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برجام ناتمام
کسری بودجه
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بازارها
توسعه صنعتی
مصیبت منابع
چین و جهان

بهار ۱398 ایران بدون چون و چرا، پرخطرترین 
و پرماجراترین بهار این سرزمین در دهه هاي تازه 
سپري شده اس��ت. رخدادهاي پنهان و پیداي 
 شگفت انگیزي در این بهار اتفاق افتاده است كه 
هرك��دام از آنها زخمي بر جس��م  و جان ایران 
ارجمند ب��وده و پیامدش دامنگیر ش��هروندان 
این كش��ور خواهد بود. این حرف درستي است 
ك��ه ایرانیان در 4 دهه اخیر س��ال ها و بهارهاي 
سختي دیده اند اما باید باور كرد روزگار ایران در 
بهار ۱398 گونه اي دیگر است كه كمتر دیده شده 
است. ایرانیان در 93 روز بهار ۱398 با چشم هاي 
خیره و باز شده رخدادهایي را دیدند كه باورش 
دشوار بود اما اتفاق افتاد. این رخدادها به ویژه در 
دنیاي واقعي و در مناسبات خارجي ایران تاكنون 
دیده نشده بود یا اینکه اندازه آنها این نبود كه در 

بهار ۱398 شاهد بوده ایم. 
سترگ ترین رخدادهایي كه در بهار 98 دیدیم 
رسیدن نقطه جوش در مناسبات ایران و آمریکا 
بود. در بهار ۱398 شاهد بودیم كه آمریکایي ها در 
ادامه دشمني سرسختانه خود با ایران تحریم هاي 
تازه اي بر اقتصاد ایران وضع كرده و پتروشیمي را 
به گرداب تصمیم هاي محدودكننده خود كشیدند 
تا دومین فعالی��ت ارزآور ایران پس از نفت خام 
نیز با گرفتاري هاي ناشناس مواجه شود. در بهار 
۱398 دیدیم كه رهبري كاخ سفید حتي براي 
تحریك نیروهاي نظامي و دفاعي ایران هواپیماي 
جاسوس��ي خود را به آب هاي ایران فرس��تاد تا 
هدف موشك هاي ایراني قرار گرفت و سرنگون 
شد. آمریکایي ها این رخداد را دستمایه یارگیري 
تازه در دنیا براي همکاري با هدف محدود كردن 
مناس��بات ایران قرار داده و در آینده نیز از این 
داس��تان اس��تفاده خواهند كرد. در بهار ۱398 
دیدیم كه نخست وزیر ژاپن 4۰ سال پس از ورود 
همتایش به ایران با هدف میانجي گري به ایران 
آمد و البته حرف  تازه اي نداشت و به همین دلیل 
بدون دستاورد آش��کاري ایران را ترک كرد. در 
همان روزي كه نخس��ت وزیر ژاپن در تهران بود 
دو كشتي نفتکش در نزدیکي آب هاي ایران هدف 
موشك قرار گرفت و مطابق معمول آمریکایي ها 
و همدس��ت هاي منطقه اي و جهاني این كشور 

انگشت اتهام به سوي ایران دراز كردند. 

 ای��ن رخداده��ا اگرچ��ه از جنس سیاس��ت 
ب��ه ویژه سیاس��ت خارجي بود اما ه��ر كدام از 
آنه��ا بر رفت��ار و گفت��ار مدیران اقتص��اد ایران 
و ب��ر تصمیم ه��اي حکومتي در ای��ن عرصه ها 
اثربخ��ش بود و ش��وربختانه كار را براي فعالیت 
ع��ادي فعاالن خصوصي س��خت تر كرد. در این 
روزهاي ش��گفت انگیز بهار ۱398 در سیاس��ت 
خارجي دیدی��م كه نیروهاي ایراني و آمریکایي 
صف آرایي هاي پنهان و پیدا را در دستور كار قرار 
دادند و بیم و هراس منتشر شد. بهار ۱398 را باید 
به مصداق »سالي كه نکوست از بهارش پیداست« 
جدي فرض كرد و درباره جزئیات رخدادها خوب 
دقت كرد. به نظر مي رسد شرایط سیاست خارجي 
در ادامه سال ۱398 بر پایه همین دست فرمان 
پیش برود نتیجه آن سخت تر شدن و تیره تر شدن 

فعالیت اقتصادي است. 
در بهار ۱398 معلوم ش��ده اس��ت كه بودجه 
تدوین ش��ده قانوني امکان تحق��ق درآمدهاي 
پیش بیني شده را نخواهد داشت و توازن بودجه 
اتفاقي حتمي اس��ت. دولت در این وضعیت چه 
خواهد كرد؟ آیا دولت می تواند هزینه هاي جاري 
مثل هزینه حقوق و مزد كارمندان خود را ندهد؟ 
آیا دولت می تواند از پرداخت پول به صندوق هاي 
بازنشس��تگي اجتناب كند؟ آیا دول��ت در این 
وضعیت كه ن��رخ تورم روندي فزآینده را تجربه 
مي كند می تواند براي كس��ب درآمد نرخ برخي 
كااله��ا مثل نان و بنزین و آب و برق را افزایش 
دهد؟ بدیهي اس��ت دولت هرگز چنین كاري را 
انجام نمي دهد و نمی تواند انجام دهد. دولت آیا 
توانایي این را دارد كه برخي هزینه هاي خود را كه 
مي توان براي سال هاي بعد نیز آن را انجام داد را 
كنار بگذارد؟ به نظر مي رسد این توانایي ها وجود 
ندارد. اگر دولت بخواهد با دست فرمان بهار ۱398 
اقتصاد را اداره كند باید شاهد سختي هاي بیشتري 
باشیم. این هشدار به ویژه به فعاالن اقتصادي در 
بخش خصوصي باید داده شود كه با چشم هایي 
باز و گوش هایي تیز همه چیز را خوب ببینند و 

حرف ها را بشنوند تا غافلگیر نشوند. 
نش��انه هایي دیده می ش��ود كه برخي افراد و 
جریان هاي سیاس��ي براي عبور از این وضعیت 
چش��م به پس اندازه��ا و س��رمایه هاي بخش 
خصوص��ي دوخته و قصد دارن��د نهاد دولت و 
حکومت را ترغیب كنند این بخش را در كانون 
توجه اجرایي براي كس��ب درآمد قرار دهند و 
ش��اید نیز حتي در این باره به مرحله عمل نیز 
رسیده اند. اگر آنچه بر زبان برخي افراد كه سابقه 
فعالیت در باالترین سطح مدیریت نظامي دارند 

آمده اس��ت به سمت واقعیت حركت كند و یا 
حركت كرده باشد كه باید از حساب سرمایه داران 
برداشت كرد و سرمایه داران باید هزینه هاي الزم 
را پرداخت كنند كارها سخت می شود و سنگ 
روي سنگ بند نخواهد شد. در بهار ۱398 دیدیم 
و شنیدیم كه برخي تهدیدهاي عجیب درباره 
چگونگي برخورد با بخش خصوصي تجویز شد 
كه نش��ان مي دهد به��ار ۱398 بهاري پرخطر 
و پرماجرا بوده اس��ت. به موازات مسدود شدن 
راه هاي تعامل سیاسي و اقتصادي ایران با غرب 
به ویژه تنگ تر ش��دن حلقه محاصره اقتصادي 
ایران و كاهش جدي درآمدهاي دولت از محل 
صادرات نفت خام به نظر مي رس��د چشم ها به 
 س��وي منابع داخلي دوخته خواهد ش��د. باید 
در این باره خوب جستجو كرد و سرچشمه هاي 
ای��ن موضوع را بررس��ي و به اطالع رس��اند و 

پیامدهاي آن را به اطالع دولت رساند. 
واقعیت این است كه انباشت سرمایه در بخش 
خصوصي ایران كه در دهه هاي اخیر به سختي 
رخ داده است و در شرایط دشوار بهار ۱398 با 
نوعي تهدید مواجه شده به اندازه اي نیست كه 
دولت به امید آن بنشیند و بخواهد از این محل 
بودجه را به تعادل برس��اند. طرح این مس��ائل 
می تواند اثرات بلندمدت بر رفتار ایرانیان داشته 
باش��د و آنها را از س��رمایه گذاري در ایران دور 
كند و اصوال تمایل به فعالیت اقتصادي را ناكام 
كند. عدم احترام به مالکیت خصوصي تحت هر 
شرایطي و تحت هر موقعیتي كار را براي زندگي 
اقتصادي ایران در آینده تنگ و تاریك خواهد 
كرد. فعاالن اقتصادي توجه داش��ته باشند كه 
سکوت در این باره به معناي پذیرش واقعیت هاي 
تلخ اس��ت و بهتر اس��ت كه به صورت جمعي 
 و با اس��تفاده از نیروه��اي فکري و مادي خود 
در ای��ن باره بحث و گفت وگو ش��ود. این یك 
حقیقت است كه همه ایرانیان در روزهاي سخت 
باید به كمك دولت بیایند و به هر شکل و به هر 
میزان كمك كه از دستشان برمي آید را دراختیار 
قرار دهند اما این كار با اینکه برخي افراد بخواهند 
از مسیرهاي ناشناس به انباشت سرمایه موجود 

تعرض كنند تفاوت دارد. 
بخش خصوصي ای��ران باید ضمن اداره بنگاه 
خود و جلوگیري از تعطیل و ركود آن نیاز دارد 
حواسش به بیرون از بنگاه نیز باشد تا در موقعیت 
ناشناس و خطرآلود قرار نگیرد. بهار شگفت انگیز 
و پرماجراي ۱398 در نهان و پنهانش چیزهایي 
دارد كه باید خوب آن را دید و درباره هر كدام از 

آنها تصمیم گرفت.
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محمد    صاد    ق جنان صفت 
سرد    بیر



محمد عرب محمدي|
درحالیکه ایران و آمریکا دربهار ۱398 به مرزهاي 
عجیب و تازه اي از مناسبات خود رسیده او البته 
با استفاده از نیروي اندیشه اي نیرومند گام به گام 
در نب��رد پیش مي روند ی��ك واقعیت انکارناپذیر 
وج��ود دارد كه به آن باید دقت كرد. این واقعیت 
انکارناپذیر تنگ شدن حلقه محاصره اقتصادي ایران 
است كه وزیر خارجه ایران آن را تروریسم اقتصادي 
مي داند. در این وضعیت خاص است كه این حرف 
یك كارشناس روس به چشم مي آید و خبرگزاري 
ایلن��ا نیز آن را مي بیند. به گزارش ایلنا به نقل از 
اسپوتنیك، »آندري كوشکین كارشناس مسائل 
سیاسي نظامي روسیه، در مورد اقدامات اخیر آمریکا 
علیه ایران گفت: اقدامات آمریکا به افزایش تشنج در 
روابط این كشور با ایران منجر می شود. آمریکایي ها 
سپاه پاسداران را سازمان تروریستي اعالم كردند، 
ایران را با مش��کالت اقتصادي روبه  رو كردند و با 
ارسال ناو به خاورمیانه به نوعي تهدیدي نظامي 
علیه ایران را مطرح كردند... این افزایش تشنج باعث 
نابساماني اوضاع خواهد شد. ایران اما سال هاست با 
تحریم هاي آمریکا زندگي مي كند و در واقع به این 
تحریم ها عادت كرده  است بعید به نظر مي رسد كه 
این تحریم ها به تغییر رفتار و سیاست خارجي ایران 
منجر شود. در واقع تحریم ها علیه ایران نمی تواند 
در نهایت موفق شوند و منجر به شکست خواهد 
شد...« این حرف در هنگامه نبرد اقتصادي ایران و 
آمریکا شاید براي ایرانیان نوعي دلگرمي باشد و به 
ایرانیان و به ویژه مدیران خط مقدم جنگ اقتصادي 
شهامت بدهد اما واقعیت این است كه باید درباره 
آن بیشتر دقت كرد. به این معني كه باید پرسید 
آیا عادت به تحریم عادت مطلوبي است و باید این 
را در زندگي ایران یك رخدا د طبیعي تلقي و در 

سایه آن زندگي كرد؟ 
ب��ه گزارش مركز آمار در س��ال ۱39۷ نزدیك 
۵درصد منفي بوده اس��ت و احتمال افزایش این 
عدد منفي براي رش��د اقتصادي امس��ال هر روز 
افزایش مي یابد. با توجه به اینکه مطابق با آمارهاي 
ارائه شده از سوي مركز آمار ایران، رشد جمعیت 
ایران در س��ال ۱398 دست كم ۱/۵ درصد است 
یك محاسبه ساده نشان مي دهد سال آینده كل 
جامع��ه ایران و اقتص��اد ملي فقیرتر و كوچك تر 
خواهد شد.این اعداد و ارقام به تنهایي براي دیدن 
روزگار نامناس��ب اقتصاد ایران در سالي كه پیش 
رو داریم كافي اس��ت و مي توان از چشم انداز این 
عدد ها ناراحت كننده رشد منفي غوغاي دروني و 
شاید خاموش بطن و متن فعالیت هاي اقتصادي 
و اجتماعي را رصد كرد. مي توان با جزئیات درباره 

برخي از پیامدها به تفضیل نوش��ت و نشان داد 
روزگار كس��ب و كار ایرانیان در س��ال ۱398 در 
صورت ثبات شرایط موجود و ادامه وضعیتي كه 

در آن هستیم - ناخوش تر از امسال خواهد بود. 
برخي از آمارها و ارقام پیش از این از طرف بانك 
جهاني، صندوق بین المللي پول، واحد اطالعات 
اكونومیست و در ایران نیز از سوي مركز پژوهش 
مجلس محاس��به و منتشر ش��ده است كه رشد 
منفي اقتصاد ملي یکي از این اعداد است و دالیل 
آن نیز توضیح داده ش��ده است. مهم ترین عامل 
منفي شدن رشد اقتصادي ایران در سال ۱39۷ و 
سال ۱398 به تحریم نفت ایران،  به تحریم صنعت 
خودرو و تحریم پتروشیمي و فوالد و تحریم هاي 
دیگر برمي گردد. درآمد ایرانیان از صادرات نفت خام 
پیش از تشدید تحریم ها دربهار امسال در بدترین 
حالت قیمتي و كمترین میزان صادرات قرار دارد. 
صنعت خودروس��ازي و فعالیت هاي پیشین آن 
شامل تولید قطعات و مجموعه ها حدود ۲۰ درصد 
ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص مي داده 
اس��ت و صادرات پتروش��یمي و فوالد و میعانات 
گازي كه تا 8۰ درصد صادرات غیرنفتي را به خود 
اختصاص مي دهد در شرایط تشدید تحریم ها و 
تحدید انتقال ارز به ایران كار را دشوارتر خواهد كرد. 
در این وضعیت چه بایدكرد ؟ یك راه این است 
كه شرایط سیاس��ت خارجي را براي شهروندان 
ترس��یم و همان طور كه حس��ن روحاني در ۱۵ 
اس��فندماه پارسال تاكید كرد به آنها گفت:  ایران 
و آمریکا در حال جنگ هستند و شرایط جنگي 
است، بنابراین نباید انتظار داشته باشید وضعیت 
اقتصاد عادي باشد. این راه حل با توجه به حرفي 
كه روحاني زده و گفته مناسبات ایران و آمریکا نه 
قابل مذاكره و نه قابل مصالحه است  این حکم را 
مي دهد كه باید به شرایط و پیامدهاي تحریم عادت 
كرد. در این صورت و با توجه به رشد منفي اقتصاد 
و كوچك تر شدن كیك تولید ملي، راه هایي براي 
توزیع همین میزان درآمد حاصل از صادرات نفت 
خام و پتروشیمي و تولید كشاورزي و صنعتي میان 
شهروندان باید جست وجو كرد. یك راه دیگر این 
است كه شرایط توزیع از طریق كوپن برگردد، یك 
راه این است كه دولت بسته هاي حمایتي بدهد، 
یك راه این است كه قیمت ها تثبیت شود و... آیا 
این وضع قابل دوام است. یك تصور وجود دارد كه 
مي توان تا ۲ سال باقي مانده از ریاست دونالد ترامپ 
بر كاخ سفید سپري این تحریم ها را تحمل كرد تا 

شرایط سیاسي داخلي آمریکا به نفع ایران شود.
برخي افراد موافق با زندگي در تحریم مي گویند 
مي توان از همین آب و خاک و صنعت و بازرگاني 

خارجي با همسایه ها به میزان كافي به شهروندان 
آذوقه رس��اند تا وضعیت برگردد. ش��اید اگر یك 
همه پرسي كارشناسانه بي طرفانه انجام مي شد و 
از شهروندان پرسیده مي شد زندگي در تحریم با 
پیامدهاي افزایش بیکاري، كاهش سطح رفاه و امید 
بستن به كمك كشورهایي مثل روسیه و شرق را 
مي پذیرید و آنها پاسخ مثبت مي دادند اجراي این 
راهبرد كمتر دردس��ر داشت. برخي دیدگاه هاي 
مخالف دیدگاه تشریح شده در سطرهاي نگاشته 
ش��ده اما باور دارند زندگ��ي در تحریم و تحمل 
پیامدهاي ترس��ناک آن را نباید ساده انگاشت و 
معتقدند پیش از اینکه تصمیم به پذیرش راهبرد 
یادشده سخت تر شود باید به راه هاي دیگر اندیشید. 
این راه كدام است و چه مسیري را باید سپري كند 

كه اقتصاد ایران از قفل شدگي خارج شود؟ 
اقتصاددان��ان باور دارند براي عبور اقتصاد ایران 
از چاله بزرگ سال ۱398 و باز كردن قفل بزرگ 
باید دید سرچشمه تنگناها كجاست. همان طور 
كه توضیح داده شد سرچشمه مشکالت تحریم 
تشدید شده آمریکا علیه ایران است كه پیامدهاي 
آن در نفت، پتروش��یمي و فوالد و خودرو كامال 
دیده می شود. اگر مناسبات ایران با آمریکا مطابق 
ب��ا صالحدید نظام سیاس��ي بخواهد در كیفیت 
فعل��ي باقي بماند بنابراین باید دنبال راه حل هاي 
بدیل گش��ت. به طور مثال باید ب��راي نفت ایران 
مشتري پیدا كرد یا منتظر ماند و دید آیا اتفاقي 
مي افتد كه قیمت نفت در بازار جهاني را تا مرزهاي 
فوق العاده ب��اال هدایت و درآم��د صادراتي ایران 
افزایش یابد. آیا ایران می تواند به طور مثال ژاپن و 
كره جنوبي را متقاعد كند مبادالت تجاري خود با 
آمریکا را تحت الشعاع مبادالت تجاري با ایران قرار 
دهند. این راهي اس��ت كه براي افزایش صادرات 
و افزای��ش درآمدهاي نفتي وج��ود دارد. یك راه 
دیگر در همین حوزه این اس��ت كه روسیه، عراق 
و عربستان سعودي را متقاعد كرد میزان صادرات 
نفت خود را كاهش دهند. یك راه این اس��ت كه 
به طور مثال از خودروسازان و قطعه سازان بزرگ 
جهان بخواهیم براي یك دوره كوتاه مدت به ایران 
قطع��ات صادر كنند اما پول آن را بعدها دریافت 
كنن��د. با فرض اینکه بپذیریم این اتفاق می تواند 
بیفتد باید قدرت خرید شهروندان را افزایش داد تا 
بتوانند خرید انجام دهند و ركود خودروسازي را 
كاهش دهند. در توسعه صادرات پتروشیمي و فوالد 
نیز باید راه هاي دیگر را تجربه كرد. هركاري الزم 
است باید انجام داد تا زندگي در تحریم به عادت 
ایران تبدیل نشود. این اتفاق بسیار تلخي است كه 
شاهد باشیم اقتصاد ایران كوچك و كوچك تر شود.
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احسان شادي|
در اوج بحث هایي كه در نشست شوراي 
گفت وگ��وي دول��ت و بخ��ش خصوصي 
استان تهران در آخرین سه شنبه خرداد 
امسال برگزار شد حرف هاي قابل اعتنایي 
مطرح شد كه در هنگام بحث هاي مربوط 
به تنش ایران و آمریکا به چش��م نیامد. 
یکي از این حرف ها را مسعود خوانساري 
نایب رئی��س اتاق ای��ران و رئی��س اتاق 
ته��ران بر زب��ان آورد. او گفت باید موانع 
و س��دهایي ك��ه خودمان ب��راي فضاي 
كس��ب و كار س��اخته ایم را برداری��م تا 
فضاي مناس��ب پدیدار شود. او از جمله 
این موانع تازه اختراع شده را درخواست 
بانك مركزي از صادركنندگان دانست. به 
گفته وي بانك مركزي در دستور تازه اي 
به صادركنندگان تاكید كرده اس��ت باید 
۲۰ درص��د از ارز حاصل از صادرات خود 
را به صورت اسکناس وارد كشور كنند و 

نسبت به این موضوع انتقاد داشت.
یکي دیگر از صحبت هاي پنهان ش��ده 
در ای��ن نشس��ت حرفي بود ك��ه معاون 
هماهنگ��ي و ام��ور اقتصادي اس��تاندار 
تهران بر زبان آورد و گفت: »كس��اني كه 
دالر 4۲۰۰ توماني دریافت مي كنند براي 
پایداري آن البي« مي كنند. اگر در كنار 
این دو نکته بسیار بااهمیت به حرف یك 
پژوهشگر توجه كنیم كه بر اساس نتایج 
یك آمارگیري گفته اس��ت: »38 درصد 
كارآفرینان از موضوع شکل و ماهیت نرخ 
ارز گالیه دارند و آن را مش��کل نخس��ت 
خ��ود مي دانند« قرار دهی��م به موضوع 
اهمیت نرخ ارز و بازار ارز پي خواهیم برد.
واقعیت این اس��ت كه ریاس��ت محترم 
بانك مركزي ایران به هر دلیل و ش��اید 
به این دلیل كه وعده هایي به س��ران قوا 
داده اس��ت كه نرخ ارز را كنترل مي كند 
از هر اقدامي براي رس��یدن به این هدف 
طرف��داري مي كن��د و مي خواهد بخش 
عمده اي از دش��واري ها را بر دوش بخش 
خصوص��ي بیندازد. از ط��رف دیگر نهاد 
دول��ت نی��ز به هر دلیل ك��ه یکي از این 
دالیل می تواند فشار افکار عمومي و فشار 
سیاسي محیطي باشد نمي خواهد دست 
از توزی��ع دالر 4۲۰۰ توماني بردارد. این 
رفت��ار دولت آیا تحت فش��ار البي كردن 
ق��رار دارد و آنها چه كس��اني هس��تند؟ 
براي اینکه اهمیت البي كردن براي ادامه 
و بقاي دالرپاش��ي به قیمت دالر 4۲۰۰ 

تومان آش��کار ش��ود به عدد 3۰ میلیارد 
دالر توجه كنید.

یك نماینده عضو كمیسیون اقتصادي 
گفته اس��ت پارس��ال 3۰ میلی��ارد دالر 
4۲۰۰ تومان��ي توزیع ش��ده اس��ت. اگر 
تفاوت نرخ دالر 4۲۰۰ توماني با میانگین 
 ن��رخ دالر آزاد در س��ال ۱39۷ مع��ادل
۷ هزار تومان باش��د، معادل ریالي رانت 
موج��ود در این میزان دالر توزیع ش��ده 
به عدد ش��گفت انگیز ۲۱۰ هزار میلیارد 
تومان مي رس��یم ك��ه بیش��تر از درآمد 
در س��ال ۱39۷  مالیات��ي كل كش��ور 
اس��ت. اگر تصور كنیم ش��ماري از افراد 
 به هر دلیل توانس��ته اند تنها یك سوم از
3۰ میلیارد دالر 4۲۰۰ توماني را از دولت 
بگیرند و بابت هر دالر اخذ ش��ده رانتي 
معادل ۷ هزار تومان به دست بیاورند به 
ع��دد ۷۰ هزار میلیارد تومان مي رس��یم 
كه باز هم عدد ش��گفت انگیزي است. آیا 
كساني كه به این رانت ها رسیده اند تنها 
بخش��ي از آن را براي البي گران پنهان و 
پی��دا هزینه نمي كنند ك��ه مدافع ادامه 
دالرپاش��ي باش��ند؟ در چنین وضعیتي 
است كه ابعاد فساد در توزیع دالر 4۲۰۰ 
تومان��ي باید فاش ش��ود و به میزاني كه 
این كار انجام ش��ود مي توان امیدوار بود 
كه حذف توزی��ع دالر 4۲۰۰ توماني در 
دستور كار قرار گیرد. عقب نشیني نماینده 
س��تاد هماهنگي اقتصادي از اینکه گفته 
بود »تکلیف دالر 4۲۰۰ توماني تا پایان 
خرداد روشن می ش��ود« از بیان حرفش 
نش��ان مي دهد كه داستان پشت و پس 

بزرگي دارد.
اس��تدالل موافقان ادام��ه دالر 4۲۰۰ 
توماني این است كه اگر قیمت كاالهایي 
كه با این دالر وارد می شود با دالر باالتر 
به دست مصرف كننده برسد امکان دارد 
ك��ه آنها در موقعیت بدتري قرار گیرند و 
نرخ تورم باز هم رش��د سرسام آور داشته 
باش��د. این گروه باور دارند و یا این گونه 
وانمود مي كنند كه در شرایط غیرعادي 
كشور نباید نرخ ارز را به بازار آزاد سپرد 
چون معلوم نیست كه نرخ در بازار آزاد تا 
كجا پیش می رود. آیا این عدد كه مخترع 
آن نیز معلوم نش��ده اس��ت كیست، باید 
سرنوش��ت میلیارده��ا دالر ارز گرانبهاي 
كشور را تعیین كند. موافقان حذف دالر 
4۲۰۰ تومان��ي اما ب��اور دارند و واقعیت 
نیز همین را نش��ان مي ده��د كه حذف 

آن هرگز به معناي جهش تورم نیس��ت 
زیرا این اتفاق براي گوش��ت قرمز افتاد و 
قیمت این كاال س��ر به آسمان نسایید. از 
ط��رف ادامه این وضعیت یعني تن دادن 
به فس��اد و رانت عظیمي كه مابه التفاوت 
قیمت دالر و ارز در بازار آزاد دارد، است. 
مجموعه نکات یادشده نشان مي دهد كه 
دولت بر اساس تحلیل هاي اشتباه درباره 
مس��ائل ارزي و عدم توجه به توصیه هاي 
كارشناسانه بخش خصوصي و اقتصاددانان 
و س��خت گیري بیش از پی��ش با بخش 
خصوص��ي كار را به نقط��ه ناامن خواهد 
رس��اند. توصیه می ش��ود كه فرماندهان 
اقتصادي شامل ریاس��ت سازمان برنامه 
و بودجه، ریاس��ت بان��ك مركزي و وزیر 
اقتص��اد از انفعال خارج ش��ده و به جاي 
اینک��ه در دام سیاس��ت هاي تک��راري و 
شکست خورده تهیه ش��ده دیوانساالران 
كم كار دولتي بیفتند با چش��م هایي بازتر 

به پیامدهاي هر تصمیم توجه كنند. 
واقعیت این اس��ت كه كارشناس��ان و 
اداره كنندگان اقتصاد دولتي در سطحي 
پایین تر از وزرا و روس��اي س��ازمان هاي 
بزرگ به دالیل گوناگون عالقه اي به طرح 
بحث هاي نو و ارائه راه حل هاي تازه ندارند 
و ه��ر چی��زي را در همان چارچوب هاي 
قدیم��ي تحلی��ل و برای��ش برنامه تهیه 
مي كنند. فرماندهان اقتصادي ایران باید 
از انفعال و تکرار راه حل هاي كلیش��ه اي 
كه پول پاش��ي، ارزپاش��ي از یك طرف و 
سخت گیري به بخش خصوصي از طرف 
دیگر اس��ت اجتناب كنند. اگر این 3 نفر 
اصل��ي اقتصاد تنها و تنها همین موضوع 
ن��رخ ارز را در كانون توج��ه قرار داده و 
با ش��هامت و ش��جاعت كه جزئي از كار 
آنهاست مس��ائل را به مدیران باالدستي 
ارائه كرده و آثار و پیامدهاي دهش��تناک 
وض��ع كنوني را توضیح دهند كار بزرگي 

انجام داده اند. 
اقتصاد ایران باید از س��ایه دالر بیرون 
بیاید و این كار ممکن نیس��ت جز اینکه 
با سیاست هاي ارزي مناسب و كارآمد به 
آن دس��ت یابیم. آیا باید صادركنندگان 
ب��ه این دلی��ل كه بانك مرك��زي نیاز به 
اسکناس دارد تحت فشار قرار گیرند؟ آیا 
دالرهاي به دست آمده از مسیر صادرات 
ثروت ملي و یا صادرات به س��ختي انجام 
شده به دست بخش خصوصي را باید به 
ثمن بخس دراختیار البي گران قرار داد؟
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نگاه��ی عملیات��ی ب��ه رش��ته فعالیت 
پتروشیمی نشان می دهد به رغم توسعه 
صنعت پتروش��یمی تنه��ا از یك درصد 
ذخائر گازی كش��ور كه ۱۷ درصد ذخایر 
گاز جه��ان را در اختیار دارد بهره برداری 
می شود. ظرفیت تولید پتروشیمی باالی 
6۲ میلی��ون ت��ن اس��ت ك��ه عمدتا در 
بخش باالدس��تی تمركز یافته است. با به 
بهره برداری رسیدن 6۰ طرح پتروشیمی 
در حال س��اخت طی چند س��ال آینده، 
ای��ن صنعت به ظرفیت��ی بالغ بر ۱۲۰ تا 
۱4۰ میلی��ون تن خواهد رس��ید. اگرچه 
تحریم ها زمان توس��عه این طرح ها را كه 
مقرر بوده تا پایان برنامه ششم توسعه به 
بهره برداری برسند، طوالنی تر خواهد كرد، 
منتها چنین س��طحی از تولید با توجه به 
تمركز باالی آن بر بخش باالدستی و بدون 
توجه به بازار و بازاریابی صادراتی، توسعه 
ظرفیت صادراتی كش��ور را تضعیف كرده 
است. در حال حاضر ۵ میلیون تن متانول 
تولید می ش��ود، ۵ میلیون تن  درماه های 
آتی آینده به ظرفیت تولید كشور افزوده 
می گردد و ۵ میلیون تن نیز س��ال آینده 
به ظرفیت تولید كشور اضافه خواهد شد، 
درحالی ك��ه كل مصرف داخل��ی متانول 
از ح��دود ۲۰۰ ه��زار تن فرات��ر نمی رود 
و س��رمایه گذاری الزم در زنجی��ره ارزش 
آن صورت نگرفته اس��ت. در حوزه اوره و 
آمونیاک ۵ میلیون تن ظرفیت تولید وجود 
دارد و 9 میلیون تن هم از محل طرح های 
در حال تکمیل ایجاد ظرفیت خواهد شد، 
این در حالی است كه هندوستان كه یکی 
از بازارهای بزرگ این محصول اس��ت تا 
س��ال ۲۰۲۱ خودش 6 میلیون تن  اوره 
و آمونی��اک تولید خواهد كرد. لذا در امر 
تولید محصوالت پتروشیمی به هیچیك 
از دو مقوله بازاریابی  بین المللی و تکمیل 
زنجی��ره ارزش آن در داخل توجه كافی 
نش��ده اس��ت. در حال حاضر هم تکمیل 

بخش هایی از زنجیره به اجرای طرح های 
توسعه عنوان شده منوط گردیده است و 
این همان نتایجی است كه از برنامه های 

توسعه ای گرفته شده است.
ب��رای 3۵ میلیون تن ظرفیت صادراتی 
كشور كه درحال حاضر حدود  ۷۰ درصد آن 
فعال است )این نسبت  با تشدید تحریم ها 
در حال كاهش است(، اگر بشود به صورت 
متمركزت��ری بازاریاب��ی ك��رد و در بازار 
جهانی به صورت مؤثرتری حضور داش��ت 
با ۵ درصد افزایش قیمت در اثر بازاریابی 
می توان 3.۵ تا 4 میلیون تن به صادرات 
 كش��ور افزود، ب��ی آنکه س��رمایه گذاری
جدی��دی انج��ام ش��ود. در هیچ ی��ك از 
برنامه ها از جمله برنامه شش��م توس��عه 
مالحظ��ات بازاریاب��ی و حض��ور متمركز 
 در بازاره��ای جهانی پیش بینی نش��ده و 
به رغم تالش برای ارائه طرحی تحت عنوان 
»تاسیس شركت مدیریت صادرات ملی« 
جهت حضور متمركز در بازار محصوالت 
پتروش��یمی نتیجه ای در دولت و مجلس 
ش��ورای اسالمی حاصل نشده است. پس 
از خصوصی س��ازی صنعت پتروش��یمی  
هلدینگ ه��ای شس��تا و س��اتا، صندوق 
نفت، صندوق بازنشس��تگی كشوری و... 
صاح��ب پتروش��یمی ش��دند و در غیاب 
رگوالت��ور، نظم و نظام این صنعت به هم 
ریخته است و در حال حاضر شركت های 
خصولتی نه به دولت و نه بخش خصوصی 
پاسخگو نیستند. پتروشیمی اروند كه باید 
به پتروشیمی آبادان خوراک بدهد چون 
سهامدار مستقلی دارد آن را به هندوستان 
ص��ادر و مجتمع پتروش��یمی آبادان كه 
سهامدار دیگری دارد آن را از هندوستان 
وارد می كند. لذا در سیاس��ت های حوزه 
خصوصی س��ازی حتی یك زنجیره هم به 
یك سهامدار واگذار نشد كه دچار چنین 
مش��کلی نشویم یا رگوالتوری ایجاد شود 

كه نظم و نظامی ایجاد كند.
شركت سابیك عربستان )رقیب سنتی 
منطقه ای ایران( كه هیچ یك از مشکالت 
تحریم ش��ركت های ایران��ی را ندارد، به 
راحت��ی قادر به گش��ایش ال س��ی ۱8۰ 
روزه بوده و مش��کل حمل ونقل با كشتی 
و انتق��ال پ��ول و بیمه ن��دارد. حال باید 

صنعت پتروشیمی ایران عالوه بر مشکالت 
تحریم و مش��کالت واگذاری شركت های 
پتروش��یمی به صندوق های بازنشستگی 
)كه دس��ت به ده��ان و در جس��تجوی 
ف��روش نقدی اس��ت( مواجه باش��د و با 
س��ابیك هم رقابت كند. ل��ذا وی تأكید 
كرد كه در برنامه های توس��عه ای كش��ور 
مسأله خصوصی سازی نبایست با یك نگاه 
درآمدمحور كه می بایس��ت با نگاه توسعه 

محور دنبال می شد.
تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی 
كال فراموش ش��ده است. شركت سابیك 
عربس��تان ۱۲۰ دانش��مند شیمی دنیا را 
جم��ع و واحد تحقیق و توس��عه خود را 
در ایالت تگ��زاس آمریکا ایجاد كرده كه 
ارزش هر تن تولید محصول پتروش��یمی 
را افزای��ش دهد. لذا در دنیایی كه ارزش 
افزوده هر تن تولید پتروش��یمی از طریق 
فن��اوری باالت��ر و س��رمایه گذاری روی 
تحقیق و توسعه به 3۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دالر 
می رس��د، ارزش هر تن تولید كش��ور به 
دلیل چنین مشکالتی به زحمت به 4۵۰ 
ت��ا 6۰۰ دالر می رس��د. در ح��ال حاضر 
به واسطه از هم گسیختگی زنجیره ارزش 
و مشکالتی كه سازمان های نظارتی ایجاد 
می كنند، شركت ها نمی توانند در خصوص 
قیمت ها اتخاذ تصمی��م كرده و صادرات 
همین محصوالت تولیدی در كش��ور هم 
با مشکالت جدی مواجه شده و انبارها و 
مخازن شركت ها در حال انباشته تر شدن 
اس��ت. این در حالی اس��ت كه شیل گس 
آمریکا در حال گرفتن بازارهای ایران در 
چین است و عالوه بر جنگ های تعرفه ای 
ایاالت متحده، پروژه گشوده شدن كانال 
پاناما كه در س��ال ۲۰۱3 راه اندازی شد 
زم��ان حم��ل از آمریکا به چی��ن  و هند 
 را ۲۵ روز و هزینه ه��ای حم��ل هر تن را
۵۰ دالر كاهش داده است، بنابراین همان 
بازار س��نتی چین و هن��د هم در حال از 
دست رفتن است. وی تأكید كرد كه باید 
ضم��ن تمركز بر صادرات نظیر ژاپنی ها و 
كره ای ها و آنچه از طریق سوگوشوشاها و 
جائبول ها خود كردند صنعت پتروشیمی 
بر روی صادرات با ارزش افزوده بیش��تر و 

تکمیل زنجیره ارزش متمركز شود.

پتروشیمی ايران بر مدار آشفتگی

مهدی شریفی نیک نفس
  عضو هیأت نمایندگان
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تضعیف رقابت در سرمايه داري
چگونه کشورهاي متعدد با مشکالت رشد اقتصادي دست به گریبانند

اکونومیست| در این گزارش، خبرنگاران 
در مورد قدرت بازار، تمرکز و انحصار را 
بررس�ي مي کنند. در 10 اکتبر، آمریکا، 
مکزیک و بریتانیا بررسي مي شوند و در 
12 اکتبر، چین و ژاپن ارزیابي مي شوند. 

 جايي كه سرمايه داري كمتر سالم است
خطوط هوایي آمریکا براي دو مش��خصه، 
به خوبي شناخته شده اند: خدمات تاسف بار 
و ام��ور مالي بدتر. آگهي هاي امروز همچنان 
هزینه ه��اي پنهان، پرواز ه��اي دیر، زانو هاي 
كشیده ش��ده، اتصاالت فاسد ش��ده و مواد 
غذای��ي مزخرف را تبدیل مي كنن��د. با این 
حال، شركت هاي هواپیمایي در حال حاضر 
س��ود باالتري دارند. شركت هاي هواپیمایي 
اعالم كرده اند كه سود خالص آنها پس از كسر 
مالیات ۱۵.۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۷ بوده 
كه این رقم ۱4 میلیارد دالر در س��ال ۲۰۱6 

گزارش شده بود. 
درست است كه صنعت هواپیمایي به طور 
انکار نشدني، حقیقتي در اقتصاد آمریکا است 
و در بیشتر كشورهاي توسعه یافته و ثروتمند 
درآمدها افزایش یافته اس��ت اما این افزایش 
براي شركت هاي آمریکایي بزرگتر بوده است. 
این به این معني است كه رشد اقتصادي در 
به هم��راه افزایش درص��د مالکیت، در حال 

انحصاري شدن است.
 درآم��د ب��االي در میان هم��ه اقتصادها 
نش��انه بیماري است. این خصیصه می تواند 

س��یگنال وجود ش��ركت هایي را بدهد كه 
در حال تس��خیر ثروت هاي جامعه باشد تا 
افزایش آن، به مثابه كس��اني كه از انحصار 
سوءاستفاده مي كنند. اگر شركت ها درآمد 
بیش��تري كس��ب كنند، مي توانند منجر به 
كمبود تقاضا شوند. افراد معمولي ناچار شوند 
براي خدمات بي كیفیت قیمت هاي بیشتري 
هزینه كنند. اكونومیست مقاله اي مهم درباره 
شدت رقابت س��رمایه داري در سال ۲۰۱6 
منتشر كرد. تمركز این مقاله بر آمریکا بود. 
ای��ن مقاله اقتصاد را ب��ه 9۰۰ بخش تحت 
پوش��ش مالیاتي در پنج سال اخیر تقسیم 
كرد. دو س��وم از آنها بین سال هاي ۱99۷ 
تا ۲۰۱۲، بیشترین تمركز سرمایه گذاران را 
داش��تند. سهم میانگین وزني چهار شركت 
برتر در هر بخش از ۲6 درصد به 3۲ درصد 

افزایش یافته بود.
 ای��ن مقاله، بس��یاري از دانش��گاهیان را 
ب��ه این موضوع عالقه من��د كرد. در آخرین 
نشست بانکداران مركزي در جکسون هول، 
وایومین��گ، جلس��ه اي در م��ورد چگونگي 
كمتر رقابتي كردن سرمایه داري برگزار شد. 
دانشجویان كم تخصص تر در مورد چگونگي 
بهتر كردن این ش��رایط صحبت مي كنند. 
برخ��ي در ای��ن می��ان تالش ه��اي جدي 
ش��روع كردند تا ممیزي هاي س��ختگیرانه 
و طرح ه��اي ص��دور مجوز هاي ش��غلي كه 
موج��ب سوءاس��تفاده از كس��ب و كارهاي 
كوچ��ك می ش��ود و موج��ب جلوگیري از 

ورود تازه واردان می ش��ود را متوقف كنند. 
بعضي دیگر از قوانیني كه حمایت از برخي 
حقوق مالکیت معنوي را از بین مي برند، را 
مورد بررس��ي قرار دادند.با این حال، بیشتر 
بحث ها در م��ورد آمریکا به طور فزآینده اي 
به مش��کالت جهاني متمركز ش��ده است. 
بنابراین، به عنوان بخش��ي از ابتکار آینده، 
آرزو مي كنیم توجه ویژه اي به نحوه بحث در 
سایر نقاط جهان داشته باشیم. آنچه روشن 
می شود این اس��ت كه به دلیل عدم رقابت 
در سرمایه داري، مسأله مهمي در كشورهاي 
دیگر تبدیل می ش��ود، دقیقا همان چیزي 
اس��ت كه به معناي متع��ددي از مکاني به 

مکان دیگر است.

  ارمغان بهبود بازار و كارهاي حیاتي 
مکزیکي ها مردي را انتخاب كرده اند كه به 
راي دهندگان مي گوید جامعه آنها را فریفته 
است. اندرز مانوئل لوپز، كسي كه در دسامبر 
س��ال آینده به عن��وان رئیس جمهور بعدي 
معرفي می ش��ود، به عن��وان مافیاي قدرت 
توصیف می شود كه كنترل سیاست و زندگي 
اقتصادي در این كش��ور را در دس��ت دارد و 
عموم مکزیکي ها را در همین سطح رفاه حفظ 
خواهد كرد. این درحالي اس��ت كه شرایطي 
تش��دید خواهد ش��د كه مکزیکي معتقدند 
انباشت سرمایه در این كشور بر خالف شرایط 
اقتصادي آنهاست. بخش بزرگي از اقتصاد آنها 
به گونه اي به انحصار در امده است كه قابلیت 
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هیچگونه رقابتي میان بازیگران اقتصاد سیاسي 
این كشور وجود ندارد. 

تحت ریاست جمهوري انریك پنا نیتو، مردم 
از تیت��ر خبرهایي رنج بردن��د كه اختصاص 
به ماجراهاي فس��اد داش��ت. ای��ن نگراني ها 
درحالي شدت یافته بود كه فساد ۲3۰ هزار 
یا بسیاري از رش��وه هاي دولتمردان، ساالنه 
منتش��ر مي ش��د. این درحالي است كه تنها 
۱۲ درصد از این رش��وه ها منتش��ر شده بود. 
ای��ن ش��رایط اغلب منجر به روبه رو ش��دن 
مصرف كنندگان مکزیکي با حق انتخاب هاي 
ضعیف با قیمت هاي باال مي شوند. اما مشکل 
رقاب��ت فرات��ر از قراردادهاي دولتي اس��ت. 
سانتیاگو لووي، اقتصاددان مکزیکي، معتقد 
است كه مقررات دولتي در این كشور به شدت 
ضعیفند چراك��ه این مقررات اجازه مي دهد، 
بسیاري از كسب و كارهاي كوچك بیش از حد 
تضعیف شوند و فعالیت هاي غیرمولد كوچك 
بیش��تر زنده بمانند و مانع رشد شركت هاي 

بزرگتر و كارآمدتر شود.
از لحاظ تاریخي بخش هاي بزرگي از اقتصاد 
مکزی��ك، مانند انرژي و ارتباطات مخابراتي، 
توسط یك شركت كنترل شد. بررسي اخیر 
توسط Cofece، كمیسیون رقابت هاي فدرال 
مکزیك، پیشنهاد كرد كه قوانین ضعیف رقابت 
موجب می شود مکزیکي ها هر سال بیش از 
۲.۵ میلیارد پز )۱3۵ میلیون دالر( از داروهاي 
 ،Viridiana Ríos .عمومي استفاده كنند
مدافع جامعه مدني، مي گوید كه قیمت سبد 
اولیه كاالهاي مکزیك 3۰ درصد بیش��تر از 

قیمت آن در رقابت كامل است.
آقاي پینا به طور جدي و بسیار بدبینانه در 
 Cofece برابر این فقدان رقابت، سر برآورد. او
را تاسیس كرد و به ترویج رقابت در مکزیك 
متهم شد. اصالحات انرژي او براي اولین بار از 
دهه ۱93۰، سرمایه گذاري خارجي را در بخش 
نفت جذب كرده است. آنها براي همکاري با 
یك فرآیند عمومي و قرارداد شفاف با یکدیگر 
رقابت مي كنند. اصالحات در بخش مخابرات 
در س��ال ۲۰۱3 بازیکنان جدیدي را به بازار 
مکزیك آورد و قیمت ها را كاهش داد. هزینه 
پهناي باند موبایل، 3۰ درصد باالتر از میانگین 
OECD در سال ۲۰۱3، 3۰ درصد پایین تر 

از میانگین تا سال ۲۰۱6 بود.
آقاي لوپز اوب��رادور یك نگراني عمیق و 
صادقان��ه اي براي فقرا دارد، اما تمایل دارد 
تغییرات را از طریق مثال خود از مغناطیس 
شخصي خود بجاي س��اختن نهادي آرام 

و بي نظی��ر آغاز كند. پ��س از پیروزي در 
انتخابات، Cofece به طور عمومي پیشنهاد 
طرح مش��ترک براي مقابله با فس��اد را در 
امورعمومي اعالم كرد. اگر آقاي لوپز اوبرادور 
مي خواهد آن را به مافیاي قدرت مکزیك 
ارتباط دهد، این یك موقعیت مناسب براي 

شروع خواهد بود. 

  احزاب اصلي توافق دارند 
در انگلستان سوءظن در حال افزایش است 
كه سرمایه داري به همان اندازه كار نمي كند. 
جرمي كربین، رهبر ح��زب كارگر مي گوید 
كه س��رمایه داري »جعلي« اس��ت، كلمه اي 
كه توس��ط مایکل گوو، وزی��ر كابینه دولت 
محافظه كار نیز اس��تفاده می ش��ود. آنها یك 
نقطه اش��تراک دارند، بزرگترین شركت هاي 
بریتانیای��ي در صنای��ع مختلف، بیش��ترین 
قدرت را در بازار این كش��ور دارند. این نفوذ 
ممکن اس��ت به آنها اج��ازه دهد قیمت هاي 
باالترخدمات را براي مردم فقیر تعیین كنند و 
در عین حال دستمزد كمتري به آنها پرداخت 
كنند.تقسیم اقتصاد بریتانیا به صنایع زیر ۲۵۰ 
نفري، از مشاوره مدیریت تا امنیت خصوصي 
توس��ط Economist نشان مي دهد كه در 
دهه گذشته، ۵۵ درصد این بخش ها متمركز 
شده اند و چهار شركت از بزرگترین شركت ها 
سهم بیش��تري از درآمد را نسبت به قبل از 
آن خود كرده اند. محاسبات دیگر نتایج بسیار 

مشابهي را نشان مي دهد.
مقاله اخیر به بررسي قیمت گذاري یك نمونه 
از شركت هاي بریتانیایي مي پردازد. محققان، 
مارک ها را بررسي مي كنند )یعني قیمت هاي 
فروش تقس��یم بر هزینه هاي تولید( . از دهه 
۱98۰، میانگین رشد قیمت در بریتانیا نسبت 
به اروپا یا آمریکاي شمالي افزایش یافته است.
چه توضیحي براي تشدید تمركز ثروت در 
بریتانیا وجود دارد؟ ادغام ش��ركت شاید یك 
توضیح باش��د. در ۲۰ سال گذشته، بریتانیا 
ح��دود ۵ میلی��ارد دالر از ادغام ه��ا و جذب 
بنگاه هاي داخلي را تجربه كرده است. تصحیح 
آن براي مقیاس چنین اقتصادي، تقریبا ۵۰ 

درصد بیشتر از آمریکا است.
اینک��ه چگونه انحص��ار بر كارگ��ران تاثیر 
مي گذارد، هنوز به خوبي روشن نشده است. 
بررسي ها از آمریکا نشان مي دهد كه با افزایش 
ق��درت ش��ركت ها، كارگرها دس��تمزدهاي 
كمت��ري دریاف��ت مي كنند، زی��را كارگران، 
كارفرمای��ان جایگزین كمتري دارند. در كل 

بریتانیا، بزرگترین شركت ها نسبت به اوایل 
ده��ه ۲۰۰۰، از س��هم كمت��ري از كاركنان 
استفاده مي كنند. با این حال، در بخش هایي 
از كشور، كارگران به نظر مي رسد گزینه هاي 
كمتري نس��بت به گذشته داشته باشند. در 
توضیحات هر كدام، دستمزد به عنوان سهم 
تولید ناخالص داخلي در همان دوره كاهش 
یافته اس��ت. انواع نهادها در نهایت شروع به 
دس��تاویز كردن این موض��وع مي كنند. لیز 
تروس، وزیر محافظه كار، درباره مواردي مانند 
مقررات ش��غلي فریاد مي زن��د. اندي هالدین 
از بانك انگلیس اخیرا س��خنراني كرد كه او 
نگران قدرت بازار است. اما مسأله خیلي كمتر 
از آن چیزي است كه در آمریکا اتفاق مي افتد. 

راه حل هاي جدي، طوالني مدت هستند. 

 بازارها به تدريج بیشتر آزاد مي شوند
 اگ��ر بازاره��ا در اقتصادهاي ب��ه اصطالح
Anglo-Saxon، جای��ي ك��ه خالقیت و 
نوآوري به طور وحش��یانه اي كسب و كارهاي 
سنتي را نابود مي كند، رونق بیشتري بگیرد، 
كدامیك از خصیصه هاي رقابت در ژاپن وجود 
دارد؟ جایي كه در آن بیش��تر س��رمایه داري 

باندي مشهور است. 
در س��ال هاي اخیر این ویژگي قطعا بدتر 
ش��ده است. رهبران ژاپن در دهه ۱9۲۰ و 
۱93۰ قوانیني نه براي ممنوعیت كارتل ها 
بلکه براي تش��ویق آنها طراحي كردند. در 
طول این س��ال ها، موجي از فروپاش��ي و 
ادغام، قدرت اقتص��ادي آنها را نیز تقویت 
كرد. یکي از این اتحادیه ها در سال ۱934، 
96 درص��د از تولیدات آه��ن ژاپن و بیش 
از نیم��ي از تولید فوالد را به دس��ت تنها 
یك ش��ركت واگذار كرد. ث��روت و امتیاز 
این »س��لطنت طلبان اقتصادي« به شدت 
فراگیر بود. در سال ۱9۲۱، یکي از اعضاي 
مجم��ع صلح طلبي دیوی��ن لند، یك گروه 
ف��را ملي گرا، میلیونرهاي خائن را محکوم 
كرد و پیروانش را به قتل رساند. این گروه 
با كش��تن یاس��ودا زنجیرو، بنیانگذار یکي 
از امپراتوري ه��اي بزرگ كس��ب و كار، یا 
زیاباتسو )رهبر اقتصادي در زمان پیش از 

جنگ( فعالیت خود را آغاز كرد.
پ��س از جن��گ جهاني دوم، اش��غالگران 
آمریکایي تالش كردند تا زایباتسو را شکست 
دهند. اما ب��ه گفته یکي از روزنامه هاي آن 
دوران، در س��ال ۱96۲ این تالش را بي ثمر 
9عنوان كرد. دانه درشت هاي خانواده قدیمي 

no.124
Jun 2019



به كیئیتس��و تبدیل ش��دند، دیگر اعضاي 
فامی��ل نیز آزادانه تر گرداگ��رد یك بانك و 
ش��ركت بازرگاني جمع آم��د كه هر یك از 
س��هامداران آن بودند. برخي از كارشناسان 
معتقدند كه این سرمایه داري متصل به رشد 
ژاپن، ارائه اعتبار ارزان و درآمد غني كمك 
كرد كه مي توانس��ت به صنای��ع جدیدتر و 
پیچیده تر تبدیل ش��ود. برخي دیگر نیز بر 
این باور بودند كه چنین چیدماني در نهایت 
به ضد تولید خاتمه مي یابد. هنوز هم برخي 
فکر مي كنند سرمایه داري كاپیتالیسم ژاپن 

عمدتا افسانه اي است.
مایکل پورتر و ماریکو ساكایبرارا معتقدند 
كه نهادهاي ضد رقابت ژاپن به بخش هایي 
از اقتصاد محدود مي ش��وند ك��ه كمتر در 
مع��رض تجارت بین المللي ق��رار دارند. در 
خارج از این حوضه ها رقابت ش��دید بود. در 
بس��یاري از موارد، شیوع گروه هاي تجاري 
مانند keiretsu تنها به فشار رقابتي افزوده 
ش��د. همه امپراتوري ها احساس كردند به 
جاي آنک��ه صنایع مهم را به افراد با لیاقت 
واگذار كنند، باید به آن ورود پیدا كنند.. آنها 
به شدت به گسترش ظرفیت، به هر هزینه اي، 
و حتي نگه داش��تن ش��ركت هاي از دست 
رفته، فکر مي كردند. این سیاس��ت بد براي 
بازده دارایي ها بد اما براي مصرف كنندگان 

خوب بود.
در دهه هاي اخیر ژاپن متمایز ش��ده اس��ت. 
بخش��ي از این به این دلیل است كه بازارهاي 
آن بازتر شده و شركت هایشان كمي بیشتر به 
سهامداران توجه مي كنند. این نیز به این دلیل 
است كه مابقي جهان به بخشي از ژاپن تبدیل 
شده اند كه تحت تأثیر شركت هاي قدرتمند این 

كشور قرار دارند. 
از جنبه خ��وب دیگر، مقررات بازار محصول 
 ،OECD ژاپن كاهش یافته است. طبق شاخص
آنها در حال حاضر محدودتراز آمریکا نیستند. 
ژاپن همچنین در شاخص جهاني تجارت براي 
»میزان رقابت محلي« در بازار كاالها در رتبه هاي 

اول قرار دارد.
متاسفانه، تمركز، با برخي از اقدامات، افزایش 
یافته است. طبق گفته اندرو كرولي و داون كیم 
دانش��گاه كورنل، در سال ۱994، ۱۰۰ شركت 
برتر ژاپني ۵4 درصد از س��ود شركت هاي ذكر 
شده را به خود اختصاص دادند. بیست سال بعد، 

تقریبا دوسوم آن را تقسیم كردند.
اما این افزایش تمركز در مقایسه با روند آمریکا 

در یك دوره مش��ابه، مالیم تر است. با توجه به 
تحقیق كاتلین كهل از دانش��گاه آریزونا و رنه 
اس��تولز از دانشگاه ایالتي اوهایو، سهم مجموع 
س��ود توسط ۱۰۰ ش��ركت برتر آمریکا از ۵3 
درصد به بیش از 84 درصد افزایش یافته است. 
شركت هاي پیش��رو در آمریکا ممکن است به 
عنوان دسته هاي كسب و كار ژاپني مانند ژالتین 
نباشند، اما آنها واقعا كمپاني هاي غولي هستند.

 شركت هاي دولتي و بازيگران خصوصي 
رقابت در چین غیرمعمول است و وابسته به 
زاویه اي دید شما نسبت به این شاخص است 
چراكه ممکن است در زاویه اي رقابت بسیار 
كم ارزیابي شود و از دیدي دیگر بیش از حد 
زیاد دیده شود. اقتصاد وسیع با راه باریکه اي 
از رقابت وجود دارد، به ویژه براي آن دسته از 
دولت هاي استراتژیکي كه شركت هاي دولتي 
را تحت سلطه دارند. هنگام انتخاب یك بانك، 
یك شركت هواپیمایي یا اپراتور تلفن همراه، 
مصرف كنن��دگان حق انتخ��اب كمي دارند 
چراكه همه آنها دولتي هستند. در برخي از این 
بخش ها، ممکن است بسیاري از شركت هاي 
دولتي وجود داش��ته باش��د: چین، به عنوان 
مث��ال، داراي 4۰۰۰ بان��ك عجیب و غریب 
است. اما به این دلیل كه آنها به همان رئیس 
نهایي - دولت پاسخ مي دهند و به شدت نظارت 
مي شوند، تنها كمي با یکدیگر متفاوت هستند.

این فق��دان رقابت باعث ایجاد مش��کالت 
زیادي می ش��ود. مصرف كنن��دگان وارد یك 
معامله یکطرفه مي ش��وند. بنگاه هاي دولتي 
ب��ه ندرت قیمت ها را افزای��ش مي دهند، اما 
بدون انگیزه براي ایجاد سود، استانداردهاي 
خدم��ات خود را به مراتب تضعیف مي كنند. 
به عنوان یك قاعده كلي، مشتریان مي توانند 
م��دت زمان انتظار بیش��تري تحمل كنند و 
كاركنان بداخ��الق را تحمل كنند. البته در 
این شرایط تأثیر اقتصادي بیشتر است. بانك ها 
ترجیح مي دهند به شركت هاي دولتي قرض 
بدهند؛ زیرا آنها مي دانند كه در صورت مشکل 
دولت احتماال به آنها كمك مي كند. اما بازده 
دارایي هاي كسب ش��ده توسط شركت هاي 
دولتي یك سوم از همتایان خصوصي آنها است. 
به بیان دیگر، چین به ندرت س��رمایه گذاري 
مي كند: وام هاي فراواني به شركت هاي اشتباه 

منتقل می شود.
این فق��ط ی��ك نگراني داخلي نیس��ت. 
ش��ركت هاي دولت��ي در خ��ارج از كش��ور 

گس��ترش یافته اند و با ش��ركت هاي چند 
ملیتي سروكار دارند. دولت هاي دیگر شکایت 
مي كنند كه شركت هاي دولتي چین در واقع 
ناتواني خود را تحمیل مي كنند. شركت هاي 
چیني با وجود داشتن تولیدات كمتر نسبت 
ب��ه رقباي بین المللي، ب��ا توجه به حمایت 
دولتي، مشکالت چنداني براي دست آوردن 
قراردادهاي بزرگ و دارایي هاي ارزشمندي 
ندارند. چین قول داده اس��ت تا شركت هاي 
دولتي خود را تجاري تر كند. اما روشن است 
كه اصالحات به شدت كند است، به ویژه كه 
Xi Jinping، رئیس جمه��ور، مي خواهد 

شركت هاي دولتي قوي تر باشند.
واقعیت كمتر مورد توجه قرار گرفته این 
است كه چین همچنین داراي مشکل تضاد 
اس��ت و آن رقابت بیش از حد در بخشي از 
اقتصاد است. در بخش هایي از زغال سنگ 
تا امالک و مس��تغالت ت��ا مصارف خانگي، 
بس��یاري از شركت ها، بیشتر از حد معمول 
اقتصادهاي پیش��رفته، ورشکسته یا خارج 
مي ش��وند. تقریبا این نش��ان دهنده مرحله 
توسعه چین است: رهبران صنعت هنوز در 
حال توسعه هستند. بخشي از آن به دست 

گرفتن دولت در صنایع استراتژیك است. 
رقابت ش��دید باعث می ش��ود هزینه هاي 
مصرف كنن��دگان كاهش یابد. اما حاش��یه 
سود كم مشکل ساز است. شركت ها وسوسه 
مي شوند كه استانداردهاي ایمني و محیط 
زیستي را كمتر مورد توجه قرار دهند. بیشتر، 
بدون جریان نقد مطمئن، كمتر در تحقیق و 
توسعه سرمایه گذاري كنند. با توجه به كاهش 
رش��د اقتصاد چین مقیاس بازدهي در حال 
افزایش است. این باعث می شود كه ادغام در 
سال هاي آینده بیشتر شود. همان طور كه در 
غرب، تثبیت و نفوذ سیستم عامل هاي اصلي 
فن��اوري موجب نگراني جدیدي می ش��ود: 
 Tencent و Alibaba شركت هایي مانند
اقیانوس ها داده از كاربر به دست آورده اند و 
حضور فزآینده آنها در خدمات مالي تا تحویل 
مواد غذایي، دریایي از اطالعات را براي آنها 

ایجاد كرده است. 
با این حال، براي سیاستگذاران چیني، این 
سوال مطرح است كه آیا غول هاي تکنولوژي 
به انحصارگراني مبدل مي ش��وند كه گاه با 
سیاست هاي دولت مخالفت مي كنند؟ تمركز 
آنها در مورد چگونگي حفظ كنترل است تا 

ایجاد رقابت.
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شیرينی دموكراسی در انتخابات اتاق
شاید روزی از راه برسد كه روش كارآمدتری 
برای اداره جامعه فراتر از روش كامیاب امروز 
پدیدار ش��ود. خرد جمعی و روح كلی حاكم 
بر جامعه های انسانی اما حکم می كند امروز، 
دموكراس��ی اس��ت كه كارآمدترین اس��ت. 
دموكراسی به جامعه ها و آدم ها اجازه می دهد 
كارآمدترین ها برای اداره سازمان ها و جامعه ها 
در اندازه های بزرگ و كوچك انتخاب شوند. 
دموكراس��ی روح استیال یافته اداره جامعه از 
س��وی اكثریت اس��ت و از حکومت اقلیت و 
حکومت های الیگارش��ی جلوگیری می كند. 
تجربه جامعه بشری نشان می دهد به میزانی 
كه جامعه ها دموكراتیك تر می شوند خرسندی 
جمع��ی افزایش می یابد و آدمیان احس��اس 

می كنن��د كه رأی آنها در اداره كش��ور موثر 
است. این روش اداره سازمان های اجتماعی و 
اقتصادی بر روش های جانشین برتری دارد و 
قلب این روش نیز انتخابات آزاد و سالم است. 
جامعه ایرانی در همه 4 دهه تازه سپری شده 
توانسته است برای دو ركن اصلی اداره كننده 
كش��ور یعنی مجلس و دول��ت از این مزیت 
برخوردار ش��ود. این روش البته كم یا زیاد در 
ش��ركت ها و بنگاه ها جاری است اما اوج این 
دموكراس��ی و بلوغ آن در انتخابات نهاد اتاق 
 به خوبی دیده می ش��ود. همه كسانی كه در

۲6 خرداد ۱398 در تهران شاهد انتخابات اتاق 
ایران بودند، دیدند كه هیأت رئیسه اداره كننده 
نشس��ت بارها و بارها از هر فردی كه خود را 

شایس��ته اداره اتاق می داند دعوت كرد برای 
انتخابات ریاس��ت اتاق، نایب رئیس ها و حتی 
منش��ی هیأت رئیسه و صندوقدار نیز دعوت 

كرد كاندیدا شوند. 
در روز ۲6 خرداد ۱398 همه كس��انی كه 
كاندیدا بودند هر چه دلشان خواست و هرچه 
نقد داشتند بدون هیچ تنگنایی بیان كردند و 
همه حرف های خود را برای جلب آرای هیأت 
نمایندگان بر زبان آوردند. استفاده از امکانات 
تکنولوژیکی برای رأی دادن و ش��مارش آرا 
نیز هرگونه ش��بهه برای هر چی��زی را زایل 
كرد. بلوغ دموكراسی در انتخابات اتاق نهم به 
 خوبی دیده ش��د. گزارشی از این انتخابات را 

در ادامه می خوانید.
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 تغییر اندک
نتایج انتخابات این بود كه غالمحسین شافعي 
در پست ریاست باقی بماند و كرسي نایب رئیس 
اول به حسین سالح ورزي برسد. مسعود خوانساري 
در كرسي نایب رئیس دوم و محمدرضا انصاري در 
كرسي نایب رئیس سوم ابقا شدند. محمد امیرزاده 
نی��ز به عنوان یکي از تازه واردهاي هیات رئیس��ه 
اتاق ایران، جای��گاه نایب رئیس چهارم را به خود 
اختصاص داد. همچنین غالمحس��ین جمیلي از 
دیگر تازه وارد هاي هیات رئیس��ه پارلمان اقتصاد 
كش��ور، به عنوان خزانه دار راي اعتماد را از هیات 
نمایندگان دریافت كرد. كیوان كاشفي هم منشي 
هیات رئیسه باقي ماند. با تركیب جدید هیات رئیسه، 
به نظر مي رسد جریان فکري موجود در این هیات، 
حفظ شده است. چراكه ۵ نفر در هیات رئیسه ابقا 
شدند و دو نفر تازه وارد نیز مورد حمایت آن ۵ نفر 
و طیف برنده اتاق تهران بودند. از سوي دیگر سه 

جابه جایي را در هیات رئیسه شاهد بودیم.
 سالح ورزي كه در دوره قبل نایب رئیس چهارم 
بود، در این دوره به جاي پدرام سلطاني در كسوت 
نایب رئیس اول قرار گرفت. همچنین دو تازه وارد 
نیز به تركیب اضافه ش��دند. امی��رزاده به جاي 

سالح ورزي و جمیلي به جاي پیرموذن.

 مردانی از مشهد و تبريز
دو رئیس اتاق از خاور و غرب ایران كاندیدای 
ریاس��ت بر اتاق بودند. ش��افعی از اتاق مشهد 
و ژائل��ه از اتاق تبریز. دو رقیب براي كرس��ي 
ریاست اتاق بازرگاني ایران، پا به میدان رقابت 
گذاشتند. غالمحسین شافعي كه پیش از این 
نیز رئیس اتاق بود به عنوان یکي از كاندیداها 
اع��الم حضور ك��رد. او در اواخر دوره هفتم، به 
جاي محمد نهاوندیان رئیس اتاق شد. در دهم 

آذر ۱39۲ بود كه شافعي كاندیداي ریاست اتاق 
شد و بر صندلي ریاست تکیه زد و این سمت را 
تا خرداد 94 یعني انتهاي دوره هفتم به عهده 
داش��ت. در دوره هشتم نیز محسن جالل پور 
به عنوان تنها كاندیداي ریاس��ت اتاق توانست 
با كس��ب 3۵4 راي بر این كرسي بنشیند، اما 
ریاست او هم چهارساله نشد و استعفا داد. پس 
از آن ش��افعي كه نایب رئیس بود، مجددا وارد 
میدان رقابت براي كسب كرسي ریاست شد. او 
در مصاف با مسعود خوانساري با تفاوت اندک، 
توانست راي اعتماد كسب كند و باز هم رئیس 
اتاق ایران ش��ود. اما این دوره شافعي گزینه اي 
جدي براي ریاس��ت اتاق بود. از همان ابتدا در 
رقابت حاضر شد و رقیب خود، یونس ژائله را با 
تفاوت زیاد پشت سر گذاشت. اما میزان آراي 
شافعي نشان مي دهد انتخاب وي فراتر از قرار 
و مدارهاي ائتالفي بوده اس��ت. از سوي دیگر 
یونس ژائله كه یک��ي از فعاالن اقتصادي بنام 
اس��ت، اما تعداد راي ژائله، شانس ریاست را از 
او گرفت. البته او در دوره هشتم هم در رقابت 
براي كسب كرسي نایب رئیسي، باز ماند و تنها 
9۰ راي كسب كرد. در رقابت براي ریاست دوره 
نهم اتاق كه روز گذشته برگزار شد، شافعي با 
3۰۲ راي به ریاست رسید و ژائله با ۱4۰ راي 

موفق به كسب كرسي ریاست نشد. 
زمان برتری��ن انتخابات، مربوط به انتخابات 
نواب بود. هر یك از اعضاي هیات نمایندگان 
مي توانستند نام چهار نفر را به عنوان منتخبان 
خ��ود در برگ��ه تعرفه ها بنویس��ند. از میان 
كاندیداها چهار نفر كه بیشترین راي را كسب 
كنند، مي توانند به عن��وان نایب رئیس اول، 
نایب رئیس دوم، نایب رئیس سوم و نایب رئیس 
چهارم در هیات رئیس��ه حضور یابند. معموال 

در انتخابات ات��اق بازرگاني، تعداد كاندیداها 
ب��راي ن��واب رئیس زیاد اس��ت. در این دوره 
اگرچه در ابتدا ۱۱ نفر براي این رقابت اعالم 
آمادگي كردند، اما با انصراف چهار نفر، رقابت 
بین محمد امیرزاده )اتاق تهران(، محمدرضا 
انصاري )اتاق تهران(، مهدي بخش��نده )اتاق 
قزوین(، مس��عود خوانس��اري )اتاق تهران(، 
جمال رازقي جهرمي )اتاق ش��یراز(، حسین 
سالح ورزي )اتاق خرم آباد( و مسعود گلشیرازي 
)اتاق اصفهان( آغاز شد. در نهایت سالح ورزي 
با 3۵3 راي به عنوان نایب رئیس اول، مسعود 
خوانساري با 3۲۰ راي به عنوان نایب رئیس 
دوم، محمدرضا انصاري با ۲۷9 راي به عنوان 
نایب رئیس سوم و محمد امیرزاده با ۲۷6 راي 

به عنوان نایب رئیس چهارم انتخاب شدند.

 يك كرسي با دو رقیب؛ يك كانديدا بي رقیب
نزدیك تری��ن رقابت دیروز ب��راي تصاحب 
كرس��ي خزانه دار بود. در ابتدا چهار نفر براي 
حضور در این می��دان، اعالم آمادگي كردند 
اما با انصراف دو نفر، تنها غالمحسین جمیلي 
)اتاق زنجان( و حسین پیرموذن )اتاق اردبیل( 
در این رقابت حضور یافتند. حساسیت جایگاه 
خزانه دار موجب شد تا كمترین تفاوت آرا در 
این انتخابات رقم بخورد. جمیلي توانست ۲۲۲ 
راي به دست آورد و در مقابل پیرموذن با كسب 
۲۱۵ راي از او ج��ا ماند. همچنین مانند دوره 
قبل كیوان كاشفي )اتاق كرمانشاه( به عنوان 
منشي هیات رئیسه معرفي شد. او بدون رقیب 

در این انتخابات شركت كرد.

 حرف ها و حديث های كانديداها
رفتار و گفتار هیأت رئیس��ه اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و كش��اورزی ای��ران به مثابه 
پرچمداران و سخنگویان بخش خصوصی و 
كسانی كه به مثابه پرچمداران و سخنگویان 
بخش خصوصی و كس��انی كه باید به لحاظ 
اندیشه و عمل با اندیشه دولتی مصاف دهند و 
البته پاک و پاكیزه بودن آنها در جریان فعالیت 

این نهاد بسیار موثر است. 
اتاق دوره هش��تم از این نظر با نمره قبولی 
مواج��ه ش��د و جز یک��ی از اعض��ای هیأت 
رئیس��ه شامل رئیس و نواب رئیس و منشی 
و صندوقدار بقیه توانس��تند از اعضای هیأت 
نمایندگان رأی بگیرند. یکی از جذاب ترین 
بخش های انتخابات اتاق در روز ۲6 خردادماه 
دقایق و س��اعتی بود كه كاندیداهای ریاست 
اتاق نکات مورد نظر خود برای اثربخش��ی بر 
آرای هیأت نماین��گان در یك زمان كوتاه ۵ 
تا ۷ دقیقه و كاندیداهای نایب رئیسی در یك 

زمان 3 تا ۵ دقیقه بر زبان آوردند.
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غالمحسین شافعی رئیس دوره هشتم اتاق ایران در صحبت های خود برای اعضای 
هیأت نمایندگان به چند نکته بسیار بااهمیت اشاره كرد كه با تشویق حاضران نیز مواجه 
شد. وی از كالن ترین بخش اقتصاد ایران یعنی موضوع رشد اقتصادی كشور كه حال 
معلوم شده است برای چهارمین سال از 8 سال دهه ۱39۰ با رشد منفی مواجه شده 
است گفت و یادآور شد كه به همین دلیل است كه آمارها و اطالعات نشان دهنده 
رشد نرخ بیکاری در سال ۱39۷ و همچنین نرخ رشد بیکاری در سال ۱398 هستند. 
رئیس اتاق اما به یك نکته بسیار بااهمیت دیگر نیز اشاره كرد كه می تواند در سال 
۱398 كانون بحث های عمده باشد و آن كسری بودجه دولت در سال ۱398 است. 
به گفته شافعی این كسری بودجه می تواند به تنهایی ده ها دردسر كوچك و بزرگ 
برای اقتصاد كشور فراهم كند و باید به آن به دقت نگاه كرد و تا جایی كه می شود به 
دولت راه حل ارائه كرد تا كسری بودجه از كارآمدترین بخش ها دریافت شود و بهانه ای 

برای فشار بیشتر به بخش خصوصی نشود. 
رئیس اتاق ایران با توجه به موضوع رشد منفی اقتصاد و كسری بودجه تأكید كرد 
سال سختی در پیش داریم و شاید هم سال های سخت تر و تأكید كرد بخش خصوصی 
ایران باید توجه كند مشکالت اقتصادی بسیار بزرگتر از چیزی است كه در ظاهر دیده 
می شود و تصریح كرد متاسفانه دولت در حال وصله پینه كردن اقتصاد است و گفت 

نکات مهمی كه اكنون یادآور شدم باید در كانون توجه اتاق در دوره نهم قرار گیرد.
  مسائل جامعه

رئیس اتاق ایران در جایی از صحبت هایش به نکته بسیار با اهمیتی اشاره كرد و 
یادآور شد با كمال تاسف باید بگویم كه وضعیت نابسامان اقتصادی منجر به برخی 
شرایط ناراحت كننده اجتماعی شده است و كاهش شمار جوانانی كه تن به ازدواج 
می دهند نسبت به كل جوانان در سن ازدواج، رشد طالق و جدایی خانواده ها، رشد 
فساد اجتماعی به همراه فساد اقتصادی از نشانه های ناراحت كننده روزگار جامعه ایران 
است و اتاق بازرگانی نمی تواند به این مسائل توجه نکند. چرا اتاق باید بخشی از نیروی 
فکری و مادی خود را معطوف مباحث اجتماعی كند؟ چون تجربه نشان می دهد كه 
كشوری كه مسائل اجتماعی آن حل نشود اقتصاد نیز شکوفا نمی شود. در جامه ای 
كه اخالق سقوط كند هیچ فعالیت اقتصادی موفق و پایداری زاد و رشد نخواهد كرد.

  مركز پژوهش ها
رئیس اتاق ایران در انتهای سخنن خود به مقوله مهم و موثر پژوهش اشاره 
كرد و گفت: تاس��یس یك نهاد پژوهش��ی با استفاده از نیرومندترین كادرهای 
علمی – كارشناسی كه به لحاظ كاركرد حتی از مركز پژوهش های مجلس نیز 

جلو بیفتد یکی از هدف های برنامه دوره نهم اتاق باید باشد.

یونس ژائله یکی از سرشناس ترین چهره های خصوصی 
در آذربایجان ش��رقی و در صنایع غذایی است. او تنها 
هماورد انتخاباتی ش��افعی برای دس��تیابی به ریاست 
دوره نهم اتاق بود. ژائله س��خنانش را انتقاد از وضعیت 
تصمیم گیری شروع و ادعا كرد متاسفانه تصمیم هایی كه 
گرفته می شود در جایی غیر از اتاق است و اعضای هیأت 
نمایندگان در تصمیم گیری ها نقش ندارد و تأكید كرد 
می خواهد به این وضعیت خاتمه دهد. ژائله یادآور شد كه 
ایران در حال جنگ اقتصادی است، این جنگ اقتصادی 
و تحریم ها موجب شده كه واحدهای تولیدی یکی پس 
از دیگری تعطیل می شوند و اتاق بازرگانی باید در این 
باره فعالیت الزم را داش��ته باشد تا در جنگ اقتصادی 
شرایط مناسبی داشته باشیم. او خطاب به اعضای هیأت 
نمایندگان گفت، اتاق دوره نهم باید تغییرات جدی ایجاد 
كند تا اعتبار اتاق بیش از پیش شود و از اینکه اقتصاد 
ای��ران ده ها میلی��ارد دالر را تنها برای واردات كاالهای 

مصرفی اختصاص داده است انتقاد كرد.
به گفته ژائل��ه بنگاه های تحت مدیریت و مالکیت او 
هم اكنون ۱۷ هزار ش��اغل دارن��د و ۱۰۰ میلیون دالر 
صادرات داش��ته اند و همین ش��اخص ها نشان می دهد 
كه برای ریاست اتاق می تواند مفید باشد چون خودش 
عامل و فعال اقتصادی است و تنگناهای بنگاه ها را خوب 
می شناس��د. این كاندیدای ریاست اتاق برای دوره نهم 
یادآور شد كه تشکل های خصوصی باید در هیأت رئیسه 
سهم داشته باشند و بهتر است كه یکی از آنها در هیأت 
رئیسه حاضر باشد. او یادآور شد كه ایران با ۱۵ كشور 
همس��ایه است كه صدها میلیون نفر جمعیت دارند اما 
اتاق به این همسایه ها توجه نکرده و اگر او رئیس اتاق 
شود این نقص را برطرف می كند. وی گفت: اتاق ایران 
باید به جای اینکه فقط به كشورهای اروپایی توجه كند 
می توان��د بازار آفریق��ا را نیز در كانون توجه قرار داده و 

از ظرفیت ۵۰ میلیارد دالری این بازار استفاده كند.

