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تركیب هیات رئیسه فعلی اتاق ایران كه از سوی 
هزاران عضو این نهاد برگزیده ش��ده اند گونه ای 
اس��ت كه برآیند و خروجی تصمیم س��ازی ها و 
تصمیم گیری های آنها نس��بت ب��ه نهاد دولت 
مداراجویانه است. بارها و بارها از اعضای پرشمار 
هی��ات نمایندگان با گرایش ه��ا و فعالیت های 
گوناگون و از اس��تان های متفاوت و تشکل های 
مختلف شنیده ام كه این مداراجویی اعضای هیات 
رئیسه نسبت به دولت را زیر تیغ نقد برده اند. با 
ای��ن همه، رفتار و گفتار این گ��روه اما با فراز و 
فرودهای ناش��ناس همراه نبوده است و روندی 
منسجم و بر پایه تعامل و همکاری قرار دارد. در 
هفته های تازه س��پری شده اما به نظر می رسد 
رفتار برخی افراد و سازمان ها و نهادهای دولت 
كار را برای ادامه این راهبرد و سخت و سخت تر 
كرده است. رئیس اتاق ایران در هفته های اخیر با 
احترام و مراعات شئون دیپلماتیک و با سعه صدر 

و بردباری از دولت انتقاد كرده است.
حرف رئیس اتاق ای��ران در مواجهه با دولت 
دوازدهم این است كه اگر ادعا می كنید با بخش 
خصوصی تعامل مثبت دارید و می خواهید این 
بخش در برابر دولت نیرومند شود باید الزام های 
آن را نیز بپذیری��د. مهم ترین الزام برای دولت 
این اس��ت كه مفاد قانون بهبود مستمر فضای 
كس��ب و كار رعایت ش��ود و به الزام های قانون 
برنامه توسعه ششم درباره شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی پای بند باشد. در قانون 
بهبود مستمر فضای كسب و كار با صراحت بیان 
شده اس��ت كه دولت قبل از اتخاذ هر تصمیم 
مرتبط با بخش خصوصی باید با تش��کل های 
مرتبط با آن موضوع مشورت كند. حاال باید از 
دولت دوازدهم پرس��ید كه چرا درباره تحوالت 
مربوط به سیاس��ت های ارزی بخش خصوصی 
را نایده گرفته و در پس و پش��ت و پنهان و در 
شرایط بسته تصمیم به اتخاذ سیاست سركوب 
ارزی گرفته ش��د. به نظر می رسد و الزام قانون 
نیز این است كه دولت محترم پیش از اتخاذ این 
تصمیم باید با بخش خصوصی مشورت می كرد. 
این یک ذهنیت نادرس��ت اس��ت كه بخش 
خصوصی ایران توانایی كارشناس��ی تخصصی 
درباره چنین مسائلی ندارد و نباید در این امور 

دخالت داده شود. مي توان از مدیران اصلی دولت 
پرسید كه آیا یک گروه از صادركنندگان اصیل، 
قدیمی و پایدار كه از نزدیک دست شان در آتش 
این كار پردردسر است تجربه و تخصص بیشتری 
دارد یا یک مدیر میانی كه به دالیل گوناگون در 
یک سازمان مدیر شده است و هرگز یک پسته یا 
یک كیلو كشمش و یا یک فرش ۲۰ سانتی متری 
صادر نکرده اس��ت؟ عقل و منطق می گوید كه 
یک گروه از صادركنندگان به لحاظ تخصص و 
تجربه حتما برتر از مدیران میانی در امر صادرات 
هستند. این مفهوم درباره واردكنندگان، درباره 
تولید، درباره تجارت داخلی نیز مصداق دارد. این 
نگاه تاریخی نادرست كه بخش خصوصی نباید و 
نمي تواند در تصمیم های مهم دخالت كند یادگار 
سال های پس از جنگ سرد در جهان و در ایران 
است و اصوال مبنای محکمی به لحاظ تئوریک و 

به لحاظ اجرایی ندارد. 
شاید اما برخی مدیران حتی در باالترین سطح 
اجرایی می اندیش��ند كه درجه دوست داشتن 
ایران و عش��ق به میهن ن��زد فعاالن اقتصادی 
كمتر از درجه وطن دوستی مدیران دولتی است 
و بنابراین نباید آنها را در امور مهم مش��اركت 
داد. این دیدگاه غلط برخاس��ته از ذهنیت های 
ضدس��رمایه داری در ای��ران جاافت��اده و انگار 
پایان ناپذیر اس��ت كه بخش خصوصی فقط به 
جیب خود فکر می كند و كاری به منافع مردم و 
میهن ندارد. این دیدگاه غیراثبات شده ساخته 
شده ذهنیت های نابارور شده تاریخ انگار هنوز 
كاربرد دارد و روزی كه قرار اس��ت دولت درباره 
موضوع بسیار بااهمیت سیاست های ارزی تصمیم 
بگیرد جای بخش خصوصی خالی است. باید از 
طرفداران این دیدگاه پرس��ید كه این نظریه بر 
پایه كدام پژوهش اثبات ش��ده است؟ بنابراین 
منظر اس��ت كه رفتار دولت با بخش خصوصی 
رفتاری از سر تعصب و از باال است كه البته هیچ 

جایگاهی ندارد. 
رئیس اتاق ایران با ارزیابی دقیق و كارشناسانه 
از دوگانگی حرف و عمل دولت است كه دردیدار 
با وزیر جدید اقتص��اد تاكید می كند دولت در 
ح��رف از بخ��ش خصوصی تعری��ف و تمجید 
می كند و می گوید قصد هم��کاری دارد اما در 
عمل به این نیت و حرف عمل نمی كند و اراده 
الزم و كافی برای پوش��اندن لباس عمل ندارد. 
آیا این خواس��ته بخش خصوصی كه می گوید 
برخی وزیران شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی در سال های اخیر هرگز به این شورا 
نیامده اند خالف قانون است؟ آیا بی اعتنایی به 

تصمیم های شورای گفت وگو و كمیسیون ماده 
۱۲ از سوی نهادهای دولتی خالف عرف و قانون 
است؟ بخش خصوصی از نهاد دولت چیزی جز 
اجرای قانون نمی خواهد و معتقد است كه اگر 
فقط و فقط مفاد قانون بهبود مس��تمر فضای 
كسب و كار با همه ابعادو اضالع اجرا شود گام های 
بلندی در مس��یر شفایت برداشته خواهد شد. 
این یک تصور نادرس��ت است كه توانایی های 
مادی و فکری مجموعه عظیم فعاالن خصوصی 
دست كم در حوزه منافع خودشان نادیده گرفته 
شود. بخش خصوصی واقعی، اصیل و استخواندار 
ایرانی دنبال رانت و امتیاز نیست و اتفاقا از نهاد 
دول��ت می خواهد كه فضای رقابت را وس��یع و 
گس��ترده تر كند تا مزیت ه��ای رقابت به همه 

ایرانیان فایده برساند. 
اكن��ون و در پیچ تاریخی ق��رار داریم كه نهاد 
خصوصی در ایران مي تواند و باید با سازماندهی 
نیرومندتر و انسجام ذهنی و فکری باالتر نقطه 
عطف خود را تجربه و مس��یر ت��ازه ای از صعود 
ارزش های خصوصی را برای نسل آینده باز كند. 
نهاد دولت در ایران با همه صالبت و سختی كه 
نشان می دهد با كمی درنگ و تاخیر تاریخی به 
همان راهی می رود كه نهاد دولت در سایر كشورها 
رفته است و آن سبک كردن شاخ و برگ های خود 
است. دولت دوازدهم كه حاال مستقر است و قدرت 
را در اختی��ار دارد مي تواند در تغییر ریل اقتصاد 
از ذهن و عمل دولتی به ذهن و عمل خصوصی 
نقش پیش برنده داشته باشد و مي تواند بازدارنده 
باش��د و ن��ام نیکویی از خود به ی��ادگار بگذارد. 
بخش خصوصی ایران می داند نهاد دولت در این 
پیچ تاریخی شرایط دشواری دارد، اما این را نیز 
می فهمد كه عبور از بحران فعلی با كنار گذشتن 
ذهن و عمل خصوصی اتفاق نمی افتد. همکاری، 
همراهی، همسازی دولت و بخش خصوصی ایران 
الزام هایی دارد كه باید رعایت ش��ود و مهم ترین 
الزام این اس��ت كه دو طرف به فلس��فه وجودی 
یکدیگر احترام بگذارند. ده ها هزار فعال صنعتی، 
بازرگانی، كشاورزی و معدنی ایران با مالکیت و 
مدیریت ده ها هزار بنگاه س��هم مهمی در ایجاد 
اشتغال و آرام س��ازی جامعه دارند و این را باید 
دید و پیامدهای نبود احتمالی آن را بررسی كرد. 
بخش خصوصی ایران نیز البته در سازماندهی و 
اتخاذ راهبردهای اندیشه ای نیاز به تقویت دارد و 
ای��ن اتفاق دیر یا زود رخ می دهد. مصلحت ملی 
و تاریخی ایرانیان حکم می كند از تاریخ و تجربه 
كشورهای كامیاب جهان درس بگیریم و راه اتحاد 

را با ذهن پر از خوش بینی دنبال كنیم.

دولت و بخش خصوصی از نیت تا اراده
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بحران تامین آب، فساد، پیامدهای بحران آب، 
بحران ناكارآمدی عملکردها، فرسایش سرمایه 
اجتماعی و اعتم��اد عمومی، ناهنجاری های 
س��اختاری اقتصاد ایران، نگرانی درباره آینده 
و احس��اس بی آیندگی، انباشت نارضایتی ها، 
بیکاری و قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد 
حاكمیت ۱۰ مساله اول ایران در سال ۱39۷ 
اس��ت. این ده مس��اله از میان ۱۰۰ مس��اله 
ایران به تایید و تصدیق همه خبرنگارانی كه 
در یک طرح پژوهش درگیر بوده اند رس��یده 
اس��ت. عالوه بر این در این طرح پژوهشی ۷ 
مساله شامل رشد اخبار جعلی، فناوری زنجیره 
بلوک، ائتالف سعودی – صهیونیستی، بحران 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی، جابه جایی های 
جمعی��ت، تخریب منابع خ��اک و مرجعیت 
فرهنگی سلبریتی های جدید و غیررسمی در 
شبکه های اجتماعی نیز مسائل در حال ظهور 
معرفی ش��ده اند. دقت در هر كدام از مسائل 
موجود و هر كدام از مس��ائل در ظهور نشان 
می دهد كه دریای سیاست و اقتصاد ایران در 
این روزه��ا و در آینده مي تواند پرتالطم تر از 
چیزی باشد كه ما در ذهن داریم. برآیند همه 
مسائل یاد شده بود كه دریای اقتصادی ایران 
را در نیمه نخس��ت س��ال ۱39۷ با موج های 
س��همگینی مواجه كرد. واكاوی این وضعیت 
نشان می دهد ناآرامی های فروخفته در ژرفای 
این دریای ناآرام را باید جدی گفت. آنچه در 
ظاهر دیده می ش��ود این اس��ت كه در درون 
و در پنهان كس��ب و كار ایرانیان نیروهایی در 
حال حركت اند كه ش��وربختانه از یک آهنگ 
س��ازگار پیروی نمی كنند و هر نیرویی س��از 
خود را كوک كرده است. این ناسازگاری های 
درونی كه البته شماری از آنها بازمانده تاریخ 
اقتصاد و سیاس��ت ایران در دوره جدید است 
متاس��فانه با یورش یک نیروی دهش��تناک 
خارجی نیز مواجه ش��ده است كه قصد دارد 
بنیان ه��ای آن را فرو ری��زد. تهدید، تحدید، 
تحریم و روزگار نامناسب كسب و كار ایرانیان در 
این روزها آثار و نشانه های قابل اعتنایی دارند 
و پیامدهای ناش��ناس و ترسناک را دست كم 
در چشم انداز آینده ترسیم می شود. در درون 

این اقتصاد 3 بازیگر اصلی دولت )و سایر قوای 
 اداره كننده جامعه(، مردم و بنگاه ها هر كدام در 
پریشان  حال ترین وضعیت قرار دارند و بدون 
اینکه هماهنگی منافع پدیدار شود هر كدام 

به سویی می روند. 
واقعیت این است كه در حال حاضر هر كدام 
از بازیگران سه گانه از دیگر بازیگران انتظارات 
متعددی دارند كه به شکل های گوناگون آنها 
را نشان می دهند. برخی نشانه های نارضایتی 
در میان خانواده ها را مي توان در سخنان و در 
رفتارهای آنها دید كه ش��اید رخداد دی ماه 
۱396 اوج آن ب��ود. خانواده ها از دولت انتظار 
دارند كه با توج��ه به دراختیار گرفتن منابع 
و سرچش��مه های ث��روت و درآمد به گونه ای 
رفت��ار كند ك��ه منافع م��ردم در راس همه 
فعالیت ها باشد. شهروندان از دولت به عنوان 
بازیگر اصلی انتظار دارد همه مسائل یاد شده 
۱۰گانه را در دستور كار قرار دهد و با اولویت 
دادن برخی از آنها و اختصاص نیرو، سرمایه و 
انرژی فکری و مادی در مسیر حل آن مسائل 
گام بردارد. بدیهی اس��ت كه اگر دولت بتواند 
در مسیر حذف فساد عمل كند راه برای اصالح 
و تصحیح مساله فرسایش اجتماعی و اعتماد 
عمومی باز می ش��ود و انباش��ت نارضایتی ها 
كاهش را تجربه خواهد كرد. تردیدی نیست 
كه توجه دقیق، دلس��وزانه و معتبر دولت به 
مس��اله ای مثل بحران ناكارآمدی عملکردها 
مي تواند به حل برخی دیگر از مسائل كمک 
كند. از ط��رف دیگر مردم انتظ��ار دارند كه 
صاحبان و مالکان و مدیران بنگاه ها كه به هر 
حال ثروت بیشتر و درآمد بیشتری دارند در 

این روزهای سخت حال آنها را دریابند. 
از ط��رف دیگر دولت از ش��هروندان انتظار 
دارد كه رعایت ش��رایط را بکنند و برای یک 
دوره كوتاه مدت بردباری داده و همراه با دولت 
باش��ند. انتظارات از طرف دولت برای بخش 
خصوصی و بنگاه ها نیزكم نیست. بنگاه ها نیز 
امیدوارند كه مردم به شرایط آنها توجه كرده 
و یادشان باشد كه این وضع را نمي توان تا ابد 
ادامه داد. اكنون این پرسش مطرح است كه 
برای حل مسائل درهم تنیده شده كه در اول 
این نوشته امد و برای جلوگیری از رخدادهایی 
كه مس��ائل در حال ظهور ممکن است برای 
جامعه ایرانی و بازیگران اقتصاد فراهم كند چه 
باید كرد؟ اگر مسائل را به امید اینکه خود به 
خود حل می شوند از امروز به فردا بیندازیم و 
به كارهای روزمره بپردازیم با جرات مي توان 

گفت كه این روش و راهبرد خودكشی تاریخی 
است. تجربه نشان داده است مسائل در سطح 
۱۰ مساله اول از ان دسته مسائل نیستند كه 
مرور زمان آنها را حل كند پس باید از جایی و 
از شرایطی كار را شروع كرد كه بیشترین فایده 
را داشته باشد. این روش و راهبرد كه باید گام 
اول را برداش��ت اما نیاز به این دارد كه هر 3 
بازیگر اصلی یعنی دولت، خانواده ها و بنگاه ها 
با كمترین آس��یب فعلی و آتی مواجه شده و 
بیشترین فایده را در ضمن مراعات بازیگران 
دیگر ببرند. بازی برد – برد یک بازی منطقی 
اس��ت كه باید انجام ش��ود. اما چه چیزی را 
مي توان در حال حاضر در دستور كار قرار داد 

كه ضمن بیشترین منفعت باشد. 
به نظر می رس��د از میان ۱۰ مساله نخست 
كش��ور باید اصالح ساختارهای اقتصاد را كه 
آسیب رسان جدی به ایران و ایرانیان است در 
دس��تور كار قرار داد. این یک مساله تاریخی 
بدخیم برای اقتصاد كشور شده است و اگر به 
سوی حل آن پیش نرویم سایر مسائل را نیز 
الینحل خواهد كرد. برای اصالح ساختارهای 
ناهنجار اقتصاد ایران گام اول این است كه نظام 
اقتصادی كش��ور اصالح شود. نظام اقتصادی 
ای��ران در حال حاضر مخلوطی از آرمان های 
سوسیالیستی و انس��انی و آموزه های قرآنی 
مبتن��ی بر عدالت خواه��ی و البته اندكی نیز 
اقتصاد آزاد است. نظام تصمیم گیری كشور باید 
یک بار و برای یک دوره باثبات تصمیم بگیرد 
ك��ه می خواهد اقتصاد آزاد را با همه الزام ها و 
پیامدهایش بپذیرد و یا اینکه قصد دارد اقتصاد 
برنامه ریزی متمركز دولتی را در دس��تور كار 
ق��رار دهد. اگر نظام تصمیم گیری نتواند این 
گام را بردارد بقیه مس��ائل حل نخواهد ش��د 
و ابعاد انتظارات مبهم و چندپهلوی بازیگران 
از یکدیگر بیشتر و بیشتر خواهد شد. یادآور 
می شویم كه اگر به این كار تن دادیم پس از آن 
مي توان همه مقررات، قانون ها و بخشنامه های 
مغایر را ملغی اعالم كرد و سیاس��ت خارجی 
نیز را مطابق با نظام اقتصادی اصالح كرد. این 
نکات كه می خوانید را نباید آرزوی دور و دراز 
تلق��ی كرد بلکه باید آنها را به مثابه یک الزام 
دید و به سوی آن پیش رفت. اگر می خواهیم 
این سرزمین و مردمانش خوشبخت باشند و 
آرامش بیش��تری به دست آورند باید مسائل 
۱۰ گان��ه را خوب دید و برای حل آنها از یک 
مساله اصلی ش��روع كرد و كارها را فعاالنه و 

دلسوزانه پیش برد.

مسائل درهم تنیده شده و انتظارات بازیگران
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اقتص��اد ایران در 3 س��طح كالن، خانوارها و 
بنگاه ها، روزهای عجیبی را س��پری می كند كه 
شاید در تاریخ معاصر كم سابقه بوده و هست. در 
این میدان آنقدر رخدادهای ناگهانی، غیرمترقبه 
و ناش��ناس پای به عرصه گذاشته اند كه به نظر 
می رسد به عادت ایرانیان تبدیل شده است. در 
این دنیای شگفت انگیز كه می بینیم و می شنویم 
دولت دنبال توسعه صادرات كاالهایی غیر از نفت 
و میعانات گازی و پتروشیمی است و می خواهد 
ارز حاصل از صادرات كاالهای دیگر را جانشین 
درآمدهای ازدس��ت رفته نفت كند اما در عمل 
با اتخاذ تصمیم های غریب راه توسعه را مسدود 
می كن��د. ب��ه طور مث��ال دولت یک خواس��ت 
ش��گفت انگیز دارد و آن ف��روش ارز حاص��ل از 
صادرات با قیمتی است كه بانک مركزی و دولت 
آن را تعیین می كند و در ش��بکه ای به نام نیما 
ثبت كرده اند. این آیا یک رویداد ش��گفت انگیز 
نیس��ت كه به افراد بگوییم دالری را كه در بازار 
به طور مثال در ح��دود ۱3 هزار تومان قیمت 
دارد را ب��ا ن��رخ 9 هزار تومان بف��روش و آنگاه 
ب��رای خرید دالر به قیم��ت ۱3 هزار تومان در 
صف موهوم بایس��ت. آیا این یک اتفاق عجیب 
نیس��ت كه ریاس��ت محترم جمه��وری هنگام 
 انتخابات وعده می دهد كه می خواهد اقتصاد را از 
قیدها و بندها آزاد كند اما این روزها با صراحت 
رقاب��ت را قبول نمی كن��د و ممنوعیت واردات و 
محدودیت صادرات را در دستور كار قرار می دهد؟

این یک واقعیت تلخ است كه در دنیای امروز 
هر روز شاهد شکوفایی مقوله شریف رقابت میان 
كشورها و شركت های بزرگ هستیم اما در ایران 
متاسفانه این عنصر پیش برنده جامعه های انسانی 
به ش��دت تحدید ش��ده و زیر سوال مي رود. در 
دوره ای كه ش��اهد كاهش اختی��ارات دولت در 
تصدی گ��ری و تصمیم گیری ها ب��ه نفع آزادی 
اقتصاد هس��تیم ش��وربختانه در ایران دولت و 
نهادهای تحت پوش��ش آن با استناد به برخی 
تصورات نادرست سركوب قیمت ها را برگزیده اند. 
دولت دوازدهم در حالیکه هرگز سركوب قیمت 
كاالها و خدمات را از روی میز نهادهای نظارتی 
برنداش��ت و با حضور س��ازمان های حمایتی و 
نظارتی كار را سخت كرده است اكنون با سركوب 

ارزی و سیاست ارزی ناكارآمد گام بلنددیگری 
برای محاصره اقتصادی بخش خصوصی برداشته 
اس��ت. در حالیک��ه در دنیای ام��روز می بینیم 
كشورها با سرعت به سوی حذف موانع تعرفه ای 
برای تسریع در تجارت و بهره برداری از مزیت های 
تجارت خارجی پیش می روند اما در ایران شاهد 
پرش تازه نرخ های تعرفه هستیم. همه این موارد 
اما با توجیه های عجیب در حال رخ دادن است 
و هزینه های ناش��ناس و ادام��ه دار آن بر دوش 
مصرف كنن��دگان افتاده اس��ت. در این فضای 
ذهنی و اجرایی است كه رخدادهای عجیب به 
عادت تبدیل می ش��ود و می بینیم كه روزهای 
س��خت چ��ه از ناحیه تحریم خارج��ی و چه از 
ناحیه تحریم داخلی فرا می رسند. برای اینکه با 
یک مثال درباره این رخدادهای عجیب ذهن ها 
روشن ش��ود كه در فضای ذهنی و اجرایی چه 
می گذرد به موضوع اسپانسر پیراهن تیم های ملی 
ایران به ویژه تیم ملی فوتبال اشاره می كنم. در 
سال های گذشته و در یک فضای رقابتی برخی 
اسپانسرها توانس��تند امتیاز تولید پیراهن تیم 
ملی فوتبال را به دست آورند اما مدیرانی تصمیم 
گرفتند كه این كار را از خارج به داخل برگردانند 
و ای��ن برنامه در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طراحی ش��د و تولید اجباری به یک مصیب در 

این باره تبدیل شد.
این قابل قبول است كه كشورهای گوناگون در 
پویش تاریخ��ی خود با فراز و فرودهایی مواجه 
شده و تلخ و شیرین ها را با هم یا در توالی یکدیگر 
تجربه می كنند اما به نظر می رس��د ایران از این 
فرازها و فرودها درس نمی گیرد و به یک عادت 
تاریخی تبدیل شده است و البته هر فراز یا در هر 
فرودی برخی تصمیم های عجیب اتخاذ می شود.
ه��ر رخ��داد سیاس��ی داخل��ی و خارجی اما 
پیامدهایی بر رفتار و تصمیم های مدیران ارشد 
دولت ها بر جای گذاشته است و آثار این پیامدها 
برخی اوقات ت��ا مدت ها ادامه دارد. یکی از این 
پیامدهای بزرگ و دامنه دار، نوع دیدگاه حاكم بر 
اداره اقتصاد كشور است. این نگاه كلی نزد مدیران 
دولتی همواره به این سو گرایش پیدا كرده است 
كه برای اداره اقتصاد كالن، بنگاه ها و خانواده ها 
باید دول��ت نقش اول و دخالت گرایانه داش��ته 
باشد. مدیران دولت های ایران در همه دهه های 
گذشته باور داشته و دارند كه شهروندان ایرانی 
نمي توانن��د صالح خود را در حوزه كس��ب و كار 
تش��خیص دهند و این نهاد دولت است كه باید 
صالح و خیر آنها را تش��خیص دهد. این نگاه و 
راهبرد منجر به این ش��ده است كه سازمان ها 

و موسس��ه ها و شركت های پرش��مار دولتی در 
بخش ه��ای گوناگون زاد و رش��د كنند و آخر و 
عاقبت كار این ش��ده اس��ت كه هم اكنون و در 
اوج دش��واری هایی كه فع��االن اقتصادی با آن 
مواجه شده اند. برخی عناصر اصلی دنیای مدرن 
از صحنه تصمیم گیری اقتصادی دور می شوند. 
یک عنصر بس��یار ارزش��مندی كه در میدان 
فعالیت ه��ای اقتصادی ایران دیده نمی ش��ود و 
دولت س��عی در حذف آن داشته و دارد عنصر 
و مقوله ش��ریف رقابت اس��ت. به این معنی كه 
دادن اختیارات گس��ترده به دولت و سازمان ها 
و اداره ه��ای متبوعه آن به مرور كار را به جایی 
رس��انده است كه یک بنگاه اقتصادی نمي تواند 
ب��ر روی كاالی خود قیمت تعیی��ن كند. نهاد 
دول��ت هم��واره با این بیم زندگ��ی می كند كه 
تولیدكنندگان و عرضه كنندگان كاال قصد دارند 
كاالها را گران بفروش��ند و باید با قیمت گذاری 
كاالها و خدمات مانع این كار شوند. نتیجه چنین 
دیدگاهی رخت بر بستن رقابت از فعالیت های 
اقتص��ادی اس��ت. وقتی قرار اس��ت قیمت كاال 
از بی��رون تعیین ش��ود و ن��وآوری، خالقیت و 
بلندپروازی یک مدیر یا مجموعه مدیران بنگاه ها 
زیر پای  خواست یک یا چند مدیر دولتی قربانی 
می شود چرا باید بنگاه ها به سوی كیفیت باالتر و 
قیمت پایین تر حركت كنند. برخی مدیران تصور 
می كنند رقابت یک مقوله ش��یک و تشریفاتی 
اس��ت كه به درد نمایش می خورد و یک مقوله 
ضروری نیس��ت، اما چنین دیدگاهی س��رتاپا 
نادرست است. در غیبت رقابت است كه شاهد 
زاد و رشد برخی پدیده های عجیب می شویم و 
در نهایت به محاص��ره انتخاب آزادی جامعه و 

مصرف كنندگان می رسیم. 
در ای��ن وضعیت ام��ا چه باید ك��رد؟ باید 
همچنان دول��ت مداخله گ��ر و قیمت گذار و 
محدودیت س��از را تحم��ل ك��رد و صالح در 
این اس��ت، اما تجربه نش��ان داده است حتی 
در بدترین ش��رایط مي توان اقتصاد آزاد را در 
دستور كار قرار داد و به نتایج درخشان رسید. 
باید در گام نخست اعتیاد به قیمت گذاری در 
نهاد دولت را در دولت را درمان كنیم. اگر تنها 
و تنها موفق به درمان این اعتیاد شویم شاید 
بسیاری از كارها به روال بیفتد. دولت محترم 
نباید در تعیین قیمت شیر، مرغ، گوشت، پیاز، 
ارز، بلیت هواپیما، كرایه كامیون، نرخ ویزیت 
پزشکان، نرخ سود بانکی و... دخالت كند. اگر 
اینطور شود كه متاسفانه شده است باید منتظر 

روزهای بدتر در كسب و كارها باشیم.

درمان اعتیاد دولت به قیمت گذاری
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درس هایی از برگشت تحریم
دور جدید تحریم اقتصاد ایران که 
برخ�ی از آن را محاص�ره اقتصادی 
ایران می دانند به طور غیررس�می 
از 18 اردیبهش�ت 1397 و با اعالم 
خ�روج آمری�کا از برج�ام ش�روع 
ش�د. در آن روز، دونال�د ترام�پ، 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 
در براب�ر دوربین ه�ای تلویزی�ون 
ایس�تاد و تاکی�د ک�رد ای�ن اقدام 
ب�رای عبور از یک قرارداد زیان آور 
روز  آن  در  وی  می ش�ود.  انج�ام 
تصریح کرد خروج آمریکا از پیمان 

برجام ش�روعی برای دور تازه ای از 
تحریم هاست. به گفته وی بازگشت 
رژی�م تحریم ها در دو مرحله اتفاق 
اعمال  می افت�اد: مرحله نخس�ت، 
تحری�م داخلی ب�ود یعن�ی اینکه 
هیچ بن�گاه آمریکایی ح�ق ندارد 
ب�ا ایران دادوس�تد کن�د و تحریم 
ثانویه که جریمه کردن هر بنگاهی 
در ه�ر گوش�ه جهان که اق�دام به 
دادوس�تد ب�ا ای�ران کن�د را دربر 
می گیرد. برخالف برخی تصورها که 
شاید در نگاه افراد خوش بین وجود 

داش�ت دونالد ترامپ هر دو تهدید 
خود را سروقت و با کمترین تردید 
و تاخیر اجرایی کرد و اکنون اقتصاد 
ایران در محاصره انواع تحریم های 
آمریکایی ق�رار دارد. ای�ن روند و 
فرآین�د برگش�ت رژی�م تحریم ها 
ت�ا همین ام�روز یعنی هفته س�وم 
آبان م�اه 1397 درس هایی داش�ته 
اس�ت که باید در کانون توجه قرار 
گیرد. این نوش�ته برخی درس های 
برگشت تحریم ها را به طور خالصه 

یادآور می شود.
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1 درس، درس نگرفتن
واقعیت تلخ و گزنده ای كه برگشت تحریم ها 
داشت و دارد این است كه مدیران دولت های 
ای��ران از تاریخ دور و نزدیک درس نمی گیرند. 
درس نگرفتن از تاریخ برای ایرانیان هزینه ای 
هنگفت دارد كه برخی از اقالم و ارقام مادی و 
غیرمادی آن تا امروز آشکار شده است و برخی 
از هزینه ها نیز در آینده نمود خواهد داش��ت. 
چرا این اتف��اق می افتد و مدیران دولت ایران 
توانایی كافی برای درس آموزی از رخدادهایی 
حت��ی به فاصله چند س��ال را ندارند. این یک 
واقعیت عریان اس��ت كه مقام ه��ای ایرانی به 
ویژه دولت یازدهم و دوازدهم فرآیندهایی كه 
منجر به انتخاب دونالد ترامپ از س��وی مردم 
آمریکا برای ریاست بر كاخ سفید شد را ساده 
فرض كرده و نسبت به وعده های این كاندیدای 
آن روزه��ا درباره تحریم بی اعتنا بودند. برخی 
دیدگاه های س��اده گرایانه نس��بت به ترامپ و 
اینک��ه او یک رئیس جمهور تازه كار اس��ت و 
آداب و ادب دیپلماس��ی را نمی داندو رفتارش 
تاجرگونه اس��ت و یا اینکه حرف های او پایه و 
اس��اس ندارد كار را به جایی رس��اند كه امروز 
می بینیم ایرانیان مسئول و اداره كننده كشور 
درس نگرفتن از درس ها را به مثابه یک روش 
و عادت در دهه های سپری شده نیز در كارنامه 
خود داش��ته اند. كاش ده ها نهاد تصمیم س��از 
و تصمیم گی��ر در سیاس��ت خارجی و داخلی 
ب��ه جای اینکه مدام به مس��ائل پیش پا افتاده 
بپردازند و فرصت ش��ناخت رفت��ار آتی گروه 
پنهان و پش��ت و پس ترامپ را نادیده بگیرند 
از گذشته درس می گرفتند و اجازه نمی دادند 
داستان تلخ تحریم ها دوباره تکرار شود. درس 
نگرفتن از درس ه��ا خود یک درس تلخ برای 

حافظه تاریخی ایران خواهد بود.

2 بی اعتمادی مردم
كلید داس��تان برگشت رژیم تحریم بر اقتصاد 
ایران از زمستان ۱396 زده شده بود اما مدیران 
دولتی و رهبران سیاس��ی اح��زاب و گروه های 
هوادار و منتقد دولت به جای بررسی پیامدهای 
تهدی��د ترامپ و تعیین درس��تی یا نادرس��تی 
حرف ه��ای او به مجادله پرداختند. بی اعتمادی 
می��ان گروه ها و جناح های سیاس��ی كه از بهار 
۱396 تشدید شده بود تا بهار ۱39۷ و تا امروز 
ادام��ه پیدا كرد. بی اعتمادی احزاب و گروه های 
سیاسی به یکدیگر تنها محل تخریب شده نبود 
بلکه با اتخاذ سیاست های ناكارامد ارزی و رواج 
رانت خواری و فساد ارزی موجب شد كه دولت 
به شهروندان بی اعتماد شود و شهروندان نیز به 
دولت. این بی اعتمادی در داستان خرید و فروش 
ارز ارزان عرضه ش��ده از سوی دولت بود كه به 

رغم هش��دارهای چندباره دولت به شهروندان 
كه به بازار یورش نبرید و دالر ارزان می ش��ود و 
نادیده گرفتن آن از طرف مردم به اوج رس��ید. 
ش��هروندان ك��ه تجربه تلخ وعده ه��ای بهمنی 
رئیس كل بانک مركزی دولت احمدی نژاد را در 
حافظه داش��تند شروع به پس انداز ارزی كردند 
و به این ترتیب بی اعتمادی خود را به كارآمدی 
دولت نشان دادند. گفته می شود در فاصله پاییز 
۱396 ت��ا ۱39۷ دس��ت كم ۱۵ میلیارد دالر از 
سوی ش��هروندان در خانه ها ذخیره و پس انداز 

شده است.

3  بی اعتمادی دولت به فعاالن
دولت دوازدهم در شروع سال ۱39۷ با یورش 
تقاضای محاسبه نشده به بازار ارز مواجه شد. 
در آن روزها دو دیدگاه در دولت وجود داشت. 
یک دیدگاه كه به نظر می رسید رئیس جمهور 
نی��ز آن را قبول دارد قیمت گذاری دس��توری 
برای ارز و میخکوب كردن نرخ دالر بود. دولت 
تصمیم خود را مبنی بر تعیین قیمت هر دالر 
برابر با 4۲۰۰ تومان را در حالیکه اقتصاددانان 
آزاد و فع��االن اقتصادی مخالف بودند را اتخاذ 

و آن را اجرای��ی ك��رد. دولت امی��دوار بود با 
عرض��ه دالر 4۲۰۰ تومانی و خرید ارز حاصل 
از ص��ادرات به همین قیمت از صادركنندگان 
بازار در فاصله حداكثر ۱۰ درصد باالی 4۲۰۰ 
تومانی تثبیت می شود كه این گونه نشد. شمار 
قابل اعتنایی از فرصت شناسان بازار رانتی ارز 
به اداره های ثبت سفارش یورش بردند و دولت 
نیز بدون رفتار از پیش اندیشیده اقدام به ثبت 
سفارش و گش��ایش ارزی كرد. از طرف دیگر 
صادركنن��دگان حاضر نش��دند قیمت 4۲۰۰ 
تومانی را پای��ه دالرهای صادراتی خود كنند. 
ای��ن رخدادها منجر ب��ه بی اعتمادی دولت به 
بخش خصوصی شده است و این بی اعتمادی 

ادامه دارد.

4 درس میهن دوستی
یکی از درس هایی كه تش��دید تحریم ها رای 
جامعه ایرانی داشته و هنوز دارد این بود كه آثار 
تحوالت بازار ارز و بازار كاالها به سیاست رسید 
و یکی از بحث های سیاس��ی این بود و هس��ت 
كه كدام قشر و گروه در این وضعی منافع ملی 
را بر منافع ش��خصی، جناحی و صنفی ترجیح 

گزارش ماه
سرمقاله

مسائل ایران
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می دهد یعنی چه كسی میهن و سرزمین خود 
را در این وضعیت در كانون توجه قرار می دهد. 
برخی از مدیران میانی دولت دوازدهم كه سرنخ 
جریان های ارزی، پولی و اعتباری را در دس��ت 
دارن��د و در كار تدوین سیاس��ت های تجاری و 
صنعتی س��هم قابل اعتنا دارن��د در این ماه های 
تازه س��پری شده ناگهان ناسیونالیست دوآتشه 
شده و برخی از فعاالن بخش خصوصی را متهم 
به فعالیت برای خروج س��رمایه از كشور كرده و 
فعاالن اقتصادی را متهم كردند كه به سرزمین و 
میهن وفادار نیستند. در برابر اما فعاالن اقتصادی 
و عالقمندان به اقتصاد سیاسی نیز آنها را متهم 
كردند با سیاس��ت های ناكارآمد راه غارت منابع 
ارزی را فراهم كرده اند. در آشفته بازار سیاست 
و اقتصاد در نیمه نخس��ت امسال بازار اتهام زنی 
هر گروه به گروه دیگر رونق داش��ت و مس��ابقه 
برای نشان دادن درجه میهن دوستی تشدید شد.

5 حاال آمریکا تابو نیست
آن گروه از كسانی كه مسائل ایران و آمریکا و 
تحوالت این مساله را از همان روزها  و ماه های 
نخس��ت پس از انقالب دنبال می كنند یادشان 

می آید كه دو نظام سیاس��ی حاكم بر آمریکا و 
ایران س��ازگاری حداقلی داشتند. این داستان 
ادام��ه دارد و رهبری اح��زاب حاكم بر آمریکا 
حاضر نیستند ذات و ماهیت نظام سیاسی ایران 
را قبول كنند. داس��تان منازعه ایران و آمریکا 
بار دیگر در س��ال ۱39۷ به اوج رس��ید و نبرد 
اجرای��ی و دیپلماتیک به نقاط مرتفع رس��یده 
اس��ت. در سال ۱39۷ به ویژه پس از برگشت 
رژیم تحریم ها یک اتفاق ویژه رخ داده است كه 
در پاییز امسال تشدید شد و آن شکست تابوی 
حرف زدن و اظهارنظر درباره امکان مذاكره یا 
ع��دم مذاكره با آمریکا و بررس��ی این منازعه 
در نزد دانش��جویان و اس��تادان دانش��گاه بود. 
عالقمندان به تحوالت دو كشور در پاییز امسال 
ش��اهد برگزاری انواع میزگردها درباره امکان 
گفت وگو یا ناكارآمدی گفت وگو با آمریکایی ها 
بوده و هستند. مقام های ارشد سیاست خارجی 
در دولت به ویژه ش��خص رئیس دولت و وزیر 
امور خارجه در پاس��خ به ترامپ كه خواس��تار 
مذاكره تازه اس��ت می گویند پیمان ش��کنی را 
كنار بگذار و تا نسیم گفت وگو امکان وزیدن پیدا 
كند. در پاییز امسال معلوم شد نهادهای امنیتی 

و نظارت��ی از درجه س��خت گیری در موضوع 
منازعه ایران و آمریکا و برخی اظهارنظرها كه 
حت��ی باور دارند مي توان و باید با آمریکا حرف 
زد، كاس��ته اند و به این نتیجه رس��یده اند كه 
باید راهبرد آش��تی یا دس��ت كم كاهش درجه 
تخاصم میان دو كشور را دنبال كرد. برگزاری 
دو میزگرد در دانشگاه تهران و در محل انجمن 
علوم سیاس��ي درباره منازعه ایران و آمریکا و 
اثرات منفی و مثبت تحریم ها و ده ها یادداشت 
و مقال��ه درج ش��ده در رس��انه های مکتوب و 
رس��انه های دیجیتال در ایران نش��ان می دهد 
تاب��وی بحث درباره آمری��کا و ایران و امکان یا 
عدم امکان ازس��رگیری مناسبات عادی دیگر 
جرم به حس��اب نمی آید. شاید در زمستان كه 
از راه می رسد این بحث ها ریشه دارتر شده و به 
نقاط امن برسند و مجادله تاریخی میان ایران 
و آمریکا روال منطقی تری پیدا كند. تش��دید 
تحریم ها در این ماه ها درس��ی داشت و یکی از 
درس ها هم این است كه شاید دشمنی ابدی را 

بتوان به دشمنی مقطعی تبدیل كرد.

6  شناخت دوستان نیمه راه
در میان ایرانیان كسانی كه خود را دوست 
نش��ان می دهند و در برخی مقاطع كه باید 
دوستی ش��ان به یک اقدام مفید و مورد نیاز 
تبدیل ش��ود اما نمی ش��ود »رفیق نیمه راه« 
گفته می شود. پدران و مادران ایرانی همواره 
به فرزن��دان خود ان��درز می دهند كه نباید 
با كس��انی دوست ش��د كه »رفیق نیمه راه« 
هس��تند. این خواست پدران و مادران برای 
ی��ک فرزن��د را مي توان گس��ترش داد و به 
مناسبات میان كشورها كشاند. به این معنی 
ك��ه یک كش��ور، یک ملت و ی��ک حزب و 
جریان سیاسی غالب بر یک جامعه نیز نباید 
در دوستی و رفاقت با سایر كشورها یکسره 
اعتماد كرده و از كالبدش��کافی مناسبات در 
ه��ر مقطع از زم��ان با توجه ب��ه عملکردها 
اجتناب كرد. متاسفانه به هر دلیل، مناسبات 
ایران با روس��یه در دهه های اخیر به سمتی 
گرایش پیدا كرده است كه این شبهه وجود 
دارد كه روسیه از ایران به عنوان برگ برنده 
در مذاك��رات با آمریکایی ها اس��تفاده كرده 
و امتی��از گرفته اند و هرگ��ز به معنای كامل 
دوس��تی با ایران را در عمل نشان نداده اند. 
تش��دید تحریم ها در ماه های اخیر به سویی 
رفت كه بازار جهانی نفت به یک مساله مهم 
تبدیل ش��د. در حالیکه آمریکایی ها تهدید 
می كردند می خواهند صادرات نفت ایران را 
در یک دوره كوتاه مدت به صفر برسانند ایران 
امی��دوار بود كاهش عرضه نفت به بازارهای 
9جهانی قیمت این كاال را به اندازه ای افزایش 
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ده��د كه موجب فش��ار بر آمریکا از س��مت 
تقاضای داخلی و كش��ورهای دیگر شود. در 
حالیکه ایران امیدوار بود این اتفاق بیفتد اما 
روسیه در كنار عربستان ایستاد و اعالم كرد 
برای پر كردن میزان كاهش نفت ایران، نفت 
به بازار عرضه می كند. این راهبرد روسیه راه 
را برای تثبیت قیم��ت نفت در بازار جهانی 
هموار كرد و چند روز پس از اجرایی ش��دن 
تحریم نفت ای��ران قیمت ها در بازار جهانی 
كاهش یافت. تحریم این درس را داش��ت و 
دارد كه در ش��ناخت دوستان نیمه راه تالش 
جدی داشته باشیم. عراق به عنوان كشوری 
ك��ه خود را دوس��ت ای��ران معرفی می كند 
 نیز همی��ن راهبرد را اتخاذ ك��رد و ایران را 
ت��ک و تنها در ب��ازار جهانی نفت رها كرد تا 
كاه��ش صادرات و كاه��ش قیمت ها درآمد 

ارزی ایران را به حداقل برساند.

7  شتاب یا منفعت طلبی
درس��ت در روزهای��ی كه ای��ران نیازمند پیدا 
كردن دوستان تازه برای توسعه تجارت و كسب 
درآمدهای ارزی بود، تحریم نفتی آمریکا برخی 
كشورها از جمله كره جنوبی را وادار كرد دنبال 
فروشندگان تازه باش��ند. این اقدام كره جنوبی 
كه از سر ناچاری بود به گروهی در ایران فرصت 
داد كه به س��رعت نتیجه گیری كرده و از دولت 
بخواهند تجارت با كره جنوبی باید تعدیل شده 
و شركت های كره ای تحریم شوند. این اندیشه و 
تصمیم كه تحت تس��لط هیجان یا فرصت طلبی 
بر حذف اتحاذ و برمال ش��د موجی از نگرانی در 

بازار كاالهای ایران باز كرد. واقعیت این است كه 
شركت های كره ای فعال در كشور و همتاهای آنها 
در ایران ش��مار قابل اعتنایی از تولید صنعتی را 
دراختیار دارند و هزاران نفر به طور مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم در بنگاه ها فعالیت دارند و اگر این 
بنگاه ها تحت فش��ار سیاسی تعطیل شوند ده ها 
هزار نفر بیکار بر بیکاران فعلی افزوده می ش��ود. 
برگشت كره جنوبی به صف خریداران نفت ایران 
پس از درخواست از آمریکا برای اعمال معافیت 
از تحریم ایران نشان داد كه شتابزدگی و احتماال 
رقابت ناسالم برخی بنگاه ها چگونه مي تواند بر كل 
دادوستد میان ایران و كره جنوبی آسیب برساند.

8  اقتصاد ضعیف و قدرت چانه زنی
تشدید تحریم های ایران از بهار ۱39۷ تا امروز 
در دو مرحله اتفاق افتاده اس��ت. در مرحله دوم 
كه از آبان ماه ش��روع ش��ده و ادامه دارد ش��مار 
قابل اعتنایی از رخدادهای سیاس��ت خارجی را 
دنبال داش��ت. در میان این رخدادها یک درس 
وجود داش��ت و آن عدم تمایل به همراهی ایران 
در منازعه با آمریکا از طرف كش��ورهایی بود كه 
احساس می كردیم دوست ایران هستند. واقعیت 
این اس��ت كه كشورها و سرزمین ها عموما برای 
توس��عه و رفاه مادی خود می خواهند با كشور و 
س��رزمین دیگر همراه باشند و اگر در عمل سود 
اقتصادی نباشد به آرامی از صحنه دوستی پایدار 
كنار می رون��د. اقتصاد ایران یک بازار مناس��ب 
داش��ت كه كشورهای پرشماری با حضور در آن 
ب��ازار و صادرات كاال به ایران س��ود می بردند و 
ش��ركت های قابل اعتنایی از آسیا، اروپا و حتی 

كش��ورهای ضعیف در این ماه ها از ایران رفتند. 
این یک درس برای ایرانیان است كه بدانند رمز 
پایداری در تداوم دوستی كشورها با ایران میزان 

منافعی است كه از این دوستی می برند.

9 سیاست مغلوب اقتصاد
در ایران باب شده است كه شركت ها و بنگاه های 
اقتصادی دولتی و خصوصی از تحوالت سیاس��ت 
خارج��ی و داخل��ی تبعیت كنن��د و مطابق میل 
سیاس��تمداران عمل كنند. ای��ن معادله گونه ای 
رقم خورده است كه عموما گفته می شود اقتصاد 
در ایران به سیاس��ت یارانه می دهد. در حالي كه 
این معادله در كش��ورهای با اقتص��اد غیردولتی 
وارونه اس��ت و این سیاست اس��ت كه از اقتصاد 
تبعی��ت می كند. ب��رای اثبات ای��ن ادعا مي توان 
به رفتار مدیران ش��ركت های انگلیس��ی، آلمانی، 
فرانس��وی و حتی كره جنوبی در داستان تحریم 
ایران اش��اره كرد. در حالیکه ماكرون، مركل، می 
و خانم موگرینی رئیس سیاس��ت خارجی اروپا و 
وزی��ران خارجه این 3 كش��ور بارها وعده داده اند 
كه كار س��اماندهی مناس��بات با ایران به سمتی 
مي رود كه شركت های تابعه آنها در ایران بمانند، 
اما در عمل چنین نش��د. خروج شتابان یا آهسته 
شركت های اروپایی از بازار ایران به ما درس داد كه 
نمي توان روی قول و وعده سیاستمداران در برابر 
اراده مدیران شركت ها حساب كرد. ماكرون هرگز 
نتوانس��ت حریف توتال یا پژو شود و مدیران این 
دو غول اروپایی به سهامداران خود وفادار ماندند 
و س��هام آنها را به خاطر خواست رهبران سیاسی 
فرانسه به كام خطر و افزایش ریسک نینداختند.
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ایرانیان ساكن در این سرزمین كهنسال و همه 
ایرانیانی كه به هر دلیل از میهن دور و در پهنه 
كره خاكی پراكنده شده اند، بدون چون و چرا 
دلشان برای آبادانی بیشتر و رهایی شهروندان از 
ناداری و تهیدستی می تپد. آرزوی همه ایرانیان 
پخش شده در هزاران روستای دور و نزدیک این 
خاک پهناور آرزو دارند میهنی شاد، سرزمینی 
نیرومند، همسایه ها و دوستان و خویشاوندان 

سرحال و سرخوش داشته و زندگی شان با آنها 
شیرین باشد.  این یک آرزوی بلند و برازنده است 
كه البته به آسانی آب خوردن به دست نمی آید 
و باید برای هر بخش و هر اندازه آن دنیایی از 
كار و برنامه ریزی، دلسوزی و مدارا و مهربانی و 
پشتکار فراهم كرد. با فرض اینکه برنامه، كارنامه، 
كار و كوشش، دوس��تی و مهربانی، هم گرایی 
سیاسی و اجتماعی نیز پدیدار شود اما موضوع 
این اس��ت كه از كجا باید ش��روع كرد.  خرد و 
منط��ق فرمان می دهد كه پیش از هر حركت 
جدی و هزینه بر الزم اس��ت ش��ناخت كافی، 
كارشناسانه، غیرجانبدارانه، دلسوزانه و بر پایه 
راهبرد و روش های مدرن از مسائل ایران داشته 
باشیم. بدون شناخت دقیق، كارشناسانه و بر پایه 

خرد استوار نه تنها آرزوها برآورده نمی شوند بلکه 
مسائل و تنگناهای تازه ای زاد و رشد می كنند.

  100 مسأله
گروهی از نیروهای دلس��وز، كارش��ناس، 
اندیشمند و باورمند به كار پژوهشی – علمی 
در س��ال های اخیر با استفاده از تجربه های 
جهانی »مس��أله یابی« ایران را در دستور كار 
قرار داده و با همراهی و همسازی شماری از 
سازمان ها و نهادها برای پنجمین بار »مسائل 
ایران« را با نظرخواهی از »خبرگان« استخراج 
كرده اند. كالبدشکافی این گزارش از زاویه های 
گوناگون موضوع این پرونده از مجله است كه 

در ادامه می خوانید:

کالبدشکافی یک گزارش

منصوره نصرتی کردکندی
عضو هیأت تحریریه
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1- سخن پدیدآورندگان
آنچه در این مجموعه ارائه می شود، یافته های 
حاص��ل از یک پژوه��ش روش��مند مبتنی بر 
روش های علم��ی آینده پژوهی اس��ت اما برای 
ارائه عمومی نتایج، از قالبی فراتر از یک گزارش 
علمی - پژوهشی استفاده و تالش شده است با 
نزدیک شدن به زبانی ساده و بهره گیری از جداول 
و عناصر گرافیکی، قالبی برای ارائه محتوا تدارک 
دیده شود كه استفاده از آن برای طیف گسترده ای 

از مخاطبان امکان پذیر باشد.
در »آینده پژوهی ۱39۷« تعدادی از انجمن ها 
و نهادهای علم��ی و همراهان آینده بان بودند و 
دسترسی به طیف گسترده ای از خبرگان را فراهم 
كردند. عالوه بر این، مشاركت شركت »دیتاک« 
در آینده پژوه��ی امس��ال از طری��ق داده كاوی 
مس��ائل در ح��ال ظهور و همچنی��ن همراهی 
مجموعه »سیویلیکا« در فراخوانی خبرگان برای 
رتبه بندی مسائل از جمله محورهای اصلی تکمیل 

»آینده پژوهی ایران ۱39۷« بود.
آماده سازی پروژه آینده پژوهی ایران  ۱39۷ از 
دی ماه  ۱396 آغاز ش��د. دریافت دو دور نظرات 
خبرگان و تحلیل های مرتبط از بهمن ماه ۱396 
ت��ا ابتدای خردادم��اه  ۱39۷ به طول انجامید، 
اما انتش��ار گزارش نهایی با تاخیر و در مردادماه  
۱39۷ امکان پذیر ش��ده است. آینده بان امیدوار 
اس��ت در ماه های باقیمانده از س��ال نتایج این 
پژوهش ملی هم در حوزه عمومی و هم در جامعه 
علمی به بحث  و تبادل نظر گذاشته شده و در 
جهت شکل گیری آینده ای بهتر برای ایران مورد 

استفاده قرار گیرد.

 نقد 1
پدیدآورندگان این »آینده پژوهی« در شروع و 
پایان چیزي از نام و نشان و روزمه خود بر جای 
نگذاشته اند و این جای تاسف دارد. در دنیایی كه 
ش��فافیت، عریانی و بیرون آمدن از پشت پرده 
حرف نخست را می زند اینکه پدیدآورندگان این 
اثر كه یک كار ارزش��مند است از سر عمد یا از 
سر سهو و فراموشی نام و نشانی از خود بر جای 
نگذاشته اند كمی تیرگی به بار می آورد و دل ها را 
ناشاد می كند. امید است در ادامه كار و در برخی از 
مقاطع پدیدآورندگان روی از خود بر جای بگذارند 
تا اگر كسانی عالقمند بودند با آنها حرف بزنند و 

پیشنهادهای خود را ارائه كنند.

2- مسأله یابی
برای تعیین ۱۰۰ مس��أله ایران ۱39۷، نتایج 
مس��ائل ایران در س��ال ۱396 مبنای اولیه قرار 
گرفتند. همچون س��ال گذشته بر اساس الگوی 
دس��ته بندی موضوعی آینده پژوهی ایران برای 
پوی��ش محیط، مس��ائل ای��ران در هفت گروه 

اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی، اجتماعی، علم و 
فناوری، محیط زیست و سالمت گنجانده شده 

است.
نخستین قدم، مشخص كردن سهم هر یک 
از این ۷ گروه از ۱۰۰ مس��أله بود. به همین 
منظ��ور از خبرگان در خص��وص افزایش یا 
كاهش اهمیت هر حوزه موضوعی در س��ال 
۱39۷ نس��بت به س��ال ۱396 پرسیده شد. 
نتایج نشان داد بیشترین میزان افزایش اهمیت 
مربوط به گروه مس��ائل اقتصادی و كمترین 
مربوط به گروه مسائل علم و فناوری بود. پس 
از اقتصاد، به ترتیب حوزه های محیط زیست، 
سیاس��ی، اجماعی، سالمت و فرهنگی دارای 

افزایش اهمیت شناخته شدند.
اقتصادی: ۲۱ مورد، سیاسی: ۱۷ مورد، اجتماعی: 
۱۵ مورد، فرهنگی: ۱4 مورد، محیط زیست: ۱3 
مورد، سالمت: ۱۲ مورد، علم و فناوری: 8 مورد

در قدم بعدی فهرس��ت مسائل سال ۱396 
دراختی��ار گروه ه��ای خب��رگان در ۷ ح��وزه 
تخصص��ی قرار داده ش��د و از آنها خواس��ته 
ش��د درباره اهمیت آنها در س��ال ۱39۷ نظر 
دهند. خبرگان مي توانستند درباره هر مسأله 
یک��ی از این ش��ش گزینه را انتخ��اب كنند: 
۱- دیگر موضوعیت نخواهد داشت. ۲- هنوز 
اهمیت ناچیزی خواهد داشت. 3- اهمیت آن 
كاهش خواهد یافت. 4- همچنان مهم خواهد 
ب��ود. ۵- اهمی��ت آن افزای��ش خواهد یافت. 
6- اهمی��ت آن چند برابر خواهد ش��د. عالوه 
بر این خبرگان مي توانس��تند مسائل جدیدی 
را معرفی و اهمیت گذاری كنند كه در لیست 
اولیه وجود نداشت. در این مرحله در هر گروه 
تخصصی نظرات ده ها نفر از خبرگان گردآوری 
و جمع بندی شد و مطابق آنچه در صفحات بعد 
درباره گروه موضوعی به تفکیک خواهید دید 
لیست ۱۰۰ مسأله ایران ۱39۷ به دست آمد.

 نقد 2
در این گزارش شوربختانه هیچ اسمی نیست. 
چ��را؟ ش��اید برخی از خب��رگان ادعایی همکار 
عالقه ای به درج نامشان نداشته اند اما بدون تردید 
برخی نیز عالقمند بودند نامشان در این گزارش 
بیاید و اعتبار بیشتری به دست آورند. »خبرگان« 
همکار از كجا شناسایی شده اند؟ فراخوان عمومی 
بوده است؟ سفارش شده اند؟ كاش توضیحی هر 

چند كوتاه در این باره داده می شد.
گروه بندی ۷ گانه بر پایه كدام راهبرد، تجربه، 
روش و آزمون به دس��ت آمده اند. توضیحی هر 
چندكوتاه در این باره مي توانست بر جذابیت كار 
بیفزاید. شاید یک عالقمند و خواننده این گزارش 
بخواهند بدانند چرا آموزش به عنوان یک مقوله 

بسیار بااهمیت در این عناوین جایی ندارند؟

3- روندها و در حال ظهورها
پس از تعیین ۱۰۰ مسأله، پژوهشگران گروه 
تحقیقاتی آینده بان، ۷ روند، ۷ عدم قطعیت و ۷ 
عامل در حال ظهور سال ۱39۷ را از میان ۱۰۰ 

مسأله برگزیدند.
روندها: این روندها مهم ترین مسائلی هستند 
كه در س��ال های اخیر با آنها مواجه بوده است. 
قابل پیش بینی است كه در سال ۱39۷ نیز ایران 
همچنان با این موارد مواجه باشد و تغییر چندانی 
درباره آنها پیش رو نیس��ت. فساد، بحران تامین 
آب، بحران ناكارآمدی عملکردها، فرسایش سرمایه 
اجتماعی، مركزگری��زی از الگوهای هنجارهای 
رسمی، بیکاری و ناهنجاری ساختارهای اقتصادی 
۷ مساله ای اند كه از طرف پژوهشگران آینده بان 

به عنوان روندها شناسایی شدند.
عدم قطعیت ها: این عدم قطعیت ها، مهم ترین 
مسائلی هستند كه درباره سرنوشت آنها تا پایان 
س��ال ۱39۷ ابهام زیادی وج��ود دارد. به دلیل 
وجود عوامل تعیین كننده پرشمار و پیچیدگی 
ش��رایط نمي توان پیش بینی دقیقی درباره این 
مسائل داش��ت و سمت و س��وی تحوالت آنها 
مي تواند آینده های متفاوت��ی را برای ایران رقم 
بزند. طرح تحول سالمت، تورم، تحریم ها، بحران  
بانک ها، چالش قومیتی، اعتراض ها و نزاع های آب 
۷ مسأله ای بودند كه هنگام مسأله یابی به عنوان 

عدم قطعیت های ۱39۷ انتخاب شدند.
در حال ظهور: این مسائل سابقه تاریخی چندانی 
در سال های گذشته ندارند. عمر اهمیت یافتن برخی 
از آنها حتی به یک سال نیز نمی رسند ولی قابلیت 
رشد یکباره و ناگهانی را دارند و مي توانند با اثرگذاری 
بر سایر حوزه ها به ناگهان تبدیل به یکی از مسائل 
اصلی كشور شوند. رشد اخبار جعلی، تخریب منابع 
خاک، افزایش جابه جایی های جمعیتی، مرجعیت 
فرهنگی سلبریتی ها، صندوق های بازنشستگی و 
فناوری زنجیره بلوک نیز به مثابه ۷ عامل در حال 

ظهور شناسایی شدند.

 نقد 3
»پژوهش��گران گروه تحقیقاتی آینده بان« در 
این بخش هرگز توضیح نمی دهند چرا بیکاری 
یک روند اس��ت در حالیکه تورم در بخش عدم 
قطعیت ها جای گرفته اس��ت. بیکاری و تورم از 
یک جنس اند و چنین تمایزی كاری صعب بوده 
كه می شد توضیح داد. از طرف دیگر معلوم نیست 
چرا »ناكارآمدی عملکردها« و »تامین آب« در 
روندهای ۷گانه به »بحران« رسیده اند اما فساد 
یا بیکاری بحران نیستند. اطالعات در دسترس 
نشان می دهد در بخش »عوامل در حال ظهور« 
دست كم مسأله »تخریب منابع خاک« سال هاست 
از سوی مدیران وزارت كشاورزی به یک بحران 

تشبیه شده است.
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حوزه عنوان مسألهردیف
موضوعی

محیط زیستبحران تامین آب )خشکسالی، تامین آب آشامیدنی برای شهرها و روستاها، تامین آب برای صنعت و كشاورزی(۱
اجتماعیفساد ۲
محیط زیستپیامدهای بحران آب )فرونشست زمین، از بین رفتن اكوسیستم دریاچه ها و تاالب های خشک شده، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی(3

بحران ناكارآمدی عملکردها )ناكارایی های دولت، مجلس، قوه قضاییه، سایر نهادهای حاكمیتی، بخش های عمومی و برخی 4
سیاسیشركت های خصوصی(

اجتماعیفرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ۵
اقتصادیناهنجاری های ساختاری اقتصاد ایران )عدم شفافیت، وابستگی به نفت، فربگی دولت، غلبه سرمایه گذاری غیرمولد بر مولد و غیره(6
اجتماعینگرانی درباره آینده و احساس بی آیندگی ۷
اجتماعیانباشت نارضایتی ها 8
اقتصادیبیکاری 9
سیاسیقضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاكمیت ۱۰
اقتصادیفقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی ۱۱
اقتصادینرخ ارز ۱۲
محيط زيستبحران آلودگی هوا 13
اجتماعیامنيت روانی و اجتماعی 14
محيط زيستبحران ريزگردها 15
سياسیاختالف نظرهای کالن حاکميتی )اختالف درباره جانشينی ها و پست های کليدی، نگرش به فرهنگ، ارتباط با غرب و غيره(16
سالمتیمسائل سالمت روان 17
سياسیناتوانی و ناشنوايی سيستمی در فهم تحوالت 18
محیط زیستنزاع های آب بر سر انتقال آب و غيره )نزاع های داخلی بين استان های کشور، اختالف های آبی ايران با کشورهای همسايه( 19
سیاسیاعتراض ها ۲۰
اقتصادیسرمایه گذاری اقتصادی داخلی و خارجی ۲۱
اجتماعیاخالق عمومی ۲۲
محیط زیستتخریب منابع خاک ۲3
محیط زیستموانع بهره وری انرژی و توجه به انرژی های نو ۲4
اجتماعیبی تفاوتی اجتماعی و رشد فردگرایی ۲۵
سالمتیچالش های نظام سالمت ۲6
اقتصادیمسائل ساماندهی فعاليت های اقتصادی نهادهای حاکميتی خارج از دولت )نهادهای نظامی، بنيادها، نهادهای مذهبی و غيره( 27
اقتصادیموانع کسب وکار 28
محيط زيستناکارآمدی مديريت بازيافت و مسائل ناشی از انبوه زباله ها 29
اقتصادیقاچاق و فربگی اقتصاد زيرزمينی 30
سياسیحقوق اساسی و شهروندی 31
محيط زيستآلودگي های آب 32
علم و فناوریموانع توسعه نوآوری و فعالیت های دانش بنیان 33
محیط زیستتخریب تنوع زیستی 34
اقتصادیتورم 3۵
محیط زیستبی توجهی به پایداری زیست محیطي 36
علم و فناوریكاالیی شدن علم و به محاق رفتن عدالت آموزشی 3۷
محیط زیستپیامدهای تغییرات اقلیمی 38
اقتصادیركود / رونق اقتصادی 39
سیاسیبحران اداره كالنشهرها 4۰
اقتصادیبودجه دولت )منابع اشتغال زایی، پروژه های عمرانی نیمه تمام، یارانه نقدی(4۱
اجتماعیكاركردهای اجتماعی فضای مجازی 4۲
سالمتیمشکالت سالمت ناشی از آلودگي های گوناگون 43
علم و فناوریتحوالت اجتماعی آموزش عالی )سونامی دانشجویان دكتری، خالی ماندن ظرفیت دوره های كارشناسی دانشگاه ها و غیره(44
علم و فناوریفساد و تقلب علمی 4۵
سیاسیتحریم های بین المللی )پایداری برجام، مسائل موشکی و غیره(46
اجتماعیمسائل ازدواج 4۷
سالمتیمشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید 48
فرهنگیفقدان سواد رسانه ای 49
اقتصادیبحران بانک ها ۵۰



حوزه عنوان مسألهردیف
موضوعی

محیط زیستبحران كنش جمعی در حوزه محیط زیست ۵۱
فرهنگیقطبی شدگی جامعه ۵۲
سياسیتکثر و تقابل نهادهای موازی در اغلب بخش های حاکميتی 53
سالمتیسوء مصرف مواد 54
علم و فناوریمسائل معلمان 55
علم و فناوریمسائل دانش آموزان 56
فرهنگیمرکزگريزی از الگوهای هنجاری رسمی )غلبه فرهنگ زيرزمينی بر فرهنگ رسمی، مسائل سبک زندگی و اثرگذاری رسانه های غيررسمی( 57
سالمتیمسائل دارو 58
سالمتیچالش های مراجعان سالمت و بيماران 59
سالمتیتغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری های مزمن 6۰
سالمتیطرح تحول سالمت 6۱
سالمتیحركت به سمت پیری جمعیت 6۲
سیاسیسیاست خارجی دولت ایاالت متحده آمریکا 63
سیاسینزاع های سیاسی جریان های قدرت )نزاع بین جناح ها و گروه های داخلی، نزاع جریان های اپوزیسیون با هم و با حاكمیت(64
اجتماعیتغییر الگوی خانواده 6۵
اقتصادیحجم باالی بدهی های دولت 66
سیاسیامنیت نرم 6۷
اجتماعیجابه جایی های جمعیت )افزایش مهاجرت از غرب، جنوب غربی و جنوب شرقی كشور به نواحی مركزی(68
اقتصادیبحران صندوق های بازنشستگی 69
فرهنگیپر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ ۷۰
اجتماعیتمركزگرایی در تهران ۷۱
سیاسیامنیت نظامی )امکان تبدیل رویارویی های نیابتی منطقه به رویارویی مستقیم(۷۲
علم و فناوریبرمالشدن مشکالت ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی ۷3
اجتماعیمناقشات حقوق زنان ۷4
فرهنگیمسائل صداوسیما ۷۵
اجتماعیحاشیه نشینی شهری ۷6
فرهنگیرشد اخبار جعلی ۷۷
اقتصادیسیاست های خصوصی سازی و پیامدهای آن ۷8
اقتصادیچالش های توسعه گردشگری ۷9
سالمتیگسترش ریسک پذیری جنسی 8۰
سالمتیتغییر ترجیحات مردم در حوزه سالمت 8۱
علم و فناوریفناوری زنجیره بلوک 8۲
فرهنگیگسترش افشاگری و درز اطالعات 83
اقتصادیمشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل 84
اجتماعیمسائل نسلی )دهه شصتی ها، دهه هفتادی ها، دهه هشتادی ها و غیره(8۵
فرهنگینزاع های هویتی 86
سیاسیمخاطرات امنیتی گروه های مخالف در داخل كشور و مرزهای ایران 8۷
فرهنگیتحوالت دینداری ایرانیان 88
سیاسیعراق و سوریه پساداعش )سرنوشت سوریه، حضور ایران و سایر كشورها در عراق و سوریه و غیره(89
اقتصادیتوسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات 9۰
اقتصادیبازار جهانی انرژی )قیمت جهانی نفت، گاز و غیره(9۱
فرهنگیچالش های قومی 9۲
فرهنگیمرجعیت فرهنگی سلبریتی های جدید و غیررسمی در شبکه های اجتماعی 93
سیاسیائتالف سعودی-صهیونیستی 94
اقتصادیتقابل كسب وكارهای نوپا و سنتی 9۵
سیاسینقش آفرینی منطقه ای روسیه 96
فرهنگیگسترش اختالفات میان فرهنگی در سطح جهانی 9۷
فرهنگیمسائل شبکه های ماهوارهای 98
فرهنگیجایگاه مرجعیت99
اقتصادیبحران كنش جمعی در حوزه محیط زیست ۱۰۰
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 تهران و 10 مساله نخست
۱۰ انتخاب اول كسانی كه محل سکونت خود را تهران اعالم كرده بودند، 
دارای یک تفاوت با كل پاسخگویان است. آنها مساله فقر و نابرابری فزاینده 
و تنگناهای معیشتی را به عنوان یکی از ۱۰ مورد اول انتخاب كرده اند در 

حالی كه متغیر بیکاری را كنار گذاشته اند.

 اصفهان و 10 مسأله نخست
در رتبه بندی اصفهانی ها مس��أله فق��ر و نابرابری فزاینده و تنگناهای 
معیشتی یکی از ۱۰ مورد اول است كه در ۱۰ تای اول كل پاسخگویان 
دیده نمی ش��ود. در عوض مس��أله قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد 

حاكمیت در ۱۰ مورد اول اصفهانی ها جایی ندارد.

