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رهبللر معظللم انقالب اسللالمی در 
پیامی به مناسللبت آغاز سللال ۱398 
هجری شمسللی، با تبریک عید نوروز 
و میالد مسللعود امیرمؤمنان حضرت 
علی علیه السللالم به هم میهنان عزیز 
و به ویژه خانواده های معظم شهیدان 
و جانبازان، و با آرزوی سللالی توأم با 
شللادی، سعادت، سللالمت جسمی و 
توفیقات روزافزون مادی و معنوی برای 
ملت ایران، سال جدید را سال »رونق 

تولید« نامگذاری كردند.
حضرت آیت اهلل خامنلله ای در ارزیابی 
سللال 9۷، آن را سالی پُر ماجرا خواندند 
و خاطرنشللان كردند: دشللمنان در این 
سال نقشه های زیادی برای ایران كشیده 
بودنللد، اما ملت ایران بلله معنی واقعی 
خوش درخشید و با صالبت و بصیرت و 
با همت جوانان، آن نقشه ها را خنثی كرد.
رهبللر انقالب اسللالمی واكنش مردم 
بلله تحریم های شللدید آمریللکا و اروپا 
را در عرصه هللای سیاسللی و اقتصادی 
واكنشللی محکم و مقتدرانه برشمردند 
و افزودند: در عرصه سیاسللی مظهر این 
واكنش راهپیمایللی عظیم ۲۲ بهمن و 
موضع گیری ها مردم در طول سال بود و 
در عرصه تقابل اقتصادی نیز با »افزایش 
ابتللکارات علمللی و فنللی«، »افزایللش 
دانش بنیان«،  چشللمگیر شللركت های 
»افزایللش تولیدات زیربنایی و اساسللِی 
داخلللی مانند افتتاح فازهای متعدد گاز 
جنوب كشللور و افتتاح پاالیشگاه بزرگ 
بندرعبللاس«، ملت ایران توانسللت در 
مقابل دشمنی و خباثت دشمنان، قدرت 
و هیبت و عظمت خود را نشللان دهد و 
آبروی ملللت و انقالب و نظام جمهوری 

اسالمی افزایش پیدا كرد.
ایشللان در ادامه مشکل اساسی كشور 
را همچنان مشللکل اقتصادی دانستند 
و با اشاره به افزایش مشکالت معیشتی 
مردم در ماه های اخیر، گفتند: بخشللی 
از این مشکالت مربوط به مدیریت های 
نارسا در زمینه مسللائل اقتصادی است 
كه حتماً باید جبران شود، البته برنامه ها 

 پیام نوروزی به مناسبت
آغاز سال ۱۳۹۸



و تدابیری اندیشللیده شده است كه این 
تدابیر باید در طول سللال جدید به ثمر 
بنشیند و مردم آثار آن را احساس كنند.

 حضللرت آیت اهلل خامنلله ای با تأكید 
مجدد بر اینکه اولویت و مسللأله فوری 
و جدی كشور، مسللأله اقتصاد است، از 
»كاهش ارزش پول ملی« »قدرت خرید 
مردم« و »كللم كاری و یا تعطیل بعضی 
كارخانجللات« به عنوان مشللکالت مهم 
اقتصاد كشور یاد و تأكید كردند: بر اساس 
مطالعه و همچنین نظرات كارشناسان، 
كلید حل همه این مشللکالت »توسعه 

تولید ملی« است.
 رهبللر انقالب اسللالمی با اشللاره به 
استقبال مردم از شللعار سال 9۷ یعنی 
»حمایللت از كاالی ایرانی« و آثار مثبت 
آن، افزودند: امسللال، مسللأله محوری و 
اصلی، مسللأله »تولید« اسللت، زیرا اگر 
تولید جریان یابد، هم مشکالت معیشتی 
و اشللتغال حل می شللود، هللم موجب 
استغنای كشللور از بیگانگان و دشمنان 
خواهد شد و حتی می تواند مشکل ارزش 
پول ملی را تا حدود زیادی برطرف كند، 
بنابراین من شعار امسال را »رونق تولید« 

قرار دادم.
 حضرت آیللت اهلل خامنلله ای همگان 
را به تالش برای رونق تولید در كشللور 
فراخواندنللد و ابراز امیللدواری كردند با 
گسترش چشمگیر و محسوس این تالش 
در طول سال، مشکل اقتصادی در مسیر 

حل شدن قرار بگیرد.
ایشان با درود به ارواح مطهر امام راحل 
و شهیدان سرافراز، و با سالم به پیشگاه 
حضرت ولی عصر)عج(، دعای آن بزرگوار 
و سعادت ملت ایران و همه ملت هایی كه 
نوروز را گرامی می دارند، از خداوند متعال 

مسألت كردند.
متن كامل پیام ایشان درباره رونق تولید 

داخلی به شرح زیر است:

بسم  اهللّ  الّرحمن  الّرحیم
یا مقلّب القلوب و االبصار یا مدبّر اللّیل 
و الّنهار یا محّول الحول و االحوال حّول 

حالنا الی احسن الحال.
خدا را شکرگزارم كه مقّدر فرمود امسال 
 هم عید نللوروز را كه با میالد مسللعود 
امیرمؤمنان و مللوالی مّتقیان همزمان 
شده اسللت، به ملّت عزیز ایران تبریک 
عرض كنللم؛ عیدتان مبارک هم میهنان 

عزیز! امیدوارم همه  شللما با سعادت، با 
سالمت جسمی، با دل شاد و با توفیقات 
روزافزون ماّدی و معنوی ان شللاءاهلل این 
سللال جدید را بگذرانیللد. تبریک ویژه 
عرض می كنم به خانواده  معّظم شهیدان 
و به جانبازان عزیز و خانواده های آنها، و 
درود فراوان می فرستم به روح مطّهر امام 

بزرگوار و ارواح مطّهر شهیدان.
سللال پُرماجرایی را گذراندیم. در این 
سالی كه گذشللت، ملّت ایران به معنی 
واقعی خوش درخشید. دشمنان نقشه ها 
كشیده بودند، نقشه ها داشتند برای ملّت 
ایران. صالبت ملّت و بصیرت ملّت و هّمت 
جوانان، نقشلله های دشللمنان را خنثی 
كللرد. در مقابِل تحریم های شللدید و به 
قول خودشان بی سللابقه  آمریکا و اروپا، 
ملّت ایران، هم در عرصه  سیاسللی، هم 
در عرصلله ِ اقتصادی یک واكنش محکم 

و مقتدرانه ای از خود نشان داد.
در عرصه  سیاسللی، مظهر این واكنش 
راه پیمایللی عظیم بیسللت ودّوم بهمن و 
موضع گیری های مردم در طول ماه های 
این سللال بود. مظهر موضع گیرِی تقابل 
اقتصللادی، ]عبللارت اسللت از[ افزایش 
ابتکارات علمی و فّنی، افزایش چشمگیر 
شركت های دانش بنیان، افزایش تولیدات 
زیربنایی و اساسللی داخلی كه از جمله 
همین چند روز قبل از این، افتتاح فازهای 
متعللّدد گاز جنوب كشللور و قبل از آن، 
افتتاح پاالیشللگاه بزرگ بندرعّباس و از 
این قبیل كارهایی كه انجام گرفته، بود. 
بنابراین ملّت در مقابل دشمنِی دشمنان 
و خباثت دشمنان توانست قدرت خود، 
هیبت خود، و عظمت خود را نشان بدهد 
و آبللروی ملّت ما و آبللروی انقالب ما و 
آبروی نظام جمهوری اسالمی ما بحمداهلل 

افزایش پیدا كرد.
مشکل اساسی كشور، همچنان مشکل 
اقتصادی است؛ بخصوص در این ماه های 
اخیر، مشللکالت معیشللتی مردم زیاد 
شللد. بخشللی از اینها مربوط اسللت به 
مدیریت های نارسللا در زمینه  مسللائل 
اقتصادی كه اینها حتماً بایستی جبران 
بشللود. برنامه هایی وجود دارد، تدابیری 
اندیشللیده شده كه ان شاءاهلل این تدابیر 
در طول سللال جاری، سالی كه امروز از 
این لحظه شللروع می شود - سال 98 - 
بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را 
احساس بکنند. آنچه من عرض می كنم، 

این است كه مسأله  فوری كشور و مسأله  
جّدی كشور و اولویّت كشور فعاًل مسأله  
»اقتصاد« است. در مسأله  اقتصاد مسائلی 
كه داریم زیاد است: بحث كاهش ارزش 
پول ملّی یک مسللأله  مهم است، بحث 
قللدرت خرید مردم همیللن جور، بحث 
مشللکل كارخانجات و كم كاری و احیاناً 
تعطیللل بعضللی از كارخانجللات از این 
قبیل اسللت. اینها مشکالت است. آنچه 
من مطالعه كردم و از نظر كارشللناس ها 
اسللتفاده كردم، كلید این همه، عبارت 

است از »توسعه  تولید ملّی.«
سال 9۷ را ما سال »حمایت از كاالی 
ایرانی« اعللالم كردیم. نمی توانم بگویم 
كه این شللعار به طور كامل عملی شد، 
اّما می توانم بگویم این شللعار به صورت 
وسللیعی مورد توّجه قللرار گرفت و در 
بسللیاری از موارد، این شللعار از سوی 
مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل 
شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. 
امسللال مسللأله  »تولید« مطرح است. 
می خواهم مسأله  تولید را به عنوان محور 
فّعالّیت قرار بدهم. مقصود خود از تولید 
را ان شللاءاهلل در سخنرانی روز اّول سال 
توضیللح خواهم داد كه منظور از تولید 
چیست. تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، 
هم می تواند مشکالت معیشتی را حل 
كند، هم می تواند اسللتغنای كشللور از 
بیگانگان و دشمنان را تأمین كند، هم 
می تواند مشکل اشتغال را برطرف كند، 
هم حّتی می تواند مشللکل ارزش پول 
ملّللی را تا حدود زیللادی برطرف كند. 
لذاسللت كه مسللأله  تولید به نظر من 
مسأله  محوری امسال است؛ لذا من شعار 
را امسال این قرار دادم: »رونق تولید«. 
باید همه تالش كنند تولید در كشللور 
رونق پیدا كند. از اّول سال تا آخر سال 
ان شاءاهلل این معنا به صورت چشمگیری 
در كشور محسوس باشد. اگر این ]طور[ 
شد، امیدواریم كه ان شاءاهلل حّل مشکل 

اقتصادی راه بیفتد.
سللالم و صلوات و درود قلبی خودم را 
به پیشگاه ولیّ عصر )ارواحنا فداه( عرض 
می كنم و دعای آن بزرگوار را برای شما 
ملّت عزیز مسللألت می كنم و سللعادت 
ملّت ایران و همه  ملّت هایی كه نوروز را 
گرامی می دارند، از خدای متعال مسألت 

می كنم.
والّسالم علیکم  و رحمه اهلل  وبركاته



فروردین 1398
دوره جدید
شماره 122

6

انتخاب سردبیر
رونق تولید
یادداشت

چشم انداز 98

زخم های ایران
تهران- بغداد
نظام اداری

بازارها
ناسیونالیسم جدید

آینده دالر
نگاه سوئدی

سللاختار اقتصاد ایران گونلله اي آرایش 
یافته كه میزان درآمدهاي ارزي به مثابه 
یک متغیر بنیادیللن و غیرقابل جایگزین 
بللراي پایللداري و تللاب آوري آن در برابر 
شللوک هاي داخلي و خارجي شده است. 
ایران با اسللتفاده از درآمدهاي ارزي خود 
است كه مي تواند تعادل در باالترین سطح 
دراقتصاد را ایجاد كند و مانع از تاب آوري 
اجزاي آن شود. براي روشن شدن بیشتر 
اهمیللت درآمد ارزي در پایداري و تعادل 
بخشللي درآمد ارزي یادآور مي شویم كه 
ایران سللاالنه رقمي معللادل 6۰ میلیارد 
دالر به طور متوسللط بایللد كاال وارد كند 
تللا بخش هاي مختلف اقتصللاد در همین 
اندازه اي موجود نیز رشللد را تجربه كند. 
تجللارت خارجي ایران تا روزي كه جریان 
صادرات نفت و فرآورده هاي پتروشیمي و 
فوالد و میعانات گازي برقرار اسللت ادامه 
دارد و هرمیزان كه از حجم صادرات نفت 
خام، فرآورده هاي پتروشیمي و دو كاالي 
اصلي صادراتي كاسللته شللود بر جریان 
واردات اثللر منفي دارد. عالوه بر این نهاد 
دولللت بدون درآمدهللاي ارزي نمي تواند 
مخارج خود و هزینه هاي اداره كشللور را 
دست كم تا نیرومند شدن اقتصاد داخلي 
از محل دیگري تامیللن كند. دولت براي 
تامین كاركنان خود و براي تامین برخي 
نیازهاي اساسي مثل بهداشت و درمان و 
امنیت داخلي وخارجي نیاز به درآمد ارزي 
دارد. سازوكار اینگونه است كه دولت منابع 
ارزي خود از محل صادرات نفت خام را به 
بانک مركزي مي فروشد و بانک مركزي نیز 
آن را متقاضیللان ارز به ویژه بازرگانان به 
ریال مي فروشللد و ریال را نزد خزانه داري 
كل كشللور مي گللذارد و هزینه هاي خود 
را از ایللن محل برمللي دارد. حاال اما ایران 
از اوایل سللال ۱39۷ بللراي دومین بار با 
تحریم اقتصادي اقتصادي گسترده آمریکا 
مواجه شللده است. رهبري كاخ سفید كه 
اكنون دراختیار یک گروه تندرو قرار دارد 
از زمستان ۱396 بر طبل خروج از پیمان 
بین المللللي برجللام كوبیللد و تاكید كرد 
با خللروج آمریکا از این پیمان بازگشللت 

تحریم هاي سست و لغو شده حتمي است. 
این اتفاق در سللال گذشته رخ داده است 
و آمریکایي ها بدون هیللچ پنهان كاري با 
صراحت اعالم كرده اند تخاصم و درگیري 
غیرنظامي با ایران به ویژه درحوزه اقتصاد 
را هللر روز افزون تر كللرده و از اندازه هاي 
تحریم سال هاي ۱39۱ تا ۱39۲ نیز فراتر 
خواهنللد رفت. به این ترتیب احتمال این 
وجود دارد كه بللا تمدید نکردن معافیت 
خرید نفت ایران براي برخي از كشورهاي 
اصلي خریدار نفت ایران مثل كره جنوبي، 
ژاپن، چین و هند درآمدهاي ارزي ایران را 
با محدودیت بیشتري مواجه كنند. مدیران 
ارشللد سیاسللي و اقتصادي ایران با قبول 
این توانایي آمریللکا كه مي تواند صادرات 
نفت ایران را تا اندازه قابل اعتنایي كاهش 
دهد همواره از اینکه این كشور نمي تواند 
صادرات ایران را صفركند سخن مي گویند. 
ایللران در چنین وضعیتي بللراي افزایش 
درآمللد ارزي و تامیللن كاالهاي موردنیاز 
خللود مثل برنج، چللاي، روغن نباتي، بذر 
و كود و سللم و نهاده هللاي دامي كه عدد 
قابل توجهي است و همچنین براي تامین 
مواد اولیه و كاالهاي سرمایه اي مورد نیاز 
تولید صنعتي و حتي ادامه فعالیت برخي 
بخش هللاي خدماتي و نیللز مهم تر از آنها 
تامین حقللوق و كاركنان خود باید محل 
تازه اي براي تامین درآمد ارزي پیدا كند. 
بدیهي اسللت در این وضعیت نامساعدي 
كه تشللدید تحریم ها براي صادرات نفت 
و انتقللال درآمد ارزي حاصللل از آن باید 
راه صادرات سایر كاالها باز شود. رهبران 
سیاسي و اقتصادي ایران دراین مسیر راه 
توسللعه صادرات به كشورهاي همسایه را 
راه ممکن تر و قابل دسللترس تر تشخیص 
داده اند. بررسي از سر اشاره نشان مي دهد 
كشورهاي همسایه ایران مي توانند محل 
صللادرات ایللران و در نتیجه محل درآمد 
ارزي ایران باشللند. معاونت بررسللي هاي 
اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي 
بلله عملکرد ایللران تجارت با ۱4 كشللور 
همسللایه از ابتداي سال تا انتهاي دي ماه 
۱39۷ را زیر ذره بین برده و نتیجه گیري 
كرده است ایران در مدت یادشده توانسته 
 ۲۰ میلیللارد و 6/۲ میلیللون دالر كاال به
۱4 كشور همسایه خود صادر كند. حجم 
این كاالها ۵۰ میلیون و 4۷۰ هزار تن بوده 
است. در برابر این میزان كاالي صادرشده 
اما ایران در ایللن مدت 9 میلیارد و 36۱ 

میلیون دالر از این كشللورها به ایران وارد 
شللده كه وزن آن 6 میلیون و 8۲۱ هزار 
تن اسللت. ایللن آمارها نشللان مي دهد با 
وجود عدم احتسللاب صادرات نفتي ایران 
به كشللورهاي همسللایه، تغییللر مثبتي 
در وضعیت ایران با برخي از كشللورهاي 
همسللایه به ویژه عراق حاصل شده است. 
براسللاس گزارش پیش رو، تللراز تجاري 
ایران با ۱4 كشور مورد بررسي مثبت ۱۱ 
میلیارد و ۲4۱ میلیون دالر است. از میان 
این ۱4 كشللور، عراق داراي باالترین تراز 
تجاري مثبت است و تجارت با این كشور، 
منافللع ایران را از این بازار تامین مي كند. 
همچنین تراز تجاري ایران تنها با امارات، 
تركیه و روسللیه منفي است كه در میان 
آنها، بیشللترین كسللري تجاري با روسیه 

رقم خورده است.
تصویر ۱۰ ماهه تجارت خارجي ایران با 
عراق نشان مي دهد صادرات ایران به عراق 
از ابتداي امسال تا انتهاي دي ماه ۷ میلیارد 
و ۵۱۵ میلیون دالر بوده؛ در صورتیکه تنها 
۵۱ میلیون دالر كاال از عراق وارد ایران شده 
است. بنابراین تراز تجاري ۷ میلیارد و 464 
میلیون دالري در تجارت ۱۰ ماهه ایران و 
عراق رقم خورده اسللت. حجم صادرات به 
عللراق نیز وزني معادل ۱6 میلیون و ۷۵۰ 
هزار تن دارد. اما واردات از این كشللور 63 
هزار تن بوده است. واقعیت هاي اقتصادي 
كشورهاي همسایه نشللان مي دهد ایران 
بیشترین امیدش براي كسب درآمد ارزي 
یا دسللت كم براي تامین كاالهاي اساسي 
به بازار عراق اسللت. این گونه شللده است 
كلله رویاي تجارت ۲۰ میلیللارد دالري با 
عللراق در ذهن و جان مدیران سیاسللي و 
اقتصادي و همچنین بخش خصوصي ایران 
شللکل گرفته است. در همین سه ماه تازه 
سللپري شده و بیشللتر از هر چیز به امید 
پوشللاند لباس عمل بر تللن این رویا بوده 
و هسللت كه حسن روحاني به عراق رفت 
و عادل عبدالمهدي نخسللت وزیر عراق به 
ایللران آمد. آنهایي كه به اقتصاد سیاسللي 
ایللران عالقه مندنللد و آنهایللي كه ذینفع 
هسللتند به چشللم دیدند كه در روزهاي 
نیملله تعطیل ایران چگونلله ده ها بازرگان 
ایراني بلله اتاق بازرگاني ایران آمدند تا در 
همایش تجاري ایران و عراق حاضر باشند 
و بللا همتاهاي عراقللي خود به گفت وگو و 
بحث بنشللینند. به نظر مي رسد مجموعه 
شللرایط سیاسللت خارجللي و توانایي ها و 

تجارت باعراق از رویا تا الزام 
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محمد عرب محمدی|
میهن دوستی و دیدن پیشرفت سرزمین احساس 
غریبی است كه در میانسالی در ذهن و جان آدمی 
ریشلله می دواند و هرچه جلوتر مللی رود پایدارتر 
می شود. هر آدمی به میزانی كه سرزمینش را دوست 
دارد از اینکه ببیند میهن و كشورش در مقام مقایسه 
با جامعه های دیگر در پله های باالتر ایستاده است 
و روزگارش بهتر از دیگران اسللت احساس خرمی 
و خوشللبختی می كند. از سوی دیگر و در مسیر 
واژگونه نیز اگر بشنویم و ببینیم كه ایران از دیگر 
كشورها در هر عرصه ای عقب افتاده است ناراحت 
و اندوهگین می شود. مدیران و رهبران جامعه ها با 
درک دقیق از این احسللاس آدمی است كه راه را 
برای میهن دوستی مثبت هموار می كنند تا از این 
نیروی مرموز برای پیشرفت بیشتر كمک بگیرند. 
میهن دوستی مثبت می تواند یک نیروی قابل اعتنا 
و پایدار برای توسللعه یافتگی باشد واین چنین نیز 
شده است. شوربختانه سال هایی است كه ایرانیان 
به هر دلیل در مقایسه خود با سایر ملت ها احساس 
پیروزی و سللرافرازی نمی كننللد و این مقوله به 
ویژه در حوزه اقتصللاد و زیرمجموعه هایش نمود 

بیشتری دارد.
اقتصاد ایران سال هایی است كه رنجور و ناتوان 
شده و این را آمارهای ارائه شده نهادهای بین المللی 
نیز نشان می دهند. برآوردهای صندوق بین المللی 
پول نشللان می دهد، سهم ایران از اقتصاد جهانی 
در سللال ۲۰۱8 كاهش یافتلله و از ۱/۲8 درصد 
در سللال ۲۰۱۷ به ۱/۱9 درصد رسللیده است و 
در سال ۲۰۱9 بیشللتر كاهش خواهد یافت و به 
۱/۰8 درصد خواهد رسید. آیا صندوق بین المللی 
پول پیشگویی می كند یا براساس واقعیت ها آمار 
می دهد؟ به نظر می رسد كسی تردیدی ندارد كه 
این نهاد بین المللی با استفاده از روش های علمی و 
بر پایه آمارهایی كه به احتمال باال از سوی نهادهای 
تولید آمار دركشورهای گوناگون می گیرد به این 
شللاخص ها دسترسللی پیدا كرده و آنها را منتشر 
می كند. در حالیکه ایران نیز به صندوق بین المللی 
پول آمار می دهد اما ایللن آمار در اختیار ایرانیان 
قرار نمی گیرد و اقتصاددانان ایرانی باید گمانه زنی 
كنند. به هرحال و بر اساس اطالعات این صندوق، 
اگللر نرخ میانگین هر دالر برای امسللال را 8۰۰۰ 
تومان لحاظ كنیم تولید ناخالص داخلی ایران به 
عدد 3۰4 میلیارد دالر می رسد كه نشان می دهد 
اقتصاد ایران در سللال ۱398 نسللبت به پارسال 
33درصد كوچکتر می شود. صندوق بین المللی پول 
در جدیدترین گزارش خود به بررسی ۱۲ شاخص 
اقتصادی ایران پرداخته و از كاهش سهم ایران از 
اقتصاد جهان، افزایش بدهی ناخالص دولت، منفی 
شللدن رشد واردات و صادرات، افزایش نرخ تورم و 

بیکاری، افزایش سرمایه گذاری و پس اندازهای ملی 
و كاهش درآمدها و مخارج دولت خبر داده است.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال 
۲۰۱8 به منفی 3/9 )3/9۲8-( درصد كاهش یافته 
است. صندوق رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را  

3/۷ )3/۷3۲( درصد اعالم كرده است. 
كاهش رشد تولید صنعتی به افزایش نرخ بیکاری، 
كاهش رشد بخش كشاورزی به رشد واردات برخی 
مواد غذایی و نهاده های دامی وكاهش رشد بخش 
خدمات به بیکاری گسترده در فعالیت های خدماتی 
منجر خواهد شللد. رشللد منفی ۱۰ درصدی در 
دوسللال۱39۷ و  ۱398 با توجه به رشد جمعیت 
۱/۵ درصدی بلله طور میانگین معنایش كوچک 
شدن كیک تولید ملی و فقیرتر شدن ۱3 درصدی 
شهروندان ایرانی است. این رخداد ناراحت كننده 
برگشت موج منفی به اقتصاد ملی ایران پیامدهای 
ژرف و گسللترده ای برجللای خواهد گذاشللت و 
پیامدهای داخلی و خارجی كاهش رشد اقتصادی 
دامللان جامعه ایرانی را به این زودی رها نمی كند. 
پیامد رشد منفی ۱۰ درصدی در داخل به گسترش 
فقر و تهیدستی در میان حقوق و مزدبگیران منجر 
می شللود. همان طور كه تجربه سال های ۱39۱ و 
۱39۲ نشللان داد رشللد منفی اقتصادی و شتاب 
گرفتللن نرخ تورم به ازدسللت دادن قدرت خرید 
شهروندان درسطحی گسترده منجرشده و بر دامنه 
و ژرفای ركود فعلی می افزاید. گسترش تهیدستان 
و اضافه شدن برلشگر بیکاران فعلی به ویژه اینکه 
اكثریت بیکران را تحصیلکرده ها تشکیل می دهند 
و توزیع نابهینلله درآمدها درداخل براندازه و ابعاد 
نابرابری های اجتماعی می افزاید و خشم فروخفته 
كسللانی كه احساس می كنند تحقیر شده اند آرام 

آرام از دل ها بیرون خواهد زد.
كاهش رشللد تولید ناخالص داخلی با توجه به 
تشدید تحریم ها به نظر می رسد درمناسبات رقابتی 
ایران با كشللوری مثل عربستان شرایط را به زیان 
ایران خواهد كرد. رشللد اقتصادی عربستان در دو 
سللالی كه ایران با رشد منفی ۱۰ درصدی مواجه 
است دست كم ۵درصد پیش بینی می شود. این دو 
عدد نشان می دهد ایران در این دو سال ۱۵ درصد 
ضعیف تر از عربستان عمل می كند. با توجه به ذخایر 
ارزی بزرگ عربستان در مقایسه با ذخایر ارزی ایران 
وضعیت رقابتی به زیان ایران خواهد شللد. در این 
وضعیت كدام كشور توانایی كمک بیشتر به متحدان 
منطقه ای خود را دارد؟ در حالیکه عربستان جمعیت 
به مراتب كمتری دارد و موقعیت درآمد سرانه اش 
در برابر ایران قابل مقایسه نیست كدام كشور، ایران 
یا عربستان درجذب كشورهای منطقه كامیاب تر 
خواهد بود و تاب آوری كدام كشور در صورت ادامه 

خصومت فعلی بیشتر است.

کاش عددها چیز دیگری نشان می دادند بضاعت اقتصاد ایران، صادرات به عراق 
را یک الزام اجتناب ناپذیر كرده اسللت. 
ایران باید رویاي ۲۰ میلیارد تجارت با 
عللراق با محوریت توسللعه صادرات به 
عراق را بیللش از پیش جدي بگیرد و 
موانع و محدودیت هاي این راه را دوباره 
بازشناسایي كرده و از هرگونه سستي و 
ساده انگاري دوري كند. در این روزگاري 
كلله داریم و با توجلله به اوج خصومت 
آمریکا علیه ایران و تابعیت كشورهاي 
دیگللر از خواسللت و اراده آمریللکا در 
همراهي با تحریم ایللران و با توجه به 
سللطح و عمق بازار سللایر كشورهاي 
همسللایه حاال دیگر بازار عراق را باید 
با همه توان شللناخت و در آن فعالیت 
كرد. اما این كار آساني نیست. یادمان 
باشد سطح صادرات ایران به عراق پس 
از جهش نخسللت دهه منتهي به سال 
۱39۷ با رشللدهاي اندک در سال هاي 
آخر مواجه شده است. این ارقام و اعداد 
بلله اضافه میزان نفوذ سیاسللي آمریکا 
درعراق و احتمال زیر ضرب قرار دادن 
دولت عراق براي دور كردن ایران از بازار 
عراق نشان مي دهد كار سختي در پیش 
است. در حال حاضر عربستان به مثابه 
رقیللب اصلي منطقه اي ایللران به ویژه 
در بستر یارگیري از كشورهاي منطقه 
نیز بیش از پیش به عراق نزدیک شده 
اسللت و احتمال اینکه بتواند راه نفوذ 
ایران بلله عراق را در هر زمینه به ویژه 
در زمینه توسعه صادرات ایران را تنگ 
كند وجود دارد. ایران باید در مناسبات 
خود با عراق نیز رفتاري بسیار سنجیده 
داشللته باشللد تا نیروهللاي ضدایراني 
مسللتقر در عراق نتوانند به بهانه هاي 
گوناگللون راه صادرات ایران به عراق را 
ببندند. بازرگانان ایراني كه با محدودیت 
تجارت با دیگر كشللورها مواجه شده و 
حاال چشم به بازار عراق دوخته اند نیز 
باید توجه كنند هرگونه تجارت ناسالم و 
هرگونه تجارت زودبازده درعراق با كنار 
گذاردن آداب تجارت مي تواند راه باقي 
مانللده امید براي ارزآوري و تامین كاال 
در وضعیت پیچیده امروز را مسدود كند 
و ایران در وضعیتي نیسللت كه در این 
باره سستي و ساده انگاري كند. توسعه 
صللادرات به عراق و رویاي ۲۰ میلیارد 
دالري به عراق را باید حاال یک رخداد 
بسللیار الزامي تلقي كللرد. باید یادمان 
باشد این راه بازشده را نباید به سادگي 
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كاش روزهایللی را در ایران ارجمند می دیدیم 
كه هر ثانیه آن شللادی بخش و نشللاط آفرین و 
امیدواركننده بود و از نیروی این شللادی و امید 
چرخ های جامعه پرشتاب تر و سریع تر می چرخید. 
شللوربختانه اما چنین نیسللت و جامعه ایرانی 
گرفتاری هایی دارد كه راه را بر شللادی بسته و 
دروازه هللای اندوه و ناامیدی را باز كرده اسللت. 
این گرفتاری های ایران البته از جنس سیاست 
داخلی و سیاست خارجی است كه سایه سنگین 
آنها در فعالیت های اقتصادی، حوزه اجتماعی و 
حوزه فرهنگ احسللاس می شود. این گونه شده 
اسللت كه ایران گرانسللنگ به چشللم می بیند 
شهروندانش با بدترین وضعیت مواجه شده و با 
همه نیروی خود می خواهند در موقعیت بهتری 
قرار گیرند. در حالیکه نظام سیاسللی آمریکا به 
مثابه یکی از مهیب ترین نیروهای بشری موجود 
با اكثریت كشورهای جهان دادوستد سیاسی و 
اقتصادی دارد و اكثریت كشورهای جهان از بازار 
بزرگ مصرفی این كشور استفاده و با استفاده از 
تکنولوژی روزآمد اختراع و تولید شده در آمریکا 
روزگار بهتری را می بینند اما ایران با این كشور 
در شللرایط مخاصمه ای پایان ناپذیر قرار گرفته 
اسللت. نظام سیاسللی ایران اما عالوه بر اینکه با 
نظام سیاسللی آمریکا در شللرایط نبرد بی پایان 
قرار گرفته است به دلیل باورهایش به آرمان های 
قانون اساسی و انقالب اسالمی روزهایی را تجربه 
می كند كه در آن با بیشتر كشورهای همسایه و 
كمی دورتر در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار 
دارد و یا حتی با برخی از آنها در موقعیت نبردهای 
چندسویه قرار دارد. به طور مثال مناسبات ایران 
با عربستان، با امارات متحده، با بحرین، با كویت 
كه كشورهای حاشیه خلیج فارس هستند حالت 
دیپلماتیک عادی ندارد و نبردهای لفظی و حتی 
عملی با این كشورها ایران را در موقعیت انحصاری 
قرار داده اسللت. ایران در سللمت شرق خود با 
پاكستان مناسللبات آرمانی ندارد و كشورهایی 
مثل آذربایجان و تركمنسللتان نیز آن گونه كه 
باید با ایران همچون همسایه ای صمیمی رفتار 
نمی كنند. این روزگار سیاست خارجی ایران راه را 
برای نامتعادل كردن مناسبات ایران با كشورهای 
عضو اتحادیه اروپا، با ژاپن، با استرالیا، با كانادا و 
حتی با چین و هندوستان از حالت برنده – برنده 
خارج كرده است و ایران ناگزیر است امتیازهایی 

بدهد كه مناسبات كامال حذف و قطع نشود. از 
سوی دیگر در داخل نیز نبرد سیاسی پایان ناپذیر 
جناح های سیاسی و طیف های درون هر جناح 
سیاسی روزگار را تنگ كرده و شهروندان را آزار 
می دهد و حاصل برآیند این نیروها تلخکامی برای 
شللهروندان است كه از این بازی عجیب خسته 
شللده اند. در حالیکه در هیچ سرزمینی دیده و 
شنیده نشده است كه مردان و زنان سیاسی شان 
در نکوهللش قللدرت و در نکوهش حرص زدن 
برای كسب قدرت بگویند اما در هیچ سرزمینی 
نیز نبرد برای كسب و حفظ قدرت تا این میزان 
شللدید و داغ نیست. نهاد دولت در ایران با همه 
سللركوب هایی كه بر آن روا داشللته شده هنوز 
آنقللدر قدرت در درونی ذخیللره دارد كه برخی 
افراد و جریان ها برای به دسللتاوردن آن قدرت 
همه نیروی خللود را برای تخریب رقیب به كار 
گیرد و از این مسللیر بلله خانه جمهوری بروند. 
برآیند این نبرد همیشگی هزینه ورود به سیاست 
را افزایش داده است و شهروندان دارای تخصص 
جامعه داری كه توانایی پرداخت این هزینه ها را 
ندارند از ورود به بازی قدرت امتناع می كنند. از 
سوی دیگر مهاجمان و مدافعان قدرت سیاسی 
در ایران را احزاب و گروه های دارای قدرت ریسک 
باال و دارای مناسبات با نهادهای باالدستی تشکیل 
می دهند و اجازه زاد و رشد به نیروهای تازه نفس 
 نمی دهنللد. نگاهی به بازیگللران عرصه قدرت 
در همین بهار تازه شللروع شللده نشان می دهد 
بیشللتر بازیگران قدرت همان افللراد، احزاب و 
گروه های قدیمی هستند كه حاال در كهنسالی 
نیز دسللت از نبرد برنمی دارنللد. این افراد آنقدر 
نیللروی درهم تنیده دارند كلله در هر گام برای 
برداشتن خیز از سوی تازه كاران یک سد و مانع 
ایجاد شللده اسللت و كشللور از ورود دلهره های 
جدید محروم مانده است. این وضعیت سیاست 
داخلی و سیاست خارجی ایران شوربختانه همه 
تخریب هایللش در حوزه اقتصاد كالن، در حوزه 
بنگاه ها و در خانواده ها رخ می دهد و این تخریب ها 
موجب شده است كه ایران در بدترین موقعیت 
نسبت به همسایه ها و كشورهای دیگر قرار گیرد. 
رشللد ناكافی و با نوسللان های شدید در اقتصاد 
ایران به ویژگی ذاتی آن تبدیل شده است و این 

آزاردهنده و ناراحت كننده شده است. 
شهروندان ایرانی از این عدم تعادل پدیدار شده 
در اقتصاد كالن دچار بهت و خشللم می شوند و 
نمی داننللد چه باید كنند؟ در حالیکه نرخ تورم 
در دنیا به طور میانگین زیر ۵ درصد است و در 
كشورهایی مثل آلمان، انگلستان، ژاپن، آمریکا، 
كره جنوبی، كانادا و استرالیا به ۲ درصد نزدیک 
شده است نرخ تورم ایران پس از یک دوره كوتاه 

كه به زیر ۱۰ درصد رسللید دوباره در سال های 
۱39۷ و ۱398 افسارگسللیخته و به سوی اوج 
می رود و نتیجه آن از دست رفتن قدرت خرید 
شللهروندان و كاهش توانایی خرید و در نتیجه 
ركود فروش بنگاه های داخلی است. در ایران اما 
نرخ بیکاری روند فزاینده دارد و سال هاست كه 
در محدوده ۱۱ تا ۱3 درصد نرخ بیکاری رسمی 
را می بینیم و می شنویم كه در هر خانواده ایرانی 
یک یا دو نفر بیکارند و نرخ مشاركت در كشور 
بسللیار كاهش یافته اسللت. 4۰ میلیون ایرانی 
اصوال در ایللران هیچ فعالیتی ندارند و بار مالی 
آنها بر دوش كسللانی اسللت كه فعالیت دارند و 
كاری برای خود دسللت و پللا كرده اند. در ایران 
و در باالترین سللطح شاهد هستیم كه جوانان 
تحصیلکللرده پس از فراغت از راهی در بازار كار 
پیدا نمی كنند و كارآمدترین و هوشیارترین آنها به 
فکر رفتن از ایران هستند. ایران در حالی نیروهای 
ارزنده خود را از دست می دهد كه در كشورهای 
دیگر آنها را همچون ُدّر و گوهر در آغوش خود 
جای می دهند. پس از آمریکا كه قبله مهاجران 
اسللت حاال كانادایی ها نیز ایرانیان را می پذیرند 
و نللرخ ورود مهاجران تحصیلکرده ایرانی به این 
كشور روندی فزاینده را تجربه می كند. ایران در 
حالیکه می توانست در بهترین موقعیت ترانزیتی 
قرار داشللته باشد اما به دلیل مناسبات سیاسی 
خارجی با جهان از این مزیت كمترین استفاده 
را دارد. منابع نفت و گاز ایران متاسفانه در اعماق 
دریاها و دل بیابان ها بدون استفاده مانده است و 
رقبای ایران به بازارهای قدیمی ایران دست اندازی 
می كننللد. در حالیکه خط لوله گاز آذربایجان با 
سرعت به سوی اروپا كشیده شده و روسیه نیز 
خللط لوله هللای قدیمی خللود را دارد گاز ایران 
بدون مشتری مانده است و اصوال قدرت كشف و 
استخراج و فرآوری آن را از دست داده ایم. ایران 
در حالیکه می توانسللت درآمدهای ارزی خود از 
پتروشللیمی را با اسللتفاده از تکنولوژی روزآمد 
جهان چندین برابر كند به همان صادرات سنتی 
با كمترین فرآوری ادامه می دهد. اینها گوشه هایی 
از روزهای سخت ایران است كه شوربختانه انگار 
نمی خواهد تمام شود و دست از سر این سرزمین 
بردارند. آیا ایران ارجمند آنقدر نیروی ذخیره و 
پنهللان دارد كه باز هم تاب بیاورد؟ واقعیت این 
است كه نزدیک به نیم قرن است ایران از جیب و 
بنیه اش می خورد و این یک تصور دور و نادرست 
است كه از توانایی های این سرزمین داریم. اگر 
ایران بجنبد كه نمی جنبد دیگران جلو می آیند 
و آنچه از فرصت و شللرایط مناسللب است را از 
ایران می گیرند و برای ما افسللوس حیرت باقی 

خواهد ماند. 
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ذهن های ساده برای مسأله پیچیده
از همان روزهای نخست فروردین 
1397 ی�ک رخداد بزرگ ب�ازار ارز 
افت�اد که البته دنباله منطقی صدای 
پای برگش�ت تحریم بود. درحالیکه 
رئی�س بان�ک مرک�زی ب�ا زحمت و 
البت�ه با روش نادرس�ت دالرپاش�ی 
توانس�ته ب�ود نرخ ه�ر دالر آمریکا 
را زیر 5ه�زار تومان نگهدارد اما در 
بیس�ت روز نخس�ت فروردی�ن ماه 
1397 ن�رخ دالر به 6هزار تومان هم 
رسید. افزایش نرخ هر دالر آمریکا به 
ریال ایران ترمز رش�د تولید صنعت 
و حتی برخی خدمات را کشید. نرخ 
ارز پس از 18 اردیبهش�ت 1397 به 

س�رعت مرز روانی 10 هزار تومان را 
نیز پش�ت سر گذاش�ت و به مرز هر 
دالر 20 هزار تومان رسید. وقتی نرخ 
ارز این گونه مهار گسیخته شد تعادل 
در بازار های دیگر نیز از دست رفت. 
جریان سرمایه گذاری برای تولید به 
طور مستقیم و از مسیر بازار سرمایه 
و همچنین مناب�ع بانکی یخ زد و به 
سرعت روندی کاهنده را تجربه کرد. 
دربرابر اما منابع موجود در بانک ها با 
س�رعت به سوی بازار ارز سوق داده 
شد و تولید به دلیل اینکه با نرخ های 
باالی ارز مواجه شده و قدرت خرید 
ش�هروندان نی�ز کاهش م�ی یافت 

ب�ه زودی به س�رازیری افتاد. پرش 
بلند نرخ ارز اما با سیاست نادرست 
دالرپاش�ی دول�ت و تخصیص دالر 
4200 تومانی فض�ای تولید را بازهم 
نامس�اعدتر ک�رد. در بهار امس�ال 
ب�ود که مرک�ز آم�ار ایران ب�ا ارائه 
آمارهای تحوالت بخش های گوناگون 
کارشناس�ان  داوری ه�ای  اقتص�اد 
بانک جهان�ی، صن�دوق بین المللی 
پول، مرک�ز پژوهش مجلس ایران و 
واحد اطالعات اکونومیس�ت و سایر 
نهادهای پژوهش�ی را درباره سقوط 
رشد اقتصادی ایران نسبت به مدت 

مشابه سال 1396 را اعالم کرد. 
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رشد منفی 3/8 درصدی تولید ناخالص داخلی كه از قبل پیش بینی 
می شللد و احتمال سقوط رشد تولید ناخاص داخلی تا منفی 6درصد 
كابللوس اقتصاد ایران درسللطح كالن؛ بنگاه هللا و خانواده ها بود و این 
را البتلله اقتصاددانللان به دولت هشللدار داده بودند. مركللز آمار ایران 
اعللداد و ارقام تحوالت كمللی مرتبط با تولید ناخالللص داخلی ایران 
در 9 مللاه منتهللی به آخر پاییللز ۱39۷ را اعالم كرد. براسللاس این 
 گللزارش، محصللول ناخالص داخلی بلله قیمت ثابت سللال ۱39۰در

9 ماهه اول سللال ۱39۷ به رقم پانصد و چهل و یک هزار و سللیصد 
و چهل و سلله میلیارد تومان با نفت و چهارصد و سللی هزار و سیصد 
 و پنجاه و سلله میلیارد تومان بدون احتسللاب نفت رسللیده اسللت، 
در حالیکلله رقم مذكور در مدت مشللابه سللال قبل بللا نفت پانصد و 
شللصت و دو هزار و هفتصد و بیست و دو میلیارد تومان و بدون نفت 
چهار صد و سی و هشت هزار و هفتصد و پنجاه و پنج میلیارد تومان 
بوده كه نشان از رشد 3/8- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت 
و ۱/9- درصللدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه اول 
سللال ۱39۷ دارد.نتایج مذكور حاكی از آن است كه در نه ماهه سال 
۱39۷، رشته فعالیت های گروه كشاورزی ۲/۱-، گروه صنعت ۷/9-  و 
گروه خدمات ۰/6 درصد نسبت به دوره  مشابه سال قبل، رشد داشته 
اسللت. این اعداد و ارقام و افزایش رشللد نرخ بیکاری و رشد نرخ تورم  
نشان می دهد وضعیت متغیرهای كالن در بدترین وضع قرار دارد. این 
رخداد در سال ۱39۷ شبیه رخداد سال ۱39۱ است. گمانه زنی ها نشان 
می دهللد با ادامه روند كنونی تولید ناخالص داخلی درسللال ۱398 با 
رشدهای منفی بزرگتر و حتی در اندازه 6 درصد منفی و نرخ تورم شاید 
تا 4۰ درصدی مواجه شود. كاهش رشد تولید صنعتی به افزایش نرخ 
بیکاری، كاهش رشد بخش كشاورزی به رشد واردات برخی مواد غذایی 
و نهاده های دامی وكاهش رشد بخش خدمات به بیکاری گسترده در 
فعالیت های خدماتی منجر خواهد شد. رشد منفی ۱۰ درصدی در دو 
سللال ۱39۷ و  ۱398 با توجه به رشد جمعیت ۱/۵ درصدی به طور 
میانگین معنایش كوچک شللدن كیک تولید ملی و فقیرتر شدن ۱3 
درصدی شللهروندان ایرانی اسللت. این رخداد ناراحت كننده برگشت 
موج منفی به اقتصاد ملی ایران پیامدهای ژرف و گسللترده ای برجای 
خواهد گذاشللت و پیامدهای داخلی و خارجی كاهش رشد اقتصادی 
دامللان جامعه ایرانی را به این زودی رها نمی كند. پیامد رشللد منفی 
۱۰ درصدی درداخل به گسللترش فقر و تهیدستی در میان حقوق و 
مزدبگیران منجر می شود. همان طور كه تجربه سال های ۱39۱ و ۱39۲ 
نشللان داد رشد منفی اقتصادی و شتاب گرفتن نرخ تورم به از دست 
دادن قدرت خرید شهروندان در سطحی گسترده منجر شده و بر دامنه 
و ژرفای ركود فعلی می افزاید. گسللترش تهیدستان و اضافه شدن بر 
لشللگر بیکاران فعلی به ویژه اینکلله اكثریت بیکاران را تحصیلکرده ها 
تشللکیل می دهند و توزیع نابهینه درآمدها در داخل بر اندازه و ابعاد 
نابرابری های اجتماعی می افزاید و خشم فروخفته كسانی كه احساس 
می كنند تحقیر شللده اند آرام آرام از دل هللا بیرون خواهد زد. كاهش 
رشد تولید ناخالص داخلی با توجه به تشدید تحریم ها به نظر می رسد 
در مناسبات رقابتی ایران با كشوری مثل عربستان شرایط را به زیان 
ایران خواهد كرد. رشد اقتصادی عربستان دردو سالی كه ایران با رشد 
منفی ۱۰ درصدی مواجه اسللت دست كم ۵درصد پیش بینی می شود. 
این دو عدد نشللان می دهد ایران در این دو سال ۱۵ درصد ضعیف تر 
از عربسللتان عمل می كند. با توجه به ذخایر ارزی بزرگ عربستان در 
مقایسه با ذخایر ارزی ایران وضعیت رقابتی به زیان ایران خواهد شد.

آغاز سال 98 با توجه ویژه مقام معظم رهبری به موضوع 
رون�ق تولید همراه بود تا آنجا که س�ال جدید را به همین 
عنوان نام گذاری کردند و از همه مسئوالن خواستند تا در 
راس�تای تحقق این هدف واال از هیچ اقدامی دریغ نکنند. 
به اعتقاد رئیس اتاق ایران آنچه برای رونق تولید ضرورت 
دارد، اصالح نظام انگیزشی در کشور است. فعاالن اقتصادی 
باید به معنای تام کلمه احساس کنند که محیط برای تولید 

مهیا است. 
غالمحس�ین ش�افعی، رئی�س پارلمان بخ�ش خصوصی 
کش�ور در گفت وگوی�ی با پایگاه خبری ات�اق ایران بر این 
نکته تأکید کرد که رونق تولید در شرایطی که همه عوامل 
علیه آن است، نیازمند نگاهی سیستمی و همه جانبه است 
و اصالحات ساختاری جدی طلب می کند. البته پیش از هر 
اقدامی باید ثبات و آرامش بر اقتصاد کشور حکم فرما شود.  

مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید. 
  

 مقام معظم رهبری س�ال 98 را به عنوان س�ال »رونق 
تولی�د« نام گذاری کردند، به نظر ش�ما، وظیفه دولت برای 

تحقق این شعار چه خواهد بود؟
تحقق شللعار »رونق تولید« آن هم در شللرایط تحریم و جنگ 
اقتصادی مسللتلزم اقداماتی اسللت كه بسیار پیچیده تر از شرایط 
عللادی خواهد بود و اقتضائاتی را طلللب می كند كه نیازمند عزم 
و اراده ای قوی از سللوی حاكمیت است و نمی توان فقط از دولت 
انتظار داشت به عنوان قوه مجریه برای تحقق این هدف واال تالش 
كند. مقاوم سللازی اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی جز از مسیر 
تقویت و رونق بخشی به تولید محقق نمی شود. درک این مسأله 
كه در شللرایط بحرانی فعلی، فقط تولید داخلی می تواند كشور را 
از وضعیت وخیم برهاند، بسللیار قابل سللتایش است. در شرایطی 
كه واردات بسللیاری از اقالم موردنیاز كشور، تحت تأثیر تحریم با 
مشکل روبه رو شده، فرصتی برای بازگشت به تولید داخل فراهم 
آمده اسللت. اینکه از این فرصت در راستای تقویت و رونق تولید 
داخل بهره ببریم یا فرصت سوزی كنیم، بستگی زیادی به درایت 

و نوع نگاه تصمیم سازان كشور دارد. 
 با توجه به تحریم ها و شرایط اقتصادی ایجاد شده برای 
کشور، بخش های مختلف تولید با مشکالت و چالش هایی 
مواجه شده است. برای رهایی از این مسائل و درعین حال 

حمایت مناسب از تولید چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
رونق تولید در شللرایطی كه همه عوامل علیه آن است، نیازمند 
نگاهی سیسللتمی و همه جانبه است و اصالحات ساختاری جدی 
طلب می كند. اولین اقدام دولت برای كمک به بخش های تولیدی، 
بازگرداندن اعتماد به تولیدكنندگان از طریق ایجاد فضای ثبات، 
آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه 
اسللت. جلوگیری از تنش های سیاسی و اقتصادی از راهکارهای 
بازگشت آرامش به بازارها است. تنش در فضای اقتصادی كشور، 
منجللر به افزایللش هزینه های مبادله خواهد شللد و انگیزه برای 



فعالیت هللای تولیدی را به شللدت كاهش 
خواهد داد. 

بللا توجه به شللرایط كنونللی و اقدامات 
آمریللکا و همدسللتان آن در ایجاد تنش 
و بی ثباتللی در منطقلله و به ویللژه ایران، 
وضعیت كشور از شرایط عادی خارج شده 
و متأسللفانه حاكمیت نتوانست در مقابل 
این تنش ها، عملکرد مناسبی داشته باشد 
و با تصمیمات غیركارشناسانه و یک شبه، 
ناآرامی ها را در اقتصاد گسترش داد. انتظار 
می رود حاكمیت در چنین شرایطی چراغ 
بخش تولید را به عنوان موتور اصلی توسعه، 
روشللن نگاه دارد و تولید را به طور خاص 

حمایت كند. 
گام دوم بللرای رونق تولید، اصالح نظام 
انگیزشللی اسللت. باید به شللیوه ای عمل 
كنیم تا فعالیت های تولیدی به اندازه كافی 
تشویق شده و به همان نسبت فعالیت های 
سللوداگرانه تقبیح شوند تا انگیزه ای برای 
این دست از فعالیت ها در سطح جامعه باقی 
نماند. تا زمانی كه فعالیت های غیرمولد در 
سیستم اقتصادی، پاداش بیشتری نسبت 
به فعالیت هللای تولیللدی دریافت كنند، 
منابللع به سللمت تولید سللوق نمی یابد و 
انگیللزه برای فعالیت هللای تولیدی ایجاد 
نمی شود. چنان چه برخورداری های جامعه 
از فعالیت هایی نظیر سللوداگری، داللی و 
رانللت جویی چندین برابللر برخورداری از 

فعالیت در عرصه تولید باشد، شکل گیری 
یک نظام تولیدی مسللتحکم دور از انتظار 
اسللت. مبارزه با فسللاد سیستمی، اصالح 
نظللام مالیاتی، نظللام ارزی، نظام بانکی و 
نظام تعرفلله ای به نفع بخش های تولیدی 
از اقدامات اصلی برای اصالح نظام پاداش 

دهی به شمار می روند. 
 برخ�ی معتقدن�د ب�رای حمای�ت 
از تولی�د بای�د مب�ارزه با فس�اد نیز 
ک�ه سال هاس�ت به عن�وان یک�ی از 
اولویت ه�ای اقتص�اد مط�رح ش�ده 
کار  به ص�ورت جدی ت�ر در دس�تور 
ق�رار بگی�رد چراکه تاکن�ون باوجود 
برنامه ریزی ه�ا و سیاس�تگذاری های 
مختلف�ی که انج�ام ش�ده، همچنان 
تبعات فس�اد دامن گیر اقتصاد کشور 
اس�ت. به نظر شما برای تحقق واقعی 
این هدف چه اس�تراتژی باید در نظر 

گرفته شود؟
مبارزه با فسللاد و رانت جویللی از اركان 
اصلی اصالح نظام انگیزشی است. متأسفانه 
در یک سال اخیر با خروج آمریکا از برجام، 
تغییر معادالت جهانی به ضرر ایران بود و 
اثرات منفی آن بر اقتصاد، بی سللابقه ترین 
رانت جویی ها و غارت ها را به دنبال داشت 
و گروهللی اندک، منابللع و ذخایر محدود 
ارزی كشللور را بلله تاراج بردنللد. فعاالن 
اقتصادی با مشاهده چنین برخورداری های 

بی زحمتی، انگیزه ای برای تولید كه با انواع 
محدودیت ها و موانع روبه رو است، نخواهند 
داشت. بنابراین حاكمیت باید به این اجماع 
برسللد كه كشور نیازمند یک برنامه جامع 
و ملللی مبتنی بر پیشللگیری از فسللاد و 
رانت جویی است. باال بردن هزینه ارتکاب 
فساد و مفت خوارگی، راهکار مناسبی برای 
پیشگیری از رفتارهای فسادآلود است. به 
عبارتی باید تمام راه های ممکن كه فساد 
را تسهیل می كند، شناسایی شود و هزینه 
ارتکاب فساد به گونه ای معنادار افزایش یابد 
تا انگیزه برای كسللب درآمد از روش های 

فاسد، كاهش پیدا كند. 
همچنیللن یکللی از اركان اصللالح نظام 
انگیزشی، اصالح نظام مالیاتی است. نظام 
مالیاتللی باید به گونه ای اصالح شللود كه 
بخش های بللا برخورداری های بی زحمت 
نیللز مالیللات بپردازنللد. متأسللفانه نظام 
مالیاتی كشللور به شللیوه ای طراحی شده 
كه بخش های غیرشفاف با درآمدهای باال، 
مورد اصابت نظام مالیاتی قرار نمی گیرند اما 
بخش هایی كه فعالیت ها و صورت های مالی 
شللفافی دارند، مجبور به پرداخت مالیات 
هسللتند. اگر بخش هایی كه فعالیت های 
سللوداگرانه و داللی انجام می دهند، مورد 
توجلله نظللام مالیاتی قرار گیرنللد، انگیزه 
برای انجام این دست از فعالیت ها كاهش 
11می باید. بنابراین باید اصالح نظام مالیاتی 
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با این نگاه صورت گیرد به ویژه در شرایط 
فعلللی كلله بخش هللای تولیدی بللا انواع 
هزینه هللای غیرمتعللارف روبه رو اسللت، 
فشللارهای مالیاتللی بر تولیدكننللده باید 
تخفیف پیدا كند و فشار تأمین درآمدهای 
مالیاتللی از بخش هللای تولیدی به سللایر 

بخش ها منتقل شود. 
 ب�ه رانت زایی ه�ای گس�ترده ب�ه 
واس�طه چند نرخی شدن ارز در سال 
گذشته اشاره کردید. به نظر شما برای 
س�اماندهی وضعیت ارزی کشور باید 

چه کارکرد؟
باید توجه داشللت سللاماندهی به نظام 
ارزی كشور از جمله اقدامات حیاتی برای 
اصالح نظام انگیزشللی و در راستای حفظ 
تولید و رونق بخشللی به آن نیز محسوب 
می شللود. متأسفانه سیاسللت ارزی سال 
 گذشته به ضرر تولید و به نفع رانت جویان
و بخش هللای غیرمولد اقتصاد تمام شللد. 
جهش های ارزی طی سللال گذشته تنها 
بلله دلیل خللروج آمریکا از برجللام نبود و 
بی تدبیللری دولت در مدیریللت این بازار 
نقش مؤثری در این نوسانات و نابسامانی ها 
داشللت. دراین بین رانت جویان، بیشترین 
عایدی را كسللب كردند و بدترین ضربه ها 
به سیستم تولید كشللور وارد آمد. بخش 
تولید كشللور به دلیل وابستگی شدید به 
واردات كاالهای واسطه ای و سرمایه ای از 
نوسانات و جهش های ارزی به شدت آسیب 
دید. انتظار می رود در این رابطه تمهیداتی 
اندیشللیده شود تا بیش از این محدودیت 
در تولید ایجاد نشود. در شرایط فعلی كه 
در جنللگ اقتصادی به سللر می بریم و با 
تنگنای ارزی مواجهیم، سهمیه بندی ارز، 
شفاف سللازی در تخصیللص منابع ارزی و 
نظارت شدید بر چگونگی مصرف ارزهای 
كمیاب بسیار اهمیت دارد. از طرف دیگر 
افزایش مجدد نرخ ارز، بنیه ناتوان تولید را 
بیش از گذشته تضعیف خواهد كرد. برای 
همین جلوگیری از افزایش مجدد نرخ ارز 

باید در دستور كار دولت قرار گیرد. 
اصالح نظام بانکللی و به خدمت گرفتن 
بانک هللا بللرای رونللق تولید نیللز از دیگر 
اقداماتی اسللت كلله باید در دسللتور كار 
حاكمیت قللرار گیرد. با توجه به شللرایط 
نامسللاعد بخش های تولیدی در كشللور، 
بانک هللا تمایل چندانی بلله اعطای وام به 
ایللن بخش هللا ندارنللد و فسللاد حاكم در 
سیسللتم بانکی كشللور، منابع را بیشتر از 
بخش هللای مولللد به اشللخاص حقیقی و 
شللركت های حقوقللی صوری سللوق داده 

اسللت. همچنین نابسامانی در نظام بانکی 
به گونه ایسللت كه نمی توان انتظار داشت 
بانک ها همه بخش های تولیدی نیازمند به 
وام را تأمین مالی كنند. ازاین رو ساماندهی 
وضعیللت بانک ها، نظارت بر عملکرد آنها و 
نحوه اعطای وام، رعایت بخش نامه ها و... از 
ضروریات است. همچنین باید برای اعطای 
وام به بخش های تولیدی سازوكاری طراحی 
شود كه موجب هدررفت منابع مالی نشده و 
آنها را در راستای اهداف توسعه ای كشور و 

رونق اقتصاد، به كار گیرد. 
اصالح نظام تعرفلله ای از دیگر اقداماتی 
اسللت كلله در راسللتای بهبود سیسللتم 
انگیزشی باید صورت گیرد. نظام تعرفه ای 
نیللز بایللد در خدمت تولید باشللد. تجربه 
تاریخی نشللان می دهد كشورهای موفق، 
زمانللی كه در مراحل اولیه توسللعه بودند 
از نظام تعرفه به نفع تولید داخل به خوبی 
بهللره بردند. متأسللفانه در ایللران تعرفه 
بیشللتر محلی برای كسب درآمد و انتفاع 
گروهللی خللاص از واردات و صللادرات و 
برخورداری های غیرمتعارف بوده اسللت و 
كاركرد توسللعه ای خود را از دسللت داده 
است. انتظار می رود با توجه به جهش های 
ارزی و افزایللش قیمللت واردات كاالهای 
واسللطه ای و سللرمایه ای، نرخ های تعرفه 
به گونه ای تنظیم شللود كه فشار مضاعفی 

بر بخش های تولیدی وارد نکند. 
 هم�واره وج�ود محیط نامناس�ب 
برای کس�ب وکار یکی از دغدغه های 
اصلی فعاالن اقتصادی بوده و هست. 
کارشناس�ان و اقتصاددانان  هم بارها 
اعالم ک�رده اس�ت که ت�ا وقتی این 
اتف�اق رخ ندهد، حضور فعاالنه بخش 
خصوص�ی در صحنه اقتص�اد ممکن 
نمی ش�ود، برای تبدیل فضای کنونی 

به فضایی مساعد چه باید کرد؟
در واقللع بهبود محیط كسللب وكار، گام 
بعللدی برای اصللالح نظام انگیزشللی نیز 
هست. متأسفانه محیط كسب وكار كشور 
بلله دالیل عدیده ای چون شللیوع فسللاد، 
قوانین ناكارآمد و دسللت وپاگیر و متعدد 
برای تولید، مهیا نیسللت. محیط نامساعد 
برای كسب وكار و تولید، هزینه های مبادله 
را بللرای تولیدكنندگان به شللدت افزایش 
می دهد، حاشیه سود آنها را متأثر می سازد 
و انگیزه برای ادامه مسیر را كاهش می دهد. 
ازاین رو بازنگری و اصالح قوانین و مقررات 
به نفللع بخش های تولیللدی از ضروریات 
است. اجرای قانون »بهبود مستمر محیط 
كسللب وكار« یکللی از راهکارهللای پایش 

محیط كسب وكار و اصالح آن است. 
در این  بین حمایت های هدفمند، مشروط 
و در طول زمان كاهنده برای رونق تولید از 
ضروریات است. متأسفانه در تمام دولت های 
گذشللته تا امروز، درک درستی از حمایت 
واقعی از تولید وجود نداشللته اسللت. عدم 
وجللود درک صحیح از حمایت توسللعه گرا 
در كشللور به اتالف منابع و وابستگی شدید 
صنایع به دولت انجامیده است. مثال آن را 
در صنعت خللودرو می بینیم. حمایت های 
دولت زمانی به تولید شتابان می انجامید كه 
هدفمند باشد. حمایت هدفمند ویژگی هایی 
دارد كه بدون توجه به همه ابعاد آن، می تواند 
به ضد خودش تبدیل شود. حمایت ها باید 
بر اسللاس یک نقشه جامع، تنها به یکسری 
از بخش هللا و صنایع گزینش شللده، تعلق 
گیرد و حمایت از همه صنایع و بخش های 
تولیدی توجیه ندارد. معموالً دولت ها برای 
حمایت از بخش هللا، فاكتورهایی همچون 
میزان پیوندهای پسللین و پیشین با سایر 
بخش ها، میزان اشتغال زایی، میزان سرمایه 
موردنیاز، جایگاه آن در بازارهای جهانی و... 

را مدنظر قرار می دهند. 
همچنین حمایت ها باید مشروط باشند 
و در ازای حمایتللی كلله صورت می گیرد، 
تعهداتللی از بخش های حمایت شللده در 
زمینه اشتغال، سرمایه گذاری، میزان تولید 
و كیفیت گرفته شود. حمایت بدون تعهد، 
فسللادآور اسللت. به عالوه حمایت ها باید 
زمان دار باشند. حمایت ابدی از بخش های 
تولیدی به وابسللتگی و عدم رشد سازنده 
می انجامد. متأسللفانه هیچ یک از این سه 
ویژگی در حمایت هایی كه تاكنون توسط 
دولت هللا از بخش هللای تولیللدی صورت 

گرفته، وجود نداشته است. 
 انتظللار مللی رود هملله سیاسللت ها در 
حوزه هللای مختلللف )ارزی، پولی، مالی و 
تجاری( در راسللتای تقویت تولید تنظیم 
شللوند. زمانللی می تللوان به رونللق تولید 
امیدوار بود كه سیاسللت ها در حوزه های 
مختلف هم راسللتا و با هدف تقویت تولید 
باشند. گاهی مشاهده می شود سیاست ها 
باهم هماهنگ نیستند و تناقضات موجود، 
تولیدكننللدگان را سللردرگم كرده و مانع 
رونق فعالیت های تولیدی می شللود. اتاق 
ایران به عنوان نماینللده بخش خصوصی، 
آمادگی كامل دارد تللا نظرات بخش های 
تولیدی خصوصی را به گوش سیاستگذاران 
اقتصادی برسللاند و مشاوره های تخصصی 
خود را برای بهبود و رونق تولید در اختیار 

قوای سه گانه قرار دهد. 
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نگاه رهبران خصوصی

رئیس اتاق فارس:
حذف موانع

جمال رازقی، دوشنبه در نشست ستاد اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی فارس در شللیراز گفت: آنچه آمریللکا در وضع تحریم های 
ظالمانه علیه كشورمان دنبال می كند، ضربه زدن به تولیدمان است 
كه رهبر معظم انقالب نیز این موضوع را به درستی تشخیص دادند 
و با توجه به این مهم باید برای حذف موانع موجود بر سر راه تولید 
تالش شود. تولید باید سود آور شود تا به تبع آن جذب سرمایه صورت 
گیرد و اگر تولید با سودآوری توام نباشد، رونقی در پی نخواهد داشت. 
امروز كشور نیازمند این است كه رونق تولید در عمل محقق شود و 
اگر این اتفاق نیافتد با مشکل مواجه خواهیم شد. اگر بنا باشد شعار 
رونق تولید به درج بر روی چند بنر و پوستر یا قرار گرفتن در سربرگ 
مکاتبه های اداری منتهی شللود، هیچ رونق و اشتغالی شکل نخواهد 
گرفت. اشتغال پایدار زمانی محقق می شود كه به تولید پایدار توجه 
شللود، بنابراین اگر خواستار ایجاد فرصت های شغلی هستیم باید از 
تولید دفاع و حمایت كنیم. امروز در مسللیر تولید در كشور موانعی 
وجود دارد كه باید این موانع برطرف شود و اگر این امر محقق نشود 
نمی توان امیدوار بود كه مشللکالت اقتصادی كشللور حل شللود و یا 
اشللتغالی شللکل گیرد. برای تحقق رونق تولید باید در نظام بانکی، 
مالیاتی و تامین اجتماعی در كشللور اصالحاتی صورت گیرد. برخی 
از سیاست های نظام بانکی باعث شده كه تولید در كشور تحت فشار 
قرار گیرد از این رو ضروری اسللت حركتی جدی برای اصالح نظام 
بانکی انجام شود. نوک حمله تحریم ها متوجه صنایع كوچک و متوسط 
كشور است و انتظار می رود كه نظام بانکی در مسیر كمک و حمایت 

از این صنایع حركت كند.

رئیس اتاق كرمان:
نهضت فراگیر شود

سیدمهدی طبیب زاده در نشست خبری گفت: رونق تولید مطالبه 
جدی استان كرمان است و سازمان های دولتی، قضایی و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی برای رونق تولید، فعالیت های خود را در این 
حوزه تشللریح كنند. رونق تولید موجب توسعه اشتغال و صادرات 
می شللود زیرا اسللاس بر تولید است و در این زمینه رسانه ها فضای 

همدلی و آرامی برای جذب سرمایه گذار فراهم كنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی استان كرمان با 
تاكید بر اینکه سازمان های دولتی با ایجاد فضای همدلی وضعیت 
تولید را رونق بخشند گفت: چتر حمایتی توسط تمامی مسئوالن 
برای ارتقای تولید و شللرایط سخت كنونی فراهم شود. آغاز امسال 
سللیل به بخش عمده تولید، صنعت و كشاورزی كشور آسیب زده 
است و وظیفه كرمان را كه از این آسیب ها به دور بوده برای توسعه 

و رونق تولید سنگین كرده است.
طبیللب زاده عنوان كللرد: بهبود فضای كسللب وكار، تامین مالی 
واحدهای تولیدی، چتر حمایتی قضایی، توسللعه صادرات، ارتقای 
مهللارت آموزی، راه اندازی واحدهللای نیمه تمام و راكد، كمک به 
حفظ وضع موجود، تامین قطعات و مواد اولیه در شرایط تحریم ها 
اولویت اتاق كرمان در سال رونق تولید است كه پیگیری می شود. 
تامین مالی واحدهای تولیدی نیازمند تحول در نظام بانکی در راستای 
رونق تولید است زیرا تولید در شرایط تحریم اكنون به سخت ترین 
روش ممکن انجام می شود. عقب ماندگی رشد فناوری امکان رقابت 
را دشوار كرده است و شركت های دانش بنیان با وجود تهدیدات هنوز 

نتوانسته نقش مهمی در اقتصاد كشور ایفا كند.

یک راه رونق تولید هم ان است که ذهن مدیران 
بخش خصوصی باید آن را هموار کند. تا زمانی 
ک�ه رهبران بخ�ش خصوصی به لح�اظ ذهنی 
آمادگی ترویج این اندیشه را ندارند نباید امید 
داشت که اتفاق بزرگ رونق تولید رخ می دهد. 
مدی�ران و رهبران اتاق های بازرگانی سراس�ر 
کشور می توانند در این میدان با راهنمایی فکری 
و البت�ه اجرایی رونق تولی�د را از روی کاغذ به 
صحن�ه عمل برده و در تحقق آن گام های موثر 
بردارند. به همین دلیل اس�ت که رس�انه ها در 

روزه�ای بالفاصله پس از اعالم رس�می س�ال 
حمای�ت از رونق تولید س�راغ روس�ای اتاق ها 
را گرفت�ه و در گفت وگو با آنها خواس�تار ارائه 
دیدگاهش�ان ش�دند. دقت در سخنان روسای 
اتاق های سراسر کشور نسبت به فضای حمایت 
از رونق تولید و ارائه راه حل ها نشان می دهد آنها 
نس�بت به برخی گروه های اجتماعی – سیاسی 
نگاه واقع بین و دقیق و کارشناسانه تری دارند. 
دیدگاه برخی از روسای اتاق ها را به طور خالصه 

در ادامه می خوانید:
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رئیس اتاق اصفهان:
اقتصاد خصوصی راه حل است

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و كشاورزی 
اسللتان اصفهان گفت: حمایت، تقویت و توسعه 
اقتصاد خصوصی، مهم ترین راهکار تحقق شللعار 

امسال یعنی رونق تولید است.
مسعود گلشللیرازی درباره نامگذاری امسال به 
»رونق تولید« افزود: برای تحقق این شعار، دولت 
باید دست از سر اقتصاد بردارد و اجازه دهد بخش 
خصوصی اقتصاد كشور را در دست بگیرد و موانع 
را از سر راه بردارد. رونق به معنی داغی بازار است 
و باید شللرایطی ایجاد شللود كه تقاضا در بازار از 
عرضه بیشتر شود كه الزمه آن تغییرات بنیادی 

در شاخص های اقتصاد كالن كشور است.
ایللن فعال اقتصادی اضافه كللرد: اگر این اتفاق 
بیفتد، شاهد خواهیم بود كه موضوع اشتغال در 
كشور ساماندهی می شللود. برای ایجاد اشتغال، 
بایللد حمایت و رونق تولید در سللطح خانوارها، 
بنگاه های اقتصادی، سیاستگذاری و دولت مورد 
اقبال جدی قرار گیرد، خاطرنشان كرد: در بحث 
آسللیب شناسللی باید نگاه ویژه ای به اشتغال و 
بیکاری شود و موضوع جایگزینی تولید داخل به 
جای قاچاق و واردات مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی بللا بیان اینکلله وضعیت تولید درشللرایط 
نامناسبی است، تصریح كرد: به دلیل بوروكراسی 
بیللش از حد و دسللت و پاگیر در دسللتگاه های 
دولتی، شاخص های محیط كسب وكار و حمایت 
از فعاالن اقتصادی و تولیدكنندگان خوب نیست. 
اگر به خودمان نیاییم در بخش تولید آسیب جدی 
می بینیم و همین اشتغال موجود از دست می رود.

وی از جمللله اقدام های الزم برای رونق تولید 
 را اصالح قواعد زائد كه مخل تولید و كسب وكار

هسللتند، عنوان و خاطرنشللان كرد: این كار با 
تعامللل، تخصص گرایی، توجه به شللركت های 
دانش بنیان و بهبود شاخص های محیط كسب 
وكار در بخش هللای مالیللات، تامین اجتماعی، 
سللرمایه گذاری و حمایللت قضایللی از فعاالن 

اقتصادی انجام می شود.

رئیس اتاق كرمانشاه:
اصالح فضای كسب وكار

رئیس اتاق كرمانشاه ضمن بیان راهکاری تحقق شعار سال، ایجاد 
رونق تولید را مسللتلزم اصالح و مسللاعد شللدن فضای كسب وكار 
دانست. رئیس اتاق كرمانشاه ضمن بیان راهکاری تحقق شعار سال، 
ایجاد رونق تولید را مستلزم اصالح و مساعد شدن فضای كسب وكار 
دانست. اعالم شعار سال با عنوان »رونق تولید« توسط مقام معظم 
رهبری در ابتدای سال 98 یک بارقه امید برای تولیدكنندگان اعم 
از خرد و بزرگ دانست. به نظر می رسد اگر امسال ما بتوانیم همت 
كنیم و از این رویکرد مقام معظم رهبری استفاده خوبی را ببریم، 

ممکن است چندین اتفاق متفاوت را در كشور شاهد باشیم.
رئیس اتاق كرمانشاه تاكید كرد: رونق تولید را نمی توان ایجاد كرد 
مگر اینکه در ابتدا فضای كسللب وكار را مساعد كرد. شاخص های 
فضای كسللب وكار نیز مشخص اسللت و خیلی هم كار پیچیده ای 
نیسللت و هزینه زیادی هم نمی خواهد. كاشفی گفت: ابتدا ما باید 
فضای كسللب وكار را اصالح كنیم كه قطعاً اولین قدم خواهد بود. 
چنللد ارگان وجود دارد كه در بحللث رونق تولید نقش موثر مفید 
و حیاتی دارند كه شللاید اولین اینها شللاید بانک ها باشند. در این 
راستا بحث ارتباطات بانکی مهم است و بانک ها هم به لحاظ بحث 
نقدینگی و هم ارتباطی كه با واحدهای تولیدی دارند، باید حتماً از 
انعطاف بیشتری برخوردار شوند. خیلی از قوانین بانکی و قراردادها 
باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و به نظر می رسد در این زمینه 
از جو شللعار امسال می توان اسللتفاده كرد كه این اتفاق رخ دهد. 
سللازمان امور مالیاتی امروز یکی از سللازمان های مهم كشور است 
كه در بحث تولید بسللیار صاحب نظر و جز یکی از عوامل اساسی 
در این زمینه و به خصوص در بحث مالیات ارزش افزوده كه یکی 
از موارد بسللیار اساسللی حوزه تولید و گرفتاری حوزه تولید است، 
به حساب می آید. شاید بتوانیم با توجه به همین شعاری كه مقام 
معظم رهبری برای امسال تعیین كردند، باالخره این تابوی اصالح 

قانون ارزش افزوده را بشکنیم و شاهد قانون بهتری باشیم. 
بیمه نیز یکی از اركان اصلی برای كار تولید است. باید این موضوع 
نیز مورد بازنگری قرار گیرد. اگر امسال بتوانیم به موارد ذكر شده 
بپردازیم كار بسللیار مهمی خواهد بود. امسللال طی همین یکی دو 
روز گروهللی از ایللن فعاالن بخش خصوصی و اعضای دانشللگاهی 
بسیج شده ایم و در صدد هستیم كه از طریق بخش خصوصی یک 
سللندی را برای تحقق این رونق اقتصادی تنظیم و تقدیم كنیم و 
امیدواریم كه با همکاری سایردستگاه های اقتصادی استان تبدیل 

به یک سند نهایی شود.
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نایب رئیس اتاق ایران:
فقط حرف نباشد

حسین سالح ورزی با بیان اینکه اعالم شعار »رونق تولید« از سوی رهبر انقالب در 
شرایطی كه اقتصاد با رشد منفی روبه روست هوشمندانه است، اظهار داشت: برای رونق 
تولید باید به چند نکته توجه داشته باشیم نخست افرادی كه موانع اصلی تولید هستند 
امیدوارم بعد از تعطیالت این موضوع را فقط با برگزاری همایش، كنفرانس و سمینار 

دچار شعارزدگی نکنند.
وی توجه به عرضه و تقاضا را به عنوان نکته دوم در رونق تولید برشمرد و افزود: برای 
محقق شدن این امر استراتژی توسعه صادرات مبتنی بر یک جغرافیای تعامل اقتصادی با 
كشور های دنیا مخصوصاً كشور های منطقه را باید مد نظر قرار دهیم تا كاال هایی با ارزش 
افزوده باال داشته باشیم. اصالح ساختار بانک ها، بیمه و مالیات سه موضوعی هستند كه 
باید به شکلی جدی به آن ها توجه شود و از سویی تا زمانی كه سیستم تأمین اجتماعی 
دولتی هزینه ناكارآمدی اش بر دوش كارفرما باشد نمی توانیم به رونق تولید كمک كنیم.

وی با تاكید بر این كه نظام مالیاتی ما مبتنی بر نظام بانکی كسب درآمد شركت ها باید 
باشد افزود: در صورت عدم اصالح نظام بانکی و اگر توجه به مالیات بر مصرف و مالیات 
مجموع درآمد نداشته باشیم نمی توانیم به شکل واقعی در راستای رونق تولید گام برداریم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخشللی دیگر بهبود فضای كسللب وكار را یکی از 
عوامل مهم در تحقق شعار سال عنوان كرد و گفت: بر مبنای برنامه ششم توسعه در 
سال ۱4۰۰ باید جزء كشور های منطقه در رتبه های باال )نخست( باشیم كه متأسفانه 

براساس آمار دو پله نزول و كاهش در این بخش را داشته ایم.
سالح ورزی درباره نقش بخش خصوصی با توجه به اجرای سیاست های كلی اصل 
44 نیز اضافه كرد: بخش خصوصی و تشکل های آن به عنوان خط مقدم فعالیت 
اقتصادی كشور هستند و زمانی این امر محقق خواهد شد كه قانون بهبود مستمر 
محیط كسللب وكار اجرا شللود و به طور مثال براساس قانون در بخش اقتصاد هیچ 
تصمیمی بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی نباید گرفته شود، اما شاهد تصمیم 
گیری بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی در اقتصاد هستیم. طی سالیان گذشته 
براساس این اصل بیشتر شاهد واگذاری ها بودیم تا خصوصی سازی به شکل واقعی 
انجام شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاكید بر این كه در بخش رونق تولید 
باید به عرضه و تقاضا توجه ویژه شود و در كنار آن اصالح نظام بانکی و بهبود فضای 
كسب وكار به شکل عملی را شاهد باشیم، گفت: نباید برای كنترل تورم دولت به 
سللمت قیمت گذاری برود باید سیاست های پولی و مالی را طوری تنظیم كند كه 
كنترل تورم را داشته باشد و در بخش تقاضا در صادرات مقررات را تسهیل دهیم. 
 براسللاس شللاخص های بانک جهانی كه هر سال منتشر می شود متأسفانه فضای 
كسب وكار بهبود نیافته است و حتی بنا به گفته ناظران بیرونی و مؤسساتی كه در 
این زمینه پایش انجام می دهند )براساس تکلیف قانون كه اتاق بازرگانی این پایش 
را انجام می دهد( از لحاظ تسریع مقررات برای بهبود فضای كسب وكار اقدامی جدی 
را شاهد نیستیم و امیدواریم در سال رونق تولید با تصمیمات اساسی میان دولت و 

بخش خصوصی شاهد بهبود در بخش های مختلف اقتصادی كشور باشیم.

رئیس اتاق البرز:
معاف كردن »تولید« از »ارزش افزوده« 

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه ما می توانیم 
۲ سللال تولید را از ارزش افزوده معاف كنیم كه بتوانیم 
رونق تولید را داشته باشللیم، گفت: امیدواریم دوستان 
دولتی ما هم عنایت داشته باشند كه این گذر را با توجه 

به تحریم ها رد كنیم.
رحیم بناموالیی در مراسللم دیدار با فعاالن اقتصادی در 
سللال جدید كه در اتاق بازرگانی اسللتان البرز برگزار شد، 
اظهار اشت: امیدواریم در سالی كه رونق تولید نام دارد همه 
ما با همدلی و همسویی بتوانیم شعار سال را محقق كنیم و 
اتاق بازرگانی در رونق تولید نیاز به زیرساخت ها و تغییرات 
دارد. با ایجاد كمیسللیون های جدید در اتاق و همکاری با 
 صنعت و معدن و با دسللتور اسللتاندار در راستای فرمایش 
مقام معظم رهبری در رونق تولید همکاری های الزم را داریم. 
با دستور اسللتاندار در روزهای اول سال كمیته كاربردی و 
راهبردی تولید را ساماندهی كردیم كه امیدواریم با همکاری 
مسئولین فنی استان بتوانیم با كارهایی كه در كمیسیون ها 
 انجام می دهیم آن را ساماندهی كنیم. ما نشان دادیم در طول
4۰ سال با همدلی و همسویی بسیاری از مشکالت را برطرف 
می كنیم،گفت:جوانان ما نشان دادند در قالب استارت آپ ها 
به شکل های مختلف سللربازانی هستند كه در عرصه های 
مختلف اقتصاد و صنعت وارد میدان شدند و سال جاری كه 
سال بسیار حساسی است را باید بتوانند با هم فکری و خرد 

جمعی پشت سر بگذارند.
بناموالیی با بیان اینکه ما نباید به فکر جیب خود باشیم 
بلکه باید مقداری فراسرزمینی عمل كنیم و ایران را باید 
مانند اجدادمان حفظ كنیم و امسللال هم باید با همدلی 
مشکالت را حل كنیم، خاطرنشان كرد: البته مشکالتی با 
بانک ها، جابجایی ارز و ثبات نرخ ارز داریم كه ان شللاءاهلل 
بتوانیللم راهکارهایی را در ارتباط با این عوامل ارائه دهیم 

و نیاز به یکسری زیرساخت ها در این مورد وجود دارد.
وی با بیان اینکه در زمانی كه 4۰ درصد دستمزد را باال 
می بریم می توانیم ۲3 درصد تامین اجتماعی و مالیات ارزش 
افللروده را كمتر كنیم، افزود: ما نمللی گوییم ۲3درصد را 
نمی دهیم ما می توانیم در حال حاضر ۱۰ درصد را پرداخت 
كنیم و ۱3 درصد باقی مانده را در سللال های بعد بدهکار 

15شویم و به صورت وام به ما تعلق گیرد.
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آینده دالر
نگاه سوئدی

بررسللی حتی از سر اشاره به دیدگاه مدیران 
و قانونگذاران ایرانی نشللان می دهد كه شللمار 
قابللل اعتنایی از آنها دربللاره رفتار متغیرهای 
اقتصادی و پیچیدگی های این فعالیت انسانی 
ذهن ساده ای دارند. اینها برای اینکه یک تنگنا 
را درذهن خللود برطرف كنند بدون توجه به 
ابعاد و درهم تنیدگی هللای هر زیرمجموعه از 
فعالیت اقتصادی احکام كلی یک سویه 
صادر می كنند. به طور مثال 
هرگاه سخن از حمایت از 
تولید داخلی و حمایت 
از كالهای ایرانی شود 
بی درنللگ یادشللان 
می افتللد كه برای 
رونق تولید داخل 
واردات  راه  باید 
مسدود شود. آیا 
این یک راه حل 
برای رشد تولید 
اسللت؟  داخلللی 
یادمان  درصورتیکه 
باشللد گمللرک ایران 
و نهادهللای متولللی و 
متصدی درواردات همواره 
می گویند كه نزدیک به 8۵ 
ایللران را  درصللد واردات 
كاالهای سرمایه ای و مواد 
اولیه تشللکیل می دهد به 
ابعاد پیچیده این داستان 
بیشللتر وارد خواهیم شللد. 
در همین ماه های تازه سللپری 
شللده بسیار شللنیدیم كه به دلیل 
تنگناهای واردات راه تولید داخلی 
ناهموار شللده و بسیار خواندیم كه 
برای خوب شللدن حال تولید باید 
دیوار بلندی برسرراه واردات كشید. 