ژائله: تغییرات جدیشافعی: نگاه اجتماعی
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 كانديداهای نايب رئیسی
حسین سالح ورزی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری، محمد امیرزاده، 
جمال رازقی جهرمی، مسعود گل شیرازی و مهدی بخشنده كاندیداهای 
نایب رئیسی اتاق بودند كه انصراف نداده و خود  را در معرض آرا قرار دادند.

همه كسانی كه خود را كاندیدای نایب رئیس اتاق كرده بودند با استفاده از 
فضای مناس��ب اختصاص داده شده به آنها سخنان و خواسته های خود را 
ارائه كنند. بخش عمده ای از بحث های ارائه شده از سوی كاندیداها انتقاد از 

دولت و دادن وعده برای بهبود كاركرد اتاق در دوره نهم بود.
امیرزاده: رقابت شریف

محمد امیرزاده از اعضای فعال اتاق های تهران و ایران است. او كه در دوره قبلی 
اتاق عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بود برای اعضای هیأت 
نمایندگان چهره ای آشنا به حساب می آید. وی در شروع سخنانش از مقوله رقابت 
به عنوان یك اصل پیش برنده اقتصادی گفت و یادآور شد اصل رقابت باید در 
هر فعالیتی جاری باشد و همین انتخابات رقابتی نیز جای تحسین دارد.او گفت 
اتاق ایران به مثابه یك نهاد خصوصی می تواند و باید به طور شفاف تر و واضح تر از 
توسعه اقتصاد رقابتی حمایت كرد و درباره احترام به مالکیت خصوصی و اقتصاد 
آزاد رفتار محکم تری داشته باشد. به گفته امیرزاده نهاد اتاق های بازرگانی، صنایع 
و معادن و كشاورزی ظرفیت های باالیی برای فعالیت و اثربخشی در اقتصاد كشور 
دارند كه در دوره نهم باید از همه این ظرفیت  استفاده كرد. متاسفانه در حال 
حاضر شماری از فعاالن خصوصی در بدترین موقعیت قرار دارند و می شنویم 
كه بنگاه ها تعطیل می شوند. پژوهش كارشناسی – علمی مشروحی باید درباره 
دالیل تعطیلی كارخانه ها و بنگاه ها انجام شود. او گفت: تجربه تاریخ معاصر در 
همه كشورها نشان می دهد هر جایی كه عنصر شریف رقابت حاضر بوده و اجرایی 
شده است شاهد پیشرفت بوده ایم. استقالل ملی كشورها از مسیر تقویت بخش 
خصوصی امکان تحقق بیشتری دارد و بخش خصوصی پرچمدار اقتصاد كشور 
است. من از همه فعاالن خصوصی می خواهم مطالبه گری درست، مطالبه گری 
كارشناسانه و علمی را در صدر خواسته های خود قرار دهند و این مطالبه گری 

است كه می تواند به اصالح روش ها منجر شود.
انصاری: گام های بلندتر

محمدرضا انصاری كه عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران اس��ت و در دوره هش��تم نیز 
یکی از نواب رئیس اتاق ایران بود برای دوره نهم نیز كاندیدا شده بود. او گفت، فعالیت در 
باالترین نهاد قانونی بخش خصوصی و برای عبور دادن بنگاه ها از تنگناها برای من یك 
افتخار است. این فعال اقتصادی كه یکی از بزرگترین بنگاه ها در ساخت وساز را مدیریت 

می كند گفت هر كدام از اعضای هیأت نمایندگان و اصوال همه فعاالن خصوصی در كنار 
فعالیت های خود وظیفه دارند. در جایی كه می شود برای توسعه بخش خصوصی كاری 
كرد حاضر باشند. این وظیفه البته باید با كارآمدی همراه باشد و به ویژه در شرایط دشوار 
فعلی باید همه فعاالن خصوصی و اتاق ها گام های بلندتری برای توسعه بردارند. باید راه های 
تازه و كارآمدتر برای تعامل اتاق و دولت پیدا كنیم و گفت وگوهای فعلی را عمق دهیم. 

بخشنده: امیدوارم

مهدی بخشنده یکی از جوان ترین كاندیداهای نایب رئیسی بود كه تأكید 
ك��رد می خواهد روش های تازه ای از كار برای اتاق بیاورد. او كه ریاس��ت 
اتاق قزوین را دراختیار دارد گفت: اتاق یك نهاد بسیار موثر برای پیشبرد 
هدف های بخش خصوصی است و من امیدوارم اگر انتخاب شدم بتوانم از 
ظرفیت های اتاق برای این هدف استفاده كنم.بخشنده با تأكید بر اینکه به 
دلیل حضور در متن فعالیت های صنعتی و اداره بنگاه هایی با شمار قابل 
اعتنا از كاركنان، می داند تنگناهای صنعت كدامند، اظهار امیدواری كرد 

كه اتاق در دوره نهم بتواند این تنگناها را برطرف كند.
خوانساری: کم کردن مشکالت

مسعود خوانساری رئیس دوره قبلی و فعلی اتاق تهران و از نواب رئیس دوره قبلی 
نیز در سخنان كوتاهی گفت: نیك می دانیم كه سال های مشکلی در پیش داریم 
و بخش عمده ای از مشکالت كالن اقتصادی برای ما معلوم است. اتاق های سراسر 
كشور به ویژه اتاق ایران باید با استفاده از دیدگاه های كارساز و كارشناسانه كاری 
كنند كه مشکالت اقتصادی كشور كاهش یابد. نیرومندسازی تشکل ها به مثابه عنصر 
اساسی اتاق در دوره آیت یکی از برنامه هایی است كه باید در كانون توجه قرار گیرد.

سالح ورزی: پوپولیسم نیاید

حسین سالح ورزی رئیس اتاق لرستان و یکی از فعاالن بخش خصوصی 
كه در میانه راه به هیأت رئیس��ه دوره هش��تم ملحق شد و از طرف 
ریاست اتاق نقش اصلی در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
 دارد و نیز در سخنانی در اتاق گفت: امروز شنیدیم كه صدای پای 



15
no.124
Jun 2019

پوپولیسم می آید. او تأكید كرد اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و 
كش��اورزی محلی برای طرح مباحث كارشناس��ی و علمی است كه 
به دولت، مجلس و قوه قضائیه ارائه ش��ود. اتاق ها نباید محلی برای 
زاد و رشد پوپولیسم شود و نباید اجازه داد پوپولیسم كه كاركردی 
مخرب دارد به درون این نهادها راه یابد و متاسفانه امرورز شنیدیم كه 
برخی حرف های عوامگرایانه زدند.سالح ورزی تصریح كرد: آگاهی های 
اعض��ای محترم هیأت نمایندگان و در دقیق آنها از تحوالت اقتصاد 
ملی و شرایط دشوار اقتصاد ملی باالست و به همین دلیل هر گروهی 

كه با برنامه پیش آمد كارش جلو رفت. 
خوشبختانه برنامه های ارائه شده برای انتخابات كه شامل 9 محور 
اصلی و ۷۲ فعالیت تعریف ش��ده بود و عنصر شفافیت در همه این 
برنامه ها جای داشت راه را برای انتخابات كارآمدترین ها باز می كند 
و كرد. در دوره نهم تالش خواهد شد خروجی نیرومندتری به دست 
آوریم و فعالیت های هدفمند و مطابق با برنامه های از پیش اندیشیده 

را در دستور كار قرار دهیم.
رزاقی جهرمی: همه جانبه نگری

جمال رزاقی جهرمی از اعضای فعال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و كش��اورزی ایران به حس��اب می آید. وی كه یکی از اعضای بخش 
خصوصی در ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس 
اتاق شیراز است نیز در سخنانش ضمن معرفی خود و اینکه در دوره 
اخیر ریاست اتاق شیراز و ریاست چندین نهاد كارفرمایی در شیراز 
را دارد و عضو هیأت مدیره كانون كارفرمایان ایران اس��ت خواستار 
همه جانبه نگری در فعالیت اتاق ایران شد و گفت می شود این نهاد 
را به نهادی نیرومندتر از چیزی كه هست تبدیل كرد. اتاق باید در 
مسائل كالن اقتصادی بدون احتیاط بیش از حد اظهارنظر كنند  در 

مسائل ارزی و سیاست های تجاری فعال تر باشد.
گل شیرازی: دنبال اقتصاد باشیم

مس��عود گل ش��یرازی رئیس ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و 
كش��اورزی اصفهان در سخنانش به نکات قابل اعتنایی اشاره كرد. 
او تصریح كرد اقتصاد كش��ور در ش��رایط عادی نیست و اتاق های 
بازرگان��ی می توانن��د و باید در این وضعیت با كمك اعضای هیأت 

نمایندگان به دولت كمك كنند.
او تأكید كرد: اتاق بازرگانی یك نهاد مدنی ویژه فعاالن اقتصادی 
اس��ت و باید از نگاه سیاسی دور باشد. نباید برخی رفتارهای خاص 

بر جامعیت فعالیت های اتاق سایه بیندازد.

 او تعامل با اقتصاد جهان را یك ضرورت مهم دانست و گفت باید 
از وضعیت فعلی رها شویم.س��خنان گل ش��یرازی با اقبال حاضران 
مواجه ش��د و برخی خواستار ادامه صحبت های وی شدند كه البته 

زمان كم بود.
خزانه دار اتاق

حس��ین پیرموذن یکی از كاندیداهای انتخابات برای تصدی 
خزانه داری اتاق ایران بود.

 وی كه در 4 سال فعالیت دوره هشتم این منصب را دراختیار 
داشت در سخنان خود تأكید كرد هر آنچه در شروع فعالیت در 
دوره هش��تم برای شفاف كردن هزینه های اتاق گفته شده بود 
اجرا ش��د. در شرایطی كه هزینه های انجام شده در دوره قبلی 
س��امان دقیقی نداشت این اتفاق در دوره نهم اما سازمان های 
نظارتی و حسابرسی كارنامه هزینه ها و درآمدها را بررسی كرده 

و تأیید كردند. 
در دوره نهم اتاق س��عی ش��د هزینه ها به سوی فعالیت های 
كارآمدتر از جمله فعالیت های مرتبط با تشکل های ملی سوق 
داده ش��ود و اعتبارات اتاق ایران با نظم خاصی به این بخش و 

سایر فعایت های اتاق اختصاص داده شد.
غالمحس��ین جمیلی دیگر كاندیدای منصب خزانه داری اتاق 
ایران نیز با بیان اینکه هدف من از حضور در انتخابات این است 
كه بتوانم وضعیت كارآمدتر و شفاف تری برای دخل و خرج اتاق 
كه یك نهاد بزرگ اس��ت را با كمك اعضا فراهم كنم. او گفت: 
همه اعضای هیأت نمایندگان باید درباره هزینه ها و درآمدها و 

چگونگی روند این دو متغیر اطالع كافی داشته باشند.
پس از سخنان این دو كاندیدا و انصراف احمد پزنده و پرهام 
رضایی برای تصدی كرس��ی خزانه داری در هیأت رئیس��ه اتاق 
رأی گیری انجام و غالمحس��ین جمیلی ب��ا ۲۲۲ رأی در برابر 

۲۱۵ رأی پیرموذن كرسی خزانه داری اتاق را به دست آورد.
ابقای منشی هیأت رئیسه

پ��س از پای��ان رأی گیری ب��رای انتخاب رئیس، ن��واب رئیس و 
صندوقدار اتاق، هیأت رئیس��ه برگزاركننده از حضار خواس��ت اگر 
كاندیدای تصدی منشی هیأت رئیسه هستند كاندیداتوری خود را 
اعالم كنند كه این اتفاق نیفتاد و كس��ی كاندیدا نشد و او با 4۱8 
رأی اعض��ای هیأت نمایندگان برای دوره نهم نیز این مس��ئولیت 

بر دوش او افتاد.



 محلی برای گفتمان
اقتصاد ملی

دوره هش�تم از فعالیت های ات�اق ایران 
یکی از دش�وارترین دوره ه�ای کاری این 
نهاد به دلیل ش�رایط محیطی بود. اقتصاد 
در سال هایی که اتاق هشتم فعالیت داشت 
با تغییرات پی درپی سیاست های اقتصادی 
دولت به دلیل پیامدهای تحریم مواجه شد و 
شرایط را سخت  کرد. در دوره هشتم فعالیت 
اتاق اما رشد آگاهی ها نسبت به اینکه نهاد 
دول�ت نمی توان�د و نباید این بخ�ش را با 
تصمیم های ناگهانی تحت فشار قرار دهد 
مواجه شد و این آگاهی ها به هیأت رئیسه 
منتقل می ش�د و آنها را با وضعیت تازه ای 
مواجه می کرد. سروسامان دادن به نهادها 
و زیرمجموعه های اتاق و انجام فعالیت هایی 
برای بهبود تعامل اتاق با بخش خصوصی و 
روشنگری در باره مسائل کالن اقتصاد ایران 
نیز در دوره هشتم در مرکز توجه بود. بیانیه 
حاضر که به امضای هیأت رئیسه اتاق رسیده 
است نگاهی به مهم ترین رخدادهای دوره 

هشتم دارد.

 سند اختتامیه عملکرد هیأت رئیسه دوره هشتم 
اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران

دوره هش��تم ات��اق بازرگان��ی، صنایع، معادن 
 و كش��اورزی ای��ران نخس��تین دوره ای بود كه 
هیأت رئیس��ه، در ابتدای دوره و هنگام انتخاب 
خود، یك برنامه مدون برای اجرا در طول چهار 

س��ال ارائ��ه نمود و به اج��رای آن همت گمارد. 
گ��زارش پایش و تحقیق برنامه دوره هش��تم به 
پیوس��ت این سند ارائه گردیده است. همچنین 
برای نخستین بار در تاریخ اتاق ایران، هیأت رئیسه 
سند اختتامیه عملکرد خود را تدوین نموده است 
تا بدین وسیله گزارش مدیریتی خود را به همراه 
توصیه ها و پیش��نهادهای الزم، به هیأت رئیسه 

دوره بعد ارائه نماید.
۱- در دوره هشتم ساماندهی، انگیزه مندسازی 
و بهبود وضعیت منابع انسانی اتاق از برنامه های 
هیأت رئیسه بود كه اقدامات مطالعاتی اولیه انجام 
و به صورت كامل به آن عمل نشده است توصیه 
می شود مطالعه و اجرای طرح جامع مدیریت منابع 
انسانی از نخستین برنامه های هیأت رئیسه دوره 
نهم باشد. در این خصوص مطالعات و مذاكرات 
الزم با مشاورین زبده شده است و سوابق آن در 

اتاق موجود است.
۲- یکی دیگر از كارهای نیمه كاره دوره هشتم، 
تدوین ساختار سازمانی مناسب و به روز برای اتاق 
ایران است. با توجه به پیوستگی این مهم با موضوع 
طرح جامع منابع انسانی اتاق، توصیه می گردد این 
دو موضوع به اتفاق یکدیگر مطالعه و انجام شود. به 
این نکته مهم توجه شود كه اتاق نیازمند رویکرد 
استراتژیك در تهیه ساختار است، بین معنی كه 
ساختار با نگاه به نیازها و اهداف آینده تدوین گردد 

نه با مبنا قرار دادن مشکالت گذشته.
3- نقشه تقسیم كار فراگیر بخش خصوصی از 

جمله كارهای اساسی دوره هشتم بود. اگرچه این 
كار در دوره هشتم بنیان گذاشته شد اما، مانند 
بس��یاری از كارهای تازه آغاز شده، هماهنگ و 
همراه كردن بدنه، اتاق ها و تشکل ها نیاز به زحمت 
و مداومت دارد. نهادینه شدن این مدل به سبك 
شدن كارهای اتاق ایران و دگرگونی رابطه اتاق با 

ذینفعانش كمك بسیار خواهد نمود.
4- در دوره هشتم سازوكار ارزیابی عملکرد و 
ترازسنجی برای چهار گروه اصلی ذینفعان اتاق 
ایران، اتاق های شهرستان، تشکل ها، كمیسیون ها 
و اتاق های مشترک، اجرایی شد. حداقل فایده این 
كار شفاف شدن عملکرد و جایگاه این ذینفعان در 
میان همتایانشان بوده است و به شفافیت عملکرد 
و رقابت در بهبود آن كمك بسیار كرده است. الزم 
است این ارزیابی ها با نظم كامل و با بهبود مداوم 
چارچوب ارزیابی ادامه یابد. ضمنا برای كامیابی 
بیشتر این كار ضروری است برای مجموعه های 
برتر تش��ویقات و برای موارد با عملکرد بس��یار 
ضعیف س��ازوكارهای توانمندسازی و در صورت 
عدم همراهی، اقدامات جدی تر اصالحی در نظر 

گرفته شود.
۵- با پایان برنامه پنجم توسعه و حذف مبالغ 
ی��ك در هزار پیش بینی می گردد منابع اتاق در 
دور نهم با افول مواجه باشد، و اتخاذ سیاست های 
انقباضی می بایست از سیاست های اصلی در باب 
بازتوزیع منابع باشد. دو س��ازوكار مورد توصیه 
دوره هشتم یکی پیگیری قانون عضویت فراگیر 
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و اخذ درآمد از خدمات و دیگری بازنگری نحوه 
بازتوزیع منابع اتاق براس��اس ارزیابی عملکرد و 
ش��فاف تر كردن میزان كمك به مجموعه هایی 
كه در به��ره وری و افزایش درآمد خود كامیاب 

بوده اند، می باشد.
6- در دوره هشتم، هیأت رئیسه اتاق ایران در 
افزایش شفافیت عملکرد مالی اتاق كوشش بسیار 
نمود یکی از افتخارات ما در دوره هشتم ایجاد و 
تدوین »احکام بودجه های ساالنه« برای اتاق ایران 
بود كه تا این دوره سابقه نداشته است. مقاومت 
زیادی ب��رای اجرای این احکام در بدنه اتاق بود 
كه با جدیت هیأت رئیس��ه در پیگیری از میزان 
آن كاسته شد. جدیت هیأت رئیسه در پایش و 
پیگی��ری احکام بودجه و تدوین همه س��اله آن 
كمك شایانی به افزایش شفافیت در اتاق خواهد 
كرد. همچنین ضروریست كه كمیته برنامه ریزی 
و پایش هیأت رئیس��ه در اولین فرصت تشکیل 
ش��ود و به صورت فصلی به پایش اجرای احکام 

بودجه اتاق بپردازد.
۷- در راس��تای افزایش ش��فافیت مالی اتاق 
و پیش��گامی در نهضت شفایت مالی، پیشنهاد 
می شود در دوره نهم عملکرد مالی اتاق با تفصیل 
و تواتر بیشتری اطالع رسانی عمومی شود. توصیه 
این است كه گزارش حسابرس و بازرس اتاق به 
 همراه یادداشت های توضیحی و صورت های مالی،
همان گونه كه در احکام بودجه آورده شده است، 
همه س��اله پس از تصویب هی��أت نمایندگان، 

انتشار عمومی داده شود. ضمنا گزارش مناقصه ها 
و مزایده ه��ای اتاق مرتبا روی س��ایت اتاق قرار 

داده شود.
8- اتاق ایران، مانند سایر نهادها، در شرایطی 
كه فساد در كشور دامنگیر شده است در معرض 
آلودگی به این پدیده شوم قرار دارد. در احکام سال 
۱39۷ اتاق تکلیف شد كه دستورالعمل سالمت 
اداری اتاق تدوین ش��ود. این دستورالعمل تهیه 
شده اما هنوز به تصویب هیأت رئیسه نرسیده و 
اجرایی نشده است. ضروری است هیأت رئیسه 
دوره نهم آن را در اولویت رسیدگی و تصویب و 
اجرایی كردن قرار دهد. ضمنا كار حسابرس��ی 
داخلی ساالنه با جدیت پیگیری شود و توصیه های 
حس��ابرس به دقت در هیأت رئیسه بررسی و به 

مورد اجرا گذاشته شود.
9- هیأت رئیسه برای افزایش كیفیت و كاهش 
كاستی های مزمن منابع انسانی اتاق، سیاست های 
كالن منابع انس��انی اتاق را در سال 9۷ تصویب 
نموده است. اكیدا توصیه می گردد این سیاست ها 

را مطالعه و به اجرای آن همت كنید.
۱۰- دوره هش��تم از نظر نظامند سازی كارها 
در اتاق عملکرد ممتازی داش��ت. اتاق علی رغم 
گس��تردگی كارهای��ش عمال در نب��ود ضوابط 
مناس��ب و ب��ه روز به ص��ورت س��لیقه ای اداره 
می ش��د. در دوره هش��تم تدوی��ن آیین نامه ها، 
 شیوه نامه ها و دستورالعمل های الزم وقت زیادی از 
هیأت رئیسه گرفت كه خوشبختانه خروجی های 
آن بسیار مثبت بود. مجموعه این اسناد در قالب 
یك مجلد به چاپ رسیده است. به هیأت رئیسه 
محترم دوره نهم توصیه می كنیم این مجموعه را 
با دقت مطالعه نمایند و در دوره نهم نیز در تکمیل 

و بهبود آن تالش كنند.
 ۱۱- الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده
ف��راز و نش��یب  زی��ادی را طی كرده اس��ت و با 
دس��تکاری های زیاد بسیار پیچیده است. اكیدا 
توصیه می شود با بهره گیری از نظرات خبرگان 
مالیاتی، نس��بت به بررس��ی ف��وری آن و تهیه 

پیشنهادهای اصالحی در اتاق اقدام شود.
۱۲- اصالح قانون تأمین اجتماعی از اولویت های 
بخش خصوصی است كه در دوره هشتم هم در 
برنامه قرار گرف��ت. در این خصوص كار به اتاق 
تهران محول ش��د و این ات��اق هم با بهره گیری 
از نظرات خبرگان امر نس��بت به تهیه گزارش و 
پیشنهادهای اصالحی اقدام كرد. ضروری است 

كه ادامه كار با جدیت در اتاق ایران انجام شود.
۱3- كار ساماندهی و پایش حضور نمایندگان 
اتاق در ش��وراها و مجامعی كه اتاق ایران دارای 
جایگاه قانونی یا رسمی است در دوره هشتم، با 
استفاده از تجارب و اطالعاتی كه در دوره هفتم 
تهیه شده بود، آغاز گردید و دبیرخانه نمایندگان 
اتاق در شوراها و مجامع پایه گذاری شد. در این 
بخش پیش��رفت های خوبی انجام شده است اما 

هنوز روال پایش عملکرد و ارائه منظم گزارش به 
هیأت رئیسه جا نیفتاده است. شایسته است این 
كار نیز با جدید پیگیری شود و همچنین دست 
ب��ه تغییر نمایندگانی كه حض��ور منظم و موثر 

ندارند زده شود.
۱4- اتاق های شهرستان ها در سه دوره گذشته 
وقت و انرژی فراوانی صرف ساخت ساختمان های 
خ��ود كرده ان��د و در حال حاضر در بس��یاری از 
استان ها پروژه های مختلف ساختمانی در حال 
اجرا اس��ت كه به غیر از 3 ات��اق الباقی معموال 
توس��عه فیزیکی اتاق ها در حال انجام است. لذا 
با توجه به توضیحات بند 6 اختتامیه، الزم است 
سیاستگذاری منطقی با حفظ اولویت های موجود 
اتخاذ گردد و به جای توسعه های فیزیکی كه با 
هزینه های فعلی بس��یار سخت و دست نیافتنی 
است بر توسعه منابع انس��انی و خدمات رسانی 

بیشتر به اعضا همت گمارده شود.
۱۵- دردوره نه��م، مانند دوره های پیش��ین، 
نزدیك به نیمی از هیأت نمایندگان جدید هستند. 
یکی از ضعف ه��ای بنیادین اتاق آش��نا نبودن 
هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه اتاق ها با وظایف، 
اختیارات و مسئولیت های خود است. بسیار مهم 
است كه از همین ابتدای دوره، هیأت رئیسه اتاق 
ایران با برگزاری دوره های آموزشی الزم به انتقال 
دان��ش و مهارت های مورد نیاز به اعضای هیأت 
نمایندگان و هیأت رئیسه اتاق ها بپردازد و سهم 

آنان را در تقویت نقش سازنده ارتقا بخشد.
۱6- هیأت رئیس��ه دوره هش��تم برای بهبود 
بهره وری و اثرگذاری سازمان های وابسته به اتاق 
اقداماتی به عمل آورد و تا حدودی توانس��ت در 
این زمینه پیش برود. اما واقعیت این اس��ت كه 
این سازمان ها نیاز به تحول اساسی در مدیریت 
و عملک��رد دارند. این موضوع نیز در اولویت كار 

قرار گیرد.
۱۷- در دو س��ال گذشته اتاق ایران بررسی  و 
پیگیری شاخص های گزارش انجام كسب وكار بانك 
جهانی)Doing Business( و همچنین گزارش 
رقابت پذیری جهان��ی و گزارش حقوق مالکیت 
فردی را به اتاق های بزرگ كشور )تهران، اصفهان، 
مشهد، تبریز، شیراز و كرمان( تفویض كرد. این 
اتاق ها به خوبی از عهده مطالعه و ارائه گزارش و 
همچنین حضور در كمیته های كارشناسی دولتی 
به نمایندگی از اتاق ایران برآمدند. هیأت رئیسه 
توصیه می نماید كه مس��ئولیت این شاخص ها 
 كم��اكان به عهده اتاق های مزبور باش��د و آنان 
همه ساله پیگیر پیشرفت های حاصله در بهبود 
شرایط كشور در شاخص های مربوط به خود باشند 
و همچنین برای اصالح قوانین و مقررات مربوطه 

با پشتیبانی اتاق ایران تالش نمایند.
۱8- از سال ۱396 كار مطالعاتی و كارشناسی 
در رابطه با آسیب شناسی علل رقابت پذیر نبودن 
زنجیره پایین دس��تی صنای��ع بزرگ مبتنی بر 



رئیس و اعضای هیأت  رئیس��ه دوره نهم اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و كش��اورزی ایران در 
پیامی ضمن قدردان��ی از حضور اعضای هیأت 
نمایندگان در انتخابات هیأت رئیسه، بر تعهد خود 
به تالش برای توسعه كشور تأكید كردند. رئیس 
و اعضای هیأت  رئیس��ه دوره نهم اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و كشاورزی ایران در پیامی ضمن 
قدردان��ی از حضور اعضای هیأت نمایندگان در 
انتخابات هیأت رئیس��ه، بر تعهد خود به تالش 

برای توسعه كشور تأكید كردند.
متن كامل این پیام بدین شرح است: انتخابات 
نهمین دوره هیأت  رئیس��ه اتاق ای��ران را از نظر 
اخالق مداری نمایندگان اقتصادی سراسر كشور 

باید سرآمد تمامی انتخابات گذشته دانست.ایثار 
و انسجام حضور كاندیداها در این روزهای سخت 
اقتصادی كه ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی 
آنهاست و نیز آرامش، طمأنینه و شخصیت باوقار 
هیأت محترم نمایندگان در روز بدون حاش��یه 
و بس��یار تأثیرگذار اخذ رأی، سرمایه گران بهایی 
برای بخش خصوصی اس��ت ك��ه باید این روش 
را تا پای��ان دوره ارج نهاده و ادامه دهیم.همه ما 
به عنوان كنش��گران اقتص��ادی در كنار فعالیت 
اصلی مان، رسالت اجتماعی سنگینی را بر عهده 
داریم. شکی نیست آنچه در شرایط دشوار و پر از 
تنش های اقتصادی آسیب می بیند، اخالق است؛ 
و جا دارد از نمایندگان بخش خصوصی كشور كه 

علی رغم رقابت، با رفاقت و اتحاد در روز انتخابات 
ظهوری هوشمندانه و با درایت داشته و صحنه هایی 
مملو از اخالق حسنه خلق كرده اند، قدردانی كنیم 
و برایشان سر تعظیم فرود آوریم. از همه عزیزان 
و تمامی اعض��ای هیأت نمایندگان كه بار دیگر 
مشعل اقتصاد كش��ور را به اینجانبان سپرده اند، 
سپاسگزاریم و امیدواریم نمایندگان شایسته ای 
برای بخش خصوصی باشیم و با سربلندی و در اوج، 
این مسئولیت را به عزیزان دیگر بسپاریم. بدون 
تردید با تداوم همراهی و اتحاد فعاالن اقتصادی 
كشور، خورشید اقتصاد ایران، روزهایی فروزان را 

برای همه ملت ایران رقم خواهد زد.
رئیس و اعضای هیأت رئیسه دوره نهم اتاق ایران

پیام هیأت رئیسه دوره نهم اتاق ايران در پی برگزاری انتخابات

مزیت های منابع كش��ور )پتروشیمی، پاالیشی، 
فوالد، مس و آلومینیوم( در اتاق ایران انجام شد و 
بر پایه آن یك بسته پیشنهادی برای اصالح روابط 
بین باالدست و پایین دست تهیه و به سازمان های 
ذیربط ارائه شد. با توجه به شرایط اقتصاد كشور 
ادامه پیگیری این بس��ته به زمان مناس��ب تری 
)پس از تعیین تکلیف تحریم های یکجانبه آمریکا( 
موكول شد. شایسته است این بسته كه می تواند 
تحولی در تولید و اشتغال و همچنین صادرات با 
ارزش افزوده باال در كشور به وجود آورد، در زمان 

مقتضی پیگیری شود.
 ۱9- ب��ا توج��ه به س��یر اجتناب ناپذیر تحول 
كس��ب وكارهای كشور از س��نتی به مدرن، الزم 
است اتاق ایران فعالیت خود را در حوزه حمایت 
از استارتاپ ها سازماندهی نماید و گسترش دهد در 
دوره هشتم با پیشنهاد یك طرح به نام »گام بندی 
ورود اتاق ه��ا به ح��وزه حمایت اس��تارتاپ ها« 

توصیه های الزم به اتاق های شهرستان ها در این 
خصوص شد كه البته مورد توجه اتاق ها قرار گرفت. 
شایسته است این موضوع نیز با جدیت ادامه یابد.

۲۰- اقتصاد كش��ور در ش��رایط بغرنجی قرار 
دارد. این شرایط مانع از آن می گردد كه اتاق در 
كاركرد متعارف خود خروجی های مناسب داشته 
باشد. اتاق ایران می تواند محوریت كار مهمی به 
نام »گفتمان ملی اقتصادی« را  عهده دار شود و 
تالش نماید تا حل مش��کالت را از سطح قوانین 
و مقررات باالتر بکش��اند و به س��طح سیاست ها 
و راهبردها ببرد. بهره گیری از اندیش��مندان تراز 
نخس��ت ایرانی، داخل و خارج كش��ور، برای این 

بحث ضروری است.
۲۱- هیأت رئیسه در دوره هشتم كوشیده است 
در جریان ه��ا و روندهای اقتصادی كش��ور و نیز 
قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به سود توسعه 
كشور و مصالح فعالین اقتصادی اثرگذار باشد و 

این مهم را با استفاده هرچه بیشتر از توان تحلیل 
و نظردهی كمیس��یون ها و تشکل ها و اتاق های 
شهرس��تان ها پیش برده است و توصیه می شود 
هیأت رئیس��ه در دوره نهم به بهره برداری هرچه 
بیشتر از این ظرفیت های ارزشمند همت گمارد.

۲۲- دوره نهم در شرایطی دشوارتر و پیچیده تر از 
دوره هشتم این مسئولیت خطیر را عهده دار می شود، 
از این رو توصیه می شود از ظرفیت های علمی كشور 
و تركیب آن با تفکر و تجربه فعالین صاحب نظر در 
قالب اتاق فکر هر چه بیشتر استفاده شود و مبنای 
مواضع و تصمیمات اتاق را پس از طرح و تصویب 

در هیأت رئیسه بر موارد بررسی شده قرار دهد.
در پایان هیأت رئیسه دوره هشتم ضمن آرزوی 
پیروزی و كامیابی برای هیأت رئیسه محترم دوره 
نهم، این اطمینان را به شما می دهد كه در هر زمان 

آماده همکاری و هم اندیشی با شما خواهد بود.
هیأت رئیسه دوره هشتم اتاق ایران
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تن��ش درخاورمیانه و به ویژه درمناس��بات ایران 
و آمری��کا دراین منطقه موج بلن��دی از نگرانی در 
دنی��ای غرب و ب��ه ویژه اروپا و ژاپ��ن و تا اندازه ای 
ك��ره جنوبی كه نفت خ��ود را از این منطقه تأمین 
می كنند برانگیخته است. رهبران كشورهای یادشده 
و حتی س��ایر كشورها از اینکه آتش جنگ تازه ای 
در این منطقه برپا شود هراس دارند. آمریکا با فشار 
حداكثری بر ایران با استفاده از سالح تحریم اقتصاد 
ایران را درمنگنه قرارداده است و ایران نیز تهدیدكرده 
تعهدات برجامی خود را كاهش می دهد. این رفتارهای 
تنش زا موجب ش��ده است برخی آگاهان و ناظران 
بین المللی از جمله نخس��ت وزیر ژاپن از اصطالح 
جنگ تصادفی اس��تفاده ك��رده و به ایران و آمریکا 
هشداردهند مراقب این پدیده باشند. آبه در تهران و 

در حضور رئیس جمهور ایران گفت به هر قیمتی باید 
جلوی درگیری و افزایش تنش در منطقه خاورمیانه 
گرفته شود و ژاپن می خواهد »نقش حداكثری« را 
در این زمینه ایفا كند و تأكید كرد برای جلوگیری از 
وقوع »درگیری تصادفی« ایران باید »نقش سازنده « 
را ایفا كند. او اشاره كرد كه گفت وگوی صریحی با 
آقای روحانی داشته است و تأكید كرد كه »صلح و 
ثبات خاورمیانه نه فقط برای منطقه بلکه برای كل 
جهان اهمیت اساسی دارد.« یك رسانه فارسی زبان 
اروپایی درتعریف و ویژگی جنگ تصادفی نوش��ته 
اس��ت: جنگ تصادفی، عبارت گنگی اس��ت كه در 
مطال��ب مختلف معانی گوناگون��ی دارد. برخی آن 
را نتیجه سری وقایع اجتناب ناپذیری می دانند كه 
ش��بیه س��قوط یك »گلوله برف« لحظه به لحظه 

بزرگتر می شود و در نهایت به جنگ تبدیل می شود. 
ریچارد سوكولس��کی )از چهره های برجسته بنیاد 
كارنگی( و استیون سایمون )مدیر ارشد خاورمیانه 
در تشکیالت مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا 
در دوران كلینتون و اوباما(، در نوشته مشتركی كه 
در »فارین پالیسی« منتشر كرده اند، جنگ تصادفی 
را یك درگیری نظامی توصیف كرده اند كه »بدون 
خواست و برنامه ریزی قبلی طرفین« رخ بدهد. حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران و شینزو آبه، نخست وزیر 
ژاپن كه در س��فری كم سابقه به تهران آمده، بعد از 
دیدار با یکدیگر در یك نشست خبری شركت كردند. 
با توجه به تأكید آبه شینزو و با توجه به تعریف باال به 
نظر می رسد برخی رخدادهای پی درپی در خاورمیانه 

آدرس یك جنگ تصادفی را می دهند.

نشانه های جنگ تصادفی
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آخرین شانس در پایان خرداد
اتحادیه اروپا به ویژه آلمان و فرانسه به هر دلیل 
عالقمند بوده اند كه س��اختار توافق بین المللی 
تح��ت عنوان »برجام« را حف��ظ كنند. اما این 
اتحادیه نتوانسته اس��ت آنچه ایران می خواهد 
را فراه��م كند و به ش��انس های آخر متوس��ل 

شده است.
همزمان با افزایش تنش میان ایران و آمریکا در 
خاورمیانه، سازمان انرژی اتمی ایران اعالم كرد 
كه این كشور در ادامه برنامه خود برای كاهش 
تعهداتش در چارچوب برج��ام تا 6 تیر )8 روز 
دیگر( از سقف 3۰۰ كیلوگرم اورانیوم غنی شده 
عب��ور می كند. در واكنش به این تصمیم ایران، 
س��ران اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانس��ه 
این كش��ور را به خویش��تن داری بیشتر دعوت 
كرده ان��د، هر چند همزمان هش��دار داده اند در 
صورت خروج از برجام، ایران مشمول تحریم ها 
و سخت گیری های این اتحادیه خواهد شد. با این 
وجود، آلمان، فرانسه و بریتانیا معتقدند همچنان با 
تقویت مناسبات دیپلمایتك و مذاكره با مقام های 
ایرانی امکان نجات توافق هسته ای و وادار كردن 
این كشور به پایبندی به مفاد برجام وجود دارد. 
بر همین اساس، مقام های ارشد سیاسی این سه 
كشور حول محور نجات توافق هسته ای با ایران 

مذاكرات خود را با همتایانشان از سایر كشورهای 
عضو اتحادیه اروپا در بروكسل انجام دادند. سه 
دیپلمات اتحادیه اروپا نیز به رویترز خبر دادند 
احتمال دارد جلسه كمیسیون مشترک برجام 
كه پس از خ��روج آمریکا از آن با حضور ایران، 
روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا همچنان 
فعال اس��ت، بار دیگر برگزار شود. با این وجود، 
ای��ران بارها اعالم كرده ك��ه اروپا پس از خروج 
آمریکا از برج��ام و اعمال تحریم های اقتصادی 
علیه این كشور، تالش كافی برای نجات برجام 
نکرده است. مقام های ایرانی از اروپا انتظار دارند، 
خرید نفت از این كشور را آغاز كنند و معامالت 
تجاری فیمابین را از طریق فعال سازی كانال مالی 

اینستکس برقرار كنند. 

 سرمایه گذاری
در مدار منفی

طبق آمارهای رسمی در سال ۱39۷ در بخش 
یارانه سوخت ۱۲3 هزار میلیارد تومان تنها به 
عنوان یارانه بنزین، ۱3۰ هزار میلیارد تومان به 
عنوان یارانه گازوئیل و ۲8۰ هزار میلیارد تومان 
برای گاز طبیعی یارانه پرداخت شده است. این 
بخش��ی از صحبت های مسعود خوانساری در 

جمع هیأت نمایندگان اتاق تهران بود.
او ام��ا آماره��ای دیگ��ری نیز ارائ��ه داد كه 
ناراحت كننده بود و گفت: »از س��ال ۱39۲ تا 
۱398 طی ۲4 فصل رش��د سرمایه گذاری در 
۱4 فصل منفی بوده اس��ت و میانگین رش��د 
س��رمایه گذاری منفی 3.8 درصد بوده اس��ت. 
همچنین رشد مصرف از سال ۱39۲ تا ۱39۷ 
در ۲4 فصل؛ تنها در 9 فصل مثبت بوده است 
و میانگی��ن آن در تمام فصول منفی ۲.۲ بوده 
اس��ت. عالوه براین ها آخری��ن آماری كه مركز 
آمار ایران از تورم ارائه داده نشان می دهد تورم 
۲6.9 درصد و رشد اقتصادی منفی 4.9 درصد 
بوده است.« او ادامه داد: »طبق آمارهای رسمی 
صادرات كشور در سال 9۷ نسبت به سال قبل 6 
درصد كاهش داشته و واردات هم ۲۱.۷ درصد 
كم ش��ده كه باتوجه به اینکه بیشتر واردات ما 
كاالهای واسطه ای و مواد اولیه كارخانجات است 
ای��ن نگرانی وجود دارد كه امس��ال اگر فکری 
اساسی نشود بسیاری از كارخانه ها و بنگاه های 
اقتصادی تولیدی با مشکل روبه رو شوند. به جز 
این بحران دیگری كه هم اكنون بنگاه ها با آن 
روبه رو هستند، بحران نقدینگی است؛ باتوجه به 
تورم و قیمت ارز، نقدینگی بنگاه ها دچار مشکل 
اساسی شده است كه باید به این موضوع هم به 

صورت جدی پرداخته شود.
در جمع بندی كلی باتوجه به آمارها می تواند 
گفت در سال 98 با توجه به رشد منفی، كاهش 
صادرات، تورم و ركودی كه به وجود خواهد آمد 
واحدهای تولیدی در معرض خطر جدی هستند 
و تنها راه اصالح شرایط، باتوجه به تحریم هایی 
كه كشور با آن رو به رو شده است، پرداختن به 

ساختار اقتصادی كشور است.

المانیتور سال ۲۰۱9 در مقاله »چرایی شکست 
اقدامات در كاهش آسیب های ناشی از سیل« به 
تحلیل نحوه مدیریت مواجهه با سیل های اخیر در 

ایران پرداخته است. در این گزارش آمده است:
ضعِف مدیریِت بحران در مواجهه با سیل اخیر 
در ایران، كاس��تی های مدیریتی در این كشور را 
نمایان ساخته است. این كاستی ها در تمام سطوح 
مدیریتی دیده می ش��ود از آن جمله می توان به 
ضعف در مدیریت بحران، اقدامات پیش��گیرانه، 
ع��دم هماهنگی بی��ن نهادها و عدم ش��فافیت 
مسئولیت های هر یك اش��اره كرد. پیش از نقد 
اقدامات مقامات ایرانی در مواجهه با سیل اخیر، 
الزم به ذكر است كه مدیریت حجم وسیع سیل در 
اكثر كشورها دشوار است؛ لذا خسارت های ناشی از 
این بالیا اجتناب ناپذیر است. با این حال، بسیاری از 
كارشناسان معتقدند كه امکان مدیریت كارآمدتر 
سیل ها نیز وجود دارد. این در حالی است كه برخی 
دیگر معتقدند سیل به دلیل سوء مدیریت گسترده 
بالیی انسان ساز قلمداد می شود. پیش از رخداد 
این واقعه، بسیاری از تحلیل گران اظهار داشتند كه 
ایران )به عنوان كشوری كه با بالیای طبیعی متعدد 
مواجه است( پیشرفت قابل توجهی در مدیریت 
بحران داشته است، درحالی كه شکست های اخیر 
حاكی از كاس��تی های قابل تأملی در این زمینه 

است. گزارش سازمان ملی مدیریت بحران ایران 
در سال ۲۰۱4 نشان می دهد كه »ایران ظرفیت 
آمادگی و پاس��خگویی به بالی��ا را به طور مؤثر و 
كارآم��د در س��طوح ملی و محلی توس��عه داده 
است؛ اما پیشگیری از وقوع بالیا و كاهش ریسك 
مواردی هستند كه نیازمند اقدامات بلندمدت است 
مانند برنامه ریزی های چند-بخشی در حوزه های 
 س��المت، آم��وزش و برنامه ری��زی ش��هری كه 

ذینفعان متعددی را در نظر می گیرند.
درعین حال، مفاهیم جامع و استاندارهای كاهش 
ریسك )شامل ابعاد اجتماعی و جنبه های فیزیکی 
پیشگیری از حوادث( می تواند بهبود یابد«.اظهارات 
فوق به مسائل كلیدی در مدیریت بحران اشاره 
می كند كه به طور مستقیم برخی از مسائل مربوط 

به حاكمیت در ایران را نیز دربر می گیرد. 

سیل ناکارآمدی

خرداد 1398
د    وره جد    ید    
شماره 124
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 دارو ارزان تر
از جعبه دارو

در آلمان پس از پایان جنگ دوم جهانی 
ابرتورم اقتصادی پدیدار شد و ارزش پول 
آلمان در كمترین زمان نس��بت به ارزش 
كااله��ا كاهش را تجربه می ك��رد. در آن 
روزها این نقل قول مشهور شد كه مردی 
ی��ك چمدان مارک - پ��ول آلمان – پیدا 
ك��رد و مارک ه��ا را دور ریخت و چمدان 
را نگهداش��ت. این روزها به نظر می رسد 
اقتص��اد ای��ران با توجه به سیاس��ت های 
اقتص��ادی ناكارآمد به همان س��و می رود. 
این نکته ای است كه  هاله حامدی فر عضو 
اتاق بازرگانی تهران به شکل دیگری بیان 
كرده است. در نوشته ای از او می خوانیم:

نگاه یك جانبه و تك محور به مسأله ارز 
ترجیحی در زمینه دارو راهگش��ا نیس��ت 
چراكه مس��ائل این حوزه دچار پیچیدگی 
است. برای حل مسائل دارو  به نگاه كالن  
و پیش از این به تغییر بعضی رویکردها در 
این زمینه نیاز داریم. یك مس��أله مهم در 
صنعت دارو مسأله تابوی قیمت است آن 
هم در ش��رایطی كه حتی جعبه یك دارو 
فارغ از محتویات آن گران تر از قیمت خود 
داروست. حامدی فر اضافه كرده است: ارز 
ترجیحی براس��اس اصول اقتصاد به هیچ 
عنوان به نفع فعاالن دارو، چه تولیدكننده 
و چه واردكننده نیست. اوال ارز چند نرخی 
زمینه ساز فساد است و نکته دوم، سخت تر 
ش��دن فعالیت اقتصادی به دلیل عوارض 
جانبی ارز ترجیحی اس��ت. كسانی كه از 
نرخ ترجیحی ارز سوءاس��تفاده می كنند، 
مسیری را طی می كنند كه به راحتی گیر 
نیفتند اما عرضه سوبسید ارزی به تشدید 
كنترل و باال رفتن س��طح بوركراسی می 
انجام��د و همه جامع��ه اقتصادی را دچار 
مش��کل می كن��د. دریاف��ت ارز ترجیحی 
را  كار  ادام��ه  و  ترخی��ص كاال  فرآین��د 
برای تولیدكنندگان دارو و وارد كنندگان 

نفس گیر كرده است.

بی ثباتی ایران در کانون توجه آمریکا
بزرگی و نزدیکی رفتارهای خصومت آمیز آمریکا 
بر ضد نظام سیاس��ی ایران به اندازه ای است كه 
به نظر می رس��د پنهان كردن آن س��خت شده 
اس��ت. ش��اید به همین دلیل است كه نهادهای 
محافظه كاری مثل مركز پژو هش های مجلس نیز 
راه روشنگری بیشتر و آشکارتر را در اطالع رسانی 
در پیش گرفته و به صراحت از برنامه  ای نزدیك 
آمریکا برای بی ثبات كردن ایران گزارش تهیه كرده 

و آن را انتشار می دهد.
برنامه آمریکا برای استفاده از ظرفیت متحدانش 
در منطقه غرب آسیا سبب شده است بح�ران ه�ا 
وجنگ های داخلی در كش��ورهایی نظیر یمن، 
سوریه، عراق و بحرین به عرصه زورآزمایی میان 
قدرت های منطقه  ی نظیر ایران، تركیه، عربستان 
و رژیم صهیونیس��تی تبدیل شود. در این راستا 
كش���ورهایی نظی�ر عربس��تان و رژیم اشغالگر 
قدس كه در رسیدن به اهداف و مواضع خود در 
این بحران ها به وی�ژه در باره عراق و سوریه ناكام 
مانده ان��د درصدد خواهند ب���ود ب�ه روش ه�ای 
مختل�ف بح�ران را ت�داوم بخش�ند. بدین ترتیب 
این كش��ورها از یك س��و تالش خواهند كرد با 
سرایت بحران به كشورهایی كه به نحوی ب�ا محور 
مقاومت در ارتباط هستند زمینه را برای تضعیف 

ای�ران و ورود ب�ازیگران منطق�ه ای جدی�د علی�ه 
محور مقاومت را فراهم آورند و از س�وی دیگ�ر ب�ا 
ش�عله ور س�اختن بح�ران ه�ای ق�ومی و فرق�ه ای 
دركشورهای محور مقاومت نظیر عراق، سوریه و 
لبنان این كانون های بحران را همچنان زن�ده نگ�ه 
دارن�د كه این مسأله به معنای صرف هزینه مادی 
و معنوی بیشتر برای ایران در بلندمدت خواهد بود. 
اتحاد میان كشورهای عربی با رژیم صهیونیستی 
بخش مهم راهبرد غرب آسیایی ترامپ ایجاد اتحاد 
میان كشورهای عربی با رژی�م صهیونیس�تی در 
جه�ت مقابله با ایران است. نزدیك شدن عربستان 
و ای�ن رژی�م رون���دی م�ورد حمای�ت ترام�پ 
اس�ت و از ای�ن رو باید آن را بخش مهمی از راهبرد 

ترامپ در غرب آسیا ب�ه حس�اب آورد. 

روزگار بودجه ایران درسال ۱398 از خاكستری 
به تیرگی عبور می كند و شوربختانه هر روز كه از 
سال سپری می شود برانبوه تنگناهای اقتصاد ایران 
اضافه می شود. یکی از گره های كور و پیچیده بودجه 
۱398 كه هر روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود 
محقق شدن درآمد از صادرات نفت خام است. در 

گزارش پژوهشکده امنیت اقتصادی آمده است:
ب��ا توجه به وضعیت بازار نفت در س��ال ۲۰۱9 
و تحریم های نفتی، مواردی قابل طرح اس��ت كه 
می تواند امنیت اقتصادی ایران را به مخاطره اندازد. 
نخست، میزان صادرات نفت ایران در سال جاری 
حدود ۱.۵میلیون بشکه در روز فرض شده است؛ 
حال آنکه براساس برخی آمارها، در ماه های ابتدایی 
سال ۲۰۱9، صادرات نفت خام ایران زیر یك میلیون 
بشکه بوده اس��ت. این موضوع امکان عدم تحقق 
درآمدهای نفتی مفروض در بودجه س��ال ۱398 
و كسری بودجه را افزایش می دهد. دوم، اگر فشار 
تحریم های آمریکا افزایش یابد و مشتریان نفتی ایران 
كاهش یابند، به نوعی انحصار در خرید نفت ایران 
توسط چند كشور محدود مانند چین و هند ایجاد 
می ش��ود و این انحصار خرید می تواند انگیزه های 
پاالیشگران چینی و هندی را برای دریافت تخفیف 
بیشتر قیمتی از ایران افزایش دهد. نتیجه این حالت، 
تخفیف قیمتی بیشتر از سوی ایران و احتمال فروش 

نفت به قیمت كمتر از ۵4 دالر خواهد بود. موضوع 
س��وم كه باید مورد تأكید قرار گیرد،  دریافت پول 
صادرات نفت ایران است. در واقع، حتی اگر صادرات 
نفت با موفقیت انجام ش��ود، به دلیل تحریم های 
بانکی، دریافت ارز حاصل از صادرات نفت با موانع 
بسیاری همراه خواهد بود. این موضوع یکی دیگر 
از مواردی اس��ت كه می تواند تأمین نیازهای ارزی 
كشور را با مشکل مواجه سازد. البته، عواملی مانند 
اختالل عرضه در كشورهایی مانند سودان، لیبی و 
ونزوئال، درصورتیکه ادامه دار باشد می تواند قیمت 
نفت را افزایش دهد. به طور مسلم، به هر نسبت كه 
قیمت نفت افزایش یابد، اختالف آن با قیمت ۵4 
دالری مفروض در بودجه می تواند بخشی از كاهش 
درآمدهای نفتی را كه به دلیل كاهش صادرات ناشی 

از تحریم های آمریکا اتفاق می افتد، جبران كند.

بازار نفت برخالف منافع ایران



یکی از وزیران كابینه روحانی خبر از »رونمایی 
از اپلیکیشن اعالم روزانه قیمت ها« داده و گفته 
قرار اس��ت قیمت مصوب صد كاالی اساسی از 
جمله ماكارونی و تن ماهی در این اپلیکیش��ن 

روزانه اعالم شود.
این طنز نیس��ت بلکه به نظر می رس��د یك 
واقعیت اس��ت. درحالی ك��ه ایرانی��ان همواره 
از ضرب المث��ل »آدم عاق��ل از یك س��وراخ دو 
ب��ار گزی��ده نمی ش��ود« را ب��ه كار می برند اما 
سیاس��تگذاران اقتصادی ایران  نیم قرن است 
روش منس��وخ و شکست خورده شوروی سابق 
را اجرا كرده و این روش را رها نمی كنند. انگار 
دفترچه راهنمای شوروی را  در دست گرفته  و 
پیش می روند. شوربختانه به هر تعدادی كه این 
سیاس��تگذاران  هم سرشان به سنگ می خورد 
اما گویا س��رخورده نمی ش��وند. انگار فروپاشی 
شوروی به خاطر نبود سامانه ها و اپلیکیشن ها 
بود. این سیاستگذاران به تازگی سوئد و نروژ را 
مثال زده  و می گویند این كشورها سوسیالیست 
هستند. باید به اینها گفت اگر سوسیالیسم یعنی 
تعیین دولتی قیمت ها، سوسیالیست بودن سوئد 
و نروژ توهم اس��ت.  اتفاقا اقتصاد این كشورها 
آزاد و خیلی ش��بیه آمریکاست و اساسی ترین 
تفاوتشان با آمریکا این است كه  آمریکا حدود 

3۰درصد تولی��د ناخالص داخلی ا ش را مالیات 
می گیرد  ولی این كشورها حدود 4۰ درصد را 
مالی��ات می گیرند. به این دلیل، و چون آمریکا 
س��هم بیش��تری از مالیات را صرف هزینه های 
نظامی می كند دولت های سوئد و نروژ به نسبت، 
خدمات غیرنظامی بیشتری ارائه می كنند. تفاوت 
آمریکا با نروژ و سوئد، توجیه كننده »اپلیکیشن 
اعالم روزانه قیمت« نیس��ت. اما تورم قیمتها، 
پیامد یك بیماری است  كه علتش در ترازنامه 
بانك هاست و باید دانست ابالغ قیمت مصوب، 
صرفا دس��تکاری عارضه  است نه عالج بیماری. 
اگر قیمت ها نسبت به قدرت خرید مردم عادالنه 
نیس��ت، باز راهش تعیین دولتی قیمت نیست. 
بلکه راهش كاهش بیکاری است كه فقط با رشد 
بخش خصوصی رخ می ده��د. كاركرد قیمت، 
آدرس دادن به تولیدكننده و مصرف كننده است 
و  مداخله دولت در قیمت، با مختل كردن این 
كاركرد، به ركود و اسراف منجر می شود. توجه 
داشته باشیم »تصویب نرخ دولتی« از یك طرف،  
سبب كاهش تولید، و كاهش تولید سبب افزایش 
بیکاری، و افزایش بیکاری سبب كاهش سطح 
دستمزدها می ش��ود و از طرف دیگر »تصویب 
ن��رخ دولتی« باعث جیره بن��دی، و جیره بندی 

باعث توزیع رانت بین خواص است. 

اقتصاد ایران متاسفانه  به شوروی سابق برنگردیم
تاب آور نیست

نتایج به دس��ت آمده از پژوهش نهادهای 
معتبر جهانی نش��ان می ده��د اقتصاد ایران 
در برابر ش��وک های خارجی و یا شوک های 
سرچشمه گرفته از مناسبات داخلی تاب آوری 
كمی دارد و در میان بدترین كشورها از نظر 

شاخص تاب آوری جهانی قرار دارد.
ش��اخص ت��اب آوری جهان��ی یک��ی از 
ش��اخص هایی اس��ت كه می تواند در جهت 
تصمیم گیری های شركت ها به لحاظ ارزیابی 
تاب آوری محیط كس��ب وكار، میزان ریسك 
كشورها و مخاطرات موجود در آنها موثر باشد. 
در آخرین گزارش شاخص تاب آوری جهانی 
در سال ۲۰۱9، نروژ توانسته بهترین جایگاه را 
در میان۱3۰ كشور مورد بررسی كسب كند. 
در ای��ن بین ایران ب��ا رتبه ۱۲۰، جزء یکی از 
كشورهای با میزان تاب آوری پایین قرار گرفته 
است. ایران در شاخص تاب آوری جهانی رتبه 
۱۲۰ از میان ۱3۰  كشور را كسب كرده و امتیاز 
آن نیز ۱8.4 بوده است.  این درحالی است كه 
جایگاه پاكستان در این شاخص ۱۱8 و تقریبا 
به ایران نزدیك بوده است. اما كشورهای عربی 
از جمله قطر، آم��ارات متحده عربی و عمان 
 به ترتیب رتبه های ۲6 و 33 و ۱۵ را كس��ب 
كرده اند كه نشان دهنده تاب آوری بیشتر آنها 
است. در میان سه سطح تشکیل دهنده شاخص 
تاب آوری جهانی، ایران در زنجیره تأمین امتیاز 
باالتری را نسبت به سایر سطوح كسب كرده 
است. امتیاز ایران در سه سطح اقتصاد، كیفیت 
ریسك و زنجیره تأمین به ترتیب امتیازهای 
۲۱.8 ، 6.۷ و  3۲ را كسب كرده كه كمترین 
امتیاز مربوط به كیفیت ریسك است. قطر در 
سطح اقتصاد امتیاز كامل ۱۰۰ را كسب كرده 
و آمارات متحده و عمان نیز به لحاظ وضعیت 
اقتصاد امتیاز باالتری را نسبت به سایر سطوح 
به دست آورده اند. در ۵ سال اخیر، روند امتیازی 
ایران تا سال ۲۰۱8 افزایشی و رو به بهبود بوده 
ولی در سال ۲۰۱9 امتیاز به كمترین رقم طی 

۵ سال گذشته تنزل كرده است. 

آیا ایران از نظر داش��تن ش��مار بندر نس��بت 
به همس��ایه های خود چیزی كم دارد؟ نگاهی 
به جغرافیای ایران و ش��مار بندره��ای ایران و 
ظرفیت هایی كه می توانند داشته باشند نشان 
می دهد این طور نیس��ت و ایران از نظر داشتن 
بندر چیزی از همسایه ها كم ندارد، اما دو نکته را 

باید درمعادالت گنجاند.
نکته اول این است كه ایران در توسعه بندرهای 
خود س��رمایه گذاری ناكافی را دردهه های اخیر 
تجرب��ه كرده و بندرهای ایران از نظر تجهیزات 
و تکنولوژی روزآمد درسطح باالیی قرار ندارند. 
نکته دوم این است كه مجادله پایان ناپذیر ایران و 
آمریکا موجب شده است استفاده از بندرهای ایران 
به مرور در شرایط بی رونقی مستمر قرار گیرد .

بن��در آكتائو، از بنادر مهم دریای خزر و محل 
اتصال كریدورهای ش��رقی- غربی و ش��مالی- 
جنوبی اس��ت.  مس��یرهای منتهی ب��ه دریای 
مدیترانه، باكو و ایران از مسیرهای اصلی انتقال 
بار این بندر به شمار می آیند. از بین مسیرهای 
اصلی بندر آكتائو، مس��یر مرتبط با ایران از نظر 
اقتصادی و صرفه جویی در زمان، بهترین مسیر 
به  ش��مار می آید، با وجود این، عدم كاربس��ت 
دیپلماسی اقتصادی فعال در ارتباط با كشورهای 

آسیای مركزی از یك سو و مسأله تحریم ها علیه 
ای��ران و فش��ارهای آمریکا بر این كش��ورها در 
راستای محدود نگه داشتن همکاری با ایران از 
س��وی دیگر، باعث عدم بهره مندی ایران از این 
ظرفیت های بالقوه ژئوپلیتیکی ش��ده است. در 
ش��رایط كنونی در ارتباط با این بندر، مواردی 
مانند جلب نظر قزاقستان برای همکاری مشترک 
در توسعه مسیرهای ریلی، همکاری مشترک در 
توسعه مس��یرهای هوایی، تقویت نقش آفرینی 
ایران در جاده ابریش��م، تقویت مسیری جدید 
برای تجارت با چین و گسترش همکاری اقتصادی 
ایران با كشورهای منطقه و به خصوص با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا از فرصت های مرتبط با توسعه 

بندر آكتائو برای ایران است.

آکتائو باالتر از بندر انزلی و بندر نوشهر

خرداد 1398
د    وره جد    ید    
شماره 124
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ای��ران كش��وری دارای موقعیت منحصر به 
فرد جغرافیایی، منابع انرژی و معدنی فراوان، 
نقطه اتصال شرق و غرب، نقطه اتصال تجارت 
دریایی به خشکی، دارای موقعیت حمل ونقل 
خشکی به واس��طه راه ابریشم و مهمتر از آن 
م��کان گلوگاهی ژئوپلتیك امنیت برای غرب 
و ش��رق در دوران جدید است، كه سقوط آن 
خفگی ژئواستراتژیکی برای قدرت های رو به 
رشد آسیایی است، و در نقطه مقابل حفظ آن 
در محور ش��رقی چالش امنیتی را برای غرب 

به دنبال خواهد داشت.
یک��ی از ای��ن قدرت ه��ای جهان��ی ایاالت 
متحده اس��ت. این كشور ایران را تحت فشار 
ژئواستراتژیك قرار داده است. اما ایران به دلیل 
ع��دم قدرتی كه برد جهان��ی و تعیین كننده 
داش��ته باش��د نمی تواند از مناف��ع ملی خود 
در براب��ر ایاالت متحده دفاع كند، و چون در 
استراتژی كشورهای طرفدار جهان چند قطبی 
قرار دارد به میدان رقابت تبدیل ش��ده است. 
در بحث مسائل هسته ای و فعالیت های ایران 
در منطق��ه، اصوال ایاالت متحده تهدید ایران 
را احس��اس می كند ولی این تهدیدها برای او 
تاكتیکی اس��ت و تنها برد منطقه ای برای آن 
دارد و اس��تراتژیك نیست. در بعد ایدئولوژی 

نیز ایران محدود به منطقه خود است و خطر 
ایدئولوژیک��ی فراگیر برای آمریکا ندارد، چون 
در واق��ع ایاالت متحده و حاكمیت سیاس��ی 
آن ایدئولوگ نیستند. بنابراین ایران تنها یك 
حوزه سیاسی است كه از لحاظ سیاست های 
استراتژیك جغرافیا محور برای ایاالت متحده 
دارای اهمیت است؛ چون دروازه ی جغرافیایی 
برای شکس��ت مح��ور طرفدار جه��ان چند 
قطبی اس��ت. پس آمریکا به دنبال دستیابی 
به جغرافیای سرزمینی ایران است. به همین 
دلیل بحران های سیاس��ی كه ایاالت متحده 
به عناوی��ن مختلف برای ای��ران ایجاد كرده 
اس��ت در حقیقت پوشش��ی برای رسیدن به 
سیاست های ژئواستراتژیك خود در قبال این 
كشور است. این مسأله خسارات جبران ناپذیر 
بر منافع ملی ایران بخصوص در بعد سیاسی 
و اقتصادی در زمان كنونی وارد كرده است. در 
واقع شکست ایران از ایاالت متحده در نهایت 
شکست طرفدارن جهان چند قطبی را در پی 
خواهد داشت. به همین دالیل اگر كشورهای 
طرفدار جهان چندقطبی خواهان موفقیت در 
این زمینه هستند، به طور حتم باید به نحوی 
خس��ارت های سیاس��ی و اقتص��ادی ایران را 
به صورت یك مکانیزم مشخص جبران كنند. 

کنارآمدن با آمریکا؛ راه تضمین قدرت منطقه ای

نفت ایران در چاله مجادله اصالح طلبان و اصول گرایان
شوربختانه پای شركت های كوه پیکر نفتی 
آمریکایی، اروپایی و ژاپنی كه عالوه برداشتن 
تکنولوژی روزآمد، نیروی انسانی ورزیده به 
نیروی س��رمایه بین المللی نیز دسترسی 
دارند از صنعت نفت ایران بریده شده است.

این داس��تان به ویژه در 8 سال ریاست 
احمدی نژاد برقوه مجریه ش��دیدتر ش��د 
و در همی��ن دوران ب��ود كه صنعت نفت 
عراق از ایران سبقت گرفت و صنعت نفت 
عربس��تان به لحاظ ظرفیت تولید نفت از 
ایران فاصله بعیدی گرفت. در سال ۱393 
كه راه برای گفت وگوهای مشهور به برجام 
هموار ش��د و ب��ه نتیجه رس��ید احتمال 
بازگشت شركت های اروپایی افزایش یافت 
اما مجادالت سیاس��ی درون مرزهای ملی 
این نقطه روش��ن را نیز كور كرد. مؤسسه 
مطالعات انرژی آكس��فورد درسال ۲۰۱۷ 
این مسأله مجادالت سیاسی داخلی میان 
دول��ت روحانی و محافظه كاران را مطالعه 

كرده است. 
به تعبیری، منازعه بین دو جناح، بازتابی 
از منافع مختلف حاصل از تحریم ها و لغو 

تحریم ها، به ترتیب، برای هر یك از این 
طرف ها است. دولت روحانی تحت فشار 
است كه به مردم ایران نشان دهد برجام 
برای كشور سودمند است. به بیان دیگر، 
انتظار می رود با رشد اقتصادی در پی لغو 
تحریم ها، موضع دولت هم تقویت شود. هر 
چند، محافظه كاران و خصوصا شركت ها 
و نهاده��ای وابس��ته از تحریم ها به طرز 
چشم گیری نفع برده اند. موقعیت اقتصادی 
و طبع��اً سیاس��ی آنها در غی��اب رقابت 
خارجی بهتر شده است. انتظار می رود این 
گروه تنها در صورتی با همکاری اقتصادی 
بین المللی حاصل از برجام موافقت كند 
كه موقعیت اقتصادی اش تضعیف نشود. 
از آنجا كه نظام سیاس��ی ایران، اقتدار و 
اختیار عمل دولت را محدود می سازد نزاع 
قدرت بین دو گروه اساسا تمام حوزه های 
سیاس��تی و مخصوص��ا بخ��ش انرژی را 
تحت الشعاع خود قرار می دهد. در اینجا، 
رقابت برای كنترل بخش صنعت و منافع 
اقتصادی رقیب، این نزاع را بیش از پیش 

افزایش می دهند.

 راز پنهان 
در تحریم های ایران

استراتژیس��ت های آمریکایی و البته 
همتای��ان آنه��ا كه ب��ازار جهانی نفت 
را دنب��ال می كنند باوردارن��د یکی از 
هدف های دست كم تا ۱۵ سال آینده 
آمری��کا ف��روش هرچه بیش��تر نفت و 
اس��تیال بربازار جهانی نفت وحتی گاز 
است. این گروه باوردارند یکی از رازهای 
تشدید تحریم های ایران از سوی آمریکا 
بی��رون كردن نفت ای��ران از بازارهای 

جهانی است.
در بع��د عرض��ه هزین��ه تولید نفت 
خام های غیرمتعارف در آمریکا به مدد 
سرمایه گذاری در توسعه تکنولوژی های 
نوی��ن كاهش یافته و همین امر از یك 
طرف افت واردات نفت به این كشور و 
كاهش وابستگی به نفت خام كشورهای 
دیگر را موجب ش��ده و از س��وی دیگر 
پیامده��ای مثبت و منفی سیاس��ی و 
ژئوپلیتیکی متع��ددی را نیز به همراه 

داشته است.
 توسعه جغرافیای تقاضا نیز تا حدودی 
اس��تفاده سیاس��ی از اهرم نفت برای 
فش��ار ب��ر تولیدكنن��دگان عمده نفت 
را تعدیل ك��رده اس��ت. هرچند تأثیر 
منفی تحریم ها بر صنعت نفت و تولید 
و ص��ادرات آن غیرقابل انکار اس��ت و 
نه تنها امنیت انرژی كشور تحت تحریم 
و مصرف كنندگان آن را تحت تأثیر قرار 
می دهد بلک��ه در نهایت ثبات و توازن 
ب��ازار نفت را بر هم زده و امنیت انرژی 
جه��ان را نیز تهدید می كند. به همین 
دلیل به نظر می رسد باید برای محدود 
كردن ابزارهایی مثل تحریم اقتصادی 
به ویژه در مورد كاالی استراتژیکی مثل 
نفت اجماع جهانی صورت گیرد. چون 
پیامد های منفی آن از س��طح كش��ور 
م��ورد تحریم فراتر رفته و ابعاد جهانی 

را دربرمی گیرد.



رشد تولیدات محرمانه 
نهاد پژوهشی مجلس

روزگار سیاس��ت و اقتصاد درایران به نظر 
می رس��د ه��ر روز كه س��پری می ش��ود به 
سوی ناروشنی بیشتر حركت می كند. یکی 
از نش��انه های ای��ن وضعیت را می ت��وان در 
پنهان سازی آمارهای رسمی از سوی نهادهای 
مختل��ف تولید آمار یا آهس��ته ش��دن روند 

پژوهش ها دانست.
یکی دیگر از نشانه ها این است كه تولیدات 
نهادهای پژوهشی نیز مهر و آرم محرمانه خورده 
و تنها  برای اطالع خواص  منتش��ر می شود. 
نگاه��ی به كارنامه نهادی مثل پژوهش��کده 
پولی و بانکی در چندماه تازه س��پری ش��ده 
 نش��ان می دهد این نهاد پژوهشی كار تازه ای

ارائه نکرده یا اگر كار پژوهش��ی تازه ای انجام 
داده اس��ت به هردلیل نمی خواهد به اطالع 
افکار عمومی برسد. دفاتر مطالعاتی معاونت 
اقتص��ادی وزارت اقتصاد و نیز پژوهش��کده 
مطالع��ات راهب��ردی و همچنین موسس��ه 
پژوهش ه��ای بازرگانی نیز فعالیت هایش��ان 
نس��بت به س��ال های قبل به شدت كاهش 
دارد یا اینکه نتایج و گزارش های پژوهشی را 
به مراكز ویژه می فرستند. مركز پژوهش های 
مجلس اما درمیان نهادهای پژوهشی وضعیتی 
ممتاز داشت و به دلیل اینکه منابع مالی آن 
مس��تقل از نهاد دولت اس��ت و همچنین به 
دلیل اس��تقالل از دولت دست بازتری دارند 
در سال های گذش��ته تولیدات محرمانه اش 
بس��یار كم بوده اس��ت.  اما در ماه های اخیر 
این نهاد پژوهشی نیز لباس احتیاط پوشیده 
است و تولیدات محرمانه خود را افزایش داده 
اس��ت. بر اساس اطالعات  درج شده بر روی 
وب س��ایت این نهاد  مدیران این مركز از روز 
 اول خرداد تا ۷ خرداد اجازه انتش��ار عناوین
6 گزاش را داده اند. از 6 گزارش كه عناوین آنها 
اجازه انتشار پیدا كرده است، 4 عنوان آن اما 
اجازه انتشار متن گزارش را به دست نیاورده اند 
و با این عنوان »صرفا جهت اطالع نمایندگان«  
نام گزارش ها منتشر شده است. نام  تازه ترین 
گزارش محرمانه  »درباره تحریم های اقتصادی 
بسته تحلیلی ۱۱« است كه به نظر می رسد این 
سلسله گزارش های محرمانه از مدت ها پیش 
تهیه می ش��ود. »بررسی مواضع اروپا در برابر 
كاه��ش تعهدات برجامی ایران« و همچنین 
»تحلیل محتوای اظهارات و مواضع ضد ایرانی 
مایك پمپئو« دوگزارش محرمانه دیگر هستند 
كه دراین سایت به نام آنها اشاره شده است. 

حسین عبده تبریزی یك كارگزار اقتصادی و مشاور 
سرمایه گذاری است كه بنا به قول خودش كه البته با 
تأیید ومشاهدات دیگران مواجه است نزدیك به ۱۰۰۰ 
شركت درایران تاس��یس كرده است. وی بنیانگذار 
نخستین بانك خصوصی درایران نیز به حساب می آید 
و در سال هایی رئیس سازمان بورس بوده است در در 
دولت حسن روحانی نیز مشاور وزیرراه مستعفی بود.

عبده تبریزی در سال های اخیر بیشترین وقت خود 
را برای ترویج اندیشه و عمل اقتصاد آزاد گذاشته است 
و البته شركت خود را نیز اداره می كند. وی به تازگی در 
مراسم افطاری یك بنگاه به نام اقتصاد بیدار سخنرانی 
كرده و  دراین سخنرانی برخالف همیشه كه به هرحال 
تمركز خود را برروی یك بازار می گذاشت سخنانش 
را با چاش��نی اقتصاد سیاسی ارائه كرده است. عبده 
تبریزی در این س��خنرانی نکات قابل تاملی را بیان 
كرده اس��ت. به طور مثال او هشدار می دهد احتمال 
دارد در بستر این وضعیت اقتصادی تاسف بار اقتصادی 
پوپولیسم چپ سر برآورد. وی درجایی از سخنانش به 
تعارض و تعامل با جهان اشاره می كند و اینکه برخی 

از این وضعیت منافع دارند. 
وی گفته است: این اتفاق نظر االن وجود دارد  كه 
سال جاری س��ال خوبی برای اقتصاد ایران نخواهد 
ب��ود. با همه ناامیدی و مش��کالت، دی��ر یا زود باید 
از این وضعیت خارج ش��ویم. باید جواب این س��ؤال 
را بدهی��م كه چرا دولت ه��ای ما فاقد نظریه باثبات 
اقتصادی هستند و چرا اندیشه های ناصحیح و مضر 
برای اقتصاد، مرتبا بازتولید می شوند.  وضعیت فعلی 
اقتصاد ایران ش��باهت زیادی با سال ۱39۱ دارد. در 
آن س��ال، اقتصاد كشور چشم اندازی شبیه وضعیت 
امروز داش��ت و س��ایه نااطمینانی، نات��رازی و عدم  
قطعیت بر اقتصاد كشور سنگینی می كرد. در نتیجه 
سرمایه گذاری و تولید مختل شده و رشد اقتصادی 
روند نزولی در پیش گرفته بود. چطور ش��د كه به 

وضع نگران كننده فعلی رسیدیم؟ 
س��ال ۱398، س��ال رك��ود تورمی 
اس��ت؛ پرس��ش آن اس��ت كه سال 

خوبی نیس��ت، اما آیا چش��م انداز 
مثبتی داریم ی��ا نه؟ نکته مهم 
این اس��ت كه بپرسیم شرایط 
سال 98 چه اندازه ماندگاری 
دارد؟ یعنی این شرایطی كه 
از آن به عنوان ركود تورمی یاد 

می كنیم مختص سال 98 است 
یا ممکن است پس از آن هم ادامه 

پیدا كند؟   دالیل وضعیت جاری: نخست 
ساختار اقتصاد است كه باید رقابتی شود 

و بستری برای ایجاد انگیزه و خالقیت 
فراهم ش��ود؛ افزایش بهره وری در 
داخل كشور جذب سرمایه داخلی 
و خارجی و تعامل مناسب با دنیا. 

بدون تعامل مناسب با جهان نمی توان ساختارها را 
به درستی و در جهت افزایش كارایی اصالح كرد. اگر 
ساختار درونی درست بود، عوامل بیرونی تا این اندازه 
نمی توانست اثرگذار باشد. بر این اساس می گویند باید 
اصالح س��اختار را در دستور كار قرار دهیم و الجرم 
باید اصالح روابط بین المللی را در اولویت قرار دهیم.   
نهاد دولت باید فکری اساس��ی برای اصالح ساختار 
اقتصاد داشته باش��د، چراكه اقتصاد به شدت درگیر 
مس��ائل سیاسی و ایدئولوژیك شده و توان جامعه با 
س��رعت زیاد رو به تحلیل می رود و تاب آوری اش در 
برابر فشارها و تنگناها كاهش می یابد. خالصه این كه در 
تنگنای شدید فعلی، سایه سیاست بیش از هر زمانی 
روی سر اقتصاد سنگینی می كند. دولت خالف آنچه 
به زبان می گفت، نظریه اقتصادی مشخصی نداشت 
و تصمیماتش در ح��وزه اقتصاد تابع روزمرگی بود؛ 
البت��ه، دولت اعالم می كرد كه طرف��دار اقتصاد آزاد 
رقابتی اس��ت، اما در عمل مس��یر دیگری می رفت. 
دولت آقای روحانی كامال تسلیم شرایط سیاسی روز 
شد و به جای پرداختن به توصیه های علمی، درگیر 

بسته های حمایتی شد.   
هرچه با گذشت زمان ناترازی ها بزرگتر می شوند، 
س��طح دعواهای سیاس��ی هم بلندتر می شود. عدم  
تعادل های اقتصاد كالن در واقع حاصل تعادل هایی 
در اقتصاد سیاسی است؛ تعادل هایی كه قدرت سیاسی 

برندگان آنها از بازندگان شان بیشتر است.