 البرز و 10 مسأله نخست
در رتبه بندی ۱۰ مس��أله اول خبرگان استان البرز سه تفاوت دیده 
می شود. در انتخاب آنها سه متغیر بحران آلودگی هوا، اختال ف نظرهای 
كالن حاكمیتی و مس��ائل س��المت روان جای س��ه مس��أله انباشت 

نارضایتی ه��ا، ناهنجاری های س��اختاری اقتصاد ایران و قضاوت افکار 
عمومی درباره عملکرد حاكمیت را گرفته است.

 خوزستان و 10 مسأله نخست
در رتبه بندی ۱۰ مسأله اول خوزستانی ها سه تفاوت با كل پاسخگویان 
دیده می شود. مهم ترین مورد، قرار گرفتن بحران ریزگردها در صدر لیست 
است. آنها به نرخ ارز و فعالیت های اقتصادی نهادهای حاكمیتی خارج از 
دولت هم رتبه زیر ۱۰ داده اند تا در عوض سه متغیر بحران ناكارآمدی 
عملکردهاي فرسایش اجتماعی و اعتماد عمومی و نگرانی درباره آینده و 

احساس بی آیندگی بیرون بماند.

 رتبه بندی از نگاه نسل های مختلف
در این بخش تفاوت رتبه بندی در میان خبرگان نسل های سنی مختلف 
 قابل مش��اهده اس��ت كه متولد دهه های متفاوتی هس��تند. جدول باال

۱۰ انتخاب اول كل پاسخگویان را نشان می دهد و امکان مقایسه پاسخ های 
هر گروه سنی را راحت تر می كند.

 متولدان قبل از 1340
خبرگان��ی كه تاریخ تولد خود را پیش از س��ال ۱34۰ اعالم كرده اند، 
مسن ترین گروه سنی طبقه بندی شده در این پژوهش به حساب می آیند. 
پاس��خ های آنها در انتخاب ۱۰ رتبه باالتر دارای بیش��ترین تفاوت با كل 

پاسخگویان نسبت به سایر گروه های سنی است.
چهار موضوع مورد توجه این نسل عبارتند از:

۱- فعالیت های اقتصادی نهادهای حاكمیت��ی خارج از دولت۲- نرخ 
ارز3- ناتوانی و ناش��نوایی سیس��تمی در فهم تحوالت4- فقر و نابرابری 

فزاینده و تنگناهای معیشتی
در عوض چهار متغییر زیر در لیست ۱۰ تای اول آنها قرار ندارند:

۱- نگرانی درباره آینده و احساس بی آیندگی۲- بیکاری3- پیامدهای 
بحران آب 4- قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاكمیت

10 مسأله اول ایران و دیدگاه های گوناگون

90/52محیط زیستبحران تامین آب1
89/86اجتماعیفساد۲
89/۱۷محیط زیستپیامدهای بحران آب3
88/6۱سیاسیبحران ناكارآمدی عملکردها4
88/3۷اجتماعیفرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی۵
88/3۱اقتصادیناهنجاری های ساختاری اقتصاد ایران6
8۷/3۲اجتماعینگرانی درباره آینده و احساس بی آیندگی۷
8۷/۱9اجتماعیانباشت نارضایتی ها8
8۵/86اقتصادیبیکاری9
8۵/84سیاسیقضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاكمیت۱۰



 متولدان دهه 1340 تا 1350
در رتبه بن��دی متول��دان ۱34۰ تا ۱3۵۰ یک مس��أله متفاوت با كل 

پاسخگویان در جایگاه ۱۰ متغیر اول قرار گرفته است: نرخ ارز. 
در عوض متغیر انباشت نارضایتی در میان ۱۰ مورد اول جایی ندارد.

 متولدان دهه1350 تا 1360
۱۰ انتخاب اول كسانی كه تاریخ تولد خود را ۱3۵۰ تا ۱36۰ اعالم كرده 
بودند، همان ۱۰ انتخاب اول كل پاسخگویان است. تفاوت تنها در رتبه بندی 
مسائل است. در نگاه این نسل بحران ناكارآمدی عملکردها مسأله اول ایران 
سال ۱39۷ است در حالیکه كل پاسخگویان به آن رتبه چهارم داده بودند.

 متولدان دهه 1360 تا 1370
پاسخ های متولدان ۱36۰ تا ۱3۷۰ هم كمابیش شبیه به كل پاسخگویان 
است و در ۱۰ مورد اول تنها یک اختالف مشاهده می شود. آنها مسائل سالمت 

روان را جایگزین قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاكمیت كرده اند.

 متولدان دهه 1370 به بعد
خبرگان��ی كه تاریخ تول��د خود را بعد از س��ال ۱3۷۰ اعالم كرده اند.
جوان ترین گروه سنی طبقه بندی شده هستند. پاسخ های آنها در انتخاب 
۱۰ رتبه باالتر همانند مس��ن ترین گروه دارای بیش��ترین تفاوت با كل 

پاسخگویان نسبت به سایر گروه های سنی است.
چهار موضوع مورد توجه این نسل عبارتند از:۱- فقر و نابرابری فزاینده و 
تنگناهای معیشتی۲- بحران آلودگی هوا3- اعتراض ها4- مسائل سالمت روان

در عوض چهار متغیر زیر در لیست ۱۰ تای آنها قرار ندارند:
۱- فساد۲- پیامدهای بحران آب3- فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد 

عمومی4- قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاكمیت 

 رتبه بندی از نگاه خبرگان با گرایش های سیاسی متفاوت
در این بخش تفاوت رتبه بندی در میان خبرگان با گرایش های سیاسی 

متفاوت قابل مشاهده است. 

 اصالح طلب ها
۱۰ انتخاب اول كسانی كه گرایش سیاسی خود را اصالح طلبی اعالم 
كرده اند، تنها یک تفاوت با كل پاسخگویان دارد. از نگاه آنها ساماندهی 
اقتصادی نهادهای حاكمیتی خارج از دولت در میان ۱۰ مورد اول است 

و در عوض متغیر بیکاری رتبه پایین تری دارد.

 خارج از جناح بندی رسمی
گروهی از پاس��خگویان در تعیین گرایش سیاسی خود اعالم كرده اند 
كه تفکرشان را در چارچوب قانون اساسی تعریف می كنند اما هیچ كدام 
از سه جریان اصالح طلب، اعتدال گرا و اصول گرا نمي تواند نظرات شان را 
توضیح دهد. رتبه بندی این گروه نیز تنها یک تفاوت با كل پاسخگویان 
دارد و آن قرار گرفتن متغیر فقر و نابرابری به جای قضاوت افکار عمومی 

درباره عملکرد حاكمیت در ۱۰ مورد اول است.

 اعتدال گرا
پاسخگویانی كه گرایش سیاس��ی خود را اعتدال گرا دانسته اند، دارای 
تفاوت هایی با كل پاسخگویان هستند. سه متغیر زیر در انتخاب ۱۰ مورد 

اول آنها وجود دارد كه در كل پاسخگویان نیست.
۱- نرخ ارز۲- س��رمایه گذاری اقتص��ادی داخلی و خارجی3- امنیت 

روانی و اجتماعی
آنها در عوض سه متغیر زیر را كه در لیست كل پاسخگویان بود در میان 
۱۰ مورد اول جا نداده اند:۱- ناهنجاری های ساختار اقتصاد ایران۲- انباشت 

نارضایتی3- قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاكمیت

 خارج از چارچوب قانون اساسی
گروهی از پاسخگویان اعالم كرده اند گرایش سیاسی شان نه تنها در قالب سه 
جری��ان اصلی اصالح طلب، اصول گرا و اعتدال گرا قابل تعریف نیس��ت، بلکه در 
چارچوب قانون اساسی نیز نمی گنجد. این پاسخگویان نیز دارای تفاوت هایی با 
كل پاس��خگویان هستند. دو متغیر زیر در انتخاب ۱۰ مورد اول آنها وجوددارد 

كه در كل پاسخگویان نیست:۱- اعتراض ها ۲- حقوق اساسی و شهروندی
آنها در عوض دو متغیرزیر را كه در لیست كل پاسخگویان بود در میان ۱۰ 
مورد اول جا نداده اند:۱- بیکاری۲- قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاكمیت

 اصول گرا
خبرگانی كه گرایش سیاسی خود را اصول گرایی اعالم كرده بودند، در 

بین ۱۰ انتخاب اول، 4 تفاوت با لیست كل پاسخگویان دارند.
چهار موضوع مورد توجه این گروه عبارتند از:

۱- نرخ ارز ۲- فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی 3- مسائل 
ازدواج 4- مركزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی

در عوض چهار متغیر زیر در لیست ۱۰ تای آنها قرار ندارند:
۱- بحران ناكارآمدی عملکردها ۲- نگرانی درباره آینده و احساس بی آیندگی 

3- انباشت نارضایتی 4- قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاكمیت
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در این بخش ۷ عامل در حال ظهور از میان ۱۰۰ مسأله سال به انتخاب 
آینده بان معرفی خواهد شد. منظور از عوامل در حال ظهور، متغیرهای است 
كه دارای سابقه تاریخی چندانی نیستند و علي رغم عمر كوتاه شان با سرعت 
قابل توجهی در حال اهمیت پیدا كردن در ارتباط با مسائل ایران هستند.

1- رشد اخبار جعلی
زلزله كرمانشاه كه آمد، هم غم آورد و هم خبرهایی تلخ و تعجب آور. مثل 
اینکه می گفتند این لرزش ناشی از زلزله نبوده بلکه امواج زیردریایی های 
روسی یا آمریکایی ناشی از هارپ است. برخی دیگر از خبرها نیز می گفتند 
آنجا آزمایش اتمی انجام ش��ده. مدعیان ای��ن حرف ها به ظاهر دالیلی 

می آوردند اما همه اینها چیزی بیش از »خبر جعلی« نبود.
داده کاوی: با بررسی بیش از ۱/۵ میلیون كاربر فارسی زبان توییتر در 
سامانه فضای مجازی دیتاک در سال ۱396، حدود 99۰۰ توییت مرتبط 

با موضوع اخبار جعلی در این شبکه اجتماعی شناسایی شده است.

ریتوییتكاربرالیکتوییت
6۲% )6۱۵۰ عدد(99۰۰6۷.۱9۰۵4۱۰

توییت های این موضوع توس��ط ۵4۱۰ كاربر در این ش��بکه اجتماعی 
منتشر شده و بیش از 6۷۱9۰ الیک از سایر كاربران دریافت كرده اند.

 اخبار جعلی در بستر تلگرام
بازدیدپستتعداد كانال
۵۲.۵۲۰۱68.6۵۰699.۰۰۰.۰۰۰

با بررسی بیش از 8۰۰ هزار كانال تلگرام در سامانه فضای مجازی دیتاک، 
به بیش از ۱68 هزار پست تلگرامی مرتبط با موضوع اخبار جعلی می رسیم. 
این مطالب در بیش از ۵۲ هزار كانال منتش��ر ش��ده اند. میزان انتش��ار 
پست های مرتبط با موضوع اخبار جعلی در دو بازه می ۲۰۱۷ )اردیبهشت 

۱396( و دسامبر ۲۰۱۷ )آذر ۱396( به بیشترین مقدار رسیده است.

  اخبار جعلی در بستر وب سایت های خبری
نهایت اخبار جعلی در وب سایت های خبری ایرانی نیز مطالعه شد. با 
بررسی بیش از ۱۷۰۰منبع خبری فارسی زبان در سامانه خبری دیتاک، 

حدود ۱۱۲ هزار خبر مرتبط با موضوع یافت شد.

خبرگزاری های پوشش دهندهتعداد خبر
۱۱۵۱ سایت خبری۱۱۲.۰۰۰ خبر

2- فناوری زنجیره بلوک
فیلترینگ تلگرام زمینه آشنایی فراگیر كاربران ایرانی با واژه »بالک چین« 
را فراهم كرد كه در زبان فارسی به »زنجیره بلوک« ترجمه شده است. 
مسدودسازی این پیام رسان محبوب در ایران و احتمال دور زدن فیلترینگ 
تلگرم با استفاده از فناوری بالک چین، نام این تکنولوژی را متداول كرد. 
ام��ا بالک چین از مدت ها قبل و نه صرفا برای دور زدن فیلترینگ بلکه 
برای تحقق رویاهای بزرگ تری متولد شد؛ رویاهایی كه می خواهد با پشت 
سر گذاشتن مرزهای جغرافیایی و عبور از كنترل و نظارت قدرت ها نقش 

مسئوالنه تری برای كاربران فضای مجازی خلق كند.
فناوری بالک چین اگرچه در یک دهه اخیر به صورت جدی تر مطرح شده 
اما ریشه آن را مي توان در مقاالت چنددهه قبل در خصوص تمركززدایی از 
ذخیره اطالعات پیدا كرد. بالک چین كه از آن به عنوان یک اختراع انقالبی 
یاد می شود با مفهوم تمركززدایی گره خورده است. این فناوری با حل یکی از 
پیچیده ترین مسائل ریاضی، فضایی نسبتا امن و غیرقابل دستکاری برای ذخیره 
ارزش ها، هویت ها، توافقات، حقوق مالکیت، اعتبارات و غیره فراهم می كند و 
آن چنان مورد توجه قرار گرفته است كه بر اساس گزارش آماری و ب سایت 
استاتیستا ارزش بالک چین تا سال ۲۰۲۱ بالغ بر دو میلیارد دالر خواهد شد.

داده کاوی: با بررسی بیش از ۱/۵ میلیون كاربر فارسی زبان توییتر در 
سامانه فضای مجازی دیتاک در سال ۱396، حدود ۷۰۰۰ توییت مرتبط 
با موضوع فناوری زنجیره بلوک در شبکه اجتماعی شناسایی شده است.

7 مسئله آینده



ریتوییتکاربرالیکتوییت

۲8% )۱9۵۰ عدد(۷۰۰۰۲۱.۱3۰۲6۰۰
توییت های این موضوع توس��ط ۲6۰۰ كاربر در این ش��بکه اجتماعی 
منتش��ر شده و بیش از ۲۱ هزار الیک از سایر كاربران دریافت كرده اند. 
توج��ه كاربران به موضوع زنجیره بلوک با افزایش قیمت بیت كوین )به 
عنوان یکی از عمومی ترین كاربردهای فناری بالک چین( افزایش یافته و 

در ژانویه ۲۰۱8 )دی ماه ۱396( به بیشترین مقدار خود رسیده است.

 فناوری زنجیره بلوک در بستر تلگرام
بازدیدپستتعداد کانال

8.4۰۰3۵.44۰83.9۰۰.۰۰۰
با بررس��ی بیش از 8۰۰ هزار كانال تلگرام در س��امانه فضای مجازی 
دیتاک، حدود 3۵ هزار و 44۰ پس��ت مرتبط با زنجیره بلوک در تلگرام 
شناسایی شده است. این مطلب در 84۰۰ كانال منتشر شده اند. میزان 
انتشار پست های این موضوع با افزایش شدید قیمت بیت كوین و رسیدن 
آن به ۲۰ هزار دالر افزایش چشمگیری داشته است. به نظر می رسد در 
ایران هنوز سیاست دولت در مقابل بالک چین مشخص نیست و تاكنون 
به جای سیاستگذاری و مقررات گذاری در عرصه بالک چین و تخصیص 
بودجه به مطالعه و س��رمایه گذاری بر این عرصه، آس��ان ترین راه یعنی 

ممنوعیت به كار گرفته شده است.

 فناوری زنجیره بلوک در بستر وب سایت های خبری
خبرگزاری های پوشش دهندهتعداد خبر

4۱3 خبرگزاری4.69۰
در نهایت زنجیره بلوک در وب سایت های خبری ایرانی نیز مطالعه شد. با 
بررسی بیش از ۱۷۰۰ منبع خبری فارسی زبان در سامانه خبری دیتاک، 
469۰ خبر مرتبط با موضوع یافت شد. نمودار انتشار اخبار نشان از به اوج 
رسیدن انتشار مطلب در ژانویه ۲۰۱8 )دی ماه ۱396( دارد به طوری كه 
در این بازه زمانی در حدود ۱4۰۰ مطلب در موضوع بالک چین منتشر 
ش��ده اس��ت. این افزایش انتشار مطلب درباره بالک چین نتیجه جهش 
قیمتی بیت كوین در دسامبر ۲۰۱۷ )آذرماه ۱396( و رسیدن آن به قله 

۲۰ هزار دالری بوده است.

3- ائتالف سعودی – صهیونیستی
در كنار رویدادهای عمده خاورمیانه، طی كمتر از یک س��ال گذشته 
روندی میان عربستان و اسرائیل در حال شکل گیری بوده كه از تولد یک 
پارادایم منطقه ای جدید حکایت دارد. »دشمنی با ایران« ریاض و تل آویو 
را در دو سوی ائتالفی قرارداده كه تا چند سال قبل شکل گیری آن هرگز 
ممکن نبود. تغییر حکام سعودی عامل مهمی در تولد این اتئالف بوده 
است. توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ، تالش آمریکا برای دوری 
از بحران های جدید منطقه خاورمیانه در دولت باراک اوباما، گس��ترش 
نفوذ و حضور ایران در عراق، سوریه و لبنان عوامل موثر بر شکل گیری 

این ائتالف بوده اند.
داده کاوی: با بررسی بیش از ۱/۵ میلیون كاربر فارسی زبان توییتر 
در سامانه فضای مجازی دیتاک در سال ۱396، حدود ۱93۷۰ توییت 

مرتبط با موضوعدر این شبکه اجتماعی شناسایی شده است.
ریتوییتکاربرالیکتوییت
6۰% )۱۷4۰ عدد(۱9.3۷۰۱۲9.۰۰۰9۱۰۵

توییت های این موضوع توسط 9۱۵۰ كاربر در این شبکه اجتماعی منتشر 

شده و بیش از ۱۲9 هزار الیک از سایر كاربران دریافت كرده اند. توییت های 
این موضوع در نوامبر ۲۰۱۷ )آبان ۱396( و ژانویه ۲۰۱8 )دی ماه ۱396( 

به بیشترین مقدار رسیده است.

 مهار ایران، محور ائتالف
اگر آنچه میان عربس��تان و اس��رائیل در حال شکل گیری است را یک 
»ائت��الف« بدانیم، برای چرایی آن باید انک��ی به عقب بازگردیم. توافق 
هسته ای ایران و قدرت های بزرگ در سال ۲۰۱۵، دو مخالف جدی داشت؛ 
یکی عربستان و دیگری اسرائیل. هر دو بسیار تالش كردند تا دولت باراک 
اوباما را از ادامه مذاكرات هس��ته ای با ایران منصرف كنند اما ایران و 6 
كشور دیگر حاضر در این مذاكرات در تابستان آن سال تاریخ ساز شدند 

و به توافق دست پیدا كردند.

 ائتالف سعودی – صهیونیستی در بستر تلگرام
بازدیدپستتعداد کانال

69۷۰۱۵۰/۱6۰۵63.6۰۰.۰۰۰
با بررسی بیش از 8۰۰ هزار كانال تلگرام در سامانه فضای مجازی دیتاک، 
به بیش از ۱۵۰ هزار پست تلگرامی مرتبط با موضوع می رسیم. این مطالب 
در حدود ۷ هزار كانال منتش��ر شده اند. میزان انتشار پست های مرتبط 
با موضوع ائتالف س��عودی – صهیونیس��تی در ژوئن )خرداد ۱396( به 

بیشترین مقدار رسیده است.
در یک سوی ائتالف سعودی – اسرائیلی علیه ایران محمد بن سلمان قرار 
گرفته كه یک سیاست دو وجهی را در پیش گرفته است. او در خارج به 
دنبال مهار قدرت و نفوذ ایران و تقویت نفوذ عربستان و در داخل به دنبال 
حذف رقبا و اجرای اصالحات گسترده به منظور تغییر چهره عربستان است.

  ائتالف سعودی – صهیونیستی در بستر وب سایت های خبری
خبرگزاری های پوشش دهندهتعداد خبر

۱۰۲۱ وب سایت خبری۱4۱.۵۷۰
در نهایت موضوع در وب سایت های خبری ایرانی نیز مطالعه شد. با بررسی 
بیش از ۱۷۰۰ منبع خبری فارس��ی زبان در سامانه دیتاک، حدود ۱4۱ 

هزار خبر مرتبط با موضوع یافت شد.

4- بحران صندوق های بازنشستگی
نظام بازنشس��تگی در ایران از چهار صندوق بزرگ و ۱4 صندوق 
كوچک تش��کیل شده اس��ت كه در مجموع بیش از ۵۵ میلیون نفر 
معادل 69 درصد از جمعیت كشور را تحت پوشش خود قرار داده اند. 
بر اساس گزارش مركز پژوهش های مجلس، تا سال ۱39۵ سازمان 
تامین اجتماعی 4۱ میلیون و 433 هزار نفر، س��ازمان بازنشستگی 
كشوری پنج میلیون و 96۱ هزار نفر و سایر صندوق ها هفت میلیون 
و 98۷ هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی را تحت پوشش قرار داده اند. 
آمارها نشان می دهد حدود 9۰ درصد بازنشستگان تحت پوشش دو 
صندوق بازنشستگی كشوری و تامین اجتماعی هستند. بر این اساس 
در ادام��ه این گ��زارش تمركز اصلی بر وضعیت كلی این دو صندوق 
است. چرا كه هر خطر و تهدیدی كه این دو صندوق بزرگ را تهدید 
كند، معیش��ت 4۷ میلیون و 394 هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی 

را تحت تاثیر قرار می دهد.
داده کاوی: با بررسی بیش از ۱/۵ میلیون كاربر فارسی زبان توییتر در 
سامانه فضای مجازی دیتاک در سال ۱396، تعداد ۵88 توییت مرتبط با 
بحران صندوق های بازشستگی در این شبکه اجتماعی شناسایی شده است.
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ریتوییتكاربرالیکتوییت
۵9% )348 عدد(۵88۱.3۰۰۲۷۰

توییت های این موضوع توس��ط ۲۷۰ كاربر در این شبکه اجتماعی 
منتشر شده و بیش از ۱3۰۰ الیک از سایر كاربران دریافت كرده اند. 
برخی كارشناس��ان اقتصادی آینده شوم صندوق تامین اجتماعی را 
نزدک ت��ر از این تص��ور می كنند و معتقدند بدون ش��روع اصالحات، 
صندوق تامین اجتماعی ظرف پنج تا ش��ش س��ال آینده ورشکست 
خواهد ش��د. اینها همه نشان می دهد دولت باید هر چه سریع تر این 
چال��ش را حل كند. چرا كه براس��اس پیش بینی مركز پژوهش های 
مجلس، تعداد كل بازنشستگان كشوری و لشکری در سال ۱4۰۲ به 
سه میلیون و 3۰۰ هزار نفر خواهد رسید. یعنی دو برابر رقم فعلی و 

بودجه دو رقمی می طلبد.
بحران صندوق های بازنشستگی بسیار بزرگ است. اما بدون راه حل 
نیس��ت. كارشناسان مطالعات بس��یاری برای حل این مسأله انجام 
داده اند. اما در بیان راهکارها ابتدا باید دید چه شد كه صندوق های 
بازنشستگی ایران به چنین روزی دچار شدند؟ اصوال صندوق ها از 
دو محل اصلی درآمدهای خود را تامین می كنند؛ یکی پرداخت حق 
بیمه اعضا و دیگری س��رمایه گذاری. به عبارتی دولت باید رویه ای 
را حف��ظ می كرد كه تع��ادل ورودی و خروجی صندوق ها در طول 
دهه های متمادی حفظ می شد و عالوه بر آن روی جق بیمه افراد 
س��رمایه گذاری می كرد. اما در طول چهار دهه گذشته با تغییرات 
مختلف در س��ن بازنشس��تگی و تحمیل تعهدات ب��ه صندوق ها و 
دست درازی به منابع آن به منظور جبران تعهدات دولت از یک سو و 
عدم سرمایه گذاری منابع و یا هدایت آنها به بخش ضررده، بزرگ ترین 

ضربه به اقتصاد صندوق ها زده شد.

 بحران صندوق های بازنشستگی در بستر تلگرام
بازدیدپستتعداد كانال

۱3۵۰۱9۱۰۵.۷۰۰.۰۰۰
با بررسی بیش از 8۰۰ هزار كانال تلگرام در سامانه فضای مجازی دیتاک، 
به بیش از ۱9۰۰ پست تلگرامی مرتبط با بحران صندوق های بازنشستگی 
می رسیم. این مطالب در بیش از ۱3۵۰ كانال منتشر شده اند. میزان انتشار 
پست های این موضوع از اوایل سال ۱396 به طور پیوسته بیشتر شده است.

 بحران صندوق های بازنشستگی در بستر وب سایت های خبری
خبرگزاری های پوشش دهندهتعداد خبر

۲۵4 سایت۱.۰۷۰ خبر
در نهایت با بررس��ی بیش از ۱۷۰۰ منبع خبری فارسی زبان در سامانه 
خبری دیتاک، تعداد ۱۰۷۰ خبر مرتبط با بحران ورشکستگی صندوق های 

بازنشستگان یافت شد.

5- جابه جایی جمعیت 
داده های آماری نش��ان می دهد نسبت مهاجرت خالص به جمعیت 
اس��تان بین س��ال های ۱39۰ تا ۱39۵ در اغلب استان های غربی و 
جنوب شرقی كشور قابل توجه بوده است. نسبت مهاجرت خالص كه 
كسر مهاجرت خروجی ورودی را مشخص می كند در استان آذربایجان 
شرقی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، كرمانشاه، همدان 
و سیستان و بلوچستان رقم باالیی را نشان می دهد. در مقابل استان 
تهران با ۲۰ درصد باالترین س��هم را از پذیرش كل جمعیت مهاجر 
كشور داشته است. عالوه بر این در دو – سه سال اخیر شواهد متعددی 

از آمار باالی مهاجرت فرس��تی در اس��تان های خوزستان، سیستان و 
بلوچس��تان و خراس��ان جنوبی به خصوص از نواحی مرزی به سمت 
نواحی مركزی وجود دارد. این آمارها نش��ان دهنده روند كاهش قابل 
توجه جمعیت نواحی مرزی آس��یب پذیر ایران اس��ت و در نتیجه آن 
عالوه بر رنجی كه بر مردمان مهاجر وارد می شود در سال های آینده 

مي توان با پیامدهای متعددی برای كشور همراه شود.
از میان اس��تان های مهاجرفرس��ت بیشترین اس��تانی كه از بحران 
خشکسالی و آب رنج برده و با مخاطراتی مواجه شده استان خوزستان 
اس��ت به نحوی كه تمام قسمت های این استان درگیر كم آبی شدید 
اس��ت. ش��اید بتوان گفت دلیل اصلی مهاجرت از این استان مسائل 
زیست محیطي از جمله گرد و غبار و بحران اب است. دو تاالب مهم 
این استان یعنی تاالب های شادگان و هورالعظیم تقریبا خشک شده اند. 
از طرف دیگر عالوه بر پدیده گردوغبار وهوای نامناسب خوزستان كه 
به نوعی ناشی از خشک شدن تاالب های مهم این استان است، مردم 
این منطقه عمدتا در یک س��ال گذش��ته با بحران آب آشامیدنی نیز 
مواجه بوده اند. به نظر می رسد در سال ۱39۷ نیز مردم این منطقه با 
بحران نامناس��ب بودن آبی كه به عنوان آب آشامیدنی دراختیارشان 

قرار دارد بیش از پیش دست و پنجه نرم كنند.
داده کاوی: با بررسی بیش از ۱/۵ میلیون كاربر فارسی زبان توییتر در 
سامانه فضای مجازی دیتاک در سال ۱396، حدود ۱۰۰۰ توییت مرتبط 
با موضوع جابه جایی های جمعیت در این شبکه اجتماعی شناسایی شده 

است.
ریتوییتکاربرالیکتوییت

4۷% )4۷۰ عدد(۱۰۰۰۷۰۷۰8۰۰
توییت های این موضوع توسط 8۰۰ كاربر در این شبکه اجتماعی منتشر 

شده و بیش از ۷۰۷۰ الیک از سایر كاربران دریافت كرده اند.
عام��ل دیگری ك��ه مي تواند بر وضعیت مهاجرت هر اس��تان تاثیر 
به س��زایی بگذارد وضعیت كسب و كار اس��ت. بر اساس پایش محیط 
كسب و كار ایران در زمس��تان ۱396، استان های لرستان، كرمانشاه، 
ایالم، كردس��تان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و سیستان 
و بلوچس��تان و البته تهران در مقایس��ه با س��ایر اس��تان ها وضعیت 
نامس��اعدتری از نظر كسب و كار دارند. ش��اخص كسب و كار از سوی 
معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كش��اورزی ایران به 

صورت فصلی سنجیده می شود.

 جابه جایی جمعیت در بستر تلگرام
بازدیدپستتعداد کانال

۱۷.۵۰۰34.۲3۰9۱.۰۰۰.۰۰۰
با بررسی بیش از 8۰۰ هزار كانال تلگرام در سامانه فضای مجازی دیتاک، 
به بیش از 34 هزار پست تلگرامی مرتبط با موضوع جابه جایی های جمعیت 
می رسیم. میزان انتشار پست های مرتبط با موضوع جابه جایی جمعیت 
در دو بازه جوالی ۲۰۱۷ )تیر ۱396( و دس��امبر ۲۰۱۷ )آذر۱396( به 

بیشترین تعداد خود رسیده است.

 جابه جایی های جمعیت در بستر وب سایت های خبری
خبرگزاری های پوشش دهندهتعداد خبر
98۰ سایت خبری3۵.4۰۰

در نهایت جابه جایی های جمعیت در وب س��ایت های خبری ایرانی نیز 
مطالعه شد. با بررسی بیش از ۱۷۰۰ منبع خبری فارسی زبان در سامانه 
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6- تخریب منابع خاک
با كاهش بارندگی و مداخالت انس��انی غیربهینه شوری خاک های 
دشت خوزس��تان افزایش دو برابری داشته اس��ت. این گونه كاهش 
كیفی��ت خاک ب��ه روند مخربی چون افزای��ش ۵۰۰ هکتاری اراضی 
كش��اورزی در طول برنامه شش��م، ایجاد ضایعات كش��اورزی 6 برابر 
متوس��ط جهانی و راندم��ان آبیاری پایین حدود 4۰ درصد نس��بت 
داده می ش��ود. یکی دیگر از انواع اخالل در نظام خاكی كشور كه در 
سال های اخیر بسیار مورد توجه رسانه ها و مردم قرار گرفته صادرات 
خاک است. هر چند این اخبار توسط منابع رسمی تأیید نشده است 
و صدور خاک تنها محدود به خاک های خاص با كاربری غیركشاورزی 
دانسته شده اما در افکار عمومی تردیدهایی در این زمینه وجود دارد. 
عالوه بر این در مورد كم و كیف بهره برداری از خاک های غیركشاورزی 

نیز انتقادهایی وجود دارد.
از جمله پیامدهای تخریب خاک مي توان به این موارد اش��اره كرد: 
كاه��ش ۱۱ درصدی وس��عت جنگل های ایران در طول 4۰ س��ال، 
رسوب گذاری حدود ۲4۰ میلیون مترمکعب در حوزه سدهای كشور 
)معادل ساالنه پنج سد با ذخیره ۵۰ میلیون مترمکعب(، بیابان زایی 
در بیش از ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی كشور، كاهش قابلیت تولید 
محصول و افزایش غلظت ورود گازهای گلخانه ای به اتمس��فر و گرم 

شدن جهانی هوا.
داده کاوی: ب��ا بررس��ی بیش از ۱/۵ میلیون كاربر فارس��ی زبان 
توییتر در سامانه مجازی دیتاک در سال ۱396، حدود 4۷۰ توییت 
مرتبط با موضوع تخریب منابع خاک در این شبکه اجتماعی شناسایی 

شده است.
ریتوییتکاربرالیکتوییت

۷۱% )33۷ عدد(4۷۰۲۰۱۰4۰4
تویت ه��ای این موضوع توس��ط 4۰4 كاربر در این ش��بکه اجتماعی 
منتشر شده و بیش از ۲۰۱۰ الیک از سایر كاربران دریافت كرده اند. 
توییت های این موضوع در نوامبر ۲۰۱۷ )آبان ۱396( شروع به افزایش 

كرده و در ژانویه ۲۰۱8 )دی ماه( به بیشتری مقدار خود می رسد.

 تخریب منابع خاک در بستر تلگرام
بازدیدپستتعداد کانال

49۷۰8۱8۰۱۲.4۷4.۰۰۰
 با بررس��ی بیش از 8۰۰ هزار كانال تلگرام در س��امانه فضای مجازی 
دیتاک، به 8۱8۰ پست تلگرامی مرتبط با موضوع تخریب منابع خاک 
می رسیم. میزان انتشار پست های این موضوع از اوایل سال ۱396 به 

طور پیوسته بیشتر شده است.

 تخریب منابع خاک در بستر وب سایت های خبری
خبرگزاری های پوشش دهندهتعداد خبر

۵۷4 سایت خبری۵83۰ خبر
در نهایت تخریب خاک در وب س��ایت های خبری ایرانی نیز مطالعه 
شد.با بررسی بیش از ۱۷۰۰ منبع خبری فارسی زبان در سامانه خبری 

دیتاک، ۵83۰ خبر مرتبط با موضوع یافت شد.

7- مرجعیت فرهنگی سلبریتی های جدید و غیررسمی در 
شبکه های اجتماعی

اش��تباه است اگر فکر كنیم فرهنگ پیش از این عمیق بوده 
و ح��اال ابزارهای ارتباطی چون ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام 

ی��ا گروه های پیام رس��ان تلگرام آن را به دره س��طحی بودن و 
ابتدال كشانده است. شبکه ها در واقع ابزار اشاعه اند و هر چند 
كه نمي توان از تاثیر آنها غافل ش��د، ولی باید دانس��ت كه پس 
از ظه��ور این ابزار فرهنگ ورفتارهایی به ظاهر س��طحی و به 
اصطالح »مبتذل« وجود داش��ته و این ابزارها هم بیشتر آن را 
به نمایش می گذارند و هم اینکه س��رعت بیشتری در انعکاس 
دارند. در فضای مجازی البته نوک پیکان انتقادها به »شاخ«ها 
و برخی سلبریتی هاس��ت كه معموالً هنری جز ركیک بودن یا 
رفتارهای خودنمایانه ندارند. در اینجا درباره اینکه رس��انه های 
اجتماعی با فرهنگ روزمره چه می كنند بحث می كنیم. اینکه آیا 
سلبریتی ها به پشتوانه فالوئرهای خویش برای فرهنگ »اصیل« 

ما »شاخ« شده اند؟
داده کاوی: با بررسی بیش از ۱/۵ میلیون كاربر فارسی توییتر 
در سامانه فضای مجازی دیتاک در سال ۱396، تعداد ۱9۵8۰ 
توییت مرتبط با موضوع مرجعیت فرهنگی سلبریتی های جدید 
و غیررس��می در ش��بکه های اجتماعی در این شبکه اجتماعی 

شناسایی شده است.
ریتوییتكاربرالیکتوییت

4۱% )8۰۷۰ عدد(۱9.۵8۰۱68.8۵۰۱۰.9۰۰
توییت های این موضوع توسط ۱۰9۰۰ كاربر در شبکه اجتماعی 
منتشر شده و بیش از ۱68 هزار الیک از سایر كاربران دریافت 

كرده اند.
از همین منظر سلبریتی ها و شاخ های اینستاگرام فروشنده های 
ماهری محسوب می ش��وند. آنها گالدیاتورهای میدانی مجاز اند 
كه برای اس��تمرار حیات خود دست به هر كاری می زنند و اگر 
روزی Like نخورند، می میرند. پس در عین حال كه باید نگران 
فرهنگ نمایشی امروز جامعه ایران بود، ولی باید دانست كه در 
بهترین وضعیت ممکن شبکه ای اجتماعی همچون اینستاگرام 
یک نمایش��گاه است و نه یک دانش��گاه خود اینستاگرام هم از 
همین عطش سیری ناپذیر دیده شدن كاربران، روزبه روز بزرگ تر 
می شود. به عبارت دیگر، هر چند كه نمي توان از تاثیرات گسترش 
روزافزوان اینستاگرام غافل بود، ولی نباید توقعی غیرواقعی هم 

از آن داشت.

 مرجعیت فرهنگی س�لبریتی های جدید و غیررسمی در 
شبکه های اجتماعی در بستر تلگرام

بازدیدپستتعداد کانال
۲۵.98۰6۱.8۰۰4۰3.8۵4.۰۰۰

با بررس��ی بیش از 8۰۰ هزار كانال تلگرام در س��امانه فضای مجازی 
دیتاک، به بیش از 6۱ هزار پست تلگرامی مرتبط با موضوع می رسیم. 
بیشترین میزان انتشار پست های این موضوع در فوریه ۲۰۱8 )بهمن 

ماه ۱396( بوده است.

 مرجعیت فرهنگی س�لبریتی های جدید و غیررسمی در 
شبکه های اجتماعی در بستر وب سایت های خبری

خبرگزاری های پوشش دهندهتعداد خبر
۷4۰ سایت خبری۱۲.۱۰۰

در نهایت موضوع در وب س��ایت های خبری ایرانی نیز مطالعه ش��د. 
با بررس��ی بیش از ۱۷۰۰ منبع خبری فارسی زبان در سامانه خبری 

دیتاک، حدود ۱۲ هزار خبر مرتبط با موضوع یافت شد.

گزارش ماه
سرمقاله

مسائل ایران
اژدهای منتظر

بازارها
نابرابری و تهیدستی

آینده پژوهی

آبان 1397
دوره جدید
شماره 117
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رهبران كره شمالی پس از جنگ كبیرشان 
با آمریکا كشورش��ان را پنهان كرده و همه 
راه های دادوستد با كشورهای دیگر را مسدود 
كردند. این رهبران می اندیشیدند كه زمین و 
آب هست و مي توان تا ابد نان و برنج تولید 
كرد و ش��هروندان را عادت داد كه به همین 
آب و ن��ان و برنج بس��نده كنن��د و پایدار و 

مستقل باشند. این روش و راهبرد از سوی 
آمریکایی ها و چینی ها با دو انگیزه گوناگون 
تقویت ش��د. آمریکایی ها می خواستند یک 
كشور فقیر و تهیدست با مردمانی حسرت 
به دل مانده در شمال یک منطقه ویترینی 
برای مقایس��ه با كشورهای آباد و بالنده در 
جنوب باشد. چینی ها و تا اندازه ای روس ها 
نیز می خواستند یک س��رزمین گوشه گیر 
را با دادن ان��واع فناوری نظامی تجهیز و از 
ق��درت آن در منازعات منطقه ای و جهانی 
اس��تفاده كنند. برآیند رفتار كره شمالی در 
دنیا این ش��ده است كه حاال آنها دیر یا زود 
یا به فروپاشی و مرگ تدریجی می رسند یا 

راهبرد برگشت به دنیا را می پذیرند. برگشت 
به جهان همان راهی است كه جانشینان مائو 
تسه تونگ پس از مرگش برای چین هموار 
كردند و از بخشش غرب استفاده كرده و خود 
را به صف دوم كشورهای با بیشترین تولید 

ناخالص داخلی رساندند.

 چین جهان خوار
هواداران و طرفداران كشور چین وقتی با 
عنوانی همانن��د »چین جهان خوار« مواجه 
می شوند عصبانی و ناراحت شده و می گویند 
این یک تیتر نامناسب برای كشوری است كه 

به جهان كمک می كند.

چین جهان خوار و بازار ایران

محمدرضا ستاري 
عضو هیأت تحریریه 
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اژدهای منتظر
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 اما چرا باید چین جهان خوار را به مثابه یک واقعیت پذیرفت؟ 
رهبری حزب كمونیست این كشور قدیمی و مرموز در 3 دهه 
تازه س��پری ش��ده س��طحی از رفاه مادی را برای شهروندان 
چینی تعریف كردند كه جز با رشدهای باالی 6 درصد محقق 
نمی شود. این میزان رشد پایدار كه در 3 دهه گذشته با استفاده 
از فضای اقتصاد باز پدیدار ش��ده اس��ت بدون جهان خواری به 
معنای تسخیر بازارهای جدید و تثبیت بازارهای فعلی ممکن 
نیس��ت. به این ترتیب اس��ت كه چین جهان خوار برازنده این 
كشور است و نباید آن را فحش سیاسی تلقی كرد. رهبری حزب 
كمونیست چین برای خرید همه بنگاه ها در هر سرزمین و هر 
فعالیتی آمادگی دارد و منتظر است جامعه ای یا سرزمینی در 
وضعیت اضطرار قرار گیرد و تقاضای كمک كند. این گونه بود 
و هست كه ونزوئالی اسیر در چنگ جانشینان چاوز به سمت 
چین رفتند و با یک وام ۵ میلیارد دالری، گفت وگو برای ادامه 
همکاری را پذیرفتند. رهبران چین در جریان تنگنای پدیدار 
شده برای یونان در مناسبات با اتحادیه اروپا به رهبری یونان 
پیشنهاد كردند حاضرند برخی از جزیره ها و بندرهای این كشور 
را خریداری كنند. بازس��ازی جاده ابریشم جدید در چین یک 
راه برای به زانو درآوردن كش��ورهای كوچک است و در ضمن 

به آمریکا پیام می دهد كه چین جهان خوار است.

 ایران در چنگ چین
وقت��ی در اوایل دهه ۱39۰ ایران با بدترین ش��رایط تحریم 
اقتصادی آمریکا و غرب مواجه ش��د، این رهبران چین بودند 
كه آرام آرام مدیران و س��هامداران مرموز و س��نجاق شده به 
دس��تگاه ها و س��ازمان های دولتی و حزب كمونیست چین به 
س��وی بازارهای ایران در حوزه های گوناگون س��رازیر شدند. 
ده ه��ا بنگاه كوچک و بزرگ چین خواس��تار اجرای طرح های 
نفت، گاز، پتروشیمی، راه آهن، جاده، سد، نیروگاه و... در ایران 
ش��دند و البته ایران از سر ناگزیری با انعقاد قراردادها موافقت 
كرد. هنوز و پس از سپری شدن چند سال برخی یادگار دوران 
اضط��رار ایران ب��رای همکاری با چین پابرجاس��ت. در همین 
چند س��ال تازه سپری شده بازار بزرگ و چند میلیارد دالری 
خودروس��ازی ایران دراختیار ش��ركت های چینی قرار گرفته 
است. بر پایه آمارهای ارائه شده از سوی گمرک ایران تجارت 
خارجی ایران به طور منحصربه فردی به چین وابس��ته ش��ده 
اس��ت. چین خریدار اصلی نفت ایران در آسیا و فروشنده اول 
كاال به ایران به حساب می آید. اكنون صنایع چینی توانسته اند 
ب��ر بخش های قابل اعتنایی از فعالیت های صنعتی ایران غلبه 
ك��رده و برخی از صنایع از بی��ن رفته اند. رهبران چین اما در 
همی��ن دوره ای كه ایران به منابع مالی نیاز داش��ت نه تنها به 
ایران كمک نکردند بلکه در مس��یر ورود و ارز و اسکناس دالر 
به ایران سختگیری كردند، حساب شركت های ایرانی را بستند 
و می خواهند همانند س��ابق منابع ارزی ایران را در بانک های 
خود بلوكه كنند. مدیریت اقتصاد سیاسی ایران باید بداند كه 
از رهبری حزب كمونیست چین خیری به ما نمی رسد و ایران 
اگر دیر بجنبد ممکن اس��ت به مستعمره اقتصادی این كشور 
تبدیل شود. گزارش های پرشماری از اینکه ایران برای برطرف 
ك��ردن نیازهای م��ادی اش در دوران تحریم ه��ای تازه آمریکا 
بخواهد به چین وصل ش��ود وج��ود دارد و این را باید به طور 

جدی در كانون توجه قرار داد.

پدرام سلطانی|
 پیش یادداشتی تحت عنوان »چین عزیز« در كانالم گذاشتم 
كه انعکاسی بسیار گسترده یافت و نقدها و نظرهای گوناگونی 
نیز بر آن نوشته شد كه همگی از دیدگاه من جالب توجه بود 
و كمک كردند تا آن یادداشت بیشتر دیده شود و در آن تعمق 
شود. گستردگی بازنشر و اظهار نظر درباره یادداشت چین عزیز، 

من را بر آن داشت تا تکمله ای بر آن بنگارم.
 ۱- نخست بگویم كه قصد من از نوشتن آن یادداشت بیش 
از آنکه نقد عملکرد چین نسبت به ایران باشد، زدن تلنگری به 
خودمان برای آگاهی از تصویر چش��م انداز ایران از دریچه نگاه 
یک كشور قدرتمند و شریک اقتصادی مهم كشورمان بود. من 
در زمره گروهی نیس��تم كه كش��ورها را در تعاملشان با دیگر 
كش��ورها به بد و خوب تقسیم می كنند، بلکه باور من اینست 
كه »بد یا خوب«، صفاتی هستند كه حکمرانی یک كشور را از 
جهت »كیفیت حفظ و ارتقای منافع ملی و حركت در مس��یر 
رشد اقتصادی و توسعه پایدار و همه جانبه« توصیف می كنند. 
پس با این تعریف، من نه تنها منتقد چین نیستم، بلکه آن كشور 
را از باب نزدیک به چهار دهه حکمرانی هوش��مندانه و نیل به 
توس��عه بی نظیر اقتصادی و بدل شدن به قدرت دوم اقتصادی 
دنیا تحس��ین می كنم. اگرچه سیاس��ت های چی��ن در حوزه 
آزادی های سیاس��ی و اجتماعی، محیط زیست و مواردی چند 
قابل نقدند اما نه بحث و نه تخصص من این مباحث نیستند.

۲- دوم اینکه چین مثال بس��یار خوبی اس��ت برای اینکه ما 
را جدا به فکر فرو برد. چین، نه آمریکای كودتاچی اس��ت، نه 
انگلیس اس��تعمارگر و نه روس��یه تركمانچای و گلستان. چین 
با ما تاریخ س��تیز و اس��تیالجویی ندارد ك��ه رفتارهایش را بر 
مبن��ای آن قضاوت كنی��م و تحلیل های دایی ج��ان ناپلئونی 
ببافیم. برای همین هنگامی كه چین در خصوص ایران چنین 

احتیاط و تحفظ پیش��ه می كند و آرام 
آرام منافع اس��تراتژیک خود را در 
ای��ران ك��م و كمت��ر می كند باید 
اندیشه كنیم، آسیب شناسی كنیم 
و نگران ش��ویم.در این چند س��ال 

رف��ت و آمد و تعاملی كه با چینی ها 
داش��تم ش��اهد افزایش غرور ملی و 

عزت نفس شهروندان چینی بوده ام. 
به عن��وان یک فع��ال اقتصادی، 
برخوردی با ناراضیان سیاس��ی 
و اجتماعی چین نداش��ته ام، اما 
كارآفرینان و كارفرمایان چینی 
را همواره خوش بین و امیدوار به 
آینده كسب و كار در كشورشان 
و ب��ا دنی��ا دی��ده ام. حت��ی 
علي رغ��م س��ختگیری هایی 
كه در س��ال های اخیر برای 
آالیندگی ه��ای  كاه��ش 

افزایش  و  زیست محیطي 
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اس��تانداردهای تولید و ش��فافیت مالی بر 
آنها اعمال ش��ده اس��ت و موجب تعطیلی 
واحدهای زیادی ش��ده است، همه آنها به 
دول��ت خود اعتماد دارن��د و می دانند كه 
اقداماتش به صالح كشورشان است. مردم 
چین در این سی سال به سرعت ثروتمند 
و مرفه ش��ده اند. در نشست و برخاست با 
آنها، به ویژه در شهرهای كوچک تر، مي توان 
فرهنگ دهقانی و سادگی روستایی شان را 

در كنار توانگری و ثروتشان دید.
 چین حداقل س��ی س��ال سرش به كار 
خ��ودش گرم بود و ب��ه غیر از منافع ملی 
و تمامیت ارضیش كمت��ر وارد رویارویی 
سیاسی می شد. این سی سال كار سخت، 
هوش��مندانه و جهانگ��را از چی��ن قدرتی 
ساخته است كه امروز مي تواند آن را برای 
كسب منافع سیاسی  و سهم خواهی های 
بیش��تر در بازی های جهان��ی، اهرم كند. 
چی��ن خیلی زود فهمید كه راه ش��وروی 
را نبای��د برود؛ بلندپروازی های سیاس��ی 
و نظامی بدون قدرت اقتصادی مس��اوی 
است با فروپاشی. چین در تمام این مدت 
حتی برای همسایگان و وابستگان تاریخی، 

فرهنگی خود هزینه سیاسی نداد.
3- نکته س��وم اینکه ن��کات مندرج در 
یادداشت »چین عزیز« برخی از خوانندگان 
را از رفتاره��ای چی��ن آزرده كرد. اما این 
آزردگی احساسی است. به رفتار چین باید 
از منظ��ر منافع ملی خودش و راهبردهای 
بلندمدتش نگریست. عرصه بین الملل جای 
لوطی گری و مروت و دلس��وزی نیس��ت. 

چین حاضر نیست منافع گسترده خود را 
با س��تیزهای )از نگاه خودش( كم ارزش با 
آمریکا به حاشیه ببرد. آنقدر كه ما به چین 
وابس��ته شده ایم او به ما نیاز ندارد. مواضع 
چی��ن در قبال ایران در چند س��ال اخیر 
هیچ كدام در تضاد با منافع ملی و بین المللی 
چین نبوده اس��ت. مشکل این است كه ما 
با هیچ كش��وری، از همسایگانمان گرفته 
تا كش��ورهای بزرگ و تعیین كننده دنیا، 
نتوانستیم به اشتراک راهبردی دست پیدا 
كنیم. لذا رفتار همه كش��ورها با ما بیشتر 
تاكتیکی و پروژه ای اس��ت. طبیعی است 
كه هیچ كش��وری ب��رای منافع تاكتیکی، 
منافع راهبردی خود را فدا نمی كند. پس 
منتقد تصمیمات چین نباشیم، ببینیم كه 

اشتباهات ما كدام بوده است.
 4- نکت��ه چهارم اینکه اقتصاد ما امروز 
بس��یار به چین وابس��ته اس��ت، بیش از 
هر كش��ور صنعتی دیگری. ما در كاهش 
تنگناهای كار اقتصادی با چین باید بسیار 
جدی و پیگیر باشیم، كه نیستیم. البته این 
را هم بدانیم كه چین هزینه حل مشکالت 
ما را نخواهد داد. چین حاضر نخواهد بود 
كه ریسک تعامالت بانکی با ایران را بردارد، 
چین عالق��ه ای ندارد ك��ه در دور جدید 
فش��ارهای آمریکا بر ما خودش را درگیر 
كند، چین در تقابل عربستان و اسرائیل با 
ما، كامال دیپلماتیک برخورد خواهد كرد 
و منافع خود را پایش و جستجو می كند. 
افزایش این مخاطرات چینی ها را بیشتر در 
كار با ایران محتاط و سختگیر خواهد كرد.

 ۵- نکته پنج��م اینکه چین در درون 
مرزهای خود هنوز یک كشور ایدئولوژیک 
اس��ت. اكثر م��ردم چین هن��وز خود را 
كمونیست می دانند و خداناباور هستند. 
ام��ا این چی��ن ایدئولوژی��ک، در عرصه 
بین الملل كامال پراگماتیک عمل می كند، 
ایدئول��وژی را در خان��ه نگ��ه داش��ته و 
منافع��ش را با كیاس��ت در دنی��ا دنبال 
می كند. چین س��تیز ایدئولوژیک با هیچ 
كشوری ندارد. چین ارتشی قوی دارد اما 
نظامیان چینی احساس نمی شوند، دیده 
نمی ش��وند، اظهارنظر نمی كنند. آنها هم 
سرش��ان به كار خودش��ان گرم است و 
ق��درت نظامی چین هم بدون هیاهو در 

حال بیشتر شدن است.
م��ا چون مل��ت آینده نگری نیس��تیم، 
نشانه های آینده را خیلی دیر می گیریم. 
حس��گرهای مان نس��بت به ریسک ها و 
حوادث احتمالی آینده حساس نیستند. 
شاید یک روش جایگزین برای این ضعف 
تاریخی و فرهنگی ما این باش��د كه خود 
را در آیینه آینده شناسان ببینیم. ما شاید 
بتوانیم موانع پیش آمده در تعامل تجاری 
و اقتص��ادی با چین را كمی كمتر كنیم، 
اما مهم تر از آن این اس��ت كه در چرایی 
رفتارهای چین بیش��تر اندیش��ه كنیم تا 
مش��کالت را به صورت ریشه ای شناسایی 
كنیم. ننش��ینیم تا پیش بینی های چین 
محقق ش��ود و بعد علت ها خود آش��کار 
ش��وند. ش��اید آن زمان دیگر خیلی دیر 

شده باشد...



دکتر محسن شریعتی نیا عضو هیات علمی دانشگاه شهید 
بهشتی و استاد پژوهشکده مطالعات منطقه ای این دانشگاه 
است. در گفت وگوی پیش رو ایشان با اشاره به نقش چین در 
تحوالت جهانی، معتقد اس�ت که این کشور یکی از دو قطب 
اصلی قدرت در سیاس�ت بین الملل است که حتی این نقش 
در سال های آتی مهم تر نیز خواهد شد. شریعتی نیا همچنین 
با بیان اینکه تمرکز سیاست خارجی ایران در شرایط کنونی 
اروپا محور اس�ت، تصریح می کند که این مساله باعث شده 
تا ایران فعاًل تمرکز خاصی بر روی چین نداش�ته باشد، اما با 
ای�ن حال فرصت هایی در رابطه ب�ا چین وجود دارد که نمود 
آن را در ش�رایط کنونی مي توان در کاهش قدرت چانی زنی 
آمریکا برای جلب حمایت چین جهت وارد آوردن فش�ار بر 

ایران مشاهده کرد.

در گفت و گو با محسن شریعتی نیا استاد دانشگاه شهید بهشتی بررسی شد 

 ایران در موقعیت انتخاب
میان چین و آمریکا نیست

همواره در حال نفوذ
پس از فروپاشی سلسله چینگ در ۱9۱۲ میالدی، چین فراز و 
نشیب های زیادی را برای رسیدن به سطح اول نظام جهانی سپری 
كرد. تاسیس جمهوری به ریاست دكتر سون یاستن به عنوان پدر 
چین مدرن و متعاقب آن جنگ داخلی كه با جنبش هایی نظیر 
بوكسورها شیرازه داخلی این كشور را از هم متالشی كرده بود، 
سرانجام با پیروزی مائو  و حاكمیت كمونیست ها وارد دوران نوینی 
از حوادث داخلی و خارجی شد. جنگ داخلی، استقرار و ثبات 
كمونیست ها، انقالب فرهنگی، چالش با بلوک شرق به خصوص 
اتحاد جماهیر شوروی و انزوای بین المللی پس از مائو و توسط 

شاگردان او، چین را وارد فضای تعامل با جهان كرد.
این فضای جدید از دهه ۱98۰ میالدی توسط دنگ شیائو پنگ 
با سیاس��ت درهای باز آغاز شد و سرانجام آرام آرام این اژدهای 
خفته را به جایی رساند كه اكنون در متن تحوالت جهانی قرار 
گرفته است. امروز چین كارخانه تولیدی جهان است و در هیچ 
كجای این كره خاكی مکانی یافت نمی شود كه از كاال یا محصوالت 
چینی انباشته نباشد. رشد اقتصادی متوازن به همراه بهره مندی 
از نیروی كار فراوان باعث شد تا این اژدهای زرد،از الک دفاعی 

خود خارج و پای به عرصه بین المللی بگذارد.
هر چند اصول سیاست خارجی آنها، بر مبنای سیاستی چراغ 
خاموش طراحی و اجرا می شد، اما در همین سیاست آرام و بی و 
سر صدا، چینی ها مشغول نفوذ و ورود به مناطق مهم و حیاتی دنیا 
بودند. هم اكنون عالوه بر اروپا، آمریکا، استرالیا، منطقه پاسفیک، 
آنها در خاورمیانه و آفریقا نیز رد پای خود را به جای گذاش��ته 
و اكنون به نقطه ای از قدرت و ثبات رس��یده  اند كه آمریکایی ها 
در سند امنیت ملی خود، چین را یکی از تهدیدهای مهم برای 
هژمونی ایاالت متحده در دنیا تلقی می كنند. در همین راستا، 
سیاست مدارا و رصد پکن توسط دولت های آمریکا به دقت دنبال 
می شد، اما با تغییر و تحوالت جهانی و روی كار آمدن پست نو 
محافظه كاران در كاخ سفید، این سیاست مدارا و مهار جای خود 

را به راهبرد مقابله و مهار داده است. 
اكنون چین به عنوان یکی از قدرت های تاثیرگذار جهانی در 
یک جنگ اقتصادی تمام عیار با آمریکا به سر می برد كه دامنه 
آن حتی به مسائل امنیتی نیز رسیده است. در دوران جدید و 
زمامداری ش��ی جین پینگ، پکن گویا از پوسته محافظه كارانه 
خود نیز خارج شده و به طور علنی آمادگی اش را بر هماوردی با 

آمریکا و سایر قدرت های جهانی اعالم كرده است.
در چنی��ن وضعیت��ی كه قطب های ق��درت جهانی متکثر و 
متغیرهای آن نیز به سرعت و دائم در حال تحول است، در ایران 
مبحثی به نام »نگاه به شرق« مطرح است. راهبردی كه عقیده 
دارد، منافع ایران عالوه بر نزدیکی و همگرایی با شرق، مي تواند 
برای مقابله با فش��ار و تحریم های غربی در وضعیتی متعادل تر 
پیگیری شود. از سوی دیگر منتقدان این راهبرد معتقدند كه به 
توجه به همین تکثر مبانی قدرت در نظام جهانی و نزدیک شدن 
منافع آنها به یکدیگر، ورود به این عرصه در جهت تقابل با غرب و 
به خصوص آمریکا، مي تواند منافع كشور را در این بازی بزرگان 
به قربانگاه ببرد. در پرونده پیش رو سعی شده با بررسی سیاست 
چی��ن و نحوه مواجهه آن با محیط های پیرامونی و بین المللی، 
استراتژی »نگاه به شرق« را در بوته تحلیل گذاشته و دورنمای 

آینده روابط ایران با چین را ترسیم كنیم.
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 ب�ا توجه به تحوالت�ی که در نظام 
جهان�ی در ح�ال رخ دادن اس�ت، به 
نظر می رس�د چین از منظر اقتصادی 
و حتی امنیتی در کانون این تحوالت 
قرار دارد. این ایفای نقش توسط پکن، 
بیشتر معطوف به همسازی و توازن با 
تحوالت اخیر است یا اینکه چینی ها 
قصد دارند از این فرصت برای دیکته 
کردن قدرت خود طی س�ال های آتی 

استفاده کنند؟
بل��ه. چین در كانون تحوالت سیاس��ت 
بین الملل قرار گرفته اس��ت، اما تحوالت 
این حوزه منحصر به خیزش چین نیست 
بلکه بسیار فراتر و پیچیده تر از این موضوع 
است. قدرت چین رو به افزایش است و این 
كشور می كوشد منابع فزاینده قدرت را در 
راستای ارتقای جایگاه جهانی خود به كار 
گیرد. اما اینکه چین در پی دیکته كردن 
قدرت خود در سال های آتی برخواهد آمد 
یا اینکه نیات این كشور چیست؟ به لحاظ 
علمی نمي توان به آن پاس��خ دقیقی داد. 
برداشت من این است كه چین یکی از دو 
قطب اصلی قدرت در سیاس��ت بین الملل 
كنونی است و نقش این كشور در سال های 
آتی مهم تر خواهد ش��د. اما بعید است به 

موقعیت هژمونیک دست یابد.
 شما طی سخنرانی خود که اواخر 
خرداد ماه امسال در پژوهشگاه علوم 
انسانی صورت گرفت، از خیزش چین 
در ت�داوم خی�زش قدرت های بزرگ 
صحبت کرده و سیاست خارجی این 
کشور را در مناطق مختلف به خصوص 
خاورمیانه بسیار تاثیرگذار دانستید. 
این باز تعریف سیاست خارجی چین 
چ�ه بازخوردی ب�رای خاورمیانه و به 

خصوص ایران خواهد داشت؟
چین در ژئواكونومی خاورمیانه اهمیت 
روزافزون��ی دارد، ام��ا در ژئوپلتی��ک این 
منطقه هنوز در مقایسه با آمریکا و روسیه 
در حاش��یه قرار دارد. هنوز برای سنجش 
تاثیرات جنگ تج��اری چین و آمریکا بر 
خاورمیانه زود است. اما آنچه روشن است 
آنک��ه این جنگ به س��ود ای��ران و روابط 
اقتصادی این كش��ور با چین اس��ت و در 
صورت تداوم مي تواند از فشارهای آمریکا 

بر اقتصاد ایران بکاهد.
 اکن�ون بح�ث ن�گاه به ش�رق به 
خص�وص در ش�رایط کنونی کش�ور، 
توسط برخی از مقامات و تصمیم گیران 

مطرح می ش�ود. با تمرکز بر چین، به 
نظر ش�ما چه مزای�ا و منافعی در این 

نگاه وجود دارد؟
این بحث بس��یار كالن اس��ت. به نظرم 
ایران تمركز چندانی بر چین ندارد و بیشتر 
فشارهای خارجی و به ویژه تحریم ها ایران 
را به سوی چین سوق داده است. سیاست 
خارجی ایران در شرایط كنونی اروپا محور 
اس��ت و احتماال تا ۱4۰۰ اروپا محور باقی 
خواه��د ماند. بنابراین تصور می كنم ایران 
تمركزی بر چین ندارد كه بخواهیم در مورد 

مزایا و معایب آن سخن بگوییم.
 آق�ای دکت�ر، در می�ان موافقان 
نگاه به ش�رق به صورت صرف، برخی 
کارشناس�ان با تکیه بر اینکه انزوا و 
تحریم ای�ران مطلوب ترین ش�رایط 
برای چین و روس�یه است، نسبت به 
کارایی این دیدگاه ابراز شک می کنند. 
به عنوان مثال استدالل آنها مطالبات 
پ�ول نفت ایران از چین قبل از برجام 
و امتناع این کش�ور از پرداخت کامل 
آن و همچنین اقدام اخیر بانک مرکزی 
چین مبنی بر قرار دادن ایران به عنوان 
کشورهای پرخطر است. ارزیابی شما 

در این خصوص چیست؟
ببینید در اقتصاد جهانی یک نظام قواعد 
مش��خص وجود دارد، به وی��ژه در حوزه 
مبادالت مالی. به همین دلیل اس��ت كه 
رفتار بانک های چین��ی و اروپایی چندان 
تفاوت��ی با یکدیگ��ر نمی كند. ای��ران اگر 
می خواهد توس��عه اقتص��ادی را به پیش 
ببرد و بخش خصوصی واقعی و نه خصولتی 
در این كش��ور رشد كند، باید مانند ۱9۰ 
كشور دیگر قواعد بازی در اقتصاد جهانی را 
بپذیرد. بدون پذیرش این قواعد كه احتماال 
ناعادالنه هم هستند رفتار اقتصادی چین و 
فرانسه در برابر ایران تفاوت چندانی نخواهد 
داشت و نگاه به غرب یا شرق دردی از این 
كشور دوا نخواهد كرد. كشوری كه از روابط 
نرمالی با اقتصاد جهانی برخوردار نباشد، 
ش��رط الزم پیش��رفت اقتصادی را ندارد. 
روابط نرمال به هیچ روی به معنای تسلیم 
نیس��ت. كشورهایی چون چین و هند كه 
از مستقل ترین كشورهای جهانی محسوب 
می ش��وند این قواعد را پذیرفته اند و نتایج 
این پذیرش در روند توسعه آنان نمود دارد. 
 ش�ما طی مقاله خودتان با عنوان 
هم�کاری ای�ران و چی�ن در کمربند 
اقتصادی جاده ابریش�م، این مس�اله 

را فرصتی برای تعمیق همکاری های 
منطقه ای برای ای�ران عنوان کردید. 
در ای�ن می�ان ب�ه تهدیدهایی نظیر 
موانع بروکراتیک نیز اشاره داشتید. 
حال ب�ا توجه به ش�رایط فعلی طرح 
جاده ابریشم تا چه میزان مي تواند با 
حضور و مشارکت ایران رقم خورده و 
آیا همچنان پکن مایل به همکاری با 

ایران در این زمینه است؟
متاسفانه بازگش��ت تحریم های آمریکا، 
امکان ت��داوم و گس��ترش همکاری های 
ایران و چین در قالب این طرح را بس��یار 
دشوار كرده اس��ت. به لحاظ پتانسیل ها، 
ایران كشوری است كه مي تواند در كانون 
جاده ابریش��م قرار گیرد، ام��ا در واقعیت 
تحریم ه��ا و بی ثباتی اقتص��ادی منبعث 
از آن،مان��ع بس��یار بزرگی اس��ت. اغلب 
سرمایه گذاری هایی كه در قالب این طرح 
صورت می گیرد، میلیارد دالری اس��ت و 
طبیعتا در شرایط كنونی شركت ها راغب 
به چنی��ن س��رمایه گذاری هایی در ایران 
نیس��تند. در این طرح شركت ها بیش از 

دولت ها اهمیت دارند.
 برخ�ی از تحلیلگ�ران معتقدن�د 
ب�ا ش�روع جن�گ اقتص�ادی ایاالت 
متحده با چین و اروپا، اکنون فرصت 
مناسبی برای ایران به منظور کاستن 
از فش�ارهای آمری�کا فراه�م ش�ده 
اس�ت. در مقابل برخی دیگ�ر با این 
اس�تدالل ک�ه قدرت های ب�زرگ در 
نهایت دارای منافع مش�ترک بزرگتر 
و نیز چسبندگی های عمیق بیشتری 
هس�تند، ورود ایران به ای�ن بازی را 
خطرناک تلقی می کنند. ارزیابی شما 

از این موضوع چیست؟
من بیش��تر با این نظر كه فرصت هایی 
برای ای��ران دارد موافقم. ت��ا اینجای كار 
ت��وان چانه زنی آمریکا برای جلب حمایت 
چی��ن جه��ت وارد آوردن فش��ار بر ایران 
كاهش یافته، چین نفت وارداتی از آمریکا 
را متوق��ف كرده و ب��ه خرید نفت از ایران 
ادام��ه می دهد. در ش��ش ماهه نخس��ت 
 سال 9۷ صادرات غیرنفتی ایران به چین
درصد رش��د داشته است. بعالوه ایران در 
موقعیت انتخاب بین چین و آمریکا نیست 
كه بخواهد یکی را برگزیند. تا اطالع ثانوی 
ای��ران به ناگزیر بای��د وضعیت موجود در 
روابط اقتصادی خارجی را تداوم بخش��د 
كه آن هم به دشواری ممکن خواهد بود.



با نگاهی به ویژگی های اقتصادی ایران و چین در 
كنار توان بالقوه دو كشور برای مشاركت و فعالیت در 
بازارهای متقابل و تامین نیازهای یکدیگر و همچنین 
حض��ور چینی ها در س��ازمان های مهم بین المللی 
مانند شواری امنیت و سازمان شانگهای، گسترش 
و تقویت رابطه همکاری میان تهران و پکن بس��یار 

حائز اهمیت است.
این رابط��ه همکاری در ش��رایط حاضر مي تواند 
به عنوان یک محرک برای چرخه اقتصادی كش��ور 
مورد اس��تفاده قرار گی��رد و در مرحله بعد با انگیزه 
بسط مبادالت غیرنفتی، كشور چین مي تواند موجب 
س��رعت دهی در روند حذف تحریم های اقتصادی و 
بازگش��ت كش��ور به جایگاه شایسته خود در سطح 
بین المللی شود. چین با بهره گیری از نیروی كار ارزان 
و زیر ساخت های مناس��ب، ارزش افزوده سه بخش 
كشاورزی، خدمات و صنعت را طی سال های ۲۰۰3 
تا ۲۰۱3 به میزان زیادی افزایش داده و توانسته سهم 
قابل توجهی از حجم كل تولیدات در سطح جهانی 
را به خود اختصاص دهد. در مجموع مي توان گفت 
كه دو عامل مهم، یعنی وفور نیروی انس��انی ارزان 
در بخش صنعت و جذب س��رمایه گذاری مستقیم 
خارجی به میزان كالن در توسعه صنعتی چین نقش 
تعیین كننده  ای داشته و با استناد به همین امر طی 
س��ال های اخیر چین یکی از موفق ترین كشورهای 
جهان به لحاظ جلب س��رمایه گذاری خارجی لقب 
گرفته است. در همین راستا چین توانست در سال 
۲۰۱4 آمری��کا را از نظر جذب س��رمایه گذاری های 
مس��تقیم خارجی پشت س��ر گذاش��ته و تجارت 
خارجی خود را به عنوان موتور رشد اقتصاد به میزان 

چشم  گیری گسترش دهد.
شواهد نشان می دهد چین برای دستیابی به توسعه 
اقتصادی مورد نظر خود از این ش��اخص اقتصادی، 
یعنی گسترش مبادالت برون مرزی در طول زمان بهره 
برده است. در فرصت رده بندی تجارت جهانی، چین از 
مقام 3۲ در سال ۱9۷8، به مقام ۱۵ در سال ۱989، 
مقام ۱۰ در سال ۱99۷ و مقام 6 در سال ۲۰۰۱ ارتقاء 
یافت. همچنین بنا بر داده های سال ۲۰۱۵ صندوق 
بین المللی پول، در س��ال ۲۰۱۲ این كشور با سهم 
9.۱6 درصد از كل صادرات جهانی ) كاال، خدمات و 
درآمد( بعد از اتحادیه اروپا  و آمریکا رتبه سوم را در 
میان تمامی كشورهای جهان داشته است. همچنین 
بنا بر گزارش اتاق بازگانی ایران، چین دو س��ال بعد 
توانسته به بزرگترین صادركننده جهان تبدیل شود.

