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تاریخ اقتصاد ایران در سده ۱3۰۰ انبوهي 
از رخدادهاي تلخ و شــیرین درباره فعالیت 
بخش خصوصي بوده اســت كه بررسي همه 
رخدادها نیازمند پژوهش مســتقل از طرف 
بخش خصوصي است كه امید است در دوره 
نهم اتاق این اتفاق بیفتد. بررسي از سر اشاره 
نشان مي دهد بخش خصوصي ایران حتي در 
اوج قدرت خویش در اوایل دوران مشــروطه 
به اندازه امروز هوشمند و جسور نبوده است. 
واقعیت این است كه فعاالن بخش خصوصي 
در ایران اكنون و پس از كســب تجربه هاي 
ســخت و درس آموزي از رفتار و اقدام هاي 
ده ها دولت در سده حاضر به نتایج ارزشمندي 
رسیده اســت كه كمتر سابقه داشته است. 
بررسي سخنان برخي از اعضاي هیات رئیسه 
اتاق ایران در همین مردادماه امســال نشان 
مي دهد كه خوشبختانه مدیران نهاد مدني 
نیرومندي مثل اتاق به بلوغ فکري در تعامل 
با دولت - به معناي اعم آن كه شــامل همه 
نهادهاي اداره كننده جامعه است - رسیده و 
در فضاي مناسبي حركت مي كند. برخي از 

نشانه ها را در ادامه مي آوریم:

 هدف گیري بودجه
غالمحسین شافعي رئیس دوره نهم اتاق 
ایران در چند ماه تازه سپري شده در چند 
نوبت و در مناســبت هاي گوناگون سخنان 
خود را پیرامون یکي از مقوله هاي بســیار 
بــا اهمیت اقتصاد سیاســي ایران متمركز 
كرده و به درســتي مقولــه »بودجه« ایران 
را هدف قرار داده اســت. رئیس اتاق ایران 
بــدون تردید و پس از رایزني با مشــاوران 
اقتصادي خود و جمع بندي هاي اولیه ارائه 
شــده در هیات رئیســه اتاق به این نتیجه 
رســیده است كه در سومین نشست هیات 
نمایندگان بودجه لرزان ۱398 و پیامدهاي 
دســتکاري دوبــاره در اركان این بودجه را 
به چالش بکشــاند. این هدف گیري دقیق و 
درست و منطبق با باالترین سطح برخورد 
با دولــت از طریق رئیــس بزرگترین نهاد 
كارفرمایي نشــان مي دهد بخش خصوصي 

ایران حاال خوب مي دانــد كه براي اصالح 
اقتصاد ایران كجا را باید نشانه بگیرد. دقت 
در داوري رئیس اتاق نســبت به بودجه كه 
در گــزارش بودجه در صفحه هاي پیش رو 
آن را خواهید خواند نشــان مي دهد فعاالن 
خصوصي به این نتیجه مهم رســیده اند كه 
اگر قرار اســت فعالیت هــاي اقتصادي در 
ایران از ســالمت برخوردار باشــد باید كار 
را از سرچشمه درســت كنند و آن اصالح 
ساختار بودجه است. سخنان دقیق رئیس 
اتاق درباره اینکه سرچشــمه تباهکاري ها 
در اقتصاد ایران تنظیم غیركارشناســي و 
خیال پردازانه بودجه هاي ســاالنه بر مبناي 
خواست هاي مدیران سیاسي است مي تواند 
و باید در همه روزها و هفته هاي آینده ادامه 
یابد. حاال كه ریاست سازمان برنامه و بودجه 
اعالم كرده اســت كلید فعالیت هاي مربوط 
به بودجه ســال ۱399 را زده و قرار اســت 
اصالحات ســاختاري در بودجه سال آینده 
اعمال شــود اتاق ایــران مي تواند و باید در 
مسیر سخنان رئیس اتاق خواستار مشاركت 
همه سویه در تنظیم بودجه باشد. واقعیت این 
است كه كنار نشستن درباره مهم ترین رخداد 
اقتصاد سیاسي ایران و پس از آن انتقاد كردن 
فایده اي ندارد. نهادهاي كارفرمایي مي توانند 
از همیــن امروز نیروي مادي - فکري خود 
را درباره تنظیم بودجه سال آینده تجهیز و 
ضمــن اعالم آمادگي براي حضور جدي در 
روند تدوین الیحه بودجه ۱399 خواســتار 
پذیرش نهاد برنامه ریزي در این باره باشند. 
مي توان و باید برپایي همایش هاي كارشناسي 
در ایــن باره را در دســتور كار قــرار داد و 
عزم راســخ بخش خصوصي را براي اصالح 
ساختار بودجه نشان داد. ریاست اتاق ایران 
نشان داده اســت كه نقطه ضعف بنیادین 
اقتصاد ایران كجاســت و پیگیري ها در این 
باره مي تواند بدون تردید به نتایج بااهمیت 
برسد. بررســي هاي كارشناسانه و منطبق 
با دانش اقتصــاد از ضعف هاي بودجه ریزي 
ساالنه هرگز از ذهن و عمل بخش خصوصي 
نبایــد دور بماند. به میزاني كه فعالیت هاي 
فکري - اجرایي نهادهاي كارفرمایي به ویژه 
كمیسیون هاي اتاق در این باره افزایش یابد 
و پیگیري هاي هوشمندانه و ضابطه مند درباره 
مشاركت واقعي بخش خصوصي ادامه یابد 
مي توان امیدوار بود كه نارسایي هاي بنیادین 
در اقتصاد ایران روندي كاهنده را تجربه كند.

 آدرس هاي عوضي
ایران  اتاق  حسین سالح ورزي نایب رئیس 
نیــز در روز خبرنگار نــکات قابل اعتنایي را 
از مناســبات میان دولت و بخش خصوصي 
مطرح كرد كه با اقبال خبرنگاران مواجه شد. 
وي ضمن قدرداني از همکاري هاي دولت با 
بخش خصوصي اما گالیه كرد برخي از مدیران 
دولت متاسفانه به دالیل گوناگون این روزها 
»آدر س هاي عوضي« به رســانه ها مي دهند. 
واقعیت این است كه چنین چیزي متاسفانه 
وجود دارد و مدیران ارشــد دولت دوم آقاي 
روحاني در شرایط دشوار اداره اقتصاد ایران 
از جاده كارشناســي، مدارا و اگر تند نباشد 
از جاده انصاف خارج مي شــوند. در روزهاي 
سخت و نفس گیر اقتصاد ایران كه با تشدید 
و ادامه دار شدن تحریم ها شاهد وخیم تر شدن 
اقتصاد در سطوح گوناگون هستیم مشاهده 
مي شود برخي از مدیران آدرس هاي عوضي 
مي دهند. به این معني كه براي خالص شدن 
از پرسش هاي جامعه و مردم كه چرا نوسان 
در بازار ارز داریم، چرا نرخ سرمایه گذاري در 
ایــران روندي كاهنده دارد و چرا نرخ كاالها 
روندي شــتابان دارد بي تامل و بي درنگ و از 
سر عمد آدرس بخش خصوصي را مي دهند. 
به طور مثال یکي از فرماندهان اقتصاد روزي 
صادركننــدگان را متهــم مي كنــد كه ارز 
حاصل از صــادرات را برنمي گردانند و بازار 
ارز را با آشوب مواجه مي كنند و روزي دیگر 
واردكنندگان را متهم مي كند كه ارز گرفته 
و كاال وارد نکرده انــد و... این روش و راهبرد 
با بخش خصوصي با هدف نامحبوب ســازي 
فعاالن كارفرمایي ایران از طرف دولت چیزي 
اســت كه اكنون در كانون توجه قرار گرفته 
اســت و باید از سوي سایر مدیران نهادهاي 
كارفرمایــي نیز پیگیري شــود. كارفرمایان 
ایراني باید ضمن اینکه آداب تعامل با دولت 
را جــدي گرفتــه و از اصول محکم خود كه 
دادن مشــورت به دولت است عدول نکنند 
اما باید با واكنش هاي محترمانه و كارشناسي 
در برابــر اقدام به دادن آدرس هاي عوضي از 
طــرف مدیران دولت شــرایط را از وضعیت 

بازنده - برنده خارج سازند.

 حرف حساب سیاسي
در روزي كه دومین نشست هیات نمایندگان 
دوره نهم در تهران برگزار شد سهراب شرفي 
یکــي از اعضاي هیات نمایندگان اتاق نکات 

حاال وقت تبدیل قدرت است
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بســیار بااهمیتي درباره نقش سیاســت در 
اقتصاد ایران و به ویژه نقش مجلس قانونگذاري 
را با حاضران در میان گذاشت. وي به درستي 
اشــاره كرد كه نهادهاي كارفرمایي و بخش 
خصوصي نباید نقش قانون هــاي بازدارنده 
در كسب و كار در سطوح گوناگون را نادیده 
بگیرند. وي تاكید كــرد براي اینکه اقتصاد 
ایران به ســویي برود كه از قیدها و بندهاي 
دولت ساخته رها شــود چاره اي نیست جز 
اینکه این قشر در مجلس قانونگذاري ایران 
صاحب راي و كرســي باشــد و از این محل 
داراي قــدرت قانوني هدف هاي قانوني خود 
را پیگیري كند. این حرف درستي است كه 
حاال به نظر مي رسد در باالترین سطح مي تواند 
در دستور كار بخش خصوصي باشد. معناي 
این حرف توصیه به شتابزدگي در كار نیست 
و باید در مسیر داشــتن حق راي نهادهاي 
كارفرمایي در مجلس قانونگذاري سنجیده و 
گام به گام پیش رفت اما طرح این نکته آن 
هم درجایي كه شمار قابل اعتنایي از فعاالن 
بخش خصوصــي و خبرنگاران حاضر بودند 
نشان مي دهد بخش خصوصي ایران اكنون به 
نقاط مطمئن و قابل اعتنایي در درک شرایط 
رسیده و از آن مهم تر اینکه دیگر حاضر نیست 
خودخوري كرده و با سکوت و مماشات راه را 
براي دیوان ساالران هموار كند تا دور بخش 

خصوصي دیوار بکشند.

 آینده و جسارت کارشناسي
بخش خصوصي ایران پس از سپري كردن 
دوراني كه به هر دلیل سکوت و احتیاط بیش 
از اندازه را تجربه كرده و در برابر نهاد دولت 
اطاعت محض را در دســتور كار داشت حاال 
به جایي رسیده كه مي خواهد حرف حساب 
خود را بزند و جسارت كارشناسي داشته باشد. 
بخش خصوصي ایران كه دردهه هاي گذشته و 
براساس عادت تاریخي همواره حالت جنیني 
داشــته و از بند ناف دولت تغذیه مي شــده 
است حاال مي خواهد بند ناف خود را از دولت 
جدا كند و احساسي عمومي دراین باره دیده 
مي شــود. صاحبان كارخانه هــا، بازرگانان و 
صاحبان شركت هاي پیمانکاري عمومي كمي 
باقي مانده اند كه هنوز به سخاوت و كرامت 
نهاد دولت دل بســته اند و امیدوارند ســهم 
خویش را از طریق رانت هاي موجود افزایش 
دهند. از سوي دیگر سیاستمداران و رهبران 
احزاب و گروه هاي سیاسي در خارج از دولت 
و البته در درون نهاد دولت اما آموزش، تجربه 
و مهارت فوق العاده اي در تعامل منفعت طلبانه 

و برپایه برد -باخت با بخش خصوصي دارند و 
نیك مي دانند چگونه حركت كنند تا بخش 
خصوصي ایران آگاهــي طبقاتي جمعي را 
ضرورت امروز خود ندانند و منافع خود را در 
تعارض با منافع همتایان خود در فعالیت هاي 
دیگر بخش هاي بدانند. فقدان آگاهي طبقاتي 
و فقدان احســاس تعلق بــه خانواده بخش 
خصوصي در نزد صاحبان سرمایه و بانك و 
كارخانه دیگر همانند ســابق نیست و كاماًل 
مشهود است كه نهادهاي كارفرمایي با حفظ 
مرزبنــدي در برابر رقباي صنفي، صنعتي و 
بازرگانــي خود در بخش خصوصي ایران اما 
آمادگي متحد شــدن با هــم براي مقابله با 
روح انحصارخواهي دولت را تا جایگاهشــان 
فراخ تر شود و در شرایطي قرار گیرند كه در 
تعامل با دولت از موضع كارشناسي شجاعانه 
برخورد كنند. حاال دیگر وقتي دولت تصمیم 
مي گیرد نرخ ســود بانك هاي خصوصي را با 
یك دستور كاهش دهد، صاحبان كارخانه ها 
و بازرگانان همانند گذشــته حاضر نیستند 
دست افشــاني و پایکوبي  كنند و یادشــان 
هســت كه دولت روزي سراغ آنها مي رود و 
براي تولیدات آنها قیمت گذاري ارادي كرده 
و آن را الزم االجــرا مي كند. روزي كه دولت 
ناگهان تصمیم مي گیرد تعرفه واردات برخي 
كاالها را ناگهان با تغییر عمده مواجه كرده 
و به طور مثــال تعرفــه واردات یك كاال را 
۱۰۰ درصد كند صاحبان بنگاه هاي تولیدي 
خوشحال نمي شوند و یادشان مي آید كه این 
اقدام دولت همتاهاي آنها را در جایي دیگر با 
دردسر مواجه مي كند. دولت همیشه این كار 
را مي كند كه در یك دوره امتیازها را به یك 
رشته از فعالیت ها در بخش خصوصي بدهد و 
از گروهي دیگر پس بگیرد و بخش خصوصي 
را سرگرم مجادله دروني كرده و آنها فراموش 
كنند كه جایشان را بنگاه هاي بزرگ دولتي 
تنــگ كرده اند. پراكندگي قــدرت و فقدان 
آگاهي طبقاتي در سازمان ها و نهادهاي متعلق 
به بخش خصوصي درگذشته اي نه چندان دور 
این كاررا براي دولت آسان كرده بود اما به نظر 
میر سد خودآگاهي سرمایه داران درحال حاضر 
این حربه را از دست دولت خارج كرده است. 
نهاد اتاق بازرگانــي و صنایع و معادن ایران 
درســال هاي اخیر درسطح ملي و درسطوح 
اســتاني و با اســتفاده از ســازمان هاي زیر 
مجموعه خود توانسته است روحیه استقالل 
از دولت را در میان فعالیت بخش خصوصي 
گسترش داده و ابهام زدایي درباره نقش دولت 

را باكامیابي پیش ببرد.

 تبدیل قدرت
بخش خصوصي ایران در دهه هاي پس از 
جنگ با وجود برخي توقف ها اما رشــدهاي 
شــتابان را تجربه كــرد و بخش كوچکي از 
قدرت خود را دوباره به دســت مي آورد. اما 
قدرت بخش خصوصي در مقایســه با قدرت 
نهاد دولت اندک و ناچیز است. سهم بخش 
خصوصي در بانکداري، در فعالیت هاي بیمه و 
در صنایع كارخانه اي بزرگ هنوز درحداقل ها 
قرار دارد و خصوصي سازي هاي گسترده هنوز 
به بخش خصوصي نرسیده است. شركت هاي 
بزرگ پیمانکاري عمومي كه توانایي حضور 
در مناقصه هاي بزرگ نفت، گاز، پتروشیمي، 
سد و نیروگاه را دارند عموماً به بخش دولتي 
یا نهادهاي شــبه دولتي تعلــق دارد. بخش 
خصوصي ایران در صنعت حمل ونقل دریایي، 
ریلي و هوایي هنوز سهم زیادي ندارد و اندازه 
بنگاه هاي این بخش در مقایسه با بنگاه هاي 
دولتي خرد و پراكنده اند. شركت هاي بزرگ 
ســرمایه گذاري و تأمین منابع براي خرید و 
فروش و سامان دادن به بازار سهام هنوز عمدتاً 
در اختیار دولت و نهادهاي عمومي حکومتي 
قرار دارد. اما این بخشــي از داستان است و 
بخش مهم تــر آن قدرت اندک و حتي قابل 
چشم پوشي نهادهاي مدني شامل خانواده و 
بنگاه ها در امر سیاست است. بخش خصوصي 
ایــران به همان میزاني كه در اقتصاد قدرت 
دارد فاقد قدرت سیاســي و اجتماعي است. 
حضور صاحبان كارخانه ها، بانکداران، مدیران 
و سهامداران شركت هاي بیمه، حمل ونقل و... 
در كابینه و مدیریت میاني قوه مجریه در حد 
صفر است. عالوه بر این شرایط حاكم بر تفکر 
كابینه و مدیران میاني دولت گونه اي است كه 
بخش خصوصي را هرگز دوست خود نمي داند 
و جایي براي قــدرت پیدا كردن آن در این 
سیســتم وجود ندارد. بخش خصوصي ایران 
در قوه قانونگذاري نیز فراكســیوني هرچند 
كوچك كه خود را به صورت شفاف و عریان 
نمایندگان بخش خصوصي بداند، ندارد. در 
قوه قضاییه هنوز هم نهادها و قدرت یکسره 
در اختیار حکومت اســت. بخش خصوصي 
ایران در عرصه فرهنگ و امور اجتماعي نیز 
فاقد قدرت واقعي و تأثیرگذار اســت. بخش 
خصوصي نه تنها در رسانه اطالع رساني ملي 
شامل رادیو و تلویزیون نفوذي ندارد بلکه از 
این رســانه علیه بخش خصوصي آگاهانه یا 
ناآگاهانه استفاده نیز مي شود. حاال زمان آن 
رســیده است كه بخش خصوصي به تبدیل 

قدرت بیندیشد.



»بگذارند كه صلح پروســه خود را تکمیل 
كند و بعــد از آن زمینه براي یك انتخابات 
همه شــمول و سراسري میسر شود. در غیر 
آن هیچ كسي در انتخابات اشتراک نخواهد 
كرد.« این جمله یکي از نامزدهاي انتخابات 
ریاست جمهوري افغانستان است. گویي آینده 
افغانستان میان دوراهي صلح و انتخابات قرار 
گرفته كه از یك ســو عده اي بر طبل صلح 
مي زننــد و طرف دیگر بر ُدهــل انتخابات. 
گروهي هم ساز و ُدهل را با هم مي خواهند. 
اما آنچه اكنون براي آینده افغانســتان مهم 
جلوه مي كند، پروسه صلح و انتخابات است. 
پروســه اي كه اگر به مــوازات یکدیگر و به 
درستي مدیریت نشود مي تواند هر دو را به 

ورطه نابودي بکشاند.
بیم و امیدها از آینده صلح موجب شــده 
كه اكنون افغانســتان با این ســوال مواجه 
شــود كه آیا انتخابات برگزار خواهد شد؟ یا 
اینکه با برگزاري انتخابات مي توان به صلح 
دســت یافت؟ و اساسا كدام یك بر دیگري 
ارجحیت دارد؟ نشــریات افغانستان در این 
باره مي نویسند: »پافشاري حکومت به ویژه 
رئیس جمهــور بر انتخابــات، و نیز كم رنگ 
بــودن پیکارهاي انتخاباتــي و حتي توقف 
فعالیت هاي انتخاباتي تیم »صلح و اعتدال« 
به رهبــري محمد حنیف اتمــر، هم چنان 
تاكید صلح توســط زلمي خلیل زاد نماینده  
ویژه  آمریکا براي صلح افغانستان و جان بس 
سفیر آمریکا در كابل و »تادامچي یاماموتو« 
نماینده  سیاسي سازمان ملل در افغانستان، به 
پیشرفت گفت وگوهاي صلح، از مواردیست كه 
بحث اولویت صلح بر انتخابات را برجســته 

مي سازد.« 
ســیف الدین احمدي اســتاد دانشگاه در 
افغانستان مي گوید: »اگر قرار باشد كه اولویت 
آمریکا پیرامون افغانستان، صلح باشد -چیزي 
كه از واقعیت فهم مي شود- مساله انتخابات 
مطابق آنچه خلیل زاد آن را مشروط بر نتیجه  
بین االفغاني مي خواند،  توافق گفت وگوهاي 
بدون شك طالبان به عنوان یك طرف قضیه 
هیچگاه به برگزاري انتخاباتي كه دولت بر آن 
پافشاري دارد، در گفت وگوهاي بین االفغاني 
تن نخواهند داد.« موضوعي كه سبب شده 

نگراني ها از روند مذاكرات صلح ادامه داشته 
باشد. درحالي كه دولت افغانستان به عنوان 
نماینده رسمي و مشروع مردم افغانستان در 
این مذاكرات، حضور ندارد، آمریکا همچنان 
به مذاكرات خود با آن گروه ادامه مي دهد و 
حتي گفته مي شود دوطرف در این خصوص 
به یك توافقنامه نهایي »صلح« نیز دســت 
یافته اند. اما توافقي كه  آمریکا و طالبان بر سر 
آن مذاكره مي كنند، خروج نیروهاي خارجي 
نیســت، بلکه اســتقرار آتش بس و دست 
كشــیدن آن گروه از جنگ است؛ به گونه اي 
كه هیچ خطر و تهدیدي را علیه ســلطه و 
حضور نیروهاي خارجي ایجاد نکنند. آن گونه 
كه رسانه هاي افغانستان مي نویسند، هدف 
طالبان از این پیش شرط كامال واضح است. 
آنها نمي خواهند به عنوان یك گروه شکست 
خورده، وادار به پذیرش صلح شوند. طالبان 
مي خواهند پیش شــرط هرگونه آتش بسي، 
خروج كامل نیروهاي خارجي باشد تا در آن 
صورت آنها ادعا كنند كه فاتح جنگ اند و بر 
بنیاد آن، همه امتیازات مورد نظر خود را از 

صلح به دست آورند.
به باور كارشناسان افغانستان، آینده سیاسي 
این كشــور در گرو سه رویکرد خواهد بود؛ 
نخست برگزاري انتخابات و مخالف مذاكره با 
طالبان اند یا مذاكره با طالبان و ایجاد حکومت 
ائتالفي با این گروه یا اینکه تركیب و تعقیب 
هر دو با این تفاوت كه صلح را با طالبان در 
اولویت و برگزاري انتخابات را با سرپرســتي 
یك حکومت موقت متشکل از همه جناح ها 
مشمول طالبان معتبر مي دانند. هر كدام از 
این سه سناریو كه شکل گیرد اما افغانستان 
نمي تواند انتخابــات را برگزار نکند زیرا این 
پرسش مواجه مي شود كه چه كسي نماینده 
دولت در میز مذاكره با طالبان خواهد بود؟ 
اما در مقابل گروهي این پرســش را مطرح 
مي كنند كه حکومت افغانســتان تا چه حد 
قادر بــه برگزاري و تامین امنیت حوزه هاي 
انتخاباتي در شــهرها و والیات است؟ شاید 
پاسخ به این پرسش منفي باشد؛ زیرا ناتواني 
دولت افغانســتان در كنترل و تأمین امنیت 
مناطقي كه فرصت را بــراي حضور دائمي 
طالبان و سایر گروه هاي مسلح فراهم كرده، 

آشکار است.
 به گفته منصور احســان تحلیلگر مسائل 
سیاســي افغانســتان حضــور نداشــتن و 
ســهم گیري طالبان در  انتخابات به عنوان 
یکي از اساسي ترین رقباي سیاسي-نظامي، و 
دستور كار صلح با این گروه، حکومت برآمده 

از انتخابات را بر ســر دو راهي چون انحالل 
دوباره حکومت براي تشــکیل یك حکومت 
موقت یا هــم ائتالفي با طالبان قرار خواهد 
داد. البته طرفــداران برگزاري انتخابات در 
موعد مقرر بر این باورند كه دســت یابي به 
توافق صلح با طالبان نیازمند زمان بیشــتر 
اســت و در مدت محدود محتمل نیســت. 
اســتدالل آنان این این است كه شتاب در 
توافق صلح با طالبان مي تواند این پروســه 
را معیوب و نتیجــه را ناقص كند. بنابراین، 
انتخابات ریاســت جمهوري بایــد در وقت 
مشــخص برگزار شــود و حکومت منتخب 
و مشروع آینده، پروســه صلح با طالبان را 
به طور دقیق و همه جانبه دنبال تا نتیجه  این 
مذاكرات، صلح پایدار را در افغانستان تضمین 
كند. نکته دیگر آنکه تعویض »پروسه صلح« 
به »پروژه صلح« با تعیین قید زماني مشخص 
و آن هم در زمان خیلي اندک، نه تنها باعث 
تأمین صلح در افغانســتان نمي گردد، بلکه 

وضعیت سیاسي را آشفته تر مي كند.
مساله دیگر در روند سیاسي افغانستان این 
است كه اگر قرار باشد هم پروسه انتخابات 
و هم پروســه صلح به موازات یکدیگر پیش 
برود، چگونه مي توان نقش دولت – ملت را در 
گفت وگوهاي آینده چه در مساله انتخابات و 
چه در مساله صلح تقویت كرد؟ شاید حکومت 
افغانستان براي پاسخ به این پرسش نیازمند 
ابزارهایي باشــد. مهم ترین این ابزارها وفاق 
ملي و اتحاد جریان هاي سیاسي است. زیرا 
از آغــاز گفت وگوهاي صلح تا اكنون امیدها 
بر پایان جنگ دوخته شده، اما آینده  مبهم 
سیاســي، ادامه  جنگ و مهم تر از آن كشتار 
غیرنظامیان در البه الي گفت وگوهاي صلح، 
امید بر پایان جنگ را به ناامیدي بدل كرده 
است و تحت تأثیر جو صلح، مردم افغانستان 
نمي دانند كه اصوال انتخابات برگزار مي شود یا 
نه. هرچند رئیس جمهور اشرف غني پیوسته 
مي گوید كه براي تمام ســناریوها آمادگي 
دارند. ولي موفقیت نسبي افغانستان بستگي 

به اتحاد جریان هاي سیاسي دارد.
با این حال همه بر این امر اتفاق نظر دارند 
كه افغانســتان هم نیازمند صلح است و هم 
برگزاري انتخابات شفاف و سالم كه دولتي 
مشــروع بتواند زمام امور كشور را به دست 
گیرد تا افغانستان را به سمت ثبات و امنیت 
سوق دهد. در عین حال این موضوع نیز نباید 
فراموش شود كه انتخابات و صلح هر دو آرمان 
مردم افغانستان است و هیچ كدام آن نباید 

موجب نفي دیگري شود.
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»متاســفانه باید گفت سنســورهایي كه باید این 
مشکالت را دریافت و نسبت به آن عکس العمل نشان 
دهند، ضعیف است و به نظر مي رسد كه سنسور مدیران 
و مسئوالن دولتي به درستي كار نمي كند. مشکالت 
پرشمار و گوناگون و عدم رسیدگي به موقع و اصولي 
به رفع آن، باعث شــده روند سرمایه گذاري در كشور 
مختل شود و شاهد فرار سرمایه ها و نیروي انساني از 
كشور باشیم. درآمد سرانه كشور در مقایسه با 4۰ سال 
گذشته، افزایش نداشته  و نرخ بیکاري بنا بر آمار دولت، 
نزدیك به ۱۲ درصد است. مهاجرت نخبگان از كشور 
در حال حاضر به معضل بزرگي براي كشور بدل شده 
و این در حالي است كه شاهد فرار سرمایه نیز هستیم 
به طوري كه بررسي ها نشان مي دهد از سال ۱39۰ به 
بعد، متوسط سرمایه گذاري در كشور منفي بوده  است. 
در حوزه هاي اجتماعي نیز نشانه هاي خوبي از وضعیت 

موجود دیده نمي شود به طوري كه آمارهاي گویاي آن 
است كه در حال حاضر نزدیك به ۱۷ میلیون پرونده 
 قضایي در دادگاه هاي كشور وجود دارد و به تعبیري
 3۵ میلیون خانوار در كشــور را درگیر كرده اســت. 
نهاد دولت در دریافت و پردازش مشــکالت ضعیف 
عمل مي كند و نتیجه این ضعف در خروج سرمایه و 
مهاجرت نیروي انساني خود را نشان داده است.« آنچه 
در باال خواندید بخشي از سخنان مسعود خوانساري، 
رئیس اتاق بازرگاني تهران در همایش توانمندسازي 
سرمایه انســاني بود كه در تهران برگزار شد. رئیس 
اتاق بازرگاني تهران در این همایش، به گوشــه اي از 
ظرفیت هاي اقتصادي و موقعیت سوق الجیشي ایران 
در منطقه اشــاره كرد و گفت: وجود مرزهاي آبي و 
خاكي با نزدیك به ۱۵ كشورهاي همسایه، دسترسي 
به بازار 4۰۰ میلیون نفري از همسایگان، دارا بودن یکي 

از بزرگتریــن ذخایر گازي و نفتي در جهان و از همه 
مهم تر، وجود نیروي جوان و تحصیلکرده تنها بخش 
كوچکي از ظرفیت هاي سرزمین ایران است اما پرسش 
این است كه چرا با وجود چنین قابلیت هایي كه بسیاري 
از كشورهاي جهان از آن بي بهره  و حتي در حسرت 
آن هستند، ایران هنوز نتوانسته در جایگاه واقعي خود 
بایستد؟ وي افزود: در طول چهار دهه گذشته، كشور 
شاهد مهاجرت طبقات مختلف جامعه بوده است اما 
به تازگي پزشکان كشور نیز به صف مهاجران اضافه 
شده اند. خوانساري یکي از دالیل اصلي آغاز مهاجرت 
پزشــکان به خارج از كشور را سقوط ارزش پول ملي 
و نوســانات بازار ارز عنوان كــرد و افزود: در حالي در 
داخل كشور نرخ ویزیت پزشکي بر مبناي محاسبه ارز 
خارجي، كمتر از ۵ دالر است كه متوسط این نرخ در 

كشورهاي اطراف به 6۰ دالر مي رسد. 
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بازداشتپوريحسيني بازداشتیکهزارع
منابــع خبــري در ایــران گــزارش 
مي دهند كه هاشم یکه زارع، مدیر شركت 
ایران خودرو، ســاعاتي پــس از بركناري 
از پســت خود به دلیل »افزایش عمدي 
قیمت ها« در دفتر كار خود بازداشت شده 
اســت. به گزارش خبرگزاري تسنیم او با 
حکم بازپرس شــعبه چهارده رسیدگي 
به جرایم كاركنان دولت بازداشــت شد 
كه مسئول رسیدگي به پرونده تخلفات 
مدیران صنایع خودروســازي بود. پیشتر 
علي ربیعي ســخنگوي دولــت ایران از 
بركناري آقاي یکه زارع به دلیل »افزایش 
قیمت« محصوالتش خبر داده بود. ربیعي 
گفت: »ادعاي مدیــران ایران خودرو در 
مورد اشتباه سیستمي« در افزایش قیمت 
هشت محصول این شركت بررسي شده 
و »مدیرعامل ایران خودرو به دلیل اینکه 
قیمت هــا را عمدي و بــدون هماهنگي 

افزایش داده بود امروز بركنار شد.« 
آقــاي علي آبــادي از ســال ۱388 
مدیرعامل مپنا بوده و ســابقه ریاست 
دانشگاه صنعتي مالك اشتر را هم دارد. در 
همین حال خبرگزاري فارس از بازداشت 
دو مدیر ایران خودرو در روزهاي اخیر خبر 
داد و نوشت از دیروز »یك تیم بازرسي 
در بخش مالي ایران خودرو مستقر شده 
اســت.« دلیل این تحوالت، »تخلف در 
فروش خودرو« اعالم شــده اســت. در 
هفته هاي گذشته دعوتنامه تسویه حساب 
با قیمت هاي باالتر به دست خریداران 
رســیده بود اما این شــركت افزایش 
قیمت را تکذیب كرد و آن را »مشــکل 
نرم افزاري در سیســتم فروش« عنوان 
كرد. رقم هاي اعالمي در دعوتنامه ها با 
واكنش تند خریداران محصوالت روبرو 
شــد. ایران خودرو بعــدا در اطالعیه اي 
اعالم كــرد این شــركت »هیچ گونه« 
افزایش قیمتي را در روزهاي اخیر اعالم 
نکرده است: »با توجه به مکانیزه بودن 
صدور دعوتنامه در ایران خودرو، به علت 
به وجود آمدن ایــراد نرم افزاري، تعداد 
اندكي از دعوت نامه هاي ارسال شده با 
بهایي مغایر با قیمت مصوب شركت صادر 
شده كه این تعداد دعوت نامه نیز در اسرع 
وقت اصالح و مجددا ارسال خواهد شد.« 
علي ربیعي به خبرنگاران گفت: »افزایش 
قیمت خودرو قانوني نبوده و باید بررسي 
شود كه آیا اشتباه نرم افزاري یا خطاي 

شخصي بوده است.«
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ســازمان  رئیــس  عبداهلل پوري حســیني، 
خصوصي ســازي ایران تنها چند ساعت پس از 
احضار به ســازمان بازرســي كل كشور و انتشار 
خبر استعفایش، با دستور قضایي بازداشت شد. 
حســیني به معامــالت صوري و واگــذاري زیر 
قیمت شركت هاي دولتي متهم بود. علي اشرف 
رئیس ســابق سازمان  عبداهلل پوري حســیني، 
خصوصي سازي ایران، روز چهارشنبه ۲3 مرداد 
پس از احضار به ســازمان بازرســي كل كشور 
استعفا داد. ســاعاتي پس از پذیرش این استعفا 
از ســوي وزیر اقتصاد و دارایي، خبرگزاري هاي 
نزدیك به سپاه پاســداران از دستگیري او خبر 
دادند. خبرگزاري فارس كه خبر این اســتعفا را 
با عنوان »بركناري« پوشش داد، به نقل از جعفر 
سبحاني، مشاور سازمان خصوصي سازي نوشت: 
»آقاي پوري حســیني ۱8 روز قبل استعفا داده 
بود.« ناصر ســراج، رئیس ســازمان بازرسي كل 
كشــور، به رســانه ها گفته كه گزارش عملکرد 
سازمان خصوصي سازي به محض تکمیل به مراجع 
ذیصالح ارسال خواهد شد. محمدجواد منتظري، 
دادستان كل ایران، در زمستان 9۷ گفته بود كه 
پوري حســیني ممنوع الخروج شده است. عباس 
جعفري دولت آبادي، دادســتان سابق تهران، در 
 دي سال 9۷ به رسانه ها گفته بود كه قوه قضاییه 
به زودي به تخلفات و فساد سازمان خصوصي سازي 
ورود خواهد كرد. رئیس سازمان بازرسي كل كشور 
نیز در بهمن همین ســال از تشکیل پرونده هاي 
سنگین در زمینه خصوصي ســازي خبر داده و 
واگذاري »كشت و صنعت دشت مغان« به فردي 
را مثــال زد كه یك هــزار و 3۵۰ میلیارد تومان 
بدهکاري بانکي داشــت. پوري حسیني از سوي 
نمایندگان مجلس نیز به سوءاســتفاده از قدرت 
متهم بود. از جمله احمد علیرضابیگي، نماینده 
مردم تبریز، گفته كه او به صورت صوري مجتمع 
گوشت اردبیل را به بخش خصوصي واگذار  كرد 
درحالي كه خودش خریــدار واقعي بود. از جمله 
اقدام هاي جنجال برانگیز سازمان خصوصي سازي، 
واگذاري شركت نیشکر هفت تپه با پیش پرداخت 
6 میلیارد توماني به دو شركت زئوس و آریاک بود. 
پس از این واگذاري با ده درصد قیمت، پرداخت 
دســتمزد و حق بیمه كارگران بیش از پیش به 
تعویق افتاد و اعتصاب  و اعتراض  آنها نیز با بازداشت 
و اخراج پاسخ داده شد. واگذاري شركت صنعتي 
هپکو در اراک و فوالد اهواز به بخش خصوصي نیز 
با تجمعات و واكنش هاي اعتراضي كارگران نسبت 
به تعدیل نیرو و اخراج همراه شد و به دستگیري 
كاركنان انجامید. عبداهلل پوري حسیني پیش تر 
گفته كه اصل 44 قانون اساسي را با دقت و جدیت 
اجرا كرده و در این امر ذره اي تخلف نداشته است. 

همتیوحفظظاهر
محمد طبیبیان اقتصاددان نامدار ایراني در 
تلگرام خود نوشت: بانك مركزی طبق قانون 
موظف به حفظ باطن پول كشور است یعنی 
اعمال سیاست های پولی مناسب با اهرم های 
حفظ ثبات نقدینگی برای كنترل تورم. ثبات 
ســطح عمومی قیمت ها است كه ارزش پول 
ملی را تضمین می كنــد. آقای دكتر همتی 
گفته اند از ســال ۱3۵۰ تاكنون ارزش پول 
كشور 3۵۰۰ برابر تنزل كرده است. حتما در 
همین حدود اســت، اما در جهان امروز چند 
كشور با این حد بی نظمی پولی وجود دارد؟ و 
این تنزل كی متوقف می شود؟ آیا قرار است 
با كسر صفر ها یك مرحله جدیدی از تنزل با 
صفر های كمتر شروع شود؟ اصل مطلب این 
است كه تا كار كرد دولت و بانك مركزی برای 
چند ســال نشان ندهد كه افزایش نقدینگی 
تحت كنترل اســت و از ایــن راه اعتبار قول 
دولت و بانك مركزی برای مردم باور نشــود 
ایــن اقدامات حفظ ظاهــر نتیجه مثبتی به 
بار نمــی آورد. در مورد اعالم ارز4۲۰۰ گفته 
شــد همه اقتصاددانان دولت موافق بودند و 
معلوم شد چنین نبوده است. حال بد نیست 
عده ای از اقتصاددانان مستقل نسبت به این 
تصمیم اظهارنظــر كنند، تا بعدا جای گالیه 
باقی نماند. یك نقل قول از مرحوم هویدا در 
بین سیاسیون این زمانه رایج است كه گفته 
اســت كه من به اقتصاددانان گوش می دهم 
هر كاری را پیشنهاد كردند عکس آن را انجام 
می دهم. اگر این درست باشد او چماق به بار 
شیشه خودش زد و عاقبتش برای درس گرفتن 
مناسب نیست. گفته شده كه یك اقتصاددان 
عضو هیات علمی اقتصاد یکی از دانشــگاه ها 
كه ســال ها حقوق این رشته را گرفته است 
همین نقل قول را در جلسه ای برای یك مقام 
اجرایی پیشنهاد كرده بود. آقای دكتر درگاهی 
به درستی سال ها پیش گفته بود كه اقتصاد 
یك بازیگر منفعل مثل دروازه فوتبال نیست، 
بلکه اگر شما به طرف آن شوت كردید آن هم 
محکم به طرف صورت شما شوت خواهد كرد. 



كاهشتوليداتصنعتي
بر اساس تازه ترین گزارش ماهانه وزارت 
صنعت ایــران، بســیاري از محصوالت 
شــاخص صنعتي در كشور در سه ماهه 
ابتدایي امســال دچار افت تولید شــده 
اســت. بر اســاس این گــزارش كه روز 
دوشــنبه، ۲8 مرداد، در وبسایت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، تولید 
برخي محصوالت صنعتي از قبیل خودرو، 
تلویزیون و ماشین لباسشویي به شدت 
افت كرده، امــا تولیدات بخش معدن و 
پتروشیمي با وجود تحریم هاي مستقیم 
آمریکا بر این بخش ها، رشــدي نسبي 
داشته اســت. وزارت خزانه داري آمریکا 
همچنین ۱۷ خرداد بخش هایي از صنعت 
پتروشــیمي ایران را به دلیل حمایت از 
ســپاه پاسداران تحریم كرد. با این حال 
آمارهاي وزارت صنعت نشان مي دهد كه 
تولید محصوالت معدني و پتروشیمي در 
برخي زمینه ها رشد داشته است. در بخش 
خودرو، تولید انوع ســواري در سه ماهه 
ابتدایي امسال با 4.4۰ درصد افت به زیر 
۱8۵ هزار دســتگاه رسیده است. تولید 
وانت، اتوبوس و كامیون كشنده به ترتیب 
بــا ۱۰.3 درصد، ۵9 درصد و ۷۰ درصد 
افت به ۱3 هزار، 4۱۱ و ۱۱4۷ دستگاه 
كاهش یافته است. در بخش محصوالت 
خانگي نیز افت چشــمگیري در تولید 
برخي محصوالت شاخص دیده مي شود. 
بنابر همین گــزارش، تولید تلویزیون با 
افتــي 4۷.۲ درصدي به 93 هزار و 3۰۰ 
دستگاه كاهش یافته است. تولید ماشین 
لباسشویي نیز با نزدیك 3۰ درصد افت 
به 9۵ هزار و 3۰۰ دستگاه رسیده است، 
امــا تولید یخچال و كولر آبي حدود ۱۵ 
درصد و ۱۲.۵ درصد رشد نشان مي دهد. 
اخیرا محمدرضا فریوري، عضو هیات مدیره 
انجمن لوازم خانگي ایــران، اعالم كرد 
ظرفیت فعال كارخانه هاي لوازم خانگي 
در حال حاضر ۲۵ تا 3۰ درصد اســت. 
گمرک ایران و ســازمان توسعه تجارت 
چندین ماه اســت كه از انتشار هرگونه 
گزارش تجــارت خارجي اجتناب كرده 
اســت، اما آمارهاي وزارت صنعت نشان 
مي دهد كه كل صادرات غیرنفتي ایران در 
سه ماهه ابتدایي ۱.۲ درصد افت داشته و 
به حدود ۱۱.۵ میلیارد دالر رسیده است. 
واردات كشور نیز با افتي 8.۷ درصدي به 
۱۰ میلیارد و ۲38 میلیون دالر كاهش 
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زیان»گریس-1«
همزمان بــا مخالفت دولت محلي جبل الطارق با 
اجــراي حکم آمریکا بــراي توقیف نفتکش ایراني، 
امیدواري ها نسبت به آزادي این ابرنفتکش بار دیگر 
افزایش یافت. دادگاه جبل الطارق حکم رفع توقیف 
»گریس-۱« را صادر كرد ولي هنوز ابرنفتکش ایراني 
در انتظار رفع مسائل فني و تکمیل خدمه باقي مانده 
و آب هاي جبل الطارق را ترک نکرده است. بدین ترتیب 
طول دوره توقف »گریس-۱« در سواحل جبل الطارق 
به 4۵ روز رسیده، روزهاي توقیفي كه محاسبه هزینه 
اقتصادي آن براي ایران كار چندان ساده اي نیست. 

 ارزش روز محموله »گریس-1«
 ابرنفتکش »گریس-۱« روز چهارم ژوئیه گذشته 
به ظن انتقال نفت ایران به سوریه و نقض تحریم هاي 
اتحادیه اروپا با همــکاري تفنگداران نیروي دریایي 
بریتانیا از ســوي ناوگان دریایي جبل الطارق توقیف 
شــد. در این روز بهاي هر بشکه نفت خام سنگین 
ایران در بازارهاي جهاني ۵6 دالر و 9۵ ســنت بود. 
مطابق ادعاي دولت محلي جبل الطارق این نفتکش 
حامل ۲.۱ میلیون بشکه نفت خام بود. بر این اساس 
ارزش روز محموله »گریس-۱« در روز توقیف ۱۱9.۵ 
میلیون دالر بوده است. اما این رقم در پي افت ۵ دالري 
قیمت نفت خام ســنگین ایران طي 4۵ روز و رفع 
توقیف به ۱۰9 میلیون دالر كاهش یافت كه حکایت 
از كاهش ۱۰ میلیون دالر دارد. البته ارزش روز نفت 
خام موجود در مخازن »گریس-۱« تنها 3 روز پس 
از توقیف به باالترین حد در طول دوره توقیف رسید 
و از ۱۲6 میلیون دالر فراتر رفت. در این روز بهاي هر 
بشکه نفت خام ایران از 6۰ دالر گذشته بود. اما پیشتر 
فابیان پیکاردو، رئیس دولت محلي جبل الطارق ارزش 
محموله »گریس-۱« را ۱4۰ میلیون دالر اعالم كرده 
است. اعالم این رقم این گمانه زني را تقویت كرده كه 
نفت ارسالي ایران از نوع سبك بوده كه بهاي آن طي 
دوره توقیف تا 64 دالر و ۵۷ سنت صعود كرده بود. 

 از »گریس-1« چه مي دانیم؟
این نفتکش در سال ۱99۷ ساخته شده ولي از سال 
۲۰۱3 میالدي با نام »گریس-۱« و در مالکیت شركتي 
نامشخص كه گفته مي شود در سنگاپور ثبت شده، زیر 
پرچم پاناما تردد مي كرده است. این نفتکش 33۰ متري 
در فاصله سال هاي ۲۰۰3 تا ۲۰۱3 میالدي با نام هاي 
»مریدیان لیون« و »اوورسیز مریدیان« تحت مالکیت 
 SAG شــركتي ثبت شده در دورتموند آلمان با نام
بود. این نفتکش كه تناژ وزن مرده )DWT( آن 3۰۰ 
هزار و ۵۷9 است و در كالس VLCC و ابرنفتکش ها 
رده بندي مي شود، از بدو تولد نیز در مالکیت شركتي 
 Second Union( ثبت شــده در جزایر مارشــال
Tanker Corp( و تحــت نام »مریدیان لیون« در 

حمل ونقل دریایي نفت فعال بوده است.

كارگرانزیرخطفقرمطلق
تازه ترین گزارش مركز آمار ایران درباره 
شــاخص قیمت مصرف كننده خانوارهاي 
شــهري و روســتایي نشــان مي دهد كه 
شــاخص كل قیمت ها در انتهاي تیر ماه 
سال 98 نســبت به ماه مشابه سال قبل، 
48 درصد افزایش یافته است. بدین معني 
كــه خانوارهاي كشــور به طــور میانگین 
48 درصد بیشــتر از تیر ماه ۱39۷ براي 
خریــد یــك »مجموعــه كاال و خدمات 
یکســان« هزینه كرده اند. شاخص قیمت 
گروه عمده »خوراكي ها، آشــامیدني ها و 
دخانیات« كه در حدود ۷۵ درصد مخارج 
خانوارهــاي كارگــري و اكثریت قریب به 
اتفاق طبقات مردمي كشــور را تشــکیل 
مي دهد، نسبت به تیر ماه ۱39۷ به میزان 
۷۱.8 درصد افزایش یافته اســت. افزایش 
بــاالي هزینه هاي زندگــي، تاثیر افزایش 
دستمزد كارگران در فروردین سال 98 را 
زایل كرده است و خانواده هاي كارگري را 
در آستانه بحران جدي معیشت قرار داده 
استسبد معیشــت خانوارهاي كارگري در 
اســفند 9۷ در حــدود 3 میلیون و ۷۵9 
هــزار تومان تعیین شــد. هر ســه ضلع 
مذاكرات مزدي – كارگران، كارفرمایان و 
دولت - پاي این رقم را امضا كردند. فرامرز 
توفیقي، رئیس كمیته دستمزد كانون عالي 
شوراهاي اســالمي كار كشور با استناد به 
آخرین داده هاي مركز آمار ایران و همچنین 
جداول غذایي انســتیتو پاســتور ایران با 
محاسبات دقیق نتیجه گرفته است كه سبد 
معیشت خانوارهاي كارگري براي خرداد ماه 
جاري در حدود 6 میلیون 9۰۰ هزار تومان 
است. محاسبات فرامرز توفیقي همچنین 
نشان مي دهد كه افزایش دستمزد كارگران 
در فروردین ماه سال جاري به نحوي بوده 
كــه فقط مي توانســته ۵۰ درصد ســبد 
معیشتي خانوارهاي كارگري را تأمین كند 
و این بحران ظرف سه ماه گذشته تشدید 
شده و دســتمزد كارگران هم اكنون فقط 
مي تواند در حدود یك سوم سبد معیشتي 
خانوارهاي كارگري را تأمین كند. فریبرز 
رئیس دانا مي گویدكه شــرایط دستمزد و 
هزینه هاي خانوارهاي كارگري كشور كه در 
حدود ۱4 میلیون خانوار را در بر مي گیرد، 
فاجعه بار است. او برآورد مي كند كه تورم 
ایران در ســال جاري مي تواند به مرز 6۰ 
درصد برسد و اوضاع وخیم كارگران كشور 
 را وخیم تر كند. فریبرز رئیس دانا مي گوید 
در حال حاضر در حدود 6۵ درصد كارگران 

كشور در زیر خط فقر مطلق قرار دارند. 



رییــس ونــواب رییس 18 کمیســیون تخصصی 
دوره نهم فعالیت اتــاق بازرگانی، صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران بر اساس آرای اعضای هر کمیسیون 

که در روزهای 26 و 27 مردادماه 1398 در اتاق ایران 
 برگزار شد، مشخص شدند. اسامی رؤسا و نواب آنها 

در 18 کمیسیون به شرح جدول زیر است.

رؤسای کمیسیون ها انتخاب شدند

مرداد  1398
د     وره جد     ید     
شماره 126

10

بودجه
انتخاب سرد     بیر

یاد     د     اشت

تجارت افغانستان

بدون نفت ایران
فروپاشی

آینده خودرو
بازارها

خاورمیانه
پول دیجیتال
جنگ تجاری



هر عــدد و رقمی كه در الیحه و قانون 
بودجه ســاالنه ایران دیده می شود آن را 
به یك هزینه یا یك منبع درآمد سنجاق 
می كند، داســتانی در پس آن اســت و 
داســتان هایی نیز در زمــان اجرا خواهد 
داشت. در پس و پشت هر عدد و رقم نهفته 
در بودجه به طور مثال نرخ تعرفه واردات 
پوشــاک یا تلفن همراه یا خودرو پس از 
چانه زنی های پرشمار وطوالنی تعیین شده 

و در الیحه و سپس قانون بودجه می آید. 
بودجه كل كشور برخالف آنچه كه در ظاهر 
دیده می شود تنها یك سند مالی نیست، 
بلکه یك سند سیاسی به حساب می آید كه 
برندگان و بازندگان خود را دارد. از روزی 
كه كلید تدوین الیحه بودجه در سازمان 
برنامه و بودجه روشن می شود تا روزی كه 
شــورای نگهبان آن را تایید و به مجلس 
برمی گرداند تا روزی كه رئیس مجلس آن 
را برای اجرا به رئیس دولت ابالغ می كند 
یك فرآیند سیاســی پرفشار وجود دارد. 
نمایندگان مجلس قانونگذاری به همراه 
گروه كارشناســان سازمان برنامه و بودجه 
در هر رخداد كوچك و بزرگی در تعیین 

ارقام الیحه و قانون بودجه یا ذینفع هستند 
یا می توانند به نمایندگی از كسانی نقش 
داشته باشند. بودجه در ایران – البته این 
رخدادی اســت كه با شدت و ضعف در 
سایر كشورها نیز دیده می شود – همانند 
گوشت قربانی است كه طرف قدرتمندتر 
سهم بیشتری برمی دارد. بودجه های ایران 
به دلیل ساختار ناســالم منابع درآمدی 
آن به سیاســت خارجی نیز وصل شده 
از تحوالت آن سرچشمه می گیرد. نظام 
جمهوری اسالمی ایران از روز تولدش تا 
امروز به لحاظ ذاتی با نظام سیاسی حاكم 
بر ایاالت متحده آمریکا سازگاری نداشته 

و ندارد. 

تلخی های بودجه لرزان 98

منصوره نصرتی کرد     کند     ی 
عضو هیأت تحریریه

انتخاب سرد     بیر
یاد     د     اشت

بودجه

تجارت افغانستان
بدون نفت ایران

فروپاشی
آینده خودرو

بازارها
خاورمیانه

پول دیجیتال
جنگ تجاری



این ناســازگاری تاریخی كه به مرز 4۰ سال 
نزدیك می شود موجب شده است هر كدام از 
نظام های جمهوری اســالمی ایران و آمریکا با 
اســتفاده از انواع توانایی های مادی و ذهنی، 
دیگــری را تضعیف كرده و این روزها شــاید 
این مقابله گرایی میان دو نظام به اوج رسیده 
است. نوشــته حاضر بدون اینکه توانایی های 
ایران در ناكام گذاشــتن آمریکا را انکار كند، 
انواع آسیب های احتمالی كه آمریکا می تواند بر 
جسم و جان ایران وارد كند را یادآور می شود 
تا شاید احتمال رخدادهای دیگر فراهم شود. 
تردیدی نیست كه بزرگترین آسیبی كه رهبران 
امروز كاخ سفید می توانند بر ایران وارد كنند 
در حوزه اقتصاد و كســب وكار ایرانیان است. 
واقعیت این اســت كه ایــران در حوزه مقابله 
فرهنگی و اجتماعی با نظام سیاســی آمریکا 
توانایی های بیشتری دارد و به لحاظ نبردهای 
سیاسی و احتماال نظامی نیز دست ایران بسته 
نیســت. اما آنچه مایه تضعیف ایران در برابر 
جاه طلبی های رهبر جدید آمریکا می شود بدون 
تردید نقاط ضعف در ساختار و بافت كسب وكار 
ایرانیان اســت. قصد نداریم بار دیگر ســیاهه 
تنگناهای اقتصاد ایران در حوزه بانك و بیمه، 
صنعت و معدن، پول و ارز، صادرات و واردات 
و ناتوانی های رقابتی تولیدات ایران با كاالهای 
مشابه را یادآوری كنیم. این تنگناها مثل روز 
روشــن است و از شدت بازگویی برای مردم و 
حتی فعاالن اقتصادی و مدیران دولتی نوعی 
بی حســی ملی فراهم كرده است. داستان این 
است كه برای برطرف شدن ضعف بزرگ ایران 
در برابر آمریکا و متحدانش چه باید كرد؟ برخی 
معتقدند می توان با تکیه بر توانایی های داخلی 
این ضعف را برطرف كرد كه به نظر می رســد 
این یك رویاســت و دست كم تا زمان رسیدن 
به نقاط اوج توانایی ها ناممکن است. بزرگترین 
ضعف ایران در حال حاضر فقدان سرمایه های 
مالی و اقتصادی اســت كه در داخل به دالیل 
گوناگون تهیه آن دشــوار اســت. اما آیا باید 
تسلیم شد و شــرایط تازه ای را تدارک ندید؟ 
واقعیت این اســت كه اصالحات اقتصادی در 
ایران یك ضرورت تمام عیار اســت كه قطعا و 
بدون شك باید همزمان با اصالحات سیاسی 
به منصه ظهور برسد. برای اصالحات اقتصادی 
از كجا می توان شــروع كرد؟ اقتصاددانان باور 
دارند كه اصالحات از مسیر بودجه كل كشور 
یك مســیر ممکــن و مهم اســت و می توان 
اصالحات در ساختار بودجه نویسی شامل واقعی 
كردن دخل و خرج و گشــودن راهی به سوی 
بهره برداری بهینه از همه امکانات بودجه ای این 
گام را برداشت. رئیس جمهور حسن روحانی اگر 
بخواهد در ایران و در چهار سال پیش رو كاری 
انجام دهد كه به اصالحات منجر شود، باید از 
مسیر بودجه كل كشور این كار را انجام دهد. 
اصالحات بودجه ای می تواند آینه ای باشد كه 

دولت در برابر جامعه اعم از نهادهای سیاسی، 
مذهبی، مدنی و اقشــار گوناگون مردم بگیرد 
و آنها از این آینه هر چه در اقتصاد هســت را 
به طور واضح ببینند. برای مقابله با هر چه كه 
نظام سیاسی آن را واجب می داند جز اصالحات 
اقتصادی راهی نیست و بهتر است این اتفاق از 
مسیر اصالحات بودجه عبور كند. امروز معلوم 
می شود كه نخستین دستپخت دولت دوازدهم 
در عرصه اصالحات ساختاری بودجه كدام است 

و آیا گامی در این راه برداشته شده است.
ارقام و اقالم بودجه 98 در شــرایطی تهیه و 
تدوین شد كه وضعیت در ابهام و عدم اطمینان 
قرار داشت. سال گذشته دولت و مجلس گمان 
می كردند كه معافیت های خرید نفتی حداقل 
برای زمانی تمدید می شــود كه این به معنی 

فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز بود.
بیشتر صاحب نظران بر این عقیده بودند كه 
تحریم ها تنها محدود به بخش نفت اســت و 
سایر بخش ها را متاثر نمی كند. اما هر روز كه 
می گذرد، تحریم های خصمانه علیه ایران ابعاد 
بیشتری به خود می گیرد و پیامد این تحریم ها 
اثر واقعی روی درآمدهای پیش بینی شده در 

بودجه 98 خواهد داشت.
افزایش تحریم ها، به معنی كاهش درآمدهای 
صادراتی نفت خام است. هر قدر این درآمدها 
كاهش یابد، مالیات بر واردات نیز كم می شود. 
هرچه مالیات ها كاهش یابد، منبع دولت برای 
افزایــش درآمدهای مالیاتــی نیز كم و كمتر 
می شــود.وقتی درآمدهای دولت كم شــود، 
نمی تــوان مواد اولیه بــرای كارخانه ها و مواد 
واســطه ای برای واحدهــای اقتصادی تامین 
كرد. به همین دلیل سطح تولید صنعتی پایین 
می آید و از این راه بخشی از مالیات بر درآمد 
شركت ها نیز كم می شود. با توجه به گزاره هایی 
كه گفته شد، درآمدهای بودجه 98 متزلزل تر 
است و باید مجددا مورد بررسی و بازبینی قرار 
گیرند.اگر مجلس بنا به بهبود روند اقتصادی 
دارد، باید تجدیدنظر اساســی بر بودجه را از 
دو بعد انجام دهد؛ بخش هایی كه درآمدهای 
غیرقابل تحقق دارند، مورد واكاوی بیشــتری 
قــرار بگیرند و گزینه خوش بینانه برای تحقق 
درآمدها را كنار بگذارد. قسمت دیگر، كاهش 

مجدد هزینه های غیرضروری دولت است.
به طور مثــال هزینه های نهادهایی اســت 
كه لزومی بر هزینه كرد در ســال 98 ندارد و 
 می تواند سال های آینده نیز صورت گیرد. اما كار 
مهم تــر مجلس، مراقبــت از دولت برای عدم 
فروش اوراق مشــاركت است. اوراق مشاركت 
پول شیرینی است كه دولت ها به آن نیاز دارند، 
چرا كه با تداوم فروش آنها می توانند بخشی از 
درآمدهای خود را محقق كنند. اما باید به این 
نکته توجه كرد كه استمرار فروش آنها به ویژه 
در شرایط فعلی اقتصاد، ممکن است ایران را 
به سمت یونانیزه شــدن ببرد. گزارش حاضر 
درباره مسائل بودجه ۱398 است كه می خوانید:

اتاق  ریاست  غالمحسین شــافعی 
بازرگانی ایران در سال های اخیر نشان 
داده اســت می توان و باید نهاد اصلی 
کارفرمایان خصوصی را از مسائل فرعی 
به مســائل اصلی رساند و مقوله های 
بنیادین را در دستور بررسی قرار داد. 
رئیس اتاق ایران در سال جدید در دوره 
نهم فعالیت این نهاد چندین بار مسائل 
به ویژه درباره  اقتصاد کشــور  اصلی 
تعامل نهاد دولت و نهادهای مدنی را 
به بحث گذاشــته است و در سومین 
نشســت هیات نماینــدگان اتاق در 
مردادماه امسال به یک مقوله بنیادین 
پرداخت. آنچه در سخنان ریاست اتاق 
ایران که در ادامه می خوانید آمده است 
نشان دهنده اشراف کلی ریاست نهاد 
مدنی کارفرمایی به مقوله بودجه است. 
توصیه می کند  به دولت  اتاق  ریاست 
راه های پرخطر را کنار گذاشته و به جای 
وصله – پینه کردن بودجه، ساختار آن 
را اصالح کند. سخنان وی را می خوانید:

  
وابســتگی دولت ها در ایــران به نفت طی 
سالیان متمادی به شــدت به اقتصاد ایران 
آســیب وارد كرده و با هر تکانه در بازار نفت 
لطمه های جدی بر بنیه اقتصادی كشور وارد 
شده است. مصداق این لطمه و شکنندگی را 
می توان در تحریم های اخیر دید كه چگونه 
در تنگنای شدید بودجه قرار گرفته ایم. شاید 
بتوان گفت كم توجهی دولت در بهره گیری 
مناســب از درآمدهای نفتی، منبع با ارزش 
نفت را برای كشــور به نفرینــی بدل كرده 
اســت كه تبعات آن گریبان همه را گرفته 
و تــا زمانی كه عزمی جدی برای تغییر رویه 
مرسوم در دستور كار دولت قرار نگیرد، در بر 
همین پاشنه خواهد چرخید. نظام بودجه ریزی 
كشور همواره متأثر از نفت به گونه ای بوده كه 
با واقعیات اقتصادی تناســب نداشته است. 
جهش های فزاینده قیمت نفت، بی برنامگی 
دولت ها را بیشــتر كرده اما كاهش قیمت ها 
تغییر چندانی در رویه هــای معمول دولت 
 در مورد هزینه كرد منابع نداشــته اســت. 
به همین دلیل، كسری بودجه های بزرگ از 
مشخصه های اصلی بودجه ریزی كشور بوده و 
به یك بیماری مزمن بدل شده است. امروز 
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نیز به دلیل مضایق پیش آمده شاهد كاهش 
 تــوان مالی دولت و احتمال كســری بودجه 
قابل توجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در 

سال 98 هستیم.
چندی پیش دولت راهکارهایی برای جبران 
 كســری بودجه پیشــنهاد داده كه بررسی 
هریــك از این راهکارها جــای تأمل دارد؛ 
واگــذاری و مولدســازی دارایی های دولت، 
اســتفاده از فروش اوراق مالی اســالمی و 
برداشــت از صندوق توســعه ملی از جمله 
راهکارهایی هستند كه برای مقابله با كسری 
بودجه پیشــنهاد شده اســت. بررسی این 
راهکارها نشان از آن دارد كه انجام آنها تورم زا 
بوده و در واقع دست اندازی به ثروت های ملی 
است. این روش ها دولت های بعدی را بدهکار 
می كند و آنها را با بودجه های سنگین مواجه 
می سازد. فروش اوراق اسالمی به عنوان یکی 
از راهکارهای تجربه شــده طی ســال های 
گذشــته برای جبران كسری بودجه كشور، 
روشی اصولی و بنیادی برای رفع تنگناهای 
مالی دولت نیست چراكه تنها به بزرگ شدن 
و افزایش حجم بدهی هــای دولت منتهی 
می شود. طی سال های اخیر شاهد آن بودیم 
كه دولت برای پوشش هزینه های غیرمتعارف 
و در راستای تراز كردن سند بودجه منابعی را 
از محل اوراق مشاركت و استاد خزانه بیش از 
توان خود در نظر گرفته كه خطر عدم توازن 
وضع مالی دولت در سال های آتی را در پی 
دارد همچنین بحران بدهی را برای دولت های 
آینده در پی خواهد داشت. استفاده از منابع 
صندوق توســعه ملی نیز یکی از روش های 
بسیار خطرناک برای گذران هزینه های جاری 

دولت محسوب می شود. منابع این صندوق 
تنها متعلق به این نسل نیست و عالوه بر آن، 
برداشت از منابع این صندوق تبعات تورمی 
برای اقتصاد كشــور به همــراه دارد و آثار 
تورمی ناشی از این اقدام شرایط اقتصادی را 

پیچیده تر می كند.
راهکار سیاستی دیگری كه برای متوازن 
كردن بودجه 98 پیشنهاد شده، واگذاری 
دارایی های دولت اســت. باید این نکته را 
یادآور شد كه واگذاری اموال دولت به اسم 
خصوصی سازی و با هدف كسب درآمد و 
جبران كســری بودجه زیان بارترین نوع 
خصوصی سازی در تجربه تاریخی كشور 
بوده اســت. متأســفانه طی چند سال 
گذشته كه خصوصی ســازی در دستور 
كار دولت ها قرار گرفته، تصور اشــتباه بر 
ایــن بوده كه صرف واگــذاری به معنای 
خصوصی سازی است؛ این درحالی است 
كه نتایج سه دهه اخیر نشان می دهد به 
هیچ وجه در راستای اهداف تعیین شده 
حركت نکرده ایم. مطالبه بخش خصوصی 
از دولت بازنگــری در رویه های حاكم بر 
نظام بودجه ریــزی و اصالح رویکردهای 
هزینه ای خود است. دولت به جای ایجاد 
منابع درآمدی ناپایــدار و تورم زا باید به 
دنبال اصالح ساختار هزینه ای خود باشد. 
ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه ها در 
بودجه ریزی بدون چابك ســازی دولت 
محقق نمی شود. از این رو برای حل این 
معضل، دولت موظف به بستن كمربندها 
در راستای كاهش هزینه های غیرضرور و 

انضباط مالی است.

چرا باید شركت های زیان ده دولتی همچنان 
بــه كار خــود ادامه دهنــد؟ جلوگیری از 
فرار مالیاتی و فراهم ســازی بسته های الزم 
بــرای دریافت مالیات بر عایدی ســرمایه 
از دیگر راه های ســالم افزایش درآمدهای 
دولت اســت. بسیاری از فعالیت هایی كه به 
صورت غیرشفاف در كشور انجام می شوند 
بدون صورت های حسابرســی شده و دارای 
ســود سرشاری هستند كه در عین حال از 
پرداخت مالیات معافند و در مقابل بخش هایی 
كه از شــفافیت مالی در حساب های خود 
برخوردارند، مانند بخش تولید، بیشــترین 
فشار مالیاتی را تحمل می كنند و با كسری 
بودجه امســال نگران فشــارهای مضاعفی 
هســتند. اتاق ایران پیشنهاد می كند برای 
اصالح نظام انگیزشــی و تشــویق تولید و 
صادرات و مهار فعالیت های غیرمولد، دولت 
به سمت پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه 
حركت كند. متأسفانه مقاومت های زیادی از 
ســوی بازیگران بخش های غیرمولد در این 
رابطه می شــود. این وظیفه حاكمیت است 
كه در مقابل زیاده خواهی گروه های ذینفع 
ایســتادگی كند و منافع ملــت را باالتر از 
منافع گروهی خاص بداند. در مورد اصالح 
ساختار بودجه باید یادآوری كنم كه سازمان 
برنامه وبودجه پیشنهاد اصالح ساختار بودجه 
را تهیه و ارائه داده است كه تصویب و اجرای 
آن امیدواری زیادی بــرای آینده به دنبال 
دارد. امیدواریم این اصالح ساختار با قوت از 
سوی دولت پیگیری شود. بخش خصوصی 
از چنین اصالحاتی پشتیبانی كرده و آماده 

هر نوع همکاری است.



لحاظ  بــه  برنامه و بودجه  ســازمان 
شــکل و ماهیت از دهه 1380 تا امروز 
کرده  تجربه  را  بنیادینی  دگرگونی های 
است. این ســازمان قوی ای که یادگار 
دوران جنگ ســرد اســت و از سوی 
آمریکایی ها تاســیس شــد تا جلوی 
خرج تراشی های دولت و برخی نهادهای 
دیگر را بگیــرد در اوایل دهه 1380 با 
سازمان امور اداری و استخدامی ادغام 
شدند و یک دکترای مخابرات در راس آن 
قرار گرفت و البته به زودی جایش را به 
دو اقتصاددان نهادگرا داد. دولت نهم به 
ریاست محمود احمدی نژاد این سازمان 
تازه را منحل کرد و دو معاونت در نهاد 
ریاســت جمهوری تاسیس کرد که کار 
این  در  بگیرند.  برعهده  را  بودجه  تهیه 
سال ها اکثریت مدیران ارشد و باسابقه 
ســازمان برنامه ریزی و تهیه بودجه از 
این نهاد رفتند تا اینکه دولت یازدهم با 
تفکیک دو سازمان ادغام شده بار دیگر 
بازسازی کرد.  را  برنامه و بودجه  سازمان 
ریاست این سازمان اکنون 6 سال است 
در اختیار کسانی است که سابقه تهیه 
اقتصادی  برنامه ریزی  و  نداشته  بودجه 
را نیز تنها به صورت تجربی آموخته اند. 
درحالی که سازمان برنامه می توانست و 
ایران  اقتصاد  برای  تازه  مسیرهای  باید 
فراهم کند و با تبعیــت از یک مکتب 

فکری توسعه ایران را پیش ببرد. 
در 6 ســال اخیر اما ایــن عنصر در 
ســازمان غیبت داشــته و هنوز دارد. 
تنها  برنامه و بودجه  سازمان  درحالی که 

از  به کار تخصیص منابع تامین شــده 
انتشار  شرکت ها،  سهام  فروش  مالیات، 
اوراق قرضــه و درآمد نفت اشــتغال 
داشــته و دارد ناگهان با موج تحریم ها 
مواجه و منابع درآمدی پیش بینی شده 
برای بودجــه 1398 دیگر امکان تحقق 
ندارد، در این وضعیت بوده و هست که 
ســازمان برنامه و بودجه مطابق با آنچه 
اصالح  می خوانید  گــزارش  این  در  که 
ساختار بودجه را در سه دوره میان مدت، 
کوتاه مدت و بلندمدت در دســتور کار 
قرار داده است. با توجه به اینکه مسائل 
بلندمــدت و کوتاه مــدت این گزارش 
سازمان برنامه و بودجه را نمی توان ارزیابی 
کرد، نگاهی به برنامه های کوتاه مدت به 
لحاظ نظری قابل اعتنا خواهد بود. دقت 
در آنچه این سازمان آورده است نشان 
می دهد که اگر دستور مقام معظم رهبری 
نبود شاید سازمان برنامه هنوز در ادامه 
فعالیت های دهه های قبلی حرکت می کرد 
و از طرف دیگر ادبیات به کار رفته در این 
گزارش نشان می دهد در اجرا قابل پیاده 
شدن نخواهند بود. این برنامه کوتاه مدت 
نشــان می دهد که سازمان برنامه ریزی 
کشور هیچ نشــانه ای از اینکه می توان 
از  به خارج  منابع درآمدی  برای توسعه 
مرزهای ملی نیز نگاه کرد دیده نمی شود. 
در همین نوشــته می خوانیم که بودجه 
یکساله  برنامه  مثابه سیاســی ترین  به 
 دولــت راهی برای مشــارکت عمومی 
به بخش  و  اســت  نکرده  پیش بینــی 

خصوصی اعتنایی ندارد.

در آذرماه سال ۱39۷، مقام معظم رهبری مقرر 
فرمودند نقشــه راه و برنامه كلی اصالح ساختار 
بودجه عمومی و كاهش كســری بودجه با افق 
دو ســال )99 - ۱398( تدوین و مصوب شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی شــود و بودجه ســال 
۱398 نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شــود. 
همچنین تاكید فرمودند آنچه در سیاســت های 
كلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی در خصوص اصالح ساختار بودجه عمومی 
و قطع وابســتگی بودجه به نفت تصویب و ابالغ 
شــده الزم است اجرایی و در بودجه سال ۱398 

گنجانده شود.
با شدت گرفتن تحریم های ظالمانه آمریکا و بروز 
پیامدهای آن در شرایط كنونی اقتصادی كشور، 
سه متغیر »بودجه، ذخایر ارزی و نقدینگی« به 
عنوان نقاط آسیب پذیر اقتصاد بیش از پیش مورد 
توجه دولت قرار گرفتند و برنامه مقابله فعاالنه با 
تحریم ها برای ممانعت از تشدید پیامدهای تحریم 
در داخل كشــور تدوین شد. منطبق با این نگاه، 
ســازمان برنامه و بودجه در تــالش برای افزایش 
انضباط بودجه، برنامه هــای كاهش هزینه های 
غیرضرور را از ابتدای سال ۱398 مدنظر قرار داد. 
با این حال، شــرایط تحریمــی از یك طرف، 
درآمدهای ارزی كشور را با كاهش و عدم قطعیت 
مواجه می كند و از طرف دیگر، افزایش هزینه ها 
ناشی از افزایش نرخ ارز، تورم و برنامه های حمایتی 
دولت از معیشت، تولید و اشتغال، می تواند منجر به 
این امر گردد كه اجرای بودجه در ساختار پیشین 
و مواجهــه منفعالنه، امکان مقابله با چالش های 
موجود را محدود كند و كسری بودجه محتمل، 
منجر به دســت اندازی به شــبکه بانکی شود؛ 
پدیده ای كه نتیجه محتمل آن تشدید تورم است. 

نقشه سازمان بودجه
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بررسی شاخص های كلیدی اقتصادی و اجتماعی 
نشــان می دهد به علت معضالت انباشته ناشی از 
آســیب های تاریخی اقتصاد ایران )مانند انباشت 
بدهی های دولت، كسری صندوق های بازنشستگی و 
ناترازی نظام بانکی(، برخی از شاخص های اقتصادی 
در شرایط نامناسب قرار گرفته اند؛ در شرایط حاضر، 
تحریم ها منجر به تشدید این مشکالت نیز شده اند. 
در نتیجه، برای حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از 
معیشت مردم، اشتغال و تولید الزم است اصالحاتی 
در ســاختار اقتصادی كشور انجام گیرد تا از بروز 
بحران های اقتصادی و ایجاد اختالل جدی در اداره 

كشور ممانعت شود. 
بر این اســاس، الزم است اصالحات ساختاری 
اساسی در نظام بودجه ریزی كشور، با این رویکرد 
محقق شود كه با مدیریت منابع و مصارف بودجه، 
خطرات ناشی از تشدید تحریم ها از مسیر كسری 
بودجه را مهار كند، فضای سیاســتگذاری مالی را 
گسترش دهد و نیز زمینه را برای مقابله فعاالنه با 

چالش های اساسی اقتصاد كشور فراهم كند.
در راســتای تحقق دستور مقام معظم رهبری، 
اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی و نیز وظیفه ذاتی 
دولــت مبنی بر برنامه ریــزی و اجرای اصالحات 
اقتصادی در كشور، سازمان برنامه و بودجه، چارچوب 
كلی طرح اصالحات سیاستی و ساختاری بودجه 
عمومی را با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه 
به نفت تهیه كرده است. این برنامه اهداف زیر را در 

بازه میان مدت در نظر دارد:
۱- مدیریت كســری بودجه دولــت از طریق 
تامین منابع پایدار و كاراتر نمودن هزینه كرد برای 

اداره كشور
۲- ( ایجــاد ثبات در اقتصاد كالن و حمایت از 

تولید و اشتغال
 3- ارتقای عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی
به طور مشخص با هدف اینکه دولت بتواند وظایف 
اصلــی خود را -كه ارائه كارای انواع كاالها و خدمات 
عمومی است- به نحوی انجام دهد كه موجب بی ثباتی 
در اقتصاد كالن كشور نشود،  محوریت طرح اصالحات 
ساختاری مبارزه با كسری بودجه ساختاری انتخاب 
شده اســت؛ چرا كه این پدیده منجر به بی ثباتی در 
سطح اقتصاد كالن،  ایجاد تورم های مزمن و پرنوسان،  
كاهش ارزش پول ملی و نیز كاهش تولید، اشــتغال، 

و به تبع كاهش رفاه اقتصادی و اجتماعی می شود. 
در كنار این هدف،  الزم اســت ایــن برنامه بر 
اساس یك برنامه قاعده مالی )برنامه ای كه در آن 
میزان مخارج دولت در طی یك برنامه چند ساله 
و نیز میزان كســری بودجه و انباشت بدهی های 
دولت از پیش تعیین می شود( تهیه شده و ضمن 
توجه به روابــط كالن اقتصادی، موجبات حفظ 
ثبات اقتصادی و جلوگیری از تورم، حفظ تولید و 
اشتغال را در كوتاه مدت فراهم كند. عالوه بر این 
هزینه های اجرای برنامه نباید به گونه ای باشد كه 
منجر به تورم و یا ركود شود. در نهایت،  الزم است 
 در این برنامه بهبود معیشت عمومی و ارتقای عدالت 
مدنظر قرار گیرد؛ زیرا در كوتاه مدت ممکن است 
برخی برنامه های اصالحی منجر به افزایش نابرابری 

شــوند؛ پدیده ای كه تخفیف آن بر اساس اصول 
اقتصادی و نیز توجه به عدالت اقتصادی اســناد 
باالدســتی از اولویت های نظام جمهوری اسالمی 
اســت؛ در نتیجه برنامه های طراحی شده در این 
طرح الزم است تا این هدف را نیز مدنظر قرار دهند.
بر اساس گزارشی تحلیلی از آسیب شناسی وضع 
موجود ساختار بودجه كشور و عوامل موثر بر آن،  
ســازمان برنامه و بودجه چارچوب طرح اصالحات 
ساختاری بودجه،  برنامه ها و زمان بندی اقدامات را 
متناسب با شرایط حال حاضر كشور، و بر مبنای 
چهار محور تقویت نهادی بودجه، هزینه كرد كارا، 
درآمدزایی پایدار، و ثبات ســازی اقتصاد كالن و 
توســعه پایدار طراحی نموده است كه در گزارش 
حاضر عناوین كلی برنامه ها و اهداف هر یك آنها 

ارائه شده است. 
در هر یك از محورها،  اولویت زمانی مشخص شده 
است. برخی از برنامه ها با توجه به شرایط محیطی 
حاكم بر اقتصاد و بودجه دولت در سال 98 اولویت 
اجرایی باالیی دارند و بر اساس زمان بندی تعیین 
شده الزم است تا هر چه سریع تر و طبق زمان بندی 
آغاز گردند. در برنامه های میان مدت  الزم است تا 
طرح های مطالعاتی و ایجاد مقدمات اجرایی در سال 
98 به انتها برسد و از سال ۱399 و بر اساس نقشه 
راه و اولویت های تعیین شده اجرایی گردند. در ادامه 
خالصه ای از هر یك از محور ها و برنامه های اجرایی 

ذیل آنها ذكر شده است.