 محمود بهمنی
اقتصادی مجلس  عضو كمیسیون 
دهم از جمله هواداران كشیدن دیوار 
به دور بللازار داخلی بللرای حمایت از 
رونق بخشللیدن به تولید داخلی اسللت. 
او می گویللد:  یکی از آثللار »رونق تولید« 
مربوط به تصحیح حلقه واردات می شللود. ما 
باید درمورد كاالهایی كه واردات آن را انجام 
می دهیللم و تولیدات مشللابه آن را در داخل 
كشور داریم، واردات را محدود كنیم. این عمل 
باعث می شللود صرفه جویی ارزی داشته باشیم 

كلله همین امر به رونللق تولید كمک می كند و 
حتی صادرات ما را افزایش می دهد. به گزارش 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  محمود بهمنی  
با اشاره به ارزیابی خود از شعار سال 98 مبنی 
بر »رونق تولید« كه رهبر انقالب برای امسللال 
تعیین كردنللد، اظهار كرد: مقام معظم رهبری 
دوبللار به رونق تولید اشللاره كردند. ما هم باید 
توجه داشته باشیم كه موانع تولید را بشناسیم 
و در جهت رفع این موانع تالش كنیم. وی تاكید 
كرد: اگر رونق تولید ایجاد شود، كارخانجات ما 
با حداكثر ظرفیت خود می توانند كار كنند كه 
در ادامه، افزایش اشتغال، افزایش تولید، افزایش 
عرضلله كاال و كاهش قیمت هللا را دربر خواهد 
داشت. زمانی كه این پروسه را طی كنیم، قطعا 
افزایش تولید را شللاهد خواهیم بود. این عضو 
كمیسللیون اقتصادی مجلس دهم یادآور شد: 
یکللی از آثار »رونق تولیللد« مربوط به تصحیح 
حلقه واردات می شود. ما باید درمورد كاالهایی 
كه واردات آن را انجام می دهیم و تولیدات مشابه 
آن را در داخل كشللور داریم، واردات را محدود 
كنیم. این عمل باعث می شود صرفه جویی ارزی 
داشته باشیم كه همین امر به رونق تولید كمک 
می كند و حتی صادرات ما را افزایش می دهد.

 رونق تولید  
سبحانی فر یک نماینده  دیگر مجلس شورای 
اسللالمی نیللز  با بیان اینکه دولللت باید تالش 
كند از واردات جلوگیری شود، گفته است: باید 
ممنوعیللت واردات كاالهایللی كه تولید داخلی 
دارند نیز حفظ شللود، حتی كاالهایی كه تولید 
می شللود و در لیسللت قرار ندارد نیز در لیست 
قرار گیرد و واردات آن ممنوع شللود. دولت نیز 
باید تالش كند تللا از واردات جلوگیری نماید، 
همان گونه كه واردات ۱4۰۰ قلم كاال را ممنوع 
كردند، باید ممنوعیت كاالهایی كه تولید داخلی 
دارند نیز حفظ شللود، حتی كاالهایی كه تولید 
می شللود و در لیسللت قرار ندارد نیز در لیست 
قرار گیللرد و واردات آن ممنوع شللود، در این 
صورت حمایت از تولید داخلی صورت می گیرد. 
نماینده مردم سبزوار در خصوص پیش شرط های 
الزم برای رونق تولید، گفت: باید جلوی واردات 
كاالهایی كه مشابه دارند، گرفته شود، حمایت از 
تولیدكنندگان صورت گیرد، اگر تولیدكنندگان 
نیاز به سرمایه در گردش دارند، با بهره پایین تر 
در اختیار آنها قرار گیرد و مصرف كنندگان نیز 
باید كاالهللای داخلی خرید كننللد. این موارد 
پیش شرط هایی اسللت كه می تواند برای رونق 

تولید مفید و موثر باشد.



 بازهم 
فشار به بانک ها

در اقتصاد ایران برای هر مشکل و هر تنگنایی یک راه حل ساده وجود دارد: 
بانک ها باید كمک كنند. این راه حل ساده همیشه از سوی كسانی كه بخشی 
از قدرت را دراختیار دارند تنها با اتکا به همان قدرت برای هر رخدادی بیان و 
بر روی اجرای آن پای فشاری می شود. توصیه كنندگان به این راه حل دیواری 
كوتاه تر از دیوار شهروندان درمانده ای كه منابع كوچک و پس اندازهای خرد خود 
را به بانک ها می سپارند پیدا نمی كنند. این در حالی است كه بانک ها نیز در یک 
گام به عهدی از همین مسیرها به سودهای قابل توجه و به رانت های موجود در 
باالدست خود كه همان بانک مركزی باشد دسترسی یافته و سرانجام از جیب و 
كیسه سپرده گذاران است كه منابع از بانک خارج می شوند. درحالیکه این یک كار 
تجربه شده است و مهم ترین تجربه نیز در اوایل روی كار آمدن دولت احمدی نژاد 
تحت عنوان بنگاه های زود بازده تجربه شد و در سال های اخیر نیز دولت یازدهم 
و دوازدهم منابع قابل اعتنایی را برای حل مشکالت بنگاه های دارای مشکل به 
باد دادند باز هم در روزهای گذشللته دراین باره شللاهد تکرار خواسته یادشده 
هسللتیم. بانک مركزی ایران یکی از نهادهایی اسللت كه باید مطابق با وظایف 
قانونی خود از منابع مالی و سپرده های شهروندان صیانت كند و راه های افزایش 
درآمد سپرده گذاران را مهیا كند تا پس انداز ملی از این مسیر با رعایت اصول 
اقتصاد به بخش تولید سرازیر شود. اما روسای بانک مركزی ایران بدون توجه 
به این اصل هرگاه الزم باشد فرمان برداشت از پس انداز شهروندان را براساس 

قدرت دراختیارشان صادر می كنند. 

 چیز تازه ای نیست 
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مركزی نیز از این قاعده بیرون نبوده است و چنین 
فرمانی را صادر می كند. او كه در جمع مدیران عامل واعضای هیات مدیره بانک ها 
و موسسات اعتباری سخن می گفت، با مرور شرایط كشور در سال گذشته، تاكید 
كرد متاسفانه جمع زیادی از هموطنان به دلیل سیل با مشکالت زیادی مواجه 
شدند كه ضمن ابراز همدردی با آنان، ان شاءاهلل با استفاده از ظرفیت سیستم 
بانکی در جهت بهبود شللرایط زندگی و ارائه تسللهیالت الزم به ویژه در حوزه 
منازل مسکونی واحدهای تجاری و باغات و كارگاه های صنعتی و سایر نیازها 
تالش خواهد كرد. این رئیس بانک مركزی در یادداشللتی كوتاه 6 راه را برای 
حمایت بانک ها از رونق تولیدداخل یادآور شد. وی نوشت به گزارش خبرنگار 
مهر، عبدالناصر همتی در یادداشت خود نوشت: نام گذاری سال 98 با عنوان رونق 
تولید از سوی مقام معظم رهبری، مسئولیت بانک مركزی و نظام بانکی كشور را 
مضاعف كرد. توجه به تأمین مالی طرح های تولیدی و تأمین سرمایه درگردش 
واحدهای تولیدی از طرف نظام بانکی كشور، همراه با تمركز بانک مركزی بر 
تأمین ارز مواد اولیه و واسللطه ای تولید و مقابله جدی با روش ها و تصمیماتی 
كه ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی كشور را صرف واردات غیر ضرور و 
ضد تولید می كند. رونق تولید و تقویت ارزش پول ملی در گرو چند نکته است.

۱- كاستن از وام های تکلیفی كاهنده توان بانک ها
۲- تالش برای كاستن از فشار ناترازی بودجه جاری دولت بر سیستم بانکی 

و بانک مركزی
3- كاهش معوقات بانکی وفروش اموال مازاد بانک ها
4-پیگیری با قدرت اصالح ناترازی بانک های كشور
۵- برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد

6- اصالح نقشلله تجاری كشللور و مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی و از این 
طریق كاهش نیاز كشور به ارزهای مورد هدف تحریم های آمریکا 

دقت دراین عناصر شش گانه نشان می دهد حتی اگر قرار برحمایت از رونق 
تولیدداخل نبود نیز باید این كارها انجام می شد.

 محمود بهمنی، رئیس پیشین بانک مركزی نیز همین تصور نادرست را دارد و 
می گوید:  خاطرنشان یکی از الزامات عملیاتی شدن رونق تولید حمایت دولت از 
این بخش است. دولت باید نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین كند، 
همچنین باید نظارت بر تولید و حتی مصرف را داشته باشد كه این نقدینگی 
تنها در جهت تولیدات مورد استفاده قرار بگیرد نه اینکه به بازار سفته بازی سرازیر 
شود. اگر این نقدینگی ها در تولید هزینه شود، قطعا قیمت كاالها را كاهش خواهد 
داد. وی افزود: برای رونق تولید می توانیم تسللهیالت ارزان قیمت را در اختیار 
واحدهای تولیدی قرار دهیم در كنار این موضوع باید بر واردات كاالها كنترل 

داشته باشیم تا جلوی واردات كاالهای مشابه داخلی گرفته شود.
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مرکز فرماندهی و آدرس نادرست 
با هر محاسبه و تحلیلی كه داشته باشیم بدون 
تردید سللازمان برنامه و بودجه در راس مراكز 
فرماندهی اقتصادی قرار دارد. این سازمان كه 
سللابقه تاسیس آن به سللال های دهه ۱3۱۰ 
تللا۱3۲۰ برمی گردد به دلیل اینکه سللازمان 
مسللئول در تدوین بودجه های سللاالنه است 
و وظیفلله دشللوار و خطیر تخصیللص منابع را 
بللردوش می كشللد بایللد كارآمدترین 
نهاد در میان مراكز فرماندهی 
اقتصاد باشد. سازمان برنامه 
و بودجه مسللئولیت دارد 
برای هر ریال خرج اصول 
اقتصللاد را رعایللت كند 
و به همین دلیل اسللت 
بزرگ شللده  نهادی  كه 
اسللت. سللازمان برنامه 
برخالف  امللا  بودجه  و 
رونق  انتظاردرداستان 
تولیللد داخل به جای 
با  طرح هایللی  ارائلله 
استوارسللازی  هدف 
بنیادیللن تولیللد در 
راه حل های  به  ایران 
كوتاه مدت پرداخت. 

 یک نمونه 
نه چندان دور 

داغ  روزهللای  در 
 ۱39۷ شللهریورماه 
و در اوج ناراحتی شهروندان از مارپیچ 
تورم دالر و كاالها كه كسب وكار ایرانیان 
را در غبارها گم كرده و شهروندان ایرانی 
خشللمگین بودند محمدباقللر نوبخت با 
بسته های خوشبختی خود خبرساز شد. 
وی از اختصللاص 3۰ هزار میلیارد تومان 
بودجه برای اجرای برنامه ها و بسللته های 
 اقتصللادی دولللت خبر داده و گفته اسللت:
بللرای مبالللغ  ایللن  از  دالر  میلیللارد   ۱3 

۲۵ قلم كاالی اساسی، دارو نهاده های كشاورزی 
اختصاص خواهد یافت كه معادل ریالی آن ۱۷هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان است كه ۷۵۰۰ میلیارد تومان 
این مبلغ به ۵ قلم كاال اختصاص خواهد یافت. دولت 
در حدود ۲9 تا 3۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای 
اجرای برنامه ها و بسللته های تهیه شللده اختصاص 
داده است. وی البته جز این مورد یک فهرست از ۵ 
بسته را ارائه كرده است كه شامل حمایت از تولید و 
حمایت از پیمانکاران و حمایت از گروه های كم درآمد 
اسللت كه جز همان بسللته باالیی بقیه در دست اقدام 

است. نوبخت كه حاال یکی از فرماندهان واقعی اقتصاد 
دولتی است هرگز نگفت منابع تأمین این ارقام كجاست؟ 
آیا در بودجه ۱39۷ این رقم دیده شده است یا ناگهان و 
بر اساس شرایط، سازمان برنامه وبودجه تصمیم گرفته 
است این رقم را برای بسته های حمایتی تأمین كند؟ آیا 
قرار است منابع الزم از محل پس اندازهای شهروندان در 
بانک ها برداشته شود؟ آیا دولت درآمد تازه ای از محل 
فروش نفت یا دالر گران به دستاورده است؟ درهرصورت 
باید محل تأمین منابع به صورت شفاف توضیح داده شود 
تا عدم تعادل تازه پدیدار نشود. سازمان برنامه وبودجه 
توضیللح نداد آیا این ۲۵ قلم كاال از محل تولید داخلی 
خریداری خواهد شللد و متولی ایللن خرید كدام نهاد، 
سازمان یا موسسه و شركت دولتی است؟ فروشندگان 
چگونه انتخاب شدند؟ آیا با توجه به اعالم رقم دالری، 
احتمال داشت این میزان كاال از محل واردات تأمین شده 
باشللد. در این صورت بازهم می توان پرسللید سازمان 
متولللی خرید این ۱3 میلیارد دالر ادعایی كیسللت و 
قرار است این ۲۵ قلم كاال از مسیر كدام شبکه توزیع و 
چگونه به دست مردم برسد.رئیس سازمان برنامه وبودجه 
نگفت از ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده برای حمایت 
از تولید، حمایت از پیمانکاران، حمایت از فقرا، سللهم 
مثاًل بخش تولید چقدر اسللت و سازوكار اختصاص هر 
رقم به این بخش و اولویت پرداخت چیسللت و آیا این 
محللل باز كردن راه رانت تازه و تبعیض بین بنگاه های 

تولیدی نخواهد بود؟
 

 بازهم از جیب ملت و بانک ها 
درحالیکه رئیس سازمان برنامه و بودجه در روزهای 
نخست سال جدید تاكیدكرده بود با حضور خبرنگاران 
از بسته رونق تولید داخل رونمایی می كند اما رسانه ها 
دنبال نرخ ارز بودند. اما سللایت خبری این سازمان در 
انعکاس نشسللت دیروز خالصه از مباحث مطروحه را 
از زبان مدیران سللازمان برنامه و بودجه منتشر كرده 
اسللت. درخبر ارائه شده از سوی سایت سازمان برنامه 
به نقل از افشین برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی و 
شللورای اقتصاد سازمان برنامه  و بودجه كشور از منابع 
مالی تجهیز شده برای برنامه های رونق تولید در سال 
۱398 آمده اسللت »منابع تبصللره ۱8 قانون بودجه، 
منابللع صندوق توسللعه ملی، بودجلله عمرانی دولت، 
سرمایه گذاری شللركت های دولتی، تسهیالت بانکی، 
تسللهیالت مالی خارجی )فاینانس( و تهاتر بدهی های 
دولت به بخش خصوصی از عمده ترین سللاز و كارهای 
تجهیز منابللع برای رونق تولید ملی اسللت... ۱۷هزار 
میلیارد تومان از صندوق توسللعه ملی، حدود ۲۵ هزار 
میلیارد تومان تسللهیالت ریالی صندوق توسعه ملی و 
حدود 44 هزار میلیارد تومان تسللهیالت بانکی و بالغ 
بر 66 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سللال ۱398 

از عمده ترین منابع به حساب می آیند.«



 رفتار گروه حاكم بر كاخ سفید به ویژه وزیر خارجه و 
مشاور امنیت ملی دولت ترامپ با ایران را می توان برپایه 
گفتارهای امروز و دیروز آنها پیش بینی كرد. این گروه 
می خواهند از هر ابزار و ترفندی برای افزایش فشارها بر 
ایران استفاده كنند و البته در نهایت عالقه مندند برخی 
نهادهای قدرت درایران از سر خشم و نفرت دست به 
كاری شتابزده بزنند كه بهانه ای برای آمریکایی ها باشد 

تا برخورد با ایران وارد مدار دیگری شود.
در ایللن بللاره كه آیا ایللران این بهانه را به دسللت 
آمریکایی ها می دهد میان افراد و جریان های سیاسی 
و اجتماعی تفاوت وجود دارد. گروهی از رسللانه ها و 
افراد اصرار دارند ایران پیش دستی كرده و به نیروهای 
آمریکایی مستقر در منطقه آسیب بزند اما كارشناسان 
و افرادی هم هستند كه باور دارند تیر نخست را نباید 

ایرانی ها شلیک كنند.یک اقتصاددان ایرانی در این باره 
نوشته است: اقدام اخیر ترامپ در تروریستی خواندن 
سپاه پاسداران و قرار دادن این سازمان  و شركت ها و 
تشکیالت و افراد وابسته به آن تحت عنوان تروریست 
مورد توجلله منابع خبری و جرایللد بین المللی قرار 
گرفته است. مطلب باال از روزنامه گاردین در این مورد 
و عکس العمل داخلی ایران به این رویکرد است.ذات 
این اقدام ترامپ مطلب جدیدی را به رویه خصمانه ای 
كه طی ده ها سال از طرف دولت های مختلف آمریکا 
اعمال شللده اضافه نمی كند. چون قبال هم فهرست 
طویلی از قوانین و دسللتورات اجرایی در زمینه های 
مشابه صادر شده و این اقدام مطلب یا تهدید جدیدی 
را در بر ندارد. همچنین مشخص نیست دولت آمریکا 
با این اعالمیه چه كار جدیدی می تواند انجام دهد، كه 

قبال انجام نداده است. تحلیل ها در این جهت است كه 
این اقدام كه ریشه و ماخذ آن مقامات طرفدار اسرائیل 
مانند پومپئو وزیر خارجه و بولتون مشاور امنیت ملی 
آمریکا هستند عمدتا جنبه تحریک آمیز دارد. یعنی 
عواقب این عمل به نوع عکس العمل هایی كه از طرف 
ایران انجام می شود بستگی خواهد داشت. این اقدام 
ترامپ در سطح كشورهای دیگر با تعجب و عدم تایید 
همراه است و در نتیجه هر اقدامی از طرف آمریکا كه 
همکاری و همراهی بین المللی طلب می كند را منتفی 
می سازد مگر این كه اقدامات محاسبه نشده ای از طرف 
برخی در داخل ایران انجام شود. شرایط نامطلوبی كه 
ترامللپ در داخل آمریکا دارد ممکن اسللت تا قبل از 
انتخابات سللال ۲۰۲۰برای او انگیزه ماجراجویی در 

مورد ایران را تقویت كند.

ایران نباید تیرنخست را شلیک کند
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انتظامی شهرسللتان گناوه،  فرمانللده 
درگیللری مللردم بندر ریگ گنللاوه را با 

نیروهای حشدالشعبی را تکذیب كرد.
به گزارش فارس، سللرهنگ حسللین 
احمللدی  در جمللع خبرنللگاران اظهار 
داشللت: كلیپللی كه در فضللای مجازی 
مبنللی بر درگیری روز گذشللته مردم  و 
حمللله یکپارچه شللهروندان جنوبی به 
نیروهای حشدالشعبی در بندر ریگ این 
شهرسللتان انتشللار یافته صحت ندارد و 

تکذیب می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه افزود: 
هیچ گونه درگیللری در این خصوص رخ 
نللداده اسللت و روز گذشللته هیچ گونه 
درگیری  در شهرسللتان گنللاوه گزارش 
نشللده اسللت و این موضوع منتشر شده 
صحت نللدارد. وی تصریح كللرد: كلیپ 
منتشره شللده در فضای مجازی مربوط 
به بندر ریگ، شهرسللتان گناوه و حتی 
استان بوشهر نمی باشد و مردم از انتشار 
چنیللن كلیپ هللای در فضللای مجازی 

خودداری كنند.

ایران این شانس را داشت كه به عنوان 
دومین كشور دارای ذخایر گاز طبیعی در 
یک دوره میان مدت به فروشنده اول گاز 
بلله اروپا و حتی جهان تبدیل شللود. این 
چیزی بود كه در سال های اخیر بارها در 
كانون توجه و تایید كشللورهای اروپایی 
گرفت و آنها برای رهایی از چنگ گازپروم 
روس حاضللر بودند با ایللران دراین حوزه 

همکاری كنند.
اما شللوربختانه تحریم های آمریکایی از 
دهه ۱3۷۰ به این طرف و فقدان انعطاف 
از سللوی مقام های ایرانی این شانس را از 
دسللت ایران به مرورخارج كرد.  استفاده 
از شللانس نیازمنللد تدبیر، هوشللمندی، 
آینده نگری و فرصت شناسللی باالیی بود 
كه ایران آن را نداشت. دنیا و اروپا و هیچ 
كشللور دیگری اما چشم به راه نمی مانند 
كه كشللور دیگری شللانس خللود را دور 
بیندازد و آنها همچنان دست روی دست 
بگذارند.  درحالیکه ایران می توانسللت به 
اروپا كمک  كند از شر روسیه خالص شود 
و به ایران نیز سود بلندمدت فروش گاز و 
تامین امنیت برسللد اما این اتفاق نیفتاد. 
اروپایی ها منتظر ایران نماندند و به سراغ 
آذربایجللان و باكو رفتند و حاال خط لوله 
گاز از این همسایه ایران به اروپا از مسیر 

تركیه كشیده شده است. 
خط  لوله كریدور جنوبی گاز، برخالف 
میل و حساسیت جمهوری فدرال روسیه، 
اما با حمایت كامل اتحادیه اروپا، به عنوان 
چهارمین منبع عرضه گاز طبیعی به قاره 
اروپا در حال تکمیل بوده و مراحل پایانی 
خود را سپری می كند. با تکمیل این پروژه 
عظیللم گازی، اروپا ضمن افزایش امنیت 
عرضه انرژی خود می تواند مکانیسم های 

توسعه پاک را توسللعه داده و سهم خود 
در انتشللار گازهللای گلخانه ای ناشللی از 
زغال سنگ و نفت خام را به حداقل ممکن 
كاهللش دهد. پیش از انجللام این پروژه، 
تقاضای گاز مورد نیاز اروپا از سلله منبع 
روسللیه، نروژ )دریای شمال( و الجزایر و 
نیز مقداری از طریق LNG تأمین می شد. 
اجللرای كریللدور جنوبللی گاز و انتقال 
گاز از دریای خزر به قاره اروپا به واسللطه 
كشللور جمهوری آذربایجللان تهدیدها و 
فرصت هایی برای ایران داشللت و شللاید 
هنوز داشللته باشد. اجرای این خط لوله، 
در صورت عدم تدوین اسللتراتژی صحیح 
در حوزه بین الملل انرژی، ممکن اسللت  
فرصللت حضور و حتی توسللعه وضعیت 
موجللود ایللران را در بازار انللرژی منطقه 
با محوریللت گاز كم رنگ تر كند. با توجه 
بلله حضور زنجیره كاملی از شللركت های 
نفت و گاز در زمینه اكتشللاف، توسللعه، 
استخراج، انتقال و توزیع انرژی، بنابراین 
جمهوری اسللالمی ایران نیللز می تواند از 
ایللن فرصت برای توسللعه و بهره برداری 
از منابع دریللای خزر خود به خوبی بهره 
گیرد. این امر می تواند فرصت های شغلی 
فراوان و رونق و رشللد اقتصادی مضاعفی 
را متوجه اقتصاد كشللور سازد. با توجه به 
رشد و تمایل كشورهای پیشرفته و در حال 
توسعه اروپایی به استفاده بیش از پیش گاز 
طبیعی و جایگزینی آن با زغال سنگ، به 
رغللم اجرای خط لوله كریدور جنوبی، در 
آینده نه چندان دور، این كشورها به واردات 
بیشتر گاز طبیعی روی خواهند آورد. لذا 
یکللی از بازارهای بالقوه منابع نفت و گاز 
كشور هم  در خلیج فارس و هم در دریای 

خزر كشورهای اروپایی است. 

 مردم بندر ریگ با نیروهای حشد الشعبی
برخورد نداشتند

فرصت های گاز ایران در بی هوشی

بخش خصوصی و زندگی مخفی
با وضع موجود بخش خصوصی می گوید من این قدر 
تواِن مالی دارم همان بهتر كه مخفیانه زندگی كنم، اگر 
هم الزم شد و خواستم فعالیت كنم بروم خارج از كشور.

آنچه در باال آمد سخنان پوری حسینی  رئیس سازمان 
خصوصی سازی است. او با اشاره به ارتباط بین انتقادات 
سال قبل درباره سازمان خصوصی و فرار سرمایه ها اظهار 
كرد: با اینکه ما هدف اصلی این حمالت بودیم اما احساس 
می كنم بخش خصوصی هم در این وقایع آسللیب دید. 
امیدواریم در سللال 98 این آسیبی كه بخش خصوصی 
دید به حداقل برسللد. طبق قانون همه بنگاه های گروه 
یکللِی باقیمانده و همه بنگاه های گللروه دو كه خارج از 
۲۰ درصد دولت هستند، باید در فهرست واگذاری قرار 
بگیرند.رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: آمار در سایت 
ما وجود دارد، یعنی هر آن چیزی كه تا به امروز واگذار 
نشده كه بالغ بر ۵۰۰ عنوان بنگاه است همه در فهرست 
واگذاری هسللتند، همه باید واگذار شوند و امیدواریم با 
تقویت اركان و بامالحظه ای كه عزیزان خواهند فرمود 
ان شاءاهلل امسال هیات واگذاری باقدرت وارد میدان شود 

و طبق قانون راه را برای اجرای بهتر اصل 44 باز كند.
می گویند سرمایه بسیار فّرار است، یک لحظه احساس 
ناامنی بکند زود ازآنجا فرار می كند، بدیهی اسللت كه 
اگر كسی دوست دارد در كشور خودش سرمایه گذاری 
كند اوضاعی ببیند كه فکر كند من این قدر تواِن مالی 
دارم همان بهتر كه مخفیانه زندگی كنم، اگر هم الزم 
شللد و خواستم فعالیت كنم بروم خارج از كشور، این 
برخالف سیاسللت های اقتصاد مقاومتی است، ما قرار 
است توانمندِی داخل كشورمان را گسترش بدهیم نه 
این كه آن را تضعیف بکنیم منتها بعضی ها از سرِ دلسوزی 
یک كارهایی می كنند كه متأسفانه نتیجه عکس حاصل 
می شود.معاون وزیر اقتصاد در سازمان خصوصی سازی در 
پایان نقش خود در خصوصی سازی را این گونه تشریح 
كرد: درست است كه من هدف اصلی انتقادات آقایان 
بودم و بیشتر من را می كوبند، به جای اینکه سؤال آنها 
را هیللات واگذاری جواب بدهد، مللن جواب می دادم. 
به جللای اینکه هیأت واگذاری از قیمت دفاع كند، من 
دفاع می كنللم، به جای اینکه هیات واگذاری از اهلیت 
دفللاع كند، من دفاع می كردم و من به نیابت از هیات 
واگللذاری دفاع می كردم. چون این كارها كارِ من نبود، 
نه تصویب قیمت پایه كار من است و نه تصویب اهلیت 
پای من اسللت و نه تصویب شرایط واگذاری، من فقط 
مجری هسللتم و مجرِی امینی هستم، مجری قاطعی 
 هستم یعنی اجازه نمی دهم كسللی در اجرای قانون، 
منویاتللش را به خصوصی سللازی تزریق كند و ما هم 
تسلیم شللویم بگوییم چشم، نه این كار را نمی كنم و 
قانون را خیلی محکم اجرا می كنم؛ اما قانون را كسی 
دیگر می نویسد، قیمت پایه را كسی دیگر می نویسد، 
شرایط را كسی دیگر می نویسد من نمی نویسم اما من 
با دقت و حساسیت هرچه تمام تر آن مصوبه  و قانونی را 
كه دارم اجرا می كنم و تا پایان محکم از آن دفاع می كنم.
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 محمد صادق جنان صفللت- آخرین بار كه اورا درجمع صنعتگران دیدم 
همین یکشنبه ۱8 فروردین بود. مثل همواره كه در سال ۱3۷۱ دیده بودمش 
خوش سخن، نکته سنج، تیزبین و دقیق بود و از آخرین خبرهای سیاسی و 

اقتصادی به ویژه درباره صنعت ایران اطالعات داشت.
  او شاد و بذله گو درروزیکشنبه ۱8 فروردین در طبقه نهم ساختمان قدیم 
اتاق بازرگانی ایران مراسم دید و بازدید بود و شمار قابل اعتنایی از صنعتگران 
ایرانی در اینجا حاضر بودند حاضر شللده بود.  مثل همیشه همکاران دور و 
نزدیک دور و بر او می چرخیدند و با او خوش و بش می كردند و او نیز مثل 
همیشه با هوشمندی چیزی مناسب حال و احوال كسی كه با او گفت وگو 

می كرد می گفت كه شادی آفرین باشد.
مرا كه دید با دست اشاره كرد نزدش بروم و صندلی خالی كنارش را نشان 
داد و خواست كه بنشینم. پس از احوال پرسی اما مثل همیشه گفت : شما كه 
روزنامه نگاری و اطالعات بیشتری از اخبار داری بگو ببینم امسال روزگارمان 
چیست؟ توضیح مختصری با توجه به بضاعت كارشناسی دادم و او اضافه كرد: 
آرزو كنیم  اقتصاد و صنعت ایران امسال را نیز دوام بیاورند. نگرانی او درباره 
صنعت ایران به ویژه صنعت غذا در این سال ها زبانزد صنعتگران بود. او زبان تیز 
، بلند و كارشناسانه صنعت غذا در ایران بود و حرف هایش را می گفت و برخی 
وقت ها نیز می نوشت. شاهرخ ظهیری بدون تردید یکی از افتخارآفرینان تاریخ 
صنعت ایران از نظر پایداری برسر اصول و دفاع از بخش خصوصی و دفاع از 
اقتصاد آزاد بوده است. او فردی نامدار درصنعت غذای ایران است و در نوآوری 
نیز مشهور است. جاللپور رئیس  سابق اتاق ایران درباره او می نویسد: »... پس 
از فراز و فرودهای بسیاری كه می بیند سرانجام در سال ۱349 شركت مهرام 
را راه اندازی می كند. آن روزها در ایران كمپوت و رب گوجه فرنگی و برخی 
محصوالت كنسرو شده تولید می شد اما ظهیری تصمیمی جسورانه می گیرد 
و نخسللتین خط تولید سللس را در ایران راه اندازی می كند. آن روزها مردم 
نمی دانستند سس چیست بنابراین جا انداختن فرهنگ مصرف این محصول 
میان ایرانیان آن زمان به مراتب سخت تر از راه اندازی خط تولید سس بود. به 

این ترتیب ظهیری و همکارانش تالش می كنند با ترفندهای مختلف سس را 
به جامعه معرفی كنند... به این ترتیب ظهیری موفق می شود سس را به سفره 

ایرانی ها اضافه كند و برای این كار متحمل زحمت زیادی می شود.
به همین دلیل است كه در محافل رسانه ای به شاهرخ ظهیری »سلطان 
سس« گفته می شود...  به سایت وزارت صنعت ، معدن و تجارت نگاه كردم 
شاید پیام تسلست وزیر را ببینم كه ندیدم. به سایت سازمان برنامه و بودجه 
نگاه كردم ببینم رئیس این سازمان كه برای مرگ جمشید مشایخی هنرمند 
نامدار ایرانی پیام تسلیت فرستاده است آیا برای مرگ صنعتگر قدیمی ایرانی 
نیز پیام تسلیتی می فرستد كه ندیدم. تا همین امروز نخواندم درجایی كه 
وزیللران صنایع دردوره های قبلی نیز پیامی برای مرگ یک صنعتگر نامدار 
ایرانی بفرستند. شاید هنوز نشنیده اند، اما اگر شنیده باشند و بی تفاوت از كنار 
آین مرگ عبور كرده باشند باید به روزگار صنعتگران ایران تاسف خورد كه 
درمیان دولتی ها هیچ جایگاهی ندارند. آقای نوبخت كه برای مرگ جمشید 

مشایخی تسلیت می فرستد چرا برای یک صنعتگر چنین كاری نمی كند؟

به احترام شاهرخ ظهیری كه حرف هایش همیشه فایده داشت و شیرین بود

ایسنا به نقل از فاكس بیزینس نوشت: بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت 
آمریکا را درآمدهای مالیاتی از ثروتمندان تشللکیل می دهد. مؤسسه »اینترنال 
روینیو سرویس« در گزارشی اعالم كرده است كه در سال ۲۰۱6، مالیات پرداختی 
۵۰ درصد مالیات دهندگان آمریکایی با مالیات 3 درصد ثروتمند این كشور برابر 
و معادل 43/9 میلیارد دالر بوده اسللت. از كل درآمدهای مالیاتی دولت در آن 
سللال، 3۷/3 درصد سللهم یک درصد ثروتمند جامعه این كشور بوده است. این 
افراد درآمد تعدیل شللده ای معادل یک تریلیون دالر داشللته اند و ۱/4 میلیون 
اظهارنامه مالیاتی تکمیل كرده اند. همچنین در بین جامعه پنج درصد ثروتمند 
آمریکایی، ۷ میلیون اظهارنامه مالیاتی تکمیل شللده اسللت و ۵8 درصد درآمد 
مالیاتی دولت را مالیات های پرداختی توسللط این گروه درآمدی تشللکیل داده 
است. این گروه در مجموع 839/8 میلیارد دالر مالیات در سال ۲۰۱6 پرداخت 
كرده اند. این افراد حدود ۱9/۲ درصد كل درآمد خود را تحت عنوان مالیات به 
دولت بازگردانده اند. این مؤسسلله هم چنین اعالم كرده است كه دهک نخست 
درآمدی آمریکا دارای درآمد ناخالص 4/۷ تریلیون دالری بوده اند و افراد متعلق 
به این دهک، یک تریلیون دالر مالیات به دولت پرداخته كرده اند كه معادل 69 
درصد كل درآمد مالیاتی این كشللور در سللال ۲۰۱6 بوده است.در مجموع 9۷ 
درصللد درآمد مالیاتی دولت این كشللور را مالیات پرداختی ۵۰ درصد مودیان 
مالیاتی شکل داده است و سهم پنج دهک پایین درآمدی جامعه از درآمدهای 

مالیاتی دولت آمریکا تنها معادل 3 درصد بوده است.

مگر می شود ۶0 درصد اقتصاد ثروتمندان آمریکایی چقدر مالیات می دهند؟ 
دست سپاه باشد؟

وزیللر اقتصاد گفت: ادعاها و آمارهایی كه آمریکایی ها در مورد 
سپاه می دهند، گزاف و بیهوده است، مگر می شود 4۰ یا 6۰ درصد 
اقتصاد كشور دست سپاه باشد؟ به گزارش مهر، فرهاد دژپسند وزیر 
اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه برخی شبکه های ضد انقالب ادعا كرده اند هدف آمریکایی ها 
برای اقدام علیه سپاه تحت فشار قرار دادن فعالیت های اقتصادی 
این نهاد است، گفت: این ادعاها و آمارهایی كه می دهند، گزاف و 
بیهوده است. مگر می شود 4۰ یا 6۰ درصد اقتصاد كشور دست 
سپاه باشد؟ اگر ارقام هایی كه اینها می گویند را جمع بزنید، به 3 تا 
4 درصد می رسید. در برخی آمارها هم می گویند 8۰ درصد اقتصاد 
در اختیار دولت است. وی افزود: امروز حوزه خدمات، كشاورزی و 
صنعت كشور عمدتاً در اختیار بخش خصوصی است، بنابراین نباید 
به آمارهایی كه آمریکایی ها می دهند اعتماد كرد. سپاه كاركرد 
اصلی خودش را دارد و وظیفه اش حفاظت از انقالب اسالمی و 
مرزهای كشور است. دژپسند تاكید كرد: مردم چهل سال است 
كه با سپاه زندگی می كنند و یک رابطه دوطرفه میان ملت و سپاه 
پاسداران وجود دارد. اقتصاد ما هم یک اقتصاد متزلزل نیست كه 

با این اقدام از سوی آمریکایی ها آسیب ببیند.
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 در روزهللای اخیر و به دنبال متهم كردن 
سپاه پاسللداران به تروریسم از سوی دولت 
آمریکا، عده ای با تکرار حرف های قدیمی و 
تکراری، این موضوع را بدون این كه ربطی 

داشته باشد، به FATF ربط داده اند.
شبه استدالل آنها این است كه چون آمریکا 
 FATF سپاه را تروریست خوانده، پیوستن به
عمالً بسللتن دسللت این نهاد انقالبی برای 
كمک به نهضت های انقالبی و آزادی بخش 
است و به همین دلیل باید از پیوستن به آن 
خودداری كرد.این شبه استدالل، صرفاً توسل 
به احساسات و سوار شدن بر جوی است كه 
در روزهای اخیر ایجاد شده و با توضیح زیر 

روشن می شود كه كامالً بی ربط است:
یکم - آمریکا و برخی متحدانش در منطقه 
و به ویژه رژیم صهیونیستی تالش بسیاری 
كرده انللد كه ایران به FATF نپیوندد. این 
تالش ها حتی در آخرین نشست در پاریس 
هم به صورت گسترده اعمال شد اما نتیجه ای 
نداشت. طبیعی است آمریکا و ارتجاع منطقه 

به دنبال منزوی كردن ایران باشند.
دوم -  اصللوالً آمریکا به عنوان یک ناقض 
همیشگی مقررات بین المللی، برای اعمال 
فشللار و تحریم و... نیازی به FATF  ندارد. 
مگر در سال ۱3۵8 و سال های بعد از آن كه 
 FATF،آمریکایی ها ایران را تحریم كردند

وجود داشت؟
سللوم - در FATF مسأله ما اصالً آمریکا 
نیست. مسأله ما كشورهایی است كه متحد 
یا شریک تجاری ما هستند. روسیه و چین و 

تركیه و عراق و هند و… هم خودشان عضو 
FATF هستند و هم مبادالت مالی شان با 
ایللران بر اسللاس FATF صورت می گیرد. 
بنابراین، بهانه كردن آمریکا، فقط مشکالت 
تجاری - مالی كشورمان را افزایش می دهد.
چهللارم -  كمللک سللپاه پاسللداران به 
نهضت هللای آزادی بخش چگونلله صورت 
می گیرد؟ آیا این نهاد، بخشللی از جمهوری 
اسالمی ایران است یا جدا از آن؟ قطعاً كسی 
سللپاه را مجزا از ایران نمی داند. پس كمک 
سللپاه به دیگران، عمالً كمک ایران اسللت. 
تاكنون چنین كمک هایی صورت می گرفته 
و پس از این هم صورت خواهد گرفت، چه 
سپاه را متهم به تروریسم كنند یا نکنند، چه 
فرضا تحریم كنند یا نکنند، این روند متوقف 
نخواهد شد. و نکته مهم این كه برای چنین 
كمک هایی كلله قطعاً توجیه اسللتراتژیک 
دارد باید درآمد وجود داشته باشد تا هزینه 
كردنش مقدور باشللد. كسللب درآمد بدون 
FATF حتی از طریق كشللورهای دوست 

آسان نیست.
پنجم -چنیللن كمک هایی برای سللایر 
كشورها )حتی حامیان تروریسم( نیز وجود 
دارد و كسی نمی تواند از آن جلوگیری كند. 
درباره ایران هم هیچ محدودیتی قابل تصور 
نیست. ضمن اینکه مسللئوالن بارها اعالم 
كرده اند در كنوانسللیون ها و سللازمان های 
بین المللی، كشور ما برای خود حق تحفظ 
قائل است و این روند در مورد FAFT  نیز 

صادق است.

اقتصادنیوز نوشللته است: عربستان سعودی 
قصد دارد سرمایه گذاری های بزرگی در صنعت 

پتروشیمی روسیه انجام دهد.
خالد الفالح، وزیر نفت، صنعت و منابع معدنی 
عربستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سعودی 
االخباریه ضمن بیان این مطلب گفت: »ما در 
گفت وگو با رئیس صندوق سرمایه گذاری های 
خصوصی روسیه گسللترش پایگاه طرح های 
سللرمایه گذاری و سرمایه گذاری های بزرگ نه 
فقط در صنعت گاز بلکه پتروشیمی در روسیه 
را مورد بحث قراردادیم كه دارای آینده خوبی 

است.«
خالد الفالح خاطرنشان كرد عربستان قصد دارد 
میلیاردها دالر در اقتصاد روسیه سرمایه گذاری 
كند و روسیه نیز سرمایه گذاری های مشابهی 
در اقتصاد سعودی انجام خواهد داد. به تازگی 

وزیر نفت، صنعت و منابع معدنی عربسللتان 
 SAUDI اظهار داشت امیدوار است شركت
ARAMCO روند انعقاد قرارداد ورود به طرح 
تولید گاز مایع در منطقه قطب شمال موسوم به 
»آركتیک اس پ گ-۲« را در سال ۲۰۱9 به 
پایان برساند. به گفته وی، این شركت سعودی 
می تواند یکی از نقش آفرینان اصلی در بازار گاز 
مایع شود. خالد الفالح افزود مستقل از تحقق این 
 SAUDI ARAMCO معامله در هرحال
نقش آفرین بزرگ و اصلی هم در زمینه استخراج 
گاز و هم در زمینه فروش گاز مایع خواهد شد.
وزیر نفت، صنعت و منابع معدنی عربستان 
همچنین اعللالم كرد ریاض در حال مذاكرات 
در رابطلله با طرح های مربوط بلله گاز مایع با 
تعدادی از كشللورها از جمله روسیه، آمریکا و 

استرالیا است.

  FATF بی ربط بودن 
با تروریست خواندن سپاه پاسداران

سرمایه گذاری چند میلیارد دالری عربستان در روسیه

فالحت پیشه: اف ای تی اف نیازمند 
تصمیم مصلحتی است نه رفراندوم

رئیس كمیسللیون امنیت ملی وسیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکه فضای مجلس فضای پیگیری 
طرح برگزاری رفراندوم نیست، گفت: تعیین تکلیف 
پیوستن به FATF نیازمند تصمیم مصلحتی است.
 FATF به گزارش خبرآنالیللن، لوایح مرتبط با
همچنان در بالتکلیفی به سر می برند، سال گذشته 
با وجود جلسات مکرر مجمع اما تصمیم گیری نهایی 
درباره لوایح مرتبط به FATF به نتیجه نرسللید و 

تعیین تکلیف موضوع به سال 98 موكول شد.
همیللن تاخیللر در تعیین تکلیف لوایللح پالرمو و 
CFT انتقاداتللی را به عملکرد مجمع تشللخیص 
 FATF وارد كرده به طوری كه موافقان پیوستن به
تاخیر مجمع را نشانه ضعف در تصمیم گیری دانسته 
بر همین اساس بهترین راه برای تعیین تکلیف لوایح 
مرتبللط با FATF  را مراجعه بلله اصل ۵9 قانون 

اساسی و رفراندوم می دانند.
در حالیکه عده ای از نمایندگان مجلس درتالشند 
با مجاب كردن دولت یا با آماده سازی طرحی در 
 FATF مجلس موضوع رفراندوم لوایح مرتبط با
را به رای عمومی بگذارند اما به گفته حشمت اهلل 
فالحت پیشلله رئیس كمیسللیون امنیللت ملی و 
فضای مجلس آماده پیگیری طرحی برای برگزاری 

رفراندوم نیست.
حشمت اهلل فالحت پیشه درباره دالیل تعلل مجمع 
تشخیص در بررسی و تعیین تکلیف لوایح پالرمو و 
CFT به خبرآنالین گفت: ببینید واقعیت آن است 
كه درخواست تعویق نظردهی درباره لوایح مذكور در 
مجمع تشخیص با موافقت مجلس و دولت صورت 
گرفللت یعنی در این زمینه نه تنها منع و مشللکل 
قانونی وجود نداشت بلکه تصمیمی كه گرفته شد، 
تصمیمی اجماعی بین مجمع و دولت و مجلس بود.
 وی درباره تالش برخی نمایندگان برای آماده سازی
طرحللی به منظور اجرای اصل ۵9 قانون اساسللی 
دربللاره لوایللح پالرمللو و CFT، اداملله داد: اینکه 
نماینللدگان بخواهنللد به دلیل تعویللق در تعیین 
تکلیف لوایللح مرتبط بللا FATF رفراندوم برگزار 
كنند حق نمایندگان اسللت اما بر این عقیده ام كه 
موضوع FATF موضوعی است كه نیازمند تصمیم 
مصلحتی است و باید مباحث آن در مجمع تشخیص 
صورت بگیرد كه هم اكنون نیز همین روال در حال 
انجام است، واقع امر این است كه در شرایط كنونی 
فضای مجلس را فضای برگزاری رفراندوم نمی بینم.
فالحت پیشه یادآور شد: مجلس نظر خود را نسبت 
به لوایللح مرتبط با FATF در قالب رویه حاكم بر 
كنوانسیون های بین المللی با لحاظ حق تحفظ هایی 
رای داده اسللت ولللی تاكید می كنللم كه حل این 

موضوع نیازمند تصمیمی مصلحتی است.



سللالي كه در پیش روي ایرانیان اسللت چه 
وضعیتي خواهد داشت؟ این یک پرسش كلي 
است كه باید ابعاد و زاویه هاي آن كالبدشکافي 
شود. اقتصاد ایران سال  آینده در سطح كالن 
با چند ویژگي تاسللف بار همللراه خواهد بود. 
نخسللتین ویژگي رشد منفي اقتصاد ایران در 
سال ۱398 اسللت. صندوق بین المللي پول، 
بانک جهاني، واحد اطالعات اكونومیسللت و 
مركز پژوهش هاي مجلس پیش بیني كرده اند 
در سال آینده تولید ناخالص داخلي از ۲/۵ تا 
۵/۵ درصد رشد منفي دارد. این رخداد بسیار 
متاسف كننده اي است كه اقتصاد كشور در یک 
دهه دو بار در دام ركود مي افتد. رشللد منفي 
اقتصاد از سمت تقاضاي ناكافي به همراه رشد 

ناكافي عرضلله خواهد بود كلله معناي ركود 
تورمللي را در متن و بطن خللود دارد. مدیران 
و صاحبللان صنعت در ایران براي فعالیت هاي 
سال آینده خود باید این مقوله بسیار بااهمیت 
را در معادالت خود گنجانده و با چشم هاي باز 
اقللدام به كار كنند. اما اقتصاد ایران در سللال 
جدید از دو ناحیه همچنان تهدید مي شللود: 
سیاست گذاري هاي ناكارآمد كه دولت دوازدهم 
را چون سللیل غللرق خواهد كرد و تشللدید 
تحریم ها كه متاسللفانه راهللي براي توقف آن 
دست كم در كوتاه مدت پیدا نمي شود. مسعود 
نیلي به مثابه یکي از نیرومندترین اقتصاددانان 
آزادیخواه ایراني كلله حاال از دولت نیز بیرون 
آمده اسللت با صراحت بیشتر در این باره كه 

تحریم هاي آمریکایللي در دو حوزه نفت و ارز 
چه بر سللر ایران مي آورند و همچنین فرشاد 
مومني اقتصاددان نهادگرا نیز درباره بي اعتمادي 
شهروندان به دولت درحوزه اقتصاد چشم اندازي 
را براي ایران ترسیم كرده اند كه درصفحه هاي 
بعدي مي خوانید. اما اقتصاد ایران به دلیل اینکه 
با همه كاستي ها و نارسایي ها هنوز یک اقتصاد 
بزرگ به حساب مي آید در مركز رصد نهادهاي 
بین المللي قللرار دارد. بررسللي هاي نهادهاي 
جهاني از فرداي نزدیک 34 شاخص را نیز براي 
دیدن آینده نزدیک تر در این پرونده مي خوانید. 
در پرونده اقتصاد ایران تحوالت دولت هاي ایران 
با محوریت برخي شاخص هاي بنیاد هریتیج نیز 

درج شده است كه جذاب است.
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ثروتمندان به هوش باشند
مسعود نیلی

ایران به ویژه اقتصاد ایران سللال های ۱39۷ با 
گسست های نسبتا بزرگی در مقایسه با سال های 
گذشته روبه رو بود و به نظر می رسد این گسست ها 
اداملله دارد و به همین دلیللل عدم قطعیت در 
برآورد های دقیق از شرایط وجود خواهد داشت و 
كار را برای تحلیل دشوار می كند. از طرف دیگر 
به نظر می رسللد در ارزیابی شللرایطی كه در آن 
قرار داریم و از نیمه دوم سللال 96 در آن شرایط 
قرار گرفتیم و در نیمه دوم سللال 9۷ نیز وجود 
داشت این بود شرایط سیاسی فاقد همگرایی بود 
و مشخص نیست دقیقا چه عواملی این شرایط را 

برای ما به وجود آورده است.
به طور طبیعی تا زمانی كه تحلیل درستی از 
شللرایط نداشته باشیم و ندانیم چه عواملی این 
شرایط را به وجود آورده اند نمی توانیم جمع بندی 
درست و همگرایی داشته باشیم. در سال ۱39۷ 
و همچنان در سال ۱398 مجموعه ای از عوامل 
در كنار هم جمع شده اند و اگر اینها از هم جدا 
نشوند نمی توانیم وزن درستی برای هر یک از این 

عوامل تعیین كنیم.
من ابتدا توضیحی در مورد سازوكار هایی كه در 
سال ۱39۷ در اقتصاد ایران فعال شد و كاركرد 
ارائه می كنم و سپس ارزیابی كمی از شاخص های 
اقتصادی سللال گذشللته ارائه می كنم و نکاتی 

در مورد سللال ۱398 خواهم داشت. 
سازوكار هایی كه در اقتصاد 

ایللران موثرند مفصل 
اسللت.  پیچیللده  و 

مسللأله تحریم به 
این دلیل اهمیت 
دارد كلله اقتصاد 
ایللران عمدتا بر 
ارزی  درآمدهای 
و  اسللت  متکی 

درآمد های ارزی از 
فروش نفت به دست 

می آید و تحریم این روند را 
به هم زده است بنابراین ابتدا بر 
این قسمت متمركز می شوم و 
سپس توضیحات بعدی را بر 

این اساس ارائه می كنم.
اتفاقللی كلله در اقتصاد رخ 
می دهد و ارتباطی با تحریم 

ندارد و در كارنامه چندین 
دهلله ای در جریان بوده 
این اسللت كلله تقریبا 

رقم ثابتی تولید نفت خام 

داشتیم كه منجر به این شد كه ما صادرات نفت 
خام داشته باشیم و این وزن بزرگی در عرضه ارز 
در اقتصاد داشت. وقتی قیمت نفت افزایش داشته 
باشد مقادیری كه دولت به بانک مركزی می فروشد 
ارقامی قابل توجه است. مثل سال هایی در نیمه 
دوم دهه ۱38۰ كه ارز به وفور وارد اقتصاد می شود 
در زمان هایی مثل سال های نیمه دوم دهه هفتاد 
به ویژه در سللال های ابتدایی و در ۷6 و ۷۷ و ۷8 
ما در مضیقه ارزی قرار گرفته بودیم و عرضه ارز 
محدود می شللود و از این نظر نوساناتی به وجود 
می آید. این نوسان در درآمدهای ارزی حاصل از 
صادرات نفت بر نرخ ارز در بازار تأثیر دارد. نرخ ارز 
هرچه باشد قیمت نسبی واردات را به كاالهایی 
كه در داخل تولید می شود مشخص می كند. و این 

موضوع نیز بر شاخص های اقتصادی داخلی اقتصاد 
ایران تأثیرگذار است و بر تولید و مصرف نیز اثر 
می گذارد. همچنین نرخ ارز به دلیل رفتار دولت 
در ورود ارز صادراتی نفت تغییر می كند و به این 
سللبب بر صادرات غیرنفتی اثر دارد و این آمار را 
افزایش می دهد. این سازوكاری است كه در اقتصاد 
ما چندین دهه جریان دارد. حال وقتی كه اقتصاد 
ایران در تحریم اسللت از چند كانال بر عملکرد 
اقتصاد ما تأثیر دارد. وقتی صادرات نفت محدود 
می شللود و اگر صادرات داشته باشیم دسترسی 
اقتصاد به ارز صادراتی محدود و بنابراین به كمتر 
شدن عرضه ارز منجر می شود و هزینه مبادله را 
برای تجارت و واردات كاال و ارز افزایش می دهد. 
بنابراین قیمت نسبی واردات تحت تأثیر نرخ ارز 
قللرار می گیرد و چون تحریم هزینه مبادله را در 
اقتصاد باال می برد باعث می شللود واردات به طور 
نسبی گران تر شود و در نتیجه تقاضای مبادالتی 
ارز كاهللش پیدا می كند. وقتللی نرخ ارز افزایش 
پیدا می كند واردات تعدیل می شود و این تعدیل 
خود كنترل كننده اسللت و قدرت خرید جامعه 
روند تحوالتی نرخ ارز را كنترل خواهد كرد. این 
قسمت در دامنه برابری قدرت خرید قرار می گیرد 
و اگر سطح قدرت خرید جامعه كاهش پیدا كند 
و یا میزان مناسبی افزایش پیدا نکند با افزایش 
نللرخ ارز تقاضا بللرای واردات كمی از این طریق 
كاهش پیللدا می كند و نرخ ارز بر صادرات غیر 
نفتی اثر می گذارد و بر حسب 
اینکه چقدر صادركننده ها 
از تغییرات نللرخ ارز در 
آینده چشم انداز دارند 
و سیاسللت های ارزی 
اتخاذ شده در كشور 
بللر وارد شللدن ارز 
صادراتی به كشللور 
در كوتاه مدت تأثیر 
آن  اینکلله  و  دارد 
 چقللدر عرضلله ارز را 

محدود كند.

  پدیده قابل اعتنا
اگر قللرار بللود روابط علت 
و معلولللی به همین شللکل 
اجرا شللود قاعدتللا باید در 
سللال ۱396 و ۱39۷ در 
تالطم های ارزی به این 
دلیل كه هنوز تحریمی 
بر علیه ما اعمال نشده 
بود چنین شرایطی 
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به وجود نمی آمد. اگر شرایط اقتصادی به همین 
مکانیزم هایی كه عرض كردم محدود بود باید بعد از 
آبان ۱39۷ شاهد جهش هایی در نرخ ارز می بودیم 

و این اتفاقات به دنبال آن می افتاد.
این درحالی اسللت كه بیشترین افزایش ها در 
نللرخ ارز قبل از آبللان ۱39۷ اتفاق افتاد. و ما در 
مقیاس قابل مقایسلله ای با تغییراتی نسللبت به 
فصول قبلی روبه رو شللدیم. این درحالی بود كه 
آمار و ارقام كشور نشان می داد ما همچنان دو و 
نیم میلیون بشکه نفت صادر می كنیم و ارز آن را 
وصول می كنیم و صادرات نفتی طبق روال خود 
انجام می شود. به یاد دارم وقتی بازار ارز متالطم 
شده بود قسمت صادرات و واردات در باالی جدول 
تراز پرداخت ها حتی مازاد قابل توجهی نشللان 
می داد یعنی حتی صادرات ما نسبت به وارداتمان 
با رقم های باالیی وجود دارد و این سوال به وجود 
آمللده بود كه چرا وقتی چنین آماری داریم بازار 
ارز اینچنین متالطم است. در واقع وقتی تحلیل 
درستی از این قسمت نداشته باشیم نمی توانیم 
رویکرد مناسبی در مواجهه با شرایط ارزی كه در 
كشور به وجود آمده است داشته باشیم. تحلیل 
این اسللت كه مردم ایران و كسانی كه پس انداز 
مالی در اختیار داشتند با استفاده از تجربه ای كه از 
تحریم سال های ۱39۱ و ۱39۲ داشتند و بخشی 
از دارایی های مردم در آن سللال ها ارزش خود را 
از دسللت داد. چون اولین تجربه بود مردم برآورد 
درستی از شرایط نداشتند بنابراین انتظارات كه 
به غلط گفته می شللود واكنللش روانی، من از به 
كار بللردن آن اجتناب می كنم برخی می گویند 
هیچ قاعده ای بر آن حاكم نیست ولی این اتفاقات 
كامال قاعده مند است. با ترسیم چشم اندازی برای 
وضعیت بین المللی آینده تخمینی زده شد. اگر 
این چشللم انداز تحریم مثل سال ۱39۲ مثبت 
باشد عرضه ارز افزایش پیدا خواهد كرد. بر عکس 
اگر تخمین این باشللد كه ما با كمبود ارز روبه رو 
خواهیم شللد با مطرح شدن این موضوع نرخ ارز 
افزایش پیدا می كند یعنی وقتی تخمینی كه افراد 
برای آینده می زنند عددی باالتر از آن چیزی است 
كلله در آن زمان بود با بزرگتر بودن این شللکاف 
سللرمایه گذاری در بازار ارز افزایش پیدا می كند. 
چون نرخ ارز یک متغییر كامال مشاهده پذیر است 
و همین اطالعات مربوط به شرایط اقتصادی كشور 
و این تحوالت درنرخ ارز استفاده می كنند. بنابراین 
نرخ ارز به عنوان یک شاخص و راهنمای مفیدی 
برای جامعه ای كه اطالعات رسللمی درون آن به 
صورت روان عرضه نمی شللود درمی آید و تورم را 

تخمین می زند.

  انتظارات تورمی
 وقتللی انتظللارات تورمی بر اسللاس نللرخ ارز 
مورد انتظار افزایش پیدا می كند و از نرخ سللود 

بانکللی باالتر مي رود به طور طبیعی نگهداری از 
دارایی های نقدی مزیت خود را از دست می دهد 
و جابه جایی منابع سرمایه ای به سمت ارز و طال 
كه با همدیگر رابطه دارند افزایش پیدا می كند و 
این تقاضا سرمایه ای است و مبادالتی نیست. وقتی 
تأثیر خطای مربوط به سال های ۱39۱ و ۱39۲ 
مردم در تخمین نرخ ارز مورد انتظار اینجا لحاظ 
می شود منجر به اوور شوتینگ نرخ ارز می شود و 
نرخ ارز به میزانی بسیار فراتر از آن چیزی كه در 
محاسبات منظور می شد قرار می گیرد. چون این 
نرخ برای مبادالت ارزی نیست و به عنوان پس انداز 
تلقی شده است، به طور طبیعی وقتی تقاضا برای 
نگهداری ارز با هدف ایجاد بازده در آینده افزایش 
پیدا می كند تقاضا برای ارز امروز زیاد می شود و 
وقتی زیاد می شود نرخ ارز افزایش می یابد و زمانی 
كه نرخ ارز با افزایش مواجه شد شکاف بین نرخ ارز 
موجود و نرخ ارز مورد انتظار كاهش پیدا می كند و 
رفته رفته عطش خرید ارز تا زمانی كه تغییر مورد 
انتظار صورت نگیرد تعدیل می شود و باعث می شود 
شدتی كه در ابتدا شکل گرفته بود تعدیل شود و 
در حدی بماند. این وضعیت چون با واقعیت های 
بلند مدت اقتصاد متناسللب نبود و با رفتار مردم 
در حفظ دارایی های مالی خود سازگار بود شاید 

كمی نیز كاهش پیدا كند.

  چرا مردم صبر نکردند
در حقیقت این مسیر بیانگر این است كه مردم 
صبر نمی كنند تا به آبان ۱39۷ از راه برسد و بعد 
ببینند دسترسی به ارز كم شده و ارزش دارایی های 
آنها كاهش پیدا كرده است. در حقیقت آنچه در 
تجربه سال های ۱39۰ تا ۱39۷ مشاهده كردیم 
درس هللای زیادی به ما داد. همه ما به یاد داریم 
وقتللی اوباما تحریم بانک مركزی ایران را در دی 
ماه سال ۱39۰ امضا كرد. امضا برای شش ماه بعد 
از این تاریخ بود یعنی اجرای تحریم برای جوالی 
سال آینده بود و در دسامبر امضا شده بود. در واقع 
از فاصله امضای تحریم ارزی و نفتی ایران تا اجرای 
آن در همللان زمان نرخ ارز جهش داشللت چون 
چشم انداز نرخ ارز مورد انتظار باعث شد تقاضایی 

كه برای ارز وجود داشت نرخ را زودتر باال ببرد.
مشاهده بعدی این است كه بیشترین كاهش 
نللرخ ارز در خرداد ۱39۲ رخ داد نه در زمانی كه 
برجام به تصویب رسللید! یعنی در خرداد ۱39۲ 
نیز جامعه یک ارزیابی كرد. و با پیش بینی بهبود 
روابط سیاسی سرمایه گذاری در ارز فاقد توجیه 
ارزیابی شد و تركیب دارایی های مردم به سمت 
دارایی های ریالی برگشت. و با توجه به مشکالت 
نظام بانکی و نرخ سللود بانکی باال و كاهش تورم 
بازده مثبت دو رقمی برای سپرده گذاری بانکی 
به وجود آمد. وقتی ترامپ به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا انتخاب شد هنوز مستقر نشده بود كه به 

صورت زودرس به رفتار مردم شکل داد و نتیجه 
این شللد كه آمریکا وقتی تحریم ها را اعالم كرد 
نللرخ ارز نیز افزایش پیدا كرد و تغییراتی در بازار 

ارز به وجود آمد.

  تمرین مردم
اگر نرخ ارز سوم بازار در جریان قرار می گرفت 
قدرت خرید مردم آن را كنترل می كرد و افزایش 
زیللادی پیدا نمی كرد وقتی بخللش تجاری را از 
بخش سرمایه جدا می كنیم آن قسمت خود به 
خود میدان افزایش بیشتری پیدا می كند. علت 
اینکه ما در نیمه دوم سللال 96 و نیمه اول سال 
9۷ با آثار شدید تحریم روبه رو شدیم و اثرات آن 
در شاخص تورم و حساب های ملی ما و در تولید 
و سرمایه گذاری ظاهر شد به نتیجه تمرین مردم 
در سال های 9۱ و 9۲ بر می گردد، و تالطم ما در 
بازار ارز فراتر از انتظار بود. در چهل سال گذشته 
به خاطر ندارم نرخ ارز از مقدار متناظر با برابری 
قدرت این چنین فراتر رفته باشللد، ولی رفت. به 
طور طبیعی وقتی نرخ ارز و نرخ ارز مورد انتظار 
افزایش پیدا می كند چون انتظارات تورمی افزایش 
پیدا می كند سطح عمومی قیمت ها تحت تأثیر نرخ 
ارز قرار می گیللرد و انتظارات تورمی برای آینده 
تحت تأثیر این شاخص قرار می گیرد. به همین 
دلیللل تورم نقطه به نقطه ما در فروردین ۱39۷ 
عدد هشت و چند دهم بود اما تورم نقطه به نقطه 
در اسللفند 9۷ به چهل و هفت و نیم رسید. این 
افزایش بسللیار زیاد اسللت چون وقتی انتظارات 
تورمی افزایش پیدا می كند در واقع تمایل مردم 
برای اینکه پول را بدهند و كاال بگیرند افزایش پیدا 
می كند به همین دلیل تورم زایی پول باال مي رود 

در شرایط فراوانی برعکس است.

  داستان بودجه
بعد دیگر این موضوع بودجه اسللت. بودجه در 
اقتصاد ایران متغیر اثرگذاری است و در كوتاه مدت 
از اثرگذار ترین متغیر ها است وضعیت توازن یا عدم 
توازن بودجه آثار اقتصادی كالن و قابل توجهی 
دارد همان مکانیزمی كه یادآور شدم از بعد ریالی 
برداشت سهم بانک مركزی می شود منابع بودجه 
از سهم نفت. چیزی كمی بیشتر از یک سوم منابع 
دولت به طور مستقیم نفت است و غیر مستقیم 
نیز اثرگذار است. بنابراین وقتی منابع بودجه در 
كنار مخارج بودجه قرار می گیرد مخارج بودجه 
انعطاف زیادی ندارد. من با آشنایی مختصری كه 
دارم می دانم كه بودجه ما در سال ۱39۷ با 344 
هزار میلیارد تومان بسته شده است و كار سختی 
بود و برای این فشار زیادی به بودجه وارد شد. اینکه 
ما در سال ۱398 كمتر از عدد های 4۰۵ و 4۰۷ 
باشد شاید نه ممکن و نه به صالح باشد و بودجه 
25ركود بیشتری به اقتصاد تحمیل كند. ولی منابع 
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بودجه تحت تأثیر قرار دارد نه دولت نرخی برای 
منابع خود تعیین كرده اسللت و در سال 98 نیز 
به نظر می رسد كه با كاهش منابع روبه رو باشیم. 
امروز سوالی ایجاد شده این است كه این شکاف 
چگونه پر خواهد شد؟ در سال ۱398 چگونه فاصله 
بین این منابع و مصارف پر خواهد شد؟ این نکته 
بسیار تعیین كننده است، اگر به شیوه درستی با 
این مسأله برخورد شود می تواند كمک كننده باشد 
و ما دچار مشکلی اضافه بر مشکالت قبلی نخواهیم 
بود. اگر درست با این مسأله برخورد نشود اشتباه 
جبران ناپذیری خواهد بود چون بر نقدینگی اثر 
می گذارد. رابطه بین نقدینگی و تورم در شرایط 
كاهش دسترسی به ارز منابع نفتی رابطه ای قوی 
است درحالیکه در زمان وفور منابع نفتی این رابطه 
بسیار ضعیف است. ما در دوره ای به سر می بریم كه 
هر یک ریال نقدینگی تورم بیشتری ایجاد می كند.

  تورم
تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال ۱396 
تقریبا یک میلیون و هفتصد هزار میلیارد تومان بود. 
اگر یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱39۷ 
كاهللش پیدا كند یعنی ۱۷ هزار میلیارد تومان از 
درآمد اقتصاد كم می شود. اگر فرض كنیم این ۱۷ 
هزار میلیارد تومللان درآمد كاهش یافته به طور 
مسللاوی از همه كم بشود كه چنین اتفاقی هرگز 
نمی افتد ولی در تقسیم به جمعیت كشور و تقسیم 
به ۱۲ ماه سال یعنی ماهی حدودا از هر كسی ۱۷ 
هزار تومان كم می شود. و اگر رشد اقتصادی ما در 
سللال ۱39۷ دور و بر منفی 6 درصد باشد یعنی 
تقریبا ۱۰۰ هزار تومان در ماه یا در حدود ۱۱۰ هزار 
تومان در ماه از همه به طور مساوی كم می شود و 
این رقم آثار رفاهی بزرگی به جا می گذارد. در مورد 
تورم نیز می توان یک محاسبه كرد. فرض كنیم اگر 
در سال 9۷ میزان ۱۰ درصد تورم بیشتری نسبت 
به سال 96 پیدا كنیم اگر تمام جمعیت كشور به 
اندازه تورم افزایش درآمد پیدا می كردند هیچ اثری 
به جا نمی مانللد. اما چون چنین اتفاقی نمی افتد 
درآمد بخشللی از جامعه متناسب با تورم افزایش 
پیدا نمی كند و بخشی بیش از تورم افزایش درآمد 
خواهند داشت و تورم بیشتر توزیع درآمد را به هم 
می زند و قشر فقیر جامعه را بیشتر زیر فشار قرار 
می دهللد. بنابراین به یکباره مالحظه می كنید در 
شرایط ركود و تورم این دو فرض بخشی از جامعه را 
در شرایطی غیر قابل تحمل قرار می دهد. و وضعیت 

سختی را به وجود می آورد.

  تحریم
مركللز آمار آمار حسللاب های ملی سلله ماهه 
سللوم ۱39۷ را منتشر كرده است و من روی آن 
دقیق شللدم و بررسی كردم. این تصویر مقداری 
نگران كننده اسللت. آنچه به یک باره در سه ماهه 

سوم سال ۱39۷ می بینیم یک پله بزرگ به لحاظ 
تولید و سرمایه گذاری پایین آمده ایم. در سه ماهه 
سوم ۱39۱ كه تحریم اول بود به سه ماهه سوم 
۱39۰ و اعمال اولین تحریم رشد تولید ناخالص 
داخلی منفی 6.۲ كه بخش غیر نفتی مثبت ۱.۲ 
بود ولی كل آن به دلیل كاهش نفت منفی 6.۲ 
بود. در تحریم دوم كه سال ۱39۷ بود در سه ماهه 
سوم ۱39۷ با نفت منفی ۱۱.9 است و بدون نفت 
منفی 6 است و این اعداد بسیار بزرگ هستند. برای 
بخش صنعت سه ماهه سوم سال ۱39۱ به سه 
ماهه سوم سللال ۱39۰ حدود مثبت 4.6 و سه 
ماهه سللوم ۱39۷ به سه ماهه سوم سال ۱396 
حدود منفی 8 است. در واقع این نشان می دهد 
شللاخص های بخش واقعی ما تغییللرات زیادی 
داشتند. آنچه در اقتصاد راجع به آن زیاد حرف زده 
می شود از لحاظ رفتار مردم در پس انداز و مصرف 
و سرمایه گذاری این است كه مردم نسبت به كم 
شللدن مصرف خود بسیار مقاوم هستند و سعی 
می كنند از پس انداز كم كنند و كمتر از مصرف 
آنها كم شود ما به این حالت چسبندگی مصرف 
می گوییم. یعنی مصرف مردم آرام آرام تغییر پیدا 
می كند اینجا چیزی كه ما مشاهده می كنیم این 
است كه رشد مصرف خانوار ها در سه ماهه سوم 
۱39۷ نسبت به سه ماهه سوم سال ۱396 منفی 
6.۵ درصد بود و این عدد بزرگی است و كاهش 
زیادی در سطح رفاه مردم به وجود می آورد. ولی 
آن چیزی كه در كنار این موارد حائز اهمیت است 
این است كه كال از سال های ۱39۰ به بعد با یک 
روند نامطلوبی در سرمایه گذاری روبه رو هستیم. 
سللرمایه گذاری تصویر آینده را ترسیم می كند. 
بنابراین اهمیت دارد ما سللالیان زیادی است كه 
نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی را 
در حدود ۲۵ درصد یا 3۰ درصد یا 33 درصد و 
در كل ۲۵ درصد به باال داشتیم. ظرف سال های 
دهه 9۰ به تدریج سهم سرمایه گذاری در تولید 
ناخالص داخلی كاهش پیدا كرد و ظرف دو سلله 
ساله اخیر حدودا ۱۵ درصد شد. علت روشن است 
ما مشکالتی در صندوق های بازنشستگی و نظام 
بانکی و بودجه داریم و مصرف منابع ما را می برد. 
در بودجه ۱398 بیش از 6۰ هزار میلیارد تومان 
از بودجه دولت به صندوق بازنشستگی مي رود. اگر 
صندوق های بازنشستگی روی پای خود ایستاده 
بودند 6۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ایجاد 
می شللد. به نظر نمی رسللد در این مسللیر رشد 

اقتصادی ما مثبت و یا دور و بر صفر باشد.
برخی از تحلیلگران عقیللده دارند امکان دارد 
تحریم هللای ما كوتاه مدت نباشللد. آنها توضیح 
می دهند تصور برداشتن تحریم ها و حل مشکل 
در بازه زمانی دو سه سال سخت است. به عالوه 
این نکته كه تحلیلگران حوزه نفت عقیده دارند 
مقداری كه از صادرات نفتی ما كاهش پیدا كرده 

است با نفت شیل آمریکا جبران خواهد شد. در 
نتیجه شللاید برگشللت ما به بازار جهانی در آن 
مقیاس ها ساده نخواهد بود كال به نظر می رسد ما 
مقداری در روند خود در اقتصاد و مصرف و كاهش 
سللرمایه گذاری نیاز به تغییر داریم. ما همچنان 
مصرف باالیی در انرژی داریم. این نشانه ای است 
از اینکه كشور با كمبود منابع روبه رو است. قاعدتا 
اگر از مردم سوال شود كه اگر امکانی برای مصرف 
كمتر گاز در مقابل مصرف بیشتر گوشت فراهم 
كنند قبول می كنند یا نه حتما می پذیرند. ولی 
مصرف باالی گاز با شرایطی كه ما در آن قرار داریم 
چندان جور در نمی آید. این شرایط كوتاه مدت و 
مقطعی نیست و نیاز به تجدید نظر كلی وجود دارد.

كیک اقتصاد ایران در ۵ سال آینده كوچک 
می شللود یعنی درآمد اضافی در اقتصاد ما 
ایجاد نمی شود این كاهش به صورت متوازن 
در جامعه توزیع نمی شود و فشار زیادی روی 
درآمد جامعه اسللت. وقتی این فشار با تورم 
همراه است این تورم خود فشار مضاعفی را 
روی قشللر كم درآمد جامعه ایجاد می كند. 
اگر نسبت به این شرایط بی تفاوت باشیم با 
توجه به سطح تحصیالت جامعه و جوان بودن 
اقشار و فضای مجازی وضعیت نگران كننده 
خواهد بود و این چیزی است كه باید مورد 
توجه قرار بگیرد. پرداختن به قشر كم درآمد 
جامعه امروز یک اولویت بسیار بزرگ است. 
اگر اقتصاد ایران رشد می كرد می توانستیم 
 بگوییللم بلله طور مثللال 3 درصد از رشللد
4 درصد اقتصادمان به قشر كم درآمد جامعه 
برسد. وقتی اقتصاد ما رشد منفی دارد باید به 
بازتوزیع ها در بخش انرژی و مسکن پرداخت. 
حركت در مسیری كه پیش گرفته ایم رفتاری 
غیر محتاطانه اسللت وقتی سرمایه گذاری 
چندین سال رشللد منفی دارد به این معنا 
است كه ظرفیت رشللد در اقتصاد در حال 
كاهش پیدا كردن است به این معنی كه دیگر 
به راحتی نمی توان این ماشین را روشن كرد 
و به راه انداخت و به تولید رساند به نظر من 
یکی از نکات مهم كه هم قشر ضعیف ذینفع 
هستند و هم قشر ثروتمند باید به فکر باشند 
این اسللت كه برای حركت جامعه در مسیر 
سالمت نسبی باید یک سری امکانات بازتوزیع 
صورت بگیرد. به چنین شرایطی سیل اخیر را 
اضافه كنید و بخشی از جمعیت كشور تقریبا 
سرمایه خود را از دست دادند. گفته می شود 
سی تا چهل هزار میلیارد تومان خسارت وارد 
شده است و این خسارت بر دارایی است پس 
اثرات آن از ماندگاری زیادی برخوردار خواهد 
بود و این متوجه قشر كم درآمد جامعه است 
و باید به شللیوه ای درسللت و اصولی به این 

مشکل پرداخت.
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34 شاخص اقتصاد زیرذره بین

2017/13962018/13972019/13982020/1399واحد سنجشمتغیرردیف
69466۷6۲۷6۲8هزار میلیارد تومانتولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت۱
6.۰۰.۲-3.9-۲.۷درصد تغییرتولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت۲
۱48۱۱89۵۲4۲93۱89هزار میلیارد تومانتولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری3
43۱4۵۲48۵496میلیارد دالرتولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری4
۱.64۰۱.6۱۱۱.۵4۱۱.۵۷6میلیارد دالر، برابری قدرت خرید، دالر بین المللیتولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری۵
8.۵۲8.۰9۷.۵3۷.46میلیون تومانسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت6
۱8.3۰3۱۷.384۱6.۱6۱۱6.۰۲4برابری قدرت خرید، دالر بین المللی ۲۰۱۱سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت۷
۱8.۱9۲3.۰۰۱9.۱۷3۷.89میلیون تومانسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری8
۵.۲9۰۵.49۱۵.8۲۰۵.89۱دالر آمریکاسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری9
۲۰.۱36۱9.۵۵۷۱8.۵۰۵۱8.۷3۰برابری قدرت خرید، دالر بین المللیسرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری۱۰
۱.۲8۱.۱9۱.۰9۱.۰۵درصدتولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید سهم ازجهان۱۱
9.۰3۱۱۱.۷64۱۵.۷66۲۰.۲34تومان به ازای دالر بین المللینرخ تبدیل برابری قدرت خرید۱۲
۵۲9۷۲694۷۱.۲۰3هزار میلیارد تومانكل سرمایه گذاری۱3
۲48۲۵6۲44۲3۷هزار میلیارد تومانكل سرمایه گذاری به قیمت های ثابت*۱4
3۵.۷38.339.۰3۷.۷درصدی از GDPكل سرمایه گذاری۱۵
39.۵4۲.638.63۷.۱درصدی از GDPناخالص پس انداز داخلی۱6
9.63۱.۲3۷.۲3۱.۰درصد تغییرتورم )میانگین تغییرات قیمت(۱۷
8.3۵۱.۱3۱.۲3۰.۰درصد تغییرتورم )در پایان دوره(۱8 
۲.4-۱۰.۵-9.۱-۱۲.۷درصد تغییرحجم واردات كاالها و خدمات۱9
۲.4-۱۰.۵-9.۱-۱3.9درصد تغییرحجم واردات كاالها۲۰
۲۲.64.4-۱4.4-۱.6درصد تغییرحجم صادرات كاالها و خدمات۲۱
۱۱.۰۵.۰-۱4.9-۱.8درصد تغییرحجم صادرات كاالها۲۲ 
۱۱.8۱3.9۱۵.4۱6.۱سهم از كل نیروی كارنرخ بیکاری۲3
8۱.48۲.483.384.۱میلیون نفرجمعیت۲4
۲۵9.6368.43۲6.۱43۲.6هزار میلیارد توماندرآمد عمومی دولت۲۵
۱۷.۵۱4.۱۱3.4۱3.6درصدی از GDPدرآمد عمومی دولت۲6
۲86.۵34۱.84۲3.6۵63.4هزار میلیارد تومانمصارف عمومی دولت۲۷
۱9.4۱8.۰۱۷.4۱۷.۷درصدی از GDPمصارف عمومی دولت۲8
۱3۰.۷-9۷.۵-۷3.۵-۲6.9هزار میلیارد تومانخالص مطالبات/ بدهی های عمومی دولت۲9
4.۱-4.۰-3.8-۱.۷-درصدی از GDPخالص مطالبات/ بدهی های عمومی دولت3۰
9۷.8-8۲.8-66.۵-۲4.6-هزار میلیارد تومانخالص مطالبات/ بدهی های اولیه عمومی دولت3۱
3.۱-3.4-3.۵-۱.۷-درصدی از GDPخالص مطالبات/ بدهی های اولیه عمومی دولت3۲
4۲۷.۲۵۱۵.۵669.۵8۵۱.4هزار میلیارد تومانخالص بدهی عمومی دولت33
39.۵33.۲3۰.۰۲۷.3درصدی از GDPخالص بدهی عمومی دولت34
۵8۵.36۲8.8۷۲9.۷869.4هزار میلیارد تومانخالص بدهی عمومی دولت3۵
39.۵33.۲3۰.۰۲۷.3درصدی از GDPناخالص بدهی عمومی دولت36
3.۱-۱.8-۱6.۵۱9.۵میلیارد دالر آمریکاتراز حساب جاری3۷
۰.6-۰.4-3.84.3درصدی از GDPتراز حساب جاری38 

* بر اساس ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی، حقیقی شده است.
سال های میالدی متناظر با سال مالی هر كشوری تنظیم شده و ارقام مربوط به سال ملی ایران است.
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چهل سال دور از آزادی اقتصادی

اقتصاد ایران از پیروزي انقالب اسللالمي تا به 
امروز، چه بي تحریم و چه با تحریم با تنگناهای 
قابل اعتنایی مواجه بوده است. در این سال ها تنها 
شرایط مناسبي براي كسب وكار تولید نشده است، 
بلکلله با دادن فرصت به رانت خواری و بنگاه هاي 
دولتی وضعیت را بدتر كرده اسللت آنچه را هم 
كلله بود از میان برد. در همین نظام كه بیشللتر 
بنگاه هللاي بزرگ مالي پیللش از انقالب از میان 
رفت و بزرگترین درآمد نفتي تاریخ ایران بي هیچ 

دستاوردي از دست رفت.
فضاي نامناسب اقتصادي-رانتي ناشي از افراط و 
تفریط این یا آن رئیس جمهور نیست. هیچ دولتي 
در اقتصللاد ایران از پرداخت به رانت خواران جدا 
نشده است و شرایط براي كسب وكار و پیشه وري 
جامعه آماده نشده است. همه گزارش هاي استوار 
جهاني، همچون آزادي اقتصادي جهان، شاخص 
آزادي اقتصادي، و كسللب وكار اشللاره به فضاي 

نابسامان نظام براي فعالیت اقتصاد ایران دارد.
این فضاي نابسامان ناشي از تحریم و دشمني 
جامعه جهاني با ایران نیست، بلکه بیش از هر چیز 
ناشي از دیدگاه رسمي است كه به دلیل مخالفت 
با »سرمایه داري«، آزادي داد و ستد شهروندان در 

اقتصاد بازار-بنیاد را بر نمي تابد.

 آزادی اقتصادی
آزادي اقتصادي اشللاره به فضایی دارد كه در 
آن از حق مالکیت پایداري مي شود تا هر فردي 
بتواند در پناه قانون و به دور از تبعیض، با ابتکار 
و كارآفریني و شایستگي از فرصت ها بهره گیرد 
و قدرت خرید و دارایي خود را افزایش دهد. كار 
دولت در اقتصاد بازار-بنیاد آن است كه تنگناها 
را از هر سر راه داد و ستد مردم بردارد تنها براي 

برپاداشت و نگهداشت آزادي همگان دخالت كند. 
دولت پاسدار آزادي نگهبان پیرامون كار و پیشه اي 
است كه در آن شهروندان آنگونه كه مي خواهند 

كار و سرمایه گذاري و تولید و مصرف كنند.
آزادي فرد تقسللیم ناپذیر است و نمي توان به 
شرط آزادي سیاسي، آزادي اقتصادي را از كسي 
گرفت یا بر عکس. آزادي اقتصادي حق بنیادین 
هر فرد براي بهره مندي از كار و دارایي است. پیامد 
آزادي اقتصادي، نه تنها بهزیسللتي مادي، بلکه 
توانمندي و شکوفایي دیگر آزادي هاي شهروند 
نیز هست. آزادي اقتصادي شرط بهزیستي پایاي 
مردم اسللت. همه دیگر گزینه هللاي اقتصادي، 
همچون سوسیالیسم، راه رشد غیرسرمایه داري، 
خودكفایي و دیگر بارها تجربه كرده اند و اما هیچ 
یک نتوانسته اند دستاوردي همتراز اقتصاد بازار-
بنیاد در توزیع بهینه منابع، نوآوري و بهزیستي 

شهروندان داشته باشند.
هرچلله آزادي اقتصللادي در كشللوري كمتر 
باشد، نداري و بدروزگاري مردم آن بیشتر است. 
در این نوشللته به همین آزادي اقتصادي ایران 
مي پردازیللم. در بازه پیش و پللس از تحریم ها. 
سللنگ سللنجش ما، گزارش »شللاخص آزادي 
اقتصادي« در كشللورهاي جهان است كه بنیاد 
هریتیج هر سال منتشر مي كند. براي تهیه این 
گزارش، بنیاد هریتیج داده ها را از منابع گوناگون 
گللرد مي آورد و مي پردازد. از نخسللتین گزارش 
»شاخص آزادي اقتصادي« در سال ۱99۵ تا به 
كنون، بنیاد هریتیج بارها آن را بر پایه تجربه ها و 
داده ها بازنگري كرده است. تازه ترین ویرایش این 
گزارش برپایه ۱۲ شاخص است كه هر یک بین 

صفر )ناآزاد( و صد )آزاد( ارزیابي مي شوند.
این ۱۲ شاخص در چهار گروه حکومت قانون، 

انللدازه دولت، كارآمدي مقللررات و ضابطه ها و 
بازارهاي باز دسللته بندي مي شوند كه از دیدگاه 
بنیاد هریتیج چهار ستون پایه آزادي اقتصادي اند.