بر پایه همین موارد و طبق گفته مقامات چینی، 
ایران شریک تجاری مهمی برای این كشور به ویژه در 
تامین منابع انرژی مورد نیاز ) نفت خام و گاز طبیعی( 
است. بر این اساس است كه پکن خواستار شناخت 

كامل در مورد زمینه ها و ظرفیت های همکاری بین 
دو كشور، برای ارتقاء همکاری ها و نیز همسویی بیشتر 

در سال های آتی در زمینه  روابط اقتصادی است.
از سوی دیگر با توجه به دیدگاه مثبت تصمیم گیران 
عالی رتبه ایران برای حفظ و گسترش روابط با چین 
و ایجاد رویکرد نگاه به شرق در روند روابط خارجی 
كشور، چین از مزیت مبادالت مکمل در زمینه های 
متع��دد حضور فع��االن اقتصادی، س��رمایه گذاری 
اقتص��ادی در صنعت نف��ت و گاز، پروژه های ملی و 
زیربنایی برخوردار است. در همین راستا، به استناد 
داده ه��ای گمرک ایران طی ۱4 س��ال اخیر، چین 
یک��ی از عمده ترین طرف های تج��اری ایران بوده و 
به تقریب در این ب��ازه زمانی، ارزش مبادالت میان 
دو كش��ور در حال افزایش بوده است. به طوری كه 
این میزان از ۱۰64 میلیون دالر در س��ال ۱38۰ به 
۱3۰6۵ میلیون دالر در س��ال ۱393 رسیده است. 
در این میان روند صادرات ایران به چین در سال های 
اخیر از رش��د مناسبی برخوردار بوده و به جزء سال 
۱39۱، در دیگر سال ها صادرات ایران به چین روند 
افزایشی داشته و به مرور به یکی از پنج كشور اصلی 
به عنوان مقصد صادراتی كشورمان تبدیل شده است.

در ارتباط با روند واردات كشورمان از چین نیز باید 
گفت كه هر چند این متغیر نسبت به صادرات از رشد 
كمتری برخودار بوده، اما همواره شکاف بزرگی بین 
صادرات غیرنفتی و واردات ایران از چین وجود داشته 
و همین موضوع باعث ش��ده همواره روابط تجاری 
غیرنفتی این دو كشور به نفع چین باشد. در مجموع 
مي توان گفت كه چین هم در بخش صادرات غیرنفتی 
و هم در واردات ایران نقش قابل توجهی داش��ته و 
سهم چشمگیری از كل مبادالت برون مرزی ما دارد.

 روابط ایران و چین در بخش انرژی 
حج��م مصرف انرژی چین به موازات روند رش��د 
اقتصادی این كش��ور در س��ال های اخیر رشد قابل 
توجهی داشته  است. بنا بر گزارش آژانس اطالعات 
انرژی آمریکا )EIA( در سال ۲۰۰۲، چین جایگزین 
ژاپن به عنوان دومین كشور مصرف كننده نفت جهان 
پس از آمریکا شد. این آژانس همچنین در همان زمان 
پیش بینی كرده بوده كه میزان مصرف روزانه نفت خام  
چینی ها در سال ۲۰۱4 بیش از مصرف روزانه آمریکا 
خواهد شد. در همین راستا و با توجه به ذخایر سرشار 
نفتی ایران و همچنین به دلیل رقابت میان چین و 
آمریکا در تامین نفت خام از خاورمیانه، ایران اهمیتی 
بی��ش از پیش برای چین می یابد. بنابراین حضور و 
سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران در تامین 
ان��رژی چین جایگاه ویژه ای دارد كه س��وابق روابط 
انرژی بین دو كشور ، مي تواند موید این موضوع باشد.

فرصت های راهبردی در روابط اقتصادی تهران و پکن 
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 فرصت های همکاری اقتصادی ایران با چین
با توجه به ساختار اقتصادی چین به ویژه میزان 
وابستگی رشد اقتصادی این كشور به منابع انرژی 
ب��رون مرزی، جمعیت بس��یار زی��اد و بازار عظیم 
مصرفی مي توان افق روش��نی را برای گس��ترش 
حجم مب��ادالت و همکاری ه��ای اقتصادی به دو 

كشور ترسیم كرد.
چین در س��ال های اخیر به دلیل رشد باال، شاهد 
افزایش درآمد خانوارها بوده اس��ت. این امر تقاضا را 
ب��رای كاالهای مصرفی افزای��ش داده، به طوری كه 
بازار جذابی ب��رای تولید كنندگان و صادركنندگان 
سایر كشورها به وجود آورده است. عالوه بر كاالهای 
مصرف��ی، چین به یکی از عمده ترین وارد كنندگان 
مواد اولیه و كاالهای واس��طه ای تبدیل ش��ده است. 
انب��وه پروژه های عمرانی، ابع��اد جدیدی به اقتصاد 
این كشور داده و الزمه به ثمر رساندن این پروژه ها، 
برآورده شدن تقاضاهای این بخش از جمله مواد اولیه 

مورد نیاز آنها است.
با توجه به این موارد، تالش برای حداكثر استفاده از 
ظرفیت این كشور از طریق صادرات كاالهای مصرفی، 
واسطه ای و مواد اولیه، مي تواند ارزش افزوده باالیی را 
برای این كشور به همراه داشته باشد. با توجه به توان 
تولیدی این كش��ور، مي توان در زمینه مواد معدنی، 
تولیدات صنایع سنگین، پتروشیمی، پالستیک، مواد 
خوراكی، مواد ش��وینده، انواع كف پوش، سنگ های 
تزئینی و پوس��ت و چرم حض��ور فعالی در بازارهای 
چین داشت. همچنین با توجه به نیروی كار ارزان و 
سایر تسهیالت، زمینه برای سرمایه گذاری در اقتصاد 
نیز فراهم است. حضور سرمایه گذاران ایرانی در بخش 
تولیدی این امکان را به آنها می دهد كه به سرعت از 
سلیقه های مصرفی و انتظارات در حال تغییر مردم 
چین آگاه شده و از حركت های آزادسازی بازار چین 

سود ببرند.
 ب��رای نمون��ه، از آنجای��ی كه چی��ن بزرگ ترین 
واردكننده مس و فوالد جهان بوده و جزء بزرگ ترین 
واردكننده های آهن و آلومینیوم به شمار مي رود، ایران 
مي تواند با استفاده از منابع وسیع مس، فوالد، آهن 
و سایر مواد معدنی كه در اختیار دارد، با برنامه ریزی 
هدفمن��د و راهبردی هم��راه با بازاریابی مس��تمر، 
بازار وس��یع چین را تامین كرد ه و از این راه س��ود 
فراوانی را عاید كشور كند. با این حال، متاسفانه در 
سال های اخیر ایران نه تنها سهم خود را در بازارهای 
چین افزایش نداده، بلکه سهم اندک خود را به نفع 
كش��ورهای رقیب از دس��ت داده كه عدم شناخت 
ب��ازار چین و نیازه��ای وارداتی آن از علل اصلی این 

رویداد است.
 نکته قابل توجه این است كه بعضی از كشورهای 
رقیب، تولیدكننده كاال نیستند، بلکه صادرات مجدد 
محصوالت یاده شده را به چین انجام می دهند. برای 
مثال اندونزی خرم��ای صادراتی خود به چین وارد 
می كن��د و عمان نیز بخش عمده ای از این محصول 

صادراتی به چین را از دیگر بازارهای برون مرزی تامین 
می كن��د. این موضوع همچنین در مورد فرش صادر 

شده به چین نیز صادق است.

 واردات چین به ایران
در دنیای كنونی از چین به عنوان كارگاه تولیدی 
جهان نام می برند. از میان بازارهای مختلف مصرفی 
در خاورمیانه، با توجه به جمعیت 8۰ میلیونی ایران، 
چین روی كشورمان حساب جداگانه ای باز كرده است. 
ظرفیت بازار ایران به گونه ای است كه چین مي تواند 
در آینده نزدیک، انواع محصوالت خود را در حجمی 
گسترده به ایران صادر كند. كارشناسان معتقدند كه 
چین در حال تبدیل شدن به جایگزین مناسبی برای 
صادرات كاال از اروپا به ایران است و بنا به گزارش های 
گمرک ایران، این كشور بیش از یک چهارم بازار واردات 
 ایران را با كاالهای صادراتی خود پوشش داده است. 
هر چند كه ایران مایل است كاالهای با كیفیت اروپایی 
را وارد كند، اما محدودیت های اخیر اروپا گس��ترش 

مبادالت با این اتحادیه را كم جاذبه كرده است.
البته گسترش واردات كاالهای چینی در كشورمان 
پیامدهای نامطلوب خود را نیز دارد. یکی از مهم ترین 
عوارض واردات گسترده كاال از چین در كاهش قدرت 
رقابت واحدهای تولیدی داخلی در برابر رقبای چینی 
نمود می كند. ارزان بودن كاالهای چینی باعث كاهش 
قدرت رقابت تولیدكنندگان داخلی و در نهایت تعطیلی 
بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی و بیکاری شمار 
زیادی از ش��اغالن كشور است. نمونه بارز این امر را 
مي توان در تولیدات نس��اجی مشاهده كرد كه وفور 
كااله��ای وارداتی ارزان قیمت این بخش از چین در 
بازارهای داخلی كشورمان باعث آسیب دیدن بسیاری 
از واحدهای تولیدی این صنف شده و حتی بسیاری 

از واحدهای آنها تعطیل شده است. 
با توجه به این نکات و بر اساس اطالعات موجود و 
تحلیل های صورت گرفته، مي توان گفت: در عین وجود 
منافع قابل توجه در برقراری رابطه اقتصادی با چین 
در زمینه های متعدد به ویژه انرژی و جذب س��رمایه 
در پروژه های ملی، ریسک های ناشی از نااطمینانی به 
طرف چینی بر اساس تجارب گذشته و برخی منافع 
متضاد بین دو كش��ور نیز وجود دارد. در این راس��تا، 
وجود مشکالت احتمالی بین دو كشور نباید به عدم 
برقراری رابطه بین آنها تفسیر شود، بلکه این موضوع 
موید آن است كه چین مانند دیگر كشورها به دنبال 
منافع خود اس��ت و هر جا كه منافع آنها در تضاد با 
منافع ما باش��د به حکم رفتار عقالیی، منافع خویش 
را به دیگری ترجیح خواهد داد. در نتیجه دولتمردان 
ایرانی باید روند روابط  بین دو كشور را هوشیارانه و با 
ذكاوت به صورتی مدیریت كنند كه در عین برخورداری 
از منافع قابل توجه از این رابطه، هزینه ای همکاری با 

كشور چین در حداقل مقدار ممکن باشد.
*موسسه تحقیقاتی تدبیر راهبرد، مطالعات امنیت 
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 در خصوص سیاست خارجی چین، 
ما همواره ش�اهد نوع�ی راهبرد چراغ 
خام�وش و محتاطان�ه از س�وی پک�ن 
بوده ایم. ش�ما نیز س�ال گذش�ته طی 
سخنرانی خود در موسسه عالی آموزش 
و پژوه�ش مدیری�ت و برنامه ریزی به 
نوع�ی به همین مس�اله اش�اره کرده و 
گفته بودید: چینی ها با توجه به ساختار 
سیاس�ت خارجی خود به غیر تایوان و 
دریای چین جنوبی و شاید شبه جزیره 
کره، قصد سرش�اخ ش�دن با آمریکا را 
ندارن�د. این مهم اما از زم�ان روی کار 
آم�دن ترام�پ و به خصوص در س�ال 
جاری میالدی تا حد زیادی دستخوش 
تغییرات شده و ما شاهد جنگ تجاری 
تمام عیار می�ان چین و آمریکا و حتی 
فرات�ر از آن واگرایی های�ی در عرص�ه 

امنیتی و بین المللی هس�تیم که نمونه 
آن را مي ت�وان در تحریم ه�ای جدی�د 
آمری�کا علیه چی�ن به واس�طه خرید 
نظامی این کش�ور از روس�یه مشاهده 
ک�رد. چینی ها از کجا آغاز کردند و چه 
شد که اکنون علي رغم گفته  تحلیلگران 
با قدرت های بزرگ در عرصه بین المللی 
در ح�ال رقابت و منازعه هس�تند؟ آیا 
واقع�اً تغییرات س�ریع جهانی، پکن را 
ناچار س�اخته تا از پوس�ته قبلی خود 

خارج شود؟
با بررسی تاریخ معاصر چین بعد از جنگ 
جهان��ی دوم، ما ش��اهد فراز و نش��یب های 
گوناگون��ی در عرصه سیاس��ی و اقتصادی 
چین بوده ایم. با روی كار آمدن مائویست ها 
و حاكمی��ت حزب كمونیس��ت چین، دوره 
پرداخت��ن ب��ه مس��ائل داخل��ی و قضایای 

كشاورزی و دهقانی در این كشور در دستور 
كار قرار داش��ت و چین عماًل اصول توسعه 
و پیش��رفت خود را از بلوک شرق و شوروی 
آن زمان می گیرد. در دوره دوم حیات مائو، 
اختالفاتی بین چین و روسیه بروز می كند و 
چینی ها به س��مت فاصله گرفتن از روس ها 
 گام بر می دارند. در اینجاس��ت كه بحث تز 
س��ه جهان��ی و ایده امپریالیس��م ش��رق و 
غرب مطرح می ش��ود و به پکن به س��مت 
غیرمتعهد ها گرایش پیدا كرده و از تحركات 
مرب��وط ب��ه دو ابرق��درت آن زم��ان فاصله 
می گیرد. پس از این، دوره انقالب فرهنگی 
و تحوالت داخلی در چین فرا می رس��د كه 
باعث انزوای بیشتر این كشور و نگاه رادیکال 

به مسائل داخلی طرح می شود.
پس از مرگ مائو فراز و نش��یبی در چین 
شکل می گیرد و روش��نفکران درون حزب 

دکت�ر فریدون وردی نژاد از س�ال 1380 تا 1384 عهده دار س�فارت 
ایران در چین بوده است. مدیریت خبرگزاری ایرنا، تدریس در دانشگاه، 
راه اندازی دانش�کده خبر و موسس�ه ایران ومش�اور رس�انه ای دفتر 
رئیس جمهوری در دولت دوازدهم و همچنین مش�اور دبیرکل و مدیر 
پروژه چین در اتاق بازرگانی ایران از جمله سمت هایی دیگری است که 

وردی نژاد در آنها مشغول به فعالیت بوده است.
ایش�ان در گفت و گوی پیش رو با تأیید اس�تراتژی نگاه به شرق در 
ایران، معتقد است که حتی اگر بهترین روابط را با اروپا و غرب داشته 
باش�یم، به دالیلی همچون فهم مشترک، فرهنگ تجاری واقتصادی، 
منافع همگرا و میزان و کشش بازار، همچنان نیازمند به ارتباط با شرق 

و تمرکز بر مسائل اقتصادی این منطقه از آسیا هستیم.
وردی نژاد در بخش دیگری از این گفت و گو، یکی از معضالت ایران در 

ارتباط با کشورهای شرق آسیا را اقتصاد دولتی، رانتی و انحصاری در 
کشور عنوان کرده و معتقد است: اگر در این میان به بخش خصوصی 
به�ای درخور داده و روابط اقتصادی از جنبه صرفاً سیاس�ی آن دیده 
نمی ش�د، تامین حداکثری منافع اقتصادی در رهگذر تعامل با ش�رق 
محقق می شد. این دیپلمات اسبق ایرانی همچنین تاکید می کند: اگر 
امروزه با حجم وس�یعی از کاالهای نامرغوب چینی مواجه هس�تیم و 
روابط اقتصادی ما با این کش�ور از توازن خارج ش�ده، این امر معطوف 
به سیاس�ت های اقتصادی خودمان است و ربطی به چین یا هر کشور 
دیگری ندارد؛ زیرا هنوز زمینه ای برای بخش خصوصی فراهم نشده تا 
بتواند در اقتصاد ایران دارای محوریت باشد. در چنین شرایطی است 
که اهمیت موضوع دگردیسی در مناسبات بلندمدت ایران با شرق و به 

خصوص کشور چین باید مدنظر قرار بگیرد.

بایسته های نگاه به شرق از زبان سفیر اسبق ایران در چین 

 ایـران
 » الگوی ایرانی«

می خواهد

 فصل دگردیسی
 در روابط بلندمدت
ایران با شرق

 منافع مشترک
در هویت نوین آسیایی

گزارش ماه
سرمقاله

مسائل ایران
اژدهای منتظر

بازارها
نابرابری و تهیدستی

آینده پژوهی

آبان 1397
دوره جدید
شماره 117

28

جهان تاریک
نهادها



29
no.117
oct 2018

كمونیس��ت چین به س��مت مرور و بررسی 
وضعیت آن روز چین و ظرفیت های موجود و 
مشکالت می روند. آنها در درون حزب به این 
نتیجه می رسند كه امکانات و ظرفیت هایی 
كه در كش��ور وجود دارد و سیاست هایی كه 
بر مبنای ایدئولوژی حاكم پیاده می ش��ود، 
دیگ��ر جوابگوی نیازهای كش��ور نیس��ت و 
بای��د اصالحات��ی در این خص��وص صورت 
بگیرد. بع��د از درگیری هایی كه با تیم بیوه 
مائو و رهبران آن زمان حزب وجود داش��ت، 
 در نهای��ت جن��اح اصالح طلب ب��ه رهبری 
دنگ ش��یائو پینگ كه خود دوران س��خت 
تبعی��د و زندان را در دوره هایی تجربه كرده 
ب��ود، موفق می ش��وند حاكمیت حزب را در 
دست گرفته و جناح غالب كشور بشوند. در 
این میان تقریب��ا از ۱98۰ میالدی به بعد، 
نسل جدید یا نسل دوم چین روی كار می آید 
و به این جمع بندی می رس��د كه سیاس��ت 
درهای باز اقتصادی را در راس��تای سیاست 

خارجی خود دنبال كند.
در همین راستا، در مسائل اجتماعی درهای 
نیمه باز و پنجره های كوچک محور می شوند 
و در مس��ائل سیاس��ی و امنیت��ی و دفاعی 
سیاس��ت حزب كمونیس��ت به سوی مشی 
كامال بسته و كمونیس��تی حركت می كند. 
این وضعیت سال ها تا زمان زنده بودن دنگ 
ش��یائو پنگ ادامه پیدا می كند و نسل های 
بعدی نیز كمابیش این اس��تراتژی را دنبال 
می كنند. در این میان چه نسل مدرسه حزبی 
و چه نسل مهندسینی كه روی كار آمده اند 
و چه نس��ل مردان شانگهای و هر نسلی كه 
در قدرت بوده اس��ت، چند اص��ل را دنبال 
كرده اند. نخس��تین اصل اینکه چین باید به 
س��مت تحقق »رویای چینی«ها برود و آن 
رویا، رفاه عمومی، اقتصاد اول جهان، متکی 
بودن به خود و كارخانه جهان بودن اس��ت. 
دوم اینکه تجربیاتی كه در سرتاسر جهان از 
نظ��ر مدیریتی و اقتصادی و فرهنگی وجود 
دارد، جمع آوری شده، در چین آزموده و در 
صورت موفقیت پیاده سازی شود. سوم اینکه 
در امور داخلی س��ایر كشورها دخالت نشود 
و همچنی��ن اجازه دخال��ت دیگران در امور 
چین نیز داده نش��ود. چهارم اینکه حضور و 
بروز چین در مسائل حساس بین المللی در 
حداقل ممکن باشد و در مسائل بین المللی 
مساله س��از كه موجب اختالفات سیاس��ی 
می شود، دس��ت پایین را داشته و حضوری 

جدی نداشته باشند. 
در چنین حالتی اس��ت كه پکن حتی در 
حضور خود در جنبش غیرمتعهد ها، سیاست 
حداقل��ی را دنبال كرده و در ارتباطات خود 
با كش��ورهای شرقی و روسیه دچار تغییر و 

تحول می ش��ود كه برآیند آن نزدیک شدن 
به غرب و آمریکاست. در همین رابطه مدل 
و الگوی رش��د و پیشرفت چین بر دو اصل 
استوار می شود. اول اینکه الگویی تركیبی از 
عقالنیت ابزاری غربی و فرهنگ كنفسیوسی 
چینی ب��ا رهبری حزب كمونیس��ت را پی 
بگیرند. این یک سمت كار است، یعنی بتوانند 
آنچه كه عماًل از توس��عه، تجربه لیبرالیسم 
غرب و سیستم س��رمایه داري كه مي توانند 
وارد سیستم كمونیستی كنند، بیاورند و به 
روش بنچ ماركینگ بومی سازی كنند. یعنی 
ای��ن اصول و مبان��ی را به فرهنگ، آموزش، 
منش، م��رام و رفتار چینی- كنفسیوس��ی 
آغشته كنند. دوم هم دست یازیدن به فرمول 
تركیبی برای رش��د و پیشرفت اقتصادی در 
كنار استفاده از چینی های ماورای بحار است. 
در چنین راهبردی از نیروهای چینی كه بعد 
از انقالب كمونیستی از چین فراركرده و به 
خارج از كش��ور رفتند كه رقمی بین ۲۵ تا 
3۰ میلیون نفر را ش��امل می شد، به عنوان 
واسط، آوند، رابط و كاتالیزور برای دسترسی 
به مدیریت، تجربه، سرمایه و اطالعات غربی 

استفاده كردند.
 در راستای صحبت شما، این مساله 
در اروپا، کانادا و آمریکا کاماًل مش�هود 
اس�ت، به طوری که به عن�وان مثال در 
پاریس، ش�ما در محالت نس�بتاً خوب 
این ش�هر مغازه های چین�ی را به وفور 
مش�اهده ک�رده و در فرودگاه های این 
کش�ورها اولین چیزی ک�ه جلب توجه 
می کند، میزان زیاد هواپیماهایی چینی 

است که وجود دارد.
این بخشی از ماجرا است. آنها از نیروهای 
چینی خارج از كشور به عنوان مسیر و مدخل 
ورود به فرهنگ غرب استفاده كردند، چون 
می دانس��تند كسانی كه سال هاست از چین 
خارج شده و در آن محیط زندگی كرده اند، 
زبان محیط را بهتر دانسته و مناسبات را بهتر 
می شناسند. همچنین روابطی برقرار كرده اند 
كه این روابط به اقتصاد چین كمک می كند. 
حاكمان چین این افراد را به داخل كش��ور 
فراخوانده و امکانات، شرایط و ظرفیت های 
گس��ترده ای در اختیار آنها گذاش��تند تا به 
این واسطه وارد فضای جدیدی از مناسبات 
ش��وند. بنابراین چین توانس��ت در دوره ای 
نسبتاً كوتاه دو س��ه دهه ای، مسیر طوالنی 
چند ده س��اله را با سرعتی بسیار زیاد طی 
كند و دستاوردهای زیادی داشته باشد. البته 
چینی ها همچنان از رخدادهای سیاسی كه 
در س��طح دنیا جریان داشت فرار كرده و از 
مواضع حساس سیاسی نظیر جنگ اعراب و 
اسرائیل، مساله فلسطین، مسائل خاورمیانه، 

مسائل بین ش��رق و غرب، فروریختن دیوار 
برلین و مقوله فروپاش��ی شوروی و... خود را 
كنار كش��یدند. این وضعیت ت��ا زمان روی 
كار آمدن شی جین پینگ رئیس جمهوری 
كنونی ادامه داشت. با روی كار آمدن وی و 
قدرتمندتر شدن چین از نظر اقتصادی و باال 
رفتن تولید ، درآمد و ذخایر ارزی، آرام آرام 
چینی ها وارد فضای جدیدی شدند كه رفته 
رفته تمنیات سیاسی و حضور بین المللی و 
ایفای نقش در مس��ائل جهان به عنوان یک 
اب��ر قدرت بین الملل��ی و اقتصادی در درون 

چین شکل گرفت. 
ازطرفی هم چون آمریکایی ها و غرب این 
مس��اله را حس كرده بودند، س��عی كردند 
برای چینی ها دردسر ها و مشکالت فراوانی 
به وجود بیاورند تا چین را به ش��کلی نابالغ 
و كم تجربه وارد مس��ائل بین المللی كنند و 
میزان اش��تباهات سیاس��ی این كشور را به 
حداكثر برس��انند. این سیاس��تی بود كه در 
دوره اوباما با رفاقت و شراكت با چین دنبال 
شد و در دوره ترامپ نیز با برخورد و رقابت 

دنبال می شود.
در این راهبرد، درگیر كردن چین در دریای 
چین و ایجاد مساله با همسایگان و مشکالت 
مرزی و مسائل حقوق بشر و فاصله طبقاتی 
در داخل چین اس��ت كه دنبال می ش��ود و 
چینی ه��ا نیز ای��ن موارد را ب��ه خوبی فهم 
كرده ان��د. اما این مرحله برای جهان غرب و 
آمریکا دستاورد چندانی ندارد زیرا چینی ها 
به وضعیتی رسیده اند كه امروز مي توانند در 
س��طح بین المللی حضور داشته باشند. این 
حضور در سیاس��ت های جدی��د چین و در 
سند امنیتی و دفاعی این كشور كه در سال 
۲۰۱۵ و ۲۰۱6 منتشر شده است به خوبی 
دیده می شود. استراتژی چینی ها كه تا دیروز 
دفاع سرزمینی و تکیه بر نیروی زمینی بود 
و نگاهی جدی به مسائل بین المللی نداشت، 
كامال تغییر كرده است. چین در دوره جدید 
می خواهد در تنگه ه��ای بین المللی حضور 
داش��ته باش��د. روی نیروی هوایی، دریایی، 
جنگ س��ایبری، جنگ فضایی و حضور در 
فضا سرمایه گذاری بسیار گسترده ای دارد. 

به طور كلی، نگاه چین از دفاع س��رزمینی 
 انفعال��ی ب��ه حض��ور متح��رک و فع��ال و 
نیم��ه تهاجمی در س��طح بین المللی تغییر 
كرده است. بر این اساس، می بینیم چین وارد 
 بندر گوادر پاكستان شده و آنجا را به صورت 
بلند مدت در اجاره واختیار گرفته است. چین 
در جیبوت��ی پایگاه نظامی و دریایی احداث 
می كند. چین در آمریکای التین حضور پیدا 
كرده اس��ت. به سراغ كش��ورهایی آمده كه 
دارای نفت هستند و در آنجا سرمایه گذاری 



می كن��د. چین در اروپ��ا در حال خرید و یا 
اجاره بنادر اروپایی است. چینی ها در كانادا 
و استرالیا حضور پیدا كرده و در حال خرید 

خانه هستند.
یک��ی از فعالیت های امروز ش��هرک های 
چینی كه در سراس��ر دنیا وج��ود دارد، به 
طور عملی توس��عه دادن و تبدیل شدن به 
اقلیت دوم كشورهای صنعتی و مهم است تا 
از این رهگذر به تکنولوژی سطح باال دست 

پیدا كنند. 
بنابراین، امروز اگر احس��اس می ش��ودكه 
چینی ه��ا ط��وری با م��ا ایرانی ه��ا برخورد 
می كنند كه شوقی در آن مشاهده نمی شود، 
به این دلیل اس��ت كه چین  در حال تبدیل 
ش��دن به قدرت جدیدی در نظام بین الملل 
اس��ت كه این تغییر یک سلس��له الزامات و 
مس��ئولیت های جدید برای آنه��ا به دنبال 
دارد. ش��اید تا دیروز با ایران روابط تجاری و 
بانکی خاصی داشتند، ولی امروز چون عضو 
FATF هستند و ش��بکه ها را به هم وصل 
كرده اند، معیارها و الزامات قوی تری را وارد 
سیس��تم كاری خود می كنند. همین مساله 
موجب می ش��ود، ما احساس كنیم آنها با ما 
برخ��ورد می كنند، ولی در واقع این برخورد 
با ایران نیس��ت و آنها در حال سازمان دادن 
و آماده كردن خود برای پذیرش نقش های 

جدید هستند.
 با توجه به نکاتی که اش�اره کردید، 
تبع�اً این ورود چین به فضای جدید در 
خاورمیان�ه و محیط امنیت�ی ایران نیز 
متفاوت ت�ر از قبل دنبال خواهد ش�د. 
ارزیابی ش�ما از سیاست خارجی چین 

در خاورمیانه چیست؟
چینی ها در غرب آسیا با دو مشکل روبرو 
هس��تند. یکی مساله روسیه و رقابت با این 
كش��ور ك��ه از مرزهای غربی چین ش��روع 
می ش��ود و در آس��یای میانه، قفقاز، هند و 
پاكستان ادامه پیدا می كند. این رقابت برای 
ای��ن ه��ر دو قدرت در اینکه آس��یای میانه 
و قفق��از حیات خلوت چه كش��وری باش��د 

متبلور است. 
از س��وی دیگر با عبور از اوراس��یا، مساله 
هند و پاكس��تان یک مس��اله است و مساله 
كش��ورهای عربی، تنگه ها و آبراه ها مس��اله 
بعدی است. در اینجا عالوه بر روسیه، رقابت 
غربی ه��ا و آمریکایی ها نی��ز در مقابل چین 
شروع می شود. بنابراین استراتژی چینی ها 
در غرب آس��یا بر دو اصل اس��توار است. از 
نظر امنیتی تکیه آنها بر س��ازمان همکاری 
شانگهای است. این سازمان عبارت است از 
كشورهای آسیای میانه، قفقاز و تعدادی از 
كش��ورها از جمله چین، روسیه، مغولستان، 
هن��د، پاكس��تان و ایران ك��ه در اصل برای 
مقابل��ه با قاچ��اق ، تروریس��م، افراط گرایی 
و... با هم در س��طح تشکیالتی و یا نظارتی 
هم��کاری می كنن��د. اس��تراتژی اقتصادی 
چین نیز در قالب جاده ابریش��م خواهد بود. 
همچنین گذرگاه ش��رق به غرب و گذرگاه 
ش��مال - جنوب، هدف هم این است كه از 
طریق آسیای غربی به اروپا برای صدور كاال 
و تامین انرژی دسترسی داشته باشند. این 
كمربند دو مس��یر زمین��ی و دریایی دارد و 
شامل جاده و راه آهن و خطوط لوله نفت و 
گاز، نیروگاه ها و مس��یرهای امن می شود تا 

اقتصاد منطقه را كمی متوازن كند. 
در این میان البته، چون كش��ورهای این 
منطقه از بعد سطح و كیفیت اقتصادی با هم 
تفاوت دارند، لذا چینی ها در خاورمیانه و یا 
در غرب آسیا با دو مشکل روبرو هستند. یکی 
رقابت با روسیه و دوم برخورد و رقابت با غرب 
و آمریکایی ها كه هرچه به سمت غرب آسیا و 
محل تمركز انرژی و به خصوص شاخ آفریقا 
ورود كنند، با مقاومت بیشتر آمریکا و غرب 
روبرو می شوند. آنها سعی می كنند چینی ها 
را در منطقه پاسفیک و در مرزهای بین چین 
و ژاپن، چین و ویتنام، چین و فیلیپین، چین 
و تایوان و چین و هندوس��تان درگیر كنند. 
یعنی با عمده كردن مسائل امنیتی در سطح 
منطقه سعی می كنند چین را به شکل نظامی 
و امنیتی محاصره و فریز كنند. اما چینی ها 
متوجه این نکته شده اند كه آینده اقتصاد و 
سرمایه گذاری در جهان، دیگر در آتالنتیک 
نیس��ت بلکه در پاسفیک است. پاسفیک در 
اصل و به طور عمده سهم چین و كشورهای 
آسیایی است. بنابراین چین به نمایندگی از 
آس��یا به دنبال تفاهم، مذاك��ره و یا معامله 
ب��ا غرب و آمریکا اس��ت. بخش��ی از جنگ 
تجاری امروز نیز در اصل مربوط به آینده و 
مسائل سرمایه گذاری، رقابت و میدان داری 

قدرت های بزرگ اقتصادی است.
 ح�ال با توج�ه به این ش�رایط اگر 
بخواهی�م ب�ه مس�ائل دوجانب�ه میان 
ایران و چین اش�اره کنیم، الزم اس�ت 
اشاره شود که دیدگاهی نسبتاً قوی در 
میان برخ�ی از مقامات و تصمیم گیران 
کشورمان به عنوان نگاه به شرق وجود 
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دارد. این مساله البته منتقدانی نیز در 
داخل کشور دارد که با تکیه بر مواردی 
 مانن�د رای مثبت چین به قطعنامه های 
ض�د ایرانی در ش�ورای امنی�ت، عدم 
پرداخ�ت بخ�ش زی�ادی از پول ه�ای 
نف�ت و ی�ا همین اقدام اخی�ر که بانک 
مرکزی چین که ایران را جزء کشورهای 
را  آن  ک�رده،  طبقه بن�دی  پرریس�ک 
ناکارآم�د تلقی می کنند. به نظر ش�ما 
س�طح انتظارات ما از چی�ن باید تا چه 
حدی باش�د و رواب�ط دوجانبه میان دو 
کشور از چه منظری مد نظر قرار بگیرد؟ 
اس��اس نگاه به ش��رق و ایجاد ت��وازن در 
سیاست اقتصادی جمهوری اسالمی نگاهی 
كامال حکیمانه و درس��تی اس��ت. واقعیات 
اقتص��ادی جه��ان نیز امروز حک��م می كند 
ك��ه توجه بیش��تر در نگاه به ش��رق باش��د. 
زیرا از بعد ب��ازار نفت و گاز، میعانات گازی، 
پتروش��یمی، فوالد، مس و ه��ر آنچه تولید 
می كنی��م، حتی در صنایع دس��تی، اصل بر 
این است كه نگاه ها معطوف به مناطقی شود 
 كه جمعیت گسترده ای در آنجا وجود دارد و 
در حال توسعه و پیشرفت است. بخش قابل 
توجهی از تج��ارت، صادرات و واردات ما در 
آس��یا انجام می شود. یعنی بازار نفت و گاز و 
پتروشیمی ما در چین و ژاپن و كره است. بازار 
پتروشیمی ما در آسیا متمركز است. میزان 
جمعیت و بازار قابل توجه و پر كشش ما در 
آس��یا متمركز است. فهم مشترک و فرهنگ 
اقتصادی مش��ترک بین ما و آس��یا و شرق 
بیش��تر از اروپا و غرب اس��ت. پول و سرمایه 
قابل توجهی متمركز در ش��رق و آسیا است. 
پس اگر فرض كنیم كه جمهوری اس��المی 
قادر شود بهترین روابط را با غرب داشته باشد 
ب��ه چند دلیل همچنان نیازمند به ارتباط با 
شرق و تمركز بر مسائل اقتصادی شرق است. 
یکی اینکه میزان بازار و مصرف محصوالت 
ایرانی و صادرات ما به طور عمده در ش��رق 
اس��ت. بخش��ی از تکنولوژی ام��روز ایران و 
صنایع س��نگین و وابس��ته، صنایع خانگی، 
خودروی��ی، نیروگاه��ی و حف��اری در نفت 
و ب��ا تکنولوژی ش��رقی و چینی به حركت 
درمی آید. بررسی كنید كه در دو سال گذشته 
ت��ا چه میزان بازار خودروی ایران در اختیار 
چین قرار گرفته اس��ت. برخی عقیده دارند 
این میزان باالی ۲۰ تا ۲۵ درصد اس��ت. از 
این رو به صرفه اقتصادی ما است كه تبادل 
تجاری ایران با چین ساالنه در حدود 4۰ تا 
۵۰ میلیارد دالر باش��د و این وضعیت حتی 
در بهتری��ن س��طح روابط ما و غ��رب ادامه 
داش��ته باش��د. ما ناچار به این كار هستیم، 
زی��را عالوه بر اینکه از نظ��ر اقتصادی برای 

ما به صرفه است، از منظر بازاری، فرهنگی، 
قیمت، كشش كاالیی و نیز مسائل سیاسی 

نیز به نفع ما تمام می شود.
دلی��ل دیگر اینک��ه امروزه غ��رب از نظر 
اقتصادی و توس��عه به اش��باع رسیده است. 
یعنی س��رمایه غرب و وضعیت تکنولوژی و 
بازارهای غرب به حدی رسیده است كه دیگر 
جذابیت��ی برای بازارهایی مثل ما ندارد و ما 
قادر به جذب پول از آنجا نیس��تیم. ولی این 
پول به صورت متمركز و گس��ترده در شرق 
وج��ود دارد. ام��روز در چین میزان ذخایر و 
آمادگی این كش��ور برای انتقال این ذخایر 
از داخ��ل به خارج در نظر گرفته می ش��ود. 
گردشگری را در نظر بگیرید؛ یکی از اهداف 
و مقاصد این موضوع مي تواند ایران باشد. پول 
و امکانات و ظرفیت ها در این سمت است و 
از نظر سیاسی نیز كمتر تحت تاثیر تحوالت 

سیاسی و مسائلی چون تحریم ها هستند.
 با توجه به نکاتی که شما بیان کردید، 
یک نظر از سوی تحلیلگران مورد تاکید 
ق�رار می گی�رد و آن اس�تقبال چین و 
روس�یه از وضعیت ان�زوا و تحریم های 
ایران است. آیا این مساله باعث نمی شود 
که مطلوبیت در روابط ما با ش�رق تحت 
تاثیر قرار گرفته و از حالت متعادل آن 

خارج شود؟
ای��ن منطق اقتصاد اس��ت. چه انتظاری از 
كش��ورهای دیگ��ر دارید؟! نمي ت��وان گفت 
چینی ه��ا منافع خ��ود را رها كنند و به فکر 
منافع ایران باش��ند. ما باید توانمند باش��یم 
و در این تب��ادل اقتصادی منافع خود را به 
حداكثر برس��انیم. یک��ی از دالیلی كه ما در 
ارتباط با این كشورها دچار مشکل هستیم، 
اقتصاد دولتی، رانتی و انحصاری ماست. اگر 
ما بخش خصوصی ایران را فعال كرده بودیم 
و رواب��ط اقتصادی با ش��رق محوریت پیدا 
می كرد، عدم توازن نیز از بین می رفت. زیرا 
بخش خصوصی با منطقی روش��ن به دنبال 
منافع خود است و روش هایی را پیدا می كند 
ت��ا این كار را به انجام برس��اند. چرا پارلمان 
بخش خصوصی )اتاق های بازرگانی( در روابط 
اقتصادی ما با دنیای شرق محوریت ندارند؟! 
این امکان باید ایجاد شود و روابط اقتصادی 
از س��یطره سیاسی خارج شود تا به حداكثر 

منافع اقتصادی برسد. 
بای��د تالش كنیم تا ب��ه واقع دارای منافع 
بنگاهی، تولیدی و صادراتی باش��یم. مشکل 
كار ما در این بخش است. اگر خودروسازی 
چین وارد بازار ما شده و توانسته اندازه قابل 
توجهی از سایز بازار ما را در انحصار و اشغال 
خود بگیرد و ما به ازای سیاس��ی و فرهنگی 
آن را نپردازد به دلیل فقدان منطق بنگاهی 

و غیبت بخ��ش خصوصی كارآمد اس��ت و 
دولت ناچار از پذیرش این شرایط است. در 
یک اقتصاد پویا و رقابتی، امکان بروز چنین 
وضعیتی مهیا نمی ش��د. اگر ام��روز با ورود 
كاالهای نامرغ��وب چینی ب��ه بازار هایمان 
روبرو ش��ده ایم ربطی به چینی ها ندارد؛ این 
 ما هس��تیم كه وارداتی به شکل نامرغوب و 
غیر اس��تاندارد و انبوه داریم. این مشکل به 
بخش بازرگانی و گمرک ما مربوط اس��ت و 
ربطی به چینی ها ندارد. اگر بازار ما انحصاری 
اس��ت و رقابتی نیس��ت به چین و روس��یه 
ربط پی��دا نمی كند. این مس��اله به اقتصاد 
و سیاس��ت های ایران مربوط اس��ت، چون 
زمینه ای برای بخش خصوصی واقعی به حد 
الزم فراهم نیس��ت ت��ا در اقتصاد ما تولید و 

تجارت محوریت پیدا كند.
 در ش�رایط کنون�ی و ب�ا توج�ه به 
تحریم ها و سیاست فشاری که بر روی 
ایران اجرا می شود، چین چقدر مي تواند 

از بار این فشار ها بکاهد؟
ش��رایط تحریم همانند انحص��ار در بازار 
است. یعنی بازار را از رقابت سالم جدا كرده 
و غیرعادالنه و ظالمان��ه می كند. در چنین 
شرایطی، به طور قهری عده ای از دسترسی به 
بازار محروم می شوند و این امر، تولیدكننده، 
توزیع كننده و مصرف كننده را درگیر می كند.
همچنین در این ش��رایط خاص، عده ای با 
رانت و حمایت های باندی شرایط بهتری را 
كس��ب كرده و فربه می شوند. عده ای نیز در 
این میدان له شده و از بین می روند. طبیعت 
تحری��م چنین اس��ت و دو بعد سیاس��ی و 
اقتصادی دارد كه ب��ه دنبال بعد اقتصادی، 
بعد روانی نیز به وجود می آید. نمی ش��ود از 
دام تحریم عبور به سادگی عبور كرد. منطق 
پشت سر گذاردن تحریم این است كه بدون 
تفاهم سیاس��ی نمي ت��وان تفاهم اقتصادی 
پایدار داشت. بنابراین هر حركتی كه بخواهد 
از نظر اقتصادی در دوران تحریم بین ایران و 
چین صورت بگیرد، باید در پس زمینه و مدار 
توافق سیاسی صورت بگیرد. یعنی دو دولت 
با تفاهمات سیاسی برای امن كردن محیط 
اقتصادی و پشتیبانی الزم از محیط اقتصادی، 
مالی، پولی، بیمه ای و بانکی به توافق برسند 
و بتوانن��د در مدار این هماهنگی سیاس��ی، 
فضای اقتصادی را به آن سمت سوق بدهند. 
لذا رهبران و بخش های دیپلماسی دو كشور 
باید در ش��اخه های سیاسی به سمت بهبود 
فضای دیپلماتیک و زدودن ابهامات و س��وء 
تفاهم های احتمالی پی��ش بروند. گو اینکه 
در فض��ای تحریم، بازار رقابت��ی و بازار آزاد 
به تنهایی تعیین كننده نیست، بلکه شرایط 
خ��اص، حمایت ه��ای وی��ژه و ظرفیت های 



گسترده ، مزیت رقابتی را تغییر می دهد.
در ش��رایط تحریم مزیت ه��ای رقابتی جابجا 
می شوند. در این فضا، چینی ها در گذشته نشان 
دادند كه آمادگی كار با ایران بر اساس یک منطق 
متوازن با منافع برد- برد را دارند. ما در گذشته 
شرایطی سخت تر از امروز داشتیم. شرایط جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران، هش��ت سال كشور را 
درگیر كرد ولی ما توانس��تیم در آن ش��رایط با 
چین كار كنی��م. بعد از آن در دوره ای به خاطر 
مس��ائل هس��ته ای در تحریم بین المللی بودیم، 
ولی امروز در تحریم جهانی نیستیم و فقط یک 
كشوروچند كشور كوچک وابسته به ایاالت متحده 
 آمریکا م��ا را تحریم كرده اس��ت. ما در تحریم 
سازمان ملل نیستیم ، یعنی ما در شرایطی بدتر از 
دهه های گذشته قرار نداریم. ما دوره هایی را سپری 
كرده ایم كه قطعنامه هایی بر علیه خود داشتیم، 
ولی امروز قطعنامه ۲۲3۱ از برجام حمایت می كند 
و به اتکا همین قطعنامه سایر كشورها برای كار 
 با ما مش��کلی نخواهند داش��ت. لذا امروز انزوا و 
نا امیدی مربوط به ایران نیست، بلکه مربوط به 

آمریکا است.
 در این میان بسیاری از کارشناسان 
معتقدند در همین فضای انزوای آمریکا 
نی�ز، آن قدر حجم م�راودات تجاری و 
اقتص�ادی با ایاالت متحده زیاد اس�ت 
که در نهایت امر چس�بندگی های قوی 
سیاس�ی و اقتصادی مانع آن می ش�ود 
که ای�ران از ای�ن فضا به نف�ع خود به 
ص�ورت ص�رف بهره ب�رداری کند. نظر 

شما چیست؟
این چس��بندگی در منافعی ریش��ه دارد 
 كه اگر منافع آنها در واگرایی باش��د، مساله 
به گونه دیگری خواهد بود. امروز دنیا به این 
نتیجه رسیده است كه آمریکا به جای اینکه 
به دنبال همکاری و مشاركت باشد به سمت 
هژمون و آقایی یک كشور بر سایر كشور ها 
در حركت اس��ت. امروز اگر اروپا در ماجرای 
برجام مقابل آمریکا ق��رار می گیرد فقط به 
خاطر ایران نیس��ت، بلکه ب��ه خاطر منافع 
اروپ��ا اس��ت. اگر چین و روس��یه در تالش 
برای خالصی از این دام هس��تند، به خاطر 
ما نیست، بلکه بخاطر خودشان است. چون 
احساس می كنند كه یک كشور قوانین خود 
را به جهان تحمی��ل می كند. آنها به دنبال 
راه هایی هس��تند كه از طریق سازمان ملل 
یا سایر مجامع بین المللی از این مسیر عبور 
كنن��د. ایران نیز باید در این مس��یر حركت 
كند. ما برای این مس��اله منطق سیاس��ی و 
اقتصادی و دیپلماتیک داریم. لذا ما در یک 
همکاری جمع��ی بین ای��ران، اروپا، چین، 
روس��یه، هند و حتی كشورهای آفریقایی و 
البته آمریکای التین مي توانیم با یک سلسله 

قوانین و مقررات مجموعه ای به وجود بیاوریم 
و از بح��ران فعلی عبور كنیم. راه حل عبور 
از بحران همکاری جمعی و برد - برد است. 
همچنین فعال ك��ردن بخش خصوصی در 
كنار توانمند كردن دولت ها و اقتصاد دولتی، 

به اعتقاد من این راه حل است.
 در همین نگاه معطوف به ش�رق ما 
باره�ا ش�اهد اظهارنظرهای�ی مبنی بر 
الگو گرفت�ن از این کش�ورها بوده ایم. 
یک زمانی این ش�عار مطرح می شد که 
ایران باید ژاپن کشورهای اسالمی باشد. 
زمانی این الگو به سمت مالزی میل کرده 
بود و ح�اال بحث الگوب�رداری از چین 
مطرح اس�ت. این موضوع آیا نمي تواند 
ناش�ی از نوعی خطای ادراکی باش�د یا 
اینکه از منظر شما دارای کارکرد است؟

اس��اس این بح��ث كه ما ژاپنی اس��المی 
باش��یم یا مالزی یا چین غلط اس��ت. چون 
هر كش��وری موقعیت، ش��رایط ، ویژگی ها، 
مسائل و فرهنگ خاص خود را دارد. مشخص 
نیست كه پیاده سازی هر كدام از این الگو ها 
در ایران به موفقیت بینجامد. چون آن الگو 
در آن ش��رایط زمانی خاص و در جغرافیای 
به خصوص آن منطقه و با ویژگی های مردم 
آن كش��ور تحقق یافته است. شما بین ملت 
م��ا و ملت چین چه مش��تركاتی می بینید؟ 
ن��ژاد زرد ویژگی های متفاوتی با نژاد آریایی 
دارد. ما مش��تركات و تشابهاتی نداریم، من 
نمی خواه��م ب��ه تفاوت ها بپ��ردازم. از نظر 
مس��ائل توس��عه ای، مردم ایران همواره به 
دنبال توس��عه سیاس��ی و اقتصادی بوده اند 
 و م��ردم چین بدنبال رش��د و رفاه بوده اند.
چین از نظر س��خت افزاری، پول و امکانات 
جلو رفته اس��ت. این كشور رشدیافته، برای 
رس��یدن به مرحله توسعه باید راه زیادی را 
طی كند، چون توسعه نرم افزاری و فرهنگی 
اس��ت و به حقوق اجتماعی مربوط است و 
باید در مغز انس��ان ش��کل بگیرد. به همین 
دلیل اس��ت كه گمان می كن��م، هیچ كدام 
از این الگو ها، از جمله الگوی چینی قابلیت 
پیاده شدن در ایران را ندارد. ما مي توانیم از 
تجربه آن كش��ورها برای پیشگیری از تکرار 
اش��تباهاتمان اس��تفاده كنیم. چین الگوی 
اقتصاد سوسیالیستی چینی را خلق كرد كه 
در هیچ كجای دنیا س��ابقه ندارد و با وجود 
یک حزب حاكم و نظ��م آهنین نژاد زرد با 
واقعیت آن جامعه هماهنگی دارد. در نقطه 
مقابل، ایران در طول تاریخ خود شکل گیری 
یک حزب موفق را به خود ندیده است. نوع 
نگاه مردم نسبت به تمام واقعیت های موجود 
از جمله اقتصاد متفاوت است و كار تیمی و 
شركتی ویژگی های خاص خود را در جامعه 

ایرانی دارد.
ش��عار الگوگیری از دیگران غلط است 
و آنچه م��ا به آن نیاز داریم یک »الگوی 
توسعه ایرانی« برگرفته از تجربیات ملی و 
منطقه ای و با استفاده ازتجربیات و درس 
گیری از اش��تباهات سایر كشورها است. 
وقتی از اقتصاد مقاومتی و مدیریت ایرانی 
و... صحبت می كنیم باید آن را بومی كنیم 
و نمون��ه ای بومی ارائ��ه دهیم. ما باید به 
دنبال الگویی ملی باش��یم و تا زمانی كه 
به دنبال الگوهای دیگران باشیم همچنان 
س��ردرگم بوده و با هم نزاع داریم. ایران 
نی��از به الگوی ایران��ی دارد و من عقیده 
دارم ب��ه جای بحث ك��ردن درباره رابطه 
داشتن یا نداشتن با چین، تعریف مجددی 
از ن��وع رابطه خود با چین امروز داش��ته 
باش��یم. چین امروز می خواهد در سطح 
دنیا حض��ور موثرپیدا كند و دیدگاه های 
بین الملل��ی دارد. رویای چینی در س��ر 
می پروراند و به ابر قدرتی تبدیل می شود 
ك��ه می خواهد در دنیا با آمریکا و س��ایر 

قدرت ها همآوردی كند. 
باید ای��ن را بدانیم كه دنیای چند قطبی 
ب��رای ای��ران بهتر اس��ت. در چنین دنیایی 
اگر مناسبات قدرت های آسیایی با ایران به 
خوبی تعریف شده باشد، بهتر از قدرت های 
اروپای��ی یا آمریکایی مي تواند با ما كار كند. 
چون ما با هم منافع مش��ترک داریم و یکی 
از این منافع مي تواند »هویت نوین آسیایی« 
باش��د. این هویت نوی��ن در امور ارتباطی و 
فرهنگ و اقتصاد و... ش��کل خواهد گرفت. 
در دنی��ای ام��روز قدرت ه��ا و فرهنگ های 
منطق��ه اي، قدرت هایی هس��تند كه امکان 
حذف ش��دن آنها وج��ود ن��دارد. باید این 
نکت��ه را در نظ��ر گرفت و بر این اس��اس بر 
مناسبات خود با چین مرور مجددی داشته 
و خواس��ته های خود را در روابط با چین به 

صورت منطقی تری دنبال كنیم. 
بر اس��اس این مناسبات منطقی، به نقش 
دادن بهت��ر ب��ه بخش خصوص��ی دو طرف 
اقدام كنیم تا گردش اقتصادی صحیح بین 
دو ط��رف تقویت ش��ود. ب��ا تقویت گردش 
اطالعات��ی صحیح و ش��ناخت ظرفیت ها و 
زمینه های همکاری، مناسبات ما و چین روز 
به روز تقویت خواهد ش��د و از مدار سیاسی 
صرف به س��مت مدار اقتصادی میل خواهد 
ك��رد. »م��ا و چین نیاز به یک دگردیس��ی 
مناس��بات داریم« و باید این دگردیس��ی را 
مدیریت كنی��م. از نظر من امروز مهم ترین 
كار، مدیریت دوران دگردیس��ی روابط بین 
ایران و چین و متوازن كردن این مناس��بات 

و منطقی تر كردن انتظارات است.
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كنث رگوف اس��تاد اقتصاد دانش��گاه هاروارد اخیرا 
در مقال��ه اي در خصوص اینکه آیا چین جاي قدرت 
اقتص��ادي آمریکا را خواهد گرفت ی��ا نه مقاله اي در 
س��ایت پراجکت سندیکیت نوش��ته است كه نشان 
مي دهد آن چیزي كه تعیین كننده قدرت و س��لطه 
اقتصادي خواهد بود عصر ماشین ها، هوش مصنوعي 
و تکنولوژي است و نیروي كار ارزان و جمعیت چین 
نمي تواند عامل اصلي در تعیین قدرت اقتصادي باشد. 

ترجمه این مقاله به شرح ذیل است:
كمبریج – در حالیکه چین و ایاالت متحده درگیر 
آخرین كشمکش تجاری خود هستند، اكثر اقتصاددانان 
تردیدی ندارند كه چین در بلندمدت به قدرت اقتصادي 
جهاني تبدیل خواهد شد، صرف نظر از آنچه كه اكنون 
اتفاق مي افتد. با این همه، با جمعیتی 4 برابر ایاالت 
متحده، و برنامه ای مشخص برای جبران عقب ماندگی  
پس از قرن ها رك��ود تکنولوژیکی، آیا اجتناب ناپذیر 
نیس��ت كه چین قاطعانه ردای برتري اقتصادی را بر 

تن نماید؟
من خیلی مطمئن نیستم. بسیاری از اقتصاددان ها، 
از جمله بسیاری از كارشناسانی كه نیروی كارعظیم 
چی��ن را به عنوان یک مزیت قاب��ل توجه مي دانند، 
همچنین نگران هستند كه ربات ها و هوش مصنوعی 
در نهایت بیشتر مشاغل را از بین خواهند برد، و بیشتر 
 اف��راد را بیکار رها خواهند كرد تا وقت خود را صرف 
 اوق��ات فراغت كنند.كدام درس��ت اس��ت؟ در طول
۱۰۰ سال آینده، چه كسی برنده خواهد شد، كارگران 
چین��ی یا ربات ه��ا؟ اگر ربات ها و ه��وش مصنوعي 
سردمداران اصلی تولید در قرن پیش رو باشند، احتمال 
دارد كه داشتن این میزان از جمعیت – به خصوص 
جمعیتی كه باید از طریق محدودیت های اینترنتی و 
دسترسی به اطالعات كنترل شوند – بیشتر به مانعی 
بر سر راه چین بدل شود. افزایش سریع سن جمعیت 

چین نیز اوضاع را بغرنج تر می كند.
در كنار ُكند ش��دن ق��درت تولید چین در نتیجه  
اهمی��ت رو به افزایش روباتی��ک و هوش مصنوعی، 

توانایی پیش��رو بودن در تکنولوژی اهمیت بیشتری 
خواهد یافت. اكنون، روند كنونی تمركز بیشتر قدرت 
و كنت��رل در دولت مركزی به جای بخش خصوصی، 
مي تواند چین را، در حالیکه اقتصاد جهانی به مراحل 

باالتری از توسعه دست می یابد، آزار دهد.
این احتمال كه چین شاید هرگز نتواند جای ایاالت 
متحده را به عنوان قدرت اول اقتصادی بگیرد نقطه ی 
مقابل مسأله ی تکنولوژی و نابرابری است. همگان در 
غرب نگران آینده ی  مش��اغل هستند، اما از بسیاری 
جهات این مسأله مشکل بزرگتری برای مدل توسعه 
چینی محسوب می شود، و نه مدل آمریکایی آن. ایاالت 
متحده باید با مشکل چگونگی توزیع داخلی درآمد، 
ب��ه ویژه با توجه به مالکیت بس��یار متمركز ایده ها و 
تکنولوژی های جدید، دست و پنجه نرم كند. اما چین 
به عنوان یک ابرقدرت صادراتی، عالوه بر این مسأله، 
با مشکل چگونگی گسترش شعب بیزینسی۱ خود در 

عصر ماشینی نیز مواجه است. 
بله، بس��یار غیرمحتمل اس��ت كه لفاظی و بلوف 
زدن های پرزیدنت دونالد ترامپ، بازگشت گسترده ی 
مش��اغل تولیدی به ایاالت متحده را به همراه داشته 
باش��د. اما ایاالت متحده به هر حال، توانایی بالقوه ی 
گس��ترش اندازه ی بنیه تولیدی خ��ود را، اگر چه از 
لحاظ تولیدی نه ولي از لحاظ شغلی دارد. با این همه، 
امروزه كارخانه های با تکنولوژی باال با كارگران بسیار 
كمتری تولید بسیار بیشتری انجام می دهند. و ربات ها و 
هوش مصنوعي تنها در تولید و ماشین های بدون راننده 
استفاده نمی شوند. ربات های پزشک، مشاوران مالی 
رباتی و وكیل هاي رباتی تنها گوشه ای از تحوالتی است 
كه ماشین ها در مشاغل بخش خدمات ایجاد كرده اند.

مطمئنا، رش��د چین یک سراب نیست، و موفقیت 
عجیب و غری��ب آن تنها به اندازه جمعیت وابس��ته 
 نیس��ت. هند جمعیت مش��ابهی دارد )هر دو حدود

۱.3 میلیارد نف��ر(، اما حداقل در حال حاضر هند در 
این مس��یر بس��یار عقب تر از چین است. رهبر چین 
باید به دلیل كار معجزه آس��ای خ��ود در خارج كردن 
صدها میلیون چینی از فقر و وارد كردن آن ها به طبقه 
متوس��ط مورد تقدیر قرار گیرد.اما رش��د سریع چین 

عمدتا به واسطه  جبران عقب ماندگی های تکنولوژیکی 
و س��رمایه گذاری رخ داده است. و در حالیکه چین، بر 
خالف اتحاد جماهیر ش��وروی، توانایی های بیشتری 
در نوآوری داخلی از خود به نمایش گذاش��ته اس��ت 
- ش��ركت های چینی در حال حاضر راه نسل بعدی 
شبکه های  ۵Gتلفن همراه را رهبری می كنند و توانایی 
جنگ سایبری آنها با ایاالت متحده برابری می كند، اما 
نزدیک ماندن به خط مقدم توسعه و پیشرفت به معنای 
تعریف آن نیست. به این معنی كه دستاوردهای چین 
همچنان تا حد زیادی با اقتباس از تکنولوژی غربی و در 
بعضی موارد استفاده ی بدون اجازه از دارایی هایی فکری 
غربی است. ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا نیست كه 
از این مسأله شکایت دارد و حق هم با او است )هرچند 

راه اندازی جنگ تجاری نمي تواند راه حل باشد(. 
در اقتصاد قرن بیست و یکم، دیگر عوامل، از جمله 
حاكمیت قانون، دسترسی به انرژی، زمین های زراعی 
و آب پاک نیز مي توانند به طور فزاینده ای اهمیت پیدا 
كنند. چین مسیر خود را دنبال مي كند و هنوز ممکن 
است ثابت كند كه سیستم های متمركز مي توانند توسعه 
را بیش��تر و سریع تر از تصور هر كسی به پیش ببرند. 
فراتر از آن كه كش��وري در حال رشد و تنها با درآمد 
متوسط باشد. اما تسلط جهانی چین را، برخالف آنچه 
كه بسیاری از كارشناسان تصور می كنند، به سختی 
مي توان از پیش تعیین ش��ده و قطعی محسوب كرد.
بل��ه، ایاالت متحده نیز با چالش ه��ای بزرگی مواجه 
است. به طور مثال، باید راهی برای حفظ همزمان رشد 
تکنولوژیکی پویا و جلوگیری از تمركز بیش از حد ثروت 
و قدرت تعبیه كرد. با این حال، برای اینکه برتري داشته 
باشید، نیازی نیست بزرگترین كشور جهان باشید- كه 
اگر این طور نبود، انگلس��تان هرگز برای مدت بیش از 
یک قرن بر اقصی نقاط جهان حاكم نبود. اگر ایاالت 
متحده اش��تباهی مرتکب ش��ود، چین ممکن است 
رهبری آینده ی دیجیتالی را در دست گیرد، اما قدرت 
جهانی غالب نخواهد ش��د، چرا كه جمعیت بیشتری 
دارد. برعکس، عصر ماش��ین ها ك��ه در پیش روی ما 
است، مي تواند جهت بازی را در نبرد قدرت تغییر دهد.
1-Franchise

آیا چین واقعا جاي قدرت اقتصادي آمریکا را خواهد گرفت؟



خاورمیان��ه كه جمهوری خلق چین روزگاری 
آن را منطقه ای حاشیه ای و نسبتاً كم اهمیت در 
جهان تلقی می كرد، اكنون در محاسبات امنیت 
ملی چین حضوری پررنگ تر پیدا كرده اس��ت. 
عالقه و دخالت بی سابقه پکن در خاورمیانه این 
احتم��ال را افزایش می دهد كه چین طرح هایی 

جاه طلبانه در منطقه دارد.
چه چیزی توجه فزاینده چین به خاورمیانه را 
توضیح می دهد و خطوط تعامل چین با منطقه 
كدام اند؟ یک پاس��خ این است كه چین در حال 
واكنش به »تجدید موازنه« ایاالت متحده در آسیا 
اس��ت. پاسخ دیگر این است كه خاورمیانه صرفاً 
اهمیت اقتصادی بیش از پیشی یافته است. با همه 
این اوصاف، پاسخ سومی هم وجود دارد كه این 
منطقه اهمیت ژئواستراتژیک بسیار بیشتری برای 
پکن پیدا كرده است. دو پاسخ آخر از این مسأله 
حکایت دارند كه فعالیت های چین اگر نگوییم به 
كل، ارتباط اندكی با تمهیدات سیاس��تی ایاالت 
متحده دارند. این مطالعه ادعا می كند كه تمركز 
اصلی پکن بر امنیت انرژی است و تالش می كند 
كه بین سیاس��ت های داخلی، خارجی و امنیتی 
خ��ود »تجدید موازنه« برقرار كند، به نحوی كه 
این سیاس��ت ها به سود شرق چین و شرق آسیا 

تمایل پیدا كنند. 
یافته ها نشان می دهد، چین ظاهراً استراتژی 
»اژدهای محتاط« را در قبال منطقه خاورمیانه 
در پیش گرفته اس��ت. پک��ن در تعامل خود با 
منطقه حساسیت عمیقی را نشان می دهد و در 
تالش است كه با احتراز سرسختانه از جانبداری 
در منازع��ات و مناقش��ات خاورمیان��ه، از منافع 

گسترده خود در منطقه محافظت كند. عالوه بر 
این، چین بسیار محتاط بوده و مراقب است كه 
درگیر مناقشات خاورمیانه نشده یا به هیچ یک 
از كشورهای خاورمیانه بیش از حد نزدیک نشود. 
این حساس��یت و كناره جویی شدید، مانع بیان 
علنی یک سیاس��ت یا استراتژی خاورمیانه ا ی یا 
پذیرش تعهدات جدی فراتر از حد الزام برای حفظ 
رواب��ط تجاری صمیمانه و ارتباطات دیپلماتیک 
و امنیت��ی عملگرایانه در برابر دولت های منطقه 

می شود. 

 آیا چین یک اس�تراتژی خاورمیانه ای 
مشخص دارد؟

بدیهی ترین پاسخ این است كه چین در قبال 
خاورمیانه اس��تراتژی مشخصی ندارد، زیرا پکن 
هیچ استراتژی مشخصی را به طور علنی عنوان 
نکرده اس��ت. چرایی این مسأله را باید در تمایل 
چین به احتراز از جار و جنجال و صدمات ناشی 
از آن دانست. همان طور كه در باال اشاره شد، چین 
در میان قدرت های خارجی حاضر در خاورمیانه 
واجد جایگاه استثنایی است، به گونه ای كه با تمام 
كشورهای این منطقه روابط مطلوب خود را حفظ 
كرده و پکن نمی خواهد كه این جایگاه را با بیان 
مواضع سیاسی صریح یا یک استراتژی مشخص 

منطقه ای به خطر بیندازد. 
به طور كلی عدم مداخله، یکی از اصول غالب 
سیاس��ت خارجی چین است، اما اگر چین یک 
استراتژی ناگفته در قبال خاورمیانه داشته باشد 
)جایی كه بی شک پکن اهمیت بسیاری برای آن 

قائل است( چطور باید به آن پی ببریم؟ 

 منافع و اهداف چین در خاورمیانه
امنیت انرژی، جاه طلبی های ژئواستراتژیک، 
پیوندهای خارجی ب��ا ثبات داخلی و جایگاه 
بهت��ر این قدرت بزرگ، از جمله منافع اصلی 
چین در خاورمیانه هستند. تضمین دسترسی 
به انرژی و منابع دیگر، برقراری موازنه در مقابل 
نفوذ ایاالت متحده )البته با اجتناب از مواجهه 
مستقیم( س��ركوب حمایت لفظی و مادی از 
اقلیت اویغورهای چین و دریافت تصدیق صریح 
و ضمنِی دولت های خاورمیانه مبنی بر اینکه 
چین یک قدرت بزرگ است، از جمله اهداف 

پکن در خاورمیانه به شمار می روند.
در همین راس��تا با توجه به رشد اقتصادی 
چش��مگیر و پایدار چین از اواخر دهه ۱9۷۰ 
می��الدی به گفته یکی از تحلیل گران چینی، 
خاورمیانه كماكان بزرگترین منبع واردات نفت 
چی��ن خواهد بود و این یکی از دالیل اهمیت 

استراتژیک خاورمیانه برای چین است.
چین گاز طبیع��ی و فرآورده های آن را نیز 
در اه��داف خ��ود گنجانیده اس��ت. به عالوه، 
پک��ن فعاالنه به دنب��ال فرصت های��ی برای 
س��رمایه گذاری و اخ��ذ قراردادهای��ی برای 
پروژه ه��ای زیربنای��ی و بازارهای جدید برای 
محص��والت چینی در خاورمیان��ه می گردد. 
در واق��ع، ابت��کار عمِل جاده ابریش��م جدید 
ك��ه اغلب از آن با عن��وان »یک كمربند یک 
جاده« یاد می شود و توسط شی جین پینگ، 
رئیس جمهوری چین، در س��ال ۲۱۰3 رسماً 
راه اندازی ش��د، طرح��ی همه جانبه و فراگیر 
است و ظاهراً همه انواع فعالیت های اقتصادی 
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و مش��اركت حکومت جمه��وری خلق چین، 
شركت های دولتی و شركت های خصوصی و 

كارآفرینان چینی را در بر می گیرد.