 محور اول: تقویت نهادی بودجه
در اصالحات بودجه ای، اصلی ترین محور، تقویت 
نهادی بودجه اســت. بودجه ریزی مناسب نه تنها 
از اصول اولیه و مهم برای تحقق حکمرانی خوب 
اســت بلکه بودجه به دلیل آنکــه قراردادی بین 
حاكمیت و مردم در خصوص چگونگی تامین مالی 
و تخصیص منابع مالی برای اداره ی كشــور است 
و از این رو مهم ترین ســند مالی حاكمیت در افق 
زمانی یکســاله محسوب می شود، نقشی مهم در 
ارزیابی آحاد مردم در خصوص چگونگی و كیفیت 
اداره ی یك كشور دارد و به همین دلیل بهبود در 
نظام بودجه ریزی می تواند عالمتی مهم در جهت 
ارتقای حکمرانی محسوب شود. در شرایط كنونی 
رابطه ی بین ذینفعان مختلف بودجه اعم از نهادهای 
حاكمیتی و هم چنین مردم به عنوان ذینفعان نهایی 
بودجه به شکل صحیحی تنظیم نشده است. یك 
بودجه ی خوب و نظام بودجه ریزی مناســب باید 
پنج ویژگی »انضباط مالی، شفافیت، پاسخگویی، 
كارایی و اثربخشی« را متجلی سازد. به رغم اقدامات 
گسترده ای كه طی ســال های گذشته در جهت 
ارتقای نظام بودجه ریزی كشــور صورت گرفته، 
همچنــان وضعیت كنونی نظام بودجه ریزی ذیل 
محورهای پنج گانه ی یاد شده نیازمند اصالحات 
اســت. انجام اصالحات به شرح آن چه در ادامه به 
آنها اشاره خواهد شد باعث می شود زیرساخت ها و 
فرآیندهای نظام بودجه  ریزی در مراحل چهارگانه 
تنظیــم، تصویب، اجــرا و نظارت ارتقــا یافته تا 
ویژگی های یك بودجه ی خوب در تراز اهداف نظام 

جمهوری اسالمی محقق شود. همچنین اجرای این 
اصالحات موجب خواهد شد تخصیص منابع مالی 
به شــکل كاراتر و بهینه تر انجام پذیرد و از این رو 
باعث بهبود اثربخشــی بودجه شود. بودجه یکی 
از مهم ترین ابزارهای سیاســتگذاری برای كنترل 
شــرایط اقتصادی به ویژه در جهت ایجاد ثبات و 
هم چنین بازتوزیع منابع اقتصادی در جهت تحقق 
عدالت است. در صورت تحقق اصالحات می توان 
امیدوار بود كه با ارتقای ظرفیت و زیرساخت های 
نهادی الزم، دولت و حاكمیت ابزارهای كافی جهت 
طراحی، پیاده سازی و ارزیابی بهتر سیاست مالی را 
به دســت آورد و بتواند نقش فعال تری در زمینه 

سیاستگذاری مالی ایفا كند. 
 ذیــل محورهای یاد شــده و با در نظر گرفتن 
افق  زمانی بــرای اجرای اصالحــات، برنامه ها و 
زیربرنامه هــای مدنظر برای اجرای تقویت نهادی 
ذیل در افق زمانی كوتاه مدت و میان مدت به شرح 

زیر طبقه بندی می شود:
الف- برنامه های كوتاه مدت:

۱- برنامه ارتقای شفافیت و انضباط مالی از طریق 
ارتقا نظام یکپارچه اطالعات مالی دولت:

شکل دهی به فرآیندهای كنترل تعهدات مالی 
دولــت در بودجه و ایجاد زیرســاخت اطالعاتی 

موردنظر
اصالح فرآیندهای تخصیص و پرداخت در بودجه 
از طریق احیای ســتاد نظارت بر اجرای بودجه و 

تقویت كمیته ی تخصیص
ارتقای نظارت مالی و عملیاتی از طریق شکل دهی به 
پرداخت های خزانه داری بر اساس طبقه بندی حساب ها 
۲- برنامه ی ارتقای اثربخشــی بودجه از طریق 
ایجــاد ارتباط بین بودجه بــا اهداف میان مدت و 

كالن اقتصادی:
استقرار ساختار میان  مدت بودجه ریزی با شروع از 
بودجه ریزی دو ساالنه برای سال های ۱399 و ۱4۰۰

 محور دوم: هزینه کرد کارا
دولت برای تحقق اهداف خود با تنگنای بودجه ای 
زیادی مواجه است. در شرایطی كه درآمدهای نفتی 
كشور كاهش یافته ، سهم قابل توجهی از اعتبارات 
هزینه ای اجتناب ناپذیر است. هزینه تأمین مالی 
طرح تحول سالمت و خرید تضمینی گندم و موارد 
مشابه نیز از دیگر طرح های پرهزینه برای بودجه 
دولت بوده اند، الزم است تا دولت هزینه های خود 
را كاهش داده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
از منابع بانك مركزی برای پوشــش هزینه های 
خود اســتفاده نکند. الزم به ذكر است كه میزان 
این كاهش بایــد در چارچوب یك برنامه اقتصاد 
كالن و رعایت یك قاعده مالی باشــد به طوری كه 
انقباض شدید اتفاق نیفتد كه منجر به گسترش 
ركود اقتصادی گردد و آنقدر هم خفیف نباشــد 
كه كســری بودجه حاصل به شبکه بانکی یا بازار 

بدهی فشار آورد. 
محور اصالحات هزینه كرد كارا شامل برنامه های ذیل است:

الف- برنامه های كوتاه مدت:
۱- تأمین حداقل های معیشتی برای عموم مردم 



و اقشار آسیب پذیر و اصالح یارانه های نقدی
۲- حذف هزینه های اجتناب پذیر و اولویت بندی فعالیت ها

3- كاهش هزینه های شركت های دولتی
4- كاهش هزینه های طرح تحول سالمت

۵- اهرم كردن منابع بودجه برای تولید

 محور سوم: درآمدزایی پایدار
تأمین درآمد مطمئن الزامی گریزناپذیر برای كاهش 
كسری مســتمر بودجه، مواجهه موفق با تکانه  های 
بیرونی و نیل به هدف كاهش وابســتگی مستقیم 
بودجه دولت به درآمدهای نفتی اســت كه یکی از 
الزامات كاهش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم دولت 
به بانك مركزی و حل مساله تورم مزمن كشور است. 
البتــه ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت،  نباید 
تنها محدود به اصالحات میان مدت باشد؛ چرا كه با 
توجه به تحریم های نفتی، بودجه كشور در سال 98 
نیز با تنگنا مواجه است و بنابراین الزم است، تدبیری 
برای تامین منابــع پایدار مالی دولت در كوتاه مدت 
نیز در نظر گرفته شود. در عین حال این برنامه های 
 كوتاه مــدت باید به گونه ای باشــند كــه به فضای 
كسب وكار ضربه نزنند، موجب افزایش شدید سطح 
قیمت ها نشوند، درآمد حقیقی اكثریت جامعه مصون 
بماند، و خللی نیــز در فرآیند اصالحات میان مدت 
درآمدزایی پایدار ایجاد نکنند. برنامه های اصلی كه 
ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت در كوتاه مدت و 
میان مدت را تضمین خواهند كرد، به شرح ذیل است. 

الف- برنامه های كوتاه مدت:
۱- اصالح نظام یارانه انرژی )بنزین، گازوئیل و برق(

۲- اصالح یارانه كاالهای اساسی
3- كاهش معافیت ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی

4- فــروش دارایی هــا از طریــق صندوق های 
)ETF( قابل معامله در بورس

 محور چهارم: 
ثبات سازی اقتصاد کالن و توسعه پایدار

دولت عالوه بر وظیفه تامین كاالهای عمومی كه از 
طریق هزینه كرد و تخصیص بهینه منابع خود انجام 
می دهد،  وظیفه ثبات سازی در قبال تکانه های بیرونی 
و درونی و همچنین تامین مالی اهداف توســعه ای 
كشــور را نیز بر عهده دارد كه به طور مشخص به 
ساختار بودجه كشور برمی گردد. در این راستا، برنامه 

اصالحات این محور شامل برنامه های ذیل است:
هر یك از برنامه های ارائه شده در این طرح الزامات 
و همچنین ریسك هایی را دارند كه در گزارشات 
مشروح هر یك از برنامه ها ارائه خواهند شد. ولی 
اصلی ترین الزامی كه الزم است در این گزارش به 
آن اشاره شود،  اجماع سیاستگذاران كالن كشور بر 
اجرای تمام یا بخشی از این برنامه است، در صورت 
عدم اجماع، تحقق این اصالحات ساختاری مهم 
محقق نخواهد شد. برای اجماع اركان حاكمیت، 
 الزم اســت كه ابتدا بــر پارادایم فکری این طرح 

اصالحاتی توافق نظر صورت گیرد. 
طرح اصالحات ســاختاری مبتنی بر دو پارادایم 
فکری است: ۱( قاعده مالی ۲( شفافیت و پاسخگویی 
قاعده مالی،  بر اســاس یك برنامه اقتصاد كالن 

طراحی می شــود و در آن سقف منابع و مصارف 
و كســری بودجه ســاالنه دولت و روند تغییرات 
بدهی های دولت را هدف قرار می دهد؛ به طوری كه 
اقتصاد كالن دارای پایداری و ثبات حداكثری باشد. 
برای این كه این قاعده از اعتبار كافی برخوردار باشد، 
باید تعهد كافی نسبت به اجرای آن در طول دوران 
اجرای برنامه اصالحی وجود داشته باشد. از همین 
رو الزم است اجماع كافی در زمان تعیین این قاعده 

میان مجریان برنامه اصالحی به وجود آید.
شفافیت حداكثری و پاسخ گویی دولت به مردم، 
پارادایم ضروری دیگــر حاكم بر طرح اصالحات 
ساختاری بودجه اســت. از آنجاكه اجرای برنامه 
اصالحات ساختاری موجب حذف یا انتقال عواید از 
گروهی از ذینفعان به گروه های دیگر می شود، الزم 
است به منظور همراه كردن مردم با اجرای برنامه 
اصالحی قواعد مشخصی برای تقویت پاسخگویی 
دولت به مردم تعیین شود. تجربه موفق اصالحات 
بودجه ای در ســایر كشــورها ضرورت این امر را 
نشان می دهد. در صورت اجماع بر این دو پارادایم، 
 می توان امید داشت كه با یاری خداوند متعال، نظام 
جمهوری اســالمی ایران بتواند یکی از بزرگترین 

اصالحات اقتصادی را تجربه نماید.
در انتها الزم به ذكر است كه هدف از انتشار این 
گزارش رعایت اصل شفافیت و پاسخگویی به عموم 
مردم در مسیر اصالحات ساختاری بودجه، دریافت 
بازخورد نظر كارشنارسان و ارتقای دانش عمومی 
اســت. گزارش حاضر،  در حال تکمیل، تصحیح 
و  تدقیق اســت و سازمان برنامه و بودجه از نظرات 
تمامی كارشناسان، محققان و خبرگان كشور جهت 
بهبود طرح استقبال می نماید. استناد به محتوای این 
گزارش با ارجاع مناسب به متن اصلی مجاز است

 اصالحات ساختاری
جهت ایجاد درآمدهای پایدار بودجه

ثبات بودجــه و متعاقب آن كاالهــا و خدماتی 
كــه دولت در اختیار جامعه قــرار می دهد در گرو 
تأمین درآمد های مطمئن برای دولت است. منشأ 
درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درون زای 
اقتصاد هستند كه تحت تاثیر شوک های بیرونی مانند 
نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم های بین المللی قرار 
نمی گیرند. با این نگاه، جهت مدیریت بهینه بودجه 
در شرایط حاضر و نیز نیل به هدف جداسازی بودجه 
دولت از درآمدهای نفتی، الزم است راهکارهایی برای 
افزایش پایــدار درآمدهای عمومی در میان مدت و 
اقدامات كوتاه مدتی جهت گذر از تنگنای بودجه ای 
دولت در سال پیش رو تعبیه شود. اصالحات در حوزه 
درآمدسازی پایدار بودجه سه ركن اصلی دارند كه 
مجموعه  برنامه های كوتاه مدت و میان مدت دولت باید 

بر اساس این اركان تعریف شوند: 
۱- اصالح در نظام مالیاتی

در جهت افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به 
تولید ناخالص داخلی و توزیع مناسب مالیات گیری 
در بخش هــای رسمی/غیررســمی و متشــکل/

غیرمتشــکل اقتصاد و همچنین برقراری عدالت 
مالیاتی و كاهش فرار مالیاتی الزم است نظام مالیاتی 

كشور اصالح شود. برنامه هایی كه در راستای اصالح 
نظام مالیاتی ارائه می شوند، باید به گونه ای باشند 
كه اوالً به فضای كسب وكار ضربه نزنند و ثانیاً در 
فرآیند اصالحات میان مدت در راستای درآمدزایی 
پایدار،  خللی ایجاد نکنند؛ اگر افزایش درآمدهای 
مالیاتی از طریق فشار به فعاالن اقتصادی بخش 
رســمی حاصل شــود، هر چند ممکن است در 
كوتاه مدت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود، 
اما در بلندمدت منجر به ركود و كاهش درآمدهای 
دولت می شود. در این راستا الزم است رویکرد نهاد 
مالیات ستان در نحوه اخذ مالیات از ممیزمحوری 
فاصله گرفته و به حسابرسی مبتنی بر ریسك برسد. 
بنابراین در كنار اصالحاتی كه در ادامه به آنها اشاره 
می شود، اصالح ساختاری نهاد مالیات ستان نیز باید 

مدنظر قرار گیرد. 
برنامه اصالحی مرتبط بــا افزایش درآمدهای 
مالیاتی بر اســاس گســترش پایه های مالیاتی، 
جلوگیــری از فرار مالیاتی با اســتفاده از تکمیل 
پایگاه های داده های اقتصادی )فعال سازی ظرفیت 
مــاده ۱69 مکرر قانون مالیات های مســتقیم(، 
شفاف ســازی مبادالت اقتصادی با اســتفاده از 
ســامانه های صنــدوق فروش توســط اصناف و 
صاحبان مشاغل، جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی 
با نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی قانونی و ثبت 
معافیت هــای مذكور به صورت جمعی– خرجی، 
ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و تشویق خوداظهاری، و 
در نهایت ساماندهی معافیت های مالیاتی و گمركی 
برنامه ریزی شده است. در كنار آن، حركت به سمت 
نظام مالیات بر درآمد خانوار از ضروریات تحقق یك 
نظام مالیاتی توسعه یافته است. عالوه بر این اجرای 
هر چه سریع  تر طرح جامع مالیاتی، به تسریع در 
ایجاد یك سامانه اطالعاتی یکپارچه برای جلوگیری 

از فرار مالیاتی كمك شایانی خواهد كرد. 
۲- واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت

گسترش تحریم ها، استفاده از درآمدهای ناشی از 
منابع غیرنفتی بودجه را اجتناب ناپذیر كرده است. 
استفاده از ظرفیت دارایی های دولت، جریان درآمدی 
بزرگی در سایر كشورها ایجاد كرده است. در ایران نیز، 
حجم باالی اموال و دارایی های مالی دولت، ظرفیت 
ایجاد جریان درآمدی قابل توجهی دارد كه الزم است 
با رفع موانع حقوقی، نهادی و زیرساختی موجود، به 
منصه ظهور برسد. این جریان درآمدی، لزوماً از فروش 
دارایی ها نشات نگرفته و عمدتاً بر مولدسازی و ایجاد 
درآمــد از دارایی های دولت تکیه دارد. ظرفیت های 
اشاره شده در ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت از جمله درآمدهایی است كه به صادرات 
نفت وابستگی ندارد، بنابراین در صورت رفع موانع و 
چالش های موجود، دولت می تواند با اتکا به این منابع 

درآمدی، دوران تحریم را  سپری كند. 
برنامه هایی كه به این منظور در ادامه می آیند، 
شامل چارچوب هایی برای فروش دارایی های دولت، 
مولدسازی اموال و مدیریت دارایی های مالی دولت 

و سپرده های دولتی هستند. 
3- اصالح نظام یارانه ای

 از آنجاكه محقق كردن عدم النفع مســتتر در 
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یارانه های قیمتی اقالمی مانند حامل های انرژی 
منجر بــه افزایش منابع مالــی در اختیار دولت 
می شود، یکی از ركن های درآمدزایی پایدار اصالح 
نظام یارانه ای اســت. وضعیت فعلی نظام یارانه ای 
عالوه بر محروم كردن دولت از یك منبع درآمدی 
قابل توجه، اقشار جامعه را به صورت عادالنه بهره مند 
نمی كند. بنابراین با هدف ممانعت از كاهش سطح 
معیشت اقشار آسیب پذیر، افزایش ضریب اصابت 
یارانه های آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، 

اصالح نظام یارانه ای ضرورت دارد. 
با لحاظ این ســه ركن، در كوتاه مدت اصالحات 
فــوری در حوزه اصالح نظــام یارانه های انرژی و 
كاالهای اساسی، كاهش معافیت ها و افزایش پایه 
و پوشــش مالیاتی و فــروش دارایی های دولت از 
 )ETF( طریق صندوق های قابل معامله در بورس
در اولویت اصالحات ساختاری بودجه قرار دارد. ادامه 

متن به جزئیات این موضوع می پردازد. 
۱-3- كوتاه مدت

اصالح نظام یارانه انرژی )بنزین، گازوئیل و برق(
به صورت تاریخــی دولت مالك، فروشــنده و 
توزیع كننده انرژی در كشــور بوده و بنابراین این 
امکان را داشــته كه از قیمــت  حامل های انرژی 
به عنوان ابزار سیاســت حمایتی معیشت و تولید 
استفاده كند. استمرار و گسترش این رفتار، به تدریج 
ابعــاد مالی قیمت گذاری را زیــاد كرده و فناوری 
تولید را تغییر داده و عام بودن شــمول یارانه های 
پنهان نیز باعث شده تا ضریب اصابت آنها پایین 
بوده و بهره مندی اقشار جامعه نامتناسب باشد. در 
شرایط كنونی كه بسیاری از اقشار آسیب دیده دچار 
مشکالت معیشتی ناشی از افزایش قیمت ها شده اند، 
هدررفت یارانه انرژی خود را بیشتر نمایان می كند. 
لذا الزم است طرح اصالحات ساختاری حامل های 
انرژی و كاالهای اساســی با هدف افزایش ضریب 
اصابت منابع صرف شــده برای حمایت از تولید و 
اشتغال و همچنین افزایش بهره وری هر چه سریع تر 
آغاز شــود و در چند فاز به اجرا برســد. پیشنهاد 
می شود این اصالحات در ابتدا با اصالح نظام یارانه ای 
بنزین و برق خانگی آغاز شود و سپس به گازوئیل 
و برق صنعتی تســری یابد. در این طرح به منظور 
پوشــش حداقل سطح معیشــت، ابتدا یك كف 
حمایتی مصرف برای تمام خانوارها در نظر گرفته 
می شود و سپس حامل انرژی مربوطه با قیمت بازار 
عرضه خواهند شد. بدین ترتیب در صورت اعمال 
سیاســت های حمایتی مناسب همزمان با اصالح 
نظام یارانه ها، نه تنها منابع قابل توجهی برای پوشش 
اهداف دولت ایجاد می شود، بلکه با هدفمند كردن 
یارانه ها وضعیت اقشار كم درآمد نیز بهبود می یابد.

 اصالح یارانه کاالهای اساسی 
با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی 
به كاالهای اساســی و استقالل سیاست ارزی از 
سیاســت حمایتی به ویژه در شرایطی كه تحریم 
جریان ارزی كشور را با محدودیت هایی مواجه كرده، 
الزم است شیوه كنونی تخصیص یارانه به این كاالها 
اصالح شود. پیشنهاد می شود به جای تخصیص ارز 

ترجیحی به كاالهای اساسی، یارانه موجود در ارز، 
از طریق كاالبرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش 
به مصرف كننده نهایی و تولیدكننده داده شود و با 
انتقال مرحله بندی شده تقاضای ارز كاالهای اساسی 

به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود. 

 کاهش معافیت های مالیاتی 
به رغــم گســترده بــودن اصالحــات حوزه 
مالیات ســتانی، با توجه بــه زمان بر بودن اجرای 
اصالحات و لحاظ محدودیت های فنی و اجرایی، 
تمركز بر دو حوزه افزایش پایه و پوشش مالیاتی و 
ساماندهی معافیت های مالیاتی و گمركی به عنوان 
دو اولویت اصلی دولت در این زمینه توصیه می شود. 
بر اساس پژوهش های انجام شده در حوزه مالیات 
در خصوص افزایش پایه و پوشش مالیاتی، می توان 
بر اساس نوع مالیات اخذشده، راهکارهای متناظر 

را پیشنهاد نمود كه خالصه آن در ادامه می آید:

*مالیات بر ارزش افزوده
قانــون مالیات بــر ارزش افزوده اصالح شــود 
به گونه ای كه اوالً با اجرای مناســب این قانون و 
 تکمیــل زنجیره اخذ مالیــات از تمام حلقه های 
ارزش افزوده، فشار وارده شده به فعاالن اقتصادی در 
بخش رسمی كاهش یابد. ثانیاً با كاهش معافیت های 
مالیاتی، فضای فعالیت بخش عمده ای از اقتصاد 
كشور شفاف شود. هر چند با تصویب الیحه دائمی 
كردن قانون مالیات بر ارزش افزوده در كمیسیون 
اقتصادی مجلس، سعی شده تا هدف اول محقق 
شود، اما همچنان معافیت های مالیاتی كاهش پیدا 
نکــرده، بلکه برخی از كاالها و خدمات جدید نیز 
مشمول معافیت شده اند. با توجه به نکات مذكور 
اصالحات زیر پیشنهاد می شوند كه البته برخی از 

آنها در قانون جدید اعمال شده اند: 
- اصالح فرآیندهای قانونی برای كاهش وقفه و 

استرداد مالیات بر ارزش افزوده
- حذف تدریجی معافیت های قانونی

- اجرای طرح صنــدوق مکانیزه فروش: قانون 
مربوط به این اصالح در مجلس تصویب شده و با 
اجرای آن عالوه بر شفاف سازی مبادالت در حلقه 
آخر ارزش افزوده یعنی صاحبان مشاغل و اصناف، 
تمام مبادالت صورت گرفته در سایر حلقه ها نیز باید 

در سامانه ای موسوم به سامانه  مودیان ثبت شده و 
صحت آنها بر اساس صورتحساب الکترونیکی صادر 
شده توســط این سامانه تایید شود. عالوه بر این 
امکان دسترسی به تراكنش های بانکی مرتبط به 
این معامالت نیز به سازمان مالیاتی داده شده و به 
این ترتیب شفاف سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی 

تا حد زیادی محقق خواهد شد. 
*مالیات بر مشاغل

- حركت از بازرسی عمومی به بازرسی تصادفی 
مبتنی بر ریسك

- اعطای مجوز برای حسابداری نقدی به بنگاه های 
كوچك

*مالیات بر سود شرکت ها
- كاهش مالیات بر ســود شركت ها همزمان با 

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده
- یکسان سازی نرخ مالیات برای همه شركت ها 

و حذف تدریجی معافیت های مالیاتی

- استقرار نظام بازرسی تصادفی هدفمند
- تســویه علی الحساب شــركت های بزرگ به 

صورت فصلی
*مالیات بر حقوق

- افزایش تدریجی چتر مالیات بر حقوق
- نرخ های كم تعداد و متناسب

- مالیات بر استفاده از امالک و مستغالت
- وضع مالیات بر عایدی سرمایه: مالیات بر عایدی 
سرمایه مانند مالیات بر زمین، امالک، خودرو،  ارز 
و طال، یکی از پایه های مالیاتی اســت كه عالوه  بر 
كاركرد تنظیم  گــری می تواند اثر قابل توجهی در 
افزایش منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی 
امالک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی 
ســرمایه است كه بسیاری از كشورهای پیشرفته 
آن را به عنــوان یك پایــه مالیاتی پذیرفته و اجرا 
كرده اند و قدمت آن نزدیك به یك سده است. این 
مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت 
خریدوفروش آن، وضع می شــود و به  این ترتیب، 
درصدی از عایدی به عنوان مالیات اخذ می شــود. 
به عالوه، پیشنهاد می شود دولت الیحه دوفوریتی 
كاهش تدریجی معافیت هــای مالیاتی تا انتهای 
ســال ۱398 را جهت تصویب در مجلس شورای 

اسالمی تهیه نماید. 



نهاد دولت در ایران در همه دهه های اخیر برای توسعه ایران برنامه و نقشه 
داشته و دارد – كه البته ناكامی و كامیابی های این برنامه ها باید بررسی شود كه 
بیشتر بررسی ها نشان می دهد اجرای برنامه ها با ناكامی مواجه بوده است – جز 
اینکه برای توسعه دولت نقشه بی عیب و نقص طراحی و اجرا كند. واقعیت این 
است كه نهاد دولت در ایران در همه دست كم سده ۱3۰۰ درحالی كه نهادی 
پرقدرت به حساب می آید اما نهادی است كه همه اختیارات الزم و كافی برای 
اجرای برنامه های توسعه را ندارد و به همین دلیل شاید هرگز توسعه نهاد دولت 
در دستور كار نبوده و نیست. این وضعیت موجب شده است كه دولت های ایران 
به رغم تجربه های جهانی و به رغم تجربه های دور و نزدیك در درون مرزهای 
ملی هنگام مواجهه با یك مشکل تاریخی همان راهی را می روند كه دولت های 
قبلی رفته و همان تصمیم ها و اقدام هایی را در دســتور كار قرار می دهند كه 
دولت های قبلی گرفته اند. به طور مثال هنگامی كه نهاد دولت در ایران با مقوله 
بسیار بااهمیت كسری بوجه مواجه می شود انگار هیچ تجربه ای در دنیا برای 
برطرف كردن این معضل وجود ندارد و انگار كه مردان اصلی دولت نمی دانند 
دولت قبلی چه كرده و چه ناكامی هایی داشته است. به همین دلیل است كه 
دولــت دوم آقای روحانی در این روزها و در مواجهه با مقوله كســری بودجه 
همان تصمیم هایی را اتخاذ كرده كه دولت دهم با تفاوت هایی در دستور اجرا 
قرار داد. دولت آقای روحانی برای تامین كسری درآمد نسبت به هزینه ها انگار 
جادو شده و نمی تواند بخش هزینه ها را ببیند و بیشتر حواسش به درآمد است. 
مقاله ای كه در ادامه آمده است از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده و 
نویسندگان با مراجعه به آمارها و اطالعات در دسترسی نقشه های دولت ها برای 
تامین منابع تازه غیر از درآمد حاصل از صادرات نفت را از ۱384 تا ۱396 را 
بررسی كرده اند. این بررسی و مقایسه آن با رفتار دولت دوازدهم نشان می دهد 

این دولت تفاوتی با دولت دهم ندارد.

 روش هاي تامین مالي کسري بودجه در اقتصاد ایران
اقتصاد ایران نیز همانند اغلب كشــورهاي نفتي، در برابر شوک هاي نفتي 
عموما با تشدید كسري بودجه مواجه مي شود. در اقتصاد ایران، سالیان طوالني 
است درآمدهاي مالیاتي كفاف هزینه هاي جاري دولت را  نمی دهد و دولت با 
كسري تراز عملیاتي روبروست. دولت براي اینکه بتواند كسري تراز عملیاتي 
خود را جبران كند سهم خود از درآمدهاي نفتي را به بانك مركزي مي فروشد 
و با این درآمد، هم بخشي از كسري تراز عملیاتي خود را پوشش مي دهد و هم 

به تملك دارایي هاي سرمایه اي مي پردازد. چون دولت در همه سال ها با مازاد 
تراز سرمایه اي روبروست بنابراین مازاد تراز سرمایه اي براي جبران كسري تراز 
عملیاتي هزینه مي شود. حاصل جمع تراز عملیاتي و تراز سرمایه اي دولت، تراز 
مالي نام دارد؛ در اقتصاد ایران وقتي صحبت از كسري بودجه دولت مي شود، 

منظور كسري موجود در همین تراز مالي دولت است. 
با توضیحات فوق مي توان این گونه استنباط كرد كه كسري تراز عملیاتي دولت 
رابطه اي مثبت با قیمت و درآمد نفت داشته باشد به طوري كه وقتي درآمدهاي 
نفتــي افزایش مي یابد دولت هزینه هاي جاري خود را افزایش دهد. اما تجربه 
اقتصاد ایران نشان مي دهد وقتي قیمت نفت كاهش و درآمدهاي نفتي محدود 
مي شود الزاما هزینه هاي جاري دولت كاهش نمي یابد بلکه دولت تالش مي كند 

به روش هاي تامین مالي كسري بودجه خود تنوع دهد. 
در فاصله سال هاي ۱38۱ تا ۱388 درآمدهاي نفتي ایران به سرعت در 
حال افزایش است اما تراز عملیاتي و تراز مالي دولت با یك شیب بسیار مالیم 
در حال افزایش بوده است. در واقع، جز در سال هاي ۱38۵ و ۱38۷ كه با 
سیاست هاي انبساطي دولت و افزایش كسري تراز عملیاتي و تراز مالي همراه 
بوده اســت در مابقي سال هاي دوره زماني ۱38۱ تا ۱388 تراز عملیاتي و 
تراز مالي رشد آرامي داشته اند. همچنین به دلیل چاق شدن حساب ذخیره 
ارزي در فاصله ۱38۱ تا ۱388، كســري هاي مربوط به سال هاي ۱38۵ و 
۱38۷ نیز از حساب ذخیره ارزي تامین شده است. بنابراین در این فاصله 
زماني، هرچند چشم دولت ها براي تامین كسري تراز عملیاتي به درآمدهاي 
نفتي بوده است اما در غالب سال ها رشد غافلگیركننده اي در تراز عملیاتي 
دولت مشــاهده نمي شود. اما از سال ۱389 به بعد، تراز عملیاتي دولت با 
شیب بســیار تندي رو به افزایش مي گذارد و با اینکه درآمدهاي نفتي در 
غالب سال هاي بعد از ۱389 روند كاهشي داشته است اما دولت اهمیتي به 
این موضوع نداده و با اشتهاي زیادي مخارج جاري خود را افزایش مي دهد. 
هرچند در طول ســال هاي این دوره دریافت مالیات روند صعودي به خود 
گرفته اما این صعود قادر نیست افزایش شدید هزینه هاي جاري، و در نتیجه 
تراز عملیاتي، را پوشش دهد. بنابراین تراز عملیاتي، و به تبع آن تراز مالي 
دولت، شیب صعودي پیدا كرده اند. بنابراین این فهم به دست مي آید كه از 
سال ۱389 به بعد، دولت براي اینکه بتواند كسري تراز عملیاتي و كسري 
تراز مالي خود را جبران كند همانند عربستان سعودي و كویت، به تنوع در 

روش هاي تامین مالي روي آورده است.

این دولت هم مثل دولت های قبل است
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از سال ۱38۱ تا ۱388 حساب ذخیره ارزي محل اصلي كسري تراز 
مالي دولت بوده است. در واقع، به دلیل اینکه از سال ۱38۱ تا ۱38۷ 
درآمد نفتي ایران در حال افزایش بوده، دولت نه تنها براي تامین كسري 
تراز عملیاتي خود از درآمدهاي نفت اســتفاده كرده بلکه كسري تراز 
مالي خود را نیز از محل ذخایر ارزي كشــور برداشت نموده است. در 
حقیقت، صعود قیمت نفت و انباشت ذخایر ارزي سبب شده تا دولت 
نه تنها سهم ساالنه خود از درآمدهاي نفتي را صرف هزینه هاي جاري 
نماید بلکه ذخایر ارزي انباشت شده را نیز صرف این نوع از هزینه هاي 
خود كرده است. همچنین چون ذخایر ارزي به اندازه كافي وجود داشته، 
دولت نیازي به تنوع بخشي به روش هاي تامین مالي خود ندیده است. 
اما با شروع روند كاهشي درآمدهاي نفتي از سال ۱388 به بعد، دولت 
ناچار شــده به ســراغ روش هاي دیگري براي تامین كسري تراز مالي 
خود برود. از سال ۱389 تا ۱394 بخش بزرگي از كسري تراز مالي از 
محل واگذاري شــركت هاي دولتي بوده و در سال هاي ۱39۵ و ۱396 
انتشار اوراق بدهي ابزار دولت براي تامین كسري تراز مالي بوده است.

دولت ایران فقط به این دلیل ناچار شده به تنوع بخشي به روش هاي 
تامین مالي روي آورد كه در شرایط اضطرار قرار گرفته و با افت درآمدهاي 
نفتي روبرو شده است. بنابراین افت درآمدهاي نفتي عامل اصلي تحول 
در ساختار تامین مالي كسري بودجه بوده و تغییر در شدت آثار كالن 
كســري بودجه را موجب شده است. استنباط دیگر این است كه یکي 
از دالیل اصلي دولت ایران براي توســعه بازار اوراق بدهي در سال هاي 
اخیر تامین مالي كسري بودجه بوده، درحالي كه عموما یکي از اهداف 

اصلي توسعه بازار اوراق بدهي بازپرداخت بدهي هاي دولت ها است.
در طول دوره ۲۷ ساله مورد بررسي، كسري بودجه به گونه اي تامین 
مالي و هزینه شده است كه آثار آن محدود به افزایش نرخ تورم نیست 
بلکه نرخ رشد اقتصادي را نیز در افق هاي كوتاه مدت افزایش داده است. 
افزایش نرخ تورم با ضریب ۰.۲۵ به افزایش نقدینگي منجر شده است. 
علت این است كه افزایش نرخ تورم به افزایش دستمزدها و نهایتا افزایش 
نرخ رشد نقدینگي انجامیده است. همچنین در طول این سه فصل، نرخ 
رشــد نقدینگي با ضریب ۰.۲۱ به نرخ تورم دامن زده و تاثیري بر نرخ 
رشد اقتصادي نداشته است. همچنین مشاهده مي شود كه رشد كسري 
بودجه با ضریب ۰.۰۰۰6 بر رشد نرخ دالر در بازار آزاد تاثیر داشته است. 
معناي این یافته این اســت كه در طول دوره ۲۷ ســاله مورد بررسي، 
افزایش رشد كسري بودجه به بازار آزاد ارز سیگنال داده كه وضع مالي 
دولت در حال وخیم شدن است و ممکن است دولت تصمیم بگیرد با 
استقراض از بانك مركزي یا فروش گران تر ارز به بازار آزاد كسري بودجه 
خود را تامین مالي كند، بنابراین نرخ ارز در واكنش به این سیگنال ها 

جهت صعودي به خود گرفته است. همچنین مشاهده مي شود كه نرخ 
رشــد تولید ناخالص داخلي با ضریب ۱68.۵- بر رشد كسري بودجه 
تاثیري منفي داشــته است. علت این است كه افزایش رشد اقتصادي 
احتمال تحقق كامل درآمدهاي مالیاتي دولت را افزایش داده و از كانال 
كاهش كسري تراز عملیاتي، كسري بودجه را كاهش مي دهد. نکته مهم 
دیگر این اســت كه رشد نرخ دالر در بازار آزاد با ضریب ۰.۰9- بر نرخ 
رشــد اقتصادي تاثیري منفي داشته است. علت این است كه بسیاري 
از تولیدات كشــور وابسته به واردات مواد اولیه و كاالهاي واسطه اي و 
سرمایه اي است. به همین دلیل رشد نرخ ارز مي تواند هزینه تمام شده 

تولید را افزایش داده و اثري منفي بر رشد اقتصادي بگذارد.
از ابتداي ۱38۵ تا ابتداي ۱388 كه حساب ذخیره ارزي منبع اصلي 
تامین مالي كسري بودجه دولت بوده است، تاثیر كسري بودجه بر نرخ 
رشــد اقتصادي، مثبت و در طول دوره با شیب صعودي افزایش یافته 
است. علت این است كه وقتي تامین مالي كسري بودجه از محل حساب 
 ذخیره ارزي انجام شود دولت ناچار بوده در مورد هزینه كرد این پول 
الاقل هیات امناي حساب ذخیره ارزي را توجیه نماید و در مراحل باالتر 
نسبت به مراجع نظارتي و سایر آحاد اقتصادي در خصوص هزینه كرد 
منابع حساب ذخیره ارزي پاسخگو باشد چرا كه منابع حساب ذخیره 
ارزي نوعي ثروت بین نســلي بوده و دولت تنها زماني اجازه داشته از 
منابع حساب ذخیره ارزي استفاده كند كه درآمدهاي نفتي ساالنه محقق 
نمي شده است. از این رو اگر درآمدهاي نفتي ساالنه محقق مي شده )مثل 
اغلب ســال هاي دهه 8۰( و دولت باز هم اصرار به اســتفاده از حساب 
ذخیره ارزي براي جبران كســري بودجه خود داشته است آنگاه افکار 
عمومي و نهادهاي نظارتي فشار مضاعفي را بر دولت وارد مي كرده اند. 
بنابراین دولت تالش مي كرده تا كیفیت هزینه كرد خود را افزایش دهد 
تا فشار اجتماعي ناشي از برداشت از حساب ذخیره ارزي كنترل شود.

از ابتــداي ۱388 تا ابتــداي ۱394 كه منابع حاصــل از واگذاري 
شــركت هاي دولتي براي جبران كســري بودجه مورد اســتفاده قرار 
مي گرفته است، هرچند تاثیر كسري بودجه بر رشد اقتصادي كماكان 
مثبت اســت اما شــدت آن در طول این دوره پیوسته در حال كاهش 
بوده اســت. علت این امر را مي توان در این نکته خالصه كرد كه چون 
دست دولت در واگذاري شركت هاي دولتي باز است و نیازي نیست در 
مورد واگذاري آنها به نهادي پاســخگو باشد بنابراین طبیعي است كه 
كیفیت هزینه كرد منابع مالي به دست آمده از محل واگذاري ها بطور 
محسوســي كاهش یابد. در حقیقت، كاهش فشار افکار عمومي و عدم 
نظارت كافي از سوي نهادهاي نظارتي سبب شده تا دولت دقت الزم را 

در نحوه هزینه كرد این منابع نداشته باشد.
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در دوره ۱394 تا ۱396 كه فروش اوراق بدهي ســهم بزرگي در 
تامین مالي كسري بودجه دولت داشته، تاثیر كسري بودجه بر رشد 
اقتصادي مثبت بوده و با شیب مالیمي در حال صعود است هرچند 
پارامتر اثرگذاري كسري بودجه بر رشد اقتصادي در این دوره تفاوت 
چندانــي با دوره ۱388 تــا ۱394 ندارد. در واقع، به این دلیل كه 
دولت ناچار است تعهد مالي بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهي را 

بپذیرد بنابراین سعي مي كند كیفیت هزینه كرد درآمدهاي حاصل 
از فــروش اوراق بدهــي را افزایش دهد تا فروش اوراق بدهي براي 
دولت صرفه اقتصادي داشته باشد. بنابراین هرچند با فروش اوراق 
بدهــي جمع بدهي هاي دولت در طول زمان افزایش مي یابد اما به 
نظر مي رسد دولت منابع به دست آمده را طوري هزینه كرده كه به 

رشد اقتصادي كمك كرده است.

تــا قبل از آغاز ۱388 كه دولت درآمدهاي نفتي فراواني در اختیار 
داشته و حتي براي تامین كسري بودجه خود از حساب ذخیره ارزي 
استفاده مي كرده، كســري بودجه تاثیري بر نرخ تورم نداشته است. 
در حقیقــت، به دلیل اینکه ارز كافي در اختیار دولت قرار داشــته و 
مي توانسته براي تثبیت نرخ ارز، واردات ارزان قیمت و تامین بودجه 
ساالنه از آن استفاده نماید، اثر تورمي كسري بودجه پنهان گردیده و 
تخمین هاي آماري رابطه بین كسري بودجه و نرخ تورم را صفر نشان 
مي دهد. نتایج به دســت آمده از پارامتر اثرگذاري رشد نقدینگي بر 
نرخ تورم در دوره ۱38۵ تا ۱388 نیز نشــان مي دهد رشد نقدینگي 
هیچ تاثیري بر نرخ تورم نداشــته است. در واقع، مشابه اتفاقي كه در 
مورد تاثیر كسري بودجه بر نرخ تورم به وقوع پیوسته، در مورد تاثیر 
رشــد نقدینگي بر نرخ تورم نیز حادث شده است. در حقیقت، وفور 
درآمدهاي نفتي و حداكثر اســتفاده ي دولت از این درآمدها در اداره 

كردن اقتصاد سبب شده تا آثار تورمي رشد نقدینگي و رشد كسري 
بودجه پنهان گردد.

از آغاز ۱388 به بعد كه دولت ناچار شده براي تامین مالي كسري 
بودجه خود به واگذاري شركت هاي دولتي و فروش اوراق بدهي روي 
آورد، ناگهان اثر تورمي كسري بودجه بر نرخ تورم آشکار مي گردد. با 
وقوع تحریم هاي غرب علیه ایران در سال ۱39۱ و محدودیت شدید 
درآمدهاي نفتي، آثار تورمي كســري بودجه بطور دائمي به سطحي 
باالتر منتقل شده است. بنابراین هرچه دولت محدودیت بیشتري در 
استفاده از درآمدهاي نفتي را تجربه كرده، آثار تورمي كسري بودجه 
با شدت بیشتري آشکار شده است. به این ترتیب، هرچه روش تامین 
مالي كسري بودجه از درآمدهاي نفتي فاصله مي گیرد و به روش هایي 
نظیر واگذاري شركت هاي دولتي و فروش اوراق بدهي نزدیك مي شود، 

آثار تورمي كسري بودجه با شدت بیشتري آشکار می شود.

نمودار 6- پارامتر اثرگذاري رشد کسري بودجه بر نرخ تورم
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منتقدان  ضرب  زیر  دوازدهم  دولت 
سرسختی  همچنین  و  داخلی  افراطی 
دولت آمریکا قرار دارد و هر روز ابعاد 
تازه ای از مشکالت اساسی در مسیر کار 
این  اما  نشان می دهند.  را  دولت خود 
تنگناها تا جایی که فروش و صادرات 
درآمدهای  دولت  و  داشت  ادامه  نفت 
حاصل از صادرات نفــت را به خزانه 
ریخت دشواری های  مرکزی می  بانک 
دیگر را تحمل می کرد. حاال و در سال 
1398، اما دولت با این واقعیت سخت 
مواجه شده است که درآمدهای حاصل 
از صادرات نفت ناممکن و کسری بودجه 
شدید در راه است. این اتفاق در اوایل 
دهه 1390 نیز رخ داده بود که البته به 
دلیل وفور درآمدهای نفت و امیدواری 
به اینده کارها را آسان تر کرد. اما دولت 
افتاده  بودجه  مخمصــه  به  دوازدهم 
و همه اجزای دولت گرفتار شــده اند. 
آنچه در این رخداد قابل اعتناســت، 
بی اعتنایی دولت بــه راه های دیگر و 
افتادن در مســیر و جاده های راه های 
رفته قبلی است. حسین سلطان آبادی 
کارشــناس اقتصادی در نوشته ای که 
پس از این می آید به درستی به »اصالح 
یادآوری  و  دارد  تاکید  بی ســاختار« 
می شــود دولت و سازمان برنامه برای 
اصالح بودجه مطابق با برنامه های اعالم 
شده گامی برنداشته است. نوشته وی 

را می خوانید:

با وجــود كاهــش درآمدهــای نفتی، 
اصالحیه قانون بودجه سال ۱398 گامی 
در راستای قطع وابستگی بودجه به نفت و 
به عبارت دیگر اصالح ساختاری برنداشته 
اســت. از آنجایی كه بودجه ریزی بر پایه 
پیش بینی و برآورد بنا شده، طبیعتاً همواره 
با عدم قطعیت همراه اســت. در برخی از 
سال ها به دلیل نوسانات شدید اقتصادی 
و بروز اتفاقات خارج از كنترل و غیرقابل 
پیش بینی، فاصله بودجه ساالنه دولت از 
واقعیت بســیار زیاد شده و دولت ناگزیر 
در طول ســال دست به اصالح بودجه ای 
كــه خود پیش از آن تنظیم كرده می زند 
و سپس اصطالحاً متمم بودجه به تصویب 
مجلس شــورای اســالمی می رسد. این 
تصحیح و اصالح كردن بودجه با واقعیات 
تازه نمایان شده، فرآیندی است كه تاكنون 
بارها در كشورمان تجربه شده و نمی توان 
آن را اصالح ساختاری بودجه نام نهاد. از 
آنجایی كه اصالحیه قانون بودجه ۱398 
چندی پس از رونمایی از نسخه مقدماتی 
»چارچــوب اصالح ســاختاری بودجه با 
رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به 
نفت« به تصویب شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی رســید، این كژتابی برای برخی 
ایجاد شــد كه این دو در راستای یکدیگر 
بوده اند. این در حالی اســت كه می توان 
نشان داد این دو اتفاق حتی در پاره ای از 

موارد با یکدیگر تناقض دارند.
دولــت در الیحه بودجه ســال ۱398 

صــادرات نفت و میعانــات گازی را بیش 
از یــك و نیــم میلیــون بشــکه در روز 
بــرآورد كرده بود. ایــن در حالی بود كه 
نهادهای معتبر پژوهشــی از قبیل مركز 
پژوهش های مجلس در همان زمان نسبت 
به بیش برآورد بودن این رقم هشدار داده 
بودند. مجلس برخالف نظر بازوی پژوهشی 
خود، نه تنها درآمدهای نفتی برآورد شده 
در الیحه را در زمان تصویب قانون بودجه 
كاهش نداد، بلکــه حتی حدود ۱۰ هزار 
میلیارد تومان بر آن افزود، عمدتاً با تکیه 
بــر این فرآیند كه دولــت نفت خام را به 
طلبکاران خود به عنوان رد دیون واگذار 
كند. این مبلغ اضافه شــده نیز مشــخصاً 
قابلیت تحقق نداشــت، چــرا كه فعاالن 
حرفه ای بازار انــرژی نیز تمایل چندانی 
 به خرید نفت خام عرضه شــده در بورس 
به دلیل وجود تحریم های آمریکا نداشتند. 
مســلماً پیمانکاران طلبــکار از دولت كه 
تخصصی در بازار نفت و انرژی نداشــته 
و حتی امکانات تحویل گرفتن نفت خام 
و فــروش آن در بازارهــای جهانی را در 
اختیار نداشــتند، زیر بار تسویه مطالبات 
خــود از دولت از طریق دریافت نفت خام 
نمی رفتند. بــه این ترتیــب درآمدهای 
نفتی قانون بودجه سال ۱398 به شدت 
غیرواقعی برآورد شــدند. به همین دلیل 
با گذشــت تنها یك سوم از سال ۱398، 
دولت ناگزیر شد تا در برآورد درآمدهای 
نفتی خود تجدید نظر كند. تغییر در منابع 
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الجرم تغییرات اساسی در هزینه ها و سایر 
منابع درآمدی را به همراه خواهد داشت 
كه علی القاعده اعمال آن منوط به تصویب 
مجلس خواهد بود، كما این كه متمم های 
قوانین بودجه ســال های پیــش نیز به 
تصویب مجلس رسیده بود. اما امسال این 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل 
از سران قوا بود كه در این زمینه تصمیم 
گرفــت. اطالعاتی از جزئیات این تغییر و 
اصالح قانون بودجه ۱398 در دســترس 
نیست و تنها برخی از كلیات آن از طریق 
برخی از رسانه ها اطالع رسانی شده است. 
آنچه در رســانه ها آمــده از درآمد نفتی 
حدوداً ۵۷ هزار میلیارد تومانی بر مبنای 
صادرات روزانه 3۰۰ هزار بشــکه نفت و 
میعانات گازی حکایت دارد. در این زمینه 
قیمت نفت و نرخ تسعیر درآمدهای نفتی 

مشخص نیست.
اگر قیمت نفت را مشابه مبنای محاسبات 
الیحه و قانون بودجه معادل ۵4 دالر در 
هر بشکه در نظر بگیریم، پس از كسر سهم 
صندوق توســعه ملی و سهم شركت های 
ملــی نفت و گاز، با لحاظ فروش میعانات 
گازی به پتروشــیمی های داخلی، درآمد 
نفتی ســهم دولت حــدود 8.4 میلیارد 
دالر خواهد شــد. این در حالی است كه 
در الیحه بودجه در نظر گرفته شــده بود 
كه ۱4 میلیــارد دالر از درآمدهای نفتی 
دولت با نــرخ 4۲۰۰ تومانی به ازای هر 
دالر و مابقی با نرخ سامانه نیما )حدود 8 
هزار تومان به ازای هر دالر در زمان تهیه 
الیحه بودجه( تسعیر شود. قانون بودجه 
اجازه حذف تخصیص ارز با نرخ ترجیحی و 
تبدیل آن به اشکال دیگر یارانه را به دولت 
داده اســت. در صورت حذف كامل دالر 

4۲۰۰ تومانی در این شرایط، برای اینکه 
درآمد نفتی دولت بــه ۵۷ هزار میلیارد 
تومان بالغ شــود، باید نرخ تسعیر حدود 
68۰۰ تومان به ازای هر دالر باشــد. نرخ 
ســامانه نیما در حال حاضر بسیار بیشتر 
از این رقم اســت. بنابراین احتماالً حذف 
كامل تخصیص دالر با نرخ 4۲۰۰ تومانی 
در دستور كار دولت نیست، بلکه كاهش 
حجم این تخصیص در دســتور كار قرار 

گرفته است.
حــذف تدریجــی برخــی از كاالهای 
مشــمول دریافت این ارز از قبیل گوشت 
نیز در همین راستا قابل تفسیر است. اگر 
دولت تخصیص دالر 4۲۰۰ تومانی را به 
۵ میلیارد دالر در سال ۱398 كاهش دهد 
و نرخ ســامانه نیما نیز به طور متوسط در 
این ســال معادل ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان 
به ازای هر دالر باشد، با فرض قیمت ۵4 
دالری هر بشــکه نفت، درآمد نفتی ۵۷ 
هزار میلیارد تومانی دولت محقق خواهد 
شــد. اما دولت چگونه با حدوداً یك سوم 
شــدن درآمدهای نفتــی، توانایی تامین 
مالی كسری بودجه خود را خواهد داشت؟ 
درآمدهای نفتی قانون بودجه ۱398 تنها 
بخشــی از منابع مالی دولت نیســت كه 
در اصالحیه بودجه مــورد بازنگری قرار 
گرفته اســت. دولت در درآمدهای جاری 
خود نیز تجدیدنظر كرده و آن را از ۲39 
هزار میلیارد تومــان در قانون بودجه به 
۱96 هــزار میلیارد تومــان كاهش داده 
اســت. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی 
نیز از حدود ۱۵3 هزار میلیارد تومان به 
۵۷ هزار میلیارد تومان كاهش یافته، كل 
 كاهش منابع دولت در این اصالحیه حدود

۱38 هزار میلیارد تومان بوده است.

البتــه دولت از مصارف خــود نیز حدود 
6۲ هزار میلیارد تومان كاسته است. منابع 
غیررســمی 4۲ هزار میلیارد تومان از این 
كاهش را مربوط به هزینه های جاری، حدود 
۲4 هزار میلیارد تومان كاهش را مربوط به 
مخارج عمرانی و البته حدود 4 هزار میلیارد 
تومــان افزایش در تملك دارایی های مالی 
)بازپردخت بدهی هــا( را گزارش كرده اند. 
بنابراین كماكان در اصالحیه قانون بودجه 
كســری بودجه ای حدود ۷۷ هزار میلیارد 
تومــان وجود دارد كه ایــن مهم با اصالح 
ساختاری بودجه در راستای كنترل كسری 

بودجه سازگاری ندارد.
برای تامین این كســری، دولت الجرم 
واگذاری داریی هــای مالی را از ۵۱ هزار 
میلیارد تومان به حدود ۱۲8 هزار میلیارد 
تومان افزایش داده اســت. تنها ۱۰ هزار 
میلیارد تومــان از ایــن افزایش مربوط 
 به واگــذاری دارایی های دولت اســت و

6۷ هزار میلیارد تومان مابقی آن به ترتیب 
مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی، فروش اوراق بدهی دولتی و استفاده 
از موجودی حساب ذخیره ارزی می شود. 
استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی 
و منابع صندوق توسعه ملی عماًل استفاده 
از منابع نفتی گذشــته محسوب می شود 
و انتشــار اوراق بدهــی دولتی نیز بدون 
ارائه چشم انداز منابع غیرنفتی آتی برای 
بازپردخت آنها، عماًل به مفهوم پیش فروش 
نفت و استفاده از منابع نفتی نسل آینده 
خواهد بود. بنابرایــن می توان گفت این 
اصالحیه بــا وجود كاهــش درآمدهای 
نفتــی قانون بودجه، گامی در راســتای 
قطع وابستگی بودجه به نفت برنداشته و 
اصالحی ساختاری را رونمایی نکرده است.
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هنوز همه تخصیص های بودجه ۱398 شــروع نشده بود كه مدیران 
ســازمان برنامه و بودجه با مراجعه به آمار صــادرات نفت به این نتیجه 
رســیدند كه همه پرداخت ها ناممکن است. این چیزی بود كه مدیران 
ارشد سازمان تهیه و اجرای بودجه را ناچار كرد به رئیس جمهور و ستاد 
هماهنگی اقتصادی گزارش دهند و تاكید كنند نمی توان به قانون بودجه 
۱398 وفادارند. سختگیری غیرقابل پیش بینی آمریکا برای اینکه مشتریان 
ایران خرید نفت را در دستور كار قرار ندهند موثر واقع شده و چین، ژاپن، 
كره جنوبی، هند و تركیه یکی پس از دیگری از خرید نفت ایران امتناع 
كردند و حتی پرداخت ها نیز در انتقال با دشــواری مواجه شد. دولت و 
ســازمان برنامه و بودجه در یك نشست خبری و البته طی گزارش های 
متعدد راه های كسب درآمدهای تازه و البته حذف برخی هزینه ها به ویژه 
هزینه های عمرانی را اعالم كردند. دولت و ســازمان برنامه و بودجه نقشه 
تازه ای كشــیدند تا به جای درآمد حاصل از صادرات نفت از محل های 

دیگر پول تامین كنند.
بودجه 98 با فرض فروش بیش از یك میلیون بشکه نفت در روز بسته 
شده بود، با توجه به تحریم های نفتی و لزوم مقاوم سازی بودجه در برابر 
اقدامات تروریســتی آمریکا در حوزه اقتصاد، اعداد بودجه جراحی شد. 
نخست سقف منابع عمومی بودجه 386 هزار میلیارد تومان تعیین شد. این 
سقف در مقایسه با نسخه اولیه 6۲ هزار میلیارد تومان كاهش یافت. دولت 
بخش زیادی از این كاهش سقف را در بخش منابع با تعدیل درآمدهای 
نفتی انجام داد. در بخش مصارف نیز بودجه عمرانی و تا حدودی اعتبارات 
هزینه ای بار كاهش را به دوش كشیدند. دولت برای متوازن كردن منابع 
عمومــی با مصارف، نیازمند ۷6 هزار میلیارد تومان منابع جدید بود. در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دولت اجازه داده شد از 4 محل حساب 
ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، مولدسازی و واگذاری دارایی های دولت 
و انتشار اوراق، منابع جدید را ایجاد كند. بررسی ها نشان می دهد با توجه 
به رقم جدید فروش نفت در بودجه و فروض اعالم شده برای قیمت نفت 
و نرخ ارز، دولت یا باید روزانه ۵۰۰ هزار بشــکه نفت بفروشد یا اگر رقم 
اعالمی معاون سازمان برنامه )3۰۰ هزار بشکه( را مبنا قرار دهد، نرخ ارز 

بودجه را تا حدود ۱۰ هزار تومان تعدیل كند.
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تغییرات بودجه 98 را 
تصویب كرد. البته تصویب این كلیات در جلسات شورای عالی انجام 
شــده است تغییرات كلی شامل 4 جزء می شود: واگذاری دارایی های 
دولت به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی 
به میزان 4.۵ هزار میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسالمی مازاد قانون 
بودجه معادل 38 هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص 
نزد صندوق توسعه ملی به میزان 4۵ هزار میلیارد تومان. البته سقف 
مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشــت از صندوق توسعه ملی 6۲ 
هزار میلیارد تومان است. در نتیجه ۲۱ هزار میلیارد تومان از مجموع 
تغییرات 4 جزئی كاسته می شود و مجموع اضافه شدن منابع معادل 
۷6.۵ هزار میلیارد تومان می شود. میزان كمبود منابع: دولت معادل 
۷6.۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید به بودجه تزریق كرد. این تزریق 
شامل ۲ بخش می شود؛ بخش اول واگذاری و مولدسازی دارایی های 
دولت توسط وزارت اقتصاد به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان است. این 
بخش ذیل »واگذاری دارایی های سرمایه ای« افزوده می شود. اما بخش 
دوم، یعنی فروش اوراق، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، 
همگی به منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی دولت اضافه می كند. 

ناگزیری های یک سازمان



نکته اینجاســت كه با وجود اینکه ۷6.۵ 
هزار میلیارد تومان به مجموع منابع دولت 
افزوده شده، اما كل منابع عمومی دولت با 
افت 6۲.۵ هزار میلیارد تومانی مواجه شده 
اســت. پس باید از منابع قبلی دولت حدود 
۱38 هزار میلیارد تومان كاسته شده باشد. 
عمده این كاهش متعلق به درآمدهای نفتی 
است. بر اساس اطالعات به دست آمده، در 
نسخه جدید بودجه، درآمدهای نفتی دولت 
به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رســیده 
اســت. یعنی دولت پذیرفته كه تقریبا دو 
سوم از درآمدهای نفتی كه در بودجه اولیه 
پیش بینی شده بود، قابل تحقق نیست، اما 
انقباض منابــع محدود به نفت نبوده، بلکه 
از درآمدهای دولت نیز كاســته شده است. 
محاســبات نشــان می دهد كه درآمدهای 
دولــت از ۲38.9 هزار میلیــارد تومان به 
۱96 هزار میلیارد تومان افت كرده اســت. 
هنــوز از اینکه دولت در چــه زمینه ای از 

درآمدهایش عقب نشینی كرده، اطالعی در 
دسترس نیست. مجموعا تنها بخشی از منابع 
بودجه كه با انبســاط همراه شده، واگذاری 

دارایی های مالی است.

  مصارف غیرقابل حذف
بررسی های دولت نشان می دهد حدود 386 
هزار میلیارد تومان از مصارف، غیرقابل حذف 
است. در حقیقت هنگامی كه منابع دولت با 
كسری ۱38 هزار میلیارد تومانی همراه شد، 
دولت مصارف غیرقابل حذف را محاسبه كرد. 
پس از آن مشــخص شد كه دولت به میزان 
۷6 هــزار میلیارد تومان نیاز به منابع جدید 
دارد و از همین رو، پیشنهادهای مذكور در 
افزایش منابع را به شــورای عالی هماهنگی 
اقتصــادی برد. اما دولــت از كدام بخش از 
مصارفش صرف نظر كرده است؟ پیگیری ها 
نشان می دهد كه دولت هزینه های عمرانی اش 

را به 43 هزار میلیارد تومان تقلیل داده است. 
این در حالی است كه در قالب اولیه، میزان 
بودجه عمرانی معــادل 66.8 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شــده بود. پس دولت 3۵ 
درصد از بودجه عمرانی را در ســال جاری 
قطع كرد. اتفاقی كه كم سابقه نبوده است. 
اما تصمیم ســخت دولــت در مورد كاهش 
هزینه هــای جاری بوده اســت، چــرا كه با 
صرف كاهش بودجه عمرانی، كسری منابع 
جبران نمی شد. از همین رو دولت از سرفصل 
هزینه ها نیز به میزان 4۲ هزار میلیارد تومان 
كاست. برای این تصمیم، سرفصل هزینه ها 
به دو بخش تقسیم شد: هزینه های غیرقابل 
اجتناب و هزینه های اجتناب پذیر. دولت دو 
فصــل »جبران خدمت كاركنــان« و »رفاه 
اجتماعی« را به عنــوان هزینه های غیرقابل 
اجتناب انتخاب كرد تا هیچ كاهشی در آنها 
به وجود نیاید، اما سایر فصول هزینه ای شامل 
»استفاده از كاالها و خدمات«، »هزینه های 

اموال و دارایــی«، »یارانــه«، »كمك های 
بالعوض« و »ســایر هزینه هــا« مجموعا به 
میزان 4۲ هزار میلیارد تومان منقبض شدند 
كه به نظر، بیشــترین انقباض در استفاده از 

كاال و خدمات و سایر هزینه ها بوده است.

  300 هزار بشکه
اخیرا حمید پورمحمدی، معاون ســازمان 
برنامه و بودجه اعالم كــرده كه میزان فروش 
نفت 3۰۰ هزار بشــکه در روز است. این عدد 
با نســخه جدید بودجه چــه ارتباطی دارد؟ 
محاســبات انجام شده از نسخه جدید بودجه 
نشان می دهد كه میزان فروش نفت معادل ۵۷ 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
بــرای اینکه از این عــدد، میزان فروش نفت 
حاصل شود، باید نرخ دالر بودجه و قیمت هر 
بشکه نفت مشخص باشد. اگر این اعداد طبق 
نسخه اولیه بودجه در نظر گرفته شده باشند، 

قیمت هر بشــکه نفت معادل ۵4 دالر و نرخ 
میانگین دالر نیز معادل ۵۵44 تومان خواهد 
بود. در نتیجه میزان فروش نفت حدودا معادل 
۵۲۱ هزار بشــکه در روز در نظر گرفته شده 
اســت. اما اگر رقم پورمحمدی را مالک قرار 
دهیم، میزان فروش نفت در حدود 6 میلیارد 
دالر خواهد شد. مقایسه این عدد با حجم ریالی 
درآمد نفتی در نسخه جدید بودجه، نرخ دالر 
تبدیلی را به 9۵۰۰ تومان می رســاند. به هر 
حــال، هر چه میزان فروش نفت از ۵۲۱ هزار 
بشکه در روز كمتر باشد، نرخ دالر تبدیلی نیز 

به 9۵۰۰ تومان نزدیك تر خواهد شد.

  14 درصد به جای 34 درصد
دولت طبق برنامه ششم توسعه، در سال 
جــاری باید 34 درصد از منابع حاصل از 
صادرات نفت، میعانــات گازی و خالص 
صادرات گاز را به صندوق توســعه ملی 
می ریخت، اما در قانون بودجه 98، با توجه 
به كسری های احتمالی در منابع، اجازه 
داده شد تا دولت ۲۰ درصد از درآمدهای 
مذكور را به حساب صندوق واریز كند و 
۱4 درصد باقی مانده به عنوان بدهی دولت 
به صندوق توســعه ملی شناسایی شود. 
این ۱4 درصد كه به عنوان اضافه برداشت 
دولت از صندوق حســاب می شــود، در 
نسخه جدید، حدودا ۱۲.۱ هزار میلیارد 
تومــان خواهد بود. ســقف مجاز دولت 
برای استفاده از منابع صندوق در حالت 
جدیــد، حدود ۲8 هــزار میلیارد تومان 
است. هرچند شــورای عالی هماهنگی 
مقرر كرده كه در صورت نیاز و ضرورت، 
دولت می تواند تا 4۵ هزار میلیارد تومان 
از منابــع صندوق اســتفاده كند. عالوه 
بــر اینها، طبق تبصــره 4 قانون بودجه 
98، بــه دولت اجازه داده شــده تا مبلغ 
۲ میلیــارد و 3۷۵ میلیون یورو از منابع 
ورودی صنــدوق توســعه ملی به صورت 
تســهیالت ارزی با تضمین دولت برای 
مصارف مشــخصی)از جمله تقویت بنیه 
دفاعی، توســعه برنامه های صداوسیما و 
آبخیزداری و آبخوانداری( صرف شود. اگر 
این رقم یورویی را با نرخ نیمایی محاسبه 
ارزی صندوق  كنیم، میزان تســهیالت 
بــه 3۰.8   هزار میلیــارد تومان و اگر با 
نرخ دولتی محاسبه كنیم به ۱۱.۱ هزار 
میلیارد تومان می رســد. جمع همه این 
اعداد نشان می دهد كه برداشت دولت از 
صندوق توسعه ملی در سال جاری حداقل 
۵۱.۲  هزار میلیارد تومان و حداكثر ۷۰.9 

هزار میلیارد تومان خواهد شد.
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نزدیك به هزار كیلومتر مرز مشترک به همراه 
پیوندهای عمیــق فرهنگی، زبانــی و تاریخی، 
افغانستان را برای ایران به همسایه ای خاص و مهم 
تبدیل كرده است؛ اما در این میان 4۰ سال جنگ 
داخلی و تحوالت زیادی كه در داخل این كشور 
رخ داده، سبب شده تا این موقعیت خاص همسایه 
شرقی اكنون برای ایران خاص تر از گذشته باشد.

پس از ۱9 سال اشغال افغانستان توسط آمریکا، 
ایاالت متحده و گــروه طالبان در حال مذاكرات 

صلحی هســتند كه برآیند آن می تواند در آینده 
سیاسی این كشور نقشی پررنگ  ایفا كند. از سوی 
دیگر ناكارآمدی دولت و معضل دائمی امنیت در 
افغانستان با انتخابات ریاست جمهوری این كشور 
در مهر ماه آینده پیوند خورده؛ امری كه به گفته 
ناظران در شــرایط كنونی ممکن است به از هم 

گسیختگی سیاسی در افغانستان دامن بزند.
به موازات همین امر با توجه به تشدید تحریم های 
ایران توسط آمریکا، هم اكنون نقش همسایگان 
ایران برای كاستن از بار این فشارهای حداكثری 
بیش از هر زمان دیگری پررنگ تر شده و به تبع 
افغانستان با توجه به سطح گسترده ای از تعامالت 
سیاسی و اقتصادی كه با ایران دارد، در این خصوص 
از موقعیت ویژه  و منحصر به فردی برخوردار است.  
در این میان برخی از منتقدان معتقدند كه با توجه 

به پتانسیل های فراوان در بسط و گسترش روابط 
میان تهران و كابل، ایران نه تنها تاكنون از مزیت 
ژئواكونومیك افغانستان بهره برداری الزم را به عمل 
نیاروده، بلکه همچون همسایه غربی، یعنی عراق، 
نفوذ سیاسی و امنیتی خود را به مسائل اقتصادی 
و تجاری پیوند نداده است. از همین رو به اعتقاد 
این منتقدان رفته رفته از سطح تاثیرگذاری ایران 
در زمین افغانستان كاسته شده و نمونه هایی از كنار 
گذاشته شدن ایران از تحوالت جاری و مهم این 
كشور مشاهده می شود. در همین راستا، تمامی 
این موارد سبب شده تا  در پرونده پیش رو ضمن 
گفت وگو با صاحب نظران و كارشناســان مسائل 
افغانستان، وضعیت داخلی این كشور، دورنمای 
مذاكرات صلح و نیز روابــط تهران و كابل مورد 

بررسی و مطالعه قرار بگیرد.

محمد     رضا ستاری
عضو هیأت تحریریه

تهران و کابل؛ خیلی دور خیلی نزدیک
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 ژئوپلتیک بحران در افغانستان
در گفت وگو با ابوالفضل ظهره وند سفیر سابق ایران در افغانستان بررسي شد

 ایران در آیینه جنگ و صلح افغانستان
 بایدها و نبایدهاي ایران در زمین افغانستان

ابوالفضل ظهره وند نزدیک به ســي سال در 
سمت هایي همچون سرکنســول و نیز سفیر 
افغانستان حضور داشته  ایران در  تام االختیار 
است. ایشان در گفت وگوي پیش رو با تشریح 
شرایط کنوني افغانســتان و نیز مذاکراتي که 
میان طالبان و آمریکایي ها در دوحه قطر جریان 
دارد، معتقد است که مردم افغانستان در تمامي 
محاسبات 19 سال گذشته کنار گذاشته شده اند 
و دورنماي تحوالت این کشور تداوم منازعات 

را تداعي مي کند. 
با  افغانستان همچنین  در  ایران  سفیر سابق 
بیان اینکه ما امروز شاهد غفلت دولت و تثبیت 
شدن ســناریو بر علیه ایران هستیم، تصریح 
مي کند که در صورت تحقق این ســناریو، ما 
در مرزهاي شرقي خود در معرض تهدید قرار 
خواهیم گرفت. ظهره وند همچنین با بیان اینکه 
ما برنامه اي براي تبدیل ظرفیت هاي سیاسي و 
نداریم،  اقتصادي  موقعیت هاي  به  ژئوپلتیکي 
تاکید مي کند: نقش سیاست باید صیانت بازار، 
تقویت رابطه مبادله، شناسایي فرصت ها، حفظ 
امنیت تجارت و ایجاد مزیت نســبي باشــد، 
ولي اکنون ما فاقد چنین درك و فهم جامع و 

مشترکي هستیم.

آقاي ظهره وند شما به عنوان دیپلماتي که سال ها 
تجربه حضور در افغانستان را به عنوان سرکنسول و 
سفیر تام االختیار در کارنامه دارید، چه ارزیابي از 
مذاکرات صلحي که بین آمریکا و طالبان در دوحه 

قطر در جریان است، دارید؟
ما اكنون شــاهد هشــت دور مذاكرات میــان آمریکا و 
طالبان در قطر بوده ایم كه پیش بیني ها بر احتمال توافق 
دو طــرف تاكید دارد. زیرا هم طالبان و هم ایاالت متحده 
تالش دارند تا قبل از برگزاري انتخابات ریاست جمهوري 
به نتیجه برســند؛ در غیر این صورت كار بســیار دشوار 
شــده و مي توان گفت آنچه تاكنون آمریکایي ها كاشته اند 
به باد مــي رود. آمریکایي ها نیازمند دســتیابي به توافق 
حتي به صورت صوري هســتند كه البته براي آنها نوعي 
بي حیثیتي سیاسي محسوب مي شود؛ زیرا شاهدیم حدودا 
 ۱9 سال حضور نظامي آمریکا در منطقه با هدف سركوب و 

از بین بردن طالبان سرانجام به این نقطه رسیده است. 
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 اتفاقاً سوال اساسي نیز همین است. 
چــرا پس از این همه ســال و با توجه 
به تبعــات و هزینه هایي که این حضور 
نظامي در افغانستان در بر داشته، اکنون 
ایاالت متحده به پاي میز مذاکره با طالبان 

نشسته اسات؟
آنها به توافق با طرف طالب نیاز دارند چون 
آقــاي ترامپ باید بــراي انتخابات ۲۰۲۰ به 
توافقي دست پیدا كند. در مورد طالبان نیز به 
همین صورت است. چنآنچه انتخابات برگزار 
شود با توجه به اینکه طالبان اعالم كرده ما با 
دولت دست نشانده مذاكره نخواهیم كرد، دور 
جدیدي از منازعات نظامي شکل مي گیرد كه از 
این رهگذر كار این گروه را مشکل خواهد كرد.

اینکه چرا آمریکایي ها به این ورطه افتاده اند 
به نوع هدف گــذاري آنها باز مي گردد. آنها با 
ادعاي به وجود آوردن دولت- ملت وارد صحنه 
افغانستان شدند، امري كه نه تنها ملت سازي 
صورت نگرفــت، بلکه دولتي ســازي نیز به 
وضعیتي درآمده كه عماًل در هیچ صحنه اي 

از كشور حضور ندارد.
حــال به جاي اینکه طالبــان و دولت دور 
هم بنشینند، طرف بیروني كه براي برقراري 
 امنیت آمده بود و در سیاســت افغانســتان 
ذینفع نیست، طرف اصلي مذاكره كننده شده 
و دولت عمال روي هواســت. در این ۱9 سال 
بیش از ۱.۲تریلیون دالر هزینه شده و ده ها 
هزار كشته به مردم افغانستان تحمیل شده 
است و كشور از مسیري كه مي باید در حوزه 
اقتصادي طي مي كرد، دور افتاده، به گذشته 
برگذشته و حتي باید گفت ویران شده است. 
وقتــي به این مجموعه بــه همراه میلیون ها 
آواره اي كه به ســمت ایران، پاكستان و سایر 
كشورها روانه شــده اند، نگاه مي كنیم، عماًل 
متوجه شکست آمریکا در صحنه افغانستان 
خواهیم شد. شکســتي كه به جز خسارات 
مادي، جاني و نیز تشــدید ناامني در كارنامه 
اعمال آنها دیده نمي شود. مجموعا آمریکایي ها 
كارنامه روشني در این زمینه ندارند و مي توان 
گفت بلند پروازي هاي آنها كه متوجه مهار و 
كنترل ایران بود اكنون به بن بست رسیده و 

به كابوسي براي آنها بدل شده است.
 اکنون که به وضعیت افغانستان نگاه 
مي کنیم، نارآمدي، شــکاف سیاسي و 
امنیتي کامالً مشهود است.  نیز معضل 
آیا این وضعیت را مي توان به سال هاي 
1994 و زمان دولت نجیب اهلل تشــبیه 
کرد که طالبان توانست از شکاف هاي به 
وجود آمده بهره برداري کرده و حکومت 

خود پایه گذاري کند یا به تعبیري کشور 
را ببلعد؟

از دو جهت این احتمال را ضعیف مي دانم. 
اول اینکه آمریکایي ها تصمیم ندارند از منطقه 
بیرون بروند. آنها خارج نخواهند شد، مگر با زور 
و فشار مردم افغانستان. ولي اینکه تحت عنوان 
جدول زماني خروج با طالبان مذاكره مي كنند 
 مطلبي دیگر اســت. تــا دور هفتم مذاكرات 
پیش شــرط طالبان خــروج كامل نیروهاي 
خارجي بود، ولي به دلیل محدودیت زماني و 
نیز نزدیك بودن موعد انتخابات هر دو طرف 
براي رسیدن به یك توافق عجله دارند. یعني 
مي خواهند به نوعي توافق دســت پیدا كنند 
كه آمریکایي ها تا سال ۲۰۲۰ میزان نیروهاي 
خود را از ۱4 هزار به 8 هزار نفر كاهش دهند. 
در گام اول، كاهش نیروها آن چیزي خواهد 
بود كه طالبان مي تواند بپذیرد و از این زاویه 
آمریکایي ها حاضر نیستند این بخش از آسیا 
كه چین، روســیه و ایران در آن حضور دارند 
را ترک كنند. دومین نکته این اســت كه اگر 
طالبان بخواهد افغانستان را یکپارچه ببلعد، 
باید گفت در گذشته نیز بلعیدني در كار نبود.

طالبان در همان زمان هم با كمك آمریکا و 
نقش تعیین كننده پاكستان روي كار آمد. ما 
شاهد بودیم زماني كه ژنرال مشرف در دهه 
۱38۰ در پاكستان دست به كودتا زد، طالبان 
به یك باره از صحنه افغانستان خاموش مي شود. 
در واقع دستگاه اطالعاتي پاكستان )ISI( نقش 
پیشران در مورد طالبان را بر عهده داشته است. 
من به این پدیده بازي كثیف مي گویم كه 
آمریکایي ها امروز هــم همین بازي را انجام 
مي دهند. در همین راستا داعش را به صورت 
رزرو در صحنه نگه مي دارند تا هم براي مهار 
طالبان یا فروختن این موضوع و استفاده از آن 
به عنوان اهرمي بر علیه روسیه، ایران و چین 
بهره ببرند. نباید مردم افغانستان را فراموش 
كنیم. چون آنها در تمام محاســبات این ۱9 
ساله فراموش شده اند. مردم افغانستان امروز 
تغییر زیــادي كرده اند و دیگر زیر بار طالبان 
و... نمي رونــد. از طرفي احــزاب جهادي با 
اینکه خلع ســالح شده و در سایه قرار دارند 
ولي به دلیل نقش اقوام در محاسبات داخلي 
افغانستان باز كماكان كار ویژه خود را دارند و 
قطعا در شرایطي كه آمریکا و طالبان به توافق 
برسند واكنش نشــان خواهند داد. بنابراین 
من بعید مي دانم به راحتي زیر بار این مسأله 
بروند. به توافق رســیدن طالبان و آمریکا به 
این معني اســت كه آمریکایي ها مي خواهند 
طرحي را كه مورد توافق است عملیاتي كنند. 

امري كه لطمه زننده محسوب مي شود، زیرا 
فرآیند هاي موجود به نوعي محصول توافقات 
بین المللي اســت و این خود شکستي براي 
آمریکایي ها اســت و عمال به ۱8 یا ۱9 سال 
قبل بر مي گردند. من تصور نمي كنم طالبان 
قادر باشد افغانستان را یکپارچه ببلعد و آمریکا 
نیز نمي تواند صحنه افغانستان را ترک كند. اما 
خوابهایي دیده اند تا افغانستان را طالبانیزه كنند 
و جریان هاي ضد ایران را در منطقه مســتقر 
كنند و دور جدیدي از بحران را در افغانستان 
كلید بزنند كه لطمه اصلي آن متوجه ایران، 

روسیه، چین و هند خواهد بود.
 طبق صحبت هایي که شــما مطرح 
 کردید، مــا چند ماه قبــل به صورت 
غیر منتظره اي شاهد رسانه اي شدن خبر 
مذاکرات ایــران و طالبان بودیم. حتي 
آقاي شــمخاني به عنوان دبیر شوراي 
عالي امنیت ملي به افغانستان سفر کرد. 
شما جزو مبتکرین طرح صلح قبرس در 
افغانستان بودید. با توجه به این موضوع، 
امروز ایران در افغانستان چه سیاستي را 

دنبال مي کند؟
در دوره آقاي روحاني ما در شــرایط انفعال 
بــوده و عمال صحنه را از دســت داده ایم. در 
بحث طالبان سناریو توســط آمریکایي ها و 
پاكستان و دیگران شــکل داده و اجرا شده 
است. شرایط ایران به نوعي است كه مشروعیت 
بخش است با اینکه حالتي از انفعال داریم و 
عمال در ســایه قــرار گرفته ایم ولي این یك 
بخش از ماجراســت. بخش دیگر این است 
كه افغانســتان معادالت خود را با ایران عیار 
مي كند. اعتقاد من بر این است كه افغانستان 
و ایران یك روح در دو جسم هستند و هویت، 
تاریخ و فرهنگ مشترک دارند. حتي به نظر 
من پشتون ها به نوعي در حوزه تاریخي زبان 
فارسي مي گنجند و فرهنگي كه در آنجا وجود 
دارد همان فرهنگي است كه در مناطق مرزي 

ایران ساري و جاري است. 
معتقــدم در دولت كنوني نســبت به این 
موضوع غفلت صورت گرفته اســت. ما امروز 
شــاهد تثبیت شدن سناریویي بر علیه ایران 
هستیم. این ســناریو در صورت تثبیت، مرز 
شــرقي ما را در معرض تهدیــد قرار خواهد 
داد. چیني ها به دالیل مختلفي از جمله نوع 
رابطه اي كه با پاكســتان دارند روي منطقه 
سین كیانگ حساسیت داشــته و اسالم آباد 
مي تواند تضمین هایي به آنها بدهد تا طالباني 
كه امروز بر سر كار مي آید مشکلي براي آنها 
27نداشته باشد. روس ها نیز نگران نیستند چون 
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طالبان نوعي رگه هاي جریانات كمونیســتي 
خلــق را در خود دارد كــه ظاهر آن طالب و 

باطنش سکوالر است. 
بخش عمده اي از طالبان داراي گرایشــات 
فرقه اي مختلف است كه به صورت مغلمه اي 
در آمده و براي نیروهاي منطقه اي قابل استفاده 
اســت. ولي در مورد ایران من بین طالبان و 
داعش جدایي نمي بینــم. آنها مي توانند در 
شرایط خاصي به راحتي با هم مخلوط شوند 
و پرچم جدیدي را باال ببرند. این از خطرات 
جدید منطقه است كه آبشخور آنها یکي بوده 
و توســط آمریکا و انگلیس مهار و مدیریت 

مي شوند.
 در برخي از آمارها گفته مي شود که در 
آسیاي مرکزي جریان داعش طرفداران 
زیادي دارد. حتي گفته مي شود که تنها 
در ازبکستان نزدیک به چهارصد هزار 
از سوي  دارد.  ســمپات داعش وجود 
دیگر شاهدیم که طي روزهاي گذشته 
طالبان با مقامات ازبکستان مالقات هایي 
را داشته است. آیا این موضوع نمي تواند 
دورنمایي از منازعات در مرزهاي جنوبي 

روسیه باشد؟
من بر حسب شناختي كه از دیرباز از منطقه 
و حوزه هاي میداني دارم، ازبکستان و آسیاي 
میانه را در حالتي از رزرو براي جریانات مختلف 
مذهبي مي بینم. اگر تفکر شیعي و تفکر انقالب 
اســالمي به آن منطقه برود پذیرش باالیي 
خواهند داشت، چون زیرساخت فرهنگي آنها 
فرهنگ قدیم ایران است. ولي اگر ایران در سایه 
باشد، این ظرف خالي توسط جریانات وهابي و 
سلفي پر خواهد شد.اگر ایران در قفقاز حضور 
داشــت قطعا چچن ها وضعیت دیگري پیدا 
مي كردند. ولي جلوتر از ما وهابي ها، سعودي ها 
و حتي اخواني ها به آن منطقه مي روند و آن 
منطقه پشتیباني براي تولید جریانات داعشي 
براي حضور در ســوریه مي شود. امروز نیز در 
منطقه تاجیکستان و ازبکستان تا قرقیزستان 
و قزاقستان دره فرغانه را دارید. این دره چند 
صد كیلومتر است و آنطور كه گفته مي شود 
جمعیتي باالي چند میلیون را در بر مي گیرد. 
مــن افراد این منطقه را از نزدیك مشــاهده 
كــرده ام. افرادي كه قرائت خاصي از اســالم 
داشــته و مي توان گفت كه شناخت عمیقي 

از آن ندارند. 
 اگر جریاناتي كه متوجه منطقه هســتند 
بــه این منطقه ورود كنند، عــالوه بر بر هم 
خوردن معادالت منطقه، براي چین و منطقه 

سین كیانگ نیز مشکالتي ایجاد خواهد شد.