ظهور پوپولیسم چپ در ایران
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پس از گذشت یك سال از خروج ایاالت متحده آمریکا 
از توافق هسته اي، برجام به گفته بسیاري از تحلیلگران و 
ناظران به شرایط اضطراري رسیده است. هر چند در طول 
این مدت و به موازات تشدید تحریم هاي آمریکا علیه ایران، 
سایر شركاي این توافق بین المللي از لزوم حفظ و ادامه 
برجام سخن گفته و اهمیت آن را براي امنیت جهاني مورد 
تاكید قرار مي دهند، اما سازوكارهاي همکاري در چارچوب 
آن به واسطه خروج یکجانبه آمریکا و دستان بسته طرفین 
برجام براي حمایت از آن در مقابل تحریم هاي واشنگتن 

نس��بت به هر زمان دیگري كارایي خود را از دست داده 
اس��ت. در این میان سه كشور اروپایي آلمان، انگلستان 
و فرانس��ه با وجود آنکه نس��بت به ادام��ه برجام تاكید 
داشته و آن را امري ضروري براي جامعه جهاني قلمداد 
مي كنن��د و همچنین معتقدند كه ایران باید از منافع و 
مزایاي حاصل از توافق هسته اي بهره مند شود، تاكنون 
نتوانسته اند به تعهدات خود ذیل توافق هسته اي پایبند 
باشند. در همین راستا، تاسیس بانك سرمایه گذاري در 
لوكزامبورگ و راه اندازي سازوكار مالي اینستکس از جمله 
مهم ترین اقدامات اروپا براي بهره مندي ایران از مزایاي 
برجام است؛ امري كه به گفته مقامات تهران به هیچ عنوان 
كافي نبوده است.مقامات ایراني همچنین تصریح مي كنند 
كه عالوه بر آنکه زمان چنداني براي اقدامات عملي اروپا 
باقي نمانده، سه قدرت بزرگ این قاره نشان داده اند كه 
حاضر به پرداخت هزینه براي نجات برجام نیستند. در 

این میان برخي كارشناسان معتقدند كه هر چند اروپا به 
واسطه چندجانبه گرایي، برجام را عالوه بر مسائل امنیتي، 
جزئي از اصول حیثیتي خود تلقي مي كند، اما همزمان 
با اراده خود براي حفظ و نجات برجام، توانایي مقابله با 
اقدامات آمریکا را ندارد. در مقابل برخي دیگر از تحلیلگران 
با اشاره به پیوندهاي عمیق سیاسي، اقتصادي و فرهنگي 
میان آمریکا و اروپا، تاكید دارند كه این دو بلوک قدرت 
در مسائل كالن بین المللي با یکدیگر هم راستا و داراي 
منافع مشترک هستند و به هیچ عنوان برجام را وسیله اي 
براي تعمیق شکاف میان اروپا و آمریکا قرار نخواهند داد. 
در همین رابطه در پرونده پیش رو س��عي كرده ایم طي 
گفت وگو با كارشناسان و اساتید دانشگاه، اوال دورنماي 
توافق هسته اي را مورد تحلیل قرار داده و در وجه دوم به 
نقش و اهمیت اروپا براي ادامه همکاري ها با ایران ذیل 

توافق هسته اي بپردازیم.

محمد    رضا ستاری
عضو هیأت تحریریه

برجام و اروپاي ناتوان
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پرفسور سعید محمودي استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم در گفت وگو با »نامه اتاق بازرگاني« مطرح کرد

اروپا ابزار الزم براي مقابله با آمريکا را در اختیار ندارد
آقاي پرفسور محمودي، با تشکر 
از وقت�ي که اختص�اص دادید، براي 
س�وال اول، بس�یاري از تحلیلگران 
معتقدن�د با توجه به خ�روج ایاالت 
متح�ده آمری�کا از برج�ام، تواف�ق 
هس�ته اي به پایان راه خود رس�یده 
اس�ت. این امر در کلید واژه مقامات 
ایراني مبني بر برجام در کما، یا برجام 
در ش�رایط اضطراري مستتر است. 
ارزیابي کلي شما از توافق هسته اي 
و شرایط پیش روي آن چیست؟ آیا ما 

باید در انتظار خاتمه برجام باشیم؟
ب��ه اعتقاد من اهمی��ت دارد كه به یاد 
داشته باش��یم، برجام یك سند سیاسي 
مهم و نش��ان دهنده اراده سیاس��ي قوي 
كش��ورهایي اس��ت كه آن را پذیرفته اند. 
بنابراین نباید مثل یك س��ند حقوقي به 
آن نگاه و انتظارات یك س��ند حقوقي را 
از برجام داش��ت. دلیل ب��ه وجود آمدن 
توافق هسته اي، اراده سیاسي قوي تمام 
طرفین بود كه در شرایط سیاسي خاصي 
تنظیم شد. به خصوص در ایران و آمریکا 
دولت هایي بر سركار بودند كه تمایل براي 
به نتیجه رسیدن یك توافق در میان آنها 

وجود داشت.
البته با توجه به اینکه مهم ترین عضو 
این پیمان سیاس��ي یعني آمریکا خود 
را كنار كش��یده اس��ت، به طور طبیعي 
ضربه اي جدي بر پیکره برجام وارد شده 
و شرایط به طور كلي با چهار سال پیش 
از منظر سیاسي تفاوت پیدا كرده است. 
به همی��ن دلیل انتظار خاتمه برجام به 
اراده سیاسي طرفین باقیمانده در برجام 
مربوط اس��ت؛ به خصوص اراده سیاسي 
در ایران. در چنی��ن وضعیتي باید دید 
شرایط چه چیزي را دیکته مي كند. در 
همین راس��تا، به دلی��ل آنکه دورنماي 
آساني متصور نیست، پیش بیني شرایط 
نیز دش��وار است. لذا در این وضعیت 
ادامه برجام توس��ط ایران مشکالت 
زیادي را در پي خواهد داش��ت؛ به 
خصوص اگر همانطور كه مي بینیم 
اروپا نخواهد یا نتواند به تعهدات 

خود عمل كند. 

پرفس�ور سعید محمودي اس�تاد حقوق بین الملل و رئیس سابق دانشکده 
حقوق دانش�گاه اس�تکلهم س�وئد اس�ت. ایش�ان در گفت وگوي پیش رو 
ضمن اشاره به اهمیت توافق هسته اي به عنوان یک سند مهم بین المللي، 
دش�واري هاي کنوني ایجاد شده در مس�یر اجراي کامل آن را برشمرده و 
معتقد اس�ت: هر چند اروپا به طور یکپارچه خواهان ادامه برجام است، اما 
اروپایي ها نه تنها در برجام، بلکه در مورد بس�یاري از مس�ائل عمال نشان 
داده ان�د که از امکانات بس�یار محدودي برخوردارند. ب�ه همین دلیل این 
امیدواري در شرایط کنوني وجود ندارد که کشورهایي اروپایي بخواهند به 
خاطر ایران، برجام و خاورمیانه با آمریکا در افتاده و قصد تنبیه کردن این 

کشور را داشته باشند.
پرفس�ور محم�ودي همچنین در ادام�ه با بیان اینکه به نظر نمي رس�د در 
شرایط فعلي ایران قادر باشد از اختالفات میان اروپا و آمریکا به نفع خود 
بهره ب�رداري کن�د، تصریح مي کند: تجربه یک س�ال اخیر نش�ان داده که 
س�ازوکار مالي اینس�تکس تقریبا هیچ حاصلي را در بر نخواهد داشت و از 
آنجا که مشکل ایران تنها غذا و دارو نیست، مدیریت خصوصي شرکت هاي 
اروپایي حاضر به همکاري با این مکانیسم نخواهند شد. از سوي دیگر هر 
چند مش�کل ایجاد ش�ده میان اروپا و آمریکا صرفا به دلیل حضور دونالد 
ترامپ در کاخ سفید به عنوان رئیس جمهوري نامتعارف است، اما صرف نظر 
از این اختالفات جاري، اروپا و آمریکا داراي منافعي مشترك بوده و در دراز 

مدت در یک جبهه قرار دارند.
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 همزمان با خروج یکجانبه آمریکا 
از توافق هسته اي، اروپا به خصوص سه 
کشور فرانسه، انگلستان و آلمان اعالم 
کردن�د که با تمام توان در جهت حفظ 
برجام تالش خواهند کرد، اما در طول 
یک س�ال گذش�ته ایران بارها و بارها 
تذکر داده که اقدامات اروپا کافي نبوده 
و ای�ران زمان چنداني به آنها نخواهد 
داد. برجام از منظر اروپا چگونه تلقي 
می ش�ود و آنها در نهایت با این توافق 

چه کار خواهند کرد؟
در مورد تلق��ي اروپا از برجام باید گفت: 
اروپ��ا به طور یکپارچه خواهان ادامه برجام 
اس��ت ولي این به دلیل دلس��وزي به حال 
ای��ران و اهمی��ت دادن به خواس��ته هاي 
آمریکا نیس��ت؛ بلکه به این دلیل است كه 
سیاستمداران اروپایي چه قبل و چه امروز 
سیاستمداراني با تجربه و انسان هایي عاقل 
هس��تند و اهمیت این س��ند براي آنها به 
خوبي روشن است. آنها مي دانند این سند 
از نظ��ر امنیتي چه در منطقه خاورمیانه و 
چ��ه براي امنیت اروپ��ا و چه براي مصالح 
بین المللي س��ندي بس��یار مهم و توفیقي 
بزرگ است. به نظر من آنها از نظر سیاسي 
خواهان آن هس��تند كه این سند به قوت 
خود باقي بماند، ولي اینکه در نهایت با این 
س��ند چه مي كنند به امکانات آنها بستگي 
دارد. همان ط��ور كه مي بینی��م نه تنها در 
سند برجام بلکه در مورد بسیاري از مسائل 
مرب��وط به آمریکا، اروپا عمال نش��ان داده 
امکاناتي بسیار محدودي دارد. به نظر من 
خواسته سیاسي بسیار قوي آنها این است 
ك��ه برجام در همی��ن حالت به جاي خود 
بمان��د و ایران به تعهدات خود ادامه دهد؛ 
ولي امکانات انج��ام كاري بیش از آنچه تا 
امروز انجام ش��ده در اروپا موجود نبوده و 
محدود است. به همین دلیل خود اروپایي ها 
نیز از این وضعیت كالفه و ناراضي هستند.
 م�ا از س�وي برخي کارشناس�ان 
واژگان�ي همچون اروپاي ک�م توان و 
اروپ�اي نات�وان را در طول یک س�ال 
گذش�ته به ک�رات ش�نیده ایم. آیا در 
واقع اروپا اراده حفظ برجام را داش�ته 
اما توان آن را در قبال اقدامات آمریکا 
ن�دارد ی�ا اینک�ه تمایلي به تش�دید 
واگرایي با واش�نگتن به واسطه برجام 

و ایران ندارد؟
اینکه كارشناسان اروپا را كم توان و ناتوان 

مي دانند برداشتي درست است. مسأله این 
اس��ت كه اروپا به این نتیجه رسیده است 
كه ابزار الزم براي مقابله با آمریکا را ندارد 
و اگ��ر با رئیس جمهوري كه از همه جهت 
غیرمتعارف است مواجه شوند در حقیقت 
جز تسلیم و دلخوري راه دیگري ندارند. به 
همین دلیل متاس��فانه من امیدوار نیستم 
كه اروپاییان به خاطر برجام، ایران، امنیت 
اروپ��ا و خاورمیانه با وجود اینکه همه چیز 
را از این دی��دگاه مي بینند، بتوانند روابط 
خ��ود را با ایاالت متحده به خطر بیندازند 
یا با آمریکا در افتاده و بخواهند این كشور 

را تنبیه كنند.
اروپایي ها به دلیل ساختار و امکان قانوني 
اتحادیه اروپا، مي توانند به دلیل فشارهایي 

كه تحریم هاي ثانوی��ه آمریکا به آنها وارد 
كرده است به محاكم بین المللي رجوع كرده 
و از ایاالت متحده آمریکا شکایت كنند، اما 
تاكنون این كار انجام نشده است. البته اروپا 
مي داند این كار بي فایده اس��ت و حتي اگر 
دادگاه آمریکا را محکوم كند، ایاالت متحده 
ب��ه راي آن اهمیتي نخواهد داد. به همین 
دلیل اس��ت كه اروپایي ها مانند بسیاري از 
كشورها در وضعیت دشواري قرار گرفته اند. 
پاسخ كوتاه سوال شما این است كه اتحادیه 
اروپ��ا به خاطر ایران ب��ا آمریکا در نخواهد 
افتاد. بنابراین مجبور به تحمل بوده و خفت، 
كم كاري و ناتواني خود را مي پذیرد. در این 

میان احتماال اروپا براي ترمیم وضعیت خود 
در برابر آمریکا برنامه اي درازمدت در پیش 
خواهن��د گرفت. اگر درگیري ایجاد ش��ده 
حاصلي داشته باشد این است كه هم چین، 
هم اروپا و هم هند درازمدت فکر خواهند 
ك��رد تا در آینده آمریکا نتواند فش��اري بر 

آنها وارد بیاورد.
 ما در خصوص اقدامات اروپا در طول 
یک سال گذشته به موضوع اینستکس 
و تاس�یس بان�ک س�رمایه گذاري در 
لوگزامبورك رسیده ایم. همان طور که 
مي دانیم این مکانیسم ویژه مالي قرار 
ب�ود در ابت�دا در قالب SPV و ش�امل 
تمامي ش�رکت هاي اروپایي باشد، اما 
در نهایت به اینس�تکس به چارچوبي 
محدود به غذا و دارو رسیده ایم. اصوال 
اروپایي ها تا چه حد توان یاري رساندن 
به ایران در دور زدن تحریم هاي آمریکا 
را داش�ته و دوم اینک�ه طراح�ي این 
س�ازوکارهاي مالي از نظر مکانیس�م 
حقوقي و نیز اجرایي تا چه حد می تواند 

کارگشا باشد؟
این راهکار مالي پیش��نهاد ش��ده توسط 
اروپا در س��ال گذش��ته و در زماني بود كه 
هنوز س��مبه اروپا قوي ب��ود. اروپایي ها در 
آن زم��ان هنوز فکر مي كردن��د با تهدید، 
مذاك��ره، تحریم ش��ركت هاي آمریکایي و 
ب��ه كار بردن مقرراتي ك��ه در دهه ۱99۰ 
و زم��ان ریاس��ت جمهوري بی��ل كلینتون 
)قوانین مسدودساز( وضع كردند، خواهند 
توانست در مقابل آمریکا ایستادگي كنند. 
در چارچوب زماني آن موقع، هدف جدي 

اروپا نجات برجام بود.
آنها قصد داش��تند، ایران را با این ساز و 
كار قانع كنند تا از برجام خارج نشود؛ ولي 
تجربه یك س��ال اخیر نشان داد تقریبا این 
ساز و كار هیچ حاصلي نخواهد داشت. الزم 
به یادآوري است كه مشکل ایران تنها دارو و 
غذا نبوده و برجام مسائل بسیار گسترده تر 
و امتیازات دیگري براي ایران داشته است. 
حتي اگر این س��ازوكار مالي به صورتي كه 
امروز گفته می ش��ود، فقط براي فروش یا 
تب��ادل تجاري مربوط به غذا و دارو به كار 
بیفتد، از آنجا كه 99 درصد از شركت هاي 
اروپای��ي مدیریت خصوصي دارند و حاضر 
به همکاري با این برنامه نیس��تند، مشکل 
اصلي بر س��ر جاي خ��ود باقي مي ماند. به 
همین دلیل از آنجا ك��ه بازار آمریکا براي 

 اروپا به خاطر برجام
 ایران و خاورمیانه با آمریکا 

در نخواهد افتاد
...

احتماال اروپا براي ترمیم 
وضعیت خود در برابر آمریکا 
برنامه اي دراز مدت در پیش 

خواهد گرفت
...

ایران، امروز در شرایطي نیست 
كه بتواند از شکاف میان آمریکا 

و اروپا سودي ببرد
...

آمریکا و اروپا در مسائل كالن 
یکسو هستند و مشکل ایجاد 
شده به دلیل وضع استثنایي 

دونالد ترامپ است
...

در مورد مسأله ایران شکافي جدي 
بین كشورهاي اروپایي وجود ندارد



شركت هاي اروپایي سود بیشتري دارد، آنها 
از خیر فروش دارو، مواد غذایي و كشاورزي 
به ایران خواهند گذش��ت تا از تهدیدات و 
تحریم ه��اي احتمالي آمریکا به بهانه دیگر 

دور باشند.
 برخ�ي تحلیلگ�ران معتقدن�د که 
با  رویک�رد چندجانبه گرایان�ه اروپ�ا 
رویک�رد یکجانبه گرایان�ه آمریکا در 
مسائل بین المللي در تضاد قرار دارد. 
اگر این گزاره صحیح باشد، ایران تا چه 
میزان می تواند از شکاف هاي جاري به 

نفع خود استفاده کند؟
م��ن گم��ان نمي كنم ام��روز ای��ران در 
ش��رایطي باش��د كه از تقابل بی��ن اروپا و 
آمریکا س��ودي ببرد. ایران تاكنون س��عي 
خود را در این راس��تا انجام داده است. در 
این میان ما گاه��ي فراموش مي كنیم كه 
از نظر تاریخي، فرهنگي و سیاس��ي اتحاد 
اروپا و آمریکا ناگسس��تني اس��ت. مسأله 
امروز موقت��ي و مربوط ب��ه دونالد ترامپ 
به عن��وان رئیس جمه��وري غیرمتعارف و 

نامتعادل است. 
از سوي دیگر اروپا امروز نه فقط به خاطر 
ایران بلکه به خاطر مسائل مختلفي از ایاالت 
متحده ابراز نارضایتي مي كند، ولي در این 
ش��رایط هم ب��ه هیچ عن��وان در وضعیتي 
نیست كه بخواهند به ایران امتیازي بدهند. 
لذا به ایران فرصتي براي استفاده از تقابل 
بین اروپا و آمریکا داده نخواهد ش��د، زیرا 
در نهای��ت متح��د اصلي آنها در ش��رایط 
رویارویي با روس��یه و چین، ایاالت متحده 
آمریکا خواهد بود. به همین دلیل من گمان 
نمي كنم اینجا فرصتي سیاسي براي ایران 

ایجاد و فراهم شود.
 از س�وي مقاب�ل برخ�ي دیگ�ر از 
ناظران تاکید مي کنند که در مس�ائل 
کالن جهان�ي، آمریکا و اروپا همس�و 
و ه�م نظر هس�تند. ما نمون�ه این امر 
را در همراه�ي اروپایي ها با آمریکا بر 
سر مسائلي همچون پرونده موشکي، 
منطقه اي و حقوق بشري ایران شاهد 
هس�تیم. ارزیابي ش�ما از این موضوع 

چیست؟
من به این موضوع اش��اره كرده ام. قطعا 
این طور اس��ت. آمریکا و اروپا در مس��ائل 
كالن یکسو هس��تند و مشکل ایجاد شده 
به دلیل وضع اس��تثنایي رئیس جمهوري 
آمریکا است. او وضعیتي ایجاد كرده است 

كه هیچ سیاستمدار باتجربه اي نمي داند در 
این شرایط چه باید بکند. ما مي دانیم با یك 
كودک یا یك دیوانه چگونه باید رفتار كرد، 
ولي با ش��خصي كه هر لحظه رفتاري دارد 
و حرف هاي غیرصحیح را به عنوان مسائل 
واقعي مطرح مي كند، توافق در مورد مسائل 
پر اهمیت مشکل است. اما صرف نظر از این 
مسأله اروپا و آمریکا داراي منافع مشترک 
بوده و در درازمدت در یك جبهه قرار دارند.

 ما اکنون ش�اهدیم که آلماني ها با 
فرس�تادن وزیر خارجه خود به ایران 
خواس�تار کاهش تنش هاي جاري در 
منطقه هستند. از سوي دیگر شاهدیم 
که وزیر دفاع بریتانیا تصریح مي کند 
که در صورت ب�روز یک تقابل نظامي 
لندن درکن�ار متحد خود قرار خواهد 
گرف�ت و فرانس�ه نیز تاکی�د مي کند 
ک�ه باید در مورد مس�أله موش�کي و 
منطقه اي ایران مذاکرات مجدد برگزار 
شود. آیا ما شاهد یک شکاف میان سه 
کشور اروپایي در قبال ایران هستیم؟
من فکر نمي كنم در مورد مس��أله ایران 
ش��کافي جدي بی��ن كش��ورهاي اروپایي 

وجود داش��ته باش��د. مس��ائلي ك��ه امروز 
مطرح ش��ده اس��ت از جمله اصرار فرانسه 
بر مسأله موشکي ایران و انتقادات آلمان و 
اینک��ه اگر جنگي در بگیرد انگلیس جانب 
آمریکا را مي گیرد مس��ائلي هستند كه از 
مدت ها پیش وجود داشته است. اگر به یاد 
داشته باشید در برجام فرانسه به تنهایي و 
بیش از آلمان و انگلیس بر برنامه موشکي 
ایران تاكید ك��رده و تا آخرین لحظه ابراز 
نارضایتي مي كرد. در نتیجه شکاف جدیدي 
ایجاد نشده و آنچه آنها را پیوند داده منافع 
مشترک اس��ت. اگر ایران در داخل برجام 
بمان��د امنیت كلي خاورمیانه و از دید آنها 
اسرائیل و امنیت اروپا از نظر مسائل مربوط 
به مهاجرت و مسائل تروریستي و... تامین 
خواهد ش��د. اگر برجام فرو بریزد احتمال 
بسیاري از این موارد می رود و نگراني آنها 

نیز همین موضوع است.
 همان طور که مس�تحضر هستید، 
ایران در 18 اردیبهشت ماه و همزمان 
با س�الگرد خ�روج آمری�کا از توافق 
هس�ته اي بخش�ي از اقدام�ات خ�ود 
ذی�ل برج�ام را متوق�ف ک�رد و طي 
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ضرب االجلي ش�صت روزه براي ورود 
به گام دوم کاستن از تعهدات هسته اي 
به سایر شرکاي برجام به خصوص اروپا 
هش�دار داد. اروپایي ها این موضوع را 
نپذیرفته اند. ش�ما این اقدام ایران را 
چگون�ه ارزیابي مي کنی�د و آیا امکان 
دارد ک�ه ای�ن موض�وع عاملي جهت 
همگرای�ي اروپا با آمری�کا براي ایجاد 

یک اجماع جهاني علیه ایران شود؟
م��ن برخالف نظر بس��یاري عقیده دارم 
برجام سند سیاسي مهمي است و كساني 
ك��ه آن را ب��ه نتیج��ه رس��انده اند و گروه 
مذاكره كنن��دگان ایران��ي و آمریکایي باید 
با افتخار به این س��ند ن��گاه كنند. اگر ما 
ش��رایطي كه این سند در آن مورد مذاكره 
قرار گرفته را در نظر بگیریم، باید گفت كه 
برجام یك سند بین المللي بزرگ است. من 
گاهي مي شنوم كه برخي سوال مي كنند، 
چرا احتمال خروج آمریکا از برجام و عواقب 
و عکس العمل ما در این س��ند دیده نشده 
است؟ باید گفت این موضوع مطرح و حتي 
قابل پیش بیني نبود. اساس این بود كه دو 
گروه عمده سیاسي كه خواست سیاسي آنها 

به نتیجه رس��یدن یك توافق بود با نهایت 
مهارت و تجربه سیاسي سندي را با توجه 
به شرایط آن روز به دست آوردند. این سند 
كامال قابل قبول بود و خواسته هاي هر دو 
طرف را تامین مي كرد. در آن زمان نه ایران 
و نه هیچ كس دیگري پیش بیني نمي كرد، 
شخص نامتعادلي همچون ترامپ نه تنها این 
برنامه و این پرونده را، بلکه همه چیز را در 
دنی��ا بهم بریزد. این دلیلي بر ضعف برجام 
نیست. این مسأله نادر و بي سابقه است كه 
گروه بع��دي بخواهد توافق گروه قبل را از 
بی��ن ببرد. تا به ح��ال در تمام طول تاریخ 
آمریکا یك رئیس جمهوري پیدا نمي كنید 
كه این میزان در مورد رئیس جمهور قبلي 

بدگویي كرده باشد.
در ای��ن میان ای��ران از همه ابزارها براي 
حف��ظ برجام اس��تفاده كرده و نس��بت به 
توافق هس��ته اي پایبند بوده اس��ت. حال 
اگر طبق مواد ۲6 و 36 برجام كه به ایران 
اجازه مي دهد در صورت عدم پایبندي یکي 
از طرفین به تعهدات خود، ایران می تواند از 
نظر حقوقي مقابله به مثل كرده و بخش��ي 
از اقدام��ات خود را متوق��ف كند، مي توان 

گفت كه گام نخست هسته اي ایران در ۱8 
اردیبهشت ماه گذشته اقدامي كامال درست 

بوده و جاي انتقاد ندارد.
اینکه از نظر سیاس��ي چه امکاناتي براي 
ایران وجود دارد باید گفت كه این مس��أله 
الزم است توسط مسئوالن در ایران پاسخ 
داده شود. ایران فعال در داخل برجام است، 
ولي شاید ظرف دو یا سه ماه آینده رفتاري 
كامال جدي تر نش��ان ده��د. اینکه به كجا 
خواهد رسید مربوط به یك تصمیم سیاسي 
اس��ت. اگر ایران از برجام خارج شود اروپا 
و آمریکا یکپارچه خواهند ش��د و احتمال 
برگشت سایر تحریم ها و حتي تحریم هاي 
سازمان ملل نیز وجود دارد. همچنین اگر 
اصل توافق بهم بریزد، ما به شرایط قبل از 
برجام باز خواهیم گشت. مسأله اي كه براي 
ایران وجود دارد این است كه آیا با وضعیت 
موجود بازگشت به این شرایط به نفع ایران 

است یا خیر؟! 
 ش�ما دورنماي وضعی�ت کنوني را 
چگون�ه ارزیاب�ي کرده و چ�ه راهبرد 
و رویک�ردي را براي ای�ران به منظور 
کاس�تن از ب�ار تنش ه�ا و تحریم ه�ا 

پیشنهاد مي کنید؟
به نظر من تصمیم گیرنده هاي ایراني در 
شرایط بس��یار سختي قرار دارند. گزینه ها 
زی��اد نیس��ت و مش��کالت داخل��ي ایران 
فراوان اس��ت. عمدتا مش��کالتي اقتصادي 
وجود دارد كه تبعات دیگري نیز به دنبال 
دارد. همچنین مس��ئوالن مل��زم به اتخاذ 
تصمیماتي كالن هس��تند. در این شرایط 
ماندن در برجام غیرمنطقي است. اگر قرار 
اس��ت نتیجه ماندن در برجام همان باشد 
كه خروج از آن ایجاد مي كند، پس ماندن 
داخل برجام، طبیعتا كار درستي نیست و 
ما را به این نتیجه مي رساند كه فایده ماندن 

در برجام چیست؟! 
خروج از برجام نیز به همین صورت است. 
اگر امروز آب باریکه اي وجود داش��ته باشد، 
خارج شدن از برجام نیز این روزنه را خواهد 
بست و كشور را در شرایط بدتري قرار خواهد 
داد. به همین دلیل امکان پیش بیني در شرایط 
كنوني بسیار دشوار است و من نمي دانم كه 
دول��ت ای��ران ب��راي دور زدن تحریم ها چه 
امکانات و برنامه هایي را تدارک دیده است. در 
نتیجه باید امیدوار باشیم تصمیماتي كه دولت 
ایران اتخاذ مي كند در راس��تاي منافع ملي 
29كشور و با توجه به تمام تبعات موضوع باشد.
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فریدون مجلسي| دیپلمات بازنشسته|
روابط ایران و اروپا طي تاریخ آمیزه اي از دوس��تي 
 و تهدی��د بوده اس��ت. از یك س��و نگاه ها ب��ه اروپا 
به عنوان منطقه اي كه مهد تمدن و مدرنیته و حامل 
جریان هاي فکري و علمي و موجب توس��عه و ترقي 
بش��ري بوده اس��ت، كه مي ت��وان از این ظرفیت ها 
براي عبور از بازدارندگي هاي سنتي و ورود به دنیاي 
مدرن بهره گرفت مطرح است و از طرف دیگر همین 
اروپایي ها با اسم عمران و آبادي، ثروت ملي كشورها را 
طي یکي دو سده اخیر به یغما برده اند.  تركیبي از این 
دو نگاه كماكان بر فضاي آرماني و سیاسي كشورمان 
حاكم اس��ت. دس��ته اي بر این باورند كه مي توان با 
ایجاد ش��کاف میان محور بروكس��ل و واشنگتن از 
توانمندي هاي اقتصادي و تجاري اتحادیه اروپا براي 

عبور از بن بست تحریمي  ترامپ بهره گرفت.
از س��وي مقابل این دیدگاه نیز مطرح اس��ت كه 
اعتمادي به اروپایي ها نیست و قدرت هاي اروپایي در 
مرحله عمل و تعیین كننده برخالف ظاهر گفتارشان 
جانب سیاست هاي آمریکا را علیه ایران خواهد گرفت. 
سیطره یك چنین تلقي و تصوري نسبت به اروپا 
را به خوبي مي توان در نوع اس��تقبال از هایکو ماس 
وزیر امور خارجه آلمان مشاهده كرد. استقبال سرد 
و ت��وام با انتقاد و گالی��ه از همین پیش زمینه هاي 
قوي تاریخي نشات مي گیرد. باور ایران این است كه 
دولت هاي اروپایي حاضر به پذیرش ریسك در برابر 
تحریم هاي آمریکا علیه ایران نیستند. ایران از اروپا 
انتظار دارد كه در برابر سیاست هاي تحریمي آمریکا 
بایستد و به سهم خود در حفظ و نجات برجام كوشا 
باشد. مهم ترین خواسته ایران از اروپا در دو حوزه نفتي 
و مالي است. دو حوزه اي كه مطابق تحریم هاي ثانویه 
آمریکا از آبان ماه سال گذشته، مسدود و موجب شده 

اقتصاد ایران فشار مضاعفي را تجربه كند. اروپایي ها 
مي گویند كه نمي توانند شركت ها را وادار به قبول 

ریسك تهدیدهاي آمریکا كنند.
در همین راستا پاسخ وزیر خارجه آلمان 
به خواسته ایران كامال مشخص بود. اروپا با 
اینکه قلبا و صمیمانه خواستار حفظ برجام 
اس��ت اما قادر به خلق معجزه نیست. 
ماس همچنین با ترتیب دادن سفرش 
به تهران به دنبال ارسال این پیام هم 
بود كه مي توان بر روي گزینه كاهش 
تنش با آمریکا نیز تامل كرد و ش��اید 
با همین استراتژي مي توان فعالیت ها 

را عمق بخش��ید و برجام را نجات داد. 
خصوص��اً اینکه اروپا ب��ه اندازه آمریکا بر 

حمایت از بقاي اسرائیل اصرار دارد.
براي همین سفر هایکو ماس به ایران از دو 

جنبه قابل تحلیل است. نخست اینکه تفاهم هایي 

میان دو كش��ور ایران و آلمان در مرحله اول ایجاد 
شده است كه ماس با حضور در ایران دنبال اجرایي 
ساختن این تفاهمات است. به خصوص اینکه در دنباله 
سفر ماس، آبه نخست وزیر ژاپن نیز راهي ایران شد. 
دنباله دار بودن این س��فرها می تواند از این واقعیت 
حکایت داشته باش��د كه قدرت هاي سوم و چهارم 
اقتص��ادي جهان با حضور در ایران دنبال تس��هیل 
تعامالت اقتصادي و به تبع آن مدیریت تنش میان 

تهران و واشنگتن هستند.
جنبه دوم س��فر هایکو ماس می تواند نه از جنس 
فرصت بلکه از جنس تهدید باش��د. این امر با توجه 
به اولتیماتوم دو ماهه ایران به اروپا بیشتر خودش را 
نشان مي دهد. ماس با ترتیب دادن سفر و گفت وگو 
با مقامات ایراني به نوعي این پیام را با خود داش��ت 
ك��ه نباید انتظاراتي فراواقعي و خارج از توان از اروپا 
داشت. اروپا هر آنچه در توان داشته انجام داده است 
و از این جهت ایران باید مراقب باشد كه رویه افراطي 
در قبال بقاي برجام در پیش نگیرد. هر گونه تخطي 
از برجام مساوي با بازگشت تحریم هاي بین المللي و 

تسهیل كننده امیال ترامپ خواهد بود. 
 بای��د توجه داش��ت ك��ه برجام ش��ش قطعنامه 
ض��د امنیتي و تحریمي ایران را به حالت تعلیق در 
آورد. ای��ران ب��ا برجام توانس��ت از ذیل فصل هفتم 

منشور ملل متحد یعني »تهدید علیه صلح و امنیت 
بین المللي« خارج شود. ایران در شرایطي از ذیل این 
منشور ملل متحد خارج شد كه در دنیا هیچ كشوري 
با دیپلماسي و مذاكره از فصل هفتم خارج نشده بود. 
همه كشورهاي مش��مول فصل هفتم مثل عراق و 
لیبي كارشان جنگ كشید. از این جهت برجام این 
امتیاز و مزیت بزرگ را براي ایران داش��ت كه بدون 
كوچك تری��ن اتفاق نظامي از فض��اي ضد امنیتي 
بین المللي كه آمریکایي ها و برخي بي مباالتي هاي 

داخلي درست كرده بودند؛ خارج شود. 
در كنار این امر، در فضاي بعد از برجام كمپاني هاي 
بزرگ تجاري و صنعت��ي یکي پس از دیگري روانه 
كشور و وارد سرمایه گذاري هاي در حوزه هاي بانکي، 
نفتي و صنعتي كشور شدند. این فضا شوربختانه با 
روي كار آمدن  ترامپ و برخي روي گرداني هاي داخلي 
به كل دگرگون شد و ایران كه مي رفت در اقتصاد و 
تجارت جهاني سهمي واقعي و درخور شأن خود به 
دست آورد؛ با رویکرد ضد برجامي ترامپ فرصت ها را 
از دست داد.گواه تاریخي گویاي این است كه مردم 
ایران خواهان صلح و آرامش و اعتدال و بیزار از نزاع و 
درگیري ها هستند. تنش و التهابات اقتصادي و نظامي 
دلخواه هیچ كس نیست، به خصوص ایران كه دنبال 
توس��عه اقتصادي و صنعتي و اجتماعي است. البته 
در این خصوص باید گفت كه یکي از دالیل شرایط 
امروز كشورمان، چاپلوسي عرب ها است كه با در سایه 
قراردادن مسأله اعراب و اسرائیل و تبدیل آن به مسأله 
ایران و اسرائیل و گذاشتن بار و هزینه انساني و مالي 
مسئولیت اصلي خودش��ان بر دوش ایران، همیشه 
آتش بیار معركه میان ایران و كش��ورهاي غربي هم 
بوده اند. س��عودي ها از هیچ تالشي براي ضربه زدن 
به برجام فروگذار نکردند و امروز سرمست از حضور  
ترامپ در كاخ سفید، دنبال تنش زایي هر چه 
بیشتر در رابطه ایران و آمریکا هستند. باید 
در این ش��رایط مراقب بود و اجازه نداد كه 
فضاي تنش از كنترل خارج شود. اینجاست 
كه هنر سیاستمداران و ابزار دیپلماسي به 
عنوان كم هزینه ترین و كاراترین راه خودش 
را نمای��ان مي كند. وضعیت اقتصادي در 
كشور با اینکه مطلوب نیست اما هنوز امید 
زیادي به بهبود اوضاع اقتصادي كش��ور 
باقي است. ایران قابل قیاس با عراق قبل از 
حمله آمریکا نیست. ظرفیت اقتصادي و 
زیرساخت هاي بزرگي در كشور با همین 
ش��رایط فعلي وجود دارد. مي توان این 
ظرفیت ها را با كمك قدرت هاي شرقي 
مثل هند و چین و اروپایي ها فعال و در 
خدمت مردم قرار داد. سیاس��ت عرصه 

تعامل و سازگاري است. 

مهم ترين خواسته ايران از اروپا 
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ب��ا باال گرفتن تنش و جنگ كالمي میان 
ای��ران و آمریکا طي ماه ه��اي اخیر، نگراني 
از وق��وع ی��ك رویارویي مس��تقیم نظامي 
می��ان دو كش��ور افزایش یاف��ت. اعزام ناو 
لینکلن به منطق��ه و بمب افکن هاي بي ۵۲ 
و تقوی��ت حضور نیروه��اي آمریکا با اضافه 
شدن ۱۵۰۰ نیروي جدید، این استدالل را 
در می��ان برخي ناظران منطقه ایجاد كرده 
ك��ه ترامپ و یاران جنگ طلب اش در حال 
چینش آرایش جنگي در منطقه هس��تند. 
البت��ه در براب��ر این دیدگاه برخ��ي بر این 
باورن��د كه جاي نگراني از رویارویي نظامي 
میان آمریکا و ایران عمده به خاطر روحیات 
شخصیتي ترامپ و همچنین شرایط منطقه 
و حتي جهان نیس��ت. تم��ام افتخار ترامپ 
به این اس��ت كه خ��ود را مذاكره كننده اي 
قهار و حاذق مي داند كه توانایي نشس��تن 
در برابر هر كش��وري را داراس��ت. از سوي 
دیگر ترامپ از جمله شخصیت هاي سیاسي 
اس��ت كه نگاه ساده انگارانه اي به مسائل و 
چالش ه��اي بین الملل��ي دارد. نوع صحبت 
و لحن اش نس��بت به ای��ران گویاي همین 
واقعیت اس��ت. او در اوج تنش ها، از مذاكره 
سخن مي گوید و باور دارد كه طرف مقابلش 
به خواسته اش احترام مي گذارد. براي همین 
در گفت وگوهاي رس��انه اي، به مخاطبانش 
خصوصا اف��کار عمومي آمریکا از بابت عدم 
وق��وع جنگ اطمین��ان مي دهد. وقتي وي 
با س��وال خبرنگاري مواجه شد كه پرسید 
بولتون به دنبال منازعه نظامي است، صراحتا 
گفت كه من بولتون را با اینکه دوست دارم 
و مرد خوبي اس��ت اما اورا مهار مي كنم. به 
هر حال جداي از شخصیت سیاسي ترامپ، 
ب��ا اینکه فضاي سیاس��ي در داخل آمریکا 
بعد از انتشار رس��مي گزارش مولر فعال به 
نفع ترامپ اس��ت، بزرگترین هراس ترامپ 
طي دو سال آینده زمین گیر شدن از ناحیه 
ارتباطش با روسیه بود كه در صورت احراز 
شدن رسمي این ارتباط، امکان استیضاح و 
تعلیق ترامپ فراهم می ش��ود. البته تاكنون 
انتش��ار گزارش مولر ك��ه در آن هیچ گونه 
ارتباط رسمي و جدي میان كمپین ترامپ 

با نهادهاي قدرت در روسیه پیدا نشد؛ خیال 
ترام��پ را از ادامه حضورش در اتاق بیضي 
ش��کل كاخ س��فید راحت كرده است. چه 
اینک��ه اگر در این زمینه وي دچار مش��کل 
مي ش��د دور از انتظار نبود كه ترامپ براي 
خالص��ي از مخمصه خود به س��راغ جعبه 
اب��زارش رفته وگزینه جنگ را براي كنترل 
اوضاع انتخاب كند.از این جهت فشار خاصي 
فع��ال ترام��پ را در داخل صحنه سیاس��ي 
آمریکا آزار نمي دهد. اینجاس��ت كه ترامپ 
ب��ه رویاي بزرگ اش ك��ه دو دوره اي كردن 
ریاست اش است، مي اندیشد و طبیعي است 
كه هر حركتي خالف تبلیغات و شعار هاي 
انتخاباتي اش مساوي با از دست رفتن كلید 
قدرت در كاخ سفید در ۲۰۲۰ است. شعار 
ترامپ همواره آول آمریکا و خروج نظامي از 
خاورمیانه بود. ورود به منطقه با پیامدهاي 
غیرقابل پیش بیني اش توفاني را به پا مي كند 
كه خود ترامپ هم در آن گرفتار می شود. 

بای��د در نظر داش��ت كه ش��رایط منطقه 
هم مس��اعد وقوع یك جنگ نیست. تجربه 
بحران هاي خاورمیان��ه این باور را در میان 
نخبگان سیاسي منطقه به وجود آورده كه 
پیام��د هر گونه ناامني ظهور و قدرت گیري 
جریان ه��اي تکفیري اس��ت. از دل بحران 
سوریه، داعش و النصره زاده شد. سوریه اي 
ك��ه هیچ��گاه تجرب��ه آش��کاري از حضور 
جریان هاي سلفي نداش��ت. جامعه و نظام 
سیاسي در س��وریه، شرایط سکوالر داشت 
و درجه اي قابل قبول از آزادي هاي مذهبي 
و دیني در این جامعه وجود داش��ت. نظام 
سیاسي سوریه با اینکه در دست نظام هاي 
اقتدارگرا قرار داشت، اما مذهب مسلك نبود. 
این جامعه امروز شرایطي را تجربه مي كند 
كه در ذهن بدبین ترین سیاس��تمدار جهان 
هم نمي گذشت كه سوریه تحت حکمراني 
علوي ه��ا به یك چنین ش��رایط و اوضاعي 
برس��د. اوضاع در سایر نقاط خاورمیانه هم 
دلگرم كننده نیست. آینده لیبي، افغانستان، 
یمن و حتي مصر مبهم و نا معلوم اس��ت و 
هر لحظه بیم تشدید منازعات بزرگ می رود. 
حال در نظر گرفته ش��ود ك��ه قدرت هاي 
منطق��ه اي و حت��ي فرامنطق��ه اي ظرفیت 
كنترل و مدیریت بحران در كشورهایي مثل 
سوریه و لیبي را ندارند؛ لذا وقوع یك منازعه 
با كش��وري بزرگ و پر وسعت چون ایران، 
چگونه قابل مهار خواهد بود؟ اینجاست كه 
عقالي سیاس��ي در آمریکا از جمله ژنرائول 

پترائوس فرمانده س��ابق آمریکا در عراق و 
افغانس��تان طي مقاله اي به دولت آمریکا از 
هرگونه ماجراجویي نظامي هشدار مي دهد 
و اظهار مي كند كه جعرافیا، مردم و قدرت 
سیاس��ي ایران قابل قیاس با عراق نیس��ت 
وچنین منازعه اي دامنه اي بس��یار فراتر از 

مرز هاي ایران خواهد داشت. 
در میان قدرت هاي منطقه اي هم درجه اي 
از خردگرایي دیده می شود. نباید نگاه صفر و 
صدي به كشورهاي منطقه حتي عربستان 
داشت. صبحت هاي اخیر عادل الجبیر نشان 
از ای��ن دارد كه قدرت حاكم در عربس��تان 
متوجه پیامده��اي غیرقابل كنترل منازعه 
نظامي در منطقه هست. در منطق رئالیسم، 
بقا مهم ترین و اولویت دارترین هدف است و 
بازیگران براي این منظور دست به هر ابزار 
و رویکردي مي زنند. با همین منطق مي توان 
تش��خیص داد كه قدرت ه��اي منطقه اي با 
وجود سیاس��ت هاي ایذای��ي دنبال منازعه 
نظامي مس��تقیم حتي میان ایران و آمریکا 
نیستند. اما هدف عمده این كشورها ترغیب 
آمریکا به دش��مني بیش��تر با ای��ران براي 
محدود كردن قدرت منطقه اي ایران است. 

 چه بايد كرد؟
س��وال مهمي كه اكنون پیش روي ماست 
اینکه در ش��رایط كنوني چه مس��ئولیتي بر 
دوش دول��ت براي ایمن مان��دن از تهدیدات 
قرار دارد؟ درس��ت است كه شرایط سیاسي 
در آمریکا و منطقه مس��تعد جنگ نیست اما 
این مجوز انفعال و به نظاره نشس��تن نیست. 
تهدی��دات هر چن��د كوچ��ك را باید جدي 
گرفت. از س��وي دیگر باید توجه داش��ت كه 
یك طرف قضیه ما هس��تیم و نوع كنشکري 
 ما در تصمیم گیري و رفتار سیاسي بازیگران 
مقابل مان تاثیرگذار است. نامه رئیس جمهور 
ك��ه در نشس��ت مک��ه قرائت ش��د، اقدامي 
تحسین برانگیز از س��وي دولت بود كه ایران 
فعال منطقه است و دغدغه اي به مراتب باالتر 
از عربستان براي ثبات خاورمیانه دارد. به نظر 
مي رس��د دیپلماسي صبر و انتظار به تنهایي 
متضمن تامین منافع كشور نیست. اینکه به 
امید روزي بنشینیم كه ترامپ دوره اش تمام 
شود چاره ساز نخواهد بود. اساسا ابزار مذاكره 
براي این اس��ت كه سوءتفاهم ها و اختالفات 
حل و فصل شود. نکته اي كه باید بدان توجه 
داشت، مذاكره را نباید با عقب نشیني و كوتاه 

آمدن از مواضع تعبیر كرد.

چه بايد كرد؟

دکتر نیکنام ببري 
پژوهشگر روابط بین الملل
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 از دیدگاه شما در شرایط حاضر مهم ترین 
خواسته ایران از اروپایي ها چیست؟

به طور سنتي ایران و ایراني ها نسبت به روابط 
سیاسي_اقتصادي و اجتماعي-فرهنگي با اروپا 
اشتیاق بیشتري در مقایسه با سایر كشورها مانند 
چین و روسیه و هند ازخود نشان مي دهند. علت 
هم روشن است. از اوایل قرن نوزدهم قدرت هاي 
اروپایي نزدیکترین و پیچیده ترین روابط سیاسي 
و اقتص��ادي را با ایران داش��ته اند. اكثر صنایع و 
ماشین آالت و تکنولوژي هاي مربوطه، خصوصا 
در خودروسازي، صنایع نفت و گاز و صنایع ذوب 
فلزات، اروپایي است و روابط اجتماعي ایراني ها با 
اروپا بیش از سایر مناطق جهان است. در مذاكرات 
برجامي سه كشور مهم اروپایي )فرانسه، انگلستان 
و آلمان( درگیر و از امضا كنندگان سند نهایي آن 
بودند. بعد از اجرایي شدن سند برجام هیات هاي 
بازرگاني، اقتصادي و سرمایه گذاري این سه قدرت 

اروپای��ي و كال اتحادی��ه اروپا به منظور تجارت و 
هم��کاري اقتتصادي در ایران ب��ا هم به رقابت 
پرداختند. ولي هن��وز روابط تجاري و اقتصادي 
شکل نگرفته بود كه با خروج آمریکا از برجام و 
تحریم هاي همه جانبه ایران، شركت هاي بزرگ 
اروپایي ایران را ترک كردند. ایران امیدوار بود كه 
اتحادیه اروپا كه تاكید بر حفظ برجام داشت در 
مقابل آمریکا بایستد و به تعهدات خود در قبال 
برجام عمل كند. سه كشور اروپایي براي دور زدن 
تحریم هاي آمریکا قول دادند كه یك س��ازوكار 
مالي تحت عنوان اینستکس راه اندازي كنند كه 
به صورت ش��ركتي بتواند ارز حاصله از صادرات 
نف��ت و كاالي ای��ران را از طریق یکي از بانك ها 
براي پرداخت به فروشندگان كاال در اروپا كانالیزه 
كند. در واقع به نوعي فروش نفت و كاالهاي ایران 
در مقابل كاالهاي غیرتحریمي اروپایي تضمین و 
مسائل مالي آن حل وفصل گردد. معهذا همین 

حداقل هم با تعلل اروپایي ها روبرو شده و هنوز 
اجرایي نگردیده است. 

خواس��ته ای��ران از اروپا این اس��ت كه س��ند 
بین المللي برجام را اجرایي كند و همان گونه كه 
اروپا انتظار دارد ایران پایبند به تعهدات برجامي 
خود باشد. اروپا هم در مقابل تحریم هاي یکجانبه 
آمریکا بایستد و با ایجاد مکانیسم هاي مالي و پولي 
راه را براي تجارت و سرمایه گذاري شركت هاي 

اروپایي در ایران هموار سازد.
 چ�را اروپایي ها در براب�ر آمریکا توان 
مقاومت و ایس�تادگي را ندارن�د و همواره 
تابع اجبار سیاست هاي واشنگتن هستند؟

پس از پایان جنگ جهاني دوم اروپا مركزیت 
خود را در امور بین المللي خصوصا مالي و اقتصادي 
و قدرت نظامي از دس��ت داد و این مركزیت به 
آمریکا كه از آس��یب هاي جنگ مصون مانده و 
از نظ��ر اقتصادي و مالي و تکنولوژي به رش��د 
بي سابقه اي دست یافته بود انتقال یافت. آمریکا 
با مشاركت مالي در بازسازي اروپاي جنگ زده و 
گسترش چتر دفاعي خود از طریق سازمان ناتو 
بر سر اروپا در مقابل تهدید شوروي كمونیستي، 
سلطه و كنترل خود را بر امور و موسسات مالي 
اروپا و سیس��تم هاي دفاع��ي و امنیتي این قاره 
گس��ترش و تحکیم بخش��ید. بنابراین با وجود 
تش��کیل اتحادیه اروپ��ا و ایجاد همگرایي كامل 
اقتصادي بین كش��ورها با پول واحد، وابستگي 
پر رنگ ش��ركت هاي چند ملیت��ي اروپا و حتي 
ش��ركت هاي متوس��ط این قاره به سیستم هاي 
مالي و اقتصادي آمریکا موجب گردیده كه اروپا 
دست بس��ته از تحریم هاي آمریکا پیروي كند. 
حجم تجارت اتحادیه با آمریکا و تسلط دالر در 
تبادالت مالي بین طرفین و سرمایه گذاري هاي 
كالن متقابل نش��ان از وابستگي یکجانبه اروپا 

در گفت وگو با دکتر علي اصغر زرگر استاد حقوق بین الملل دانشگاه بررسي شد

متغیر آمريکا در روابط ايران و اروپا
تجربه چهل س�اله اخیر گویاي یک واقعیت مهم در روابط ایران و قدرت هاي اروپایي اس�ت. این واقعیت مس�أله 
آمریکا و تاثیرگذاري باالي این کشور در شکل دهي و جهت گیري روابط تهران با بروکسل است. هر وقت اروپایي ها 
تالش داشته اند زمینه اي براي تقویت روابط اقتصادي با ایران ایجاد کنند، شبح نفوذ آمریکا و سیاست هاي ایذایي 
این کشور مانعي بزرگ در شکل گیري روابط مطلوب میان محور تهران و بروکسل شده است. از جمله نمونه هاي 
بزرگ، بن بست توافق سعد آباد در اوایل دهه هشتاد هجري- شمسي و اخیرا توافق برجام است. نگاه اروپایي ها به 
برجام این بود که بعد از گذشت چهار دهه، بتوانند حضوري فعال در صنعت نفت و گاز و بازارهاي ایران پیدا کنند، 
اما این توافق هم با همان مشکل قدیمي مواجه شد. حضور ترامپ در اتاق بیضي شکل کاخ سفید، پایاني بر همه 
خوش بیني ها بود و اروپا را از فرصت حضور در بازارهاي ایران محروم کرد. واقعیت ماجرا این اس�ت که اروپا قلبا 
و باطنا میل به زنده نگه داشتن برجام و انتفاع دو جانبه ایران -اروپا از منافع اقتصادي ناشي از آن دارد، اما نکته 
دراینجاس�ت که محدودیت هاي اروپا در برآورد کردن خواسته هاي ایران باالست. در همین خصوص در گفت وگو 
با دکتر علي اصغر زرگر استاد دانشگاه و تحلیلگر ارشد روابط بین الملل دالیل و عوامل ناتواني اروپایي ها در برابر 

سیاست هاي مداخله جویانه آمریکا و آینده روابط دو قدرت را مورد بررسي قرار داده ایم.
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د    وره جد    ید    
شماره 124
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مهلت ش��صت روز عرصه 
زورآزمایي اروپا براي پایبندي 
به تعه��دات برجامي خود در 
براب��ر فش��ارهاي آمریکا به 
روزه��اي پایاني خود نزدیك 
می شود و ممکن است پس از 
این ضرب االجل ایران مجددا بخشي از تعهدات برجامي خود را بر اساس مفاد 
این توافق به حالت تعلیق درآورد. این درحالي است كه اروپایي ها همانند یك سال 
گذشته از خروج آمریکا از برجام، همچنان در مقام بیان از ضرورت حفظ برجام 
سخن رانده و خود را متعهد به اجراي تعهدات به ویژه در حوزه تبادالت تجاري با 
ایران مي دانند. بارها مقامات فرانسوي و آلماني و رئیس سیاست خارجي اتحادیه 
اروپا بر ضرورت پایبندي ایران به برجام تاكید كرده اند، درحالیکه خود این كشورها 
صرفا یك چارچوب نهادي به نام اینستکس كه هنوز اجرایي نشده است را ایجاد 
كرده اند. نمي توان انتظار داشت ایران پایبند به توافق هسته اي باشد درحالیکه 
دستاورد دندان گیري نصیبش نشده است. چرا كه دولت ایران باید پاسخگوي 
افکار عمومي خود از طریق ارائه دستاوردهاي خود به ویژه در عرصه اقتصادي 
باش��د. در روزهاي اخیر و در واقع در ارتباط با برجام و در هماهنگي با فرانس��ه 
و انگلیس، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان راهي تهران شد. ماس قبل از سفر با 
مایك پامپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار داشته است. رایزني هاي ماس احتماال با 
در نظر داشتن نقطه نظرات شركاي خود صورت گرفته است. ماس با دو رویکرد 
متاثر از ش��ركاي خود وارد تهران شده است. نخست ارائه مشوق اروپا در قالب 

اینستکس و دوم تکرار تهدیدهاي واشنگتن.
آنچه كه اكنون براي ایران مهم است نتایج تالش اروپا براي حفظ برجام 
و اجرایي شدن اینستکس است و نه صرفا تالش هاي آنها. درحالیکه به نظر 
مي رس��د س��فر ماس براي این بوده كه به دولت ایران تفهیم كند كه اروپا 
براي حفظ برجام فقط در حال تالش است. اما به نظر مي رسد اروپا هنوز 
بین حفظ برجام یا حفظ آمریکا نتوانسته است به یك تصمیم درست دست 
یابد. در نتیجه حداقل اقدام آنها در این شرایط تالش براي متوازن نگه داشتن 
خود بین این دو انتخاب است كه باید به عنوان مدیریت تنش به آن اشاره 
داشت. هر كدام از این تصمیمات تبعاتي براي اروپا خواهد داشت. به نظر 
مي رسد در این سفر آنچه كه هدف ماس بوده این است كه نه اروپا بلکه 
ایران دو انتخاب دارد. یا برجام را با وجود فشارهاي آمریکا بپذیرد و تعهدات 
خود را كامل اجرا كند، بدون اینکه اروپا تعهدات خود را اجرا كند یا حاضر 

شود فرآیند مذاكرات مجدد را با آمریکا آغاز كند.
سفرهاي اخیر ترامپ به فرانسه و انگلیس نشان داد كه مقامات این كشورها 
همچنان دنباله رو مواضع آمریکا هستند و در این امید هستند كه ایران با فشار 
بیشتر حاضر شود پاي میزه مذاكره اید. بیانات طرفین در این سفرها حاكي از آن 
است كه آنها یك راهبرد مشترک علیه ایران را دنبال مي كنند، اما به زبان مختلف. 
ترامپ در پاریس از برجام جدید صحبت كرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
نیز به جلوگیري از دستیابي ایران به سالح هسته اي، كاهش فعالیت هاي تهران در 
زمینه موشك هاي بالستیك، مهار فعالیت ها و نفوذ منطقه اي جمهوري اسالمي 
و استقرار صلح در منطقه خاورمیانه به عنوان چهار اولویت مشترک فرانسه و 
آمریکا در مورد ایران اشاره كرد. به عبارتي آن برجام اولي باقي بماند مشروط به 
تالش تهران براي رسیدن به برجام ها بعدي. این مواضع به شدت از سوي دولت 
ایران رد شده است. در سفر اخیر ترامپ به انگلیس مشابه همین مواضع از دو 
طرف بیان شد. از این رو به نظر مي رسد اروپا همچنان به لفاظي در تداوم برجام 

بدون اجراي تعهدات خود ادامه خواهد داد.

به آمریکا دارد. تجربه بعضي از شركت ها و بانك هاي اروپایي كه متحمل 
پرداخت جرایم سنگین به علت عدم رعایت تحریم ها شده اند موجب گردیده 
كه شركت ها و بانك هاي اروپایي كه سهامشان در آمریکا معامله می شود 
هیچ گونه ریسك تعامل با ایران را نپذیرند. بنابراین باستثناي شركت ها و 
بانك هاي كوچك كه روابط اندک اقتصادي و مالي با ایران دارند، اروپا عمال 
در مقابل آمریکا دستش را باال برده و بدنبال بهانه جویي هاي واهي است كه 
عدم انجام تعهداتش در قبال برجام را توجیه كند. استیصال و وابستگي اروپا 
به آمریکا تا انجاست كه اخیرا اتحادیه اروپا همسو با سیاست هاي آمریکا 
منتظر به زانو در آمدن ایران در مقابل تحریم هاي آمریکاست تا از تعهدات 

برجامي اش آبرومندانه آزاد شود.
 جنابعالي چه مکانیسم هایي را براي تقویت روابط ایران و اروپا 

پیشنهاد مي کنید؟
به نظر مي رسد اروپا و خصوصا آلمان، فرانسه و ایتالیا مشتاق روابط 
اقتصادي و تجاري با ایران هس��تند و درصورتیکه مکانیس��م مبادالت 
مالي مربوطه شکل بگیرد شركت هاي كوچك اروپایي كه تحت كنترل 
سیس��تم هاي مالي آمریکایي نیستند مایل به همکاري با ایران باشند. 
لذا ایران مي بایست روي عملیاتي شدن ساز و كار مالي اروپایي تاكید 
و اصرار ورزد. حتي آن گونه كه بعضي دولتمردان اروپایي بي شرمانه آن 
را س��از و كار نفت در مقابل غذا نامیده اند، به نظر من درصورتیکه این 
س��ازو كار مالي اجرایي ش��ود به تدریج می تواند صادرات نفت را در بر 
گرفته و در مقابل كاالهاي 
مورد نیاز وارد شود. بدیهي 
است دستگاه دیپلماسي 
ایران الزم اس��ت فعاالنه 
با دیپلماس��ي عمومي و 
رس��مي به اتحادیه اروپا 
كم��ك كند كه در مقابل 
یك جانبه  سیاس��ت هاي 
آمریکا بایستد و نمایندگان 
اقتصادي ایران شركت هاي 
كوچك و متوسط اروپایي 
را تشویق به سرمایه گذاري 
و تجارت با ایران كنند. كشورهایي مانند سویس و كشورهاي اسکاندیناوي 
تا حدودي مس��تقل تر عمل مي كنند و دیپلماسي ایران باید روي این 

كشورها براي رفع نیازهاي ضروري متمركز شود.
آینده روابط ایران و اروپا را چگونه ارزیابي مي کنید به نظر شما 
در صورت عدم انتخاب ترامپ در انتخابات 2020 امیدي به بازگشت 

اوضاع وجود دارد؟
بین ایران و اروپا تنش سیاسي و امنیتي مانند ایران وآمریکا وجود ندارد. باب 
مذاكرات مسالمت آمیز مفتوح است اگر چه گاهي دو قدرت استعماري گذشته 
یعني فرانسه و انگلیس خارج از قواره روابط حسنه، موضوعات تنش زا را براي 
خوش آیند دشمنان ایران مطرح مي كنند. بنابراین سیاست ایران نسبت به اروپا 
و بالعکس بر اس��اس تعامل مسالمت آمیز خواهد بود ولي ایران با وجود عدم 
تمایل اروپا به اجراي تعهدات برجامي الزم است بر عملیاتي شدن اینستکس 
اصرار ورزد و با یك دیپلماسي ماهرانه اروپا را به این سمت بکشاند. به نظر من 
انتخاب یا عدم انتخاب ترامپ تغییري در موضع آمریکا از نظر تحریم ها نخواهد 
داشت. تنها تغییر در صورت عدم انتخاب ترامپ كاهش تنش هاي منطقه اي 
خواهد بود. در كوتاه مدت سازمان ایجاد شده در خزانه داري آمریکا براي اعمال 
تحریم ها از هم نخواهد پاشید و سیاست هاي آمریکا در منطقه خاورمیانه كه 
مبتني بر حمایت از صهیونیسم، تضعیف ایران و ایران هراسي به منظور فروش 

تسلیحات و تداوم حضور در خلیج فارس است تغییري نخواهد كرد. 

 ابهام در تعهدات اروپا 
و تداوم برجام

دکتر محمدجواد سلطاني
مدرس دانشگاه

انتخاب یا عدم انتخاب ترامپ 
تغییري در موضع آمریکا از نظر 

تحریم ها نخواهد داشت
...

اروپا عمال در مقابل آمریکا 
دستش را باال برده و بدنبال 
بهانه جویي براي توجیه عدم 

پایبندي به تعهداتش است
...

دستگاه دیپلماسي ایران الزم 
است فعاالنه با دیپلماسي عمومي و 

رسمي به اتحادیه اروپا كمك كند



آیا برجام یك سال دیگر را خواهد دید؟ 
سه سال و اندي پیش، ایران و قدرت هاي 
جهاني برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
را در دي م��اه ۱394 رس��ما اجرا كردند. 
برجام، بخش��ي از برنامه هسته اي ایران را 
در ازاي برداش��تن تحریم هاي بین المللي، 
محدود كرد. توافق در ادامه استوار بود – اما 
تنها به طور موقت. در پي خروج آمریکا از 
برجام، عالیم فزآین��ده اي حاكي از اینکه 
 كش��ورهاي امضا كنن��ده برجام خس��ته و 
نا امید از تالش براي جلوگیري از فروپاشي 
آن هستند، وجود دارد. در چنین فضایي، 
بس��یار مهم اس��ت تا امضا كنندهاي این 
توافق به یاد اش��ته باش��ند، چرا برجام با 

ارزش است؟
* برجام حاصل بیش از یك دهه مذاكره 
اس��ت. غرب نگران بود كه توس��عه برنامه 
هس��ته اي ای��ران، می تواند خط��ر بزرگي 
در راس��تاي تکثیر س��الح هسته اي باشد. 
دردسرس��از تر از همه چیز براي اروپا، این 
بود ك��ه امکان حمله نظامي آمریکا، رژیم 
صهیونیس��تي ی��ا هر دو، به ای��ران وجود 
داشت. كشوري با هشتاد میلیون جمعیت. 
بعد از اشغال افغانستان در ۲۰۰۱ و عراق 
در ۲۰۰3، اروپ��ا مي خواس��ت از بي ثباتي 

بیشتر درخاورمیانه پرهیز كند. 
* برج��ام ب��راي هم��ه طرفی��ن داراي 
كاس��تي هایي اس��ت یا به عبارتي ایده آل 
نیس��ت. اما برج��ام متمركز ب��ر مصالحه 
سیاس��ي كه معطوف به نگراني هاي اصلي 
ه��م ایران و ه��م ۱+۵ )آمریکا، فرانس��ه، 
آلمان، انگلیس و روسیه( است. طبق ادعاي 
آمریکا، برجام زماني كه ایران براي ساخت 
بمب هس��ته اي الزم داش��ت، )زمان گریز 
هسته اي( را از س��ه تا چهار ماه به تقریبا 
یك س��ال افزای��ش داد. در عوض ایران از 
تحریم هاي مرتبط با برنامه هس��ته اي كه 
توس��ط سازمان ملل، آمریکا و اروپا اعمال 
شده بود، رها شد. گرچه آمریکا تحریم هاي 
لغو شده بعد از برجام را دوباره بازگرداند، اما 
سازمان ملل و اروپا از بازگرداندن تحریم ها 

از آمریکا پیروي نکردند. 

* در دوران برج��ام، ای��ران 98 درص��د 
اورانیوم غني ش��ده ش��ده خود را از ایران 
خ��ارج كرد، س��طح غني س��ازي اورانیوم 
را ب��ه 3.6۷ درصد كاهش داد؛ دو س��وم 
سانتریفیوژهایش را غیرفعال كرد، پذیرفت 
كه تاسیس��ات غني سازي فردو را به مركز 
تحقیقاتي تبدیل كند، راكتور آب سنگین 
اراک را تغییر ش��کل )كارب��ري( داد، و به 
بازرسان بین المللي دسترسي بیشتر براي 

بازدید از تاسیسات هسته اي خود داد. 
* آژان��س بین الملل��ي ان��رژي اتمي كه 
برجام را زیرنظر دارد، بیشتر از ۱۰ بار طي 
گزارشاتي تایید كه ایران به برجام پایبند 
بوده اس��ت. برخالف خروج آمریکا و عدم 
انجام تعهداتش نسبت به برجام، ایران به 
تعهدات��ش در برجام پایبند مانده اس��ت. 
ترام��پ برخالف اینکه جامع��ه اطالعاتي 
انرژي  آژان��س  نتیجه گیري هاي  آمری��کا 
اتمي بین المللي مبن��ي بر پایبندي ایران 
به برجام، را تایید كرد، از توافق هس��ته اي 

با ایران خارج شد.
* به ع��الوه مناف��ع هس��ته اي، برج��ام 
گشایشي سیاسي براي ایران و غرب ایجاد 
كرد تا خصومت فیمابین بر س��ر موضوع 
هسته اي را تدریجا كاهش دهند – و شاید 
در راس��تاي عادي كردن تدریجي روابط 

میان ایران و غرب تالش كنند.
عادي سازي روابط، ایران و غرب، پیامدي 
است كه دشمنان ایران در خاورمیانه بیشتر 
از هر چیز از آن هراس دارند. مثال، اسرائیل 
و عربس��تان س��عودي تالش هایشان را به 
منظور تس��ریع در تخریب برجام افزایش 
داده اند. خروج آمریکا از توافق و سیاس��ت 
»فشار حداكثري« – آن گونه كه ترامپ آن 
را مي نامد - هدیه اي به اسرائیل و عربستان 
سعودي است كه تالش مي كنند تا رابطه 

ایران و اروپا را تضعیف كنند.
اروپ��ا با افزایش فش��ار از جانب آمریکا، 
اسرائیل و عربستان سعودي براي كاهش 
پیوندهایش با ایران در همه سطوح، روبرو 
اس��ت. این كش��ورها مي خواهن��د تا اروپا 
ه��م در صف هواداران سیاس��ت »فش��ار 
حداكث��ري« قرار بگیرد. جلس��ه س��ران 
برخ��ي كش��ورها درارتباط ب��ا خاورمیانه 
مانند اجالس ورش��و در لهستان بخشي از 
اس��تراتژي بود كه قصد داشت میان ایران 

و اروپا شکاف ایجاد كند.
هم��ه امضا كنن��دگان برج��ام، تصدیق 

مي كنند كه برجام زماني كه آمریکا به آن 
بازگردد، می تواند به ط��ور كامل عملیاتي 
شود. تا به امروز، برخالف دشواري هایي كه 
برجام با آنها مواجه شده، فشارهاي فزآینده 
آمریکا و تنش هاي اخیر در رابطه با ایران، 
دولت هاي اروپایي و اتحادیه اروپا رابطه با 
ایران را ادامه داده است. تعهد سیاسي اروپا 
به توافق هسته اي، به ویژه از طریق تعهدش 
به ایجاد برنامه جایگزین اینستکس كه به 
منظور تسهیل تجارت با ایران طراحي شد، 
یکي از عوامل اصلي پایبندي این كشورها 

به برجام است. 
با توجه به شدت تحریم هاي ثانویه آمریکا، 
احتم��اال، تنها در صورتي كه اروپا، چین و 
روس��یه دالیل )منافع( بس��یار عیني تري 
ارائه كنند، ایران به توافق هسته اي پایبند 
خواهد ماند. عالیم فزآینده اي وجود دارد 
كه صبر ایران بي پایان نخواهد بود، به ویژه 
با توجه به اینک��ه فروش نفت، یك منبع 
درآمد حساس براي ایران، طبق گزارشات، 
از زمان بازگرداند تحریم ها توس��ط آمریکا 

كاهش پیدا كرده است. 
در نهای��ت، همه امضاءكنن��دگان قبول 
دارن��د كه برج��ام تنه��ا در صورتي كامال 
عملیاتي می شود كه آمریکا به نحوي به آن 
باز گردد، حداقل با ش��ل كردن یا كاهش 
تحریم هاي ثانویه بر شركت هاي خارجي كه 
با ایران تجارت مي كنند. تا آن زمان، اروپا 
باید ب��ه تالش هایش براي حفظ یکپارچه 
برج��ام ادامه دهد. این مس��تلزم عملیاتي 
كردن سازوكار اینستکس است. براي مقابله 
ب��ا كاهش تجارت با ایران، همچنین چین 
باید سهم خود را ایفا كند و نه اینکه منتظر 
باش��د تا ببیند آیا می تواند از این سازوكار 

اروپا سود ببرد یا نه؟
فروپاش��ي برجام، خط��ر جدي در مورد 
یك تقابل نظامي دیگر در خاورمیانه ایجاد 
خواه��د كرد. در واقع، چهرهاي با نفوذ در 
دولت ترامپ، به ویژه مش��اور امنیت ملي 
ج��ان بولتون، مدت ها اس��ت ك��ه هوادار 
عملیات نظامي آمریکا علیه ایران اس��ت. 
آن گونه كه تاریخ اخیر گویاي آن اس��ت، 
چنی��ن مداخله اي هزینه هاي گزافي براي 
اروپا در پي خواهد داشت - و این پیامدي 
اس��ت كه اروپا باید هر كاري كه می تواند 

براي جلوي از آن انجام دهد.
منبع: تارنماي کمیسیون روابط 
خارجي اتحادیه اروپا

چرا توافق هسته اي ايران هنوز براي اروپا اهمیت دارد؟
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كسري بودجه و فکرهای خطرناک

دول��ت دوازدهم فروردی��ن ۱398 را با روزهاي 
سخت آغاز كرد و اكنون آشکار شده است نمی تواند 
امید چنداني به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت 
داش��ته باش��د. این اتفاق بزرگي است و می تواند 
شرایط مالي دولت را با بحران بزرگ مواجه كند. 
طرح این موضوع از طرف دولت به صورت آشکار 
و پنهان در جامعه انجام و اكثریت قریب به اتفاق 
ایرانیان حاال فهمیده اند كه س��ال ۱398 یکي از 

سخت ترین س��ال ها براي كشور و به ویژه تعادل 
بودجه اي اس��ت. دولت امسال همانند سال هاي 
پرش��ماري كه در دهه هاي اخیر داش��ته است با 
كسري بودجه شدید مواجه شده است و مي خواهد 
براي برطرف كردن آن كاري كند. اما این چیزي 
نیست كه دغدغه دولت به معناي قوه مجریه باشد 
و شمار قابل اعتنایي از نهادها، احزاب و گروه ها و 
اشخاص نیز دغدغه دارند كه باید درآمدهاي دولت 
افزایش یابد تا كسري بودجه شدید گریبان دولت 
را نگی��رد. در این میان اما گروهي از  افراد نامدار 
 ایران��ي راه حل هاي عجیب ارائ��ه داده اند كه باید 

به مثابه زنگ خطر به آنها توجه كرد.
محسن رفیق دوست یکي از انقالبیون ایران است 
ك��ه در دهه ۱3۵8 تا ۱368 به طور متناوب وزیر 

س��پاه بود و در نهادهاي انقالبي فعالیت مي كرد. 
ولي بعدها به ریاست بنیاد مستضعفان رسید كه 
یك نهاد ثروتمند به لحاظ داشتن صدها شركت 
كوچك و بزرگ بود. محسن رفیق دوست اما پس 
از یك دهه ریاس��ت بر این س��ازمان كنار رفت و 
حاال مسئولیتي ندارد. وي اما در یك گفت وگوي 
رسانه اي به دولت و نهادها یادآور شد كه باید براي 
برط��رف كردن منابع مالي و روبه راه كردن دخل 
و دول��ت و راه اندازي فعالیت ها نس��بت به بخش 
خصوصي شدت عمل نشان داد و تاكید كرد این 
روشي بوده است كه در دهه ۱36۰ انجام مي شده 
و حتي توصیه كرده است اگر سرمایه داري از این 
فرمان سرپیچي كند مي توان براي او مجازات هاي 

سنگین نیز لحاظ كرد.

منصوره نصرتی کرد    کند    ی 
عضو هیأت تحریریه
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 این سخنان فردي با این سابقه تاریخي و 
با دنیایي از ارتباطات بدون تردید حرف یك 
فرد نیست و این احتمال وجود دارد كه در 
برخي طیف هاي سیاسي كشور طرح و آقاي 

رفیق دوست تنها آن را بازتاب داده است.
از طرف دیگر ش��اید در همین مس��یر 
ب��ود كه آقاي محس��ن رضایي با س��ابقه 
مدیریت بر بخش��ي از نهاده��اي انقالبي 
نی��ز خبر داد ك��ه رقمي معادل ۱۲ تا ۱3 
هزار میلیارد تومان از منابع بانکي افرادي 
ك��ه پس اندازهاي كالن بانکي داش��ته اند 
برداشت شده اس��ت. ایشان نیز تصریح و 
به طور ضمني راه نشان داده اند كه دولت 
می تواند و باید براي رفع خطر سري بودجه 
از منابع بانکي افراد ثروتمند برداشت كند.