 ژئواستراتژی
علي رغ��م این تصور كه چی��ن بدل به قدرتی 
جهانی شده است، پکن اساساً قدرتی منطقه ای 
با حضوری جهانی باقی مانده است. اما این بدان 
معنا نیس��ت كه چین فاقد مناف��ع و آرمان های 
جهانی اس��ت. در حالیکه پکن در گوشه و كنار 
جهان به طرز فزاینده ای فعال اس��ت، برای این 
كش��ور برخی مناطق آش��کارا مهم تر از مناطق 
دیگر به ش��مار مي رود. در اوایل قرن بیس��ت و 
یکم ،خاورمیانه به خاطر منابع قابل توجه انرژی 
و موقعیت ژئواس��تراتژیک  محوری خود ش��اید 
مهم تری��ن ناحیه جهان برای پک��ن در خارج از 

منطقه آسیا-اقیانوسیه باشد.
اخی��راً، به ویژه از س��ال ۲۰۱۰ ،رهبران چین 
به این باور رس��یده اند كه آنها تالش جسورانه تر 
ایاالت متحده برای مهار یا محدود كردن چین را 
درک كرده اند. این مسأله به ملموس ترین وجه در 
منطقه دریاهای نزدیک احساس می شود، جایی 
ك��ه به اعتقاد چین، ایاالت متحده از ش��بکه ای 
قدرتمند از متحدان، مشخصاً ژاپن و كره جنوبی، 
برخوردار بوده و تمركز قابل مالحظه ای از قدرت 
دریایی، هوایی و زمینی آن كشور در آنجا مستقر 
است و از برتری قدرت بهره می برد. پکن همچنین 
باور دارد كه ایاالت متحده مشغول تحکیم رابطه 
امنیتی خود با هند و افزایش روابط خود با دیگر 
شركای امنیتی از جمله استرالیا و فیلیپین است. 
از دیدگاه پکن، نظر به مس��ائل مطرح شده، این 
پرسش پیش می آید كه چین چگونه باید با این 
وضعیت كه شبیه به یک استراتژی محاصره به نظر 
می رسد، پاسخ داده و از آن خالصی یابد؟ چالشی 
كه به ویژه در شرق آسیا رعب آور و نگران كننده 

به نظر می رسد.
در این شرایط است كه برخی تحلیلگران چینی 
مانند )جی س��ی(، پیش��نهاد كرده اند كه چین 
باید به س��مت غرب پیش��روی كند، زیرا به نظر 
نمی رسد كه اس��تراتژی محاصره ایاالت متحده 
در آسیای میانه و ماورای آن به این قدرت برقرار 
باشد. همانگونه كه مقاله تأثیرگذار شی جین در 
یکی از مجالت برجسته و معتبر حزب كمونیست 
چین شرح می دهد: اگر چین نتواند زنجیره های 
اول و دوم جزایر را بش��کند، دشوار بتواند به یک 
دولت دریایی قدرتمند بدل شود. در غرب دور ، 
واشنگتن ش��بکه ای از متحدان ندارد كه بتواند 
چین را محاصره كند؛ بنابراین، چین فرصت های 
زیادی دارد كه روابطش را گسترش داده و نفوذ 
ژئوپلیتی��ک و اقتصادی خود در آس��یای میانه، 

خاورمیانه و ماورای آن را گسترش دهد.

 رسیدن به جایگاه یک قدرت بزرگ
ارتقای جایگاه پکن به منزله یک قدرت بزرگ، 
یکی از منافع بزرگ چین در خاورمیانه محسوب 
می شود. از نظر رهبران چین، بحث امنیت ملی 

از داخل كش��ور آغاز و با امنیت نظام سیاس��ی 
درهم آمیخته می ش��ود. نگران��ی امنیتی عمده 
پکن تضمین تداوم حاكمیت حزب كمونیس��ت 
چین است. این مسأله به معنای حفظ مشروعیت 
سیاس��ی در نظ��ِر م��ردم چین و ادام��ه كنترل 
سیاسی سفت و سخت حول این محور است كه 
حزب كمونیست چین به عنوان طالیه دار منافع 
چین تصور ش��ود. شاید این مسأله كه یک رژیم 
اقتدارگرا به افکار عمومی چنین توجه زیادی نشان 
بدهد، كمی تناقض آمیز به نظر برسد، اما حزب 
كمونیست چین برای وجهه خود نزد مردم چین 

اهمیت زیادی قائل است.
در نتیج��ه، پک��ن در س��ال ۲۱۰3 ب��ر اتخاذ 
موضعی اصولی و مس��تقل در خصوص مداخله 
ایاالت متحده در عراق پافش��اری كرد. پکن در 
قبال جنگ داخلی سوریه هم موضعی متضاد با 
سیاس��ت ایاالت متحده در پیش گرفته و تأكید 
كرد ك��ه بحران جاری باید از طریق گفت وگوی 
سیاسی به شیوه ای مسالمت آمیز حل شود تا از 
رهگذر س��رنگونی رژیم اسد حل و فصل گردد. 
چی��ن برای حفظ نفوذ خود در خاورمیانه تالش 
می كند كه از برانگیختن دشمنِی حکومت های 
موجود اجتناب كرده و بر اصل عدم مداخله خود 
و حمای��ت از ثبات تأكی��د دارد. به گفته یکی از 
تحلیلگران: چین هرگز مشروعیت حکومت های 
خاورمیانه را زیر سؤال نبرده است، اما وقتی این 
حکومت ها با مخالفت خشم آلود مردم خودشان 

مواجه می شوند، بر سر دوراهی قرار می گیرد.
در همین راستا مي توان گفت، ارزیابی اولیه از 
استراتژی خاورمیانه چین نشان می دهد كه این 
كشور تا به امروز توفیق زیادی داشته است. پکن 
دست كم توانسته است كه از چهار منفعت كلیدی 
خود در خاورمیانه به خوبی حفاظت كرده و اهداف 
مرتبط تعریف شده را ترویج كند. اما این تنها یک 
ارزیابی اولیه است. یک قضاوت جامع تر مستلزم 
نگاهی دقیق تر اس��ت تا ارزیابی كنیم كه چین 
دقیقاً به چه شکلی از این منافع محافظت كرده 
و این اهداف را در موارد مشخص ترویج می دهد. 
لذا در این خصوص باید به ابزارها و سازوكارهای 
تمركز چین در روابط با دو قدرت بزرگ خاورمیانه 

یعنی عربستان و ایران توجه كرد.

 تعامل چین با عربستان سعودی
اس��تراتژی چین در قبال عربستان سعودی را 
مي توان به دو دوره تقسیم كرد: قبل و بعد از سال 
۱99۰ ،سالی كه دو دولت روابط دیپلماتیک كامل 
برقرار كردند. قبل از سال ۱99۰ ،ابزار اصلی چین، 
دیپلماتیک و نظامی و اهداف آن ژئواستراتژیک 
و در چارچوب آرمان رس��یدن به جایگاه قدرت 
بزرگ بود. پکن در خاورمیانه یک تازه وارد بود و 
تالش می كرد كه خود را به دو ابرقدرت برساند.

در س��ال های پس از ۱99۰ میالدی و هر چه 
به زمان حال نزدیک تر می شویم، همکاری ها در 
حوزه انرژی، سنگ محک رابطه دوجانبه است، 
عرصه ای كه منافع پکن و ریاض مکمل یکدیگر 
می شوند. جمهوری خلق چین خواهان دسترسی 

باثبات، قابل اتکا و بلندمدت به ذخایر انرژی است 
و عربستان سعودی مشتاق است كه یک شریک 
انرژی پایدار و مورد اعتماد داشته باشد. به عالوه، 
دو كشور كاًل از نظام های سیاسی و نقطه نظرات 
ژئواستراتژیک یکدیگر رضایت دارند. هیچ یک به 
دنبال تغییر و تحول دیگری نیست و هیچ كدام 
از طرف ه��ا، دیگری را عامل تهدید ثبات داخلی 
یا تمامیت ارضی نمی داند. منافع امنیتی چین-

سعودی هم همپوشانی دارند. روابط دیپلماتیک 
نس��بتاً باثبات هستند، گرچه دیدارهای رهبران 
ارشد چینی از عربستان سعودی در حال حاضر 
كم تر ش��ده اس��ت، اما ضعیف تری��ن ابزاری كه 
به عنوان بخش��ی از اس��تراتژی چی��ن در قبال 
خاورمیانه و عربستان سعودی به كار گرفته شده، 
همچنان قدرت نظامی بس��یار محدود چین در 
منطقه اس��ت. با همه این اوصاف، هر دو كش��ور 
ت��داوم همکاری امنیتی محدود اما درخور توجه 

را سودمند می دانند.

 چین و ایران؛ روابطی نزدیک اما پیچیده
چین و ایران روابطی نزدیک اما پیچیده دارند. 
این دو كشور از بسیاری جهات شبیه یکدیگرند. 
هر دو تمدن های باستانی و امپراتوری های مهمی 
بوده اند. مقامات ایرانی و چینی مرتباً بر مشتركات 
میراث باس��تانی خود و همکاری بر روی مسائل 
معاص��ر تأكید دارند. ایرانی ها نیز مانند چینی ها 
به خود می بالند كه یکی از نخستین تمدن های 
باستان بوده اند. ایران خود را یک قدرت طبیعی در 
خاورمیانه می داند. نه تنها نقش تاریخی ایران بلکه 
وسعت، جمعیت زیاد و مأموریت انقالبی آن برای 
رهانیدن منطقه از امپریالیس��م غربی و خصوصاً 
آمریکا، به احساس قدرت این كشور شکل می دهد. 
ای��ران و چین از انقیاد خاص خود به دس��ِت 
قدرت های غربی در قرن های ۱9 و ۲۰ میالدی 
عمیقاً آزرده خاطر و خشمگین هستند. خاستگاه 
كمونیس��تی و ضد غربی چین و فقدان پیشینه 
دخالت امپریالیس��تی این كشور در ایران، پکن 
را ش��ریکی جذاب برای نظام ایران می س��ازد و 
درگیری كنونی چین ب��رای عقب راندن قدرت 
آمریکا در شرق آسیا مي تواند برای رهبری ایران 
جذابیت زیادی داش��ته باشد. خصوصاً كه تهران 
حتی بعد از حصول توافق هسته ای نیز با خصومت 
بی وقفه ایاالت متحده مواجه است. مقامات ایرانی، 
علی الخصوص محافظه كاران، دوس��ت دارند كه 
چین را شریکی استراتژیک بدانند كه به كاهش 
انزوای ایران و رش��د اقتص��ادی آن كمک كرده 
و جنگ افزاره��ا و فناوری م��درن در اختیار این 
كش��ور می گذارد تا ایران را مبدل به یک قدرت 
مسلط منطقه ای كند. از اینها گذشته، دو كشور 
تاریخ همکاری اقتصادی، نظامی و حتی هسته ای 

طوالنی دارند.
ام��ا روابط چین و ای��ران بی عیب و نقص هم 
نیست. حکومت چین به همراه بیشتر صنعت این 
كشور از تحریم های ایاالت متحده و سازمان ملل 
علیه برنامه هسته ای ایران تبعیت كرده اند. چین با 
35اینکه هنوز بزرگترین خریدار نفت ایران است، برای 

no.117
oct 2018



اجتناب از نقض تحریم های ایاالت متحده، خرید 
نفت ایران را به شدت كاهش داده است. به عالوه، 
چین عمده فعالیت های تجاری خود در ایران را 
متوقف كرده و قادر نبوده كه به وعده خود مبنی 
بر تحویل چند پروژه بزرگ جامه عمل بپوشاند. 
ش��ركت های چینی اوضاع را برای ایران بغرنج تر 
كرده ان��د و به خاطر تحریم ه��ای مالی كه ایران 
را از نظام مالی جهانی دور نگه داشته، پول نفت 
ای��ران را نقد پرداخت نمی كنند. در عوض، ایران 
وادار به پذیرش یک نظام تهاتر شده است كه بر 
اساس آن باید از عایدات نفتی خود از چین برای 
خرید كاالهای چینی مختلف از كاالهای مصرفی 

گرفته تا خودرو استفاده كند.
بس��یاری از ایرانی ها كه ب��ه محصوالت غربی 
دسترسی ندارند، از محصوالت چینی بی كیفیتی 
كه به راحتی از بین می روند یا با س��لیقه ایرانی 
جور درنمی آیند، شکایت می كنند. ایرانی ها سرازیر 
ش��دن واردات چینی را باعث و بانی تحت فشار 
قرار گرفتن تولید داخلی و تشدید بیکاری از زمان 
ریاس��ت جمهوری احمدی نژاد دانسته اند كه به 

انزوای فزاینده ایران منتهی شده است.
سیاس��ت چین در قبال ایران همچنان ایجاد 
موازنه محتاطانه است؛ رعایت گسترده تحریم ها 
و محدودیت های تحت رهبری ایاالت متحده و در 
عین حال سرمایه گذاری در فرصت هایی كه انزوای 
ایران برایش فراهم ساخته است. پکن نمی خواهد 
كه یک ایران هس��ته ای یا تقابل علنی و بحران 
نظامی ببیند، اما به اندازه واش��نگتن هم نگران 
گس��ترش سالح های هس��ته ای یا سیاست های 
منطقه ای ایران نیست. دستگاه های امنیت ملی 
چین عموماً ایران را كشوری باثبات در منطقه ای 
متالطم تلقی می كنند كه مي تواند به حفاظت از 
منافع اقتصادی و ژئواستراتژیک چین كمک كند. 
مشخصاً، به نظر می رسد كه دستگاه امنیت ملی 
چین، ایران را وزنه ا ی مؤثر در برابر گروه هایی مانند 
داعش می داند. اما با اینکه چین مي تواند به نحوی 
از توافق هس��ته ای و كاهش تحریم ها سود ببرد، 
حفظ یک بحران پایدار سطح پایین و مالیم نیز 
قابل قبول بوده و به دسترسی پکن به بازار ایران 
در بحبوحه افول اقتصادی ایران تداوم می بخشد.

از نقط��ه نظر چین، ایران مي تواند به مقابله با 
قدرت ای��االت متحده در خاورمیانه كمک كند. 
ایران تنها قدرت منطقه ای عمده است كه متحد 
ایاالت متحده محسوب نمی شود. اگر چین تصمیم 
بگی��رد كه حضور نظامی خ��ود در خاورمیانه را 
افزای��ش دهد، ایران مي توان��د نقش ذی قیمتی 
در دس��تیابی به اهداف ژئواستراتژیک پکن ایفا 
كن��د. اما مبالغه آمیز خواهد بود كه چین و ایران 
را شركایی برابر بدانیم. چین، در بهترین حالت، 
ایران را شریکی جزء می داند. وزن روابط اقتصاد 
چین با ایاالت متحده ب��ر كفه اهمیت ایران در 
نظر چین سنگینی می كند و پکن مراقب است 
كه اسباب آزردگی خاطر رقبای منطقه ای بزرگ 
ایران، یعنی اسرائیل و عربستان سعودی را فراهم 
نس��ازد. تحلیل گران چین در بحث های خود با 
نویسندگان گزارش حاضر در سال ۲۱۰۲ تأكید 

داشتند كه ریاض، شریک استراتژیک پکن است، 
اما برای توصیف روابط چین با ایران از این اصطالح 
استفاده نمی كردند. هر چند كه در حال حاضر، 
چین از ماهیت رابطه خود با ایران رضایت دارد.

 چین و تحریم های ایران
به استثنای چند مورد، چین كاًل از تحریم های 
س��ازمان ملل و ایاالت متحده علیه ایران تبعیت 
ك��رده اس��ت. پک��ن در حمایت از آخری��ن دوِر 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل )قطعنامه 
۱9۲9(علیه ایران رأی داد و راه را برای تحریم های 
سختگیرانه تر ایاالت متحده و اتحادیه اروپا هموار 
كرد؛ و علي رغم مخالفت علنی خود با سیاس��ت 
تحریم، چین از استراتژی گروه ۱+۵ برای افزایش 
فشار بر ایران حمایت كرده است. بی شک چین 
بزرگ ترین ذي نفع مناقش��ه هس��ته ای ایران با 
غرب بوده اس��ت. منوچهر دراج و جیمز انگلیش 
می گویند كه پکن با مهارت تمام از پیوندهای خود 
با تهران به عنوان یک برگ برنده در روابطش با 
ای��االت متحده از این امتیازات اس��تفاده كرد و 
در ازای موافقت با تحریم های س��ازمان ملل، از 

واشنگتن امتیاز گرفت. 
این امتیازات به چین اجازه می داد كه بزرگ ترین 
شریک تجاری ایران بماند. چین از اغماض ها در 
اجرای قوانین تحریمی برخوردار می شد تا نفت 
ایران را وارد كند كه به خاطر فرصت های وارداتی 
محدود ایران با تخفیف عرضه می شد. به عالوه، 
چین در عین اینکه توافقات خود با ایران را حفظ 
كرده، برای دلجویی و ساكت كردن ایاالت متحده، 

آهسته پیش رفته است.
اس��تراتژی چی��ن، دو دس��تی چس��بیدن به 
پروژه هایی اس��ت كه به خاط��ر آنها قراردادهای 
ال��زام آور امض��ا كرده، اما در عی��ن حال هرگونه 
س��رمایه گذاری قابل توجه در ای��ن پروژه ها، تا 
زمانی كه انجام سرمایه گذاری امن نباشد، به تأخیر 
می افتند. شركت های چینی به عنوان بخشی از 
این اس��تراتژی، اغلب قراردادهای بزرگی با ایران 
امضا كرده اند اما برای انتقال بودجه جهت آغاز این 

قراردادها این دست و آن دست می كنند.
با این حال چین ب��رای روابط نزدیک با ایران 
ارزش قائل است، اما می خواهد مطمئن شود كه 
این تصور برای غرب ایجاد نمی شود كه دو كشور 
به هم نزدیک هستند. پکن تعامالت اقتصادی خود 
با ایران را به خاطر برنامه هسته ای و تحریم هاِی 
متعاقِب آن، محدود كرده بود. با این حال، چین 
از وابستگی ایران به خود سود می برد و پکن مانند 
جمهوری اسالمی می خواهد در برابر ایاالت متحده 
در خلیج فارس موازنه برقرار كند. از اینها گذشته، 
حجم تج��ارت چین با ایاالت متح��ده، تجارت 
ایران-چین را تحت الش��عاع قرار می دهد. بعالوه 
اینکه چین روابط محکمی با دشمنان ایران، مانند 
اسرائیل و عربستان سعودی، هم دارد. همچنین 
چین می خواهد كه یک شریک بین المللی مسئول 
به نظر برسد و در نتیجه در صورت شکست توافق 
هسته ای، مستعد فشار غرب برای محدود ساختن 

روابط با ایران خواهد بود.

 اهداف ناهمخوان چین در خاورمیانه
چین یک اژدهای محتاط و بسیار دست به عصا 
است و مراقب است كه درگیر مناقشات خاورمیانه 
نشده و به هیچ یک از كشورهای منطقه هم بیش 
از حد نزدیک نشود. چین بیمناک از برانگیختن 
خش��م یک یا چند دولت در منطقه، از ارائه یک 
سیاست یا استراتژی خاورمیانه ای صریح و مفصل 
 طفره رفته اس��ت. در دوران ریاس��ت جمهوری 
ش��ی جین  پین��گ، پکن واجد یک اس��تراتژی 
مبس��وط خاورمیانه نیست. در عوض، چین علناً 
رویکرد خود در قبال منطقه را تحت عنوان مفهوم 
موسع تر حركت به غرب گنجانده است كه تالشی 
برای تجدید موازنه در مركز ثقل و موضع امنیت 

ملی نامتقارن آن محسوب می شود.
مناف��ع فزاین��ده و تعامل بی��ش از پیش پکن 
در منطق��ه، دس��تاوردهای تحس��ین برانگیز و 
محدودیت ه��ای اس��تراتژی خاورمیانه چین را 
برجسته می س��ازد. به بیان دقیقتر، بین منافع، 
اهداف متناظر و انواع ابزارها و س��ازوكارهایی كه 
پکن حاضر و قادر اس��ت وقف دس��تیابی به این 
مناف��ع كند، همخوانی وجود ندارد. منافع اصلی 
و اهداف مرتبط چین در خاورمیانه، یک محیط 
صلح آمیز و باثبات را مسلم فرض می كنند. با این 
همه، تمركز اصلی چین بر تالش های اقتصادی 
با دخالت دیپلماتیک محدود و كمک های نظامی 
جزئی اس��ت. واقعی��ت خاورمیانه با یک محیط 
صل��ح و ثبات فاصله زی��ادی دارد. حفظ اندكی 
ثبات مستلزم تالش های سرسختانه قدرت های 
خارجی ب��رای دادن اطمینان خاطر به متحدان 
و در صورت لزوم، بازداشتن و مبارزه با دشمنان 
است. این نقشی است كه چین تا امروز تمایل یا 

توان ایفای آن را نداشته است.
ای��ن ناهمخوانی بین منافع، تعهدات و اهداف، 
احتم��االً ادامه پیدا می كند. اس��تراتژی اژدهای 
محتاط، استراتژی چین در قبال خاورمیانه را به 
بهترین شکل توصیف می كند كه مشتاق تعامل 
تجاری با منطقه و برخورداری از روابط حسنه با 
تمام دولت های خاورمیانه اس��ت، اما رغبتی به 
تعمی��ق این تعامل، از جمله تقویت فعالیت های 
دیپلماتیک و امنیتی خود، بیشتر از حد الزم برای 
پول درآوردن و تضمین جریان انرژی ندارد. پکن 
تالش می كند تا جلوی انتقادات از سیاست های 
چین، از جمله در خصوص مسلمانان این كشور 
را بگیرد و جایگاه قدرت بزرگ آن به رس��میت 
ش��ناخته ش��ود. نتیجه چینی اس��ت كه برای 
خاورمیانه اهمیتی بیش از پیش قائل اس��ت اما 
كشوری است كه در آینده ای نزدیک در منطقه 
ی��ک س��نگین وزن اقتصادی به ش��ما مي رود، 
همچنان اصرار دارد كه در دیپلماسی سبک وزن 
باش��د و تا آینده ای قاب��ل پیش بینی یک قدرت 

نظامی میان وزن در منطقه بماند.
*پی نوشت: اسکوبل، اندرو، نادر، علیرضا؛ چین 
در خاورمیانه » اژدهای محتاط«، موسس��ه رند؛ 
ترجمه ش��ده در مركز بررس��ی های استراتژیک 
ریاست جمهوری )محسن محمودی، جواد عرب 

یارمحمدی(، ۱396
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شاخص كل بازار سهام از ابتدای سال جهش 
9۰ درصدی را به ثبت رس��انده و توانس��ته 
بخشی از كاهش ارزش ریال را در قیمت های 
سهام منعکس كند ولی در یک ماه اخیر روند 
صعودی شاخص به روند نوسانی تبدیل شده 
اس��ت. از اوایل مهرماه با توج��ه به اتفاقاتی 
نظیر تغییر نرخ خوراک پتروشیمی، نوسانات 
كاهش��ی بازار ارز و همچنین اخبار منتش��ر 
 FATF ش��ده در خصوص پیوس��تن ایران به
بازار س��رمایه با نوسانات كاهشی مواجه شد 
و همین موجب ش��د تا بخشی از سهامداران 

حقیقی و خرد كه در ماه های گذشته وارد بازار 
شدند، به تدریج از بازار خارج گردند. بررسی ها 
نشان می دهد از ابتدای تیرماه تا آخرین موج 
صعودی بازار در مهرماه، بازار س��رمایه شاهد 
ورود بیش از ۵4۰۰ میلیارد تومان س��رمایه 
جدید بود كه بیش از ۷۰ درصد این سرمایه 
در نیم��ه اول مهرم��اه اتفاق افتاد. اما در یک 
ماه گذش��ته، جریان سرمایه روندی معکوس 
به خود گرفت و خروج س��رمایه های خرد از 
میزان ورودی پول ها پیش افتاد. آمارها نشان 
می ده��د یک ه��زار و ۵۰۰ میلی��ارد تومان 

س��رمایه از سوی فعاالن حقیقی بازار در یک 
ماه اخیر از بورس تهران خارج ش��ده اس��ت. 
همزم��ان با خروج س��رمایه های خرد، ارزش 
روزانه معامالت نیز به تدریج افت كرده است. 
این دو متغیر از پش��توانه های اصلی حركت 
رو به رشد شاخص بوده اند و بروز نشانه هایی 
از این دو متغیر از اهمیت بس��زایی برخوردار 
است. طی هفته های گذشته گذشت در بازار 
سهام شاهد انتش��ار گزارش های شش ماهه 
و همچنی��ن گزارش ماهان��ه تولید و فروش 

شركت ها منتهی به مهر ماه بودیم.

جدال بین ریسک گریزان و حمایت کنندگان حقوقی
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همچنین در گزارش های ش��ش ماهه و در گروه های ارزی نکته 
اهرم باالی نرخ ارز و اثرپذیری آن بر سود شركت ها بود به نحوی 
كه بازار این انتظار را داریم كه در نیمه دوم س��ال با كف نرخ ارز 
8۰۰۰-9۰۰۰ تومان شاهد جهش دیگری در سود های این دسته 
از گروه ه��ا باش��د. در گزارش مهر ماه اما كاهش س��طح صادرات 
در گروه ه��ای صادراتی نظی��ر تولیدكننده های روی ، فوالد ، اوره 
و... قابل مش��اهده بود كه ادامه این روند مي تواند س��ناریو كاهش 
صادرات ناشی از مشکالت حمل و نقل و تحریم را تقویت كند. با 
توجه به انتش��ار گزارش های شش ماهه و آماده شدن گزارش های 
ماهان��ه بازار رفته رفته خود را برای دور دوم تحریم آماده خواهد 
كرد. به نظر می رسد رفتار بازار محافظه كارانه باشد و مدتی شاهد 
نوسانی بودن قیمت ها باشیم و انتظار مي رود تا رفع برخی ابهامات 

شاهد نوسان شاخص در محدوده ۱۷۵تا۲۰۰ هزار واحد باشیم.
ام��ا خبر مهمی در روزهای گذش��ته به بازار مخابره ش��د وزیر 
خزانه داری آمریکا با عقب نش��ینی از سیاس��ت به صفر رس��اندن 
صادرات نفت ایران از چهارم نوامبر اعالم كرده اس��ت كه آمریکا 
در نظ��ر دارد واردكنندگان نفت ای��ران را از تحریم ها معاف كند. 
اس��تیون منوچین طی مصاحبه ای با خبرگزاری رویترز گفته كه 
خریداران نفت ایران باید بیشتر از رقم ۲۰ درصدی كه در سال های 
۲۰۱3 ت��ا ۲۰۱۵ ملزم بودن��د، واردات نفت ایران را كاهش دهند 
تا بتوانند از معافیت های آمریکا برخوردار ش��وند. بر این اس��اس 
عقب نش��ینی آمری��کا از تحریم های نفتی خب��ر مثبتی برای بازار 
س��رمایه خواهد بود، زیرا انتش��ار هر خبری كه منجر به كاهش 
ریس��ک های سیستماتیک در بازار سهام ش��ود یک نوع دلگرمی 
 برای س��هامداران به دنبال خواهد داش��ت.معموال بازار س��رمایه 

تحت تاثیر ریسک های سیستماتیک و ریسک های غیرسیستماتیک 
است. در خصوص ریس��ک های سیستماتیک باید متذكر شد كه 
هم اكنون تحریم  مي تواند تهدیدی برای بازار س��هام باش��د، زیرا 
تحری��م  برحجم فروش ش��ركت های صادارت مح��ور تاثیر منفی 
 می گذارد، اما در خصوص ریسک های غیرسیستماتیک باید گفت كه 
در حال حاضر با توجه به شرایط ارزی و تورمی كشور، تهدیدی از 
محل ریسک های غیرسیستماتیک بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار 
نمی دهد.با توجه به مصوبه اخیر دولت در رابطه با تغییر نرخ پایه 
محصوالت پاالیش��گاهی مي توان گفت كه ش��رایط مطلوبی برای 
تحقق س��ود این گروه فراهم شده اس��ت و عقب نشینی آمریکا از 
تحریم ه��ای نفتی نیز تا حدودی مي تواند جو روانی بازار را مثبت 
نگ��ه دارد به طوری كه قیمت ها در س��طح های فعلی باقی بمانند. 
شاید محتمل ترین سناریو برای وضعیت بازار سرمایه در آینده این 
باش��د كه حركت نوسانی ش��اخص كل بورس تداوم داشته و طی 
مدت زمانی در محدوده ۱8۰ هزار تا ۲۰۰ هزار واحدی قرار گیرد، 
به عبارتی دیگر ش��اهد افت های شدید قیمتی نبوده تا زمانی كه 

گزارش های ماهانه و سه ماهه سوم شركت ها منتشر شود.
بر این اساس بازار سرمایه در نیمه دوم امسال از نظر گزارش دهی 
و عملکرد از یک طرف تحت تاثیر سیاست های ارزی دولت است 
كه دولت نرخ پایه قیمت ها را به نرخ ارز در س��امانه نیما افزایش 
 داده كه اتفاق مثبتی برای بازار محسوب می شود و از طرف دیگر 
تحت تاثیر تحریم ها است.بدون شک هر رخدادی كه انتظارات منفی 
بازار را از عدم فروش یا كاهش حجم فروش شركت های صادرات 
محور در راستای اجرای تحریم های ۱3 آبان كاهش دهد، مي تواند 

باعث افزایش ثبات در روند شاخص كل بورس شود.
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آنچه گذش�ت: كارنامه بازار ارز در نیم��ه دوم مهر و نیمه اول آبان ماه 
مي تواند موید این مطلب می باشد كه انتظارات در این بازار نسبت به مهم ترین 
اخبار اقتصادی سیاسی تا حد قابل توجهی بی كشش عمل كرده و مانند 
 گذشته كه با موج های كاهشی و افزایشی همراه می شده است، این سری اما 
تحت تاثیر قرار نگرفته است. تحوالت مهمی چون اجرای دور دوم تحریم ها 
و تعلیق مجدد ایران از س��ویّ  FATF و رد ش��دن مهم ترین الیحه آن در 
شورای نگهبان بر روند بازار ارز نتوانسته اثر بگذارد و دالر را از حبس كانال 
۱4 هزار تومانی خارج كند. اگرچه در روز قبل از اجرای دورم دوم تحریم های 
نفتی دالر توانست در مقطعی قله ۱۵ هزار تومانی را لمس كند ولی با قرار 
گرفتن معامله گران در موقعیت فروش نتوانست در این كانال جاخوش كند.
 اگر چه پیش خور شدن هیجانات در ماه های گذشته نیز در این بی كششی 
موثر بوده اس��ت ولی  باید اذعان داشت حتی در صورت تغییر انتظارات با 
توجه به محدودیت های كه كماكان در بازار ارز وجود دارد، مانند گذشته بازار 
ارز نمي تواند نقدینگی را با انگیزه سفته بازی به سمت خود بکشاند. آمادگی 
بانک مركزی برای عرضه ارز در نیمه دوم آبان ماه نیز نقش بسزایی در این 
ثبات داشته است. طبق مشاهدات میدانی در روزهای نزدیک به اجرای دور 
دوم تحریم ها، بانک مركزی دالر را تا س��قف ۵۰۰ دالر به ازای هر كارت 
ملی به قیمت ۱4 هزار و 6۰۰ تومان به متقاضیان عرضه كرد كه كاهش 
فاصله بین نرخ عرضه ارز و بازار آزاد تاثیر بسزایی در كنترل نوسان شاخص 
ارزی گذاش��ت. بهتر بتوان گفت تا این مقطع ریسک خرید ارز بر افزایش 
بازدهی آن غلبه دارد. افزایش قیمت حباب س��که به 4۰۰ هزار تومان در 
روز نخست اجرای دور دوم تحریم ها مي تواند، نشان دهنده این باشد، حتی 
در صورت تغییر انتظارات، بازار طال مي تواند در كوتاه مدت جایگزین بهتر 
و امن تر برای تخلیه فشار ناشی از تقاضای سفته بازی باشد.  اینکه تا كجا 
بازار ارز به این نوسانات محدود و ثبات گونه ادامه می دهد، برعکس گذشته 
به دلیل ادامه محدودیت ها و جو امنیتی بیشتر از اینکه از سمت تقاضا و از 
نوع سفته بازی باشد، به سمت عرضه ارز كه مرتبط به تأثیرگذاری تحریم ها 
عمال بر مقدار فروش نفت و دسترسی ایران به منابع ارزی بستگی خواهد 
داشت. در ادامه سال به طور سنتی در سال های گذشته با نزدیک شدن به 
ماه های پایانی سال میالدی با افزایش تقاضای تجاری معروف به تقاضای 
ژانویه، بازار ارز بیشترین قیمت های خود را در مقایسه با ماه های گذشته به 
ثبت می رساند. حال باید دید بازار ارز امسال تا چه حد در پوشش این تقاضا 

مي تواند جوابگو باشد. چه بسا با افزایش نوسانات ناشی از افزایش تقاضای 
تجاری، ممکن است انگیزه های ورود تقاضای سفته بازی را نیز افزایش دهد 

و نقدینگی با درجه ریسک پذیری باالتر وارد این بازار شود. 

 انتظارات آب دیده از اخبار تحریمی
 در هر صورت بازار ارز در هفته های گذشته از یکی از حساس ترین پیچ های 
خود كه ۱3 آبان بوده اس��ت، به س��المت عبور كرد. اگرچه در روز قبل از 
اجرای دور دوم تحریم های نفتی دالر توانست قله ۱۵ هزار تومانی را لمس 
كند ولی با قرار گرفتن معامله گران در موقعیت فروش نتوانست در این كانال 
جاخوش كند. همین نکته نشان می دهد انتظارات معامله گران همان طور كه 
گفته شد به دلیل پیشخور شدن اخبار تحریمی در ماه های گذشته افزایشی 
نیست. به مدد تهدیدهای مستمر ترامپ تقریبا بازار، پیچ اخبارهای تحریمی، 
به تندی گذشته نیست. عالوه بر این اخبار معافیت خرید نفت از ایران برای 
برخی كشورها از جمله هندوستان به عنوان عامل كاهشی در كوتاه مدت 
حتی توانست بازار ارز را در روز نخست اجرای دور دوم تحریم ها با نوسان 
كاهشی محدود مواجه سازد. در میان مدت و بلندمدت بحث تحریم های نفتی 
و دسترسی به منابع درآمدی مي تواند كنترل دولت بر بازار ارز را تحت تاثیر 
قرار دهد. در خصوص نفت و تحریم های نفتی، در شروع رسمی تحریم ها 
تولید نفت ایران همچنان حداقل در كوتاه مدت به روند سابق خود با اندكی 
كاهش ادامه می دهد و كاهش شدیدی را به خود ندیده است. آمار های تولید 
و صادرات نفت ایران خصوصا به دلیل سیاست تعمدانه وزارت نفت ایران 
دارای ابهام می باشد و آمار رسمی و دقیقی در این خصوص نمي توان اعالم 
كرد. اما مي توان تولید ایران را عددی در حدود 3.۵ تا 3.6 میلیون بشکه 
در روز پیش بینی كرد. در مورد صادرات ایران نیز وضعیت دارای ابهام است 
اگرچه مي توان با قاطعیت گفت كاهش صادرات كامال محسوس و قابل توجه 
بوده است. طبق ارزیابی منابع مختلف و غیررسمی به نظر می رسد ایران در 
اكتبر عددی در حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر كرده است. كه تقریبا 
كاهش یک میلیون بشکه ای را نسبت به ماه های قبل در پی داشته است. 
در این زمینه برخی معتقدند كه كاهش ۵۰۰ هزار بشکه صادرات نفت ایران 
در ادامه سال مورد انتظار بوده و برای تولید نیز كاهشی محسوس را در سال 
۲۰۱9 پیش بینی می نمایند. البته اعطای معافیت از تحریم های جدید به 8 
مشتری نفتی ایران موجب می شود كه روند كاهش تولید و صادرات ایران به 

پایان نوسانات یا دورخیز؟!



یکباره رخ ندهد اما آنچه كه مشخص می باشد وقوع این كاهش در ماه های 
آتی است. طبیعتا قیمت های بازار نیز به همین دلیل با شوک بزرگی مواجه 
نشده و به تدریج و با جایگزینی نفت های دیگر با نفت های حذف شده ایران 

از بازار، قیمت نیز روند صعودی قابل توجهی به خود نخواهد دید.

 کانال های جدید مالی 
اخب��ار كانال مالی جدید میان ایران و اروپا از حیث دسترس��ی ایران به 
 منابع فروش نفتی اینکه تا چه حد كارس��از باش��د، مي تواند در نوع خود 
در میان مدت بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد . با خوش بینی هایی كه دولت 
در خصوص موضع همراه اروپا داشته است، طبق اظهارات مقامات دولتی به 
دلیل كارشکنی های صورت گرفته از سوی اروپا ممکن است راه اندازی این 
كانال مالی و اینکه تا چه حد ایران را از تسویه دالری عمال بی نیاز كند زمان 
ببرد. عالوه بر كانال جدید مالی بین ایران و اروپا طبق اظهارات ظریف وزیر 
امورخارجه  ایران در حال دستیابی به توافق نفتی با كشورهای اروپایی است. 
همچنین به گفته ظریف قرار است سیستم مالی جدید اتحادیه اروپا برای 
كمک به ایران راه اندازی شود تا ایران بتواند نفت خود را به فروش برساند. 
طبق اظهارات ظریف ایران برای دور زدن تحریم های نفتی آمریکا می خواهد 
در مبادالت بین المللی و فروش نفت خود ارزهای غیر از دالر را به كار گیرد. 
همچنین در ماه گذشته به نقل از رویترز چهار منبع مطلع گفتند بانک 
كونلون، مجرای اصلی نقل وانتقال پول بین ایران و چین تحت فشار تحریم های 
آمریکا قرار است به زودی این خدمات را متوقف كند. این منابع افزودند بانک 
كونلون به طور شفاهی به مشتریان خود گفته كه از روز اول نوامبر نقل وانتقال 
پرداخت های ایران به چین در شکل یوان را متوقف خواهد كرد. منابع موثق در 
پکن به »ایرنا« گفتند این سیستم جایگزین در حال راه اندازی و تاسیس است 
و كارشناسان دو كشور تاكنون چندین نشست در مورد جزئیات آن برگزار 
كرده اند.این منابع با اشاره به اینکه بانک كونولون به دلیل فشارهای آمریکا 
اعالم كرده است روابط بانکی با ایران را از اول نوامبر تضمین نمی كند تاكید 
كردند این سیستم كه قرار است جایگزین بانک كونولون شود قرار است از 
اول نوامبر یا با تاخیر فعالیت خود را شروع كند.در همین حال اتاق بازرگانی 
ایرانیان مقیم چین نیز در نشستی با مسئوالن ایرانی و چینی خواستار تعریف 
خواسته های آنان در قالب سیستم جدید شده است؛ به نحوی كه مشکالت 

بانک كونولون در این سیستم جدید رفع شده باشد.
 با توجه به اینکه این بانک مهم ترین موسسه مالی تبادالت ارزی و تجاری 
میان ایران و چین است؛ مهم ترین گروهی كه ممکن است تحت تاثیر گیرند 
صادركنندگان پتروشیمی ها، فوالدی ها و سنگی ها خواهند بود. گروه هایی 
كه بار عمده عرضه ارز را در این چند مدت اخیر به دوش كشیده اند كه در 
صورت تداوم قطع تبادالت ارزی در میان مدت و بلندمدت بازار ارز را مي تواند 
تحت تاثیر قرار دهد. )شایان ذكر است كه وزارت خزانه داری آمریکا در سال 

۲۰۱۲ بانک كونلون را به دلیل معامله با ایران و انتقال ارز به یک نهاد مرتبط 
با سپاه پاسداران تحریم كرده بود. حدود 3۰ هزار شركت چینی مشتری این 
بانک هستند كه اكثر آنها شركت های دولتی و شركت های نفتی هستند. یکی 
از خدمات اصلی این بانک تحت عنوان »تماس با ایران« معرفی شده است 
و اكثر معامالت آن به صورت یوان و یورو انجام می شود(. با احتمال قطع 
روابط بانکی میان بانک كونولون چین با تجار ایرانی، پکن در نظر دارد یک 
سیستم جدید بانکی برای ادامه همکاری های مالی و بانکی با تهران دایر كند.

 FATF وارد فضای جدیدی می شود
درست در روز ۱3آبان و همزمان با بازگشت تحریم ها، شوراي نگهبان یک 
پالس به آمریکا فرستاد؛ رد یکي از مهم ترین لوایح مربوط به .FATFآن هم 
در حالي كه گروه اقدام مالي براي »آخرین بار« به ایران فرصت تطبیق خود 
با قوانینش را داده است. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی 
تروریسم )FATF(، در پایان نشست عمومی خود در مهرماه با انتشار بیانیه ای 
اعالم كرد كه تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید می كند و به ایران 
چهار ماه دیگر برای برآورده كردن انتظارات مهلت می دهد. در این بیانیه 
در عین حال از این ابراز تاسف شده است كه »بخش اعظم برنامه عملیاتی 
باقی مانده« و انتظار مي رود كه ایران »به سرعت در مسیر اصالحات پیش 
برود و به همه نکات باقی مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصالحات در 
زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد«. با این حساب 
ایران تا اجالس بعدی كه در بهمن ماه می باشد، فرصت دارد كه اقدمات الزم 

برای خروج از لیست سیاه را انجام دهد.

 رای اعتماد به چرخش در سیاست های اقتصادی با معرفی»دژپسند« 
همان طور كه حضور پررنگ افرادی چون نیلی و آخوندی حاكی غلبه 
تفکر بازار آزاد بر سیاست های اقتصادی دولت بوده است، اخبار و شواهد 
ای��ن چند وقت گذش��ته را مي توان به نوعی چرخ��ش دولت در حوزه 
سیاستگذارهای اقتصادی با هدف دخالت بیشتر در سیاستگذاري های 
اقتصادی دانست. جلسه اقتصادی رئیس جمهور با اقتصاددانان نهادگرا 
و از همه مهم تر غیبت دكتر نیلی به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری 
و جهانگیری به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسه دولت با 
اقتصاددانان در ماه گذش��ته را مي توان فاصله ای دانس��ت كه بین آقای 
روحانی و تیم اقتصادی افتاده است. همچنین كناره گیری عباس آخوندی 
در ادامه مي تواند مهر تاییدی بر این سناریو باشد. آخوندی در استعفانامه 
به طور مشخص به اختالف خود رئیس جمهوری در دو موضوع »طرح 
بازآفرینی ش��هری« و »سیاس��ت دولت در بازار و روش ساماندهی امور 
اقتصادی« اشاره و پایبندی اش به سه اصل »پایبندی به قانون،  احترام 
به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی« را دلیل جدایی اش از دولت اعالم 
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كرده. اكنون با معرفی دژپسند با توجه به عقبه ای كه در حوزه برنامه ریزی 
اقتصادی داشته است، مي تواند شاهد قوی باشد بر اینکه آقای روحانی 
با آرایش جدید و با برنامه های دخالتی س��عی دارد، به استقبال شرایط 

پساتحریم برود.

 و اما چه خواهد شد؟ 
اگرچه انتظارت پیش خور شده در خصوص تحریم های دور جدید مانع از 
نوسانات هیجانی بازار ارز شده است ولی حداقل در میان مدت اینکه چقدر 
تحریم های جدید مي تواند كار ساز باشد به رویارویي میان ایران و آمریکا 
و مواضع عملي اروپا، روسیه و چین در مقابله با این تحریم های وضع شده 
بستگی خواهد داشت.  هر سه این قطب های سیاسي اقتصادی جهان ادعا 
كرده ان��د كه از تحمی��ل دوباره تحریم های آمریکا ناراضي بوده و در مقابل 
آن خواهند ایس��تاد  شاید هر سه این كشورها در خصوص نارضایتي شان 
از تحریم ها صادقانه س��خن گفته باشند، اما در مورد بخش دوم ادعایشان 
پیرامون مقابله با این تحریم ها باید با احتیاط بیشتری برخورد نمود. در واقع 
بعید به نظر مي رسد كه این سه گروه كشورها به خاطر ایران و یا حتي برهم 
نخوردن توازن قوا در خاورمیانه خواستار رودررویي با ترامپ باشند، مگر آنکه 
این ایستادگي منافعي را برای آنها به همراه داشته باشد. این منافع مي تواند 
مالي و یا سیاس��ي باش��د كه البته چندان تفاوتي هم در ماهیت بایکدیگر 
ندارن��د. خرید نفت ارزان و یا افزای��ش صادرات به ایران مي تواند برای این 

كش��ورها جذاب باشد، اما نه به آن اندازه جذاب كه این كشورها بخواهند 
دولت ترامپ را به چالش بکشند. انتظار مي رود كه برخي بسترهای خاص 
برای تبادالت محرمانه پول های ایران ایجاد شود تا رهگیری تعامل گران با 
تهران برای كارگزاران دولت ترامپ امکان پذیر نگردد اینکه میزان جدیت 
آنها در اجرای این برنامه تا چه اندازه است و اینکه آیا اصوال این امکان وجود 
دارد كه در عصر حاضر اطالعوات تبادالت مالي برخي نهادها را به صورت 
كامال ناپیدا انجام داد یا خیر، موضوعي است كه در آینده مشخص خواهد 
ش��د.اما نکته مهم دیگری كه باید به آن توجه داشت، آن است كه به نظر 
مي رسد تحریم های اخیر آمریکا منافذ زیادی برای دور زدن خواهند داشت. 
همچنین همان طور كه گفته شد به طور سنتی بازار ارز در ماه های پایانی 
سال میالدی با ورود تقاضای تجاری همراه بوده است. در سال های گذشته 
سیاستگذار در مقابل این تقاضای تجاری رویکرد واقع بینانه داشته است. با 
توجه به تیم اقتصادی دولت و چرخشی كه در تیم اقتصادی صورت گرفت، 
انتظار دخالت دولت با هدف مدیریت نوسانات بازار ارز دور از انتظار نخواهد 
بود. چه بسا افزایش نوسانات در بازار ارز ، انگیزه های سفته بازی را تهییج 
كند و بازار را با تالطم روبرو سازد. در نتیجه با در نطر گرفتن آخرین مهلت 
داده شده به ایران برای خروج دائم از لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی، و 
موانعی كه در تصویب این لوایح موجود دارد و موعده بعدی اجالس گروه اقدام 
مالی كه بهمن ماه می باشد، در ماه هایی منتهی به پایان سال میالدی انتظار 
مي رود بازار ارز بین دوراهی افزایش یا كاهش روند افزایشی را انتخاب كند. 

درصد تغییرات یک ماهه منتهی به ۱۰ آبان تغییرات یک ماه منتهی به ۱۰آبان)ریال(9۷/۰8/۱۲-9۷/۰۷/۱۲واحد پولی)ریال(
%9-14000-142500-156500دالر بازار آزاد

%3-4760-146557-151317نرخ فروش دالرسنایی
%4200000-42000دالر مبادله اي



درصد تغییرات یک ماهه منتهی به ۱۰ آبان ماهتغییرات یک ماه منتهی به ۱۰آبان)ریال(9۷/۰8/۱۲-9۷/۰۷/۱۲واحد پولی)ریال(
۷-%۱4333-۱8۷۰4۷-۲۰۱38۰نرخ فروش پوند سنایی

8-%۱۵9۰۰-۱8۷6۰۰-۲۰3۵۰۰پوند آزاد
۰%۲۱۲-۵4۵۱۱-۵4۷۲3پوند مركز مبادله اي

درصد تغییرات یک ماهه منتهی به ۱۰ آبان تغییرات یک ماه منتهی به ۱۰آبان)ریال(9۷/۰8/۱۲-9۷/۰۷/۱۲واحد پولی)ریال(
69 % 16840768569-99838نرخ فروش یورو سنایی
6-%5880-90329-96209نرخ فروش یورو نیمایی
9-%16450-164550-181000نرخ یورو در بازار آزاد
2- %865-47830-48695یورو مركز مبادله اي

درصد تغییرات یک ماهه منتهی به ۱۰ آبان تغییرات یک ماه منتهی به ۱۰آبان)ریال(9۷/۰8/۱۲-9۷/۰۷/۱۲ارز
2 %39000892-39892نرخ فروش درهم سنایی
7-% 2850-42200-39350نرخ فروش درهم در بازار آزاد
0 %11436۱-11437درهم مركز مبادله ای
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به باور بعضی ها مقصد نهایی نقدینگی ش��بکه بانکی است كه 
حتی با افزایش فعالیت های سفته بازی در بازارهای موازی، فرار 

نقدینگی از شبکه بانکی موضوعیت نداشته است. 
كلیت این مهم ش��اید صحیح باش��د ولی تحوالت چند وقت 
گذش��ته بازار ارز نش��ان داده اس��ت فرار س��پرده ها به معنی 
جابه جایی نقدینگی اگرچه درس��ت نباشد ولی روند متغیرهای 
پول��ی و تركی��ب اجزا را تح��ت تاثیر قرار داده اس��ت. با توجه 
 ب��ه گزارش بان��ک مركزی از وضعیت بازار پ��ول در مرداد ماه، 
تحت تاثیر نوس��انات ارزی و افزایش انگیزه های سفته بازی روند 
كاهش س��هم سپرده های بلندمدت و افزایش سهم سپرده های 
كوتاه مدت برای پنجمین ماه پیاپی تکرار شده است.  طبق اعالم 
بانک مركزی در مردادماه س��ال جاری میزان سپرده بلندمدت 
یکساله از 84۰ هزار میلیارد تومان در اسفند 96 به 83۰ هزار 
میلیارد تومان در مرداد 9۷ رس��یده و ۱۰ هزار میلیارد تومان 

معادل ۱.۲- درصد كاهش داشته است.
از س��وی دیگر، میزان ۱۲6 ه��زار میلیارد تومان رقم جابه جا 
شده نقدینگی ش��امل ۱۱6 هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی 
و ۱۰ هزار میلیارد تومان كاهش س��پرده بلندمدت، به صورت 
توزیع و افزایش س��پرده كوتاه مدت نزدیک به 8۰ هزار میلیارد 
تومان، حساب قرض الحسنه 8 هزار میلیارد تومان و پول نزدیک 
به 3۷ هزار میلیارد تومان ش��امل س��پرده دیداری و اسکناس 

جذب شده است.

 افزایشمرداد9۷اسفند96شاخص
۵ ماهه

رشد 
یکساله-
درصد

 رشد
۵ ماهه- 

درصد
سپرده 
1.2-1061-840830بلندمدت

سپرده 
2120-39347380كوتاه مدت

ارقام به هزار میلیارد تومان

در واقع با تغییر ماهیت س��پرده ها، سرمایه گذاران شبکه بانکی 
س��عی كرده اند در مقابل نوساناتی كه در بازارهای مختلف روی 
می دهد، انعطاف و قدرت مانور بیشتری داشته باشند، تا بتوانند 
با موج سواری در بازارهای مختلف بازده بیشتری به دست آورند. 
آمارهای بانک مركزی نشان می دهد سپرده كوتاه مدت در ۵ ماه 
اول سال 9۷ از رقم 393 هزار میلیارد تومان با افزایش 8۰ هزار 
میلیارد تومانی به 4۷3 هزار میلیارد تومان رس��یده و رش��د ۲۰ 

درصدی داشته است. 

این در حالی اس��ت كه اثر سیاس��ت س��ود بانکی ۲۰ درصدی 
ش��هریور س��ال 96 و همچنین فروش اوراق س��پرده ریالی ۲۰ 
درصدی اس��فندماه 96 باعث شد كه میزان سپرده كوتاه مدت از 
مرداد 96 تا مرداد 9۷ به میزان ۲۱- درصد كاهش داش��ته باشد 
اما در ۵ ماه اول سال 9۷ سیاست كاهش سپرده كوتاه مدت كامال 
برعکس شده و بر میزان كوتاه مدت افزوده شده است. اما سپرده 
بلندم��دت از رقم ۵۱4 هزار میلیارد تومان در مرداد 96 به 84۰ 
هزار میلیارد تومان در اسفند 96 رسید و تحت تاثیر سیاست نرخ 
سود ۲۰ درصدی به میزان 63 درصد ظرف هشت ماه رشد كرده 
است. اما در سال 9۷ كه رشد نرخ ارز و طال به اوج خود رسید و 
چند برابر شد، نرخ سود ۱۵ درصدی سود بانکی نتوانست جلوی 

سپرده گذاران موج سوار



كاهش سپرده بلندمدت را بگیرد و در نتیجه از 84۰ هزار میلیارد 
تومان به 83۰ هزار میلیارد تومان در مرداد 9۷ كاهش یافته و به 

میزان ۱.۲- درصد رشد منفی داشته است.

در پی تغییرات به وجود آمده در تركیب س��پرده ها به نفع سپرده 
كوتاه مدت، در ادامه س��هم متغیر پول افزایش یافته است. پول كه 
در واقع  شامل سکه و اسکناس در دست مردم و سپرده های دیداری 
اس��ت، در مقابل شبه پول كه شامل س��پرده های غیردیداری است 
انعطاف بیش��تری برای حركت ب��ه هریک از موقعیت های مصرف و 
پس انداز و سرمایه گذاری در سایر بازارها دارد. از این جهت افزایش 
افزایش سرعت رشد پول مي تواند سیگنالی برای افزایش سرعت نرخ 
تورم تلقی گردد. آمار ها نشان می دهد روند رشد نقطه به نقطه پول از 
مردادماه سال گذشته تا مردادماه سال جاری روندی كامال صعودی 
داشته است. به طوری كه رشد نقطه به نقطه پول در تیرماه سال جاری 
به 34/۷ درصد و در مردادماه به 39/۷ درصد رسیده كه در نوع خود 
ركورد جدیدی محس��وب می شود. براساس آمار بانک مركزی حجم 
پول در مدت یک سال حدودا 6۵/8 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا 
كرده كه از این میزان 43/4 هزار میلیارد تومان آن در مدت ۵ ماه 

نخست امسال افزایش پیدا كرده است.

 افزایشمرداد9۷اسفند96شاخص
۵ ماهه

رشد 
یکساله-
درصد

 رشد
۵ ماهه- 

درصد
194.6231.536.939.719پول

ارقام به هزار میلیارد تومان

 در مقاب��ل ب��ا كاه��ش س��هم س��پرده های بلندم��دت، مناب��ع 
قابل اتکای بانک ها برای اعطای تسهیالت كاهش یافته است. كاهش 
تس��هیالت دهی بانک نیز منجر به ادامه روند كاهش رشد شبه پول 

در مردادماه شده است. طبق گزارش بانک مركزی رشد نقطه به نقطه 
شبه پول نیز در بازه پنج ماهه 9۷، كاهشی شده است. بررسی آمارها 
نشان می دهد در مردادماه سال گذشته حجم شبه پول ۱۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان بوده است كه به نسبت مدت مشابه سال گذشته خود 
۲6/۱ درصد رشد داشته است. حجم شبه پول در پایان سال گذشته 
۱33۵/3 هزار میلیارد بوده كه رش��د نقطه به نقطه ۲۲/۵ درصدی را 
ثبت كرده است. روند كاهشی رشد نقطه به نقطه شبه پول از ابتدای 
سال جاری سرعت بیش��تری گرفته به طوری كه در تیرماه 9۷ رشد 
نقطه به نقطه آن به ۱8/۱ درصد و در مردادماه  با كاهش ۰/۲ واحد 

درصدی به ۱۷/9 رسیده است.

 افزایشمرداد9۷اسفند96شاخص
۵ ماهه

رشد 
یکساله-
درصد

 رشد
۵ ماهه 
درصد

1335.31415.179.717.96شبه پول
ارقام به هزار میلیارد تومان

تاثی��رات كاهش قدرت تس��هیالت دهی بانک ها در پی كاهش س��هم 
س��پرده های بلندمدت را مي توان در گزارش های بانک مركزی در قسمت 
مانده تسهیالت اعطایی   به وضوح مشاهده كرد. آمارهای نشان می دهد در 
پنج ماهه ابتدایی سال تسهیالت اعطایی شبکه بانکی تنها ۵.4 درصد رشد 
داشته است كه در مقایسه با نرخ تورم در پنج ماهه ابتدایی سال كه ۱4.۷ 
درصد بوده است، تسهیالت حقیقی رشد منفی داشته است. آمارهای بانک 
مركزی نشان می دهد از ابتدای سال تا مردادماه تنها ۵8.3 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت پرداخته اند. همچنین رشد مانده مطالبات معوق، سررسید 
گذشته، مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معامالت بانک ها در مرداد ماه 
9۷ نسبت به اسفند 96 معادل ۱6.3 درصد و مانده ۱49هزار میلیارد تومان 
و سهم ۱3.۱ درصدی از مانده تسهیالت بانک ها و موسسات اعتباری، بوده 

كه این رشد معادل ۲.4 برابر رشد مانده تسهیالت است.
گزارش ماه

سرمقاله

مسائل ایران
اژدهای منتظر

بازارها
نابرابری و تهیدستی

آینده پژوهی
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دوره جدید
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تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسالمی

مرداد1397مانده در پایان
سهم از 

مانده

درصد 
تغییر به 
اسفند 
1396

اسفند 
مرداد13961397

10823.211406.21005.4بانک ها و موسسات اعتباری

595.2664.05.811.6قرض الحسنه

0.8-170.7169.41.5مضاربه

64.177.60.721.1سلف

2.5-4092.13991.835مشاركت مدنی

448.7502.84.412.1جعاله

2863.03097.527.28.3فروش اقساطی

827.9975.78.611.8مرابحه

1.31.40.0۷.۷استصناع

35.644.20.424.2اجاره به شرط تملیک

0.7-317.6315.32.8مشارک حقوقی

5.5-80.375.90.7سرمایه گذاري مستقیم

1281.71490.613.116.3سایر

منبع: بانک مركزی

با كاهش یافتن قدرت تس��هیالت دهی بانک ها، ضریب فزاینده 
نقدینگی نیز از محل تحت تاثیر قرار گرفته است.

آمارهای بانک مركزی نش��ان می دهد ضریب فزاینده نقدینگی 
در مردادماه در مقایس��ه با تیر ماه از ۷.۲8 به ۷.۱۱ واحد كاهش 

یافته است.
در ادامه با كاهش یافتن ضریب فزاینده نقدینگی، رشد نقدینگی 
نیز در مقایسه با سال گذشته در سطح پایین تری حركت می كند. 
آمارهای بانک مركزی نشان می دهد نقدینگی در مردادماه با نرخ 
رش��د ۲۰.۵ درصدی دوزاده ماهه به رقم ۱6466.9 هزار میلیارد 

ریال رسیده است. 
در واقع تحت تاثیر نوسانات ارزی از اواخر سال گذشته نقدینگی 

با نرخ پایین تری رشد داشته است. 

 افزایشمرداد9۷اسفند96شاخص
۵ ماهه

رشد 
یکساله-
درصد

 رشد
۵ ماهه- 

درصد
1530164611620.57.6نقدینگی

ارقام به هزار میلیارد تومان

۱۲/96۰۱/9۷۰۲/9۷۰3/9۷۰4/9۷۰۵/9۷ماه/سال

 نقدینگی
۱۵۲99.8۱۵3۷۲.6۱۵۵۱3.۵۱۵8۲۷.۵۱6۰۲۲.۵۱6466.9)هزار میلیارد ریال(

 پایه پولی
۲۱39.8۲۱43۲۱6۱.9۲۱86.6۲۲۰۲.۲۲3۱۵.9)هزار میلیارد ریال(

۷.۱۵۷.۱۷۷.۱8۷.۲4۷.۲8۷.۱۱ضریب فزاینده

همچنین براساس آخرین آمارها از متغیرهای پولی، حجم پایه پولی در 
پایان مرداد ماه امسال به ۲۲۷ هزار و ۷۰ میلیارد تومان رسیده كه در مقایسه 
با ماه مشابه سال قبل ۲۰.3 درصد رشد داشته است. براساس آخرین آمارها 
از متغیرهای پولی، پایه پولی به رقم ۲۲۷ هزار و ۷۰ میلیارد تومان رسیده 
است. رشد پایه پولی در ۵ ماهه اول امسال 6.۱ درصد )۱3 هزار و 9۰ میلیارد 
تومان( و در یک سال منتهی به مرداد ماه سال جاری ۲۰.3 درصد )3۷۵3۰ 
میلیارد تومان( رشد داشته است. نکته قابل تامل در این میان، اجزای پایه 
پولی اس��ت. بدهی دولت به بانک مركزی بازه زمانی مرداد ماه 96 تا مرداد 
ماه 9۷ به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. از طرف دیگر بدهی 
بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری 4۷ هزار و 86۰ میلیارد تومان رشد 
داشته است. بنابراین به نظر می رسد بخش عمده رشد پایه پولی در ۱۲ ماه 
ماه منتهی به مرداد سال 9۷، رشد بدهی بانک ها به بانک مركزی بوده است.

 افزایشمرداد9۷اسفند96شاخص
۵ ماهه

رشد 
یکساله-
درصد

 رشد
۵ ماهه- 

درصد

213.9227.91420.36.5پایه پولی
ارقام به هزار میلیارد تومان



واگرایی عرضه و تقاضا در مسکن
گزارش ها و آمارها از شرایط موجود در بازار مسکن حاكی از آن است 
كه بازار مسکن همچنان به سمت ركود تورمی پیش مي رود و با توجه 
به رشد ۲۵۰ درصدی دالر و ۲3۷ درصدی سکه، خود را با آن تطبیق 
می دهد. در واقع هر چه به سال آینده )۱398( نزدیک تر شویم، احتمال 
ورود به دوره ركود بیش��تر می شود. به طوری كه محتمل ترین سناریو 
برای بازار مسکن سال آینده، ركود است و اگر اتفاق غیرمترقبه ای برای 
متغیرهای اصلی اقتصاد )مثل ارز، رشد اقتصادی، تورم عمومی و...( پیش 
نیاید، ركود چند ساله در انتظار بازار مسکن خواهد بود. طبق آخرین 

گزارش بانک مركزی از آخرین وضعیت بازار مس��کن در ش��هر تهران  
متوس��ط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مس��کونی 
معامله ش��ده از طری��ق بنگاه های معامالت ملکی ش��هر تهران 86.۱ 
 میلیون ریال بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب

6.4 و 83.۵ درصد افزایش نشان می دهد. هم چنین بر اساس اعالم بانک 
مركزی، »تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مهرماه 
سال ۱39۷ به 9.4 هزار واحد مسکونی رسید كه نسبت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.۵ و 3۲.3 درصد كاهش نشان می دهد«

گزارش ماه
سرمقاله

مسائل ایران
اژدهای منتظر

بازارها
نابرابری و تهیدستی

آینده پژوهی
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همان طور كه اش��اره ش��د ركود تورمی شرح حال این روزهای 
بازار مس��کن است اما اتفاق جدیدی كه در آخرین گزارش بانک 
مركزی از وضعیت بازار مسکن در مهرماه مشاهده می شود كاهش 
شیب رشد قیمت مسکن در تهران بوده است. در خصوص اینکه 
این كاهش س��رعت ش��یب به معنای شروع تخلیه حباب قیمتی 
در بازار مسکن پایتخت تلقی می شود، باید دقت نمود كه اگرچه 
ش��روع شرایط تورمی در بازار مسکن مانند همه بازارها، از سمت 
بازار ارز بوده اس��ت و با ثبات نس��بی بازار ارز شاهد تطبیق بازار 
مسکن با سرعت كمتری هستیم؛ ولی در مرحله بعد شرایط بازار 
مسکن خود به طور درون زا به گونه ای است كه از شرایط تعادلی 
دور می شود و به دلیل واگرایی به وجود آمده این بار بطور درون زا 
قیمت ها را افزایش می دهد، به عبارت دیگر محتمل ترین سناریو 

افزایش قیمت با س��رعت كمتر در مقایسه با گذشته خواهد بود. 
چه بس��ا اینکه با در نظر گرفتن اینکه تنها چشم اندازی كه برای 
بازار ارز نمي توان در نظر گرفت، چشم انداز كاهشی است، تخلیه 

حباب قیمتی مسکن از احتمال كمتری برخوردار خواهد بود. 
در خصوص سمت عرضه اطالعات بانک مركزی درباره وضعیت 
س��رمایه گذاری های س��اختمانی در بهار امس��ال در كل كش��ور 
نش��ان می دهد: حجم س��رمایه گذاری در حوزه س��رمایه گذاري 
بخش خصوصی در س��اختمان های جدید مناطق شهری در سه 
بخش س��اختمان های شروع شده، س��اختمان های نیمه تمام و 
ساختمان های تکمیل شده با كاهش نرخ رشد مواجه شده است. 
در واقع با افزایش هزینه های س��اخت و ساز پروژه های عمرانی از 

توجیه اقتصادی كمتری برخوردار هستند. 