همیــن امروز نیز مســلمانان اویغور چین 
در اردوگاه هاي كار كنترل مي شــوند و گفته 
مي شود زنداني هستند. قطعا داعش و طالبان 
و گروه هایــي كه به دنبال خالفت اســالمي 
هستند، خلفاي این مناطق را بطور مشخص 
تعیین كرده اند. حتي براي خراسان نیز خلیفه 
تعیین شــده است، ولي امروز این صحبت ها 

منتشر نمي شود.
 طالبان جریاني مدیریت شونده و تاثیرگذار 
براي كل منطقه است. با اینکه مواضعي اعتماد 
برانگیز اتخاذ مي كنند، اما جریاني ضد فرهنگ و 
ضد شیعه هستند كه عالوه بر گرایشات قومي و 
پشتوني، الیه هاي مختلفي از گرایش هاي سلفي 
و اخواني نیز در آنها دیده مي شود. چهره چنین 
جریاني در فلوجه عراق دیده شد و تکرار آن در 
افغانستان خواهد بود. افغانستاني كه اساسا به 
دالیل مختلف زمینه پذیرش این جریان ندارد 
و این زمینه در افغانستان ضعیف تر از سوریه 
است. اگر سوریه و عراق را با افغانستان مقایسه 
كنیم باید بگوییم در آن كشورها بستر وجود 
داشت، ولي اینجا مسأله فرهنگ ایراني مطرح 
است. در این منطقه قرن ها شیعه و سني در 
كنار هم زندگي كرده اند و حتي با هم وصلت 
مي كنند. همچنین منازعات فقط قومي بود ولي 
امروز آمریکایي ها به دور جدیدي از منازعات 

در منطقه شکل خواهند داد. 

 مي توان به این مسأله تداوم منازعات 
گفت؟

قطعا همین طور است. گفته مي شود صلح، 
ولي صلح از چه منظري ؟ آنچه در منطقه صلح 
خوانده مي شود از نظر آمریکایي ها تروریست 
است و آنچه كه آمریکایي ها صلح مي خوانند 
از نظر ما بحران اســت! صلح و جنگ در یك 
پارادایم فکري مشترک مي تواند معني واحدي 
داشته باشــد. آمریکایي ها براي تداوم حضور 
خود به بحران هاي مدیریت شــونده احتیاج 
دارند. آنها براي برقرار كردن صلح در منطقه 
نیامده اند، بلکه آمده اند در این بخش از آسیا 
استقرار پیدا كنند تا تهدیداتي را كه به صورت 
بالقوه و بالفعل برآورد مي كردند، مهار و امحا 
كنند. از این رو افغانستان به اردوگاهي نظامي 
براي آمریکایي ها تبدیل شد و بحث آنها بیرون 
از افغانســتان است. افغانستان اهمیتي براي 
آمریکا نداشت درحالي كه اتوپیاي )آرمان شهر( 

پاكستان تصرف افغانستان است.
با توجه به شرایطي که توصیف  حال 
کردید، برخي از کارشناســان مشکلي 
که ایران در عراق با آن دست به گریبان 
است را به افغانستان نیز تعمیم مي دهند. 
یعني معتقدند که با توجه به نفوذ سیاسي 
و امنیتي ایران در افغانســتان، ما هنوز 
نتوانســته ایم از این نفــوذ به منظور 
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استفاده  اقتصادي  مزیت هاي  گسترش 
کنیم. نظر شما در این رابطه چیست؟

دقیقــا درســت اســت. وقتــي از نفوذ و 
ظرفیت هاي ژئواستراتژیکیصحبت مي كنیم، 
منظور ما این است كه باید این موارد به مولفه ها 
و متغیر هاي قابل اندازه گیري تبدیل شــود. 
شما در مقطعي هزینه مي كنید و آمریکایي ها 
مي آیند و بهره مي برند.آنها كه براي آرمان هاي 
آزادیخواهانه خود نیامده اند. آنها براي ارتقاي 
موقعیت، تثبیت بازار، حذف رقبا و دستیابي 

به منابع آمده اند.
از ایــن رو ما نیز باید نوع نگاه خود را تغییر 
داده و منافع مادي و اقتصادي را در یك معادله 
متوازن كه ضرري براي طرفین نداشته باشد، 

تعریف و عملیاتي كنیم. 
امروز افغانستاني ها بطور كامل پذیراي این 
مســأله هستند. ما بخش تکنولوژي و بازار را 
داریم و آنها منابع را. پس الزم اســت به یك 
نسبتي سر آنها توافق شود. درحالي كه امروز 
آمریکایي ها شبانه روز در حال حفاري و بردن 
منابع افغانستان هســتند، ما هنوز برنامه اي 
براي تبدیل ظرفیت هاي سیاسي و ژئوپلتیکي 
به موقعیت هاي اقتصادي نداریم. شما شاهد 
هستید كه مثالً در خصوص سوریه با توجه به 
گرایش هایي كه نسبت به كاالي ایراني وجود 
دارد، ما اكنون در بین هشــت كشور در رتبه 

آخر قرار داریم. این نشان مي دهد ما قابلیت 
نداریم و اتاق بازرگاني ما نیز در شرایط گذشته 
خویش درجا مي زند. باید بین این دو موقعیت 
پلي بزنیم. اساسا نقش سیاست باید صیانت 
بازار، تقویت رابطه، شناسایي فرصت ها، حفظ 
امنیت تجارت و ایجاد مزیت نسبي باشد. ولي 
اكنــون ما فاقد چنیــن درک و فهم جامع و 

مشتركي هستیم. 
مشاهده كنید، چین اســتراتژي بلندمدت 
توسعه خود را بر پایه توسعه زیرساختها در راه 
ابریشم جدید به كار مي گیرد و در این استراتژي، 
ماشین نظامي، فرهنگي و تجاري این كشور با 
هم كار مي كند. ماشیني كه همه چیز آن با هم 
مي خواند. این بازي برد- برد است. چون وقتي 
خط لوله را كشیدید نباید بحراني رخ بدهد و این 
خط لوله نباید قطع شود، چرا كه بحث منابع 
مشترک مطرح است. به این ترتیب نقاطي كه 
دیپلماسي باید روي آنها تمركز كند مشخص 
مي شوند. در حقیقت دو طرف به نوعي اهداف 

روشن و مشخصي با هم دارند.
با این اوصاف اكنون كسي دلیل حضور آمریکا 
در منطقه را نمي داند و متاسفانه مقامات منطقه 
نیز نسبت به شرایط كنوني هوشیار نیستند. به 
این ترتیب ما، فرصت چابهار را نیز براي تثبیت 
نفوذ خود در افغانستان از دست خواهیم داد. 
نمي توان براي تاجري كه با افغانســتان كار 
مي كند، وزارت خارجه مستقلي تشکیل داد، 
بلکه الزم است دورنما، فرصت ها و تهدیدهاي 
موجود به خوبي رصد شود تا تجار با اطمینان 
وارد صحنه شــده و از حمایت خود مطمئن 

شوند. 
براي تجارت با اروپا شما به طور معمول برآورد 
ســودي باالتر از دو تا سه درصد ندارید، حال 
آنکه در افغانستان مي توان تا بیش از ۵۰ درصد 
نیز دورنماي كسب سود را مدنظر داشت. شما 
نگاه كنید اكنون چیني ها در منطقه عینك 
با وجود حوادثي كه براي آنها وجود داشــته، 

سال هاست كه فعال هستند.
به همین دلیل است كه من نسبت به نحوه 
كار اتاق بازرگاني و سیاست خارجي نقد دارم. 
آنهــا گویي در این فضا نیســتند. از آنجا كه 
برنامه درستي وجود ندارد، نسبت به ارتباط 
این بخش ها با هم نگاه متوازني موجود نیست. 
افرادي با تجربه مشابه من مي توانند به فعاالن 
اقتصادي در حوزه افغانستان كمك كرده مثال 
بگویند كه به كجا رفته و چه كسي را مالقات 
كنند. شــما اگر بخش امنیتي و سیاسي را 
نبینید، بخش اقتصادي جوابگو نخواهد بود و 
نمي توانید به سادگي بازار را به دست بیاورید. 

براي شناخت بازار باید زحمت زیادي كشید. 
مگر چیني ها چه كاري انجام مي دهند؟! این 
مشکل به سطوح تصمیم سازي، تصمیم گیري 
و عناصري بر مي گــردد كه در این بخش ها 
تصمیم مي گیرند. افغانستان براي ما همچون 
ماهي در آب اســت و دامنه حركت ما در آن 
منطقه بسیار باالست. افغانستان از ایران جدایي 
ناپذیراست. اكنون حدودا 3 میلیون افغانستاني 
در ایران حضور دارند. در مجلس افغانستان و در 
دفتر رئیس جمهوري این كشور و در سمت هاي 
دیگر افرادي هستند كه در ایران زندگي، كار، 
تحصیل كرده یا همسر ایراني دارند. افغانستان 
و عراق متفاوت هستند و سیاستگذاري ها در 

این مورد باید متفاوت باشد.
 كساني مي توانند در این حوزه اثر گذار باشند 
كه نگاه ملي، نــگاه كالن و نگاه ژئوپولتیکي 
داشته باشــند، اما شاهدیم كه اكنون نگاه ها 
جناحي، بســته و موردي است. پس قطعاً با 

چنین رویکردي به نتیجه نخواهیم رسید. 
 براي رفع این معضل چه باید کرد؟

باید دید در هر مقطع زماني، چه شخصیتي، 
چه ادبیاتي و چه گفتماني و در چه فرآیندي 
مورد پذیرش است . نمي توان دیر آمد و زود 
به آنچه كه در تصور داریم رسید . متاسفانه 
در اینجا اهمیتي به تجربه و كار كارشناسي 
داده نمي شود. براي شکل دهي به روندهاي 
درست حتي اگر تمایالت فردي و جناحي نیز 
با فرآیندهاي كاري سازگاري نداشته باشد باز 
به خاطر منافع ملــي و بلندمدت در برخي 
از مراحل باید از نظرات كارشناســي تمکین 
كرد. متاســفانه ما هیچ توجهي به شناخت 
و بررســي بازار نداریم، اینکه هر بازاري چه 
مي خواهد و موقعیت هاي ما در آن بازار باید 
چگونه مهندسي و محقق شود ؟! شرایط ما 
در عراق نیز با همین معضل مواجه اســت و 
این درحالي اســت كه به عنوان فرصت هاي 
در اختیار این همه شیعه و كرد در این كشور 
وجود دارد كه هویت خود را همچون افغانها 
در اشــتراک با ما ارزیابي مي كنند وقتي در 
این حوزه ها نمي توانیم كار كنیم چه انتظاري 
است كه در حوزه آمریکاي التین بتوانیم كار 
كنیم؟ این مسائل قابل حل است و باید حل 
شود. در این حوزه مشکل آمریکا نیست، بلکه 
مشــکل اصلي نگاه جزمي برخي از افرادي 
است كه با ژست كارشناسي وارد مي شوند، 
اما نه كارشناس هستند و نه صالحیت انجام 
كار را دارند. در نتیجه فرآیند آشفته اي ایجاد 
مي شود كه در این آشفتگي نمي شود سره را 

از ناسره تشخیص داد.



در گفت وگو با دبیر سابق میز افغانستان در دانشگاه عالي دفاع ملي بررسي شد

عدم قطعیت هاي سیاسي در زمین افغانستان
 زمان تغییر پارادایم امنیتي به راهبرد ژئواکونومیک در افغانستان

 مسأله افغانستان مسأله روز ایران است

 ما امروز شاهد مذاکرات میان آمریکا 
و طالبان به منظور دســتیابي به صلح در 
افغانستان هستیم. سوال این است که پس 
از 19 ســال حضور نظامي ایاالت متحده و 
افغانستان، قرار است صلح  متحدانش در 
از چه منظري ایجاد شــود؟ موضوعي که 
همچنــان دولت کابل در آن حضور و تاثیر 

چنداني ندارد.
ایــن امر را باید فــارغ از تحلیل هاي روزمره به 
صورت جدي مورد بررسي قرار دهیم. پس از ۱8 
سال حضور نظامي آمریکا در افغانستان در ابتداي 
كار كه فاز عملیات نظامي بود، حکومت طالبان 
سقوط كرده و طي فرآیند مذاكرات »بن« در آلمان 

دولت جدید افغانستان شکل گرفت.
اما در ۱8 سال گذشته شاهد بودیم كه آمریکا 
نتوانست در حوزه نظامي و اجتماعي اهداف اولیه 
خود در رابطه با طالبان را پیش ببرد. بر اســاس 
آمار هاي اعالم شــده بیــش از ۵۰درصد خاک 

 افغانســتان در اختیار طالبان اســت و این صرفا 
به واسطه قدرت نظامي و موقعیت چریکي طالبان 
نیســت، بلکه تا حدود زیادي طالبان و تفکر این 
گــروه در این جامعه طرفدار داشــته و جریاني 
جا افتاده محســوب مي شــود. در واقع جامعه 
افغانستان شکل اســالمگرایي خود را با طالبان 
پیدا كرد. امروز نظرســنجي كه از چهار دانشگاه 
برتر افغانستان صورت گرفته، نشان مي دهد كه 
در میان دانشــجویان بیش از ۵۲ درصد امارت یا 
خالفت اسالمي را ساز و كار مناسبي براي پیش 
برد سیاست در افغانستان مي بینند. وقتي این تفکر 
وجود دارد شما نمي توانید آن را با قدرت نظامي 

سركوب كنید.
همین شرایط است كه منجر به گیر افتادن آمریکا 
و پرداخت هزینه هاي گزاف در افغانســتان شده 
است. مذاكرات صلح از طرف آمریکا این معني را 
دارد كه بار امنیتي، اقتصادي و نظامي بر دوش آنها 
را به شدت كاهش داده و فرآیندي را كه به امري 

هر روزه در سیاست افغانستان تبدیل شده، متوقف 
مي كند. همچنین با نفوذي كه ایاالت متحده در 
افغانستان دارد، این امکان براي آنها فراهم مي شود 
تا منافع خود و بحث هاي سیاسي مربوط به چین، 

روسیه و ایران را مدیریت كنند. 
بنابراین، پیشــرفت پروژه صلح را باید از منظر 
آمریکایي ها دید كه منافع اقتصادي و راهبردي 
دارند.از منظر دیگر منافع ایران مطرح است كه ما 

را با بازیگران دیگر روبرو مي سازد. 
ما نفوذ باالیي در افغانستان داشتیم كه در 
كنفرانس بن شاهد نمونه بارز آن بودیم. ولي 
این نفوذ به مرور تحلیل رفت. در این خصوص 
دالیل متعددي مطرح مي شود. تبلیغات علیه 
مــا و همچنین رویکردمان باعث از دســت 
دادن این نفوذ و تاثیر گذاري شد. شاهدیم كه 
ایران به عنوان بازیگري مهم از فرآیند صلح 
افغانستان حذف شد. این وضعیت عالوه بر 
جبر، با اشتباهات خودمان نیز پیوند خورد تا 

آرش صفار پژوهشگر روابط بین الملل 
و دبیر ســابق میز افغانستان، هند 
و پاکســتان در دانشگاه عالي دفاع 
بخش هایي  در  ایشــان  است.  ملي 
از گفت وگوي پیش رو با اشــاره به 
رفتن  تحلیل  موجــب  که  عواملي 
معادالت  در  ایران  اثرگذاري  و  نفوذ 
افغانســتان شده اســت، توضیح 
مي دهد: دیــدگاه تصمیم گیرندگان 
و  نیست  ژئواکونومیک  ما دیدگاهي 
را ژئوپولتیک مي بینند.  بیشتر فضا 
در نتیجه ما در افغانستان براي ورود 
مشکل  اقتصادي  زیرساخت هاي  به 
داریم و همچنین بروکراسي درستي 
همین  به  ندارد.  وجود  تجارت  براي 
دلیل پتانسیل رابطه محدود مي ماند. 
از طرف دیگر مــا فکر مي کنیم که 
باید تنها از طریق مجاري سیاســي 
نفوذ خود را در جامعه افغانســتان 
آنکه شاهدیم  گسترش دهیم. حال 
از بازه زماني کنفرانس بن تا دوران 
حاضر برخي از مهم ترین مزیت هاي 
فرهنگي ایران در افغانستان در حال 

تحلیل رفتن است.
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رویکرد نخبگان افغانستان را نسبت به ایران 
تغییر دهد.ما اكنون بعد از به قدرت رسیدن 
آقاي اشرف غني، شاهد پشتونیزه شدن جامعه 
افغانستان نیز هستیم كه نفوذ ایران را تخریب 
كرد. هر چند ایران به مذاكرات دعوت شد، 
ولي سیاست وزارت خارجه این بود كه چون 
دولت افغانستان به طور مستقیم در مذاكرات 
دخالتي ندارد، ما دولت كابل را دور نمي زنیم 
و در این مذاكرات نیز شركت نمي كنیم. شاید 
این رویکرد اصولي باشد، ولي اینکه تاثیرات 
آن در راســتاي منافع ما چگونه است محل 

سوال است!
 چرا طالبان در تمام مدت اصرار داشت با آمریکا 
مذاكره كند نه با دولت افغانستان؟! بخشي به این 
دلیل است كه دولت را دست نشانده مي داند و آن 
را به رسمیت نمي شناسد. ولي بخشي به این دلیل 
است كه طالبان نیز مي داند دولت بازیگر اصلي و 
تعیین كننده میدان نیست، بنابراین نگاه ما نسبت 
به مذاكرات شــاید از لحاظ اصولي درست باشد 
ولي باید بپذیریم كه دولت افغانســتان بازیگري 
تعیین كننده نیست. مساله دیگر پاكستان است و 

شرایط امروز به نفع این كشور است.
 پاكســتان از ابتدا حمایت هاي گسترده اي از 
طالبان به عمل آورده و امروز نیز با به رســمیت 
شناختن این گروه در قالب مشاركت در دولت یا 
تبدیل شدنش به حزبي سیاسي، نیرویي جاافتاده 
و تحت حمایت در سیاســت افغانستان خواهد 
داشــت.یکي از شــروط طالبان خروج از لیست 
تروریستي آمریکا اســت و به نظر مي رسد این 
نفوذ و تاثیر گذاري پاكستان را به امري نهادینه در 

سیاست افغانستان تبدیل مي كند.
 گرچه چشــم اندازي براي آنکه تحقق این 
هدف منجر به صلح در افغانســتان شــود یا 
نه مورد تردید است، زیرا پاكستاني ها مساله 
افغانستان را به موضوع كشمیر پیوند مي زنند 
و این دو را با هم مي بینند. بازیگر دیگري كه 
باید سیاست او را بررسي كرد هند است. آقاي 
خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان 
در حین مذاكرات با طالبان، سفري یك روزه 
به دهلي نو داشت. هند به تعبیري تنها كشوري 
بود كه تا به امروز به هیچ عنوان طالبان را به 
رسمیت نشناخته است. یعني در شرایطي كه 
ایران، روسیه، چین و آمریکا به نوعي طالبان را 
پذیرفته و با این گروه كار مي كنند، هند از این 
قاعده مستثني است. در واقع به نظر مي رسد 
به دلیل رابطه پاكستان با طالبان، هند به هیچ 
عنــوان حاضر به پذیرش ایــن گروه و نقش 
آفریني آن در سیاســت افغانستان نیست. از 
سوي دیگر شاهد هستیم كه روس ها نیز تا چند 
سال قبل بطور جدي با طالبان كار مي كردند و 

نفوذي سنتي در افغانستان دارند.

 آیا این تحلیل صحیح است که گفته 
مي شود حتي بخشي از نیروهاي طالبان از 

کمونیست هاي سابق هستند؟
دقیقا همین طور است. هر چند باید جزئیات دقیق 
این مساله را از منابع اطالعاتي كسب كرد، ولي این 
موضوع بسیار جدي است. باید گفت كه طالبان امروز 
با طالبان دیروز كامال متفاوت است و سران طالبان 
این نکته را در سیاســت هاي خود اعالم مي كنند. 
اخیراً یکي از آنها گفته بود ما اشتباهات گسترده اي 
در دوره امارت اسالمي داشتیم و شرایط تغییر خواهد 
كرد. نمونه دیگر اجالسي بود كه در روسیه برگذار 
شد و طالبان با تیمي شركت كرد كه چند خانم با 
تسلط به زبان خارجي در آن عضو بودند. در نتیجه 
اكنون طالبان با گروهي كه سابقاً مي شناختیم فرق 
دارد. نکته دیگر این است كه طالبان امروز پدیده اي 
واحد نیســت. در این گروه عالوه بر گرایش هاي 
رادیکال اسالمي، بعضا رویکردهاي غیر اسالمي نیز 
مشاهده مي شود. امروز شاهدیم كه یکي از مواضع 
صریح طالبان خروج نیروهاي اشــغال گر از خاک 
افغانستان است، امري كه با هر منطقي حتي از منظر 

نیروهاي سکوالر نیز حمایت مي شود.
بنابراین نمي توانیم بگوییم با طالباني منسجم 
و یکپارچه روبرو هستیم، زیرا در حین مذاكرات 
ما شــاهد بمب گذاري از سوي بخش دیگري از 
نیروهاي طالبان در افغانستان هستیم. از سوي 
دیگر مي بینیم كه روسیه نیز در این پروسه دخیل 
است. آنها با اجالس مسکو فرآیندي را شروع كردند 
كه با دعوت از كشورهاي مختلف از جمله ایران در 
پي در انداختن مسیر صلح روسي بودند؛ امري كه 
به نظر مي رسد امروز از آمریکایي ها عقب تر هستند.

همچنین ما بازیگــران مختلف با رویکردهاي 
متفاوت نسبت صلح را در افغانستان داریم كه حتي 
به نظر مي رسد در میان خود طالبان نیز این موضوع 
صدق مي كند. در نتیجه مي توان گفت كه رویکرد 
هسته مركزي طالبان جزو عدم قطعیت هاي بزرگ 

فرآیند صلح محسوب مي شود.
 ما امروز با بحث خروج نیروهاي آمریکایي 
از افغانستان مواجه هستیم. با توجه به پیش 
زمینه حضور و خروج نیروهاي آمریکایي در 
نقاط مختلف دنیا به خصوص پس از جنگ 
جهاني دوم، ما شــاهدیم که مثالً در کره، 
ویتنام، کامبوج، گواتماال، نیکاراگوئه و حتي 
عراق و افغانستان نتیجه کار تا حدود زیادي 
حداقل در ظاهر با اهداف آمریکایي ها مغایر 
در آمد. آیا مي تــوان گفت این فرآیند بار 
دیگر مانند خأل خروج نیروهاي شوروري 
از افغانستان بستر مجدداً را براي تشکیل 

حکومت طالبان آماده خواهد کرد؟
به نظر من این امکان وجود دارد ولي نه به شکل 
سابق. زیرا سایر بازیگران دیگر منتظر نمي مانند 
كه دولت افغانستان به هر شکلي سقوط كند. هر 

چند همــه پذیرفته اند كه طالبان باید در دولت 
بعدي شریك باشد، ولي یکدست شدن حاكمیت 
و طالباني شــدن آن مورد پذیرش نیست. تنها 
گزینه اي كه از این اتفــاق حمایت خواهد كرد 
پاكستان اســت. اگر در این شرایط قرار بگیریم 
احتماال با حمایت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي 
در مقابل طالبان ایستادگي خواهد شد كه این امر 
خود به معني تداوم بي ثباتي در افغانستان است.

 در این میان ما براي نخستین بار بود که 
شاهد رسانه اي شدن مذاکرات ایران با طالبان 
بودیم. ما در این گفت وگوها با طالبان به دنبال 

چه هستیم؟
ایران نیز بنا به فراخور شــرایط در مواقعي به 
صورت جدي با طالبان وارد گفت وگو شده است. 
یکي از نارضایتي هاي كنوني دولت و جامعه نخبگان 
افغانستان نیز از ایران به همین موضوع باز مي گردد، 
چرا كه آنها چنین مساله اي را در جهت تضعیف 

دولت كابل برداشت مي كنند.
از دو منظر مي توانیم به این مساله نگاه كنیم. 
اولیــن دغدغه جدي ما داعش در افغانســتان و 
آسیاي میانه است. اطالعات موجود نشان مي دهد 
كه داعش در افغانستان قدرتمند و پایگاه هاي آن 
به عنوان مركز عملیات فعال است. بنابراین یك 
بخش از مذاكرات ایران با طالبان، استفاده از این 
گروه براي مقابله با داعش اســت. یعني اینکه از 
جهت گیري اسالم گرایي رادیکال به سمت داعش 
جلوگیري شود و حداقل در قالب طالبان بماند. 
زیرا طالبان هرگز خالفت گرا نبوده، اما داعش با 
ادعاي خالفت خود براي ما به عنوان یك كشور 
شیعه، به شکل مشخصي تهدید كننده خواهد بود.
همچنین طالبان به لحاظ نظامي براي مقابله 
جدي با داعش، توانمندتر از نیروهاي رسمي نظامي 
افغانستان است. از منظر دوم ما قصد داریم كه از 
طریق مذاكره با طالبان در فرآیند صلح تاثیرگذار 
بوده و میز مذاكرات را خالي نگذاریم تا به صورت 

كامل از این پروسه حذف شویم.
شاید بتوان از این اقدام به نوعي به عنوان قدرت 
نمایي ایران در فرآیند صلح نام برد. ما مي خواستیم 
ایــن پیام را اعالم كنیم كه با طالبان نیز ارتباط 
داریم و به طور جدي مي توانیم ایاالت متحده را 
در افغانســتان تحت تاثیر قرار بدهیم و بر پروژه 
صلح تاثیر بگذاریم. ولي به نظر من مهم ترین مورد 

نگراني ایران از داعش است.
 تا اینجاي بحث ما موضوع نفوذ سیاسي 
و رابطه خود با افغانستان را بررسي کرده ایم. 
از منظر اقتصادي این روابط چگونه است؟ 
آیا ما توانسته ایم از این نفوذ سیاسي، مزیت 

اقتصادي هم ایجاد کنیم؟
اطالعــات من به قبل از دوران تحریم ایران بر 
مي گردد و بعد از تحریم آمار قابل اتکایي به چشم 
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في مابین وجود دارد. در این رابطه بخش اقتصادي 
وزارت خارجه اعالم كرده كه این حجم از تجارت 

بعد از برجام رشد داشته است.
 ما بزرگترین صادركننده و اولین شریك تجاري 
افغانستان بودیم. تراز تجاري مطلقا مثبت و به نفع 
ما است. این موضوع به خودي خود اهمیت داشت. 
از طرف دیگر موضوع بر سر این است كه در شرایط 
فعلي و در دوران تحریم، افغانستان براي ما اهمیت 
دارد. ما مي توانیم اكنون و در شــرایط تحریم از 
طریق شركت هاي ایراني فعال در افغانستان، اقالم 

مورد نیاز خود را تهیه كنیم.
از طرف دیگر در بحث درآمد ارزي به افغانستان 
نیاز داریم. بر اســاس برخي اخبار تا روزي ســه 
میلیون دالر از هــرات وارد ایران مي كنیم. این 
شرایط به خصوص در زمان آشفتگي بازار ارز براي 

ما موضوعي مهم تلقي مي شود.
از سوي دیگر افغانستان نیز به این مبادالت نیاز 
دارد. چهل سال جنگ چیزي براي این كشور باقي 
نگذاشته است. تمام تولیدات ما در افغانستان مورد 
نیاز است. ما توانسته ایم جاي پاكستان را بگیریم. 
این دیدگاه در جامعه افغانستان وجود داشت كه 

كاالهاي ایراني از پاكستاني با كیفیت تر است.
با تمام این شرایط ما در افغانستان مشکالت زیر 
ساختي داریم و همچنین بروكراسي درستي براي 
تجارت وجود ندارد. به همین دلیل پتانسیل رابطه 
محدود مي ماند. از طرف دیگر ما فکر مي كنیم كه 
باید تنها از طریق مجاري سیاسي و اقتصادي نفوذ 
خود را در جامعه افغانستان گسترش دهیم. حال 
آنکه شاهدیم از بازه زماني كنفرانس بن تا دوران 
حاضر، برخي تظاهرات هاي اعتراض آمیز علیه ایران 

در افغانستان صورت گرفته است.
درحالي كه ما میزبان حدوداً 3.۵ میلیون افغانستاني 
در ایران هســتیم، ویژگي هاي فرهنگي و تاریخي 
مشترک داریم و دانشــجویان افغانستاني در ایران 
درس مي خوانند، اما هیچکدام از این مزیت ها نه تنها 
نتوانسته نفوذ فرهنگي ما را در افغانستان تثبیت كند، 
بلکه اتفاقاً اكنون با تحلیل رفتن آن نیز مواجه هستیم.
دیدگاه تصمیم گیرندگان ما دیدگاهي ژئواكونومیك 
نیست و بیشتر فضا را ژئوپولتیك و امنیتي مي بینند. 
ما افغانستان را بیشتر میداني براي رقابت با آمریکا 
مي بینیم. امروز هند با اینکه در اقتصاد افغانستان 
فعال است بحث هاي سیاســي خود را نیز پیش 
مي برد. هند پروژه هاي سد ســازي خود را بر روي 
رودهایي كه آب آن به پاكستان جاري مي شد پیش 
مي برد. هند ظرفیت سرمایه  ذاري در افغانستان را 
دارد ولي ما توان ســرمایه گذاري در افغانستان را 

نداریم و نمي توانیم با هند رقابت كنیم.
 یعني از منظر رقابتــي نیز اکنون در 

افغانستان با چالش مواجه هستیم؟
بله، ما توان رقابت نداریم؛ همانطور كه در عراق 
نیز به جز بحــث گاز وبرق در حوزه محصوالت 

مصرفي از تركیه و چین عقب تر هســتیم. این 
ســاختار و توان اقتصادي ما اســت، ولي مساله 
افغانستان مساله روز ایران است و باید در بحث هایي 
كه پتانسیل داریم به زیرساخت هاي افغانستان 
مانند بخش انــرژي ورود كنیم، وگرنه در بحث 
فروش كاالهاي مصرفي به افغانســتان نه توان 
مقابله با هند را داریم و نه مي توانیم با چین رقابت 
كنیم. درحالي كه هنوز چین به صورت معناداري 
وارد بازار افغانستان نشده است. اگر فکر كنیم پروژه 
صلح پیش مي رود و به هر شکلي موجب افزایش 
ثبات مي شود، افغانستان جزو جاهایي خواهد بود 
كه چین به شکلي جدي وارد آن خواهد شد و ما 

دیگر چه كاري مي توانیم انجام بدهیم؟!
 جایگاه امروز ما بســیار متزلزل است. در مورد 
عراق تجربه نشــان داده كــه وقتي آمریکایي ها 
مي بینند كه ایران نقشــي جــدي در برخي از 
حوزه هاي زیرساختي عراق دارد، ناچار مي شوند 
كه با وجود سیاست فشار حداكثري كوتاه آمده و 

ایران را وارد معادالت جدي كنند.

این مساله در مورد افغانستان نیز دیده شد. پروژه 
بندر چابهار در اوج فشارهاي آمریکا از تحریم ها 
معاف شــد. اگر ما در زیر ســاخت هاي اقتصاد 
افغانستان نقشي جدي داشته باشیم به شکلي كه 
بتوانیم ثبات افغانستان را تحت تاثیر قرار بدهیم، 
آنها مجبور مي شــوند این فاكتور را در معادالت 

خود وارد كنند.
 اکنون موضوع انتخابات افغانستان که 
قرار است اوایل مهر ماه انجام شود نیز در 
معادالت آینده این کشور و روابط ما با کابل 
از اهمیت زیادي برخوردار است. اکنون ما 
شاهد یک شکاف سیاسي معنادار در ساختار 
حکومت افغانستان هستیم و از سوي دیگر 
نیز نتایج یک نظرسنجي نشان مي دهد که 
در حدود 58 درصد مردم به دالیل مختلف 
نظیر نارضایتي و تــرس از طالبان اعالم 
کرده اند که در انتخابات شرکت نمي کنند. 
شما دورنماي این انتخابات و تاثیر آن را در 

فضاي افغانستان چگونه ارزیابي مي کنید؟
انتخابات قرار بود در فروردین ماه برگزارشــود كه 
به دلیل بي ثباتي و مجموع مسائل افغانستان به بعد 

موكول شد. دولتي كه از انتخابات بر سركار مي آید، 
نمي تواند ثبات داشته باشد، زیرا مگر نماینده چند 
درصد از مردم جامعه است؟! مناطقي كه تحت كنترل 
طالبان اســت انتخابات ندارد و در باقي مناطقي كه 
دولت در كنترل دارد میزان مشاركت مشخص نیست.

برخــي از مردم از ترس طالبــان در انتخابات 
شركت نمي كنند و بخشي دیگر به خاطر آن است 
كه در نیمه دوم سال و با سرد شدن هوا به دلیل 
مشکالت زیر ساختي، عمالً ارتباط برخي از مناطق 
روستایي كامالً قطع مي شود. با این شرایط بر فرض 
درســت بودن فرآیند انتخابات سوال اینجاست 
كه چنین دولتي نماینده چنــد درصد از مردم 
افغانستان است و چگونه مي تواند در جامعه این 
كشور تاثیرگذار باشد؟ بنابراین به واسطه شرایط 
كلي افغانستان، چنین دولتي بي ثبات خواهد بود. 
در مورد شــخص آقاي غني باید گفت ایشان در 
هیچ زمینه اي موفق نبوده است. او به عنوان یك 
اقتصاد دان رئیس جمهور شد ولي نه تنها كشور 
از لحاظ اقتصادي رشدي نداشت، بلکه بیکاري و 
فقر نیز افزایش پیدا كرد. دولت اشرف غني حتي 
پروژه صلحي با طالبان طراحي كرده بود كه مطلقاً 
از سوي این گروه به رسمیت شناخته نشد و در 
نهایت آمریکایي ها به این نتیجه رسیدند كه باید 

مستقیم با خود طالبان وارد مذاكره شوند.
دولت آقاي غني نه تنها از لحاظ نظامي نتوانست 
بر طالبان پیروز شود، بلکه با وجود اتخاذ سیاست 
پشتون گرایي نیز دولتي بازنده محسوب مي شود. 
جالب اینجاست كه همسر ایشان با وجود اینکه 
در لبنان بزرگ شده و در فرانسه و آمریکا تحصیل 
كرده اســت، در اظهارنظــري گفته بود كه باید 
بپذیریم كه پشتون ها قومي روشنفکرتر هستند! 

ولي حتي در این زمینه نیز موفق نبودند.
لذا معتقدم تا زماني كه مســاله صلح با طالبان 
روي میز اســت و به نتیجه اي مشخص و حساب 
شده نرســیده، نمي توان در مورد نتیجه انتخابات 
امیدوار بود. از طرف دیگر احتمال بي ثباتي وجود 
دارد. جریان هاي سیاســي در افغانستان پشتوانه 
قومــي و مذهبي دارند و بطور جــدي در مقابل 
دولت مي ایستند.این موضوع در مورد سالمت و رد 
صالحیت هاي انتخابات پارلماني دیده شد. اختالفاتي 
كه در میان اقوام تاجیك و ازبك افغانستان و دولت 

مركزي وجود دارد نیز مطرح است. 
در نتیجــه انتخابات در افغانســتان مي تواند 
با بي ثباتي همراه باشــد و شــرایط افغانستان را 
پیچیده تر كند. این اختالفات همیشه وجود داشته 
و در انتخابات قبلي نیز اختالفات میان آقاي غني 
و آقاي عبداهلل با دخالت ایران و آمریکا به صورت 
ظاهري و موقت حل و فصل شد. امري كه از همان 
روز اول نیز به عقیده برخي از تحلیل گران شکست 
خورده بود و ما اكنون نشانه هاي آن را در ساختار 

دولتي افغانستان شاهد هستیم. 
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تاریخ سیاسي معاصر افغانستان، سیماي مکشوف 
از ایدئولوژي سوسیالیســم شــرقي )روسي( و سراب 
ســرمایه داري غربي )آمریکا( است. ابتدا به زور اسلحه 
این كشور را اشغال و طبقه وابسته به مسکو را در آن 
حاكم كرد كه با باورهاي دیني و فرهنگي مردم افغانستان 
در تضاد بود، لیکن اتحاد جماهیر شوروي فرو پاشید و 
در اولین گام، رهبران روسیه جدید مجبور به خروج از 
افغانستان شدند. دیري نپایید كه حاكمیت سوسیالیستي 
شــرقي )روسي( در افغانستان سرنگون شد و از درون 
جنگي داخلي و خونبار، افغانستان تحویل طالبان به 
رهبري مالعمر شد. فاجعه دوران حاكمیت طالبان در 
یك كلمه یادآور تفکر خوارج در تاریخ اسالم است كه 
سیطره ترور را در سراسر كشور رسمیت بخشید. این 
سیطره چنان فراگیر شد كه فقر و آوارگي و تضاد قومي 

و مذهبي را براي مردم افغانستان به ارمغان آورد.
در مرحله بعد آمریکا با پیام »دموكراسي و رفاه« به 
افغانستان لشکركشي نظامي كرد و از هوا و زمین كشور را 
به اشغال خود درآورد. اكنون نزدیك به ۱9 سال است كه 
افغانستان در اشغال و گروگان آمریکاست. در این مدت 
طوالني فقر، آوارگي، تضاد بي رحمانه طبقاتي و فاجعه 
ناامني سراسري محصول اشغال آمریکا در افغانستان 
اســت. ترامپ در دوران مبارزه انتخاباتي، افغانستان را 
نمونه اي از فاجعه سیاست احمقانه كاخ سفید و رؤساي 
جمهوري آن نامید. او به مردم آمریکا گفت، ببینید ما 
در افغانستان میلیاردها دالر هزینه كردیم، جان بسیاري 
از آمریکایي ها در این كشور از دست رفت؛ درحالي كه 
محصول آن جز شکست همه جانبه براي ما نبوده است. 
اكنون بعد از هشت دور مذاكره با طالبان كه مدیریت 
آن را یك افغاني آمریکایي )زلماي خلیل زاد( از سوي 
ترامپ به عهده دارد. آمریکا مي خواهد، همچون روسیه 
از افغانستان فرار كند و كشور را تحویل طالباني دهد 
كه زماني رؤساي جمهوري آمریکا مي گفتند، طالبان و 
القاعده دو تشکل تروریستي در هم تنیده اند كه اولي را 

»مالعمر« و دومي را »بن الدن« رهبري مي كند.
در سال ۲۰۰۱، هنگامي كه افغانستان به اشغال نظامي 
آمریکا درآمد، در تهران برخي از نویسندگان سیاسي 
نوشــتند كه افغانستان از سوي آمریکا »نجات« یافته 
است. آمریکا در همسایگي دیوار به دیوار شرقي ایران از 
آن كشوري نمونه مي سازد، تا در برابر انقالب و جمهوري 
اســالمي ایران، نمونه بزرگ دیگري از امارات )دوبي( 
ســربرآورد كه سرمایه داري و تجارت آزاد از افغانستان 
كشوري »آباد و آزاد« خواهد  ساخت. این خیال پردازي 
را سراب سرمایه داري غربي آمریکا در اذهان بسیاري 
جاي داده بود تا در مقابله با پیروزي انقالب و جمهوري 
اسالمي كه گرفتار جنگي همه جانبه با صدام با حمایت 
همه جانبه آمریکا و شیوخ حاكم در جنوب خلیج فارس 
بود، بستر نویدبخش كشورسازي مدرن در افغانستان از 
سوي آمریکا را نشان دهد. اما امروز به روایت همه مراكز 
اقتصاد سنجي در غرب از جمله صندوق بین المللي پول، 
افغانستان در پایین ترین سطح رشد اقتصادي و باالترین 

میزان بیکاري و فقر قرار گرفته است. روزي نیست كه 
اخبار انفجار، ترور و كشتار این كشور در صدر گزارش هاي 
رسانه ها نباشد كه طالبان یا داعش مسئولیت آن را به 
عهده مي گیرند. درحالي كه آمریکایي ها در پایگاه هاي 
نظامي خود در داخل افغانستان مستقرند و این كودک، 
 جوان و پیر، زن و مرد افغاني هستند كه قرباني سیاست 
و مدیریت آمریکایي ها در این كشورند! شدت و فراگیري 
تروریسم در افغانستان همزمان با اجراي طرح ترامپ در 
گفت وگو با طالبان در قطر چنان خبرساز شده است كه 
چند نویسنده در مطبوعات اروپایي نوشته اند: هر كشوري 
كه در اشغال و در سلطه مدیریت آمریکاست دو وی ژگي 

بارز دارد؛ ترور و فقرزدگي.
از شاخص هاي دیگر براي افغانستان آمریکازده بعد از 
دو دهه اشغال نظامي، گسترش پدیده اعتیاد و تجارت 
موادمخدر به ویژه تریاک اســت كه اروپایي ها از رشد 
فزاینــده آن خود را گرفتار در بحران بزرگ مي بینند. 
آمارهاي منتشــر  شده از داخل افغانستان و  همچنین 
تجــارت قاچاق مواد مخدر از این كشــور به ســوي 
كشورهاي اروپایي نشانه هاي فاجعه بار دارد. در كنار این 
آمارها، جامعه افغانستان دچار چنان شکاف طبقاتي شده 
است كه اقلیت سرمایه دار بسیار مرفه در كنار اكثریت 
مردم فقرزده، بیکاري همراه با آینده اي نامعلوم به شدت 
خودنمایي مي كند، آن هم در شرایطي كه ناامني فراگیر 

هم طاعوني براي افغانستان شده است.
هدف از نگارش این مقاله بررسي آماري و ارائه ارقام 
از شرایط كنوني دولت  ـ جامعه افغانستان نیست، اما 
مفید خواهد بود به چند آماري كه از سوي مراكز رسمي 
بین المللي درباره افغانستان ارائه شده است، توجه كنید؛ 
الف- طبق گزارش »AP«، نرخ رشــد بیکاري 
درافغانستان بین سال هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱8 میالدي، 
معادل 4۰درصد از كل جمعیت كشور است. این 
رقم در سال ۲۰۱9 رقمي باالتر از ۵4درصد را نشان 
مي دهد! درحالي كه وزارت مهاجرین افغانســتان 
اعالم كرده است،  ۷میلیون نفر از شهروندان افغاني 
به خارج از كشور مهاجرت كرده اند.اگرچه این آمار 
رسمي است لیکن آمارهاي غیر رسمي رقمي بسیار 

باالتر از آن را نشان مي دهد.
ب- مؤسســه صلح و اقتصاد بین المللي در سیدني 

اســترالیا، نیویورک، الهه و مکزیکوسیتي در گزارش 
ساالنه خود افغانستان را بعد از سوریه، ناامن ترین كشور 

در جهان نامیده اند.
پ- درحالي كــه ۵درصد از جمعیت افغانســتان، 
4۰درصد ثروت را در این كشور در انحصار دارند، اغلب 
مردم براي درآمد روزي یك یا دو دالر تالش مي كنند 

و روزگار مي گذرانند.
ت- تركیب جمعیتي افغانســتان شامل 6۰درصد 
جوانان و 4۰درصد سالخوردگان از حدود 3۰میلیون 
جمعیت است. برآورد شده اســت تا ۵۰ سال آینده، 

جمعیت افغانستان به 8۰ میلیون نفر مي رسد.
ج- ۱۰۰درصد تأمین بودجه نظامي افغانســتان از 
ســوي دولت هاي خارجي، به خصوص آمریکاســت؛ 
درحالي كه مصارف ساالنه دولت حدود ۷ میلیارد دالر 

برآورد شده است.
چ- 9۲درصد تولید گندم داخلي اســت و از سوي 
كشــاورزان افغاني انجام مي شود. 8۰درصد جمعیت 

كشاورز و دامدارند.
ـ - به روایت »یورنیوز« از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱9، تولید  ه
موادمخدر به خصوص كشت خشخاش و تولید تریاک، 
8۷درصد افزایش داشته است. امسال 3۲8هزار هکتار 

به كشت و تولید خشخاش )تریاک( اختصاص دارد.
در پایان این گزارش به قلم دكتر ابواالقاسم قاسم زاده 
آمده اســت: افغانستان كشوري است كه دیرینه ترین 
پیوستگي تاریخي و فرهنگي با ایران دارد، افغانستان 
تنها كشور همسایه ما نیست كه بخشي از تعریف ایران 
تاریخي و كهن است. متأسفانه ما در رسانه هاي خود در 
سال هاي اخیر به افغانستان آمریکازده، به صورت كشوري 
فراموش شده نگاه مي كنیم و فقط به انعکاس خبري 
محدود از فجایع تروریســتي آن هم در صدا و سیما و 
كمتر در مطبوعات مي پردازیم. كشتار و تخریبي كه 
در این روزها در افغانســتان انجام مي پذیرد به صورت 
اخبار و گزارش عادي درآمده اســت. نمي دانم مجامع 
بین المللي دفاع از حقوق بشر در كجاي آن قرار دارند.
دست هاي ترامپ آغشته به خون هزاران افغاني شده 
است كه همچنان قرباني اشغال نظامي و امنیتي از سوي 
آمریکا هستند. این سوگنامه و جنایت هاي ضدبشري در 

افغانستان آمریکازده، همچنان ادامه دارد.

مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژیک خاورمیانه گزارش داد

افغانستان آمریکا زده



چابهــار، براي هنــد و افغانســتان نوید 
 بخش آینده اي روشــن است. هند با یکي از 
پر شــتاب ترین اقتصادهاي در حال رشــد 
جهان، بر اســاس ضرورت در پي گسترش 
روابط تجاري و دسترسي به بازارهاي جدید 
اســت. یك از این بازارهاي جدید و در حال 

رشد آسیاي میانه است.
 بندر گوادر پاكســتان یك مســیر ممکن 
براي دسترســي هند به آسیاي میانه است، 
اما به خاطر رابطه خصمانه هند با پاكستان، 
مدت هاست كه دهلي نو به دنبال یافتن مسیر 

جایگزین است. 
یکي از مسیرهاي جایگزین براي رسیدن 
هند به آســیاي میانــه از طریــق ایران و 
افغانستان است. همچنین، افغانستان در پي 
تنوع مسیرهاي تجاري خود براي دسترسي 
به بازارهاي بین المللي و كاهش وابستگي به 
پاكستان است، زیرا بیشتر مسیرهاي تجاري 
افغانستان به خاطر محصور بودن و نداشتن 
راه آبي از آنجا عبور مي كند. در ۲۰۰3، ایران، 
افغانســتان و هند تحت عنــوان چهارچوپ 
كریدور حمل ونقل شمال جنوب، توافق بندر 
چابهار را امضاء كردند، كه به هر ســه كشور 
اجازه مي دهد از بندر چابهار به عنوان كانون 

تجاري بهره برداري كنند. 
بندر چابهار در منطقه سیستان و بلوچستان 
در ســواحل جنوبي ایــران در دریاي عمان 
قــرار دارد. بندر گوادر پاكســتان تقریباً در 
۷۰ كلیومتري چابهار در امتداد ساحل واقع 
شده است. افغانســتان از طریق مرز زمیني 
بــا ایران و هند از طریق دریا به بندر چابهار 
متصل هســتند. بدینگونه، چابهار به آساني 
براي هر سه كشــور قابل دسترسي است تا 
تجارت میان هر ســه كشور را تسهیل كند. 
بنــدر چابهاربه عنوان یك فرصت مهم براي 
افغانستان و هند به منظور پرهیز یا دور زدن 
بندر گوادر و مســیر تجاري پاكستان بشمار 
مي آیــد. اولین فاز بندر چابهار در دســامبر 
۲۰۱۷ افتتاح شد. طبق توافق فاز اول، هند 
متعهد شــد كه ۵۰۰ میلیون دالر در پروژه 

چابهار سرمایه گذاري كند.

افغانســتان به عنوان كشوري محصور در 
خشــکي و بدون دریا، تا حد زیادي وابسته 
به مســیر تجاري پاكســتان براي صادرات 
فرآورده هــا و كاالهــاي اصلي خود اســت. 
چابهار تنها بندر بیرون از پاكستان است كه 
افغانســتان را به دریا متصل مي كند. ایران 
وعده داده كه به افغانســتان اجازه مي دهد 
از بندر چابهار با هزینه پایین اســتفاده كند 
و تعرفه هــاي كمي بر كاالهاي افغانســتان 
اعمــال كند. در ۲۰۰9، هنــد یك جاده به 
ارزش 36 میلیون دالر از چابهار به افغانستان 
ساخت. این جاده بخشي از جاده دایره شکلي 
اســت كه مناطق هرات و قندهار در جنوب 
افغانســتان را به كابل و سپس به مزارشریف 
در شــمال متصل مي كند و سرانجام مسیر 
كامل افغانســتان را به ازبکستان مي رساند. 
هند همچنین قصد دارد مسیر راه آهن 9۰۰ 
كلیومتري از چابهار به منطقه بامیان را تکمیل 
كند، جایي كه یك كنسرسیوم هندي اخیراً 
برنده قرارداد اســتخراج ذخیره سنگ آهن 
معدن هاجیان در غرب افغانستان شده است. 
به شکلي اساسي، استفاده از بندر چابهار، 
وابستگي افغانســتان به مسیر پاكستان كه 
همیشه براي تجار افغانستان چالش برانگیز 
بود را كاهش مي دهد. چابهار، نه تنها مسیر 
دیگري براي صادرات كاالهاي افغانســتان 
به بازارهــاي بین المللي ایجاد مي كند، بلکه 
همچنین هزاران شغل ایجاد مي كند. پروژه 
چابهار مي تواند تاثیر فوق العاده اي بر رشــد 
اقتصاد افغانســتان داشته باشد. از زماني كه 
افغانســتان پروژه اتصال به منطقه از جمله 
چابهار را آغاز كرده است، برآورد مي شود كه 
ارزش تجارت میان این كشور و پاكستان از 
۲.۵ میلیارد دالر به ۵۰۰ میلیون دالر كاهش 

پیدا كرده است. 
در نوامبــر ۲۰۱۷، اولیــن محموله هند - 
۷۰۰.۰۰۰ تــن گندم- براي افغانســتان به 
افغانستان،  رئیس جمهوري  رســید.  چابهار 
اشــرف غني، اولین محموله افغانســتان به 
ســوي چابهار- ۵۷۰ تن كاال- را در ۲۰۱9 
افتتاح كــرد. دومین محموله- 8۰ تن میوه 
خشك افغاني- از طریق چابهار از افغانستان 
به هند درماه جون ۲۰۱9 ارسال شد. ارزش 
 كنوني صادرات افغانســتان بالــغ برتقریباً

۱ میلیــارد دالراســت. بــا اطمینانــي كه 
مقامات افغــان به بندر چابهــار دارند، آنها 
 امیدوارند، صادرات افغانستان تا سال آینده به

۲ میلیارد دالر برسد. ممکن است افغانستان 
یك كشور محصور بدون راه به دریا باشد، اما 
این كشور در وسط مسیر تجاري میان مركز 
و جنوب آســیا قرار دارد، كه همین موضوع 
تضمین كننده افزایش اهمیت افغانستان در 

ارتقاع و بهبود اتصال منطقه اي است. 
برخالف خــروج آمریکا از برجــام در ماه 
مي ۲۰۱8 و اعمال دوباره تحریم هاي شدید 
علیــه ایران، این امر تاكنون تاثیري بر پروژه 
بندر چابهار نداشته است، زیرا، توسعه و رشد 
اقتصادي افغانســتان در محور اســتراتژیك 

جنوب آسیاي، آمریکا قرار دارد. 
به عالوه منفعت براي افغانســتان، چابهار 
همچنین براي هند نیز بسیار سودمند است. 
چین و هند مدت ها است بر سر فرصت هاي 
اقتصــادي و منابع معدني در جنوب و مركز 
آسیا رقابت مي كنند. چین هم اكنون در پیوند 
استراتژیك قوي و ارتباط اقتصادي با پاكستان 
قرار داشــته و در این كشور سرمایه گذاري 
قابل توجهي صورت داده است. هر دو كشور 
تالش مي كنند همکاري تجاري و اقتصادي 
میان خود را از طریق كریدور اقتصادي بندر 
گوادر و نیز طرح جاده ابریشم افزایش دهند. 
همزمــان، هند تــالش كرده تا شــركاي 
اســتراتژیك جدید پیدا كند تا از طریق آنها 
فعالیت تجاري خود در منطقه را افزایش دهد. 
به همین دلیل، بندر چابهار در راستاي اهداف 
استراتژیك هند است. این بندر یك محور اصلي 
در سیاست خارجه هند مبتني بر پیدا كردن 
مســیرهاي كوتاه تر براي صادرات و واردات، 
مقابله با نفوذ چین در منطقه اقیانوس هند و 
دور زدن و پرهیز از بند گوادر پاكستان است. 
هندوســتان معتقد است كه چابهار، یکي 
از بزرگتریــن كانون هاي تجــاري در آینده 
خواهد شد. بندر چابهار همچنین، هند را به 
كشورهاي آسیاسي میانه كه تولید كنندگان 
مهم انرژي در منطقه هستند، متصل مي كند. 
برآورد شــده كه بندر چابهار به هندوستان 
كمك خواهد كرد تا مدیریت زمان و هزینه 
انجام تجارت با كشــورهاي آسیاي میانه را 
در دست داشــته باشد. موفقیت بندرچابهار 
همچنین به طور بالقوه موجب انتقال تجارت 
از بندر گوادر به چابهار مي شــود. این یعني 
چشم اندازي خوشایند براي افغانستان و هند.
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گذاري بر نفت و گاز شیل
زندگاني و پیشرفت بشر، وابستگي زیادي 
به انرژي دارد. زماني كه از انرژي ســخن 
مي گوییم، در واقع از حیات بشري سخن 
گفته ایم. میلیون ها سال است كه موجودات 
زنده انرژي مورد نیاز خود را تامین كرده اند 
اما داســتان انرژي براي انســان روایت 
دیگري دارد. توســعه و تنوع بخشــیدن 
بشر به منابع انرژي خود، موجب شده تا 
بتواند هزاره به هزاره، سده به سده و حتي 
دهه به دهه، كیفیت زندگي خود را بهبود 
بخشد و جوامع و تمدن هاي پیچیده تري 
نسبت به گذشته را بیافریند. انرژي بیشتر 
و اســتفاده بهینه تــر از انــرژي، كیفیت 
 مقوالتي مانند گرما، سوخت، حمل ونقل

و روشنایي را دگرگون كند. این در حالي 
است كه رشد اقتصادي تا حدود بسیاري 
زیادي به وابسته انرژي بوده است و بین 
مصرف انرژي و توســعه اقتصادي رابطه 

نزدیکي وجود دارد.
بي تردیــد یکــي از مهم تریــن منابــع 
تامین كننــده انــرژي در عصــر حاضر، 
سوخت هاي فسیلي هستند. ذخایر محدود 
و موقعیت هاي سیاسي آن، همواره موجب 
شده تا كشورهاي وارد كننده، نسبت به آن 
آســیب پذیر باشند. جهش قیمت نفت در 
دهه ۷۰ میالدي، مبین همین نکته است. 
اما این روند چندان بر وفق مراد كشورهاي 
تولید كننده نفت پیش نرفت. با توســعه 

فناوري هاي اســتخراج نفت شیل، امروزه 
جایگزین بسیاري جدي به نام نفت و گاز 
شــیل مطرح شده كه از قدرت كشورهاي 
نفتي كاســته اســت و هرچند نویدبخش 
امنیت انرژي در آینده است اما پیچیدگي 
تغییرات آن موجبات نگراني بســیاري از 
كشــورها را پدید آورده است. آیا توسعه 
این منبع انرژي مي تواند به مانند گذشته، 
 عامل تغییرات تمدن بشــري باشد؟ ایران 
به عنوان یکي از دارندگان ذخایر نفت متعارف 
در این برهه با چه مشــکالتي روبه روست؟ 
به ویژه در بزنگاه فعلي كه با تحریم و تهدید 
فروش نفت نیز مواجه است. پاسخ به این سه 

سوال در این پرونده بررسي مي شود.
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طنابی که امارات فراهم کرد
هیچ كارشناسی نبود كه در اواخر دهه ۱9۷۰ 
میالدی پیش بینی كند روزی می رسد كه كشور 
 كوچك امارات متحده عربی بتواند طنابی برای 
دار زدن نفت و گاز ایران فراهم كند. اما شوربختانه 
این اتفاق افتاده است و این كشور كوچك حاشیه 
خلیج فارس حاال در اوپك جای ایران را در صادرات 
به خود اختصاص داده است. امارات متحده عربی 
اما با استفاده از دو موقعیت ممتاز ایجابی ایجاد 
شــده برای خود و موقعیت نامساعد سلبی برای 
ایــران به مرور حلقه محاصره نفت و گاز ایران را 

تنگ می كند.
امارات متحده عربی با واگذاري امتیاز اكتشاف 
و تولید از میادین، توانسته است تولید نفت و گاز 
خود را در سه دهه اخیر افزایش دهد. این كشور 
بعد از برگــزاري موفق یك دوره مناقصه نفت و 
گاز در ســال  ۲۰۱8، به تازگی دور دوم مناقصه 
بلوک هاي نفت و گاز را آغاز كرده اســت. برخی 
از بلوک هاي معرفی شــده در مناقصه دور اول و 
دوم امارات، در مجاورت مرزهاي ایران اســت و 
امکان مشترک بودن میادین واقع در این بلوک ها 
با میادین ایران وجود دارد. ازاین رو، برنامه ریزي 
امارات براي توســعه این میادین با توجه به عدم 
سرمایه گذاري كافی ایران در میادین مشترک با 
این كشور می تواند عدم النفع ایران را از برداشت 

این منابع نفت و گاز افزایش دهد.

 تحلیل مساله
امــارات از لحاظ تولید نفت خــام و میعانات، 
چهارمین كشــور بزرگ تولیدكننده اوپك و از 
حیث صادرات نفت و فرآورده هاي نفتی نیز یکی 
از بزرگترین صادركنندگان اوپك بوده و براساس 
آمارهاي اوپك در ســال  ،۲۰۱۷ به طور متوسط  
۲.38 میلیون بشکه نفت خام در روز صادر كرده 
اســت كه این مقدار، حــدود  9.۵ درصد از كل 
صادرات نفت خام اوپك را شــامل می شود. این 
كشور براي حضور شركت هاي خارجی در تولید 
از میادین نفت و گاز و توسعه آنها از قراردادهاي 
امتیازي اســتفاده می كند و در ایــن قراردادها 
شركت هاي خارجی حداكثر تا  4۰درصد اجازه 
مشــاركت دارند. شــركت هاي مشاركت كننده 
متناسب با سهم مشاركت خود در منافع حاصل 
در دوره قرارداد امتیازي ذینفع هســتند و حق 
صادرات آن را از امارات دارند. دوره این قراردادها 
حداكثر  4۰سال است و این موضوع یکی دیگر از 
جذابیت هاي قراردادهاي امتیازي امارات به شمار 
می آید. در مقابل این مزایا كه براي شركت هاي 
خارجی فراهم شده است، دولت امارات تركیبی 
از بهره مالکانه و مالیات بر درآمد را از شــركت ها 
دریافت و شركت هاي خارجی را به انتقال فناوري، 

آموزش و تربیت نیروي انسانی ملزم می كند.

این كشور با به كارگیري قراردادهاي امتیازي، 
دو دور مناقصه برگزار كرده است كه در دور اول 
)۲۰۱8(، شش بلوک به مناقصه گذاشته شد. در 
این دور، دو بلوک در بخش فراساحل )بلوک  ۱و  
۲( و  4بلوک در خشکی )بلوک هاي  ۱تا 4( واقع 
شده اند. از بین این شش بلوک، قرارداد اكتشافی  
۵ بلوک با شركت هاي خارجی به امضا رسید و یك 
بلوک به قرارداد منتهی نشد. شركت انی ایتالیا، 
پی تی تی اي پی تایلند، اكسیدنتال آمریکا، این پکس 
ژاپن، بهارات پترولیوم هند از جمله شركت هایی 
هستند كه در دور اول مناقصات موفق به دریافت 
امتیاز اكتشاف و توسعه از بلوک هاي پیشنهادي 
شدند. به دلیل استقبال شركت هاي خارجی براي 
سرمایه گذاري در میادین نفت و گاز امارات، این 
كشور در مه ۲۰۱9 دور دوم مناقصات را انجام داده 
و پنج بلوک ساحلی )بلوک  ۵و  ۲( و فراساحلی 
)بلــوک  4 ،3و  ۵( دیگر را به مناقصه گذاشــته 
اســت. مجموع مســاحت این پنج بلوک حدود  
34هزار كیلومترمربع بــرآورد و مهلت دریافت 
پیشنهادهاي شــركت ها تا نوامبر  ۲۰۱9تعیین 
شده است. شركت هایی كه در مناقصات اكتشافی 
جدید موفق به دریافت امتیاز شوند، از این امتیاز 
برخوردار خواهند شد كه در صورت موفقیت در 
فاز اكتشاف و تولید تجاري از میدان، در فاز توسعه 

و تولید از میادین نیز به كار گرفته شوند.
در زمینه مناقصات ابوظبی سه نکته باید مورد 
توجه قرار گیرد؛ نخست، نزدیکی برخی بلوک هاي 
اكتشافی امارات به مرز ایران است. بررسی ها نشان 
می دهد كه دو بلوک در مناقصه جدید و یکی از 
بلوک هاي مناقصه دور اول امارات در مرز با ایران و 
 در نزدیکی میدان هاي سیري و سلمان قرار دارند. 
از این رو، توســعه هرچه ســریع تر این میادین 
در امارات و فقدان ســرمایه گذاري ایران در آنها، 
عدم النفع هاي زیادي به همراه خواهد داشــت، 

به خصوص اینکه در دوره تحریم ها عکس العمل 
ایران بسیار ضعیف است و تحریم ها فرصتی براي 
امارات به منظور بهره برداري بیشــتر از میادین 
مشترک خواهد بود. دوم آنکه ویژگی هاي خاص 
قراردادهــاي امتیازي امارات این امکان را فراهم 
كرده اســت كه امارات عالوه بر توسعه و تولید از 
میادین متعارف، سرمایه الزم را نیز براي توسعه 
میادین غیرمتعارف تأمین كند و شركت ها براي 
اكتشاف در میادین غیرمتعارف نیز اعالم آمادگی 
می كنند. سوم اینکه با توجه به پایین بودن میزان 
مصرف داخلی نفت امارات، افزایش سرمایه گذاري و 
تولید از میادین جدید در ساله اي آینده این امکان 
را به امارات می دهــد كه ظرفیت هاي صادراتی 
خود را افزایش و به همان نسبت جایگاه خود را 
در بازارهاي جهانی ارتقا دهد. این در حالی است 
كه ایران از ســال ها قبل به دلیل كمبود سرمایه 
نتوانسته ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و حتی 
بیــم آن می رود كه در صورت ادامه روند كنونی، 

ظرفیت تولید در سال هاي آینده كاهش یابد.

 چه باید کرد؟
 به نظر می رسد مهم ترین مساله پیش از اجرای 
پیشنهادهای كارشناسی ارائه شده درک اهمیت 
مساله است. چرا باید در برابر سرمایه گذاری های 
خارجی ها و شــركت های غول پیکر غربی كه به 
ســرعت می توانند در مناطق هم مــرز ایران به 
اســتخراج نفت و گاز برای امارات بپردازند هیچ 
واكنشــی از طرف ایران دیده نشود؟ آیا می توان 
این رفتار عجیب كه منافع ملی ایران در بلندمدت 
را تخریب می كند نادیده گرفت؟ به نظر می رسد 
تاریخ ایرانی به مسئوالن و مدیران مقصر و كسانی 
كه راه ها را برای ورود سرمایه های خارجی به ایران 
مســدود كردند نمرده مردودی بدهد و وجدان 

جامعه ایرانی آنها را گناهکار بداند.
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حاال روسیه، حاال ال ان جی روسی
اتحاد غیر اصیل والدیمیــر پوتین روس، گرهارد 
شرودر ژرمن و ژاک شیراک فرانسوی در آغاز جنگ 
آمریکا علیه صــدام، پیامدهــای خاصی در بخش 
اقتصادی نیز داشــت. شرودر اعضای اتحادیه اروپا را 
متقاعد كرد كه پوتین اروپایی شده و اقتصاد روسیه 
دیگر در چنگ دولت نیست و می توان با او اتحاد گازی 
منعقد كرد. به این ترتیب بود كه »گازپروم« به آرامی و 
در یك فرآیند خزنده، اتحادیه اروپا را به خود وابسته 
كرد. اما گازپروم، غول بزرگ، در اختیار پوتین بود كه 
در روز سخت راستی آزمایی مردود شد و با قطع گاز 
اوكراین در دو مرحله، اروپایی ها را با وحشت مواجه 
كرد. این اتفاق موجب شــد اعضای بزرگتر اتحادیه 
 اروپــا به ویژه آلمان تحت مدیریت مركل و فرانســه 
تحت مدیریت ساركوزی و بقیه متحدین آنها وحشت 
خــود را از انحصار گازپروم بــا رویکرد به منابع گاز 

كشورهای آسیای میانه و حتی ایران نشان دهند.
ایران این شانس را داشت كه به عنوان دومین كشور 
دارای ذخایر گاز طبیعی در یك دوره میان مدت به 
فروشنده اول گاز به اروپا و حتی جهان تبدیل شود. 
در دهه های گذشته به دالیل گوناگون ایران شانس 
گازی خود را از دست داد و روس ها نه تنها بازار اروپا 
بلکه سایر بازارهای مستعد را نیز در دسترس خود قرار 
داده اند. حاال به نظر می رسد بازار ال ان جی نیز از دست 

ایران خارج خواهد شد.
روسیه بزرگترین صادركننده گاز جهان است و بیش 
از  93درصد صادرات این كشــور از طریق خط لوله 
انجام مي شود. این كشور به تازگي به منظور متنوع سازي 
مشتریان گازي و تصاحب بازارهاي مصرف در مناطق 
دوردست، با همکاري شركت هاي بین المللي احداث 
واحدهــاي ال ان جی را در منطقه یامال آغاز كرده و 
توانســته اســت با بهره برداري از این پروژه به جمع 
صادركنندگان ال ان جی جهان بپیوندد. پیش بیني 
مي شود، با ادامه سرمایه گذاري ها، این كشور به یکي 
از بزرگترین صادركنندگان ال ان جی در جهان تبدیل 
شود. این در حالي است كه ایران به عنوان بزرگترین 
دارنده ذخایر گازي جهان سهم ناچیزي را از تجارت 
گاز در اختیار دارد و پروژه هاي ال ان جی تعریف شده 

در كشور پیشرفتي نداشته اند.

 روند کاهنده سهم ایران
روسیه بزرگترین دارنده ذخایر گازي و دومین 
كشــور بزرگ تولیدكننده گاز در جهان است. 
این كشور در سال  ۲۰۱۷ حدود  63۵میلیارد 
مترمکعــب گاز تولید كــرده و حجم تولید آن 
حدود  ۱۰۰میلیارد مترمکعب، كمتر از آمریکا 
)بزرگترین تولیدكننده گاز جهان( بوده است. در 
زمینه مصرف، گاز طبیعي بیشترین سهم را در 
سبد مصرف انرژي روسیه دارد، به گونه اي كه در 
ســال  ۲۰۱۷ بیش از  ۵۰درصد از نیاز مصرفي 
انرژي این كشور از گاز طبیعي تأمین شده است.

در حــوزه صادرات، بخش زیــادي از صادرات گاز 
روسیه از طریق خط لوله صورت مي گیرد، به گونه اي 
كه در ســال  ۲۰۱۷ بیش از  93درصد صادرات گاز 
روسیه از طریق خطوط لوله بوده است. با این حال، 
مزیت هاي صــادرات گاز از طریــق ال ان جی مانند 
امکان صــادرات به مناطق دوردســت و به تبع آن، 
متنوع ساختن مشتریان، موجب شده است كه این 
كشور توسعه ظرفیت ال ان جی را در دستور كار قرار 
دهد. در این راستا شركت نواتك روسیه با همکاري 
شركت هاي بزرگ شركت نواتك )سهم  ۵۱درصدي(، 
سي ان پي ســي )ســهم  ۲۰درصدي(، توتال )سهم  
۲۰درصدي( و صندوق جاده ابریشــم )ســهم  9.9 
درصدي( كه سهامداران پروژه یامال هستند، توانسته 
بهره بــرداري هرچند محدود را از پروژه یامال آغاز و 
نخستین محموله ال ان جی این پروژه را در دسامبر  
۲۰۱۷ صادر كند. این موضوع مي تواند توانایي هاي 
روســیه را براي كسب سهم بیشــتري از بازار گاز، 
افزایش دهد و صادرات به بازارهاي دوردست را براي 

این كشور میسر سازد.
ظرفیــت كل تولید ال ان جی پــروژه یامال ۱۷.4 
میلیون تن در سال است. نخستین فاز از این پروژه در  
8دسامبر  ۲۰۱۷به بهره برداري رسیده و تولید از پروژه 
یامال كلید خورده است. بدینترتیب، نخستین محموله 
ال ان جی بارگیري شد و نخستین محموله صادراتي 
ال ان جــی از تولیدات دومین فاز پروژه یامال نیز در  
9آگوست  ۲۰۱8 بارگیري و صادر شد. بهره برداري 
از پروژه ال ان جی یامال نقطه عطفي در تاریخ شركت 
نواتك به شمار مي آید، زیرا این شركت توانست به بازار 
جهاني گاز بپیوندد و به یك شــركت گاز در مقیاس 
جهاني تبدیل شود. این پروژه براي شركت هاي چیني 
نیز بسیار مهم اســت و نشان مي دهد، شركت هاي 
چیني با درک شــرایط تحریمي روسیه توانسته اند 
سهم مطلوبي را از ارزش افزوده ایجاد شده در پروژه 

یامال، كسب كنند.

با توسعه سرمایه گذار ي هاي روسیه در پروژه هاي 
ال ان جی، توان صادراتي روســیه براي كسب سهم 
بیشتر از بازار جهاني گاز و ورود به بازارهاي جدیدتر 
ارتقا مي یابد و در این صورت، توانایي روسیه براي رقابت 
با سایر صادركنندگان گاز افزایش خواهد یافت. در این 
شرایط، با ورود بازیگران جدیدتر مانند روسیه به بازار 
ال ان جی سهم انتظاري ایران از بازارهاي آینده كاهش 
خواهد یافت و با تعلل بیشتر، ورود به بازار ال ان جی 
و بازاریابي در این بازار بین المللي با هزینه هاي بیشتر 
همــراه خواهد بود. عالوه بر این، قراردادهاي كنوني 
صــادرات گاز ایران )صــادرات به تركیه و عراق( نیز 
در سال هاي آینده به اتمام خواهد رسید و تضمیني 
وجــود ندارد كه این قراردادها تمدید شــود )تركیه 
 مي تواند گاز را از آذربایجان و روسیه از طریق خط لوله 
ترک استریم كه مراحل نهایي احداث آن در حال انجام 
اســت، وارد كند(. از سوي دیگر، روسیه با راه اندازي 
این پروژه مي تواند شــركت هاي بزرگ بین المللي را 
براي سرمایه گذاري در این پروژه ترغیب كند كه این 
موضوع مي تواند از تمایل سرمایه گذاران به فعالیت 
در پروژه هــاي ال ان جی ایران بکاهد؛ براي مثال، به 
تازگي شركت توتال بعد از قطع همکاري با ایران در 
فاز  ۱۱پارس جنوبي، افزایش ســهم خود را از پروژه 
ال ان جی یامال درخواست كرده كه با سرمایه گذاري 
بیشــتر در این میدان، در عمل روسیه را جایگزین 
ایران كرده است. توســعه صنعت ال ان جی روسیه، 
تحت شــرایطي خاص فرصت هایي را نیز براي ایران 
بــه همراه دارد. توضیح اینکه اگر روابط سیاســي و 
اقتصادي ایران و روســیه به اندازه كافي تقویت شود 
یا اینکه ایران امتیازات كافي را به این كشــور بدهد، 
می توان از توانایي هاي شركت هاي روسي براي توسعه 
پروژه هاي ال ان جی ایران استفاده كرد. البته، باید تأكید 
كرد كه تحقق این موضوع در گروي روابط اقتصادي 
و سیاسي بسیار خوب دو كشور و همچنین حمایت 
روسیه از شركت هاي خود براي فعالیت در ایران است.
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غول ها از کنار ایران به آذربایجان رسیدند
کشورمستقل جمهوری آذربایجان کمتر از 
3 دهه است که متولد شده و از اتحاد جماهیر 
سوسیالیستی شوروی سابق مستقل شده 
است. این کشور همسایه ایران اما مناسبات 
خارجی خود را گونه ای سامان داده است که 
بتواند با همه کشورهای جهان دوست باشد 
و همه این دوست ها را در مسیر بهره برداری 
از نفت و گاز خود به کار گیرد. ایران به مثابه 
همسایه دیوار به دیوار جمهوری آذربایجان 
از یک طرف خرســند است که کشوری 
مثل آذربایجان همســایه اش است که با 
افزایش ثروت حاصل از صادرات نفت و گاز 
دردسری برای ایران ندارد اما از طرف دیگر 
شاید توسعه صادرات نفت و گاز جمهوری 
آذربایجان برای ایران ناراحت کننده باشد. 
زمانی که این کشــور یک بلوك وابسته به 
شوروی بود، ایران صادرات گاز را شروع کرده 
بود اما االن این جمهوری آذربایجان است که 
با استفاده از سرمایه گذاری های خارجی برای 
صادرات گاز جای ایران را دست کم در اروپا 
گرفته است. پژوهشکده امنیت اقتصادی 
گزارشی از راهبردهای بهره مندی این کشور 
در تولید و صادرات گاز تهیه کرده که جذاب 

است. در این گزارش می خوانیم:

یکــي از بزرگترین پروژه هــاي اخیر گازي 
آذربایجان، توسعه فاز دوم میدان شاه دنیز است 
كه با بهره برداري كامل از این فاز تا سال  ۲۰۲۲، 
میزان تولیــد این میدان به حدود  ۱6میلیارد 
مترمکعب افزایش مي یابد. بهره برداري از این 
فاز براي آذربایجان و اتحادیه اروپا بسیار مهم 
اســت، زیرا تولیدات این فاز از طریق كریدور 
گاز جنوبي به اروپا صادر خواهد شد كه عالوه 
بر افزایش سهم آذربایجان از بازار جهاني گاز، 
میزان وابستگي اروپا را به واردات گاز از روسیه 
كاهش مي دهد. با توجه به اینکه میزان ذخایر 
گاز آذربایجان به اندازه اي نیست كه بتواند نیاز 
بلندمــدت اروپا را تأمین كنــد، ایران یکي از 
منابع بالقوه براي تضمیــن تأمین گاز اروپا از 
طریق كریدور گاز جنوبي است. تحقق این مهم 
مي توانــد ایران را به یك بازیگر فعال گازي در 

بازارهاي جهاني تبدیل كند.

 غول ها در آذربایجان
بیشترین بخش ذخایر و تولید گاز آذربایجان 
مربوط به میدان شــاه دنیز است و این میدان 
نقطه آغاز كریدور گاز جنوبي )SGC( است. 
این میدان در دو فاز توســعه مي یابد، تولید از 
فاز نخســت در سال  ۲۰۰6و تولید اولیه از فاز 
دوم میدان شاه دنیز در سال  ۲۰۱8 شروع شده 

است. شركت بي پي پیمانکار اصلي توسعه دهنده 
میدان شاه دنیز، با سهم  ۲8.8 درصد، بزرگترین 
ســهامدار این پروژه است. شــركت سوكار با 
 )TPAO( ۱6.۷ درصد، شــركت نفت تركیه
با  ۱9درصد، پتروناس با ۱۵.۵ درصد، لوكاویل 
با  ۱۰درصد و شــركت نفتیــران كه یکي از 
شركت هاي زیر مجموعه شركت ملي نفت ایران 
است، با ســهم  ۱۰درصد، از دیگر سهامداران 

اصلي این پروژه هستند.
گاز طبیعي نقش بسیار مهمي در تأمین انرژي 
آذربایجان دارد و براساس آمارها، بیش از دوسوم 
انرژي مورد نیاز این كشور از طریق گاز تأمین 
مي شود. براساس آمارهاي پي بي این كشور در 
ســال  ۲۰۱۷ حدود ۱۰.6 میلیارد مترمکعب 
گاز مصرف كرده كه این میزان نسبت به سال   
۲۰۱6حدود  ۲.۷ درصد رشد منفي داشته است. 
همچنین نسبت مصرف به تولید گاز آذربایجان 
در ســال  ۲۰۱۷ حدود  6۰درصد بوده است و 
این موضوع نشان مي دهد كه 6۰ درصد از گاز 
تولیدي این كشور به مصرف داخلي مي رسد. 
با توجه به سیاســت جایگزیني گاز در تولید 
برق، رشد مصرف گاز آذربایجان در دو تا چهار 
سال آینده افزایش شدیدي خواهد داشت كه 
این موضوع مي تواند بر صادرات گاز آذربایجان 
اثرگذار باشــد. ازاین رو، بــه منظور تأمین نیاز 
داخلي و با توجه به قراردادهاي مختلف صادرات 
گاز و قراردادهاي سواپ منعقد شده، این كشور 
با همکاري شركت هاي بزرگ بین المللي چندین 
طرح توسعه در صنعت گاز را آغاز كرده است كه 
از جمله آنها مي توان به توسعه میدان آبشرون با 
مشاركت شركت هاي توتال )با سهم  49درصد(، 
ســوكار )با سهم  4۰درصد( و ان.جي )با سهم  
۲۰درصد(، توسعه میادین قره باغ، اشرفي، دان 
اولدوزو و آیپارا با مشاركت شركت استاتاویل و 

توسعه میادین ACG و بلوک شفق- آسمان 
با مشاركت بي پي اشاره كرد.

پیش بیني مي شــود كه با بهره برداري از این 
طرح هــا و همچنین بهره بــرداري از خط لوله 
كریدور گاز جنوبي كه گاز دریاي خزر را از طریق 
خط لوله باكو- تفلیس- ارزروم )BTE(، تاناپ 
و تاپ به تركیه و سپس، اروپا منتقل مي كند، 
میزان صادرات گاز آذربایجان در سال هاي آینده 
افزایش یابد. در حال حاضر، تنها منبع تأمین 
گاز خط لوله كریدور گاز جنوبي، گاز تولیدي 
فاز دوم میدان شاه دنیز بوده كه از اواسط سال  

۲۰۱8 تولید خود را آغاز كرده است.
با این حال، اتحادیه اروپا براي ارتقاي امنیت 
عرضه گاز و كاهش وابســتگي به گاز روسیه، 
تمایل دارد كه عرضه كنندگان دیگري نیز به این 
خط لوله بپیوندند. به همین منظور در چهارمین 
نشست كه در فوریه  ۲۰۱8 برگزار شد، اعضا بر 
تأمین گاز از تأمین كنندگان بالقوه حوزه دریاي 
خزر، آســیاي مركزي، خاورمیانه، حوزه شرق 
دریاي مدیترانه و دریاي سیاه نیز تأكید كردند.
در این بین، ایران یکي از تأمین كنندگان بالقوه 
گاز براي این خط لوله اســت و اتصال ایران به 
ایــن خط لوله مي تواند عرضه بلندمدت گاز را 
براي كشورهاي اروپایي تضمین كند. اتحادیه 
اروپا این موضوع را به خوبي درک كرده است و 
پس از چهارمین نشست وزیران شوراي مشاوره 
كریدور گاز جنوبي، نایب رئیس انرژي اتحادیه 
اروپا، در یــك كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرد 
كه آماده اســت درباره امکان پیوستن ایران به 
كریدور گاز جنوبي مذاكره كند. اگرچه تاكنون 
این موضوع محقق نشده است اما پیوستن ایران 
به كشــورهاي تأمین كننده گاز این خط لوله 
مي تواند سهم ایران را از بازار جهاني گاز افزایش 

و امنیت انرژي ایران را ارتقا دهد.

