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پیش بینی های جدید سازمان های معتبر 
بین المللی مثل صنــدوق بین المللی پول 
نشان می دهد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱8 
و ۲۰۱9 میالدی با رشــد منفی اقتصادی 
مواجه خواهد شد. بر اساس آمارهای ارائه 
شده از ســوی این نهاد نرخ رشد بیکاری 
و نرخ تــورم در ایران رونــدی فزاینده را 
تجربــه خواهد كــرد. ایــن پیش بینی ها 
نشان می دهد كسب وكار ایرانیان به دلیل 
تشــدید تحریم های آمریکا علیه ایران در 
سال هایی كه می آید چندان روزگار خوبی 
را تجربه نخواهد كرد. در این وضعیت كه 
سرمایه گذاران خارجی به ایران نمی آیند و 
شــركت های آمده به ایران نیز بازار را رها 
كردند پرســش این است كه چه مي توان 
كرد؟ برخی راه حل ها این اســت كه ایران 
باید دست روی زانوی خود بگذارد و بدون 
اینکه از دیگــران كمک بخواهد با اتکا به 
امکانات و منابع طبیعی خود از این گردنه 
ســخت عبور كند. این گــروه از افراد كه 
شایسته اســتقالل ایران برایشان معنی و 
مفهومی گسترده دارد از اینکه ایران حتی 
به روســیه و چین چشم امید داشته باشد 
حتــی اگر در یک دوره ای رفاه كل جامعه 
ایرانــی كاهش یابد باید راه خودكفایی در 
پیش گیرد و جلو برود. بدیهی اســت این 
دیــدگاه با وجودی كــه در دنیای امروز و 
خصومت های پنهان و پیدا چندان بیراهه 

نمی رود اما در عمل قابلیت اجرا ندارد. 
گروه دیگری از ایرانیان باور دارند كه ایران 
دست كم تا رسیدن به نقطه امن در اقتصاد 
كه یک بازیگر برتر شــود و نیاز جهان به 
ایران محسوس شود باید با دنیا تعامل كند 
و راه انزوا در پیش نگیرد. این گروه با استناد 
به ابعاد تجارت خارجی و اینکه اقتصاد ایران 
بدون درآمدهــای حاصل از صادرات نفت 
خام و فرآورده های پتروشــیمی كه مزیت 
خود را از گاز به دست آورده است نمي تواند 
پابرجا و استوار بماند. این گروه می گویند 
كه درآمد ســاالنه معادل ۵۰ میلیارد دالر 
درآمد حاصل از فروش نفت خام اســاس 

اقتصاد ایران است و باید این درآمد به هر 
شکل به تن و جان اقتصاد تزریق شود. در 
این وضعیت تازه حاكم شده اما فروش نفت 
خام نیز با دردسر مواجه شده است و عالوه 
بر آن حتی اگر فروش نفت به هر شــکل 
انجام شود نمي توان به انتقال آسان منابع 
ارزی حاصل از صادرات امید داشت. به این 
ترتیب اكنون این پرسش مطرح است كه 
اقتصاد ایران برای اینکه حداقل هایی برای 
ادامه گردش كار پیدا كند كدام پنجره باز 
برایش وجود دارد. آیا چین كمونیســت و 
متحد اصلی اقتصاد آمریکا كه اكنون با همه 
دشمنی ها ساالنه نزدیک به 4۵۰ میلیارد 
دالر به این كشور صادر می كند آیا مي تواند 
عصای دســت ایران باشــد؟ تجربه نشان 
می دهد رهبران حزب كمونیســت چین 
هرگز خواستار پذیرش ریسک های باال برای 
حفظ بازار ایران در برابر از دست دادن بازار 
آمریکا نیستند. روسیه نیز به دلیل اقتصاد 
ضعیــف و رنجورش اصوال توانایی ندارد از 
ایران حمایت كند. كارشناسان می گویند 
در این وضعیت تنها اروپایی ها هستند كه 

مي توانند به ایران كمک كنند.
مقامات اتحادیه اروپا و ایران روز دوشنبه 
۱6 نوامبر )۵ آذر( تعهد خود را نســبت به 
حفظ توافق هسته ای اعالم و تاكید كردند 
كــه با وجود خروج دولت ترامپ از برجام، 
درصدد زنده نگاه داشتن آن هستند. یگل 
آریاس كانیته، مسئول انرژی اتحادیه اروپا و 
علی اكبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
پیش از برگزاری ســمینار »همکاری های 
صلح آمیز هسته ای ایران و اتحادیه اروپا« 
در بروكسل طی یک نشست مطبوعاتی بر 
تعهد طرفین درجهت حفظ توافق هسته ای 
تاكید كردند. مسئول انرژی اتحادیه اروپا با 
اشاره به اینکه برجام فعالیت های هسته ای 
ایــران را محدود كرده اســت گفت: »ما 
جایگزین قابل اعتماد دیگری برای حفظ 
صلــح در نظر نداریم.« آقای كانیته برجام 
را توافقــی »حیاتــی برای امنیــت اورپا، 
منطقه و جهان« دانست. علی اكبر صالحی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیزتوافق 
هســته ای را »با وجود نقص های آن تنها 
توافق امکان پذیر« خواند و گفت:  «امیدوارم 
جامعه بین المللی و كشورهای عضو توافق 
هســته ای تالش كنند تا همبســتگی آن 
حفظ شــود.« رئیس سازمان انرژی اتمی 

ایران همچنیــن تاكید كرد در صورتی كه 
توافق هســته ای از هم پاشیده شود، هیچ 
كشوری از آن ســود نخواهد برد و »هرج 
و مرج حاكم خواهد شــد.« صالحی اذعان 
داشت كه اروپا »حداكثر تالش را در جهت 
عملی كــردن قول هایش انجام می دهد.« 
پس از خروج آمریکا از برجام با بازگشــت 
تحریم ها علیه ایران، كشورهای اروپایی از 
ایجاد ســازوكار ویژه مالی )SPV( برای 
تجارت غیروابســته به »دالر« برای ایران 
خبــر دادند اما به گزارش رویترز به نقل از 
منابع اروپایی، تاكنون هیچ یک از كشورها 
میزبانی این سازوكار را نپذیرفته اند. با این 
وجود، مســئول انرژی اتحادیه اروپا گفت 
كه نباید بر اراده كشــورهای اروپایی برای 
 )SPV( عملی كردن ســازوكار ویژه مالی
شــک كرد: »این اقدامــات از منظر فنی 
بسیار پیچیده است و پیشرفت های خوبی 
در طول هفته ها و روزهای گذشته صورت 

پذیرفته است.«

 موگرینی نماد خیر نسبی
حاال و در شــرایط كه به نظر می رســد 
موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا همانند سابق دنبال كار ایران نیست 
و انگلستان نیز به هر دلیل كمتر درگیر این 
موضوع می شود این پرسش وجود دارد كه 
قدرت اتحادیه اروپا واقعا چقدر است؟ اگر 
به هر كشور بزرگ اروپایی به طور جداگانه 
نگاه كنیم خواهیم دید كه رهبری سیاسی 
این كشورها به ویژه آلمان و فرانسه توانایی 
متقاعد كردن شركت های بزرگ خود برای 
ماندن در ایران را نیز نداشتند. از سوی دیگر 
نگاه نایکپارچه هر كدام از اعضای اتحادیه 
اروپا به مســأله تحریم ایران نشان دهنده 
قدرت ناكافی این اتحادیه است. با این همه 
نباید امور را به همین سادگی فرض كرد و 

همه چیز را تمام شده دانست.
فدریکا موگرینی كه گفته می شود به زودی 
دوره فعالیتش در منصب رئیس سیاســت 
خارجی اروپا تمام می شود دست كم تا روزی 
كه هســت مي تواند نماد خیر نسبی برای 
اقتصاد ایران باشــد. مقام های دیپلماتیک 
ایران باید از زمــان باقی مانده فعالیت این 
دیپلمات برجشته اروپایی كه عالقمند است 
در ایــن روزها و هفته های آتی كاری كند 
استفاده بکنند. تحریک و تشویق موگرینی 

موگرینی آیا ترامپ را به محاق می برد؟
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برای افــزودن بر تالش هایــش به منظور 
پیدا كردن راه حلی مناســب برای موضوع 
دادوســتد مالی یک راه حل منطقی است. 
از طــرف دیگر باید توجه داشــت كه رها 
كردن اروپا در این وضعیت مي تواند آخرین 
حلقه هــای وصل ایران به یک قطب بزرگ 
سیاسی و اقتصادی را پاره كرده و ایران را 

در دنیای امروز تنهاتر كند.

 شر ترامپ
دونالد ترامپ را باید نماد شر برای ایران 
در این مقطــع از تاریخ تلقــی كرد. این 
رهبر امروز كاخ سفید كه در سال نخست 
فعالیت خود تا انــدازه ای حواس پرت به 
نظر می رسید اما در راهی افتاده است كه 
مي تواند برای ایران خطرســاز باشد. هرگز 
نبایــد به این فکر باشــیم كه ترامپ تاجر 
اســت، ترامپ نمی داند چــه كند، ترامپ 
قــدرت تصمیم گیری ندارد و... این رئیس 
دولت آمریکا اكنون از فلسفه پنهان و پیدای 
جمهوری خواهان و اتفاقا طیف تندروی این 
حزب برخوردار شــده و اندیشمندان این 
جریان می خواهند و توانسته اند دیدگاه های 
خود نسبت به جهان را به این رئیس جمهور 
القا كنند كه تا اندازه زیادی توانسته اند. اما 
برخی از مخالفان دولــت می گویند اروپا 
نمی خواهد به كاهش اثرات تحریک كمک 
كنــد اصوال توانایی كافی بــرای ایران هر 
روز بیشــتر در مشکالت سرچشمه گرفته 
از تحریم فرو می رود. در این روزهایی كه 
تفکر غالب همان حرف  دولت آمریکا شده 
است و این تصور پیش آمده كه اروپا توانایی 
الزم برای جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد 
ایران به دلیل اعمال مقررات تحریمی ندارد 
روزنامه آمریکا وال استریت ژورنال به نقل 
از دیپلمات ها گزارش داده است فرانسه و 
آلمان درصدد هســتند با ارائه طرح هایی 
مانع شکســت ســازوكار ویژه معروف به 
»اس پی وی« بشــوند. طبــق این گزارش 
به دنبال خودداری اتریش و لوكزامبورگ 
از میزبانی مکانیزم كانال مالی دادوســتد 
با ایران، فرانســه و آلمان طرح هایی ارائه 
كرده اند كه بر اســاس آنها یکی از این دو 
كشورمیزبان این سازوكار ویژه خواهد بود. 
وال استریت ژورنال در این گزارش تصریح 
كرده اســت، بریتانیا نیز در حال بررسی 
چگونگی پیوستن به این طرح های جدید 
 اســت. طبق این گــزارش، در صورتی كه
فرانسه میزبان این ســازوكار باشد، مدیر 
آن یــک آلمانــی خواهد بــود و چانچه 

آلمان میزبان این سازوكار باشد،  مدیر آن 
فرانسوی خواهد بود. وال استریت ژورنال 
می گویــد كه ایــن طرح ها هنــوز نهایی 
نشده اند و قرار است مذاكرات در این باره 
در حاشیه نشست سران گروه ۲۰ در پایان 
ماه جاری میالدی و در پایتخت آرژانتین 
ادامه یابد. خروج آمریکا از توافق هسته ای 
شــش قدرت جهانی با ایران موســوم به 
برجام در روز ۱8 اریبهشــت امسال،  كلیه 
تحریم هایی كه ایاالت متحده در چارچوب 
ایــن توافق علیه ایران تعلیق كرده بود بار 
دیگر به اجرا گذاشته شدند. این در حالی 
است كه كشورهای اروپایی درصددند كه 
توافق هسته ای با ایران را حفظ كنند و در 
همین راستا در تالش اند با ایجاد این كانال 
مالــی ادامه مبادالت مالی و بانکی با ایران 
از طریف »اس پی وی« را امکان پذیر كنند. 
به عبارت دیگر این ســازوكار قرار اســت 
امکان دورزدن تحریم های آمریکا را برای 
شركت های اروپایی كه خواهان همکاری با 
ایران هستند را فراهم كند. اما تاكنون هیچ 
یک از كشــورهای بیست وهشت گانه عضو 
اتحادیه اروپا حاضر به میزبانی این سازوكار 
نشده بود. پیش از این رسانه ها گزارش هایی 
درباره اینکه اتریش و لوكزامبورگ حاضر 
نشــده اند میزبــان این ســازوكار ویژه را 
بپذیرند،  منتشر شــده بود. این در حالی 
است كه مقام های ایران می گویند از زمان 
توافق هسته ای ایران و شش قدرت جهانی 
در سال ۱394 تاكنون آژانس انرژی اتمی 
»۱3 بار« پایبندی ایران به مفاد توافقنامه 
 هســته ای برجام را تایید كرده اســت. اما 
بــه رغم این پایبندی، ایــران همچنان از 
مزایای اقتصادی برجام بهره مند نشده است.

ترامپ و یاران سخت ســرش در مناصب 
وزارت امور خارجه و شــورای امنیت ملی 
آمریکا عزم خود را برای فشــار به ایران تا 
آخرین حدی كه مي توانند جزم كرده اند و 
این یک رخداد خطرناک است. ایران نباید 
فریب حرف هایی را بخــورد كه ترامپ را 
یک سیاستمدار ضعیف معرفی می كند و 
باید خود را مهیای هر اتفاق ممکنی كند.

 تقویت اروپا
آیا ایــران مي تواند بدون امتیاز دادن در 
چارچوب منافع ملی به اعضای مهم اتحادیه 
اروپا و ریاست سیاسی این اتحادیه كارش 
 را پیش ببرد. برخی دیدگاه ها در این باره

تردیــد دارند و باورشــان این اســت كه 
ایران برای حفــظ اتحادیه اروپا بر مواضع 

كنونی اش باید برخی رفتارهای مداراجویانه 
را در دستور كار قرار دهد.

این رفتارهــای تعدیل یافته مي تواند در 
چارچوب منطقی تعریف و مرحله به مرحله 
اجرایی شــوند. حفظ قدرت و یکپارچگی 
اعضای مهم اتحادیه اروپا در پشــت ســر 
موگرینی یک مزیت برای ایران اســت كه 
نباید آن را به سادگی از دست داد. برخی 
اوقات برای جامعه ها زمانه گونه ای می شود 
كه برای منافع بلندمدت و ابدی خود برای 
یــک دوره كوتاه از برخی فایده ها و منافع 
كوتاه مدت چشم پوشی كنند. به طور مثال 
مي توان به موضوع هایی مثل شرایط یمن 
فکر كرد و دنبال راه حلی بود كه بتوان آن 
را به مثابه یک امتیاز به اتحادیه اروپا عرضه 
كرد و در مقابل خواستار حفظ و استواری 
این اتحادیه در برابر ایران شد. مردم یمن به 
هر حال درهر وضعی در آینده گرایش های 
تاریخی خود را دنبال خواهند  كرد و ایران 
مي توانــد از این دیدگاه حمایت كند تا در 
كوتاه مدت شرایط به نفع صلح تغییر كند.

واقعیت این است كه اتحادیه اروپا و رئیس 
سیاســت خارجی این اتحادیــه و 3 رهبر 
اصلی آن یعنی ماكــرون، مركل و می نیاز 
دارند از سوی ایران برخی تعدیل ها صورت 
بگیــرد و آن را به مثابه پایه ای برای كاهش 
قدرت آمریکا در داستان ایران به كار گیرند. 
شرایط آیا به طور مثال چشم پوشی از برخی 
مالحظات منطقه ای مي تواند اتفاق بیفتد؟ آیا 
ایران مي تواند مجادله داخلی درباره موضوع 
پولشــویی و مبارزه با منابــع تامین اعتبار 
برای تروریست ها را به جای خوبی برساند؟ 
اگر ایران چنین تعدیل هایی در رفتار داشته 
باشــد بدون تردید و با توجه به اجماعی كه 
ممکن است از سوی دوستان اروپا رخ دهد 
تقویت اروپا و نماد آن یعنی فدریکا موگرینی 
امکان مصالحه را فراهم می كند. بپذیریم یا 
قبول نکنیم، ایران در شــرایطی نیست كه 
بخواهد یا تمایل داشــته باشد همه پل های 
پیوند با قطب های قدرت در جهان را خراب 
كند. اتحادیه ارویا یک قطب بزرگ اقتصاد 
در دنیاســت كه آلمان، فرانسه، انگلستان و 
ایتالیا از اعضای بزرگ آن به حساب می آیند 
و به جز انگلســتان 3 كشور دیگر مناسبات 
اقتصادی خوبی با ایران داشــتند و مي توان 
این مراودات را تکرار كرد. اكنون و در آستانه 
اثربخشی تحریم های آمریکا و گسترش دامنه 
و ژرفای تحریم ها به نظر می رسد مي توان با 
نماد قرار دادن خانم موگرینی در برابر ترامپ 

به نفع اتحادیه اروپا فعالیت كرد.
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محمد عرب محمدي|
داســتان دوستی و جدایی دولت یازدهم و 
دوازدهم با بخش خصوصی داســتان تلخی 
است كه اگر برخی از اعضای هیأت رئیسه اتاق 
درباره بدعهدی دولت سکوت می كردند بیان 
آن شاید قابل كنار گذاشتن بود. اما در حالی 
كه اعضای هیأت رئیســه اتاق ایران با مدارا، 
 خویشــتن داری و بردباری شاهد رفتارهای 
خارج از پیمان دوستی مدیران دولتی هستند 
به نظر می رسید سکوت معنی نداشت. رئیس 
اتاق ایــران با نارضایتی از بی پاســخ ماندن 
نامه های پاییزی ارسال شده از سوی اتاق به 
دولت، یادآور شد كه دولت دوازدهم دیگر آن 
اظهار دوستی سابق را نیز از اتاق دریغ می كند. 
نایب رئیس اتاق ایران نیز یادآور شــده است 
كه برخی در دولــت تالش می كنند تعریف 
ناكارآمدی نهاد دولت در سیاست های ارزی 
و تجاری را به زمین بخش خصوصی شلیک 
كنند. وی تاكید كرد به دلیل تبلیغات منفی 
كه بخشی از آن از سوی اعضای دولت است، 
بخش خصوصی ایــران نامحبوب جلوه داده 
می شود ونگاه شهروندان به بخش خصوصی 
نگاه دوستانه نیســت. عالوه بر این برخی از 
اعضای هیأت رئیسه اتاق از اینکه یادآوری ها 
و هشدارهای پرشمار اتاق به بخش دولتی در 
داستان ارز و فساد نادیده گرفته شده است و 

این موجب آزار ذهنی می شود.
واقعیت نیز همین اســت كه اعضای ارشد 
اتاق ایران درگفته ها و نوشته های خود فاش 
می سازند. نهاد دولت در ایران عموما به دلیل 
ماهیت این نهاد كه در تمركز و بسط قدرت زاد 
و رشد كرده و بر بستر دالرهای نفتی آرمیده 
اســت و خود را بی نیــاز از بخش خصوصی 
می داند، نمی خواهد با نهادهای مدنی همراه 
باشــد. این ناهمراهی ذاتی دولت و سازهای 
ناكوكی كه این روزهای آن شنیده می شود و 
مضمون ویژه ای دارند یک رفتار كامال سیاسی 
به حســاب می آید. دولت ایران در یک سال 
اخیر به رغم همه هشدارهای بخش خصوصی 
درباره راهبردهای اداره اقتصاد، راه خود را رفته 
و حاال می داند و می بیند كه به بیراهه رسیده 
است. دولت در یک ســال تازه سپری شده 
با رفتارهای غیركارشناســانه در سطح كالن 
موجب كاهش قدرت خرید مردم شــده و از 
گوشــه و كنار می شنود كه مردم ناراضی اند. 
كاهش حدود 8۰ درصدی قدرت خرید مردم 
در كمتر از یک سال چیزی نیست كه مردم 

آن را فراموش كنند، یا ببخشــند. این اتفاق 
اگر در هر كشــور دیگری رخ می داد دولت با 
واكنش های بســیار سخت شهروندان مواجه 
می شــد اما مردم ایران بردبارانه این وضع را 
تحمل می كننــد،  اما دولت نیک می داند كه 
زمینه های نارضایتی وجود دارد. برای دولت 
كه حاال در كنار خود برخی گروه ها و احزاب 
غیرقانونی ماركسیســتی و حتــی برخی از 
مدیران ارشد دولتی و سیاست ورزان مخالف 
اصالحات را می بیند كه هدف مشتركشــان 
بدنام كردن بخش خصوصی است از فرصت 
اســتفاده كرده و توپ افزایش قیمت ها را بر 
دوش بازرگانان، صنعتگران و فعاالن اقتصادی 
بگذارد. برخــی از مدیران دولتی در روزها و 
هفته های اخیر این ســاز را كوک كرده و به 
بخش تولید یورش آورده اند و آنها را مسبب 
عرضه ناكافی می دانند. دولتی ها در حالی از 
قیمت ها  می خواهند  كارخانه های خصوصی 
را كاهش دهند كه نیــک می داند آنها برای 
تولید با قیمت های باال زیر فشــار بوده اند. آیا 
این منطق دارد كه كارخانه ای نهاده های تولید 
را با دالر حتی نیمایی كه حدود 9 هزار تومان 
است تولید كرده اند را با قیمت های مورد نظر 
دولت به فروش برسانند، این به معنای زیان 
مطلق است. وقتی ریاست محترم جمهوری 
در گفت وگویی فاش می گوید كه وقتی دالر 
4۲۰۰ تومانی داده شــد به بخش خصوصی 
اطمینان داشــتیم كه با ایــن دالر كاال وارد 
می كنند و آن را با همان قیمت عرضه می كنند 
اما این طور نشد، آیا این حرف به معنای بدبین 
كردن شهروندان به بخش خصوصی نیست؟ 
وقتی ریاســت محترم جمهوری در این باره 
تردید نمی كند و بی اعتمادی به نهادهای مدنی 
حتی خانواده ها را به نوعی ترویج می كند به 
معنای این نیست كه مجوز بی اعتمادی صادر 

شده است.
بخش خصوصی ایران در این شرایط سخت 
كه تولید و ماندن در بازار كار سترگی است، 
در بــازار مانده و همه نیــروی خود را برای 
مراعات چارچوب هایی كه به حفظ كشــور 
منتهی می شود را در دستور كار قرار دارند و 
ســرمایه تاریخی خود را در این مسیر به كار 
گرفته انــد نباید با آزار ذهنی و كالمی مواجه 
شــوند. ریاست محترم دولت نگران است كه 
وضعیت شهروندان بیش از پیش آسیب نبیند 
و حق هم دارند و وظیفه شان هم این است كه 
راه های بدتر شدن كسب وكار مردم را مسدود 

كنند اما باید منصفانه دنبال این باشــیم كه 
دالیل و عوامل اصلی را پیدا كنیم. نمي توان به 
بهانه های گوناگون دولت را در شرایط طلبکار 
بخش خصوصی نشــاند و آنچه سیاست های 
ارزی، تجاری، پولی و بانکی دولت است را در 

بدتر شدن روزگار مردم نادیده گرفت.
برخــی افراد، احــزاب و گروه ها نیز در این 
شرایط سخت كشــوربه جای ایجاد همدلی 
و مشــاركت همه افراد بــرای بیرون رفت از 
وضعیــت فعلی التهاب آفرینــی علیه بخش 
خصوصــی را دنبــال می كنــد در حالی كه 
می دانند آنچه و آنکه مشــکل درست كرده 
است بخش خصوصی نیســت. وقتی دولت 
نمي تواند مالیات بگیرد و به جای استفاده از 
ســرمایه های خارجی در كشور شغل تازه ای 
ایجاد نمی شــود و وقتی سیاست های ارزی 
دولت مسیر رشد تورم را هموار می كند بخش 
خصوصی ایران چه كاری از دستش برمی آید 
و چه باید كند كه در معرض اتهام نباشــد؟ 
نهاد دولت باید توجه داشته باشد كه سکوت 
نسبی مدیران ارشد بخش خصوصی ایران در 
برابر هجوم گاه و بی گاه دولت برای این است 
كه آخرین پیوندهای دوستی گسسته نشود. 
بخش خصوصی ایران بردبار است و از جنس 
مداراجویی خارج نمی شود اما نمي تواند ساكت 
بماند تا توپ ها به زمین آنها شلیک شود و هیچ 
راه حلی برای جلوگیری از ورود توپ ها تهیه 
نشود. مدیران هزاران بنگاه صنعتی،  معدنی، 
كشــاورزی و بازرگانی آنقدر گالیه های ریز و 
درشــت از رفتار برخی مدیران دولتی دارند 
كــه اگر بخواهند آنها را فاش ســازند دولت 
تحت فشار تازه ای قرار می گیرد. اعضای ارشد 
اتاق هــای بازرگانی در دفــاع از كیان بخش 
خصوصی حوصله بــه خرج می دهند اما اگر 
بی اعتمادسازی ادامه یابد بنا بر حکم قانونی 
و وظیفه اخالقی واكنش نشــان خواهند داد 
و این واكنــش مي تواند برای دولت ناراحتی 
واقعی ایجاد كند. بهتر اســت دولت به جای 
گالیه و ایجاد ناراحتی برای بخش خصوصی 
نامه های چهارگانه فرســتاده شــده قبلی را 
به دقت خوانده و در زمان مناســب پاســخ 
كارشناسانه دهد. بخش خصوصی ایران مگر 
چه می گوید و مگر دنبال چیست؟ نامه های 
ارسال شده به دولت در یک مسیر قرار دارند 
وآن رانت زدایــی، حذف انحصارها و حذف و 
كاهش فســاد است. آیا این خواسته ها ناحق 

است و طلب به حساب می آید.

نامه هاي بدون جواب



 دکتر عباس آخوندی| اقتصاد ایران در حالیکه
با گرفتاری های تاریخی در حوزه سیاستگذاری 
كالن مواجه اســت این روزها با تحریم شدید 
آمریکا نیز باید دست و پنجه نرم و از این شرایط 
دهشتناک عبور كند. این یک رخدادی است كه 
باید در كوتاه مدت انجام شود و اقتصاد ایران در 
مسیری بیفتد كه بتوانیم توسعه آن را در دستور 
كار قرار دهیم. برای اینکه در مسیر توسعه قرار 
بگیریم چه باید كرد؟ برای اینکه در مسیرتوسعه 
قرار بگیریم باید به كدام مقوله و عنصر تکیه كنیم. 
قبل از آنکه جواب این پرسش را بدهم باید به این 
پرسش جواب بدهیم كه نقش نهاد دولت چیست 

و چرا باید این نهاد را تقویت كرد و كدام دولت 
است كه مي تواند مسیر توسعه را طراحی و در 

اجرای آن به جامعه كم كند؟
به نظرم می رسد نهاد دولت یکی از مدرن ترین 
نهادهایی است كه جامعه های انسانی در پویش 
تاریخی خود آن را كشــف كرده وبه مرور زمان 
آن را به یک نهاد نیرومند تبدیل كرده است. در 
مخالفت با این نهاد نیرومند شده در دهه های 
اخیر برخی دیدگاه ها وجــود دارد كه البته به 
لحاظ فلســفه سیاسی به شــکل نظری قابل 
بحث اســت اما در عمل جامعه بدون دولت را 
نمي توان به لحاظ ذهنی قبول كرد و شرایط در 

بی دولتی بهتر نخواهد شد.اما در عمل باید دولت 
و اقــدار و قدرت آن مهار شــده و در چارچوب 
و آداب حکمرانــی خوب عمل كند. مهم ترین 
وظیفه نهاد دولت به نظر من صیانت از حقوق 
مالکیت فردی و گسترش آزادی به ویژه آزادی 
اقتصادی است. دولتی كه نتوانیم آن را در مسیر 
آزادیخواهی اقتصادی و برنامه ریزی برای صیانت 
از حقوق مالکیت فردی قرار دهیم البته بسیار 
نهاد دردسرسازی خواهد شد. نهاد دولت باید در 
چارچوب حکمرانی خوب فعالیت كند و چارچوب 
حکمرانی خوب نیز رعایــت كردن قاعده های 

دموكراتیک است. 
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برگزاری انتخابات آزاد و ســالم با هدف گردش 
دموكراتیــک قدرت میــان احــزاب و گروه ها و 
شخصیت های سیاســی كه عالقه و توانایی اداره 
جامعه را دارند از ویژگی های دولت خوب و دموكرات 
به حساب می آید. دولتی كه قبول كند در شرایط 
و چارچوب های قانونی قــدرت دراختیارش را به 
نهادهای مدنی مثل خانواده و بنگاه و احزاب واگذار 
كند از جمله دولت های خوب در چارچوب حکمرانی 
مطلوب قرار می گیرد. بدیهی اســت كه دولت ها 
حتی در دموكرات ترین كشورها نیز حاضر نخواهد 
شد قدرت دراختیار خود را به سادگی به نهادهای 
مدنی واگذار كنند. به طور مثال كدام دولت حاضر 
است كه قدرت دراختیارش در امور مالیاتی و حق 
تعرفه وارداتی را به بنگاه ها واگذار كند یا از قدرتش 
بکاهد؟ دولت ها می خواهند تا جایی كه مي توانند 
از این ابزارها برای توســعه و گسترش قدرت خود 
اســتفاده كنند. دولت هایی كه در اروپا و برخی از 
كشورهای دارای سابقه دموكراتیک فعالیت می كنند 
نیز تا جایی كه الزم باشد برای حفظ ابزارهای قدرت 
مقاومت كرده و حاضر نیستند كه به سادگی قدرت 

را دراختیار نهادهای مدنی قرار دهند.

 دولت در ایران
نهاد دولــت در ایران به ویژه دولت نســبت به 
كشورهای دارای ســنت های دموكراتیک سابقه 
كمتری دارد. دولت مدرن در ایران شــاید با روی 
كار آمدن برخی تکنوكرات ها و دیوان ســاالران در 
دهه ۱33۰ در ایران متولد شــد و تحت شــرایط 
خاص سیاست داخلی و خارجی رشد و توسعه را 
تجربه كرد. نهاد دولت مدرن در ایران اما از همان 
روز تولــدش تا امروز چند خصلت داشــته و دارد 
كــه آن را از دولت های خوب تحت چارچوب های 
حکمرانی خوب خــارج می كند. تمركز قدرت در 
نهادهــای ویژه و حتی فراتر از نهاد دولت در همه 
سده اخیر از ویژگی های دولت در ایران به حساب 
می آید. نهاد دولت در ایــران به ویژه پس از آنکه 
توانست درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به خود 
اختصاص دهد و آن را یکسره در خزانه خود بریزد 
به مرور از نهادهای مدنی خود را بی نیاز دید. قدرت 
نهادهای دیگر مثل خانواده ها در برابر نهاد دولت و 
قدرت چندان باال نبوده و نیست. شهروندان ایرانی 
تنها از مسیر رای دادن برای انتخاب رئیس دولت و 
مجلس قانونگذاران آن هم در 4 دهه اخیر مي توانند 
بخشی از قدرت مستقر در دولت را جابه جا كنند. این 
بی نیازی از مردم به ویژه در حوزه اقتصاد كامال عریان 
بوده و هست. نماد این بی نیازی دولت از خانواده ها 
در اندازه كم و سهم اندک میزان مالیات دریافتی 
نســبت به كل درآمدهای دولت و سهم آن از كل 
بودجه و تولید ناخالص داخلی مشهود است. نهاد 

دولت همچنین با بنگاه های خصوصی و تشکل های 
كارفرمایی نیز پیوند عمیقی نداشته و ندارد. حضور 
جدی چندین سازمان نظارتی كه دخالتشان از الف 
تا ی فعالیت های بنگاهی آشکار شده است نشان 
می دهد كه نمي توان دولــت غیرمداخله گر را در 
ایــران دید. نهاد دولت در ایران با حضور جدی در 
بخش تولید و ایجاد انحصار در بخش های گوناگون 
تولید و توزیع و همچنین در قیمت گذاری كاالها 
و خدمات تولیدی و خدماتی مالکیت فردی را در 

عمل نقش می كند.

 رقابت در محاق
یکی از بدترین رخدادها در مناسبات میان نهاد 
دولت و نهادهای مدنی در ایران در همه دهه های 
اخیر فقدان مقوله و عنصر بسیار نیرومند »رقابت« 
در كار، زندگی و رفتار خانواده ها و بنگاه هاســت. 
نهاد دولت تنها جایی كه رقابت را تشویق می كند 
و می كرده اســت ایجاد فضای رقابتی میان خود 
و بخش خصوصی اســت كه در آن دست برتر را 
دارد. در حالــی كه در دنیای معاصر از ابزار رقابت 
برای پیشرفت هر فعالیت مربوط به جامعه انسانی 
استفاده می شود، در ایران اما رقابت به معنای این 
اســت كه نهادهای دولتی حق انحصاری خود را 
افزایش دهند. رقابت برای كسب رانت در ایران به 
دلیل وجود رانت های عظیم نهفته در بخش دولتی 
یک ویژگی ایران شده است. تمركز قدرت سیاسی 
و اقتصــادی در نهاد دولــت راه را برای افرادی كه 
ذهنیت رانت خواری دارند باز كرده و آنها در اینکه 
چه كســی رانت بیشــتری نصیبش شود رقابت 
می كنند. اما متاســفانه رقابت در میان نهادهای 
خصوصی به دلیل حضور پررنگ دولت رنگ باخته 
است. وقتی قرار است كاالها و خدمات تولیدی با 
نظارت قیمت گذاری یک نهاد دولتی به بازار عرضه 
شود و هر بنگاهی كه آن را رعایت نکند متخلف به 
حساب آید برای تولیدكنندگان چه فرقی می كند كه 
كیفیت كاالیشان چه باشد چون نمي توانند بیش از 

آنکه نهاد نظارتی می گوید از مصرف كنندگان حتی 
با رضایت آنها دریافت كنند.

 خصوصی سازی
یکی از راهبردهای دولت ها در 4 دهه اخیر برای 
عبور از اقتصــاد دولتی و كاهش تمركز اختیارات 
دراختیــار نهاد دولت خصوصی ســازی بنگاه ها و 
فعالیت هایی بوده و هست كه مالکیت و مدیریت 
آن دراختیار دولت بوده است. این راهبرد كه ابتدا 
در ذهن اندیشمندان علوم اجتماعی پدیدار شود 
و شاید از باورهای جان الک سرچشمه می گرفت 
می گوید كه شــركت ها، سازمان ها و موسسه های 
دولتی ابزار حکمفرمایی دولت ها به حساب می آیند 
وتا زمانی كه آنها هستند خانواده ها و بنگاه ها به مثابه 
نهادهای مدنی توانایی هایشان در روندی كاهنده 
قرار می گیرد. وقتی دولت فوالدسازی های بزرگ 
تحت مالکیت و مدیریت خود را دارد و مي تواند با 
وضع قانون و مقررات منافع فوالدساز بزرگ خود را 
تضمین كند بخش خصوصی ناتوان خواهد ماند. این 
داستان در سایر بخش ها نیز وجود دارد. انحصارهای 
دولتی در خودروسازی یا تولید بنزین و گازوئیل حق 
شهروندان را مراعات نمی كنند و كیفیت و كمیت 
تولید دراختیارشان قرار می گیرد. اما خصوصی سازی 
بدیلی برای كاهش قدرت نهاد دولت بوده و هست. 
دولت های مدرن از اواخر دهه ۱9۷۰ به مرور سهام 
بنگاه های تولیدی و توزیعی حتی در سطح اموری 
مثــل آب، برق و بنزین را نیز به بخش غیردولتی 
واگذار كردند. در ایران اما خصوصی سازی به معنای 
تفویض قدرت از دولت به بخش خصوصی و نهادهای 
مدنی در ذهن مدیران نبوده و نیست. شمار قابل 
اعتنایی از خصوصی سازی هایی كه در دهه ۱3۷۰ 
توسط سازمان صنایع ملی انجام شد با هدف كسب 
درآمد برای دولت و خالص شدن از شر بنگاه های 
دولتی بوده و هست. خصوصی سازی در ایران موقعی 
انجام می شود كه مدیران بدانند بنگاه قابل واگذاری 
ســودآوری اش كاهش یافته اســت ودولت دیگر 
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نمي تواند برای اداره آن هزینه كند. این گونه شده 
است كه از دل آن داستان نیشکر هفت تپه پدیدار 
شده و شاهد شرایط سخت هستیم. دولت در ایران 
اما در شرایطی قرار دارد كه باید حتی پول خورده 
شده یک گروه از افرادی كه برای خود درآمدهای 

باال كسب كرده اند را باید پرداخت كند.
 قانون راه نجات است

حاال برسیم به اینکه راه نجات اقتصاد ایران چیست 
و در ایــن وضعیت چه باید كرد؟ به نظرمن و پاره 
دیگری از دوستان همفکرم، راه نجات اقتصاد ایران 
از مســیر برگشت به قانون می گذرد. باید به قانون 
برگردیم و امور را از این مسیر سامان دهیم. بدون 
برگشت به قانون امکان توسعه وجود ندارد. شاید 
بگویید كه قانون هســت ولی قانون خوب نداریم. 
من بــاور دارم كه حتی قانون های ضعیف هم اگر 
اجرا شوند به جاهای بهتری می رسیم. وقتی قانون 
اجرا شود امور و فعالیت های آدمی و گروه ها از حالت 
غیرقابــل پیش بینی بیرون آمده و پیش بینی پذیر 
می شــوند. وقتی رفتار افراد در چارچوب قانون و 
مقررات پیش بینی پذیر شد حاال مي توان شفافیت 
بیشــتری را مالحظه كردم پیش بینی پذیر بودن 
رفتارها به واكنش های درست و بهنگام و كارآمدتر 
منجر می شــود. پیش بینی پذیر بودن یعنی اینکه 
یک فرد یا یک ســازمان و گــروه از دولت ناگهان 
تصمیــم نگیرد كه مثــال دالر را برایش نرخ واحد 
بگــذارد و آن را برای همه الزامی كند و اگر بازار از 
این رقم عبور كرد دنبال متخلف باشیم. راه نجات 
اقتصاد ایران برگشــت به قانون و پیش بینی پذیر 
كردن نهادهاســت. در شرایطی كه همه بپذیریم 
قانون باید مراعات شــود همه نهادهای قدرت آن 
را اجرایی كنند منازعه شکل بهتری پیدا می كند و 
شرایط مساعد می شود. اگر بنگاه ها بدانند دولت در 
شرایط سخت قرار است كدام تصمیم مهم را اتخاذ 
كند و فراتر از قانون نیز نمی رود راحت تر خود را با 
سخت ترین شرایط تطبیق می دهند. به نظرم همه 
افراد، گروه ها و احزاب و سازمان های مدنی باید در 
مسیری بیفتند كه مطالبه اصلی آنها قانون گرایی و 
برگشت به قانون باشد. اساس كار اقتصاد آزاد نیز 
قانون گرایی و پیش بینی پذیر كردن رفتارهاست. اگر 
در دنیا مشهور شود كه ایران یک كشور قانون گراست 
و رفتار دولت و نهادهای مدنی آن مطابق با قانون 
و مقررات اســت شــركت های بزرگ راحت تر و با 
آســودگی خیال به ایران می آیند و سرمایه گذاری 
می كنند. من اصــرار دارم كه این موضوع به یک 
پارادایم در جامعه و به ویژه میان روشنفکران تبدیل 
شود و به سمتی برویم كه قانون را مراعات كنیم. اگر 
این اتفاق بیفتد نهادهای قدرت نیز خیالشان آسوده 
می شود كه هر رخدادی در هر گروهی در چارچوب 
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سیاستمداران و بی اعتنایی به اقتصاددانان

هربار كه بحران های اقتصادی ادواری پدیدار 
می شوند، سیل انتقادها و كنایه ها و سرزنش ها 
به سوی طرفداران اقتصاد آزاد سرازیر می شود. 
محور تهاجم هم این است كه در همه سال های 
پــس از انقالب، حتی در دوره شــگفت انگیز 
۱384 تا ۱39۲، اداره اقتصاد ایران در اختیار 
»تکنوكرات های طرفدار اقتصاد آزاد« بوده و 
ایشان مجری سیاست های صندوق بین المللی 
پول بوده اند و برنامه هایشــان وضع اقتصادی 
را روز به روز بدتر كرده اســت. نتیجه ای هم 
كه از این نقدها گرفته می شود این است كه 
اصالحات اقتصادی به سبک طرفداران اقتصاد 
آزاد نتیجــه ای ندارد مگــر افزایش قیمت ها 
و افزایــش بیکاری. اینجا دو پرســش پیش 
می آید: آیا واقعا اداره اقتصاد ایران در 4۰ سال 
گذشته در دست طرفداران اقتصاد آزاد بوده 
است؟ آیا نابسامانی های امروزی حاصل اجرای 

سیاست های اقتصاد آزاد بوده است؟ 
۱- كسانی كه تحوالت اقتصادی ایران را در 
دهه منتهی به انقالب اســالمی و چهار دهه 
پس از انقالب رصد كرده باشند حتما متوجه 
یک موضوع بسیار مهم شده اند كه همانا تابو 
بودن الفاظ »اقتصاد آزاد« و »اقتصاد بازار« تا 
همین چند سال پیش است. اواخر دهه ۱3۷۰ 
كه نظام جمهوری اسالمی تصمیم گرفت از 
اقتصاد دولتی و كوپنی فاصله بگیرد، طرفداران 
آزادســازی اقتصادی و خصوصی ســازی، با 
احتیاط فراوان ابتدا لفظ »تعدیل اقتصادی« 
را كه یکی از روش ها و تکنیک های آزادسازی 
و خصوصی سازی است به كار می بردند و پس 
از آنکه پاره ای آثار مثبت این سیاست ها آشکار 
شد، جسورتر شدند و لفظ »اقتصاد رقابتی« 
باب شــد. یعنی اینکه طراحــان و مجریان 
اصالحات اقتصادی حتی آنقدر قدرت نداشتند 
كــه با صراحت بگویند منظــور از اصالحات 
اقتصادی، سپردن امور اقتصادی به اشخاص 
خصوصــی و محدود كردن مداخله دولت در 
فعالیت هــای اقتصادی اســت. حتی مرحوم 
هاشمی رفسنجانی كه سلسله جنبان اصالحات 
اقتصادی بــود، هرگز با صراحت از خصوصی 

شدن اقتصاد ســخن نگفت و جسورانه ترین 
لفظی كه در توصیــف اقتصاد مطلوب خود 
بــه كار می برد عبارت هایــی مانند »اقتصاد 
غیردولتی«، »اقتصاد مختلط« و »مشاركت 
مردم« بود. حتی هنوز هم بر سر در جایگاه های 
ســوخت ایران به جای لفــظ خصوصی، از 
لفظ نادرست »اختصاصی« استفاده می شود 
و هراســی همگانی درباره دفــاع از اقتصاد 
خصوصی، بر اذهان مستولی است. طرفداران 
اصالحات اقتصادی چنان ناتوان بودند كه هرگز 
نتوانستند دو فصل بنیادی اقتصاد آزاد یعنی 
»منع مداخله گرایی« و »منع حمایت گرایی« 
را رســما وارد برنامه های خود كنند. جانمایه 
سخن همه سیاســتگذاران، بدون حتی یک 
استثنا، این بود و هست كه شرایط ایران با آن 
چیزهایی كه در درسنامه های دانشگاهی گفته 
می شود فرق دارد و »اصالحات اقتصادی مورد 
نظر لیبرال ها«، موجب له شدن ضعفا زیر پای 
اقویا خواهد شد. اینها یا نمی دانستند یا منافع 
شخصی شان اجازه نمی داد این نکته بدیهی را 
بپذیرند كه هیچ كشوری در هیچ جای عالم 
منابع بی حد و حصــری در اختیار ندارد كه 
هرچه دلش می خواهد مصرف كند و در عین 

حال به توسعه اقتصادی هم دست یابد. 
هــراس سیاســتمداران و سیاســتگذاران 
اقتصادی از »آزادی كسب وكار«، اقتصاددانان 
و كارشناسان را كامال به حاشیه راند و آنان را 
به كارگزاران اراده سیاستمداران تبدیل كرد. 
نگاهی به پیش نویس هایی كه كارشناســان 
و اقتصاددانان دولت از ســال ۱368 تاكنون 
برای رتــق و فتق امور اقتصادی نوشــته اند 
تــا خروجی نهایی آنهــا از دولت و مجلس و 
مجمع تشــخیص مصلحت، نشــان می دهد 
كه سیاستمداران هرگز نسخه اقتصاددانان و 
كارشناســان را اجرا نکرده اند. سیاستمداران، 
هر جا برنامه ای موفق شده، آن را به نام خود 
ثبت كرده انــد و هر جا برنامه ای ناكام مانده، 
آن را به كارشناسان نسبت داده اند و مخالفان 
اقتصاد آزاد، آن را به حساب »اجرای برنامه های 
لیبرال و نئولیبرال« گذاشته اند؛ حال آنکه میان 
اقتصاد آزاد و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم هیچ 
پیوند وثیقی و هیچ رابطه علت و معلولی وجود 
ندارد و دست برقضا، مبانی نظری اقتصاد آزاد و 
معامالت اشخاص خصوصی در فقه اسالمی و 
سنت های ایرانی نیرومندتر و كهن تر از مبانی 

و سنن غربی درباره این موضوع است.

محمود صدری  
تحلیل گر مسائل ایران



زاد و رشد نظام بانکی در ایران به ویژه پس 
از پیروزی انقالب اسالمی با تناقض و مشکل 
بود و حاال پس از ســپری شدن 4 دهه از این 
نظام بانکی، كار به جایی رسیده است كه اگر 
آن را ســامان ندهیــم و دردهایش را درمان 
نکنیم مي تواند كلیــت اقتصاد ایران را از كار 
بیندازد. در همه دهه های گذشته هرگاه موضوع 
اصالح نظام بانکی در دستور كار مجادله های 
كارشناســی قــرار می گرفت یــک رخداد و 
سیاسی مانع كار می شــد. در دهه ۱38۰ تا 
نیمــه اول دهه ۱39۰ نیز موضــوع پرونده 
هســته ای و تحریم های اقتصادی علیه ایران 
سد راه اصالح بانکی بود. پس از سال ۱39۲ و 
روی كار آمدن دولت تازه و پس از رسیدن به 
یک توافق هسته ای كه به برجام مشهور شد، 
بهتریــن زمان برای اصالح نظــام بانکی بود. 
دولت در ســال ۱39۲ و ۱393 توانست نرخ 
تورم را از شتاب سال های پیش دور نگه دارد 
و آن را مهار كند و بازار ارز نیز پس از جهش 
فوق العاده سال های ۱39۱ و ۱39۲ در نقطه 
تعادل قرار گرفته بود و می شد كه اصالحات 
نظام بانکی به عنوان یکی از مهم ترین بحث های 
اقتصاد در عمل در دســتور كار قرار گیرد اما 
دولــت یازدهم به هر دلیل و از جمله شــاید 
غــروری كه به دلیل مهار نرخ تورم گریبانش 
را گرفته بــود اصالح نظام بانکی را در كانون 
توجه قرار نداد. یکی از مسائلی كه شاید راه را 
برای مداوای دردهای پرشمار نظام بانکی بست 
این بود كه دولت یازدهم – البته همانند سایر 
دولت ها – تالش كرد معضل نظام بانکی را با 
راهبرد تقلیل گرایانه نگاه كرده و چون مشکل 
بزرگی هم دیده نمی شــد كلیت معضل نظام 
بانکی را با ساده انگاری و كوچک كردن از نگاه ها 
درو كــرد. این كار دولت مثل این می ماند كه 
كســی زباله ها و آشغال های خانه اش را برای 
اینکه دیده نشود به زیر فرش ها هدایت كند. 
این كاری است كه متاسفانه دولت های ایران 
انجام داده اند و ممکن اســت روزی به انفجار 

نظام بانکی منجر شود. 
از سوی دیگر به نظر می رسد مدیران ارشد 
اقتصادی – سیاسی دولت توجه كافی ندارند 

كــه معضل بانکی چیزی نیســت كه تنها به 
تخریب مســائل بانک و سپرده گذاری و بازار 
پول منحصر شــود بلکه همه نیک می دانند 
اگــر این انفجار در نظام بانکی رخ دهد بدون 
تردید سایر بازارها و اركان اقتصاد كالن را نیز 
با خود به سرازیری می برد. مسأله عجیب تر اما 
این است كه مدیران دولت از نظام بانکی كه 
خود ده ها بیماری ریز و درشــت دارد و با زور 
آمپول و قرص و انواع درمانگرهای كوتاه مدت 
فعالیت می كند و از پا نیفتاده و ظاهرا ســرپا 
مانده است می خواهند كه اقتصاد كالن كشور 
را مداوا كند. این یک دیدگاه عجیب و غریب 
است كه از یک موجود بیمار بخواهیم موجود 
بیمار بزرگ تری كه دردهایش متنوع و عمیق تر 
است را مداوا كند. با این همه و به رغم اینکه 
ایــن همه و به رغم اینکه این كار غیرمنطقی 
است اما می بینیم كه برخی افراد و مدیران برای 
اینکه صنعت و واحدهای صنعتی جان بگیرند، 
از بانک ها خواستند ۱6 هزار میلیارد تومان برای 
رونق صنعت و حل مسائل واحدهای صنعتی 
دارای مشکل اعتبار پرداخت كند. بانک مركزی 
كه خود استقالل كافی و الزم برای ایستادگی 
در برابر نهاد دولت را ندارد و متاسفانه ساز آن 
با آهنگ دولت كوک می شود در بهمن ۱396 
ســرانجام تسلیم شد و دســتور پرداخت وام 

رونق تولید داد.
بــرای اینکه معضل نظــام بانکی را بتوان 
به خوبــی در برابر دیدگان كارشناســان، 
اقتصاددانان، فعاالن اقتصادی و عالقمندان 
به اقتصاد سیاسی قرار داد بهترین راه نشان 
دادن بخشــنامه های ارسالی از طرف بانک 
مركزی اســت كه مي توان آن را بخشنامه 
درمانی نیز نامید. بانک مركزی برای اصالح 
بخشــی از امور بانکی مدام بخشنامه صادر 
می كند اما واكنش نظــام بانکی و بانک ها 
به این بخشــنامه ها سرد اســت و به دلیل 
ضعف ســاختاری نمي تواند آنها را اجرایی 
كنند. به طور مثال بانک مركزی در ســال 
به بانک ها ابالغ كــرد كه آنها نیز مطابق با 
آنچه كه بانک های مدرن جهان بر اســاس 
مقررات جهانی پذیرفته شده انجام می دهند 
صورت های مالی خود را تنظیم كنند كه نشد 
و یکی، دو بانک كه انجام دادند معلوم شــد 
عمق ورشکستگی آنها زیاد است و مي تواند 
به تراژدی منجر شود و جلویش گرفته شد. 
بانک مركزی مدتی مقاومت كرد و اجازه نداد 
سهام آنها در بورس خرید و فروش شود اما 

سرانجام این بانک ها بودند كه پیروز شدند. 
در ســال های پس از ۲۰۰۷ كه نظام بانکی 
در برخی از كشورها با آسیب جدی مواجه 
شد، دیدیم كه آنها به جای دادن داروهای 
زودبازده كه دردها را تســکین می دهد اما 
پنهان نیز می كند به اصالح ساختاری روی 

آوردند.

 نگاه بدبینانه و تعارض منافع
نظــام بانکی ایــران با وجــود این همه 
دشــواری هایی كــه خــود دارد و انــواع 
بیماری هایــی كــه از درون این نظام ســر 
بــرآورده و یا از محیط پیرامونی وارد پیکره 
آن شده اند، نزد برخی از فعاالن اقتصادی نیز 
به بدكاری مشهور شده است. بسیار شنیده 
و خوانده ایم كه می گویند بانک های ایرانی 
تمایلی ندارد كــه به صنعت كمک كنند و 
از دادن وام و اعتبــار به واحدهای صنعتی 
امتناع می كنند. صنعتگران به بانک ها اتهام 
سفته بازی می زنند و می گویند بانک ها پول 
مردم را به فعالیت های غیرمولد می دهند و 
ســودهای باال دریافت می كنند. این گروه 
البتــه مدیران دولــت در صنعت و معدن و 
حتی بخش های زیربنایی تر تصورشــان از 
بانک این اســت كه آنهــا قلک صنعت اند و 
بایــد پس اندازهای مردم را به آنها دهند. از 
این زاویه كه به فعالیت های بانکی نگاه كنیم 
آنها را تحت ســتم مي توان تلقی كرد. این 
یک ادعای بی معناست كه بانک های كشور 
ریسک ها را قبول كنند و پس انداز شهروندان 
را گرفته و به آنها سود خوب بدهند ودست 
آخر این سپرده های شهروندان را دو دستی 
تقدیــم بنگاه های صنعتــی كه فاقد قدرت 
رقابتی اند پرداخــت كنند. این یک معضل 
قدیمی و ساختاری شده است و به استیالی 
یک دیدگاه خاص كــه تصور می كرد فقط 
فعالیت های صنعتی اصالت دارند، برمی گردد. 
این دیدگاه اصرار داشت و هنوز نیز رگه هایی 
از این دیدگاه وجود دارد كه باید بانک ها به 
صنعت وام ارزان و ترجیحی بدهند و البته 
برخی از این واحدها نیز به دلیل ناتوانی در 
بازار رقابتی توانایی پرداخت وام و اعتبارات 
دریافتی را نداشــته و مطالبات بانکی شکل 
گرفته اســت. رشــد حیرت انگیز مطالبات 
بانک ها از دولت، صنعت و بخش های دیگر 
اما بانک ها را به این فکر انداخت راه تازه ای 

برای سودآوری پیدا كنند.
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اتاق تهران



 خودمان مي توانیم
این وضعیت كه در باال توضیح دادم سرانجام 
ســهامداران و مدیران بانک ها را به این فکر 
انداخت كه برای كســب سود و درآمد بهتر 
اســت به جای پرداخــت وام و اعتبارات به 
فعاالن ســایر بخش ها بهتر است خودشان 
فعالیت كنند. این گونه بود كه شركت دارای 
بانک ها به مثابه پادزهر پرداخت وام و اتبار به 
صنعت ضعیف و ناكارآمد در دستور كار قرار 
گرفت و شاهد رشد پرداخت اعتبارات بانکی 
به شركت های تحت پوشش خود بودیم. در 
این شــرایط بود كه از نیمه دوم دهه ۱38۰ 
به بعد پاتک های ایرانی ســرمایه گذاری در 
سایر بازارها از جمله و به ویژه بازار مسکن را 
به مثابه یک بازار سودآور در دستور كار قرار 
دادند و هزاران میلیارد تومان از منابع خود را 
برای مصرف در این بازار اختصاص دادند. در 
سال های پس از آن اما وقتی بازار مسکن به 
گرداب ركود افتاد كار بانک ها ســخت شد و 
آنها با دستکاری در برخی اقالم خود را سودآور 
نشان می دادند. این معضل به عدم تعادل در 
دارایی و بدهی بانک ها منجر شد و بسیاری 
از كارشناســان باور دارند كه دارایی بانک ها 
موهومی است و به همین دلیل سودآوری آنها 

نیز با توهم سهامداران همراه است.

 معضل تورم
یکی دیگر از بیماری های ســاختاری كه از 
بیــرون نظام بانکی بر آن تحمیل می شــود 
تطابــق دادن نرخ تورم با نرخ بانکی اســت. 
به این معنی كــه در دهه های اخیر همواره 
نرخ تورم دو رقمی بوده و باالتر از نرخ بانکی 
می ایستاده است. این مســأله خود به خود 
برای بانک ها ســودآوری داشت. آنها همواره 
۵-6 درصد و برخی اوقات حتی تا ۱۰ درصد 
زیر نرخ تورم به سپرده گذاران سود می دادند 
و مابه التفــاوت قابل اعتنایی برای آنها وجود 
داشت. دلیل زاد و رشد چنین پدیده ای اصرار 
دولت بر روند كاهنده نرخ بهره بانکی بود زیرا 
این تصور وجود داشت به این ترتیب هزینه 
تولید كاهش می یابد اما چنین نماند و دیدیم 
كه در سال های مهار تورم بانک ها با دردسر 
مواجه شدند. روزهایی را شاهد بودیم كه نرخ 
تورم زیر نرخ بهره بانکی قرار گرفت و بانک های 
دیگر آن خوشبختی سابق كه دارایی هایشان 
با رشــدهای باال مواجه بود را از دست دادند. 
این وضعیت موجب كوچک تر شــدن كیک 
بانکداران شــده و عدم تعادل های جدی در 
دارایی و بدهی آنها ایجاد كرده است. بانک ها 
سود بادآورده ای را از دست داده اند و حساب 

و كتاب و دخل و خرجشــان از تعادل خارج 
شــده و یک حسابرسی دقیق و كارشناسانه 
شاید نشان دهد كه تراز مالی بانک ها تعادل 
دارد یا كفه زیان و ورشکستگی احتمالی برخی 

از آنها سنگین تر است.

 فقط مدیران مشکل ساز نیستند
واقعیت این است كه باید به سویی حركت 
كنیــم كه نور كافی بر عملیات پیدا و پنهان 
نظام بانکداری بیندازیم و از تاریک و روشن 
این بخش از فعالیت ها كه اساس بازار پول و 
حتی اساس بازار سرمایه است اطالعات كافی 
و كارشناسانه به دست آوریم. در این صورت 
مي توان امیــدوار بود كه همه گرفتاری های 
نظام بانکی به طور كامل اســتخراج شده و 
سهم هر كدام از عوامل در بدتر شدن روزگار 
بانک ها را اندازه گیری كیفی و كمی كنیم. االن 
شرایط و اخبار و تحلیل ها به سویی در جریان 
است كه گویی همه تنگناهای نظام بانکی را 
مدیران ایــن بنگاه ها ایجاد كردند و دولت و 
سایر بازیگران سهمی ندارند. در چنین وضعی 
با این نگاه ممکن است در مسیر پیدا كردن 
راه حل برای برطرف كردن معضالت به بیراهه 
كشیده شویم. مشکالت بانک ها به هر دلیل 
كه باشد االن حاد و شدید شده است و باید با 
بسیج همه امکانات درصدد برطرف كردن این 
تنگناها باشیم. یکی از راه هایی كه مي تواند و 
باید در راه برطرف كردن بیماری های بانکی 
مورد استفاده واقع شود استفاده از تجربه های 
بانکی است. در همین دهه ها اخیر كشورهایی 
مثــل كره جنوبی، تركیه و ایتالیا با معضل و 
گرفتاری بانکی مواجه شوند و مشکالت خود 
را برطرف كردند. یک درس از این راه حل ها 
این اســت كه دولت باید پیشــگام شــده و 
نســبت به حل معضل توهم دارایی بانک ها 
اقــدام كند. یکی از راه های اصالح ســاختار 
بانکی همین اســت. خرید دارایی بانک ها با 
اســتفاده از ابزارهای كارآمد راهی است كه 
مي تواند معضل عدم تعادل در تراز بانک ها را 
تا اندازه ای برطرف كند و این كاری است كه 

دولت مي تواند انجام دهد.

 عظمت مشکل
یک درس و عبرت در موضوع نظام بانکی 
همین مسأله ای است كه به ظاهر كوچک 
می آمد اما گرفتاری درست كرد. یک موسسه 
اعتباری نتوانست در برابر درخواست وجوه 
مشتریان رفتار كارآمدی نشان دهد و كار 
به جایی رسید كه اكنون نزدیک به ۲ سال 
است این مشکل پابرجا مانده است. دولت 

زیر فشارهای سیاسی و مردمی ناگزیر شد 
هــزاران میلیارد تومــان از پول مردم را به 
طلبکاران این موسسه بدهد. این روش كار 
چند بدآموزی داشت. یک بدآموزی این بود 
كه بقیه موسسه ها را تشویق كند همین كار 
را انجــام دهد و بدآموزی دیگر این بود كه 
مردم به بانک مركزی بی اعتماد شــده و از 
طــرف دیگر می دانند كه دولت پول آنها را 
پس خواهد داد. واقعیت این اســت كه اگر 
معضالت بانک ها سروقت و با كارآمدی حل 
نشود و یکی از بانک ها به وضعیت موسسه 
یاد شده برسد جمع كردن كار بسیار دشوار 
خواهد بود. عظمت مشکالت بانکی را باید 
خوب دید و در زمان مناسب واكنش نشان 
داد. بدترین كار این است كه چشم هایمان 
را بر تنگناهای بزرگ نظام بانکی ببندیم و 
امیدوار باشیم مرور زمان مسأله را حل كند. 
شاید با برخی روش های كوتاه مدت بتوانیم 
حتی برای چند ســال این نظام بانکی را با 
همین دردهای پرشــمار زنده و سرپا نگه 
داریم، اما یادمان باشــد كــه این كار برای 
همیشه ناممکن است. باید ژرفا و گستردگی 
كه این بــازار دارد و مي تواند با عدم تعدل 
خود سایر بازارها را نیز از تعادل خارج كند 
را جدی فرض كنیــم و از اینکه بخواهیم 
درمــان این بیماری ها را بــاز هم به عقب 
بیندازیم امتناع كنیم. حاال كه بانک مركزی 
در وضعیت تازه ای قرار گرفته است و به نظر 
می رسد رئیس بانک قدرت بیشتری نسبت 
به رئیس قبلی دارد نباید با آســان گیری 
غیرمنطقی اصالح ساختاری بازار پول را هر 
روز به روز بعد حواله داد. چرخ های این بازار 
پول با همین ذینفعان كه منافع متعارضی 
دارند و هر كدام از زاویه حفظ و توسعه منافع 
خود به آن نگاه می كنند با همین روش های 
معیوب مي تواند تا چند سال دیگر بچرخد اما 
این لنگ زدن ها در یک نقطه ممکن است به 
ایست كامل منجر شود و در آن روز جمع 
كردن كار سخت است. باید در اصالح نظام 
بانکی جدی باشــیم، همه مسائل و عوامل 
دخیــل در پدیدار شــدن روزگار امروز كه 
كار را به مرزهای تهدیدآمیز رسانده است 
را به صورت همه جانبه شناســایی كرده و 
در اصالح ســاختاری نظام بانکی برنامه ای 
پیشــگام و مدرن تهیه كنیم. در غیر این 
صورت كارشناسان اندكی وضع موجود را 
تایید خواهند كرد و اكثریت كارشناســان 
و متخصصان به ســرعت از شــرایط فعلی 
خود را كنار كشیده و به كار بی زحمت تری 
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این نکات به طور مستقیم درباره چالش هاي 
اقتصــادي ایران اســت، شــرح چالش هاي 
اقتصادي ایران نشــان مي دهد بخش بسیار 
اندكــي از این چالش هــا از ماجراي تحریم 
سرچشــمه می گیرد و عمــده این چالش ها 
به تحریم مربوط نیست  ایران با چالش هاي 
اجتماعــي و چالش هاي زیســت محیطي و 
چالش هاي سیاسي و بین الملل مواجه است. 
عمده این چالش ها به واسطه 4 دهه اشتباه 
در سیاستگذاري رخ داده است. اگر ترامپ از 
صبح فردا شیعه شود باز هیچ كدام از مشکالت 
ایران حل نخواهد شــد. و اگر همین بازي را 
ادامه دهیم قطعا همین مسیر را همچنان طي 
خواهیم كرد. ســه چالش را با شرح مفصلي 
مي آورم. و در ادامه یادآور می شوم كه تحریم 
در كدام چالش و كدام بخش تاثیر بیشتري 
خواهــد داشــت. همه ما با ســاز و كارهاي 
چالش ها آشنا هستیم و در حوزه هاي سیاسي 
و اجتماعي و اقتصادي موضوعاتي وجود دارد 
كه مطبوعات فراوان درباره انها مي نویسند و 
مردم نیز با آنها آشــنایي دارند و درباره آنها 
فراوان صحبت مي شود، پس كماكان با ساز 
و كار این چالش ها آشنا هستید. مشکلي كه 
ما امروز بطور مشــخص داریم همزماني این 
چالش ها با هم دیگر است كه منجر به پیچیده 

شدن راه حل ها شده است.
ایــران بــا چالش هاي زیســت محیطي و 
آب مواجه اســت كه مشــخصا هیچ پیوند 
مستقیمی با به مسأله تحریم ها ندارد. چالش 
صندوق هاي بازنشستگي كه چالش آینده ما 
خواهد بود و احتماال در پنج سال آینده بیشتر 
درباره آن خواهیم شنید یا بحران بیکاري و 
چالش هاي بانکي از مســائل مهمی است كه 
بــه تحریم ها ربطی ندارند. ایران بطور مداوم 
با چالش ارزي روبرو اســت و ربطي به دولت 
اصالح طلب و اصولگرا ندارد و مســأله عالقه 
حاكمیت به سیاست هاي پوپولیستي اقتصادي 
و ســركوب ارزي و آزاد شدن این فنر بعد از 
چند دوره است. اقتصاد ایران چندین دوره با 
این مشکل روبرو بود جهش ارزي در دوران 
ریاســت جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني و 
كمتــر در دوران خاتمــي و در دوران آقاي 
احمدي نــژاد و در دوره آقاي دكتر روحاني 
تجربه شــده است و همواره با مسأله چالش 

كســري بودجه روبرو هســتیم. و این هم به 
دولت خاصي مربوط نیست و در همه دولت ها 
دیده مي شــود. اقتصاد ایــران اقتصاد توزیع 
رانت اســت و بطور طبیعي سیاســتگذاري 
كــه مي خواهد راي جمع كند باید بخشــي 
از این رانــت را در بین مردم توزیع كند كه 
این نکته در بلندمدت به نفع كشور نخواهد 
بود. مسأله عدم قطعیت هاي خارجي را بطور 
مداوم طي این سال ها داشتیم و مسأله اي كه 
چون ابری سنگین بر همه مشکالت سیاسي 
و اقتصادي كشور سایه انداخته مسأله فساد 
است. ما امروز درباره كشوري حرف مي زنیم 
كه در جدیدترین گزارش شــاخص فساد آن 
از ۱8۰ كشــور مورد بررســي به رتبه ۱3۰ 
رسیده است. فساد حلقه اي است كه درون آن 
تعدادي برنده و بازنده تعریف مي شود وقتي 
فساد گسترده مي شود همه ما جاهایي برنده 
هستیم و نمي پذیریم كه اصالح از بخشي كه 
ما در ان برنده هستیم شروع شود. بنابر این 
حل مسأله پیچیده تر مي شود.ایران با متولدین 
دهه شصت و مسأله آنها مواجه است. موجي 
كه وارد بازار كار شده و جمعیت فعال را زیاد 
كرده و نرخ بیکاري به شدت افزایش پیدا كرده 
است. این جمعیت احتماال شکمي پایین تر از 
خودش را درســت مي كند و این شکم امروز 
در حال شــکل گیري است و یک بار دیگر در 
دو دهه دیگر بطور جدي با این چالش روبرو 
خواهیم شــد ولي امــروز اوج این چالش را 
طي پنج ســال آینده خواهیم داشــت. من 
ســناریو هاي مختلف را عرض مي كنم. طبق 
آمار، جمعیت ده ساله و بیشتر ایران نزدیک 
به 66میلیون نفر اســت. كه ۵9 درصد یعني 
نزدیک به 6۰ درصد از این جمعیت غیرفعال 
اســت و فقط 4۰ درصــد جمعیتي فعال به 
حســاب مي آیند. و نرخ بیکاري رســمي در 
كشــور ما ۱۲.۲ درصد كه در استاندارد هاي 
جهاني نرخي بسیار باال است. جمعیت شاغل 
نیز با بحراني جدي روبرو و آن این است كه 
بخش بزرگي یعني 3۰ درصد از این جمعیت 
مشاغلي دارند كه كمتر از استاندارد ساعتي 
شــغلي عادي كار مي آفریند. بخش شاغل ما 
با مشــکل جدي دیگري مواجه اســت و آن 
ناشــي از بزرگ بودن بدنه حاكمیت و پایین 
بودن حقوق ها است كه ادبیات جهاني با آن 
آشــنا نیست و این معضل شــاغل فقیر نیز 
هســت. در كشــور هاي دنیا دولت ها چتري 
اجتماعي مي سازند و اگر درآمد شغلي كمتر از 
استاندارد ها باشد شما ترجیح مي دهید بیکار 
بمانید. یعني هر شــغل باید حداقل معیشت 
شــما را تامین كند وگرنه شما از این شغل 

بیرون مي روید. و بیمه بیکاري مي گیرید. در 
كشــور ما براي اینکه آمار فاجعه بار اشتغال 
خود را كمي بهبود بدهیم. یک شغل را بین 
چهار نفر تقســیم مي كنیم و هم كیفیت كار 
پایین مي آیــد چون آنها آدم هایي با كیفیت 
پایینتر خواهند بود و كار به درســتي انجام 
نمي شود و فقط نرخ اشــتغال باال مي رود و 
ما با مسأله شــاغل فقیر روبرو مي شویم كه 
مســأله اي در كشورهاي توسعه نیافته است. 
و در كشــورهایي كه نظام تامین اجتماعي 

درستي دارند دیده نمي شود.
فرض كردیم جمعیت در ســن كار جامعه 
در ســال ۱4۰۰ تنها ۵ درصد رشــد داشته 
باشــد و نرخ بیکاري را در سطح ۱۰ درصد 
نگه داریم و كمتر نباشــد، در این صورت اگر 
نرخ مشاركت به نرخ مشاركت كشورهاي نیمه 
توسعه یافته جهان برسد و به حدود ۵۰ درصد 
برسیم باید ســاالنه در حدود یک میلیون و 
هشتصد و نود هزار شغل تولید كنم كه هیچ 
ســالي در طي چهل سال فعالیت جمهوري 
اسالمي بیشتر از ششــصد هزار شغل تولید 
نکرده اســت. یعني باید خیال خود را راحت 
كنیم این عدد براي این نظام سیاستگذاري 
رقمي رویایي است براي اینکه من بتوانیم با 
نرخ مشاركت ۵۰ درصد سطح بیکاري را به 
۱۰ درصد برســانیم  با این جمعیت بزرگي 
كــه وارد بازار كار مي شــود. بحران بیکاري 
از این نظر اهمیت دارد كه پشــت سر خود 
بحران هاي سیاسي و اجتماعي ایجاد مي كند 
بنابر این جزء مهم ترین متغیر هاي اقتصادي 
است كه بطور جدي مورد توجه قرار مي گیرد. 
در ۱3 سال گذشته در حدود 3.3 میلیون نفر 
بر تعداد شاغلین كشور اضافه شده است و در 
۵ سال دولت آقاي روحاني فقط ۲.6 میلیون 
نفر بر جمعیت شاغل اضافه شده است. یعني 
در این سال ها كه سال هاي خوبي بوده و رشد 
اقتصادي مثبت داشتیم و در سال هاي اول به 
بازار هاي جهاني برگشتیم تقریبا سالي ۵۰۰ 
هزار شغل ایجاد شد و به نظر مي رسد كه این 

وضعیت بحران زا خواهد بود.
مســأله دیگر نظام یارانه در كشــور است. 
یارانه هــاي موجود ما با تمركز بر یارانه انرژي 
باید بررســی شــود. اگر دهــک فقیر جامعه 
ایراني را بــا در نظر گرفتن جمعیت ایراني ها 
نگاه كنید در حدود 8 میلیون ایراني فراموش 
شــده داریم كه ۵۲ درصــد از این 8 میلیون 
نفر هیچ فرد شاغلي را در خانوار خود ندارد و 
3۲ درصد نیز هیچ فرد باسوادي را در خانوار 
خود ندارند. میانگین هزینه ماهانه هر خانوار 
براي آموزش فرزندان خود فقط 3۰۰۰ تومان 
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اســت یعني دهک پایین جامعه را در گرداب 
فقر انداخته ایم و این دهک فقط براي حیات 
خود تالش مي كند. در كنار این وضعیت ۱6۰ 
هزار میلیارد تومان یارانه از مرداد 9۲ تا مرداد 
9۷ فقط به وارد كنندگاني كه با ارز دولتي كاال 
وارد مي كنند پرداخت شــده است. و 9 هزار 
میلیارد تومان یارانه فقط به مسافران خارجي 
در بهار و تابستان ۱39۷ پرداخت شده است. 
یعني كمک بالعوض ایران به صنعت توریسم 
در كشــورهاي مالزي و تایلند و ارمنستان و 
تركیه و... در مورد جامعه اي صحبت مي كنیم 
كه 8 میلیون نفــر فقط ماهانه 3۰۰۰ تومان 
صرف آموزش خانوار در ماه مي كنند. ســهم 
فقیر ترین دهک هاي درآمدي در واردات با دالر 
دولتي و همینطور در مســافرت هاي خارجي 
چیســت؟ همزمان ۱۲ هــزار میلیارد تومان 
یارانه براي توزیع سکه طالي دولتي در طرح 
بانک مركزي داشتیم. و 48 هزار میلیارد تومان 
یارانه به بنزین و گازوئیل فقط در شــهریور و 
مهر ۱39۷ داشــتیم. با فرض اینکه هر دالر 
8۲۰۰ تومان ارزش دارد كه مي دانیم این عدد 
نیست و میانگین قیمت 6۰ سنت برای هر لیتر 
بنزین در كشورهاي همسایه ما مواجه هستیم.

اگــر نگاهي بــه میانگین هزینــه ماهانه 
بنزین در دهک هــاي دیگر بکنیم مي بینیم 
كه دهک پــر درآمد ما چیــزي از قواره ده 
برابــر هزینه مصرف ســوخت دارد و هر چه 
 یارانه بــه بنزین و ســوخت مي دهیم عمال 
۱۰ برابر یارانه بیشــتر به دهــک پر درآمد 
پرداخت مي كنیم و سهم بسیار كمتري را به 
دهک فقیر مي پردازیم. بنابراین نوع یارانه اي 
كه به مصرف است طبیعتا منجر مي شود كه 
ســهم یارانه اي طبقه پر مصرف افزایش پیدا 
كند و در این نظامي كه شــما مي دانید ما با 
وضعیــت بحراني در تعیین خط فقر و حتي 
متاسفانه تعریف خط فقر مطلق روبرو هستیم.