فصل/سال

نرخ رشد سرمایه گذاري 
بخش خصوصی 

ساختمان های شروع 
شده)هزار میلیارد ریال(

 نرخ رشد  سرمایه گذاري
بخش خصوصی در ساختمان های 

نیمه تمام

نرخ رشد سرمایه گذاري 
بخش خصوصی 

ساختمان های تکمیل شده

كل سرمایه گذاري بخش 
خصوصی در ساختمان های جدید 

 مناطق شهری
)هزار میلیارد ریال(

۱6-34.6-3.۷-3۰.8-زمستان9۵
89.3۱3.44.6-بهار96

4.6۲۱9۱.۵۲۰.۷-تابستان96
۲.6۵8.6۱۰.6-۲3.4پاییز96

4۲.39.۲6۲۲۵.۲زمستان96
۱9.۷9.9۵3.3۱8.9بهار9۷



همچنین قیمت اوراق تسهیالت خرید مسکن در هفته اول آبان، به 
پایین ترین سطح از زمستان 9۲ تاكنون رسید. به نقل از دنیای اقتصاد 
قیمت هر فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی وام آنی خرید مسکن در حالی 
هفته اول آبان ماه با سقوط به كانال ۵۰ هزار تومان به طور متوسط به 
۵9 هزار تومان رس��ید كه این سطح قیمتی ركورد كمترین نرخ اوراق 
وام آنی خرید مس��کن )وام بدون س��پرده از محل اوراق( از بهمن ماه 
9۲ تاكنون محسوب می شود. كارشناسان مهم ترین علت سقوط قیمت 
امتیاز وام آنی مس��کن را بی اثر شدن این وام برای خریدهای مصرفی 
آپارتمان تحت تاثیر جهش قیمت مسکن طی ماه های اخیر می دانند؛ هم 
اكنون متقاضیان خرید مسکن در تهران با استفاده از وام بدون سپرده 
از محل اوراق)تسهیالت 8۰ میلیون تومانی مركب از وام 6۰ میلیونی 
بدون س��پرده به عالوه وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله(، باید ۱6۰ فقره 
اوراق )هر فقره اوراق به منزله امتیاز دریافت ۵۰۰ هزار تومان تسهیالت 
آنی مس��کن(، خریداری كنند كه با احتساب میانگین قیمت ۵9 هزار 
تومان برای هر فقره اوراق، قیمت امتیاز تسهیالت انفرادی آنی مسکن 
كمت��ر از 9 میلیون و۵۰۰ ه��زار تومان خواهد بود؛ همچنین میانگین 
قیمت خرید امتیاز وام آنی مس��کن برای زوجین به منظور استفاده از 
وام ۱۲۰ میلی��ون تومانی )وام ۱۰۰ میلیونی به عالوه تس��هیالت ۲۰ 
میلیون تومانی جعاله(، كمتر از ۱4 میلیون و۲۰۰ هزار تومان اس��ت. 
این رقم كمترین سطح قیمتی خرید اوراق وام آنی مسکن از بهمن ماه 
9۲ تاكنون محسوب می شود. سطح فعلی قیمت اوراق در مقایسه با نرخ 
س��ال گذشته، معادل ۲۲ درصد كاهش یافته است؛ آبان سال گذشته 

متوسط قیمت هر فقره اوراق وام مسکن ۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
بررس��ی ها نش��ان می دهد به دلیل كاهش قدرت خرید، همچنان 
بیش��ترین دادوستد به واحدهای مس��کونی مربوط است كه قیمت 
آنها پایین تر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مس��کونی ش��هر 
تهران اس��ت. به زبان دیگر با توجه به ضروری بودن كاالی مسکن، 
تقاضا برای خانه های ارزانتر و با متراژ كمتر دارای باالترین بیشترین 
نس��بت را داشته است. بنابراین نکته مهمی كه سرمایه گذاران برای 
ورود ب��ه ای��ن بخش باید در نظر بگیرند نب��ود تعادل میان عرضه و 
تقاضای ملک است تا محدودیت قدرت خرید پایین به تشدید واگرایی 
فعلی منجر نش��ود. طبق گزارش بانک مركزی توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در 
 مهرماه امسال بیانگر آن است كه واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی
6 میلیون تا ۷ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با س��هم 9.۷ 
درصد بیش��ترین سهم از معامالت شهر تهران را به خود اختصاص 
داده و دامنه های قیمتی ۵ میلیون تا 6 میلیون تومان و 4 میلیون تا 
۵ میلیون تومان به ترتیب با سهم های 9.4 درصدی و 9.۱ درصدی 

در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 

در این ماه، توزیع حجم معامالت به گونه ای بوده است كه ۵4.۲ درصد 
واحدهای مسکونی با قیمتی كمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مس��کونی ش��هر تهران )8 میلیون و 6۱۰ هزار تومان( فروخته شدند. 
توزیع فراوانی واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای 
هر واحد مسکونی در مهرماه نشان می دهد بیشترین سهم از معامالت 
انجام شده به واحدهایی با زیربنای ۵۰ تا6۰ مترمربع معادل ۱4.6 درصد 
اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای »6۰ تا ۷۰ مترمربع« و 
»۷۰ تا 8۰ مترمربع« به ترتیب با سهم های ۱4.۵ درصد و ۱۱.۵ درصد 
در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی 
با س��طح زیربنای كمتر از 8۰ مترمربع ۵3.۲ درصد از معامالت انجام 

شده را به خود اختصاص داده اند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر 
واحد بیانگر آن اس��ت كه در دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای 
مس��کونی ب��ا ارزش ۱۵۰ میلیون تا 3۰۰ میلی��ون تومان با اختصاص  
۱۷.8 درصد، بیشترین سهم از معامالت انجام شده را به خود اختصاص 
داده اند.در مجموع در این ماه حدود 48.4 درصد از معامالت به واحدهای 

مسکونی با ارزش كمتر از 6۰۰ میلیون تومان اختصاص داشت.
آماره��ای بانک مركزی نش��ان می دهد در بخ��ش اجاره، عدم 
تناس��بی در رشد قیمت مس��کن و افزایش نرخ اجاره از پارسال 
تاكن��ون به وجود آمده كه نش��ان می دهد باید منتظر جهش های 
خیره كننده در بخش اجاره بود. به نقل از بانک مركزی در مهرماه 
سال ۱39۷ شاخص كرایه مسکن اجاري در شهر تهران و در كل 
مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵ و ۱۲.6 
درصد رشد نشان مي دهد. خاطر نشان مي نماید سهم هزینه مسکن 
)اجاره بهاي مس��کن اعم از شخصي و غیرشخصي( در محاسبات 
ش��اخص كل بهاي كاالها و خدمات مصارفي )براساس سال پایه 

۱۰۰=۱39۵( معادل 33.۱ درصد می باشد.
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فقر و آدرس های عوضی
فقر، نابرابری فزآینده و تنگناهای 
معیش�تی در میان 21 مساله اصلی 
اقتصاد ایران مس�اله س�وم و در 100 
مس�اله اصلی ایران مس�اله یازدهم 
در س�ال 1397 شده است. این عدد 
نش�ان می ده�د که خب�رگان علوم 
سیاس�ی، اجتماع�ی و اقتصادی به 
خوب�ی متوجه یک مس�اله ش�ده و 
خواس�تار حل آن هس�تند. اما این 
مساله به آسانی قابل حل نیست و باید 
درباره آن اندیشید. مهم ترین معضل 
در حل این مساله به سرچشمه های 

پیدایش و زاد و رشد فقر و نابرابری و 
تنگناهای معیشتی برمی گردد. برخی 
اقتصاددانان نهادگرا باور دارند که زاد 
و رشد فقر و نابرابری به چنگ آوردن 
منافع گروه های کم درآمد از س�وی 
س�رمایه داران به ویژه سرمایه داران 
تجاری و بانکداران اس�ت و بنابراین 
راه حل�ی ک�ه ارائه می کنن�د بر پایه 
کاهش قدرت سرمایه داران و بنابراین 
ایجاد محدودیت برای آنها و افزایش 
قدرت چانه زنی کم درآمدها از مسیر 
رشد قدرت آنها و جانبداری دولت از 

آنهاس�ت. در مقابل اما اقتصاددانانی 
هستند که سیاس�ت های اقتصادی 
ناکارآمد دولت که منجر به تورم های 
مزمن و افسارگس�یخته می ش�ود و 
کاهش قدرت تهیدستان را افزایش 
می دهد و به سیاست هایی که به فساد 
و رانت منجر می ش�ود را عامل فقر و 
نابرابری می دانند و راه حل هایش�ان 
نی�ز فقرزدایی از مس�یر اش�تغال و 
کارآفرینی و نه کمک به فقراس�ت. 
پرونده ای که می خوانید این مسائل 

را دنبال می کند.
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 آقای دکتر سوری، شما از جمله اقتصاددانانی 
هس�تید که به طرفداری از اقتصاد آزاد اشتهار 
دارند. در میان عالقمندان اقتصاد سیاسی ایران 
این دیدگاه رواج یافته اس�ت و برخی نیز از سر 
عمد به آن دامن زده اند که اقتصاد آزاد عالقه ای 
به طرح بحث های مرتبط با فقر و نابرابری ندارد. 
آی�ا این دیدگاه قابل قبول اس�ت و آیا اصوالً در 
میان اقتصاددانان طرفدار اقتصاد رقابتی موضوع 

یادشده جایی ندارد؟
م��ن ای��ن داوری را قبول ندارم و تاكی��د دارم اتفاقاً 
طرفداران اقتصاد رقابتی در ایران و حتی در جهان بیش 
از آن چیزی كه به نظر می رس��د در این باره پژوهش 
كرده اند. برای روش��ن شدن بحث یادآور می شوم پس 
از پای��ان جنگ عراق و ای��ران دو گروه از اقتصاددانان 
موض��وع فقر را در كانون پژوهش های خود قرار دادند. 
یک گروه از اقتصاددانان كه دكتر پژویان نفر شاخص 
آنها بود در معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد موضوع 
فقر و نابرابری را به عنوان موضوعی با اهمیت در كانون 
پژوه��ش قرار دارند. یک گ��روه از اقتصاددانان كه نفر 
ش��اخص آنها را مي توان دكتر طبیبیان دانس��ت در 
موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی وابسته به سازمان 
برنامه و بودجه در این باره تحقیقات را در دستور كار 
ق��رار دادند. من نیز به همراه عده ای از اقتصاددانان در 
گروه��ی كه دكتر طبیبیان تش��کیل داده بود در این 
برنامه فعالیت می كردم. از سال ۱3۷۰ به بعد یک كار 
ادامه دار پژوهشی در این موسسه درباره فقر و نابرابری 
در حال انجام است. شمار قابل اعتنایی از دانشجویان 
این موسسه در مقاطع مختلف موضوع پایان نامه خود 
را به ابعاد گوناگون فقر اختصاص داده و گزارش هایی 

نیز در این زمینه از آنها منتشر شده است.
 اما به نظر می رس�د این پژوهش دامنه دار و 
ادامه دار از س�وی گروه اقتصاددانانی که اقتصاد 
رقابتی را جاده عبور اقتصاد ایران از مش�کالت 
می دانند چندان بازتاب نداشته است و در مقابل 
کار گروه دیگری از اقتصاددانان در این باره در دید 

و دسترس عالقمندان قرار گرفته است.
واقعیت این است كه دانش اقتصاد به ویژه آن بخش از 
آموزه های دانش اقتصاد كه در چارچوب اقتصاد رقابتی 
قرار دارند درباره دالیل پدیدار ش��دن فقر و نابرابری و 
راه حل هایی كه به كاهش یا حذف مقطعی فقر منجر 
می شود گونه ای است كه شاید چندان برای شهروندان 
شیرین نباشد اما داوری دیگران با طعم شیرین عرضه 
می شود. در بسیاری از اوقات پزشکان توصیه می كنند 
كه شیرینی به رغم اینکه خوشمزه و خوش طعم است 
اما مصرف آن برای بدن زیان دارد. در جامعه نیز موضوع 

پژوهش فقر چنین حالتی پیدا كرده است.
اقتصاددانانی كه روش و راهبرد پژوهشی شان درباره 
فقر بر مبنای دانش و تجربه بشری است، توصیه هایی 
دارند كه مفید است و اجرای آنها نیاز به بردباری دارد 
اما از نظر گروهی از شهروندان و حتی برخی گروه های 
روشنفکری پذیرفته نمی شود و حکم داروی مفید اما 
تلخ را دارد. از طرف دیگر واقعیت این است كه قدرت 

تبلیغ��ات و اثرگذاری خبری گروه هایی كه درباره فقر 
به مس��ائل مورد عالقه جامعه و خوشایند آنها اهمیت 
می دهند بسیار باالتر از قدرت تبلیغاتی گروه اقتصاددانان 

هوادار اقتصاد رقابتی است.
 در حال حاض�ر و در روزها و هفته های تازه 
س�پری ش�ده موضوع فقر و نابراب�ری بار دیگر 
در کانون توجه قرار گرفته اس�ت و از سوی یک 
وزارتخانه در دس�تور کار همایش ها قرار دارد و 
حرف هایی می زنند که ش�اید الزم است درباره 

آنها بحث شود.
همان طور كه در پرس��ش ش��ما وج��ود دارد ما نیز 
مسائل و تحوالت در این باره را دنبال می كنیم. دكتر 
احم��د میدری معاونت رفاه اجتماع��ی وزارت رفاه در 
همین روزها درباره فقر در ایران نکاتی را یادآور ش��ده 
است كه مي تواند بررس��ی و كالبدشکافی شود چون 
ممکن اس��ت به دلیل اینکه وی مقام مسئول است از 
حرف و نظر عبور كرده و به اجرا برس��د. آقای میدری 
گفته است در سال های اخیر نرخ فقر در ایران ۲ برابر 
شده است. شاید در نگاه نخست الزم نباشد كه درباره 
مقدار و میزان نرخ فقری كه حاال ۲ برابر شده تمركز 
صورت بگیرد. آنچه در جامعه دیده می شود این است 
كه دست كم احساس فقر و كاهش قدرت خرید مردم 
در جامعه چنان است كه مي توان عدد گفته شده آقای 
میدری را قبول كرد. این عدد اعالم ش��ده با توجه به 
اینکه نرخ رشد اقتصادی در ایران با نوسان مواجه است 
و میانگین عدد رشد اقتصادی در سال های اخیر چندان 
باال نیست و از طرف دیگر وقتی به ارقام نرخ تورم ساالنه 
در سال های اخیر توجه می كنیم می بینیم كه نرخ تورم 
به طور متوسط ۲ رقمی بوده است. این دو عامل مي تواند 
از یک طرف به گسترش فقر عمومی و از طرف دیگر به 
كاهش قدرت خرید جامعه منجر شده و با داوری معاون 

محترم وزارتخانه سازگار است.
 درباره سرچش�مه های رش�د فقر در ایران 
ادعاه�ای گوناگون�ی مط�رح می ش�ود. برخی 
می گویند دلیل رشد فقر در ایران رفتار و آزمندی 
برخی گروه ه�ا به ویژه صاحبان و س�هامداران 
بانک هاس�ت و آقای میدری نیز در س�خنرانی 
اخیر خود بر این نکته تاکید کردند. دیدگاه شما 

در این باره چیست؟
ب��ه نظر می رس��د یکی از دالیل اصلی رش��د فقر و 
تهیدستی و افزایش نابرابری در جامعه ها از جمله جامعه 
ایرانی به سیاست های اقتصادی برمی گردد كه از طرف 
دولت ها تدوین و اجرا می شوند. سیاست های اقتصادی 
در ایران گونه ای است كه گروه های از شهروندان ایرانی 
كه تنها منبع درآمدش��ان فروش نیروی كار اس��ت از 
مح��ل فروش این منبع اصلی درآم��د خود به میزان 
كافی درآمد كسب نمی كنند. سیاست های اقتصادی در 
ایران كه برآیند تصمیم  های سیاسی و اقتصادی مردان 
دولتی است گونه ای سامان داده شده كه نرخ بیکاری 
در ایران نرخ باالیی است. با وجود سرمایه گذاری های 
اتفاق افتاده در ایران اما نرخ بیکاری نسبت به میانگین 
نرخ بیکاری در كشورهای دیگر باالست و دو ویژگی دارد 

كه آن را از سایر جامعه ها متمایز می كند. یک ویژگی 
این است كه سهم بیکاران تحصیلکرده در كل بیکاران 
عدد باالیی است و دیگر اینکه نرخ بیکاری اعالم شده 
در ایران نرخ بیکاری آشکار است و نرخ بیکاری پنهان 
بسیار باالتر از این عدد است. به همین دلیل است كه 
سهم فقرای ایرانی كه شاغل هستند از كل فقرا سهم 
باالیی است. این افراد با وجودی كه كار دارند و شاغل به 
حساب می آیند اما به دلیل اینکه از محل فروش نیروی 
كار درآمد باالیی كه با رشد هزینه ها سازگار و هم اندازه 

باشد، ندارند فقیر به حساب می آیند.
 با توجه به نکته ای که تاکید کردید مي توان 
گفت که ش�رایط اقتصاد کالن در ایران به زیان 
تهیدس�تان اس�ت. ای�ن روند تا کج�ا مي تواند 
ادام�ه پیدا کند و نرخ فقر تا چه میزان مي تواند 

افزایش یابد؟
درس��ت است و شرایط اقتصاد كالن در ایران كه از 
جاهای مختلف تاثیر می پذیرد به زیان فقراست. اینکه 
این داستان تا كجا ادامه دارد را نمي توان تصور كرد كه 
 تا كجا مي توان ادامه گس��ترش فقر را دید. بحثی كه 
در این باره مي توان تصور كرد این است كه سیاست های 
اقتصادی فعلی و چشم انداز كوتاه مدت آن چشم انداز 
 امیدواركنن��ده ای نیس��ت. چیزی ك��ه در ایران دیده 
مي شود و گروه های گوناگون از جمله برخی اقتصاددانان 
و برخی گروه های روشنفکری به آن دامن می زنند ترویج 
این اندیش��ه است كه دولت باید به فقرا كمک كند و 
دولت باید از منابع دراختیار خود به فقرا یارانه مستقیم و 
غیرمستقیم بدهد. سیاستمداران ایرانی كه در دهه های 
اخیر به نوبت مقام های اجرایی و قانونگذاری را دراختیار 
داشته و از جناح های سیاسی متناقضی نیز هستند در 
یک مساله اشتراک نظر دارند: دولت باید به فقرا كمک 
كند. اما این افراد و گروه ها توجه ندارند كه منابع دولت 
اوالً پایان ناپذیر نیست و ثانیاً باید سازوكارهایی باشد كه 
همین منابع با كمترین رانت و كمتری میزان فساد به 
دست فقرای واقعی برسد. این مساله را مي توان از زاویه 
دیگری نگاه كرد و آن روند فزاینده فقرا و كاهش منابع 

دولت برای اختصاص دادن به فقراست.
 این روند نامساعدی است. در پایان این روند 

چه اتفاقی می افتد؟
ب��ه نظ��رم می آید پایان این رون��د از همین االن به 
شکل های گوناگون قابل دیدن است. آنچه من می بینم 
این اس��ت كه كاهش و حتی قطع منابع دولتی برای 
كمک كردن به فقرا به جایی می رسد كه دولت از جیب 
فقرا بردارد و آن را به خود فقرا برگرداند. این خوش بینانه 

نیست اما این یک واقعیت است.
 این نکته درستی است و یک مصیبت بزرگ 
است اما واقعیت این است که شهروندان ایرانی 
به ویژه گروه های کم درآمد جامعه این موضوع را 
به سختی درک می کنند و تصوری از این فرآیند 
که دولت از جیب آنها برمی دارد و برای آنها هزینه 

می کند، ندارند. این سازوکار چگونه است؟
این یک بحث تاریخی در س��رزمین و جامعه ایرانی 
است و به ذهنیت ایرانیان برمی گردد. نزد ایرانیان چنین 



تصوری وجود داش��ته و دارد كه همواره یک حاكمی 
وجود دارد كه خزانه اش پر از طال و جواهر و اش��یای 
قیمتی است و باید بخشی از این ثروت را به نفع فقرا 
و میان آنها تقسیم كند. یک مثال بزنم. یک برنامه ای 
از یک تلویزیون آمریکایی را می دیدم كه مصاحبه گر 
تلویزیون از مردم ش��هر می پرس��د قرار است كه در 
شهر شما از طرف شهرداری یک محل تفریحی مثاًل 
بوستانی احداث شود، نظر شما چیست؟ 9۰ درصد و 
حتی بیشتر از كسانی كه جواب دادند پرسش اولشان 
این بود كه شهرداری پول احداث این بوستان را از كدام 
محل تامین خواهد كرد. همه می دانیم كه احداث یک 
محل تفریحی و پارک در ش��هر و در یک محل اقدام 
مناس��بی برای افزایش رفاه مادی مردم كار درست و 
كار خوبی است اما باید فهمید و باید دانست كه محل 
تامین هزینه احداث از كجا می آید. مردم می دانند كه 
شهرداری یا دولت به طور فی نفسه مراكزی نیستند كه 
محل تولید درآمد و ثروت باش��ند و درآمد و ثروت و 
سرمایه آنها از محل هایی مثل انواع مالیات و یا وابسته 
به بودجه های ساالنه است. در ایران اما به نظر می رسد 
با توجه به ذهنیت پدیدار شده برای شهروندان پرسش 
یادشده برایشان جایی ندارد و می گویند بله، دولت یا 
شهرداری باید پارک تاسیس كند و باید بیشتر از اینها 
پول خرج كند تا رفاه مردم افزایش یابد. طرز تفکری 
كه این برداشت را در ذهن شهروندان جای داده است 
كار ناردستی انجام داده و ذهنیت كارآمدی ایجاد نشده 
است. شهروندان ایرانی باید توجه كنند آنچه دولت برای 
كم��ک به فقرا هزینه می كند ی��ا از محل درآمدهای 
مالیاتی است و از ش��هروندان گرفته شده یا از محل 
بودجه های عمومی و درآمدهای حاصل از فروش نفت و 
سایر منابع طبیعی است كه آن نیز متعلق به شهروندان 
است و جیب مردم به حساب می آیند. این منابع از پول 
مردمی است كه در آینده می خواهند در این سرزمین 
زندگی كنند. مالیات هایی كه دولت می گیرد یا به طور 
صریح است یا به طور ضمنی و از محل رشد نرخ تورم 
است. دولت از منابع مردمی برمی دارد و آن را به شکل 
نرخ تورم فزاینده به مرور از مردم و فقرا پس می گیرد.
آقای سوری، شهروندان درباره گرانی و نرخ 
تورم معموالً با اشتباه برداشت و محاسبه مواجه 
هس�تند. به طور مثال االن گفته می شود که به 
عل�ت افزایش قیمت انواع کاالها، مردم فقیرتر 

شده اند، پس باید دولت به مردم کمک کند؟
متاسفانه ش��رایط گونه ای اس��ت كه نمي توان 

در یک فضای كارشناس��انه و بر پایه آموزه های 
دان��ش اقتصاد صحبت كرد و كار را پیش برد. 
 واقعیت چیزی كه در جامعه امروز وجود دارد و 
تحت عنوان گرانی از آن اس��م برده می شود 
كاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر 

اس��ت. به طور مثال گفته مي شود كه قیمت 
پراید ۲ برابر ش��ده اس��ت و یا قیمت یک كیلو 

گوشت ۱۰۰ هزار تومان شده است. مي توان پرسید 
آیا واقعیت پراید تغییر یافته است؟ آیا واقعیت فیزیکی 
گوشت قرمز افزایش یافته است؟ بیان مسأله اثرگذار 

است، وقتی می گویید قیمت پراید افزایش یافته است 
همه نگاه ها به س��وی سایپاس��ت ك��ه تولیدكننده و 
فروش��نده پراید است یا وقتی می گویید قیمت میوه 
باال رفته اس��ت مردم نگاهشان به میوه فروش است و 
همین طوربقیه كاالها. اما اگر به جای بیان مسأله از آن 
طرف این طور بگوییم كه ارزش پول در برابر پراید كم 
شده است آنگاه این دولت است كه زیر ضرب مي رود. 
این گونه بیان كردن مسائل یک ترفندی است كه حاال 
از سوی هر نهادی به كار گرفته شده به نفع دولت و به 
زیان تولیدكنندگان شده است. یادمان باشد كه دولت 
نی��ز این اقدام ها را به ای��ن دلیل انجام می دهد كه از 
طرف شهروندان زیر فشار است. شهروندان هستند كه 
به دولت فشار می آورند كه بیش از بودجه و دخلت پول 
خرج كن و دولت هم این كار را برای خرید محبوبیت 

یا كاهش فشار انجام می دهد.
 با این ش�رایط و با این توصیفی که ش�ما از 
موضوع پول پاش�ی دولت برای کاهش یا حذف 
فق�ر از منافع عمومی کردی�د، نکته جالب این 
اس�ت که س�ازمان برنامه و بودجه ایران در این 
روزها با اس�تفاده از منابعی که البته چندان هم 
ش�فاف نیست اقدام به تهیه و توزیع بسته های 
حمایتی می کند تا فقر را کاهش دهد. به نظرتان 

این کار به کاهش فقر منجر می شود؟
چند روز پیش با یکی از رسانه ها درباره همین موضوع 
گفت وگویی انجام دادم و یادآور شدم كه به نظر می رسد 
این دولت مستقر را باید »دولت بسته ای« نام گذاشت. 
تصوری كه با این رفتار و گفتار مدیران سازمان برنامه 
و بودجه در ذهن ها جای می گیرد این اس��ت كه این 
نهاد یک نهاد كمک رسان به حادثه های غیرمترقبه است 
كه جایی آتش می گیرد یا گروهی در كوه گیر می افتند 
یا ف��ردی در چاه می افتد و این س��ازمان ها و نهادها 
می خواهند آنها را نجات دهند. این كار مثل توزیع پتو 
میان سیل زدگان است. سازمان برنامه و بودجه كارش 
این نیست. ما پس از جنگ وقتی درباره فقر صحبت 
می كردی��م می گفتیم فقرزدایی همان كمک به افراد 
نیست و به همین دلیل شاید گروهی از سیاستمداران 
از این راهبرد اس��تقبال نکرده و نمی كنند. فقیران را 
نباید در یک دسته بزرگ جا داد و از یک روش برای 

آنها اس��تفاده ك��رد. 6۰ درصد از خانواده های فقیر به 
طور میانگین در سال های اخیر خانواده هایی هستند 
كه سرپرست جوان دارند، سرپرست شاغل دارند، اما 
فقیرند. چرا این خانواده ها فقیرند؟ چون سیاست های 
اقتصادی در ایران گونه ای است كه این افراد درآمد كافی 
از فروش نیروی كارش ندارد. سیاست های اقتصادی در 
كشور اگر گونه ای باشد كه این افراد متناسب با تخصص 
و فروش نیروی كارمزدی قابل برابری با هزینه ها داشته 
باشند نیازی شاید نداشته باشند كه دولت از محل منابع 
عمومی به آنها كمک كند. 4۰ درصد از فقیران شاید به 
هیچ شکل نتواند درآمدی به اندازه هزینه هایشان داشته 
باشند، به این افراد باید با سازوكارهای مناسب و كارآمد 
كمک ش��ود. تقسیم بندی 6۰ درصد و 4۰ درصد اگر 
اجرایی ش��ود بخش قابل اعتنایی از منابع اختصاص 
یافته برای فقرا آزاد ش��ده و به 4۰ درصد واقعاً ناتوان 
داده خواهد شد. عالوه بر این اگر سیاست های اقتصادی 
گونه ای باش��د كه این 6۰ درصد را امروز در وضعیت 
مناسب قرار دهیم آنها برای همیشه از گروه تهیدستان 
خارج می شوند. بحث این است كه سیاست های كالن 

اقتصادی باید معطوف به كاهش فقر باشد.
 این سیاس�ت های کالن باید چه متغیری را 

نشانه بگیرند؟
به نظر می رسد بیشترین هدف گذاری برای كاهش 
فقر در یک دوره بلندمدت رسیدن به رشدهای اقتصادی 
بدون اتکا به درآمدهای نفت باشد. اگر بتوانیم صنعت 
و كشاورزی را پایه های رشد قرار دهیم و از این مسیر 
رش��دهای باالی كم نوسان را تضمین كنیم مي توان 
امی��دوار بود كه فق��ر را مي توان كاهش داد. به عنوان 
یک مثال دیگر مي توان از توسعه صادرات نام برد. اگر 
سیاست توس��عه صادرات ایران این باشد كه به طور 
مثال فرش دس��تباف صادر شود یا صنایع دستی، آیا 
جز این است كه سهمی از ارزش افزوده و منابع ارزی و 
ریالی این صادرات به گروه های كم درآمد جامعه منتقل 
می شود. سهولت كسب و كار در جامه روش های كارآمد 
برای هزینه های دولت نیز مي تواند در دستور كار برای 
اتخاذ سیاست های كارآمد باشد كه نتیجه آنها به افزایش 

درآمد فقرا منجر می شود.
 یک مطالعه انجام شده از طرف بانک جهانی 
نشان می دهد که ایران از نظر »فقر امکانات« که 
یک نوع از فقر است باالتر از میانگین کشورهای 
کمتر توسعه یافته قرار دارد و این موید ارزیابی 
ش�ما از فقر اس�ت که عمدتا به فقر درآمدی 

مشهور است.
این درست است. دولت های ایران از دهه ها 
پیش با استفاده از منابع درآمدی مرتبط با نفت 
توانسته اند برای اكثریت ایرانیان امکانات اولیه 
مثل بهداشت، درمان، آب و برق و حتی برخی 
امکانات حمل و نقل را به اندازه ای كه باالتر از 
سطح میانگین كشورهای متوسط است، ایجاد 
كنند. اما آنچه كه به فقر منجر می ش��ود این است 
كه مردم و فقرا نمي توانند به اندازه كافی درآمد داشته 

باشند. برای این داستان باید فکری كرد.
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اعداد و ارقامی كه به هر شاخص، متغیر و عامل 
اقتصادی و اجتماعی س��نجاق می شوند از دل 
فرآیندهای پیچیده دگرگونی ها در دنیای واقعی 
بیرون می آیند. دولت ها و سازمان های سیاسی 
در ه��ر جامعه ای از جمله جامع��ه ایرانی با هر 
میزان كار و دستکاری بر روی اعداد و ارقام، اما 
در جاهایی ناچارند غم و اندوه و خشم فرو خفته 
شهروندان را در همین اعداد لحاظ كنند. بانک 
مركزی ایران چندین دهه است كه متوسط مقدار 
مصرف ساالنه برخی اقالم خوراكی خانواده ها را در 
بررسی هزینه – درآمد خانوارها اندازه گیری كند. 
آنچه در این جدول می بینید، اعداد غم انگیزی 
است كه نش��ان می دهد ش��هروندان ایرانی به 
هر دلیل – كه به نظر می رس��د بیشتر ناشی از 
گسترش فقر و تهیدستی به واسطه كاهش قدرت 

خرید است – توانایی مصرف برخی اقدام خوراكی 
را ندارند و در یک دهه منتهی به ۱396 در شرایط 
بدتری قرار دارند. همان طور كه ازارقام این جدول 
برمی آید مصرف ساالنه برنج در خانوارهای ایرانی 
ب��ا كاهش حدود 36 درصد از ۱46 كیلوگرم به 
۱۰6 كیلوگرم رسیده است. با توجه به اینکه پس 
از پیروزی انقالب اسالمی در ایران و كوپنی شدن 
 توزیع برنج در ایران، اكثریت خانواده های ایرانی 
به ویژه در گروه های پایین درآمدی دست كم یک 
وعده غذایی خود را به برنج و یک خورش یا كباب 
اختصاص می دهند كاهش مصرف ساالنه برنج با 
روند قیمت های این كاال در سال های رشد قیمت 

ارزهای معتبر سازگاری دارد.
در این جدول شاهد كاهش مصرف ساالنه نان 
در خانواده های ایرانی از 44۵ كیلوگرم به حدود 

3۰۰ كلوگرم هستیم كه البته با توجه به ثبات 
نسبی این كاالی اس��تراتژیک به نظر می رسد 
نوعی تغییر در ذائقه باشد. اما كاهش 4۵ دصدی 
مصرف انواع شیر در خانوارهای شهری ایرانی در 
یک دوره ۱۰ ساله و با توجه به تبلیغات گسترده 
درباره فایده مصرف شیر نشان می دهد كه ایرانیان 
به طور متوس��ط در این حوزه تهیدست تر شده 
و بخشی از افزایش قیمت فرآورده های نسبی را 
با كاهش مصرف جبران كرده اند. نصف ش��دن 
مصرف ساالنه گوشت قرمز در خانوارهای شهری 
از ۵6 كیلوگرم در سال ۱38۷ به 3۷ كیلوگرم نیز 
تحوالت فقر را به خوبی نشان می دهد. اعداد این 
جدول با توجه به مجموعه شرایط و دشواری ها 
و نابرابری ها مي توانند فضای غم انگیزی را برای 

جامعه ایرانی ترسیم كنند.

عددهای غم ساز

بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران
متوسط مقدار مصرف ساالنه برخی اقالم خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات یک خانوار طی سال های 1387-1396

)مقدار به كیلوگرم(
۱38۷۱388۱389۱39۰۱39۱۱39۲۱393۱394۱39۵۱396اقالم خوراكی ها، آشامیدنی ها و دخانیات - سال

۱464۵4۱۵9۱4۷۱3۱۱۱9۱۲۰۱۱6۱۰6۱۰6انواع برنج
44۵4۲۵39۵3۵634۷3۵۰3433۲83۱۱۲98انواع نان

۵6484۷484۱4۰4۱4۰4۱3۷گوشت دام
9۰9۵939۱8884899۰869۰گوشت پرندگان

۵۵44333۲۲۲فرآورده های گوشت دام و پرندگان
۱6۱6۱۷۱۵۱3۱3۱۲۱۱۱۱۱۲انواع ماهی

3333۲۲۲۲۱۱حیوانات دریایی و فرآورده های آن
۲۱۵۲3۲۲34۱66۱34۱38۱34۱3۱۱۲۰۱۲6انواع شیر

۷۵686484868۲8۰۷98۰86انواع ماست
۲۵۲4۲3۲۵۲4۲3۲3۲۲۲3۲4انواع پنیر
38394۱3۵363636363۷36تخم مرغ

44444۵43393۷3۷363436روغن های نباتی
۲۷۲۷۲۷۲4۲۲۲۲۲۱۱8۱6۱۵انواع قند

۱۵۱6۱4۱۲۱۱۱۱۱۰۱۰98شکر
۵۵۵۵444433انواع چای



در موضوع فقر چند آدرس عوضی داده شده 
اس�ت و برخی اصرار دارند همان آدرس ها را 
با رنگ و لعاب تازه و ش�کل های نو به جامعه 
ایرانی ارائه دهند. این آدرس های عوضی که تا 
امروز داده شده بیراهه هایی ایجاد کرده است 
که برگرداندن افراد و سازمان ها و اندیشه ها از 
آن راه ها هزینه ه�ای گزافی الزم دارد. برخی 
آدرس های عوضی را در ادامه یادآور می شویم:

 پول پاشی به جای پول سازی
این یک واقعیت اس��ت كه نه��اد دولت در ایران 
نهادی ثروتمند است و یکی از ثروتمندترین دولت ها 
در میان كشورهای مشابه است. دولت ایران عالوه 
بر درآمد میلیارده��ا دالری از صادرات نفت كه به 
طور متوس��ط ۵۰ میلیارد دالر در س��ال های اخیر 
اس��ت، بنگاه ها، بانک ها، منابع طبیعی مثل مس، 
زغال سنگ، فوالدسازی و... در تصاحب خود دارد. 
این میزان ثروت در اختیار دولت موجب شده است 
رهبران برخی گروه های سیاسی و احزاب دولت را 
موظف به »پول پاش��ی میان فق��را كند. از نظر این 
گروه ها و احزاب دولت های ایران باید به فقرا یارانه های 
مصرف، وام ارزان بانکی، كاالهای ارزان نگه داش��ته 
شده، مزد تثبیت شده و تضمینی بدهد و هر جا نیز 
كم آورد از درآمدهای آتی بهره برداری كند. این یک 

آدرس عوضی بوده و هست كه دولت ها را منعطف 
می كند عالوه بر تامین آموزش و بهداشت و امنیت 
كه از وظایف هر دولتی اس��ت، برای شهروندان كار 
ایجاد كند، وام ارزان ترجیحی برای مشاغل خانگی، 
بنگاه های زودبازده، بنگاه های دارای مشکل، صادرات 
و... بدهد. این در حالی است كه دولت مي توانست به 
جای پول پاشی میان فقرا كه عموما با رانت و فساد 
و هدر دادن منابع همراه اس��ت كاری كند كه فقرا 
به ویژه آن گروه از تهیدستانی كه آمادگی و توانایی 
كار دارند به سمت كار و فعالیت سوق داده شوند تا 

برای همیشه از دایره فقر خارج شوند.
پیامدها این پول پاشی تاریخی در جامعه ایرانی 
گس��ترده وژرف ش��ده و به اصولی پایدار تبدیل 
شده اند كه هیچ دولتی جرات ندارد این پایداری 
و این تعادل آسیب ساز را به هم بزند. یکی از این 
پیامدها رویکرد شهروندان به دولت است. از نظر 
ش��هروندان ایرانی نهاد دولت در ایران مي تواند و 
باید – حتی اگر نداشته باشد – امکانات اولیه را 
دراختیار آنها قرار دهد و پول پاشی را تا ابد ادامه 
دهد. ایرانیان به دلیل وجود چنین ذهن و چنین 
رفتاری كه بر زمینه های تاریخی و سیاسی استوار 
شده و یادگار سال های جنگ سرد است همواره 
از دولت طلبکارند و باور دارند كه دولت اگر حق 
آنها را بدهد در جامعه فقیر باقی نمی ماند. جوانان 

ایرانی دهه های پشت سر هم است كه آرزو دارند 
پس از پایان س��ربازی و تحصیالت به استخدام 
یک اداره دولتی درآیند زیرا نیک می دانند وقتی 
یک سازمان دولتی تاسیس شد دیگر انحالل آن 
ناممکن است و این نیز یک پیامد دهشتناک است. 
این در حالی است كه در دنیای امروز پول سازی 
و ایجاد شغل و درآمد راه اصلی برای كاهش فقر 

به حساب می آید.

 کیک کوچک اما مساوی
یک��ی دیگر از آدرس های عوض��ی كه به جامعه 
ایرانی – البته با كمی اختالف در كش��ورهای دیگر 
– البته با كمی اختالف در كشورهای دیگر – درباره 
فقر و فقرا داده ش��ده این است كه شهروندان باید 
كیک مساوی بخورند حتی اگر این كیک به اندازه 
یک قاشق چایخوری باش��د. این آدرس عوضی به 
ش��هروندان پیام می دهد كه باید و مي توانند حتی 
اگر كیک كوچک بخورند اما مس��اوی باشد این به 
لحاظ ذهنی و روانی آرامش بخش است. نابرابری در 
این باره رنگ می بازد و كسی حسرت نمی خورد كه 
چرا دیگری كیک بزرگ  می خورد. این آدرس عوضی 
نی��ز یادگار دوران پ��س از ۱3۲۰ در ایران و دوران 
بالندگی اندیشه های ماركسیستی و تساوی گرایانه 
اس��ت. بر پایه این اندیشه نباید هیچ فرد و گروهی 

آمارهای رسمی بانک مركزی نشان می دهد 
در سال ۱396 هر خانوار شهری ۲3/۵ درصد 
از كل هزینه های خود را به خرید »خوراكی ها 
و آشامیدنی ها« داده است. بر پایه همین آمارها 
كه از نتایج بررسی هزینه و درآمد خانوارهای 
ش��هری اس��تخراج شده اس��ت از كل هزینه 
ناخال��ص خانوارها ۵/4 درص��د آن به هزینه 
گوشت، 4/۲ درصد هزینه میوه های تازه و فقط 
۱/۷ درصد ان س��هم انواع نان و بیسکویت و 
۲/3 درصد آن سهم رشته و غالت بوده است. 
ب��ه این ترتیب و با یک محاس��به س��اده اگر 
فرض كنیم خانوارهای ایرانی در سال ۱396 
رقمی معادل ۱۰۰ واحد هزینه داشته اند ۲3/۵ 
ریال آن هزینه  خوراكی ها و آشامیدنی ها شده 
است. هزینه نان در سال با رقم فرض یادشده 
به ۲/۵6 ریال می رسد و هزینه رشته و غالت 
نیز كمتر از 6 ریال بوده اس��ت. به این ترتیب 
و در صورتی كه قیمت كاالهای یادش��ده در 
ماه های منتهی به آبان ماه ۱39۷ از طرف دولت 
تثبیت شده بود، هزاران قلم كاالهای دیگر با 
نرخ های باال به س��مت تورم حركت كرده اند. 

اگرچه ایران از ابرتورم ونزوئالیی دور شده است 
اما شتاب نرخ تورم كاالها و خدمات در ۱39۷ 

سرسام آور بوده است. 
برآیند ش��تاب تورم چیس��ت؟ فرو غلتیدن 
اكثری��ت كارمندان دولت، كارگردان دولتی و 
خصوصی و كاركنان بنگاه های خدماتی است 

كه تنها محل درآمدش��ان فروش نیروی كار 
بوده است. نتیجه حتمی این فرآیند گسترش 
گروه هایی از خانوارهای ایرانی است كه دیگر 
نمي توانن��د ب��ه میزان حتی س��ال قبل انواع 
خوراكی، انواع كاالهای غیرخوراكی خریداری 
كنند. به این ترتیب اس��ت كه در نیمه س��ال 

آدرس های عوضی، پیامدهای دهشتناک
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۱39۷ قاعده و س��طح فقی��ران ایران افزایش 
پیدا كرد. پرس��ش این اس��ت ك��ه این تورم 
افسارگس��یخته از كجا و كدام اندیشه و عمل 
سرچش��مه می گیرد؟ تردیدی نداشته باشید 
كه میزان نقدینگی كه به بازار ارز هجوم آورد 
و تقاضای فزاینده برای دالر ارزان نگه داشته 
ش��ده دولتی یکی از دالیل اصلی نرخ رش��د 

شتابان تورم است. 
پ��س از رش��د فزاین��ده تقاضا ب��رای دالر 
آمری��کا و جهش نرخ تبدیل ای��ن ارز معتبر 
در بازاره��ای جهانی بود كه فروش��ندگان و 
عرضه كنن��دگان كااله��ا و خدم��ات با كمی 
تاخی��ر و درن��گ قیمت كاالهای خ��ود را بر 
اس��اس این نرخ برابری افزایش دادند. در این 
فرآیند عجیب و تکرار شده نقش اندیشه های 
ناكارآمد در نهاد دولت بس��یار فراتر از چیزی 
است كه رونمایی می شود. در مقابل اما برخی 
از مدیران دولتی به ویژه در س��طوح مدیران 
میان��ی به جای اینکه دلیل اصلی رش��د نرخ 
تورم را كه از بدهی های انباش��ت شده دولت 
سرچش��مه می گیرد را به مردم معرفی كنند 
تیرهایی به س��مت كارخانه ها، واردكنندگان 
و فروش��ندگان پرت��اب كرده و آنه��ا را عامل 
گرانی معرفی كردند. این مدیران دولتی از سر 

غفلت یا از سر كینه ورزی تاریخی به صاحبان 
س��رمایه و صنعت و كارخانه و با اس��تفاده از 
فض��ای داغ مب��ارزه با گرانی و گرانفروش��ان 
ن��ام و آوازه كارخانه ه��ا و عرضه كنن��دگان را 
آل��وده كرده و به مردم القا می كنند كه دلیل 
افزایش قیمت ها این گروه هستند. در چنین 
فضایی است كه توپ گسترش و ژرف تر شدن 
نابرابری ه��ا و فق��ر به زمین س��رمایه گذاران 
می افت��د و گروهی نیز در میان اقتصاددانان و 
روشنفکران و رسانه های طرفدار آنها با عبارات 
و نوشته های جانبدارانه دولت را پاک و پاكیزه 
نش��ان می دهند. آیا در ایران اصوال زاد و رشد 
فقر از ناحیه سرمایه داران )بانکداران، بازرگانان، 
كارخان��ه داران( بوده اس��ت یا سیاس��ت های 

ناكارآمد و معطوف به محبوبیت دولت؟ 
واقعیت این اس��ت كه نه��اد دولت در زاد و 
رش��د فقر در ایران و اكثریت كشورهایی كه 
اقتصاد غیررقابتی دارند بیش��ترین س��هم را 
داشته است و جالب تر و درس آموزتر این است 
كه همین دولتی ها پرچ��م مبارزه با گرانی و 
گرانفروش��ی را برای نشان دادن همدردی با 
فقرا در دست می گیرند و سازمان های پرشمار 
خود را به میدان می فرس��تند. نکته عجیب تر 
این اس��ت كه صاحبان بنگاه ه��ا در ایران در 

چنی��ن وضع��ی هیچ ابزار رس��انه ای خاص و 
نیرومندی برای نشان دادن و اثبات بی گناهی 
خود ندارند. در ش��رایطی كه س��رمایه گذاران 
 ایران��ی در ای��ن روزه��ای س��خت و ب��ا دایر 
نگ��ه داش��تن بنگاه های خود ب��اری از دوش 
دولت برداش��ته و اجازه گس��ترش تهیدستی 
در جامع��ه را نمی د هن��د، متهم ك��ردن آنها 
به توس��عه فقر یک رندی تمام عیار از س��وی 
دولت گرای��ان و دولتی هاس��ت. دولت��ی كه با 
ارزان سازی و دستکاری شده نرخ تبدیل دالر 
ب��ه ریال تنها در یک دوره 6 ماهه صدها هزار 
میلیارد تومان  ثروت همین تهیدس��تان را به 
رانت خ��واران بی نام و نش��ان هدیه كرد حاال 
ب��ا ایس��تادن در صف اول مب��ارزه با گرانی و 
گرانفروشی می خواهدی از فقرا حمایت كند. 
دولتی كه با ارزان نگه داش��تن قیمت بنزین 
و ب��رق و آب به ادامه غ��ارت محترمانه منابع 
این كشور حکم می دهد و توانایی ندارد كه با 
دریاف��ت قیمت واقعی این كاالها از گروه های 
پردرآمد كه خودش��ان ه��م رضایت دارند به 
برط��رف كردن فقر كمک كند، چرا باید توپ 
را به زمین بخش خصوصی بیندازد؟ این البته 
در ذات همه نهادهای دولت ساالر قرار دارد اما 

باید این سوی داستان را نیز دید. 

كیکی بزرگ   تر از دیگر گروه ها داشته باشد و به این 
ترتیب فقرا مثل ثروتمندان و ثروتمندان مثل فقرا 
زندگی می كنند و فقر و فقرا به محاق رفته و دیده 
نمی ش��وند. پیامد این آدرس عوضی اما این بوده و 
هست كه پیشرفت، بالندگی، سترگ و بزرگ شدن 
افراد، بنگاه ها و كس��ب و كارها رنگ می بازند و همه 
چیز به س��وی تساوی گرایی و كوچک كردن پیش 
مي رود. در این صورت چرا باید یک جوان بیش��تر 
از اندازه معمول زحمت بکشد و جان سختی پیشه 
كند تا ثروتمند شود. وقتی قرار است همه كیک های 
یک اندازه بخورند انگیزه های ترقی جایگاهی ندارد.

 کارآفرینی و کاهش فقر
در دنی��ای ام��روز اما به ج��ای دادن آدرس های 
عوضی كه دو نمونه آن ارائه شد راهکار كارآفرینی 
برای رفع فقر در دستور كار است. پراهاالد )۲۰۰4( 
در كت��اب ث��روت در جامعه قعر هرم، ب��ر این باور 
است كه اگر ما تفکری كه می گوید فقرا قربانیان و 
یا نیروهای باركش جامعه هستند، كنار بگذاریم و 
آنها را به چشم كارآفرینان خالق، مصرف كنندگانی 
هوشمند و بهبودپذیر نگاه كنیم دنیای جدیدی از 
فرصت ها پیش روی مان باز می شود. چهار میلیارد نفر 
مي تواند موتور محرک جدیدی از تجارت جهانی و 
كامیابی باشند. این تفکر مي تواند منبعی از نوآوری 
باش��د. خدمت به فقرا نیازمند نوآوری در فناوری، 
اطالعات، خدمات و الگوهای تجاری است. توسعه 
بازار در جامعه قعر هرم، همچنین مي تواند باعث به 

وجود آمدن میلیون ها كارآفرین جدید در س��طوح 
مختلف، از زنان به عنوان كارگران توزیع كننده كاال 
گرفته تا كارآفرینان در شركت های كوچک در سطح 
دهکده ها، می شود. این شركت های كوچک به نوعی 
بخشی از اكوسیستم مبتنی بر بازار می شوند كه به 
نوآوری های هدایت شده و سازمان یافته نیازمندند. 
 پراهاالد برای این گفته های خود چندین فرضیه را 
مد نظر ق��رار می دهد و بیان می كند این فرضیات 
در اثر تجربه و مش��اهده مس��تقیم در این مناطق 
فقیرنش��ین و ش��ركت های در تعامل با آنها، قابل 
پذیرش هستند.  قفل فرصت های موجود در جامعه 
قعر هرم باز نمی شود مگر این كه شركت های كوچک 
و بزرگ، دولت ها، سازمان های غیردولتی، آژانس های 
توسعه و خود فقرا با دستور كار مشترک با یکدیگر 
كار كنند. كارآفرینی در مقیاس وسیع، كلید اصلی 
این امر است كه نهایتاً توسعه كارآفرینی در جامعه 
قعر هرم به توس��عه اقتصادی و تحوالت اجتماعی 
منجر می شود. سینگر )۲۰۰6( در مقاله  ای با عنوان 
استراتژی كسب وكار و ریشه كنی فقر بیان می كند 
كه فعالیت های كارآفرینانه مي تواند تأثیر مثبت یا 
منفی بر كاهش فقر داشته باشند. به همین منظور 
كارآفرینان باید با یک رویکرد استراتژیک برای كاهش 
فق��ر اقدام به فعالیت نمایند و با یک نگاه عمیق و 
موشکافانه به اثرات و تبعات یک كسب وكار نگاه كنند 
تا بتوانند هر چه بیشتر اثرات منفی بر كاهش فقر را 
كاهش دهند. این نگاه عمیق باید بر روی نگرش ها، 
صورت جلسات، تصمیمات، نوع همکاری ها با دولت ها 

و گروه های مردمی و مؤسسات بین المللی و… سایه 
بگستراند. تأثیرات اقدامات كارآفرینان مي تواند بر 
فقر مالی ناشی از كمی درآمد باشد یا فقر فرهنگی 
یا مهارت باشد. بدین گونه كه این اقدامات مي تواند 
باعث افزایش مهارت ها و توانمندی های فقرا شود. 
در این مقاله آمده است كه فعالیت های كارآفرینانه 
مي تواند تأثیر مثبت یا منفی بر نوع فقر داشته باشند. 
كه این انواع فقر مي تواند ناش��ی از درآمد، دارایی، 

فرهنگ و… باشد.
باردل��ی و همکاران )۲۰۱۲( در مقاله  ای با عنوان 
»سرمایه كافی نیست: نوآوری در توسعه اقتصادی« 
بیان می كنند كه كارآفرینان اجتماعی و كارشناسانی 
كه قصد مداخله توس��عه  ای در مناطق فقیرنشین 
دارن��د، عموما بر تأمین منابع مالی و س��رمایه های 
پولی برای كاهش فقر تأكید دارند. درصورتی كه با 
بهره گیری از خالقیت و نوآوری مي توان فرصت های 
جدی��دی را خلق و از آنها بهره برداری نمود. آنها با 
بررس��ی كردن ۲۰۱ شركت كوچک، كه با تأمین 
اعتبارات خرد راه اندازی شده اند، دریافتند كه نوآوری 
به عنوان یک متغیر میانی، سرمایه های مالی، انسانی 
و اجتماعی را به كارایی كسب وكار ارتباط می دهند.

در یک جمع بندی كلی، بایس��تی گفت كه یکی 
از روش ه��ای موثر برای كاهش فق��ر در مناطق و 
كشورهای محروم این است كه به جای تأكید صرف 
بر سرمایه های مالی، توجه كارآفرینان را به افزایش 
خالقیت و نوآوری معطوف نمود و كسب وكارهای 

اجتماعی را با تاكید بر فقرا افزایش داد.



دكتر احمد میدری، اقتصاددان ایرانی كه با نهادگرایان احساس نزدیک 
ب��ودن دارد و بیانیه ه��ا و نامه های سرگش��اده آنه��ا را امضا می كند و با 
اقتصاددانان نهادگرا بیشتر صحبت و نشست و برخاست دارد را مي توان 
نماد عدالت خواهان دانست كه قصد دارند فقر را حذف و كاهش دهند. این 
اقتصاددان نهادگرا كه چند سال است منصب معاونت رفاه وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی را دراختیار دارد در همه س��ال های اخیر بیش��ترین 
برنامه ریزی را برای كاهش نابرابری و دور كردن شماری از خانواده های 
ایرانی از میدان فقر كرده اس��ت. این مدیر دولتی كه دست كم 3۰ سال 
است در این باره پژوهش می كند، می نویسند و حرف می زند در سال های 
اخیر به دلیل اینکه منصب باالی اجرایی داشته است اطالعات مناسبی 

از فقر و فقرا و برنامه های فقرزدایی دارد.
این مدیر ارش��د دولتی و اقتصاددان در یکی از آخرین سخنرانی های 
 خود كه در دانش��کده علوم اجتماعی دانش��گاه تهران برگزار شد این بار 
با صراحت بانکداران جهانی و بانکداران ایرانی را مسئول مستقیم فقر در 
جهان و در ایران معرفی كرد. این داوری البته از سوی نهادگرایان دیگر 

نیز بارها با مردم در میان گذاشه شده است.

 رنج احمد 
میدری حاال با استفاده از امکانات دولت به اطالعات و آمارهای مستند 
درباره روزگار تهیدس��تان دس��ت یافته و رنج تهیدستان را بیشتر درک 
می كند و از سوی دیگر اطالعات و آمار مربوط به گردش ثروت و درآمد 
در سایر كسب و كارها و گروه های اجتماعی را در اختیار دارد و از نابرابری 
فزاینده رنج می برد. این معاون وزیر در هر محفل و جمعی كه برایش فراهم 
می شود تا سخن بگوید درهمین باره می گوید. رنج نابرابری موجود و رنج 
افتادن شمار بیشتری از ایرانیان به چاه فقر و ناداری برای كسانی مثل 
میدری كه اطالعات بیش��تری دارد، بیشتر است. رنجی كه افرادی مثل 
میدری می برند و در میان عالقمندان به اقتصاد سیاسی ایران كم شمار 

هم نیستند رنج ایران است.
»همه اطالعات در دسترس نشان می دهد ایران با داشتن درآمد حاصل از 
صادرات نفت و امکانات الزم برای جذب گردشگر و امکانات ترانزیت نباید 
تهیدست و فقرایی كه نتوانند با درآمدشان غذای الزم به دست بیاورند 
داش��ته باشند، اما اینطور نیس��ت و بنابر آمار ارائه شده از طرف میدری 
88۰ هزار خانوار ایرانی وجود دارند كه درآمدشان به اندازه ای كم است 
كه فقر غذایی دارند. در ایران فقر خوراكی طبق برآوردهای بین المللی، 
حدود بیش از چهار درصد و طبق برآوردهای داخلی، بیش از دو درصد 
است. اینکه همه درآمدهای یک خانوار صرف هزینه های خوراكی شود، 
باید تغییر پیدا كرده و ما تالش می كنیم این را حذف كنیم، اما فقر مطلق 
در ایران در دهه گذشته روند افزایشی داشته است. تعداد كسانی كه زیر 
خط فقر قرار گرفته اند فزونی یافته و از روستاها بیشتر در شهرها نمود 
پیدا كرده اس��ت. فقر در ایران سه مشخصه دارد؛ سالمندی، زنانه شدن 
و حاشیه نشینی. قرار شد ما به این سمت حركت كنیم و كسانی را كه 
كمتر از مستمری بهزیس��تی و كمیته امداد درآمد دارند تحت پوشش 
ق��رار دهیم. دولت خود را متعهد بداند كه هیچ كس كمتر از این میزان 
درآمد نداشته باشد. مجموع مستمری در كمیته امداد، بهزیستی و یارانه 
نقدی برای خانواده پنج نفره حدود 69۰ هزارتومان است. بنابراین رفع فقر 
 مطلق ش��عاری بود كه داده شد و بر اساس برآوردهای وزارتخانه، حدود

 رنج احمد
رنج ایران است

واقعیت این است كه بخش خصوصی ایران مي تواند و باید راه هایی برای 
صحبت با اقشار ضعیف ایران پیدا كند و تا جایی كه مي تواند و ممکن 
است دالیل گسترش فقر در جامعه ایرانی را توضیح دهد. فعاالن بخش 
خصوصی ایران اگر در این باره باز هم مانند دهه های پیشین رفتار كنند 
و از بازگویی واقعیت ها اجتناب كنند باز هم مقصر اصلی شناخته خواهند 
شد. گسترش فقر و تهیدستی در ایران و هر كشوری كه دولت ها همه 
س��رنخ های فعالیت اقتصادی را دراختیار دارند از سیاست های فقرزای 
دولت ها سرچشمه می گیرد. این چیزی است كه باید تهیدستان بدانند و 
یادشان باشد كه گروه های ذی نفوذی كه در نهادها و دستگاه های دولتی 
حکمفرمایی می كنند و یک طبقه پرقدرت را تشکیل داده اند حاضر به 
از دست دادن حکومت خود بر صدها سازمان و بنگاه و موسسه هزینه زا 
نیستند. اینکه شماری از مدیران دولتی با استفاده از ترفندهای عجیب 
می خواهند از ش��مول قانون منع به كارگیری بازنشسته ها خارج شوند 

نشان می دهد كه آنها چه منافع بلندی دارند. 
یکی از بدترین رخدادها در ایران همدستی خودخواسته یا غافلگیرانه 
گروهی از روشنفکران و اقتصاددانان با همین گروه بانفوذ و گروهی از 
كسانی است كه ثروت های بادآورده دارند و برای كسب ثروت به جای 
كار و تالش رانت خواری را هدف قرار داده اند. در میان بحث های مربوط 
به فقر و فقرا یک مس��اله عجیب این است كه معیار فقر نزد هر گروه 
از اقتصاددانان و مدیران دولتی متفاوت است و به همین دلیل معلوم 
نمی شود كه چه كسانی و چرا باید فقیر نامیده شوند و راه  رهایی آنها 
از فقر چیس��ت؟ كس��ی حاضر نیست قبول كند اگر ایران مي توانست 
سرمایه گذاری خارجی برای فعالیت در كشاورزی، در فرش دستباف، 
در خشکبار و كشمش و صنعت و خدمات جذب كند ایرانیان صاحب 
شغل و درآمد بودند و از فقر نجات پیدا می كردند. سرمایه گذاران ایرانی 
آیا مسئولیت بدتر شدن فضای كسب و كار را بر دوش دارند یا این دولت 
است كه با سخت تر كردن فضای كسب و كار و افزایش ریسک تجارت 
و سیاس��ت و سرمایه گذاری راه را برای رش��د سرمایه گذاری مسدود 
می كند؟ از هر زاویه و با هر عینکی نگاه شود مي توان داوری منصفانه 
كرد و یادآور ش��د نهاد دولت با سیاس��ت های ناكارآمد و بر پایه حفظ 
دولت با هر قیمت اجازه نمی دهد سرمایه ها به گوشه گوشه ایران برود 

و با افزایش كار وشغل و رفاه از شدت فقر كاسته شود.
در این میان اما دو گروه هستند كه در ادامه وضع موجود مقصرند: یک 
گروه از كسانی كه آدرس عوضی درباره فقر و تهیدستان می دهند گروهی از 
اقتصاددانان هستند كه با نام های گوناگون در بازار تبلیغات حاضرند و بدون 
اینکه ریشه های فقر را تا آخر جستجو كنند از میانه های میدان برگشته و 
با راحت طلبی فعاالن اقتصادی را عامل انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان 
معرفی می كنند. این گروه از اقتصاددانان به دالیل سیاسی و دور ماندن از 
خطرات نزدیک شدن به كانون نهادهایی كه موجب زاد و رشد فقر شده اند 
روزی س��رمایه داری مالی، روزی بورژوازی تج��اری و روزگاری بورژوازی 
صنعتی را عامل فقر معرفی می كنند. برخی از روشنفکران ایرانی در داخل و 
خارج نیز با كمترین شناخت )یا به دلیل اینکه شناخت دارند اما صالح شان 
چیز دیگری اس��ت( با این گروه همدست شده و آدرس عوضی می دهند. 
اما مدیران و صاحبان صنایع و بنگاه ها نیز در همه دهه های گذش��ته به 
هر دلیل حاضر نشده اند در حوزه فقر و مسائل اجتماعی و نابرابری بحث 
كرده و كس��انی كه آنها را متهم می كنند را با سکوت تشویق می كند كه 
بیشتر در این باره بگویند. فقر یک تعریف نسبی دارد و مي توان با تعریف 
دقیق آن در ایران و كالبدشکافی كارشناسانه سهم هر نهاد را در ایجاد و 
گسترش آن پیدا كرد. سرمایه داران و صاحبان بنگاه ها در ایران با استفاده 
از نهادهایی كه دارند و با نیرویی سازمان یافته باید در مباحث مربوط به 

فقر پیشگام شده و توپ را از زمین خود دور كنند.
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8۰۰ هزار خانوار در ایران وجود دارند كه زیر این میزان یادشده درآمد 
دارند. دولت این طرح را پذیرفت و ما هم از خردادماه این افراد را به تدریج 
در این برنامه حمایتی قرار خواهیم داد. میزان دوهزار میلیارد تومان بودجه 
برای این طرح دیده شده است. با این بودجه سعی می كنیم حداقل مواد 
غذایی را برای این خانواده ها تأمین كنیم. البته با توجه به نوسانات ارز و 
به دنبال آن افزایش تورمی كه در پیش خواهیم داشت، تعداد بیشتری 

زیر خط فقر قرار می گیرند.«

 اتحادیه مستضعفان
می��دری ب��اوردارد فق��ر درایران زاییده نابرابری اس��ت یا دس��ت كم 
 نابرابری در تشدید فقر نقش دارد. با توجه به اینکه رشد اقتصادی ایران 
دردهه های اخیر با توجه به رشد جمعیت رقم ناچیزی بوده است و ارزش 
افزوده این رشد نیز دراختیار نهاد حکومت و گروه های وابسته به حکومت 
قرار گرفته است  حرف این اقتصاددان درست است. او می گوید: چیزی 
كه در ایران باعث ش��ده فقر از ۱8 درصد به 3۰ درصد گس��ترش پیدا 
كند، تعارض منافع است. از رویکرد ماركسیستی اش كه تضاد منافع است، 
بگذریم، منافع گروه ها قابل جمع شدن نیست؛ مگر اینکه آن را به آشتی 
منافع تبدیل كنیم. كسانی كه صاحب قدرت بیشتر هستند، منافع دیگر 
گروه ها را مصادره می كنند. عامل بنیادین در این موضوع تعارض منافع 
اس��ت. برخی گروه ها صاحب قدرت هس��تند و گروه های بسیاری بدون 

قدرت. باید به یک توازن قدرت دست پیدا كنیم.
»مطالعات نشان می دهند، چند گروه به ذات صاحب قدرت بیشتر 

هس��تند. صاحبان بخش مالی، بانک ه��ا، بورس ها و بیمه ها 
مي توانند منافع سایر گروه ها را به نفع خود مصادره كنند. 
بحران های ناشی از مؤسسات مالی هم تأیید همین موضوع 
اس��ت. تنها مردم بی دفاع نیستند؛ بلکه بخش صنعت هم 
متضرر می شود و در قیاس با گروه های بانکی منافع كمتری 
به دست می آورند. از اواخر ۱3۷۰ بانک های خصوصی منافع 
مردم و صنعت را به نفع خود تغییر داد. در همین شرایط است 

كه دولت مجبور می شود ۱۲ هزار میلیارد تومان از 
جیب مردم به نفع صاحبان بانک ها برای 

پرداخت مطالبات معوقشان هزینه كند. 
اگر سازوكاری نداشته باشیم كه اینها 
را كنترل كنیم، فقر و نابرابری شدت 
پی��دا می كند. گروه های��ی در قالب 
تشکل های صنفی مثل مهندسان، 
پزش��کان و اصناف نیز قدرت این 

را دارن��د ك��ه در برابر گروه های 
بدون تش��کل، منافع خود را 
پیش ببرند. هر گروهی كه 
از تشکل و انسجام اجتماعی 
بیشتری برخوردار است، در 
درآمد هم منافع بیش��تری 
كسب می كند. گروه دیگر 
كالنش��هرها  و  پایتخت ها 
در مقایس��ه با بقیه شهرها 

هس��تند. این مركز مي تواند 
مناف��ع حاش��یه های ش��هرها 

را ب��ه نف��ع خود مص��ادره كند. 
درحال حاضر ب��ه  ازای هر یک نفر 

كه در تهران زندگی می كند، شهرداری 

در س��ال یک میلیون  و 8۰۰ هزار تومان هزینه عمومی صرف می كند و 
در اصفهان این رقم به 8۰۰ هزار تومان و در شهرهای دیگر به زیر ۲۰۰ 
هزار تومان می رس��د. در آموزش  و پرورش هم این نس��بت وجود دارد. 
انباشت سرمایه و پول در تهران متمركز شده است؛ بنابراین ساختار این 
نابرابری منطقه ای نیز یکی از عوامل تعارض منافع است. هرچند كسانی 
كه در تهران زندگی می كنند، نیز به دلیل تراكم جمعیت عموما از رفاه 
مناس��بی برخوردار نیس��تند. گروه دیگر در ایران كسانی هستند كه در 
سیستم اداری كار می كنند. با انباشت نیروی انسانی مازاد به نفع خود 
مقرراتی وضع می كنند كه به گروه های دیگر آسیب می زند. نیروی مازاد 
مقرراتی وضع می كند تا هم رانت های بیشتری را جذب كند و هم پول 
الزم را ب��ه وج��ود بیاورد كه به بقای خود ادام��ه دهد. اینجا یک فرد یا 
گروه نیست كه استضعاف را برای همه به وجود بیاورد؛ بلکه ممکن است 
پزش��ک صاحب قدرت ساختاری وضع كرده باشد كه مستکبر می شود؛ 
اما همان نظام مهندسان رانتی را از پزشک به دست می آورد. مي توانیم 
در نقش های اجتماعی جایی مستکبر باشیم و جایی مستضعف. چه كار 
مي توان كرد؟ از آرزوهای بخش رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اس��ت كه 
مستضعف ها را شناسایی كند و به قدرت تعادل ببخشد. باید با پزشکان 
مهندسان و معلمان پیوند برقرار كنیم كه قدرت پزشکان را تعدیل كنیم 
و ش��بکه هایی از مستضعفان در حوزه ها ایجاد كنیم تا قدرت را تعدیل 

كنیم و توازن ببخشیم.«

 کیک بزرگ
اقتصاددانان طرفدار اقتصادآزاد و رقابتی یک اصطالح 
دارند و می گویند برای اینکه به   ساكن در یک سرزمین 
لقمه بزرگ تری برسد باید كیک تولید بزرگ تر شود. در 
صورتی كه كیک تولید بزرگ شود و حتی در شرایط 

نابرابری كامل بازهم از شمار فقرا كاسته خواهد شد.
برای كاهش فقر و كاهش نابرابری درآمدی درجامعه  
البته كه نهاد دولت به معنای قوای اداره كننده جامعه 
باید با ت��دارک دیدن نظام مالیاتی 
كارآم��د بخش��ی از درآمدهای 
ای��ن كار را ب��ه طور مس��تقیم 
به تهیدس��تان بدهد تا آنها از 
حداقل ه��ای زندگی پایین تر 
نیفتن��د.  باز كردن راه برای 
آموزش كارآمدتر و بهداشت 
كافی نیز از وظایف دولت ها 
برای كاهش نابرابری است. 
یک راه دیگر  اما این است 
كه نهاد دولت به معنای عام 
آن بخواهد تساوی س��ازی 
مصنوعی فراهم كند . تجربه 
نشان داده است این راه اخیر 
به شکست منجر خواهد شد. 
ایران با داش��تن مناب��ع نیرومند 
درآم��د نفت از مس��یر ف��روش این 
محصول ش��اید راه بهت��ری برای 
كاهش فقر و تهیدس��تی و كاهش 
نابرابری ه��ا پیدا می كرد اما با این 
هم��ه دراین راه ب��ه نقطه خوبی 
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بررس��ی ها نشان می دهد كه ضریب جینی 
از س��ال ۱389، یعنی همزمان با هدفمندی 
یارانه ها كاهش یافته و از سال ۱393 تا سال 
۱39۵ می��زان آن ثاب��ت و برابر با ۰/34 بوده 
اس��ت. همچنین نس��بت هزینه كل شهری 
به روس��تایی از س��ال ۱39۰ تا سال ۱39۵ 
افزای��ش یافته و از ۱/۵۲ براب��ر به ۱/8 برابر 
رس��یده اس��ت. از س��وی دیگر، هزینه های 
خوراكی و غیرخوراكی در مناطق روس��تایی 
هر س��ال با افزایش مقدار مواجه بوده است. 
عالوه بر آن، از س��ال ۱393 تا س��ال ۱39۵ 
درآمد خانوارهای روس��تایی با نرخ بیشتر از 
نرخ تورم، رشد كرده است. با توجه به اهمیت 
فقر و نابراب��ری، راهکارهایی مانند افزایش و 
فراگی��ری دوره های آموزش عالی در س��طح 
كشور، كاهش تورم، توزیع هدفمند یارانه ها، 
ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، حمایت از 
فعالیت های اقتصادی در مناطق روس��تایی و 
حمایت از دهک های پایین درآمدی در مناطق 
روس��تایی برای كاهش این معضل اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی توصیه می شود.

 مالحظات امنیت اقتصادی
امروزه، جوامع با تهدیدهایی مواجه هستند 
كه اتخاذ یک استراتژی فراگیر با كمک همه 
ظرفیت ه��ای موجود مال��ی را می طلبد. فقر 
ب��ه عنوان یک تهدید اقتصادی و اجتماعی و 
حتی سیاسی در زمره این تهدیدها قرار دارد. 
 این معضل چالش نوظهور عصر كنونی است، 
به گونه ای كه تقریباً نیمی از مردم جهان از آن 
رنج می برند. فقر به طور مستقیم و غیرمستقیم 
امنیت ملی را تهدید می كند و به عنوان یکی 

از مهم ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی، 
در كنار تروریسم، سالح های كشتار جمع و... 

امنیت ملی و بین المللی را تهدید می كند.
فقر در یک رابطه متقابل با دیگر تهدیدهای 
امنیت ملی قرار دارد. جدای از اینکه خود به 
عنوان یک تهدید مستقیم براي امنیت انسانی 
مطرح اس��ت، زمینه س��از دیگر تهدیدهایی 
است كه بخش��ی از آن دامن نظام اقتصادی 
وسیاس��ی كش��ور ها را خواهد گرفت. در بعد 
امنیت اقتصادی مي توان گفت، عدم مشاركت 
اجتماعی افراد فقیر، در یک فرآیند چرخشی 
قدرت اقتصادی را در دو س��طح كالن و خرد 
تضعیف می كند، به گون��ه ای كه این افراد به 
عنوان بخشی از نیروی انسانی نه تنها در رشد و 
توسعه اقتصادی كشور به كار گرفته نمی شوند، 
بلکه به واسطه حمایت هایی كه دولت ها باید 
از آنه��ا انج��ام دهند، هزینه ه��ای عمومی را 
افزایش می دهند و به نوعی س��ربار اقتصادی 
كشور می شوند كه این مساله در مواقعی مانند 
بحران های اقتصادی كه دولت ها توان پرداخت 
هزینه ها را ندارند، به شکل شورش و اعتصابات 

عمومی بروز و ظهور می یابد.
همچنین در بعد سیاسی، ماحصل افزایش 
فق��ر و نابراب��ری در جامع��ه، فع��ال ش��دن 
ش��کا ف های متراكم طبقاتی و قومی اس��ت 
كه به طور مستقیم امنیت نظام سیاسی را به 
مخاط��ره می اندازد. توزیع نامتوازن درآمد در 
جامعه، طبقات ضعیف و فقیر را در مقابل نظام 
سیاس��ی قرار می دهد. از سوی دیگر، توسعه 
نامتوازن مناطق سبب تشدید حس محرومیت 
در بین مناطق مبتنی بر هویت قومی می شود 
 و آنه��ا را در مقابل مركز قرار می دهد كه در 

هر دو این موارد، ممکن است به شکل شورش 
و عصیان علیه حاكمیت نمود یابد. نکته قابل 
تامل دیگر اینکه فقر با رش��د افراطی گری در 
س��طح جامعه و هم در س��طح عالی سیاسی 
پیوند دارد. گس��ترش فقر مي تواند زمینه را 
برای طرح شعارهای پوپولیستی فراهم كند. 
فقر گسترده زمینه هایی را ایجاد می كند كه 
افراد فقیر، قربانیان هرگونه شعاردهی سیاسی 
می شوند و ظرفیتی برای دولت های عوام گرا 
به وجود م��ی آورد كه بتوانند روی این افراد، 
س��رمایه گذاری كنند و به قدرت برس��ند كه 
نمونه های آن را در انتخابات ریاست جمهوری، 
مجلس ش��ورای اسالمی و ش��ورای شهر در 

كشور مي توان به خوبی مشاهده كرد.
در بعد اقتصادی، فقر و نابرابری، به خصوص 
در مناطق روس��تایی در مرحله نخس��ت به 
كاه��ش امنی��ت غذایی به دلیل دسترس��ی 
مناسب به مواد غذایی منجر مي شود. كاهش 
امنیت غذایی و سوءتغذیه ناشی از دسترسی 
نامناس��ب به مواد غذای��ی خطر ابتال به انواع 
بیماری ها را افزای��ش می دهد و این موضوع 
در افزای��ش هزینه اقتص��ادی دولت به دلیل 
تخصیص بودجه بیش��تر به سالمت منعکس 
می ش��ود. از س��وی دیگر، فقر و نابرابری در 
مناط��ق روس��تایی انگیزه بیش��تری را برای 
مهاجرت به ش��هرها ایج��اد مي كند كه این 
موضوع، به نوبه خود، افزایش حاشیه نشینی در 
شهرها و مشکالت ناشی از آن را پدید می آورد. 
در مجموع فقر و نابرابری مشکالت اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی زیادی برای كشورها ایجاد 
می كند و از این رو، توجه و اهتمام بیش��تر را 

برای كاهش فقر و نابرابری می طلبد.