آنچلله در پللي ایللن مي آید، مقایسلله فضاي 
كسب وكار در اقتصادایران است با میانگین جهاني 
و منطقه اي بر پایه همان چهار ستون پایه آزادي 
اقتصادي بنیاد هریتیج و ۱۲ سازه آن. شوربختانه 
باید گفت آزادي اقتصاد ایران از میانگین جهاني 
كلله هیچ، حتللي از میانگین منطقه اي نیز پس 

مانده است.
۱- »حکومللت قانللون«؛ ابتللکار و كوشللش 
شللهروندان همواره دستاورد بیشتري از اقتصاد 
حکومتي داشته است، اما بدون پشتیباني قانون 
دادگستر، شهروندان تضمیني براي بهره مندي از 
كار و كوشش خویش ندارند. هر چه قانون بیشتر 
پشتیبان دارایي و فعالیت بخش خصوصي باشد 
شهروندان با دلگرمي و پشتکار بیشتري سرمایه 
خود به كار مي اندازند و بر تولید و ثروت كشللور 
مي افزایند. »حکومت قانون« بر »حقوق مالکیت«، 

درستي دولت و كارآیي قضایي  استوار است.
»حقوق مالکیت« خصوصي ستون پایه آزادي 
اقتصادي اسللت. زماني كه دولللت با قانون هاي 
روشن پشتیبان آن باشد، شهروندان با دلگرمي 
دارندگي هللاي پراكنده خللود را گرد مي آورند و 
آزادانه به كار اقتصادي مي زنند. »حقوق مالکیت« 
همچنیللن احتمللال مصادره و سلللب مالکیت 
خصوصي توسللط دولت را چللون عاملي منفي 

ارزیابي مي كند.
»درستي دولت« یعني پاكدستي و به ویژه نبود 
فساد در دیوان و دربرگیرنده عامل هایي است چون 
 Public trust( اعتماد عمومي به سیاستمداران
in politicians(، پرداخت هاي نامتعارف و رشوه 
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)Irregular payments and bribes(، روشني 
 Transparency( در تصمیم گیری هاي دولتي
of government policymaking(، نبللود 
فساد )Absence of corruption(، برداشت 
 Perceptions of corruption and( از فساد
 Governmental( و روشني خدمت هاي مدني

).)civil service transparency
هر چه فساد در دستگاه هاي دولتي نهادینه تر 
باشللد، یعني اگر تصمیم گیري دیواني ناشي از 
پرداخت هایي چون رشوه )bribery(، باج سبیل 
)extortion(، خیانت )nepotism(، رفیق بازي 
)cronyism(، بلله كارگیري سفارش شللدگان 
یللا پارتي بللازي )patronage(، به جیب زدن 
یللا بلنللد كللردن )embezzlement( و بروز 
رسللتاني )graft( باشد، هزینه كار و تولید براي 
كارآفریللن و كارفرما افزایش مي یابد و در نتیجه 
پویایي اقتصادي بیشللتر آسیب مي بیند و بلکه 

از میان مي رود.
»كارآرایي قضایي« سللومین سللازه »حکومت 
قانون« است و اشاره به نظام قضایي دادگري دارد كه 
از حقوق شهروندان حتي در برابر دولت و گروه هاي 
قدرتمند پاسللداري مي كند. »كارآرایي قضایي« 
 Judicial( بسللتگي دارد به اسللتقالل قضایللي
independence(، كیفیللت رونللد قضایللي 
و   )Quality of the judicial process(
احتمال دستیابي به تصمیمات قضایي منصفانه 
 Likelihood of obtaining favorable(

.)judicial decisions
۲- »اندازه دولت«. »اندازه دولت« دیگر ستون 
پایلله آزادي اقتصادي اسللت كه نشللان دهنده 
گستردگي میداني است كه براي فعالیت اقتصادي 
جامعه مدني باقي مي ماند. هرچه سللهم دولت 
بیشتر باشد، سهم بخش خصوصي كمتر است. 
دولللت چون قللدرت دارد به رقابللت آزاد تن در 
نمي دهللد و امتیازهاي اقتصادي را با قانون هاي 
خودكامه به انحصار خود مي آورد و از همین رو به 
تولید ملي و كار و پیشه و قدرت خرید شهروندان 
آسیب مي رساند. بنیاد هریتیج اندازه دولت را با 
هزینه هاي دولتي، بار مالیاتي، و تندرستي مالي 
مي سنجد. در هر سلله مورد، كارنامه جمهوري 

اسالمي بد است.
»هزینه هاي دولتي« به خرج هایي اشاره دارند 
كه بیانگر اندازه و دخالت دولت هسللتند. البته 
تمام هزینه هاي دولت به یک اندازه اي به آزادي 
اقتصادي زیان نمي رسللانند. چه هزینه هایي كه 
دولت براي تأمین زیرساخت، پژوهش و پیشرفت 
سرمایه انساني )آموزش و بهداشت( شهروندان 
و به ویژه آسللیب پذیران مي پللردازد به گونه اي 

سرمایه گذاري اند.
از دیدگاه اقتصاد بازار- بنیاد، آن هزینه دولتي 
پذیرفتني است كه براي پاسداري از مالکیت و كار 
و پیشه و داد و ستد و رقابت آزاد میان شهروندان 
و جلوگیري از انحصار و رانت خواري قدرتمندان 
بلله كار رود. هزینلله دولتي براي هر چه باشللد، 
مي بایستي تأمین شود و مثالً از شهروندان مالیات 
گرفته شود. اما مالیات هزینه فرصت را به همراه 
دارد. یعني هرچه شهروند بیشتر مالیات بپردازد 
كمتر امکان مصرف یا سرمایه گذاري دارد و این 

آسیب بزرگي به اقتصاد ملي مي زند.
»بار مالیاتي« سللهمي است كه شهروندان از 
درآمد خود به عنوان مالیات به دولت مي پردازند 
در حالیکه مي توانسللتند آن را به كار مصرف یا 
سرمایه گذاري بزنند. اشاره اي بدین شد. مالیات ها 
مستقیم و غیرمستقیم اند. هرچه سهم مالیاتي 
دولت از درآمد شللهروندان بیشتر باشد، انگیزه 
ایشان براي كار و سرمایه گذاري كمتر مي شود و 

همین به تولید ملي آسیب مي رساند.
»تندرستي مالي« دولت تندرستي بودجه دولتي 
است. كسري بودجه و افزایش مالیات و بدهي براي 
پوشاندن كسللري بزرگترین نشانه هاي بیماري 
مالي دولتي هستند و هر دو برانگیزنده بي ثباتي 
و نابساماني اقتصاد كشور هستند. بودجه نیز نشان 
مي دهد كه دولت در كجا و تا چه اندازه دخالت 
مي كند و تا چه اندازه میدان را براي آزادي عمل 
بخش خصوصي باز مي گذارد. بودجه همچنین 
نشانگر درستي یا نادرستي مدیریت منابع محدود 
ملت از سوي دولت است. بدترین بدهي دولتي، 
وامي اسللت كه دولت براي پوشاندن هزینه هاي 
جاري فزآینده از نظام بانکي مي گیرد. در شرایطي 
وام گرفتن دولت براي تأمین هزینه هاي عمراني 

و سللرمایه گذاري زیربنایي ممکن است توجیه 
اقتصادي داشته باشد.

3- »مقررات و ضابطه هللاي كارآ«. »مقررات 
و ضابطه هاي كارآ« سللومین ستون پایه آزادي 
اقتصللادي از دیدگاه بنیاد هریتیج اسللت براي 
پشتیباني از رقابت آزاد و سالم میان شهروندان. 
رقابت آزاد و سللالم همللواره به اختصاص بهینه 
منابع، تولید و بهره وري بیشتر و و سرانجام ایجاد 
كار و ثروت براي شهروندان مي انجامد. مقررات و 
ضابطه ها زماني كارآ هسللتند كه نگهبان آزادي 
پیشه وري، آزادي نیروي كار و آزادي پولي باشند. 
كارآیللي مقررات دربرگیرنده و پاسللدار »آزادي 
كسب وكار«، »آزادي كار« و »آزادي پولي« است.
»آزادي كسب وكار« یعني آساني به راه اندازي 
و اداره هللر پیشلله اي به دور مقررات دسللت و 
پاگیر. بیشللتر مقررات نابجاي دولتي به بازدهي 
و سللوددهي آسیب مي رسللانند و از این میان 
مقررات مربوط به پروانه كسب وكار از مزاحم ترین 
بازدارنده هللاي كارآفرینللي و كارفرمایي اند. در 
كشللورهایي همچون آمریللکا و هنگ كنگ به 
دستاوردن پروانه كسب وكار بسیار ارزان و ساده 
اسللت و چند ساعتي بیش زمان نمي برد. اما در 
كشورهاي نامناسب براي كسب وكار، كارآفرین 
از ایللن اداره بلله آن یکي مللي دود و كار گرفتن 
پروانه اش به درازا مي كشللد. تازه پس از پروانه و 
به راه افتادن كار و پیشه، چه بسا مقررات دولتي 
دیگري كه دسللت و پاي كارآفرین و كارفرما را 
براي تصمیم گیري و قیمت گذاري آزادانه مي بندند.
كوتاه سخن اینکه هرچه وزنه مقررات دولتي 
سللنگین تر باشد، فضا براي كسللب وكار و داد و 
ستد سخت تر است و در نتیجه تولید و كارزایي 

پا نمي گیرد.
»آزادي كار« اشللاره دارد به آزادي شهروند در 
یافتن و ترک كار و آزادي كارفرما در به كارگیري 
و بركناري نیروي كار و آزادي هر دو در بسللتن 
قللرارداد كار. پویایي اقتصاد بازار-بنیاد در آزادي 
داد و سللتد میان شهروندان اسللت و از همین 
رو دخالللت زیللاده دولت در بللازار كار همچون 
تعیین حداقل و كنترل دستمزد، ساعت هاي كار 
تحمیلي، تعریف شرایط جاي كار، محدودیت بر 
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سر استخدام و اخراج و دیگر تنگناهاي بزرگ و 
كوچک مشکل هایي به وجود مي آورد كه بیش 

از هر چیز به خود نیروي كار آسیب مي رساند.
اتحادیه هاي كارگري به خودي خود آزادي كار را 
به چالش نمي كشند، بلکه در كشورهایي پشتیبان 
و در كشللورهایي دیگللر بازدارنده آن هسللتند. 
قانون هاي سخت خمش ناپذیر به كارفرما و كارگر 
هر دو آسیب مي رساند و ایشان را از گفت وگو براي 
بستن آزادانه قرارداد باز مي دارد. نتیجه آن مي شود 
كه عرضه و تقاضاي كار هرگز با یکدیگر جفت و 

جور نخواهد شد.
»آزادي پولي« یعني واگذاشتن تعیین بهاي 
كاالها و خدمات به ساز و كار بازار و نه به حکم 
و كنترل دولتي. دخالت دستوري براي كنترل 
قیمت هللا یا تزریق پول براي برانگیختن رونق 
اقتصادي، تولیدگران را ورشکسللته مي كند و 
به آتش تورم دامن مي زند. بدین ترتیب دارایي 
شهروندان از میان مي رود یا از ارزش آن كاسته 
مي شود. چه كسي در این شرایط دارایي خود 
را به سرمایه مي گذارد و تولید مي كند؟ هواداران 
اقتصاد آزاد، هر بحث نظري هم كه با یکدیگر 
داشته باشللند بر سر بایستگي استقالل بانک 
مركزي و پرهیز دولللت از دخالت در كار بازار 

پول هم داستانند.
با وجود این باید دانسللت كلله تورم و كنترل 
دستوري قیمت ها هر دو براي تولید و داد و ستد 
زیانمندند. هر چه قیمت ها با ثبات تر باشند، یعني 
تورم كمتر باشد بدون آن قدرت مركزي با فرمان 
و فشللار قیمت ها را كنترل كرده باشللد شرایط 
براي كسب وكار مناسب تر است. »آزادي پولي« 
یعني پولي كه با آن خریدار و فروشنده بتوانند با 
اطمینان حساب و كتاب كنند و براي پس انداز 
و داد و سللتد و آینده خویش نگه دارند و نقشه 
بریزند و سللرمایه گذاري كنند. بدون این كمتر 

دارایي تبدیل به سرمایه مي شود.
4- »بازار آزاد«. بنیاد هریتیج »بازار آزاد« را 
هم دیگر ستون پایه اقتصاد آزاد و در برگیرنده 
»آزادي بازرگاني«، »آزادي سللرمایه گذاري« 
و »آزادي مالللي« مي داند. »آزادي بازرگاني« 
نبود تنگناهایي است كه ممکن است دولت در 

داد و سللتد آزاد شهروندان، چه خریدار و چه 
فروشنده در بازار فرامرزي ایجاد كند. تنگناهایي 
همچون تعرفه بر واردات، مالیات بر صادرات، 
سهمیه بندي در صادرات و واردات یا به شکل 
پوشیده تري سختي هایي به بهانه هاي امنیتي 
و بهداشتي. سیاست هاي دولتي محدودسازي 
بازرگاني خارجي بر بهزیستي شهروندان تأثیر 
بدي دارد چنانچه تعرفه هاي گمركي بر واردات 
كاالهاي مصرفي مورد نیاز شهروندان را گران 
مي كند و ممنوعیت واردات به بهانه پشتیباني 
از صنعت داخلي، منابع ملي را براي تولیدگراني 
كه توان رقابتي و فایده اقتصادي ندارند، پایمال 

مي كند.
اینها همه باعث از میان رفتن دارایي و سرمایه 
شهروندان و به ناچار فروپاشي تولید ملي است. به 
یک سخن، »آزادي بازرگاني« نبود بازدارنده هاي 
تعرفه اي و غیرتعرفه اي بر سر راه واردات و صادرات 
است تا شهروندان و بنگاه ها بتوانند بدون تنگنایي 
سرمایه خود را از فعالیتي به فعالیتي دیگر در درون 

یا برون مرز جابه جا كنند.
»آزادي سرمایه گذاري« یعني آنکه شهروندان 
و بنگاه ها بتواننللد آزادانه تصمیم بگیرند كه در 
كجا، به چه اندازه و به چه شکل سرمایه گذاري 
كننللد. چنین آزادیللي برانگیزنللده كارآفریني، 
فعالیت اقتصادي، بهبود بازدهي و كارزایي است 
و از همین رو به رشد و توسعه جامعه مي انجامد. 
»آزادي سرمایه گذاري« به روشني و با انصاف از 
همه گونه هاي كارافریني و كارفرمایي، نه تنها از 
بنگاه هللاي بزرگ یا بنگاه هایي كه به باور دولت 

فعالیتي راهبردي دارند پشتیباني مي كند.
تنگناهاي دولتي بر سر جابه جایي آزاد سرمایه، 
چلله در بازار خانگللي و چه در بللازار فرامرزي، 
بلله تخصیللص كاراي منابللع و تصمیم گیري 
سرمایه گذار و سرمایه جو و همکاري خودجوش 
میان شللهروندان آسیب مي رساند. هر چه فشار 
دولتي بر سللرمایه گذار بیشللتر باشللد، فعالیت 
كارآفریني كمتر مي شللود و فرصت هاي رشللد 

بیشتري از میان مي رود.
»آزادي مالللي« برآمده از نظام بانکي اسللت 
كه پس انداز شللهروندان را گرد مي آورد و آن را 

همچون وام در اختیار شهروندان دیگري مي گذارد 
كه در پللي تأمین مالللي كارآفریني و فعالیت 
اقتصادي انللد. نظام بانکللي رقابتي كارآمدترین 
میانجي میان پس اندازكننللدگان و وام بگیران 
است. سللازه »آزادي مالي« افزون بر گردآوري 
پس انداز و توزیللع وام، داده هاي اقتصادي را به 
آگاهي همگان مي رساند و بدین ترتیب به دست 
اندركاران اقتصادي امکان مي دهد كه تصمیم هاي 
آگاهانه بگیرند و اگر بحراني پیش روست هر چه 

زودتر در مورد درمان آن اندیشه كنند.
در این مورد هم، سللودمندترین كار دولت آن 
است كه روشني و درستي دارایي ها، بدهي ها، و 
ریسک ها را به گردن بگیرد. اما اگر كار دولت از 
این فراتر رود، ساز و كار بازار مالي به هم مي ریزد 

و هزینه كارآفریني به تندي افزایش مي یابد.
 اقتصاد ایران حتي به نسبت كشورهاي منطقه 
آزاد نیست و پس جاي مناسبي براي كسب وكار نه 
تنها سرمایه گذاران خارجي، بلکه حتي ایراني هم 
نیست. این چکار به تحریم دارد؟ تحریم شرایط 
بد اقتصادي در جمهوري اسالمي را بدتر كرد. نه 

اینکه آن را به وجود آورد. بد را بدتر كرد.
در چهلمین سللالگي اقتصاد در ایران، وارسي 
گللزارش »شللاخص آزادي اقتصللادي« بنیاد 
هریتیج در مورد جمهوري اسالمي نشان دهنده 

دو نکته است: 
نخسللت آنکه فضاي كار و پیشلله در اقتصاد 
ایران از مدت ها پیش از تحریم هاي بین المللي 
و آمریکایي، مناسللب رشللد و توسعه اقتصادي 

نبوده است. 
دو دیگللر اینکه فضاي كار و پیشلله در نظام 
والیي نه تنها بدتر از میانگین جهاني، بلکه بدتر 
از میانگین منطقه خاورمیانه و نیز چند كشور ویژه 
چون تركیه، عربستان سعودي، اسرائیل و امارات 

متحده عربي است. نمودارها گویایند.
تا شرایط كسب وكار مناسب آماده نشود بخش 
خصوصي، چه ایراني و چه انیراني، سرمایه گذاري 
نخواهللد كرد و تولید و كار و داد و سللتد به راه 
نخواهد افتاد. اما بخش خصوصي یعني جامعه 
مدني. پس تا شرایط آزادي جامعه مدني فراهم 

نشود، اقتصاد ایران به راه نخواهد افتاد.
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اتمام حجت اقتصاددان با دولت
سنتی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد وجود دارد مبنی بر اینکه اولین جلسه 
از سلسله و جلسات هفتگی موسسه به مساله چشم انداز اقتصاد ایران در آن سال 
اختصاص پیدا می كند بر این اساس و با وجود اینکه كم و بیش همه گزارش های 
چشم اندازی كه چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران و توسط سازمان های 
اقتصادی بین المللی تهیه شده است شباهت و نزدیکی بسیار زیادی با یکدیگر دارند 
و دلیل اصلی آن آشکار و عریان بودن كانون های اصلی شکل دهنده سرنوشت 

اقتصادی كشور در سال ۱398 است و من هم به آنها اشاره ای خواهم كرد.

 آینده ایران و کوته نگری
بحث بر سللر این اسللت كه ما هم در ایران اگر بخواهیم همچنان به رویه های 
كوته نگرانه و متظاهرانه و ظاهرسازانه و به غفلت از مولفه های سطح توسعه ادامه 
بدهیم چشم انداز روشنی برای كشور متصور نیست. درحالیکه اگر رویه برعکس را 
در دستور كار قرار بدهید و از منظر سطح توسعه به مسائل نگاه كنید و این مسائل 
بنیادی تری كه روی سرنوشت عملکرد اقتصادی تأثیر جدی دارد را بیشتر مورد 
توجه قرار بدهیم این امید را خواهیم داشللت كه به سمت چشم اندازی روشن تر 
حركت كنیم. نگاه به آینده در هر سطحی با هر كیفیتی صورت بگیرد. مهم ترین 
كاركرد آن این است كه امکان متوقف كردن روند های محتمل الوقوع اما نامطلوب 
را ایجاد می كند. مساله مهم بعدی این است كه امکان برخورد غیرتصادفی و امکان 
اعمال اراده برای ساختن آینده مطلوب را فراهم می كند بنابراین ما می توانیم در 
این زمینه امیدوار باشللیم و تالش كنیم. مسللاله تهدید هایی كه برای كشورمان 
وجود دارد فقط مساله مقام های حکومتی نیست، این مساله همه ما است و همه 
ما باید در این زمینه برای خودمان مسئولیت هایی تعیین كنیم. می خواهم بگویم 
از این زاویه حتی می توانیم از ماجرای سیل درس های بزرگی بگیریم. وقتی مفهوم 
اقتصاد مقاومتی در ایران مطرح شد ما بار ها این مساله را در جلسات هفتگی گوشزد 
كردیم كه این مفهوم به اندازه كافی رسا نیست بنابراین امکان بهره گیری عالمانه از 
ذخیره دانایی موجود در جهان را برای ما فراهم نمی كند یک درک ناقص و ناكافی 
از این مفهوم مساله صرفا اجرایی دیده شد و به مسائل بنیادی آن توجه نشد در 
یکی دو سال گذشته انتشارات نهادگرا كه به موسسه دین و اقتصاد وابسته است 
كتاب فرآیند تحول اقتصادی از داگالس نورس را منتشر كرد. یکی از شاه بیت های 
اقتصادی از داگالس نورس فقید این بود كه گفته بود مطالبه رزیدنس به معنای 
مطالبه تغییر است به این معنا كه آنانی كه می خواهند توان اقتصاد ملی خود را 
باال ببرند باید ابتدا به این پرسش پاسخی درخور بدهند آیا با اندیشه های سفت 
و متصلب می توان اقتصادی پویا ایجاد كرد. من بارها این مسللاله را در جلسللات 
هفتگی مطرح كرده ام در تاریخ علم و تاریخ دین یک عنصر حیرت انگیز مشللابه 
وجود دارد و آن این است كه در هر دوره تاریخی كه منزلت عقل در اندیشه علمی 
و دینی نادیده گرفته شود و یا به سمت كم بها كردن آن حركت كنیم بالفاصله 
انحطاط در كل حیات اقتصادی و اجتماعی ظاهر می شود ما بارها به صدا و سیما 
و به رسانه ها مشفقانه این مساله را گوشزد كردیم. وقتی اندیشه های ژرف و پویای 
شهید بهشتی و مطهری كنار گذاشته می شود و كسانی به عنوان معرفی كننده 
دین تریبون می گیرند كه ماموریت آنها پایین آوردن كركره عقل است، این جامعه 
به سمت انحطاط خواهد رفت و در مسیر توسعه حركت نمی كند. اصل هدف این 
مفهوم این است كه قدرت انعطاف جامعه را در مقابل شوک های برون زا باال ببرد. 

 اتمام حجت
من از باب اتمام حجت شرعی با مسئوالن كشور عرض می كنم راحت خود را 
تسلیم فضاسازی های رانتی و فاجعه ساز نکنند. در نامه دوم اقتصاددانان در سال 
۱39۷ گفته شده بود با قیمت های با پایه دالر 3۵۰۰ تومان ۷4 درصد از اضافه 
تولید و اضافه وارداتی كه در سال 96 داشتیم به فروش نرسیده است و به موجودی 
انبار اضافه شده است و جهشی كه در موجودی انبار در آن سال اتفاق افتاده است 
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در تاریخ اقتصادی معاصر ایران بی سابقه است 
وقتی این موارد فروش نمی رود و وارد موجودی 
انبار می شود یعنی كشللور با بحران تقاضای 
موثر روبه رو اسللت. یعنی بر اثر سیاست های 
نابخردانه ای كه طبقه متوسللط درآمدی را تا 
آستانه فروپاشی برده است و فقر گسترده ای 
كه ایجاد شده است. آدم ها باید زنده باشند تا 
بتوانند این سیاست های تورم زا را تحمل كنند! 
در ماه آخر سللال این بحث كنار گذاشته شد 
و گفتند ما نسللبت به رانتی كه در این وجود 
دارد حساسللیت داریم من به قیمت هایی كه 
در اسللفند ماه وجود داشللت محاسبه كردم 
كل منابع ارزی صرف شللده برای واردات این 
كاالهای اساسی چیزی در حدود ۵/۱ میلیارد 
دالر بود و كل رانت به اندازه ۵/۱ میلیارد دالر 
ضربدر تفاوت قیمت دالر در ارز ترجیحی و پایه 
و دالر نیمایی خواهد شد. متوجه شدیم رانتی 
كه عزیزان از آن خیلی ناراحت هستند چیزی 
در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رانت اسللت. 
بعد با استفاده از یافته های بسیار خارق العاده 
توماس فیکتی در كتاب رفتار سرمایه در قرن 
۲۱ محاسللبه دیگری كردیم. فیکتی در یک 
دوره ۱۰۰ سللاله كشورهای متعدد را بررسی 
كرده است. او می گوید در جایی كه داده های 
آماری وجود ندارد و روزآمد نیست می توانید 
ارزش موجودی دارایی های هر كشور بین 6 تا 
8 برابر تولید ناخالص داخلی آن كشور در آن 
زمان خاص است و من بر این اساس میانگین 
۷ برابر را با جی دی پی سال ۱396 كه آخرین 
گزارش رسللمی منتشر شللده در ایران است 
محاسللبه كردم. این تللورم 6 درصد به غیر از 
تمام فجایع انسانی و اجتماعی دیگری كه ایجاد 
می كند میزان رانتی كه خلق می كند 3۵۰ برابر 
بیسللت هزار میلیارد تومان است. اگر واقعا به 
رانت حساسیت دارند این جزء الفبای كسانی 
است كه در مبارزه با رانت جویی صادق هستند 
نباید به هیچ وجه به سیاست های تورم زا توصیه 
كرد. آنها می گویند مللا می خواهیم از طریق 
سیاسللت تورم زا با رانت جویی مبارزه كنیم 
و این فریبی بسللیار بزرگ است كه متاسفانه 
در جلسات سللران قوا و رئیس محترم مركز 
پژوهش ها دیده می شود و این چنین خامی و 
ناپختگی مشاهده می شود و نشان می دهد آنها 

دقت بایسته در این زمینه را ندارند.
مسللاله بسیار مهم دیگر كه در این زمینه مهم 
اسللت به غیر از نگاه از سطح توسعه نگاه از جانب 
فرصت طلبی هایی اسللت كه به نللام تولید انجام 
می شود. بیش از ۷۰ سال از زمانی كه اول بار یکی 
از متفکران به نام اقتصادی بحث عوام فریبی از راه 
تولید را مطرح كرد گذشللته است. بحث آنها این 
بود كه كشورهای خام فروش منابع پایان پذیر خود 

را بدون هر نوع فرآوری به صورت خام می فروشند 
ولی در سیسللتم حساب های ملی آن را به عنوان 
تولید جا می زنند. از جیب خوردن با عنوان تولید 
خودفریبی اسللت. این تولید نیسللت. می خواهم 
بگویم ماجرا در ایران به جز شللامل شللدن بر این 
نکته نکات مهم دیگری دارد. تولید توسعه گرا چه 
تولیدی اسللت تولید توسعه گرا تولیدی است كه 
دو توانایللی دارد یکی توانایی برطرف كردن فقر و 
دومین مورد توانایی حداقل سازی عقب ماندگی 
است. اگر می گویند امسال رونق تولید می خواهیم 
در حقیقت منظور رونق این تولید است. نه رونق 
تولید های رانتی و نلله رونق تولید در چهارچوب 
ساخت تولید معیشتی كه جز مشقت و رنج و بازده 
اندک دستاوردی ندارد و نمی تواند كشور را از فقر و 
عقب ماندگی نجات بدهد. این مساله مهمی است 
همین امروز مهنللدس بحرینیان برای من كاری 
تحقیقی و بسللیار ارزشللمند از دفتر مطالعات و 
تحقیقات اتاق مشهد فرستادند شاید یکبار خواهش 
كنیم ایشان این بحث را ارائه بدهند كه فوق العاده 
اسللت. یکی از محور های گزارش ایشان این است 
كه طی سلله دهه گذشته تولید مونتاژی یا تولید 
رانتی جایگاه بسیار غیرمتعارفی در اقتصاد ایران پیدا 
كرده اسللت. ما نیز این را بررسی كردیم و متوجه 
شدیم در سایت بورس صورت های مالی بنگاههای 
مهم نشان می دهد هر بنگاهی كه اهتمام بیشتری 
به توان بخشی به ساخت داخل داشته اوضاع مالی 

نابهنجارتری داشته است.

 رانت خوری 7 الیه
ما تحت عنوان تولید با رانت خواری هفت الیه ای 
روبه رو هستیم. و بسیار تکان دهنده است ولی امروز 
در همین حد بسنده می كنیم. سرهم بندی قطعات 
سی كی دی تولید نیست. و االن بخش قابل اعتنایی 
از آنچه كه به عنوان تولید در حساب های ما مطرح 
می شود این سرهم بندی كردن است و كشور را به 
فاجعه می كشاند. در كتاب هنر تحریم ها از آقای 
نفیو كه می تواند برای مقامات كشور ما عبرت آموزی 
داشللته باشد با صراحت آمده است كه هدف آنها 
در موج جدید تحریم ها براندازی است و استراتژی 
فروپاشی از درون است در این چهارچوب می گوید 
مركللز ثقل هدف گذاری ما شکسللتن كمر تولید 
صنعتی مدرن در ایران است. و فقط در این صورت 
اسللت كه به اراده ما تمکیللن خواهند كرد. چون 
همان طور كه عرض كردم این تولید می تواند رافع 

فقر و عقب ماندگی باشد.
در گزارش توسللعه جهانی سال ۲۰۱3 مواردی 
 وجللود دارد كلله دارد می گویللد در كشللور های 
 در حللال توسللعه حتی با مسللاله اشللتغال نیز 
ظاهرسازانه برخورد می شود. اشتغالی كه می تواند 
رفع فقر كند ارزش هدف گذاری دارد. این عارضه در 
كشورهای در حال توسعه عمومیت دارد و در تمام 

محاسبه های ملی و بین المللی در مورد كشورهای 
در حال توسعه نشان می دهد بخش اعظم فقرا را 
در كشورها بیکاران تشکیل نمی دهند بلکه شاغلین 
تشکیل می دهند چون شاغلین در چهارچوب تولید 
معیشتی در مشاغل غیرصنعتی مدرن فعال هستند 
نه آبی برای كشور گرم می كنند نه برای خانواده های 
آنها گذارش جهانی اوسللی دی در سللال ۲۰۱۷ 
می گوید مساله اساسی مساله بهره وری است ریشه 
اصلی بحران یونانی ها دل خوش كردن به توریسم 
است و فکر می كنند از این جنبه ها می توان كشور 
اداره كرد یونانی ها در ۲۰۱۷ سالی ۷۰۰ ساعت از 
نیروی كار آلمانی بیشتر كار می كنند ولی عایدی 
سرانه آنها یک سوم آلمانی ها است. این مساله ای 

بسیار مهم است باید بر این نکته دقت داشت.
من در بحث روند های مشکوک اداره اقتصاد ایران 
طی ۱۱ گروه شللواهدی را عرض كردم كه حتی 
اگر نظام تصمیم گیللری منافع پایدار خود را نیز 
مبنا قرار می داد نباید این كار ها را می كرد یکی از 
حیاتی ترین آنها این است كه نظام سیاستگذاری ما 
آگاهانه یا ناآگاهانه از ۱38۵ كه موج تحریم ها جدی 
شللد. بیشترین فشار ها را بر بخش تولید صنعتی 
مدرن در ایران تحمیل كرده است. یعنی از حول 
و حوش ۱38۵ تا امروز سهم بخش صنعت از مانده 
تسهیالت بانکی در حدود ۵۰ درصد سقوط كرده 
است. انگار به تحریم كننده ها پاس گل می دهند تا 
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آنها كمر این تولید را بشکنند. سهم تولید صنعتی 
مدرن از مالیات پرداختی در ایران چیزی در حدود 
4 برابر این رشته فعالیت در تولید ناخالص داخلی 
ایران است و سهم مالیات برای بخش خدمات در 
حدود یک چهارم سهم حضور آنها در تولید ناخالص 
داخلی است. یعنی در ساختار نهادی خود با یک 
كژ كاركرد سیسللتمی روبه رو بودیم كه از ۱38۵ 
به بعد شدت پیدا كرده است و متاسفانه در دوره 
آقای روحانی از شدت آن كم نشده است در یکی 
از گزارش هایی كه در این جلسات داده ام بر اساس 
گزارش های رسمی دولت گفتم در سال های 93 
تا 96 همچنان سللهم صنعللت از تولید ناخالص 
ایران همچنان روندی كاهنده اسللت. و در عوض 
سهم خدمات افزایش چشمگیری پیدا كرده است. 
سیاست های ثبات زدا و ناامن ساز حقوق مالکیت 
مثل دستکاری نرخ ارز و... باعث شده است اعتماد 
سللرمایه گذاران تللا حدود زیادی از دسللت رفته 
است. آمار ها در دوره آقای روحانی نشان می دهد 
سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی ماشین آالت 

سقوطی چشم گیر پیدا كرده است.

 تجارت پول
حتی در اواخر سال گذشته مجلس می خواست 
تالشللی بکند كه ماجرای گرفتللن ربع مركب از 
تولیدكننده ها متوقف شللود این مورد با مقاومت 

شورای نگهبان و مجمع تشخیص روبه رو شد. هر 
دو گللروه در این زمینه تا حدودی حق داشللتند. 
چون به اسم كمک به تولیدكنندگان این كار را راه 
انللدازی كرده بودند ولی در مجلس رانتی ها و وارد 
كنندگان نیز به این لیست اضافه شدند. به نظر من 
هدیلله ای كه ما می توانیم به این دو مجمع بدهیم 
این اسللت كه به آنها بگوییم فعال از تولید شللروع 
كنید و این بخش را از مضامین رانتی جدا كنید در 
فاصله سه دهه گذشته بخش رانتی تولید ایران در 
صنعت ارزش افزوده ای در حدود 8۰ درصد داشته 
است. اینجا منظور این نیست كه به رانتی ها مثل 
فوالدی ها و پتروشیمی ها رانتی جدید بپردازیم. بعد 
از پاالیشللی كه در مفهوم تولید توسعه گرا صورت 
گرفت این واحد ها باید  از فشار های مربوط به ربع 
مركب واكسینه شوند. در مطالعه ما طی سه دهه 
گذشته سللهم هزینه های پول برای تولیدكننده 
صنعتی توسللعه گرا در ایران بین سه تا شش برابر 
سهم جهانی بود آنهم با یک شرط كه اینان بتوانند 
نیاز های سللرمایه در گردش خود را بانکی تامین 
كنند كه نزدیک به سه چهارم را شامل نمی شود. 
رئیس اسللبق بانک جهانی گزارشللی منتشر كرد 
كه در آن گفته بود سللقف توانایی سیستم بانکی 
ایران این اسللت كه فقط یک چهارم نیاز سللرمایه 
در گللردش تولیدكنندگان صنعتی را تامین كند 
یعنی حتی اگر این عیب وحشللتناک و كشنده را 
لحاظ نکنیم فشار هایی كه به شیوه های مختلف بر 
علیه تولیدكنندگان ایللران كار می كند واقعا جزء 
تکان دهنده ترین مولفه هایی اسللت كه من به آنها 

روند های مشکوک اداره اقتصاد ایران می گویم.

 آدرس غلط درباره نقدینگی
كسانی روی خطر نقدینگی در ایران صحبت هایی 
مطرح می كنند اینکه نقدینگی وضعیت بسللیار 
نابهنجاری در ایران دارد مورد تردید هیچ كسللی 
نیست. اختالف نظر آنجاست كه به مقامات كشور 
آدرس های نادرست داده می شود اول بار كه راجع 
به نقدینگللی این موج به راه افتللاد دكتر عباس 
شللاكری مقاله ای تاریخی نوشتند و نشان دادند 
كلله آنها نقدینگی را برای پنهان كردن مسللائلی 
حیاتی تر بزرگ می كنند یعنی معلول را برجسته 
می كنند تا ذهن از سمت علت ها منحرف شود و 
این یکی از كارویژه های محوری مافیای رسانه ای و 
پشتیبانان گذشته آن است. مقاله ای از كسی چاپ 
شده بود كه آنجا درباره تورم بحث كرده و گفته بود 
نقدینگی فقط تابع انباشت تعهدات دولت و انبساط 
بودجه و اسللتقراض دولت از بانک مركزی است. 
درحالیکه آقای دكتر شللاكری در آن مقاله نشان 
داد هیچ عنصری طی سلله دهه گذشته به اندازه 
سیاسللت های شوک درمانی و به اندازه نقشی كه 
بانک های خصوصی در این باره داشتند موثر نبود. 
وقتی این سه مولفه را بزرگ می كنند منظور آنها 

این است كه ماجرای شوک درمانی اشکالی ندارد 
و ادامه داشته باشد ولی ما می دانیم شوک درمانی 
یعنی رای به اسللتقرار مناسللبات مالی فاسللد و 
نابرابرسللاز و رانتی در اقتصاد سیاسی ایران. آنها 
برای بانک های خصوصی مدیحه سرایی می كنند و 
به نقش رانتی خارق العاده خلق پول از هیچ توسط 
بانک های خصوصللی و دامن زدن به فعالیت های 
سللوداگرانه توجه نمی كنند. آقای شاكری در آن 
مقاله نشان داده بودند آن چیزی كه از تحوالت در 
اندازه نقدینگی برای ایران حیاتی تر اسللت مساله 
دفرمه شدن و بی كیفیت شدن نقدینگی و مساله 
توزیع بی نهایت ناعادالنه آنهاسللت در واقع هیچ 
كللدام از این نکته ها را مورد توجه قرار نمی دهند 
درحالیکه كانون های اصلی بحران به خصوص مساله 
توزیع به شدت نابرابر نقدینگی بین سپرده گذاران 
است. می دانید كه در گزارش رسمی بانک مركزی 
8۵ درصللد از نقدینگی در اختیللار ۲/۵ درصد از 
سپرده گذاران است. و این چیزی است كه فجایع 
بزرگی برای كشور رقم می زند و متاسفانه ما هیچ 
اهتمام بایسته ای نزد مدیریت اقتصادی كشور برای 

برخورد با این مساله نمی بینیم.
مساله بسللیار حیاتی دیگر این است كه در اثر 
شوک درمانی ها تجارت پول به یکی از موتور های 
اصلی خلق ارزش افزوده در این اقتصاد تبدیل شده 
است در گزارش های رسمی و غیر رسمی صحبت 
بر سر این است كه بین ۲۰۰ تا 3۰۰ هزار میلیارد 
تومان در سال فقط سود بانکی به سپرده ها پرداخته 
می شللود و خود این یکللی از بزرگترین نیروهای 
محركه بحرانی شدن كیفیت نقدینگی و بحرانی 

شدن اقتصاد ایران از این ناحیه است.
در ایران یک خطای استراتژیک رخ داده است كه 
باید بررسی شود. از سال ۱38۵ به این سو همواره 
ما را به سمت بحران های غیرقابل برگشت هدایت 
می كند و آن هم این اسللت كه ساختار نهادی ما 
به جای اینکه مشللوق تولید صنعتی توسللعه گرا 
باشد مشوق مفت خوارگی شده است. این بساط 
باید برچیده شللود تا این ماجرا حل و فصل شود. 
گزارش دفتر مشللهد نشان می دهد در سه مقطع 
در تاریللخ اقتصادی ۱۰۰ سللاله ایران پایین ترین 
میزان های رشد نقدینگی مشاهده می شود. یکی 
دوره زنللده یاد محمد مصدق و دوره وزارت آقای 
عالی خوانی در اقتصاد و دیگری در دوره مهندس 
موسوی و ویژگی مشترک هر سه آنها در این است 
كه ساختار نهادی ما مشوق تولید و كنترل كننده 
مفت خوارگی و فسللاد بوده است. بنابراین توجه 
به مسللاله نقدینگی یک نکته اسللت و باید توجه 
داشللت كه در دوره آقای روحانی اندازه نقدینگی 
بیش از سه برابر شده است. این نیز نکته ای بسیار 
قابل اعتنا است و نشان می دهند وقتی ایشان یک 
تیم اقتصادی فاقد كیفیت های حداقلی را انتخاب 
33می كند چنین مناسباتی از دل آنها بیرون می آید و 
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سیاست هایی اتخاذ می شود كه مشوق غیر مولد ها 
اسللت و این به صالح كشللور نیست و در شرایط 
تحریم آسیب دیدگی های ما را بیشتر می كند. وقتی 
روی دولت به معنای قوه مجریه تاكید می كنم به 
این دلیل نیسللت كه فراموش كنیم این دولت در 
چهارچوب سران سه قوه حیاتی ترین تصمیم های 
خود را می گیرد و بخش بزرگی از آنچه بر سر كشور 
آمده است با مشاركت همه قوا بود بنابراین چنین 
بحث هایی  نباید دستاویز زد و خورد های جناحی 
و قانونی شود. باید به مساله به عنوان مساله ای ملی 
نگاه كرد و ما بتوانیم از شرایط خطیر و پیچیده ای 

كه كشور ما با آنها روبه رو است خارج شویم.

 غفلت از تولید توسعه گرا
جاستین لین چینی كه یکی از مطرح ترین متفکرین 
توسعه محسوب می شود. وی روی اینکه كشور های 
در حال توسللعه به خاطر غفلت از تولید توسللعه گرا 
دچار زمین گیری و انحطاط شللده اند گللزارش روز 
آمدی ارائه كرده كه قابل اعتنا اسللت. او می گوید در 
حدود سه چهارم كشورهایی كه در جایگاه كشورهای 
با درآمد متوسط بودند در یک دوره منتهی به سال 
۲۰۱۰ به وضعیت بدتری دچار شللده اند و می گوید 
حتی بعضی از آنها به گروه كشورهای با درآمد پایین 
سللقوط كرده اند. می گوید ریشه ماجرا این است كه 
كشورهایی كه فقیر مانده اند بدون استثنا كشورهایی 
بودند كه قادر به متحول كردن ساختار تولید به سمت 
تولید توسعه گرا نشده اند. به عبارت دیگر كشورهایی 
فقیر مانده اند كه نتوانسته اند با تنوع بخشی به تولیدات 
خود از تولید در چهارچوب ساخت تولید معیشتی به 
سللمت تولید محصوالت كارخانه ای مدرن حركت 
كننللد. برای اینکه ببینید بزک كردن خام فروشللی 
و نامگللذاری آن به عنوان تولید صنعتی چه بر سللر 
ایران آورده است سایت بانک جهانی را مطالعه كنید 
گزارش هللای ۲۰۱۷ و ۲۰۱8 می گویللد ایران هنوز 
8۵ درصد صادرات خام فروشللانه دارد. آنچه غم انگیز 
و تکان دهنده اسللت این اسللت كه میانگین جهانی 
این نسبت ۲9 درصد است یعنی غفلت های بزرگی 
در زمینه رها كردن تولید صنعتی مدرن و دل بستن 
به فعالیت های رانت جویانه و رباخوارانه صورت گرفته 
اسللت. اگر می خواهیم این مناسبات تغییر كند باید 
یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی خود به نفع 
مولد ها و در جهت مهار آزمندی بی پایان غیرمولد ها 
را سامان بدهیم. همین طور كه عرض كردم این یک 
مسللاله ملی اسللت و نباید فقط از یکی از قوا در این 
زمینه انتظار داشته باشیم. این آشی است كه در اثر 
تعامل كل ساختار قدرت برای ایران پخته شده است 
و تغییر آن همان انرژی و اراده را می طلبد ولی برای 
اینکه به این سللمت برویم بلله عنوان جمع بندی از 
بحث اقتصاد ایران در سللال ۱398 حکومت ما باید 
در سال 98 این بلوغ فکری را نشان بدهد و از طریق 
سیاست های ثبات زدا و ناامن كننده حقوق مالکیت 

راه نجاتی برای ایران قابل تصور نیست بنابراین حتی 
اگر آنها منافع ملی و امنیت ملی را در اولویت می دانند 
باید به سمت مهار فعالیت های رانت جویانه و ربا خوارانه 
حركت كنند و تمام انرژی خود را روی شفاف كردن 
مفهوم تولید و تقویت تولید توسعه گرا بگذارند. از این 
پس هربار در مورد دولت و حکومت صحبت می كنم 
منظللور من تمام اركان قدرت دولتی و حکومتی در 
ایران اسللت. سللاختار قدرت به ویژه سران قوا باید از 
توهللم نفع بری دولت از سیاسللت های تورم زا بیرون 
بیاینللد دولتی كه در ایللن اقتصاد بزرگترین مصرف 
كننده و بزرگترین سرمایه گذار است بزرگترین زیان 
بیننده از سیاست های تورم زا نیز هست. بنابراین هر 
پوست خربزه ای كه زیر پای آنها می اندازند كشور را 
به سمت فروپاشی می برد. این تفکر تجربه سه دهه 
شکست را پشت سر گذاشته است و این سه دهه برای 

رسیدن به بلوغ كم نیست. 

 رهایی از تسخیرشدگی
پیشنهاد مشللخص این است دولت به معنای 
حکومت بایللد موتور های خلق تورم جدید را در 
سال 98 خاموش كند و خود را از تسخیر شدگی 
فاجعه ساز به دست غیر مولد ها نجات بدهد. آنها 
با قدرت جریان سللازی و مافیای رسانه ای مرتبا 
آتشی برای موج های جدید سیاست های تورم زا 
فراهم می آورند.مساله بسللیار قابل اعتنایی وجود 
دارد كلله من به آن حاكمیللت زدایی از بازار پول و 
سرمایه نام نهاده ام و در زمانی مناسب در رابطه با 
آن صحبت خواهم كرد. سیاست های تورم زا در ایران 
یک كاركرد تکان دهنده دارد و تا حدود زیادی قدرت 
مانور دولت در بازار پول و سرمایه را به سمت صفر 
متمایل می كند. به همین دلیل سیاسللت هایی كه 
دولت در این دو بازار مطرح می كند فقط به شرطی 
كه در راستای منافع رانت جو ها باشد مورد استقبال 
قرار می گیرد ولی از زاویه ای كه دولت مرتبا در پی 
راه حلی برای كسب درآمد است باید توجه كسانی را 
كه از منظر اقتصاد سیاسی دولت را پشتیبانی فکری 
می كنند به این نکته جلب كرد كه در عین حال كه 
اصل سیاسللت های تورم زا همیشه غلط و نادرست 
بوده اسللت ولی تفاوت سیاست های تورم زا در دهه 
۱3۷۰ با دهه ۱39۰ در این اسللت كه دولت در اثر 
این سیاست ها فقط بدنامی و مشروعیت زدایی درو 
می كند درحالیکه در دهه ۱3۷۰ نفع كوتاه مدت و 
برای بلند مدت مخرب كسب در آمد زا این ناحیه ها 
عمدتا نصیب دولت می شللد. االن این منافع عموما 
نصیب شبه دولتی هایی می شود كه در عمل از طریق 
برگرداندن ارز هللای صادراتی خود تعهد خود را به 
منافع ملی تا حدود زیادی نشللان داده اند. بنابراین 
آتش بیاری در این زمینه نه تنها از نظر عینی و مادی 
به نفع دولت نیسللت بلکه آتش بیاری است كه جز 
بدنامی و مشللروعیت زدایی هیچ نفعی برای دولت 

نخواهد داشت.

آخرین نکته در این جلسلله كه امیدوارم به آن 
فصل مسللتقلی اختصاص بدهیم این اسللت كه 
برآورد هایللی كلله در بازار های مالللی دنیا صورت 
می گیللرد حکایت از این دارد كه آرام آرام اقتصاد 
جهانی به سمت تکرار چیزی شبیه به بحران ۲۰۰8 
می رود. و برآورد ها این اسللت كه ظرف سه ساله 
آینده حتما بحرانی كه اگر بزرگتر از بحران ۲۰۰8 
نباشللد حداقل در اندازه همان است در بازار های 
مالی جهان پدیدار خواهد شد این موضوع ماجراها 
و داللت هللای بزرگی برای ایران دارد از زاویه های 
مختلف این گونه است و امیدوارم مدیریت اقتصاد 
كشور تیمی صاحب صالحیت برای این پدیده در 
نظر بگیرد و بایسته های این پدیده را برای ایران زیر 
ذره بین قرار بدهد. یک ركن این بحران این است كه 
شوک منفی بسیار بزرگی به تقاضای اقتصاد جهانی 
وارد می كنللد به این معنللا كه اگر چنین بحرانی 
پیش بیاید چشم انداز های درآمد های نفتی ایران 
حتی در شللرایط غیرتحریمی نیز چشم انداز های 
امیدواركننده ای نیست باید سطوحی از هوشمندی 
را ببینیللم و اتللکا به خام فروشللی نفتی در ذهن 
تصمیم گیران قباحت حقیقی خود را آشکار كند و 
از طریق تقویت تولید صنعتی توسعه گرا مساله عبور 

از این شدت وابستگی جدی گرفته شود.
مساله بسیار حیاتی دیگر كه به عنوان یکی از 
داللت های این مساله مطرح است این بود كه در 
آن شرایط بحرانی بزرگترین نفع برندگان آنهایی 
هستند كه دالر های نفت را در اختیار داشته باشند 
ما در تجربه بحران ۱99۷ كه فقط بازار های مالی 
شللرق آسللیا را در بر گرفته بود مشاهده كردیم 
كه آنهایی كه دالر نقدی داشللتند می توانستند 
از هللر یللک دالر به اندازه چهللار دالر خرید های 
استراتژیک انجام بدهند شاید مهم ترین داللتی 
كلله ما می توانیم برای حکومت مطرح كنیم این 
اسللت كه باید تک تک دالر هایی كلله در اختیار 
نظام ملی قرار دارد به عنوان ذخیره اسللتراتژیک 
در نظر گرفته شود و برای هر یک دالر هزینه كرد 
توجیه های توسللعه گرای كارشناسی شده وجود 
داشته باشللد. اگر بتوانیم از این منظر در اقتصاد 
سیاسی ایران كمربندها را سفت كنیم می توانیم 
جزء كشللورهایی باشیم كه از این فرصت به نحو 
بایسته ای استفاده می كنند. در مطالعات اقتصاد 
سیاسی بین الملل نشللان داده شده است كه در 
بحران ۲۰۰8 هیچ كشوری به اندازه چین از این 
بحران نفع نبرد چون چینی ها كمربند ها را سفت 
نگهداشته بودند و باالترین مازاد تراز دنیا در اختیار 
چینی ها بود گزارش هایی وجود دارد كه نشللان 
می دهد چینی ها امتیازات استراتژیک بین المللی 
مورد نیاز تا ۲۰۵۰ خود را با یک چهارم قیمت از 
آب گل آلود بحران ۲۰۰8 گرفتند. امیدواریم در این 
زمینه نیز با رویکردی دورنگرانه اراده و اهتمامی در 

نظام تصمیم گیری ایران مشاهده شود. 
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زخم های جامعه ایران از نگاه رسمی

»آینده بان« یک گروه پژوهشللی است كه در سال 
۱396 كار مطالعات »آینده پژوهی ایران« را شروع و 
نتایج آن را در سال ۱39۷ منتشر كرد. در بخشی از 
این گزارش كه مربوط به مسائل اجتماعی است تاكید 
شده كه از ۱۰۰ مسأله ایران در سالی كه گذشت ۱۵ 
مسأله آن سهم مسائل اجتماعی بوده است. وقتی از 

همه خبرگانی كه در طرح آینده پژوهی حاضر بودند 
پرسیده شده بود كه مهم ترین مسأله اجتماعی ایران 
در سال ۱39۷ چه خواهد بود آنها »فساد« را معرفی 
كرده بودند. اما از نگاه خبرگان حوزه اجتماعی »انباشت 
نارضایتی ها« مسأله اول ایران در حوزه اجتماعی در 
سللال ۱39۷ بود. خبرگان حوزه اجتماعی به ترتیب 
فساد، فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، 
نگرانی درباره آینده و احساس بی آیندگی، امنیت روانی 
و اجماعی، اخالق عمومی، بی تفاوتی اجتماعی و رشد 
فردگرایی، كاركردهای اجتماعی فضای مجازی، مسائل 
ازدواج، مناقشلله حقوق زنان، تغییر الگوی خانواده ، 
جابه جایی جمعیت، حاشیه نشینی شهری، تمركزگرایی 

در تهران و مسائل نسلی را مسائل مهم تر اجتماعی در 
سال ۱39۷ انتخاب كردند. شاید این گروه پژوهشی 
در سال ۱398 با استخراج نتایج پژوهش ایران امسال 
به نتایج دیگری برسند، اما اینها فقط ممکن است در 
اولویت ها جابه جایی ایجاد كند. مسائل اجتماعی ایران 
به دالیل گوناگون شاید به چشم نیاید و در سایه مسائل 
سیاسی و اقتصادی گم شود اما این مسائل هستند و از 
بین نمی روند و بر انباشت ناهنجاری ها اضافه می كنند. 
مسائل اجتماعی كه االن ایران با آن دست به گریبان 
است همان هایی هستند كه در دی ماه ۱396 با یک 
آتش زنه كوچک شعله ور شدند و بار دیگر در زمستان 

۱39۷ سر برآوردند.

یادداشت
رونق تولید

انتخاب سردبیر

چشم انداز 98
زخم های ایران

ناسیونالیسم جدید

آینده دالر
نگاه سوئدی

تهران- بغداد
نظام اداری

بازارها

منصوره نصرتی کردکندی 
عضو هیأت تحریریه



این روزها و در شللرایط سللونامی بیکاری، 
رشد فزآینده سردرگمی جوانان میان ماندن 
و رفتن و رشد سرسام آور جدایی زنان و مردان 
و اعتیللاد، از همه مهم تر رشللد بی اعتمادی 
راه را بللرای اوج گیری برخی فرآیندها هموار 

كرده است. 
ایران یک سللرزمین پهناور بللا تفاوت های 
جغرافیایی معنادار و سللطح توسللعه یافتگی 
نامتوازن و دارای قومیت های گوناگون است كه 
استعداد ظهور و بروز هر رفتاری را در سطوح 
گوناگون دارد. هیچ فردی نمی تواند تفاوت های 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسللی كردسللتان با 
گیالن را انکار كند و هیچ گزارش كارشناسی 
نیسللت كه اعتراف نکند میان خوزسللتان با 
كرمانشللاه چه تفاوت های بزرگی وجود دارد. 
آشکارسازی آنچه در پنهان مسائل اجتماعی 
استان های ایران نهفته و شاید از چشم مدیران، 
كارشناسان و عالقمندان به مسائل اجتماعی 
و اقصادی دور مانده اسللت یک كار سللترگ 
اسللت كه باید از سللوی نهادهای پژوهشللی 
مستقل انجام شود. اما این كار به دلیل فقدان 
نهادهای پژوهشی مستقل ایرانی و ندادن اجازه 
به نهادهای پژوهشی جهانی برای كار در ایران 
اتفللاق نمی افتللد. با این هملله و پس از آنکه 
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران 
سفرهای استانی را بنا نهاد، برخی پژوهش ها 
از سللوی مركز بررسی های ریاست جمهوری 
انجام شللده اسللت. این مطالعات كه به نظر 
می رسد با نگاه بازتر و پژوهش غیرجانبدارانه 
انجام شللده است، دنیایی حرف برای مدیران 
ایرانی دارد كه اگر به آنها توجه نشود سیالب 
مسائل اجتماعی روزی از دل هر استان بیرون 
خواهللد ریخت. آنچلله از دل مطالعات انجام 
شده به سفارش مركز بررسی های استراتژیک 

ریاسللت جمهوری از اسللتان ها منتشر شده 
است، بیشتر از هر چیز توصیف وضع موجود 
و برخی راهکارهای ارائه شللده است كه البته 
در متن پیش رو حذف شده اند. همین میزان از 
مشکالت مطرح شده در زمینه های اجتماعی و 
فرهنگی برخی استان ها نشان می دهد جامعه 
ایرانللی از درون غصه  دارد و پیکره و اندام آن 
از زخم ناكارآمدی و بی توجهی زخم برداشته 
اسللت. رخم بی اعتمادی بلله مدیران اجرایی 
و سیاسللتگذاری، زخم انباشت دردهایی كه 
از پیش گفته شللده و مدارا نشللده اسللت به 
بخش های اصلی جامعه آسیب می زند، زخم 
اعتیاد كه از درون خانواده ها را به روز سللیاه 
نشانده اسللت، زخم رشد جدایی و طالق كه 
بنیللان خانواده ایرانی را از درون تهی كرده و 

بنیادش را بر باد می دهد و...
تردیدی نیست كه این زخم های اجتماعی 
كه پیکره جامعه ایرانی را آزار می دهد و خون 
آن را آرام آرام می ریللزد و بی جانش می كند 
یک شبه و چند ساله پیدا نشده و از یک عامل 
سرچشللمه نگرفته است. زخم های اجتماعی 
كه در صفحه های بعدی در هر اسللتان نشان 
داده شللده اسللت بر پایه بی توجهی مدیران 
ارشللد و این دیدگاه كه به مللرور زمان بهتر 
می شللود پدیدار شده است. سطوح گوناگون 
مدیریت جامعه در بخش اجتماعی به دالیل 
گوناگون به ویژه تأثیرپذیری از عنصر سیاست 
در باالترین سطح اثرگذاری بر جامعه به مرور 
لیاقللت و كفایت خود را از دسللت داده و به 
تماشاچی محض تبدیل شده اند. مدیران میانی 
درگیر تضادهای پرشماری هستند كه میان 
خواست و رفتار شللهروندان و اراده و آرزوی 
مدیران نوسللان دارد. مدیری در سطح اداره 
كل یک استان با یک شهر بدون آموزش های 

مدرن و تنها بر پایه مسائل جناحی – سیاسی 
بر اسللب اداره های بودجه بگیر از دولت سوار 
شللده و آن را به هر سوی می تازاند تا فرصت 
خدمت تمام شللود و مدیللری دیگری بیاید. 
تضادهای درون خانواده های مدیران سللطوح 
گوناگللون میانی و رده هللای كمی پایین تر با 
اراده و خواسللت مدیران ارشللد نیز مزید بر 
علت می شوند و... نتیجه این فرآیندها و فراز و 
فرودها جامعه ازهم گسیخته ای است كه در هر 
استان وضعیت ویژه ای دارد. در قم و خراسان 
رضوی كه دو اسللتان مذهبی لحاظ سیاسی 
و اجتماعی ایران به حسللاب می آیند و مردم 
باورهایی دیگر نسبت به آنها دارند نیز از گذر 
زمان و زخم های اجتماعی آسللیب دیده اند و 
این را آمارها و نشانه های شهروندان به خوبی 

نشان می دهند.
بازرگانللان و صنعتگللران ایرانی شللاید در 
نگاه نخست مسائل اقتصادی و مسائل بنگاه 
برایشللان اهمیت دارد اما واقعیت این است 
كه اگر آنها جامعه ایرانی را از درون نشناسد 
و مسائل اجتماعی را نبینند آینده ای مبهم 
در دادوستد طوالنی مدت، ناگهان با مسائلی 
مواجه می شوند كه تصور نمی كردند. بازرگان 
و كارخانلله دار و معللدن دار و بانکللدار بایللد 
جامعه اش را از درون بشناسد تا بتواند برای 
آینللده میان مدت برنامه ریزی كند و شللاید 
نیاز باشللد دربللاره اصالحللات اجتماعی به 
دولت و شللهروندان كمک برساند. نخبگان 
ایرانللی به ویژه فعاالن بخللش خصوصی اگر 
نداننللد در درون جامعه ای كلله به هر حال 
مصرف كننده كاالهای آنهاست چه می گذرد 
شاید غافلگیری برایشان زیان های غیرقابل 
كنترل داشته باشد. شاید كمتر كسی تصور 
می كرد شهروندان ایرانی در دی ماه ۱396 در 
ده ها شهر كوچک ایران نسبت به ناكارآمدی 
اجرایی اعتراض های گسترده داشته باشند. 
رشد بی اعتمادی در شهرستان ها و استان های 
دور از پایتخللت و در شللهرهای كوچللک و 
روسللتاها جامعه را از درون تهی و سسللت 
خواهللد كرد. رشللد انباشللت نارضایتی ها و 
حل ناشللدن مسللائل اجتماعی سر از رشد 
اعتیاد، رشللد طالق و فرسایش سرمایه های 
اجتماعی درمی آورد و پیامدهای ناشناس آن 
ممکن اسللت همه ریشه ها را بسوزاند. آتش 
برخاسته از خشم و ناراحتی كه نابرابری های 
اجتماعی به بار می آورد شاید برای یک دوره 
زیر خاكستر باشند اما در همان جا زاد و رشد 
می كنند. گزارش حاضر توصیفی از زخم های 
جامعه ایرانی است كه در استان ها بر پیکره 
ایران وارد شده و نهاد رسمی در تهیه و تولید 

آن نقش نخست را داشته است.

فروردین 1398
دوره جدید
شماره 122
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مسجد سلیمانی شدن کل خوزستان
جمعیت استان خوزستان در سرشماری  ۱39۵با  
4۷۱۰۵۰6نفر، حدود  ۵.89درصد جمعیت كل 
كشور بوده و هرچند نسللبت به سال  ۱39۰كه  
6.۰3درصد از جمعیت كشور را در خود جای داده 
بوده كاهش داشته اما همچنان در رتبه پنجم كشور 
قرار دارد. همچنین بر اساس آمار این سرشماری، 
اهواز، دزفول، آبادان و ماهشللهر پرجمعیت ترین 

شهرستان های خوزستان اعالم شده اند.
نرخ خام والدت اسللتان در سال ۱394با  ۲3.۵ 
در هزار نفر باالتر ازمیانگین كشوری )۱9.8( و نرخ 
خام فوت استان با  4در هزار نفر پایین تر از میانگین 
كشوری )4.۷( قرار گرفته است. میانگین نرخ رشد 
سللاالنه جمعیت استان در سال های ۱38۵-9۰، 
۱.۱۷ درصللد و بدون احتسللاب مهاجرین )وارد 
شده و خارج شده(  ۱.4۱درصد و برای كل كشور  
۱.3درصد بوده است. اما از بین شهرهای استان، 
آبادان، مسجدسلیمان و رامشیر نرخ رشد منفی 
داشته اند و نرخ رشد  ۱۷شهرستان نیز پایین تر از 
متوسط استان بوده است در سال های ۱39۰-9۵ 
میانگین نرخ رشد ساالنه هم در كشور )۱.۲4( و 
هم در استان )۷.۷8( روندی كاهشی را پیموده و 
خوزسللتان رتبه بیست و چهارم را در میان سایر 

استان ها كسب نموده است.
تراكم جمعیت اسللتان در سللال  ۱39۵برابر با  
۷3.۵ نفللر در هر كیلومتر مربع بوده كه نسللبت 
به سرشللماری سال۱39۰ )۷۰.8( افزایش داشته 
و از متوسط كشوری آن نیز )49.۱( فزون تر است 
و در ردیف دوازدهم قرار گرفته همچنین در سطح 
استان توزیع متوازنی از جمعیت صورت نگرفته و با 
وجود نخست شهری اهواز و تمركز امکانات در آن 
كه خود مسائل بیشماری را در اداره استان موجب 
گردیده است تمركز عمده جمعیت در این شهرستان 

صورت گرفته است پرتراكم ترین و كم تراكم ترین 
 شهرستان های استان بر اساس اطالعات سال 9۰، 
به ترتیب شامل اهواز با  ۱99.۱نفر و هویزه با  ۱۱.۲نفر 

جمعیت به ازای هر یک كیلومتر مربع هستند.

 ضعف سرمایه اجتماعی
سللرمایه اجتماعی هم محصول توسعه است و 
هم در فرآیند توسللعه موثر است. بدون سرمایه 
اجتماعی فرآیند گذار و دسللت یافتن به راه های 
توسللعه و تکامل سیاسللی، فرهنگی و اقتصادی 
دشللوار می باشد زیرا در غیاب سرمایه اجتماعی، 
سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند.
با توجه به داده های پیمایش های ملی، وضعیت 
شللاخص های سرمایه اجتماعی در سطوح كالن، 
میانه و خرد نه تنها در اسللتان خوزستان با رتبه 
هجدهم، بلکه در سطح ملی مناسب نیست بنابراین 
لزوم بررسی عوامل و شرایط موثر بر ضعف سرمایه 
اجتماعی در استان، كسب رویکرد همه جانبه نسبت 
به ابعاد گوناگون موضوع و فرصت ها و تهدیدهای 
موجود به منظور تدوین و اجرای برنامه های درخور 
هم در راستای اهداف ملی و هم استانی با توجه به 
كاركردهای مهم و تأثیر آن در حوزه های گوناگون 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از اهمیت 
اساسی برخوردار می گردد. خوزستان با كسب رقم  
۱4در سطح كالن هر چند از میانگین كل كشور 
)۱3.۲( وضعیللت بهتری دارد اما از میانگین عدد 
طیف )۱۵( پایین تر است و رتبه چهاردهم را دارد، 
در سطح میانی با كسب رقم  ۲6.6 با فاصله بسیار 
اندک باالتر از میانگین كل كشور قرار می گیرد اما 
همچنان نسبت به میانگین عدد طیف )۲۷( رقم 
پایین تری داشته و در رتبه پانزدهم قرار گرفته و 
در سللطح خرد با رقم  ۲4و اندی هم از میانگین 

عللدد طیللف )۲۷( و هم از رقم كشللوری )۲۵و 
اندی( پایین تر است و رتبه بیست و دوم را به خود 
اختصاص داده است در مجموع استان خوزستان با 
رقم ۷8.۲ با كسب رتبه هجدهم نسبت به میانگین 
كشور )۲.۷9( و میانگین عدد طیف )3( در جایگاه 

پایین تری قرار دارد.

 عدم تعادل های جمعیتی
توزیع نابرابر جمعیت: به رغم آن كه تمام جلگه ای 
مسکون در استان خوزستان از توپوگرافی، شیب 
و اقلیم نسبتاً یکسانی برخوردار است توزیع نابرابر 
منابع آب و خاک در سللطح جلگه خوزستان بر 
توزیع نابرابر جمعیت و مراكز اقتصادی در سطح 
استان تأثیر گذاشته است بر اساس سرشماری سال  
۱39۰حدود ۷۵ درصد جمعیت شهرنشین استان 
در نیمه غربی اسللتان و تنها حدود  ۲۵درصد در 
نیمه شرقی ساكن بوده اند. فرآیند خودبه خودی 
سامان یابی جمعیت، فقدان دخالت اداری و فقدان 
برنامه ریزی مناسللب فضایی و آمایشی، این روند 
خودبه خللودی را تثبیت كرده. به عالوه اسللتقرار 
صنایع در جنوب اسللتان به دلیللل وجود ذخایر 
عظیم نفتی و گازی و شرایط مناسب جهت سایر 
فعالیت های اقتصادی، این توزیع نابرابر را تشدید 

كرده است.

 نرخ باالی مهاجرفرستی
هرچند اسللتان خوزسللتان براساس اطالعات 
سرشماری سال  ۱39۵بعد از استان های تهران، 
خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز بیشترین 
جمعیت مهاجر را در خود اسللکان داده اما وجود 
مسائلی از قبیل: خشکسالی، گرمای طاقت فرسا، 
وجللود آلود گی های ناشللی از كارخانه ها و مراكز 



صنعتی، نبود فضای مناسب برای بروز استعدادها، 
اشتغالزایی و سرمایه گذاری و مدیریت ناكارآمد 
منجر به خروج حدود ۲۰۰ هزار نفر در پنج سال 
گذشته از استان وكسب رتبه نخست مهاجرفرستی 
در سطح كشور گردیده است. نکته شایان توجه 
آنکه بیشتر مهاجران نخبگان و كارآفرینان استان 
بوده اند كه خود به فقدان زمینه های الزم رشد و 

توسعه در استان دامن زده است.
بر اسللاس سرشماری سللال  ۱39۰نیز، 
اسللتان خوزسللتان دارای باالتریللن نرخ 
مهاجر فرستی وخالص مهاجرت ۵4۵3۰- 
بوده اسللت. در بین شهرهای استان بندر 
ماهشللهر مهاجرپذیرتریللن شللهر و اهواز 
مهاجرفرست ترین شللهر استان محسوب 
می شللود. در همیللن سللال، در مقابل هر  
۱۰۰نفللر مهاجر خارج شللده از اسللتان، 
حدود 88 مهاجر، وارد شللده است.هرچند 
در مقایسلله بین استانی با توجه به نسبت 
جمعیت، نرخ مهاجرت اسللتان خوزستان 
چندان تهدیدكننده نیست اما مهاجرفرستی 
تعللدادی از شهرسللتان ها، جللای نگرانی 
زیللاد دارد؛ خاصلله آنکلله مطلق جمعیت 
چند شهرستان اسللتان نیز در دوره 9۰-
۱38۵كاهش یافته اسللت بنابراین در نظر 
گرفتن تفاوت های هر شهرسللتان در این 
زمینه جهت پیاده سللازی سیاسللت های 
مناسللب جمعیتی ضرورت خواهد داشت. 
الزم به ذكر اسللت كه انگیللزه اصلی اكثر 
مهاجرت های درون و برون استانی جستجوی 
كار و یا كار بهتر بوده است شاهد این مدعا 
شهرستان های مسجدسلیمان با  43 درصد 
و آبادان با  ۲۷ درصد نرخ بیکاری است كه 
این دو را در ردیف شهرسللتان های مهاجر 
فرست قرار داده است قابل توجه آنکه حتی 
شهرستان اهواز با وجود مركزیت سیاسی و 

اداری نیز تحت تأثیر این عامل قرار دارد.

 راهکارها
* كاهللش كاركردهللای مدیریتللی و كنترلی 
 اهللواز بر فضای پیرامونی خللود و اعطای توانایی 

تصمیم گیری به شهرهای دیگر استان
* ارائه معافیت ها، مزایللا و امتیازات ویژه برای 
جلوگیللری از تحرک منابع از شللهرهای اطراف 

اهواز به سوی اهواز
* افزایش سرمایه گذاری ها در شهرهای پیرامون 
اهواز برای جلوگیری از حركت های جمعیتی از این 

شهرها به سوی اهواز

 خالی از سکنه شدن شهرهای نفت خیز
تعداد قابل توجهی از شهرهای مناطق نفت خیز 
اسللتان از اللی تا امیدیه به اسللتخراج این منابع 
وابسته شده و برای پایدار كردن سکونت و فعالیِت 
بدون منابع نفت و گاز طبیعی این شهرها تاكنون 
اقدام مؤثری صورت نگرفته است كه در این صورت 
امکان رقم خوردن سرنوشت مشابه مسجدسلیمان 

در آینده برای آنها نامحتمل نیست.

کودک همسری
خوزسللتان، در كنار سیسللتان و بلوچسللتان، 
كردسللتان و هرمزگان از استان هایی است كه در 
آن آمار ازدواج زیر سللن قانونی در مقایسه با سایر 
نقاط كشور بیشتر است. ماده  ۱۰4۱ قانون مدنی 
در خصوص سن قانونی ازدواج، سن  ۱3سال تمام 
شمسی را برای دختران و  ۱۵سال تمام شمسی را 
برای پسران سن قانونی ازدواج در نظر گرفته است. 
با این توضیح در سللال  ۱39۰از مجموع جمعیت  
۱4-۱۰ سللاله استان خوزسللتان )3۷۲۷49نفر(،  
3۲۷۷نفر حداقل یک بار ازدواج كرده اند. به عبارتی  
8۷ درصد از جمعیت این گروه سنی  حداقل یک بار 
ازدواج كرده اند. این نسبت در میان جمعیت شهری 
و زنان بیش از جمعیت روستایی )به این دلیل كه 
شهرنشینان استان خوزستان نسبت بیشتری دارند( 
و مردان اسللت. مسأله مندی این موضوع بیشتر در 

جمعیت مطلقه یا بیوه این گروه سنی خود را نشان 
 می دهللد. از جمعیت حداقل یک بللار ازدواج كرده

 ۱4-۱۰  سللاله اسللتان خوزسللتان،  ۲۱۷نفللر 
) 6.6۲درصد( به علت طالق یا فوت همسر، بی همسر 
اعالم شللده اند. در سللال  94نیز تعداد ازدواج ثبت 
شللده كمتر از  ۱۵سال برحسب سن زوج در زمان 
ازدواج، در خوزسللتان ۵۵ نفللر و باالترین تعداد از 
مجموع  3۱4ازدواج مردان زیر  ۱۵سللال كشللور 
بللوده اهواز با  ۱8نفر و پللس از آن دزفول با  8نفر 
بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند. تعداد 
ازدواج ثبت شللده كمتر از  ۱۰سال برحسب سن 
زوجه در زمان ازدواج، در خوزستان  39نفر در برابر  
 ۱۷9نفر كل كشللور و تعداد ازدواج ثبت شده بین
 ۱4-۱۰ سال  ۲33۵نفر برای استان و  36938نفر 
برای كل كشور ثبت گردیده است همچنین تعداد 
طللالق ثبت شللده برحسللب سللن زوج )كمتر از  
۱۵سللال( در زمان طالق در كل كشور  یک نفر و 
مربوط به استان خوزستان است در گروه سنی كمتر 
از  ۱۰سال تعداد طالق ثبت شده برحسب سن زوجه 
در زمان طالق كل كشللور صفر و در گروه سللنی  
۱4-۱۰سال خوزسللتان  84 مورد از  3۲4۷۷نفر 

كل كشور را به خود اختصاص داده است.

 عدم تعادل های فرهنگی
نرخ باسللوادی پایین:روند باسللواد شدن زنان 
و مردان اسللتان خوزسللتان در دهه ی  ۱3۷۵تا  
۱38۵پیشللرفت داشللته امللا در دوره  ۱38۵تا  
۱39۰با كاهش همراه بوده. كاهش در نرخ افراد با 
سواد با كاهش نرخ عضویت در مراكز فرهنگی طی 
دوره مذكور در ارتباط اسللت. درسال ،۱39۰نرخ 
باسوادی جمعیت  6ساله و بیشتر این استان، برابر 
با  83.۵درصد بوده كه این شللاخص برای مردان 
و زنان سللاكن در استان به ترتیب 8۷.۷ و ۷9.3 
درصد به دست آمده است. در سال  9۵نرخ باسوادی 
جمعیت  6ساله و بیشتر به  3.86درصد رسیده اما 
همچنان از رقم كشوری آن )8۷.6درصد( پایین تر 
است. استان در این سال رتبه سیزدهم را به خود 
اختصاص داده. به عالوه عدم تعادل های جنسیتی 
و مکانی مشللهودی در نللرخ دانش آموختگان و 
سطح بندی مراكز اصلی خدمات آموزش عالی در 
سطح استان وجود دارد. در مقایسه با كل كشور، در 
همه دوره های مورد بررسی میانگین نرخ باسوادی 

جمعیت كل كشور از استان باالتر بوده است.

 زیربهینگی بخش آموزش وپرورش
استان خوزستان با رتبه اول كشوری كودكان 
بازمانده از تحصیل و كمبود نیروی انسللانی و 
جایگاه سللوم كشللوری از نظر رتبه بیسوادی 
در بیشتر شللاخص های آموزش و پرورش از 
عقب مانده ترین اسللتان های كشور به حساب 
می آید. كمبود اعتبارات، نبود زیرساخت های 
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مناسللب، مهاجرت روزافزون معلمان مجرب، 
افزایللش حاشیه نشللینی و وجود اقللوام غیر 
فارسللی زبان، بخشی از مسللائلی است كه بر 
وضعیت سللوادآموزی در این اسللتان اثرگذار 
است. طبق آمار در استان خوزستان،  ۱۱هزار و  
6۱4كودک ) 6هزار نفر دختر و  ۵هزار نفر پسر( 
بازمانده از تحصیل وجود دارد، مهم ترین مسأله 
چندزبانه بودن استان است. كودكان عرب زبان 
خوزستان به دلیل شرایط زندگی در كالس اول 
ابتدایی شروع به آموختن زبان فارسی می كنند، 
شرایطی كه نهایتا سبب می شود استان افراد 
بازمانده از تحصیل و افت تحصیلی زیادی داشته 
باشد. خوزستان عالوه بر مشکالت دانش آموزی، 
با كمبود  ۱4هزار معلم روبه رو اسللت و تعداد 
زیادی از معلمان نیز به دلیل مسائل و مشکالت 
موجود در استان، درخواست مهاجرت و تغییر 
محل خدمت داده اند. مسأله نیروی انسانی در 
 این اسللتان متاثر از شللرایط زیستی استان و 
به خصوص مسللأله ریزگردها در سللال های 

اخیر است.

 حاشیه نشینی و بافت فرسوده
خوزستان با  4۰۰هزار نفر جمعیت حاشیه نشین 
هم اكنون رده دوم كشور در بخش حاشیه نشینی 
را به خود اختصاص داده است. به عبارتی معادل  
۲۵درصد از جمعیت این استان در حاشیه شهرها 
و با امکانات محللدود زندگی می كنند. بیش از  
۱۵۰هزار هکتار مساحت حاشیه نشینی در اهواز 
وجود دارد. مناطق حاشیه ای به صورت كمربندی 
از شمال غربی تا جنوب شرقی شهر را در برگرفته 
اسللت. این معضل كلله در طول جنگ به دلیل 
تخریب روستاهای مرزی به صورت مهاجرت های 
وسیع صورت گرفت با ساخت سدها و به زیر آب 
رفتن روسللتاها و بهره وری پایین كشاورزی در 
سللال های بعد از جنگ ادامه یافت. برای نمونه 
روستانشینان  4۱روسللتای استان خوزستان، 
محل زندگی خود را ترک كردند تا خانه ها، مزارع 
و مراتع شان در اختیار پروژه ساخت سد گتوند 
علیا قرار گیرد و در زیر دریاچه سد مدفون شود 
اما سهم این تعداد روستایی از پروژه ساخت سد، 
كوچ اجباری از روستا به حاشیه شهرها، آوارگی، 
از دست دادن زمین های كشاورزی و در نهایت 
فقر و بیکاری بوده است. به عالوه استان خوزستان  
6هزار هکتار یعنی مساحتی معادل  ۱3درصد از 
بافت فرسوده كل كشور را در خود جای داده است 
كه از نظر بروز آسیب های طبیعی و اجتماعی نیاز 
به مطالعه و اقدام جدی دارد.حاشیه نشللینی در 
این استان مسائل امنیتی را تشدید كرده است. 
به طوریکه از مجموع  ۲۰كالنتری كه در شللهر 
اهواز وجود دارد  ۱۰كالنتری این شللهر مناطق 

حاشیه نشین را پوشش می دهد.

 نارضایتی های قومی
خوزستان از لحاظ تركیب قومی و خرده فرهنگ ها، 
متکثرترین استان ایران است. بختیاری ها، عرب ها، 
فارس های بومی شللهرها، لرها و... قرارگیری استان 
در نواحی مرزی با سللابقه خطرپذیری و تنش های  
سیاسی، قومی و مذهبی و وجود برخی زمینه های 
قومللی - فرهنگللی برای ایجاد اختالفللات قومی و 
طایفه ای از طریق محرک های بیرونی می تواند یک 
خطر بالقوه تلقی شود. بررسی ها حاكی از این است 
كه احساس تبعیض و نابرابری و نیز بی اعتمادی به 
نهادهای دولتی طی سال های اخیر افزایش یافته كه 
همین امر می تواند در آینده چالش های سیاسللی و 
امنیتی گوناگونی را پدید آورد. از جمله مسائلی كه 
استان خوزستان در موضوع قومیت ها درگیر آن است، 
توزیع قدرت سازمانی است. برای نمونه اعراب در این 
استان معتقدند سهم ناچیزی از توزیع قدرت را در 
دست دارند و این موضوع شکاف هایی چون اعراب و 
بختیاری ها و اعراب و فارس ها را تشدید نموده است. 
در دولت یازدهم سهم اعراب از توزیع قدرت در این 
استان  ۷.۲ درصد از مدیران كل استان بوده است. 
این نسللبت در دولت قبل  ۱۲.4درصد بوده است. 
یکی از مهم ترین تبعات این وضعیت به وجود آمدن 
احساس تبعیض در میان اقشار مختلف جامعه عرب 
استان است. گسترش این احساس به ویژه در میان 
قشر تحصیلکرده عرب با شدت و شتاب بیشتری به 
چشللم می خورد و بازنگری در وضعیت كنونی را به 
یکی از ضرورت های استان خوزستان تبدیل نموده 
است. با توجه به آنکه میزان مشاركت اقوام و اقلیت ها 
در مدیریت های كالن ملی و استانی به منزله محکی 
برای برآورد سطح اعتماد دولت یا حاكمیت به این 
اقوام یا اقلیت ها به حساب آمده است، توجه به این 

موضوع از اهمیت شایانی برخوردار است.

 آسیب های اجتماعی
استان خوزستان دومین استان كشور از نظر رتبه 
نسبت مجموع پرونده های قضایی تشکیل شده به 

جمعیت استان است )بر اساس آمار  ۱39۰مركز 
آمللار ایران.( به عالوه از نظر میانگین رتبه میزان 
شیوع انواع  رفتار پرخطر در بین استان های كشور 
رتبه اول را دارد )همان منبع.( در همین خصوص 

به چند مورد اشاره خواهد شد.
قتل: میزان افراد دستگیرشللده این استان با  
4.۵نفللر به ازای هللر صد هزار نفر جمعیت، در 
رابطه با قتل عمد و غیرعمد، در سال  ۱39۱از 
رقللم كشللوری )3.8( باالتر اسللت. همچنین 
بررسللی روند میزان مقتولین بر اثر قتل، نشان 
می دهد میزان این شاخص در سال  ۱39۱برابر 
با  3.3نفر به ازای هر صد هزار نفر جمعیت بوده 
اسللت كه در مقایسه با كشللور )3.۰( وضعیت 
نامطلوب تری داشته است. هرچند طی سال های 
۱38۰-۱39۱میزان دستگیرشللدگان قتل در 
مردان بیش از زنان بوده است اما در رتبه بندی 
میزان زنان دستگیر شده قتل عمد و غیرعمد در 
سال  ۱39۰خوزستان رتبه هفتم و در رتبه بندی 
میزان مقتولین قتل عمد زن در همان سال رتبه 

نهم را كسب نموده است.