مرداد  1398
د     وره جد     ید     
شماره 126
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رونده کاهنده درآمد نفت ایران
بــازار جهانی نفت در برهه كنونی تحت تأثیر تغییر و 
تحوالت مختلف با فراز و نشیب هاي زیادي همراه بوده 
است. عوامل مؤثر بر تغییرات عرضه و تقاضاي جهانی 
نفت خام در سال  ۲۰۱9میالدي شامل مسائلی مانند 
الزام و مقررات بین المللی دریانوردي، اختالفات تعرفه ای 
چین و آمریکا، افزایش تولید آمریکا، درگیري هاي داخلی 
لیبی، مسائل اقتصادي چین و تحریم هاي نفتی ایران و 
ونزوئال می شود. عالوه بر وضعیت قیمت هاي جهانی نفت، 
صادرات نفت كشــورمان تحت تأثیر تحریم هاي شدید 
آمریکا با كاهش شدید مواجه شده است كه پیش بینی 
می شود با فرض تداوم شرایط موجود، میزان صادرات آن 
در سال جاري حدود  ۵۰۰تا  ۷۰۰هزار بشکه در روز باشد.

خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم هاي همه جانبه 
علیه صنعت نفت كشورمان را می توان مهم ترین تحول 
یك ســال اخیر این صنعت كلیدي در اقتصاد كشــور 
دانست. این تحریم ها به خروج شركت هاي بین المللی 
از صنعت نفت و كاهش شدید صادرات نفت كشور طی 
ماه هاي اخیر منجر شده است. در راستاي سیاست فشار 
حداكثري بر ایران، دولت ترامپ معافیت هاي خرید نفت 
از ایران را كه پیشتر به مدت  6ماه تمدید شد، لغو كرد 
تا فروش نفت ایران به طور كلی تنها از طریق روش هاي 

نامتعارف انجام شود.
تأثیر تحوالت بازار نفت بر اقتصــاد ایران را می توان 
از دو منظــر تحوالت قیمتی و تحوالت مقداري )متأثر 
از تحریم هاي آمریکا( مورد بررســی قرار داد. تحوالت 
قیمتی را همان طور كه مورد بحث قرار گرفت، می توان 
در درآمدهاي نفتی مورد بررسی قرار داد. فروش )صادرات( 
نفت كشور تحت تأثیر تحریم هاي نفتی با كاهش شدید 
مواجه شــده اســت. به طور كلی، دور دوم تحریم هاي 
یکجانبه آمریکا كه از  ۱3آبان  ۱39۷علیه ایران اجرایی 
شده است، شامل ۱- تحریم هاي مربوط به بخش هاي 
عملیات بنادر و كشــتیرانی شامل خطوط كشتیرانی 
جمهوري اســالمی ایران  )IRISL( خط كشتیرانی 
جنوب و شــركت هاي تابع،  ۲- تحریم هاي مربوط به 
مبادالت نفتی مرتبط با شركت ملی نفت ایران، نفتیران، 
شركت تانکر ایران شامل خرید نفت، فرآورده هاي نفتی 
یا محصوالت پتروشیمی از ایران،  3- تحریم هاي مربوط 
به مبادالت مؤسسه هاي مالی خارجی با بانك مركزي 
ایران، 4- تحریم هاي مربوط به سرویس هاي انتقال پیام 
ویژه به بانك مركزي ایران و مؤسســه هاي مالی ایران،  
۵- تحریم هاي مربوط بــه بیمه و بیمه اتکایی ایران و  
6- تحریم هاي مربوط به كل بخش انرژي ایران خواهد بود.
در بخــش صادرات پتروشــیمی، بــه دلیل ماهیت 
محصوالت پتروشیمی كه امکان خرده فروشی، مخفی 
كردن مبدأ صادرات محصوالت و فعالیت بخش خصوصی 
در آن بیشــتر بوده، اثرگذاري تحریم ها كمتر است. در 
واقع، كشورمان حداقل  3۵۰نوع محصول پتروشیمی 
با صدها خریدار بــه ده ها مقصد صادراتی دارد كه این 
تنوع محصول و مشتري و همچنین شرایط مختلفی كه 
صادرات محصوالت پتروشیمی در حمل زمینی و دریایی 

دارد، تحریم پذیري این صنعت را كمتر كرده است. در 
چنین شرایطی، این امید وجود دارد كه به رغم تحریم 
اخیر شركت هاي پتروشیمی ایران، امکان صادرات و فروش 
محصوالت پتروشیمی از راه هاي جدید )اگرچه با دادن 
تخفیف و مشکالت فراوان ناشی از تبادل مالی(، ادامه یابد، 
اما در خصوص صادرات نفت خام و میعانات گازي شرایط 
بسیار پیچیده تر بوده و تأثیرپذیري صادرات نفت خام و 
میعانات گازي از تحریم ها به مراتب بیشتر است. یکی از آثار 
تحریم هاي نفتی بر بخش انرژي كشور، خروج شركت هاي 
فعال در حوزه انرژي )از جمله نفت و گاز( كشور است. به 
دنبال اعمال تحریم ها علیه بخش انرژي كشور، می توان 
گفت، تمام قراردادها و تفاهم هاي امضا شده با شركت هاي 
بین المللی ملغی شده است. در این بین، نام شركت هایی 
مانند توتال )فرانسه(، پرتامینا )اندونزي( ، انجی )فرانسه(،  
ساگا )نروژ(، انی )ایتالیا(، اواموي )اتریش(، باسف وینترشال 
)آلمان( و شل )انگلیسی- هلندي( مشاهده می شود. به طور 
كلی، با اجرایی شدن تحریم ها، شركت ها و بنگاه هایی كه 
منافع یا اشــتراک منافع زیادي با ایاالت متحده آمریکا 
دارند، به دلیل تــرس از مجازات هاي تحریمی، حاضر 
به ادامه همکاري ها در پروژه هاي مختلف انرژي كشور 
نیســتند. خروج شركت سی ان پی ســی چین از پروژه 
توســعه فاز  ۱۱پارس جنوبی نیز نشان می دهد كه در 
زمان تشدید تحریم ها، نه تنها  شركت هاي خصوصی، بلکه 
شركت هاي دولتی )حتی شركتی دولتی چین با وجود 
ارتباطــات اقتصادي زیادي كه بین ایران و چین برقرار 
است( نیز از اختیار كافی براي مقابله با تحریم هاي آمریکا 
برخوردار نیستند و تحت فشارهاي آمریکا سرمایه گذاري 
در قراردادي را كه با ایران منعقد كرده اند به حالت تعویق 
درمی آورند.یکی دیگر از آثار تحریم هاي نفتی، كاهش 
شدید درآمدهاي ارزي كشور است. درآمدهاي نفتی در 
بودجه سال  ۱398 حدود  ۲9میلیارد دالر در نظر گرفته 
شد كه مبناي آن نیز فروش حدود  ۱.۵ میلیون بشکه 
 SVB نفت در روز با احتساب قیمت  ۵4دالر بود. مؤسسه
دو سناریو را براي صادرات نفت ایران در ماه هاي بعد از مه 
۲۰۱9 پیش بینی كرده است كه در سناریوي پایین )فشار 
بیشتر آمریکا براي به صفر رساندن صادرات نفت ایران( 
ایران حدود  4۷۰تا  ۵۰۰هزار بشکه و در سناریوي باال 

)ایجاد محدودیت هاي بیشتر آمریکا براي كاهش صادرات 
نفت، اما نه براي صفر كردن صادرات نفت ایران( حدود  

6۷۰تا  8۵۰هزار بشکه در روز نفت صادر خواهد كرد.
با توجه به شــرایط كنونی كه تحت تأثیر تشدید 
تحریم هاي آمریکا و لغو معافیت هاي خرید نفت از ایران 
قرار دارد، پیش بینی كارشناسان انرژي پژوهشکده تدبیر 
اقتصاد بر این است كه فروش نفت كشور در سال جاري 
به طور متوسط بین ۵۰۰تا  ۷۰۰هزار بشکه در روز باشد. 
براساس این، با قیمت هاي حدود  6۰ دالر به ازاي هر 
بشکه، درآمدهاي نفتی كشور حدود  ۱۱تا  ۱۵میلیارد 
دالر خواهد بود. با در نظر گرفتن تخفیف قیمتی حدود 
۱۰ دالر براي فروش هر بشکه نفت، خالص درآمدهاي 
نفتی كشور رقمی حدود  9تا  ۱3میلیارد دالر خواهد 
بود. هرچند با توجه به تحریم هاي نقل وانتقال مالی، 
امکان ورود بخش عمده اي از این درآمدها به كشــور 
وجود نخواهد داشت، اما امکان انجام تهاترهاي نفت 
با كاال وجود خواهد داشــت و شرایط تأمین بخشی 
از نیازهاي كاالیی كشور را فراهم خواهد كرد. با این 
حال، پیش بینی هاي یادشده به معناي این است كه 
حدود  ۵۵تا ۷۰ درصد از درآمدهاي نفتی پیش بینی 
شده در بودجه كشور محقق نخواهد شد كه این مساله 
می تواند موجب كسري بودجه شدیدي در سال جاري 
شــود. عالوه بر آســیب ها و تهدیدهاي ناشی از بروز 
كسري بودجه با كاهش درآمدهاي نفتی، احتمال بروز 
فساد در فروش نفت، خروج شركت هاي معتبر و ورود 
شركت هاي كم كیفیت تر در پروژه هاي بخش انرژي و 
جاماندگی از بهره برداري از ذخایر مشترک از دیگر آثار 

تحریم هاي اخیر است.
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تحریم هاي نفتي آمریکا علیه ایران، بازار نفت ایران 
را به شدت مختل كرده است. هرچند ایران صادرات 
خود به كره جنوبي و ژاپن را به دلیل لغو معافیت هاي 
تحریم، از دست داد اما همچنان، دو شریك تجاري 
مهم خود، یعني چین و هند، به عنوان مشتریان نفت 
خام ایران حضور دارند. نکته اساســي انجاست كه 
شركت هاي خریدار نفت خام ایران، بر اساس گزارش 
 فوربز داراي مکانیزم هاي مالي جداگانه اي هستند. 
با این حال خرید نفت آنها كاهش داشته است. بطور 
مثال هند براي تضمین امنیت انرژي خود، واردات 
نفت خام خود را از آمریکا شدت بخشیده است اما 
بر اساس این گزارش، شركت ها و پاالیشگاه هاي هند، 
كیفیت نفت خام آمریکا را پایین تر از استانداردهاي 
خــود ارزیابي مي كنند و همچنــان تمایل خود را 
براي خرید نفت خام از آســیا غربي به ویژه ایران، 
حفظ كرده اند. بر اساس این گزارش شاید بخشي از 
سیاست هاي تحریم دولت آمریکا، خارج كردن نفت 
ایران از بازارهاي جهاني و تامین نفت خام مشتریان 
سابق ایران باشد. سیاستي كه حداقل در مورد هند، 

پرده از برخي واقعیت ها بر مي دارد.
 

 هند مشتري ایران، متحد آمریکا
صــادرات نفت آمریکا و ونزوئال به هند در نتیجه 
تحریم هاي ایاالت متحده علیه ایران رو به افزایش 
اســت. با هدف قــرار دادن بخش ســودآور نفتي 
جمهوري اسالمي، تحریم ها، تجارت طوالني مدت 
انرژي را بین دهلي نو و تهران مختل كرده اســت و 
هند را مجبور كرده است تا به تأمین كنندگان انرژي 
خود، تنوع بخشــد. ایران مدت هاست در تضمین 
امنیت انرژي هند، نقش بسزایي دارد. افزایش مصرف 
انرژي هند همراه با افت تولید داخلي، جایگاه خود 
را به عنوان یکي از بزرگترین واردكنندگان نفت در 
جهان حفظ كرده است. تنها در سال جاري، هند 
بیــش از 84 درصد نفت خام خود را از خارج وارد 
كرده است كه باالترین میزان در سال هاي گذشته 
اســت. غول آسیاي جنوبي، دومین خریدار بزرگ 
نفت خام ایران پس از چین است. هند بین سال هاي 
۲۰۱۷ تــا ۲۰۱8، ۲۷.۲ میلیون تن نفت به ارزش 
۱۱.۱ میلیارد دالر وارد كرده و ایران از نظر تاریخي 

نزدیك به ۱۷ درصد از كل واردات نفت خام هند را 
به خود اختصاص داده است.

در چند ســال گذشته، تجارت نفت هند و ایران 
با توجه به وضعیت غالب تنش هاي آمریکا و ایران 
در نوســان بوده است. نوسانات از یك الگوي قابل 
پیش بینــي پیروي مي كنــد. دوره تنش حاد بین 
ایاالت متحده و ایران منجر به افت شــدید تجارت 
نفت هند و ایران در نتیجه تحریم هاي شدید ثانویه 
آمریکا یا برون مرزي مي شود. كاهش تنش منجر به 
كاهش تحریم ها و افزایش متناسب تجارت دوجانبه 
انرژي بین هند و ایران مي شــود. به دنبال استفاده 
از توافق چند جانبه ایران، كه در ژوئیه سال ۲۰۱۵ 
رسما با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک شناخته 
مي شود، به عنوان مثال، پس از برداشته شدن برخي 
تحریم هاي ایاالت متحده علیه ایران، واردات نفت 
خام ایران به هند بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافت. 
اما خروج دولت ترامپ از توافقنامه ایران در ماه مه 
۲۰۱8 و تجدید تحریم ها، در نهایت هند را مجبور 
كرد، دوباره واردات نفت خام ایران را به میزان قابل 
توجهي كاهش دهد. هند خود را در موقعیتي تکرار 
شده یافت به طوري كه ناگزیر بود یا واردات نفت خام 
از ایران را خاتمه دهد یا دسترسي به سیستم مالي 
آمریکا را در نتیجه تحریم هاي ثانویه ایاالت متحده 
به خطر بیندازد. واشــنگتن در تالش براي كمك 
به تثبیت بازارهاي جهاني نفت و ارائه پیشــنهاد 
به نزدیکترین شركا و همپیمانان خود براي تأمین 
منابع جایگزین، معافیت هاي موقت را براي بسیاري 
از بزرگترین خریداران نفت خام ایران از جمله كره 
جنوبي، ژاپن و هند صادر كرد. با وجود این معافیت ها، 
دهلي نو خریدهاي نفت خام ایران را افزایش داد و 
در طول سال مالي منتهي به مارس ۲۰۱9 حدود 
4۷9.۵۰۰ بشکه در روز از ایران وارد كرد. این رقم 
در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد 

افزایش داشته است.
تصمیم دولت ترامــپ مبني بر پایان دادن دایم 
همه معافیت ها در اوایل سال جاري، بار دیگر هند 
را مجبــور كرد نه تنها واردات نفــت خام ایران را 
كاهش دهد، بلکه همــه آن را با هم متوقف كند. 
همچنین هندوستان را وادار كرده است كه منابع 

انرژي جایگزین را جست وجو كند.

به همین منظور، ایاالت متحده به عنوان یکي از 
برترین تأمین كنندگان نفت خام هند در ماه هاي 
اخیر ظاهر شــد. در حقیقت، صــادرات نفت خام 
آمریکا به هند از دیگر منابع سنتي این كشور به ویژه 
در خاورمیانه پیشي گرفته است. داده هاي صنعت 
حاكي از آن اســت كه هند بین نوامبر سال ۲۰۱8 
و مه ۲۰۱9، تقریبا ۱84 هزار بشکه نفت در روز از 
ایاالت متحده خریداري كرده است، درحالي كه در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 4۰ هزار 

بشکه در روز بود.
ســوالي كه پیش مي آید این اســت كه آیا روند 
صعودي ادامه خواهد یافت و پایدار اســت؟ اگرچه 
تجارت بیشتر نفت بین ایاالت متحده و هند، هدف 
طوالني مدت روابط دو جانبه اســت، نگراني هاي 
عملي در مورد میزان، در دســترس بودن، كیفیت 
و جغرافیاي صادرات نفت خام آمریکا همچنان از 
جمله نگراني هاي مهم براي پاالیشــگاه هاي هند 
است. بسیاري از پاالیشگاه هاي هند همچنان از نفت 
خاورمیانه، آفریقا و حتي آمریکاي التین را به عنوان 
محصولي با كیفیت تر از برخي همتایان آمریکایي 
خود مي داننــد. در عین حال، تنش و نوســانات 
بیشتر در تنگه هرمز باید نفت خام آمریکایي را در 
كوتاه مدت و متوسط از منظر هندي جذاب تر كند.

عالوه بر ایاالت متحــده، هند همچنین واردات 
نفت از ونزوئال را به میزان قابل توجهي افزایش داده 
است. براساس داده هاي اخیر صنعت، محموله هاي 
نفتي خام از كشــور آمریکاي التین به 4۷۵، ۲۰۰ 
بشکه در روز افزایش یافته است كه بیش از ۲۱ ماه 
است. این رقم افزایش ۱۰۰ درصدي نسبت به ماه 
قبل و افزایش ۵۰ درصدي نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته را نشــان مي دهد. نکته قابل توجه، 
تحریم هاي ایاالت متحده همچنین به بخش هاي 
عمده اي از انرژي ونزوئال اعمال شده است، به ویژه 
پترولیس ونزوئال در ایالت اس.ا كه در تالش است 
تا فشار به رهبر این كشور، نیکالس مادورو را شدت 
بخشــد. با وجود ادعاهاي آمریکا، پاالیشــگاه هاي 
خصوصي هند همچنان واردات نفت از این كشور را 
ادامه مي دهند، از جمله صنایع اتکایي، نیرو و انرژي. 
هر دو شركت قبل از اینکه مورد تحریم هاي ایاالت 
متحــده قرار بگیرند، قراردادهایي براي خرید نفت 

تحریم نفت ایران، فروش بیشتر نفت آمریکا
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 Reliance داشــتند. مؤسسه PDVSA خام از
 گزارش معامله ۱۵ ساله، از آغاز سال ۲۰۱۲، خرید

4۰۰ هزار بشکه در روز را افشا مي كند.
دانیل النســبرگ-رودریگز، متخصص آمریکاي 
التین در دانشکده مدیریت Kellog در شمال غربي 
مي گوید: »شركت هاي داراي ریسك پذیري، ترجیح 
داده اند با جلوگیري از انتقام جویي دولت ترامپ، با 
فرار از مشاغل با فروپاشي صنعت نفت ونزوئال، اعتماد 
و انرژي هند به طور كلي، مقاومت چشمگیري در 
برابر فشار آمریکا كرده و همچنان درگیر باشند.« بنا 
بر گزارش ها، دولت هند حداقل یکي از پاالیشگاه ها را 
براي ایجاد مکانیسم پرداخت كه از سیستم بانکداري 
آمریکا در تالش براي جلوگیري از قرار گرفتن در 
معــرض تحریم هاي ثانویه آمریکا جلوگیري كند، 

تاسیس كرده است.
پاالیشگاه هاي هندي براي جلوگیري از پرداخت 
نفت خام ایران از چندین سال پیش، سیستم باربري 
مبتني بر روپیه را تأسیس كرده بودند كه پرداخت 
دالر دیگر در دستور كار نبود. ترتیب مشابهي كه 
بطور موثر با هدف دور زدن تحریم هاي ایاالت متحده 
انجام شد، احتماال یك بار دیگر در پرونده ونزوئال مورد 

بررسي و ارزیابي قرار مي گیرد.

 چین، مقاوم در برابر تحریم
پس از آنکه واشــنگتن اعالم كرد مجازات هایي 
را بــراي یکــي از بزرگترین معامله گــران نفتي 
تحــت حمایت چین، تحمیــل خواهد كرد و این 
مجازات بــراي حمل ونقل نفت خام ایران در برابر 
محدودیت هــاي آمریکایي بوده اســت، پکن در 
پاسخ قول مقاومت هاي بیشتر در مقابل فشارهاي 

آمریکا داد. 
دولت ترامپ اواخر روز دوشــنبه اعالم كرد كه 
شــركت چیني»Zhuhai Zhenrong«  را به 
عنوان بخشي از كمپین »فشار حداكثر« علیه ایران با 
تحریم كسب و كار و خرید نفت خام، براي دستیابي 

به توافق مهم هدف قرار داده است.
ســال  كــه ۲۵    »Zhuhai Zhenrong«
پیش به عنوان وارد كننده نفت خام ایران به چین 
تاســیس شده بود، از شــركت در معامالت ارزي، 
بانکي یــا معامالت امالک تحت نظــارت ایاالت 
متحده منع مي شــود، همان طور كه مدیر اجرایي 
آن، »Youmin Li«  نیز شــامل این محدودیت 
خواهد شد. وزارت امور خارجه چین با عصبانیت به 

این فشارها پاسخ داد و گفت: »ما بر اساس قوانین 
داخلي ایاالت متحده، مخالف زورگویي و مجازات 
شركت ها و اشخاص آمریکایي -چین هستیم. ما 
كامال این محدودیت ها را محکوم و قاطعانه با تحریم 
شــركت هاي چیني مرتبط، توسط ایاالت متحده 

مخالفت مي كنیم.«
سخنگوي وزارت امورخارجه این كشور همچنین 
مدعي شد كه این كشور »همه اقدامات الزم براي 
محافظت از حقوق و منافع مشــروع شركت ها و 

اشخاص داخلي انجام خواهد داد.«
تصمیم واشنگتن كه توسط مایك پومپئو، وزیر 
امور خارجه آمریکا اعالم شــد، اولین بار است كه 
تحریم هایي را براي یــك نهاد چیني وضع كرده 
اســت. چراكه این شــركت را در ماه مه  معاف از 
تحریم ها كرده بود و اجــازه داده بود كه به چین 
به عنوان مشتري بزرگ تهران، خرید نفت ایران را 
ادامه دهد. پومپئو این اقدام را به عنوان یك هشدار 
ارزیابي كرد و گفت: »هر ســازمان و نهادي كه در 
تالش است تا با فرار از تحریم هاي آمریکا علیه ایران، 
این محدودیت ها را دور بزند، باید هزینه اقداماتش 
را بپذیرد.« وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تاكید 
كرد: »ما گفتیم كه تحریم هاي خود را كامالً اعمال 
خواهیــم كرد و با اقدامات جــدي از این حمایت 
مي كنیم. این سیاست كمك خواهد كرد كه براي 
تأمین هزینه تروریسم در سراسر جهان، مشاركت در 
درگیري هاي خارجي و پیشبرد توسعه موشك هاي 
بالســتیك، از درآمدهاي حیاتي رژیم جلوگیري 

كنیم.«
به دنبال جدایي یکجانبه آمریکا از توافق هسته اي 
اوباما با ایران در سال گذشته، آمریکا در تالش بوده 
كه صادرات نفت ایران را به صفر برساند. در ماه مه، 
دولت ترامپ اعالم كرد كه معافیت هاي صادر شده 
به چندین كشور از جمله چین را تجدید نمي كند 
و به آنها اجازه نخواهد داد واردات نفت ایران را ادامه 
دهند. شــركت نفتي چین كه از جمله بزرگترین 
مشتري هاي ایران هســتند، به سرعت به عنوان 

حریف اصلي این حركت ظاهر شد. اگرچه در ابتدا 
پس از برداشت معافیت هاي واشنگتن، خرید نفت 
خام خود را كاهش داد امــا آرام آرام واردات نفت 
ایران را افزایش داده است. ماه گذشته، چین پس از 
آنکه دولت ترامپ معافیت ها را لغو كرد، نخستین بار 
تحویــل محموله نفتي ایران را دریافت كرد. ایران 
میزان نزول فروش نفت خود را به دلیل تحریم هاي 
ایــاالت متحده، اعالم نمي كند و مي گوید هرگونه 
اطالعات در مورد صادرات نفت خام »راز جنگي« 
است. اما جمهوري اسالمي امیدهاي خود را در مورد 
خریدهاي چین همچنان حفظ كرده است تا اقتصاد 

خود را در برابر فشار آمریکا همچنان حفظ كند. 
برخالف سایر فروشــندگان نفت مورد حمایت 
 Zhuhai چین، تبعات تحریم هــاي آمریکا علیه
Zhenrong، در خــارج از چین بســیار اندک 
است و احتماال این شركت از اثرات تحریم ایاالت 
متحده، محفوظ خواهد بود. این شــركت قبال در 
سال ۲۰۱۲ به دلیل فروش بنزین به ایران، تحریم 
شده بود. مشخص نبود كه آمریکا چقدر مي خواهد 
شركت هاي چیني را به دلیل نقض تحریم هاي نفتي 
ایران مجازات كند، به خصوص كه واشنگتن و پکن 
در مذاكرات مربوط به توافق تجاري ناكام مانده اند. 
برایان هوک، نماینــده ایران در ایاالت متحده، در 
ماه آوریل به خبرنــگاران گفت كه ایاالت متحده 
»هرگونه رفتار قابل خالف سیاســت تحریم ها را 
مجازات مي كند.« اما وقتي از وي سوال شد كه آیا 
این شامل شركت هاي چیني است، وي پاسخ داد: 

»من این را نگفتم.«
تنش هــا با ایران از قیمت نفت در ماه هاي اخیر 
حمایت كرده اســت و از زمان توقیف ایران در روز 
جمعه تانکرهاي پرچم انگلســتان، یك درصد از 
قیمت 63.۱۰ دالر افزایش یافته اســت. بازار كلي 
نفت نســبتاً خوب عرضه شده است، به طوري كه 
برخي از معامله گران مي گویند اگر چین در خرید 
نفت خام ایران قــدم بردارد، قیمت نفت مي تواند 

به شدت سقوط كند.
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گاردین|
 با توســعه صنعت نفت و گاز شیل فرصت هاي 
جدیدي خلق شده است. فرصت هایي كه در نهایت 
به تولید و اشتغال بیشتر، گسترش فناوري هاي نوین 
و امنیت انرژي منجر خواهد شد. طبق اطالعات 
اداره اطالعات انرژي، سال ۲۰۱9 به احتمال زیاد 
تولید شیل به باالترین مقدار خود برسد كه منجر 
به تقاضاي اشتغال باالتر در ۱8 ماه آینده مي شود. 
تبدیل بیشتر حفاري چاه هاي شیل نیاز به نیروي 
كار بیشــتري دارد. این تنها بخشــي از تاثیرات 
صنعت شــیل بر اقتصاد كالن آمریکاست. با این 
حال برآوردها نشان مي دهد كه صنعت شیل عالوه 
بر مزایایي كه براي كشورهاي توسعه یافته داشته 
اســت، مخاطرات جدي را نیز به محیط زیست و 
دیگر بخش هاي انساني وارد مي كند. این مخاطرات 
در حد و اندازه هاي خود، موجب نگراني بسیاري 
از فعاالن محیط زیســت شده است. نکته اساسي 
آنجاســت كه باید بررسي كرد آیا مزایاي موجود 
صنعت شیل به قدري براي كشورهاي مصرف كننده 
حیاتي و مهم هست كه بتوانند از مخاظرات زیست 
محیطي چشم پوشي كنند؟ در این گزارش مروري 

بر مزایا و معایت صنعت شیل مي شود. 

 افزایش امنیت انرژي 
بر اســاس پیش بیني هــاي انجام شــده و با در 
 نظر گرفتــن ذخایر متعارف نفتــي در ابتداي قرن 
 بیســت و یکم انتظار مي رفت، ذخایــر نفتي حدود

4۰ كشور از تولید كنندگان كنوني نفت و گاز سنتي 
مانند آمریکا مکزیك، آذربایجان، نروژ، روسیه، برزیل 
و چیــن تا ســال ۲۰۲۰ خاتمه یافتــه و در پي آن 
نگراني هاي جدي در زمینه تأمین امنیت انرژي این 
كشــورها به وجود آید؛ اما با كشف منابع نامتعارف 
نفتي و سرمایه گذاري گسترده براي ارتقاي فناوري 
تولید از این منابع، به لحاظ فني حجم ذخایر نفتي 
قابل برداشت افزایش قابل توجهي یافته است. نتایج 
این پژوهش ها نشان مي دهد ذخایر نفت شیل حدود 
۲۰ در صد به ذخایر اثبات شــده نفت خام جهان و 
ذخایر گاز شــیل حدود ۱۱۰ درصد به ذخایر اثبات 
شده گاز جهان افزوده اند. این امر موجب آرامش خاطر 
در مصرف كنندگان و سیاستگذاران این حوزه شده و 
نگراني آنان را بابت پایان یافتن سوخت هاي فسیلي 

جهان كاهش داده است.

 ایجاد اشتغال
افزایــش تولیــد، ایجاد اشــتغال و گســترش 
فناوري هاي نوین استخراج رشد و توسعه صنعت 
شیل موجب افزایش اشتغال شده است. این صنعت 
با وجود پیوندهاي پسین و پشین بي شمار، نه تنها به 
رشد دانش در این زمینه كمك كرده بلکه موجب 
جذب تعداد نیروي كار بسیار در این صنعت شده 

اســت. نیاز این صنعت به استفاده از فناوري هاي 
نوین موجب جذب نیروي تحصیلکرده شده كه این 
امر به خصوص در كشورهایي مشهود است كه در 
گذشته منابع نفت و گاز سنتي نداشته و امروزه به 
كمك فناوري هاي نوین به تولید كنندگان سوخت 
نامتعارف در دنیا تبدیل شــده اند. در مناطقي كه 
این صنعت رشد یافته شهرهاي جدید ایجاد شده 
و شهرک هاي كوچك با سرعت بسیار زیاد توسعه 
یافته اند. رستوران داران، معلمان، كارگران شهري 
و صاحبان مشــاغل دیگر به این مناطق رفته اند و 
دیگر به شهرهاي قدیمي خود بازنگشته اند. رشد 
این صنعت در آینده نیز ســبب مهاجرت افراد در 
جست وجوي كار بسیاري به این مناطق خواهد شد. 
روي دیگر سکه آن است كه در صورت توقف تولید یا 
به سبب وقوع ورشکستگي صاحبان این صنایع آثار 
آن فراتر از مشاغل فعال در بخش نفت خواهد بود.

تغییر توزیع مشــاغل بیــن زیرمجموعه ها به 
احتمال زیاد ادامه خواهد یافت، درحالي كه ممکن 
است فرصت هاي شغلي جدیدي در زنجیره ارزش 
نفت و گاز و صنایع وابســته پدیدار شود. تاكنون، 
رشد تولید داخلي منجر به افزایش سرمایه گذاري 
در صنایع پایین دستي )مانند پاالیش نفت و مواد 
شیمیایي( و پایانه هاي صادراتي شده است كه در 
ساحل خلیج فارس برنامه ریزي شده است. طبق 
اعالم انجمن بین المللي گاز طبیعي آمریکا، تقریبا 
نیمي از كل سرمایه گذاري )8۰ میلیارد دالر( در 
تسهیالت صادراتي بین سال هاي ۲۰۱8 تا ۲۰3۵، 
احتماال تنها در سال ۲۰۱8 و ۲۰۱9 اتفاق خواهد 
افتاد. رشد اشتغال در صنایع سنگین و مهندسي 

عمران نیز در سال هاي آینده پیش بیني مي شود.
بهره  وري باالتر ناشــي از دستاوردهاي فناوري 
و بهبود شیوه هاي اســتخراج، ممکن است رشد 
اشتغال را در پي داشته باشد. با این وجود، فناوري 
و اتوماســیون به احتمال زیاد به شركت ها كمك 
مي كند تا پروفایل هــاي كاري بي نظیر، جدید و 
منحصر به فرد را ایجاد كنند. بن ویلیامز، مدیر ارشد 
اطالعات، Devon Energy، به طور خالصه آن 
را بیان مي كند: »هر زمان كه نقطه عطف بزرگي 
در فناوري در جهان وجود داشته باشد، این ترس 
همیشه وجود داشــته است. در انتهاي دیگر این 
تحــوالت صنعتي هرگز بــا كار كمتري به پایان 
نرسیده است. ما انتظار نداریم كه تعداد نیروي كار 
كمتر باشد، اما من مطمئنا تصور مي كنم بسیاري 
از مشــاغلي كه حتي افراد ارشد فني ما نیز انجام 

مي دهند، تحت تأثیر این فناوري قرار بگیرند. 

  تهدیدهاي توسعه صنعت نفت و گاز شیل 
صنعت نفت و گاز شــیل با توسعه خود عالوه 
بر خلق فرصت به ایجاد تهدیدها و چالش هایي 
نیز منجر شده است. چالش هاي زیست محیطي، 

دسترسي به منابع آب شــیرین، افزایش ایجاد 
مخاطرات طبیعي و نظایر آن چالش هاي كلیدي 
توســعه این صنعت اســت كه در ادامه بررسي 

خواهند شد.
افزایش آلودگي هاي زیست محیطي تولید نفت و 
گاز شیل موجب ایجاد نگراني هاي زیست محیطي 
شده است. البته با توجه به تفاوت فرآیند تولید 
نفت شیل، اثرات زیست محیطي آن نیز متفاوت 
از روش هاي مرسوم سنتي است. یکي از اصلي ترین 
راه هاي استخراج نفت و گاز شیل، حرارت دادن 
سنگ و استفاده از فرآیند تقطیر است. در نتیجه 
حرارت دادن ســنگ مخزن، مقادیــر زیادي از 
گازهاي آالینده تولید مي شود كه این امر موجب 
آلودگي هوا مي شود، اصلي ترین این گازها عبارتند 
از: اكسیدهاي سولفور و نیتروژن، دي اكسید كربن، 
ذرات معلــق و بخارات آب. راه هایي براي كنترل 
این آلودگي پیش بیني شــده است. از آن جمله 
مي توان به استفاده از فناوري هاي تصفیه گاز كه 
در نیروگاه ها و پاالیشگاه ها به كار مي روند، اشاره 
كرد. راه حل دیگر كه براي دفع دي اكسید كربن 
پیشنهاد شــده، تزریق آن به مخازن نفتي براي 
ازدیاد برداشت است. تأسیسات تولید نفت شیل، 
همچنین زمین هاي زیادي را به كار مي گیرند كه 
در این زمین ها حجم انبوهي از خاكســتر شیل 
و پســماندهاي ناشي از فرآیند تولید نفت شیل 
انباشته مي شوند كه باعث آلودگي محیط زیست 
مي شوند. بررسي ها نشان مي دهند حجم نهایي 
ضایعات، به دلیل انجام فرآیندهاي پاالیش، بیش 
از حجم مواد استخراج شده است، بنابراین، امکان 
بازگرداندن آنها به طور كامل به داخل زمین وجود 
ندارد، در نتیجه، الزاما بخشي از آن در روي سطح 
باقي مي ماند. این ضایعات شامل سولفات، فلزات 

سنگین و مواد دیگر سمي است.
 از سوي دیگر، از آنجا كه در فرآیند استخراج 
میلیون ها لیتر آب مصرف مي شود، در نتیجه، به 
همراه آب صدها هزار لیتر از مواد شــیمیایي نیز 
به خاک تزریق مي شود. در این فرآیند، تنها ۵۰ 
تا ۷۰ درصد از حجــم آب آلوده قابل بازیافت و 
ذخیره شدن در حوضچه هاي سطح زمین است 
كه توسط تانکرها برداشت مي شود. باقیمانده آب 
مصرف شده در زیر زمین مدفون مي ماند و مي تواند 
موجب آلودگي سفره هاي آب زیرزمیني شود. در 
هر صورت پسماندهاي ناشــي از بهره برداري با 
ایجاد بوهاي زننده و فلزات ســنگین، مي توانند 
منابع آب سطحي را نیز آلوده سازند. این موارد، 
بخشــي از آلودگي هاي ناشي از تولید نفت و گاز 
از شــیل هستند. آلودگي هاي دیگري نیز در اثر 
تولید نفت و گاز از شیل به وجود مي آیند كه هر 
چند مستقیما مرتبط با تولید از شیل نیستند، به 
دلیل گسترش فعالیت هاي تولید از شیل، افزایش 
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 یافته انــد. به عنوان مثال، كمیســیون كیفیت 
محیط زیســت تگزاس در گزارشــي، به وجود 
غلظت باالي بنزین در تأسیسات گاز متعلق به 
یکي از شركت ها در این ایالت اشاره كرده است. 
تولید گاز هاي ناشي از فعالیت تجهیزایي همچون 
موتورهاي دیزل و آلودگي هاي ناشــي از فوران 
احتمالي چاه ها نیز از عوامل دیگري هستند كه 
گفته مي شود، چشم انداز زیست محیطي تولید 
نفت و گاز از شــیل را تیره ساخته اند و ممکن 
اســت در آینده و با اعتــراض گروه هاي حامي 
محیط زیست، تولید از این منابع با موانع بیشتري 

مواجه شود.

  افزایش زمین لرزه 
فــارغ از مباحث مربوط به آلودگي ناخواســته، 
شکست هیدرولیکي نتایج منفي دیگري نیز براي 
محیط زیست به همراه دارد. بر اساس برآوردهاي 
سازمان زمین شناسي آمریکا، شکست هیدرولیکي 
موجب ایجاد زمین لرزه هاي كوچك مي شود كه البته 
كوچك تر از آن هستند كه به لحاظ ایمني موجب 
نگراني باشند. گذشته از فرآیند شکست هیدرولیکي، 
دور ریختن پسماند ناشي از عملیات نیز ممکن است 
موجب ایجاد زمین لرزه شود. عمل تزریق سیاالت 
در فرآیند شکســت هیدرولیکــي، موجب ایجاد 
خسارت شــوند. گزارش آژانس بین المللي انرژي 
نیز برآوردي مشابه از تأثیر تولید از منابع شیل بر 
ایجاد زمین لرزه دارد. بر اساس این گزارش، فرآیند 
شکست هیدرولیکي موجب ایجاد گسل هایي در 
سازندهاي عمیق زمین و ایجاد ارتعاشات مي شود. 
این ارتعاشات كه توسط مهندسان نفت براي رصد 
فرآیند انجام عملیات به كار گرفته مي شود، عموما 

كوچك تر از آن هستند كه در سطح زمین حس 
شوند. ارتعاشات بزرگ زماني رخ مي دهند كه چاه 
با گسل، دچار تالقي مي شوند و گسلي را كه پیشتر 
وجود داشته است، دوباره فعال مي كنند. سازمان 
زمین شناســي آمریکا در سال ۲۰۱۱، گزارشي از 
ایجاد زمین لرزه در اكالهاما منتشــر كرد. در این 
گزارش گفته شده است كه با فاصله اي كوتاه پس 
از آغاز شکست هیدرولیکي، زمین لرزه هاي كوچکي 
آغاز شدند. بیش از ۵۰ زمین لرزه شناسایي شد كه 
43 مورد از آنها به اندازه اي بزرگ بودند كه محل آنها 
قابل شناسایي بود. اغلب این زمین لرزه ها، در یك 
بازه زماني ۲4 ساعته پس از پایان عملیات شکست 
هیدرولیکي روي دادند. بروز زمین لرزه و مشکالت 
دیگر زیست محیطي موجب شده است موانعي بر 
سر توسعه منابع شیل به وجود اید. براي مثال، پس 
از آنکه زمین لرزه هایي در بلك پول در شمال غربي 
انگلســتان به وجود آمد، این كشور كه بزرگترین 
مصرف كننده گاز اروپا به شمار مي رود، در ماه مه 
سال ۲۰۱۱ فرآیند شکست هیدرولیکي براي تولید 
گاز شیل را ممنوع اعالم كرد. این ممنوعیت مدتي 
پیش لغو شــد، اما شركت ها موظف شدند تحت 
قوانین نظارتي سختي فعالیت خود را ادامه دهند.

  ایجاد تنش در دسترسي به منابع آب شیرین 
اســتخراج نفــت و گاز طبیعي 

از ذخایر شــیل ضمن ایجاد 
خطرات زیســت محیطي، 
نیازمند وجود مقادیر زیادي 
آب در نزدیکــي محــل 

استخراج است. بخش 
اصلي آب براي تزریق 

به داخل صخره ها و سنگریزه ها استفاده مي شود 
تا هیدوركربن موجود در البه الي صخره ها به 
سطح صخره آمده و قابل استخراج شود. این در 
حالي است كه منابع نفت و گاز شیل لزوما در 
محل هایي قرار ندارند كه دسترسي آسان به آب 
فراوان مقدور باشــد. براي مثال، در كشورهاي 
چین، هند، آفریقاي جنوبي و مکزیك مقادیر 
بسیار زیادي از نفت و گاز شیل وجود دارد، اما 
منابع آبي در این مناطق ناچیز است. همچنین، 
نزدیك بــه 38 درصد از مناطقي كه ذخایر در 
آنجا واقع شده اند، با مناطق خشکي هستند یا 
به طور معناداري مشکل تأمین آب دارند؛ ضمن 
آنکه 386 میلیون نفر نیز در این مناطق زندگي 
مي كننــد. این عوامل چالش هــاي اجتماعي، 
زیست محیطي و مالي قابل توجهي را بر سر راه 
دسترسي به آب قرار داده و مي تواند محدودیت 

جدي براي توسعه صنعت شیل ایجاد كند.
مؤسســه منابع جهان در گزارشــي رشــته 
قنات هایــي در جهان را كه دچار مشــکل آب 
هستند، بررســي كرده تا با شناسایي مناطق 
حساس، ۱۱ كشــوري را كه استخراج نفت و 
گاز شــیل در آنها با احتمال زیاد با چالش آب 
مواجه خواهد شد، مشخص كند. در این مناطق، 
سیاســت هاي دولت در زمینه توسعه صنعت 
شیل مي بایست منطبق بر تضمین امنیت آب 
و حفاظت از محیط زیست باشد. جدول 
۵ به اختصار یافته هاي مؤسسه منابع 
جهان را در خصوص وضعیت آب در 
۲۰ كشــوري را كه داراي بیشترین 
ذخایر نفت و با گاز شیل هستند، 

نشان مي دهد.
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خاورمیانه
پول دیجیتال
جنگ تجاری

از زمان اكتشاف نفت تاكنون، دستیابي به منابع 
نفتي براي كشــورهاي غربي، مهم ترین استراتژي 
اســتعمار بود. این كشــورها بعد از اكتشاف نفت، 
كوشیدند تا خود را بیشتر به بخش هاي نفت خیز 
جهــان نزدیك كنند. درگیري و نزاع آنها در طول 
تاریخ بر سر كشورهاي نفتي، بخش قابل توجهي از 
تاریخ را به خود اختصاص داده است. با این حال، در 
این برهه نیز، شاید معادالت پیچیده گذشته، با آمدن 
نفت و گاز شیل دچار تغییرات ماهوي شود. خاصه 
اینکه بزرگترین منابع شیل در بخش هاي آمریکاي 
شــمالي قرار دارد. اینکه امروز دغدغه كشــوري 
نظیر آمریکا، از تامین و امنیت انرژي فروكش و به 
بخش هاي دیگر معطوف شود، مي تواند نظم كنوني 
جهان را با تغییرات مهمي روبه رو كند. از سوي دیگر 
كشورهاي وارد كننده انرژي نیز، براي عقب نماندن 
از آمریکا، در تالشــند تا با استفاده از راهکارهایي 
نظیر توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر، وابستگي خود 
را به سوخت هاي فسیلي كاهش دهند. این موضوع 
به قدري جدي اســت كه پیش بیني تقاضاي نفت 
 بــراي دهه هاي آینده، اصال امکان پذیر نیســت و 
تحلیل گران آینده روشني از تغییرات كنوني و تبعات 

آن در دوره هاي آتي را ندارند. 
در این میان صنایع متعدد نیز در حال توســعه 
فناوري هایي هســتند كه میزان مصرف خود را از 
سوخت هاي فســیلي كاهش دهند. به طور مثال 
شــركت ایرباس با صــرف بودجــه اي نزدیك به 
یك میلیارد یورو، در حال بررســي تغییر سیستم 
موتورهاي هواپیما از بنزیني به برقي است. اتفاقي 
كه اگر رخ دهد، جهان شکل دیگري خواهد گرفت. 
با این حال از دیرباز كشورهاي صنعتي كه با رشد 
تدریجي تقاضاي انرژي به ویژه انرژي هاي فسیلي و 
محدودیت رو به اتمام بودن ذخایر هیدروكربوري 
مواجــه بودند، براي تأمین انــرژي مورد نیاز خود 
اقدام به واردات نفــت، گاز و فرآورده هاي نفتي از 
تولید كنندگان اصلي و سنتي )روسیه، خاورمیانه 
و شــمال و غــرب آفریقا( مي كردنــد؛ اما در پي 
وقوع شــوک نفتي ابتداي دهه ۷۰ میالدي و بروز 
تنش هاي سیاسي و ریسك هاي ژئوپلتیکي و افزایش 
ناگهاني قیمت نفت و تحمــل هزینه هاي فراوان 

توسط مصرف كنندگان اقتصادهاي صنعتي اقدام 
به بازنگري در راهبردهــاي انرژي خود كردند. در 
چنین شرایطي راهبردهاي مختلفي از قبیل مدیریت 
تقاضا، سرمایه گذاري در انرژي هاي جایگزین مانند 
انرژي هاي تجدیدپذیر، افزایش تولید نفت و گاز از 
ذخایر داخلي، سرمایه گذاري براي توسعه میادین و 
افزایش تولید نفت و گاز در كشورهاي دیگر دارنده 
ذخایر قابل توجه، به منظور كاهش وابســتگي به 
منابع نفت تولید كنندگان سنتي از سوي اقتصادهاي 
صنعتي در دستور كار قرار گرفت. این موضوع سبب 

توسعه صنایعي مانند صنعت شیل شد.
بر اساس آمارهاي موجود، تاكنون حدود 4۰ درصد 
از ذخایر متعارف نفت جهان، بهره برداري شده است. 
میزان ذخایر متعارف باقیمانده حدود ۱۷۰۰ میلیارد 
بشکه بوده كه 48 درصد آن در منطقه خاور میانه 
قرار دارد، آمریکاي جنوبي و آمریکاي التین، آمریکاي 
شمالي، اروپا و اوراسیا، آفریقا و آسیا پاسفیك نیز به 
ترتیب با ۱9، ۱3.8، 9.۱، ۷.۵ و ۲.۵ درصد ذخایر 

متعارف جهان در جایگاه هاي بعدي قرار دارند.
با در نظر گرفتن منابع نامتعارف، ترتیب و آرایش 
ذخایر نفت جهان دســتخوش تغییراتي خواهد شد. 
به طوري كــه از مجموع ۱۱9 هزار میلیارد بشــکه 
ذخایر نفتي جهان، قاره آمریکا با بیش از 683 میلیارد 
بشکه )34 درصد( در رتبه دوم جهان و درست پس 
از خاورمیانــه )4۰ درصد( قرار خواهد گرفت. اروپاي 
شرقي و اوراسیا )۲3 درصد(، آفریقا )۱۵ درصد( و آسیا 

پاسفیك )3۰ درصد( در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
كارشناســان بر این باورند كــه در صورت ادامه 
روند سرمایه گذاري در زمینه توسعه و بهره برداري 
از منابع نفتي نامتعارف، حوزه آمریکاي شمالي كه 
در حال حاضر به لحاظ تولید در مقایسه با مناطق 
دیگر پیشــگام اســت، به قطب تولید نفت جهان 
تبدیل خواهد شــد. بي شك افزایش میزان ذخایر 
نفت كشورهایي مانند آمریکا، كانادا، استرالیا، چین، 
كشورهاي اروپایي و برزیل در كنار روسیه و خاورمیانه 
تغییراتي اساســي در تركیب بازیگران اصلي بازار 
جهاني نفت و موازنه كنوني قدرت تولید كنندگان 
ســنتي نظیر اوپك و روسیه در مقابل اقتصادهاي 
توسعه یافته مصرف كننده و اقتصادهاي نوظهور به 

وجود خواهد آورد كه آثار و پیامدهاي ژئوپلتیکي 
بسیاري در پي خواهد داشت.

در رتبه بنــدي جدید ذخایر نفت، موقعیت ویژه 
آمریکا به عنــوان برترین اقتصاد جهان تا ســال 
۲۰3۵، دومین اقتصاد جهان در افق ۲۰۵۰ و یکي از 
مهم ترین مصرف كنندگان انرژي جهان در آینده كه 
در پي انقالب نفت هاي نامتعارف، از منابع نفتي قابل 
برداشت قابل مالحظه اي در آینده برخوردار خواهد 
شد، تأثیر بسزایي در تأمین امنیت انرژي این كشور 
خواهد داشت. همچنین، با نگاهي به تركیب مناطق 
برتر داراي ذخایر نفتي جهان، به روشني مشخص 
مي شود كه زیرمجموعه حوزه آتالنتیك با كشورهاي 
متمایل به آمریکا، حدود نیمي از ذخایر نفت جهان را 
در اختیار دارند. بنابراین، انقالب منابع نفتي نامتعارف 
مي تواند با تأمین بخش قابل توجهي از نفت خام مورد 
نیاز كشورها به ایفاي نقش تعیین كننده آمریکا و 
هم پیمانانــش در مدیریت بازار جهاني نفت خام و 

سازوكار حاكم بر آن در دهه هاي آتي بیانجامد.
اهمیت تغییر موازنه قدرت در بازار جهاني نفت 
هنگامي بیشتر مي شود كه به انحصار فعلي دانش 
فني به منظور توسعه و بهره برداري از منابع نفتي 
نامتعارف توسط شركت هاي آمریکایي توجه ویژه 
شود. بنابراین، توسعه منابع نفتي نامتعارف در حوزه 
آتالنتیك و كشورهاي هم سو با ایاالت متحده آمریکا 
با آهنگ سریع تري رشد خواهد كرد و كشورهایي 
مانند استرالیا، كانادا و عربستان كه همسویي بیشتري 
با مواضع آمریکا دارند، در مقایسه با روسیه و چین و 
كشورهاي دیگر مستقل راه آسان تري براي توسعه 
و بهره برداري از منابع نامتعارف خود در پیش دارند. 
این عوامل مخاطرات ژئوپلتیك در جهان را افزایش 
خواهد داد و كشورهاي سنتي تولید كننده نفت خام 
را در معرض رقابت شدید قرار خواهد داد. در مقابل، 
مشتریان نفتي با عرضه كنندگان بیشتري روبه رو 
خواهند شد و امکان تنوع در سبد نفتي خود خواهند 
داشت. هر چند كه این امر سبب امنیت بیشتر عرضه 
انرژي در جهان خواهد شد، اما تولید كنندگان سنتي 
نفت را در معرض خطر از دست دادن بازار و مشتریان 
خود قــرار داده و آنان را به رقابت با یکدیگر براي 
حفظ بازار و یافتن مشتریان جدید سوق خواهد داد.



برخی افراد و احزاب سیاســی و حتی 
برخی از نحله های روشنفکری و گروه های 
مرجــع در ایران اعتقادی به اســتفاده 
از تجربه ســایر كشــورها و استفاده از 
اندیشــه ها، دانش و تجربه ســایر افراد 
 ندارنــد. این رخــداد در دهه های اخیر 
به دلیل اینکه فضای انقالبی در كشور و 
ســرزمین ایران حاكمیت داشته و هنوز 
دارد بیش از پیش شده است. درحالی كه 
برخی افراد و احزاب همه چیز را »بومی 
شده«، »ایرانی شده« و »اسالمی شده« 
می خواهند معلوم اســت كه به ســایر 
رخدادها و تجربه ها رجوع نشــود و این 

یك نقص بنیادین برای توسعه به حساب 
می آید. در همه سال های پس از پیروزی 
انقالب اسالمی موضوع هایی مثل اینکه 
چرا ممکن اســت یك نظام سیاسی به 
دالیل گوناگون فروپاشی را تجربه كند 
در فهرســت موضوع های تابو شده قرار 

می گرفت.
 اما برخی مســائل موجب شــد این 
روند و فرآیند تضعیف شــود. اما فضای 
جامعه ایرانی در دو ســال تازه ســپری 
شده و به ویژه پس از آنکه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا اعالم كرد از برجام 
خارج و تحریم ها را برمی گرداند دگرگونی 

معناداری را تجربه می كند. یکی از این 
دگرگونی ها، بازتر شــدن فضا و موضوع 
اندیشــکده ها،  در  آكادمیك  بحث های 
پژوهشــگاه ها و سایر نهادهای پژوهشی 
غیردولتی اســت. به این معنا كه در ۱8 
ماه گذشته تابوی گفت وگو درباره مذاكره 
بــا آمریکا، دالیل ناكامی احتمالی ایران 
در مواجهه با غرب، چــرا باید برجام را 
حفظ كرد و شرایط مذاكره چیست و یا 
اینکه كدام دالیل و عوامل می توانند به 
فروپاشی احتمالی نظامی های سیاسی )با 
اجتناب از اشــاره مستقیم( منجر شوند 

دیگر تابو به حساب نمی آید.

تابوهای شکسته شده

انتخاب سرد     بیر
یاد     د     اشت

بودجه

تجارت افغانستان
بدون نفت ایران

فروپاشی
آینده خودرو

بازارها
خاورمیانه

پول دیجیتال
جنگ تجاری



فریدون مجلسی| من كار خاصی نکردم. من فکر پخته شده و آماده ای را 
كه دیگری نوشته است، به فارسی ترجمه كردم و اعتبار، اهمیت و ارزش آن به 
نویسنده كتاب برمی گردد كه زحمت اصلی بررسی و تحقیق را كشیده و كار 
خوبی را ارائه داده است. قبل از این كتاب چندین سال پیش برنامه »ب ۲«… 
بــرای توضیح برنامه »ب ۲« باید گفت جامعه ای  را در نظر بگیرید كه برنامه 
»آ« دارد یعنی گردش كار به روال عادی؛ این رفتار و گردش عادی می تواند با 
بن بست ها و مشکالتی مواجه شود و هر جامعه ناچار است آینده نگری كند و 
برای خود برنامه های جایگزینی در نظر بگیرد كه اگر ما با مشکلی مواجه شدیم 
چه باید كرد. آیا باید از بین برویم و فروبپاشیم یا اینکه باید با تمیهداتی روش 
دیگری را ادامه دهیم. آن برنامه »ب۲« برای این بود كه پیش از آن یك برنامه 
»ب۱« گذاشته بودند اما بعد از چند سال خنثی شد و برنامه »ب۲« كه نجات 
دادن بشر از گرفتاری هایی است كه به دست خود برای خودش به وجود می آورد. 
چون هر انسانی و جامعه ای برای خودش دوره فعالیتی قائل است و زمانش كه 
می رســد می گوید باید از دور خارج شوم. خیلی خوشحالم آخرین كتابی كه 
ترجمه كردم و این كار را كنار گذاشتم، این كتاب فروپاشی است. موضوع كتاب 
تهدیدهایی است كه انسان با دست خودش برای محیط خودش ایجاد می كند 
و بعد مهم نیست كه تا چه اندازه احساس كند در شرایطی كه قبالً داشت، ترقی 
كرده است، فکر كند كه این می تواند برای همیشه ادامه پیدا كند. تجربه، چنین 
چیزی را در زندگی بشر نشان داده است و این كتاب تجربه های متعددی را ذكر 
می كند كه این تعادل ها در زمان های مختلف یك مرتبه با روی كار آمدن یك 
تفکر ناقص، یك شخص به خصوص كه آرمان های ناشدنی دارد می تواند فروبپاشد 
و آن تعادل از بین برود. آن جامعه به اصطالح پیشــرفته و یا در آستانه ترقی 
نیز می تواند مضمحل شود. ما اكنون در دنیا كشورهایی داریم كه به آنها  یعنی 
دولت های درمانده می گویند مثل سومالی در آفریقا كه ۲۰ سال است دولت ندارد.

یکی از محاسن این كتاب این است كه خواننده عادی ممکن است احساس 
نکند كه یك كتاب بســیار علمی را می خواند. من در مقدمه اسم آن را كتاب 
سواد گذاشته ام یعنی این كتاب از آن دست كتاب هایی است كه وقتی فردی آن 
را می خواند احساس می كند بر سوادش افزوده شده است. ولی خواننده عادی 
می تواند این كتاب را به صورت داستانی بخواند كه از شرایط خوش آب و هوای 
ظاهراً پیشرفته امریکا شروع می شود كه در آنجا خانواده ای دامداری دارند كه با 
تعریف هایی كه از زندگی خوب طبیعی یا زندگی در اتصال با طبیعت می شود، 
برخوردارند ولی وقتی كه وارد بحث توسعه می شود متوجه می شوید كه همان 
ایالت با همان مراتع و گستردگی، از لحاظ محیط زیستی چه مشکالتی دارد و 
شتاب برای توسعه می تواند چه مشکالت جدیدی برای آن فراهم كند و حتی 
آن را به بن بست نزدیك كند. در این كتاب زندگی از امروز شروع می شود و این 
گردشی است كه نویسنده و خانواده اش به آن منطقه رفت و آمد می كنند. در 
ادامه مناطق دیگری از جهان را در زمان های مختلف می پیماید. در دوره ای به 
گرینلند می رود. من فکر می كردم وایکینگ ها وقتی از آیسلند به گرینلند رفتند، 
منطقاً و طبیعتاً در ساحل شرقی گرینلند كه نزدیکتر به آیسلند است، ماندند. 
درحالی كه بعد از فروپاشی جامعه مهاجرنشین گرینلند صدها سال طول كشید 
تا مکتشفین فهمیدند در اشتباه هستند. این مهاجرین به سمت غرب گرینلند 
كه آب و هوای نسبتاً مناسبی دارد رفته بودند. وقتی مکتشفین به آنجا رفتند، 
چشمشان به كلیسا و شهرهایی افتاد كه بیش از شش قرن قبل از كشف قاره 
امریکا، وایکینگ ها در آنجا زندگی می كردند و این سوال برای آنان پیش آمد 
چگونه با ســازگاری با محیط خود یا از بین بردن بعضی از عواملی كه زیست 
آنها را تامین می كرد یا بروز حوادث طبیعی مثل سرد شدن ناگهانی هوا، آنها 
نتوانستند به زیست خود ادامه دهند. یا  وقتی به داستان جزیره ایستر یعنی عید 
پاک می رسیم نویسنده نشان می دهد مهاجران وقتی به جزیره ای عاری از درخت 
رسیدند چگونه سنگ ها را حمل كردند و آن مجسمه ها را از معدنی كه در باال 
دست یك كوه قرار داشت به ساحل آوردند. به هر حال آنها درختانی را كه ابزار 
كارشان بود و برای آنها جنبه مذهبی هم داشت، به دست خود از بین می برند.  
دایموند در بخش دیگری به مایاها برمی گردد؛ امپراتوری ای كه امروز هم شما 

راز جنگ ها در حفظ بقاست نظام سیاسی ایران و نهادهای اصلی قدرت در باالترین سطوح راهبردی ایران در 
این سال های اخیر به دلیل اینکه تهدیدهای خارجی به ویژه آمریکا را خطرناک تر 
از تهدیدهای داخلی تلقی كرده اند و از سوی دیگر نیازمند شنیدن صداهای دیگر 
هستند، فضا را برای ارائه بحث ها بازتر كرده اند. درحالی كه در همین چند سال 
پیش طرح گفت وگو و مذاكره با آمریکا یك جرم محسوب می شود و گوینده 
یا نویسنده اش به دادگاه كشیده می شد اكنون در گوشه و كنار پایتخت و در 
همایش ها و سمینارها شاهد بحث درباره لزوم مذاكره با آمریکا هستیم. اگر تا 
همین چند سال پیش مقوله منابع آب و كمبود آن و تهدید ایران از طرف این 
عنصر تابو به حساب می آمد اما اكنون روزانه گزارش های پرشماری از نهادهای 
دولتی و غیردولتی درباره تهدید كمبود آب برای ایران فردا را می خوانیم و نهادهای 

رسمی نیز در این باره گزارش تهیه می كنند.
درحالی كه موضوع بااهمیتی مثل برجام از روندها و فرآیندهای این مقوله 
بسیار بااهمیت تابو به حساب می آمد اما اكنون مخالفان و موافقان برجام هر 
روز گزارش هایی تهیه و منتشر می كنند و توصیه هایی دارند كه بهتر است 
مثال ایران با اروپا دوست باشد تا چین و روسیه. تابوی مخالفت با هر آنچه 
نهادهای رسمی می گفتند در ایران به دالیل گوناگون كمرنگ شده است. 
به همین دلیل اســت كه می توان شاهد برپایی نشست های مثل بررسی 
كتاب چگونه جامعه ها شکست می خورند نویسنده ترک تبار به نام اعجم 
اوغلو باشیم. سخنرانان در نشست یادشده ضمن بررسی كتاب و ماهیت آن 
گریزی به مسائل ایران نیز می زنند و می گویند كه اگر ایران كدام اقدام ها را 
نکند در معرض فروپاشی قرار می گیرد و چرا و كدام اقدام ها باید انجام شود 
تا فروپاشی در ایران اتفاق نیفتد.فضای باز سیاسی ناگزیر در ایران اكنون 

شرایط را دست كم در محیط های پژوهشی بازتر شده است.
نشست تازه ای كه از سوی انجمن علوم سیاسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی 
و مركز پژوهشی توسعه اجتماعی آفرینش درباره محتوای كتاب »فروپاشی، 
چگونه جوامع راه فنا یا بقا را برمی گزینند« نیز در نوع خود یك نشست مهم 
به حســاب می آید. در این نشســت، كتاب یادشده اثر دایموند استاد دانشگاه 
كالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس است كه در رشته های مختلفی به خصوص 
بیولوژی تخصص دارد ولی عمالً جغرافیدان بسیار بزرگی است. این كتاب كه 
هفته پیش چاپ شد، هنوز منتشر نشده فروش آن از ۱۰۰ نسخه باالتر رفته 
است. این پژوهشگر از دوستداران جدی محیط زیست به شمار می رود. او در 
ضمن داستان، عمالً خود و خانواده اش را در این سفرها و رفت و آمدها به نقاط 

مختلف دنیا معرفی كرده است.
این اثر از طرف فریدون مجلسی مترجم كتاب، محمد درویش از فعاالن 
و كارشناسان ارشد محیط زیست و محمد فاضلی استاد دانشگاه شهید 
بهشتی نقد شد. هر كدام از كارشناسان یاد شده با توجه به رشته تخصصی 
خود و زمینه های پژوهشی و تجربی كه دارند نگاهی تازه به محتوای كتاب 
یادشده دارند و نکاتی را یادآور می شوند كه برای فعاالن اقتصادی ایرانی 
می تواند جذاب باشد. هر فعال اقتصادی باید بداند كه تهدیدهای كسب وكار 
فقط و فقط منحصر به مشهودات در حوزه سیاست و در حوزه قانونگذاری 
و یا سیاستگذاری ارزی یا تجاری نیست و رخدادهای غیر از سیاست و 
اقتصاد نیز تهدید دارند. فریدون مجلسی در نقد خود بر كتاب دایموند با 
اشاره به فعالیت هایش پس از ترک فعالیت دیپلماتیك در پهنه ایران اشاره 
كرده و می گوید زمانه عوض شــده است اما می توان با استفاده از تجربه 
گذشــته برای آینده ایران درس گرفت. مجلسی تاكید می كند می توان 
همین امروز نیز به جای هدر دادن سرمایه های كمیاب در فعالیت های 
غیرمفید و غیركارشناسی بخشی از منابع را به طرح هایی اختصاص داد 

كه ایران را در مسیر نجات قرار می دهند.
محمد درویش نیز تحلیل جذابی از آثار و پیامدهای نادیده گرفتن فعالیت های 
مربوط به حفاظت از محیط زیست بر طبیعت ایران و بر اقتصاد كشور دارد. او 
می گوید اگر به محیط زیست بی اعتنا باشیم و برای یك امر طبیعی مثل كوچ 
دادن داركوب سرسرخ از جنگل ها فعالیت های غیركارشناسی انجام می دهیم 
باید منتظر سیالب و تخریب باشیم. محمد فاضلی نیز در نقد كتاب دایموند با 
اشاره به انواع فروپاشی هایی كه یك كشور و یك جامعه می تواند دچار آن شود 

نکاتی را یادآور می شود. این گزارش را بخوانید:
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آثارش در دل جنگل های مکزیك نشان دهنده توانایی 
هنری و ثروتی است كه آنها را ساخته است. سپس 
نویسنده ارزیابی می كند كه چگونه این جنگل ها را 
در زمــان دیگری از بین می برند و چگونه این گروه 
مترقی و پیشرفته با آن آثار تمدنی چه انحطاطی پیدا 
می كنند. نویسنده شبیه این وضعیت را در آن و دیگر 
نقاط جهان تعقیب كرده است و به سرزمین هایی مثل 
گینه می رود و می بیند آنها توانستند آبیاری طبیعی ای 
برای خــود ابداع كنند و زندگی را طی قرونی طی 
كنند. یا بالعکس در آفریقا با مسأله افزایش جمعیت 

كه بزرگترین مسأله بشر امروز است، مواجه شد.
اكنون می خواهم به نمونه های روآندا و بروندی اشاره 
كنم. توتسی ها و هوتوهای آفریقا كه چند سال پیش 
درگیری هایی بین آنها بود، نزدیك به دو میلیون نفر 
از ساكنان سرزمینی كه تا چندین سال پیش، كل 
جمعیت آن 6۰۰ – ۷۰۰ هزار نفر بود، كشته شدند. 
این دو میلیون نفر یکدیگر را كشتند برای اینکه بتوانند 
 از امکانات حیاتی بقیه استفاده كنند و زنده بمانند 
در حالــی جنگل یرایر روآنــدا و بروندی را در كنار 
كنگو فرا گرفته بود امروز تقریبا یك درخت هم در 
آن مناطق نیست. درخت ها را بریدند كه بتوانند با 
آن غذایشان را بپزند و بعد این غذا هم از بین رفت 
و این منجر به جنگ ویرانگر و كشــتار عظیمی در 
روآندا شد و در نقاط دیگری مثل سودان هم وضعیتی 
مشابه این را می بینیم. تصور نکنید كه این جنگ های 
پشتون و غیر پشتون، شیعه و سنی كه در پاكستان و 
در افغانستان می بینیم صرفاً اختالف سلیقه و عقیدتی 
است. اگر غذا و كار داشتند همان طوری كه صدها 
ســال با هم زندگی می كردند، به زندگی شان ادامه 
می دادند. آنها جمعیت های سرریز شده ای هستند 
كه امکانات بقا ندارند و در تالش برای رقابت برای به 
دست آوردن غذای بیشتر و امکانات زندگی بیشتر 
چاره ای به جز قتل یکدیگر ندارند و امروز بزرگترین 
مشــکلی كه ایران را تهدید می كند، مشکل سرریز 

جمعیت از شرق كشور است.

به هر حال این كتاب فقط به طرح مشکالت 
و مسائل آن كشورها نپرداخته است. به مسائل 
انرژی، آلودگی های مختلف و حل مسأله نیز 
پرداخته اســت. خورشــید همیشه می تابد و 
انرژی اش هم الیزال است. اگر كشورهای عاقل 
یك دهم هزینه ای را كه برای كارهای تجملی 
یا وحشــت آفرین صرف می كنند و ملت های 
خودشان را به فقر و فالكت می رسانند، صرف 
بهره برداری از انرژی خورشــیدی می كردند، 
می توانستند با آن انرژی هم سرما تولید كنند 
هم گرما و هم محصوالت كشاورزی. درمورد 
ایران مثالی را به شــما عرض می كنم. بعد از 
پایان دادن به دوره زندگی دیپلماتیکم ناچار 
بودم در سراسر مملکت كارهای میدانی انجام 
دهم و خوشبختانه پس از آن با طبیعت ایران 
آشنایی پیدا كردم. یکی از مناطقی كه زمانی به 
اسم انبار غله ایران نامیده می شد سیستان است. 
سیستان به اعتبار رودخانه هیرمند كه هامون 
را پر می كرد و ســرریزش هم مورد اســتفاده 
قرار می گرفت در زمانی انبار گندم ایران بود. 
هیچ وقت در ایران قحطی نمی شد. قحطی هایی 
كه در ایران اتفاق می افتاد ناشی از كمبود تولید 
نبود. كشور وسیع بود. یك طرف مملکت كه 
بارندگی نمی شــد و خشکسالی می شد دچار 
قحطی می شــدند زیرا امکانات حمل ونقل و 
ارتباطــی ضعیف بود وگرنــه در همان زمان 
بخش دیگری از مملکت تولید اضافه داشتند و 
نمی توانستند آن را به بخش های دیگر برسانند. 
منظورم از اینکه هیچ وقت قحطی نمی شــد 
این نیســت كه هیچ وقت خشکسالی نمی شد 
بلکه آن جمعیت اندک در مملکت وســیعی 
زندگی می كردند. جمعیت ایران همیشه بین 
9 تا ۱۰ میلیون بود. سیســتان كه جوابگوی 
بــازار ۱۰ میلیون نفری بــود دیگر نمی تواند 
جوابگوی بازار ۱۲۰ میلیون نفری باشد. امروز 

ایران 8۰ میلیون جمعیت دارد و افغانســتان 
هــم 4۰ میلیون جمعیــت دارد ولی با همان 
میزان آب اگر سیستم مناسبی داشته باشیم، 
می توان ۲۰ -۱۰ برابر محصول برداشت كرد. 
در سیســتان باد به طور مرتب با سرعت 4۰ 
-۲۰ كیلومتر در ســاعت می وزد. ۱۲۰ روز در 
سال سرعت این باد بین 8۰ تا ۱۰۰ كیلومتر 
در ساعت است یعنی همیشه می شود در آنجا 
از انرژی باد اســتفاده كرد. این منطقه یکی از 
خشــك ترین مناطق عالم است. یعنی میزان 
تبخیر دریاچه هامون به مراتب بیشــتر از آبی 
اســت كه در گذشــته، حال و آینده استفاده 
می شده است. شیوه آبیاری در چنین سرزمین 
خشــك با آن باد دائمی این طور نیســت كه 
زمین ها را غرق آبی كنند و انتظار داشته باشند 
این آب كافی باشد. این مساله راه حلی بین هر 
دو كشور می خواهد. در هر دو كشور می توانند 
كشــت های وسیع در مکانی سرپوشیده انجام 
 دهند. در صحرای اسپانیا در مساحتی به وسعت
۲۰۰ كیلومتر مربع در محیطی سرپوشــیده، 
بخش بزرگی از سبزی و سیفی اروپا را تامین 
می كنند. باید به صورت خوشــه های شهری 
به آنها ســرویس و خدمات ارائه شــود. باید 
بیمارستان و ادارات داشته باشند. تولیدی ک 
در آنجا انجام شود بیش از ده ها برابر هزینه ای كه 
صرف می كنند محصول خواهد داد. از این طریق 
هم برق شان را تامین می كنند هم محصوالت 
غذایی خود و دیگر بخش های مملکت را و هم 
می توان منطقه ای را كه امروز دچار فقر مطلق 
اســت نجات داد. این راه حلی است كه در این 
كتاب نیامده است ولی وقتی آن را می خوانید به 
فکر كشورمان می افتید و می فهمید كه چگونه 
می شود از همان آب های حداقلی استفاده كرد یا 
با توافق افغانستان كه آب را صرف كشت تریاک 
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مهندس محمد درویش|
اینکه بگوییم فروپاشي چیست را مي خواهم از 
گزارشي كه هفته گذشته سازمان ملل منتشر 
كرد شروع كنم. این ســازمان اعالم كرد براي 
نخســتین بار بعد از پایان هفتمین ماه میالدي 
به مرز اُور شــوت مي رسیم و این اتفاق بسیار 
بسیار نگران كننده اســت. یعني ۷.۵ میلیارد 
ساكنان كره زمین تمام مجموعه تولید ساالنه 
كره زمین را در كمتر از ۷ ماه مصرف مي كنند. 
سال ۱98۰ بود كه براي اولین بار میزان تولید 
و مصرف مجموعه اهالي زمین با هم برابر شد. 
زماني جمعیت كره زمین حدود 4 میلیارد نفر 
بود و امروز كه هنوز 4۰ سال نگذشته است ما 
كمتر از هفت ماه این تولید را مصرف مي كنیم. 
زماني را تصور كنید كه دخل و خرج خانواده اي 
با هم برابر است، حتي مي تواند پس انداز كند و 
براي آینده اش برنامه ریزي كند اما آرام آرام خرج 
او از دخلش بیشتر مي شود و به جایي مي رسد 
كه مجبور اســت پس انــدارش را مصرف كند، 
مجبور است وام و قرض بگیرد و در نهایت دیگر 
نه كسي به او وام مي دهد و نه قرض مي دهد و 
این خانواده متالشي مي شود. امسال كره زمین 
دقیقا در این آستانه قرار گرفته است و دایموند 
بســیار دقیق درباره فروپاشي در همین مسیر 
هشــدار مي دهد و این هشدار براي كساني كه 
اهل درک و فهم باشــند كاماًل شفاف است. از 
همه شفاف تر این است كه انتظار مي رفت دولت 
حاكم بر ایاالت متحده آمریکا این هشدار را جدي 
 بگیرد و چیدمان توسعه و نقشه هاي رهبري اش را 
به نحوي تغییر دهد و باز مهندسي كند كه بتواند 
مــرز تخطي كره زمین را كه به هر حال ایاالت 
متحــده آمریکا ۲۵ درصد كل مصرف جهان را 

داراست، كنترل كند. این كشور نه تنها این كار 
را نکرد بلکه دیدید كه ترامپ توافق نامه پاریس 
و بســیاري از توافق نامه هاي دیگر را رد كرد. او 
دستور داد واژه هاي مثل خطر جهاني و تغییرات 
اقلیمي از وبسایت كاخ سفید حذف شود كه این 

موضوع عجیبي در طول تاریخ است. 
اتفاقي از این دست را فقط یك مورد یادم است 
كه ویل دورانت در تاریخ تمدن از آن یاد كرده 
است یعني زماني كه خلیفه دوم، اسکندریه را 
مي گیرد و در آنجا از او مي پرسند این كتاب هایي 
كه در كتابخانه بزرگ مصر موجود است را چه 
كار كنیم، مي گوید اگر چیزي در این كتاب ها 
هست كه در قرآن نیست، بسوزانید چون كفر 
اســت و اگر چیزي هست كه در قرآن موجود 
اســت پس تکراري است پس باز هم بسوزانید. 
غربي ها همیشه ما را به دلیل چنین عبارتي كه 
یکي از رهبران اسالمي گفته مسخره مي كنند 
ولي حاال خودشان كاري مي كنند كه در تاریخ 
ســابقه ندارد. من این موضوع را بیشتر به این 
خاطــر مي گویم كه در بین جامعه روشــنفکر 
خودمان در صفحات مجازي در كانال ها مي بینیم 
كه برخي به تمجید دونالد ترامپ مي پردازند و 
مي گویند ایشان یك رهبر واقعي است و به هر 
چه كه مي گوید عمل مي كند. اما به خصوص در 
بین طبقه روشنفکر، در بین جامعه مدني و در 
بین فعاالن محیط زیســت شگفت آور است كه 
كسي بخواهد اینگونه به تمجید فردي بپردازد 
كه نه تنها آشکارا با مالحظات، آموزه ها و موازین 
محیط زیســتي سر جنگ گرفته است، بلکه به 
تمســخر فعاالن محیط زیســت، سیاست هاي 
دولت قبلي ایاالت متحده آمریکا براي تقویت 
شگردهایي كه مي تواند منجر به كاهش خطر 

تغییرات اقلیمي شــود، مي پردازد. او در توئیت 
معروفش كه سال گذشــته در سرماي شدید 
شمال شرق آمریکا منتشر كرد، گفت اگر باراک 
اوباما این همه پــول را براي مقابله با تغییرات 
اقلیمي هدر نمي داد ما مي توانستیم با آن پول 
مقداري پالتو بخریم، براي مردم خود در شمال 
شرق آمریکا بفرســتیم تا از سرما نلرزند. این 
نشــان دهنده این اســت كه ما پیش نرفته ایم 
بلکه فرورفته ایم. این نشــان دهنده این اســت 
كه اگر بخواهیم واقع گرا باشــیم باید بپذیریم 
كه پیش بیني دایموند در این كتاب واقعي تر و 
نزدیك تر از هر زمان دیگري امکان تحقق دارد.

دانشــمندان ۷ ماه پیش در سئول پایتخت 
كره جنوبي دور هم جمع شدند و هشدار دادند 
اگر  زودتر از سال ۲۰3۰ نتوانیم به تعهداتمان 
در توافق نامــه پاریــس عمل كنیــم، احتمال 
بســیار زیــادي دارد قبــل از ۲۰۷۰ میالدي، 
۷۵ درصد تمام زیســتمندان ســاكن در همه 
اكوسیستم هاي جهان منقرض شوند. در گزارش 
اخیر نیویورک تایمز دولت دونالد ترامپ آژانس 
 محیط زیست ایاالت متحده آمریکا را وادار كرد 
به جاي اینکه براي ۱۰۰ سال آینده پیش بیني هاي 
اقلیمي اش را مطرح كند فقط تا سال ۲۰4۰ این 
كار را انجــام دهد چون تا ۲۰4۰ هیچ خطري 
هنوز آن شیب ملموس را ندارد و آنها مي توانند 

سیاست هاي خود را پیش ببرند.
همیشــه مي گوییم جامعه ایرانی عقب نگه 
داشته شده است، مردم ایران اغلب درگیر غم نان 
بوده و نمي توانستند به مالحظات محیط زیستي 
اهمیت دهند. ما باید حنجره خود را پاره كنیم تا 
به مردم نشان دهیم چرا مثاًل تزریق دي اكسید 
تیتانیوم به تاالب انزلي به مراتب خطرتاک تر و 

داعش، ایلیسیو، عراق و ایران
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وحشتناک تر از این است كه ۷۱ دهانه فاضالب 
وارد دهانه تاالب انزلي شود و همچنان كنار آن 

تاالب مردم ماهي بگیرند. 

 وقتی دارکوب ها می روند
 چرا داركوب ســر ســرخ را حذف كرده اید؟ 
به خاطر اینکه تعداد دام را ســه برابر ظرفیت 
مرتع كنید، سگ هاي گله را به جان جنگل هاي 
زاگرس در ایالم انداخته اید. وقتي شــما اجازه 
دادید در جنگل ها كشــاورزي شود و به بهانه 
اینکه آفتاب بیشتري به كف جنگل بخورد، وقتي 
اجازه دادید تا گالزني اتفاق بیفتد و اینها همه 
باعث شد تا امنیتي براي داركوب سر سرخ باقي 
نماند و از جنگل هاي ایالم برود و وقتي كه رفت 
دیگر كسي نبود كه جمعیت الرو سوسك هاي 
چوب خوار را تنظیم كند. این سوسك ها بزرگ 
شدند و رشد كردند و ۷۰ درصد بلوط هاي ایالم 
را از بین بردند و وقتي این بلوط ها از بین مي روند 
یعني پهنه گسترده تري در معرض بارندگي قرار 
مي گیرد. در همین سیل اخیر نرخ فرسایش در 
استان ایالم 3۷ تن در هکتار بوده است. حجم 
بزرگي از فرسایش خاک وارد سیمره مي شود و از 
آنجا وارد كرخه مي شود. بزرگترین مصیبت هاي 
این كشور در همین سیل اخیر اتفاق مي افتد 
و همه آن برمي گردد به اینکه وقتي داركوب ها 
مي روند، سوســك ها مي آیند و كارون و كرخه 
مي میرند. وقتي این حرف ها را مي زنیم خیلي ها 
با دهان باز و چشــم هاي عجیب و غریب به ما 
نگاه مي كنند و مدیران ارشد در وزارت نیرو به ما 
مي خندند و مي گویند شما آدم هاي احساساتي  
هستید و متوجه نیســتید مردم اشتغال، نان، 
تثبیت قیمت ارز و… الزم دارند. اما در ایاالت 
متحــده آمریکا چرا؟ آنجا كه هــاروارد را دارد، 
بسیاري از دانشــگاه هاي معتبر جهان را دارد 
و این همه رســانه دارد. وقتي آدم این كتاب را 
مي خواند یاد شعر اخوان مي افتد كه مي گوید 
من اینجا بس دلم تنگ اســت و هر  سازي كه 
مي بینم بد آهنگ است، بیا ره توشه برداریم قدم 
در راه بي برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر كجا 
آیا همین رنگ است؟ و واقعاً انگار آسمان هر كجا 
همین رنگ است. این براي جایي كه باالترین 
غلظت دانشــمندان جهان را دارد، وحشتناک 
اســت. در آماري كه اعالم شده است مجموع 
دانشمنداني كه در آمریکا زنده هستند برابر با 
كل دانشمنداني است كه از اول خلقت تا امروز 

بشریت به خود دیده است.
دایموند به سرنوشت روآندا و سومالي اشاره 
مي كند و مي گوید فروپاشي از ما دور نیست بلکه 
هم اكنون اتفاق افتاده اســت و به ایسلند اشاره 
مي كند كه این كشور توانسته است خالف جریان 
غالب كاهنده كارایي سرزمین حركت كند. پس 
همه راه ها بسته نیست و همه چراغ ها خاموش 
نیست. اگر مردم در ایسلند توانسته اند این روند 
كاهنده كارایي سرزمین را بشکنند و بر زیست 
بوم كشي پیروز شوند پس ما هم مي توانیم اما به 

شرط اینکه واقعا بخواهیم هزینه اش را بپردازیم. 
واقعا از شــجاعت و صداقــت الزم براي اینکه 
نشان دهیم هیچ اولویتي در زندگي ما مهم تر از 
حفظ زیست بودم نیست، برخوردار باشیم. در 
نزدیکترین فاصله از ما عدم توجه به مالحظات 
محیط زیســتي منجر به فروپاشي میان رودان 
شده است. ۲۵ سال پیش در گزارش محرمانه 
وزارت خارجه آمریکا آمده بود جریان داعش و 
القاعده ناشي از پروژه آزمندانه تركیه است كه 
سبب شد میزان ورودي آب به سوریه و عراق از 
متوسط ۷۵۰ مترمکعب در ثانیه به كمتر از ۲۵۰ 
مترمکعب در ثانیه كاهش پیدا كند و در مقطعي 
كه حدود یك سال و نیم طول كشید این میزان 
به زیر ۵۰ مترمکعب در ثانیه كاهش پیدا كرد 
یعني زماني كه سدهاي بزرگي مثل آتاتورک 
با 8.48 میلیارد مترمکعب آبگیري مي شــد. و 
هم اكنون كه صحبت از آبگیري ایلیسو است؛ 
ســدي كه نزدیك دو برابر كرخه وسعت دارد، 

همین بال را در غرب ایران پیش خواهد آورد.