وضعیت فقر و نابرابری در مناطق روستایی
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آینده پژوهی؛ سناریونویسی یا پیش بینی

آینده پژوهی به مثابه دانشی نسبتا 
جدید، امروزه طرفداران فراوانی چه 
در مجام�ع آکادمی�ک و چه بیرون 
آکادمی و در میان سیاس�تمداران، 
روس�ای کارخانه ه�ا و ش�رکت های 
بزرگ، بازار س�هام دارد. گس�ترش 
ف�راوان آینده پژوهی در جهان قبل 
از هرچیز ناش�ی از مقبولیت آن در 

آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشور 
اقتصادی و نظامی جهان و استفاده 
فراوان از آن در میان تصمیم گیران 
و تصمیم س�ازان حوزه های مختلف 
در این کشور اس�ت. آینده پژوهان 
آمریکایی تا حد زیادی نش�ان خود 
ب�ر کل این دانش را زده اند و تعریف 
جای�گاه آینده پژوهی در گذش�ته و 
حال و همچنین در آینده، نمي تواند 
بدون توجه به تاریخچه این رش�ته 
در آمری�کا و وضعی�ت کنون�ی آن 
واف�ی ب�ه مقص�ود باش�د. آمری�کا 
ب�رای دهه ها مهد تح�والت مهم در 
ح�وزه آینده پژوه�ی ب�وده و دیگر 

آینده پژوهان غیرآمریکایی در نقاط 
مختلف جهان ناگزیر گوشه چشمی به 
تحوالت این رشته در آمریکا دارند. 
از این رو نوشتن درباره آینده پژوهی 
دش�واری های خاص خ�ود را دارد 
اجماع عامی بر مفاهیم، مفروضات 
روش شناسی و گستره تأثیرگذاری 
آینده پژوهی در میان صاحبنظران 
وج�ود ن�دارد. مورخ�ان، عالم�ان 
اجتماعی، فیزیکدانان، مهندس�ان 
و انبوهی از دانش�مندان رشته های 
دیگر همگی ب�ه آینده پژوهی روی 
آورده و ه�ر کدام از ظ�ن خود یار 

آن شده اند. 

حسن صادقي
عضو هیأت تحریریه

گزارش ماه
سرمقاله

مسائل ایران
اژدهای منتظر

بازارها
نابرابری و تهیدستی

آینده پژوهی
جهان تاریک

نهادها



آمریکا، كشوری است كه مهد بسیاری از تحوالت 
جدید بوده و به مکان مناس��بی برای رش��د دانش 
آینده پژوهی تبدیل ش��د. نوآوری های تکنولوژیک 
كه روز به روز س��رعت و ابعاد آن گسترش می یافت 
جامعه ای را در این كشور و در بقیه كشورهای غربی 
آفرید كه به هیچ وجه نمی شد صرفا آن را با گذشته 
قیاس گرفت. برنامه ریزی برای مواجهه با پیامدهای 
این تغییرات س��ریع، نیازمند دانشی بود كه متکفل 
بحث و بررس��ی درباره آینده به مثابه زمانی مهم در 
حیات ملی این كشور شود و نمي توان صرفا آن را به 

دست شانس و اتفاق سپرد.
قحط��ی بزرگ ده��ه ۱93۰ میالدی، نمایش��گاه 
بزرگ نیویورک و رواج نوشته های علمی تخیلی به 
مثابه مهم ترین عواملی بودند كه قبل از جنگ های 
جهانی به تأس��یس و عمومی شدن احساس نیاز به 

آینده پژوهی به مثابه دانش متکفل پرداختن 
به آینده و سناریوهای ممکن و با مطلوب 

تحقق آن كمک ك��رد. اما آنچه كه 
سبب ش��د تا آمریکا به كشور مهد 

آینده پژوه��ی جهان بدل ش��ود، جنگ جهانی دوم 
و پیامده��ای آن ب��ود. این جنگ جامعه آمریکا را از 
انزوای خود خواس��ته بیرون كش��ید و خروج از این 
ان��زوا و حضور قدرتمند در عرصه جهانی احس��اس 
نیاز به گس��ترش كمی و كیفی دانش آینده پژوهی 
و روش شناس��ي های الزم برای اجرای پژوهش هایی 
را افزایش داد كه بتواند رفتارهای احتمالی بازیگران 
مختلف در عرصه جهانی را پیش بینی كند. به همین 
دلیل، آینده پژوهی در آمریکا ماهیت عملی و اجرایی 
یافت و به دانش��ی مهم در خدمت سیاستمداران و 
برنامه ریزان حوزه های مختلف برای سیاس��تگذاری 
و قانونگذاری بدل شد. آینده پژوهی در آمریکا بعد از 
جنگ جهانی دوم در سه جای مختلف سکنی گزید 
كه عبارتند از: مجالت گوناگونی كه به شکل علمی 
و ی��ا نیمه عملی )با گرایش هایی تخیلی به موضوع 
آینده می پردازند. كرسی های دانشگاهی كه 
در س��طوح تحصی��الت تکمیل��ی به 
آم��وزش تخصص��ی عالقمندان به 
مطالعات آینده ها مبادرت می ورزند و 

در نتیج�ه در می�ان ای�ن 
هم�ه اج�زای گوناگون پیدا 
کردن کلیتی جامع که به این 
تکثر وحدت ببخشد، بسیار 
دشوار است. بنابراین انتظار 
از پرونده حاضر، برای تعیین 
مرزهای سخت و سفت برای 
با  تمای�ز  آینده پژوه�ی در 
دیگ�ر رش�ته ها و دانش ها 
برآوردنشدنی  و  غیرمعقول 
مقایس�ه  لبت�ه  ا اس�ت. 
آینده پژوهی با دیگر رشته ها 
و بیان تفاوت های میان آنها 
تا ح�دی مي توان�د در فهم 
آینده پژوه�ی  مختص�ات 
بیشتر کمک کند. برای مثال 
اگ�ر کانون توج�ه و تحلیل 
در تاری�خ گذش�ته ب�وده و 
مورخان به آنچه که در زمان 
ماقبل اس�ت بیش�تر توجه 
دارند، ام�ا در آینده پژوهی 
بالعک�س، کان�ون توج�ه و 
تحلیل بر آینده متمرکز بوده 
و هر آنچه که در گذشته رخ 
داده و ی�ا احتماال در لحظه 
اهمیتش  می گ�ذرد،  ح�ال 
تنها در کمک به بازس�ازی 
س�ناریوهای محتملی است 
ک�ه احتمال وق�وع آنها در 
آین�ده م�ي رود. نمي ت�وان 
آین�ده ب�ه مثابه ام�ری رخ 
نداده که متعلق به لحظه ای 
ناش�ناخته اس�ت را همتای 
بعضی علوم دیگر، پیش بینی 

دقیق کرد. 
ای�ن  در  ح�ال  ای�ن  ب�ا 
پرونده گذاری بر آینده پژوهی 
در کشورهای متعدد و سپس 
نیم نگاهی ب�ه این دانش در 
ای�ران انداخت�ه ای�م. آنچه 
ب�ه خوب�ی از ای�ن پرون�ده 
مي ت�وان فهمی�د، کمب�ود 
حضور موسسات آینده پژوه 
در  تخصص�ی  و  قدرتمن�د 
فض�ای ایران اس�ت. به نظر 
می رسد نهادهای آینده پژوه 
باید یکی از ارکان اساس�ی 
نظام تصمیم س�از در کشور 
مبدل ش�وند تا مگر روزی، 
و  تصمیم گی�ری  خطاه�ای 
شیوه های حکمرانی موجود، 
اصالح پذیرتر از اکنون باشد.   
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بر علمی تر كردن آن پافشاری می كنند. نهادهای 
مختلف دولتی و غیردولتی در حوزه آینده پژوهی 
كه مکان مناسبی برای گرد آمدن آینده پژوهان 

از آمریکا و سراسر جهان هستند.
آمریکا اكنون كانون تحوالت اصلی در حوزه 
آینده پژوهی بوده و ایجاد روش های جدید آینده 
نگاری یا تحوالت نظری و مفهومی مهم در حوزه 
آینده پژوهی معموال در این كشور اتفاق می افتد 
و از آنجا در س��ایر نقاط جهان انتش��ار می یابد. 
شاید گزافه نباشد اگر ادعا كنیم در آمریکا بود 
كه آینده پژوهی از مطالعاتی پراكنده با ماهیتی 
غیرعملی و یا شبه عملی تبدیل به دانشی شد 
كه امروزه روش شناسي خاص خود را داشته و 
روز به روز بیشتر در مسیر دقیق تر شدن حركت 
می كند. چنان كه گفته شد آینده پژوهی تنها 
متمركز بر یک یا چند حوزه زندگی نیوده و از 
اقتصاد، آموزش، جمعیت، محیط زیست، حوزه 
سالمت و بهداشت تا سیاست خارجی، مسائل 
امنیتی و دفاعی و استراتژی های كالن كشوری 
اتخاذ ش��ده در جامعه آمری��کا كاربرد عملی و 

اجرایی دارد.
در حدود یک س��ده اخیر و مخصوصا بعد از 
جنگ جهانی دوم، تقاضا برای آگاهی از یافته های 
آینده پژوهان بس��یار زیاد ش��د و در نتیجه آن، 
ش��اهد رشد تأسیس و گسترش انواع مختلفی 
از مجالت، كرس��ی های دانشگاهی، كانون های 
فک��ری و نهادهای دولت��ی و غیردولتی بودیم 
كه در حوزه آینده پژوهی به تحقیق و پژوهش 

می پرداختند. این فرآیند، بیش از همه خود را 
در آمریکا نشان داد كه بخش اعظمی از ادبیات 
آینده پژوهانه جهان در این كشور تولید می شود. 
رشد شتابان، توسعه سریع تکنولوژی، تشنگی و 
اشتیاق هم نخبگان و هم عامه مردم برای استفاده 
عملی از فناوری های جدید و بسیاری عوامل دیگر 
جامعه آمریکا را به محیط مساعدی برای تأسیس 
و گسترش انواع مختلفی از مجالت، كرسی های 
دانشگاهی، كانون های فکری و نهادهای دولتی 
و غیردولتی بدل كرد كه همگی متکفل پاسخ 
به اشتیاق و احساس نیاز موجود در این كشور 
به اندیش��یدن درباره زمان آینده و سناریوهای 
محتمل در وقوع آن بودند. از طرف دیگر ایفای 
نقش ابرقدرت در صحنه جهانی و اس��تلزامات 
آن نیازمند اطالعات كافی از دیگر كش��ورها و 
مناطق جهان برای پیش بینی رفتارهای محتمل 
بازیگران مختلف باالخص در عرصه های مختلف 
اقتصادی و سیاس��ی و بین الملل��ی بود، وجود 
شناخت عمیق تر و دقیق تر از وضعیت مناطق و 
كشورهای مختلف جهان در نهایت مي توانست 
احتمال ترسیم و فهم سناریوهای احتمالی در 
هنگام وقوع آن در آینده را بیش��تر كند. البته 
جدای از عوامل خارجی مرتبط با رش��د دانش 
آینده پژوهی در آمریکا كه پیوند عمیق با ایفای 
نقش ابرقدرتی در صحنه جهانی و التزامات آن 
باالخص بعد از جنگ جهانی دوم كه پای آمریکا 
را به شکل گسترده به نقاطی از جهانی باز كرد كه 
قبال در اختیار قدرت های دیگر به ویژه بریتانیا و 

فرانسه بود، عامل درونی مهمی كه به رشد دانش 
آینده پژوهی كمک كرد، تحوالت سریع در حوزه 
تکنولوژی و تغییرات مترتب بر آن بود. در واقع 
تکنولوژی آنچنان تغییرات اجتماعی سریعی را 
در آمریکا پدید آورد كه دیگر نمی شد آینده را 
به سادگی از روی گذشته فهمید و حدس زد. در 
جوامع راكد و ساكن كه تکنولوژی در حد نازلی 
قرار داش��ت معموال آینده جز تکراری مالل آور 
از گذشته نبود و هنوز هم نیست، اما با انقالب 
تکنولوژیک كه عمده عرصه های جامعه آمریکا 
را باالخ��ص بعد جنگ جهان��ی دوم درنوردید، 
تغییرات اجتماعی چنان شتابی به خود گرفت كه 
دیگر هیچ كس نمي توانست تصور كند آینده را 
)چه در ابعاد كوتاه مدت و چه در ابعاد بلندمدت( 
بتوان از گذشته قیاس گرفت، چهره شهرها به 
شدت در حال دگرگونی بود و همگان در عرصه 
شخصی خود نیز این تغییرات سریع را احساس 
می كردند. در نتیجه به این نتیجه رسیدند كه 
مرزهای دانش آینده پژوهی را باید گس��ترش 
داد تا در مقابل امواج سریع تغییرات حاصل از 
تکنولوژی گیج و مبهوت نشد، بلکه هم تالش 
كرد آن را فهمیده و هم در جاهایی در صورت 

امکان به آن شکل داد.
نهادها، مجالت و كرسی های دانشگاهی كه به 
دانش آینده پژوهی می پردازند عمدتا برخواسته 
از این احس��اس نی��از به فه��م دگرگونی های 
ش��تابان حاصل از انقالب در عرصه تکنولوژی 

پدیدار شدند. 



آلمان یکی از معدود كشورهایی است كه مطالعات 
آینده پژوهی را زودتر از دیگر كش��ورها شروع كرد. 
دست پس از پایان جنگ جهانی دوم، سیاستمداران 
آلمانی برای درک بهتر ش��رایط كنونی و ترس��یم 
برنامه های چش��م انداز، اقدام به تاسیس موسسات 
مطالعاتی و پژوهش��ی آینده نگ��ر كردند كه هیچ 
كدام این نهادها وابسته به ارگان یا حزب نیستند؛ 
چراكه وابستگی به حزب یا نهادی، ممکن در تدوین 

گزارش اثرگذار باشد. 
ب��ا این حال یکی از ویژگی ه��ای آلمان، نظامی 
متکثر از س��ازمان های مستقلی است كه بیرون از 
ساختارهای دولتی قرار دارند، هرچند از سوی آنها 
حمایت شده و گاهی توسط آنها تأسیس می شوند. 
پی��ش از اتح��اد دو آلمان، ۵ مؤسس��ه تحقیقات 
اقتصادی وجود داش��ت كه پس از اتحاد دو آلمان 
به 6 م��ورد افزایش یافت. این مؤسس��ات به طور 
مستقیم برای دولت فدرال و ایالت ها فعالیت می كنند 
و تأثیر بس��زایی بر موضوعاتی دارند كه مشتمل بر 
پیش بینی روندهای اقتص��ادی ملی و بین المللی 
هستند، همچنین به جمع آوری اطالعات، آموزش 

و برگزاری همایش های مختلف می پردازند.
در بهار و پاییز هر سال، این 6 مؤسسه، گزارشی 
جامع از وضعیت اقتصاد كشور و توسعه ساختارهای 
مربوط��ه ب��ه وزارت اقتص��اد ارائ��ه می دهند. این 
گزارش ها صرفا بیان برخی مشاهدات نیست، بلکه 
سیاستگذاری های دولت و بانک مركزی آلمان را نیز 
تعیین می كند. به عالوه مسئوالن با دسترسی به این 
گزارش های دقیق و علمی، مي توانند تصمیمات خود 
را در نگاه جامعه مشروعیت ببخشند. این مؤسسات 
كه هر كدام مقررات خاص خود را دارند، تقریباَ به 

طور مستقیم به بودجه دولتی وابسته هستند.
برخی از این موسسات مهم عبارتند از:

IFO : مؤسسه تحقیقات اقتصادی كه مقر آن در 
مونیخ بوده، در سال ۱949 تأسیس شده و هم اكنون 
بیش از 9۰ پژوهشگر در آن فعال هستند. متقاضیان 

پژوهش های این مؤسسه از حوزه صنعتی، علمی و 
همچنین سیاسی هستند. شهرت این مؤسسه بیشتر 
به سبب دانش آن در زمینه بازار كار و سیاست های 
اجتماعی است. به لحاظ جهت گیری سیاسی تقریبا 
خنثی عمل می كند و وابسته به حزب خاصی نیست. 
این مؤسسه بر اساس بررسی ماهیانه بیش از ۷ هزار 
شركت، شاخصی را تحت عنوان شاخص IFO ارائه 

می كند كه شهرت جهانی دارد.
 IFW: مؤسسه اقتصاد جهانی دانشگاه گیل در 
س��ال ۱9۱4 تأسیس شده است و ۲۷۰ نفر در آن 
مش��غول به كار هستند. مهارت آن در زمینه كار و 
كاال و خدمات و منابع انرژی و محیطی و همچنین 
بازار مواد خام و سیاست های پولی و مالی است. به 
طور كلی تمركز IFW بر تحلیل روندهای نوظهور 

و پدیده های جدید اقتصادی است.
DIN : مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان واقع در 
برلین در سال ۱9۲۵ تأسیس شده است و بیش از 
۱۱۵ پژوهشگر در آن مشغول به فعالیت هستند ۵۰ 
درصد بودجه آن از سوی دولت فدرال تأمین می شود. 
زمینه های پژوهشی آن شامل تحقیقات آكادمیک، 
مطالعات كوتاه مدت و بلندمدت وضعیت اقتصادی، 
مشاوره در زمینه تصمیمات دولتی، پیش بینی ها و 
ارزیابی های بخش��ی و غیره است. جهت گیری آن 
بیش��تر به سوی سیاس��ت های سوسیال دموكرات 
است و بر این اساس هفت دپارتمان پژوهشی مجزا 
دارد. در سال های اخیر به پژوهش در باب مسائلی 
همچون موقعیت آلمان در اتحادیه اروپا، پیامدهای 
اتحاد آلمان غربی و شرقی، روابط اقتصادی مرزی و 
سناریوهای مختلف توسعه منطقه اي پرداخته است.

HA : موسسه اقتصاد جهانی واقع در هامبورگ در 
سال ۱9۰8 تأسیس ش��د و مأموریت كنونی آن ارائه 
اطالعات در باب توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان است.
 RWT : موسس��ه تحقیقات اقتصادی راین-

وستفالیا در سین كه مطالعات معطوف به آینده آن 
بیشتر بر صنعت فوالد و زغال سنگ متمركز است.

IVE : مؤسسه تحقیقات اقتصادی هال كه در 
سال ۱99۲ تأسیس ش��ده است و پنج دپارتمان 

پژوهش��ی دارد كه ش��امل ب��ازار كار، وضعیت و 
رش��د اقتصادی، اروپای مركزی و ش��رقی، توسعه 
ش��هری و منطقه اي، تغییرات ساختاری است. در 
ابتدا تحقیقات آن بر تغییر اقتصاد آلمان ش��رقی 
متمركز بود، اما هم اكنون مانند دیگر مؤسس��ات 
فوق الذك��ر در زمین��ه آینده پژوه��ی و تحلی��ل و 
پیش بین��ی وضعی��ت اقتصادی در آلم��ان و اروپا 
فعالی��ت می كند. آینده پژوه��ی در آلمان از زمان 
 ظه��ور تا تکام��ل، نهادینه ش��دن و تثبیت آن با 
فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است. در یک 
دوره تح��ت تأثیر دیدگاه ه��ای چپ و در دورهای 
دیگر متمایل به جنبش های محیط زیس��تی بوده 
اس��ت. آینده پژوهی در هر دوره بر حیطه خاصی 
تمركز داشته است. گاهی به موضوعات اقتصادی 
توجه داشته، گاهی به فناوری و گاهی به اجتماع. 
اما در هر صورت در یک قرن گذشته سیاستمداران، 
اقتصاددان��ان و جامعه شناس��ان و دیگر محققان 
دانشگاهی و غیردانشگاهی در آلمان به نحوی نگاه 
بلندمدت را در تصمیم گیری ها و اندیشه های خود 
ج��ای داده اند و در این راس��تا از نتایج تحقیقات 
مؤسس��ات آینده پژوهی و ایده های آینده پژوهان 
اس��تفاده بس��یاری كرده اند. . چنان كه گفته شد 
وزارت آم��وزش و تحقیقات مهم ترین نهاد دولتی 
فعال در زمینه آینده نگاری و آینده پژوهی اس��ت، 
كه از برجسته ترین پروژه های آن برنامه فوتور جهت 
تعیین خطوط كلی حوزه تحقیقات آینده پژوهی و 
نیز تأسیس مركز Futurium  است. و در بخش 
قانونگ��ذاری مي توان به كمیس��یون های تحقیق 
مجال��س ملی و محلی و همچنی��ن دفتر ارزیابی 

فناوری در مجلس ملی آلمان TAB  اشاره كرد.
كارشناسان یکی از چالش های پیش رو در زمینه 
آینده پژوهی در آلمان را تبادل تجربیات می دانند. 
همچنی��ن از نظر آنها فاصله میان حجم مطالعات 
روش ش��ناختی و میزان آگاهی از آنها فراوان است 
كه مقتضی ارتباطات گسترده تر و فعال تری است. 
به عالوه نتایج فعالیت های آینده پژوهی و كاربرد آنها 
در ح��وزه عمومی و بازار فاصله زیادی دارد. به این 
منظور ایجاد ساختارهایی مناسب برای به كارگیری 
نتای��ج این پژوهش ه��ا در فرآیند تصمیم گیری را 

ضروری می دانند. 
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چین یکی از پیشتازهای آینده پژوهی در جهان 
است. هر چند به سبب ساختار سیاسی و فرهنگی 
آن، آینده نگ��ری در ای��ن كش��ور از دو كانال مجزا 
پیگیری می شود اما به خوبی مي توان اعتراف كرد 
كه اكنون مقامات چینی به خوبی، تصویر روشنی 
از چین چند دهه آینده دارند، آنهم به مدد دانشی 
كه در نیمه قرن بیستم، یک علم اجتماعی جدید 
میان رشته ای با عنوان »مطالعات آینده« سر برآورده 
كه در آن به شیوه ای سیستمی به تحلیل مسیرها 
و روندهای ملی و جهانی پرداخته می ش��د. انتشار 
كت��اب »هنر حدس زدن« نوش��ته »دجوونل« در 
س��ال ۱946، »تصویر آینده« نوشته افال. پوالک 
در س��ال ۱9۵۱ و تش��کیل انجمن های تخصصی 
آینده پژوهی، تشکیل انجمن آینده جهان به وسیله 
ادوارد كورنیش و دیگران در س��ال ۱966، تشکیل 
مؤسس��ه برنده در سال ۱94۵ از جمله نشانه های 

پیدایش آینده پژوهی مدرن است.
آینده پژوهی در درون چین بصورت مشخص در 
دو فاز پیش رفته است؛ فاز اول شامل فعالیت های 
آینده پژوهی و مطالعاتی است كه در درون حکومت 
و به صورت رسمی انجام شده است. این فعالیت ها 
عمدتا با استفاده از روش اكتشافی و تکنیک كیفی 
انجام ش��ده است. این دس��ته از پژوهش ها سابقه 
و قدم��ت بیش��تری در چین داش��ته و در دوران 
جنگ س��رد به بعد صورت گرفته و اغلب در قالب 
برنامه های توسعه پنج ساله كشور نمود داشته است. 
البته عالوه بر برنامه توس��عه پنج ساله چین، چهار 
برنامه آینده پژوهی دیگر نیز انجام شده كه نشان از 
برنامه ریزی بلندمدت در حوزه علم و تکنولوژی برای 
كس��ب جایگاه برتر در قرن بیست و یکم است. در 
حالیکه اولین برنامه پنج ساله توسعه چین در سال 
۱9۵3 شروع شد و اكنون سیزدهمین برنامه توسعه 
پنج ساله چین )۲۰۱6-۲۰۲۱( در حال اجراست.

فاز دوم نیز مطالعات آینده پژوهی در چین عمدتا 
توسط روشنفکران جامعه مدنی و در خارج از بدنه 
رسمی حکومت انجام شده كه اغلب با روش هنجاری 
و با استفاده از تکنیک سناریونویسی انجام شده است 
و اغلب آنها هم آینده روشنی را برای چین در قرن 

بیست و یکم ترسیم می كنند.
م��روری ب��ر آث��ار و دیدگاه های مطرح ش��ده از 
آینده پژوهان در خصوص آینده چین نشان می دهد 
كه سه سناریو مهم برای آینده اقتصادی و سیاسی 
چین مطرح ش��ده است چین اژدهای بی رقیب در 
قرن ۲۱، چین برزخی در قرن ۲۱ و  قرن ۲۱، قرن 
افول چین. وجود شکاف های حزبی كه در بسیاری 
از م��وارد در نوع تصمیم گیری های دولت چین نیز 
بازتاب داش��ته، یکی از محورهای مهمی است كه 
ام��روز برخی معتقدند به موازات رش��د و توس��عه 

بیشتر این كشور عمیق تر شده و مي تواند در آینده 
هویت سیاسی و انس��جام تصمیم گیری در درون 
این كشور را با مشکل روبه رو كند. با وجود این كه 
حج��م رو به افزایش اختالف نظرها در درون حزب 
كمونیست غیرقابل انکار است، اما به نظر می رسد 
در ی��ک نگاه واقع بینانه، همه این جناح ها بر حفظ 
اصولی كه امتناع از آنها، مي تواند به تضعیف چین 
منجر شود، اتفاق نظر دارند. همه آنها توسعه چین 
را بق��ای حکمرانی حزبی می دانند، همه آنها نقش 
ایدوئول��وژی را در عصر جدید كمرنگ می بینند و 
همگی می دانند كه توس��عه اقتصادی چین دیر یا 
زود به حوزه سیاسی تسری می یابد و در نتیجه باید 
برای آن برنامه ریزی كرد. به عالوه یکی از مهم ترین 
جلوه های ظهور و بروز جمهوری خلق چین در جهان 
امروز اقتصاد این كشور است. بررسی روندهای معاصر 
اقتصاد چین اگرچه حاكی از یک روند رو به رش��د 
بوده و در كلیت آن به یکی از مظاهر پیشرفت چین 
در دنیای معاصر تبدیل شده، اما آینده پژوهی اقتصاد 
این كش��ور حاكی از یک روند پر فراز و نش��یب در 
آینده است. اقتصاد چین با چندین چالش جدی از 
جمله شکاف درآمدی، چالش زیست محیطی، ضعف 
بخش كشاورزی، شهرنشینی فزاینده، مصرف پایین و 
وابستگی به سرمایه گذاری و صادرات در آینده روبرو 
است. به عالوه تأكید چند باره دولت های مستقر بر 
لزوم تسریع و تعمیق صنعتی شدن و نیاز روزافزون 
به منابع انرژی به خصوص در حوزه نفت و گاز باعث 
شده تا پیش بینی ها و آینده پژوهی انرژی در چین 
بیانگر ارقامی نجومی در مصرف با واردات انرژی این 
كشور باشد. بر اساس برآوردهای سازمان بین المللی 
انرژی میزان تقاضای چین برای تفت تا سال ۲۰3۰ 
مجموعا به 8۰8 میلیون تن خواهد رسید و تقاضا 
برای گاز طبیعی به ۲36 میلیارد متر مکعب می رسد 

كه اینها همگی حاكی از نیازهایی اساسی در حوزه 
انرژی چین است. با این حال، نکته قابل توجه آن 
اس��ت كه برآوردهای آینده پژوهانه از حوزه انرژی 
نش��ان می دهد كه در دوران بعد از سال ۲۰۱۵ تا 
س��ال ۲۰۵۰ میزان تولید منابع نفت و گاز روندی 
نزولی داش��ته و این مي تواند در برابر نیاز روزافزون 
چین به چالشی عمده تبدیل شود كه این چالش 

در دو قالب خود را نشان خواهد داد.
اول اینکه چین در دسترس��ی به بازارهای خرید 
انرژی دچار مش��کل خواهد شد و دوم اینکه حتی 
در صورت دسترس��ی ناگزی��ر از انجام هزینه هایی 
باال خواهد بود كه این امر مي تواند هزینه تولید را 
افزایش داده و بعضا سوددهی تولیدات و كاالها را با 
تردیدهای جدی روبه رو كند. در حالیکه در غرب 
دهه اول قرن ۲۱، دیدگاه بدبینانه نسبت به حادثه 
۱۱ سپتامبر، جنگ عراق و ركود بزرگ وجود دارد، 
اما در بین مردم بس��یار خوش بین هستند كه قرن 
۲۱ قرن چین خواهد بود.  خالصه نتایج س��ه دهه 
توسعه اقتصادی چین به این صورت است: در سال 
۲۰۱۰ چین، س��ریع ترین كامپیوتر و باهوش ترین 
دانش��جویان را در جهان داشت و درست زمانی كه 
ایاالت متحده آمریکا پایگاه فضایی ش��اتل را كنار 
گذاش��ت، وارد دوران فض��ا ش��د. در واقع مي توان 
دید كه آرزوی رس��می چینی ها از آینده قدرتمند 
و موفق در س��ه حادثه مهم كه به صورت همزمان 
و هماهنگ با هم پیش رفته اند خود را نش��ان داده 
اس��ت: المپیک سال ۲۰۰8 بیجینگ، چین را یک 
ابرقدرتی نرم معرفی كرد. رژه نظامی روز ملی در سال 
۲۰۰9 به ذهن هر بیننده ای این موضوع را متبادر 
كرد كه چین یک قدرت س��خت است و نمایشگاه 
جهانی شانگهای در سال ۲۰۱۰ المپیکی از فرهنگ، 

اقتصاد و تکنولوژی بود.



آینده پژوهی دانمارک پیشینه ای طوالنی دارد. در دهه 
۱9۷۰، دانمارک با تجارب نسبتا ناموفق آینده نگری روبرو 
ش��د كه در اصل از كم توجهی به رخدادهای غیرمنتظره 
ناشی می شد. در این دوران همچنین نقش تحلیل تخصصی 
در تصمیم سازی و تصمیم گیری دانمارک كمتر از مذاكره و 
مشاوره بود و در بیشتر برنامه ریزی ها از رویکردهای روش 
شناختی تعامل گرا استفاده می شد. از این رو مي توان گفت 
كه به لحاظ تاریخی، دانمارک سنت ضعیفی از آینده نگاری 
و فرآیندهای منظم و پیش نگر مشابه در سیاستگذاری در 
سطح ملی داشته است. با این حال، این زمینه در دهه های 
اخیر با افزایش بودجه ملی پژوهش و توسعه و ایجاد یک 

شورای پژوهش راهبردی تغییر كرده است.
عالق��ه به آینده پژوهی در دهه های ۱96۰ و ۱9۷۰ و 
در خالل تغییرهای ش��دید ساختاری دانمارک و دیگر 
جوامع صنعتی ش��ده افزایش یاف��ت. در دهه ۱96۰ دو 
سازمان در آینده پژوهی و دارای ارتباط بسیار نزدیک در 
كشور دانمارک، »آكادمی پژوهش آینده ها« و »انجمن 
پژوهش آینده ها« فعال بودند. در س��ال ۱9۷۰، شورای 
پژوهش علوم اجتماعی دانمارک، كمیته ای را مکلف به 
بحث درباره آینده پژوهی كرد. سه سال بعد در گزارش این 
كمیته درباره جامعه و آینده، گفته شد كه تأسیس یک 
مؤسسه خاص دولتی در این حوزه ضرورت ندارد و بهترین 
رویکرد، هماهنگ سازی مؤسسات موجود )هم دولتی و هم 
مستقل( و مطالعات موجود )رشته ها و بخش های منفرد( 

است، اما این رویکرد پایدار نماند.
دانمارک پس از جنگ جهانی دوم، هرگز كشوری دارای 
شکاف های عمیق اجتماعی و چالش های فراگیر امنیت ملی 
با تنش های منطقه ای نبوده است. دولت این كشور نیز هیچ 
گاه به طور مستقیم به مداخله نظامی با امنیتی در كشورهای 
دیگ��ر نپرداخته اس��ت، مگر در قال��ب اقدام های ائتالفی 
 همچون اشغال عراق به رهبری آمریکا در دو دهه گذشته، 
از این رو آینده پژوهی در دانمارک بیشتر به تغییرهای نرم 
و ن��ه تغییرهای ناگهانی پرداخته و بیش از امور راهبردی 
معطوف به فناوری و توسعه اقتصادی اجتماعی بوده است. 
با این حال مؤسسات پژوهشی این كشور و آینده پژوهان آن، 
همراستا با همکاری های پژوهشی بین المللی، در مطالعات 
متنوعی مانند رخدادهای شگفتی س��از و سیس��تم های 
پرآش��وب نیز همکاری داشته اند. از این رو در هم تنیدگی 
نظام پژوهشی دانمارک با نظام های پژوهشی فراملی، زمینه 
را برای كسب تجربه و تخصص در به كارگیری روش های و 
ابزارهای گوناگون آینده پژوهی در موضوع هایی واگرا فراهم 
ساخته است. از این رو باید بین جهت گیری پژوهش ها و 

پژوهشگران دانمارک تفاوت قائل بود.
دو پژوه��ش راهبردی مطالعه ش��ده در این گزارش، 
یعنی راهبرد »جهانی سازی و پژوهش ۲۰۱۵«، نماینده 
خوب��ی برای تحلیل باف��ت آینده پژوه��ی راهبردی در 
دانمارک هس��تند. هیچ كدام از این پژوهش ها از سوی 
سازمان های متولی، به عنوان یک پژوهش آینده نگاری 

برخوردار از روش های آینده نگاری شناسایی نشده اند. با 
وجود این، فرآیند كاری شورای جهانی سازی دربردارنده 
روش های آینده نگاری خبره محور )پائل خبرگان، مقاالت 
و گزارش های تحلیلی خبرمحور(، روش های آینده نگاری 
شواهد محور، گزارش های دربردارنده شواهد و شاخص ها و 
روش های آینده نگاری تعامل محور )همایش ها، كارگاه های 
آینده اندیشی، مش��اركت ذي نفعان( بوده است. فرآیند 
»پژوهش ۲۰۱۵« شامل پویش افق، پنل خبرگان، پنل 
كاربران، نشست های هم اندیشی، همایش ها و كارگاه های 
آینده می ش��د. رویکردهای مش��ابه در اج��رای این دو 
پروژه، همچنین دو ویژگ��ی خاص جامعه دانمارک در 
پژوهش های آینده نگاری را یادآور می شود: پرهیز از »عدم 

قطعیت« ضعیف و شکاف »قدرت كوچک«. 
وضعیت دانمارک در شاخص »پرهیز از عدم قطعیت« 
ازچند وجهه در هر دو پژوهش دیده می ش��ود. هنگامی 
ك��ه در فرآیند »پژوه��ش ۲۰۱۵«، گروه خبرگان برای 
كاهش تعداد موضوع های پژوهشی كار می كردند، باید 
درب��اره اهمیت هر موضوع، با عدم قطعیت روبرو ش��ده 
باش��ند. افزون بر این، ایده های جدید و ناهمسویی كه 
دارای منافع متضاد بودن��د، در طول فرآیند پژوهش از 
س��وی كنشگران مختلف معرفی می شدند كه برخی از 

آنها در فهرست نهایی وارد شد.
از سوی دیگر ممکن است تدوین راهبرد جهانی سازی 
كاری به دور از عدم قطعیت دیده ش��ود. اما باید توجه 
داش��ت كه این كار به دلی��ل اثرگذاری ابتکارات راهبرد 
جهانی سازی در تعیین اولویت های سیاسی پژوهش های 
راهبردی و اختصاصی ۵۰ درصد بیشتر بودجه دولتی برای 

پژوهش، نیاز به درجه ای از خطرپذیری دارد.
هر دو پروژه از عناصر محور و شواهدگرا )مانند پویش افقی 
OECD در فرآیند »پژوهش ۲۰۱۵« یا خوراک پژوهشی 
متکی بر مستندات در فرآیند كاری شورای جهانی سازی( 
بهره مند بودند، اما مهم ترین عناصر روش شناختی آنها از 

جنس تعامل محور بوده است، همچون كار گاه ها، جلسات 
اس��تماع، پنل های كاربران و ش��کل های دیگر مشاركت 
ذي نفعان این رویکرد، نشان دهنده جامعه ای با شکاف ناچیز 
قدرت است كه به مشاوره های اینچنین روی می آورد. همان 
طور كه در پژوهش »قدرت و مردم ساالری« نتیجه گرفته 
ش��ده بود، بیش از پرداختن به تحلیل  مذاكرات سیاسی، 
اساس تصمیم گیری های كالن در دانمارک است. در بافت 
سیاسی دانمارک، تصمیم خوب تصمیمی است كه همه 
)یا حداقل ذینفعان اصلی( در آن به توافق رسیده باشند. 
این مشاركت ذي نفعان مي تواند همچنین بازتاب دهنده 
باورمندی به توزیع دانش باشد و اینکه تعامل با ذي نفعان، 
یادگیری را تقویت می كند. بنابراین، وجوهی از خالقیت 
به طور غیر مستقیم در این فرآیندها به چشم می خورد. 

مزایای استفاده از مذاكره در تنظیم امور كشور دانمارک 
واضح است. با توجه به كوچکی شکاف قدرت در دانمارک، 
ذي نفع��ان عمده جامعه انتظار دارند كه در فرآیند توس��عه 
راهبرده��ای مل��ی پژوهش س��هیم باش��ند. ای��ن فرآیند 
تصمیم سازی مشاركتی كه دربردارنده سمینارها و كارگاه ها 
می ش��ود، فرصتی آش��کار برای خالقیت و هم افزایی ایجاد 
می كنند كه این هم یا گردآوری ایده هایی از حوزه های متنوع 
پدید می آید. همچنین فرصت تقویت شبکه های متراكم در 
میان ذي نفعان عمده اجتماعی و بهبود مشروعیت و قابلیت 

اعتماد راهبردهای پژوهشی افزایش می یابد.
در جمع بندی مي توان گفت كه دانمارک در سال های 
اخیر رویکرد بارزی در اس��تقبال از عدم قطعیت داشته 
اس��ت، اما چنین پدیده ای مختص این كشور نیست و 
اصوال گسترش مفاهیم پایه آینده پژوهی، پژوهشگران را به 
استقبال از عدم قطعیت فرامی خواند. بنابراین تمایز بارزتر 
دانمارک را مي توان در رویکرد مشاركتی در آینده اندیشی 
و برنامه ریزی دانس��ت كه جمعیت نس��بتا اندک، ثبات 
سیاسی وهمبس��تگی ملی این كشور، در موفقیت این 

رویکرد نقش برجسته ای دارند. 
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س��وئد و جهان تغییرات ش��گرفی را به ویژه در رابطه با 
مسائلی مانند رش��د جمعیت، فناوری، جهانی شدن، رفاه، 
آزادی در انتخاب، ارتباطات و گرایش های مختلف نسبت به 
محیط زیست تجربه كرده اند. مطالعات آینده پژوهی در سوئد، 
درس��ت پس از پایان جنگ جهانی دوم ظاهر شد. بازیگران 
پرتعداد و متنوعی در مطالعات آینده پژوهی سوئد درگیر بوده 
و به صورت تعاملی با یکدیگر كار می كنند. یکی از مهم ترین 
بازیگران حیطه آینده پژوهی در سطح ملی - نهادهای نزدیک 
به مراكز قدرت و تصمیم گیری اس��ت.اتحادیه های تجاری، 
احزاب سیاسی، سازمان های حرفه ای، سمن ها و انجمن های 
دیگر نیز در مباحث سیاسی و بحث و تبادل نظر در سوئد به 
شدت درگیر می شوند. این مؤسسات یا به صورت همکاری با 
كمیسیون های تحقیق و تفحص دولتی و یا مستقال از طریق 
تش��کیل اتاق های فکر خود در كار پیش بینی و برنامه ریزی 

برای آینده هستند.
در نوامبر ۲۰۱۱ »كمیسیون آینده پژوهی سوئد« به دستور 
دفتر نخست وزیری تشکیل شد. وظیفه كمیسیون آینده پژوهی 
كه فعالیت آن مدت یک س��ال و نیم طول كش��ید، تعیین 
چالش هایی بود كه كش��ور س��وئد تا سال ۲۰۵۰ احتماال با 
آنها مواجه خواهد ش��د.دولت س��وئد از كمیسیون خواسته 
بود كه در 6 حوزه اصلی ذیل به شناس��ایی مشکالت آینده 
سوئد بپردازند كه عبارت بودند از چالش های جهانی شدن و 
توسعه فناورانه، چالش های توسعه پایدار، چالش های توسعه 
جمعیتی، چالش های مهاجرت و ادغام در بازار كار، چالش های 
دموكراسی و برابری جنسیتی و چالش های انسجام اجتماعی

با بررس��ی جایگاه كشور سوئد در رتبه بندی های معتبر 
بین المللی به ناگزیر باید اذعان كرد كه سوئد كشوری بسیار 
مناسب برای كار و زندگی كردن است. اما موفقیت در گذشته 
تضمینی برای موفق ماندن در آینده نیست. استمرار وضعیت 
مناسب كنونی در آینده سوئد مستلزم هوشیاری نسبت به 

چالش های پیش رو و آمادگی الزم برای مواجه با آنهاست.
جهانی شدن و توسعه فناورانه متضمن چالش هایی برای 
آینده سوئد است. نتایج و پیامدهای پیشرفت های فناورانه، 
غالبا سخت قابل پیش بینی هستند و معموال با خود سواالت 
اخالق��ی و عملی پیچیده ای را به همراه می آورند. همچنین 
تركیبی از فرآیند جهانی شدن و پیشرفت های فناورانه موجب 
وقوع تغییراتی در بازار كار و صالحیت ها و توانایی های افراد 

می شوند. چالش های اساسی پیش روی سوئد است.
توس��عه پایدار تنها از منظر توس��عه اكولوژیکی بررسی 
نمی شود و نمي توان این مقوله را از دیگر موضوعات در جامعه 
منتفی كرده و به صورت انتزاعی بررسی كرد. اگر بخواهیم به 
توسعه پایدار دست پاییم، باید جامعه و مسائل آن را به صورت 
یک كل درهم تنیده یعنی به عبارت دیگر یک اكوسیستم 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اكولوژیکی، و فرهنگی كه در 
آن اجزای مختلف با یکدیگر مرتبط بوده و روی یکدیگر تأثیر 

می گذارنده ببینیم و درک كنیم.
تع��دادی از اصلی ترین چالش های زیس��ت محیطی در 
آینده عبارتند از: جنگل زدایی، اكوسیستم اقیانوس ها، كمبود 

دسترسی به آب و منابع آبی، آینده تأمین مواد غذایی، افزایش 
بسامد وقوع فجایع طبیعی و خسارات ناشی از آب و هوای بد.
ب��ه موازات افزایش درک از محیط زیس��ت و ارتباط میان 
محیط زیست و رفاه انسان ها،  با چالش های جدیدی مواجه 
می شویم. سوئد برای رسیدن به اقتصاد سبز و رشد سریع تر 
تغییراتی را در نظام مالیاتی خویش ایجاد كرده و نظام مالیاتی 
س��بز را از طریق كاهش مالیات بر كار و و وضع مالیات بر 

آالینده هایی از قبیل دی اكسید كربن، تشویق كرده است. 
 در خصوص چالش های توسعه جمعیتی، سوئد طی یک 
قرن از كش��وری نس��بتا فقیر با جمعیتی به نسبت همگن 
و عمدتا روس��تایی، به كشوری ثروتمند با جمعیتی متنوع 
و ناهمگ��ن یا یکی از باالترین نرخ ه��ای امید به زندگی در 
جهان تبدیل شده است . این اتفاق عالوه بر اینکه موفقیتی 
بزرگ برای س��وئد محسوب می شود، همزمان چالش هایی 
را ب��رای آینده ب��ا خود به هم��راه دارد. چگونگی اثرگذاری 
توسعه جمعیتی بر توسعه اقتصادی، تامین مالی دولت رفاه 
 و عرضه مهارت ها در حوزه های عمومی و خصوصی برخی از 
اصلی ترین چالش هاست. اینکه عامل مهاجرت و چالش های 
مترتب بر آن تا چه میزان در توس��عه سوئد در آینده نقش 
ایفا می كند، بس��تگی زیادی به چگونگی ادغام مهاجران در 

جامعه سوئد دارد. 
اگر فرآیند ادغام به صورت صحیح انجام نگیرد، مشکالت و 
تنش های اقتصادی و اجتماعی در آینده سوئد اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. هر اندازه میزان ادغام اقتصادی و فرهنگی مهاجرین 
در جامعه سوئد بیشتر شود، امتیازهای مترتب پر آن هم برای 
مهاجران و هم برای س��وئد بیشتر خواهد شد. ترجمان این 
ادغام بهتر در بازار كار و جامعه سوئد برای مهاجران، داشتن 
حس آزادی و اس��تقالل بیش��تر و وضعیت مالی مناسب تر 
است. برای سوئد به عنوان كش��ور پذیرای مهاجران، ادغام 
بهتر به معنای كاهش هزینه های عمومی، افزایش درآمدها 
و كاس��تن از رنج و مش��قت افرادی است كه مجبورند جور 
بازنشس��تگانی را بکشند كه تا سال های سال باید از مواهب 

دریافت مستمری بازنشستگی و خدمات تأمین اجتماعی دیگر 
برخوردار شوند. ادغام بهتر در جامعه و بازار كار سوئد، همزمان 
حس طردشدگی، تبعیض و محرومیت را در جامعه كمتر كرده 
و از این طریق انسجام اجتماعی در كشور را تقویت می كند.

تضعیف احزاب سیاس��ی در س��وئد، تغیی��رات در محیط 
رسانه ای و پیچیده تر شدن روزافزون فرآیند تصمیم گیری های 
سیاسی در آن كشور هر كدام متضمن چالش هایی برای آینده 
دموكراسی در سوئد بودند. اما وجه اشتراک تمامی این فرآیندها 
تأثیرگذاری مستقیم آنها در تعمیق و گسترش شکاف مشاركت 
سیاس��ی به وی��ژه در زمینه میزان درص��د رای دهندگان در 
انتخابات ها بوده است. در حال حاضر درباره وضعیت دموكراسی 
در سوئد جای نگرانی نیست. براساس آماری كه از »پیمایش 
ارزش های جهانی استخراج شده است بیش از 98 درصد مردم 
س��وئد عقیده دارند كه دموكراسی شیوه »خیلی خوب« و یا 
نسبتا خوبی برای حکمرانی پر كشور است. اما این اطمینان 
خاطر نباید هوشیاری و حراست از نهاد دموكراسی در آینده 
را بکاهد. آینده دموكراسی در سوئد با چالش های متعدد در 
حوزه هایی نظیر برابری سیاس��ی، مشاركت سیاسی، درک 
سیاست و جامعه و درجه نمایندگی بودن روبه رو خواهد شد. 
برای كسب اطمینان از تداوم دموكراسی در نسل های جدید 

و آینده باید با این چالش ها مقابله كرد.
در رابطه با چالش انس��جام اجتماعی، س��وئد نیز همانند 
بسیاری از كشورهای دیگر طی دهه های گذشته در نتیجه 
عواملی نظیر جهانی شدن، فردگرایی و تنوع بیشتر دگرگون 
شده است. هم اكنون انسجام اجتماعی در سوئد قوی است. با 
این حال چالش های متعددی فراروی سوئد است. چالش هایی 
نظی��ر طرد اجتماعی، فقدان یا كاهش س��طح تماس میان 
گروه های مختلف و در برخی مواقع شکل گیري تفاوت های 
بی��ش از اندازه میان این گروه ها یک مش��کل بزرگ وجود 
گروه هایی است كه احساس می كنند از سوی جامعه به بازی 
گرفته نمی شوند، یا از ادامه وضعیت كنونی جامعه در معرض 

تهدید قرار می دهد. 

آینده پژوهشی در سوئد
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كاری  آینده ن��گاران  و  آینده پژوه��ان 
بس دش��وار در همراه كردن س��ایرین و 
تصمیم گیری جمعی برای دس��تیابی به 
آینده ترسیم ش��ده به ویژه در همراهی 
سیاس��تگذاران در پی��ش دارند. ش��اید 
پرسش اصلی كه بتوان درباره این مطالعه 
ط��رح كرد این اس��ت چ��ه درس هایی 
مي توان از بررس��ی فرآیند آینده پژوهی 
و آینده نگاری در كش��ور فنالند گرفت؟ 
آیا ه��ر جامع��ه ای آمادگ��ی پذیرش و 
اتخ��اذ كامل این رویک��رد را برای اداره 
جامع��ه اش دارد با تغییرات اجتماعی به 
محی��ط و پیش��ینه تاریخی آن جامعه و 
ارتباطات و كیفیت ذینفعان و چارچوبی 
ك��ه آنها در آن ش��کل گرفته و به وجود 
آمده اند بستگی دارد؟ باید توجه داشت 
كه هرچند تمام بازیگران تأثیرگذارند، اما 
هر كشوری دارای تاریخ متفاوت، محیط 
متفاوت، س��اختار متف��اوت و بازیگران 
مختلف است. این خود چالشی است كه 
باید پاس��خی كامال سازگار با این سؤال 

به آن ارائه داد.
توسعه مطالعات آینده پژوهی و نگرش 

آینده گرایی مؤسسات فنالندی و دولت 
ای��ن كش��ور مي تواند مثال ه��ای خوبی 
برای سایر كشورها باشد. دولت فنالند با 
مهم ترین مسائل مواجه می شود و توجه 
بیش از حدی به وظایف جدید، مس��ائل 
و سختی های جامعه می كند. برنامه هایی 
هدفمند ب��رای یافتن راه حل های جدید 
با هم��کاری بخش های مختل��ف انجام 
می ده��د. ویژگ��ی تفک��ر فنالن��د ما را 
به محی��ط موفقی هدای��ت می كند كه 
در آن آینده پژوه��ی ن��ه تنه��ا در علم، 
بلک��ه در حمای��ت از فرآیندهای ه��ای 
تصمیم گی��ری در پارلم��ان، پذیرفت��ه 
 می ش��ود. ای��ن ویژگی ه��ا عبارتن��د از:

سیاس��تگذاری بر مبنای چش��م انداز و 
سیس��تم آینده نگاری، تفکر آینده گران 
فعالیت و همکاری گسترده درون جامعه، 

راه حل محور و تفکر بلندمدت.
بررس��ی ها نش��ان داد ك��ه هرچن��د 
كش��ور فنالند فقط یک مركز تخصصی 
آینده پژوه��ی دارد، اما تع��داد زیادی از 
مؤسس��ات در این كشور درگیر موضوع 
آینده پژوهی هستند. نکته جالب توجه، 

شیوه اداره و آزادی عمل كاركنان فعال 
در تنها مؤسس��ه آینده پژوه��ی فنالند 
اس��ت كه س��ه اص��ل؛ توجه ب��ه عالیق 
پژوهش��گران در مس��أله یابی و انتخاب 
موضوع پژوهش، اعتقاد به شبکه سازی و 
استفاده از نیروهای بیرون سازمانی )ملی 
و بین الملل��ی( و آزادی عم��ل و انعطاف 
پذیری نس��بت به كاركنان با قید اتمام 
پروژه در زمان مقرر را مد نظر قرار داده 
اس��ت. عالوه بر این بررسی عملکرد این 
مركز نشان داد كه با مطالعه مداوم محیط 
پیرامون خود، در جستجوی فرصت های 
جدید بوده و یا سازگاری خود با تغییرات 
و نشان دادن واكنش سریع نسبت به آنها، 
برنامه های خود را انعطاف پذیر می سازد. 
همچنین ت��الش می كند از باقی ماندن 
در محیطی بدون تغییر كه از اندیشیدن 
در الگوهای مش��خص و باقی ماندن در 
ناحیه ای مطلوب ایجاد می ش��ود، پرهیز 
كند. راه خروج��ی از این وضعیت را در 
توس��عه مهارت ها، سازگاری یا تغییرات 
و صرف انرژی اضافی در جهت تالش��ی 
هدفمند برای هدایت تغییرات به سمت 

آینده پژوهی در فنالند 

اعتماد سیاستگذاران به پیش بینی ها
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یکی از اهداف، برگزیده است. مهارت های 
الزم برای انطباق و انعطاف پذیری نسبت 
ب��ه تغییرات را داش��تن دی��دی كلی از 
مأموریت، بهبود مستمر خود، یادگیری 
مادام العمر، س��طح باالتری از موفقیت 
شخصی و حرفه ای با درک ماهیت تغییر 

می داند.
 بدین منظور بر مس��ائل تازه تر و تفکر 
بلندمدت تمركز می كند و در عین حال 
درگی��ر موضوعات بهنگام نیز می ش��ود. 
ب��رای ح��ل مش��کالت نی��ز، روش های 
مش��اركتی را ترجیح داده و معتقد است 
كه نظرات بازیگ��ران و جامعه در یافتن 

راه حل های مناسب بسیار مهم است.
ش��ده  مط��رح  پرس��ش  ب��ه  ح��ال 
می پردازیم. آیا ویژگی ها و پیشنهادهای 
قابلی��ت  دیگ��ر  كش��ورهای  در   ف��وق 
به كارگیری دارد؟ پاسخ این است: آری، 
بدون ش��ک. ش��اید این ویژگی ها زمانی 
كه در ش��رایط و مفاهیمی متفاوت قرار 
گیرند، تغییر داده ش��وند، اما تركیبی از 
آنها مي تواند در ایجاد یک استراتژی بهتر 
كمک كند و اگ��ر مي توانند، چرا چنین 
اس��ت؟ زیرا آنها چراغ راهنمایی هستند 
كه ما را در مس��یر پ��رورش دیدگاه مان 
هدایت می كنند، این تعهدی انسانی برای 
ش��کل دادن آینده ای بهتر است.با توجه 

به وضعیت كنونی، توصیه می ش��ود كه 
كشور ما نیز آمادگی الزم برای دنیای در 
ح��ال تغییر و تفکر درباره جایگزین های 
آن را داش��ته باشد. عالوه بر این، توصیه 
می شود آموزش آینده پژوهی در دوره ها و 
تخصص ها تقویت شود. نقش تفکر آینده 
را در س��اختن استراتژی و تصمیم گیری 
در سطح سیاسی نیز سودمند خواهد بود. 
از س��وی دیگ��ر بررس��ی تع��دادی از 
پروژه های انجام ش��ده در كشور فنالند 
نش��ان داد با وجود قدمت این كشور در 
آینده پژوهی و آینده نگاری و پیشرو بودن 
آن در اتحادیه اروپا، هنوز كاس��تی هایی 
نیز در این كش��ور به چش��م می خورد. 
نبود برنامه بلندمدت و فرآیند یادگیری 
رسمی، نیاز به منابع بیشتر و مهارت های 
جدید برای استفاده از سیستم های جدید 
دیجیتال��ی برای گفتمان ی��ا ذي نفعان، 
نب��ود مهارت ها و منابع ب��رای راه اندازی 
و تس��هیل تعامل رس��انه های اجتماعی 
و در مواردی بدون اس��تفاده ماندن آن، 
چندپارگی جامعه مدنی و عدم مشاركت 
همه شهروندان در گفتمان ها، مشکل در 
یافتن نقطه برقراری توازن مناسب برای 
به دس��ت آوردن همه دیدگاه ها از جمله 

این موارد است. 
 همچنین مصاحبه های انجام ش��ده با 

تعدادی از مقامات و صاحبنظران فنالندی 
نشان داد كه هرچند از نتایج آینده نگاری 
در تدوین برنامه های بلندمدت استفاده 
می شود، اما به نظر می رسد سیاستمداران 
فنالندی اعتماد كاملی به آن نداش��ته و 
الزم است برای شناساندن آن تالش هایی 
انجام شود تا آینده نگاری جدی تر گرفته 
ش��ود. همچنین آنها معتقد بودند كه در 
این كش��ور تولیدكننده آینده نگاری به 
ان��دازه كافی وج��ود دارد، اما آنچه الزم 
است فرآیند یا مجموعه روش هایی است 
كه جم��ع آوری، توزیع ایجاد ش��بکه و 
مشاركت واقعی همه طرف های ذي نفع 
را افزای��ش دهد و اج��ازه دهد اطالعات 
متناقض پردازش ش��ود. آنه��ا با اعتقاد 
به لزوم شبکه س��ازی برای جلوگیری از 
كارشناسی محور شدن انجام آینده پژوهی 
و لزوم استفاده از نقطه نظرات همه اقشار 
جامع��ه ب��رای آینده نگ��ری عمومی، بر 
افزایش پیوند همکاری و انتقال دانش بین 
بخش های مختلف دولت و ایجاد ماتریس 
سازمانی برای آینده نگری راهبردی تاكید 
كرده اند. همچنین ایجاد سازمانی مستقل 
برای انجام آینده پژوهی و آینده نگری در 
دولت را مردود دانسته و بیشتر بر نقش 
هماهنگ س��ازی و نظارتی دولت تاكید 

داشته اند. 



اختالف های ایران و عربستان به عنوان دو قدرت مهم منطقه 
خاورمیانه، اكنون به حساس ترین برهه های خود رسیده است. 
اندیشکده ها و مراكز مهم تصمیم گیری در جهان، در نگاهی 
كه به خاورمیانه و به ویژه عربستان داشته اند، به ندرت اذعان 
كرده اند كه عربستان نیاز به اصالحات عمیق ساختاری در 
داخ��ل و خارج دارد. هر چند حاكمیت جدید این كش��ور، 
چنین اهدافی را دنب��ال می كند، اما تغییرات اخیر صورت 
گرفته، چندان مورد پس��ند این مراكز نبوده اس��ت. به طور 
مثال اندیشکده مطالعات عربستان در نیویورک تصریح می كند 
كه اقتصاد كنونی این كشور، به شدت وابسته و آسیب پذیر 
اس��ت. یارانه های هنگفت و سوبسیدهای فراوان كه تماما از 
محل ارزهای رانتی، تغذیه می شود، موجب شده تا اگر این 
كشور بخواهد در مسیر اصالحات ساختاری قرار گیرد، ناگزیر 
است، فشار سنگینی را به مردم خود تحمیل كند. در هر حال 
یکی دیگر از ویژگی های چالش حاكمیت عربستان، به جنگ 

سرد خود با ایران مربوط می شود. 
برخی بر این باورند، كه حاكمیت این كشور از ایران به عنوان 
سپر بالی خود استفاده می كند و بسیاری از وظایف بر زمین 
مانده و آزادی های مدنی را به گردن ایران می اندازد چراكه در 
داخل مدام از خطر ایران سخن می گوید. از سوی دیگر برخی 
نیز بر این باورند كه ایران، به طور جدی رقیب خطرناكی برای 
عربستان است. این گزارش حاصل پژوهش اندیشکده های 

متعدد در رابطه با عربستان و آینده این كشور است. 

 برنامه های بلندمدت عربستان
عربستان سعودی، یک برنامه بلندپروازانه دگردیسی ملی 
را با هدف متنوع س��ازی اقتصاد و گریز از وابستگی به نفت، 
گسترش بخش خصوصی، و تحول روش حکومت آغاز نموده 
است. البته در این مسیر با چالش های دشواری مواجه است. 
دولت سعودی از یک سال پیش اصالحات گسترده اقتصادی 
و بخش عمومی را با هدف تنوع بخشی به اقتصاد، منطقی 
كردن بخش عمومی، كاهش یارانه ها، تشویق بخش خصوصی، 
و نوسازی چارچوب های حقوقی و قانونی خود آغاز كرد. این 
كشور همچنین اقداماتی را در خصوص ترویج حس قوی تر 
هویت ملی سعودی بر مبنای جایگاه این كشور به عنوان مركز 
جهان اسالم، پایگاه ها و میراث تاریخی و دینی منحصر به فرد، 
و دیگر انگیزه های اجتماعی و فرهنگی چندگانه، شروع كرده 
است. همه اینها با چالش های عظیم منطقه ای، رقابت راهبردی 
با ایران و درگیری نظامی در یمن همراه بوده كه موجب فشار 

به منابع شده و فداكاری شهروندان سعودی را می طلبد.
در این فرآیند، عربس��تان س��عودی تنش های اجتماعی 
گریزناپذیری به وجود آورده كه مجبور اس��ت در سال های 
پیش رو آنها را هدایت كند. اگر این دولت نرمش��ی نداشته 
باشد نمي تواند واكنش داخلی، منطقه ای و جهانی مناسبی را 
در مقابل چشم انداز متغیر از خود بروز دهد. موفقیت، مستلزم 
همکاری اثربخش، مدیریت انتظارات و ایجاد قواعدی است كه 
به سیاستگذاران اجازه تغییر متناسب با محیط در حاِل تغییر 
را بدهد. توانمندس��ازی زنان و گنجاندن آنها در نیروی كار، 
برای موفقیت این پروژه اهمیت حیاتی دارد. فضایی را ایجاد 
كند تا كارگران بتوانند شکایات شغلی خود را مطرح كنند. 
اشتیاق و انتظارات از دولت دونالد ترامپ در واشنگتن باید به 

دقت مدیریت شود. گاری را بیش از حد بار نزند. 

 چشم انداز عربستان در 2020
»افزایش درآمدهای غیرنفت��ی دولت« از ۱63 میلیارد 
ریال به یک تریلیون ریال سعودی، ارتقای جایگاه عربستان 

در شاخص »كارآمدی دولت« از رتبه 8۰ به ۲۰ و ارتقای 
جایگاه عربستان در شاخص »پیمایش دولت الکترونیک« 
از جایگاه 36 كنونی و قرار گرفتن در میان ۵ كش��ور برتر 
از جمله اهداف تعریف ش��ده در چشم انداز این كشور برای 

سال ۲۰3۰ میالدی است.
محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود رئیس شورای 
امور اقتصادی و توسعه در ابتدای سند چشم انداز عربستان 
س��عودی برای سال ۲۰3۰ نوشته اس��ت: »افتخار دارم تا 
چشم انداز عربستان سعودی در آینده را خدمت شما ارائه 
كنم. این سند چشم انداز یک طرح بلندپروازانه و در عین 
حال قابل تحقق است كه بیانگر اهداف و انتظارات درازمدت 
ما بوده و بازتاب دهنده نقاط قوت و توانمندی های كش��ور 
ماس��ت.« سند چش��م انداز عربستان س��عودی برای سال 
۲۰3۰، در س��ه فصل به ش��رح : فصل اول با عنوان »یک 
جامعه پویا« دارای زیرعنوان های »جامعه پویا با ریشه های 
قوی«، »جامعه پویا دركنار زندگی پربار« و »جامعه پویا با 

شالوده های مستحکم« است.
فصل دوم تحت عنوان »اقتصادشکوفا« به زیرموضوعاتی 
هم چون »فرصت ه��ای با ارزش«، »س��رمایه گذاری برای 
بلندمدت«، »گشایش كسب و كار« و »اهرم بندی موقعیت 

منحصر به فرد« می پردازد.
فصل سوم نیز با عنوان »ملتی بلندهمت« به زیرتیترهای 
»ملتی بلندهمت تحت حکمرانی مؤثر« »ملتی بلندهمت، 
توانمند و مسئولیت پذیر«، »چگونه این چشم انداز را محقق 
كنیم؟«، »برنامه بازسازی و احیای دولت«، »برنامه فرامین 
راهبردی«، »برنامه توازن مالی«، »برنامه مدیریت پروژه«، 
»برنام��ه بازبینی قوانی��ن و مقررات«، »برنامه س��نجش 
عملک��رد«، »برنامه تحول راهبردی آرامکوی س��عودی«، 
»برنامه بازسازی صندوق سرمایه گذاری عمومی«، »برنامه 
سرمایه انسانی«، »برنامه تحوالت ملی«، »برنامه شراكت های 
راهبردی«، »برنامه خصوصی سازی«، »برنامه توانمندسازی 
مدیریت بخش دولتی« و »برنامه مشاركت های استراتژیک« 

تقسیم شده است.

 جنگ سرد ایران و عربستان 
در ژوئیه ۲۰۱6، »مركز اقدامات پیشگیرانه شورای روابط 
خارجی«، كارگاهی در مورد افزایش تنش  های بین ایران و 

عربستان سعودی برگزار كرد. كشمکش بین ایران و عربستان 
تاحدی )البته نه كامالً( ماهیت ژئوپولتیک دارد. بعد مذهبی 
آشکار آن به شعله ور شدن این تعارض كمک می كند. عوامل 
داخلی در هر كشور نیز به شدت مؤثر هستند.این كشمکش 
ریسک های محسوسی برای ایاالت متحده و بریتانیا دارد كه 
طی دهه آینده مي تواند افزایش یابد. این ریسک ها شامل 
اثرات س��رریزی )همچون مهاجرت یا تروریسم( به دلیل 
تشدید تنش ها و درگیری شدید در خاورمیانه ناشی از این 
كشمکش؛ تجدید فشار بر گسترش تسلیحات هسته ای و 
موشک های دوربرد و افزایش نوسانات بازارهای جهانی نفت 
می شود.ایاالت متحده و اروپا باید راه هایی برای كاهش، و در 
صورت امکان، حل كشمکش بین ایران و عربستان سعودی، 
بیابن��د. این امر باید در حوزه هایی صورت گیرد كه این دو 
كشور رویارویی مستقیم با یکدیگر دارند )همچون یمن و 
عراق( و معطوف به تالش های بلندمدت برای جلوگیری از 
درگیری های نظامی خطرناک بالقوه شود. این تالش ها شامل 
اقدامات اعتمادساز و تشویق به همکاری منطقه ای بر سر 
تجارت، توسعه اقتصادی و مسائل زیست محیطي می شود.

كشمکش روبه رشد بین ایران و عربستان سعودی )و با تعمیم 
آن، متح��دان و نیروهای نیابتی آنها در منطقه( احتماال تا 
مدت زیادی بر خاورمیانه حکمفرما خواهد بود و حتی تا چند 
دهه پیش  رو به طول خواهد انجامید. اگرچه این كشمکش 
عمدتا در خاورمیانه بروز پیدا كرده است )یعنی در سوریه، 
یمن، ع��راق و بحرین(، اما بی ثباتی و جنگ، امنیت را در 
سطح گسترده تری مورد تهدید قرار خواهد داد و اگر واقعا 
جنگی بین دو كشور رخ دهد، ممکن است اثرات نامطلوبی 

بر دنیای غرب بگذارد.