هدف از این سیاست هاي شتابزده چیست؟ 
مي توانم لیستي ۲ هزار تایي از ۲۲ بهمن ۵۷ 
تا امروز به دســت دهم. یعني مسأله مربوط 
به نظام تصمیم گیري اردیبهشت 9۷ تا امروز 
نیست. آیا هدف ما كاهش فقر است یا هدف 
ما كاهش تورم اســت؟ كدامیک در كشور ما 
رخ داده است؟ تنها كشور جهان هستیم كه 
بیش از 4۰ ســال تورم دو رقمي داشــته ایم 
هیچ كشور دیگري در تاریخ اقتصاد جهان با 
چنین آمار هایي روبرو نبوده است. یعني تورم 
در دنیا مسأله اي حل شده  و۱8۰ كشور جهان 
با تورم یک رقمي مســأله خود را كامال حل 
كرده اند و این مشکل در نظام سیاستگذاري 
وضعیتي بحراني به خود گرفته اســت. براي 
سطح مقایسه كشور چند مثال مي زنم چون 
فکر مي كنیم با ابر قدرت هاي دنیا مقایســه 

مي شویم. سطح مقایسه كشور ما چیست؟

میانگین تورم كشــوري در ســه ساله اخیر 
چقدر بوده است. قیمت بنزین و گازوئیل در این 
كشور شناور بود و با تغییر روزانه بود؟ میانگین 
قیمت ســاالنه بنزین در سه سال گذشته  6۰ 
ســنت بود كه معادل قیمت متوسط جهاني 
اســت. دالر دولتي نیز در ده سال اخیر وجود 
نداشته است. و كشور هرگز دالر دولتي تعیین 
نکرده اســت و تمام تالش سیاستگذار ایراني 
عمال این بوده است و ما از او مي خواهیم دیگر 
از این تالش ها نکند. كشــوري كه مثال زدم 
افغانستان اســت. امروز افغانستان در شرایط 
جنگي به وضوح بهتر از ایران اداره مي شــود. 
مثال دیگري مي زنم. كشــور دیگري میانگین 
تورم سه ســال اخیر ش را ۲.۲% درصد اعالم 
كرده و میانگین تورم كشور ما تا آخر 98 چیزي 
در حدود 3۰ درصد خواهد بود قیمت بنزین و 
گازوئیل شناور است و با تغییري روزانه اعمال 
مي شود و مشکلي كه امروز داریم این است كه 
دولت نمي پذیرد قیمت ها را سه ماه به سه ماه 
بروز كنیم براي آنها مشکل است و تغییرات را 
روزانه مي پذیرند میانگین قیمت ساالنه لیتري 
۰.۷ دالر است و حتي از مقیاس جهاني بیشتر 
و دالر دولتي نیز وجود ندارد و مفهومي به این 
نام نیست. این كشــور آنگوال است. كاري كه 
ما انجام مي دهیم این اســت كه تورم را بطور 
دوره اي كنترل كنیم. كه كنترل تورم طي دوره 
اول دكتر روحاني دالیل خاص خود را داشت. 
از جمله افت قیمت كاالها در بازار هاي جهاني 
كه دوســتان فعال در بازار هاي مالي به خوبي 
متوجه این موضوع مي شوند.در بازار مسکن و 
براي همه قابل پیش بیني بود كه حداقل براي 
یک ســیکل تجاري یا یک نیم سیکل تجاري 
قیمت هاي مســکن رشد نکند و همین اتفاق 
افتاد و تقریبا چهار سال شاهد عدم رشد قیمت 
مسکن بودیم و به دلیل مسأله كاهش ناگهاني 
نرخ تورم بانک ها با مســأله پانزي گیم مواجه 
بودند بنابر این شــروع به بــاال بردن نرخ هاي 
بهره كردند و پولي كه تولید مي شد از بانک ها 
خارج نمي شد تا به چرخه تورم برسد. این سه 
عامل عوامل اصلي كنترل تورم بود كه هیچ یک 
در اختیار دولت نبود و عامل اصلي هیچ كدام 
از این عوامل دولت نیست. البته انظباط پولي 
و سطح اعتماد عمومي به حوزه سیاستگذاري 

نیز موثر بود.
ایران در بهترین زمان ها تورم  خود را به ۱۰ 
درصد رسانده است كه در دوران آقاي خاتمي 
و 8.۲ در دوران آقاي روحاني رسیده ایم. در هر 
دو سپس مکانی بسیار جدي را تجربه كردیم. 
میانگین تورم جهاني در ســال گذشته ۱.6 
درصد بود. این مســأله اي حل شده است كه 
ما هم چنان با آن روبرو هستیم. در سیاست 
مرتب به بخش هاي مختلف یارانه مي دهیم. 
دالر دولتــي انرژي ارزان وام بدون بهره مواد 

اولیه ارزان زمین رایگان و معافیت هاي مالیاتي 
و بیش اســتخدامي سازمان ها و شركت هاي 
دولتي. در یک مقایســه بگویم شبکه جهاني 
بي بي سي با آن همه نفوذ رسانه اي یک سوم 
صدا و ســیماي ما پرســنل دارد. ایران ایر 
همین امروز با چیــزي در حدود یک صدم 
پرواز هــاي بین المللي به انــدازه ایر فرانس 
پرســنل دارد. بیش استخدامي به طور جدي 
یارانه بي خودي است كه پرداخت مي شود. و 
بعد بودجه دولتي به جبران وام هاي سوخته 
شده هدر مي رود، مي دانید در حدود 3۵ هزار 
میلیارد تومان در همین سال 9۷ به آدم هایي 
بخشــیده شد كه وام گرفتند و وام هاي خود 
را پس نداده انــد. میزان كمک هاي دولت به 
صندوق هاي بازنشستگي در سال 9۷ به رقم 
۷۵ هزار میلیارد تومان رســید و پیش بیني 
مي شود كه در افق ۱4۰4 این رقم به حدود 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. بخش بزرگي 
از همه درآمد هاي كشور صرف این كمک ها 
مي شود. و نمایندگان مجلس سن بازنشستگي 
را پایین مي آورند و این كاري است كه در دنیا 

انجام نمي شود.
آنچه مــن در این بخش بولد كردم مواردي 
اســت كه ما گمان مي كنیم تحریم  ها بر آنها 
اثر گذاشــته است ولي انداختن این تقصیر به 
گردن كشــوري دیگر و به گردن یک ماجراي 
بین المللي فرار رو به جلو اســت بخش بزرگي 
از آنچــه توضیح دادم ربطي به نظام بین الملل 
ندارد. ســاختاري كه در نظام بین الملل وجود 
دارد منجر به عدم شفافیت و فساد بیشتر شده 
و این تصمیم ها به راحتي اخذ مي شوند. تنها 
اتفاق این اســت. مسأله چالش ارزي و مسأله 
كســري بودجه و عدم شــفافیت و فساد ما و 
بحران بیــکاري و عدم قطعیت هاي خارجي و 
چالش سرمایه هاي اجتماعي ما مسائلي است 
كــه به طور مســتقیم از تحریم ها اثر خواهند 
گرفــت و در وضعیتــي بدتر قــرار مي گیرند 
ولــي این نکته كه چرا وقتي تحریم ها فشــار 
بیشتري داشــتند وضعیت این چنین نبود به 
این نکته اشــاره دارد كه ما در آستانه تحمل 
خــود قرار گرفته بودیم. یعني از جایي به بعد 
حتي یــک درصد هم براي ما غیرقابل تحمل 
محسوب مي شود. چالش یارانه هاي سیاه از این 
جهت رنگي شــده چون از آنجایي كه اقتصاد 
كشــور با مشــکالت فراواني روبرو شده است 
مي تواند سیاستمداران را عاقل كند تا بخشي 
از یارانه هاي سیاه را جمع كنند همان طور كه 
امروز هم زمزمه هایي براي جمع كردن یارانه 
انرژي وجود دارد. همچنین مي تواند سیاستگذار 
را مجددا به ســمت رفتار هاي پوپولیستیک و 

توزیع ته مانده ثروت و منابع كشور ببرد.
همایش اقتصاد و سیاست ایران در پیچ تحریم ها- 
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هیچ ایرانی دلسوز به این آب و خاک كهن 
نیست كه نداند كشورها و جامعه ها روزهای 
تلخ وشیرین دارند و شرایط همواره همان طور 
كه همه شــهروندان آرزو دارند نخواهد بود. 
ایرانیان وفــادار به آبادانی و رفاه مردم نیک 
می دانند كه ســرازیری و سرباالیی رفتن و 
درجا زدن بخشی از رخدادهای گریزناپذیر 
هر جامعه ای است و باید آن را قبول كرد. اما 
همین شهروندان كه نیک می دانند روزهای 
ناخــوش در زندگی تاریخی كشــور را باید 
قبول كنند در پنهان خویش یک پرســش 
دارند، چرا روزهــای تلخ و روزهای ناخوش 
در ایران پدیدار می شــوند، دالیل و عوامل 
ناخوش كننده حال و روز شــهروندان كدام 
عوامل هســتند و این وضعیت تا كجا ادامه 
دارد و چگونــه مي تــوان راه را برای عبور از 
آن هموار كرد. برای رسیدن به پرسش های 
یادشده و اینکه درباره روزهای خوش صحبت 
كنیــم باید قبل ازهر چیــز قبول كنیم كه 
روزگار ایرانیان خوش نیست. این مسأله بسیار 
اهمیت دارد كه همه كسانی كه به هر میزان 
قدرت اثرگذاری در مثبت یا منفی شــدن 
روندها دارند بپذیرند كه كشــور در شرایط 
بد قرار دارد. اكنون كه به اخبارها، تحلیل ها 
و گزارش های ارائه شــده از سوی مقام های 
رســمی در باالترین سطح و حتی در میانه 
جامعه نگاه می كنیم می شنویم و می خوانیم 
كه این وضعیت نامســاعد ایــران و ایرانیان 
دیگر انکارناپذیر شده است. حاال دیگر هیچ 
آدم عاقل و دانایی نمی گوید ایران در بهترین 
موقعیت قــرار دارد و این یک گام به پیش 
است. متاسفانه تا همین چند ماه پیش اگر 
یک فرد غیرحاضر در نهادهای قدرت و حتی 
یک فرد در نهادهای قدرت با اشاره و كنایه 
می گفت كه حال ایران ناخوش است با انواع 
تهمت ها و یورش ها مواجه می شود و البته این 
وضع هنوز ادامه دارد اما شدت خرابی روزگار 
ایرانیان به اندازه ای رســیده كه دیگر انکار 
آن ناممکن شــده است. پس از پذیرش این 
واقعیت است كه حاال مي توان پرسش اصلی را 
مطرح كرد: كدام عوامل و كدام دالیل موجب 
شده است ایران در بدترین شرایط اقتصادی 

قرار گیرد و راه شناخت چیست؟ 

برخی افراد و احزاب و گروه های بانفوذ ایران 
با قاطعیت در این باره نظر داده و می دهند 
و باورشان این است كه نظام حاكم بر جهان 
كه تحت تأثیر خواست ها و اراده غرب به ویژه 
آمریکایی هاســت دنیا را در شرایط نامساعد 
قــرار داده و با ایران نیز خصومت تاریخی و 
جدی دارد. این گروه از افراد تردیدی ندارند 
كه رهبری كاخ سفید به طور عام از 4 دهه 
پیش به ایــن طرف و رهبری جدید آمریکا 
در دو سال اخیر تالش گسترده و ژرف برای 
براندازی رژیم سیاسی كشــور و آزار دادن 
مردم داشته و دارد و بخش اصلی تنگناهای 
بر ســر راه رشد راه مادی و اقتصادی كشور 
ناشی از این دشمنی فزاینده است. درباره این 
دیدگاه چند دیدگاه دیگر نیز وجود دارند كه 
باور دارند باید به نکات دیگر نیز توجه كرد. 
یک دیدگاه این اســت كه رفتار خصمانه 
آمریکایی ها با نظام سیاسی ایران انکارناپذیر 
اســت و آنها از هر روزنه ای برای ضربه زدن 
به ایران اســتفاده می كنند و حرف مدعیان 
در این باره دقیق است. اما پرسش این است 
كه چرا شرایط را گونه ای نمی كنیم كه این 
دشــمنی و خصومت دیرینه نظام سیاسی 
آمریکا با ایران در یک روند كاهنده و یا حتی 
در موقعیت تثبیت و در موقعیتی قرار گیرد 
كه قابل پیش بینی باشد. اگر در همه 4 دهه 
سپری شده می شد هر سال و در هر مقطع 
یکی از دالیل دشمنی واقعی آمریکا با ایران 
را كارشناسانه بررسی و در مسیر حذف آن 
گام برداشت شاید اندازه خصومت به این جا 
نمی رسید كه در یک دوره كمتر از ۱۰ سال 
تحریم گسترده اقتصادی ایران اتفاق بیفتد.

یک گروه دیگر نیز بــاور دارند كه ضمن 
پذیرش دشمنی آمریکا با ایران اما انداختن 
همه نارسایی ها و كاستی ها و كج راهه رفتن ها 
در زمین آمریــکا و نادیده گرفتن مدیریت 
ناكارآمد و مدیریت ضعیف در داخل یکی از 
بدترین راهبردها بوده و هست. این دیدگاه 
باور دارد مدیران دولت در سطوح گوناگون 
مدیریتی با سوءاســتفاده از شرایط سیاست 
خارجی همــه توپ ها را بــه زمین آمریکا 
می اندازند و ناكاربلــدی و ناكارآمدی خود 
را پشــت این داستان پنهان می كنند. گروه 
اخیر می گویند آیا بازســازی و زنده ســازی 
و قدرت دادن به ســازمان هایی كه در همه 
دوران فعالیت خود یک گام در مسیر اصالح 
و بهبود اقتصاد برنداشــته و با دخالت های 
غیرضرور كار را بر تولید سخت می كنند نیز 
كار آمریکایی هاســت؟ اگر بخش خصوصی 

ایــران در همین ۵ ســال اخیر بارها و بارها 
خواستار حذف دخالت های آسیب ساز یک 
نهاد نظارتی ناكارآمد تاریخی شده ولی این 
نهاد همچنان پابرجا و استوار به كار خود ادامه 
می دهد، این كار هم كار آمریکایی هاســت. 
بخش خصوصی ایران بارها و بارها از دولت 
خواسته است نظام ارزی كشور را از شرایط 
رانتی و فسادآمیز دور نگه دارد و با پذیرش 
سیاست ارزی درست و كارآمد نگرانی ها را از 
جامعه فعاالن اقتصادی دور و نوسان های ژرف 
و پردامنه را از دامان اقتصاد پاک كند و دولت 
این حرف ها را شنید و با بی اعتنایی ان را اجرا 
نکرد. آیا این امتناع از اجرای یک خواســته 

منطقی را باید به آمریکایی ها نسبت داد؟ 
واقعیت این است كه باید برای پرسش های 
منطقی دنبال پاسخ های منطقی و قابل قبول 
بود و این چیزی است كه مي تواند در وضعیت 
آتی این كشور راه مناسب باشد. تصمیم ها، 
رخدادهــا در حوزه های سیاســت خارجی، 
در حوزه مناسبات میان احزاب و جناح های 
درگیر قدرت سیاســی در داخل و مناسبات 
میان قدرت رســمی و نهادهــای مدنی در 
ســال های اخیر در نهایت جوری بوده اند كه 
االن مردم نگران هستند. شهروندان ایرانی از 
روندها نارضایتی دارند و درجا زدن ایران به 
دلیل اینکه راهی برای برطرف كردن مشکالت 
پیدا نمی شــود و ناراضی و نگران شــده اند. 
زمینه هایی ازاین دلسردی را مي توان در همین 
وضعیت غبارآلودی دید كه به نظر می رسد 
برخــی از گروه ها با هــدف حداكثر كردن 
منافع خود با عناوین دهان پركن برای ایران 
فراهم كرده اند. دلسردی ایرانیان نشانه های 
پرشماری دارد كه كافی است از سر دلسوزی 
و وجدان پاک به آنها خوب نگاه كرد. بسیاری 
از مســائل حل ناشده و مشکل ساز در مسیر 
آبادانی ایــران از ناكاربلدی هایی برمی خیزد 
كه سرچشــمه آن مدیران ضعیف، مدیران 
سفارش و مدیرانی هستند كه بی جهت و بدون 
شایســتگی مناصب تصمیم گیری را اشغال 
كرده اند. این چیزی است كه متاسفانه نادیده 
گرفته شده و عمق فاجعه بار بودن آن هرگز 
باز و بررسی نشده است. بسیار راحت بوده و 
هست كه هر رخداد بازدارنده ای به خارج از 
كشور حواله داده شود و حواس ها پرت شود. 
این راه به جایی نمی رســد و ابعاد ناراحتی 
شهروندان را گســترش می دهد، باید سهم 
عوامل داخلی از وضعیت ناخوش اقتصاد ایران 
 را بدون ترس و بیم از پیامدهای آن بازگو و 

كالبدشکافی كنیم.

درجا زدن و عقب رفتن ناراحت کننده

محمدعلی توحید 
عضو هیأت تحریریه آذر 1397
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روزی كــه در هیــأت دولــت برای 
میخکــوب كردن قیمت هــر دالر در 
تصمیم گیری  تومــان   4۲۰۰ ســقف 
می شد چه كسانی موافق و چه كسانی 
مخالف بودند؟ حاال كه دردسرهای این 
میخکوب كردن دالر باال گرفته اســت، 
حسن روحانی آن را متوجه همه اجزای 

دولت می كند.
وی می گوید: در شرایطي كه در آغاز 
ســال با توطئه آمریکا مواجه بودیم در 
فروردین ماه در جلســه  مهم اقتصادي 
كه تمامي اقتصاددانان دولت و بسیاري 

از مشــاوران و معاونان وزراي اقتصادي 
حضور داشــتند، تصمیمي را به اتفاق 
آراء اتخاذ كردیم كه بر مبناي آن همه 
اقتصاددانان و مشاوران اقتصادي معتقد 
بودند كه ارز باید در كشــور تک نرخي 
شــده و اعالم كردند باید قیمت ارز را 
4۲۰۰ تومان اعالم كنیم. در آن جلسه 
همه بــه اتفاق گفتند كــه اگر قیمت 
ارز را 4۲۰۰ تومــان اعالم كنیم، تمام 
نیازمندي كشــور از لحــاظ واردات و 
سرمایه گذاري بطور كامل تأمین خواهیم 
كرد به شرط آنکه كساني كه این ارز را 

دریافت مي كنند، براســاس اعالم خود 
دقیق و درست عمل كنند. نسبت به این 
تصمیم تردید داشتم به خاطر این بود 
كه آیا در عمل این طرح موفق مي شود 
یا برخي از آن سوءاستفاده خواهند كرد.
اما مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی 
دولت پــس از این صحبت ها بود كه از 
دولت خواســت محتوای صحبت های 
آن روز دولــت كه چیز محرمانه ای هم 
نداشــته اســت را برای عالقمندان به 
بحث هــای دالر رانتی منتشــر كند. تا 

پایان آذرماه دولت جوابی نداد.

روحانی و دردسر دالر 4200 تومانی
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ما به عنوان شاگرد رتبه ۱۲8 گزارش كسب وكار جهانی ادعا می كنیم كه 
خود مي توانیم وضعیت كسب وكارمان را بهبود بخشیم و این ادعای گزافی 
است و نشان می دهد كه برای یادگیری از دنیا تواضع نکرده ایم. هرگاه حرف 
از پیشرفت و دستاوردهای كشوری در یک بخش پیش آمده، بالفاصله ضعف 
آن را در جایی دیگر پیدا كرده ایم و به جای چشــم دوختن به نقاط قوت 
دیگر كشورها و یاد گرفتن از آن ها مرتب به خودمان می گوییم آن ها هم 
ضعف دارند و ما روش خودمان را داریم. به جایی می رسیم كه مسئوالن ما 
حتی علم اقتصاد را به ریشخند می گیرند و فکر می كنیم تافته جدا بافته ایم. 
هركسی در كشور بتواند موضوعات اقتصادی را با بیان سیاسی و تندتر مطرح 
كند، جایگاه بهتری پیدا می كند و آن ها كه با زبان علم و منطق و به مدد 
ادبیات تخصصی صحبت می كنند، انگار دیگران را به كسالت دچار می كنند 
و حرف هایشان كمتر شنیده می شود. ما یاد نگرفته ایم به افراد متخصص 
گوش كنیم و از آنها یاد بگیریم و سپس به اجرای آن بپردازیم و مادامی كه 
این گونه حركت كنیم، نمي توانیم امیدوار باشیم كه محیط كسب وكارمان 
بهبود یابد. كشوری كه در بحران باشد با بهترین مدل ها نمي تواند به سوی 
عدالت حركت كند؛ جنگ، تحریم و چالش های ستیزگونه جناحی در داخل 
كشور، ستون های همین بحران هستند. در چنین محیطی امکان حركت به 
سمت عدالت و سیاست پذیری وجود ندارد. بنابراین ابتدا باید كاری كنیم كه 
برای مدتی از این محیط ها خارج شویم. باید توجه كنیم جامعه نیازمند انگیزه، 
امید و نشاط است و سرمایه اجتماعی از این موارد به وجود می آید. شفافیت 
صرفاً پیش بینی پذیری به استناد آمار و ارقام نیست بلکه پیش بینی پذیری 
با توجه به اقتضای حركت جهانی است. فعال اقتصادی كه نتواند پیش بینی 
كند سرانجام تحریم چیست و فشاری كه دولت آمریکا ناجوانمردانه بر ما 
وارد كرده تا كی ادامه دارد و سیاســت های ارزی تا چه زمانی دوام دارد، 

نمي تواند برای آینده فعالیت خود برنامه ریزي كند.
سلطانی تاكید كرد: شرایط در صورتی بهبود می یابد كه به نظرات بخش 
خصوصی و خرد جمعی و اصول علمی در تصمیم گیری ها توجه شود؛ اینکه 
گمان كنیم در این شرایط این اصول جواب نمی دهد اشتباه است. پوپولیسم 
یعنی امور و تصمیماتی كه مردم را در كوتاه مدت خوشحال می كند؛ اما در 

مجموع پوپولیسم محیط كسب وكار را خراب می كند؛ اگر فعال اقتصادی 
بداند با تحمل 6 ماهه مشــکالت، شرایط بهتر می شود، قطعاً در كار خود 
باقی می ماند. نخبگان ما به دنبال عدالت در توزیع درآمد نیستند بلکه به 
دنبال عدالت در توزیع فرصت ها هستند.وی به بیان گالیه بخش خصوصی 
از دولت و سیاستگذاران پرداخت و تصریح كرد: ما به عنوان بخش خصوصی 
امروز در جامعه چهره خوبی نداریم، بخش خصوصی در ایران محبوب نیست. 
چرا این گونه اســت؟ چرا هربار چالش اقتصادی ایجاد می شود ذهن مردم 
را به سمتی می برند كه گویی بخش خصوصی در حال سوءاستفاده است؟ 
مسئوالن به گونه اي نشان می دهند كه اگر یک واحد دچار مشکل شده و یا 
اگر مسیر با ثبت سفارش هر روز بازی صورت می گیرد و یا بخشنامه روی 
بخشنامه ابالغ می شود، مشکل از بخش خصوصی محتکر است. امروز بخش 
خصوصی وجهه و اعتبار خود را به واسطه سیاستگذاری های غلط در جامعه 
از دست می دهد. این یک مخاطره است و بخش خصوصی آینده خود را در 
كشور دچار مشکل می ببیند. در چنین شرایطی او سرمایه اش را از كشور 
خارج می كند و ســپس سرمایه گذار خارجی هم به این تصور می رسد كه 
وقتی یک صاحب سرمایه در داخل نمی ماند، چرا او باید سرمایه اش را به 
ایران بیاورد. بخش خصوصی در این زمینه به جد نگران آینده ایران است.

دادستان تهران از احضار ۱۷۰۰ نفر درباره پرونده هاي اقتصادي 
در ماه گذشته خبر داد و همچنین گفت براي یکي از »پرونده هاي 
فســاد پتروشیمي« به مبلغ ســه میلیارد یورو كیفرخواست صادر 
شده است.عباس جعفري دولت آبادي گفت براي یکي از پرونده هاي 
پتروشیمي پس از پنج سال رسیدگي، كیفرخواست صادر و پرونده 
به دادگاه ارسال شده است.به گفته آقاي وي، این پرونده ۱۱ متهم 
دارد و میزان رد مال آن بالغ بر ســه میلیارد یورو اســت. براساس 
این گزارش اتهام این افراد »عدم تحویل ارزهاي صادراتي« اســت.

خبرگزاري فارس ســال 9۱ از بازداشت یکي از مدیران ارشد بازار 
تجارت محصوالت پتروشیمي خبر داده و نوشته بود كه این پرونده 
»گســترده تر از پرونده فساد مالي ســه هزار میلیاردي است«.این 
خبرگزاري اعالم كرده بود كه رقم یکي از پرونده هاي این فرد »4۲۰ 
میلیون یورو، معادل دو هزار میلیارد تومان« است و او »ارز حاصل از 
صادرات محصوالت به یک شركت خارجي را به كشور باز نگردانده 
اســت«. دادستان تهران روز سه شنبه همچنین خبر داد كه از ۱9 
تیر تاكنون و در ارتباط با پرونده هاي اقتصادي از جمله ارز و سکه، 
۱۷۰۰ نفر احضار، ۵4۰ نفر ممنوع الخروج و ۱36 نفر ممنوع المعامله 

شده اند كه ۱33 نفر همچنان زنداني هستند.آقاي دولت آبادي افزود 
كه در این مدت ۷3 كیفرخواست در پرونده هاي  اقتصادي صادر و 
براي ۲۰۰ نفر از متهمان شــعب ویژه تقاضاي مجازات شده است. 
به گفته وي، در این مدت 48 حکم زندان و سه حکم اعدام صادر 

شده كه دو حکم اعدام اجرا شده است.

پرونده 3 میلیارد دالری یک پتروشیمی پس از 5 سال

بخش خصوصی محبوب نیست
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بــا افزایش قیمت ارز شــركت های هواپیمایی كوچک ایران 
دیگر با ســرمایه قبلی خود توان خریــد هواپیماهای جدید را 
ندارند. بازگشــت تحریم ها شرایط را دشــوارتر كرده است. به 
گفته كارشناسان آنها بر سر دوراهی ورشکستگی یا ادغام قرار 
دارند. بازگشت تحریم ها شرایط ایرالین های كوچک را دشوارتر 
كرده و این شــركت ها بر سر دوراهی ورشکستگی یا ادغام قرار 
گرفته اند.بازگشــت تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی 
شــرایط را برای ادامه حیات شــركت های هواپیمایی كوچک 
ایران دشوارتر كرده است. به گفته یک كارشناس صنعت هوایی، 
چنانچه ایرالین های كوچک ایران نتوانند چاره ای برای شرایط 
اقتصادی فعلی پیدا كنند، »باید برای ورشکستگی آماده شوند«.

هوشنگ صدیق، مدیرعامل سابق شركت هواپیمایی زاگرس 
با اشــاره به اینکه ایرالین های كوچک در سال های گذشته نیز 
به خاطر تحریم های گســترده بین المللی همواره با مشــکالت 
اقتصــادی مواجــه بوده اند، تأكید كرد كه »امــروز با توجه به 
تحریم های جدید آمریکا بار دیگر شــرایط دشوار شده است.« 
از یک ســو ناوگان ایرالین های كوچک محدود است و از سوی 
دیگر این شــركت ها به خاطر افزایش حدودا سه برابری قیمت 
ارز به نســبت اوایل سال 96، توان خرید هواپیماهای جدید را 

با سرمایه قبلی خود ندارند.
هوشنگ صدیق به همین دلیل تأكید كرده است كه با توجه 
به چنین شرایطی شركت های هواپیمایی كوچک ایران »تنها دو 
گزینه پیش روی خود خواهند دید: یا ادغام با دیگر شــركت ها، 
یا ورشکســتگی.« این كارشناس صنعت هوایی افزود: با وجود 
اینکه بحث ادغام از چند سال پیش در سازمان هواپیمایی ایران 

مطرح بوده، »اما هرگز در مرحله عمل به جایی نرسیده است، 
زیرا هیچ یک از ایرالین ها راضی نمی شــوند شرایط فعلی خود 
را تغییر دهند.« به گفته مدیرعامل ســابق شركت هواپیمایی 
زاگرس، بــه خاطر همین بی انگیزگی برای ادغام، »ســازمان 
هواپیمایی كشــوری نیز نتوانســته كاری صورت دهد و حتی 
مجبور شــده كه به شركت های جدید مجوز فعالیت دهد تا هر 
یک از آنها چند فرونــد هواپیمای محدود وارد ناوگان كرده و 
كار خود را آغاز كنند.« آقای صدیق در مورد شــرایط احتمالی 
برون رفت از وضعیت كنونی نیز گفته اســت: »شاید اگر دولت 
دخالت كرده و با ســهامی عام كردن برخی ایرالین ها برایشان 
اســمی جدید انتخاب كند، امکان ادغام وجود داشته باشد، اما 
در غیر این صورت باید منتظر ماند كه این ایرالین های كوچک 

به ورشکستگی نزدیک شوند.«

خبرگزاري رویترز، از قول ســه مقام اجرایي نفتي چین گزارش 
 داده اســت شركت دولتي »سي ان پي ســي« سرمایه گذاري در فاز

۱۱ پارس جنوبي را تعلیق كرده اســت. این اقدام شــركت چیني 
مي تواند به خاطر فشــار آمریکا یا تالش این شــركت دولتي براي 
كاهش تنش در میانه مذاكرات چین و آمریکا براي عادي ســازي 
روابط تجاري دو كشور باشد. شركت توتال فرانسه پارسال به همراه 
شركت »سي ان پي سي« چین و »پتروپارس« ایران قراردادي نزدیک 
به ۵ میلیارد دالر براي توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبي امضا كرد، اما 
بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشــت ماه امسال، این پروژه 
را ترک كرد. شركت توتال ۵۰.۱ درصد، شركت چیني 3۰ درصد و 
شركت »پتروپارس« ایران نیز بقیه سهم پروژه را در اختیار داشتند.
بیــژن نامــدار زنگنــه، وزیر نفت ایــران، 4 آذرماه با اشــاره به 
خروج شــركت توتال فرانســه از پروژه یاد شده گفته بود: شركت 
»سي ان پي ســي« رسماً جایگزین توتال شده است، اما عماًل شروع 
به كار نکرده اســت. جایگزین شدن شــركت »سي ان پي سي« در 
پارس جنوبي به این معناست كه این شركت هم اكنون سهمي8۰.۱ 
درصدي در پروژه دارد و بایســتي حدود 4 میلیارد دالر در پارس 

جنوبي سرمایه گذاري كند.
پارس جنوبي بزرگ ترین میدان گازي جهان است كه هم اكنون 
سهمي ۷۰ درصدي در كل تولید گاز ایران دارد. تولید گاز قطر از 
این میدان مشترک بیشــتر از ایران است و وزیر انرژي قطر اخیرا 

اعــالم كرد مي خواهد تولید گاز از این میدان را به شــدت افزایش 
دهد تا جایــگاه خود به عنوان بزرگ تریــن صادركننده گاز مایع 

جهان را حفظ كند.
رویترز مي نویســد تعلیق سرمایه گذاري شركت چیني در فاز ۱۱ 
پارس جنوبي مي تواند تالش ایران براي جذب سرمایه هاي خارجي 
در حوزه انرژي را به یاس تبدیل كند. رویترز از قول مقامات اجرایي 
نفتي چین گزارش داده است كه تعلیق سرمایه گذاري چیني ها در 
پارس جنوبي در پي چهار دور مذاكرات با مقامات آمریکایي اتفاق 

17افتاده است كه آخرین آنها در ماه اكتبر انجام شد.
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در برنامه ســوم توســعه كه از طرف دولت 
اصالحــات و با اندیشــه های مســعود نیلی و 
همکارانش تهیه شــد و بر اساس بند مصوب 
حسابی به نام حساب ذخیره ارزی تاسیس شد. 
فلســفه وجودی حساب این بود كه اگر درآمد 
ارزی بیــش از نیاز ارزی بودجه بود آن را برای 
چنــد كار اختصاص دهند. یکی از هدف ها این 
بود كه منابع ارزی مورد نیاز تاسیس یا توسعه 
بنگاه های خصوصی از آن حساب پرداخت شود. 
اكنون و در آســتانه ۲۰ سالگی این حساب كه 
البته حاال به صندوق توســعه ملی تبدیل شده 
است دولت از آن برداشت می كند و سهم بخش 

خصوصی را نمی دهد.
به گزارش فارس، مسئوالن دولت معتقدند در 
الیحه بودجه 98 با محدودیت ها و كمبود منابع 
روبه رو هستند. در تهیه الیحه برای افزایش منابع 
پیشنهادهای مختلفی آورده شد. طبق اظهارات 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
در رفت و برگشت پیشنهادهایی كه میان دولت 
و ســران قوا صورت گرفت، در نهایت مقرر شد 
سهمی برای اســتفاده دولت از منابع صندوق 
توســعه ملی در نظر گرفته نشود و در صورت 
محقق نشدن درآمدها به نسبت یک دوازدهم 

از منابع صندوق در بودجه هزینه شود.با فرض 
فروش ۱.۵ میلیون بشــکه نفت ۲9 میلیارد 
۵6۵ میلیــون دالر درآمد حاصل می شــود 
كه سهم صندوق دو میلیارد و 9۵6 میلیون 

دالر می شود.
در ســناریوهای پیش بینی شده بدون آنکه 
ســهمی برای صندوق یا بودجه از منابع نفت 
تعیین شــود به صورت شناور اگر ماهانه منابع 
عمومی حاصل نشــد دولت كسری را از محل 
سهم صادرات نفت صندوق توسعه تامین می كند. 

با توجه به آنکه كل درآمدهای نفتی برای این 
سال ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
در خوشبینانه ترین حالت با فرض ۱.۵ میلیون 
بشکه صادراتی هم این میزان درآمد عاید دولت 
نمی شود حال آنکه سهم ۱4.۵ درصدی وزارت 
نفت و صندوق توسعه ملی نیز در آن لحاظ نشد.
عمال منابعی كه باید صرف توسعه و كمک به 
بخش خصوصی شــود توسط دولت در بودجه 
هزینه خواهد شد. بنابراین نمي توان برای صندوق 

توسعه درآمدی در سال آینده قائل شد.

در هفته های تازه سپری شده كامیون داران ایرانی به دالیل گوناگون نوعی 
اعتصاب غیراعالم شده را در دستور كار قرار دادند. در حالی كه دولت تالش 
می كرد این نارضایتی ها را شناسایی و از ژرف شدن اعتصاب جلوگیری كند، 
اما خبر رسیدكه یکی از مخالفان سرسخت دولت با كامیون داران دیدار كرده 
اســت. رجانیوز در این باره گزارش كرده اســت كه جلیلی پای درد و دل 

كامیون داران نشسته و خطاب به آنها نکاتی را گفته است:
جلیلي در ادامه جلسات صنفي دولت سایه، با جمعي از اعضاي اتحادیه 
كامیون داران كشــور دیدار كرد. در این جلســه روسا و نمایندگان برخي 
انجمن هــاي كارگري رانندگان، یخچال داران، كامیــون داران، تانکرداران 
و نفتکــش داران به توضیح مشــکالت و مطالبات صنفي خود پرداختند. 
نمایندگاني از استان هاي یزد، اصفهان، خراسان رضوي، خوزستان، بوشهر، 
لرســتان و تهران در این نشســت حضور داشتند.نماینده رهبرانقالب در 
شوراي عالي امنیت ملي با تقدیر از خدمات صنف كامیون داران در طول 
سال هاي متمادي، گفت: پویایي شریان اقتصادي كشور مرهون زحمات 
كامیون داران اســت. وي با ذكر خاطره اي از نقش كامیون داران در جنگ 
تحمیلي اظهار داشت: همان طور كه در جنگ تحمیلي كامیون داران، سربازان 
انقالب بودند، امروز در جنگ اقتصادي هم كامیون داران سربازان خط مقدم 
هستند.كسي نمي تواند نقش موثر این صنف را در پشتیباني از انقالب در 
مقاطع گوناگون و حســاس، انکار كند. امروز نیز آنان هستند كه با وجود 
میل دشمنان، شریان هاي اقتصادي را زنده نگه داشته اند. دوري از خانواده، 
كار شبانه روزي و در سرما و گرما كار كردن همه از سختي هایي است كه 
شغل شما دارد، شایسته قدرداني است. دشمن از پایداري و وفاداري شما 

عصباني است و البته نمي فهمد كه خود شما صاحبان انقالب هستید.

دیدار مخالف دولت با کامیون داران

پیش خور سهم بخش خصوصی

راه الجورد هم باز شد
راه ترانزیتي »الجورد« كه تولیدات داخلي افغانستان را از دو گذرگاه »بندر 
آقنه« در والیت فاریاب در شمال، و »بندر تورغندي« در والیت هرات به 

اروپا مي رساند، در هرات گشایش یافت. 
اشرف غني، رئیس جمهوري افغانستان در مراسم افتتاح این راه گفت: »امروز 
یک مانع بزرگ از سر راه هدف ما كه یک افغانستان صادراتي و متوصل است 
برداشته شد. باز شدن این راه به معني بسته شدن راه ها به آسیاي جنوبي 
نیســت، بلکه هدف این اســت كه این راه آسیاي جنوبي را در قدم دوم به 
آسیاي مركزي، قفقاز و اروپا وصل كند.« موافقتنامه احیاي این میسر تاریخي 
نوامبر سال گذشته در پایان كنفرانس همکاري هاي اقتصادي منطقه اي )ریکا( 
در شهر عشق آباد پایتخت تركمنستان از سوي وزیران خارجه پنج كشور 
افغانستان، تركمنستان، آذربایجان، گرجستان و تركیه امضا شد.راه الجورد 
از افغانستان آغاز مي شود، به بندر تركمن باشي در كشور تركمنستان مي رسد 
و سپس از مسیر شهر باكو در آذربایجان به منطقه تفلیس گرجستان وصل 
مي شود و از تفلیس به طرف قارس درتركیه مي رود. این مسیر از قارس به 
اســتانبول و از آنجا تا اروپا ادامه دارد.دولت افغانستان این مسیر را یکي از 
كوتاه ترین، مطمئن ترین و ساده ترین راه ها براي افغانستان توصیف كرده اند 
زیرا از مرز افغانســتان تا بندر تركمن باشي هم جاده و هم خط آهن وجود 
دارد.ارزیابي هاي دولت افغانستان نشان داده كه انتقال اموال از طریق بندر 
كراچي پاكستان به شهر مرزي جالل آباد در شرق افغانستان حدود ۱4 روز 
وقت مي گیرد و تنها هزینه انتقال یک كامیون كاال بیشــتر از ۵ هزار دالر 
است. هزینه استفاده ازمسیر قزاقستان كه 6 هزار و ۲۰۰ كیلومتر است بیش 
از 4 هزار دالر و از مرز تورغندي تا قارس تركیه )راه الجورد( دو هزار و ۲۰۰ 

كیلو متر و اندكي بیشتر سه هزار و ۲۰۰ دالر است. 
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بنا بر گزارش فرستاده ویژه روزنامه فرانسوي 
فیگارو به دبي و فجیره با وجود آنکه نفتکش هاي 
ایراني همچنــان در آب هاي خلیج فارس بطور 
پنهان یا آشــکار نفت صادراتي حمل مي كنند، 
تجار ایراني تحت فشار تحریم هاي آمریکا دبي 
را ترک مي كنند. فرستاده ویژه روزنامه فرانسوي 
فیگارو به دبي و فجیره، »ژرژ ملبرونو«، گزارش 
داده است با وجود آنکه جمهوري اسالمي ایران 
با وجود تحریم هاي اعمال شــده بر آن باز هم 
به صادرات نفت خود در خلیج فارس با توســل 
به نفتکش هاي رادارگریــز ادامه مي دهد، تجار 
ایراني ســاكن دبي به دلیل عدم توانایي در فرار 
از تحریم هاي آمریکا این كشور را ترک مي كنند.

به نوشته فیگارو، حتي بیمارستان بسیار قدیمي 
ایــران در دبي از گزند تحریم هــاي آمریکا در 
امان نمانده اســت. در اواسط نوامبر گذشته به 
شركت هاي بیمه دبي دستور داده شد تا پوشش 
هزینه هاي درماني بیماران ایراني را متوقف سازند. 
فرســتاده ویژه فیگارو به نقل از پرهام گوهري، 
یکي از مؤسسان شركت مشاوره و سرمایه گذاری 
Frontier Partner  كه مركز آن در دبي است، 
گزارش داده كه بســیاري از تجار ایراني كه در 
پي تحریم هاي آمریکا در حال ترک كردن دبي 

هستند، در سلطان نشین عمان، قطر، گرجستان 
و تركیه مستقر خواهند شد. وي افزوده است كه 
اجازه اقامت یا اجازه كار برخي از ایرانیان در دبي 
تمدید نشده است به خصوص اگر در شش ماه 
اخیر به ایران رفته باشند. همچنین بانک هاي دبي 
دیگر اعتبارنامه بانکي براي تجارت با ایران صادر 
نمي كنند و صرافخانه هاي ایراني در دبي كه متهم 
شده اند براي سپاه پاسداران جمهوري اسالمي 
ایران پولشویي مي كنند، بسته شده اند. ژرژ ملبرونو 
به نقل از یک بانکدار نوشته است كه با وجود این 

هنوز راه هاي متعددي براي گریز از تحریم هاي 
آمریکا وجود دارد. برخي از شــركت ها در دبي 
مي پذیرند كه صدهزار دالر را بطور همزمان به 
قیمت روز با ریــال در تهران معاوضه كنند. او 
افزوده است كه در اینکه تعداد قایق هاي بادباني 
كوچکي كه به بندرعباس، بوشهر و آبادان آمد و 
شد مي كنند، كمتر شده است، حرفي نیست اما 
من به هنگام دریانوردي در آب هاي خلیج فارس 
هنوز هم قایق هاي ایراني را مي بینم كه به دبي 

سیگار و شاید هم مواد مخدر قاچاق مي كنند.

به گفته هادي شــریعتي، حقوقدان  و فعال در زمینه دفاع از حقوق 
كودكان، فقر در ایران به شــکلي دردناک در حال گسترش و قرباني 
گرفتن اســت و نخستین قربانیاِن فشاِر پیوسته »خشونت اقتصادي« 
باالدستان بر فرودستان كودكاِن خانواده هاي حاشیه نشین یا كارگرند. 
بر اساس آمار رسمي ۲  میلیون و بر طبق آمار غیررسمي هفت  میلیون 
كودک كار در ایران وجود دارد.هادي شریعتي گفته است كه فقر در 
ایران به شــکلي دردناک در حال گسترش و قرباني گرفتن است و بر 
اساس آمار هم اكنون ۱9 میلیون تن یعني یک چهارم جمعیت ایران 
حاشیه نشین شــده اند كه در سه هزار منطقه كشور پراكنده اند. وي 
افزوده است كه نخستین قربانیاِن فشاِر پیوسته »خشونت اقتصادي« 
باالدستان بر فرودستان كودكاِن خانواده هاي حاشیه نشین یا كارگرند 
كه ناگزیر درس و مدرســه را رها كرده وارد بازار كار مي شــوند و در 
واقع بار اصلي فشــارهاي روزافزون اقتصادي بر دوش كودكان است. 
به گفته هادي شــریعتي، اوضاع اقتصادي هر چه نابسامان تر ایران در 
ماه هاي اخیر بر زندگي خانواده هاي ایراني و فرزندانشــان تأثیر بسیار 
منفي گذاشــته و حتي خردســاالن و كودكاِن زیر سن مدرسه را به 
دستفروشــي، زباله گردي، كولبري یا تکدي كشــانیده است.از سوي 
دیگر، بر اســاس نتایج پژوهش »جمعیت امام علــي)ع(« در زمینه 
كودكان زباله  گرد در تهران كه در ســال گذشــته ۱396 منتشر شد، 
برخي از این كودكان تا روزي ۲۰ ســاعت و حدود ۷۰  درصد از آنها 
بدون دستکش كار مي كنند. بیماري هایي مانند ایدز، هپاتیت، اسهال، 
ســل و قارچ هاي پوستي، انگل، وبا، گال و استخوان درد در میان این 

كودكان دیده شده است.

کودکان بیشتری کار می کنند

کوچ بازرگانان ایراني از دبي 

با نادیده گرفتن قوانین توسط حکومت هاي پوپولیست و دیکتاتور و 
تیرگي روابط بین المللي مي توان گفت در جهان امروز دولت ها بدرفتار 
شده اند. این وضعیت ریسک هایي را متوجه اقتصاد جهاني مي كند. در 
این رابطه اقتصاددانان »بلومبرگ« در گزارشي بزرگ ترین ریسک هاي 
سال ۲۰۱9 اقتصاد جهان را شناسایي كرده اند. براساس این گزارش، 
ریســک هاي اقتصاد جهاني رو به وخامت هستند، روندي كه نیاز به 

منابع جدید براي رشد را نمایان مي كند.
بازار جهانی نفت در سال ۲۰۱9 یک ریسک بزرگ است. نوار نزولي 
قیمت نفت سیاســت مداران خاورمیانــه را در كانون توجه قرار داده 
است. در این رابطه چشم فعاالن بازار به روابط آمریکا و ایران دوخته 
شده است. در واقع روابط این دو كشور مسیر آینده تولیدات اوپک و 
متحدان این ســازمان را تعیین خواهد كرد. روابط آمریکا با عربستان 
نیز زیر ذره بین است. ترامپ گفته است اجازه نخواهد داد قتل جمال 
خاشــقجي، ستون نویس رســانه هاي آمریکایي، روابط دو كشور را به 
خطر بیندازد. او به خبرنگاران هشــدار داده اســت اگر روابط آمریکا 
و عربستان خدشــه دار شود، قیمت نفت ســربه فلک خواهد كشید. 
همچنین تصمیم كره شمالي در كنار گذاشتن اقدامات تحریک آمیز و 
گام نهادن در مسیر دموكراسي، مي تواند آب راه شرق آسیا را به نقطه  
داغ این منطقه تبدیل كند. این در شــرایطي است كه ایاالت متحده 
حمایت هاي خود را از تایوان تقویت كرده اســت و قصد دارد قوانین 
آزادي تردد كشتي ها را در دریاي جنوب چین اجرایي كند، امري كه 
تشدید تنش ها را با دولت چین به همراه خواهد داشت. دریاي شرق 

چین نیز یکي از نقاط حساس این منطقه است.

نفت و کره شمالی از ریسک های باال هستند
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مشهور است كه وقتی مرحوم هاشمی رفسنجانی در دوره بحران ارزی 
دهه ۱3۷۰ راهی پیدا نمی كرد از اعضای كابینه درباره نرخ دالر رای گیری 
كــرد و این یــک كار خطرناک بود كه هنوز ادامه دارد. كارشناســان و 
اقتصاددانان باور دارند رای گیری درحوزه سیاست های كالن نباید جایی 
 داشــته باشــد. علی ســرزعیم اقتصاددان و معاون اقتصادی وزارت كار 

در این باره نوشته است:
چندي قبل آقاي رئیس جمهور در دیدار با اقتصادداناني شکایت مي كردند 
چرا دولت یارانه حامل هاي انرژي را هدفمند نمي كند اظهار داشتند من 
به شخصه به این كار معتقدم ولي اعضاي كابینه به آن رضایت نمي دهند. 
وقتي كه این قضیه را به شخصه پیگیري كردم مشخص شد كه در آخرین 
راي گیري تنها 4 نفر از وزرا )با احتساب شخص رئیس جمهور( با اجراي 

این سیاست درست موافقت كرده اند.
سوالي كه بالفاصله مطرح مي شود این است كه اصال راي گیري در كابینه 
در این زمینه ها ضرورت دارد؟ همه مي دانیم در قضیه برجام چون شخص 
رئیس جمهور به مسأله وارد شده بودند و در مورد جزئیات آن نظر داشتند 
حاضر نبودند آن را گام به گام در كابینه به راي گیري بگذارند. اي كاش آقاي 
رئیس جمهور همین موضع را در مورد اصالح قیمت ارز و اصالح قیمت 
حامل هاي انرژي اتخاذ مي كردند و با همان قوت كه پشت مذاكرات برجام 
ایستادند و نامالیمات را به جان خریدند، پشت این سیاست هاي ضروري 

قرار گیرند و براي اجراي آن حاضر شوند نامالیمات را به جان بخرند.
مشکل راي گیري سیاست هاي اقتصادي تنها مسأله درون دولت نیست 

بلکه مشکل بزرگ نظام سیاستگذاري در كل كشور است كه بیشترین نمود 
آن در درون مجلس است. وقتي چنین حقي به نمایندگان داده مي شود كه 
در جزئیات همه تصمیمات و سیاست ها مداخله كنند نتیجه آن مي شود 
كه بسیاري از سیاست هاي اقتصادي درست كه به مجلس آورده مي شود 
راي نمي آورد یا سیاست هاي غلطي به تصویب مي رسد. دلیل آن روشن 
است و آن این است كه هر نماینده مجلس در بهترین حالت تنها در یک 
حوزه شناخت و آگاهي و تخصص دارد و نمي تواند راي كارشناسانه در همه 
زمینه ها بدهد. حال وقتي نظام تصمیم گیري به شکلي باشد كه مصوبه 

مجلس ضروري باشد نمي توان به نتیجه اي غیر از وضع موجود رسید!

ازحدود 4۰ سال پیش ما شاهد سرعت گرفتن بی سابقه شکاف 
طبقاتی در جهان هســتیم. شــکاف میان طبقات بسیار مرفه با 
طبقات مردمی و متوســط در همه كشــورهای جهان عمیق تر 
می شــود. از سال ۱98۰ میالدی درآمد و ثروت یک درصد مردم 
بسیار مرفه جهان آنقدر رشد كرده است كه اكنون دو برابر بیشتر 
از درآمد ۵۰ درصد جمعیت جهان اســت كه در طبقات مردمی 
و متوســط طبقه بندی شده اند. هر چند طی این مدت در حدود 
۲۰۰ میلیون نفر از فقر مطلق رهایی یافته اند، ولی نظام حاكم بر 
سرمایه داری جهانی طی این مدت آنقدر به اختالف طبقاتی دامن 
زده است كه در برخی از كشورهای پیشرفته صنعتی غرب ما شاهد 
پیدایش و گسترش جنبش های پوپولیستی هستیم. بسیاری بر 
این باورند كه جنبش جلیقه زردها در فرانســه كه از حدود یک 
ماه پیش آغاز شده است و سیاست های اقتصادی امانوئل ماكرون، 
رئیس جمهوری و دولت این كشور را به چالش می كشد، یکی از 
نتایج واقعی افزایش نابرابری اقتصادی در این كشور است. بسیاری 
این پرسش را مطرح می كنند كه نابرابری اقتصادی در فرانسه و 
اروپا از بســیاری از كشورهای جهان از جمله آمریکا كمتر است، 
چــرا این جنبش كه بر پایه مبارزه با نابرابری اقتصادی پا گرفته 
است، در فرانسه بروز كرده است؟ نتیجه گروه تحقیقاتی به رهبری 
توما پیکتی، اقتصددان فرانســوی نشان می دهد كه ثروتمندان 
جهــان كه یک درصد جمعیت كره زمین را تشــکیل می دهند، 
موفق شده اند از سال ۱98۰ تاكنون ثروت خود را دو برابر كنند. 
لوكا شانسل اقتصاددان فرانسوی درباره نحوه اندازه گیری نابرابری 
اقتصادی می گوید: »یک روش بسیار ساده برای تعریف »نابرابری 
اقتصادی« اندازه گیری درآمد و ثروت متمركز شده نزد یک درصد 

و ۱۰ درصد از جمعیت بســیار مرفه یک جامعه و مقایسه آن با 
۵۰ درصد مردم جامعه كه پایین ترین درآمد را دارند و همچنین 
مقایسه با صاحبان درآمدهای كل 9۰ درصد دیگر جامعه است. 
گزارش های گذشته فقط بر یک درصد صاحبان درآمدها و ثروت 
بــاالی جامعه متمركز شــده بود و تحــوالت درآمدی در درون 
99 درصددیگر جامعه به نحو بهینه ای اندازه گیری نمی شــد. در 
حالی كه در تازه ترین »گزارش درباره نابرابری جهانی« ما شاهد 
نوآوری های جدید بوده و در این گزارش تحوالت درآمدی در تمام 
جامعه بررسی شده و تحوالت درآمدی طبقات مردمی، متوسط و 
طبقه مرفه و بسیار مرفه مورد ارزیابی قرار گرفته است. به عنوان 
مثال، این روش تازه، راكد و ثابت ماندن ســطح درآمدی طبقه 
مردمی و دارای درآمدهای پایین كه ۵۰ درصد جمعیت آمریکا را 
تشکیل می دهند، طی نزدیک به 4۰ سال پیش نشان داده است.

رای گیری و اقتصاد

رشد خطرناک نابرابری در جهان
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از چیستی سازوکار ویژه اروپا تا کیستی ما

محمدرضا ستاري 
عضو هیأت تحریریه 

با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشــت 
تحریم هــای ثانویه علیه ایــران، وضعیت توافق 
هسته ای و ادامه همکاری میان كشورهای ۱+4 با 
كشورمان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. هر 
چند بنا بر گزارش های متعدد آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و نیز تایید جامعه جهانی ایران تاكنون 
به تمامی تعهدات خود ذیل برجام پایبند بوده است، 

اما مقامات كشورمان از زمان خروج ایاالت متحده 
از توافق هسته ای بارها تاكید كرده اند كه در صورت 
محقق نشدن منافع ایران از برجام، نیازی به ادامه و 
حضور در این توافق نمی بینند. در همین رابطه سایر 
شركای برجام به خصوص اروپا تصریح می كنند كه 
برجام برای امنیت بین المللی ضروری است و آنها 
قصد دارند با ایســتادگی در قبال یکجانبه گرایی 
واشــنگتن، ادامه همکاری ها در چارچوب توافق 
هسته ای را تضمین كنند. به همین خاطر اكنون 
چند ماه است كه اروپا اعالم كرده در حال طراحی 
سازوكاری ویژه برای تعامل تجاری و اقتصادی با 
ایران است، اما همزمان به واسطه پیچیدگی های 
موجود در این مکانیسم همکاری، زمان مشخصی 

را برای شروع فرآیند آن اعالم نکرده است. از سوی 
دیگر به عقیده ناظران تهدیدهای آمریکا باعث شده 
تا روند ســازوكار ویژه با یک سوال بزرگ مواجه 
شــود؛ اینکه مبنای حقوقی این سازوكار با توجه 
به تحریم های ایاالت متحده چگونه خواهد بود و 
میزبان این نهاد مالی كه گفته می شود قرار است 
ادامه همکاری هــای اقتصادی با ایران را تضمین 
كند به عهده كدام كشور اروپایی واگذار می شود. 
در پرونده پیش رو در گفت و گو با صاحب نظران 
این حوزه به دنبال پاسخ به این پرسش ها بوده و 
دورنمای توافق هسته ای و همکاری های برجامی 
ایران با سایر شركای این توافق بین المللی را مورد 

بررسی قرار داده ایم.



 از زمان خــروج آمریکا از برجام 
نیز  و  هسته ای  توافق  حفظ  موضوع 
ادامه همکاری میان ایران و اروپا یکی 
از موارد مهم سیاست خارجی ایران 
بوده اســت. به توجه به تحوالتی که 
پشت سر گذاشته ایم و صحبت هایی 
که از اجرایی شــدن سازوکار ویژه 

مطرح می شود، اروپایی ها تا چه میزان 
قادر خواهند بود تا برای حفظ برجام 
و نیز ادامه همــکاری با ایران موفق 

عمل کنند؟
نظام بین الملل عرصه توامان فرصت ها و 
تهدیدات اســت. طبیعی است كه در این 
عرصه هر كشــوری كه قادر باشد منافع 

خود را به طور هوشــمندانه تعریف كند 
و با شــناخت از محیط بین المللی دایره 
دوســتان و دشــمنانش را تنظیم نماید 
به همان نســبت در پیگیــری و اجرای 
منافع خود موفق تر خواهد بود. در نتیجه 
مي توان بحث سازوكار ویژه را نیز با عطف 
به منافع محور بودن قدرت ها و بازیگران 

در گفت وگو با رئیس انجمن ایرانی روابط بین الملل بررسی شد

الزامات بهره مندی ایران از منافع برجام
 امیدواری به تداوم مناسبات میان ایران و اروپا

با گذشت نزدیک به شــش ماه از زمان اعالم خروج ترامپ 
از توافق برجام،  هم و غم چهار قدرت دیگر حاضر در مســأله 
برجــام، حفظ این توافق بین المللی به طرق و ابزارهای مختلف 
اســت. روسیه و چین به عنوان دو قدرت بزرگ شرقی با اعالم 
اینکه، خروج آمریکا از برجام به عنوان معاهده ای جمعی آمریکا 
نشانگر بازگشت یکجانبه گرایی در سیاست خارجی این کشور 
است؛ بر لزوم حفظ برجام تاکید دارند. واکنش ها از سوی رهبران 
قاره سبز نســبت به رفتار تهاجمی ترامپ به مراتب تندتر و 
انتقادی تر بود.سه قدرت بزرگ اروپایی از همان ابتدا، یک صدا 
موضع مخالف شــان را با ترامپ اعالم داشته و بر این باورند که 
وی با پشت کردن به توافقات شورای امنیت، امنیت بین المللی را 
زیر سوال برده است. رهبران اروپایی صرفا در بیان مواضع توقف 
نکرده اند و به طریق های ممکن برنامه هایی را نیز برای حفظ برجام 
و برقراری کانال های مالی و ارتباطی با ایران در نظر گرفته اند که 
اس پی وی)SPV( از جمله این موارد اســت. با عطف به رویکرد 

اروپا در مواجهه با ایران، به سراغ یکی از تحلیلگران ارشد روابط 
بین الملل دکتر ضیاءالدین صبوری رفته ایم و نظرات وی را در این 
راســتا مورد بررسی قرار داده ایم. ایشان که هم اکنون ریاست 
انجمن ایرانی روابط بین الملل را بر عهده دارد از نزدیک با مسائل 
و تحوالت بین المللی درگیر اســت. دکتر صبوری معتقد است: 
مسائل کلی و مبهم نمي تواند نگاه درستی را معطوف به منافع 
ملی کشــور دربر داشته باشد، سیاست خارجی موفق نیازمند 
ابزارهای دقیق و متدهای علمی است که با پیوستگی منافع با 
کشورهای همسو، امنیت و رفاه را برای کشور به ارمغان بیاورد. 
این کارشناس ارشد روابط بین الملل در ادامه با بیان اینکه روابط 
ایران با اروپا راهبردی نبوده بلکه تاکتیک محور است، خاطرنشان 
می کند: با توجه به واگرایی هایی که اکنون میان آمریکا و اروپا 
وجود دارد، اروپایی ها به فکر نشان دادن استقالل خود هستند 
و از همین منظر مي توان امیدوار بود که تعامالت و همکاری های 

ایران و اتحادیه اروپا در آینده تداوم داشته باشد.
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جهانــی تحلیل كــرد. در اینجا ابتدا الزم 
است به نوع رابطه ایران با اتحادیه اروپا و 
از ســوی دیگر روابط اروپا با آمریکا توجه 
كرد. در حقیقت یک نوع مثلثی را ترسیم 
كرد كــه در رئوس آن روابط ایران- اروپا، 
اروپــا- آمریکا و آمریکا- ایران مورد توجه 
قرار بگیرد. در چنین شرایطی اگر بخواهیم 
روابط میان ایران و اروپا را مورد بررســی 
قرار دهیم، مي تــوان گفت كه این روابط 
از نوع راهبردی نیست، بلکه نگاه ایران به 
اروپا اصوالً نگاهی تاكتیک محور است. در 
نتیجه روابط استراتژیکی كه بتوان با تامل 
بر آن به كادرســازی و چارچوب ســازی 
پرداخت وجود ندارد. ما نهایتاً روزانه ۷۰۰ 
هزار بشکه نفت به اروپا صادر می كنیم كه 
با توجه به نوع نفت ایران قابل جایگزینی با 
نفت كشورهای عرب منطقه است. بنابراین 
نگرانی آنچنانی از این بابت شــامل منافع 

اقتصادی اروپا نمی شود.
از سوی دیگر باید گفت كه رابطه میان 
اروپا و آمریــکا، رابطه ای اســتراتژیک و 
راهبردی است. محور بروكسل- واشنگتن 
حداقل پــس از جنگ جهانی دوم به این 
سو، یک رابطه گسترده و توامان اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی را تجربه كرده اند. هر چند 
این امر به بدین معنا نیست كه اروپا گوش 
به فرمان ترامپ و آمریکاست. درست است 
كه اشاره كردیم روابط اروپا و آمریکا بسیار 
گســترده تر از روابط با ایران است، اما در 
این میان نشــانه هایی از مقاومت اروپا در 
برابر یکجانبه گرایی آمریکا دیده می شود. 
به خصوص سیاست های فرانسه، انگلیس 
و آلمان این امیــدواری را ایجاد كرده كه 
كشورهای تحت فشار مانند ایران مي توانند 
با تکیه بر این مسائل روابط خود را با اروپا 

تقویت كنند.
امروزه شــاهد هســتیم كه فرانســه و 
آلمان صحبــت از ارتش اروپایی می كنند 
و سیاســت های افراطی ترامپ را در نقطه 
متقابل منافــع اتحادیه اروپا می دانند. در 
همین راستا است كه تمایل اروپایی ها برای 
همــکاری با ایران حداقل در وضع موجود 
مشاهده می شــود. بنابراین مي توان گفت 
كه در شرایط كنونی انگیزه ها از سوی اروپا 
وجود دارد ولی این انگیزه ها نیازمند زمان 
و نیز عمیق تر شــدن روابط ما با اتحادیه 

اروپا خواهد بود.
مســأله ســومی كه مي تواند در اجرایی 
شدن ســازوكار اروپا با ایران دخیل بوده 
و در راســتای آن خلل ایجاد كند، حجم 
گســترده مخالفت و دشــمنی آمریکا با 

ایران است. شاید اگر در حالتی عادی این 
دشمنی فاقد زمینه ایدئولوژیک بود، اروپا 
با جدیت بیشــتری روابط مالی با ایران را 
پیگیری می كرد. اما امروزه شاهد هستیم 
كه در هیچ دوره ای آمریکا به اندازه دولت 
ترامپ رویکرد ضدایرانی نداشته است. لذا 
به اعتقاد من برآیند این ســه عامل باعث 
می شــود كه اروپا محتاط  تر در قبال ایران 

گام بردارد.
 با توجه به ســه محور روابطی که 
اشــاره کردید، آیا مي توان در آینده 
نشانه هایی از گام های عملی بیشتر از 

سوی اروپا را شاهد باشیم؟
همان طور كه اشاره شد اروپا یک رویکرد 
نسبتاً مستقل در روابط بین الملل در پیش 
گرفته و از چنین منظری مي توان نتیجه 
گرفت كه به دنبال تقویت روابط با كشورها 
و نهادهایی است كه حتی در نطقه متقابل 
منافع آمریکا قرار دارند. اروپایی ها در سال 
۱996 قانونی را تصویب كردند كه طی آن 
به آمریکا اجازه نمی داد روابط كوبا با اروپا 
را تحت تأثیر قرار دهد. استدالل اروپایی ها 
ایــن بود كه تحریم های آمریکا علیه كوبا، 
استقالل فراســرزمینی اروپا را زیر سوال 
می برد. لذا با عطف به این تجربه مي توان 
امیدوار بود كه حداقــل اتحادیه اروپا در 
رابطه با برجام منافع ناشــی از ارتباطات 
مالی با ایران را مدنظر قرار دهد. البته این 
نیازمند هوشیاری دستگاه  امر مشــخصاً 
دیپلماسی كشور و ونیز تعریف حوزه های 

منافع مشترک است.
 اکنون از سوی اروپا زمزمه هایی از 
برای همکاری  میزبانی سازوکار ویژه 
اقتصادی با ایران به گوش می رســد. 
این سازوکار چه هدفی دارد و الزامات 

برقراری آن چیست؟ 
همان طــور كــه تاكنون منابــع آگاه و 
رســانه ای اعــالم كرده  انــد، میزبانی این 
سازوكار قرار است در فرانسه یا آلمان باشد. 
اگر مکان این نهاد در فرانسه باشد ریاست 
آن با آلمان و اگر میزبانی از ســوی آلمان 
صورت بگیرد، ریاست برعهده فرانسوی ها 
خواهــد بود. البتــه اخیــراً خبرهایی در 
خصوص توافق دو كشور مبنی بر استقرار 
این نهاد در فرانسه به ریاست آلمان منتشر 

شده است.
درواقــع پاریس و برلین ســعی دارند با 
وحدت رویه، فوبیــا وترس از تحریم های 
ترامپ را به صورت مشترک پوشش داده 
و خنثی كنند. این امر بیانگر آن است كه 
اروپا به دنبال زمینه هایی برای همکاری با 

ایران بوده و حداقل تاكنون این اراده نشان 
داده است. البته نکته  ای كه وجود دارد این 
است كه سازوكار موجود نیازمند گام هایی 
از سوی ایران نیز هست. به طور مثال بحث 
FATF كه در كشور مطرح است، یکی از 
پیش شرط های اجرایی شدن سازوكار مالی 
اروپا است. تصویب این معاهده روابط ایران 
را حداقل بــا نهادهای مالی غیرآمریکایی 
تضمین می كند. اگر ما در لیســت ســیاه 
FATF قرار بگیریم طبیعتاً كار برای تداوم 

همکاری از سوی اروپا دشوار خواهد بود.
خروج  از  پس  کشورمان  مقامات   
آمریکا از برجام مکرر تاکید داشته اند 
که در صورت عدم بهره مندی ایران از 
منافع برجام دیگر نیازی به حضور در 
آن نمی بینند. به نظر شما منافع ایران 
از برجام چیست و در چه سطحی باید 

محقق شود؟
در بحــث منافع در روابط بین الملل باید 
متوجه بود كه منافع امری ذهنی و انتزاعی 
است و هر بازیگری برداشت خاص خود را 
از آن دارد. در خصوص اینکه گفته می شود 
ما چه منافعی از برجام خواهیم داشت، الزم 
است خاطرنشان كنیم كه این موضوع باید 
با نگاهی یکسونگرانه به منافع مورد تحلیل 
و بررسی قرار بگیرد. منافع ایران صرفاً در 
فــروش نفت و صادرات آن نیســت و این 
نگاه، نگاهــی تقلیل گرایانه به منافع ملی 
خواهد بود. در صورتی كه منافع مهم ما از 
برجام كسب اعتبار بین المللی، خنثی كردن 
فضاسازی های عبری- عربی علیه ایران بود 
كه در سایه برجام این دیوار ایران هراسی 

ترک برداشته و تخریب شد.
در اینجا الزم اســت بازتعریفی از منافع 
خودمــان در همین دوره صورت گرفته و 
آلترناتیو های ممکن مدنظــر قرار بگیرد. 
در صورت خروج ایران از برجام این بهانه 
به دست آمریکا و متحدان منطقه ای این 
كشور داده می شــود تا بار دیگر اقدام به 
اجماع سازی بین المللی علیه ایران كنند. در 
همین رابطه مخالفان برجام باید پاسخگو 
باشند چه آلترناتیو و جایگزینی برای منافع 
ملی كشــور در صورت خــروج از برجام 
وجود دارد؟ مشــخصاً پاســخ واضح است 
و هیچ برنامه ای در این خصوص از ســوی 
مخالفان ارائه نمی شود. به اعتقاد من طرح 
مسائل كلی و مبهم نمي تواند نگاه درستی 
را معطوف به منافع ملی كشــور داشــته 
باشد، بلکه نگاه درست شناخت مناسب از 
محیط بین المللی و ظرفیت های آن برای 

بهره مندی اقتصاد ایران است.



اتحادیه اروپا ساز و کار ویژه ای را برای 
تجارت با ایران در دوران تحریم در نظر 
گرفته است. اما به نظر می رسد که اجرای 
این ساز و کار از همان ابتدا با مشکل روبرو 
از کشورهای  شده، زیرا هنوز هیچ یک 
عضو اتحادیه از ترس تحریم آمریکا مایل 
به میزبانی این ساز و کار نیست. از سوی 
دیگر فدریکا موگرینی، کمیســر روابط 
خارجی اتحادیه اروپا که به شدت پیگیر 
اجرای این طرح بوده و قول عملی کردن 
آن را پیش از پایان سال جاری میالدی 
داده بود، دیگر نامزد احراز سمت فعلی 
خود در کمیسیون اروپا نیست و به زودی 

دوره کاری او پایان خواهد یافت. 

 پیشنهاد کارشناسان
یکی از راه هایی كه برخی كارشناسان برای 
عملی كردن ســاز و كار ویژه اروپا پیشــنهاد 
می كنند ایجــاد راه های ارتباطــی برای كار 
كردن مســتقیم با شــركت های ایرانی است. 
به ایــن معنی كه اتحادیه اروپا به جای طرف 

شــدن با نهادهای رسمی انتخابی یا انتصابی 
ایران، به طور مستقیم تسهیالتی را برای كار با 
شركت های ایرانی ایجاد كنند. مسعود ساالری، 
استاد علوم سیاســی دانشگاه آزاد بروكسل و 
پژوهشگر مسائل راهبردی ایران، با حضور در 
نشست گروه پارلمانی روابط اروپا و ایران در مقر 
پارلمان اروپا در استراسبورگ، پیشنهاد تازه ای 
را در ایــن زمینه به اعضای این گروه ارائه داد. 
پیشنهاد او در این زمینه مورد استقبال گروه 
و به ویژه اعضای آلمانی آن قرار گرفته اســت. 
نمایندگان اروپا پذیرفته اند كه برجام در شرایط 
بحرانی است و هم اكنون روی این موضوع به 

شدت كار می كنند.
با تمام پول های آزادشده ای كه امضای برجام 
به دست ایران رساند و با وجود امکانات باالیی 
كه برای فروش نفت به ایران داده شــد، تمام 
بحران اقتصادی كه امروز به لحاظ معیشــتی 
و حقوقی و نیز نبود اجرای برنامه های عمرانی 
در ایران دیده می شــود، عالمت سؤال بزرگی 
پیش روی همه نمایندگان اروپا به وجود آورده 
است. آنها می پرسند پس دولت  چه كرد؟ چرا 

وضعیت اقتصادی مردم چنین است در حالی 
كه در زمان  امضای برجام از حمایت همه جانبه 
مردم كشورش هم برخوردار بود. درباره ساز و 
كار ویژه تجاری اروپا برای ایران اغراق می شود. 
ســاز و كار یک مکانیســم ساده و یک بورس 
معاوضه است بین نفتی كه ایران می فروشد و 
پولــی كه اتحادیه اروپا قصد دارد در برابر این 
نفت فروخته شده به ایران برگرداند. هیچ كشور 
اروپایی تاكنون »ریسک باال«ی میزبانی ساز و 
كار را بر عهده نگرفته چون ریســک این كار 
باالست.  »چرا می گوییم این ریسک باالست؟ 
چــون تحریم های ثانویه آمریکا فقط مختص 
ایران نیست و تمام شركت های خارجی را هم 
كه با جمهوری اسالمی همکاری می كنند یا در 
ایران فعالیت اقتصادی دارند شامل می شود.«

 لیست سفید اروپا
در برابر لیست سیاه آمریکا

در برابر لیست سیاه یا خاكستری آمریکا از 
شــركت های مورد تحریم، اروپا مي تواند یک 
لیست سفید درست كند. به این ترتیب اروپا 
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برای اولین بــار در یک اقدام حقوقی و قانونی 
مي تواند مشــوق تمام گروه ها و شــركت های 
اقتصــادی، مالی و خدماتی ایرانی باشــد كه 
فعالیت قانونی و مشــروع خــود را به صورت 
شفاف و بدون پنهان كاری ارائه می كنند.« این 
شــركت ها مي توانند صاحب گذرنامه تجاری 
یا »بیزنس پاس« بشــوند. یعنی این كه یک 
پاســپورت تجاری تأیید شده از سوی اروپا به 
آنها داده شــود. این موضوع به شــركت های 
ایرانی كمک شایانی می كند. آنها چون از سوی 
خزانه داری آمریکا تحریم نیستند و مجوز دارند، 
مي توانند تمام فعالیت های خود را در خارج از 
چارچوب تحریم گسترش بدهند. این فعالیت 
هم مي تواند درون مرزهای ایران صورت بگیرد 

و هم در مناطق آزاد تجاری.

 امتیاز گذرنامه تجاری اروپایی
برای ایرانیان

این لیست مي تواند بر اساس »شاخص های 
جهانــی حکمرانی« )WGI( تهیه شــود 
و ســؤاالت و اطالعــات آن نیــز در همین 
چهارچوب تنظیم خواهد شــد: بر اســاس 
داده هــای الزم و اطالعات كامال حقوقی و 
شــفافی كه در اختیار شركت های اروپایی 
و همــکاران ایرانی آنها قرار داده می شــود، 

امتیازات زیادی بــه كارفرمایان ایرانی داده 
خواهد شد. كارفرمای ایرانی عالوه بر گذرنامه 
عادی خود به عنوان یک شــهروند، صاحب 
یک گذرنامه تجاری اروپایی هم می شود.در 
جریان تحریم، بانک های اروپایی بدون این 
كه حتی بعضی از آنها خودشان بدانند چرا، 
ارائه تســهیالت به شهروندان ایرانی را تنها 
به دلیل در اختیار داشــتن گذرنامه عادی 
ایرانی از او دریغ می كنند. اما همین شهروند 
ایرانی در صورت در اختیار داشتن گذرنامه 
تجــاری اروپا مي توانــد از همان بانک های 
تحریم كننده، تسهیالت بانکی و مالی دریافت 
كند. بانک های خارجی بعد از گذراندن مراحل 
تفاهم عملی و بررسی موازین و شرایط الزم 
با مشتری ایرانی، تمام امتیازات كاری مورد 
نیاز برای اجرای پروژه های توســعه گرایانه 
میان ایران و اروپا را ارائه خواهند داد و كار را 
تسهیل خواهند كرد. همکاری ایران و اروپا در 
این چهارچوب نیز قطعا باید مطابق موازین و 
قوانین بین المللی پیش برود.این همکاری ها 
مطابق استانداردهای بین المللی انجام خواهد 
شد و جمهوری اسالمی باید قبول كند كه 
وارد این استانداردها بشود. این استانداردها 
در عین حال تنها در زمینه پولی نخواهد بود 
و زمینه های دیگر را نیز شامل خواهد شد. 

 شفافیت ایران، امتیازی برای اروپا
این گونه همکاری نه تنها میزان شــفافیت 
ایــران برای همکاری بین المللی را باال می برد، 
بلکه باعث می شــود اروپا با قدرت بیشتری با 
آمریکا برای گرفتن معافیــت تجارت با ایران 
گفتگو كند. به این ترتیب اروپا خواهد توانست 
برای فعالیت های با ایران كه فقط در چهارچوب 
انسان دوستانه و پزشکی و دارویی هم نیست، 
معافیــت بگیرد و با اقتدار و به طور قانونی این 
اجازه را از آمریکا به دست آورد همچنین بنابراین 
خبر خوب برای كارفرمای ایرانی آن است كه او 
در قالب این ساز و كار برای نخستین بار خواهد 
توانست صدای تولید محور و سودمحور خودش 

را به گوش دیگران برساند. 

 نقش موگرینی
پایان دوره كاری فدریکا موگرینی در سمت 
كمیسر روابط بین الملل اتحادیه اروپا  نیز یک 
مسأله شــده اســت. خانم موگرینی در حال 
بركناری اســت، یا بهتر بگویم، خودش مایل 
به كناره گیری اســت، اكنون باید بپرسیم چه 
افرادی خواهند توانســت مســئولیت ریسک 
بزرگی را اقدامات او به همراه داشــته به عهده 
بگیرند. به عبارت دیگر مســأله از اینجا به بعد 
پیدا كردن كشــور میزبان برای ساز و كار اروپا 
نیست. مسأله این است كه نمایندگان اروپایی 
برای یافتن چنین میزبانی ای كه پیشنهاد آن را 
خانم موگرینی داده با مشکل مواجه خواهند بود.

 انفعال شرکت های ایرانی
در ایــن روزگار حتی یک شــركت ایرانی پیدا 
نشده است وكیلی به سراغ اروپایی ها و آمریکایی ها 
بفرستد و بگوید كه این تهمت ]و تحریم[ نادرست 
است. اگر شما بتوانید به همین خزانه داری آمریکا 
كه شركت های ایرانی را تحریم می كند، اطالعات 
حقوقــی منطقی و دقیق ارائه بدهید، آنها حاضر 
خواهنــد بود همان كاری را كه در معافیت دادن 
به تركیه، هند و كــره جنوبی كردند با اروپا هم 
بکنند. در واقع این شانسی است كه آمریکا پیش 
از همه به اتحادیه اروپــا داده بود تا این اتحادیه 
بتواند امکان الزم و كافــی را برای دفاع حقوقی 
از تمــام موارد همکاری تجاری و تولیدی با ایران 
داشته باشد و برای تحریم تقاضای معافیت بکند. 
نمی شود  استانداردهای بین المللی را برای خواست 
یک گروه غیر منتخب در ایران تغییر داد، این باید 
فهمیده شود. نمي توان اف ای تی اف را مورد بازنگری 
قرار داد چون دو نماینده ای كه بیانات شان هیچ گونه 
استحکام حقوقی ای ندارد آن را زیر سؤال برده اند. 
نمایندگان اروپا بسیار مصمم و خوش بین هستند 
كه مي توانند خارج از چالش های نظامی و امنیتی 
موجود در این ســازوكار و تنها در زمینه مسائل 

اقتصادی همکاری با ایران را محقق كنند.
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 آقای دکتر بهشتی پور، پس از خروج 
آمریکا از برجام مقامات کشورمان همواره 
تاکید کرده اند که اگر ایران از منافع برجام 
منتفع نشود، دیگر نیازی به باقی ماندن در 
این توافق نمی بیند. از نظر شما منافع برجام 
برای ایران چیســت و مقامات کشورمان 
به کدام مزایای توافق هســته ای  دقیقاً 

اشاره دارند؟
برجــام هم دارای بعــد امنیتی بود و هم بعد 
حقوقی و اقتصادی. در واقع یکی از ویژگی های 
مهم این توافق چند بعدی بودن آن اســت. در 
راستای بعد حقوقی پرونده ای علیه ایران تشکیل 
شده بود كه مهم ترین نکته این پرونده سازی ابعاد 

نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران بود.
ایران به ساخت بمب هسته ای متهم شده بود 
 و به همراه دوازده قطعنامه ای كه شورای حکام 
بر علیه ایران صادر كرده بود و شــش قطعنامه 
شــورای امنیت ســازمان ملل، مجموعه ای از 
تحریم ها بر علیه كشــور به وجود آمده بود. لذا 
در اینجا وقتی ایران درباره برجام بحث می كند 

عمال ساز و كار حقوقی كنار گذاشته می شود. 
بخش دیگر لغو تحریم هایی است كه بر اساس 
رژیم حقوقی ناعادالنه و بر اساس پرونده سازی 
 شــکل گرفته بود. بخشــی از این تحریم ها به 
سازمان ملل، بخشــی به اتحادیه اروپا و بخش 

دیگری به آمریکایی ها مربوط می شد. آمریکایی ها 
هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی تحریم های 
اولیه و ثانویه را دنبال می كردند. تحریم ثانویه به 
معنی منع ارتباط كسانی بود كه می خواستند با 
ایران رابطه داشته باشند. برجام این مجموعه را 
در مورد آمریکا به حالت تعلیق در آورد و در مورد 

اروپا و سازمان ملل به كل لغو كرد. 
وقتی گفته می شود ایران باید از منافع برجام 
برخوردار شــود در حقیقت در شــرایط فعلی 
به این معنی اســت كه ایران بر اســاس برجام 
 اقداماتی انجام داده است. از جمله محدود كردن 
غنی سازی به 3.6۷. بیش از این غنی سازی انجام 
نمی شود كه این مقدار میزانی است كه نیروگاه 
بوشهر به آن احتیاج دارد. یا محدود كردن تعداد 
 ســانتریفیوژ ها از ۲۰۰۰۰ بــه 6۰۰۰ هزار كه

۵۰۰۰ در نطنز و ۱۰۰۰ در فوردو باقی ماند. ایران 
این كنترل ها را پذیرفت تا در ازای آن تحریم ها 

به پایان برسد. 
در ایــن میان مهم ترین تحریم هایی كه برای 
اقتصــاد ایران اهمیــت داشــت در رتبه اول 
تحریم های مربوط به نفت بود تا با ملغی شدن 
آن ایران بتواند به راحتی نفت صادر كرده و پول 
حاصل از صادرات نفت را به كشور منتقل كند. 
مســأله بعد بحث پتروشیمی بود. ایران یکی 
از عمده تولیدكنندگان مواد پتروشیمی در دنیا 

است و باید بتواند محصوالت تولیدی خود را به 
دنیــا صادر كند. همچنین گاز و فلزات گرانبها 
از جمله طال و نقره و بحث كشــتیرانی تا بنادر 
ایران بتوانند كشتی های خود را به سایر بنادر دنیا 
برسانند و در سطح بین الملل هیچ محدودیتی 
نداشته باشند. سپس بحث هواپیماها بود كه نیاز 
بــه واردات هواپیما و قطعات یدكی آنها وجود 
داشــت. این موارد جزء مهم ترین رئوس منافع 
ایران از برجام است. نکته دیگر بیمه كشتی ها 
و همکاری های بیمه ای و بانکی بود. در شرایط 
جدید اگر قرار باشــد این موارد تامین نشود در 
حقیقــت منافع برجام كه در این موارد تعریف 
شده است برای ایران محقق نخواهد شد. ایران 
محدودیت ها، كنترل ها و نظارت ها را پذیرفته 
ولی مابه ازای آن به اهداف خود نرســیده است. 
وقتی از منافع ایران حرف می زنیم در حقیقت 
به محورهای چندگانه ای كه ذكر شــد اشــاره 
داریم. یعنی صادرات نفت، پتروشیمی، واردات 
و صادرات فلزات گرانبها، بحث بیمه كشتی ها، 
بانک ها و بحث هواپیمایی كه موضوعات مهمی 
از بندهای برجام اســت. قرار بر این بود كه بعد 
از خروج آمریکا از برجام اروپا سازوكاری تعریف 
كند تا ایران از منافع این رئوس برخوردار شود، 
ولی متاسفانه هنوز این طرح از طرف اروپاییان 

محقق نشده است.