 اعتیاد
بنابر نتایج چهارمین طرح ملی شیوع شناسی 
اعتیاد در سللال  9۰اسللتان خوزسللتان سومین 
اسللتان از میان دوازده اسللتان كشور بوده كه به 
دلیل میزان مصرف، تعداد مصرف كنندگان، نوع و 
الگوی مصرف، آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد 
و باقی زیرگروه های مرتبط، در شرایط بحرانی قرار 
گرفته اند. همچنین استان خوزستان در زمینه روند 
اعتیاد رتبه یک كشور را دارد كه الزم است برای 
توانمندسازی روانی و اجتماعی اقدام مناسبی انجام 
شود. به دلیل تبعات منفی گسترده و رابطه اعتیاد 
بر شیوع ایدز، همسرآزاری، طالق، كودک آزاری و 
همچنین در قتل عمللد، نزاع و جرائم مالی لزوم 
توجه و برنامه ریزی در این خصوص از اولویت های 

اساسی استان خواهد بود



انتظارها از قم چیز دیگری بود
قم  بیست و یکمین استان ایران از نظر جمعیت 
اسللت و تراكللم جمعیللت در آن  ۱۱۲نفر در هر 
كیلومتر مربع است كه از این نظر پنجمین استان 
پرتراكم ایران اسللت. نرخ رشد جمعیت استان در 
سللال هاي  ۱39۰ تا  ۱39۵ معادل  ۲.33 درصد 
بوده اسللت.  6درصد از كل اتباع خارجی سللاكن 
ایران در اسللتان قم ساكن هستند و 9۰.6 درصد 
از جمعیت اسللتان اتباع ایرانی و 9.4 درصد اتباع 

غیر ایرانی اند.

 چالش ها، علل و راهکارها
در حال حاضر عمده ترین چالش هاي اجتماعی- 
فرهنگی و جمعیتی اسللتان قم كه بعضا وضعیت 
بحرانی پیدا كرده اند عبارتند از طالق، مهاجرپذیري 
باال، حاشیه نشینی و تبعات آنها. بررسی وضعیت این 
سه آسیب عمده در استان قم می تواند دریچه اي 
باشللد براي فهم نوع نگاه و گفتمان مسئوالن به 
مسائل اجتماعی- فرهنگی در قم كه می توان گفت 
شامل چند ویژگی است:  ۱- نگاه ایدئولوژیک به 
قم و مسللائل اجتماعی آن  ۲- غفلت از مسللائل 
اجتماعی و درک دیرهنگام بحران هاي اجتماعی، 
3- توصیللف وضعیللت مطلوب به جللاي تبیین 
وضعیت بحرانی )كلی گویی و كلیشه گویی درباره 
علت هاي مسائل و راهکارهاي آن( در باور بسیاري 
از مسئوالن كشوري و استانی، قم به واسطه حضور 
اماكن متبرک، مقدس و مهم مذهبی، حضور فعال 
و گسترده حوزه هاي علمیه و عالمان علوم دینی، 
شهري مذهبی و سنتی است وخود به خود اینگونه 
نیز باقی خواهند ماند و این ویژگی ها استان را در 
برابر آسیب هاي اجتماعی واكسینه خواهد كرد و 
بسیاري از آسیب ها به سراغش نخواهند آمد. اگر 
هم بیایند مقطعی و محدود است. در زمینه ویژگی 
اول باید گفت جامعه ایرانی و قم نیز به تبع آن در 
دهه هاي گذشته در حال گذار از سنت به مدرنیته 
بوده اسللت و در حال حاضر به قولی به جامعه اي 
كژمدرن تبدیل شللده است، بنابراین تغییراتی از 
قبیل فردگرایی فزآینده، عرفی شدن امور، تحوالت 
نقش هاي جنسللیتی، گذار از خانواده گسللترده 

به هسللته اي، گسللترش فردگرایللی عاطفی )كه 
معیارهاي سنتی انتخاب همسر و زندگی خانوادگی 
را به چالش می كشد(، گسترش حضور رسانه هاي 
جمعی و فضاي مجازي در زندگی روزمره، خروج از 
یکسانی فرهنگی- زیستی و ورود به تنوع زیستی و 
سبک هاي زندگی متفاوت، حضور بیشتر و فعاالنه تر 
زنان در اجتماع به واسطه تحصیالت و اشتغال و... 
اتفاقاتی هستند كه ما بخواهیم یا نخواهیم، دیر یا 
زود، ناقص یا كامل، سالم یا ناسالم به سراغ ایران 
و اسللتان هاي آن خواهند آمد و این منطق دوران 
جدید است و نمی توان با انکار یا سركوب آنها مانع 
از وقوع شان شد، هرگونه مقاومتی سلبی در برابر 
آن به نظر می رسد كه كوتاه مدت و شکننده است 
و به نتیجه مطلوب نیز نمی رسد )بررسی تجربه هاي 
برخورد با مسائلی چون ماهواره، اینترنت، حجاب و... 
صحت این مدعا را نشان می دهد( در حال حاضر 
حضللور و تاثیرگذاري این تغییللرات و پیامدهاي 
مثبت و منفی آنها را در زندگی روزمره ایرانیان )در 
مورد گزارش حاضر در زندگی روزمره مردمان قم( 
با كمیت هللا و كیفیت هاي  متفاوت بینیم. اینکه 
پیوسللته قم را شهري سللنتی و مذهبی و داراي 
یکپارچگی اجتماعی ناشی از وضعیت پیشامدرن 
بدانیم، نوع نگاه خالف دوران است كه واقع نگري 
اندكی دارد كه منجر به ویژگی دوم می شود و باعث 
می شود تا مسئوالن از توجه به آسیب هاي اجتماعی 

و پذیرش وجود آنها غفلت كنند.

 طالق
در حللال حاضللر ایللن توافق بین مسللئوالن و 
كارشناسان استان قم وجود داردكه طالق مهم ترین 
آسیب و معضل اجتماعی این استان است. از سال  
۷۵ تاكنون اسللتان قم تقریبا به شللکل پیوسته 
رتبه هللاي اول تللا چهارم نرخ طالق در كشللور را 
داشللته است )در سال 94-93 با 4 درصد افزایش 
نرخ رتبه هفتم را داشللته است(. سالیانه سه هزار 
مورد طالق در اسللتان قم ثبت می شللود و این به 
این معنی است كه تقریبا ازهر سه یا چهار ازدواج 
یک مورد به جدایی می انجامد. وضعیت طالق در 

استان قم به گونه اي است كه كارشناسان از آن به 
سونامی خاموشی تعبیر كرده اند كه به دنبال خود 
آسیب هاي اجتماعی زیادي را خواهدآورد. به گفته 
معاون اسناد هویتی اداره ثبت احوال قم  ۱۵ درصد 
طالق هاي استان قم دركمتر از یک سال بعد از یک 
سال زندگی مشللترک و  ۵4درصد زوج ها كمتر 
از پنچ سللال بعد از زندگی مشللترک خود طالق 
می گیرند.  8۰ درصد از افرادي كه زیر پنج سال به 
زندگی مشترک خود خاتمه می دهند شامل افراد 
زیر  3۰ سال است. نکته قابل توجه مسأله طالق 
در قم این است كه پس از گذشت بیست سال از 
وضعیت فزآینده ي وخیم شدن طالق در استان، 
هنوز بحث مسئوالن ارشد قم بر سر این است كه 
علت هاي نرخ باالي طالق در استان چیست؟. مدیر 
كل بهزیستی استان قم )9۵/۱۰/۱4( گفته است كه 
»آمار طالق هر روز در حال افزایش اسللت ولی ما 
همچنان در حال بررسی عوامل طالق هستیم. در 
مورد آمار حاشیه نشینی هم همین وضعیت وجود 
دارد و اطالعات و آمار دقیقی در دسترس نیست. لذا 
باید در این زمینه اندیشید زیرا افزایش آمار طالق 
نگران كننده اسللت« یا استاندار قم  )9۵/۱۰/۱6( 
خواسللتار ایجاد بانک اطالعاتی دقیق در موضوع 
طالق در این استان شد و معتقد است كه متاسفانه 
ریشه یابی درسللتی در این زمینه صورت نگرفته 
است. جستجو در بانک هاي اطالعاتی چون جهاد 
 دانشللگاهی و پرتال جامعه علوم انسانی نیز نشان 
می دهللد كه یا تحقیقات )مقاللله، پایان نامه و...(. 
معللدودي درباره علل طالق در اسللتان قم انجام 
گرفته اسللت )تنها  ۲مورد( و یا اگر هم تحقیقی 
توسط سللازمان ها و نهادهاي دولتی انجام گرفته 

است گزارشی از آنها در دسترس نیست.

 مهاجرت
بررسللی اطالعللات خالللص مهاجرت درسلله 
دوره ي سرشللماري ۱36۵ تا ۱3۷۵ و ۱38۵ تا 
۱39۰نلشان می دهد اسلتان قم در همه دوره هاي 
مذكور جزء پنج استان )اصفهان،تهران، سمنان و 
یزد( همیشه مهاجرپذیر كشور بوده است. استان 
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قم در سال  ۱39۰ با نسبت مهاجرت ۱۲۷.۵ رتبه 
ششم كشور و در سال ۱39۵ بنا به گفته مدیركل 
فرهنگی و اجتماعی اسللتانداري قم )9۵/۷/۱3( 
سومین استان مهاجرپذیر كشور بوده است ازمهم 
ترین علت هاي مهاجرت به این اسللتان می توان 
به زائرپذیري این شهر، وجود مسجد جمکران و 
بارگاه حضرت معصومه)س(، موقعیت جغرافیایی 
اسللتان كه در مسیر مواصالتی ۱۷ استان كشور 
قرار گرفته اسللت، نزدیکی به پایتخت، اشتغال 
و عوامل اقتصادي اشللاره كرد. وجود حوزه هاي 
علمیه و مراكز علمی و فرهنگی نیز عامل دیگري 
بر مهاجرت پذیري است، به طوري كه بسیاري افراد 
كه براي تحصیل به قم سفر می كنند، خانواده خود 
را نیز به این شهر منتقل كرده و در این شهر ساكن 
می شوند. وجود مراكزي مانند جامعه المصطفی 
العالمیه نیز سللبب شده ملیت هاي مختلف نیز 
بللراي تحصیل به قم مهاجرت كنند به گونه اي 
كه  ۱۱درصد مهاجرین به قم غیر ایرانی هستند. 
بنابر گفته مدیر كل اتبللاع و مهاجرین خارجی 
استان قم 9۵/۱۰/۱۰( در حال حاضر  ۱۵درصد 
جمعیت استان قم را مهاجرین تشکیل می دهند 
كه رقم قابل توجهی از آنان افغانستانی هستند. 
استان قم میزبان حدود  ۱3۵هزار تبعه خارجی 
از بیش از  ۱۰۰كشور جهان است كه به صورت 
قانونی در این شهر زندگی می كنند.  9۰ درصد 
از این شهروندان غیرایرانی ساكن قم، افغانستانی 
هستند؛ آنان به دلیل مشکالت امنیتی كه كشور 
افغانستان از دیرباز با آن مواجه بوده است به قم 
پناه آورده اند و شللهروندان سایر كشورها نیز به 
علت هایی از جمله تحصیل در حوزه هاي علمیه 
در این شهر سکونت دارند. بنا به گفته ایشان طبق 
آخرین آمار بیش از 3هزار دانشجوي افغانستانی در 
دانشگاه هاي استان مشغول به تحصیل هستند و 
مهاجرین افغانستانی  ۱9هزار فرصت شغلی را در 

استان قم در اختیار دارند.
به نظر می رسللد نخستین اقدام در زمینه حل 
مشکالت مهاجران و آسیب هاي اجتماعی كه به 
واسطه حضور آنها در استان قم پدید آمده است، 
تغییر در نگرش و گفتمان حاكم نسبت به مهاجران 
و آسللیب هاي اجتماعی است، در صورتیکه این 
گفتمان تداوم یابد در دراز مدت نه تنها آسیب هاي 

اجتماعی ناشی از مهاجران حل نخواهد شد بلکه 
آسیب هایی از قبیل مهاجرستیزي و غریبه ستیزي 
و در نتیجه آنها كاهش سرمایه اجتماعی و افزایش 
خشونت اجتماعی نسبت به غریبه ها و مهاجران 
نیز به وجود می آید. ساماندهی مسائل مهاجران 
نیازمند مجموعه اقداماتی در سللطح كشوري و 
منطقه اي )اسللتان هاي مهاجرفرست( و استان 
مهاجرپذیر )در این گزارش قم( است كه در زیر 

به مواردي از این اقدامات اشاره می شود.

 حاشیه نشینی
اسللتان قم و خاصه شللهر قم به دلیل نقش 
مذهبی-زیارتی، موقعیت سیاسی-جغرافیایی 
 و قرارگیري بین سلله قطب صنعتی كشللور 
)تهران، اصفهان، اراک( همواره كانونی براي جذب 
مهاجرین بوده است. از آنجا كه مهاجران تازه 
 وارد به شهر قم اكثرا از اقشار كم درآمد هستند، 
نمی توانند در بازار رسللمی مسکن وارد شده و 
به بخش غیررسمی شهر و حاشیه نشینی وارد 
می گردند. به تعبیر مدیركل پیشگیري از وقوع 
جرم قوه قضائیه )96/۷/3( حاشیه نشینی یکی 
از چهار علل اصلی آسللیب هاي اجتماعی در 
كشللور به شمار مي رود كه در استان قم شاید 
بتوان آن را جزء سه علت اصلی به حساب آورد 
وي معتقد است كه حاشیه نشینی در جامعه 
مللا به دالیل گوناگون و البته پرتعداد، در حال 
حاضر یک معضل حاد ملی محسوب می شود 
كه با ادامه روند فعلی و بی توجهی مسللئوالن 
به آن، بی تردید به یک فاجعه ملی منجر خواهد 
شد كه توسعه فقر، بیکاري و ایجاد ناامنی هاي 
بی شمار از جمله نتایج چنین فاجعه اي خواهد 
بود. استان قم با داشتن جمعیت حاشیه نشین 
حداقللل 9۰هزار نفري كه نزدیک به  8درصد 
جمعیت استان را دربرمی گیرد نیز شامل این 
وضعیت است. در ادامه سعی می شود تا رویکرد 
فعلی و واكنش كلی مسللئوالن قم نسبت به 
حاشیه نشللینی و وضعیت حاشیه نشینی این 

استان را مشخص نماییم.
نزدیک به یک دهه قبل كارشناسللان مسائل 
شللهري و اجتماعی خواستار واقعی تلقی شدن 
مشکل حاشیه نشینی در شللهر قم شده اند. دو 

مقاله توانمندسللازي اجتماعللی، راه حلی براي 
حاشیه نشینی )مورد شللیخ آباد قم( )۱386( و 
بررسی مسائل و مشکالت اجتماعی، فرهنگی و 
زیست محیطی ناشی از حاشیه نشینی در شهر 
قم )۱388( كه مقاله دوم در پژوهشللنامه دفتر 
آموزش و پژوهش استانداري قم چاپ شده است 
نمونه هایی از این درخواسللت و هشدار هستند، 
هشداري كه به نظر می رسد جدي گرفته نشده 
است، چرا كه هنوز حتی بر سر مسائل اولیه چون 
جدیت مسأله، آمار و ارقام جمعیت و محله هاي 
داراي اسللکان حاشیه نشین در استان قم توافق 
نظري وجود ندارد. طبق برآورد سللال  ۷9-8۰ 
جمعیت حاشیه نشین استان قم  9۰۰۰۰ هزار 
نفر است و  ۱۷ محله داراي اسکان غیررسمی و 
حاشیه نشین اسللت، همین دو عدد عینا!! براي 
میزان محالت و جمعیت داراي اسکان غیر رسمی 
قم در سال 9۰ درگزارش حاشیه نشینی وزارت 
كشور و راه و شهرسللازي )اردیبهشت 9۵( هم 
تکرار شللده اسللت و )این در حالی است كه در 
تمامی این سللال ها پیوسته نرخ مهاجرت به قم 
مثبت بوده است و قاعدتا باید نرخ حاشیه نشینی 
افزایللش پیدا كرده باشللد(. مدیركل اجتماعی 
و فرهنگی اسللتانداري قللم )9۵/۷/9( جمعیت 
حاشیه نشین استان را  ۲8۰۰۰ نفر و تعداد مناطق 
حاشیه نشللین را  ۷ الی  8 منطقه اعالم می كند 
)9۵/۲/۲6( شهردار قم )9۵/۲/۲6( معتقد است 
كه حاشیه نشینی یک چالش عمده و اصلی قم 
نیست. در حالي كه رئیس اداره عمران و بهسازي 
شللهري اداره راه و شهرسللازي قم )9۵/4/۱۰( 
معتقللد به وجللود  ۱۱منطقه حاشیه نشللین با 
جمعیت  ۲۷۰ هزار نفري كه نزدیک به یک چهارم 
جمعیت قم را شامل می شود، است. آمار و ارقام 
فوق چیزي جز آشللفتگی آماري و جدي تلقی 
نشدن موضع حاشیه نشللینی در قم را به ذهن 
متبادر نمی كند. نتیجه این آشفتگی این می شود 
كه مدیر كل بهزیسللتی قم )9۵/۲/۱۰( از عدم 
هماهنگی سللازمان هاي دولتی اسللتان قم در 
شناسللایی و درمان آسیب هاي اجتماعی گالیه 
 نموده و معتقد است كه متأسفانه سال  3۱سال 
موفقی در كاهش آسیب هاي اجتماعی براي استان 

قم نبوده است.
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چالش های بدخیم کرمانشاهی
استان كرمانشاه در حوزه فرهنگی و اجتماعی با 
چالش ها و مسائل پیچیده و بدخیمی روبه رو است 
كه تحت تأثیر عوامل مختلفی در طول دهه ها و 
سالیان پیش شکل گرفته و عدم توجه مناسب به 
آنها و عدم اتخاذ روش هایی علمی و كارآمد برای 
آسیب شناسی و مواجهه با آنها، این مسائل را چنان 
بغرنج و پیچیده نموده كه كنترل این آسللیب ها 
در شللرایط كنونی اگر نگوییم امکان ناپذیر اما به 
میزان بسیار زیادی دشوار و نیازمند منابع انسانی، 

اقتصادی و اجتماعی قابل مالحظه ای است.
*رشد فزآینده آسیب های اجتماعی و شکل گیری 
آسللیب های اجتماعی نوپدید: در طول سال های 
گذشته آسیب های اجتماعی گوناگون و نوپدیدی 
در اسللتان كرمانشاه و به ویژه شهر كرمانشاه ایجاد 
شده است كه به صورت تیتروار می توان آنها را به 

صورت زیر برشمرد.
 *رشد اعتیاد: بنابر برخی مطالعات انجام شده در 
سال  ۱386تعداد معتادین شهر كرمانشاه رقمی در 
حدود ۱۲6۰۰۰ نفر برآورد شده است كه رسیدن 
این رقم در شرایط كنونی به حدود  ۲۰۰۰۰۰نفر 
دور از انتظار نیست. گسترش این آسیب در كرمانشاه 
موجبات گسترش آسیب های اجتماعی دیگری از 

قبیل ایدز، طالق، كودكان خیابانی و كار و... را نیز 
موجب شده است. بنابر برخی مطالعات و بررسی های 
انجام شده در ده سللال گذشته تعداد زنان معتاد 
4برابر شده است. همچنین الگوهای مصرف مواد، 
از مواد مخدر سللنتی به مواد مخدر صنعتی تغییر 
یافته و فرآیند رسللیدن فرد به اعتیاد كامل نیز در 
مقایسه با سایر نقاط كشور در مدت زمان كمتری 
رخ می دهللد. برخی گزارش ها حاكی از تولید مواد 
مخدر جدید در مناطق حاشللیه ای شهر كرمانشاه 
می باشللد كه اثرات مخربللی را بر مصرف كننده بر 

جای می گذارند.
*طللالق: آمللار طالق در اسللتان كرمانشللاه از 
میانگین كشللوری باالتر می باشد. بنابر اظهار نظر 
برخی مسئوالن، یکی از علل افزایش آمار طالق در 
سال های اخیر، افزایش آمار خیانت و خشونت های 
خانگی می باشللد. شللایان ذكر است كه اگرچه در 
گذشته خیانت های زناشویی بیشتر منحصر به مردان 
بود اما در سالیان اخیر تحت تأثیر عوامل گوناگون، 
آمار خیانت های زنان نیز به میزان قابل مالحظه ای 

افزایش یافته است.
*وجود احساس تبعیض شدید در بین پیروان 
مذاهب اهل سللنت و اهل حق كرمانشاه: وجود 

مشللکالتی در زمینه اسللتخدام پیللروان این دو 
گللروه مذهبی ؛ عدم به كارگیری نخبگان آنها در 
مناصب مدیریتی اسللتان؛ عدم اجازه به آنها در 
زمینه بازسازی، ترمیم و گسترش مراكز مذهبی 
و عبادی؛ ایجاد مشکالتی برای فعاالن اقتصادی 
این گروه ها و به ویژه پیروان اهل حق، احسللاس 
تبعیض و نارضایتی های شدیدی را در بین پیروان 
آنها در اسللتان  ایجاد نموده كه در صورت ادامه 
روند كنونی می تواند منجر به مشللکالت امنیتی 
برای استان و كشور شود. ملحق شدن گروه هایی 
از پیروان مذهب اهل سنت در برخی شهرستان ها 
و روسللتاهای سنی نشللین اسللتان به گروه های 

تروریستی از همین منظر قابل بررسی است.
*قاچاق اسلللحه، مهمات و مشروبات الکلی. 
وجللود  3۵۰كیلومتر مرز مشللترک با كشللور 
عراق، شرایط اقتصادی نامناسب استان و وجود 
تقاضای قابل مالحظه برای مشروبات الکلی سبب 
شده است كه در برخی مناطق حاشیه ای شهر 
كرمانشاه فعالیت هایی سیستماتیک در زمینه 
قاچاق اسلحه، مهمات و مشروبات الکلی شکل 
گیرد. از سوی دیگر به واسطه غیرقانونی بودن 
تولید و فروش مشروبات الکلی در كشور، امکان 

خراسان رضوی و هدر رفت سرمایه اجتماعی
 اسللتان خراسللان رضوی یکللی از مهم ترین 
استان های كشور از حیث مذهبی به دلیل وجود 
مرقد امام هشللتم شیعیان اسیت. از مزیت های 
عمده اسللتان خراسللان رضوی موقعیت ممتاز 
جغرافیایی )ژئوپولوتیکی(، سیابقه غنی فرهنگی، 
تیاریخی و روابط فرهنگی و قومی با افغانستان 
و آسللیای مركزی، تنوع اقلیمی و مراكز علمی-
آموزشللی و تحقیقاتی می باشد. حوزه اجتماعی 
این اسللتان متاثر از حاشیه نشینی، مهاجرت، و 
كمبود آب است كه در كنار سیاستگذاری های 
نامناسللب ملی و اسللتانی، موجب ایجاد برخی 
چالش ها و مسللائل اجتماعی و فرهنگی شللده 
اسللت كلله در ادامه به برخللی از مهم ترین آنها 

پرداخته خواهد شد.

 حاشینه نشینی
بنابللر مطالعللات انجام شللده در سللال 
اسللتان  حاشینه نشللین  ۲93۷جمعیللت 
خراسان رضوی 9۱۲۱۰3 نفر برآورد شده 
بود كه در 99محله اسللکان غیر رسللمی و 
در شهرهای مشهد، سبزوار، تربت حیدریه 
و نیشللابور استقرار یافته بودند؛ این میزان، 
استان خراسللان رضوی را از نظر جمعیت 

حاشیه نشین در رتبه اول كشور قرار می داد. 
بنابر آخرین اظهار نظرهای صورت گرفته از 
مسئولین استانی و گزارش اتاق فکر استان 
خراسان رضوی،جمعیت حاشینه نشین شهر 
مشللهد به تنهایی در شرایط كنونی بیش 
از یک میلیون و دویسللت هزار نفر برآورد 
می شود كه روند رو به رشد قابل مالحظه ای 
را نشان می دهد. مطالعات نشان می دهند 
شللهر مشللهد )۱۵.۲درصد حاشیه نشین( 
نزدیللک بلله دو برابللر میانگین كشللوری 
)8.۵درصللد( حاشیه نشللین دارد.  افزایش 
میزان تورم اقتصادی، مهاجرت روستاییان به 
شهر به واسطه سیاست های نامناسب اتخاذ 
شده در مناطق روسللتایی،  مهاجرت های 
كنترل نشللده به واسطه انباشللت امکانات 
در شهر مشهد، فقر و كاهش سطح درآمد 
مردم در كنار افزایش اجاره بهای واحدهای 
مسکونی، اقدامات سوداگران زمین و عدم 
همکاری آستان قدس رضوی با شهرداری 
مشهد با وجود مالکیت نزدیک به 43درصد 
از اراضی مشللهد از مهم ترین عوامل رشد 
حاشیه نشینی در استان خراسان رضوی و 
مخصوصا شهر مشهد می باشد. از مهم ترین 

محالت حاشیه نشین شهر مشهد می توان 
 به گلشهر، شهرک شهید رجایی، بازه شیخ،
۵ تن، سیدی، دوست آباد اشاره كرد. مناطق 
حاشیه ای شهر مشهد بنا به مطالعات انجام 
شده با مشکالت شدید امنیتی، بهداشتی، 
اجتماعی و فرهنگی مواجه اند. در ارتباط با 
موضوع حاشیه نشینی باید به طور همزمان 
دو دسته راهکار را در نظیر داشت. نخست 
راهکارهایللی كلله متوجه توانمندسللازی 
سللاكنین و كاهش آسیب های این مناطق 
می باشللند و دیگری راهکارهایی در جهت 
جلوگیری از افزایش مهاجرت و گسللترش 

مناطق اسکان غیر رسمی.

 وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی
 بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده از سوی 
وزارت كشور پیرامون وضعیت سرمایه اجتماعی، 
استان خراسان رضوی از نظر سرمایه اجتماعی 
كالن در رتبلله بیسللت و نهم، از نظر سللرمایه 
اجتماعی میانی در رتبه سللی و از نظر سرمایه 
اجتماعی خرد در رتبه بیست و هفتم كشور قرار 
گرفته است؛ این وضعیت استان خراسان رضوی 
را در مجموع در جایگاه بیست وهشتم كشور قرار 
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نظللارت و كنترل بر تولیللد و فروش آنها وجود 
نداشته و مشروبات الکلی تقلبی ساالنه موجبات 

مصمومیت های فراوانی را ایجاد می نماید.
*وضعیت نامناسب آثار تاریخی و میراث فرهنگی 
استان: استان كرمانشاه به واسطه آنکه یکی از مراكز 
دیرین تمدن در ایران بوده آثار تاریخی گوناگون و با 
ارزشی را از دوره های تاریخی مختلف در خود جای 
داده است. در شرایط كنونی، این آثار كه می تواند 
با برنامه ریزی و سللرمایه گذاری مناسبی تبدیل به 
یکی از منابع تقویت كننده اقتصاد استان گردد به 
دالیلی از قبیل سللوءمدیریت و كمبود بودجه، در 
معرض آسیب ها و مخاطرات مختلفی قرار گرفته 
كه ادامه بی توجهی به آنها می تواند موجب از بین 
رفتن بخش قابل توجهی از آنها و یا خروج آنها از 

كشور توسط قاچاقچیان گردد.
عللالوه بر موارد فللوق آسللیب های اجتماعی و 
فرهنگی دیگری از قبیل مهاجرت نخبگان استان 
در حوزه های گوناگون كه سرمایه های اقتصادی و 
انسانی استان را به شدت كاهش داده است، تخریب 
و قاچاق گسترده آثار باستانی استان كه در بعضی 
موارد رده های پایین سازمان ها و نهادهای متولی 
نیز به این امر آلوده شده اند، افول سرمایه اجتماعی، 
ناامیدی، یاس عمومی و ناشادی و تصور بی تفاوتی 
نظام به اسللتان، از دیگر آسللیب های اجتماعی و 

فرهنگی موجود در استان است.

 علل پیدایش و تداوم چالش ها
شرایط نامناسب اجتماعی و فرهنگی استان 
و رشد و گسترش آسیب های اجتماعی در آن، 
معلول در كنار هللم قرارگیری مجموعه ای از 
عوامل در طول سالها و دهه های گذشته است 
كه تحت تأثیر ناكارآمدی های موجود در حوزه 
اقتصادی و اقدامات نامناسللب دسللتگاه های 
اجرایللی و امنیتللی در شناسللایی و مواجهه 
كارآمد با این مسللائل پدید آمده اند. در زیر به 
صورت تیتروار به علل اصلی پیدایش وضعیت 
نامناسب كنونی در حوزه فرهنگی و اجتماعی 

پرداخته می شود.
 *گسترش حاشیه نشینی در شهر كرمانشاه: 
 بنابللر برخی برآوردها و مطالعات انجام شللده 
هم اكنون  4۰درصد جمعیت شهر كرمانشاه در  
۱3نقطه حاشیه ای شهر كه در زمینه امکانات 
بهداشتی- درمانی، امنیتی و خدمات شهری با 
مشکالت جدی روبه رو هستند زندگی می كنند. 
این عامللل خود تحت تأثیللر ناكارآمدی های 
سیسللتم حکمرانی در زمینلله بهره برداری از 
پتانسیل های گوناگون استان در مناطق مختلف 
و اتخاذ سیاسللت هایی تمركزگرا در اسللتان  
است. این مناطق حاشیه ای از پایگاه های اصلی 
آسیب های اجتماعی ای است كه در بخش قبل 

به برخی از مهم ترین آنها اشاره شد.

 بیکاری و فقر اقتصادی
* فقر اطالعاتی پیرامون وضعیت آسللیب های 
اجتماعی: نگرش امنیتی به موضوع آسللیب های 
اجتماعی در اسللتان سبب شده است كه امکان 
انجام مطالعات و پژوهش هایی دقیق و علمی كه 
مقدمه ارائه راهکار در این زمینه است وجود نداشته 
و بحران ها و مسائل در مراحل اولیه خود شناسایی 
نشوند به گونه ای كه بنابر بررسی های صورت گرفته 
برخی سازمان های مسئول در زمینه آسیب های 
اجتماعی، علی رغم گذر چند سللال از ظهور این 
آسللیب ها در شهر كرمانشاه، خود به شکل گیری 
برخی آسیب های نوظهوری كه در بخش قبل به 

آنها اشاره شد آگاهی و اشراف ندارند.
*ضعف و ناكارآمدی قوانین: عدم تطبیق برخی 
قوانین از قبیل قوانین مربوط به خانواده و قوانین 
موجود در زمینه مواد مخدر و مشللروبات الکلی، 
امکان كنترل و نظارت بر برخی آسللیب ها در این 
زمینه را كاهش داده و خود به منزله عاملی در جهت 

گسترش و تعمیق این آسیب ها عمل می كنند.
*مواجهلله نامناسللب با موضوع آسللیب های 
اجتماعی: برخوردهای پلیسی و امنیتی با موضوع 
آسیب های اجتماعی كه ناكارآمدی خود را در سایر 
استان های كشور نیز نشان داده سبب شده است 
كه این آسیب ها در كل شهر پراكنده شده و امکان 

كنترل و نظارت بر آنها دشوار گردد.

داده كه با توجه به وضعیت نامناسللب سرمایه 
اجتماعللی در ایران بر اسللاس رتبه بندی های 
جهانی صورت گرفته وضیعیت نگران كننده ای 
را از این نظر در اسللتان خراسان رضوی نشان 
می دهد. با توجه به اینکه بر اساس مطالعات انجام 
شده میزان  سرمایه اجتماعی رابطه ای مستقیم 
با متغیرهایی چون رشد اقتصادی، آموزش عالی، 
توسعه مالی، نوآوری، بهداشت عمومی، كاهش 
نرخ خودكشللی، خشللونت و جرائم مالی دارد، 
تبیین وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی در این 
استان و چاره اندیشی پیرامون راهکارهای بهینه 
بهبود این وضعیت می بایست هر چه سریع تر در 

دستور كار مسئولین استانی و ملی قرار گیرد.

 درصد باالی زنان سرپرست خانوار
استان خراسللان رضوی یکی از استان های 
كشللور است كه از نظر درصد زنان سرپرست 
خانوار وضعیت نامناسللبی را در مقایسلله با 
میانگین كشللوری تجربه می كنللد )۱3.4در 
برابللر ۱۲.۱(. زن بودن سرپرسللت خانوار به 
خودی خود مسأله و چالشی اجتماعی نیست 
اما هنگامی كه در كنار وضعیت نامناسب زنان 
در زمینه دسللتیابی به فرصت های شللغلی و 
فقدان مهارت های الزم برای كسب درآمدهای 
اقتصادی و یا وجود موانع اجتماعی و فرهنگی 

برای مشللاركت آنها در بازار كسللب وكارقرار 
گیرد می توانید  تبدیل به مسللأله و چالشللی 
اجتماعی-فرهنگللی شللده و موجبات ایجاد 

آسیب های گوناگونی را فراهم آورد.

 باال بودن نرخ جرائم 
براساس اطالعات سازمان زندان های كشور در 
سال۱39۰درصد جرائم مواد مخدر3۵.9، سرقت 
و ربللودن میال غیر ۲.۵۵، اعمال بر ضد عفت و 
اخالق عمومللی ۱۲.3، اقدامات مجرمانه علیه 
اشخاص و اطفال 9.3 و علیه اموال و مالکیت ۵.6 
بوده  است. بنابر اطالعات موجود در سال ۱39۲ 
بیشترین تعداد زندانیان استان خراسان رضوی 
مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است. 
نسبت جرم به جمعیت در خراسان رضوی3۷ نفر 
در هر ده هزار نفر جمعیت )میانگین كشللوری 
۲9.4 نفر در هر ده هزار نفر جمعیت( می باشد 
كه نشللان دهنده میزان زیاد جرائم نسللبت به 
میانگین كشللوری است. مهم ترین عوامل موثر 
بللر افزایش جرم در این اسللتان را می توان در 
مللواردی چون افزایش جمعیت حاشیه نشللین 
و سیاسللت های نامناسللب اتخاذ شده در نقاط 
حاشللیه ای، نزدیکی به مرزهای شرقی كشور با 
كشور افغانسللتان به عنوان یکی از نقاط اصلی 

تولید مواد مخدر برشمرد.

 کاهش تمایل جوانان به تشکیل خانواده 
در اسللتان خراسان رضوی و به خصوص 
شهرستان مشهد، عمومیت ازدواج كاهش 
و میانگین سن ازدواج افزایش یافته است. 
رشللد ازدواج در اسللتان خراسان رضوی 
طی سللال های اخیر انللدک و بعضا منفی 

بوده است. 
بر اساس آمار ارائه شده توسط سایت ثبت 
احوال خراسللان رضوی در سال ۱39۲ در 
استان خراسان رضوی۰ ۷۱46۵ ازدواج و 

۱6۱۷8 طالق ثبت شده است. 
در سللال ۱393، تعداد كل ازدواج های 
اسللتان 69۲۰۰ )نللرخ ازدواج: ۱۱.۵( و 
مجمللوع طالق هللا ۱86۰۱ )نرخ طالق: 
3.۱( بوده است )نسبت ازدواج به طالق: 
3.۵(؛در سللال ۱394، 6۰4۷۲ ازدواج و 
۱۷۱6۵ طالق ثبت شللده است )نسبت 
ازدواج بلله طللالق: 3.۷.( افزایللش آمار 
طللالق و كاهش نللرخ ازدواج با توجه به 
عدم چاره اندیشللی پیرامللون روش های 
اساسی پاسللخ گویی به نیازهای روانی و 
جنسللی فردی می تواند در آینده تبعات 
اجتماعی، روانی، بهداشتی و امنیتی قابل 
توجهی را در استان هایی چون خراسان 
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باالترین نرخ حاشیه نشینی در کردستان
بر پایه سرشماري عمومی سال۱39۰استان 
كردسللتان ۱49364۵نفر جمعیت دارد كهن 
نزدیک به ۲/۰4درصد ازكل جمعیت كشللور را 
شامل می شللود. 66درصد جمعیت این استان 
شللهري و 34درصد آن را جمعیت روسللتایی 
تشللکیل می دهد. شهرستان سنندج به عنوان 
مركز استان داراي بیشترین نسبت شهرنشینی 
)در حدود 83درصد( وكمترین نسبت جمعیت 
روستایی است )در حدود ۱۷درصد(، درحالیکه 
شهرسللتان سللروآباد داراي كمترین نسللبت 
شهرنشینی با 8درصد و باالترین نسبت جمعیت 
روستایی با 9۲درصد در سطح استان است. تراكم 
نسبی جمعیت معادل ۵۱/۲نفر در كیلومتر مربع 
است.پرتراكم ترین شهر استان، سنندج ۱39نفر 
وكمترین بیجار با ۱6نفر در كیلومتر مربع است.

 سرمایه اجتماعی 
وجود سطح مناسبی از شبکه هاي ارتباطی و 
اعتمادي مناسب و كارآمد در سطوح مختلف 
یک جامعه امري ضروري براي امنیت، توسعه 
و رفاه آن جامعه است. دامنه تأثیرات سرمایه 
اجتماعی در سللطوح مختلللف مواردي چون 
افزایش سالمت روان افراد، كاهش جرم و بزه، 
افزایش كارایی و پاسخگویی سازمان ها و نهایتا 
مللوارد كالنی چون افزایش امنیت و سللرعت 
بخشیدن به جریان توسعه یافتگی یک جامعه را 
دربرمی گیرد. این وضعیت كه سرمایه اجتماعی 
در سللطح كالن )نگللرش به عملکللرد نظام، 
موفقیت نهادي، وجود عدالت و برابري و...( در 
استان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست حتی 
براي مسئولینی كه كردستان را در چارچوب 
یک مسأله امنیتی نگاه می كند نیز یک هشدار 

جدي اسللت،چرا كه به این معنی اسللت كه 
وضع نگرشی-ارتباطی و اعتمادي بین مردمان 
استان و ساختار سیاسی در وضعیت نامطلوبی 
قراردارد و در صورتیکه این شکاف اعتمادي-

ارتباطی برطرف نشللود در بزنگاه هاي بحرانی 
كه سللاختار سیاسی حاكم نیازمند حمایت و 
پشتیبانی مردم كردستان خواهد بود یا شاهد 
عدم واكنش طیف وسللیعی از مردم خواهیم 
بود و یا حتی یک وضعیت تقابلی شکل خواهد 
گرفت. نامطلوب بودن وضعیت سللطح میانی 
سرمایه اجتماعی )اعتماد سازمانی،عملکرد و 
پاسخگویی سازمان ها، كیفیت خدمت رسانی 
و...( یعنی اینکه مجموعه سازمان ها و نهادهاي 
دولتی اسللتان كارایی و كیفیت الزم را ندارند 
 )مللردم، نماینللدگان مجلللس و نمایندگللی 
ولی فقیه در اسللتان در این باور اشتراک نظر 
دارنللد( نتیجه این وضعیت افزایش نارضایتی 
عمومی در سللطح اسللتان است و زمینه هاي 
توسعه یافتگی درون استان، نیزاز طریق مدیریت 
ناكارآمد و اتالف منابع و سللرمایه ها تضعیف 
خواهد شد. در سطح خرد وضعیت شاخص هایی 
چون شللعاع روابط و تعامل با اعضاي خانواده، 
با همسللایه و آشللنایان و غیرهمشهري ها و 
غریبه ها در سطح مناسبی قرار دارد )كه یکی 
از معناهایش این است كه كردستانی ها در دایره 
تنگ تعصبات قومی نسبت به غیر كردها گرفتار 
نیستند( اما شاخص هایی چون احساس امنیت، 
رضایللت از زندگی و تعلق و عرق ملی آنچنان 
سطح پایینی دارند كه در مجموع سطح خرد 
سرمایه اجتماعی در كردستان را نیز در وضعیت 
نامطلوبللی قرار داده اسللت و این وضعیت بر 
كیفیت زندگی كردستانی ها تأثیر منفی خواهد 

گذاشللت.عدم استفاده بهینه از پتانسیل هاي 
توسعه اي استان، عدم وجود عدالت منطقه اي 
و كشوري نسللبت به كردستان، به كارگیري 
نیروهللاي غیربومی، غیركرد و غیر سللنی در 
سطوح باالي مدیریتی استان، انجام طرح هاي 
عمرانی-آبی كه بیشترین سودمندي را نه براي 
كردستان بلکه براي استان هاي مجاورش داشته 
اسللت، نگاه امنیتی به فعاالن مدنی و تبعات 
سنگین اقدامات مدنی-فرهنگی، عدم تدریس 
زبان و ادبیات كردي در سللال هاي متمادي و 
مللواردي از این دسللت را می توان ازعلت هاي 
فرسللایش سللرمایه اجتماعی در كردسللتان 
دانست. فرسایشی كه منجر به كاهش اعتماد 
به نهادهاي تصمیم گیر وخوش بینی نسبت به 

آینده استان شده است.

 حاشیه نشینی
استان كردستان با داشتن ۱8.8درصد جمعیت 
حاشیه نشین، باالترین میزان حاشیه نشینی در 
كشللور را دارد. این وضعیت به اندازه اي وخیم 
است كه در فاصله بین سال هاي۲۰۰4 تا ۲۰۱۰ 
از سللوي بانک جهانی بللراي آن اعتبار در نظر 
گرفته شده است. شهرستان سنندج 3۰درصد 
از جمعیت استان كردستان را در خود جا داده 
است كه بیش از ۵4درصد از این جمعیت حاضر 
در سنندج را حاشیه نشینان تشکیل می دهند و 
این در حالی اسللت كه روند حاشیه نشینی در 
شهرسللتان هایی همچون بانه، مریوان، قروه و 
حتی سقز نیز شروع شده است. حاشیه نشینی 
به علت هایی چون بیکاري و نبود اشتغال الزم، 
نبود نظارت هاي الزم از سللوي مدیران شهري، 
اجراي طرح هاي سدسازي كارشناسی نشده كه 
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باعث گسیل جمعیت روستاها به شهرها می شود، الحاق روستاهاي نزدیک 
سنندج به شهر و نهایتا فقر و خشکسالی در مناطق روستایی به وضعیت 
فعلی رسیده است و كارشناسان هشدار به راه افتادن موج چهارم گسترش 
حاشیه نشینی به علت خشکسالی را داده اند. حاشیه نشینی منجر به تقویت 
و تشللدید وضعیت بیکاري، شکل گیري مشللاغل كاذب، رشد نابهنجار و 
بی رویه شهرها،كمبود امکانات رفاهی و خدماتی شهري، گسترش اعتیاد و 
جرم و آسیب هاي بی شمار دیگري می شود كه هر چه سریع تر باید جهت 

جلوگیري از گسترش آن اقدامات الزم را انجام داد.

 وضعیت محرومیت مضاعف زنان در کردستان
شاخص نرخ با سوادي یکی از سه شاخص تشکیل دهنده توسعه انسانی 
)نرخ باسللوادي، طول عمر و سللطح زندگی( می باشد. در سال 9۰استان 
كردستان در رتبه ۲9كشور از نظر شاخص توسعه انسانی قرار گرفته است 
كه به این معنی است كه جزء توسعه نیافته ترین و محروم ترین استان هاي 
كشللور است.سواد بسللتر الزم را براي آموزش فرهنگ و پذیرش بیشتر و 
بهتر آن فراهم می آورد كه این به نوبه خود می تواند بر كیفیت زندگی و 
طول عمر افراد نیز تأثیر بگذارد. در تمامی سرشماري هاي انجام گرفته نرخ 
باسوادي استان كردستان پایین تر از میانگین كشوري بوده است.در استان، 
شهرستان هاي سنندج و مریوان باالترین نرخ با سوادي )8۲درصد،۷۲درصد( 
و سروآباد پایین ترین نرخ بیسوادي )68درصد( را دارد.در تمامی این سال ها 
در استان كردستان نیز نرخ باسوادي روستانشینان و زنان با اختالف هاي 
معناداري كمتر از شهرنشینان و مردان بوده است. این ارقام نشان می دهند 
كه كردستان عالوه بر اینکه در سطح ملی و منطقه اي محروم است، درون 
خود استان نیز روستانشینان و زنان درمحرومیت مضاعف به سر می برند. به 
نظر می رسد كه با بررسی دو شاخص نرخ با سوادي و اشتغال زنان می توان 
تا اندازه اي تصویري بسیار كلی از وضعیت زنان در استان به دستاورد و با 
توجه به شللاخص میزان اشتغال در تحصیالت عالی، نرخ بیکاري جوانان 
تحصیلکرده و نیز روند رو به رشد طالق تا حدودي به پیش بینی وضعیت 
آنان در آینده اقدام نمود.می توان پیش بینی كرد كه با توجه به روند حاكم بر 
اشتغال كردستان به صورت عام و اشتغال زنان كردستانی به صورت خاص، 
در آینده این وضعیت محرومیت مضاعف براي زنان بیشتر هم خواهد شد، 
توجه به این قضیه از این نظر مهم است كه در سال هاي اخیر نرخ طالق 
در استان كردستان روند افزایشی داشته است و با توجه به وضعیت موجود 

زنان آسیب پذیري بیشتري خواهند داشت.

 طالق در کردستان
نرخ طالق در كردستان در طی دو دهه گذشته هماهنگ با نرخ كشوري 
آن افزایش پیدا كرده است. به طوریکه از نرخ 9/4درصد در سال۷۵به نرخ 
۱۵/۲درصد در سللال 9۰ و ۱9/4 در سال 9۲ رسیده است و در سال 94 
استان كردستان رتبه پنج كشوري در نرخ طالق را به خود اختصاص داد. 
از آغاز سال 9۵ تا پایان بهمن ماه، 3۷۲3 مورد طالق ثبت شده است كه 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱4۰مورد بیشتر ثبت شده است.
شهرستان سنندج با نرخ ۲4/۲درصد بیشترین و بانه با 8/۵درصد پایین ترین 
نرخ طالق در استان رابه خود اختصاص داده اند.به گفته مدیر كل ثبت احوال 
 اسللتان كردستان در هر شبانه روز ده زوج در استان از هم جدا می شوند. 
در حال حاضر 33درصد جمعیت استان را جوانان در رده هاي سنی۲۰-۲4، 
۲9-۲۵ و ۱9-۱۵ به ترتیب بیشترین فراوانی تشکیل می دهند. این ارقام این 
هشدار را می دهند كه اگر اقداماتی عاجل در خصوص اشتغال و آموزش دهی 
به جوانان انجام نگیرد نرخ طالق در سال هاي آتی بیشتر هم خواهد شد و 
آسیب هاي اجتماعی بیشتري در راه خواهند بود. در حال حاضر بیشترین 

میزان طالق در رده سنی ۲9-۲۵سال اتفاق می افتد.

بر اساس نتایج سرشماری سال 9۵ جمعیت استان هرمزگان 4۱۵۷۷6۱ نفر 
است كه از این نظر پانزدهمین استان كشور است و نزدیک به ۲.۲۲ درصد از 
جمعیت كشور را در خود جای داده است.از كل جمعیت استان ۵4.۷ درصد در 
نقاط شهری و 46.3 درصد در نقاط روستایی استان زندگی می كنند. هرمزگان 
به لحاظ جمعیت شهری و روستایی وضعیت كامال متفاوت با شرایط كشوری 
دارد بدین معنا كه از كل جمعیت ایران تنها در حدود ۲8 درصد در روستاها 
زندگی می كنند، این در حالی است كه در هرمزگان نسبت جمعیت شهری به 
روستایی تقریبا برابر است. توزیع جمعیت درسه بخش مركزی، شرقی و غربی 
این استان كامال متفاوت است. بخش شرقی و غربی استان با داشتن جمعیت هایی 
۷۰ درصدی و۵۰ درصدی بیشترین میزان جمعیت روستایی استان را دارند.

كه این امر در برنامه ریزی های ملی و استانی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 چالش ها، علل و راهکارها
در باب بروز آسللیب های اجتماعی در هرمزگان ذكر این نکته ضروری به نظر 
می رسد كه به دلیل بافت سنتی و روابط روستایی میان اكثریت ساكنان شرق و 
غرب هرمزگان عمده ناهنجاری های اجتماعی در مركز و به ویژه بندرعباس رخ 
 می دهد. بنا به گفته رئیس سابق دادگستری استان هرمزگان )9۲/۷/۲۰( حدود

6۰ تا ۷۰ درصد وقوع جرم و معضالت درمركز استان صورت می گیرد و باید در 
زمینه آسیب های اجتماعی مركز استان را در اولویت قرار داد. در حال حاضر بنا به 
گفته رئیس دادگستری هرمزگان )9۵/۷/۱۵( افزایش طالق، حاشیه نشینی و اعتیاد 
به عنوان مهم ترین بسترها و زمینه های پیدایش ناهنجاری ها و انحرافات اجتماعی 
در سطح استان هرمزگان هستند. استاندار هرمزگان نیز در ستاد فرهنگی، اجتماعی 
و مدیریت ساماندهی آسیب های اجتماعی )9۵/3/3۱( اعتیاد، حاشیه نشینی و 

طالق را در اولویت برنامه های كاهش آسیب های اجتماعی اعالم می كند.

 اعتیاد
استان هرمزگان به دلیل همجواری با استان های هم مرز با افغانستان و پاكستان 
در مسللیر قاچاق مواد مخدر قرار دارد كه این امر باعث شللده تا مواد مخدردر استان 
هرمزگان به آسانی قابل دسترس باشد، استان هرمزگان در زمینه كشف مواد مخدر 
پیوسته رتبه داربوده است )سال 9۲ باالترین میزان كشف مواد مخدر در كشور( آمار 
 دقیق از مبتالیان به اعتیاد در استان هرمزگان وجود ندارد )یا در دسترس نیست(، 
درحالیکه استاندار سابق هرمزگان )9۰/8/۱۱( وضعیت اعتیاد در هرمزگان را اسفبار 
می دانللد و وجود 96هزار معتللاد در هرمزگان را آمار خطرناكی برای جامعه می داند، 
رئیس كل سابق دادگستری استان هرمزگان سه سال بعد )93/۷/۱4( تعداد معتادان 
هرمزگان را حدود 3۰ هزار نفر می داند درحالیکه مدیركل سازمان بهزیستی استان 
هرمزگان دو سللال بعد )9۵/۲/۲۵( از وجود جامعه 44هزار نفری از مصرف كنندگان 
مواد مخدر در استان سخن می گوید و این یعنی اینکه نزدیک به ۲/۵درصد جمعیت 
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استان به شکل مستقیم درگیر این معضل هستند و اگر 
خانواده ها و اطرافیان را به نرخ اضافه كنیم یعنی اینکه 
یک بحران اجتماعی در هرمزگان وجود دارد، البته تمامی 
این ارقام در حالی است كه رقم واقعی اعتیاد و مصرف 
مواد مخدر پیوسته بیشتر از آمارهای رسمی است و به 
مرور زمان وضعیت اعتیاد در اسللتان وخیم تر نیز شده 
است به گونه ای كه رسانه های محلی از وضعیتی كه در 
نیمه دوم سال كه با مهاجرت معتادین دیگر شهرها به 
هرمزگان به ویژه بندرعباس همراه است، ایجاد می شود 
به هجوم معتادین به خیابان های شهر تعبیر می كنند.

هرمزگان رتبه چهاردهم شیوع مصرف مواد مخدر در 
كشللوردر سال 94 را داشته است اما آنچه كه در حال 
حاضر وضعیت اعتیاد استان را بسیار نگران كننده كرده 
است پایین آمدن سن اعتیاد به زیر ۱۵ سال،تغییر الگوی 
مصرف مواد مخدر از مواد سللنتی به مواد صنعتی، دو 
برابر شدن نرخ اعتیاد در زنان، دسترسی بسیار ساده به 
موادی مانند ناس و علف و گسللترش ابتال به ایدز در 
میان معتادان است. با اینکه استان پیوسته با نرخ باالی 

اعتیاد مواجه بوده است اما مطالعات منسجمی درباره 
آن انجام نشللده اسللت و در پایان سال 9۵ است كه به 
گفته معاون سیاسللی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان )9۵/۱۱/۲(كه سندی استانی برای مقابله با 
آن تهیه می شللود، سند پیشگیری از اعتیاد در استان 
هرمزگان با بهره گیللری از پژوهش های علمی صورت 
گرفته در اداره كل امور اجتماعی استانداری تهیه و یک 
اتاق فکر جهت اصالحات احتمالی و عملیاتی كردن آن 
تشکیل شده است و تاكنون )اردیبهشت 96( خبری از 

عملیاتی شدن آن نیست.

 طالق
بنللا به گفتلله مدیر كل ثبت احللوال هرمزگان 
)94/3/3۰( آمللار طللالق در هرمزگان یک پنجم 
ازادواج اسللت و به ازای هر پنج مورد واقعه ازدواج 
در این اسللتان یک مورد واقعه طالق رخ می دهد 
و نرخ طالق نسللبت به مدت مشللابه آن در سال 
93، 48 درصد افزایش یافته اسللت )آخرین آمار 
طالق اسللتان مربوط به سللال 94 اسللت و حتی 

در سللایت ثبت احوال استان هرمزگان هم هیچ 
اطالعاتی درباره میزان و فراوانی طالق در سال 9۵ 
وجود ندارد!( معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اسللتاندار هرمزگان )9۵/6/۱۱( بیان داشته است 
بر اسللاس داده های موجود ثبت احوال،این استان 
از نظر طالق در رتبه ۲۱ كشور قرار دارد،گرچه به 
یادآوری این نکته نیز پرداخته است كه مردم برخی 
نقاط هرمزگان برای ثبت ازدواج یا طالق خود اقدام 
نمی كنند و یا اینکه به دلیل نبود دفتر طالق! این 
آمار ثبت نمی شود و به طور حتم اگر این آمار به ثبت 
برسد جایگاه هرمزگان تغییرهایی خواهد داشت. 
بنابر آمار مدیر كل ثبت احللوال )94/9/۵( 4۷/۲ 
درصد از طالق ها در ۵ سللال اول زندگی مشترک 
زوجین صورت می گیرد، بیشترین طالق های ثبت 
شده در استان مربوط به زوجینی كه ۱ تا ۲ سال 
از ازدواجشللان می گذرد با ۱۲/۱ درصد و سللپس 
مربوط به ۲ تا 3 سال اول زندگی مشترک با ۱۰/4 
درصد اسللت. هرمزگان جزء سه استان اول كشور 

 از نظللر پایین بودن میانگین سللن ازدواج و نرخ 
زاد و ولد است كه این می تواند به این معنی باشد 
كه طالق هایی كه در این اسللتان انجام می گیرند 
در حال و آینده جمعیت بیشللتری را درگیر خود 
می سللازند. بنا به گفته معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی اسللتاندار هرمزگان )9۵/6/۲9(، ضعف 
مهارت زناشویی، خیانت، سوءمصرف مواد مخدر، 
نبود بلوغ اقتصادی و اجتماعی، نارضایتی اقتصادی 
و شکاف بین نیازها و خواسته ها ازمهم ترین عامل 
جدایی زوجین دراین استان است البته تأثیرگذاری 
این علت ها در مناطق مختلف اسللتان هرمزگان 
به صورت یکسللان نیست و درمواردی یک یا چند 
مورد از این علت ها بیشللتر و پررنگتر می شللود و 
در نقاط دیگر اسللتان علت های دیگر تأثیرگذاری 
بیشتری دارند. پایان مطالب این بخش را هشدار 
مسئوالن استان هرمزگان نسبت سه مسأله زیر قرار 
می دهیم كه در صورت جدی گرفته نشدن و اقدام 
نکردن برای اصالح، در آینده پیامدهای ناخوشایند 
 بیشللتری برای اسللتان به دنبال خواهند داشت:

۱- ازدواج دختران در سن پایین، ۲- نبود اطالعات 
و آمار درباره ازدواج ها و طالق های غیررسمی و نهایتا 
افزایش وقوع طالق های عاطفی در استان هرمزگان.

 حاشیه نشینی
بندرعباس به عنوان یکی از شهرهایی كه در 4۰ 
سللال گذشته به علت موقعیت اقتصادی خاص، 
پذیرای مهاجران زیادی بوده با حاشیه نشللینی 
گسللترده ای روبه رو است.خشکسللالی۱8 سال 
گذشللته در هرمللزگان نیللز به ایللن روند دامن 
زده اسللت. حاشیه نشللینان بندرعباس بیشتر از 
روسللتاهای اطراف به این شللهر مهاجرت كرده 
و مهم تریللن عامل مهاجللرت آنان فقر اقتصادی 
و نداشللتن منابع درآمدی و معیشللتی است.بنا 
به گفته رئیس سللازمان مدیریت و برنامه ریزی 
هرمزگان )9۵/3/۱۷( یکی از مشللکالت اسللتان 
حاشیه نشللینی بوده، به طوریکه اكنون درشهر 
بندرعباس مجموع سللکونتگاه های غیررسمی و 
بافت های فرسللوده حدود سه هزار و ۵۰۰ هکتار 
است كه نشان می دهد حدود نیمی از اراضی شهر 
بندرعباس دارای اسکان غیررسمی است و حدود 
4۰ درصد جمعیت شهر بندرعباس حاشیه نشین 
هستند. این وضع گرچه در بندرعباس بیشترین 
وخامت را دارد اما در دیگر شهرسللتانهای استان 
هم در میزان كمتر این پدیده مشاهده می شود به 
عنوان مثال حاشیه شهر خمیر در 8۰ كیلومتری 
غرب بندرعباس، سال ها میزبان نزدیک به ۱۰۰۰ 
مهاجری است كه از نیمه شهریور تا پایان خرداد با 
تحمل گرمای بیش از 4۰ درجه زندگی می كنند، 
آنها محروم از آب، برق و خدمات رفاهی هستند و 
در چادرهای فرسوده سخت ترین شرایط زندگی 
را تجربه می كنند. بنا به آمار مدیر كل شهرسازی 
هرمزگان )9۵/3/۱۷( در هشللت شللهر بزرگ و 
مهم استان هرمزگان دو هزار و 39۱ هکتار بافت 
فرسللوده و سکونتگاه غیررسللمی مصوب وجود 
دارد و مدیر كل اجتماعی و فرهنگی استانداری 
 هرمللزگان )9۵/۲/۱۱( معتقد اسللت هم اكنون
3۰ درصد جمعیت اسللتان هرمزگان در مناطق 
حاشیه شللهرها زندگی می كنند. از شهر ۷ هزار 
هکتاری بندرعباس، ۱۷۰۰ هکتار بافت حاشیه ای، 
8۲۰ هکتار بافت فرسوده مصوب و 8۰۰ هکتار نیز 
بافت فرسوده غیرمصوب است كه باعث شده شهر 
بندرعباس به عنوان یکی از پنج شهر هدف از سوی 
بانک جهانی تعیین شود و این بانک برای كمک به 
ساخت مراكز درمانی، مدرسه، خیابان كشی، احداث 
پارک، روشنایی معابر در حاشیه بندرعباس بودجه 
در نظر بگیرد. از سال 8۵ مسئولیت سازماندهی و 
استانداردسازی سکونتگاه های غیررسمی بر عهده 
سازمان های متولی در استان قرار گرفته است كه 
به نظر می رسد اقدامات ملموس و قابل اعتنایی در 

این زمینه انجام نگرفته است.

فروردین 1398
دوره جدید
شماره 122

46

انتخاب سردبیر
رونق تولید
یادداشت

چشم انداز 98

زخم های ایران
تهران- بغداد
نظام اداری

بازارها
ناسیونالیسم جدید

آینده دالر
نگاه سوئدی



در كمتر از چند هفته از سللفر حسللن 
روحانللی رئیس جمهوری كشللورمان به 
عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر این 
كشللور در روز هفدهللم فروردین ماه به 
تهران آمد. در این میان شللاید بارزترین 
نکته این سللفرهای متقابللل، اراده میان 
دو كشللور برای تحکیللم روابط دو جانبه 
و استفاده از پتانسیل های گسترده میان 

تهران و بغداد باشد. در اواخر سال گذشته 
روحانی در حالی به عراق سللفر كرد كه 
پیش از آن محمدجواد ظریف در سفری 
چند روزه مقدمات امضای تفاهم نامه های 
مشترک میان دو كشور را فراهم كرده بود. 
در همین راسللتا روحانللی در عراق با 
اسللتقبال كم نظیللر مقامات این كشللور 
توانست چهره ای قابل توجه از دیپلماسی 
همگرایانه را آن هم در شللرایط دشللوار 
كنونی منطقه خاورمیانه به نمایش بگذارد. 
از سللوی دیگر متعاقب سفر نخست وزیر 
عراق به ایران و طی دیدارهایی كه میان 
مقامات دولتی دو كشور صورت پذیرفت، 
استفاده از ظرفیت های سیاسی و اقتصادی 

مورد تاكید قرار گرفت و در راسللتای آن 
روند رایگان شللدن ویزا برای شهروندان 
دوكشللور، سللرمایه گذاری در حوزه های 
مشللترک انرژی و نیز نقشلله راهی برای 
رسللیدن به حجم مللراودات اقتصادی و 
تجاری ۲۰ میلیارد دالری ترسللیم شد. 
در همیللن رابطلله، در پرونللده پیش رو 
ضمللن بررسللی ظرفیللت  همکاری های 
سیاسللی و اقتصللادی میان دو كشللور، 
راهکارهای تقویت این همکاری ها و نیز 
امکان سنجی ارتقای مناسبات اقتصادی 
از ۱۲ میلیللارد دالر به ۲۰ میلیارد دالر 
توسط كارشناسان مورد تحلیل و بررسی 

قرار گرفته است.

محمدرضا ستاری
عضو هیأت تحریریه
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در گفت وگو با دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بررسی شد

به فراتر از عراق فکر کنیم

 در بازه زمانی اواخر اسفند تا فروردین 
ماه س�ال جاری ما ش�اهد س�فر حسن 
روحانی به عراق و متعاقب آن حضور عادل 
عبدالمهدی نخست وزیر این کشور به تهران 
بودیم. این س�فرها به خصوص س�فر آقای 
روحانی به ع�راق با بازتاب های 
زی�ادی نی�ز در عرصه 
جهانی همراه بود. شما 
به عن�وان  دبیر کل 
اتاق مشترک ایران 
مهم ترین  عراق  و 
ی  ها د ر و س�تا د
ی  ها س�فر
آقایان  دوجانبه 
و عادل  روحانی 
را  عبد المه�دی 

چه می دانید.؟
قرار بود آقای دكتر 
روحانی در سللال دوم 
ریاست جمهوری خود به عراق 
سفر كند  كه مقدمات آن فراهم شده 
بود، ولی اوضاع سیاسللی عراق به 
رقم خورد كه خود عراق پیشنهاد 
كرد فعال این سللفر منتفی شود. 
در آن زمان اوضاع عراق مسللاعد 
نبود و در سال های بعدی نیز یا ما 
انتخابات داشتیم یا عراق انتخابات 
داشت و یا شرایط پیش آمد كه  

امکان سفر فراهم نمی شد. 

در همیللن رابطه سللفر آقللای جهانگیری به 
عنوان معاون اول رئیس جمهوری در سللال 96 
به كشللور عراق در فضای انتخابات عراق و شکل 
گرفتن فضای سیاسللی این كشور انجام شد كه 
ما نتوانسللتیم از این سفر دستاوردهای چندانی 

را بدست آوریم.
در چنین شرایطی كمیسیون بازرگانی دو كشور 
از سال 93 تشکیل نشده بود و برای هیات هایی كه 
به طور تک نفره برای مذاكره به عراق می رفتند 
امکان رسیدن به تفاهم وجود نداشت. به طوریکه 
یا هیچ كدام از تفاهم ها به اجرا نمی رسید یا با آن 
مخالفت می شد و یا در صورت موافقت نتیجه ای 
عملی از آن حاصل نمی شد. در این میان رفت و 
آمد ها به وضعیت خسللته كننده ای رسیده بود و 
رفته رفته در روابط خود با عراق به نوعی بن بست 

رسیده بودیم. 
با این وجود سفر آقای روحانی در فضایی بسیار 
مساعد انجام شد. این سفر در حالی صورت گرفت 
كه انتخابات عراق برگزار شده بود و نتایج حاصل 
از آن به نفع ایران رقم خورده بود. همچنین با 
بازگشت ثبات و امنیت به این كشور، عراقی ها 
به دنبال این بودند كه با تمام كشورهای همسایه 
تعامل خود داشته باشند. قبل از این سفر، آقای 
ظریف به عراق رفت و مقدمات سللفر را فراهم 
كرد. به همین دلیل این سفر به نظر من نقطه 
عطفللی بود كالم آقای عبدالمهدی در رابطه با 
تأثیر سفر آقای روحانی حرفی عمیق و اساسی 
بود. ایشان گفت ترس و شک در روابط میان دو 

كشور از بین رفت. 

دکتر سید حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک ایران و 
عراق است. ایشان در گفت وگوی پیش رو ضمن مثبت 
ارزیابی کردن سفر حسن روحانی به عراق و حضور عادل 
عبدالمهدی نخس�ت وزیر این کشور در تهران، معتقد 
است که این س�فرها به برخی شک و شبهه های طرف 
عراقی برای همکاری های گسترده تر با ایران پایان داده و 
سد موانع را تا حدود زیادی شکست. حسینی همچنین 
با بررسی مناسبات اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق 
تاکی�د می کند که بدون هزینه کردن نمی توان در بازار 
عراق کارکرد. ش�واهد نشان می دهد که ما حاضریم در 
روابط سیاس�ی و فرهنگی با ع�راق هزینه کنیم، اما در 
م�وارد اقتصادی حاضر به انجام چنین کاری نیس�تیم. 
دلی�ل  همی�ن   ب�ه 
در صورتیکه قادر 
بخش  نباش�یم 

خصوصی را طی برنامه ای هدفمند برای حضور در عراق 
تش�ویق کنی�م، قطعًا نخواهیم توانس�ت س�طح روابط 
اقتصادی خود را همپای سطح روابط امنیتی نگه داریم.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و  عراق همچنین در بخش 
دیگری از این گفت و گو با اش�اره به اینکه ظرفیت های 
اقتصادی دو ط�رف امکان تجارت 20 میلیارد دالری را 
فراه�م می کند، خاطرنش�ان کرد: به دلی�ل نوع روابط 
اقتصادی در عراق، بخش خصوصی از تحریم های آمریکا 
متاثر نخواهد شد، اما در این میان مهم ترین مشکل ما 
در حال حاضر رقابت خودمان با خودمان در این کشور 
است که در برخی موارد به خودزنی هم منجر می شود. 
به همین دلیل با توجه به پتانسیل های موجود و شرایط 
عراق، اگر امروز اقدامات جدی و عملی مورد توجه قرار 
نگیرد، به طور حتم در آینده بازار عراق از دست ایران 

خارج خواهد شد.
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 بلله عنوان مثللال در اتصللال گاز، برق و 
راه آهن بلله ایران تردید داشللتند و گمان 
می كردند كه این اتصال برای آنها مسأله ساز 

و پرهزینه خواهد بود.
در برخللی از جریانات عراقللی مقاومتی 
نسللبت بلله روابط با ایران وجود داشللت و 
نمی خواستند این روابط گسترش پیدا كند. 
این سد در سفر آقای روحانی شکسته شد.

برخللی از بحث هایی كه الینحل بود مثل 
مسللأله اروند در بحث هللای آبی و امنیتی 
مجدد در دستور كار قرار گرفت. در خصوص 
همین قرارداد الجزایر كه توسط صدام پاره 
شللده بود و هیچ كللدام از دولت های عراق 
حاضللر به زیللر بار رفتن آن نبودند، سللفر 
آقای روحانی سبب شد كه مجدداً قرارداد 
الجزایر با موضوع الیروبی اروند شکل قانونی 
به خود بگیرد. به اعتقاد من این دستاوردی 
بللزرگ بود كه در صورت بروز اختالفات در 
آینده، می توان با استناد به همین توافق نامه 
مشللکالت را حل و فصل كرد. در این سفر 
همچنین مسأله اتصال راه آهن ها مطرح شد. 
چندین سال حرف آن زده شده بود ولی این 

طرح ها اجرایی نمی شدند. 
از سوی دیگر،بحث همکاری های نفتی نیز 
مطرح شللد. ما به شدت عالقمند همکاری با 
عراقی ها در توسللعه میادین مشللترک، ارائه 
خدمات فنی و مهندسی و صادرات گاز ایران 
به سمت شهرهای عراق و شهرهای صنعتی 
این كشللور بودیم، ولی به ایران میدان داده 
نمی شللد. اما در این  سفر سد شکسته شد و 
تفاهم نامه هایی در این رابطه امضا شد. بحث 
شهرک های مشللترک صنعتی و پیوند زدن 
صنعت دو كشللور به هم كلله برای ما بحثی 
اساسی بود مطرح شد. الزم است خاطرنشان 
كنم كه همیشه نمی توان روابط تجاری داشت 
بلکه این روابط باید به طرف صنعتی شللدن 
پیش برود. شهرک های صنعتی در این سفر 

مورد توافق قرار گرفت كه خواست ما بود. 
از سوی دیگر، در سفر آقای عبدالمهدی 
به ایران دو نکته قطعی شد كه یکی از آنها 
موضوع شهرک های صنعتی مرزی بود. این 
موارد بخشی از دستاوردهای این سفر بود 
كه می تواند در گسللترش روابللط ما موثر 
باشد. هیات مرزی تشکیل شد تا تمام رمزها 
بررسی شللوند. این مسللأله خود دستاورد 
بزرگللی بود. در بحللث ترانزیت بحث هایی 
جدی بللا عراقی ها داشللتیم. چللون عراق 
عضو كنوانسللیون بین المللی TIR نیست 
و چیزی به اسللم ترانزیللت در قانون عراق 
وجللود ندارد. این بهانه ای شللد تا عراقی ها 
برای حل مسللأله ترانزیت مشتاق شوند تا 

مللا بتوانیم از این رهگللذر عالوه بر واردات 
كاالهای خللود از عراق، موضوع صادرات و 
تامین كاالهای مورد نیاز خود از این كشور 

را مورد بهره برداری قرار دهیم.
 با توجه به مسائلی که مطرح شده 
به عقیده برخی از تحلیلگران سیاسی، 
ایران آنچنان که در عراق نفوذ امنیتی 
و سیاس�ی دارد، تاکنون نتوانسته این 
قابلی�ت را به موضوع اقتصادی بس�ط 
ده�د. ای�ن موضوع ب�ه عن�وان مثال 
ب�ا نحوه حض�ور ترکیه در کردس�تان 
عراق مقایس�ه می ش�ود.  به نظر شما 
مهم تری�ن راه تبدیل نف�وذ امنیتی به 
نف�وذ اقتص�ادی و بهره ب�ردن از این 

شرایط چیست؟

نفوذ سیاسی و امنیتی یک پارامتر كیفی 
است و نمی توان گفت ما چقدر نفوذ سیاسی 
و امنیتی و فرهنگی داریم. اینکه ما قدرت و 
نفوذ داریم در جریان ها نشان داده می شود. 
وقتی آمریللکا ایران را تحریم می كند همه 
گروه های سیاسللی، مذهبی و دولت عراق 
می گویند كه قرار نیست ما از این تحریم ها 
تبعیت كنیم. این نشان دهنده جایگاه ما و 
نوع نگاه ما و حضللور ما در بازارهای عراق 
است. ما در مقاطعی به عراق كمک كرده ایم  
و عراق به نحوی خود را مدیون ما می داند. 
ایللران بخصوص در زمان داعش و در زمان 
جنگ كویت و در زمان بازسللازی عراق به 

این كشور كمک كرده است. 

مللن معتقدم در مللورد نقللش تركیه تا 
حللدودی غلو می شللود. تركیلله در بخش 
خدمات بیشللتر از ما حضللور دارد ولی در 
بخش كاالیی ما در سللال گذشته تركیه را 
پشللت سر گذاشتیم. تركیه امروز به شدت 
به دنبال به دستاوردن جایگاه خود در بازار 
عراق اسللت. امسللال بودجه زیادی را برای 
تاسللیس چهار دفتر مطالعاتللی و بازاریابی 
در شهرهای بصره، بغداد، موصل و اربیل به 
تصویب رسانده است. ترک ها به این نتیجه 
رسیده اند كه اگر وضعیت به این شکل باشد 
باشد ما قادر به رقابت با ایران نخواهیم بود. 
تركیلله در این مسللیر عالوه بر تاسللیس 
بازارچه، چهار دفتر مطالعاتی برای بازاریابی، 
رایزن های اقتصادی و اتاق های مشترک را 
نیز فعال كرده  است. ما باید هشیار باشیم و 
بدانیم كه بدون هزینه كردن در بازار عراق 
نمی توانیللم كار كنیم. ما حاضریم در روابط 
سیاسی و فرهنگی بین ایران و عراق هزینه 
كنیللم ولی در مورد اقتصاد حاضر به هزینه 
كردن نیسللتیم و انتظار داریم بدون هزینه 
كردن بازار اقتصادی داشللته باشیم. دولت 
انتظللار دارد بخش خصوصللی در این مورد 
هزینه كند. دولت برای حضور در بازار عراق 
هیچ هزینه ای نکرده است. ما فقط یک رایزن 
بازرگانی در عراق داریم كه یازده ماه  است 
حقوق او قطع شده است. درحالیکه ترک ها 
یللازده رایللزن بازرگانی در عللراق دارند. ما 
می خواهیم بنشینیم و عراقی بیاید و كاالی 
مللا را ببرد درحالیکه در هیللچ كجای دنیا 
اینطور نیست. عراقی ها اقتصاد آزاد را قبول 
دارند و بازار آنها یک بازار كامال آزاد است و 
همه كشللورهای دنیا می توانند در این بازار 
حضور داشته باشند. اگر ما برنامه دراز مدتی 
نداشته باشیم و در این بازار هزینه نکنیم و 
نتوانیم بخش خصوصی خود را برای حضور 
در این كشور تشویق كنیم، قطعا نمی توانیم 
سطح روابط اقتصادی خود را همپای سطح 

روابط امنیتی نگه داریم.
 در رابطه با دستاوردهای دو سفر اخیر 
صحبت کردید. یکی از مسائلی که امروز 
روی آن بح�ث می ش�ود مس�أله ارتقای 
س�طح مناس�بات تجاری از 12 میلیارد 
به 20 میلیارد اس�ت. گفته می ش�ود در 
کوتاه مدت و بازه زمانی دو س�اله امکان 
تحقق آن وجود دارد.سوال این است که 
ظرفیت های اقتصادی به خصوص در عراق 
بستر این ارتقای مناس�بات را در کوتاه 

مدت فراهم می کند؟
مللا ظرفیت داریم و می توانیم در حد ۲۰ 
میلیللارد دالر در بازار عللراق گردش مالی 

در روابط اقتصادی با عراق حاضر 
به هزینه كردن نیستیم

...
در روابط اقتصادی با عراق خودمان 
حال  در  و  بوده  خودمان  رقیب 

خودزنی هستیم
...

تحریم های بخش خصوصی ایران و 
عراق را تحت تأثیر قرار نمی دهد

...
دولت برای حضور در بازار عراق 
از  تنها  و  نکرده  هزینه ای  هیچ 

بخش خصوصی انتظار دارد
...

رایزن  یک  تنها  عراق  در  ایران 
ماه است  دارد كه 11  بازرگانی 

حقوق وی قطع شده است!
...

با مشاركت در روند بازسازی عراق 
میلیارد  بیست  به رقم  رسیدن 

دالر قابل دسترس است 



داشللته باشیم. امروز ترنوول اقتصادی ما با 
عراق چیزی در حدود ۱4-۱3 میلیارد دالر 
است.  ما 9-8 میلیارد دالر صادرات كاالیی 
و حداقل یک میلیارد دالر قاچاق داشتیم. 
برخللی از كاالهای ما از جمله دارو و مرغ و 
برخی از اقالم پتروشیمی و سوخت ما دائما 
قاچاق می شود. در حدود سه میلیارد دالر 
ترانزیت داشتیم و دو میلیارد دالر صادرات 
برق و گاز داریم كه یکی از این دو مورد در 
آمار صادراتی ما نیست. همچنین توریست 
زیارتی و درمانی داریم. با مشاركت در روند 
بازسللازی عراق به نظر می رسد كه رسیدن 
به رقم بیست میلیارد دالر نمی تواند كاری 
سخت و غیر قابل دسترس باشد. اگر ترانزیت 
كاال از مسیر عراق آزاد شود حجم بزرگی از 
روابط به سمت عراق سوق داده خواهد شد. 
در بسللیاری از كاالهای صادراتی ایران كه 
در حمل دچار مشکل است عراق می تواند 
كمک كننللده باشللد. همچنین بخشللی از 
واردات ما كه می تواند از عراق صورت بگیرد.

 روند این مش�ارکت به چه صورتی 
خواهد بود؟

8۰-۷۰ شللركت ما سللابقه كار در عراق 
دارنللد. ما معموال در روابط با عراق همواره 
به دنبال كار با دولت بودیم و اینکه به جایی 
برویم كه دولت پللول می دهد تا بتوانیم با 
عللراق كار كنیم. همچنین بخش دارویی و 
یا پزشکی عراق همواره به دنبال شركت در 

مزایده های دولتی این كشور بوده ایم.
هیچ وقت فکر نکردیم كه وزارت بهداشت 
عللراق 9 میلیللارد دالر بودجلله دارد. مللا 
می توانیللم در بخللش آمللوزش و درمللان 
 و داروخانلله ای باشللیم. فکللر نکردیللم كه 
مصرف كننده دارو در این كشور فقط دولت 
عراق نیسللت. شاید فقط ۱ یا ۲ میلیون دالر 
توسط دولت مصرف دارو داشته باشند. از سه 
و نیم میلیارد دالر دارو و تجهیزاتی كه دولت 
عراق دارد، بخشللی توسط دولت خریداری و 
بخش دیگر توسط بیمارستان ها و داروخانه ها 

به طور مستقل از بازار تامین می شود. 
در بخش راه و سللاختمان نیز همیشلله 
دولتللی  مناقصه هللای  در  می خواسللتیم 
حضور داشللته باشیم و به سمت مشاركت 
 در پروژه هللای بخللش خصوصللی حركت 
نکرده ایم. اگر بخش خصوصی نگاه خود را 
عللوض كند و فنی و مهندسللی ما فقط به 
دنبللال پروژه های پیمانکاری نباشللند و از 
طریق ایجاد كنسرسیوم ها برخی پروژه های 
بهره برداری و مسکن را بدون اتکا به دولت 
عراق بگیرند، به طور وسیعی می توانیم كار 

در عراق را شروع كنیم.

 قابلیت کار به چه صورت اس�ت آیا 
بخش خصوصی حاضر خواهد شد بدون 
پش�توانه دولتی پ�ای کار حضور پیدا 
کند؟! چ�ه حمایتی از بخش خصوصی 

صورت می گیرد؟
در اولویت كاری امسللال كنسرسیوم های 
سللاختمانی قرار داده شللده است. در اتاق 
مشللترک به طور جللد مطالعلله و مذاكره 
می كنیللم. با دولت عراق و شللهرداری های 
عراق مذاكره كردیم تا شركت ها را به صورت 
كنسرسللیوم با هم شللریک كنیللم تا همه 
زنجیره ارزش سللاختمان از طراح و مشاور 
و سازنده و مجری و مکانیکال و الکتریکال 
همه در كنار هم به شركت هایی تبدیل شوند 
كه كار ساختمانی انجام می دهند. در كنار 
آنها ایجاد منابع مالی نیز مدنظر قرار دارد. 
عراق قانونی دارد كه اگر پروژه شللما ۲۵ 
درصد پیشللرفت كار داشته باشد می توانید 
پیش فروش كنید. كافی است تمام توان ما 
و شللركت های ما در كنار هم قرار بگیرند و 
پروژه ها را در عراق در حد ۲۵ درصد پیش 
ببرند. سپس پروژه ها را پیش فروش كنند و 
از این طریق منابع الزم برای تکمیل پروژه 
و تامین منابع مالی شللركت ها تامین شود. 
همیشه نباید به دنبال خط اعتباری باشیم. 

ترک هللا ۵.۵ میلیارد دالر خللط اعتباری 
دارنللد. قطری هللا ۲.۵ میلیللارد دالر خط 
اعتباری و عربستان ۱.۵ میلیارد دالر خط 
اعتبللاری داد. كشللورهای دیگری از جمله 
كویت و برخی از كشللورهای اروپایی خط 
اعتباری ایجاد كرده اند. بخش مسکن عراق 
در ۱۰ سللال آینده بازار بزرگی خواهد بود 
كلله ما تقریبا همه مصالح و ابزار و تخصص 
الزم برای حضور در این بازار را داریم. فقط 
ساماندهی و سللازماندهی می خواهیم و به 
جد بلله دنبال این كار هسللتیم. به غیر از 
شركت های بزرگی كه وجود دارند و در حال 
كار هستند، بسیاری از شركت های كوچک 

نیز می توانند در این بازار فعال شوند.
موض�وع  مس�أله  همی�ن  پی�رو   
تحریم ه�ای آمری�کا وج�ود دارد. در 
برخ�ی از م�وارد م�ا ش�اهد مغایرت 
می�ان سیاس�ت های اعالمی بغ�داد با 
سیاس�ت های عمل�ی آنه�ا در قب�ال 
تحریم های ایران هس�تیم. به نظر شما 
این تحریم ها تا چه میزان می تواند در 
حضور اقتص�ادی ایران در عراق تأثیر 

داشته باشد؟
تحریم هللا می توانند در چند حوزه برق و 
گاز و خودرو اثر كنند. این موارد یا توسللط 
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دولت عرضه می شود و یا توسط شركت های 
بزرگ خودروسازی، ولی هیچ عاملی بخش 
خصوصللی ایران و عراق را تحت تأثیر خود 
قللرار نمی دهد. این بخللش از روابط بانکی 
استفاده نمی كند و تحریم ها اثری در بخش 
خصوصی ما ندارد. 9۰ درصد از اقتصاد عراق 
غیربانکی است و تیغ آمریکا در عراق برای 
اعمال تحریم هللا نمی برد. عراقی ها چندان 
اهل كار بانکی نیسللتند و بیشتر معامالت 
نقدی است. كار صادراتی ما با عراق چندان 
شامل تحریم ها نمی شود. در بحث صادرات 
خودرو شركت عراقی برای ما مسأله درست 
كرده اسللت ولی به معنی مسأله ساز بودن 
عراق نیسللت. به هر حال منافع آن شركت 
ایجللاب نمی كند كه مثل سللابق و به طور 
جدی با ما كار كند. این شركت كوچک در 
پرتو همکاری با ما به غول بزرگی در عراق 
تبدیل شللده است و امروز نمایندگی چهار 
كمپانی دیگر را دارد و نگران اسللت كه در 
صورت اداملله دادن همکاری خود با ایران 
بر روی كار او تأثیر منفی ایجاد شللود. لذا 
در كار با ما اخالل ایجاد كرده اسللت. بازار 
خودرو در عراق تحت تأثیر تحریم ها است. 
ولللی من اعتقادی به تأثیرگذاری تحریم ها 

بر روابط بخش خصوصی ندارم.