 سرچشمه ها و تحوالت کشمکش بین ایران و عربستان
هرچند درگیری بین عربس��تان سعودی و ایران منشاء 
تاریخ��ی و مذهب��ی دارد، اما در حال حاضر تبدیل به یک 
رقابت ژئوپولتیک شده است. سرچشمه های اصلِی شکاف 
بین این دو كشور ریشه در مسائل ملی، سیاسی، مذهبی، 
اقتصادی و نظامی آنها دارد.روابط بین عربس��تان سعودی 
و ایران همیش��ه نامس��اعد نبوده اس��ت. تا ده��ه ۱9۷۰، 
پادش��اهی های طرفدار غرب در عربستان سعودی و ایران 
به عنوان »س��تون های دوقلو « ب��رای نظم منطقه ای پس 
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از جانشینی ایاالت متحده در خلیج فارس به جای بریتانیا 
محس��وب می شدند. پس از انقالب اسالمی ایران، در سال 
۱9۷9 و بر س��ر كارآمدن یک حکومت ش��یعه با رهبری 
آیت اهلل روح اهلل خمین��ی، تحوالت منطقه ای، رنگ  و بوی 
مذهبی تری به  خود گرفت. اگرچه این رابطه در طول زمان 
بدتر ش��ده است، اما دوره هایی از همکاری نسبی در زمان 
ش��اه ایران )پیش از انقالب( و در دوره برخی از دولت های 

بعد از انقالب وجود داشته است.
در دهه ه��ای ۱98۰ و ۱99۰، تفک��رات ضدش��یعه در 
خاورمیانه بزرگ )از جمله رش��د مکاتِب بنیادگرای وهابی 
سعودی و صدور این ایدئولوژی به سایر نواحی این منطقه 
مثل آسیای جنوبی كه در آنها جوامع شیعه از قبل وجود 
نداشته است( انزوای ایران را افزایش داد. عربستان سعودی، 
به عنوان اصلی ترین رقیب سنی و مدعی نگهبانی از حرمین 
شریفین در مقابل اثرگذاری ایران و صدور انقالب اسالمی 

در سراسر منطقه ایستاد.
در س��ال های بعد از آن، دو تغییر اساسی منطقه ای اثر 
سلس��له واری بر روابط كلی بین ایران و عربس��تان داشته 
اس��ت: جنگ ایاالت متحده با تروریسم به دنبال حمالت 
۱۱ س��پتامبر و بیداری اسالمی در سال ۲۰۱۱. اتفاق اول 
موجب كنار رفتن عراق به  عنوان یک قدرت مهم در منطقه 
خاورمیانه شد و اتفاق دوم باعث ایجاد بی ثباتی در سوریه 
و مصر )دو كشور قدرتمند عربی( شد. حذف این دو قدرت 
مهم منطقه ، كش��مکش بین ایران و عربستان سعودی را 

تشدید كرده است.
ریاست عربستان سعودی نیز بعد از سال ۱9۷9 تغییر و 
تحول داشته است. تحت پادشاهی ملک سلمان )تاج گذاری 
در ژانویه س��ال ۲۰۱۵( عربستان س��عودی پیگیری های 
سیاس��ت خارجی خود را افزایش داده اس��ت و در تمامی 
بخش های داخلی خود اصالحاتی انجام داده است. از جمله 
این اصالحات مي توان به اصالح در طرح چشم انداز ۲۰3۰ 
توسط ولیعهد كنونی، محمد بن سلمان اشاره كرد. این طرح 
یک بسته اصالحات در سیاست های اقتصادی و اجتماعی 
اس��ت كه به كاهش وابستگی این پادشاهی به نفت كمک 
می كند. ملک سلمان، درگیری نیروی نظامی عربستان در 
جنگ های خارجی را افزایش داده است كه از مهم ترین آنها 
مي توان به تشکیل ائتالف نظامی در یمن به  منظور مقابله با 
شورشیان حوثی اشاره كرد كه در مارس ۲۰۱۵ شروع شد 
)عربستان سعودی مدعی است كه گروه های حوثی توسط 

ایران پشتیبانی می شوند(.
از ماه جوالی ۲۰۱۵ كه توافق هسته ای ایران امضا شد، 
چشم انداز كلی ایاالت متحده در مورد ایران نیز تغییر كرده 
است. برای برخی، برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( بین 
ایران و شش قدرت بزرگ غربی به  معنای نزدیکی بالقوه آنها 
به ایران است و یک اثر سلسله وار بر كل خاورمیانه داشته 
است. ایاالت متحده و اروپا تمایل دارند شاهد پیوستن ایران 
به جامعه بین المللی باش��ند، اما كشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس و سایر كشورهاِی منطقه همچنان از افزایش 
برتری ایران در سطح منطقه بیمناک هستند. این توافق نیز 
تنش بین ایران و عربستان سعودی به عنوان رقبای سنی و 

شیعه در خاورمیانه بزرگ را افزایش داده است.

 مسائل فعلی و نوظهور در مورد کشمکش بین 
ایران و عربستان

كشمکش فعلی بین ایران و عربستان سعودی در پنج سال 
آینده تشدید خواهد شد. موضوع اصلی این درگیری مربوط 
به حمایت ایران از گروه های نیابتی در جنگ های خاورمیانه 
)عمدتا در عراق و سوریه و ظاهراً یمن و بحرین( می شود. 
ایران در سوریه، یمن و بحرین به صورت غیرمستقیم در حال 

جنگ با عربستان سعودی است. اگرچه حمایت عربستان 
سعودی از گروه های نیابتی به  اندازه حمایت ایران نیست؛ اما 
به  هر حال تنش های بین این دو كشور را تشدید می كند.در 
حالیکه عربستان سعودی پایگاه قدرتمندی در عراق ندارد 
)صرفا پس از ۲۵ سال روابط خود با این كشور را در ژانویه 
۲۰۱6 بازگرداند(؛ گاهی اوقات در امور داخلی عراق دخالت 
كرده و نسبت به حمایت ایران از نیروهای نظامی شیعه كه 
فعاالنه با گروه خودخوانده دولت اسالمی می جنگند، اعتراض 
كرده اس��ت.در سوریه، ایران و عربستان سعودی فعاالنه از 
گروه ه��ای نیابتی خود كه در ح��ال پیکار مقابل یکدیگر 
هستند، حمایت می كنند. این مسأله شامل حمایت ایران 
از حزب اهلل لبنان و حمایت عربستان سعودی از تعدادی از 
نیروهای جهادی سلفی كه به  صورت رسمی یا غیررسمی 
با جبهه فتح شام )جبهه النصره سابق( و گروه القاعده متحد 
است، می شود. ایران اعضایی از سپاه پاسداران اسالمی را به 
سوریه می فرستد، در حالیکه عربستان سعودی تسلیحات 

و مهمات برای گروه های شورشی در آنجا ارسال می كند.
با توجه به شاخص های داخلی در مورد افزایش ناآرامی ها، 
به نظر می رسد عربستان سعودی موضع خود نسبت به اقلیت 
شیعه در این كشور را سخت كرده است. در ژانویه ۲۰۱6 
عربستان سعودی رهبر برجسته شیعی، شیخ نمر النمر را 
به همراه 46 نفر دیگر اعدام كرد كه منجر به خشم ایران و 
اتمام روابط دیپلماتیک بین این دو كشور شد. ظاهرا پادشاه 
جدید عربستان نیز برای سركوب ناآرامی های عمومی در 
كشور مهیا است. در طرح چشم انداز ۲۰3۰ كه اخیرا معرفی 
شد، سیاست هایی تصریح شده است كه به دنبال مقابله با 
این گونه تظاهرات از طریق ایجاد شغل های بیشتر و توسعه 
صنایع بخش خصوصی است. با این وجود در رابطه با امور 
خارجه، ملک س��لمان كش��ور خود را به سوی یک جنگ 
تمام عیار در یمن هدایت می كند.عربس��تان س��عودی از 
نفت به عنوان یک س��الح اس��تفاده می كند. این كشور با 
عدم كاهش تولید خود كاری می كند كه ایران نتواند نفت 
خود را در قیمت های باالتری بفروشد. عربستان سعودی از 
نفت به عنوان یک سالح استفاده می كند. این كشور با عدم 
كاهش تولید خود كاری می كند كه ایران نتواند نفت خود 

را در قیمت های باالتری بفروشد. 

 اقدامات بالقوه برای ایاالت متحده و اروپا
جنگ س��رد بین ایران و عربستان در سال هاِی پیِش  رو 
تشدید خواهد شد، چون جنگ ها و درگیری های خاورمیانه 
همچنان ادامه دارند. نفع مشترک ایاالت متحده و اروپا در 
این است كه مانع تبدیل شدن این جنگ سرد به منازعه 
گرم ش��وند. زیرا این امر مي تواند به نظم منطقه ای آسیب 
بزن��د و اث��رات منفی بادوامی بر امنیت بین الملل داش��ته 
باشد.اقدامات پیشگیرانه ای كه خطرهای جدید و احتمالِی 
رقابت بین این دو كش��ور را حداقل كند و در كل ثبات را 
در منطقه خلیج فارس حاكم نماید شامل اقدامات مربوط به 
فروش تسلیحات؛ مساعدت و ضمانت های امنیتی؛ كنترل 
تسلیحات، كمک اقتصادی و نهادسازی منطقه ای می شود. 

 نسل جدید حاکمان عربستان
صف آرایی ش��اهزادگان رقی��ب در حوزه های اجتماعی 
مي تواند بستری برای مشاركت بیشتر مردم در پادشاهی ها 
فراهم كن��د. اما این مس��أله مي تواند تقس��یم بندی های 
اجتماعی را نیز تشدید كند: فرقه گرایی در بحرین و كویت، 
تقس��یم بندی ش��هری و قبیله ای در كویت، و دو دستگی 
اسالم گرا-لیبرال در عربستان سعودی. صف بندی ها بر سر 
س��لطنت در سراسر خلیج فارس، همچنین مي تواند باعث 
تقویت روابط میان دولت ها شود، مانند روابط تنگاتنگ میان 

عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و عربستان سعودی 
و بحرین، اما ممکن اس��ت این مسأله نتیجه عکس نیز در 
پی داشته باشد، یعنی شرایطی كه كشوری احساس كند 
كه متحدانش در یک نبرد جناحی جانب یکی از طرفین را 
گرفته است. روابط عربستان و قطر در گذشته از این مسأله 
آسیب دیده است و روابط امارات و عربستان ممکن است 
به واسطه ولیعهد یعنی محمد بن نایف آل سعود آسیب ببیند.

برای خانواده حاكم در بیرون از دربار نیز خطراتی وجود دارد، 
به عنوان نمونه خطراتی كه در محیط اطالعاتی به واسطه درز 
اخبار، عمدی یا سهوی، نهفته است، كه به سرعت همه جا 
پخش می ش��ود و تبعات بسیاری به دنبال دارد. عربستان 
سعودی و كویت شاهد آن هستند كه مخالفان سلطنت از 
طریق رس��انه های اجتماعی و سنتی، اتهامات علیه رقبای 
خود را علنی می كنند. شاهزادگانی كه از چرخه قدرت حذف 
می ش��وند -رویدادی شایع در میان خانواده های سلطنتی 
كه بس��یار پرشمار شده است- ممکن است وسوسه شوند 
كه از تبلیغات برای یافتن موقعیتی بهتر در خانواده حاكم 
استفاده كنند. همه این اقدامات، خط  سیر واحد و معمول 
رس��یدن به س��لطنت را به چالش می كشد و اگر از حدی 
فراتر برود احترام و اطاعت عامه از خانواده حاكم را تضعیف 
خواهد كرد.تاكنون، رقابت بر س��ر تاج و تخت به منازعات 
خش��ونت آمیز برای قدرت یا اختالف��ات دائمی خطرناک 
منجر نش��ده است، كه نشان می دهد مدل سنتی »نان به 
نرخ روز خوردن« و تبعیت از برنده همچنان ادامه دارد. با 
وجود این، كش��مکش برای رهبری نسل بعدی، حتی اگر 
در نهایت به خوبی حل و فصل شود، مي تواند به طور موقت 
موجب بی ثباتی شود. عدم كارایی پارلمان كویت، راهبردهای 
شکس��ت  خورده بحرین در مقابل مخالفان شیعه، مداخله 
جسورانه عربستان سعودی در یمن و تالش های جاه طلبانه 
برای اصالحات اقتصادی، ریشه در رقابت های تفرقه برانگیز 
دارند. به طرز روزافزونی، هم ش��هروندان خلیج فارس و هم 
متحدان كشورهای خلیج فارس، ممکن است نیاز به تعدیل 
و تنظیم انتظارات و محاسبات خود داشته باشند، چرا كه 
استراتژی های رقابتی و گاهی ایدئولوژی ها مفهوم رهبری 

واحد را تضعیف می كنند.

 چالش های عربستان
پادشاهی عربستان سعودی با مجموعه ای از مشکالت و 
چالش  ها مواجه است. كاهش پایدار قیمت نفت كه اقتصاد 
و قرارداد اجتماعی س��عودی  ها با مردم عربستان را تهدید 
می  كند. افزایش آشوب منطقه  ای و سیاست های منطقه ای 
ایران.تغییر نس��لی در خاندان سلطنتی حاكم كه مملو از 
رقابت قدرت بین ش��اهزادگان مختلف اس��ت. مشکالت 
داخلی عربستان سعودی عمیق تر از مشکالت خارجی آن 
هستند. عربستان سعودی مشکالت اقتصادی عمیقی دارد و 
باالخص در ایجاد شغل برای جوانان سعودی كه ذهنیت هایی 
نامناسب برای توسعه بخش خصوصی و نیروی كار یقه آبی 
دارند این مشکالت بسیار شدید است. فرهنگ روابط میان 
دولت و شهروندان در عربستان سعودی مانعی جدی پیش 
روی اصالحات در این كش��ور است و حاكمان سعودی از 
ماجراجویی های خارجی، تعارض با ایران و باال بردن سطح 
تنش در منطق��ه برای توجیه خود و ضرورت رویکردهای 
امنیتی استفاده می كنند. گزارش حاوی این نتیجه گیری 
تلویحی نیز هست كه كاهش سطح تنش در منطقه، امکان 
فرافکنی را از حکومت عربستان سلب كرده و آن را بیشتر 
رودرروی مسائل داخلی قرار خواهد داد. تنش های خارجی 
هم چنین موجب انسجام در ساختار خاندان سلطنتی نیز 
خواهد بود كه در یکی از پرتنش ترین دوران های عمر خانواده 
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نتیجه نهایی آینده نگاری در مالزی تدوین س��ند 
چشم انداز ۲۰۲۰ مالزی است. هدف نهایی این چشم 
انداز آن اس��ت كه تا س��ال ۲۰۲۰، مالزی كشوری 
كامال توس��عه یافته باشد. این توس��عه براساس یک 
الگ��وی داخلی و بدون مالک قرار دادن یک كش��ور 
توسعه یافته و تالش برای دستیابی به آن و همچنین 
در همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، معنوی، 
روانی و فرهنگی انجام خواهد شد. همچنین این كشور 
قصد دارد از نظر وحدت ملی، انسجام اجتماعی، ثبات 
سیاس��ی، نظام حکومتی، كیفیت زندگی ارزش های 
اجتماعی و معنوی، اعتماد به نفس و ترور ملی كامال 
توسعه یافته باشد. مالزی قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ به 
كش��وری تبدیل شود متحد و یکپارچه، با جامعه ای 
دموكراتیک، آزاد، مس��ئول و یا مدارا جامعه ای كه از 
نظر اقتصادی مترقی و مرفه اس��ت، بر پایه عدالت و 
برابری بنا ش��ده، خود سامان اس��ت و دارای قدرت 

رقابت، انعطاف، پویایی و استحکام باشد.
مطایق آینده نگری سند چشم انداز ۲۰۲۰، مالزی 
برای دس��تیابی به توسعه پایدار باید بر چند مسأله 
استراتژیک و محوری كه از بدو استقالل با آن روبرو 
بوده است، غلبه كند. نخست ایجاد یک مالزی متحد، 
ملتی كه احس��اس كند سرنوشتی مشترک دارد و 
صل��ح و آرامش بر آن حاكم اس��ت، از نظر ارضی و 
قومی یکپارچه و منسجم است و یک زندگی همگن 

و مبتنی بر مشاركت دارد.
دوم نیز ایجاد جامعه توس��عه یافته كه احس��اس 
آزادی و امنی��ت در آن م��وج زند، به خود اعتماد و 
ایمان داشته باشد و به حق از دستاوردهای خود و 
از آنچه كه هست احساس غرور كند. سوم ایجاد و 
تقویت یک جامعه دموكراتیک تکامل یافته، چهارم 
برپای��ی جامعه ای كامال معنوی و اخالقی به كمک 
شهروندانی برخوردار از واالترین ارزش های اخالقی، 
معنوی و مذهبی كه بنای جامعه ای آزاد، تکامل یافته 
و انعطاف پذیر كه در آن مالزیایی ها از هر نژاد و قومی 

كه باش��ند، ضمن آزاد بودن در باورهای مذهبی و 
فرهنگی و انجام مراس��م و آیین های خود، احساس 

كنند كه به یک كشور واحد تعلق دارند. 
 پنجم ایجاد یک جامعه علمی و مترقی، جامعه ای 
آینده نگر و مبتکر، جامعه ای كه تنها مصرف كننده 
فناوری نیست، بلکه فعاالنه در پیشرفت های علمی و 
فناوری آینده مشاركت می كند. كه در آن رفاه مردم 
حول محور دولت یا یک فرد خاصی نمی چرخد، بلکه 
در درون یک نظام خانوادگی مستحکم و پرتوان جای 
دارد و شکل می گیرد. ششم ایجاد جامعه ای كه در 
آن برقراری عدالت اقتصادی تضمین ش��ده باشد، 
یعنی جامعه ای كه در آن توزیع ثروت ملی عادالنه 
و منصفانه اس��ت و همه در پیشرفت های اقتصادی 

مشاركت كامل دارند.
هفتم ایجاد یک جامعه مرفه و پر رونق با اقتصادی 
پویا، مستحکم دارای قدرت رقابت و بازسازی است. 
مطابق این س��ند پنج هدف اصل��ی آینده نگری و 

برنامه ریزی شده است.

 عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی و اجتماعی، ایجاد جامعه ای مرفه؛ 
مبارزه با فساد و بهبود نظام مدیریتی آزادسازی نظام 
تجاری و سرمایه گذاری خارجی و برقراری سیاست 
یکپارچه سازی فرهنگی از جمله اهداف سند توسعه 
مالزی است. عدالت اقتصادی و اجتماعی مطابق این 
هدف، مالزی خود را بر دو مس��أله توسعه اقتصادی 
و عدال��ت اجتماعی- اقتص��ادی متمركز می كند. 
برای دس��تیابی به عدالت اقتصادی و اجتماعی دو 
هدف ریشه كنی فقر مطلق و قطع رابطه بین نژاد و 
وضعیت اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. هدف 
از بخش اول یعنی ریش��ه كنی فقر مطلق آن است 
كه صرف نظر از نژاد و موقعیت جغرافیایی، س��طح 
زندگی مالزیایی ها باید به باالی خط فقر برسد. همه 
نیازهای اولیه ملت از جمله خوراک و پوشاک كافی و 

دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی پاید تأمین 
ش��ود و مالزی توسعه یافته باید یک طبقه متوسط 

قدرتمند داشته باشد. 
ه��دف از بخش دوم یعنی قط��ع رابطه بین نژاد 
و وضعی��ت اقتصادی آن اس��ت كه بای��د در همه  
بخش های اصلی و مهم اش��تغال، تركیب مناسبی 
از گروه های قومی تش��کیل دهن��ده در حرفه های 
مختلف و ایجاد تعادل در این زمینه تضمین شود. 
ك��م كردن تفاوت بین درآمده��ای قومی از طریق 
ایجاد فرصت های مناسب با استفاده از پیش بینی های 
قانونی، ارائه خدم��ات اجتماعی و ایجاد زیربناهای 
مش��ابه، توسعه فرهنگ اقتصادی مناسب و توسعه 
كامل منابع انسانی ضرورت داشته و مطلوب است.

 رفاه در مالزی
ایجاد جامعه ای مرفه در س��ند چشم انداز ۲۰۲۰ 
مال��زی، برای ایجاد جامعه ای مرفه باید دو مس��أله 
پیگی��ری ش��ود. در دوره ۱99۰-۲۰۲۰ محصول 
ناخالص ملی 8 برابر شود. برای تحقق این هدف الزم 
اس��ت: هر ده سال یک بار محصول ناخالص داخلی 
دو برابر ش��ود، GDP باید سالیانه به طور متوسط 
۷ درصد رش��د داشته باشد، مطابق این سند عالوه 
بر رشد باید به ایجاد ثبات، پایین نگه داشتن تورم، 
تضمین پایداری و توس��عه كیفیت زندگی و سطح 

زندگی توجه شود.
 مالزی در ۲۰ س��ال گذش��ته دارای رش��د 9/ 6 
درص��د بوده كه تنها باید یک درصد به رش��د خود 
اضافه كنند. با این ش��رایط، با فرض وجود سالیانه 
۵.۲ درصد رشد جمعیت، تا سال ۲۰۲۰ مردم مالزی 
چهار ب��ار ثروتمندتر از س��ال ۱99۰ خواهند بود. 
همچنین ایجاد یک اقتصاد رقابتی كه در بلندمدت 
پایدار بوده و از پویایی، استحکام و قدرت بازسازی 
برخوردار باش��د. برای نیل به این هدف، اقتصادی 
متنوع و متوازن، یا یک بخش صنعتی تکامل یافته 
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و دارای زیربنای گسترده، بخش كشاورزی مدرن و 
تکامل یافت��ه و بخش خدماتی كارآمد و مولد قوام 
یافته به اقتصادی چابک و متکی به خود و با سرعت 
قابل تطبیق با الگوهای متغیر عرضه، تقاضا و رقابت 
و همچنین اقتصادی با فناوری كارآمد و حركت در 

مسیر سطوح باالتر فناوری باید دست یابد. 
از س��وی دیگر اقتصادی با نیروی محركه قدرت 
ذهنی، مهارت، پش��تکار و گنجینه ای از اطالعات و 
شناخت راه های استفاده از آن و همچنین اقتصادی 
با بهره وری باال و رو به افزایش در زمینه همه عوامل 
تولی��د و اقتصادی كار آفری��ن، برون گرا، خوداتکا و 
نوآور با پدید آید. در این س��ند پشتوانه تحقق این 
اهداف، آمی��زه ای از اخالق و وجدان كاری نمونه و 
كمال طلبی و همچنی��ن نرخ تورم و هزینه زندگی 
پایین معرفی ش��ده كه بیشتر اقتصادی تابع نظم و 
فشار نیروهای بازار با پیوندهای قوی و منسجم در 

كل نظام را تداعی می كند. 

 مبارزه با فساد
مبارزه با فس��اد و بهبود نظام مدیریتی در س��ند 
چشم انداز ۲۰۲۰ پیش بینی شده كه برای دستیابی 
ب��ه هدف حذف فس��اد و بهبود نظ��ام مدیریتی در 
كش��ور، راهبردها و اقدامات اساسی مختلفی انجام 
شده اس��ت: تأس��یس از آژانس ضدفساد، تشکیل 
كمیت��ه یکپارچگی مدیری��ت اداری دولت مالزی، 
تبیی��ن مفهوم فس��اد در قوانین )قانون ضدفس��اد 
 ۱99۷(، تأسیس دفتر شکایات مردمی، ایجاد مركز 
برنامه ریزی مدیریت و مدرنیزاس��یون اداری مالزی، 
بهره ب��رداری مؤث��ر از فن��اوری اطالع��ات )خدمات 
اجتماعی الکترونیکی( در دستور كار قرار گرفته است. 
 تأس��یس آژانس ضدفس��اد آژانس، ه��م اكنون 
طبق قانون قصدفساد ۱99۷ و در تابعیت مستقیم 
دفتر نخس��ت وزیر مالزی، مبارزه مس��تمر با فساد 
 اداری را انجام می دهند. وظایف اصلی این سازمان 
عبارتند از: بررس��ی موارد فساد اعالم شده، آموزش 

عمومی در زمینه مبارزه با فس��اد، بررسی عملکرد 
س��ازمان های خدمات دولتی، پاس��خ به اس��تعالم 
سازمان ها در رابطه با سابقه فساد كاركنان، تشکیل 
كمیته یکپارچگی مدیریت اداری دولت مالزی آژانس 
ضدفس��اد، راهبردی را با عنوان دورنما و مأموریت 
آژانس ضد فساد برای تحقق طرح ۲۰۲۰ به دولت 
ارائ��ه كرد كه ه��دف آن حل ضعف های مدیریت و 
خدمات عمومی هماهنگ و برخورد با سوء استفاده 

از موقعیت های سازمانی بود. 
با این حال تش��کیل آژانس ضدفساد تنها راهکار 
مقابله با فس��اد نبود بلکه بررسی و اصالح قوانین و 
مقررات )برای غلبه بر ضعف های مدیریتی و بهبود 
كنترل موارد فساد، استفاده از موقعیت و سوم رفتار 
كارمندان به ویژه در مدیریت امور مالی(، بررسی و 
اصالح سیستم ها و رویه های كاری )برای شناسایی 
و بررسی وظایف عمده سازمانی و ارزیابی سیستم ها، 
رویه ها و كنترل های س��ازمانی موجود( و پیشنهاد 
تغیی��ر و اصالح آنها به مس��ئوالن ذی ربط با هدف 
افزایش كارآیی، سودمندی، شفافیت و پاسخگویی در 
خدمات و پیشگیری از فساد، سوءاستفاده از موقعیت 
و سوم رفتار كارمندان در دستور كار قرار گرفته است. 
تعیین ارزش های متعال��ی و اصول رفتاری برای 
افزای��ش همبس��تگی بین كاركنان هر س��ازمان و 
كس��ب احترام بیشتر، بر اس��اس ارزش های تعیین 
ش��ده اخالقی مطل��وب محیط و آم��وزش آنها به 
كارمندان، تشویق كاركنان برای تعیین ضوابط تحت 
و تش��ویق افراد با بهره وری باال و آنهایی كه با تکیه 
بر اعتقادات دینی و یا انجام فعالیت های داوطلبانه، 
ارزش های مطلوبی را به نمایش می گذارند و افرادی 
كه س��وءمدیریت و اعمال خالق را در سازمان خود 

به آژانس ضدفساد گزارش می دهند.

  تعریف نقش مدیران
برای اطمینان از ایفای نقش رؤسای سازمان ها در 
ترویج عملی فرهنگ كاری مؤثر، انضباط و فرهنگ 
همبستگی سازمانی برای رسیدن به اهداف مورد نظر 
در این راستا رؤسای سازمان ها و كمیته ها دست كم 
باید هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه داده و عالوه 

بر بررس��ی وضعیت پیش��رفت كارهای حوزه خود، 
نتیجه را به صورت گزارش پیش��رفت كار به كمیته 
 باالتر ارائه كنند.  اج��رای كنترل های داخلی برای 
ساز و كار موثر برای كنترل های داخلی هر سازمان 
ش��امل تشویق كاركنان را به رفع اشکال سازمان و 
نظارت مستمر مي توان از جمله سیاست های افزایش 

كارایی سازمانی عنوان كرد. 
این تغییرات و اصالحات در قوانین ضد فس��اد را 
مي توان نشانه جدی بودن حکومت مالزی در مبارزه 
قانونی با فساد و نیاز به رفع نقص و شفافیت بیشتر 
قوانین دانست. قانون سند فساد ۱99۷ قانون جامعی 
است كه از تلفیق قوانین قبلی و با عنایت و تحلیل 
تجارب عملی كشور مالزی در مبارزه با فساد اداری 
به دس��ت آمده و جایگزین همه آنها ش��ده اس��ت. 
تأسیس دفتر ش��کایات مردمی این دفتر با تهیه و 
ارائه گزارش های تحلیلی از تعداد و تنوع ش��کایات 
رسیده از س��ازمان های دولتی و خدمات عمومی و 
چگونگ��ی اقدامات انجام یافته و برخوردهای آنها با 
شکایات مردم، بازخوردهای الزم را در اختیار كمیته 
ش��کایات مردمی دولت قرار می دهد. اعضای دولت 
و نخست وزیر مي توانند با استفاده از این اطالعات، 
نسبت به انجام اصالحات مورد نیاز در سازمان های 
تابعه دولت، تصمیم گی��ری كنند. گزارش های این 
دفتر منتش��ر ش��ده و از طریق مطبوعات به اطالع 
عموم می رسد و مسئوالن سازمان ها نیز نمي توانند 

نسبت به شکایات بی تفاوت باشند .

 ایج�اد مرک�ز برنامه ری�زی مدیری�ت و 
مدرنیزاسیون اداری

مختصری از اقدامات و فعالیت های اساس��ی این 
مركز در جهت هدایت سازمان های دولتی و خدمات 
عمومی كش��ور به سوی اهداف مندرج در دورنمای 
 ۲۰۲۰ ب��ه گونه ای اس��ت كه موجب پیاده س��ازی

سیس��تم مدیری��ت كیفیت ای��زو 9۰۰۰ در بخش 
خدمات دولتی اس��ت. در این ارتباط نخس��ت وزیر 
مالزی گفته است همان طوری كه محصوالت تولیدی 
با كیفیت از پیش تعیین ش��دهای تولید و به بازار 
عرضه می شوند، خدمات دولت به مؤسسات تولیدی 



و م��ردم هم باید در م��دت زمان و كیفیت معلوم و 
مش��خصی ارائه شوند. به عالوه، بهبود سیستم های 
خدماتی هم مستلزم مستند بودن سیستم و امکان 

بازنگری و اصالح مستمر است.

 اصالح ساختارهای اداری 
دولت مالزی در این راس��تا ارائه خدمات با هدف 
رضایت مشتریان را در اولویت كار خود قرارداده است 
چراكه معتقد است مقررات اصل نیست و به همین 
 سبب همه سازمان های دولتی باید خدمات خود را 
به گون��ه ای عرض��ه كنند ك��ه به رضای��ت خدمت 
گیرندگان منجر ش��ود. اس��تفاده از سیس��تم های 
مدیریت كیفیت، اعالم انواع روش های ارائه خدمات 
ب��رای اطالع عم��وم، اصالح مق��ررات در چارچوب 
قوانی��ن و انجام اقداماتی برای كاهش معطلی مردم 
در دریافت خدمات گیشه ای از تمهیداتی است كه 

در این راستا اندیشیده و به كار گرفته شده است.
بهبود سیستم ها و رویه های كاری نیز از جمله این 
اقدامات است.  اگرچه مجموعه فعالیت های قبلی هم 
در راستای بهبود سیستم ها صورت می گیرد، اما تحت 
این سرفصل دو مقصود مهم دنبال می شود كه عبارتند 
از: ساده سازی فرآیندهای كاری، بهبود مدیریت سوابق 

اطالعاتی كارها و بهبود مدیریت اطالعاتی.
 تقوی��ت و هماهنگی دول��ت و بخش خصوصی 
هم از س��ال ۱983 زمانی كه دولت مالزی كوشید 
بسیاری از وظایف سنتی خود را به بخش خصوصی 
واگ��ذار كن��د، از جمله این اهداف تلقی می ش��ود.  
مواردی مشخص از این اصالحات برای سهولت امور 
بخش خصوصی وجود دارد كه از جمله آنها، حذف 
گواهینامه ها، مجوزها، قوانین و مقررات نامتناسب با 
نیازهای موجود، بهبود سیستم ها و رویه های كاری، 

 معرفی فرم های كاربردی، ایجاد مراكز تک ایستگاهی 
سرمایه گذاري و صدور گواهینامه، بهبود كیفیت خدمات 

گیشه ای در موسسات دولتی از جمله آنهاست. 
با این حال تحقق این هدف از بهبود ساختارهای 
سازمانی و مدیریت نیروی انسانی آغاز می شود كه 
ش��امل الزاماتی از قبیل؛ تنظیم اندازه سازمان های 
خدمات عموی طبق خط مشی و معیارهای تعیین 
ش��ده)محدود ش��دن گسترش س��ازمانی تا سقف 
درصدی مش��خص( و پذیرش ارتقای پس��ت فقط 
ب��ر پایه توجیه اقتصادی و درآمدی روش��ن جز در 
س��ازمان های امنیتی و آموزشی و بهداشتی، توجه 
به مدیریت نیروی انس��انی از دیدگاه جذب، توسعه 
شغلی، آموزش های رس��می و غیررسمی، آموزش 
مه��ارت در فن��اوری اطالع��ات و خدمات رس��انی 
الکترونیکی؛ تدوین اصول رفتار كاری پرس��نل هر 
سازمان و افزایش میزان پاسخگویی بخش عمومی 
اس��ت. م��ورد آخر از این جهت حائ��ز اهمیت بوده 
كه ش��فافیت كاركردها و عملکردهای سازمان های 
دولتی و افزایش قدرت پاس��خگویی درست آنها از 
اهداف اساس��ی فعالیت های ضد فس��اد است كه با 
روش های افزایش میزان یکپارچگی مدیریت دولت، 
روشن كردن فرآیندهای مدیریت مالی و بهبود نظام 

ارزیابی بهره وری قوی تر می شود. 

 ط�رح جامع به س�وی خدمات اجتماعی 
الکترونیکی 

خدمات رسانی الکترونیکی با كاربردهای متعددی 
مانند خدمات اسکان مردم پرداخت صورتحساب ها، 
ارتب��اط و اط��الع رس��انی، ت��داركات الکترونیکی، 
رأی گیری در انتخابات، شکایات مردم از سازمان های 
نظارت بر اجرای پروژه ها، مدیریت نیروی انس��انی، 

آموزش های رس��می و غیررس��می نیروی انسانی، 
برنامه ریزی توسعه، بودجه بندی، سوابق فروشندگان 
كاال و خدم��ات په دولت، مدیریت یکپارچه انبارها، 
تحقیقات، مدیریت پروژه ه��ای مدیریت امور مالی 
 و خدم��ات پش��تیبانی از جمله این موارد اس��ت. 
در حالیکه مدارس هوشمند با دستور كار پروژه های 
موارد آموزشی، یادگیری سیستم ارزیابی آموزشی 
و سیستم مدیریت آموزش مدارس هوشمند نیز در 
این راستا قرار دارد. به عبارت دیگر زندگی در دنیای 
الکترونیک از مدارس آموزش داده می شود. درمان 
از راه دور شامل چهار پروژه آزمایشی تحت عناوین 
اطالعات و آموزش بهداش��ت فردی، تداوم آموزش 
پزشکی، مشاوره از دور و برنامه بهداشت زندگی نیز 

موارد دیگری از دولت الکترونیک است. 

  اقتصاد 2020 مالزی 
 آزادسازی نظام تجاری و سرمایه گذاری خارجی 
در سند چشم انداز ۲۰۲۰ از جمله محورهای اصلی 
این س��ند یاد می ش��ود. برای دس��تیابی به هدف 
آزادسازی نظام تجاری و س��رمایه گذاري خارجی، 
موارد مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. به طور 
مثال كاه��ش تعرفه ها و محدودیت ه��ای تجاری، 
محدودیت خریده��ای دولت از خارج، اصالح نظام 
مالکی��ت معن��وی و افزایش ق��درت رقابت پذیری، 
كاهش تعرفه ها و محدودیت های تجاری در بخش 

سرمایه گذاری اهداف این سند تلقی می شود. 
دولت مالزی انجام پروژه های س��رمایه گذاري در 
هم��ه زیربخش های صنعتی را به ط��ور كامل آزاد 
كرده است. همچنین محدودیت مالکیت سهام برای 
سرمایه گذاران خارجی در بیشتر بخش ها برداشته 
ش��ده اس��ت، تعرفه، مهم ترین ابزار تجاری مؤثر بر 
واردات كاال به مالزی است. یک سوم خطوط تعرفه 
مالزی تثبیت نشده است. همچنین فاصله زیاد بین 
تعرفه ه��ای تثبیتی و كاربردی موج��ب باال رفتن 
درجه پیش بینی ناپذیری نظام تعرفه ای این كش��ور 
ش��ده اس��ت. تعرفه های كاربردی دولت مالزی هر 
س��ال مقداری كاهش یافته اس��ت، به طوری كه از 
میانگین 9.۲ درصد در س��ال ۲۰۰۱ به 8.۱ درصد 
در س��ال ۲۰۰۵ رس��یده اس��ت. مالزی، همچنین، 
همه ضوابط تجاری س��رمایه گذاری مورد استفاده 
در صنعت اتومبیل سازی خود را كنار گذاشته است.
محدودیت خرید های دولت از خارج نیز جزء همین 
برنامه هاس��ت. به طوری كه دولت همچنان مهم ترین 
خری��دار كاالها و خدم��ات داخلی در مالزی اس��ت، 
رویه ه��ای ترجیحی خریدهای دولت��ی همچنان در 
مورد بنگاه های داخلی مخصوصا بنگاه های كوچک اجرا 
می ش��ود. مناقصات بین المللی تنها در صورتی برگزار 
می شوند كه دولت نتواند كاالها و خدمات مورد نیاز را 
از داخل تأمین كند. مالزی نظام مالکیت معنوی خود 
را تقویت كرده است. همچنین تالش كرده است اجرای 
حقوق مالکیت معنوی مخصوصا به منظور مهار نقض 
حق نسخه برداری و عالئم تجاری را بهبود بخشد.همه 
این موارد نشان از خیز بلند دولت مالزی برای افزایش 
رشد سرعت توسعه است. كمااینکه تاكنون نیز كارنامه 

خوبی را در این راستا به نمایش گذاشته است. 
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آینده پژوهی در ایران نیز آغاز ش��ده اس��ت. سال 
گذشته، مركز بررسی های استراتژیک با انتشار گزارشی 
تحت عنوان »آینده پژوهی ایران« به بررسی بحران های 
حال حاضر و آینده ایران پرداخت و حدود ۵3 مورد 
از بحران هایی را تعیین كرد كه همه خبرگان بر آنها 
اتفاق نظر دارند. یکی از ویژگی های این گزارش این 
اس��ت كه تالش كرده تا نگاهی بی طرفانه به شرایط 
كنونی ایران و آینده داش��ته باش��د. شاید به راحتی 
بتوان همه موارد گفته شده را به سیستم حاكمیتی 
ایران نس��بت داد كه در این سال ها، كم كاری كرده 
اس��ت. بیشتر بحران های گفته شده، بیش از آنکه از 
مردم نشات بگیرد، از تنظیم گری غلط و تصمیم های 
اشتباه سیاستمداران نشات می گیرد. در این گزارش 
به مهم ترین بحران های حال و آینده، اشاره می شود. 

 ضرورت اصالح ساختاری اقتصاد
ض��رورت اصالحات س��اختاری اقتص��ادی به عنوان 
مهم ترین مسأله ایران در سال ۱396 از طرف خبرگان 
هم��ه حوزه های كش��ور معرفی ش��ده اس��ت. چنین 
اولویت بندی نشان از مرحله كارد به استخوان رسیدگی 
وضعیت اقتصادی نابسامان كشور دارد. دولت رانتیر ایران 
از دوره اكتشاف نفت جای پای محکمی در اقتصاد نشانده 
است كه حتی اگر عزم و اراده جدی به كاهش نقش و 
دخالت در اقتصاد داشته باشد، به راحتی و بدون تحمل 
عوارض دردناک كوتاه مدت و میان مدت، كاهش نقش 
دولت عمال امکان پذیر نیست. شاهد این نکته شکست 
چندین باره اجرای اصالحات ساختاری در اقتصاد ایران 
طی دوره های مختلف بوده است. اصالحات اقتصادی با 
برخی موانع در كشور روبه روست كه از جمله آنها مي توان 
به این موارد اشاره كرد: مداخالت رانت خواران فربه شده و 
قدرت پیدا كرده در ساختار سیاسی و اجتماعی كشور در 
حفظ شرایط كنونی، هزینه های باالی تصمیم گیری های 
سخت و جراحی های بزرگ ساختار اداری و حکمرانی 
ب��رای دولت ها، بهره من��دی گروه های منفعت برنده از 
فساد در كشور، بلندمدت بودن سیاست های اصالحگر 
مانند افزایش شفافیت اقتصادی سیاسی، تدوین قوانین 
مربوط به حکم رانی در شركت ها و تدوین قوانین مربوط 
به تعارض منافع و همچنین خو گرفتن و عادت سیستم 
اداری به وضعیت فعلی و متداول انگاشتن این وضعیت. در 
سال ۱396 ابعاد متنوعی از ضرورت اصالحات ساختاری 
اقتص��ادی مورد توجه و مطالبه افکار عمومی اس��ت. از 
ضرورت اصالح نظام مالیاتی تا تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و سامان دهی به وضعیت نظام بانکی كشور در 
صورتی كه در سال ۱396 تدبیری برای آنها اندیشیده 
نشود مي توانند وضعیت اقتصادی كشور را وارد بحران 

كنترل ناپذیری اقتصاد كنند.

 بحران تامین آب
بحران آب كه به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین 
بحران های قرن كنونی شناخته شده است، به شرایطی 

گفته می شود كه تأمین آب كمتر از تقاضا باشد. ایران با 
متوسط بارش ساالنه ۲۵۰ میلیمتر كه به دلیل داشتن 
اقلیم خشک و نیمه خشک در اكثر نواحی و عدم ذخیره 
سازی مناسب حدود ۷۰ درصد آن نیز تبخیر می شود، 
با چالش جدی تأمین آب مواجه است. همچنین توزیع 
منابع آبی و نیز زمان بندی بارندگی در ایران ناهمگون 
است كه این نیز مزید بر مشکالت است. از سوی دیگر 
در بخش تقاضا و مدیریت منابع آبی نیز مشکالت جدی 
در طول دهه های گذشته وجود داشته است. از جمله 
مي توان به مصرف بی قاعده آب در بخش های مختلف 
خانگی، كش��اورزی و صنعتی، افزایش شهرنشینی و 
رشد جمعیت، سوءمدیریت منابع آب، توسعه و توزیع 
نادرست بخش های كشاورزی، پمپاژ بی رویه آب های 
زیرزمینی، سدس��ازی بی رویه، ضع��ف قانون گذاری، 
كمبود سیس��تم های بازیابی و تصفی��ه فاضالب ها و 
جریان های موسمی و قیمت پایین آب اشاره كرد. روند 
نامتناسب تقاضا و فشار بر منابع آبی طی سال های اخیر 
بروز جدی تری یافته و موجب نگرانی و تحرک در دولت 
و جامعه به منظور كاهش ابعاد مسأله شده و با توجه 
به گستردگی تأثیرات آن بر جوانب مختلف اجتماعی، 
اقتصادی و سیاس��ی در سال ۱396 نیز از مهم ترین 

چالش ها خواهد بود.

  بیکاری
با توجه به ش��تاب افزای��ش جمعیت از دهه 6۰ 
تاكن��ون در ایران، موضوع اش��تغال و كاهش نرخ 

بیکاری همواره یکی از چالش های جدی دولت ها 
بوده و هست. موضوعی كه تنها مختص ایران نیست 
و طی تحقیقات به عمل آمده مهم ترین چالش جهان 
در ۵۰ سال آینده، فقدان شغل و بیکاری در كشورها 
خواهد بود؛ در حالیکه این موضوع با شدت بیشتری 
در كشور ما با توجه به جمعیت جوان آشکار شده 
اس��ت. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی كار 
سال ۱39۵ كه توسط مركز آمار ایران منتشر شد، 
نرخ بیکاری در سال ۱39۵ با افزایش نسبت به قبل 
بیش از ۱۲ درصد اعالم شد كه ادامه چنین روند 
صع��ودی یکی از موضوع های چالش برانگیز دولت 
دوازدهم خواهد بود. عالوه بر این نرخ بیکاری باال 
در میان فارغ التحصیالن دانشگاهی )به خصوص زنان 
فارغ التحصیل( به همراه تعداد باالی دانش��جویان 
در ح��ال تحصی��ل، بیکاری را تبدی��ل به یکی از 
ابرچالش های ایران در سال های آینده خواهد كرد. 
همچنین مسائل ساختاری امنیت شغلی كارگران 
همچون مسأله حداقل حقوق كارگران، قراردادهای 
سفید امضا، كارگران فصلی و غیره از دیگر عوامل 
تاثیرگذار در افزایش نرخ بیکاری در كش��ور است. 
همچنین بیکاری زنان در كنار بیکاری روستاییان، 
معل��والن و مهاجران بر دامنه صعودی نرخ رش��د 
بیکاری در كشور افزوده كه ادامه چنین روندی با 
ورود موج بیکاران جدید به بازار كار در سال ۱396 
مي تواند پیامدهای اجتماعی سیاسی و امنیتی برای 

كشور به بار آورد. 
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 فساد سیستماتیک
كنترل فساد در نظام های سیاسی یکی از شاخص های 
حکمرانی خوب و كارآمدی دولت هاست. حضور فساد 
سیس��تمی به ش��کل اس��تفاده از قدرت برای كسب 
مطامع شخصی چه به صورت سیاسی و چه به صورت 
اقتصادی یکی از عمده چالش های حاضر در دولت ها 
است. ناكارآمدی قوانین، خویشاوندساالری و پارتی بازی 
و كاهش اعتماد عمومی ناشی از فسادهای بزرگ مالی 
در س��ال های گذشته از جمله عوامل گسترش فساد 
 بوده است. پاسخگویی، شفافیت سازمانی و گسترش 
روزنامه نگاری تحقیقی از جمله عواملی است كه مي تواند 
به كاهش فساد در سیستم بیانجامد، با این حال با توجه 
به روند عادی شدن سوء استفاده از قدرت، كاهش ضربه 
اخبار مربوط به فساد و بوروكراسی ناكارآمد كشور در 
سال ۱396 هم این مسأله جزء مسائل چالش برانگیز 
ایران است. تعابیر احمد توكلی، نماینده سابق مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر اینکه »كشور در مرحله فساد 
سیستمی است « و »فساد به شکل فعلی خطر اصلی 
برای نظام است« شاید تاحدی وخامت اوضاع در این 

زمینه را روشن كند.

 ناامیدی در مورد آینده
ناامیدی نسبت به آینده یکی از مهم ترین عوامل 
ایجاد فش��ار روانی بر توده مردم اس��ت. بر اس��اس 
یافته های سنجش ملی سرمایه اجتماعی در سال 
۱394، تنها حدود ۲4 درصد از مردم كشور آینده 
را بهتر ارزیابی می كنند و حدود ۷۵ درصد از مردم 
معتقدند كه آینده بدتر می شود یا فرقی نمي كند. 
نتایج مش��اركت خبرگان در همی��ن پژوهش نیز 
نش��ان می دهد كه تنها حدود 8 درصد از خبرگان 
وضعیت س��ال آین��ده را بهت��ر ارزیاب��ی كرده اند. 
ای��ن آمار برای ش��هروندان تنها ح��دود 9 درصد 
 اس��ت. در س��طح كالن و عینی مهم ترین عوامل 
تأثیرگذار بر ناامیدی نسبت به آینده در بین جوانان 
اش��تغال و مسأله ازدواج اس��ت. در سطح سیاسی 
نابس��امانی های جهانی، منطقه ای و داخلی كشور 
مهم ترین عامل تأثیرگذار بر ناامیدی است. خبرگان 
به ناامیدی درباره حل بعضی از مس��ائل سه حوزه 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با ادبیات مختلف اشاره 
كرده اند. رتبه اول تا س��وم ناامیدی نسبت به آینده 
در یافته های طرح ملی سرمایه اجتماعی مربوط به 
سه استان مركزی، خراسان رضوی و اردبیل است 

در حالیکه تهران رتبه نهم را به خود اختصاص داده 
است. ارزیابی منفی نسبت به آینده مي تواند بر میزان 
رضایت از زندگی، قضاوت افکار عمومی بر عملکرد 

حاكمیت و مسائل دیگر تأثیرگذار باشد.

 سرمایه اجتماعی
شاخص سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر سایر متغیرها 
همواره یکی از مباحث اصلی اجرایی و علمی كشور 
 بوده اس��ت. آمارها در مورد فاكتورهای مختلفی كه 
بر اساس آن سرمایه اجتماعی در ایران تعریف می شود، 
نشانگر تفاوت اس��ت به نحوی كه اعتماد اجتماعی 
كاهش را نش��ان داده اما ش��بکه رواب��ط اجتماعی 
افزایش را نشان می دهد با این حال نرخ شبکه سازی 
نیز هنوز پایین گزارش ش��ده است. با اینکه بسیاری 
از دانش��گاهیان افزایش س��رمایه اجتماعی را مثبت 
می دانن��د، برخ��ی از رویکردهای جدی��د در نظریه 
نهادگرایی، افزایش شبکه روابط اجتماعی در كشورهای 
جهان س��وم را عاملی برای عدم موفقیت برنامه های 
توسعه دانسته و استدالل می كنند كه این روند باعث 
كاهش حاكمیت قانون در خوشه های مختلف )فردی 
و س��ازمانی می ش��ود. برخی نیز در نقطه مقابل، با 
استناد به )نظریه( حاكمیت چند الیه )در ایران قائل 
به كاهش اثرگذاری فرودس��تان سیاسی بر الیه های 
باالی حاكمیتی بوده و كاهش اعتماد به مس��ئوالن 
را نتیجه مستقیم تشکیل شبکه ها در این الیه های 
مختلف می دانند. با این حال آنچه كه به عنوان نتیجه 
منفی كاهش سرمایه اجتماعی به طور مستقیم قابل 
برداشت است، كاهش همیاری اجتماعی و مشاركت 
است. سوء استفاده از سمن ها و ناتوانی سازمان های 
مردم نهاد در ایفای نقش واسط بین دولت در معنای 
State(( و مل��ت نیز جزء عوام��ل ایجاد كننده این 
وضعیت بوده كه در ادامه نیز مي تواند معضالتی را برای 
توده شهروندان ایجاد كند چرا كه سرمایه اجتماعی با 

متغیر های بسیاری، هم تغییر است.

 بحران ریزگردها
با كاهش بارندگی و كوچک یا نابود شدن حوزه های 
آب��ی بزرگی كه باعث كاهش رطوبت خاک و از بین 
رفتن عرصه های گیاهی می شود، ذرات كوچک مانند 
نمک، امالح و كانی هایی مانند رس و ذرات ش��ن با 
جابجای��ی هوا و باد به صورت توده های غبار از زمین 
بلند ش��ده و به صورت معلق در هوا می مانند كه به 

همراه جریان هوا و باد مي توانند مسافت های طوالنی 
در ارتفاع زیاد را طی كنند. مناطق جنوب ش��رق و 
جنوب ایران به دلیل وجود دشت های كویری وسیع 
در داخل و خارج كش��ور همواره با طوفان های شن 
و گ��رد و غبار مواج��ه بوده اند ام��ا از اواخر دهه 8۰ 
جریان های ریز گردی از سمت كشورهای همسایه و 
مناطقی در داخل كشور شدت یافته و زندگی را در 
استان هایی مانند خوزستان، ایالم، كرمانشاه و سیستان 
و بلوچستان مختل كرده است و هشدار جدی در سایر 
مناطق ایران به ش��مار می آید كه رودها و تاالب های 
خشکی دارد. اتفاقات ماه های پایانی سال ۱39۵ در 
خوزستان نمونه وقوع بحران های ثانویه ناشی از بحران 
ریزگردها بود كه ممکن است در سال ۱396 شاهد 
تکرار یا وقوع بحران های جدید ناشی از ریزگردها در 

سایر نقاط كشور هم باشیم.

 پیامدهای بحران آب
بحران آب چه در سطح تأمین آب و چه بحران های 
زیست محیطی وابسته به آن پیامدهایی گسترده دارد. 
مشکل در تأمین مواد غذایی، مهاجرت، توقف صنایع 
وابسته به آب و كشمکش های سیاسی و اجتماعی بر 
سر آب از جمله حلقه های متصل به عدم امکان تأمین 
آب است و از سوی دیگر مرگ اكوسیستم دریاچه ها و 
رودخانه ها، فرونشست زمین، طوفان  های شن و غیره 
نیز از كاهش و از بین رفتن منابع سطحی و زیرزمینی 
آب نشئت می گیرند. بحران تاالب های بختگان، هامون 
و جازموریان و دریاچه های ارومیه و قم و كم آب شدن 
فزاینده كارون و زاینده رود عالوه بر نابودی چرخه های 
حیاتی وابسته به آنها خطر ایجاد كانون های ریزگرد 
را در مناط��ق مختلف ایران ایجاد می كند كه دامنه 
تأثیرات آن حتی به تهران و شمال كشور نیز می رسد. 
خطر فرونشست زمین به دنبال از بین رفتن الیه های 
آب درون زمین نیز خطری سراسری در اكثر مناطق 
كش��ور است. در س��ال های اخیر با بروز بحران هایی 
چون ریزگردها در خوزستان و سیستان و بلوچستان، 
برنامه هایی برای كاهش این مشکالت آغاز شده است 
و به نظر می رسد در سال ۱396 نیز تالش برای مقابله 
با جوانب طبیعی و انسانی آن ادامه داشته باشد. تداوم 
ش��رایط فعلی مي تواند موضوع آب را از یک مس��أله 
زیست محیطی در بلند مدت تبدیل به یک موضوع 
چند بعدی با تاثیرات امنیتی قابل توجه خصوصا در 

زمینه منازعات قومی و منطقه ای كند.
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 فقر و نابرابری
نابرابری اقتصادی یکی از چالش های مهمی است 
كه چندین حوزه بزرگ از سیاس��ت و اقتصاد گرفته 
تا فرهنگی را در بر می گیرد. آمارها نش��ان می دهد 
علی رغم اینکه در سال های اخیر با رشد شهرنشینی 
شاخص فقر مطلق در كشور كاهش یافته اما جایگاه 
ایران به لحاظ شکاف اقتصادی بین طبقات اجتماعی 
مناسب نیست. زباله گردی، كارتن خوابی، گورخوابی 
و غیره از جمله جلوه های بیرونی این نابرابری اس��ت 
كه در سال گذشته نمود رسانه ای بیشتری نیز پیدا 
كرده است. با این وجود جلوه های دیگری از نابرابری 
نظیر احس��اس محرومیت نیز وج��ود دارد كه علی 
الخصوص در مناطق مرزی و در میان قومیت ها موجب 
نارضایتی سیاسی و گرایشات جدایی طلبانه نیز شده 
است. احساس نابرابری الزاما با خود نابرابری اقتصادی 
یکی نیست و تغییرات خلقی و میل به بیشتر خواهی 
در ایجاد این احساس موثر بوده است. با این حال در 
مورد پیامدهای نابرابری اقتصادی مي توان با صراحت 
بیشتری اظهار نظر كرد و از جمله به رشد مهاجرت 
از روس��تاها به شهرها، از استان های مرزی به داخل 
و رش��د مهاجرت به پایتخت اشاره كرد. میزان باالی 
حاشیه نشینی شهری در صورت تركیب با چالش های 
دیگری مانند بیکاری و ناامیدی از آینده مي تواند در بر 

دارنده ابر چالش های عمیقی در كشور شود.

 رکود اقتصادی
ركود اقتصادی به معن��ای از نفس افتادن فرآیند 
تولید و در نتیجه عدم ایجاد اش��تغال متناسب و یا 
حتی كاهش میزان اشتغال در جامعه است. راه عالج 
رك��ود اقتصادی از دیدگاه آموزه های كالن اقتصادی 
مداخله دولت ها در اقتصاد و تحریک تقاضا از طریق 
اعمال سیاس��ت های پولی و مالی و ارزی در جامعه 
است. اما متاسفانه این نسخه كه در دوره مازاد عرضه 
كاالها در اقتصاد و در نتیجه وجود نرخ تورم پایین در 
اقتصاد قابلیت اجرایی دارد، عمال در وضعیت كنونی 
اقتصاد ایران قابل اجرا نیس��ت. شکل گیري ركود در 
اقتصاد ایران، ناش��ی از تولید انبوه در جامعه نیست 
كه با خلق تقاضا قابل درمان باشد. بلکه ركود ناشی 
از چشم اندازهای نامطمئن تولیدكنندگان كاالها و 
خدمات در كشور است. چنین وضعیتی منجر به بروز 
یکی از غامض ترین امراض اقتصادی ش��ده است كه 
در ادبیات اقتصادی به آن ركود تورمی گفته می شود. 

اقتصاد ایران به جز در دو س��ال اخیر كه تا حدودی 
تورم كنترل شده است، در دهه اخیر دچار درد دوگانه 
بیکاری و تورم اس��ت. درمان این درد نه در تحریک 
تقاضای با استفاده از سیاست های پولی و مالی بلکه در 
مدیریت و توانمندسازی طرف عرضه اقتصاد از طریق 
مدیریت انتظارات تورمی جامعه، بهبود فرهنگ كار 
در جامعه ایرانی، مقابله با هر عاملی كه انگیزه پاداش 
گرفتن از بخش های غیر تولیدی را افزایش می دهد 
و تدوی��ن برنامه كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
ارتقا بهره وری و مهم تر از همه اینها جذب و تخصیص 
منابع مالی بلندمدت و مطمئن داخلی یا خارجی برای 
كسب و كارهای كوچک و متوسط است. سال ۱396 با 
فروكش كردن رشد اقتصادی حبابی ناشی از افزایش 
فروش نفت، سال دشواری برای رسیدن به عدد قابل 

قبولی در رشد اقتصادی است.

 بی تفاوتی اجتماعی
بی تفاوت��ی اجتماع��ی برای ایران كه س��ابقه ای 
طوالنی در همیاری های اجتماعی داش��ته، پدیده 
غریبی است. اینکه جامعه چطور به سطحی رسیده 
ك��ه مردمانش در هنگامه ح��وادث فقط به دنبال 
س��لفی گرفتن هس��تند، روابط انس��انی را به دید 
م��ادی و كاالیی می نگرند و بی تفاوت به جلوه های 
فق��ر و نیاز هم نوعان خ��ود، فقط به دنبال تظاهر 
و حتی تمس��خر یکدیگرند، پدیده ای اس��ت كه با 
خلقیات مفروض برای ایرانیان در تعارض اس��ت و 
همین هم شاید باعث پررنگ تر شدن حوادثی نظیر 
»جنایت میدان كاج تهران« یا »حواشی آتش سوزی 
و ریزش س��اختمان پالسکو« باشد. بی حس شدن 
جامعه ش��اید مرهون تعدد مخاط��رات اجتماعی 
موجود باش��د. بی تفاوت شدن مردم در جامعه ای 
كه در آن به طور مس��تمر گزارش هایی از تخلفات 
مدیران شنیده می شود و مردمش خود را مرغ عزا 

و عروسی جریان های سیاسی می بینند، شاید 
طبیعی به نظر برسد. افزایش احساس ناامنی، 
سرمایه اجتماعی و فرهنگی پایین از جمله 
مسائل مرتبط با بی تفاوتی اجتماعی است و با 
رشد مظاهر تجمل، احساس رضایت از زندگی 
نیز كاه��ش پیدا می كند. از ن��گاه خبرگان 
كشور بی تفاوتی اجتماعی یازدهمین مسأله 
ایران در سال ۱396 است كه مي توان نشان 

از بحران شدگی این پدیده اجتماعی باشد.

 سرمایه گذاری اقتصادی داخلی و خارجی
سرمایه گذاری در اقتصاد به معنی هرگونه مخارج 
در جهت حفظ و افزایش توان تولیدی جامعه است. 
با این تعریف متاسفانه كشور سال هاست كه نتوانسته 
است موجودی سرمایه خود را به طرز مناسبی بهبود 
بخشد. تکیه بر منابع نفتی برای تامین مالی مخارج 
عمرانی و بروز اثر برون رانی بخش خصوصی از اقتصاد 
در دوران رونق این درآمدها، عمال كشور را در دوران 
افول درآمد های نفتی با تنگنای سرمایه گذاری بخش 
خصوص��ی مواجه كرده اس��ت. بخش خصوصی هم 
عمال راغب به صرف منابع در س��رمایه گذاری نبوده 
اس��ت و ترجیح داده اس��ت كه وجود خود را صرف 
س��فته بازی در بازارهایی مثل بازار مس��کن و طال و 
ارز و غی��ره كند كه عمال محرک بخش تولیدی در 
جامعه نیس��ت. استفاده از س��رمایه گذاری خارجی 
 نیازمن��د ثبات داخل��ی و منطقه ای اس��ت، چرا كه 
عدم قطعیت های متعدد داخلی و منطقه ای مي تواند 
به عنوان یک مانع اصلی افزایش دهنده ریسک در این 
مسیر تلقی شود به نحوی كه هزینه سرمایه گذاری را 
افزایش داده و س��ود مورد انتظار را به همان ترتیب 
كاهش دهد. به نظر می رسد توجه به سرمایه گذاری 
اقتص��ادی هم از نوع داخلی و هم از نوع خارجی آن 
در سال ۱396 یکی از مهم ترین اولویت های مدیران 
و سیاستگذاران باشد كه مي تواند از مسیر شکل دهي 
بازارهای مناسب و در راس آن تعمیق بازارهای مالی و 
همچنین تکیه بر بهبود فضای كسب و كار محقق شود.

 ناکارآمدی نظام قضایی
بر اساس دیدگاه های نهادگرایانه اقتصادی و مکاتب 
توس��عه اقتصادی-اجتماعی، نظام قضایی و حقوقی 
اصلی ترین الزام و زیرس��اخت مورد نیاز برای نیل به 
توسعه در كش��ورهای جهان است. بر اساس نظرات 
خب��رگان، نظام قضایی كش��ور در وضعیت فعلی از 
كارآم��دی مطلوب و الزم برای تحقق چنین 
وضعیتی برخوردار نیست و نیازمند بهبود و 
بازبینی های اساسی است. همچنین هر نظام 
قضایی در جهان همواره در معرض آسیب هایی 
اس��ت كه مي ت��وان بر آمده از وسوس��ه ها و 
تهدیدهای انسانی توسط گروه های نامشروع 
دانست. در سال های اخیر و با رسانه ای شدن 
موضوعات مرتبط با فساد گسترده، انتظارات 
از نظام قضایی افزایش یافته است و به همین 
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دلیل رسیدگی به پرونده های بزرگ فساد مورد پرسش 
جامعه بوده است. از سوی دیگر وجود مشکالت نهادی 
مانند »اطاله دادرسی« این موضوع را تبدیل به یکی از 

چالش های ۱۰۰گانه كشور كرده است.

 اخالق عمومی
رشد خش��ونت های اجتماعی به شکل همسایه آزاری، 
پرخاش��گری در فضاهای عمومی، افزایش خش��ونت در 
محیط های آموزش��ی و درمانی و رش��د خش��ونت های 
خانوادگی پدیده ای اس��ت كه تقریبا هر ش��هروندی در 
سال های اخیر در محیط عمومی پیرامون خود مصداق هایی 
از آن را ش��اهد بوده اس��ت. انتقام و احق��اق حقوق های 
خودسرانه نیز به بخشی از مطالب ثابت صفحات حوادث 
روزنامه ها بدل شده است. كاهش احترام به والدین، عادی 
شدن دروغگویی، كاهش قبح موارد مذموم اخالقی )از فساد 
اقتصادی گرفته تا فساد جنسی( در سطح جامعه و بسیاری 
موارد دیگر نیز از جمله دیگر موارد قابل بحث در ذیل این 
مورد است كه هر یک مي تواند علل و پیامدهای مختلفی 
با خود داشته باشد. كاهش همیاری و از خودگذشتگی و در 
مقابل افزایش سود شخصی و میل به بیشتر خواهی نیز از 
مواردی است كه مي توان آن را دارای یک رابطه دیالکتیکی 
با ضعف اخالق عمومی دانس��ت. مروری بر مصداق های 
خبری هر یک از موارد باال ما را به این نتیجه می رساند كه 
در صورت عدم اتخاذ تصمیم های اثربخش در این حوزه باید 

منتظر تکرار این مصداق ها در آینده نیز باشیم.

 بحران آلودگی هوا
آلودگی هوا ممکن است منبع طبیعی یا مصنوعی 
داش��ته باش��د. در ایران به جز آلودگی ناشی از گرد 
و غبار، بیش��تر با آلودگي ه��ای مصنوعی حاصل از 
شیوه زیس��ت و فعالیت های انسانی مواجه هستیم. 
در ش��هرهای بزرگ س��هم عمده آلودگی مربوط به 
خودروه��ای ش��خصی و دیگر وس��ایل حمل و نقل 
 اس��ت. طبق آمار اعالم ش��ده توسط رئیس سازمان 
محیط زیست وضعیت آلودگی هوای كالنشهرها در 
س��ال ۱39۵ نسبت به س��ال قبل بهتر بوده است. 
بهبود كیفیت س��وخت به طور مش��خص بنزین در 
كنار طرح های محدودیت تردد در این بهبود وضعیت 
هوا نقش مهمی داش��ته است اما هنوز وضعیت هوا 
در ش��هر های بزرگ به ویژه تهران جدی اس��ت. در 
شهر هایی مانند اراک، قزوین و كرج با افزایش جمعیت 
و فعالیت های صنعتی آلودگی هوا افزایش یافته و در 
شهر هایی با ابعاد جمعیتی كوچکتر هم به دلیل نبود 
آموزش و بهینه نبودن خودروها میزان آالیندگی هوا 
روند صعودی دارد. از سوی دیگر در كل كشور آلودگی 
مصنوعی هوا نیز كه ناشی از فعالیت های صنعتی است، 
همچنان جدی است و به دلیل مسائل مختلفی مانند 
كمبود سرمایه، ركود اقتصادی، نبود اراده در جهت 
كاستن از مخاطرات زیست محیطی و غیره، نوسازی 
فنی و فناورانه صنایع برای كاستن از آلودگی هوای 
ناشی از فعالیت های صنعتی به كندی پیش مي رود.

 امنیت روانی و اجتماعی
قتل های هولناک، اسیدپاشی، زورگیری مسلحانه، 
رواج باندهای تبهکاری، سرقت، تجاوز، آدم ربایی، نزاع 

دس��ته جمعی و غیره در اخبار سال ۱39۵ به كرات 
مشاهده شدند. در سال های اخیر با تغییر رویه های 
مبارزه با جرم و علمی تر شدن سازوكارهای نهادهای 
تامین كننده امنیت در ایران، ش��اخص های امنیتی 
بهبود یافته است اما امنیت یک بعد روانی نیز دارد كه 
ناظر بر احساس وجود امنیت است كه گاه وقوع یک 
حادثه به شدت تکان دهنده، تاثیرات عمیقی بر آن 
گذاشته و آن را به شدت متزلزل می كند. گاه نیز جامعه 
خود به دنبال مظاهر خشونت است كه این مطلب نیز 
مي تواند نتیجه تزلزل احساس امنیت باشد. نوجوانانی 
كه دست و صورت خود را با تیغ می برند تا چیزی را 
)هر چیزی را اثبات كنند یا انبوه كامنت گذارانی كه 
در اینترنت به دیگران حمله می كنند، شکل دهنده 
 طیف��ی از رفتارهاس��ت ك��ه مي توان��د ب��ا عنوان 
»خ��رده افراطی گری« نام گذاری ش��ود. دلیل یابی 
برای اینکه چرا برخی از شهروندان احساس می كنند 
كه باید برای پذیرفته ش��دن در جمع های مجازی 
و حقیقی دس��ت به خشونت های فیزیکی و كالمی 
بزنند، مي تواند نقطه آغازی برای استدالل در مورد 
شکل گیری خشونت های شدید به شکل وقوع جرایم 
تکان دهنده باشد. گردش ویدئو های حاوی محتواهای 
به شدت خشونت آمیز و انعکاس جنایات وحشت زا در 
كنار ضعف سیاست های تامین كننده امنیت روانی 
برای شهروندان ممکن است در ادامه نیز به این مسأله 
دامن بزند. برخی از نظریه پردازان معتقدند كه وجود 
امنیت را با آمارهای مرسوم پلیس در مورد كارهای 
سخت افزاری انجام شده برای تامین امنیت نمي توان 
اثب��ات كرد، به عقیده آنه��ا وجود امنیت به معنای 
»احس��اس كردن وجود امنیت« است كه از سطح 
خرد اجتماعی تا س��طح كالن آن را دربرمی گیرد و 
متعاقبا نیازمند برنامه ریزی هم برای سطح كالن و 

هم برای سطح خرد است.

 اختالف نظرهای کالن حاکمیتی
نزاع های سیاس��ی در میان جریان های قدرت در 
كشور، در سطح باالتر به اختالف های كالن حاكمیتی 
تبدیل شده اس��ت. اختالف نظر میان قوای سه گانه، 
اختالف نظر در سیاس��ت خارج��ی، اختالف نظر در 
سیاست های داخلی و اختالف نظر در مسائل حقوقی 
و قضایی به فرصت سوزی برای منافع ملی كشور منجر 
شده است. بحث بر سر مناصب كلیدی و همچنین 
وضعیت و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
آرایش مجلس خبرگان در ش��رایط بعد از فوت آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی، حاكمیت را با شرایط جدیدی 
روبرو كرده اس��ت. در س��ال آینده، اختالف نظرهای 
كالن بر وضعیت نزاع های سیاسی جریان های قدرت 
و انتخاب��ات پیش رو تأثی��ر می گذارند و از آنها تأثیر 
می پذیرند. این اختالف نظرها همچنین روی پایداری 
برجام به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت 
یازدهم تأثیرگذار خواهند بود؛ دستاوردی كه دولت 
جدید آمریکا به دنبال اخالل در روند اجرای آن است.