حسن بهشتی پور پژوهشگر ارشد و تحلیلگر روابط بین الملل است. 
ایشــان در گفت وگوی پیش رو با اشاره به منافعی که ایران باید در 
برجام از آنها بهره مند شود به موضع اروپا در قبال مسأله موشکی 
ایران اشاره کرده و معتقد است: با سیاست هایی که غرب در منطقه 
پیش گرفته است، توازن در خاورمیانه بهم خورده و در نتیجه آن نوعی 
فضاسازی رسانه ای در حال شکل گیری است که هرگونه توافقی 
را در چارچوب برجام بی اثر کند. بهشتی پور همچنین 
به تالش  اروپا  برای ترقیب  تصریح می کند: 
بیشتر در راستای برجام، ایران باید 
هسته ای  توافق  از  اینکه  بدون 
خارج شود، اجرای بخش هایی 

از آن را به تعلیق درآورد.

در گفت وگو با حسن بهشتی پور تحلیلگر ارشد روابط بین الملل مطرح شد 

 راه حل میانه ایران
 برای ترغیب اروپا 

به گام های عملی بیشتر
 ایران محدودیت ها، کنترل ها و نظارت ها را پذیرفته 

ولی ما به ازای آن به اهداف خود نرسیده است
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 خب تا به این جای کار ایران تاکید کرده 
که اروپا از منظر سیاسی اقداماتی مناسبی 
را صورت داده اما در راستای گام های عملی 
برآورده نکرده است.  را  انتظارات  تاکنون 
در همین راستا چند هفته قبل به نقل از 
دیپلمات های اروپایی گفته شــد که قرار 
است آلمان یا فرانسه میزبان سازوکار ویژه 
اروپا باشند و در همین رابطه تاکید شد که 
این یک گام مهم در راستای حفظ توافق 
هسته ای است. سوال این است که  موضوع 
این میزبانی تا چه اندازه مي تواند راه گشا 
باشد و این کشورها چگونه مي توانند اجرای 

اقدامات عملی را تضمین کنند؟
در این قضایــا هیچ تضمینی وجــود ندارد. 
سازوكاری كه درباره آن صحبت شده به طور مثال 
به این صورت خواهد بود كه آلمان مکانی را برای 
بانک مورد نظر اختصاص دهد و فرانسه نیز ریاست 
این بانک را بر عهده بگیرد و یا برعکس. ولی مهم 
این است كه راه باریکی طراحی شده تا در این 
مکان مبادالتی به یورو و نه به دالر انجام شود و 
معادل نفت صادر شده توسط ایران، پولی باشد كه 
در این بانک قرار بگیرد تا این پول با كشورهایی 

كه به ایران كاال وارد می كنند مبادله شود.
من فکر می كنم یکی از مهم ترین مسائل این بود 
كه دو طرف متقاعد شده بودند كه جزئیات این 
موضوع را منتشر نکنند تا گروه اقدام آمریکا علیه 
ایران كه در حال رصد تحوالت است تحركاتی را 
برای بی نتیجه ساختن آن انجام ندهد. شما شاهد 
بودید به محض اینکه توافق آلمان و فرانسه اعالم 
شد، آمریکایی ها موضوع آزمایش موشکی ایران 
را مطرح كرده و فضاسازی رسانه ای شدیدی را 
به راه انداختند. متعاقب با آن شــاهد بودیم كه 
فرانسه و انگلیس نیز به این فضاسازی رسانه ای 
پیوسته و عمال موضوع وارد فاز دیگری شد. به 
محض نزدیک شدن به یک توافق فورا آمریکا و 
اسرائیل و عربســتان با امکان در دست داشتن 
مجموعه ای از رسانه های تأثیرگذار، فضا سازی 
رسانه ای بین المللی را استارت می زنند و مانع از 

پیشبرد مثبت ماجرا می شوند. 
در همین راستا، این مسأله مطرح شده است 
كه آیا باید تحریم های جدید بر علیه ایران وضع 
شود یا نه؟! نکته مهم این است كه در برجام به 
هیچ وجه در مورد موشــک بحث نشده و فقط 
در قطعنامه ۲۲3۱ درباره موشک صحبت شده 
است كه در آن مورد نیز الزامی وجود نداشته و 
دستوری داده نشده است. بلکه از ایران درخواست 
شده است از تولید موشک هایی كه قادر به حمل 
كالهک هسته ای باشد خودداری كند. در دكترین 
نظامی ایران مطلقا بحث سالح هسته ای مطرح 
نبوده و ایران به دنبال تولید موشک با قدرت حمل 
كالهک هسته ای نیست. بنابراین این فضاسازی 

رسانه ای از طرف دشمنان ایران است تا توافقی 
را كه در حال شکل گرفتن است بی اثر كنند. 

با توجه به این تحوالت، تاكنون یکی از دالیل 
 ابهام در مورد ســازوكار ویژه میان ایران و اروپا 
به دلیل جلوگیری از انتشار جزئیات است تا بتوان 
اقدامی را به طــور عملی انجام داد. دلیل تعلل 
اروپاییان از نظر برخی از كارشناســان از جمله 
من این اســت كه رابطه بین دولت های اروپایی 
با شركت های بزرگ رابطه ای دستوری نیست و 
این شركت ها مالیات دهنده و پشتیبان دولت های 

اروپایی هستند.
 سوال اصلی نیز همین است. آیا ماجرای 
ســازوکار ویژه و جلسه شورای امنیت در 
مورد بحث موشکی ایران را مي توان نوعی 

بازی سیاسی تلقی کرد؟
اســم این برنامه، بازی نیســت. شورای امنیت 
نمي تواند یک بیانیه صــادر كند. چرا نمي تواند؟ 
جلسه خود را پشت درهای بسته برگزار می كنند و 
یک بیانیه ساده هم منتشر نمی شود، چون اختالف 
وجــود دارد. در دوران پیش از برجام آنها به اتفاق 
هم بر علیه ایران بیانیه صادر می كردند. قطعنامه ها 
ذیل فصل هفتم صادر می شد. ایران را تهدید كننده 
صلح و امنیت دنیا معرفی می كردند. ولی امروز یک 
بیانیه ساده هم صادر نمی كنند، چون رژیم حقوقی 
و سازوكاری كه آمریکایی ها بر علیه ایران تدوین 
كرده اند فروپاشیده و عالوه بر اینکه بهانه های قبلی 

وجود ندارد اختالف دیدگاه نیز مطرح است.
 در اینجا ما شــاهد هستیم که برخی 
کشــورهای اروپایی به همــراه آمریکا 
می گویند که موضوع موشکی ایران ناقض 
قطعنامه 2231 بــوده و با تعهدات برجام 

سازگاری ندارد.
ببینید آیا موشکی كه ایران ساخته است واقعا 
قادر به حمل كالهک هسته ای است یا نه؟ طبق 
قطعنامه ۲۲3۱ از ایران درخواست شده و اینجا 
بین واژه Sall یعنی خواستن كه قطعی است با 
درخواســت و توصیه كردن تفاوت وجود دارد. 
بنابراین شاهد هســتیم برداشت های متفاوتی 
كه بین روســیه، چین، اتحادیــه اروپا و آمریکا 
وجود دارد،عمال موجب این شده است كه حتی 
نمي تواننــد یک بیانیه صادر كنند. آمریکا روی 
مســأله ای واهی تبلیغ می كند در حالی كه با 
خروج از برجام، تعهد خود را نقض كرده است. 
با این حال ایران را به نقض بندهای برجام متهم 
می كند. اگر این قطعنامه الزم االجرا است آمریکا 
كشوری است كه باید آن را اجرا كند ولی عمالً كه 
با خروج از برجام قطعنامه را زیر پا گذاشته است. 
 در همین رابطه شما در یکی از مقاله های 
خودتان تصریح کرده بودید که ایران نباید 
بیش از این معطل اروپایی ها شود؟ آیا منظور 
شما این است که ایران باید همکاری با اروپا 

را ذیل توافق برجام متوقف یا محدود سازد؟
 برای ترغیب اروپا به تالش بیشتر ایران باید بدون 
اینکه از برجام خارج شود، اجرای بخش هایی از 
برجام را به تعلیق درآورد. وقتی ما از برجام خارج 
بشــویم برای رسیدن به سازوكار مناسب مجددا 
باید مذاكرات سنگین و مفصلی را انجام بدهیم،  
در حالیکه چند ســال طول كشیده تا ما به این 
متن رسیده ایم. راه حل میانه این است كه اجرای 
بخش هایی از برجام را به تعلیق بیندازیم و اگر این 
تصمیم گرفته شود مي توانیم اعالم كنیم كه ما این 
بندها را فعال اجرایی نمی كنیم تا اروپا به سازوكار 

وعده داده شده اقدام كند. 
 ولی در اینجا مشاهده می کنیم که آنها 
در زمین موشــکی با آمریکا همصدا و در 
برجام با ایران همراهی می کنند؟ تکلیف این 

موضوع چگونه باید مشخص شود؟
اروپایی هــا به ســمت بهانه گیری از مســأله 
موشــک ها حركت كرده اند و این مســأله باید 
مدیریــت و با آن برخورد شــود. همه می دانند 
كه نمي توانیم در مورد مسائل موشکلی مذاكره 
كنیم. به این دلیل كه آنها در پنج سال گذشته 
3۰۰ میلیارد دالر ســالح و امکانات نظامی به 
كشورهایی ارائه كردند كه رسما و علنا از جنوب 
خلیج فارس ایران را مورد تهدید قرار می دهند. 
این كار توازن نظامی موجود در منطقه را به هم 
می زند. در چنین وضعیتی از ایران خواسته شده 
تولید موشک هایی را كه جنبه دفاعی دارد متوقف 

كند و این خواسته ای منطقی نیست. 
پولی كه مي توانست صرف سازندگی منطقه شود 
و در این كشورها كار و تولید ایجاد كند در جیب 
كمپانی های اسلحه سازی انگلیسی و آمریکایی رفت 
و توازن منطقه را بهم زد و حال ایران را به توقف 
تولید موشک مجبور می كنند. این عاقالنه نیست. 
من فکر نمی كنم كه در این شرایط موضوع موشک 
قابل مذاكره باشد. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد 
كه در چنین شــرایطی بــا مواضع دفاعی چنان 
كند. در ســایر موضوعات منطقه از جمله آینده 
ســوریه و آینده یمن و بحث عراق و افغانستان 
بیــن ایران و اتحادیه اروپا از قبل مذاكراتی بود و 
امروز نیز مي تواند ادامه پیدا كند. در حقیقت اروپا 
ادامه اشــتباهی را مرتکب می شود كه در سال 
۲۰۰۱ انجام داد و عمال اجازه نداد بیانیه تهران و 
بروكسل و بیانیه پاریس به ثمر برسد. در حقیقت 
این آمریکایی ها بودند كه مانع شدند. اروپا در آن 
زمان بر توقف غنی ســازی در ایران اصرار داشت 
در حالیکه این حق مسلم ایران بود. امروز نیز بر 
مواضع موشکی ایران زوم كرده اند و این نیز حق 
مســلم ایران است. به اعتقاد من آنها باید در این 
مورد تجدیدنظر كنند چون شکل گیری امنیت اروپا 
و امنیت منطقه و همکاری های اقتصادی فیمابین 

27در نهایت به این به این مسأله بستگی دارد.
no.118
Nov 2018



در گفت وگو با دکتر علیرضا موسوی زاده استاد دانشگاه ولز بررسی شد

دالیل مخالفت آمریکا با برجام
آذر 1397
دوره جدید
شماره 118

28

دیدگاه
یادداشت

انتخاب سردبیر
اروپا

آمریکا
بازارها

چند ملیتي ها
تجارت امروز
صنعت ایران
داستان نیشکر

دکتر علیرضا موسوی زاده استاد دانشگاه ولز و متخصص امور مطالعات تاریخ امپراتوری و دیپلماسی انگلستان است. ایشان در گفت و گوی 
پیش رو ضمن بررسی راهبردهای ایاالت متحده آمریکا در امور داخلی و خارجی معتقد است که این سیاست ها دنباله دار بوده و در راستای 
منافع ملی کار می کند و با افراد و احزاب تغییری در آنها حاصل نمی شود. دکتر موسوی زاده با بیان اینکه در سیاست دالیل زیادی وجود دارد 
که باعث می شود شعاری مطرح شود اما در ذهن منظور اصلی متفاوت باشد، توضیح می دهد که در شرایط کنونی خاورمیانه در حال تحول 
و پوست اندازی است و به همین دلیل قدرت های منطقه ای مانند عربستان تمام تالش خود را می کنند تا ایران و آمریکا به یکدیگر نزدیک 
نشوند. این استاد مطالعات دیپلماسی همچنین در بخشی دیگری از این گفت و گو تصریح می کند که در آینده برجام در روند طبیعی خود به 

جلو می رود، زیرا موقعیت کلیدی ایران ربطی به عربستان و آمریکا ندارد و هر ابرقدرتی خواستار هماهنگی و تعامل با ایران است.

 آیا در خصوص سیاست های ایاالت متحده 
مي توان قائــل به تفاوت میان دموکرات ها و 

جمهوری خواهان بود؟
اقتصــاد آمریکا پس از بحران ســال ۲۰۰8 و با 
ثبات شدن كار بانک ها شروع به رونق دوباره كرد. 
اتفاقا این مسأله با صدرات همین طیف در قدرت 
آمریکا به نتیجه رسید و اگر اوباما امروز بر سركار 
بود، او اعتبار این امر را به حساب خود می گذاشت. 
معتقدم این مسأله سیاسی كاری هایی است كه برای 
جلب مخاطبان و آرای انتخاباتی صورت می گیرد. 
یعنی شعارهایی مطرح می شود كه ترامپ اقتصاد 
را به حركت درآورده است، حال آنکه این شعارها 
توخالی است، زیرا اصل سیستم است كه در قالب 
نهادینه شــدن حوزه ها و حلقه های اقتصادی و با 

هدایت بروكراسی حركت می كند.
در اینجا افراد مهره هستند و فقط شعارها تفاوت 
می كند تا بتوانند رای آورده و برای یک دوره سركار 

باشند. احزاب هم همین طور هستند،  یعنی مردم 
یــک بار به این تیم و بــار دیگر به تیم بعدی رای 
می دهند كه پیامدهای ناشی از آن نیز یکی خواهد 
بود. تنها تفاوتی كه وجود دارد بر سر این است كه 
طیفی كه عهده دار امور می شــود و برای مدتی بر 
سركار است، جیب خود را كمی بیشتر پر می كند. 
مثــالً می گویند كه ترامپ از قرارداد پاریس خارج 
شده اســت؟ عمالً این اتفاق زمانی افتاد كه اداره 
كارهای زیست محیطی در آمریکا تبدیل به صنعت 
شده و رشد كرد. یعنی به یک سیستم تبدیل شد. 
در نتیجه معتقدم كه این اعمال، سیاســی كاری و 
شعار است. هیچ حزبی با حزب دیگر تفاوت ندارد 
الی در شــعارهایی كه مطرح می كنند. وقتی یک 
طیف مولتی میلیاردر روی كار آمده و می گوید كه 
آمده  ام تا برای اقشار ضعیف كار كنم، این قطعاً یک 

حقه سیاسی است.
تفاوت رویکــرد اوباما با ترامپ در مورد 

عربستان و خاورمیانه را عمال در چه می بینید 
آیا به تفاوت در رویکرد معتقد نیستید؟

من با اوبامــا و ترامپ كاری نــدارم. من درباره 
سیاست خارجی آمریکا حرف می زنم. این سیاست 
دنباله دار و در ادامه دار است. به خاطر مخاطب های 
داخلی اوباما می گفت عرب ها زیادی از شــرایط ما 
سوءاســتفاده می كنند و ترامپ هم می گوید بقیه 
باید خرج خودشان را بدهند. نظر یکی است و فقط 
شعار ها فرق می كند و هر دو در راستای منافع ملی 
كار می كنند. یعنی این سیستم است كه در راستای 
منافع ملی كار می كند و مهم نیست شعار ها، احزاب 
و افــراد چه می گویند. منافع ملی با افراد و احزاب 

تغییر نمی كند.
امروز عربستان بسیار عصبی است؛ این موضوع 
در سیاســت این كشور با تركیه نیز قابل مشاهده 
است. كودتایی كه ســه، چهار سال پیش صورت 
گرفت مورد حمایت عربســتان بود. عربستان در 



سقوط لیر تركیه دخالت داشت، چون نمی خواهد 
با قدرتمند شدن ایران و تركیه موقعیت خودش به 
خطر بیفتد. همین موضوع پیش آمده بر سر قتل 
جمال خاشقجی گسترده تر از مرگ یک خبرنگار 

است. عربستان از این كارها زیاد كرده است. 
این مســائل اجزایی از حل دادن عربســتان به 
عقب اســت. روند كلی بر مبنای همین كار است 
و حمایت آمریکا تبلیغی ظاهری اســت كه نشان 
می دهد مجلس و سیستم با نظر رئیس جمهوری 
متفاوت اســت. این تبلیغی سیاســی است؛ شما 
نباید شــعار را مالک قرار دهید. باید روند را دید و 
به همین دلیل من می گویم برای سیاست باید به 
منافع ملی و به ریشــه های زیر خاک نگاه كرد. در 
سیاست دالیل زیادی وجود دارد كه باعث می شود 
شــما شعاری بدهید، ولی در ذهن چیز دیگری را 
در نظر داشته باشید. حرف هایی كه رئیس جمهوری 
آمریکا می زند و حمایت هایی كه در ظاهر صورت 
می گیــرد، هیچ كدام مالک نیســت. لذا در مورد 
عربستان یک عامل مي تواند عامل كاهش قدرت 
 عربستان در منطقه باشد كه نتیجه اش در پادشاهی 

محمد بن سلمان تأثیرگذار خواهد بود.
 موضوع ائتالف امنیتی -سیاسی آمریکا 
با کشورهای عربی که به ناتوی عربی مشهور 

شده است تا چه اندازه عملی است؟
من این مسأله را بسیار ساده لوحانه می بینم. در 
این میان ایران بهانه شده است، در حالی كه درصدد 
تعامل با ایران هستند. همه بسیار ساده به این مسائل 
نگاه می كنند در حالی كه شرایط قبلی در حال تغییر 

و تحول است.
نگاه كالن ایاالت متحده به شرق است و جهان به 
سوی چند قطبی شدن در حال حركت است. در این 
راستا، خاورمیانه حالتی شناور دارد و همه از جمله 
قدرت های خارجی و داخلی به دنبال بازار هستند. 
این نوع دیدگاه و این ســوال در قالب كلیشــه ای 
گذشــته می گنجد كه ایران به عنوان یک هراس 
مطرح شود ولی در واقع این طور نیست. فشار بر روی 
ایران به این دلیل است كه ایران را مجبور به تعامل 
بــه آنها كند. ایاالت متحده امروز آن آمریکای ۵۰ 
سال پیش نیست و عالوه بر رقبای زیاد، مشکالت 
فراوانی نیز دارد كه این مشکالت امروز بیشتر در 

شرق آسیا و چین متمركز است.
 طیفــی كــه در آمریکا بــر ســر كار آمده اند

بر اســاس همین مشکالت فعلی و مسائل داخلی 
شــعار می دهند. بین شــعار و ایدئولوژی و عمل 
یک اقیانوس فاصله است. نمي توان بر اساس شعار 
تحلیلی از سیاست خارجی آمریکا ارائه كرد و این 

چنین تحلیلی بسیار ساده انگارانه خواهد بود.
 با توجه به اینکه می گویید خاورمیانه برای 
آمریکای امروز، نسبت به گذشته کمرنگ تر 
شده است آیا مي توان ادعا کرد خاورمیانه 

دچار تحوالت ساختاری خواهد شد؟

البته خاورمیانه اهمیت خود را از دست نداده است. 
 خاورمیانه در آینده منطقه ای تجاری خواهد شد كه امروز 
در حال پوســت اندازی اســت. بعد از فروپاشــی 
كمونیســم دو قطب قدرت مشکالت را زیر فرش 
پنهان كرده و فقط سركوب می كردند. یک سری 
كارهای احمقانه نیز انجام شد؛ مثل جنگ عراق و 
لیبی و... كه در راستای آن به زخمی كه از قبل بود 
دامن زد. خاورمیانه هم از لحاظ استراتژیک و هم از 
لحاظ اقتصادی اهمیت خود را خواهد داشت، ولی 
نباید كلیشه ای باشد بلکه  باید مثل شرایط جدیدی 
باشد كه تکامل پیدا كرده است. فرمت جهان دیگر 
مانند گذشته نیست. متاسفانه مردم هنوز خاورمیانه 
و جهان را با زمان جنگ سرد مقایسه می كنند. اما 
امروز نه تنها از آن ایستگاه گذشته ایم، بلکه همچنان 
در حال تکامل است تا به مرور زمان به ثبات برسد. 
البته این امر،  كار یک شب و دو شب نیست و ممکن 

است چندین دهه طول بکشد.
در همین رابطه شــما شاهد هستید كه توافق 
هسته ای به سمبلی برای عربستان تبدیل شده كه 
می گوید ایران وارد سیاست بین الملل شده است. 
عربســتان این را برنمی تابد و فکر می كند باعث 
تضعیف و كمرنگ تر شدن این كشور خواهد شد. 
ولی من معتقدم عربستان عدد تأثیر گذاری نیست 
و فقط در تکاپو است تا ایران و آمریکا با هم ارتباط 
برقرار نکنند. در نتیجه برجام در روند طبیعی خود 

جلو می رود.
 به نظر شما آیا بهتر نبود ایران بعد از خروج 

آمریکا زا برجام از این پیمان خارج می شد؟
برای ایران بهتر اســت كه بهانه ای به دست دنیا 
ندهد. برجام یک قرارداد نهادیه شده بین المللی است 
كــه تا اینجای كار برگ برنده در اختیار ایران قرار 
دارد. این مسائل چیزی نیست كه یک روزه جواب 
بدهــد. من هم در این گفتگو ها درباره نتایجی كه 
در یک دهه آینده اتفاق می افتد صحبت می كنم و 
نباید انتظار داشته باشیم كه سیر تحوالت یک شبه 

صورت بگیرد.
شرایط طبیعی ایران این است كه موقعیتی كلیدی 
دارد و این به عربستان و به آمریکا ربطی ندارد. هر 
كسی كه ابرقدرت باشد می خواهد با ایران هماهنگی 
داشــته باشد و عربستان یا اسرائیل نمي تواند این 
موقعیت را عوض كنند. در واقع پستی  و بلندی هایی 

كه می بینید نوعی چانه زنی است.
 آیا منافع ملی کشور ها تغییر می کند؟

منافع ملی ثابت می ماند؛ این سیاست های خارجی 
و داخلی است كه تغییر می كند. منافع ملی ایران 
در طول تاریخ برخالف بســیاری از كشور ها مثل 
روسیه امنیتی است و آن ارزش باید محفوظ بماند. 
به طور مثال منافع ملی كشــوری مثل انگلستان 
بر اســاس تجارت و كاسبی است. این منافع ملی 
توسط شرایط اقلیمی دیکته می شود و به همین 

دلیل ثابت می ماند.

 با این تفاسیر آیا، منافع ملی آمریکا در 
برجام لحاظ شده بود؟

مسأله برجام یک بهانه بود. ایران به طور تاریخی 
از لحاظ استراتژیکی، یک قدرت كلیدی در منطقه 
است. اصوالً منطقه میان دریای مازندران و خلیج 
فارس این شرایط را داراست. زمانی كه انقالب شد، 
بر اساس تفکر آمریکایی ها گفته شد ما ایران را از 
دست دادیم و در نتیجه آمریکا از ابتدای انقالب تا 
به حال درصدد آوردن ایران به حوزه اســتراتژیک 
غرب است و سعی كرده تا این هدف را به هر نحو 
خاصی انجام بدهد كه البته هیچ كدام جواب نداده 
است. در اینجا، آنها به مسأله هسته  ای متوسل شدند 
تا بهانه ای باشد كه با بسیج سایر كشور و تحریم و 

فشار ایران را پای میز مذاكره بکشانند. 
 مســأله اتمی یک بهانه سیاسی بود تا اینکه در 
سال ۲۰۱۵ این قرارداد امضا شد. از دیدگاه كسانی 
كه امروز بر آمریکا حاكم هستند، اروپایی ها از برجام 
منفعت بیشتری كسب كرده اند در حالی كه موضوع 
اتمی مسأله ای بود میان ایران و آمریکا. یعنی بهره 
اقتصادی كه مشکل بین ایران و آمریکا است وارد 
جیب اروپایی ها می شود و این طیف گفتند ما از این 
قرارداد خارج می شویم و هر كسی با ایران همکاری 
كند مشمول تحریم های آمریکا خواهد شد. در واقع 
آنها خواستند به اروپایی ها پیام بدهند كه از حوزه 
ما كنار بروید. در این راســتا، آمریکا می خواهد در 
وهله اول ایران وارد حوزه غرب شــده و با آمریکا 
تعامل داشته باشــد تا در مرحله بعد آمریکا وارد 

بازار ایران شود.
 چــرا آمریکا بعد از توافق هســته ای

وارد بازار ایران نشد؟
این طیف عقیده دارند توافق نیم بند بود و استحکام 
نداشت و چون اروپایی ها در این بین میانجی گری 

كرده اند خود را جلو كشیده اند.
 پس آمریکا با توافق هسته ای مشکلی 
ندارد و فقط مسأله در منافع اقتصادی است؟
اگر بخواهیم از دیدگاه آمریکا به مسأله نگاه كنیم، 
در صورت تعامل میان واشنگتن و تهران، برجام و 
مسائل منطقه ای میان دو كشور حل می شود. آمریکا 
در زمان ملی شــدن نفت ایران این الگو را در برابر 
انگلیسی ها انجام داد. انگلیسی ها می گفتند ایران 
نفت ما را ملی كرده است و ما می خواهیم با حمله 
نظامی و منزوی كردن ایران این موضوع را مدیریت 
كنیم. در حالی كه آمریکا مخالف این مسأله بود تا 
زمینه ورود شوروی به ایران فراهم نشود و مسأله با 
دیپلماسی حل شود. وقتی انگلیس تصمیم گرفت به 
آمریکا سهمی بدهد موضع آمریکا عوض شد. ایران 
در هر مقطع زمانی تاریخی نقشی استراتژیک داشته 
است. زمانی حالت سپر بال بین امپراتوری بریتانیا و 
روسیه تزاری بود و زمانی سپر بال در مقابل شوروی 
بود. وقتی كه در ایران انقالب شد غرب مجبور بود 
29از تركیه و عربســتان به عنوان یدک كش استفاده 
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 SPV از چیستی 
تا کیستی ما

دکتر جالل میرزایی|  دبیر سیاسی فراکسیون امید  مجلس|
پس از خروج آمریکا از برجام؛ بسیاری ندای فروپاشی این بنای عظیم و این 
بزرگ دســتاورد دیپلماســی قرن را می دادند. در چند ماه اول خروج آمریکا از 
برجام، پروپاگاندای آمریکا به همراه ســودجویان داخلی چنان بحران اقتصادی 
و بی ارزشــی ریال ایران را بزرگ نمایی كردند كه دیگر خوشبین ترین افراد كه 
دل در گرو برجام و منافعش داشتند ناامید شدند و كم كم به ساختار تک قطبی 
روابط بین الملل به سروری آمریکا بر جهان باور پیدا كردند. اما در واقع با جدی 
شدن »اس پی وی« به نظر می رسد باید به پایان ساختار تک قطبی جهان باور كرد. 
 »Special Purpose Vehicle « مخفف SPV اما »اس پی وی« چیست؟
كه در فارسی مي توان به »ابزار هدف ویژه«، و با توجه به اینکه این هدف در مورد 
مســائل مالی است مي توان به »سازوكار ویژه مالی« ترجمه كرد. این سازوكار 
در واقع یک نهاد حقوقی مجزا اســت كه توســط یک سازمان ایجاد می شود تا 
دارایی هــا، بدهی های و یک وضعیت قانونی مخصوص به خود را تعریف كند و 
معموال این نهاد برای یک هدف خاص كه اغلب برای مهار ریسک مالی می باشد، 

تاسیس شده است.
 اتحادیه اروپا به عنوان یکی از طرف های مذاكره در برجام، پس از خروج آمریکا 
از توافق هسته ای برای حفظ مقابله با تکروی های ترامپ پیشنهاد »اس پی وی« 
را مطرح كرد. هدف اروپا از تأســیس این سیستم بانکی تسهیل پرداخت های 
مربوط به تبادالت كاال میان ایران و اروپا است، به گونه اي كه به تراكنش مالی با 
بانک های اروپایی نیاز نباشد و آنها را به تحریم های آمریکا گرفتار نکند. در واقع 
این ســازوكار ویژه مالی با چند هدف ایجاد می شود، نخست به اشتراک گذاری 
خطر مالی میان اعضای این سازوكار، دوم انتقال دارایی ها به شکل های مختلف 

كه لزوما وجه نقد مي تواند نباشد. 
ســازوكار ویژه اتحادیه اروپا طرحی اســت كه قرار است علی رغم تحریم های 
آمریــکا علیه بانک هایی كه با ایران معامله می كنند، راهی برای ادامه مبادالت 
مالی با ایران فراهم كند كه به شركت ها اجازه دهد بدون استفاده از سوئیفت، 
ارتباطات مالی بین بانکی با ایران را ادامه دهند. در این سیســتم قرار است به 
یورو معامله  شــود تا شامل تحریم های آمریکا بر معامالت ایران به دالر نشود. 
این سیستم بر خالف سوئیفت كه درسطح بین المللی قابل پیگیری است تنها 
در اختیار اروپاست و مقامات آمریکایی نمي توانند معامالت آن را پیگیری كنند.

ابتدا اتریش، ســپس لوكزامبــورگ و اكنون بنا به گفتــه روزنامه آمریکایی 
وال اســتریت ژورنال، قرار اســت مقر این نهاد مالی در آلمان یا فرانسه تشکیل 
شــود. در واقع تمامی كشــورهای اروپایی ضمن حمایت از تاسیس این نهاد، 
 ســعی دارند كمترین خطــر را متوجه منافع خود كنند. بــر پایه این گزارش 
در صورتیکه نهاد مالی مزبور در فرانســه تشکیل شود، ریاست آن با یک مقام 
آلمانی خواهد بود و چنانچه در آلمان تشکیل شود، ریاست آن را یک فرانسوی 
به عهده می گیرد. قرار است نهاد مربوط به »سازوكار ویژه مالی« از سوی آلمان 
و فرانســه تامین مالی می شــود و به صورت مستقیم تحت مالکیت دولت های 
اروپایی مشــاركت كننده خواهد بود. اتحادیــه اروپا ابراز امیدواری كرده كه در 
آغاز بیش از ده كشور اروپایی در این سازوكار مالی مشاركت كنند و در آینده 

احتماال كشورهای بیشتری مانند چین به این گروه بپیوندند.
اگرچه استفاده از این سازوكار مشکالت ارتباط بانکی ایران با جهان را به طور 
كامل برطرف نمی كند، امــا مي تواند از انزوای كامل مالی و تجارتی جمهوری 
اسالمی در دوران ترامپ جلوگیری كند و به ویژه به شركت های كوچک مستقل 

كند. برای همین است كه عربستان به تکاپو افتاده 
اســت؛ چون آمریکایی ها روی ایران زوم كرده اند 
تا با ایران تعامل كنند و عربســتان اهمیت نفت 
خود را از دست داده است. عربستان می خواهد از 
تک محصولی بودن خارج شود و با جاهای دیگری 

كار كند ولی بلد نیست.
به همین خاطر عصبی است كه نمی  خواهد ایران 
به حوزه طبیعی خود بازگشته و اهمیت استراتژیک 
عربستان از دست برود. وقتی دولت آمریکا می گوید 
ما 4۰۰ میلیارد با عربستان كار می كنیم در وهله 
اول ارقامی ساختگی است كه مطرح می شود. نه این 
میزان اسلحه رد و بدل شده است و نه این چنین 
تجارتی شده اســت. 4۰۰ میلیارد حرفی هجو و 
ناشی از تبلیغات ترامپ است. این چنین قراردادی 
امضا نشده است، ولی اصل مطلب این است كه این 
همه تبلیغ سیاسی برای مخاطبان داخلی و جلب 
كشورهای اســت كه ارتباطاتشان با آمریکا رو به 
ضعف رفته است. این مسائل همه دست اندازهای 

شکل گیری موقعیت طبیعی ایران است.
 یعنی هر دولتی در آمریکا باشد همین است؟

ربطی بــه دولت آمریکا نــدارد. منافع ملی هر 
دولتی كه در مقابل روسیه باشد این است كه ایران 
به دلیل موقعیت استراتژیک اش در حوزه ما و در 

تعامل با ما باشد.
 ولی سیاست اوباما و ترامپ با هم متفاوت است.

عمال چیزی اتفاق نیفتاده است. مسائل داخلی 
تنــش ایجاد كرده و اگر از برجام بیرون آمده اند به 
این دلیل بود كه مسأله ای را كه قرار است ده یا پانزده 
سال دیگر اتفاق بیفتد جلو كشیده و تکلیف خود 
را مشخص كنند. به همین دلیل ترامپ می گوید 
این قرارداد نیم بند اســت و ما قرارداد محکم تری 
می خواهیم. یعنی می خواهیم تکلیف خود را با ایران 

مشخص كرده و وارد تعامل شویم.
 من با سوال درباره منافع ملی می خواستم 
به همین نقطه برسم که منافع ملی آمریکا در 

دولت اوباما و ترامپ تفاوتی نکرده است؟
هیچ تغییری نکرده است و منافع ملی همان است. 
آمریکا كشوری سرمایه داری است و منافع ملی با 

افراد و احزاب فرقی نمی كند.
 ولی می بینیم که ترامپ بیشتر و بهتر از 

اوباما به عربستان نزدیک شده است؟
آن نزدیک شــدن مصنوعی است. ترامپ را كنار 
بگذارید. سیاســت خارجی ایاالت متحده آمریکا و 
منافع ملی این كشور بر این است كه به شرق نگاه 
كند. آمریکا اكنون از دست اسرائیل نیز خسته شده 
است، ولی وقتی رابطه وجود دارد به یکباره نمي توانید 
آن را كنار بگذارید. معتقدم این موضوع نباید در حرف 
بلکه باید در عمل صورت بگیرد. كار با هیاهو نیست 
كار در عمل اســت. وقتی 4۰ سال پیش آمریکا به 
نفت نیاز داشت و عربستان به امنیت، داستانی قدیمی 

است و امروز شرایط فرق كرده است.
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اجازه دهد با ایران وارد معامله شوند. تا 
بدین شکل به سیاست های قدرت طلبانه 
و ناسیونالیستی آمریکا در دوره ترامپ 

پایان دهند.
همچنین بنا به گفته ظریف قرار است 
»فروش نفت محور كانــال مالی اروپا 
با ایران باشــد. علت اینکه تاكنون این 
نهاد تاســیس نشده است این است كه 
اروپایی ها می خواهند بدون هزینه برای 
رفع نگرانی های امنیتی، صرفا از منافع 
برجام بهره مند شوند كه این امکان پذیر 
نیســت. اروپایی ها معتقدند كه اجرای 
برجام برای امنیت آنها ضروری است، 
لذا آنها برای تأمین امنیت خود و اجرای 

برجام باید هزینه كنند«.
اما نکته مهمی كه در این برهه مهم 
اســت و به انزوای آمریکا و شکســت 
سیاســت تحریمی آمریکا و به توسعه 
روابط مــا با جهان به غیــر از آمریکا 
كمک می كند، شفافیت مالی در ایران 
است كه با پیوستن ایران به گروه ویژه 
اقدام مالی  )FATF( محقق می شود. 
چرا كه اگر بانک های ایرانی كه اكنون 
تحت تحریم های آمریکا هستند، تحت 
تحریم هــای FATF نیز قــرار گیرند، 
طبیعی است نمي توانند با این ساز و كار 
ویــژه مالی اروپایی نیز همکاری كنند. 
نه اینکه شرط راه اندازی »اس پی وی« 
بلکه  به »اف ای تی اف« است،  پیوستن 
یکی از الزامات همکاری با سازوكار اروپا 
و هر ساز و كار دیگری است. بنابراین اگر 
تحریم های FATF بازگردد و بانک های 

ایرانی قفل شوند، ممکن است بانک های 
ما نه تنها با اروپا، بلکه با روسیه و چین 
نیــز نتوانند همکاری كننــد و این به 
عنوان اقتضای همکاری بین المللی برای 

بانک های ما ضروری است. 
تصمیم ســازان ایرانی باید بین انزوا 
و بین المللی بــودن یک راه را انتخاب 
كنند. نمی شود با تمام دنیا قطع رابطه 
كرد، اكنون عصر گفتگو و بهره بردن از 
منافع و امکانات یکدیگر برای ساختن 
جامعه ای با نشــاط و پر رونق است. ما 
ابتدا باید جایگاه خودمان را در مناسبات 
بین المللی بشناسیم و مناسب با آگاهی 
از كیســتی خود، به كنش و واكنش با 
لوایح  اجرایی شــدن  بپردازیم.  جهان 
مبــارزه با پولشــویی و تأمیــن مالی 
تروریســم در ایران از الزامات همکاری 
با جهان است. بانک های كوچک و بزرگ 
اروپایی حاضر نیســتند با ایرانی كه در 
لیست سیاه شفافیت مالی  قرار گرفته 
باشد؛ ارتباط مالی برقرار كنند. همین 
تالش هــای اخیر مجلس برای تصویب 
الیحــه CFT كــه زمینــه ارتباطات 
بین المللی ایران را با جهان بدون آمریکا 
را فراهم می كند، موجی از نگرانی را در 
دستگاه سیاست خارجی آمریکا نسبت 
به اثر بخش بودن پــروژه تحریم های 
ایران ایجاد كرده اســت. برایان هوک 
نماینده ویژه آمریــکا در امور ایران، از 
جمله افرادی است كه اخیرا به شکست 
سیاســت تحریمی كشورش نسبت به 
ایران اذعان كرده است. با عطف به این 

امــر بود كه هــوک در اظهاراتی اعالم 
كرد كه در صورتی كه منافع آمریکا در 
خاورمیانه با تهدید ایران مواجه شــود؛ 
دولت آمریکا ابایی از به كار بردن اسلحه 

زور در برابر ایران نخواهد داشت.
بنابراین بهترین راه بازگشــت ایران 
به ثبات اقتصادی، مذاكرات گســترده 
با كشــورهای ۱+4 پیرامــون برجام، 
حــذف دالر از مناســبات تجــاری با 
كشورهای همسایه به خصوص تركیه، 
عراق و قطر، تقویت رابطه راهبردی با 
قدرت های نوظهور اقتصادی )بریکس( 
اســت.دنیای امروز حداقــل در ابعاد 
اقتصادی و تکنولوژیک چند قطبی است 
و مراكــز عمده ثروت و تجارت در دنیا 
در بخش های آسیا- پاسیفیک پخش 
شده است. طنز داستان اینجاست كه 
بسیاری از این كشورها به خصوص هند 
و چین ســخت به دنبال یافتن مجرا و 
مســیری جدای از آمریکا در تجارت 
بین الملل است. این كشورها به شدت 
از رویکرد تعرفــه ای ترامپ در زمینه 
واردات كاالهــا از هند و چین، ناراضی 
هستند و مترصد فرصتی برای اقدامات 
متقابــل به مثــل با آمریکا هســتند. 
جمهوری اســالمی ایــران مي تواند با 
اســتراتژیک كردن روابطــش با این 
كشــورها و تعریف حوزه های مشترک 
اقتصادی، هم به این كشور ها در پیشبرد 
رویکرد ضدترامپی شان كمک كند و هم 
از این جهت منافــع مهم اقتصادی و 
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بــا روی كار آمــدن ترامــپ در آمریکا، 
نگرانی ها از هر سو بر آینده اقتصاد و تجارت 
بین الملل افزایش یافته است. اینکه ترامپ 
با اندیشــه های ملی گرایی افراطی اش در 
حــوزه اقتصاد جهانی، نظم بین المللی را با 
چالش هایی عجیب مواجه ســاخته است. 
شــعار ترامــپ اول آمریــکا و بعد جهان، 
تداعی گر شعارهای اقتصادی ملی گرایی در 
قرن نوزدهم میالدی اســت. در آن دوران 
تاریخــی، دولت ها برآمده از اندیشــه های 
افراطی ملی گرایی بود و مالک مشروعیت 
كسب مســتعمرات، غارت ثروت و منابع 
طبیعی كشــورهای جهان ســوم برای به 
حركت درآوردن چرخ های اقتصادی كشور 

خودشان بود. 
كشــورهای اروپایی به عنوان سرآمدان 
قدرت این دوران وارد گود رقابت شــدید 
با یکدیگر برای پیشــی گرفتن از صنعت 
و اقتصاد و تجارت بیشــتر شــدند. از آن 
عصر نگون بخت تاریخی مدت زمان زیادی 
می گذرد و حافظه تاریخ در این سال ها پر 
از جنگ طلبی، خشونت های انسانی است. 
حــدود دو قرن از آن زمان می گذرد، زمانه 
عوض شده است. بازیگران جدیدی در عرصه 
روابط بین الملل ظهور یافته است. نهادهای 
فراملی بــه عنوان عضوی جدید وارد نظام 
بین الملل شده اند. اما در پس این تغییرات، 
یک روند ثبات فکری و ایدئولوژیکی در طی 
این سال ها بدون تغییر مانده است. تفکرات 
ملی گرایی هنوز هم جریانی قوی در دنیای 
امروز است و نماد این جریان ترامپ و تفکر 

ترامپیستی در اقصی و نقاط دنیا است.
 رفتارها و اقدامات ترامپ درست در نقطه 
مقابل ایده های جهان محوری و لیبرالیستی 
اســت. تفکرات لیبرالیستی بر این پایه بنا 
نهاده شده اند كه برای صلح در جهان باید 
هر چه بیشــتر به گســترش تجارت آزاد 
كمک كرد. اقتصادی شدن زندگی ملت ها 
باعث قفل شــدن بیشتر دولت ها و ملت ها 
به همدیگر می شود و پیامد نهایی این امر، 
كنار گذاشتن جنگ و حل شدن مشکالت 

با ابزار دیپلماسی و گفت وگو است. 
بی جهت نیســت كه امروزه ترامپ محور 

اصلی صحبت ها در نشست های مهم جهانی 
همچون داووس و كنفرانس امنیتی مونیخ 
 اســت. در این نشســت ها رهبران اروپایی 
به خصوص فرانســه و المــان، بزرگترین 
تهدید آینده جهــان، ترامپ اعالم كردند. 
از دیــد رهبران اروپایــی ترامپ با تعیین 
سازوكارهای جدید تعرفه، رویکرد تحریمی 
در برابر ایران تجارت بین الملل را با تهدیدات 
جدی مواجه ساخته است. بی گمان در میان 
سلسله محور های اختالفی محور واشنگتن 
و بروكسل، موضوع ایران است. اروپا برجام 
را معاهــده ای چندجانبه كه ضامن امنیت 
منطقه پر منازعه خاورمیانه است می داند. 
منطقــه ای كه در آتش جنگ های فرقه ای 
می شود و راه برون رفت از سیکل خشونت 
در خاورمیانه، همگرایی با قدرت های مهم 
منطقه ای نظیر ایران اســت. برای همین 
منظور، اتحادیه اروپا در كنار سیاست اعالمی 
نســبت به ضرورت حفظ توافق برجام در 
حوزه عملیاتی هم وارد فاز اجرا شده است.

 فدریکا موگرینی رئیس دستگاه دیپلماسی 
 )SPV( اتحادیه اروپا از ســازوكار ویژه مالی
برای تسهیل در تبادالت مالی میان ایران با 
دولت های اروپایی سخن گفته و اعالم كرده 
كه اروپا تمام قد پشت توافق برجام ایستاده 
و اجــازه نقض آن را بــه ترامپ نمی دهد. 
مطابق سازوكار جدید مالی اروپا، شركت های 
غیرآمریکایــی از گزند مجازات مالی وزرات 
خزانه داری آمریکا در امان می مانند. مطابق 
گزارش ها قرار است این نهاد مالی به صورت 
مشترک از سوی فرانسه و آلمان اداره شود. 
حال نکته در اینجاســت كه سازوكارجدید 
مالی اروپا چه میزان مي تواند برجام را زنده 
نگــه دارد و در برابر تحریم های همه جانبه 

آمریکا تاب مقاومت بیاورد؟
 در پاســخ بــه این امر بایســتی به نوع 
مواجهه اروپا با آمریکا از یکســو و رویکرد 
كلی ترامپ نســبت به ایران اشاره داشت. 
اروپا برای اولین بار در طی سال های بعد از 
جنگ دوم جهانی، رویکرد مقابله جویانه در 
برابر آمریکا در پیش گرفته اســت. تاكنون 
موردی نبوده كه اروپا یک چنین سیاست 
مستقلی از واشــنگتن اتخاذ كند. معموال 
اروپا بعد از مدتی سیاست انتقاد از آمریکا 
در نهایت همراه با آمریکا می شد و موضعی 
مشترک با واشنگتن اتخاذ می كرد. بحران 
عراق، مسأله هســته ای كشورمان در طی 
دوران احمدی نژاد گویای همین امر است. 
در قضیه برجام داســتان به كلی متفاوت 

است. اینکه گفته می شود اروپا صرفا اعالم 
مواضع می كند با اتفاقات اخیر و تالش های 
اقتصــادی این اتحادیه همخوانی ندارد. در 
كنــار تالش برای برقراری ســازوكار ویژه 
 مالــی با ایران، در حوزه های دیگر نظاره گر

عدم همراهی اروپا با آمریکا هستیم. یکی 
از این موارد موضوع موشــکی اســت كه 
اروپا برخالف آمریکا مشــی تندی ندارد و 
صرفا به لفظ ابراز نگرانی بســنده می كند. 
از ســوی دیگر اتحادیه اروپا شــركت های 
متوســط و كوچک و همچنین كشورهای 
منطقــه ای خاورمیانه را به تداوم همکاری 
مالــی و نفتی بــا ایران تشــویق می كند. 
رهبــران اروپایی نیک می دانند كه چالش 
اصلی ترامپ فقط ایران نیست. ایران شاید 
یکی از زمینه های سیاســتی ترامپ برای 
تضعیف خود اتحادیه اروپا باشد. اظهارات 
ترامپ در هنگام پیروزی سیاســی اش در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر 
اینکه پول های آزاده شده از برجام، به جای 
خرید از شركت بوئینگ به سوی ایرباس و 
اروپایی ها رفت؛ از همین منظر قابل تحلیل 
اســت. تصور و برداشت ترامپ از برجام به 
این شکل بود كه این توافق عاید اقتصادی 
برای آمریکا نداشت اما اروپایی ها سودهای 
 كالنــی از برجام به دســت آوردنــد. نگاه 
هزینه – فایده ترامپ یکی از دالیل اصلی 
خروج اش از برجام اســت و اینکه آمریکا 
در قبــال ارائه امتیازاتی به ایران، به لحاظ 
اقتصــادی، ســودی نصیب شــركت های 
آمریکایی نشد. رهبران اروپایی به عطف به 
این امر كه ایران كشــوری وسیع و باثبات 
برای حضور شــركت های تجاری و بازاری 
مطمئن برای عرضه كاالهای خدماتی است؛ 
در تالش برای حفــظ ایران از تحریم های 
هوشــمند ترامپ هستند. البته در رویکرد 
اقتصــاد محور اروپایی ها بــه ایران باید به 
مسائل پرســتیژی و سیاســی نیز توجه 
داشــت. ایده هایی همچون تشکیل ارتش 
واحد اروپایی این پیام را از ســوی رهبران 
اروپایی به سمت واشنگتن مخابره می كند 
كه دیگر تکروی آمریکا در روابط بین الملل 
به سر رسیده و اروپا به عنوان قطب مهمی 
از قدرت در عرصه بین المللی ســهمی در 
خور شان برای خود می خواهد. حال در این 
مسیر ایران به عنوان محور اصلی مخالفت با 
سیاست های انحصارگرایانه آمریکا، مي تواند 
 تسهیل گر مسیر اروپا در كسب شان و جایگاه 

بین المللی شان باشد.

ایران؛ محور شکاف بروکسل و واشنگتن

دکتر نیکنام ببری 
پژوهشگر روابط بین الملل آذر 1397
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بــه دنبال خــروج آمریــکا از توافقنامه 
برجــام، اروپا كه كمــاكان حضور خود را 
ترامپ،در  دونالد  بلندپروازی هــای  مقابل 
خطر انفعال دید، ســازوكار spv را چاره 

كار دانست.
در آســتانه شــروع دور دوم تحریم های 
اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران كه از 
چهارم ماه نوامبر آغاز می شد، اتحادیه اروپا با 
پیشنهاد مکانیسم spv سعی كرد تا آخرین 
تالش های خود را برای حفظ برجام، اعمال 
كند. سرانجام مسأله spv در بیانیه مشترک 
روســیه، بریتانیا، فرانســه، آلمان، چین، 
اتحادیــه اروپا و ایــران در چارچوب دیدار 
وزرای این كشور ها در حاشیه سازمان ملل 
متحد اعالم شد. این مکانیسم به شركت های 
اروپایی اجــازه می دهد تا مطابق با قوانین 
اروپایی با ایران كار كنند و برای كشور های 
دیگرنیز باز اســت. آنها به نوعی بر تضمین 
كانال های پرداخت با ایران و تداوم صادرات 
نفــت و میعانات گازی، محصوالت نفتی و 
پتروشــیمی تأكید كردند و در حقیقت به 
گفته موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا 
در سیاست خارجی و مامور امنیتی، اتحادیه 
اروپا متعهد خواهد شــد تا مهم ترین منبع 

درآمد ایران یعنی نفت به فروش برسد.
این طرح پیشنهاد اروپایی، به نوعی میدان 
را از سیســتم پرحاشیه سوئیفت می ربود. 
هدف، در ادامه همــکاری تجاری اتحادیه 
اروپا بــا ایران حتی با وجــود تحریم های 
آمریکا منحصر اســت.طبق گزارش رسانه 
ملی فرانســه، spv همچون یک شــركت 
برای تســویه مالی تجارت با ایران به دور 
 از حلقه های مالی متــداول عمل می كند. 
به عنوان نمونه در این ساختار ایران مي تواند 
به اسپانیا نفت بفروشد و اعتبار مالی الزم 
برای پرداخت به یک شركت آلمانی را كه به 
ایران كاال یا خدمات داده است تامین كند 
و پول از طریق خاک اروپا بین دو شــركت 

مبادله شود.
spv برخالف ســوئیفت كه در ســطح 
جهانی قابلیت پیگیــری دارد، منحصر به 
حوزه اختیــارات اروپا می شــود و آمریکا 
قادر نیســت معامالت آن را پیگیری كند؛ 

همان طور كه مشــخص است، دالر آمریکا 
در این مکانیزم كارایی نخواهد داشــت و 
فعالیت های مالی به یورو انجام می گیرد و 
از این طریق به اصطالح تحریم هایی را كه 

از جانب آمریکا وضع شده، دور می زنند.
آنچه از عملکرد های اتحادیه اروپا برمی آید، 
بیشــتر نشان از مانورهای تبلیغاتی دارد تا 
عملیاتــی كردن مواضع به گونه ای كه اروپا 
خود را وارد بازی هایی با ریسک باال نمی كند 
و با توجه به گفته محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه ایــران، با آنکه اروپاییان برای 
تداوم برجام برخی تعهدات را اجرا و حتی 
در محافل سیاسی اعالم كردند، اما در عرصه 
عمل، هنوز آمادگی اجرای تعهد سیاسی را 
همزمان با پرداخت هزینه اقتصادی ندارند. 
در همین راستا حســن روحانی،در دیدار 
با شــارل میشل، نخســت وزیر بلژیک، در 
نیویورک، با تاكید بر این مســأله كه حفظ 
برجام یک مســئولیت بین المللی اســت، 
اتحادیه اروپا را در برابر یک امتحان بزرگ 
نه صرفا مقابل ایــران بلکه در برابر جهان 

قرار داد.
قطع به یقین اروپــا در صورتی كه خود 
را در معــرض پرداخــت هزینــه هنگفت 
احســاس كند، به ســمت عملیاتی كردن 
كامل مکانیسم spv گام برنخواهد داشت، 
اگرچه، اخیــرا طبق صحبت های علی اكبر 
صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، با توجه 
به گفته مقامات اروپایی، spv در حال نهایی 
شــدن است كه البته ایجاد اجماع بین ۲۷ 
كشور چندان آسان به نظر نمی رسد. ضمن 
اینکه آمریکایی ها همه تالش خود را كرده 
بودند كه نگذارند این راهکار به ســرانجام 
برســد، اما مراحل آن در حال طی شدن 
اســت. پس مي توان به اجرایی شدن طرح 
اقتصادی پیشــنهادی از طرف اتحادیه ی 

اروپا، امیدوار بود.
اگر به این ســازوكار جامه عمل پوشانده 
شــود،نتایج متعددی به بــار خواهد آمد 
كه یکی از مهم تریــن آنها انزوای هرچند 
محدود ایاالت متحده آمریکا است؛ به این 
صورت كــه، معامالت بزرگی بدون نیاز به 
دالر انجام خواهد شــد و گردش پول های 
هنگفت حاصل از اینگونه تجارت ها، قطعا 
مورد پســند ابرقدرتی كه ســودی از این 
مبادالت در اختیار ندارد، واقع نمی شــود، 
و حتی ممکن است وزارت خزانه داری این 
كشــور را به طرح سیاست هایی مربوط به 

سازوكار spv وادار كند.

ماحصل دیگر مکانیسم تازه را باید با نگاه 
به ایران بررســی كرد.در صورت عملیاتی 
شدن طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا، نفت و 
پتروشیمی ایران به سهولت صادر می شود، 
رابطه با بانک های اروپایی بدون محدودیت 
جریان می یابد و آژانس های صنعتی بزرگ 
اروپایی قادر به سرمایه گذاری در داخل این 
كشور خواهند بود. همچنین شركت هایی 
كه حوزه فعالیت آنها مواد دارویی و غذایی 
می باشد و از اصلی ترین بازیگران فعال در 
بخش خصوصی ایران هســتند، با شــروع 
فرآیند اجــرا، مي توانند بــه فعالیت خود 
ادامه دهند. شــركت هایی از قبیل: نستله، 
نوو نوردیکس، سانوفی، یونیلور و... كه مواد 
بســته بندی شــده دارویی و غذایی را در 

مقادیر باال به ایران وارد می كنند.
اما حکایت به همین جا ختم نمی شــود. 
چنانچــه spv به ســرانجام برســد، آثار 
غیرمســتقیم ولی در عین حــال موثری 
 بر مختصات فضــای بین الملل می گذارد.
در صورت موفقیت این سازوكار، نمونه ای 
 برجســته از همــکاری جهانی در بســتر 
سازمان ملل در معرض توجه همگان قرار 

می گیرد كه ابعاد گوناگونی دارد.
به طور مثال یکی از ابعاد آن، دســتکم 
حفــظ ارزش های بشردوســتانه به دنبال 
شکستن قفل تحریم ها علیه ایران خواهد 
بود چرا كه مواد غذایی و باالخص دارویی 
كه ورود آنها بــه خاطر وجود تحریم ها به 
بن بســت رســیده، بدون مانع وارد شده و 
مطمئنا بازخوردهای مثبتی را در این زمینه 

دریافت خواهد كرد.
بعد دیگر كه عینیت بیشتری دارد، ایستادن 
مقابل تکروی های اعضای سازمان ملل یعنی 
ایاالت متحده آمریکا، به عنوان ابرقدرت است.
خصوصیت خودمختــاری آمریکا، با ظهور 
ترامپ رئیس جمهور فعلی این كشور، چندین 
برابر و در ســایه خلق و خوی فاشیستی او 
تحریماتی یک طرفه علیه كشور های مختلف 
از جانب ایاالت متحده اعمال شــده اجرای 
طــرح spv و بی توجهی به آمریکا مي تواند 
دربردانده این پیام باشــد كه،خودســری و 
بی اهمیت تلقی كــردن معاهدات جمعی، 
جایی در عرصه بین المللی نخواهد داشت. 
نهایتا امید است تا با برداشتن گام های عملی 
استوار از ســوی جمهوری اسالمی ایران و 
اتحادیه اروپا در راســتای همکاری های روز 
افزون،شــاهد تحقق اهداف برجام از طریق 

مکانیسم مالی spv باشیم.
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یکی از اصول مورد توجه توافقنامه برجام، حذف 
موانع مبادالت مالی ایران با جهان بوده است. با این 
حال روی كارآمدن ترامپ در آمریکا و خروج این 
كشور از این توافق، بار دیگر گره مبادالت مالی ایران 
با جهان را پا برجا نگه داشت. اگرچه در همان مدت 
محدودی كه ایاالت متحده در برجام بود، فشارهای 
این كشور، بسیاری از بانک های اروپایی را از تسهیل 
مبادالت مالی خود با ایران بر حذر می داشت. شرایط 
جدید اتحادیه اروپا را در وضعیت بالتکلیفی قرار داد 
كــه یا باید نقش خود را به عنوان یک قدرت برتر 
در مسائل جهانی منکر می شد و از موضع آمریکا 
در مورد برجام پیروی می كرد و یا اینکه به عنوان 
یک قدرت مستقل نهایت تالش خود را برای حفظ 

این توافق به كار می گرفت. 
اگرچه این گمــان نیز همچنان وجود دارد كه 
هــدف این اتحادیه پایبند نگه داشــتن ایران به 
 برجــام ضمن اعمال تحریم های بیشــتِر آمریکا 
ضد ایران است، تا شاید دولت ایران وادار شود به 
شرایط مطلوب غرب و به ویژه آمریکا برای مذاكراتی 
دیگر تن دهد. بازگشت و افزایش تحریم هایی كه 
قرار بود با برجام برداشــته شــود، در عمل سود 

ایــران از این توافقنامه را بســیار كاهش داد. این 
كاهــش به ویژه در حوزه مالی محســوس بود. از 
این رو اتحادیه اروپا برای بهره مندی ایران از مزایای 
این توافق و كاهش آســیب پذیری شركت هایی 
كه با ایران همکاری اقتصــادی دارند، در مقابل 
 تحریم های آمریکا، سازوكار مالی مستقلی موسوم به

)special purpose vehicle )SPV ایجــاد 
كرد تا ایران را همچنان به حفظ برجام امیدوار نگه 
دارد. حال این پرسش  مطرح است كه این سازوكار 

چقدر قدرت اثرگذار و عملیاتی خواهد داشت؟
در وهله نخست باید گفت هیچ یک از كشورهای 
اتحادیــه اروپا میزبانــی این ســازو كار مالی را 
نپذیرفته اند. چرا كه این كشــورها نگران واكنش 
آمریکا در مقابل این میزبانی هستند. به ویژه اینکه 
برایان هوک رئیس گــروه اقدام علیه ایران اعالم 
داشــته است هر كشوری كه میزبان این مکانیزم 
شــود، مي تواند بالقوه از سوی واشنگتن تحریم 
شود. وی ابراز داشته است كه شركت های اروپایی 
نیز میلی به استفاده از این سازوكار با ایران ندارند، 
زیرا كه سرمایه گذاری در ایاالت متحده را ترجیح 
می دهند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا فشار آمریکا 
بــر افزایش بانک های ایرانی برای تحریم و خروج 
سوئیفت از مبادالت مالی و كارشکنی در اجرای 
مکانیزم مالی جدید بــدون دالر را اقدامی ضربه 
زننده به شــبکه مالی یکپارچــه جهانی می داند 
كه منافع دیگر كشورها به ویژه شركای آمریکا را 

لحاظ نمی كند.

از این رو تحریم های ثانویه آمریکا علیه نهادهایی 
كه با ایران تجارت كنند مانع بعدی موفق بودن 
این ســازوكار مالی اســت. چرا كه این تحریم ها 
شــامل چنین نهادها و شــركت هایی كه از این 
سازوكار اســتفاده كنند، نیز خواهد شد. اگرچه 
چنین بحرانی سایر كشورهای جهان را نسبت به 
سوء استفاده آمریکا از دالر هوشیارتر كرده است 
و ممکن است یک انقالب علیه دالر در مبادالت 
تجاری جهان صورت بگیرد. سیستم داد و ستد 
كاال محتمل ترین اســتراتژی بــرای اجرای این 
سازوكار مالی اســت تا نظام مالی آمریکا بر این 
مبادالت كنترل كمتری داشته باشد. در چنین 
شــرایطی كار این مکانیزم نه مدیریت پول بلکه 
حفظ اعتبارات است. به این صورت است كه مثال 
اگر ایران به یک شركت فرانسوی نفت خام بفروشد، 
شــركت فرانسوی به اندازه پولی كه باید به ایران 
پرداخت كند، برای ایران اعتبار در نظر می گیرد. 
ایران مي تواند كاالهایی را از یک شركت دیگر وارد 
كند و آن شركت از این نظام مالی اروپایی بخواهد 
اعتباری كه برای ایران ذخیره كرده اســت، را به 
آن شــركت معادل كاالهای فروخته شده بدهد. 
از این رو هیچ مبادله دالری با شركت های ایرانی 
صورت نمی گیرد. با این حال به نظر می رسد این 
شــركت ها همچنان از تحریم های آمریکا ایمن 
نباشــند. از آنجا كه این سازوكار مالی كه در نوع 
خود جدید، تا اجرایی شدن آن و بهره مندی ایران 
از مزایای آن به نظر می رســد زمان زیادی الزم 
است. چه اینکه حتی بین قدرت های اروپایی هم 
نحوه اجرایی شدن و میزبانی ان نامشخص است.

از سوی دیگر همان طور كه دولت آمریکا تحت 
فشارهای البی صهیونیست ها از برجام خارج شد، 
این میزان فشارها در اتحادیه اروپا نیز وجود دارد. 
اكنون »ائتالف اروپایی حامی اسرائیل« كه یک 
سازمان صهیونیســتی مسیحی است ودرسال 
۲۰۰4 دربروكسل، مقر اتحادیه،آغاز به كاركرد، 
در این اتحادیه برای تغییر مواضع اعضا در مقابل 
برجام فعال است. به ویژه اینکه اسرائیل سعی 
كرده است وزرای حامی مواضع خود را وارد این 
اتحادیه بکند. با این حال به نظر می رسد، آمریکا 
برای كارشکنی در اجرای مکانیزم مالی جدید 
اروپا، تحریم های خود را به شــركت هایی كه از 
این سازوكار استفاده می كنند تسری دهد و آنها 
را بیــن بازار آمریکا و ایران در دو راهی انتخاب 
قــرار دهد. از این رو احتمال اجرایی شــدن و 
موفقیت آمیز بودن این مکانیزم موضوعی دشوار 
است. در صورتی كه اتحادیه اروپا مجبور شود به 
مواضع آمریکا تن دهد، ناچار خواهد بود برجام، 
این توافقنامه نیمه جان را به زور، آن هم برای 

پایبند نگه داشتن ایران به آن، حفظ كند.

دکتر محمدجواد سلطانی  
استاد دانشگاه

اروپا در دوراهی استقالل یا تحت نفوذ آمریکا
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عالقمندان به موضوع سیاست در ایران 
به ویژه عالقمندان مقوله سیاست خارجی 
و دیپلماســی یادشــان هست كه روزی 
عطاءاهلل مهاجرانی مقام ارشــد سیاسی 
ایــران در اوایل دهــه ۱3۷۰ فقط طرح 
گفت وگوی مســتقیم با آمریکا را طرح 
كــرد و پیامدهای منفی آن را نیز تحمل 
كرد. از آن روز به بعد به آرامی و البته در 
حركتی بسیار آهسته مقوله گفت وگو و 
مذاكره با ایاالت متحده آمریکا در كانون 
توجه سیاســتمداران قرار گرفت. پس از 
آنکه محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران 
بدون ترس و بیم از اینکه در داخل ایران 

محاكمه شــود و یا از كار اخراج شود در 
خیابان های اروپایی با وزیر خارجه آمریکا 
قــدم زد و چیزهایی گفــت كه خودش 
می داند و جان كری، زمان زیادی سپری 
نشده است، اما این حركت گسترده ای در 
داخل كشور داشته و دارد. بر خالف دهه 
۱3۷۰ و حتی ۱38۰ كه موضوع آمریکا 
یک تابوی بزرگ برای بحث بود این روزها 
در هر محفل و جمعی كه سیاستمداران، 
روشنفکران و مسئوالن كشوری دور هم 
جمع می شوند درباره اینکه باید با آمریکا 
چه كــرد صحبت می شــود. آنهایی كه 
شرایط دهه های ۱36۰، ۱3۷۰ و ۱38۰ 

را در ذهن دارند یادشان می آید كه هیچ 
فرد مسئول یا یک استاد دانشگاه یا یک 
فعال سیاسی حق نداشت بگوید كه آمریکا 
 كشــوری نیرومند اســت و تحریم های

آمریکایــی مي تواند اقتصــاد ایران را در 
شــرایط دشــوار قرار دهد. این روزها اما 
نشست ها و میزگردها، مقاله ها، گزارش ها 
و یادداشت ها و تحلیل های پرشماری از 
ابعــاد تحریم و اثــرات آن بر فلج كردن 
اقتصاد گفته و شنیده و منتشر می شود.

در همین پاییز ۱39۷ ســه نشست و 
میزگــرد با ابعادی وســیع در محل های 

مختلف در همین باره برگزار شد. 

با آمریکا چه کنیم

موازنه گری، امتناع یا پیوند
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پژوهشکده مطالعات راهبردی، موسسه بررسی های 
اســتراتژیک ریاست جمهوری، مركز پژوهش های 
مجلس، انجمن علوم سیاســی ایــران و چندین 
موسسه پژوهشی حاال به آسانی میزگرد برگزار كرده 
و دیدگاه ها را شنیده و منتشر می كنند. پرسش این 
است كه با آمریکا چه باید كرد؟ كشورهای جهان 

چند گزینه به شرح زیر دارند:

 موازنه گری
از نظر بســیاری از واقع نگــران، دولت ها نوعاً در 
واكنش به یک كشور قدرتمند و قلدر، سعی می كنند 
بار مسئولیت را از شانه خود به دیگران انتقال داده 
و آنهــا را مجبور به مهار آن نمایند. اما اگر این كار 
جواب ندهد، در برابر آن موازنه ایجاد خواهند كرد. 
كشــورها ندرتاً به تنهایی در برابــر قدرت تهدید 
كننده می ایســتند، زیرا این كار باعث باز شدن راه 
چپاول گری های دیگر شــده و آنها را بازیچه كشور 
قدرتمندتر می ســازد. در عوض، قدرت های عمده 
)و بسیاری از قدرت های كوچک تر( در واكنش به 
تهدیدها، به دنبال هم پیمانانی می گردند كه با بسیج 
منابع خود برای مقاومت در برابر كشور قدرتمندتر 

یا خطرناک تر، از آنها حمایت كنند.
بــا توجه بــه اینکه ایــاالت متحده، بــا فاصله، 
قدرتمندترین كشور جهان است، ممکن است این 
انتظار وجود داشته باشد كه كشورهای دیگر به طور 
جدی با هم هماهنگ شوند تا بتوانند واشنگتن را 
مهار نمایند. خوشبختانه برای آمریکایی ها، عوامل 
متعددی با هم تركیب شــده اند تــا این انگیزه را 
كاهــش دهند. اولین عامل، جغرافیا اســت: چون 
ایــاالت متحده از مراكز اصلی قدرت بســیار دور 
اســت، بسیاری از موازنه گران بالقوه قدرت، بیشتر 
نگران همسایگان خود بوده و لذا در عوض، بیشتر 
مشتاق دریافت حمایت های ایاالت متحده هستند. 
عالوه بر این، ایاالت متحده طی چندین دهه روابط 
مستحکمی با هم پیمانان خود در اروپا و آسیا ایجاد 
كرده و این كشورها تمایلی به اخالل در این روابط 
امنیتی كه محتاج آن نیز هســتند، ندارند. ســوم 
اینکه، هر تالشــی برای ســازماندهی یک ائتالف 
بزرگ ضدآمریکایی با مســأله جدِی اقدام جمعی 
مواجه خواهد بود، مگر اینکه یک رهبر متحدكننده 
قدرتمند )مانند اتحاد شوروی سابق( وجود داشته 
باشــد كه بتواند تالش ها را ســازماندهی كرده و 
نظم دهد. با این حال چنین كشوری از اوایل دهه 
۱99۰ وجود نداشــته و چین هم هنوز راه زیادی 
در پیش دارد تا بتواند چنین نقشــی را ایفا نماید. 
نهایتاً اینکه موازنه گران بالقوه قدرت ممکن است به 
این امید باشند كه دولت ترامپ صرفاً یک حركت 
ناشیانه است كه خیلی سریع رد می شود، لذا نیازی 
به واكنش پایدار احســاس نمی كنند. به تمام این 
دالیل، كشــورها مدتی علیه قدرت ایاالت متحده 

موازنه كرده اند و كماكان نیز این كار را می كنند.

بدین سان، نشانه هایی هم از موازنه آشکار و هم 
آنچه كه »موازنه نرم« خوانده می شــود وجود دارد 
كه زمانی اتفاق می افتد كه كشورهای دیگر سیاست 
خارجی خــود را به گونه اي هماهنگ می كنند كه 
پیامد ناخواسته ای برای ایاالت متحده داشته باشد. 
افزایش همکاری بین روسیه و چین، و بین این دو 
كشــور و ایران، دقیقاً آن چیزی است كه با توجه 
به سیاســت ایاالت متحده در قبال این دو كشور 
مي توان انتظار داشــت، و پشتیبانی ایران از دولت 
ســوریه هم در این راستا است. در حوزه اقتصادی، 
كشورها در واكنش به خروج ترامپ از پیمان ترنس 
پاســیفیک و وضع تعرفه ها، پیمان های تجاری را 
دنبال نمودند كه ایاالت متحده را محروم می كند 
و همچنین مواضع خود را در نشســت های جی ۷ 
)بیشــتر برای آزار ترامپ( و ناتو هماهنگ نمودند. 
كشورهایی همچون كره شــمالی و ایران هم یا با 
ایجاد زرادخانه تسلیحات اتمی )كره شمالی( یا با 
تالش جدی برای دستیابی به آن )ایران( نسبت به 
ایجاد موازنه اقدام كرده اند تا از خود در برابر تغییر 

رژیم با حمایت ایاالت متحده حفاظت كنند.

 امتناع ورزی
كشــورهایی كه به طور آشکارا موازنه نمی كنند، 
مي توانند به ســادگی در حفره های خود خزیده و از 
همراهی با خواسته های ایاالت متحده امتناع بورزند. 
حتی ایاالت متحده نیرومند هم آنقدر قدرت ندارد كه 
نظارت كند كه هر كشوری چه كاری انجام می دهد 
و خواســته خود را بر همه آنها تحمیل نماید، و این 
به كشورها اجازه می دهد زمانی كه تقاضاهای ایاالت 
متحده به نفع آنها نیســت فقط نه بگویند. مکزیک 
از ساخت دیوار در مرز یا پرداخت هزینه آن امتناع 
نمود )كه عجیب بود!( و تركیه هم از بازگرداندن یک 
كشــیش آمریکایی كه ادعا می شود در فعالیت های 
ضددولتی دخالت داشته خودداری می كند. كانادا، 
مکزیک، چیــن و آلمان هم به طور كلــی در برابر 
خواسته های تجاری ترامپ تسلیم نشده اند، گرچه 
مصالحه توسط دو طرف ممکن است نهایتاً منجر به 

ایجاد ترتیبات جدید با برخی از آنها شود.
امتناع ورزی گاهی اوقات اشکال ظریف تری به خود 
می گیرد، به خصوص زمانی كه كشورها نمی خواهند 
برخورد آشــکاری با واشنگتن داشــته باشند. برای 
انجام این كار، كشــورهای دیگر مي توانند رســماً با 
انجام اقداماتی در راستای خواسته های ایاالت متحده 
موافقت كنند و سپس تا حد امکان آهسته آن را ادامه 
دهند. نیت این است كه كار صرفاً به اندازه ای انجام 
شود كه ایاالت متحده راضی باشد و نقض خواسته ها 
پوشش داده شود. تعهدات ناتو برای افزایش مخارج 
دفاعی و وعده های اســرائیل برای ُكندســازی روند 
شهرک سازی و مهاجرت و تعهدات فلسطینیان برای 
سخت گیری بیشتر در مورد تحریک ها، غالباً از این نوع 
هستند. اگر ایاالت متحده كشورهای اتحادیه اروپا را 
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با تحریم های ثانویه در مورد تعامل با ایران تهدید نماید، 
این كشورها كمترین حد ممکن نظارت را بر شركت های 
خود اعمال كرده و بیشترین فرار و نقض تحریم ممکن 
را به شــركت های خود اجازه می دهند. شــاید آنها ادعا 
كنند كه )از روی بی میلی( مطابق با خواسته های ایاالت 
متحده عمل می كنند، اما نباید از آنها انتظار داشت كه 

تالش زیادی در این راستا بکنند.
البته كره شمالی یک عامل كاركشته در این راهبرد 
اســت و به نظر می آید كه كیم جونگ اون به سرعت 
در این راهبرد اســتاد شده است. ترامپ ادعا می كند 
كه زمانی كه رهبران ایاالت متحده و كره شــمالی در 
مــاه ژوئن با یکدیگر دیــدار نمودند، كیم قول داد كه 
تســلیحات اتمی را از بین ببرد، امــا كیم هرگز واقعاً 
اعالم نکرد كه چنین كاری می كند و هیچ نشــانه ای 
هم از حركت در این مســیر از خود نشان نداده است. 
در عوض، در آشکار سخنان زیبایی می زند اما در خفا 
امتناع می ورزد، راهبردی كه فشــار اقتصادی بر كره 
شمالی را كاهش داده، شکاف های جدیدی بین سئول 
و واشــنگتن ایجاد نموده و جایــگاه كیم را به عنوان 
یک سیاستمدار ارتقا داد. و او همه این كارها را انجام 
داد بدون اینکه یک كالهک موشکی را پیاده كرده یا 
توان هســته ای كره شمالی را به اندازه یک اتم از مواد 

شکافت پذیر كاهش داده باشد.
او چگونه مي تواند از عواقب این كار بگریزد؟ در این 
مورد، امتناع  ورزی جواب می دهد، زیرا ایاالت متحده 
راه های زیادی برای فشــار بــر پیونگ یانگ ندارد، اما 
همچنین از ســوی دیگر كیم هــم می داند كه ایاالت 
متحده طرح ها و كارهای زیادی در سرتاسر جهان دارد 
و اینکه واشــنگتن ناچاراً حواسش از برخی دیگر پرت 
خواهد شد. بنابراین، امتناع ورزی و دادن وعده هایی كه 
هرگز محقق نمی شوند، برای او منطقی به نظر می آید.