 سد ایلیسیو
در پژوهشي كه من هم با دكتر جالل نادري 
در مركز حفاظت خاک و آبخیزداري مشاركت 
داشتم كه تعداد چشمه هاي تولید گرد و خاک 
را در منطقه میان رودان مورد بررسي قرار دادیم 
متوجه شدیم از زماني كه پروژه گاپ شروع شد 
تا زماني كه به احداث سد ایلیسو رسیدیم تعداد 
چشمه هاي تولید گرد و خاک در سوریه، عراق و 
مرز غربي ایران از 6 مورد به ۲۰۷ مورد افزایش 
پیدا كرد. ما این پژوهش را در سال ۱388 تمام 
كردیم اما امروز تعداد چشمه هاي تولید گرد و 
خاک به ۲9۵ مورد افزایش پیدا كرده است. این 
یعني یك ورشکستگي كامل اكولوژیکي. تقریبا 
همه تاالب هاي اقماري در عراق خشك و نابود 
شده است. 4 میلیون هکتار اراضي كشاورزي از 
بین رفته است و بیش از یك میلیون نفر دچار 
فقر مطلق شده اند و به حاشیه شهرها در سوریه 
و عراق رفته اند و داعش توانست آنها را با روزي 
كمتر از ۵ دالر استخدام كند، به آنها دینامیت 
 ببنــد و آنها را بین جوامع انســاني بفرســت. 
زماني كه منچســتر، فــرودگاه اتاترک و آنکارا 
منفجر شدند، تازه متوجه شدند عدم توجه به 
محیط زیست یعني چه. اما آیا آن فهمیدن منجر 
به تغییر شد؟ آیا منجر به بیداري محیط زیستي 
در بین مردم و منطقه شــد. آیا منجر به درک 
پیام دایموند شد؟ در ایران بعد از همین سیل 
اخیر وزارت نیرو مانیفستي منتشر كرده است 
كه مي گوید ما مي خواهیم میزان مخزن هایمان را 
از حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب به ۱۲3 میلیارد 
متر مکعب برسانیم. نتیجه اي كه گرفتند این 
بود كه اگر تعداد مخازن ســدها بیشتر بود ما 
مي توانستیم خسارت ناشي از سیل را كم كنیم. 
درصورتي كه خسارت ســیل در حال افزایش 
است زیرا ضریب هرزآب در حال افزایش است. 
ما به حریم رودخانه ها تجاوز مي كنیم، به تغییر 

كاربري رسمیت مي بخشیم. گزارش وزارت جهاد 
كشاورزي در استان لرستان مي گوید ۲۰۰ هزار 
هکتار از رویشگاه ها و عرصه هاي منابع طبیعي 
استان لرستاان در طول یك دهه اخیر به بهانه 
ایجاد اشتغال به طور غیرقانوني تغییر كاربري 
پیدا كرد و میزان فرســایش در این عرصه ۵.۱ 
برابر فرسایش متوســط استان لرستان است. 
فرسایش در این استان به خاطر وجود رودخانه 
وحشي كشکان و حوزه آبخیزي كه ما در آنجا 
داریم، یکي از باالترین نرخ هاي فرسایش است. 
این یعني ما همچنان عبــرت نگرفته ایم و به 
دنبال تجارت خودمان هســتیم، ما همچنان 
دنبال این هستیم كه بتوانیم جوابگوي بخش 
مطبوع خودمان باشــیم. آخرین حرفي كه در 
این بخش مي خواهم بگویم این است كه وقتي 
در ســال ۱38۵ پیش مدیر ســد اكباتان در 
همدان رفته بودم، ایشــان 4۵ میلیارد تومان 
بودجه گرفته بود تا ارتفاع سد اكباتان را از ۵۵ 
متر به ۷۵ متر برساند. به او گفتم چرا این كار 
را مي كنید؟ 4۵ میلیــارد تومان یعني 9 برابر 
بودجه بزرگترین نهاد پژوهشي در حوزه منابع 
طبیعي كشور در یك سال. گفت مگر نمي بینید 
كه دریاچه سد پر از رسوب شده است؟ گفتم بله 
 مي بینم اما چرا پر از رسوب شده است؟ گفت 
به خاطر اینکه معادن سیریس در باال دست غوغا 
مي كنند، كسي به كسي نیست، تعداد دام هم 
بیش از ظرفیت است. مردم روي هر شیبي كه 
توانسته اند تراكتور زده اند و در حال كشت گندم 
دیم هستند. گفتم آفرین! نرخ فرسایش در سال 
۱38۵، 33 تن بود. متوسط فرسایش در كشور 
ما كه یکي از باالترین میزان ها در جهان است 
۷ تن است. طبق گزارش ۲۰۱8 سازمان ملل ما 
۲ میلیارد تن فرسایش خاک داریم، این میزان 
یك دوازدهم كل فرسایش خاک در جهان است.
یعني درجایي كه یك درصد خشکي هاي جهان 
وجود دارد به جاي اینکه یك درصد فرسایش 
خاک وجود داشته باشد یك دوازدهم است یعني 
به نسبت سطح كشور، میزان فرسایش خاک در 
ایران 8 برابر بیشتر است و ارزش این فقط ۵6 
میلیارد دالر است. یعني مجموع صادرات نفت 
و كشــاورزي ما به آن نمي رسد. به او گفتم اگر 
شما این سد را ۲۰ متر هم باالتر ببرید باز هم با 
این نرخ رسوب، پر مي شود. گفت بله پر مي شود. 
این پول باید براي وزارت معادن برود تا معادن 
كشور را ساماندهي كند، براي جهاد كشاورزي 
برود كه تعادل دام و مرتع را ساماندهي كند و 
مشکل دیم را در شیب هاي باالي ۱۵ درصد حل 
كند. اما مســاله این است كه چه مقدار به من 
مي رسد. این یعني اینکه مصلحت هاي بخشي، 
مصلحت هاي ملــي را در ایران ذبح مي كند. تا 
موقعي كه مدیران هر بخشــي از این كشور به 
جاي اینکه به فکر منافع ملي این كشور باشند، 
به فکر منافع سازماني خودشان هستند، هرگز و 
هرگز احتمال ندارد كه ما بتوانیم ساعت فروپاشي 

را به عقب بیندازیم.



دکتر محمد فاضلي|
من با رویکرد بوتســر به فروپاشي شروع 
مي كنم. اول باید فروپاشي را تعریف كنیم 
تا ببینیم وقتي كشــوري دچار فروپاشي 
مي شود، چه بالیي ســر او مي آید. بوتسر 
مي گوید وقتي فروپاشي قشربندي صورت 
مي گیرد یا كشور غیرتخصصي تر مي شود 
و به حالت هاي اولیه برمي گردد یعني اگر 
صنعتي بوده تبدیل به كشاورزي مي شود 
یا زماني كه تمركززدایي از ساختار قانوني 
صورت مي گیرد یعني نهادهایي مثل نهاد 
سیاســت و ســازمان هایي كه زندگي را 
هدایت مي كردند، فرومي پاشــند و كشور 
دچار جمعیت زدایي مي شود یعني جمعیت 
به نحوي كاهش پیــدا مي كند كه امکان 

بارتولید ندارد.
براي اینکه فروپاشــي رخ دهد مستلزم 
پیش شــرط هایي اســت از جمله: فســاد 
نخبــگان، مالیات جویــي ســودجویانه و 
ناكارآمد، گله داري كنترل نشده، بي ثباتي 
از  بهره بــرداري حداكثــري  روســتایي، 
كشاورزي،  بهره روي  كاهش  كشــاورزي، 
زوال گونه هــاي ژنتیکي؛ فقر روســتایي، 
حمله خارجــي كه نهایتاً همه اینها منجر 
بــه زوال مالي و اقتصادي مي شــوند. اما 
در كنــار اینها، عواملي وجــود دارند كه 
مي توانند فروپاشــي را تشدید كنند مثل 
اقلیمــي بي نظم كننده، حمالت  تغییرات 
خارجي، از دســت دادن شبکه اقتصادي، 

كمبودهاي غذایي، كمبود مواد خام، كاهش 
بهره وري و ركود اقتصادي. اگر كشــورها 
تــاب آوري كمي در مقابــل این متغیرها 
داشته باشــند به سمت فروپاشي مي روند 
اما اگر تاب آوري قابل توجهي داشته باشند، 
مي توانند در مقابل اینها مقاومت كنند. در 
فروپاشي نوعي ساده سازي سیاسي صورت 
مي گیرد، گسست هاي بزرگي اتفاق مي افتد 
كه نظــم اجتماعي فرومي پاشــد، نظامي 
شــدن رخ مي دهد، جنگ هــاي داخلي 
و مهاجرت هــاي داخلي بــدون هدف رخ 
مي دهد، بحران معیشت، كاهش جمعیت، 
تجزیه دولت و از دست رفتن بخش زیادي 
از حافظه فرهنگي، تبدیل شدن به عشایر 
و سلطه خارجي. در نهایت وقتي كشورها 
ایــن متغیرها را تجربــه مي كنند، چرخه 
خود تقویت شــونده اي شکل مي گیرد كه 
هم زمان امر اجتماعي، امر سیاســي و امر 
محیط زیستي كشوري را به سمت فروپاشي 
مي برند. در این شــرایطي كه یك كشور 
ظرفیت یادگیري از شرایط مخاطره آمیز را 
از دست مي دهد، فرصت هاي نوآوري را از 
دست مي دهد و نهایتاً فروپاشي رخ مي دهد.

 اکولوژی و فروپاشی
نــگاه دومي كه بر اســاس همین كتاب 
دیموند نســبت به فروپاشــي وجود دارد 
اسمش را اكولوژي و فروپاشي گذاشته ام. در 
اصل اگر چه خود دایموند فقط به اكولوژي 

توجه نمي كند. از نظــر دایموند به لحاظ 
اكولوژیك 8 متغیر تعیین كننده فروپاشي 
اكولوژیك كشورها هستند. ۱- جنگل زدایي 
و تخریب زیست بوم، ۲- معضالت خاكي، 
3- مسائل مربوط به مدیریت آب، 4- شکار 
بیش از حــد، ۵- ماهیگیري فراتر از نیاز، 
6- تاثیر گونه هاي وارد شــده بر گونه هاي 
بومي، ۷- رشد جمعیت انساني، 8- افزایش 
تاثیر سرانه مردم. در همین كتاب دایموند 
شما مي خوانید یك ژاپني، یك آمریکایي یا 
مردم یك كشور توسعه یافته 3۲ برابر مردم 
كشورهاي توسعه نیافته انرژي و مواد مصرف 
مي كنند. این مقــدار مصرف نابرابر و این 
رفاه حاصل شده از آن مي تواند كره زمین 
را نابود كند. خالصه استدالل دایموند این 
است كه ابتدا منابع فراوان و پایان ناپذیر به 
نظر مي رسد. بسیاري از سیاستمداران تصور 
مي كنند كه این منابع غیرقابل پایان یافتن 
اســت؛ آب ها همیشه هســتند. فرسایش 
خاک به چه معناســت، چون هر زمان به 
زمین نــگاه كرده اند خاک هــا را دیده اند 
تدریجي  فرآیندهاي  اینهــا  درصورتي كه 
هستند. فرآیندهاي تدریجي از این جهت 
خیلي خطرناكند كه مشهود نیستند و به 
چشم نمي آیند. نشانه هاي آغازین نقصان 
در پس نوســان هاي نامتعارف این منابع 
هســتند. یعني ما در حال از دست دادن 
منابع آبمان هســتیم اما وقتي یك زماني 
مثل امسال ترســالي مي شود، دوباره فکر 
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مي كنیم تمــام آن حرف هایي كه درباره 
خشکســالي و منابع آب گفته شده است 

صحت ندارند و این منابع تجدیدپذیرند.
در اصل دایموند درباره یك مقوله بسیار 
مهم در اقتصاد محیط زیست حرف مي زند 
تحت عنوان تراژدي كاالهاي عمومي یعني 
وقتي مردمي از یك منبع مشــترک مثل 
جنگل، آب و... اســتفاده مي كنند و طبق 
 منطق ســودجویانه، عقالني این است كه 
هركســي بیشــتر مصرف كند. وقتي هم 
بیشتر مصرف مي كنند در نهایت منابع نابود 
مي شوند و به ســمت یك فاجعه عمومي 
براي همه پیش مي رویم. دایموند در كل 
كتاب نمونه هاي مفصلي از آن را در ایستر، 
تمدن هــاي آمریکاي جنوبــي، مونتاناي 
آمریــکا و مجموعه جزایــر پولنزیایي ها 
در اقیانوس آرام نشــان داده اســت. اینها 
نمونه هاي منفي هســتند كه دایموند بر 
آنها تاكید مي كند؛ نمونه هایي كه در نهایت 
منجر بــه نابودي شــده اند. یکي از نقاط 
امیدبخش كتاب دایموند نشــان مي دهد 
كه چگونــه ما امروز با یــك ژاپن و یك 
آلماني مواجه هســتیم كه جنگل هایشان 
از ســال ۱8۰۰ به بعد دائما افزایش پیدا 
كرده اســت. شما امروز با فنالندي مواجه 
هستید كه اگر چه چوب یکي از اصلي ترین 
منابع صادراتي آن را تشکیل مي دهد ولي 
جنگل هایش همیشــه در حــال افزایش 
اســت. دایموند به شما مي گوید هر كس 
در ســال ۱6۵۰ به ژاپن مي رسید با یك 
كشور جنگل زدایي شده مواجه مي شد اما 
متغیرهاي سیاســي و حکمراني توانستند 
ژاپــن بعد از ۱6۵۰ و آلمان بعد از ۱8۰۰ 
را به كشوري تبدیل كنند كه جنگل هایش 
را احیا كرده است و آمار بسیار درخشاني را 
از جنگل زایي دارد. كره جنوبي هم همین 
وضعیــت را دارد. هر كس به كره جنوبي 
۱96۰ نگاه كند با یك كشور جنگل زدایي 
شده مواجه مي شــود اما كره جنوبي هم 
امروز در زمینه جنگل زایي موفق اســت. 
چون در فصــل نهم كتاب دایموند درباره 
دو رویکرد براي احیاي محیط زیست حرف 
مي زند: رویکرد از پایین به باال، رویکرد از 
باال به پایین. رویکرد از پایین به باال ویژگي 
جوامع بســیار كوچك است. مثال محمد 
درویش در كانال خود منتشر مي كند كه 
روستایي موفق شده است، روستاي بدون 
زباله باشد. این عمل با وجود یك رهبر با 
سواد كه توانسته است كل روستا را بسیج 

كند، امکان پذیر شــده است. ما از نظریه 
مك كرونســن درباره روستاهاي كوچك 
مي بینیم كه هــر چقدر جوامع كوچك تر 
باشند، یادگیري جمعي شان بهتر است. اما 
وقتي این طرح را به ســطح شهر تهران با 
جمعیت ۱۰ میلیون نفر مي بریم، مي بینم 
كه آنها یادیگیري و فشار هنجاري ندارند 
و كارهایشان براي همدیگر مشهود نیست. 
بنابرایــن در گروه هاي بزرگ به ســختي 
مي توان هماهنگ كرد كه یك كار مشترک 

انجام داد.
در جوامــع بزرگ به یــك رویکرد باال 
بــه پایین احتیاج داریــم اما نه به معناي 
استبدادي یا اقتدارگرایانه بلکه به معناي 
یك رویکرد با كیفیت حکمراني. دایموند دو 
متغیر را به تحلیل فروپاشي وارد مي كند: 
متغیر حکمراني و متغیر ژئوپولتیك. متغیر 
ژئوپولتیك مي گوید همسایگان متخاصم و 
قرار داشتن در بستري كه دائماً بي ثباتي و 
ناامني ترویج مي كند منجر به كوتاه مدت 
شدن دیدگاه آدم ها مي شود. در این زمینه 
مي توان خاندان توگوواها و شگون در ژاپن 
را دید. شگون ها تقریبا ۲۰۰ سال حکومت 
كردند. ژاپني ها مي دانســتند ۲۰۰ سال 
خودشــان حاكم بر كشورشان هستند و 
قرار نبود در اینجا كسب درآمد كنند و در 
جاي دیگــري زندگي كنند. حکومت هاي 
كوتاه نگر جوامع خود را نابود مي كنند چون 
هر چه زودتر باید به توبره بکشند و بروند. 
صلح، ثبات و امنیت توانست ژاپن را از یك 
كشور جنگل زدایي شده به روایت دایموند 
به یك كشــور داراي جنگل هاي گسترده 

تبدیل كند.

 فروپاشی
ایده بعدي درباره فروپاشي، ایده آرنورد 
تو.ان.بي مورخ انگلیســي است. این نکته 
خیلي مهم اســت كه بســیار متخصص 
شدن در زمینه حل مسائل قدیمي همیشه 
خوب نیست. یك سازمان تخصصي داریم 
كه كارش این اســت كه گندم بکارد، یك 
سازمان دیگر هم داریم كه فقط بلد است 
دیوار را سوراخ كند. یك سازمان دیگر هم 
داریم كه فقط بلد اســت زمین را سوراخ 
كند. اینها به مسائل جدیدي برمي خورند 
و الزمه این مسائل جدید است كه دیوار و 
زمین و گندم به هم ربط پیدا كنند و آنها 
ناتوان از آن هســتند كه رویکرد جدیدي 
براي كار میان بخشي بین خودشان انجام 

دهند. این مســاله را ما به طور مفصل در 
ســازمان هاي مان مي بینیم كــه یکي از 
ریشه هاي فروپاشي است. از نظر تو.ان.بي، 
یك اقلیت بسیار خالق در زماني قدرت را 
به دســت مي گیرند اما این اقلیت خالق، 
متصلب و مسلط مي شــود و قدرت را به 
هیچ قیمتي رها نمي كند و دیگران را هم 
راه نمي دهد. این هم یك شیوه از نابودي 
اســت. تو.ان.بي مي گوید نشانه هاي زوال 
وقتي بروز مي كند كه اقلیت حاكم دولت 
فراگیري تشــکیل مي دهــد كه خالقیت 
سیاسي را محدود مي كند. بنابراین نباید 
فروپاشي را فقط در محیط زیست دید بلکه 
اساساً از عرصه سیاست شروع مي شود حتي 
این اتفاقاتي هم كه در عرصه محیط زیست 
مي افتد. اگر امروز دونالد ترامپي وجود دارد 
كه امروز تغییرات اقلیمي را انکار مي كند 

آن هم از عرصه سیاست شروع مي شود.
موضوع بعدي ایده بســیار مهمي است 
كه دایموند بــه آن نمي پردازد و آن ایده 
چارلز هال درباره فروپاشي است. ایده این 
اســت كه یك جامعه براي اینکه بقا پیدا 
كند مقــدار انرژي اي كــه صرف مي كند 
تــا كاري انجام دهد بایــد كمتر از مقدار 
انرژي اي باشــد كه از همان كار به دست 
مي آورد. یعني اگر شــما یك واحد انرژي 
صرف مي كنید تا كشــاورزي كنید باید از 
آن مقدار كشاورزي اي كه انجام مي دهید 
حداقل سه برابر آن برداشت كنید تا بتوانید 
ادامه دهید. اگر شما یك واحد انرژي صرف 
كنید كه نیم واحد محصول برداشت كنید، 
این جامعه نابود مي شــود. محاسبات هال 
نشان مي دهد، نســبت انرژي اي كه یك 
جامعه برداشت مي كند به ازاي یك واحد 
انرژي اي كه صرف مي كند حداقل باید سه 
به یك باشد. اگر جامعه اي به هر دلیلي مثل 
ناكارآمدي حکمراني، پایین بودن بهره وري، 
استفاده بد از فناوري، فساد نخبگان، نظام 
بد مالیاتي به نقطه اي برسد كه یك واحد 
صرف كند و كمتر از یك واحد برداشــت 
كند، دچار فروپاشي مي شود. در زماني در 
اوایل قرن بیســتم در صنعت نفت نسبت 
یك واحد صرف انرژي به مقدار انرژي نفتي 
كه تولید مي شــد یك به صد بود یعني با 
هر یك واحد انرژي صد واحد انرژي نفت 
به دســت مي آمد. این ارقام در طول قرن 
بیستم دائما كاهش پیدا كرده است و امروز 
ما به وضعیت  رسیده ایم كه نسبت انرژي 
كــه صرف مي كنیم به نســبت انرژي كه 



به دســت مي آوریم در حال كاهش است. 
اگر كشورها نتوانند شرایط نهادي خود را 
به گونــه اي تنظیم كنند كه بتوانند این را 
برداشت كنند، به ســمت زوال مي روند. 
وقتي شــما یك واحد صــرف مي كنید و 
سه واحد برداشت مي كنید، مي توانید آن 
انرژي اضافي را صــرف هنر، تمدن، علم 
و… كنید و اگر نداشته باشید همه اینها 
از هم مي پاشد. هومر دیکسون ایده هال را 
توسعه داده است و به این رسیده است كه 
جوامعي كه قادر باشند نسبت انرژي كسب 
شــده )eroi( را افزایش دهند، مي توانند 
انــرژي اضافي خود را صــرف امور دیگر 
كننــد. اما یك نکته مهم وجود دارد و آن 
پیچیدگي اســت. جوامع در حال پیچیده 
شدن هســتند. ما اول انقالب 36 میلیون 
نفر بودیم و اكنون 8۰ میلیون نفر هستیم. 
ذات بزرگ شدن پیچیدگي ایجاد مي كند. 
هر چه سیستم پیچیده تر مي شود شما به 
عقل و هماهنگي و تنظیم گري بیشــتري 
احتیاج دارید. یکي از مهم ترین كارهایي كه 
در این كشور باید انجام شود این است كه 
بتوانیم بگوییم هزینه پیچیدگي چیست. 
اقتصــاد پیچیدگي چگونه پیش مي رود و 

پیامدهاي پیچیدگي چیست.

 تله اجتماعی
به این ترتیب نظریه هال، هومر دیکسون 
و دایمونــد را مي شــود این گونه دید كه 
نسبت انرژي كسب شده به صرف شده با 
ایده بهره وري بي رویه چگونه است. ما چرا 
بهــره وري بي رویه مي كنیــم چون انرژي 

كسب شــده مان نســبت به انرژي صرف 
شده مان پایین اســت به دلیل حکمراني 
ناكارآمد، به دلیل نهادهایي كه نتوانستند 
بــر دام اجتماعي خود غلبــه كنند. دام 
اجتماعي وضعیتي اســت كه هر كسي به 
دنبال منافع شخصي خود است، به دیگران 
اعتمــاد نمي كنــد و در نهایت همه با هم 
نابود مي شوند. در این وضعیت ما با نظریه 
جوزف تي نتر باستان شــناس جمع بندي 
مي كنیم. شــاید تي نتر كامل ترین نظریه 
را در مورد فروپاشــي ارائه كرده اســت. 
فروپاشي از نظر تي نتر وضعیتي است كه 
در آن ســطح پایین تري از قشربندي رخ 
مي دهد، تخصصي شدن و شغل اقتصادي 
كمتري در ســرزمین رخ مي دهد، كنترل 
مركزي از هم فرومي پاشد، كنترل رفتاري 
و نظم كمتر، سرمایه گذاري كمتر در مظاهر 
پیچیدگي مثل هنر، اخالق، جریان كمتر 
اطالعات بین افراد، گروه هاي سیاسي و بین 
مركز و پیرامون، اشتراک گذاري تجارت و 
بازتوزیع كمتر منابع، هماهنگي كمتر افراد 
 و گروه هــا، بهره بــرداري بي رویه از منابع 
محیط زیست، رقابت با دیگر جوامع پیچیده 
وقتي كه نمي تواند از پس آن برآید، ورود 
میهمانان ناخوانده )مهاجرت(؛ وارد شدن 
جمعیت هایي كه ســطح سوادشان كمتر 
است و با آن جوامع تطبیق پیدا نمي كنند، 
تنش و تعارض در سطح مدیریت، افزایش 
تجمل گرایي، فساد و سوءمدیریت نخبگان، 
افزایش مالیات ها و اقتدارگرایي دولت، كج 
كاركردهاي اجتماعي كه نتیجه تركیبي از 
عوامل مختلف است، تبیین هاي اسطوره اي، 

زنجیــره رخدادهاي مشــروط و تصادفي 
و عوامــل اقتصادي: ۱- وقتي كشــوري 
به ســمت فروپاشــي مي رود كه نتواند از 
مزایاي پیچیدگي استفاده كند. ۲- همزمان 
 مضرات پیچیدگي را هم داشــته باشــد.

3- افزایش هزینه هاي پیچیدگي.
مي توانیم نتیجه بگیریم كه جوامع انساني، 
سازمان هاي حل مساله هستند. اگر نتوانند 
مســائل خود را حل كنند رو به فروپاشي 
مي روند. سیستم هاي اجتماعي و سیاسي 
براي حفظ خود بــه انرژي نیاز دارند، اگر 
نسبت انرژي ورودي شان به نسبت انرژي 
خروجي شــان كاهش پیدا كند رو به زوال 
مي روند. افزایش پیچیدگي هم مزیت دارد 
و هــم هزینه. اگر هزینه هــاي پیچیدگي 
افزایــش پیدا كند رو به زوال مي روند. اگر 
سرمایه گذاري بر روي پیچیدگي اجتماعي– 
سیاسي نرخ بازده نزولي پیدا كند وضعیت 

بدي را ایجاد مي كند.
كتاب دایموند بخش مهمي از این موارد 
به ویژه وجه اكولوژیك آن را پوشش مي دهد 
و در وجه حکمرانــي توضیح مي دهد كه 
جوامع هم مي توانند به ســوي زوال بروند 
و هم مي توانند با اصالح حکمراني خود بر 
ناكارآمدي خود غلبه كنند. كتاب امیدوارانه 
پایان پیدا مي كند و در فصل آخر دالیلي 
را براي امیدواري مي گوید از جمله: ۱- ما 
با جامعه اي مواجه هستیم كه رسانه دارد 
و مثل ایســترهاي دوران قدیم نیست. با 
رســانه مي توان آگاهي را گســترش داد. 
۲- جنبش هــاي محیط زیســتي در حال 

افزایش هستند.
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همزمان با تهیــه پرونده خودرو بود كه 
خبر بركناری مدیرعامــل ایران خودرو از 
سوی ســخنگوی دولت به رسانه ها داده 
اتهــام »افزایش  به  شد. هاشــم یکه زارع 
قیمت خودرو بدون كســب نظر دولت« 
از كار بركنار شد و این یك حرف عجیب 
اســت كه ســخنگوی دولت حاضر شدن 
آن را بازگو كند. معنای حرف ربیعی این 
اســت كه آنچه تاكنون در صنعت خودرو 
اتفــاق افتاده با نظــر دولت بوده و همین 
یك قلم كار یعنی افزایش قیمت تولیدات 
ایران خودرو بدون كســب اجازه از دولت 
اتفــاق افتاده اســت. با این حــرف، ابعاد 
سیاسی صنعت خودروسازی از آنچه به نظر 
می رسید پیچیده تر شده و معلوم می شود 

كه این صنعت كه تاكنون موتور توسعه و 
رشد صنعت ایران تلقی می شد رفتارهایش 
منطبق با خواست دولت بوده است. آیا حاال 
كه مدیرعامل خودروساز بزرگ ایران بركنار 
و یك مدیر دولتی دیگر جایگزین او شد، 

كارها درست خواهد شد. 
واقعیت این است كه صنعت اتومبیل سازی 
ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی و به 
دالیل گوناگون وارد جاده بن بست شده و 
تا امروز ادامه دارد. بن بست خودروسازی از 
جایی شروع شد كه اقتصاد ایران مطابق با 
اصل 44 قانون اساسی این صنعت را صنعت 
مادر و بزرگ تشــخیص داد و با مصادره و 
ملی كردن خودروســازها آن را در آغوش 
دولت انداختند. دولت های ایران از دولت 

ســازندگی تا دولت اعتــدال همه در یك 
مسیر از خودروسازی حمایت كرده و اجازه 
ندادند این فعالیت از حالت جنینی خارج 
شود و به نظر می رسد تا وقتی این صنعت 
نافــش به ناف دولت گره خورده روزگاری 
بهتر از این نخواهد داشت. یادمان باشد با 
دســت خودمان صنعت ۵ میلیارد دالری 
موجود را به خاک ســیاه ننشانیم و همه 
دشــواری های اقتصاد كالن را به پای این 
صنعت ننویســیم تا خود را آسوده خاطر 
ســازیم. صنعت اتومبیل سازی ایران تنها 
به این دلیل كه حالت جنینی خود را پس 
از ۵۰ سال حفظ كرده دارد خفه می شود. 
گزارش حاضر گوشــه ای از مســائل این 

صنعت را بازگو كرده است.

صنعت 50 ساله ای که جنین مانده است
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صنعت اتومبیل سازی ایران حاال ابعاد بزرگی 
پیدا کرده است. اگر میانگین قیمت فروش هر 
خودرو سواری در ایران 60 میلیون تومان باشد 
و ساالنه یک میلیون اتومبیل فروخته شود به 
عدد بزرگ 60 هزار میلیارد تومان در ســال 
می رسیم. اگر میانگین هر دالر به طور متوسط 
در ســال 10 هزار تومان حساب شود ارزش 
میلیارد دالر خواهد  فروش خودروسازها 6 
شد که عدد وسوسه انگیزی است. این عدد 
بزرگ از یک طــرف راه را برای عالقه مندی 
همه مدیران نهادهای گوناگون به مســائل 
صنعت خودرو باز کرده است و از سوی دیگر 
اقتصاد خودرو را سیاسی تر از هر زمان دیگر 
کرده است. صنعت اتومبیل سازی ایران زودتر 
از هر صنف دیگری – جــز نفت – در صف 
فعالیت های تحریم شده قرار گرفت و امریکا 
راه ورود ســرمایه ، تکنولوژی مواد اولیه و 
کاالهای سرمایه ای و واسطه ای به این صنعت 
را محدود کرد، اما همین مساله باز هم ابعاد 
اقتصاد سیاسی خودرو را افزایش داده است. 
بزرگ بودن ارزش افزوده صنعت خودرو به 
همراه نوع توزیع سهام دو خودروز ساز بزرگ 
که دولت نیز در آنها سهم قابل اعتنایی دارد  
راه را برای همه نهادهای نظارتی دولتی و سایر 
قوای اداره کننده کشور باز کرده است. به همین 
دلیل است که ریاست سازمان بازرسی کل 
کشور نیز وارد داستان خودروسازها شده و 
در یک نشست با خودروسازان، وزیر صنعت، 
مدیران  عامل ایران خودرو )قبل از تغییر در 

28 مرداد( دیدگاه های خود را بیان می کند. او 
باور دارد که سهام خودروسازها نباید به یک 
هلدینگ یا شرکت یا فرد حقیقی داده شود 
باید سهام ایران خودرو و سایپا به صورت خرد 
داده شــود. بازرس کل کشور می گوید که از 
فعالیت های قطعه سازان کوچک دیدار کرده و 
برخی گالیه های آنها را منتقل می کند. نشست 
یادشده نکات قابل اعتنایی دارد که می خوانید:

  
قاضي ناصر سراج در این نشست كه با حضور رضا 
رحماني وزیر صنعت، معدن و تجارت، هاشم یکه زارع 
مدیرعامل سابق ایران خودرو، سید جواد سلیماني 
مدیرعامل سایپا، نمایندگان شركت هاي قطعه ساز 
و رضا شــیوا رئیس شورا و مركز ملي رقابت برگزار 
شد، با اشاره به شرایط نابسامان صنعت خودرو گفت: 
شرایطي كه براي صنعت خودروسازي ایجاد شد، 
همه مربوط به تحریم هاي خارجي نیست. چنآنچه 
در این حوزه مدیریت صحیحي صورت مي گرفت، 

امروزه شاهد این حجم از مشکالت نبودیم.
رئیس ســازمان بازرسي كل كشور با ابراز تأسف 
از عدم خودكفایــي در تأمین قطعات خودروهاي 
داخلي گفت: یکي از مســئوالن سابق ایران خودرو 
كه هم اكنون وارد صنعت دیگري شده، سال ها قبل 
در یکي از جلسات ادعا كرده بود كه همه قطعات 
خودروي تولیدي آن شركت به جز یك قطعه داخلي 
اســت. اما بعد از تحریم ها متوجه شدیم آنچه ادعا 
شد یا واقعیت نداشت یا اگر واقعیت داشت مدیریت 
طوري بود كه همه توپ ها به زمین تحریم ها انداخته 

شود و امروزه با مشکالت جدي مواجه شویم.

وي با اشاره به اهمیت صنعت خودرو گفت: صنعت 
خودرو به طور غیرمستقیم همه كشور را درگیر خود 
كرده است و شــركت هاي خودروساز نتوانسته اند 
حداقل پاسخگوي افرادي باشند كه در پیش فروش ها 
ثبت نام كرده و پول خودرو را كامال پرداخت كرده اند.
قاضي سراج با اشاره به تالش هاي سازمان بازرسي 
كل كشور براي رفع مشکالت صنعت خودرو گفت: 
ســازمان بازرسي طي ماه هاي گذشته همه تالش 
خود را براي كمك به خودروســازها و قطعه سازها 
كرده است. طي این مدت ، هیچ وقت نخواسته ایم در 
خصوص خودروسازها مچ گیري كنیم. بلکه بالعکس 
حتي در ترخیص قطعات از گمرک یا تأمین نقدینگي 
قطعه سازان در شوراي پول و اعتبار و غیره كمك 
كرده ایم. از ســوي دیگر انتظار داریم خودروسازها 
هم گام هاي اساسي در راستاي حل مشکالت مردم 
بردارند. متأسفانه در بازرسي هایي كه از سایت هاي 
خودروسازي داشته ایم مشخص شد تعداد زیادي از 
خودروها به واسطه یك قطعه جزیي مانند ساعت 
روي داشبورد یا سنسور دنده عقب در پاركینگ ها 
انبار شده اســت. این در حالي است كه به راحتي 
مي توان با كسر قیمت آن قطعات جزئي و با تزریق 

این خودروها به بازار، التهاب بازار را كاهش دهیم.

 حمایت از قطعه سازان
وي مشــکل دیگــر صنعت خــودرو را انحصار 
قطعه سازان عنوان كرد و افزود: متأسفانه در حمایت 
از قطعه ســازان كوچك و متوسط، اقدامي صورت 
نگرفت. این در حالي اســت كه تولید اكثر قطعات 
در انحصار چند شركت خاص است كه معتقدم اگر 

هر کس از ظن خود شد یار خودرو
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به قطعه سازان كوچك میدان داده مي شد، وضعیت 
این طور نمي شد. چندي قبل كه از نمایشگاه تولید 
ملي بازدید كردم، چند شــركت قطعه ســاز خرد 
بودند كه اعالم آمادگي كردند حاضرند بسیاري از 
قطعه ها را تولید و به خودروساز تحویل بدهند. از 
این بابت امیدوارم شركت هاي خودروساز بیشتر با 

این شركت ها تعامل داشته باشند.
رئیس ســازمان بازرسي كل كشــور با اشاره به 
مباحث مربوط به خصوصي ســازي شركت هاي 
خودروســازي گفت: از این تریبون اعالم مي كنم 
سازمان بازرسي كل كشــور قطعا اجازه واگذاري 
بلوكي شركت هاي خودروساز را به دلیل جلوگیري 
از انحصــار نخواهد داد. حتما باید واگذاري خرد و 
به بخش خصوصي واقعي باشد. این طور نیست كه 
اجازه بدهیم شركت هاي خودروساز به یك یا چند 
مجموعه خاص واگذار شود و درنهایت موجب تغییر 
كاربري كارخانه ها و بیکاري كارگرهاي شركت هاي 
خودروساز شود. اطالعات ما حاكي از این است كه 
برخي از قطعه سازان بزرگ از سر عمد قطعه به بازار 
كم تزریق مي كنند تا خودروسازان را تحت فشار 
بگذارند و به دنبال خرید بلوكي سهام شركت هاي 

خودروساز هستند.

 کنار زدن شوراي رقابت
وي كنار زدن شــوراي رقابــت از قیمت گذاري 
خودرو را اشتباه دانست و گفت: بنده 6 سال عضو 
این شورا بودم. این شورا براي قیمت گذاري خودرو 
تمام جوانب را در نظر مي گرفت. امروز معتقدم اگر 
قیمت گذاري دراختیار شوراي رقابت بود، هم به نفع 
خودروســاز بود و هم به نفع مصرف كننده. چراكه 
شــوراي رقابت، بازار را كنترل مي كرد. متأسفانه 
امروز، هم تولید دراختیار خودروســاز است و هم 
قیمت حاشــیه بازار كه قرار است طبق آن قیمت 
خودرو مشخص شود و براي مشتري حق و حقوقي 

درنظر گرفته نشده است
قاضي سراج با تأكید بر پایین آوردن هزینه هاي 
شركت هاي خودروساز گفت: متاسفانه شركت هاي 
خودروساز، هزینه هاي سرباري دارند كه نقشي در 
تولید ندارد و مدیریت این شركت ها باید پاسخگوي 
این هزینه ها باشــند. چرا شركت خودروساز باید 
تســلیم فشارهاي فالن مســئول و فالن نماینده 
مجلس شود؟ مشکل این است كه مدیران گاهي 
اوقات براي اینکه نمي خواهند فشــاري روي آنها 
باشد، فوري تسلیم خواسته هاي دیگران مي شوند .

وي درباره تأمین نقدینگي قطعه سازان از سوي 
دولــت هم گفت: اگر دولت، نقدینگي داشــته 
باشد قطعا كوتاهي نمي كند. البته در خصوص 
ممنوعیت واردات خودرو، بنده نیز پیگیري كردم 
كه در دولت چنین موضوعي مصوب شود. چراكه 

اعتقاددارم باید از خودروساز حمایت كرد. اما آیا 
مي دانید كه اگر همین امروز دولت اعالم كند كه 
واردات خودرو حتي بدون تخصیص ارز آزاد شده، 
چه بالیي بر سر شركت هاي قطعه ساز و خودروساز 
مي آید. بنابراین قطعاً سیاست دولت حمایت از 
خودروسازي اســت. از طرفي بودجه دولت حد 
و حدودي دارد. من از شــركت هاي قطعه ســاز 
مي خواهم كه كمك كننــد تا دولت همچنان 

سیاست ممنوعیت واردات خودرو را ادامه دهد.

 واگذاری همه بنگاه هاي اقتصادي
رئیس سازمان بازرســي كل كشور خاطرنشان 
كرد: بخشــي از مشــکل نقدینگي خودروسازها 
توســط خود این شركت ها قابل حل است ازجمله 
واگذاري بنگاه هاي اقتصادي )بانك و تیم ورزشي و 
امالک(. كار شركت خودروسازي بنگاه داري نیست 
و این موضوع از ابتدا اشتباه بود و همه بنگاه ها باید 
واگذار شود. بخشي از این نقدینگي را نیز مي توان 
از صرفه جویي تأمین كرد. همانطور كه اطالع دارید 
بودجه بسیاري حوزه ها ممکن است كاهش پیدا كند 
و شركت هاي خودروساز هم باید آماده تحمل این 
فشارها باشند و طوري مدیریت كنند كه فشارهاي 

مالي به حداقل ممکن برسد.
سراج همچنین وعده داد در صورت لزوم در جلسه 
شوراي پول و اعتبار راجع به اعطاي تسهیالت به 

شركت هاي خودروسازي دفاع كند.
وي درنهایت از شركت هاي قطعه ساز خواست با 
وجود مطالبات بسیار سنگیني كه از شركت هاي 
خودروساز دارند، بازهم همکاري كنند تا با تأمین 
قطعات كسري خودروهاي معطل مانده از تالطم 

بازار خودرو بکاهند.
رئیس سازمان بازرســي با اشاره به حساسیت 
رئیــس قوه قضاییه راجع بــه قراردادهاي فروش 
خودرو گفت: آیت اهلل رئیســي تأكید بسیار روي 
قراردادهاي شركت هاي خودروساز داشته و معتقدند 
این قراردادها یك طرفه به نفع فروشنده و اجحاف 
به مشتري است. بنابراین حتماً در این زمینه باید 

یك بررسي و تجدیدنظر انجام شود.
قاضي سراج از خودروساز و قطعه سازان حاضر در 
جلســه خواست كه مشکالت خود را بیان كنند و 
قول داد چنآنچه در اختیار قوه قضاییه باشد تمام 

تالش خود را براي حل آن مشکالت به كار گیرد.

 حرف های وزیر
رضا رحماني وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان 
اینکه قاعدتا در یك جلسه دو  ساعته نمي توان در 
مورد روند چهل ســاله بحث كرد، افزود: در حوزه 
خودرو نباید فقط نیمه خالي یا نیمه پر را دید. بلکه 
بایــد هر دو را دید تا تجســم واقعي از موضوعات 

داشته باشیم. اینکه صنعت ازجمله خودرو، داراي 
ظرفیت قابل توجهي است شکي نیست. امروز در 
همه رشته هاي صنعتي و غیرصنعتي دستاوردهاي 

قابل مالحظه اي داریم كه غیرقابل كتمان است.
وزیر صنعت با اشــاره به اقدامات این وزارتخانه 
براي داخلي سازي مواد صنعتي ادامه داد: بحمداهلل 
در اكثر حوزه ها كارهاي خوبي در حال انجام است 
و شــرایط صنعت خودرو نیز به این صورت است. 
یعني درعین حال كــه توانمندي ها را مي دانیم و 
واقعا قابل توجه بوده است، اما ضعف هایي نیز داریم.

 نهضت ساخت داخل
وي با اشــاره به لــزوم كاهش میــزان ارزبري 
قیمت خودرو گفــت: مهم ترین كار ما در صنعت 
خودروسازي، پیگیري نهضت ساخت داخل است. 
ما درعین حال كه یك قطاري هستیم كه حركت 
مي كنیم، انواع مشکالت را هم داریم لکن باید به قله 
برویم. امروز مبناي همه برنامه ها در صنعت خودرو، 
ساخت داخل هست و به فرموده مقام معظم رهبري 

بیشتر وقت را روي آن گذاشته ایم.
رحماني با اشاره به دستور جلسه گفت: ما اینجا 
نیامده ایم كســي را محاكمه كنیــم. باید ببینیم 
چه كاري مي توانیم انجــام دهیم كه این قطار به 
سمت قله حركت كند. اینکه خودرو به خاطر كمبود 
فقط یك ساعت داشبورد در پاركینگ باشد، قطعا 
عقالني نیست و از همین جا اعالم مي كنم اگر براي 
همکاران شما ثابت  شده باشد، خودروسازها تعمدا 
خودرو را نگه  داشته اند حتما وظیفه من این است 
كه برخورد كنم. ولي من در بررســي هاي خود به 

این نتیجه نرسیده ام.
وي با اشاره به مشکل نقدینگي خودروسازها گفت: 
در خصوص تحویل خودروهاي پیش فروش شده با 
قیمت روز، بنده تحت فشــار بودم ولي زیر بار آن 
نرفتم. قطعه سازان برخي باالي هزار میلیارد تومان 

طلب دارند ولي همکاري كردند.
وزیر صنعت با بیان اینکه روي قیمت گذاري خودرو 
بحــث دارد گفت: درباره قیمت خودرو، بحث هاي 
زیادي مطرح است. برخي معتقدند قیمت مصوب 
باعث ایجاد رانت براي برخي و در نهایت تقاضاي 
كاذب مي شود كه البته باید در یك جلسه به صورت 

تخصصي تمام این مباحث مطرح شود.

 واگذاری شرکت ها
وي دربــاره واگــذاري بنگاه هاي شــركت هاي 
خودروســازي گفت: در واگذاري این بنگاه ها بنده 
جدي هستم. همه مصوبات قانوني را نیز گرفته ایم. 
شركت ها و اموال شركت هاي خودروساز قطعا واگذار 

مي شوند و هیچ تردیدي نداریم و جدي هستیم.
رحمانــي همچنین راجع به تقاضاي ســازمان 



بازرسي مبني بر بازبیني قراردادهاي في مابین مردم 
و شركت هاي خودروســاز هم گفت: به همکاران 
سازمان حمایت ماموریت داده ام در تمامي حوزه ها، 
قراردادهایــي كه بین مردم و دســتگاه ها منعقد 
مي شــود با قوانین مربوط بــه حمایت از حقوق 
مصرف كنندگان تطبیق بدهند و كال قراردادهاي 

موجود را بازنگري كنند.

 مرتضوی چه گفت؟
قبل از ســخنان وزیر صنعت، مرتضي مرتضوي 
رئیس انجمن قطعه ســازان ایران بــا بیان اینکه 
قطعه ســازان در رأس هرم ایجاد سیاســت هاي 
اقتصاد مقاومتي هستند، مشکالت صنعت خودرو 
را به سه دسته »افزایش قیمت مواد اولیه داخلي و 
خارجي«، »مشکالت خودكفایي تولید و نقدینگي« 
و » خودروهاي كف پاركینگ« تقسیم بندي كرد و 
از نمایندگان شركت هاي قطعه ساز خواست در این 

سه حوزه مشکالت خود را مطرح كنند.

 ظرفیت خودکفایي
در ادامه شاپور سامعي نماینده یکي از قطعه سازان 
بوروكراسي زیاد در سیستم بانك مركزي و بانك هاي 
كشور درباره ثبت سفارش، افزایش قیمت موارد اولیه 
داخلي و... را ازجمله مشکالت قطعه سازان عنوان 
كرد و گفت: ما به عنوان تأمین كننده قطعات خودرو 
حتي یك روز را هم نداریم كه تأمین قطعه با تحریم 
متوقف شــده باشد. صنعت قطعه سازي كشور این 
توان و ظرفیت را دارد كه سطح خودكفایي را بسیار 
افزایش دهیم تا دیگر به خارج از كشور نگاه نداشته 
باشیم.محمد شهپري یکي دیگر از قطعه سازان نیز 
بابیان اینکه كشور 3۷ سال درگیر تحریم است و 
تحریم موضوع تازه اي نیســت، گفت: شركت هاي 
قطعه ســاز داخلي تــوان و ظرفیت تولید قطعات 
پیچیده را هم در داخل كشــور دارند ولي نیازمند 
سرمایه گذاري هســتیم. وقتي شركت خودروساز 
به سختي پول قطعه ساز را مي دهد، چطور مي توانیم 
قطعات پیچیده را تولید كنیم! امروز نیاز است مبلغي 
به صنعت خودرو تزریق شود تا خودروسازان رشد و 
خودكفایي خود را باال ببرند. متأسفانه امروز خودرو 
سیاسي شــده و همه نگاه ها به آن است ولي اگر 
قیمــت یك یخچال ایراني چند برابر افزایش پیدا 

كند، كسي اعتراض نمي كند.
مازیار بیگلو نماینده دیگر شركت هاي قطعه ساز 
حاضر در جلســه هــم در ادامه درباره انباشــت 
خودروهــاي كف پاركینگ خودروســازها گفت: 
نخستین دلیل این انباشت، تحریم ها است. چون 
بــاالي 98 درصد خودرو تکمیل مي شــود ولي 
گوشــه انبار باقي مي ماند. قطعات كســري این 
خودروها، هایتك هستند. مثال یك قطعه الکترونیکي 

در خودرو كسر مي آید ولي نه اینکه قابلیت ساخت 
داخلي نداریم. بلکه قطعات و موارد اولیه آن قطعات 
ECU  در داخل كشــور وجود ندارد. مثالً درباره

خودرو باید گفت اساسا براي تولید  ECU قطعات 
الکترونیکي خاصي نیاز اســت كه در داخل كشور 
تولید نمي شــود كه ربطي به قطعه ســازي ندارد. 
بسیاري از كســري ها به خاطر كمبود مواد اولیه 
وارداتي مانند پلي آمیدها هســتند كه در حیطه 
قطعه سازي نیستند و ۱۰۰ درصد آن وارداتي است. 
نتیجه آن این شد كه از پاییز بحران خودروهاي كف 

پاركینگ شروع شد.

 رسیدگی به موضوع انحصار
بیگلو همچنین درباره بحث انحصار در قطعه سازي 
هم گفت: ما از سازمان بازرسي كل كشور به عنوان 
نهاد نظارتي كشور خواهش مي كنیم، به این موضوع 

ورود كرده و مانع بحث انحصار شوید.

 خودکفایی
هاشــم یکه زارع مدیرعامل سابق ایران خودرو با 
تأكید بر حمایت از قطعه سازان كوچك گفت: در 
سه مرحله داریم بحث خودكفایي را انجام مي دهیم. 
مــواد اولیه وظیفه ما نیســت و در حال مذاكره با 
پتروشــیمي و فوالد هستیم. مرحله دوم قطعاتي 
كه خارجي بودند و باید داخلي سازي شوند. مرحله 
ســوم قطعاتي است كه جدید باید تولید شوند. ما 
باید حمایت كنیم از قطعه ساز كوچك تا در برابر 

قطعه ساز بزرگ له نشود.
یکه زارع همچنین درباره تحویل ناقص خودروها 
گفت: خودروهاي كف پاركینگ ایران خودرو این طور 
نیســت كه فقط به خاطر یك ساعت معطل مانده 
باشد. بلکه حداقل چند قطعه كسري دارند. البته 
موافق تحویل ناقص خودرو نیستم. چون در مقطعي 
در گذشته خودرو با كسري زه تحویل داده شد كه 
همان موضوع سوژه رسانه ها شد.در ادامه نشست 
جواد سلیماني مدیرعامل سایپا هم گفت: واقعیت 
این اســت كه در پراید كه ما ادعا داریم ارزان ترین 
خودرو كشور است، ۱66۰ دالر ارزبري داریم. این در 
حالي است كه وقتي قیمت ارز باال مي رود مي گویند 
نباید قیمت خودرو باال برود. یعني 4۷ درصد ارزش 

خودرو پراید محتاج خارج از كشور است.

 مشکل دولتي بودن است
در ادامه نشســت شیوا رئیس شورا و مركز ملي 
رقابت خاطرنشــان كرد: درســت است كه ما در 
وضعیت بد تحریمي قرار داریم ولي به هرحال این 
صنعت داراي تمركز شدید و انحصار است. االن از 
نظر علمي تشکیالت خودروسازي در كشور انحصار 
است. هر عقل سلیم و سالمي مي گوید باید انحصار 

را كنتــرل كرد و بر آن نظارت كرد. چون تقاضاي 
كاذبي كه ایجادشده محصول مدیریت این عرصه 
است. وقتي عرضه خودرو، دست خودروساز باشد، 
معلوم اســت كه قیمت حاشیه بازار چه مي شود. 
ما در شــوراي رقابت شش ماه هست كه سکوت 
كرده ایم و بازهم سکوت مي كنیم تا ببینیم نتیجه 
قیمت گذاري بر اساس قیمت حاشیه بازار خودرو 
چه مي شود. آخر سال بازرسي كل وظیفه دارد كه 
سود خودروسازها را بررسي كند. متأسفانه مشکل 
خودروسازي ساختاري و دولتي بودن است. مشکل 
هزینه هاي زیاد خودروسازي است. هزینه اي كه مولد 

نباشد، نباید روي قیمت مي كشیدید.
بازرس كل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان 
بازرسي كل كشور در انتها گفت: نمي توانیم منکر 
شویم كه برخي انحصارگران قیمت بازار خودرو را 

در دست گرفته اند.
 اشکان میرمحمدي در نشست سازمان بازرسي 
كل كشور با قطعه سازان و خودروسازان افزود: مگر 
شما قطعه سازان نامه هاي مکرر به ما ننوشته اید كه 
در شــرایط كنوني نمي توانید با خودروسازان كار 
كنید؟ و مگر انجمن قطعه ســازان بارها با سازمان 
بازرســي كل كشــور مکاتبه نکرده اســت كه با 
خودروسازان و وزارت صنعت نمي توانند كار كنند؟ 
چرا در جلسه امروز به گونه اي وانمود مي كنید كه 
هیچ مشکلي ندارید؟ وي گفت: اگر واقعا مدیریت ها 
خوب است پس چرا وضع قیمت ها این گونه است؟ 
و مگر این گونه نیست كه چون قطعه سازان بزرگ 
نمي توانند مطالباتشان را وصول كنند به مدیریت 
بازار روآورده اند؟ میرمحمــدي افزود: چرا یکي از 
گروه هاي خودروسازي در زمان ارسال دعوتنامه به 
منظور تکمیل وجه، مشتري را وادار به قبول تحویل 
خودرو براي ۱۲۰ روز بعد مي نماید بدون آنکه سود 
و جریمه تاخیر به وي بپردازد. حال آنکه باید خودرو 

مذكور، 3۰ روزه تحویل داده شود.
وي گفت: از خودكفایي صحبت مي كنیم اما سوال 
من اینجاست كه ما چند سال است پراید مي سازیم 
و چرا تا حاال خودكفا نشدیم؛ شما قطعه سازان از ما 
خواستید این جلسات را بگذاریم اما همه مشکالت 
را گردن تحریم مي اندازید؛ چقدر مشکالت به مواد 
اولیه مربوط مي شود؟ بازرس كل امور صنعت، معدن 
و تجارت ســازمان بازرسي كل كشور با طرح این 
سوال كه حاشیه قیمت بازار را چه كسي مشخص 
مي كنــد افزود: آیا مدیریت آن غیر از انحصار و در 
دست قطعه سازان بزرگ است؟ میرمحمدي گفت: 
ما در سایت كاشان و بابل خودروهایي را مشاهده 
كردیم كه به خاطر نداشــتن زه، 4۰ روز دپو شده 
بود و از نظر ما هم خودروساز و هم قطعه ساز مقصر 
است و چرا باید خودروهایي به علت نداشتن سنسور 

دنده عقب دپو شوند.
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حتی دویچه وله...
اتومبیل ســازی ایران در وضعیتی است كه اگر 
روزی نتواند تولید داخل داشــته باشد راه را برای 
دست كم 6 میلیارد دالر انواع خودروی خارجی باز 
می شود. این میزان واردات احتمالی و حتی واردات 
یك میلیارد دالری در این صنعت آنقدر جذابیت و 
گیرایی دارد كه رسانه های بزرگ جهان نیز چشم 
بر تحوالت این صنعت بدوزند. درحالی كه در روزها 
و هفته های تازه سپری شده بحث های داغی درباره 
آینده این صنعت در رســانه های ایرانی منتشــر 
می شــد و اخبار و تفســیرهای داغ شیوع داشت، 
رســانه آلمانی دویچه وله نیز با اســتناد به برخی 
تحلیل ها، تفســیرها و اخبار منتشر شده از طرف 
تحلیلگران خودرو، نمایندگان مجلس، كارشناسان 
و مدیران خودروســازی ها گزارشــی تهیه كرده و 
معتقد است صنعت اتومبیل سازی ایرانی صنعتی 
همیشه ورشکسته بوده است و دولت های ایران با 
دادن امتیازهــا و اعتبارات ترجیحی این صنعت را 

سرپا نگه داشته اند.
واقعیت این است كه گزارشگر دویچه وله هرگز 
نمی توانــد ابعــاد و پیامدهــای تحریم بر صنعت 
اتومبیل سازی را از راه دور بفهمد تا قضاوت مناسبی 
داشــته باشد و به نظر می رسد در داخل نیز برخی 
گزارشگران و نمایندگان مجلس و كارشناسان نیز به 
هر دلیل ترجیح می دهند شرایط نابسامان صنعت را 

بر دوش مدیران بگذارند.
دویچه وله با این ادعا كه دو خودروساز اصلی ایران 
ده ها هزار میلیارد تومان بدهی دارند به گفته یك 
نماینده مجلس اشاره كرده و می نویسد دوكارخانه 
اصلی »ناگزیر ورشکست خواهند شد«. با این همه 
این دو شــركت به دلیل »حمایت ویژه« دولت كه 
وزیر صنعت منکر آن اســت به سادگی ورشکست 
نمی شوند. هزاران خودروی شركت ایران خودرو به 
دلیل نقص فنی، كمبود قطعه یا كاهش تقاضا در 

پاركینگ انبار شده اند. 
تهیه كننده گزارش دویچه وله باوردارد این روزها 
حال ایران خودرو و سایپا، دو غول خودروسازی ایران 
اصال خوش نیست؛ در كنار سوءمدیریت، ناكارآمدی 
و بهره وری پایین، تشــدید تحریم های آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی حال این بیماران را به وخامت و 
احتضار نیز كشانده است. افزایش سرسام آور بدهی ها، 
كاهش تولید و كسادی بازار به دلیل باال رفتن قیمت ها 
و كاهش قدرت خرید مردم، خودروســازان ایران را 
در وضعیتی قرار داده كه به گفته عضو كمیســیون 
صنایع مجلس شورای اسالمی ورشکستگی سرنوشت 
محتوم آنها است. محمدرضا منصوری جمعه، ۱4 تیر 
به خبرگزاری ایسنا گفت: »روندی كه خودروسازی ها 
در پیش گرفتند روند رو به افولی اســت؛ با توجه به 

بدهی های زیاد این شركت ها و حمایت های بیش از 
حدی كه از آنها صورت گرفته آینده خوبی برای آنها 
متصور نیست. دو شركت اصلی خودروسازی ایران در 
شرایطی به این وضعیت دچار شده اند كه سال هاست 
در بازاری بی رقیب و انحصاری می تازند؛ نه به بخش 
خصوصی واقعی امکان برابر برای رقابت در این بازار 
داده می شود، نه خودروســازان خارجی می توانند 
محصوالت خود را بدون تعرفه های هنگفت گمركی 
و دیگر محدودیت ها در این بازار عرضه كنند. بر همین 
اساس عضو كمیسیون صنایع به ایسنا می گوید: »آنها 
خودروهایشــان را به چند برابر قیمت خودروهای 
جهانی فروخته اند و زیان ده شدند آن هم در شرایطی 
كه مرزها بسته شده و رقیبی نداشتند. من معتقدم 
هر مجموعه دولتی كه به این شکل اداره شود ناگزیر 

ورشکست خواهد شد.«

  همیشه »در آستانه ورشکستگی«
دویچه ولــه پرســیده اســت: آیــا واقعا خطر 
»ورشکســتگی« خودروسازان مهم ایران را تهدید 
می كند، یا این دوره را مانند دوران مشابه در سال های 
گذشته با یاری رانت و »حمایت ویژه« دولت از سر 
می گذرانند و كماكان »در آســتانه ورشکستگی« 
می ماننــد؟ احتمال دیگری كــه در مجلس از آن 
صحبت شــده این است كه این دو شركت مطابق 
قانون و در عمل ورشکسته هستند، اما دولت به هر 
دلیلی از پذیرش آن امتناع می كند. اوایل اردیبهشت 
۱39۲ كه هنوز محمود احمدی نژاد رئیس دولت بود 
و فشار تحریم های بین المللی تازه جمهوری اسالمی 
را به مذاكرات پنهانی با مقامات آمریکایی در عمان 
كشانده بود. یك وب سایت اقتصادی با این عنوان: 
»چرا خودروسازان ایرانی در مرز ورشکستگی قرار 

دارند؟« منتشر كرد.

 10، 20، 40 میلیون تومان
مطابق این گزارش قیمت خودرو پراید شــركت 
سایپا كه سال 9۱ در میان ناباوری مردم ۱۰ میلیون 
تومان شد، در سال 9۲ به دلیل سقوط ارزش پول 
ملی در برابر ارزهای خارجی و دو برابر شدن هزینه 
تولید باید بیش از ۲۰ میلیون تومان می شد و همین 

مساله تقاضا را به شدت كاهش داد. 
این سایت اقتصادی آن زمان نوشته بود: »متاسفانه 
اوضاع خودروســازان به قدری بحران زده است كه 
نــه می توانند قیمت های خــود را كاهش دهند و 
نه با توجه به هزینه هــا و قیمت باالی ارز توانایی 
افزایــش عرضه را دارنــد. در یك كالم باید گفت 
كمر خودروسازی ایران خم شده است؛ اتفاقی كه 
با وجود انحصار 3۵ساله اش نباید می افتاد. با امضای 
توافق هسته ای در سال 94 و تعلیق و لغو تحریم ها، 
شركت های خودروسازی ایرانی »كمر خم شده« 
خود را راســت كردند و دوباره به تاخت و تاز ادامه 
دادند تا این كه آمریکا اردیبهشت 9۷ از توافق خارج 
شــد و تحریم های خود را دوباره اعمال كرد. این 
وضعیت به جهش بهای خودروهای ساخت و مونتاژ 
داخلی منجر شد تا جایی كه قیمت پراید از مرز 4۰ 
میلیون تومان هم گذشت. حسین عبدالهی، عضو 
اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه داران ۱4 تیر 
به خبرگزاری ایلنا گفت مردم به وعده های مسئوالن 
در مورد كنترل قیمت ها بی اعتماد شده اند و بعید 
است قیمت پراید از 4۰ میلیون تومان كمتر شود. 
تحریــم، مکمل تولیــد غیررقابتی و رانتی 
بسیاری از كارشناسان معتقدند تقصیر وضعیت 
آشفته صنایع خودروسازی ایران را نباید فقط 
بــه گردن تحریم ها انداخــت؛ در هر فعالیت 
تولیدی غیررقابتی و متکــی به رانت دولتی 
وقتی تــوان دولت برای ادامه حمایت كاهش 
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می یابد معضالت ســاختاری و سوءمدیریت 
خود را بیشتر آشکار می كند. بهرام پارسایی، 
سخنگوی كمیســیون اصل 9۰ مجلس در 
مصاحبــه با خبرگزاری خانه ملت با بیان این 
كه خودروســازان ۲۰ هزار میلیارد تومان به 
قطعه سازان و همین میزان بابت پیش فروش 
خودرو بــه مــردم بدهکارند، گفته اســت: 
»خودروسازان سابقه خوبی در مدیریت منابع 
مالی ندارند. او ۲۷ خرداد به ایسنا گفته بود كه 
زیان انباشته شده شركت سایپا ۲۰ هزار میلیارد 
تومان و این رقم برای شــركت ایران خودرو تا 
آغاز امســال 8 هزار میلیارد تومان بوده است. 
پارســایی می گوید تازه ترین استعالم از بانك 
مركزی نشــان می دهد میــزان بدهی بانکی 
خودروســازان حدود 3۰ هزار میلیارد تومان 
است كه ۲4 هزار میلیارد تومان آنها مربوط به 
ایران خودرو و سایپا است و میزان بدهی آنها 
بابت خودروهای پیش فروش شده ای كه هنوز 

تحویل نداده اند حدود همین مبلغ است. 

  ورشکستگی اعالم نشده
سخنگوی كمیســیون اصل 9۰ می گوید طبق 
قانون تجارت هر شــركت و مجموعه ای كه زیان 
انباشته اش ۵۰ درصد سرمایه اش باشد، باید جلسه 
مجمع عمومی تشکیل دهد و اعالم ورشکستگی 
كند. او افزود بر این اساس وقتی كل سرمایه شركت 
سایپا چهار هزار میلیارد تومان بیشتر نیست زیان 

انباشته این شركت ۵۰۰ برابر سرمایه آن است. 
به گفته پارسایی زیان انباشته شده ایران خودرو نیز 
مانند سایپا چند برابر كل سرمایه این شركت است و 
به همین دلیل آنها »قانونا ورشکسته هستند و باید 
اعالم ورشکستی كنند«. او وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت را متهم كرده كه از كنار همه تخلفات 
خودروســازان می گذرد و همچنان از آنها حمایت 

می كند. رضا رحمانی، وزیر صنعت یازدهم تیرماه 
در یك گفت وگوی تلویزیونی ادعا كرد كه دولت از 
خودروسازان »حمایت ویژه ای« نمی كند بلکه به 
وظیفه خود برای حمایت از تمام صنایع برای رونق 

تولید عمل می كند. 

 حمایت های میلیارد دالری ویژه از خودروسازان
به نوشته تابناک مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی به ریاســت معاون اول رئیس جمهوری 
برای پرداخت چهار هزار میلیارد تومان تسهیالت 
ریالی و 8۰۰ میلیون یورو تسهیالت ارزی از دیگر 
حمایت هایی اســت كه به طور ویژه شــامل حال 
خودروسازان شده است. مطابق این گزارش دولت 
طی یك ســال گذشــته برای وارد كردن قطعه 
چهــار میلیارد و ۷۰۰ میلیــون دالر ارز به قیمت 
رسمی )دالر 4۲۰۰ تومانی( در اختیار دو شركت 
ایران خودرو و سایپا قرار داده كه چیزی جز حمایت 
ویژه نبوده است. بهانه وزیر صنعت برای این گشاده 
دستی كه حمایت از رونق تولید عنوان شده نیز با 

وضعیت امروز خودروسازان كه دچار ركود عمیق 
شده اند تناسبی ندارد. در دو ماهه ابتدای امسال در 
مجموع نزدیك به ۱4۱ هزار خودرو در ایران تولید 
شده كه نســبت به مدت مشابه در سال قبل ۲4 

درصد كاهش داشته است. 

  کاهش تولید به جای رونق
بر پایه آمار منتشر شده در سایت سازمان بورس 
و اوراق بهادار تعداد خودروهای تولید شده شركت 
ایران خودرو در اردیبهشــت ماه امسال به نسبت 
ماه مشــابه سال گذشته ۵8 درصد كاهش داشته 
اســت. افزون بر كاهش تولید، فروش شركت های 
خودروسازی نیز به دلیل افزایش شدید قیمت ها 
كاهش یافته اســت. ایران خــودرو تقریبا نیمی از 

خودروهای تولید شده در اردیبهشت را به اجبار در 
پاركینگ انبار كرده است. سایت تجارت نیوز مجموع 
خودروهای انبار شده دو شركت ایران خودرو و سایپا 
در اردیبهشــت را ۱۲6 هزار دســتگاه اعالم كرده 
اســت. به این ترتیب برخالف ادعای وزیر صنعت 
حمایت های میلیارد دالری از خودروسازان به »رونق 
تولید« منجر نشده است. در میان علت های گوناگون 
»حمایت ویژه« از خودروسازان به دو علت می توان 
اشاره كرد؛ یکی دولتی بودن این صنایع و دیگری 

نقش آنها در اشتغال مستقیم و غیرمستقیم. 
مطابــق برآوردها حدود یك میلیون نفر به طور 
مســتقیم در صنایع خودروسازی مشغول به كار 
هستند و این صنایع در اشتغال غیرمستقیم ده ها 
هزار نفر دیگر نقش دارند. به خطر افتادن صنعت 
خودروســازی هزاران بنگاه تولیدی قطعه سازی و 
صدها هزار شغل در این حوزه را به خطر می اندازد. 

 وعده خصوصی سازی و »تجربه تلخ واگذاری ها«
مدت هاست كه بحث خصوصی سازی دو شركت 
ایران خودرو و ســایپا مطرح بوده بدون این كه در 
این مسیر اقدام مشخصی صورت گرفته باشد. وزیر 
صنعت اول تیرماه در مراسم روز ملی اصناف وعده 
داد كه این دو شــركت تا ســال ۱399 به بخش 
خصوصی واگذار می شوند. تجربه »خصوصی سازی« 
در سال های گذشته حاكی است كه تقریبا در همه 
 موارد مهم صنایــع و واحدهای تولیدی به بخش 
شــبه دولتی سپرده شــده اند كه با پشتوانه رانت 
دولتــی به كار خود ادامه داده و ســهمی مهم در 
ركود اقتصادی كنونی داشته اند. برهمین مبنا این 
گونه اقدامات به »خصولتی سازی« مشهور شده اند. 
حسن كریمی سنجری، كارشناس صنعت خودرو 
با اشــاره به »تجربه تلخ واگذاری ها در گذشــته« 
می گویــد دولت های مختلف عالوه بــر آنکه در 
مدیریــت بخش های صنعتی و اقتصادی ناكارآمد 
عمــل كرده اند، در واگذاری این بخش ها نیز رفتار 

درستی از خود نشان نداده اند. 
سنجری روز جمعه ۱4 تیر به خبرگزاری ایسنا 
گفت: »به دولت توصیه می شود كه واگذاری سهام 
دولتی دو خودروساز بزرگ داخلی به خودروسازان 
صاحب برند دنیا زمانی انجام شود كه تحریمی وجود 
نداشــته و امکان این واگذاری وجود داشته باشد، 
زیرا فروش سهام این شركت ها به بخش خصوصی 
ناكارآمد داخلی، اوضاع را از آنچه كه هست هم بدتر 
می كند.« هدف از خصوصی سازی كوچك سازی و 
كاهش تصدی گری دولت عنوان می شود، اما این 
پرسش نیز مطرح است كه كدام بخش خصوصی 
واقعی در ایران قادر به در اختیار گرفتن و مدریرت 
كارآمد شركت هایی هستند كه كه ده ها هزار میلیارد 

تومان بدهی و زیان انباشته دارند؟
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از ابتدای سال تاكنون شاهد افت ۲۰ 
درصدی ارزش دالر در بازار داخل بودیم. 
دالر در ماه های اخیر از دو مرز ۱۲ هزار 
و 8۰۰ و ۱3 هــزار و 8۰۰ تومان فراتر 
نرفته است و در روزهای اخیر نیز بیشتر 
در حوالی مرز ۱۲ هزار تومانی نوسانات 
بسیار محدودی را انجام داده است. روند 
حاكم بر بازار ارز از اواخر اردیبهشــت، 

نزولی بوده اســت و این روند چند نقطه 
حمایتی را شکست تا به  محدوده سطح 
۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان رســید و قیمت 
روزانه هرگز در ســال 98 از آن پایین تر 
نرفــت. پس می توان نقطه حمایتی اول 
مهم بازار را همین عدد ۱۱ هزار و ۷۰۰ 
تومان در نظر گرفت كه هر زمان قیمت 
به آن نزدیك می شود، فروش های ارزی 
بیشتر می شود. نقطه حمایتی بعدی مرز 
۱۱ هزار تومانی است كه یك بار در سال 
98 قیمت به طور مقطعی به آن نزدیك 
شــد؛ ولی به سرعت از آن بلند شد و در 
انتهای روز در محدوده ۱۱ هزار و 8۰۰ 

تومانی به كار خود پایان داد.

 با توجه به اینکه وارد كننده در سامانه 
نیما با قیمت های باالی ۱۱ هزار تومان 
اقــدام به خریــد ارز كرده انــد، انتظار 
معامله گران برای شکست نقطه حمایتی 
دوم كمی محدودتر است. بازار متشکل 
ارزی و بهبود روابط با امارات به عنوان راه 
در رو تحریم هایي اقتصادی، از مهم ترین 
اخبــاری بوده اند كه در ماه گذشــته بر 
روند اصلی بازار ارز  تاثیر گذاشــته اند و 
انتظار مي رود در مــاه آینده نیز بازار را 
تحت تاثیــر قرار دهند. در خصوص بازار 
متشــکل ارزی همچنان با اما و اگرهای 
سیاستگذار شاهد تعویق راه اندازی این 

بازار به مدت نامعلوم هستیم.  

علی پاالر
عضو هیأت تحریریه

اما و اگرهای بازار متشکل
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بــه نقل از ایرنــا، زمان راه انــدازی »بازار 
متشکل ارز« كه به نظر كارشناسان در صورت 
كاركرد درست می تواند به جوالن دالالن و 
ســوداگران در بازار ارز پایان داده و عالوه بر 
ثبــات قیمت ها، نرخ ها را نیز كاهش دهد تا 
زمانی نامعلوم به تاخیر افتاده اســت. پیش 
از این اعالم شــده بود كه این بازار تا پیش 
از عید قربان راه اندازی می شود كه به گفته 
رئیس كل بانك مركزی آمادگی كامل برای 
راه اندازی این بــازار وجود ندارد.  همتی در 
حاشیه نشست هیات دولت، نیز در این باره 
گفت: مطابق گزارشــی كــه دو روز پیش 
دریافت شد، آمادگی كامل وجود ندارد، زیرا 
هنوز برخی بانك ها نتوانسته اند نرم افزارهای 
ارتباطی شان را برقرار كنند، برخی صرافی ها 
نیز فرم ها را پــر نکرده اند و آمادگی ندارند. 
وی تاكید كرد: تا زمانی كه اطمینان حاصل 
نشود، این بازار راه اندازی نخواهد شد  و حداقل 
تا عید قربان راه اندازی نمی شود. پیگیری ها 
نشــان می دهد كــه تاكنــون 3۵ صرافی 
خصوصــی و ۲ بانك همه مراحل عضویت و 
آموزش برای فعالیت در بازار متشکل ارزی 
را طی كرده و آماده شــروع كار هستند. اما 
سایر صرافی ها نتوانسته اند آمادگی های الزم 
را كسب كنند، بنابراین تصمیم گرفته شده 
اســت تا زمان آماده شدن بقیه صرافی های 
خصوصی و همچنیــن حداقل هفت بانك، 
راه اندازی این بازار به تاخیر بیفتد. راه اندازی 
بازار متشکل با حضور 3۵ صرافی نمی تواند 
نقش تعیین كننــده ای را به این بازار داده و 
در نتیجه توان تاثیرگذاری آن بر بازار كاهش 

می یابد. تاكنــون ۱۲۰ صرافی دارای مجوز 
حق عضویت برای پیوستن به بازار متشکل 
را پرداخت كرده اند كــه هر كدام نیروهای 
خود برای آموزش كار با این سامانه را معرفی 
كرده اند. برای آشنا كردن آنها با سامانه بازار 
متشکل یك فضای مجازی )دمو( برای آنها در 
نظر گرفته شده و معامالت فرضی توسط آنها 
انجام می شود. هنوز پرونده ۵۵ صرافی تکمیل 
نشده است. حدود ۱8 صرافی بانکی نیز در 
حال ارائه مدارک و مستندات خود هستند. 
اكنون ســه مانع عمده پیش روی راه اندازی 
این بازار وجود دارد كه شامل متصل نبودن 
نرم افزارهای برخی بانك ها به سامانه این بازار، 
تکمیل نشــدن مدارک برخی صرافی و طی 
نشــدن روند آموزشی توسط صرافی هاست. 
بنابراین تا زمان رفع این موانع و تامین شرایط 
بانك مركزی، راه اندازی بازار متشکل، تاخیر 
خواهد داشت. قرار اســت در بازار متشکل 
ارزی، معامالت اســکناس و نقد انجام شود؛ 
بر این اساس صادركنندگان و دارندگان ارز 
می توانند از طریق صرافی ها برای فروش، نرخ 
موردنظر خود را در ســامانه بازار متشکل به 
ثبت برسانند. در بازار متشکل ارز، معامالت 
نقدی ارزهای عمده انجام شــده و معامالت 
حوالجــات ارزی همچنان در ســامانه نیما 
خواهد بود. بازیگران اصلی بازار متشکل شامل 
بانك مركــزی، بانك ها و صرافی های دارای 
مجوز هستند. قرار است در ابتدا معامالت با 
دو یا ســه نوع ارز اصلی )دالر، یورو و درهم( 
آغاز شود، اما به تدریج به سایر ارزها تسری 
یابد. دولــت و بانك مركزی امیدوارند كه با 

راه اندازی این بازار تهران به مركز كشف نرخ 
برابری دالر آمریکا و ریال ایران بدل شــود 
و این نرخ از اولین دقایق شــروع روز كاری 
اقتصاد ایران مشخص باشد. در حال حاضر، 
این كشف نرخ در بازارهای منطقه از جمله 
دبی، سلیمانیه و استانبول صورت می گیرد 
و اعمال آن در بازار ایران تا حدود ۱۱ صبح 
صبح به طول می انجامد. اما نگرانی متولیان 
این بازار از تغییرات قیمت در آن و آســتانه 
تحمل پایین آنها در قبال نمودار شدن تاثیر 
واقعی شوک های اقتصادی و سیاسی بر روند 
معامالت این بازار مســاله ای است كه بدل 
شدن بازار متشکل ارز به یك بورس شفاف، 
رقابتی و كارآمــد را تهدید خواهد كرد. آن 
گونــه در پی شــوک ارزی ســال ۱39۲ و 
۱39۷ دولت های وقت اولین انگشــت اتهام 
را با تعطیلی یا محدودســازی معامالت به 
سمت بورس سکه طال نشانه رفتند، بورسی 
كه یکی از الگوهای طراحی بازار متشکل ارز 
بوده است. البته متولیان این بازار امیدوارند 
بــا اعمال دامنه محدود نوســان روزانه نرخ 
در بازار متشــکل، بتوانند از بروز شوک های 
قیمتی در آن جلوگیری كنند. ولی گذشته 
از این كه نرخ گذاری مصنوعی و دولتی پسند 
در ایــن بازار می تواند بازار آزاد ارز را پررونق 
از گذشته نگاه دارد، كارآیی باالی بورس های 
ارز توانایی آنها در پوشــش ریسك از طریق 
عرضه و معامله ابزارهای مدرن مالی همچون 
معامالت اوراق آتی و اختیار معامله است كه 
فعال جای آنها در بازار متشکل ارز ایران خالی 

خواهد بود.
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آخرین گزارش بانــك مركزی از وضعیت 
بازار پول نشــان می دهد در سال 9۷، بدهی 
بخش دولتی به سیســتم بانکی 8۱ درصد 
افزایــش یافته و بــه رقم قابــل توجه 9۵ 
هزار میلیارد تومان رســیده است. كه نشان 
مي دهــد  در همچنان روی همان پاشــنه 
مي چرخد و  گزینه اول دولت برای كســری 
بودجه، منابع بانك مركزی خواهد بود. با در 
نظر گرفتن شرایط و اتفاقات ماه هایي آتی، 
چشم انداز مثبتی را از این منظر شاید نتوان 
انتظار داشــت. به طور سنتی  در سال هایی 
كــه انتخابات برگزار مي شــود، نرخ رشــد 
 نقدینگی زیر ۲۰ درصد نبوده است. همچنین 
با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در اسفندماه، طبق روال سال گذشته 
انتظار مي رود به منظــور اینکه نمایندگان 
بودجه هایي بیشــتری را به حوزه هایي خود 
تخصیص دهند، انتظار عملکرد طبق مصوب 
كمتر مي رود و ولی از ســوی دیگر مســأله 
تشدید ریسك هایي سیاسی ممکن است بانك 
مركزی را به سیاست كنترل نرخ ارز و عرضه 
ارز وادارد. گزارش بانك مركزی در خصوص 
آخرین وضعیت بازار پول در سال 9۷ نشان 
مي دهد، میزان دارایی هــای خارجی بانك 
مركزی در ســال قبل به 46۵ هزار میلیارد 
تومان رسیده است تا حجم قوی ترین دارایی 
بانك مركزی، ۱4.3 درصد نسبت به سال 96 
زیاد شود. اگرچه این رشد نسبت به سال 96، 
آهســته تر شده اما با توجه به تحوالت سال 
گذشــته، رشد دارایی خارجی بانك مركزی 
جالب توجه است. همچنین دارایی خارجی 
سیستم بانکی در ســالی پر از تالطم ارزی 
۲۵.3 درصــد افزایش یافــت.  در این بین 
دارایی هایي خارجی بانك های تجاری كمتر 
از بقیــه افزایش یافت و دارایی های خارجی 
سرعت افزایش بیشتری داشته است. با توجه 
به اینکه ارزش ریالــی دارایی هایي خارجی 
مدنظر مي باشــد، كاهش ســرعت افزایش 
دارایی هایي خارجی بانك ها تجاری را مي توان 
مرتبط با این دانست كه بانك مركزی اولویت 
خود كنترل بازار ارز گذاشته و سیاست عرضه 
ارز را بر سیاســت حفظ ذخایر ارزی مقدم 
دانسته است. در واقع بانك مركزی با عرضه 
ارز  و جمع آوری ریال سیاســت انقباضی را 

دستور كار قرار داده است.
 نکته ای كه در بخش دیگر گزارش بانك 
مركزی از مانده تســهیالت اعطایی بانك ها 

نشان مي دهد سیاست هایي بانك مركزی در 
جهت اعطای تســهیالت، سیاست انقباضی 
بوده اســت. گــزارش بانك مركزی نشــان 
می دهد مانده تســهیالت اعطایی در پایان 
ســال 9۷، با افزایــش ۲۰ درصدی معادل 
۲۱۷.8 هزار میلیــارد تومان افزایش یافت. 
مقایسه رشد ۲۰ درصدی مانده تسهیالت با 
نرخ ۲۷ درصدی تورم نشان می دهد اعطای 
تسهیالت حقیقی از سوی شبکه بانکی كشور 
با كاهش ربرو شــده است.  در واقع به تعبیر 
دیگــر در ســال 9۷ ، ۲۱۷.8 هزار میلیارد 
تومان به عنوان شــبه پــول یا اعتبار جدید 
ناشــی از خلق نقدینگی به نقدینگی كشور 
اضافه شده اســت. رقمی كه با ادعای بانك 
مركزی مبنی بر پرداخت ۷۷۷ هزار میلیارد 

تومان تسهیالت تفاوت فاحشی دارد. بانك 
مركزی در اوایل خردادماه اعالم داشته است 
تسهیالت پرداختی بانك ها طی ۱۲ ماه سال 
۱39۷ به بخش های اقتصادی مبلغ ۷۷3.۷ 
هزار میلیارد تومان است كه در مقایسه با دوره 
مشــابه سال قبل مبلغ ۱۵9.8 هزار میلیارد 
تومــان )معادل ۲6 درصد( افزایش داشــته 
است. عمده این تفاوت بین ۷۷3 هزار میلیارد 
تومــان و ۲۱۷ هزار میلیــارد تومان مربوط 
به آن قسمت از تســهیالتی است كه مورد 
استمهال قرار  گرفته است و شامل نقدینگی 
و اعتبار جدید نمي شــود. از سوی دیگر این 
اختالف ۵۵3 هزار میلیارد تومانی استمهالل 
تسهیالت  برای شبکه بانکی نگران كننده به 

حساب مي آید.