  ناگهان دو طرح
از روزي كه معلوم ش��د دولت امسال با 
كس��ري بودجه ش��دید مواجه شده است 
ناگهان مجلس و دولت )س��ازمان برنامه و 
بودجه( ب��ه این فکر افتاده اند كه مي توان 
و باید بقیه بودجه را از دس��ت درآمدهاي 
نفت خارج كرد. این اندیشه  نیکویي است 
كه در سال هاي تشدید خطر كسري بودجه 
در ذهن ها مي نشیند و برایش برنامه نوشته 

می ش��ود. دولت و سازمان برنامه و بودجه 
نیز طرح��ي براي تامین كس��ري بودجه 
تهی��ه كرده اند كه خالص��ه اي از آن را در 
صفحه ه��اي بع��دي مي خوانید. این طرح 
داراي ابعاد ناش��ناس و بزرگي اس��ت كه 
نی��ك مي دانیم قابلیت اجرایي كوتاه مدت 
ندارد. در این طرح پیش بیني ش��ده است 
كه دولت باید بازار یارانه ها را سامان دهد 
و از توزیع حامل هاي انرژي ارزان اجتناب 
كن��د. در این ط��رح همچنین پیش بیني 
ش��ده اس��ت كه مي توان با منابع حاصل 
از درآمدهاي یادشده به تهیدستان یارانه 

نقدي بیشتري داد و...
مركز پژوهش ه��اي مجلس نیز طرحي 
ب��ا عنوان اداره كش��ور ب��دون نفت تهیه 
كرده است كه بخش هایي از این طرح در 

صفحه هاي بعدي آمده است. 
پیش بیني طراحان این اس��ت كه رقمي 
حدود 3۰ ت��ا 4۰ هزار میلی��ارد تومان از 
پاک سازي هاي هزینه اي مي توان به منابع 
بودجه افزود. در این طرح پیش بیني شده 
اس��ت كه دولت باید ب��راي تعادل بودجه 
۱398 رقم��ي معادل ۱۰۰ ه��زار میلیارد 
تومان از مس��یري غیر از صادرات نفت به 
دست آورد. به نظر مي رسد شاید در ذهن 

برخي افراد و گروه هاي سیاسي این مساله 
جا افتاده باش��د كه مي ت��وان این مبلغ را 
از جیب كس��اني ك��ه س��رمایه دار نامیده 
مي ش��وند برداش��ت كرد ی��ا از آنها تحت 
عناوین گوناگون دریافت كرد. راه حل هاي 
ارائه ش��ده در ای��ن دو طرح كه ناگهان در 
بهار ۱398 تهیه ش��ده اند ساده و تکراري 
و غیرقاب��ل اجرا به نظر مي رس��د. دریافت 
مالی��ات از خرید و فروش س��که ، دریافت 
مالیات از عایدي سرمایه، دریافت مالیات از 
خانه هاي خالي، دریافت مالیات از خریداران 
خانه ه��اي گران قیم��ت و... جز اینکه چتر 
ناامني و كس��ادي و عدم تعادل در بازارها 
را گس��ترده تر كند كاري نخواهد كرد. چرا 
باید دولت دوازدهم زیر ضرب كسري بودجه 
دنبال راه حل هاي تخریبي در اقتصاد باشد و 

تازه پیامدهاي آن را نیز تحمل كند. 
دول��ت دوازدهم راه هاي بهت��ري براي 
كس��ب درآمدهاي ت��ازه دارد كه از بیم و 

هراس ناشناس آنها را اجرا نمي كند. 
 به ط��ور مث��ال اگ��ر ای��ن ع��دد فروش

3۰ میلی��ارد دالر به قیمت 4۲۰۰ تومان 
در س��ال ۱39۷ درست باشد - كه دلیلي 
براي نادرستي آن وجود ندارد - به قیمت 
بازار آزاد به رقمي معادل ۲۱۰ هزار میلیارد 
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تومان درآمد تازه نصیب دولت مي كند. به 
نظر مي رس��د دولت می تواند در موقعیت 
باالتري قرار بگیرد و شرایط را براي ورود 
جهانگردان خارجي به ایران هموار كند و 
دست كم حدود ۵ تا ۷ میلیارد دالر درآمد 
از گردش��گري در كشور را تسهیل كند و 
بخش��ي از این منابع را با مالیات بندي به 
خود اختصاص دهد. دولت می تواند و باید 
توزیع حامل هاي س��وخت به قیمت ارزان 
ب��ه همه ایرانیان اعم از فقیر و ثروتمند را 
متوقف كند و به عنوان راه حل كوتاه مدت 
لحاظ كند. وقتي این راه ها بسته شده و یا 
به هر دلیل كساني هستند كه شاید حتي 
با نیت خیر این راه حل ها را كنار گذاشته اند 
آنگاه رویکردي كه برخي توصیه مي كنند 

در دستور كار قرار مي گیرد.
دول��ت دوازدهم نباید زیر بار هر طرح و 
برنامه اي برود و براي جبران كسي بودجه 
خود هر اقدامي را در دستور كار قرار دهد. 
وزیران و مدیران اقتصادي نباید دست روي 
دست بگذارند و حرف هاي عجیب را بدون 
پاسخ بگذارند. این سخنان عوامگرایانه در 
وضعیت فعلي احتماال با اقبال شهروندان 
مواجه خواهد ش��د و كارها را به س��مت 
پیچیدگي بیش��تر حرك��ت خواهد داد و 

روزي مي رسد كه دولت كاري از دستش 
برنمي آی��د. اگر دول��ت دوازدهم با همین 
دست فرمان حركت كند و به جاي اینکه 
سرعت و مسیر حركت خود را تنظیم كند، 
آن را دراختی��ار دیگ��ران قرار دهد روزي 
مي رسد كه همین میزان اختیارات را نیز 

از دست خواهد داد.
ام��ا از طرف دیگر بخش خصوصي ایران 
و نهاده��اي مدن��ي این بخ��ش از اقتصاد 
نی��ز نبای��د تنها ب��ه ش��نیدن و خواندن 
اخبار ناامیدكنن��ده و توصیه هاي عجیب 
اكتفا كنند. نهادهاي مدني و تش��کل هاي 
خصوصي كارفرمایي باید وظیفه خود را در 
برابر این بحث هاي انحرافي انجام داده و با 
روشنگري و بحث هاي كارشناسانه راه را از 
بیراهه شناسایي و به اداره كنندگان جامعه 
نش��ان دهند. این حرف های��ي كه درباره 
تامین منابع براي كس��ري بودجه ۱398 
این طرف و آن طرف منتشر می شود آینده 
فعالیت هاي مرتبط با سرمایه گذاري را به 
مرز نابودي مي كش��اند و روزگاري سخت را 
ترسیم خواهد كرد. این معني ندارد كه بخش 
 خصوصي به اظهار تاس��ف خشك و خالي 
و س��خن هاي ف��ردي اكتف��ا كن��د. اتاق 
بازرگاني، صنایع و معادن و كشاورزي ایران 
در 4۰ سال اخیر با هوشیاري توانسته است 
برخي از این دست سناریوها را شناسایي و 
روشنگري كند. اما این شرایط تازه بسیار 
بزرگتر از سال هاي قبل است و آنهایي كه 
شامه تیزتري دارند احساس مي كنند بوي 
نوعي مص��ادره محترمانه در فضا پراكنده 
شده و در آینده بیش��تر منتشر می شود. 
قاعده مند كردن تامین كس��ري بودجه و 
اجتناب از حرف هاي تن��د و افراطي باید 

در دستور كار باشد. 
ایران اولین و آخرین كش��وري نیس��ت 
كه با كس��ري بودجه مواجه است، اما در 
كش��ورهاي دیگر تالش ش��ده و می شود 
كه اعتماد اجتماعي فداي تامین كس��ري 
بودجه از هر مس��یر و از هر راه نشود. اگر 
این حرف هایي ك��ه نمونه هایي از آنها در 
ص��در این مطلب آمد از پش��ت صحنه ها 
ب��ه روي صحن��ه بیای��د و در كن��ار آن 
ناراحت كننده  و دعوت ه��اي  اغراق گویي 
صورت گیرد به نظر مي آید كس��ي نتواند 
جلوي هرج و مرج ها را بگیرد. اگر دولت و 
ی��ا نهادهایي تصور مي كنند با گرفتن یقه 
سرمایه گذاران و كارآفرینان با ضرب و زور 

و تبلیغ سیاس��ي مي توانن��د راه به جایي 
ببرند چرا از مردم نباید انتظار داش��ت كه 
مس��تقیم به صحنه آمده و س��هم خواهي 
خ��ود را علن��ي كنند. كمتری��ن كار این 
اس��ت كه دولت اوراق قرضه ملي منتشر 
كند و از 8۰ میلیون ایراني بخواهد كه به 
دلیل وضعیت نامس��اعد بودجه و كسري 
بودجه پدیدار ش��ده مي خواهد این اوراق 
را با كمترین دردسر انجام دهد شهروندان 
ش��اید با خرید این اوراق كار دولت را راه 
بیندازند. راه هاي تامین و جبران كس��ري 
بودجه دول��ت در س��ال ۱398 می تواند 
س��نگ بناي یك جامعه س��الم یا جامعه 
ناس��الم را برپا كند. اگر نهاد دولت و سایر 
نهادهاي قدرت در این سال مردود شده و 
ب��ه هر دلیل به دارایي  و ثروت افراد بدون 
رضایت آنها چش��م بدوزن��د و بخواهند از 
مح��ل پس انداز مردم ب��دون رضایت آنها 
بودج��ه را تامین كنند بزرگترین اش��تباه 
تاریخي را مرتکب خواهند ش��د. دولت و 
نهادهاي دیگر ح��ق ندارند بدون رضایت 
ش��هروندان به پس اندازه��اي آنها و یا به 
سرمایه گذاري هاي آنها دست بزند كه این 

نوعي مصادره است.
كس��ري بودجه دولت اما یك هش��دار 
 به كس��اني اس��ت كه تصور مي كنند باید 
هر كار، هر سازمان و هر فعالیتي را از هر 
مسیر به بودجه هاي ساالنه سنجاق كنند 
و به یك درآمد دایمي كم زحمت برسند. 
دول��ت باید به جاي فش��ار بر روي بخش 
درآمدي كه به جیب مردم وصل می شود 
ب��ه بخش  هزینه ها نیز مراجعه كرده و آن 
دسته از هزینه هاي غیرضروري حتي اگر 
مبالغ آنها چندان بزرگ نباشد را با متقاعد 
كردن ذینفعان حذف كند. تعادل در بودجه 
این نیست كه فشارها بر افزایش درآمد در 
شرایط ركودي متصل شود بلکه باید سمت 
هزینه ه��ا را نیز در كانون توجه قرار دهد. 
واقعیت این اس��ت كه دولت دوازدهم در 
مخمصه قرار دارد و زیر فشارهاي سیاسي 
داخلي و زیر فش��ار تحریم ها در موقعیت 
بي تصمیم��ي و تس��لیم ق��رار دارد و این 
بدترین حالت است. دولت باید با فراخوان 
و مشاركت فعاالن خصوصي، اقتصاددانان 
و ایرانیان دانش��مند و كارش��ناس خود را 
از گرداب كس��ري بودجه ره��ا كند تا به 
روزهاي سخت تر و تصمیم گیري در شرایط 

استیصال نرسد.



روزهای سخت بودجه ای در راه است. دولت 
دوازده��م با ادامه وضع موجود در سیاس��ت 
خارج��ی و تقابل با آمریکا راهی نمی بیند كه 
بتواند نفت بفروش��د و درآم��د ارزی آن را به 
كش��ور بیاورد. با توجه ب��ه اینکه درآمد ارزی 
حاصل از صادرات نفت خام بخش قابل توجهی 
از درآمدهای بوجه ۱398 اس��ت و با توجه به 
اینکه بقیه درآمدها به ویژه درآمدهای مالیاتی 
نیز به این درآمد ارزی س��نجاق شده اند كار 
دولت بسیار سخت است. آمارهای ارائه شده 
 از طرف مجلس نش��ان می دهد كه دست كم
۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه ۱398 
باید از راه هایی غیر از صادرات نفت به دس��ت 
 آید. بر پایه همین رقم و با عنایت به چشم انداز 
نه چندان روش��ن تحق��ق درآمدهای بودجه 
۱398 است كه مجلس قانونگذاری ایران طرح 
»اداره اقتصاد بدون نفت« را ارائه كرده اس��ت 
تا بودجه سالم سازی شود و كشور به بن بست 
اقتصادی نرسد. بخشی از گزارش ارائه شده از 
طرف مجلس در صفحه های بعدی آمده است.

به نظر می رس��د این طرح بای��د در ابعاد 
گوناگ��ون و با توجه به بخش های الزامی كه 
در آن قید شده و پیامدهایی كه دستورهای 
ارائه ش��ده دارد به اجماع كارشناسان برسد. 
طراحان اداره اقتصاد بدون نفت توجه داشته 
باشند كه برخی از برنامه های پیش بینی شده 
در ط��رح پیش از ای��ن به صورت تك تك از 
طرف دیگران ارائه شده اما هرگز لباس عمل 
نپوشیده اند. به طور مثال طرح دریافت مالیات 
از خانه های خالی است كه نیم قرن است كه 
در ایران مطرح می شود اما به هر دلیل تاكنون 
 اجرا نشده است. واقعیت این است كه شمار 
قابل اعتنایی از خانه های خالی در پایتخت را 
بانك ها دراختیار دارند یا با استفاده از منابع 
بانکی س��اخته شده است دریافت مالیات از 
صاحبان آنها فش��ار ت��ازه ای بر منابع بانکی 
می آورد و دردس��رهای تازه درست می كند. 
در ای��ن طرح تأكید ش��ده اس��ت كه همه 
رخدادهای احتمالی پیش بینی شده مشروط 
به این است كه دولت بتواند تراكنش بانکی 
افراد را ردگیری كند و به اصطالح به دارایی 
و پس ان��داز افرد سركش��ی كند كه این نیز 
خالف عرف و عادت است و می تواند زمینه ساز 

فسادهای احتمالی باشد. 
آیا چ��ه می��زان تراكنش می تواند مش��مول 
مالیات های یادشده باشد؟ آیا مالیات بر عایدی 
سرمایه چیز تازه ای است؟ یك فرد حقیقی و یا 
یك فرد حقوقی مگر اكنون مالیات نمی دهد؟ آیا 
اینکه مالیات بر عایدی سرمایه نیز مشمول دریافت 
مالیات شود به معنای این نیست كه دولت پذیرفته 
است سرمایه گذاری در سهام بنگاه ها حتما سودآور 

است؟ اگر سرمایه گذاری زیان كرد دولت خسارت 
می دهد؟ این طرح  همه ابتکار، نوآوری، شهامت و 
شجاعت و خطر پذیری را افزایش می دهد و به نظر 
می رسد جز ترساندن افراد و فراری دادن آنها از 
بازار سرمایه كاری از پیش نخواهد برد. بخشی از 

طرح را با هم بخوانیم:

  بدون نفت و با مالیات های تازه
این گزارش، شامل دو بخش اصلي است. بخش 
اول، چکیده مطالعات مركز پژوهش هاي مجلس 
در مورد برنامه عملیاتي صفر كردن فعاالنه و ارادي 
منابع نفت در بودجه )نه كاهش صادرات آن(، با 
هدف خنثي كردن استفاده از نفت به عنوان اهرم 

تهدید علیه كشور است.
برنامه عملیات پیشنهاد ش��ده در این بخش 
گزارش، با مالحظه قابل اجرا بودن كار از لحاظ 
عملیات بودجه اي، حداقل كردن زمان اجرا، قابل 
اج��را ب��ودن كار از لحاظ مالحظات اجتماعي و 
سیاس��ي، كمترین تالطم غیرقابل اجتناب در 
محیط اقتصاد كالن و كمترین فشار و بیشترین 
حمایت از اقشار آسیب پذیر، تدوین شده است. 
تصفی��ر نفت در بودجه، از لحظه ش��روع برنامه 
پیشنهادي اِعمال شده و در جریان پیاده سازي 
برنامه كه مدت آن یك سال است، حفظ شده و 
انتظار می رود در پایان مدت یك سال پیاده سازي 
آن، بودجه در مقابل تهدید نفت مستحکم شود. 
پس از این م��دت و در جریان بودجه هاي آتي، 

مناب��ع نفتي قاب��ل حصول در هر می��زان براي 
توسعه غیربودجه اي و متنوع كردن اقتصاد كشور 

استفاده شود.
از آنجایي كه نفت، عالوه بر بودجه دولت، تراز 
پرداخت ها و ب��ازار ارز را نیز به طور عمده متأثر 
مي كند، گزارش حاض��ر، در بخش دوم، برنامه 
عملیاتي كاهش حداكثري آثار كاهش ناخواسته 
و تحمیلي صادرات نفت، علیرغم تالش هاي جاري 
و آتي، ولو تا مرز فرضي صفر، بر تراز پرداخت ها 

و بازار ارز را نیز پیشنهاد داده است.

  فرض ها
در ادامه و توسعه برنامه فعاالنه ضدتحریم و برنامه 
مدیریت شرایط كشور در سال ،۱398 با تغییر شرایط 
تحریمي حاكم بر اقتصاد كالن به شرایط جدید در 
اردیبهش��ت ماه ۱398، نیاز به اتخ��اذ رویکرد پایدار 
ضدتحریمي كه كش��ور را در مقابل محیط در حال 

تغییر تحریمي، مصون كند احساس می شود.
براي این منظور، بر اس��اس بررس��ي هاي صورت 
گرفته، آرایش ضدتحریمي در مالیه عمومي به شکل 
فعلي كه عموماً به صورت سناریوسازي كاهش مقدار 
نفت و سپس جستجوي راه هایي براي »تسکین« )و 
نه عالج( فشار وارد شده از مسیرهاي ناپایدار صورت 
مي گیرد، قابل تداوم نیست و اقتصاد ایران را در مسیر 
پخته شدن تدریجي در دیگ تحریمي و تضعیف مداوم 
ناشي از فعالیت در چارچوب بازي طراحي شده توسط 

طرف مقابل قرار خواهد داد.

خرداد 1398
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عالوه بر این، چش��م انداز نه چن��دان موقت ادامه و 
تش��دید فشارهاي تحریمي علیه كشور، لزوم تغییر 
رویک��رد از راهبرد غیرعامل فعلي به راهبردي قاطع 
و عامل در مالیه عمومي � كه در كنار ساختار ارزي، 
به اصلي ترین محور دریافت و اشاعه ضربه در اقتصاد 

تبدیل شده � را ضروري مي سازد.
نظر به موارد ذكر شده و بحث هاي كارشناسي چند 
سال اخیر درباره مدیریت كسري بودجه بدون نفت، 
هدف اصلي چنین راهبردي، حمله به ریشه مشکل 
و »خلع سالح طرف مقابل از بازي تسلیحاتي سازي 
نفت«، شناسایي شده و تالش شد با تدوین چارچوب 
اقدام یك س��اله، این ه��دف، در قالب برنامه تصفیر 
درآمد نفت از بودجه دولت محقق ش��ود، به گونه اي 
كه ه��م بودجه از نفت رها ش��ود و هم بتواند براي 
توسعه غیربودجه اي )غیرمتکي به دولت( كشور مورد 

استفاده قرار گیرد.
در كنار آن همچنین باید برنامه الزم براي خنثي 
كردن آثار ناش��ي از كاهش غیرارادي و ناخواس��ته 
صادرات نفت، علیرغم تدابیر اتخاذ شده براي صادرات 
آن، ب��ه هر می��زان و در هر فرضي، ولو تا مرز فرضي 
صفر، در ترازپرداخت ها و بازار ارز را نیز پیش بیني كرد.

 طرح كلی
براي قابل مطالعه كردن این سند براي سیاستگذاران، 
خالصه اجرایي طرح كلي اقدام »برنامه تصفیر نفت« 

در بودجه به شرح زیر ارائه می شود 
۱- كسري بودجه بدون نفت كشور � كسري توازن 

منابع و مصارف بودجه بدون در نظر گرفتن نفت به 
عنوان منبع بودجه اي � محاسبه و شفاف می شود. این 
رقم، شاخص اصلي »شکاف اقتصاد و بودجه عمومي 
از وضعیت س��الم« و به عبارت دیگر شاخص میزان 
ت��الش دولت، دس��ت اندركاران بودجه و مردم براي 
جبران فاصله تا وضعیت سالم است. برآورد ما این است 
پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه هاي 
جاري و عمران��ي و نیز پس از فروش اوراق مالي در 
نظر گرفته شده در بودجه براي سال جاري، كسري 
بودج��ه بدون نفت، حدود  ۱۰۰هزار میلیارد تومان، 
خواهد بود )كه حجم بزرگي  در مقابل ظرفیت هاي 
اقتصاد ایران نیست و امکان جبران آن با مجموعه اي 
هماهنگ از سیاست ها در سمت منابع و سمت مصارف 

بودجه وجود دارد.(
۲- برنامه هاي ۱۰گانه سالم سازي اقتصاد، به طوریکه 
هركدام از آنها به طور متوسط ۱۰هزار میلیارد تومان 
درآمد ایجاد مي كنند )براي ساده س��ازي این فرض 
شده است(، فهرست مي ش��وند. این رقم، با در نظر 
گرفتن ظرفیت سیاسي و اجتماعي، اجرایي و سابقه 
نهادهاي تصمیم گیر در مصلحت سنجي هاي مختلف 
در نظر گرفته شده و حداقلي است، به طوریکه قابلیت 
اجراي برنامه را در عین تنش حداقلي تضمین كند.

3- برخ��ي از این برنامه ها، قابلیت اجرا و حصول 
درآمد را در سال جاري دارند و برخي، همانند انواعي 
از مالیات ها، علیرغم ش��روع عملیات اجرایي و تهیه 
س��اختار در سال جاري ممکن است در سال آتي و 
سال بعد از آن براي كسب درآمد به ثمر بنشیند. براي 
برنامه هایي كه امکان حصول درآمد در س��ال جاري 
ندارند، اما حصول درآمد غیرنفتي از آنها قطعي است، 
»اوراق پاكسازي اقتصاد از نفت« یا اوراق اصالح ساختار 
منتشر و در بودجه هاي سال هاي بعد، تسویه مي شوند. 
برآورد ما از برنامه هاي داراي قابلیت تحصیل درآمد در 
سال جاري نشان مي دهد حدود 6۰ تا  ۷۰هزار میلیارد 
تومان قابلیت تحصیل درآمد در سال جاري وجود دارد 
و ب��راي 3۰ تا  4۰هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق 
سال جاري، اوراق مالي � اسالمي اختصاصي برنامه 
تصفیر نفت یا اصطالحاً اوراق پاكسازي اقتصاد از نفت 
كه عمدتاً متکي بر ُصکوک و به پشتوانه دارایي هاي 

دولت خواهد بود، منتشر خواهد شد.
4- از لحظه تصویب الیحه یا طرح اصالحیه قانون 
بودجه  ۱398یا قانون بودجه بدون نفت، ورود درآمد 
نفت به بودجه دولت »صفر« می شود و پس از كسر 
سهم شركت ملي نفت،  ۱۰۰درصد درآمد نفت وارد 

صندوق توسعه ملي خواهد شد.
۵- صندوق توسعه ملي می تواند در ادامه رویه فعلي 
خود، و بر اس��اس اساسنامه فعلي، در بانك مركزي 

سپرده گذاري كند.
3- جزئیات عملیات مرتبط با بودجه

ب��ر اس��اس محاس��بات و پس از انج��ام عملیات 
تخصیص، بدون در نظر گرفتن اوراق در نظر گرفته 
شده براي سال جاري، حدود  ۱۰۰هزار میلیارد تومان 

باید از محلي غیر از نفت تأمین شود.
برنامه هاي ۱۰گانه سالم سازي و پاكسازي بودجه از 
نفت به طوریکه هركدام به طور متوسط  ۱۰هزار میلیارد 

تومان درآمد غیرنفتي ایجاد مي كنند.
اعداد و ارقام محاسبه شده نشان می دهد بسته به 
ظرفیت اجرایي در اجراي برنامه هاي پاكسازي اقتصاد،  
3۰ تا 4۰هزار میلیارد تومان، اوراق پاكسازي اقتصاد 
از نفت منتشر و در سال هاي  ۱399 و  ۱4۰ از محل 
اجراي برنامه ها تسویه خواهد شد. این اوراق می تواند 
توسط مردم و یا بانك ها خریداري شود و بانك مركزي 
از طریق مداخله در بازار ثانویه نرخ ها را مدیریت كند.

 بر اساس شبیه سازي انجام شده در مورد سناریوهاي 
مختلف ورود نفت به جایي غیر از بودجه دولت، همانند 
در نظر گرفتن حساب ذخیره ارزي كه امکان تزریق 
بودجه اي نداش��ته باش��د و در اختیار بانك مركزي 
باشد، یا تقسیم صندوق توسعه به دو بخش توسعه اي 
و متعادل كننده بودجه و یا موارد متعدد متصور دیگر، 
ب��ا قید حداقل تغییرات قانوني و رویه اي نس��بت به 
وضعیت موجود كه بتوان كار را فوراً آغاز كرد، حالت 
بهینه وضعیتي تش��خیص داده شد كه پس از كسر 
سهم شركت ملي نفت،  ۱۰۰درصد درآمد نفتي وارد 
صندوق توسعه ملي شود. در این حالت، بدون نیاز به 
تغییر مقررات یا اساسنامه صندوق توسعه ملي و رویه 
فعل��ي، امکان بهره مندي از آن براي تأمین نیازهاي 
توس��عه اي به شکل فعلي، امکان س��پرده گذاري یا 
اس��تقراض این صندوق ب��ه بانك مركزي به منظور 

تعادل مدیریت بازار پول و ارز وجود خواهد داشت.

 مالحظات و نکات مرتبط باعملیات بودجه
برنامه صفر كردن نفت، از س��ال اول اجرا، مسأله 
اصلي بودجه را به جاي حداكثرسازي درآمد نفت، به 
حداقل سازي كسري بودجه بدون نفت و نحوه تأمین 
مالي آن تبدیل خواهد كرد. در واقع، همانند بیشتر 
كشورهاي دنیا با ساختار بودجه اي سالم، مسأله اصلي 
بودجه، كه باید مورد توجه دست اندركاران بودجه در 
دولت و مجلس و مردم قرار گیرد، كنترل كس��ري 
بودجه، كه امري درونزاس��ت )بر خالف نفت كه به 
صورت برون زا تحمیل می ش��ود( و مباحث پایداري 
ناشي از چگونگي تأمین آن خواهد بود كه می تواند 
ب��ه عنوان یك اصالح س��اختاري بلندمدت در نظر 

گرفته شود.
بخشي از این طرح كه مربوط به »اوراق پاكسازي 
اقتصاد از نفت« است، در واقع، به گونه اي تجربه بهبود 
داده شده و تقریباً تا حد امکان رفع اشکال شده اوراق 
منتشره دولت دكتر محمد مصدق براي نجات اقتصاد 
ملي در روزگار تحریم فروش نفت توسط انگلستان در 
سال ۱33۰ است كه با پشتیباني علما به اجرا درآمد، 
اما به دلیل برخي ضعف ها در طراحي سازوكار، همانند 
شیوه و محل تسویه و سود و غیره با موفقیت كامل 
همراه نشد. اگرچه اوراق مالي اسالمي پاكسازي اقتصاد 
از نفت در طرح جاري، به دلیل حضور بانك ها و بانك 



مركزي، در نهایت، بر خ��الف اوراق تجربه قبلي، با 
مش��کل فروش كامل مواجه نخواهد شد، اما با این 
حال ضروري است بسیج عمومي و همدلي گروه هاي 
مختل��ف در این ارتباط به گونه اي باش��د كه تا حد 
امکان، مردم و بخش خصوصي، با هدف مشاركت در 
پاكسازي و قطع اتکا به نفت، به جاي بانك ها یا بانك 
مركزي خریدار این اوراق باش��ند و عوارض كمتري 
برج��اي بگذارند. انتظار می رود، در چنین وضعیتي، 
تعهد دولت و مجموعه قوا، براي پاس��خگویي به این 
حركت عمومي وطن دوستانه و در نتیجه تسویه اوراق 

از محل اصالحات اقتصادي افزایش یابد.
در طراحي سازوكار تفصیلي اجراي طرح مي توان 
پیش بیني كرد كه انتشار اوراق به صورت گام  به گام 
و متناسب با تحصیل سایر منابع انجام شود. به طور 
مثال به ازاي هرچند هزار میلیارد تومان درآمد از سایر 
محل ها دولت مجاز خواهد بود تا چند هزار میلیارد 

تومان دیگر اوراق منتشر كند.
نظر به اینکه سازوكار برنامه حاضر، براي اجرا شدن و 
با در نظرگرفتن مالحظات عمدتاً غیراقتصادي معمول 
قوا طراحي شده است، ظرفیت درآمدي برنامه هاي 
سالم س��ازي اقتصاد، با این قید كه كس��ري بودجه 
نفتي دولت را تکمیل كند و به تالطم اقتصاد كالن 
و فشار بر گروه هاي مختلف منجر نشود، حداقلي در 
نظر گرفته ش��ده است. با این حال، با لحاظ شرایط 
تورمي موجود كه بر روي دهك هاي پایین درآمدي، 
فشار قابل مالحظه اي وارد كرده است، مي توان این 
امکان را نیز پیش بیني كرد كه اگر دولت بتواند تمام 
ظرفیت برنامه هاي سالم س��ازي ك��ه در برنامه فوق 
حداقلي پیش بیني شده است را استفاده كند، به هر 
میزان فراتر از آن، در صورت كسب درآمدهاي بیشتر، 

صرف برنامه هاي توزیعي و حمایتي كند.
تشکیل كمیته هاي عملیاتي تخصصي در سازمان 
برنام��ه و بودج��ه، خزانه داري و دیوان محاس��بات 
براي رصد كامل هزینه هاي جاري، شناسایي كلیه 
ذینفع��ان نهایي اس��تفاده كننده از منابع عمومي و 
اختصاصي و تکمیل رادار مالي دولت به بخش هاي 
عمومي غیردولتي براي بهینه كردن مصارف، اعمال 
حداكثر تخصیص بهینه و جمع آوري بهینه درآمدها 
ضروري خواه��د بود. برآوردها نش��ان مي دهد، در 
ص��ورت اعمال مدیریت و ردیاب��ي دقیق هزینه ها، 
پس از روال هاي معمول اعمال تخصیص، حتي اگر  
۵درصد هزینه هاي جاري كاهش یابد، حدود  ۱۷هزار 
میلیارد تومان، صرفه جویي خواهد شد. بند »الف« 
تبص��ره »۲۱« ناظر ب��ه ردیابي مالي وجوه عمومي 
در بودج��ه  ۱398در همین مورد اس��ت. این حکم 
ای��ن امکان را فراهم مي كند كه دولت و خزانه داري 
اطالعات هرگونه پرداخت انجام شده از محل منابع 
عمومي و اختصاصي را در اختیار داشته باشد. طبیعتاً 
دولت با در اختیار داشتن این اطالعات می تواند اقدام 
به اجراي سیاست هاي مدیریت هزینه نماید. اهتمام 
در اجراي دقیق این بند در س��ال جاري ضروري به 

نظر مي رسد.دارایي هاي دولت ظرفیت قابل توجهي 
براي درآمدزایي و تأمین مال��ي بودجه دولت دارد. 
دو گروه اصلي این داراییهاي عبارتند از: دارایي هاي 
مالي )سهام شركت هاي دولتي( و اموال غیرمنقول 
)شامل زمین، ساختمان و...(. دسته اول این دارایي ها 
به صورت مستقیم قابل فروش در بازار بورس اوراق 
بهادار هس��تند. مطابق با برآوردهاي انجام شده در 
سال هاي قبل ارزش این دارایي ها در حدود  8۰هزار 
میلیارد تومان است. دسته دوم دارایي هاي دولت كه 
از ارزش بسیار باالتري برخوردار بوده، ولي درآمدزایي 
از آن سازوكار پیچیده تري دارد، اموال غیرمنقول دولت 
)شامل دستگاه هاي ملي، استاني و شركت هاي دولتي( 
است. مطابق با گزارش وزارت اقتصاد تاكنون در حدود  
349هزار فقره ملك شامل )زمین، ساختمان و...( به 
تفکیك دستگاه هاي ملي  ۵6هزار فقره، دستگاه هاي 
استاني  ۲49هزار فقره و شركت هاي دولتي  43هزار 
فقره شناسایي و ثبت شده است. برآوردها حاكي از 
آن است كه بخش قابل توجهي از اموال غیرمنقول 

دولت هنوز شناسایي و ثبت نشده است.

 مالیات های تازه
یکي از چالش هاي جدي پیش روي تولید و رشد 
اقتصادي در ایران، وجود بازارهاي غیرمولد موازي با 
بخش تولید است. بدون شك گسترش این دست 
فعالیت ها پیامدهاي منفي متعددي براي اقتصاد 
كشور داش��ته است. با این حال بیش از یك قرن 
است كه در كشورهاي توسعه یافته با سازوكارهاي 

ساده، این معضل را چاره كرده اند و روش ها چیزي 
نیس��تند جز مالیات هاي تنظیم��ي. مالیات هاي 

تنظیمي عبارتند از:
مالیات بر عایدي سرمایه: به طور كلي مالیات بر 
عایدي سرمایه عبارت است از: مالیات بر سود حاصل 
از خرید و فروش دارایي ها. گروه هدف در اخذ این 
مالیات، افرادي هس��تند كه عالوه بر رفع نیازهاي 
مصرفي خود، به منظور كسب سود سفته بازانه، به 
خرید و فروش مکرر دارایي از جنس مسکن، طال 

و ارز مي پردازند.
مالیات بر ارزش زمین: یکي از ابزارهاي مالیاتي، 
تخصیص بهینه منابع زمین و مسکن شهري مالیات 
بر ارزش زمین است. افزایش روزافزون تقاضا براي 
مس��کن با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین از 
س��ویي و محدود بودن منابع زمین شهري و عدم 
امکان تولید زمین اس��تفاده بهینه از منابع زمین 
شهري موجود را اجتناب ناپذیر مي سازد. استفاده 
از ابزارهاي مالیاتي می تواند مالکان زمین و مسکن 
ش��هري را به سمت تخصیص بهینه منابع زمین 
و مس��کن هدایت كند. مالیات ب��ر ارزش زمین با 
هدایت مالکان به تخصیص بهینه منابع خود عماًل 
در حوزه زمین هاي مسکوني شهري منجر به افزایش 
ساخت وساز می شود. در شرایطي كه بازار زمین با 
افزایش قیمت و انتظارات تورمي ناشي از این افزایش 
قیمت همراه باشد این نوع از مالیات می تواند منجر 
ب��ه كاهش قیمت زمین در بازار ش��ود؛ چرا كه با 
افزایش هزینه هاي نگهداري زمین مالکاني كه قادر 

خرداد 1398
د    وره جد    ید    
شماره 124

40

انتخابات نهم
یاد    د    اشت

انتخاب سرد    بیر

برجام ناتمام
کسری بودجه
اقتصاد و جنگ

بازارها
توسعه صنعتی
مصیبت منابع
چین و جهان



41
no.124
Jun 2019

به استفاده بهینه از زمین خود نباشند اقدام به فروش 
زمین هاي خود كرده و در نتیجه با افزایش عرضه 

زمین در بازار، قیمت زمین می تواند كاهش یابد.
مالیات بر خانه هاي خالي: یکي دیگر از ابزارهاي 
حاكمیت براي تخصیص بهینه منابع موجود مسکن 
در شرایط نابرابري عرضه و تقاضا، وضع مالیات بر 
خانه هاي خالي از س��کنه است. وضع نرخ مناسب 
مالیات منجر به افزایش هزینه نگهداري خانه هاي 
خالي براي مالکان ش��ده و به عنوان ابزار و اهرمي 
مکمل در كنار عرضه مسکن براي كاهش قیمت 
مسکن و ایجاد تعادل در بازار به كار گرفته می شود. 
نرخ طبیعي واحدهاي مسکوني خالي )همانند نرخ 
طبیع��ي بیکاري( جزء ذاتي تعادل بازار مس��کن 
تلقي می شود، اما مي بایست توجه داشت كه نرخ 
طبیعي واحدهاي مسکوني خالي تنها در شرایط 
تعادل بازار برقرار می شود و در شرایط عدم تعادل 
همانند بازار مس��کن ایران این نرخ از حد طبیعي 
خود فراتر می رود. باید تأكید كرد عموماً تفاوت نرخ 
واحدهاي مسکوني خالي موجود و نرخ طبیعي آن 
متأثر از شرایط بازار مسکن است. اقتصاد مسکن 
 پُرنوس��ان و تقاضاي مس��کن رو به رش��د ایران و 
به ویژه كالن شهرها و شهرهاي بزرگ دلیل اصلي 
فراتر رفتن نرخ واحدهاي مسکوني خالي از میزان 
طبیعي آن است، بنابراین راه حل اساسي، كاهش 
واحدهاي مسکوني خالي و كنترل نوسان هاي بازار 
مسکن است. ازاین رو مي توان انتظار داشت وضع 
مالیات بر عایدي سرمایه به صورت خودكار كاهش 

میزان واحدهاي مسکوني خالي را به دنبال داشته 
باشد. در میان مدت و كوتاه مدت هدف از وضع این 
مالیات افزایش عرضه مس��کن در شرایط نابرابري 
عرض��ه و تقاضا در بازار و اس��تفاده بهینه از منابع 

مسکن شهري به منظور كنترل بازار است.
مالیات ب�ر خرید امالك گرانقیمت: از دیگر 
اهداف نظام هاي مالیاتي در حوزه زمین و مسکن 
شهري، كسب درآمد به منظور تأمین منابع مالي 
اعتبارات فصل تأمین مسکن در بودجه دولت است. 
در واقع، در نظام مالیاتي كارآمد، هزینه هاي مورد 
نیاز به منظور پرداخت اعتبارات و یارانه هاي فصل 
تأمین مسکن از منابع درآمدي نظام مالیاتي كسب 
می شود و عالوه بر آن، بازتوزیع مجدد ثروتي كه در 
فرآین��د تملك دارایي در اختیار مالکان محدودي 
قرار گرفته اس��ت بر عهده نظام مالیاتي است كه 
این امر از سوي دیگر منجر به كاهش بار مالیاتي 
 از دوش س��ایر فعالیت هاي مولد اقتصاد می شود. 
عالوه ب��ر ایجاد درآمد براي دولت ملي این مالیات 
داراي تأثیره��اي كنترلي قیم��ت در بازار زمین و 
مسکن شهري است. در واقع، اخذ این مالیات عاملي 
بازدارنده براي افرادي است كه با انگیزه دارایي اقدام 
به خرید امالک گرانقیمت مي كنند. این سیاست 
عالوه بر كاهش تأثیرات ناش��ي از معامالت امالک 
گرانقیمت بر بازار زمین و مسکن تأثیر بازتوزیعي 
از طریق هزینه كردن درآمد آن براي تهیه مسکن 
دهك ه��اي پایین درآم��دي و همچنین رویکرد 
مناس��بتري براي تأمین هزینه هاي دولت ملي و 

مقام هاي محلي خواهد داشت.
مشکل عمده در كش��ور كه اجراي مالیات هاي 
تنظیمي را كم اثر مي كند؛ نبود امکان شناس��ایي 
فعالیت هاي غیرمولد است. از طرفي ایجاد زیرساخت 
اطالعاتي براي رصد جریان كاال در بخش غیرمولد 
)از جمله ارز، سکه و مسکن( فرآیندي زمان بر بوده 
و بعضاً با مش��کالت جدي مواجه اس��ت. بنابراین 
ضروري اس��ت حاكمیت تمركز خ��ود را بر رصد 
جریان پول در كشور از طریق ایجاد سامانه جامع 
شفافیت تراكنش هاي بانکي قرار دهد. نکته بسیار 
مهم آن است كه این سامانه باید به گونه اي طراحي 
شود كه بر اس��اس شفاف سازي نقل وانتقال پول، 
بتواند تا حد زیادي، جریان كاالیي را در كشور نیز 
ش��فاف نماید. در این حالت، این سامانه به عنوان 
ابزار جدي شناسایي و رصد اقتصاد براي حاكمیت 
عمل خواهد كرد و حاكمیت می تواند بر مبناي آن 
بر فعالیت هاي اقتصادي، اعمال سیاست نماید. بند 
»ح« تبصره »۱6« قانون بودجه ۱398 زیرساخت 
قانوني این امر را فراهم كرده و اجراي دقیق آن در 

سال جاري ضرورت دارد.
در حوزه ش��رایط اقتصاد كالن كشور، بررسي ها 
نشان مي دهد، شوک طرف عرضه اقتصاد به دلیل 
جهش نرخ ارز و بازگشت تحریم هاي اقتصادي باعث 
شده تا اقتصاد ایران در سال  ۱39۷در شرایط ركود 

تورمي قرار گیرد و با در نظر گرفتن ناپایداري هاي 
فعلي و محتمل در س��ال  ،۱398ضرورت اجراي 
برنامه تصفیر نفت بیش از گذشته احساس می شود.
نوس��انات ن��رخ ارز كه از عوامل بس��یار اثرگذار 
ب��ر نرخ تورم خواهد بود نیز به ش��دت تحت تأثیر 
سیاس��تگذاري ها قرار دارد. سیاس��ت اعطاي ارز 
ارزان قیمت به كاالهاي اساسي و سیاست هایي از این 
قبیل كه موجب هدررفت منابع ارزي كشور می شود، 
می تواند مجدداً كشور را دچار كمبود منابع ارزي 
كرده و مانند ش��هریور سال گذشته نوسان شدید 
نرخ ارز را در پي داش��ته باشد. اصالح در نرخ ارز و 
سیاست ارزي باید از اولویت هاي سیاستگذاري در 

سال  ۱398باشد.
افزایش قابل توجه هزینه هاي زندگي به دلیل 
جهش ارزي و نرخ تورم باال در كنار موج بیکاري 
احتمالي ناش��ي از ركود اقتص��ادي و عدم امکان 
تعدیل دستمزدها براي دولت و بخش خصوصي 
متناس��ب با تورم، وضعیت معیشتي خانوارهاي 
دهك هاي پایین درآمدي را با مشکل روبه رو خواهد 
كرد. درحالیکه تنها منبع درآمد بخش زیادي از 
فقرا، درآمد حاصل از شغل است، افزایش احتمالي 
نرخ بیکاري ب��ر افزایش نرخ فقر خواهد افزود. از 
طرف دیگر افزایش سطح عمومي قیمت ها منجر 
به كاهش درآمد حقیقي فقرا شده و از آنجایي كه 
دارایي هایي كه قیمت آنها با تورم افزایش مي یابد 
در سبد دارایي فقرا بسیار اندک است، فقرا بیش 
از س��ایر گروه هاي درآم��دي از افزایش نرخ تورم 

متضرر مي شوند.
نظ��ر به م��وارد ف��وق، یکپارچگ��ي در اتخاذ 
سیاس��ت هاي حمایتي و جلوگیري از هدررفت 
منابع ضروري اس��ت. یکي از مسائل موجود در 
حوزه سیاست هاي حمایتي، وجود ناهماهنگي بین 
دستگاه هایي است كه اقدام به اجراي سیاست هاي 
حمایتي مي كنند، به طوریکه ممکن است یك فرد 
از چند دستگاه حمایتي كمك بگیرد. حتي ممکن 
است این فرد به هیچ وجه نیازمند دریافت اینچنین 
كمك هاي حمایتي نیز نباشد. بنابراین، طراحي 
س��ازوكاري كه در آن مشخص می شود هر فرد 
دریافت كننده حمایت )از نهادهاي حاكمیتي( به 
چه میزان و از چه نهادي حمایت دریافت كرده، 
ضروري اس��ت. با توجه ب��ه اینکه اطالعات این 
سامانه صرفاً در اختیار نهادهاي مزبور است، عماًل 
از حمایت هاي چندباره جلوگیري به عمل مي آید. 
در نهایت نتایج بررسي استحقاق سنجي افراد مورد 
نظر توسط وزارت رفاه، در اختیار نهادهاي مزبور 
قرار مي گیرد تا بتوانند از آن براي حمایت از افراد 
اس��تفاده كنند. این فرآیند می تواند به مدیریت 
هزینه ها در حوزه هاي حمایتي كمك نماید. بند 
»ه�« تبصره »۱8« بودجه س��ال جاري ناظر به 
همین مسأله است كه پیگیري اجراي دقیق آن 

در سال جاري ضروري مي نماید.



سازمان برنامه و طرح خیالی
سازمان برنامه و بودجه ایران در حال حاضر بیش 
از هر زمان دیگری نقش توزیع كننده ریال به هركس 
و هر س��ازمان و نهادی است. در 6 سال سپری شده 
از فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم شاهد بوده ایم 
كه سازمان برنامه و بودجه راه های قدیمی برای متوازن 
كردن بودجه های ساالنه را با قالب های تازه در دستور 
كار داش��ته و دارد. فقدان نظر به اقتصادی مشخص 
در مدیریت باالی این سازمان موجب شده است كه 
بحث های تئوریك نادیده گرفته شده و به جای فعال 
بودن س��ازمان برنامه، كار به انفعال كشیده شود. در 
6 سال گذشته درآمدهای ارزی كشور وضعیت قابل 
اعتنایی داشت تا اینکه تحریم های تازه از راه رسیدند 
و بودجه ایران تحت فش��ار پیامدهای این تحریم از 
تعادل خارج شد. عدم تعادل در دخل و خرج دولت 
و به ویژه با نزدیك شدن به نیمه دوم سال ۱398 كه 
معموال با كسری بودجه دولت خود را نشان می دهد 
سازمان برنامه و بودجه اقدام به تدوین برنامه اصالح 
ساختاری بودجه كرده است. جزءه ای كه در این باره 
منتشر شده و البته تأكید شده است كه نسخه نهایی 
نیست با توجه به وضعیت موجود نمی تواند اجرایی 
باشد و به همین دلیل است كه تدوین كنندگان در هر 
جایی كه راه حل ارائه كرده اند آنها را سه دسته كرده 
و ب��ه راه  حل های كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 

تقسیم كرده اند.
دقت در ماهی��ت و محتوای این طرح كه البته 
نشانه هایی از عقالنیت در روح كلی حاكم بر آن دیده 
می شود موید این است كه اجرا شدن آن با تردید 
مواجه است. دستورات و خواست های این اصالحیه 
بیش از اندازه بزرگ است كه به این زودی ها بتوان 
آن را اجرای��ی ك��رد. طرح اصالح س��اختار یارانه 
سال هاست روی میز دولت ها و حکومت باقی مانده 
است و به دالیل سیاسی امکان اجرا پیدا نمی كند. 
اصالح س��اختاری بودجه نیز در انتهای كار به این 
می رسد كه حاال بهتر است سهم مالیات را افزایش 
داد و این طرح نیز همان آدرس های طرح مجلس 
را به صورت خالصه و فش��رده توصیه می كند. از 
عواید درآمد و سود سرمایه، از عایدی سود حاصل 
از سرمایه گذاری بر مسکن و خودرو و... مالیات گرفته 

شود. طرح را بخوانید:
با شدت گرفتن تحریم های ظالمانه آمریکا و بروز 
پیامدهای آن در شرایط كنونی اقتصادی كشور، سه 
متغیر »بودج��ه، ذخایر ارزی و نقدینگی« به عنوان 
نقاط آس��یب پذیر اقتصاد بیش از پیش مورد توجه 
دولت قرار گرفتند و برنامه مقابله فعاالنه با تحریم ها 
برای ممانعت از تشدید پیامدهای تحریم در داخل 
كشور تدوین شد. منطبق با این نگاه، سازمان برنامه 
و بودج��ه در ت��الش برای افزای��ش انضباط بودجه، 
برنامه های كاهش هزینه های غیرضرور را از ابتدای 

سال  ۱398 مد نظر قرار داد.

با این حال، شرایط تحریمی از یك طرف، درآمدهای 
ارزی كشور را با كاهش و عدم قطعیت مواجه می كند 
و از طرف دیگر، افزایش هزینه ها ناشی از افزایش نرخ 
ارز، ت��ورم و برنامه های حمایتی دولت از معیش��ت، 
تولید و اشتغال، می تواند منجر به این امر گردد كه 
اجرای بودجه در ساختار پیشین و مواجهه منفعالنه، 
امکان مقابله ب��ا چالش های موجود را محدود كند 
و كس��ری بودجه محتمل، منجر به دست اندازی به 
ش��بکه بانکی شود؛ پدیده ای كه نتیجه محتمل آن 

تشدید تورم است.
بررسی شاخص های كلیدی اقتصادی و اجتماعی 
نش��ان می دهد به علت معضالت انباش��ته ناشی از 
آس��یب های تاریخی اقتصاد ایران )مانند انباش��ت 
بدهی های دولت، كسری صندوق های بازنشستگی و 
ناترازی نظام بانکی(، برخی از شاخص های اقتصادی 
در شرایط نامناسب قرار گرفته اند؛ در شرایط حاضر، 
تحریم ها منجر به تشدید این مشکالت نیز شده اند. 
در نتیج��ه، برای حفظ ثب��ات اقتصادی و صیانت از 
معیشت مردم، اشتغال و تولید الزم است اصالحاتی 
در س��اختار اقتصادی كش��ور انجام گیرد تا از بروز 
بحران ه��ای اقتصادی و ایجاد اختالل جدی در اداره 

كشور ممانعت شود.
بر این اساس، الزم است اصالحات ساختاری اساسی 
در نظام بودجه ریزی كشور، با این رویکرد محقق شود 
كه با مدیریت منابع و مصارف بودجه، خطرات ناشی 
از تش��دید تحریم ها از مسیر كسری بودجه را مهار 
كند، فضای سیاس��تگذاری مالی را گسترش دهد و 
نیز زمینه را برای مقابله فعاالنه با چالش های اساسی 

اقتصاد كشور فراهم نماید.
س��ازمان برنام��ه و بودجه، چارچ��وب كلی طرح 
اصالحات سیاستی و ساختاری بودجه عمومی را با 

رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت تهیه 
كرده است. این برنامه اهداف زیر را در بازه میان مدت 

در نظر دارد:
۱- مدیریت كسری بودجه دولت از طریق تأمین 
منابع پایدار و كاراتر نمودن هزینه كرد برای اداره كشور

۲- ایجاد ثبات در اقتصاد كالن و حمایت از تولید 
و اشتغال

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

و به تبع كاهش رفاه اقتصادی و اجتماعی می شود.
در كنار این هدف، الزم است تا این برنامه بر اساس 
ی��ك برنامه قاعده مالی )برنام��ه ای كه در آن میزان 
مخارج دولت در طی یك برنامه چند ساله و نیز میزان 
كس��ری بودجه و انباشت بدهی های دولت از پیش 
تعیین می شود( تهیه شده و ضمن توجه به روابط كالن 
اقتصادی، موجبات حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از 
تورم، حفظ تولید و اشتغال را در كوتاه مدت فراهم كند. 
عالوه بر این هزینه های اجرای برنامه نباید به گونه ای 
باشد كه منجر به تورم و یا ركود شود. در نهایت، الزم 
است در این برنامه بهبود معیشت عمومی و ارتقای 
عدالت مد نظر قرار گیرد؛ زیرا در كوتاه مدت ممکن 
اس��ت برخی برنامه ه��ای اصالحی منجر به افزایش 
نابرابری ش��وند؛ پدیده ای كه تخفیف آن بر اس��اس 
اصول اقتصادی و نیز توجه به عدالت اقتصادی اسناد 
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باالدستی از اولویت های نظام جمهوری اسالمی است؛ 
در نتیجه برنامه های طراحی شده در این طرح الزم 

است تا این هدف را نیز مدنظر قرار دهند.

  تقويت نهادی بودجه
در اصالحات بودج��ه ای، اصلی ترین محور، تقویت 
نهادی بودجه است. بودجه ریزی مناسب نه تنها از اصول 
اولیه و مهم برای تحقق حکمرانی خوب است بلکه بودجه 
به دلیل آنکه قراردادی بین حاكمیت و مردم در خصوص 
چگونگی تأمین مالی و تخصیص منابع مالی برای اداره 
كشور است و از این رو مهم ترین سند مالی حاكمیت 
در افق زمانی یك ساله محسوب می شود، نقشی مهم 
در ارزیابی آحاد مردم در خصوص چگونگی و كیفیت 
اداره یك كش��ور دارد و به همین دلیل بهبود در نظام 
بودجه ریزی می توان��د عالمتی مهم در جهت ارتقای 
حکمرانی محسوب شود. در شرایط كنونی رابطه بین 
ذینفع��ان مختلف بودجه اعم از نهادهای حاكمیتی و 
همچنین مردم به عنوان ذینفعان نهایی بودجه به شکل 
صحیحی تنظیم نشده است. یك بودجه خوب و نظام 
بودجه ریزی مناس��ب باید پنج ویژگی »انضباط مالی، 
شفافیت، پاسخگویی، كارایی و اثربخشی« را متجلی 
س��ازد. به رغم اقدامات گس��ترده ای كه طی سال های 
گذشته در جهت ارتقای نظام بودجه ریزی كشور صورت 
گرفته، همچنان وضعیت كنونی نظام بودجه ریزی ذیل 
محورهای پنجگانه یاد ش��ده نیازمند اصالحات است. 
انجام اصالحات به ش��رح آنچه در ادامه به آنها اش��اره 
خواهد شد باعث می شود زیرساخت ها و فرآیندهای نظام 
بودجه ریزی در مراحل چهارگانه تنظیم، تصویب، اجرا و 
نظارت ارتقا یافته تا ویژگی های یك بودجه خوب در تراز 
اهداف نظام جمهوری اسالمی محقق شود. همچنین 
اج��رای این اصالحات موجب خواهد ش��د تخصیص 
منابع مالی به شکل كاراتر و بهینه تر انجام پذیرد و از 
این رو باعث بهبود اثربخشی بودجه شود. بودجه یکی 
از مهم ترین ابزارهای سیاستگذاری برای كنترل شرایط 
اقتص��ادی به ویژه در جه��ت ایجاد ثبات و همچنین 
بازتوزیع منابع اقتصادی در جهت تحقق عدالت است. 
در ص��ورت تحقق اصالحات می توان امیدوار بود كه با 
ارتقای ظرفیت و زیرساخت های نهادی الزم، دولت و 
حاكمیت ابزارهای كافی جهت طراحی، پیاده سازی و 
ارزیابی بهتر سیاس��ت مالی را به دس��ت آورد و بتواند 

نقش فعال تری در زمینه سیاستگذاری مالی ایفا كند.
ذیل محورهای یاد ش��ده و ب��ا در نظر گرفتن 
اف��ق زمانی ب��رای اجرای اصالح��ات، برنامه ها و 
زیربرنامه های مدنظر برای اجرای تقویت نهادی 
ذیل در افق زمانی كوتاه مدت و میان مدت به شرح 

زیر طبقه بندی می شود:

الف( برنامه های كوتاه مدت:
۱- برنامه ارتقای شفافیت و انضباط مالی از طریق 

ارتقا نظام یکپارچه اطالعات مالی دولت:
۱-۱- شکل دهی به فرآیندهای كنترل تعهدات مالی 
دولت در بودجه و ایجاد زیرساخت اطالعاتی موردنظر

۲-۱- اصالح فرآیندهای تخصیص و پرداخت در 
بودجه از طریق احیای ستاد نظارت بر اجرای بودجه 

و تقویت كمیته تخصیص
3-۱- ارتق��ای نظارت مال��ی و عملیاتی از طریق 
ش��کل دهی به پرداخت های خزانه داری بر اس��اس 

طبقه بندی حساب ها
۲- برنامه ارتقای اثربخشی بودجه از طریق ایجاد 
ارتب��اط بین بودجه ب��ا اهداف میان م��دت و كالن 

اقتصادی:
۱-۲- اس��تقرار س��اختار میان مدت بودجه ریزی 
با ش��روع از بودجه ریزی دو س��االنه برای سال های  

۱399 و  ۱4۰۰
ب( برنامه های میان مدت:

3- برنامه تقویت انضباط مالی دولت از طریق ارتقا 
جامعیت سند بودجه و ارتقای سند مالی بودجه دولت 

به سند مالی حاكمیت:
۱-3- ثب��ت، پایش و اصالح عملیات فرابودجه ای 
دولت و اصالح س��اختار بودجه شركت های دولتی 

سازمان برنامه و بودجه
۲-3- بس��ط پایش و گزارش��گری مالی دولت به 

نهادهای عمومی غیردولتی
3-3- ثبت، پایش و اصالح ارتباط مالی بین اجزای 
مختلف بخش عمومی از طریق ایجاد ش��فافیت در 
جریان وجوه وهزینه ها در دولت و نهادهای عمومی از 

طریق ارتقای زیرساخت حساب واحد خزانه
4- برنامه بهبود و ارتقای كارایی مالی در هزینه كرد 

منابع مالی بودجه عمومی:
۱-4- تس��ریع در تکمیل و اج��رای بودجه ریزی 

مبتنی بر عملکرد
۵- برنامه بهبود در اثربخشی بودجه از طریق ایجاد 
تناس��ب بین ماموریت ها و همچنین ارتقای عدالت 

جغرافیایی در بودجه ریزی:
۱-۵- تدوین برنامه ها و تنظیم بودجه ها مبتنی بر 

آمایش سرزمین
۲-۵- اولویت بندی هزینه ها و فعالیت ها

3-۵- تقسیم كار بین اركان مختلف حاكمیت در 
جهت افزایش اثربخشی منابع مالی عمومی

6- برنام��ه اصالح فرآیندهای بودجه ریزی )اعم از 
تهیه، تصویب، اجرا و نظارت( و بازتعریف نقش اركان 

مختلف در بودجه به منظور ایجاد انضباط مالی:
۱-6- برنامه ساماندهی رابطه سازمان برنامه و بودجه 

و خزانه داری كل
۲-6- اصالح چرخه بودجه ریزی و فرآیند تصویب 

بودجه در مجلس شورای اسالمی
3-6- اعمال قواعد مشخص در جهت بهبود نظارت 

مالی، عملیاتی و حقوقی در بودجه 

  هزينه كرد كارا
دولت برای تحقق اهداف خود با تنگنای بودجه ای 
زیادی مواجه است. در شرایطی كه درآمدهای نفتی 
كش��ور كاهش یافته، سهم قابل توجهی از اعتبارات 
هزینه ای اجتناب ناپذیر است. هزینه تأمین مالی طرح 

تحول سالمت و خرید تضمینی گندم و موارد مشابه 
نی��ز از دیگر طرح های پرهزینه ب��رای بودجه دولت 
بوده اند، الزم است تا دولت هزینه های خود را كاهش 
داده و به صورت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم از منابع 
بانك مركزی برای پوشش هزینه های خود استفاده 
نکند. الزم به ذكر است كه میزان این كاهش باید در 
چارچوب یك برنامه اقتصاد كالن و رعایت یك قاعده 
مالی باشد به طوری كه انقباض شدید اتفاق نیفتد كه 
منجر به گسترش ركود اقتصادی گردد و آنقدر هم 
خفیف نباشد كه كسری بودجه حاصل به شبکه بانکی 

یا بازار بدهی فشار آورد.
محور اصالحات هزینه كرد كارا شامل برنامه های 

ذیل است:
الف( برنامه های كوتاه مدت:

۱- تأمین حداقل های معیشتی برای عموم مردم و 
اقشار آسیب پذیر و اصالح یارانه های نقدی

۲- حذف هزینه های اجتناب پذیر و اولویت بندی فعالیت ها
3- كاهش هزینه های شركت های دولتی

4- كاهش هزینه های طرح تحول سالمت
۵- اهرم كردن منابع بودجه برای تولید

ب( برنامه های میان مدت:
6- اصالح نظام یارانه ها و بیمه

۱-6- یارانه طرح تحول سالمت
۲-6- یارانه كشاورزی

3-6- یارانه تولید
۷- اصالح نظام ارزیابی قیمت و كیفیت پروژه های عمرانی
8- چابك سازی دولت و اصالح ساختار شركت های دولتی

9- تأسیس بانك توسعه
۱۰- اصالح صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی

 درآمدزايی پايدار
تأمین درآمد مطمئن الزامی گریزناپذیر برای كاهش 
كسری مس��تمر بودجه، مواجهه موفق با تکانه های 
بیرونی و نیل به هدف كاهش وابس��تگی مس��تقیم 
بودج��ه دولت به درآمدهای نفتی اس��ت كه یکی از 
الزامات كاهش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم دولت 
به بانك مركزی و حل مساله تورم مزمن كشور است. 
البته ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت، نباید تنها 
محدود به اصالحات میان مدت باشد؛ چرا كه با توجه 
به تحریم های نفتی، بودجه كشور در سال  98 نیز با 
تنگنا مواجه است و بنابراین الزم است، تدبیری برای 
تأمین منابع پایدار مالی دولت در كوتاه مدت نیز در نظر 
گرفته شود. در عین حال این برنامه های كوتاه مدت 
باید به گونه ای باشند كه به فضای كسب وكار ضربه 
نزنند، موجب افزایش شدید سطح قیمت ها نشوند، 
درآمد حقیقی اكثریت جامعه مصون بماند، و خللی 
نیز در فرآیند اصالحات میان مدت درآمدزایی پایدار 
ایجاد نکنند. برنامه های اصلی كه ایجاد منابع پایدار 
درآم��دی برای دول��ت در كوتاه مدت و میان مدت را 

تضمین خواهند كرد، به شرح ذیل است.
الف( برنامه های کوتاه مدت:

۱- اصالح نظام یارانه انرژی )بنزین،گازوئیل و برق(



۲- اصالح یارانه كاالهای اساسی
3- كاهش معافیت ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی
4- ف��روش دارایی ه��ا از طریق صندوق های قابل 

)ETF( معامله در بورس
ب( برنامه های میان مدت:

۵- اس��تقرار نظام مالیات بر درآمد و اصالح نظام 
یارانه مبتنی بر درآمد

6- اصالح نظام مالیه بهینه باالدستی نفت و گاز
۷- مدیریت دارایی های مالی دولت

8- مولدسازی دارایی های دولت

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

محور شامل برنامه های ذیل است:
الف( برنامه های کوتاه مدت:

۱- طراح��ی مقدار بهینه مناب��ع نفتی در بودجه 
با درنظرگرفتن بده بس��تان های بین نس��لی )اصالح 

اساسنامه صندوق و افزودن نقش ثباتساز به آن(
۲- انتشار اوراق ارزی و ریالی جهت سرمایه گذاری های 

زیرساختی به همراه عملیات بازار باز بانك مركزی
ب( برنامه های میان مدت:

3- ساماندهی بدهی های دولت و اصالح روابط دولت 
با نظام بانکی، تأمین اجتماعی و پیمانکاران

هر یك از برنامه های ارائه شده در این طرح الزامات 
و همچنین ریس��ك هایی را دارند كه در گزارش��ات 
مش��روح هر یك از برنامه ها ارائه خواهند ش��د. ولی 
اصلی تری��ن الزامی كه الزم اس��ت در این گزارش به 
آن اشاره شود، اجماع سیاستگذاران كالن كشور بر 
اجرای تمام یا بخشی از این برنامه است، در صورت 
عدم اجماع، تحقق این اصالحات ساختاری مهم محقق 

نخواهد شد. برای اجماع اركان حاكمیت، الزم است 
كه ابتدا بر پارادایم فکری این طرح اصالحاتی توافق 

نظر صورت گیرد.
طرح اصالحات س��اختاری مبتنی بر دو پارادایم 
فکری است: ۱- قاعده مالی، ۲- شفافیت و پاسخگویی
قاعده مالی، بر اس��اس ی��ك برنامه اقتصاد كالن 
طراحی می ش��ود و در آن س��قف منابع و مصارف و 
كسری بودجه ساالنه دولت و روند تغییرات بدهی های 
دولت را هدف قرار می دهد؛ به طوریکه اقتصاد كالن 
دارای پایداری و ثبات حداكثری باشد. برای اینکه این 
قاعده از اعتبار كافی برخوردار باشد، باید تعهد كافی 
نس��بت به اجرای آن در ط��ول دوران اجرای برنامه 
اصالحی وجود داش��ته باشد. از همین رو الزم است 
اجماع كافی در زمان تعیین این قاعده میان مجریان 

برنامه اصالحی به وجود آید.
شفافیت حداكثری و پاسخگویی دولت به مردم، 
پارادای��م ض��روری دیگر حاكم بر ط��رح اصالحات 
س��اختاری بودجه اس��ت. از آنجاكه اج��رای برنامه 

اصالحات ساختاری موجب حذف یا انتقال عواید از 
گروهی از ذینفعان به گروه های دیگر می شود، الزم 
اس��ت به منظور همراه كردن مردم با اجرای برنامه 
اصالحی قواعد مش��خصی برای تقویت پاسخگویی 
دولت به مردم تعیین ش��ود. تجربه موفق اصالحات 
بودجه ای در سایر كشورها ضرورت این امر را نشان 
می دهد. در صورت اجماع بر این دو پارادایم، می توان 
امید داشت كه با یاری خداوند متعال، نظام جمهوری 
اس��المی ایران بتواند یک��ی از بزرگترین اصالحات 

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

می نماید. اس��تناد به محتوای ای��ن گزارش با ارجاع 
مناسب به متن اصلی مجاز است.

 اصالحات ساختاری 
جهت ايجاد درآمدهای پايدار بودجه

ثب��ات بودجه و متعاق��ب آن كااله��ا و خدماتی 
ك��ه دول��ت در اختیار جامعه ق��رار می دهد در گرو 
تأمین درآمدهای مطمئن برای دولت اس��ت. منشأ 
درآمدهای پایدار دولت، فرآیندهای جاری درون زای 
اقتصاد هستند كه تحت تأثیر شو های بیرونی مانند 
نوسانات درآمدهای نفتی و تحریم های بین المللی قرار 
نمی گیرند. با این نگاه، جهت مدیریت بهینه بودجه 
در شرایط حاضر و نیز نیل به هدف جداسازی بودجه 
دول��ت از درآمدهای نفتی، الزم اس��ت راهکارهایی 
برای افزایش پایدار درآمدهای عمومی در میان مدت 
و اقدامات كوتاه مدتی جهت گذر از تنگنای بودجه ای 
دولت در سال پیشرو تعبیه شود. اصالحات در حوزه 
درآمدس��ازی پایدار بودجه سه ركن اصلی دارند كه 
مجموعه برنامه ه��ای كوتاه مدت و میان مدت دولت 

باید بر اساس این اركان تعریف شوند:
۱- اصالح در نظام مالیاتی: در جهت افزایش نسبت 
درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و توزیع 
مناسب مالیات گیری در بخش های رسمی/غیررسمی و 
متشکل/غیرمتشکل اقتصاد و همچنین برقراری عدالت 
مالیاتی و كاهش فرار مالیاتی الزم است نظام مالیاتی 
كشور اصالح شود. برنامه هایی كه در راستای اصالح 
نظام مالیاتی ارائه می شوند، باید به گونه ای باشند كه 
اوالً به فضای كسب وكار ضربه نزنند و ثانیاً در فرآیند 
اصالحات میان مدت در راس��تای درآمدزایی پایدار، 
خللی ایجاد نکنند؛ اگر افزایش درآمدهای مالیاتی از 
طریق فشار به فعاالن اقتصادی بخش رسمی حاصل 
شود، هر چند ممکن است در كوتاه مدت باعث افزایش 
درآمدهای مالیاتی شود، اما در بلندمدت منجر به ركود 
و كاهش درآمدهای دولت می شود. در این راستا الزم 
است رویکرد نهاد مالیات ستان در نحوه اخذ مالیات از 
ممیزمحوری فاصله گرفته و به حسابرسی مبتنی بر 
ریسك برسد. بنابراین در كنار اصالحاتی كه در ادامه به 
آنها اشاره می شود، اصالح ساختاری نهاد مالیات ستان 

نیز باید مد نظر قرار گیرد.
برنامه اصالحی مرتبط با افزایش درآمدهای مالیاتی 
بر اس��اس گسترش پای ههای مالیاتی، جلوگیری از 
فرار مالیاتی با استفاده از تکمیل پایگاه های داده های 
اقتصادی )فعال سازی ظرفیت ماده  ۱69 مکرر قانون 
مالیات های مستقیم(، شفاف سازی مبادالت اقتصادی 
با استفاده از سامانه های صندوق فروش توسط اصناف 
و صاحبان مشاغل، جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی 
ب��ا نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی قانونی و ثبت 
معافیت ه��ای مذكور به ص��ورت جمعی– خرجی، 
ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و تشویق خوداظهاری، و 
در نهایت ساماندهی معافیت های مالیاتی و گمركی 
برنامه ریزی شده است. در كنار آن، حركت به سمت 
نظام مالیات بر درآمد خانوار از ضروریات تحقق یك 

خرداد 1398
د    وره جد    ید    
شماره 124

44

انتخابات نهم
یاد    د    اشت

انتخاب سرد    بیر

برجام ناتمام
کسری بودجه
اقتصاد و جنگ

بازارها
توسعه صنعتی
مصیبت منابع
چین و جهان



45
no.124
Jun 2019

 نظام مالیاتی توس��عه یافته است. عالوه بر این اجرای 
هر چه سریع تر طرح جامع مالیاتی، به تسریع در ایجاد 
یك سامانه اطالعاتی یکپارچه برای جلوگیری از فرار 

مالیاتی كمك شایانی خواهد كرد.
۲- واگ��ذاری و مولدس��ازی دارایی ه��ای دولت: 
گسترش تحریم ها، اس��تفاده از درآمدهای ناشی از 
منابع غیرنفتی بودجه را اجتناب ناپذیر كرده اس��ت. 
استفاده از ظرفیت دارایی های دولت، جریان درآمدی 
بزرگی در سایر كشورها ایجاد كرده است. در ایران نیز، 
حجم باالی اموال و دارایی های مالی دولت، ظرفیت 
ایجاد جریان درآمدی قابل توجهی دارد كه الزم است 
با رفع موانع حقوقی، نهادی و زیرساختی موجود، به 
منصه ظهور برسد. این جریان درآمدی، لزوما از فروش 
دارایی ها نشات نگرفته و عمدتاً بر مولدسازی و ایجاد 
درآم��د از دارایی های دولت تکیه دارد. ظرفیت های 
اشاره شده در ماده  69 قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت از جمله درآمدهایی است كه به صادرات 
نفت وابستگی ندارد، بنابراین در صورت رفع موانع و 
چالش های موجود، دولت می تواند با اتکا به این منابع 

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

سپرده های دولتی هستند.
3- اص��الح نظام یارانه ای: از آنجاكه محقق كردن 
عدم النفع مستتر در یارانه های قیمتی اقالمی مانند 
حامل ه��ای انرژی منجر به افزای��ش منابع مالی در 
اختیار دولت می ش��ود، یکی از ركن های درآمدزایی 
پایدار اصالح نظام یارانه ای است. وضعیت فعلی نظام 
یاران ه��ای عالوه بر محروم كردن دولت از یك منبع 
درآمدی قابل توجه، اقشار جامعه را به صورت عادالنه 
بهره مند نمی كند. بنابراین با هدف ممانعت از كاهش 
سطح معیشت اقشار آسیب پذیر، افزایش ضریب اصابت 
یارانه های آشکار و پنهان و بهبود عدالت اجتماعی، 

اصالح نظام یارانه ای ضرورت دارد.
با لحاظ این س��ه رك��ن، در كوتاه مدت اصالحات 
ف��وری در ح��وزه اصالح نظ��ام یارانه ه��ای انرژی و 
كاالهای اساسی، كاهش معافیت ها و افزایش پایه و 
پوشش مالیاتی و فروش دارایی های دولت از طریق 
صندوق های قابل معامله در بورس )ETF( در اولویت 
اصالحات س��اختاری بودجه قرار دارد. ادامه متن به 

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

۱-۱-3- اص��الح نظام یارانه ان��رژی )بنزین، 
گازوئیل و برق(

ب��ه ص��ورت تاریخی دول��ت مالك، فروش��نده و 
توزیع كننده انرژی در كشور بوده و بنابراین این امکان 
را داشته كه از قیمت حامل های انرژی به عنوان ابزار 
سیاس��ت حمایتی معیش��ت و تولید استفاده كند. 
اس��تمرار و گسترش این رفتار، به تدریج ابعاد مالی 
قیمت گ��ذاری را زیاد كرده و فناوری تولید را تغییر 
داده و عام بودن ش��مول یارانه های پنهان نیز باعث 

ش��ده تا ضریب اصابت آنها پایین بوده و بهره مندی 
اقش��ار جامعه نامتناسب باشد. در شرایط كنونی كه 
بسیاری از اقشار آسیب دیده دچار مشکالت معیشتی 
ناش��ی از افزایش قیمت ها ش��ده اند، هدررفت یارانه 
انرژی خود را بیش��تر نمایان می كند. لذا الزم است 
طرح اصالحات ساختاری حامل های انرژی و كاالهای 
اساسی با هدف افزایش ضریب اصابت منابع صرف شده 
برای حمایت از تولید و اشتغال و همچنین افزایش 
بهره وری هر چه سریع تر آغاز شود و در چند فاز به 
اجرا برسد. پیشنهاد می شود این اصالحات در ابتدا با 
اصالح نظام یارانه ای بنزین و برق خانگی آغاز شود و 
سپس به گازوئیل و برق صنعتی تسری یابد. در این 
طرح به منظور پوشش حداقل سطح معیشت، ابتدا 
یك كف حمایتی مصرف برای تمام خانوارها در نظر 
گرفته می شود و سپس حامل انرژی مربوطه با قیمت 
بازار عرضه خواهند شد. بدین ترتیب در صورت اعمال 
سیاست های حمایتی مناسب همزمان با اصالح نظام 
یارانه ها، نه تنها منابع قابل توجهی برای پوشش اهداف 
دولت ایجاد می شود، بلکه با هدفمند كردن یارانه ها 

وضعیت اقشار كم درآمد نیز بهبود می یابد.
۲-۱-3- اصالح یارانه كاالهای اساسی

با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به 
كاالهای اساسی و استقالل سیاست ارزی از سیاست 
حمایتی به ویژه در شرایطی كه تحریم جریان ارزی 
كش��ور را با محدودیت هایی مواجه كرده، الزم است 
شیوه كنونی تخصیص یارانه به این كاالها اصالح شود. 
پیشنهاد می شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به 
كاالهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق كاالبرگ 
اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف كننده نهایی 
و تولیدكننده داده شود و با انتقال مرحله بندی شده 
تقاضای ارز كاالهای اساس��ی به بازار ارز یکپارچه بر 

عمق آن افزوده شود.
3-۱-3- كاهش معافیت ها و افزایش پایه و پوشش 

مالیاتی
به رغم گسترده بودن اصالحات حوزه مالیات ستانی، 
با توج��ه به زمانبر بودن اج��رای اصالحات و لحاظ 
محدودیت ه��ای فنی و اجرای��ی، تمركز بر دو حوزه 
افزایش پایه و پوشش مالیاتی و ساماندهی معافیت های 
مالیاتی و گمركی به عنوان دو اولویت اصلی دولت در 
این زمینه توصیه می ش��ود. بر اساس پژوهش های 
انجام شده در حوزه مالیات در خصوص افزایش پایه و 
پوشش مالیاتی، می توان بر اساس نوع مالیات اخذشده، 
راهکارهای متناظر را پیشنهاد نمود كه خالصه آن در 

ادامه می آید:
* مالی��ات بر ارزش افزوده: قانون مالیات بر ارزش 
افزوده اصالح شود به گونه ای كه اوالً با اجرای مناسب 
ای��ن قان��ون و تکمیل زنجیره اخذ مالی��ات از تمام 
حلقه های ارزش افزوده، فش��ار وارده شده به فعاالن 
اقتصادی در بخش رسمی كاهش یابد. ثانیاً با كاهش 
معافیت های مالیاتی، فضای فعالیت بخش عمده ای 
از اقتصاد كش��ور ش��فاف ش��ود. هر چند با تصویب 
الیحه دائمی كردن قانون مالیات بر ارزش افزوده در 

كمیسیون اقتصادی مجلس، سعی شده تا هدف اول 
محقق شود، اما همچنان معافیت های مالیاتی كاهش 
پیدا نکرده، بلکه برخی از كاالها و خدمات جدید نیز 
مشمول معافیت ش��ده اند. با توجه به نکات مذكور 
اصالحات زیر پیش��نهاد می شوند كه البته برخی از 

آنها در قانون جدید اعمال شده اند:
- اصالح فرآینده��ای قانونی برای كاهش وقفه و 

استرداد مالیات بر ارزش افزوده
- حذف تدریجی معافیت های قانونی

- اج��رای طرح صن��دوق مکانیزه ف��روش: قانون 
مربوط به این اصالح در مجلس تصویب ش��ده و با 
اج��رای آن عالوه بر شفاف س��ازی مبادالت در حلقه 
آخر ارزش افزوده یعنی صاحبان مش��اغل و اصناف، 
تم��ام مبادالت صورت گرفته در س��ایر حلقه ها نیز 
باید در س��امانه ای موسوم به س��امانه مودیان ثبت 
شده و صحت آنها بر اساس صورتحساب الکترونیکی 
صادر شده توسط این سامانه تأیید شود. عالوه بر این 
امکان دسترسی به تراكنش های بانکی مرتبط به این 
معامالت نیز به س��ازمان مالیاتی داده شده و به این 
ترتیب شفاف سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی تا حد 

زیادی محقق خواهد شد.
*مالیات بر مشاغل

- حركت از بازرس��ی عمومی به بازرسی تصادفی 
مبتنی بر ریسك

- اعطای مجوز برای حسابداری نقدی به بنگاه های 
كوچك

*مالیات بر سود شركت ها
- كاهش مالیات بر سود شركت ها همزمان با افزایش 

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

حذف تدریجی معافیت های مالیاتی
- استقرار نظام بازرسی تصادفی هدفمند

- تسویه علی الحساب شركت های بزرگ به صورت فصلی
*مالیات بر حقوق

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

*مالیات بر استفاده از امالک و مستغالت
*وضع مالیات بر عایدی سرمایه: مالیات بر عایدی 
سرمایه مانند مالیات بر زمین، امالک، خودرو، ارز و 
طال، یکی از پایه های مالیاتی است كه عالوه بر كاركرد 
تنظیم گ��ری می تواند اثر قابل��ت وجهی در افزایش 
منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی امالک و 
مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است 
كه بسیاری از كشورهای پیشرفته آن را به عنوان یك 
پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا كرده اند و قدمت آن نزدیك 
به یك سده است. این مالیات بر رشد قیمت مسکن 
یعنی تفاضل قیمت خریدوفروش آن، وضع می شود 
و ب��ه این ترتیب، درصدی از عایدی به عنوان مالیات 
اخذ می شود. به عالوه، پیشنهاد می شود دولت الیحه 
دوفوریت��ی كاهش تدریجی معافیت های مالیاتی تا 
انتهای سال  ۱398را جهت تصویب در مجلس شورای 

اسالمی تهیه نماید.