 آیا تجارت با دینار عراق به درد ما 
می خورد؟!

قطعا می خورد. این پیشنهادی بود كه ما 
چندین سللال به دنبال آن بودیم و باالخره 
بانللک مركزی قبول كرد تللا دینار عراق را 
تبدیل كند. با ایللن روش می توان دینار را 
بلله بانک های ایرانی در عراق پرداخت كرد 
و ریال متناسللب با آن را به قیمت مناسب 
سامانه نیما در ایران تحویل گرفت. به این 
طریق مشکل پیمان ارزی حل و صادركننده 

عراقی دیگر نگران پیمان ارزی نیست.
 برعکس این مسأله در عراق به چه 

صورت است؟!
مللا وارداتی از عراق نداریللم. دیناری كه 
درعللراق می گیریم متعلق به بانک مركزی 
اسللت. بانک مركزی تنخواه داده است و به 
بانک ها گفته هر چه دینار آورده اند برای من 
بخرید. ایران در حال برنامه ریزی است كه 
از محل ایسنتکس و یا همکاری بانک های 
عراقی كاالهای مورد نیاز ایران خریداری و 
وارد كشور شللود. یعنی نگران جمع شدن 
دینار در عراق نیستیم، چون آن مسأله قابل 
تبدیل شدن و قابل خرید باقی كاال ها است.

 از حوزه های�ی س�خن گفتید زدید 
عراقی ها ب�ه ایران نیاز دارند مثل برق 

و... گفت�ه می ش�ود همیش�ه اقتص�اد 
جاده صاف کن مس�ائل سیاس�ی است. 
می بینیم که س�عودی ها ب�ا دالر وارد 
ع�راق ش�ده اند. چق�در ام�کان دارد 
سعودی ها در این زمینه ها فعال شوند. 
چون شنیده می ش�ود عربستان قصد 
دارد در جن�وب ع�راق حضوری جدی 

داشته باشد.
 چیزی كه ما از عربستان در عراق دیده ایم

به جللز حرف نبللود. نه مرز مشللتركی بین 
آنهللا وجللود دارد و نلله مرز فعالللی دارند. 
هیچ سللرمایه گذاری توسللط عربستان در 
عراق صورت نگرفته اسللت. هر چند وقت 
یکبار تبلیغات و شللوآفی به راه می اندازند 

و می روند.
 پ�س وع�ده ی�ک میلی�ارد دالر 

چیست؟
گفته اند ولی هنوز معلوم نیست كجا كار 
كنند. هر وقت روابط ما با عراق وارد مرحله 
جدیدی بشود آنها می آیند و چیزی به راه 
می اندازند تا عراق را در برقراری رابطه با ما 
سست كند تا به عراق اجازه تصمیم گیری 
درسللت داده نشود. یک سللال و نیم قبل 
در نمایشللگاه بصره 6۰ درصد از نمایشگاه 
توسط سعودی ها گرفته شد و شركت های 
سللعودی و وزیر نفت عربستان با حضور در 
این نمایشگاه گفتند كه رقم باالیی در نفت 
و گاز عراق سرمایه گذاری خواهند كرد. ولی 
بعد متوجه شدیم كه هیچ اتفاقی نیفتاد و 
دیده نشللد سللعودی ها حتی یک دالر در 
نفت و گاز عراق سرمایه گذاری كرده باشند. 
من عربسللتان را رقیب ایران در بازار عراق 
نمی بینم. عربستان این پتانسیل را ندارد و 
نمی توانللد در بازار عراق بللا ما رقابت كند. 
حتی اگر ۲.6 میلیارد دالر  در این كشللور 
سرمایه گذاری كنند باز هم یک پنجم ایران 

در بازار عراق سهم خواهند داشت. 
ما باید نگران رقابللت ترک ها و چینی ها 
و هندی هللا باشللیم. ما باید نگللران رقابت 
خودمان با خودمان باشیم. متاسفانه در بازار 
عراق رقیب ما خود ما هستیم. خودی ها در 
بللازار عراق خودزنی می كنند. حتی به نظر 
من دلیلی ندارد ترک ها را رقیب خود بدانیم 
زیرا می توانیم با آنها همکاری كرده و به این 
وسیله سهم چین و هند را در بازار عراق كم 
كنیم. ما به مرحله ای رسللیده ایم كه رقابت 
ما باید از سللطح ایران و عراق بگذرد و باید 
پیمانی منطقه ای در كار باشد. پیمانی مثل 
سنتو و یا شانگهای كه شرق آن افغانستان 
و پاكستان باشللد و مركز آن ایران و عراق 
و سللوریه و تركیه و غرب آن لبنان و اردن. 



 از دیدگاه شما سفرهای دوجانبه روسای دولت دو کشور ایران 
و عراق چه نشانه و پیامی را به دنبال دارد؟

سفر مقامات عالی رتبه كشورها نقش مهمی در گسترش و تقویت روابط 
بین كشللورها دارد؛ و سفر دوجانبه رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر 
عراق در مدت زمان كوتاهی از یکدیگر، نشان دهنده روابط رو به گسترش 
دو كشللور و همچنین وجود اراده سیاسللی در سطح سران برای تقویت 
روابط محسوب می شود. مخصوصاً در شرایطی كه ایاالت متحده آمریکا، 
عراق را برای كاهش روابط با ایران و قطع روابط اقتصادی با این كشور 
تحت فشللار قرار داده است، حضور نخست وزیر عراق، به فاصله كوتاهی 
بعد از سللفر رئیس جمهوری ایران، بر این واقعیت تاكید دارد كه اراده 
سیاسللی الزم در مسئولین دو كشللور برای گسترش روابط وجود دارد، 
كه این شرایط را باید قدر دانست و از آن بیشترین بهره برداری را برای 

مصالح دو كشور همسایه انجام داد. 
 حجم تجارت کنونی دو کش�ور ایران و عراق در حال حاضر
12 میلیارد دالر است، از دیدگاه شما چه ظرفیت هایی برای تقویت 

این حجم تجارت وجود دارد.
روابط اقتصادی ایران و عراق درحال گسترش است و پیش بینی می شود 
در آینده نزدیک به حدود ۲۰ میلیارد دالر برسد. بازار عراق درسال های 
اخیللر به عنوان بازاری مهم و اسللتراتژیک برای بخش خصوصی و بخش 

 بررسی همگرایی استراتژیک ایران و عراق
در گفت و گو با دکتر یحیی فوزی

 بازار عراق 
فرصتی  استراتژیک

در ط�ی یک ماه اخیر روابط ای�ران و عراق وارد مرحله 
استراتژیک  تری شده است. سفر رئیس جمهوری ایران به 
بغداد و دیدار با آیت اهلل سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان 
نشان از گرمی روابط دو کشور و عزم برای تقویت مراوادت 
اقتصادی و سیاسی دارد. این سفر بالفاصلخ با پاسخ مثبت 
طرف عراقی مواجه شد و عادل عبدالمهدی نخست وزیر 
عراق در ایام پس از تعطیالت نوروزی به تهران سفر کرد. 
س�فر نخس�ت وزیر عراق به تهران این پیام را در سطح 
منطقه و جهان داشت که عراق نگاهی استراتژیک به ایران 
دارد و حاضر به ائتالف منطقه ای با آمریکا و عربس�تان 
علیه ایران نیست. از دید دولت عراق، ایران ضامن ثبات 
و صلح در منطقه پر منازعه خاورمیانه اس�ت و بایستی 
از ظرفیت های منطقه ای این کشور برای ثبات بخشی به 
منطقه خش�ونت زده خاورمیانه کمک گرفت. در همین 
راس�تا در گفت و گ�و با دکت�ر یحیی فوزی اس�تاد تمام 
علوم سیاسی وعضو هیات علمی گروه روابط بین الملل 
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی،بحث در مورد 
گرمی روابط ایران و عراق و تأثیر آن را بر امنیت منطقه ای 

خاورمیانه را مورد بحث قرار داده ایم.

این پیمان می تواند هم امنیتی باشللد و هم پیمانی اقتصادی تا ما 
با حداقل شرایط، نیازهای یکدیگر را تامین كنیم. نباید اجازه ورود 
دیگران به منطقه داده شود. اگر روابط ما با كشورهای خلیج فارس 
بهتر شللد آنها هم می توانند عضوی از این پیمان باشند. ما از نبود 
پیمان های منطقه ای رنللج می بریم. یک پیمان اكو داریم كه هیچ 
دردی از ما دوا نمی كند. یک D8 داریم كه هر كدام در یک جای 
دنیا هستند و عمال نتوانسته ایم از آن استفاده كنیم. یک كنفرانس 
اسللالمی داریم كه بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. پس ما به یک 
پیمللان امنیتی و اقتصادی بین كشللورهای منطقه نیاز داریم. اگر 
 عللراق و سللوریه و تركیه به طور جدی پای این پیمان بایسللتند، 
به نظر می آید باقی كشور های منطقه نیز منافع خود را در پیوستن 
به این پیمان خواهند دید. لذا ما باید در روابط خود با عراق فراتر 
از عراق فکر كنیم. باید عراق و سللوری فکر كنیم و به صورت یک 

همگرایی مشترک عمل كنیم.
 در این میان وظیفه اتاق بازرگانی و اتاق های مشترک را 

در چه می بینید؟
مللن اعتقاد دارم یکی از وظایف اتاق های بازرگانی در تمام دنیا 
به غیر از نمایندگی كردن اعضای خود توانمندسازی، بازار سازی 
و شبکه سللازی است. تجار ما از بازار عراق اطالعات می خواهند و 
همچنین طرف تجاری عراق خواستار این اطالعات است كه من 
بایللد بتوانم این امکانللات را ارائه كنم. ما به عنوان عضوی از اتاق 
بازرگانللی ایران با حق عضویتللی كه دریافت می كنیم، توان مالی 
ایجاد دفاتر در عراق و انجام كارهای بزرگ را نداریم. با این منابع 
نمی توان مركز بزرگ تجاری و نمایشللگاهی در عراق فراهم كرد. 
عراق بازار بزرگ منطقه ای ما اسللت و اگر دولت هزینه نمی كند، 
 دلیللل نمی شللود اتاق بازرگانللی هزینه نکند. بایللد هزینه كنیم.

3-۲ هزار نفر بخش خصوصی در اینجا كار می كنند. ما عمدتا كاال 
و خدمت به عراق صادر می كنیم و صادرات كاالی صنعتی داریم. 
كاالیللی كلله ما به عراق صادر می كنیم در تن ۱۰۰ دالر گرانتر از 
دنیا است. عراق بازاری است كه ما سود زیادی از صادرات به آن 
كشللور كسب می كنیم. اگر ما رقم باالیی صادرات به چین داریم 
در مقابللل رقم باالتر از آن واردات چینی داریم. در دنیا به غیر از 
عراق و افغانستان مبادله تجاری با تمام كشور ها بر علیه ما است. 
مللا در هیچ جای دنیللا موازنه تجاری مثبت نداریم. امسللال تراز 
تجللاری ما مثبت بود و صادرات ما به وارداتمان می چربید. عمده 
دلیل آن بخاطر عراق اسللت. اگر عللراق را در موازنه های تجاری 
خود نداشتیم امسال 9-8 میلیارد دالر موازنه تجاری منفی ثبت 
می كردیم. حال كه كشوری با این ظرفیت و پتانسیل با جمعیتی 
جوان كه ۲۰ درصد زیر ۲۰ سال و6۵ درصد زیر 4۰ سال دارد و 
همه زیر سللاخت های آن نابود شده است امروز مورد توجه جدی 
و عملی قرار نگیرد و از این ظرفیت به خوبی استفاده نشود، حتما 
این بازار از دست خواهد رفت. نباید فکر كنیم به دلیل مثبت بودن 
روابط سیاسللی و فرهنگی همیشه امکان فعالیت تجاری در عراق 
فراهم اسللت. اگر عراق به ثبات برسد احتیاجی به روابط سیاسی 
و امنیتی با ما ندارد. نباید فکر كرد همیشلله عراق نگران مسللائل 
امنیتی و سیاسللی خود خواهد بود و از این رو به ما تکیه خواهد 
كرد. دو سللال دیگر عراق به ثبات می رسللد و ما متوجه می شویم 
هیچ زیرساختی برای حضور در بازار عراق نداریم. باید از امروز به 
فکر ایجاد زیرساخت ها در بازار عراق باشیم. اگر به فکر حضور در 
بازار خدماتی عراق نباشللیم و نتوانیم شركت ها را برای حضور در 

عراق قانع كنیم فردا برای اینکار بسیار دیر خواهد بود.
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دولتی ایران مطرح بوده است، به طوریکه عراق 
جزء ۵ مقصد اول صادراتی ایران در كشور های 
منطقه اسللت. محصوالت صادراتللی ایران به 
عراق كاالهای مختلفللی همچون محصوالت 
كشاورزی، محصوالت لبنی، مواد پالستیکی، 
پوست،چرم، منسوجات، محصوالت شیمیایی 
و پتروشیمی، محصوالت معدنی و خدمات فنی 

و مهندسی را دربرمی گیرد.
عوامل مختلفی در تقویت تجارت دوكشللور 
نقللش دارند كلله در این ارتبللاط می توان از 
اراده سیاسللی دولت هللا در دو كشللور، ایجاد 
زیرسللاخت های الزم همچللون راه آهن ایران، 
عراق وسللوریه، رفع موانللع گمركی،توجه به 
اسللتاندارد بللودن وارتقللای كیفللی كاالهای 

صادراتی و سیاست های تعرفه ای اشاره كرد.
درمورد ظرفیت های جدید نیز باید گفت كه 
الزم است تالش كرد باتوجه به نیازهای جدید 
در بازار عراق و تدوین استراتژی صادراتی، این 
روند تجاری را تقویت شللود. در این رابطه در 
كنار صدور كاالهایی كه از تکنولوژی و ارزش 
افزوده كمی برخوردار هسللتند و می تواند به 
تدریللج در داخل عراق تولید و تقویت شللود 
وباعث گردد تا ایران در میان مدت و بلندمدت 
برخللی از بازارهای خود درعراق را از دسللت 
بدهللد، باید از یکسللو به شناسللایی نیازهای 
دائمی تللر در بازار عراق توجه كرد و نیازهایی 
كه به دلیللل رقابتی بودن قیمللت و كیفیت، 
عمال رقیبی برای ایران وجود نداشته باشد را 

شناسایی كرد. 
عمدتللا  كاالهللای  تجللارت  بللر  عللالوه 
مصرفی،ظرفیت های مختلف دیگری همچون 
صدور خدمات فنی و مهندسی، خدمات علمی 
وپزشکی، گردشگری زیارتی،فرهنگی و درمانی 
باید مللورد توجه قرار بگیللرد. همچنین باید 

همکاری های اسللتراتژیک بین ایران و 
عراق در تعریف و اجرای پروژه های 
كالن در زمینه هللای مختلللف را 
گسللترش داد تا این همکاری ها 
عمیقللی تر شللود و كمتر تحت 
تأثیر تحوالت سیاسی دوكشور 

قرار گیرد.
 با توجه به تالش آمریکا 
ان�زوای منطقه ای  ب�رای 
ایران، قرار گرفتن دولت 
عراق در کن�ار ایران چه 
می تواند سیاست  میزان 
ضد ایرانی ترامپ را خنثی 

سازد؟
ایران با سیاسللت های زیاده 

خواهانه دولت آمریکا، در شرایطی 
قرار گرفته است كه راهی به جز 

تقویت اقتصاد خللود در داخل و همکاری 
با همسللایگان نللدارد. تعداد همسللایگان 
ایران و تنوع آنها، ظرفیت مناسللبی برای 
غلبه بر مشکالت از طریق یک دیپلماسی 
فعللال اقتصللادی با همسللایگان اسللت و 
اكنون ما نیازمند یک سیاسللت صادراتی 
فعال و یللک مدیریت قللوی داخلی برای 
تقویت زیرساخت های الزم برای تجارت با 
همسایگان هستیم. این زیرساخت ها ابعاد 
مختلف حقوقللی، تعرفه ای، كنترل كیفی، 
ترابری، فرهنگ سازی، تبلیغاتی و سیاسی 
را در بللر دارد كلله نیازمند یللک مدیریت 
یکپارچه و منسللجم است. در واقع تجارت 
با همسللایگان فرصتی اسللت كه می تواند 
تهدیللدات موجللود و تهدید كاهش ارزش 
پول ملللی در مقابل دالر را به یک فرصت 

استثنایی تبدیل كند و منجر به رشد تولید 
داخلی، اشللتغال زایی، افزایش درآمد ملی، 
غلبه بر مشکالت و اصالح ساختار اقتصادی 
گللردد كه باید از آن اسللتفاده كرد. اصوالً 
استفاده از تهدیدات و تبدیل آن به فرصت ها 
در راستای مصالح ملی، هنر سیاستمداران 
و مدیران دولتی و توسعه گرا است كه امید 
اسللت این اتفاق در كشور ما با استفاده از 
ظرفیت موجود در بین همسایگان، ازجمله 

ارتباط با عراق ایجاد شود. 
 اكنون كشور عراق به دلیل طول مرزها، بازار 
پرجمعیت، فرهنگ و مذهب مشترک، ضعف 
تولیللدات داخلی و نیاز گسللترده به واردات و 
همسللویی مقامات سیاسللی آن با جمهوری 
اسللالمی ایران، امکان مناسبی را برای عبور از 
این مرحله بحرانی و تبدیل تهدیدها به فرصت 
را فراهم آورده اسللت؛ كه باید با مدیریت قوی 
و برنامه ریللزی دراز مدت بللرای رفع موانع و 
تسهیل صادرات از این فرصت استفاده كرد و 

برمشکالت تحریم كشور غلبه كرد.
 اخیراً گزارش شده که دولت عراق به 
دنبال میانجی گری میان ایران و عربستان 
است؛ وقوع این امر را چه میزان محتمل 

می دانید؟
دولت عراق ظرفیت هایی را برای میانجی گری 
دارد اما عوامل تأثیرگذار روابط ایران و عربستان 
از حللد دو ملت فراتللر رفته اسللت و در واقع 
عربستان اكنون در چارچوب سیاست های كالن 
آمریکا در منطقه ایفای نقش می كند و ائتالفی 
كاماًل آشللکار بین عربستان، اسرائیل و آمریکا 
در راسللتای تحقق نظم جدیدی در خاورمیانه 
دیده می شود. این وضعیت را در سیاست های 
منطقه ای عربسللتان، ازجمله در موضوع یمن، 
مداخله در كشورهای مختلف، مانند كشورهای 
حاشللیه خلیج فارس و حتی دخالت برای 
تغییر نظام های سیاسی در منطقه كه 
آخریللن آن را در سللودان و لیبی و... 
می توان دید، قابل مشللاهده است. 
لذا باید گفت حل مشللکالت ایران 
و عربستان اكنون فراتر از مصلت 
خواهی ملی دوجانبه است و در 
چارچوب مناسبات و راهبردهای 
كالن آمریللکا – اسللرائیل در 
منطقه تعریف شده است و به 
نظر نمی رسد در شرایط فعلی 
با حسن نیت دولت عراق قابل 
حل باشللد. هر چنللد اقدامات 
عراق می تواند حداقل به شفافیت 
بیشللتر درخواسللت های دو طرف 
كمللک كند و زمینه را بللرای اقدام در 

شرایط مناسب تر هموار كند.

ایران راهی جزء تقویت بنیه اقتصادی 
و همکاری با همسایگان ندارد

...
به  تهدیدها  تبدیل  امکان  عراق 
فرصت را برای ایران فراهم می كند

...
لزوم تدوین استراتژی های اقتصادی 
كه كمتر تحت تأثیر تحوالت سیاسی 

قرار می گیرند



 رسانه های خارجی هم زمان با سفر رئیس جمهور 
كشللورمان به عراق به طور كامل و با جزئیات به 
پوشش این رویداد خبری پرداختند و دستاوردهای 
این سفر به ویژه در حوزه اقتصادی را موردتوجه 
قراردادند.درحالیکه رئیس جمهور آمریکا در دل 
شللب با چراغ هللای خاموش در پایللگاه نظامی 
كشورش در عراق فرود آمد، رئیس جمهوری ایران 
در روز روشن و با استقبال رسمی عالی رتبه ترین 

مقامات عراقی وارد بغداد شد.
رئیس جمهوری پیللش از ترک تهران به قصد 
بغللداد و در فرودگاه مهرآباد تهران، گسللترش 
روابط دوجانبه با عراق را از مهم ترین اهداف این 
سللفر دانسللت و گفت: روابط ایران و عراق یک 
روابط ویژه ای است، مردم ایران در طول سالیان 
گذشته در یک آزمایش بزرگی سربلند بودند و 
آن اینکه مردم منطقه هركجا مشکلی پیدا كردند 
و از ملت و دولت ایران كمک خواستند، مردم و 
دولت ایران با همه توان به كمک آن ها شتافتند. 
این اولین دیدار آقای روحانی از عراق در پنج سال 
اخیر بود و درزمانی انجام شد كه اقتصاد ایران به 
شدت تحت تأثیر تحریم های ایاالت متحده آمریکا 
بوده و تقویت روابط با كشورهای همسایه یکی 
از راهکارهللای ایران برای مقاومت در مقابل این 
تحریم ها اسللت.عراق باوجود فشارهای آمریکا، 
اولین شریک تجاری ایران در میان همسایگان 
محسللوب می شللود. بنابر گزارش های رسمی 
ارزش روابط بازرگانی دو كشور كه عمدتاً صادرات 
محصللوالت ایران به عللراق را دربر می گیرد به 
۱۲میلیارد دالر می رسد.آقای روحانی قصد دارد 
در جریان این سفر، حجم صادرات ایران به عراق 
را به دو برابر میزان كنونی افزایش دهد و ارزش 
مبادالت بازرگانی دو كشور را تا دو سال آینده به 

۲۰ میلیارد دالر برساند.
صللادرات ایران بلله عراق شللامل محصوالت 
مختلفی می شود و عمده ترین اقالم صادراتی این 
كشور به همسایه غربی، بنزین و برق است. این دو 
كشور دارای جمعیت عمدتاً شیعه، از زمان سقوط 
حکومت صدام حسین روابط نزدیکی با یکدیگر 
دارند. ایران همچنین اولین كشللوری بود كه در 
پی حمله داعش به عراق به كمک بغداد شتافت؛ 
كمک های ایران به عراق عمدتاً شامل مشاوره های 
نظامی و تأمین سالح بود.اگرچه ایران در جریان 
فعالیت داعش در عراق، حضور نظامی رسمی در 

این كشور نداشت اما از گروه های شبه نظامی شیعه 
قدرتمند در خاک این كشللور حمایت می كرد؛ 
گروه هایللی كه برآورد می شللود نزدیک به ۱۵۰ 

هزار مبارز در اختیار داشته باشند.
این سللفر همچنین نقش منطقلله ای ایران را 
به ویژه پس از دیدار بشللار اسد از تهران تقویت 
خواهد كرد.دیدار آقللای روحانی یک پیام مهم 
دیگری را نیز به آمریکا مخابره كرد و آن استفاده ی 
صحیح و شللناخت دقیق جمهوری اسالمی از 
خواست دولت و ملت عراق در مقابله با داعش و 
تروریسم بود.پیروزی بر داعش نشان داد كه مقابله 
با تروریسم در كشورهای همسایه منجر به ثبات 
سیاسی و اقتصادی خواهد شد و این امر مستلزم 
همکاری برنامه ریزی شده و دقیق میان كشورهای 
همسایه اسللت و نیازی به حضور ایاالت متحده 
نیست.در رابطه با مسائل اقتصادی نیز، ازآنجاكه 
روابط اقتصادی دو كشور حدود ۱۲ میلیارد دالر 
در سال است، این روابط را به راحتی در سال های 
آینده می توان بلله ۲۰ میلیارد دالر افزایش داد. 
امضللای چندین قرارداد و توافللق در حوزه های 
تجاری و انرژی نشان دهنده ارتباط نزدیک میان 
این دو كشللور بزرگ شیعه است. آقای روحانی 
در حالی سفر خود به عراق را به پایان  رساند كه 
چندین قللرارداد در حوزه روابط تجاری و انرژی 
و به عالوه توافق ایجاد خط راه آهن برای مرتبط 
كردن دو كشللور همسایه امضا كرده است. این 
قراردادها نشان دهنده ارتباط نزدیک میان ایران 
و عراق و به چالش كشللیدن دولت آمریکا است 
كه فشارها بر بغداد برای كاهش روابطش با ایران 
را افزایش داده است.عالوه بر این، رئیس جمهوری 
ایران با یک هیأت بزرگ در سللفری سه روزه به 
عراق رفت و تمام آن ها بر سر میز دیدارهایش با 

مقامات عراقی حضور داشتند؛ دست كم ۱6 مرد 
درهرطرف میز نشسللته بودند. ایران می خواهد 

نشان دهد كه قوی ترین شریک عراق است.
ایللران و عراق روابط اقتصادی خود درحالیکه 
آمریکا در حاشللیه قللرار دارد، تقویت كردند. با 
اشاره به اینکه عراق باید تحت فشارهای واشنگتن 
میان ایران و آمریکا انتخاب كند، به نظر می آید 
كه روحانی پیروز شده است. وی در جریان سفر 
سه روزه خود با همتای عراقی خود دیدار كرد، به 
موضوعات اقتصادی پرداخت، به اماكن مذهبی 
رفت و با رهبران اقوام مختلف عراق دیدار داشت. 
این در حالی است كه دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا پس از ۱6 سللال حضور نظامی در عراق، 
در سللفر دسللامبر ۲۰۱8 خود به این كشور به 
دلیل سللفری كه از پیش اعالم نشده بود خشم 
دیپلماتیک ایجاد كرد و تنها در یک پایگاه نظامی 
آمریکایی در عراق برای نیروهایش سخنرانی كرد 

و حتی با یک مقام عراقی هم دیدار نداشت.
رئیس جمهللوری ایران با آیت اهلل سیسللتانی، 
مرجع شیعیان در نجف دیدار كرد.وی عالوه بر این 
با مقامات بلندپایه عراقی، شامل رئیس جمهوری، 
نخسللت وزیر، رهبللران سیاسللی و مذهبللی و 

نمایندگان اقوام مختلف در عراق دیدار داشت. 
در  بین المللللی  كارشناسللان  از  بسللیاری 
اظهارنظرهای خود بیان داشتند كه  سفر حسن 
روحانی به عراق، سللفری »پرهیجان« به كشور 
همسللایه ی غربی ابران بوده و یک دسللتور كار 
ویژه به لحاظ سیاسی و اقتصادی گوناگون بوده 
كه برای ایران، عراق و منطقه در این برهه زمانی 
خاص معانی زیادی دارد و همین موضوع سبب 
شده تا این سفر به میزان زیادی اهمیت پیدا كند.
در راستای همین سفر بود كه روحانی در كاخ 

دامون زاده کازرونی
كارشناس روابط بین الملل

پیام سفر روحانی به عراق در روز روشن
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قصراالسللالم بغداد مورد استقبال همتای عراق 
خود »برهم صالح« قرار گرفت.رئیس جمهوری 
كشورمان در نشسللت خبری كه پس از دیدار 
با برهم صالح برگزار شللد، گفت: كشور عراق را 
كشور مهم اسالمی و عربی در منطقه می دانیم 
و عراق می تواند نقش مهمی را در امنیت منطقه 
و روابللط بین كشللورهای منطقه ایفا كند و این 
مسأله قابل مشاهده اسللت. روحانی در دیدار با 
رئیس جمهوری عراق بابیان اینکه دو دولت و دو 
ملت ایران و عراق برادری و حسن هم جواری را 
همواره در عرصه های گوناگون برای یکدیگر به 
 اثبات رسانده اند، تأكید كرد: اراده تمامی اركان 
نظام جمهوری اسالمی ایران بر توسعه و استحکام 
هرچه بیشتر روابط با عراق است.وی همچنین 
اظهار داشللت: پیام این سفر این است كه هیچ 
بروكراسللی و كشللور ثالثی نمی تواند در روابط 
دوسللتانه و برادرانه ایران و عراق تأثیر داشته و 
مانع اراده رهبران دو كشور برای توسعه و تعمیق 
مناسللبات شللود. در گفتگوی رئیس جمهوری 
كشورمان، آقای روحانی با تأكید بر اینکه امنیت 
و توسعه منطقه بدون ثبات و توسعه ایران و عراق 
امکان پذیر نیست، گفت: در شرایطی كه آمریکا با 
تحریم های ظالمانه، غیرقانونی و خالف موازین 
شللورای امنیت علیه ملت ایران به دنبال اعمال 
فشار و فاصله انداختن میان كشورهای دوست 
اسللت، باید با توسعه، استحکام و تعمیق روابط 

همه جانبه در برابر آنها بایستیم.
وی مذاكرات مسللئوالن و هیأت های عالی رتبه 
ایران و عراق را مثبت و در راستای توسعه هرچه 
بیشللتر روابط و همکاری های فیمابین برشمرد 
و افزود: خوشللبختانه امروز همه مسئوالن ایرانی 
و عراقللی اراده مسللتحکم و كامل برای توسللعه 
همه جانبه مناسبات تهران لل بغداد دارند. روحانی 
در نشست خبری با نخست وزیر عراق در بغداد در 
پایان امضای ۵ سند همکاری میان تهران و بغداد 
اعالم كرد كه دو كشور توافق كردند صدور ویزا برای 
زائران و گردشگران ایرانی و عراقی رایگان شود. وی 
خاطرنشان كرد: در مذاكرات با نخست وزیر عراق 
توافق شد كه روابط مردم با یکدیگر بیش ازپیش 
تسهیل شود و در همین راستا ایران اعالم می كند 
كلله برای ویزا مبلغی را دریافت نمی كند و طرف 
عراقللی هم بعدازاین اعالم، اعالم می كند كه این 
كشللور هم مبلغی را دریافت نخواهد كرد. در این 
مالقات در مورد مسائل مرزی دو كشور بر معاهده 
۱9۷۵ تأكید شد، برای الیروبی اروندرود كه برای 
دو كشور و به ویژه منطقه جنوب ایران از اهمیت 
باالیی برخوردار اسللت توافللق كردیم و دو طرف 
در مورد رایگان شللدن روادید سفر گردشگران و 
زائران دو كشور به توافق رسیدند.وی همچنین با 
یادآوری اینکه ملت و ارتش عراق به خوبی در برابر 
تروریست ها ایستادگی كردند، خاطرنشان كرد: در 

روزهایی كه برخی از كشورها لبخند بر لب داشته 
و تصور می كردند كه مردم عراق از تروریست های 
داعش شکست می خورند، ملت ایران كنار مردم 
عراق بود و توانستیم باهم بزرگترین شکست را به 
تروریست ها وارد كنیم.همایش مشترک تجاری 
ایران و عراق در كاخ نخست وزیری عراق، با تأكید 
بر اینکه جمهوری اسالمی ایران مصمم به توسعه 
روابط تجاری و اقتصادی با عراق و افزایش حجم 
مبادالت اسللت برگزار شد و دو طرف با تأكید بر 
تسهیل روابط بانکی و اجرای توافقات در این راستا 
اذعان داشللتند كه می توانند یک فرصت تاریخی 
بزرگ برای دو دولت، دو ملت و فعاالن اقتصادی 
به وجود آورند. دكتر روحانی در جمع نخبگان این 
كشللور با ابراز خرسندی از اینکه در همه شرایط 
پیچیده و سللخت منطقه، ملت های ایران و عراق 
پیوسته كنار هم بوده اند، گفت: در جریان مبارزه با 
داعش، جمهوری اسالمی ایران كنار مردم عراق بود.
وی افزود: ما همچنین اجازه ندادیم قدرت های 
سلللطه گر بتوانند خود را منجی منطقه معرفی 
كننللد و اكنون همللگان می داننللد در نابودی 
تروریست ها در منطقه، این قدرت های غربی هیچ 
نقشی نداشتند و تنها با هواپیماها و بالگردهای 
خودشان عملیات نمایشی انجام دادند و قدرتی كه 
توانست تروریست ها را از بین ببرد، ملت، ارتش، 

مجاهدان عراقی و فتوای مرجعیت بود.
رئیس جمهللور در جمع نخبگان، عشللایر 
و رهبللران مذهبی در كربللالی معلی با ابراز 
اینکلله »اولیللن مردمی كه كنار عللراق برای 
مبارزه با داعش و القاعده گرفتند مردم ایران 
بودند«، گفت: پس از اشللغال موصل توسط 
تروریست های داعش در یک سخنرانی عمومی 
اعالم كردم ما تهدید برای شللهرهای مقدس 
عللراق ازجمله كربللال را به هیچ عنوان تحمل 
نخواهیم كرد و این حمالت را به عنوان حمله 
به كشور و ملت خودمان می دانیم و در همان 
روز نیللز به دولت عراق پیللام دادم كه »تمام 
امکانات ما در اختیار شللما اسللت تا در برابر 
تروریسم ایستادگی كنید و هر كمکی بخواهید 
ما آمادگی كامل داریم. رئیس جمهور با اعالم 
اینکه سالیانه حدود 3 میلیون عراقی به ایران 
سفر می كنند و از ایران نیز نزدیک به دو میلیون 
نفر گردشللگر و زائر به عللراق می روند، گفت: 
موضوع گردشگری ازنظر اقتصادی، فرهنگی 
و حتی سیاسللی از اهمیللت زیادی برخوردار 
است و رایگان شدن روادید سفر به دو كشور 
می تواند در توسعه گردشگری و افزایش تعداد 
گردشگران مؤثر باشد.روحانی خاطرنشان كرد: 
درزمینه همکاری های تجاری در مورد كاهش 
تعرفه های تجاری و حتی حذف تعرفه برخی 
اقالم گفت وگو كردیللم و همچنین در مورد 
احداث شللهرک های صنعتی در مرزهای دو 

كشور توافق شد. توافق های بسیار خوبی هم 
درزمینه همکاری در حوزه انرژی، برق و نفت 
و گاز حاصل شللد.رئیس جمهور با بیان اینکه 
عراق اولین مركز صادراتی ایران در دنیا است، 
افزود: در این سللفر تصمیم گرفته شد صدور 
روادید تجاری نسبت به قبل تسهیل شود، دو 
كشور روابط تجاری بسیار نزدیک و صمیمی 
دارند و نقشی كه فعاالن اقتصادی و تجار در 
این زمینه ایفا می كنند برای دو طرف بسیار 
مهم اسللت.روحانی همچنین راجع به توافق 
ایللران و عراق برای همللکاری در حوزه فنی 
لل مهندسللی گفت: در گفت وگو با مقام های 
عراقی در مورد ارائه تسللهیالت خدمات فنی 
و مهندسللی مذاكره كردیم.رئیس جمهور از 
موضوع روابط بانکی و حاكم شللدن پول ملی 
دو كشور و تسهیل روابط بانکی به عنوان دیگر 
محورهای گفت وگوی خود با مقام های عراقی 
نام برد و ادامه داد: در خصوص مسائل امنیتی 
منطقه نیز توافق های خوبی داشتیم و نظرات 

دو كشور به هم نزدیک است.

 سفر به عراق در سایه فشارهای آمریکا
سفر روحانی به عراق در حالی انجام پذیرفت 
كه بغداد از سللوی واشنگتن در فشار است كه 
روابط خود را با تهران محدود كند. بغداد كه از 
حمایت های مالی و نظامی واشنگتن برخوردار 
است همواره تالش كرده است تا در روابط خود 
با هر دو كشور ایران و آمریکا توازنی ایجاد كند.
آمریکا نزدیک به ۵۲۰۰ سللرباز در خاک عراق 
دارد كلله عمدتاً به آمللوزش نیروهای عراقی و 
پشتیبانی مأموریت های آن ها مشغول اند. اگرچه 
عراق توانسللته است برای ادامه خرید مایحتاج 
الکتریسیته و گاز طبیعی خود از ایران مجوزهای 
الزم را از واشنگتن دریافت كند اما ایاالت متحده 
از بغداد خواسته است تا برای تأمین انرژی خود با 

شركت های آمریکایی وارد معامله شود.
حال باید منتظر ماند تا دستاوردهای بیشتری 
از این سللفر مهم آشکارشللده و طی ماه های 
آینده كشللورهای عربی حاشللیه خلیج فارس 
نیز به تکاپو خواهند افتاد كه نقش سیاسللی و 
اقتصادی پررنگتری را برای مقابله با جمهوری 
اسللالمی به كار گرفته و پیشنهاد ها اقتصادی 
بیشللتری به سللوی بغداد روانه خواهد شللد. 
قطعاً عربسللتان سللعودی بللرای برون رفت از 
بحللران یمن نیاز به رایزنی بللا ایران از طریق 
عراق و وسللاطت جمهوری اسالمی برای حل 
این بحران بین المللی خواهد داشللت و باید از 
تمام ظرفیت های سیاسللی عراق در ارتباط با 
ایران استفاده كند و این وساطت تنها با ورود 
سرمایه های اقتصادی عربستان جهت تقویت 

روابط امکان پذیر هست.



سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به تهران 
آن هم در طی بازه زمانی كوتاهی پس از سفر حسن 
روحانی به عراق، بیانگر عالیق و انگیزه های جدی 
برای بسط روابط دوجانبه میان تهران و بغداد تلقی 
می شود. از نظر شخصی و سیاسی نیز طیف عادل 
عبدالمهدی ارتباط نزدیک و دیدگاه مثبتی نسبت 
به ایران دارد و اخبار و تحلیل های غیر رسمی هم 
حاكی از آن است كه ایران از حامیان نخست وزیری 
عبدالمهدی بود كه نسبت به دیدگاه مثبت طرف 

عراقی تأثیر قابل توجهی داشته است.
از منظر سیاسللی نیز اراده طرفین روی افزایش 
ارتباطات است و عراق كوشش می كند تا وزن گم 
شده دیپلماتیک خود را در خاورمیانه و به خصوص 
خلیج فارس آهسته آهسته بازیابی كند تا تبدیل به 
یک بازیگر موثر در منطقه شود. به همین دلیل است 
كه این كشور به دیدارهای دیپلماتیک بسیار تاكید 
داشته و سعی می كند تا روابط خود با كشورهای 
مختلف را ارتقاء دهد. از سوی دیگر به نظر می رسد 
عراقی ها مایل هسللتند نوعی نقش میانجی  با در 
پیش گرفتن نوعی دیپلماسی هم گرایانه در جهت 
كاهش تنش میان تهران و ریاض داشته باشند. در 
همین راسللتا گفته می شود سفر هیات عالی رتبه 
عربستان به عراق در چند روز قبل، مجموعاً می تواند 

در این چارچوب ارزیابی شود.
در چنیللن شللرایطی یکی از سللواالت مهم در 
رابطلله با میزان همکاری هللا میان تهرا ن و بغداد 
بحث گسترش مناسللبات اقتصادی است. اینکه 
گفته می شللود در شللرایط كنونی تللا چه میزان 
می توان نفوذ امنیتی و سیاسللی ایران در عراق را 
به تعامالت اقتصادی پیوند داده و در راسللتای آن 
حجم مراودات تجاری را از ۱۲ میلیارد دالر به ۲۰ 
میلیارد دالر ارتقا داد؟ در این خصوص الزم به ذكر 
است، روابط امنیتی و سیاسی طرفین بسیار نزدیک 
است و مسائلی مانند ظهور داعش و بحث رفراندوم 
استقالل اقلیم كردستان همگی دست به دست هم 
داد تا روابط طرفین نزدیک تر شده و وابستگی های 

امنیتی و سیاسی میان دو كشور افزایش یابد.
همانطور كه اشاره شد در تغییر و تحوالت سیاسی 
در عراق گفته می شود كه ایران در تثبیت نظام تازه 
و دولت جدید عادل عبدالمهدی نقش قابل توجهی 
داشته است. بنابراین زمانی كه چنین پیش زمینه 
امنیتی و سیاسی وجود دارد، مبنای مناسبات برای 
گسترش روابط اقتصادی و افزایش حضور و نفوذ 

اقتصادی از نظر تئوریک و زمینه سازی برای ایران 
فراهم است. اما در خصوص ارتقاء حجم مناسبات 
تجللاری و اقتصادی از ۱۲ میلیارد به ۲۰ میلیارد 
دالر باید گفت كه به نظر می رسللد به چند دلیل 
این مهم در كوتاه مدت چندان قابل تصور نخواهد 
بللود. ۱- ظرفیت های داخلللی اقتصادی طرفین. 
۲- افزایش فشارهای ایاالت متحده و تالش برای 
اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران. 3- مکمل بودن 
اقتصادهای دو كشور و 4- متنوع شدن بازیگران 
سیاسی و اقتصادی در عراق از دولت های منطقه ای 
مانند عربستان، اردن و تركیه گرفته تا كشورهای 
غربی. به همین دلیل همگی این عوامل دست به 
دست هم می دهد تا در كوتاه مدت دو كشور قادر 
نباشند ظرفیت های اقتصادی خود را به عدد قابل 

توجه ۲۰ میلیارد دالر برسانند. 
البته این اراده در هر دو كشللور وجود دارد، ولی 
اینکه در كوتاه مدت این مهم اجرایی شود به نظر 
بعید اسللت. اما در میان مللدت اگر بحث تکامل 
حوزه های بازسللازی عراق به خصللوص موضوع 
گسیل نیروهای كار ایرانی به یک استراتژی جدی 
از سللوی ایران تبدیل شللود و از سللوی دیگر در 
زمینه های زیربنایی و حوزه های مشللترک نفت و 
گاز سرمایه گذاری صورت بگیرد، به نظر می رسد 
كه دو كشور می توانند در میان مدت به این سمت 

حركت كنند.

 ورود سعودی ها با اهرم اقتصاد
از سوی دیگر سوال بعدی آن است كه كه با توجه 
به رقابتی كه اكنون میان ایران و عربستان برای نفوذ 
در عراق وجود دارد، دورنمای این رقابت چه آثار و 
پیامدهایی خواهد داشت؟ در همین رابطه می توان 
گفت: ایران دارای روابط بسیار خوب با رهبران فعلی 

عراق، چه رهبران شیعی و چه رهبران كردی است. 
دولت جدید این كشور نیز با ایران روابطی مطلوب و 
نزدیک دارد. اما از سوی دیگر كارت بازی سعودی ها، 
توان مالی هنگفت و سرمایه گذاری این كشور است. 
به نظر می رسد رابطه خوب ایران با عراق و قدرت 
اقتصادی باالی عربستان نوعی باالنس را در روابط 
با بغداد ایجاد خواهد كرد و به نوعی نخواهد بود كه 
یکی از طرفین رابطه ای بیشتر با عراق داشته باشند.
هر چند در حال حاضر روابط ایران و عراق در ابعاد 
مختلف بیشتر از روابط میان بغداد و ریاض است، اما 
به مرور زمان انگیزه متقابلی میان مقامات سعودی 
و عراقی ایجاد می شود كه می تواند در میان مدت 
نوعی تراز مثبت بین حضور و نفوذ سیاسی، امنیتی 

و اقتصادی ایران و عربستان در عراق ایجاد كند.
از سوی دیگر با توجه به تحریم های آمریکا علیه 
ایران، سیاست بغداد تاكنون به گونه ای بوده كه 
از منظر مواضع دیپلماتیک و دیپلماسی اعالمی، 
بارها اعالم كرده اند كه روابط خود با ایران را ادامه 
داده و زیللر بار تحریم های آمریکا نخواهند رفت. 
اما آن چه در عمل اتفاق افتاده این است كه آنها 
در چارچللوب تحریم های آمریکا حركت كرده و 
در ظاهر حرفی هایی را می زنند و در باطن عمل 
دیگری از آنها سللر می زند. به خصوص در زمینه 
معامللالت دالری و بازپرداخت بدهی های عراق 
در قبال خرید برق و گاز از ایران ما شاهد نوعی 
سختی و كندی در تسویه این بدهی ها هستیم. 
این عوامل نشان می دهد، آمریکا با توجه به حضور 
و تأثیرگزاری اش در عراق، سللعی دارد در قالب 
تحریم ها نیز در روابط دو كشور تأثیر منفی داشته 
باشد. به همین دلیل به اعتقاد من یکی از عوامل 
بازدارنده افزایش پتانسیل های اقتصادی میان دو 

كشور همین عامل خواهد بود.

دکتر اردشیر پشنگ
 پژوهشگر ارشد

مسائل خاورمیانه

ورود سعودی ها با کارت اقتصادی به عراق
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رفت و برگشت های دوجانبه روسای جمهوری دو 
كشور ایران و عراق طی یک ماه اخیر، روابط ایران و 
عراق را وارد مرحله ای جدید سللاخته است. در این 
مرحله سللطح دوستی و همگرایی طرفین عمیق تر 
شللده و نگاه رهبران دو كشللور امروز به همدیگر از 
جنس راهبردی و اسللتراتژیک محور است. اهمیت 
دیدارهای دوجانبه مقامات بلندپایه دو كشور زمانی 
عیان تر می شللود كه در آن سوی آتالنتیک، آمریکا 
ترامپ تمام تالش و تمركزش را بر جدایی تدریجی 
متحدان قدیمی و اسللتراتژیک ایران گذاشته است. 
 در طی دو سللال اخیر با اطمینان می توان گفت كه 
راهبردی ترین رویکللرد دولت آمریکا در خارومیانه 
منزوی كردن ایران و ایجاد ائتالف سازی های منطقه ای 
علیه تهران است. دولت عراق با عطف به این واقعیت ها 
و آگاهللی از رویکرد سیاسللت خارجی آمریکا، عزم 

دوستی و همگرایی با تهران بسته است.
ترامپ بعد از به اجرا گذاشتن دو مرحله تحریم ها 
علیه ایران نخست از اردیبهشت و تحریم های ثانویه از 
آبان ماه، به صفر رساندن فروش نفت ایران، ممانعت از 
تبادالت مالی و بانکی میان ایران با نهادهای جهانی را 
هدف قرار داده است. با توجه به تجربه قبلی تحریم ها، 
دولت آمریکا در نظر دارد برای به حداكثر رسللاندن 
سیاست فشار علیه اقتصاد ایران، قدرت های منطقه ای 
را نیز با خود همراه سللازد. برای همین تمام تمركز 
دولللت آمریکا هم اكنون بر ایجللاد موازنه منطقه ای 
علیه ایران است. بی گمان عراق با توجه به موقعیت 
جغرافیایی و سیاسللی، از جایگاه استراتژیک تری در 
دكترین سیاسللت خارجی ترامپ برخوردار اسللت. 
اهمیت عراق از چند منظر اسللت. یکی اینکه دولت 
عراق می تواند بخش اعظمی از نفت تحریم شده ایران 

را در بازارهای جهانی پر كند. 
به این شکل كه كیفیت و نوع نفت تولید شده در 
جنوب ایران شللباهت بسیار باالیی با نفت عراق به 
خصوص كركوک دارد. نفت كركوک از نوع نفت سبک 
است و از این جهت با افزایش تولید نفت در میادین 
نفتی این استان، خال نفتی ایران در بازار پر می شود. 
كركوک غنی ترین منطقه نفتی عراق، نزدیک به ۵۰ 
درصد كل تولید نفت عراق را برعهده دارد. از سوی 
دیگر عراق با توجه به حجم تجارت نسبتا باال با ایران 
كه هم اكنون در محدوده ۱۲ میلیارد دالر می چرخد، 
هم بازار صادارتی خوبی برای كاالهای ایرانی است و 
هم مسیر و جریانی برای جذب ارزهای معتبر خارجی 
اسللت. از این جهت همراه شدن عراق با تحریم های 

آمریکا، ضمن از بین بردن فرصت های صادرات ایران، 
در حوزه بانکی و مالی نیز، اقتصاد ایران را با فشار و 
تنگنای بیشتری مواجه می سازد. اینجاست كه اهمیت 
و درجه تأثیرگذاری عراق در سیاست تحریمی ترامپ 

برجسته می شود. 
اما آنچه كه در روابط ایران و عراق جاری اسللت و 
این دو كشللور را از دام نیرنگ ترامپ دور می سازد؛ 
نخست آگاهی باالی سیاسی در میان نخبگان اجرایی 
دو كشور و از سوی دیگر قفل بودن اقتصاد و تجارت 
دو كشور است. تقریبا جنوب عراق از لحاظ انرژی برق 
وابستگی جدی به نیروگاه های ایران دارد و از طرف 
دیگر بسیاری از اقالم و كاالهای غذایی مورد نیاز عراق 
از طرف ایران تامین می شود. حتی اگر اقتصاد را در 
روابط دو همسایه بزرگ ایران و عراق فاكتور بگیریم؛ 
عنصر ژئوپلیتیک امکان دور شللدن دو كشللور را به 
اقل ممکن می سللازد. دولت عراق با توجه به تجربه 
۱۵ ساله حضور نظامیان آمریکایی در شمال غربی 
و بخش های مركزی عراق، متوجه این امر هست كه 
بدون یارگیری از ایران امکان بازیابی آرامش و ثباتش 
ممکن نبود. نتیجه حضور نظامیان آمریکایی در عراق، 
هرج و مرج و بی ثباتی های گسترده سیاسی و امنیتی 
بود كه در نهایت منجر به ظهور افراط جویان داعش 
شد. قدرت گیری داعش در جغرافیای سیاسی عراق و 
سوریه، هراس را در دل و جان كل منطقه به خصوص 
عراقی ها خواهد انداخللت. در این بین حمایت های 
سیاسللی و نظامللی دولت ایللران از عراقی ها مانع از 

پیشروی داعش و در ادامه حذف این گروه گردید. 
بدون شک یکی از مهم ترین دالیلی كه دولت عراق 
با وجود حجم فشارهای اقتصادی و سیاسی از سوی 
دولت آمریکا حاضر به همراهی بر سر موضوع تحریم ها 
علیه ایران نیست؛ جایگاه و تأثیرگذاری ایران در ثبات 
سیاسللی و امنیتی عراق است. عراقی ها می دانند كه 

عامللل بی ثباتللی در منطقه آمریللکا و نظامیان این 
كشللور اسللت و به همین جهت حاضر بلله ائتالف با 
 این كشور تحت هیچ شرایطی نیستند. از این رو رویه 
مخالفت جویانه ترامپ هر چه میزان عمق و شدت بگیرد 
 به همان نسللبت دوستی دو كشور عمیق تر می شود. 
بی جهت نیست كه بعد از اقدام ترامپ علیه سپاه، دولت 
عراق بیشترین انتقاد را از رفتار تهاجمی ترامپ داشت. 
عللادل عبدالمهمدی نخسللت وزیری عراق با محکوم 
كردن تروریسللتی اعالم شدن ترامپ، رویکرد آمریکا 
را برای منطقه تهدید آفرین اعالم كرد. نخست وزیری 
عراق خواسللتار این نیست كه سطح تنش و دشمنی 
میان آمریکا و ایران به مرحله بازگشللت ناپذیر برسد. 
عراقی ها نگران از كشیده شدن منازعه ایران و آمریکا 
به جغرافیای خودشان هستند. برای همین جریان های 
عراقی بارها اعالم كرده اند كه سپاه نیرویی ثبات بخش 
در عراق و منطقه است و دولت آمریکا بایستی به نقش 

این نهاد نظامی در منطقه احترام بگذارد. 
بدیللن رو باید گفت كه عللراق و ایران دو بخش 
جدایی ناپذیر در منطقه هسللتند و اساسللا امنیت 
منطقه در گرو همگرایی و هماهنگی های سیاسی 
این دو كشور است. امید آن است كه سایر قدرت های 
منطقه ای همچون عربسللتان به جای تالش عبث 
برای ائتالف سازی علیه ایران با سناریوهایی چون 
ناتوی عربی به بخشی از حل معادله امنیت منطقه ای 
تبدیل شوند. پاسخ منفی دولت مصر به درخواست 
سللعودی ها در پیوسللتن به ناتوی عربی، نشان از 
سطح آگاهی دولت های منطقه از نیات عربستان و 
مهم تر از همه تأثیر سوء سیاست های عربستان بر 
ثبات خاورمیانه دارد. تردیدی نیست كه با گذشت 
زمان دامنه متحدان عربستان كوچکتر و كم اثرگذار تر 
خواهد شد و این كشور تنهایی را به مفهوم واقعی 

در منطقه حس خواهد كرد.

دکتر نیکنام ببری
پژوهشگر روابط بین الملل
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پس از سرنگونی رژیم بعث در عراق، ایران و 
عراق بیشترین ظرفیت های همگرایی سیاسی-

اقتصادی در شرایط جدید را داشتند. به ویژه 
اینکه ایران بلله همکاری اقتصادی به عنوان 
جاده صاف كن توسللعه نفوذ سیاسی خود در 
عراق توجه ویژه ای داشته است. چرا كه برای 
عراق در شرایط فعلی و به ویژه پس از شکست 
داعش، عنصر اقتصادی بیشترین جذابیت را 
در روابط با همسایگان خود دارد. همکاری در 
حوزه انرژی ستون توسعه روابط در این حوزه 
است. زیرساختارهای ضعیف انرژِی عراق، این 
كشللور را به عنوان بللازار اول صادرات انرژی 
ایللران در منطقه كرده اسللت. این همگرایی 
اقتصادی به ویژه در زمینه توسعه حمل و نقل 
به تدریج می توانللد ایران را از طریق عراق با 
مسیر زمینی به سوریه متصل كند. این مهم 
بدون رقیب برای ایران نبوده اسللت. به ویژه 
اینکه تركیه در حال توسللعه نفوذ اقتصادی 
خود در اقلیم كردستان عراق است تا كردها را 
از نظر اقتصادی به شدت به خود وابسته كند. 
پس از سللفر رئیس جمهوری ایران به عراق، 
یک هیأت اقتصادی سعودی عازم بغداد شد 
تا میدان رقابت اقتصادی قدرت های منطقه ای 
در عراق را كامل كند. با این حال ظرفیت های 
ایران برای داشتن دست باال در اقتصاد عراق 
بیش از دو كشور یاد شده است. دید و بازدید 
مسئوالن دو كشور در فاصله ای كمتر از یک 
ماه حاكی از اهمیت نگاه استراتژیک به ویژه 

در عرصه اقتصادی به همدیگر است. 
در جریان سللفر روحانی به عراق در اسفند 
۱39۷ سند و یادداشت تفاهم همکاری مشترک 
میان مقام های عالی رتبه دو كشللور به امضاء 
رسید. هر ۵ سند همکاری در جهت گسترش 
روابط تجاری بین دو كشور بوده است. در جریان 
این سفر، توافقی بین دو طرف مبنی بر رایگان 
شدن روادید عراق و ایران برای اتباع دوكشور 
از نیمه فروردین ماه ۱398 به امضا رسللید و 
اكنون جنبه اجرایی یافته است. بر اساس این 
توافقات، مبادالت تجاری بین دو كشور باید به 
۲۰ میلیارد دالر در سال ۱4۰۰ برسد. تحقق 
این هدف نقش مهمی در توسعه كمی و كیفی 
روابط و ارتقای شاخص های اقتصادی مناسبات 
دو كشللوردارد. در حال حاضر میزان صادرات 

ایران به عراق 8.۵ میلیارد دالر است. در سال 
 ۱39۷ ارزش صللادرات ایللران به عراق حدود

۵۰ درصد در حوزه ی كاالهای غیرنفتی افزایش 
پیللدا كرده اسللت. مجموع مبللادالت تجاری 
دوطرف به عدد ۱۲ میلیارد دالررسیده است.

اكنون نیز ایران رتبه یک فعالیت در بازارهای 
عراق را دارد. در حال حاضر محصوالت پلیمری 
و فرآورده های آن، محصوالت لبنی، ماشین آالت 
صنعتی و به ویژه برق و گاز مهم ترین كاالهای 

صادراتی ایران به عراق هستند.
در واقع ایران همواره بیشللترین تأثیر را از 
تحوالت عراق پذیرفته است و بیشترین كمک 
را به دولت عراق در ایجاد ثبات به این كشور 
و مبارزه با داعللش، به اذعان مقامات عراقی 
كرده اسللت. از این رو ضرورت دارد شللانس 
اول نفللوذ اقتصادی در عراق با ایران باشللد. 
اگرچه سللعودی ها قبال اعالم كرده اند قصد 
دارند در موصل عراق حدود هفت میلیارد دالر 
سللرمایه گذاری كنند.اما اعتمادی كه جامعه 
مدنی عراق به نقش مثبت ایران در تحوالت 
این كشللور دارد را نمی توان برای سعودی ها 
قائل شللد. اشللتراكات دو ملت در این زمینه 
نقش باالیللی دارد. چنانکه دكتر روحانی در 
سللفر به عراق به این مهم اشاره داشته اند كه 
تاریخ، فرهنگ مشترک، قرابت دینی و فکری 
دو ملت، شللرایط جغرافیایی و هم مرز بودن 
و همسللایگی و امنیت و ثبات، باعث توسعه 
فعالیت های تجللاری و اقتصادی میان ایران 
و عراق اسللت. به ویللژه اینکه ایران حتی در 
شرایط بی ثبات عراق، همکاری های اقتصادی 
خود با این همسایه غربی را قطع نکرد.به ویژه 
اینکه بزرگترین ظرفیت اقتصادی كه ایران به 

عراق عرضه می كند در حوزه توریسم مذهبی 
اسللت. بیشترین توریسللت مذهبی از سوی 
ایران به كشور عراق فرستاده می شود. ساالنه 
حدود ۷ میلیون مسافر بین دو كشور درحال 

رفت وآمد هستند.
سفر عادل عبدالمهدی به ایران در روزهای 
اخیر نیز حاكی از عزم این كشور به توسعه 
روابط استراتژیک به ویژه در عرصه اقتصادی 
بللا ایران و اجرایی كللردن توافقات صورت 
گرفته در سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به 
عراق است. سفر دو روزه عبدالمهدی درست 
چند روز پس از سفر هیات سعودی به بغداد 
صورت گرفت. وزیران نفت، دارایی، برق و 
تجارت از جمله همراهان عادل عبدالمهدی 
بودند. با توجه به رفت وآمدهای اخیر بین 
مقامات عالی رتبه دو كشللور ایران و عراق، 
می توان گفت روابط دو كشللور همسللایه 
وارد فاز جدیدی از همکاری های سیاسی 
و به ویژه اقتصادی شللده و این موضوع بر 
افزایش همکاری های منطقه ای و بین المللی 
دو كشور نیز تأثیر مثبت گذاشته است. در 
واقع ایران در تالش اسللت عراق را از نظر 
اقتصادی و سیاسی به یک كشور قدرتمند 
عربللی حامی خود در برابللر اعراب حامی 
آمریکا قرار دهد و با افزایش ضریب امنیتی 
در این كشور زمینه تقویت حاكمیت ملی 
را در عللراق فراهم كنللد. این روند ضمن 
تامین امنیت در مرزهللای غربی، عراق را 
به شریک استراتژیک ایران تبدیل خواهد 
كرد. به ویژه اینکه دولت عراق اعالم داشته 
اسللت به تحریم های آمریللکا علیه ایران 

نخواهد پیوست.

دکتر محمدجواد سلطانی
مدرس دانشگاه

ایران شانس اول حضور اقتصادی در عراق
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نظام اداری، فاقد مهارت ایران
ف�رض محال که محال نیس�ت. فرض 
در  ای�ران  در  سیاس�تگذاری  کنی�د 
حوزه ه�ای اقتص�اد، جامع�ه، فرهنگ 
از  خارج�ی  و  داخل�ی  سیاس�ت  و 
ناکارآم�دی فعل�ی دور خواهد ش�د و 
مقرر شده اس�ت در هر حوزه از ارکان 
یاد شده سیاستگذاری مطلوب تدوین 
و اج�را ش�ود. ب�از هم ف�رض کنید که 
سیاس�تگذاری های مناس�ب تدوین و 
برای اجرا ابالغ ش�دند، آیا نظام اداری 
ایران دره�ر حوزه واج�د توانایی های 
فن�ی، اجرای�ی و اداری دارد؟ واقعیت 
این اس�ت ک�ه چنین چی�زی در ایران 
وجود ندارد. نظام اداری در ایران فاقد 

توانایی ه�ای اجرایی و فنی برای پیاده 
 کردن سیاس�ت های مناس�ب اس�ت. 
به طور مثال تصور کنید که قرار اس�ت 
ب�ا تخصی�ص مناب�ع کارآم�د و واجد 
اس�تانداردهای مناس�ب فعالیت ه�ای 
زیست محیطی در ایران کارآمدتر شده و 
 ایران از فعالیت های مخرب زیست محیطی
دور ش�ده و از مناب�ع طبیعی خود مثل 
جن�گل، کوه، مرت�ع، اراض�ی زراعی و 
منابع نفتی به ش�کل کارآمدی استفاده 
کن�د. آیا در ایران عناصر نیرومندی که 
توانایی تش�خیص اولویت ها بر اس�اس 
میران منابع را داش�ته باشد، داریم؟ آیا 
ایران آنقدر نیروی انسانی کارآمد دارد 

که اگر قرار شد به جای سدسازی با هدف 
مه�ار آب و توزیع آن در مواقع ضروری 
کاری کند، زیرساخت های اداری و فنی 
برای فعالیت آماده اس�ت و می دانیم که 
به جای س�د بای�د آبخیزداری ش�ود یا 
کار دیگر؟ اگر ای�ران بخواهد به مصاف 
یک رخداد طبیع�ی برود آیا تکنولوژی 
روزآمد و مناسب دارد؟ نظام اداری ایران 
اگر بخواهد میان رس�یدگی فوری تر به 
سیل زدگان لرستان یا خوزستان انتخابی 
انجام دهد می توان امید داشت برای این 
انتخاب یک کار کارشناسانه و منطبق با 
نیازهای ایران و نیازهای در منطقه انجام 

خواهد شد؟ 
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نظام اداری و دیوان ساالری ایران آیا افرادی 
ورزیده و دارای قابلیت های چانه زنی با ذینفعان 
در لرستان یا خوزستان را دارد كه به شهروندان 
بگوید چرا باید اول به لرسللتان برسیم بعد به 
خوزستان یا برعکس و یا اینکه ضرورت دارد 
همزمان به سیل زدگان لرستان، خوزستان و 
گلسللتان رسیدگی شود و امکانات موجود به 
بهینه ترین وضعیت به هر 3 استان تخصیص 

داده شود.
فللرض كنید قللرار باشللد ایران به سللوی 
سیاسللتگذاری مناسللب در بخش بانکداری 
حركت كند آیللا مدیران بانک هللای ایران و 
فعللاالن بانکداری در ایران قابلیت اجرای این 
سیاسللت را دارنللد؟ االن اگر قرار باشللد كه 
ایران FATF را بپذیرد، آیا در ایران سللاختار 
مناسللب و كارآمد برای اجرای آن در سللطح 
بانک مركزی، در سطح وزارت اقتصاد و سایر 
نهادها وجود دارد؟ واقعیت این است كه نظام 
اداری ایران به دالیل گوناگون كارآمدی برای 
اجرای سیاست های درست آتی را ندارد. از آن 
بدتر، این است كه در حال حاضر این سازمان 
اداری كشللور قابلیللت اجرای خواسللته های 
نظام سیاسللی فعلی را نیز ندارد و نمونه های 
پرشللماری از ناكارآمدی را می توان نشان داد 
كه قابلیت اندک نظام دیوان ساالری ایران در 
اجرای خواسته های نظام سیاسی فاقد مهارت 
بوده و كار را به بدترین شکل انجام داده است. 
در همین داسللتان سللیل اخیر كه رخ داد و 
میلیون ها ایرانی در آن گرفتار شدند می توان 
نشللانه های ناكارآمدی و بازتاب های آن را به 
خوبی دید. دخالت ها و موازی كاری های ده ها 
سازمان دولتی و حکومتی كه در استان ها دیده 
شللد و گزارش های متعدد از آن منتشر شده 
است نشان می دهد نظام دیوان ساالری ایران 

فاقد سازگاری درونی و تقسیم وظایف، به شکل 
بهینه بوده و هست. اختالف نظر میان دولت 
و برخی از نهادهای موثر در ایران در باالترین 
سطح درروزهای نخست وقوع سیل در استان 
گلستان یکی از نمادهای برجسته ناكارآمدی 
نظام اداری كشور است. برخی از نهادها بدون 
اینکه نهاد دولت و سللتاد بحران را در جریان 
فعالیت ها قرار دهند برای خود قلمرو تعیین 
كرده و به بهره برداری های سیاسی پرداختند. 
دسللتگاه دیوان ساالری و نظام اداری ایران در 
یک ماه سپری شده از وقوع سیل در استان های 
كشور هنوز نتوانسته است تصمیم بگیرد كه 
آیا باید از نهادهای مدنی استفاده كرد یا اینکه 
ضرورتی برای این كار وجود ندارد؟ درحالیکه 
سازماندهی نیرو و امکانات نهادهای مدنی برای 
رسیدگی به رخداد غم انگیز سیل یک ضرورت 
تمام عیار بوده و هست اما بخشی از نظام اداری 
ایران حاضر نشللدند این ضرورت را به دالیل 
سیاسللی قبول كنند و كار به مجادله كشیده 
است. درحالیکه استفاده از امکانات و خواست 
داوطلبانه كشورهای دیگر می توانست در تامین 
نیازهای شهروندان موثر باشد اما نظام اداری 
ایران فاقد مهارت كافی برای انتزاع مسللائل 
سیاسللی روزمره و مسائل سیاسی بلندمدت 
بود و كمک های خارجی رسللیده نیز معلوم 
نشد كه به كدام ضریب بهره وری به سیل زدگان 

رسیده است.
 یکی از مشللکالت نظم اداری كشللورهای 
در حال توسعه، مهارگسیختگی دیوان ساالری و 
انباشت بی حد قدرت در آنها است. دیوان ساالی، 
نیروها و منابع و امکانات جامعه را انحصاراً به 
خود اختصاص می دهند و به صورت واحدهایی 
نیرومند در جامعه ظاهر می شوند و با استفاده 
از قوانین و مقررات دولتی، به اتکا به هدف های 

ضللروری و حیاتی خللود و بللا بهره گیری از 
اهرم های سیاسی، به قدرت نمایی می پردازند 
و بدین ترتیب، سازمان هایی كه باید در خدمت 
جامعه باشند، به صورت مخدوم درمی آیند. و 

جامعه را به خدمت خود می گیرند.
یکللی از انتقادهللای فراگیر آن اسللت كه 
بوروكراسللی در ایران بسللیار بزرگ است، از 
منابع وسللیعی اسللتفاده می كند، ولی آنچه 
پدید می آورد بسیار كوچک و اندک است. عدم 
تفکیک پست های سیاسی از پست های اجرایی، 
در سازمان ها، از راس هرم سازمانی تا قاعده كه 
مدیریت اجرایی است، مدیریت سیاسی اعمال 
می گردد و از طرفی چون این گونه مدیریت ها 
بر اساس شایسته سللاالری و تخصص و طی 
سلسله مراتب اداری اعمال نمی گردد،  كاركنان 
امید به آینده و رشد و تعالی را از دست داده و 
به جای تالش در جهت بهبود عملکرد سازمانی 

به دنبال روابط سیاسی می باشند.
عدم وجود ارتباط ارگانیک و تعریف شللده 
بین سازمان ها و نهادهای كشور، سازمان ها و 
نظام های اداری موجود به مثابه جزایری هستند 
كه به تنهایی عمل می كنند و خود را مقید به 
ارتباط و هم سرنوشتی با سازمان ها نمی دانند.

عللدم وجود توجیه منطقی حیات بعضی از 
سللازمان ها، درجامعه ما بعضی از سازمان ها 
به ضرورت مقطعی متولد می شللود و پس از 
رفللع ضرورت بدون هیچ گونه توجیه منطقی 
همچنان باقی می مانند. تنها منافع مدیران و 
كاركنان است كه این سازمان ها را نگه می دارد 
نلله ضرورت و نیاز واقعی بلله آنها. هیچ نهاد، 
سللازمان و ارگانی نیست كه بررسی منطقی 
نماید و در صورت عدم نیاز، سازمان را از فرآیند 
حذف كند. در پرونده پیش رو دو گزارش درباره 

شرایط امروز نظام اداری را می خوانید.

فروردین 1398
دوره جدید
شماره 122

60

انتخاب سردبیر
رونق تولید
یادداشت

چشم انداز 98

زخم های ایران
تهران- بغداد
نظام اداری

بازارها
ناسیونالیسم جدید

آینده دالر
نگاه سوئدی



61
no.122
april 2019

نظام اداري کشور؛ چالش ها و راهکارهاي تحول
مرتضي باقیان|

نظام اداري را مي توان به عنوان یک دسللتگاه 
حاكمیتي مرتبط با بدنه  مردمي كشور در نظر 
گرفت كه از حیطه نفوذ و تاثیرگذاري بسیار وسیع 
و عمیقي برخوردار است. مهم ترین كاركرد این 
نظام را مي توان در تنظیم كلیه فعالیت ها براي نیل 
به هدف هاي ازپیش طراحي شده دولت ها خالصه 
نمود. در حقیقت تمامي تصمیمات و برنامه هاي 
سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت یا 
نظام سیاسي حاكم بدون پشتیباني نظام اداري 
تحقق پذیر نیست. امروزه یکي از مهم ترین وجوه 
تمایز كشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، 
ویژگي ها و خصیصه هاي نظام اداري و مدیریتي 
آنهاسللت. بنابرایللن بخش عمده اي از توسللعه 
و پیشللرفت هر كشوري، وابسللته به كارآیي و 

اثربخشي مدیریت و نظام اداري آن است.
 در ایللن بیللن تجربه نظللام اداري ایللران نیز 
جالب توجه اسللت. پیشینه نظام اداري در ایران 
بسیار طوالني اسللت و به عهد ایران باستان بر 
مي گردد؛ اما نظام فعلللي اداري ایران محصول 
دوران مدرن و بر گرفته از الگوي اداري و تجربه 
برخي كشورهاي غربي است كه البته در مسیر 
خود با اتفاقللات و ناكامي متعددي هایي مواجه 
بوده اسللت.در حال حاضر، جمهوري اسللالمي 
ایران به عنوان یک كشور در حال توسعه شناخته 
مي شود و براي تحقق اهداف و سیاست هایش به 
یک دستگاه اداري سالم و كارآمد نیاز مبرم دارد. 
بللدون وجود چنین نظام و دسللتگاهي، تحقق 
سیاسللت هاي كالن و اسللناد باال دستي نظام 
جمهوري اسللالمي ایللران )از جمله برنامه پنج 
ساله توسعه ششم، سند چشم انداز بیست ساله 
۱4۰4 و…( در جهت توسعه و پیشرفت كشور 
امکان پذیر نیسللت؛ چرا كه بهترین برنامه ها و 
سیاستگذاری ها با وجود نظام اداري و مدیریتي 
ناكارآمد و احتماالً آلوده به فساد، در حقیقت به 
ضد خود تبدیل مي شود و نه تنها وضع كشور و 
مردم بهبود پیدا نمي كند كه مشکالت تازه اي بر 

گرفتاري هاي موجود اضافه مي كند.

 چالش هاي نظام اداري کشور
مهم ترین گام در تحول نظام مدیریتي كشور، 
تشخیص و شناخت چالش ها و مشکالت است؛ 
چون اگللر چالش ها و مشللکالت به درسللتي 
شناسللایي نشللوند به احتمال قللوي، تحول و 
اثربخشللي مطلوبي صورت نخواهللد پذیرفت. 
ایللن بخش تالش مي كند برخللي از مهم ترین 

چالش  هاي این نظام را بازنمایي كند.
1- سیاست  زدگي

سیاسللت زدگي را مي توان دخالت غیرسازنده 

نظام قدرت و سیاسللت در دسللتگاه مدیریتي 
كشللور و جایگزین نمودن معیارهاي سیاسللي 
به جللاي معیارهاي شایسللتگي تعریف نمود. 
قرارگرفتن و قراردادن هر كس در جایگاه واقعي، 
یکي از اركان مهم مدیریت سالم و كارآمد است؛ 
ولي در مدیریِت سیاسللت  زده، تصمیمات بیش 
از آنکلله مبتني بر رویکردهللاي علمي و منافع 
عمومي شهروندان باشند، ریشه در رویکردهاي 
ایدئولوژیک و سیاسي مدیران دارد. البته ذكر این 
نکته در اینجا الزم است كه درجه  اي از دخالت 
سیاسللت در اداره و مدیریت كشور نه تنها مضر 
نیسللت بلکه جلوه  اي از دموكراسللي محسوب 
مي  شود؛ اما تزریق پررنگ سیاست در اداره كشور 

منجر به سیاست  زدگي منفي خواهد شد.
اصوالً باید توجه داشللت كلله مدیریت، كاري 
اسللت تخصصي كه نیاز به دانش و تجربه دارد. 
وقتي كارشناسي و مدیریت ادارات و سازمان ها 
از مدیریت سیاسي جداسللازي نشود، با تغییر 
مدیران ارشللد سیاسي در جامعه و استقرار یک 
تیم سیاسي جدید، مدیران و حتي كارشناسان 
ارشد نظام اداري كشور نیز با مالک هاي وابستگي 
سیاسي به تیم مدیریت جدید انتخاب مي شوند. 
وقتي مدیران با تاكید بر وابستگي سیاسي آنها 
انتخاب مي شوند، توانایي هاي مدیریتي آنها در 
درجات دوم یا سوم اهمیت قرار مي گیرد و كیفیت 
مدیریت آن تنزل مي كند و آهنگ پیشرفت كشور 

كند مي شود.
از آنجا كه مهم ترین هدف سیسللتم اداري و 
مدیریتي كشللور، خدمت رساني به شهروندان 
است؛ به نظر می   رسد اولین و مهم ترین گروهي 
كه از پدیده سیاسللت زدگي بوروكراسي متضرر 
مي  شللوند دریافت كننللدگان اینگونه خدمات 
)شهروندان جامعه( مي  باشند. بنابراین مي  توان 
مهم ترین پیامد سیاسللت زدگي نظام مدیریتي 

كشور را در نارضایتي و ناامیدي شهروندان خالصه 
نمللود؛ چرا كه در نظام مدیریتي سیاسللت  زده، 
كارگزاران بوروكراسي كشور تنها به جلب رضایت 
مدیران فرادسللتي توجه دارند و انگیزه اي براي 
رضایت مردم و پاسخگویي به نیازهاي شهروندان 

در خود احساس نمي  كنند.
فساد اداري را مي  توان از دیگر پیامدهاي منفي 
سیاست زدگي در اداره كشور قلمداد نمود. باید 
توجه داشت اگر به طور قانوني و ساختاري، مرز 
مشخصي میان فعالیت هاي اداري و سیاسي ایجاد 
نگردد؛ احتمال نفوذ سیاسللت در نظام اداري و 
به تبع آن نقض قانون و در نهایت فسللاد اداري 
وجود دارد. وجود فسللاد و استمرار آن موجلب 
كلاهللش اعتبلار اجتملاعللي و حیثیلت نظام 
اداري، از دسللت رفتن اعتماد و احتلرام ملردم 
نلسبت بله نهادهلاي حکومتي و دستگاه هاي 
اداري و همچنلین منجلر بله ایجلاد و افلزایش 
بیگانگي و فاصله بین حکومت گران و شهروندان 
مي شود. همچنین اتالف منابع را مي توان از دیگر 
پیامدهاي مخرب سیاست زدگي بوروكراسي نام 
برد؛ چرا كه در فضاي سیاست  زده، مدیران دست 
به تصمیم گیری ها و اقدامات كوتاه مدت و مقطعي 

مي زنند كه منجر به اتالف منابع مي  شود.
در حللال حاضللر در اكثر كشللورهاي كمتر 
توسعه یافته، تقدم امر سیاسي بر شایستگي هاي 
مدیریتي به امري مرسوم تبدیل شده است. در 
ایللران نیز، نظام اداري تا حللدودي تحت تاثیر 
حوزه سیاست بوده و بیشتر تغییرات مدیریتي 
نلله از باب اصللالح و ارتقاي كارآمدي كه از باب 
ضرورت هاي سیاسي و مبتني بر اهداف شخصي 
و جناحي بوده است. جابه جایي اتوبوسي مدیران 
در جریللان تغییر دولت هللا را مي توان از جمله 
مصادیق سیاست زدگي در نظام مدیریتي كشور 
تلقي نمود. به طور كلي، سیاست زدگي را مي توان 



یکي از مهم ترین آفت هاي مدیریتي و از بزرگترین 
موانع رفع مشکالت فعلي كشور در نظر گرفت 
و چنانچه تغییر رویه عملي در این زمینه شکل 
نگیرد باید شللاهد پیچیده تر شدن مشکالت و 
تشللدید تبعات نامطلوب اجتماعي، فرهنگي و 

اقتصادي آن بود.
2- سوءمدیریت

سوء مدیریت عملي ناآگاهانه است كه خودش را 
در نتیجه عملکردها نشان مي  دهد. عواملي مانند 
كمي دانش، نگاه غیرتخصصللي، پردازش  هاي 
نادرسللت، طرح ریللزي اسللتراتژي هاي غلللط، 
جایگزیني روابط بر ضوابط، عدم توانایي اجرایي 
فرد، ضعف یا انحراف در نگرش یک مدیر نسبت 
به موضوعي خاص یا باورهاي غلط فرد مي تواند 

در شکل  گیري سوءمدیریت موثر باشد.
بیشللتر محققان، عللدم توفیق كشللورهاي 
توسعه نیافته در امر توسعه را نتیجه سوءمدیریت 
بر منابع این كشللورها قلمداد مي  نمایند. كشور 
ایران نیز سللالیان سللال اسللت كه از عدم نگاه 
فرآیندي و سیستمي به مدیریت هاي ُخرد و كالن 
و در یک تعبیر ساده از سوءمدیریت رنج مي برد. 
سوء مدیریت در ایران در حوزه هاي مختلف باعث 
شده تا كشوري با منابع، ثروت و امکانات بسیار، 
در تامین نیازهاي مردم خود دچار مشکل باشد. 
یکي از مصادیق قابل توجه سوء مدیریت در ایران 
به مسأله یارانه  ها باز مي گردد. طرح هدفمندسازي 
یارانه هللا با اهداف متعددي به اجرا درآمد و قرار 
بود بخشي از معضالت اقتصاد ایران را حل كند؛ 
اما خود به بخشي از مشکل اقتصاد ایران تبدیل 
شد. براي مثال یکي از اهداف طرح هدفمندي 
یارانه هللا این بود كه با پرداخت یارانه ها، اصالح 
الگوي مصرف بین مردم صورت گیرد، اما نه تنها 
توفیقي در این زمینه حاصل نشد؛ بلکه با توزیع 
پول میان مردم به افزایش نقدینگي و تورم دامن 

زده شد.
یکي دیگر از مصادیق سللوءمدیریت در ایران، 
شللکل گیري بحران آب در كشللور است. اكثر 
كارشناسان حوزه آب معتقدند كه بحران آب در 
ایران بیشتر تحت تأثیر برداشت هاي بي رویه منابع 
آب و نیز توسعه كشاورزي غیر كارشناسي، كه در 
یک كالم مي توان آن را سوءمدیریت متولیان آب 
كشور دانست، رخ داده است. بنابراین در شرایط 
كنوني، مسأله آب در كشور بیش از آنکه از كمبود 
آب و شرایط اقلیمي رنج ببرد، از سوءمدیریت و 
عدم  نگرش صحیح به آب و مدیریت منابع آب 

رنج مي برد.
در حال حاضر نظام جمهوري اسللالمي ایران 
اندوخته و ظرفیت مدیریتي بسیار ارزشمندي 
دارد؛ اما به خاطر شللیوه ها و سیاست هاي غلط 
مدیریتي، از این ظرفیت ها به خوبي اسللتفاده 
نمي شود كه نتیجه آن به انحاء مختلف در ضعف 

مدیریت یا سوء مدیریت ها قابل مشاهده است.

3- فرهنگ راهبردي نادرست
فرهنگ راهبردي را مي  تللوان مجموعه اي از 
باورها و ارزش  هاي همگاني و مشللترک در نظر 
گرفت كه بر اندیشه و رفتار اعضاي یک سازمان 
یا یک كشور اثر مي گذارد. با این تعریف مي  توان 
گفت كه فرهنگ راهبردي در نبود یک قانون یا 
 دستورالعمل صریح، رفتارها را هدایت مي  كند. 
به عبارت دیگر كامیابي یا شکست سازمان ها را 

باید در فرهنگ آنها جست وجو كرد.
وجود یک فرهنگ راهبردي مناسب در ادارات 
مي توانللد باعث بهبود در عملکرد و اثربخشللي 
كاركنان شللده و در نتیجه كارآیي سازمان ها را 
نیز باال ببرد. اشاعه فرهنگ مشاركتي و همکاري 
 جمعي در حل مشللکالت و بهبود روابط كاري 
از جمله الزامات فرهنگ راهبردي درست است. 
در سللاختار مدیریت كشورهاي توسعه یافته اي 
مانند ژاپن و آلمان، اصولي مانند ضابطه گرایي و 
انضباط كاري به عنوان یک باور فرهنگي پذیرفته 
شده است. همچنین اتحاد و یکپارچگي وظایف 
و حوزه هاي كاري در سللاختار كالن این قبیل 

كشورها به وضوح دیده مي شود.
در سللاختار اداري و مدیریتي ایران، فرهنگ 
راهبردي درست، آنچنان كه بایسته است، وجود 
ندارد. فقدان بللاور و روحیه قانون مداري، عدم 
شفافیت در نظام اداري و پاسخگو نبودن دولت 
در مقابل مردم و نهادهاي نظارتي، پایین بودن 
سطح فرهنگ كار و تالش در نظام اداري، عدم 
حساسیت به وقت و زمان ، بها ندادن به یادگیري 
و آموزش، فقدان اندیشلله و خردورزي در نظام 
اداري، عللدم حمایت از نللوآوري و ابتکار عمل 
و… از جلوه هاي فرهنگ راهبردي نادرست میان 
ایرانیان است. همچنین فقدان نگرش استراتژیک 
و حاكمیت تفکر جزئي نگر از موانع كارآمدي نظام 
مدیریتي كشللور به حساب مي آید. به طور كلي 
وجود آسیب هاي فرهنگ سیاسي و راهبردي در 
نظام اداري، موجبات حاكمیت فرهنگ محدود 
و تبعي را فراهم نموده اسللت و به همین دلیل 
ادارات در ایران از اثربخشللي سازماني مطلوبي 

برخوردار نیستند.

 راهکار هاي اصالح و تحول
نظام اداري کشور

جهت اصالح و تحول در نظام اداري و مدیریتي 
كشور راهکارهاي زیر پیشنهاد مي شود.