 پیوند
بــه جای تالش برای مقابله با قدرت ایاالت متحده، 
برخی از كشــورها ترجیح می دهند كه از این قدرت 
برای اهداف خود استفاده نمایند. آنها ممکن است به 
دنبال پشتیبانی ایاالت متحده در برابر برخی از رقبای 
منطقه ای یا تالش برای نفوذ بیشــتر بر مشورت های 
سیاسی و اقدامات سیاست خارجی ایاالت متحده باشند. 
»پیوند« با مقامات ارشد -و به خصوص رئیس جمهور 
ایاالت متحده- راهبردی است كه برای اعمال نفوذ بر 
چگونگی نگرش این مقامات به مسائل جهانی طراحی 
شده و به دنبال شکل دهی مسیر حل این مسائل است.
در طول 6 دهه گذشته، بسیاری از رهبران خارجی در 
طول زمان كوشیده اند تا با رهبران اثرگذار ایاالت متحده 
پیوند برقرار كنند. نخست وزیران بریتانیا از وینستون 
چرچیل به بعد به دنبال یک »رابطه خاص« با ایاالت 
متحده از طریق ایجاد ارتباطات نزدیک با تمام كسانی 
بودند كه در كاخ سفید قرار گرفته بودند، و خارجیان 
دیگــری همچون هلموت كوهل از آلمان، شــاهزاده 
بندر بن سلطان از عربستان سعودی، و اسحاق رابین 

از اســرائیل به وضوح از ارتباطات شخصی با همتایان 
آمریکایی خود منتفع می شدند.

با توجه به باور ترامپ مبنی بر این كه هر زمان بحث 
سیاست خارجی می شود »تنها من هستم كه تصمیم 
می گیرم«، عجیب نیست كه بسیاری از رهبران جهان 
ســعی در ایجاد پیوندهای شــخصی بــا ترامپ )یا با 
خودی های او مانند دامادش جارد كوشنر( داشته اند. 
به نظر می رســد كه هم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل و هم ولیعهد عربستان محمد بن سلمان این 
كار را با موفقیت انجام داده اند و به خصوص بن سلمان 
آزادی عمل كامل را برای جنگ در یمن به دست آورده، 
كشــمکش با قطر و كانادا را آغاز نموده و بدون ترس 
از سرزنش واشنگتن، برنامه اصالحات اقتصادی خود 
را به خطر انداخته است. همه ما به دنبال این هستیم 
كه بفهمیم چرا والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
ظاهراً ترامپ را وادار به تمکین و احترام مشابه می كند و 
ظاهراً كیم هم از این تاكتیک با موفقیت استفاده كرده 
اســت. هر سه رهبر از طریق فراهم كردن زمینه برای 
نمایش غرور و میل شدید ترامپ به جلب توجه، پیوند 
برقرار كرده اند و بدین ســان آزادی عمل پیدا كرده اند 
كه هر كاری می خواهند، بدون واكنش منفی از سوی 

كاخ سفید، انجام دهند.
با این حال، »پیوند« یک راهبرد خطاناپذیر نیست، 
همان طور كه تجربه های شــینزو آبه از ژاپن، امانوئل 
مکرون از فرانســه و جاســتین ترودو از كانادا نشان 
می دهنــد. این رهبــران از هیچ اقدامــی برای جلب 
توجــه و ارضای میل غرور ترامپ فروگذار نکردند، اما 
تالش هــای هیچ یک از آنها نتیجه ای در بر نداشــت. 
اشــتیاق و شیفتگی آبه به گلف نتوانست مانع ترامپ 
برای خروج از پیمان ترنس پاسیفیک و وضع تعرفه بر 
ژاپن شود، دوســتی مردانه مکرون با ترامپ نتواست 
باعث ترغیب رئیس جمهور به حفظ پیمان هســته ای 
ایــران یا ممانعت از دهن كجی به اتحادیه اروپا گردد، 
و تــرودو علیرغم تالش های اولیه برای برقراری پیوند 
با رئیس جمهور دمدمی مزاج، از لیست سیاه ترامپ به 

شدت عصبانی است.
بداقبالی آنهــا، مخالفت با ترامپ در موضوعاتی 
بــود كه او واقعاً در مورد آنها حســاس بود و هیچ 
میزانی از دوستی و شیفتگی شخصی نمي توانست 
بر آنها غلبه كند. جذابیت های مکرون هم نتوانست 
مشورت هایی كه ترامپ در مورد ایران از سعودی ها، 
از مشاورانی همچون جان بولتون و از ثروتمندانی 
چون شلدون ادلسون می گرفت را تحت الشعاع قرار 
دهد. با توجه به سابقه طوالنی ترامپ در حمله به 
شركای ســابق )نیازی به یادآوری جابجایی های 
بی سابقه در كاركنان كاخ سفید نیست(، این راهبرد 
شــیوه ای عالی برای تضمین یک رابطه سازگار و 

هماهنگ با واشنگتن نیست.
در پرونــده حاضر برخی تحلیل هــا و نگاه ها درباره 
مناســبات ایران و آمریکا بــه ویژه در مقوله تحریم را 
یادآور شده ایم كه امید است در این شرایط به كار بیاید.



منطق مذاکره و عدم مذاکره با آمریکا

دکتر محمود یزدان فام|
 مقدمه

مناسبات ایران و آمریکا در چهار دهه گذشته 
هیچ گاه دوســتانه نبود و به رغم همه فراز و 
فرودها هرگز در مسیر غیرقابل كنترلی قرار 
نگرفته و تمایالت و تالش های دو طرف هرگز 
به نتیجه غایی نرسیده است. اما دولت جدید 
آمریکا از این وضعیت راضی نیســت و در پی 
برهم زدن وضع موجود در مناسبات دو كشور 
اســت. ترامپ ضمن خــروج از برجام و آغاز 
مرحله نخســت تحریم های یکجانبه آمریکا، 
پیشنهاد مذاكره بدون پیش شرط را طرح كرد. 
رئیس جمهور آمریکا در یک كنفرانس خبری 
مشترک با نخست وزیر ایتالیا در پاسخ به این كه 
چگونه مي توان تنش ها با ایران را كاهش داد، 
گفت: »حاضرم با آنها مالقات كنم. هر زمان و 
هر جایی كه آنها بخواهند. هیچ پیش شرطی 
نداریم. هر وقت بخواهند هم برای آنها خوب 
است، هم برای دنیا. این كار را از موضع قدرت 
یا ضعف انجام نمی دهم، فکر می كنم مالقات 
كردن كار مناسبی است.«  ترامپ با این سخنان 
به صورت صریح توپ را به زمین ایران انداخت 

تا مقامات آن ناگزیر به اتخاذ تصمیمی جدید 
شــده و هزینه آن را متحمل شوند. در مقابل 
پیشنهاد صریح و روشن ترامپ برای مذاكره 
چه مي توان كرد؟ چه سیاستی مي تواند برای 
ایران هزینه ای كم و دستاورد بیشتری داشته 
باشــد؟ به غیر از رد یا قبــول مذاكره گزینه 
دیگــری نیز وجود دارد؟ ویژگی ها و معایب و 
محاسن هر یک از گزینه های ممکن چیست؟ 
مبانی فکری آنها كدام است و در چه شرایطی 
مي توانند به نحو مناسب ترین اهداف و منافع 

ایران را تامین نمایند؟
قبل از طرح ویژگی ها و معایب و محاســن 
هر یک از گزینه ها، طرح چندموضوع مي تواند 
مفید باشد: نخست، در نظام بین الملل مذاكره 
یکی از مهم ترین سازوكارهای تامین اهداف 
و منافع ملی و حل و فصل اختالفات با سایر 
كنشگران جامعه بین المللی است. دوم، مذاكره 
به معنای تسلیم شدن و نادیده گرفتن منافع 
ملی نیســت. در نظام بین الملل مذاكره به 
خودی خود اصالت نــدارد، چیزی كه مهم 
است تامین اهداف و منافع ملی است. سوم، 
مذاكره و حل و فصل اختالفات لزوما به معنای 

حل همه مشــکالت و تبدیل دشمنی ها به 
دوستی ها نیست. مذاكره راهی برای جلوگیری 
از بدتر شــدن اوضاع، كاستن از دشمنی ها، 
تقلیــل تهدیدها و افزایش فرصت هاســت. 
چهارم، مذاكره صرفا بین دوستان یا دشمنان 
صورت نمی گیرد. مذاكره بین همه كنشگرانی 
بروز می یابد كه در ارتباط ایجابی یا سلبی با 
همدیگر هستند. پنجم، دستاوردهای مذاكره 
نســبی، زمینه مند و اجتماعی است. تعبیر 
دولت ها و افکار عمومی ممکن اســت بیش 
از یافته های عملــی و عینی مذاكرت نمود 
یابد. دســتاوردهای مذاكــره و عدم مذاكره 
باید با توجه به هزینه ها و دستاوردهای آنها 

سنجیده شود.

 گزینه های ایران و آمریکا
مناســبات ایران و آمریکا در یک بن بست 
متقابل زیان آور گرفتار شــده است. به طور 
كلی تقابل كامل، توافق كامل و تداوم وضع 
موجود سه گزینه منطقی پیش روی دو كشور 
است. گزینه تقابل كامل و توافق كامل خواست 
دولت ترامپ است كه هر دو گزینه به شدت با 
گزینه سوم یعنی ادامه وضع موجود مخالفند 
و به دنبال حذف این گزینه هستند. خروج از 
برجام در راستای گزینه اول و پیشنهاد مذاكره 
بدون پیش شرط در راستای گزینه دوم است. 
از نظر ترامپ برجام توافقی شــرم آور است 
كه به صورت كامل بــه نفع ایران و به ضرر 
آمریکا تمام شــده است، برام موجب اصالح 
رفتار منطقه ای ایران نشــد و هیچ دستاورد 
اقتصادی برای آمریکا نداشــت، تداوم برجام 
موجب تداوم وضع موجود و افزایش تدریجی 
قدرت ایران در داخل و منطقه می شــود. از 
نظر دولت ترامپ، آمریکا با خروج از برجام و 
اعمال تحریم های گسترده علیه ایران، نه تنها 
متحمل ضرر نخواهد شد بلکه ضربه سختی 
به رقبای اروپایی و چینی واشنگتن خواهد زد 
كه از برجام به ضرر آمریکا منتفع شده اند. در 
وضعیت تقابل و اعمال تحریم های یکجانبه 
علیه تهران، این جمهوری اســالمی ایران و 
شركای تجاری آن است كه آسیب خواهند 
دید. آمریکا در روابط با ایران چیزی برای از 

دست دادن ندارد.
دولــت ترامپ برای برهم زدن روند موجود 
دو اقدام اساســی انجام داده اســت: اعمال 
تحریم های شــدید و پیشــنهاد بدون شرط 
مذاكره. جمهوری اســالمی ایــران در قبال 
 پیشــنهاد مذاكــره بی قید و شــرط آمریکا 
به طور منطقی دستکم پنج گزینه پیش روی 
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خود دارد كــه از رد صریح و كامل مذاكره تا 
قبول صریح و كامل را شــامل می شود.نه رد 
و نه قبــول در میانه این محور قرار دارد و در 
دو سوی آن رد مذاكره به دلیل عدم پایبندی 
آمریکا به الزامات مذاكره و در سمت راست آن 
قبول مذاكره با قالب بندی و طرح حداكثری 
خواســته ها و منافع جمهوری اسالمی ایران 
قــرار دارد.انتخاب هر كدام از گزینه های فوق 
مي تواند بر بنیان برخی مالحظات و معیارهای 
نظری و عملی صورت گرفته و پیامدها، هزینه ها 
ودستاوردهای خاص خود را داشته باشد.معیار 
اصلی و تعیین كنده باید تامین اهداف و منابع 
ملی جمهوری اسالمی ایران با كمترین هزینه 
و بیشترین دستاورد باشد. در زیر ضمن در نظر 
گرفتن استدالل مخالفان و موافقان مذاكره با 
آمریکا، منطق و معیار و هزینه و دستاورد هر 

كدام از آنها به اختصار بیان می شود.

 منطق رد مذاکره با آمریکا
مخالفــان مذاكره با آمریکا در دو گروه قرار 
می گیرند، گروه نخســت بــه طور مطلق هر 
گونــه مذاكره باآمریــکا را به ضرر جمهوری 
اسالمی ایران عنوان كرده و طرح این موضوع 
را اساسا غیرقابل قبول می دانند و حتی گاهی 
سخن گفتن در این مورد را نفی و در راستای 
اهداف و منافع دشمن تلقی می كنند. گروه دوم 
مذاكره با آمریکا را منوط به شرایطی می كنند 
كه در حال حاضر وجود ندارد. دالیل مخالفان 
مذاكــره با آمریکا را مي تــوان در پنج مقوله 
ویژگی های طرف مذكــره، نتایج مذاكرات و 
میزان مطلوبیت مذاكره در قیاس با گزینه های 

دیگر دسته بندی كرد:
ویژگی های طرف مقابل: سیاست اعالم و 
اعمال شده آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران 
كامال خصمانه و تحقیرآمیز است؛ رئیس جمهور 
آمریکا فردی كامال دروغگو است و به دنبال 
عکس یادگاری اســت تا مذاكره، او از برجام 
خارج و تمام تعهــدات بین المللی آمریکا را 
نادیده گرفته اســت. ترامپ غیرقابل اعتماد 
اســت و نمي توان آن را در پیشنهاد مذاكره 
صادق ارزیابی كرد. وی بیش از این كه در پی 
مذاكره واقعی باشد، به دنبال اثبات این است 
كه بگوید فشارها و تهدید وتحریم علیه ایران 
اثرگذار است و سیاســت من در قبال ایران 
كامال دقیق و درســت است. دولت های قبلی 
بی عرضه و ناتوان و من قدرتمند و توانا هستم. 
این در حالی است كه موقعیت ترامپ در داخل 
آمریکا چندان مستحکم نیست. از ناحیه پرونده 
مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری، 
موضوع پرداخت حق ســکوت از سوی وكیل 
سابق خود به شدت تحت فشار است.وضعیت 
جمهوری اسالمی ایران: دومین معیار برای رد 

مذاكره است. مخالفان مذاكره در این حوزه بر 
این باورند كه ایران در موضع ضعف قراردارد و 
نابرابر بودن قدرت بین دو طرف مذاكره موجب 
تحمیل نظرات طرف قدرتمند به طرف ضعف 
می شــود.در چنین شرایطی نتیجه مذاكرات 
نمي تواند به نفع ایران باشــد. همچنین نبود 
اجماع داخلی موجب تشــدید شــکاف بین 
نخبگان، دولت و ملت شــده، به همبستگی 
و انســجام ملی ایران آسیب زده و موقعیت 
مــا را در قبال آمریکا را تضعیف می نماید. رد 
كامل مذاكره موجب جمع شــدن بحث ها و 
بالموضوع شــدن عامل اختالف و دودستگی 

در جامعه می شود.
شرایط مذاکره: آمریکا در پی اعمال تحریم 
و تهدید علیه جمهوری اسالمی ایران است. 
ایران تحت فشار تحریم های آمریکا قرار دارد، 
تحت فشــار تحریم ها نمي توان مذاكره كرد. 
قدرت دو كشور برابر نیست. یک طرف از موضع 
طلبکارانه خواسته های خود را با قدرت طرح و 
از سوی دیگر به طرف مقابل اجازه نمی دهد كه 
خواسته ها و نظراتش را مطرح نماید. شرایط 
نابرابر موجب ضرر یکی و سود دیگری می شود. 

در چنین شرایطی مذاكره بی معنی است.
نتیجه مذاکره: كنشــگران در عرصه های 
مختلف به دنبال تامین اهداف و منافع خود 
هستند. در وضعیتی كه نتیجه مذاكره از قبل 
معلوم و یک طرف بازنده و طرف مقابل برنده 
این گفت وگو است، ورود به فضای مذاكره برای 
طــرف بازنده كامال غیرمنطقی و غیرعقالنی 
است. با علم به نتیجه یک سویه مذاكره، پاسخ 
مثبت به دعوت دیدار با آمریکا كاماًل غیرقابل 
قبول اســت.مذاكرات برای ایران بی نتیجه و 
پذیرش آن به معنای تســلیم شدن در برابر 
خواسته های آمریکا و تغییر بی سروصدای نظام 

جمهوری اسالمی است.
مطلوبیت گزینه های دیگر: جدا از گزینه 
مذاكره و تقابل )جنــگ(، گزینه ادامه وضع 
موجود پیش پای ایران است. دولت آمریکا در 
شرایط كنونی قادر به اعمال كامل تحریم ها و 
قطع كامل درآمدهای نفتی و روابط خارجی 
ایران نیست. كشورهای دیگر نیز با تحریم های 
آمریکا مخالفت كرده و خواستار تداوم روابط 
با ایران هستند. اروپا ضمن حمایت از برجام، 
قانون مسدودسازی را عملیاتی كرده و چین و 
روسیه به صراحت می گویند كه ما به تعهدات 
خود پایبند و قراردادهای خود را اجرا می كنیم. 
در چنین وضعیتی گزینه تداوم وضع موجود 

مطلوب تر از گزینه مذاكره با آمریکاست.

 منطق عدم رد مذاکره با آمریکا
طرفداران مذاکره با آمریکا همانند مخالفان 
مذاکره به دو دسته تقسیم می شوند: دسته 

اول كسانی هســتند كه مذاكره با آمریکا را 
به صــورت كامل پذیرفته و پذیرش صریح و 
قاطــع آن را به نفع ایران می دانند. گروه دوم 
معتقد به پذیرش صریح مذاكره نیستند ولی 
رد آن را بــه ضرر ایران ارزیابی كرده و قبول 
مذاكره را مشروط به ارائه یک نقشه راه دقیق 
و سختگیرانه بر بنیان منافع ایران می دانند. 
در ایــن گروه گرفتن پرچم ارزش بین المللی 
مذاكره از دســت كسی است كه به تعهدات 
قبلی بین المللی احترام نگذاشته است. ترامپ 
با خروج یکجانبــه از برجام و نقض تعهدات 
بین المللی در جامعه جهانی در موضع متهم 
قرار گرفته است. با پیشنهاد مذاكره بدون شرط 
سعی می كند هزینه های این اقدام را كاهش 
داده و ایران را در معرض اتهام نادیده گرفتن 

روش های مسالمت آمیز بین المللی قرار دهد.
در برداشــت طرفداران مذاكره و مخالفان 
مذاكره باآمریکا تفاوت چندانی وجود ندارد. 
بی اعتمادی بــه ترامپ و رفتار خصومت آمیز 
نسبت به جمهوری اسالمی ایران برای هر دو 
گروه مشترک است اما چیزی كه طرفداران 
عدم رد مذاكره اســتدالل می كنند این است 
كه نباید اساس مذاكره را بر اعتماد گذاشت، 
به ویژه این كه شرط ایران برای مذاكره باید 
پایبندی ترامپ به نتایج و الزامات مذاكره باشد 
كه تعلیق دوباره تحریم های هســته ای نماد 
این پایبندی و یکی از اقدامات اعتمادسازی 
آمریکاست. اگر آمریکا خواهان مذاكره با ایران 
است باید اقدامات ملموسی انجام دهد. گرفتن 
عکس مشترک بهایی دارد و بهای آن تعلیق 
تحریم های آمریکاست. عکس مشترک روسای 
جمهور دو كشور نیاز ترامپ است تا پیروزی 
خیالی را به طرفداران اصلی خود بفروشــد و 
اعالم كند كه به تمام وعده هایی كه داده عمل 
كرده است. گفتگوها قبل از شروع تحریم ها باید 
جدی شــده و زمانی كه عمال رای دهندگان 
تصمیم خــود را گرفته اند، توافق اولیه بدون 
اعالن عمومی انجام گیرد. در این دوره ترامپ 
بیش از ایام دیگر حاضر به دادن امتیاز است.

از نظر این گروه جمهوری اسالمی ایران به 
لحاظ اقتصادی و اجتماعی در وضعیت مناسبی 
نیست. سیاست های دولت ترامپ بر اقتصاد 
ایران تأثیر منفی گذاشته و حس عدم اطمینان 
در مورد آینده آن ایجاد كرده اســت. فشــار 
تحریم ها مي تواند موجب بدتر شــدن اوضاع 
اقتصادی و اجتماعی هر فروپاشی نظام سیاسی 
شود. در این صورت هزینه ایران در این بازی 
بیشتر از آن چیزی خواهد بود كه كارشناسان 
پیش بینی می كنند. ترامپ به دنبال آشــکار 
شدن آثار تحریم ها در حركت های اعتراضی 
مردم ایران اســت. اگر تحریم ها موجب بروز 
اعتراضات دامنه دار شــود، جمهوری اسالمی 



ایران در مناسبات خود با آمریکا دروضعیت دشوارتری قرار می گیرد. 
هدف ایران باید تعدیل آثار تحریم ها و جلوگیری از بروز اعتراضات خارج 
از كنترل در داخل باشد كه عالوه بر اعمال سیاست های دقیق در داخل 
كشور مي تواند با حفظ كانال های ارتباطی گفت وگو با آمریکا، تقویت 
اعتبار ایران درجامعه جهانی و گسترش روابط با كشورهای دیگر صورت 
گیرد. مذاكره با آمریکا پس از چندین دور مذاكره در عراق و افغانستان 
و طوالنی ترین مذاكرت هســته ای در اروپا و آمریکا چیزی نیست كه 
امتیاز آن به ترامپ برسد. اما توافق كامل نباید به گونه اي باشد كه در 
دور اول ریاست جمهوری ترامپ صورتگیرد و موجب پیروزی مجدد 
او در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا شود. اگر ترامپ به دالیل دیگر پیروز این 
انتخابات شد، در دور دوم، رئیس جمهور آمریکا با فراغ بال بیشتر حاضر 
به دادن امتیاز به طرف های مقابل است. آنها نیازی به رای مردم ندارند، 
هدف آنها انجام اقداماتی است كه در تاریخ ماندگار شوند. ترامپ از همین 
حاال این روحیه را دارد و چنین روحیه ای بزرگ ترین نقطه ضعف آن به 
شمار می آید. جمهوری اسالمی ایران مي تواند از این فرصت بیشترین 
بهره را ببرد. در همین حال باید در نظر داشت كه جمهوری اسالمی 
در حمایت از توافق های خارجی موفق تر از دموكرات ها هســتند. در 
صورت پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ باید تدبیری نو اندیشــیده 
شود. جلوگیری از تخریب پل های ارتباطی ضروری است، شاید روزی 

نیاز باشد دوباره از آن عبور كنیم.
در داخل آمریکا نگاه ها به ایران یکسان نیست. از تمایل به همکاری 
با جمهوری اسالمی ایران تا تغییر رفتار، تغییر رژیم و حتی فروپاشی 
ایران را شامل می شود. این تنوع تا حدودی در داخل دولت ترامپ هم 
هست. ترامپ به دنبال تغییر رفتار است، حاضر است بدون پیش شرط 
مذاكره كند كه به معنای پذیرش كامل جمهوری اســالمی ایران و 
تالش برای تغییر رفتار آن است. افرادی مثل جان بولتون به دنبال 
تغییر رژیم و حتی فروپاشــی ایران هســتند. برای آنها تفاوتی بین 
ایران و جمهوری اســالمی و دولت و حاكمیت وجود ندارد. از نظر 
آنها ایران تهدیدی علیه منافع آمریکا و متحد منطقه ای آن اســت. 
سیاســت ها و رفتار جمهوری اسالمی ایران باید در راستای تضعیف 
رویکردها و چهره های افراطی باشد. باید از هر گونه حمله كالمی به 
ترامپ اجتناب شود. راهبرد ایران باید تعدیل آثار تحریم، تطویل بحث 
مذاكرات و مدیریت زمان برای عبور از این دوره باشــد تا تهدیدات 
تعدیــل، بنیان های قدرت تقویت و امید افراطیون در ســطح ملی، 

منطقه ای و بین المللی تضعیف شود.
عربســتان، امارات متحده عربی، بحرین و رژیم صهیونیســتی، از 
سیاســت افراطی دولت آمریکا علیه ایران به شدت استقبال و در پی 
پرداخت هزینه های آن هستند. آنها امنیتی سازی ایران و بازگرداندن 
تحریم های بین المللی و حتی حمله نظامی آمریکا و سرنگونی ایران 
را دنبــال می كنند. رد كامل و مطلــق مذاكره مواضع این گروه را در 
واشنگتن تقویت و موجب افزایش انگیزه آنها در مقابله با ایران و نزدیکی 
به هدفشان می شود. پیشنهاد مذاكره بدون شرط ترامپ به ایران هرگز 
خوشایند این دولت ها نیست. آنها در پی برخورد و سرنگونی جمهوری 
اسالمی ایران هستند، نه به رسمیت شناختن آن و تالش برای مذاكره 
با تهران. سکوت آنها در قبال پیشنهاد ترامپ نشانه نارضایتی و گیج 
شــدن آنها است. با سیاســت نه رد و نه قبول مذاكره، اراده آنها برای 
مقابله با ایران متزلزل می شود. با تطویل بحث مذاكره مي توان پیشنهاد 
بازسازی روابط با دولت های حاشیه جنوبی خلیج فارس را طرح و از 
دشمنی آنها كاست و پل های خراب شده را بازسازی كرد. تنش زدایی 
در منطقه موقعیت جمهوری اســالمی ایران را در برابر آمریکاچه در 
تقابل و چه در توافق تقویت می كند. پیشنهاد ترامپ زمینه مناسبی 

برای عملی كردن این سیاست دراختیار ایران قرار داده است.

برای یافتن ریشه های روابط خصمانه جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده 
آمریکا از یک سو باید به تاریخ معاصر ایران و رابطه دست نشاندگی رژیم پهلوی 
با آمریکایی ها اشاره كرد و از سوی دیگر، باید به اندیشه ها و مبارزات امام خمینی 
رجوع كرد. كالم و مکتوبات امام در مقاطع مختلف مبارزاتی ایشان بیانگر آن است 
كه حیات دوباره اسالم مي تواند زمینه نفوذ سلطه گران و خارجی ها در ایران را 
كاهش دهد. از دیدگاه امام خمینی، كشورهای غربی دارای همگونی های كاركردی 
مشابهی علیه ایران و جهان اسالم بوده اند، اما چون نفوذ سیاسی آمریکا فراگیر از 
سایر واحدهای استعمارگر بود، امام نیز لبه تیز حمالت خود را از خرداد ۱34۲ 
به بعد متوجه این كشور كرد. به این ترتیب، امام خمینی با مورد نکوهش قرار 
دادن نقش مداخله گرایانه آمریکا، مبارزه با شاه را امری تاكتیکی برای خلع ید 
قدرت و نفوذ آمریکا و سایر واحدهای خارجی قرار داد. به همین دلیل، آمریکا به 

عنوان »شیطان بزرگ« مورد استفاده قرار گرفت.
امــام خمینی با چنین اعتقادی برای تبیین نقش و جایگاه ایاالت متحده از 
واژه هایی اســتفاده می كرد كه از یک سو دارای وجه دینی و اسالمی و از سوی 
دیگر، دارای ابعاد ملی گرایانه، بســیج كننده و تحقیركننده نیز بود. ایشان با دو 
پیش فرض هدف های خود را مشخص می كرد؛ پیش فرض اول، بر این امر واقع بود 
كه عناصر خارجی، ساخت سیاسی ایران را تحت كنترل خود درآورده و درضدد 
نهادینه كردن مولفه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود در ایران هستند 
و پیش فرض دوم، بر این موضوع قرار داشت كه به میزان گسترش سلطه غرب 
در ایران، نفوذ آیین و احکام اسالمی كاهش خواهد یافت )موسسه پژوهش های 
 اسالمی و سیاسی، ۱388(. بر این اساس، اصولی ترین تحلیل بر این امر قرار دارد كه 
امام خمینی برای تثبیت مبانی احکام اســالمی و حفظ فرهنگ و هنجارهای 
اسالمی، بر ضرورت مبارزه با سلطه خارجی تاكید بسیار داشت. به این ترتیب، 
هدف امام از انجام مبارزات سیاسی در داخل، حفظ و تحقق احکام اسالم بوده است. 
برای نیل به این امر، انجام مبارزات استقالل طلبانه، استکبارستیز و آزادی خواهانه 
به عنوان ابزار و روندی محسوب می شد كه از یک سو زمینه را برای تحقق شرایط 
محیطی حفظ احکام دینی فراهم می كرد و از سوی دیگر، واكنشی جدی و فراگیر 
را علیه دولت هایی فراهم می آورد كه از مشروعیت فراگیر داخلی برخوردار نبودند.

در حالی كه آمریکایی ها به عنوان حامیان اصلی رژیم شاه در شرایط اوج گیری 
انقالب اسالمی، راه مقابله با آن را كاهش اقتدار شاه و حركت به جانب »حکومتی 
بر اســاس قانون اساســی« می دانستند و به شاه توصیه می كردند كه به سمت 
 دموكراســی و لیبرالیزه كردن كشــور حركت كند )برژینسکی، ۲33:۱36۲(. 
امام خمینی به عنوان رهبر انقالب، اساس رژیم شاهنشاهی و حامیان آن را زیر 
سؤال می برد و مواجهه با آمریکا را در راس همه مسائل سیاسی عنوان می كرد.

در ســال های پس از پیروزی انقالب و دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
نیز امام خمینی همواره آمریکا را با لقب »شیطان بزرگ« خطاب كردند؛ زیرا به 
عقیده امام »دولت آمریکا به عنوان قدرتمندترین كشورهای جهان برای بیشتر 
بلعیدن ذخایر مادی كشورهای تحت سلطه از هیچ كوششی فروگذار نمی كند. 
آمریکا دشمن شماره یک مردم محروم  و مستضعف جهان است و برای سیطره 
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی خویش بر جهان زیر سلطه، از هیچ جنایتی 
خودداری نمی نماید. او مردم مظلوم جهان را با تبلیغات وسیعش كه به وسیله 
صهیونیسم بین المللی سازماندهی می گردد، استثمار می نماید. او با ایادی مرموز 
و خیانتکارش، چنان خون مردم بی پناه را می مکد كه گویی درجهان هیچ كس 
جز او و اقمارش حق حیات ندارند. ایران كه خواســته اســت از هر جهت با این 
شیطان بزرگ قطع رابطه كند، امروز گرفتار این جنگ های تحمیلی است. آمریکا 
عراق را وادار نموده است تا ما را با حصر اقتصادی از پای درآورد. مع االسف اكثر 
كشورهای آسیایی هم با ما سر ستیز داشته. ملت های مسلمان باید بدانند كه 
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ایران كشوری است كه رسما با آمریکا می جنگد و 
شــهدای ما، این جوانان و دالوران ارتش و سپاه از 
ایران و اسالم عزیز در تقابل آمریکا دفاع می كنند« 

)صحیفه نور، ج 84:۱3(.
آنچــه در برخی از اظهارات امام خمینی در مورد 
آمریکا مي توان آشکارا مشاهده كرد، نقش واژه ها و 
استعاره هایی است كه در شکل دهی گفتمان انقالبی 
و هویت سیاسی جمهوری اسالمی ایران نقش اساسی 
ایفا كرده اســت. با وجود این، تثبیت و تقویت این 
هویت منوط به روتین ها و رویه  های عملی است تا 
بتواند به هویت سیاسی در حال شکل گیری معنای 
واقعی ببخشد. این اقدامات عملی چه هنگامی كه 
از سوی دولت ایاالت متحده انجام می گرفت و چه 
زمانی كه از سوی حکومت ایران مورد اجرا و پشتیبانی 
قرار می گرفت، تقویت كننده تعارض و دشمنی دو 
دولت بود. شاید اوج این اقدامات عملی را بتوان در 
حادثه گروگانگیری و تسخیر سفارت آمریکا توسط 
دانشجویان مشاهده كرد، به گونه اي كه این حادثه 
 نقطه عطفی برای تشــدید تعــارض دو گفتمان و 
تقویت دشمنی طرفین و برانگیزاننده اقدامات بعدی 

دو دولت علیه هم شد.
اما آنچه حائز اهمیت اســت، این است كه حادثه 
گروگانگیری در شکل گیری هویت سیاسی جمهوری 
اســالمی ایران نقش اساسی داشت؛ چون با وجود 
شــعارها و اظهاراتــی كه از ســوی امام خمینی و 
بســیاری از نخبگان دینی جمهوری اسالمی ایران 
در قالب الفاظی چون استکبارستیزی یا حمایت از 
مســتضعفین جهان بیان می شد و حتی این الفاظ 
تا حد اصول سیاســت خارجی جمهوری اسالمی 
ایران ارتقا یافته بود، ولی مصداقی روشن برای این 
واژه های نادر در ادبیات نظام بین الملل آن روز دنیا 
برای جمهوری اســالمی ایران وجود نداشت. از این 
رو، مي توان نتیجه گرفت كه تا قبل از گروگانگیری 
و تسخیر سفارت آمریکا، دشمن یا دگر هویت سازی 
كه بتواند تثبیت كننده و تعیین كننده هویت سیاسی 

حکومت نوظهور جمهوری اسالمی ایران در فضای و 
دو قطبی حاكم بر نظام بین الملل باشد، وجود نداشت 
و یا اگر هم در لفظ بیاناتی در مورد دشمنی با آمریکا 
در سخنرانی های امام خمینی و نیز شعارهای مردم 
مشاهده می شد، این دشمنی دارای بازتاب عملی نبود؛ 
چون كماكان روابط میان ایران و آمریکا برقرار و ایاالت 

متحده در ایران دارای سفارتخانه بود.
این وضعیت، اظهاراتی را كه از سوی نخبگان دینی 
ایران خطاب به رهبران و مردم جهان بیان می شد، 
را در هاله ای از ابهام قرار داده بود؛ چون كامال جنبه  
انتزاعی داشت و بسیاری از سران كشورها آنها را در 
حد الفاظی می پنداشتند كه قابلیت اجرایی ندارد و 
شاید غافلگیری دولت آمریکا در برابر عملیات تسخیر 
سفارت آن كشور در ایران نیز ناشی از همین برداشت 
از سوی دیگران بود. به همین دلیل، حادثه تسخیر 
سفارت را مي توان جدی ترین اقدام عملی از سوی 
جمهوری اســالمی ایران تلقی كرد كه نتیجه آن، 
شکل گیری هویت سیاسی جمهوری اسالمی ایران 
بود. شاید مهم ترین دلیل برای فهم چرایی تصریح 
امــام بر حادثه مذكور به عنــوان انقالبی مهم تر از 
انقالب نخست، در همین نکته نهفته باشد. عالوه بر 
این، اشاره به اظهارات مرحوم هاشمی رفسنجانی از 
اعضای شورای انقالب و اولین رئیس مجلس شورای 
اســالمی به طرز گویایی موید ادعای فوق باشــد. 
آقای هاشمی، چند ماه پس از حادثه گروگانگیری، این 
اقدام دانشجویان را منطق بر اصل استکبارستیزی و 
ضدامپریالیستی دانسته و در همین رابطه گفته است: 
»ما تا قبل از قضیه گروگانگیری، دارای اصلی به نام 
استکبارستیزی بودیم، ولی خط و ]مصداقی[ برای 
این اصل نداشتیم. حادثه گروگانگیری خط و مصداق 
ضدامپریالیســتی و ضد استکباری ما را مشخص و 
روشن ساخت« )برنامه مستند تلویزیون جمهوری 

اسالمی ایران، بهمن ماه 8۷(.
حادثــه مذكور به دولت ها و مردم نشــان داد كه 
ایستادگی و مقاومت در برابر آمریکا و سایر ابرقدرت ها 

برای امام تنها یک شعار نبود. امام خمینی در مصاحبه 
مجله تایمز لندن در دوران گروگانگیری به گونه اي 
جدی اظهار داشت: »ما می خواهیم به همه دنیا نشان 
دهیم كه »قدرت های قائقه« را هم مي توان با نیروی 
ایمان شکســت داد. ما در برابر همه دولت آمریکا با 
تمــام قدرتش مقاومت می كنیــم و از هیچ قدرتی 
نمی هراسیم. ما آمریکا را خوب می شناسیم و می دانیم 
كه مي توانیم در برابرش مقاومت كرده، از شرف مان 
دفاع كنیم. ما باید بر آمریکا غلبه كنیم و او را در همه 
منطقه شکست دهیم. ما تسلیم بی عدالتی ها نخواهیم 
شد و با ستمکاران كنار نخواهیم آمد. ما مي توانیم به 
آسانی در برابر تجاوز آمریکا بایستیم. آمریکا ممکن 
است ما را شکست دهد، ولی نه انقالب ما را و به همین 
دلیل است كه من به پیروزی خودمان اطمینان دارم.«
به هر حال، حادثه مذكور موجبات واكنش دولت 
آمریکا را برانگیخت و پس از آن حادثه است كه دولت 
آمریکا نیز در ادامه اقدامات متعدد سلطه گرایانه علیه 
مردم ایران و پناه دادن به شاه مخلوع، اقداماتی عملی 
چون واقعه طبس، كودتای نوژه، جنگ تجاوزكارانه 
عــراق علیه ایران و حمایت های خاص از عراق در 
این جنگ، قطع رابطه، تحریم اقتصادی، حمله به 
هواپیمای مسافربری ایران، حمله به پایانه های نفتی 
ایران،  حمایت از گروه های برانداز مخالف جمهوری 
اسالمی ایران، تالش برای به انزوا كشاندن ایران در 
عرصه های بین المللی و قرار دادن ایران در لیست 
محور شرارت را در دستور كار سیاست خارجی خود 
قرار داد و به همین ترتیب، پس از گذشــت چهار 
دهه از پیروزی انقالب، كماكان تنش و خصومت 
شدید میان دولت آمریکا و جمهوری اسالمی ایران 
)اگرچه فراز و فرودهایی داشته است( برقرار است. 
نکته حایز اهمیت است این است كه این اقدامات 
عملی آمریکا علیه ایــران، موجب تقویت هویت 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران در برابر دشمنی 

چون آمریکا شده است.
منبع: پژوهشکده مطالعات راهبردی



عبور از تحریم در پرتو سیاست خارجی مطلوب
دکتر طهمورث غالمی|پژوهشگر مسائل بین الملل|

در این روزها و ماه ها بسیار شنیده ایم كه ایران در 
شرایطی حساسی قرار دارد. به اعتقاد من شرایط فعلی 
حساس ترین زمان ممکن است. بحث من در سه بخش 
ارائه می شود و هر بخش به این سوال جواب می دهد 
كه مناسبات ایران – آمریکا چه خواهد شد و تحریم ها 

چه بر سر ایران می آورند.
بخش اول سیاست خارجی و فشار ها و تحریم های 
بیرونی است. در نشست مطرح شد كه در چهل سال 
گذشته سیاست مالیاتی ما ایراد داشته و سیاست های 
اقتصادی ما مشکل داشته است. یا سیاست های بانکی 
ما مشکل داشت و توریسم ما دچار مشکل بود و همه 
اینها باعث ایجاد فشار ها شــده است اما سوال این 
است كه سیاست خارجی چه نقشی در شکل گیری 
فشار ها بر علیه جمهوری اسالمی ایران داشته است؟ 
ما از ابتدای انقالب با فشــار های بیرونی روبرو بودیم 
این فشار ها در بعضی از مواقع امنیت و بقای ما را در 
معرض تهدید قرار داده است و بعضا توسعه اقتصادی 
ما را مختل كرده است. امروز نیز فشار های جدیدی 
شکل گرفته و در حال افزایش است. و مي تواند منجر 
به بحران های سیاسی و اجتماعی شود. جنبه سیاست 
خارجی چیست؟ و چرا می گوییم سیاست خارجی؟ 
چون سیاســت خارجی ســازوكاری برای تعامل با 
دنیای بیرون اســت. سیاســت خارجی باید امنیت 
ایران را تامین كند و بقا و موجودیت نظام سیاسی و 
نهادهای فرهنگی و منفعت ما را تامین كند یعنی هر 
آنچه كه باعث افزایش قدرت و ثروت ما خواهد شد. 
وقتی در حوزه امنیت و منفعت و توزیع فشــار های 
بیرونی نگرانی داریم به این معناست كه ناكارآمدی 
در سیاست خارجی وجود دارد. در 4۰ سال گذشته 
دو مورد مهم داشتیم و به جایگاه سیاست خارجی در 
این دو موضوع می پردازیم مورد اول جنگ بود. در مورد 
جنگ می گوییم همه بر علیه ما بودند و همه دولت ها 
بر علیه ما بسیج بودند و زن و مرد و كودک همه نقش 
خود را انجام می دادند ولی سیاست خارجی در كجا 
بود؟! چطور صدام حسین باید بتواند هم از آمریکا و 
هم از شوروی و هم از اروپا و هم از چین سالح بگیرد 
ولی جمهوری اســالمی برای تامین سالح های خود 
دربماند؟ چــرا در جنگی كه عراق آغازگر آن بود از 
سالح های شیمیایی بر علیه ما استفاده شد ولی هیچ 
نهاد بین المللی از ایران پشتیبانی نکرد؟! عراق به كویت 
نیز حمله كرد و محکوم شد و غرامت پرداخت كرد و 
تنبیه شد ولی در مورد جمهوری اسالمی چنین اتفاقی 
نیفتاد؟ اساسا چرا در جنگ تنها ماندیم؟ چون سیاست 
خارجی ما ضعیف بود. وظیفه سیاست خارجی این 
است كه تعداد دشمنان ما را كم كند و تعداد دوستان 
مــا را افزایش بدهد و به ما اجازه ندهد ایران به انزوا 
كشیده شود. در زمان جنگ سیاست خارجی كامال 
ناكارآمدی داشتیم. هرچند در زمان انتخابات سعی 
می شود این مسأله را پررنگ و موفق جلوه دهند ولی 
در حقیقت سیاست خارجی ایران سیاستی ناكام بوده 
است. مي توانیم بگوییم در دهه ۱36۰ انقالبیون تجربه 
الزم را نداشتند و نتوانستیم برای كاهش فشار جنگ از 

این عامل استفاده كنیم. نکته دوم بحث تحریم ها است. 
همیشــه بحث اتهام در زمینه فعالیت های اتمی در 
مورد ایران وجود داشت در اوایل دهه ۱38۰ شمسی 
فعالیت های اتمی ایران در بخشی كه اعالم نکرده بودیم 
آشکار شد و این زمانی بود كه دولت آمریکا طالبان را 
در افغانستان و صدام حسین را در عراق سرنگون كرده 
بود. زمان مناسبی برای فشار بین المللی بر علیه ایران 
بود كه نظام با هوشمندی توانست سیاست خارجی 
فعالی در پیش بگیرد و فشار ها را دفع بکند. ولی در 
نهایت پرونده ایران در ســال 84 و یا 8۵ به شورای 
امنیت ارجاع داده شد قطعنامه هایی بر علیه ما صادر 
شد كه مهم ترین آن قطعنامه ۱9۲9 بود و تحریم های 
زیادی بر علیه ما وضع شد. وضع تحریم های جهانی 
بر علیه ایران یعنی سیاست خارجی ما ضعیف بوده 
است. اینکه كشورهای مسلمان و عرب همسایه ما با 
تحریم ها همکاری می كردند یعنی سیاست خارجی 
ما در دنیای اســالم و در ســطح منطقه سیاســت 
خارجی ضعیف و ناكارآمدی است. در آن زمان شعار 
شرق گرایی بود همکاری چین و روسیه رد تصویب 
قطعنامه ها و استقرار تحریم ها بر علیه ما یعنی سیاست 
خارجی شرق گرایی كه گاهی برای نقد غرب گرایی از 
آن استفاده می كنیم سیاست شکست خورده ای بود 
برجام تصویب شد و تحریم های هسته ای بر علیه ما 
لغو شد.  البته منصفانه است كه اضافه كنیم علی رغم 
تمام فشار ها و تحریم ها تصمیم درستی گرفته شد 
و نباید بخش هســته ای متاثر می شد و ما در زمان 
تحریم ها این فعالیت ها را توســعه دادیم، و از ۱64 
سانتیرفیوژ به ۲۰ هزار رساندیم و غنی سازی را باال 
بردیم. همین مسائل طرف مقابل را تحت فشار قرار داد 
و او میز مذاكره را پذیرفت. آمریکایی ها از برجام خارج 
شدند و فشار ها برگشت و كشورهای حامی برجام در 
عرصــه اقتصادی از آن تحریم ها تبعیت می كنند. و 
چین و روسیه عمال نتوانستند كاری از پیش ببرند و 
ما می پذیریم كه سیاست آمریکا تأثیرگذار است ولی 
آیا سیاست خارجی ما مسئولیتی ندارد؟ آیا سیاست 
خارجی ما نمي توانست مانع از خروج آمریکا از برجام 
شود؟ ارزیابی سیاست خارجی ما و این تفکر كه چین 
و روسیه و اروپا مي توانند برجام را حفظ كنند ارزیابی 
غلطی اســت. این دو مورد نشان می دهد سیاست 
خارجی ایران ناكارآمد است. حاال سوال این است كه 
چه چیزی باعث شده است سیاست خارجی ما در دفع 
و یا كاهش فشارهای بیرونی ضعیف باشد. واقعیت این 
است كه سیاست خارجی ما ایرادات و مشکالتی دارد 
كه اینها باعث شده است در 4۰ سال گذشته نتوانیم از 
این ابزار كه دیگران هم از آن استفاده می كنند برای 
دفع فشار های بیرونی بهره ببریم. می خواهم سیاست 
خارجی را در حوزه های اصول و مبانی، كارگزاران و 
محیط عملیاتی بیرونی مورد بحث و بررســی قرار 
بدهم و به این برســم كه چه ضعف هایی وجود دارد 
كه اجازه نداده است سیاست خارجی ابزار مفیدی در 

دست ما باشد.
در حوزه اصول و مبانی، اصلی به نام نفی ســلطه 
داریم. اصل خوبی اســت و كسی مخالف آن نیست 

هیچ كسی دوست ندارد بیگانه بر ایران مسلط شود. 
ولی این اصل به زمانی بر می گردد كه وقتی نفی سلطه 
را سراسری می كنید به دنبال این هستید كه سلطه 
را در سراسر دنیا نفی كنید ولی دیگران این را از شما 
نمی پذیرند. و این مصداق تجدیدنظرطلبی و مداخله 
در امور داخلی آنها است. اگر بر مینای این اصل روابط 
كشورهای عرب منطقه با قدرت های بزرگ را زیر سوال 
ببریم و بگوییم شما سلطه پذیر هستید آنها این معنی 
را از ما نمی پذیرند و آن را دخالت در امور داخلی خود 
می دانند. به همین دلیل ما در تعامل با همسایگان خود 
مشکل داریم. اصل سوم حمایت از مسلمانان است كه 
در قانون اساسی دیده شده است. كنفرانس اسالمی 
سال گذشته در تركیه برگذار شد و در بیانیه پایانی 
آن تمامی كشورهای اسالمی جمهوری اسالمی را به 
دلیل مداخله در امور داخلی خود محکوم كردند. این 
اصل باعث می شود دیگران تصور كنند كه ما مداخله گر 
در امور داخلی آنها هستیم. اصل بعدی اصل ارتباط 
با ملت ها است حرفی همیشه در زبان سیاستمداران 
وجود دارد آنها می گویند ما با ملت ها ارتباط داریم. من 
می خواهم بدانم آیا اگر دولت و ملت عربستان نخواهند 
ما مي توانیم یک ویزا بگیریم؟! در دنیای سیاست اگر 
دولت و ملتی راضی نباشند شما نمي توانید حتی یک 
دكه در آن كشور به راه بیندازید در حقیقت در دنیای 
سیاست دولت ها با دولت ها ارتباط دارند و چیزی به نام 
روابط دولت با ملت نداریم این اصل نمي تواند سیاست 
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خارجی ما را كارآمد كند. اصل دیگر قاعده نفی سبیل 
است و درست و منطبق با منفعت ملی است. ولی تفسیر 
از این اصل آنچنان گسترده است كه هر توافق اقتصادی 
كه می خواهد در این كشور وضع شود مصداق تسلط 
بیگانگان اعالم می شود. مجلس ایران چندین ماه درگیر 
fatf و توافقات نفتی با كشورهای دیگر است و همین 
باعث شده ما در حوزه صنعت عقب بمانیم. ایراد دوم 
سیاست خارجی ما در بخش كارگزاران و تصمیم گیران 
است. در میان سیاستمداران ما هیچ اجماعی در مورد 
منفعت ملی وجود ندارد. تعریف صفر و صد وجود دارد 
عــده ای غرب را مظهر تمام خوبی ها می دانند و برای 
عده ای شرق این جایگاه را دارد و این افراط و تفریط و 
چندصدایی وجود دارد. عوام زدگی در سیاست خارجی 
وجود دارد. سیاست خارجی محل پیگیری منفعت و 
امنیت ملی است جای رسانه ای كردن و عامیانه كردن 
مسائل نیست. عوامانه كردن مسائل باعث می شود در 
زمان نیاز نتوانید انعطاف پذیری دیپلماتیک داشــته 
باشید. و یا نتوانید تاكتیک عقب نشینی اتخاذ كنید. 
اگر مقام رهبری در سال 9۲ از عبارت نرمش قهرمانانه 
اســتفاده كرد دقیقا به همین دلیل بود به حدی در 
حوزه هسته ای از تعابیر عامیانه استفاده كرده بودیم و 
آن قدر انرژی هســته ای را با شعار حق مسلم ما است 
عامیانه كرده بودیم كه جامعه نمي توانست عقب نشینی 
مسئوالن را بپذیرد. نقد دیگری كه وجود دارد بد جلوه 
دادن ابزار مذاكره در داخل كشور است. تمام كسانی 
كه در مسائل گروگانگیری و یا در موضوع جنگ و یا 
در موضوع هسته ای مذاكره كرده اند افرادی ساده لوح 
و خائن و وطن فروش می دانیم و پیامد این پندار این 

خواهد بود كه هیچ دیپلمات و سیاســتمداری جرات 
ندارد به مذاكره فکر كند. همیشه برای من سوال بود 
كه چرا آقای جلیلی نتوانست در ۵-6 سال یک توافق 
را به امضا برساند؟ دالیل زیادی وجود دارد، یک دلیل 
مي تواند همین باشد كه ایشــان ترس داشته است. 
این كه مذاكره را مساوی با سازش و تسلیم می دانیم 
بسیار بد است. مشکل دیگر سیاست خارجی ما این 
است كه این سیاست خارجی هیچ نگاهی به مشکالت 
درونی كشــورندارد امروزه همه از سیاســت خارجی 
توســعه گرا اســتفاده می كنند به نحوی كه سیاست 
خارجی در اختیار توســعه اقتصادی كشور باشد ولی 
سیات خارجی نه تنها مشــکالت داخلی كشور ما را 
حل نمی كند بلکه آنها را تشدید می كند و هزینه هایی 
برای ما تحمیل می شود. اهداف غیرقابل تحققی كه 
در سیاست خارجی وجود دارد مثل نابودی اسرائیل 
یــا مخالفت با صلح و آنچه كه نه ما توان آن را داریم 
و نه شرایط محیطی چنین اجازه ای را به ما می دهد. 
بحث بعدی نفع در حوزه عملیاتی اســت در سیاست 
خارجی باید به تغییرات محیطی توجه كرد و خود را 
با آنها تطبیق داد. به طور مثال شــوروی فروپاشید و 
تمام كشورها از جمله انگلیس و چین خود را با شرایط 
جدید تطبیق دادند ولی ما نتوانستیم خود را تطبیق 
بدهیم. مشکل دیگر ابهام ها در روابط با قدرت های بزرگ 
است. می دانیم در هر شركتی كه تاسیس می شود كسی 
سهم بیشتری در تصمیم گیری قوانین شركتی دارد كه 
پول بیشتری گذاشته باشد. قدرت های بزرگ متولیان 
سیستم بین المللی هستند چون قدرت بیشتری دارند 
نقش بیشتری در تبیین قوانین دارند حال نگاه ما به 

قدرت های بزرگ چیست؟! آمریکا را دشمن شماره یک 
می دانیم. انگلیس را رفیق آمریکا می دانیم و فرانسه را به 
دلیل حمایت هایش از آمریکا نبخشیده ایم. روس ها را 
ضد غرب می دانیم در حالیکه پوتین خود می گوید من 
از اینکه غرب مرا تهدید بداند خوشحال نیستم. و تصور 
می كنیم مي توانیم روی روس ها حساب كنیم. ارزیابی 
دیگر ما این است كه چین مي تواند جایگزین آمریکا 
شود. ارزیابی ما از قدرت های بزرگ با اینکه آنها نقش 
بزرگی در نظام بین الملل دارند ارزیابی غلطی است. در 
حوزه اهداف خاورمیانه ای اهداف ما مشخص نیست. 
كشورهای منطقه نمی دانند ما دغدغه امنیت داریم و یا 
دغدغه توسعه طلبی داریم. بخش سوم این است كه برای 
عبور از تحریم سیاست خارجی ما چگونه باید باشد؟ 
یک دیدگاه عقیده دارد باید روی اروپا تاكید كنیم كه 
به نظر من این دید اشتباه است. تجارب ما در سال 83 
و 84 نشان داده اروپا نمي تواند توافقی را بدون آمریکا 
حفظ كنند. دوم اینکه در اروپا دودستگی وجود دارد 
و كشورهای شرق اروپا به دلیل امنیت خود در مقابل 
روسیه به آمریکا نیاز دارند پس پیروی نمی كنند. سوم 
اینکه شركت های خصوصی اروپایی از دولتمردان خود 
دستور نمی گیرند. دلیل دیگر اینکه رهبران فعلی اروپا 
رهبران ضعیفی هستند. دیدگاه دوم می گوید باید روی 
روسیه حساب كنیم ولی روسیه مزیتی اقتصادی برای ما 
ندارد. روسیه قادر به تامین نیاز های اقتصادی ما نیست 
و خود روسیه ترجیح می دهد آقای ترامپ جمهوری خواه 
در آمریکا بر سر كار باشد نه دموكرات ها و به همین دلیل 
در مقابل آمریکا مقاومتی نمی كند. روسیه منازعه های 
خــود را با آمریکا دارد. چیــن هم تمایلی به افزایش 
منازعه با آمریکا ندارد و جنس رقابت های آنها با آمریکا 
اقتصادی است و سیاسی نیست. حوزه تمایل آنها در 
رقابت با آمریکا شرق آسیا است نه مسائل خاورمیانه. 
دیدگاه دیگر می گوید اقتصاد مقاومتی ولی كشوری كه 
به صادرات نفت متکی است و به درآمد های ناشی از 
پتروشیمی اتکا كرده نمي تواند نسبت به دنیای بیرون 
بی تفاوت باشــد. شما نیاز به واردات سرمایه و واردات 
تکنولوژی دارید. فرض بگیرید جمهوری اسالمی هیچ 
نیازی به واردات ندارد ولی این تولید باید صادر شــود 
تا ارز تهیه كنید! بدون سیاست خارجی و بدون روابط 
سازنده با دنیا نمي توان اقتصاد را پیش برد و جلو رفت. 
دیدگاهی كه من به آن عقیده دارم این است كه امروز 
فرصتــی برای بازنگری جمهوری اســالمی ایران در 

سیاست های خارجی خود است. 
تعریف از اصل نفی سلطه و سلطه پذیری را محدود 
به كشــور ایران كند. ما فقط با سلطه ای كه بر كشور 

خود ما وجود داشته باشد مخالف هستیم. 
تعریفی از حمایت از مسلمانان را منوط به این كند 
كه كشورهای مسلمان خود از ما درخواست و كمک 
كنند. شــاید ما نیاز به امضای پیمان با كشــورهای 
خاورمیانه داشــته باشیم تا متعهد شویم شکل نظام 
سیاســی و مذهب شما و روایت شما از اسالم برای ما 
تفاوتی ندارد و تعریف ملی تری از منافع داشته باشیم و 
واقعیت های محیط عملیاتی و جایگاه قدرت های بزرگ 
 را داشته باشیم كه مدل مناسب برای ما مي تواند مدل 

چین باشد.
همایش اقتصاد و سیاست ایران در پیچ تحریم ها- 
انجمن علوم سیاسی ایران



 ترامپ را 
دست کم نگیریم

دکتر مجید شریفی| پژوهشگر مسائل بین الملل|
من در این ســخنرانی نگاهم به روابط بین المللی اســت و سعی 
می كنم از این زاویه به قضیه نگاه كنم حرف هایی كه بیان می شود 
به این دلیل نیست كه بگوییم صرفا این حرف ها به یک نتیجه خاص 
منتهی می شود و به نتایج دیگری منتهی نمی شود. صرف نظر از آنچه 
كه ایران را گلستان یا كلنگستان بدانید واقعیتی در نظام بین المللی 
در حال رخ دادن است كه نقطه تمركز كانونی آن ایران است و به 
همین دلیل این مسأله در سیاست خارجی ایران در حال حاضر در 

مقطعی خاص است بحث خواهیم كرد.
آقای ظریف یک بار گفتند این بار موجودیت ایران را نشانه رفته اند 
و این حرف پر بیراه نیست. این مسأله تا حدودی صحت دارد. من 
صحبت خود را با جمله ای از »برتولت برشت« آغاز می كنم. می گوید 
آنکه می خندد هنوز صدای  فاجعه را نشنیده است. به نظر من آنهایی 
كه هنوز خوشبینانه به ماجرا نگاه می كنند و من این خوش بینی را 
دیده ام از جمله اینکه در افغانستان توریسم بگذاریم و به لبنانی ها 
بگوییم اینجا عروسی بگیرند و... ماجرا را بسیار بسیار سطح پایین 
دیدن است. سر درآوردن ترامپ در نظام بین الملل یک بیماری نیست 
بلکه نشانه یک بیماری است. این اتفاق نشانه ای از ظهور یک فرد با 

دیدگاه های خاص در نظام بین الملل نیست.
پژوهشگران توضیح می دهند دموكراسی اگر كنترل نشود چگونه 
منتهی به پوپولیسم خواهد شد و چگونه از پوپولیسم حركت هایی 
ملی گرایانه سر برمی آورند كه مي تواند فجایعی را برای نظام بین الملل 
رقم بزند. ترامپ نشانه بیماری است و این بیماری ها هر روز در نظام 
بین الملل گسترش پیدا می كند. احزاب دست راستی اسپانیا باز هم 
موفق شــدند و رای آوردند آشوب های امروز فرانسه نشان می دهد 
ملی گرایان جریانی بســیار بسیار قوی در فرانسه دارند آلمان نیزبه 
همین ترتیب است. تحوالت به سمتی می رود كه در نظام بین الملل 
تحول خاصی رخ می دهد كه در نقطه بد ماجرا برخی فکر می كنند 
این جریانات خوب است و جریانات ملی گرایانه ای كه از اروپا سر بر 
آورده اند بین اروپایی ها شکاف ایجاد می كند. اگر با نگاهی عمیق تر 
به این ماجرا نگاه كنید متوجه خواهید شــد فاجعه ای در حال سر 
برآوردن است. اما مهم تر از آن باید گفت چرا ایران به كانون تحول 
سیاست های خارجی آمریکا در منطقه خاور میانه تبدیل شده است؟! 
اگــر بگوییم تمام بحران های جزیی تر آمریکا به غیر از ایران و كره 
شمالی حل شده است، پر بیراه نگفته ایم.  در حال حاضر تکلیف كره 
شمالی هم تا حدودی مشخص است. این كشور می خواهد با نظام 
بین الملل دادوستد كند. از این محور فقط جمهوری اسالمی ایران 
باقی مانده اســت. و ایران به چند دلیل اساسی به كانون سیاست 

خارجی آمریکا مبدل شده است.
۱ - سر بر آوردن یک جریان خاص در سیاست خارجی آمریکا كه 
ترامپ نماینده این جریان فکری است. او تنها كسی نیست كه از این 
رویکرد حمایت می كند. زمانی كه ما برجام را امضا كردیم بسیاری از 
واقعیت ها درباره برجام گفته نشد و بسیاری از مسائل علنی نشد ولی 
در همان زمان در آمریکا نه نظرسنجی برگزار شد و هشت نظرسنجی 
برجام را رد كرد و گفت برجام توافق خوبی نیست چون نمي تواند 
جلــوی رفتار های ایران را بگیرد. وقتی ترامپ حرف های خود را در 
مخالفت با برجام شروع كرد حرف بی جهت نزد، جریانی بسیار قوی در 
آمریکا از این مسأله حمایت می كردند و عقیده داشتند برجام قرارداد 
خوبی نیست. صریح ترین آنها آقای لیسی گراهام بود كه گفت خنجر 
به دست كسی ندهید كه شما را تهدید می كند تا گلویتان را ببرد. روی 
صحبت او با ایران بود. ترامپ در چنین جریانی و در چنین گفتمانی 
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سر برآورد و گفت من با برجام مخالفت می كنم. جان 
كری نیز به این مسأله اشاره كرد و گفت كه حتی دو 
صفحه از برجام را نخوانده است. ولی نیازی به خواندن 
آن نداشت چون او با رویکردی كه داشت می گفت من 
مخالف این جریانم چون این جریان می خواست اتفاق 
خاصی در نظام بین الملل برقرار كند ولی آن اتفاق رخ 
نداد. در آمریکا دولتی بر ســر كار آمده است كه خود 
را با ریگان مقایسه می كند. ترامپ در چندین صحبت 
خود را ریگانی جدید معرفی كرده اســت. مگر ریگان 
چه ویژگی دارد كه ترامپ این چنین بر آن اصرار دارد؟ 
ریگان كسی بود كه جنگ سرد را با موفقیت به پایان 
داد. گویی ترامپ آمده است در نبرد دیگری پیروز شود 
و این نقطه نبرد را حول محور ایران بنا گذاشته است. 
یکبار دیگر می خواهد در نبرد دیگری پیروز شود و این 
بار نقطه تمركز او ایران است. اگر در ابتدا می خواست 
پمپئو را به عنوان وزیر خارجه خود معرفی كند یا بولتون 
را به عنوان مشاور امنیت ملی خود بر سر كار بیاورد، 
با مخالفت هایی مواجه می شد ولی گام به گام جلو آمد 
و تقریبا تمام كسانی را كه به عنوان عقالی هشیار در 
كابینه خود داشت مثل تیلرسون یا مک مستر و دیگران 
را كنار گذاشت و تندروترین افراد ممکن را بر سر كار 
آورد. برای اینکه متوجه بشویم كه چرا ترامپ از برجام 
خارج شد مقاله ۱۷ صفحه ای جان بولتن را كه در سال 
۲۰۱۷ در نشریه »نشنال ریویو« منتشر كرده بخوانید. 
آنجا توصیه كرد باید از برجام خارج شود و اگر خارج 
شود چه اتفاقی رخ می دهد و چه كارهایی باید انجام 
بشود اگر قدم به قدم توصیه های بولتن را پیش بیاییم 
متوجه می شویم همین اتفاقات افتاده است. صرف نظر از 
اینکه موفق می شوند یا موفق نمی شوند باید گفت گام به 
گام پیش می آیند. تمام اتفاقاتی كه شاهد آن هستیم در 
چا بهار و از مسأله خوزستان و از مسائلی كه در مناطق 
مرزی رخ می دهد همه و همه در آن سناریو پیش بینی 
شده و در آن مقاله گفته شده بود چطور مي توانیم آنها 
را تحت فشار قرار بدهیم. جان بولتون كسی بود كه در 
سال ۲۰۰۷ گفت برای آنکه ایران به سالح هسته ای 
دست پیدا نکند باید ایران را بمباران كرد. آخرین اظهار 
نظر او كه بازتاب زیادی پیدا كرد این بود كه ایران را 
آنقدر فشــار می دهیم كه هسته آن بیرون بزند. آنها 
ایران را با چنین نگاهی می بینند و ما درباره آمریکایی 
حرف می زنیم كه چه خوشمان بیاید و چه خوشمان 
نیاید قدرت بین الملل است. و این قدرت درباره ایران 
چنین نگاهی پیدا كرده و قرار است تکلیفش را با ایران 
مشخص كند. آمریکای ترامپ هر رویکردی داشته باشد 
سیاست خود را سیاست فشار حداكثری اعالم كرده 
است. به ادبیات دولتمردان آمریکایی به وقت صحبت 
درباره ایران توجه كنید. آنها درباره آثار سیاست های 
خود درباره ایران به این نکته اشاره می كنند كه ما ایران 
را آنقدر تحت فشار قرار خواهیم داد كه ایران به پای میز 
مذاكره برگردد یا فرو بپاشد. آنها هیچ گزینه دیگری را 
متصور نیستند. آنها می گویند یا مذاكره بهتری خواهیم 
كرد و آن را بر اساس ۱۲ شرطی كه پمپئو اعالم كرده 

چیده اند و یا اینکه بر اساس همین سیری كه در حال 
حركت است به راحتی فرومی پاشد. پس در آمریکا یک 
دیدگاه رادیکال تند بر سر كار است. كه اتفاقا حامیان 
بسیاری دارد و تمام نظرسنجی های پیو و گالوپ نشان 
می دهند كه خصومت با ایران مفهومی فراحزبی است 
و ربطــی به دموكرات بودن یــا جمهوری خواه بودن 
ندارد ولی این دولت از تمام دولت های قبلی تندروتر 
است. گفتم ترامپ نشانه بیماری است چون اگر این 
الگو موفق شود مطمئنا در دولت های دیگر نیز چنین 
نگاهی مستقر خواهد شد و با چنین نگاهی به دلیل 
جوابگو بودن این نگاه ادامه خواهند داد. این جریان از 
این نظر برای ما اهمیت دارد چون ترامپ هیچ اعتنایی 
به گزارش های شــورای امنیت و  آژانس نمی گذارد و 
دیدگاه او این است كه من می دانم چگونه باید با ایران 
برخورد كرد! در زمان جرج بوش تیم نو محافظه كاری بر 
سر كار بود كه دیدگاه آنها این بود كه خداوندگار در روی 
آسمان یکی و در زمین نیز یکی است و عقیده داشتند 
آمریکا خداوندگار روی زمین است و این كشور معیار 
حق و باطل را تعیین می كند. و به هیچ چیز دیگری 

اهمیت نمی دهند این نکته اول بود.
۲ – برای اولین بار البی اسرائیل و البی كشورهای 
عربی به دولت آمریکا بســیار نزدیک شده و تحولی 
منطقه ای اتفاق افتاده است. این دو البی در كنار آمریکا 
سیاستی برای آمریکا تعیین می كنند كه اتفاقا بسیار 
تندتر از آن چیزی است كه خود ترامپ می گوید. در 
اندیشکده هایی مثل بنیاد دفاع از دموكراسی و جاهای 
دیگر این سیاست را كم ارزیابی می كنند. وقتی آمریکا 
می خواســت هشت كشــور را در خرید نفت ایران از 
تحریم ها معاف كند تندترین حرف را بولتن انجام داد. 
نگاه آنها این است كه فشار حداكثری نتیجه خواهد داد 
كسانی كه این واقعیت را برای ترامپ ترسیم می كنند 
البی های اســرائیل و البی های عربی هستند. كه به 
شدت فعال شده اند. نزدیکی زیادی بین دولت ترامپ 
و آنها برقرار شده است و آنها نقطه كانونی سیاست های 
خارجی ترامپ در منطقه را متوجه ایران تعیین كرده اند 
به همین دلیل بر ســر بحران خاشقجي بیانیه ای كه 
ترامپ خواند حاوی 6 ایران و ۵ خاشــقجي بود یعنی 
در واقع حرف های خود را با این جمله شروع كرد كه 
دنیا جای بسیار خطرناكی است. و از این بیانیه این طور 
استنباط می شد كه دنیا به دلیل حضور كشوری مثل 
ایران جای خطرناكی است. این دیدگاه ایران هراسی 
در بیانیه قتل خاشقجي نیز به وضوح دیده شد. یعنی 
ایران به دغدغه فکری بزرگی در سیاست خارجی ترامپ 
تبدیل شده است. او در اظهار نظر صریحی گفته بود 
من مسأله ایران را برای دولت بعدی به ارث نمی گذارم. 
تجمیع این دو نیرو یعنی دولت ترامپ و البی های ضد 
ایرانی اند كه كانون سیاســت خارجی دولت آمریکا را 

متوجه ایران و مقابله با ما می دانند.
3 – مســأله بعدی كه بسیار مهم است. این است 
كه نخبگان امروز آمریکا چه متاثر از واقعیاتی كه در 
ایــران وجود دارد و چه متاثر از آنچه در آمریکا برای 

آنها ترسیم شده است. هیچ تفاوتی بین دولت روحانی 
و دولت های قبلی نمی بینند. در واقع طبق گفته ای 
از جــان بولتون آمریکا برای مقابله با ایران ابتدا باید 
یک واقعیت جدید برای ایران ترسیم می كرد. به این 
معنی كه همه كسانی كه در ایران بر سر كار هستند 
دولت هایــی تند و افراطی هســتند. آنهــا به وجود 
جریانــی میانه رو كه مي تواند مذاكره كند و مي تواند 
تعامل داشــته باشند قائل نیستند. و همه را جریانی 
رادیکال و افراطی می دانند و این برداشت در نخبگان 
آمریکایی شکل گرفته است و جامعه داخل ایران نیز با 
آن برداشت هم نوایی می كند. استناد آنها نیز بر اتفاقات 
و اعتراضاتی است كه در داخل ایران رخ می دهد و آنها 
را به چنین برداشتی از واقعیت ایران رسانده است كه 
تعمیق شکاف بین نخبگان ایران زیاد است و اگر روی 
این شکاف كار كنیم به نتیجه می رسیم. نکته دیگر 
در اتاق های فکری آنها این است كه همواره این سوال 
مطرح است كه با این رخداد ها در ایران چه به دست 
می آید و پاســخ می دهند هیچ نگرانی از پیامد هایی 
كه در ایــران رخ می دهد نداریم و آنچه در ایران رخ 
می دهــد و رخ خواهد داد برای آنها اهمیتی ندارد. و 
مهم نیست كه تحوالت ژئوپولتیک منطقه دستخوش 

چه تغییراتی شود.
البته هیچ كدام از این حرف ها به این معنی نیست 
كه این اهداف یک به یک پیش می آید و موفقیت برای 
آنها حاصل می شــود. یا آنچه آنها می خواهند محقق 
خواهد شد. من قصد داشتم از واقعیتی كه در محیط 
پیرامونی ایران رخ داده اســت تصویری ترسیم كنم. 
این واقعیت امروز و این برهه تاریخی ما و واقعیت های 
نظام بین الملل است. اینکه اروپایی ها برای پرداخت پول 
ایران سازوكاری بین المللی طراحی كرده اند چندان 
مسأله پر اهمیتی نیســت. نباید عجله كرد متوجه 
خواهید شد كه ســازوكار اروپایی هیچ نتیجه ای در 
پی نخواهد داشت چون واقعیت نظام بین الملل چیز 
دیگری است. اگر بخواهم با صراحت بیشتری صحبت 
كنم باید به حرف های جیم جفری نماینده آمریکا در 
موضوع ســوریه استناد كنم. وقتی از او سوال شد در 
سوریه درباره ایران چه كار خواهید كرد؟ گفت: قرار 
نیست ایران را با مسائل نظامی از سوریه خارج كنیم 
دیدگاه ما سیاســی دیپلماتیک اســت و وقتی از او 
پرسیدند بعد نظامی درباره ایران چگونه خواهد بود؟ 
گفت: كشــور دیگری این كار را می كند و منظور او 
اسرائیل بود و اسرائیل را نماینده خود كردند تا ایران 
را در سوریه بزند. كه اخبار مربوط به آن را شنیده ایم. 
آن بعد نظامی ماجرا بود كه به عهده اسرائیل گذاشته 
شــد و بعد دیپلماتیک ماجرا كه ایران را به پای میز 
مذاكره بکشاند به گردن اروپایی ها افتاد. این واقعیتی 
اســت كه در مورد ایران ترسیم می شود. چگونه این 
واقعیت ها ما را به آن سمت می كشد كه رهیافت های 
در مسیر سیاست خارجی ما تغییراتی ایجاد می كند؟

همایش اقتصاد و سیاست ایران در پیچ تحریم ها- 
انجمن علوم سیاسی ایران



احتمال بازگشت گزینه نظامی علیه ایران
ابراهیم كام استدالل می كند هنگامی كه ترامپ وارد 
كاخ سفید شد، شرایط به سه دلیل اصلی اساسا تغییر 
كرد: اول، رویکرد دولت ترامپ به ایران عمیقا متفاوت 
از اوباما بود و اطرافیان ترامپ )مهم تر از همه پومپئو 
و بولتون( طرفدار جنگ هستند؛ دوم، تصمیم ترامپ 
برای خروج از برجام و تحمیل تحریم های شدید به 
ایران، تهران را تحریک به تهدید برای از سر گرفتن 
فعالیت های هسته ای خود كرده است؛ سوم، دخالت 
نظامی ایران در سوریه در دوره ترامپ افزایش یافته و 
منجر به رویایی نظامی شدید بین ایران و رژیم اسرائیل 
در عرصه سوریه نسبت به قبل شده است. دولت ترامپ 
برخالف سلفش معتقد است هیچ شانسی برای ایجاد 
اعتماد یا مکانیســم گفت وگو با ایران با امید كاهش 
مواضــع رادیکال ایران وجود ندارد. در عوض، به نظر 
می رسد كه دولت ترامپ احساس می كند تنها فشار 
شدید بر ایران مي تواند ماهیت و سیاست این كشور 
را تغییر دهد. دو موج از فشــار بر ایران وجود داشته 
اســت: اعالم خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ و 
ازســرگیری تحریم های اقتصادی علیه ایران و وعده 
تحریم های بعدی. دولت امیدوار است كه این فشارها 
حداقل ایران را وادار به پذیرفتن بازنگری در برجام و 
تغییر آن برای پاسخگویی به تقاضاهای رژیم اسرائیل 

و آمریکا بکند.
ترامــپ تا به امروز تهدید نظامی جدی علیه ایران 
نکرده، نه در زمینه برنامه هسته ای و نه حضور ایران 
در سوریه و در حال حاضر به نظر می رسد كه دولت، 
اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران را واقع بینانه 
نمی بیند، زیرا ایران آماده است كه آن را به عنوان نقض 
آشکار توافق هسته ای در نظر بگیرد. دلیل مهم تر اینکه 
فشار اقتصادی بر ایران هنوز از توان نیفتاده و ممکن 
است نتایجی را موجب شود. بنابراین هیچ دلیلی برای 
اقدام نظامی كه دارای پتانسیل پیامدهای پیش بینی 

نشده است، وجود ندارد.
به نظر می رسد كه موضع رژیم اسرائیل نیز همانند 
دولت ترامپ، این است كه اكنون شیوه مناسب این 

است كه توافق هسته ای تضعیف شود و فشار اقتصادی 
بر ایران افزوده شــود. تا زمانی كه این فشــار اعمال 
می شود، اســرائیل هیچ دلیلی برای در نظر گرفتن 
اتخاذ اقدام نظامی و خطر عوارض جانبی متعاقب آن 
ندارد و بنابراین بهتر است كه منتظر ماند و دید كه 

تحریم ها چه نتیجه ای ایجاد می كند.
گزینه نظامی ممکن است حداقل در دو سناریو به 
روی میز بازگردد. اولین سناریو مربوط به تصمیم ایران 
در خصوص موضع نهایی خود درباره مسأله هسته ای 
است. تهران به وضوح می خواهد برجام را حفظ كند، 
اما انجام آن بسیار دشوار است.با توجه به این وضعیت 
دشوار، اگر توافق هسته ای فرو بپاشید، ایران دو گزینه 
ممکن دارد: موضع خودرا درباره مذاكره برای توافقی 
جدید مالیم تر كند، یا همه یا برخی از محدودیت های 
برجام را رد كند. در ماه های اخیر، ایران در پاسخ به 
خروج آمریکا، از قصد خود برای انتخاب مسیر دوم، 
به ویژه غنی ســازی اورانیوم تا سطح ۲۰ درصد خبر 
داده اســت. حتی اگر ایران توافق را نقض كند، جای 
تردید وجود دارد كه قبل از اینکه روشن شود كه این 
نقض مهم و درخور مالحظه اســت و ایران در حال 
نزدیک شدن به وضعیت هسته ای است، دولت ترامپ 
در استفاده از ابزار نظامی عجله كند. بنابراین آمریکا 
ممکن اســت ترجیح دهد كه حتی فشار اقتصادی 
بیشــتری را اعمال كند و قبل از تصمیم برای حمله 
نظامی، پتانسیل خود برای ایجاد امکان مذاكره برای 

توافق جدیدی به كار بگیرد.
ســناریوی دوم اساســا متفاوت است و مربوط به 
تغییرات وضعیت ایران در سوریه است. تمایل ایران 
برای اینکه نیروهای خود را به صورت نامحدود در سوریه 
 باقی بگذارد و از پایگاه نظامی در حال ســاخت خود
برای اهداف خود بهره برداری كند، اسرائیل را مجبور به 
حمله مکرر به نیروها و تاسیسات نظامی ایران و شیعی 

در سوریه به خصوص از هوا كرده است.
در شــرایط كنونــی، احتمال حملــه نظامی به 
تاسیسات هسته ای ایران به دلیل تشدید درگیری های 

ایران – اســرائیل در عرصه سوریه به چند دلیل كم 
است. دولت ترامپ هیچ دلیل یا عالقه ای برای درگیر 
شــدن در اقدام نظامی علیه ایــران به عنوان برآیند 
وضعیت ســوریه ندارد. ایران تاكنون مراقب بوده در 
واكنش های به حمالت رژیم اسرائیل در سوریه افراط 
نکند، ظاهرا چون احســاس می كند اسرائیل دارای 
مزیت نظامی درخور توجهی در عرصه سوریه است 
حتی اگر روســیه برای جلوگیــری از یک رویارویی 
گســترده تر تالش كند نفوذ خود را بر هر دو طرف 
اعمال كند. البته اســرائیل ممکن است در وضعیت 
فعلی تصمیمی برای حمله به تاسیســات هسته ای 
ایــران به دلیل پیچیدگی و واكنش های احتمالی به 
چنین حمله ای و همچنین تصمیم ایران برای هدف 
قرار دادن اسرائیل با موشک های خودش و راكت ها و 

موشک های حزب اهلل، نداشته باشد.
با وجود این، تصمیم اســرائیل برای جلوگیری از 
ساخت پایگاه نظامی ایران در سوریه قاطع است و این 
امر احتمال اینکه هر دو طرف خود را درگیر تقابلی 
گسترده تر بیابند، بیشتر می كند. اگر چنین اتفاقی 
بیفتد، این احتمال وجود دارد كه اســرائیل گزینه 
حمله به تاسیسات هسته ای ایران را نیز در نظر بگیرد. 
در حال حاضر، احتمــاالً به دو دلیل، هیچ توافقی 
میان آمریکا و اسرائیل درباره شرایط برای اقدام نظامی 
وجود ندارد: اول، دولت ترامپ هنوز بر تنگ كردن فشار 
اقتصادی و سیاســی تمركز دارد؛ دوم: در كل به نظر 
می رسد دولت ترامپ درخصوص اقدام نظامی محتاط 
است، مگر اینکه تهدیدی جدی برای آمریکا وجودداشته 
باشــد. به عالوه در این مرحله، ایران تا به حال توافق 
هسته ای را در شیوه قابل توجهی نقض نکرده و توافقنامه 
هنوز مزایایی را به دلیل محدودیت های تحمیل شده بر 

برنامه هسته ای ایران دارد.
در سال های اخیر، ایران نسبت به زمانی كه توافق 
برجام به نتیجه رسید، آسیب پذیرتر به نظر رسیده 
است. در حال حاضر، دولت ترامپ مایل است اقداماتی 
را برای تهدید ایران توسط ابزار اقتصادی انجام دهد، 
آینده برجام به دلیل خروج آمریکا نامعلوم اســت و 
روشــن نیست كه آیا دیگر شــركا قادر به حفظ آن 
خواهند بود یا نه.مداخله نظامی ایران در عرصه سوریه 
نیروهای ایران و شبه نظامیان شیعه متحد آن را در 
معرض حمالت هوایی اســرائیل قرار می دهد، بدون 
اینکه ایران پاســخ موثری داشته باشد. ضمن اینکه 
مداخله ایران در ســوریه موجب اعتراض شهروندان 
ایران شده اســت. به عالوه، روابط نظامی نزدیک و 
همکاری گســترده ایران با روسیه، به ویژه در مسأله 
سوریه، برای تهران مشکل ساز است. به نظر می رسد 
كه روسیه تمایلی به حضور نیروهای ایرانی و شیعی 
در نزدیک مرز اسرائیل داشته باشد. با این حال، گزینه 
نظامی هنوز در قالب دو سناریوی بیان شده وجود دارد، 
به ویژه اگر روشن شود كه اقدامات فعلی دولت ترامپ 

درحال از دست دادن تأثیرات خود است.
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ركودتورمی شــرح حال این روزهای بازار 
مسکن است اما اتفاق جدیدی كه در آخرین 
گزارش بانک مركزی از وضعیت بازار مسکن 
از مهرماه مشــاهده می شود كاهش شیب 
رشد قیمت مسکن در تهران بوده است. در 
گزارش ماه گذشته نیز عنوان شد اینکه این 

كاهش سرعت شیب به معنای شروع تخلیه 
حباب قیمتی در بازار مسکن پایتخت تلقی 
می شــود، باید دقت نمود كه اگرچه شروع 
شــرایط تورمی در بازار مسکن مانند همه 
بازارها، از ســمت بازار ارز بوده اســت و با 
ثبات نســبی بازار ارز شــاهد تطبیق بازار 
مسکن با ســرعت كمتری هستیم؛ ولی در 
مرحله بعد شــرایط بازار مسکن خود بطور 
درون زا به گونه اي است كه از شرایط تعادلی 
دور می شود و به دلیل واگرایی بوجود آمده 
این بار به طــور درون زا قیمت ها را افزایش 
می دهد، به عبارت دیگر محتمل ترین سناریو 

افزایش قیمت با سرعت كمتر در مقایسه با 
گذشته خواهد بود. با تداوم قدرت خرید و 
به تبع آن كاهــش تقاضای مصرفی بخش 
مســکن، انتظار می رود تقاضای سرمایه ای 
در این بخش افزایش یابد. تسهیالت ۱6۰ 
میلیون تومانی هم اكنون تنها ۲۲ درصد از 
قیمت یک واحد مسکونی 6۰ متری بر اساس 
میانگین قیمت مسکن شهر تهران را پوشش 
می دهد. تیرماه امسال این رقم ۲6 درصد بود 
كه با توجه به افزایش میانگین قیمت مسکن  
شهر تهران ، قدرت پوشش دهی تسهیالت 

نیز كاهش پیدا كرد. 