روش های تأمین مالی كسری بودجه در اقتصاد ايران
اقتصاد ایران نیز همانند اغلب كش��ورهای 
نفت��ی، در برابر ش��وک های نفت��ی عموما با 
تش��دید كس��ری بودجه مواجه می شود. در 
اقتصاد ایران، سالیان طوالنی است درآمدهای 
مالیات��ی كفاف هزینه های ج��اری دولت را 
نمی دهد و دولت با كس��ری ت��راز عملیاتی 
روبروس��ت. دولت برای اینکه بتواند كس��ی 
تراز عملیاتی خود را جبران كند سهم خود از 
درآمدهای نفتی را به بانك مركزی می فروشد 
و با این درآمد، هم بخش��ی از كس��ری تراز 
عملیات��ی خود را پوش��ش می دهد و هم به 
تملك دارایی های سرمایه ای می پردازد. چون 
دولت در همه سال ها با مازاد تراز سرمایه ای 
روبروست بنابراین مازاد تراز سرمایه ای برای 
جبران كسری تراز عملیاتی هزینه می شود. 
حاصل جمع تراز عملیاتی و تراز س��رمایه ای 
دول��ت، تراز مالی ن��ام دارد؛ در اقتصاد ایران 
وقتی صحبت از كسری بودجه دولت می شود، 
منظور كس��ری موجود در همین تراز مالی 

دولت است.
با توضیحات فوق می توان این گونه استنباط 
كرد كه كسری تراز عملیاتی دولت رابطه ای 
مثبت با قیمت و درآمد نفت داش��ته باش��د 
به طوری كه وقت��ی درآمدهای نفتی افزایش 
می یاب��د دول��ت هزینه های ج��اری خود را 
افزایش دهد. اما تجربه اقتصاد ایران نش��ان 
می ده��د كه وقت��ی قیمت نف��ت كاهش و 
درآمده��ای نفتی مح��دود می ش��ود الزاما 
هزینه های جاری دولت كاهش نمی یابد بلکه 
دولت تالش می كند به روش های تأمین مالی 
كس��ری بودجه خود تنوع دهد. از این رو در 
ادام��ه، هم رابطه كس��ری بودج��ه دولت با 
تحوالت درآمد نفت و هم روش های مختلف 
تأمین مالی كس��ری بودجه در شرایط افول 
درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار می گیرد.

اعداد و ارقام نش��ان می دهند كه در فاصله 
س��ال های ۱38۱ تا ۱388 درآمدهای نفتی 
ایران به س��رعت در حال افزایش اس��ت اما 
تراز عملیاتی و تراز مالی دولت با یك شیب 
بس��یار مالیم در حال افزایش بوده است. در 
واقع، به جز س��ال های ۱38۵ و ۱38۷ كه با 
سیاست های انبساطی دولت و افزایش كسری 
تراز عملیاتی و تراز مالی همراه بوده است. در 
مابقی سال های دوره زمانی ۱38۱ تا ۱388 
تراز عملیاتی و تراز مالی رشد آرامی داشته اند. 
همچنین به دلیل چاق شدن حساب ذخیره 
ارزی در فاصله ۱38۱ تا ۱388، كسری های 
مرب��وط ب��ه س��ال های ۱38۵ و ۱38۷ نیز 

از حس��اب ذخیره ارزی تأمین ش��ده است. 
بنابراین در این فاصله زمانی، هر چند چشم 
دولت ها برای تأمین كسری تراز عملیاتی به 
درآمد نفتی بوده اس��ت اما در غالب سال ها 
رشد غافلگیركننده ای در تراز عملیاتی دولت 
مشاهده نمی شود. اما از سال ۱389 به بعد، 
تراز عملیاتی دولت با شیب بسیار تندی رو به 
افزایش می گذارد و با اینکه درآمدهای نفتی 
در غالب سال های بعد از ۱389 روند كاهشی 
داشته است اما دولت اهمیتی به این موضوع 
نداده و با اشتهای زیادی مخارج جاری خود 
را افزایش می دهد. هر چند در طول سال های 
این دوره دریافت مالیات روند صعودی به خود 
گرفته اما این صعود قادر نیست افزایش شدید 
هزینه های جاری، و در نتیجه تراز عملیاتی، 
 را پوش��ش دهد. بنابراین ت��راز عملیاتی، و 
به تبع آن تراز مالی دولت، شیب صعودی پیدا 
كرده اند. بنابراین، این فهم به دس��ت می آید 
كه از س��ال ۱389 به بعد، دولت برای اینکه 
بتواند كسری تراز عملیاتی و كسری تراز مالی 
خود را جبران كند همانند عربستان سعودی 
و كویت، به تن��وع در روش های تأمین مالی 

روی آورده است.
از سال ۱38۱ تا ۱388 حساب ذخیره ارزی 
محل اصلی كسری تراز مالی دولت بوده است. 
درواقع، به دلیل اینکه از سال ۱38۱ تا ۱38۷ 
درآمد نفتی ایران در حال افزایش بوده، دولت 
نه تنها برای تأمین كسری تراز عملیاتی خود 
از درآمدهای نفت استفاده كرده بلکه كسری 
ت��راز مالی خود را نی��ز از محل ذخایل ارزی 

كشور برداشت نموده است. در حقیقت، صعود 
قیمت نفت و انباشت ذخایر ارزی سبب شده 
تا دولت نه تنها سهم ساالنه خود از درآمدهای 
نفت��ی را صرف هزینه های جاری نماید بلکه 
ذخایر ارزی انباشت ش��ده را نیز صرف این 
نوع از هزینه های خود نموده است. همچنین 
ذخایرارزی به اندازه كافی وجود داشته، دولت 
نیازی به تنوع بخشی به روش های تأمین مالی 
خود ندیده اس��ت. اما با شروع روند كاهشی 
درآمدهای نفتی از سال ۱388 به بعد، دولت 
ناچار ش��ده به سراغ روش های دیگری برای 
تأمین كس��ری تراز مالی خود برود. از سال 
۱389 تا ۱394 بخش بزرگی از كسری تراز 
مال��ی از محل واگذاری ش��ركت های دولتی 
بوده و در س��ال های ۱39۵ و ۱396 انتشار 
اوراق بدهی ابزار دولت برای تأمین كس��ری 

تراز مالی بوده است.
دولت ایران فقط به این دلیل ناچار ش��ده 
به تنوع بخشی به روش های تأمین مالی روی 
آورد كه در شرایط اضطرار قرار گرفته و با افت 
درآمدهای نفتی روبرو ش��ده است. بنابراین 
اف��ت درآمدهای نفتی عامل اصلی تحول در 
س��اختار تأمین مالی كس��ری بودجه بوده و 
تغییر در ش��دت آثار كالن كسری بودجه را 
موجب شده است. استنباط دیگر این است كه 
یکی از دالیل اصلی دولت ایران برای توسعه 
بازار اوراق بدهی در س��ال های اخیر تأمین 
كسری بودجه بوده، درحالی كه عموما یکی 
از اهداف اصلی توسعه اوراق بدهی بازپرداخت 

بدهی های دولت است. 
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در زمان��ي كه هیتلر در آلمان به قدرت رس��ید، 
حدود 6 میلیون بیکار وجود داش��ت كه مطابق با 
ش��اخص هاي آن زمان، نرخ بیکاري رقمي برابر با 
3۰ درص��د بود. آلمان نازي براي حل این معضل، 
به سوي استفاده از منابع عمومي و كسري بودجه 
روي آوردند و س��رمایه گذاري در بخشي از صنایع 
كلیدي مانند خودروس��ازي و توسعه زیرساخت ها 
را افزایش دادند. این سیاست ها موجبات خشنودي 

جان میالرد كین��ز را فراهم آورد. دیري نپایید كه 
ارتش قدرتمند آلمان كه متشکل میلیون ها سرباز و 
ادوات نظامي، خود را براي تسخیر اروپا آماده كرد.
هیتلر در دوره خود پایه گذار نظریه اقتصادي شد كه 
اكنون به نظریه اقتصاد جنگي كه به مجموعه اي از 
اقدامات دولتي كه در راستاي بسیج اقتصاد به منظور 
تولید جنگ انجام گرفته باشد، اطالق می شود. برخي 
اقتصاددانان، اقتصاد جنگ را به عنوان سیستم تولید، 
بسیج و تخصیص منابع براي حفظ خشونت توصیف 
مي كنند. هرچند اقتصاد جنگي در دوره هاي باستان 
و حتي سده هاي قرون وسطي نیز حضور داشته اما 
در دوران مدرن شکل و شمایلي منسجم تر و البته 
پیچیده تر به خود گرفته است.با این حال پرداختن 
به مسأله اقتصاد جنگي، در برهه كنوني از آن حیث 

داراي اهمیت اس��ت كه چن��دي پیش تهدیدات 
ریاس��ت جمهوري آمریکا در آب هاي خلیج فارس، 
ای��ن پرس��ش را در اذهان عمومي ب��ه وجود آورد 
ك��ه تاثیرات اقتصادي جنگ ب��راي رئیس جمهور 
تاجرمسلکي مانند ترامپ چه خواهد بود و عموما 
چه تاثیراتي بر وضعیت كنوني آمریکا دارد؟ آیا در 
بزنگاه كنوني، آمریکا از لحاظ اقتصادي قدرت جنگي 
سخت و هزینه بر با ایران را دارد؟ هر چند احتمال 
وق��وع جنگ با بیانات مقام معظم رهبري و بعدا با 
سخنان رئیس جمهوري آمریکا، به كمترین احتمال 
خود رسید اما پاسخ به سواالت گفته شده، هنوز به 
قوت خود داراي اهمیت است. در این پرونده، نگاهي 
 كامال اقتصادي به پدیده جنگ می ش��ود و سپس 

نیم نگاهي نیز به بودجه نظامي دولت ها می شود.

دادوستد اقتصاد و جنگ

حسن صاد    قی
عضو هیأت تحریریه

انتخابات نهم
یاد    د    اشت

انتخاب سرد    بیر

برجام ناتمام
کسری بودجه
اقتصاد و جنگ

بازارها
توسعه صنعتی
مصیبت منابع
چین و جهان



خرداد 1398
د    وره جد    ید    
شماره 124

48

انتخابات نهم
یاد    د    اشت

انتخاب سرد    بیر

برجام ناتمام
کسری بودجه
اقتصاد و جنگ

بازارها
توسعه صنعتی
مصیبت منابع
چین و جهان

عقب گرد ابرقدرت ها در رقابت تسلیحاتي

بودجه هاي نظامي كشورها چقدر است؟
اکونومیست|

جه��ان ام��روز خ��ود را تا دندان مس��لح 
مي كند. این نتیجه گیري یك گزارش جدید 
منتش��ر ش��ده در تاریخ ۲9 آوریل توس��ط 
موسسه تحقیقات صلح بین المللي استکهلم 
)SIPRI(، یك موسس��ه پژوهش��ي است. 
SIPRI با بیان اینکه س��ال گذشته حدود 
۱. 8 تیلیون دالر صرف مخارج نظامي شده 
است، مي گوید: »باالترین سطح هزینه هاي 
نظام��ي در ش��رایط واقع��ي از زم��ان ثبت 
اعتباره��ا، ب��ه س��ال ۱988 در طول جنگ 
سرد بازمي گردد كه ۷6 درصد باالتر از سال 
۱998است، زماني كه جهان از »سود صلح« 
بهره مند شد« این موسسه اضافه مي كند كه 
هزینه هاي نظامي جهان در سال گذشته به 
۱. 8 ه��زار میلیارد دالر رس��ید. هزینه هاي 
نظام��ي به عنوان س��همي از تولید ناخالص 
داخلي جهان در سال هاي اخیر كاهش یافته 
است، اما در دنیاي پر تالطم كنون كه مملو 
از تنش ه��اي ژئوپولیتیك اس��ت، اطمینان 
كمي وجود دارد كه در پایین ترین س��طوح 

خود باقي بماند. 
افزایش مخارج نظامي، بیش��تر از همه، با 
ش��دیدتر ش��دن رقابت آمریکا و چین براي 
تس��خیر آسیا شروع شد. اگر نخست نظري 
بر آمریکا كنی��د درخواهید یافت كه دولت 
این كشور در سال ۲۰۱8 بودجه پیشنهادي 
خود را، در هجده سال گذشته براي اولین بار 
افزایش داد و به دوران ریاضت اقتصادي براي 
نظامي ها كه توسط كنگره تحمیل شده بود، 
پایان داد. این افزایش منعکس كننده ادعاي 
دولت ترامپ در مورد آنچه كه آن را »رقابت 
قدرت بزرگ« با روسیه و چین مي نامد و كه 
به س��الح هاي گران قیمت و قدرتمندتر نیاز 
دارد ك��ه به مناطق عرضه كند كه از س��ال 
۲۰۰۱ تاكن��ون دچار جنگ ه��اي بي پایان 

شده اند. 
قدرت آمریکا در ناتو تقریبا بي رقیب است. 
هزینه نظامي این كشور در پیمان ناتو از 649 
میلیارد دالر )در سال ۲۰۱۷( تقریبا برابر با 
هشت كشور بود كه توسط SIPRI محاسبه 
ش��ده اس��ت. حتي این مق��دار، جاه طلبي 

پنتاگون را سیر نمي كرد. مبلغ ۷۱6 میلیارد 
دالر در س��ال جاري )مطاب��ق با ارزش دالر 
كنوني آمریکا( است و پنتاگون امیدوار است 
كه در سال ۲۰۲۰، به ۷۵۰ میلیارد دالر ارتقا 
یابد - افزایش ساالنه پنتاگون بیشتر از بودجه 
دفاعي تقریبا تمام متحدان ناتو اس��ت. این 
شامل تقریبا ۱۰ میلیارد دالر براي عملیات 
سایبري است، افزایش ۱۰ درصدي ساالنه؛ 
بیش از ۱4 میلی��ارد دالر براي فضا، پرتاب 
۱۵درصد و بزرگترین درخواست بودجه براي 

ساخت كشتي در دو دهه است. 
چی��ن بس��یار عقب ت��ر از آمریکا اس��ت. 
هزینه هاي نظامي این كشور بین یك چهارم 
و دوپنجم از آنچه آمریکا انجام مي دهد، صرف 
می شود )به گفته كارشناسان، مقدار دقیق 
مشخص نیس��ت، چرا كه هزینه هاي چین 
مبهم اس��ت(. هزینه هاي نظامي آن نیز در 
كل ۱۰ درصد رشد نکرده است، همان طور 
كه در سال هاي بین سال هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱6 
به طور متوسط همان مقدار بود. اما به مدت 
یك چهارم قرن، به طور كامل موازنه قدرت در 
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آسیا را تغییر داده است. 
بین سال هاي ۲۰۰9 و ۲۰۱8، هزینه هاي دفاع 
آمریکا در ش��رایط واقعي به می��زان ۱۷ درصد 
كاه��ش یاف��ت، درحالیکه چین ب��ه میزان 83 
درصد افزایش داد و در مقابل رئیس جمهور شي 
جین پینگ صعود كرد و از هر قدرت بزرگ دیگر 
پا را فراتر گذاش��ت. اندرو اریکسون، استاد كالج 
نی��روي دریایي ایاالت متحده، یادآور می ش��ود: 
»هیچ كس تا به حال در هر نقطه نزدیك به این 
سطح از توسعه نظامي چین در تاریخ چین قبل 
از Xi رئیس نیست. نیروي دریایي آن یك ذینفع 
خاص است.« بین سال هاي ۲۰۱4 و ۲۰۱8 چین، 
كشتي هاي دریایي را با ظرفیتي بیش از مجموع 
نیروهاي دریایي هند و فرانسه راه اندازي كرد. با 
این حال، هزینه هاي دفاعي كشور همچنان نسبت 
به تولید ناخالص داخلي در مقایسه با كشورهایي 
كه هزینه نظامي باالیي دارند كمتر است. این بدان 
معني است كه این كشور باید رشد كند، اگر آینده 

ژئوپلتیك به همین تاریك باشد. 
اصالحات نظامي كه جي در سال ۲۰۱۵ معرفي 
كرد، از جمله كاهش سرعت ارتش و سازماندهي 
مجدد ساختار فرماندهي در امتداد مرز آمریکایي، 
احتماال موجب افزایش بیش��تر یوان براي چین 

شده است. 
در پاسخ، رقباي منطقه اي چین كیف پول هاي 
خود را نیز براي خرید درآورده اند. هند اكنون از هر 
كشور اروپایي بیشتر خرج مي كند. بودجه ساالنه 
نظامي كره جنوبي در سال ۲۰۱8 باالتر از سال 
۲۰۰۵ بود. هزینه هاي ژاپن در پنج س��ال آینده 
افزایش پیدا مي كند، با سالح هاي جدید تهاجمي 

كه مانع از تحركات دشمنان سنتي خود مي شوند. 
در مجموع، هزینه هاي نظامي آسیا به میزان ۲8 
درصد از كل جهان رسیده است كه این مقدار در 
سال ۱988، شامل 9 درصد بود. در همین حال، 
اروپایي ها، پس از جنگ سرد، نیروهاي مسلح خود 
را كاهش دادند و پیمان هاي نظامي مش��ترک با 
یکدیگر امضا كردند. با توجه به IISS، در س��ال 
۲۰۱8، متح��دان اروپایي ناتو هزینه هاي نظامي 
را به میزان 4.۲ درصد در شرایط واقعي افزایش 
دادند. لهستان، كه خصوصا نزدیك روسیه است، 
هزینه ه��اي نظامي خ��ود را 8.9 درصد افزایش 

داده است. 
هزینه هاي نظامي اروپایي ها با هم تجمیع شده اند، 
این قاره دومین نیروي نظامي در جهان را دارد كه 
هزینه هاي آن چهار برابر روس��یه است. در عمل، 
تسلیحات اروپایي از تجهیزات نامتناقض و قدیمي 
)اروپایي ها از ۱۷ نوع تانك اس��تفاده مي كنند( و 
وابستگي آنها به آمریکا در زمینه هاي كلیدي مانند 
انتقال نیروها و جنگنده هاي سوخت گیري هنوز 
وجود دارد. این موضوع حاكي از نیروهاي مسلح 

ناموزون و ضعیف این منطقه است. 
SIPRI  مي گوید ك��ه هزینه هاي نظامي در 
آفریقا براي چهارمین سال متوالي در سال ۲۰۱8 
كاهش یافته اس��ت كه به می��زان 8.4 درصد به 
دلیل سقوط بزرگ آنگوال، الجزایر و سودان است. 
تظاهرات در دو كشور اخیر، با ارتش تحت فشار 
براي انتقال قدرت به غیرنظامیان، ممکن اس��ت 

باعث شود كه بودجه نظامي تشدید شود. 
به نظر مي رسد خاورمیانه پس از سال ها خرید 
سالح هاي بي نظیر، حاال به بمب آسیا تبدیل شده 

است. اگرچه SIPRI براي قطر و آمارات متحده 
عربي )آمارات متحده عربي( اطالعاتي افشا نکرده 
است اما دو مشتري اصلي شركت هاي تسلیحات 
غربي قطر و آمارات، درگیري هاي موجود در یمن 
و سوریه، هزینه هاي نظامي این منطقه در سال 
۲۰۱8 ب��ه میزان ۱.9 كاهش یافته اس��ت. این 
روند به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت. عربستان 
سعودي، بزرگترین خریدار منطقه، كه 8.8 درصد 
از تولید ناخالص داخلي را براي هزینه هاي دفاعي 
برنامه ریزي كرده است، هزینه هاي نظامي خود را 
9.۱ درصد در س��ال ج��اري كاهش خواهد داد. 
ایران، رقیب اصلي این كش��ور، قصد دارد حتي 
بیش��تر هزینه هاي نظامي خود را كاهش دهد، 
هرچند سپاه پاسداران انقالب اسالمي، كه بسیاري 
از جنگ هاي اخیر در مناطقي مانند سوریه را انجام 

داده است، چندان موافق این سیاست نیست. 
با این ح��ال، جالب ترین كاه��ش هزینه هاي 
نظامي در روسیه است. پرزیدنت والدیمیر پوتین 
از رقب��اي غرب��ي او در ماه فوریه پرس��ید. »من 
مطمئن هستم كه آنها مي توانند. اجازه دهید آنها 
سرعت و محدوده سیستم هاي سالح هایي كه ما 
در حال توسعه آنها هستیم، را حساب كنند.« اما با 
وجود نمایش موشك هاي جدید و تسلیحات قابل 
توجه ناتو در غرب،SIPRI  محاسبه مي كند كه 
بودجه دفاع روسیه در سال ۲۰۱8 به میزان 3.۵ 
درص��د كاهش پیدا مي كن��د و براي اولین بار در 
بیش از یك دهه بي سابقه است. این ممکن است 
نتیجه تضعیف روبل باشد. اما به نظر مي رسد كه 
هزینه هاي نظامي روسیه به پایان رسیده است. این 

یك ایده جدي براي آقاي پوتین است. 



دانشگاه هاوارد| کنفرانس اقتصاد و جنگ|
بسیاري از آمریکایي ها - از جمله اقتصاددانان 
بانفوذ و صاحب نظر - هنوز هم به اش��تباه فرض 
 مي كنن��د جن��گ ب��راي اقتصاد خوب اس��ت. 
به عنوان مثال، اقتصاددانان بسیار بانفوذ مانند پل 
كروگمن و مارتین فلدساتین، چهره سازنده اي از 
جنگ براي اقتصاد تصویر مي كنند. بس��یاري از 
اعضاي كنگره ها معتقدند كاهش در هزینه هاي 
نظامي، می تواند بر بس��یاري از مشاغل، آسیب زا 
باشد. صحبت هاي مفصل رئیس واشنگتن پست، 
دیوی��د برادور گویاي این مدعاس��ت. با این حال 
ایده س��ازندگي جنگ مخالفیني ه��م دارد. این 
گزارش مروري بر صحبت هاي اعضاي حاضر در 
این جلسه و در نهایت مفاد سخنان آنها را به طور 

كلي مطرح مي كند.
جوزف اس��تیگلیتز، اقتص��اددان برنده جایزه 
نوبل مي گوید جنگ براي اقتصاد خوب نیس��ت. 
اس��تیگلیتز در س��ال ۲۰۰3 نوش��ت: »به طور 
گسترده اي تصور می شود كه جنگ با دوران رونق 
اقتصادي ارتب��اط دارد. به طور مثال براي جنگ 
جهاني دوم اغلب گفته می شود كه جهان را از ركود 
خارج كرده است، و از آن زمان جنگ به عنوان یك 
محرک رشد اقتصادي معرفي شده است. برخي 
حتي به این نتیجه رسیده اند كه سرمایه داري به 
جنگ نیاز دارد، بدون آن، ركود اقتصادي همواره 
مانند سایه آن را همراهي مي كند. امروز ما مي دانیم 
كه این گفته ها بي معني است. رونق دهه ۱99۰ 
نشان داد كه صلح از لحاظ اقتصادي به مراتب بهتر 
از جنگ است. جنگ خلیج ۱99۱ نشان داد كه 
جنگ به طور جدي می تواند براي اقتصاد بد باشد.« 

استیگلیتز همچنین معتقد است كه جنگ عراق در 
دهه گذشته براي اقتصاد تاثیر مخربي داشته است.

آلن گرینسپن، رئیس پیشین فدرال رزرو، نیز 
در این باره با اس��تیگلیتز هم نظر است. در سال 
۱99۱، گرینس��پن گفت ك��ه درگیري طوالني 
مدت در خاورمیانه به اقتصاد آسیب وارد مي كند. 
او در س��ال ۱999 این نطق را دوباره مطرح كرد: 
»جوامع به خرید بیمه نظامي )استفاده از ابزارهاي 
نظامي براي حفظ امنیت و تمامیت ارضي ملي( 
به همان اندازه اي نیاز دارند كه براي توسعه منابع 
انس��اني خود الزم است هزینه كنند. اما درحالي 
هزینه بیش��تري صرف امور نظامي می شود كه 
اعتباري را كه می تواند در جهت بهبود بهره وري 
اقتصاد ش��ود، به طور كل��ي در امور نظامي تلف 
می شود. سیستم هاي حمل ونقل موثرتر، شهروندان 
تحصیلکرده بهتر و مواردي مش��ابه آن از جمله 
هدف هاي مغفول مانده كنوني است. كدام عوامل 
قبال رشد اقتصادي ما را قبال تضمین مي كردند 
و موجب ارتقاي سطح عملکرد اقتصادي كشور 
ما مي شدند؟ در پاسخ باید گفت منابعي كه قبال 
براي تولید محصوالت نظامي صرف مي ش��د در 
پایان جنگ سرد از لیست هزینه هاي نظامي خارج 
شد و به چرخه هاي دیگر اقتصادي ورود پیدا كرد. 
یك دالر براي ایجاد یك دالر استفاده و محصوالت 
نظامي به عنوان بیمه دالرهاي اقتصادي ما در نظر 
گرفته ش��د. تا آنجا كه مي توانید این دالر ها را به 
مناطق دیگر ببرید، ممکن است آموزش و پرورش 
و آموزش هاي ش��غلي و شاید حمل ونقل این امر 

می تواند یك اثر اقتصادي خوب داشته باشد.«
اقتصاددان دني بیکر مي نویسد: »اغلب اعتقاد بر 

این است كه افزایش هزینه هاي جنگي و نظامي 
براي اقتصاد مناسب است. در واقع، اكثر مدل هاي 
اقتصادي نش��ان مي دهد كه هزینه هاي نظامي 
منابع را از اس��تفاده هاي تولیدي مانند مصرف و 
سرمایه گذاري منحرف مي كند و در نهایت موجب 
كاهش رشد اقتصادي و سطح اشتغال می شود.«

پروفسور امیرتوس، رئیس روابط بین الملل در 
دانشگاه آمریکایي جاش��وا گلدشتاین یادداشت 
مي كن��د: »جنگ تکراري موجب تخریب ثروت، 

خرابکاري بازارها و رشد اقتصادي شده است.«
جنگ به ط��ور كلي مانع توس��عه اقتصادي و 
تضعیف رونق می ش��ود. دیوید رندر هندرسون - 
استاد اقتصاد در دانشکده مدیترانه نیروي دریایي 
در مونتري، كالیفرنیا و پیشتر یك اقتصاددان ارشد 
با شوراي مشاوران اقتصادي ریگان - مي نویسد: 
»آی��ا تع��ارض نظامي واقعا براي اقتصاد كش��ور 
درگیر خوب اس��ت؟« اقتصادانان اصولي پاس��خ 

مي دهند »نه.«
مایك لفگرن معتقد است: »هزینه هاي نظامي 
ممک��ن اس��ت در یك برهه، مش��اغل جدي در 
اقتصاد ایجاد كند، زماني كه س��الح ها با خطوط 
تولید غیرنظامي تولید مي شوند، اما این قاعده در 
درازمدت پابرجا نیست. )در واقع، جنگ جهاني 
دوم از بس��یاري جهات متفاوت ب��ود و بنابراین 
اث��رات اقتصادي آن قابل مقایس��ه با جنگ هاي 
امروز نیست.( بیشتر پروژه هاي اسلحه اكنون نیاز 
ب��ه كار كم و تکنولوژي بیش��تر دارند. در عوض، 
سهم ناچیز در تحقیق و توسعه با هزینه باال )كه 
از آن، اقتصاد خصوصي، كمتر بهره مند می شود(، 
هزینه هاي مدیریت بیش از حد، هزینه هاي باالي 
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امنیتي، حمل ونقل و از بین بردن، از جمله پولي كه 
به مبارزات سیاسي مربوط می شود، متمایز است. 
یك دالر براي ساخت وساز بزرگراه، مراقبت هاي 
بهداشتي یا آموزش، احتماال مشاغل بیشتري را 
به ارزش یك دالر براي خرید تسلیحات سالح هاي 

پنتاگون ایجاد خواهد كرد.«
در طول دهه ۲۰۰۰، بودجه وزارت دفاع آمریکا، 
از جمله بودجه هاي صرف شده در جنگ، نسبت به 
طوالني ترین مدت جنگ كه همان دوران جنگ 
جهاني دوم است، به دو برابر افزایش یافته است. 
با این حال، طي دهه اخیر، اش��تغال در كمترین 
سرعت خود ایجاد شده است. اگر بودجه نظامي 
به اقتصاد آم��ده بود، باید در باالترین دوره رونق 
اقتص��ادي به س��ر مي بردیم. به گفته س��رویس 
تحقیقاتي كنگره، تنها جنگ هاي عراق و افغانستان 
بیش از ۱.4 تریلیون دالر به كسري بودجه دولت 
آمریکا دامن زدند. اینکه آیا این جنگ ارزش این 
همه هزینه را داشت یا نه، یك بحث سیاسي براي 
زمان دیگري اس��ت؛ آنچه روشن است این است 
كه هزینه هاي بودجه نظامي در رونق بلندمدت 
اقتص��ادي كامال بي تاثی��ر و گاه نتیجه عکس به 

همراه دارد.
واشنگتن پست در سال ۲۰۰8 نوشت: »مقاله 
اخیر اداره ملي تحقیقات اقتصادي، به این نتیجه 
رس��یده اس��ت كه كش��ورهایي كه هزینه هاي 
نظامي باالیي دارند، طي جنگ جهاني دوم رشد 
اقتصادي قوي تري پس از جنگ را نشان مي دهد، 
اما مي گوید این رشد را مي توان با در نظر گرفتن 
رشد جمعیت، برآورد كرد. این مقاله نشان مي دهد 
كه هزینه هاي جنگي بر درآمد سرانه این كشورها 

تاثیرات منفي داشته است.«
یك نظرسنجي تاریخي از اقتصاد ایاالت متحده 
در وزارت ام��ور خارجه ای��االت متحده، گزارش 
مي دهد كه جنگ ویتنام تاثیر اقتصادي متفاوتي 
داش��ته اس��ت. اولین جنگ خلیج فارس به طور 

معمول ایاالت متحده را به سوي ركود اقتصادي 
سال ۱99۱ حركت داد.

 موسس��ه اقتص��اد و صلح نش��ان مي دهد كه 
هرگون��ه تش��دید جن��گ، در بهتری��ن حالت 
دس��تاوردهاي موقت اقتصادي به همراه دارد. به 
عنوان مثال، درحالیکه جنگ جهاني دوم، تولید 
ناخالص داخلي را به طور ناگهاني افزایش داد اما این 
شاخص پس از دوره جنگ روند پایدار گذشته خود 
بازگشت. پس از جنگ كره، تولید ناخالص داخلي 

به زیر خط روند پایه كاهش یافت.
با بررس��ي وضعی��ت اقتصادي در ه��ر یك از 
دوره ه��اي مهم جنگ پس از جنگ جهاني دوم، 
مي توان دید كه اثرات مثبت افزایش هزینه هاي 
نظامي با تأثیرات منفي ناخواسته اقتصاد كالن، 
 كاهش یافته است. درحالیکه تأثیرات تحریك آمیز
هزینه ه��اي نظامي ب��ه وضوح با افزایش رش��د 
اقتصادي همراه است، اثرات نامطلوب یا به سرعت 
ی��ا ب��ه زودي پس از آن، از طریق تورم بیش��تر، 
كس��ري بودجه، مالیات ب��اال و كاهش مصرف یا 
سرمایه گذاري خود را نشان مي دهند. اصالح كردن 
این اثرات نیاز به تصمیمات جسورانه اي دارد كه نه 
كارآمد است و نه مطلوب. زماني كه اقتصاد داراي 
ظرفیت بیش از حد بیکاري اس��ت، ممکن است 
افزایش هزینه هاي نظامي بتواند محرک مهمي 
باش��د. با این حال، اگر محدودیت هاي بودجه اي 
وجود داشته باشد، همانطور كه در حال حاضر در 
ایاالت متحده وجود دارد، هزینه هاي نظامي بیش 
از حد می تواند هزینه هاي غیرمستقیم تولیدي 
را در زمینه ه��اي دیگر مانند س��رمایه گذاري در 
صنایع پیشرفته، آموزش و پرورش یا زیرساخت 
كاهش دهد. اثرات خروج از مخارج دولت نسبت 
ب��ه تعهدات نظامي می تواند بر تأمین خدمات یا 
توس��عه زیرساخت اثر بگذارد، و در نهایت بر نرخ 

رشد بلندمدت تأثیرگذار باشد.
تجزیه و تحلیل مولفه هاي اقتصاد كالن تولید 

ناخال��ص داخل��ي در طي جنگ جهان��ي دوم و 
درگیري هاي بعدي نش��ان مي دهد هزینه هاي 
نظامي ارتش داراي چندین اثر اقتصادي ناخوشایند 
است. این به عنوان یك نتیجه مستقیم از نیازهاي 
مالي افزایش هزینه هاي نظامي رخ داده اس��ت. 
ایاالت متحده براي تامین مالي هزینه هاي جنگ 
خود، بدهي هاي خود را )جنگ جهاني دوم، جنگ 
سرد، افغانستان / عراق( با افزایش مالیات )جنگ 
كره اي( یا تورم )ویتنام( پرداخت كرده است. در 
هر مورد، بار این فشار بر دوش مالیات دهندگان و 
مصرف كنندگان بوده است و در نتیجه مصرف و 
سرمایه گذاري بخش خصوصي محدود شده است. 
سایر اثرات منفي عبارتند از كسري بودجه بیشتر، 
مالیات هاي باالتر و رشد باالي روند كه منجر به 
فشار تورمي می شود. این اثرات می تواند همزمان 
ب��ا درگیري عمده یا از طریق تأخیر در آینده به 
اجرا درآید. صرف نظر از نحوه تامین مالي جنگ، 
 تاثیر كلي اقتصاد كالن بر اقتصاد، منفي است. براي 
ه��ر یك از دوره هاي پ��س از جنگ جهاني دوم، 
ما باید بپرس��یم، چه چیزي در شرایط اقتصادي 
اتف��اق مي افتد، اگر این جنگ ها اتفاق نیفتاد؟ بر 
اس��اس شواهد مشخص شده، مي توان گفت كه 
احتم��ال دارد كه مالیات كمت��ر، تورم پایین تر، 
مصرف و س��رمایه گذاري بیشتر و قطعا كسري 
بودجه نازل تري گریبانگیر اقتصاد باشد. بعضي از 
جنگ ها براي مبارزه ضروري است و اثرات منفي 
مبارزه با این جنگ ها می تواند هزینه هاي جنگ را 
به مراتب بیشتر از آنچه مي باید افزایش دهد. با این 
حال اگر گزینه هاي دیگر وجود دارد، باید محتاطانه 
آنها را به عنوان رویکردهاي جدي در نظر گرفت تا 
از تحمیل بار هزینه هاي جنگ بر اقتصاد جلوگیري 
كند. نتایج، مدت زمان و عواقب اقتصادي اینچنین 

برهه هایي براي براي پیش بیني دشوار است.
در س��ال ۲۰۱۱ اشاره شد كه آمریکا تقریبا دو 
برابر زمان جنگ جهاني دوم در افغانستان بود. در 



آتالنتیک|
نقاشي باشکوهي در یکي از داالن هاي اصلي 
كاخ سلطنتي در شهر اصفهان، روایتگر تصویري 
است از نبرد چالدران در قرن شانزدهم كه میان 
امپراتوري هاي تركي-عثماني و فارسي-صفوي 
روي داده است. به نظر مي رسد كه این نقاشي 
آبرن��گ، پیروزي ه��اي ارتش ای��ران در مقابل 
دشمن اصلي خود یعني امپراتور عثماني را نشان 
مي دهد. حقیقت این است كه هرچند ایرانیان 
در جن��گ چالدران پیروز ش��دند اما عثماني ها 
فاتح��ان بي چون و چرای��ي در آن زمان بودند 
و دس��ت آخر ش��رق تركیه و شمال عراق را به 
تصرف خود در آوردند. این نگارگري ها هرچند به 
طرز خودخواهانه اي غلبه بر عثماني ها را پررنگ 
مي كن��د اما حقیقت امر آن اس��ت كه ایرانیان 
ب��ر جنبه دیگر این پیروزي ب��ر خود مي بالند. 
آنها فتوحات عثماني پ��س از این جنگ را، به 
كل��ي نادیده مي گیرند اما غرور قهرمانه خود را 
كه پیروزي در نبردي سنگین بر سپاه بي كران 
عثماني بود، را همواره زنده نگاه مي دارند. دوراني 
كه آنها تنها به كمك توپخانه هاي خود توانستند 
بر دش��من قدرتمند خود چیره شوند. حال كه 
دولت دونالد ترامپ در تالش اس��ت تا سیاست 
خارج��ي ایرانیان را به عقب براند، از سیاس��ت 
۵۰۰ س��اله ایراني ها در امور خارجه غافل است 
و اینجاست كه باید از جنگ چالدران هم مشق 
جن��گ كند و هم روش شکس��ت ایرانیان را از 

درون تاری��خ پیدا كند. یك س��ال پس از آنکه 
رئیس جمهور ترامپ از توافق هس��ته اي خارج 
شد كه ریس��ك فعالیت هاي هسته اي ایران را 
رف��ع كرده بود و ایرانیان را تحت س��خت ترین 
نظام بازرس��ي بین المللي قرار داده بود. سپس 
یکي از ش��دیدترین تحریم هایي را كه توس��ط 
واش��نگتن براي هیچ كشوري اعمال نشده بود 
رابه اج��را درآورد. تاكنون، خزان��ه داري ایاالت 
متحده فهرس��تي نزدیك ب��ه ۱۰۰۰ نهادهاي 
ایراني و افرادي را كه هدف تقریبا تمام بخش هاي 
اقتصاد ایران قرار دارند را به لیست سیاه اضافه 

كرده است.
ش��کي نیست كه سیاس��ت »حداكثر فشار« 
دول��ت آمریکا موجب آس��یب اقتص��ادي قابل 
توجهي به ایران می ش��ود. رش��د اقتصادي كه 
منجر به لغو تحریم ها در سال ۲۰۱6 شد، موجب 
ركود تورمي ش��د. ارز ایران دوسوم ارزش خود 
را از دس��ت داده است، زیرا صادرات نفت كمتر 
از نیمي از نصف كاهش یافته اس��ت و احتماال 
همچنان ادام��ه خواهد یافت. گرچه غذا و دارو 
از تحریم ها معاف هستند اما عدم دسترسي به 
نظام مالي جهاني موجب ایجاد بحران انس��اني 
می ش��ود. بعضي از خانواده ها ماه ها نمي توانند 
گوش��ت بخورن��د و از كمبود درمان پزش��کي 

تخصصي رنج مي برند.
ت��ا به امروز، هیچ نش��انه اي وج��ود ندارد كه 
سیاست هاي منطقه اي ایران در حال تغییر است 

عراق سال ها طوالني از جنگ جهاني دوم حضور 
داشت. در ده یا هشت سال گذشته درگیر جنگ 
بوده است. و با این حال ]اقتصاد هنوز هم ناپایدار 
است[. اگر جنگ واقعا به اقتصاد كمك كرد، آیا فکر 
نمي كنید همه چیز تا االن بهبود یافته بود؟ در واقع 
جنگ عراق به تنهایي می تواند با هزینه هاي جنگ 
جهاني دوم برابر باشد. با توجه به جنگ هاي دیگر 
كه آمریکا در این دهه درگیر بود، هزینه به اصطالح 
»جنگ علیه تروریسم« قطعا از »بزرگترین جنگ« 

حمایت خواهد كرد.
بخ��ش دولتي هزین��ه GNP براي اس��لحه، 
كامیون ها، هواپیماها، تانك ها، بنزین، كشتي ها، 
لباس ه��ا، چتر نجات و نیروي كار هزینه ش��د. 
این كاالها مش��ترک هس��تند؟ تقریبا همه آنها 
نابود ش��دند. نه تنها ای��ن كاالها بلکه میلیاردها 
س��اعت كار نیروي نظامي نیز بدون ایجاد ارزش 
افزوده اي براي مصرف كنندگان هدر رفت. بخش 
عمده اي از سرمایه و نیروي كار كه براي ساخت 
صده��ا هزار كامیون و جیپ و ده ها هزار تانك و 
هواپیما استفاده مي شد اگر براي تولید اتومبیل و 
 كامیون براي اقتصاد داخلي تولید مي شد یقینا 
ارزش افزوده بیش��تري داش��ت. خطوط مونتاژ 
در دیتروی��ت، كه در س��ال ۱94۱، 3.6 میلیون 
دس��تگاه خودرو تولید كرد، براي تولید وس��ایل 
نقلیه جنگي مجددا راه اندازي شدند. از اواخر سال 
۱94۲ ت��ا ۱94۵ تولی��د خودروهاي غیرنظامي 

اساسا محدود شد.
این تنها یك مثال اس��ت. زن��ان بدون جوراب 
نایلون، به كارخانه ها رفتند تا براي تولید كشور چتر 
نجاتي باشند. افراد غیرنظامي با اعمال محدودیت 
در بنزین مواجه ش��دند تا بمب افکن هاي ایاالت 
متحده بتوانند بیش��تر از آلمان پرواز كنند. مردم 
بدون گوشت بودند تا سربازان ایاالت متحده بتوانند 
تغذیه شوند.این منابع به پیروزي در جنگ كمك 
كرد - هیچ مسأله اي كوچك نیست. اما جنگ یك 
برنامه تحریك آمیز نبود، یا در قصد و جلوه هاي آن، 
و براي برون كشیدن ایاالت متحده از ركود بزرگ 
نبوده است. اگر جنگ جهاني دوم هرگز اتفاق نیفتاد، 
میلیون ها اتومبیل تولید مي شد؛ مردم مي توانستند 
بس��یار وسیع تر سفر كنند؛ و هیچ مقرراتي وجود 
نداشت. به طور خالصه، با اندازه گیري هاي استاندارد، 
آمریکایي ها خیلي مرفه تر بوده اند. امروزه، اكثریت 
قریب ب��ه اتفاق، حت��ي از ثروتمندتری��ن افراد، 
ثروتمندترند. اما با وجود این رفاه، یك چیز تغییر 
نکرده اس��ت: جنگ براي اقتصاد ما بد اس��ت. به 
جاي آن ۱۵۰ میلیارد دالر كه دولت هر ساله در 
جنگ عراق و افغانستان )و به طور فزآینده پاكستان( 
صرف مي كند براي كاهش مالیات یا كاهش كسري 
بودجه استفاده می شود. با پایان دادن به جنگ هاي 
مداوم خود دولت ایاالت متحده در حال توسعه، یك 

اقتصاد مساعدتر خواهد داشت.
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یا رهبران آن حاضر به بازگشت به میز مذاكره 
و پاسخ به درخواست هاي دولت ترامپ باشند. 
هیچ اش��اره اي هم به این نکته وجود ندارد كه 
مشکالت اقتصادي ناشي از ناآرامي هاي مردمي 
است كه بقاي نظام را تهدید مي كند. واشنگتن 
در صورت ع��دم وجود تغییر قابل مالحظه در 
محاسبات سیاس��ي تهران، اعمال تحریم ها را 
بدون هیچ گونه معیاري وسیع و شدیدتر مي كند.

ظاهرا در میان سیاس��تگذاران ایاالت متحده، 
بسیاري به این اعتقاد رسیده اند كه تقریبا دكترین 
فشار هیچ تاثیري در رفتار ایران ندارد و حتي هیچ 
دس��تاوردي را براي آنها به ارمغان نیاورده است. 
در نتیجه، تا انتخابات آمریکا در پایان سال آینده، 
دولت به واكنش ایران نسبت به واگذاري قدرت 
دفاعي، با دو برابر شدن فشارها، پاسخ مي دهد و 
در عین حال به تداوم روندهاي قبلي خود در قبال 
ایران ادامه مي دهد. آمریکا به مراحل بي سابقه اي 
براي تعیین یك نهاد دولتي، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي ایران، به »سازمان تروریستي خارجي« 
و ت��الش براي توقف صادرات نفت ایران به صفر 
درصد همت كرده است. این سیاست بعید است 

كه به سه دلیل اصلي موفق شود.
اول و مهم تر از همه: چیزي كه تهران بیشتر 
غیر قابل تحمل تر از اثرات تحریم هاي خرد كننده 
مي داند این اس��ت كه پرچم سفید را به خاطر 
آنها باال ببرد. رهبر ایران، متقاعد شده است كه 
تیم ملي امنیت ترامپ متزلزل و به س��رنگوني 

جمهوري اس��المي ت��الش دارد و تحریم هاي 
اقتصادي تنها یکي از اقداماتي اس��ت كه براي 
بي ثبات كردن آن انجام ش��ده است. شمارش 
معکوس آن را مي توان در دو كلمه خالصه كرد: 
مقاومت و زنده ماندن. تنها عمل بقا، ، پیروزي 
است، بقا در این حالت، به معناي پیروزي است.

تهران معتقد اس��ت كه در این مسیر سابقه 
تاریخي دارد. نه محاصره و نه رنج طوالني مدت 
اقتص��ادي، براي حاكمان ایران یا مردم آن تازه 
اس��ت. آنها قبال شاهد بوده اند كه تقریبا نیمي 
از درآمد نفت این كش��ور در طول جنگ ایران 
و ع��راق در دهه ۱98۰، دوباره در طول بحران 
مالي آسیا در سال ۱99۷ و سومین بار به دلیل 
تحریم نفتي اروپا و تحریم هاي ایاالت متحده در 
س��ال ۲۰۱۲، تباه شد. آنها مي دانند كه چگونه 
تحریم ه��ا را از بین ببرند و دولت و جامعه را از 

حالت فروپاشي خارج كنند.
دوم، تهران احساس مي كند باید سیاستگذاران 
ایاالت متحده را به شکست اعتقاداتشان متوجه 
كند كه فشار شدید نمی تواند تهران را مجبور به 
سازش كند. ایران ممکن است براي مصالحه در 
زماني كه با تهدیدات موجود بالقوه مواجه شده 
است، با در نظر گرفتن افزایش هزینه فرصت، 
مدتي اهداف استراتژیك خود را رها كند. به طور 
مثال در سال ۱988، آیت اهلل روح اهلل خمیني 
با بي اعتنایي اعالم ك��رد كه او از »جام زهر« 
ن��وش مي كند و با آتش ب��س با عراق موافقت 
كرد. اما زماني كه اسلحه ها خاموش شد، پس 
از صدها هزار نفري كه از تلفات رنج مي بردند، 
ایران موفق به تحکیم حکومت جوان خود شد 
و بدون آنکه یك اینچ از قلمرو خود را از دست 
بدهد. یك منطق مشابه در سال ۲۰۰3، زماني 
كه پس از حمله ایاالت متحده به عراق و به طور 
جداگانه در معرض فعالیت هاي هسته اي مخفي 
ایران قرار گرفت، ته��ران دكمه توقف برنامه 
هسته اي را زد قبل از اینکه هدف بعدي دولت 
بوش تغییر رژیم ایران باش��د، اما در آن برهه 
ایراني ها با زیركي به سوي معامله با واشنگتن 
قدم برداش��تند. هیچ چیز از آنچه كه اساس��ا 
دعوت به گفت وگو بود، رخ نداد و در عین حال 
ماجراجویي دولت بوش در عراق، تبدیل به یك 

فاجعه استراتژیك شده بود.
و سوم اینکه اگر همه موارد یادشده را مقدمه 
در نظر بگیریم، ایران با واشنگتن مذاكره نخواهد 
كرد مگر اینکه بداند در طول مذاكرات دس��ت 
باال را دارد. همان طور كه آقاي خامنه اي، رهبر 
 ای��ران، هنگامي كه ای��ران در مذاكرات جدي

با ایاالت متحده در سال ۲۰۱۲ وارد مذاكره شد، 
هزاران سانتریفیوژ هسته اي، یك تن از اورانیوم 
غني شده، امکانات غني س��ازي اورانیوم و یك 

راكتور تقریبا كامل آب سنگین داشت.

ب��اراک اوبام��ا، رئیس جمهور آمری��کا، در دو 
مرحله دیگر متقاعد ش��د ك��ه ایران را به بحث 
و مذاكره برس��اند و در نهایت به توافق برسند: 
او تغییر رژیم را از روي میزمذاكره برداش��ت و 
به طور رسمي اعالم كرد كه ایران عماًل قادر به 
غني س��ازي اورانیوم در خاک خود خواهد بود. 
بنابراین اگر دیپلماس��ي اجب��اري عامل اصلي 
آوردن ایران به میز مذاكره بود، این تنها و شاید 
حتي اصلي ترین آن بود. ایران اهرم را در اختیار 
داش��ت كه مي توانس��ت در برابر لغو تحریم ها 
تجارت كند و یك راه واقعي براي پیش��برد آن 
ارائه ش��د. امروز رهبري ایران چیزي از این نوع 
ندارد. به همین دلیل است كه برخي از تعهدات 
خ��ود را در ای��ن هفته لغو كرده و طرفین باقي 
مان��ده از طرف قرارداد اخطار داده اند كه یا آنها 
به منظور نجات این معامله اقدام مي كنند یا از 

تعهداتش دور مي شوند.
این عوامل نشان مي دهد كه دونالد ترامپ هر 
چه بخواهد از ایران امتیازات بیشتري بگیرد باید 
خطرات بزرگي را به كمپین خود تحمیل كند. 
براي یك چیز، تهدید افزایش خطر هس��ته اي 
را افزای��ش مي دهد: اگر ای��ران از تعهدات خود 
تحت توافق هسته ایخارج شود، ایاالت متحده و 
اسرائیل با هدف قرار دادن برنامه هسته اي ایران 
باز هم پاس��خ خواهند داد و ایران ممکن است 
متحدان خود را در منطقه براي كاهش امنیت 

آنها بسیج كند. 
اما حتي بدون چنین سناریویي وحشتناكي، 
رویک��رد دولت ترام��پ در طوالني مدت خود 
شکست خورده اس��ت. در عین حال، حکومت 
ای��ران، از طریق تامین مایحتاج خ��ود از بازار 
سیاه و از طریق كنترل هاي دیگر، موجب شده 
تا برخي از افراد از لحاظ مالي، از تحریم ها سود 
برد. تحریم ها، ممنوعیت سفر به ایاالت متحده 
و افزایش حساسیت به ایرانیان می تواند، دالیل 
عمده اي باشد تا نسل جوان این كشور سیاست 
ایاالت متحده را بي قاعده و غیرقابل قبول تلقي 
كنند. این یك روش دقیق براي تداوم خصومت 

بین دو كشور براي نسل هاي بعدي است.
ترامپ و نزدیك ترین مشاورانش ممکن است 
دریابند كه تاریخ به اراده آنها نیس��ت. به جاي 
تالش براي دستیابي به هدف غیرقابل دستیابي 
كه تس��لیم شدن ایران است، آنها باید اقدام به 
جلوگیري از انتخاب یکي دیگر از پرهزینه هاي 
ایاالت متحده كنند. این نیاز به عقب نشیني از 
تقاضاهاي حداكثرگرا و استفاده از تحریم ها به 
عنوان یك چاقو، نه یك اره برقي است. در عمل، 
این به معناي لغو تحریم ها به تدریج و مشروط 
است. سوال این است كه آیاترامپ می تواند راه 
خود را از رویارویي فزآینده، به س��وي مذاكرات 

سازنده برساند.



فرزندان ناخلف پساجنگي

مصرف و سرمايه گذاري قربانیان جنگ
تورم، کسري بودجه و افزایش مالیات 
سه پدیده زاییده از جنگ هاي آمریکا 
در نیم قرن گذشته بود. همه این موارد 
دالل�ت بر ای�ن دارد ک�ه تامین کننده 
هزینه ه�اي جن�گ، مردمي هس�تند 
ک�ه در بیش�تر موارد راض�ي به ایجاد 
هیچ جن�گ افروزي نبوده اند. هرچند 
دوره ه�اي جنگ، فش�ار تقاض�ا براي 
برخي صنایع را به همراه داشته است 
ام�ا از آنجای�ي ک�ه تامین مال�ي این 
تقاضا بیش�تر از ناحیه مالیات و تورم 
بوده، تقریبا مي توان گفت که تاثیرات 
رشدهاي اقتصادي ایجاد شده در این 
دوران نیز چندان مورد وثوق و اثرگذار 
نبوده اس�ت. در این میان اما آمارهاي 
هزینه هاي جنگ، در بیشتر کشورها، 
چندان به وضوح منتش�ر نمی ش�ود. 
آمریکا ش�اید جزء معدود کشورهایي 
باش�د ک�ه این آم�ار را در دس�ترس 
عمومي قرار مي دهد و مي توان از طریق 
داده هاي موجود )هرچند این اطالعات 
به طور دقیق و جامع ارائه نمی ش�ود( 

تحلیلي بر تاثیرات جنگ ارائه داد. در 
ای�ن گزارش هزینه جنگ هاي ویتنام، 
کره، عراق، افغانس�تان و جنگ س�رد 
بر اس�اس درصدي از تولی�د ناخالص 
داخلي زم�ان خود گزارش می ش�ود. 
نکته اساسي آنجاس�ت که در بیشتر 
موارد تبعات جنگ، تاثیرات به ش�دت 
چشمگیري بر مصرف بخش خصوصي و 
سرمایه داشته است. در برخي دوره ها 
نیز به دلی�ل کاهش س�رمایه گذاري، 
نظام عرضه توان تامین فشار تقاضاها 
را نداش�ته و این ش�کاف گاها موجب 
افزای�ش تورم ش�ده اس�ت. در ادامه 

مشروح این هزینه ها را مي خوانید: 

 جنگ كره
طبق گزارش سرویس تحقیقاتي كنگره 
در م��ورد هزینه ه��اي جنگ ه��اي ایاالت 
متحده، جنگ با كره در س��ال هاي ۱9۵۰ 
تا ۱9۵3، 3۰ میلیارد دالر در سال ۱9۵3 
یا 34۱ میلیارد دالر با ارزش س��ال ۲۰۱۱ 
هزینه داش��ت. مقدار هزینه ساالنه برابر با 

۱4.۱ درصد از تولید ناخالص داخلي سال 
گذش��ته همان دوره بود. این در مقایس��ه 
ب��ا هزینه جن��گ جهاني دوم ك��ه حدود 
۲96 میلیارد دالر آمریکا در س��ال ۱94۵ 
برآورد ش��ده اس��ت )4 ۱۰4 میلیارد دالر 
در س��ال ۲۰۱۱ دالر(، نتیجه آن به مراتب 
كمت��ر از جنگ جهان��ي دوم بود اما با این 
وجود هنوز س��اختار رشد از طریق تأمین 
مالي هزینه هاي جنگ تغییر نکرده است.

هرچند جنگ نظامي كره مش��ابه با جنگ 
جهاني دوم، رشد تولید ناخالص داخلي را 
از طریق افزایش هزینه هاي دولت، ارتقا داد 
ام��ا این هزینه ها از طریق مالیات و فروش 
اوراق قرضه انجامید كه نتیجه كلي آن، در 

كل افزایش بدهي هاي كشور بود. 
همانن��د جنگ جهاني دوم، رش��د تولید 
ناخال��ص داخلي نیز افزای��ش یافت. براي 
و  س��رمایه گذاري   ،۱9۵۰ زمان��ي  دوره 
مصرف درحال��ي به طور كلي كاهش یافت 
كه نرخ رش��د، توس��ط بودجه دولت انجام 
ش��د. رئیس جمهور تروم��ن به طور عمده 
بر مبن��اي درآمدهاي مالیاتي متکي بود و 
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كاهش هزینه هاي غیرنظامي در مقایسه با 
قرض گرفتن از مردم یاسیاست هاي پولي، 
به عنوان مبناي تامین مالي این مخارج در 
نظر گرفته نشد. قانون درآمد سال ۱9۵۰ 
ك��ه نرخ مالیات بر درآمد را در دوره جنگ 
جهاني دوم را افزایش داد، افزایش مالیات 
۱.3 درص��دي از تولی��د ناخالص داخلي را 
رقم زد. این امر منجر به افزایش بیکاري و 
ورشکسته شدن بیشتر شركت هاي بزرگ 

و زیرساختي در این كشور بود. 
در سال ۱9۵۱ رشد تولید ناخالص داخلي 
واقعي را بیش از ۱۱ درصد برآورد ش��د اما 
تورم به ۵.3 درصد رس��ید. در سال ۱9۵۱ 
دولت براي مقابله با تورم به قیمت ها دست 
زد و ش��روع به اس��تفاده از سیاس��ت هاي 
كنترلي كرد. بدیهي اس��ت، س��ال پس از 
این مناقش��ه به پایان رسید، سال ۱9۵4، 
با وجود این واقعیت، ركود اقتصادي كوتاه 
ب��ود. هزینه هاي نظامي هنوز ۱3 درصد از 
تولی��د ناخالص داخلي را تش��کیل مي داد. 
تولید ناخال��ص داخلي ملي به طور موثري 
برابر با دو س��ال قبل از اواسط جنگ سال 
۱9۵۲ بود. رف��اه مادي از افزایش مالیات، 
قیمت جدید و كنترل دس��تمزد كه بیشتر 
از گذشته محدود شده بود، مصرف بخش 
خصوصي و س��رمایه گذاري را تحت تاثیر 

قرار داد. 

تا سال ۱9۵9، شکاف بین هزینه واقعي 
مصرف كنن��ده، مطاب��ق با مق��دار آن قبل 
از جن��گ جهان��ي دوم برآورد ش��ده بود. 
به همی��ن ترتیب، بخش س��رمایه گذاري 
نتوانس��ت با این رش��د هماهنگ باشد. در 
طول سال هاي ۱948 تا ۱9۵9، تقریبارشد 
رفاه بخش خصوصي بدون تغییر باقي ماند 
و هیچ رش��دي را نش��ان نمي دهد. مخارج 
مصرف كنن��ده را مي توان ب��ا تأمین مالي 
جنگ هایي كه هم همین طور است، توضیح 
داد كه در طول دوره سرمایه گذاري، مقدار 

آن راكد می شود.

 جنگ ويتنام
ب��ه لحاظ پولي، هزینه هاي جنگ ویتنام 
در مقی��اس تولید ناخال��ص داخلي كمتر 
 از جن��گ جهان��ي دوم و جنگ ك��ره بود. 
با توجه به Daggett، هزینه نظامي جنگ 
به عنوان یك درصد از تولید ناخالص داخلي 
در 9.۵درصد در اوج سال مالي ۱968 بود. 
دولت ایاالت متحده، به نظر مي رس��د اول 
نوامبر ۱9۵۵ جنگ ویتنام را آغاز كرد. در 
ای��ن زمان، اولین مش��اوران نظامي ایاالت 
متحده به ویتنام رسیدند. با این حال اولین 
نیروي رزمي تا س��ال ۱96۵ مس��تقر شد. 
براي شروع جنگ، افزایش نیروي نظامي در 
نتیجه جنگ سرد، همچنان پابرجا بود. در 
اوج هزینه هاي نظامي سال ۱968 بود كه 
به 9.۵ درصد تولید ناخالص داخلي رسید 
كه در مقایسه با سال گذشته درگیري در 
سال ۱9۷3، زماني كه هزینه هاي نظامي به 
۵.9درصد تولید ناخالص داخلي رسیده بود، 
كاهش یافت. مصارف مالي و غیر نظامي در 
مقایسه با جنگ كره كه هزینه هاي نظامي 
را دربر مي گیرد، به همان اندازه قابل توجه 
اس��ت كه آن مق��دار نیز تقریبا س��ه برابر 
هزینه هاي غیرنظامي ب��ود. جنگ ویتنام، 
مانند جنگ هاي قبل��ي، منجر به افزایش 
هزینه هاي دولتي شد كه در پي آن سطوح 
هزینه ه��اي دولت از طریق افزایش مالیات 
از س��ال ۱968 تا ۱9۷۰ تأمین مالي شد. 
انفجار در كسري بودجه توسط هزینه هاي 
نظام��ي و غیر نظامي به ص��ورت تركیبي 
صورت گرفت. سیاس��ت پولي انبساطي در 
اواسط دهه ۱9۷۰ موجب افزایش تورم شد. 
افزایش هزینه هاي دولتي در سال ۱968 به 
اوج خود رسید و در این برهه مصرف ثابت 
باقي ماند و س��رمایه گذاري با شیب تقریبا 

ناچیزي كاهش یافت.
س��قوط جزئي هزینه ه��اي دولت پس از 
۱969 تا س��ال ۱9۷3 به كاهش نیروهاي 

نظامي مرب��وط می ش��ود. هزینه هایي كه 
افزایش هزینه هاي غی��ر نظامي را جبران 
ك��رد. در آن دوره مصرف منفي بود چراكه 
افزایش بیکاري و تورم پس از شوک نفتي 
س��ال ۱9۷3، ب��ه كلي اقتص��اد آمریکا را 
آسیب پذیر كرده بود. درحالي دولت تالش 
مي كرد كنت��رل تورم را با كنترل قیمت و 
دس��تمزد در بیشتر دهه ۱9۷۰ حفظ كند 
ك��ه باز هم رون��د س��رمایه گذاري چندان 
رضایت بخش نبود. روش تامین مالي جنگ 
ویتنام از طریق ت��ورم صورت مي گرفت و 
عالوه بر اینکه سیاستمداران بعدا مجبور به 
مقابله با بحران نفتي در سال ۱9۷3 شدند.
در ط��ول دوره ده س��اله ۱9۷۵-۱96۵ 
DJIA نوس��ان داشت. شوک نفت و دوره 
بع��دي ركود بازار فرونشس��ت و در س��ال 
۱9۷۵ به س��طح ۱963 رس��ید. این تنها 
زماني بود كه تورم كاهش داشت و در كنار 
آن پس از سال ۱98۰ قیمت سهام شروع 

به افزایش كرد.

 جنگ سرد
تنش رو به افزایش میان ایاالت متحده و 
ش��وروي در اواخر ۱9۷۰تا اواسط دهه 8۰ 
یک��ي از دوره هاي پر فراز و نش��یب تاریخ 
آمری��کا را رق��م زد. در آن دوره نیروهاي 
نظامي تحت ریاس��ت جمهوري ریگان بود. 
هزینه ه��اي نظامي، درحالي ارقام بس��یار 
هنگفتي داش��ت كه در ش��رایط گذشته، 
نس��بتا كوچك تر از هزینه هاي جنگ هاي 
جن��گ جهاني دوم، ك��ره و ویتن��ام بود. 
هزینه هاي نظامي به نس��بت درصد تولید 
ناخالص داخلي به اوج خود رسید. در سال 
۱986، 6.۲ درص��د تولید ناخالص داخلي، 
مربوطه به هزینه هاي جنگ بود كه تقریبا 
نصف هزینه هاي غیرنظامي تلقي مي شد و 
از۱4.9درصد تولید ناخالص داخلي در سال 
۱98۱ به ۱۲.4درصد تولید ناخالص داخلي 
در س��ال ۱988 رسید. ش��رایط اقتصادي 
غال��ب در آغ��از این دوره، نی��از به كاهش 

تورم داشت. 
تا سال ۱983 هزینه هاي اقتصادي رشد 
كرد و موجب ركود ش��دید در سال ۱98۰ 
شد. درحالیکه تورم در سال ۱983 مشکل 
جدي تلقي نمي ش��د، نرخ بیکاري تا پایان 
س��ال ۱98۲ به ۱۰.8 درصد افزایش یافت 
و در نیم��ي از س��ال ۱983 باالت��ر از ۱۰ 
درصد ب��ود. ریگان سیاس��ت هاي كلیدي 
هزینه ه��اي نظامي بیش��تر و مالیات هاي 
پایین تر را دس��تور كار قرار داد كه نتیجه 
آن، افزایش كس��ري بودج��ه از ۲.6درصد 



تولی��د ناخالص داخلي در س��ال ۱98۱ به 
6 درصد از تولید ناخالص داخلي در س��ال 
۱983 بود. هر دوتعهد ریگان به بازگرداندن 
ثبات ب��ه اقتصاد، منتهي به افزایش بدهي 
دولت شد. رونق اقتصادي كه با نرخ بهره باال 
همراه بود، موجب ایجاد كسري تجاري شد.
ب��ا وج��ود كس��ري بودجه رو به رش��د، 
هزینه هاي نظامي تا سال ۲۰۱۰ به میزان 
قابل توجهي باالتر از سطح پیش از ۱98۰ 
بود. فروپاشي بلوک شوروي. تا سال ۱984 
تولی��د ناخال��ص داخلي ب��ه ۷.6درصد از 
تولید ناخالص داخلي در سال هاي گذشته 

رسیده بود. 

 جنگ عراق و افغانستان
پس از ركود اقتصادي س��ال هاي ۲۰۰۱ 
تا ۲۰۰3 جنگ هاي عراق و افغانس��تان در 
بدترین ش��رایط اقتصادي آمریکا آغاز شد. 
س��ال ۲۰۰8، س��الي بود كه دولت آمریکا 
بیش��ترین هزینه هاي نظام��ي را پرداخت 
كرد ك��ه رقمي برابر ب��ا 4.3 درصد تولید 
ناخالص داخلي ب��ود. این درحالي بود كه 
هزینه ه��اي جنگ با افغانس��تان به همراه 
افزایش تعه��دات آمریکا به آرامي افزایش 
یافت. در س��ال ۲۰۱۰ ك��ه هزینه جنگ 
افغانس��تان ۲9۷ میلی��ارد دالر ی��ا تقریبا 
۲ درص��د از تولی��د ناخال��ص داخلي بود، 
اعتراضات و نارضایتي هاي مردمي تشدید 
شد. البته ارقام گفته شده شامل هزینه هاي 
هنگفتي كه براي كهنه س��ربازها و مزایاي 
جانب��ازان صرف می ش��ود، در نظر گرفته 
نشده است. این درحالي است كه هزینه هاي 

تعهد دولت آمریکا شامل بازسازي كشور و 
كمك به متحدان نیز بوده كه جزء این ارقام 

محسوب نشده است.
جنگ سه تریلیون دالري، هزینه واقعي 
جنگ عراق و افغانستان ارزیابي شده است. 
اس��تیگلیتز و بیلم��س هزینه هاي بودجه، 
منابع مورد اس��تفاده و منابع مورد انتظار 
را محاس��به كردند كه ش��امل هزینه هاي 
دیگ��ر اقتصاد نی��ز می ش��ود. برآوردهاي 
محافظه كاران��ه هزین��ه جن��گ را به یك 
تریلیون دالر تقلیل مي دهد اما برآوردهاي 
دقیق تر و همه جانبه تر خبر از هزینه بیش 
از سه تریلیون دالر مي دهد. برخالف دوره 
جنگ سرد، جایي كه هزینه هاي نظامي تا 
حدي با افزای��ش نرخ هاي مالیاتي جبران 
مي شد، درگیري هاي عراق و افغانستان بود 
كه به طور كامل توس��ط فروش بدهي هاي 
دول��ت تامین مي ش��د. هزینه هاي نظامي 
درحالي افزای��ش مي یابد مالی��ات درآمد 
حقیقي بس��یاري از طبقه در حال رش��د 

آمریکا را تحت تاثیر قرار مي دهد. 
از ای��ن رو كس��ري بودج��ه ناش��ي از 
محدودیت ه��اي عمده اي ك��ه در اقتصاد 
ب��ه وجود آورد، دامن��ه گزینه ها را محدود 
كردك��ه ب��راي سیاس��تگذاران منتهي به 
كاه��ش دسترس��ي آنها ب��راي تصمیمات 
اثرگذار اقتص��ادي بود. این منجر به اثرات 
منفي جدي براي مابقي دهه ش��د. به طور 
مش��خص بیلمس معتقد بود جنگ عراق 
نقش مس��تقیمي در افزای��ش هزینه هاي 
 نفت داشته است به گونه اي كه از ۲3 دالر 
به ازاي هر بش��که فق��ط قبل از جنگ، به 

۱4۰ دالر در اوج خ��ود رس��ید. درحالیکه 
همه افزایش به نس��بت نیست بهاي نفت، 
قیمت نفت باالتر، موجب افزایش تقاضاي 

داخلي در ایاالت متحده شد.
فشارهاي تورمي در سطح جهاني از جمله 
پدیده ه��اي مذموم جنگ ع��راق و آمریکا 
بود. درحالیک��ه در ایاالت متحده به دلیل 
ش��رایط اقتصادي ضعی��ف، اقتصاد تورمي 
در ایاالت متحده بارز بود. سیاس��تگذاران 
در این دوره باكسري بودجه بزرگ روبه رو 
بودند و از سیاست مالي به عنوان یك اهرم 
براي افزایش تقاضاي موثر استفاده مي كرد 
ك��ه در نهایت با بحران مالي س��ال ۲۰۰8 

شدت یافت. 
این امر باعث ش��د كه بان��ك فدرال، بار 
اقتص��ادي را متحمل كند چراكه از طریق 
نرخ بهره پایین، س��یل نقدینگي و مقررات 
بانکي ضعیف انجام شد و بسترهاي حباب 

مسکن را تامین كرد.
 قیم��ت س��هام در ب��ازار س��هام به طور 
قابل مالحظه اي تحت تأثیر قرار گرفتن در 
معرض ای��ن تصمیمات بود حباب فناوري 
اطالعات ك��ه در اواخر س��ال ۲۰۰۰ آغاز 
شد و فروپاش��ي حباب و پس از آن ركود 
اقتصادي به ش��دت دنباله رویدادهاي ۱۱ 
س��پتامبر تلقي مي ش��وند. بازار س��هام از 
ابتداي سال جنگ عراق در سال ۲۰۰3 و 
ادام��ه تجمع خود را در ارزش بیش از ۷۵ 
 Bull Run درص��د ادامه داد. ای��ن كار با
پای��ان یافت. بحران مالي جهاني كه در آن 
بازار س��هام در اوج بحران به همان میزان 

به سال ۱99۷ كاهش یافت.
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پس از یك دوره باال گرفتن تنش هاي 
سیاس��ي بین آمریکا و ای��ران از نیمه 
دوم اردیبهش��ت ماه، بع��د از مصاحبه 
ترامپ با فاكس نیوز و اظهاراتي صریح 
مبن��ي ب��ر اینکه قصد جن��گ نظامي 
ب��ا ای��ران را نداش��ته و تنه��ا جنگ با 
ای��ران جنگ اقتص��ادي خواه��د بود 
شاهد كاهش تنش ها بودیم. در سوي 

دیگ��ر دربازارهاي جهان��ي نوعي عدم 
اطمینان از وضعیت بازار جهاني در بین 
س��هامداران بورس تهران وجود داشت 
عمدتا در چرخش محور خرید به سمت 
س��هام كوچك تر تجس��م یافت. ضعف 
نس��بي تقاضا در بخش س��هام كاالیي 
در كن��ار تخصیص بخش عمده ارزش 
معامالت ب��ه نمادهاي چون خودرویي 
و بانکي از جهت گیري معامله گران در 
مقابل كاهش قیمت هاي جهاني حکایت 
داش��تند. اما باالخره در دو هفته اخیر 
شاخص كل سقف هاي جدیدي را تجربه 
كرده و به روند روبه رشد خود را ادامه 
داده با توجه به اخبار سیاسي و حضور 

نخست وزیر ژاپن سایر بازارها از جمله 
بازار ارز و خودرو نیز روند روبه پاییني 
را پی��ش گرفته ان��د كه به طور مس��لم 
جذابیت بازار ب��ورس می تواند افزایش 
پیدا نماید. در بازار ارز شواهد حاكي از 
آن اس��ت كه بازار گردان تمایلي ندارد 
تا نوسانات آنچناني در این بازار تجربه 
ش��ود تا دوباره نوسان گیرها و پول هاي 
بزرگ به س��مت این بازار هجوم آورند. 
محاس��بات نشان مي دهد شاخص كل 
بازار از ابتداي س��ال جاري نزدیك به 
3۰ درصد رش��د داش��ته ولي شاخص 
كل هم وزن نزدیك به ۷۰ درصد رشد 

داشته است. 