از  مدیریت�ي  ام�ور  جدا س�ازي   -1
وابستگي هاي سیاسي

همان طور كه گفته شللد یکي از چالش هاي 
مدیریتي كشور، سیاست زدگي است كه تبعات 
منفي بسیاري براي كشور دارد. به منظور كاستن 
از اثرات منفي سیاسللت  زدگي الزم است امور 
مدیریتي از وابسللتگي هاي سیاسي جدا شود 
و سعي شللود در كنار انتصابات سیاسي، اصل 

شایسللته محوري هم رعایت گردد. همچنین 
تقویللت احزاب سللازمان یافته و قدرتمند باید 
مللورد توجه جدي نظللام سیاسللي و فعاالن 
سیاسللي قرار گیرد؛ چرا كه در طول تاریخ بعد 
از انقالب، به دلیل نبود احزاب سللازمان یافته، 
افللراد به صورت مسللتقل وارد كارزار انتخاباتي 
شده و همواره برنده انتخابات، پس از پیروزي، 
سللعي در جذب و به كارگیللري افراد همفکر، 
اطرافیان و فعاالن ستادهاي انتخاباتي خویش 
نموده است. هم چنین در این زمینه الزم است 
تا در سازمان هایي كه مسئولیت ارائه خدمات 
تخصصللي به مردم و كشللور را برعهده دارند، 
همواره معیارهاي حرفه  اي بر معیارهاي سیاسي 
در انتصابات برتري داشللته باشد. براي این كار 
الزم اسللت تا هویت حرفه  اي كارشناسان این 
سازمان ها )مانند وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت 
امورخارجه، وزارت اطالعات، سازمان حفاظت 
از محیط زیست، وزارت بهداشت و…( تقویت 
شللده و از سوي سیاستگذاران ارشد و انتخابي 

كشور به رسمیت شناخته شود.
2- توجه به الگوي حکمراني خوب

شللاید بتوان بهتریللن راهکار جهللت بهبود 
نظام مدیریتي كشللور را در پیاده سازي الگوي 
حکمراني خللوب خالصه نمود. مدل حکمراني 
خوب، نحللوه حکمراني و كیفیللت رابطه بین 
شهروندان و حکومت را نشان مي دهد. این نظریه 
بر دخالت منطقي دولت و نقش تسهیل  گري و 
هماهنگ كنندگي آن تأكید دارد. در یک تعریف 
كلي، حکمراني خوب را مدیریت اثربخش منابع 
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اجتماعي و اقتصادي یک كشور مي  دانند، به طوري 
كه چنین مدیریتي شفاف، پاسخگو، مشاركت جو 
و باز باشد. شاخص هاي متعددي از سوي محققان 
مختلف براي حکمراني خوب مطرح شده است كه 
از مهم ترین آنها مي  توان به مشاركت، حاكمیت 
قانون، شفافیت، مسئولیت پذیري، اجماع سازي، 
عدالت و انصاف، كارایي و اثربخشي و پاسخگویي 

اشاره كرد.
به طور كلي، حکمراني خوب با مرتب ساختن 
نظام اداري و مدیریتي بر مبناي ساختارهاي پویا و 
ضابطه مند، تبیین استراتژي دقیق در عرصه  هاي 
مختلف، فرهنگ سازماني مترقي و بهره گیري از 
نیروهاي شایسته و الیق در ایجاد اعتماد عمومي 
و افزایش مشروعیت و ثبات براي نظام سیاسي 

نقش موثري دارد.
و  الکترونی�ک  دول�ت  توس�عه   -3

هوشمندسازي نظام اداري
هدف از استقرار و توسعه دولت الکترونیک و 
هوشمندسللازي نظام اداري این است كه مردم 
بتوانند به سهولت، حداكثر فعالیت ها و خدمات 
مورد نیاز را از طریللق درگاه الکترونیکي انجام 
دهند. دولت الکترونیک با تسریع ارائه خدمات 
به شهروندان، پاسخگوتركردن كارگزاران دولتي، 
شفاف سازي اطالعات، كاهش فاصله میان مردم 
و دولتمردان، مشاركت اثربخش  تر شهروندان در 
فرآیند تصمیم  گیري، گسترش عدالت اجتماعي 
از طریق فرصت هاي برابر افراد براي دسترسي به 
اطالعات نقش موثري در كاهش فساد و افزایش 
كارآمدي سیستم مدیریتي كشور دارد. بنابراین 

هرچه خدمات دولت الکترونیک مناسللب  تر و 
راضي كننده  تر باشد، شهروندان اعتماد بیشتري 

به دولت خواهند داشت.
4- استانداردسازي خدمات اداري

با تدوین و اجراي اسللتانداردهاي خدمات، از 
یک سللو وظایف و تعهدات دستگاه هاي اداري با 
مردم و خدمت گیرندگانشللان مشخص مي شود 
و از سللوي دیگر مللردم مي تواننللد از حقوق و 
وظایفشللان در این رابطه مطلع شوند. با تدوین 
و اطالع رسللاني اسللتانداردهاي خدمات، مردم 
مي توانند عملکرد واحدهللاي خدمت دهنده را 
براساس آن استانداردها، سنجش و ارزیابي كنند. 
بدیهي است این نوع سنجش و ارزیابي از صحت 
بیشتري برخوردار بوده و صرفاً بر اساس تصور و 
برداشت هاي آرماني و غیرواقعي صورت نمي پذیرد. 
بدیهي اسللت استانداردسللازي خدمات، زمینه 
افزایش سللالمت و كاهش فساد اداري را فراهم 
مي آورند. توجه به اسللتانداردها به منزله رعایت 
حداقل ها در فضایي شللفاف بللوده و فعالیت در 
شرایط رقابتي، امکان توسعه خدمات و در نتیجه 

افزایش رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت.
5- کاهش نقش دولت و نهادهاي حاکمیتي 

در اقتصاد و کوچک سازي آن
نظام هاي اقتصادي و سللاخت اقتصادي 
دولت هللا از عوامللل تاثیرگللذار بللر نظام 
اداري اسللت. از میللزان دخالت دولت ها در 
فعالیت هاي اقتصادي و روش تامین منابع 
و درآمللد دولت هللا و تک محصولي بودن یا 
چندمحصولي بللودن اقتصللاد، همه و همه 
شللرایط متفاوتي براي نظام اداري به وجود 
مي آورد. در اقتصادهاي آزاد، دولت ها حداقل 
دخالت را در امور اقتصادي دارند و نظام هاي 
اداري را تنها براي جهت تسللهیل فعالیت 
سایر بخش ها طراحي مي كنند و چون منابع 
درآمللدي خود را از محل مالیات و عوارض 
تامین مي  كنند، به جامعه و مالیات دهندگان 
پاسللخگوتر هستند. اما در اقتصادهاي تک 
محصولي مانند نفللت، دولت و نظام اداري 
خود را در قبال شهروندان پاسخگو نمي داند. 
نظللام اداري اینگونه دولت ها، خود را رقیب 
بخش خصوصي مي داند و در خدمت دهي 
به مللردم و بخش خصوصي ِخساسللت و 
حتي محدودیت اعمال مي  كند. شکل  گیري 
 رانت و فسللاد از چالش هاي بللارز اینگونه 
دولت ها است.بنابراین مهم ترین مشکل كشورها 
با دولت بزرگ، انحصاري بودن بیشتر خدمات و 
عدم وجود رقابت ارائه آنهاست كه عامل مهمي 
در افت كیفیت خدمات نظام اداري محسللوب 
مي شود. با كوچک سازي دولت و افزایش نقش 
مردم و ارائه خدمات به وسیله بخش هاي مختلف 
و ایجللاد رقابت بین آنها كیفیللت خدمات نیز 

افزایش مي یابد.

6- تدوین قانون پاسخگویي عمومي در 
نظام اداري

یکي از ضعف هاي نظام اداري كشور، نبود قانون 
پاسخگویي عمومي است. اگر چنین قانوني تدوین 
و تصویب شود، بي تردید در افزایش پاسخگویي 
ادارات و سللازمان ها به شهروندان موثر خواهد 
بللود. در این قانون، باید نوع پاسللخگویي، ابزار 
پاسللخگویي و سللاز و كارهاي برخللورد با عدم 

پاسخگویي تشریح شود.
7- تقویت آموزه هاي اخالقي و دیني در 

نظام اداري کشور
چنانچه شللرایط زیر فراهم شوند، آموزه هاي 
دیني كشللور، كه در قرآن، نهج البالغه و سایر 
منابع اسللالمي به چشللم مي خورند، به یکي از 
اركان كارآمدي و پاسللخگویي در نظام اداري و 

پیشگیري از فساد تبدیل مي شوند.
 افرادي كه امروزه در جامعه ما آموزه هاي دیني 

را ترویج مي كنند خود عامل به آنها باشند؛ 
 از فنون و ابزاري بهره بگیریم كه بتوانند باور 
به وظیفه شناسي و وجدان كاري و دوري از فساد 

را در اذهان افراد شکل دهند؛ 
 عالمان دیني به نقش كلیدي خود در اصالح 

جامعه یقین داشته باشند؛ 
 مدیرانللي كه از قشللر روحاني اند به عملکرد 
سازماني و فردي خود حساسیت بیشتري نشان 

دهند؛ 

  نتیجه گیري
شلللواهد تاریخي و تجربي نشللان مي  دهد 
كه نظلللام مدیریتي ایللران از یک چارچوب 
منطقي و مدرن تبعیت ننموده است. سلیطره 
نظام سیاسللي بللر نظللام اداري و جانبداري 
 حزبللي بله موازات گسللترش فسللاد اداري، 
سوء مدیریت گسترده و فرهنگ راهبردي ضعیف 
از مشخصه هاي بلارز نظلام اداري ایران در حال 
حاضر است. این نظام ناكارآمد اداري و مدیریتي 
كلله در وهللله اول، میراث نگاه هاي نادرسللت 
گذشته و پس از آن، غفلت در دوره فعلي است، 
نقش بسیار مهمي در ایجاد نارضایتي در اقشار 
مختلف مردم داشته است. شاید بتوان ادعا كرد 
كه هم اكنون، ناكارآمدي نظام مدیریتي كشور 
بیشتر از تحریم هاي نفتي و اقتصادي آمریکا، 
اقتصاد و جامعه ایران را زمین گیر كرده اسللت. 
به نظر مي رسد پیروي از الگوي حکمراني خوب 
متناسللب با فرهنگ بومي كشور، هوشمندي 
نظللام اداري و اجراي كامل قانون دسترسللي 
ازاد بلله اطالعات و تدوین قانون پاسللخگویي 
عمومي، كوچک سازي و چابک سازي و كاهش 
تصدي گري دولت در اقتصاد و ترویج فرهنگ 
و آموزه هللاي اخالقي و دیني در جامعه و نظام 
اداري كشللور بتواند نقش موثللري در بهبود و 

ارتقاي ساختار مدیریتي كشور ایفا كند.



اصالح اداری 
 مبتنی بر 

حاکمیت عمومی
دکتر فرج اهلل رهنورد

وقتللی از نظللام اداری صحبت می كنیللم منظور 
سیسللتمی اسللت كه همچون تمام سیسللتم های 
دیگر دارای عناصر درون زا، فرآیند برون زا و سللازوكار 
بازخور است و مثل تمام سیستم های دیگر می تواند 
درون داد هللای قابل قبول و یا غیرقابل قبولی داشللته 
باشد و فرآیندهای آن از تغییرات محیطی تأثیر بپذیرد 
و به تبع آن برون داد های غیرقابل قبولی شکل بگیرد. 
بنابراین در بحثی كه از اصالح اداری صحبت می كنیم 
به نحوی می پذیریم نظام اداری برون داد های غیرقابل 
قبولی تولید می كند كه نیازمند اصالح است. این از نگاه 
سیستم ها به موضوع از نظر اینکه این نظام اداری دارای 
چه عناصری است تقریبا می توانیم بگوییم اختالف نظر 
قابللل توجهی وجود دارد. اگللر بخواهیم اصالحیه ای 
انجام بدهیم از كجا باید شللروع كنیم. مثال به شکل 
سنتی در كشور خود ما نظام اداری را به چهار مقوله 
تشکیالت قوانین و مقررات و نیروی انسانی و روش ها 
تقسیم كرده اند. اگر با نگاه مدل های شناخته شده در 
نظر بگیریم. می توانیم نظام اداری را در قالب ۷ عنصر 
تعریف كنیم. از ساختار های اداری گرفته تا خط مشی ها 
و سیسللتم های اداری و فرهنگ اداری و فناوری ها و 
كاركنان و بخش های مدیریتی كه در این سیستم وجود 
دارد. به طور طبیعی وقتی با نگاه سیستمی از اصالح 
اداری صحبت می كنیم باید توجه داشته باشیم اگر هر 
یک از این عناصر دچار مسأله شود و مشکل آفرین باشد 
اثر سللو خود را روی سایر عناصر می گذارد. و این در 
مجموع در دراز مدت می تواند نظام اداری را به سمت 
كارآمدی و اثر بخشی و یا ناكارآمدی سوق بدهد. یادمان 
نرود كه نظام اداری خود زیر نظامی اسللت كه از یک 
نظام فراگیرتری به نام نظام حاكمیتی تأثیری عمیق 
در الگو های مدیریتی هر كشوری می پذیرد. اگر نظام 
حاكمیتی را در قالب سه نظام كالن سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی تقسیم كنیم می توانیم بگوییم نظام سیاسی 
بیشتر خط مشی تعیین می كند و نظام ادرای به اجرای 
خط مشی می پردازد همینطور در مورد سایر نظام ها نیز 
می توانیم ارتباطات را تعریف كنیم ولی از بین این سه 
نظام به نظر می رسد نظام سیاسی بیشتر مورد توجه 
قرار گرفته است و در ارتباط با نظام اداری وقتی این 
نظام را به عنوان زیرسیستمی از نظام سیاسی تعریف 

می كنند یعنی نظام سیاسی خود را در نظام اداری باز 
تعریف می كند به عبارتی اگر در كشور در حوزه نظام 
اداری با مشللکالتی روبه رو هستیم می توانیم نگاهی 
به نظام سیاسللی بیندازیم و ببینیم آیا نظام سیاسی 
كارآمللدی وجود دارد كه تأثیر مثبت بگللذارد یا نه! 
كارآمدی نظام سیاسی می تواند ناكارآمدی هایی داشته 
باشد و به تبع آن خود را در نظام اداری بازتعریف كند. 
به همین دلیل تحقیقاتی درباره رابطه بین نظام سیاسی 
و نظام اداری صورت گرفته است. این تحقیقات نشان 
می دهد نظام سیاسللی نمی تواند بدون داشتن نظام 
بوروكراسی مدرن به سطح باالی توسعه یافتگی دست 
پیدا كند. چرا؟ چون می گویند نظام اداری ابزار توسعه 
است. چه توسعه اقتصادی و چه توسعه سیاسی و چه 
توسعه اجتماعی. از طرفی تحقیقات دیگری صورت 
گرفته است و نشان می دهد اگر نظام اداری كارآمد و 
پیشرفته باشد خود می تواند در نقش بازدارنده ظاهر 
شود. اگر بخواهیم توصیفی كلی از نظام اداری خود در 
ایران داشته باشیم باید گفت بعد از پیروزی انقالب و از 
زمانی كه تحقیقات در این حوزه شروع شد نظام اداری 
همان طور كه یادآور شللدم به عنوان زیر سیستمی از 
سللاختار حکومتی ایران در نظر گرفته شد. این نظام 
دارای تشکیالت خاص خود است. ۱8 وزارتخانه داریم 
كه در حقیقت نقش صدر نظام اداری ما را ایفا می كنند. 
و تعدادی دستگاه های ستادی كه زیر نظر رئیس جمهور 
است. بنابراین وقتی از ناكارآمدی صحبت می كنیم باید 
همه این مجموعه را با هم ببینیم و بررسی كنیم. به 
خاطر دارم از سال ۱38۰ و از زمانی كه مرحوم دكتر 
هومللن در قالب یک تحقیقی در سللال ۱38۰ یک 
نظرسنجی انجام داد برخی از ویژگی هایی كه امروز در 
رابطه با آن صحبت می شود آن روز شناسایی شد. بعد 
از گذشت یک دهه برخی از این ویژگی ها هنوز اعتبار 
خود را حفظ كرده اند و باید گفت در مورد نظام اداری با 
مسائل و مشکالتی جدی روبه رو هستیم. تحقیقات اخیر 
از مجموعه مباحث مطرح شده و مقاالت موجود نشان 
می دهد علی رغم اجرای سیاست های خصوصی سازی 
گسترش بی رویه بخش دولتی هنوز وجود دارد. وجود 
قوانین متعدد و شکل گیری پدیده پیش مقرراتی به 
معنای اینکه قوانین و مقرراتی كه نظام سیاسی وضع 

می كند و یا در درون نظام سیاسی و اداری با رویکرد 
اجرای قوانین وضع می شود بیش از نیاز طبیعی است 
و یللا درصد قابل توجهی از بوروكرات های خودمان را 
می بینیم كه به دنبال حفظ منافع شخصی خود هستند 
تا دنبال كردن مصالح عمومی و غلو كردن در عملکرد ها 
و بحث وجود بروكراسی بازدارنده در خط مشی ها كه 
نمی تواند ابزار مناسبی برای اجرای خط مشی ها باشد. 
زبان حاكمیت قانون بیشللتر در حوزه ای كه تخصص 
داریم تضعیف می شود و ما این اتفاق را در حوزه های 
دیگر نیز می بینیم. فرهنگ اداری ناسازگار در این حوزه 
وجود دارد كم توجهی به شایسللته ساالری. تمركز و 
بحران تمركزگرایی برخی پیامد هللای خود را دارد و 
پیش بینی هایی وجللود دارد كه اگر ما با همین نگاه 
تمركز گرایانه حركت كنیم این احتمال وجود دارد كه 
در آینده نه چندان دور با بحران روبه رو شویم. پایین 
بودن انگیزه كاركنان و سوءمدیریت و عدم كنترل فساد 
اداری و مشکل صندوق های بازنشستگی و بیمه و پایین 
بودن ساعت كار مفید و تکیه بر نظرگاه های شخصی 
و مانند اینها نمونه ای اسللت از نتایج تحقیقات كشور 
در حوزه دانشللگاهی كه به طور خالصه عنوان كردم. 
می خواهیم نشان بدهیم كه وقتی به معنای واقعی كلمه 
از اصالح نظام اداری صحبت می كنیم. باید موضوع را 
جدی تلقی بکنیم چرا كه با این نظام اداری نمی توانیم 
به مطالبات مردم پاسخ بدهیم. من و شما نیز بخشی 
از همین مردم هستیم كه ممکن است با دستگاه های 

اداری در ارتباط باشیم.
واقعیت این اسللت كه اثر بخشللی دولت در طول 
سال های مختلف افزایش چندانی نداشته است و حالتی 
باثبات وجود دارد كه نشان می دهد این اثر بخشی در 
خوش بینانه ترین حالت زیر متوسط است و یا از نظر 
شاخص های سنجش اثربخشی و یا حاكمیت قانون 
وضعیت نامساعدی پیدا كرده ایم. در خوش بینانه ترین 
حالت از ۱۰۰ امتیاز زیر 3۰ نمره می گیریم. در كنترل 
فساد شیب نزولی پیدا كرده ایم در طول زمان در برخی 
از مواقع موضللوع را جدی گرفته ایم و باز رها كرده و 
در این حوزه با مشللکل جدی روبلله رو بودیم. ارتباط 
عمودی زوجی به این معنا است كه مدیران در رابطه 
با اداره سازمان های خود مجموعه خود را به خودی و 
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غیرخودی تقسللیم می كنند. به خودی ها امتیاز داده 
می شود و ویژگی هایی در نظر گرفته می شود كه باعث 
نارضایتی غیرخودی ها است. و در طول زمان عدالت 
سازمانی خدشه دار می شود. بوروكراسی كه وجود دارد 
بیشللتر در نقش بوروكراسللی محافظ ظاهر می شود 
معموال در توصیف بروكراسی محافظ گفته می شود 
دو نقش در بروكراسی ایفا می شود از یک طرف باید 
حافظ و نگهبان ایدئولوژی پذیرفته شللده باشند و از 
طرف دیگر باید به انجام وظایف محوله بپردازند وقتی 
در كشور ما از تخصص و تعهد صحبت می شود به این 
معنا است. اگر در بخش دولتی به الگوی تغییر مدیران 
نگاه كنیم نظریه كبوتران دور حرم می گوید این الگو 
مشابه حركت كبوتران دور حرم است كه وقتی شما 
وارد می شللوید كبوتران بلند می شوند ولی در جای 
دیگری دور آن حرم می نشللینند یعنی جابه جایی از 
نظام شایسته ساالری تبعیت نمی كند و ارتباطات و 

روابطی وجود دارند. 

 مدیریت توسعه
الگوی شباهت های منطقی باعث شده است تقریبا 
از نظر وضعیت مشابهی در تعداد وزارتخانه ها برخوردار 
باشللند به غیر از افغانستان كه وضعیت خاص خود را 
دارد. این مقدمه برای این است كه بگوییم چرا صحبت 
از اصالح نظام اداری به میان آمده است. هر چند كه 
سازمان اداری و استخدامی كشور به عنوان یک نهاد 
متولی كار اداری احیا شده است و از این نظر باید این 
موضوع را به فال نیک گرفت و خوشحال باشیم كه با 
هدایت كارآمد و اثر بخشی كه انجام می دهد می توان 
اقدامات اصالحی قابل توجهی داشت. هدف از اصالح 
گوناگون اسللت در بعضی از این مللوارد كه ما باید با 
چه جهت گیری اصالحات را دنبال كنیم باید گفت 
از نگاه مدیریتی باید به دنبال كارآمدی و اثر بخشی 
باشللیم ولی نگاههای دیگری نیز وجود دارد یکی از 
آن نگاه ها بحث تجددگرایی اسللت كه نگاه متفاوتی 
نسللبت به اصالح دارد و عقیده دارد ما باید از سللنت 
حركت بکنیم و به سمت مدرنیته برویم. تقابل سنت و 
مدرنیته در بسیاری از كشورها از جمله در ایران وجود 
دارد و این نگاه مخالفان و طرفدارانی دارد. این مطالب 
از این رو مطرح می شللود كه شاید دیگران نگاه من و 
شما را در اصالحات نداشته باشند و این بحث ها باید 
صورت بگیرد و همگرایی به وجود بیاید با نگاه توسعه 
نیز گفته می شود اگر ابزار اداری خود را اصالح نکنیم 
نمی توانیم با ابزار ناكارآمد در وجوه مختلف به توسعه 
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه بپردازیم. و این 
اصالح به این معنا خواهد بود كه ما ظرفیت های نهادی 
خود را ارتقا بدهیم. دو واژه وجود دارد كه ممکن است 
برخی جابه جا استفاده كنند یکی مدیریت توسعه است 
و دیگری توسعه مدیریت. بحث مدیریت توسعه به این 
معنا است كه ما باید بتوانیم نظام اداری كارآمدی ایجاد 
كنیم كه بتواند در ایجاد خط مشی های توسعه كارآمد 
ظاهر شود و در توسعه مدیریت خود این ابزار نیازمند 
بهبود است بنابراین اگر خود ابزار ناكارآمد باشد شما 
چگونه می خواهید برنامه های توسعه ای خود را دنبال 
كنید. برخی مدیرت توسللعه را متللرادف با مدیریت 
دولتی می گیرند. و برخی كمی تفاوت قائل هستند كه 
از این نظر موضوع قابل بحث است. نظریه های مختلفی 

مطرح است. اقتصاددان ها بیشتر با این نظریه ها سر وكار 
دارند. در نظام اداری بیشتر وجه قالب نظریه نوسازی و 

نوگرایی مطرح است.
با نگاه ظرفیت سازی نیز بحث توسعه امروزه مطرح 
شده است ظرفیت سازی به این معنا است كه هر دولتی 
در هر كشوری موظف است وظایفی را برعهده بگیرد و 
انجام بدهد. آنجایی كه ما نتوانیم به عنوان دولت از انجام 
وظایف خودبرآییم از اصطالحی با عنوان دولت شکننده 
حرف زده می شللود. یک دهه است كه این مبحث به 
شاخصی برای سنجش كشللورهای مختلف تبدیل 
شده است. شاخص معروف گود گاورمنس كه بسیار 
سر و صدا كرد امروز یک قدم عقبتر از شاخص دولت 
شکننده قرار دارد. دولت شکننده به این معنی است 
كه اگر دولتی نتواند از عهده انجام وظایف اساسی خود 
بر بیاید طبیعی است كه به دولتی شکننده تبدیل شود 
كه در اثر فشارهای مختلف به مرحله فروپاشی می رسد. 

 شاخص ها
با شللاخص هایی كه انتخاب شده است كشورها را 
به طور ساالنه بر این مبنا ارزشیابی می كنند. در بعد 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسللی و انسللجام برای هر 
كشوری سه مولفه در نظر گرفته شده است و برای هر 
كدام از این مولفه ها یک تعداد شللاخص تعریف شده 
است. در بعد اجتماعی یک مولفه مهاجران و آوارگان 
است. یعنی اگر آوارگانی به این سرزمین سرازیر شوند 
این كشللور قادر به مدیریت آنها خواهد بود یا نه؟! و 
از ظرفیت الزم برای مقابله با فشللارهای جمعیتی از 
جمله بیکاری و... برخوردار است یا نه به میزانی كه از 
این ظرفیت ها برخوردار باشد می توان گفت از حالت 
دولت شکننده خارج می شویم و به سمت دولت باثبات 

حركت می كنیم. 
اگر در این مسیر حركت نکنیم و نظام اداری خود را 
اصالح و تقویت نکنیم به سمت دولت شکننده حركت 
خواهیم كرد. این هشداری برای ما است تا بحث اصالح 
نظام اداری را جدی تر دنبال كنیم. در طول سللالیان 
مختلف كه من از سال ۲۰۰6 تا ۲۰۱۷ نگاه می كردم 
تفاوت قابل مالحظه ای رخ نداده اسللت و ما حتی در 
برخی از مقاطع به جای حركت به سللمت اصالح به 

وضعیتی بدتر رسیده ایم. 
در رابطه با اصالح نظام اداری می توانیم الگو ها و یا 
دیدمان های مدیریتی مختلفی را به عنوان مبنا قرار 
بدهیم. باید از خودمان بپرسیم امروز سازمان اداری و 
استخدامی كشور كه خود را متولی نظام اداری ایران 
می داند با كدامیک از این دیدمان ها اصالحات را دنبال 
می كند؟! دیدمانی به نام پابلیک انداستیشن اداره امور 
عمومی سللنتی یوپابلیک منجمنت و یا پابلیک ولیو 
منجمنت این كار را انجام می دهد. در سال های گذشته 
وجه قالب بیشتر یوپابلیک منیجمنت بود. نظام اداری 
با این نگاه دنبال شده است. می توانیم این دیدمان ها را 
از نظر مبانی نظری با هم مقایسه كنیم كه در دیدمان 
اداره امور سنتی بیشتر نظریات علوم سیاسی به كار 
گرفته می شود در مدیریت دولتی نوین بیشتر نظریات 
علوم اقتصادی و در نظریات مدیریت ارزش های همگانی 
در زمینه دموكراسی و درمدیریت ارزش های متعالی 
نظریه اخالقی مطرح است. چون موضوع من در مورد 
حاكمیت عمومی است سوال كلیدی تر این است كه 

دیده مان های توضیح داده شللده در پشت آنها از چه 
الگوی حاكمیتی دفاع می شللود؟ یکی از آن الگو های 
حاكمیتی حاكمیت عمومی است پابلیک گاورلنس 
كه طرفداران آن در كشورهای مختلف بیشتر می شود. 
اگر گاورلنس را به معنای الگو و كاربرد و اعمال قواعد 
در یک سطح تعریف كنیم كه می تواند سطح جهانی 
باشد یا سازمانی و یا ملی در همه جا این تعریف واحد 
وجود دارد. باید از خودمان بپرسیم در كشورداری خود 
از چه الگوی حاكمیتی استفاده می كنیم و به تبع آن 
چه نوع الگوی مدیریتی متناسبی با آن الگوی حاكمیتی 
را داریم. فرض بگیریم در تفکر حاكمیت سللنتی كه 
وجود دارد وظیفه دولت كنترل فساد است. می گوییم 
مکانیزم هایی می اندیشیم و قوانینی وضع می كنیم و 
زندانللی می كنیم و تنبیه می كنیم و چنین اقداماتی 
را در نظر می گیریم و وظیفه خود را در مورد كنترل 
فساد انجام می دهیم. در حاكمیت عمومی این طور نگاه 
نمی كنند بلکه گفته می شود كاری می كنیم تا مردم 
به سمت سللالمت اداری حركت كنند از رشوه دادن 
اجتناب كننللد و... اینجا نوع جدیدی از وظایف برای 
دولت تعریف می شود. با نگاه سنتی وظیفه شهرداری 
این است كه نظافت شهر را بر عهده بگیرد. شهرداری 
می گوید من به وظیفه خودم عمل كردم و سطل های 
زباله را پیش بینی كردم و سیستم حمل و نقلی برای 
جابه جایی سطل ها در نظر گرفته ام و... با نگاه حاكمیتی 
گفته می شود این كافی نیست چه كاری انجام بدهیم 
كه مردم آشغال نریزند. بنابراین وظایفی كه اینجا به 

دولت تحمیل می شود بسیار متفاوت خواهد بود. 

 کیفیت و حاکمیت 
امروز برای حاكمیللت عمومی مدل های مختلفی 
وجود دارد ولی معروف ترین مدل ارائه شللده از طرف 
آقای هوارد الوتر اسللت. او حاكمیت عمومی را در دو 
بعد تعریف می كند. یکی در بعد كیفیت زندگی مردم و 
دیگری در بعد اصول حاكمیتی. در بعد كیفیت زندگی 
مردم به این معنا تعریف عملیاتی می كند كه می گوید 
نظام اداری كارآمد نظامی خواهد بود كه بتواند كیفیت 
زندگی مردم را ارتقا بدهد. یعنی من نمی توانم بگویم 
نظام اداری با شللاخص هایی تعریف شود كه ممکن 
است این شاخص ها كیفیت زندگی مردم را ارتقا ندهد 
ولی از نظر من مدیر اداری شاخص هایی مناسب است. 
مثل نظام پیشنهادات و آن را شاخصی از اصالح نظام 
اداری در نظر بگیریم و بگوییم ما به ازای این در ارتقای 
كیفیت زندگی مردم كجاست؟ اگر واقعا نقش آفرینی 
ندارد الگوی حاكمیت عمومی آن را نمی پذیرد. كیفیت 
زندگی چگونه تعریف می شود گفته می شود مردم در 
طللول زمان محیط زندگللی قابل قبولی پیدا كنند و 
خدمات بهداشللتی بهتری نسبت به گذشته دریافت 
كنند و خدمات رفاهی و اجتماعی و خدمات امنیت 
اجتماعی و خدمات آموزشی و... از اینجا می فهمیم كه 
نظام اداری كارآمد اسللت یا نه؟! ما مشابه این واژه را 
در مدیریت سللازمان ها داریم و می توان شاخص های 
مشابهی تعریف كرد و به راحتی آن را سنجید. اصول 
نظام حاكمیتی در كنار آن از شفافیت حرف می زند 
و می گوید نظام اداری كارآمد باید بتواند سازوكار های 
شللفافیت را به كار بگیرد. در كنار آن ساز و كار های 
شراكت در بخش غیردولتی و خصوصی است كه در 



بحث های پی بی پی و مانند اینها مطرح شده است. چقدر 
در مسیر پایداری حركت می كند؟ چقدر محیط زیست 
را رعایت می كند؟! چقدر منصفانه و عادالنه و صادقانه 
با مشتریان خود رفتار می كند و مسائلی از این دست. 
بنابرایللن وقتی من این موضللوع را به عنوان موضوع 
بحث در این جلسه طرح می كنم به این معانی است. 
باید ببینیم اگر با این نگاه جلو برویم برنامه های اصالح 
اداری خودمان كه بعضا می بینیم عملکرد دستگاه های 
اجرایی ارزشیابی می شود چقدر هماهنگی دارد؟ و باید 
این همسویی را كنکاش كنیم و برخی از برنامه ها را با 

نگاه حاكمیتی اصالح و اجرا كنیم.

 ما و جهان
برای اینکه متوجه بشللویم عملکرد ایران در گذشته 
چقدر در این مسیر بوده است از اقداماتی كه در كشورهای 
مختلف دنیا با نگاه حاكمیت عمومی صورت می گیرد به 
صورت خالصه وار ذكر شللود. یکی از سازوكار هایی كه 
دنبال می شود بحث دولت باز است. دولت باز در چهار 
بعد داده های دولتی و قوانین منتشر شده حق دسترسی 
به اطالعات مشللاركت مدنی و سللاز و كار پیگیری به 
شکایت ها تعریف می شود. خوشبختانه در رابطه با بند دو 
اخیرا قانونی تصویب كرده ایم. قانون دسترسی مردم به 
اطالعات كه نشانگر این است كه حركت در مسیر دولت 
باز شروع شده است ولی اینکه تمامی این ابعاد به خوبی 
پوشش داده شده است یا نه مسأله ای دیگر است چابکی 
اداری مطرح می شللود كه در چهار بعد انعطاف پذیری 
واكنش گری و شایسته گری و سرعت طرح می شود كه 
خوشبختانه در سیاست های كلی نظام اداری كه از طرف 
رهبری ابالغ شده است به برخی از این ابعاد توجه ویژه 
شده است. بحث توسعه دولت الکترونیک خوشبختانه از 
دیرباز در كشور ما مورد توجه قرار گرفته است و در این 
زمینه مشکل چندانی نداریم اگر چه ممکن است سرعت 
ما قابل نقد باشد. ارزیابی عملکرد دولت مطرح می شود 
كه شاخص های جدیدی در این حوزه بحث می شود و 
كیفیت خدمات عمومی با نگاه حاكمیت عمومی طرح 
می شود و همینطور خدمات عمومی نوین یکی دیگر از 
اقداماتی است كه كشورهای مختلف با رویکرد حاكمیت 

عمومی دنبال می كنند.

 تجربه ایران و ارزیابی
درایران خوشبختانه بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
حتی اصالح نظام اداری در قانون اساسی مطرح شده 
و این نگاه از شروع كار با اقدامات اصالحی دیده شده 
است. در مراحل اولیه برخی از این اقدامات اصالحی با 
پاک سازی ها صورت گرفت. و به مرور نهادهای انقالبی 
شکل گرفت كه به موازات نظام اداری سنتی بتواند به 
مطالبات مردم پاسخ دهد. بحث اصالح نظام اداری چیز 
جدیدی نیست و همیشه بوده است. به یاد دارم سازمان 
نظام اداری و اسللتخدامی كشور سعی كرد در مركز 
پژوهش ها به شللکل علمی موضوع را از ابعاد مختلف 
آن مطالعه كند. من هم در ابتدای استخدام در مركز 
مطالعات و پژوهش های وقت به كار گرفته شدم. نتایج 
تحقیقاتی كه انجام شد و گزارش هایی كه وجود داشت 
بیش از 9۰ گزارش تهیه شده است كه متاسفانه این 
منابع در طول زمان از بین رفتند. و حافظه سازمانی 
ما در این حوزه پاک شده است. به هر شکل از دولت 

آقای هاشمی و آقای خاتمی كه در قالب برنامه های ۵ 
سللاله بحث توسعه و اصالح اداری مطرح شده بود به 
سللال های اخیر می رسیم در سال ۱389 برای اولین 
بار در رابطه با اصالح اداری سیاست های كلی در ۲6 

بند وضع می شود.
محور ارزش ها و ساختار و كاركرد جهت گیری كلی را 
كه در سیاست های كلی مطرح شده در نظر بگیریم و... 
از اینها می توانیم به سمت و سوی هدایت سیاست های 
كلی به نظام اداری برسیم. اگر اینها را خالصه كنیم 
می توانیم بگوییم اینها نشانگانی هستند كه از دیدگاه 
سیاسللتگذاران كالن به عنوان نشللانگان نظام اداری 
مطلوب تلقی می شوند. ویژگی های آنها را در نظر بگیرید 
می توانند راهنمای خوبی برای نظام اداری ما باشند. 
خوشبختانه در سیاست های كلی بحث حاكمیت خوب 
نیز مطرح است. یعنی بخش هایی از این سیاست های 

كلی مستقیما ناظر بر حاكمیت عمومی است.
اگللر نگاهی به برنامه های اصالحللی در دولت های 
پیشین داشته باشللیم می بینیم كه واژگان در طول 
زمان در حوزه های مختلف عوض می شللود و واژگان 
مناسبتری انتخاب می شود ولی از نظر محتوایی تغییر 
چندانی صورت نگرفته اسللت. هنوز مدیریت دولتی 
نوین وجه قالب را در اصالحات تمام این دولت ها دنبال 
می كند. من نمی گویم مدیریت دولتی نوین چیز بدی 
است نگاه دوستان هنوز بر این مدیریت دولتی نوین 
است.وقتی به برنامه های تفصیلی نگاه كنیم در سطح 
كلی برخی از این برنامه ها ناظر بر سیاست های كلی 
هسللتند و برخی از آنها بر مدیریت دولتی نوین ناظر 
هستند و برخی ناظر بر عملیاتی كردن قانون مدیریت 
خدمات كشوری هستند و قوانین دیگری مثل قانون 
بهبود فضای كسب وكار و مانند اینها كه مجموع آنها 

باید در قالب برنامه های تفضیلی تجمیع شوند.
سوال این است آیا ما می توانیم برنامه هایی را كه برای 
اصالح نظام اداری در نظر گرفته ایم به عنوان شاخص 
ارزشللیابی عملکرد اسللتفاده كنیم؟! در بحث تحول 
اداری بحث شبکه ای كه ایجاد كرده ایم اهمیت دارد. 
شبکه ای كه كامال متمركز است با محوریت سازمان 
اداری اسللتخدامی كشور چرا می گویم متمركز چون 
سازمان امور اداری و استخدامی كشور این بحث را دنبال 
می كنند و بقیه عناصر شبکه غیر از شورای عالی اداری 
كه آنجا هم باز ایده های سازمان امور اداری و استخدامی 
به تصویب می رسد بیشتر در نقش مجری دیده شده 
اند. در این شبکه شما جایگاهی برای نهادهای اداری 
عمومی و غیر دولتللی و بخش خصوصی نمی بینید 
كه در حاكمیت شبکه های نوین مطرح می شود. این 
می تواند هشللداری برای ما باشد و تا زمانی كه آنها را 
دخیل ندانیم و با نگاه دولتی شبکه را تعریف كرده و 
پیش ببریم ممکن است نگاه ما در طول زمان محدود 

شود و شبکه از كارآمدی الزم برخوردار نباشد.
نکته دیگر بحث ویژگی های حاكمیت عمومی است 
كه اشللاره كردم در سیاست های كلی بند هایی وجود 
دارند كه بند ۱6 و ۱۷ و ۱8 و ۱9 و سللایر بند هایی 
كه مالحظه می كنید و كامال با حاكمیت عمومی هم 
خوانی دارند محور قرار گرفته اند. سازمان امور اداری 
و استخدامی كشور و سایر دستگاه هایی كه در حوزه 
اصالح امور اداری كار می كنند چقدر برنامه های اصالح 
اداری خود را با سیاست های كلی هم سو كرده اند؟! در 

مقطعی در زمان دولت آقای محمود احمدی نژاد ستادی 
در سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت تشکیل شد و 
دبیرخانه خود را در مركز آموزش های مدیریت دولتی 
قرار دادند و قرار شد مطالعه شود و از نگاه باال به پایین 
یعنی شکست سیاست های كلی به برنامه های اصالحی 
دسللت پیدا كنیم هرچند كه آن اقدام در زمان خود 
بسیار مناسب بود و توانست به برخی از برنامه های نوین 
دست پیدا كند ولی دنبال نشد الزم است ما با مطالعات 
عمیقی در این حوزه وارد شویم مثال می زنم وقتی از 
شفاف سازی صحبت می كنیم سوال این است كه مركز 
آموزش مدیریت دولتی كه در مقطعی متولی بود به 
عنوان دبیرخانه و یا سازمان امور استخدامی توانسته اند 
مدل شفاف سازی نظام اداری را طراحی كنند. وقتی 
صحبت از نظام اداری الکترونیک می شود آیا توانسته 
اسللت مدلی طراحی كند؟ به یاد دارم در مقطعی كه 
كارگروه های تخصصی و تحقیقاتی كل گرفته بود اسم 
نمی برم یکی از اعضای هیات علمی كه در حوزه دولت 
الکترونیک ایران شللناخته شده است و در این حوزه 
معروف اسللت ریاست كارگروه را بر عهده داشت ولی 
نتیجه كاری كه ایشان انجام داد دولت الکترونیک بود 
نه نظام اداری الکترونیک! و نتوانسته بود بین این دو 
تمیز قائل شود. بحث حاكمیت عمومی امروز به این 
شکل مطرح می شود كه اگر در چرخه خط مشی نظام 
اداری را بلله مثابه چرخه ای مدیریتی در نظر بگیریم 
كه زیرمجموعه ای از این چرخه خط مشی است این 
چرخه خط مشی مدیریتی باید اصالح و كارآمد شود 
به این منظور مدل های زیادی مطرح شللده است از 
جمله مدل سی پی اف ای كه چگونگی اصالح یا بهبود 
مدیریتی را مطرح می كند. از این نظر ضرورت دارد در 
نگاه خود نسبت به اصالح نظام اداری بازنگری كنیم و 
با نگاه حاكمیت عمومی نیز نظام اداری را مورد بازنگری 
قرار بدهیم و ببینیم با این نگاه چه نوع شاخص هایی 
و چلله نوع اقدامات اصالحی را می توان تدوین كرد و 
در مجموع به این ترتیب به نیازها و خواسته های مردم 
واكنشی مناسب نشان بدهیم و واكنش ما دیر هنگام 
نباشد. ما در ابعاد مختلف جامعه نارضایتی های مردم 
را می بینیم باید بپذیریم ما مسئول بخشی از این عدم 
رضایت هستیم. باید در نظام اداری خود كارآمدتر ظاهر 
شویم. درجاهایی شاخص هایی را تعریف كرده ایم و با آن 
شاخص ها نمره بیست می گیریم در زمان آقای احمدی 
نژاد همین بحث اتفاق افتاد. مردم از دستگاه هایی كه 
در جشنواره شهید رجایی به آنها جایزه داده می شد 
ناراضی هستند. و جشنواره مدتی تعطیل شده بود و 
مجددا احیا شد. امروز هم همان خطر وجود دارد اگر 
ما با نگاه درون سازمانی و درون نظامی عملکرد دستگاه 
خود را اندازه بگیریم و از نگاه مردم وارد نشویم مشکل 

همین خواهد بود.
من اعتقاد دارم سنجش عملکرد دستگاه های اجرایی 
باید از بدنه دولتی خارج شللود شاید این مسأله برای 
كشللور ما كمی زود باشد ولی هیچ كسی نمی گوید 
ماست من ترش است اما باید به سمت ngoها برویم 
و آنها را متولی سنجش عملکرد دستگاه ها قرار بدهیم. 
آخرین توصیه من بحث ظرفیت سازی برای نظام اداری 
در ابعاد مختلف با رویکرد حاكمیت عمومی است كه 
ظرفیت های خودمان را ارتقا بدهیم تا پاسخگوی نظام 

اداری كارآمدی باشیم.
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از اخبللار و فضللای سیاسللی ایللن طور 
برمی آید كه نوسانات بازار ارز همانند سال 
قبل پیش قراول نوسانات بازارهای اقتصاد 
ایللران خواهد بللود. در واقع تمامی بازارها 
چشللم خواهنللد دوخت تا تغییللرات این 
بللازار را در تصمیمات خود لحاظ كنند. از 
زمللان روی كار آمدن ترامپ تا این لحظه 
سللناریوهایی كه برای اقتصاد ایران زمانی 

حالت بدبینانه داشللت، با گذشللت زمان 
حالللت واقع بینانه به خود گرفت. برخالف 
خوش بینی بسیاری از كارشناسان داخلی 
و جهانللی، آمریللکا از برجام خارج شللد. 
همین طور، برخالف امیدواری های این گروه 
از كارشناسان به وجود شکاف میان آمریکا 
و اروپا و در نتیجه ایستادگی اروپا در برابر 
آمریکا،  برجام اروپایی، به پوسته ظاهری 
از محتوا خالی، تبدیل شللده است. حلقه 
محاصره اقتصادی هر روز در حال تنگ تر 
شللدن است. باید منتظر ماند و دید درپی 
كنش و واكنش های سیاسی چه تحوالت 
جدیدی رقم خواهد. در هر صورت با همه 
موانعی كه بانک مركزی در سللال گذشته 

در برای كنترل منابع ورودی نقدینگی به 
بازار ارز برقرار كرد )از جمله كاهش سقف 
تراكنش بانکی، جمع آوری چک های رمزدار 
در گردش در بازار، سللاماندهی صرافی ها 
و...(، ولللی تحللوالت فروردین ماه نشللان 
می دهد بازار ارز در مقابل اخبار سیاسللی 
بسته به وزن خبر می تواند شکننده باشد و 

پتانسیل های جهش را در خود دارد. 
دالر در روزهللای ابتدای سللال 98 روند 
افزایشی داشللت، ولی از اواسط تعطیالت 
قیمت دالر با ثبات بیشللتری روبه رو شد. 
بللا این حال، آنچه در تعطیالت 98 تفاوت 
عمده ای با سال های گذشته داشت، رفتار 

بازارساز ارزی بود.

علی پاالر
عضو هیأت تحریریه

بازار ارز، راهبر بازارها
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بنابر گزارشات،بازارساز ارزی پس از آنکه 
در روزهللای ابتدایی سللال جدید بر حفظ 
كانال ۱۲ هزار تومانی تاكید داشت، از روز 8 
فروردین سیاست فعاالنه تری را در بازار در 
پیش گرفت و همین عامل موجب شد كه 
آربیتراژ قیمتی بین بازار آزاد و صرافی های 
بانکی كاهش پیدا كنللد و دالر برابر نزول 

به زیر مرز ۱3 هزار تومانی مقاومت كند.
پس از آنکه آمریکا سللپاه را در لیسللت 
گروه های تروریسللتی قرار داد؛ موج بعدی 
رشللد دالر در فروردین مللاه كلید خورد و 
قیمللت دالر تا مللرز ۱4۵۰۰ تومان پیش 
روی كللرد ولی مجددا بلله كانال ۱3 هزار 
تومان بازگشت. عامل مهم دیگر در كه در 

آن روزها نقش مهمی در افزایش قیمت دالر 
داشت، رشد نرخ حواله درهم بود. افزایش 
نرخ حواله درهم تا آستانه مرز 4 هزار تومانی 
ارزش دالر در بازار داخلی را می توانست در 
حوالی محدوده ۱4 هزار و 6۰۰ تومانی قرار 
دهللد. به نقل از خبرگزاری فارس به دلیل 
اینکه تقاضاهای عمده  با نرخ های پیشنهادی 
باالیی برای خریللد درهم با ریال ایران در 
دبی به وجود آمده و با توجه به تأثیر باالی 
درهم بر بازار ایران، افزایش قیمت ها در بازار 
داخل را در پی داشته است. به نظر نمي رسد 
كه حركت جدید آمریکا »در عمل« چیزي 
به تحریم ها بیفزاید مسللأله مهم این است 
كه معامله با شللركت هاي وابسته به سپاه 

دیگر تنها جنبه نقض تحریم هاي آمریکایي 
را نخواهد داشللت بلکه افراد و شركت هاي 
خاطي با خطر جدي حمایت از تروریسللم 
روبه رو هسللتند كه مي تواند به بازداشت، 
اسللترداد، و زنداني شدن افراد مسئول در 
آمریکا بیانجامللد بنابراین مانع جدي تري 
بللر سللر راه معامله با ایللران ایجاد خواهد 
شللد چرا كه هر معامله اي ممکن است سر 
از طرف حسللاب شدن با سللپاه درآورد. از 
این بحث مهم تر، احتماال وضعیت نظامي 
جدید آمریکا در خلیج فارس است. براساس 
گزارش هاي رسللیده، وزارت دفاع آمریکا و 
سازمان اطالعات مركزي آن كشور، مخالف 
این تصمیللم دولت آمریکا بوده اند. یکي از 

اگرچه بازار سللرمایه نخستین روزهای 
سال 98 را صعودی آغاز كرد و همراه شدن 
آن با تحوالت مثبت در بازارهای جهانی 
به خصوص نفت و محصوالت پتروشیمی، 

خوش بینی هایی را  به وجود آورد اما آنچه 
ازفضای سیاسی كشور می توان فهمید این 
است كه سال ۱398 سالی توام با تالطم 
خبر های سیاسی است. در واقع تغییرات 

در حوزه سیاسللی كشللور چه در زمینه 
بین الملل و چه در زمینه اقدامات داخلی 
بازیگر نخسللت اقتصاد كشور خواهد بود. 
غلبه این تالطم های سیاسللی بر عوامل 
بنیادی یکللی از دغدغه هایی اسللت كه 
ممکن اسللت وضعیت بازار سللرمایه را با 
چالش مواجه سللازد. در واقع عملکرد و 
سودآوری شركت های بورسی و فرابورسی 
تحت تأثیر تحریم های اقتصادی از منظر 
محدود شدن بازارهای فروش محصوالت، 
واردات اولیه و كاالهای واسطه ای ممکن 
اسللت تحت  فشللار قرار گیللرد و عوامل 
بنیادی مثبتی چون نرخ ارز و نرخ تسعیر 
شركت ها و ثبات قیمت در بازاهای جهانی 
را خنثی سللازد. از این جهت با توجه به 
ابهام هللای فراوان سللال 98، پیش بینی 
وضعیللت بازارها از جمله بازار سللرمایه 
از دقللت باالیللی برخوردار نیسللت ولی 
پیش بینی ها حاكی از آن اسللت كه بازار 

فصل سبز کمرنگ بورس
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دالیللل عمللده آن مي تواند این باشللد كه 
نیروهاي نظامي آمریکا در منطقه، به ویژه 
در خلیج فارس در تماس دائم و نزدیک با 
نیروهاي سپاه هسللتند. این موضوع نکته 
مهمی اسللت؛ به عبارتي اگر ارتش آمریکا 
در منطقه، هیچ واكنشي به حركت مداوم 
نیروهاي سپاه در نزدیکي خود نشان ندهد، 
هللم به اعتبللار خود لطملله زده و هم این 
حركت ترامپ بالموضوع خواهد شد. و اگر 
واكنش نشان دهد، آن طور كه باید به یک 
گروه تروریستي نشان دهد، احتمال وقوع 
یک جنگ به شللدت باال مي رود. باید دید 
این معضل را ارتش آمریکا چگونه می تواند 

حل كند.

 در دیگللر سللو هم سللازوكار مالي اروپا 
بللراي دور زدن تحریم ها، بللا این حركت 
آمریللکا می تللوان گفت كه كللم اثرتر هم 
خواهد شللد. عالوه بر این در ماه گذشللته 
سللیگنال های از اروپاییان مشللاهده شده 
كلله بقایای  باقیمانده برجللام فعلی  را به 
مخاطره می اندازد. درخواسللت سه كشور 
آلمان و فرانسه و بریتانیا از رئیس سازمان 
ملل بللرای ارائه گزارشللی دربللاره برنامه 
موشللکی ایران، چشللم انداز برجللام را در 
موقعیت خطیرتری قللرار می دهد. ادعای 
اروپللا،  این اسللت كه آزمایش موشللکی 
بالستیکی و پرتاب دوموشک ماهواره بر به 
معنای نقض قطعنامه ۲۲3۱ است. چنانچه 

رئیس سازمان ملل، آنتونیو گوترش، طی، 
گزارشی، در تیر ماه پیش رو، صحت ادعای 
مذكللور را رد كنللد، در این صللورت، اروپا 
همچنان در قالب سیاسللت یکی به نعل و 
یکی به میخ، در برجام باقی خواهد ماند و 
سعی خواهد كرد دست كم پوسته  ظاهری 
آن را حفللظ كند. اما، اگللر بر ادعای اروپا 
مهللر تایید بزند، در این صورت، به احتمال 
زیاد اروپا نیز از برجام خارج و با كنار رفتن 
پوسته ظاهری آن، مناسبات سیاسی میان 
اروپا و ایران پرتنش تر خواهد شد و اقتصاد 
ایران وارد فاز جدیدی خواهد شد كه تفاوت 
كیفی قابل توجهی با همه سال های گذشته 

خواهد داشت. 

سللرمایه در سال 98 حركت رو به جلو با 
شیب صعودی را در پیش خواهد داشت، 
برخی از صاحب نظران اقتصادی معتقدند 
كه بازار سللرمایه كشور نسللبت به سایر 
بازار های مالی بازدهی حدود 4۰درصدی 
را به سللرمایه گذاران خود بدهکار است. 
تجربه نشللان داده اسللت بازار سرمایه از 
منظر ارزش بازار به هیچ عنوان پا به پای 
افزایش نرخ ارز تعدیل نشده است. بر این 
اسللاس انتظار مللي رود این عقب ماندگی 
بللا توجه به مطالعات تطبیقی 4۰ سللال 
گذشته درخصوص مقایسه بازدهی بازارها 
جبران شللود. اما ممکن اسللت حركتی 
كه شللاخص در سللال گذشللته در سال 
98 ناتمللام باقی بماند و قسللمت عمده 
ایللن جبللران در سللال 99 و ۱4۰۰ رخ 
 دهد. در سللال 98 به دلیل برخی مسائل 
از جمللله احتمللال اصللرار دولللت بللر 
سیاست های كنترلی و افزایش ریسک های 
سیاسللی رشد پر شتابی را در كلیت بازار 
شللاهد نباشیم. به این ترتیب به احتمال 

زیاد عمده توجه بازار به گروه هایی است 
كه مدت زیادی از رشد قیمتی برخوردار 
نشللده اند و از نسللبت سللهام بللزرگ و 
شاخص ساز رشد بسیار كمتری را تجربه 
كرده اند. اگر چه شللاخص كل بورس در 
روزهای گذشته در عبور از سقف تاریخی 
خود موفللق نبود، ولی به نظر می رسللد 
برآیند عوامل بنیادی حاكم بر روند كلی 
بللازار ادامه مسللیر صعللودی را محتمل 
می سللازد. حركت  صعودی اخیر بورس 
با روند قیمت ها در بازارهای جهانی توام 

بوده است. 
ثبللات قیمت كاالهای پایه در محدوده 
فعلی می تواند برای عمده شللركت های 
مرتبللط كامال مطلوب ارزیابی شللود. با 
این حال باید در نظر داشت كه بازارهای 
جهانی همچنان در انتظار تعیین  تکلیف 
شللرایط جنگ تجاری هستند و به نظر 
می رسللد قیمت ها در بازارهللای مرجع 
در میانه مسللیر قرار دارند. با فرض ثبات 
در نرخ های مبنللای ارز، صعود قیمت ها 

در بازارهللای جهانللی می توانللد محرک 
مطمئنی در روند قیمتی سللهام باشد.از 
دیگر سو باید در نظر داشت كه به موعد 
مجامع سللاالنه عمده شركت های بزرگ 
بورسللی نزدیک می شللویم. سللودآوری 
مطلوب این شللركت ها در سال مالی 9۷ 
و انتظار برای تقسیم سود قابل توجه سبب 
می شللود تا انتظار برای تقویت تقاضا از 
این منظر نیز جدی ارزیابی شللود. نکته 
مهم دیگر بللا تحریم جدیللد آمریکا در 
خصوص تروریستی اعالم كردن سپاه تا 
تأثیر عملی گذاشتن این تحریم انتظاری 
مللي رود حداقللل در كوتاه مدت شللاهد 
واكنش منفی بازار سهام نخواهیم بود. با 
رصللد بازار و تقویت نقدینگی و در پیش 
بللودن گزارش های ۱۲ ماهه و همچنین 
در پیش بودن مجامع و تقسللیم سللود 
پایللان دوره به نظر می رسللد كه بازار در 
ایللن مقطع زمانللی وزن زیادی را به این 
تحریم اختصاص ندهد مگر اینکه اتفاق 

عملی خاصی بیفتد.



آنچه در نیمه اول سال 9۷ بر سر بازار پول 
 گذشت حکایت از افزایش اجزای تورم زایی
چون پول و پایه پولی دارد. از یکسو تحت 
تأثیر نوسللانات  بللازار ارز و طال با تبدیل 
سللپرده های كوتاه مدت به بلندمدت، به 
سللیالیت و انعطاف نقدینگی اضافه شد. 
طبق گزارش های بانک مركزی از وضعیت 
پول در آذرماه سپرده كوتاه مدت و در حال 
گردش در دست مردم از طریق كارت های 
بانکی با رشد 36 درصدی در 9 ماه همراه 
بللوده و از 393 هزار میلیللارد تومان در 
اسللفند 96 به ۵3۵هللزار میلیارد تومان 
در آذر 9۷ رسللیده و ۱4۱ هللزار میلیارد 
تومان بیشللتر شده اسللت. این در حالی 
است كه سللپرده بلندمدت تنها ۲8 هزار 
میلیارد تومان در این 9 ماه بیشللتر شده 
و از 84۰ هزار میلیارد تومان در اسللفند 
96 بلله 869 هزار میلیللارد تومان در آذر 
9۷ رسللیده و 3.4 درصد رشد داشته كه 
البته نشان می دهد در آذر ماه رشد قابل 
توجهی نسبت به ماه های دیگر سال داشته 
است. زیرا سپرده بلندمدت از اسفند 96 تا 
آبان ماه تنها 3 هزار میلیارد تومان رشللد 
كللرده بود اما در آذر 9۷ به خاطر كاهش 
نرخ دالر و سللکه در آبللان و آذر متاثر از 
سیاست های بانک مركزی در كنترل بازار 
ارز و طال و سکه، سپرده بلندمدت معادل 
۲۵ هزارمیلیارد تومان بیشتر شده است. 
در ادامه سال باید دید در زمستان این روند 

چگونه بوده است. با توجه به اینکه در ۲8 
بهمن  سللال 96 بانک مركزی به منظور 
كنترل بازار ارز سپرده های یک ساله با نرخ 
سللود ۲۰ درصد را در دستور كار قرار داد 
كه به گفته نوبخت بانک مركزی توانست 
۲۰۰ هزار میلیللارد تومان از نقدینگی را 
جذب كند. با توجه چشم انداز ریسک های 
سیاسی و به تبع آن بازده بازارهای موازی 
چللون ارز و طال و سللهام انتظار نمي رود، 
سود ۱8 درصدی سپرده های بانکی بتواند 
از نقدینگی دلبللری كند و محلی جذاب 

برای نقدینگی به حساب بیاید.
همچنین این را نیز باید در نظر گرفت كه 

نرخ سود حقیقی بانک ها با توجه به روند 
افزایشللی نرخ تورم روند كاهشی به خود 
گرفته اسللت. از این جهت انتظار مي رود 
روند افزایش سللهم سپرده كوتاه مدت و 
كاهش سهم سللپرده بلندمدت و به تبع 
این جریان سهم پول افزایش و سهم شبه 

پول كاهش یابد. 
همچنین طبق گزارش های بانک مركزی 
نقدینگی ابتدای سللال9۷، معادل ۱۵3۰ 
هزار میلیارد تومان ثبت شللده اسللت كه 
از ایللن مقدار ۱۲.۷ درصد سللهم متغیر 
پول بوده اسللت. در شللهریورماه به رقم 
نقدینگللی به ۱6۷۰هللزار میلیارد تومان 

پول رونق دارد
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رسید و سهم پول توامان نوسانات بازار ارز 
و طال با تبدیل سللپرده های بلندمدت به 
كوتاه مدت، به ۱4.6 درصد افزایش یافت. 
همچنیللن آمارهای بانک مركزی نشللان 
می دهد پایه پولی در ابتدای سال 9۷ ۲۱4 
هزار میلیارد تومان بوده است در حالیکه 
بدهی بانک هللا به بانک مركزی نیز ۱3۲ 
هزار میلیارد تومان ثبت شده است. اما در 
انتهای شهریور ماه پایه پولی به ۲34 هزار 
میلیارد تومان و بدهی بانک ها نیز به ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان بوده اسللت. می توان 
گفت سللهم بانک ها در افزایش پایه پولی 
نزدیک به 9۰ درصد بوده اسللت. مروری 
بر برنامه های بانک مركزی در سال جاری 
نشان می دهد روند پایه پولی نیز افزایشی 
باشللد و در یکی از  عمیق ترین ركودهای 
اقتصاد ایران بانک مركزی سال پركاری را 
در خلق پول و نقدینگی ایفا كند. اظهارات 
رئیس كل بانک مركزی نشللان می دهد، 
سیاستگذار بر این باور است عامل افزایش 
نقدینگی نرخ سللود باالی بانکی اسللت. 
همتللی در بخشللی از اظهللارات خود در 
دیدار نوروزی با اهالی رسانه به مقوله نرخ 
سود بانکی پرداخت و اظهارداشت: عمده 
نقدینگی كه در سال های اخیر ایجاد شده 
است ناشی از پرداخت سود سپرده توسط 
بانک هاست. وی افزود: نقدینگی به صورت 
الکترونیکی به حساب سپرده گذاران واریز 
می شود و بیشتر نقدینگی از یک حساب به 
حساب دیگر جا  به جا می شود. بخش عمده 
نقدنیگی سللپرده بلند مدت و میان مدت 
است و با توجه به پرداخت سود سپرده به 
صورت ماهانه و ممنوعیت پرداخت سود به 
صورت روزشمار، سهم سپرده های جاری 
باز هم كاهش یافته است. رئیس كل بانک 
مركزی تصریح كرد: وقتی نرخ سود بانکی 
۱8 تا ۲۰ درصد تعیین می شللود، معنای 
آن این است كه به طور متوسط نقدینگی 
حدود ۲۰ درصد رشد خواهد كرد چرا كه 

همه نقدینگی كشور در بانک  است و بانک  
هم باید این میزان سللود سپرده پرداخت 
كند. وی با بیان اینکه نقدینگی را نمی توان 
هدایت كرد و مثل مهمان به او گفت اینجا 
برو و آنجا برو، گفت: نرخ باالی سود بانکی 
باعث شللد بانک ها برای پرداخت سود از 
بانک مركزی اضافه برداشللت كنند و این 
اضافه برداشت منجر به افزایش پاپه پولی 
از این محل شد. بنابراین اگر بخواهیم رشد 
نقدینگی را كاهش دهیم باید نرخ سللود 
سپرده را كاهش دهیم. همتی گفت: نکته 
مهمی كه امسللال اجرا می كنیم سیاست 
باز پولی اسللت تا نرخ سللود را در كانالی 
تعییللن كنیم كه بانک ها در آن چارچوب 
حركت كنند؛ در اولین دستور كار شورای 
پول و اعتبار قللرار دارد. رئیس كل بانک 
مركزی با بیان اینکه هدف ما تغییر تركیب 
مؤلفه های نقدینگی است، گفت: هم اكنون 
عمده دلیل رشد نقدینگی سود سپرده ها و 
ضریب فزآینده است و باید آن را كاهش 
دهیم و پایه پولی را زیاد كرده و برای رونق 

تولید از آن استفاده كنیم. 
این اظهارات همتی نشللان دهنده تغییر 
جدی سیاسللت بانک مركللزی در حوزه 
پولی اسللت. طبق اظهللارات رئیس كل 
بانک مركزی بررسللی شللرایط اقتصادی 
بانک هللا تنگناهای اعتبللاری و مطالبات 
معوقه نشللان می دهد سیاسللت كاهش 
نللرخ سللود بانکللی در خوش بینانه ترین 
حالت نهایت در كوتاه مدت موفق باشللد. 
گزارشات نشان می دهد اخیرا بانک مركزی 
فشللارهای زیادی به بانک ها آورده اند، با 
تداوام این فشللارهای انتظار مي رود خلق 
نقدینگی از سللمت بانک هللا كاهش یابد 
با فرض كاهش نرخ سللود بانکی باید در 
نظر داشت اگرچه مقصد نهایی نقدینگی 
 شبکه بانکی است و فرار سپرده ها به معنی 
جا به جایی نقدینگی اگرچه درست نباشد 
ولللی روند متغیرهای پولی و تركیب اجزا 

را نمی تواند تحت تأثیر قرار دهد. در واقع 
تجربلله نشللان داده با كاهش نرخ سللود 
بانکی سللرمایه گذاران شبکه بانکی سعی 
می كنند با انگیزه كسللب سللود بیشللتر 
سللپرده های بلندمدت را به سللپرده های 
كوتاه مللدت تبدیل نمایند تللا در مقابل 
نوسللاناتی كه در بازارهللای مختلف روی 
می دهد، انعطاف و قدرت مانور بیشللتری 
داشته باشند، تا بتوانند با موج سواری در 
بازارهای مختلف بازده بیشللتری بدست 
آورند و با تخصیص قسللمتی از نقدینگی 
به مصرف موجب افزایش تورم نیز شوند. 
از این جهت چشم اندازهای تورمی از سمت 
نقدینگی در سللال 98 تقویت شده است. 
عالوه بر این آمارهای سللال 9۷ نیز نشان 
می دهد سللایه كسللری بودجه دولت بر 
نقدینگی همچنان سنگینی می كند.طبق 
آمارهای بانللک مركزی دارایی های بانک 
مركزی در قسللمت بدهی دولت با رشد 
63 درصدی در 9 ماهه مواجه شده است. 
كسللری بودجه دولت نیز از دوكانال بازار 
پول و نقدینگی را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد. بدیللن صورت كه انتظللار مي رود یا 
به صورت استقراض دولت از شبکه بانکی 
كه آن هم در نهایت به استقراض بانک ها 
از بانک مركزی ختم می شللود یا اینکه با 
استقراض مستقیم دولت از بانک مركزی 
همراه خواهد بود. در هر دو حالت موجب 
افزایش پایه پولی و تقویت چشم اندازهای 
افزایش تورم می شللود. بللا توجه به بحث 
استقالل ضعیف بانک مركزی در اقتصاد 
ایللران هیللچ نیللروی و جایگزینی وجود 
نخواهد داشت تا كسری بودجه به سمت 
متغیرهای پولی نرود. به همین دلیل است 
كه گفته می شود عمده سیاست های پولی 
در اقتصاد ایران سیاست های مالی هستند 
و ریشه در مسائل بودجه ای دارند.در واقع 
در این مقطع تنها راه حل تغییر چارچوب 

سیاستگذاری است. 

وضعیت بازار پول
رشد)درصد(مقدار)تریلیون ریال(

 آذر9۷ آذر۱396۱39۷آذر۱39۵۱396
به آذر96

 آذر96 
به آذر 9۵

 آذر 9۷ 
به اسفند96

11.42.8-393.3348.6442.745530.5اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
1630.31734.41946.72446.2416.425.7پول

10903.612715.713353.115199.619.516.613.8شبه پول
12533.914450.115299.817645.822.115.315.3نقدینگی
1798.31994.52139.82448.322.810.914.4پایه پولی

0.53.90.8-6.977.247.27.21ضریب فزآینده نقدینگی



بنابللر گزارشات،بازارسللاز ارزی پس از 
آنکلله در روزهای ابتدایی سللال جدید بر 
حفظ كانال ۱۲ هزار تومانی تاكید داشت، 
از روز 8 فروردین سیاسللت فعاالنه تری را 
در بللازار در پیش گرفللت و همین عامل 
موجب شللد كه آربیتراژ قیمتی بین بازار 
آزاد و صرافی های بانکی كاهش پیدا كند و 
دالر برابر نزول به زیر مرز ۱3 هزار تومانی 
مقاومت كند. پس از آنکه آمریکا سللپاه را 
در لیسللت گروه های تروریستی قرار داد؛ 
موج بعدی رشد دالر در فروردین ماه كلید 
خورد و قیمت دالر تا مرز ۱4۵۰۰ تومان 
پیللش روی كرد ولی مجددا به كانال ۱3 
هزار تومان بازگشللت. عامل مهم دیگر در 
كلله در آن روزها نقش مهمی در افزایش 
قیمت دالر داشت، رشد نرخ حواله درهم 
بللود. افزایش نرخ حواله درهم تا آسللتانه 
مرز 4 هللزار تومانللی ارزش دالر در بازار 
داخلی را می توانسللت در حوالی محدوده 
۱4 هزار و 6۰۰ تومانی قرار دهد. به نقل از 
خبرگزاری فارس به دلیل اینکه تقاضاهای 
عمده  با نرخ های پیشللنهادی باالیی برای 
خرید درهم با ریال ایران در دبی به وجود 
آمللده و با توجه به تأثیللر باالی درهم بر 
بازار ایران، افزایش قیمت ها در بازار داخل 
را در پی داشته است. به نظر نمي رسد كه 
حركت جدیللد آمریکا »در عمل« چیزي 
به تحریم ها بیفزاید مسأله مهم این است 
كه معامله با شللركت هاي وابسته به سپاه 
دیگر تنها جنبه نقض تحریم هاي آمریکایي 
را نخواهد داشت بلکه افراد و شركت هاي 
خاطي با خطر جدي حمایت از تروریسم 
روبه رو هسللتند كه مي تواند به بازداشت، 
اسللترداد، و زنداني شدن افراد مسئول در 
آمریللکا بیانجامد بنابراین مانع جدي تري 
بر سر راه معامله با ایران ایجاد خواهد شد 
چرا كه هر معامله اي ممکن اسللت سر از 
طرف حساب شدن با سپاه درآورد. از این 
بحث مهم تر، احتماال وضعیت نظامي جدید 
آمریکا در خلیج فارس اسللت. براسللاس 
گزارش هاي رسیده، وزارت دفاع آمریکا و 
سازمان اطالعات مركزي آن كشور، مخالف 
این تصمیم دولت آمریکا بوده اند. یکي از 
دالیل عمللده آن مي تواند این باشللد كه 
نیروهاي نظامي آمریکا در منطقه، به ویژه 
در خلیج فارس در تماس دائم و نزدیک با 
نیروهاي سللپاه هستند. این موضوع نکته 
مهمی اسللت؛ به عبارتي اگر ارتش آمریکا 

در منطقه، هیچ واكنشي به حركت مداوم 
نیروهللاي سللپاه در نزدیکي خود نشللان 
ندهللد، هم به اعتبار خود لطمه زده و هم 
این حركت ترامپ بالموضوع خواهد شد. 
و اگر واكنش نشللان دهد، آن طور كه باید 
به یک گروه تروریستي نشان دهد، احتمال 
وقوع یک جنگ به شدت باال مي رود. باید 
دیللد این معضل را ارتللش آمریکا چگونه 

می تواند حل كند.
 در دیگر سللو هم سللازوكار مالي اروپا 
بللراي دور زدن تحریم هللا، با این حركت 
آمریللکا می توان گفت كه كللم اثرتر هم 
خواهد شللد. عالوه بر این در ماه گذشته 
سللیگنال های از اروپاییان مشاهده شده 
كلله بقایای  باقیمانللده برجام فعلی  را به 
مخاطره می اندازد. درخواسللت سه كشور 

آلمان و فرانسه و بریتانیا از رئیس سازمان 
ملللل برای ارائه گزارشللی دربللاره برنامه 
موشللکی ایران، چشللم انداز برجام را در 
موقعیللت خطیرتری قرار می دهد. ادعای 
اروپللا،  این اسللت كه آزمایش موشللکی 
بالستیکی و پرتاب دوموشک ماهواره بر به 
معنای نقض قطعنامه ۲۲3۱ است. چنانچه 
رئیس سازمان ملل، آنتونیو گوترش، طی، 
گزارشی، در تیر ماه پیش رو، صحت ادعای 
مذكللور را رد كند، در این صللورت، اروپا 
همچنان در قالب سیاست یکی به نعل و 
یکی به میخ، در برجام باقی خواهد ماند و 
سعی خواهد كرد دست كم پوسته  ظاهری 
آن را حفظ كند. امللا، اگر بر ادعای اروپا 
مهر تایید بزند، در این صورت، به احتمال 
زیللاد اروپللا نیز از برجام خللارج و با كنار 

ارز راهبر بازارها
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رفتن پوسته ظاهری آن، مناسبات سیاسی 
میان اروپا و ایران پرتنش تر خواهد شللد 
و اقتصاد ایللران وارد فاز جدیدی خواهد 
شللد كه تفللاوت كیفی قابللل توجهی با 
همه سال های گذشته خواهد داشت. این 
تفاوت، به همراهی كامل اروپا و آمریکا در 
اعمال تحریم ها مربوط نیسللت كه سابقه 
پیشللینی دارد؛ بلکلله تفاوت، بلله امکان 
اسللتفاده از ابزارهای تنبیهی و تحریمی 
بیش تللر مربوط می شللود كلله قطعنامه 
۲۲3۱ راه آن را باز می كند. سللخن اخیر 
وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اینکه »برجام 
چک سفیدی در زمینه حقوق بشر نیست« 
و همین طور اعطای حق شهروندی پاریس 
به نسللرین ستوده از سوی شهرداری این 
شهر،  نشان دهنده همراهی بیش تر اروپا 
با آمریکاسللت. همراهی كه بللا اقدامات 
كشللورهای اروپایی در زمینه تروریسم و 
ربللط دادن آن به ایران، از پیش شللروع 
شللده بود و اینک تکمیل می شود. حلقه 
نهایللی این زنجیللره می تواند خروج اروپا 
از برجام باشللد كه نیاز به مستمسکی به 
نام گزارش سازمان ملل دارد. به هر حال 
می توان گفت مشکل بتوان شركت هایي 
را در اروپا یافت كه وارد بازي شوند كه در 
آن موضوع تجارت با حمایت از تروریسم 

آمیخته شود.
از سللوی دیگر اتخاذ چنین تصمیماتی 
روی واكنللش ایللران بللر تصویللب لوایح 
باقیمانده FATF و همین طور باقیماندن 
در برجللام بی تأثیر نخواهد بود. در همین 
خصللوص مصباحللی مقدم عضللو مجمع 

تشخیص مصلحت نظام گفت: اقدام آمریکا 
در مورد تروریستی خواندن سپاه احتمال 
تصویللب نکللردن FATF را در مجمللع 

تشخیص قوی تر كرد. 
و  ر پیللش  ی  ه هللا ما نتیجلله  ر   د
چشم انداز ریسللک های سیاسی افزایشی 
تصور می شود و چه بسا  با گذشت زمان، 
شاید در آینده نه چندان دور، ایران تصمیم 
به خللروج از برجام بگیرد و عطایش را به 
لقایش ببخشللد چون چیللزي جز تحریم 
نصیبش نخواهد شد. این حركت مي تواند 
پیامدهاي سلسللله واري به همراه داشته 
باشللد كه اروپا و آمریکا را هم جبهه كند. 
ایللن درسللت آن چیزي اسللت كه دولت 

آمریکا در انتظار آن است.
و اما بللرای پیش بینی اینکه در ماهه ای 
آتللی و فصل بهار بللازار ارز چه روندی را 
پشت سللرخواهد گذاشت باید چند نکته 
را در نظر داشت:  اول از همه اگرچه بازار 
ارز باتوجه به ریسللک های سیاسی مطرح 
شده مستعد التهاب است ولی در مقایسه 
با سال گذشته شدت التهاب با این شرایط 
كمتر باشللد مگر اینکلله  اقتصاد با متغیر 
پیش بینی نشللده جدیدی بللا وزن باالی 
سیاسللی مانند رویارویی نظامی یا جنگ 
مواجه شود. دوم، پیش بینی می شود دولت 
و بانک مركزی، در مقایسه با سال گذشته، 
قدرت كمتری در كنترل بازار داشته باشد. 
موضللوع حادثه سللیل اخیر و خسللارات 
سللنگینی كه بر جای گذاشت، ظاهراً بار 
دیگر فضا را برای ورود به صندوق توسعه 
ملی و اسللتفاده از منابللع ارزی به منظور 

جبران هزینه، باز كرده است. گرچه تاكنون 
مجموع خسارت وارد شده درباره سیل از 
سللوی دولت رسللماً اعالم نشده است اما 
آنچه در اظهارات نمایندگان مجلس دیده 
می شود از خسارتی تا مرز 3۰ هزار میلیارد 
تومان خبر می دهد. اگر برداشت مبلغ دو 
میلیارددالر از منابع صندوق توسعه ملی 
برای جبران خسللارت های سللیل نهایی 
شود اهرم مناسبی برای »تعدیل« نرخ ارز 
از طریق عرضه بیشللتر فراهم خواهد شد؛ 
از این جهت ثبات كاهشللی دور از انتظار 
نخواهد بود. از سوی دیگر روند خطرناک 
رشد نقدینگی و خلق نقدینگی بی كیفیت و 
مضر خصوصا از طرف بانک ها سمی مهلک 
است كه می تواند بازار ارز و سایر بازار ها را 
با خطر سیل نقدینگی و سفته بازی ناشی 

از آن مواجه سازد. 
اگرچه بانک مركللزی با برقراری فضای 
بگیللر و ببند و ایجاد مانع در ورود جریان 
نقدینگللی به بللازار ارز، از جذابیت فضای 
سفته بازی تا حد زیادی كاسته است ولی 
با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت 
و تداوم و تشللدید ریسللک های سیاسی 
تحریم ها باید گفت سیاست ها و ابزارهای 
بانک مركزی همچنان برای برقراری تعادل 

در بازار ارز كافی نیست. 
خوشللبینانه  حالللت  در  نتیجلله  در 
محتمل تریللن سللناریو بللرای بللازار ارز 
افزایش تدریجی و پلکانی اسللت و با باال 
رفتن ریسللک های سیاسی و خنثی شدن 
سیاست های بانک مركزی شیب افزایش 

نرخ ارز بیشتر و بیشتر می گردد. 
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 طبللق گزارش بانک مركزی در بهمن ماه سللال  ۱39۷تعداد معامالت 
آپارتمان هاي مسللکوني شهر تهران به  9.3هزار واحد مسکوني رسید كه 
 نسللبت به ماه قبل و ماه مشابه سللال قبل به ترتیب  39 درصد افزایش و 
 49.۲ درصد كاهش نشان مي دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید 
و فروش یک متر مربع زیربناي واحد مسکوني معامله شده از طریق بنگاه هاي 
معامالت ملکي شهر تهران  99.۷ میلیون ریال بود كه نسبت به ماه قبل و 

ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۱.۷ و 8۵.۱ درصد افزایش نشان مي دهد.
نکته مهم در گزارش بانک مركزی افزایش معامالت در بهمن ماه نسبت 
به دی ماه بوده است. همواره بازار شب عید یکی از دالیل رشد تقاضا برای 
خرید مسکن بوده اما تقاضای امسال تا حدودی با تقاضای سال قبل متفاوت 
است. همچنین ثبات قیمت ارز، عدم اطمینان از آینده، نبود رقیب قوی و 
برابر با بازار مسکن و همچنین تغییر روند ارائه نرخ سود بانکی باعث شده 
بازار مسللکن نقش متفاوتی در بهمن ایفا كرده و شللاهد افزایش معامالت 
مسللکن با وجود رشد قیمت آن باشیم. بر اسللاس آمارهای بانک مركزی 
حجم بیشللتری از خریداران مسکن در بهمن ماه در تهران مربوط به نقاط 
 جنوبی و میانی شهر تهران بوده است. البته به نظر می رسد این خریدها نیز 
صد در صد مربوط به بخش مصرفی نباشللد چراكه در حال حاضر بخش 
عمده ای از تقاضا مصرفی حتی با وجود تسللهیالت سنگین توانایی خرید 
مسکن را نداشته باشند و قیمت های كنونی با توانایی مالی این عده همخوانی 
ندارد. یکی از مفاهیم مهم در بازار تسهیالت مسکن، نسبت پوشش ارزش 
ملک )LTV( است. این نسبت نشان می دهد كه بانک ها چه میزان از ارزش 
ملک را وام داده و چه سهمی باید توسط خود وام گیرنده تأمین شود. با توجه 
به تسهیالت حدودا ۱8۰ میلیونی مسکن در تهران، متراژ متوسط 89 متر 
 و متوسللط قیمت هر متراژ 93.9 میلیون ریال، نسللبت پوشش در حدود
 ۲۱.۵ درصد در تهران برآورد شللده كه در مناطق جنوبی تر شللهر نهایتا تا

3۵ درصد خواهد رسید. در شرایط سیکل های تورمی مسکن مداوم )هر چهار 
سال یکبار در تهران( هرقدر این نسبت بیشتر باشد، ریسک بانک وام دهنده 
باالتر است و به نفع وام گیرنده. همچنین اثر رشد قیمت مسکن بدون تغییر 
 سقف تسهیالت روی رفتار خریداران به شکل افزایش سهم آپارتمان های
 ۱6 تا ۲۰ سال ساخت از كل معامالت ماهانه مسکن نمایان شده است. درحالیکه 
حجم كل معامالت 39 درصد نسبت به دی افزایش یافته است، بیشترین 
افزایش ماهانه مربوط به آپارتمان های میانسال در گروه سنی ۱۱ تا ۱۵ سال 
ساخت بوده است، طوری كه این گروه سنی از آپارتمان ها با رشد 4۵ درصدی 
 معامالت در بهمن نسبت به دی روبه رو بودند. همچنین آپارتمان های نوساز با

4۲ درصد رشللد و آپارتمان های 6 تا ۱۰ سللال سللاخت با 4۱ درصد رشد 
 همراه بودند. كمترین رشد معامالت نیز مربوط به گروه سنی كلنگی )باالی
۲۰ سال ساخت( بوده است. سهم خانه های كلنگی و زمین از معامالت بهمن 
ماه 9.6 درصد بوده كه نسللبت به دی ماه امسللال حدود ۵/ ۱ واحد درصد 
كاهش داشته است. این وضعیت نیز تابعی از ركود ساخت وساز تحت تأثیر 
افزایش شدید هزینه های ساخت و ساز و قیمت زمین و در نتیجه كاهش 

رغبت به سرمایه گذاری ساختمانی در حال حاضر بوده است.
همچنین بررسللي شاخص كرایه مسللکن اجاري در شهر تهران و در 
كل مناطق شهري در بهمن ماه سال جاري موید رشد به ترتیب معادل  
۲۰.4 و   ۱۷.۵درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد. یکی از 
شللاخص هایی كه در اقتصاد مسکن كشور به صورت تکرارشونده، قابل 
مشاهده است نسبت قیمت به اجاره مسکن )P/R( است به گونه  ای كه 
طی 3 دهه گذشته، رابطه  قیمت و اجاره مسکن در دامنه نسبتا معینی 
نوسان داشته است. این نسبت در دوره رونق بازار مسکن، افزایشي و در 

سال سخت اجاره نشین ها

دوره ركود، كاهشللي بوده است. در واقع پس از افزایش یکي از اجزاء كسر 
)P یا R( جزء دیگر نیز افزایش می یابد تا نسبت یادشده به تعادِل بلندمدت 
برسد. با توجه به اینکه طی سال های 96 و 9۷ رشد صورت این كسر )قیمت 
مسکن( بیشتر از مخرج كسر )اجاره مسکن( بوده است پیش بینی می شود در 
سال جاری )98( اجاره مسکن به حركت درآمده و بیش از قیمت مسکن، 
رشد یابد. براین مبنا می توان پیش بینی نمود در سال جاری بازار اجاره در  

ماه های پیش رو كه فصل نقل و انتقال است، همراه با التهاب باشد.
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جریان سیاسي راستگرایان در پیوند با مفهوم راست 
افراطي، مفهومي اجتماعي ل فرهنگي است، براي اشاره 
به احزابي است كه مواضع اقتدارگرایانه اي در خصوص 
برخللي موضوعات نظیر قانون، نظم، شللهروندي و 
سیاست هاي مهاجرت اتخاذ مي كنند. نمونه آن احزاب 
راست افراطي در اروپا هستند. موضوعات اقتصادي ل 
اجتماعي براي این احزاب، تركیبي از ناسیونالیسم و 
بیگانه ستیزي است كه مي توان آن را به مثابه نوعي 

سیاست ارجحیت ملي یا شؤونیسم رفاهي توصیف 
كرد. از این منظر، سیاست هاي اقتصادي این احزاب، 
تا حدودي تابع برنامه هاي فرهنگي ل اجتماعي آنها 
در چارچوب حمایت گرایي ملي و اقتصادي یا تركیبي 
از آن اسللت. از لحاظ سیاسي نیز، ویژگي اصلي این 
احزاب، گرایشللات مونیستي و ضدیت با پلورالیسم 
است. اما این نمونه درجریان چپ هم دیده مي شود. 
چپ هاي پوپولیست نیز از برخي برنامه هاي مشابه 
اما به شکل هاي دیگر استفاده مي كنند. در انگلستان 
بود كه این پوپولیست غیر چپ توانست با برپا كردن 
پرچم عبور از اروپا داسللتاني بزرگ را بنویسد كه تا 
امروز ادامه دارد. روزي كه اعالم شد جدایي خواهان 
انگلیسللي بر هواداران ماندن این كشور در اتحادیه 
اروپا پیروز شللده اند كمتر كسي باور مي كرد جریان 

سیاسي كه ناسیونالیسم را دوباره زنده مي كند و در 
این مسیر از جریان اندیشه اي پوپولیسم هم استفاده 
مي كند به زودي بزرگترین و قدرتمندترین دولت و 
اقتصاد جهان را در دست مي گیرد. دونالد ترامپ نمونه 
آمریکایي ناسیونالیست هاي جهان بود كه البته بعدها 
موجي از سیاستمداران را به این مسیر كشاند. اگر نبود 
جریان هوشمندي كه ماكرون در فرانسه را مدیریت 
كرد اكنون این غول اروپایي نیز در اختیار پوپولیسم 
فرانسللوي افتاده بود. در شرایطي كه تصور مي شد 
سیاستمداران مجهز به ترفندهاي فریبنده عوام گرایي 
در جهان شکست خورده اند اما در اروپا شاهد قدرت 
گرفتن این گروه بود و هستیم. پوپولیست هایي كه 
خود را به ناسیونالیسللم سنجاق كرده اند چه بر سر 

اروپا به ویژه انگلستان و جهان مي آورند؟

پوپولسیت هاي سنجاق شده به ناسیونالسم 
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عضو هیأت تحریریه
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پیچیدگی های برگزیت برای محافظه کاران
تایم�ز| ون رامپویللی، برنده جایزه صلح نوبل در سللخنرانی خود، زمانی كه 
می خواسللت در پیونللد اتحادیه اروپا را توصیف كنللد، از آن به عنوان قراردادی 
مستحکم كه حافظ منافع همه كشورهاست، یاد می كند و جامعه اروپا را متحد 
در برابر هر خطری ترسیم می كند. هرچند اتحادیه اروپا بر اساس مجموعه مقاالت 
و بررسی های اقتصاددانانی چون دنی ردریک و دیوید دورن، پر از منافع سرشاری 
برای كشورها بوده است، اما انگلیسی ها اولین كشوری بودند كه زیر میز این توافق 
زدند و با نام برگزیت سفره خود را از دیگر كشورهای اروپای جدا كردند. هرچند 
برگزیت در بدو امر خوشللبینی های زیادی را برای مردم این كشللور رقم زد، اما 
دیری نپایید كه به واسطه پیچیدگی های خروج و موانع تجاری كه بعدها به وجود 
می آید، دولتمردان انگلیسی از شدت هیجانات تصمیم خود كاستند و اكنون به 

بازیچه ای در دست رقیب خود مبدل شده اند. 
با این حال برگزیت، اولین نشانه ظهور ناسیونالیسم در اتحادیه اروپا بود تا این 
پیوند قدیمی را كه بنابر باور بنوا پوتیه اكنون روكش نازكی از آن باقی مانده است، 
شدیدا شکننده و ضعیف باشد. نکته اساسی آنجاست كه اگر تجربه خروج انگلستان 
از اتحادیه اروپا مبدل به تجربه موفق و كارآمد شود، روند اضمحالل اتحادیه اروپا به 
مراتب سریع تر و عمیق تر خواهد بود چراكه رشد افراط گرایی و ناسیونالیسم گرایی 
در قلمرو اروپاییان با قوت، در رشد و تکثیر است و آنها اكنون برای پیاده سازی 
شعارهای خود، تنها نیاز به الگوی برگزیت دارند همان گونه كه مارین لوپن قبال 
اشللاره كرده بود كه »با هر انتخاباتی كه در سللال گذشته برگزار شد، در سوئد، 
ایتالیا، مجارستان و اتریش شاهد یک دومینو بودید، بنگ، بنگ، بنگ...«. البته 
هنوز برگزیت بعید به نظر می رسد كه به تجربه موفق برای فرار از اتحادیه اروپا 
بدل شود. بن بست سیاستمداران این كشور در حوزه هایی نظیر تعیین مکانیزم 
خروج و حتی سیاست های تجاری كه در آینده با آن روبه رو می شوند، مانع از 
این می شود كه انگلستان بدون هیچ هزینه ای، بهای تصمیم خود را بپردازد. این 
گزارش احواالت برگزیت از ابتدا تاكنون مرور می كند و توصیفی از شکست ها و 

علل آن به مخاطب ارزانی می دارد. 
برگزیت مخفف »خروج بریتانیا« است كه اشاره به تصمیم ناگهانی مردم انگلیس 
در رفراندوم ژوئن سال ۲۰۱6 برای ترک اتحادیه اروپا )اتحادیه اروپا( دارد. نتیجه 
آرای مردمی، انتظارات و بازارهای جهانی را متحمل هزینه های زیادی كرد و موجب 
شد تا پوند انگلیس در 3۰ سال گذشته به پایین ترین سطح خود در برابر دالر 
برسد. دیوید كامرون، نخست وزیر سابق، كه نامزد رفراندوم شده بود، در تالش بود 
تا بریتانیا را در اتحادیه اروپا نگه دارد، اما پس از رفراندوم استعفا كرد. وزیر امور 
خارجه ترزا می، به عنوان رهبر حزب محافظه كار و نخست وزیر جایگزین شد. پس 
از انتخابات فوری در 8 ژوئن ۲۰۱۷، وی همچنان نخست وزیر باقی ماند. با این 
وجود، محافظه كاران اكثریت خود را در پارلمان از دست دادند، و منتقدین می 
 بر این باورند كه یک »برگزیت سخت«، در راه است. بریتانیا تا 3۱ اكتبر امسال، 
فرصت دارد تا سیاست های برگزیت را برای اتحادیه اروپا روشن كند. برنامه خروجی 
كه قرار بود با اتحادیه اروپا مذاكره شود، سه بار توسط مجلس عوام رد شد. هم 
اكنون تنها امیدهای محافظه كاران به سازش كوربین و حزب او گره خورده است. 
بریتانیا موفق شللده است بدون تمدید مذاكره برای یک بار دیگر از توافق 
 با اتحادیه برای خروج فرار كند معامله خارج شود. انگلیس می تواند قبل از
3۱ اكتبللر اتحادیه اروپللا را ترک كند حتی اگر بخواهد با توافق یا بدون آن 
تصمیم گیرد، مجبور خواهد شللد در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا شركت 

كند، البته اگر تا ۲۲ ماه مه باقی نماند.
ممکن است ماه مه با رهبر حزب كارگر، جرمی كوربین، موافقت كند كه چه 
كسی باید انگلستان را در آینده با اتحادیه اروپا دنبال كند. از آنجایی كه كوربین 
از حضور در اتحادیه اروپا حمایت می كند، اگر هم توافقی حاصل شود احتماال 
خروجی  نرم تر از آنچه كه محافظه كاران می خواهند، رقم خواهد خورد. اگر می  و 

كوربین بر سر یک موضوع توافق كنند، این تصمیم به شورای اروپا منتقل خواهد 
شد. ممکن است این طرح با تایید مجلس باشد، كه این پروسه نیز مشکالت خود 
را دارد. اگللر كوربیللن و می، نتوانند در مورد یک طرح توافق كنند، آنها به طور 

جداگانه گزینه های خود را به مجلس ارائه می دهند.