بازگشت تقاضای سرمایه ای؟!
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در بخش افزایش تقاضای ســرمایه ای، نکته مهم تأثیرپذیری این بازار از 
محدودیت های اعمال شده در بازار پول در بخش نقل و انتقال است. با در 
نظرگرفتن یک واقعیت اقتصادی به نام سفته بازی و اینکه این تقاضا در اقتصاد 
ایران در سطح باالیی قرار دارد، انتظار می رود تقاضای سفته بازی و سرمایه ای 
مسکن افزایش یابد و با توجه به كاهش قدرت خرید تحت تأثیر نوسانات ارزی، 
مسکن های با متراژ پایین یکی از بهترین گزینه ها برای جذب نقدینگی های 
ســرگردان می باشد. بر این اساس با توجه به عدم تقارن در بخش عرضه و 

تقاضای مسکن انتظار افزایش قیمت در این بخش بیشتر از بقیه خواهد بود. 
طبق آخرین گزارش بانک مركزی میانگین در آبان ماه سال جاری قیمت 
هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت 9 میلیون و ۱8۵ هزار تومان برآورد 
شده است كه نسبت به ماه گذشته  كه میانگین قیمت هر مترمربع واحد 
مســکونی 8 میلیون و 633 هزار تومان بود، افزایش 6.4 درصدی و نسبت 
به ماه مشــابه سال قبل كه میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 
تهران 4 میلیون و 8۰9 هزار تومان بود، افزایش 9۰.9 درصدی داشته است.

طی 8 ماهه گذشــته قیمت مسکن از ۵.۵ میلیون تومان به 9.۱ میلیون 
تومان رسیده، براساس یک محاسبه سرانگشتی مشخص می شود كه هر ماه 
به طور متوسط شاهد افزایش 4۵۰ هزار تومانی در قیمت هر مترمربع بودیم. 
طی این مدت هر ماه نسبت به ماه قبل، قیمت ها رشد كرده است و بیشترین 
افزایش قیمت مربوط به شهریور ماه بوده كه نسبت به مردادماه قیمت ها 9.4 
درصد رشد كرده است. افزایش چشمگیر قیمت ها كاهش معامالت را همراه 
داشته است در حالی كه در اردیبهشت ماه حجم قراردادهای امضا شده ۱9 
هزار و ۱۰۷ مورد بوده است. در آبان ماه شاهد امضای 6 هزار و 8۵۵ قرارداد 

خرید و فروش واحد مسکونی بودیم یعنی طی ۷ ماهه اخیر و با افزایش 3.۲ 
میلیون تومانی به قیمت هر مترمربع شاهد كاهش ۱۲ هزار قرار داد بودیم. در 
این مدت، بیشترین افت حجم معامالت مربوط به آبان ماه می شود كه تعداد 
قراردادهای امضا شده نسبت به مهرماه كاهشی ۲6.۷ درصدی را تجربه می كند. 
دلیل كاهش قراردادهای خرید و فروش با جهش قیمت از اردیبهشت ماه سال 
جاری كلید خــورد و در ماه های بعد هم ادامه یافت، در واقع توان اقتصادی 
خانوار برای خرید مسکن به عنوان كاالیی گران قیمت كاهش یافت و تعداد 

معامالت از حدود ۲۰ هزار به كمتر از ۷ هزار واحد رسید.
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همچنین گزارش بانک مركزی نشــانگر آن است كه شاخص 
كرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در كل مناطق شهری نسبت 
به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۷ و ۱4.4 درصد رشد داشته 
است. در این بخش نیز باید شاهد تأثیرپذیری از دو بخش نرخ 
تورم و وضعیت بازار ارز باشیم. در واقع با خارج شدن بازار ارز از 
سبد دارایی سرمایه گذاران به عنوان یکی از دارایی های جایگزین 

پول نقد، انتظار می رود تحوالت بخش اجاره نیز مســتاجران را 
مــورد عنایت قرار دهد. در واقــع ناهمخوانی اجاره بها با قدرت 
خرید خانوار به وضعیت ابزارهای مالی در سیستم اقتصادی نیز 
مربوط می شود. از این جهت انتظار می رود شاهد تداوم تطبیق 
اجاره بها با تورم و تقاضای سفته بازی منتقل شده به این بخش 

با سرعت بیشتر باشیم.

نکتــه قابل توجه دیگر گزارش آبان ماه افزایش ســهم واحدهای 
نوساخت در معامالت است. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شده در بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه نشان می دهد از 
مجموع 6 هزار و 9۰۰ فقره معامله خرید مسکن در این ماه واحدهای 

با عمربنای  ۵ سال با سهم 44 درصدی بیشترین سهم از معامالت 
 را داشته اند. این سهم در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته
آبان ماه 96- ۲/ 3 واحد درصد كاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای 

با عمربنای 6 تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.



بازار ارز متاثر از سیاست های بانک مركزی، تزریق ارز بیشتر و افزایش عرضه 
ارز صادركننــدگان، و برخی محدودیت های حواله و تعداد و مبلغ تراكنش 
بانکی در مرزها و خارج كشور، شاهد تداوم روند كاهشی در یک ماه گذشته 
بوده است. از یکسو با پیشخور شدن آثار اخبار تحریمی و تخلیه فشارهای 
ناشــی از آن انتظارات از این بخش تأثیر نپذیرفته و در صورت تأثیرپذیری 
با اقدامات و سیاســت های جدید بانک مركزی در حوزه بازار پول، تقاضای 
احتیاطی در بازار ارز در حداقل ممکن خود قرار دارد. محدودیت تراكنش های 
بانکی و مصوبه سران قوا درخصوص اصالحات چک های بین بانکی از جمله 
سیاست های جدید بانک مركزی در بازار پول بوده، كه بازار ارز را نیز تحت 
تأثیر قرار خواهد داد. عامل مهم دیگر تقاضای تجاری است؛ تقاضای فصلی 
یا تجاری معروف به ژانویه نیز به طور سنتی از ماه سوم پاییز آغاز می شود 
و معموال تا ۱۰ روز ابتدایی دی ماه ادامه دارد. در ســال های گذشته در این 
مقطع زمانی بازار با رشــد مواجه شده است و بعضا سقف های قیمتی دالر 
نیز در همین بازه زمانی ثبت شــده است. یکی از مهم ترین تقاضاهایی كه 
معامله گران افزایشی روی آن حساب كرده اند، تقاضای ارزی شركت هایی است 
كه حساب های خود را در آستانه انتهای پایان سال میالدی تسویه می كنند. 
در كنار این، میزان سفرها نیز در نزدیکی ژانویه باال می رود. گویا شرایط آذر 
سال جاری با سال های گذشته تفاوت دارد. كمبود تقاضای در بخش تجاری 
در این مقطع از ســال می تواند حاكی از این باشد كه  شركت های تجاری 
به دلیل شرایط نوسانی پیش آمده در ماه های گذشته تا حدی ارز مورد نیاز 
خود را تهیه كرده اند، در نتیجه میزان تقاضای ورودی از ســوی این دسته 
در سال جاری به اندازه سال های گذشته نخواهد بود. همچنین، با توجه به 
اینکه بانک مركزی به تقاضای زائران اربعین به راحتی توانست پاسخ دهد و 
میزان تقاضای سفر در آستانه ژانویه بسیار كمتر از آن است؛ در صورت ورود 
تقاضا با آمادگی بانک مركزی در كوتاه مدت و میان مدت انتظار نمی رود 

مانند سال های گذشته بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد. 

 مصوبه سران قوا در مورد چک تضمینی
رئیس كل بانک مركزی در روزهای گذشته از مصوبه سران قوا در مورد 
چک تضمین شده خبر داد و گفت: به موجب تصویب جلسه سران قوا، 
از این پس پرداخت چک تضمینی صرفا در وجه گیرنده چک )ذینفع( 

امکان پذیر است. همچنین بر اساس این تصمیم، ظهرنویسی و انتقال چک 
تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار خواهد بود. رئیس كل بانک مركزی 
پس از نشســت اعضای شورای هماهنگی سران قوا خاطرنشان كرد: از 
مسائل مهم بازار پول، چک های تضمینی بود كه در طول سال های گذشته 
پشت نویســی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل 
بزرگی به وجود آورد. به گفته همتی چک هایی كه اكنون در اختیار مردم 
است قابل انتقال به سایرین نیست و فاقد اعتبار خواهند بود. وی تاكید 
كرد: بنابراین چک های فعلی دیگر قابل انتقال نیستند و برای چک های 
موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با 
مراجعه به بانک ها نقد شوند، ضمن آنکه از این به بعد چک ها با شرایط 

جدید توسط بانک ها ارائه و صادر خواهد شد.

 محدودیت در تراکنش های بانکی
تراكنش های بانکی از این به بعد با شماره ملی انجام می شود و البته هر نفر 
حداكثر تا ۵۰ میلیون تومان در روز مي تواند از كارت بانکی اش برداشت كند. 
بانک مركزی به تازگی قانون جدیدی را اعمال كرده است كه بر اساس 
آن افــراد مي توانند برای تراكنش انتقال وجه چه به صورت شــتابی یا 
 غیر شتابی حداكثر 3 میلیون تومان در روز جابه جا كنند. البته این مبلغ برای 
كارتخوان های غیرشعبه ای است. سقف انتقال وجه برای پایانه كارت خوان 
شعبه ای ۱۵ میلیون تومان در روز است و سقف تراكنش خرید برای هر 
كارت بانکی تنها ۵۰ میلیون تومان در روز است. البته این انتقال پول باید 
حتما با ارسال كد ملی باشد و بانک مركزی تاكید كرده است كه سقف های 
انتقال پول برای حساب های دولتی و كدهای صنفی خاص هم استثنا ایجاد 
نمی كند. یکی از مهم ترین نکاتی كه همتی در سخنان اخیر خود بدان اشاره 

كرد، تصمیم درباره محدودیت تراكنش های بانکی یا انتقال پول است. 
در حال حاضر امکان انتقال پول است. وی تاكید دارد به زودی انتقال پول 
با محدودیت شماره ملی روبرو می شود به این ترتیب داشتن حساب های 
متعدد امکانی برای افزایش ســقف انتقال پول برای افراد ایجاد نمی كند. 
این اقدام عملیات انتقال پول را دشوارتر از قبل خواهد كرد. پیش از این 
نیز اجرای قوانین درخصوص تسویه حساب تراكنش ها خود عامل مهمی 

در كاهش حجم معامالت صوری در بازار شد.
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 ابالغ دستورالعمل خرید و فروش ارز  در شبکه صرافی های مجاز
بانک مركزی به منظور تسهیل بازگشت ارز از حاصل صادرات به چرخه 
اقتصاد كشور، »دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز« 
را به تمام شركت های صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مركزی ابالغ كرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مركزی، این بانک »دستورالعمل خرید و 
فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز« را طی نامه شماره 9۷.3۱4836 
مورخ 8 آذر ماه ۱39۷، پیرو »دســتورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادی كشــور« و در راستای اجرای بند )۱( مصوبه 
شماره 9۷4۰۵ مورخ ۲3  مهر ماه ۱39۷ »شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
را به تمام شــركت های صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مركزی ابالغ 
كرد. به موجب این دســتورالعمل، صرافی های مجاز معتبر مي توانند ارز 
حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها 
با ثبت در »سامانه نظارت ارز )سنا(« به صورت اسکناس یا حواله به نرخ 
بازار خریداری كنند. براین اساس، نرخ فروش ارز صرافی های مجاز معتبر 
متناسب با شرایط بازار به نرخ بازار و همچنین كارمزد فروش متناسب با 
شرایط بازار و برای اسکناس دالر حداكثر ۱۰۰۰ ریال و برای حواله های 

ارزی حداكثر یک درصد خواهد بود. 

 ابالغ دستورالعمل نحوه  بازگشت ارز حاصل از صادرات 
بانک مركزی در بخشنامه ای اعالم كرد: تمام صادركنندگان مکلف 
به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و این بانک صرفاً برای واردات كاال و 
خدمات صادركنندگانی تامین ارز می كند كه بازگشت ارز آنها مطابق 
ساختار تعیین شده باشد. این دستورالعمل تاكید دارد كه كلیه صادرات 
انجام گرفته از تاریخ ۲۲ فروردین 9۷ مشمول این مصوبه خواهد بود. در 
بخشنامه بانک مركزی آمده است؛ در اجرای بند »۱« مصوبه ۲3 مهر 
9۷، شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات كمیته بند 
»۲« مصوبه یادشده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل 
۲۰شهریور 9۷ از سوی دیگر، بدین وسیله »نحوه بازگشت ارز حاصل 

از صادرات به چرخه اقتصادی كشور« ابالغ می شود:
تمامی صادركنندگان كاال و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت 
ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی كشــور هستند. بانک 
مركزی مکلف است صرفاً برای واردات كاال و خدمات صادركنندگانی 
تخصیــص و تأمیــن ارز نماید كه نحوه بازگشــت ارز آنها به چرخه 
اقتصادی كشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد. همچنین بازگشت 
ارز حاصل از صادرات صادركنندگانی كه مجموع صادرات ساالنه آنها 

تــا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا ســه میلیون یورو، 
بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو 
به شرح ذیل باشد: تا یک میلیون یورو از فروش ارز در »سامانه نیما« 
معاف است و در ازای واردات كاال و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا 
تجارت خود یعنی واردات در مقابل صادرات خود پس از ثبت سفارش 
اســتفاده نماید یا به صورت مستقیم جهت واردات كاال با تشخیص 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت به واردكنندگان دیگر یعنی واردات 
در مقابل صادرات غیر پس از ثبت سفارش واگذار كند. یا به صورت 
حواله یا اســکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در »سامانه 

نظارت ارز )سنا(« عرضه كند.
از ســوی دیگر، در صورتی كه بیش از یک میلیون یورو تا ســه 
میلیون یورو باشــد مکلف اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به »سامانه 
نیما« واگذار نماید و تا ســقف یک میلیون از فروش ارز در »سامانه 
نیما« معاف است و مابقی ارز را می باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد 
بازگردانند. همچنین در ازای واردات كاال و خدمات مورد نیاز چرخه 
تولیــد یا تجارت خود، یعنی واردات در مقابل صادرات خود، پس از 
ثبت سفارش استفاده نماید یا به صورت مستقیم جهت واردات كاال با 
تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردكنندگان دیگر یعنی 
واردات در مقابل صادرات غیر پس از ثبت سفارش واگذار نماید. یا 
به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در 
»ســامانه نظارت ارز )سنا( « عرضه نماید. همچنین در صورتی كه 
بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو باشد مکلف اند ۷۰ درصد 
ارز صادراتی را در »سامانه نیما« عرضه نماید. تا سقف یک میلیون 
از فروش ارز در »سامانه نیما« معاف است و مابقی ارز را بایستی به 
طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند: در ازای واردات كاال و خدمات 
و هزینه هــای بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود یعنی 
واردات در مقابل صادرات خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.

همچنین در صورتی كه بیش از ده میلیون یورو باشد مکلفند 9۰ درصد 
ارز صادراتی را در »ســامانه نیما« عرضه نماید. تا ســقف یک میلیون از 
فروش ارز در »ســامانه نیما« معاف است. مابقی ارز را بایستی به طریق 

زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند. 
در ازای واردات كاال و خدمــات و هزینه های بازاریابی مورد نیاز چرخه 
تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید. همچنین فروش 
در »ســامانه نیما« بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته 

فوق، امکان پذیر است.

تغییرات یک ماه منتهی به 97/09/20-97/08/20ارز
20 آذر

درصد تغییرات یک ماهه 
منتهی به 20 آذر 

۲۰- %۲8۰۰۰-۱۱۲۵۰۰-۱4۰۵۰۰دالر بازار آزاد
۲۱- %۲9۷۱۵-۱۱۰49۰-۱4۰۲۰۵نرخ فروش دالرسنایی

۰%4۲۰۰۰۰-4۲۰۰۰دالر مبادله ای
۱8- %۲833۰-۱3۲394-۱6۰۷۲4نرخ فروش یورو سنایی
9 %9۷۱8۰۷96۰-89۲۲۰نرخ فروش یورو نیمایی
۰ %4۷۷4۵۱۲9-4۷6۱6یورو مركز مبادله ای

۲3- %8۷۱9-۲9۷3۱-384۵۰نرخ فروش درهم سنایی
۰ %۱۱43۷۰-۱۱43۷درهم مركز مبادله ای
6۷۱ %۱39988۱۲۱83۱-۱8۱۵۷نرخ فروش پوند سنایی
451- %۱998-۵۲483-۵448۱پوند مركز مبادله ای

no.118
Nov 2018



طبــق آمارهای بانک مركزی ۷۲ درصد حجم نقدینگی كشــور 
در طی ۵ ســاله منتهی به شــهریورماه ۱39۷ خلق شده است. در 
ایــن مدت حجم نقدینگی ۲34 درصد. پایــه پولی ۱3۰ درصد و 
پول ۱۰۰ درصد رشــد یافت. ســهم پول از رشد نقدینگی ۵ ساله 
اخیر 9.6 درصد و ســهم ســپرده ســرمایه گذاری مدت دار 84.۵ 
درصد اســت. نکته قابل توجه در این میان این اســت كه؛ از ۱۲4 
هزار میلیارد تومان رشــد پایه پولی ۵ ساله اخیر، 93 هزار میلیارد 
تومــان )۷4 درصد پایه پولی( مربوط به بدهی بانک های خصوصی 
 بــه بانــک مركزی اســت، به صورتی كــه در این مــدت بیش از

۲۰۰۰ درصد رشــد پیدا كرد.  بانک مركــزی حجم نقدینگی در 
شــهریورماه سال جاری را بیش از هزار و 6۷۲ هزار میلیارد تومان 

اعالم كرد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.3 درصد افزایش 
نشان می دهد و نســبت به اسفندماه سال گذشته 9.3درصد رشد 
داشته است. حجم پول در این دوره ۲43 هزار میلیارد تومان با 44 
درصد افزایش نسبت به شهریورماه سال قبل بوده است كه سپرده 
دیداری با رقم ۱99 هزار میلیارد تومان رشد یک ساله 49 درصدی 
و رشد شش ماهه 3۲ درصدی داشته است و نشان می دهد كه تمایل 
مردم به نگهداری پول نقد در یک ســال اخیر و متاثر از تحریم ها و 
التهابات بازارهای ارز و طال افزایش یافته و رشــد پول و اسکناس 
و به خصوص ســپرده دیداری و چک بیشتر شده است. همچنین از 
این رقم اسکناس در دست مردم به 44 هزار میلیارد تومان رسیده 

كه رشد ۲9 درصدی در یک سال اخیر داشته است.

بدهی بانک ها و غول نقدینگی

آذر 1397
دوره جدید
شماره 118
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 بــا توجه به اینکه بدهــی بانک ها به بانک مركزی یکی از اجزای پایه 
پولی است، با توجه به رقم ۲34 هزار و ۵۱۰ میلیارد تومانی پایه پولی، 
در مجموع ســهم كل بدهی بانک ها به بانک مركزی 64.۲ درصد است. 
اگر بدهی بانک های دولتی و خط اعتباری پرداختی برای موسسات منحله 
را در نظر نگیریم، بدهی گروه بانک های خصوصی، غیردولتی و موسسات 

اعتباری به بانک مركزی به تنهایی ۷6 هزار میلیارد تومان است. این رقم 
3۲.۵ درصد از كل پایه پولی است. بنابراین بدهی بانک های خصوصی، 
غیردولتی و موسسات اعتباری حدود یک سوم كل پایه پولی را تشکیل 
می دهد و این نشان می دهد وضعیت این گروه از بانک ها كه البته شامل 

همه بانک های این گروه نمی شوند، به مرز هشدار رسیده است. 

بدهی بانک ها به بانک مركزی یا اضافه برداشت بانک ها متاثر از رشد بدهی 
دولت و مطالبات معوق و تنگنای مالی افزایش زیادی داشته و بانک های تخصصی 
با 4۵ هزار میلیارد تومان و رشــد 6- درصدی در یک ســال اخیر و بانک های 
دولتی با حدود 39۰۰ میلیارد تومان اضافه برداشــت و رشــد 64-درصدی، 
رشد منفی در میزان اضافه برداشت خود داشته اند. اما برعکس، در بانک های 
خصوصی و غیردولتی وضعیت كامال برعکس بوده و در یک سال اخیر با رشد 
۱۰۰ درصدی، رقم اضافه برداشت بانک های خصوصی از بانک مركزی به بیش 
از ۱۰۱هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم كل بدهی بانک ها به بانک مركزی 

۱۵۰ هزار و 6۵۰ میلیارد تومان اســت كه از این میزان 39۰۰ میلیارد تومان 
آن بدهی بانک های تجاری دولتی و 4۵ هزار و 3۷۰ میلیارد تومان دیگر بدهی 
بانک های تخصصی دولتی به بانک مركزی است كه البته بخش عمده بدهی 
بانک های تخصصی دولتی به خط اعتباری مسکن مهر مربوط می شود.  یکی 
از تفاوت های بدهی گروه بانک های خصوصی، غیردولتی و موسسات اعتباری 
با بدهی بانک های دولتی در این است كه بانک های بدهی این بانک ها روندی 
صعود داشته و در یک سال منتهی به شهریور ماه ۱۰۰ درصد رشد داشته اما 

بدهی بانک های دولتی حدود ۲ هزار میلیارد تومان كاهش یافته است.

بدهی بانک های دولتی به پایه پولیدوره
بانک مركزی

سهم بدهی بانک های 
دولتی از پایه پولی

بدهی بانک های خصوصی و 
غیردولتی به بانک مركزی

سهم بانک های خصوصی 
و غیردولتی از پایه پولی

9۰۷6.4۵64۰.۲۱۵۵۲.۵۲.۲۱۱۲.9
9۱9۷.۵۷94۵.94۱4۷۲.889۲.9
9۲۱۱4.۰69۵۷.43۰۵۰.3۲.۱۱6۱.8
93۱3۱.۱4۷6۱.8۱۵4۷.۱۲3.988۱8.۲
94۱۵3.36۰۷۱.۱6۰46.4۱۲.4۷۰8.۱
9۵۱۷9.83۰6۱.46۰34.۱38.۲3۰۲۱.3
96۱96.49۰۵۱.۷۲۰۲6.3۵۵.3۱۰۲8.۱

۲34.۵۱۰49.۲۷۰۲۱۷638۰3۲.۵شهریور 9۷

اما در بخش شبه پول، حجم شبه پول یا سپرده غیردیداری با ۱۷ درصد رشد، 
۱4۲8هزار میلیارد تومان اعالم شده كه نشان می دهد رشد كمتری نسبت به 
رشد پول داشته است. از این رقم، سپرده مدت دار شامل سپرده كوتاه مدت و 
بلندمدت ۱3۱۲ هزار میلیارد تومان بوده كه رشد بیش از ۱۵ درصد در یک سال 
و بیش از 6 درصد در شــش ماه اول داشــته است. سپرده كوتاه مدت با رقم 
49۰ هزار میلیارد تومان رشد ۱.9 درصدی در یکسال و رشد ۲4.6 درصدی 
در شش ماه داشته است. همچنین سپرده بلندمدت با رقم 8۲۲ هزار میلیارد 
تومان رشــد ۲۵.6 درصدی در یک سال و ۲.۱- رشد منفی در شش ماه اول 
داشته است. این نکته نشان می دهد كه متاثر از سیاست های سال 96 از جمله 
تمدید قرارداد سپرده بلندمدت با نرخ یکساله ۲۰ درصدی و همچنین انتشار 
اوراق سپرده ریالی ۲۰ درصدی در اسفندماه، حجم سپرده بلندمدت به شدت 

رشد كرد اما در شش ماه اول امسال، با رشد شتابان نرخ دالر از ۵ هزار تومان 
در فروردین به باالی ۱4 هزار تومان در ماه های اخیر، سپرده گذاران تمایل به 
نگهداری نقدینگی خود به صورت پول، سپرده دیداری یا سپرده كوتاه مدت 
داشته اند تا در زمان استفاده بتوانند با پول نقد، چک یا كارت سپرده كوتاه مدت، 
خرید كنند. این موضوع باعث شده كه عمال از حجم سپرده بلندمدت در شش 
ماه اول سال 9۷ كاسته شود و رقم آن از 84۰ هزار میلیارد تومان از اسفند 
96 به 8۲۲ هزار میلیارد تومان در شهریور 9۷ برسد و ۱8 هزار میلیارد تومان 
كمتر شود. به عبارت دیگر، از ۱4۲ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی در 
شش ماه اول 9۷، به میزان 9۷ هزار میلیارد جذب كوتاه مدت، 49 هزار جذب 
پول و سپرده دیداری و ۱۱ هزار میلیارد جذب قرض الحسنه شده است و از 

بلندمدت نیز ۱8- هزار میلیارد تومان كاسته شده است.



اگر بپذیریم بازار سهام تابعی از تحوالت اقتصادی و سیاسی است مي توان روند حال 
و آتــی بازار را پیش بینی نمود. نرخ ارز، تحوالت در بازارهای كاالیی جهان، فضای 
اقتصادی داخلی و تصمیمات در این حوزه و تحوالت سیاسی و تحریم ها مهم ترین 
اركان موثر بر بازار سهام هستند. از ۲ماه گذشته با كاهش التهابات ارزی و مداخله 
دولت و بانک مركزی برای كنترل بازارهای سوداگرایانه شاهد كاهش تنش های قیمتی 
بودیم. مصادف شدن این رخداد ها با آغاز دور دوم تحریم ها از ۱3 آبان و كاهش فروش 
مقداری صادركننده ها از محرک های اصالح ۱۵ درصدی شاخص كل طی بازه زمانی 

یاد شده و تا به امروز می باشند.
اما بررسی مولفه های موثر نشان می دهد كه دولت با ابزار های نظارتی و كنترلی 
اقدام به مدیریت بازارها نموده اســت بر این اســاس راهکارهای بازدارنده برای 
جلوگیری از التهابات تورمی در حال شکل گیری است، مواردی نظیر آزاد سازی 
بدون محدودیت ورود ارز به كشور، محدودیت های اعمال شده تراكنش های بانکی 
برای هر كد ملی، اعمال قوانین با هدف شفاف سازی نقل و انتقاالت بانکی و تقویت 
 سیســتم نظارتی بر بانک ها برای تخطی نکردن از پرداخت سودهای رقابتی به 
سپرده گذاران بیش از نرخ های اعالمی توسط بانک مركزی و.... از جمله اقداماتی 
اســت كه با هدف كاهش فعالیت های سوداگرایانه در بازار های موازی آغاز شده 
است كه مي تواند شرایط را برای تثبیت و ثبات اقتصادی فراهم سازد، از این رو این 
دسته از اقدامات مي تواند آرامش را به بازارها بازگرداند. بر این است بورس تحت 
تأثیر تحوالت یاد شده با دو موج مواجه است، موج اول ناشی از مداخله دولت و 
بانک مركزی با اعمال سیاست های كنترلی است كه به ریزش قیمت ارز و تخلیه 
هیجانات كاذب منجر شده است كه اثر آن در نرخ ارز شاهد هستیم به نحوی كه 
آخرین نرخ ها از ورود قیمت هر دالر آمریکا به كانال ۱۰ هزار تومان حکایت دارد 
این افت قیمت یک موج هیجان منفی را به بازار سهام و علی الخصوص شركت های 
ارز محور و صادركننده منتقل نموده است كه به صورت مستقیم ۵۰ تا 6۰ درصد 
از ارزش بازار بورس را به خود اختصاص داده اند. البته نزدیک شدن نرخ ارز فیزیکی 
به نرخ نیما نیز یک مزیت خواهد داشت و آن این است كه پس از ثبات نرخ ارز 
بر اساس سیاست های اعالم شده انتظار می رود نرخ نیما به نرخ فیزیکی متمایل 

شود همین امر مي تواند درآمد تسعیر ارز صادركننده ها بهبود بخشد.
در عیــن حال افت نرخ ارز فیزیکی در بازار آزاد اثر مســتقیمی بر قیمت عرضه 
محصوالت این گروه در بورس كاال و بازار های فیزیکی داشته است برای نمونه در بازار 
شمش فوالدی قیمت در بازار فیزیکی طی ۲ ماه اخیر از 4۰ هزار ریال در هر كیلوگرم 
به 3۱۵۰۰ ریال تقلیل یافته است. در حقیقت بازار های فیزیکی داخلی این روزها با 
سه چالش مواجه هستند، كاهش نرخ ارز، افت قیمت جهانی و ركود تقاضای داخلی...

این جمله از موارد در حقیقت عامل تحمیل فشار بر گروه های ارز محور شده است 
كه مهم ترین عامل ركورد بازار سهام نیز مي توانند همین دسته از صنایع باشند. موج 
دوم، موج پس از ثبات بازارها است كه مي تواند فضای معامله گری و تحلیلی را تقویت 
كند و به تعادل بازار سهام منجر شود ) الزم به ذكر كه بازار در مقطع فعلی در موج 

اول قرار دارد ( اما نکته دیگر بحث بودجه و سیاست های پیش روی دولت است در 
حقیقت با توجه به شرایط تحریم و انتظار از كاهش فروش مقداری نفت، این تردید 
وجود دارد كه دولت برای كسری بودجه سال آتی خود رو به افزایش نرخ حامل های 
انرژی، حقوق مالکانه معادن، افزایش مالیات و... برود به نظر می رســد با توجه به 
فضای در تنگنای كسب وكار داخل كشور بحث افزایش مالیات ها چندان در دستور 
كار نباشــد اما افزایش نرخ حامل های انرژی برای صنایع مي تواند یکی از سناریو ها 
باشــد. از افزایش نرخ سوخت نظیر بنزین و گازوئیل تا برق و گاز و... مي تواند اهرم 
فشار دیگری بر صنایع در سال آینده باشد. در این بین صحبت های مقامات دولتی از 

جمله رئیس جمهور نیز حاكی از تمایل دولت برای این تغییرات دارد.
اما بازار های جهانی نیز شرایط متفاوتی را نسبت به ماه های گذشته تجربه می كند 
از تنش های تجاری میان دو كشور تأثیرگذار در بازار های مالی ) چین و آمریکا ( تا 
كند شدن سرعت رشد اقتصادی چین و اعمال سیاست كاهش واردات كامودیتی ها 
و افزایش صادرات چینی ها از جمله سرفصل هایی است كه به تضعیف روند قیمت 

جهانی كاال و افت آنها منجر شده است.
از این رو اگر برای سال آینده فرض شود سیاست های كنترل قیمت و ثبات ارزی را 
از سوی دولت شاهد باشیم و از سوی دیگر شركت های داخلی به خصوص ارز محور ها 
با افزایش قیمت های حامل های انرژی و خوراک مواجه شوند و با كاهش نرخ های 
فروش جهانی و تحریم ها نیز دست و پنجه نرم كنند در كنار اثرات ركود تورمی در 
بازار داخل داخل كشور مي توان انتظار داشت كه سناریو سال ۱398 كامال سناریویی 
متفاوت با تجربه سال ۱39۷ خواهد بود از این رو این تردید های منفی است كه بر 
تصمیمات فعاالن بازار سهام تأثیرگذار خواهد بود. از این رو كاهش سود انتظاری، 
افت پی برای انتظاری بازار، كاهش قدرت ورود جریان های نقدی جدید به بازار سهام 
و... مي تواند از اثرات تردیدهای ذكر شده باشد. در این بین اگر عواملی نظیر بهبود 
و یا ثبات قیمت های جهانی در كنار كاهش اثر پذیری از تحریم ها رخ دهد مي توان 

امیدوار به بهبود شاخص های بازار سهام و خروج از روند نزولی بود.
اما با دید كوتاه مدت حداقل 6 هفته ای نیز بازار سهام با 3 رویداد مهم مواجه است :

گزارش ماهانه آذر و دی ماه و گزارش عملکرد فصلی سه ماهه سوم سال مي تواند 
تاثی گذار باشد بر این اساس با توجه به در پیش بودن سه رویداد مهم یاد شده انتظار 
می رود بازار دست از اصالح های قیمتی هیجانی بکشد و با هر داده مثبت شاهد بهبود 
معامالت و بهبود ارزش سهام های موثر باشد در این بین دو مولفه نرخ ارز و قیمت های 

جهانی مي تواند عامل شدت و یا ضعف روند یاد شده باشد.
از این رو میزان تولید و فروش شركت های صادراتی، تغییرات نرخ فروش شركت های 
داخلی و صادراتی و در نهایت عملکرد سودآوری شركت ها نسبت به دو فصل گذشته 

مي تواند عاملی برای تحرک های جدید در هفته های آتی تلقی شود.
از این رو با سه رویداد پیش رو و با فرض عدم تغییر در مولفه های اثرگذار بر بازار 
محدوده حمایتی ۱6۰ هزار و سطح مقاومت ۱۷۵تا۱8۰ هزار واحد را مي توان برای 

مدت زمان پیش رو ) 6هفته آتی( در نظر گرفت.

بورس در پساتحریم
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خدمات سیطره جهانی

سرگذشت رشد شركت ها به گفته استفن هایمر، 
»از كارگاه تا كارخانه، تا شركت ملی و تا شركت 
چندملیتی«، داســتان پیروزی مداوم سازمان بر 
محدودیت های قلمرویست. شركت های چندملیتی 
در هر مرحله، خود را از مرحله پیش از قید و بند 
قلمرو آزاد كردند تا اینک جریان سرمایه گذاری های 
خود را به هر آنجایی كه مایل باشــند، رهنمود 
كنند. هر چند هنوز برخی از اقتصاددانان از این 
شركت ها به عنوان دشمن كارگران یاد می كنند، 

اما در نگاهی دقیق تر و البته منصفانه تر، تأثیر حضور 
این شركت ها را به خوبی مي توان دریافت. كمترین 

تأثیر آنها، توسعه روند جهانی شدن بود. 
جهانی شدن، هر چه كه نداشت، فرصت خوبی 
برای كشورهای در حال توسعه بود كه بتوانند با 
تکیه بر مزیت های نسبی اقتصاد خود، در عرصه 
جهانی حضور یابند و از این سفره پهناور موجود، 
 تغذیه كنند. به گفته پــل گروگمن، هیچ كس 
نمي توانــد ادعــا كند كه جهانی شــدن به نفع 
هیچ كس نبوده اســت. هرچند هنوز این فرآیند 
دارای مشــکالت بسیاری اســت، اما به جرأت 
مي توان ادعا كرد كه ماحصل آنها، برای انسان بعد 
از جنگ جهانی دوم، بسیار ستودنی بوده است. 
اینک شــركت های چندملیتی كه موتور جهانی 
شــدن تلقی می شوند، در بوته نقد و بررسی قرار 

گرفته اند. بنگاه های چندملیتی بر خالف تصور 
عام، كه واژه ای دهشــناک و رعب انگیز اســت، 
اما خدمات بســیاری برای كشــورهای در حال 
توسعه داشته اســت. هرچند دستمزد پایین و 
دخالت ناگهانی در بازارهای داخلی، همواره جزء 
قوی ترین استدالل های مخالفان قلمداد می شود، 
باید پذیرفت كه در وانفسای كمبود سرمایه برخی 
ملت های فقیر، این شركت ها سرمایه گذاری كرده و 
حداقل محصول آن نجات میلیون ها انسان گرسنه 
بوده است. در این پرونده با تعریف و بررسی اثرات 
شركت های چندملیتی در ساختارهای حاكمیتی، 
بازار داخلی و نهادی، تالش می شود نگاهی روشن 
از بنگاه های چندملیتی ارائه شــود. در پایان نیز، 
حضور این شــركت ها در ایران و به ویژه در دوره 

پسابرجام بررسی خواهد شد. 

حسن صادقي
عضو هیأت تحریریه
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جایگاه بنگاه های چندملیتی در مکاتب اقتصادی

میدانی برای جدال آزادی و عدالت

آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا در ســال ۱96۰ 
در ریودوژانیرو، در سخنرانی گفت: »سرمایه چیز 
عجیبی است كه اصوال هیچ ملیتی ندارد و به جایی 
مــی رود كه بهتر به آن خدمت كنند.« این جمله 
دقیقا جایگاه بنگاه های چندملیتی را در تئوری های 
اقتصادی نشان می دهد. هنوز تئوریسین های اقتصاد 
كالن و اقتصاد سیاسی به اجماع درخوری دست 
نیافته اند كه جایگاه بنگاه های چندملیتی را بر اساس 
عوایدی كه برای اقتصاد كشورها دارد، دسته بندی و 
بازتعریف كنند اما هر چه هست، اختالف نظرهای 
شدیدی درباره آنها وجود دارد. مکاتب كالسیک و 
نئوكالسیک به عنوان مدافعان بنگاه های چندملیتی 
در عرصه نبرد با ماركسیست ها و نهادگراها هستند.
آدام اسمیت و كارل ماركس هر دو معتقد بودند 
كه یکی از مهم ترین ویژگی های سرمایه، بین المللی 
بودن آن است. اسمیت معتقد بود كه سرمایه را به 
حکم عقل باید از محدودیت های ملی و سیاسی 
آزاد كرد اما ماركس بر این باور بود كه سرمایه داری، 
گسترش تصاعدی خود را از راه بین المللی كردن 
ســرمایه دنبال می كند. با این حــال پیروان هر 
دو آنهــا، اكنون نظراتی مخالــف یکدیگر دارند. 
كالسیک ها و نئوكالسیک ها، با كمک تئوری های 
خود، از شــركت های چندملیتی دفاع می كنند و 
در آن ســوی میدان، سوسیالیست ها و چپگراها، 
به جدال با این شــركت ها برخاسته اند و از آنها به 
عنوان برهم زنندگان نظم اقتصاد جهانی یاد كرده اند.
 بــا این حال به دور جدال هــای ایدوئولوژی و 
مکتبی، باید این پیش بینی توماس جفرسون را 
جدی دانست كه »تجار كشوری برای خود ندارند. 
آنها هر جا كه باشند پیوندی با آب و خاک ندارند. 
آنهــا تنها به یک چیز عالقه دارند و آن هم منبع 

عوایدشان است.« در این گزارش سیری كوتاه بر 
نظریه مهم ترین مکاتب اقتصاد كالن در خصوص 

بنگاه های چندملیتی می شود.

 بازی برد-برد چندملیتی ها
اقتصاددانان كالسیک و دانشمندان رشته مدیریت 
كه درباره ســرمایه گذاری خارجی و شركت های 
چندملیتــی نظریه داده اند، وجود شــركت های 
چندملیتی را برای كشــورهای مادر و كشورهای 
میزبان اصوال مفید می دانند. در خصوص كشورهای 
جهان ســوم آنها معتقدند كه رابطه این دسته از 
كشــورها و كشورهای پیشرفته صنعتی از طریق 
تجارت، كمک های اقتصادی، سرمایه گذاری، وام 
و مهاجرت تنظیم می شود. این روابط ضمن اینکه 
منافع كشورهای پیشــرفته صنعتی را دربردارد، 
برای كشورهای درحال توسعه نیز حاوی منافعی 
اســت. در واقع این طرز فکر گویای وجود همان 
دست غیب آدام اسمیت است كه منافع خصوصی 
موجب ایجاد منافع جمعی می شود. در اینجا مسأله 
دســت غیبی به صحنه اقتصاد بین الملل كشیده 
شده چنین عنوان می شود كه اگرچه شركت های 
چندملیتی برای منافع خود اقدام به سرمایه گذاری 
در كشورهای در حال توسعه می كنند اما در عین 
حال شــركت های مزبور موجب افزایش درآمد، 
انتقــال تکنولــوژی، و افزایش پس انــداز در این 

كشورها می شوند.
درواقــع این طرز فکر مربوط بــه اقتصاددانان 
كالسیک است كه معتقدند رابطه بین كشورهای 
پیشرفته صنعتی و كشورهای در حال توسعه یک 
رابطه مفید ذاتی اســت. به این ترتیب كه منافع 
ایجاد شده، در روابط اقتصادی بطور سیستماتیک 

بین طرفین مبادله تقســیم می شود. لذا توسعه 
اقتصادی، تکنولوژی و هرگونه پیشرفت اقتصادی 
 از كشــورهای پیشــرفته صنعتی به كشورهای 
در حال توسعه انتقال می یابد و به تدریج سطح رفاه 
در كشورهای درحال توسعه افزایش یافته با سطح 
رفاه در كشورهای پیشرفته صنعتی یکسان می شود.

در مورد انتقال منافع شــركت های چندملیتی 
 از كشــور های پیشــرفته صنعتی به كشورهای 
درحال توسعه، ریموند ورتون به تفصیل در كتاب 
»طوفان برف« در خصوص شركت های چندملیتی 
بحث كرده اســت. برخی دیگــر از اقتصاددانان 
طرفدار اقتصاد آزاد، مانند دسته قبل معتقدند كه 
روابط اقتصادی بین كشورهای پیشرفته صنعتی و 
كشــورهای در حال توسعه، ایجاد منافع می كند، 
البته این منافع به خواست و اراده كشورهای صنعتی 
است. به عبارت دیگر روابط بین كشورهای پیشرفته 
صنعتی و كشورهای درحال توسعه براساس كمک 
و انتقال منابع از كشــورهای پیشــرفته صنعتی 
به كشــورهای در حال توسعه تنظیم شده است. 
لذا محرک اصلی شــركت های چندملیتی برای 
سرمایه گذاری در كشورهای در حال توسعه؛ انتقال 
تکنولوژی، انتقال ســرمایه و كمک به كشورهای 
مزبور اســت. در این طرز فکــر كمک بالعوض 

كشورهای پیشرفته صنعتی نقش مهم دارد.

 استثمار چندملیتی ها
بنیادگــرا معتقدند كه رابطه بین كشــورهای 
پیشــرفته صنعتی و كشــورهای درحال توسعه 
 یک رابطه مضر ذاتی است و به طور سیستماتیک 
به ضرر كشورهای در حال توسعه است. به عبارت 
دیگر برخالف نظریه كالســیک ها، كه رابطه بین 
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دو گروه كشــورهای پیشرفته و در حال توسعه را 
براساس تعادل می پندارند، شیوه تفکر این دسته از 
اقتصاددانان مبتنی بر عدم تعادل روابط اقتصادی 

كشورهای مزبور است.
جگدیش باگواتی، گونار میردال، هانس ســینگر 
و راول پرییش از جمله اقتصاددانانی هســتند كه 
رابطه كشورهای پیشــرفته صنعتی و كشورهای 
در حال توســعه را یک رابطه مضر ذاتی می دانند. 
بنابراین از نظر این دسته از اقتصاددانان، شركت های 
چندملیتی با پرداخت دستمزد بیشتر موجب اختالل 
در ســاختار بازار كار و نرخ دستمزدها می شوند. 
همچنین با معرفی تکنولوژی پیشرفته در حالی كه 
در بخش های دیگر تکنولوژی سنتی یا عقب مانده 
همچنان وجود دارد، دوگانگی در كشور میزبان بروز 
پیدا می كند. تجارت بین الملل نیز موجب می شود 
كشورهای جهان سوم نقش تولیدكننده مواد اولیه 
و كاالهای غیرصنعتی را داشته باشند و لذا موضع 
آنها در تقسیم كار بین المللی یک موضع ضعیف و 

دست دوم خواهد بود.
 به عالوه، تغییر نرخ مبادله به ضرر كشورهای جهان 
سوم و به نفع كشورهای پیشرفته است كه این عامل 
صنعتی موجب از دست دادن منابع و تحمل زیان 
در كشورهای جهان سوم می شود، و برعکس موجب 
تجمع منابع، ثروت وسود در كشورهای پیشرفته 

صنعتی خواهد شد.
یکی از تئوری هایی كه به طور مشخص رابطه بین 
كشورهای پیشرفته صنعتی و كشورهای در حال 
توســعه را بیان می كند، تئوری اثرات منفی است، 
كه به نام گونار میردال ثبت شــده است. براساس 
این تئوري اگرچه رشد اقتصادی را مي توان تغییر 
نرخ مبادله به ضرر كشورهای جهان سوم را در اثر 
دستیابی به تکنولوژی جدید در كشورهای پیشرفته 
صنعتی دانست، اما رشد تکنولوژی در كشورهای 
پیشرفته صنعتی بیشتر به صورت روش جدید تولید 
كه در آن در مواد خام صرفه جویی می شود و یا اینکه 
كاالهای مصنوعی از قبیل مواد شیمیایی جانشین 
مواد خام طبیعی می شــود. لذا این گونه پیشرفت 
تکنولوژی اثرات زیان باری بر نرخ مبادله كشورهای 
جهان سوم كه بیشتر تولیدكننده مواد خام و مواد 

اولیه هستند می گذارد.
هانس سینگر ضمن تایید نظر میردال در مورد 
اثرات منفی رشد كشورهای پیشرفته صنعتی، عنوان 
می كند كه رشد اقتصادی را نباید یک جهتی دانست. 
رشد اقتصادی جهات مختلف دارد، به ویژه، كه در 
بســیاری موارد دوگانه است. به این ترتیب كه در 
هركشوری بخش معرفی و بخش عقب مانده وجود 
دارد؛ مسلما با پیشرفت بخش مترقی، اثراتی نیز بر 
بخش عقب مانده مترتب است. این اثرات ممکن است 
مثبت یا منفی باشند، اما در كشورهای جهان سوم 
وجود اثرات منفی امری كامال طبیعی است. بنابراین 
صنایع مدرن رشد می یابند، در حالی كه ساختار بازار 
كار مختل و تخریب می شود و صنایع سنتی از بین 
می روند. حال سوال این است كه آیا توسعه و رشد 
داشــته ایم یا خیر؟ اگر به بخش مدرن نظر داشته 

باشــیم جواب مثبت است اما اگر به بخش سنتی 
توجه كنیم، جواب قانع كننده ای نخواهیم داشت، 
به این صورت سینگر نتیجه می گیرد كه توسعه در 
كشورهای جهان سوم، دارای جهات مختلف است. 
سینگر وجود دوگانگی در اقتصاد كشورهای درحال 
توسعه را بیشتر نتیجه سرمایه گذاری های خارجی و 
شركت های چندملیتی می داند. لذا شركت های مزبور 
با سرمایه گذاری در بخش ها و صنایع مدرن موجبات 

ایجاد اختالل در اقتصاد این كشورها می شوند.

 دشمنان چندملیتی ها
نظر اقتصاددانان چپگرا كه اصوال براساس نظرات 
ماركس-لنین بنا دارد، رابطه كشورهای پیشرفته 
صنعتی و كشورهای جهان سوم رایک رابطه مضر 
ارادی می دانند. این اقتصاددانان معتقدند كشورهای 
پیشرفته صنعتی برای استفاده برخی از كشورهای 
جهان سوم آنها را استثمار می كنند. لذا كشورهای 
پیشــرفته صنعتی برای حمایت از سرمایه گذاران 
و صادركنندگان و دیگــر عوامل اقتصادی كه در 
كشورهای جهان ســوم فعالیت دارند. وهمچنین 
برای حصول اطمینان از به دست آوردن مواد اولیه 
و مواد خام كافی مورد مصرف داخلی سعی می كنند، 
اقتصادی-سیاسی كشورهای  مســائل   چگونگی 
جهان ســوم را تحت كنترل و نظــارت درآوردند. 
البته باید توجه داشت كه ماركس و بعضی پیروان 
او به مســأله كشورهای جهان ســوم و رابطه آنها 
با كشــورهای پیشرفته صنعتی توجهی نداشتند. 
بخصوص اینکه مفروضات اساسی نظرات ماركس 
در واقــع منطبق با وجود یک اقتصاد رقابتی بوده 
اســت. البته انگلیس در بعضی از نوشته های خود 
اشاره به رشد انحصار كرده است اما وجود انحصارات 
را در تئوری ماركس دخالت نداده است. اولین بار 
رودالف هیلفردینگ در سال ۱9۱۰ عنوان كرد كه 
وجود انحصارات باید در تئوری ماركس تعدیل به 
عمــل آورد. البته هیلفردینگ نیز موفق به تعدیل 
كیفی تئوری ماركس نشد. بنابراین در ۱9۱۷ لنین 
دركتاب »امپریالیسم باالترین مرحله سرمایه داری« 
اظهاركرد كه ساده ترین تعریف امپریالیسم عبارتست 
از مرحله انحصار در ســرمایه داری، به این ترتیب 
مســأله كشورهای جهان ســوم و امپریالیسم در 
تحلیل های لنین و پیروان او اهمیت خاصی یافت و 

محور بحث های آنها قرار گرفت.
در مورد مسأله ارزش اضافی كه مركز تحلیل های 
ماركس بوده است، ماركسیست های جدید، سعی 
فراوان كرده اند. دور ایجــاد ارزش اضافی، كاهش 
سود دهی، اســتعمار واستثمار به منظور افزایش 
مجدد سوددهی را به صحنه های بین المللی كشانده 
از یک طرف مســأله امپریالیســم و سودجویی از 
نیروی كار كشــورهای جهان سوم را مطرح كرده 
و از طرف دیگر مســأله جــذب ارزش های اضافی 
ایجاد شــده را. از جمله پل باران و پل سوئیزی در 
كتاب سرمایه انحصاری چنین مطرح می كنند كه 
صرف نظر از كنار گذاشتن مسأله كارگر و پرولتاریا 
به این دلیل نیست كه مسأله مزبور دیگر اهمیتی 

ندارد، بلکه مســأله طبقات و پرولتاریاا به صحنه 
بین المللی كشــانده شده اســت. لذا ابتکار طبقه 
كارگر كه در زمان ماركس در كشورهای صنعتی 
بر ضدسرمایه داری قیام می كردند، اكنون تبدیل به 
حركت های پرولتاریا در كشورهای در حال توسعه 
شــده است، كه بر ضد امپریالیسم و استثمارگران 
قیام می كنند تا سوسیالیسم را دركشور خود پیاده 
كنند. سرمایه گذاری خارجی از دیدگاه اقتصاددانان 
طرفــدار ماركس و لنیــن در واقع به عنوان صدور 
سرمایه شــناخته می شود. همچنین شركت های 
چندملیتی نیز به عنوان ابزار جدید امپریالیسم برای 
استثمار كشورهای جهان سوم به حساب می آیند. 

 تئوری وابستگی
 حركت های جدید ملی گرا   در كشورهای درحال توسعه

در واقع اقدامی در مقابل وابســتگی مســتمر این 
كشــورها به كشورهای پیشــرفته صنعتی است. 
همچنین، عامل مهم دیگر اســتراتژی توســعه 
اقتصادی كشورهای درحال توسعه است كه نه تنها 
آنها را از تک محصولی، نیاز به سرمایه و تکنولوژی 
خارجی و واردات كاالهای مصرفی، سرمایه ای رهایی 
نبخشید بلکه وابستگی آنها را نیز افزایش می دهد. 
البته شکست استراتژی توسعه اقتصادی در بیشتر 
موارد، برای كشورهایی كه سیاست توسعه صادرات 
را در پیش گرفتند وچه برای كشورهایی كه سیاست 

جایگزین واردات را انتخاب كردند، مصداق دارد.
افزایش وابستگی كشــورهای جهان سوم به 
كشورهای پیشرفته صنعتی بحث ها و تحلیل هایی 
را بین اقتصاددانان بوجود آورد كه به عنوان تئوری 
وابستگی مشهور شد. البته از آنجا كه بیشتر این 
اقتصاددانان از محققین چپ گرای آمریکای التین 
بودند، با نام تئوری وابستگی در ادبیات آمده است. 
این گروه از اقتصاددانان اگرچه چپگرا هســتند 
اما عقاید خود را دقیقا ماركسیستی لنینیستی 
نمی دانند، بلکه كوشش دارند، تئوری و تحلیل 
جدیدی ارائه دهنــد. ازجمله طرفداران تئوری 
وابستگی آزوالدوسانکل است كه مفهوم وابستگی 
را در توسعه سرمایه داری بین المللی و اثر آن در 
كشورهای جهان سوم می داند. سالکل عقیده دارد 
كه اقتصاددانانی چون میردال، سینگر، نورگس و 
پرپیش موضوع توسعه اقتصادی كشورهای جهان 
سوم را به صورت مجرد از سیستم سرمایه داری 
بین المللی مورد بحث و بررسی قرار داده اند و لذا 
اغلب اقتصاددانان مزبور سرمایه و كمک خارجی 
را در توسعه كشورهای جهان سوم موثر می دانند. 
در حالی كه در نظریه وابستگی پیشرفت، توسعه 
به صــورت یک پدیده مجرد و مجزا مشــاهده 
نمی شوند، بلکه آنها جزئی از سیستم و جریان 
سرمایه داری بین المللی هستند كه اثرات دینامیک 
این سیستم برآنها اثر می گذارد. لذا عوامل خارجی 
در چنین سیستمی عوامل برونزا نیستند، بلکه 
مسائل سیاسی، اقتصادی، مالی، تکنولوژیکی، 
فرهنگی كشورهای جهان سوم را به صورت درون زا 

متحول می كند.
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دولت های گوش به فرمان

به طور ســاختاری، رابطه میان دولت ها به 
كلی، مبنای اقتصادی گرفته اســت. شــاید 
عصر كنونی، تنها دوره ای از تاریخ باشــد كه 
دولت ها این بار گوش به فرمان اند. رابطه میان 
بنگاه های چندملیتی و دولت ها، در دهه های 
اخیر دگرگون شده است و ماهیت روابط آنها، 
بیشتر بر حفظ حیات و سود بنگاه ها تشکیل 
شده است. در این میان اما نهادهای قانونگذار 
فراملی به این عرصه آمده اند تا بتوانند حداقل 
مرزهایی را برای كنترل ابر بنگاه ها تبیین كنند 
چراكه دولت ها دیگر فاقد قدرت و مشروعیت 
الزم برای كنترل ها آنها هستند. در این گزارش 
مروری كوتــاه بر رابطه دولــت و بنگاه های 
چندملیتی می شود كه به طور ساختاری این 

روابط را تحلیل می كند.

 شرکت های چندملیتی و دولت
با پیدایش عصر چندملیتی ها، بســیاری از 
مفاهیــم مانند حاكمیت ملــی، منافع ملی و 
امنیت ملی تحوالت بنیادینی را تجربه كرده 
اســت. از قرن ۱6، ناسیونالیسم و ملت گرایی 
خمیر مایه تشکیل دولت های ملی بود و اعمال 
حاكمیت دولت ها نیز در راستای تضمین منافع 
ملی ارزیابی می شــد؛ از این رو دانشمندانی 
نظیر هگل عملکرد دولت را خیر می دانستند. 
عوامل تشــکیل دهنده دولتی كشور نیز سه 
عنصر سرزمین جمعیت و قدرت سیاسی بود، 
با گســترش روابط بین المللی و جهانی شدن 
زندگی اقتصادی ملت ها و ظهور عوامل فراملی 
همچون ایدئولوژی ها و وابســتگی اقتصادی، 

این معیارهای دستخوش تحول شد و قدرت 
حاكمیت دولت هــا به عواملــی نظیر منابع 
انســانی چشــمگیر، توان باالی تکنولوژیک، 
مســاحت گســترده و منابع طبیعی محدود 
شــد. توزیع قدرت نیز در روابط بین المللی بر 
مبنای اقتصادی قرار گرفت. چنان كه امروزه 
اقتدار دولت ها بدون پشــتوانه اقتصادی مالی 
و فرهنگی و سیاســی بی معنا به نظر می آید. 
منشا خطر برای ملت ها، برخالف دوران های 
گذشته كه تهاجم نظامی خارجی بود، اینک 
ســلطه اقتصادی است، در ســایه رشد نظام 
جهانی و بین المللی شــدن امــور، مرزهای 
دولتی نیز كارایی خود را از دســت داده و كار 
تضمین منافع ملی تا اندازه زیادی از چارچوب 
حاكمیت دولت ها خارج و به نهادهای بزرگ 

تولیدی و اقتصادي واگذار شده است. 
مصداق روشن این ادعا، قدرت ایاالت متحده 
آمریکاست كه به علت آمیختگی مسائل امنیتی 
و اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، تا حدود 
چشــمگیری به قدرت چندملیتی ها وابسته 
شده است. بین المللی شدن زندگی اقتصادی 
و تشدید وابستگی متقابل كشورها به یکدیگر 
پــس از جنگ جهانی دوم آثار چشــمگیر و 
محدودكننده ای بر حاكمیت دولت ها در عرصه 
بین المللی گذاشــته چنان كه تضمین منافع 
ملی و امنیت ملی بیشتر از طریق اتحادیه های 
اقتصادی و بلوک هــاي اقتصادي امکان پذیر 
می شــود، در نتیجه دولت ها تــا حد زیادی، 
سیاست خارجی خود را با در نظر گرفتن منافع 
كلی بلوک اقتصادی كه به آن وابسته اند، تنظیم 

می كنند. از سوی دیگر جهانی شدن اقتصادی 
 یکپارچگــی ملت كشــور را به عنــوان واحد 
ســازمان دهنده امور مركــزی، امور داخلی و 
خارجی مورد تهدید قرار داده و داعیه دولت ها 
را زیر سؤال برده است. پیامد چنین تحوالتی 
این بود كه پس از جنگ بین الملل دوم، اصول 
تئوری كینز و طرفداران آن نظیر موریس كه 
معتقد بودند مالکیت، سرمایه داری و عملیات 
تولیدی باید در حیطه نظارت دولت باشــد، 
رنگ باخت و نظام سرمایه داری به نوعی شاهد 
شــورش در برابر كینزگراها بود. كه مداخلت 
دولت در امور اقتصادی با اعمال سیاست های 
مبتنی بر ملت گرایی را در تضاد با منافع خود 
می دانستند. پس از جنگ جهانی دوم، رسالت 
شركت های چندملیتی این بوده كه وفاداری 
به شــركت ها را جانشین وفاداری مالی كنند. 
چندملیتی ها در پی دگرگون ساختن اقتصادی 
سیاسی جهانند و اعتقاد دارند كه دولت ها دیگر 
تابع بورژوازی داخلی نیســتند بلکه بیشتر بر 

بورژوازی بین المللی تکیه می كنند. 

 مثالی از دخالت چندملیتی ها در حکمرانی
بدین ســان حاكمیت و نقشی كه دولت ها 
بازی می كند تنها در حیطه های ملی خالصه 
می شود. یک مورد محدود شدن جنگ ویتنام 
در زمان ریاســت جمهوری نیکسون بود كه 
هزینه های هنگفت عملیات نظامی خارجی، 
كسری بزرگی در موازنه پرداخت های آمریکا 
پدید آورد و تورم را در ایاالت متحده تا حد 
زیادی افزایش داد. قــدرت رقابت كاالهای 
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آمریکایی در بازارهای دنیا پیوســته كاهش 
یافــت و در نتیجه در ســال ۱9۷9 ایاالت 
متحده برای نخســتین بار با كسری تجاري 
روبرو شــد، كشــور درجه اول جهان بر اثر 
سیاســت های نظامی اش به ركود اقتصادی 
دچار شد. در عین حال آن برتری تکنولوژیک 
كه ایاالت متحده در پایان جنگ جهانی دوم 
به دست آورده بود به سرعت تحلیل می رفت 
و در رقابــت برای تســخیر بــازار كاالهای 
مصرفی آمریکا در مقابل ژاپن، آلمان و دیگر 
كشــورهای صنعتی عقب نشســت، عده ای 
از رؤسای شــركت ها درصدد برآمدند كه با 
استفاده از نفوذ خود، دولت آمریکا را ترغیب 
كنند كه از سیاســت های خارجی و نظامی 
كه به منافع شــركت ها لطمه می زند، دست 
بردارد. لویی الدنبورگ رئیس هیأت مدیره 
بانک آمریکا علنا علیه سیاست نظامی ایاالت 
متحده در آسیای جنوب شرقی صحبت كرد. 
در مارس ۱968 رئیس جمهور وقت آمریکا، 
جانسون سرانجام تصمیم گرفت ادامه جنگ 

را محدود كند.

 وظایف دولت جدید
در زمینــه داخلی، محدود شــدن دایره 
حاكمیــت دولت ها، تحــت تأثیر عملکرد 
دولت  رســالت  اصلی ترین  چندملیتی ها، 
 یعنی اســتقرار دموكراســي در جامعه را 
زیر ســؤال می برد. براین اساس، دولت ها 
دیگر نهادی سیاســی به شــمار نمی روند 
كــه وظیفه خود را تأمیــن رفاه عمومی و 
توزیع عادالنه امکانــات اقتصادي تعریف 
كنند، بلکه به تعبیر ماركسیست ها، كمیته 
اجرایی طبق حاكمه و نماینده شركت های 
چندملیتی خواهند بــود. زیرا دولت ها بر 
طبقاتــی اتکا دارند كــه حاكمیت خود را 
مدیون آنها هستند. با این همه آیا مي توان 
نتیجــه گرفت كه بــا محدودیت هایی كه 
چندملیتی ها بــرای دولت هایش به وجود 
آوردند دولت ها و چندملیتی ها در تعارضند؟ 
پاسخ قطعا منفی است زیرا چندملیتی ها 
و دولــت نه تنها به طور نمادین در تضاد با 
یکدیگر نیستند بلکه بازوی كمکی یکدیگر 

نیز به شمار می روند. 
این درجه نخست ناشی از ماهیت دولت ها و 
 وابستگی آنها به پایگاه اجتماعی-اقتصادی شان

كه متکی به این شركت هاســت هستند. در 
درجه دوم نیاز متقابلی مطرح است كه دولت ها 
و چندملیتی ها به یکدیگر احساس می كنند. 
موفقیت هــای اقتصادی دولت ها بســتگی به 
میزان فعالیت چندملیتی دارد و در عین حال 
توفیق چندملیتی ها نیز در گرو حمایت سیاسی 

دولت هاست.

 نابرابری دولت ها در روابط بین المللی
چندملیتی ها نهادهای بزرگ صنعتی و مالی 
هســتند كه خاســتگاه اصلی آنها كشورهای 
پیشــرفته صنعتی اما میدان عملکرد و رشد 
آنها كشورهای جهان سوم است. تحوالت نظام 
سرمایه داری در عصر شركت های چندملیتی 
پس از جنگ بین الملل دوم موجب شــد كه 
مباحث مربوط به امپریالیسم سرمایه داری از 
قالب سنتی خود كه مبتنی بر روابط زورمداری 
و استعمار كالسیک میان كشورهای صنعتی و 
قدرتمند و كشورهای تحت سلطه بود، خارج 
شود و بر محور جدید توسعه یافتگی كشورهای 
صنعتی و توسعه نیافتگی كشورهای جهان سوم 

قرار گیرد.
ایــن تحوالت خــود تحت تأثیــر نابرابری 
در زمینه توزیع قــدرت اقتصادی و صنعتی 
میــان ایــن دو دســته از كشــورهای زیان 
كشــورهای جهان سوم و ناشــی از عملکرد 
نظام سرمایه داری در دوران چندملیتی هاست 

كه عامــل محدود كننده ای بــرای حاكمیت 
دولت های جهان سومی در روابط بین المللی به 
شمار می آید، زیرا پس از دستیابی به استقالل 
سیاســی، قدرت كشــورها در صحنه روابط 
بین الملل با توجه به میزان توســعه یافتگی و 

وابستگی آنها ارزیابی می شود.
مي تــوان فرض كرد كه همه كشــورها در 
ابتدا به طور یکســان از امکانات بالقوه برای 
پیشرفت و توسعه برخوردار بوده اند تا برابری 
آنها از حیث قــدرت اقتصادی و صنعتی در 
روابط بین الملل در درجه نخســت ناشي از 
شرایط تاریخی و اقتصادی بوده است؛ سلطه 
نظام سرمایه داری بر روابط بین الملل از دوران 
مركانتیلیسم قرون ۱۵ و ۱6 موجب شد كه 
رفته رفته امکانات رشــد و توسعه بسیاری از 
جوامع به كشورهای در حال پیشرفت آن زمان 
منتقل شود. در عصر سرمایه داری صنعتی در 
ســایه تک محصولی بودن كشورهای عقب 

مانده و تقســیم بین المللی كار، تولیدات از 
مدار اقتصاد ملی این كشورها خارج شده و در 
دوران سرمایه داری انحصاری سرمایه گذاری ها 
به صورت موثرترین عامل وابستگی كشورهای 
تحت سلطه به نظام ســرمایه داری در آمده 
است؛ ســرانجام در عصر چندملیتی ها این 
نابرابری ناشی از عامل تکنولوژی است كه بر 
پایه آن كشورهای دنیا به دو گروه كشورهای 
پیشــرفت و تولید كننــده و كنترل كننده 
تکنولوژی و كشورهای مصرف كننده و وابسته 
به تکنولوژی تقســیم شده اند. در این رابطه 
آندره گوندر فرانک اقتصاددان و تئوری پرداز 
معتقد است كه تئوری جامعه دوگانه نادرست 
اســت. از نظــر وی توســعه نیافتگی نتیجه 
مناسبات اقتصادی سیاسی نابرابر كشورهای 
در حال توسعه به صورت ماهواره و كشورهای 

پیشرفته متروپل است.«
پس از پایان دوران استعمار كالسیک بویژه 
بعد از جنگ جهانی دوم به حاكمیت كشورهای 

جهان سوم در روابط بین المللی عمدتا متوجه 
دستیابی به مرزهای توسعه یافتگی و زدودن 
آثار به جامانده از دوران ســلطه اســتعماری 
بوده است. در چنین شرایطی، به علت تغییر 
اوضاع بین المللی محدودیت های پدید آمده 
برای تداوم استعمار كالسیک، استعمار سنتی 
جــای خود را به امپریالیســم نامرئی داد كه 
شركت های چندملیتی ابزارهای اصلی آن به 

شمار می آیند.
قابل ذكر است كه پس از جنگ بین الملل دوم 
 اصطالحاتی همچون »كشورهای درحال توسعه«

وارد فرهنگ سیاسی شده است. به نظر می آید 
علت كاربــرد این اصطالح بــرای القای این 
نکته بوده كه نظام ســرمایه داری غرب توان 
كمک كردن به این كشورها برای رسیدن به 
توســعه را دارد و در نتیجه كشورهای جهان 
سوم همچنان باید به نظام سرمایه داری غرب 
چشم داشته باشند زیرا بنا به اعتقاد بسیاری 



از نظریه پردازان و پژوهشگران در زمینه مسائل 
توسعه، ابزارهای اصلی توسعه عبارت است از 
تکنولوژی و سرمایه كه انحصار آن در اختیار 

قدرت های بزرگ صنعتی است.
نظــرات  از جنــگ جهانــی دوم،  پــس 
خوشبینانه ای در مورد نقش نظام سرمایه داری 
غرب و توان چندملیتی ها ایراد شد و این گمان 
را پیــش آورد كه دوران جدیدی از همکاری 
جایگزین نظــام تقابل گرای قبلی شــده كه 
عامل مؤثری در پر كردن شکاف عمیق میان 
كشورهاست و مي تواند محور اصلی همکاری 

و ثبات بین المللی به شمار آید.
كمیســیون اقتصادی سازمان ملل متحد در 
ارتباط با كشورهای آمریکای التین جهان را به 
دو بخش مركزی صنعتی و پیرامونی كه مواد خام 
تولید می كنند، تقسیم كرد و بر این نظر بود كه هر 
دو جهان مي توانند از طریق به حداكثر رساندن 

تولید، از درآمد و مصرف منتفع شوند. 

اما چندملیتی ها نه تنها نتوانستند به چنین 
آرمانی جامه عمل بپوشانند بلکه به نابرابری 
در زمینه اقتصادی و صنعتی و عمیق تر شدن 
شکاف میان این دو دسته از كشورها افزودند. 
جلوگیری از دستیابی كشورهای جهان سوم به 
تکنولوژی های تولیدی و بستن راه انتقال آن و 
سوق دادن این كشورها به سوی تکنولوژی های 
مصرفی با نوع جدیدی از تقســیم بین المللی 
كار، با احداث شــعب واحدهــای تولیدی از 
به صورت  طریق سرمایه گذاری های مشتری 
صنعت مونتاژ و از راه قرار دادن امکانات مالی 
این كشورها در خدمت تولیدات شركت های 
چندملیتی، نظارت بر تولیدات و فعالیت های 
صنعتی كشــورهای جهان سوم و فلج كردن 
امکانــات و از مــدار خارج نمــودن تولیدات 
اســتراتژیک این جوامع تاجایــی كه امروزه 
كشــورهای جهان ســوم نیازمند محصوالت 
كشاورزی كشــورهای صنعتی شــده اند، از 

جملــه اقدامــات چندملیتی ها بوده اســت. 
استفاده جوامع توسعه یافته از نیروی كار ارزان 
كشورهای جهان سوم، خصوصا در طول دهه 
۱9۷۰ و تسلط بر بازار های داخلی این كشورها، 
امکانات رشد و توسعه كشورهای جهان سوم 
را عمال فلج كرده اســت. پالوا معتقد است كه 
سیستم بین المللی كاردر عصر چندملیتی ها 
به تخصیص صنایع به زیان كشورهای درحال 
توســعه است. درحالی كه كشورهای صنعتی 
ســرمایه خود را بر صنایعی كه آینده دارند، 
متمركز می كنند، كشور های در حال رشد با 
شــاخه ای از تولید باقی می مانند كه از سطح 
تکنولوژی ها پایین تر و احتمال رشد كمتری 

دارند.
به اعتقاد مارسل مرل سلطه چندملیتی ها در 
حوزه تولید سرمایه گذاری و بازار و نوع جدیدی 
از تقســیم بین المللی كارخود منجر به نوعی 
پیمان استعماری میان این دو دسته از كشورها 

گردیده اســت. پیامد عملکرد چندملیتی ها در 
جهان سوم عمیق تر شدن شکاف میان كشورهای 
توسعه یافته صنعتی و توسعه نیافته جهان سوم 
بــوده و در نتیجه نابرابــری در روابط میان این 
كشورها بیش از گذشته افزایش پیدا كرده است. 
نظام بین المللی كه تا اواخر دهه ۱96۰ متأثر از 
تصادمات و برخوردهای شرق غرب بوده از دهه 
۱9۷۰ عمدتا از مسائل جهان سوم و گشوده شدن 
جبهه دیگری در نظام تقابل گرایی پس از جنگ 
دوم جهانی اثر پذیرفت. تشکیل كنفرانس الجزایر 
در ســال ۱9۷3 كه در آن عملکرد شركت های 
چندملیتی به ضرر كشور های جهان سوم ارزیابی 

شد تبلوری از این وضع است.