علی پاالر
عضو هیأت تحریریه

پیشتازي بورس
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در واق��ع تف��اوت بازده میان ش��اخص 
كل و ه��م وزن نش��ان مي دهد عمده بار 
صعود ش��اخص در این چن��د وقت اخیر 
با باال رفتن در شركت هاي كوچك و ریز 
صورت گرفته اس��ت و شركت هاي بزرگ 
در مقایس��ه با شركت هاي كوچك صعود 

چنداني نداشته اند. 
ش��اید ای��ن نکت��ه می تواند از س��مت 
س��هم هاي كوچك به دلیل اینکه عمده 
س��رمایه گذاران در این بخش حقیقي ها 
هس��تند نگران كننده باشد. ولي با توجه 
به متغیره��اي مهمي ت��ورم عمومي در 
گروه هاي كاالیي و p/E نشان مي دهد بازار 
سرمایه همچنان از جذابیت قابل توجهي 

در مقایس��ه با س��ایر بازارهاي برخوردار 
اس��ت. اگر نگاهي به شركت هاي بنیادي 
و رش��دي بازار بیندازی��م مي بینیم كه از 
نس��بت قیمت به درآم��د 4 واقعي اندک 
اندک به س��مت نس��بت قیمت به درآمد 
۵ مرتبه در حال حركتند و شاید در این 
محدوده نس��بت قیمت به درآمد اندكي 
متوقف ش��وند تا انتظارات جامعه از نرخ 
ارز، تورم و مس��ائل سیاس��ي تا حدودي 
مرتفع گردد و به طور مس��لم اگر س��ایر 
بازارها و نرخ سود بانکي افزایشي را تجربه 
نکند این نسبت می تواند رشد هم داشته 
باش��د به طور معلوم در سال هاي گذشته 
میانگین نس��بت قیمت به درآمد 6 تا ۷ 

مرتبه براي بازار معقول بوده اس��ت و در 
صورت رشد بیش��تر این نسبت به باالي 
اع��داد مذكور، مي ت��وان انتظار افت یا به 
بیاني دیگر سقوط را از بازار داشت اما در 
شرایط فعلي و با توجه به افزایش نرخ هایي 
كه محصوالت شركت هاي تولیدي دارند 
دریافت مي كنند انتظار رشد سودآوري و 
رش��د قیمتي سهم وجود دارد اما باید در 
نظر داشت با توجه به اینکه مشاركت افراد 
حقیقي در شركت هاي كوچك تر صورت 
گرفته است، در صورت افزایش ریسك هاي 
سیاسي و غلبه تقاضاي سفته بازي و نقد 
كردن س��ودهاي شناسایي ش��ده بازار با 

فروش هاي سنگین روبرو شود.
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در یك ماه گذش��ته به تناسب فضاي سیاسي 
و ب��ا فروكش كردن تنش هاي سیاس��ي در بازار 
ارز ش��اهد كاهش قیمت ها بودی��م. به طوریکه 
 ش��اخص دالر در ی��ك ماه گذش��ته نزدیك به

۱3 درصد افت را در كارنامه خود به ثبت رساند. 
اولین خبري روند بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد 
خبر ابالغ مصوبه جدید بانك مركزي در خصوص 
بسته جدید براي بازگشت ارز صادراتي ها بود. به 
موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمي ها 
به چرخه اقتصادي در س��ال ۱398، حداقل 6۰ 
درصد سامانه نیما، حداكثر ۱۰درصد اسکناس و 
مابقي واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، 
س��ایر صادركنندگان بایستي حداقل ۵۰ درصد 
ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداكثر 
تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقي واردات 
در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به 
برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي 
اق��دام كنند. همچنین مقرر ش��د بانك مركزي 
درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات 
سال ۱39۷ نسبت به معرفي صادركنندگاني كه 
ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي 
برابر دستوالعمل هاي صادره در سال گذشته اقدام 
كرده اند به سازمان امور مالیاتي اقدام كند. بدون 
شك بخش��نامه اخیر صادره را بي ارتباط با بازار 
متش��کل و نحوه تامین ارزي این بازار نمي توان 
دانس��ت. با در نظر گرفتن اینکه پتروش��یمي ها 
س��االنه به طور متوس��ط ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دالر 
صادرات دارند، بنابراین بازگشت ۱۰ درصد از ارز 
صادراتي این بخش به اقتصاد كشور رقمي معادل 
یك میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر خواهد شد. از آنجا 
كه باید نیاز ارزي این بازار تامین شود، دولت این 
بخشنامه را صادر كرده و در آن بازگشت بخشي 
از ارز صادراتي را به صورت اسکناس تعیین كرده 
تا نیاز بازار متشکل ارزي به اسکناس تامین شود. 
اگ��ر مجموع صادرات غیرنفتي 4۰ میلیارد دالر 
در نظر گرفته شود، پیرو بخشنامه مذكور حدود 
۵ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به كشور باز 
خواهد گشت كه رقم بسیار قابل توجهي است و در 
صورت كاهش یافتن ریسك هاي سیاسي قدرت 
مانور بانك مركزي در بازار ارز در كوتاه مدت بیشتر 
خواهد ش��د ولي در میان مدت و بلندمدت باید 
دید ریسك هاي سیاسي تا چه زماني ادامه پیدا 
مي كنند. نکته قابل توجه دیگر در این خصوص 
چگونگي ورود این حجم از اس��کناس به كشور 
اس��ت كه می تواند روي اثرگذاري سیاس��ت بر 
بازار ارز در میان مدت تاثیرگذار باشد. نکته مهم 
دیگر در این خصوص پذیرش صادرات ریالي به 
عراق و افغانس��تان قبل از تاریخ ۱6 مرداد 9۷ از 

دیگر موضوعات مصوبه جدید است كه بر اساس 
آن پ��س از ارائه اطالعات پروانه هاي صادراتي به 
بان��ك مركزي در صورت پذی��رش آن بانك در 
عملکرد صادراتي س��ال گذشته لحاظ می شود. 
این درحالي اس��ت كه همچنان موضوع مربوط 
به معامالت ریالي با این دو كشور كماكان وجود 
دارد و بالتکلیفي این موضوع درباره باقي ایام سال 

صادركنندگان را دچار ابهام كرده است.
در فضاي سیاست خارجي شاهد كاهش قابل 
توجه لفاظي هاي سیاسي مقامات آمریکایي بودیم. 
در این خصوص مهم ترین خبر را مي توان انتشار 
خبر سفر نخس��ت وزیر ژاپن به عنوان میانجي 
به ایران دانس��ت كه نقطه چرخ��ش انتظارات 
معامله گران در بازار ارز مي توان دانس��ت. بعد از 
انقالب اسالمي، سفر آبه به ایران نخستین سفر 
یك نخست وزیر ژاپني به تهران است پیش از او 
»تاكئو فوكودا« در سال ۱9۷8 به ایران سفر كرده 
بود. انتخاب میانجي از سوي آمریکا نشان از عزم 
جدي براي مذاكره با ایران است. در واقع به صورت 
خیلي نامتقارن همان قدر كه مذاكره با ایران براي 
ترامپ مهم است و یك فضیلت سیاسي براي وي 
به حس��اب مي آید، جنگ با ایران در این مقطع 
یك رذیلت محسوب می شود كه می تواند به مراتب 
محبوبیت ترامپ را از موقعیت فعلي در انتخابات 
آت��ي بکاهد. واقعیت امر این اس��ت كه احتمال 
موفقیت آمیز بودن سفر نخست وزیر ژاپن در زمینه 
میانجیگري در برجام اندک است. ایران و ایاالت 
متح��ده هر دو اصولي را براي خود اعالم كرده و 
آنقدر بر رعایت همین چارچوب هاي اعالمي اصرار 
كرده اند كه امکان نشان دادن انعطاف از سوي هر 

یك از آنها بسیار كم مي باشد: آمریکا اصرار دارد 
كه اقتصاد ایران به اندازه اي ضعیف شود كه تهران 
ناچار به مذاكره باشد و شانس كمي وجود دارد كه 
حاضر باشد تا پیش از توافقي كه بخش عمده اي 
از خواس��ته هایش در آن تل مین ش��ده باشد از 
شدت تحریم ها بکاهد. در مقابل مقامات ایراني نیز 
اصرار دارند كه پیش شرط هر مذاكره اي برداشتن 
تحریم ها و به عبارت دیگر بازگشت ایاالت متحده 

به میز برجام مي باشد. 
همچنین وزیر امور خارجه آمریکا در هفته هاي 
گذشته از آمادگي گفت وگوي بدون پیش شرط 
خب��ر داد. همچنی��ن پمپئو كم��ي موضع این 
كشور نسبت به ساختار »اینستکس« را تعدیل 
كرد. پمپئو گفت: اگر س��ازوكار مالي اینستکس 
براي كاالهاي موردنی��از مردم و كاالهاي خارج 
از فهرس��ت تحریم واش��نگتن باش��د، از لحاظ 
آمریکا مش��کلي نخواهد داشت. در ادامه آمریکا 
در اقدام��ي عجیب تحریم ه��اي جدیدي علیه 
بخش پتروش��یمي ایران وضع ك��رد. طبق این 
بیانیه ، شركت صنایع پتروشیمي خلیج فارس و 
همچنین 39 شركت وابسته به صنایع پتروشیمي 
خلیج فارس تحریم ش��ده اند. وزارت خزانه داري 
آمریکا در بیانیه خود ادعا كرده است كه شركت 
صنایع پتروشیمي خلیج فارس با سپاه پاسداران 
جمهوري اسالمي ایران ارتباط دارد و به تنهایي 
نیمي از صادرات پتروشیمي ایران را عهده دار است. 
شاید تاثیرات زندانیاني چون رضا ضراب در هر چه 
هدفمند تر شدن تحریم هاي در مقایسه با گذشته 
بي ارتباط ندانست. درآمد حاصل از فروش صنعت 
پتروش��یمي ۱۷.۱ میلی��ارد دالر بوده كه از این 

فروكش تب ارزي



می��زان ۱۲.۱ میلیارد دالر حاصل درآمد ارزي از 
صادرات است. با توجه به اینکه تغییر مبدا خرید 
محصوالت براي كشورهاي متقاضي هزینه بر و 
زمان بر بوده، و همین طور نوع باال در سطح تولید 
۲۵۰ تا 3۰۰ گرید از محصوالت پتروش��یمي از 
دالیل پیچیده بودن تحریم هاي پتروش��یمي به 
حس��اب مي آید. انتظار می رود در گذشت زمان 
شاهد تاثیرگذاري تحریم هاي روي این صنعت 
باش��یم. طبق گزارش هاي آماري 34.۱ میلیون 
تن محصوالت صادراتي پتروشیمي ایران به 3۰ 
كش��ور در قالب صدها مش��تري صادر می شود. 
همچنین بررس��ي خریداران پتروش��یمي ایران 
حکای��ت از آن دارد كه پس از وضع تحریم هاي 
س��ال هاي 9۰ و 9۱ ح��دود ۲۲ ت��ا ۲۷ درصد 
محصوالت پتروش��یمي ایران از نظ��ر ارزش به 
چین، ۱3 درصد به هندوستان، ۱8.۵ درصد به 
خاورمیانه، ۱8 درصد به خاور دور )به جز چین(، 
۲3 درصد به جنوب شرق آسیا، چهار درصد به 
آفریق��ا و دو درصد به اروپا صادر مي ش��د كه در 

س��ال هاي اخیر این روند همچنان ادامه داشته 
است. تركیب خریداران محصوالت پتروشیمي 
ایران از این منظر مهم اس��ت كه این خریداران 
همچون هند و چین در تحریم هاي قبلي و فعلي 
بیشترین مبادالت تجاري را با ایران داشته و ترس 
كمتري از مجازات هاي آمریکا دارند. در منطقه 
نیز كش��ورهاي عراق، افغانستان و روسیه از این 
تحریم ها تبعیت نمي كنند؛ این موضوع می تواند 
ظرفیت هاي قابل توجهي براي حضور پتروشیمي 

ایران ایجاد كند.
در واقع چنین خبرهایي موجب شدند كه سمت 
تقاضا نیز دست به عصاتر حركت كند و با وجود 
كاهش قدرت سمت عرضه، در سمت تقاضا نیز 
با تغییر خاصي مواجه نباشیم. بخش عمده اي از 
وضعیت فعلي بازار ارز ناشي از متغیرهاي سیاسي 
است و در زمینه مسائل بین المللي ابهامات زیادي 
وج��ود دارد، هیچ تحلی��ل و تصوري از قطعیت 
برخوردار نیست ولي با توجه به وضعیت مناسب 
بازاره��اي موازي از جمله بازار بورس و مس��کن 

نمي توان ارز مانند گذشته براي نقدینگي جذاب 
نخواهد بود و انتظار نمی رود با جهش هاي قیمتي 
در دالر مواجه باشیم. یکي از مهم ترین ریسك هاي 
 FATF پیش روي بازار ارز تصویب لوایح باقیمانده
است. FATF در نشس��ت پیشین خود، آخرین 
مهلت به ایران براي اجرایي كردن پیش شرط ها را 
تا نشست آتي این گروه یعني ۱6 تا ۲۱ ژوئن )۲6 
تا 3۱ خردادماه امس��ال( اعالم كرد و تا آن زمان 
ایران باید تکلیف الیحه »الحاق یك تبصره به ماده 
6 قانون مبارزه با پولشویي« درباره تعیین نهادهاي 
نظارتي براي نظارت بر نحوه اجراي قانون مبارزه با 
پولشویي را روشن كند. سایر عوامل تاثیرگذار در 

بازار ارز در هفته هاي پیش رو عبارتند از: 
* رسیدن دالر به كف قیمتي۱3 هزار توماني 

و ورود تقاضاي محدود جدید در این محدوده
* برقراري دوباره رابطه بانك چیني كونلون با 

ایران از هفته گذشته
* راه انداز بازار متشکل ارزي در اواخر خرداد

* ارزش دالر در كشورهاي همسایه

نرخ ارز در شهرهاي مختلف یک ماه منتهي به 20 خرداد
درصد تغییرات در یک ماه اخیرتغییرات مطلق یک ماهه )تومان( میانگین قیمت در یک ماه گذشتهارز

۱۰.۷4-%۱6۰۰-۱44۰۰دالر هرات
۱۰.96-%۱6۵۰-۱4498دالر سلیمانیه
۱۱.6۷-%۱۷۵۰-۱443۱دالر مشهد

۱۰.3۰-%۱۵۵۰-۱46۱۵دالر استانبول
۱۱.۱4-%۱68۰-۱4۵۵3دالرنقد دبي

۱۰.98-%4۵۰-39۵6درهم
۱۲.۱6-%۲۷۰-۲۱۱۷حواله یوآن
۷.۵4-%۱9۰-۲43۲حواله لیر
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بر اس��اس آمارهاي به دس��ت آمده از بانك مركزي در 
اردیبهشت ماه سال ۱398، متوسط قیمت یك مترمربع 
زیربناي واحد مس��کوني معامله شده از طریق بنگاه هاي 
معامالت ملکي شهر تهران ۱۲ میلیون و 6۷۰ هزار تومان 
بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
۱۲.۵ و ۱۱۲ درصد افزایش نشان مي دهد. بیشترین رشد 
متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 
به منطقه 9 معادل ۱34 درصد و كمترین میزان رشد به 
منطقه ۱9 معادل 84.۵ درصد تعلق دارد. افزایش ۲۵4 
درصدي معامالت در اردیبهش��ت م��اه نکته قابل توجه 
است كه در زماني این افزایش رخ داده كه در ماه رمضان 
بوده است. پنج  رقمي شدن معامالت در اردیبهشت ماه از 
شهریور سال گذشته تاكنون به جز ماه اسفند كه ماه شب 
عید تلقي می شود در نوع خودش بي سابقه بوده است این 
درحالي است كه ثبات نسبي قیمتي را در اردیبهشت در 
بازار مسکن شاهد بودیم. در سایر بازارهاي موازي از جمله 
بازار ارز با وجود لغو معافیت هاي تحریمي و تشدید شرایط 
تحریمي ثبات نسبي را شاهد بودیم. در بازار پول نیز با 
افزایش تورم نرخ سود حقیقي كاهش یافت. با توجه به 
كاهش نرخ سود حقیقي و افزایش ریسك هاي سیاسي 
در این ماه در كنار كاهش نرخ سود در بازارهاي موازي 
مي توان منش��أ قس��مت عمده اي از افزایش معامالت را 

تقاضاي سرمایه اي دانست. 
 افزایش س��هم واحدهاي قدمت 6 تا ۱۰ س��ال بیانگر 
كاهش  معامالت بازار نوساز دارد. گرایش بخش مصرفي و 
سرمایه اي به این مقوله بیانگر این است كه قیمت مسکن 
فاصله زیادي با دارایي شهروندان دارد. البته نباید فراموش 
كرد معامالت بازار نوساز باعث رشد ساخت وساز و تکمیل 
پروژه هاي نیمه تمام می شود. فروش امالک دست چندم 
به نوعي معامله دس��ت به دس��ت ب��وده و تنها از لحاظ 
كمي در آمارهاي معامالت مس��کن تاثیر دارد و كیفیت 
معامالت را باالتر نمي برد. همچنین تعداد معامالت تعداد 
واحدهاي مسکوني معامله  شده در شهر تهران به تفکیك 
عمر بنا در اردیبهش��ت ماه ۱398 حاكي از آن است كه 
از مجموع ۱۲ هزار و ۱۲8 واحد مس��کوني معامله شده، 
واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم 4۱ درصد بیشترین 
سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذكور در مقایسه 
با اردیبهشت ماه سال قبل ۲.9 واحد درصد كاهش یافته و 
در مقابل به سهم واحد هاي با قدمت 6 تا ۱۰ سال و بیش 
از ۱۵ سال افزوده  شده است. همچنین بر اساس گزارش 
بانك مركزي تعداد معامالت امالک زیر ۵ سال در سال 
98 نسبت به اردیبهشت 9۷ حدود 4۰.۷ درصد كاهش 
داش��ته است. بنابراین افزایش كمي معامالت مسکن به 
واسطه امالک قدیمي چند سال ساخت نمی تواند امتیاز 
مثبتي براي بازار مس��کن تلقي شود. مگر اینکه سرمایه 
حاصل از این دست به دست شدن ها وارد امالک نوساز 
ش��ود كه این مورد نیز به واس��طه قیمت باالي مسکن 

نوساز به چالش كشیده شده است.
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منبع: بانك مركزي

هنوز بانك مركزي آم��ار متغیرهاي پولي و 
بانکي اس��فند ماه س��ال 9۷ را منتش��ر نکرده 
است، اما با توجه به اعالم افزایش ۲3 درصدي 
نقدینگي سال گذشته توسط رئیس كل بانك 
مرك��زي، حجم نقدینگي در پایان س��الي كه 
گذش��ت، به عدد ۱88۱ ه��زار و 8۷۵ میلیارد 
تومان رسیده است. رشد پایه پولي در پایان آذر 
ماه 9۷ نسبت به آذر ماه سال 96 حدود ۲۲.۷ 
درصد بود و با توجه به اینکه رشد نقدینگي در 
یك سال منتهي به آذر ماه سال گذشته ۲۲.۱ 
درصد بوده اس��ت، اگر رشد پایه پولي در پایان 
سال را حدود همین ۲۲.۷ در نظر بگیریم، حجم 
پایه پولي در پایان س��ال گذشته به ۲6۲ هزار 
و ۵۵3 میلیارد تومان بالغ شده است. تا آذرماه 
س��ال گذشته در س��ه فصل ابتدایي سال 9۷، 
معادل ۲34.6 هزار میلیارد تومان بر نقدینگي 
افزوده شده به عبارت دیگر روزانه 8۵۰ میلیارد 
تومان نقدینگي جدید خلق ش��ده است. رشد 
حجم نقدینگي در مقایسه با سال گذشته تغییر 
چنداني نداش��ته است و همانند گذشته رشد 
معادل ۱۵.3 درصدي در نه ماهه ابتدایي سال 
را به ثبت رس��اند. در نتیجه به نظر در سرعت 
رش��د نقدینگي تغییر محسوسي ایجاد نشده 
است. براي سال 98 سیاست هاي پولي جدید 
بانك مركزي انتظار می رود كلیت هاي پولي را 
تحت تاثیر قرار دهد. در ماه گذشته همتي در 
اظهارنظرهاي مختلف، خبر از سیاس��ت پولي 
انبس��اطي با تاكید بر افزای��ش ذخایر خارجي 
بان��ك مركزي داد. عبدالناصر همتي به منظور 
رفع این نگراني، به دو اس��تراتژي »كاهش نرخ 
سود« و »مدیریت انتظارات« اتکا كرده است. از 
نظر او، كاهش نرخ س��ود از كانال ضریب تکاثر 
پولي ارتباط بین پایه پولي و نقدینگي را كمرنگ 
مي كند و رشد پایه پولي الزاما به رشد نقدینگي 
نمي انجامد. به عالوه، با تکیه بر عملیات بازار باز 
و هدایت بازارهاي بدهي و پول به س��مت بازار 
متش��کل، مي توان انتظارات تورمي را فروكش 
كرد. همتي در یك پست اینستاگرامي نوشت: 
»ب��ا وجود نوس��انات اقتصادي س��ال پیش، با 
اقدامات كنترلي، رش��د نقدینگي در سال 9۷ 

معادل ۲3 درصد، یك واحد درصد بیش��تر از 
سال 96 و ۷ واحد درصد كمتر از سال 94 ثبت 
شد. در شرایط حاضر نباید با تشدید نااطمیناني، 
تقاضاي داخلي تش��دید شود. به همین دلیل، 
بانك مركزي براي برون رفت از ش��رایط خاص 
اقتصادي كش��ور به دنب��ال راه حل هاي بهینه، 
م��درن و امکان پذی��ر براي كنترل نوس��انات 
متغیرهاي كالن و به ویژه مهار نرخ تورم است. 
در س��اختار سیاس��ت پولي جدید و به كمك 
عملیات بازار باز، بانك مركزي به دنبال آن است 
كه با مدیریت نرخ سود كوتاه مدت و تغییر كانال 
اثرگذاري سیاست پولي، نرخ تورم را به صورت 
پایدار مدیریت كند. بدیهي است، سیاست هاي 
پولي پیشین در كنترل مقداري كل هاي پولي، 
با ساختار جدید سیاستگذاري پولي اصالح شده 
و نااطمیناني كنترل تقاضاي پول كاهش پیدا 
خواهد كرد. ش��رط موفقیت این سیاست هاي 
اصالحي، انضباط مالي دولت و اصالح ناترازي 
ترازنامه بانك هاس��ت كه به یاري خدا با قوت 
پیگیري خواهد شد.« باید در نظر داشت كه در 
شرایط كنوني كه نرخ سود حقیقي منفي است، 
كاهش جبري نرخ سود خود می تواند زمینه را 

براي نگراني هاي بعدي از جمله تقویت جریان 
ورودي سرمایه گذاري به سمت بازار دارایي هاي 
مالي فراهم كند. در این رویکرد افزایش ذخایر 
خارجي از طریق عقب نشیني بانك مركزي از 
سیاست دالر 4۲۰۰ توماني امکان پذیر است و 
منجر به رشد پایه پولي در بازار خواهد شد؛ به 
این معنا كه بانك مركزي با خرید دالر از دولت 
ب��ه قیمتي باالتر از نرخ مذك��ور، از یك طرف 
دست دولت را براي بازپرداخت بدهي هاي خود 
باز مي كند و از ش��دت كسري بودجه مي كاهد 
و از طرف دیگر به كمك رشد نقدینگي حاصل 
از آن زمینه را براي ایجاد تقاضاي موثر و گریز 
اقتصاد از ركود فراهم مي كند این یعني دستور 
كار بانك مركزي در سیاست هاي جدید پولي، 
تقویت پایه پولي به وسیله افزایش تزریق پول 
پرقدرت به كانال هاي موجود از جمله بازار بین 
بانکي و در طرف مقابل كاهش ضریب فزآینده 
نقدینگي از طریق محدود كردن اضافه برداشت 
بانك هاس��ت. از دیگر س��و، تزریق پول به بازار 
بین بانکي، موجب كاهش نرخ بهره بین بانکي، 
كاهش هزینه تأمین مالي بانك ها و نهایتاً نرخ 

سود سپرده ها می شود.

تغییرات سیاست پولي
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دالیل پرشماری می توان فهرست كرد 
ك��ه چرا تاكنون ای��ران موفق به تدوین 
استراتژی توس��عه صنعتی نشده است. 
فقدان اراده سیاسی واحد و منسجم در 
نهاد دولت ها برای این كار یکی از دالیل 
اصلی است. دولت های ایران به این دلیل 
كه برخاسته از یك حزب شناخته شده 
و شناس��نامه دار نیستند و وعده هایشان 
بیشتر بر مس��ائل پوپولیستی و روزمره 
اس��ت تا برنامه ه��ای درونگرانه، حاضر 
نیس��تند س��ندی تهیه كنند كه دست 
و پ��ای خودش��ان را ببندند. این رخداد 
را می توان در دولت های متوالی پس از 
جنگ به خوبی – به جز یك استثنا كه 

دولت دوم اصالحات باش��د – به خوبی 
دید. یکی دیگر از دالیل این اس��ت كه 
دولت های مس��تقر در ایران اندیش��ه و 
عم��ل دولت قبل��ی را در هیچ زمینه ای 
قب��ول ندارن��د و می خواهن��د چرخ را 
دوباره اختراع كنند. دولت های مس��تقر 
برای نشان دادن ناتوانی های دولت های 
قبل��ی دس��تاوردهای حت��ی مثبت آن 
را نی��ز نادیده می گیرن��د. این اتفاق در 
دولت ه��ای نهم و یازدهم كه از س��وی 
محم��ود احمدی نژاد و حس��ن روحانی 
تش��کیل ش��ده بود رخ داد. دولت نهم 
سند استراتژی توسعه صنعتی تهیه شده 
از س��وی وزارت صنایع و معادن وقت را 

هرگز نپذیرفت. وزارت صنایع و معادن 
در همان چند ماه نخس��ت سال ۱384 
اصرار كرد كه قصد دارد استراتژی توسعه 
صنعتی با ماهیت تازه بنویسد و حرفش 
این بود كه ماهیت استراتژی تدوین شده 
در دولت قبلی لیبرالیستی است. دولت 
یازده��م كه آمد مق��رر كرد كتاب تهیه 
شده در دولت دهم برای توسعه صنعتی 
كنار گذاش��ته شود و سند تازه ای تهیه 
شد. همان كاری كه دولت نهم كرده بود 
از س��وی دولت یازدهم اتفاق افتاد و در 
سال ۱394 وزیر وقت صنعت، معدن و 
تجارت تأكید كرد سند تازه ای بر اساس 

پژوهش های جدید تنظیم شود.

استراتژی صنعتی می خواهیم يا نه؟
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 ضرورت دارد؟
حاال و پس از سپری شدن ۲۰ سال از نخستین تالش برای تهیه یك سند استراتژی 
توسعه صنعتی و تحوالت شگرف درحوزه و بستر فعالیت های صنعتی و تجاری، اكنون 
این پرسش پیش می آید كه آیا تدوین سندی برای استراتژی یك فعالیت و قانونی 
كردن آن ضرورت دارد؟ برخی باور دارند كه در دنیای امروز با توجه به جهانی شدن 
بازارهای كاال، س��رمایه، ارز و پول و با توجه به انقالب تکنولوژیکی رخ داده در حوزه 
صنعت و بازاریابی، دیگر دوره تدوین استراتژی از سوی دولت و یا حتی بخش خصوصی 
با قید الزامی و قانونی كردن آن سپری شده است. مخالفان كه اكثریت آنها هواداران و 
ترویج دهندگان اقتصاد بازار هستند می گویند پدیدار كردن دیوار و بند برای متقاضیان 
سرمایه گذاری صنعتی و ممانعت از ورود هر فردی به یك رشته فعالیت صنعتی كه در 
ذات استراتژی هاست برخالف منطق بازار است. این گروه می گویند فردی كه می خواهد 
سرمایه گذاری كند و البته قصد ندارد از رانت های ارزی، ریالی و تعرفه ای استفاده كند 
آنق��در عق��ل اقتصادی دارد كه پیش از ورود به یك صنع��ت درباره بازارداخلی، بازار 
خارجی و آینده آن در سرزمین و در خارج از كشور مطالعات كارشناسی دقیق انجام 
دهد. بنابراین اگر كسی این شناخت را نداشت و با چشم های بسته وارد بازار شد باید 

پیامدهای ورشکستگی را نیز قبول كند.

 موافقان استراتژی
اما گروهی از طرفداران اقتصاد سیاسی نیز باور دارند كه تدوین استراتژی ضرورت تمام عیار 
دارد زیرا فقدان آن به هدر دادن سرمایه های مالی و مادی منجر می شود. از نظر طرفداران 
این اندیشه، بیشتر سرمایه گذاران احتمالی در صنعت توانایی علمی و بضاعت مالی برای 
مطالعه بازار ندارند و چش��م بسته و برای استفاده از رانت های احتمالی وارد یك صنعت 
شده و ناگهان می بینیم كه متقاضیان پرشماری برای تولید كاالیی مثل فرض ماشینی 
وجود دارد. این گروه باور دارند كه دولت تصمیم گیر كالن است و می تواند سرمایه گذاری 
صنعتی را گونه ای هدایت كند كه سرمایه ها به بخش های مولد و ضروری و البته دارای 
مزیت بروند. این دیدگاه حاضر نیست عدم دخالت دولت دست كم در عملی را قبول كند.

 اتاق و استراتژی
با توجه به اینکه در دو دهه تازه س��پری ش��ده در طول عمر 3 دولت از ۱3۷6 تا 
امروز دولت موفق به تدوین استراتژی توسعه صنعتی نشده است و با توجه به آنچه در 
سطرهای باال آمد شاید این بار بتوان كار را به دست بخش خصوصی داد. اتاق بازرگانی،  
صنایع، معادن و كش��اورزی می تواند با طرح موضوع و برگزاری یك همایش و البته 
استفاده از نظرسنجی از اعضا این داستان را به یك نقطه امن برساند. طرح موضوع در 
یك همایش با استفاده از مدیران اجرایی در باالترین سطح و به ویژه دعوت از وزیران 
صنعت و معدن دولت های گذشته و اقتصاددانان و فعاالن صنعتی یك اقدام مهم و 
ضروری است. اكثریت كسانی كه در 4 دهه گذشته باالترین مسئولیت اجرایی در صنعت 
را داشته اند می توانند دیدگاه و دالیل علمی – كارشناسی خود درباره این پرسش كه 
آیا با توجه به وضعیت دنیای امروز تدوین توسعه صنعتی برای كشور ضرورت دارد یا 
خیر ارائه كنند. تجربه این گروه از وزیران می تواند در آینده این موضوع دخالت داشته 
باشند. برخی از اقتصاددانان به ویژه مسعود نیلی مشاور ارشد سابق رئیس جمهور حسن 
روحانی و تهیه كننده تنها سند استراتژی توسعه صنعتی و اقتصاددانان از گروه های 
فکری گوناگون مثال نهادگرایان و یا طرفداران اقتصاد اسالمی و طرفداران عدالت نیز 
می توانند در روشن كردن این داستان موثر باشند. یادمان هست كه در دهه ۱38۰ از 
سوی اقتصاددانان چه بحث های داغی درباره ماهیت كتاب و سند تهیه شده اند از طرف 
اقتصاددانانی مثل احمد توكلی و حسن سبحانی صورت پذیرفت. برخی از مهم ترین 
تولیدكنندگان صنعتی كه در توسعه بنگاه های خود كامیاب بوده و به رغم همه تنگناها 
هنوز در باالترین سطح فعالیت دارند نیز می توانند در این همایش حضور داشته باشند. 
نماینده یونیدو در تهران یا حتی رئیس این سازمان مطالعه كننده و سیاستگذار صنعت 
در سازمان بین الملل نیز می تواند در این همایش حضور داشته باشند. اتاق ایران این 
توانایی را دارد كه با تنظیم یك پرسشنامه دقیق از هزاران مدیر و صاحب بنگاه صنعتی 

درباره ضرورت تدوین استراتژی صنعتی یا عدم ضرورت آن نظرخواهی كند.

نکاتی راجع به خالصه مطالعات 
»استراتژی توسعه صنعتی کشور« 

دکتر نیلی و همکاران
بر اساس مقدمه خالصه مطالعه استراتژی توسعه صنعتی 
كه سند پیوست از آن استخراج اما متاسفانه به سبب تغییر 
دولت و به طور كلی جهت گیری اقتصادی و سیاسی مسئوالن 
كشور در سال های پس از ۱384 امکان اجرایی شدن نیافت 

این موارد به لحاظ درک ابعاد كار قابل ذكر است:
- كار مطالعات از سال ۱38۰ آغاز و ۲۱ ماه به طول انجامید 

و سند نهایی در خرداد 84 ارائه شد.
- حاصل تحقیق در 38 جلد در مجموع بیش از ۱۰ هزار 
صفحه مطلب طی سه مرحله تهیه و خالصه ای حدودا ۵۰۰ 
صفحه ای از آن توسط دانشکده مدیریت دانشگاه شریف در 

اسفند سال 8۲ منتشر شد.
- نام 68 محقق و پژوهشگر همکار پروژه در ابتدای سند ذكر 
شده است. در انجام این مطالعات از مشاوره »یونیدو« استفاده شد.

همچنین به لحاظ روش و محتوای این مطالعات نکات زیر 
قابل اشاره است:

- »توسعه صنعتی« در این مطالعات به عنوان مرحله از توسعه 
اقتصادی و نه توس��عه یك زیرمجموعه از بخش های مختلف 
اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. چرا كه از طریق دستیابی به 
فناوری های پیشرفته، ارتباط با بازارهای بزرگ و سازماندهی مدرن 
بخش خصوصی، می توان به بهبود سطح رفاه جامعه دست یافت.

- اصالح جهت گیری های سیاستگذاری، اصلی ترین عامل 
توس��عه صنعتی كشور اس��ت. لذا مخاطب این سند عمدتا 
تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران كشور هستند و نه بنگاه های 
بخش خصوصی. چرا كه عمده اصالحات مورد نیز می بایست 

در بخش دولتی صورت پذیرد.
- استفاده از تجارب سایر كشورها در تهیه این سند بر اساس 
»رویکرد یکسان« و نه »مسیر« یکسان است. همچنین نگرش 
حاكم بر سند عمودی، اما نه از باال به پایین )نظام برنامه ریزی 
متمرك��ز( بلکه عم��ودی و از پایین به باال اس��ت. به این معنا 
كه س��اختار انگیزش��ی در س��طح خرد، مبنا قرار می گیرد و 
جهت گیری های كالن در جهت فعال كردن آن تنظیم می شود. 
بر این اساس استراتژی توسعه صنعتی مسیر آینده صنعت،  نقش 
»قطب نما« را برای تعیین جهت خواهد داشت و نه »نقشه مسیر«.

- روش شناسی به كار گرفته شده در تدوین این مطالعات دارای 
دو ویژگی سیستماتیك و علمی بودن و بومی بودن، به معنی در 
نظر گرفتن مسائل كشور در آن مقطع است. سه معیار جامعیت، 
س��ازگاری درونی و بهینگی )به معنی كاركرد مجموع عوامل در 
جهت فراهم آوردن عملکرد مطلوب صنعتی( مطمح نظر بوده است.

- آنچه عوامل مختلف اعم از سیاست خارجی، سیاست داخلی 
و جهت گیری اجتماعی را در جهت توسعه صنعتی شکل می دهد 
آن »تصویر آرمانی« بلندمدتی است كه در ذهن مدیریت سیاسی 
جامعه نقش بس��ته اس��ت. لذا اولین نقطه حركت در تدوین 
استراتژی توسعه صنعتی، حصول توافق در مورد این تصویر است. 
بررسی تجربه توسعه صنعتی در جهان نشان می دهد عملکرد 
صنعت در هر كشور، تابع خواست و اراده مدیریت سیاسی كشور 

و در جهت تحقق این تصویر آرمانی است.

خرداد 1398
د    وره جد    ید    
شماره 124
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 خانم شفیعی، چه شد که شما و برخی 
از همکاران ت�ان به فک�ر افتادید مطالعات 
جامعه ای درباره توانایی های صنایع معدنی 
با استعداد صادرات بیفتید که بعدها به نام 

استراتژی صنعتی مشهور شد.
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
به طور ذات��ی وظیفه دارد درباره مس��ائل 
راهب��ردی صنع��ت و بازرگان��ی تحقیق و 
پژوهش كن��د، اما آنچه ك��ه تحت عنوان 
مطالعات راهبردی انجام ش��د را در س��ال 
۱394 وزی��ر وقت صنعت، معدن و تجارت 
یعنی آقای نعمت زاده به موسس��ه تکلیف 
كردن��د. البته ایش��ان نی��ز مطابق تکلیف 
برنامه پنجم توس��عه بود كه این موضوع را 

به موسسه سپردند. 
آق��ای رض��وی ك��ه در آن روزها رئیس 
موسس��ه بود این موضوع را درک كرد كه 
می توان كار بزرگ و مش��روحی انجام داد. 
وی یك گروه از كارشناسان موسسه را برای 
این كار دعوت كردند كه ش��رایط تحقیق 
آماده ش��ود. در نشست های متعدد با آقای 
رضوی و كارشناس��ان ابعاد كار بررس��ی و 

شرایط به مرور آماده شد.
 این بررسی ها مصادف شد با اینکه آقای 
رضوی در اتاق بازرگانی ایران حاضر شد و 

طرح را تشریح کرد.
درست است. آقای رضوی ابعاد كار را گسترده 
می دید و می خواس��ت اتفاق پژوهشی بزرگی را 
رقم بزند و به همین دلیل با نهادهای غیردولتی 
مثل اتاق بزرگانی، صنای��ع و معادن ایران وارد 
گفت وگو ش��د و حتی یك همایش بین المللی 
برای ش��نیدن و ط��رح تازه ترین بحث ها درباره 

توسعه صنعتی برگزار كرد.

 در آن دوران به نظر می رسد که معاونت 
طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

نیز روی این مقوله مطالعه می کرد؟
درست است. در موسسه بحث شد كه كار موازی انجام 
نش��ود و طرح بر این مبنا پیش رفت كه به جای تدوین 
استراتژی توس��عه صنعتی فعالیت های پژوهش بر روی 
صنایع مس��تعد صادرات متمركز ش��ود اما در عمل كار 
پژوهش نمی شد كه محدود بماند و اتفاق بزرگی رقم خورد.
 ش�ما و همکارانت�ان ب�رای اینکه این 
مطالع�ات از حالت ذهنی خارج ش�ده و از 
تجربه های عینی صنعت ایران بهره مند شود 
نشست هایی با تشکل های صنعتی و به ویژه 

اتاق تهران داشتید؟
همین طور است. گروه كارشناسانی كه طرح 
پژوهش��ی را دنبال می كردند برای اس��تفاده از 
تجربه های صنعت ایران موضوع را با كمیسیون 
صنع��ت اتاق تهران مط��رح و رایزنی ها صورت 
گرفت و در نشست هایی ابعاد كار برای مدیران و 
صاحبان صنعت مطرح شد. تشکل های صنعتی 
در رشته های گوناگون از این طرح استقبال كرده 

و دیدگاه های خود را به ما منتقل می كردند.
 مس�یر کار شما را که بررسی می کنیم 
می بینیم ش�وق و ش�وری بود و پژوهش با 
سرعت و ژرفای کافی پیش می رفت اما دیگر 

خبری از دنبال کردن این طرح نمی بینیم.
واقعی��ت همین اس��ت. برای انج��ام یك كار 
پژوهشی با ابعاد گسترده مثل تدوین طرحی با 
هدف شناسایی فعالیت های صنعتی كه توانایی 
مان��دگاری در بازار داخلی و خارجی را داش��ته 
باشند نیاز به زمان مناسب و مطالعات میدانی و 
استفاده از تجربه مطالعاتی سایر كشورها هست. 
اما طرح ما در موسسه كه با اقبال بخش خصوصی 
خ��وب پیش می رفت و در س��ال های ۱39۵ و 

۱396نشست های متعدد در این باره با تشکل ها 
برگزار شد در نهایت در پایان سال ۱396 جمع 

و ابعاد كار كوچك شد.
 چرا چنین اتفاقی افتاد؟

واقعیت این اس��ت كه تغییر ریاست موسسه 
پژوهش ه��ای بازرگانی از س��وی وزیر محترم و 
انتصاب یکی از كادرهای قدیمی این موسسه به 
ریاست از دالیل اصلی بود. ریاست جدید موسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی به طرح یادشده 
عالقه نداشتند و با توجه به اینکه سابقه و كارنامه 
ایشان بیشتر در بخش بازرگانی بود كل كار جمع 
و محدود ش��د. پس از آم��دن رئیس جدید به 
مرور گفته ش��د ضرورت ندارد كه با تشکل های 
كارفرمایی مثل اتاق های بازرگانی تعامل شود. به 
همین دلیل بود كه كار دنبال نشد و ناتمام ماند.
 خروجی کار شما در آن دوره ها چه بود؟

همان طور كه گفتم برای اینکه استراتژی توسعه 
صنعتی و یا حتی استراتژی توسعه صنایع صادراتی 
نوشته شود باید زمان كافی دراختیار پژوهشگران 
قرار گیرد. با این همه خروجی قابل اعتنایی فراهم 
و دراختیار است. بر اساس مطالعات صورت پذیرفته 
می توان بسترهای سیاستی برای برخی فعالیت های 
صنعتی به ویژه صنایع صادراتی كه تركیبی از صنعت 
و معدن هس��تند فراهم ش��ده است. شاید یکی از 
مهم ترین بخش هایی كه درباره آن كار گسترده تری 
انجام ش��د صنعت فوالد بود كه به عنوان یکی از 

خروجی های مهم می تواند قابل استفاده باشد.
 روش کار در این طرح چه بود؟ آیا به طور 
مثال با خبرگان صنعتی نشست داشتید؟ آیا 
محیط بیرونی صنعت – مثل سیاست های 
پول�ی، ارزی و ام�ور بین المل�ل و مس�ائل 

سیاسی داخلی نیز در کانون توجه بود؟
همین طور اس��ت. در ش��روع كار و در جریان 

توسعه صنعتی اراده سیاسی می خواهد
افسانه شفیعی،سرپرست اداره توانمندسازی و ارزیابی عملکرد

موسس�ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی یکی از قدیم ترین نهادهای 
پژوهش�ی وابسته به دولت در نظام جمهوری اسالمی ایران به حساب 

می آید.
این موسس�ه که حتی پس از تحوالت س�ازمانی در باالترین س�طح و 
تش�کیل وزارت صنعت، معدن و تجارت نام خود را حفظ کرده اس�ت 
وظیفه دارد نیازهای پژوهش�ی وزارتخانه یادشده را تأمین کند. شاید 
به همین دلیل است که شماری از کارشناسان این موسسه در موقعیت 
تدوین سندی هم تراز با توسعه صنعتی را در نیمه اول دهه 1390 تجربه 
کردند. به همین دلیل در گفت وگو با خانم افس�انه شفیعی که از ارکان 
اصلی مطالعات توسعه صنایع معدنی با هدف تشخیص توانایی صادرات 

آنها بوده است گفت وگو کرده ایم که در زیر می آید:



پژوهش اسناد باالدستی توسعه كشور و قانون های 
ناظر بر فعالیت های صنعتی مطالعه شد. تجربه 
سایر كشورها بررسی شد و نشست هایی با خبرگان 

از عناصر اصلی در جریان كار پژوهشی بود.
 گفتید که در س�ال های 1395 تا 1396 
نشس�ت هایی با کمیس�یون  صنعت اتاق 
تهران و برخی تشکل های صنعتی داشتید. 
ارزیابی شما از سطح دانش نظری و یا حتی 
عالقمندی جدی به بحث های توسعه ای در 

میان صنتعگران ایرانی چیست؟
واقعیت این است كه نمی توان درباره صنعتگران 
ایران��ی یك نظر كلی داد. آنچه من و همکارانم 
می دیدیم این بود كه گروهی از صنعتگران كه 
البته شمار آنها در مقایسه با صنعتگرانی كه ما به 
آنها برخورد داشتیم كم بود و دانش نظری در این 
باره داشتند و تجربه خودشان نیز در زاد و رشد 
بنگاه ها مناسب بود. اما در جمع صنعتگران افرادی 
نیز بودن كه انگیزه ش��ان از حضور در نشس��ت 
كارشناس��ی این بود كه در كوتاه مدت گره ای از 
فعالیت هایشان باز شود و یا تنگناهای بنگاه خود 
را برطرف كنند. این انگیزه هم البته قابل قبول بود 
و در برخی موارد منجر به طرح مباحث عینی تر 
می شد. ساعت های طوالنی با این دو گروه درباره 
راه عبور از توسعه نایافتگی صنعت ایران بحث و 
كار حتی به مجادله كارشناسی كشیده می شد.

 معلوم اس�ت که ب�رای انجام پژوهش 
نیازمند نشس�ت با کارشناسان و مدیران 
دولت نیز بودید. آنها به این موضوع چگونه 

نگاه می کردند.
مدیران و كارشناسان دولتی به دلیل ساختار و 
بافت نهادهای دولتی و رسوب اندیشه و عمل در 
تاریخ دهه های معاصر بیش از هر چیز به این فکر 
می كنند كه این پژوهش ها باید نقش كاتالیزور 
داشته باشند و هرچه سریع تر كار به مقصد برسد 
و نتیجه اش هر چه زودتر آش��کار شود. در بدنه 
دولت ها به هر دلیل فرصت و حوصله بحث های 
كارشناسانه به ویژه بحث های نظری وجود ندارد.
 به نظر می رس�د از شرط های کامیابی 
در تدوین یک برنامه راهبردی برای صنعت 
یکی هم این است که با بنگاه های کامیاب 
گفت وگو شود و از تجربه های آنها استفاده 

شود.
همین طور اس��ت. در جریان پژوهش یادشده 
توانس��تیم با مدیریت عالی و اجرایی 4۰ بنگاه 
صنعتی ساعت ها گفت وگو كنیم كه نتایج این 
گفت وگوها تدوین شده و می تواند به عنوان یکی 
از فعالیت ه��ای مفید در دس��تور كار اجرایی و 
پژوهشی قرار گیرد. گفت وگوی نزدیك به صورت 
ریز و جزئی درباره تنگناها و توانایی های بنگاه ها 
دید مناسبی می داد كه طرح پژوهشی از ذهنی 

بودن رها شود.

 کار پژوهشی با ابعادی که مورد نظر بود 
نیازمند یک نظریه از اقتصاد است که به طور 
خالصه می توان گفت که آیا ش�ما طرفدار 
اقتصاد آزاد بودید که با این ذهنیت دنبال 
پژوهش رفتید همان ط�ور که در پژوهش 

آقای نیلی مشهود بود؟
اگر كوتاه بگویم ذهنیت حاكم بر گروه پژوهشگر 
در این باره ذهنیت طرفدار اقتصاد آزاد نبود. البته 
گروه پژوهش از ذهنیت دولتی كردن نیز دور بود. 
ما به نوعی نهادگرا محسوب می شویم. تصور ما 
این است كه دست كم در فرآیند توسعه صنعتی 
در هم��ان گام های اولیه بای��د دولت در برخی 
سیاس��تگذاری ها و حتی در برخی از روندهای 
اجرایی دخال��ت كند و بدون دخالت دولت كار 

توسعه پیش نخواهد رفت.
 در کجا و در چه جاهایی ضرورت دخالت 

دولت را احساس می کنید؟
ببینید، توس��عه صنعتی به مثابه بخش مهم 
توس��عه اقتصادی نیازمند نهادهای توس��عه ای 
اس��ت كه امکانات مادی و فکری آن در اختیار 
نهاد دولت اس��ت. این موضوع در ایران به ویژه 
ب��ا توجه به اینکه بخ��ش خصوصی نیرومندی 
نیز نداریم بیشتر نمود پیدا می كند. به نظر من 
مداخله حداكثری در شروع روند و فرآیند توسعه 
صنعتی در كوتاه مدت یك ضرورت است و هر چه 

جلوتر می رویم باید از حجم و گستردگی دخالت 
دولت كاسته شود. دولت در ایران نمی تواند به طور 
ناگهانی حمایت ها را قطع كند و البته حمایت ها 
باید یکپارچه و منسجم و به تفکیك هر گروه و 

رشته صنعتی باشد.
 برآیند کار پژوهشی شما به طور خالصه 
چه بود؟ اگر بخواهید االن و با توجه به نتایج 
مطالعات گسترده به دولت توصیه کنید که 
س�رمایه گذاری مالی، مادی و فکری برای 
توسعه صنعتی داشته باشد بهتر است دنبال 

کدام صنعت برود بهتر است؟
باید اعتراف كنم كه صنعت ایران در مقایسه با 
صنعت كشورهای توسعه یافته از ابعاد و زوایای 
گوناگون در سطح نازلی قرار دارد. صنعت ایران 
به طور كلی نیازمند دگرگونی ساختاری است و 
اگر وضعیت به همین شکل و محتوا باشد توانایی 
ماندگاری اش در برابر رقبای بین المللی كاهنده 
خواهد بود. با این همه، مطالعات بر روی 4 گروه 
از فعالیت های صنعتی متمركز ش��د كه شامل 
صنای��ع تولید كاالهای مصرف��ی بادوام، صنایع 
تولید كاالهای مصرفی بی دوام، صنایع سرمایه ای 
و صنایع واسطه ای بود. آنچه قابل اعتناست سطح 
نازل تکنولوژی در تولید صنعتی در هر 4 گروه به 
ویژه كاالهای صنعتی مصرفی كم دوام در ایران 
است. باتوجه به رقابت نفس گیر در این رشته از 
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فعالیت های صنعتی اگر در كوتاه مدت كاری نشود 
امکان حذف آنها وجود دارد. باید در كوتاه مدت به 

این بخش از صنعت رسیدگی شود.
 وقتی صحبت از رس�یدگی به صنعت 
می ش�ود ش�ماری از مدی�ران و صاحبان 
صنعت به این می اندیشند که دولت باید به 
آنها منابع ارزان ریالی و ارزی بدهد. منظور 

شما که این نیست؟
نه، وقتی می گوییم دولت باید به این صنعت 
رسیدگی كند توصیه به دادن منابع ارزی ارزان 
نیس��ت. به نظرم باید درب��اره این فعالیت های 
صنعتی بس��ته های سیاستی و اسناد قابل اجرا 
تهیه ش��ده و نقاط ضعف بنیادی آنها بررس��ی 
و تعیین تکلیف ش��ود كه آیا در بلندمدت این 
صنعت باید بماند یا اینکه به فکر سرمایه گذاری 

درجای دیگری باشیم.
 ارزش افزوده صنعت خودروسازی ایران 
بر اس�اس آمارهای موجود سهم باالیی در 
ارزش افزوده صنعت دارد برخی باوردارند 
که ای�ن صنع�ت می تواند موتور توس�عه 
صنعتی باشد نتایج طرح پژوهشی درباره 

این صنعت چه بود؟
صنعت خودروسازی و صنایع تولید قطعه برای 
این صنعت دو مقوله جدا هستند. نظر من این 
اس��ت كه صنعت خودرو یك صنعت بزرگسال 

اس��ت اما به بلوغ نرسیده است. صنعت خودرو 
جس��م و بدن بزرگی دارد اما ذهن آن توس��عه 
یافته نیست. این صنعت به اقتصاد ایران خدمت 
كرده است اما به دلیل ناتوانی در رقابت با تولیدات 
بنگاه های بزرگ خودروساز در صورت آزاد شدن 
بازارها نمی تواند دوام بیاورد. اما به نظر می رسد 
صنعت ساخت و تولید قطعات خودرو را می توان 
توسعه داد و ایران در این بخش مزیت های قابل 

اعتنا دارد.
 در صحبت ه�ای اولیه گفتید که طرح 
پژوهش انجام ش�ده درب�اره صنعت فوالد 
مطالعاتش عمیق تر بود. ارزیابی چیست؟ آیا 
صنعت فوالد ایران می تواند بماند و توسعه 

یابد و موتور توسعه صنعتی شود؟
به نظر می رس��د با توجه به مجموعه شرایط 
حاك��م بر صنعت فوالد در جهان و در منطقه و 
در ایران كه فوالدسازی های بزرگ دارد می توان 

این صنعت را بالنده تر كرد و تقویت كرد.
 برخی باور دارند که صنعت فوالد ایران 
به جای توسعه صادرات محصول بیشتر گاز 

ارزانی را که می گیرد صادر می کند.
به نظرم صنعت فوالد و دولت در ایران به هم 
سود می رسانند. درست است كه شیر گاز ارزان 
به گلوی صنعت فوالد باز اس��ت اما دولت نیز با 
قیمت گذاری دستوری از این صنعت به گونه ای 
منتفع اس��ت. صادرات چندین میلیارد دالری 
فوالد را نباید ساده گرفت و از آن عبور كرد. باید 
ضعف ها برطرف شود اما صنعت فوالد را نمی توان 

نادیده گرفت.
 درصورتیکه موضوع ارزش صادراتی به 
عنوان یکی از شرط ها برای توسعه صنعتی 
در کانون توجه باشد به نظر می رسد صنعت 
پتروشیمی ایران باید در صدر توجه باشد.

همین طور است. صنعت پتروشیمی ایران یکی 
از بزرگترین صنایع با ارزش افزوده باال و صادرات 
باال به حساب می آید. صنعت پتروشیمی ایران در 
دهه های اخیر سرمایه گذاری قابل توجه داشته 
اس��ت و باید از این سرمایه گذاری استفاده شود 
اما این صنعت باید با س��رعت خود را دست كم 
به سطح كشوری مثل كره جنوبی برساند. یك 
پژوهش انجام شده در مقایسه ای میان پتروشیمی 
ایران و پتروشیمی كره جنوبی به طور مشترک 
انجام شد.كره جنوبی توازن را لحاظ كرده است و 
زنجیره تولید فرآورده های پتروشیمی در آن كامل 
است. ایران اما زنجیره تولیدش ناقص است و در 
تولید برخی كاالهای پتروشیمی مثل اوره افراط 

شده است چون سود كوتاه مدت داشته و دارد.
 بر اس�اس آمارهای ارائه شده از طرف 
وزارت صنعت، معدن نشان می دهد که به هر 
دلیل صنعت غذا در کانون توجه متقاضیان 
سرمایه گذاری صنعتی است نتایج پژوهش 

شما در این صنعت چه بود؟
به نظرم می رس��د برخی از رشته های صنعت 
غذا جای رشد و توسعه به ویژه در بستر توسعه  
 صادرات��ی دارن��د ك��ه باید به آنها توجه ش��ود. 
به طور مثال صنعت رب گوجه فرنگی و حتی آب 
آشامیدنی قابلیت صادرات دارند و می توان روی 

این بخش از صنعت غذا كار كرد.
 آیا در فرآین�د  پژوهش به این نتیجه 
رس�یدید که برخ�ی از کارخانه های موفق 
ایرانی و صنعتگرانی موفق ایرانی را به عنوان 

الگوی توسعه نشان دهید؟
همان ط��ور ك��ه گفتم در فرآین��د پژوهش با 
صاحبان و مدیران 4۰ واحد صنعتی گفت وگوی 
تفضیلی و درباره جزئیات هر بخشی انجام شد. 
برخ��ی از كارخان��ه داران ایرانی در رش��ته های 
گوناگ��ون واقعا كامیاب هس��تند و درحالی كه 
شماری از بنگاه ها در سال های اخیر نقس شان 
به شماره افتاده است توانسته اند توسعه را تجربه 
كنن��د. این كارخانه ها ام��ا یك ضعف یا ویژگی 
دارند كه برای كامیابی به س��مت زنجیره كرده 
همه بخش ها در كارخانه خود رفته اند. برخی از 
این كارخانه  ها حتی ماشین آالت مورد نیاز خود 

را نیز تولید می كنند كه البته توصیه نمی شود.
 به عنوان پرسش آخر به سراغ این برویم 
که توسعه صنعتی یک رخداد بزرگ است 
که بدون اراده سیاسی نیرومند قابلیت اجرا 
پیدا نمی کند. آیا شما این اراده سیاسی را در 

دولت ها و در وزارتخانه  دیدید؟
قبول دارم كه باید اراده سیاسی نیرومندی 
برای رسیدن به توسعه صنعتی وجود داشته 
باشد. توسعه صنعتی الزام هایی دارد كه باید این 
الزام ها پذیرفته شود. فرهنگ برخاسته از توسعه 
صنعتی یك فرهنگ مدرن و یك روش زندگی 
مدرن است كه باید از سوی دولت ها پذیرفته 
شود. توسعه صنعتی نیازمند تعامل همه جانبه 
با جهان است كه الزام های خاص خود را دارد 
كه باید از سوی نهادهای قدرت پذیرفته شود 
و پیامدهای آن نیز در ذهن هضم شود. عالوه بر 
این در فرآیند و غایت توس��عه صنعتی نحوه 
تعامل دولت با ش��هروندان دگرگون می شود 
و اس��اس مالکیت خصوصی به معنای مدرن 
باید لحاظ شود. آنچه اما اكنون وجود دارد این 
نیست و آینده نگری به عنوان یك مقوله بسیار 
بااهمیت در نهاد دولت مشاهده نمی شود. در 
ایران متاسفانه وزارتخانه ها به صورت جزیره ای 
عمل می كنند و حتی بنگاه های بزرگ نیز این 
گونه اند و این كار توس��عه صنعتی را مشکل 
می كند. متاس��فانه در ایران بیش��تر ش��اهد 
برخوردهای انفعالی هستیم تا برخوردهای فعال 
و همگرایی به مثابه یك روح در فعالیت ها كمتر 

دیده می شود.



محیط سیاسي توسعه صنعتي
مسعود نیلي| بررس��ي روند صنعتي شدن 
و توس��عه اقتصادي در اكثر كشورهاي در حال 
توسعه و پیشرفته،  موید این نکته اساسي است 
ك��ه وجود اراده سیاس��ي براي نیل به توس��عه 
صنعتي یك شرط الزم، پایه و اولیه براي شروع 
رشد صنعتي به شمار مي آید. به عبارت دیگر، در 
غیاب عزم جدي براي توسعه صنعتي در باالترین 
سطوح مدیریت سیاسي، كامل ترین برنامه ها و 
جامع ترین تالش هاي توس��عه اي نیز به نتایج 
مطلوب دست نخواهد یافت و چه بسا كه پس از 

مدتي به حیطه فراموشي سپرده شود.
از این رو در این فصل و با توجه به آنچه كه 

پیش از این در مورد نقش اراده سیاسي 
در توسعه صنعتي در فصل ششم مطرح 
شد، تالش می شود تا بررسي وضعیت 
كش��ور از سه منظر سیاست خارجي، 
سیاس��ت داخلي و جهت گیري هاي 
عم��ده اجتماع��ي، مؤلفه هاي اصلي 

اراده سیاس��ي براي تحقق توسعه 
توضیح  صنعتي 

داده ش��ود.وضعیت نامتناسب صنعت ایران، به 
غیر از نقش موانع كاركردي و فني درون بخش، 
همچن��ان معل��ول عوامل س��اختاري خارجي 
متعددي اس��ت كه در آن، عدم توجه نیروهاي 
سیاسي كشور به توسعه صنعتي، مهم ترین نقش 
را در عقب ماندگي صنعتي كشور برعهده داشته 
است. با این مقدمه، در ادامه كوشش می شود تا 
با ایجاد ارتباط بین سه عامل فوق، فرآیند كلي 
شکل گیري اراده و باور سیاسي جامعه به صورت 

دقیق تري تبیین شود.

 سیاست خارجي
همان گونه كه در 
فصول قبل اش��اره 
شد، ارتباط كاركرد 
سیاس��ت خارجي 
ب��ا راهبرد توس��عه 
صنعت��ي ب��ه حدي 
اس��ت ك��ه مي ت��وان 
تناظري ی��ك به یك 

بین نوع نگرش حاكم بر سیاس��ت خارجي 
و الگ��وي حاكم بر توس��عه صنعتي در نظر 
گرفت. زیرا در واقع راهبرد توس��عه صنعتي 
در اصلي ترین مس��ئولیت خ��ود چگونگي 
تعامل بین صنایع داخلي و بازارهاي جهاني 
را مش��خص مي سازد. لذا با توجه به تعریف 
نظري و پذیرفته شده فوق، در این قسمت 
ارتباط سیاست خارجي كشور و صنعت ملي 

مورد تحلیل قرار گرفته است.
۱- رشد بسیار كند درآمد سرانه طي سال هاي 
گذشته، در كنار رشد بسیار سریع اقتصادي در 
كشورهاي متعدد در حال توسعه، به تضعیف 
موقعیت بین المللي كشور در عرصه اقتصاد منجر 
شده است. امروز كشور ما در عرصه جهاني، از 
نظر اقتصادي، تنها با ظرفیت هاي بکر خدادادي 
و طبیعي ش��ناخته می شود و نه با قابلیت ها و 

دستاوردهاي فني و تکنولوژیك.
۲- تصوی��ر ادام��ه روند گذش��ته اقتصاد، 
نش��ان دهنده تضعی��ف بیش��تر موقعی��ت 
بین المللي كشور طي ۱۰ سال آینده است. 
درآمد سرانه كشور ما، در سال هاي نه چندان 
دور از گذشته دو برابر درآمد سرانه كره جنوبي 
بوده است. با گذر زمان، به تدریج درآمد سرانه 
ما به نصف درآمد س��رانه این كشور رسید و 
این نسبت، هم اینك در حدود 3۵ درصد 
اس��ت كه در صورت تداوم روند موجود، 
طي ده سال آینده به یك چهارم كاهش 
پیدا خواهد كرد. بدیهي است، تداوم 
تضعیف موقعیت اقتصادي كش��ور، 
آسیب پذیري هاي سیاسي را نیز 
در عرصه بین الملل��ي افزایش 

مي دهد.
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3- محاسبات نشان مي دهد كه امکانات مختلف 
موجود در كش��ور به شرط اتخاذ خط مشي هاي 
صحیح، این فرصت را ایجاد خواهد كرد كه طي 
دو دهه آینده درآمد س��رانه به س��ه برابر میزان 
كنوني افزایش یابد. تحقق چنین هدفي، دشوار 
اما شدني است. با حصول به هدف ذكر شده در 
سال ۱4۰۰، درآمد سرانه ما معادل درآمد سرانه 

امروز كره جنوبي خواهد بود.
4- تحقق هدف ذكر شده در بند 3، بر اساس 
محاس��بات، در بعد تراز پرداخت ها ضمن آنکه 
انجام سرمایه گذاري هاي گسترده براي به حداكثر 
رساندن درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت 
خام را الزامي مي سازد، نیازمند افزایش صادرات 
صنعتي به بیش از ده برابر رقم كنوني و جذب 
حجم قابل توجهي از سرمایه هاي خارجي است.
۵- مطالعه روندهاي بازار بین المللي، نش��ان 
مي دهد كه الزمه گسترش صادرات صنعتي از 
یك س��و قرار گرفتن در زنجیره تولید جهاني و 
از س��وي دیگر توسعه فعالیت صنعتي با اتکا به 

فناوري هاي پیشرفته است.
6- عالوه بر ضرورت هاي ذكر شده در بندهاي 
4 و ۵، ضرورت بازار كار نیز، روندهاي مش��ابهي 
را ترس��یم  مي كن��د. ط��ي س��ال هاي آینده، 
مشخصه هاي اصلي عرضه نیروي كار را مي توان 
در افزایش چشمگیر عرضه نیروي كار زنان و افراد 
تحصیلکرده با متوسط سني باالتر نسبت به وضع 
موجود خالصه كرد. این مطلب بیانگر آن است كه 
در ایجاد اشتغال، »نوع« شغل مورد نیاز مهم تر از 
»تعداد« شغل هاي مورد نیاز است. لذا خصوصیات 
طرف عرضه نیروي كار نیز عالوه بر ضرورت هاي 
تراز پرداخت ها، گرایش نس��بت به فناوري هاي 

پیشرفته را الزامي مي سازد.
۷- ایران عالوه بر منابع معدني و طبیعي فراوان 
و بسیاري امکانات دیگر، از موقعیت جغرافیایي 
بسیار ارزشمندي برخوردار است، این موقعیت 
جغرافیای��ي در كنار قابلیت هاي موجود نیروي 
انس��اني، توس��عه ارتباطات تجاري - صنعتي و 
خدماتي به كشورهاي پیرامون را به عنوان پلي 
ارتباط��ي در عرصه هاي مختلف اجتناب ناپذیر 

كرده است.
8- فایق آمدن بر مش��کل بی��کاري و حفظ 
موقعیتي قابل قبول در عرصه بین المللي ایجاب 
مي كند كه درآمد سرانه كشور طي بیست سال 
آینده به سه برابر میزان كنوني افزایش پیدا كنند 
تحقق این هدف از یك س��و، نیازمند ارتباط و 
تعامل قوي كشور از نظر بازار صادراتي، نیازهاي 
س��رمایه اي و به ویژه فناوري با جهان پیشرفته 
صنعتي است و از س��وي دیگر، تحکیم ارتباط 
بس��یار گسترده تجاري - صنعتي - خدماتي با 
كش��ورهاي اطراف را ایجاب مي كند. لذا تامین 
نافع اقتصادي مردم كشور به لحاظ استانداردهاي 

زندگي، به طور كام��ال اجتناب ناپذیري، الگوي 
سیاس��ت خارجي باز و معطوف به واقعیت هاي 

جهاني را مطرح مي سازد.
9- تغییر جهت در الگوي سیاس��ت خارجي 
همان گونه كه در بند 8 ذكر شد، هر چند از نظر 
محاسبات اقتصادي نسبتا ساده است،  اما در عمل 
تحولي بزرگ محس��وب می شود كه در صورت 
تحقق نیافتن، ما را همچنان به عنوان كشوري 
وابسته به صادرات مواد خام و درگیر با مشکالت 
متعدد داخلي در موقعیت نازل بین المللي نگاه 
خواهد داش��ت. دش��واري این تح��ول خطري، 
ناشي از درگیر شدن با چالش بزرگي است كه تا 
به حال عامل كمرنگ شدن ارتباط با هدف هاي 
سیاست خارجي و توسعه اقتصادي بوده است. 
این مطلب كه مهم ترین و بزرگترین چالش كشور 
در توسعه اقتصادي محسوب می شود، ریشه در 
نوع نگاه داخل به كشورهاي پیشرفته صنعتي و 

جهان غرب دارد.
ال��ف- حافظه تاریخ��ي مردم ایران، ش��اهد 
دخالت هاي گس��ترده دولت هاي بیگانه در امور 
داخلي خود بوده اس��ت و به همین دلیل نیز به 
مرور،  تفکر بیگانه ستیزي به نحو بارزي در افکار 
عمومي نهادینه شده است. نخبگان و روشنفکران 
ایراني به ویژه پس از وقوع انقالب ۱9۱۷ میالدي 
در روس��یه، مبارزه با غ��رب را به عنوان هدفي 
مقدس و مس��تقل از ش��رایط داخلي و جهاني 
تلقي كردند و استمرار این دیدگاه تعارض جدي 
بین آرمان ها و ارزش ها از یك س��و و واقعیات و 

ضرورت ها از سوي دیگر ایجاد كرده است.
ب � در كشور ما نوع نگاه به حوزه هاي اقتصادي  
و سیاسي عمیقا از تحلیل هاي برآمده از شرایط 
جهان��ي دهه هاي ۱9۵۰ و ۱96۰ میالدي تاثیر 
پذیرفته است. بر اس��اس این دیدگاه، در حوزه 
داخل��ي، بخش خصوص��ي از طریق اجحاف به 
محرومان و تضییع حقوق عمومي و نیز برقراري 
ارتب��اط با بیگانگان و دادن امتیاز به آنان رش��د 
مي كند. توس��عه روابط اقتصادي با جهان خارج 
نیز منجر به تسلط بیگانگان بر منابع طبیعي و 
معدني كشورهاي تحت سلطه می شود. نتیجه 
این تحلیل، ش��کل گیري روابط داخلي اقتصاد 
ب��ا محوری��ت دولت و تنظیم رواب��ط در عرصه 
بین الملل بر اساس خودكفایي و درون گرایي است. 
دو ویژگي فوق،  مهم ترین مشخصه هاي صنعت 
كشور را تشکیل مي دهند. طبیعتا بر اساس چنین 
تحلیلي، رسالت سیاست خارجي »مقابله« خواهد 

بود و نه »تعامل«.
ج- توج��ه به نکته اي كه مي توان آن را تغییر 
»پارادایم« در روابط بین الملل نامید براي آینده 
اقتصادي - سیاس��ي كشور بسیار تعیین كننده 
است. طي دوره هاي تاریخي، منتهي به دوره هاي 
تاریخ��ي، منتهي به دهه ه��اي ۱9۵۰ و ۱96۰ 

می��الدي، روابط اقتص��اد بین الملل��ي در بین 
كشورهاي پیش��رفته و در حال توسعه در طي 
دوره ه��اي طوالني مبتني بر تامین مواد اولیه و 
خام ارزان از كش��ورهاي در حال توس��عه براي 
تولید محصوالت مورد نیاز جامعه غرب با كمترین 
قیمت بوده است. در این پاردایم افزایش سطح 
رفاه در جوامع پیشرفته، مالزم با گسترش فقر 
در كشورهاي در حال توسعه بود به همین دلیل، 
وجود حکمت هاي دست نشانده به منظور تضمین 
تأمین نیاز كشورهاي پیشرفته،  جزء جداناپذیر این 
پاردایم محسوب مي شد. بروز كودتاهاي متعدد، 
س��ركوب جنبش هاي دانشجویي و اجتماعي و 
روي كار آمدن حکومت هاي خودكامه و گسترش 
فقر و نابرابري از جمله پیامدهاي ش��رایط ذكر 
شده بین الملي در كشورهاي در حال توسعه بود.
با گذشت زمان، رشد سریع فناوري منجر به 
كاهش درخور توجه س��هم مواد اولیه و افزایش 
چشمگیر سهم فناوري در قیمت تمام شده گردید 
و از ای��ن رو ارزش و اهمیت مواد اولیه برخالف 
گذشته بس��یار كاهش پیدا كرد. بر این اساس، 
جهان پیشرفته امروز، به جاي مواد اولیه ارزان، 
ب��ه »بازار« نیاز دارد و توس��عه بازار نیز نیازمند 
افزایش »قدرت خرید« است. تحول ایجاد شده 
نتیجه نقش غالب تجارت خارجي و تاثیر قابل 
توجه آن در تامین رشد اقتصادي بوده است. در 
نتیجه، وجه بارز پاردایم جدید در روابط بین الملل 
در مقایسه با دهه هاي گذشته، »اشتراک منافع« 
در مقابل »تضاد منافع« اس��ت. عصر استعمار، 
عصر تضاد منابع میان كش��ورهاي پیشرفته و 
در حال توس��عه بود و عصر جهاني شدن، دوره 
اش��تراک منافع می��ان این دو گروه اس��ت. به 
عبارت دیگر ورود كش��ورهاي پیشرفته به دوره 
فراصنعتي، ارتقاي توانمندي صنعتي كشورهاي 
در حال توس��عه را اجتناب ناپذیر كرده و رش��د 
محدود مصرف در بازارهاي داخلي كش��ورهاي 
صنعتي، توسعه صادرات را الزامي نموده است، 
 كه همه اینها نیازمند افزایش درآمد در كشورهاي 
در حال توس��عه است. طي بیست سال گذشته،  
كشورهایي كه موفق به اتخاذ سیاست خارجي در 
چارچوب پاردایم جدید شده اند،  توانسته اند رفاه 
جامعه خود را به میزان چشمگیري بهبود ببخشند.

د - در پارادایم قبلي، حکومت هایي كه به دنبال 
توسعه روابط با جهان غرب بودند منافع ملي را 
قربان��ي مي كردند اما در پاردایم جدید،  در واقع 
ایجاد مانع براي گسترش ارتباط جهاني، موجب 
تضعیف منافع ملي مي گردد. باید توجه داشت كه 
تحلیل روابط جدید بین الملل در چارچوب دیدگاه 
گذشته، منجر به بروز خطاهاي جبران ناپذیر و 

از دست رفتن فرصت هاي تاریخي خواهد شد.
۱۰- سه عامل فروپاشي بلوک شرق، همگرایي 
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زیاد بن كشورها در فناوري، باعث شده است تا 
ابتکار عمل در رهبري و هدایت اقتصاد جهاني، 
در اختیار كشورهاي پیشرفته صنعتي قرار گیرد.

۱۱- با پایان یافتن جنگ س��رد و فروپاش��ي 
ش��وروي، به تدریج دو مفهوم قدرت سیاسي و 
توانمندي اقتصادي بی��ش از پیش به یکدیگر 
نزدیك شده اند. وجود كشورهایي مانند شوروي 
و چین در دهه هاي گذشته، موجب شده بود كه 
بتوان تصور وجود كشورهایي با قدرت اقتصادي 
نه چندان زیاد اما قدرت سیاس��ي تعیین كننده 
را امکان پذی��ر دانس��ت. لکن در جه��ان امروز، 
عامل تعیین كننده قدرت سیاسي، سهم و وزن 
در اقتصاد جهاني اس��ت. امروز كش��ورهایي كه 
اقتصادش��ان س��همي كمتر از سه درصد تولید 
ناخالص جهان را به خود اختصاص داده اس��ت، 
عمال تاثی��ري ناچیز بر تنظیم روابط بین الملل 
دارند. در این میان توجه به رویه در پیش گرفته 
شده از سوي چین بسیار آموزنده است. كشوري 
كه در دهه هاي ۱96۰ و ۱9۷۰ میالدي، ابرقدرت 
محسوب مي شد، امروز با درک صحیح از شرایط 
جدید حاكم بر اقتصاد جهاني،  در موقعیت یك 
كش��ور در حال توسعه به جاي گیري در مکاني 
بس��یار پایین تر از موقعیت آرماني و غیرواقعي 
گذشته تن در داده است، اما می رود تا در آینده 
در نتیجه بالندگي اقتص��ادي و تکنولوژیك به 
بازس��ازي جایگاه خود در مناس��بات سیاس��ي 

بین الملل بپردازد.
۱۲- پای��ان یافتن جنگ س��رد در كنار بروز 
پدیده بازده صعودي به مقیاس در بس��یاري از 
حوزه ها در كش��ورهاي صنعتي، به دلیل نقش 
تعیین كننده فناوري هاي پیش��رفته در كسب 
توانمندي هاي اقتصادي این كشورها،  موجب بروز 
تحوالتي اساسي در ساختار روابط قدرت در عرصه 
بین المللي گردید. در نتیجه این تحوالت، به طور 
بي سابقه اي در تاریخ،  در عرصه سیاسي، فاصله اي 
بسیار زیاد بین كشورهاي صنعتي و دیگر كشورها 
و در میان كشورهاي صنعتي بین ایاالت متحد 
آمریکا و سایر كشورهاي این مجموعه ایجاد شد. 
ب��روز این پدیده داراي دو پیامد قابل توجه بوده 
است. اول آن كه، این امکان فراهم شده است تا 
بر مبناي عالیق فرهنگي - تاریخي - سیاس��ي 
مردم آمری��کا و همچنین صاحب��ان منافع در 
حکومت آن، روابط و جهت گیري هایي به صورت 
ناعادالنه، تبعیض آمیز و غیرمنطبق با معیارها و 
ارزش هاي انساني در حوزه هایي خاص از جهان 
ش��کل گرفته و اعمال شود. روابط جدید شکل 
گرفته در عرصه بین الملل، حتي می رود تا قواعد 
حاكم بر س��ازمان ملل متحد را نیز دستخوش 
تغییر كند. این وضعیت موجب شده است كه در 
سیاست خارجي، افزایش وزن آرمان هاي فراملي 
در مقایسه با هدف هاي ملي پشتیباني قوي تري 

پیدا كند، كه نتیجه آن آس��یب پذیري بیش��تر 
توسعه صنعتي كشور است. پیامد دوم آن كه به 
ویژه پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۰ میالدي،  هزینه 
كنار ماندن از قافله جهاني به شدت افزایش یافته 
و ارتباط بین سیاست خارجي و توسعه اقتصادي، 

بسیار نزدیك تر شده است.
۱3- تاریخ به ما آموخته اس��ت كه سیاس��ت 
خارجي می تواند در دو حوزه متمایز و با دو پیامد 
كامال متفاوت به كار گرفته ش��ود. در حوزه اول 
هدف، ظلم ستیزي و مبارزه با تبعیض در عرصه 
جهاني است كه معیار اصلي در اینجا، ارزش هاي 
انس��اني و اخالق��ي در خ��ارج از محدوده هاي 
جغرافیاي سیاسي اس��ت. هدف در حوزه دوم، 
بهبود بلندمدت س��طح رفاه جامع��ه و افزایش 
بهره مندي مردم از توانایي ها و قابلیت هاي موجود 
در كشور است كه مي توان از آنها استفاده كرد. 
بدون تردید حاصل انتخاب، انتخاب گزینه اول، 
توس��عه صنعتي و ارتقاي فناوري در چارچوب 
اس��تراتژي برون گ��را نخواهد ب��ود. هر چند در 
چارچوب گزینه دوم، كشور می تواند در چارچوب 
قواعد بین المللي،  مواضع مستقل خود را اعالم و 

تبلیغ نماید.
۱4- در مجم��وع از مباحث مطرح ش��ده در 
سیزده بند باال مي توان نتیجه گرفت كه بهبود 
رفاه بلندمدت جامعه و افزایش استاندارد زندگي، 
تنظیم سیاس��ت خارجي را در حوزه هدف هاي 
اقتص��ادي - صنعتي محصور مي كن��د. در این 
چارچوب، هدف هاي انتزاعي فارغ از منافع اقتصاد 

ملي قابل تفسیر و تعریف نیست.