تداوم انقباض پولی
متغیر

 مقدار 
)هزار میلیارد 

ریال(

درصد تغییرات

1394139513961397

3.۵۱9.9۱4.3-46۵۱.3۱۲.۵دارایی هایي خارجی بانك مركزی

9۱۷۱.4۱۵.6۰۲۵.۷۲۵.3دارایی هایي خارجی سیستم بانکی

۵۷3.4۲6.۷۲.44۲.3۱4.3دارایی هایي خارجی بانك های تجاری

۱۱۱3.4۲9.۵۲3.4۲۱.64۵.۲دارایی هایي خارجی بانك ها تخصصی

4۵۲۰.۱۲۰.8۵.433.839دارایی هایي خارجی  موسسات اعتباری

تسهیالت اعطایی بانك ها و موسسات اعتباری به تفکیك عقود اسالمی
1397مانده در پایان

سهم 
از 

مانده

درصد 
تغییر 
1397 اسفند1397اسفند 1396

10823.213001.710020.1بانك ها و موسسات اعتباری
595.2784.9631.9قرض الحسنه

4.3-170.7163.31.3مضاربه
64.1115.70.980.5سلف

0.5-4092.1407.731.3مشاركت مدنی
448.7605.64.735جعاله

2863.03842.129.634.2فروش اقساطی
827.91376.210.657.7مرابحه

1.31.8038.5استصناع
35.672.50.6103.7اجاره به شرط تملیك

317.6393.9324مشارک حقوقی
8.7-80.373.30.6سرمایه گذاری مستقیم

1281.71501.711.617.2سایر



 در حالی شــاخص هموزن بورس تا این مقطع از ســال، رشد
 ۱۰۰ درصدی را به ثبت رســانده كه شــاخص كل بازار كمتر از

4۰ درصد رشــد داشته اســت. از مقایســه میزان رشد این دو 
شاخص مشخص می شــود كه معامالت در گروه های كوچك تر 
بسیار پرطرفدارتر  بوده و به سهامداران این گروه ها سود بیشتری 
رســانده است. رشدهای شتابان در سهام شركت های كوچك به 
دنبال افزایش قابل مالحظه نرخ های فروش و در نقطه مقابل، فشار 
بازار جهانی و تحریم ها بر ارزش شركت های بزرگ، در كنار ضعف 
بازدهی در گزینه های بدیل، سیاست های ارزی، جنگ تجاری در 
بازار جهانی و در نهایت تحریم ها، عوامل عمده توزیع چنین سود 
نامتوازنی در بورس تهران به شمار می روند. در حالی كه از هفته ها 
قبل انتظار برای دور جدید مذاكرات تجاری میان آمریکا و چین 
وجود داشــت رئیس جمهور آمریکا طی توییتی عنوان كرد كه بر 
3۰۰ میلیارد دالر دیگر كاالی وارداتی از چین به داخل كشورش 
تعرفه ۱۰ درصدی اعمال می كند. به این ترتیب پس از تعرفه ۲۵ 
درصدی بر ۲۵۰ میلیــارد دالر كاالی چینی بار دیگر ترامپ به 
نمایندگی از آمریکا فضا را بر رقیب قدرتمند آسیایی خود تنگ تر 
ساخت. در جبهه مقابل، چین برای كاهش اثرات تعرفه های آمریکا 
پیکار را به میدان جنگ ارزی كشــاند؛ به صورتی كه برای اولین 
بار بعد از بحران جهانی ارزش یوآن را به كمتر از یك هفتم دالر 
كاهش داد. این اقدام متقابل از ســوی چین طی دوشنبه اخیر، 
بــا واكنش وزارت خزانه داری آمریکا همراه بود و این نهاد ضمن 
ابراز نارضایتی شــدید از آنچه به عنوان دســتکاری ارزش یوآن 
گفته شــد، چین را پس از سال ها در لیست سیاه خود قرار داد. 
شعله ور شدن آتش جنگ تجاری موجب شد قیمت كامودیتی ها 
در بازارهای جهانی با سقوط شدیدی مواجه شود.  بازار ارز نیز كه 
در ماه های گذشته یکی از سوخت هایي شاخص طی كردن روند 
صعودی بود، تحت تاثیر اخبار سیاســی با ثبات متمایل با كاهش 

روبرو بوده است. در هفته هایي گذشته اخباري مبنی بر گشایش 
در روابط سیاســی ایران و امارات منتشــر شد كه اهمیت آن در 
تاثیرگذاري افزایش حواله درهم و افت قیمت دالر در بازار داخل 
مشــهود بود. صحبت هایي مبنی بر چرخش در سیاست خارجی 
امارات با تاثیرگذاري حاكمان دبی و ابوظبی شنیده مي شود كه 
خروج نیروهاي این كشــور از یمن نیز در این چارچوب مي تواند 
تعبیر گردد و در شرایطی كه  نیروهاي یمنی همچنان حمالتی را 
به پایگاه هاي عربستان انجام مي دهند اما حمالت خود را به سمت 
اماراتی ها متوقف كرده اند كه نشان مي دهد گفت وگو و توافق در 
این چارچوب به طور جدي پیگیري مي شــود كه نشانه ای مثبت 

حداقل براي بازار دالر خواهد بود.

قیمت کاالها و فلزات اساسی در بازارهای جهانی )دالر(

 قیمت منتهیكاال
به 19 مرداد

قیمت منتهی 
به 20 تیرماه

مطلق 
تغییرات

درصد 
تغییرات

۱4-%8.۱9-۵8.۵366.۷۲نفت
3-%۱۷6.۲-۵۷۰۲۵8۷8.۲مس

۵-%8۲-۱۷۵۰۱83۲آلومینیوم
۲%۱998۱9۵۰48سرب
4-%9۲-۲۲9۱۲383روی

۲9-%۲۷.۲3-93.6۱۱۲۰.84سنگ آهن
6%۱۵۰8.۵۱4۱۲96.۵طال

نکتــه مهمی كه در خصــوص پیش بینی روند بــازار یاید در 
نظر داشــت این اســت كه با توجه به تنش هایی كه بواســطه 
جنگ های تجــاری بر اقتصاد جهانی حکم فرماســت، به صورت 

تردید مردادی بورس
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مســتقیم 6۰ درصد از بازار سهام 
را تحت تاثیر قــرار داده و در واقع 
كلیت بازار را بــا یك ابهام منفی 
روبه رو ســاخته اســت؛ مخصوصا 
فلزات  و  پاالیشــی  در گروه هایي 
اساســی. تنها عاملی كه مي تواند 
بازار را از ایــن حالت ابهام خارج 
میاندوره ای  گزارش هایي  ســازد، 
شــركته ای بورسی است. از سوی 
دیگر بــا توجه بــه نزدیکی نرخ 
نیما به ســنا مي توان گفت برای 
ادامه مسیر عامل فزاینده ای چون 
شناسایی سود تســعیر نرخ ارز را 
دیگر نخواهیم داشــت. همچنین 
سرعت رشد تورم نیز كاسته شده 
اســت. به طور كلی تورم در كوتاه 
مدت از ســه عامل؛ نرخ ارز، نرخ 
ســود بانکی و انتظارات بســتگی 
خواهد داشــت. اگر اتفاق غیرقابل 
پیش بینی رخ ندهد انتظار كاهش 
سرعت رشد نرخ تورم محتمل ترین 
سناریو مي باشــد. در نظر گرفتن 
مجموع نکات مطرح شده باید گفت 
جریان پولی برخالف گذشته دست 
از خریدهای پرحجم برداشته است. 
از ایــن جهت انتظار كاهش حجم 
معامالت دور از انتظار نخواهد بود. 
نکته مهم دیگر این اســت كه در 
مقطع فعلی انتظار مي رود با انگیزه 
كسب انتفاع از سهام هایي كوچك 
كمابیش ادامه داشته باشد. به نظر 
می رسد در سال 98 بر خالف سال 
گذشته ســرمایه ورودی به بورس 
بیشتر به سمت سهام شركت هایی 
رفته است كه بازار مصرفشان داخل 

كشور است. 
این شــركت ها عمومــا ارتباط 
مستقیمی با بازارهای جهانی ندارند 
و از ریسك هایی مثل ركود جهانی، 
تحریم و افت قیمتی در بازار جهانی 

مصون هستند. 
با ایــن حال در شــرایطی كه از 
سویی برخی اعتقاد به حبابی شدن 
قیمت ها در بازار سهام اعتقاد دارند و 
از جانب دیگری شاهد كاهش ارزش 
معامالت روزانه و افت جریان پولی 
ورودی به بورس تهران هســتیم، 
ســرمایه گذاران باید با هوشــیاری 
بیشتری به انتخاب یك شركت برای 

سرمایه گذاری بپردازند.

تابستان زمستانی مسکن

پس از ریزش قیمت هایي اخیر در بازار ارز و سکه 
و تا حدی خودرو، حال ناظران بازار مســکن منتظر 
سرایت این ریزش قیمت در این بازار هستند. خصوصا 
آنکــه معامالت در این بازار از ماه ها قبل به شــدت 
كاهش یافته است و ركود این بخش همچنان ادامه 

دار شده است.
در این هفته قیمت هر دالر آمریکا به ۱۱ هزار تومان 
نزدیك شده است و حتی انتظار برخی از فعاالن بر 
تداوم كاهش قیمت است، بنابراین مشخص است كه 
این بازار دیگر بازدهی گذشته خود را نخواهد داشت. 
بازدهی ای كه ارز به همراه مسکن و خودرو، و به دنبال 
انفجار قیمت در سال ۱39۷ تجربه كرد. قیمت مسکن 
در فاصله زمانی خرداد 9۷ تا خرداد 98 افزایش ۱۰۷ 
درصدی را در تهران تجربه كرده است اما از دیگرسو 
مسکن بزرگترین ركود ۲۰ سال اخیر خود را از سر 
مي گذارند، به گونه ای كه اكنون معامالت نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته كاهش ۷۰ درصدی داشته 
است. این كاهش ناشی از رشد انفجاری قیمت و از 

دست رفتن قدرت خرید طبقه متوسط مي باشد. حال 
اگر چنآنچه كاهش قیمت ارز موقتی نباشد و شوک 
ارزی تخلیه شده باشد، با احتمال باالیی مي توان گفت 
مسکن نیز با ریزش قیمت مواجه مي گردد. خصوصا 
آنکه كاهــش معامالت در این بخش هم به كاهش 
قیمت ها كمك خواهد كرد. البته این امر به نوبه خود 
احتماال كاهش تولید و ركود در بخش عرضه مسکن 
را نیز به همراه مــي آورد. هرچند حتی با پذیرفتن 
سناریو ریزش قیمت در بخش مسکن  در كوتاه مدت 

نمي توان نسبت به افزایش معامالت خوشبین بود. 
لذا به نظر مي رسد ركود بزرگی كه از ابتدای امسال 
در معامالت آغاز شده تا پایان سال ادامه یابد. براساس 
گزارش بانك مركزی، در تیرماه امسال متوسط قیمت 
خرید و فروش یك مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
در پایتخــت ۱3 میلیون و 3۵۰ هزار تومان گزارش 
شده اســت كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب ۰.4 درصد و 9۱.۵ درصد افزایش یافته 
است، همچنین در این ماه تعداد معامالت واحدهای 



مسکونی تهران به 4 هزار و 8۰۰ فقره رسید 
كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیــب ۲۰ درصد و 64.6 درصد كاهش 
نشــان می دهد. این آمار در شرایطی منتشر 
می شــود كه در خرداد ســال جاری، قیمت 
هرمترمربع واحد مســکونی ۱3.3 میلیون 
تومان بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
 ســال قبل به ترتیــب 4.9 و ۱۰4.3 درصد 

افزایش داشت. 
آپارتمان های  معامــالت  تعداد  همچنین 
مسکونی در این ماه، به 6 هزار واحد مسکونی 
رسید كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵9.8 
درصد كاهش را نشان می دهد، در اردیبهشت 
امسال هم متوسط قیمت خرید و فروش یك 
متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 
۱۲.6۷ میلیون تومان بود كه نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲ 
 درصد رشــد داشت، درواقع بررسی آمارهای 
سه ماهه گذشــته حکایت از آن دارد كه در 
تیرماه هم حجم معامالت نسبت به ماه های 
قبل خود به شدت كاهش داشته است و هم 
قیمت ها نسبت به ماه قبل رشد كمی داشته و 
هم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی 
كمتر از ۱۰۰درصد داشــته است كه در سه 
ماهه گذشته استثنا است. البته چندی پیش 
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک پیش بینی 
 كرد كــه قیمت واحدهای لوكــس و باالی

۱۵۰ متر در تابســتان ســال جاری كاهش 
می یابد و پس از آن و با آغاز نیمه دوم سال، 
روند نزولی قیمت واحدهای مسکونی كوچك 
متراژ كلید می خورد )در عین حال، افت قیمت 
این واحدها قابل توجه نیست و در محدوده ۱۰ 
تا ۱۵ درصد كاهش می یابد( اما این پیش بینی 
تنها درباره واحدهای لوكس و بزرگ متراژ بود 
اما آماری كه بانك مركزی منتشركرده است، 
میانگین وضعیت بازار مسکن در ۲۲ منطقه 

تهران است. 
ناگفته نماند برخی كارشناســان مسکن 
هم پیش بینــی می كردند كه روند صعودی 
قیمت مسکن تا پایان ســال ادامه یابد اما 
عملکرد بازار مســکن در تیرماه، عکس این 
تحلیل را به اثبات رساند؛ البته ممکن است 
در شهریورماه و برطبق تجربیات سال های 
گذشــته، قیمت ها تاحدودی افزایش یابد 
اما جهش دوباره قیمت ها در بازار مســکن، 
امکان پذیر نیست چون بازار كشش و ظرفیت 
افزایش چشــمگیر قیمت ها را ندارد و توان 
اغلب متقاضیان مصرفی هم پاسخگوی رشد 

بیش از این نخواهد بود.
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راهبردهای بازیگران 2019
آمریکایی ها به رغم عدم تمایل دونالد ترامپ 
كه قصد دارد ســطح منازعه كشورش را باالتر 
بــرده و نیروهای فکری و رزمی آمریکا را برای 
نبرد با چین و روسیه متمركز كند اما هنوز در 
خاورمیانه یك بازیگر اصلی به جساب می آیند. 
عالوه بر آمریکا كه هنوز متحد اصلی كشورهای 
عربی به ویژه كشورهای مستقر در حاشیه خلیج 
فارس به حساب می آید ایران نیز به مثابه یك 
قدرت منطقه ای در خاورمیانه خودنمایی می كند 
و دنبال این است كه سهم خود را از این منطقه 
افزایش دهد. چین، روسیه و عربستان سعودی 
به همراه امارات متحده عربی، قطر و فرانسه از 
بازیگران عمده خاورمیانه هستند. در ادامه این 
نوشته هدف های راهبردی و وضعیت فعلی هر 

كدام از بازیگران را به طور خالصه می خوانید:

  ایاالت متحده آمریکا
اولویت های ایاالت متحده در سال  ۲۰۱9 
بر مســائلی مانند رویارویی با ایران، پرونده 
سوریه و معامله قرن متمركز است. سیاست 
آمریــکا در قبال منطقه، بــا تأثیرپذیری از 
عوامل مختلفی از جمله عقب نشینی ترامپ 
از سپردن مدیریت منطقه به گروه تابع پروژه 
صهیونیستی، فقدان یك استراتژی آمریکایی 
مشخص برای منطقه، تنش میان كاخ سفید و 
نهادهای امنیت ملی در مورد منطقه، گرایشات 
فرصت طلبانه ترامپ در تعامل با متحدان، و 
كنترل اوج گیری نقش روســیه و چین در 
منطقه، ادامه خواهد یافت. واشنگتن رقابت 
خود با چین )از لحاظ اقتصادی، تایوان، دریای 
جنوبی چین( و روسیه )مسابقه تسلیحاتی( را 

افزایش خواهد داد و این چیزی است كه باعث 
ایجاد چالش و دردسر برای قدرت های متوسط 
)مانند تركیه( می شود كه به دنبال پیدا كردن 
یك منطقه خنثی هستند و همچنین تمایل 
مسکو و پکن به منظور تقویت منافع خود در 

منطقه را تقویت می نماید.
در ســایه عقب نشــینی ایاالت متحده از 
گزینه های نظامی، واشنگتن در سال ۲۰۱9، 
ابزارهای اقتصادی دیپلماتیك و امنیتی را در 
برابر دشمنان خود در منطقه فعال می كند 
و در این راســتا برای تقویت هسته سخت 
متحدان خود یعنی اسرائیل، عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی با اولویت ضمانت منافع 
آمریکا و اطمینان به عدم بروز درگیری نظامی 

در منطقه، تالش می كند. 
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واشنگتن از این ابزارها برای تشدید محاصره 
ایران و حزب اهلل، ضربه زدن به فرآیند سیاسی 
در سوریه، محدود كردن روابط دوباره كشورهای 
عربی با دمشق، تعمیق نفوذ و حضور خود در 
عراق، تسریع روند عادی سازی روابط بین رژیم 
صهیونیســتی و كشــورهای عربی و تحمیل 
معامله قرن بر عرصه فلســطینی و منطقه ای، 

استفاده می كند.
مهم ترین موانعی كه سیاست ایاالت متحده 
در منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد، عبارتند از: 
اجماع در ایاالت متحده مبنی بر عدم گیر افتادن 
در یك جنگ منطقه ای، ادامه اختالف بین محور 
قطر-تركیه و محور عربستان سعودی- امارات، 
اوضاع نامطلوب عربستان سعودی و بدتر شدن 
وضعیت بین المللی محمد بن سلمان، گرایش 
تعداد بیشــتری از قدرت های منطقه )تركیه، 
مصر( به دوری از واشنگتن به سوی موقعیت های 
خنثی تر، فروپاشی قدرت نرم آمریکا و افزایش 
نقش روســیه و چین در پرونده های حساس 
منطقه. علی رغم وجود انگیزه های فراوان برای 
كاهش تعهدات نظامی آمریکا در خاورمیانه و 
آفریقــا، اما مبارزه با ایران و نگرانی ها در مورد 
»تروریسم و گســترش سالح های هسته ای« 
باعث می شــود تا برای جلب توجه و امکانات 
داخل آمریکا به ســوی منطقه، این كشــور 

همچنان به فشار خود ادامه دهد.

 روسیه
در ســال ۲۰۱9، ســوریه همچنان اولویت 
خط مشی سیاســی منطقه ای روسیه به ویژه 
مسیر فرآیند سیاسی آن خواهد بود و از طریق 
آن بــه دنبال توافق با تعــدادی از قدرت های 
منطقه ای مانند تركیه و رژیم صهیونیستی است. 

روسیه همچنین با انگیزه های ژئواستراتژیك و 
اقتصادی، تالش خواهد كرد تا نفوذ خود را به 
عرصه های جدیدی مانند لیبی و خلیج فارس 
گسترش دهد. به طور كلی، روسیه به اتخاذ یك 
سیاست فعال در منطقه ادامه خواهد داد و در 
این راســتا در پی كشف فرصت ها برای انجام 
اقداماتی اســت كه وضعیت بین المللی آن را 
بهبود ببخشد و همچنین به فشارهای فزاینده 

غرب پاسخ دهد.
مركــز اســتراتفور پیش بینــی می كند كه 
غرب همزمــان با تقویت و هماهنگ ســازی 
استراتژی های امنیت سایبری و ضدتبلیغاتی، 
فشار تحریم ها علیه روســیه را افزایش دهد. 
همچنین واشنگتن حمایت خود را از اوكراین 
و گرجســتان گســترش خواهد داد و با نفوذ 
روسیه در فضای مجاور مسکو مانند ارمنستان 
و ازبکستان مقابله خواهد كرد. بنابراین، كرملین 
معتقد اســت كه مصالحه با غرب امکان پذیر 
نیســت، زیرا هدف، تضعیف روســیه اســت. 
بنابراین ناگزیر اســت كه به جای تالش برای 
لغو تحریم ها، با آنها همزیستی كند؛ یعنی این 
كه روســیه در موضوع اوكراین به طور خاص، 
هیچ تغییر سیاستی نخواهد داشت. همچنین 
در سایه تنش در مورد موافقتنامه های هسته ای 
با آمریکا، تأثیر مؤسسات علمی و نظامی روسی 
مرتبط با نیروی هسته ای بر سیاست خارجی 
افزایــش خواهد یافت. از دید مركز كارنگی در 
مسکو، فضای مانور روسیه در سیاست خارجی 
در حال كاهش است، درحالی كه به نظر می رسد 

مشکالت داخلی نیز قابل حل نیستند.
آندره كورتونــوف، مدیر كل شــورای امور 
بین الملل روسیه، در سخنرانی خود در امارات 
متحده عربی در ماه نوامبر  ۲۰۱8 این رویکرد 

بدبینانه نســبت به سیاســت خارجی روسیه 
را تأییــد می كند: »اگر مبنای سیاســت های 
بین المللی به صــورت ترجیحی، امنیت و نه 
توسعه باشد، و هدف اصلی ملت ها، بقا و نه رفاه 
باشد، چرا روسیه باید درک فعلی خود در مورد 
روابط بین الملل را تغییر دهد؟ در هر صورت، 
كرملین برای مقابله با زمستان جهانی به شکلی 
بهتر از اكثر رقبا و دشمنان خود آمادگی دارد. 
برای ایجاد انگیزه برای سیاست خارجی روسیه 
برای بازســازی خود، باید یکی ثابت كند كه 

زمستان جهانی تنها گزینه نیست.«
از برجسته ترین اهداف روسیه در منطقه در 
ساِل پیِش رو، راه اندازی فرآیند سیاسی سوریه 
)كمیســیون قانون اساسی و مسائل انسانی(، 
ایجاد یك محیط مناسب منطقه ای و بین المللی 
مناسب برای برداشتن محدودیت های همکاری 
با دولت ســوریه به منظور تشویق پروژه های 
بازسازی، مدیریت مرحله خروج ایاالت متحده 
از سوریه از طریق تالش برای ایجاد یك توافق 
برای حل و فصل آینده شــرق ســوریه بین 
دولت ســوریه، تركیه و كردهــا، و پایان دادن 
به حضور جبهه النصره در ادلب اســت. منافع 
اقتصــادی نیز وجود دارند كه هر چه مســیر 
سوریه پایدارتر می شود، بهبود خواهند یافت. 
روســیه از طریق سرمایه گذاری در بخش های 
انرژی، از جمله انرژی هسته ای )سوریه، ایران، 
عربستان سعودی، اقلیم كردستان، لیبی، تركیه، 
اردن، مصــر( و فروش اســلحه تالش می كند 
كه درآمدهای ضــروری برای انتقال به داخل 
روســیه كســب نماید، به خصوص كه دولت 
پوتین با فرا رسیدن موعد انتخابات محلی در 
سپتامبر ۲۰۱9، تحت فشارهای داخلی مداوم 

قرار خواهد گرفت.
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در سطح نظامی، روسیه همانند موارد سودان 
و لیبی اتکا به تركیبی از شركت های امنیتی 
خصوصــی )واگنر( و نیروهــای دولتی برای 
آموزش و مشــاوره را تقویت می كند، تا نفوذ 
سیاسی و ســپس اقتصادی برای آنان محقق 
شــود. منافع روسیه در حال حاضر بستگی به 
»دور نگه داشتن تروریست ها و تحت كنترل 
قراردادن آنها، جذب فناوری و سرمایه گذاری و 
گسترش دسترسی به بازارهای منطقه از سالح 

گرفته تا محصوالت كشاورزی« دارد.
ویتالی ناومکین سیاست روسیه در منطقه در 
طول سال ۲۰۱9، را خالصه می كند و می گوید: 
»برای خاورمیانه امسال می تواند یك سال مملو 
از تغییرات جدی باشد، روسیه سیاست حفظ 
اصول خاصی را دنبال خواهد كرد كه در راستای 
عمل گرایی بوده و فرصت طلبی سازنده از عناصر 
آن است. فرصت طلبی سازنده به معنای سیاست 
بلعیدن همه چیز بدون تبعیض نیست، بلکه 
آمادگی برای همــکاری با طرف های مختلف 
)از جملــه طرف های درگیر بــا یکدیگر(، در 
صورتی است كه این امر با منافع آنها سازگاری 
داشته باشد. به طور كلی می توان انتظار داشت 
كه گستره شركای روسیه در منطقه در سایه 
اقدامات غیرقابل پیش بینی واشنگتن، توسعه 
پیدا كند. در همان زمان مسکو سعی نخواهد 
كرد واشنگتن را پس بزند یا جایگزین آن شود 
و منابع الزم برای انجام این كار را نیز در مقایسه 
با آمریکا ندارد و می كوشد از كشیده شدن به 

سوی منازعه اجتناب نماید.«
مهم ترین محدودیت ها و چالش های تأثیرگذار 
بر نقش روســیه در ســال جاری، ادامه بحران 
اقتصــادی داخلی، گســترش محدودیت های 
بین المللی، افزایش تنش با ایاالت متحده آمریکا 
و تعمیق تضاد بین قدرت های منطقه ای است 
كه توانایی روسیه را برای مانور و یا برای رسیدن 
به یك معجزه سیاسی در سوریه، چه در زمینه 
حل و فصل منازعات و یا در شرق سوریه، پیچده 
می كند، به ویژه پس از خروج اعالم شده نیروهای 
آمریکایی و توقف رویارویی اسرائیل و ایران در 
ســوریه. اما دستاوردهای قابل لمس روسیه در 
منطقه، آنها را به مداخله محتاطانه تر تشــویق 
می كند. كورتونوف اشاره می كند كه اگر روسیه را 
با یك صندوق سرمایه گذاری بزرگ مقایسه كنیم، 
می توان گفت كه قیمت سهام آن امروزه به طور 
قابل توجهی باالتــر از ارزش واقعی دارایی های 
آن است. به عنوان مثال، در خاورمیانه، روسیه 
را می توان به عنوان یك شركت سیاسی تازه كار 
فوق العاده موفق شناخت: در مقابل پرداخت یك 
قیمت پایین با خون و پول، مسکو توانست خود 
را از یك بازیگر حاشیه ای در منطقه به مهم ترین 

میانجی خارجی تبدیل نماید.

چین
احتمــاال رویکرد چین به منطقه در ســال  
،9۱۰۲تغییــر كیفی ژرفی نخواهد داشــت، 
بلکه بیشتر به دنبال افزایش نفوذ اقتصادی و 
توسعه ای در كشورهای منطقه همراه با حفظ 
ردپای سیاســی خود به میزان كمتر است. با 
توجــه به منافع چین در بــازار انرژی ایران و 
تأثیر آن بر ثبــات در منطقه خلیج فارس به 
عنوان یك منبع اصلی انرژی و ایجاد مانع در 
خط جدید جاده ابریشم، ممکن است مهم ترین 
مساله سیاسی افزایش فشار آمریکا علیه ایران 
باشد. افزایش نفوذ و منافع اقتصادی چین در 
منطقه به دلیل كاهش تعهدات ایاالت متحده 
به منطقه و نیاز پکن به فضای مانور اضافی برای 
بی اثر ساختن فشار رو به افزایش آمریکا تحت 

مدیریت ترامپ است.
مركز استراتفور پیش بینی می كند، در سال 
۲۰۱9، شکاف بین خواسته های ایاالت متحده 
از چین )اصالحات ساختاری( و   تمایالت چین 
كه می خواهد در راهبرد فناوری و ثبات داخلی 
مصالحــه كند، افزایش خواهــد یافت و از هر 
گونه حل و فصل جامع جلوگیری خواهد كرد 
و واشنگتن مســائل حقوق بشر و اقلیت ها را 
برای اعمال تحریم های بیشتر بر چین مطرح 
خواهد ســاخت. در واكنش به اقدامات مورد 
انتظار آمریکا، چین بر نفوذ اقتصادی عظیم خود 
برای مقابله با متحدان آمریکا تکیه خواهد كرد. 
با افزایش فشار بر روی چین در بازارهای ایاالت 
متحده، پکن به دنبال ایجاد بازارهای جدید و 
شــركای جدید از طریق راه ابریشم جدید یا 
طرح یك كمربند و یك جاده است كه حاوی 

پروژه های چند میلیارد دالری هستند.
چین در ســال  ۲۰۱8 با تبدیل شــدن به 
بزرگترین سرمایه گذار در خاورمیانه، دستاورد 
مهمی به نام خود ثبت كرد. بر اساس گزارش 
مؤسسه عربی تضمین سرمایه گذاری و اعتبار 
صادرات، چین حدود یك سوم از سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی در جهان عــرب را به خود 
اختصاص می دهد. بر اســاس گزارش شركت 
مشــاوره مك كینزی، انتظار مــی رود تجارت 
بین چین و خاورمیانه تا سال ۲۰۲۰ به  ۵۵۰ 
میلیارد دالر یا  3۰۰ میلیارد دالر بیش از رقم 
فعلی، افزایش یابد. همچنین رشد در صادرات 
اسلحه چین، به ویژه هواپیماهای بدون سرنشین 
مشاهده می شود، زیرا شروط سیاسی و حقوقی 
چین برای فروش سالح، و همچنین هزینه آن، 
باعث جذب كشورهای منطقه می شود. این امر 
باعث نگرانی فزاینده اسرائیل شده است، زیرا 
چین به اصل برتری كیفی اسرائیل كه آمریکا و 
كشورهای غربی به آن متعهدند، پایبند نیست. 
همچنین چین به كشــورهای منطقه سالح 

پیشرفت های در برخی از عرصه ها ارائه می كند 
كه در آن عرصه اسرائیل به محیط اطراف خود 
برتری نسبی دارد. افزون بر این، چین به ایران 

اسلحه می فروشد.
این نفــوذ خزنده چین، در ســال ۲۰۱9، 
انگیزه بیشــتری به كشورهای منطقه جهت 
حركت به سوی شرق، متنوع ساختن متحدین 
خود، تهدید سیاســت های آمریکا و به چالش 
كشیدن آن، اعطا می كند. چین احتماال برای 
شركت در بازسازی سوریه قبل از شروع فرآیند 
سیاسی و دستیابی به توافق بین المللی، محتاط 
خواهد بود. همچنین در سایه افزایش تنش در 
سیاست ایاالت متحده نسبت به ایران، چین 
می تواند نقش دیپلماتیك خود در خلیج فارس 
را گسترش دهد. به نفع چین نیست كه ایران 
از توافق هسته ای عقب نشینی كند، این امر بر 
منافع دو كشور و قیمت نفت تأثیر می گذارد و 
تنش در منطقه خلیج فارس را تشدید می نماید.

فرانسه
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
ایاالت متحده و مواضع تحریك آمیز مکرر وی 
نسبت به متحدان اروپایی ا ش و هشدار مداوم 
وی مبنی بر اینکه ایاالت متحده ممکن است 
از تعهدات »دفاعی« خود در چارچوب پیمان 
ناتو، شانه خالی كند، باعث شد تا همه متقاعد 
شوند كه این متحدان با اكراه مجبور شده اند، 
بــرای ایجاد یك سیاســت خارجی و دفاعی 
مشترک اروپایی تالش كنند. برخی، اظهارات 
آنگال مركل، صدراعظم آلمان، در ماه مه سال  
۲۰۱۷ در مورد ضروت اعتماد اروپا به خود در 
زمینه سیاست دفاعی و سخنان امانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانسه در ماه گذشته، در مورد 
نیاز به تشکیل یك ارتش اروپایی برای محافظت 
از كشورهای اتحادیه در برابر »روسیه، چین و 
حتی ایاالت متحده«، كه در روز بعد مركل آن 
را ســتایش كرد، را دارای شاخص های مهمی 
مبنی بر وجود اراده سیاسی نزد محور فرانسوی-
آلمانی و هسته اولیه و اصلی پروژه اروپایی، برای 
ورود به مسیر استقالل از واشنگتن می دانند. 
اختالفات سیاسی اشاره شده در میان طرف های 
مختلف، برای محور مقاومت، فرصت هایی جهت 
مانور و بازی بر اساس تناقضات ایجاد می كند، اما 
با این حال، فضا هنوز هم تنگ است، به خصوص 
با گسترش نفوذ اسرائیل و عربستان سعودی در 

درون نهادهای سیاسی فرانسه.
در مقدمه گزارش استراتژیك دفاع و امنیت 
ملی كه در اواخر سال  ۲۰۱۷ و تحت نظارت 
وزیر دفاع فرانسه فلورانس بارلی به درخواست 
امانوئل مکرون، منتشــر شده، رئیس جمهور 
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آشفته است. اغلب خطرات و تهدیدات كه ما در 
معرض آن هستیم برای ما مجهول نیست، اما 
اثرات آن در حال گسترش است... این گسترش 
با ضعف فزاینده سیســتم بینالمللی و ظهور 
بازیگران جدید كه می خواهند آن را تغییر دهند، 
همراه است.« تهیه كنندگان گزارش در صفحه 
۱3 اعتقاد دارند كه »عدم قطعیت نشان دهنده 
دوره گذاری است كه جهان وارد آن شده است 
و همراه با انفجار همزمان بحران های پیچیده 
است. ما به عنوان طرف درگیر در این دوران در 
كنار شركای خود، در صدر آنها ایاالت متحده، و 
دیگران از منطقه ساحلی در آفریقا تا خاورمیانه 
ایستادهایم. ما با بازیگران متعدد با آرمان های 
بلندپروازانه و توانایی های بزرگ روبه رو هستیم.«
اگر چه زبان گزارش دیپلماتیك تر از زبان مورد 
استفاده در گزارشات امنیت ملی و دفاع ملی آمریکا 
است، اما نتیجه گیری آن در مورد چالش اصلی رو 
در رو با قدرت های غربی، به همان نتیجه می رسد 
و آن گسترش نقش و نفوذ قدرت های غیرغربی، 

به رهبری روسیه و چین، است كه مصمم هستند 
موازنه قدرت بین المللــی مختل را كه دهه های 
طوالنی به سود نیروهای غربی است، تغییر دهند.

تیم رئیس جمهور فرانسه و سیاست های وی، 
الگوی واضحی از تأثیر عوامل ایدئولوژیك و تجاری 
بر تصمیم گیری را ارائه می دهند. امانوئل مکرون 
از زمان به قدرت رســیدن، یك هسته مرتبط با 
سیاســت خارجی در كاخ الیزه، تشکیل داد كه 
هدف آن تقویت نظارت وی بر سیاست خارجی 
است و شامل فیلیپ اتیان مشاور دیپلماتیك او، 
برنارد امیه رئیس اداره اطالعات خارجی و سفیر 
ســابق و دریاساالر برنارد راجر فرمانده كل قوای 
پیشین می شــود. آنها در مقایسه با وزارت امور 
خارجه، كه هنوز هم خاســتگاه نومحافظه كاران 
فرانســوی و حامیان البی اســرائیل و عربستان 

سعودی است، گروهی عملگرا به شمار می آیند.
این واقعیت در سیاست خارجی فرانسه نسبت 

به كشورهای منطقه و مسائل آن منعکس شده 
اســت. با وجود پایبندی به توافق هسته ای با 
ایران، فرانســه از نخستین كشورهایی بود كه 
اعمال تحریم بر ایران به بهانه برنامه موشکی و 
فشار بر این كشور برای جلوگیری از گسترش 
نفوذش در منطقه را پیشنهاد داد. فرانسه حتی 
زمانی كه بر مذاكره با ایران اصرار دارد، معتقد 
است كه انجام مذاكره منوط به پشتیبانی امضا 
شــده از سوی كسانی است كه آنها را میانه رو 
می داند، مانند رئیس جمهور روحانی و ظریف 
وزیــر امور خارجه در مواجهــه با تندروهایی 
مانند رهبر جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران. 
قضیه قتل خاشقچی و ضعف واكنش فرانسه 
بــه آن و عدم مرتبط دانســتن این قضیه با 
معامالت تســلیحاتی با عربستان سعودی، از 
دید مکرون، روابط گســترده بین دو كشور را 
نشان می دهد. روابط فرانسه و اسرائیل در زمینه 
همکاری تکنولوژیکی و نظامی پیشرفت كرده 
و فرانسه انتقادات از سیاست شهرک سازی و 

الحاق مناطــق در كرانه غربی و بیت المقدس 
توســط اســرائیل را كاهش داده است. مورد 
جدید و بی سابقه، تســلیت گفتن فرانسه به 
خانواده های شهرک نشــینان اسرائیلی است 
كه در سرزمین های اشــغالی كشته شده اند. 
رویکردی كه سیاســت خارجی فرانسه پس 
از چرخش بزرگ انجام شــده در اواخر دوران 
رئیس جمهور سابق، ژاک شیراک اتخاذ نمود، 
تغییر نکرده است و در پرتو این واقعیت، تصور 
یك سیاست خارجی اروپایی مشترک و مستقل 

از ایاالت متحده، امکان پذیر نیست.

 جمهوری اسالمی ایران
ایران در سال ۲۰۱9، با دو چالش عمده رو 
در رو است: خروج آمریکا از توافق هسته ای 
و پیامدهای آن، و حضورش در ســوریه و 
هزینه آن. ایران به دنبال ایجاد یك شبکه 

بین المللی اســت كه تأثیرات تحریم های 
ایاالت متحده را بی اثر سازد و از اغلب منافع 
اقتصادی خود محافظت كند. در ســوریه، 
ایران در پی توانمندســازی دولت سوریه 
از لحاظ سیاســی، اقتصادی و جغرافیایی 
)ادلب و شرق فرات(، تسریع خروج ایاالت 
متحده، تکمیل توافقات با تركیه در ادلب 
و شــرق فــرات، و بازگردانــدن تعادل با 
رژیم صهیونیســتی در صحنه سوریه برای 
جلوگیری از تجاوز این رژیم به سوریه است.

در عرصه بینالمللی، ایران همچنان به درهم 
آمیختن منافع مشترک خود با نیروهای آسیا 
از افغانستان و پاكستان گرفته تا هند و چین 
و روســیه ادامه خواهد داد. ایران از این عمق 
شرقی، بهره های ژئواســتراتژیکی، امنیتی و 
اقتصادی خواهد برد تا جایگزین ها و شبکه های 
امنیتی ایجاد نماید و از طریق آنها فشــارهای 
وارده از غرب آســیا و جهــان عرب را متوازن 
كند. ایران همچنین نیاز دارد تا دیپلماســی 
عمومی خود با دولت ها و سازمان های بین المللی 
برای مقابله با اقدامات تهاجمی و كمپین های 
سیاســی و رسانهای واشنگتن و متحدانش را 

تقویت نماید.
از لحاظ منطقه ای، ایران همچنان به تحکیم 
و احیــای روابط خود بــا تركیه و قطر ادامه 
می دهد، این امر ابتدا با تعریف و بررسی منافع 
مشــترک، از جمله نیاز به مقابله با سیاست 
عربستان سعودی در منطقه، امکان پذیر است. 
با كاهش نسبی تنش های مذهبی و فروكش 
كردن بحران در سوریه و عراق، ایران سیاست 
خود را برای ترمیم روابط با نیروهای كلیدی 
در جهان عرب، در دو سطح مردمی و رسمی، 
تقویت خواهد كرد. با انجام بخش بزرگی از 
مأموریت خود در سوریه، ایران عالقه مند است 
تا متحدان یمنی خود را تا زمان شکل گیری 
یك راه حل سیاسی، تشویق به مقاومت كند، 
همچنین فرآیند سیاسی را در عراق تقویت 
نماید و از مردم فلســطین برای جلوگیری 
از هرگونه پیشرفت در روند »معامله قرن«، 

حمایت نماید.
از ســوی دیگر تعــدادی از موانع بروز پیدا 
می كند كه مهم ترین آنها عبارتند از: پیامدهای 
اقتصادی تحریم های ایاالت متحده آمریکا چه 
در سطح محلی و چه در سطح منطقه ای، نیاز 
رو به رشد ایران برای توافق با تركیه، حمالت 
اسرائیل به داخل ســوریه و بسیج سیاسی و 
مذهبی عربستان سعودی علیه ایران در سطح 
منطقــه ای. در میان موارد فــوق، پیامدهای 
اقتصادی تحریم هــا و تأثیرات اجتماعی آنها، 
یکی از چالش برانگیزترین مشکالت در سال  

۲۰۱9، برای ایران خواهد بود.
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 ترکیه
بزرگترین چالش برای تركیه در سال جاری 
وضعیت اقتصادی بحران زده است. اردوغان باید 
با بحران بدهی ها كنار بیاید ، بدو ن اینکه به یك 
بحران جدید لیره برسد. چشم انداز اقتصاد تركیه 
در سال  ۲۰۱9 به دلیل مجموعه ای از مشکالت 
مانند میزان باالی بدهی های شركتهای داخلی، 
ارز ناپایدار، كاهش ســرمایه گذاری خارجی، 
افزایش كســری حســاب جاری، تــورم باال، 
كاهــش میزان صادرات و از بین رفتن اعتماد 
مصرف كننده، وخیم به نظر می رســد. انتظار 
می رود كه رشــد اقتصادی تركیه بین  ۰.8 تا 
3.6 درصــد كاهش یابد. خطر بزرگ  ۲۰۱9، 
بدهی  ۲۰۰ میلیــارد دالر معادل یك چهارم 
تولید ناخالص داخلی تركیه، است كه رقم باالیی 
محسوب می شود و شركت های تركیه باید آن 
را در سال  ۲۰۱9 پرداخت كنند و بیشتر آن 
به دالر اســت. دولت تركیه سعی خواهد كرد 
تا با اصالحات مالی و نهادی، ســرمایه گذاری 
مستقیم خارجی بیشتری كه از ۱8.۷ میلیارد 
دالر در سال  ۲۰۱۵ به ۱۰.8 میلیارد دالر در 

سال ۲۰۱۷ كاهش یافته است، جذب كند.
وضعیت اقتصادی قبل از انتخابات محلی در 
ماه مارس حساس تر خواهد شد. همچنین این 
وضعیت موضع تركیه نسبت به غرب و به ویژه 
آمریکا را تضعیف می كند. انتخابات توازن قدرت 
در تركیه را تغییر نخواهد داد، اما اردوغان نفوذ 
خود را از طریق شــبکه ای از مشتریان، بنیان 
نهاده است كه شــهرداری ها به دلیل توانایی 
آنها در ارائه خدمات و مشاغل، نقش مهمی در 
این شبکه دارند. از دست دادن شهرداری های 
شــهرهای بــزرگ مانند آنکارا و اســتانبول، 
ضربه بزرگی به وجهه و توانایی اردوغان برای 
به كارگیری فرصت های اقتصادی در این شهرها 

خواهد زد.
در عرصه خارجی، بحران سوریه و پیامدهای 
آن، به ویژه آینده منطقه شرق فرات، پیچیده ترین 
مســأله و فشار بر تصمیم گیرندگان در آنکارا، 
خواهــد بود. اردوغان بــا بهره گیری از نیاز به 
نقــش تركیه، در تعامل با ایــران برای مقابله 
با تحریم ها و موازنه با عربســتان سعودی، در 
تعامل با روسیه برای ایجاد فرآیند سیاسی در 
سوریه و توسعه همکاری های اقتصادی، و در 
تعامل با ایاالت متحده آمریکا برای بازگرداندن 
تركیه به جایگاه ســنتی خود در جبهه غرب، 
ایجــاد توازن با روســیه و ایران در ســوریه، 
جلوگیری از سیطره دولت بر كل سوریه و برای 
اطمینان از امنیت متحدان كرد خود در شرق 
سوریه، خواهد كوشید. بنابراین اردوغان فاصله 
انعطاف پذیر خود میان آمریکاییها و روسها را 
حفــظ خواهد كرد تا بــه مذاكره با همگان از 

موضــع برتر بپردازد. به مــوازات آن، اردوغان 
به تهران برای محقق ســاختن تعادل با محور 
عربستان و امارات متحده عربی، و همچنین به 
دلیل منافع اقتصادی- سیاسی مشترک و درهم 
تنیده، نیاز دارد. در نتیجه با تحریم های آمریکا 
علیه ایران، همراه نخواهد شد كه این امر باعث 
ایجاد یك مشاجره جدید با دولت ترامپ پس 

از پایان مهلت معافیت ها خواهد گردید.
 

 رژیم صهیونیستی
رژیــم صهیونیســتی در ســال  ۲۰۱9 با 
پیامدهای ناشی از پایان جنگ سوریه، یعنی 
تعادل در جبهه شــمالی، مسیر عادی سازی 
روابــط خود با كشــورهای عربی، پیشــنهاد 
موســوم به معاملــه قرن از ســوی آمریکا، و 
همچنین چالش دائمی با مقاومت فلســطین 
در نوار غزه و كرانه باختری روبرو است. با این 
وجود، سیاست اسرائیل برای مقابله با تمام این 
مسائل، تحت فشار انتخابات پارلمانی زودهنگام 
در آوریل  ۲۰۱9 و نتایج آن اســت. همچنین 
به احتمال زیاد، رشد اقتصاد اسرائیل به دلیل 
رشد آهسته تجارت جهانی، به طور پیوسته در 
طول سال  ۲۰۱9 كاهش یابد و به حدود  3.۵ 
درصد برســد. این پیش بینی از سوی سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( صادر 
شده است كه برآورد خوش بینانه ای است در 
مقابل دیگر پیش بینی ها كه نشــان می دهند 
كاهش رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی به  ۲ 
یا  ۲.۵ درصد می رسد. بودجه عمومی اسرائیل 
برای سال  ۲۰۱9، كسری مالی بیشتری را به 
دلیل كاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از كاهش 
رشد اقتصادی و افزایش هزینه های دولت، به 

خود خواهد دید.
پژوهش در اجزای دیدگاهی كه از خالل آن 
رهبران سیاسی اسرائیل به تهدید ایجاد شده 
در جبهه شــمالی می نگرند، ما را به دو منبع 
نگرانی حاكم بر آنان سوق می دهد: تالش ایران 
برای تشکیل یك نیروی نظامی )زمینی، هوایی 
و دریایی( در سوریه و تالش برای وارد كردن 
اســلحه برهم زننده توازن در لبنان كه بتواند 
قوانین بازی را تغییر دهد، مانند موشك های 
هدایت شونده با دقت باال. با این حال، اسرائیل 

با سه مأموریت اصلی رودررو است:
-  جلوگیری از دستیابی ایران به سالح های 

هسته ای )این مهم ترین مأموریت آنها است(.
-  جلوگیری از تمركز نظامی ایران در سوریه.
-  جلوگیری از تولید موشك های دقیق در 

لبنان. 
این مأموریت ها مشخص شده اند، زیرا تهدید 
ایران در ناخودآگاه اســرائیل اشکال و سطوح 
متعددی به خود گرفته اســت و از موارد ذیل 

نشأت می گیرد:
-  ایران دارای توانایی های هسته ای است.

-  افزایــش نفوذ منطقه ای ایران، به ویژه در 
عرصه سوریه.

-  توســعه توانایی های موشکی ایران كه در 
اختیــار جناح های مختلــف مقاومت، به ویژه 

حزب اهلل، قرار گرفته است.
-  ارتباطات زمینی كه از تهران تا بیروت ایجاد 
شده و در میانه راه از بغداد و دمشق می گذرد. 
اسرائیل این ارتباط را به عنوان یك عامل كلیدی 

در تقویت منابع دیگر تهدید می شناسد.
این تهدیدات استراتژیك، در صدر نگرانی های 
اسرائیل در این مرحله قرار دارند. رویدادهای 
فلسطین كه یك چالش مستقل و همیشگی 
است، بخش زیادی از اهتمامات اسرائیل را به 
خود اختصاص می دهد. اسرائیل تالش می كند 
تا جایی كه مجاز است با آن مقابله كند، بدون 
این كه اوضاع به انفجار كامل و گسترده برسد. 
اما اسرائیل معتقد است كه این رویداد امنیتی، 
سیاســی و مردمی با تالش محور مقاومت در 
حال سوق پیدا كردن به سوی انتفاضه سوم بوده 
و این امر را به عنوان تالشی برای انحراف اهتمام 
خود از مواجهه با تهدید بسیار خطرناک تر در 
جبهه شمالی، محدود كردن توانایی هایش برای 
اجرای راهکار عملیاتــی در دیگر میدان ها، و 

تضعیف تأثیر منطقه ای خود می داند.
درست اســت كه اسرائیل در این مرحله به 
نظر می رسد نیاز بیشتری به صداقت و جدی 
بودن در هشــدارهای خود، افزایش ســطح 
تهدید و نشان دادن بی پروایی خود و بهبود در 
رسیدن به اهدافش دارد، اما در عوض به نظر 
می رسد چندان تمایلی به ماجراجویی ندارد، 
و نمی خواهد در پیام هــای عملیاتی خود، از 
مرزهای مشخصی فراتر رود؛ زیرا درک كرده 
است كه حركت به ســمت رویارویی با خطر 
فروغلطیدن در یك درگیــری نظامی همراه 
است. این بدان معنی است كه در حال حاضر، 
دیالکتیــك عمل و امتناع حاكــم بر آگاهی 
اســرائیل، باعث تحمیل عقالنیت بیشتری به 

تصمیم گیرندان در تل آویو می شود.
در سطح عادیسازی روابط و معامله قرن، 
رهبران اســرائیل درمی یابند كــه با وجود 
دولــت ترامپ در مقابل یك فرصت تاریخی 
هستند. این به كرسی نشاندن عادی سازی 
روابط از طریق همکاری با عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی با عنوان مقابله با ایران 
و همکاری های اقتصادی و تکنولوژیکی برای 
اســتفاده از برتری اسرائیل در این عرصه ها 
خواهــد بود. به خصــوص در زمانی كه اكثر 
كشورهای عربی از بدتر شدن شرایط داخلی 
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سیاســی رنج می برند. رویکرد اسرائیل، بر 
چشم پوشــی از موضوع حل و فصل منازعه 
خود با فلسطینی ها و ادامه اعمال تغییرات 
در كرانه باختری، استوار است و بعید به نظر 
می رسد كه رهبران اسرائیل با دادن امتیازات 

جدی در معامله قرن موافق باشند.

 عربستان سعودی
در سال ۲۰۱9، عربستان سعودی با تعدادی 
از پرونده هــای حســاس مرتبط بــا جنگ با 
یمن، پیوســتن به كارزار افزایش فشار آمریکا 
علیه ایران، تقویت عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیستی، غلبه بر پیامدهای بین المللی ترور 
خاشقچی و تشدید تالش ها برای بی اثر كردن 
محور قطر-تركیه مواجه است. و در داخل نیز 
ولیعهد با فشــارهای فزاینده در فرآیند انتقال 
قدرت مواجه اســت، به ویژه با توجه به فضای 

مناسبی كه دشمنانش در میان خاندان حاكم 
پس از مرگ خاشــقچی به دست آورده اند. به 
ایــن موارد ، باید تحقق طرح تحول اقتصادی 
)۲۰3۰( و افزایش صداهای خواستار آزادی های 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز به این موارد 
افزود. مركز استراتفور با خالصه كردن همه این 

فشارها می گوید:
»عربستان سعودی در سال  ۲۰۱9 همچنان 
از فشارهای قضیه قتل خاشقچی رنج خواهد 
برد، به صورتی كه سیاست های ولیعهد بیش 
از پیــش، مورد توجه جهانــی خواهد بود. به 
احتمال زیاد، تالش بــرای ایجاد یك نیروی 
فشار از داخل خانواده سلطنتی برای مقابله با 
ولیعهد ادامه خواهد یافت. همچنین برخی از 
متحدان ریاض حمایت نظامی و سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی خود در عربستان را محدود 
خواهند كرد، اما روابط حساس به احتمال زیاد 

چندان تغییر نخواهد كرد.«
عربســتان سعودی در طول این سال نگران 

بهبود و بازســازی وجهه خــود پس از حادثه 
خاشــقچی و عواقب ناشی از جنایات خود در 
یمن است. بنابراین به احتمال زیاد به اقدامات 
واقعی محــدود و نمادین در داخل و خارج با 
ماهیت سازشــکارانه و حقوقی دست خواهد 
زد. همچنین تالش های بیشتری برای تقویت 
اتحاد عربستان - امارات متحده عربی- اسرائیل 
با حمایت كاخ ســفید انجــام خواهد داد و از 
دو سال باقیمانده از ریاست جمهوری ترامپ 
برای اعمال فشــار حداكثری بر ایران و تالش 
برای تقویت فرآیند عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی بیشترین بهره را خواهد برد. به طور 
كلی، عربستان سعودی، به دلیل شکست های 
خود در سوریه، یمن و قطر، نسبت به برنامه های 
آمریکا مطیع تر شده است، برخالف دوران اوباما 
كه فضای مناسب و حاشیه ای برای خود یافته 
بود. این امر كامال بر پرونده ســوریه منعکس 

شده است، جایی كه ریاض به صورت منضبط 
در پشت فرآیند طی شده از سوی آمریکا قرار 
دارد، این رویکرد در عقب نشــینی عربستان 
برای ایجاد روابط با دمشــق انعکاس یافت كه 
برخالف رویکرد اولیه عربستان مبنی بر لزوم 
ایجاد روابط با سوریه، برای ایجاد تعادل با نقش 

ایران و تركیه است.
در عرصــه داخلی، اگرچه به نظر می رســد 
محمد بن ســلمان هنوز كامــال قدرتمند بر 
چارچوب های قدرت سیطره دارد، اما مخالفانش 
در خانواده سلطنتی، برخی از توانایی های خود 
را بازیافته اند. بنابراین، چالش اصلی به موفقیت 
دیدگاه تحول اقتصادی مرتبط است كه اساسا 
به معنای مذاكره دوباره درباره قرارداد اجتماعی 
میان خاندان حاكم و مردم عربستان است. عدم 
تأمیــن منابع اقتصادی و مالی در حد برآورده 
ساختن انتظارات مردم، باعث می شود رژیم با 
خشونت یا آزادی های بیشتر آن را مبادله كند. 
همچنین افزایش كسری در بودجه عربستان 

سعودی، كاهش ذخایر آن و ادامه قیمت های 
متوسط نفت، فشارهای جدی بر ولیعهد وارد 
می سازد، به ویژه، اگر این كشور قادر به دریافت 
مــازاد از منابع جایگزین مورد انتظار در طرح  

۲۰3۰ نباشد.
بودجه ســال ۲۰۱9 عربستان سعودی بر 
مبنــای  ۲9۵ میلیــارد دالر هزینه در برابر  
۲6۰ میلیارد دالر درآمد، اســت، كه كسری 
بودجــه  3۵ میلیارد دالری را در پی دارد. بر 
اساس برآورد تحلیلگران اقتصادی غربی، بند 
مربوط به درآمد در بودجه عربستان سعودی، 
قیمت یك بشــکه نفت را  ۷۰ دالر یا بیشتر، 
در نظر گرفته اســت. با توجه به اســتخراج  
۱۰میلیــون بشــکه نفت خــام در روز، این 
وضعیت با درآمدهای امروز عربستان سعودی 
متناسب نیست. با وجود افزایش  ۱۲ درصدی 
درآمدها )غیرنفتی(، این رقم هنوز هم حدود 
4۰ درصد پایین تر از طرح اولیه است. هنگامی 
كه درآمدهای غیرنفتی كم شود، خواهیم دید 
كه چگونه بازار نفت بر درآمدهای دولت تأثیر 
می گذارد، به ویژه این كه سازمان اوپك تصمیم 
گرفته اســت كه میزان تولید روزانه خود را 
۱.۲ میلیون بشکه، كاهش دهد، درحالی كه 
عربستان سعودی متعهد شده است كه خالء 
تولید كه می تواند در نتیجه اعمال تحریم های 

آمریکا بر ایران رخ دهد را پر كند.
عربستان سعودی طی سال ۲۰۱9، كار برای 
محقق ســاختن اهداف »چشم انداز ۲۰3۰« را 
ادامه خواهد داد، اما از ایجاد تغییرات شــدید 
ساختاری در اقتصاد كشور اجتناب خواهد ورزید. 
ریاض همچنین اقدامــات ریاضت اقتصادی و 
اصالحات بازار كار را به دلیل مشکالت شركت ها 
در طول سال ۲۰۱8، پس از خروج هزاران نفر از 
كارگران خارجی، و عدم سازگاری مردم عربستان 
سعودی برای قبول برخی از مشاغل با دستمزد 
كم كارگر خارجی، كاهش خواهد داد. هزینه های 
دولت در بودجه عمومی دوباره افزایش خواهد 
یافت كه در تضاد با هدف تشویق بخش خصوصی 
و كاهش وابستگی اقتصاد در رشد خود به بخش 
دولتی، اســت. دلیل آن تالش عربستان برای 
جبران كاهش سرمایه گذاری و عدم توانایی بخش 
خصوصی برای گسترش پایگاه فعالیت هایش 
به خاطر عدم قطعیت ناشی از پیامدهای قتل 
خاشقچی و ترس از تصمیم گیری های ناگهانی 
ولیعهد، مانند تکرار بازداشت اصحاب كسب وكار 
»ریتز كارلتون« است. در مجموع، »در پرتو قضیه 
خاشــقچی و موفقیت مبهم اقتصادی، افزایش 
زیان دیــدگان از محمد بن ســلمان و كاهش 
اعتماد به او، ثبات رژیم عربستان یکی از مسائل 
مهم است كه باید در طول سال  ۲۰۱9 تحت 

پیگیری قرار گیرد.«
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آمریکا می خواهد سلطان صادرات گاز شود
آمریکایی هــا هرگز آنچــه در ذهن دارند 
را یــك باره بیان نمی كننــد و گام به گام به 
سمتی می روند كه در ذهن پرورانده اند. یکی 
از مســائلی كه در سال های اخیر و به ویژه در 
سال های ریاست ترامپ بر كاخ سفید در آمریکا 
و به مرور درباره آن حرف و حدیث ســاخته 
شــده است برتری آمریکا در صادرات نفت و 
گاز بر دیگر كشورهاست. آمریکا می خواهد در 
صادرات نفت از ایران سبقت بگیرد و شاید در 
این اندیشــه است كه برای همیشه بازارهای 
صادراتی نفت ایران را به چنگ آورد. همچنینی 
آمریکایی ها قصد دارند در تولید گاز طبیعی و 
به ویژه فرآورده های گاز بر روسیه غلبه كنند 
و ایــن راهبرد را با تضعیف روســیه و ایران 
دنبال می كنند. نوشــته حاضر اهداف پشت 
پرده آمریکا را درباره خاورمیانه و نفت وگاز تا 

اندازه ای بررسی كرده است.
بانــك جهانی برای جلوگیــری از افزایش 
خطرات یا آنچه كه »آســمان تاریك« برای 
اقتصاد جهانی نامیده می شــود، هشدار داده 
است. در ارزیابی ساالنه خود از چشم اندازهای 
جهانی، با وجود برخی از كاهش ها در سال های  
۲۰۱9 و ۲۰۲۰؛ بانك انتظار دارد كه رشــد 
اقتصادی ادامه یابد. این بانك انتظار دارد كه 
اقتصاد جهانی در ســال جــاری  ۲.9 درصد 
رشد كند، در حالی كه در ۲۰۲۰،  رشد  ۲.8 

درصد خواهد بود.
در گزارش خاورمیانه و شمال آفریقا، بانك 
جهانی پیش بینی می كند كه در سال ۲۰۱9 
دولت های منطقه شاهد رشد اقتصادی ۱.9 
درصدی خواهند بود. در عرصه كشــورهای 
صادركننــده نفت، ارقام گزارشــی كه اخیرا 
اقتصادی  منتشر شده اســت )چشــم انداز 
جهان: خاورمیانه و شــمال آفریقا، »آسمان 
تاریك«( نشــان می دهد كه رشد در شورای 
همکاری خلیج فارس به ۲.6 درصد افزایش 
می یابد، كه از سوی یك جنبش سرمایه گذاری 
فعال پشــتیبانی می شود. قابل ذكر است كه 
اقتصادهای نوظهور منطقه ای و جهانی، تحت 
فشار یك دالر قوی، ارزهای ضعیف، تورم باال، 
حساب های وارداتی سنگین و محدودیت های 
سیاسی داخلی برای اصالحات ساختاری باقی 

خواهد ماند.
در نهایت سال  ۲۰۱9 یك سال دیگر خواهد 
بــود كه دالر با توجه به جلب ســرمایه های 
سرمایه گذاران در خارج از آمریکا، قدرت خود 
را به رخ خواهد كشــید، كه این امر حاكی از 
شتاب خروج سرمایه از بازارهای در حال ظهور 

مانند تركیه و مصر است كه از نوسانات داخلی 
رنــج می برند. انتظار مــی رود كه حمایت از 
كسری مالی در این بازارها، به طور فزایندهای 
دشوار شود، و دالر ارزهای این اقتصادها را در 
فشار ثابت قرار دهد، و بانك ها و شركت هایی 
كه در سال جاری و سال های گذشته با دالر 
وام گرفته انــد، اگر درآمد یا دارایی متکی به 
دالر نداشــته باشند، با فشار بیشتری مواجه 

می شوند.
در مجموع، اقتصاد منطقه ای تحت فشــار 
ركود اقتصــادی جهانی، كاهش قیمت نفت 
و گاز، تحریم هــا، قــدرت دالر و تنش های 
سیاســی و نظامی، خواهد بود. كشــورهای 
غیرنفتی ابتال به كاهش در ســرمایه گذاری 
خارجی، ضعف ســاختارهای بومی، كاهش 
ذخیره ارزهای معتبر، كسری تجارت و تورم 

را ادامه خواهند داد.

 نفت و گاز در سال 2019
قیمت نفت در نیمه اول ســال  ۲۰۱9 به 
احتمال زیاد سقوط نخواهد كرد. بنابراین در 
طول نیمه اول ســال  ۲۰۱9 هماهنگی بین 
عربستان سعودی و روسیه، برای اجرای توافق 
اخیر اوپك، در  ۷ دسامبر سال گذشته، مبنی 
بر كاهش تولید، در حدود ۱.۲  میلیون بشکه 
در روز، با نظارت مستمر بر بازار برای جلوگیری 

از كاهش دوباره قیمت، ادامه خواهد یافت.
ایــاالت متحده قادر خواهد بود تولید خود 
را در نیمه دوم سال جاری بیش از عربستان 
سعودی و روسیه افزایش دهد. عالوه بر این، 

كاهش رشــد بالقوه در رشد اقتصاد جهانی، 
و امکان تولید نفت عراق و لیبی، چشــم انداز 
كاهش قیمت نفت را تقویت خواهد كرد. در 
مقابل، وخامت اوضاع در لیبی و تنگه هرمز، 
باعث كاهش عرضه در بازار نفت می شود.  در 
نتیجــه اوپك نیازمند كاهش دیگری خواهد 
بود. اگر ریاض قادر به متقاعد كردن مســکو 
-غیر عضو در اوپك- برای كاهش جدید نشود، 
قیمت ها بار دیگر كاهش خواهند یافت؛ زیرا 
عربستان سعودی در سایه اتکای تقریبا كامل 
بودجه خود به جریان نفت، به تنهایی قادر به 
تحمــل بار كاهش تولید نخواهد بود. این در 
حالی است كه به نظر می رسد كه روسیه به 
دلیل زمستان، آب و هوای سرد، و همچنین 
برای تأمین مالی هزینه های داخلی قصد ندارد 

به كاهش واقعی تولید نفت دست بزند.
در عرصــه قیمت گاز، انتظــار می رود كه 
بازارهای جهانــی گاز مایع، زمانی كه آمریکا 
در پایان سال  ۲۰۱9 مقام سوم در صادرات 
گاز را به خود اختصاص دهد، دچار لرزش و 
تکان شدید شوند. پیامدهای ژئوپلیتیکی این 
واقعه ســال ها طول خواهد كشید. در پایان 
ســال  ۲۰۱9، آمریکا به قطر و اســترالیا به 
عنوان بزرگترین صادركنندگان گاز مایع در 
جهان خواهد پیوست و ترامپ با سیاست های 
شناخته شده خود، از راه های مختلف برای نقد 
كــردن تولیدات ایاالت متحده و رزرو حضور 
خود در میــان مصرف كنندگان گاز طبیعی 
مایع جهان، اقدام خواهد كرد و در این راه در 
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سد چین در برابر واشنگتن

اندیشــکده هاي معتبر آمریکایي از 
چند سال پیش و به ویژه پس از پیروزي 
دونالد ترامــپ در رقابت با کلینتون 
دموکرات توصیه هاي راهبردي را براي 
دولت وي تدارك دیدند. این راهبردها 
به ویژه درباره مناسبات چین و آمریکا 
استراتژیست هاي  است.  اهمیت  حایز 
آمریکایي اکنون به این نتیجه رسیده اند 
که روسیه تحت ریاست والدیمیر پوتین 
و رفقایش نمي تواند خطر اول براي اقتدار 
آمریکا باشد چون زور اقتصادي ندارد و 
توانایي هایش تنها منحصر به استفاده از 
نیروي نظامي و برخي راهبردهاي سیاسي 
است و اروپا، ژاپن، کانادا، استرالیا، کره 
جنوبي، برزیل، هند و سایر کشورهاي 
نوظهور صنعتي بــر روي توانایي هاي 
روســیه در حوزه اقتصاد حساب باز 
نمي کنند. استراتژیست هاي آمریکایي 
به این ترتیب بود که نگاهشان بر روي 
چین متمرکز شــده است و باور دارند 
که چین با اقتصاد بزرگ و روند فزاینده 
رشد تولید ناخالص داخلي مي تواند رقیب 
نخست براي آمریکا باشد. به همین دلیل 
است که در هر پژوهش راهبردي چین 
در کانون توجه قرار دارد. آنچه در ادامه 
مي خوانید بخشي از پژوهش مؤسسه 
بازبیني نقش جهاني  با عنوان  »کاتو« 
آمریکا اســت که در چارچوب پرونده 
حاضر از مرکز بررسي هاي استراتژیک 

ریاست جمهوري برداشته ایم.

با وجود برخــورداري آمریکا از رســانه هاي 
قدرتمند و تمركز سیاستگذارانش روي خاورمیانه، 
بزرگترین چالش هاي راهبردي این كشــور در 

سال هاي آتي، در آسیا خواهد بود. 
واكنش دولت اوباما به این چالش ها در قالب 
سیاست »چرخش به سمت آسیا«، تالشي بود 
براي انتقال منابع امنیتي و دیپلماتیك از سیاست 
خاورمیانه-محور به سمت آسیا، لیکن این سیاست 
نیز در وهله نخســت روي حفظ سلطه سنتي 
واشــنگتن در منطقه متمركز بود. تالش براي 
ایجاد این »توازن مجدد«، دشواري هاي خاص 
خودش را داشت؛ با استقرار سرمایه هاي نظامي 
بیشــتر در منطقه و افزایش مشــاركت آمریکا 
در ســازمان هاي منطقه اي، برداشت چیني ها 
در خصــوص اینکه سیاســت ایــاالت متحده 
تهدیدآمیــزي را مبتني بر »تحدید« اســت را 
تقویت كرده است. سیاستگذاران ایاالت متحده 
در عوض، مي باید بیشتر روي بازدارندگي تقابل 
نظامــي با چین تمركز كرده و متحدین خود را 
به اشــتراک در تحمل این مســئولیت ترغیب 
نمایند و همگام با محیط امنیتي در حال تغییر، 
پیمان هاي ائتالفي از این دســت منعقد كنند. 
چین همواره براي ایاالت متحده رقیب نظامي 
مســتقیمي در آسیا به حساب آمده است و در 
واقع، نقاط انفجاري بالقوه زیادي براي درگیري 
در این منطقه نیز وجود دارد. از جمله، مســاله 
تایوان، و نیز مناقشات سرزمیني در دریاي جنوبي 
چین)SCS( و دریاچۀ غربي چین )ECS(  كه 
همواره در صدر اخبار هستند. ارتش چین به شکل 
فزاینده سیستم هاي تسلیحاتي ویژه اي در منطقه 

مستقر كرده كه به منظور جلوگیري از عملیات 
نیروهاي ایاالت متحده در مناطِق مورد مناقشه 
طراحي شده اند. این مساله نیز خود چالش اصلي 
براي موضع سلطه جویانه ارتش ایاالت متحده در 
منطقه به حساب مي آید. در عین حال، رویکرد 
چین به این مناقشات سرزمیني، به ویژه جزیره 
این كشور در دریاي جنوبي، دشمني بسیاري از 
دولت هاي آسیایي، از جمله دولت غیرمتعهدي 
چون ویتنام، و نیز كشورهایي چون فیلیپین و 
ژاپــن كه ایاالت متحده با آنها معاهدات دفاعي 
دارد را برانگیخته است. بنابراین، این مناقشات 
پتانسیل درگیر شدن ایاالت متحده در رویارویي 
نظامي با یك دشمن بسیار مجهز و با انگیزه را 
افزایش مي دهد. نمایــش قدرت و اراده نظامي 
آمریکا، همچون آزادي نیــروي دریایي ایاالت 
 )FONOPs(متحده براي عملیات هاي نراوبري
در دریاي جنوبي چین، موجب نشده است كه 
چین تحركات ستیزه جویانه خود در منطقه را 

كاهش دهد. 
دولت هــاي منطقه از جملــه در چالش هاي 
حقوقي رسمي، گام هاي یك جانبه اي براي ارتقاي 
مواضعشان در رویارویي با چین برداشته اند. در 
اواخر سال ۲۰۱۵ دیوان دائمي داوري بین المللي 
حکــم داد كــره صالحیت قضایــي الزم براي 
اســتماع شکایت مانیل علیه چین در خصوص 
دعاوي سرزمیني را دارد. دولرت فیلیپین، نیروها 
و كشتي هاي آمریکایي را به بازگشت به خلیج 
سوبیك، كه قبالً محل استقرار یك پایگاه بزرگ 
نیــروي دریایي ایاالت متحده بود، دعوت كرده 
است. ویتنام رویکردي به مراتب نظامي تر اتخاذ 
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كرده اســت، چرا كه با استفاده از كمك مالي 
ایاالت متحده، به خرید شرش زیردریایي كیلرو 
-كرالس دیزلي - برقي از روســیه اقدام كرده و 
گارد ســاحلي خود را با استفاده از كشتي هاي 
ساخت داخلي خود توسعه داده است. اصالحات 
عمده قانون گذارانه در ژاپن، به ارتش این اجازه 
را داده اند كه در صورت بروز درگیري مسلحانه 
به كمك همپیمانانش بشــتابد. عالوه بر این، 
كشورهاي مختلف به دنبال توافقات منطقه اي 
جدي تري در دریاي جنوبي چین هســتند، از 
جمله بیانیۀ مشترک هندوستان-ژاپن كه كشورها 
را به »پرهیــز از اقدامات یکجانبه« در منطقه 
فرامي خواند، و نیز بیانیه مشترک ویتنام-فیلیپین 

كه روي تبادالت دوجانبه تأكید دارد.
با این حال، اگر ایاالت متحده تعهدات خود در 
منطقه را افرزایش دهد، هم پیمانان این كشور 
انگیزه چنداني براي تداوم سیاست هایي از این 
دســت ندارند. سیاستگذاران ایاالت متحده در 
عوض الزم اســت ضمن یافتن هم پیماناني با 
فرصت كافي براي توسعه سیاست هاي دفاعي 
خود، راه هاي دیگر همکاري نظامي را پیگیري 
كنند و بــراي كاهش حضور نظامي آمریکا در 

آسیاي شرقي، برنامه ریزي نمایند.
این موضع مبتني بر خویشــتن داري بیشتر، 
هزینه و خطر كمتري نسبت به تالش براي حفظ 
سلطه نظامي نامحدود ایاالت متحده در منطقه 

دربر خواهد داشت.
خطر درگیري با چین بر ســر سرزمین هایي در 
دریــاي جنوبي چین و دریاچه غربي چین، نباید 
خیلي دســت كم گرفته شــود. قدرت رو به رشد 
نظامي چین، هزینه هــاي بالقوه درگیري را براي 
ایاالت متحده به صورت چشمگیري افزایش داده 
است. همزمان، همان طور كه پکن به دنبال نمایش 
قدرت به مخاطبین ناآرام محلي است، اقتصاد رو به 
ركود چین مي تواند منجر به اتخاذ موضع نظامي 
تهاجمي تري از سوي این كشور شود. سیاستگذاران 
ایاالت متحده باید با دقت و با رعایت حریم دریاي 
جنوبي چین گام بردارند. ایاالت متحده براي پرهیز 
از رویارویي با چین بر سر سرزمین هاي مورد مناقشه، 
نباید روي دعاوي خاصي موضعگیري كند، بلکه در 
عوض باید روي اهمیت شفافیت خالق و دوستانه 

مناقشات تمركز داشته باشد.
ممکن اســت سیاستگذاران ایاالت متحده به 
دولت هایــي مثل ویتنــام و فیلیپین در جهت 
ارتقاي توانمندي هاي دفاعي شان و نیز ترغیب 
همکاري منطقه اي با مللي مثل ژاپن و هندوستان 
كمك هاي محدودي كننــد. با این حال، نباید 
چنین تصور شــود كه واشنگتن از دعاوي این 
دولت ها براي ســرزمین هاي مورد مناقشه دفاع 
مي كند. سیاستگذاران همچنین باید به تعدیل 
دوره هاي مربوط به آزادي نیروي دریایي برراي 

عملیات )FONOPs( بپردازند. این نمایشات 
اراده نظامي در دریاي جنوبي چین، موجب بروز 
واكنش شدید مي شود و باید به ندرت مورد استفاده 
قرار گیرند. عملیات هاي دریایي زمان بندي شده 
معمول نباید اجرا شوند؛ این رفتارها همچون دیگر 
رویکردهاي نظامي، انگیزه هم پیمانان ما در تالش 

براي دفاع از خود را كم مي كنند. 
همچنین طیفي از عوامل غیرنظامي تنش زا 
نیز در روابــط ایاالت متحده-چین وجود دارد. 
مهم ترین آنها  فشار چین براي ایجاد نهادهایي 
اســت كه رقیب نهادهاي آمریکایي به حساب 
مي آیند، مانند بانك ســرمایه گذاري زیربنایي 
آسیا)AIIB(. پنجاه و هفت كشور به عضویت 
این بانك درآمده اند كــه اغلب به صورت یك 
گزینه جایگزین یا چالشي براي سیستم بِرتون 
وودز دیده مي شوند. در میان اعضاي بانك مزبور 
هم پیمانان ایاالت متحده هم هستند مثل بریتانیا، 

آلمان، استرالیا و كره جنوبي، ضمن اینکه بیش 
از ۷۰۰میلیارد دالر در غالب تعهدات سرمایه اي 
براي تأمین مالي فعالیت هاي این بانك فراهم شده 
است. این موسسات مي توانند به بهاي از دست 
رفتن نظم بین المللي پساجنگ آمریکامحور، نقش 

جهاني پکن را چند برابر كنند.
امــا حل كــردن چالش هاي ایجاد شــده از 
ســوي چین مســتلزم تغییر ذهنیت ها است. 
سیاســتگذاران باید به خاطر داشته باشند كه 
چنین رقابت سازماني بازي جمع صفر یا رقابتي 
صرف نیست. دلیلي براي عدم همزیستي بانك 
سرمایه گذاري زیربنایي آسیا با موسسات برتون 
وودز وجــود ندارد. اگرچه ایاالت متحده نیازي 
براي پیوســتن به هر سازمان مالي بین المللي 
ندارد، اما همراه شدن با موسسات چیني مشابه، 
بیش از بایکوت كردن آنها براي این كشور منافع 
دربرخواهد داشت. در واقع جین لیکون رئیس 
بانك سرمایه گذاري زیربنایي آسیا زیركانه نقش 
بالقوه اي براي ایاالت متحده در زمینه شفافیت 

تعریف كــرده و از این طریــق كمك كرده تا 
استانداردهاي باالي بانك را حفظ كند.

مسائل سایبري نیز به عنوان موضوع مهمي 
در درگیري میان ایاالت متحده و چین كماكان 
ادامــه دارد. چیني ها با نفوذ آشــکار در دولت 
و شــبکه هاي بازرگاني ایاالت متحده، مشغول 
جاسوسي ســایبري، به ویژه در ارتباط با دزدي 
مالکیت فکري بوده اند كه چالشي عمده در روابط 
ایاالت متحده-چین به حساب مي آید. اگرچه 
بسیاري از دولت ها درگیر جاسوسي براي اهداف 
نظامي یا سیاسي هستند، ایاالت متحده دزدي 
مالکیت فکري از سوي چیني ها براي پیشرفت 
تجــاري خود را غیرقابل قبول مي داند. با وجود 
اینکه در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ پیشرفت هایي در 
برخورد با این مساله حاصل شد -از جمله توافق 
ایــاالت متحده و چین براي خودداري از دزدي 
مالکیت فکري- لیکن تردید زیادي در خصوص 

نیات چین و تمایل آنها براي محدود كردن چنین 
فعالیت هایي وجود دارد.