 قانون برای چندملیتی ها
از ایــن زمان تالش هایی چه در زمینه ارائه 
تئوری هــا و نظریات و چه در عرصه عملی در 
محافل بین المللی صورت گرفت. تحت تأثیر 

پیامدهای تحوالت بین المللی و شکاف بیش 
از پیش شــمال- جنــوب در دهه ۱9۷۰ بود 
كه نظریه »فروپیوســتگي« به عنوان مکتبی 
با اندیشــه ساختاری جهان گرایی مطرح شد، 
كــه هدف آن تبیین شــکاف موجــود میان 
كشور های ثروتمند و فقیر جهان بود. از زاویه 
نظریه پــردازان مکتب فرو پیوســتگی رابطه 
شمال )مركز( با جنوب پیرامون نام رابطه ای 
مبتنی بر همکاری و منافع متقابل بلکه نشانگر 
تبعیت جنوب از شمال و بهره كشی شمال از 
جنوب اســت. گزارش سازمان ملل متحد در 
ســال ۱9۷6 تحت عنــوان »آینده اقتصادی 
جهــان« اظهار می دارد كه ۵۰ درصد كاهش 
شــکاف درآمدی بین كشــورهای صنعتی و 
فقیر در ســال ۲۰۰۰ محتاج آن است كه اوال 
تغییرات بنیادی در زمینه اجتماعی، سیاسی، 
صنعتی در كشــورهای درحال توسعه صورت 
گیرد. دوم، تغییرات اساسی در نظم اقتصادی 
بین المللی به وقوع پیوندد. در عرصه عمل در 
ســازمان ملل متحد از طریق كنفرانس ملل 
متحد برای توســعه و تجارت در سال ۱968 
كمیسیون شركت های چندملیتی ایجاد شد تا 
مسائل راپیگیری كند و پیش نویس قواعد نحوه 
برخورد با شركت های چندملیتی توسط همین 
كمیسیون تهیه شد كه شامل مطالب زیر بود:
نفود شركت ها در سایر كشورها، مسئولیت 
شركت ها در رعایت حاكمیت و قوانین كشوری 
كه در آن فعالیت دارند، خودداری از دخالت 
در امور داخلی دولت میزبان و عدم ارتشــا و 

فاسد كردن كارمندان رسمی دولتی.
در ســال ۱986 مجمع عمومی سازمان ملل 
متحــد در قطعنامه شــماره ۱۲8 در اجالس 
چهل و یکم اعالمیه حقوق توســعه را تصویب 
كرد. با این همــه چندملیتی ها هنوز از نفوذ و 
اقتدار غیرقابــل انکاری برخوردارند. تالش های 
یاد شده نه تنها عملکرد چندملیتی ها در جهان 
سوم را منطبق با منافع ملی و حاكمیت ملی این 
كشورها ناسازگار ساخته بلکه كشورهای جهان 
سوم بیش از گذشته تحت سیطره چندملیتی ها 
در آمده اند، به گونه اي كه باید مسائل داخلی خود 
را نیز با منافع این شركت ها منطبق و به نوعی از 
اعمال حق حاكمیت در سرزمین خودشان به سود 
شركت های چندملیتی چشم پوشی كنند. نمونه 
روشن این امر قرارداد چندجانبه سرمایه گذاری 
MAI اســت كه از سال ۱99۵ در میان اعضای 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD به 
مرحله اجرا در آمد كه بر اســاس آن كشــورها 
متعهد شده اند از سرمایه گذاری های خارجی در 
برابر انقالب ها اعتراضات مردم، اعتصابات كارگری 
یا تحریم كاالهای خارجی توسط مردم و مسائلی 

از این دست حمایت كنند.
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مروری بر اقتصاد سیاسی چندملیتی ها 

شرکت های چندملیتی؛ از تئوری تا عمل

عمر بنگاه هــای چندملیتی اگرچه تاریخ 
درازی ندارد اما در همین مدت كم حضور آنها، 
تأثیرات زیادی را بر شرایط اقتصادی و سیاسی 
جهان داشــته اند. پایان جنگ جهانی دوم و 
رشد سریع تجارت بین الملل، فرصت مغتنمی 
را پدید آورد تا برخی بنگاه های تولیدی، اندازه 
و قدرت اثرگذاری خود را تســریع بخشند و 
در این میان دولت ها، حامیان اثرگذاری بودند 
كه توانستند مسیر رشد آنها را هموار كنند. 
هرچند نفوذ بنگاه های چندملیتی هنوز نقطه 
ابهامی برای مکاتب اقتصادی است و برخی 
آنهــا را تکفیر و برخی دیگر تایید می كنند، 
اما در نگاهی برطرفانه، باید اعتراف كرد كه 
این شركت ها نقش بسزایی در تحول اقتصاد 

جهان داشته اند.   

 گذاری بر چندملیتی ها
به همــان اندازه كه برخی پیشــرفت ها 
مســیر رشــد تجارت بین المللی و جریان 
سرمایه را در چند دهه اخیر هموار كرد، به 
همان اندازه تشکیل شركت های چندملیتی 
حائز اهمیت است. شركت های چندملیتی 
عبارتند از یک شــركت و یــا تصدی كه 
رهبری و یا كنترل فعالیت های تولیدی را 
در بیشــتر از یک كشور به عهده دارد. این 
شــركت های بزرگ كه بیشتر مشتمل بر 
كشــورهای آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن و 
همچنین كشورهایی كه به تازگی در مسیر 
صنعتی شده هســتند نظیر كره جنوبی، 

تایوان و برزیل. حضور این شركت ها فرصت 
بی نظیری را برای تعدادی كشــورهای در 
حال توسعه فراهم كرده است اما به همان 
میزان مشــکالتی را نیــز گریبانگیر آنها 

كرده است. 

 رشد سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری های مســتقیم  خارجی در 
 كشــورهای جهان ســوم با ســرعت زیادی 
توسعه یافته است. میزان این سرمایه گذاری ها 
ســاالنه بالغ بــر ۲.4 میلیارد دالر در ســال 
۱96۲ به ۱۱ میلیارد دالر در ســال ۱98۰ و 
3۵ میلیارد دالر در ســال ۱99۵ و در نهایت 
افزایش به ۱۲۰ میلیارد دالر در سال ۱99۷ 
بود تقریبا 6۰ درصد آن به آسیا انتقال یافت. 
آفریقا كمتر از 3درصد این ســرمایه گذاری ها 
را بدست آورد و كشور های كمتر توسعه یافته 
كمتر مابقی این سرمایه ها را جذب خود كردند.
تعجب برانگیز نخواهد بود كه اگر این واقعیت 
را اظهار كنیم كه جریان ســرمایه شــخصی 
بیشتر به كشــورها و یا مناطقی تمایل نشان 
می دهد كه در آنجا بیشتر مسئولیت ها برعهده 
دولت هاست چراكه در این صورت درآمد مالی 
بیشتری كســب می كنند و از سوی دیگر در 
مناطقــی كه بدهی و اوراق قرضه زیاد، دولت 
ناپایدار و متزلــزل، اصالحات مالی اقتصادی 
جدید در حالت شروع باشند، سرمایه گذاران 
احساس خطر كرده و از سرمایه گذاری در این 
مناطق تبــری می جویند. این نکته قابل ذكر 

است كه شركت های چندین ملیتی به دنبال 
توسعه تجارت نیستند بلکه هدف اصلی آنها 
افزایش یا بیشینه كردن بازده سرمایه است، از 
همین رو بیشتر از 9۰درصد سرمایه گذاری های 
سیســتم جهانــی در كشــور های صنعتی و 
كشــور های در حال توســعه جهان ســوم 
صورت می گیرند. شركت های چندین ملیتی 
)MINC( در جستجوی فرصت های خوبی 
برای بدست آوردن سود هستند. آنها اهمیتی 
به موضوعاتی چون مشــکالت، نابرابری ها و 

كاهش بیکاری ندارند.

 تأثیرات چندملیتی ها بر متغیرهای 
اقتصاد کالن

 )MNC( سطح استخدام توسط این شركت
در كشــورهای در حال توســعه پایین اما رو 
به افزایش اســت. امکانات اســتخدام بیشتر 
در بخش های دســتمزد زیاد و مدرن شهری 
دیده می شــود. باوجود كم اهمیت بودن این 
میزان استخدام در مقایسه با سطح استخدام 
عمومی، این شــركت ها موجب بروز یک اثر 
غیرمتوازن در شــهر ها كــرده كه نتیجه آنها 
افزایش نرخ مهاجرت نیروی كار به شهرهای 

بیشتر شده است.
سرمایه گذاری های مستقیم خارجی عالوه بر 
انتقال سرمایه و تاسیس كارخانه های محلی در 
كشــور های رو به توسعه، تأثیرات دیگری نیز 
دارند. این شركت ها با فناوری تولیدی، روش های 
مدیریت )یا فلسفه مدیریت( و تجربه های متعدد 



تجاری، محدودیت های بازاریابی و پدیده های 
انتقال قیمت گذاری به سیستم حکمرانی كشور 
مورد هــدف انتقال می دهند. این شــركت ها 
بیشــتر در سلسله فعالیت های مصرف، فعالند 
 كه بیشتر با رشد و انتظارات كشورهای میزبان 

مطابقت ندارد. 

 شرکت های چندین ملیتی: وسعت، 
نمونه ها و اشکال

دو مشــخصه مهــم یا اصلی شــركت های 
چندین ملیتــی عبارتند از: وســعت و انجام 
فعالیت های وسیع جهانی و همچنین نظارت 
این فعالیت هاســت كه توســط كمپانی های 
بزرگ مادركنترل می شوند. این شركت ها در 
جهانی سازی تجارت یک قدرت بزرگ اند، 3۵۰ 
شركت بزرگ بیشتر از4۰ درصد تجارت جهانی 
را كنترل می كنند و در تولید، توزیع و فروش 
بســیاری از اجناس در كشور های توسعه یافته 

سلطه دارند. )به طورمثال تنباكو، وسایل برقی 
و لباس(، تقریبا ۲۵درصد محصوالت تبادالت 
بین المللــی كــه عبارتند از: فروش وســایل، 
تولیدات از یک كشور به كشور دیگر را انتقال 
می دهند. كمپانی های جهانی در هر گوشــه 
جهان در جست وجو فرصتی هستند تا رقبای 

یکدیگر را زمین گیر كنند.
حجم فروش بسیاری از شركت های چندین 
ملیتی در افزایش ســطح تولیــدات ناخالص 
داخلی )GDP( كشور های پیشرفته و به ویژه 
كشورهایی آنها در آن فعالیت می كنند، نقش 
مهمــی بازی می كنند. به طــور مثال كمپانی 
بزرگ )General motors(، ســود حاصل 
از فــروش این كمپانی در ســال ۱994 یک 
درصــد افزایش در تولیــدات ناخالص داخلی 
تركیــه و دانمارک داشــت، در حقیقت این 
عبــارت از فروش غیرخالــص بود كه موجب 
 افزایش تولیــدات ناخالص همه و به خصوص

۷ كشور )چین، هند، برازیل، اندونزی، مکزیک، 

آرژانتین، و كره جنوبی( شد. پنج شركت بزرگ 
چندیــن ملیتی عواید خــود را برای افزایش 
تولیدات ناخالص داخلی كشور های توسعه یافته 
كه شــامل سوئیس، استرلیا، ســوئد، كانادا و 
بلژیک اســت باهم یکی كردند. موضوع مهم 
دیگر این است كه عواید فروش این كمپانی ها 
بیشتر از سود 48 كشور كمتر توسعه یافته بود. 
اگــر ۱۵۰ نهاد بزرگ اقتصــادی) هم كمپانی ها 
و هم كشــورها( را بررسی كنیم ، درخواهیم یافت 
كه بیش از 86درصد این شــركت ها چندین ملیتی 
بودند، در جست وجوی اندازه گیری قدرت اقتصادی 
كمپانی های بزرگ در مقابل كشور ها مکررا به حالتی 
می رســیم كه اهداف كمپانی ها و ممالک در برخی 
موارد باهم متناقض اســت. بدین ترتیب این مسأله 
قابل توجه است كه در پی میزان قدرت مجموعی این 
 شركت ها، فروش مجموعی شركت های چندملیتی 
به همراه نمایندگی های خارجی آنها در سال ۱99۵ 
به ۷ تریلیون دالر رسیده بود كه بیش از صادرات همه 

جهان و برابر با تولیدات ناخالص ملی ایالت متحده بود.
توسعه فروش شــركت های چندملیتی در 
كشــور های خارجی 3۰ درصد بیشتر از رشد 
صادرات بود. با وجــود حدودی بودن تحلیل 
این ارقــام، بازهم مي توان ادعا كرد كه قدرت 
اقتصادی شركت های چندملیتی بزرگ وجود 
مقایسه با كشورهای پیشــرفته بزرگ بازهم 

بسیار مرتبطند.
ارقام دارایی ســال ۱994 تمركز كمپانی های 
صنعتی را در كشور های محدود نشان می دهد. 
در جذب كمپانی های بزرگ صنعتی آمریکا درجه 
اول ) 44 از ۱۰۰ كمپانی بزرگ( را در حالی ژاپن 
با ۱8 كمپانی در درجه دوم قرار دارد و همچنان، 
۷ كمپانــی تحت نفوذ آلمــان، 6 كمپانی تحت 
نفوذ انگلستان و ۵ كمپانی تحت نفوذ فرانسه، 4 
كمپانی تحت نفوذ كره جنوبی، 3 كمپانی تحت 
نفوذ ایتالیا، 3 كمپانی دیگر تحت نفوذ كانادا، ۲ 
كمپانی تحت نفوذ هلند و ۱۰ كشور دیگر هركدام 

یک، یک كمپانی را تحت نفوذ خود داشتند.

 درآمد چندملیتی ها
در سال ۱994 فروش ناخالص ۱84 كمپانی 
صنعتــی بالغ بر ۵ میلیارد دالر بود. در همین 
سال گزارش بانک جهانی نشان داد كه از جمله: 
۱۰8 كشور در حال توسعه ۵6 كشور پایین تر از 
۵ میلیارد دالر تولیدات ناخالص داخلی داشتند، 
در آمریکا التین از جمله ۱8 كشــور 6 كشور 
آن و در آفریقا از جمله 3۷ كشــور ۲۱ كشور 
 آن دارای تولیــدات ناخالــص داخلی كمتر از

۵ میلیارد دالر بودند، در نهایت در این گزارش 
۷۰ كشور كوچک شامل سوریه دیده كه نشان 
می دهــد كه رقم ۵ ملیون دالر تولید ناخالص 
داشته اند. هر اندازه كه شركت های چندملیتی 
بزرگ تر شده اند به همان اندازه سهم بیشتری را 
در تعیین اوضاع سیاسی  و اقتصادی داشته اند. 
كشورهای همین قدرت اقتصادی و سیاسی آنها 
به طور برجسته توسط انحصار این شركت ها، 

تحت مالکیت قرار گرفته شده است.
ایــن واقعیتــی انکارناپذیر اســت كه این 
شــركت ها قصد دارند تــا در بازارهای بزرگ 
تولیدات جهانی كه توسط فروشندگانی محدود 
اداره می شوند فعالیت های خود را انجام دهند. 
این حالت بــرای آنها توانایی انحصاری كردن 
ســود و قیمت ها را می دهــد و در عین حال 
عرضه خود را با همیاری ســایر كمپانی های 
دیگــر كنترل كرده و ظرفیت های رقابتی این 
بازارها را توسط تکنولوژی جدید، مهارت های 
خصوصــی، اختالف تولیدات و در نظر گرفتن 

سلیقه مشتریان محدود می كنند.
شركت های بزرگ چندملیتی دارای چندین 
شاخه و نمایندگی های خارجی هستند. نزدیک 
به ۲۰۰ شركت متمم در ۲۰ كشور و یا بیشتر 
از آن دارند. از 6 شركت بزرگ 4 شركت آن در 
آمریکا پایه گذاری شده اند كه  تقریبا 3۰درصد 
نمایندگی هــای خارجی تاســیس شــده اند. 
ایالت متحده كــه ۷۵ درصد اعضای خارجی 
شــركت های چندملیتی توســط كشور های 
ژاپن، انگلستان، آلمان و ایاالت متحده آمریکا 
كنترل می شود، بررسی های سال ۱996 نشان 
می دهد كــه از مجموع ســرمایه گذاری های 
شركت های چندملیتی بیش از 3 تریلیون دالر 
شده است كه اضافه تر از ۷۰درصد ملکیت های 
آن شــركت ها هســتند كه در این پنج كشور 
موقعیت دارند، یک ســوم این شــركت ها در 
كشــور های توسعه یافته قرار دارند. كشورهای 
كمتر توسعه یافته نظر با توجه حجم اقتصادی 
كه دارند، احساس نیاز شدیدی به حضور آنها 
در كشور خود دارند. بخصوص تولیدات نفتی 

و تولیدكننده های بزرگ زراعتی است.
از نقطه نظر تاریخی شــركت های چندین 
ملیتــی به خصــوص آن شــركت های كه در 
كشــور های روبــه توســعه فعالیــت دارند، 
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بیشــتر تمركز آنها بر صنایــع اولیه و خام یا 
اســتخراجی اســت. در حال حاضر برآوردها 
ذخایر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی برای 
فعالیت های صنعتی و خدمات ۵۰ درصد نشان 
می دهد، در حالی كه مواد نفتی و معادن هریک 
33 درصد و ۷ درصد را تولید می كند. گرچه در 
این اواخر عملیات تولیدی و خدمات )بانک ها 
و هتل وغیره( ســهم زیادی را در فعالیت های 

MNC گرفته است.

 سرمایه گذاری های خصوصی خارجی: 
موافق و مخالف

مصــرف و ســرمایه گذاری های خارجی در 
سایه توســعه اقتصادی همچنان محل بحث 
اســت اما اگــر نگاهی دقیق بــه این مباحث 
نشان می دهد مخالفت در برابر این شركت ها 
در اثر تحت تأثیــر قرار دادن تراكم اقتصادی 
 ســرمایه گذار ها تولیــدات ناخالــص داخلی 
پس انداز ها، رشد سطح صنعت نبود )اگر چه این 
مخالفت ها همین حاال وجود دارد( بلکه بیشتر 
مربوط به مفهوم اساسی اقتصادی و اجتماعی 
كه فعالیت هــای مختلف به طورمثال در مورد 
اقتصاد قوی و سیاسی توسعه طوری كه همه به 
فعالیت های گوناگون MNC را توجه می كند. 
به عبارت دیگر تأثیرات اختالف در مورد نقش 
سرمایه گذاری های خصوصی خارجی و تأثیرات 
آنها ریشــه خود را در عدم موافقت به ارتباط 
اســتفاده از طبیعــت و روش و خاصیت یک 

پروسه توسعه خالصه می شود.
مباحــث اقتصــادی طرفــدار بــازار آزاد، 
ســرمایه گذاری خصوصی را مرتبط با رشــد 
پس انداز داخلی عنوان می كند اما حال كه نرخ 
پس انداز به شکلی حامی تقویت سرمایه گذاری 
نیســت پس مي توان نتیجه گرفت كه قدرت 
درون زایی برای سرمایه گذاری وجود ندارد. در 
این حالت ســرمایه گذاری خارجی تنها روزنه 
امیدی اســت كه مي تواند سرمایه گذاری های 
داخلــی را تقویت كنــد. عوایــد و خالهای 
مدیریتی سرمایه گذاری های خصوصی خارجی 
صورت گرفته در تئوری های نئوكالسیک ها و 
همچنان در تئوری جدید رشد كه تعین كننده 
رشد اقتصادی است، به خوبی سرمایه گذاری 
خصوصی خارجی )كمک های خارجی( به طور 
نمونه چنین به نظر می آیند كه موجب ایجاد 
فاصله بین عرضه پس اندازهای داخلی، تبادالت 
خارجی، عواید دولت و سرمایه انسانی خواهد 
شــد، اما رســیدن به یک رویه مطلوب از این 
منابع ضرورت به رشــد و توســعه اقتصادی 
دارند، به دلیل ارائه یک مثال ســاده در مورد 
 تحلیــل خال پس انــداز و ســرمایه گذاری به 
مدل رشد هارود دومار مراجعه می كنیم كه این 
مدل یک رابطه مستقیم بین نرخ پس انداز s و 

نرخ رشد محصوالتg رانشان می دهند یعنی 
g=s/k دراینجــا k عبارت از نســبت حاصل 
ســرمایه ملی اســت اگرنسبت ســاالنه رشد 
درآمد ملی، نسبت به بازدهی سرمایه 3 باشد، 
تقاضا برای پس انداز ۲۱ درصد اســت به این 
دلیل كه s=gk اگر مقدار پس انداز داخلی به 
۱6درصد تولیدات داخلی برسد، خال پس انداز 

۵درصد است. 
اگركشور بتواند این خال ها را توسط خارجی 
)خصوصی باشد و یا دولتی( برطرف كند، این 
كشــور توانایی بیشــتر برای رسیدن به رشد 
اقتصادی خواهد داشــت. بنابراین اول از همه 
الزم به تذكر اســت كه ســرمایه گذاری های 
خصوصــی خارجــی مســاعدت های زیادی 
برای توســعه كشــورها كرده اند. كه یکی از 
ایــن كمک ها عبــارت از: رفــع خال ها میان 
سرمایه گذاری های مطلوب و تحرک پس انداز 
داخلی است. دومین مســاعدت های آنها كه 
شبیه مساعدت های اولی است از بین بردن خال 

میان اهداف و نیازمندی های تجارت خارجی 
وآن خال های كه مشتق شده باشد از مجموع 
حاصالت خالص صادرات و كمک های خالص 
خارجی، كه این یک خالی بزرگ در تبادالت 
خارجی یا تجارت هستند. جریان سرمایه های 
خصوصی خارجی به تنهایی خود نمي توانند تا 
كسری تراز تجاری را كاهش دهد، مگر فعالیت 
تصدی خارجی موجب تشــدید عایدی از راه 
صادرات شود. متاسفانه در سیاست جایگزینی 
واردات مشاهده كرده ایم كه اجازه دادن برای 
فعالیت های شركت های چندین ملیتی با وضع 
نمــودن تعرفه ها و ســهمیه های زیاد موحب 
بدتر شــدن مزیت هم تراز تجاری و هم تراز 
پرداخت ها می شود. این كسر معموال در نتیجه 
هر دو واردات ســرمایه ای و تولیدات نســبی 
)بیشتر از نمایندگی های خارجی و قیمت های 
زیاد(، دســتمزد و مدیریت، حق االمتیازات و 

نرخ بهره بیشتر نرخ بهره داخلی است.

خالی ســومی كه توسط سرمایه گذاری 
خارجی پر می شــود عبارت از خالی است 
بین عواید مالیات دولت ها و زیادتر شــدن 
مالیات داخلی توســط وضع كردن مالیات 
سود شركت های چندین ملیتی و اشتراک 
در فعالیت های داخلی شــان، كشور های 
كمتر توســعه یافته به این فکر می افتد تا 
اگر بتوانند منابع مالی مردم را به پروژه های 

توسعه ای به كار ببرند. 
خــالی چهــارم همچنان خــالی بین 
مدیریت، تصــدی، تکنولــوژی و تجارب 
وجــود دارد كه احتمال آن می رود كه این 
خال ها توسط فعالیت های شركت خصوصی 
خارجی بیشتر خواهد شد. این شركت ها، 
تنها منابــع مالی خصوصــی چندملیتی 
وكمپانی های جدید را به كشــورهای فقیر 
انتقال نمی دهند بلکــه آنها مقدار زیادی 
از دیگر موارد كه شــامل تجارب مدیریت، 
توانایی متصدیت و تکنولوژی جدید است 

را به این كشورها انتقال می دهد. این انتقال 
بعدها مي تواند آموزش داده شــود و انجام 
دادن كارهای عملی انتقال یابد. شركت های 
چندین ملیتی مي توانند مدیران جدید را 
آموزش دهند تا آنها با آگاهی نســبت به 
این كه چطور مي توانند بانک های داخلی 
را با بانک های خارجی پیوند دهند و چطور 
خود را با بازارهای جهانی توسعه بخشند، در 
داخل كشورهای توسعه نیافته، فعال شوند. 
همین شركت های چندین ملیتی با خود 
طریقه هــای جدید برای فرآیندهای تولید 
و همچنین انتقال آنها توسط ماشین آالت 
مدرن )جدید( و همچون دیگر وســایل را 
به كشور های نادار سرمایه داری جهان سوم 
انتقال می دهند. طوری تصور می شــد كه 
همین انتقــاالت علم، تجارب و تکنولوژی 
جدید برای كشورهای گیرنده هم مطلوب 

و هم موثر تمام خواهد شد.



تولیدکنندگان کوچک در مقابل غول های بزرگ 

انتقال فناوری در لوای سرمایه گذاری خارجی

حضور شركت های چندملیتی در هر اقتصادی، 
مي تواند نوید بخش توسعه فناوری تولید و ارتقای 
بهره وری نیروی كار باشد. با این حال، نحوه ارتباط 
این شــركت ها با بنگاه های داخلی و همچنین 
چگونه قرار گرفتن آنها در سیســتم اقتصادی 
كشور، نکته حائز اهمیت و مهمی است. از این رو 
الزم اســت تا ابعاد مثبت حضور شــركت های 
چندملیتی تبیین و برای فعالیت آنها برنامه ریزی 
شود، به گونه اي كه دستاوردهای اقتصادی آنها، 
تأثیر مثبتی بر متغیرهای كالن اقتصادی داشته 
باشد. در این رابطه از نگاه اقتصاد خرد، نخست باید 
تأثیرات این شركت ها بر بازار داخلی و بنگاه های 
محلی بررســی شود، و پس از آن بهترین روش 
جذبی كه بتواند سازگار با مشخصه های اقتصاد 

كالن داخلی باشد، اجرا شود. 
انتقال و اكتســاب فناوری مقوله ای پیچیده 
اســت كه هم از نظر علمی و هم از جنبه های 
فرهنگی سیاســی و اقتصادی سال هاست كه 
تنها كشورهای در حال توسعه، بلکه بسیاری از 
مجامع پژوهشی غرب و سازمان های بین المللی 
را به خود مشغول كرده است. امروزه، با توجه به 
این كه سطح فناوری ها در كشورهای پیشرفته و 
در حال توسعه فاصله قابل مالحظه ای دارد، برای 
كاستن فاصله فناوری كشورهای پیشرفته و كمتر 
توسعه یافته، انتقال و یادگیری فناوری یک الزمه 
انکارناپذیر است. با مطالعه سابقه توسعه كشورهای 
درحال توســعه، خصوصا كشورهای شرق آسیا 
مالحظه می شود كه آنها در مسیر توسعه خود 
برای تســریع در حل مشکالت بخش صنعت، 
بنیان فناوری كشــور خود را از طریق یادگیری 

آن از سایر كشورهای توسعه یافته تقویت كرده و 
سپس با ایجاد زیربنای اقتصادی مناسب درصدد 
تقویت مراكز دانشگاهی و پژوهش خود برآمده اند. 
براساس ادبیات علمی، بخشی از انتقال فناوری 
بین كشــورها به شکل سرمایه گذاری مستقیم 
یک شركت خارجی در بازار سایر كشورها انجام 

می شود. 
در این میان، شــركت های چندملیتی نقش 
مهمــی را در انتقال فنــاوری در بین مرزهای 
كشورها بر عهده دارند و در سال های اخیر این 
مکانیزم بــه دالیل مختلف اقتصادی و فناورانه 
رشد قابل مالحظه ای داشته است. شکل گیری 
شركت های چندملیتی نه تنها براساس داشتن 
مزیت در دانش و مدیریت فناوری اســت بلکه 
دارای قدرت بازاریابی و دسترسی به پتانسیل های 
بازار جهانی، برخورداری از مراكز تحقیقاتی در 
مناطق مختلف جهان و نیز سیستم متمركز در 
تصمیم گیری، ارتباطات و منابع نیز هستند تا 
بتوانند توانایی های فناورانه موجود در یک منطقه 
جغرافیایی را برای حل مشکل با استفاده در یک 
موقعیت ایجاد شده در منطقه دیگر بکار گیرند. 
شركت های چندملیتی كه قسمت عمده ای از 
جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بر عهده 
دارند، منابع اصلی انتقال فناوری در این مکانیزم 
هســتند. با توجه به موارد مطرح شده، بررسی 
نتایج و نقش های مثبت یا منفی سرمایه گذاری 
خارجی مي تواند موجب بهبود سیاست های كشور 
در جذب سرمایه گذاری خارجی و مهم تر از آن 
چگونگی تعامل با شركت های چندملیتی در این 

گونه همکاری ها شود.

 سرمایه گذاری خارجی و ابهامات آن
شــركت ایرانســل به عنوان یکی از مهم ترین 
ســرمایه گذاری های خارجی كشور در دهه اخیر، 
انجام شده است. با این حال در این بررسی باید به 
سواالت زیر پاسخ داد. سرریز سرمایه گذاری شركت 
ام تی ان بر اپراتورها و تأمین كنندگان صنعت تلفن 
همراه كشــور از طریق چه مکانیزم هایی صورت 
می گیرد؟ محتوای سرریز فناوری از طرف ام تی ان 
چه میزان دارای ماهیت دانش مدیریتی و چه میزان 

دارای دانش فناورانه بوده است؟
مبانــی نظری بنابر تعریف ســازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه شركت های چندملیتی، شركت ها 
با دیگر نهادهایی هستند كه در بیش از یک كشور 
مستقر شده باشند و برخی فعالیت های تولیدی خود 
را در خارج از كشور مبدا انجام دهند و طوری به هم 
مرتبط شده اند كه منابع و فعالیت های تولیدی شان 
با هم هماهنگ هســتند. در این تعریف منظور از 
شركت با نهاد در كشــور مهمان، همان شركت 
مادر و منظور از شــركت با نهاد در كشور میزبان 
 همان شعبه خارجی است. شركت های چندملیتی 
به خاطر دارا بودن خصوصیات زیر نقشی حیاتی در 
توسعه فناوری بین المللی ایفا می كنند. شركت های 
چندملیتی معموال به صنایع انحصاری خاص تسلط 
دارنــد كه در آن صنایع، اهمیت بازاریابی فناوری 

دیده می شود. 
از سوی دیگر محصوالت شركت های چندملیتی 
معموال جدید، پیشــرفته و مورد توجه مشتریان 
هســتند و اغلب به محصوالت، درآمد باال تأكید 
می كننــد و از تکنیک های مدرن بازاریابی كمک 
می گیرند. تکنیک ها و فناوری های مورداستفاده 
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بــرای تولیــد در شــركت های چندملیتی اغلب 
پیشرفته ترین فناوری ها در زمینه مورد فعالیت آنها 
 اســت. با توجه به این خصوصیات، كشورها برای 
پر كردن شکاف فناوری خود و دستیابی به توسعه 
فناوری ویژه برای كشــورهای درحال توســعه به 
برقراری ارتباط با شركت های چندملیتی مبادرت 
می ورزنــد كه بدون وجود ایــن ارتباط نمی توان 

به فرآیند توسعه فناوری این كشورها امیدوار بود.

 مفهوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی
در ادبیات اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
بدین صورت تعریف می شــود كه سرمایه گذاری 
خارجی فرآیندی است كه در آن افراد حقوقی یک 
كشور )كشور منبع(، مالکیت تجهیزات یک شركت 
از كشــور دیگر را بدست می آورده با هدف این كه 
كنترل تولید، توزیع و دیگر فعالیت های آن شركت 
را به دست آورد.  بنا به گزارش آنکتاد سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی نوعی ســرمایه گذاری است كه 
دربرگیرنده ارتباط بلندمدت است و منافع و كنترل 
پایداری را برای افراد حقوقی یک كشور )سرمایه گذار 
خارجی با سازمان مادر( در اقتصاد یک كشور دیگر 

ایجاد می كند.
با توجه بــه این تعاریف مي تــوان دریافت كه 
مهم ترین ویژگی سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در واژه كنترل و كنترل منافع نهفته است و درواقع 
این خصوصیت موجب تمایز بین ســرمایه گذاری 
مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در سهام می شود. 
آثار ســرریز شــركت های چندملیتی از طریق 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی را مي توان در 
دو ســطح خرد و كالن مورد بررســی قرار داد. در 
سطح خرد، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
روی بنگاه های اقتصادی مطرح شده و سرریزهای 
فناوری از سرمایه گذار خارجی به شركت های داخلی 
مورد بحث قرار می گیرند. در ســطح كالن تأثیر 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مسائل اقتصادی، 
سیاسی، فرهنگی كشــور میزبان مورد بحث قرار 
می گیرند. در سطح خرد، سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی موجب ایجاد ســرریز فناوری از شــركت 
خارجی سرمایه گذار به شركت های داخلی می شود. 
بنابراین سرریز فناوری را مي توان بدین شکل تعریف 
كرد: سرریز فناوری عبارت است از فرآیند اكتساب 
فناوری )مســتقیم و غیرمستقیم به دلیل حضور 
شركت های چندملیتی در كشور میزبان كه معموال 
این حضور از طریق فرآیند جذب ســرمایه گذاری 
خارجی توسط این شركت ها اتفاق می افتد. همچنین 
به بهره مند شــدن كشــورهای میزبان از دانش و 
فناوری انتقالی شركت های چندملیتی به شركت های 
وابسته كه ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

است، سرریز فناوری اطالق می شود. 
با توجه به ادبیات موضوع، سرریزهای فناوری را 
مي توان به چهار دسته تقسیم كرد: تأثیر تقلیدی، 
تأثیر رقابتی، تأثیر ارتباطی و تأثیر آموزشی. تحقیقی 

در ســال ۲۰۱۰ توسط یوایوان به سرریز عمودی 
كه همان ارتباطات با تأمین كنندگان است تأكید 
كرده است، همچنین بیان می كند كه شركت های 
چندملیتی اثرات مثبتی بر بنگاه های محلی در بازار 
صادرات می گذارند. در نتیجه به عنوان جمع بندی 
از نظر این محقق سرریز از طریق ارتباطات )ارتباط 

با تأمین كنندگان و صادرات( اتفاق می افتد.
این در حالی اســت كه سرریز سرمایه به سرریز 
»بهره وری« می انجامد چراكه حضور شركت های 
خارجی منجر به رقابت بیشتر بین صنایع محلی 
شده و شركت های محلی مجبور به استفاده كاراتر 
از فناوری هــا و منابع موجود شــوند. همچنین، 
شركت های محلی به منظور حفظ سهم بازار خود، 
مجبور به خلق فناوری های جدید می شوند. افزایش 
رقابت منجر به حذف منافع انحصاری شده و رفاه 
عمومی در كشور میزبان را افزایش می دهد. البته 
زمانی كه شركت های محلی كارایی الزم برای رقابت 
با شركت های خارجی را نداشته باشند، اثر رقابتی 

مي تواند برای كشور میزبان مضر باشد. 
در چنین مواردی، شركت های محلی از بازار حذف 
شــده و قدرت انحصاری از انحصارگران محلی به 
انحصارگر خارجی منتقل خواهد شد. تأثیر ارتباطی 
با شــركت های خارجی شامل سرریزهای ناشی از 
ارتباطات پسینی و پیشــینی است و زمانی روی 
می دهد كه شركت های خارجی به برقراری ارتباط 
با تأمین كنندگان و مشــتریان داخلی می پردازند. 
زمانی كه هزینه ارتباطات و حمل ونقل زیاد باشد، 
شركت های چندملیتی ترجیح می دهند كاالهای 
واســطه ای را از تأمین كنندگان محلی خریداری 
كنند. شركت های خارجی با تامین كنندگان محلی 
همکاری فنی داشــته و آنها را آموزش می دهند یا 
آنها را در خرید مواد اولیه به منظور حفظ كیفیت 
كاالهای واسطه ای كمک می كنند. حتی در مواردی 
كه چنین درگیری مستقیمی وجود نداشته باشد، 
تامین كنندگان محلی مجبــور به برآوردن تقاضا 
بــرای كیفیت باالتر و تحویل بــه موقع و نوآوری 
 بیشتر هســتند. البته در بســیاری از كشورهای 
در حال توسعه تولیدكنندگان داخلی به دنبال خرید 
كاالهای واسطه ای از تأمین كنندگان خارجی بوده و 
شركت های خارجی در صدد فروش كاالها و خدمات 

به بنگاه های داخلی هستند )ارتباطات پیشینی(. 
در اینجا این نکته شایان ذكر است كه رقابتی تر 
شدن صنایع داخلی و ارتباطات پسینی - پیشینی 
اثری بین صنعتــی دارد.  ورود فناوری به تنهایی 
و بــدون افزایش مهارت های مربوطه در كاركنان، 
منجر به رشد بهره وری نخواهد شد. بلکه تالش برای 
آموزش كاركنان محلی است كه بهره وری را بهبود 
می دهد. تعدادی از محققان تأثیر جابه جایی نیروی 
انسانی را اثر آموزشی نیز نامیده اند. آموزش ضمن 
خدمت مي تواند توسط شركای خارجی خریداران 
با تأمین كنندگان خارجی ارائه شــود. البته اغلب، 
شركت های محلی، كاركنان خود را برای افزایش 

كیفیت محصول به منظور رقابت با شــركت های 
خارجی آموزش می دهند. تحقیقات در كشورهای 
تازه صنعتی شده نشان می دهد كه احتمال موفقیت 
انتقال فنــاوری در صورتی كه نیروی كار پیش از 
دریافت پروژه جدید، شــروع به مطالعه، آموزش و 
ممارست كنند، افزایش می یابد. در سال ۲۰۰6 مدل 
مفهومی برای چگونگی ورود شركت های چندملیتی 
ارائه شد. این مدل بیان می كند كه اثر سرمایه گذار 
خارجی اثر فرعی است چراكه با سازمان های نوآوری 
محور مانند دانشگاه ها، مراكز تحقیقاتی و انجمن های 
صنعتی مي توان بهره روی سرمایه گذاری خارجی را 

دو چندان كرد.
از سوی دیگر شركت های چندملیتی برای به دست 
آوردن جایگاه رقابتی باال و سودآوری دست به انتقال 
فناوری می زنند و با بنگاه های محلی ارتباط برقرار 
 می كنند. بنابراین اثر فناورانه آنها بر كشور میزبان 
غیر عمدی و ناخودآگاه نیست. همچنین، مکانیزم های 
متفاوتی در ادبیات سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
شناسایی شده است، مانند ارتباطات با اقتصاد میزبان، 
تقلید فناوری استفاده از فرم های سازمانی استاندارد 
مورد استفاده شــركت مادر و دانش و مهارت های 

اكتسابی توسط نیروی انسانی.
با این حال سه ســطح از انتقال فناوری توسط 
شركت های چندملیتی را شناسایی شده است. سطح 
اول مربوط به دانش و منابع انتقالی توسط شركت 
مادر با مشتریان به شركت های فرعی در كشورهای 
میزبان است. انتقال فناوری از طرق مختلفی مانند 
كاالهای سرمایه ای، طرح های اولیه و بازدید خبرگان 
خارجی ممکن است اتفاق بیفتد. در این فرآیند لزوما 

نیروی انسانی نقشی ندارد. 
ســطح دوم در میان شــركت های فرعی اتفاق 
می افتد، زمانــی كه منابع انســانی آموزش داده 
می شــوند چه از طریق آموزش های رسمی مانند 
دوره های آموزشی و چه غیررسمی حین انجام كار. 
سطح سوم انتقال فناوری زمانی است كه شركت های 
فرعی با بنگاه های محلی ارتباط برقرار می كنند كه 
این ارتباطات ممکن است خرید تجهیزات و خدمات 
از تأمین كنندگان محلی و در مقابل كمک های فنی 
برای اطمینان از قیمت، كیفیت و زمان تحویل باشد. 
همچنین این ارتباطات ممکن است با سازمان های 
نوآوری محور محلی مانند دانشــگاه ها، مؤسسات 
فنی و مراكز پژوهشــی باشد. این سطح همچنین 
شامل جابه جایی نیروی انسانی از شركت فرعی به 
شركت های محلی می شود كه چند روش عمده دارد. 
جابه جایی نیروی انسانی خبره از شركت فرعی به 
سایر اپراتورها و شركت های محلی، جداشدن نیروی 
انسانی خبره از شركت فرعی و ایجاد یک شركت 
جدید به عنوان تامین كننده تجهیزات و خدمات، 
جابه جایی نیروی انســانی به مراكز پژوهشــی با 
دانشگاهی برای انجام پروژه های پژوهشی با تدریس 
و جابه جایی نیروی انسانی خبره به انجمن ها با صنایع 

خصوصی یا دولتی.



گزارش FDD از حضور چندملیتی ها در ایران 

چرخش از غرب به سوی شرق

دیوید ادسنیک|
گزارش پیشرو، متن گزارش ۵۰ صفحه ای است 
  Defense Of Democracies كه سازمان
منتشر كرده است و كشور به كشور، شركت هایی 
كه ایران را بعد از اعمال تحریم ها ترک كرده اند، 
مشخص كرده و تحلیل هایی را در این خصوص 
ارائه می دهد. شاید مهم ترین هدف این گزارش، 
القای هراس به سرمایه گذاران غربی است چراكه 
خبر از نفوذ روزافزون روسیه و چین در بازار بکر 
ایران می دهند. جایی كه دست بنگاه های غربی 

به دلیل تحریم های آمریکا كوتاه شده است. 
هنگامی كــه رئیس جمهــور دونالد ترامپ 
از معامله هســته ای بــا ایران خارج شــد، در 
عرصــه بین المللــی، رقیب اروپا شــد. ایاالت 
 متحده و اروپا برای تعیین اینکه آیا تحریم های 
یک جانبه ایاالت متحده مي تواند فشار شدیدی 
بر ایران تحمیل كند یا نه، اكنون وارد فاز رقابتی 
شدیدی شده اند.  اگر دولت های اروپایی بتوانند 
از دســتاوردهای اقتصادی قرارداد هسته ای با 
تهران، محافظت كنند، مســلما شرایط به نفع 

دولت ترامپ نخواهد بود. 
اگــر اروپا اقدامات متقابلــی را برای تحریم های 
آمریکا طراحی كند، انگیزه های ایران برای پیروزی 
در این معاهده، دســت نخورده باقی خواهد ماند. 
شاید مهمتر از همه، اروپا نشان می دهد كه واشنگتن 
بدون رضایت و مشــاركت اروپــا نمي تواند جنگ 
اقتصــادی را به عهده بگیــرد. اندازه گیری توانایی 
اروپا برای محدود كردن تحریم های ایاالت متحده، 
وابسته به واكنش شركت های چندملیتی اروپا در 
مقابل بازگشــت تحریم های ایاالت متحده است. 

عالوه بر این، مهم است كه نظاره كنیم كه چگونه 
كشورهای چندملیتی آسیایی در سراسر آتالنتیک 
فعالیت می كنند. تحریم ها، شركت های چندملیتی 
را مجبور به خروج از بازار ایران خواهند كرد چراكه 
در صورت باقی ماندن، ریســک قطع دسترسی به 
بازار آمریکا بر آنها تحمیل می شود. بازارهای مالی 
و سیستم مالی ایاالت متحده؟ یا شركت ها نتیجه 
می گیرند تهدیدهای ایاالت متحده توخالی هستند، 
زیرا مجازات اروپایی ها و شــركت های چندملیتی 
آسیایی آســیب جدی به شركت های آمریکایی و 

مصرف كنندگان وارد می كنند؟
این گــزارش تحلیل هایی را برای كســانی 
كه از فعالیــت در ایران هــراس دارند، فراهم 
می كند، تا با كمک آن بتوانند شــرایط حضور 
خود در این كشــور و همچنین مقررات وزارت 
 خزانــه داری، وزارت امــور خارجــه، و مقامات 
ایاالت متحده كه در سایر سازمان های دولتی، 
ناظر بر تحریم ها هســتند را روشن كند. آی تی 
لیستی از كشورهایی كه قصد سرمایه گذاری در 
ایران دارند را فراهم كرده كه نشان می دهد كه 
كدامیک از آنها احتمال دارد كه در ایران بمانند. 
در مجموع، این گزارش ۲3۲ شركت و انجمن 

تجاری را پوشش می دهد.
 در چهــار ماه پس از خروج ایاالت متحده از 
معامله هســته ای ۲۰۱۵، 3۱ شركت اروپایی و 
آسیایی در Global ۵۰۰ اعالم كرد كه مي توانند 
از بازار ایران خارج یا نسبت به تحریم های آمریکا 
بی اهمیت باشند. این لیست شامل شركت های 
فرانســوی؛ ایرباس و پژو، Maersk دانمارک، 
Allianz آلمــان و زیمنس؛ Eni ایتالیا؛ مزدا و 

Mitsubishi UFJ ژاپن، BP بریتانیاست. در 
مقابل، رنو تنها عضو اروپایی Global ۵۰۰ است 
كه بیان كرد قصد مقاومت در برابر فشار آمریکا را 
دارد، اما كمیسیون مستقل انتخابات این شركت 
در ماه ژوئیه اظهار داشت كه این شركت عملیات 

خود را متوقف خواهد كرد. 
از آنجایی كه تحریم های ایاالت متحده به طور 
كلی به غذا و دارو اعمال نمی شود، شركت نستله 
اعالم كرده است كه در ایران خواهد ماند. سانوفی 
فرانسه، بایر آلمان و روچ سوئیس هنوز برنامه های 
خود را اعالم نکرده اند، اما تحریم ها ممکن نیست 
فعالیت های دارویــی و همچنین فعالیت های 
خوراكــی را تحت تأثیر قــرار دهد.  لوفت هانزا 
همچنین پروازهای خود را به ایران ادامه می دهد. 
ارزیابی ها نشان می دهد كه ۷۱ شركت قصد دارند 
از ایران خارج شوند، ۱9 شركت دیگر برای ماندن 
برنامه دارند و ۱4۲ هنوز تصمیم نهایی خود را 
نگرفته اند. البته، نتایج نهایی هنوز در دسترس 
نیســت. هنگامی كه ایــاالت متحده از معامله 
هســته ای بیرون آمد، وزارت خزانه داری اعالم 
كرد كه مجددا تحریم ها بازگردانده می شود كه 
بازگشت آنها به یک دوره »9۰ روزه« و باقیمانده 
پس از ۱8۰ خواهد بود. هرچند هر دو دوره تمام 
شده اما بسیاری از شركت ها هنوز ممکن است 
گزینه های خود را بررسی كنند و اطالعیه های 

شركت را تا ماه نوامبر منتشر كنند.
فراتر از نظارت بر انطباق با تحریم ها، ضروری 
است بپرسیم چرا شــركت ها تصمیم به ترک 
ایران می گیرند. پاسخ های آنها نشان می دهد كه 
چگونه تحریم ها بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت 
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ریسک شركت ها می شود. »BP« شركت انگلیسی 
كه پس از تحریم ها سرمایه گذاری مشترک خود 
با یک شركت ایرانی را تعلیق كرد می گوید:»ما 

نمي توانیم ایاالت متحده را فراموش كنیم.«
به همین دلیل است كه اعمال تحریم ها به طور 
فزاینده ای صورت می گیرد و واشــنگتن تقریبا 
غیرقابل تصور است. پاسخ این است كه شركت ها 
زمانی كه با ناسازگاری بین قدرت اقتصادی ایاالت 
متحده و ایران روبرو شــوند؛ ترجیح می دهند 
اقتصاد ایاالت متحده كه تقریبا پنجاه برابر اندازه 
ایران اســت، انتخاب كنند. اقتصادهای اتحادیه 
اروپا ممکن است نسبت به اندازه اقتصاد ایالت ها 
باشند و تداوم همکاری با ایران، آنها را به بازارهای 
اروپا محدود كند اما در عین حال شــركت های 
چندملیتی بین دسترسی به بازارهای اتحادیه اروپا 

و ایاالت متحده خود را قرار نمی دهند.
یکــی از بهترین توضیحات ایــن روند، نمونه 
شــركت  OMV یک شــركت انرژی اتریش با 
فروش ۲۰ میلیارد یورو در سال است. مدیرعامل 
این شركت پس از سه هفته اصرار به ماندن در 
ایران، به رویترز گفــت: »بیایید این واقعیت را 
بپذیریم كه نمي تواند به ســادگی در ایران ماند. 
تحریم های ایاالت متحده یک خطر بسیار بزرگ 
برای كســب وكار OMV نسبت به هر حمایتی 

است كه  ممکن است اروپا ارائه دهد.«
برای بعضی از شركت های كوچک و متوسط 
كــه كمتر تحت تأثیر بازار ایاالت متحده و دالر 
قرار دارند، محاسبات ممکن است متفاوت باشد. 
قرارداد Plum در ایران ممکن پرسودتر از روابط 
این شركت با بازار ایاالت متحده باشد. هرچند آنها 
همچنین ممکن فرض كنند كه اندازه متوسط آنها 
كاهش یابد و خزانه داری آمریکا منافع آنها را مورد 
هدف قرار دهد. شــاید این شركت تصمیم دارد 
جزء آن دسته از شركت هایی باشد كه خزانه داری 

آمریکا، آنها را در لیست قرار دهد. 
مهم تــر از این قبیل شــركت، شــركت های 
دولتی یا غیردولتی روســی و چینی هســتند 
كه تصمیمات آن، الزامات سیاســی را انعکاس 
می دهد و قرار اســت، فشار تحریم ها را تحمل 
كند. بهترین مثال سرمایه گذاری خارجی در ایران، 
پذیرش شــركت های چندملیتی با تحریم های 
ایاالت متحده است. مهم ترین نمونه ها عبارتند 
از: غول هــای انــرژی دولتی چیــن، CNPC و 
Sinopec، شــركت راه آهــن چینی CREC و 
شركت های انرژی تحت كنترل كرملین، گازپروم 
 ۵۰۰ Global و روسنفت. این تنها پنج شركت در
است كه اقدامات آنها نشان می دهد كه در برابر 
تحریم مقاوم خواهند بود. شركت های تركیه نیز 
به دلیل خصومت آنکارا نسبت به ایاالت متحده 
و نیز نفوذ فراگیرتر از چین در حال توسعه روابط 
خود با ایران هستند. به غیر از چین، شركت های 
چندملیتی آسیایی به وضوح، تحریم های ایاالت 

متحده را پذیرفته اند. MUFG و Mizuho، هر 
دو بزرگ ترین شركت های مالی ژاپن هستند كه 
دیگر معامالت مربوط به ایران را اداره نمی كنند. 
شــركت های كره جنوبی به طور قطع در ایران 
نمانده اند. با این حال دو ارتش هیوندای كسب وكار 
خود را خاتمه داده اند. به طور قابل توجهی، صنایع 
Reliance Industries پاالیشگاه هند اعالم 
كرده اند كه واردات نفت كار متوقف خواهند كرد، 
حتی اگر دهلی نو از تالش اروپا برای نجات معامله 
هسته ای با ایران حمایت كند. همچنین لوكویل 
روسیه طرح های خود را برای پروژه های جدید در 

ایران، به تعویق انداخته است.

FDD 
 تعدادی از شركت های بزرگ را معرفی كرده 
اســت كه قصد دارند در ایران باقی بمانند یا به 
احتمــال زیاد، قراردادهای خود را تا آخرین روز 
ادامه خواهند داد. از چین، روســیه و تركیه ۱۰ 
شــركت از ۱9 شــركت احتماال در ایران باقی 
خواهند ماند. CNPC چین در حال بررسی این 
موضوع است كه ســهم خود را از چند میلیارد 
دالر گسترش میدان پارس جنوبی با خرید سهام 
اكثریت از فرانسه افزایش دهد. در همین حال، 
Sinopec قصــد دارد واردات نفت خام ایران را 
ادامه دهد. دو مــاه بعد از خروج ایاالت متحده 
خروج JCPOA، غول CREC چین، برای ساخت 
یک خط مترو در اهواز به توافق رسید. دلیل كمی 
وجود دارد كه دیگر شركت های چینی بازار ایران 
را ترک كنند. گازپروم و Rosneft، شركت های 
انرژی تحت كنترل كرملین، با وزارت نفت ایران 
برای پروژه هایی با ارزش ۱۰ میلیارد دالر در حال 
مذاكره هستند. Tupras، تنها پاالیشگاه نفت 
تركیــه، واردات خود را از ایران كاهش می دهد، 
اما آن را پایان نمی دهد. تنها 6 شــركت اروپایی 
و یک شــركت آسیایی خارج از چین، روسیه و 
تركیه احتماال در برابر تحریم مقاومت می كنند. 
LMF اتریش، تولیدكننده كمپرسورهای نفت و 
گاز اعالم كرد كه قصد دارد در ایران تجارت كند. 
سایپم ایتالیا به طور فعال به دنبال پروژه هایی در 
بخش های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران است كه 
نشان می دهد كه برای خروج برنامه ریزی نمی كند. 
دنیکون در ماه ژوئیه همراه با Sinosteel چین 
برای ساخت نیروگاه های خورشیدی قرارداد امضا 
كردند. گروه پرفاس لندن كه اخیرا قراردادی را 
برای توســعه میدان نفتی Keranj در استان 
خوزســتان امضا كرده است نیز مشتاق ماندن 
اســت. عالوه بر این، مدیر عامل شركت ماتیسا، 
شركت راه آهن ســوئیس گفت كه شركت وی 
»بدون در نظر گرفتن تحریم ها« ادامه خواهد داد. 
هیفلوكس سنگاپور در ماه جوالی نامه ای برای 
ساخت یک كارخانه نوشابه دوم در ایران دریافت 
كرد. با این حال شركت های زیادی وجود دارند 

كه اعالم كرده اند كه در غیاب یک ایاالت متحده، 
بالفاصله بیرون می آیند. تحریم ها نکته جالب توجه 
این است كه شركت های آمریکایی مانند بویینگ، 
 General Electric و Honeywell، Dover

به دنبال توافقی برای ماندن هستند.
شركت نفت غول پیکر فرانسوی Total اخطار 
درخواســت خود را دریافت نکرده است. از آنجا 
كه Total در نیویورک ثبت شــده است، تحت 
مستقیم نظارت بر SEC و قبال برای دریافت رشوه 
از یک مقام ایرانی جریمه شده است. خودروساز 
فرانســوی PSA / Peugeot، شریک طوالنی 
مدت صنعت خودرو ســازی ایــران نیز ایران را 
ترک می كند. در حالی كه ایرباس به دنبال لغو 
خروج از سوی ایاالت متحده است، احتمال این 
كه چنین واژهای صادر شود تقریبا صفر است. ایر 
فرانسه-KLM اعالم كرد كه سرویس دهی خود را 

متوقف خواهدكرد. 
شركت های بزرگ آلمانی نیز به سمت خروج 
می رونــد. Daimler در مــاه اوت فعالیت های 
خــود را معلق كــرد و فولکس واگــن پذیرش 
 Deutsche ،محدودیت های تحریم را اعالم كرد
Telekom و Deutsche Bahn پروژه هــای 
خــود را در ایران لغو كردند. گزارش ها نشــان 
 BASF شركت فرعی Wintershall می دهد كه

پروژه های جدید را نیز دنبال نخواهد كرد.
 زیمنس كه معامالت زیادی با شــركت های 
ایرانی داشت، كسب وكار كنونی خود را در ایران 
متوقــف می كند و معامالت جدیــدی را امضا 
نخواهد كرد. خط كانتین Hapag-Lloyd آن را 
كمرنگ می كند تجارت ایران، در حالی كه بیمه گر 
Allianz در حال آماده سازی برای كاهش تجارت 

ایران است كه حداقل آن را توصیف می كند.
انتظار می رود تا پایان ســال ۲۰۱8، قراردادی 
بــرای خرید نفت از ایران خاتمه یابد. شــركت 
 Danske و Maersk-Moller حمل ونقــل
Bank اعالم كردند كــه ایران را ترک خواهند 
كرد. در بخش مالی، اتریشــی Oberbank و 
KBC بلژیک روابط ایران را قطع كردند. بدیهی 
است، Oberbank یک قرارداد مالی به ارزش 
یک میلیارد یورو با  ۱4 بانک ایرانی در سال ۲۰۱۷ 
امضا كرده است. یکی از جالب ترین موارد، لوكویل 
روسیه است كه قراردادهای متعددی كه تاكنون 
به حالت تعلیق درآمده اســت، در اختیار دارد و 
تحریم های طوالنی مدت ایاالت متحده آنها مردد 
كرده است. با وجود پشتیبانی عمومی مقامات 
رســمی هند برای ادامه فعالیت تجاری با ایران، 
پاالیشگاه های هند در حال كاهش واردات نفت 
از ایران هستند. هند یکی از بزرگترین خریداران 
نفت ایران، قصد دارد واردات ایران را متوقف كند. 
 Reliance نفت در ماه نوامبر، در حالی كه صنایع
Industries اعالم كرد كه نفت بیشتری از ایران 

وارد نمی كند.



فرار غول های بزرگ از تحریم

تصمیم رئیس جمهور دونالــد ترامپ برای 
خروج از معاهده هســته ای ایران، شركت های 
خارجی را با یک انتخاب دشــوار روبه رو كرده 
اســت: توقف فعالیت در ایــران و یا پذیرفتن 
ریسک تحریم های ایاالت متحده. شركت های 
چندملیتــی بــرای ســرمایه گذاری در ایران 
میلیاردها دالر برنامه ریزی كرده بودند. به گزارش 
كمیسیون اروپا، در سال ۲۰۱6، اتحادیه اروپا 
بیــش از 8.۲ میلیارد یورو )9.۷ میلیارد دالر( 
كاال به ایران صادر كرد، در حالی كه واردات آن 
تقریبا ۵.۵ میلیارد یورو )6.۵ میلیارد دالر( بود. 
با این حال ریچارد گرنل، سفیر ایاالت متحده 
در آلمان، هشدار داد كه شركت هایی كه در حال 
ادامه فعالیت هســتند، با عواقب جدی روبه رو 
خواهند شد این نماینده آمریکا در این باره اظهار 
كرد »تحریم ها بخش های حساس اقتصاد ایران 
را هدف قرار خواهد داد. شركت های آلمانی كه 
در ایران فعالیت می كنند باید فورا عملیات خود 

را متوقف كنند.«
فدراســیون صنایع آلمان اعالم كرده است 
كه هر گونه تالش برای جلوگیری از مشاركت 
شــركت ها در برخورد با ایران بر خالف قوانین 
بین المللی اســت. این اتحادیه از اتحادیه اروپا 
خواســت كه »به طــور موثری شــركت های 
اروپایی را حمایت كند تا از تأثیرات غیرقانونی 
و یکجانبه اجرای تحریم های ایاالت متحده در 

امان بمانند.«
كارل بیلت، رهبر پیشین سوئد، كه هم اكنون 
رئیس شورای اروپا در روابط خارجی است، تأكید 
كرد كه تحریم ها بیشترین تأثیر را در فرامرزهای 
آمریکا خواهد داشت. وی گفت: »تحریم ها در 
ایران به شدت به ضرر شركت های ایاالت متحده 
منتهی شده است، اما هدف اصلی آمریکایی ها 
از اجرای تحریم محدود كردن شــركت های 

اروپایی است.«
براساس معاهده هسته ای، كه به طور رسمی به 
عنوان برنامه مشترک اقدام جامع شناخته شده 
)JCPOA( شناخته می شود، ایاالت متحده، 
متعهد شده است تا تعدادی از تحریم های ایران 
را كاهش دهد و این كار را تحت یک رشته »خلع 
سالح« انجام داده است كه تأثیر آنها را متوقف 
می كند. تقریبا همه شركت های چندملیتی كه 
در امــور تجاری یا بانکداری در ایاالت متحده 

فعال هســتند، تحت تأثیر بازگشت تحریم ها، 
تحــت محدودیــت قراردادهای قبــل توافق 
۲۰۱۵ قرار خواهند گرفت.دكتر سانام وكیل، 
استاد بخش مطالعات خاورمیانه در دانشکده 
مطالعات بین المللی پیشرفته یونس هاپکینز در 
بولونیای ایتالیا، در این باره معنقد است: »این 
یک چالش بزرگ است. اقتصاد ایاالت متحده 
۱۰ برابر بزرگتر از اندازه و ارزش ایران است، به 
این معنی است كه تجارت با ایاالت متحده از 

جمهوری اسالمی ایران بیشتر است.«
در میان شركت های ایاالت متحده، هواپیمای 
بوئینــگ بزرگ ترین قراردادهای را امضا كرده 
است و استیون منوچین، وزیر خزانه داری، روز 
سه شنبه گفت كه مجوزهای موجود و همچنین 

رقیب اروپایی آن، گروه ایرباس، نامعتبر است.
در دسامبر ۲۰۱6، ایرباس قراردادی را با حامل 
ملی ایران، IranAir  امضا كرد تا ۱۰۰ فروند 
آن را در حدود ۱9 میلیارد دالر قیمت گذاری 
 كنــد. پــس از آن بوئینگ معامله خــود را با

IranAir  برای 8۰ فروند هواپیما با قیمت ۱۷ 
میلیارد دالری انجام داد و امیدوار بود كه تحویل 
در سال ۲۰۱۷ آغاز شود و تا سال ۲۰۲۵ ادامه 
یابد. بویینگ به طور جداگانه قرارداد 3۰ فروند 
هواپیمای Aseman  ایران را برای 3 میلیارد 

دالر تحویل داد.
بوئینگ هنوز تحت این معامله ها هر هواپیمایی 
را به ایران تحویل داده و گفته است كه این امر 
»به دنبال رهبــری دولت ایاالت متحده ادامه 
خواهــد یافت.« ایرباس كه تحت مجوز ایاالت 
متحده )چراكه حداقــل ۱۰ درصد از اجزای 
هواپیما خــود را در ایاالت متحده تشــکیل 
می دهــد( می گوید كــه از تحریم های جدید 
ایاالت متحده پیروی می كند، اما نیاز به »زمان« 
 ۲۰۰-A33۰ بیشتری دارد. در حال حاضر دو
و یک A3۲۱ به ایران تحویل داده شده است.

شركت نفتی فرانسوی Total SA یکی از 
پرخطرترین شركت های نفتی غربی است كه 
به ایران بازگشت و ۵ میلیارد دالر قرارداد ۲۰ 
ساله با ایران در ماه ژوئیه امضا كرده است. یک 
شركت نفت چینی همچنین معامله ای برای 
توسعه میدان نفتی عظیم نفت پارس جنوبی در 
این كشور دارد. آدام اسمیت، وكیل واشنگتن با 
گیبسون دان و مقام وزارت خزانه داری پیشین، 
موافقت كرد كه اگر تحریم ها اعمال شود، اساسا 
شركت ها مجبور خواهند شــد بین بازارهای 
ایاالت متحــده و ایران، یکی را انتخاب كنند. 
»این یک سوال هزینه و سود برای شركت های 
اتحادیه اروپاست« وی همچنین توضیح داد كه 
شركت ها در موقعیتی قرار می گیرند كه قبل از 

تحریم ها فعالیت های خود را متوقف كنند.»این 
همان وضعیتی اســت كه در گذشته نیز آن را 
تجربه كرده ایم.« وزارت خزانه داری اعالم كرد كه 
مدت 9۰ تا ۱8۰ روز به طول خواهد انجامید تا 
شركت ها بتوانند معامالت خود را با ایران انجام 
دهند تا از تحریم های آینده آمریکا جلوگیری 
كنند. با این حال، وزارت خزانه داری هشدار داد 
كه تحریم ها پس از ایــن دوره به تأثیر كامل 
خواهد رســید.در 6 اوت، دولت آمریکا مجددا 
تحریم هایی را علیه فعالیت هایی مانند خرید 
اسکناس های دالر آمریکا توسط دولت ایران، 
تجــارت فلزات طال و فلــزات گرانبها و بخش 
خودرو در كشور، مجددا اعمال خواهد كرد. در 
تاریخ 4 نوامبر، ایاالت متحده تحریم های دیگری 
را علیه فعالیت های دیگر از جمله صنایع نفت 
و حمل ونقــل و بخش انرژی ایران و همچنین 
معامالت مالی موسسات مالی خارجی با بانک 

مركزی ایران مجددا اعمال خواهد كرد. 
به رغم اعالم ترامپ، وزیر خارجه فرانسه اصرار 
داشت كه معاهده هسته ای »زنده« باشد، و افزود 
كه رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، قرار 
است با همراهی حسن روحانی، همتای ایرانی 

خود، در روز چهارشنبه با او صحبت كند.
در بیانیه مشتركی در روز سه شنبه، فرانسه، 
آلمــان و انگلیــس به طور خاص به مســأله 
تحریم های ایاالت متحده در مورد شركت های 
اروپایی پرداختند، اما ادعا كردند كه دولت های 
آنها همچنان متعهد به تضمین »ادامه مزایای 
اقتصادی این موافقتنامــه برای منافع جهان 

هستند، اقتصاد و مردم ایران«.
دولت انگلیس دستورالعمل های خود را برای 
صادرات به ایران به زودی پس از اعالم ترامپ 
در روز سه شــنبه اعالم كــرد و گفت تحریم 
مجدد تحریم های آمریــکا علیه ایران ممکن 
است پیامدهای برای كسب وكارهای انگلیس 
و افرادی كه با ایران همکاری می كنند، داشته 
باشــد كه در این صــورت توصیه هایی به آنها 
خواهد شد. اسمیت گفت كه مشخص نیست 
كــه آیا ترامپ در واقع اعمال تحریم ها را علیه 
E.U. شركت هایی كه همچنان با ایران برخورد 
می كنند، افزودند كه این تهدید ممکن اســت 
استراتژیک باشــد و دولت در نهایت مي تواند 
معافیت هایی اعطا كند. یکی از وكالی تجاری 
در ایــن باره گفت كــه در حال حاضر به اروپا 
بســتگي دارد كه این معامله را زنده نگه دارد 
و از ســرمایه گذاري در ایران محافظت كند. او 
گفت: »توپ در دادگاه اتحادیه اروپا است. من 
تردید دارم كه شركت ها در ایران باقی بمانند زیرا 

ریسک بسیار زیادی بر آنها تحمیل می شود.«
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خانه تکانی در گمرک؛ تعدیل موانع غیرتعرفه ای
چندی پیش فرهاد دژپسند، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی 
مهدی میراشرفی را به سمت معاون 
وزیر و رئیــس کل جدید گمرک 
منصوب  ایران  اسالمی  جمهوری 
کرد. رئیــس جدید گمرک ایران، 
این بار مسئولیت بسیار سنگینی 
بر عهده دارد چراکه از یک سو باید 
معضل قاچاق از ورودی های رسمی 
را حل و فصل کند و دوم ساختار 
و رویه های گمرکی در ایران را به 
نحو شایسته ای ارتقا دهد. هر چند 

این بار گران با اســتفاده از دانش 
روز و تکنولوژی هــای موجود، تا 
حدود زیادی قابــل حل و فصل 
است اما دغدغه اصلی در این راه، 
شفاف ســازی درست و دقیق در 

رویه های گمرکی است. 
پرونده  ایــن  این حــال در  با 
نگاهی دقیق بــه موانع مرزی در 
ایران مي شود.  ســاختار تجارت 
این نگاه نشــات یافته از یکی از 
ارزیابی  کاربردی تریــن متدهای 
تجــارت بین الملل بــوده که در 

نخست گزارش، متد علمی آن به 
تفصیل، شــرح و بسط داده شده 
با این حال در علم تجارت  است. 
بین الملل، زمان بر بودن فرآیندهای 
گمرکی، هزینه های زیاد حمل ونقل، 
دخالت های  پیچیده،  بروکراسی 
مواردی  و  غیرمجــری  نهادهای 
از ایــن قبیل، به عنــوان موانع 
می شود  غیرتعرفه ای، شــناخته 
می شود  تالش  پرونده  این  در  که 
از مهم ترین آنها شناسایی  برخی 

و به محل بحث گذاشته شود. 
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موانع تجاری؛ سد رشد اقتصادی
رشــد تجارت بین الملل در ســال های اخیر، 
تأثیرات كالن و مهمی را در ســاختار اقتصادی 
بســیاری از كشــورها، ایجاد كرد. همچنان كه 
سیاست جایگزینی صادرات و همچنین توسعه 
صنایع صادرات محــور، از جمله خطوط اصلی 
این جریان بوده اند. از این رو یکی از الزامات رشد 
اقتصادی، تقویت بسترهای تجاری است كه هم 
چیدمان صنایع را تعیین می كند و هم هزینه های 
تحمیل شده بر بنگاه های تولیدكننده را می كاهد.  
در ۱۰ سال گذشته الگوهای تجارت بین المللی 
با ظهور اقتصادهای در حال توســعه، گسترش 
زنجیره های ارزش جهانی، افزایش قیمت كاالها 
و اهمیت رو به رشد صادرات كاال و ماهیت جهانی 
فزاینده شوک های اقتصاد كالن تعریف شده است. 
هر كدام از این روندها به نقش تجارت در تسهیل 

توسعه شکل تازه ای داده است.

 رفع موانع تعرفه ای
بازســازی تجارت آزاد پــس از جنگ جهانی 
دوم مستلزم انعقاد موافقتنامه های مهم تجارت 
چندجانبه و ترجیحی با هــدف كاهش موانع 
تعرفه ای و غیرتعرفه ای تجارت بود. برای اولین 
بار روابط اقتصادی و تجارت بین الملل توســط 
یک نظام چندجانبه قواعد اداره می شــد كه از 
آن جمله مي توان به موافقتنامه عمومی تعرفه 
و تجــارت )كات( و نهادهای برتن وودز اشــاره 
كرد. همراه شدن این موافقتنامه های تجاری با 
پیشرفت های فوق العاده در بخش های حمل ونقل 
و فنــاوری ارتباطات، منجر به نرخ های رشــد 
بی سابقه در تجارت بین المللی شد. برای مثال، 
بین ســال های ۱9۵۰ تا ۲۰۰۷، تجارت واقعی 
جهان سالیانه ۲.6 درصد رشد داشته در حالی 
كه درآمد ســرانه واقعی سالیانه ۲ درصد رشد 
داشته است تجارت بین المللی بیشتر، به شدت 
به رشد اقتصادی وابسته است. نتایج یک مطالعه 
كه اطالعات ۱۱8 كشور جهان را در بیش از ۵۰ 
سال )۱9۵۰-۱998( بررسی كرده، نشان داد كه 
كشورهایی كه آزادسازی تجارت را در دستور كار 
قرار داده اند، به طور متوسط سالیانه ۱۵ درصد 

افزایش نرخ رشد سالیانه را تجربه كرده اند.
شواهد نشــان می دهد كه واردات فناوری و 
افزایش بهره وری ناشــی از آن یکی از مهم ترین 
مسیرهایی است كه از طریق آن تجارت بین المللی 
منجر به رشد اقتصادی می شود. نتایج یک مطالعه 
كه ۱6 كشــور عضو سازمان همکاری و توسعه 
اقتصــادی را در یک فاصله زمانی ۱3۵ ســاله 
بررسی كرده نشان می دهد كه یک رابطه قوی بین 
»بهره وری كل عوامل« و واردات دانش )ارزیابی 
شــده از طریق واردات فناوری مبتنی بر ثبت 
اختراع( وجود دارد. در واقع، نتایج مطالعه بیانگر 
آن است كه 93 درصد از افزایش در بهره وری كل 
عوامل در یک قرن گذشته در كشورهای عضو 

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صرفا به دلیل 
واردات فناوری هایی از این دسته بوده است. این 
نتایج بیانگر آن است كه تجارت بین المللی یک 
مسیر كلیدی برای انتقال دانش است كه به نوبه 
خود موجب ارتقای میزان به كارگیری سرمایه و 

رشد اقتصادی می شود.

 تجارت در خدمت رشد اقتصادی
رابطه بین تجارت و رشــد اقتصادی در سطح 
بنگاه نیز قابل مشاهده است. شواهد قابل توجه 
حکایــت از آن دارد كه جریان دانش از ســوی 
خریــداران بین المللی و رقبــای آنها به بهبود 
عملکرد شركت صادرات كمک می كند. بررسی 
۵4 مطالعه در سطح بنگاه در 34 كشور جهان 
نشان می دهد كه شــركت های صادركننده به 
مراتب بهره وری باالتری نسبت به شركت هایی 
دارنــد كه صادركننده نیســتند )اگر چه لزوما 
صادرات بهره وری را افزایش می دهد. این واقعیت 
در عمــده موارد وجود دارد، زیرا شــركت های 
فعــال در بازارهای بین المللی در معرض رقابت 
شــدیدتری قرار دارند و باید با سرعت بیشتری 
وضعیت خود را نســبت به شركت هایی كه در 
داخل كشور محصوالت خود به فروش می رسانند، 

بهبود بخشند.
در حالی كه دسترسی به بازارهای بین المللی 
برای همه اقتصادها مهم اســت، اقتصادهای در 
حال توسعه به شــکل خاصی از سیاست های 
تجاری تأثیر می پذیرند. از آنجا كه فعالیت های 
آنها بیشتر به سمت استفاده بیشتر از نیروی كار 
متمایل است، رشد اقتصادی این كشورها منوط 
به توانایی آنها در وارد كردن محصوالت سرمایه بر 
اســت. بدون دسترسی به بازارهای بین المللی، 
كشورهای در حال توسعه، این محصوالت را خود 
و با هزینه های باالتر تولید كنند، كه این امر به 
منزله خارج كردن منابع از فعالیت هایی است كه 
در آنها مزیت نسبی دارند. عالوه بر این، درآمد 
سرانه پایین، فرصت های داخلی را از منظر اقتصاد 
مقیاس محدود می كند. یک نظام تجاری كه به 
تولیدكنندگان كم هزینه اجازه می دهد بازار خود 
را فراتر از تقاضای داخلی گسترش دهند، به طور 
طبیعی مي تواند فرصت های كسب وكار را افزایش 
دهد. بنابرایــن در حالی كه تجارت بین المللی 
مي تواند هم برای اقتصادهای توسعه یافته و هم 
در حال توســعه منافعی به همراه داشته باشد، 
واضح است كه سیاســت های تجاری جدای از 

سیاست های توسعه ای نیست.
زمانی كه درباره سیاســت تجاری و سیاست 
توسعه ای صحبت می شود، مسأله مهم این است 
كه صــادرات محصوالت كشــاورزی به مراتب 
گران تــر و وقت گیرتر از صادرات انواع دیگر كاال 
اســت. اطالعات جدید جمع آوری شده توسط 
پروژه انجام كســب وكار نشــان می دهد كه در 

اقتصادهایــی كه مهم ترین صــادرات آنها یک 
محصول كشاورزی است، مدت زمان الزم برای 
انجام الزامات انطباق مرزی و اســنادی به طور 
قابل توجهی از میانگین اقتصادهایی كه مهم ترین 
صادرات آنها یک محصول كشاورزی نیست بیشتر 
است. این اطالعات همچنین بیانگر آن است كه 
تعداد زیادی از اقتصادهایی كه مهم ترین كاالی 
صادراتی آنها یک محصول كشــاورزی اســت، 
بازرســی های اختصاصی و فرآیندهای خاص را 
الزامی كرده اند. بر اساس همین اطالعات، در بین 
این كشورها، مدت زمان الزم برای انطباق مرزی 

به شکل متنوعی متفاوت است.

 دیوان ساالری های غیرضروری
در بسیاری از اقتصادها، فرآیندهای ناكارآمد، 
فرآیندهای  و  غیر ضروری  دیوان ســاالری های 
اضافی به زمان و هزینه انطباق مرزی و استادی 
می افزایند. به تازگی، ارتباط بین كنترل های اداری 
و حجم تجاری توجه شبکه های تجاری چندجانبه 
را به خود جلب كرده است. برای مثال، در سال 
۲۰۱3 اعضای سازمان تجارت جهانی در مورد 
توافقنامه تســهیل تجارت با هدف ساده سازی 
فرآیندهای تجاری به توافق رسیدند. بر اساس 
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برآورد ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی، 
اجرای كامل موافقتنامه تسهیل تجارت سازمان 
تجارت جهانی هزینه های تجاری در اقتصادهای 
بــا درآمد پایین را یک درصد، در اقتصادهای با 
درآمد متوســط رو به پاییــن را ۱.۱۵ درصد و 
در اقتصادهای با درآمد متوسط به باال را ۱.۲9 
درصد كاهش می دهد. حتی اجرای ساده ترین 
توصیه های آن )هر چنــد اغلب آنها همچنان 
پرهزینه اند( مانند اتوماســیون ۲ تا ۲4 درصد 
كاهش دهد. برای سنجش زمان و هزینه مرتبط 
با انطباق مرزی و اســنادی در همه ۱89 كشور 
بررسی شــده پروژه انجام كسب وكار رویه های 
مقرراتی كارآمدتر در تجارت فرامرزی را می پذیرد. 
به چند دلیل موضوع تسهیل تجاری دوباره در 
كانون توجه قرار گرفته است. اول موانع تعرفه ای 
و ســهمیه ای به ویژه در جریان عمومی تجارت 
كاال، به دلیل موفقیت آمیز بودن موافقتنامه های 
تجاری چندجانبه و ترجیحی در به رســمیت 
شناختن مزایای تجارت بین الملل كمتر از گذشته 
است. این موضوع باعث شده كه سیاستگذاران و 
بازرگانان با توجه بیشتری بر هزینه های تجارت 
بین المللی متمركز شوند. هزینه هایی كه مي تواند 
مانع قابل توجهی در مســیر تجارت باشد. مانع 
عمده بعدی در مذاكرات تجاری چندجانبه كه 
بسیار شــبیه به برنامه های مبارزه با فقر است. 
تســهیل تجارت جهانی مرتبــط با محصوالت 

كشاورزی )شامل همه انواع محصوالت حیوانی و 
گیاهی( است سه چهارم فقیرترین مردم جهان، به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم، به بخش كشاورزی 
به عنوان منبع اصلی درآمدشــان وابسته اند. در 
نتیجه سیاست هایی كه بخش كشاورزی را تحت 
تأثیر قرار می دهند بر فقر، نابرابری و در مجموع، 
بر رشــد اقتصادی تأثیر خواهند داشت. این در 
حالی است كه به طور كلی محصوالت كشاورزی 
بیشتر از بقیه كاالها در معرض مقررات گذاری و 
كنترل از طرف دولت ها هستند. با وجود این كه 
استانداردهای بهداشتی مختص به محصوالت 
كشاورزی و یا سایر استاندارهای بهداشتی، به طور 
گسترده و به درستی هم از سوی واردكنندگان 
و هــم صادركنندگان این محصــوالت رعایت 
می شــود. اقدامات مقامــات دولتی كه با هدف 
حمایت از بخش های كشاورزی و معدن داخلی 
در رقابت های بین المللی انجام می شود، مي تواند 
هزینه های زیادی به بازرگانان تحمیل كند. در 
برخی موارد این اقدامات حمایت گرایانه از رشد 
تجارت بین المللی جلوگیری می كند، هزینه های 
مقررات گذاری مرتبط با كاالهای كشاورزی فله ای 
در یک روند نزولی بلندمدت بیشتر می شود، زیرا 

عرضه جهانی از تقاضای جهانی پیش می گیرد.
ســوم، در حالی كــه در دهه هــای اخیر 
پژوهشــگران به مقادیر زیــادی از داده های 
اقتصاد خرد دست یافته اند. برخی اطالعات 

متعارف در مورد شركت ها و مشاركت آنها در 
بازارهای بین المللی به روز شده كه هزینه های 
قابل توجه تجارت را آشکار كرده است. بدون 
تردیــد پرداختن به امــور مربوط به تجارت 
بین المللی پرهزینه تر از تجارت داخلی است. 
برای مثال، در مقایســه با شركت های دیگر 
در صنعت مشابه، شركت هایی كه به تجارت 
بین المللی می پردازند تمایل دارند بزرگ تر و 
كارآمدتر باشــند. عالوه بر این، تمایل دارند 
سرمایه و نیروی ماهر بیشتری به كار گرفته و 
دستمزدهای باالتری پرداخت كنند. همچنین 
شواهد كافی درباره هزینه های ثابت ورود به 
بازارهای خارجی وجود دارد، شركت هایی كه 
در گذشته به تجارت بین المللی پرداخته اند 
به احتمال خیلی زیاد دوباره به انجام این كار 

رو می آورند.