  رفراندوم برای بازگشت
رفراندوم دوم همچنان یکی از گزینه های برگزیت باقی مانده است، اما در ماه 
مه سال گذشته، شدیدا با آن مخالفت شد. بیش از ۵ میلیون نفر تقاضای لغو 
برگزیت را در وب سایت مجلس امضا كرده اند. اعضای پارلمان دو بار جایگزینی 
برای توافق ماه مه رای دادند، اما هیچ یک از گزینه ها قادر به پشتیبانی اكثریت نشد.
اگر بریتانیا بدون تصویب توافق از اتحادیه اروپا خارج شود، دوره انتقال دو ساله 
وجود نخواهد داشت. بریتانیا و اتحادیه اروپا به دنبال مذاكره بر سر یک توافق نامه 
تجاری جدید و دراز مدت در طول دوره انتقال هسللتند. در صورت عدم توافق، 

قوانین تجارت جهانی به اجرا در خواهد آمد.

 جامعه مخالفان
حضور در اتحادیه

برنده رفرانللدوم ژوئن ۲۰۱6 با ۵۱.9 
درصد از رای گیری یا ۱۷.4 میلیون 

 رأی مشخص شد كه مابقی آنها
)48 درصللد( ۱6.۱ میلیون نفر 
مخالف داشللت. آمللار كلی از 

تفاوت های منطقه ای فاحشی 
خبر می دهد. ۵3.4 درصد 
از رای دهندگان انگلیسی 
االصل پشللتیبان برگزیت 
بودنللد كلله در مقایسلله با 

مخالفان، بیش از 38 درصد 
رای دهنللدگان اسللکاتلندی 
بودند. از آنجایی كه انگلسللتان 
اكثریت قریب به اتفاق جمعیت 
انگلسللتان  را تشکیل می دهد، 

حمایت از این در نتیجه به برگزیت 
منجر شد.

فرآیند ترک اتحادیه اروپا به طور رسمی در 
تاریخ ۲9 مارس ۲۰۱۷ آغاز شد، زمانی كه بررسی 

ماده ۵۰ پیمان لیسبون آغاز شد. انگلستان دو سال از 
آن تاریللخ برای مذاكره با یک رابطه جدید با اتحادیه اروپا 

فرصت داشت. مذاكرات در ۱9 ژوئن ۲۰۱۷ شروع شد. بخشی 
از مفاد این ماده با قانون اساسی انگلیس ناسازگار بود و بخشی 

از آن هیچ كشللوری از اتحادیه اروپا از این ماده در گذشته استفاده 
نکرده است. در ۲۵ نوامبر سال ۲۰۱8، بریتانیا و اتحادیه اروپا در یک 

موافقتنامه خروج ۵8۵ صفحه ای، با مسائلی در خصوص حقوق شهروندی، 
الیحه طالق و مرز ایرلند موافقت كردند.

پارلمان انگلستان این موافقتنامه خروج را در روز سه شنبه، ۱۵ ژانویه 
۲۰۱9 در معللرض رای گیری قرار داد كه اعضای پارلمان از 43۲ نفر تنها 
۲۰۲ رای دادند كه به تصویب نرسید تا این توافق به بزرگترین شکست یک 
دولت در مجلس عوام در تاریخ اخیر ثبت شود.هر چند ترزا می  از این رای 

فروردین 1398
دوره جدید
شماره 122
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گیری در تاریخ ۱6 ژانویه جان سالم به در برد اما ملزم شد تا طرح جایگزین 
را در ۲۱ ژانویه اعالم كند. این طرح برای اینکه بسیار شبیه قرارداد اصلی 
او است، مورد انتقاد قرار گرفت. در روز ۲9 ژانویه، نمایندگان مجلس برای 
مللی  رای دادنللد تا برخی نواقص طرح او كه در رابطه با ایرلند بود، اصالح 
شود با تدابیر مناسب تری جایگزین شود، اما اتحادیه اروپا گفته است كه 
راه دوباره برای مذاكره مجدد باز نیست. مرز ایرلند برنامه ای است كه اگر 
اتحادیه اروپا و انگلیس نتوانستند در دوره گذار برگزیت به توافقی دست 
یابند، جریان تجارت آزاد از مرز ایرلند جریان داشته باشد. می در تالش بود 
تا با تغییراتی كه در پیش نویس قرارداد ایرلند، اعمال می كند، تا حدودی حمایت 
پارلمان انگلیس را به دستاورد. این مرز قرار بود به عنوان یک راه حل كوتاه مدت 
اجرایی شود اما نمایندگان ایرلندی ها نگران آن هستند كه این طرح به طور نامحدود 

ادامه پیدا كنند و استقالل خود را از بریتانیا از دست دهند. 

»می«  همچنین 
حزب  توسللط 
متهللم  كارگللر 
شللده بللود كه با 
در تنگنا قرار دادن 
نماینللدگان، اعضای 
مجلللس را مجبور كند 
میان طرح او و هیچ توافقی 
یکللی را انتخللاب كننللد.در روز 
۲۷ مارس هیچ یک از هشللت گزینه 
جایگزین برگزیت توسط اعضای پارلمان 
رای  اكثریللت را از آن خللود نکرد. پیشللنهاد 
می در ۲9 مارس تنها توسللط ۵8 رأی تایید شد و 
دوباره از سللوی مجلس بریتانیا رد شد. حزب كارگر با 
بحران خود مواجه است. پس از آنکه ده قانونگذار تصمیم 
گرفتند كه گروه مستقلی در مجلس عوام تشکیل دهند و از 
حزب كارگر خارج شوند. آنها شکست كوربین در مقابله با ضدیت 
با یهود در حزب و سیاست های برگزیت ضعیفش سرزنش كردند. سه 
عضو پارلمان متعلق به حزب محافظه كار می نیز برای پیوستن به گروه 
مستقل، كنار كشیدند. آنها شکایت كردند كه خط مشی ها و اولویت های 

توریس توسط افراط گرایان در حزب تعریف شده است. 

 مرز شمالی ایرلند
توافقنامه خروج شامل یک بند پیشنهادی است. این تبصره تضمین می كند كه 
اگر معامله برگزیت در پایان دوره گذار در پارلمان انگلیس و اتحادیه اروپا صورت 
نگیرد، هیچ مانع مرزی بین ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی وجود نخواهد داشت. 
این یک سیاست تضمینی است كه بریتانیا را در اتحادیه گمركی اتحادیه اروپا 
با ایرلند شمالی تحت قوانین اتحادیه اروپا حفظ می كند. اگر بریتانیا و اتحادیه 
اروپا نتوانند در خروج از اتحادیه اروپا به توافق درخور و شایسته ای كه دو طرف 
را راضی كند، نرسند، به طور موقت و به موجب توافق بعدی، این مرز جایگزین 
خواهد شد و روابط تجاری انگلستان با اتحادیه اروپا از این مسیر دنبال خواهد شد.

اجرایی نشدن این گزینه، به عنوان اصلی ترین دلیل شکست برگزیت عنوان 
می شللود چراكه اگر این بند هم به تایید نمایندگان مجلس بریتانیا نرسد، 
دیگر دولت ترزا می هیچ دستاویزی برای آینده تجاری خود نخواهد داشت. 
نمایندگان ایرلندی حاضر در مجلس نمایندگان در تالشند تا نخست وزیر 
این كشللور را به اضافه كردن تغییراتی در مفاد قانونی ملزم كنند، چراكه 
هراس دارند به موجب تایید این قانون، خودمختاری ایرلند به خطر بیفتد و 
اجرای این قانون به طور نامحدودی تداوم یابد. رهبران اتحادیه اروپا تاكنون 
 از حذف آن خودداری كرده اند و همچنین محدودیت زمانی تعیین كرده اند. 
در ۱۱ مارس ۲۰۱9، دو طرف قرارداد را در استراسللبورگ امضا كردند كه 
موافقت نامه خروج را تغییر نداد اما »حصول قانونی معنی داری« را اضافه كردند. 
هرچند به اندازه ای نبود تا نمایندگان سختگیر قانون برگزیت را متقاعد كند.
در دهه دوم قرن بیست و یکم، خشونت میان پروتستان ها و كاتولیک ها به ایرلند 
شمالی آسیب رساند، و مرز بین كشور بریتانیا و جمهوری 
ایرلند تا جنوب، نظامی شد. توافقنامه جمعه ماه ۱998، 
مللرز را تقریبا نامرئی اعالم كرد و به جز نشللانه های 
محدودیت سرعت و برخی موارد جزئی تقلیل یافت.

هر دو طرف مذاكره كنندگان بریتانیا و اتحادیه 
اروپا نگراند كه تغییر این قانون و بازنگری آن، حامل 
پیامدهای ناخوشللایندی برای كشور باشد  چراكه 
ممکن است انگلیس برای پایان دادن به آزادی حركت از 
اتحادیه اروپا، نگران باشد و آنچنان كه می خواهد كنترلی نداشته باشد. با این حال، 
ترک اتحادیه گمركی بدون اعمال بازرسی های گمركی در مرز ایرلند شمالی یا 
بین ایرلند شمالی و مابقی انگلیس، شرایط را برای قاچاق كاال مهیا می كند. این 
چالش مهم و منحصر به فرد یکی از دالیلی است كه طرفداران معتدل برگزیت 
بیشتر به نفع اقامت در اتحادیه گمركی اتحادیه اروپا و شاید بازار آن واحد هستند.

 برگزیتی برای بحران های اروپا 
رای دهندگان حمایت خود را از برگزیت به دلیل عوامل مختلفی، از جمله 
بحران بدهی اروپا، مهاجرت، تروریسم و درک ادغام بوروكراسی بروكسل در 
اقتصاد بریتانیا پایه ریزی كردند. بریتانیا مدتهاست كه از پروژه های اتحادیه اروپا 
حمایت می كند، این موضوع موجب شده تا مردم این كشور احساس كنند كه 
حاكمیت انگلستان تهدید می شود: این كشور هرگز به اتحادیه پولی اتحادیه 
اروپا نمی پیوندد، به این معنی كه از آن به جای یورو از پوند استفاده می كند. 
همچنین در خارج از منطقه شنگن باقی ماند، به این معنی كه مرزهای باز با 
تعدادی دیگر از كشورهای اروپایی به اشتراک گذاشته نخواهد شد.  مخالفان 
برگزیللت نیز تعدادی از مناطللق را برای موقعیت خود ذكر می كنند. یکی از 
ایللن خطرات مربوط به خروج فرآیند تصمیم گیری اتحادیه اروپا اسللت، به 
این معنی كه این بزرگترین مقصد برای صادرات بریتانیا است. یکی دیگر از 
مزایای اقتصادی و اجتماعی »چهار آزادی« اتحادیه اروپا اسللت: جنبش آزاد 
كاال، خدمات، سرمایه و مردم در مرزها. موضوع مشترک در هر دو استدالل 
این است كه خروج اتحادیه اروپا از اقتصاد بریتانیا در كوتاه مدت بی ثبات است 

و كشور را در بلند مدت فقیرتر می كند.



ناسیونالیست اقتصادی، نسخه جدید دفاعی

محمد حیدری| 
عضو اندیشکده مطالعات دانشگاه شریف|
 هرچنللد ناسیونالیسللت اقتصللادی، پدیده ای

نیسللت كه در طول تاریخ غیبت طوالنی مدتی 
داشته باشد و حتی تئوری هم نبوده كه در دوران 
بازار آزاد و جهانی شللدن از منظر اقتصاددانان و 
نخبگان جامعه به دور باشللد، اما اینک مبدل به 
پدیده ای شده كه موجبات نگرانی های بسیاری 
را فراهم آورده اسللت. ساختار اقتصاد كشورهای 
كنونی چنان درهم تنیده شده كه ایجاد معضلی 
 در یکللی، اپیدمیک وار همه كشللورهای دیگر را 
فللرا می گیرد. با این حللال در هللر دوره ای، این 
نگللرش در قالب های متعدد و اشللکال مختلفی 
مجال بروز یافته اسللت. حتی در مهد لیبرالیسم 
نیز، ناسیونالیسللت اقتصللادی، اكنون به خطری 
تهدیدآمیز بدل شللده اسللت. جنگ های تجاری 
و تعرفه ای، بازگشللت دوباره یارانه های صادراتی، 
كاهللش ارزش پول ملی و تهدید به قطع وارادات 
از جمله نشللانه های این پدیده است. این گزارش 
شرح كوتاهی از مركانتیسم در اعصار گذشته و در 

قرن حاضر ارائه می دهد. 

 خاستگاه مرکانتالیست
مركانتیلیسللم در هر شللرایطی و محیط های 
سیاسی و اجتماعی متعددی، خود را نشان می دهد. 
هرچند در طول تاریخ بشللر، همللواره پس از هر 
شکسللتی، با ظاهری دیگر سربرآورده است. یک 
مثال از این تحول، توسعه ناسیونالیسم اقتصادی به 
عنوان گونه ای از مركانتیلیسم در اواخر قرن هجده 

و قرن نوزدهم است. درحالیکه مركانتالیست های 
كالسیک بر كسب سود و قدرت از طریق تجارت 
خارجی نامتعادل )مازاد تجاری( تأكید می كردند، 
ناسیونالیسم اقتصادی بر توسعه درونی اقتصاد ملی 
تمركز كرد. ناسیونالیسم اقتصادی به میزان وسیعی، 
واكنشی بود در مقابل لیبرالیسم اقتصادی، هنگامی 
كه بریتانیا ثروتمندتر و قدرتمندتر شد، سایر ملل 
مانند آمریکا و آلمان در رابطه با استقالل خویش 
دچار نگرانی شدند و سیاست های ناسیونالیستی 
اقتصادی را به عنوان راهی برای محافظت از خود 
در مقابللل پدیده ای كه سیاسللت های متجاوزانه 
بریتانیا می انگاشللتند، اتخاذ كردند. در این جا به 
جزئیات برآمدن و ظهور ناسیونالیسللم اقتصادی 

اشاره می شود. 
پیشللرفت در تکنولوژی تولیللد و حمل و نقل، 
به تدریللج اقتصادهایی با مقیللاس ملی در مقابل 
اقتصادهای محلی و منطقه ای، ایجاد كرد. مرزهای 
سیاسی دولت و مرزهای بازارهای اقتصادی به میزان 
وسیع تری بر یکدیگر منطبق شدند، همچنین خط 
فاصل میان ثروت و قدرت نیز به میزان مشخصی 
رو به كمرنگی نهاد طوری كه هر یک می توانست 
جای یکدیگر به كار رود. برخی این گونه اندیشیدند 
كه برای یک قدرت سیاسی مستقل بودن الزم است 
كه یک قدرت اقتصادی مستقل نیز همراه باشد. 
با این حال بازارها كه به حال خود رها بودند طبعا 
با الگوهای محلی و بین المللی تجارت كه توسط 
مركانتالیست ها تارهای وابستگی نامیده می شود، در 
پیوند بود. چگونه یک ملت می تواند مستقل باشد 
در صورتیکه به كاالهای ساخته شده كشور دیگر 

و یا بازار كشور دیگر برای صادرات كشاورزی خود 
وابسته باشد؟ اگر همان گونه كه مركانتالیست ها 
اعتقاد داشللتند، بازارهای بی نظم موجب افزایش 
وابسللتگی اقتصادی می شود بنابراین این وظیفه 
دولت است كه پیوندهای بازار را به سطح داخلی 
معطوف كند و اقتصاد داخلی را به عنوان یک موتور 
مستقل و قدرتمند ثروت و قدرت توسعه دهد. این 
ایده كه منافع اقتصادی ملت باید فراتر از عالیق 
اقتصللادی افراد قرار گیللرد و باید از طریق اعمال 
دولتی مقتدر تقویت شودد، ناسیونالیسم اقتصادی 

نامیده شده است.
 مهم ترین و مشهورترین هواداران ناسیونالیسم 
آمریکایللی  الکسللاندر هامیلتون  اقتصللادي، 
)۱۷۵۵۱8۰4م.( و فردریللک لیسللت آلمانللی 
)۱۷89 - ۱846م.( بودند. در ایاالت متحده آمریکا، 
الکسللاندر هامیلتون احسللاس می كرد كه بنیان 
صنعتی و تولیدی كشور نیازمند نقش فعال دولت 
در حمایت تجاری از صنایع نوپا اسللت. هامیلتون 
در گللزارش خود به كنگللره در رابطه با موضوع 
تولید مطالبی بیان كرد كه حتی امروزه آشللنا به 
نظر می رسد. او استدالل كرد كه حمایت تجاری 
و همچنین نقش فعال دولت در توسللعه صنایع 
محلی باید توسعه یابد. هامیلتون مشاهده می كرد 
كه امنیت اقتصادی آمریکا توسللط سیاست های 
مركانتالیستی سللایر ملل تهدید گشته است، از 
این رو او به ضرورت اقدامات اساسللی دولت برای 
عقب رانللدن متجاوزان اقتصللادی بیگانه اذعان 
داشللت. هامیلتون از یارانه دادن به منظور رقابتی 
در ساختن كاالهای آمریکایی در داخل و خارج از 
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كشور حمایت كرد )به منظور موازنه با یارانه هایی 
كه سایر دول خارجی به كاالهای خود می دادند. او 
همچنین با بی میلی استفاده از تعرفه ها را به منظور 

محدود كردن واردات خواستار شد.
واضح است كه ملت های مشخصی بر صادرات 
كاالهای خاصی یارانه می دهند به این منظور كه 
كارگران خود را قادر به ارزانتر فروختن محصوالت 
خویش نمایند و از این طریق جایگزین سایر رقبا 
در كشللورهایی گردند كه این كاال به آنها ارسال 
می شود، لذا كارپذیراین یک محصول جدید نه تنها 
باید به عللدم مزیت های طبیعی محصول جدید 
غلبه نمایند بلکه باید بر پاداش ها و تسللهیالتی 
كلله دولت های دیگر به محصوالت و صنایع خود 
می دهند نیز چیره گردند. واضح است كه دخالت 
و كمکی حکومت ها برای موفق بودن در این عرصه 

حیاتی می باشد )هامیلتون، ۱99۱(
فردریک لیست، صاحب نظر اقتصاد سیاسی در 
قللرن نوزدهم آلمان - حتی پیللش از این هوادار 
 ناسیونالیسللم اقتصادی بود. فردریک لیسللت كه 
به خاطر سیاست های تجاری آزاداندیشانه رادیکال 
خویش از آلمان تبعید شللده بللود به آمریکا آمد 
و نتایج سیاسللت های ناسیونالیستی اقتصادی ها 
میلیون را مالحظه كرد. لیسللت تأمل كرد كه در 
اینجا ملتي وجود دارد كه امنیت و استقالل خود 
را به دستاورده است. در ۱84۰ میالدی، لیست به 
این نتیجه رسید كه اقدام دولت به منظور توسعه 
توان مؤثر در آموزش، تکنولوژی و صنایع ضروری 
است. مطابق اندیشه های فردریک لیست، توان تولید 
از ثروت با اهمیت تر است )لیست، ۱966: ۱44(. 
او همچنین دالیل زیادی ارائه كرد كه چرا صنعت 
و نه كشللاورزی بنیاد ثروت و قدرت ملی اسللت. 
اسللتدالل لیست كه صنعت مهارت های انسانی و 
فرصت های بیشتری را ایجاد می كند حتی امروزه 
نیز مردم پسند اگر ما به مشاغل كارخانه ای )مرتبط 
با فللرآوری( به عنوان یک كل نظری بیندازیم به 
سللرعت درمی یابیم كه این مشاغل در مقایسه با 
كشاورزی به طور قیاس ناپذیری، مجموعه گسترده 
تر و گونه هللای باالتری از ویژگی ها و توانایی های 
فکری را توسللعه می دهند. مصنوعات درحالیکه 
فرزندان علم و هنر می باشند حامیان آن نیز هستند، 
)همان، ۲۰۰- ۱99( نوشته های هامیلتون و لیست 
در چارچللوب یک ناسیونالیسللم اقتصادی میهن 
دوسللتانه جای می گیرد به این دلیل كه هر دوی 
آنها از سیاست های دولت كه موجب افزایش منافع 
ملی از طریق تسهیل صنعتی كردن اقتصاد می شود، 
حمایت كردند. دیدگاه های آنان، ایده های پراهمیتی 
چللون منافع ملی، نقش مثبت دولت در اقتصاد و 
فداكاری برای تحصیل سود اقتصادی در آینده را 
به هم پیوند می زند. بسللیاری از افراد این عناصر 
را عوامل كلیدی در فرمول كالسللیک ملت سازی 
می دانند. رابرت ریش به درستی می نویسد كه این 

باور كه شهروندان یک ملت برای سعادت اقتصادی 
خود مسئولیت مشترک دارند، پیامد طبیعی این 
میهن دوسللتی رو به رشللد بود. این نوع اقتصاد 
سیاسللی میهنی هنوز در مناطق مختلفی از دنیا 
یافت می شود. به عنوان مثال بسیاری از كارگزاران 
ملل در حال توسعه، فرآیندهای توسعه و ملت سازی 
را یکی از عوامل پیشرو بودن ملل صنعتی غربی در 
نظر می گیرند و اغلب انتظار دارند كه دولت صنایع 
وطنی را توسللعه دهد و در مقابل صنایع توانمند 
غرب و سیاست های حمایت گرایانه دولت های غربی 
از صنایع نوپا حمایت كند در دهه ۱98۰ و ۱99۰ 
تمایل آكادمیک غالب مقایسه موفقیت اقتصادی 
ژاپن و برخی دیگر از كشورهای تازه صنعتی شده 
با موفقیت های اقتصادی آمریکا و سایر كشورهای 

صنعتی بود.
راز ژاپنی ها در این حقیقت یافت می شود كه آنها 
آرزوی جهانی بشر را برای بنا كردن، متعلق به یک 
امپراطوری بودن، غلبه بر امپراطوری های همسایه 
و تبدیل شدن به قدرت اقتصادی جهانی برآورده 
كردنللد. حمایت از صنایع داخلللی به همراه جاه 
طلبی جلو بودن از دیگران و به دستاوردن امنیت 
بیشتر در این جهان غیرقابل پیش بینی، برخی از 
انگیزه هایی هستند كه حتی امروزه مركانتیلیسم 

را به پیش می برد.

 پیشرفت تکنولوژی
اگر چه اهداف ناسیونالیسللم اقتصادی ایجاد 
توان اقتصادی داخلی به منظور كسب امنیت و 
استقالل به نظر می رسد كه نسبتا بی آزار و خوش 
سرشت است اما پیشرفت در تکنولوژی، مبادالت 
و حمل و نقل سرانجام تأثیرات این سیاست ها 
را به طور كلی تغییر داد. در پایان قرن نوزدهم، 
توانایللی یک ملت برای تولید كاالهای صنعتی 
اغلب بسیار بیشتر از توان بازارهای داخلی برای 
جذب این تولیدات بود. لذا تمركز ناسیونالیسم از 
توسعه توان تولید داخلی به پیدا كردن بازارهایی 
بللرای این كاالها منحرف شللد. كلید امنیت از 
اقتصللاد داخلی قوی بلله امپراطوری اقتصادی 
قدرتمندی كه قادر به تأمین منابع كمیاب برای 
اقتصاد داخلی خود و فروش تولیدات صنایع ملي 
باشد، تغییر كرد. به طور خالصه، ناسیونالیسم 
اقتصادی به شکل گیری امپریالیسم در عرصه 
خارجی كمک كرد. هنگامی كه بسیاری از ملل 
مختلف سیاست های مشللابهی را آغاز كردند، 
در مرحللله اول صنایع داخلی را توسللعه دادند 
و سپس این محصوالت را به بازارهای خارجی 
انتقال دادند، تضاد بین منافع ملی آنها اجتناب 
ناپذیر شللد. می توان اسللتدالل كرد كه ریشه 
جنگ هللای جهانی اول و دوم به میزان معینی 
به رقابت های بین المللی منتج از ناسیونالیسم 

اقتصادی برمی گشت.

 نئومرکانتالیست
پللس از جنگ جهانی دوم، وابسللتگی متقابل 
اقتصادی به سطح باالیی رسیده است )به ویژه پس 
از فروپاشی شوری در ۱989(، سازمان هایی مانند 
موافقتنامه عمومی تجارت و تعرفه و سازمان تجارت 
جهانی، كنفرانس اقتصادی آسیا- اقیانوسیه، تجارت 
آزاد و بازارهای آزاد را گسترش دادند. منطق این 
حركت در این بود كه تجارت آزاد و بازارهای آزاد 
مانع منازعات مركانتالیستی )منازعاتی كه تأثیرات 
بسیار نامطلوبی داشته و رنج و اندوه انسانی را به بار 

آوردند( می شدند. 
با این وجود بازارهای آزاد و تجارت آزاد یک معما 
را برای دولت به وجود می آورد. همان طور كه رابرت 
گیلپین نوشته است: درحالیکه نیروهای قدرتمند 
بازار در اشللکال تجارت، سرمایه گذاری خارجی و 
پولی قصللد فراتر رفتن از مرزهای ملی و گریز از 
كنترل سیاسی و ادغام كردن جوامع در یکدیگر را 
دارند، تمایل حکومت محدود كردن و سوق دادن 
فعالیت های اقتصادی به سوی منافع مورد قبول 
دولت و گروه های قدرتمند درون آن است. منطق 
بازار این است كه فعالیت های اقتصادی در مکانی 
كه بیشترین سللود را دارد، واقع شوند درحالیکه 
منطق دولت به دنبال كنترل و در دستگیری فرآیند 

رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است. 
تعهد كشورها به این هدف تجارت مسالمت آمیز 
بین المللللی، آنها را از نگرانللی در رابطه با امنیت 
اقتصادی و اسللتقاللی ملی خویش باز نداشللته 
اسللت. آنها به دنبللال راه هایی بللرای محافظت 
كردن از امنیت اقتصادی خود در محیط سیاسی 
اقتصادی بین المللی ای كه در آن سیاسللت های 
مركانتالیسللتی به ویژه تعرفه و سهمیه ها به طور 
روزافزونی منع می شود، بودند. ما این سیاست های 
ذاتا مركانتالیستی را كه به تازگی توسط دولت های 
متفللرد در محیط اقتصادی بین المللی نامطمئن 
اتخاذ می شللود، نئو مركانتیلیسم می نامیم. پس 
از جنگ جهانی دوم بر خالف سیاسللت استفاده 
از موانع تجاری و حمایتی آشکار مانند تعرفه های 
وارداتی، سیاسللت های نئومركاتالیستی به طرز 
زیركانه ای برای كمتر حمایتی به نظر رسللیدن 
طراحی شد. بسیاری از این سیاست ها مزیت های 
 اقتصللادی و سیاسللی را بللرای صنایللع ملللی و 
كارآفرینان خصوصی تولید می كرد. درحالیکه بقیه 
این سیاست ها به منظور مقابله كردن با مزایایی 
كه سایر دول به صنایع خود اختصاص می دادند، 
بلله كار می رفت اگر شللما می خواهید مثالی را از 
 این كه چگونه وابسللتگی متقابللل اقتصادی به 
نئو مركانتیلیسم منجرَ شده است مالحظه كنید، 
كافی است تنها به وسیله نقلیه یا ماشین باری خود 

نگاهی بیندازید.
 در ۱9۷3 و مجددا در ۱9۷9 میالدی سازمان 
اوپک قیمت نفت را افزایش داد و ارسللال نفت را 



به آمریکا و هلند تحریم كرد. عالوه بر این ارسال 
نفت به سایر نقاط جهان را نیز به میزان ۲۵ درصد 
كاهللش داد. این وقایع به افزایش شللدید قیمت 
نفت انجامید، افزایش قیمت نفت و انتقال میزان 
زیللادی ارز به كشللورهای نفتی از نظر اقتصادی 
غرب را تضعیف كرد درحالیکه اوپک را تبدیل به 
یک قدرت اقتصادی سیاسی كرد كه باید جدی 
گرفته شللود. وابستگی غرب به واردات نفت و به 
طور خاص به اوپک، مسللأله امنیت اقتصادی را 
تبدیل به یکی از موضوعات مهم در كشللورهای 
واردكننده نفت در سرتاسللر جهان كرد. در این 
زمان رئیس جمهور آمریکا - كارتر - تا آنجا پیش 
رفت كه بیان داشللت تالش در راسللتای غلبه بر 
وابستگی به نفت، معادل اخالقی جنگ است. ره 
آورد این وقایع یک تالش جدی توسط بسیاری 
از كشللورهای صنعتی برای كاهش وابستگی به 
واردات نفللت به منظور افزایش امنیت اقتصادی 
بللود. ایاالت متحده برنامه توسللعه ذخایر نفتی 
 North اسللتراتژیکی را بنیان نهاد و حوزه نفتی
slope را در آالسللکا توسللعه داد. سیاست های 
ملی دیگری مانند كاهش مالیات برای مردمی كه 
انرژی خانگی كمتری مصرف می كنند و حد مجاز 
سرعت ۵۵ مایل در ساعت اتخاذ شد؛ همچنین 
بودجه هللای دولتی برای گسللترش منابع انرژی 
جایگزیللن اختصاص یافت. كنگره حتی در مورد 
میللزان مصرف بنزین در هر مایل بر كارخانجات 
اتومبیل سازی تحمیل كرد. به این منظور كه آنها 
را وادارد تا ماشین هایی با كارآمدی سوختی باالتر 
تولید كنند. در مجموع این كه شما چه ماشینی 
را می دانید؟ چگونه می رانید؟ سوختی كه ماشین 
سللواری یا باری شللما مصللرف می نماید از كجا 
تامین می شود؟ همه و همه توسط سیاست های 
تئومركانتالیستی بعد از ۱9۷۰ میالدی و به منظور 
كاهش وابستگی اقتصادی به واردات نفت تعیین 
شده اند و وابستگی متقابل اقتصادی بین المللی 
همچنین در رابطه با سللایر منابع طبیعی و مواد 
خام كه به میزان زیادی مورد تقاضای ملل صنعتی 
است و معموال منابع استراتژیک نامیده می شوند 

مانند آلیاژهای خللاص و مواد معدنی مورد 
استفاده در تولیدات هواپیما و با اورانیوم 

مورد اسللتفاده در سالح های اتمی نیز 
به كار مللي رود. هم واقع گرایان و هم 
نئومركانتالیست  ها به این مسأله باور 
دارند كه وابستگی به تأمین كنندگان 
خارجی در مورد منابع اسللتراتژیک 
یک خطر امنیتی غیرقابل قبول است.

واقع گرایللان و نئومركانتالیسللت  ها 
همچنیللن بر این باورند كه وابسللتگی 

متقابل همیشلله میان دولت ها متقارن و 
یکسان نیسللت. تأمین كنندگان نفت و سایر 

منابع و كاالهای مورد نیاز، ظرفیت تولیدی خود و 

وابستگی حاصله سایر دولت ها را امری مثبت تلقی 
می كند كه قدرت و امنیت آنها را افزایش می دهد. 
در بسیاری از موارد، قیمت نسبتا باالی نفت توأم 
با تهدیدات تولیدكنندگان مبنی بر قطع صدور، 
وابسللتگی به منابع و همچنین آسیب پذیری در 
مقابل تولیدكنندگان این منابع را مترادف با تهدید 
امنیت ملی برای كشورهای واردكننده كرده است. 
در واقع تنها خودكفایی كامل یک ملت را از نظر 
اقتصادی و سیاسی ایمن می سازد. با این حال در 
جهان واقعی دولت ها تالش می كنند كه وابستگی 
خود را به دیگران كاهش دهند و به طور همزمان 
سعی می كنند شللرایطی را كه موجب وابستگی 
دیگران به آنها می شود را تقویت كنند. بسیاری از 
دولت ها خود را در میان تعهدات بین المللی مبنی 
بر گسترش و حمایت از تجارت آزاد و بازارهای آزاد 
در مقابل آمال ملی خود مبنی بر كسب استقالل 
و امنیت اقتصادی سردرگم می یابند. همراه با این 
معضللل یک مجموعه ای از تکنیک های حمایتی 
جدیللد نئومركانتالیسللتی( از ۱9۷۰ میالدی به 
بعد ظهور یافت. بسیاری از این سیاست ها به طور 
قانونی برای حمایت از صنایع ملی طراحی شده اند 
و تحت پوشش موافقتنامه های تجاری بین المللی 
قرار نمی گیرند، درحالیکه بقیه سیاست ها طوری 
طراحی شللده اند كه بار مفهومی منفی حمایت 
تجللاری را به همراه ندارند ولی عمال و به زیركی 

همان هدف را دنبال می كنند. 

 سیاست های جدید حمایت گرایی
بسیاری از این سیاست ها به منظور مقابله كردن 
با سیاسللت های حمایتی اتخاذ شده توسط دول 
دیگر به كار می روند. برخی از دولت ها سیاست یارانه 
دادن به صادرات را دنبال می كنند. به این دلیل كه 
كاالهای خود را به قیمت پایین تری برساند و از این 
طریق آنها را برای واردكنندگان جذاب تر سازند. 
ایالت متحده به طور معمول به صادرات كشاورزی 

خللود یارانه می داد و ادعا می كرد كه این عمل را 
به منظور مقابله با اتحادیلله اروپا انجام می دهد. 
همچنین مجموعلله ای از روش ها برای محدود 
كردن واردات به كشور توسعه یافتند. درحالیکه 
مذاكرات چند جنبلله گات بعد از جنگ جهانی 
دوم بلله طور موفقیت آمیللزی اعمال تعرفه های 
وارداتی )بلله عنوان مثال مالیات بللر واردات( بر 
تولیدات صنعتی را كاهش داد، بسیاری از ملل از 
سهمیه های وارداتی به منظور هدایت مشتریان به 
عدم خرید كاالهای وارداتی اسللتفاده كردند. این 
سهمیه ها مشخص می كرد كه چه میزانی از یک 
محصول خاص در این محل می تواند فروخته شود. 
ایاالت متحده هنوز از سهمیه های وارداتی به منظور 
محدود كردن میزان شکری كه مصرف كنندگان 
كشور از خارج می خرند استفاده می كند. این اقدام 
به تولیدكنندگان داخلی در مقابل تولیدكنندگان 

خارجی شکر یاری می رساند.
روش دیگللری بللرای محدود كللردن واردات 
از خللارج، محدودیللت صللادرات داوطلبانلله با 
موافقتنامه صادرات داوطلبانه است. این سیاست 
به موافقتنامه ای بین صادركننده و واردكننده 
اشللاره می كند كه بر اساس آن صادركننده به 
طور دلخواه فروش محصوالت خود را در كشور 
واردكننللده محللدود می كنللد. صادركنندگان 
 خللود را مجبللور بلله تبعیللت از درخواسللت 
واردكنندگان احسللاس می كننللد. از ترس این 
كه واردكننده ممکن است شکل پرهزینه تری 
از حمایت از محصوالت خودی را تحمیل كند. 
موانع وارداتی پیشرفته تر شامل ردیفی از موانع 
غیرتعرفه ای هستند. به عنوان مثال مجموعه ای 
از مقررات حکومتی پیچیده مرتبط با سللالمت 
و اسللتانداردهای بهداشتی، الزامات برچسب و 
گواهینامه و الزامات محتویات داخلی كه فروش 
با توزیع كاالهای وارداتی را مسللدود و یا مختل 
می كند. هنوز اقدامات دیگللری وجود دارد كه 
دولت ها به طور معمول تری برای یاری رساندن 
به صنایع خللاص انجام داده انللد. از جمله وام، 
 برنامه های توسللعه زیرساخت های منطقه ای،
توسللعه سللرمایه گذاری و حتی مالکیت 
مسللتقیم همللگان در برخللی صنایع 
مشخص. بسللیاری از حکومت ها در 
بازاریابللی محصوالت شللركت های 
خود در خارج از كشور به آنها كمک 
می كنند. سفارتخانه های كشورهای 
توسعه یافته به طور معمول افرادی را 
استخدام می كنند كه مسئولیت آنها 
وارسی شرایط اقتصادی سیاسی كشور 
فوق و ارزیابی تأثیر بالقوه این شرایط بر 
تجارت كشور متبوع است. دقیقا همان طور 
كه در سالیان قبل آنها چگونگی آرایش نظامی 

و استقرار نیروها را مورد توجه قرار می دادند.
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تجزیه طلبی در كشللورهای اروپایی تاریخ 
طوالنی دارد. به ویژه زمانی كه مناطق خودمختار 
و تجزیه طلب دارای منافع اقتصادی و ثروت های 
سرشللار اقتصادی باشند. با این حال داستان 
اسللتقالل كاتالن ها از اسپانیا، تنها به عوامل 
سیاسی و اقتصادی گره نمی خورد بلکه بخشی 
از تحلیل های مورد توجه برای خودمختاری و 
استقالل آنها به یک مسابقه ورزشی پربیننده 
یعنی رقابت تیم های فوتبللال رئال مادرید و 
بارسلونا بازمی گردد. این مسابقه ورزشی آنچنان 
نزد عموم وزرش دوستان جهان، حائز اهمیت 
است كه حتی بر سر بزنگاه های مهمی نظیر 
اعالم خودمختاری كاتاالن ها سایه می اندازد. 
هرچنللد منافع اقتصادی هنگفتی نیز در این 
دیدارها از آن طرفین دعوی می شود. به طور 
مثال مطابق با آمار اعالم شللده توسللط فیفا 
مسابقه رئال مادرید و بارسلونا كه به ایركالسیکو 
مشهور است، حدود یک میلیارد بیننده داشته 
است. این موضوع گویای رقم هنگفت فروش 
این بازی در تلویزیون های بین المللی است. از 
سوی دیگر جدایی طلبی كاتاالن ها ریشه های 
اقتصادی زیللادی دارد. نظیللر پرداختی های 
حکومت خودمختار به دولت مركزی و نرخ های 
مالیاتی است. این موضوع دامنه كینه كاتالن ها 
نسللبت به اسپانیایی ها را شللدت می بخشد. 
گذرگاه ها و بنادر مهمی نیز كه در این ایاالت 
تاسللیس وجود دارد، دولت وابسللتگی دولت 
مركزی اسپانیا به كاتاالن ها را بیشتر كرده است. 
 تمایللالت اسللتقالل طلبی در كاتالونیللای 
اسللپانیا پس از برگزاری همه پرسی استقالل 
اسللکاتلند از بریتانیا در ۱8 سللپتامبر ۲۰۱4 
آغاز شد. همه پرسی استقالل كاتوالنیا دومین 
نمونه عینی از موج اسللتقالل خواهی در اروپا 
بود كه نزدیک بود همچون دومینویی سللایر 
گسل های جدایی طلبی در اروپا و سایر نقاط 
جهان را تحریک و تهییج كند. گرچه برگزاری 
همه پرسی استقالل كاتالونیا در اسپانیا، تقریبا 
همزمان با همه پرسللی استقالل اسکاتلند از 
بریتانیا مطرح و از موضوعیت خاص برخوردار 
شللد، اما این همه پرسی دارای تفاوت هایی با 
نمونه انگلیسللی آن بود. برخالف اسللکاتلند، 
كه برای برگزاری همه پرسی میان ادینبورگ 
و لندن مذاكراتللی صورت گرفت، در موضوع 
كاتالونیا بلله دلیل وجود اختالفات اساسللی 
میان بارسلونا و مادرید، امکان مذاكرات میان 
مسللئوالن وجود نداشللت و همیللن موضوع 
بللر پیچیدگی های موجللود در داخل جامعه 
كاتالونیا افزود. به هر ترتیب، آنچه در اسکاتلند 

اتفاق افتاده برگزاری همه پرسی پس از تایید 
دولللت انگلیس و موافقت آن بود، اما مقامات 
اسپانیا پس از اعالم تاریخ همه پرسی از طرف 
رئیس منطقه كاتالونیا، صراحتا با آن مخالفت و 
هرگونه همه پرسی را غیرقانونی خواندند. از این 
منظره هر نتیجه جدایی در همه پرسی استقالل 
كاتالونیللا، اگرچه دارای پیامدها و بازتاب های 
خللاص خود و به گفتلله رهبر كاتالونیا معرف 
خواسللت دموكراتیک اكثریت شهروندان این 
ایالت بود اما از آنجا كه فاقد ضمانت اجرایی و 
الزام قانونی بود، به معنای جنایی این منطقه 
از اسپانیا نبود. در حقیقت بعد از اینکه دادگاه 
قانونی اساسی اسپانیا همه پرسی را غیرقانونی 
خواند، آنچه در كاتالونیا انجام شد بیشتر یک 
افکارسللنجی برای نشان دادن و علنی كردن 
خواسللت و اراده عمومللی كاتاالن ها برای به 
رسمیت شناختن همه پرسللی در آینده بود. 
شاید مخالفت صریح دولت اسپانیا با درخواست 
كاتاالن ها برای همه پرسللی رسمی، ناشی از 
اطمینان ماتادورها از رای مثبت مردم كاتالونیا 
به استقالل از اسپانیا و عدم توانایی دولت در به 
كارگیری ترفندهای مختلف برای تغییر دیدگاه 
مردم این منطقه مشابه آنچه انگلیسی ها انجام 

داده بودند بود. 
از این رو، نخست وزیر اسپانیا پس از مشخص 
شدن نتیجه همه پرسی در اسکاتلند در یک 
موضع گیری رسمی، به مردم اسکاتلند به دلیل 
نتایج همه پرسی استقالل و بخاطر احترام دقیق 
به قانون، كه مانع از پیامدهای وخیم استقالل 
منطقه شده تبریک گفت: »اسکاتلندی ها در 
روز گذشته بین تفکیک و یکپارچگی، میان 
انزوا و گشایش، بین ثبات و سردرگمی و بین 
امنیت و خطر حتمی، مطلوب ترین گزینه برای 
همه را كه اسکاتلند همچنان بخشی از انگلیس 
باشد انتخاب كردند و بدین وسیله به عظمت 

انسجام و توسعه انگلیس كمک كردند« 
تصریح نخسللت وزیر بر احترام دقیق قانون 
به این واقعیت بازمی گردد كه مقامات كاتاالن 
تاكید كرده بودند كه همه پرسللی را در آبان 
۱393 برگزار خواهند كرد؛ درحالیکه دولت 
اسپانیا با توجه به پیش بینی احتمالی از نتیجه 

همه پرسی از موافقت با آن پرهیز كرد
تقسللیمات كشللوری اسللپانیا و استعداد 
جدایی طلبی پس از مللرگ فرانکو در نوامبر 
۱9۷۵ و بللا تصویللب قانون اساسللی جدید 
اسللپانیا در ۱9۷8، حکومللت بللا ایجاد یک 
سللازماندهی درونی بر پایه ایجاد بخش های 
خودمختللار قدرت بیشللتری بلله مناطق و 

برگزیت به سبک اسپانیایی



اسللتان ها اعطا كرد. با این حال، همین قانون 
اساسللی، اسللپانیا را صراحتا كشوری متحد و 
غیرقابل تقسیم می داند. همچنین، طبق قانون 
اساسی اسپانیا، هیچ دینی در این كشور رسمی 
نیسللت و همه مردم در اعمال و باورهای دینی 
 خللود از انتقال به این ترتیب اسللپانیا یکی از 
تمركززدایی شللده تریللن كشللورهای اروپایی 
اسللت. تمام بخش های خودمختار در اسللپانیا 
دارای مجلس منتخب مستقل، دولت و ادارات 
دولتی مستقل، بودجه مستقل، نظام آموزشی و 

بهداشتی مستقل اند.
افزون بر این،  بانک ها دارای نظام مالی مستقل 
خود بوده و در بخش های خودمختار كاتالونیا و 
باسک نیروی پلیس محلی جانشین پلیس ملی 
شده است. بنابراین، همچنان كه از اختیارات ویژه 
در ایالت باسک و كاتالونیا مشهود است، تمایالت 
استقالل طلبی نیز بیش از همه در اسپانیا مربوط 
به این دو ایالت است. جدایی طلبی باسکی ها در 
ایلیا از جدی ترین معضالت جدایی طلبی به شمار 
مي رود كه در فرآیند تمایالت استقالل طلبانه 
خود به انواع شیوه ها و از جمله شیوهای چریکی 
و مسلللحانه روی آورده است. در اسپانیا حدود 
۲ میلیون باسکی وجود دارد كه در سه استان 
منطقه ای موسوم به ایالت باسک ساكن هستند. 
درحالیکه سیاست به كار گرفته شده فرانسیسکو 
فرانکو، نگارش كتاب، روزنامه و آموزش به زبان 
كوسکارا و همچنین نام گذاری كودكان با نام های 
باسللکی و برافراشتن پرچم باسک ها را ممنوع 
كرده بود، پس از فرانکو روند شکل گیری رویاهای 
دموكراتیک در اسللپانیا این منطقه از حقوق و 
قوانینی متفاوت نسبت به سایر مناطق اسپانیا 
برخوردار شد و سطح زندگی مردم آن از متوسط 

زندگی در اسپانیا باالتر است.
 همچنین، زبان مورد استفاده در این منطقه 
زبان رسللمی و متعلق به ایالت باسک است. با 
این حال، طرفداران جنایی باسللک از اسللپانیا 
و پیوسللتن این منطقه به ایالت ماسک فرانسه 
مالیاتی مهم تللر از اینها را نیز مطرح كرده اند. 
بلله هر ترتیب، علی رغم اعطللای خودمختاری 
بللرای آرام كللردن مبللارزان و جدایی طلبللان 
باسک ها، گرایشات جدایی طلبی و فعالیت های 
سللازمان آنها متوقف شد و در جریان مبارزات 
جدایی طلبانه این ایالت بیش از نهصد نفر كشته 
شده اند. سرزمین باسک یکی از بخش های عمده 
خودمختار كشور اسپانیا است كه در شمال این 
كشور و جنوب غربی فرانسه قرار دارد. مردم این 
سرزمین با هجوم اقوام و ملت های دیگر مختلط 
شد، اما به طور كلی با آنها ادغام نشدند و همیشه 
كوشللش كردند خود را مستقل و تا حدی آزاد 
 نگه دارند. جدایی طلبان باسللک خواسللتار رد 

هرگونه ارتباط با دولت اسپانیا بودند و از اواخر 
دهه ۱96۰ برای آزادی با دولت مركزی اسپانیا 
مبللارزه می كننللد. این گروه از طللرف اتحادیه 
اروپا، آمریکا و سازمان ملل به عنوان یک گروه 
تروریستی یاد شده است. با وجود این، از آنجا كه 
 مسأله همه پرسی سال ۲۰۱4 در ایالت كاتالونیا 

صورت پذیرفت.

 کاتالونیا و ریشه های استقالل طلبی 
كاتالونیا بخشللی خودمختار در شمال شرقی 
كشور اسللپانیا است. این منطقه از نظر مالی و 
بانکی و امور بندری مهم ترین بخش خودمختار 
اسپانیا به شمار مي رود و نزدیک ۲۰ درصد تولید 
ناخالص ملی اسپانیا در كاتالونیا انجام می شود. 
یکی از خواسته های دولت كاتالونیا در سال های 
اخیر پرداخت سهم كمتری از مالیات هایی كه 
از مردم این ایالت اخذ می شود به دولت مركزی 
و تعیین سللقف مالیات ها توسط دولت محلی 
بوده است. آنها معتقدند تعهدات مالی این ایالت 
به دولت مركزی باعث شللده است كاتالونیا به 
رغم توان اقتصادی باالی خود به مقروض ترین 
ایالت اسللپانیا بدل شللود و نزدیک 4۲ میلیارد 
یورو بدهی داشللته باشللد. گرایش های جنایی 
خواهانه در كاتاالن كه در دهه های گذشللته در 
اقلیت بود، در سال های اخیر و پیش از همه در 
نتیجه بحران های مالی و اقتصادی اروپا و اسپانیا 
قدرت بیشتری گرفته اند. جنایی خواهان كاتالونیا 

و شللماری از اقتصاددانان معتقدند جدایی این 
ایالت از دولت مركزی به سللود آن خواهد بود 
چرا كه ۲۷ درصد صادرات اسپانیا از این منطقه 
اسللت و ۲۵ درصد توریسللت های اسللپانیا نیز 
مقصدشان كاتالونیا است. همچنین، سهمی كه 
كاتالونیا از دولت مركزی می گیرد، ۱۵ میلیارد 
یورو كمتر از سهمی است كه كاتالونیا به خزانه 
مركزی می پردازد. درحالیکه بعضی كارشناسان 
اقتصادی دیگر معتقدند كاتالونیای مستقل، از 
لحاظ اقتصادی، توان ادامه حیات ندارد به ویژه 
اگر به عضویت اتحادیه اروپا پذیرفته نشللود و 

صادراتش به اسپانیا نیز قطع شود. 
بعضی از كاتاالن هللا از ملی گرایی كاتاالنی و 
اسللتقالل طلبی كاتاالنی در اسللپانیا و فرانسه 
حمایللت می كنند كه تعداد آنها در فرانسلله از 
اسپانیا كمتر است. بیشتر كاتاالن ها در اسپانیا 
زندگی می كنند و تعدادشان بیش از ۷ میلیون 
است. حداقل ۱۰۰ هزار كاتاالن زبان در فرانسه 
زندگللی می كنند و بیش از 3۱ هزار در اندورا و 
۲۰ هللزار نفر در ایتالیا هسللتند. عالوم بر این، 
تعداد نامعلومللی از آنها در زمللان قدرتمندی 
امپراتللوری اسللپانیا به قللاره آمریللکا رفتند و 
كلونی های مهمی در شللیلی، گویا پورتوریکو، 
جمهوری دومینیکن و عموما در آمریکای التین 
ایجاد كردند. جنبش ناسیونالیسم كاتالونیا كه 
خواسللتار به رسمیت شناخته شدن شخصیت 
سیاسی كاتالونیا با منطقه كاتالونیزیان است، در 
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دوران رماتیسم در اواسط قرن نوزدهم میالدی 
متولد شد و همراه با جنبش ناسیونالیسم باسک، 
از مردمی تریللن جنبش هللای مقاومت در برابر 
گرایشات سانترالیسللم و همگون سازی دولت 
مدرن اسپانیاسللت. نکته حائللز اهمیت اینکه، 
ناسیونالیسم كاتالونیا نه بر مبنای قومیت بلکه 
براساس زبان فرهنگی تاریخ و سرزمین استوار 
است و از نظر سنتی عمیقا از مذهب كاتولیک 

تأثیر پذیرفته است. 
اگرچه این منطقه در دوره هایی از تاریخ گذشته 
توانسللته بود به خودمختاری دست یابد اما در 
دوران جنگ داخلی اسللپانیا از ۱936 تا ۱939 
خودمختاری كاتالونیا اعالم شد و بعد از جنگ 
و با به قدرت رسیدن ژنرال فرانکو كه حکومتی 
فاشیستی به وجود آمد، عمال كاتالونیا بار دیگر 
خودمختللاری خود را از دسللت داد و تبدیل به 
مستعمره حکومت فرانکو شد. رشد ناسیونالیسم 
كاتالونی در دهه ۱9۷۰ فعالیت های علنی خود 
را از سللر گرفتند. نظام شللبه فدرال اسپانیا در 
۱9۷8،  امتیللازی بللود كه در ازای مشللاركت 
ناسیونالیست های كاتالونیا و باسکه در كنار به 
دموكراسللی به آنها داده شده است. كاتالونیا در 

۱9۷9، به جایگاه تازه ای دست یافت.
خللوردی پوخول، بنیانگللذار و رهبر حزب 
ناسیونالیست معتدل اسم گرایی دموكراتیک 
كاتالونیا در همه انتخابات مسللتقلی كه پس 
از ۱98۰ مه برگزار شللد به پیروزی دسللت 

یافت. این حزب خواستار این بود كه اسپانیا، 
كاتالونیللا را به عنوان یک ملت به رسللمیت 
بشناسللند. یکی دیگر از پیشللنهادهای این 
حزب، ایللن بود كه اتحادیلله اروپا باید تنوع 
فرهنگی خود را محترم بشمارد و با پرهیز از 
اشتباهات تاریخی ملت سازی، پایه های خود 
را براساس این تنوع فرهنگی بسازد. سرانجام، 
 ایالللت كاتالونیا طی رفرانللدوم ۲۰۰8 با رأی

۷۵ درصد از مردم اسپانیا به خودمختاری بیشتری 
دست یافت. با وجود این، كسب این امتیاز مهم 
 به معنللای افول عطش اسللتقالل خواهی و 
جدایللی طلبی نبللود. رشللیر كاتالونیا بعد از 
پیروزی هواداران استقالل در انتخابات ۲۰۱۲ 
تالش برای برگزاری رفراندم را آغاز كرد. در ۱9 
سپتامبر پارلمان محلی كاتالونیا با نتیجه آرای 
۱۰6 موافق در برابر ۲8 مخالف مجوز برگزاری 
همه پرسی استقالل را مشابه آنچه در اسکاتلند 
برگزار شللد، صادر و رئیس منطقه كاتالونیا با 
امضای مصوبه پارلمان محلی رسما اعالم كرد 
كه همه پرسی استقالل این منطقه از اسپانیا در 
9 نوامبر )۱8 آبان( برگزار خواهد شد براساس 
آمارهای دولت منطقه ای كاتاالن، بیش از 8۰ 
درصد رای دهندگان به جدایی كامل كاتالونیا 
رای مثبت دادنللد؛ درحالیکه مقامات دولت 
مركزی اسپانیا همچنان كه پیش از برگزاری 
همه پرسی، آن را غیرقانونی اعالم كرده بودند، 
پس از انتخابات نیز نسبت به نتایج آن موضع 
گیری و با غیرقانونی خواندن این انتخابات آن 

را بی اعتبار دانست. 
سانتاماریا، معاون نخسللت وزیر اسپانیا، در 
اظهاراتی دربللاره انتخابات اخیر كاتالونیا، آن 
را یک شکسللت نامیللد و جدایی این منطقه 
از اسللپانیا را غیرممکللن خوانللد. وی در این 
باره گفته نه تنها این دولت بلکه هیج جزیی 
جدایللی كاتالونیللا را نمی پذیرد و دولت هیچ 
گفتگویللی در رابطه با برگزاری یک رفراندوم 
برای اسللتقالل كاتالونیا انجللام نخواهد داد. 
علی رغللم همه بحث های صللورت گرفته در 
خصوص ریشه های تاریخی استقالل خواهی 
و مؤلفه هللای دگرسللاز هویتللی در كاتالوني 
آنچلله به همه پرسللی اسللتقالل در كاتالونیا 
فراتر از سللطح ملی و منطقه ای و موضوعات 
 سیاسللی و اقتصللادی مترتب بللر آن بازتاب 
بین المللی بخشیده: موضوع ال كالسیکو و تیم 
فوتبال بارسلونا به عنوان یکی از محبوب ترین 
و پرطرفدارترین تیم های فوتبال جهان است. از 
این منظر، شاید بتوان گفت كه این محبوبیت 
به عنوان مانعی جدی برای كاتاالن ها از یکسو 
و اهرمی مناسللب برای ماتادورها در كاهش 
شدت تمایالت استقالل طلبی عمل می كند. 

مروری بر شللبکه های مجازی نشان می دهد 
كه بیشللتر مردم جهان با استقالل كاتالونیا 
مخالف اند و این مخالفت نه به واسللطه تایید 
یا رد خواسللت مردم كاتاالن برای استقالل، 
بلکه ریشلله در نامیدی آنان از كنار گذاشتن 
بارسلللونا از ال كالسللیکو درصورت جدایی از 
 اسللپانیا دارد. درحالیکه كاتاالن ها خاطره ای

تلخ از قتل چند ستاره بارسایی در دوران حکومت 
فرانکو داشته اند و این خود یکی از اصلی ترین 
 عوامل هیجان بارسایی ها در دیدارهای میان 
رئال مادرید و بارسلللونا محسللوب می شود. 
محبوبیت بارسلللونا در افللکار عمومی جهان 
یکی از مهم ترین اهرم های دولت اسللپانیا در 
به كارگیری عملیات روانی و تبلیغی در ایجاد 
فضاسازی علیه اسللتقالل طلبان كاتالونیایی 

محسوب می شود
با توجه به آنچه كه ذكر شده می توان تصریح 
كرد كه جدایی طلبی كاتالونیا از جمله نادرترین 
تمایالت استقالل طلبانه در سطح جهان است كه 
تقریبا از هیچ حمایت و پشتیبانی در سطح افکار 
عمومی جهان برخوردار نیست. از این منظر، به 
نتایجی مانند اینکه تا زمانی كه بارسلللونا در ال 
كالسیکو می درخشد، اسللتقالل كاتالونیا برای 
كاتاالن ها مقرون به صرفه نیستد. به همین دلیل 
است كه كاتاالن ها در مقابل مقاومت دولت مركزی 
در مخالفت با درخواست همه پرسی و به رسمیت 
شناختن نتایج آن برای استقالل خواهی، فراتر از 
اعتراضات مقطعی خیابانی واكنش خاصی انجام 
نمی دهنللد. به عبارت دیگر، علی رغم اختالفات 
اساسی میان كاتاالن ها و اسپانیایی ها، فشارهای 
استقالل طلبی بیش از همه معطوف به امتیازگیری 
بیشتر است. از سللویی دیگر، دولت مركزی نیز 
با بهره گیری هوشللمندانه از ال كالسللیکو عمال 
كاتاالن ها را در فضای مبهم برای تصمیم سازی 
جمعی میان دو گزینه استقالل از اسپانیا به واسطه 
مؤلفه های هویتی و در مقابل، جدا نشدن از اسپانیا 
با فرض حضور در ال كالسیکو مدیریت می كند.

 عللالوه بر این، تا زمانی كه دولت اسللپانیا، 
همه پرسی استقالل كاتالونیا را قانونی نداند، 
تحقق عینی اسللتقالل كاتالونیللا حداقل در 
سللال آینده و سللال های نزدیک كلله دور از 
ذهن اسللت - نکته مهم دیگری كه مشللابه 
مورد اسللکاتلند حائز اهمیت است، وضعیت 
مناسب اقتصاالی كاتاالن ها به نسبت بسیاری 
دیگر از مناطق خودمختار اسپانیاست. بر این 
اسللاس، اسللتقالل طلبی كاتاالن ها نیز نظیر 
اسللکاتلندی ها، متأثر از برخورداری بیشللتر 
آنهللا از شللاخص های اقتصادی اسللت و نه 
محرومیت های تبعیض آمیللز مورد تأكید در 

بسیاری از نظریه های محل تجزیه طلبی.



سه سناریو  برای حفظ  روابط تجاری
گاردین| پس از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، 
مهم ترین سوال به نحوه رابطه تجاری این كشور با 
دیگر كشورهای اروپایی بازمی گردد. هم اكنون سه 
مدل پیشنهادی برای جایگزینی روابط تجاری وجود 
دارد امللا هنوز هیچ یللک از مقامات دولت انگلیس، 
اشللاره ای به آن نکرده اند كه كدامیک را برای آینده 

تجاری خود برگزیده اند. 

EEA مدل نروژ: پیوستن به  
اولین گزینه برای انگلیس برای پیوستن به نروژ، 
ایسلللند و لیختن اشتاین در منطقه اقتصادی اروپا 
)EEA( است كه دسترسی به بازار همه كشورهای 
اتحادیه اروپا را برای بیشتر كاالها و خدمات را فراهم 
می كند )كشللاورزی و شیالت حذف می شوند(. در 
عین حال EEA خارج از اتحادیه گمركی اسللت، 
بنابراین بریتانیا می تواند با كشورهای غیر اتحادیه 
اروپا وارد تجارت شود. با این حال، این قرارداد تقریبا 
به نفع برنده اسللت. در این قرارداد انگلیس محدود 
به اجرای برخی از قوانین اتحادیه اروپا است، این در 
حالیکه توانایی خود را در نفوذ به تغییر یا اصالح این 
قوانین از طریق شللورای و پارلمان اروپا را از دست 
می دهد چراكه دیگر حق رایی برای این اقدام ندارد. 
در سپتامبر ۲۰۱۷ می این موضوع را »عدم كنترل 
دموكراتیک« غیرقابل قبول نامید.دیوید دیویس در 
پاسخ به سوالی كه در اتاق بازرگانی ایاالت متحده 
در واشللنگتن، روبه رو شللد، اذعان كرد كه به مدل 
نروژی عالقمند اسللت. »این چیزی است كه ما در 
مورد آن فکر قبال بسللیار اندیشیده ایم، اما آن را در 
باالی لیست خود قرار نداده ایم.« او به طور خاص به 
اتحادیه تجارت آزاد اروپا )EFTA( اشللاره كرد كه 
مانند EEA به دسترسی به بازارها تکیه می كند، اما 
اتحادیه گمركی نیست. EFTA یک سازمان بزرگ 
متشکل از پیمان قراردادهای تجاری كشورها بود، 
اما بعدها بیشتر اعضای آن به عضویت اتحادیه اروپا 
اقدام كردند. امروزه این پیمان شامل نروژ، ایسلند، 
لیختن اشتاین و سوئیس است. همه اما سوئیس نیز 

عضو اتحادیه اروپا هستند.

 مدل سوئیسی، موافقتنامه های تجارت دوجانبه
روابط سللوئیس با اتحادیه اروپا، كه تقریبا حدود 
با ۲۰ پیمان دوجانبه عمده اداره می شللود، به طور 

گسترده ای مشابه قرارداد EEA است. همراه با این، 
 )EFTA(سللوئیس عضو اتحادیه تجارت آزاد اروپا
است. سوئیس به ایجاد اتحادیه اروپا كمک كرد اما 

مردم، آن را در رفراندوم ۱99۲ رد كردند.
این كشور اجازه حركت آزادانه مردم را می دهد و 
عضو ناحیه شنگن بدون گذرنامه است. این موضوع 
نشات گرفته از بسیاری از قوانین بازار است، به طوری 
كلله بدون آنکه در ایجللاد بازارهای جدید به قانون 
خاصی نیاز داشته باشد، با كمک آزادی حركت مردم، 
این نیاز را فراهم می كند. این كشور خارج از اتحادیه 
گمركی است و البته روابط تجاری خود را به مذاكره 
در مورد توافقنامه های تجارت آزاد با كشورهای تقلیل 
 EEA می دهد. همچنین در كنار كشورهای عضو
مذاكرات زیادی داشللته است. سوئیس به بازار تک 
تک كاال )به استثنای كشاورزی( دسترسی دارد، اما 
خدمات )به استثنای بیمه( جزء این بازارها نیست. 
از ایللن رو مقداری به بودجه اتحادیه اروپا پرداخت 
می كند. طرفداران برگزیت با وجود آنکه در تالشند 
تا كنترل كشور خود را به دست بیاورند، بعید به نظر 
می رسد كه با امتیازاتی كه سوئیس در مورد مهاجرت، 
پرداخت بودجه و قوانین بازار یکسان پرداخته كرده 

به راحتی كنار بیایند. 
اتحادیلله اروپا احتماال نمی خواهللد رابطه ای كه 
بر اساس سللوئیس طراحی شده باشد، قبول كند 
چراكلله عضویللت سللوئیس در EFTA، اما نه در 
EEA، Schengen و اتحادیلله اروپا، حاصلی از 
تاریخ پیچیده ادغام اروپا و -و یک رفراندوم است كه 

در آن زمان مجال بررسی دقیق نداشت.

 مدل کانادا: توافقنامه تجارت آزاد
گزینه سللوم این اسللت كه مذاكره با توافقنامه 
تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را در راستای توافق جامع 
اقتصادی و تجاری)CETA( است. به موجب این 
توافق كه اتحادیه اروپا با كانادا مجددا تصویب كرده، 
روابط دسترسی به بازارها بر اساس قوانین بازار آزاد 
رقم می خورد. اساسللی ترین مشکل این روش این 
است كه انگلیسی ها دو سال از شروع ماده ۵۰ برای 
مذاكره با چنین توافقی فرصت داشللتند اما هیچ 
اقدامی برای دستیابی به آن نداشته اند. برای نشان 
دادن این كه چقدر زمان بندی دقیق است، مذاكرات 
CETA در سال ۲۰۰9 آغاز شد و در سال ۲۰۱4 

به پایان رسید. سه سال بعد، یک اقلیت كوچک از 
۲8 پارلمان ملی اتحادیه اروپا این معاهده را تصویب 
كرده است. متقاعد كردن، زمان می خواهد و ممکن 
است سال ها طول بکشد. حتی قانونگذاران محلی 
نیز می توانند در توافق نقشی داشته باشند، مجلس 
منطقه ای والون كه كمتر از 4 میلیون بلژیکی به طور 
عمده فرانسه زبان فرانسه را به عهده دارد، به مدت 
چند روز در سال CETA ،۲۰۱6 را مسدود كرد. 
برای تمدید مهلت دو ساله برای خروج از اتحادیه 
اروپا، بریتانیا نیاز به تصویب همه جانبه ای از اتحادیه 
اروپا دارد. چندین سیاستمدار بریتانیایی، از جمله 
صدراعظم ارشد مالی فیلیپ هاموند، تاكید كرده اند 
كه نیاز به یک توافق انتقالی چند سللاله به طوری 
كه بریتانیا بتواند مذاكره با اتحادیه اروپا و معامالت 
تجللاری را به سللرانجام برسللاند. در برخی موارد، 
مقایسه وضعیت بریتانیا با كانادا گمراه كننده است. 
كانللادا در حال حاضر تجارت آزاد با ایاالت متحده 
را از طریق NAFTA به دسللتاورده كه این یعنی 
كه معامله تجاری با اتحادیه اروپا مانند گذشته حائز 
اهمیت نیست. اقتصادهای كانادا و بریتانیا نیز بسیار 
متفاوت است: CETA شامل خدمات مالی نیست، 
در حالیکلله این حوزه یکللی از مهمترین كاالهای 
صادراتی بریتانیا به اتحادیه اروپا بوده است.در ماه 
سللپتامبر ۲۰۱۷، فلورانس، می گوید كه انگلیس 
و اتحادیلله اروپا می توانند خیلی بهتر از توافقنامه 
تجاری CETA به امضا برسانند. از آنجایی كه آنها 
از موقعیت بی سابقه ای برای به اشتراک گذاشتن 
یک مجموعه قوانین و مقررات اسللتفاده می كنند، 
این مهم قابل اجرایی اسللت. مونیک ابل، كه پیش 
از این، موسس ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی 
بود، تاكید می كند كه حتی با توافق موقت، موانع 
غیر تعرفه احتماال به یک معافیت موقتی در تجارت 
بریتانیا با اتحادیه اروپا خواهد بود.خدمات جزء اصلی 
تجارت بین المللی بریتانیا هستند؛ البته این كشور از 
مازاد تجاری در این بخش را تامین می كند، كه برای 

واردات كاالها مورد استفاده قرار نمی گیرد. 
معامالت تجارت آزاد همچنین برای جلوگیری از 
موانع غیرتعرفه ای استفاده می شود. مسلما بریتانیا 
و اتحادیه اروپا از یک طرح نظارتی یکپارچه شروع 
می كنند، اما به توافق رسیدن برای یک رابطه تجاری 

بلندمدت، هنوز در هاله ای ابهام قرار دارد. 

فروردین 1398
دوره جدید
شماره 122
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شاه عربستان آخرین نفري بود كه همین چند روز پیش 
به آمریکا هشدار داد اگر بخواهد محدودیت تازه براي فعالیت 
اوپک ایجاد كند دادوستد نفت خودرا با پولي غیر از دالر 
انجام خواهد داد تا از نیرومندي دالر در بازارهاي جهاني 
كاسته شود. پیش از او رجب طیب اردوغان چنین تهدیدي 
كرده بودند. رهبري حزب كمونیست چین و رهبر مقتدر 
روسیه حتي از این هم فراتر رفته و دادوستد بر پایه پولي 
غیر از دالر را در سللتور كار قرارداده و اجرا نیز كردند. در 
همه دهه هاي اخیر كشورهایي مثل ایران، روسیه، چین و 
برخي دیگر از كشورها راه ها گوناگوني براي تضعیف دالر 

را در دستور كار قرار داده اند.  آمارهاي دردسترس جهاني 
نشللان مي دهد در سال ۲۰۱۷ نزدیک به دوسوم مجموع 
ذخیره ارزي كشورهاي جهان )به طور دقیق 63/8 درصد( 
را دالر آمریکا تشکیل مي دهد. از مجموع معامالت بر روي 
ارزهاي خارجي )فاركس( در سطح دنیا، رقم خیره كننده 
88 درصد را دالر به خود اختصاص داده اسللت )۲۰۱6(. 
همچنین بیللش از نیمي از كل تجارت در جهان به دالر 
)۲۰۱4( و 8۵ درصد معامالت نفتي و مشتقات آن به دالر 
صورت مي گیرد )۲۰۱6(. این موقعیت یگانه به آمریکا امکان 
داده كه با تهدید به مجازات و اعمال تحریم بر كشورهاي 
دیگر جهان، سیاست خود را در صحنه بین المللي پیش 
ببرد. جزییات اینکه دالر چگونه به این موقعیت دسللت 
یافت؟ به طور مختصر مي توان گفت سرچشمه برتري دالر 
بر سایر پول ها این بود كه آمریکا پیروز عمده جنگ جهاني 
دوم بود. آمریکا برعکس اروپا، به علت دوري از صحنه جنگ 
آسیبي ندید در حالي كه اروپا به مخروبه اي مبدل شد. در 

دهه هفتاد میالدي آمریکا دست به مانور دیگري هم زد. 
نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا با عربستان توافق كرد 
كه تمام معامالت نفتي خود را با همه كشورها به دالر آمریکا 
انجام دهد. پس از آن توافق، ابتدا دیگر كشورهاي اوپک 
و سپس تولیدكنندگان فرآورده هاي اصلي و مواد خام )از 
قبیل محصوالت كشاورزي، انواع سوخت و انرژي، فلزات 
قیمتي و صنعتي....( در سراسر جهان از این حركت پیروي 
كردند. این تحول باعث شد كه بانک هاي مركزي كشورهاي 
جهان كه نیاز به خرید این اقالم داشتند ذخایر ارزي خود 
را بلله دالر نگلله دارند. این آغاز حکومت دالر بر تجارت و 
بازارهاي مالي جهان بود.آیا این سلطه پولي آمریکا روزي 
به پایان مي رسد؟ برخي مي گویند یک راه براي شکست 
دالر وجود دارد: چین، انگلستان، روسیه، آلمان فرانسه یک 
واحد پولي واحد تاسیس كنند و نظام هاي سیاسي خود را 
یکپارچه سازند. نوشته این پرونده به مساله سلطه دالر و 

چالش هاي دالر مي پردازد.

معماي سلطه دالر و راز سقوط آن 

 مونا مشهدی رجبی 
عضو هیأت تحریریه
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تحریم های پی درپی آمریکا علیه كشورهای 
مختلف و با بهانه های مختلف باعث شللد تا 
بسللیاری از كشللورها به انتقاد از نظام پولی 
دنیا كه وابسللته به دالر است روی بیاورند. 
نظامللی كلله به آمریللکا قللدرت می دهد تا 
سیاسللت های درسللت یا نادرسللت خود را 
به كشللورهای مختلف دنیللا تحمیل كند و 
از دالر و تحریللم دالری و اقتصللادی برای 
مجبور كردن كشللورها برای همسو شدن با 
دیدگاه های آمریکا استفاده كند. این مسأله 
را در مورد تحریم های اخیر ایران هم شاهد 
بودیم. آمریکا ضمن خارج شللدن یکجانبه 
از توافق هسللته ای و بی توجهی به خواسته 
دیگر كشللورهای امضا كننللده توافق اعالم 
كرد، هر كشوری كه با ایران تجارت كند هم 
مشمول تحریم اقتصادی می شود از اقتصاد 
آمریکا سهمی نخواهد داشت. در واقع آمریکا 
با ایللن ابزار تالش می كند تللا اروپا و دیگر 
كشللورهای شللریک تجاری ایران را با خود 
همسللو كند. در سال های اخیر به خصوص 
بعد از روی كار آمدن ترامپ در آمریکا انتقاد 
از این سیاسللت ها در دنیا بیشتر شده است. 
اروپا اعالم كرد كه خواسللتار اسللتقالل در 
تصمیم گیری های اقتصادی در دنیا اسللت و 
حتللی از ناتوی اروپایی هم صحبت كرد. در 

دیگر كشللورهای دنیا هم چین و روسیه در 
مورد ضرورت استفاده واحدهای پولی دیگر 
به جز دالر برای معامالت صحبت می كنند 
و شللماری از كشللورهای نفت خیللز هم در 
این مورد سللخن می گویند. اما ایا این طرح 
امکان پذیر اسللت؟ ایا می تللوان ارز دیگری 
را جایگزیللن دالر كرد؟ چللرا دالر به عنوان 
ارز جهانی انتخاب شللد و آیا كشور دیگری 
پتانسللیل این را دارد كه ارزش را به عنوان 

ارز جهانی در مبادالت وارد كند؟ 

 ارز جهانی چیست
دالر بخللش اعظللم ارز مورد نیللاز تمامی 
معامالت در جهان را تامین می كند و تمامی 
انتقاالت دالری هم از طریق بانک های آمریکا 
انجام می شللود.قدرت اقتصاد آمریکا، حجم 
باالی ذخیره دالر در بانک مركزی كشورهای 
مختلف و تمایل مردم دنیا برای خرید دالر 
تنهللا به منظور حفللظ ارزش دارایی ها همه 
نشللان می دهد كه هنوز این جایگاه به دالر 

تعلق دارد. 
سی ان بی سی در گزارش اخیر خود نوشت 
دالر ارز اول و اصلللی مللورد اسللتفاده در 
مبادالت است و اقتصاد دنیا به این سادگی 
نمی تواند از زیر بار این ارز خارج شود. دالر 

سال ها بر بازارهای جهانی حاكم بوده است 
و حتی اگر سیاسللت جهانی به سمت خارج 
شللدن از وابستگی به دالر و وابستگی به دو 
یللا چند ارز دیگر یا حتللی ایجاد یک واحد 
پولی مستقل باشد، این روند سال ها به طول 
می انجامد.اما سوال اصلی این است كه چرا 

دالر به ارز جهانی تبدیل شده است ؟
وبسایت balance در پاسخ به این سوال 
نوشللت:ارز جهانللی ارزی اسللت كه تمامی 
كشللورها بللرای تجللارت آن را پذیرفته اند 
و محصللوالت خللود را با ایللن ارز به فروش 
می رسللانند و با كمک همین ارز محصوالت 
مورد نیازشللان را از دیگر كشورها خریداری 
می كنند. دالر اصلی ترین ارز مورد اسللتفاده 
در مبادالت است ولی باید در نظر داشت كه 
ین و یورو هم در بازارهای جهانی اسللتفاده 

می شود ولی با سطح بسیار كمتر.
طبق گزارش منتشللر شللده توسط بانک 
مركزی آمریکا، تا فصل سللوم سللال ۲۰۱8 
میالدی 6۲ درصد از ارز موجود در صندوق 
ذخایر ارزی كشورها را دالر تشکیل می دهد 
و همین مسللأله هم بر اعتبللار دالر در بازار 
جهانی افزوده اسللت. هال والمارک تحلیلگر 
بازار ارز در این مورد به سی ان بی سی گفت: 
بانک های مركزی كشورها ارزی را نگهداری 
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می كننللد كه از آنهللا بتوانند بللرای تامین 
هزینه های جاری كشللور اسللتفاده كنند و 
به زعم آنها ارزی ارزشللمند اسللت. دالر در 
سللال های اخیر ارزش خللود را حفظ كرده 
است و در بسیاری از موارد ما شاهد ارتقای 
ارزش آن در مقابللل دیگر ارزهللا بودیم. به 
همین دلیل اسللت كه نگهللداری دالر برای 

بانک های مركزی اهمیت دارد.
بعللد از دالر یورو بیشللترین سللهم را در 
صندوق ذخایر ارزی كشللورها دارد كه برابر 
با ۲۱ درصد است كه نسبت به سال ۲۰۱۰ 
میالدی ۲ درصد رشد كرده است. با توجه به 
پایان بحران اقتصادی در كشورهای منطقه 
یورو، انتظار مي رود سهم یورو در ذخایر ارزی 
دنیا رشللد كند.البته نمی توان تصور كرد كه 
یورو به ارز جهانی تبدیل شللود كه دلیل آن 
چالش های موجللود در اقتصادهای منطقه 
یورو و تمایل بسیاری از كشورها برای خارج 

شدن از این منطقه است.