 سیاست داخلي
در این قسمت، با توجه به مباحث مطرح شده 
در مورد نقش و جایگاه سیاست هاي داخلي در 
توسعه صنعتي، جهت گیري هاي اعمال شده در 

كشور مورد بازبیني قرار مي گیرد.
با بررسي شاخص هاي اقتصاد كالن كشور، به 
خصوص پس از شوک نفتي دهه ۱3۵۰ شمسي 
مي توان افزایش اتکاي دولت به درآمدهاي نفتي 
در تامین منابع و انباش��ت س��رمایه الزم براي 
رش��د صنعت را به روش��ني مش��اهده كرد. در 
واقع به همین دلیل در طول سي سال گذشته، 
دولت ها در ایران با هر گرایش و نظریه سیاسي 
اقتصادي، در پاسخ به این پرسش راهبردي كه 
منابع الزم براي رشد صنعت مي بایست از كجا 
و چگونه تامین شود توانسته اند فقط با تکیه به 
درآمدهاي نفتي و فارغ از احساس نیاز براي جلب 
مش��اركت بخش خصوصي، به اعمال تفکرات و 
سیاست هاي اقتصادي خود بپردازند. بي نیازي 
مس��تمر و سیس��تماتیك دولت ها به نظرات و 
حضور بخش خصوصي، كه در عدم اتکاي دولت 
به درآمدهاي مالیاتي نم��ود پیدا كرده، به طور 

عمومي باعث شده است تا حقوق فردي در طي 
دوران و در حالت هاي مختلف از استحکام كافي 

برخوردار نگردد.
اص��وال یک��ي از دالی��ل رش��د ناكافي بخش 
خصوصي در كش��ورهاي صادركننده نفت كه 
به عن��وان جزئي از عملک��رد ضعیف اقتصادي 
كش��ورهاي برخوردار از منابع طبیعي شناخته 
ش��ده اس��ت را مي توان در اقتصاد سیاسي این 
گروه از كشورها جستجو كرد. در كشورهایي كه 
فاقد منابع طبیعي اند، حکومت ها به طور عمده با 
درآمدهاي مالیاتي اداره مي شوند و لذا دولت ها 
موجودیت خود را به طور كامل مرهون شهروندان 
هس��تند و در نتیجه، حقوق شهروندي به طور 
طبیعي مقدم ب��ر حقوق دولت ها بوده و حقوق 
فردي از اصالت برخوردار اس��ت. در حقیقت، در 
این كشورها، مفهوم مردمساالري، به شکل نظام 
سیاسي تضمین كننده حقوق مالکیت و آزادي 
بی��ان از طریق مطبوعات آزاد و فعالیت احزاب، 
ش��رایط اجتماعي - فرهنگي و نظارت مستمر 
بر چگونگي كاركرد نظام مبتني بر حقوق فردي 

تعریف می شود.
در مقابل، در كشورهاي صادركننده نفت، مردم 
رفاه محدود خود را مرهون حکومت هایي هستند 
كه بر منابع زیرزمیني مالکیت دارند و از طریق 
توزیع مواهب ناشي از برداشت از منابع معدني، 
بهره مندي و رفاه آنان را تامین مي كنند. از آنجا 
كه چگونگي توزیع این مواهب، می تواند هر شکلي 
به خود بگیرد، در نتیجه می تواند میزان بهره مندي 
نسبي مردم را در مقایسه با یکدیگر، دستخوش 
تغییر نماید در آن صورت كارآفریني و خالقیت 
جاي خود را به رانت جویي در بهره مندي حداكثر 

از مواهب ناشي از صادرات نفت خام مي دهد.
در چنین نظامي، حقوق مالکیت و در مقیاسي 
گسترده تر، حقوق فردي، مفهومي غیركاركردي 
دارد. وج��ه افت��راق اصل��ي این ن��وع نظام ها با 
اقتصادهاي مدرن این اس��ت كه در اقتصادهاي 
مدرن، ش��کوفایي اقتصادي ناشي از استحکام 
حقوق فردي و رشد خالقیت هاست، درحالیکه در 
كشورهاي متکي به مردمساالري، تنها پدیده اي 
روشنفکري و آزادي بیان به عنوان وجهي معنوي 
از تجل��ي منزلت هاي انس��اني و بریده از حقوق 
مالیک��ت )به منزله پایه حقوق فردي( اس��ت و 
حتي روشنفکران كه نفت را در ضمیر ناخودآگاه 
خود مفروض گرفته اند، در قالب نظریاتي چون 
سوسیال دموكراسي، هدف هاي متناقض تکریم 
حقوق فردي سیاسي )آزادي( و نفي حقوق فردي 
اقتصادي )مالکی��ت( را توامان دنبال مي كنند. 
نتیجه آنکه در این كشورها، فعاالن سیاسي در 
دو سمت طیفي قرار گرفته اند كه در یك سوي آن 
مدافعان اداره متمركز امور در حوزه هاي سیاسي 
و اقتصادي قرار دارند و در س��مت دیگر مبارزه 
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براي دموكراس��ي و آزادي بیان در كنار حفظ اختیارات گسترده دولت ها 
ب��راي مداخله در حقوق مالکیت و حتي برخورداري از حق لغو یك جانبه 
قراردادهاي اجتماعي از جانب دولت ها قرار دارد. منازعات بین مدافعان دو 
س��وي این طیف، هر چند در مواقعي بس��یار عمیق می شود و هزینه هاي 
اجتماعي سنگیني را به جامعه تحمیل مي كند، اما محصول مشترک هردو، 
رشد نیافتن سطح رفاه و بهره مندي، شکل نگرفتن جامعه اي صنعتي و نبود 
رشد خالقیت ها و ابتکارات به دلیل عدم استحکام حقوق مالکیت فردي است.

یکي از نکات مهم و قابل توجه در ریش��ه یابي علل شکس��ت كشورهاي 
صادركننده نفت در توس��عه صنعتي را مي توان در ضعف و نبود استحکام 
حقوق مالکیت فردي جس��تجو كرد. این مطلب به ویژه از آن جهت حایز 
اهمیت است كه بخش عمده اي كشورهاي صادركننده نفت خام، در بعد 
سیاسي خارجي داراي جهت گیري هاي هماهنگ با نظام سیاسي جهاني 
هستند، لکن از آنجا كه در سیاست داخلي و تنظیم محیط مناسب اقتصاد 
كالن دچار ضعف هستند، توسعه اقتصادي را تنها به حوزه هاي نفت و گاز 
محدود نموده اند. لذا مي توان چنین نتیجه گیري كرد كه حتي اگر تحوالت 
پیشنهاد شده در جهت گیري هاي سیاست خارجي ایجاد شود، اما حقوق 
مالکیت همچنان بدون برخورداري از تعریف جامع حقوقي و تضمین های 

الزم باقي بماند، توسعه مطلوب صنعتي اتفاق نمي افتد.
گام هاي ضروري در رفع این نقیصه را مي توان در حذف هر گونه رانت از 
درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و رقابتي و تجاري كردن عملیات این 
بخش از یك سو و تدوین قانون جامع حقوق مالکیت و ایجاد تضمین هاي 
الزم از سوي دیگر همراه با استحکام بخشیدن به سایر ابعاد حقوق فردي 

مانند آزادي بیان و آزادي انتخاب برشمرد.

 جهت گیري هاي اجتماعي
در طي دو دهه گذشته، بیش از دو دهه، جهت گیري اقتصادي دولت ها 
در كشور ما حمایت از محرومان و مستضعفان با بهره گیري از ابزارهاي 
اداري و دخالت در اصلي ترین بنیان هاي مالکیت فردي و اتکا به درآمدهاي 
حاصل از صادرات نفت خام و اتخاذ سیاس��ت هاي توزیعي بوده است. 
اتخاذ این سیاست ها از دو جهت توسعه  بخش صنعت را با محدودیت 
جدي روبه رو كرده اس��ت. از یك سو اعمال سیاست هاي قیمت گذاري 
كه معموال بدون تناسب با واقعیت هاي اقتصادي صورت گرفته است و 
از سوي دیگر، سیاست هاي توزیعي در جهت حمایت از مصرف كننده از 
طریق واردات با ارز ارزان، كه قدرت رقابت محصوالت صنعتي داخلي را 

هر چه محدودتر ساخته است.
بررس��ي هاي مختلف به عمل آمده از وضعیت معیشتي گروه كم درآمد 
جامعه نشان مي دهد كه به رغم اعمال حمایت هاي مختلف اداري و تخصیص 
یارانه هاي پنهان در شکل هاي گوناگون، فقر همچنان پدیده اي آزاردهنده 
و در حال تداوم است. این مطلب بیانگر آن است كه ابزارهاي به كار گرفته 
شده از كارایي الزم برخوردار نبوده است. مطالعات انجام شده در تحقیق 
حاضر نشان مي دهد كه دستیابي كم هزینه تر به فناوري پیشرفته در نتیجه 
تنظیم مناسب سیاست خارجي، توسعه سرمایه گذاري بخش خصوصي در 
نتیجه فراهم آوردن شرایط حقوقي و محیطي مناسب براي توسعه بخش 
خصوصي جلب سرمایه گذاري خارجي و توسعه صادرات صنعتي كه متضمن 
مشاركت گسترده نیروي كار در بهره مندي از نتایج توسعه صنعتي است، آثار 
رفاهي مطلوبي را براي گروه هاي مختلف اجتماعي به بار خواهد آورد. افزون 
بر آن كه رشد صنعت، افزایش درآمد را نیز براي دولت نتیجه خواهد داد 
كه می تواند در جهت توسعه آموزش و مهارت به كار گرفته شود. همچنین 
اصالح نظام یارانه ها و هدفمند كردن حمایت ها از جمله اقداماتي است كه، 
همان گونه كه تجربه دیگر كشورها را نیز به عنوان پشتوانه در اختیار دارد، 
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 پیشگامی بخش خصوصی 
در تدوين استراتژی توسعه صنعتی

بخش خصوصی ایران از همان دوران زایش صنعت در دهه ۱3۱۰ به 
وس��یله اندیش��ه و عمل علی اكبر داور وزیر مالی و رضا پهلوی شاه اول 
سلس��له پهلوی به زندان دولت افتاد. دولت داور تا جایی پیش رفت كه 
حتی خیاط خانه دولتی نیز تاسیس كرد و بنگاه امالک نیز بنیانگذاری 
كرد تا درآمد دولت افزایش یابد و بخش خصوصی به مردم اجحاف نکنند. 
برخالف تصوری كه وجود دارد و در همه سال های ۱3۱۰ تا ۱3۵۷ فعالیت 
بخش خصوصی در ایران در صنعت با نظارت كامل سیاسی و اقتصادی 
دولت ها همراه بوده است. بعدها و با افزایش درآمدهای نفتی، دولت های 
پس از ۱34۰ به مرور وارد ساخت و راه اندازی و تولید بنگاه  داری صنعتی 
ش��دند. تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع در همین چارچوب 
جای می گیرد و زاد و رش��د بان��ك صنعتی با راهبرد حمایت های مالی 

دولت همراه بود.
دولت ه��ای وقت در ده��ه ۱34۷ تا ۱3۵۷ با بخش خصوصی به ویژه 
در صنعت دادوستدی عجیب داشتند. دولت به بنگاه های صنعتی امتیاز 
می داد و به ویژه با وضع تعرفه های باال از تولید صنعتی حمایت می كرد و 
در مقابل از آنها اطاعت می خواست. این وضعیت پس از پیروزی انقالب 
اسالمی و با مصادره و ملی كردن كارخانه های پرشمار و انقالبی گردی در 
اقتصاد و سیاست تشدید شد. صنعت ایران به ویژه فعاالن بخش خصوصی 
یك دهه زندگی در محاق را تجربه كردند و تنها پس از پایان جنگ بود 
كه فعاالن بخش خصوصی به مرور از زندان بزرگ نظارت ها، انحصارها و 

نفس بریدن های دولتی بیرون آمدند.

 پیشگامی در انديشه
در ش��رایطی كه هنوز تشکل های صنعتی پرش��ماری در ایران وجود 
نداش��ت انجمن مدیران صنایع كه در س��خت ترین روزهای انقالبی در 
سال ۱3۵8 متولد شد نگاه تازه ای به حوزه صنعت را در دستور كار قرار 
داد. انجمن مدیران صنایع در دهه ۱3۷۰ چند كار ماندگار را ش��روع و 
تا دهه ۱38۰ ادامه داد. یکی از كارهای س��ترگ این انجمن كه البته با 
همت، عالقمندی و ایستادگی و صرف هزینه مالی و مادی مشخص از 
س��وی محس��ن خلیلی رئیس انجمن مدیران صنایع بود روشن كردن 
چراغ پژوهش درباره تدوین استراتژی برای صنعت بود. محسن خلیلی 
رئیس هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع می گوید یکی از آرزوهای من 
و همراهانم این بود كه فعالیت های صنعتی در ایران را به یك پژوهش 
علمی – كارشناسی گره بزنیم و چراغی روشن كنیم كه از پرتو آن بتوانیم 
تاریك ها و روش��نی های صنعت در ایران و جهان را ببینیم. ش��مار قابل 
اعتنایی از مجوزهای صنعتی كه از طرف وزارت صنایع وقت و بعدها صنایع 
و معادن به متقاضیان سرمایه گذاری صنعتی داده می شد و فاصله و شکاف 
بزرگ میان مجزءهای صنعتی و پروانه های بهره برداری و سرمایه گذاری 
چشم بسته و البته پیگیری رانت های موجود موجب شده بود و هنوز نیز 

هست كه هزاران بنگاه صنعتی تاسیس و تعطیل شوند.
انجم��ن مدیران صنایع دنبال این بود كه به دولت و بخش خصوصی 
آدرس بدهد كه در كدام فعالیت صنعتی سرمایه گذاری صورت پذیرد و 
در كدام رش��ته ها مازاد داریم و در كدام فعالیت ها می توانیم به بازارهای 
جهانی وصل شویم. واقعیت این است كه اندیشه پژوهش سترگ برای تهیه 
استراتژی توسعه صنعتی در اواخر دهه ۱3۷۰ از سوی بخش خصوصی 
ی��ك گام بلند بود. دعوت از صاحبنظران برای همکاری در این پژوهش 

بزرگ منجر به تهیه هزاران صفحه متن علمی – كارشناسی شد.



 دراختیار دولت
محسن خلیلی كه می توان او را از معدود صنعتگران دارای اندیشه روشن و 
شفاف برای فعالیت های صنعتی مدرن و كارآمد دانست می گوید، بعدها كه 

وزارت صنایع و معادن تشکیل و آقای دكتر نیلی ماموریت پیدا 
كرد سند استراتژی توسعه صنعتی را تدوین كند دراختیار 

ایشان قرار گرفت.
محس��ن خلیلی می گوید: آگاهان و دلس��وزان به امر 
پیشرفت و توسعه كشور اذعان دارند كه ما كارآفرینان و 
انسان هاي اقتصادي كشور یا آنچه در عصر جدید »بخش 

خصوص��ي« نام گرفته اس��ت ، به رغم آنکه 
در طول تاریخ بیش از یکصد س��ال 

ورود اقتص��اد ایران به دوران مدرن 
با مس��ائل و مش��کالت عدیده اي 
همچ��ون – اعم��ال نظ��ر دولت 
در چگونگ��ي تخصیص منابع – 
تسلط ش��دید دولت در اقتصاد، 
سیاستگذاري و مداخالت اداري 
در ام��ور بنگاه هاي اقتصادي – 

گسترش تصدي گري و حوزه 
كارفرمای��ي دولت – ناتوان 
نگاه داشتن بخش خصوصي 
و حتي به ط��ور ناخودآگاه 

خلق مقررات س��دكننده در 
مقاب��ل تبدی��ل پس اندازهاي 

خرد به سرمایه گذاري هاي مولد – 
بي عنایتي به توانمندي هاي بخش 
خصوصي و عالقه مفرط به تعیین 

تکلیف و سرنوشت از سوي نظامات 
دولتي - تهدیدها و تعارض هاي گوناگون 

به حقوق ف��ردي و ب��ي احترامي و بي 
توجهي به مالکیت خصوصي- به كارگیري 
ش��یوه هاي تعزیري و مداخالت اداري 
براي كنترل قیمت ها به جاي عرضه و 
تقاضا- قانونگذاري بیش از حد مطلوب 
و تحمیل نم��ودن بار مقرراتي زیاد به 
صاحبان كس��ب وكار از جمله بدایت 
اصل 44 قانون اساسي، قانون حفاظت 
و توس��عه صنعتي، قانون كار و.... – 
عالقه مفرط دولت به سیاس��ت هاي 
اقتصادي خودكفایي و اعمال تعصب 
در مورد متابع��ت از نظام اقتصادي 
درونگرا – تطوی��ل صدور مجوزها 
و كندي در انجام كارها و عملیاتي 
نمودن پروژه ها و در نتیجه هدایت 
ناخودآگاه كس��ب وكارها به سوي 
رانت جویي و گرای��ش به اقتصاد 
زیرزمیني – و مقابله هاي رنج آور 
ب��ا نهضت هاي تش��کل گرایي و 
محروم ساختن بخش خصوصي 
در مس��یر تعیین سرنوشت و 
قانونگ��ذاري – مواجه بوده ایم 

اما هیچ گاه در زمینه فکر دادن به دولت و عنوان خواسته از پاي ننشسته 
بلکه در حد توان و صالحیت هاي علمي و حس��ن سلوک رفتار و وسعت 

نظر خود تأثیرگذار بوده ایم.

 هنوز ضرورت دارد
محسن خلیلی می نویس��د: این سواالت، مثال ها و موارد ذكر 
شده در فوق و بسیاري مصادیق دیگر كه به منظور اطاله كالم 
از طرح آنها خودداري شده است، اشاره به برخي ظرفیت هاي 
موجود و نهفته و نیز حلقه هاي مفقوده در اقتصاد كشور دارد كه 
در صورت طراحي و تنظیم یك استراتژي صنعتي خوب براي 
كش��ور و نیز اجراي صحیح آن می توان ارزش 
افزوده تولید را در كشور افزایش داد، روندها 
در بازارهاي ه��دف و الگوهاي تغییر و 
راه اندازي كسب وكارها را بهبود بخشید، 
بهره وري در صنایع تولیدي و در هر یك 
از اتصاالت زنجیره ارزش مثل طراحي، 
لجستیك و توزیع را ارتقاء داد، موانع 
موجود بر سر راه رقابت پذیري بخش 
خصوص��ي را برطرف نمود، بخش 
خصوصي را براي تخصصي شدن 
در حوزه هاي خاص مورد تشویق 
و حمایت قرار داد تا ظرفیت هاي 
نوآوري خود را ارتقاء بخش��د، و 
در نهایت موجبات رشد مداوم 
اقتصادي و شکوفایي اقتصاد ملي 

را فراهم آورد.
البته باید توجه داشت با پشتکار 
و تالش پیگیر چندین ساله فعاالن 
صنعت خصوصي به راهبري انجمن 
مدیران صنایع، كار تدوین استراتژي 
صنعتي كشور براي اولین بار در تاریخ 
اقتصادي ایران و پس از گذش��ت بیش از 
چهل سال از شروع فرآیند صنعتي شدن در سال 
۱38۰ پایه ریزي گردید و مطالعات طرح استراتژي 
توسعه صنعتي كشور در سال ۱38۲ به پایان رسید و 
كتاب آن نیز منتشر شد، اما عدم تصویب این استراتژي 
صنعتي در نهادهاي قانون گذاري موجب شد تا در طول 
44 سال گذشته، دولت ها الزامي به اجراي آن نداشته 
باشند.این درحالي است كه در طول این دهه، اقتصاد 
كشور با مسائل جدیدي روبرو شده است . در طول دهه 
۱38۰ كه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به شدت 
افزایش یافت و به واسطه نداشتن استراتژي، این درآمد 
نفت با همان ش��دت نیز وارد اقتصاد كشور شده است، 
به صنعت زدایي انجامیده است. از سویي چالش اشتغال 
هنوز پابرجاست و در قیاس بین المللي نیز جایگاه سطح 
رفاه اقتصادي كش��ور بهتر نشده است. لذا اگر بخواهیم 
چشم انداز كوتاه، میان و بلندمدت اقتصاد ملي را ببینیم، 
ضرورت دارد استراتژي صنعتي كشور را با توجه به مسائل 
و شرایط داخلي اقتصاد ایران و آنالیز توسعه در جهان 
و منطقه طراحي و تنظیم نماییم و از طریق تشریك 

مساعي مقامات ذیربط به اجرا درآوریم.
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تیر سیاست بر قلب منابع
نظام سیاسی ایران گونه ای آرایش 
گرفته است که دولت و حکومت برای 
حفظ و توس�عه رضایت ش�هروندان 
خود را موظف می دانند قیمت برخی 
کااله�ا که خ�ود تمام اس�تراتژیک 
بر آنه�ا گذاش�ته اند را تثبیت کنند 
و یا ب�ا کمترین تغییرات نس�بت به 
ت�ورم عمومی دراختیار م�ردم قرار 
دهند. حکومت و دول�ت در ایران با 
این اس�تدالل که باید مانع از فش�ار 
بر اقشار تهیدس�ت شد چند کاالی 
پرمصرف مثل نان، آب، برق و بنزین را 
در زمره کاالهای راهبردی قرار داده 
اس�ت و دولت های چهارگانه پس از 

جنگ نیز حاضر نشده اند این کاالها 
را آزاد س�ازند. با توج�ه به اینکه در 
ایران هر دو س�ال در میان انتخابات 
مجلس و ریاس�ت جمه�وری برگزار 
می شود با این بهانه که باید کاری کرد 
مردم در انتخابات حاضر باشند دست 
به تغییرات قیمتی نمی زنند. در این 
نوع کاالها واقعیت سرسختی به نام 
تصمیم در رفتار سیاسی دست کم نیم 
قرن است که سایه اش بر سر اقتصاد 
ایران سنگینی می کند. این وضعیت 
ت�ا زمانی که چرخ صادرات نفت خام 
روغن کاری ش�ده و پرشتاب و روان 
می چرخد ش�اید مش�کالت کمتری 

داش�ت و دارد ام�ا هر گاه ک�ه بازار 
نفت جهان به دست انداز برمی خورد 
و درآمد دولت از این محل نقص پیدا 
می کند موض�وع یارانه ب�ه کاالهای 

اساسی داغ می شود. 
ای�ن روزه�ا و پس از آنک�ه تحریم 
صادرات نفت ای�ران و انتقال درآمد 
ارزی ب�ا کاهش و قطع مواجه ش�ده 
اس�ت دوباره داس�تان یارانه ها داغ 
ش�ده اس�ت. البته داغ�ی موضوع و 
طرح مباحث تنها بر روی صفحه های 
گ�زارش ش�ده از ط�رف نهاده�ای 
گوناگ�ون اس�ت و هرگ�ز کس�ی به 

مرحله عمل نمی رسد. 
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ای��ن روزها موض��وع پرداخ��ت هزاران 
میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان به انواع 
كاالها مثل بنزین، نان، چای، روغن نباتی، 
گوشت قرمز و... به یك معضل تبدیل شده 
است. از یك طرف دولت می داند كه ادامه 
این وضعیت ممکن است در یکی جایی به 
بن بست برس��د و دیگر توان جلو رفتن از 
كل توان اجرایی و مالی كشور بیشتر شده 
و به تخریب منجر ش��ود و از طرف دیگر 
ام��ا هیچ كس حاضر نیس��ت زیر بار قبول 
مسئولیت حذف یارانه ها برود. درحالی كه 
بارها و بارها گفته شده است یارانه بنزین 
بیشتر از اینکه به سود و منفعت گروه های 
كم درآمد جامعه باش��د به سود گروه های 
پردرآمد اس��ت اما حتی طرف��داران فقرا 
نیز حاضر نیستند به حذف این روند رای 
دهن��د. یك ترس و هراس تاریخی در دل 
مدیران و اداره كنندگان جامعه وجود دارد 
كه اگر یارانه نان و بنزین قطع شود ممکن 
اس��ت بلوا ایجاد شود و تهیدستان جامعه 
ش��ورش كنند. این هراس البته در فضای 
امروز كه قدرت خرید مردم به دالیل دیگر 
در پایین ترین س��طح ایستاده است شاید 
مابه ازای واقعی داشته باشد اما در سال های 
وف��ور درآم��د ارزی و در ش��رایط رون��ق 
اقتصادی بی معنی بود و می شد كاری كرد. 
یك ترس دیگر این است كه اگر قیمت نام 
و بنزین واقعی شود قیمت سایر كاالها نیز 
خود را با این افزایش سازگار كنند و سنگ 
روی س��نگ بند نشود. البته كه این تصور 
دوم را می توان تصوری ناش��ناس و تجربه 
ناشده دانست زیرا هرگز در نیم قرن اخیر 

چنین رخدادی را شاهد نبوده ایم. 
سیاس��ت ورزان ایرانی از ه��ر دو جناح 

حاكم بر ایران در س��ه دهه پس از جنگ 
كه به طور متناوب نهادهای دولت و مجلس 
را دراختیار گرفته اند هرگز حاضر نشده اند 
دس��ت به تغییرات قیمتی زده و به حذف 
یاران��ه  رای دهن��د. این وضعی��ت تا كجا 
می تواند ادامه پیدا كند؟ واقعیت این است 
كه اقتصاد ایران باید از خیال و آرزوی نفت 
گران و صادرات قابل اعتنا دست بردارد زیرا 
بازار جهانی نفت بر وفق مراد ایران نیست و 
عرضه كنندگان بزرگ مثل آمریکا، روسیه، 
عربستان و حتی عراق جای ایران را در بازار 
ب��ه خوبی پر ك��رده و ایران در میانه صف 
صادركنندگان ایستاده است. می توان تصور 
كرد كه درآمد حاصل از صادرات نفت خام 
در ایران از متوسط ۵۰ میلیارد دالر در دهه 
۱38۰ ب��ه كمتر از نصف در دهه ۱39۰ و 
دهه ۱4۰۰ برسد. این میزان درآمد نفت 
خ��ام یعنی ۲۵ میلیارد به ط��ور میانگین 
در س��ال ب��رای پرداخ��ت م��زد و حقوق 
كارمندان و برخ��ی فعالیت های ضروری 
مثل تأمین امنیت مرزها و امنیت داخلی 
و تأمین برخی خدمات غیرقابل حذف مثل 
بهداش��ت و درمان و آموزش كافی است و 
نمی توان انتظار داش��ت كه بتوان به ادامه 
یارانه نق��دی و غیرنقدی ادامه داد. با این 
همه تیر سیاست انگار بر قلب منابع ایران 
فرود آمده و طلس��م پرداخت یارانه به هر 
ش��کل و در ایران، شکسته نخواهد شد تا 
روزی ك��ه توپ این داس��تان همه چیز را 
نابود كند. سیاس��ت ورزان ایرانی به دالیل 
گوناگون حاضر نیستند لباسی بپوشند كه 
روی آن نام ایجادكننده بدبختی مردم به 
دلیل حذف یارانه ها حك ش��ده است اما 
تا كجا می توان این وضعیت را ادامه داد؟ 

ی��ك راه این اس��ت كه نه��اد دولت و 
حکومت ب��رای یك دوره تعریف ش��ده 
قابل اجرا كه از سوی نهادهای تخصصی  
تعریف و تدوین شود پروژه آگاهی رسانی 
به شهروندان را در دستور كار قرار دهند 
و پیامدهای ادامه این وضعیت را تشریح 
كنند. این كاری است كه در اندونزی اجرا 
و به كامیابی رسید. شهروندان اگر بدانند 
كه یارانه ها قطع می شود و منابع حاصل 
از آن در محل ه��ا و فعالیت های روش��ن 
و ش��فاف هزینه  می ش��ود حاضرند رنج 
ح��ذف یارانه را تحمل كنند اما در ایران 
این اتفاق نیفتاده است. ایرانیان یادشان 
هس��ت كه در ده��ه ۱3۷۰ حذف یارانه 
گوشت مرغ حذف شد و وعده هایی داده 
شد اما این وعده ها محقق نشد و بدبینی 
پدیدار ش��ده از آن رویداد هنوز در ذهن 
ایرانیان مانده است. دشواری حذف و قطع 
و تعدیل یارانه های پیدا و پنهان به دلیل 
حرف ه��ای عوام گرایانه و سیاس��ت های 
پوپولیس��تی طیف ه��ای گوناگون در دو 
گرایش اصلی سیاسی ایران هر روز بیشتر 
و به یك كالف سردرگم تبدیل شده است 
كه هم اكنون نیز معلوم نیست گره از كجا 

باز می شود. 
اكن��ون ش��اید ۲۰ س��ال از روزی كه 
كارشناسان بانك جهانی به ایران توصیه 
كردند در مسیر حذف یارانه ها و حمایت 
واقعی و مفید از تهیدستان حركت كند 
سپری شده است. بیماری یارانه اكنون به 
جایی رسیده است كه اگر جراحی شود یا 
به حال خود راحت شود در هر دو صورت 
ممکن اس��ت اقتصاد ایران را به مرگ و 
نیستی یا محاق و كما ببرد. هر روزی كه 
در باز كردن این گره و برطرف كردن این 
بیماری سخت تاخیر كنیم شرایط بدتر و 
بدتر خواهد شد. آیا سیاستمداران ایرانی 
حاضرند آینده این سرزمین را به خواست 
و اراده و تمن��ای قدرت خود گره زده و 
جان و مال نسل های بعدی این سرزمین 
را در بدترین نقطه قرار دهند؟ این گروه 
آیا روزی ب��اور خواهند كرد كه می توان 
ای��ن گروه را ب��از ك��رد و از تجربه های 
جهان��ی كمك گرف��ت. در پرونده پیش 
رو كامیابی اندونزی و شیلی در این باره 
به طور مختصر توضیح داده شده و ناكامی 
ونزوئال نیز تشریح شده است. نباید این 
معضل را به حال خود رها كرد و غده ای 
س��رطانی در سیاس��ت، در اقتصاد و در 
فرهن��گ ایرانی كاش��ت و آن را با پول 

نفت آبیاری كرد.
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دو وظیفه عمده دولت ها ارائه كاالي عمومي 
و اجراي سیاست هاي بازتوزیعي جهت حمایت 
از اقش��ار هدف اس��ت. تأمین زمینه هاي الزم 
براي حصول عدالت اجتماعي و توزیع مجدد 
ثروت به نفع طبق��ات كم برخوردار از وظایف 
اصلي دولت ها به ش��مار مي آید. در این راستا، 
یارانه ه��ا از ابزاره��اي مه��م اقتصادي جهت 
حمایت از اقش��ار آس��یب پذیر اس��ت. با این 
ح��ال، پرداخت یارانه تا هنگامي كه هدفمند 
نباش��د، نمی تواند سیاستگذاران را به مقصود 
برس��اند. در واق��ع، هدفمند ك��ردن یارانه و 
اختص��اص آن به گروه ه��اي هدف، با حصول 
عدال��ت اجتماع��ي، از اتالف مناب��ع ممانعت 
مي كن��د. در مقابل، پرداخت عمومي به لحاظ 
عدم شناسایي دقیق اقشار آسیب پذیر، منجر 
به فزوني هزینه سیس��تم در مقایسه با منافع 
تعلق گرفته به گروه هاي هدف، انتفاع بیشتر 
برخورداران نسبت به فقرا، گسترش فساد در 
سیس��تم هاي توزیع یاران��ه، محرومیت طیف 
وسیعي از خانوارهاي فقیر )به ویژه در مناطق 

روستایي( از یارانه ها می شود. 
ب��ا توجه به نقش��ي ك��ه دولت ه��ا در امور 
سیاسي، اقتصادي و اجتماعي كشورها دارند، 
سیاست هاي حمایتي همواره براي پشتیباني 
ازگروه ه��اي خ��اص اتخ��اذ و اجرا ش��ده اند. 
دولت ها به منظور فقرزدایي و حمایت از اقشار 
آسیب پذیر و با هدف تأمین عدالت اجتماعي، 
توزیع مجدد درآمده��ا، كاهش نابرابري هاي 
اجتماع��ي و حمای��ت از تولی��د داخل��ي در 
قال��ب پرداخت هاي انتقالي به سیاس��ت هاي 
حمایت��ي روي آورده اند. زیرا به رغم آنکه رفاه 
اجتماعي و بهبود ش��رایط زندگ��ي مردم به 

وضعی��ت اقتصادي و نرخ رش��د آن بس��تگي 
دارد و در حقیقت براي ارتقاي سطح كیفیت 
زندگ��ي در جامعه، افزای��ش تولید و حركت 
منظ��م چرخ ه��اي اقتص��اد كش��ور ضروري 
 اس��ت، لیکن همواره گروهي از گردونه رش��د 
ج��ا مي مانند و نیازمند حمایت هاي دولت اند. 
ابعاد حمایت دولت عموما در شرایط نامساعد 
اقتصادي دامنه وس��یع تري مي یابد و پوشش 
بیشتري مي طلبد. در مورد تولید نیز حمایت 
از تولی��دات داخلي و واحدهاي تولیدي نوزاد 
در برنامه سیاس��ت هاي حمایتي دولت ها قرار 

مي گیرد. 
اقتص��اد ایران ط��ي دهه اخیر ب��ا افزایش 
س��طح یارانه هاي پنهان و اختالل در كاركرد 
قیمت ه��اي نس��بي مواجه بوده اس��ت. ابعاد 
اثرگذاري معیش��تي و تولی��دي این موضوع 
در كن��ار محدودیت هاي درآم��دي دولت در 
ش��رایط تحریم، سبب ش��ده توجه به منابعي 
كه در قال��ب یارانه هاي پنهان، فرابودجه اي و 
بودجه اي تخصیص مي یابند و لزوما به هدف 
اصابت نمي كنند بیشتر ش��ود. در این راستا، 
هدفمندس��ازي یارانه ه��ا و اصالح قیمت هاي 
نسبي از راهکارهاي خروج از وضعیت موجود و 
یکي از اركان اصلي اصالحات ساختاري اقتصاد 

ایران به شمار می رود.

 انواع يارانه ها
بررس��ي رفتاره��اي حمایتي دولت نش��ان 
مي ده��د منابع از س��ه طریق براي پوش��ش 
معیش��ت و تولید استفاده شده اند: بخشي در 
قالب ردیف هاي بودجه اي احصا مي ش��وند و 
با توجه به عملکرد بودجه در هر س��ال تحقق 

مي یابد. بخشي با این وجود كه در قالب رابطه 
مال��ي دولت و س��ایر فع��االن اقتصادي طرح 
مي ش��وند، اما لزوما در بودجه س��االنه ردیف 
مش��خص ندارند و در نهایت، بخشي از منابع 
ب��ا قیمتي زی��ر قیمت جایگزین��ي در اختیار 
آحاد اقتصادي قرار مي گیرند. این س��ه مورد 
در ادامه تعری��ف و ارقام تقریبي آنها تخمین 

زده شده است.

 يارانه بودجه اي
به منظور بررسي هزینه هاي عمومي با ماهیت 
یارانه اي، ابتدا تصویر كالن هزینه هاي عمومي 
بیان می ش��ود. بر اس��اس الیحه بودجه سال 
۱398اعتبارات هزینه اي در سال ۱398معادل 
3۲۰هزار میلیارد تومان برآورد شده كه نسبت 
به مصوب س��ال ۱39۷در ح��دود 9.۱ درصد 
رشد داشته است. این امر از تبعیت از سیاست 
كنترل و كاهش هزینه ها و عدم پیروي از تورم 
پیش بیني شده براي سال آتي حکایت مي كند. 
تركیب اعتبارات هزین��ه اي ذیل طبقه بندي 
اقتص��ادي هزینه ها حاكي از آن اس��ت كه در 
الیحه بودجه سال ۱398سهم فصل چهارم كه 
بخشي از یارانه هاي اعطایي دولت به بنگاه هاي 
اقتصادي ذیل آن طبقه بندي شده اند، ۲4درصد 
افزایش یافته است. با توجه به اینکه یارانه هاي 
حمایت��ي دولت ب��ه اقش��ار غیركاركن دولت 
نیزطب��ق تعریف ارائه ش��ده در این گزارش، 
یارانه تلقي می شود بخشي از فصول كمك هاي 
بالعوض و رفاه اجتماعي نیز ماهیت یارانه اي 
دارند و بای��د به كمك ردیف ه��اي برنامه اي 
اس��تخراج ش��ده و میزان اعتبارات مندرج در 

آنها مورد توجه قرار گیرد.
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مجم��وع ۱۰۰هزار میلیارد توم��ان یارانه 
بودجه اي احصا شده بر اساس الیحه بودجه 
س��ال ۱398 كش��ور در این گزارش شامل 
۱۱ه��زار میلی��ارد تومان ذی��ل جدول۱-
۷ باعن��وان اعتب��ارات فصل چه��ارم یارانه 
به دس��تگاه هاي اجرایي، ۱۰ه��زار میلیارد 
توم��ان اعتب��ارات یاران��ه اي در ردیف هاي 
متفرق��ه ۵۲۰۰۰۰ در ج��دول 9، ح��دود 
3۱9میلی��ارد تومان اعتبارات جدول ۷-۲ و 
استاني و ۷8هزار میلیارد تومان اعتبارات با 
ماهیت یارانه اي است كه از جداول مصارف 
دستگاه هاي اجرایي بر حسب برنامه و فعالیت 
استخراج شده كه در ادامه اجزاي ردیف هاي 

مختلف ارائه شده است.
ب��ا توجه ب��ه اینکه اعتب��ارات هزینه اي با 
ماهیت یارانه اي سهم قابل توجهي از بودجه 
عمومي كشور را به خود اختصاص داده است 
و در راس��تاي اجراي سیاست هاي حمایتي 
براي آحاد جامعه، عملیات��ي گردیده، الزم 
است نحوه هزینه كرد آن با رویکرد حداكثر 
نمودن كارایي و اثربخش��ي منابع بودجه اي 
بازنگري ش��ود تا نقش موثرتري در ارتقاي 
شاخص هاي رفاهي و اقتصادي داشته باشد. 
بنابراین الزم است با بازتعریف سیاست هاي 
حمایتي دولت و به كارگیري سیس��تم هاي 
نظارتي كارآمد در كلیه مراحل اجراي بودجه 
به تخصیص كاراتر این منابع اهتمام ورزید.

 يارانه فرابودجه اي
بار مالي یارانه هاي فرابودجه اي در سقف 
قان��ون بودجه دیده نش��ده، ام��ا دولت به 
ات��کاي مناب��ع موجود در بخ��ش عمومي 

مانند منابع صندوق ه��اي فعال در بخش 
عمومي )صندوق توس��عه مل��ي، صندوق 
نوآوري و ش��کوفایي، حس��اب هدفمندي 
یارانه ه��ا و...( ی��ا مناب��ع نهادهاي عمومي 
غیردولت��ي و ش��ركت هاي دولتي اقدام به 
اعطاي این نوع از یارانه مي كند. با توجه به 
كمبود منابع نقدي در دسترس دولت براي 
بازپرداخت تعهداتش، در نهایت این یارانه ها 
در ترازنام��ه نهادهاي مالي )مانند بانك ها، 
صندوق ه��ا و...( ب��ه عن��وان بدهي دولت 
انباش��ت می ش��ود. این عملیات از یك سو 
موجب ایجاد ناترازي در ترازنامه نهادهاي 
مالي ش��ده و آنها را با مشکل زیان انباشته 
ی��ا كمبود منابع نقد روبه رو مي س��ازد و از 
سوي دیگر، ناپایداري مالي دولت را تشدید 
مي كند. مبناي قانوني این یارانه ها، مجموعه 
قوانین مصوب مجلس ش��وراي اسالمي و 
مصوبات هیات وزیران اس��ت. طبق برآورد 
انجام شده مجموع یارانه هاي فرابودجه اي 
از محل صندوق ه��اي فرابودجه اي، منابع 
نهادهاي عمومي غیردولتي و شركت هاي 
دولتي، ۱4۰هزار میلی��ارد تومان تخمین 
زده می ش��ود. همچنین مجموع تسهیالت 
تکلیف��ي و تحت تضمین دولت از ش��بکه 
بانکي در سال ۱398بالغ بر ۷۲هزار میلیارد 
تومان تخمین زده می شود. با توجه به اینکه 
دولت منابع پای��دار و نقد براي تأمین این 
هزینه ها در اختیار ندارد، در نهایت تمام این 
اعتبارات از منابع ناپایدار تأمین می شود و 
در میانم��دت می توان��د بودج��ه دولت را 
ناپایدار كن��د. در ادامه انواع مختلف یارانه 

فرابودجه اي احصا می شود.

 صندوق هاي فرابودجه اي
صندوق ه��اي فرابودج��ه اي صندوق هایي 
هس��تند كه در س��قف بودجه ساالنه دولت 
منظور نمي ش��وند اما مالکیت آنها با دولت 
اس��ت و منابع موجود در آنها از درآمدهاي 
مالیاتي، درآمدهاي نفتي یا س��ایر منابع در 
اختیار دولت تأمین می ش��ود. بنابراین كلیه 
یارانه هایي كه این صندوق ها اعطا مي كنند 
بای��د به عن��وان یارانه ه��اي اعطایي دولت 
شناسایي و طبقه بندي شوند. صندوق توسعه 
ملي، حس��اب هدفمندي یارانه ها و صندوق 
نوآوري و شکوفایي را مي توان نمونه هایي از 
این صندوق ها به حساب آورد. این صندوق ها 
از لحاظ قانوني معموالً بنگاه عمومي مستقل 
هستند اما از لحاظ اقتصادي، دولتي هستند 
زیرا دولت ی��ا وزارتخانه مربوط می تواند در 
صورت لزوم با تغییر قانون دارایي هاي آن را 
واگذار كرده یا در مورد اعضاي تصمیم گیرنده 
در ای��ن صندوق ها تصمیم بگیرد. مهم ترین 
یارانه ه��اي اعطایي از طری��ق صندوق هاي 

فرابودجه اي عبارتند از: 
۱- یارانه ه��اي اعطایي از محل حس��اب 
هدفمندي یارانه ها از محل تبصره ۱4شامل: 
پرداخت نقدي و غیرنقدي به خانوار، كاهش 
فقر مطلق، یارانه س��المت، خرید تضمیني 

گندم 
۲- یارانه سود تسهیالت پرداختي از محل 

صندوق توسعه ملي
3- یارانه س��ود تسهیالت اعطایي از محل 

صندوق نوآوري و شکوفایي
4۰ یارانه سود تسهیالت اعطایي از محل 

صندوق رفاه دانشجویي
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شركت هاي  دولتي مباشر در نتیجه مداخله 
دولت در قیمت گذاري كاال و خدمات در سال 
مالي ممکن است با كسري منابع روبه رو شوند 
و این كمبود را از طریق دریافت تس��هیالت 
بانکي در تضمین دولت، انتش��ار اوراق مالي 
اس��المي در تضمی��ن دولت ی��ا مجوزهاي 
برداشت از سایر منابع در اختیار دولت مانند 
صندوق توسعه ملي پوشش دهند. از آنجاكه 
در انتها این كس��ري در همان سال مالي یا 
نهایتاً با تاخیر از منابع در اختیار دولت تأمین 
مالي می شود یا بدهي دولت را به شبکه بانکي 
افزایش مي دهد، الزم است جهت برآورد میزان 
یارانه هاي اعطایي به بخش هاي مختلف این 
موارد نیز احصا و به مجموع یارانه هاي اضافه 
شوند. مهم ترین شركت هاي دولتي موضوع 
این بند عبارتند از: شركت بازرگاني دولتي، 
شركت شركت توانیر، سازمان بیمه سالمت، 
شركت پشتیباني از امور دام كشور، شركت 
راه آهن جمهوري اسالمي ایران، شركت ملي 
گاز ایران، صندوق بیمه كش��اورزي، سازمان 
مركزي تعاون روس��تایي، ش��ركت عمران و 
بهسازي شهري، شركت مادرتخصصي خدمات 
كشاورزي، شركت تولید مواد اولیه و سوخت 
هس��ته اي، شركت مدیریت منابع آب ایران، 

شركت آب و فاضالب كشور.

 تسهیالت و تضامین
دول��ت هم��ه س��اله ب��ه منظ��ور اجراي 
سیاست هاي مالي از طریق قوانین بودجه یا 
مصوبات هیات وزیران، شبکه بانکي را مکلف به 
پرداخت تسهیالت به اقشار هدف مي نماید. با 
توجه به اینکه دولت متعهد به پرداخت بخشي 
از سود این وام ها در قالب یارانه سود می شود، 
جذابیت این تسهیالت براي مخاطبین طرح 
افزایش مي یابد. بنابراین براي احصاي كامل 
منابعي كه به نوعي صرف یارانه دادن مي شوند 
الزم اس��ت این اقالم نیز استخراج شوند. از 
س��وي دیگ��ر، در روش بودجه ریزي نقدي 
)روش فعل��ي بودجه ریزي در ایران( در زمان 
تصوی��ب این طرح ها، هزین��ه واقعي اعطاي 
این تس��هیالت كه برابر ارزش حال مجموع 
هزینه هاي آتي این تسهیالت است مورد توجه 
تصمیم گیران قرار نمي گیرد، بنابراین امکان 
تحلیل هزینه-فایده این برنامه ها و مقایسه آن 
با سایر برنامه هاي رفاهي –یارانه اي را از دست 
مي دهن��د. در نتیجه این امر، تکلیف اعطاي 
تس��هیالت به اقش��ار خاص عالوه بر محدود 
كردن فضاي اجراي طرح ه��اي یارانه اي در 
سال جاري سبب ایجاد تعهد آتي براي دولت 

می شود وبخش بزرگي از منابع مالي آتي دولت 
را نیز درگیر بازپرداخت اصل، فرع و یارانه سود 
این تسهیالت مي كند. بنابراین الزم است به 
منظور افزایش شفافیت در نحوه هزینه كرد 
آتي منابع در اختیار دولت میزان اعطاي این 
تسهیالت در هر سال مالي و بار مالي مترتب 

بر آن موردتوجه سیاستگذار قرار گیرد. 
از س��وي دیگر دولت در برخي از قراردادها 
با ش��بکه بانکي ی��ا فاینانس ه��اي خارجي 
تضمین نام��ه ص��ادر مي كن��د و بازپرداخت 
تسهیالت را در صورت نکول وام گیرنده تضمین 
مي نماید. در این موارد نیز اگرچه بار مالي ناشي 
از صدور تمام تضامین در زمان اعطاي ضمانت 
بر عهده دولت نیس��ت اما ریس��ك اعتباري 
برخي از شركت ها یا افراد حقیقي یا حقوقي 
دریافت كننده این تس��هیالت ب��ه اندازه اي 
باالست كه الزم است دولت تحلیل هزینه فایده 
اعطاي این تضامین را با توجه به هزینه هاي 
آتي آن انجام دهد. بدین منظور الزم اس��ت 
میزان اعطاي این تضامین و بار مالي احتمالي 
ناشي از آن براي دولت در هرسال مالي كنترل 
شود. مهم ترین تسهیالت در تعهد یا تضمین 
دولت كه معموال در هر سال به شبکه بانکي 
ابالغ می شود، عبارتند از: تسهیالت تکلیفي 
ح��وادث غیرمترقبه، تس��هیالت اعطایي به 
شركت هاي مباشر دولتي جهت تأمین مالي 
خریدهاي تضمین��ي و قیمت هاي تکلیفي، 
تسهیالت اشتغال پایدار از محل تبصره ۱8، 
تسهیالت اشتغال روستایي، تسهیالت تکلیفي 
مسکن، فاینانس هاي خارجي تحت تضمین 
دولت: شامل فاینانس هاي بخش حمل ونقل 
و بخش بهداشت، تسهیالت اعطایي از سایر 
صندوق ه��اي فرابودجه اي ش��امل صندوق 
نوآوري و شکوفایي، صندوق رفاه دانشجویي 

و صندوق توسعه ملي.

 يارانه پنهان 
این بخش از یارانه ها درواقع عدم النفع دولت 
به دلیل فروش كااله��اي تولیدي در داخل 
كشور با قیمت پایین تر از قیمت قابل فروش 

در خارج از كشور است. 
با اصالح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع 
در اختیار دولت قرار مي گیرد و دولت می تواند 
درباره نحوه بازتوزیع آن تصمیم گیري كند. 
در نتیج��ه به پای��داري بودجه دولت و قطع 
یاران��ه از محل هاي ناپایداركننده سیاس��ت 
مال��ي مي انجامد. در اقتصاد ای��ران این نوع 
یارانه، به خصوص از زماني كه تفاوت زیادي 
بین نرخ ارز رسمي با قیمت بازاري آن ایجاد 

شد، ابعاد گسترده اي یافته است.یارانه پنهان 
كاالي اساس��ي و دارو بر مبن��اي ارز 8۰۰۰ 
تومان و نرخ ارز كاالي اساسي 4۲۰۰ تومان، 
قیمت بنزین بر اس��اس فوب خلیج فارس و 
قیمت گاز طبیعي نسبت به قیمت صادراتي 
سنجیده شده است. همچنین متوسط میزان 
مصارف و قیمت تمام شده با استعالم از دفاتر 
سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده اند.

 ضرورت اصالح نظام يارانه اي
برآورد انجام ش��ده در این گزارش نش��ان 
مي دهد در سال ۱398، مجموع یارانه آشکار 
و پنهان برابر 89۰هزار میلیارد تومان اس��ت 
كه این رقم معادل ۱۰.9میلیون تومان یارانه 
اعطایي ب��ه ازاي هر فرد وتقریب��اً ۲.۲ برابر 
بودجه ساالنه كشور است. نتیجه نظام فعلي 
توزیع یارانه به كمك ش��اخص هاي رفاهي 
قابل س��نجش است. براین اس��اس به نظر 
مي رسد سازوكار توزیع یارانه ها كه باید منجر 
به بهبود این شاخص ها شود، كارایي مناسبي 
ندارد و اصابت آن به اقشار هدف اندک است، 
به طوریکه منابعي كه ب��ا هزینه فراوان و در 
بعضي م��وارد به بهاي ایج��اد ناپایداري در 
نهادهاي مالي كشور تأمین مي شوند در نهایت 
اثر متناسبي بر افزایش رفاه اقشار آسیب پذیر 
كه عموما هدف طرح هستند، ندارند. بنابراین، 
در چارچوب اصالحات ساختاري الزم است 
نظام فعلي یارانه اي كش��ور بازنگري ش��ود. 
برخي از راهبردهاي بلندمدت اصالح در ادامه 
مي آیند، تعری��ف وضعیت مطلوب، طراحي 
دوران گ��ذار و رس��یدن از وضعیت فعلي به 
وضعیت مطلوب در این مطالعه پوشش داده 

نشده و نیازمند بررسي هاي بیشتر است.
حاصل نظام فعلي توزیع و تخصیص یارانه را 
باید به كمك شاخص هاي رفاهي سنجید. به 
نظر مي رسد سیاست هاي بازتوزیعي  كه باید 
منجر به بهبود ش��اخص هاي رفاهي شوند، 
كارایي زیادي نداش��ته اند. اصلي ترین دلیل 
آن را باید در سازوكار توزیع یارانه جست وجو 
كرد. س��ازوكارهاي فعلي تخصی��ص یارانه 
س��بب شده یارانه لزوماً به اقشار هدف طرح 
یعني تولیدكنندگان و مصرف  كنندگان نهاي 
ینرسد و بخشي از آن در اختیار گروه هاي دیگر 
زنجیره توزیع قرار بگیرد یا در طول زنجیره 
به هدر برود. بنابراین در این ش��رایط به رغم 
تالش هاي دولت براي دس��تیابي به عدالت 
اجتماعي و فراه��م آوردن فرصت هاي برابر 
براي همه اقشار جامعه، ضریب اصابت كاهش 
و اختالف طبقاتي و نابرابري افزایش مي یابد. 

تخم طاليی به نام شركت های دولتی



در ط��رح هزین��ه درآم��د خان��وار، هزینه 
حامل ه��اي انرژي، هزین��ه خوراكي و هزینه 
داروی��ي خان��وار گزارش می ش��ود در نتیجه 
مي توان گفت برآوردي كمتر از میزان واقعي 
مص��رف این اق��الم در جامعه اس��ت به این 
دلیل كه مصرف بنگاه هاي اقتصادي در طرح 
هزینه درآمد خانوار گزارش نمی شود. متوسط 
دریافت��ي یارانه پنهان دهك دهم بیش��تر از 
۷برابر متوس��ط دریافتي دهك اول است. هر 

خانوار دهك دهم س��االنه به طور متوسط از 
۲۱میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم خانوار 
بهره مند می شود درحالیکه هر خانوار دهك اول 
فقط از 3میلیون تومان از یارانه پنهان بهره مند 
می شود. این اعداد گواه توزیع ناعادالنه یارانه 
پنهان از جمله یارانه انرژي، كاالي اساس��ي و 
دارو است كه مي توان به آساني و به كمك یك 
نظام بازتوزیع كارآمد و عادالنه مکانیزم هایي 
طراحي كرد كه دهك هاي پایین از این یارانه 

بیشتر بهره مند شوند. در ادامه ضریب اصابت 
یارانه كاالي اساسي، دارو، بنزین، گاز طبیعي و 
برق كه مستقیما به خانوار اصابت مي كند مورد 
بررسي و تحلیل قرار گرفته و سایر یارانه هاي 
پنهان مانند نفت سفید، نفت گاز، نفت كوره، 
گاز مایع و سوخت هوایي و سوخت جت در نظر 
گرفته نشده اند. ضریب اصابت درصد بهره مندي 
هر دهك از مجموع یارانه برآوردي هر شاخص 

تعریف می شود.

اهم اصالحات مورد نیاز در نظام یارانه اي شامل 
تغییر در نحوه پرداخت یارانه، حذف یارانه اعطایي 
از منابع ناپایدار و بهبود فرآیند استحقاق سنجي 

است كه در ادامه به اختصار تشریح می شود.
یارانه غیرنقدي شامل یارانه حامل هاي انرژي 
و كاالي اساسي و دارو است. در این بخش یارانه 

پنهان كاالي اساسي، دارو، بنزین، گاز طبیعي و 
برق كه مستقیما به خانوار اصابت مي كنند مورد 
بررسي و تحلیل قرار مي گیرند و سایر یارانه هاي 
پنهان مانند نفت سفید، نفت گاز، نفت كوره، گاز 
مایع و س��وخت هوایي و سوخت جت به دلیل 
اینکه بیشتر از طریق بنگاه ها مصرف مي شوند 

در محاس��بات این بخش احصا نش��ده اند. الزم 
به ذكر است، شناسایي بهره مندي خانوار از این 
اقالم نیازمند مطالعات و بررسي هاي بیشتر است. 
براي تخمین میزان اصابت یارانه پنهان مستقیم 
خانوارهاي هر دهك از متغیرهاي واسطه استفاده 

شده كه در جدول ۷ به آنها اشاره شده است.

اهم اصالحات مورد نیاز در نظام يارانه اي

 تغییر نحوه پرداخت يارانه از غیرنقدي به 
نقدي: حامل هاي انرژي )بنزين، برق و گاز( 
ضری��ب اصابت یاران��ه پنه��ان گاز، برق و 
بنزی��ن نش��ان مي ده��د می��زان بهره مندي 

دهك هاي باالي درآمدي ۲3برابر دهك هاي 
پایین اس��ت.  ضریب اصابت برق براي دهك 
دهم برابر ۱8درص��د و براي دهك اول برابر 

با ۵درصد است.

در نتیج��ه مي توان گفت اه��داف حمایتي 
دولت جهت اقش��ار آسیب پذیر تحقق نیافته، 
زیرا در ظاهر امر بیشترین سهم از یارانه انرژي 

نصیب افراد با درآمدهاي باال شده است

خرداد 1398
د    وره جد    ید    
شماره 124

78

انتخابات نهم
یاد    د    اشت

انتخاب سرد    بیر

برجام ناتمام
کسری بودجه
اقتصاد و جنگ

بازارها
توسعه صنعتی
مصیبت منابع
چین و جهان



  تغییر نحوه پرداخت يارانه از غیرنقدي 
به نقدي: كاالي اساسي و دارو

كاالهاي اساسي مش��مول یارانه ارزي شامل 
س��ه نوع كاالي اولیه، واسطه و نهایي هستند. 
هر ك��دام از این كاالها مس��یري متفاوت را تا 
رس��یدن به مصرف كننده نهایي طي مي كنند. 
لذا بررس��ي میزان موفقی��ت در اهداف اعطاي 

یاران��ه هر گروه نیازمند ش��اخص ها و ابزارهاي 
ویژه است. كاالهاي اساسي اولیه مانند گندم و 
جو و انواع بذر كشاورزي، كاالهایي هستند كه 
در اولین حلق��ه زنجیره تولید قرار مي گیرند و 
تأمین داخلي آنها در صورت امکان، نیازمند ایجاد 
زیرساخت هاي مورد نیاز است. كاالهاي اساسي 
واس��طه مانند كنجاله س��ویا و ذرت، كاالهایي 

هستند كه در میانه زنجیره تأمین قرار مي گیرند 
و تأمین داخلي آنها نیازمند توسعه بخش تولیدي 
است. از آنجاكه یارانه تعلق گرفته به این دو نوع 
كاال، تولیدكننده و مصرف كننده نهایي را متاثر 
مي كند، باید در طي زنجیره تأمین و توزیع قابل 
انتقال و ردیابي باشند و این فرآیند نیز از نظارت 

كافي برخوردار باشد.
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كاالهاي اساس��ي نهایي مانن��د برنج خارجي و 
گوشت مرغ، كاالهایي هستند كه ارزش افزوده اي 
در ط��ول زنجیره تأمین به آنها تعلق نمي گیرد و 
به طور مس��تقیم در اختی��ار مصرف كننده نهایي 
قرار مي گیرند. اگر چه به نظر مي رس��د نظارت و 
اطمینان از انتقال یارانه كاالیي به مصرف كننده 
در این نوع كاال بیشتر از دونوع كاالي دیگر است، 
اما شاخص هاي قیمت نشان مي دهد یارانه ارزي 
اختصاص داده شده به كاالهاي خوراكي )غالبا از 
نوع كاالي اولیه و واسطه اي( تاثیرمثبت اندكي بر 
شاخص قیمت مصرف كننده داشته، این حقیقت 
نش��ان دهنده لزوم بازبیني و اصالح این سیاست 
اس��ت؛ به عبارت دیگر، یکي ازجنبه هاي حمایت 
از مصرف كننده به عنوان هدف یارانه غیرمستقیم 
)قیمت مناسب و ثابت( محقق نشده است. به نظر 
مي رس��د اولویت اول اصالح یارانه ها با دسته اول 
كاالها است كه سیاست هاي یارانه اي فعلي در آن 
یا كم اثر درقیمت است یا ارائه كاالي نهایي ارزان، 
موجب تضعیف زنجیره تأمین و بیکاري كارگران 
شاغل در این رشته فعالیت ها می شود. پیشنهاد 
سیاستي در این بخش عدم تخصیص یارانه ارزي به 
این دسته از كاالها، حمایت نقدي از مصرف كننده 
نهایي كم برخوردار و تسهیل تأمین مالي سرمایه در 
گردش تولیدكنندگان است. اولویت اول پرداخت 
یارانه نقدي افراد فقیر و سه دهك پایین درآمدي 
هستند كه با پایگاه هاي داده، از جمله پایگاه داده 
رف��اه ایرانیان و اطالع��ات بانکي خانوار با تقریب 

خوبي قابل شناسایي هستند.

 حذف يارانه هاي�ي كه از منابع مالي 
ناپايدار تأمین مالي می شود

پایداري نظام تخصیص و توزیع یارانه در گرو 
پایداري منابع تأمین مالي یارانه ها است. بر این 
اس��اس الزم است میزان پرداخت یارانه در هر 
سال مالي به اندازه اي تعیین شود كه منابع مالي 
پایدار براي آن وجود داشته باشد و دولت براي 
تأمین آن مجبور به استقراض )یا ایجاد بدهي( 
نشود. این درحالي است كه بررسي سازوكارهاي 
تخصیص یارانه هاي فرابودجه اي نشان مي دهد 

عملیات توزیع و تخصیص یارانه دولت در سال 
۱398موجب خواهد ش��د در حدود ۱4۰هزار 
میلیارد تومان از مناب��ع مالي نهادهاي بخش 
عمومي مانند بانك ه��اي دولتي، صندوق هاي 
فرابودجه اي جهت ارائه یارانه اس��تفاده ش��ده 
و ی��ا بدهي دولت به نهاده��اي عمومي مانند 
 تأمین اجتماعي افزایش یابد. نتیجه استفاده از 
این سازوكار در سال هاي گذشته را مي توان در 
اطالعات بدهي انباشته شده دولت مالحظه 

نمود )شکل ۲( 
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گزارش تهیه ش��ده توسط مركز مدیریت 
بدهي ها و دارایي هاي مالي عمومي نش��ان 
مي دهد درپایان س��ال ۱396 شبکه بانکي 
و نهاده��اي عموم��ي غیردولت��ي )تأمین 
اجتماع��ي و صندوق ه��اي بازنشس��تگي( 
بزرگترین طلبکاران از دولت هس��تند، این 
پدیده نتیجه تخصیص حجم باالیي از یارانه 
ب��دون وجود منابع پای��دار براي تأمین آن 
است. این شیوه تأمین اعتبار براي تخصیص 
یارانه س��بب می شود از یك س��و، با ایجاد 
ناترازي در ترازنامه شبکه بانکي و نهادهاي 
عموم��ي غیردولتي این نهادها با مش��کل 
كمب��ود جریان نقد و زیان مواجه ش��وند و 
از س��وي دیگر دولت در معرض مواجهه با 
بحران بدهي ها و عبور نسبت هاي سنجش 
میزان پایداري بدهي از آستانه هاي هشدار 
و بحران در كمتر از پنج سال آتي قرار گیرد. 

برآوردهاي انجام شده نشان مي دهد بدون 
اصالح��ات در حامل هاي ان��رژي و افزایش 
مناب��ع پای��دار دراختیار جه��ت بازتوزیع، 
دولت تنه��ا ۵۵ه��زار میلیاردتومان امکان 
پرداخ��ت یارانه از منابع پای��دار دارد. این 
درحالي اس��ت كه دولت در س��ال ۱398 
متعهد به پرداخت۲4۰هزار میلیارد تومان 
یارانه آش��کار )مجموع یاران��ه بودجه اي و 
فرابودجه اي( می شود. این عدم تطابق باعث 
افزای��ش بدهي دولت و حركت به س��مت 
ناپای��داري بودجه و بده��ي در میان مدت 

خواهدشد.
 ادامه وضعیت موجود س��بب خواهد شد 
نس��بت بدهي به تولی��د ناخالص داخلي و 
نس��بت تأمین مالي ناخال��ص مورد نیاز به 
تولی��د ناخالص داخلي در س��ال ۱399 از 

آستانه بحران عبور كند.

 اصالح فرآيند شناسايي در پرداخت 
يارانه هاي مستقیم

شناسایي و تحت پوشش قرار دادن نیازمندان 
در نهادهاي حمایتي چون كمیته امداد و سازمان 
بهزیس��تي می تواند با دو نوع خطا همراه باشد. 
خطاي نوع اول به معني تحت پوشش قرار ندادن 
فرد، در صورتي كه در واقعیت نیازمند اس��ت و 
خطاي نوع دوم به معني تحت پوشش قرار دادن 
فرد، در صورتي كه واقعا نیازمند نیس��ت. نتایج 
مطالعات نشان مي دهد سازوكار فعلي شناسایي 
نیازمندان در كمیته امداد و بهزیستي از هر دو 
نوع خطا آسیب دیده است. به طور خالصه بیش 
از 6۰درصد نیازمن��دان در دهك اول درآمدي 
مشمول طرح مستمري بگیري نیستند و نزدیك 
به ۲۲درصد مستمري بگیران فعلي در 6دهك 
باالي درآمدي هستند و انتظار می رود كه واقعا 

مستحق دریافت مستمري نباشند.

 اصالح فرآيند شناسايي در طرح هاي 
تأمین اجتماعي مانند بیمه همگاني

طرح بیمه همگاني سالمت از اردیبهشت سال 
۱393 به هدف ایجاد پوشش بیمه درمان براي 
هموطنان نیازمند فاقد بیمه در كشور اجرا شد. 
اجراي طرح در س��ال 93 موجب شد 6میلیون 
نفر افراد فاقد بیمه سالمت، تحت پوشش بیمه 
قرار گیرند. در نتیجه باعث افزایش پوشش بیمه 

از 83 درصد در سال 89 به 9۰ درصد جمعیت 
كش��ور در سال 93 ش��د. این طرح در سال اول 
اجرا باعث ش��د 43 درصد افراد فاقد بیمه تحت 
پوشش بیمه قرار گیرند، هر چند مشخص نیست 

چند درصد آنها از اقشار نیازمند بودند. 
طرح بیمه همگاني سالمت با وجود دستاوردها 
 با یك مش��کل اساس��ي روبه رو اس��ت. حدود

۱۰ درصد جمعیت كشور فاقد بیمه هستند كه 

3۱ درصد آنها در سه دهك پایین هزینه اي قرار 
دارند. بنابراین الزم است این افراد و ویژگي هاي 
آنها نظیر استان محل سکونت شناسایي شود 
و جهت افزایش دسترس��ي آنه��ا به خدمات 
سالمت پروژهاي طراحي و اجرایي گردد. به نظر 
مي رسد شناسایي این افراد به كمك پایگاه هاي 
داده اي نظیر اطالعات بانکي خانوار و همچنین 
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تجربه موفق اصالح يارانه سوخت در اندونزی
تجربه كاه��ش و بازتوزی��ع یارانه بنزین 
و دی��زل در اندون��زی از تجربه ه��ای موفق 
اصالح نظام یارانه س��وخت اس��ت. كش��ور 
اندون��زی به عنوان یك صادركننده نفت، تا 
س��ال های متمادی به بنزین و دیزل، یارانه 
تخصیص می داد. از سال ۲۰۰4 و با تبدیل 
شدن اندونزی به یك كشور واردكننده نفت، 
وضعیت برای پرداخت یارانه بنزین و دیزل 
سخت تر شد. ضمن اینکه بیش از ۵۰ درصد 
بنزین و دیزل یاران��ه ای را فقط ۲۰ درصد 
جامعه مصرف می كردند و این موضوع سبب 
توزیع ناصحیح یارانه می شد. در سال ۲۰۱4 
جوكو ویدودو به عنوان رئیس جمهور كشور 
اندونزی رأی كافی را كسب كرده و در اواخر 
همان س��ال، یارانه بنزین و دیزل را اصالح 
كرد. برای این منظور بودجه س��ال ۲۰۱۵ 
كه توسط رئیس جمهور پیشین این كشور 
تدوین شده بود، بازبینی و اصالح می گردد. 
از س��ال ۲۰۱4 قیمت بنزین در اندونزی بر 
اساس قیمت های جهانی است. همچنین به 
ه��ر لیتر دیزل تنه��ا ۱۰۰۰ روپیه اندونزی 
)۷س��نت( یارانه تعلق می گی��رد. همزمانی 
اصالح یارانه سوخت و كاهش قیمت جهانی 
نفت باعث شد تا قیمت های جدید بنزین و 
دیزل برای مصرف كننده چندان طاقت فرسا 
نش��ود و ای��ن موضوع باعث تس��هیل روند 
اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در كشور 
اندونزی شد. اصالح قیمت های بنزین و دیزل 
سبب شد تا كشور اندونزی در سال ۲۰۱۵ 
ب��ه میزان ۱۵.6 میلیارد دالر در هزینه های 
خود صرفه جوی��ی كند كه این مقدار بیش 
از ۱۰ درصد كل مخارج دولت در آن س��ال 

بوده است.
 ۲۰۱4 س��ال  در  اندون��زی  دول��ت 
 ح��دود ۱3 درص��د مخارج خ��ود را صرف 
تأمی��ن یارانه بنزین و دیزل كرده اس��ت كه 
معادل ۲46تریلیون روپیه )۱۷.6میلیارد دالر( 
بوده اس��ت. دولت اندونزی می توانست با این 
س��رمایه 9 پروژه عظیم ترانزیتی اجرا كند یا 
اینکه با آن 39۰۰ توربین بادی یك مگاواتی 
نصب كند. همچنین این سرمایه می توانست  
صرف هزینه ۲میلیون تخت بیمارس��تان یا 
هزینه تحصیل ۵۰میلیون دانش آموز در آن 
 GDPسال شود. الزم به ذكر است كه سرانه
در كش��ور اندونزی بین س��ال های ۲۰۱4 تا 
۲۰۱۷حدود ۱۰ درصد رشد داشته است كه 
هدفمندسازی یارانه بنزین و دیزل قطعاً نقش 

مهمی در این رشد داشته است. 

سرمایه حاصل از صرفه جویی یارانه بنزین 
و دیزل در اندونزی در س��ال ۲۰۱۵ در سه 

بخش كلی مصرف شد: 
۱- بودجه  وزارتخانه ها )۱۰.6میلیارد  دالر(: 
در  بودجه  اصالح  ش��ده  س��ال  ۲۰۱۵ كه  
توسط  دولت رئیس جمهور جدید تدوین شده 
بود، بودجه مربوط به كشاورزی ۱۰6 درصد، 
حمل ونقل 4۵ درص��د، خدمات 4۰ درصد، 
تأمین سرمایه 3۷ درصد ، آموزش و فرهنگ 
۱4درصد، نیروی انتظامی ۱۱درصد، سالمت 
۷ درصد، امور دینی ۷ درصد، دفاعی 6 درصد 

و پژوهش 3 درصد افزایش یافته بود.
۲- بودجه شركت های دولتی )4.۵میلیارد 
دالر(: در بودجه اصالح ش��ده سال ۲۰۱۵ 
نس��بت به بودجه اولیه سال ۲۰۱۵، بودجه 
ش��ركت های دولتی از ۰.4 میلیارد دالر به 
4.۵ میلیارد دالر رس��ید. از این میزان ۲.۷ 
میلیارد دالر به توسعه زیرساخت و ارتباطات، 
۵۷۰ میلیون دالر به خودكفایی غذایی، ۵۰۰ 
میلیون دالر به خودكفایی اقتصادی، 36۰ 
میلیون دالر به دریانوردی و ۷۰ میلیون دالر 
به مسائل امنیتی و دفاعی تخصیص یافت.

روس��تایی  و  منطق��ه ای  توس��عه   -3
)۲.۵میلیارد دالر(: این بودجه در جهت اداره 
بخش های مختلف كشور به دولت های محلی 
داده می شود تا در جهت خودكفایی غذایی، 
بازارهای سنتی محلی، ارتباط بین مذاهب 
و سالمت مناطق و روستاهای مختلف خرج 
كنند. كشور اندونزی تقریبا تمام درآمدهای 
حاص��ل از كاهش یارانه بنزی��ن و دیزل را 

به طور »غیرمستقیم« به مردم بازگرداند اما 
برای حمایت از م��ردم فقیر نیز برنامه های 
خاصی را در پیش گرفت. طرح های حمایت 
اجتماعی به ارزش یك میلیارد دالر شامل 

این موارد بود:
۱- كارت رفاه خانواده، ۲- كارت سالمت، 
3- كارت هوشمند، 4- طرح خانواده امیدوار. 
یاران��ه نق��دی در طرح خان��واده امیدوار 
به خانوارهای بس��یار فقیر داده می ش��د تا 
در كوتاه م��دت بتوانند از زیر بار فش��ارهای 
اقتصادی خارج شوند و سپس  در بلندمدت 
با طرح های تش��ویقی مربوط به سالمت و 
آموزش كودكان، حلقه پیوس��ته فقر را در 
نس��ل خود قط��ع كرده و از انتق��ال فقر به 

فرزندان خود جلوگیری كنند. 
در این بین طرح ه��ای دیگری نیز وجود 
داشت كه به عنوان مثال در ماه ۱۵كیلوگرم 
برنج به خانوارهای فقیر داده می شد. در كل 
می ت��وان گفت كه 4 عامل زیر باعث ش��د 
تا مردم اندونزی اص��الح یارانه ها را تحمل 

نمایند:
* پیشرفت اطالع رسانی و آگاه سازی عمومی

* پیش��رفت ش��فافیت و پاسخگویی هم 
درقیمت گذاری س��وخت و هم در بازتوزیع 

یارانه آن
* تمركز بر برنامه هایی كه به طور وس��یع، 
تنگاتن��گ و در كوتاه م��دت ب��ا اكثری��ت 

شهروندان رابطه دارد
* به كارگی��ری یارانه س��وخت در جهت 

CNG سوخت های جایگزین از جمله
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تجربه عدم اصالح يارانه سوخت
قیم��ت بنزی��ن در ونزوئ��ال در تم��ام 
فهرست ها و لیست ها رتبه »كمترین« را 
ب��ه خود اختصاص می دهد. این وضعیت 
باعث ش��ده كه حتی مردم عادی نیز در 
این كشور به قاچاقچیان سوخت تبدیل 
ش��وند. س��وختی كه اغلب روانه كلمبیا 

می شود.
در واق��ع اعم��ال كنت��رل قیمت ها بر 
كاالهای اساس��ی از سوی دولت ونزوئال 
باعث ش��ده تا قاچاق در سال های اخیر 
در این كش��ور افزای��ش یابد. قیمت های 
عجی��ب و نازل كاالهای��ی مانند بنزین، 
غذا و دارو مش��وق بزرگی بوده تا قاچاق 
ای��ن كاالها به س��مت كلمبیا به صورت 
سرس��ام آوری ب��اال رود. تخمین مقامات 
كلمبیای��ی از ای��ن حکای��ت می كند كه 
روزانه معادل 3 میلیون دالر س��وخت از 
مرزهای ونزوئال قاچاق می شود. از زمانی 
كه دولت مادورو در میانه تابس��تان سال 
۲۰۱۵ دستور بستن مرزها را صادر كرده 
تا پایان ماه ژوئن سال جاری، اداره گمرک 
كلمبیا، محموله های بنزینی به ارزش 8۷ 
میلیارد پزوی را متوقف كرده كه این رقم 
معادل 3۰میلیون دالر است. اما هنوز هم 
انگیزه زی��ادی برای قاچاق وجود دارد و 
محموله های زیادی از بنزین به آن سوی 

مرزها قاچاق می شود. 
نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال، 
هرچن��د وقت یکب��ار در نطق تلویزیونی 
ب��ه قیم��ت ارزان بنزین در این كش��ور 
بح��ران زده می ت��ازد. اخیرا او خواس��تار 
حذف یارانه هایی سنگینی شده كه بنزین 
را در ونزوئ��ال ارزان نگاه داش��ته و ضرر 
چند میلی��ارد دالری را از ناحیه قاچاق 
متوجه این كشور می سازد. وی در نطق 
خود گفت: »قیمت بنزین باید به س��طح 
جهانی برسد تا قاچاق به كلمبیا و حوزه 

كاراییب متوقف شود.« 
ونزوئال، مانند بس��یاری از كش��ورهای 
تولیدكننده نفت، سال هاس��ت كه برای 
رف��اه ح��ال مصرف كنندگان، ب��ر بنزین 
یارانه اعطا می كند. در این كشور، قیمت 
تمام ش��ده بنزین ۲.۷ بولیوار اس��ت اما 
دولت یارانه ای برابر ۱.۷ بولیوار را متقبل 
می شود تا سهم مصرف كنندگان از هزینه 
بنزین تنها یك بولیوار باشد. قیمت های 
بنزی��ن در ونزوئال، با وجود ابرتورمی كه 
بنابر پیش بینی صندوق بین المللی پول 

در س��ال جاری به یك میلیون درصد در 
سال می رسد، بازهم تا حد زیادی بدون 
تغییر مانده است. این بدان معناست كه 
قیم��ت یك فنجان قه��وه برابر با حدودا 
9ه��زار بار پ��ر كردن باک یك ماش��ین 

شاسی بلند است. 
به دلیل این س��ركوب ش��دید قیمتی 
بنزین در ونزوئ��ال، قاچاقچیان از فروش 
بنزین ونزوئال در كش��ورهای همس��ایه، 
علی الخصوص كلمبیا، س��ود عظیمی به 
جیب می زنند. م��ادورو همچنان تأكید 
دارد كه دولتش ب��ه پرداخت یارانه های 
مس��تقیم ب��ه ش��هروندانی ك��ه »كارت 
سرزمین پدری« را در دست دارند، متعهد 
است. این كارت را دولت منتشر كرده تا 
ه��م به مردم تس��هیالت اعطا كند و هم 
بتواند حس��اب خدم��ات اجتماعی افراد 
را داش��ته باش��د. البته، یارانه ها به همه 
تعل��ق نمی گیرد و تنها افرادی می توانند 
از آن بهره مند ش��وند كه خودروی خود 
را در سرش��ماری دولت به ثبت رسانده 
باش��ند. ام��ا قاچ��اق بنزی��ن در ونزوئال 
مخت��ص باندهای تبهکار در این كش��ور 
نیس��ت، افراد عادی نیز ح��اال وارد این 
كس��ب وكار پردرآمد ش��ده اند. هیچ كس 
در ونزوئال حاضر نیست كه برای ماهیانه 
3۰هزار بولیوار در مزارع كار كند؛ زمانی 
كه می توان همین رقم را با خرید بنزین 
یا هر محص��ول یارانه دار و فروش آن به 
قاچاقچی��ان آن هم در عرض یك روز به 

دس��ت آورد. برخی راه های اعمال شده 
ب��رای كنترل قاچاق نیز در ونزوئال كامال 
شکس��ت خورده اند. به عنوان مثال برای 
س��وختگیری در ونزوئ��ال بای��د از چیپ 
الکترونیکی استفاده كرد. این چیپ، یك 
وسیله الکترونیکی است كه مقدار سوخت 
مصرفی هر فرد را كنترل می كند. دولت 
مادورو برای جلوگیری از قاچاق سوخت، 
اس��تفاده از این چیپ ها را اجباری كرده 
اس��ت. این چیپ ها به ه��ر خودرو اجازه 
یکبار س��وخت گیری در ط��ول هفته را 
می دهند. اما هم اكنون در زنجیره كنترل 
مصرف سوخت، تنها وسایل الکترونیکی 
نیس��ت كه نقش آفرینی می كند. یکی از 
شغل های جدیدی كه در این كشور ایجاد 
شده، »ال فالكو« است. شرح وظیفه این 
شغل جدید به صورت مستقیم به كنترل 
مصرف ارتباط دارد؛ به عبارتی، ال فالكو، 
مدیر توزیع سوخت است! ال فالكو كسی 
اس��ت كه هر كه را بخواهد در اول صف 
دریاف��ت بنزی��ن و در جلو اف��رادی قرار 
می ده��د كه س��اعت ها منتظر پر كردن 
باک ماشینشان هستند. قطعا این فساد 
گس��ترده نیز از نتایج س��ركوب قیمتی 
بنزین توس��ط دولت اس��ت. كارشناسان 
معتقدند درصورتی كه در ونزوئال قیمت 
بنزی��ن از طریق یك برنامه زمانی مدون 
به قیمت واقعی خود نزدیك شود بساط 
قاچاق های سرسام آور و همچنین اینگونه 

فسادها جمع خواهد شد.