 هزینه های تجارت بین الملل
نماگرهای پروژه انجام كســب وكار بیشتر از 
آنکه هزینه های ثابت را ارزیابی كنند، به عنوان 
ارزیابی كننده هزینه های جانبی تجارت بین المللی 
شناخته می شوند. مفروضات مطالعه موردی نماگر 
 تجارت فرامرزی بر این پایه اســتوار شــده كه 
صادركننده و یا وارد كننده پیش از این كسب وكار 
خود را تأسیس كرده و در حال حاضر به صورت 
كامال عملیاتی فعال است. ضمن اینکه هزینه ای 
كه تنها یک بار برای دریافت یک پروانه بازرگانی 
و شماره شناســایی گمركی پرداخت می شود 
محاسبه نشده است. مفروضات پروژه اطالعات 
مربوط به سایر هزینه هایی را جمع آوری می كند 
كه به الزامات ورود به بازار مربوط نیستند. اما لزوما 
متناسب با حجم تجارت )مانند هزینه های مراحل 
گمركی، بازرسی توسط سازمان های دولتی و اخذ. 
آماده سازی و ارسال اسناد( تغییر نمی كنند. با 
این حال، تفاوت های ناشی از هزینه های جانبی 
تجارت كه توســط پروژه انجام كسب وكار ثبت 
می شود، تأثیر بیشتری بر روی شركت های فعال 

در تجارت بین المللی دارد.
پژوهش های اخیر پیشرفت هایی در راستای 
اندازه گیری تأثیر تغییرات هزینه های جانبی بر 
میزان و مشــاركت تجاری داشته اند. یافته های 
 یــک مطالعــه بیانگر آن اســت كــه كاهش
۷ درصدی متوسط تعداد روزهای سپری شده 
 در اداره گمرک كشــور آلبانی، منجر به افزایش

۷ درصدی در ارزش كاالهای وارداتی شده است. 
نتایج یک مطالعه دیگر نشــان می دهد كه یک 
افزایش ۱۰ درصدی تأخیر در اداره گمرک كشور 
اروگوئه، منجر به كاهش8.3 درصدی صادرات این 
كشور شده است. تأخیر باعث افزایش هزینه های 
صادركنندگان شده و آنها به ناچار فروش خارجی 
خود را كاهش می دهند. خریداران نیز هزینه های 
باالتری را متحمل می شــوند كه نتیجه آن كم 
كردن میزان ســفارش و یا قطع رابطه تجاری 
با فروشندگانی است كه در فرآیند تحویل كاال 

تأخیر دارند.



نیم نگاهي به بروکراسی در اندیشه سیاسی 

تراکم میزهای بی حاصل
شــاید بحــران نظــام اداری در ایران، 
یکی دیگر از ابرچالش های كنونی باشد. 
متاسفانه بدنه دولت در این سال ها، چاق 
و بزرگ تر شده و به همین میزان سرعت 
عمل و انعطاف خود را از دست داده است. 
شاید بیشترین نارضایتی ها از بروكراسی 
در ایران باشد. حضور سازمان های موازی 
با كاركردهای یکسان و گاه مختل كننده، 
سرعت انجام امور اداری را به شدت كاهش 
داده و از جمله مشکالتی است كه سیستم 
حکمرانی و مدیریتی ایران را درگیر كرده 
است. وضعیت نظام بروكراسی در ایران، 
وضعیتی است كه مي توان آن را فاقد وصف 
یکپارچگی و انســجام ارزیابی كرد. این 
موضوع به خوبی در گمرک ایران مشاهده 
می شود. هرچند در سال های اخیر به لطف 
پیاده سازی پنجره واحد، تا حدودی موانع 
و خالهــای اداری كاهش یافت اما هنوز 
مشــکالتی در بروكراســی نظام گمركی 
وجــود دارد. به طور مثــال هنوز ارتباط 
مســتمر و پویایی میان گمرک، سازمان 
بنادر، حمل ونقل، نیروی انتظامی، سازمان 
بهداشت، وزارت فرهنگ و... وجود ندارد. 
چنانچه از دریچه نگاه فعاالن اقتصادی 
به نقش گمرک در تجارت خارجی بنگریم، 
این نهاد و بروكراســی دست و پاگیر آن؛ 
همچون مانعــی بزرگ خواهیم یافت كه 
جریان دادوستد تجاری در كشور را مختل 
كرده اســت. افزون بر این در ســال های 
اخیــر به اجرا درآمدن قوانین ابهام آمیز و 
راه برداشت های سلیقه ای را هموار كرد، 
بیش از پیش به مشکالت فعاالن اقتصادی 
افزود. مانند قوانین یا بخشــنامه هایی كه 
امکان ظهور و بروز تفاســیر مختلفی از 
»قاچــاق« را موجب شــد و بازرگانان را 
به دادگاه كشاند. به نظر می رسد گمرک 
ایران، در این راه باید گام های اساســی و 
محکمتری بردارد تــا بتواند خالهای به 
جا مانده از گذشته را جبران كند. با این 
حال بد نیســت، نگاهی گذرا بر مفاهیم 
بروكراسی مدرن در اندیشه های سیاسی 
داشــت. جایی كــه اندیشــمندان علوم 
سیاســی، كاركردهــا و تعاریفی از نظام 
اداری عنــوان می كنند كه به كلی با هر 
آنچه در ذهن مــا وجود دارد، متفاوت و 

ماهیتا شکل دیگری است. 

 مفهوم بروکراسی
بروكراسی، مجموع مولفه هایی است كه نه 
تنها در قوه مجریه، بلکه در هر ســازمان و 
نهاد حکومتی یا غیر حکومتی وجود دارد. 
به این ترتیــب كه همچنان كه مي توان از 
بروكراســی در دولت )قوه مجریه( سخن 
گفت، مي توان در خصوص بروكراســی در 
پارلمان )نظام قانــون گذاری( یا دادگاه ها 
نظــام قضایی بحث كرد. البتــه بی تردید، 
ویژگی های بروكراســی در هریک از قوا و 
هریــک از بخش ها مختصــات خاص خود 
را دارد، بــا این حال به دلیل اینکه مجری 
قوانین و مقررات، قوه مجریه است و عالوه بر 
این، سروكار شهروندان بیشتر با دستگاه های 

دولتی زیر نظر قوه مجریه اســت، در اغلب 
موارد، مباحث مربوط به بروكراسی معطوف 

به نهادهای قوه مجریه است.
مفهوم بروكراسی، نخســتین بار توسط 
ماكس وبر مطرح شــد. وی بروكراســی را 
به نوعی مجموعــه ای از نهادها، مولفه ها و 
ساختارها می داند كه برتری تکنیکی نسبت 
به هر شکل سازمانی دیگر دارد. از نظر وی، 
برخورداری از بوروكراسی، الزمه كارآمدی و 
نظام مندی سازمانی است. به عبارت دیگر 
از نظر وبر، »سازمان های كامال بروكراتیک 
دقت، ســرعت و عدم ابهام تا حد مطلوب 
افزایش می یابــد و اصطکاک و هزینه های 
مربوط به مواد و پرســنل تا حدود زیادی 
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 كاهــش می یابد. لذا انجــام وظایف اداری 
دقیق تر و ارزان تر خواهد بود«. بدین ترتیب، 
وبر بروكراسی را نوع مطلوب و مدل ایده آل« 
معرفی می كند و بر این باور است سازمانی 
كه كامال بروكراتیک باشد، قادر خواهد بود 

بیشترین كارایی را محقق سازد«
احســاس مردم، به ویژه در كشورهای در 
حال توسعه، نســبت به بروكراسی، عموما 
ادراک و احساســی منفی است. به این معنا 
كه بروكراســی به مثابــه قوانین و مقررات 
و تشــریفات دســت و پاگیر و زائدی تلقی 
می شــود كه نه فقط كمکی به حل مسائل 
و پیشــبرد امور نمی كند، بلکه صرفا سبب 
كندی و پیچیدگی امور اداری است. بر همین 
اســاس، كارمندان و بیش از آنها، روســای 
عالی رتبــه، افرادی ناكارآمد تنبل و منفعت 
دوســت تلقی می شوند كه پیش از آنکه در 
پی خدمت رســانی به شهروندان باشند، به 
دنبال منافع شــخصی و گذراندن ســاعات 

اداری به بطالت هســتند. این تلقی منفی و 
ناخوشــایند از اداره، نظام اداری، كارمندی 
و به مفهوم فنی بروكراســی، تقریبا فراگیر 
اســت به طوری كه انواع و اقسام لطایف و 
ضــرب المثل ها در فرهنگ های مختلف در 
خصوص این طرز تلقی شــکل گرفته است. 
بــرای نمونه، مثلی معروف كه به مشــکل 
اساسی پراكندگی مسئولیت در انجام كارها 
و تحقق اهداف اشــاره دارد عبارت است از 
اینکه اگر می خواهید كاری درست انجام شود 

آن را به دو نفر بسپارید.
تلقی توضیح داده شــده درباره كارمندان 
و كارمنــدی در ایران نیــز صدق می كنند 
كه ســابقه ای به درازای شکل گیری دولت 
بــه معنای امروزی دارد. بــرای مثال آرتور 
میلســپو كه پس از شــهریور ۱3۲۰ برای 
 ســامان دادن به نظام اقتصادی كشــور و 
طرح ریزی بودجه بندی ســالم و متوازن به 
ایران آمده بود، در خاطرات خود نوشته است: 
از مجمــوع ۱۷۰ هزار كارمند تنبل و اغلب 
رشوه خوار دولت، جز جلسه بازی نوشیدن 
چــای، معطل كردن و ســر دوانیدن ارباب 
رجــوع و چرت زدن كاری برنمی آید و هیچ 
تأثیــری در گردش امور مملکت ندارد«. به 
عبارت دیگر، از دیدگاه عامه مردم، مسائل و 
معضالت كشور، ناشی از نقصان های مدیریت 
بخش عمومی است. به این معنا كه مدیریت 
بخش عمومی، حوزه ای فاقد مرزبندی های 
شــفاف و دارای ســازوكارهایی پرهزینه و 
كم توان است«؛ این در حالی است كه مدیران 
سیاسی اغلب نارسایی ها و مشکالت كشور 

را معلول كمبود بودجه و منایع می دانند.
اما ســوای این طرز تلقی عمومی، به نظر 
می رسد بروكراسی نیز همچون دیگر واژگان 
از این دســت، خالی از یار ارزشــی است، 
برخورداری یا عدم برخورداری از ویژگی هایی 
اســت كه آن را متصف به بــدی یا خوبی 
می كند. بدین ترتیب مي توان از »بروكراسی 
خوب« یا »بروكراســی بد« ســخن گفت. 
همچنان كه در ادبیات سیاســی و حقوقی، 
از قانونگــذاری خوب یا حکمرانی خوب، در 
مقابل قانونگذاری بد یا حکمرانی بد سخن 

گفته می شود.
آنچه از باورهای وبر به عنوان نظریه پرداز 
بروكراســی به معنای امروزی شــرح داده 
می شــود، نیز به نوعی به بروكراسی خوب 
معطوف است. برای مثال، یکی از نویسندگان، 
از زبان ماكس وبر از بروكراســی مطلوب « 
ســخن می گوید؛ بدین شرح كه وبر معتقد 
بود »حکومت جدید، برخالف پیشــینیان 
خود، باید بی طرف باشد، نباید به نفع گروه 

خاصی قانون تصویــب كند و قوانین را نیز 
باید بدون تبعیض اجرا كند. برای تحقق این 
هدف، حکومت نیازمند نظامی اجرایی است 
كه متصدیان آن به جایگاه ویژه با وضعیت 
اقتصادی مردمی كه از فعالیت های حکومت 
سود یا زیان می برند، توجهی نکند. او معتقد 
بود كه با به كارگیری نظام دیوان ســاالرانه 

اجرایی مي توان به این هدف نائل شد.«
آنچه در اینجا محل بحث است ویژگی های 
بروكراسی اســت كه بنا به تعریف و نمونه 
ایده آل، آنچنان كه در اندیشه وبر صورت بندی 
شده است،  بروكراسی ها باید از آن برخوردار 
باشــند. مهم ترین ویژگی های بوروكراسی، 
مجموعه ای از ویژگی های ضروری برای یک 
یوروكراسی توانمند برای اجرای قانون است.

اولین ویژگی بروكراســی، یکپارچگی یا 
انســجام اســت. گرچه دولت برای اعمال 
كاركردهای خود به یک بروكراسی حرفه ای 
و شایسته ســاالر نیازمند است، در سطحی 
دیگــر، كارآمدی دولت، محصول انســجام 
درونی میــان نهادهای بروكراتیک اســت. 
فرض بر این است كه نهادهای بروكراتیک، 
نهادهایی وظیفه محور هستند كه در جهت 
سیاســت های مدون، به صورت بهینه اقدام 
می كنند. اما در دنیای واقعی، همیشــه این 
خطر وجود دارد كه بروكراسی به مجموعه 
نهادهای بخشــی، سیاســی و دارای فساد 
سازمان یافته تبدیل شود و یا از بین رفتن 
انســجام درونی نهادهای دولتی، دولت به 

ورطه ورشکستگی بیفتد.
بدین ترتیب، یکپارچگی در بروكراســی، 
ضامن كارآمدی و عملکرد ســالم اســت و 
كاركرد بهینه نظــام كارآمد، همچون ژاپن 
و كــره جنوبی، نشــانگر آن اســت كه در 
 چنین كشورهایی، یکپارچگی بروكراسی با 
بهره گیری از نظامات مختلف تأمین شــده 
است. یکی از مهم ترین این نظامات، »تمركز 
نهادی است. برای نمونه در ژاپن، محوریت 
دولت در عرضه ســرمایه های جدید موجب 
شــد تا بتوانند یکپارچه ســازی صنعتی و 
سیاست ســاختار صنعتی را نیز به اجرا در 
آورد. وزارت صنعت و بازرگانی بین المللی به 
عنوان سازمان راهنما بر این فرآیند نظارت 
داشت. درواقع، رشد اقتصادی خیره كننده 
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم در سایه حضور 
با  نیرومند،  اقتصادی  نوعی »دیوان ساالری 

استعداد و پرنفوذ« محقق شد.
الگوی گفته شده، به نحوی در كره جنوبی 
نیز پیاده سازی شد. به این شرح كه در زمان 
استعمار، ژاپن نهادهای بروكراتیک قوی در 
كره جنوبی ایجاد كرد كه پس از استقالل این 



كشور، این نهادها حفظ شد. همین نهادها 
بودند كه بعدها در زمان ژنرال پارک به ابزار 
توسعه این كشور تبدیل شدند. البته در این 
دوره دیوان ســاالری به دلیل پراكندگی در 
مراكز سیاستگذاری و فساد تضعیف شد، اما 
پارک در ابتدای زمامداری خود، شــروع به 
تجدید ساختار دیوان ساالری كرد. در این 
راستا حدود ۲هزار نفر از بروكرات های فاسد 
از كار اخراج شدند و پرونده بیش از 4۰ هزار 
نفر بررسی مجدد شد. سپس برای جلوگیری 
از پراكندگی نهادهای سیاستگذار در حوزه 
اقتصادی، نهادی به نام »هیأت برنامه ریزی 
اقتصادی« تشکیل شد كه به نهادی محوری 
در سیاســتگذاری ها و برنامه ریزی هــای 
اقتصادی تبدیل شــد. نهاد مذكور بسیار 
قدرتمنــد و حرفه ای بود كه ریاســت آن 
بر عهده معاون نخســت وزیر بود و وظیفه 
عملیات های آماری و مهم ترین عملیات های 
جهانی و ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه ها 
را كه پیش تر سه نهاد دیگر انجام می دادند، 
عهده دار شد. این ساختار منسجم، كمک 
مهمی به انسجام سیاست ها كرد. با تشکیل 
هیأت برنامه ریزی اقتصادی، وزارتخانه های 
مختلف، توان به چالش كشیدن و عقیم و 
خنثی كردن اقدامات و برنامه های یکدیگر 
را از دســت دادند و به جای آن، بر اجرای 
برنامه های متمركز و هدفمند هیأت عالی 

مذكور تمركز كردند.
عالوه بر تمركز نهادی به عنوان یکی از 
مؤلفه های یکپارچگی بروكراتیک، تجربه 
ژاین نشــان داد كه بروكراسی موفق، از 
صرف داشتن ویژگی های مورد نظر وبر )به 
ویژه شایسته ساالری( فراتر می رود. به این 
ترتیب، در همه توصیه هایی كه از دولت 
ژاپن شــده، بر اهمیت حیاتی شبکه های 
غیررسمی )بیرونی و درونی( برای كاركرد 
دولت تأكید شــده اســت. شــبکه های 
درونی، برای یکپارچگی بروكراسی اهمیت 
حیاتی دارنــد. یکپارچگی درونی عمدتا 
از طریق شــبکه های غیررسمی صورت 
می گیرد كه »هویتی مشاركتی« را برای 
بروكراسی فراهم می كنند. اما خصیصه و 
پیامدهای شبکه های غیررسمی به فرآیند 
گزینشی سختگیرانه ای بستگی دارد كه 
بر اســاس آن، كارمنــدان دولت انتخاب 
می شــوند. واقعیت این است كه در ژاپن، 
قابلیت های رسمی و نه ارتباطات انتخاباتی 
یا وفاداری های سنتی، »شرط اصلی ورود 
به شبکه است«. همین اصل، عامل اصلی 
كار آمدی بروكراســی اســت. منظور از 
مولفه های غیربروكراتیک، خصایصی برای 

بروكراسی و بروكرات هاست كه بیشتر به 
استقالل نظام اداری و كارمندان عالی رتبه 
از احزاب سیاســی و گروه های ذی نفوذ  
باز می گردد و ضامن سالمت و كارآمدی 
دســتگاه اداری اســت؛ ویژگی هایی كه 
فراتــر از ویژگی های مد نظر وبر در زمان 

صورت بندی اولیه ایده بروكراسی است.
اما اهمیت شبکه های بیرونی در پیوند 
دادن دولت و جامعه مدنی، از شبکه های 
درونی نیز بیشتر است. شبکه های بیرونی، 
شامل انبوهی از نظامات و خارج از شبکه 
دولت است. چنانکه گیدنز تصریح می كند: 
»دیوان ساالری نمي تواند رهبری سیاسی 
را هدایــت كنــد و خود بــه موقعیت و 
وضعیت مسائل »بیرونی« وابسته است«. 
بــه ویژه دمکراســی های مبتنی بر آرای 
عمومــی از طریق احکام مصوب پارلمان، 
تعیین  بروكراسی ها  برای  چارچوب هایی 
می كننــد؛ چنانکه وبر می نویســد: »این 
محدودیت در سرشــت الگوی قانونی در 
باالترین سطح توسعه آن قرار دارد، چون 
اجرا و اداره به آنچه كه مطابق با قواعد و 

قوانین باشد محدود است«
سوای تأثیر بروكراسی از قوانین، شبکه 
بیرونی شــامل صاحبان كســب وكارها و 
دیگر شــبکه های خارج از دایره كنترل و 
تسلط بروكراسی است. برای مثال در ژاپن، 
»خط مشی های صنعتی به گونه اي بنیادی 
 متکی به روایطی است كه وزارتخانه ها و 
دســت اندركاران عمده بخش صنعت را 
بــه هم پیونــد می دهد. در این كشــور، 
»شــوراهای مشــورتی تنها یــک نمونه 
از شــبکه مدیریتی هســتند كــه میان 
بروكرات ها و دست اندر كاران كسب وكارها 
در خصوص گردآوری اطالعات و تدوین 
خط مشی مربوط به یک رشته موضوعات 
خاص و همیشگی، ارتباط برقرار می كند. 
در نتیجه برخــی از صاحب نظران بر این 
باورند كه بــرای حفظ انســجام درونی 
نهادهــای دولتی، بــه نهادهایی خارج از 
بروكراسی نیاز اســت كه با میانجیگری 
منافع اجتماعی و كانالیزه كردن آنها، مانع 
از اســتفاده ابزاری گروه های اجتماعی از 
نهادهای بروكراسی و چندپارگی آن شوند. 
بدین ترتیب، شبکه های درونی و بیرونی، 
به عنــوان تأمین كننــده و تقویت كننده 
ویژگی یکپارچگی بروكراسی عمل می كند.

یکپارچگی بروكراســی مي تواند از بروز 
آســیب های بالقوه بروكراسی جلوگیری 
كند. یکی از این آسیب های پراكندگی در 
شناسایی اهداف و طبعا، به هدر دادن یا 

عدم تخصیص بهینه منابع است. توضیح 
اینکه یکی از مشــکالت حــاد نهادهای 
بروكراســی این است كه هر كدام از این 
نهادها، به دنبال حداكثر كردن اســتفاده 
از منابع دولتی هســتند. هر ســازمانی 
چنین وانمود می كنــد كه دارای اهداف 
سازمانی مهم تر و دارای اولویت بیشتر به 
نســبت مابقي سازمان هاست و از این رو، 
استفاده حداكثری از منابع دولتی، اقدامی 
در جهت تحقق اهداف حیاتی آن سازمان 
تلقی می شود. این آسیب، ظرفیت حفظ 
انسجام نهادهای دولتی را به شدت كاهش 
می دهد و موجب خاص گرایی و فســاد 
در ابعاد وســیع خواهد شد. خاص گرایی 
باعث می شود تا احساسات و منافع فردی 
و گروهی، جای منافــع و مصالح ملی را 
بروكراتیک  تصمیم گیری هــای  و  بگیرد 
بــه نام دولت، اما در جهت منافع گروه یا 
جمع محدودی اتخاذ شــود. یکپارچگی 
در بروكراسی مي تواند با تعیین اولویت ها 
و تخصیص منابــع الزم برای حركت به 
ســوی اولویت ها و نظارت بــر نهادها، از 
پراكنده كاری و سوءمدیریت و سوءاستفاده 

از منابع عمومی بکاهد.
شــبیه آنچه كه راجع به مفهوم خاص 
گرایــی به عنوان آســیبی به یکپارچگی 
بروكراسی بیان شــد، مي توان در مفهوم 
ســازی نورث، والیس و وینگاســت برای 
تبییــن لوازم گــذار از نظم دسترســی 
محدود یــا محکومیت طبیعــی از نظم 
دوباره مطالعه كرد. مفاهیم »شــخصی« 
در اندیشه آنان حائز اهمیت است، به نظر 
آنان در حکومت های طبیعی، روابط درون 
ائتالف مســلط، پیش تر حالت شــخصی 
دارنــد و در درون این روابط شــخصی، 
حمایت ها از طریق شبکه های مریدپروری 
یا حامی پــروری گســترش می یابد. در 
مقابــل، در نظام دسترســی، بازی روابط 
در چارچوبی پیش تر غیر شــخصی شکل 
می گیــرد، در نظم دسترســی باز، گرچه 
روابط شــخصی هنوز اهمیــت دارند، اما 
دسته بندی های غیرشــخصی افراد، كه 
اغلب شهروند نامیده می شوند، بدون نیاز 
به آگاهی از هویت فردی طرف های مقابل، 
در عرصه های گسترده رفتار اجتماعی به 
تعامل می پردازند. تســلط روابط شخصی 
در بروكراســی، مي تواند با فراهم آوردن 
محیطی تبعیض آمیز و رانتی، كاركردهای 
بروكراســی را مختل كند و انسجام الزم 
برای اجرای قوانین نهادی را به نفع روابط 
شخصی و مغایر با منافع ملی، از میان برد.
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نماگرهای تجارت فرار مرزی در ایران حاكی از آن 
است كه موانع مرزی تجارت بین الملل ایران، به شدت 
زیاد اســت. بر این اصل، هزینه های زیادی بر دوش 
واردكنندگان و صادركنندگان تحمیل می شــود كه 
متاسفانه آنها نیز، به ناگزیر، در افزایش قیمت كاالها 
دخیل می كنند. این در حالی است كه گمرک ایران 
با گام برداشــتن در راه ایجــاد پنجره واحد، تاكنون 

موفقیت هایی را در این زمینه كسب كرده است. 
 از این رو، براساس آخرین گزارش انجام كسب وكار 
در سال ۲۰۱8، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی، 
۱66 در بین ۱9۰ كشور ارزیابی شده است. این رتبه 
در گزارش ۲۰۱۷ )در بین ۱9۱ كشــور( ۱۷۰ بود. 
اختالف فاحــش ایران با برخی مناطق اقتصادی در 
مؤلفه های تجارت فرامرزی كامال آشکار است. با وجود 
اینکه حجم تجارت )صادرات و واردات( در مقایسه با 
برخی كشورهای منطقه پایین تر است اما رتبه ایران 
در نماگر تجارت فرامرزی در شاخص سهولت انجام 
كســب وكار رتبه ۱66 را دارد. در حالی كه نسبت به 
كشورهایی مانند تركیه رتبه ۷۱، امارات رتبه 9۱ و 

قطر رتبه 9۰ دارند، رتبه ای بسیار نامناسب است.
موانع استقرار سامانه پنجره واحد در این نوشتار، 
وضعیت ساماندهی فرآیند تجارت خارجی در دو سطح 
كالن )امــور گمركات، صادرات، واردات قاچاق و...( و 
ســطح خرد )استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی( 
مورد بررسی قرار گرفت. استقرار پنجره واحد، از آن 
جهت كه مستلزم هماهنگی ها و همکاری های بین 
دستگاهی است، مثال مناسبی برای اعمال آموزه ها و 
نظریه های توضیح داده شده در خصوص بوروكراسی 

و ویژگی های آن است.
بدین ترتیب، اســتقرار ســریع، كم هزینه و بدون 
پیچیدگی ها و تعارض های نهادی، پنجره واحد در یک 
كشور، مي تواند نشانگر انسجام و هماهنگی بوروكراسی 
در آن كشور باشد. برعکس، چنانکه انجام این فرآیند با 
موانع و معضالت پرشمار برخورد كند، مي توان گفت 
كشور فاقد بوروكراسی یا حداقل ویژگی های الزم است. 
براســاس پژوهشی كه از طریق مصاحبه با نخبگان 
حوزه های مختلف مرتبط با استقرار پنجره واحد مانند 
مدیران استراتژی، مدیران تشکیالتی و مدیران فناوری 
اطالعات و ارتباطات و همچنین بررسی نظرات اساتید 
دانشگاهی، صورت گرفته است، مهم ترین موانع استقرار 
پنجره های واحد )برای مجوزها به طور كلی در ۱9 بند 

به شرح زیر برشمرده شده است

 مهم ترین موانع مرزی در ایران
 عــدم یکپارچگی و ارتباط سیســتم های درون 
ســازمانی یک دستگاه اجرایی، عدم آگاهی كامل یا 
عدم تعیین دستگاه اجرایی به الزام قانونی، نامشخص 
بودن فعالیت ها و مجوزهای صادره دستگاه های اجرایی،  
نامشخص بودن دستگاه های اصلی و دستگاه های فرعی، 
عدم وجود مركز هماهنگی، پیگیری و پایش برقراری 
ارتباط الکترونیکی بین دســتگاهی و تفسیر به رأی 
دستگاه های اجرایی از قوانین، وجود قوانین و مقررات 

محلی، دیدگاه های سختگیرانه امنیتی، عدم وجود 
نظام انگیزشی مناسب برای اجرا با عدم اجرای پنجره 
 واحده، ناكارآمدی پیمانکاران نرم افزاری دستگاه ها،
ضعف زیرساختی و تجهیزاتی دستگاه های اجرایی، 
توزیع نامتقارن زیرســاخت های ارتباطی در سطوح 
استانی و ملی، عدم فرهنگ سازی استفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات برای انجام كارها در میان مردم 
به عنوان اربــاب رجوع، عدم مطالبه گری عمومی از 
دستگاه ها، ناهمگون بودن سطح تحصیلی، فرهنگی 
و... ارباب رجوع یک سازمان، پنجره واحد منافی قدرت 
برای كاركنان دستگاه، وجود مقاومت بدنه سازمانی 
دســتگاه های اجرایی در مقابــل تغییره عدم وجود 
استاندارد واحد و پروتکل ملی ارتباط بین دستگاهی، 
از جمله مواردی هستند كه توسعه تجارت بین الملل 

ایران را با مشکل روبه رو كرده است. 
چنانکه از فهرست موانع پیش گفته بر می آید، عدم 
انسجام، عدم هماهنگی، عدم رسانایی و در مجموع، 
عدم ظرفیت بوروكراسی كشور، باعث شده است كه 
فرآیند استقرار پنجره واحد در حوزه صدور مجوزها 
همچنان معطل بماند. چنانکه گفته شــد، ســامانه 
پنجره واحد تجارت فرامــرزی، خود یکی از اجزای 
سامانه پنجره واحد مجوزها به شمار می رود و از این 
الحاق، مي توان موانع برشمرده شده را به آن سامانه 

تیز تعمیم داد.
مروری بر راهکارهای پیشنهاد شده برای استقرار 
پنجره واحد نیز تأییدكننده این ادعاســت كه انجام 
چنین فرآیندهایــی، فراتر از صرف تصویب قانون و 
مقررات منوط به اصالحات در نظام بوروكراســی، به 
ویژه با هدف ایجاد انسجام، هماهنگی و پاسخگوی 
اســت. در گزارش دفتر پایش و بهبود كســب وكار 
)معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی( 
نیز پیشنهادهایی برای برطرف كردن موانع پیش روی 
اراده مصمم مدیران ارشد حاكمیت و مدیران ارشد 
دســتگاه های اجرای بر تحقق آن اشاره شده است. 
ارتقای ســطح فرهنگ جامعه در راســتای استفاده 

از پنجره های واحد« و برقــراری دولت الکترونیک، 
به گونه اي كه مطالبه گری عمومی مردم و رسانه ها، 
دستگاه های اجرایی را مجبور به حركت به سوی ایجاد 
پنجره های واحد كند، نیازمند تدوین دستورالعمل ها و 

استانداردهایی است كه كمک كننده باشد. 
تمركز بر مؤلفه هــای یکپارچگی و هماهنگی در 
تجربه های موفق اســتقرار پنجره واحد در برخی از 
كشورها، نشان می دهد كه با استفاده از این سیستم 
توانسته اند تا حدود زیادی از موانع و مشکالت پیشروی 
تجارت را كاهش دهند.  برای نمونه، دولت سنگاپور 
یک كمیته هدایتگر برای شبکه تجاری ایجاد كرد تا به 
نظارت و سرپرستی بر شکل گیری ایده ها در خصوص 
یک نظام ملی الکترونیکی تبادل داده برای اظهارنامه ها 
و مجوز های تجاری بپردازد. بدین ترتیب سه كمیته 
فرعی - برای حمل ونقل دریایی، حمل ونقل هوایی و 
بخش ادارات دولتی - به منظور پیشــبرد رویه های 
صادرات و واردات و مشخص كردن ملزومات كاربردی 
و پیشنهاد استانداردهایی برای داده ها ایجاد شد، پیش 
از برقراری شبکه تجاری، بخشی از رویه های مربوط 
به اخذ مجوز یا تأیید رسمی به صورت دستی انجام 
می شد و هیچ نظام رایانه ای برای هماهنگ سازی آنها 
وجود نداشت. دولت به منظور مدیریت شبکه تجاری، 
یک شركت خصوصی تأسیس كرد كه در سال ۱988 
به شکل گیری خدمات شبکه ای سنگاپور« منجر شد. 
عالوه بر اینها، از سال ۲۰۰۷، تمركز بر گسترش ابعاد 
شبکه تجاری به معامالت تجاری جامعه تجاری، از 

طریق )نظام( مبادله تجاری است. 
از سوی دیگر، سنگاپور یک عضو فعال در اتحادیه 
ملل جنوب شرق آسیا )مفهوم نظام های پنجره واحد 
را پذیرفته و دارای هدفی جاه طلبانه در راستای ایجاد 
یک تمام پنجره واحد در سراسر آسه آن تا سال ۲۰۱۵ 
است. بدین ترتیب، پنجره واحد بین المللی متشکل از 
پنجره واحدهای ملی شکل خواهد گرفت؛ به گونه اي 
كه یکبار ارائه اطالعات، برای كلیه اعضای آســه آن 

كفایت كند.
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سرعت، دقت و سهولت
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به گفته بسیاری از كارشناسان اقتصادی، 
ریسک سنجی در ترخیص كاالهای وارداتی، 
هنــوز به خوبی اســتقرار نیافته اســت. بر 
اســاس متدهای روز جهانی، ریسک سنجی 
كاالهای وارداتی، نقــش زیادی در افزایش 
سرعت ترخیصات گمركی دارد و همچنین 
در ایران، این روش با تقسیم خطوط بررسی 
اظهارنامه های گمركی كه به سه رنگ زرد، 
قرمز و ســبز تقســیم بندی می شود، انجام 
شــده اما به نظر می رسد تجربه كشورهای 
توســعه یافته در ایــن راه، ســرعت و دقت 

بیشتری دارد.
بــا این حــال نماگرهــای پــروژه انجام 
كسب وكار مرتبط با تجارت فرامرزی یکی از 
اولین نماگرها بودند كه زمان و هزینه اضافه 
ناشــی از موانع اداری، مقرراتی و پشتیبانی 
)لجستیکی( تحمیل شده به تجارت بین الملل 
را محاســبه كردنــد. گزارش ســال جاری 
تغییرات مهمی در روش شناســی نماگرها 
داشته اســت. این تغییرات با هدف افزایش 
میزان ارتباط اقتصادی و سیاستی نماگرها، 
تکرارشوندگی داده ها و توضیح دادن شرایطی 
اســت كه داده ها در آن تفسیر شوند. عالوه 
بر اینها، هشدارهایی كه باید در زمان تفسیر 

داده ها مد نظر قرار گیرند.

بر اساس روش شناسی جدید، پروژه انجام 
كسب وكار پیش فرم های در نظر گرفته شده 
بــرای صادرات و واردات را متناســب با هر 
اقتصاد طراحی كرده است. در مورد صادرات، 
زمان و هزینه صادرات یک محموله ۱۵ تنی 
از مهم ترین كاالی غیراستخراجی صادراتی 
در كشــور، مبنای ارزیابی قرار گرفته است. 
پیش فرض این اســت كــه محموله از یک 
انبار در بزرگترین شــهر تجاری كشــور به 
پرترددتریــن مرز زمینی یا بندری ارســال 
می شــود كه قرار اســت از آنجا برای طرف 
اصلی تجاری صادر شود. برای محاسبه مدت 
زمان و هزینه انطباق مرزی )هم رســیدگی 
اداری و هم ترخیص گمركی و بازرســی(، 
انطباق اسنادی و حمل ونقل داخلی بررسی 
می شــوند، در خصوص واردات، پیش فرض 
این اســت كه محمولــه از پرترددترین مرز 
زمینی یا بندری به یک انبار در بزرگ ترین 
شهر تجاری كشور حمل می شود. برای همه 
كشورها، یک محموله كانتینری حاوی ۱۵ 
تن قطعات خودرو در نظر گرفته شده و طرف 

تجاری وارد كننده اصلی قطعات است.
ایده بنیادی روش شناسی جدید این است 
كــه پیش فرض ها باید جهت و میزان واقعی 
تجــارت بین الملل را بازتــاب دهند و اینکه 

موانع اداری و مقرراتی پیش روی بازرگانان 
به شــکل قابل توجهی در مورد محصوالت 
مبادله شــده و شــركای تجــاری مختلف 
متفاوت اســت. جریان های تجاری توســط 
مزیت نســبی، ترجیحات مصرف كنندگان، 
ساختار بین المللی تولید و اندازه و موقعیت 
جغرافیایــی یک اقتصاد و شــركای تجاری 
آن هدایت می شــوند. نوع محصول مبادله 
شده، استانداردهایی را در رابطه با چگونگی 
نگهداری تعییــن می كند )برای مثال، مواد 
غذایی نسبت به تجهیزات رایانه ای مشمول 
ایمنی بیشــتری می شوند(.  بازرســی های 
عــالوه بر نوع محصول، هویت طرف تجاری 
 تعیین كننــده میزان احتمال بازرســی های 
سرزده و اعالم شده در چارچوب سامانه های 
مدیریت ریسک اســت كه معموال در بنادر 
سراسر جهان استفاده می شود. در دهه های 
اخیــر، دو نیروی دیگر نیز در شــکل گیری 
جریان تجارت بین المللی مؤثر بوده اند. نیروی 
اول، پدیدار شــدن موافقتنامه های تجاری 
چندجانبه اســت كه  نمونه های منطقه ای 
آنها به طور فزایندهای كاهش موانع تجارت 
را نشــانه گرفته اند. روش شناسي جدید به 
یک اقتصاد اجازه می دهد كه پیش فرض های 
مربوط به طرفین تجاری را در چارچوب یک 

سرعت گیرهای تجارت بین الملل در ایران 

مروری بر روش شناسی جدید در ترخیص کاالها
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اتحادیه گمركی بررسی كند.
آیــا عضویت در اتحادیــه گمركی بر مدت 
زمان و هزینه تجارت تأثیر می گذارد؟ چهل 
و هفت سال پیش، در حالی كه دیگر اعضای 
جامعــه بین المللی درباره ســطح تعرفه ها و 
سهمیه ها مذاكره می كردند. اتحادیه اروپایی 
در تدارک یک آزمایش بزرگ برای راه اندازی 
یک اتحادیه گمركی بود. به گونه اي كه عوارض 
گمركی در مرزهای داخلی بین كشــورهای 
عضو اتحادیه اروپایی را حذف كنند. عوارض 
گمركی مشترک بر واردات از خارج از اتحادیه 
اروپا وضع كنند و همچنین قوانین مشترک 
مربوط به مبدا تولیدات خارج از اتحادیه حاكم 
باشد و اینکه آیین اعضای اتحادیه یک تعریف 

واحد از ارزش گمركی وجود داشته باشد.
اگــر چه اتحادیــه گمركــی اتحادیه اروپا 
همچنان یکی از بهترین نمونه های تســهیل 
تجارت بین كشــورهای مختلف اســت، اما 
در این مســیر تنها نیســت. بیــش از نیمی 
از ۱89 اقتصاد بررســی شــده توسط پروژه 
انجام كســب وكار عضو یک اتحادیه گمركی 
هستند. عالوه بر این، 33 كشور كه بر اساس 
پیش فرض هــای صــادرات شــریک تجاری 
یکدیگرند عضو اتحادیه گمركی هســتند. به 
همین ترتیب 39 كشــور نیز كه با توجه به 
پیش فرض های واردات شــركای تجاری اند، 
عضو اتحادیه گمركی هستند. در این كشورها، 
زمان انطباق اســنادی و مرزی به شکل قابل 
مالحظــه ای كمتر از میانگین كشــورهایی 
اســت كه عضو اتحادیه گمركی نیستند.اما 

همه اتحادیه های گمركی شبیه هم نیستند. 
اتحادیه های گمركی بین كشورهای با درآمد 
باال عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
)در اصــل اتحادیه گمركــی اتحادیه اروپا به 
شکل قابل مالحظه ای عملکرد بهتری نسبت 
به بقیه دارند. پس از آن اتحادیه های گمركی 
در اروپا و آسیای مركزی و سپس اتحادیه های 
گمركی در جنوب صحــرای آفریقا عملکرد 
بهتــری دارند. در آمریکای التین و كاراییب. 
عضویت همزمان یک كشور و مهم ترین شریک 
صادراتــی آن در یک اتحادیه گمركی، تأثیر 
قابل توجهی بر كاهــش زمان انطباق مرزی 
بــرای صادرات ندارد. امــا آن بر مدت زمان 
انطباق اســنادی نیز اثرگذار است. در مورد 
واردات. اتحادیه هــای گمركی زمان انطباق 
مرزی را در آمریکای التین و كاراییب، همانند 
سایر متعلق، كاهش می دهند. با این حال، در 
آمریکای التین و كاراییب، چنانچه شــریک 
وارداتی عضو همان اتحادیه گمركی باشــد. 
زمان انطباق اســتادی بیشتر طول می كشد. 
این موضوع ممکن اســت به این دلیل الزام 
ارائــه گواهی مبدا برای اثبات اینکه تولیدات 
در بین اعضای اتحادیه گمركی مبادله شده اند، 
باشد. یک اتحادیه گمركی، یک قلمرو گمركی 
است كه جایگزین دو یا چند قلمرو گمركی 
شده و اعضای آن تعرفه خارجی مشتركی را 
 اعمال می كنند. به همین دلیل مطالعه پیش رو

یــک تمامیت ارضــی كه به عنــوان قلمرو 
گمركی شکل گرفته را دربرنمی گیرد، مانند 
قلمرو گمركی ایاالت متحده ایاالت متحده و 

پورتوریکو قلمرو ایاالت متحده( و قلمرو اصلی 
گمركی چین )به همراه هنگ كنگ و تایوان( و 
همچنین معاهداتی كه موجب افزایش وسعت 
قلمرو گمركی اتحادیه اروپا شدند )سن مارینو 
و تركیــه(. از آنجا كــه اطالعات جمع آوری 
شده در مورد هزینه صادرات با واردات شامل 
تعرفه ها و عوارض گمركی نمی شود. مطالعه 
پیش رو مناطق آزاد تجاری )مانند موافقتنامه 
نفتا( را نیز دربرنمی گیرد. كه در آن عوارض 
تجارت بین اعضا صفر است اما اعضا بر روی 
واردات از كشــورهای غیرعضو، تعرفه خاص 

خود را وضع می كنند.
دومین نیروه به كارگیری فناوری اطالعات 
و ارتباطات در تجارت بین الملل است. فرآیند 
تجارت بین المللی طوالنی و پیچیده اســت: 
ســازمان های متعدد اقتصــادی و دولت در 
بســیاری از مراحل با یکدیگر تعامل دارند و 
در هر سطح اطالعات بســیار زیادی مبادله 
می كنند. هر فناوری كه باعث می شــود این 
جریان اطالعات سریع تر و كارآمدتر شود، به 
احتمال زیاد در مراحل مختلف تأثیر زیادی 
بــر هزینه های تجارت و زمانی كه مصرف آن 

می شود خواهد داشت.
با اذعان به اینکه در حال حاضر كشورهای 
زیادی برخی از نسخه های تبادل الکترونیکی 
اطالعــات را انتخاب كرده انــد و پیش بینی 
می شــود كه در آینده بیشــتر از گذشــته 
 دیجیتالی شــوند، پروژه انجام كســب وكار 
در حال حاضر زمان صرف شده برای تجارت را 

به جای تعداد روزه با تعداد ساعت می سنجد.



تعــارض منافع و موازی كاری هــا زیاد در 
سیســتم ترخیص كاال، موجب مشــکالت 
زیادی شده است. این در حالی است كه در 
همه كشورهای جهان، گمرک دارای استقالل 
و قدرت زیادی در انجام فرآیندهای تجاری 
اســت. اما در ایران، این قاعده جریان ندارد 
چراكه ســازمان ها و نهادهای زیادی هستند 
كــه بر پیچیدگی هــای فرآیندهای گمركی 
می افزایند و متاســفانه ســرعت انجام این 
فرآیندها را كاهش می دهند. در این گزارش 
به برخی از این سازمان ها و نحوه دخالت آنها 

اشاره می شود. 

 مشکالت بین نهادی
در ساختار تجارت 

بخش اول تحلیل، به بررسی رابطه نهادهای 
درگیر بــا تجــارت می پردازد می پــردازد. 
پیچیدگی ها و خالها فراوان قانونی در بخش 
موجب شــده تا راه دروهای متعددی برای 
سودجویان فراهم شــود. رابطه سیستمیک 
در میــان اجــزا این بخش متاســفانه مملو 
از اخالل های فرآیندی اســت. دســتگاه ها، 
ســازمان ها و نهادهــای مرتبط بــا یکدیگر 
روابــط پویا و مکانیزه شــده ای ندارند و این 
امر، دســتاویز خوبی را برای متخلفان فراهم 
كرده اســت. در تحلیل انجام شده، فرض بر 
این شده كه گمرک درمركزیت سیستم قرار 
دارد و روابط بین بخشــی تنهــا به صورت 
دو به دو و با گمرک اســت. این ساده سازی 
موجب می شــود تا مخاطب درک بهتری از 

پیچیدگی های موجود داشــته باشد. بدیهی 
است كه این پیچیدگی موجب زمان بر شدن 
ترخیص كاال می شــود و هرچه زمان انجام 
فرآیندهای قانونی بیشتر شود، ضریب احتمال 
فساد نیز افزایش می یابد. با این حال مهم ترین 
نهادهای درگیر با گمرک معرفی شده و پس 
از تبیین جایگاه قانونی آنها، مشکالت آنها با 

گمرک مطرح می شود. 

 مؤسسه استاندارد
و تحقیقات صنعتی ایران

 به طــور كلی اگر كاالیی كه وارد كشــور 
می شود، جهت تعیین تعرفه گمركی، توسط 
ارزیاب قابل كنترل نباشد، مقداری از كاال به 
عنوان نمونه جهت شــناخت خواص، آنالیز، 
شناسایی و تعیین ردیف تعرفه به آزمایشگاه 
فرستاده می شود. بدیهی است در این راستا 
هدف، مشــورت با ســازمان اســتاندارد در 
خصوص شناســایی مواد تشکیل دهنده كاال 
اســت )نظیر مواد شــیمیایی، منسوجات، 
آهن آالت، مــواد غذایی و...(. این مؤسســه 
شاید به زعم بسیاری از كارشناسان، بیشترین 
ارتبــاط و تعامل را با گمــركات جمهوری 
اســالمی ایران داشــته باشــد. به طور كلی 
كاالهای وارداتی در این سازمان از دو جنبه 
مورد آزمایش قرار می گیرند. نخست ماهیت 
و دوم مشمول استاندارد در خصوص تعیین 
ماهیت كاالها. در بیشتر موارد تجهیزات الزم 
در آزمایشــگاه مســتقر در گمركات موجود 
اســت و آزمایشــات الزم صورت می گیرد، 

 مگر در برخی موارد اســتثنایی در خصوص 
تعیین ماهیت، تنها در مورد خواص فیزیکی 
كاال اعالم نظر می شــود و در مورد كیفیت 
كاال هیچگونــه اعالم نظری نمی شــود و اما 
در مورد كاالهای مشمول استاندارد كه خود 
به دو دسته مشمول مصوبه هیأت وزیران و 
مشمول استاندارد اجباری تقسیم می شوند. 
این كاالها بایــد جهت تعیین كیفیت مورد 
آزمایش قــرار گیرند. به عبــارت دیگر هم 
خصوصیات فیزیکی آنهــا و هم تطابق آنها 
با استاندارد اعالم شود )مانند روغن موتور(. 
اســتانداردهای مشــمول مصوبه وزیران كه 
توسط هیأت دولت در ایران تصویب می شود، 
در فهرستی به سازمان استاندارد ارائه می شود. 
كاالهای مشمول استاندارد نیز توسط شورای 

عالی استاندارد تعیین می شود.

 سهم سازمان استاندارد در طوالنی تر 
شدن فرآیندها

در این باره بایــد اذعان كرد كه در برخی 
موارد نمایندگان صاحب كاال با ترخیص كاران 
پس از ارائه مدارک به اداره استاندارد، جهت 
دریافت مجوزهای صادر شده با تاخیر مراجعه 
می كنند كه این امر، موجب طوالنی تر شدن 
فرآیند ترخیص كاال می شود. چنانچه كاالیی 
بعــد از انجــام آزمون ، مردود اعالم شــود، 
نمایند صاحب كاال یا ترخیص كار مربوطه تا 
یــک هفته مهلت اعتراض دارد كه تأخیر در 
این مدت، تأخیر در فرآیندها را دربردارد. در 
مورد برخــی كاالها، زمان آزمون با توجه به 

استقالل گمرک در خطر موازی کاری  
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تجهیزات و نتایج آزمایش، مدت قابل توجهی 
را به خود اختصاص می دهد. به عنوان مثال 
مي توان به آزمایش های تعیین درصد كافئین 
و آزمایش های مربوط به كشت میکروب كه 
حدودا ۱۰ روز طول می كشــد اشــاره كرد. 
همچنین سم شناســی خوراک دام و خوراک 
انسان به چهار آزمون نیاز دارد كه بدین منظور 
نمونه كامال باید در تهران آزمایش شــود. از 
ســوی دیگر با توجه به حجم زیاد فرآیندها 
و تعداد مراجعات، كمبود قابل مالحظه نیرو 
در بخش اداره استاندارد مستقر در استان ها 

مشاهده می شود. 
یکی دیگراز مشکالت موجود این است كه 
موسســه اســتاندارد و تحقیقات در بسیاری 
موارد، اســتانداردهای جهانی را قبول ندارد. 
به عنوان مثال مي توان به دســتگاه اتوكالو 
كه اســتانداردهای اجباری معتبر جهانی را 
داشته یا تجهیزات و قطعات خودروی ساخت 
كارخانجات معتبر جهان اشاره كرد. در برخی 
موارد نیز آزمایشگاه نمونه كاال را برای انجام 
آزمایش به مراجع فاقد صالحیت الزم ارجاع 
می دهد. متاسفانه آزمایشگاه مستقر در گمرک 

تجهیزات كافی را در اختیار ندارد.
در بسیاری از موارد مشاهده می شود كه اداره 
اســتاندارد قابلیت پاسخگویی به درخواست 
گمرک را نداشــته كه این امر موجب ارجاع 
مورد آزمایش به موسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران می شود كه این موضوع موجب 
اتــالف زمان بســیاری می شــود. تجهیزات 
آزمایشگاهی، پاسخگوی همه سواالت نیست 

و با توجه به ضعف تجهیزات موجود آزمایشگاه 
گمــرک، بایــد نمونه ها به دیگــر واحدهای 
آزمایشــگاهی مؤسسه استاندارد و تحقیقات 
ارسال شود كه این ارجاع خود نیازمند زمان 

بیشتری است 
با توجه به اینکه ترخیص كاال منوط به پاسخ 
آزمایشگاه اســت، برخی آزمایشات چندین 
مرتبه تکرار می شــوند. )هر بــار كه واردات 
صورت می گیرد( برخی آزمایشــات با توجه 
بــه درجه اهمیت كاال و خــواص آن باید در 
سریع ترین زمان انجام شود و كاالي مربوطه 
ترخیص شــود، اما در این خصوص همکاری 
الزم توسط اداره استاندارد صورت نمی پذیرد 
كــه این موضوع خــود ضرر هایی را به ارباب 

رجوع تحمیل می كند.
عدم دقت آزمایشگران موجب آنالیز نادرست 
و به دنبال آن درج تعرفه اشــتباه برای كاال 
می شود. عدم دقت در پاسخگویی آزمایشگاه 
به ســواالت گمرک، موجب تکــرار آزمایش 
می شود. در برخی موارد آزمایشگاه در تعیین 
كد تعرفه نظر می دهد و این موجب به وجود 
آمدن اختالف در تعیین كد تعرفه می شــود. 
هزینه های محاسبه شده ارائه خدمات آزمایش 
جهت دریافت از ارباب رجوع بسیار زیاد است. 
انجام آزمایشــات در مــورد برخی از كاالها، 
تجهیزات بســیار گران قیمتی را می طلبد و 
بسیار هزینه براست كه به عنوان نمونه مي توان 

به آزمایش كمربند ایمنی اشاره كرد.

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت   
پزشکی 

یکــی از مهم تریــن وزارتخانه های مرتبط 
با فعالیت گمــرک، جهت ترخیص كاالهای 
ورودی، وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی است كه فعالیت های مربوط به صدور 
مجوز در این وزارتخانه تحت قالب دو عنوان 
كلــی بخش خوراكی و آشــامیدنی و بخش 
تجهیزات پزشکی انجام می شود. در بخش اول 
عمده فعالیت های صدور مجوز در دو گروه مواد 

غذایی و دارو انجام می شود. 
در خصــوص واردات مــواد اولیــه الزم به 
ذكر اســت، در صورتی كه این مواد توســط 
تولیدكننــدگان داخلی اظهار شــود با توجه 
بــه اینکه وزارت بهداشــت و درمــان دارای 
نماینده ای در واحدهای تولیدی اســت، این 
مواد بدون نمونه گیــري و در كمترین زمان 
ممکــن، جواز ترخیص خــود را از وزارتخانه 
مذكــور دریافــت می كنــد و در صورتی كه 
نماینده مســتقر در كارگاه تولیدی تشخیص 
دهد كه ماده اولیــه وارداتی كیفیت الزم را 
نداشته و با استانداردهای داخلی تطبیق ندارد، 
از مصرف آن جلوگیری به عمل آورده و مراتب 

را به مقامات مسئول سازمان اعالم می دارد تا 
اقدامات مقتضی به عمل آید.

 در مورد مواد اولیه ای كه توســط اشخاص 
حقیقی غیــر از تولیدكنندگان معتبر داخلی 
وارد می شــوند در ابتدا شخص باید مدارک 
الزم نظیر كارت بازرگانی و معرفي نامه از سوی 
نمایندگان تولیدكننده در خارج از كشور، اصل 
گواهی آنالیز، اصل گواهی بهداشــت، پروفرم 
و فاكتور جنس را ارائه كرده و ســپس طبق 
قوانین سازمان از محموله وارداتی نمونه گیري 
بعمل آورده و پس از تایید توسط كارشناسان 
معاونت عــذا و دارو، مجــوز ترخیص صادر 
شــود. در غیر این صــورت اقدامات مقتضی 
نظیر مرجوع یا معدوم نمودن كاالی وارداتی 

اعمال می شود. 
در بخش خوراكی و آشامیدنی نیز، كاالهایی 
كه در حیطه مواد خوراكی و آشــامیدنی نیاز 
به اخذ مجوز جهت ورود به كشور را دارند به 
دو دســته مواد اولیه و كاالهای فرآوری شده 
تقسیم می شــوند. اداره بهداشت نمونه های 
تعرفــه ای مواد غذایــی را حداقل یک هفته 
برای آزمایش نگه می دارد كه این مدت موجب 
طوالنی شدن زمان ترخیص كاال می شود )با 
توجه به اینکه مهر ســفارت ایران در كشور 
مربوطه و نیز تاریخ مصرف بر روی كاال درج 

شده است(

 سهم وزارت بهداشت در طوالنی تر 
شدن فرآیندها 

 وجود تناقض در نظریه وزارت بهداشــت 
و ســازمان اســتاندارد در خصوص كاالهایی 
كه نیــاز به اخذ مجوز از هر دو ســازمان را 
دارد یکی از اساسی ترین چالش های موجود 
است. همچنین عدم آگاهی واردكنندگان در 
خصوص قوانین و مقررات واردات و اخذ مجوز 
از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نیز از جمله این مشکالت محسوب می شود. 
عدم یکسان بودن نام و اصطالحات علمی در 
خصوص برخی از كاالها،  مشــخص نبودن 
برخی از تعرفه های دارویی، عدم به كارگیری 
روش مناسب و علمی جهت نمونه گیري، عدم 
وجود یک سیستم مناسب جهت جلوگیری از 
صدور مجوز های تکراری برای كاالهای كامال 
مشابه و تعدد در صدور مجوزها به علت ورود 
كاالهــا از یک نوع به تعداد كم و دفعات زیاد 
و توسط یک وارد كننده نمونه های دیگری از 

این مشکالت قلمداد می شود. 
عــدم ارجاع كاالهایی كــه مرجوعی اعالم 
شــده اند، به كشــور مبدا، نبــود تجهیزات 
 كافــی در نمایندگی ها، عــدم آگاهی برخی 
وارد كنندگان نســبت بــه قوانین مربوط به 
واردات كاال و تجهیزات پزشــکی، عدم اخذ 



تاییدیه و ثبت ســفارش قبل از ورود كاال به 
كشور، توســط واردكنندگان، نبود تجهیزات 
مناسب و كافی جهت مشخص كردن شرایط 
كاال و تجهیزات پزشــکی، در مبادی ورودی 
كشور نیز از دیگر مشکالتی است كه موجب 
طوالنی تر شــدن فرآیندهای ترخیص كاال و 
همچنین عواملی برای تشدید قانون گریزی و 

قاچاق در بخش می شود.  

 وزارت جهاد کشاورزی 
وزارت جهاد كشــاورزی بــه عنوان یکی از 
سازمان های همجوار گمرک، مسئول صدور 
مجوز در خصوص برخی از كاالهای وارداتی 
اســت. این وزارتخانــه در دو بخش قرنطینه 
نباتی و قرنطینــه دامی مجوز ورود كاالها را 

صادر می كند.
در قرنطینه نباتــی، نحوه برخورد و صدور 
مجوز برای ورود كاالهای وارداتی بر اســاس 
قانون و آیین نامه حفظ نباتات مصوب ۱346 
است مطابق با ایین نامه فوق كاالهای وارداتی 
از منظر این بخش به سه گروه تقسیم می شوند 
كه عبارتند از: كاالهای با ریسک قرنطینه كم، 
كاالهای با ریسک قرنطینه متوسط و كاالهای 

وارداتی با ریسک قرنطینه باال.
در كاالهــای با ریســک قرنطینه كم باید 
گفت كه از نظر سنجش اداره قرنطینه نباتی 
وزارت جهاد كشاورزی تنها دارا بودن گواهی 
بهداشت از سوی كشور مبدا برای صدور مجوز 
ترخیــص كفایت می كند كه پس از كنترل و 
بازرسی توســط ناظران این سازمان و تایید 

سالمت كامل اجازه ترخیص از گمرک، صادر 
می شود. در مورد این نوع كاالها ضروری است 
واردكننــدگان كاالها عــالوه  بر اخذ گواهی 
بهداشــت از كشور مبدا قبل از انجام واردات 
به اداره قرنطینه نباتی وزارت جهاد كشاورزی 
مراجعه و شرایط خاص اعالم شده توسط این 
سازمان را جهت واردات كاالی خود دریافت 
و به كشــور مبدا منعکس می كند تا شرایط 
مذكور توسط كشور مبدا رعایت و در خصوص 

مورد نظر اعمال شود
كاالها با ریســک قرنطینه متوسط نیز باید 
به هنگام ورود به كشور باید دارایی تاییدیه ها 
و شــرایط خاصی به لحاظ كیفی باشند كه 
تاییدیه ها و شرایط مربوط در بخش قرنطینه 
نباتی موجود و رعایت این شــرایط توســط 

واردكنندگان الزامی است. 
در خصوص كاالها با ریســک قرنطینه باال،  
واردكننــدگان موظفند عالوه بر رعایت همه 
شرایط ذكر شده در مورد كاالهای با ریسک 
قرنطینه كم و متوســط، مجوز وزارت جهاد 
كشــاورزی را نیز در راستای واردات اینگونه 
 كاالهــا دریافــت كنند. الزم به ذكر اســت
در صورتی كه هر یک از انواع كاالهای مشخص 
شده با رعایت همه شرایط تصریح شده وارد 
كشور شوند اما در هنگام نمونه گیري و بازرسی 
توسط ناظران بخش قرنطینه نباتی مواردی از 
آلودگی یا عدم سالمت در آنها مشاهده شود، 
اقدامات مقتضی از قبیل ضدعفونی، مرجوع 
و یا معدوم كردن در مورد آنها اعمال می شود. 
همچنیــن نوع دیگــری از قرنطینه وجود 

 دارد كه به آن قرنطینه دامی گفته می شــود.
بر اســاس ماده ۷ قوانین صادرات و واردات 
ســازمان دامپزشــکی كشــور، ورود دام و 
فرآورده های دامی منوط به اخذ مجوز از اداره 
قرنطینه دامی است كه این قوانین شامل كلیه 
موارد بیولوژیکی، واكسن ها، مواد اولیه خوراک 
دام )ساخته شــده یا كنستانتره شده( است. 
روند واردات این گونه كاالها در بخش قرنطینه 
دامی، به گونه اي اســت كه پس از طی شش 
مرحله، واردكننده )اعم از حقیقی یا حقوقی( 
مي تواند مجوز ترخیص قطعی را برای كاالی 

خود دریافت كند.

 سهم وزارت جهاد کشاورزی
در طوالنی تر شدن فرآیندها

از عمده مشکالتی كه این نهاد در فرآیندهاي 
گمركــی ایجاد كرده اســت، مربوط به عدم 
وجود مکان مناسب جهت قرنطینه كاالهای 
مرجوعی كه امکان بازگشــت به كشور مبداء 
را ندارند. همچنین یکســان نبــودن نتایج 
آزمایشگاهی در خصوص كاالهایی كه نیاز به 
اخذ مجوز از چندین سازمان را دارند و عدم 
مراجعه به موقع برخی از وارد كنندگان، جهت 
دریافت مجوز ترخیص، از جمله این مصائب 
عنوان می شــود. بســیاری از كارشناسان بر 
این باورند كمبود نیروی انســانی متخصص، 
عــدم آگاهی برخی واردكنندگان از قوانین و 
مقررات وزارت جهاد كشــاورزی در خصوص 
واردات كاال و كمبود تجهیزات آزمایشگاهی 
در برخــی از مبــادی ورودی، ریشــه های 
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مشــکالت یاد شده هســتند. این در حالی 
است كه درخواست نکردن مدارک مورد نیاز 
وزارت جهاد كشاورزی در خصوص برخی از 
كاالها كه مطابــق قانون می باید این مدارک 
از آنها اخذ شــود )در این خصوص مي توان 
به چای ســیاه اشــاره كرد( و عــدم اعمال 
پاره ای از قوانین وزارت جهاد كشــاورزی در 
برخی از مبادی ورودی به عدم وجود فضای 
مناســب در برخی از گمركات جهت استقرار 
تجهیزات آزمایشگاهی در راستای تسریع كار 
ارباب رجوع، عامل مشکالت دیگری در طول 

فرآیندهای ترخیص شده است. 

 سازمان بنادر و کشتیرانی
 سازمان بنادر و كشتیرانی سازمان بنادر و 
كشتیرانی )به عنوان یکی از سازمان های تابعه 
وزارت راه و ترابری( از مهم ترین سازمان های 
همجوار در ارتباط مستقیم با گمرک جمهوری 
اسالمی ایران است. این ارتباط از زمان ورود 
كشتی به محوطه بنادر شروع شده و تا زمان 
خارج شــدن محمولــه از درب خروج ادامه 
می یابــد. رابطه مذكور با توجــه به اهمیت 
ویژه به دو بخش تقســیم می شود: در بخش 
اول ســازمان بنادر و كشتیرانی ناظر به ورود 
و خروج كشــتی بر گمــركات بوده و قوانین 
گمركی تکالیفی را برای این ســازمان تعیین 
كرده است. در بخش دوم نیز خدمات مربوط 
به انبارداری، بارگیــری و تخلیه، با توجه به 
مقررات گمركی و رعایت اصول نظارتی گمرک 
بر صادرات و واردات توســط سازمان بنادر و 

كشــتیرانی انجام می شود. آیین نامه تفکیک 
وظایف گمركی و سازمان مذكور مربوط به ۲۵ 
سال پیش بوده و بعضی از مسائل و مشکالت 
جاری در آنها پیش بینی نشده كه این موضوع 

مشکالتی را دامن گیر گمرک كرده است.
تبادل اطالعات میان دو سازمان )گمرک جا 
و بنادر و كشتیرانی بسیار ضعیف است. فقدان 
یک سیستم یکپارچه اطالعاتی در خصوص 
پرونــده مربوط به كاالهای وارداتی مابین دو 
ســازمان و افزایش یکباره نــرخ هزینه های 
انبارداری، كه این امــر هزینه های زیادی را 
بر ترخیص كاران گمرک تحمیل می كند. این 
در حالی است كه زمان معافیت از هزینه های 
 انبــارداری در گذشــته ۱۵ روز بــوده امــا 
در حــال حاضر این زمان بــه ۱۰روز تقلیل 
یافته  است كه باتوجه به حجم باالی كاالهای 
ورودی و فرآیند ترخیص كاال، در بیشتر موارد 
زمان ترخیص از حد تعیین شده تجاوز كرده 
و به تبع آن هزینه های بیشتری به مشتریان 
تحمیل می شــود، با توجه بــه زمان تعیین 
شــده )۱۰روز جهت معافیــت از هزینه های 
انبــارداری، چنانچه این زمان از مدت مذكور 
بگذرد كل زمان ســپری شده )زمان ۱۰روز 
به عــالوه زمان تأخیر بیش از ۱۰ روز( مبنای 
محاســبه هزینه انبارداری قرار می گیرد. )با 
توجه به بخشنامه های داخلی سازمان بنادر و 
كشتیرانی(.  این سازمان همچنین تجهیزات 
پیشرفته به تعداد مورد نیاز مانند دستگاه های 
X-RAY جهت بازرسی و كنترل كانتینرها 
را ندارد. از سوی دیگر سیستم متمركزی كه 
ثبت مکانیزه در درب خروج را انجام نداشته 
و این عامــل موجب به وجود آمدن تاخیر در 
ترخیص كاال می شود. مستقل شناخته شدن 
دو سازمان از ســوی دیگر كه موجب انجام 
دوباره كاری از جانب ســازمان ها می شود كه 
ایــن موضوع موجب تاخیــر در صدور مجوز 
می شــود. از ســوی دیگر انبار شدن مقادیر 
بســیار زیادی از كاالهای قابل اشــتعال در 
محوطه انبارها خطرآفرین اســت، به عنوان 
مثال مي توان به انبار پنبه اشــاره كرد. وجود 
بروكراســی نامناسب در بخش خدمات مالی 
جهــت وصول هزینه های گمركی كه موجب 
طوالنی شدن زمان اخذ قبوض الزم می شود. 
نبود زمان بندی مناسب جهت مراجعه به موقع 
راننــدگان كامیون ها به پایانه های مســتقر 
در گمــرک ، از آنجا كه كنترل ها بیشــتر به 
صورت فیزیکی صورت می گیرد بنابراین زمان 

ترخیص كاالها طوالنی تر می شوند. 
تعداد بسیار زیاد كانتینرها در بیشتر بنادر 
موجب شــده كه ارتفاع چیدمان كانتینرها 
از حالت اســتاندارد )4 عدد( تجاوز كند كه 
این موضوع ناشــی از عدم وجود سیستمی 

مناسب جهت جلوگیری از دپو شدن بی مورد 
كانتینرها است.از دیگر مشکالتی كه همواره 
حل آن در هاله ای از ابهام قرار دارد، اسکله های 
غیرمجاز اســت كه خارج از نظارت گمركی 
اســت اما زیرنطر سازمان كشــتیرانی است. 
بخش زیادی از این اسکله ها، توان زیادی در 
راستای قاچاق كاال دارند. متاسفانه هنوز برای 
این اسکله ها تعیین و تکلیفی صورت نگرفته 
است در حالی كه عرف قانونی در همه جای 
جهان، حکم می كند، نظارت بر اســکله ها، بر 

عهده گمرک باشد. 
 

 سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی

ســازمان اموال تملیکی یکــی دیگر از 
سازمان هایی است كه در حوزه مربوط به 
واردات كاال با گمرک جمهوری اســالمی 
ایران ارتباط نزدیکی دارد. در خصوص این 
ســازمان الزم به ذكر است كه سه گروه از 
كاالها به سازمان مذكور ارجاع داده می شود 
كه عبارتند از  كاالی متروكه، كاالی قاچاق 
و كاالی قضایی ضبطی. در بخش مربوط 
بــه واردات كاال، ســازمان اموال تملیکی 
تنها در مورد كاالهای گروه الف با گمرک 
جمهوری اسالمی ایران در تعامل است كه 
فرآیند مربوط به نحوه ارتباط و تعامل این 
سازمان با گمرک جمهوری اسالمی ایران 
در خصــوص كاالهای بند الف به شــرح 

ذیل است.
 در صورت ورود كاال به كشور، این كاال پس 
از طی مراحل قانونی به انبار گمرک جمهوری 
اسالمی ایران تحویل داده می شود تا صاحب 
كاال هرچه سریع تر نسبت به ترخیص كاالی 
خود اقــدام كند. مطابق با مــاده ۲۲ قانون 
امور گمركی، حداكثر توقف هر كاال از تاریخ 
تسلیم مانیفســت با اظهارنامه اجمالی چهار 
ماه خواهد بــود كه با تقاضای كتبی صاحب 
كاال و تشخیص گمرک، مهلت مقرر تا چهار 
ماه دیگر قابل تمدید است كه به استناد ماده 
واحد تبصره به ایــن ماده، مهلت توقف كاال 
در اماكن گمرک هوایی از تاریخ صدور قبض 
انبار حداكثر دو ماه است. در صورت انقضای 
مدت مذكــور و در صورتی كه هنوز صاحب 
كاال نسبت به ترخیص آن اقدامی نکرده باشد، 
اخطاریه ای برای صاحب كاال ارسال و از وی 
خواسته می شود ظرف مدت حداكثر ۲۰ روز 
نسبت به ترخیص كاالی خود اقدام كند. پس 
از پایان این مدت و در صورتی كه صاحب كاال 
هنوز نســبت به ترخیص كاالی خود اقدامی 
به عمل نیاورده باشــد، پرونــده مربوطه، به 
ســازمان اموال تملیکی جهت انجام اقدامات 

مقتضی ارسال می شود. 



هزینه های زمان بری

محمد حیدری|
دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه|

بــا انتخــاب مهم تریــن محصــول صادراتی 
غیراستخراجی هر كشــور به عنوان پیش فرض، 
پروژه انجام كســب وكار اطمینان می باید زمان و 
هزینه صادرات محصولی را ارزیابی می كند كه به 
اقتصاد مورد بررسی و همچنین سیاستگذاران آن 
اقتصاد مربوط است. 9۷ محصول ممکن است در 
سطح دو رقمی سیستم هماهنگ شده طبقه بندی 
كاالها )سال ۱996( جای داشته باشند. مشخص 
شــد كه از این تعــداد 39 كاال جــزء مهم ترین 
محصوالت صادراتی ۱89 كشــور بررســی شده 
توســط پروژه انجام كسب وكار به شمار می روند. 
دامنه این كاالها از محصوالت لبنی تا ماشین آالت 
و لوازم مکانیکی را دربر می گیرد. دسته بندی این 
محصوالت در گروه های بزرگ تر نشان می دهد كه 
در 3۷ درصد از كشورها یک محصول كشاورزی 
مهم ترین محصول صادراتی اســت، در ۲9 درصد 
كشورها محصوالت تولیدی صنعتی سنگین، در 
۲۲ درصد كشــورها محصوالت تولیدی صنعتی 
سبک و در ۱۲ درصد كشورها یک محصول مبتنی 

بر فلزات است.
برای مثال، بسیاری از كشورهایی كه مهم ترین 
كاالی صادراتی آنها یک محصول كشاورزی است 
در آفریقا یا اقیانوســیه قــرار گرفته اند؛ در حالی 
كه كشورهایی كه مهم ترین كاالی صادراتی آنها 
محصوالت تولیدی صنعتی ســنگین اســت، در 
شمال آمریکا و یا اروپا واقع شده اند. تجزیه و تحلیل 
پیامدهای مرتبط یا انطباق مرزی و اسنادی، مانند 
مــدت زمان و هزینه روندهای جالبی را آشــکار 
می كند. در كشورهایی كه مهم ترین كاالی صادراتی 
آنها یک محصول كشاورزی است، مدت زمان مورد 
نیاز برای طی فرآیند انطباق مرزی به طور متوسط 
۷۰ درصد بیشــتر از 3۵ ســاعت بیشتر از سایر 
كشــورها است، در حالی كه مدت زمان مورد نیاز 

برای طی فرآیند انطباق استاندارد برابر زمان مشابه 
در سایر كشورها است.

عالوه بر این، تفاوت هزینه انطباق اسنادی نیز 
قابل توجه است: دریافت، آماده سازی و تحویل اسناد 
مربوط به محصوالت كشاورزی دو برابر هزینه انجام 
این كارها برای سایر طبقه بندی های كاالیی است. 
دلیل اصلی برای این تفاوت ها این اســت كه 8۱ 
درصد كشورهایی كه مهم ترین كاالی صادراتی آنها 
یک محصول كشاورزی است، بازرسی ها و رویه های 
مختص به یک محصول )مانند گندزدایی با گاز و 
بازرسی های بهداشتی گیاهی را برای صادرات آن 
الزامــی كرده اند، در حالی كــه تنها ۲۱ از درصد 
سایر كشورها چنین الزامی برای صادرات مهم ترین 
محصــول صادراتی خود دارنــد. تفاوت ها زمانی 
كامال برجسته می شود كه محصوالت كشاورزی 
با محصــوالت تولیدی - صنعتی )به اســتثنای 

محصوالت مبتنی بر فلز( مقایسه می شوند.
تنها ۲۰ درصد از كشورهایی كه مهم ترین كاالی 
صادراتی آنها یک محصول تولیدی صنعتی است 
بازرســی ها و رویه های مختص به آن محصول را 
الزامی كرده اند. با این حال حتی در میان كشورهایی 
كه مهم تریــن كاالی صادراتی آنها یک محصول 
كشاورزی اســت، مدت زمان انطباق اسنادی و 
مرزی به طور گســترده ای متفاوت است. مدت 
زمان انطباق مرزی بسته به بازرسی های مختص 
به محصول كشاورزی مورد نظر بین ۱۱ تا ۲۱۰ 
ســاعت متغیر است. این تنوع نشان می دهد كه 
همزمان با تســهیل تجارت )و یا دست كم اضافه 
كــردن موانع( امکان حمایت از مصرف كنندگان 
و بازرگانان وجود دارد. تنها با منظور كردن زمان 
و هزینه مرتبط با رویه هایی كه مقامات دولتی در 
اقتصاد تحت كنترل خودشان برای بازرسی یک 
كاالی خاص در زمان انطباق مرزی و اســتادی 
الزامی كرده اند، پروژه انجام كسب وكار قادر است 
آثار ناشی از سیاست های اعمال شده توسط یک 

دولت بر مصرف كنندگان و بنگاه های آن اقتصاد 
كه طبیعتا در كنترل خود دولت است و آثار سایر 
رویه های تحصیلی خارج از آن اقتصاد را تفکیک 
كند.در بین 69 كشــوری كــه مهم ترین كاالی 
صادراتی آنها یک محصول كشــاورزی است، ۵6 
كشور رویه های بازرسی مختص به یک محصول 
را برای صادرات اعمال می كنند. در حالی كه در 
میان ۱۱8 كشوری كه مهم ترین كاالی صادراتی 
آنها یک محصول مبتنی بر فلز یا محصوالت تولیدی 
- صنعتی سبک و یا سنگین است، تنها ۲۵ كشور 
الزام بازرسی مختص به محصول وجود دارد این 
اقتصادها در تمام مناطق جغرافیایی و گروه های 
درآمــدی از نروژ در میــان اقتصادهای با درآمد 
باالی عضو ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
گرفته تا گینه بیسائو از كشورهای جنوب صحرای 
آفریقای دیده می شوند. برای مثال، هم كانادا و هم 
استرالیا بازرسی ها و گواهینامه های بهداشتی را برای 
مهم ترین كاالی صادراتی خود الزامی كرده اند. با 
وجود این شاید، انجام فرآیندهای انطباق مرزی 
در كانادا برای یک صادركننده هندی مجوز ۱۰۱ 
ســاعت طول می كشد و ۱۰34 دالر هزینه دارد، 
در حالی كه یک صادركننده گوشت استرالیایی 
تنها 36 ســاعت زمان صرف می كند و ۷49 دالر 
هزینــه می كند. همچنین زمــان انجام كارهای 
انطباق اسنادی مربوط به صادرات در كانادا )۷۷ 
ساعت( ده برابر انجام كارهای مشابه در استرالیا 
)۷ ساعت طول می كشد. صادركننده كانادایی باید 
پیش پیش و چندین روز قبل از صادرات، با وزارت 
كشاورزی تماس بگیرد و منتظر دریافت یک سند 
كتبی برای ترخیص گمركی باشد. در مقابل، در 
استرالیا، مقامات قرنطینه در سراسر دوره تولید هم 
با تولیدكننده و هم با مقامات گمركی همکاری 
نزدیکی دارند، موضوع كلیدی این نیست كه چرا 
بازرسی های بهداشتی بیشتر الزامی هستند، بلکه 

مهم این است كه به شکل موثری انجام شوند.
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آرزوهای بلند، بال های کوتاه

بدون آرزو آرمان های بزرگ، زندگی انسان ها 
و جامعه ها از معنا تهی می شود و شوق پرواز از 
آنها گرفته می شود. آرزوهای بلند و دورپروازانه 
یــک خاصیت دارد و آن افزایش انگیزه های 
آدمی برای رسیدن به آن رویاهای دور است. 
در عمل اما اگــر این آرزوها برای چندمین 

بار به شکست برســد چه اتفاقی می افتد؟ 
واكنش طبیعی آدمی و جامعه ها به ناكامی 
در پوشاندن لباس عمل به آرزوها دلسردی، 
ناامیدی و كنار كشیدن از وسط میدان است. 
در این شــرایط اما چه كار دیگری مي توان 
انجام داد. یک راه این است كه آروزها را دوباره 
تعریف كرد و آنها را با توانایی های خود سازگار 
كرده و مطابقت دهیم. ممکن است روزی كه 
این آرزوها و آرمان ها تعریف می شدند شرایط 
با امروز تفاوت های بنیادین كرده باشــد. اما 
این كار خطرناكی است كه در هر مقطع از 

زمان سقف آرزوها را پایین بیاوریم و خود را 
درچارچوب های تنگ محبوس كنیم. یک راه 
دیگر این است كه میزان تطابق واقعیت ها را 
با آرزوها در عمل نشان دهیم و با استناد به 
آمارها و ارقام یادآور شــویم كه آیا آرزوها را 
بسیار بزرگ گرفته ایم یا اینکه توانایی هایمان 
را بیش از اندازه الزم تصور كرده ایم. گزارش 
حاضر می خواهد نشــان دهــد كه چگونه 
آرزوهای یک بخش از مهم ترین بخش های 
اقتصاد با توجه به شــرایط رخ داده در مدت 
یک سال در شرایط دلسردی قرار گرفته است.
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 بضاعت صنعت ایران
یکــی از بحث هــای مفصــل در میــان 
اقتصاددانان، عالقمندان به اقتصاد سیاسی 
ایران و سیاستمداران این است كه ایران باید 
یک كشــور توسعه یافته صنعتی شود و این 
بخــش مولد را تقویت كند تا به نقاط باالتر 
برسد و از مسیر رشد صنعت بتوانیم اقتصاد 
ملی را نیز رشد دهیم. آمارهای دردسترس 
درباره صنعت ایران در 6 ماه نخســت سال 

۱39۷ اما نشان از چه واقعیت هایی دارند.