 چرا دالرقدرتمندترین ارز دنیا است
 اقتصاد هر كشللور پشللتوانه ارزش پولی 
كشللور است و به همین دلیل است كه دالر 
هم توانسته به عنوان قدرتمندترین ارز دنیا 
معرفللی شللود.طبق گزارش بانللک مركزی 

آمریللکا، دالر قدرتمندترین ارز دنیا اسللت 
و بالغ بر ۵8۰ میلیللار دالر پول كاغذی در 
خللارج از آمریکا وجللود دارد كه معادل 6۵ 
درصللد از كل دالر موجللود در بازار جهانی 
است.سللهم اعظللم دالری آمریللکا در بازار 
كشللورهای مشللترک المنافع و كشورهای 
آمریللکای التین وجود دارد و برای مبادالت 

روزمره استفاده می شود.
اما پول نقد تنها یک وجه ماجرا است.آمار 
نشان می دهد یک سوم از كل تولید ناخالص 
داخلی دنیا از كشورهایی تامین می شود كه 
ارزش پول خود را وابسللته بلله دالر آمریکا 
كرده اند و هفت كشوری كه از دالر به عنوان 

ارز رایج استفاده می كنند.
در بللازار مبادالت ارز هللم دالر حکومت 
می كنللد. 9۰ درصللد از مبللادالت ارزی در 
فاركس با دالر آمریکا اسللت. با اینکه طبق 
گزارش صندوق بین المللی پول دالر تنها یک 
واحد پول از مجموع ۱8۵ واحد پولی است 
كه دنیا وجود دارد ولی تنها واحد پولی است 
كه تمامی كشورهای دنیا به طور گسترده از 
آن اسللتفاده می كنند. اغلب واحدهای پولی 
تنها در داخل كشللور كاربرد دارند و تمامی 
مردم برای سللفرهای خارجی به دالر روی 
می آورند. از طرف دیگر خرید دالر سیاستی 
برای حفظ ارزش دارایی در زمان بحران نیز 
هسللت كه در بسیاری از كشورهای در حال 

توسعه استفاده می شود. 
صنللدوق بین المللی پول اعالم كرد ازآنجا 
كه در معامالت داد و ستد پول وجود دارد، 
معموال سهم ارزها در مبادالت مالی دنیا به 
جای ۱۰۰ درصد ۲۰۰ درصد در نظر گرفته 
می شود. در سال ۲۰۱8 میالدی 9۰ درصد 
از مبادالت مالی در دنیا با دالر آمریکا انجام 
 شللده بللود درحالیکه 3۱ درصد بللا یورو و

۲۱ درصد با ین ژاپن انجام شللد. در سللال 
۲۰۱8 میالدی پوند بریتانیا و دالر استرالیا 
از نظر حجم و ارزش مبادالت جایگاه چهارم 
 و پنجم را داشتند و دالر كانادا با داشتن سهم

۵ درصدی در این بازار جایگاه ششللم را از 
آن خود كرد. فرانک سللوییس و یوان چین 

در رده های بعدی قرار دارند.

 چه ش�د ک�ه دالر ای�ن جایگاه را 
به دستاورد؟

  توافق برتون ووودز در سال ۱944 زمینه ساز
حکمرانللی دالر در بازار ارز دنیا شللد. قبل 
از آن اغلب كشللورها از استاندارد طال برای 
معامالتشان اسللتفاده می كردند. دولت های 
آنها متعهد بودند كه ارزش پول را با طالیی 
مشللابه همان ارزش در زمللان تقاضای فرد 

مبادللله كنند.از آنجا كلله آمریکا بزرگترین 
ذخایر طالی دنیا را داشللت، به جای اینکه 
پولشان را با طال معامله كنند با دالر آمریکا 
مبادله كردند. تا سال ۱9۷۰ میالدی برخی از 
كشورها معادل دالری كه در اختیار داشتند 
از آمریللکا طلب طال می كردنللد و از آن به 
عنللوان ابزاری برای مقابله با تورم اسللتفاده 
می كردند ولی در جریان ریاسللت جمهوری 
نیکسون در آمریکا این نگرانی ایجاد شد كه 
ذخایر طالی آمریکا به پایان برسد به همین 
دلیل اعالم شد كه دیگر در مقابل دالر طال 
داده نمی شود و طال به عنوان پشتوانه دالری 
كلله آمریکا چاپ می كند در خزانه داری این 
كشور نگهداری می شود. از همین زمان بود 
كه دالر وارد دوره قدرت گیری و رشد شد.

 صدایی تازه شنیده می شود
در مارس سال ۲۰۰9 میالدی و به دنبال 
اسللتفاده ابزاری آمریکا از دالر برای تحقق 
اهداف سیاسی اش، دولت های روسیه و چین 
كلله بخش بزرگی از تولیللد ناخالص داخلی 
دنیللا را تولید می كنند خواسللتار ایجاد یک 
واحد پولی تازه در دنیا شللدند. آنها خواهان 
ایجاد یللک ذخایر ارزی در دنیللا بودند كه 
به یک كشللور خاص تعلق نداشللته باشد و 
بتواند بللدون تأثیرپذیری از سیاسللت های 
یک كشللور در درازمدت ارزش ثابتی داشته 
باشد. این درخواست به صندوق بین المللی 

پول ارائه شد.
اما عالوه بر نگرانی چین در مورد استفاده 
ابللزاری آمریکا از دالر، یک نگرانی دیگر هم 
وجود داشت.این كشور هزاران میلیارد دالر 
ذخیره دالری داشللت و در سال های ركود 
سللال ۲۰۰8 و بحران های تورمی بعد، این 
نگرانی وجود داشت كه به دلیل رشد تورم، 
رشد میزان بدهی های دولتی آمریکا و رشد 
كسری بودجه ارزش دالر تنزل یابد و چین 

با بحران ارزی روبه رو شود. 
 بلله دنبللال تالش های چین بللود كه در 
چهارمین فصل سال ۲۰۱6 یوان واحد پولی 
كشور چین به عنوان یکی دیگر از منابع ارزی 
در دنیا معرفی شد. تا فصل سوم سال ۲۰۱8 
میالدی ارزش ذخایر یوان در صندوق ذخایر 
ارزی دنیللا برابر بللا ۱93 میلیارد دالر بود و 
چین اعالم كرده است در نظر دارد با پشتوانه 
تقویت جایگاه اقتصادی و ایجاد قراردادهای 
دوجانبلله برای تجارت بللا واحد پولی یوان، 
سهم یوان را در ارزهای جهان افزایش دهد. 
این كشور رویای تبدیل شدن یوان به ارزش 
غالب در دنیا را نیز در سر دارد ولی تا رسیدن 
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مسللأله ضرورت جایگزین شللدن دالر با 
ارزهللای دیگر مدت ها اسللت كه در میان 
اقتصاددانان مطرح شللده است ولی هنوز 
تا تحقق این مسللأله راه درازی وجود دارد. 
در ابتدا تصور می شللد كه یورو می توان به 
عنللوان رقیللب و حتی جایگزیللن دالر در 
تعامالت اقتصادی در دنیا مطرح شود ولی 
بحران های پی درپی اقتصادی در كشورهای 
اروپایی و تبعللات منفی آن روی اقتصاد و 
تجارت در این منطقه باعث شللد تا یورو از 
دامنه ارزهای غالب در تجارت خارج شود. 
در مورد سبد ارزی هم صحبت زیاد است. 
برخی بر این باور هسللتند كه باید سبدی 
از ارزهای مختلف كه در بر دارند ارز مورد 
استفاده در كشورهای تأثیرگذار در اقتصاد 
جهان اسللت به عنوان سبد ارزی انتخاب 
شود. ارزهای پیشنهادی شامل یورو، روبل 
روسیه و یوان چین است كه همه می توانند 
سهمی در تجارت كاالی دنیا داشته باشند. 
ولی این طرح هم چندان مورد استقبال قرار 
نگرفت كه اصلی ترین و مهم ترین دلیل آن 
تعارض دیدگاه های سیاسی در كشورهایی 

است كه مالک این ارزها هستند.
اما بلله دنبال قدرت گرفتن اقتصاد چین 
در بازارهللای بین المللی، این نظریه مطرح 
شده است كه یوان می تواند جایگزین دالر 
در تعامالت جهانی شود. موسسه بروكینگز 
در این زمینه نوشت: چین دومین اقتصاد 
بزرگ دنیا اسللت، بزرگتریللن بازار مصرف 
دنیا در این كشللور واقع شده است و رشد 

اقتصادی باعث شده است كه تقاضای مردم 
برای كاالهای مصرفی غیرضروری در این 
كشور رشللد كند.از طرف دیگر این كشور 
بزرگتریللن صادركننللده كاالهای مختلف 
مصرفی و تولیدی در جهان اسللت و دارای 
حجم باالیی از ذخایر نفتی و منابع طبیعی 
است. همه اینها برای اینکه چین بتواند ارز 
خود را به عنوان ارز قدرتمند در دنیا معرفی 

كند كفایت می كند.
این موسسه در ادامه گزارش نوشت: از سال 
قبل اولین گام ها در زمینه اسللتفاده از یوان 
در تبادالت بین المللی برداشللته شد. اولین 
قراردادهای فروش نفت در ازای پرداخت یوان 
چین در سللال ۲۰۱8 امضا شد و توافق های 
دوطرف هللای با كشللورهای مختلللف برای 
استفاده از یوان یا ارزهای دیگر در تعامالت 
انجام شد.در نتیجه اجرای این سیاست ها بود 
كه این سللوال در جهان مطرح شد: آیا چین 
در نظر دارد قدرت دالر در بازارهای ارز دنیا 
را به چالش بکشد؟ آیا چین می خواهد یوان 
را جایگزیللن دالر در تبادالت نفتی كند؟ و 
سللوال مهم تر اینکه چللرا چین قصد دارد از 

یوان برای مبادالتش استفاده كند؟

 تالشی ثمربخش
البتلله تالش چین بللرای تبدیل یوان به 
یللک ارز قدرتمند در دنیا از یک دهه قبل 
یعنی در سللال ۲۰۰9 شللروع شد. در آن 
زمللان بحران اقتصللادی دنیا كه در نتیجه 
سیاسللت های اشتباه در آمریکا ایجاد شده 

بود و به دلیل استفاده زیاد از دالر و تعامل 
زیاد آمریللکا با دیگر اقتصادهللای دنیا به 
تدریج به دیگر كشورها گسترده شد، زمینه 
را برای اظهار نظرهای زیاد در مورد معایب 
وابسللتگی اقتصادی به دالر فراهم كرد. در 
این زمان رئیس بانک مركزی چین مقاله ای 
نوشت و ضمن انتقاد از سیاست وابستگی 
اقتصللادی دنیا به دالر گفت:دنیا باید نظام 
پولی خود را اصالح كند. وابستگی به یک 
واحللد پولی و یللک اقتصاد بللرای تمامی 
تبادالت، اقتصاد جهان را آسیب پذیر كرده 

است و این موضوعی نگران كننده است.
بعد از مطرح شللدن این نظریه به تدریج 
اسللتفاده از یوان در بازارهای جهانی رشد 
كرد و از كمتر از ۰.۵ درصد در سال ۲۰۰9 
میالدی به حدود یک درصد در سال ۲۰۱3 
و حدود 3 درصد در سال ۲۰۱۵ رسید ولی 
از آن پس تاكنون روند نزولی در سهم یوان 
در بازار جهانی آغاز شده است و در انتهای 
سال قبل سهم این ارز در تبادالت جهانی 

به ۱.۷ درصد رسید.

 چین بزرگترین واردکننده نفت دنیا
در سللال ۲۰۱۷ میللالدی چین بیش از 
 آمریکا نفت وارد كللرد و ركورد بزرگترین 
واردكننللده نفت را از آن خود كرد. همین 
مسللأله انگیزه ای شللد برای كشور چین تا 
مکانیزمی برای فروش نفت با اسللتفاده از 
واحللد یللوان را ایجاد كنللد. مکانیزمی كه 
می تواند كشور را به سمت استقالل بیشتر 

یوان و تهدید دالر
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و كاهش وابستگی اقتصادی به دالر و آمریکا 
هدایت كند.

البتلله مقامات چیللن هم از اعللالم این 
هدف در مجامع بین المللی ترسللی ندارند. 
اخیرا یکی از مقامات رسللمی دولت چین 
بلله تلویزیون این كشللور گفته اسللت: ما 
در نظللر داریم یوان را بلله عنوان ارز مورد 
اسللتفاده در تجارت جهانی وارد كنیم. ما 
قصد نداریم تنها قراردادهای نفتی خود را 
با واحللد یوان امضا كنیم بلکه می خواهیم 
سهم اعظم تجارتمان را با یوان انجام دهیم. 
بللا افزایش حجم تجللارت در دنیا با یوان 
به تدریج می توانیم سللهم یوان در ذخایر 
ارزی را بیشللتر كنیم و اقتصادپویاتری را 

به وجود آوریم.

 یوان خطری برای دالر محسوب نمی شود
با وجود اینکه چین نقشی كلیدی و مهم 
در اقتصللاد دنیا و بازار جهانی نفت دارد، و 
با وجود اینکه این كشللور هر سللاله سهم 
زیادی از كاالهای صادراتی جهان را تامین 
می كند ولی به نظر نمی رسد یوان تهدیدی 
جدی برای دالردر آینده نزدیک محسوب 
شللود. موانعی كه در این مسیر وجود دارد 
را می توان ریسک های باالی موجود در بازار 
ارز چین و سیاسللت های دولتی این كشور 

در كنترل بازار سرمایه دانست. 
از طرف دیگر اقتصاد چین هنوز بسللیار 
آسللیب پذیر اسللت.این كشللور اقتصادی 
صادرات محور دارد و بحران در اقتصادهای 
دیگر می تواند چین را با چالش های جدی 
روبلله رو كند. به همین دلیل یوان در میان 
مردم به عنوان عامل حفظ ارزش شناخته 

نمی شود.

بازار سرمایه در چین بازاری توسعه نیافته 
است و امکان تبادل ارزها در بازار سرمایه 
این كشور به منظور خرید كاال از كشورهای 
مختلف بسیار محدود است.از طرف دیگر 
ارز یللوان در طول زمان بارهللا تنزل پیدا 
كرده اسللت و این مسأله باعث شده است 
كه سرمایه گذاری در این بازار غیر سودآور 
باشد. این در حالی است كه ارزش دالر در 
تبادالت جهانی تغییر زیادی نمی كند و این 

مزیت مهمی در بازار دالر است.
بازار یوان تحت كنترل دولت اسللت. این 
دولت است كه ارزش یوان را تعیین می كند 
و اگر سیاست های دولتی در جهت كاهش 
یا افزایش ارزش یوان باشد، بازار نمی تواند 
نقشللی در این زمینه ایفللا كند. به همین 
دلیل یللوان نمی توانللد ارز جایگزین دالر 
باشللد مگر اینکه اصالحات زیر ساختی در 

این بازار انجام شود.

  چین چه راه هایی در پیش دارد
سللوال دیگر اینجاسللت كه چین از چه 
راه هایی می تواند یوان را به عنوان ارز جذاب 
در بازار جهانی معرفی كند. ارزی كه مانند 
دالر در تعامالت استفاده شود و مردم برای 
حفظ ارزش دارایی خود از آن بهره ببرند. 
موسسه مطالعاتی بروگینگز در این زمینه 
گفت: آزادسازی بازار مالی و حساب سرمایه 
اولین و اصلی ترین راه است. در واقع از این 
طریق اسللت كه چین به خارجی ها امکان 
می دهد اوراق قرضه دولتی وسللهام كشور 
را خریداری كنند پول را در صورت نیاز به 

داخل و خارج كشور انتقال دهند.
از طللرف دیگللر اصلی ترین كشللورهای 
تولیدكننللده نفللت در خاورمیانلله ارزش 

واحد پللول خود را بر مبنللای ارزش دالر 
تعییللن می كنند  كه از جمله آنها می توان 
به عربسللتان و امارات و عمان و قطر اشاره 
كرد. در كشورهای دیگر ارزش پول داخلی 
بللر مبنای ارزش سللبدی از كاالها تعیین 
می شود ولی بازهم در این سبد ارزی، سهم 

دالر قابل توجه تر است.
بنابراین در شرایط فعلی نه اقتصاد چین و 
اقتصاد دیگری توانایی جایگزین كردن پول 
خللود با واحد پولی دالر را نللدارد و انتظار 
مللي رود تسلللط دالر به بازارهللای جهانی 
همچنان ادامه داشته باشد. البته تهدیدهای 
هر از گاهی از كشورها در مورد عدم استفاده 
از دالر در تبادالت مالی شنیده می شود كه 
زنگ خطری برای اقتصاد دنیا است و شاید 
زمینه را برای از بین بردن سلللطه دالر در 
آینللده فراهم كند ولی تا تبدیل شللدن به 
واقعیت راه درازی در پیش اسللت. از طرف 
دیگر اقتصللاد دنیا هم آمادگللی جایگزین 
كللردن دالر با پول دیگری را ندارد و انگیزه 
این كار هم وجود ندارد. البته كشورهایی كه 
در سللال های اخیر مورد تحریم آمریکا قرار 
گرفته اند و از بازار دالر خارج شده اند در مورد 
ضرورت این جایگزینی صحبت می كنند كه 
شاید در سال های گذشته این تهدید چندان 
جدی نبود ولی با توجه به اینکه اخیرا آمریکا 
كشورهای بزرگی از قبیل روسیه و چین و 
ایران و ونزوئال را تحریم كرده است و هر یک 
از این كشور از نظر اقتصادی یا از نظر سهم 
ذخایر نفتی در زمره اقتصادهای برجسته در 
دنیا هسللتند، خطر بزرگتر شده است و اگر 
آمریکا در سیاست های خود تغییراتی ایجاد 
نکنللد، دوره ای كلله دالر در بازار حکمرانی 

خواهد كرد كوتاه تر می شود.



نقش كلیدی دالر در بازارهای مالی نشللان دهنده 
اعتمادی است كه اقتصاد جهان به مدیریت آمریکا در 
عرصه اقتصادی دارد. البته یک نشانه دیگر هم هست. 
سللهم زیاد این واحد پولی در تعامالت تجاری نشان 
می دهد كه تاكنون جایگزینی برای دالر در تبادالت 
بین المللی ایجاد نشده است. از طرف دیگر تسلط دالر 
در بازارهللای مالی جهانی باعث شللد تا آمریکا بتواند 
دیدگاه بازار آزاد و تجارت آزاد را نیز در دنیا توسعه بدهد 
و فرهنگ جهانی سازی را در سراسر زمین گسترش 
دهد. سللوالی كه در اینجا ایجاد شد، این است كه آیا 
این قدرت همچنان در اختیار دالر باقی می ماند یا خیر؟ 
 در ابتللدا باید به این مسللأله اشللاره كللرد كه در 
سللال های اخیر هم طرفداران حزب جمهوری خواه و 
هم دموكرات ها در آمریکا تاكید كرده اند كه در مورد 
مزایای اقتصاد آزاد تردید دارند. اخیرا در یک میزگرد 
تلویزیونی در سی ان ان اعالم شد كه اقتصاد آزاد باعث 
شده است تا فرصت های شغلی زیادی از آمریکا خارج 
شود و كارخانه های زیادی در كشورهای در حال توسعه 
راه اندازی شللود تا از مزایای نیروی كار ارزان قیمت در 
این كشورها برخوردار شوند. در نتیجه شمار مشاغل 
در آمریکا و دیگر كشورهای صنعتی كاهش پیدا كرده 
است و این كشورها به بازارهای مصرف تبدیل شده اند. 
در این میزگرد عنوان شللد كه دیدگاه جهانی سازی و 
اقتصاد آزاد برای آمریکا پدیده ای منفی اسللت و این 
كشللور نمی تواند رشد را تجربه كند زیرا فرصت های 
رشد را به خارج از مرزها هدایت كرده است. از طرف 
دیگر در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰8 میالدی 
در كشور آمریکا و تزریق میلیاردها دالر به اقتصاد این 
كشور برای مواجهه با بحران،بر انبوه بدهی های دولتی 
آمریکا اضافه شد. ضمن اینکه نشان داد سیستم بانکی 
آمریکا زمینه را برای انباشت وام های معوقه و افزایش 
حجم وام دهی بدون پشتوانه فراهم می كند. این خود 
می تواند به اقتدار دالر در بازار جهانی اسیب وارد كند.

 دالر همچنان صدرنشین می ماند
با وجود اینکه هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی 
شرایط برای كاهش قدرت دالر در بازار جهانی فراهم 
است ولی نمی توان انتظار داشت كه تغییر ساختارهای 
مالی در دنیا به سرعت انجام شود. آمریکا هنوز قدرت 
سیاسللی و نظامی برتر در دنیا است، شمار زیادی از 
سازمان های بین المللی و مهم دنیا در این كشور قرار 
گرفته اند و اغلب كشللورها بللرای خرید نفت از دالر 
استفاده می كنند. این یعنی بخش های مهم اقتصادی 
و سیاسی دنیا به آمریکا و پول این كشور وابسته است 
و حتی اگر اهتمام برای كاهش وابستگی وجود داشته 

باشد، این روند تغییر كند و تدریجی خواهد بود.
 در مورد انگیزه سیاسی خارج شدن دالر از بازارهای 
بین المللللی به عنوان ارز مرجع می توان این طور بیان 
كرد كه آمریکا در سال های اخیر تالش كرده تا نقش 
كمرنگ تری در تعامالت و تصمیم گیری های جهانی 
داشللته باشللد. خارج شدن این كشللور از توافق های 
 جهانللی از جمللله توافق هسللته ای ایللران و توافق 
زیست محیطی پاریس و تالش برای انعقاد توافق های 

دوطرفه با كشورها در واقع نشان داد كه آمریکا دیگر 
تمایلی برای نقش آفرینی به عنوان مركز جهان را ندارد. 
نمایش بیرونی این خواسللته را می توان در شعارهای 
انتخاباتی ترامپ و تاكید مداوم روی این مسللأله كه 
باید آمریکا را در اولویت قرار دهیم دید. در واقع رئیس 
جمهللوری آمریکا در حال رواج دیدگاه تازه ای در این 
كشور است. دیدگاهی كه نشان می دهد آمریکا قصد 
ادامه راه گذشته را ندارد و می خواهد از نقش خود به 

عنوان رهبر بازارهای مالی دنیا دست بر دارد.
چالش اصلی در شللرایط فعلی این نیست كه با حذف 
دالر از بازار، ارز چه كشوری جایگزین می شود بلکه نگرانی 
از این اسللت كه با كمرنگ شدن نقش دالر در بازارهای 
بین المللی، هیچ كشللوری نتواند جایگزین آمریکا شود. 
مسللأله ای كه می تواند بحران های بزرگی در اقتصاد دنیا 
ایجاد كند و سازو كار مالی دنیا را با تحوالت منفی روبه رو 
كند. در صورت وقوع این پیش بینی، بحران های اقتصادی 
آتی سخت تر و طوالنی تر خواهد بود زیرا كشورها برای 
اجرای سیاست های مالی تأثیرگذار با هم همراه و همسو 
نمی شوند و هیچ قدرتی نیست كه بتواند برای یکسان سازی 
عملکرد بازارهای مالی سیاست های كلی ارائه دهد. این 
تغییر رویکرد در سیاست های آمریکا كامال مشهود است و 
اخیرا هم در انتخابات میان دوره ای خود را نشان داد. در این 
دوره هیچ كس در مورد مزایای وابسته شدن اقتصاد دنیا 
به دالر آمریکا برای اقتصاد این كشور صحبتی نمی كرد و 
هم در مورد معایب این وابستگی سخن می راندند. این در 
حالی است كه دلیل وابستگی دنیا به دالر آمریکا است كه 
اقتدار دولت هم رشد كرده است و آمریکا می تواند منابع 
الزم برای انجام طرح های مختلف امنیتی و اقتصادی در 

سراسر دنیا را در اختیار داشته باشد.

 تاریخچه قدرت گیری دالر
برخی بر این باورند دالر زمانی در بازارهای مالی قدرت 
گرفت كه اقتصاد كشور هنوز آمادگی پذیرش این جایگاه 
را نداشللت. مطالعات انجام شده توسط نشریه نشنال 

اینترست نشان می دهد اقتصاد آمریکا در دهه ۱8۷۰ 
میالدی از اقتصاد بریتانیای كبیر بزرگتر شد و تا جنگ 
جهانی اول بزرگترین صادركننده در دنیا بود. ولی در این 
زمان همچنان ارز رایج در دنیا پوند بود و دالر جایگاهی 
در تبادالت مالی نداشت. در آستانه سال ۱9۲9 میالدی 
بود كه دالر توانست از پوند بریتانیا ارزشمندتر شود و از 
این تاریخ می توان به عنوان یکی از مهم ترین تاریخ ها 
در آمریکا نام برد. ولی با آغاز ركود بزرگ اقتصادی در 
آمریکا در دهه ۱93۰ دوباره ارزش دالر افت پیدا كرد و 
رهبری بازارهای مالی به بریتانیا و واحد پولی این كشور 
بازگشت.با پایان یافتن جنگ جهانی آمریکا قدرت گفت 
زیرا دارای ارتش و تجهیزات نظامی قدرتمندی بود و 
صنایعی را ایجللاد كرده بود كه ضمن تامین نیازهای 
داخلی می توانست نیازهای بین المللی را نیز تامین كند.

از آن پس استفاده از دالر به عنوان ارز رایج رواج زیادی 
دارد و طبق گزارش صندوق بین المللی پول سهم دالر 
در تجارت بین المللی كاالها و خدمات در دنیا سه برابر 
سهم آمریکا در بازارهای صادراتی بین المللی است. هم 
اكنون 6۲ درصد ذخایر ارزی دولت ها را دالر تشکیل 
می دهد در حالیکه تنها ۲۰ درصد از این ذخایر یورو و 
كمتر از ۲ درصد یوان چین اسللت. از طرف دیگر بازار 
دالر یکی از عمیق ترین و پیچیده ترین بازارهای ارز در 
دنیا است كه به افرادی كه به آن دسترسی دارند اجازه 

می دهد از مزایای زیادی بر خوردار باشند. 

 آیا تغییری در راه است
در پاسخ به این سوال كه آیا باید منتظر تغییری 
در نظام پولی و ارزی دنیا باشیم یا خیر، گزارش های 
زیادی ارائه شده است ولی در اغلب این گزارش ها 
به این نکته اشاره شد كه در آینده نزدیک تغییری 
در ساختار مالی دنیا رخ نمی دهد. از طرف دیگر تا 
زمانی كه آمریکا بخواهد به عنوان قدرت سیاسی، 
نظامللی و اقتصادی در دنیا نقللش ایفا كند، دالر 

همچنان قدرتمند باقی می ماند.

آینده دالر و نقش آن در دیپلماسی مالی در دنیا

فروردین 1398
دوره جدید
شماره 122

90

انتخاب سردبیر
رونق تولید
یادداشت

چشم انداز 98

زخم های ایران
تهران- بغداد
نظام اداری

بازارها
ناسیونالیسم جدید

آینده دالر
نگاه سوئدی



دغدغه های سوئدی برای آینده
آی�ا کش�ور س�وئد هم اکن�ون ب�ا 
تهدی�د جدی، مس�تقیم و ف�وری از 
س�وی کشوری مواجه اس�ت؟ آمار و 
اطالعات نشان نمی دهد که هیچ کدام 
از همسایه ای این کشور قصدی برای 
یورش نظامی و درگیری با سوئد داشته 
باش�ند. کش�ورهای ب�زرگ اروپایی 
همسایه سوئد نیز در وضعیتی نیستند 
که حتی در آین�ده دور هم بخواهند 
برای س�وئد مش�کل ایجاد کنند. اما 
همین کش�ور کوچک ک�ه کمتر از 8 
میلیون نفر جمعی�ت دارد و در میان 
کش�ورهای اروپای�ی ب�ه کش�وری با 
درآمد س�رانه باال و رفاه در سطح باال 

مشهور است نس�بت به آینده جهان 
دغدغه دارد. آیا دولت سوئد دغدغه 
دارد؟ واقعیت این اس�ت که دولت در 
سوئد در سایر کشورهای دارای نهادی 
قدیم�ی دموکراتیک می�ان احزاب و 
اندیش�ه ها دست به دس�ت می شود 
و نمی توان گفت ک�ه کدام دولت چه 
سیاس�تی در آین�ده کش�ور خواهد 
داش�ت. س�وئد البته کشوری نیست 
که نهادهایی از باالی سر دولت در آن 
نقش اصلی داش�ته باشند و بخواهند 
کاری ب�رای آین�ده دور انجام دهند. 
آنچه بیش از هر چیز در سوئد ممکن 
اس�ت دغدغه باشد همان کسب وکار 

شهروندان و بنگاه هاست که نهادهای 
مدنی به حس�اب می آین�د. نهادهای 
مدنی به ویژه بنگاه های سوئدی همانند 
همتایان دیگر خود از دنیای پرآشوب 
فعلی نگرانند و می خواهند بدانند که 
وقوع یک رخداد بزرگ میان آمریکا و 
چین، میان روسیه و آمریکا و در میان 
کشورهای خاورمیانه چه اثرات جانبی 
یا مستقیم بر بازار فروش آنها بر جای 
خواهد گذاش�ت. ای�ن دغدغه کمی 
نیست و سرنوش�ت و سرشت آینده 
س�وئد را دس�تخوش تح�ول خواهد 
کرد و می تواند ش�هروندان س�وئد را 

نگران کند. 
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در سوئد دولت جز اینکه سیاستگذار و قانونگذار 
اسللت و در شرایط سللخت ممکن است اندكی 
در كسللب وكارها دخالت كند، مالکیت چندانی 
ندارد و به همین دلیل اسللت كه شللركت های 
سللوئدی در دنیای پرآشوب امروز جهان دست 
به دامان »موسسلله كسب وكار سوئد« شده و از 
این نهاد پژوهشی می خواهند هر سناریوی موثر 
در جغرافیای سیاسللی جهان را بر كسللب وكار 
آنها تجزیه و تحلیل كند. این موسسه پژوهشی 
در دنیللای پرتالطم فعلی چند منازعه بزرگ را 
تشخیص داده و آثار آنها بر موسسه های سوئدی 

را بررسی كرده است. 
چند نکتلله درباره این گللزارش حائز اهمیت 
است: نکته نخسللت این است كه موسسه های 
سوئدی خطر را احساس كرده و برای دفع خطر 
هزینلله می كنند و می دانند كه باید هزینه های 
پژوهللش را نیز در زمللره هزینه های اصلی قرار 
دهند. نکته دوم این است كه موسسه كسب وكار 
سللوئد بدون هراس از دخالت هللا و نظارت های 
غیرضروری دولللت آزادانه فعالیت كرده و راه را 
برای واقع گرایی هموار كرده اسللت كه می تواند 
قابل توجه دولت های دیگر از جمله دولت ایران 
باشد. نکته سوم این است كه شوربختانه یکی از 
نقاط مستعد برای آشوب در جاهایی قرار دارد كه 
ایران نیز در قلب آن نهفته اسللت. خاورمیانه در 
آینده چگونه خواهد شد. درس های این بررسی 
را می توان برای مدیران بنگاه های ایرانی نیز به كار 

گرفت. مركز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری 
با انتخاب این پژوهش نشان می دهد كه راهبردها 
را خوب تشخیص داده است. نتایج این پژوهش 

را می خوانید:

 خوش بینی برای آینده
موسسه كسب وكار سوئد با تقاضاهاي فراوان 
براي تحلیل سناریوهاي ژئوپلتیکي و پیامدهاي 
آنها براي شللركت هاي سللوئدي و فعالیت هاي 
كسللب وكار آنها مواجه اسللت. دلیللل این هم، 
نااطمیناني گسترده اي است كه درباره آینده جهان 
احساس مي شود و اینکه توسعه مثبت جهاني به 
واسطه تغییر در چشم انداز سیاسي ایاالت متحده، 
اروپاي غیر متحد و پیشرفت چین و روسیه، مورد 
تهدید قرار گرفته است. تیره تر شدن چشم انداز، 
احتمال از بین رفتن سیستم تجارت چندجانبه 
به نفع ناسیونالیسم اقتصادي و شتاب بخشي به 
تغییر اقلیم را در پي دارد. برخي عالئم نویدبخش 
از اروپللا مي آیللد اما دیدگاه كلي این اسللت كه 
وضعیت سیاسي جهاني در میانه ریسک فزآینده 
منازعات منطقه اي كه برخي از آنها واكنش هاي 

بین المللي جدي را داشته اند، بدتر شده است.
موسسه كسب وكار سوئد قراردادي را با آژانس 
تحقیقات دفاعي سللوئد براي ارائه سه سناریوي 
ژئوپلتیکي منعقد كرده كه هر كدام، پیامدهاي 
بالقوه سیاسللي یا نظامي رویدادهایي را توصیف 
مي كنند كه ریشه در منازعات ملي یا منطقه اي 

دارند. هر سلله سللناریو در بهللار ۲۰۱8 مطرح 
مي شوند. سناریوها مستقل هستند و به گونه اي 
نگاشللته شللده اند كه انگار گزارش هاي خبري 

هستند كه در ژوئن ۲۰۱8 نوشته شده اند.
تحلیل موسسه كسب وكار سوئد در سه مرحله 
انجام شده است. اول، هر سناریو و بافت ژئوپلتیک 
مربللوط به آن را توصیف كللرده، عامل بحران را 
شناسایي كرده و پیامدهاي آن رویداد را توضیح 
مي دهیللم. دوم، اثرات اقتصادي هر سللناریو در 
منطقه تحت تأثیر و گسترش آن به سایر مناطق را 
تحلیل مي كنیم. براي ساده سازي تفسیر رویدادها 
بلله اثرات اقتصاد كالن، فللرض مي كنیم كه اثر 

اقتصادي، بي واسطه و مستقیم است.
سللوم، پیامدهاي احتمالي براي شركت هاي 
سوئدي را تحت هر سناریو ارزیابي مي كنیم. این 
تحلیللل از آمارهاي قابل دسللترس در خصوص 
توزیللع منطقه اي صللادرات و فللروش خارجي 
شركت هاي سوئدي استفاده مي كند. براي درک 
بهتر آزادي عملي كه كسب وكارهاي سوئدي در 
مدیریت فعالیت هاي خود در منازعات بین المللي 
دارند، موسسه كسب وكار سوئد نتیجه گیري خود 
را بللر مصاحبه با مدیران ارشللد با تجربه فروش 

جهاني استوار مي كند.
خالصلله اجرایللي در این گزارش، موسسلله 
كسب وكار سوئد سه سناریوي ژئوپلتیکي بالقوه 
را طرح كرده و اثرات اقتصادي و پیامدهاي آنها را 

براي شركت هاي سوئدي مطرح مي كند.

جنگ سرد 
این سناریو متکي بر بازگشت مجدد جنگ هزار 
ساله خاورمیانه از طریق مقابله بین فرقه هاي شیعه 
و سللني اسللت. جهادگران رژیم در حال سقوط 
دولت اسالمي در بخش هایي از سوریه و عراق كه 
حمالت تروریستي را در شمال آفریقا و مدیترانه 
آغاز مي كنند، بي ثباتي منطقه اي را تشدید كرده 
و باعث خروج پناهجویان به سمت اروپا مي گردند.
تنش بین هماوردان اصلي این سناریو - دولت 
سني عربستان سعودي و دولت شیعي ایران - 
افزایش مي یابد زیرا هر دو طرف براي تسلللط 
سیاسللي، اقتصادي و دینللي در منطقه تالش 
مي كننللد. نفوذ ایللران در بحبوحه جنگ هاي 
داخلي در سوریه و یمن و رابطه نزدیک تر بین 
تهران و دولت شیعه عراق، در حال افزایش است. 
توافللق بین الملل سللال ۲۰۱6 در مورد برنامه 
هسته اي ایران، امکان از سرگیري صادرات نفت 
و آغاز بازسازي اقتصاد را براي این كشور فراهم 
كرده اسللت. در این بین، موضع مخالف دولت 
ترامپ در مورد ایران، اندكي به رهایي عربستان از 
پریشاني كمک مي كند. ماشه آغاز بحران، تغییر 
رژیم در بحرین، یک كشللور جزیره اي سني در 

خلیج فارس با یک میلیون نفر سکنه و اكثریت 
شیعه است. این ضربه كه باعث ترس عربستان 
سعودي و سایر دولت هاي سني همسایه مي شود، 
ترس از بهار عربي جدید و تقاضا براي اصالحات 
دموكراتیک و حقوق مدني را منعکس مي كند. 
ناآرامي ها در بحرین فروكش مي كند اما تنش ها 
به واسطه پشتیباني عربستان سعودي از استقالل 

كردهللا در عراق كه با واكنش شللدید از ناحیه 
تركیه هم همراه است، گسترش مي یابد. همانند 
دو سناریوي اول، اثر اقتصادي محدود به منطقه 
مورد منازعه است: خاورمیانه و شمال آفریقا. بدتر 
شدن اوضاع امنیتي و سقوط تقاضا، شركت هاي 
سوئدي را مجبور به كاهش فعالیت هاي خود در 

این منطقه مي كند.

شکل 1- رشد تولید ناخالص داخلي جهان در سال 2018، درصد

فروردین 1398
دوره جدید
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نبرد غول های اول و دوم
این سللناریو، دورنماي یللک جهان چند 
قطبللي نوظهللور طرح مي كند كلله در آن، 
قدرت هاي منطقه اي با بلند پروازي ها و نفوذ 
در حاال رشللد، هژموني اقتصادي و نظامي 
ایاالت متحده را به چالش مي كشند. ایاالت 
متحده و چین از گذشته براي قدرت در آسیا 
اقیانوسیه از طریق حضور اقتصادي و نظامي با 
هم رقابت داشته اند. زماني كه دولت ترامپ با 
ادعاي تعریفي محدود از منافع ملي به رهبري 
ایاالت متحده بر نظم غالب جهاني پشللت 
پا مي زند، مسللیر براي چین هموار مي شود 
كه نقش منطقه اي و جهاني گسللترده تري 
 را ایفللا نماید. ناآرامللي و عصبانیت در میان 
هم پیمانان آسیایي آمریکا كه خود را مجبور 
بلله مدیریت روابط با چین، بدون حمایت از 

ناحیه واشنگتن مي بینند، افزایش مي یابد.
در ژوئن ۲۰۱8 پس از شکایات متعدد در مورد 
صدمات اقتصادي كه چین از طریق دسللتکاري 
نللرخ ارز به ایاالت متحللده وارد مي كند، آمریکا 
تعرفه هاي تنبیهللي را در مورد كاالهاي چیني 
وضع مي نماید. ایاالت متحده همچنین نارضایتي 
خود از روابط نزدیک هم پیمانان خود با چین را 
هم نشان مي دهد. زدن ناوشکن فیلیپین توسط 
كشتي چیني در دریاي چین شمالي نزدیک به 
جزایر مورد اختالف اسپراتلي، احساسات در ژاپن 
را به غلیان مي اندازد، زیرا این كشللور از زنجیره 
رویدادهاي مشابه حول جزایر دبائویو اسنکاكو )كه 
توسط دولت ژاپن اداره مي شوند اما مورد ادعاي 
چین هستند( واهمه دارد. ایاالت متحده و چین 
حضور محلي نیللروي دریایي یکدیگر را تقویت 
مي كنند. درسللت هنگامي كه به نظر مي رسد، 
ایاالت متحده جزایر اسپراتلي را محاصره خواهد 
كرد، حركتي كه قطعا از دید چین به منزله اقدام 
جنگي قلمداد مي شود، ایاالت متحده دستخوش 
حمالت سایبري سنگین مي شود كه تأسیسات 

مهم نظامي و غیرنظامي آن را از كار مي اندازد.
پیامد اقتصادي این سللناریو، اساسي و جهاني 
است. مصرف كنندگان و كسب وكارها در سرتاسر 
جهان با دورنماي جنگ نظامي بین چین و ایاالت 
متحده پس مي كشللند. قیمت نفت ۵۰ درصد 
سللقوط كرده و به بشللکه اي ۲۷ دالر مي رسد. 
تعرفه هاي ایاالت متحده در مورد كاالهاي چیني، 
آتش جنگ تجاري را شللعله ور مي سازد. هر دو 
كشور شاهد نزول رشد اقتصادي هستند و ركود 
اقتصللادي دامن مناطق دیگللر را نیز مي گیرد. 
رشللد اروپا به صفر مي رسد. شدت ناسیونالیسم 
اقتصللادي در ایاالت متحده و چین باعث ضربه 
به كسب وكارهاي سللوئدي در بحبوحه سقوط 
شدید تقاضاي جهاني و اشباع بازارهاي اروپایي 

از كاالهاي چیني مي گردد.

 رشته حوادث: استکهلم، ۱ ژوئن 20۱۸ 
تالش هاي روسللیه در طي دهه گذشته براي 
اعاده نقش سنتي ابرقدرتي خود، اصطحکاک هایي  
را با مکانیزم هاي همکاري چندجانبه اي كه سنگ 
بناي صلللح در اروپا از زمان پایان جنگ سللرد 
بودند، ایجاد كرده است. بلندپروازي هاي روسیه 
را تا انللدازه اي مي توان با نیاز به تهدید خارجي 
بللراي تحکیم قدرت دولللت توضیح داد. جنگ 
در گرجستان، الحاق شبه جزیره كریمه و جنگ 
نیابتي در اوكراین، همه از این ضرورت درک شده 

ناشي مي شوند.
لفاظي در مورد منطقه نفوذ، یکي از ابزارهایي 
اسللت كه روسللیه براي تضعیللف اتحادیه اروپا 
و ناتو اسللتفاده مي كند. در پاییللز ۲۰۱۷، مانور 
نظامي روسللیه، توانایي این كشور براي اجراي 
 عملیات سریع و گسترده را نشان داد. به طور غیر 
شللگفت آوري، این باعث جلب توجه كشورهاي 
خارجي و پوشش گسترده رسانه اي مانور هوابرد 
نظامي در میدان هاي آموزشي در بالروس گردید. 

ادعاهاي روسللیه مبني بر اینکه تعداد پرسللنل 
نظامي این كشور به یک میلیون نفر رسیده به طور 
گسترده در غرب مطرح شده، گرچه كارشناسان 

این عدد را داراي اغراق مي دانند.
با آغاز زمستان، غرب در واكنش و براي رقابت با 
تعداد نیروهاي نظامي روسیه، تالش بیهوده اي را 
آغاز نمود. مانور ناتو در شرق اروپا براي اطمینان 
از سللازماندهي نظامي اعضاي جدید این ائتالف 
برگزار شد اما تحت الشعاع جروبحث هاي جاري در 
بروكسل قرار گرفت. زماني كه مذاكرات مربوط به 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در ماه ژانویه خاتمه 
پیدا كرد، دولت انگلستان اتحادیه اروپا را به عدم 
توجه به نیازهاي اقتصادي و امنیتي جمعي اروپا 
متهم نمود. كمیسیون اروپا پاسخ داد كه تعهدات 
انگلستان در چارچوب ناتو نمي تواند خروج آن از 

اتحادیه اروپا را جبران كند.
در ماه فوریه، انگلسللتان اعالم نمود كه دیگر 
مبلغي را بابت توان دفاعي در شرق اروپا پرداخت 
نمي كند و از تعهدات خود به ناتو دست مي كشد. 
فرانسه هم وارد بحث شد و ادعا نمود كه مبارزه 
علیه تروریسم بر تأمین پشتیباني نظامي براي 
كشورهایي كه خودشان براي دفاع از كشورشان 
كاري نمي كنند، اولویت دارد. مواضع انگلیسللي 
- فرانسللوي، باعث ایجاد اختالف درون ناتو در 

خصوص سطوح مخارج دفاعي ملي گردید.
در سللخنراني در اوایل ماه مارس كه مواضع 
انگلیس را در بر داشللت، ترامپ رئیس جمهور 
ایاالت متحده ادعاي خود را مجددا طرح نمود 
كه ایاالت متحده سه چهارم بودجه ناتو را تأمین 
مي كند. اعضاي اروپایي ناتو پاسخ دادند كه سهم 
هر عضو در بودجه ناتو بر اساس اندازه اقتصادي 
آن است. اهالي سیاست انتظار داشتند كه این 
بحث ها باعث جسورتر شدن روسیه گردد، اما با 
این وجود از حوادث چند هفته بعد در بالروس 
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کشورگشایي روسیه
ركود اقتصادي مزمن در بالروس در طول زمستان 
 ۲۰۱8-۲۰۱۷ بدتر شللد به گونه اي كه تورم باال، 
پس اندازها و دستمزدهاي بخش عظیمي از جمعیت 
را از بیللن بللرد. در ژانویه ۲۰۱8، دولت شللروع به 
جمع آوري مالیات هاي جدیدي نمود كه با انتقادات 
فراواني مواجه بود. فروپاشي قرارداد اجتماعي، كه به 
وسیله آن، رئیس جمهور از حمایت سیاسي گسترده 
در ارتبللاط با حفظ یک دولت رفاه سللخاوتمندانه 
برخوردار شده بود، منجر به تظاهرات خیاباني وسیع 
در مینسک در اوایل ماه مارس گردید. این اعتراضات 
به بزرگي تظاهرات ضد ریاضتي سال قبل نبودند اما 
به مجموعه اي از رویدادها تبدیل شدند كه ماهیت 
اصلي آنها نامشللخص اسللت. چیزي كه مشخص 
است این است كه روسیه به دنبال مذاكرات جدید 
در مورد تحویل گاز طبیعي به بالروس بوده است. 
برخي منابع بر این باورند كه مسکو تهدید به افزایش 
قیمت گاز یا اختالل در تحویل نفت نموده كه صنعت 
بالروس به آن وابسته است. برخي دیگر اعتقاد دارند 
كه این وضعیت مخاطره آمیز، بازتاب خواست اخیر 
الکساندر لوكاشللنکور رئیس جمهور بالروس براي 
ترک اتحادیه اقتصادي اوراسیا تحت رهبري روسیه 
است. به طور قطع، رئیس جمهور پوتین هر حركتي 
از جانللب بالروس براي تللرک اتحادیه را به عنوان 
گسترش نفوذ غرب در منطقه نفوذ روسیه مي داند.
با گذشللتن ماه مارس، تظاهرات در مینسللک 
شللروع به فروكش نمود. با این حال، رسللانه هاي 
روسي با انتساب اعتراضات به عنوان انقالب رنگي 
كه توسط غرب سازماندهي مي شود و ادعاي اینکه 
دولت مشللروع بالروس تحت فشار بوده، به دنبال 
شللعله ور كردن این آتش بودند. )پوشش رسانه اي 
به نفع رئیس جمهور وقت روسیه بود كه انتخابات 
ریاست جمهوري را به راحتي در اولین دور رأي گیري 
برنده شده بود. )دوره فعلي او از ماه مه شروع مي شود 

و تا سال ۲۰۲4 ادامه دارد.( 
با نزدیک شللدن به پایان ماه مارس، تنش هاي 

سیاسي و اجتماعي در بالروس مجددا باال گرفت. 
رئیس جمهور لوكاشنکو به دنبال نشان دادن كنترل 
اوضاع از طریق دسللتور به موجي از بازداشت هاي 
گسللترده در كشور بود. مسللکو به استناد ریسک 
گسللترش ناآرامي ها از بالروس به روسیه، دستور 
كنترل هاي شدیدتر مرزي را صادر و محدودیت هایي 
را در مورد مسللافرت و تجارت بین دو كشور وضع 
نمللود. در پایان ماه مارس، با اختالل هاي مکرر در 
تحویل گاز مواجه شللد، كه مسکو خرابکاري هاي 
داخل بالروس را عامل آن مي دانست. درست قبل از 
عید پاک، مینسک و دیگر شهرهاي مهم بالروس با 
قطع برق هاي مکرر مواجه شدند. مقامات كرملین به 
رسانه هاي بین المللي اعالم داشتند كه رئیس جمهور 
بالروس درخواست كمک براي حفظ نظم و قانون 
نموده اسللت، و در عید پاک نیروهاي روسي بدون 
مواجهه با مقاومت مسلحانه وارد شدند. از ماه آوریل، 
سربازان روسي در پایگاه هاي استراتژیک در نقاط 
مختلف كشور مستقر كرده اند. لوكاشنکو به عنوان 

رئیس جمهور باقي مانده است. 

 اثر اقتصادي در منطقه و جهان
این سناریوي مفروض، در ارتباط با خارج نزدیک 
سللوئد است كه متشکل از نروژ، دانمارک، فنالند، 
كشللورهاي حوزه دریاي بالتیک، لهستان و آلمان 
شمالي است. حاشیه غربي بازیگر اصلي این سناریو، 
روسیه، بخشي از منطقه است. بالروس كه به اروپاي 
مركزي نزدیک تر است، در پیرامون است. چه اینکه 
مجاورت سللوئد را به تفکیک كشور به كشور یا به 
عنوان یک منطقه جغرافیایي حول دریاي بالتیک 
تعریف كنیم یا نکنیم، این یک منطقه ناهمگن و 
متنوع از نظر اقتصادي است. به لطف رشد اقتصادي 
سللریع در دهه هاي اخیر، لهسللتان و كشورهاي 
حوزه دریاي بالتیک، شللکاف ثروت با كشورهاي 
اسللکاندیناوي و آلمان را كاهش داده اند. روسللیه 
در از بیللن بردن اتکاي اقتصاد خود به نفت موفق 

نبوده است، اقتصادي كه مداخله سیاسي، حکومت 
خانوادگي الیگارشي، و فساد همه گیر از ویژگي هاي 
آن اسللت. سقوط قیمت نفت و اعمال تحریم هاي 
اقتصادي بین المللي علیه روسیه، وضعیت اقتصاد 

ضعیف این كشور را بدتر كرده است.
ایللن منازعات منطقه خاكسللتري در مجاورت 
سوئد - شامل الحاق ضمني بالروس به روسیه - بر 
اقتصاد این كشللور در قالللب از بین رفتن اعتماد 
جهاني در میان مصرف كنندگان و كسللب وكارها 
تأثیر خواهد گذاشت. كاهش در شاخص اعتماد به 
اندازه ۱۰ درصد كاهش ثبت شده در خالل بحران 
مالي ۲۰۰9-۲۰۰8 اسللت و این بیشترین كاهش 
ثبت شللده در اعتماد اقتصللادي جهاني در دوران 
مدرن است.اثرات منفي بر اقتصاد جهاني مسکوت 
باقي خواهد ماند. انتظارات جامعه جهاني از رفتار 
ژئوپلتیکي روسیه در حال حاضر بسیار كم است و 
كشورهاي اندكي واكنش شدید نسبت به دخالت 
روسیه در بالروس نشان مي دهند. اقتصاد بالروس 
كوچک اسللت و كسب وكارهاي این كشور حضور 

چشمگیري در عرصه بین الملل ندارند.
بازي قدرت روسللیه منجر بلله نگراني جهاني و 
افت بازارهاي سهام در سرتاسر جهان خواهد شد. 
مصرف كننللدگان از خریدهاي خللود مي كاهند و 
جامعه كسب وكار هم برخي از سرمایه گذاري هاي 
عمده خود را به تعویق خواهد انداخت. قیمت نفت 
به 4۵ دالر در هر بشکه سقوط خواهد كرد. در اروپا، 
مصرف خانوار كاهش خواهد یافت، و بیشترین فشار، 
محدود به اقتصادهاي مركز و شللرق اروپا خواهد 
بود. مهاجرت دسته جمعي پناهجویان از بالروس، 
محللدود خواهد بود اما با ایللن وجود، باعث ایجاد 
تنش هایي در لهسللتان و كشورهاي حوزه دریاي 
بالتیک خواهد شللد. تقویت نظامي گسترده اروپا، 
شامل افزایش مخارج در مورد امنیت سایبري، در 
حال حاضر شروع شده اما اثر اقتصادي فوري نخواهد 
داشت. در روسیه، سرمایه گذاري كسب وكارها تا 3۰ 
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چندپارگي در خاورمیانه 

درگیري ها در سوریه فروكش كرده اما تغییرات 
زیادي در نقاط دیگر در خاورمیانه و شمال آفریقا 
در حال انجام است. به دنبال ناكامي دولت اسالمي 
در ایجاد خالفت در منطقه دجله و فرات و حضور 
بلله عنوان منبع فشللار سیاسللي و اجتماعي در 
شمال آفریقا، جهادي ها در حال بازگشت هستند. 
كشورهاي منطقه در مورد حضور جهادي ها هوشیار 
هستند اما منابع كافي براي مقابله با آنها را در اختیار 
ندارند. تونس در طول زمستان دستخوش چندین 
حمله تروریستي شللده و شبکه هاي تروریستي 
جنوب لیبي در حال تحکیم جایگاه خود هستند. 
وضعیت لیبي با رقابت بین دولت هاي رقیب مدعي 

حق حاكمیت در كشور، تشدید شده است.
كارشناسللان هشللدار مي دهند كه اگر جلوي 
پیروان دولت اسللالمي گرفته نشود، از پایگاه هاي 
خود در شمال آفریقا به تروریسم و دزدي دریایي 
در مدیترانه روي خواهند آورد. كشورهاي متعدد از 
جمله روسیه، پیشنهاد كمک به كشورهاي آفریقاي 
شللمالي در بازدید و گشت زني در سواحلشان را 

داده اند.
ناظللران بین المللي بر ایللن باورند كه یک بهار 
عربللي دوم مي تواند منطقه را بي ثبات كرده و به 
سازمان هاي تروریستي آزادي عمل بیشتري بدهد.

 افزایش تنش بین عربستان سعودي و ایران
ایران در اواخر سال ۲۰۱۷، عربستان را به ترغیب 
دولت جدید ایاالت متحده به تردید در مورد توافق 
بین المللي بر برنامه هسته اي ایران با برنامه جامع اقدام 
 مشترک، متهم نمود. نفوذ سیاسي منطقه اي ایران 
در حال رشد است اما این كشور اصوال متمركز بر 
توسللعه اقتصادي و بهره برداري از افزایش تجارت 
ناشي از این توافق است. چشم انداز رشد اقتصادي 
باالتر همچنین بر سیاسللت هاي داخلي ایران نیز 
تأثیر مي گللذارد. جناح محافظه كار شللاید اجازه 

قدرت گرفتن را به رئیس جمهور اصالح طلب بدهند 
اما اصالحات را حتي در صورت داشللتن پشتوانه 
عمومللي نخواهند پذیرفت. بنابراین، كشللمکش 
بین محافظلله كاران و اصالح طلبان در ایران ادامه 

خواهد یافت.
صرف نظر از صحت اتهامات ایران مبني بر نفوذ 
عربستان سعودي بر سیاست ایاالت متحده علیه 
ایران، این یک واقعیت اسللت كلله این دو قدرت 
منطقه اي در یک جنگ سرد محلي گرفتار هستند. 
یکي از پیامدهاي ناخواسته مداخله ایاالت متحده 
در عراق، تشکیل دولت جدید با روابط نزدیک به 
ایران بود. تا بهار ۲۰۱8، عربستان سعودي به لطف 
قدرت اقتصادي و نظامي خود و نفوذ منطقه اي از 
طریق سازمان هاي چندجانبه مانند شوراي همکاري 
خلیج فارس و اوپک، اكثر برگه هاي بازي را در اختیار 
داشت. روابط خوب عربستان سعودي با مصر هم 
به ایجاد یک وضعیت منطقه اي اساسي، هرچند 
شللکننده، كمک كرد.زمستان با هشدار از جانب 
ناظران بین المللي همراه بود كه عربستان سعودي در 
معرض تغییرات اساسي قرار داشت؛ مشابه آنچه كه 
در شمال آفریقا مشاهده شد و شرایط را براي اولین 
بهار عربي مهیا كرده بود: جمعیت جوان، بیکاري 
باال، و رواج استفاده از رسانه هاي اجتماعي. عربستان 
سعودي نشانه هایي از خستگي جنگ ناشي از تقابل 
نظامي طوالني مدت در یمن و مداخله هوایي نظامي 
گذشته در سوریه، را از خود نشان مي دهد. و اقتصاد 
نسبتا قدرتمند این كشور به دلیل تصمیم آن براي 
كاهللش قیمت نفت به منظور كاهش درآمدهاي 
نفتي ایران - راهبردي كه اثر معکوس آن، صدمه 
به توانایي عربستان سعودي براي حفظ سیستم 
رفاهي سخاوتمندانه خود بود- تحلیل رفته است. 
اما آن طور كه رویدادها نشان دادند، شورش و بهار 
عربي جدید نه در عربستان سعودي بلکه در كشور 
كوچک همسایه یعني پادشاهي بحرین آغاز شد. 

درصللد كاهش خواهد یافت و این عمدتا به دلیل 
مسدود شدن سرمایه گذاري ها توسط شركت هاي 
خارجي است. كسب وكارهاي بین المللي جایگاه خود 
را در روسیه حفظ خواهند كرد اما فعالیت هاي خود 
را به شدت كاهش داده و برخي از خطوط مونتاژ خود 
را موقتا تعطیل خواهند كرد. روبل به طور شدیدي 
سللقوط خواهد كرد و این باعللث افزایش قیمت 
واردات خواهد شد. افزایش سریع تورم، قدرت خرید 
خانوارها را تحلیل مي برد و بانک مركزي روسللیه 
نرخ هاي بهره را به شللدت افزایللش مي دهد و این 
خود منجر به كسادي بیشتر فعالیت هاي اقتصادي 
خواهد شد. درآمدهاي نفتي كشور كاهش خواهد 
یافت و این باعث سخت تر شدن جبران آسیب به 
مصرف كنندگان از طریق مالیات هاي كمتر خواهد 
شد. سرمایه گذاري عمومي در صنعت نفت كاهش 
خواهد یافت و این باعث كاهش ۱۰ درصدي تولید 
نفت خواهد شد. وضعیت كمبود قطعات یدكي بدتر 
خواهد شد و ارتباطات حمل و نقل بین المللي مختل 
خواهد گردید. همه اینها باعث سوق دادن اقتصاد 
روسیه به سمت ركود سریع شده و رشد اروپا را تا 

بیش از نصف كاهش خواهد داد.

 پیامدها براي شرکت هاي سوئدي
بنگاه هاي سللوئدي در صنایللع دفاعي و امنیت 
سایبري افزایش تقاضا براي محصوالتشان در اروپا 
را شللاهد خواهند بود. غیر از آن، عمدتا در روسیه 
و كشللورهاي خاص در اروپاي مركزي و شللرقي 
است كه این سناریو پیامدهایي براي شركت هاي 
سوئدي خواهد داشللت. اثر اقتصادي منازعات در 
سایر نقاط، محدود باقي خواهد ماند. شركت هاي 
سوئدي بزرگ و متعددي داراي واحدهاي تولیدي 
در روسیه هسللتند كه از سرمایه گذاران بزرگ در 
آن كشللور محسوب مي شوند. روسیه همچنین تا 
اندازه اي به عنوان جایگاه صادرات به آسیاي میانه 
قلمداد مي گردد. شركت هاي كوچک و متوسط با 
كمتر از ۲۵۰ نفر نیروي كار، سهم ۲۰ درصدي از 

درآمد شركت هاي سوئدي در روسیه دارند.
در ایللن سللناریو، شللركت هاي سللوئدي تمام 
سللرمایه گذاري هاي خود در روسللیه را به تعویق 
خواهند انداخت. فعالیت ها اما با سللطوح كمتري 
اداملله خواهللد یافت. شللركت ها از طریق كاهش 
 حضللور جغرافیایي خود در روسللیه و رها كردن 
كسب وكارهاي غیر از كسللب وكار اصلي خود، به 
دنبال كاهش هزینه ها خواهند بود. برخي از كاركنان 
خارجي به كشورهاي خود بازگشت داده شده و به 
جاي آنها از نیروهاي بومي اسللتفاده خواهد شد. 
حاشیه سودها كاهش خواهد یافت زیرا شركت ها 
نمي تواننللد زیان نللرخ ارز را بللا قیمت هاي باالتر 
جبران كنند. قدرت مالي هر شركت و انتظارات آن 
از برگشت نهایي بازار، آینده حضور آن شركت در 
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منازعه ابرقدرت ها: ایاالت متحده و چین 
پیش از انتخابات ریاسللت جمهوري آمریکا در سللال 
۲۰۱6، واشللنگتن تعهد باالیي به نظللم جهاني ایجاد 
شده پس از جنگ دوم جهاني و سازمان هاي چندجانبه 
مانند ناتو، بانک جهاني و صندوق بین المللي پول داشت. 
تصمیم گیران ایاالت متحده مي دانستند كه »قدرت نرم« 
آمریکا ارتباط نزدیکي با این موسسات، توانایي هدایت 
و نفوذ مالي و اقتصاد آن داشت. اما دولت جدید، تفسیر 

محدودي از منافع ملي ایاالت متحده دارد.
هللم ایاالت متحللده و هم چین در حال حاضر تحت 
هدایت انگیزه هاي ملي گرایي قوي هستند كه با وجود 
كشللمکش آنها براي نفوذ در آسللیا، ریسللک مقابله را 
افزایش مي دهد. اندكي پس از پذیرش پست دبیركلي 
حزب كمونیست توسط رئیس جمهور شي جین پینگ 
در سال ۲۰۱۲، وي مفهوم »رویاي چیني« را جانداخت 

كه یکي از موفق ترین اقدامات رهبري او بود.
چین با اقدامات سیاسي، اقتصادي و نظامي، از منافع 
خود در منطقه آسللیا- اقیانوسیه دفاع خواهد كرد. در 
میان سللایر اقدامات، چین یک بانک منطقه اي جدید 
تحت عنوان بانک سرمایه گذاري زیرساخت آسیا براي 
رقابت با سازمان هایي همچون صندوق بین المللي پول 
كه تحت نفوذ شدید ایاالت متحده است، تاسیس كرده 
اسللت. چین همچنین به دنبال نفوذ بیشتر در مجامع 
چندجانبه نیز است و در بهبود روابط با روسیه و نزدیک تر 
شدن به آن هم موفق بوده است. هدف نهایي این تالشها، 
ایجاد توازن نظامي و اقتصادي با ایاالت متحده است. این 
اقدامات براي تحقق آرزوي چین مبني بر تثبیت مجدد 
خود به عنوان »پادشاهي میانه« جهان، یا الاقل قدرت 
حاكم در آسللیا- اقیانوسیه، ضروري به نظر مي رسد. و 
چین در عجله اسللت: رهبر این كشور مي خواهد تولید 
ناخالص داخلي ملي را بین سال هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ و 
قبل از جشن سده حزب كمونیست در سال ۲۰۲۱، دو 
برابر نماید. نفوذ ایاالت متحده در منطقه یکي از موانع 

در برابر بلندپروازي هاي ژئوپلتیک چین است.
تمایل چین براي نشللان دادن خود به عنوان مدافع 

تجللارت آزاد، در كنگللره حزب كمونیسللت در نوامبر 
 ۲۰۱۷ هویدا بود. رئیس جمهور شللي مجدد خود را از 
حمایت گرایي كه چین آن را به ایاالت متحده نسللبت 
مي دهد میري دانسللت، گرچه ناظران بین المللي اشاره 
دارند كه قبل از اینکه بازار چین بتواند از نظر آزادي با 
بازارهاي غربي مقایسه شود، اصالحات سیاسي و اقتصادي 

اساسي باید صورت پذیرد.

 جنگ تجاري آغاز مي شود 
در ژانویه سللال جاري، رئیس جمهور ترامپ نهایتا به 
وعده انتخاباتي خود براي بدنام كردن چین به عنوان یک 
دستکاري كننده نرخ ارز عمل نمود. دولت ایاالت متحده 
كه به دلیل عدم پیشللرفت در مذاكرات دوجانبه سال 
گذشته درمانده شده بود، ادعا نمود كه چین »بهترین 
مشتري خود را پیچانده است«. )نظرات اقتصاددانان در 
این مورد اختالف دارد كه آیا چین از تضعیف مصنوعي 
پللول خود براي كسللب مزیت هاي صادراتي اسللتفاده 
مي كند.( هدف واقعي پشت این حمالت شفاهي، شاید 
میل به انحراف توجه عموم از نرخ رشللد مأیوس كننده 
ایللاالت متحده و تقویت حللزب جمهوري خواه قبل از 
انتخابات میان دوره اي كنگره باشد. نتایج این انتخابات، 
آزمون مهم پشتیباني از ریاست جمهوري ترامپ و توانایي 
دولت براي اجراي بیشتر برنامه هاي سیاسي خود است.

از زمللان روي كار آمدن ترامللپ، چین در جلب هم 
پیمانان متعدد آمریکا موفق بوده اسللت. سیستم هاي 
ائتالفي زیادي در سرتاسر دنیا در طول دهه ها، به ایاالت 
متحللده در برابر چین برتري داده اند كه فاقد پیمان یا 
قاعده رسمي اسللت. در آسیا، ایاالت متحده كشورهاي 
ژاپن، كره جنوبي، فیلیپین و تایلند را در زمره هم پیمانان 
خود قلمداد مي كند. آمریکا همچنین یک توافق امنیتي 
با تایوان دارد. اما بر خالف ناتو، این ائتالف هاي دوجانبه، 
قالللب دفاع جمعي را به خللود نمي گیرند. ناظران بیان 
مي دارند كه برخي از هم پیمانان منطقه اي آمریکا غالبا 
احساس كرده اند كه ایاالت متحده نمي تواند انتظارات به 

حق آنها را برآورده كند. در طول زمستان، زماني كه دولت 
جدید در سئول، نگراني هاي پکن در ارتباط با همکاري 
دفاعي كره جنوبي با ایاالت متحده را مرتفع نمود، چین 
و كره جنوبي روابط سازنده خود را مجددا آغاز نمودند. 
زماني كه چین و كره جنوبي در سفر شي به سئول در 
فوریه، برنامه هایي را براي همکاري اقتصادي نزدیک تر از 
طریق یک توافق تجاري دوجانبه گسترده و سایر اقدامات 
اعالم نمودند، ایاالت متحده عکس العمل شللدیدي از 
خود نشللان داد. ترامپ این توافق را به عنوان نمونه اي 
كالسیک از این موضوع دانست كه چگونه هم پیمانان 
از ایاالت متحده براي پرداخت هزینه هاي امنیتي خود 
بهره برده و در عین حال، سیاست هاي تجاري نامطلوبي 
را پیگیري مي كنند. وزیر دفاع ایاالت متحده سریعا به 
كره جنوبي و سایر هم پیمانان منطقه اي اطمینان داد 
كه آمریکا هیچ نیرویي را از منطقه خارج نخواهد كرد. 
شللایعات حاكي از آن است كه وزیر امور خارجه ایاالت 
متحده مجبور بود ترامپ را متقاعد نماید كه از زیر سوال 
بردن سیاست به اصطالح »چین واحد« و به كار بردن 
جدایي تایوان از چین خودداري كند. در سال ۲۰۱6 نامزد 
وقت ریاست جمهوري، ترامپ، این كار را انجام داده بود 
و چین را تحریک كرده بود كه نارضایتي خود را با اعزام 

تنها ناو خود به آب هاي تایوان نشان دهد. 

 درگیري ها باال مي گیرد 
زمانللي كلله ترامللپ در آغللاز مبللارزات انتخاباتللي 
جمهوري خواهان در فلوریدا در ماه مارس اعالم نمود كه 
ایاالت متحده از اول مارس تعرفه 4۵ درصدي را بر تمام 
واردات از چین اعمال مي كند، یک شللوک ایجاد نمود. 
گرچه این اقدام بر خالف قواعد سازمان تجارت جهاني 
بوده و تهدیدي براي شللروع یک جنگ تجاري قلمداد 
مي گردد، اما دولت ترامپ اصرار داشت كه سازمان تجارت 
جهاني به ابزاري تبدیل شده كه چین از آن براي ضامن 
نگه داشللتن ایاالت متحده و بهره كشللي از آن استفاده 
مي كند. در همان هفته، وزیر امور خارجه پیشنهاد خود 

فروردین 1398
دوره جدید
شماره 122

96

انتخاب سردبیر
رونق تولید
یادداشت

چشم انداز 98

زخم های ایران
تهران- بغداد
نظام اداری

بازارها
ناسیونالیسم جدید

آینده دالر
نگاه سوئدی



براي محاصره جزایر مصنوعي در دریاي چین جنوبي را 
كه چین آنها را ساخته و به فرودگاه نظامي مجهز كرده، 

مجددأ مطرح نمود.
از ماه مه، مقامات ارشللد در دولت ترامپ از اقدامات 
تجللاري ایاالت متحده در برابر انتقادات مبني بر اینکه 
ایللن اقدامات بر خللالف متللن و روح توافقات تجاري 
بین المللي هستند و اینکه ایاالت متحده در حال برهم 
زدن نظم جهاني است، دفاع كرده اند. دیدگاه كاخ سفید 
این است كه نظم جهاني تحت قیمومیت ایاالت متحده 
یک اولویت منافع ملي نیست و ایاالت متحده هم مانند 
سایرین صرفا یک كشور است. )برخي ناظران، رویکرد 
جمع صفر رئیس جمهور در مورد مذاكرات بین المللي 

را مانند دیدگاه سایر قدرت هاي منطقه اي مي دانند.( 
در مقابل این دورنماي افزایش تنش هاي منطقه اي، 
كشورهاي دیگر هم این جسارت را پیدا كردند كه منافع 
امنیت ملي خود را بدون نگراني از اثرات منطقه اي آن 
پیگیري نمایند. این تاكتیک، باعث كاهش ثبات منطقه اي 
شللده كه متکي به همکاري است. در این بین، رنجش 
چیني ها از چاپلوسي هاي ترامپ، پکن را تحریک نمود 
تللا از طریق ایجاد یک مقابله با فیلیپین، وجهه خود را 
حفظ نماید. چین با لحاظ اینکه فیلیپین كم اهمیت ترین 
هم پیمللان منطقه اي ایاالت متحده اسللت، اطمینان 
داشت كه شروع درگیري با مانیل كمترین ریسک آغاز 
یک بحران بین المللي را به همراه دارد.بدین سللان، دو 
هفته قبل یک ناوشکن فیلیپیني گشت دریایي خود در 
دریاي چین جنوبي را آغاز نمود كه بعدا مشللخص شد 
آخرین سفرش بوده اسللت. هفت روز بعد یک كشتي 
نیروي دریایي چین، كشتي فیلیپیني را مورد هدف قرار 
داد، پس از اینکه دو كشللتي خود را در مسللیر برخورد 
در نزدیکي جزایر اسللپراتلي یافتند. متعاقب این اتفاق، 
فیلیپیني ها بر ضرورت حضور نظامي ایاالت متحده در 
منطقه تأكید كردند و ادعا نمودند كه شهرت آمریکا به 
عنوان یک هم پیمان قابل اعتماد، در معرض خطر است.
روز بعد، مقامات دولت ترامپ به دنبال فرونشللاندن 
تنش هللا از طریق كم اهمیت جلللوه دادن این رویداد 
بودنللد. با این حال، چین با اعزام كشللتي هاي جنگي 
بیشللتر به منطقه به منظور »دفللاع از كارگران چیني 
در جزایر« واكنش نشللان داد. ادعاهاي ارضي چین در 
مورد جزایر دیائویو اسللنکاكو در دریاي چین شللرقي 
باعث واهمه ژاپني ها از این موضوع شد كه این مي تواند 
هدف بعدي چیني ها پس از فیلیپین باشد. همانطور كه 
گفت وگوهاي دیپلماتیک بین توكیو و مانیل ادامه پیدا 
مي كند، پنتاگون اعالم نمود كه ایاالت متحده یک ناو 
هواپیمابر را براي »تضمین جریان آزاد افراد و كاالها در 
منطقه آسللیا- اقیانوسیه« به دریاي چین جنوبي اعزام 
خواهد كرد. این تردید وجود دارد كه آیا این اقدام به ثبات 
در منطقه كمک مي كند. منابع چیني ادعا مي كنند كه 
رهبري این كشور، افزایش حضور نظامي دریایي ایاالت 
متحده را به عنوان تالش دولت ترامپ براي اجراي طرح 
محاصره پیشنهادي وزیر امور خارجه در زمان انتصابش 
مي داند. پکن ممکن است چنین اقدامي را به عنوان یک 

اقدام براي جنگ برداشت نماید.
اما چیزي كه بیشللتر از یک همزماني سللاده به نظر 
مي رسللد این اسللت كه شب گذشللته، ایاالت متحده 
دستخوش حمالت سایبري گسترده در مواضع نظامي 
و غیرنظامي خود شد. یک ویروس، سیستم هاي نیروي 

هوایللي ایاالت متحده را آلللوده كرده و باعث قطع برق 
در فللورت میللد در مریلند، مركز فرماندهي سللایبري 
ایاالت متحده، شد. منابع وزارت امور خارجه مي گویند 
كه شللواهدي یافت شده كه این حمالت توسط چین 
سازماندهي شده است. چین این اتهام را رد كرده و فقط 
با لحني خشک یاداور مي شود كه ایاالت متحده دشمنان 
زیاد دیگري دارد كه توانایي انجام چنین حمالتي را دارند. 
دیروز پکن پیشنهاد داد كه اتحادیه كشورهاي جنوب 
شرق آسیا )آسه آن( مذاكراتي را در هفته آینده میزباني 
نماید كه در آن، چین، ایاالت متحده و طرف هاي دیگر 
»خصومللت در منطقه و بین ابرقدرت ها را رسللیدگي 
نمایند«. این پیشللنهاد، تالش چین براي نشللان دادن 
خود به عنوان شریک مسئولیت پذیرتر نسبت به ایاالت 

متحده و جلب توافق بین المللي است. 

 پیامد اقتصادي منطقه اي و جهاني
 اثللر بي درنگ منازعه بین دو ابرقدرت، عمدت رواني 
اسللت: مصرف كنندگان و كسللب وكارها نگراني این را 
دارند كه تنش ها ممکن اسللت بللاال بگیرد و از كنترل 
خارج شللود. در پس زمینه این نگراني، ترس از مقابله 
مسلحانه و در بدترین حالت، با تسلیحات اتمي است كه 
پتانسیل تخریب بخش هاي عظیمي از كره زمین را دارد.
در زمان نگارش این گزارش، منازعات در حد محدود و 
تحت كنترل است. با این وجود، در حال حاضر موجب 
افزایش چشمگیر نااطمیناني اقتصادي جهاني شده است. 
سناریوي ما، از دست دادن اعتماد جهاني مصرف كننده 
و كسللب وكار را به اندازه دو سللوم میزان ثبت شده در 
بحللران مالي ۲۰۰8 تنظیم مي كنللد. بازارهاي جهاني 
سهام سقوط كرده اند و مي توان انتظار داشت كه بانک ها 
و دیگر موسسات مالي هم اعطاي وام ها را كاهش داده و 
مهم ترین مشتریان خود را در اولویت قرار دهند. خانواده ها 
در سرتاسللر جهان درباره آینده نگران هستند. مصرف 
كاهش و پس انللداز افزایش خواهد یافت كه این خود 

موجب كاهش رشد اقتصادي جهاني مي گردد.
قیمت نفت با كاهش ۵۰ درصدي به ۲۷ دالر در هر 
بشکه خواهد رسید و ایاالت متحده، صادرات نفت آمریکا 
را ممنوع خواهد نمود. كانادا مجبور به فروش تمام نفت 
مللازاد مصرف داخلي خود با قیمت هاي بازار جهاني به 

ایاالت متحده خواهد شد.
در ایاالت متحده، تعرفه هللاي تنبیهي 4۵ درصدي 
در مورد كاالهاي وارداتي چیني موجب افزایش سریع 
قیمت هاي لوازم الکترونیکي، پوشللاک و كفش و لوازم 
خانگي بزرگ خواهد شد و این نیز عمدتا به خانواده هاي 
كم درآمد آسیب خواهد زد. تقاضا براي كاالهاي چیني 
كاهش خواهد یافت، در حالیکه واردات محصوالت مشابه 

از كشورهاي دیگر با افزایش همراه خواهد بود.
تقلب در خصوص كشللور مبللدأ در اظهار گمركي و 
همچنین اسللتفاده از كشللورهاي ترانزیت كننده براي 
كاالهاي چینللي افزایش خواهد یافللت. ورود كاالهاي 
وارداتللي در گمركات ایاالت متحده بسللیار زمان برتر و 
مشللمول روش هاي تشخیصي خواهد شد. شركت هاي 
آمریکایللي، اروپایي و ژاپني داراي واحدهاي تولیدي در 
چیللن - كه نیمي از صادرات كاالهاي چیني را شللامل 
مي شود از كاهش سنگین فروش در بازار ایاالت متحده 
به دلیل وضع تعرفه ها متضرر خواهند شد. ایاالت متحده 
كنترل بللر صادرات كاالهاي با فنللاوري باال به چین را 

تشدید كرده و اختیار وسیع تري به كمیته دولت در مورد 
سللرمایه گذاري خارجي در ایاالت متحده براي ممانعت 
از تملک شللركت هاي آمریکایي توسط چیني ها و سایر 
سللرمایه گذاري ها در ایاالت متحده خواهد داد. واكنش 
چین به اعمال تعرفه توسط آمریکا، ظریف خواهد بود. 
سواي از طرح شکایت درباره نقض مقررات سازمان تجارت 
جهاني توسللط ایاالت متحده، چین واردات محصوالت 
كشللاورزي از ایاالت متحده از جمله سللویا را به استناد 
نگرانللي در مورد سللالمت عمومي ممنوع خواهد نمود. 
تحریم خرید كاالهاي آمریکایي توسط مصرف كنندگان در 
سرتاسر كشور سازماندهي خواهد شد كه این خود منجر 
به كاهش شدید فروش لوازم برقي مصرفي آمریکایي و 
سللایر كاالها از جمله خودرو خواهد گردید. بسیاري از 
شركت هاي آمریکایي زماني كه فعالیت هاي خود را در 
شركت هاي تابعه خود در چین كه ۱6 میلیون نفر را در 
چین به كار گرفته اند كاهش دهند، با جریمه هاي سنگین 
براي نقض قرارداد مواجه خواهند شد. در مقابل، پکن براي 
شركت هایي كه به خاطر جنگ تجاري مجبور به كاهش 
تولید و اخراج نیروهاي خود شده اند، جبران خواهد نمود. 
چین تمام سفارش هاي مربوط به هواپیماهاي غیرنظامي 
سللاخت ایاالت متحده را باطل كرده و از شللركت هاي 
اروپایي براي مذاكره در این زمینه دعوت به عمل مي آورد. 
این كشور به طور گسترده نسبت به فروش اوراق بهادار 
ایللاالت متحده اقدام خواهد كللرد، گرچه فدرال رزرو با 
یللک برنامه جدید براي خرید اوراق، در مقابل این اقدام 
 عکس العمل نشللان مي دهد. صادرات كاالهاي چیني

۱۰ درصللد كاهللش خواهد یافللت در حالیکه صادرات 
كاالهاي آمریکایي ۵ درصد كاهش مي یابد. رشد اقتصادي 
در هر دو كشور اما به خصوص در چین دستخوش آسیب 
خواهد شد. اثرات اقتصادي مستقیم و غیرمستقیم بر سایر 
نقاط جهان، اساسي خواهد بود. در اكثر نقاط اروپا و آسیا، 
فعالیت هاي اقتصادي به طور چشمگیري كاهش خواهد 
یافت. رشللد اروپا به صفر خواهد رسید. اقتصاد جهان با 

نرخ رشد ۱ درصدي به ركود خواهد رفت.

 پیامد براي شرکت هاي سوئدي
تقریبا تمام شللركت هاي بزرگ سوئدي به شکلي در 
بازارهاي ایاالت متحده و چین حضور دارند. آنها در طیف 
وسیعي از بخش ها شامل تحقیق و توسعه، تولید، فروش، 
خدمات و پشتیباني فعالیت كرده و از نیروهاي سوئدي در 
كنار نیروهاي بومي استفاده مي كنند. ایاالت متحده یکي 
از مهم ترین بازارها براي صادرات و فروش خارجي سوئد 
است. داده هاي موسسه كسب وكار سوئد نشان مي دهد 
كه درآمد شللركت هاي سللوئدي در چین حدود ۲۵۰ 
میلیارد كرون سللوئد بوده و ۱8۰ هزار نفر را نیز به كار 
گرفته اند.ركود در اقتصاد چین ناشي از این سناریو، عواقب 
جدي براي كسب وكارهاي سوئدي خواهد داشت. فضاي 
كسب وكار سخت تر خواهد شد زیرا ملي گرایي اقتصادي 
سدي در برابر روابط تجاري خواهد بود. در ایاالت متحده، 
شركت هاي سوئدي در سطح بي سابقه اي مورد تبعیض 
قرار خواهند گرفت. شركت ها باید یک كاهش وسیع در 
تقاضاي جهاني و در عین حال سیل كاالهاي چیني در 
نظر گرفته شللده براي ایاالت متحده به سللمت اروپا را 
مدیریت كنند. بسیاري از شركت ها سرمایه گذاري ها را 
به تعویق انداخته و منابع را به بازارهایي انتقال مي دهند 

كه بهتر بتواند ركود جهاني را تحمل كند.
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