ساير تجربه های موفق اصالح يارانه سوخت
صندوق بین المللی پول در سال 2013 
گزارش�ی از وضعیت یارانه ه�ا به ویژه 
در بخ�ش ان�رژی و اصالحات اقتصادی 
کشورها ارائه کرد، اصالحاتی که برخی 
کشورها در زمینه پرداخت یارانه به کار 
بسته اند تا به گونه مناسب تری اقتصاد 

خود را اداره کنند.

 برزيل
در این گزارش آمده اس��ت كشوری چون 
برزیل با خصوصی سازی و اصالحات ساختاری 
در صنایع مرتبط با انرژی و بازتنظیم پرداخت 
یارانه ها در بخش انرژی تالش كرد نظام توزیع 
یاران��ه را هدفمند تر كند. برزیل این اقدام را 
با افزایش بهره وری پاالیش��گاه ها آغاز كرد تا 
فش��ار كمتری بر مصرف كنندگان كم درآمد 
وارد آید. برزیل اقدامات خود را از دهه ۱99۰ 
میالدی كلید زد و از سال ۲۰۲۰ آزادسازی 
قیمت های س��وخت به تدریج كامل ش��د. 
ویژگی های برنامه های برزیل برای هدفمندی 
یارانه ه��ا حركت تدریجی همراه با تمركز بر 
ثب��ات برنامه ها در اقتص��اد كالن و مدیریت 
طرح های اجتماعی گسترده به رهبری دولت 
مردم گرای این كش��ور بود. ب��ا توجه به این 
ویژگی ها در سال های اخیر برزیل از موفق ترین 
كشورهایی بوده كه توانسته است با استفاده از 
اصالح نظام یارانه و بهره گیری از كمك های 
نقدی در مبارزه با فقر موفق باشد و همزمان 
در قامت كشوری در حال پیشرفت اقتصادی 

سریع قرار گیرد.
در برزیل یارانه نقدی به خانواده هایی تعلق 
می گی��رد كه زیر خط فقر مطلق هس��تند، 
خانواده هایی كه درآمد س��رانه آنها در سال 
۲۰۰۵ كمتر از 9۰ دالردر ماه بود، فرزندی زیر 
۱۷سال یا زنی باردار در آن وجود داشت. در 
عوض، خانواده ها باید برخی شرایط اقتصادی، 
بهداشتی، آموزشی اعالم شده از سوی دولت 

را رعایت می كردند.

 شیلی
شیلی نیز از جمله كشورهایی است كه حجم 
باالیی از سوخت های فسیلی را وارد می كرد 
و بازار انرژی آن نیز بس��یار بی برناامه بود. از 
ده��ه ۱99۰میالدی برنامه ه��ای دولت این 
كشور برای اصالحات آغاز شد كه نخستین 
ویژگی های آن ثبات، برنامه ریزی و راه اندازی 
صندوق تثبیت قیمت نفت در س��ال ۱99۱ 
بود. ب��ه تدریج یارانه های س��وخت كاهش 

یافت تا اینکه در س��ال ۲۰۱۱ نظام حمایت 
از مصرف كننده در مورد مالیات س��وخت در 
شیلی اجرایی شد و موفقیت هایی به بار آورد.
از مهم ترین ویژگی های برنامه های ش��یلی 
این بود كه فرآیند قیمت گذاری ها بر اساس 
طراحی های انجام شده از قبل دنبال شد. البته 
برخی از فرآیندهای برنامه های یاد شده برای 
كوتاه مدت در نظر گرفته شد. به طور كلی و از 
نظر كارشناسان، شفافیت ویژگی مهم دیگر 

نظام تعدیل یارانه های شیلی بوده است.

 آفريقای جنوبی
آفریقای جنوبی برای اصالح نظام یارانه ای 
خ��ود بر نقش بخش خصوصی برای كنترل 
قیمت سوخت تمركز كرد. این كشور از دهه 
۱9۷۰ تا س��ال ۲۰۰4 چندان در راه اصالح 
نظام یارانه ها موفق نبود اما از زمانی كه نظام 
قیمت گذاری خودكار را برگزید به عنوان گامی 
رو به جلو در بلندمدت، امیدواری ها نسبت به 
كارآمدی این نظام را افزایش داد. آموزه مهم 
اصالح نظام یارانه ای در آفریقای جنوبی این 
بود كه صندوق تثبیت قیمت اگر دارای منافع 

كافی نباشد نمی توانند كارآمد باشند.

 تركیه
در كشوری چون تركیه بازار انرژی پیش از 
اصالح قیمت های س��وخت در كنترل كامل 
شركت های دولتی بود تا اینکه از دهه ۱98۰ 
میالدی تالش برای اصالح یارانه ها در بخش 
سوخت در چارچوب اصالحات كالن اقتصادی 

این كش��ور در دستور كار قرار گرفت. به این 
ترتیب، اصالح وضعیت پرداخت یارانه سوخت 
با هدف بهبود وضعیت درآمدی دولت، افزایش 
بهره وری بخش صنعت و نیز آینده نگری در 
عضویت تركیه در اتحادیه اروپا برنامه ریزی 
ش��د. در ای��ن چارچوب، قیمت ها از س��وی 
بخش خصوصی تعیین می ش��د و در س��ال 
۱998 فرآیند قیمت گذاری خودكار بر پایه 

قیمت های بین المللی به اجرا درآمد.
در ادام��ه و از س��ال ۲۰۰3 مدیری��ت و 
قانون  گذاری بازار تولیدات نفتی نیز به دست 
بخش های مس��تقل از دولت سپرده شد. از 
سال ۲۰۰۵ نیز آزادسازی كامل سوخت در 
تركیه اجرایی شد. در سال ۲۰۰4 میالدی، 
پارلمان تركیه طرحی را به تصویب رساند كه 
بر اساس آن هزینه های تولید نفت داخل این 
كشور اصالح، قیمت برای مصرف كننده آزاد 
و ش��ركت های دولتی پاالیش نفت به بخش 
خصوصی واگذار شد. برای نمونه 3۱.۵ درصد 
از شركت پاالیش نفت تركیه كه 8۰ نفت این 
كشور در آن پاالیش می شود در سال ۲۰۰۷ 
به سرمایه گذاران بخش خصوصی فروخته شد.
موفقیت تركیه در اصالح نظام پرداخت 
یارانه های سوخت به علت تعهد به اصالح 
بازار بود. توس��عه اقتصادی این كشور نیز 
ب��ه موفقیت اصالح��ات در یارانه ها كمك 
ك��رد. ایجاد نهادهای مس��تقل در تعیین 
سیاست های بخش انرژی مفید بود ضمن 
اینکه تركی��ه در زمینه خصوصی س��ازی 

منطقی و شفاف عمل كرد.
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ابعاد مختلف جنگ تجاری آمريکا و چین

از روزی ك��ه ترامپ كارش را در كاخ س��فید 
آغاز كرد، مقابله با سیاس��ت های تجارت آزاد را 
در دستور كارش قرار داد. سیاست هایی كه دنیا 
از آنها به عنوان مهم ترین دستاورد قرن بیستم 
می��الدی نام می ب��رد و ترامپ آنه��ا را به ضرر 
اقتصاد آمریکا می داند. افزایش تعرفه ها و پشت 
پا زدن به توافق های تجاری اولین گامی بود كه 
دولت آمریکا برداش��ت ولی شادی سخت ترین 

و بزرگتری��ن جنگ تجاری آمریکا با كش��وری 
شروع شد كه دومین اقتصاد بزرگ دنیا و یکی 
از بزرگترین صادر كنندگان در جهان است. این 
كشور كه پرجمعیت ترین كشور جهان است و 
بازار بزرگی برای محصوالت صادراتی آمریکا دارد، 
در سال قبل شاهد تصمیم گیری های خصمانه 

آمریکا در عرصه تجاری بود. 
جنگ تجاری چین و آمریکا با در ابتدا شامل 
اع��الم نگرانی آمریکا به واردات حجم زیادی از 
كاالهای چینی به این كشور بود كه باعث شده 
بود تا شمار زیادی از واحدهای صنعتی و تولیدی 
در این كشور از بین برود. در مرحله بعد آمریکا 
اقدام به وضع محدودیت برای واردات كاالهای 
مختلف چینی كرد و در سومین مرحله اعالم كرد 

برای واردات شماری از كاالهای چینی تعرفه های 
وارداتی وضع می كند. سپس سیاست های چین 
در تقابل با سیاس��ت های آمریکا اجرا ش��د كه 
نگران��ی در مورد جنگ تج��اری و بحران های 
ناش��ی از آن را بیشتر و بیشتر كرد. بسیاری بر 
این باور هستند كه جنگ تجاری آمریکا و چین 
می تواند زمینه ساز ركود اقتصادی در دنیا شود. 
ركودی كه دیر یا زود تمامی كشورها را درگیر 
خواهد كرد و آنها را به دام می اندازد. رویترز در 
این مورد نوش��ت: ركود اقتصادی كه در نتیجه 
كاه��ش ارزش و حجم تجارت دوجانبه آمریکا 
و چین اتفاق می افتد مس��أله ای جدی است و 
می تواند بخش زیادی از زیرساخت های مالی و 

اقتصادی دنیا را تخریب كند.

 مونا مشهد    ی رجبی 
عضو هیأت تحریریه
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 به خصوص كه در جریان دوره ریاس��ت جمهوری 
ترامپ در آمریکا از اعتبار آمریکا درسطح بین المللی 
به عنوان قدرتی اقتصادی كه توان مداخله در بازار و 
اصالح وضعیت را دارد كاسته شده است و این مسأله 

هم خود می تواند تنش آفرین باشد. 
از طرف دیگر بیزینس مانیتور نوشت: باال گرفتن 
درگی��ری تجاری بین آمریکا و چین و عدم حصول 
تواف��ق در مذاكرات دوجانبه می تواند روی بازار نفت 
هم تأثیرگذار باشد. افت قیمت نفت در بازار جهانی تا 
مرز 4۵ دالر از نتایج این مسأله است كه دیر یا زود 

اقتصاد را درگیر خواهد كرد. 
سیاست چین در قابل ایران هم می تواند تحت تأثیر 
این مذاكرات قرار بگیرد. البته همیشه چین از شركای 
خوب اقتصادی و تجاری ایران بوده است و حتی در 
سال های تحریم هم حضور پررنگی در اقتصاد ایران 
داشته است ولی اگر مذاكرات چین و آمریکا به نتیجه 
نرسد و منافع اقتصادی چین از تجارت با آمریکا تنزل 
پیدا كند و روابط سیاسی دو كشور هم كمرنگ بشود، 
چین تمایل بیشتری به پشت كردن به سیاست های 
آمریکا خواهد داشت و زیر بار تحریم های آمریکا علیه 
ایران و عهدشکنی آمریکا در خروج از توافق هسته ای 

ایران نمی رود و به همکاری با ایران ادامه می دهد. 

 نشانه های شکست مذاكرات 
اما سوال اصلی این است كه این مذاكرات پی درپی 
و سنگ اندازی های دو طرف در میدان منافع كشور 
دیگر تاكنون چه نتیجه ای را دربر داشته است؟ با وجود 
اینکه در هیچ یك از رس��انه ها و گزارش های رسمی 
از پایان مذاكرات و بی نتیجه بودن آن صحبت نشده 
است ولی شواهد نشان می دهد طرفین دیگر تمایل 
و انگیزه ای برای ادامه این راه ندارند. ادامه مذاكراتی 
كه بدون توجه به اصول پذیرفته ش��ده اقتصادی در 
دنیا شروع شد و با مقابله به مثل های چین ادامه پیدا 

كرد و حال باعث افزایش تنش و بی ثباتی اقتصادی 
در سطح جهان شده است. 

س��ی ان ان در این زمینه نوش��ت: به نظر می رسد 
مذاكرات آمریکا و چین در عرصه تجارت شکس��ت 
خورده اس��ت زیرا یك ماه قبل از اجالس جی۲۰ - 
اجالسی كه به نظر می رسید قرار است در مورد تجارت 
دوجانبه در آن بحث شود و موانع موجود برداشته شود 
– گزارش های رسمی دولت چین منتشر شد و در این 
گزارش ها از تداوم وضع تعرفه های تجاری دوجانبه بین 
آمریکا و چین خبر داده شد. از طرف دیگر آمارها نشان 
می دهد شمار زیادی از شركت های آمریکایی كه به 
منظور دسترسی به بازار چین و برخورداری از نیروی 
كار ارزان قیمت این كشور در چین فعالیت می كردند، 
تعطیل شده است و تجهیزات شماری از این كارخانه ها 
از چین خارج شده است. همچنین آمارهای رسمی 
وزارت تجارت این كشور تأیید می كند كه شركت های 
چینی كاالهای كمتری به آمریکا می فروشند. این افت 
ف��روش در بخش قطعات خودرو و كامپیوتر بیش از 
دیگر كاالها دیده می شود و كشورهای دیگر هم از این 

بازار منتفع می شوند. 
موضوع اصلی مورد بحث در اینجا بیکار ش��دن 
میلیون ها كارگر چینی و به خطر افتادن س��المت 
اقتصاد صادرات محور چین نیست بلکه از بین رفتن 
جای��گاه چین در اقتصاد جهان ب��ه عنوان یکی از 
بزرگترین كشورهای صادركننده و تولیدكننده كاال 
است. سی ان ان در ادامه نوشت: هر چه جنگ تجاری 
آمریکا و چین بیش��تر ادامه پیدا كند، خطر از بین 
رفتن جایگاه چین به عنوان بزرگترین تولیدكننده 
جهان و بزرگترین صادركننده در دنیا بزرگتر می شود. 
همچنین هر چه س��رمایه های خارجی بیشتری از 
چی��ن خارج ش��ود و تکنولوژی های تازه تری قصد 
خروج از این بازار را داشته باشند، شانس چین برای 
تبدیل ش��دن به یك كشور صنعتی و توسعه یافته 

در عرصه تکنولوژی كمتر می ش��ود. نشریه كوارتز 
در این زمینه نوشت: به نظر می رسد سیاست های 
ترامپ سیاس��ت هایی هدفدار و برنامه ریزی ش��ده 
برای خارج كردن چین از میدان اقتصاد دنیا است. 
پیش بینی ها نشان می داد چین تا چند سال آینده 
بزرگترین اقتصاد دنیا می شود و می تواند جایگزین 
آمریکا در عرصه اقتصادی شود، ترامپ با اجرای این 
سیاست های ضدتجاری از این روند جلوگیری كرد. 
اگر ش��ركت های آمریکایی به خروج از چین ادامه 
دهند، اقتصاد چین با بحران های زیادی روبرو می شود 
و مردم دوباره وارد دوره فقر و گرسنگی می شوند. این 
نشریه در ادامه نوشت: شاید ترامپ به دنبال انتقال 
این موضوع به چین است كه اگر حمایت های مالی 
و سیاسی آمریکا را نداشته باشد، نخواهد توانست به 
قدرت نمایی در عرصه اقتصادی ادامه دهد و محکوم 

به شکست و فروپاشی اقتصادی است. 

 آمارها چه می گويند؟
شاید با عدد و رقم بهتر بتوان وضعیت كنونی چین 
و تأثیر این جنگ تجاری بر اقتصاد را تش��ریح كرد. 
آمارها نشان می دهد ۲۰ درصد از كاالهای مصرفی 
در بازار آمریکا در چین تولید شده است ولی در چهار 
ماه اول امس��ال سهم كاالهای چینی در بازار آمریکا 
به كمتر از ۱8 درصد رس��یده است كه نشان از افت 
۲ درصدی دارد. اما چه كشورهایی جایگزین چین 
شده اند. طبق گزارش های وزارت اقتصاد آمریکا سهم 
كاالهای تولید كشورهای مکزیك، ویتنام، كره جنوبی 
و تایوان در بازار آمریکا رشد كرده است. در چهار ماه 
اول س��ال جاری سهم مکزیك در بازار آمریکا ۰.۷۵ 
درصد، سهم ویتنام ۰.۷۰ درصد، سهم كره جنوبی 
۰.48 درصد و س��هم تایوان ۰.3۷ درصد رشد كرده 
است و با ادامه این وضعیت انتظار می رود تا انتهای 
سال جاری بازهم شاهد رشد سهم این كشورها و افت 
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سهم چین باشیم. كوین الین یکی از تحلیلگران بازار 
اقتصادی بر این باور است اگر جنگ تجاری دوجانبه 
بین چین و آمریکا ادامه یابد و آنها نتوانند به توافقی در 
عرصه تجاری با هم برسند، سهم چین در بازار كاالی 
آمریکا به كمتر از ۱۵ درصد تنزل پیدا می كند كه تأثیر 

مخربی روی اقتصاد چین دارد. 
در واقع این كشورها جایگزین چین در بازار آمریکا 
شده اند ولی از انجا كه چند كشور در بازار فعال هستند، 
سیاس��تگذاری در قابل هر یك ساده تر و تأثیر بر هم 
خوردن روابط اقتصادی و تجاری و حتی سیاسی بین 
آمریکا و آن كشورها روی اقتصاد آمریکا كمتر است. 
این مسأله ای است كه به زعم دولت ترامپ بهتر است. 

 اين جنگ تجاری درتجارت كدام دسته از 
كاالها تأثیر بیشتری داشت؟

ام��ا تمامی كاالها در جری��ان این جنگ تجاری از 
صادرات به بازار آمریکا منع نشده اند. در جریان دو دوره 
افزایش تعرفه وارداتی كاالهای چینی به بازار آمریکا 
كه ش��امل دوره اول وضع تعرفه ۵۰ میلیارد دالری و 
دوره دوم وضع تعرفه ۲۰۰ میلیارد دالری بود، وسایل 
الکترونیکی، ماشین آالت صنعتی و توسعه یافته و قطعات 
صنعتی تولید شده در كش��ور چین برای وارد شدن 
به بازار آمریکا مش��مول پرداخت تعرفه شدند. آمارها 
نشان می دهد ویتنام اصلی ترین فروشنده تجهیزات 
الکترونیکی به آمریکا است و در این زمینه جایگزین 
چین شده است و كره جنوبی و تایوان هم به صادرات 
ماشین آالت صنعتی و قطعات صنعتی مشغول هستند. 
اما با وجود اینکه در نگاه اول این طور به نظر می رسد 
كه این جنگ تجاری تأثیر مخربی روی اقتصاد آمریکا 
نداش��ته اس��ت ولی آمارهای رسمی حکایت دیگری 
دارد. البته باید در نظر داش��ته باشیم كه تأثیر منفی 
این سیاست ها روی اقتصاد چین بیش از آمریکا بوده 
اس��ت ولی تأثیرش روی آمریکا هم غیرقابل اغماض 
اس��ت زیرا ارزش كاالهای وارد شده به بازار آمریکا از 
كشورهای جایگزین چین، كمتر از ارزش كاسته شده 
از صادرات چین به آمریکا اس��ت و این تأیید می كند 
كه آمریکا بخشی از نیازهایش را نتوانسته است پاسخ 
گوید، مسأله ای بسیار جدی كه در میان مدت اثراتش 
را روی اقتصاد شاهد خواهیم بود. از طرف دیگر اخیرا 
دولت ویتنام گزارشی منتش��ر كرد كه نشان می داد 
بخشی از كاالهایی كه تحت عنوان كاالهای ویتنامی 
به بازار آمریکا صادر می شوند، تولید كشور چین هستند 
كه به صورت غیرقانونی وارد بازار ویتنام شده اند و به 
عنوان تولیدات ویتنام به آمریکا صادر شده اند. این هم 
راهی است كه چینی ها برای دور زدن فشار های ناشی 
از سیاس��ت های اقتصادی تازه دولت ترامپ در پیش 
گرفته اند و اجرای این سیاست ها هم از تأثیر فشارهای 

اقتصادی ترامپ روی كشورشان می كاهد. 
از طرف دیگر گزارش ها حکایت از افزایش صادرات 
قطع��ات تجهیزات الکترونیکی تولید چین به ویتنام 
و تای��وان دارد. ب��ه این معنا ك��ه قطعات و تجهیزات 

الکترونیکی از چین وارد دو كش��ور مقصد می ش��ود 
و در آنجا مونتاژ می ش��ود و ب��ه نام كاالهای تولیدی 
ویتنام و تایوان وارد بازار آمریکا می شود. ویی یو یکی 
از كارشناسان اقتصادی سوسیه جنرال در این زمینه 
می گوید: این دو كش��ور می توانن��د ظرفیت تولید و 
صادرات خود را به صورت نامحدود افزایش دهند زیرا 
چین می تواند آنها را تغذیه كند و هم اكنون هم این 
كار را كرده است. سیاست های ترامپ تنها باعث شد تا 
چین راه دیگری برای صادرات كاالهای خود پیدا كند. 
آمریکا باید قدرت اقتصادی چین را بپذیرد و بداند كه 
این تغییر رویکردها شاید در كوتاه مدت و در نگاه اول 
به اقتصاد چین آسیب برساند ولی این كشور آموخته 
است كه در روزهای سخت چگونه به تولید وصادراتش 

ادامه دهد و همین كار را هم می كند. 
او در ادامه به س��ی ان ان گفت: در جریان این جنگ 
تج��اری، انتظار می رفت قیمت كاالها در بازار آمریکا 
تغییر كند ولی واقعیت این اس��ت كه آمارها از عدم 
تغییر معنادار قیمت كاالها در بازار آمریکا خبر می دهد 
و گزارش های منتش��ر شده در مورد صادرات قطعات 
الکترونیکی و صنعتی چینی به ویتنام و تایوان و مونتاژ 
و صادر كردن محصول كامل از این كش��ورها دلیل را 

توضیح می دهد. 

 داستان اصلی چیست؟
اغلب داستان ها در عرصه اقتصادی و سیاسی در دنیا 
دو وجه دارد كه می توان از آنها به عنوان دور روی یك 
س��که نام برد. در واقع سیاستی با هدف خاصی اجرا 
می ش��ود ولی هدف دیگری برای آن سیاس��ت اعالم 
می شود و حتی ممکن است نتایجی كامال متفاوت از 
نتایج مطلوب داشته باشد. این مسأله در مورد جنگی 

كه ترامپ شروع كرد و ادامه داد هم صدق می كند. 
برخ��ی بر این باورند این جنگ تجاری، تنها ابزاری 
برای كنترل قیمت ها در بازار مصرف است زیرا همچنان 
چین كاالهایش را به آمریکا می فروشد ولی نه از طریق 
كشور خود بلکه از طریق كشورهای واسطه و قیمت 
هم در بازار آمریکا تغییری نکرده است. نشریه كوارتز 
در این زمینه نوشت: داستان اصلی این است كه دیگر 
كارگران چینی، كارگران ارزان قیمتی نیستند. سطح 
دستمزدها در كشور چین رشد كرده است و كم و بیش 
در سطح كشورهای صنعتی است. از طرف دیگر به دلیل 
قوانین حاكم در چین از جمله قانون تك فرزندی، در 
سال های اخیر ما شاهد افت شمار نیروهای كار در این 
كش��ور هستیم. به این معنا كه شمار نیروهای كاری 
تازه ای كه وارد بازار می شوند از تعداد بازنشسته ها در 
هر سال كمتر است. این روند از سال ۲۰۱۲ شروع شده 
است و انتظار می رود از سال ۲۰۲۰ سرعت بگیرد. در 
این شرایط چین با كاهش شمار نیروی كار و افزایش 
دستمزد روبرو است كه هر دو می تواند زمینه ساز افزایش 
قیمت تمام شده كاالها شود. حال برون سپاری كارها 
به كشورهای ویتنام و تایوان می تواند راهی برای مقابله 
با این بحران باشد. مدیر عامل شركت صنعتی كمبریج 

در شانگهای در مصاحبه ای كه با نشریه كوارتز داشت 
در این زمینه صحبت كرده است. او گفت: افزایش قیمت 
نیروی كار در یك دهه اخیر باعث ش��د تا ربات های 
زیادی در كارخانه ها به كار گرفته شوند. همان سیاستی 
كه در شمار زیادی از كشورهای صنعتی دنیا استفاده 
می شود. هم اكنون در خط مونتاژ كارخانه تنها ۱3 نفر 
كار می كنند در حالیکه ده س��ال قبل 6۱ نفر در هر 
خط كار می كردند. با این وجود هنوز هم كارخانه باید 
از كارگران ارزان استفاده كند تا بتواند به كارش ادامه 
دهد. در سال گذشته متوسط حقوق كارگران در این 
كارخانه ۷۲۰ دالر بوده است كه در دسته ارزان ترین 
كارگران در چین هس��تند. از طرف دیگر با توس��عه 
اقتصادی در چین و افزایش سطح واحدهای خدماتی 
در كشور، شمار زیادی از كارگران ترجیح می دهند به 
جای كار در كارخانه در بخش های خدماتی كه ساده تر 
است مشغول شوند. مثال در رستوران ها كه درآمدی 
تقریبا مشابه كارخانه دارند ولی كارشان كم خطرتر و 
س��اده تر است. وی ادامه داد: فشار هزینه ها سبب شد 
تا شمار زیادی از كارخانه های صنعتی، اقدام به انتقال 
كارخانه های خود به كشورهای فقیرتر آسیایی از قیبل 
ویتنام كنند. در این كش��ور دستمزد كارگران نصف 
دس��تمزد كارگران در چین اس��ت. یك نمونه از این 
شركت ها سامسونگ است كه در سال ۲۰۱۷ توانست 
عنوان بزرگترین شركت خارجی فعال در ویتنام از نظر 
میز ان درآمد ساالنه را به خود اختصاص دهد. شماری از 
شركت های تولیدكننده لباس ورزشی هم در سال های 

اخیر به این كشور منتقل شده اند. 

 خطرات ديگری در راه است
در واق��ع ترامپ با راه اندازی جنگ تجاری با چین، 
تالش كرد تا س��رعت انتقال شركت ها به كشورهای 
اطراف چین و برخورداری از نیروی ارزان این كشورها 
را تسریع كند ولی این تنها یك روی سکه است. اگر 
سیاس��ت افزایش تعرفه های تجاری كه آمریکا آن را 
راه اندازی كرد و مدت ها در رسانه ها و محافل اقتصادی 
بود، بازگردانده شود، دیگر نمی توان با مانعی كه در مسیر 
تجارت آزاد ایجاد شده است مبارزه كرد. مانعی بزرگ 
كه می تواند كشورها را به سمت بحران های اقتصادی و 
جهان را به سمت ركود بزرگ هدایت كند. بررسی های 
تاریخی هم نشان داده است كه مانع تراشی در مسیر 
تجارت همیشه زمینه ساز ركود اقتصادی شده است و 
این بار ركود اقتصاد آسیب رسان تر از ركود قبلی است. 
از طرف دیگر این سیاست ترامپ و پشت پا زدن او به 
توافق هایی كه سال ها در دنیا اجرا می شد زمینه را برای 
بی ثباتی اقتصادی فراهم كرد. حال واحدهای صنعتی و 
تولیدی كوچك و بزرگی كه قصد شروع كار یا توسعه 
آن را دارند از هم س��وال می كنند، اگر رئیس جمهور 
دیگری روی كار بیاید كه تعرفه های تجاری را تا ۵۰ 
درصد افزایش دهد، چه وضعیتی در اقتصاد دنیا ایجاد 
خواهد شد؟ آیا در این فضا می توان به تولید و تجارت 

و صادرات امیدوار بود یا خیر؟



تد گالن کارپنتر و اریک گومز| علی رغم برخورداری آمریکا 
از رسانه های قدرتمند و تمركز سیاستگذارانش روی خاورمیانه، 
بزرگترین  چالش های راهبردی این كشور طی سال های آتی، 
در آسیا خواهد بود. رئیس جمهورِ بعدی، میراث دار دنیایی است 
كه در آن،  نه تنها با چیني جس��ورتر و قدرت نظامي و نفوذ 
دیپلماتیك فزآینده، بلکه با تنش هاي جدي تر با كره  شمالی و 
بی ثباتی روزافزونی در خاورمیانه روبرو خواهد شد. در نتیجه، 
شبکه اتحادی آمریکا با كشورهایی چون ژاپن، فلیپین و كره 
جنوبی - كه از پایان جنگ جهانی دوم اس��اس سلطه نظامی 
این  كشور در منطقه بوده است - با محدودیتی جدی روبرو 

خواهد شد.
واكن��ش دول��ت اوباما به ای��ن چالش ها در قالب سیاس��ت 
»چرخش به س��مت آس��یا«، تالش��ی بود برای انتقال منابع 
امنیتی و دیپلماتیك از سیاس��ت خاورمیانه - محور به سمت 
آسیا، لیکن این سیاست نیز در وهله نخست روی حفظ سلطه 
س��نتی واش��نگتن در منطقه متمركز بود. تالش برای ایجاد 
این »توازن مجدد«، دش��واری های خاص خودش را داش��ت؛ 
با اس��تقرار س��رمایه هاي نظامي بیش��تر در منطقه و افزایش 
مشاركت آمریکا سازمان های منطقه ای، برداشت چینی ها در 
خصوص اینکه سیاست ایاالت متحده تهدیدآمیز یا مبتنی بر  
»تحدید« اس��ت را تقویت كرده اس��ت. سیاستگذاران ایاالت 
متحده در عوض، می باید بیشتر روی بازدارندگی تقابل نظامی 
با چین تمركز كرده و متحدین خود را به اشتراک در تحمل 
این مس��ئولیت ترغیب نماین��د و همگام با محیط امنیتی در 
حال تغییر، پیمان های ائتالفی از این دست منعقد كنند. چین 
همواره برای ایاالت متحده رقیب نظامی مس��تقیمی در آسیا 
به حس��اب آمده است و در واقع، نقاط انفجاری بالقوه زیادی 

برای درگیری در این منطقه نیز وجود دارد.
از جمله، مسأله تایوان، و نیز مناقشات سرزمینی در دریای 
جنوبی چین )SCS( و دریاچه غربی چین)ECS( كه همواره 
در صدر اخبار هستند. ارتش چین به شکل فزاینده سیستم های 
تس��لیحاتی ویژه ای در منطقه مس��تقر كرده ك��ه به منظور 
جلوگیری از عملیات نیروهای ایاالت متحده در مناطِق مورد 
مناقشه طراحی شده اند. این مسأله نزد خود چالش اصلی  برای 
موضع سلطه جویانه ارتش ایاالت متحده در منطقه به حساب 
می آید. در عین حال، رویکرد چین به این مناقشات سرزمینی، 
به ویژه جزیره این كشور در دریای جنوبی، دشمنی بسیاری از 
دولت های آسیایی، از جمله دولت غیرمتعهدی چون ویتنام، و 
نیز كشورهایي چون فیلیپین و ژاپن كه ایاالت با آنها معاهدات 
دفاعی دارد را برانگیخته است. بنابراین، این مناقشات پتانسیل 
درگیر شدن ایاالت متحده در رویارویی نظامی با یك دشمن 
بسیار مجهز و با انگیزه را افزایش می دهد. نمایش قدرت و اراده 
نظامي آمری��کا، همچون آزادی نیروی دریایی ایاالت متحده 
ب��رای عملیات های ناوب��ری)FONOPs( در دریای جنوبی 
چین، موجب نشده است كه چین تحركات ستیزه جویانه خود 

در منطقه را كاهش دهد.
دولت های منطقه از جمله در چالش های حقوقی رس��می، 
گام های یکجانبه ای برای ارتقای مواضعش��ان در رویارویی با 

چین برداش��ته اند. در اواخر سال ۲۰۱۵ دیوان دائمی داوری 
بین المللی حکم داد كره صالحیت قضایی الزم برای اس��تماع 
ش��کایت مانیل علیه چین در خصوص دعاوی س��ررزمینی را 
دارد. دول��ت فیلیپی��ن، نیروها و كش��تی های آمریکایی را به 
بازگشت به خلیج سوبیك، كه قباًل محل استقرار یك پایگراه 
بزرگ  نیروی دریایی ایاالت متحده بود، دعوت كرده اس��ت. 
ویتنام رویکردی به مراتب نظامی تر اتخاذ كرده است، چرا كه با 
استفاده از كمك مالی ایاالت متحده، به خرید شش زیردریایی 
كیلو-كرالس دیزلی - برقی از روسیه اقدام كرده و گارد ساحلی 
خود را با اس��تفاده از كشتی های ساخت داخلی خود توسعه 
داده است.  اصالحات عمده قانونگذارانه در ژاپن، به ارتش این 
اجازه را داده اند كه در صورت بروز درگیری مسلحانه به كمك 
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همپیمانانش بش��تابد. عالوه بر این، كشورهاِی مختلف به دنبال 
توافقات منطقه ای جدی تری در دریای جنوبی چین هستند، از 
جمله بیانیه مشترک هندوستان- ژاپن كه كشورها را به »پرهیز 
از اقدامات یکجانبه« در منطقه فرامی خواند، و نیز بیانیه مشترک 

ویتنام- فیلیپین كه روی تبادالت دوجانبه تأكید دارد.
ب��ا این حال، اگر ای��االت متحده تعهدات خ��ود در منطقه را 
افزایش دهد، هم  پیمانان این كش��ور انگیزه چندانی برای تداوم 
سیاس��ت هایی از این دست ندارند. سیاستگذاران ایاالت متحده 
در عوض الزم اس��ت ضمن یافت��ن هم پیمانانی با فرصت كافی 
برای توس��عه سیاس��ت های دفاعی خود، راه های دیگر همکاری 
 نظامی را پیگیری كنند و برای كاهش حضور نظامی آمریکا در 

آسیای شرقی، برنامه ریزی نمایند.

این موضع مبتنی بر خویشتن داری بیشتر، هزینه و خطر كمتری 
نسبت به تالش برای حفظ سلطه نظامی نامحدود ایاالت متحده 

در منطقه دربرخواهد داشت.
خطر درگیری با چین بر س��ر سرزمین هایی در دریای جنوبی 
چین و دریاچه  غربی چین، نباید خیلی دس��ت كم گرفته شود. 
قدرت روبه رشد نظامی چین، هزینه های بالقوه درگیری را برای 
ایاالت متحده به صورت چشمگیری افزایش داده است. هم زمان، 
همان طور كه پکن ب��ه دنبال نمایش قدرت به مخاطبین ناآرام 
محلی اس��ت، اقتصاد رو به رك��ود چین می تواند منجر به اتخاذ 
موضع نظامي تهاجمی تری از سوی این كشور شود. سیاستگذاران 
ایاالت متحده باید با دقت و با رعایت حریم دریای جنوبی چین 
گام بردارند. ایاالت متحده برای پرهیز از رویارویی با چین بر  سر 
سرزمین های مورد مناقشه، نباید روی دعاوی خاصی موضعگیری 
كند، بلکه در عوض باید روی اهمیت شفافیت خالق و دوستانه 

مناقشات تمركز داشته باشد.
ممکن است سیاس��تگذاران ایاالت متحده بر دولت هایی مثل 
ویتنام و فیلیپین در جهت ارتقای توانمندی های دفاعی ش��ان و 
نیز ترغیب همکاری منطقه ای یا مللی مثل ژاپن و هندوس��تان 
كمك های محدودی كنند. با این حال، نباید چنین تصور شود كه 
واشنگتن از دعاوی این دولت ها برای سرزمین های مورد مناقشه 
دفاع می كند. سیاس��تگذاران همچنین باید به تعدیل دوره های 
 )FONOPs(  مرب��وط به آزادی نیروی دریای��ی برای عملیات
بپردازن��د. این نمایش��ات اراده نظام��ی در دریای جنوبی چین، 
موجب بروز واكنش شدید می شود  و باید به ندرت مورد استفاده 
قرار گیرند. عملیات های دریایی زمان بندی ش��ده معمول نباید 
اجرا شوند؛ این رفتارها همچون دیگر رویکردهای نظامی، انگیزه 

همپیمانان ما در تالش برای دفاع از خود را كم می كنند.
همچنین طیفی از عوامل غیرنظامی تنش زا نیز در روابط ایاالت 
متحده- چین وجود دارد. مهم ترین آنها فشار چین براي ایجاد 
نهادهایي اس��ت كه رقیب نهادهایي اس��ت كه رقیب نهادهاي 
آمریکایي به حس��اب مي آیند، مانند س��رمایه گذاری زیربنایی 
آس��یا )AIIB(. پنج��اه و هفت كش��ور به عضوی��ت این بانك 
درآمده اند كه اغلب به صورت یك گزینه جایگزین یا چالش��ی 
برای سیستم بِرتون وودز دیده می شوند. در میان اعضای بانك 
مزبور هم پیمانان ایاالت متحده هم هستند مثل بریتانیا، آلمان، 
اس��ترالیا و كره جنوبی، ضمن اینکه بیش از ۱۰۰میلیارد دالر 
در غالب تعهدات س��رمایه ای برای تأمین مالی فعالیت هاي این 
بانك فراهم شده است. این مؤسسات می توانند به بهای از دست 
رفتن نظم بین المللی پساجنگ آمریکا-محور، نقش جهانی پکن 

را چند  برابر كنند.
اما حل كردن چالش های ایجاد ش��ده از س��وی چین مستلزم 
تغییر ذهنیت ها است. سیاستگذاران باید به خاطر داشته باشند 
كه چنین رقابت سازمانی بازی جمع صفر یا رقابتی صررف نیست. 
دلیلی برای عدم همزیس��تی بانك سرمایه گذاری زیربنایی آسیا 
با مؤسسات برتون وودز وجود ندارد. اگرچه ایاالت متحده نیازی 
برای پیوس��تن به هر س��ازمان مالی بین المللی ندارد، اما همراه 
ش��دن با مؤسسات مشابه، بیش از  بایکوت كردن آنها براي این 
كش��ور منافع دربر خواهد داش��ت. در واقع، جین لیکون رئیس 
بانك سرمایه گذاری زیربنایی آسیا زیركانه نقش بالقوهای برای 
ای��االت متحده در زمینه ش��فافیت تعریف كرده و از این طریق 

كمك كرده تا استانداردهای باالی بانك را حفظ كند.



مس��ائل س��ایبری نیز به عنوان موضوع 
مهمی در درگی��ری میان ایاالت متحده و 
چین كم��اكان ادامه دارد. چینی ها با نفوذ 
آشکار در دولت و شبکه های بازرگانی ایاالت 
متحده، مشغول جاسوسی سایبری، به ویژه 
در  ارتب��اط با دزدی مالکیت فکری بوده اند 
كه چالشی عمده در روابط ایاالت متحده-

چین به حس��اب می آید.  اگرچه بس��یاری 
از دولت ه��ا درگیر جاسوس��ی برای اهداف 
نظامی یا سیاس��ی هستند، ایاالت متحده 
دزدی مالکی��ت فکری از س��وی چینی ها 
برای پیشرفت تجاری خود را غیرقابل قبول 
می داند. علی رغم اینکه در نیمه دوم س��ال 
۲۰۱۵ پیشرفت هایی در برخورد با این مسأله 
حاصل شد - از جمله توافق ایاالت متحده 
و چین  برای خ��ودداری از دزدی مالکیت 
فکری- لیکن تردید زیادی در خصوص نیات 
چین و تمایل آنها برای محدود كردن چنین 

فعالیت هایی وجود دارد.
مدیریت مشکالت دیپلماتیکی كه ریشه 
در فعالیت ه��ای س��ایبری  چین��ی دارند، 
چالش دشواری است؛ واشنگتن و پکن در 
خصوص اینکه چه چیزی در فضای سایبری 
قابل قبول هس��ت، نظریات كامالً متفاوتي 
دارند و فرصت چندانی برای همکاری وجود 
ن��دارد. به هر ح��ال باید این تهدید مدنظر 
ق��رار گی��رد. در اختیار داش��تن اطالعات 
حس��اس به مراتب آس��ان تر از به كارگیری 
ای��ن اطالع��ات در اقتصاد یا ام��ور نظامی 
اس��ت و درحالي است كه تهدید به حمله 
سایبري وس��یع یا مخرب به زیرساخت ها، 
 ب��ه ویژه با توج��ه به س��رمایه گذاری های 
قابل توجه نظامی در حوزه دفاع س��ایبری، 
منتفی اس��ت. در خصوص سایر حوزه های 
درگیری، فعالیت ه��ای چینی ها در فضای 
سایبری تهدیدی برای منافع ایاالت متحده 
هستند. با این حال سیاستگذاران الزم است 
هنگام برنامه ریزی برای پاسخ به این تهدیدات، 
از واكنش اضافی نسبت به آنها پرهیز نمایند.

چالش برانگیزترین مس��أله در آسیا برای 
سیاس��تگذاران ایاالت متحده در سال های 
آتی، ش��بکه درهم تنیده متحدین آمریکا 
است؛ ش��بکه ای كه به  ش��کل روزافزونی 
تغییر ش��کل می دهد. با وجود این، حضور 
آمری��کا هم��واره بس��یاری از متحدین را 
ترغیب كرده از این كشور امتیازهای رایگان 
بگیرند، به این صورت كه كمتر از آنچه باید 
برای دفاع خود هزینه كرده و برای جبران 
آن، روی هزینه ه��ای نظامی ایاالت متحده 
حساب كنند. این مس��أله نه تنها در مورد 
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كره جنوبی، بلکه در كش��ورهایی ماننرد ژاپن 
و تای��وان هم صدق می كند. این دولت ها - با 
اقتصادهای بزرگ و مدرنش��ان- می توانند و 
باید بخش اعظم مس��ئولیت حل چالش های 
منطقه ای در سال های آتی را بر عهده بگیرند.

ژاپ��ن همزمان بزرگتری��ن ذینفع تعهدات 
امنیتی ایاالت متحده و توانمندترین كش��ور 
برای دفاع از خود بدون كمك آمریکا اس��ت. 
این كش��ور نه تنها برخی از بهترین تجهیزات 
ایاالت متحده را ب��رای نیروهای دفاعی خود 
)JSDF( خری��داری كرده اس��ت )از جمله 
هواپیمای جنگنده F3۵، سیستم سالح دریایی 
ایجیس، هواپیماهای بدون سرنشین جاسوسی 
گلوبال ه��اوک(، بلکه صنای��ع دفاعی آن نیز 
پیشرفته ترین تجهیزات را تولید می كنند. این 
در حالی اس��ت كه هنوز هم مالیات دهندگان 
آمریکایی بیشترین سهم را از هزینه های حفظ  
امنیت ژاپن پرداخت می كنند و در سال ۲۰۱۵ 
این كشور میزبان بیش از ۵۲ هزار نیروی نظامی 
ایاالت متحده بود كه بزرگترین واحد نظامی 
موقت خارج از ایاالت متحده به حساب می آمد.

توكیو با داش��تن این باور كه ایاالت متحده 
تمایل��ی ندارد به رفتار چین در دریاچه غربی 
چین پاسخ دهد، خود بررای حل و فصل این 
عدم توازن دفاعی دس��ت به كار شده است و 
در حال غلبه بر مخالفان سنتی داخلی خود با 
گسترش حجم و نقش نیروهای دفاعی است. 
همان ط��ور كه یکی از مقامات ژاپنی اش��اره 
می كند  »تا وقتي كه ژاپن نشان نداده به وقتش 
براي جنگیدن در كنار ایاالت متحده آمادگي 
دارد، آمریکایي ها به ژاپن خواهند گفت.... اوكي، 
س��ایورانا )بدرود(«. اجازه نظام قانونگذاری به 
نیروهای دفاعی ژاپن برای كمك به متحدینی 
كه مورد هجوم قرار گرفته اند، افزایش آرام اما 
پیوسته هزینه های دفاعی و توسعه همکاری 
با  دولت های آس��یایی، همگی پیشرفت های 

مثبتی هستند.
سیاس��تگذاران ای��االت متح��ده باید برای 
ترغیب تحول دفاعی ژاپ��ن اقداماتی صورت 
دهند. اصالحات اخیر عمدتاً واكنشی به تهدید 
محسوس چین هستند و رفتاری از این دست 
با الگوی روابط ایاالت متحده و ژاپن همخوانی 
دارد. ژاپنی ها وقتی الزم است، تالش بیشتری 
می كنن��د و وقت��ی بتوانن��د زحمت كمتری 
می كشند.  بهترین راه برای ترغیب اصالحات 
معنادار و تقس��یم بار مسئولیت این است كه 
حضور نظامی ایاالت متحده در ژاپن به آرامی 
كاه��ش یافته و تأكید بیش��تری روی قدرت 
دریایی و هوایی شود و همچنین مسئولیت اولیه 
دفاع از ژاپن، به نیروهای خودشان واگذار شود.

تعهد آمریکا برای دف��اع از تایوان در قانون 
رواب��ط با تایوان س��ال ۱9۷9 تصویب ش��د، 
الیحه ای ك��ه  رئیس جمهور و كنگره را ملزم 
می س��اخت »اقدام مناس��بی« در پاس��خ به 
»هرگونه تهدید امنی��ت یا نظام اجتماعی یا 
اقتصادی مردم تایوان « تعریف كنند، كه البته 
به این شکل، عبارت »اقدام مناسب« مبهم و 
قابل تفسیر است. ماهیت مبهم این قانون نقش 
بازدارندهای برای تهاجم چینی ها ایفا كرده و 
سیاستمداران تایوانی را درگذشته محدود نموده 
است، اما قدرت نظامی رو به رشد چین در حال 
تحلیل بردِن اعتبارِ این تعهد مبهِم واشنگتن 
است. درحالی كه تعهد ایاالت متحده به تایوان 
هن��وز عامل مؤث��ری در تصمیم س��ازی های 
چیني ها  است، حفظ آن فقط هزینۀ بیشتری 

را بر آمریکا تحمیل می كند.
سیاست داخلی تایوان مالحظات خاصی را 
پیش می كش��د. اگرچه سال های اخیر شاهد 
نوعی نزدیکی در  دو س��وی تنگه بوده است، 
س��ال ۲۰۱6 حزب ترقی  خ��واه دموكراتیك، 
كنترل مجلس قانونگذاری و  ریاست جمهوری 
را ب��ه دس��ت آورد. نتایج مزب��ور بیانگر یك 
نَه پرطنی��ن از طرف مردم تای��وان به روابط 
نزدیك تر با سرزمین اصلی چین و تأیید این 
نظر بود كه اكثریت تایوان یها به ویژه جوان ترها، 
هی��چ عالقه ای ب��ه اتحاد مجدد سیاس��ی با 
 سرزمین اصلی در آینده قابل پیش بینی ندارند. 
در نتیجه حتی اگر دولت س��ای اینرگ -ون 
دست به اقدامات تحریك آمیز نزند، این موضع 
برای رهبران چین قابل قبول نیست و تنش های 

برین پکن و  تایپه را افزایش خواهد داد.
متاسفانه، اگرچه دولت جدید قول داده است 
بودجه نظامي جزیره را افزایش داده و صنایع 
دفاع��ي بومي اش را توس��عه دهد، لیکن باید 
توجه داش��ت كه قول های مش��ابهی از سوی 
دولت فعلی وجود دارند كه به انجام نرسیده اند. 
سیاستگذاران ایاالت متحده باید دولت تایوان را 
مجبور به اجرای این اصالحات كنند و این پیام 
را منتقل كنند كه احتمال دخالت نظامی آمریکا 
به نفع تایوان با افزایش توان نظامی چین رو به 
كاهش است. تأكید بر تأثیر فروش تسلیحات 
ایاالت متحده بر توانمندی های نامتوازن، مانند 
موشك های متحرک ضدكشتی، به خصوص در 
توسعه پایدار توانمندی هاِی دفاعِی تایوان مفید 
خواه��د برود. در نهایت، ایاالت متحده باید از 
هم��ۀ تعهدات مس��تقیم و ضمنی خود برای 
استفاده از نیروی نظامی جهت دفاع از تایوان 
دست بکشد، ضمن اینکه البته كاهش نیروهای 
آمریکایی در منطقه باید تدریجی باشد، تا تایوان 
فرصت داشته باشد نیروی نظامی بازدارنده خود 

را آماده كند. در عین حال، ایاالت متحده باید 
ب��رای برقراری صلح و ثبات در طرفین تنگه، 

تالش دیپلماتیك داشته باشد.
ایاالت متحده روابط با سایر ملل درمنطقه را 
نیز تغییر داده است. واشنگتن مدت ها روابط 
اقتصادی و نظامی نزدیك با سنگاپور و استرالیا 
داشته است. استرالیا نیز متقابالً با پیوستن به 
كمپین نافرجام در عراق و  افغانس��تان ادای 
دین كرده است. روابط ایاالت متحده-ویتنام 
از زم��ان برقراری مجدد روابط دیپلماتیك در 
س��ال ۱99۵ تاكنون نزدیك تر ش��ده است و 
همکاری نظامی خصوصاً با تهاجمی تر شدن 

موضع چین، توسعه پیدا كرده است. 
اما همه كش��ورهای منطقه به دنبال روابط 
نظام��ی نزدیك تر با ایاالت متحده نیس��تند. 
روابط ایاالت متحده با  تایلند واپس گرا است. 
واشنگتن كمك نظامی خود را پس از كودتای 
۲۰۱4 محدود كرده است؛ در پی ارتقای روابط 
با چین از س��وی تای جونت��ا روابط دوجانبه، 

محدودتر هم شده است.
به ط��ور كلی، ایاالت متحده باید از تعهدات 
نظامی جدید در آس��یا - اقیانوسیه، خصوصاً 
در ارتباط با  سرزمین های مورد مناقشه ای كه 
اهمیت چندانی برای آمریکایی ها ندارند، پرهیز 
كند. واشنگتن می تواند به این كشورها در بهبود 
توانمندی هاِی دفاعِی خودشان كمك كند، اما 
نباید اجازه دهد روابط محدود، به تضمین هاِی 

رسمی و غیررسمی امنیتی منجر شود.
در س��ال هاِی آت��ی، تعه��دات آمریکا برای 
مقابله با تهدیدات رو به رشد، با مشکل روبرو 
خواه��د ب��ود  و به طرق مختلف یا مانع از آن 
می شود كه متحدین ما توانایی و تمایل برای 
دفاع از خود را بیش��تر كنند، یا  این كار را به 
تأخیر می اندازد. در نتیجه، سیاستگذاران باید 
با كاهش تدریجی حمایت نظامی سطح باالی 
م��ا از دولت های هم پیمان، هم زمان با كمك 
به توس��عه توانمندی هاِی دفاعی ایشان، آنها 
را به تقسیم بار  مسئولیت های دفاعی ترغیب 
كنند. رقابت بین ایاالت متحده و چین بر سر 
قدرت و نفوذ، احتماالً رو یه ای افزایشی است، 
ام��ا این یك بازی جمع صفر یا رقابتی ِصرف 
نیست. آمریکا باید با اتخاذ یك سیاست كاهش  
هزینه ها در منطقه - از جمله تعدیل سیاست 
عملیات های نی��روی دریایی، مش��اركت در 
مؤسسات جدیدالتأسیس چینی و تمركز روی 
رویکردهای دیپلماتیك برای حل مناقش��ات 
سرزمینی در منطقه- به طور موثري روابطش 
با یك چیِن در حال اوج گیری را مدیریت كرده 
و در ایجاد چشم اندازهایی برای صلح در منطقه 

مشاركت كند.



 جنگ تجاری آمريکا و چین
و تأثیر آن بر تحريم ها

مهدی ش�اپوری| عضو هیأت علمی 
پژوهشکده مطالعات راهبردی|

ترامپ معتقد اس��ت كه دیگران سال ها 
از ایاالت متحده آمریکا در زمینه تجارت، 
سوءاستفاده كرده اند و این باید پایان یابد. 
برای نمونه، او در یکی از س��خنرانی های 
خود گفته اس��ت: »ما توس��ط شركت ها 
م��ورد سوءاس��تفاده ق��رار گرفتی��م. ما 
توس��ط ش��ركت های كش��ورهای دیگ��ر 
مورد سوءاس��تفاده قرار گرفتیم. به ویچه 
توس��ط خود كش��ورها از جمله متحدان، 
مورد سوءاستفاده قرار گرفتیم. هیچ ملتی 
تاكن��ون به این ش��کل در زمینه تجارت 
موردسوءاستفاده قرار نگرفته است. چون 
هیچ كس��ی متوجه نبود. آنها شغل های ما 
را دزدیدند و ث��روت ما را غارت كردند.« 
مخاطب این سخنان دونالد ترامپ، طیفی 
از كشورها از جمله متحدان نزدیك آمریکا 
مانن��د اروپایی ها هس��تندكه تاكنون وی 
تالش كرده اس��ت بر آنها فش��ار بیاورد تا 
امتیازات��ی را در حوزه تج��ارت به ایاالت 
متحده اعطا كنند، اما دولت فعلی آمریکا 
در این زمینه بیش��تر وارد چالش با چین 

شده است.
در استراتژی امنیت ملی ۲۰۱۷ آمریکا 
كه از س��وی دولت ترامپ منتشر شده، 
آمده است: »آمریکا در ۷۰ سال گذشته 
نقش اساسی در ترویج بازار آزاد و تجارت 
آزاد داش��ته و ب��ا هم��کاری متحدان و 
ش��ركای خود، گروهی از نهادهای مالی 
و مجام��ع اقتص��ادی بین الملل��ی برای 

باثبات س��ازی اقتصاد جهان��ی و از بین 
بردن نقاط اصطکاكی ایجاد كرده است 
كه به وقوع دو جنگ جهانی كمك كرد. 
هر چند این سیس��تم اقتصادی لیبرال 
هنوز هم در راستای منافع آمریکاست، 
اما برخی از كش��ورها از آن برای تقویت 
ق��درت خویش و تضعی��ف آمریکا بهره 
برده اند، درحالی كه نه به لحاظ اقتصادی 
و نه از نظر سیاس��ی لیبرال نش��ده اند«. 
مخاط��ب اصل��ی این بیان��ات، چینی ها 
آنها  آمریکایی ه��ا معتقدن��د  هس��تند. 
انتظ��اری كه از ورود چی��ن به نهادها و 
ترتیبات اقتصادی جهانی مانند سازمان 
تجارت جهانی داش��تند، برآورده نشده 
اس��ت و چینی ها ب��دون پرداخت هیچ 
هزینه ای یا انجام تغییری در سیاست های 
داخل��ی و خارج��ی خوی��ش، از مزایای 
تجارت آزاد استفاده و حتی سوءاستفاده 

كرده و بر قدرت خویش افزوده اند.
درحالی ك��ه  و  ش��رایطی  چنی��ن  در 
اس��تراتژی امنی��ت مل��ی ۲۰۰۱ آمریکا 
ب��ر هموار كردن مس��یر الح��اق چین به 
س��ازمان تجارت جهانی تأكی��د و عنوان 
كرده كه »رواب��ط تجاری مهم ما از ورود 
چی��ن ب��ه س��ازمان تج��ارت جهانی كه 
فرصت های��ی برای صادرات بیش��تر و در 
نتیجه ش��غل های بیشتر برای كشاورزان، 
كارگ��ران و ش��ركت های آمریکایی ایجاد 
می كن��د، نفع خواه��د ب��رد.« ترامپ در 
سخنرانی سال جای خود در سازمان ملل 
به طور مستقیم از كمك به ورود چین به 

سازمان تجارت جهانی انتقاد كرد و گفت: 
»ایاالت متحده آمریکا بیش از سه میلیون 
از مش��اغل تولیدی، نزدیك به یك چهارم 
همه مش��اغل فوالدی و 6۰ هزار كارخانه 
را بعد از پیوستن چین به سازمان تجارت 
جهانی از دس��ت داد. ما در طول دو دهه 
گذشته، ۱3 تریلیون دالر كسری تجاری 
داش��ته ایم.« ترامپ گفت��ه كه »آن روزها 
به سر آمده اس��ت. ما بیش از این چنین 
سوءاس��تفاده ای را تحمل نخواهیم كرد. 
اج��ازه نخواهی��م داد كارگران مان قربانی 
ش��وند، ش��ركت های مان فریب بخورند و 

ثروت مان به یغما برده شود.«
به هر حال، دولت آمریکا بر این باور است 
كه چینی ها با اقداماتی مانند دس��تکاری 
برابری ن��رخ از خود، دامپینگ، س��رقت 
مالکیت فک��ری، انتق��ال تکنولوژی های 
آمریکای��ی به ش��یوه های مختلف و فرار 
از قوانی��ن كنت��رل صادرات��ی آمری��کا، 
وضعیت تج��اری نابرابر و غیرمنصفانه ای 
ایج��اد كرده اندكه به ط��ور كامل به ضرر 
آمریکاس��ت. ترام��پ معتقد اس��ت این 
ش��رایط یا باید با مذاكره یا با تنبیه طرف 
مقاب��ل تغیی��ر پیدا كند. بر این اس��اس، 
مذكراتی میان آمریکایی ها وچینی ها انجام 
 گرف��ت، اما نتیجه دلخواه دولت آمریکا را 
دربر نداشته است. بنابراین، دولت ترامپ 
با وضع تعرفه بر مقادیر زیادی از كاالهای 
چین��ی، جن��گ تج��اری ب��ا چینی ها را 
كلیدزده ك��ه با اقدام��ات متقابل چین، 

تنش ها تشدید شده است.
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 جنگ تجاری آمريکا وچین
ابعاد و پیامدها

ترامپ در ابتدای س��ال جاری میالدی 
دستور اعمال 3۰ درصد تعربه بر پنل های 
خورش��یدی خارجی و ۲۰ درصد تعرفه 
بر ماش��ین های لباسش��ویی صادر كرد. 
هر چن��د این تعرفه ها تنها متوجه چین 
نبود، اما ب��ه دلیل اینکه پکن بزرگترین 
تولیدكنن��ده صفحه های خورش��یدی و 
صادركننده 4۲۵ میلیون دالر ماش��ین 
لباسش��ویی به آمریکا در س��ال ۲۰۱6 
بوده اس��ت، بیش��ترین تأثی��ر این اقدام 
توجه صادرات این كشور در این زمینه ها 
ش��د. چین به ای��ن اق��دام آمریکا فقط 
اعتراض كرد. حدود دو ماه بعد، ترامپ از 
نمایندگی تجاری ایاالت متحده خواست 
اعمال تعرفه ب��ر ۵۰ تا 6۰ میلیارد دالر 
از كارهای چینی را بررس��ی كند. چین 
تهدید به تالفی كرد. دو طرف آماده اقدام 
علیه یکدیگر ش��دند، اما با س��فر معاون 
نخست وزیری چین بهآمریکا در ماه می 
)۱۵ تا ۱9 این ماه( خبری منتش��ر شد 
مبنی بر اینکه مقامات چینی با »كاهش 
اساسی« كس��ری تجاری میان آمریکا و 
چین از طریق افزایش درخور توجه خرید 
كاالهای آمریکایی موافقت كرده اند و وزیر 
خزانه داری آمریکا نیز اعالم كرد كه جنگ 

تجاری را به طور موقت تعلیق می كند.
با این حال، كاخ سفید روز ۲9 می اعالم 
ك��رد كه ۲۵ درصد تعرفه بر ۵۰ میلیارد 
دالر از كااله��ای چینی ب��ا »تکنولوژی 

پیش��رفته صنعتی« اعمال می كند. چین 
تهدید كرد در صورت اعمال این تعرفه ها، 
مذاكرات تجاری با آمریکا را قطع می كند. 
با وجود این، آمریکا باالخره در ماه ژوئیه 
اعم��ال ۲۵ درصد تعرف��ه بر ۵۰ میلیارد 
دالر از كااله��ای چین��ی را اعالم كرد. با 
اجرای تعرفه ۲۵ درصدی بر 34 میلیارد 
دالر از ای��ن ۵۰ میلی��ارد دالر، چین نیز 
تالفی كرد. در پاسخ به اقدام چین، دولت 
آمریکا اقدام به وضع ۲۰ درصد تعرفه بر 
۲۰۰ میلیارد دالر كاالی چینی كرد. روز 
بعد از آن، چین نیز با وضع تعرفه بر 6۰ 
میلی��ارد دالر كاالی آمریکایی، به اقدام 
آمریکا پاس��خ داد. آمریکا در ماه اوت بر 
۱6 میلیارد دالر دیگر از كاالهای چینی 
)كه پیش تر مشخص كرده بود( تعرفه ۲۵ 
درصدی وضع كرد و چین نیز دقیقا مقابله 
به مثل كرد. در تاریخ ۱۷ سپتامبر، آمریکا 
اعالم كرد ضمن اینکه تعرفه ۱۰ درصدی 
بر ۲۰۰ میلیارد دالر كاالی چینی در ۲4 
سپتامبر اجرایی می شود، این میزان تعرفه 
تا پایان سال به ۲۵ درصد خواهد رسید. 
عالوه بر این، آمریکایی ها تهدید كرده اند 
ك��ه در صورت تالفی از س��وی پکن، بر 
۲6۷ میلی��ارد دالر كاالی وارداتی دیگر 
از چی��ن نیز تعرفه وض��ع خواهند كرد. 
اس��تدالل مقامات آمریکایی این اس��ت 
ك��ه در این جنگ تجاری چیزی برای از 
دست دادن ندارند، چون به تعبیر دونالد 
ترامپ و پتر ناوارو )مدیر شورای تجارت 
ملی آمریکا( »آمریکا خیلی س��ال پیش، 

این جنگ را باخته است«. پتر ناوارو این 
تعرفه ه��ا را »ابزارهای كامال دفاعی« در 
برابر كس��انی خوانده است كه تریلیون ها 
دالر در تج��ارت نابرابر با آمریکا كس��ب 
ك��رده و می توانند با آن آمریکا را بخرند. 
درباره نتیجه جنگ تجاری میان آمریکا و 
چین، برخی كارشناسان معتقدند محاسبه 
دولت ترامپ درست است و چون صادرات 
چین به آمریکا چند برابر صادرات آمریکا 
به چین اس��ت، آمریکا بازنده این جنگ 
تجاری نخواهد ب��ود. برخی دیگر بر این 
باورند كه اقدام آمریکا در وضع تعرفه بر 
واردات از چین، نمی تواند پیامد چندانی 
برای اقتصاد این كشور داشته باشد، چون 
چین دیگر تولیدكننده ای مبتدی نیست و 
گستره تجارت آن بسیار بزرگ و جهانی 
اس��ت، ضمن اینکه وضع ای��ن تعرفه ها 
كمك چندانی به كاهش كسری تجاری 

آمریکا نخواهد كرد.
ع��ده ای نی��ز معتقدند ك��ه این جنگ 
تجاری به همان میزان كه به چین ضربه 
می زند، برای آمریکا نیز مضر است، چون 
مصرف كنن��دگان آمریکایی فش��ار وارد 
می كند و همچنین بسیاری را نیز ممکن 
است بیکار كند )كسانی كه در كار واردات 
و ف��روش كاال از چین هس��تند(. با این 
حال، به نظر می رسد دولت ترامپ به دو 
دلیل اقدامات خود در جنگ تجاری علیه 
چین را ادامه خواهد داد: یکی، مربوط به 
سیاس��ت داخلی آمریکا و تالش ترامپ 

برای حفظ پایگاه رای خود است. 
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ب��ه ه��ر ح��ال، طی��ف بزرگ��ی از 
رای دهندگان به ترامپ، با چین اقداماتی 
موافق هستند و فکر می كنند وضع تعرفه 
بر كااله��ای وارداتی یک��ی از راه های 
حفاظت از منافع آمریکا و ش��هروندان 
این كشور است. بنابراین، جای تعجب 
ن��دارد اگر در س��ال های پی��ش رو تا 
 انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا،

كاخ س��فید به اقدامات اینچنینی ادامه 
بدهد؛ دلی��ل دوم، فرات��ر از بحث های 
سیاس��ت داخلی آمریکا و نمایش های 
دونالد ترامپ اس��ت. آمریکا چند سالی 
است كه به طور جدی بر چین متمركز 
شده و برای مهار آن برنامه ریزی می كند. 
ای��ن كار از زم��ان دول��ت اوباما و طرح 
استراتژی »چرخش به شرق« شروع شده 
و در دولت ترامپ نیز تشدید شده است.
بر این اس��اس، آمریکا تالش می كند 
مانع تس��لط چین در ش��رق آس��یا یا 
فراتر از ان، نظام بین الملل ش��ود. این 
رویک��رد در چارچ��وب نظریه »انتقال 
قدرت« تحلیل ش��دنی س��ت. در این 
نظری��ه كه بحث آن درب��اره چگونگی 
انتق��ال هژمونی از بازیگ��ری به بازیگر 
دیگر در نظام بین الملل اس��ت، قدرت 
مس��لط تالش می كند قدرت در حال 
ظهور را مهار كن��د، حتی اگر این كار 
با جنگ امکان پذیر باش��د. چین طی 
چهار دهه گذشته رشد سریعی داشته 
و تولید ناخالص داخلی خود را از ۱9۰ 
میلیارد دالر در س��ال ۱98۰ به بیش 
از ۱۲ تریلی��ون دالر در س��ال ۲۰۱۷ 
رس��انده است. بر اساس قاعده طبیعی 
در مناسبات دولت – ملت ها، به موازات 
افزایش قدرت نس��بی چی��ن، نقش و 
تمایالت سیاس��ی و امنیت این كشور 
نیز متحول شده است و این كشور برای 
تضمین و ارتقای منافع خود، خواهان 
ایفای نقش جدیدی در مناسبات منطقه 
و حتی نظام بین الملل است. این در دوره 

شی جی پینگ تقویت نیز شده است.
در استراتژی امنیت ملی آمریکا گفته 
شد كه چین درصدد است تا دستاوردهای 

مدل اقتصادی دولت محور خود را گسترش 
ده��د و نظم منطقه ای را به نفع خویش 
تغییر دهد. در این س��ند اعتراف ش��ده 
 كه رویکرد دهه های ذشته آمریکا مبنی 
بر اینکه حمایت از پیشرفت چین و ادغام 
آن در نظم بین المللی بعد از جنگ باعث 
 لیبرال شده آن می شود، كارساز نبوده و 
برخالف انتظارات آمریکایی ها، پکن قدرت 
خود را به ضرر حاكمیت دیگران افزایش 
داده، بر ویژگی های اقتدارگرایانه سیستم 
سیاسی خود افزوده، زرادخانه هسته ای 
خ��ود را تقویت و متنوع كرده و بر توان 
نظام��ی خویش اف��زوده و آن را به رتبه 
دوم جهان بعد از آمریکا رس��انده است. 
در اس��تراتژی دفاع ملی ۲۰۱8 آمریکا 
نیز آمده است كه چین از مدرنیزاسیون 
نظامی، افزایش نف��وذ و اقتصاد غارتگر 
خود برای اجبار كشورهای همسایه در 
راستای نظم بخشی مجدد به منطقه هند 
– اقیانوس آرام در راس��تای منافع خود 
استفاده می كند. همچنین، عنوان شده 
است كه چین به تعقیب مدرنیزاسیون 
نظام��ی خویش ب��رای ایج��اد هژمونی 
منطقه ای در منطقه هند – اقیانوس آرام 
در كوتاه مدت و جایگزینی با آمریکا برای 
دستیابی به تسلط جهانی در آینده ادامه 

خواهد داد.
عالوه بر این، در سند »بازبینی وضعیت 
هس��ته ای« آمریکا كه در فوریه ۲۰۱8 
منتشر ش��ده نیز گفته شده است كه 
چین در حال مدرن س��ازی و گسترش 
نیروهای هس��ته ای خود است و در پی 
توانمندی های هس��ته ای كامال جدید 
اس��ت كه برای دس��تیابی ب��ه اهداف 
 امنیت ملی خاصی طراحی ش��ده اند. 
این در حالی است كه این كشور همزمان 
در حال مدرن س��ازی ق��درت نظامی 
متعارف خود و به چالش كشیدن برتری 
نظامی سنتی آمریکا در غرب اقیانوس 
آرام است.با توجه به چنین تصوری درباره 
خیزش چین و تهدید ناشی از آن، آمریکا 
به عنوان قدرت مسلط در نظام بین الملل 
در پی به چالش كشیدن چین به عنوان 

قدرتی در حال ظهور و تنها قدرتی است 
كه در آینده ظرفیت جایگزینی با جایگاه 
آمری��کا در نظام بین المل��ل را دارد. این 
در حالی اس��ت كه چین تالش می كند 
در ش��رایط كنونی در مقابل آمریکا قرار 
نگیرد و بر رشد مسالمت آمیز خود تأكید 
دارد. چین نمی خواهد با روی آوردن به 
اقدامات تقابلی با آمریکا، هزینه های رشد 
خود را افزایش دهد ولی مسأله این است 
كه آمریکا می خواهد چنین هزینه ای را 
به چین تحمیل كند، چون سیاستمداران 
این كش��ور معتقدند كه چینی ها ضمن 
بهره برداری از منافع نظم بین المللی شکل 
گرفته بعد از جنگ جهانی دوم، همزمان 
در ح��ال برانداختن این نظم »از درون« 
هستند. در چنین شرایطی، چین حاضر 
است امتیازاتی به آمریکا بدهد تا تنش ها 
در روابط دو كشور كاهش یابد، همان گونه 
كه رئیس جمهور این كشور در ماه آوریل 
تمایل كشورش به افزایش واردات، كمتر 
كردن محدودیت های مالکیت خارجی در 
حوزه تولید و گسترش حفاظت از مالکیت 
معنوی را اعالم كرد و از سوی ترامپ نیز 

تشویق شد.
با این حال، به نظر می رسد آمریکایی ها 
امتیازات بزرگی می خواهند و قانع كردن 
آنها برای چین دشوار شده است. بر این 
اساس و با توجه به ناپایداری و بی ثباتی 
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ش��خصیتی ترامپ، به نظر می رس��د 
چینی ها درباره امکان رسیدن به توافق 
درب��اره حوزه های اختالف��ی با آمریکا 
چشم انداز روشنی پیش رو نمی بینند 
و ش��اید منتظر تعدی��ل مواضع دولت 
ترامپ یا امیدوار به پایان یافتن ریاست 
جمهوری ترامپ و ورود فرد دیگری به 

كاخ سفید هستند.

 تأثیر جنگ تجاری آمريکا و چین
بر تحريم های ايران

روش ترام��پ در برخورد با اختالفات 
میان آمریکا و دیگ��ران و نیز دیدگاه و 
رفتار او در مس��ائل سیاس��ت خارجی، 
باعث درگیر شدن آمریکا در چند جبهه 
با بازیگ��ران مختلف اعم از دوس��تان، 
رقبا و دش��منان آمریکا شده است. این 
مسأله شکاف های زیادی در سطح نظام 
بین الملل ایجاد كرده است و امکان تمركز 
فش��ارهای آمریکا بر جمهوری اسالمی 
ایران را كاهش می دهد. همچنین، مانع 
اجماع بین المللی علیه جمهوری اسالمی 

ایران می شود.
در خص��وص تأثی��ر جن��گ تجاری 
آمری��کا و چی��ن به ط��ور خ��اص بر 
تحریم های ایران باید گفت كه هر چند 
در مجموع این جنگ ممکن است اثر 
این تحریم ها را تا حدودی كمرنگ تر 

كند، اما این تابع شرایط و متغیرهای 
مختلفی خواهد بود. چین اولین شریك 
تجاری ایران و بزرگترین خریدار نفت 
ایران اس��ت. قبل از برجام به ویژه در 
دوران فش��ارهای تحریمی علیه ایران 
نیز چین بزرگترین واردكننده نفت از 
ایران بود و بخش زیادی از نفت ایران 
را خریداری می كرد و نقش مهمی در 
كمرنگ تر كردن فشارها و تحریم های 
اقتص��ادی علی��ه ایران ایف��ا می كرد. 
البته این كش��ور در آن دوران رویکرد 
دوگان��ه ای در خصوص ایران در پیش 
گرفته بود، از یك س��و ب��ا تحریم های 
ش��ورای امنیت علیه ایران همسو بود 
و از سوی دیگر، به عنوان شریك اول 
تج��اری ایران در عم��ل به جمهوری 
اسالمی كمك می كرد اثرات تحریم ها 
را تعدیل كند. با ش��کل گیری برجام، 
قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران 
لغو و محدودیت های پیش روی روابط 
چین و ایران برداشته شد. خروج آمریکا 
از برجام نیز نتوانست این قطعنامه ها 
را احیا كند چون ایران و پنج كش��ور 
دیگ��ر طرف برجام از این توافق خارج 
نشدند. در چنین شرایطی، این بحث 
مطرح است كه آیا تحریم های یکجانبه 
آمریکا ممکن است چین را به كاهش 

تجارت با ایران وادارد.
سابقه تحریم های غرب علیه روسیه 
نشان می دهد چینی ها با اینکه مخالف 
تحریم ها علیه روس��یه بوده اند ولی در 
زمینه هایی مجبور شده اند از همکاری با 
روسیه به ویژه در حوزه بانکی خودداری 
كنند یا اینک��ه اختالالتی در روابط دو 
طرف ایجاد شده است، هر چند مقامات 
سیاس��ی مواضع متفاوتی داشته اند. به 
هر حال، منطق س��ود و زیان بر رفتار 
بازیگران اقتصادی غالب است. در چنین 
شرایطی، نمی توان انتظار داشت روابط 
تجاری ایران و چین از تحریم های آمریکا 
آسیبی نبیند. با این حال، به نظر می رسد 
در ای��ن مرحله نیز چین نقش اصلی را 
در میزان اثرگذاری تحریم ها علیه ایران 

ایفا خواهد كرد. چینی ها همواره اعالم 
كرده اند ك��ه به برجام پایبند و متعهد 
بوده اند. در حال حاضر كه فروش نفت 
ایران كاهش محسوسی یافته است نیز 
چین با خرید حدود 6۰۰ هزار بش��که 
نف��ت از ایرن )در ماه س��پتامبر( نقش 
مهم��ی در تجارت با ایران ایفا می كند. 
با اینکه پیش بینی می شود چین خرید 
نفت از ایران را تا حدودی كم كند، اما 
احتمال بسیار كمی وجود دارد كه آن 

را به طور اساسی كاهش دهد.
چی��ن در چارچوب جنگ تجاری با 
آمری��کا، خرید نفت و گاز از آمریکا را 
متوقف كرده اس��ت و بنابراین، بعید 
اس��ت بتواند یا تمایل داشته باشد كه 
جایگزینی برای نف��ت ایران بیابد. بر 
این اساس، می توان انتظار داشت كه 
ب��ه خرید نفت از ایران ادامه دهد و در 
زمینه های دیگ��ر نیز كمابیش روابط 
تجاری خود را با جمهوری اس��المی 
ایران تداوم بخشد. اینکه ایران در برجام 
بماند یا خیر، بدون شك نقش مهمی 
در ای��ن خصوص ایفا خواهد كرد. اگر 
ایران از برجام خارج شود، قطعنامه های 
تحریمی شورای امنیت برمی گردند و 
چین نیز به عنوان عضو دائم این شورا، 
در اجرای آنها تردید نخواهد كرد، هر 
چند همچنان با ایران همکای اقتصادی 
و تجاری ولو كمتری خواهد داش��ت. 
همچنین، رویکرد اروپایی ها و روسیه 
به برجام و اینکه آنها به ویژه اروپایی ها 
چه اقداماتی ب��رای برآوردن تعهدات 
خود در ای��ن توافق انجام خواهندداد 
نیز بس��یار مهم اس��ت. اگر ایران در 
برجام بماند و اروپایی ها و روس��یه نیز 
از نظر سیاسی و از لحاظ اقتصادی در 
راستای بهره مندی ایران از مزایای این 
توافق جدیت داش��ته باشند، به یقین 
چین تمایل بیشتری به دفاع از برجام و 
همکاری با ایران نشان خواهد داد، چون 
عالوه بر منفعت تجارت با ایران، تضعیف 
یکجانبه گرایی آمریکا در راستای اهداف 

و منافع جهانی پکن است.
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