 تقاضای سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در صنعت را مي توان دارای 
یک بــازار فرض كرد كه در ســویی تقاضا 
برای آن ایســتاده اســت و در سوی دیگر 
عرضه سرمایه گذاری. تقاضای سرمایه گذاری 
برای ورود به فعالیت های صنعتی از ســوی 
شــهروندان ایرانــی و عالقمنــدان بــرای 
فعالیــت در این بخش اســت. آمارهای در 
دسترس نشان می دهد كه در نیمه نخست 
امســال ۱۰۷۰9 تقاضا برای دریافت مجوز 
سرمایه گذاری در صنعت به وزارت صنایع و 
معادن در استان های گوناگون ارائه شده است 
كه نسبت به 6 ماهه نخست ۱396 رشدی 
برابر با ۲۰ درصد را تجربه كره است. همین 

آمارها نشــان می دهد اما شمار متقاضیان 
در صنعت در شهریور ۱39۷، ۱844 تقاضا 
بوده اســت كه نشان دهنده كاهشی معادل 
۱4 درصد نسبت به مرداد ۱39۷ است. این 
عدد نشان می دهد شــرایط سخت اقتصاد 
ایران به ویژه تشــدید تحریم های آمریکا و 
شرایط ســخت ارزی ورود گسترش یافته 
فــروش بنگاه های صنعتی راه را برای تقاضا 

در این بخش ناهموار كرده است.
نکتــه جذاب تــر امــا شــاخص »پروانه 
بهره برداری اســت كه به معنای راه اندازی 
بنگاه هایــی اســت كه در ســال های قبل 
سرمایه گذاری كرده اند. آمارها نشان می دهد 
در نیمه نخســت سال ۱39۷ حدود ۲6۵۷ 
واحد صنعتی پروانه بهره برداری گرفته اند كه 
نســبت به 6 ماه نخست پارسال یک درصد 
كاهش را تحربه كرده اســت. آمارهای ارائه 
شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاكی است در شهریورماه امسال فقط 466 
بنگاه صنعتی پروانه بهره برداری گرفته اند كه 
۱8 درصد كمتر از مدت مشابه ۱396 است. 
این شاخص نشان می دهد سرمایه گذارانی 
كه ســال ها پیش به صنعــت روی آورده و 
ســرمایه گذاری كرده و بنــگاه مورد توجه 
خود را به مرز بهره برداری رســانده اند حاال 

و در شرایط ســخت تابستان ۱39۷ عالقه 
و توانایی كافی بــرای بهره برداری از بنگاه  

خود را ندارند. 
در بخش معدن اما وضعیت نامســاعدتر 
اســت. بر اساس آمارهای در دسترس در 6 
ماه نخســت امسال ۲۷۷ معدن كه از پیش 
سرمایه گذاری آنها صادر شده است »پروانه 
بهره برداری« گرفته اند كه نســبت به 6 ماه 
نخست پارسال كاهشی برابر با ۲4.۵ درصد 
را نشــان می دهد. شــمار كسانی كه پروانه 
بهره برداری در بخش معــدن گرفته اند در 
شــهریورماه ۱39۷ تعدادشان 4۱ نفر بوده 
اســت كه ۲۱ درصد كمتر از كسانی است 
كه در مردادماه پروانه بهره برداری در معدن 

داشته اند. 
در شــهریورماه اما اصنــاف نیز وضعیت 
نامناســبی را تجربه كرده انــد. در این ماه 
حــدود ۲8 هزار پروانه صنفی صادر شــده 
است كه ۲9 درصد كمتر از مردادماه همین 
سال است. در حالی كه در سال های گذشته 
شــمار متقاضیان برای مجــوز پروانه های 
صنفی همواره با رشــدهای باال مواجه بود 
اما ركود فروش موجب شــده اســت در 6 
ماه نخست امسال شــمار متقاضیان پروانه 
صنفی فقط یک درصد بیشتر از 6 ماه نیمه 
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نخست پارسال باشــد. در 6 ماه منتهی به 
پایان شهریور ۱39۷، ۱8۰ هزار تقاضا برای 
دریافت پروانه صنفی به نهادهای دولتی در 

سراسركشور داده شده است. 
در نیمه نخست امسال اما كارت بازرگانی 
صادر شده نیز با 8 درصد كاهش نسبت به 
نیمه نخســت پارسال به عدد 34۷۵ كارت 
بازرگانی رسیده اســت كه نشان از كاهش 
میل به تقاضای دریافت كارت بازرگانی است.

 برخی شاخص های دیگر
طبقه بنــدی انجام شــده از طرف وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت پنجــره ای را با 
عنوان »پژوهش، فنی و مهندســی، تحقیق 
و توسعه  را گشوده و برخی اطالعات درباره 
شاخص ها را گردآوری كرده است. این بخش 
نیز تا اندازه ای میل به فعالیت های صنعتی را 
بازتاب می دهد. در آمارهای وزارتخانه یادشده 
آمده است كه در 6 ماه نخست ۱39۷ فقط 
۵ جواز تاسیس مركز پژوهش های صنعتی و 
معدنی به این وزارتخانه رسیده است كه ۷6 
درصد كمتر از مدت مشابه پارسال است.در 
همین مــدت فقط 43 تقاضا برای »گواهی 
تحقیق و توســعه« به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ارائه شده است كه كاهشی معادل 

۷۲ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال را 
نشــان می دهد. این دو شاخص اخیر نشان 
می دهد شرایط و چشــم انداز مساعد برای 
سرمایه گذاری در امور نرم افزاری صنعت كه 
به نوعی سرمایه گذاری بلندمدت تر است در 

شرایط مناسبی قرار ندارد.

 7 منطقه آزاد و ویژه
بر اســاس تعریف هــای موجــود و بر پایه 
قانون و مقررات وضع شده در سال های اخیر 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه  به دلیل 
مزیــت در برخــی از معافیت هایی كه دولت 
ارائــه می كنــد باید جذاب باشــد. اما در این 
مناطق نیز روزگار چندان خوش نیســت. در 
3 منطقــه »ارس«، »ارونــد« و »انزلی« در 6 
ماه نخســت امســال به ترتیب ۱4 مجوز، 6 
مجوز و ۱۵ مجوز برای سرمایه گذاری صنعتی 
داده كه در مقایســه با مدت مشابه پارسال از 
نظر تعداد در منطقــه آزاد ارس ۷ درصد، در 
منطقــه آزاد اروند 33 درصد كاهش را تجربه 
كرده ایــم. رشــد منفی تقاضــای صنعتی در 
3 منطقــه ارس، انزلی و ارونــد از نظر میزان 
ســرمایه به ترتیب ۲4 درصــد، ۲9 درصد و 
9۵ درصد گزارش شــده است. در منطقه آزاد 
 چابهــار و قشــم نیــز در 6 ماه اول امســال 

به ترتیب فقط ۱3 مجوز و 8 مجوز داده شده 
است كه با توجه به سابقه طوالنی تری كه دارند 

ارقام قابل توجهی به حساب نمی آیند.

 استان های عالقمند و بی عالقه
آمار ارائه شده از طرف وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در باره »جوازهای تاسیس صادره به 
تفکیک اســتان« نشان می دهد از 3۲ استان 
ایران شمار متقاضیان سرمایه گذاری در ۱۷ 
استان كاهنده و در بقیه استان ها افزایشی بوده 
است. بر اساس این آمار تقاضای سرمایه گذاری 
در اســتان های اصفهان با ۲6 درصد، تهران 
بــا ۱۰ درصد، جنوب كرمــان با ۱3 درصد، 
خراســان رضوی با یک درصد، زنجان با ۱۰ 
درصد، گلســتان با ۱3 درصد و گیالن با 33 
درصد كاهــش در تقاضای ســرمایه گذاری 
مواجه بوده اند. از نظر میزان سرمایه گذاری در 
محوزهای صادرشده در 6 ماه نخست امسال 
نســبت به 6 ماه دوم پارســال شاهد كاهش 
سرمایه گذاری در بوشهر با 8۰ درصد كاهش، 
جنوب كرمان با 3۵ درصد كاهش، خراسان 
شمالی با ۲۷ درصد كاهش، خوزستان با ۲۱ 
درصد كاهش، زنجــان با ۱۰ درصد كاهش، 
فارس با ۵۰ درصد كاهش، كردســتان با 34 
درصد كاهش، گیــالن با 6۱ درصد كاهش، 



مركــزی با یک درصد كاهــش و یزد با ۲3 
درصد كاهش مواجه بوده اند.

دقت در آمــار و ارقام مربوط به اشــتغال 
پیش بینی شده در محوزهای صادر شده نیز 
نشان می دهد استان های گیالن، یزد، اصفهان، 
بوشهر، تهران، جنوب كرمان، خراسان رضوی 

و فارس با كاهش مواجه بوده اند.

 تمرکز
آمارهای ارائه شــده از طرف وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت نشــان می دهــد در نیمه 
نخســت امســال ۵ استان خراســان رضوی 
بــا 84۵ تقاضای ســرمایه گذاری، ســمنان، 
۷94 تقاضای ســرمایه گذاری، یــزد با ۷۵4 
تقاضای ســرمایه گذاری، قــم با 64۱ تقاضای 
ســرمایه گذاری و آذربایجان شــرقی با 6۱3 
تقاضای ســرمایه گذاری بیشــترین تقاضا را 
برای تاسیس كارخانه داشته اند. یک محاسبه 
ساده نشــان می دهد این ۵ استان، 3۵ درصد 
تقاضای ســرمایه گذاری صنعتــی را به خود 
اختصاص داده اند. ســهم استان های محرومی 
مثل ایالم بــا 9۱ تقاضا، خراســان جنوبی با 
 ۱۲۲ تقاضا، خراســان شمالی با ۱38 تقاضا و 
كهگیلویه و بویراحمد با ۷۷ تقاضای سرمایه گذاری 
صنعتی روی هم 4۲8 تقاضای ســرمایه گذاری 
صنعتی است كه تقریباً كمی بیشتر از ۵۰ درصد 
تقاضای ســرمایه گذاری در سمنان و ۵۰ درصد 
تقاضای سرمایه گذاری در خراسان رضوی است.

آمار مربوط به تقاضای سرمایه گذاری در 
اصفهان، فارس و تهران نشــان می دهد این 
3 استان كه همواره بیشترین تقاضا را برای 
ســرمایه گذاری داشته اند و در نیمه نخست 
امســال نسبت به ســال های قبل تقاضای 

سرمایه گذاری كمتری دارند.

 متوسط سرمایه
آمارهای ارائه شــده موید این است كه در 
نیمه نخســت امســال در 3۲ استان كشور 
۱۰۵4۵ تقاضای سرمایه گذاری به استان ها 
داده شده است كه در مجموع رقمی معادل 
۱33 هزار میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز 
آنها بوده اســت كه ۷8 درصد بیشتر از رقم 
مشابه ســال ۱396 به حســاب می آید. با 
توجه به اینکه این شــاخص رشدی برابر با 
۷9 درصد را تجربه میکند و در مقابل شمار 
تقاضای سرمایه گذاری فقط ۲۰ درصد است 
مي توان نتیجه گرفت كه ســرمایه متوسط 
برای هر واحد صنعتی رشــد قابل اعتنایی 
دارد. از طرفی با مقایسه رشد سرمایه گذاری 
پیش بینی شده برای سرمایه گذاری كه ۷8 
درصد گزارش شــده و رشــد ۲6 درصدی 
اشــتغال پیش بینی شــده مي توان نتیجه 
گرفت كه تقاضا برای سرمایه گذاری به سمت 
سرمایه بر بودن است تا كاربر بودن. البته این 
عدد می تواد به افزایــش نرخ ارز و افزایش 
قیمت ماشین آالت و تجهیزات صنعتی كه 
وابستگی بیشتری به واردات دارند نیز نسبت 

داده شود.

 در دست اجرا
آمارهــای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نشــان می دهد تا پایان شهریورماه ۱39۷ 
رقمی معادل 3۵۰۵ طرح صنعتی پیشرفت 
فیزیکــی صفر تا ۲۰ درصــد، 4۵8۰ طرح 
صنعتی با پیشــرت فیزیکــی از ۲۰ تا 4۰ 
درصــد، 4۵9۰ طرح صنعتی با پیشــرفت 
فیزیکی از 4۰ تــا 6۰ درصد، ۷۱۱۱ طرح 
صنعتی با پیشــرفت فیزیکــی از 6۰ تا 8۰ 
درصد و ۵۱۱۵ طرح صنعتی با پیشــرفت 

فیزیکــی از 8۰ تــا 99 درصــد در بخش 
صنعــت وجود دارند. بیشــترین طرح های 
صنعتی در دســت اجرا با پیشرفت فیزیکی 
صفر تا ۲۰ درصــد را واحدهای صعتی كه 
۱۰ تا ۵۰ كاركن دارند تشــکیل می دهند و 
كمترین طرح های صنعتی نیز با ۲6۷ طرح 
را واحدهای دارای ۱۰۰ نفر و بیشتر كاركن 

به خود اختصاص داده اند.
طرح های صنعتی كــه ۱۰ تا ۵۰ كاركن 
دارند روی هم 3۵۷9۷ طرح هســتند. این 
عدد نشان می دهد تاسیس واحدهای كوچک 
و متوسط در ایران همچنان در اولویت كار 
به حســاب می آیند. در برابر 3۵۷9۷ طرح 
صنعتی كــه دارای ۱۰ تــا ۵۰ نفر كاركن 
هستند فقط ۲۵۰6 طرح صنعتی دارای ۱۰۰ 
نفر و كاركن در حال تاســیس هستند كه 
كمتر از 8 درصد طرح های صنعتی كوچک 
و متوســط به حســاب می آیند. پیش بینی 
می شــود در كل طرح هــای صنعتی دارای 
پیشــرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد روی 
هم 9۷۵ هزار شغل، طرح های صنعتی دارای 
۲۰ تا 4۰ درصد، ۲۰9 هزار شغل، طرح های 
صنعتی 4۰ تا 6۰ درصد، 9۷۰ هزار شــغل، 
طرح های صنعتی 6۰ تــا 8۰ درصد، ۲4۵ 
هزار شــغل و طرح های صنعتی با پیشرفت 
فیزیکی 8۰ تا 99 درصد نیز ۱64 هزار شغل 

ایجاد كنند.

 رویکرد تقاضای صنعتی
آمــار و ارقامی كه از طرف ســازمان های 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت جمع آوری 
شده است نشان می دهد در 6 ماهه نخست 
امسال 3 فعالیت صنعتی محصوالت غذایی 
و آشــامیدنی با ۱488 طرح، صعنت سایر 
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محصوالت كانــی غیرفلزی و محصوالت از 
الستیک و پالستیک با ۱۰6۰ طرح بیشترین 
تقاضای ســرمایه گذاری صنعتی را به خود 
اختصاص داده اند. رشد ۱۱ درصدی تقاضا 
برای تاسیس واحدهای صنعتی در صنعت 
غذا، رشــد ۲4.۵ درصدی رشد تقاضا برای 
صنعت سایر محصوالت كانی غیرفلزی و رشد 
۲۰ درصدی صنایع الستیک و پالستیک در 
6 ماهه نخست سال ۱39۷ نسبت به مدت 
مشابه نشــان می دهد كه وجود مواد اولیه 
تولیدی در داخل و ســپس تقاضای موجود 
و بالفعل و تقریبا دائمي صنعت الستیک و 
پالستیک و غذا در كانون توجه بوده است.

 طرح های مهم راه اندازی شده
در نیمه نخست ۱39۷ چند طرح ایجادی 
مهم شامل نفت ستاره خلیج فارس، پارس 
فوالد ســبزوار، گــروه صنعتی پژوهشــی 
فرهیختــگان زرفــام، فوالد غدیــر نی ریز، 

تولیدی مهر اصل، فوالد كاوه اروند، شیشه 
فلوت كاویان، فوالدگستر آتنا سهامی خاص، 
پاالیش نفت كرمانشاه و مجتمع سیمان غرب 
آســیا در بخش صنعت راه اندازی شده اند. 
همان طــور كه از نام طرح ها برمی آید فوالد 
و نفت بیشــترین طرح های مهم راه اندازی 
شــده ایجادی در نیمه نخست سال ۱39۷ 
به حساب می آیند. 4 طرح توسعه ای شامل 
ســهامی پتروشیمی شــیراز، كشتی سازی 
 فراســاحل ایــران، پتروشــیمی شــیراز و 
ایفا ســرام از طرح های توســعه ای مهم به 

حساب می آیند.

 سرمایه گذاری خارجی و اعداد کوچک
آمارهــا و اطالعاتی كــه تهیه كنندگان 
قانون برنامه ششــم به آن اســتناد كردند 
نشــان می داد ایران باید به طور متوســط 
ســاالنه رقمی معادل ۱۲ میلیــارد دالر 
ســرمایه خارجی به طور مســتقیم جذب 

كنــد. این عدد در حالی ارائه شــد كه در 
سال ۱393 فقط یک میلیارد و ۵۰ میلیون 
دالر سرمایه خارجی به طور مستقیم جذب 
شــده بود. برنامه ششم برای میزان جذب 
سرمایه خارجی از مســیرهای فاینانس و 
میزان جذب قراردادهای مشاركت داخلی 
– خارجــی نیز به ترتیب ســاالنه به طور 
متوســط ۲۰ و ۱8 میلیارد دالر ســرمایه 
خارجی جذب شــود. اما اعــداد و ارقامی 
كــه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره 
ســرمایه گذاری خارجی در 6 ماه نخست 
امســال داده است نشان می دهد كه فقط 
۵8۰ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی 
مصوب شــده است. سرمایه گذاری مصوب 
۵8۰ میلیون دالری برای 3۲ طرح صنعتی، 
معدنی و تجاری بوده است كه نشان می دهد 
هر طرح مصوبه جذب سرمایه خارجی دارد 
به طور متوسط ۲۰ میلیون دالر است كه 

رقم كوچکی به حساب می آید.
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چوب تکفیر بر سر بخش خصوصی به بهانه نیشکر

هنوز طنین نخســتین فریادهای اعتراض كارگران 
مســتاصل نیشکر هفت تپه در آسمان اهواز می چرخید 
و به زمین نرسیده بود كه بلندگوی یک جبهه وسیع از 
مخالفان اقتصاد غیردولتی روشن شد. آنها از طیف های 
گوناگون بودند: از ماركسیست های باقی مانده بر مواضع 
اندیشــه ای و فکری بر پایه راهبرد ماركس و اســتالین 

در گروه های سیاســی كمونیســیتی تا برخی از حتی 
مدیران دولتی و شماری از كسانی كه از ترس هیاهوها 
خصوصی سازی را انکار می كنند، همه چوب را بلند كرده 
و بر فرق خصوصی سازی كوبیدند. از نظر این افراد بخش 
خصوصی ایران تشنه رانت و فساد است و توانسته با ترفند 
و فریب دولت های ایران را فریفته و سهام بنگاه های دولتی 
را به چنگ آورد. این گروه ها و طیف های پرشمار در داخل 
و خارج بدون اینکه از ماهیت آنچه بر سر بنگاه هایی مثل 
نیشکر هفت تپه پس از پیروزی انقالب آمده است آگاه 
باشند یا بخواهند نگاهی كارشناسانه داشته باشند با شتابی 
باورنکردنی انگشت اتهام را به سوی مقوله خصوصی سازی 
گرفته و باور غلط خود مبنی بر اینکه كارگران كارخانه 

نیشکر هفت تپه اسیر طمع ورزی بخش خصوصی شده 
است را به اطالع افکار عمومی رساندند. كسی و گروهی 
از ایــن همه مخالفان اقتصــاد آزاد به خود زحمت نداد 
كالبدشــکافی دقیقی درباره وضعیت هفت تپه كرده و 
آسیب های افتاده بر جان آن پس از انقالب را بررسی كند. 
تجربه نشان می دهد در بیشتر واحدهای بزرگ تولیدی و 
صنعتی مستقر در خوزستان و حتی سایر استان ها همواره 
یک حیاط خلوت برای سیاستمداران بوده و هست. این 
داستان به ویژه در واحدهایی مثل نیشکر كارون و نیشکر 
هفت تپه آنقدر آشــکار بود كه میدان جنگ نمایندگان 
مجلس و نیروهای سیاسی شده بود كه چه كسی كدام 

نیروها را در آن واحدها به كار گیرد.
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 بیمار واگذار شده
یــک واقعیت تلخ و یک گزاره درســت و 
كارشناســی این اســت كه بپذیریم كشت 
و صنعت هفت تپه همانند ســایر واحدهای 
تولیدی در ایران با بیماری های گوناگون دست 
و پنجه نرم می كرد. سیاســت های تجاری، 
ارزی، پولــی و بانکی كه بر نظام تولید ایران 
حاكم بوده و هســت و هرگز نیز با كار تولید 
صنعتی سازگاری نداشته و تناقض های ذاتی 
نیز با هم و با تولیــد دارند نه تنها صنعت را 
بلکه واحدهایی مثل كشت و صنعت هفت تپه 
را نیز بیمار كرده بود. از طرف دیگر شــرایط 
اقلیمی خوزستان به طور ویژه و ایران به طور 
اعم كه به كم آبی و شــرایط اضطراری منجر 
شد و كشاورزی خوزستان را دشوار كرد نیز 
مزید بر علت شــد و تولیــد را در این واحد 
ســخت كرد. اگر رفتار سیاسی مردان بانفوذ 
سیاســی درنهادهای دولتی، مجلس و سایر 
نهادهــای محلی را كه بــر پایه تضاد منافع 
حركت می كنند و اكثریت واحدهای بزرگ 
را درگیر می كنند نیز بر علل یادشده بیفزاییم 
شدت بیماری نیشکر هفت تپه را بیش از پیش 
احساس خواهیم كرد. در این وضعیت بود كه 
دولت تصمیم گرفت سهام این واحد تاریخی 
و بزرگ را به بخــش غیردولتی واگذار كند. 
دولت و نهادهای مرتبط با خصوصی ســازی 
پیش از اینکه هــدف نهایی بهبود وضعیت 
یک بنگاه دولتی بیمار را در دستور كار قرار 
دهند، می خواســتند آن را از سر باز كنند و 
خود را از تیمارداری یک كارخانه مشکل دار 

رها كنند. بنابراین درجریان فروش ســهام 
كشت و صنعت نیشکر هفت تپه، كارآمد كردن 
این واحد در مرحله چندم توجه مدیران قرار 
داشــت و بیشــترین دغدغه این بود كه آن 
را فروخته و منابعــی هم برای دولت فراهم 
شود. در چنین وضعی بود كه اهلیت خریدار 
سهام این شــركت قدیمی كه یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر خصوصی ســازی به حســاب 
می آید البد چندان دركانون توجه قرار نگرفت 
وســهام آن گویا به گروهی از سرمایه گذاران 
فاقد تجربه و دانش این صنعت پیچیده داده 
شد. از پیش معلوم بود كه مدیریت ناكارآمد 
و ناآشنایی كه مالکیت و مدیریت این واحد 
را دراختیــار گرفتند مزید بر علت های قبلی 
شده و كشت و صنعت هفت تپه را به روزهای 

بدفرجام فعلی كشاندند.
در پرونده پیش رو چند گفت وگوی كوتاه 
درباره مســائل مرتبط با خصوصی سازی در 
ایران به مناســبت رخداد غم انگیز نیشــکر 
هفت تپه تاریخی از تاســیس ایــن واحد را 

می خوانید:

 دره تنسی و نیشکر هفت تپه
احمدعلی احمدی در دانشگاه های آمریکا 
مهندســی كشــاورزی خواند و پس از پایان 
تحصیــالت به ایران آمــد. او در دورانی كه 
جمشــید آمــوزگار وزیر كشــاورزی بود به 
استخدام این وزارتخانه درآمد و سپس معاون 
فنی ســازمان آب و برق خوزستان شد و در 
همین سازمان داستان عمران خوزستان شکل 

گرفت و طرح های بزرگی در آن سال ها تعریف 
و اجرا شد. وی در خاطراتش می نویسد:

 طرح عمران خوزســتان و نیشکر 
هفت تپه

براســاس طرح  طرح عمران خوزســتان 
ســازمان دره تنســي )TVA( ریخته شده 
بود. اصل فکر این بود كه در منطقه اي مانند 
خوزســتان، كه داراي آب فــراوان، اراضي 
وســیع، هواي آفتابي، و نیروي انساني كافي 
است، عناصر موثر بر وضع اقتصادي مردم را 
درارتباط با هم به كارگرفت و با سرمایه گذاري 
كافي، برنامه ریزي مناسب، آموزش درست، 
تشــکیالت منظم، و جدیت و پشتکار وضع 
مردم را به نحو چشــمگیري بهبود بخشید. 
طرح مصوب ســازمان برنامــه عبارت بود از 
ایجاد ســدي بر روي رودخانه دز براي تولید 
۵۲۰ هزار كیلووات برق، به زیركشت درآوردن 
۱۲۵ هــزار هکتار اراضي زیر ســد، ایجاد و 
كشت مزارع نیشکر، و احداث كارخانه تولید 

شکر از نیشکر.
در ابتدا، مسئولیت برنامه ریزي و اجراي همه 
بخش هاي این طرح با شركت عمران و منابع 
نیویورک به مدیریت دیوید لیلیانتال و گوردون 
كالپ بود. این شركت، مطابق معمول، هریک 
از بخش هاي تولیدي را، در چارچوب قراردادي 
كه با ســازمان برنامه داشت، به شركت هاي 
بین المللي دیگــر داده بود. زماني كه من به 
ســازمان آب و برق خوزستان رفتم سد دز 
درحال ساخته شــدن بود، ساختمان طرح 
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آبیاري آزمایشــي دزشروع شده بود، و طرح 
نیشکر هفت تپه در دست اجرا بود. سازمان، 
بــا توجه به قراردادهاي موجــود، در اجراي 
طرح ها دخالت مســتقیم نمي كرد. شركت 
عمران و منابع كلیــه كارهاي اجرایي طرح 
نیشــکر هفت تپه را به یک شركت آمریکایي 
 Ralph( به نام رالف پارســونز لس انجلس
Parsons( و از طریق رالف پارسونز به شركت 
دیگري به نام بروئر )C.Brewer( واگذار و 
كارشناس استرالیایي اي به نام دكتر ویلیام كر 
)H.William Kerr( استخدام كرده بود كه 
از سوي آنها طرح اجرایي نیشکر هفت تپه را 

نظارت كند.
هدف سازمان آب و برق خوزستان، و برنامه 
من به عنوان نماینده فني سازمان، این بود كه 
هرچه زودتر از یک ســو ایرانیان را جانشین 
مدیران خارجي كنیم و ازســوي دیگر میان 
بخش هاي تولیدي گوناگون طرح و مردم محل 
ارتباط برقرار كنیم. به عبارت دیگر، طرحي 
را كه بوسیله خارجي ها آغاز شده و سازمان 
یافته بود، بومي كنیم. داستان سازمان آب و 
برق خوزســتان، داستان بومي كردن مسأله 
عمران درایران اســت. ارزش تاریخي برنامه 
عمران خوزستان، عالوه بر تاثیري كه عمال در 
زندگي مردم خوزستان داشت، در این بودكه 
نشان داد ما ایرانیان مي توانیم كارهاي بزرگ 
فني را خودمان به دســت بگیریم، سازمان 
بدهیم، اداره كنیــم، و جلو ببریم. به عنوان 
مثال، یکي از طرح هایي كه من برآن نظارت 
مستقیم داشــتم طرح نیشکر هفت تپه بود. 

این طرح، طبق قراردادي كه منعقد شده بود، 
كاًل زیر نظر كارشناسان خارجي اجرا مي شد. 
ما چون كارشــناس كشت نیشکر و صنعت 
شکرسازي نداشتیم نمي توانستیم به صورت 
منطقي دخالت مستقیم در اجراي طرح داشته 
باشیم، فقط مي توانستیم نظرمشورتي بدهیم. 
بزرگ ترین هدفي كه ما داشتیم این بود كه 
ایراني هایي را كه دراین طرح كار مي كردند، 
یا ایراني هایي را كه از خارج از طرح استخدام 
مي كردیم، طوري تربیــت كنیم كه بتوانیم 
خودمــان تمام كارهایــي را كه آمریکایي ها 
مي كننــد انجام دهیم. درنتیجه نه تنها دائماً 
تأكید داشــتیم كه مدیــران خارجي طرح 
ایرانیان را درجریــان كارها قرار دهند، بلکه 
تعداد زیــادي از كارمندان ایرانــي را براي 

آموزش به خارج از كشور اعزام كردیم.

 طرح نیشکر هفت تپه
برنامه احیاي كشت نیشکر درخوزستان در 
حوالي ســال ۱3۰9 در نزدیکي اهواز شروع 
شد، ولي چون اراضي  كه درآن نیشکر كشت 
شــده بود قلیایي بود و شســت و شو نشده 
بود، نتیجه مطلوب حاصل نشــد. درســال 
۱33۲ سازمان خواروبار جهاني )FAO( به 
این نتیجه رســید كه اراضي خوزستان براي 
كشت نیشکر مناسب نیست و صرف هزینه 
براي كشت نیشکر دراین اراضي بیهوده است. 
مقارن همان ایام، شركت ژاپني اي پیشنهاد 
كرد مزرعه نیشکر به صورت نمونه به وسعت 
۲۵۰۰ هکتار و آسیابي براي خردكردن هزار 
تــن ني در روز احداث كند و اگر طرح نمونه 
موفق شــد، كشت نیشکر در 66 هزار هکتار 
گســترش داده شود و كارخانه اي با ظرفیت 
تهیه ۲۰۰ هزار تن شکر درسال ساخته شود.
سازمان برنامه از شــركت عمران و منابع 
 خواســت گزارش ســال ۱33۲ ســازمان 
خوارو بار جهاني و گزارش شــركت ژاپني را 
مطالعه كند و نظر بدهد. شــركت عمران و 
منابع در سال ۱33۷ پس از مطالعه گزارش 
نامبرده و اظهارنظر دكتر كارلوس شــاردون 
)Carlos Chardone(، كه از كارشناسان 
مشهور نیشکر درجهان بود، اعالم كرد كشت 
نیشــکر در اراضي شمال خوزستان، نزدیک 
شــوش، امکان پذیر اســت، و پس ازمدتي 
مطالعه روي زمین هاي مناســب براي تولید 
نیشــکر زمیني به وســعت ده هــزار هکتار 
درجنوب شــرقي شوش، زیرطرح آبیاري دز 
بیــن رودخانه هاي كرخه و دز، انتخاب كرد. 
ســازمان برنامه این اراضــي را از مالکینش، 
نظام الســلطنه مافي، شیخ خلف حیدري، و 
یک نفر از ایل ســگوند، خرید. اجراي طرح 
نیشــکر درخوزستان از طرف شركت عمران 

 Ralph( ومنابع به شــركت رالف پارســونز
Parsons( لس انجلس با مشاركت شركت 
بروئر )Brewer(، كه مركز آن در هاوایي بود 
و مزارع بزرگ نیشکر و كارخانه قند دراختیار 
داشــت، واگذار شد و در سال ۱34۰شركت 
بروئرمســتقیما مجري طرح شد. طرح اولیه 
نیشکر شــامل كشت نیشکر در۵هزار هکتار 
و ســاختن كارخانه جهت خردكردن۰۰۰. 
3 تن نیشــکر در روز و تولید ســي هزار تن 
شکر تصفیه شده درســال بود. براي تعیین 
گونه هاي مناســب نیشکر، بیش از یک صد 
گونه قلمه نیشــکر ازكشــورهاي پاكستان، 
هندوستان، آفریقاي جنوبي و آمریکا آزمایش 
شــد و چندگونه مناســب انتخاب و ازدیاد 
شــد. بدین ترتیب پس از 8۰۰ سال، درسال 
۱34۰ بــراي اولین بار، ۰۰۰ .۱۲ تن شــکر 
مرغوب از نیشکرخوزستان به دست آمد. ولي، 
براثر پایین بــودن محصول درهکتار، میزان 
پیش بیني اولیه كه تولید ۰۰۰. ۱۵ تن شکر 
بود به دست نیامد. درسال ۱343 سطح زیر 
كشــت به بیش از ۰۰۰ .4 هکتار رسید، اما 
با وجود افزایش شکر كارآیي تولید به میزان 
پیش بیني شده نرســید. علل آن را مي توان 

بشرح زیرخالصه كرد.
۱-  كارشناسان خارجي تجربه كافي براي 

كشت آبي درشرایط خوزستان نداشتند.
۲-  شیوه شست وشوي زمین براي پایین 
آوردن میــزان نمک خــاک به گونه صحیح 

انجام نگرفته بود.
3- درباره گونه هاي زودرس نیشکر مقاوم 
به ســرما و داراي بازدهي باال بررسي كامل 

انجام نگرفته بود.
درمدتي كه شــركت هاي پارسونز و بروئر 
مجري طرح بودند، همان طور كه قبال گفته 
تحصیلکرده هاي  مي كوشــید  سازمان  شد، 
جوان ایراني از دانشگاه هاي داخلي وخارجي 
به اســتخدام طرح نیشــکر درآیند تا بدین 
طریق هم به تدریج كادري براي طرح تهیه 
شود و هم ســازمان بتواند ایرانیان جوان را 
جایگزین كارشناســان خارجي كند. از آنجا 
كه پیش بیني هاي شركت بروئر درباره میزان 
برداشت نیشکردرهکتارچندبار اشتباه از آب 
درآمد، و ضمنا برنامه جدي براي تربیت كادر 
فني ایراني از طرف شركت بروئر بعمل نیامده 
بود، سازمان به شركت عمران و منابع اطالع 
داد بــه هیچ وجه از طرز كار شــركت بروئر 

راضي نیست.
در اثــر مطالعاتي كه باهمکاري دكتركوبي 
شوجي )Kobe Shoji(، یکي ازكارشناسان 
بنام نیشکر كه در استخدام شركت بروئر بود، 
انجام داده بودیم مي دانستیم امکان افزایش 
تولید محصول درهر هکتــار وجود دارد. اما 



رئیس طرح نیشکر دســت آوردهاي رئیس 
قسمت پژوهش هاي طرح، یعني كوبي شوجي 
)Kobe Shoji(، راكه كارمندش بود درنظر 
نمي گرفت. با توجه به مراتب فوق به شركت 
عمــران و منابع اطالع داده شــد به قرارداد 

شركت بروئر خاتمه داده شود.
شركت عمران و منابع با خلع ید شركت بروئر 
موافق نبود، لذا اقدامي جدي براي پیدا نمودن 
شركت دیگري كه بتواند این كار را انجام دهد 
نکرد. به ناچار سازمان رأسا با تحقیق و اعالن در 
روزنامه هاي بین المللي با چند شركت خارجي 
تماس گرفت و از یکي از آنها دعوت كرد براي 
بازدید از طرح نیشکر و ارائه پیشنهاد به ایران 
بیاید. بدین ترتیب شركتي هلندي كه تجربه 
زیادي در كشت نیشــکر در آفریقا داشت به 
ایران آمد. این شــركت پس از مدتي مطالعه 
پیشــنهادي براي انجام كار به ســازمان داد. 
سازمان نتیجه مطالعات شركت هلندي را به 
شــركت عمران و منابع اطالع داد كه مراتب 
را به اطالع شــركت بروئر كه در انتظار نتیجه 
مذاكرات سازمان با شركت هلندي بود برساند.

شركت بروئر كه به هیچ وجه نمي خواست 
قرارداد خود را از دســت بدهد حاضر شد با 
سازمان در همه زمینه ها همکاري كند، و از 
سازمان درخواست كرد مدتي به او وقت داده 
شــود كه پیشنهاد خود را ارائه كند. سازمان 
با این پیشــنهاد موافقت كرد، چون، اگرچه 
پیشــنهاد شــركت هلندي از نظر هزینه در 
حدود 3۰ درصد از شــركت بروئر كمتر بود، 
اما نکاتي درآن مورد پســند سازمان نبود. از 
سوي دیگر، جابه جا كردن كارمندان خارجي 
و فسخ قراردادشان مستلزم هزینه هاي اضافي 
بود كه بیش از مبلغ صرفه جوئي هایي بود كه 

در پیشنهاد هلندي ها منظور شده بود.
پس ازمدتي شــركت بروئر توسط شركت 
 Hawaiian Agronomics( تابعــه اش 
مناسبي  بسیار  پیشنهاد   )International
براي ادامه برنامه طرح نیشکر هفت تپه داد و 
قبول كرد با هزینه كمتر از شــركت هلندي 
كار را انجــام دهد. بــا درنظرگرفتن اینکه 
كارشناسان شركت بروئر پس از چند سال كار 
درخوزستان تجربه زیادي در كشت و داشت 
و برداشت نیشکر پیدا كرده و به شرایط كار 
آشــنا بودند، و از طرفي پیشنهادشان از نظر 
برنامه ریزي بهتر از پیشنهاد شركت هلندي 
بود، پس از جرح و تعدیل و گنجانیدن ماده اي 
به ایــن عنوان كه اگر به هــر دلیلي، حتي 
بلیه آســماني، میزان محصول شکردر سال 
۱343 از ۱8.۰۰۰ تن كمتر شــود هیچ گونه 
وجهي بابت حق الزحمه كه ۲۰۰.۰۰۰ دالر 
در ســال بــود پرداخت نخواهد شــد، متن 

 قــرارداد را براي اطالع نزد والتن ســیمور، 
)Walton Seymour(  كه معاون صنعتي 
شركت عمران و منابع نیویورک بود، فرستادیم. 
سیمور وقتي متوجه ماده فوق شد گفت اگر 
 Hawaiian Agronomics( شــركت 
International( این قرارداد را امضا كند، 
دیوانه اســت ).)They are nuts شركت 
مذكور با ماده فوق و اصالحیه هایي كه سازمان 
به عمــل آورده بود موافقت كرد و كار خود را 
شــروع نموده و برنامه اي براي شست وشوي 
اراضي، نصب زهکش هاي تنبوشه اي در مزارع، 
و به كار بردن گونه هاي بهتر نیشــکر تنظیم 
كرد. كارهاي الزم براســاس قرارداد و برنامه 

تنظیمي بنحو احسن انجام گرفت.
ابتدا پیش بیني مي شد در سال ۱343/۱964 
بیست هزار تن )۲۰.۰۰۰ تن( شکر تولید شود. 
متاســفانه در زمستان آن ســال یخبندان 
بي سابقه اي در خوزستان شد و قسمت زیادي 
از مزارع نیشکر یخ زدند و محصول آن سال 
۱۵.۰۰۰ تن شــکر تجاوز نکــرد. درنتیجه، 
 Hawaiian طرح متضرر شــد و شــركت
Agronomics نیز، با وجود اینکه تقصیري 
نداشت، بر اثر ماده اي كه در قرارداد گنجانیده 
شده بود نتوانست ۲۰۰هزار دالر حق الزحمه 
خود را بگیرد. اما عملیات كشــت و داشت و 
برداشت نیشــکر روز بروز بهتر شد. در سال 
۱344/۱96۵ براثر مساعي كاركنان داخلي 
و خارجي و باال رفتن كارایي تولید، نیشــکر 
كافي براي تهیه 3۰.۰۰۰ تن شــکر درسال 
تولید شد. چون معلوم شد مي توان از همان 
ســطح ۵.۰۰۰ هکتار نیشــکر الزم را براي 
تولید ۵۰.۰۰۰ تن شــکر درسال تهیه كرد، 
ظرفیت تولید كارخانه شکر را افزایش دادیم. 
پس از مدت كوتاهي طرح نیشکر به ده هزار 
هکتار توسعه داده شد و ظرفیت كارخانه به 
۱۰۰.۰۰۰ تن شکر درســال افزایش یافت. 
دراین جا الزم اســت گفته شود بازده مزارع 
نیشکر درسال به طور متوسط به ۱3۰ تن در 
هکتار رســید و این بزرگ ترین بازده تولید 
نیشــکر آبي در یک دوران رشد ۱۱ماهه در 

دنیا بود.
وقتي شركت پارسونز، عهده دار اجراي طرح 
بود، تعداد كارمندان ایراني طرح كه تحصیالت 
دانشگاهي داشتند از سه نفر تجاوز نمي كرد. 
این ســه نفر هم نقش مهمــي در اداره امور 
نداشتند. كارشناسان خارجي مسئول كلیه 
مشاغل عمده بودند. درآن موقع حتي راننده 
تراكتور خارجي بود. با اینکه شركت عمران 
و منابع از شــركت پارسونز خواسته بود كه 
كارشناسان ایراني را تربیت كند، شركت دراین 
مورد به بهانه اینکه درحال ســازندگي است 

به درخواست شركت عمران و منابع چندان 
وقعي نگذاشــته بود. درموقع تجدید قرارداد 
 ،Hawaiian Agronomics با شــركت
كه از شــركت هاي تابعه شــركت بروئر بود، 
موادي گنجانیده شــد كه شــركت مذكور 
را موظف مي كرد كارمنــدان ایراني را براي 
عهده دار شدن امور مختلف طرح تربیت كند. 
بدین ترتیب از همــان ابتداي اجراي قرارداد 
تعدادي ازتحصیلکرده هاي ایراني در رشته هاي 
كشاورزي، مهندسي مکانیک، برق، حسابداري 
و امور اداري، كه به زبان انگلیسي نیزمسلط 
بودند، به طرح نیشکر هفت تپه معرفي شدند. 
از جیمز بي تــي )James Beaty(، رئیس 
 Hawaiian طرح نیشکر و نماینده شركت
Agronomics، خواسته شد ترتیبي دهد 
براي هر كاري كه یک كارشــناس خارجي 
عهده دار اســت، یک ایراني به عنوان معاون 
درحال آموزش به كار گمارده شــود. ضمنا 
كاركنان طرح را براي تربیت در رشــته هاي 
مختلف به هاوایي و دیگر نقاط آمریکا و استرالیا 
اعزام داشتیم و همچنین از مدیران با تجربه 
خارجي و داخلي دعوت كردیم براي كاركنان 
طرح كالس هاي فشرده مدیریت تنظیم كنند. 
بدین ترتیب تا سال ۱344/۱96۵ ایرانیان در 
رشته هاي كشت و داشت و برداشت نیشکر، 
تولید و تصفیه شــکر، تعمیر ماشــین آالت، 
رانندگي تراكتور و ماشــین هاي ســنگین 
تربیت گردیدند، و اداره طرح نیشکر به دست 

ایرانیان افتاد.
باید گفته شــود موفقیتي كــه براي اداره 
طرح نیشکر توسط كارشناسان ایراني نصیب 
ســازمان شد براثر كوشــش و پشتکار كلیه 
كاركنان ایراني طرح بود كه مي كوشــیدند 
به جزئیات كار آشنا شوند تاخودشان بتوانند 
روزي رأساً كار را به دست گیرند. دراین زمینه 
باید به طور اخص از نادر حکیمي و علي اصغر 
شركت نام برد. این دو در ایجاد كار گروهي 
سهم بسزایي داشتند و توانستند از بدو خدمت 
در طرح نیشــکر به مراحل مختلف صنعت 
قند سازي و كشت و داشت و برداشت نیشکر 
آشنا شــوند و از جزئیات امور اجرایي طرح 
سازمان را آگاه سازند. مهندس نادر حکیمي 
از طرف ســازمان به عنــوان معاون كارخانه 
قندسازي درحال كارآموزي و مهندس شركت 
به عنوان معاون قسمت مزارع نیشکر در حال 
كارآموزي به طرح نیشــکر معرفي شدند و 
توانستند درمدت بســیار كوتاهي با لیاقتي 
كه داشتند از طرف مجریان خارجي طرح به 
مراحل مختلف مدیریت ترقي داده شــوند و 
سر انجام از طرف سازمان به ترتیب به عنوان 

رئیس و معاون طرح نیشکر تعیین شوند.
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غالمرضا سالمی پیشنهاد داد

راه تجارت هفت تپه

سید حسین سلیمی:                                                      

هفت تپه را به اهلش ندادند

در مورد ناكامی خصوصی سازی در ایران عرض كنم كه اصوال كسانی كه در بدنه قدرت 
و راس دولت می باشند اعتقادی به امرخصوصی سازی ندارند، از ابتدای انقالب اسالمی 
یک تفکر ماركسیستی در كشور به وجود آمد و اكثر واحدهای صنعتی و اقتصادی از 
طریق ملی كردن، مصادره، احکام قضایی دست دولت افتاد، از طرف دیگر مشکل ساختار 
شركت ها و قیمت گذاری بدون برنامه دولتی باعث عدم موفقیت خصوصی سازی شد. قبل 

ازخصوصی سازی ابتدا باید آزاد سازی صورت گیرد و سپس خصوصی سازی شود و 
در آخرین مرحله واگذاری واحدها می باشد. نمونه بارز آن آزادسازی بانک ها بود 
كه بانک هایی مانند پاسارگاد و پارسیان در بازار رقابتی عمل كنند و در این 
راه موفق هم شدند ولی چون بانک های دولتی توان رقابت با آن را نداشتند

)دولت نهم( با وضع قوانین دولتی مانند هماهنگ كردن سود بانک های 
خصوصــی با بانک های دولتی عمال از ادامه روند رو به رشدشــان 

جلوگیری كرد. در ســال 8۰ از شــروع خصوصی سازی برخی 
 واگذاری ها فقط اســم خصوصی ســازی را یدک می كشــید 
در حالی كه سهام آنها متعلق به دولت یا نهادهای شبه دولت 
مانند سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، سهام عدالت بود 
و تفاوتی در نوع اداره آنها ایجاد نمی شد. در مورد شركت هایی 
مانند هفت تپه خوزستان كه امکانات آن یکی از بهترین ها در 
خاورمیانه و حتی دنیا می باشد، سیاست های دولت باعث عدم 
رقابت پذیری این شركت ها شد. افزایش نرخ ارز دولتی و تورم 
زیاد موجود موجود را یک فرصت برای این شركت می باشد، 
زیرا قیمت تمام شده كاالها افزایش می یابد و درآمد شركت 
هم باال می رود، اما واردات بی رویه شکر و تعرفه های پایین آن 

یک رقیب مضمحل كننده می باشد كه توان رقابتی این شركت 
را پایین آورده و باعث عدم پرداخت حقوق كاركنان و اعتراضاتی 

اینچنینی می گردد. دالیل بسیاری برای این امر وجود دارد: رقبای دولتی، قطع ارتباط 
دولت با شركت ها به عنوان بزرگترین مشتری ،این عدم شایستگی سرمایه گذاران، نبود 
برنامه مدون برای آزادسازی و خصوصی سازی، استفاده از رانت دولتی، بی اعتمادی به 
خصوصی سازی، عدم سودآوری واحدهای خصوصی و در نهایت نبود یک نظارت دقیق 
بر این شركت ها باعث شده آنها نه تنها به فکر تولید نباشند بلکه فقط به سود خود فکر 
كنند با استفاده از وام و رانت و انحصار زمین ها و ساختمان های اطراف آن خود را 
به درجات باالتری برسانند.متاسفانه در مورد خصوصی سازی نه تنها به پیشرفتی 
دست نیافته ایم بلکه برگشت به عقب هم داشتیم، زیرا اوال زیرساخت مناسبی 
برای این امر وجود ندارد و بعد از واگذاری نیز رفتار قیم وار دولت و دخالت ها 
باعث شده سرمایه گذاران بعد از مدتی كوتاهی به دلیل زیان دهی این واحدها 
از ادامه كار دست كشیده و كاركنان هم به دلیل ناامنی شغلی و 
عدم پرداخت حقوقشــان زندگی پر استرسی را تجربه كنند. 
دولت مي تواند باواگذاری واحدها با قیمت كم و حتی رایگان 
ماننــد آنچه در آلمان غربی و شــرقی اتفاق افتاد به بخش 
خصوصی تولید ناخالص داخلی را باال ببرد و اشتغالزایی كه 
شاه كلید خصوصی سازی است را افزایش داده و همچنین با 
عرضه سهام در بازار بورس توان مالی شركت افزایش یابد و 
كاركنان نیز با برخورداری از شغلی ایمن آینده خوبی داشته 
باشند. راه نجات شركت هایی مانند هفت تپه اقتصادی كردن 
تولید داخلی شــركت و جلوگیری از واردات بی رویه و عدم 
دخالت های بی مورد دولت می باشــد تا بتوانند توان رقابتی 
خودشــان را افزایش داده و عالوه بر پیشرفت اقتصادی خود 
وكشــور از معضالتی مثل عــدم پرداخت حقوق و اعتصابات 

كاركنان جلوگیری نمایند.

من ابتدا یک مثال ملموس از دو كشــور آلمان غربی و شــرقی می آورم. 
مبنای این دوكشور برای اتحاد طرحی سه ساله به ارزش 6۰۰ میلیون مارک 
بود. واگذاری كارخانجات، سرمایه گذاری در ماشین آالت ،ارائه وام، افزایش 

استخدام ها و انواع طرح های مختلف در راستای صنعتی شدن و اتحاد 
این دوكشــور انجام گرفت. در مدت سه ســال اینکار با چنان برنامه 
و شــتابی صورت گرفت كه تشــخیص آلمان غربی صنعتی و آلمان 
شرقی كمونیست از هم ممکن نبود. متاسفانه در ایران خصوصا بعد از 

انقالب برای واگذاری ها طبق اصل 44 قانون اساسی انواع قوانین 
و آیین نامه هــا و مزایده ها و مناقصه هــای بدون برنامه ارائه 
می شود و در زمان واگذاری نیز به كسانی ارائه می شود كه 

اهلیت و توانایی اداره واحد ها را ندارند. وی دالیل عدم 
موفقیت این واگذاری ها را اینطور ارزیابی می نماید: 
وابســتگی دولت و افراد بــه واحد های صنعتی، 
اشکاالت ساختاری خصوصی سازی پس از انقالب 

اسالمی ،هدف گذاری بدون برنامه كالن و بلند مدت، 
مصادره زمین ها و ســاختمان های اطراف واحد ها به جای 
توجه به خود واحد های اقتصادی، قیمت تمام شده باالی 
واحدها، تغییر سیاست ها با تغییر افراد )روسای جمهور، 
وزرا(، تعداد زیاد كاركنان و واگذاری به افراد بدون درنظر 
گرفتن توانایی و اهلیت افراد. گاهی الزم اســت دولت 
طرح های خصوصی ســازی را با قیمت بســیار پایین و 

حتی رایگان در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد تا عالوه بر كاهش هزینه های 
سنگین دولت بتوانند با ایجاد ارزش افزوده و پرداخت مالیات تولید ناخالص 
ملی را افزایش دهند. نمونه بارز آن كشت و صنعت هفت تپه می باشد 
كــه حدود ۲۵۰۰۰ هکتار از زمین های این واحد صنعتی بدون 
برنامه ریزی و هماهنگی با مسئوالن به دو جوان ۲8 و 3۲ ساله 
واگذار شــد كه با سوء مدیریت از یک طرف و كاهش تولید و 
واردات بی رویه شکر از خارج از طرف دیگر موجب زیان دهی  این 
صنعت و نارضایتی كاركنان و اعتصاب آنها شد. عدم توجه 
به سرمایه گذاری خارجی در فرآیند خصوصی سازی 
را از دالیل مهم عدم موفقیت این طرح ها می باشد.

عدم شــفافیت قوانین، نبود زیرساخت های مناسب 
برای ســرمایه گذاران خارجی، تعداد زیاد كاركنان و 
هیأت مدیران دولتی باعث عدم رغبت سرمایه گذاری 
خارجی می شود.از میان ۷۰هزار طرح نیمه تمام 3هزار 
طرح قابلیت واگذاری به بخش خصوصی و سرمایه گذاری 
خارجی را را دارد كه متاسفانه روش مدون و با برنامه ای 
طبق اصل 44 قانون اساســی صورت نگرفته است.اگر  
واگذاری ها با سرعت بیشتری انجام شود و تسهیالتی 
برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود حداقل مي توان 
از طریــق این واگذاری ها تولید ناخاص ملی را تا ۲۰ 
درصد افزایش داد و موجب رونق اقتصادی كشور شد.



ضرورت انجام خصوصي سازي در دنیا كاماًل به 
اثبات رســیده  است، اما متاسفانه شواهد و قرائن 
موجود از خصوصی ســازی های سال های گذشته 
كشور نشان از حاشیه هایی پس از خصوصی سازی 
داشته است كه گاها ماهیت خصوصی سازی را زیر 
ســوال برده است. یکی از بزرگ ترین مشکالت و 
معضالت در خصوصی ســازی، نــوع نگاه و هدف 
حاكمیت به اجرای این مهم می باشد. در حقیقت 
ماهیت خصوصی سازی بر پایه افزایش بهره وری 
بنگاه های اقتصادی و كاهش بار تصدی گری دولت 
استوار است درحالیکه جریان خصوصی سازی در 
كشور بیشتر باعث شد تا دولت از شر و گرفتاری 
برخــی واحدهای اقتصادی زیان ده خود كه باری 
مضاعف بر بدنه دولت بودند، رهایی یابد و همچنین 
در قبال واگذاری این واحدها، درآمد قابل توجهی 
نیز كســب نمایند. در نتیجه هنگامی كه نوع نگاه 
دولت به واگذاری و خصوصی ســازی تنها كسب 
درآمد و رهایی از گرفتاری های واحد زیان ده باشد 
بنابراین دولت حاضر نخواهد بود، مدل واگذاری 
مدیریتی پیشه كند. این درحالی است كه حتی 
پس از واگذاری در عمل چشم پوشی از مدیریت 
و دخالت در امور شــركت بــه طور كامل محقق 
نمی گردد. به طور مثال شاهد هستیم شركت های 
خصوصی حتی اجازه اصالح ساختار یا تعدیل نیرو 
در شركت های تحویل گرفته را نداشتند كه نتیجه 
آن ایجاد مشکالتی برای موسسات واگذاری شده 
از جمله شركت كشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
شده است. تا جایی كه خبر استخدام ۱8۰۰ نفر 
توسط مدیران دولتی قبل از واگذاری، از رسانه ها 
به گوش می رسید كه به معنای تحمیل نیروی كار 
اضافی به واحد واگذاری شده با توان مالی كمتر از 
دولت می باشد. در واقع خصوصی سازی نباید تنها 
به تغییر مالکیت شركت ها منجر شود، بلکه باید 
تركیب مدیریتی شركت ها را نیز هدف قرار دهد. 
در حالیکه متاسفانه حتی بعد واگذاری مالکیت، 
عمال بخش های دولتــی، وزارتخانه ها و نهادها از 
كرسی های هیأت مدیره خود نگذشتند و همچنان 
در مدیریت این واحدها دخالت می كنند. بنابراین 
خصوصی سازی به صورتی كه بخش های مختلف 
دولت و حاكمیت در ابتدایی ترین امور شركت های 
واگذاری شده، مانند چه تعداد نیرو انسانی داشته 
باشند یا محصول خود را به چه قیمتی بفروشند، 
دخالت و تعیین تکلیف  كنند، خصوصی ســازی 

موفق نخواهد شــد. در حالیکه در كشورهای 
پیشــرفته در واگذاری بنگاه های دولتی تنها 
تحقق تعهدات آن شركت رصد می گردد و 
بر نحوه مدیریت و مسیر رسیدن به تعهدات 

دخالتی ندارند.
اگر روند واگذاری به درســتی صورت 
گرفته باشــد، اهلیت خریدار و ســایر 
فاكتورهای دخیل در واگذاری در مسیر 

صحیح و خارج از فساد اداری صورت گرفته باشد 
و فضای كسب وكار مساعد باشد، حتی ورشکستگی 
شركت واگذار شده نیز پدیده ای منفی نخواهد بود. 
چراكه دولت باتوجه به سیاست های كالن كشور از 
جمله حفظ اشتغال، از اعالم ورشکستگی شركت 
بــه صورت صوری جلوگیــری می نماید و بار این 
ورشکستگی و تعهدات مالی را به دوش موسسات 
پولــی و مالی، با علم به اینکه تــوان بازپرداخت 
بدهی ها را نخواهد داشــت، منتقل خواهد نمود. 
از طرفــی بانک ها و موسســات مالی نیز به دلیل 
سفارش های دستوری مقامات دولتی، ملزم به ارائه 
تســهیالت و وام به این بنگاه های دولتی خواهند 
بــود بنابراین تامین مالي زیان هاي شــركت هاي 
دولتي توسط نظام بانکي، باعث كاهش دسترسي 
شركت هاي خصوصي واجدالشرایط به این اعتبارات 
شده و در كل تهدیدي براي ماندگاري نظام تامین 

مالي محسوب مي شود.
درنتیجه بسیاری از شركت هایی كه قبال دولتی 
بودند و شــاید روزگار بدی هم در ظاهر نداشتند 
و حاال بعد از خصوصی سازی، ورشکسته شده اند، 
مي تواند مبین این امر باشد كه اگر این بنگاه واگذار 
نمی گردید چه بار هزینه ای ســنگینی را بر دولت 
تحمیل می نمودند. به طور مثال  شركت كشت و 
صنعت نیشکر هفت تپه، شركتی كه از آن به عنوان 
غول كشاورزی استان خوزســتان یاد می شد، تا 
پیش از خصوصی شدن، به پشتوانه دولت فارغ از 
سودده یا زیان ده بودن فعالیت می نمود درحالیکه 
زیان انباشته قابل توجهی را در كارنامه خود داشت. 
در حقیقت خصوصي ســازي به انحالل یا خروج 
شركت هاي ناكارآمد مي انجامد و نشانة عدم راهبري 
صحیح خصوصي سازي یا ناكارآمدي این سیاست 

نیست چراكه  در صورت ابقاي این قبیل شركت ها 
از سوي دولت، آنها به طور حتم همچنان به دریافت 
یارانه هاي غیر ضروري و غیرمولد نیازمند مي بودند 
و از منابع كمیاب همراه با هزینه هاي بســیار باال 

استفاده مي كردند.
بنابراین اگر جریان خصوصی سازی واقعی شکل 
نگیرد، به ناچار مردم جور بی كفایتی های مدیریت 
دولتی را خواهند كشید. به طوری كه در سال های 
اخیر با ورشکســتگی صندوق های بازنشستگی، 
دولت مجبور به اســتفاده از بودجه برای تعدیل 
فشارهای این صندوق ها شــده است؛ استفاده از 
بودجه برای پوشــش ضعــف مدیریتی به معنای 
كاهش سهم بودجه های رفاهی و عمرانی كه حق 
مردم است، می باشد. تا جاییکه سهم صندوق های 
بازنشستگی كشــور از ۲۱.9 هزار میلیارد تومان 
در ســال ۱396 به 3۰.۲ هزار میلیارد تومان در 
سال ۱39۷ افزایش یافت و سهم ۱۰.9 درصدی 
از هزینه هــای عمومی دولت را به خود اختصاص 
داده اســت در حالیکه این هزینه مي توانست در 

بخش های عمرانی و رفاهی هزینه گردد.
همچنن نباید این نکته را نادیده گرفت  كه نرخ 
بهــره باال در كنار تورم، قاچاق، عدم امکان تامین 
مالی  و جهش هــای ارزی، توان بخش خصوصی 
را بــرای برنامه ریزی و رقابت با بنگاه های خارج از 
كشور گرفته است به عبارتی بخشی از مشکالت 
پیش روی بنگاه های خصوصی سازی شده ارتباطی 
با روند خصوصی ســازی نداشــته و در حقیقت 
مشکالت و چالش هایی است كه تمامی واحدهای 
خصوصی به نوعی درگیر آنها هســتند و مرتبط 
با فضای كســب وكار كشــور می باشد. درحالیکه 
دولت مي تواند با كمک به بخش تحقیق و توسعه 
بنگاه هــای اقتصادی، تخصیص وام های كم بهره، 
اعمال معافیت های مالیاتی، توسعه زیرساخت های 
تولیــد، ایجاد ممنوعیت و بعضاً محدودیت جهت 
جلوگیــری از واردات كاالهای مشــابه داخلی با 
وضع تعرفه باال و مهم تر از آن جلوگیری جدی از 
قاچاق كاال كه صنایع داخلی را تهدید می كند، در 
بالندگی شركت های خصوصی نقش بسیار مهمی 
ایفا می نماید. بنابراین مادامی كه فضای كسب وكار 
بهبود جدی پیدا نکند، خصوصی سازی شركت ها 
با مشکل مواجه خواهد شد. رفع ساختارهای 
حاكمیتی و بروكراســی پیچیده و بهبود 
ســاختارهای حقوقی، قانونی و قضایی 
كشــور نیز از دیگر مواردی اســت كه 
مي تواند در توسعه خصوصی سازی واقعی 
كمک شایانی داشته باشد. در نهایت باید 
تاكید نمود كه خصوصی ســازی به هر 
قیمت و تحت هر شــرایط بدون رعایت 
پیش شرط ها، از جمله اهلیت خریدار و 
بهبود فضای كسب وكار، منجر به موفقیت 

آن واحد اقتصادی نمی گردد.

دکتر بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
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گزارش مرکز سرمایه گذاری اتاق ایران

دو اتفاق بزرگ برای پیشبرد سرمایه گذاری

اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معادن و 
كشــاورزی ایران اكنون پرچمدار بخش 
خصوصی و ســخنگوی فعاالن این بخش 
به حساب می آید. این نقش بی بدیل كه از 
طرف قانون، ده ها هزار بازرگان و صنعتگر 
و سرانجام دولت دراختیار نهاد خصوصی 
قرار داده شــده است هنگامی پررنگ تر و 
برجسته تر می شود كه با عملکرد مناسب 
پاسخ داده شود. بخش های گوناگون اتاق 
در این مهم نقش انکارناپذیر دارند. مركز 
ســرمایه گذاری اتاق ایــران به مثابه یک 
مجموعه نوپای اتاق با برنامه ریزی از پیش 
اندیشــیده و هماهنگ با سایر نهادهای 
اتاق حضوری كامیاب در »همایش كیش 

اینوكس ۲۰۱8« داشت.
همایش كیش اینوكس ۲۰۱8، پنجمین 
نمایشــگاه معرفــی فرصت هــای  دوره 
ســرمایه گذاری كشــور بود كه به همراه 
دهمیــن نمایشــگاه  بین المللی بورس، 
بانک بیمه و خصوصی سازی از تاریخ 3۰ 
مهر لغایت 3 آبــان 9۷ در جزیره كیش 
برگزار شــد. هدف اصلی این نمایشــگاه 
كشور  سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی 
به اجزای آكوسیســتم سرمایه گذاری در 

داخل و خارج از كشور می باشد.
بخش نمایشگاهی رویداد كیش اینوكس 
۲۰۱8، هر روز از ســاعت ۱۷ الی ۲۲ در 
محل سالن نمایشــگاه های خلیج فارس 

در جزیره كیش برگزار شــد. بسیاری از 
مجموعه های اقتصــادی مرتبط به حوزه 
سرمایه گذاری و بازار سرمایه از بخش های 
دولتی و خصوصی در بخش نمایشگاهی 
رویداد حضور داشتند و به اصطالح غرفه 

یا پاویون داشتند.
اتــاق ایران نیز در بخش نمایشــگاهی 
دارای ۲ پاویون بزرگ جمعا به مســاحت 

6۵۰ مترمربع به شرح زیر بود.
پاویون اول: 39۰ متر مربع، طراحی شده 
برای اتاق های شهرســتان ها با فضا و میز 

كانتر اختصاصی برای هر اتاق.
پاویون دوم: ۲۵6 متــر مربع، طراحی 
شده برای اتاق های مشترک و تشکلهای 
باالدســتی با فضا و میز كانتر اختصاصی 

برای هر اتاق.

 بنگاه های کوچک و متوســط و 
همکاری با اروپا 

اتاق  نایب رئیس  ســالح ورزی،  حسین 
ایــران در نشســت تخصصــی پیرامون 
همکاری شــركت های ایرانی با بنگاه های 
كوچک و متوســط خارجی در شــرایط 
تحریم، تصریح كرد: ایران در تالش است 
بر اســاس رویکرد اروپا در مــورد تداوم 
همکاری های اقتصادی با ایران، بنگاه های 
كوچک و متوســط خود را تقویت كند و 
زمینه همکاری های تجاری را فراهم كند.

 Kish در جریــان دهمین نمایشــگاه
Invex ۲۰۱8 كــه باهــدف معرفــی 
در  كشــور  ســرمایه گذاری  فرصت های 
جزیره كیش برگزارشــده و تا پایان هفته 
نیز دایر است، گروه های متعددی از فعاالن 
اقتصادی در نشست های تخصصی حضور 
پیدا كــرده و اهمیت و الزمه های ارتقای 
سطح ســرمایه گذاری در كشور را مورد 

بررسی قرار می دهند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی 
ایران با توجه بــه همراهی اتحادیه اروپا 
با ایران در تحریم هــای اخیر آمریکا، در 
حاشیه نمایشگاه اینوكس ۲۰۱8 نشست 
تخصصی با محوریت همکاری شركت های 
ایرانی بــا بنگاه های كوچک و متوســط 
خارجی در شرایط تحریم البته با مشاركت 

وزارت امور خارجه برگزار كرد.
حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق ایران 
در ایــن پنل تخصصی به دســتاوردهای 
برجام برای اقتصاد ایران اشــاره و تصریح 
كرد: برجام شرایط مناسبی را برای فعالیت 
بنگاه هــای ایرانی در صحنــه بین المللی 
ایجاد كرد هرچند متأســفانه این موضوع 
ادامه پیدا نکرد و اقتصاد كشور با شرایط 
تحریمی از سوی آمریکا مواجه شد. خروج 
این كشور از برجام مجددا شرایط سخت 

اقتصادی را برای ایران رقم زد.
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نگرانی بنگاه های اقتصادی به امکان تداوم 
همکاری هــای تجاری خارجی و وضعیت 
انجام شده معطوف  ســرمایه گذاری های 

می شود.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به 
راه اندازی معاونت دیپلماسی اقتصادی در 
وزارت امور خارجه و ارتقای سطح اهمیت 
مسائل اقتصادی در این وزارتخانه، تأكید 
كرد: حال كه موضــوع اقتصاد به صورت 
تخصصــی در وزارت امــور خارجه دنبال 
می شــود، بخش خصوصی نیز می تواند با 
همــکاری وزارت امور خارجه بخشــی از 
مطالبات خود را دنبال كند. در مورد برجام 

و FATF این همکاری ها وجود داشت.
سالح ورزی در ادامه به برنامه ریزی اروپا 
برای ادامه همکاری های اقتصادی خود با 
ایران در شــرایط تحریمی اشاره و تأكید 
كرد: اروپا در حال تدوین بسته ای است كه 
در قالب آن سازوكاری را برای موضوع نقل 
و انتقاالت مالی و بانکی بین اروپا و ایران 
تدوین كند. به نظر می رسد امکان تداوم 
همکاری های تجاری بین ایران و اتحادیه 
اروپا بــر پایه فعالیت واحدهای كوچک و 
متوسط وجود دارد. در همین راستا طی 
حضور وزیر امور خارجه در نشست هیات 
نمایندگان اتاق ایران در تیرماه، مقرر شد 
اتاق اطالعات كاملی از واحدهای كوچک 
و متوسطی كه امکان كار با اروپا را دارند 

تهیه كند.
به اعتقاد وی مذاكرات انجام شــده بین 
ایران و اروپا مثبت و امیدواركننده بوده و 
می تواند تا حدودی راه را در روزهای تحریم 

برای اقتصاد ایران باز كند.

 سازوکارهای اقتصادی بین المللی 
در حال تغییر هستند

در ادامه این نشســت تخصصی احمد 
معصومی فر، مدیركل پایش روابط اقتصادی 
دوجانبه وزارت امور خارجه كشور با اشاره 
به شرایط خاص بین المللی و چالش هایی 
كه ایران با آنها مواجه اســت، تأكید كرد: 
تمركز این چالش ها تنها روی ایران نیست 
بلکه كشــورهای اروپایی نیز شاهد برخی 
تحوالت بزرگ در وادی اقتصاد بین المللی 
هســتند. قدرت های اروپایی نیز متوجه 
شدند زیر پوست سازوكارهای اقتصادی، 
موانع و مسائلی وجود دارد كه تاكنون دیده 
نشده و حال كه ظاهرشده باید برای مقابله 

با آن ها فکری كرد.
وی ادامه دارد: سازوكارهای مالی و نقل 
و انتقــاالت بانکی در حــال تغییر بوده و 

حتی كشورها به دنبال ارزهای جایگزین 
هســتند. در حقیقــت خــروج آمریکا از 
برجام و حتی ســایر معاهدات بین المللی 
عامل این تحوالت است. این تغییرات در 
طوالنی مدت انجام خواهد شد و نگاه های 

سنتی را درگیر می كند.
این مقام مسئول با اشاره به دیدگاه های 
اروپا در مــورد تدوام برجام و همکاری با 
ایــران گفت: باید توجه داشــت به دلیل 
به در هم تنیدگی موضوعات اقتصادی و 
سیاســی اروپا و آمریکا، پیدا كردن راهی 
برای همکاری با ایران زمان بر است. البته 
مقدمات در حال انجام اســت و مذاكرات 
به صورت مستمر انجام می شود. هیات های 
اروپایی دائم در رفت وآمد بوده و ایران نیز 
برنامه تقویت بنگاه های كوچک و متوسط 

را در برنامه كاری خود قرار داده است.
معصومی فــر تصریح كرد: الزم اســت 
ارگان های مربوطــه در این بخش با هم 
هماهنــگ شــده و مدل هایــی را برای 
همکاری بــا یکدیگر طراحــی كنند. در 
این بیــن هماهنگی نمایندگی های ایران 

در سایر كشورها نیز اهمیت باالیی دارد.
به اعتقاد مدیركل پایش روابط اقتصادی 
دوجانبــه وزارت امور خارجه، آنچه بیش 
از هر چیز دیگر مهم اســت، ارائه تعاریف 
مشــترک از مفاهیمی است كه قرار است 
در همکاری بین ایران و اروپا مورد توجه 

قرار گیرند.

 ایجاد دفتر اتحادیه اروپا در ایران
محسن عامری، مدیر سرمایه گذاری اتاق 
ایران نیز ضمن اشــاره به فرصت هایی كه 
برای همــکاری بین ایران و اروپا در حال 
تعریف است، خاطرنشــان كرد: توجه به 
واحدهای كوچک و متوســط برای ادامه 
همکاری ها بین ایران و اروپا در شــرایط 
تحریمی به معنای توجه به بخش كوچک 
از اقتصاد جهانی نیست چراكه این بنگاه ها 
در حدود 9۰ درصد اقتصاد اروپا را شامل 
شده و 6۰ درصد اشتغال بخش خصوصی 

را دربرمی گیرند.
وی با بیان این مطلب كه پس از برجام 
تا ســال ۲۰۱۷ تراز تجــاری بین ایران و 
اتحادیه اروپا در حال برابری بود، گفت: به 
دنبال همیــن همکاری ها، پس از  خروج 
آمریــکا از برجام، اتحادیــه اروپا بر لزوم 
تــداوم برجام تأكید و قرار شــد مکانیزم 
همکاری های مالی بین ایران و اروپا تعریف 
شود. استفاده از این چنین ساختارهایی در 
اروپا سابقه دارد و می توان به اجرایی شدن 

آن امیدوار بود. یک روی این سکه، برای 
ایران فرصت است هرچند طرف دیگر آن 
عقب گرد بوده و كشور را وارد دوران مبادله 

كاال به كاال خواهد كرد.
عامــری در بخش دیگری از ســخنان 
خود ایجاد دفتر اتحادیه اروپا در ایران را 
به عنوان مطالبه بخش خصوصی از دولت 
مطرح كرد و افزود: دورتادور ایران در همه 
كشورهای همســایه این دفتر راه اندازی 
شــده اما در ایران همچنان مقدمات كار 

فراهم نیست.
بــه باور وی، الزم اســت در این دوران 
خطیر، از همــه ظرفیت های ممکن برای 
حضور در صحنه بین المللی استفاده شود.

 پیگیری عضویت ایران در شبکه 
کسب وکار اروپا

اســفندیار امیدبخــش، مدیــر روابط 
چندجانبه اتاق ایران به موضوع پیوستن 
ایران به شبکه كسب وكار اروپا اشاره كرد 
و این كار را موضوعی اساســی و ضروری 
خواند و گفت: از تابستان گذشته موضوع 
را در دستور كار قرار دادیم و خوشبختانه 
امــروز این موضوع در وزارت امور خارجه 

نیز در حال پیگیری است.
بر اســاس اظهارات وی، اگر ایران وارد 
این شــبکه شود می تواند از خدمات ویژه 
آن بهره مند شده و از خدمات آموزشی و 
مشاوره ای این شــبکه نیز استفاده كند. 
همچنین بانک اطالعاتی گســترده ای در 
اختیار ایران قرار می گیرد كه در گسترش 

روابط بین المللی اهمیت ویژه ای دارد.
امیدبخش توجه بــه بنگاه های كوچک 
و متوســط در ایــران را یک اســتراتژی 
عکس العملــی توصیف كرد و گفت: البته 
باید این موضوع را بــه فال نیک بگیریم 
هرچند اگر این اتفاقات در سطح بین المللی 
رخ نمی داد به طور حتم همچنان موضوع 
بنگاه های كوچک و متوسط نیز همچنان 

در دستور كار نبود.
مدیــر روابط چندجانبه اتــاق ایران در 
ادامه به 9 پروژه ای كه به همت ســازمان 
توسعه تجارت طراحی شده است اشاره و 
تأكید كــرد: ازآنجاكه این موضوع جدید 
است و ســابقه ندارد، نیازمند بحث های 
آموزشــی بوده و قرار است در این بخش 

نیز فعالیت كنیم.
طبق این گزارش، 6۰ كشور عضو شبکه 
كسب وكار اروپا هستند و دبیرخانه آن در 
ایران نیز در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و كشاورزی ایران خواهد بود.

آذر 1397
دوره جدید
شماره 118
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بسمه تعالی
ماهنامه تخصصی اتاق بازرگانی، متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، 
آگاهی بخشی  و  اطالع رسانی  هدف  با  ایران  كشاورزی  و   معادن 
به فعاالن بخش خصوصی و پیشبرد اهداف كالن اقتصادی كشور 

به صورت منظم و ماهیانه منتشر می گردد. 
این نشریه بر اساس سیاست های باالدستی اتاق بازرگانی ایران 
در جهت انعکاس اخبار، فعالیت و خدمت رسانی به اعضای محترم 
اتاق و صاحبان كارت بازرگانی و ارسال مستقیم برای مشتركین 
و صاحبان مشاغل، كلیه اتاق های سراسر كشور و با تیراژ باال و 

مطلوب در كیوسک های مطبوعاتی نیز توزیع می گردد.
این نشریه ضمن ارتباط دوسویه و مستقیم میان اعضاء و اتاق ایران، زمینه انعکاس نظرات دیدگاه های 

نخبگان اقتصادی و صاحب نظران را فراهم می آورد.
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