مدیریت مشــکالت دیپلماتیکي كه ریشه در 
فعالیت هاي سایبري چیني دارنرد، چالش دشواري 
است؛ واشنگتن و پکن در خصوص اینکه چه چیزي 
در فضاي سایبري قابل قبول هست، نظریات كاماًل 
متفاوتي دارنــد و فرصت چنداني براي همکاري 
وجود ندارد. به هر حال باید این تهدید مدنظر قرار 
گیرد. در اختیار داشتن اطالعات حساس به مراتب 
آســان تر از به كارگیري این اطالعات در اقتصاد یا 
امور نظامي است و این در حالي است كه تهدید به 
حمله سایبري و سیع یا مخرب، به زیرساخت ها، 
به ویژه با توجه به ســرمایه گذاري هاي قابل توجه 
نظامي در حوزه سایبري، منتفي است. در خصوص 
سایر حوزه هاي درگیري، فعالیت هاي چیني ها در 
فضاي سایبري تهدیدي براي منافع ایاالت متحده 
هستند با این حال سیاستگذاران الزم است هنگام 
برنامه ریزي براي پاسخ به این تهدیدات، از واكنش 

اضافي نسبت به آنها پرهیز نمایند.



مسیر آینده در شبه جزیره عربستان
عربســتان سعودی با همه كاســتی هایی كه در 
حکمروایــی دارد و با همه دشــواری های كه برای 
ادامه دارد، اما اكنون یکی از كشــورهای قدرتمند 
خاورمیانه به حســاب می آید. عربستان سعودی با 
داشتن ذخایر ارزی قابل توجه و با داشتن منافع غنی 
نفت و ظرفیت های تولید این محصول استراتژیك و 
با تولید ناخالص داخلی نزدیك به ۷۰۰ میلیارد دالر 
در ســال كه باالتر از ایران و كمی پایین تر از تركیه 
است و با داشتن مناسبات محکم با آمریکا نقش قابل 
اعتنایی در خاورمیانه دارد. تحوالت سیاسی داخلی 
و خارجی عربستان به ویژه در سال های اخیر بر ایران 
اثر می گذارد و هر تصمیم مهمی كه در عربســتان 
اتخاذ شــود برای آینده خاورمیانه و ایران اهمیت 
دارد. آمریکای تحت ریاســت ترامپ با عربســتان 
سعودی روابط محکمی برقرار كرده و قصد دارد از 
توانایی های این كشور علیه ایران استفاده كند و این 
كار را نیز در سطح دیپلماسی انجام می دهد. آینده 
مناسبات عربستان و آمریکا دست كم در كوتاه مدت 
ایران را تحت تاثیر سیاسی و اقتصادی قرار می دهد. 
نوشته حاضر كه به سفارش مؤسسه واشنگتن برای 
سیاست خاور نزدیك از طرف مایکل سینگ نوشته 
شــده است ارزیابی است از سیاست ایاالت متحده 
آمریکا در عربستان و می تواند چشم انداز این روابط 
را نیز تا اندازه ای نشان دهد. بخشی از این گزارش را 
كه مجتبی خادمی و سمیرا غالمرضا ترجمه كرده اند 

را در ادامه می خوانید:
در بحبوحه برآشفتگی ها پیرامون قتل خاشقچی 
و نگرانی در خصوص افزایش مشــکالت انسانی در 
 یمن، شــراكت های ایاالت متحده در خلیج فارس 
)و به ویژه رابطه بین آمریکا و عربســتان( با بررسی 
جدیدی مواجه شده اند. عده ای از كارشناسان عنوان 
كرده اند كه همکاری بین واشنگتن و ریاض دیگر در 
راستای منافع ایاالت متحده نیست، به همان اندازه كه 

با ارزش های آمریکا نیز هماهنگ نمی باشد.
به عقیده من، كنار گذاشتن شراكت با عربستان 
سعودی یا دیگر هم پیمانان در خلیج فارس به سه 
دلیل یك اشتباه محض اســت. اوال این ائتالف ها 
دارای یك عنصر تدافعی نیز هستند؛ ایاالت متحده 
به دنبال حفظ روابط نزدیك با ریاض و دیگر كشورها 
است تا نفوذ خود بر تصمیمات این كشورها را حفظ 
كرده و باثبات مانــدن آنها را تضمین نماید. ثانیا، 
همان طور كه پیشتر ذكر شد، اقدام از طریق )و به 
واسطه( همپیمانان درست ترین راه برای حفاظت از 
منافع مان در خاورمیانه و در عین حال انتقال منابع 
به مناطق دیگر است. ثالثا قیع كردن همکاری ها ما 
در منطقه، این كشــورها را وادار می كند به جاهای 
دیگری برای تأمین سالح و سایر پشتیبانی ها روی 
آورند، كه انگیزه های قدرت های خارجی دیگر جهت 

تعمیق مداخالت خود در منطقه را افزایش می دهد.
اما این بدان معنا نیست كه ایاالت متحده باید از 
وضعیت كنونی راضی باشــد. درست همانطور كه 
خروج از شراكت های منطقه ای منافع ما را تضعیف 
می نماید، پذیرش نســنجیده آنها یا كناره گیری از 
وضعیت كنونِی مســائل نیز همین نتیجه را در پی 
دارد. در عوض، ایاالت متحده باید تالش های خود را 

بر روی چند حیطه متمركز كند.

 بهبود کارایی نظامی همپیمانان
همان گونه كه در باال به  آن اشــاره شد، بخش 
اعظم مساعدت های نظامی آمریکا در خاورمیانه 
یك ســرمایه گذاری نامللوب بوده است؛ اما همه 
این مساعدت ها ناكارآمد نبوده اند. با شركای راغب 
و تعهــد بلندمدت ایاالت متحــده، این كمك ها 
می توانند منفعت های قابــل توجهی را به دنبال 
داشــته باشــند، مانند موارد مربوط به اسرائیل، 
نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطین، 
و امــارات متحده عربی. به منظــور كارآمد بودن 
]كمك ها[، ایاالت متحده نباید صرفا بر آموزش و 
تجهیز یا مدل ســازی نیروهای منطقه ای از روی 
الگوی خود تمركز كند. بلکه همان طور كه دكتر 
مارا كارلین اظهار نموده است، كمك نظامی مؤثر 
می بایست مسائل مربوط به دكترین و سازماندهی 
را نیز مورد مالحظه قرار دهد. و همان گونه كه دكتر 
كِنث پوالک عنوان كرده است، مساعدت آمریکا 
باید متمركز بر تقویت ویژگی های مثبتی باشد كه 
ارتش های متحدان هم اكنون دارا هستند. كنگره و 
دولت همچنین باید تخصیص كمك های نظامی در 
داخل منطقه را مورد بررسی قرار دهند؛ صرف نظر 
از كمك ها به اسرائیل، در حال حاضر بخش عمده 

كمك هــا به حمایت از خریداری سیســتم های 
تسلیحاتی مهم توسط مصر اختصاص می یابد.

به عقیده من مهم است كه ایاالت متحده هنگام 
اِعمال شــروط در زمینه كمــك نظامی یا فروش 
تجهیزات نظامی دقت عمــل به خرج دهد، مانند 
شــرایلی كه اكنون در رابطه با عربستان سعودی 
مورد مباحثه است. به نظر من، ما باید از پیوند دادن 
كمك های نظامی به مســائل نامربوط )اما مبرم( 
خودداری نماییم. پیشــینه این نوع از مشروطیت 
نامللوب اســت، احتماال بدین دلیل كه مساعدت 
نظامی برای پرداختن به مشکالت سیاسی و اجتماعی 
عمیق تر در یك كشور متحد اهرمی ناكافی است، و 
بدین علت كه شركای ما نسبت به هرگونه استنباطی 
مبنی بر اینکه آمریکا از این كمك ها برای تحمیل 
دیدگاه های خود در مسائل دیگر استفاده می كند، با 
حالت تدافعی واكنش نشان می دهند. پیوند دادن 
چندین مساله به یکدیگر بدین معناست كه پیشرفت 
در همه آنها با سرعِت دشوارترین مساله از میان آنها 
انجام خواهد گرفت؛ بهتر است كه نگرانی های خود را 
به صورت جداگانه مورد مالحظه قرار دهیم و بپذیریم 
كه پیشرفت در بعضی از حیطه ها سریع و در برخی 

دیگر ُكند خواهد بود.
بــا این وجــود، ربــط دادن كمك هــا و فروش 
تسلیحات به عملکرد ارتش های هم پیمانان و شیوه 
جنگیــدن آنها، و نیز اعتبارســنجی دقیق كاربرد 
نهایی ]تســلیحات[، امری كامال مناسب به شمار 
مــی رود. عالوه بر این، كنگــره و دولت هر دو باید  
مخاطرات سیستمِی افزایش مداوم فروش تسلیحات 
برای منطقه را مدنظر قرار دهند. فروش ســالح و 
دیگر مساعدت های نظامی می تواند موجب تشدید 
مداخله گری، تحریف روابط نظامی-غیرنظامی در 
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كشورهای دریافت كننده، و منجر به تکثیر یا اشاعه 
تسلیحات در موارد مربوط به بی ثباتی یا نگهداری 
ضعیف ]از تسلیحات[ شود. سیاستگذاران همچنین 
باید ضرورت حفظ آســتانه نظامی كیفی اسرائیل 
)علی رغم روابط صمیمانه بین اسرائیل و هم پیمانان 
عرب ما( و نیز به طور كلی تر، احتمال درگیری بین 

متحدان ایاالت متحده را در نظر داشته باشند.
نیازی نیست كه مشروطیت، صریح یا با دستور 
كنگره باشد؛ بلکه با هماهنگی امنیتی با متحدان ما 
باید ضمنی و سربسته باشد. ما باید تنها از اقدامات 
نظامی حمایت كنیم كه در راستای منافع متقابل 
باشند، مالبق با هنجارهای بین المللی انجام شوند، 
دارای اهداف و جدول های زمانی مشخص و واقع بینانه 
باشند، و دارای یك استراتژی سیاسی عملی در كنار 
هرگونه طرح نظامی باشــند. این امر ممکن است 
باعث ایجاد گفتگوهای دشواری شود كه در آنها به 
شركای خود اعالم كنیم كه نمی توانیم از یك عملیات 
به خصوص پشتیبانی كنیم؛ اما این مساله در مقایسه 
با پشتیبانی اولیه از یك اقدام مبهم و نامعلوم و كنار 
كشــیدن از آن هنگامی كه رو به ضعف می گذارد، 
احتماال آسیب كمتری به شراكت های ما وارد می كند.
این بحث، مورِد به خصوص یمن را پیش می كشد. 
كنگره و دولت هنگامی كه گزینه های سیاســت 
ایاالت متحده در یمن را در نظر می گیرند، باید چند 
نکته را مدنظر قرار دهند. اوال یمن، آن طور كه برخی 
اوقات به تصویر كشیده می شود، در وهله اول یك 
نزاع بین ایران و عربستان نیست. ریشه های این نزاع 
در فروپاشی رژیم صالح )كسی كه از قبل اقتدار و 
صالحیتش فراتر از صنعا زیر ســؤال بود( در سال  
۲۰۱۱ و جنجال سیاســی پس از آن نهفته است. 
كشورهای شورای همکاری خلیج فارس تنها پس 
از اینکه حوثی ها دولت انتقالِی به رسمیت شناخته 
شده توســط جامعه بین المللی را بركنار كردند و 
چند توافقنامه تقسیم قدرت را نقض كردند، اقدام به 
مداخله در یمن نمودند. حوثی ها به خاطر نقض این 
توافقنامه ها توسط قطعنامه  ۲۲۱6 شورای امنیت 
سازمان ملل محکوم شدند. بنا به گزارش ها مداخله 
ایران با وجود اینکه مخرب بوده، همچنان در یك 
سلح متعادل باقی مانده است. صادرات تسلیحات و 
سوخت توسط ایران به حوثی ها در تداوم و تشدید 
مبارزات مؤثر بوده است. با این وجود مشخص نیست 
كه تهران نفوذ الزم برای تعیین تصمیم گیری های 
حوثی ها را دارا اســت یا خیر، و در هر صورتی این 
احتمال وجــود ندارد كه ایران بخواهد حوثی ها را 
ترغیب به تسلیم شدن كند چرا كه در صورت تداوم 
درگیری عربستان و امارات در این منازعه، منافع این 
كشور احتماال بهتر تأمین می شوند. در این مسأله 
یــك روزنه امید نیز وجود دارد، زیرا به معنای این 
موضوع نیز هست كه سعودی ها و اماراتی ها می توانند 
مستقیما در حوثی ها نفوذ كنند، و نفوذ ایرانی ها لزوما 

به طور دائم در یمن تثبیت نشده است.

ثانیا، اینکه كناره گیری ایاالت متحده از پشتیبانی 
ائتالف شورای خلیج فارس یا تعلیق فروش تسلیحات 
آمریکایی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
باعث پایان این منازعه یا بهبود شرایط انسانی در یمن 
شود، غیرمحتمل است. علیرغم معاهده استکهلم، 
مسیر دستیابی به یك توافق سیاسی بین حوثی ها و 
نیروهای دولتی یمن كماكان دشوار است؛ همان طور 
كه سرپرســت  اطالعات ملی اخیرا عنوان كرده و 
چنان كه نقض آتش بس ها تاكنون نشان داده است. 
به عالوه، این درگیری تنها منازعه یمن نیست؛ این 
كشور همچنین در حال تجربه مجدد شکاف بین 
شــمال و جنوب است كه می تواند انسجام آن را به 
خطر بیندازد و تاریخ آن به سال  ۱99۰ برمی گردد.

بهتریــن راهکار برای ایاالت متحده و شــركای 
آن، تقویــت حمایت از تالش های ســازمان ملل 
د ر  میانجیگــری بین حوثی هــا و  نیروهای حامی 
دولت اســت. حتی اگر این تالش ها ناموفق باشند، 
ایاالت متحده باید متحدان خود را از حمله به شهر 
بندری ُحدیده منع كند، زیرا این كار می تواند عواقب 
انسانی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد. در عوض 
آمریکا باید متحدانش را به تمركز بر مذاكرات و بهبود 
دسترسی های بشردوستانه ]به یمن[ ترغیب نماید، 
كه تا حدودی با پرداختن به مشکالت شناسایی شده 
در جدیدترین گزارش هیات كارشناسان سازمان ملل 
حاصل می شود. اهداف ارتش ائتالف برای پیشروی 
 باید معقول و متمركز بر تهدیدات مستقیم باشد، 
از جمله مقابله با ارسال سالح به یمن توسط ایران، 
جلوگیری از حمالت موشکی و راكتی حوثی ها به 
كشورهای همسایه و مسیرهای كشتیرانی بین المللی، 
حفاظت از مناطق آزادشــده از كنترل حوثی ها، و 
تداوم منحط كردن داعش و تشکیالت القاعده در 
شبه جزیره عربستان. درحالی كه تداوم كمك نظامی 
تهاجمی به متحدان ما باید منوط به یك استراتژی 
مشترک باشد، باید در برابر وسوسه كناره گیری از 
آنها هنگامی كه منافع ایاالت متحده كماكان در خطر 

است، مقاومت نماییم.

 بهبود هماهنگی بین متحدان
درحالی كــه بحث یــك »ناتوی عربــی« هنوز 
بلندپروازانه اســت، با این وجود اعمال فشار دولت 
ترامپ بر متحدان در خلیج فارس برای هماهنگی 
چندجانبه بیشتر و بهتر )كه در طرح ائتالف راهبردی 
خاورمیانه یا ِمسا گنجانده شده(، اقدامی درست است. 
یك الگو برای این مشــاركت چندجانبه گفتمان 
امنیتی خلیج فارس )مربوط به دوران دولت بوش( 
می باشد. گفتمان امنیتی خلیج فارس حول شش 
محور سازماندهی شده بود: توانمندی ها و قابلیت های 
همکاری عملیاتی، مسائل و منازعات مربوط به امنیت 
منطقه ای، مقابله با اشاعه تسلیحات، مقابله با تروریسم 
و امنیت داخلی، حفاظت از زیرساخت حیاتی، و عراق.

گفتمان امنیتی خلیج فارس بعد از اصالح و تجدید 

می تواند شامل اعضای دیگری باشد؛ كشورهایی مانند 
مصر و اردن را می توان در این گفتمان گنجاند چرا 
كه این كشــورها در طرح ِمسا نیز حضور دارند. به 
عالوه، محورهای این گفتمان را می توان تعمیم داد 
تا یکپارچگی اقتصادی منطقه ای را نیز در بر بگیرد؛ 
این مورد دقیقا یك مساله امنیتی نیست اما اهمیت 
فراوانی برای ثبات و رونق منطقه در بر دارد. چنین 
الگویی می تواند یك چارچوب ساختارمند را در اختیار 
ایاالت متحده و سایرین قرار دهد تا كشورهای همسو 
را در رابطه با مسائل امنیتی بلندمدت جلب كرده و 
سازوكاری را برای رهبران منطقه ای مجرب تر جهت 
اثرگذاری بر رهبرانی كه تجربه كمتری دارند فراهم 
می نماید، و به برنامه ریزی راهبردی توسط شركایی 
كه دستگاه های امنیت ملی داخلی آنها لزوما برای 

الگوی مذكور مناسب نیستند، كمك می كند.
امکان ندارد كه چندجانبه گرایی بیشــتر از این 
نوع، شکاف موجود در داخل شورای همکاری خلیج 
فارس را برطرف كند؛ شــکافی عمیق و دیرینه كه 
تالش های میانجیگرانه كویت تأثیری بر آن نداشته 
اســت. ایاالت متحده باید به حمایت از تالش های 
كویــت ادامه داده و فشــار بر طرف هــا را جهت 
حل وفصل مناقشه ای كه ریسك بهره برداری دشمنان 
آمریکا از آن را دربردارد، افزایش دهد. در این اثناء، 
ایاالت متحده باید قطر را تحت فشار قرار دهد تا این 
كشــور عملکرد خود را در زمینه مسائلی همچون 
مقابله با تأمین مالی تروریســم و دیگر نگرانی های 

دیرین آمریکا بهبود بخشد.

 احیای دیپلماسی منطقه ای
در حال حاضر ایاالت متحده چند سفارتخانه در 
منطقه دارد كه بدون سفیر هستند، و هیچ معاون 
تأییدشده ای در وزارت خارجه یا وزارت دفاع برای 
منطقــه خاورمیانه ندارد. متحــدان ما به صورت 
فزایندهای ترجیح می دهند از طریق شمار اندكی 
از رایزنان )صرف نظر از مسأله مربوطه( با آمریکا در 
ارتباط باشند. این رویه ریسك های قابل توجهی را 
در بر دارد، چرا كه این گروه اندک از افراد )كه درگیر 
امور دیگری در سیاست خارجی و داخلی نیز هستند( 
ضرورتا می توانند تنها به میزان محدودی توجه خود را 
به شراكت های منطقه ای ما معلوف نمایند. برای مثال 
در عربستان سعودی، به نفع هر دو كشور ]آمریکا و 
عربستان[ است كه رابط های خود را در مسائل امنیتی 
به ویژه در سلوح فعالیت های بلندپایه، افزایش دهند. 
با این حال اولین گام برای انتصاب نماینده )سفیر( 
توسط متحدان ما این است كه خودمان آن را عملی 
كنیم، آن هم از طریق تأیید و صالحیت دادن به یك 
سفیر آمریکایی كه بتواند مجموعه وسیعی از روابط را 
در ریاض توسعه دهد. درصورتی كه این كار در یك 
فضای دوستانه انجام گیرد، شركای ما باید آن را نه به 
عنوان یك تهدید بلکه گامی در جهت تقویت روابط 

75دوجانبه در نظر بگیرند.
no.126
August 2019



تنش زایی آمریکا علیه ایران
تنش زایی درمناســبات ایران و آمریکا در ســال 
۲۰۱9، تأثیرگذارترین رویداد منطقه ای خواهد بود. 
با توجه به نظرسنجی شــورای روابط خارجی برای 
اولویت پیشگیرانه، مسأله رویارویی نظامی میان ایران 
و ایــاالت متحده و یا یکی از متحدانش در گروه اول 
)شامل قضایای با تأثیرگذاری باال بر آمریکا و احتمال 
وقوعی بین باال و متوسط( قرار گرفته است، زیرا احتمال 
آن متوســط و تأثیر آن باال است. در گزارش بررسی 
استراتژی دفاع موشکی )ژانویه ۲۰۱9( كه در  ۱۰8 
8صفحه منتشر شده، كلمه ایران  ۷۵ بار آمده است. 
همچنین در بخش ویژه مراكز تهدید موشکی برای 
ایاالت متحده و متحدانش در منطقه، ایران پس از كره 
شمالی در مرتبه دوم و قبل از روسیه و چین قرار گرفت.
در مجموع، گزارش ها نشان می دهد كه تحریم های 
آمریکا باعث صدمه زدن به ایران خواهد شد، اما به 
سقوط نظام و یا وادار كردن ایران به بازگشت به میز 
مذاكره، نخواهد انجامید. همچنین فضای رویارویی به 
تقویت ثبات داخلی و تضعیف میانه روها منجر خواهد 
شد. آمریکایی ها تخمین می زنند كه ایران عالقه مند 
به رفتن به سمت یك رویارویی سنتی نیست، اما 
با اقدامات امنیتی، حمالت سایبری و واكنش های 
خفیف از سوی متحدانش، این قضیه را جبران خواهد 
كرد و تنها زمانی كه كامال ضروری باشد، فعالیت های 

هسته ای خود را از سر می گیرد.

 مهم ترین سناریوهای احتمالی در سال 2019
- ایاالت متحده به دو گروه از كشورها متکی خواهد 
بود، گروه نخست شامل امارات متحده عربی، عربستان 
سعودی و اسرائیل است كه در رویکرد تند خود نسبت 
به ایران مشــترک هستند و در این راستا، در جهت 
عادی سازی میان خود می كوشند تا همه تالش ها علیه 
ایران، از جمله حمله نظامی را هماهنگ سازند. گروه 
دوم شامل قطر، كویت و عمان است كه در مورد ایران 
محتاطتر هستند و واشنگتن برای حمایت از مواضع 
دیپلماتیك و اقتصادی خود در عرصه منطقه ای به آنها 
متکی اســت. با توجه به درک سه كشور گروه اول از 
فرصت ارائه شده توسط ترامپ، كه كمتر از دو سال از 
حضور وی در كاخ سفید باقی مانده است، همه اقدامات 
ممکن را برای افزایش تنش و بحرانی ساختن روابط 

آمریکا و ایران انجام خواهند داد.
در نیمه دوم سال ۲۰۱9، تأثیر تحریم ها بر اقتصاد 
و سیستم مالی ایران روشن خواهد شد. با این حال، 
این اثرات به توانایی دولت ایران برای سازگاری و ارائه 
 واكنش مناسب بســتگی دارد. دولت در حال حاضر 
یك سری از اقدامات مالی و اقتصادی كه آن را قادر به 
غلبه بر بحران و بی اثر ساختن پیامدهای آن می سازد، 
آغاز كرده اســت. در صورت ناكامی اروپا در تضمین 
تعهدات خود نســبت به ایران، پیامدهای اقتصادی 
شــدید خواهد شد و احتماال موضوع خروج از توافق 

هسته ای مطرح می شود. بر اساس گزارش استراتفور 
به احتمال زیاد، یك مناقشه جدی در اتحادیه اروپا در 
مورد طرح های بلندپروازانه برای ایجاد یك كانال مالی 
جهانی مستقل از آمریکا و جایگزینی یورو به جای دالر 
به عنوان ارز ذخیره جهانی در جریان است، اما این امر 

در سال  ۲۰۱9 محقق نخواهد شد.
در ایران دو دیدگاه برجسته وجود دارد، دیدگاه اول 
به دنبال خروج از برجام اســت، زیرا این امر تعادل را 
به موقعیت ایران باز می گرداند و عملیات غنی سازی  
۲۰ درصد را آغاز می نماید. در مقابل، مخالفان خروج 
از برجام استدالل می كنند كه ماندن در این توافقنامه، 
وجهه ایران را حفظ می كند و انزوای واشنگتن را افزایش 
می دهد. همچنین ادامه همکاری با كشورهای خارج 
از اتحادیه اروپا، به ویژه چین و روســیه را امکان پذیر 
می سازد. این گروه خواستار صبر و شکیبایی تا پایان 
دوره ریاست جمهوری ترامپ هستند تا نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری مشخص شود. گزینه خروج ایران از 
برجام در سال  ۲۰۱9 زیاد محتمل به نظر نمی رسد، 

اما به وضوح یك گزینه حاضر روی میز خواهد بود.
- احتماال با افزایش تأثیرات تحریم ها، تنش ایران و 
آمریکا نیز به شدت افزایش می یابد، اما هر دو طرف 
از درگیریمســتقیم اجتناب خواهند كرد. بنابراین 
به احتمال زیاد، تهدیدات و اتهامات، قدرت نمایی و 
اقدامات امنیتی آمریکا، بسیج دیپلماتیك و حمالت 
بسیج افکار عمومی، حمایت از گروه های تروریستی در 
داخل ایران و فشار بر روی كانال های اقتصاد غیررسمی 
ایران و كشورهای فعال در آن افزایش خواهد یافت. 
در مقابل، ایران و متحدانش مسیر واكنش متضاد را 
آغاز خواهند كرد و به میزانی كه تضمین های اروپا 
با ناكامی روبرو شــود، ایران آمادگی بیشتری برای 
واكنش های حادتر از خود نشان خواهد داد. عراق یکی 

از برجسته ترین میدان های رقابت و شاید تنش بین 
ایاالت متحده آمریکا و ایران خواهد بود. هر دو كشور 
ایران و آمریکا، عراق را به عنوان ستونی در استراتژی 
منطقه ای خود در نظر می گیرند و هر دو هزینه های 
كالنی برای حفظ منافع خود در آنجا پرداخت كرده اند. 
اما برای تهران، امنیت و ثبات عراق بخشی از امنیت 
ملی مستقیم ایران است. همچنین عراق یك شریك 
عمده اقتصادی اســت و افزون بر این، ایران شبکه 
گسترده ای از روابط با دولت عراق، نیروهای سیاسی 
و مرجعیت دینی دارد. با اقدامات تهران در حمایت 
از عراقی ها در مواجهه با داعش، اكنون ایران فرصتی 
مناسب برای ایجاد روابط درهم تنیده و گسترده با 
عراق، توانمند كردن دولت عراق به سوی پیشرفت و 
منع آمریکایی ها از به كارگیری عراق برای ضربه زدن 

به منافع ایران و روابط ایران و عراق دارد.
 - آمریکا هیچ برنامــه ای برای جنگ علیه ایران 
در حال حاضر ندارد و تقریبا بعید است كه در سال  
 ۲۰۱9 یك درگیری نظامی میان دو كشور رخ دهد. 
بــا این حال، با افزایش تأثیــرات مالی و اقتصادی 
تحریم ها، احتمال وقوع خطا در احتماالت و رخ دادن 
حوادثی كه باعث تشدید تنش كه كسی به صورت 
سریع و گسترده تمایلی به آن ندارد، افزایش می یابد. 
ممکن اســت طرف آمریکایی كه پرونده ایران را به 
دست دارد، یعنی جناح راستگرای مسیحی تندرو با 
حمایت البی صهیونیسم و كمك های مالی عربستان 
ســعودی و امارات، تمایل داشته باشد تا ایران را به 
سمت درگیری های میدانی جزئی سوق دهد، تا با 
این بهانه، ترامپ را برای انجام عملیات نظامی محدود 
تحریك نماید. به طور كلی، احتمال وقوع جنگ بسیار 
ضعیف به نظر می رسد و تنها احتماالت محدودی 

برای وقوع حوادث نظامی محدود وجود دارد.
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بیت کوین 

 ســرعت پیشــرفت فنــاوری 
مالی  فناوری های  حوزه  در  به ویژه 
جدیدی  دنیای  اخیر،  دهه های  در 
بزنگاه  این  را رقم زده اســت. در 
مناسبات و شئون مرسوم دیگر در 
حال رنگ باختنند و محیطی جدید 
یکی  است.  یافتن  سیطره  حال  در 
از مهم تریــن این تغییرات، مربوط 
و  دیجیتال  ارزهای  گســترش  به 

رمز ارزهاست که هم اکنون ادبیات 
جدیدی را بــرای فعاالن اقتصادی 

رقم زده است. 
دولت  پیش،  چندی  خوشبختانه 
دوازدهم نیز پدیده رمز ارزها را به 
رسمیت شناخت و نهادهای متعددی 
مسئول رسیدگی و سامان بخشیدن 
به بسترها و حیطه های اجرایی آن 
شــدند. هر چند نیل به این هدف، 
پیمودن مسیر طوالنی را می طلبد اما 
خوش برخوردی دولت با این پدیده 
و تکرار نکــردن رفتار دولت های 
پدیده های  با  مواجه  در  پیشــین 

جدید، جای شکر بسیار دارد. 

با ایــن حال برای ورود به تحلیل 
این پدیده بایــد کمی محتاط بود 
چراکه نقــد و تحلیل این حوزه با 
داشــتن آگاهی متوسط و ناقص از 
جنبه های متعــدد، می تواند راه را 
به بیراهه بکشاند، به ویژه آنکه این 
خصیصه گریبانگیر سیاستگذار نیز 

باشد. 
بر این اساس، این پرونده می کوشد 
البته مختصر،  و  نگاهی جامــع  تا 
زوایای مهم این پدیده را بررســی 
کند و نگاهــی تقریبا همه جانبه از 
موارد ماهیتی، حقوقی و سیاسی از 

رمز ارزها ارائه دهد.  
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بررسی جامع مزیت ها و چالش های رمزینه 
 ارزهــا از ایــن جهت برای سیاســتگذاری 
حائز اهمیت است كه در وهله اول، با شناخت 
مزیت هــا، رویکرد منع قانونی اســتفاده از 
رمزینه ارز منتفی می شــود و در وهله دوم 
قانونگذاران با شناخت چالش های این ارزها 
درصدد طراحی قوانین و مقررات پیشگیرانه 
و كنترل كننــده برمی آیند. هر چند به نظر 
می رسد با توسعه مبادالت تجاری با كمك 
ارز دیجیتال های مرســوم در جهان، بتوان 
تا حدود زیادی از ســلطه دالر در مناسبات 
تجاری كاســت و اساسا تراكنش های مالی 
را بهبود بخشــید. این در حالی اســت كه 
مهم ترین مشــکل كنونی كشــور در حوزه 
تجارت، مربوط به تراكنش های مالی و نقل 
و انتقال پول است. نیم نگاهی به این موضوع 
و اتخاذ سیاست های درست و سریع می تواند 
بار كنونی تولید و تجارت در كشور را تا حدود 

زیادی كاهش دهد. 

 آزادی در پرداخت و دسترسی بین المللی
در نظام پولی رمزینه ارزها، پرداخت ها نظیر 
به نظیر صورت می گیرد و هیچ واسطه ای در 
پرداخت وجود نــدارد. به همین دلیل با این 
سیستم می توان به هر كس در هر جای دنیا 
بدون وجود كارمزد نهاد واســط و با سرعت، 
وجه دلخواه خود را پرداخت كرد. این قابلیت 
در كشــوری مانند  ایران به دلیل تحریم ها و 
دخالت های كشورهای بیگانه در تعامالت مالی 
در سطح بین الملل، می تواند مزیت منحصر به 
فردی به حســاب آید و تحولی در نظام مالی 

كشور ایجاد كنند.

 هزینه عملیاتی پایین
یکی از معایب نظام های متعارف پرداخت در 
سطح بین المللی، هزینه های معامالتی باالیی 
است كه توسط نهادهای واسط دریافت می شود، 
اما در نظام نوین پرداخت رمزینه ارزها، به دلیل 
فقدان نهادهای واســط، هزینه های معامالتی 
بسیار اندكی وجود دارد و هر فردی بدون نیاز 
به پرداخت كارمــزد مازاد می تواند وجه خود 
را انتقال دهد. از ســوی دیگر انتقاالت در این 
سیستم به صورت فرد به فرد صورت می پذیرد 

و به طور میانگین در كمتر از ۱۰ دقیقه وجه از 
حساب فردی به فرد دیگر منتقل می شود. در 
صورت نیاز به ســرعت باالتر، هر فرد می تواند 
با تعریف كارمزدی برای تراكنش خود سرعت 
انتقال وجه خود را افزایش دهد. درحالی كه در 
سیســتم كنونی، سرعت انتقال وجه به دلیل 

وجود واسطه های مالی متعدد باالتر است. 
یکــی از مزایای رمزینــه ارزها برای اقتصاد 
ایران، اســتفاده از آن در شرایط تحریم های 
بانکی اســت، همان گونه كه بیان شد رمزینه 
ارزها نوعی ارز خصوصی محسوب شده و هیچ 
نهــادی توانایی دخالت در تراكنش های آن را 
ندارد. همچنین فرســتنده و گیرنده در این 
سیستم غیرقابل شناسایی است و تحریم های 
بین المللی نمی تواند در تعامالت مالی ایران از 

این طریق به راحتی اثرگذار باشد.
 ایــن موضوع این امکان را فراهم می كند تا 
دولت ها در مصادره و بلوكه كردن اموال دیگر 
كشورها ناتوان باشند. در بسیاری از كشورها در 
شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، دولت ها به 
مصادره اموال و دارایی های اشخاص حقیقی و 
حقوقی اقدام می كنند و همچنین در وضعیت 
تخاصم میان كشورها )همانند تنش های میان 

جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا( 
بلوكه كردن اموال امری متداول است. این عدم 
امنیت در ســاختار رمزینه ارز وجود ندارد و 
حقوق مالکیت اشخاص و دولت ها مورد تعرض 

و دخالت دیگران قرار نمی گیرد.

 عدم خلق پول بی رویه در اقتصاد و کنترل تورم
با توجه به اینکه خلق پول براساس سازوكار 
تعریف شــده در برخی رمزینــه ارزها همانند 
بیت كوین، امکان پذیر نیست و نیز این نوع پول 
بــه صورت غیر متمركز بوده و در اختیار بانك 
مركزی قرار ندارد؛ لذا امکان خلق بی رویه پول و 
در نتیجه كاهش ارزش شدید آن و با تورم افسار 
گسیخته متصور نیست. به عالوه در كشورهایی 
كه بانك مركزی از استقالل الزم برخوردار نبوده 
و سلطه مالی دولت وجود دارد، امکان گسترش 
حجم پول به واسطه كسری بودجه های دولت 
در اقتصاد وجود دارد كه این مشکل در رابطه با 

این پول، مشاهده نمی شود.

 امکان رهگیری و شفافیت
 قابلیت رصد و رهگیری میادالت در رمزینه 
ارزها از جمله مزایای آنهاست )به دلیل استفاده 

مزایای استفاده از دیجیتال ارزها
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از بستر زنجیره بلوكی( كه در عین نامشخص 
بودن فرستنده و گیرنده، رهگیری یك بیت كوین 
از ابتدا تا انتها، میسر خواهد بود. امکان انشعاب و 
ارتقای پروتکل در شبکه رمزینه ارزها مهم ترین 
ویژگی رهگیری این ارزهاست. به گونه ای كه اگر 
چنآنچه قسمتی از اعضای شبکه تصمیم گیرند 
كه پروتکل نوشته شده را ارتقا دهند )برای مثال 
اندازه هر بلــوک افزایش پاید(، می توان تغییر 
مدنظر را اعمال كرده و از سیستم موجود جدا 
شــده و ارز دیگری از آن زنجیره به بعد ایجاد 
كنند همانند بیت كوین كه شاخه ای ارتقا یافته 
از بیت كوین اســت و مزیت نســبی استخراج 
بیت كوین و برخی از رمزینه ارزها: به دلیل ارزان 
بودن انرژی در ایران نســبت به سایر كشورها، 
استخراج بیت كوین و برخی از رمزینه ارزهای قابل 
استخراج صرفه بیشتری دارد و می تواند سودآوری 
قابل مالحظه ای را برای كشور در برداشته باشد و 

به نوعی صادرات انرژی محسوب می شود.

 عرضه اولیه سکه
 عرضه اولیه سکه از روش های نوین تأمین مالی 
كسب وكار های نو است كه از طریق رمزینه ارزها 
انجام می شود و این امکان را برای كارآفرین فراهم 

می آورد تا به دور از طی مراحل سخت و پیچیده، 
سرمایه اولیه مورد نظر خود را به راحتی در سطح 

بین المللی تأمین كند. 
قردادهای هوشمند نیز می تواند در این عرصه 
به كمك بیاید. یك قرارداد هوشمند پروتکلی 
است كه برای مشاركت، تأیید، اجرای مذاكره با 
عملکرد قرارداد طراحی شده است. قراردادهای 
هوشــمند اجازه انجام معامالت قابل اعتماد 
بدون دخالت اشــخاص ثالث را می دهد. این 
معامالت قابل پیگیری و غیرقابل برگشت هستند 
قراردادهای هوشــمند شــامل تمام اطالعات 
مربوط به شرایط قرارداد و اجرای تمام اقدامات 

پیش بینی شده به طور خودكار هستند. 

 کاهش قدرت تحریم دالری آمریکا
علیه اقتصاد ایران

یکی از حربه های به كار گرفته شده توسط 
دولت آمریکا كه آســیب جــدی بر اقتصاد 
ایران حتی پس از برجام وارد كرده اســت؛ 
تحریم دالری است. با گسترش رمزینه ارزها 
در مبادالت بین المللی، نقش دالر آمریکا به 
عنوان مهم ترین ارز مورد استفاده در اقتصاد 
جهانــی كاهــش خواهد یافــت. در چنین 

شرایطی یکی از راهکارهای كاهش وابستگی 
به سیستم معامالت دالری، استفاده از رمزینه 
ارزهــا بوده و در نتیجه تحریم دالری دولت 
آمریکا قدرت كمتری داشته و كشور آسیب 

كمتری خواهد. 
از ســوی دیگر رمزینه ارزهای منطقه ای  
می تواند موجب تسهیل در پیمان های پولی 
دو و چندجانبه شــود. امکان ایجاد رمزینه 
ارز در محــدوده جغرافیایی خاص، از دیگر 
فرصت هــای آن خواهــد بود كه كشــورها 
می تواننــد از مزیت های به وجود آمده برای 
افزایش حجم تجارت منطقه ای بهره ببرند. 
عالوه بر این با توجه به گسترش پیمان های 
پولــی دو یا چند جانبه میان كشــورها در 
ســال های اخیر و حــذف تدریجی ارزهای 
واسطی مانند دالر و یورو در مبادالت برخی از 
كشورها، این امکان وجود خواهد داشت كه با 
تعریف یك رمزینه ارز مشترک جدید به جای 
استفاده از ارزهای ملی، سرعت این پیمان ها و 

اثرگذاری آنها در اقتصاد افزایش یابد.

 تسهیل در جهانی شدن کسب وکارهای 
داخلی و بهبود صادرات غیرنفتی

 یکی از ضعف هــای جدی اقتصاد ایران، 
وابســتگی به درآمدهای نفتی است كه با 
توجه به ویژگی های خــاص رمزینه ارزها، 
این امکان وجود دارد كه كســب وكارهایی 
كه در داخل كشور فعالیت دارند؛ كسب وكار 
خود را به سایر كشورها نیز گسترش داده و 
موجب افزایش صادرات غیرنفتی در اقتصاد 
ایران شوند. به عالوه با پذیرش بیشتر رمزینه 
ارزها در كشور یکی از مشکالت گردشگران 
خارجی به جهت خطرات حمل پول نقد باال 
و انتقال ارز از طریق سیستم بانکی به داخل 
ایران مرتفع خواهد شد و زمینه برای توسعه 

گردشگری فراهم می شود.
 یکــی از چالش های موجود در پول های 
رایج كشــورها، جعل و چــاپ تقلبی این 
پول ها بوده كه مشــکالتی را برای سیستم 
مالی كشــورها در دوره های مختلف ایجاد 
كرده اســت. ویژگی منحصر به فرد رمزینه 
ارزها عــدم امکان جعل و چاپ تقلبی آنها 
بوده كه مزیت مهمی برای این نوع از ارزها 

محسوب می شود. 
از ســوی دیگر  تحریم های ظالمانه وضع 
شــده بر اقتصاد ایران مانــع مهمی برای 
شركت ها و افراد خارجی و یا ایرانیان مقیم 
خارج از كشــور ایجاد می كند كه عالقه به 

سرمایه گذاری در داخل كشور دارند. 
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هم اکنون بیش از ده نوع رمز ارز شناخته 
شده است که مهم ترین آنها، بیت کوین، 
اتریوم و ریپل است. بیت کوین در میان همه 
این رمز ارزها کامل تر و فراگیرتر است اما در 
با آمدن اتریوم و ریپل، محبوبیت بیت کوین 
در حال کاهش اســت. مزید بر اینکه با 
افزایش استخراج کنندگان در دیگر نقاط 
جهان، هزینه استخراج بیت کوین شدیدا 
در حال افزایش است. با این حال این رمز 
ارزها از لحاظ ســاختاری و عملکردی به 

شدت با یکدیگر متفاوتند. 

 بیت کوین
بیت كوین یك شبکه غیرمتمركز و رمزینه ارز 
است كه از یك سیستم فرد به فرد و رمزگذاری 
شــده برای تأیید و انجــام تراكنش ها به جای 
اعتماد به یك نهاد واســط استفاده می كند. با 
اختراع بیت كوین برای اولین باره پرداخت ها بدون 
دخالت و هزینه نهاد مركزی صورت پذیرفت. 
بیت كوین همانند سایر پرداخت های دیجیتال 
همانند پی پل نیست كه همان پول بدون پشتوانه 
)فیات( را با مکانیسم دیجیتال منتقل و پرداخت 
كند، بلکه بیت كوین )پول رمزنگاری شــده( 
به خودی خود پولی است كه پشتوانه آن ملموس 
و فیزیکی نیست، بلکه در فضای دیجیتال رقم 
می خورد كه به نوعی كاركردهای اصلی اقتصادی 

پول را می تواند ایفا كند.
در بیت كوین تمامی تراكنش ها در یك دفتر 
كل عمومی نوشته می شود. این دفتر كامال شفاف 
بوده و در اختیار همگان قرار دارد و هر كسی در 
هر زمانی می تواند كلیه تراكنش های بیت كوین 
را از این طریق ردیابی كند. به این دفتر كه برای 
همگان در دسترس است بالک چین )زنجیره 
بلوكی( می گویند. این در حالی است كه طرفین 
معامله با اسم واقعی خود در دفتر كل قابل ردیابی 
نیستند، بلکه از طریق رشته ای از حروف و اعداد 
مشخص هستند. دفتر كل توسط تمامی اعضای 

بیت كوین به روزرسانی می شود.
وقتی یك تراكنش انجام می شود در دفتر كل 
اطالعات مقدار بیت كوین و فرستنده و گیرنده 
ثبت می شود كه آدرس طرفین معامله به صورت 
رشته ای از ۲6 الی 3۵ حرف مشخص شده است. 
زمانی كه فردی قصــد دارد پرداخت خود را از 
طریق بیت كوین انجام دهد، اطالعات تراكنش 
)مقدار بیت كوین و آدرس فرستنده( به همراه 
امضا و كلید خصوصی به شبکه ارسال می شود. 

این اطالعات در قالب یك بلوک درمی آیند كه 
باید به ســایر بلوک ها اضافه شوند، اما قبل از 
اینکه به ســایر بلوک ها متصل شود باید تایید 
شود. این تاییده در سیستم سنتی توسط نهاد 
مركزی صورت می پذیرفت كه ابتدا حساب فرد 
را بررســی می كرد كه آیا موجودی كافی برای 
این تراكنش دارد یا خیــر و در صورت وجود، 
آن مبلغ را از حســاب فرد كاسته و به حساب 
گیرنده اضافه می كرد؛ اما در این سیستم برای 
تأیید و ثبت تراكنش باید عملیات اثبات كار كه 
شامل حل مجموعه ای از مسائل ریاضی توسط 
معدن كاوان )استخراج گران( است صورت پذیرد. 

 ارکان اصلی بیت کوین
مهم ترین ركــن بیت كوین مربوط به  بلوک 
بیت كوین اســت كه  بلوكها اسناد كامپیوتری 
هستند كه داده های متعلق به شبکه بیت كوین 
را به صورت دائمی در خود ثبت می كنند. یك 
بلوک، تعدادی از ســوابق تراكنش های شبکه 
بیت كویــن در یك بازه زمانی كه در بلوک های 
قبلی وارد نشده است را ثبت می كند؛ بنابراین 
یــك بلوک مانند صفحه ای از یك دفتر كل یا 
دفتر ثبت اسناد است. هربار كه یك بلوک كامل 
می شود، ساخت بلوک بعدی در زنجیره بلوكی 
آغاز می شود. هر بلوک ذره ای از بلوک های قبلی 
و آدرس بلوک بعدی را در خود قرار می دهد تا 
امکان دســتکاری بلوک ها یا حذف یك بلوک 
وجود نداشته باشد؛ بنابراین یك بلوک، مخزن 
دائمی اسنادی است كه یك بار ثبت شده اند و 

دیگر قابل تغییر یا حذف شدن نیست.
یك مساله ریاضی به هریك از بلوک ها پیوند 
 زده شده است. استخراج گرانی وجود دارند كه 
به طور مداوم در حال رقابت بر سر پردازش و ثبت 

تراكنش های شبکه بیت كوین هستند. آنها تالش 
می كنند كه سریع تر از بقیه، بلوک حال حاضر را 
تکمیل كنند تا به ازای آن، هم كارمزد معامالت 
را دریافت كنند و هم بیت كوین از شبکه پاداش 
بگیرند. زمانی كه معدن كاو، بلوكی را تکمیل كند 
و اقدام به حل مســاله كند؛ جواب مسأله بین 
گره های استخراج به اشتراک گذاشته می شود 
و ســپس تأیید اعتبار می شود. هر بار كه یك 
معدن كاو یك مساله را حل كند، مقدار مشخصی 
بیت كوین بــه عنوان پاداش دریافت می كند و 
می تواند آن را در چرخه شبکه بیت كوین خرج 
كند. اولین مدرک ثبت شــده در بلوک بعدی، 
تراكنش مربوط به پاداشی است كه معدن كاو 
برنده بلوک قبلی دریافت كرده اســت. مساله 
ریاضی به نحوی است كه درجه سختی آن نسبت 
به زمان تعیین می شود؛ یعنی در نهایت مساله 
حل می شود، ولی میزان محاسبات آن به صورتی 
تنظیم می شود كه با توجه به توان محاسباتی 
متوسط سخت افزار كامپیوترهای مورد استفاده 
توسط معدن كاوان كمتر از مدت مشخصی طول 
نکشد. در واقع سطح دشواری مسأله ریاضی كه 
باید توسط معدن كاو پرنده در پایان تکمیل هر 
بلوک حل شود، نرخ تولید بیت كوین جدید در 
شبکه را تنظیم می كند، زیرا تا زمانی كه مسائل 
حل نشده است، ساخت بلوک جدید در شبکه 

آغاز نمی شود. 

 زنجیره بلوکی
زنجیره عمومی یك دفتر ثبت عمومی است 
كه تمامی تراكنش های بیت كوین كه تا به حال 
اجرا شده است را در خود دارد و همواره با اضافه 
شــدن بلوک های جدید در حال رشــد است. 
بلوک های جدید به صورت زنجیروار و براساس 
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تاریخ به زنجیره بلوكی اضافه می شوند. هریك از 
گره ها )كامپیوترهای استخراج گران كه به شبکه 
بیت كوین متصل هستند و از برنامه كامپیوتری 
متن باز برای تأییــد اعتبار و جریان انداختن 
تراكنش ها استفاده می كند( یك كپی از زنجیره 
بلوكی را به صورت خودكار بعد از پیوستن به 

شبکه بیت كوین دریافت می كنند. 

 معدن کاوی
استخراج بیت كوین ها در فرآیندی رقابتی و 
تمركززدایی شده كه استخراج نام دارد، تولید 
می شوند، این فرآیند مستلزم آن است كه افراد 
از شــبکه برای خدمات خــود، جایزه دریافت 
كنند، استخراج كنندگان بیت كوین تراكنش ها را 
پردازش كرده و با استفاده از سخت افزار تخصصی 
شبکه را ایمن كرده و در عوض آن بیت كوین های 

جدید پاداش می گیرند.
طراحی پروتکل بیت كوین به گونه ای اســت 
كه بیت كوین های جدید را با نرخ ثابتی تولید 
می كند به این ترتیب معدن كاوی بیت كوین یك 
كسب وكار رقابتی خواهد شد. اگر معدن كاوان 
بیشتری به شــبکه بپیوندند، سودآوری مرتبا 
دشوار خواهد شد و معدن كاوان باید به دنبال 
بازده برای كاهش هزینه های معدن كاوی باشند. 
هیچ مرجع مركزی با توسعه دهنده ای، اختیار 
آن را ندارد تا سیســتم را برای افزایش ســود، 

كنترل یا دستکاری كنند.
بیت كوین ها با نرخی كاهنده و قابل پیش بینی، 
تولید می شوند. تعداد بیت كوین های جدیدی 
كه هر ســال تولید می شــود، به طور خودكار 
در طول زمان نصف می شــود تا اینکه مجموع 
بیت كوین های موجود به ۲۱ میلیون برســد. 
در ایــن نقطه، احتماال به طــور اختصاصی به 
استخراج كنندگان بیت كوین مقدار كمی كارمزد 

تراكنش پرداخت خواهد شد.

 کیف پول الکترونیکی
مزینه ارزها در داخل یك كیف پول الکترونیکی 
ذخیــره و نگهداری می شــوند، از این رو برای 
نگهداری، خرید و فــروش رمزینه ارز به یك 
كیف پول نیاز است. به طور عمده كیف های پول 
الکترونیکی در سه بستر قابل ارائه هستند كه 
عبارتند از: كامپیوتر شخصی، وب و سخت افزار.

دســته اول از كیف پول ها از طریق یك نرم افزار 
بر روی كامپیوترهای شخصی ایجاد می شوند كه 
برای دسترســی به رمزینه ارزها فقط می توان از 
طریق همان كامپیوتر استفاده كرد. دسته دوم از 
آنها در فضای وب ایجاد شده و سایت هایی هستند 
كه ارائه دهنده خدمات كیف پول هستند و با ثبت 
نام در آنها و ایجاد حســاب كاربری می توان از هر 
دســتگاهی به اینترنت متصل شد و به كیف پول 
دسترسی پیدا كرد، فرآیند كاری این سایت ها دقیقا 
همانند سایت هایی چون جی میل و یاهو هستند كه 
ارائه دهنده خدمات آدرس الکترونیك هستند، دسته 
 آخر، كیف پول الکترونیك ســخت افزاری هست 
به طوری كه كلید خصوصی افراد در یك دســتگاه 
كوچك شبیه فلش ذخیره می شود كه قابلیت اتصال 
به كامپیوتر دارد. با اتصال این سخت افزار كوچك 
به هر دســتگاهی می توان به رمزینه ارزهای خود 
دسترسی پیدا كرده و اقدام به خرید و فروش كرد. 

 اتریوم 
اتریوم دومین رمزینه ارز بزرگ بازار با هدف 
هوشمندسازی فرآیندها و فضایی برای اجرای 
برنامه های غیرمتمركز و خــودكار )قرارداد(، 
در ســال ۲۰۱۵ معرفی شد. اتریوم یك دفتر 
توزیع شــده متن باز با بستره تورینگ كامل 
بوده و می تواند برای ایجاد و توزیع كاربردهای 

غیرمتمركز مورد استفاده قرار گیرد.
 طبیعت تورینگ كامل بــودن اتریوم، روند 
تولید برنامه های كاربــردی زنجیره بلوكی را 

بســیار راحت تر و كارآمدتر از قبل كرده است. 
به جای آنکه الزم باشد تا برای هر برنامه با هر 
كاربــرد جدید یك زنجیره بلوک كامال جدید 
ســاخته شود، اتریوم این امکان را فراهم كرده 
تــا بتوان تنها روی یك بســتره هزاران برنامه 
مختلف را توســعه داد. به عبارتی قراردادها در 
اتریوم شبیه عوامل خودمختاری هستند كه در 
زنجیره بلوكی اجرا می شوند. حامیان اتریوم بر 
این باورند كه یك زبان تورینگ كامل به توسعه 
بسیاری از برنامه های ابتکاری مالی و غیرمالی، 
در همان راهی منجر خواهد شد كه معرفی جاوا 
اسکریپت به توسعه برنامه های كاربردی نوآورانه 

تحت وب منجر شده است.
تفاوت اصلی بیت كوین و اتریوم نیز در همین 
است كه بیت كوین با هدف یك سیستم پرداخت 
جهانی، همتا به همنا و غیرمتمركز ایجاد شده 
درحالی كه اتریوم برای اجرای كدهای برنامه نویسی 
برنامه های غیرمتمركز طراحی شده است، در واقع 
بالک چین بیت كوین سیستم عاملی است كه 
فقط یك نرم افزار به نام بیت كوین روی آن اجرا 
می شود و بالک چین اتریوم سیستم عاملی است 
كه هزاران نرم افزار و سرویس مختلف می توانند 

در قالب توكن روی آن فعالیت كنند.

 ریپل 
ریپل یك پروتکل جهانی است كه در سال ۲۰۱۲ 
با هدف ارائه راه حلی برای سریع ترین و ارزان ترین 
روش انتقــال ارزش پدید آمد. فناوری ریپل قادر 
است انواع سرمایه )پول دولتی، ارزهای دیجیتال 
و غیره( را به آسانی ارسال یك ایمیل، جابجا كند 
و به همین جهت می تواند جایگزین مناسبی برای 

سیستم سنتی پرداخت بین بانکی باشد. 
ریپل همانند سایر رمزینه ارزها، غیرمتمركز 
اســت و پرداخت ها به طور فــرد به فرد صورت 
می پذیرد. البته شایان ذكر است كه اتصال فرد به 
فرد در ریپل معطوف به اتصال بانك ها و مؤسسات 
مالی بزرگ اســت؛ در واقــع ریپل برای ارتباط 
مستقیم مصرف كنندگان ساخته نشده است و 
این مطلب یکی از مهم ترین وجوه تمایز ریپل 
با سایر رمزینه ارزهاست. لذا ریپل یکی از رقبای 
جدی سوئیفت محسوب می شود. در این سیستم 
بسیاری از كارمزدها، هزینه های تراكنش، ریسك 
نکول و تأخیر در تسویه كه مربوط به بانك های 
عامل است به خصوص در سطح بین المللی حذف 
می شوند. همان طور كه بیان شد از تفاوت های 
دیگر ریپل این اســت كه برخالف سایر رمزینه 
ارزهاء سیستم پرداختی است كه در بستر خود 
می تواند انــواع دارایی ها را منتقل كند و صرفا 

محدود به انتقال رمزینه ارز ریپل نیست. 



با نفوذ و گسترش روزافزون رمز ارزها در سراسر 
جهان، تب و تاب آن نیز به ایران منتقل شد. این 
ماجرا تا زمانی ادامه یافت كه استخراج كنندگان 
رمز ارزها سر از زیرخاک برون آوردند، و معادن ارز 
دیجیتال در شهرهای دور افتاده و اماكن مختلف، 
هر روز خبرساز می شد و ورود افراد مختلف جامعه 
به ارز دیجیتال، كم كم تبدیل به یك معضل شده 
بود. این رویداد به قدری فراگیر شده بود كه حتی 
پای مساجد را به میان كشید و در فضای مجازی 

خبرساز شد.
غفلت دولت در این بــاب به اندازه ای، صدای 
سیاستگذاران را درآورد كه رئیس سازمان فناوری 
اطالعات در توییتر نوشت: »تعلل همیشگی ما 
وضعیت های اسفبار ایجاد می كند. ای كاش به جای 
این همه زمان از دست دادن ها بفهمیم كه اغلب 

تصمیم بد بهتر از بی تصمیمی است.«
بــا این حــال در غفلت دولت و ســردرگمی 
سیاســتگذاران تبلیغات برای آموزش استخراج 
رمز ارز یا همان ماینینگ یا رســیدن به ســود 
در بیت كوین، از حالت پنهانی خارج شــد و در 
شبکه های مجازی جزو یکی از مهم ترین موضوعات 
كابران شــد. پس از آن دوره های آموزشی برگزار 
شد كه مشخص نبود این دوره ها مجوزهای الزم 
را اخذ كرده اند و اســاتید آن كه ادعای بی رقیبی 
دارند، تا چه حد در این حوزه قابل اعتماد هستند؟

تبعات گسترش رمز ارزها تنها به اینجا خالصه 
نشــد. افزایش سرسام آور مصرف برق و شدت 
یافتن قعطی برق در سراسر ایران موجب شد تا 
كم كم دولتمردان نسبت به این پدیده واكنش 
اولیه نشان دهند. همایون حائری، معاون وزیر 
نیرو، به پای تریبون رسانه ها آمد و برای كسانی 
كه اقدام به ایجاد معادن رمز ارز كرده اند خط 
و نشان كشــید: »هم اكنون در كشور عده ای 
با بهره گیری از ســوخت فســیلی یارانه ای و 
هزینه های یارانه ای صنعت برق اقدام به استخراج 
رمز رزها همچون بیت كوین می كنند كه این كار 
اگر به صورت پنهانی و بدون پایش برق مصرفی 
هم باشــد، می تواند مفهوم قاچاق انرژی را در 
اذهان القا كند.« پس از آن گســترش معادن 
بیت كوین، به عنوان زنگ خطری برای صنعت 
برق در كشور ارزیابی كرد و مدعی شد كه اگر 
اقــدام موثری در زمینه مصرف برق واحدهای 
استخراج بیت كوین صورت نگیرد، این امر به 
شدت برای صنعت برق مشکل ساز خواهد شد و 
باید حدود دو هزار و ۵۰۰ مگاوات از توان تولید،  
صرف تامین برق این واحدها شود. مطابق با آمار 
اعالم شده استخراج هر بیت كوین حدود ۷۲ هزار 

كیلووات ساعت برق مصرف می كند. 

 ورود نهادهای سیاستگذار
كمیسیون های مجلس و پس از وزارت اقتصاد 
سعی گردند به طور منطقی تر از گذشته، نسبت 
به این پدیده واكنش نشــان دهند. نخستین 
بار هیات دولت در مصوبــه ای رمز ارزها را به 
رسمیت شــناخت و معاون وزیر ارتباطات و 
رئیس سازمان فناوری اطالعات گفت: »دولت 
آیین نامه ای تصویب كرده كه مربوط به استخراج 
رمز ارزهاست درحالی كه بخش رمز ارز و ایجاد 
آن و توكن ها از موضوعاتی است كه توسط بانك 

مركزی مورد ارزیابی قرار می گیرد.«
هر چند دولت، بانك مركزی را مکلف كرد تا 
به وضعیت رمز ارزها سر و سامان بخشد اما این 
حیطه را در سه الیه اساسی تقسیم بندی كرد.  
فناوری رمز ارزها دارای ســه سطح تکنولوژی 
بالک چین، رمز ارز و ماینینگ یا استخراج رمز 
ارز اســت و موضوعی كه در حال حاضر مورد 
بررسی قرار گرفته سطح سوم است.  آیین نامه ای 
كه دولت به آن پرداخته استخراج رمز ارزهاست 
درحالی كه بخش رمزارز و ایجاد آن و توكن ها از 
موضوعاتی است كه توسط بانك مركزی مورد 
ارزیابــی قرار خواهد گرفــت. از این رو وزارت 
ارتباطات در حال بررسی و نظم دادن به حوزه 

ماینینگ یا استخراج رمزارز است. 

 نخستین گام
اولین اقدام دولت در این راستا، بسترسازی و 
تقویت مجراهای كنترل مصرف برق و شناسایی 
عوامــل فعال در حوزه رمــز ارزها بود. رئیس 
ســازمان فناوری اطالعات در این باره مدعی 
شد كه »ایجاد بازار ثانویه برای تعیین نرخ برق 
مصرفی اســتخراج رمز ارزها، پیشنهاد وزارت 

ارتباطات بود كه متاسفانه تأیید نشد اما ما با 
قیمت مشخص شده توســط وزارت نیرو هم 

موافق نیستیم.«
باز هــم بالتکلیفی در حوزه رمــز ارزها به 
جایی رسید كه این پای وزیر اقتصاد به میان 
كشیده شد. وزیر اقتصاد با به تصویب رساندن 
مصوبه ای در هیات دولت، پدیده ارز دیجیتال را 
به رسمیت شناخت و ممنوعیت ها برای واردات 
دستگاه  های  ماینینگ را لغو كرد. از سوی دیگر 
متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت گذاری 
بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال قرار 
گرفت. بنابر داده های موجود، تولید هر رمز ارز 
3۵ میلیون تومان هزینه دارد و هر بیت كوین 
نیز 8۵۰۰ دالر قیمت دارد كه با كســر هزینه 
اســتخراج، ۱۰۷  میلیون تومان درآمد، عاید 

ماینر می شود.
از این رو دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن 
برق در ایران، تاكید كرد: »بر اســاس مصوبه 
كمیســیون اقتصادی دولت، استفاده از برق 
برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیك مصرف 
ممنوع و همچنین مصوب شد كه متوسط نرخ 
صادراتی برق، مبنای قیمت گذاری بهای مصرفی 
برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.« با همه این 
توصیف ها، گویا دژپســند، خواب های زیادی 
برای به كارگیری رمز ارزها در سر می پرورانید. 
وزیر اقتصاد بانك مركــزی را  مکلف كرد در 
مدت سه ماه مقدمات تولید رمزارز در كشور را 
فراهم كند و بسترهای مناسب برای استفاده از 
رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین الملل، 
با همکاری همــکاری وزارت امور اقتصادی و 
دارایــی و همچنیــن وزارت صنعت، معدن و 

تجارت فراهم شود.
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 واکنش اصناف به بیت کوین
اصناف یارانه ای كشــور، در آن برهه با استقبال 
از به رســمیت شناختن ارز رمزها، بیانیه ای صادر 
كردنــد كه در آن بخشــی از نگرانی های خود را 
با توجه به گســترش روزافزون آن عنوان كردند. 
به طور مثال درحالی كه برخی از فعالین اقتصادی 
سرمایه  گذاری نسبتا قابل توجهی را در این حوزه 
انجام داده و فعالیت  هایی را برنامه  ریزی و شــروع 
كرده  اند، به یکباره با هجمه گســترده ای از سوی 
وزارت نیرو مواجه شدند. بخشی از این بیانیه این 
طور آمده اســت كه »بخشی از ارز كشور در این 
شرایط حساس مصروف سرمایه گذاری در این حوزه 
شده و وظیفه سازمان نظام صنفی رایانه ای است كه 
از این سرمایه ها محافظت كند. اما بدیهی است كه 
این صنعت جدید، مانند هر صنعت جدید دیگری، 
ممکن اســت چالش  هایی را در دیگر بخش  های 
صنعت ایجاد كند. موضوع تامین انرژی برای این 
صنعت و نگرانی های وزارت نیرو در این حوزه، كامال 
قابل درک است و باید به آنها نیز توجه جدی كرد. 
ولی، برخوردهای قهرآمیز و شــتابزده نه تنها این 
نگرانی  ها را مرتفع نکرده بلکه باعث خواهد شــد 
فضای كســب  وكار در ایــن حوزه نیز از كنترل و 
نظارت رسمی خارج شده و به سمت فعالیت های 
زیرزمینی سوق پیدا كند؛ در این صورت، موضوع 
ممکن است به یك بحران ملی در كشور بدل شود. با 
عنایت به مطالب فوق، سازمان نظام صنفی رایانه ای 
پیشنهاد می كند كه: اوال فعاالن حوزه رمزارز در این 
سازمان مجتمع شده و ثانیا برای آنها مجوز فعالیت 
صادر شود. ثالثا، به جای تعطیلی و برخورد قهرآمیز 
با فعاالن این حوزه، نگرانی  های موجود برای تامین 
انرژی به رسمیت شناخته شده و نحوه مصرف انرژی 
توسط آنها و وزارت نیرو علی  الخصوص در ساعات 
پیك مصرف مطابق قواعد مشخصی تدوین و بر آن 
نظارت شود. بدیهی است كه فعاالن این حوزه نیز 
نیك می دانند كه منافع آنها باید الجرم در راستای 
منافــع ملی بوده و آمادگی دارند تا در این زمینه 
هرگونــه همراهی و همکاری الزم را با این وزارت 

داشته باشند.«

 بانک مرکزی و سیاست های پیشرو
با روشن شــدن برخی ابعاد بیت كوین در نظام 
قانونی كشــور، بانك مركزی نیز به مرور اقدام به 
شفاف سازی سیاست های خو در این عرصه كرد. 
این در حالی اســت كه برخی كارشناسان بر این 
باورنــد كه ارزهای دیجیتال از گونه ارزهای بدون 
پشتوانه هستند و تا زمانی كه یك نهاد یا یك كشور 
برای آن اعتبار حقوقی قائل نشــود، ارزش قانونی 
ندارد. پس مهر تاییــد بانك مركزی بر این ارزها 
می تواند معادالت كنونی را در ابعاد وسیعی تغییر 
دهد. این در حالی است كه این گونه ارزها،  هنوز 
از لحاظ حقوقی در كشور ما تعریف شده نیستند و 

اگر فردی اقدام به خرید این ارزها كند، این امکان 
را ندارد كه از مراجع قانونی پیگیری كند. 

از این رو چندی پیش معاون فناوری های نوین 
بانك مركزی با بیان اینکه آنچه مدنظر بانك مركزی 
بوده و در بیانیه آمده اســت این است كه انتشار و 
تولید رمز ارز در بازار پولی و به عنوان ابزار پرداخت 
در انحصار بانك مركزی اســت و در این باره دادن 
مجوز به غیر در برنامه بانك مركزی نیست، تاكید 
كرد: »رمزارزی مانند بیت كوین، جهان رواست و در 
داخل كشور محدود نیست بلکه در خارج از كشور 
تولید می شــود بعضی از این رمزارز ها ناشر دارد و 
برخی دیگر اســتخراج می شود بنابراین استخراج 
رمزارز با اینکه كســی آن را انتشار دهد متفاوت 
است. بنابراین خرید و فروش و پرداخت با استفاده 
از رمزارز هایی كه خاصیت پولی دارند با استخراج 
آن متفاوت است در واقع استخراج فرآیندی كامال 
جداگانه ای است كه می تواند به عنوان یك فعالیت 
مدنظر قرار گیرد البته این موضوع با توجه به ابعاد 
فرابخشی آن در دولت در حال بررسی است كه بعد 
از جمع بندی در دولت، اطالع رسانی خواهد شد.«

 مخاطرات گسترش رمز ارزها
 از جمله معضالتی كه با ورو رمز ارزها گریبان گیر

اقتصاد ایران می شود و مشکل كنونی آن را شدت 
می بخشد، مقوله پولشــویی است. هم اكنون در 
سراسر جهان این رمز ارزها ابزارهای مناسبی برای 
پولشویی هستند و با نفوذ آن در ساختار اقتصادی 
ایران نیز، این معضل دو چندان خواهد شــد. در 
این باره برخی نماینــدگان مجلس معتقدند كه 
مجلس با همکاری قوه قضاییه باید ورود پیدا كند 
و زیرساخت های الزم برای نظارت بر ارز دیجیتال 

را فراهم كند. 
با این حال از ســوی دیگر برخی سیاستمداران 
بر این نکته تاكید دارند كه با استفاده از بیت كوین 
می توان مبادالت خارجی را انجام داد و تحریم های 
مالی را دور زد. این نوع كاربرد برای اقتصاد ایران، 
چندان روشــن و واضح نیست چراكه دولت های 
خارجی هم اكنون برای كنترل و نظارت پولشویی 
به تبدیل كردن بیت كوین در صرافی ها به  شدت 
حساس هستند و به  نوعی چنج كردن بیت كوین 
به سایر ارزها یك مبحث نظارتی برای آنها محسوب 
می شود. اگر یك تاجر بخواهد با بیت كوین معامله 
كند باید ریسك نوســانات قیمتی آن را بپذیرد. 
البته شایان ذكر است بیت كوین های كم نوسان و 
یا stable هم موجود هستند اما به خاطر آنکه به 
یك مركز متمركز نظارتی متصل هستند این نقطه 
ضعف را دارند كه دیگر مخفی نیستند و دور زدن 

تحریم ها با استفاده از آنها امکان پذیر نیست.
از سوی دیگر ارزش كل بازار تجاری ارز دیجیتال 
در جهان حدود ۲۰۰ میلیارد دالر است اما در مقابل 
كل تولید ناخالــص ملی ایران رقمی حدود 4۰۰ 

میلیارد دالر است، بنابراین می توان نتیجه گرفت 
معامالت بیت كوین در جهان محدود و كوچك است 
و اگر بخواهیم با مبالغ باال و وسیع تجارت خارجی با 
بیت كوین داشته باشیم اوال امکان پذیر نیست و ثانیاً 
به نوعی افشای اطالعات تجاری است. هم اكنون تنها 
یك یا دو كشور در دنیا  به  فکر دورزدن تحریم با 
بیت  كوین هستند اما سایر كشورها چندان دغدغه 

و اهمیتی به این موضوع ندارند.

 محاسن بیت کوین 
در پرداخت های بین المللی كوچك می توان از 
بیت كوین اســتفاده كرد مانند پرداخت های ارز 
دانشــجویی، درمانی و توریستی و برای تسهیل 
انتقال ارز و دور زدن تحریم می توان از بیت كوین 
اســتفاده كرد اما تجارت های بزرگ مانند نفت، 
گندم و... اســتفاده از روش پرداخت بیت كوین 
مناسب و شدنی نیست. بیت كوینی كه در دست 
خود فرد باشد هیچ كس توانایی شناسایی و رصد 
كردن آن را ندارد چرا كه یك رمز محرمانه دارد 
و در دســت خود شخص محفوظ است. این كه 
آمریکا توانسته بیت كوین های ایرانی ها را در خارج 
بلوكه كند به  این دلیل بوده كه آنها بیت كوین های 
خــود را برای تبدیل كردن به دالر، به صرافی ها  
برده  اند و از همین طریق دولت آمریکا توانسته این 
بیت كوین ها را شناسایی كند. در دنیا برای انتقال 
یا نقد كردن بیت كوین به اسکناس، مقررات بسیار 
ســختگیرانه ای وضع شده است تا به وسیله این 
مقررات بتوانند به خوبی تبادالت مالی، پولشویی 

و نقدینگی را رصد كنند.  
اما با همه این نارســایی ها مهم ترین كار برای 
شــروع رونق بیت كوین و اســتفاده از آن برای 
مصارف خرد بین المللی مانند ارز دانشــجویی، 
درمان و توریسم به رسمیت شناختن صرافی های 
دیجیتال در داخل اســت. توسط این صرافی ها 
می تــوان به خوبی بر صاحبان بیت كوین نظارت 
كرده  و ســپس تحت ضوابط بــه آنها به  ازای 
بیت كوین ریال و یا ارزهای دیگر را تبدیل كرد. 
متاسفانه هنوز صرافی  دیجیتال در ایران وجود 
ندارد یا اگر هم داشته باشیم از دید بانك مركزی 
غیرقانونی است. حتی در ایران اجازه معامله آنالین 
ارز در صرافی ها وجود ندارد به عبارت دیگر خرید 
آنالین  ارز هنوز مقدور نیست و تنها بانك مركزی 
اجازه خرید و فــروش ارز را در محل صرافی ها 
می دهد. متاسفانه هم قوانین و هم ساختارهای 
كهنه و امنیتی در كشــور جاری است كه اجازه 
نمی دهد فضای مناســبی برای رشــد ارزهای 
دیجیتال ایجاد شود. بخش خصوصی به راحتی 
می تواند صرافی دیجیتال تاسیس كند و تکنولوژی 
زیرساخت خاصی الزم ندارد اما قوانین فرسوده 
اجازه آن را نمی دهد، تاسیس صرافی دیجیتال اول 
از همه نیازمند همراهی قوه قضاییه و دولت است.



نفوذ و گســترش رمز ارزها، كشــورهای 
اروپایــی و ایاالت متحــده را مجبور كرد تا 
ضمن پذیرفتن این ارزهــا، قوانین دقیق و 
مدونی در حوزه های مالکیت و مالیاتی تهیه 
 و تنظیم كنند. هرچند قوانین ایاالت متحده 
در ایــن بــاره دقیق تر و كامل تر اســت اما 
كشــورهای اروپایی نیــز در پذیرفتن این 
پدیده چندان عقب نبوده اند. در این گزارش 
مروری بر این قوانین خواهد شد. نکته جالب 
اینجاست كه با وجود كاستی ها و خالهایی كه 
این قوانین دارند، اما نظارت كم و بیش شفافی 
را برای دولت های درگیر فراهم می كند. در 
این میان اتحادیه اروپا بودجه چند میلیون 
دالری را تحقیق و فرصت سنجی های بیشتر 

این پدیده در نظر گرفته است. 

 قوانین بیت کوین در اروپا
نهادهای مختلف اتحادیه اروپا در حیطه 
فعالیت خود مصوبات و اقداماتی در زمینه 
ارزهای مجازی داشته اند كه مهم ترین آنها 
اختصــاص به پولشــویی دارد. ارز مجازی 
در مقررات اتحادیه اروپا زمینه پولشــویی 
و تأمیــن مالی تروریســم در اتحادیه اروپا 
واحدهای اطالعات مالی هر كشور مسئولیت 

مبارزه با پولشویی را بر عهده دارد و مقررات 
پولشویی به صورت یکپارچه توسط شورای 
اتحادیه اروپا و پارلمان اتحادیه اروپا تدوین 
می شود. در دسامبر ۲۰۱۷ شورای اتحادیه 
اروپــا اعالم كرد كه پارلمان اتحادیه اروپا و 
شــورای اتحادیه اروپا در مورد بازنگری در 
رهنمود ضدپولشــویی به تفاهم رسیده اند. 
در ایــن مقررات كاهش گمنامی و افزایش 
قابلیت رهگیری از طریق ارزیابی بایسته ها 
و شناسایی بهتر مشتریان دنبال می شود. این 
مقررات متولیان عرضه كیف پول و بسترهای 
مبادله ارزهای مجازی را در دایره شــمول 
موجودیت هــای مکلف قــرار داد. متولیان 
عرضه كیف پول و بسترهای مبادله ارزهای 
مجازی مکلف خواهند بود كه سیاســت ها 
و رویه هایی اتخاذ كننــد تا از تأمین مالی 
تروریسم و پولشویی جلوگیری و وقوع آن 
كشف و گزارش شــود. این اصالحات تنها 
تبدیل از پول مجازی به پول دســتوری را 
شامل می شود. در نتیجه بسترهای مبادله 
پول مجازی به ارز مجازی از دایره شــمول 
مقررات اصالح شــده ضدپولشویی نسخه 

چهارم خارج خواهند بود.
متن نهایی مقررات رهنمودهای ضدپولشویی 

پنجم كه تایید و امضای آن باید توسط شورای 
اروپــا و پارلمان اروپا انجام شــود، هجده ماه 
پس از نشــر در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا 
مورد وثوق قرار گرفت. بنابراین انتظار می رود 
مقررات جدید ضد پولشویی اواخر سال ۲۰۱9 

اجرایی شوند.
 معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در مبادله 
ارزهــای مجازی )حکم صادر شــده از طرف 
دیوان دادگســتری اروپا( دیوان دادگستری 
اروپــا زیرمجموعه ای از دیوان دادگســتری 
اتحادیه اروپاســت كه وظیفه تفسیر قوانین 
مصــوب اتحادیه اروپا را برعهــده دارد. بانك 
مركــزی اتحادیه اروپا یکی از اولین نهادهای 
این مجموعه بود كــه ارزهای مجازی مانند 
بیت كوین را به عنوان ابزار پرداخت طبقه بندی 
كرد. در ســال ۲۰۱۵ دیوان دادگستری اروپا 
با اســتدالل اینکه ابزارهای پرداخت مشمول 
مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند، معافیت از 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بر ارزهای 
مجازی قابل تبدیل به پول رسمی اعمال كرد. 
البته مالیات بر درآمد و سایر مالیات ها نیز بر 
این گونــه ارزها قابل اعمال اســت كه در این 
زمینه هر كدام از كشــورهای اروپایی قوانین 

خاص خود را دارند.

قوانین بیت کوین در اروپا و آمریکا
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  قوانین مربوط به استخراج
از سوی دیگر گزارش مرجع بازارها و اوراق 
بهادار اتحادیه اروپا در ســال ۲۰۱۷، مرجع 
بازارها و اوراق بهادار اتحادیه اروپا گزارشــی 
در زمینــه كاربرد دفاتر كل توزیع شــده در 
بازار هــای اوراق بهادار منتشــر كرد. در این 
گــزارش مزایای دفتر كل توزیع شــده برای 
این حوزه تایید شــده است و عنوان شده از 
آنجا كه دفتر كل توزیع شده هنوز در مراحل 
ابتدایی هستند نیازمند مقررات گذاری نیستند. 
در كوتاه مدت نیز مقررات اتحادیه اروپا منعی 
برای توسعه كاربردهای دفاتر كل توزیع شده 
به وجود نخواهد آورد. دستکاری بازارها یکی 
از نکاتی است كه در گزارش مرجع بازارها و 
اوراق بهــادار اتحادیه اروپا مدنظر قرار گرفته 
است و اســتفاده و طراحی ابزارهای فناورانه 
برای مقابله با این گونه سفته بازی ها پیشنهاد 
شده است. همچنین ساختار حکمرانی مورد 
استفاده در كاربردهای دفاتر كل توزیع شده 
)همچون ارزهای مجازی( نیز به عنوان عاملی 
كه می تواند دستکاری بازار را تسهیل كند یا 
مانع از آن شود مورد توجه قرار گرفته است.

اقدامــات نهادی تحقیقاتــی اتحادیه اروپا 
در زمینــه ارزهای مجازی اتحادیه اروپا برای 
نهادسازی تحقیق و توسعه در زمینه ارزهای 
مجازی و دفاتر كل توزیع شــده برنامه های 
متعددی دارد كه بعضی از آنها شامل جایزه 
افق آینده زنجیره بلوكی برای منافع اجتماعی 
با بودجه ۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱9، مطالعه 
فرصت ها و امکان ســنجی زیرساخت زنجیره 
بلوكی اتحادیه اروپا با بودجه ۲۵۰ هزار یورو 
از نوامبر ۲۰۱۷، تأسیس مركز زنجیره بلوكی 
و دفاتر كل توزیع شــده با بودجه ۵۰۰ هزار 
یورو،  پروژه زنجیره بلوكی برای اتحادیه اروپا 
توســط مركز تحقیقات مشترک كمیسیون 
اتحادیه اروپا و تشکیل كارگروه داخلی توسط 

كمیسیون اتحادیه اروپا.

 ارزهای مجازی در سیاست ها 
و قوانین فدرال آمریکا

تاكنون دولت ایــاالت متحده از اختیارات 
قانونی خــود برای مقررات گــذاری فناوری 
زنجیره بلوكــی و رمزارزها اســتفاده نکرده 
اســت. این بدین معناســت كــه ایالت های 
مختلف این كشور می توانند مقررات خود را 
در این زمینه اعمــال كنند و برخی ایالت ها 
هم اكنون این امر را اجرایــی كرده اند. برای 
مثال ایالت آریزونا در قانون شــماره ۲4۱۷، 
زنجیره بلوكی و قراردادهای هوشــمند را در 

مارس ۲۰۱۷ مقررات گذاری كرد. ایالت دیگر 
مقرراتی تصویب كرد كه داده ذخیره شده در 
زنجیــره بلوكی می تواند در دادگاه بدون نیاز 
به اعتبارسنجی از سوی شخص ثالث عرضه 
شــود. ایالت تگزاس نیــز اقداماتی تأییدی 
برای پذیرش فنــاوری زنجیره بلوكی اتخاذ 
كرده است، ارزهای مجازی در تفسیر حقوق 
عمومی فدرال ایاالت متحده آمریکا به شرح 
زیر از سوی دستگاههای اجرایی مورد بررسی 

قرار گرفته است.
نخســت اینکه ارزهای مجازی در مقررات 
پولشویی و مقابله با تروریسم ایاالت متحده 
آمریــکا قانون كنتــرل پولشــویی و قانون 
میهن پرستی دو نمونه از قوانین ضدپولشویی 
و تأمین مالی تروریسم هستند. اما در ایاالت 
متحده آمریکا قانون حفظ اسرار بانکی قانون 
اصلی مبارزه با پولشویی است و شبکه مبارزه 
با جرائم مالی مجری اجرای این قوانین است.
در سال ۲۰۱3 شبکه مبارزه با جرائم مالی، 
رهنمود تفسیری قانون حفظ اسرار بانکی را 
در زمینه ارزهای مجــازی صادر كرد. طبق 
این مصوبه ارز مجازی به این صورت تعریف 
شــد دو واسط مبادله كه در بعضی محیط ها 
مثل پول عمل می كند، اما همه ویژگی های 
پول واقعی را ندارد و ارزشی معادل ارز واقعی 
دارد یا به عنــوان جایگزینی برای ارز واقعی 
عمل می كند. این شــبکه،  بیت كوین را یك 
نمونه اســتاندارد برای اهــداف قانون حفظ 
اســرار بانکی می داند. رهنمود شبکه مبارزه 
با جرائم مالی تصریح می كند كه كاربری كه 
ارز مجازی قابل تبدیل كسب می كند و برای 
خرید خدمات كاالهای مجازی یا واقعی از آن 
استفاده می كند یك عرضه كننده خدمات پولی 
نیســت. اما اداره كنندگان با مبادله كنندگان 
ارزهای مجازی متمركــز و مبادله كنندگان 
ارزهــای مجازی غیرمتمركــز انتقال دهنده 
پول هستند. در نتیجه در شمول قانون اسرار 
بانکی قرار می گیرند. این بدین معناست كه 
این كسب وكارها باید در شبکه مبارزه با جرائم 
مالی ثبت نام كننــد و به مقررات دقیق این 

موضوع گردن نهند. 
از سوی دیگر رهنمودهای بعدی این شبکه 
در ســال ۲۰۱4 تصریح می كند كه كسانی 
كه با نصب نرم افزار با تحقق شــرایط سامانه 
تراكنش ها را به جریان انداخته و اعتبارسنجی 
می كنند و از این بابت كارمزد با پاداش كسب 
می كنند، مانند كســانی كــه بیت كوین را 
اصطالحا استخراج می كنند، مشمول حدود 

این قوانین نیستند.

از این رو اقدامات این شــبکه تنها به خاک 
آمریکا محدود می شــد، اما در ســال ۲۰۱۷ 
ایــن نهاد برای اولین بار یکی از مراكز مبادله 
ارزهای مجــازی در خــارج از خاک ایاالت 
متحــده آمریکا را محکوم كــرد و مدیر آن 
در كشــور یونان دستگیر شد. از سال ۲۰۱۱ 
طبق مقررات شبکه مذكور، شركت هایی كه 
مبادالتی را تسهیل می كنند كه كامال با قسمت 
عمدهای از آنها مربوط طرفین ساكن كشور 
آمریکا می شود، تحت مقررات خدمات پولی 
این كشور قرار می گیرند. موفقیت این سازمان 
برای دریافت اطالعات تراكنش هایی كه مربوط 
به شهروندان آمریکا نباشد با اعمال قانون در 
این زمینه نیازمنــد مقررات گذاری جدید و 

همراهی كشورهای دیگر است.
 ارزهای مجازی در مقررات مالیاتی ایاالت 
متحده آمریکا اواخر مارس ۲۰۱4 ســازمان 
درآمدهــای داخلی ایاالت متحــده آمریکا 
رهنمودهایی منتشر كرد كه توضیح می داد 
اصول مالیاتی عمومی چگونه بر ارزهای مجازی 

مانند بیت كوین قابل اعمال هستند. 
سازمان مذكور ارز مجازی بیت كوین را برای 
مقاصد مالیاتی به عنوان اموال ۲ طبقه بندی 
كرد. طبق نظر این سازمان لحظه استفاده از 
ارز مجازی همان لحظه تحقق درآمد است و 
مقداری كه محقق می شــود مقدار منصفانه 
قیمت ارز مجازی در بازار اســت. همچنین 
فــروش ارز مجازی موجــب درآمد با هزینه 
مشمول مالیات می شــود كه با تفریق اتخاذ 
شده توسط فروشنده نسبت به مقدار محقق 
شــده در هر فروش محاسبه می شود. طبق 
این رهنمودها، نحوه اســتفاده از ارز مجازی 
 در نحوه محاســبه مالیات آن مؤثر اســت و 
استخراج كنندگان ارز مجازی هم باید برحسب 
درآمد خالــص از آن فعالیت، مالیات خود را 

محاسبه و پرداخت كنند.
در قوانیــن آمریکا یکســری خالها وجود 
داشت كه بیشتر ســرمایه گذاران رمزارزها از 
آن بهــره می بردند. بخش ۱۰3۱ رهنمود در 
آمد داخلی تراكنش های شــبیه به هم را از 
مالیات معاف می كند. این بدین معناست كه 
اگر فردی خودرو بفروشد و پول بگیرد درآمد 
با هزینه مشــمول مالیات خواهد داشت. اما 
كســی كه خودرو خود را با یك خودرو دیگر 
تعویض می كند مالیات بر او تعلق نمی گیرد. 
سرمایه گذاران اســتدالل می كردند كه همه 
رمزارزها شبیه هم هستند و اگر با بیت كوین، 
اتریوم یا مونرو خریداری شود، فقط دارایی از 
85یك نوع به نوع دیگر تبدیل شده است. كنگره 
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گاردین| كمیســیون امور پولی بانکی پارلمان اتحادیه اروپا با توجه به 
بیست گزارش و ارزیابی فنی منتشره از سوی نهادهای ملی و بین المللی 
مختلف گزارش ارزهای مجازی را در سال ۲۰۱6 تصویب و منتشر كرد كه 
بخش هایی از آن عبارت اســت از اگرچه هنوز تعریف جهان شمول و قابل 
اعمال برای ارز مجازی تدوین نشده است، ارزهای مجازی گاهی به عنوان 
پول نقد دیجیتالی یاد می شوند مرجع بانکی اتحادیه اروپا، ارزهای مجازی 
را گونه ای از بازنمایی ارزش به صورت دیجیتالی می داند كه نه توسط یك 
بانك مركزی صادر شده است و نه یك نهاد عمومی و نه لزوما به یك ارز 
بی پشتوانه متصل است. ارز مجازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان 
ابزار پرداخت پذیرفته می شوند و می توانند به صورت الکترونیکی مستقل 
ذخیره یا مبادله شــوند. ارزهای مجازي عموما بر فناوری دفاتر كل توزیع 
شده تکیه دارند كه زیرساخت فنی بیش از 6۰۰ طرح ارز مجازی است و 
مبادله همتا را تسهیل می كند. معروف ترین ارز مجازی، بیت كوین است، 
بیت كوین هنوز به ابعاد مؤثر بر نظام نرسیده است. طبق گزارش سال ۲۰۱6 
كمیسیون امور پولی و بانکی پارلمان اتحادیه اروپا، مخاطرات و فرصت های 
 ارزهای مجازی و دفاتر كل توزیع شــده در زمینــه پرداخت عبارتند از:

ارزهای مجازی و دفاتر كل توزیع شده قابلیت بهبود رفاه شهروندان و توسعه 
اقتصادی را دارند. بهبود بخش مالی از طرق زیر قابل انجام است. 

كاستن از هزینه های تراكنشی و عملیاتی پرداخت ها به ویژه در انتقال منابع 
مالی برون مرزی امکان پذیر است و حتی ممکن است كه هزینه انتقال وجه 
به جای ۲ تا 4 درصد در پرداخت های فرامرزی برخط ســنتی یا ۷ درصد 
در انتقال نقدی پول، به كمتر از یك درصد كاهش پیدا كند. بنابراین در 
حالت خوشبینانه پیش بینی می شود كه كاهش هزینه جهانی انتقال پول 
به ۲۰ میلیون یورو بالغ شود.به صورت عمومی تر كاستن از هزینه دسترسی 
به منابع مالی بدون یك حساب بانکی سنتی امکان پذیر است و در نتیجه 
احتماال به شمول مالی و تحقق اهداف سند جی ۲۰ و جی هشت با هدف 

كاستن از هزینه انتقال پول كارگران مهاجر كمك خواهد شد.
تاب آوری سامانه افزایش می یابد و بسته به معماری، حتی سرعت نظام های 
پرداخت و تجارت خدمات و كاالها به خاطر معماری دفتر كل توزیع شده، 
افزایش می یابد. همچنین حتی اگر بخش هایی از شبکه خوب عمل نکنند 

یا هك نشوند، سامانه قابل اتکا باقی خواهد ماند.
 سامانه هایی ایجاد می شود كه سهولت در استفاده را با هزینه های عملیاتی 
و تراكنشــی كم و سطح باالی حفظ حریم خصوصی فراهم می كنند. در 
این سامانه ها كاربران كامال گمنام نیستند، بنابراین در صورت وقوع تخلف، 
تراكنش ها قابل رهگیری هستند و بنابراین شفافیت به صورت عمومی برای 

مشاركت كنندگان بازار قابل افزایش است.
قابلیت كاربرد در تراكنش ها بازارهای ســیاه، پول شــویی، تأمین مالی 
تروریســم، فرار و تقلب مالیاتــی و دیگر كنش های خالفکارانه با تکیه بر 
مســتعاری بودن و قابلیت تركیب پول كه برخــی از این خدمات عرضه 
می كنند و ماهیت توزیع شده ارزهای مجازی- البته نباید از نظر دور داشت 
كه هنوز هم قابلیت رهگیری پول نقد بسیار كمتر از ارزهای مجازی است.
پرداختن به این مخاطرات نیازمند وجود ظرفیت های تنظیم مقرراتی بهبود 
یافته خواهد بود كه شامل چیرگی فنی و توسعه چارچوب حقوقی همگام با 
نوآوری است. به طوری كه برای رسیدن كاربردهای دفاتر كل توزیع شده به 
حد اثرگذاری بر نظام پاسخ متناسب و به موقع داده شود. اگر مقررات گذاری 
در مراحل اولیه صورت بگیرد نمی تواند بر وضعیت ســیال اعمال شود و 
ممکن است پیام اشتباه را پیرامون مزیت یا ایمنی ارزهای مجازی القا كند.

محاسن نظام پرداختی با بیت کوین بخش ۱۰3۱ را این طور تغییر داد كه معافیت مربوط به معاوضه دارایی 
شبیه به هم را به دارایی های واقعی محدود كرد. طبق این مصوبه هر 
زمان كه تراكنش رمزارز اتفاق می افتد، مالیات بر آن اعمال خواهد شد.
سازمان درآمدهای داخلی در یك دعوای حقوقی موفق شد یکی از 
مراكز مبادله ارزهای مجازی را مکلف كند كه اطالعات همه كاربرانی 
كه ارزش مبادله ارز مجازی آنها بیش از 4۰هزار دالر بود را در سال های 

۲۰۱3 تا ۲۰۱۵ به این سازمان اعالم كند. 
از دیگر موارد مهم این قوانین نیز می توان به ارزهای مجازی در قوانین 
مربوط بورس كاال و اوراق بهادار و معامالت آتی ایاالت متحده آمریکا 
براســاس قانون بورس سال ۱993 و سایر قوانین مربوطه، كمیسیون 
بــورس و اوراق بهــادار آمریکا مرجع مقررات گــذاری اوراق بهادار و 
مشتقات این اوراق و بازار های متناظر آنها به شمار می رود. طبق حکم 
دادگاه اوراق مربوط به ســرمایه گذاری با استفاده از بیت كوین یا سایر 
ارزهای مجازی اوراق بهادار محسوب می شوند و در دایره اختیارات این 

كمیسیون قرار می گیرند.
در زمینه عرضه اولیه سکه و رمزارزها و اینکه آیا مصداق عرضه اوراق 
بهادار هستند یا خیر، ریاست بورس كاال و اوراق بهادار ایاالت متحده 
آمریکا بیانیه ای صادر كرد كه در بخشی از آن آمده است كه در زمینه 
رمزارزها دو نکته قابل تأكید اســت. ابتدا، گر چه رمزارزهایی هستند 
كه به نظر می رسد اوراق بهادار نباشند، اگر چیزی ارز نامگذاری شود 
یا یك محصول مبتنی بر ارز نامیده شود بدین معنا نیست كه آن چیز 
اوراق بهادار نباشد. قبل از راه اندازی یك رمزارز با محصولی كه ارزشش 
به یك یا بیشتر از یك رمزارز مرتبط می شود، تبلیغ كنندگان آن باید 
قادر باشند كه نشان دهند كه آن ارز با محصول اوراق بهادار نیست یا 
از الزامات مربوط به ثبت و سایر قوانین مربوط به اوراق بهادار تبعیت 
كنند. شــركت هایی كه از ساز و كارهای رمزارزی برای جذب سرمایه 
استفاده كرده بودند نیز جزو شركت های سهامی طبقه بندی شدند و 

توكن های آنها اوراق بهادار تلقی شدند.
كمیسیون معامالت آتی كاالی ایاالت متحده آمریکا، مجری قانون 
مبادله كاال اســت. فارغ از اینکه ارز مجازی در میان باشد یا خیر این 
كمیسیون بر قراردادهای آتی، ابزارهای مشتقه و اختیار معامله نظارت 
دارد. كمیســیون معامالت آتی كاال از ســال ۲۰۱۵ تنظیم مقررات 
بیت كوین را آغاز كرده اســت و بنابراین قرار دارد. این كمیسیون در 
اكتبر ۲۰۱۷ رهنمودهایی در زمینه ارزهای مجازی منتشر كرد و در 
آن دیدگاه كمیسیون به ارزهای مجازی، نقش كمیسیون در این حوزه 
و مخاطرات ارزهای مجازی را توضیح داد. از سال ۲۰۱۷ معامالت آتی 
بیت كوین نیز تحت نظارت این كمیسیون در ایاالت متحده آمریکا برگزار 
می شود. مقررات گذاری متحدالشکل كسب وكارهای ارزهای مجازی 
)تدوین پیش نویس توسط كمیسیون حقوق متحدالشکل( آخرین تحول 
در سطح فدرال تدوین پیش نویس مقرراتگذاری ارزهای مجازی در اكتبر 
۲۰۱۷ از ســوی كمیسیون حقوق متحدالشکل است، این كمیسیون 
یك نهاد غیرانتفاعی متشکل از وكال، حقوق دانان، قانونگذاران و اساتید 
حقوق است فعالیت های كسب وكار ارزهای مجازی در این پیش نویس 
بدین صورت تعریف شــده است. »مبادله ارزهای مجازی با پول نقد، 
سپرده بانکی با دیگر ارزهای مجازی، انتقال ارز مجازی از یك مشتری 
به شخص دیگر، انواع خاصی از خدمات تولی گری با امانتداری كه در 
آن دارایی ها تحت كنترل متولی قرار دارد یا بر آنها مدیریت دارد كه 
می تواند شــامل مایملك یا دارایی هایی باشد كه به عنوان ارز مجازی 

شناخته شده اند.« البته مصوبات این كمیسیون الزم االجرا نیست. 
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سایه سنگین جنگ تجاری با اروپا روی کمپین ترامپ

تالش دونالد ترامپ برای انتخابات ســال 
۲۰۲۰ آغاز شــده است ولی به نظر می رسد 
ســایه جنگ تجاری بر كمپین او سنگینی 
 می كنــد. یك ســال قبــل یعنــی در روز

۲۵ جوالی سال ۲۰۱8، ژان كلود جانکر رئیس 
كمیسیون اروپا بعد از مالقات با دونالد ترامپ 
در واشــنگتن در یك نشست خبری شركت 
كرد و خبر از آغاز دوره تازه ای از روابط آمریکا 

و اتحادیــه اروپا را داد. او برای مذاكره مجدد 
در مورد توافق ترانس آتالنتیك به واشنگتن 
رفته بود و این مذاكره را مثبت ارزیابی كرده 
بود ولی امــروز از آن توافق ها و اخبار خوش 
چیزی باقی نمانده اســت. با وجود اینکه در 
برخی از رسانه ها از اغاز مذاكرات تجاری بین 
اروپا و آمریکا خبر می دهند ولی رئیس تجاری 
اتحادیه اروپا هشدار داد كه به دلیل اختالفاتی 
كه بیــن اروپا و آمریکا در زمینه سوبســید 
خطــوط هوایی وجــود دارد، احتمال وضع 
تعرفه هــای وارداتی برای بالغ بر ۲۵ میلیارد 
دالر از كاالهای تولید اروپا توسط آمریکا وجود 
دارد. واشنگتن هم بازرسی های گسترده ای در 
بخش مالیات خدمات دیجیتال كشور فرانسه 

را آغاز كرده است. از طرف دیگر تالش اروپا 
برای ادامه روابط اقتصادی با ایران و تجارت با 
این كشور موضوع دیگری است كه باعث تیره 

شدن روابط دو منطقه شده است.
 هشدار مقامات ارشد اروپایی

این بحران زمانی جدی تر شد كه هفت نفر از 
مقامات ارشد كمیسیون اروپا و دیپلمات های 
اتحادیه اروپا اعالم كردند نگران وضع تعرفه 
وارداتی خودرو توسط دولت ترامپ از ماه نوامبر 
هستند. صنعت خودروســازی برای اقتصاد 
اروپا اهمیت زیادی دارد زیرا بیشترین سهم 
از درآمد صادراتی این منطقه از كشور آلمان 
است و صنعت خودروسازی هم یکی از صنایع 

كلیدی در كشور آلمان محسوب می شود.

 مونا مشهد     ی رجبی 
عضو هیأت تحریریه
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البته این افراد تاكید كردند در صورتی كه 
دولت ترامپ این طرح را اجرا كند، اروپا هم در 
اقدامی مشابه تعرفه ای برای ۲۰ میلیارد یورو 
از كاالهای وارداتی از آمریکا وضع می كند. 

لوییزا سانتوز، یکی از تحلیلگران اقتصادی 
در مركــز مطالعاتی بیزینس یورو می گوید: 
وضعیت تجارت بین اروپا و آمریکا نســبت 
به یك سال گذشته بدتر شده است. داشتن 
دید مثبت به اوضاع اقتصادی امروز دنیا كار 
دشواری است ولی داشتن نگاه مثبت به آینده 

تجارت در جهان سخت تر است.
او ادامه داد: به نظر می رسد مقامات سیاسی 
آمریکا تمایلی برای حل این معضل ندارند و 
بدون شــك ما سال ۲۰۱9 میالدی را بدون 
حصول نتیجه مطلــوب در عرصه مذاكرات 

تجاری اروپا و آمریکا به پایان می رسانیم.
گری هافباور، تحلیلگر اقتصادی در مؤسسه 
مطالعات اقتصاد بین الملل پیترسون بر این 
باور است كه این جنگ تجاری ادامه خواهد 
داشت. وی می گوید: ترامپ بر این باور است 
كه در سال های اخیر از آمریکا سوءاستفاده 
شده است. او و گروهی از اطرافیانش می گویند 
توازن تجارت در دنیا به نفع اقتصادهای دیگر 
بوده اســت و آمریکا كمتر از شركایش سود 
برده اســت. حال با آغاز این جنگ تجاری و 
وضع تعرفه، منافع شــركای تجاری آمریکا 
كمتر می شود و سهم بیشتری از بازار داخل 
به دست تولیدكنندگان داخلی می افتد. اما از 
بین رفتن سهمی از بازار بین المللی مساله ای 
اســت كه توسط دولت ترامپ نادیده گرفته 
می شود. ترامپ بر این باور است كه اروپا باید 

شرایط را تغییر دهد.

 کاهش کسری تجاری با اروپا
ترامپ بارها اعالم كرده است كه قصد دارد 
كسری ۱69 میلیارد دالری در زمینه تجارت 
كاال با اروپــا را كاهش دهد ولی اجرای این 
طرح با افزایش تعرفه های وارداتی و افزایش 
تنــش در روابط بین آمریــکا و اروپا همراه 
خواهد بود.این موضوع بســیار نگران كننده 

و جدی است.
وی در مورد تاثیر این تنش ها در انتخابات 
سال ۲۰۲۰ آمریکا می گوید: ترامپ معتقد 
اســت تقابل بــا خارجی هــا و مخالفت با 
سیاست های تایید شده و اجرا شده در دنیا 
می تواند زمینه ساز انتخاب او برای دور دوم 
شــود. بررسی های ما نشــان داده است كه 
شاید سهم كمی از مردم عادی و عوام با این 
سیاست های پوپولیستی به ترامپ رای بدهند 

ولی تکنوكرات ها و افراد آشنا به فضای تجاری 
و اقتصادی نمی توانند با او همراه شوند.آنها 
می دانند كه سیاست های ترامپ می تواند به 
اقتصاد آمریکا و اقتصاد دنیا آسیب وارد كند، 
تجارت را مختل كند و بحران های اقتصادی 

بزرگ به همراه بیاورد.
گوردون ساندلند، سفیر آمریکا در اتحادیه 
اروپا در مصاحبه ای كه اخیرا با نشریه پولتیکو 
انجــام داد گفت: اروپا بایــد منتظر اجرای 
سیاست های تازه توسط دولت ترامپ باشد. 
وی هشــدار داد دولت آمریــکا مجموعه از 
سیاست های تجاری و اقتصادی را برای بردن 
در این جنگ تجاری استفاده خواهد كرد. از 
جمله این سیاست ها می توان به تعرفه های 
واردات خودرو اشاره كرد كه بدون شك نتایج 
مالی اجرای این سیاســت بر اقتصاد اروپا به 

سرعت ظاهر می شود.

 اروپا با آمریکا همراهی نمی کند
عدم پذیرش سیاست های تجاری ترامپ 
توســط اروپایی ها موجی از عصبانیت را در 
میان مقامات آمریکایــی ایجاد كرد. در ماه 
مه  سال جاری ترامپ اعالم كرده بود واردات 
خودرو و قطعات خودرو از اروپا امنیت ملی 
آمریکا را تهدید می كند و از نماینده اش در 
مذاكرات تجاری با اروپا خواســته بود كه در 
این مورد با مقامــات اروپایی صحبت كند. 
قرار بر این بود كه مســاله واردات خودرو و 
قطعات خودرو از اروپا به آمریکا طی شــش 
ماه مورد مذاكره و بررسی قرار بگیرد و نتیجه 
این مذاكرات از ماه نوامبر مشخص شود ولی 
تهدید های اخیر مبنی بر افزایش تعرفه های 
وارداتی از ماه نوامبــر حکایت از تن ندادن 
اروپایی ها به سیاست های تحمیلی ترامپ و 
تشدید جنگ تجاری ترامپ با دولت های 

اروپایی است.
با توجه به نشانه ها و اخباری كه از اروپا 

و آمریکا شنیده می شود، مذاكرات تا اواسط 
نوامبر به نتیجه نمی رسد و هر دو طرف 
سطر خط هایی برای مذاكرات آتی را 
منتشر كرده اند كه حتی در مورد سر 
خط ها یا موضوع های مذاكرات هم با 

هم به توافق نرسیده اند.
 آمریکا اصــرار دارد در مذاكرات 
تجاری اش بــا اروپا، محصوالت 
كشاورزی هم وارد شود ولی اروپا 

قویا مخالف وارد كردن محصوالت 
است  مذاكرات  در  كشــاورزی 
و می گویــد بایــد تمركز روی 

تجــارت خــودرو و قطعات خودرو باشــد. 
یکی از مخالفان اصلی وارد كردن مذاكرات 
كشاورزی به دور تازه مذاكرات اروپا و آمریکا 
كشــور فرانسه اســت. مقامات فرانسوی با 
توجه به بازرسی های اخیر آمریکا و فشارهای 
اقتصادی آمریکا كه در اثر تعرفه های تجاری 
به اقتصادشــان وارد شده اســت، خواستار 
عدم تغییر چهارچوب مذاكرات هستند ولی 
آلمانی هــا با انعطاف پذیــری در این زمینه 
همکاری می كنند. فرانسه بر این باور است 
كه اهمیت خــودرو در اقتصاد آلمان باعث 
شــده است تا این كشــور در مقابل آمریکا 
انعطاف پذیر تر باشد و بخواهد كه مشکلش 

را هر چه سریع تر برطرف كند.
طبق گزارش كمیســیون اروپا در ســال 
۲۰۱8، كشــور آلمــان ۲8.۷ میلیارد دالر 
خــودرو و قطعات خودرو بــه آمریکا صادر 
كــرد در حالی كه صادرات خودرو و قطعات 
خودروی فرانســوی به آلمــان برابر با 9۰۰ 
میلیون دالر بود. همیــن آمار دلیل تفاوت 
دیدگاه های دو كشور در مورد مساله مذاكره 
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را به خوبی نشان می دهد و همان طور كه وزیر 
اقتصاد كشور آلمان بیان كرد در صورتیکه 
تمایل سیاسی برای یافتن راه حل برای این 
مشکل وجود داشته باشد، می توان این راه حل 

را پیش از اتمام سال جاری پیدا كرد.

 آلمان نگران تعرفه های خودرو است
دولــت آلمان تالش می كند تــا از وضع 
تعرفه برای واردات خودرو و قطعات خودرو 
جلوگیری كند زیرا این سیاست هم به اقتصاد 
آلمان صدمه می زنــد و هم باعث تضعیف 
اقتصاد آمریکا می شود. مارجوری كورلینز، 
نایب رئیس مســائل اروپا در اتاق بازرگانی 
آمریکا می گوید: وضع تعرفه های خودرو هم 
به اقتصاد آمریکا آســیب وارد می كند و هم 
اقتصاد آلمان را تضعیف می كند. به همین 
دلیل است كه خودروســازان آمریکایی به 

شدت با این سیاست مخالف هستند.
وی ادامه داد: خودروسازان و قطعه سازان 
آمریکایی با این سیاســت مخالف هستند و 
مصرف كنندگان هم نمی خواهند برای خرید 

خودرو قیمت بیشــتری بپردازند. مقامات 
دولتــی آمریکا باید قبل از وضع تعرفه ها به 

این مسائل توجه كنند.
چاک گراسلی سناتور جمهوری خواه آمریکا 
و عضو كمیته فاینانس در مورد قانونی بودن 
سیاست پیشنهادی توسط دولت ترامپ تردید 
كرده است. او به دنبال محدود كردن توانایی 
ترامپ در اجرای این طرح است زیرا این طرح 

می تواند اقتصاد را دچار تنش كند.
وی در ادامه گفت: ترامپ در سال های اولیه 
ریاستش، جنگی تجاری را با چین آغاز كرد 
و حال به دنبال جنگ با اتحادیه اروپا است. 
از نظر من او خواستار درگیری است زیرا این 
درگیری ها باعث افزایش اخبار توسط وی در 
رسانه ها و شناخته تر شدنش می شود. ترامپ 
می خواهد با این درگیری هایی كه در سطح 
جهــان ایجاد می كند در صــدر اخبار باقی 
بماند و عده ای از مردم عوام را به بهانه اینکه 
برای حفظ شغل و بهبود شرایط زندگی آنها 
در تالش است، به خود جذب كند ولی این 

سیاست اثربخش نخواهد بود.

اروپا شــریك دیرین آمریکا اســت و آغاز 
رودررویــی و درگیــری با اروپــا، افزایش 
تعرفه هــای تجاری با این كشــور و دنبال 
آن مخالفت با سیاســت هایی كه ســال ها 
در دنیا استفاده می شــد، تنها وجهه اش را 
تخریب می كند. این موضوع بسیار جدی و 
نگران كننده است.هافباور بر ابن باور است از 
اواسط ماه نوامبر ناقوس جنگ تجاری آمریکا 
و بــا اروپا به صدا درمی آید. آمریکا در اولین 
گام تعرفه ها را ۵ تا ۱۰ درصد افزایش می دهد 
و سپس در فواصل مختلف اقدام به افزایش 
این تعرفه ها می كند. از نظر من اولین موج 
افزایش تعرفه ها در فوریه سال ۲۰۲۰ است و 
تا زمان انتخابات به تدریج تعرفه های وارداتی 

خودرو از اروپا بیشتر خواهد شد.

 اوضاع اقتصادی آمریکا خوب است
نیویورک تایمز با اشاره به این مساله كه هم 
اكنون نرخ بیکاری در آمریکا پایین ترین سطح 
طی ۱۰ ســال اخیر است و حتی از بیکاری 
طبیعی هم كمتر است نوشت:وضعیت كنونی 
اقتصاد آمریکا نتیجه اجرای سیاســت های 
اقتصادی توسط رؤسای جمهوری قبلی است. 
دولت ترامپ یك كشــتی ســالم و در حال 
حركت را تحویل گرفته است ودر این سال ها 
با اجرای سیاست های مختلف از توان و قدرت 
موتور آن كاسته اســت. این موتور به تدریج 
خاموش می شــود مگر اینکه سیاســت های 
آمریکا تغییر كند و رابطه اقتصادی این كشور 

با دیگر كشورهای دنیا اصالح شود.
نکته دیگر پایبندی به تعهدات بین المللی 
است. آمریکا سال ها به عنوان نماد پایبندی 
به تعهدات در دنیا بود و حتی در مواردی كه 
ارتباطی هم به آمریکا نداشت تنها برای اینکه 
پایبندی طرفین در توافق نامه بیشتر شود، از 
آمریکا به عنوان ناظر كمك گرفته می شــد 
ولی حال وضعیت فرق كرده است. در شرایط 
فعلی آمریکا خود عضو غیرمتعهد است و این 

موضوع به ساختار دنیا آسیب وارد می كند
در پایان باید گفت جنگ تجاری آمریکا 
با اروپا همانند جنگ این كشــور با چین، 
می توانــد هزینه های زیــادی را به اقتصاد 
تحمیــل كند. روابط سیاســی را تخریب 
كند و جهان را به سمت بی ثباتی بیشتر 
هدایت كند و این بار مانع از انتخاب او به 
عنوان رئیس جمهور شود زیرا سایه این 
تردید ها در مورد سیاست های اقتصادی 
و تجاری دولــت ترامپ بر كمپین او 

سنگینی می كند.



یك ســال اخیر را می توان پر تحول ترین سال در 
تاریخ معاصر دنیا دانســت. سالی كه هم تنش های 
ژئوپولتیکــی زیــادی اتفاق افتاد و هــم توافق ها و 
پیمان های بین المللی نادیده گرفته شــد سالی كه 
اصلی ترین دستاوردهای دنیای اقتصاد مانند دستاورد 
 تجارت آزاد و اصلی ترین دســتاورد سیاســی قرن 
بیســت و یکم یعنی توافق هســته ای ایران و غرب 
نادیده گرفته شد و دیدگاه های پوپولیستی جایگزین 
همه آنها شد. سالی كه تحوالت بریتانیا، اتحادیه اروپا 
را با چالش روبرو كرد و تصمیم این كشور به خروج از 
اتحادیه بدون توافق زمینه ساز نگرانی مردم این كشور 

و مسئوالن اتحادیه اروپا شد.
بیش از یك ســال از شروع جنگ تجاری در دنیا 
گذشته است. جنگی كه با وضع تعرفه های آلومینیوم 
و فوالد توســط آمریکا شروع شــد و به تدریج فضا 
را بــا تنش مواجه كرد. این جنگ در ابتدا تنها بین 
آمریکا و چین بود ولی به تدریج شعله های آن دامن 
كشورهای دیگری مانند كانادا و مکزیك ژاپن را هم 
 گرفت و مهم ترین دستاورد سیاسی و اقتصادی قرن 
بیست و یکم میالدی یعنی تجارت آزاد را نابود كرد.

البته برخی از كشورها از قیبل كانادا و مکزیك 
به دلیل منافع اقتصادی زیادی كه در همکاری با 
آمریکا می دیدند و شاید به دلیل همسایگی با این 
ابرقدرت اقتصادی در دنیا، مذاكرات پیمان تجارت 
آمریکای شمالی یا نفتا را از سر گرفتند و با دولتی كه 
به هیچ یك از تعهدات پیشین پایبند نبود، توافق نامه 
تازه ای امضا كردند ولی چین زیر بار این سیاست 
تحمیلی از طرف آمریکا نرفت. مقامات چینی اعالم 
كردند كه سیاست خارجی آمریکا و سیاست حمایت 
از اقتصاد داخلی و ممانعت از تجارت آزادبر خالف 
اصول تایید شده جهانی است ودلیلی برای كوتاه 
امدن در مقابل آمریکا وجود ندارد. برایند این تحول 
منفی را می توان در كاهش نرخ رشد اقتصادی دنیا 
و آغاز جنگ ارزی در دنیا مشاهده كرد. جنگی كه 
باز هم آمریکا و چین در صدر آن هستند و باز هم 

می تواند تمامی دنیا را متضرر كند.

 دستکاری چین در بازار ارز
دولت چین همواره به دستکاری در بازار ارز و پایین 
نگه داشــتن ارزش یوان به طور كامال تعمدی متهم 
شده است. كارشناسان اقتصادی آمریکایی می گفتند 
كه با این كار چین قدرت رقابت كاالهایش را در بازار 
جهانی افزایش می دهــد و از این طریق مانع از این 
می شــود كه مردم بتوانند در شرایط برابر كاالها را 
مقایسه و خریداری كنند. اما این اتهام های پی در پی 
و حتی اولتیماتوم هایی كه مقامات آمریکایی به چین 

می دادند موثر واقع نشد تا اینکه آمریکا جنگی را در 
عرصه تجاری اغاز كرد. دولت آمریکا تصمیم داشت با 
افزایش تعرفه های وارداتی در مقابل ارزش پایین یوان 
بایستد و قیمت محصوالت وارداتی از چین را واقعی 
كند ولی این سیاست با پاسخی سخت از طرف چین 
روبرو شــد و حتی تهدید هایــی مبنی بر درگرفتن 
جنگی بزرگ در صورت تداوم اجرای این سیاست ها 

را به همراه داشت.
در پاسخ به سیاست های آمریکا، دولت چین تعرفه 
وارداتی كاالهای آمریکایــی را افزایش داد و در گام 
دوم اقدام به كاهش بیشتر ارزش یوان كرد. سیاستی 
كه به یکباره تمامی تالش های دولت ترامپ را از بین 
برد و باعث شد تا هر آنچه اقتصاد آمریکا منتفع شده 

بود از بین برود.
مساله دیگر این است كه در جریان جنگ تجاری 
آمریکا و چین، آمریکا بیش از كشور چین آسیب دید 
زیرا حجم تجارت آمریکا با چین بسیار زیاد است و 
چین با سیاست هایی كه وضع كرد كاهش زیادی در 
واردات خود ایجاد كرد. از طرف دیگر با دستکاری در 
بازار یوان زمینه را برای كمتر شــدن سود اقتصادی 
آمریکا از اجرای سیاست افزایش تعرفه فراهم كرد. 

افزایش تعرفه ها روی بازار كاالهای كشاورزی در دو 
كشور هم اثر منفی داشته است و حتی در این بخش 

هم ضرر آمریکا بیش از چین بود.

  پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی
صندوق بین المللی پول هم در گزارش اخیر خود 
از وضعیت كنونی دنیا ابراز نگرانی كرده اســت. در 
گزارش صندوق آمده است: تاثیرپذیری اقتصاد امروز 
دنیا از دنیای سیاســت بسیار زیاد است. مشکل این 
است كه با اســتفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی و 
تصمیم گیری های اقتصاددانان نمی توان این چالش ها 
را برطرف كرد زیرا سیاستمداران اغلب تصمیمات خود 
را بدون توجه به تاثیرات تصمیماتشان در عرصه اقتصاد 
اتحاذ می كنند. بحران های اقتصادی بسیار زیاد است 
ولی مدیریت بحران های كنونی از دست اقتصاددانان 
و رؤسای بانك های مركزی خارج است. در این سال ها 
می توان نرخ بهره را تغییر داد و سیاستی برای كنترل 
تــورم به كار گرفت ولی بیش از این نمی توان كاری 
كرد. ضمن اینکه همین سیاســت ها هم در صورتی 
ثمربخش اســت كه تصمیم گیران سیاسی تحولی 
بزرگ را در تصمیم گیری هــای خود ایجاد نکنند.

ریسک های ژئوپولتیکی ،کابوسی بی پایان

آمریکا آغازگر جنگ تجاری در دنیا بود
مرداد  1398
د     وره جد     ید     
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انتظار می رود در سال جاری اقتصاد دنیا با نرخ 3.۲ 
درصد رشــد كند و در سال بعد با تجربه رشد ۰.3 
درصدی به مرز 3.۵ درصد برســد. بررسی ها نشان 
می دهد نرخ رشــد اقتصادی دنیا در هفت ماه اول 
سال جاری میالدی كمتر از انتظار بود و فعالیت های 
اقتصادی و تجاری هم با سرعت كمتری انجام شد.در 
كشورهای صنعتی و در حال گذار سرمایه گذاری در 
بخش های صنعتی و تولیدی كاهش یافت و تقاضا 
برای كاالهای مصرفی با دوام هم سیر نزولی داشت. 
در نتیجه این تحول ارزش تجارت هم در دنیا كمتر 
شد زیرا بخش اعظم كاالهای تجاری را ماشین آالت 
صنعتی و كاالهای مصرفی بادوام تشکیل می دهد و 
با افت تقاضا برای این كاالها، تجارت هم تنزل پیدا 
كرد. دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال 
 ۲۰۲۰ میالدی هم بازگشــت ثبات به اقتصادهای 
در حال گذار و اقتصادهای توسعه یافته و انتظار نتیجه 
بخش بودن تالش های جامعه جهانی برای حل معضل 

جنگ تجاری آمریکا و چین است.

 دامنه جنگ وسیع تر شد
اما مساله جنگ تجاری تنها محدود شدن حجم 
تجارت بین دو كشور نیست بلکه مساله از بین رفتن 
اعتماد جامعه جهانی به اصول تجارت آزاد است كه 
می تواند كشــورها را به سمت بحران بیشتر هدایت 
كند. اولین نشانه این بحران در سیاست اندونزی در 

افزایش نرخ تعرفه وارداتی كاالهای اروپایی مشاهده 
شد. این نشان می دهد كه دامنه جنگ به آسیا هم 
رسیده است و بحران در گذر زمان بزرگتر می شود. اگر 
جنگ تعرفه ها در میان كشورهای آسیایی و اروپایی 
ادامه یابد، ما با چالش های بسیار سخت و بزرگی در 

جهان روبرو خواهیم بود.

 ریسک های خاورمیانه
اما جنگ تجاری یك روی ســکه است. در روی 
دیگر سکه تنش های ژئوپولتیکی در خاورمیانه است 
كه می تواند خود به اقتصاد دنیا آسیب بزند. حمالت 
اخیر در خلیج فارس و برخورد با كشتی های مختلف 
در این منطقه می تواند زمینه ساز بحرانی شدن اوضاع 
تنگه هرمز و خلیج فارس شود. منطقه ای كه حجم 
زیــادی از نفت دنیا از آن عبور می كند و منطقه ای 

بسیار استراتژیك است.
 ایران یکی از كشورهای مهم در خاورمیانه است 
كه در این سال و بعد از بازگشت تحریم های غرب با 
مشکالت زیادی روبرو شده است. تحریم های یکجانبه 
آمریکا كه هیچ یك از كشورهای اروپایی از آنها حمایت 
نمی كنند باعث شد تا اقتصاد ایران با معضالت جدی 
روبرو شود. مشکل اصلی اینجاست كه بزرگی اقتصاد 
آمریکا و سوءاستفاده دولت ترامپ از قدرت اقتصادی 
و سیاســی كشــورش در عرصه جهانی باعث شده 
اســت تا كشورهای دیگر هم ملزم به پذیرفتن این 

وضعیت تازه باشند و حتی اگر موافق تحریم ها علیه 
ایران نباشند، نتوانند به تجارت با ایران و خرید نفت 
از این كشور ادامه دهند زیرا توان مقابله با تحریم های 
ثانویه آمریکا را ندارند.البته اخیرا اخباری در مورد خرید 
نفت ایران توسط كشور چین به گوش رسیده است. 
سیاستی كه به نظر می رسد تالشی از طرف دولت 
چین برای مخابره پیامی سخت به آمریکا باشد. چین 
می خواهد با آمریکا بگوید با سیاست هایش همراهی 
نمی كند و تصمیمات اقتصادی مستقلی دارد و این 
میان ایران هم منتفع می شود.باید در نظر داشت كه 
تمامی كشورهای دنیا متوجه تاثیرات منفی وابستگی 
اقتصادی به آمریکا شده اند. ایجاد سازوكار مالی وابسته 
به دالر در دنیا باعث شده است تا آمریکا توان و قدرت 
تحریم یکجانبه و بدون توافق با دیگر كشورها را داشته 
باشد. این مساله ای است كه در مورد ایران استفاده شد 
و آمریکا توانست از این قدرتش استفاده كند. حال در 
دنیا صداهایی مبنی بر كاستن وابستگی به دالر در 
تجارت كاالها، ایجاد نظام مالی غیردالری - نظامی 
وابسته به یورو یا نظام مالی كشورهای اوراسیا- و حتی 
ایجاد ناتوی اروپایی به گوش می رسد كه همگی نشان 
می دهد دنیا از سواستفاده آمریکا ازقدرت سیاسی و 

اقتصادی اش به ستوه آمده است.

 منطقه یورو هم بحرانی است
آمارهای اقتصادی از رشــد در منطقه یورو خبر 
می دهند و ظاهرا هیچ كشوری قصد خارج شدن از این 
اتحادیه و ایجاد چالش تازه را ندارد ولی بررسی های 
دقیق تر زنگ خطر هایی را به صدا درمی آورد. وضعیت 
بریتانیا و نحوه خروجش از اتحادیه اروپا یك مساله 
است. مساله ای كه می تواند الگویی در اختیار دیگر 
كشورها قرار دهد. اوضاع اقتصادی كشور بریتانیا بعد از 
خروج و تاثیر این سیاست روی ارزش پول ملی، اوضاع 
اشتغال و تجارت بسیار جدی است. از طرف دیگر نحوه 
تعامل كشورهای اروپایی با بریتانیا هم مساله ای جدی 
است.یکی از كشورهایی كه به شدت وضعیت بریتانیا 
را رصد می كند ایتالیا است. این كشور در سال های 
اخیر با نیروهای پوپولیســتی در صدر قدرت اداره 
می شده است و در جریان انتخابات مساله خروج از 
منطقه یورو با جدیت مطرح بود. البته هم اكنون به این 
مساله پرداخته نشده است ولی موضوع این جاست كه 
متزلزل بدن زیرساخت های كنونی منطقه یورو كار را 
سخت تر كرده است.در ایتالیا تمایل مقامات اقتصادی 
و سیاسی برای خارج شدن از اتحادیه اروپا زیاد است و 
در وضعیت فعلی كه قدرت واحد سیاسی آنگال مركل 
در حال اتمام است، این نگرانی وجود دارد كه انسجام 
این اتحادیه هم از بین برود. اگر بعد از خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا، كشور دیگری تصمیم به خروج از این 
اتحادیه بگیرد، می توان انتظار داشت بنیان سیاسی و 
اقتصادی آن آسیب جدی ببیند و كشور های اروپایی 
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توسعه ابعاد جنگ تجاری
جنگ تجاری در دنیا ابعاد تازه ای به خود گرفته است و به نظر می رسد 
عالوه بر امریکا و چین كشورهای دیگر را نیز درگیر كرده است. آغاز این 
جنگ تجاری از طرف امریکا مساله ای سوال برانگیز بود زیرا كشورهایی 
كه به دلیل حمایت از تجارت آزاد با سرعت در حال رشد اقتصادی بودند 
درگیر ودار این جنگ تجاری با آسیب های بزرگی روبرو شده اند. این جنگ 
تجاری با سیاست امریکا مبنی بر محدود كردن واردات فوالد و فرآورده های 
فوالدی از چین شروع شد و به تدریج با افزایش تعرفه های وارداتی كاالهای 
مختلف ادامه پیدا كرد. چین در پاسخ به این سیاست افزایش تعرفه های 

وارداتی كاالهای امریکایی را در دستور كار قرار دارد.
 كوین الیت یکی از تحلیلگران مؤسسه مطالعات اقتصادی اروپا می گوید: 
در سال های گذشته تجارت آزاد به عنوان یك دستاورد بسیار مهم اقتصادی 
معرفی می شد و به همین دلیل برای دستیابی به آن تالش شده بود ولی 
بعــد از اینکه دولت امریکا اقدام بــه افزایش تعرفه تجاری كرد و اروپا و 
چین هم دست به مقابله به مثل زدند، وضعیت تغییر كرد. امروزه به نظر 
می رسد كشورها به بهانه های مختلف در مقابل این سیاست قرار می گیرند 
و تالشی برای حمایت از تجارت آزاد  نمی كنند. افزایش تعرفه های وارداتی، 
محدودیت واردات كاالهای مختلف و سنگ اندازی در مقابل تجارت آزاد 
همه از مسائلی است كه این روزها در خبرها به چشم می خورد و نشان 

می دهد شرایط اقتصادی دنیا هر روز در حال سخت تر شدن است.
 در ماه هــای اخیر جنگ تجاری بین اندونــزی و اروپا موضوع اصلی 
رســانه ها بود. به دنبال افزایش تعرفه واردات روغن نخل تولید اندونزی 
توسط كشورهای اروپایی،دولت اندونزی هم اعالم كرد كه تعرفه واردات 
لبنیات از كشورهای اروپایی را افزایش می دهد. قرار است تعرفه وارداتی 

این محصوالت بین 8 تا ۱8 درصد افزایش یابد.
 جنگی که از ابتدای امسال شروع شد

 این جنگ تجاری بین اندونزی و اتحادیه اروپا تقریبا از ابتدای ســال 
جاری میالدی شــروع شده است ولی به نظر می رسد اخیرا به اوج خود 
رسیده باشد. در ابتدا كمیسیون اروپا اعالم كرد استفاده از روغن نخل در 
فرآیند تولید ســوخت های گیاهی باید محدود شود زیرا در تولید روغن 
نخل بخش زیادی از جنگل ها از بین می رود و بهتر است برای مقابله با 
تخریب جنگل ها استفاده از این ماده محدود شود. اروپا از ماه ژوین سال 
جاری واردات روغن نخل را محدود كرد و همین مساله باعث شد تا اروپا 

میز مقابله به مثل كند.
از طرف دیگر كشورهای اندونزی و مالزی كه در تولید این محصوالت 
جایگاه های اول را در دنیا دارند، هشدار دادند ادامه این كار زمینه را برای 
جنگ تجاری فراهم می كند زیرا این كشورها هم در پاسخ به این سیاست 
دســت به عکس العمل متقابل می زنند. آنها این تصمیم اتحادیه اروپا را 
تبعیض امیز ارزیابی كردند و تاكید كردند كه این سیاســت زمینه ساز 
توسعه فقر در كشورهای اسیایی می شود و یکی از بزرگترین فرصت های 

شغلی موجود در این كشورها را تهدید می كند.
در پاسخ به این سیاست، اندونزی در گام اول تعرفه واردات لبنیات از 
كشــورهای اروپایی را ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر كرد و تاكید كرد كه آماده 
است تا این تعرفه ها را بالغ بر ۲۵ درصد افزایش دهد. از طرف دیگر تهدید 
كرده است كه تولیدكنندگان لبنیات در كشورهای دیگر از قبیل استرالیا و 
نیوزیلند و امریکا و هند هم مشمول این تعرفه ها می شوند زیرا این كشورها 

هم در نظر دارند استفاده از روغن نخل را محدود كنند.
 به نظر می رسد این آغازگر بحرانی تازه در كشورهای دنیا باشد. بحرانی 
كه هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد و كشــورهای بیشتری را درگیر 
می كند. درصورتی كه تداوم این جنگ تجاری ، باعث شود تا بزرگترین 
دســتاورد اقتصادی قرن بیستم میالدی از بین برود و كشورها به جای 
توجه به تجارت آزاد و تولید اقدام به حمایت از اقتصاد داخلی كنند، هم 
سرعت رشد اقتصادی كم می شود و هم چالش های بزرگتری در اقتصاد 

جهان ایجاد می شود.

ضربه جنگ تجاری به آمریکا 
رئیس جمهوری ایاالت متحده اعالم كرده كه از ابتدای ماه سپتامبر بسیاری از 
كاالهای چینی مشمول تعرفه گمركی تنبیهی می شوند. برخی ناظران معتقدند 
تاكنون بیشترین خسارت جنگ تجاری به اقتصاد آمریکا وارد شده است. روزنامه 
اتریشی »اشتاندارد« به بررسی مرحله جدید جنگ تجاری میان ایاالت متحده 
و چین پرداخت و نوشت به نظر می رسد محاسبات دونالد ترامپ در تشدید این 
جدال درست از آب در نیامده است. رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه اعالم كرد 
 كه از ابتدای ســپتامبر بر كاالهای وارداتی از چین به ارزش 3۰۰ میلیارد دالر

۱۰ درصد تعرفه گمركی تنبیهی اعمال خواهد شد. دور تازه ای از مذاكرات تجاری 
میان آمریکا و چین به تازگی در پکن خاتمه یافت و ترامپ گرچه این مذاكرات 
را سازنده خوانده از نتایج آن راضی نیست. او روز گذشته همتای چینی خود را 
»دوست من« خواند و در عین حال از شی جین پینگ انتقاد كرد كه برای دست 
یافتن به توافق نهایی تعلل می كند. گمان می رود كه چین امیدوار است دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا شکست بخورد و به این ترتیب 
مناقشه و جنگ تجاری كه او از زمان ورود به كاخ سفید آغاز كرده خاتمه یابد. 
آمریکا پیش از این ۲۵۰ میلیارد دالر كاالهای وارداتی از چین را مشمول یك تعرفه 
گمركی ۲۵ درصدی كرده است. ترامپ می گوید تعرفه هایی كه از ابتدای سپتامبر 
اعمال می شود شامل این كاالها نمی شود. ترامپ تراز تجاری منفی آمریکا در مقابل 
چین را ناعادالنه توصیف می كند و گالیه دارد كه پکن به رغم وعده هایی كه داده 
واردات كاالی آمریکایی، به خصوص محصوالت كشاورزی را افزایش نداده است. 

 برهم خوردن بیشتر توازن به نفع چین
به نوشــته »اشتاندارد« شــواهد حکایت از آن دارد كه تا كنون سیاست های 
سخت گیرانه دونالد ترامپ به نتیجه مطلوب نرسیده و داده های آماری از بازرگانی 
دو كشور نشان می دهد كه واشنگتن در این رویارویی تا كنون خسارت بیشتری 
دیده تا پکن. بنابر این گزارش تراز تجاری چین در مبادالت كاال با آمریکا در ماه 
ژوئن 3۰ میلیارد دالر مثبت بوده، درحالی كه این رقم در ماه قبل از آن ۲۷ میلیارد 
دالر بوده است. افزون بر این، روند مبادالت تجاری در نیمه اول سال جاری میالدی 
تغییر موازنه به سود چین را تأیید می كند؛ در شش ماه اول سال گذشته صادرات 
چین به آمریکا ۱33 میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر بیش از واردات بوده، این میزان 
در مدت مشابه امسال به ۱44 میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر افزایش یافته است. 
روزنامه اتریشی در تحلیل خود نوشته كه بر همین اساس انتقاد از سیاست های 
تهاجمی تجاری دونالد ترامپ در آمریکا رو به افزایش است و فروشگاه ها معتقدند 
كه این سیاست ها به زیان مصرف كنندگان تمام می شود. صنعتگران نیز شکایت 
دارند و هشدار می دهند كه جنگ تجاری ترامپ می تواند به كاهش سرمایه گذاری 

منجر شود. 
 پیامدهای ادامه جنگ تجاری

در كنار مشــکالت داخلی، تجارت خارجی آمریکا از زمان ریاســت جمهوری 
ترامپ و شدت گرفتن جنگ تجاری، نه فقط در ارتباط با چین كه به طور كلی با 
مشکالتی روبرو شده است. تنها در ماه مه امسال واردات كاالهای آمریکایی توسط 
كشورهای مهم آسیایی، به نسبت ماه قبل هشت و نیم در صد كاهش یافته است. 
با این همه، گرچه تا كنون زیان آمریکا بیشتر بوده، شواهد دیگری حاكی است 
كه تاثیر منفی جنگ تجاری بر اقتصاد چین نیز به مرور آشکارتر خواهد شد. بنادر 
مهم لس آنجلس و النگ بیچ هم اكنون نیز با معضل كاهش ورود كانتینرها از چین 
روبرو هستند. یك كارشناس آمریکایی در گفت وگو با روزنامه »اشتاندارد« احتمال 
می دهد ركود تجارت خارجی ایاالت متحده در سه ماهه آینده آشکارتر شود. جنگ 
تجاری ترامپ فقط علیه چین نیست. او كشورهای اروپایی را نیز تهدید كرده كه 
تعرفه گمركی بر خودروهای ساخت این كشورها را افزایش دهد. ترامپ همچنین 
به تازگی تهدید كرده كه به خاطر اعمال مالیات بر شركت ها و خدمات دیجیتالی در 
فرانسه، شراب فرانسوی را مشمول تعرفه های تنبیهی كند. اتریش نیز ممکن است 
به خاطر مالیات های مشابه هدف بعدی حمله های ترامپ باشد. روزنامه »اشتاندارد« 
می نویسد واكنش های بازار بورس در ایاالت متحده می تواند جدی شدن اوضاع را 
نمایان كند؛ ارزش سهام داو جونز، شاخص سهام در بازار بورس آمریکا، حدود دو 
درصد كاهش یافت. ترامپ البته در جمع خبرنگاران گفته كه بابت سقوط شاخص 

سهام در بازار بورس كه پس از اعالم افزایش تعرفه ها رخ داد نگران نیست.
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كمپیــن تبلیغاتــی به معنای اســتفاده از 
كانال های مختلف برای رساندن پیام تبلیغاتی 
است. یك پیام یکسان با مضمونی مشترک از 
طریق رسانه ها و بســترهای مختلف، كه در 
برخی مواقع ثابت هستند، به اشتراک گذاشته 
می شود. چارچوب زمانی كمپین های تبلیغاتی 

عموما ثابت بوده و به دقت تعریف می شوند.
كمپین های بازاریابی به صاحبان كسب وكار 
و تیم هایشــان كمــك می كنند تــا بهترین 
اســتراتژی های ترفیع را بــرای محصوالت و 
خدمات شــركت اجرایی كنند. شركت ها چه 
قصد ارائه محصوالت یا خدمات جدید را داشته 
باشــند، چه برنامه ای برای ترفیع محصوالت 
خــود از طریق روش های آنالیــن یا آفالین 
داشته باشند، كمپین بازاریابی می تواند آنها را 

از طریق فرآیندهای تعریف شده هدایت كند. 
شركت ها بایستی  قبل از آنکه كمپین تبلیغاتی 
خود را گسترش دهند، جایگاه شركت خود در 
بازار و جایگاهی كه می خواهند به آن برسند 
را مشــخص كنند، ســپس كمپین تبلیغاتی 
خــود را به گونه ای طراحی كنند كه ارزش ها، 
ویژگی ها و مزایای محصوالت یا خدمات شان 
از طریق برگزاری كمپین حفظ شده و حتی 
افزایش یابد. كمپین تبلیغاتی بخشی از فرآیند 
طراحی كمپین بازاریابی است كه تمركزش بر 

انتشار پیام تبلیغاتی شركت است.
اســتراتژی های  با  تبلیغاتی  كمپین هــای 
مختلــف و در بســترهای مختلفــی به اجرا 
درمی آینــد و از ایــن رو انــواع مختلفــی از 
كمپین هــای بازاریابی و تبلیغاتی وجود دارد. 

مانند كمپین های بازاریابی ویروسی، چریکی 
و… با توجه به اهداف، استراتژی ها و بودجه 
شركت هریك از این موارد ممکن است به كار 
گرفته شود. به عنوان مثال چنآنچه مجموعه ای 
به دنبــال فعالیت در هر دو بســتر آنالین و 
آفالین باشید بهتر است از كمپین های 36۰ 

درجه استفاده كنید.

  چرا از کمپین های تبلیغاتی استفاده می کنیم؟
معمــوالً به دنبال تحقق ســه هــدف زیر از 

كمپین های تبلیغاتی استفاده می شود :
 *آگاه كردن مردم نسبت به محصول یا خدمت
* متقاعد كردن آنها به خرید محصول یا خدمت

* فراهم ساختن شرایطی كه محصوالت در 
دسترس مخاطبان هدف باشد.

کمپین تبلیغاتی چیست؟
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كمپین های تبلیغاتی برای هر محصول و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرند. 
كمپین های تبلیغاتی حالت های مختلفی به خود می گیرند، ممکن است به صورت 
آنالین یا آفالین اجرا شوند و از رسانه های مختلفی استفاده كرده یا حتی از تبلیغات 
محیطی بهره ببرند، اما در هر صورت هدف از راه اندازی كمپین تبلیغاتی رساندن 
پیام برند به مخاطبان است. البته باید توجه داشت كه كمپین باید مطابق با استراتژی 

بازاریابی شركت طراحی شده و به اجرا درآید.

 مراحل طراحی کمپین تبلیغاتی
1- تحقیق: اولین گام آن است كه برای محصوالتی كه قرار است تبلیغ شوند، 
تحقیقات بازار انجام دهید. در این مرحله باید تقاضای محصوالت را برآورد كرده و 
موقعیت آن نسبت به رقبا را بسنجید. در واقع تحقیقات بازار جزو فرآیندهایی است كه 
هیچ گاه تمام نمی شود، قبل از طراحی هر كمپین الزم است برآوردی از رقبا، تصویر 
ذهنی و جایگاه خود در بازار داشته باشید تا بتوانید كمپینی اثربخش طراحی كنید.
2- شناخت مخاطبان هدف: باید بدانیم چه كسانی قرار است محصوالت ما را 
خریداری كنند و چه كسانی را باید هدف قرار دهیم. شناختن مخاطبان هدف به 
ما كمك می كند كمپین تبلیغاتی موثرتری را به اجرا درآوریم. وقتی مخاطبان خود 
را به خوبی بشناســیم با سبك زندگی آنها آشنایی خواهیم داشت به این صورت 
می دانیم بهترین كانال برای برقراری ارتباط با آنان چیست و به چه صورت می توانیم 
توجه آنها را به خود جلب كنیم. تعریف پرسنا می تواند ایده های زیادی برای طراحی 

كمپین تبلیغاتی و انتخاب بسترهای مناسب را مشخص كند.
3- تعیین بودجه:گام بعدی تعیین بودجه است. اقالم زیر را در زمان مشخص 
كردن بودجه كمپین تبلیغاتی مدنظر داشته باشید: رسانه، اجرا و نمایش تبلیغ، 
كارهای اداری و مواردی از این دســت كه در اجرای كمپین های تبلیغاتی دخالت 
داشته و الزم است هزینه ای را به آنها اختصاص دهید. بودجه شما مشخص می كند 
بهتر اســت صرفا كمپین تبلیغاتی دیجیتالی داشته باشید یا از نظر مالی توانایی 
پوشش دهی هزینه های باالی تبلیغات محیطی و یا تلویزیونی را دارید. به این صورت 

می توانید استراتژی ها و بسترهای مناسب را انتخاب كنید.
4- تصمیم گیری در مورد تم مناسب کمپین تبلیغاتی: در طراحی كمپین 
تبلیغاتی یکی از موارد حائز اهمیت تصمیم گیری در مورد تم مورد استفاده است. 
رنگ قالب )تمپلیت رنگ( كمپین باید مشخص شود، و گرافیك مورد استفاده در تمام 
تبلیغات باید یکسان یا حداقل شبیه به هم باشند، نوع موسیقی و صدایی كه مورد 
استفاده قرار می گیرد باید تعریف شده و متناسب با تن صدای برند باشد، طراحی 
تبلیغات، پیامی كه از طریق تبلیغ باید به مخاطبان برسد، زبانی كه در كمپین مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و موارد از این دست از جمله مهم ترین عواملی هستند كه 
باید از قبل و با توجه به هدف و پیام تبلیغ و متناسب با استراتژی بازاریابی و برند 
شركت، مشخص شود. چنآنچه برای كسب وكار خود كتابچه برند یا همان برندبوک 
را تهیه كرده باشید، می توانید با مراجعه به آن تم و طرح مورد قبول كه متانسب با 

هویت برندتان باشد را انتخاب كنید.
5- انتخاب رسانه مناسب: رسانه و تعداد رسانه ها و شبکه هایی كه در كمپین 
مورد استفاده قرار می گیرند باید براساس دسترسی به مخاطبان، مشخص شوند. از 
بین رسانه ها و شبکه های موجود باید آنهایی را برگزینید كه دسترسی به مخاطبان 
هدفتان را آسان تر می كنند. شناخت مخاطبانتان در تعیین نوع رسانه كمك بسزایی 
به شما خواهد كرد. همچنین میزان بودجه و هدف از برگزاری كمپین تبلیغاتی هم 

نقش به سزایی در تعیین رسانه ی مناسب دارد.
6- برنامه ریزی رسانه: برنامه ریزی در مورد نمایش تبلیغات در رسانه باید با 
نهایت دقت صورت گیرد. تنها در این صورت است كه تبلیغ توسط مخاطبان هدف 
دیده یا خوانده یا شنیده می شود. اهمیت این مرحله از آن جهت است كه هزینه ی 
تبلیغات در رسانه های مختلف بسیار باال است بنابراین الزم است زمانی كه مخاطبان 
هدف شما از رسانه ی مورد نظر بیشتر استفاده می كنند را شناسایی كرده و تبلیغات 

خود را در این زمان ها به معرض نمایش بگذارید یا پخش كنید.
7-  اجرای کمپین تبلیغاتی: نهایتاً كمپین به اجرا درخواهد آمد و بازخورد 
آن گرفته می شود. در حین اجرای كمپین باید مخاطبان خود را تحت نظر داشته 
باشید و اثرگذاری كمپین را بسنجید. بهترین راه مقایسه عواملی از جمله شناخت 
برند، میزان فروش، جلب توجه كردن تبلیغات و میزان تعامل مخاطبان با آنان است. 
بررسی میزان اثرگذاری تبلیغ به شما كمك می كند نقاط قوت و ضعف كمپین خود 

را شناسایی كرده و در كمپین های بعدی از اطالعات به دست آمده استفاده كنید.
غالب رسانه هایی كه در كمپین ها مورد استفاده قرار می گیرد رسانه های چاپی 
و الکترونیکی هستند. رسانه های چاپی شامل روزنامه، مجله، بنر، پوستر و نشریه 
می شود. رسانه ی الکترونیکی هم شامل رادیو، تلویزیون، ایمیل، تبلیغات موبایلی 
و تلفنی می شود. تنها نکته ای كه باید به خاطر بسپارید آن است كه كمپین های 
تبلیغاتی شما باید از تداوم مناسبی برخوردار باشد به گونه ای كه مخاطبان تبلیغات 

شما را ببینند و زمان واكنش به آن را داشته باشند.
تمام كمپین های تبلیغاتی از نظر مدت زمان برگزاری یکسان نیستند. بعضی از 
كمپین ها فصلی هستند و برخی در تمام طول سال اجرا می شوند. بنابراین زمانبندی 
كمپین ها با هم متفاوت است. برخی از كمپین ها بر پایه ی رسانه بوده و برخی متاثر 
از نواحی جغرافیای اند و حتی برخی هم متناسب با اهدافی خاص شکل می گیرند.

به طور كلی كمپین های تبلیغاتی موثر و موفق ارزیابی می شوند اما اگر به اینگونه 
نبود و هدف اصلی كمپینی به هیچ طریقی محقق نشد، الزم است كمپین را بررسی 
كرده و نقص آن را یافته و سپس در جهت رفع آن اقدام كنید. همچنین داده های 
به دست آمده از كمپین ها می تواند اطالعات قابل توجهی را در اختیار بازاریابان قرار 
دهد كه هم برای كمپین های آتی مورد استفاده است و هم برای گسترش و توسعه 
كسب وكار اطالعات ارزشمندی را در اختیار صاحبان كسب وكار قرار می دهد . بر 
این اساس انجام داده كاوی پس از برگزاری كمپین های بزرگ توصیه می شود تا 
تمام اطالعات جمع شده از مخاطبان بررسی شود و روندهای پنهان شناسایی شوند.

 کمپین 360 درجه چیست؟
ایجاد تجربه36۰ درجه در مورد هم افزایی در پیام رســانی است. در كمپین های 
بازاریابی و تبلیغاتی 36۰ درجه تالش می شود پیام تبلیغاتی برند از طریق بسترهای 
مختلف به دست مخاطبین هدف برسد، مهم نیست مشتریان كجا باشند از طریق 
تبلیغات پرینتی، تبلیغات در مغازه، تبلیغات دیجیتال و شبکه های اجتماعی ارتباط 
با برند را تجربه می كنند. كمپین بازاریابی36۰ درجه كل چرخه خرید را پوشش 
می دهد، از كشف محصول و برند تا خرید و تکرار خرید مشتری. در این روش بازاریابی 
تمام رسانه ها از جمله تلویزیون، موبایل، رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماعی 
به صورت یکپارچه و بر اساس استراتژی های برند مورد استفاده قرار می گیرند. برند 

در تمام نقاط دسترسی و ارتباطی مصرف كننده به نمایش درمی آید.
یکی از مثال های موفق در اجرای كمپین تبلیغاتی 36۰ درجه، برند كوكاكوال است 
كه در سال ۲۰۱3 به صورت گسترده اقدام به تبلیغات در بسترهای گوناگون كرد؛ 
حضور در رخدادها و ایونت های مرتبط، تبلیغات ویدئویی در تلویزیون و شبکه های 
اجتماعی، ایجاد نرم افزار در گوشی موبایل و برقراری مسابقه از طریق آن از جمله 
بسترهای مورد استفاده توسط این برند بود كه به خوبی توانست مخاطبان هدف 

خود را به تعامل با برند ترغیب كند.
كمپین های بازاریابی 36۰ درجه موفق، پیام اصلی كه مخاطبان به آن عالقه مند 
هســتند را در نظر می گیرند و بررسی می كنند و مخاطبان ترجیح می دهند این 
 پیام را به چه شکل دریافت كنند، سپس تمام ارتباطات و استراتژی های بازاریابی 

بر اساس برقراری ارتباط موثر با مخاطبان لحاظ می شود.

 اهمیت داده در بازاریابی 360 درجه
پیامی كه به دقت طراحی شده باشد منجر به رضایت مشتری و وفاداری به برند 
می شود. اســتفاده از كالن داده )Big Data( می تواند بازاریابان را در شناسایی 
پیام مناسب یاری دهد. تحلیل گفتگوها در رسانه های اجتماعی، اتاق های گفتگو 
در سایت های مرتبط و سواالتی كه مخاطبان از برند دارند تنها تعدادی از روش های 
جمع آوری داده برای یافتن فرصت های پنهان است. مصرف كنندگان در مورد برند 
شما چه می گویند؟ به چه چیزهای دیگری عالقه مند هستند؟ وقتی وارد سایت تان 

می شوند چه كار می كنند؟
داده به شركت ها قدرت می دهد تا به عالقه مندی های مشتریان واكنش درست 
نشان دهند. با استفاده از داده پیام های مناسب شناسایی می شوند و حتی در بسترها 
و رسانه های مختلف به شکلی مناسب طراحی می شوند، به این صورت كمپین 36۰ 

درجه كارآمدتر اجرا می شود.
آیا کمپین 360 درجه دایره کامل است؟

مثال جامع و كاملی از كمپین بازاریابی 36۰ درجه وجود ندارد كه مشخص كند چه 

مرداد  1398
د     وره جد     ید     
شماره 126

94

بودجه
انتخاب سرد     بیر

یاد     د     اشت

تجارت افغانستان

بدون نفت ایران
فروپاشی

آینده خودرو
بازارها

خاورمیانه
پول دیجیتال
جنگ تجاری

ویژه



95
no.126
August 2019

مواردی باید در یك كمپین لحاظ شوند. اما با توجه به توضیحات و نمونه های اجرایی 
هرچه رسانه های مورد استفاده بیشتر باشد قاعدتا بازخورد بهتری نیز خواهد داشت.
مهم ترین جنبه ی تبلیغات 36۰ درجه آن است كه كمپین های اجرایی آن در 
هر دو بستر آنالین و آفالین صورت می پذیرد. تبلیغات 36۰ درجه تمامی بسترهای 
اطالع رسانی ممکن را پوشش می دهد. همچنین عامل دیگر یکپارچگی و دسترسی 
بیشتر به مخاطبان است. در طراحی كمپین های بازاریابی 36۰ درجه، پیام رسانی 
در تمام رسانه ها و به موازات هم صورت می پذیرد در نتیجه دسترسی به مخاطبان 
در سطح قابل قبولی خواهد بود و از آن جایی كه كمپین به صورت كلی طراحی 

می شود، سازگاری و یکپارچگی طرح اجرایی نیز افزایش می یابد.
توسعه کمپین بازاریابی 360 درجه: برای اجرای بازاریابی ویروسی می توانید 
 از روش تبلیغات 36۰ درجه اســتفاده كنید. در ادامه برخی از بســترهای مهم و 

قابل استفاده در یك كمپین بازاریابی 36۰ درجه معرفی شده اند:
شبکه های اجتماعی: یکی از مهم ترین بسترهای قابل استفاده با بازخوردی 
 بــاال كه تعامل مخاطبان با برنــد را افزایش می دهد. همچنین به دلیل امکان به 

اشتراک گذاری پیام ها روش خوبی برای بازاریابی توصیه ای است.
 پســت مستقیم: پست مســتقیم خیلی وقت اســت كه مورد استفاده قرار 
نمی گیرد، به همین دلیل ممکن است با توجه به استراتژی برند شما قابل استفاده 

باشد و حتی تجربه خوبی را برای مخاطبانتان فراهم كند.
برنامه های گفتگو زنده در شبکه های اینترنتی: كنفرانس اینترنتی، اتاق های 
گفتگو در وبسایت های تخصصی و مواردی از این دست منجر به برقراری ارتباط 

مستقیم با مصرف كنندگان می شود كه بازخورد بسیار خوبی دارد.
وبالگ: ایجاد محتوای با كیفیت و ارزشــمند بسیار مهم است و نشان می دهد 
كه شــما در حوزه كاری خود تخصص كافی را دارد. همچنین اســتفاده بازاریابی 
محتوایی ســبب می شود به واكنش مخاطبان نســبت به موضوع مورد نظرتان 

دسترسی داشته باشند.
نرم افزارها: نرم افزارهای تحت وب و نرم افزارهای موبایل هر دو روش های خوبی 
برای بهبود تجربه مشتریان و در تماس بودن همیشگی آنها با برند است. نرم افزارهای 
موبایل از آن جهت كه در هر زمان و مکانی امکان دسترسی به مخاطبان را فراهم 

می كنند بسیار مفید هستند.
ایمیل: بازاریابی ایمیلی روش بسیار خوبی برای انتشار اخبار در مورد فروش یا 
رخدادهای مهم مانند تخفیف یا قرعه كشی است. همچنین در این روش می توانید 
مخاطبان را دسته بندی كنید و پیام هایی كه توجه شان را جلب می كند را برایشان 

ارسال كنید.
ویدئو: بازاریابی ویدئویی یکی از موثرترین روش های تبلیغات است چرا كه درصد 
به اشــتراک گذاری آن باال است، در زمانی كوتاه اطالعات زیادی را انتقال می دهد 
و همچنین منجر به سرگرمی مخاطبان شده و اگر درست طراحی و ساخته شود 

توجه مخاطبان را به خود جلب می كند.
واسط کاربری موبایل: همان قدر كه ظاهر و واسط كاربری سایت مهم است، 
طراحی و ظاهر سایت بر روی موبایل هم اهمیت دارد چراكه كاربران در عصر حاضر 

بیشتر از گوشی های موبایل خود استفاده می كنند.
کارکنان و اعضای شرکت: هیچ كس یك كسب وكار را بهتر از اعضایی كه به 
خوبی آموزش دیده باشند معرفی نمی كند. هیچ رسانه ای نمی تواند جایگزین تجربه ای 

شود كه مشتریان در تعامل مستقیم با اعضای شركت خواهند داشت.
تبلیغات پرینتی: تبلیغات پرینتی می تواند شامل بیلبورد، آگهی، پوستر و هر نوع 
تبلیغ دیگری باشد. در این موارد هم یکپارچگی و پیام مناسب را مدنظر قرار دهید.
تبلیغات در رسانه های جمعی: رسانه های جمعی از نظر دسترسی به مخاطبان 
وضعیت بســیار خوبی دارد و تبلیغات در آن بازخورد مناسبی خواهد داشت.این 
فهرســت، فهرست تکمیل شده كمپین بازاریابی 36۰ درجه نیست، بنابر اهداف، 
بودجه، استراتژی بازاریابی و نوعی پیامی كه می خواهید به مخاطبان خود برسانید 

ممکن است مواردی به این لیست اضافه یا از آن حذف شود.
در آخر باید گفت كمپین های تبلیغاتی به عنوان جزئی از برنامه بازاریابی استراتژیك 
از اهمیت باالیی برخوردارند، اما برای آنکه هدف كمپین محقق شود الزم است تمام 

جوانب در نظر گرفته شده و تحقیقات الزم به طور كامل صورت پذیرد.
گردآوری: محبوبه شکوهی فر- كمیته مشورتی روابط عمومی و تبلیغات 
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 طرحی ملی برای به حداقل رساندن
»مطالبات وصول نشده« در نظام بانکی

 28 بانک دولتی و خصوصی 
به رتبه بندی مشتریان دعوت شدند

مدیرعامل مركز ملی رتبه بندی اتاق ایران با ارســال نامه های مجزایی برای ۲8 
بانك دولتی و خصوصی خبر از آمادگی این مركز برای رتبه بندی فعاالن اقتصادی 

و مشتریان بانك ها داد 
یکی از بزرگترین مشکالتی كه در سال های اخیر نظام بانکی با آن درگیر بوده و 
مفاسد اقتصادی بسیاری را ایجاد كرده، ریسك نکول اشخاص حقیقی و حقوقی در 
بازپرداخت تسهیالت دریافتی یا به عبارت بهتر »مطالبات وصول نشده« است. درواقع 
بسیاری از افرادی كه صالحیت دریافت تسهیالت یا توان بازپرداخت را ندارند، یا توان 
بازپرداخــت ندارند و یا اصال قصدی برای بازگرداندن وجوه دریافتی وجود ندارد با 
استفاده از روش های بعضاً غیرقانونی منابع قابل توجهی را از بانك ها دریافت می كنند. 
با نگاهی گذرا به صورت های مالی بیشتر بانك ها، سنگینی این بخش به خوبی 
قابل مشاهده است و اكنون این میزان در كل نظام بانکی، تبدیل به معضلی جدی 
و رقم بســیار بزرگی شده است. این در حالی اســت كه در بسیاری از كشورهای 
توسعه یافته دنیا تسهیالت تنها زمانی به اشخاص حقیقی و حقوقی داده می شود 
كه اعتبار فرد ســنجیده شده باشد. به عبارت دیگر، در این كشورها تمام بنگاه های 
اقتصادی و افراد رتبه بندی شده و با توجه به رتبه، اعتبار آن ها و میزان قابل اعتماد 

بودنشان ارزیابی می شود.
همچنین یکی دیگر از مشکالت كنونی در نظام بانکی كه مشکالت بسیاری را برای 
مشتریان به وجود آورده است، موسسات مالی هستند كه سپرده های مردم را گرفته 
و توان بازپرداخت اصل و ســود سپرده های مردم را ندارند، با رتبه بندی بنگاه های 
اقتصادی، مردم می توانند رتبه اعتباری این گونه مؤسسات را مشاهده و بررسی كرده 

و امنیت سپرده های خود را حفظ كنند.
پیش از این، در ایران هیچ مركزی برای رتبه بندی بنگاه های اقتصادی وجود نداشت 
و همواره كمبود این مؤسســات در بخش های مختلف اقتصاد كشورمان احساس 
می شــد، اما در چند سال اخیر با تصویب قانون مجلس شورای اسالمی اتاق ایران 
مکلف به رتبه بندی فعاالن اقتصادی گردید و اتاق برای اجرای كامل قانون اقدام به 
ایجاد مركز ملی رتبه بندی فعاالن اقتصادی نمود. اكنون چند سال است كه مركز 
ملی رتبه بندی فعالیت خود را آغاز نموده است و پس از مطالعات گسترده و تعیین 
شاخص های ارزیابی با كمك مراكز تخصصی و بر اساس مدل های متعارف بین المللی، 
آمادگی الزم را برای رتبه بندی بنگاه های اقتصادی و مشتریان بانکی اخذ كرده است.

در این راستا و در آخرین اقدام، مدیرعامل مركز ملی رتبه بندی اتاق ایران با ارسال 
نامه هایی به ۲8 بانك دولتی و خصوصی خبر از آمادگی این مركز برای رتبه بندی 

فعاالن اقتصادی و مشتریان بانك ها داده است.
ایمن اهلل فرهادی با اشاره به لزوم اجرای این طرح ملی گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و كشاورزی ایران در راستای ارتقای شفاف سازی عرصه اقتصادی كشور بیش از 
یك دهه است كه رتبه بندی فعاالن اقتصادی را با مطالعات تطبیقی خارجی و داخلی 
بر اساس تکالیف متعدد قانونی مجلس شورای اسالمی اجرایی كرده و ضمن فراهم 
كردن زیرساخت های الزم، مركز ملی رتبه بندی را در سال ۱396 به عنوان تنها نهاد 
ملی رگوالتوری حوزه رتبه بندی تأسیس شده و با طراحی الگوی بومی رتبه بندی 

بنگاهی، ارزیابی بیش از ۱۷۰۰ بنگاه  اقتصادی را انجام داده است.
وی افزود: پژوهش ها و تجارب جهانی بر این نکته تأكید دارند كه یکی از مهم ترین 
عوامل مؤثر بر كاهش میزان ریسك های اعتباری مشتریان بانکی و هزینه های مرتبط با 
امر اعتبارسنجی متقاضیان حوزه بانکی، بهره مندی از نظام رتبه بندی فعاالن اقتصادی 
است. بنابراین، استقرار این سیستم عالوه بر مدیریت ریسك حوزه بانکی منجر به 
توسعه شــفافیت و رقابت پذیری، ایجاد تمایز میان بنگاه های واقعی و غیرواقعی، 
اعتماد آفرینی برای ذینفعان و سرمایه گذاران و حذف ویژه خواری از اقتصاد خواهد شد.

به گفته فرهادی، مركز ملی رتبه بندی اتاق ایران آمادگی دارد برای ارتقای اقتصاد 
كشور و كمك به مدیران ارشد نظام بانکی، ظرفیت های علمی و تجربی حاصله را 
با رتبه بندی مشتریان حقوقی بانك ها دراختیار قرار دهد و با ارائه مدل رتبه بندی 

مورد تایید نهادهای بین المللی نظام بانکی را یاری كند.



بسمه تعالی
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این نشریه بر اساس سیاست های باالد ستی اتاق بازرگانی ایران 
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مطلوب د ر كیوسک های مطبوعاتی نیز توزیع می گرد د .
این نشریه ضمن ارتباط د وسویه و مستقیم میان اعضاء و اتاق ایران، زمینه انعکاس نظرات د ید گاه های 

نخبگان اقتصاد ی و صاحبنظران را فراهم می آورد .
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