 حقوق اساسی و شهروندی
احت��رام به حقوق ش��هروندی، هم��واره یکی از 
وعده های اصلی حس��ن روحانی در طول مبارزات 

انتخابات��ی بود. این وعده در همان ابتدای راه دولت 
یازده��م در آذر ماه ۱39۲ به نگارش نس��خه اولیه 
»منشور حقوق شهروندی« منجر شد. متن نهایی، 
س��ه سال بعد از سوی رئیس جمهوری امضا و ابالغ 
شد. عالوه بر اصل ۲۵ فصل سه قانون اساسی )بخش 
حقوق ملت(، ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه 
در س��ال ۱383 دولت را موظف به تدوین منش��ور 
حقوق شهروندی كرد كه »حفظ و صیانت از حریم 
خصوصی افراد« از محورهای آن بود. الیحه حمایت 
از حریم خصوصی« س��ال ۱384 و طرح »حمایت 
از حریم خصوصی« س��ال ۱38۵ در مجلس اعالم 
وصول ش��د اما به نتیجه نرس��ید. این سابقه نشان 
می دهد چگونه حقوق شهروندی یکی از انتظارات 
دامنه دار و طوالنی دس��ت كم بخش��ی از نیروهای 

اجتماعی ایران بوده و هست. 
از آنجا كه طرح مسائل حقوق بشری همواره یکی 
از ابزارهای كش��ورهای غربی علیه ایران بوده، تهیه 
منشور حقوق شهروندی مي تواند قدری از فشارهای 
آنها بکاهد. با این حال، منتقدان معتقدند این منشور 
ضمانت اجرایی الزم را ندارد و مجموعه قوانینی است 
كه از قبل وجود داش��ته ولی در اجرا، برداشت های 
مختلف��ی برای مجریان، ضابطان و قضات به همراه 

داشته است.

 کارکردهای اجتماعی فضای مجازی
یک��ی از پدیده های قابل بحث در ایران افزایش 
ضریب نفوذ اینترنت علی رغم سرعت كم آن است 
كه باعث ش��ده در یک ده��ه اخیر تعداد كاربران 
رش��دی قابل توجه پیدا ك��رده و به باالترین رقم 
كاربران اینترنت در منطقه برس��د. اشتیاق بسیار 
ایرانی ها ب��ه حضور در فضای مج��ازی مي تواند 
علل مختلفی داشته باشد اما هم زمان معضالت 
مختلف��ی را نیز با خ��ود به هم��راه دارد. یکی از 
پدیده های رایج سال های اخیر، وندالیسم مجازی 
و حمالت متناوب به صفحات سلبریتی های داخلی 
و خارج��ی به بهانه های مختلف اس��ت. ظرفیت 
ایجاد گسیختگی در مواقع بحران، افشای حریم 
خصوص��ی در فضای مج��ازی، كاله برداری های 
آنالین و رش��د قمارخانه های مجازی و صفحات 
شرط بندی از دیگر وجوه منفی رشد فضای مجازی 
در ایران اس��ت. از سوی دیگر ایجاد امکان نظارت 
شهروندی، ایجاد گروه های همکاری در سطح خرد، 
دسترسی بیشتر عموم به دانش و خدمات، ایجاد 
ظرفیت های گفت و گویی و همبستگی در مواقع 
بحران نیز از جمله پیامدهای مثبت رشد حضور 
در فضای مجازی است. ضمن اینکه فروشگاه های 
اینترنتی و وب س��ایت های تخفیف دهنده برای 
رس��توران ها و غیره در حال ایجاد سبک زندگی 
و حتی فرهنگی جدید هستند و در ادامه با ورود 
تکنولوژی های جدیدتر به ایران باز هم باید منتظر 
پدیده های جدیدتر باشیم. اینترنت اشیا و وب3 و 
دیگر مفاهیم شاید زودتر از آنچه كه تخمین زده 
می ش��ود در جهان و متعاقبا در ایران رایج شده و 
شاهد مسائل جدیدی اعم از مثبت و منفی در این 

مورد نیز باشیم.
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جهان روبه تاریکی
در م��اه جاری دونالد ترام��پ خبر از نرخ 
بیکاری 3.۵ درصدی در آمریکا داد. هرچند 
این ن��رخ به عنوان موفقی��ت دولت آمریکا 
در م��دت دو س��اله خ��ود، بازت��اب زیادی 
در رس��انه های همس��و با دولت داشت، اما 
اقتصاددان��ان هنوز نگران بازگش��ت بحران 
اقتصادی هستند. هرچند چنین تحلیل هایی 
پی��ش از این تنه��ا از جبه��ه اقتصاددانان 
سوسیالیست مطرح می ش��د اما هم اكنون 
گوی��ا اقتصاددانان دیگ��ر مکاتب نیز، نگران 

بحران اقتصادی بعدی هستند. 
لری سامرز، پل كروگمن، جوزف استیگلیتز، 

استانلی فیشر و دیگر اقتصاددانان مطرح دنیا، 
خبر از دوره ركود جدیدی می دهند. 

 باورپذی��ری مردم جهان از ركود اقتصادی 
 ب��ه قدری فراگیر ش��ده اس��ت ك��ه حدود

۷۰ درصد مردم ایاالت متحده بر این باورند 
كه ركود جدید حتمی خواهد بود. به گونه ای 
ك��ه برخی از رس��انه ها، دس��تورالعمل های 
الزم در زم��ان بح��ران اقتص��ادی را ب��رای 
زنده ماندن، منتش��ر كرده اند. نکته اساسی 
آنجاست كه بحران پیشرو به مراتب عمیق تر 
و وحشتناک تر از بحران های گذشته خواهد 
بود. به اعتقاد اقتصاددانان، مهم ترین مقوله ای 

كه در این ركود از میان خواهد رفت، امنیت 
اقتصادی جهان است. شاید این جمله هایک 
در مراس��م اهدای جایزه نوب��ل، امروز بهتر 
احساس شود كه اقتصاددانان در این سال ها، 

فاجعه آفریدند. 
با این حال سرنخ های این بحران از سوی 
صاحب نظ��ران تا حدودی مش��خص ش��ده 
اس��ت. جنگ تجاری، بازاره��ای مالی لجام 
گسیخته، بدهی های هنگفت دولت ها و رشد 
مهارنش��دنی تکنول��وژی از جمله این موارد 
اس��ت. در این پرونده گذاری بر تحلیل های 

صورت گرفته در این خصوص می شود. 
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 مقاله ه�ای پانام�ا، مق�االت بهش�تی، نوش�یدنی های س�وئیس، 
LuxLeaks، فایل ه�ای مالت و غیره )مواردی که برای فرار مالیاتی از 
آنها استفاده می شود(. از زمان بحران مالی سال 2008، بیشتر تحقیقات 
بین المللی میزان فرار مالیاتی در جهان را نشان می دهد  اما با این همه 

تحقیق، آیا وضعیت واقعا تغییر کرده است؟
قطع��ا فکر می كنم كه مقاله های پاناما، مقاالت بهش��ت، آگاهی ها از میزان و 
جدی بودن اجتناب و فرار از پرداخت مالیات را افزایش داده است. بحران ۲۰۰8 
و كمبود بودجه ناشی از آن، مردم را نسبت به عواقب فرار مالیاتی و اجتناب از  
پرداخت مالیات حساس كرد. در نتیجه دولت های ملی، شروع كردند به یافتن 
پاسخ این سوال كه برای كاهش دامنه فرارهای مالیاتی چه اقداماتی باید انجام 
دهیم. در حالیکه كشورهای در حال توسعه احتماال بیشتر از این آگاه بودند كه 
برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی قدرت كمتری نسبت به كشورهای توسعه یافته 
دارند. بنابراین ش��اید یکی از چیزهایی توس��عه مناسب در آنچه من فکر كردم، 
احتماال یکی از بدترین صورتحس��اب مالیاتی بود )یادداشت سردبیر: اظهارنامه 
سردبیر ۲۰۱۷ ایاالت متحده در زمان رئیس جمهور ترامپ( مقرر شده است كه 

تالش برای پرداخت مالیات با كاهش دامنه اجتناب مالیاتی توسط شركت های 
چند ملیتی كاهش می یابد. این راه را برای بحث های گسترده تر باز كرده است.

چیز دیگری كه اتفاق افتاده اس��ت -زیرا ممکن اس��ت رئیس جمهور ایاالت 
متحده را به عنوان رهبر پولش��ویی جهان ارزیابی كنید - این اس��ت كه مردم 
می دانند افرادی هستند كه از پول شویی پول می گیرند. مدل ترامپ یک مدل 
پول شویی است. هنگامی كه مردم به دنبال این رابطه با روسیه بودند، چرا روس ها 
آپارتمان ها را می خریدند و فروش آپارتمان ها تمام شد، مردم فهمیدند كه اینجا 
بازار بزرگی است.  این موضوع با آنچه مقاالت پاناما و مقاالت بهشتی قبال ادعا 

كرده بودند را تقویت می كند. 
یک مقاله بسیار تاثیرگذار در نیویورک تایمز وجود داشت كه ماهیت مشکوک 
مالکیت برخی از ساختمان های جدید را شناسایی كرد كه به طور كلی احساس 
مردم  نیویورک در ارتباط با این موضوع این بود كه چیزی اشتباه است. در شهر 
نیویورک، برای مردم عادی خرید امالک سخت است. و در عین حال در مركز 
شهر هزاران و هزار متر مربع اموال خالی است كه متعلق به دالالن قدرتمندی 
است كه اغلب به طور همزمان پول شویی می كنند. این موضوع به اندازه كافی 

مردم را بسیار بسیار عصبانی كرده است.
 پیشرفتی در کاهش تعداد دفاتر مالیاتی و تنظیم بازار در ده سال 

گذشته شده است؟
اگر س��وال می كردید سیستم مالی جهانی كنونی در مقایسه با سال ۲۰۰۷، 
 پایدارتر ش��ده اس��ت، من جواب می دادم احتماال. فکر می كنم الزامات سرمایه 
افزایش یافته است و نظارت دقیق تر وجود دارد. اگر بپرسید كه آیا كافی است، 
روشن است كه نه. همچنین روشن است كه طی سه تا چهار سال گذشته، ركود 
قابل توجهی وجود دارد. فشار بانک های بزرگ در ایاالت متحده برای لغو برخی 
از اقدامات كلیدی در Dodd Frank  )قانون حمایت از مصرف كننده در سال 
۲۰۱۰( موفقیت آمیز بوده است. معروف ترین نمونه، اصالحیه ای بود كه به موجب 
آن، قانون اساسی Dodd Frank را لغو كرد كه توانایی نهادهای بیمه دولتی مانند 
  Citibank بانک ها را برای صدور مشتقات محدود كرد. این لغو خاص اصالحیه
نامیده می شود، زیرا توسط البي گران از سیتی بانک نوشته شده است. این یکی 
از مواردی بود كه اثر انگشت نویسندگان این قانون روشن است. همیشه روشن 
بود كه ذي نفعان - در این مورد خاص، به نظر می رسید حتی نوشتن آن 

توسط یک البي گر شفاف بود.
در مورد ش��فافیت نظ��ام مالی من فکر می كنم، پیش��رفت بدون 
عقب ماندگی در جای دیگر دیده ایم، انجام شده است اما به اندازه ای 
كه باید باشد نیست و در این مسیر بیشتر باید تالش شود، اما شفافیت 
این چنیني تنها مي تواند به این كمک كند كه ببینیم شیشه یک چهارم 

پر و سه چهارم خالی است.
آیا وضعیت کنونی با جهان سال 2008 
متف�اوت نیس�ت که مش�کالت 
حاض�ر  ح�ال  در  قب�ل 
است؟  بیش�تر ش�ده 
چال�ش آب و هوای�ی 
وج�ود دارد، نهاد های 
انحصاری عظیم مانند 
اپ�ل و آم�ازون )ک�ه 
س�رمایه گذاري های 
بازار سهام آن در حال 
حاض�ر تریلیون دالر 
افزایش یافته است( 

جوزف استیگلیتز: 

جهان در انتظار بحران جدید
 »Media part« جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد در مصاحبه ای با
می گوید که او نگران ادامه اقدامات ریاضتی در منطقه یورو است. این اقتصاددان 
همچنان نگران سیاست های رئیس جمهور دونالد ترامپ و شدت گرفتن نابرابری 
حاصل از بحران مالی س�ال 2008 اس�ت. بیشتر از همیش�ه، او در این مصاحبه 
می گوید که افزایش دس�تمزدها برای تنظیم بهتر امور مالی جهان نیاز و برای 
جنگ با »انحصارات« بزرگ نیاز است. در روز سه شنبه 4 سپتامبر، ده سال پس 
از آغاز بحران مالی سال 2008، نشستی در نیویورک برگزار شد که شامل اعضای 
ICRICT، کمیس�یون مستقل اصالحات مالیات بر شرکت های بین المللی، که 
ده سال پیش راه اندازی شد و در میان مشکالت دیگر در تالش است تا سیستم 
مالیات را برای ش�رکت های چند ملیتی تغییر دهد. اقتصاددانان رهبر و حامیان 
مقررات مالی بیشتر نیز در جلسه حضور یافتند. در میان آنها، اقتصاددان فرانسوی 
گابریل زوکن، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، عضو پارلمان سبز اروپا و 
اقتصاددان جیاتی گاش، وزیر امور خارجه فرانسه، که به تازگی ابراز تردید کرده 
بود که ممکن اس�ت حباب بدهی کشورهای در حال ظهور به زودی منفجر شود، 
شاید همین امسال. اعضای ICRICT که با برنده جایزه نوبل اقتصاد در این جلسه 
حضور داشتند، فرصتی ایجاد شد تا مصاحبه ای با جوزف استیگلیتز، استاد اقتصاد 

در دانشگاه کلمبیا و اقتصاددان پیشین بانک جهانی انجام شود. 
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حضور دارند و  نابرابری در حال انفجار اس�ت. س�ناریوی سوسیالیست 
Bernie Sanders اغلب این واقعیت قابل توجه را ذکر می کند: در ایاالت 
متحده سه میلیاردر، وارن بافت، بیل گیتس و جف بایس دارای ثروتی  
به اندازه نیمه پایین جمعیت ایاالت متحده و یا 160 میلیون نفر هستند.

فکر می كنم مسأله نابرابری یکی از تفاوت های عمده است ]بین آن زمان و االن[. 
زمانی كه من مقاله Vanity Fair با عنوان یک درصد، برای ۱درصد توسط یک 
درصد - فکر نمی كنم آگاهی از شدت نابرابری در  ایاالت متحده وجود داشت. 
بنابراین در اینجا ما یک بحران سرمایه داری داریم كه در آن نابرابری یک مشکل 
بزرگ است. ما می دانیم كه در طول 3۰ تا 4۰ سال گذشته تقریبا همه مزایای 
رشدی كه به وقوع پیوسته است، به یک درصد رسیده است. درآمد متوسط 9۰ 
درصد پایین، كمی افزایش یافته است، اما اساسا ركود داشته است.  فکر می كنم 
در آمریکا س��رمایه داري شکست خورده است، انتظارات زندگی كاهش می یابد، 
واقعیت شگفت انگیز این است كه همه این نتایج نه به این دلیل كه ما پیشرفت های 
علمی پزشکی را انجام نمی دهیم بلکه به دلیل نابرابری است. بنابراین فکر می كنم 
یک ضرب االجل وجود دارد كه كاری انجام شود. رویای آمریکایی بیشتر و بیشتر 
شبیه یک افسانه دارد می شود و عواقب ناشی از بیگانگی فراكسیون های بزرگ 
آمریکا كه در انتخابات ۲۰۱6 مشهود است، نشان می دهد كه این پیامدها نه تنها 

عواقب اقتصادی بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی دارد.
 دونالد ترامپ، که با ش�عار »دوباره آمریکای بزرگ« دو س�ال پیش 
انتخاب ش�د. اغلب می گوید که نرخ اش�تغال در 18 س�الگی کمترین 
میزان خود را دارد و اش�اره می کند که  رش�د بازارهای سهام به عنوان، 
موفقیت اصلی او ثبت شده است. کدامیک از سیاست های اقتصادی او 

باید انجام شود؟
اوال، برای بیشتر آمریکایی ها، این سیاست مثمرثمر نیست. بازار سهام مي تواند 
رش��د كند، زیرا دس��تمزدها كم اس��ت و به همین دلیل اقتصاد نسبتا ضعیف و 
نرخ بهره پایین است و البته با سركوب دستمزدها و انتقال پول به سود، موجب 
می شود بازار سهام افزایش یابد. حتی اگر مالیات های مالی شركت های بزرگ را 
كاهش دهید، یک هدیه چند میلیارد دالری به بازار س��هام داده اید. اگر آن را 

ندیدید، متعجب خواهید شد.
نکته دوم این اس��ت كه اس��تانداردهای اقتصاد كینزی معتقد است اگر شما 
یک محرک مالی برای اقتصاد ایجاد كنید، این سیاست جواب می دهد. آنچه در 
س��ه هفته گذش��ته در ایاالت متحده اتفاق افتاد، این بود كه ما برای میلیاردرها 
كاهش مالیات زیاد داشتیم؛ برای شركت ها افزایش زیادی در هزینه ها داشتیم. 
آنچه مهم اس��ت این اس��ت كه با توجه به اندازه محرک ها، امکان رشد بیشتری 
وجود ندارد. من این را به این واقعیت نسبت می دهم كه آنها این را فهمیده اند 
كه الیحه مالیاتی بسیار بد طراحی شد كه تاثیر آن نسبتا كوتاه مدت و تنها در 
راستای جابجایی سرمایه گذاري خواهد بود. بنابراین از لحاظ رشد بلند مدت، یک 
الیحه مالیاتی بسیار بد بود. تركیب آن را با نقص دیگر سیاست اقتصادی ترامپ، 
به ویژه سیاست های حمایتگرایانه كه منتهی به عدم اطمینان جهانی در قوانین 

بازی خواهد شد مي توان دید. 
 نظر شما در مورد »جنگ های تجاری« که ترامپ با چین، اروپا و غیره 

راه اندازی کرده، چیست؟
ش��ما باید بدانید كه در یک جنگ تجاری، هر كس در حال از دست دادن 
است. سوال این است كه آیا دونالد ترامپ موفق می شود قوانین بین المللی را 
طوری بازنویسی كند كه به طور قابل توجهی از ایاالت متحده حمایت كند 
و كسری تجاری ایاالت متحده را پایین بیاورد؟ این همان چیزی است كه او 
شروع كرد. مسأله دوم به خوبی نشان می دهد كه از همه اقتصاد غافل است. 
چراكه آنچه اقتصاد تجاری را تعیین می كند، تفاوت بین سرمایه گذاري كل و 
صرفه جویی های كلی است و این قانون مالیات تقریبا مطمئنا منجر به افزایش 
قابل توجهی در كسری تجاری خواهد شد. به طوری كه بدون توجه به آنچه 
در میدان نبرد تجارت انجام می دهد، كسری تجاری در حال بدتر شدن است. 
بنابراین برای همه زخم هایی كه ممکن است ما و سایر كشورها داشته باشیم، 

پیروزی وجود ندارد.

 در مطبوعات آمریکا، بیشتر تجزیه و تحلیل ها، خبر از یک بحران مالی 
جدید پیشرو می دهد. برخی از آنها به اضافه دنیای مالی اشاره می کنند؛ 
بعضی دیگر حباب انرژی در ایاالت متحده هستند و در عین حال برخی 
دیگ�ر از ماهیت بدهی خانواده های آمریکایی پرده برمی دارند. آیا باید 

منتظر بحران جدیدی باشیم؟
 همه ما پیش بینی كردیم كه زمانی كه نرخ بهره شروع به افزایش می كند، آن 
دس��ته از بازارهای نوظهوری كه كسری بودجه فعلی و بدهی های بزرگ دارند، 
مشکل ایجاد می كنند. در آرژانتین و تركیه می بینیم. ما تنها وسعت سرایت كه 
ناشی از آن است را نمی دانیم. بنابراین برای من، از منظر جهانی، این نزدیکترین 

بحران است. این كشورها از قبل در آن هستند.
م��وارد اضافی زیادی در بازارهای مالی آمریکا وجود دارد از وام های خودكار تا 
مواردی شبیه به آن. این بدهی به ۱.۵ تریلیون دالر رسیده است كه در حال حاضر 
تاثیر منفی بر اقتصاد كالن دارد. مردم، خانواده داشتن را به تعویق می اندازند. این 
موضوع یک اثر كالن اجتماعی در بر دارد. حال چه اینکه این موضوع به درجه ای 
رسیده باشد كه شما آن را بحران بنامید و چه صرفا تضعیف اقتصاد تلقی كنید، 
من فکر می كنم كه انتخاب بین این دو مورد س��خت اس��ت. فکر می كنم كه در 
جایی مشکل را خواهیم فهمید الیحه مالیاتی كه وحشتناک طراحی شده، احتماال 
شروع به تأثیر منفی بر اقتصاد ایاالت متحده خواهد كرد زمانی كه »قند خون« 
باال مي رود. اقتصاددانان در سال ۲۰۱9-۲۰۲۰ انتظار كاهش شدیدی دارند. این 
زمانی است كه اضطراب مالی در ارتباط با سرعت گرفتن مشکالت، به وجود می آید.

 شما برای مدت طوالنی در مورد امتناع از اصالحات یورو و سیاست 
ریاضت�ی در منطق�ه یورو هش�دار داده اید. آیا اروپ�ا در جریان اصالح 

مشکالت خود است؟
دلشکستگی این اس��ت كه با كاهش بحران یونان، تالش برای اصالح منطقه 
یورو نیز كاهش یافته است و همچنان ریاضت اقتصادی شدیدی حاكم است و 
یونان همچنان در افسردگی قرار دارد. این به اصطالح جشن یونان كه از برنامه 
]اقتصادی[ خارج می ش��ود - برنامه ادامه می یابد، با مجموعه ای از الزامات مازاد 
اولیه كه كشور را خفه می كند. نوجوانان با استعداد بیشتر می روند، این كشور را 

می كشد. اروپا چشمان خود را نسبت به این موضوع بسته است.
ایتالیا به وضوح پتانسیل بحران دارد. دولت جدید نگران است چراكه دارای عناصری 
از حقوق شدید و سواالتی در مورد تعهد به یورو مطرح شده است و اگر اروپا یورو را 
اصالح نکند، من فکر می كنم كه باید پیش بینی یک بحران سیاسی دیگری داشته باشیم. 
این كه آیا آنها ترک خواهند كرد یا در آنجا خواهند ماند، اما در واقع یک پول موازی 
ایجاد می كنند كه به طور واقعی از بین مي رود، و اعمال فشار بر سایر قسمت های اروپا 
را به عهده می گیرد. فکر می كنم این موضوع همیشه روشن بود، مگر اینکه اصالحات 
قابل توجهی وجود داشته باشد، اروپا در جهان بی نظیری زندگی می كرد و زمانی كه 

شما در جهان بی نظمی زندگی می كنید، شانس خوبی برای عبور از بحران دارید.
 رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، عزم خود برای اصالح اروپا را 
مطرح کرده است. در داخل کشور، او سیاست های ارتدوکس اقتصادی 

را دنبال می کند.
سیاست های اروپایی او كه در چند سخنرانی مهم بیان شده بود چشم انداز بسیار 
چش��مگیر اروپایی بود. اما این دیدگاه است كه به نظر نمی رسد قادر به متقاعد 
كردن آلمان و دیگر كشورها بوده است. من فکر می كنم واقعا مهم است كه این 
دیدگاه وجود داشته باشد، مهم این است كه این دیدگاه به كار گرفته شود. من 
فکر می كنم مگر اینکه اصالحات در منطقه یورو وجود داشته باشد، دامنه برای 

پیگیری سیاست های انکشافی بسیار محدود است.
نوعی مالیات وجود دارد كه مکرون، پیش از این در مورد آن صحبت كرده و آن 
را معرفی كرده است. اما رئیس جمهوری فرانسه در راستای اجرای این مالیات بسیار 
كند عمل كرده است و آن مالیاتی نیست جز مالیات بر كربن. بدیهی است كه 
دولت های اروپایی درآمد زیادی به دست خواهد آورد، اقتصاد را تحریک می كند، 
چرا كه ش��ركت ها باید خود را برای واقعیت جدید تغییرات اقلیمی آماده كنند. 
این به طور همزمان، انگیزه دولت فرانس��ه برای اجرای این نوع مالیات را بیشتر 

می كند چراكه به درآمد این نوع مالیات شدیدا نیاز دارد. 



برای اقتصاددانان، جستجوی بحران بعدی در دنیای 
واقعی مانند جستجوی سوزنی در انبار كاه است. ممکن 
است برای یافتن سرمنشا بحران آینده، بیشتر نظر به 
اقدامات سیاستگذاران كنیم تا بانکداران. در میان این 
علل، آنچه كه به عنوان »بی نظیر« ش��ناخته ش��ده 
است - پدیده ای كه به موجب آن هر اقتصاد بزرگی، 
 در هم��ان بره��ه در حال برنامه ریزی ب��رای افزایش
ن��رخ بهره اس��ت ك��ه ب��ه عن��وان خطرناک ترین و 
نامطلوب ترین رویدادهای انسانی مدرن تلقی می شود. 
سیاست اصلی بانک های مركزی جهان، تقریبا یک 
دهه ای اس��ت كه تنها وظیفه خود را حمایت مالی از 
پول )یا نرخ بهره( تعیین كرده اند. از ایاالت متحده تا 
اروپا و ژاپن، بانک های مركزی به دوران بی س��ابقه ای 
بازگشته اند تا از بحران اقتصادهای بزرگ خود جلوگیری 
كنند.دو دارو تجویز ش��ده است. یکی: ثبت نرخ های 
پایین نرخ بهره )از جمله نرخ بهره منفی در مکان هایی 
مانند ژاپن و سوئیس( است كه باعث می شود كه برای 
بانک ها، قرض گرفتن پول از بانک های مركزی ارزان تر 
باش��ند. دوم، ایجاد پ��ول ارزان برای بانک ها در قالب 
فرمول های اقتصاد سنجی تثبیت شده. این سیاست ها 

بازارهای مالی را با نقدینگی جدیدی تهدید می كند، كه 
اگر به صورت غیرقابل حل باقی بماند، مي تواند منجر به 
تورم و همچنین ایجاد حباب دارایی جدید خطرناكی 
ش��ود. بیشتر بانک های مركزی با اضطراب اثرات این 

سیاست ها را مانیتور می كنند.
چین بخش��ی از مزه دهان خود را نشان داده است 
به طوری كه بین سال های ۲۰۱4 و ۲۰۱۵، اعتبارات 
ارزان، مردم را وادار به س��رمایه گذاری در بازار س��هام 
كشور خود كرد. طرز تفکر گله ای مردم چین نسبت 
به بازار س��هام كشور خود موجب شد تا قیمت سهام 
شركت ها تنها در ۱۲ ماه به میزان ۱۵۰ درصد افزایش 
یابد و وجود تغییرات جزئی در ارزش شركت ها پدید 
آید. این میزان رشد، دلیلی بر انفجار حباب به وجود 
آمده ش��د و بازار سهام چین در مدت سه هفته، 3۰ 

درصد از ارزش خود را از دست داد.
ن��رخ بهره باید افزایش یابد، اما این به خودی خود 
تقریبا به همان اندازه خطرناک اس��ت كه پایین نگه 
داش��ته ش��ود. با توجه به صن��دوق بین المللی پول، 
بدهی های جهانی در حال حاضر در حدود بیش از ۱64 
تریلیون دالر و یا ۲۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی 
جهان است، رقمی كه به طور چشمگیری بیش از قبل 
ش��روع بحران ۲۰۰۷ افزایش نرخ بهره با سرعت زیاد 
در یک كشور، تعداد زیادی از خانواده ها و شركت ها را 
با بازپرداخت بدهی های باال نابود می كند، كه موجب 
پیش بینی و احتماال ركود اقتصادی خواهد ش��د. اما 
هیچ كس كامال نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد اگر 

كه هر اقتصاد بزرگ جهان، به طور همزمان، نرخ های 
بهره را افزایش دهد یا كاهش دهد.

متاسفانه برای همه ما، سیاستگذاران احساسی در 
خصوص مسیر افزایش نرخ بهره با چه سرعتی را ندارند، 
افزایش نرخ ها بیش از حد آرام، احتمال رخداد فاجعه 
را تش��دید می كند. كاهش نرخ بهره ابزار اصلی ركود 
اقتصادی است. این به این معنی است كه دولت ها قبل 
از بحران بعدی باید نرخ ها را به سطح كافی باال ببرند تا 
در زمان بحران، كاهش آنها اثر معناداری داشته باشد و 

محركی برای رونق اقتصادی باشد.
با ركود جهانی كه به طور میانگین در بیشتر دهه ها 
اتفاق می افتد، مرز پایین تر یک مکان نگران كننده است، 
كه ۱۰ سال از آخرین ركود گذشته است. بنابراین، نیاز 
فوری به سرعت افزایش نرخ بهره قبل از ركود اقتصادی 
بعدی وجود دارد. شکست در بازپرداخت نرخ بهره كم، 
موجب تحمیل ریسک تورم بیش از حد و حباب دارایی 
می شود، اما سیاستگذاران با افزایش نرخ بهره به میزان 
۲۱ درصد مواجه اند و در معرض خطر مقابله با ركود 
بعدی قرار می گیرند؛ با این حال، افزایش نرخ ها بسیار 
سریع است، و آنها خلق ركود بعدی خود را در معرض 

خطر قرار داده اند. 
بانکداران مركزی و سیاس��تمداران عادت كرده اند  
ب��ه بحران ه��ا همان گونه ای فکر كنند ك��ه در مورد  
اتوماس��یون یا تغیی��رات آب و هوایی فکر می كنند. 
حقیقت این اس��ت كه احتمال دارد بحران بعدی به 

صورت كامال خودكار و توسط خودش ایجاد شود. 
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 سقوط رم
مراقب ایتالیا باشید! سال هاست كه اقتصاددانان 
تاكید كرده اند كه این كشور ضعیف ترین پیوند در 
اروپای متزلزل است. ده برابر بزرگتر از یونان، بدهی 
عمومی ایتالیا بی��ش از ۱3۰ درصد تولید ناخالص 
داخلی است و دو دهه است كه از ركود رنج می برد. 
تولید ناخالص داخلی سرانه در حال حاضر به طور 
نمایانی باالتر از س��طح اواخر دهه ۱99۰ است. در 
ح��ال حاضر اقتصاد ایتالیا در حال ورود به آب های 
سیاس��ی ناشناخته اس��ت، پس از اعالم یک دولت 
ائتالفی، تش��کیل شده توسط اتحاد از حزب جناح 
راست و جنبش پنج ستاره پوپولیست. این تحوالت 
سیاس��ی به كدهای تحلیل نش��ده حل و فصل در 
منطقه یورو بازمی گردد و مي تواند مرحله دوم بحران 

مالی بزرگی را ایجاد كند.
 بح��ران بده��ی حاك��ی از بح��ران منطق��ه یورو
۱4-۲۰۱۰ یک هشدار ناخواسته بود. با هزینه شهادت 
مردم یونان و سیاست های ریاضت خود شکست خورده، 
تس��لط مالی شدن چند س��الی از بین رفته است. اما 
این آرامش به یک شکل شکننده به چشم می خورد؛ 
تشدید حکمرانی تکنوكرات ها از طریق یادداشت ها، 
دامنه  سیاست های دموكراتیک را كاهش می دهد كه 
كل مشروعیت پروژه یکپارچگی اروپا را تحت الشعاع قرار 
داده است. جنبش های ناسیونالیست منجر به احیای 
ناسیونالیستی خطرناک می شود، در حالیکه در جناح 
چپ، روش های جدیدی برای اجرای سیاس��ت های 
پوپولیستی در راستای پروژه اجتماعی مترقی دنبال 
می شود. با این جال هر دو جناح چپ و راست با اتحادیه 

اروپا همراستایی زیادی ندارند.

از سوی دیگر، جریان های اصلی نئولیبرالی شمال 
اروپا، خودخواهانه چش��م از واقعیت ها فرو بسته اند و 
ایده كاذب��ی را ترویج می دهند كه نتیجه آن منتهی 
به حاشیه راندن اقتصادهای اصلی مانند آلمان، یونان 
و ایتالیا می ش��ود. با این وجود، با نگه داشتن منطقه 
اتحادی��ه اروپا با یک ارز بدون بودجه فدرال – بودجه 
مازاد آلمان نمي تواند برای كمک به كشورهای جنوب 
به كار گرفته ش��ود و این به این معناست كه آنها در 
یک اتحادیه فدرال قرار دارند -  تنها تعهدی سیاسی 
است كه مي توانند تضمین كنند بقای طوالنی مدت 
اتحادیه اروپا باشد. واضح است كه در منطقه یورو هیچ 
راهی برای پذیرش سیاست های ضدنئولیبرالی وجود 
 ندارد. در ضمن، عمق بخش��یدن به ب��ازار یکپارچه، 
هرگونه تالش برای توس��عه سیاست های صنعتی و 
خدم��ات عمومی را كه از دوران پس از جنگ به ارث 

رسیده است، ممنوع می كند.
اگر اكثریت تازه انتخاب شده در رم سعی در از بین 
بردن این قفس های آهنین داشته باشند، می دانیم كه 
دنباله ای از رویدادهایی شبیه به یونان روی خواهد داد: 
خروج سرمایه موجب افزایش نرخ بهره و ورشکستگی 
بانک ها خواهد شد. بانک مركزی اروپا مجبور خواهد شد 
در یک اقدام واكنشی با یک دولت شورشی مذاكره كند 
اما خروج از پول واحد، یقینا روی خواهد داد. با توجه 
به اندازه اقتصاد ایتالیا، تحقیر یونان و Brexit، هرگونه 
پیشرفت این چنیني به معنای پایان اتحادیه اروپا است 
كه ما آن را می دانیم. در ضمن، بی ثباتی مالی، موجب 
تکان دادن بانک ها و بازارها در سراس��ر جهان خواهد 
شد و دولت ها و بانک های مركزی مي توانند بار دیگر به 
اقدامات نظارتی شدید برای مهار مالی سوق داده شوند. 

 آسیب پذیری آسیایی
این دوره قرار اس��ت »قرن آسیایی« باشد. افزایش 
چش��مگیر اقتصاد چین و پویایی كلی منطقه آسیا، 
ادعای قدرتمندی را مبنی بر اینکه سرمایه داری غربی، 
به رغم سرمایه داری آسیایی كه رشد سریع و متعادل 
جغرافیایی را نش��ان می دهد، در حال ركود و متزلزل 
شدن است. تحوالت پس از بحران مالی ۲۰۰8 نشان 
می دهد: در حالیکه نرخ رشد در آسیا )و در بزرگترین 
اقتصادهای چین و هند( در سال ۲۰۰9، مانند مابقی 
جهان كاهش یافت، در دوره بهبود، رشد سریع و باالتر 

از سایر نقاط جهان را به ثبت رسانده است.
اما دیدگاه خوش بینانه نسبت به قطب تازه رشد یافته 
شرق، شواهدی را مبنی بر اینکه پویایی بیشتر آسیا 
بیشتر به مجموعه كوچکی از كشورها مربوط می شود، از 
دست داد: اول، ژاپن و كره جنوبی تا اواخر دهه ۱98۰؛ 
پس از آن، چین در قرن حاضر. و اس��تثنا بودن چین 
به این دلیل كه این كش��ور براساس استفاده دقیق از 
سیاست های اقتصادی غیرقابل انکار، توسط یک دولت 
بسیار متمركز و كنترل شده، به این نتایج دست یافته 
است. پس از بحران جهانی، بهبود و گسترش اقتصادی 
تقریبا در همه اقتصادهای بزرگ آسیا، به شدت  وابسته 
به بدهی است. حتی در چین، نسبت بدهی به تولید 

ناخالص داخلی، نس��بت به قبل از بحران بیش از دو 
برابر ش��ده است و در بسیاری از اقتصادهای آسیایی 
برخ��ی از انواع بدهی ها، به ویژه در بخش مس��کن و 
امور مالی شخصی، به میزان نگران كننده ای رسیده 
اند. در آسیا - شاید حتی بیش از »غرب« - استراتژی 
بهب��ود از طریق وام دادن به بخش خصوصی بود كه 
این امر موجب ایجاد آس��یب پذیری هایی شده است 
ك��ه مي تواند بحران دیگری در آینده ایجاد كند. این 
موضوع در حال حاضر در هند دیده می ش��ود، جایی 
كه وام های شركت های بزرگ، موجب ایجاد بدهی های 
زیادی می شود كه ش��ركت ها نمي توانند بدهی های 
اضاف��ی را برای تأمین مال��ی پروژه های آینده تامین 
كنند - یک پدیده به نام »بدهی«. این امر به وام های 
بانکی و سرمایه گذاری خصوصی منجر شده است، كه 
منتهی به كاهش مطلوب سرمایه گذاری در چند سال 

گذشته شده است.
در عین حال، اقتصادهای آس��یایی حتی بیش��تر 
مدیون حركات غیرقابل پیش بینی بازار سهام جهانی 
هستند. در مقابله با بحران جهانی، جریان نقدینگی از 
سوی  اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور در حال 
تقویت شدن است و هنگامی »پول آسان« به بحران 
مالی پاس��خ داد كه بازارها در سراس��ر جهان، یک بار 
دیگر در حال رشد بودند. چندین بازار در حال ظهور 
آسیا، مورد اهداف شرط بندی قرار گرفتند همان طور 
كه سرمایه گذاران قمارباز با سرمایه های اندک به سمت 
آن حركت كردند. در نتیجه، بازارها در كره جنوبی، هند 
و تایلند، ملتهب و بی ثبات شدند و درجه آسیب پذیری 

آنها به نوسانات وحشتناک رسید.
میراث این پدی��ده زمانی كه همه انتظار دارند كه 
قیمت ها افزایش یابد، انباشت سرمایه های خارجی در 
بازارهای سهام و اوراق قرضه است. در چنین شرایطی، 
جزئی تری��ن اخب��ار منفی مي تواند منج��ر به خروج 
س��رمایه گذاران از این بازارها شود كه این امر موجب 
كاهش ارزش پولی و مشکالت مالی داخلی می شود. به 
عبارت دیگر، تکان دادن یک بال پروانه در یک قسمت 
از جهان، مي تواند یک طوفان مالی در آسیا ایجاد كند.

 گستاخی دره سیلیکون 
اپل، مایکروسافت، آمازون، الفابت و فیس بوک طی 
چند دهه گذش��ته، از جای��گاه ناچیز خود در اقتصاد 
جهانی فراتر رفته اند و به طور اسطوره ای در دل ساختار 
اقتصاد جهانی جاسازی شده اند. همانند صنعت مالی، 
شركت های با تکنولوژی باال در حال حاضر برای سیستم 

جهانی اهمیت حیاتی دارند.
اما طرف دیگر دره سیلیکون مشاركت اقتصادی در 
سرمایه است. فعالیت اقتصادی بیش از حد مادی در 
ای��ن دره كه اقداماتی از قبیل جس��تجو برای فرصت 
میلی��ون دالری بعدی، س��رمایه گذاری در تیم های 
تازه كار با شرایط مالی اندک و حرف گوش كن است. 
س��رمایه گذاری در ایاالت متحده اخیرا از زمان دوران 

دات-كام باالترین سطح خود را تجربه كرده است.
با توجه به عالقمندانی كه دوست دارند این وضعیت 
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حفظ شود، مي توانید ایمان بیاورید كه این یک حباب 
دیگر نیست - اما این بار متفاوت است. 

در این عرصه، تنها قماربازان قدرتمند هستند كه 
نقش اصلی این روند اقتصادی را دنبال می كنند. نرخ 
بهره فعلی پس از سال ۲۰۰8، همراه با ركود اقتصادی، 
منجر به وضعیت »بیش از حد ذخیره س��ازی« شده 
است - سرازیر شدن سرمایه بیش از حد، نیاز به یک 
مکان برای رفتن دارد. در حال حاضر، تکنولوژی قمار 
خوبی است و سرمایه گذاران به چیزی مانند فناوری 
كه مرتبط با امیدی باشد كه در نهایت سود هنگفتی 

را برایشان دارند، دل بسته اند.
آی��ا این پایدار اس��ت؟ بعید اس��ت م��ن تهدید دره 
س��یلیکون را به س��ه ح��وزه اصلی تقس��یم می كنم: 
واكن��ش مص��رف كنن��ده، س��وء مدیریت و س��ازمان 
كارگ��ری. در حال حاضر، قوی تری��ن راه برای واكنش 
 مصرف كننده، ش��امل نگرانی های امنیتی است. افشای

كس��ب و كار  م��دل   ،  Cambridge Analytica   
فیسبوكی را با مشکل روبه رو كرده است.  این مي تواند 
منجر به تحریم مصرف كننده یا مداخله تنظیم گرها شود. 
هنوز، فعالیت های مصرف كنن��ده به طور ذاتی در این 
قدرت محدود است، به ویژه زمانی كه برخی سیستم های 
برنامه ریزی در وضعیت  too-big-to-fail  قرار دارند. 
مدیریت زیس��ت-محیطی، رفتار غیراخالقی، 
ی��ا صرفا س��رمایه گذاری در ی��ک ایده بد - در 
دره س��یلیکون رایج اس��ت. زمان��ی كه ارزش 
دالری  میلی��ارد   9 ارزش  ب��ا    Theranos
در آس��تانه انح��الل اس��ت،  تکنول��وژی خون 
 Zenefits .آزمایشی جعلی ش��ناخته می شود
)4،۵ میلیارد دالر( توس��ط دولت برای تخطی 
از قوانین بیمه جریمه ش��د. اسنپ چت در سال 
گذشته ۷۲۰ میلیون دالر از دست داد و اكنون 
كاركنان خود را كاهش داده اس��ت. و لیستی از 
فناوری هایی كه اخیرا شکس��ت خورده، تقریبا 
بی پایان اس��ت. اگ��ر این رون��د همچنان ادامه 
داشته باش��د، در سراسر اقتصاد مي تواند وجود 
داش��ته باش��د، با توجه به این كه این سرمایه، 
ب��ه ط��ور معم��ول از منابع متش��کل از حقوق 
بازنشس��تگی و دانش��گاه ها می آی��د.در نهایت، 
امکان س��ازماندهی كارگران در صنعت، شروع به 
تهدید مدل های تجاری می كند. شركت هایی نظیر 
آمازون، Deliveroo و Uber هزینه های مصرف 
كم را از طریق استعمار كارگران با درآمد پایین و 
غیرقابل اعتماد حفظ می كنند. اما این كارگران از 
طریق اقدام مستقیم و چالش های قانونی شروع به 
اعتصاب می كنند. اگر چه هنوز معلوم نیست كه 
آیا كارگران مي توانند امتیازاتی قبل از اتمام شغل 
به طور اتوماتیک از دس��ت بدهند، احتمال وجود 
اختالالت عظیم كسب و كار موجود وجود دارد.خط 
پایین: س��یلیکون دره به طور جادویی نمي تواند 
مش��کلی را حل كند. درست مانند دیوانگی مالی 
پیش از س��ال ۲۰۰8، این یک تعمیر موقت است 

و به زودی خراب خواهد شد. 

 یک جنگ تجاری جهانی 
از س��ال ۲۰۰8 ت��ا ۲۰۰9، اقتصاده��ای ب��زرگ 
س��رمایه داری ب��ا آنچ��ه م��ا از آن به عن��وان ركود 
طوالنی م��دت یاد می كنیم، درگی��ر بوده اند، كه این 
موضوع با رش��د اقتصادی ضعیف )كاهش سریع تر از 
ركود اقتصادی نس��بت به حتی در ركود بزرگ دهه 
۱93۰(، نرخ سرمایه گذاری كم و سودآوری پایین برای 
كسب و كارهای بزرگ ارزیابی می شود. وخیم تر شدن 
این شرایط زمانی كه است كه رئیس جمهور ترامپ و 
مشاوران جدید محافظه كارخود، تهدید می كنند كه 
اقداماتی را برای كاهش میزان واردات ایاالت متحده از 

كشورهای دیگر، به ویژه چین، در نظر دارند.
دی��دگاه اقتص��ادی اصلی این اس��ت ك��ه تجارت 
آزاد ب��رای همه خوب اس��ت. و با این حال، ش��واهد 
تاریخی این را در بر دارد. در طی س��ه دهه گذش��ته، 
اقتصادهای سرمایه داری جهان با كاهش شدید تعرفه ها، 
سهمیه بندی، محدودیت های دیگر و امضای بسیاری 
از قراردادهای تجارت بین الملل��ی به »تجارت آزاد« 
نزدیک ش��ده اند. اما رشد متوسط اقتصادی ساالنه از 
دهه ۱98۰ میالدی نس��بت به دوره »طالیی« دهه 

۱96۰ كاهش یافته است.
تج��ارت آزاد »كار می كند« زمانی كه س��ودآوری 
س��رمایه در همه جا باال رود و هركس از تکه بزرگ تر 
كیک ارزش، حتی در نس��بت های مختلف، چیزی به 
دست آورد. جهانی شدن به نظر جذاب است. قوی ترین 
اقتصاد سرمایه داری همیشه قوی ترین طرفدار تجارت 
آزاد است؛ زیرا بریتانیا بین سال های ۱8۵۰ و ۱8۷۰ و 
ایاالت متحده بین سال های ۱94۵ تا ۲۰۰۰ طرفداران 
اصلی این جریان بودند. اما اگر س��ودآوری ش��روع به 
سقوط كند، همان طور كه در حال حاضر به دلیل ركود 
طوالنی اتفاق می افتد، تجارت آزاد، زرق و برق خود را 
از دست می دهد - به ویژه برای اقتصادهای ضعیف تر، 
سرمایه داری برای آنها كاهش می یابد. »پوپولیسم« و 
ناسیونالیس��م پس از آن، خود را از عقب می رسانند و 
اقتصاددانان اصلی جریان مخالف »تجارت آزاد« برجسته 
می شوند.جنگ تجاری موجب كاهش صادرات بیشتر 
كش��ورها و افزایش واردات كاالها می شود. در نتیجه، 
رشد اقتصادی همراه با اشتغال و سرمایه گذاری كاهش 
می یابد. ترامپ ادعا می كند كه درآمد واقعی تجارت آزاد 
برای مردم بسیار كم خواهد بود. تجارت آزاد ضعیف و 
ضعیف تر می كند. اما یک جنگ تجاری همه را تضعیف 
خواه��د كرد.اگر این اتفاق بیفتد - فقط در زمانی كه 
ف��درال رزرو آمریکا در مورد افزایش هزینه های قرض 
گرفت��ن برای كنترل تورم  فکر می كند، این مي تواند 

جزء نهایی دستورالعمل جدید ركود اقتصادی باشد

 بانک های در سایه 
مارک كارنی، فرماندار بانک انگلیس، اخیرا درمورد 
مهم ترین تهدید آینده سیستم مالی بین المللی، به 
این س��وال پاسخ داد: »بانک های سایه در بازارهای 
نوظهور.« پس بانک های سایه چیست و چه چیزی 

آنها را سایه دار می كند؟

یک بانک مؤسس��ه ای اس��ت كه پول را قرض 
می دهد و از سپرده هایی كه توسط دولت مركزی 
تضمین ش��ده است، برای تأمین مالی این وام ها 
استفاده می كند. در مقابل بانک های سایه، بدون 
س��پرده گذاری كه توس��ط دولت تضمین ش��ده 
اس��ت، پول را قرض می دهند؛ نمونه هایی از این 
صندوق ها، صندوق های بازنشس��تگی و س��هام 
عدالت خصوصی هستند. بنابراین اگر یک بانک 
سایه پیش فرض وجود داشته باشد، سرمایه گذاران 
آن باید تمام ریسک را متحمل شوند، در حالیکه 
اگر پیش فرض بانک باش��د، دول��ت برای حفظ 
س��پرده گذاران اق��دام خواهد كرد. بس��یاری از 
ابزارهای پیچیده كه موجب بحران مالی شدند - از 
 CDOs اوراق بهادار حمایت ش��ده از دارایی تا
-  در بخش بانکی سایه متمركز شدند. هنگامی 
كه ارزش این دارایی در سال ۲۰۰۷ سقوط كرد، 
سیس��تم بانکی سایه - متمركز در شمال جهانی 
- با آنها س��قوط كرد. هیأت تحریریه مالی نشان 
داده است كه س��هم دارایی های مالی كه توسط 
موسس��ات بدون سپرده برگزار می شود، در سال 
۲۰۱6 تقریبا ۵۰ درصد رس��یده است. این روند 

به ویژه در مورد »غرب« مشهود است.
به محض اینکه ثبات به سیستم مالی بین المللی 
بازمی گ��ردد، مدت ها قب��ل از بحران ۲۰۰8، چین 
بزرگترین دلیل برای نگرانی است؛ صنعت بانک های 
سایه آن اكنون ارزش ۱۵ تریلیون دالر یا حدود ۱3۰ 
درصد تولید ناخالص داخلی را دارند. رشد بانکداری 
س��ایه با افزایش قابل توجهی در میزان بدهی های 
خصوص��ی در چی��ن ارتب��اط دارد، و بدهی ه��ای 
خصوصی بخش غیر مالی در س��ال ۲۰۰۷ به ۲9 
تریلیون دالر افزایش یافته اس��ت كه معادل ۲6۰ 
درصد تولید ناخالص داخلی است. بانک های سایه 
مي توانند اعتبار را با محدودیت های كمتر ارائه دهند 
و نگرانی هایی وجود دارد كه بس��یاری از بانک های 
س��ایه اس��تانداردهای صدور روادید خ��ود را آرام 
می كنند، مخصوصا وقتی كه آن ها برای بازپرداخت 

بدهی های موجود استفاده می كنند.
درس��ت اس��ت كه از زمان بحران مالی، شرایط 
نظارتی تغییر كرده است. پیشنهادات فراگیر برای 
تنظیم هر دو بانک ها و بانک های سایه كه از بین بردن 
تجارت و س��رمایه گذاری بانکی تا مالیات معامالت 
مالی در برگرفته شده است. برخی از این موارد اجرا 
شده است. اما همانطور گرد و غبار آنها هنوز هست، 
بیشتر این مشکالت فراموش شده است. در حقیقت، 
درس��ت همان طور كه قبل از بحران مالی، مقررات 
نسبتا سختگیرانه در مورد بانک ها اعمال شده است، 
در حالیکه سیستم بانکی سایه تقریبا كامال دست 
نخورده باقی مانده است. صندوق بین المللی پول، در 
گزارش ۲۰۱۷ بانکداری سایه، در حال حاضر باعث 
نگرانی می شود كه »خطر... به سمت سیستم مالی 
متمركز ش��ده است كه در آن ما ابزارهای كمتری 

برای استقرار وجود دارد.«
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دیوید لنهارد| نیویورک تایمز|
از زمان شروع بحران مالی، در سال ۲۰۰۷، 
مردم مي توانس��تند خ��ود را با تحلیل ركود 
بزرگ و فکر كردن در مورد عواقب وحشتناک 
آن، خس��ته كنند. درست است، همچنین. 
بحران اقتصادی مدرن ما به مراتب كمتر از 

ركود بزرگ بوده است.
اما هنوز بحران ما پایان نیافته است.  تقریبا 
اش��تغال، درآمد، ارزش خال��ص، كل تولید 

اقتصاد هنوز رنج می برد. 
در حال حاضر مرحله وحشتناكی از تاریخ 

در حال ظهور است. 

 رکود بزرگ در مقابل بازگشت بزرگ
تا سال ۲۰۱9، بررسی ابتدایی رونق اقتصاد 
- تولید ناخالص داخلی هر فرد بالغ- احتماال 
در ۱۲ سال پس از بحران، كمتر از ۱۲ سال 
از زمان ش��روع ركود ب��زرگ، بهبود خواهد 
یاف��ت. زمانی كه نموداری در مقاله جدیدی 
از »اولیویه بالنچارد« و »لری سامرز« دیدم، 

گیج شدم. نمودار در پایین آمده است.
تولید ناخالص داخل��ی یا G.D.P، میزان 
تولید كل كش��ور نش��ان می دهد كه عمدتا 
از آن مي ت��وان میزان اس��تاندارد زندگی را 
فهمید. افت تولید در دوران ركود به وضوح 
بسیار بدتر از سال های اخیر بود، همان طور 
كه مي توانید از خط خاكستری متوجه شوید. 
اما در نهایت، اقتصاد، در ابتدا با رشد سریع 
در اواسط دهه ۱93۰ و سپس در طول بسیج 
نیروهای در اوایل دهه ۱94۰، به حالت اولیه 

بازگردانده شد.
این بار،  كش��ور هرگ��ز ۲۵ درصد بیکاری 
و ی��ا تقریبا همان مق��دار بدبختی را تجربه 
نکرده است  اما این مقدار در سال های پس 
از بحران رش��د ضعیف را تجربه كرده است. 
شما مي توانید این ضعف را در خط زرد نسبتا 

صاف مشاهده كنید.

تا س��ال G.D.P ،۲۰۱9. در هر سنی بالغ 
بر س��ن كار، احتماال تنها ۱۱ درصد باالتر از 
زمانی است كه بحران شروع شد )مانع رشد 
غیرمنتظره یا ركود اقتصادی(. این یک نرخ 
رشد نامطلوب در یک دوره طوالنی است. بله، 
اقتصاد در یکی دو سال گذشته، رشد نسبتا 
خوبی داشته اس��ت، اما تقریبا برای جبران 
كس��ادی طوالنی مدت گذشته كافی نبوده 
است. به ویژه به این دلیل كه رشد در اوایل 
سال ۲۰۰۰ نیز متوس��ط بود. جای تعجب 
نیست كه بس��یاری از آمریکایی ها عصبانی 

و ناامید هستند.
در این مقاله، بالنچارد )اقتصاددان پیشین 
اقتصاددان صندوق بین المللی پول( و سامرز 
)وزیر پیشین وزارت خزانه داری و مشاور كاخ 
سفید( استدالل می كنند كه زمان آن است 
كه كشور بتواند به طور جدی تری از مشکالت 
اقتصادی عبور كند. چطور؟ اقتصاددانان باید 
پیش فرض های جدیدت��ری را مطرح كنند، 
همان طور كه پس از ركود و فرسودگی دهه 
۱9۷۰ اتف��اق افتاد. فدرال رزرو - كه بارها و 
بارها ضعف اقتصاد را دست  كم گرفته است 
- باید سیاس��ت های جنجالی مانند افزایش 
تورم را در نظر بگیرد. كنگره و كاخ س��فید 
بای��د با توجه به نگرانی های قانونی در مورد 

بدهی های فدرال، پول بیشتری برای ایجاد 
شغل مناسب و معقول صرف كنند.

در ع��وض، بس��یاری از سیاس��تگذاران و 
اقتصاددان��ان همچن��ان به كار خ��ود ادامه 
می دهند، مثل اینکه ركود بزرگ هرگز اتفاق 
نیفتاده و اولویت های قبلی آنها همچنان ادامه 
دارد. آنه��ا بر این باورند كه ریس��ک بزرگ 
اقتصادی شدیدتر از اقتصاد بود، چرا كه این 
مشکل اساس��ی دهه ۱9۷۰ بود. در نتیجه، 
بس��یاری از آنها نگران مشکالت تورم باال و 
كسری بودجه هستند. هرچند این خطرات 
واقعی هستند اما مخاطرات جدی نیست كه 

اقتصاد كنونی را تهدید كند.
سامرز معتقد است: »ناحیه تقاضا بی رمق 
اس��ت. در حال حاضر این موضوع به همان 
اندازه ای مش��کل اس��ت كه تقاضای زیاد را 
دارد.« اقتصاددانان بعضی اوقات به عنوان یک 
اس��تعاره برای اقتصاد، از یک تکه الستیکی 
استفاده می كنند. هر چه بیشتر در یک جهت 
كشیده می شود، با قدرت بیشتری برمی گردد. 
این اس��تعاره مناس��ب  دهه ۱93۰ بود. اما 
اكنون مناسب نیست چراكه پس از بدترین 
ركود در ۷۰ س��ال گذشته، اقتصاد آمریکا - 
مانند بسیاری از كشورهای جهان - با رشد 

متوسط روبه رو بوده است. 
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امروزه میلیون ها آمریکایی معتقدند كه ایاالت 
متحده در آستانه فروپاشی بزرگ اقتصادی قرار 
دارد و ب��ه زودی وارد ركود بزرگ دیگری خواهد 
شد. اما تنها یک درصد از كسانی كه همین اعتقاد 
را دارند، برای این اتفاق آماده شده است. حقیقت 
غم انگیز این اس��ت كه اكثری��ت قریب به اتفاق 
آمریکایی ها، از آنچه كه در خانه هایش��ان ذخیره 

شده اند، كمتر از یک ماه طول می كشد.
بسیاری از ما برای استفاده از هر وسیله ای كه ما 
نیاز داریم، به سوپر ماركت و یا وال مارت مراجعه 
می كنیم و حتی هرگز تصور نمی كنیم چه اتفاقی 
 می افت��د اگر ناگه��ان قادر به انج��ام آن نبودیم. 
در حال حاضر اقتصاد ایاالت متحده در حال تلوتلو 
خوردن مانند یک پسر مست است. همه این كارها 
برای كل ایاالت متحده شبیه به نیواورلئان پس از 
طوفان كاترینا، جنگ بزرگ، یک حمله تروریستی، 
یک بیماری همه گیر مرگبار و یا یک فاجعه عظیم 
طبیعی است كه كل اقتصاد ایاالت متحده را به لبه 
پرتگاه هدایت می كند. پس فقط چگونه مي توانید 
زنده بمانید اگر به طور ناگهانی نمي توانستید به 
غول شركت های بزرگ بین المللی متکی باشید 
كه بتوانید غذا، لباس و غذا و خانواده تان را تامین 

كنید؟ آیا نقشه ای دارید؟
مگ��ر اینکه قبال در غار زندگی كرده باش��ید و 
یا شما یک پیروی كامل و بی نظیر از رسانه های 
استانی هستید، باید بتوانید به وضوح ببینید كه 
جامعه ما اكنون آس��یب پذیرتر از گذشته است. 
امسال تعداد زیادی زلزله بزرگ در سراسر جهان 
رخ داد و آتشفشان ها در سراسر جهان بیدار شدند. 
ش��ما اگر تنها به آنچه در هائیتی و ایسلند اتفاق 
افتاد،ه نگاه كنید، خواهید دید كه چطور تخریب 
یک فاجعه طبیعی مي توان��د روی دهد. نه تنها 
این، بلکه جهانی داری��م كه پر از افراد دیوانه در 
موقعیت های قدرت است و اگر یکی از آنها تصمیم 
بگیرد یک سالح هسته ای، شیمیایی یا بیولوژیکی 
در یک شهر بزرگ بیندازد، مي تواند كل منطقه را 
فلج كند. جنگ به معنای واقعی كلمه هر لحظه 
ممکن است در خاورمیانه رخ دهد و اگر این قیمت 
نفت را دو برابر یا سه برابر كند )حداقل( این امکان 
وج��ود دارد كه در بخش بزرگی از دنیا مي تواند 
درگیری ایجاد شود. دانشمندان به ما می گویند 
ك��ه یک انفجار الکترومغناطیس��ی )EMP( در 

ارتفاع بسیار باالیی مي تواند بخش بزرگی از ایاالت 
متحده را در یک لحظه به سن سنگ تبدیل كند. 
عالوه بر این، تهدید دائمی وجود دارد كه گسترش 
همه گیري بیماری ویروسی )مانند آنچه در سال 
۱9۱8 اتفاق افتاد با اسپانیا( مي تواند ده ها میلیون 
نفر در سراسر جهان را بکشاند و اقتصاد كشورهای 
جهان را فلج كند.اما حتی بدون این همه، حقیقت 
این است كه اقتصاد ایاالت متحده سقوط خواهد 
كرد. بنابراین تنها فکر می كنم كه چه اتفاقی خواهد 
افتاد اگر یکی از )یا بیشتر( آن چیزها بر سر تمام 

مشکالت اقتصادی كه ما داریم اتفاق بیفتد.
1 غذای ذخیره شده

در زمان سقوط اقتصادی، غذا از كاالهای ارزشمند 
موجود تبدیل می ش��ود. اگر غذا نداش��ته باشید، 
نمي توانید زنده بمانید. بیشتر خانواده های آمریکایی، 
نمي توانند مدت زیادی از آنچه كه در خانه هایشان 
دارن��د، رفع مایحتاج روزانه كنند. این مدت حتی 
كمتر از یک ماه است. اگر در حال حاضر فاجعه ای 
رخ ده��د، چه مدت مي توانید با آنچه دارید، زنده 
بمانید؟ حقیقت این اس��ت كه همه ما باید شروع 
ب��ه ذخیره مواد غذایی كنیم. اگر ش��ما و خانواده 
تان برای تهیه غ��ذا، بیرون بروید، ناگهان خود را 
با انبوهی از افراد گرسنه، خواهید دید كه در حال 
رقابت با آنها بوده كه فروشگاه ها را غارت می كنند 

و در خیابان ها دنبال چیزی برای خوردن هستند. 
البته شما مي توانید مواد غذایی خود را بیشتر تولید 
كنید، اما این به گذشت زمان نیاز دارد. بنابراین شما 
ضمن اینکه غذای كافی ذخیره  می كنید باید به فکر 
كاشت و پرورش گیاهان خوراكی نیز باشید. اما اگر 
دانه ها را ذخیره نکنید، ممکن است آن را فراموش 
كنید. هنگامی ك��ه اقتصاد كامال ف��رو می ریزد، 
دانه های باقیمانده بس��یار سریع ناپدید می شوند. 
بنابراین اگر فکر می كنید به دانه نیاز دارید، اكنون 

وقت آن است كه آنها را دریافت كنید.
2 آب تمیز

بیشتر مردم مي توانند برای چند هفته بدون غذا زنده 
بمانند، اما بدون آب شما فقط چند روز قدرت زندگی 
دارید. پس اگر آب ناگهان از ش��یرهای در خانه خالی 
ش��ود ، از كجا آب تهیه می كنید؟ آیا نقشه ای دارید؟ 
آیا آب آش��امیدنی نزدیک خانه ش��ما وجود دارد؟ آیا 
مي توانید آب را در صورت نیاز به آب جوش بیاورید؟

عالوه بر ذخیره س��ازی آب و به دست آوردن 
اینکه چگونه می خواهید آب را جمع آوری كنید، 
اگر جامعه شکسته شود، چیز دیگری كه باید در 
نظر بگیریم، قرص های تصفیه آب است. شاید قادر 
به جمع آوری آب در طول بحران باشید اما ممکن 
است آن آب برای نوشیدن مناسب نباشد. بنابراین 
قرص های تصفیه آب در بسیار بسیار حیاتی است.

 10 راهکار
برای زنده ماندن 
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3 پناهگاه
شما نمي توانید در خیابان بخوابید، مي توانید؟ 
خ��ب، بعضی از مردم مي توانن��د در خیابان ها 
زندگ��ی كنن��د، اما اكثریت قاط��ع ما به نوعی 
پناهگاه نیاز داریم تا برای مدت طوالنی تری زنده 
بمانیم. پس اگر ش��ما و خانواده تان خانه خود 
را از دست دادید یا ناگهان از خانه خود مجبور 
شدید خارج شوید، چه كار كنید؟بهترین كاری 
كه باید بکنید این است كه برنامه های متعددی 
را پیش ببرید. آیا شما دارای بستگانی هستید 
كه مي توانید در موارد اضطراری به آنها مراجعه 
كنید؟ آیا شما چادر و كیسه خواب دارید؟ اگر 
شما مجبور بودید آن را محکم كنید؟ شما باید 

یک برنامه داشته باشید.
4 لباس گرم

اگ��ر قص��د دارید برای م��دت طوالنی در یک 
وضعیت اقتصادی كابوس بار زندگي كنید، احتماال 
به لباس گرم و كارآمد نیاز دارید. اگر شما در آب و 
هوای سرد زندگی می كنید، این بدان معنی است 
كه به ذخیره زیادی پتو و لباس های آب و هوای 
سرد نیاز دارید. اگر در ناحیه ای زندگی می كنید 
كه بارندگی زیاد است، باید مطمئن شوید كه برخی 
از تجهیزات بارگیری را ذخیره كرده اید. اگر فکر 
می كنید ممکن است در شرایط اضطراری در خارج 

از منزل زنده بمانید، اطمینان حاصل كنید كه شما 
و خانواده تان چش��مان خود را گرم نگه می دارند. 
یک روز پس از آن كه اقتصاد سقوط كرد و مردم 
در حال رقابت برای زنده ماندن هس��تند، تعداد 
زیادی از مردم در حال مرگ هستند. در حقیقت، 
در سردترین مناطق ممکن است در خانه خود تلف 

شوند. اجازه ندهید این اتفاق بیفتد.
5 تبر

در ط��ول زمانی كه می خواهی��د گرم بمانید ، 
ممکن است به یک تبر خوب شدیدا احتیاج پیدا 
كنید. در وضعیت های اضطراری ، جمع آوری هیزم 
یک اولویت خواهد بود. بدون یک ابزار خوب برای 
قطع چوب، تقریبا این كار بسیار سخت خواهد بود.

6 فندک یا اسباب بازی ها
شما همچنین به وسیله ای برای ایجاد جرقه 
آتش سوزی نیاز دارید. اگر شما مي توانید آتش 
روشن كنید، مي توانید غذا بخورید، مي توانید 
آب را بجوش��انید و مي توانید گ��رم بمانید. 
بنابراین در ش��رایط اضطراری واقعی، چگونه 
می خواهید آتش درست كنید؟ با مالیدن چوب 
با هم؟ اكنون وقت آن رسیده است كه فندک 
و یا وسیله دیگری كه بتواند این وظیفه مهم 

را انجام انجام دهد، تهیه كنید.
عالوه بر این، در نظر داش��ته باشید كه ذخیره 

خوبی از ش��مع مي تواند گره گش��ای بسیاری از 
مشکالت باشد. هر گاه برق قطع می شود شمع ها 
بس��یار مفید هستند و حتی در صورت بروز یک 
كاب��وس اقتصادی طوالنی مدت، همه ما متوجه 
می شویم كه چرا پدر و مادر ما به شمع های زیادی 

در خانه نگه می داشتند.
7 چکمه های پیاده روی یا کفش های راحت

وقتی بیشتر مردم به لیستی از چیزهایی كه برای 
زنده ماندن نیاز دارند، این اولین و یا دومین چیزی 
نیس��ت كه به ذهن می رسد. اما داشتن چکمه های 
پیاده روی یا كفش های بسیار راحت و كاربردی كامال 
حیاتی خواهد بود. شما ممکن است به خوبی خود را 
در موقعیتی قرار دهید كه در آن شما و خانواده تان، 
در هر جایی كه بخواهید بروید، سرعت عمل داشته 
باش��ند. بنابراین تا چه حد فکر می كنید كه كفش 
پاش��نه بلند مفید خواهید بود؟ شما كفشی را نیاز 
دارید كه در صورت لزوم در مدت محدودی بتوانید 
با آن راحت راه بروید. ش��ما همچنین می خواهید 
كفش هایی را كه مدت زمان طوالنی را پش��ت سر 
می گذارند، زیرا زمانی كه اقتصاد به طور كامل سقوط 
می كند، ممکن است نتوانید به فروشگاه های كفش 
بروید و آنچه در آن لحظه نیاز دارید، به دست آورید.

8 چراغ قوه یا فانوس
هنگام��ی كه برق در خانه ش��ما نباش��د، اولین 
چیزی كه ش��ما را جذب می كند چیس��ت؟ چراغ 
قوه یا فانوس البته. در یک حادثه مهم، یک چراغ 
ق��وه یا یک فانوس ضروری اس��ت - مخصوصا اگر 
شما نیاز به رفتن به هر نقطه در شب داشته باشید. 
چراغ قوه یا فانوس های خورشیدی یا »سبک میل« 
احتم��اال در حین اضطراری درازمدت بهتر خواهد 
ب��ود. اگر باتری داری��د، مي توانید به ذخیره كردن 

مقدار زیادی باتری اقدام كنید.
9 رادیو

اگر یک بحران بزرگ به ایاالت متحده برس��د، 
ش��ما و خانواده تان چگونه متوجه می شوید؟ در 
میان چیزهای دیگر، همه می خواهیم بدانیم در 
جهان چه اتفاقاتی رخ داده است. رادیو مي تواند یک 
ابزار ارزشمند برای شنیدن اخبار باشد. رادیوهای 
خورش��یدی یا »سبک میل« احتماال برای مدت 

طوالنی بهتر كار خواهند كرد. 
10 تجهیزات ارتباطی

هنگامی كه می خواهید با خانواده و دوستانتان 
ارتباط برقرار كنید. شما همچنین می خواهید كه 
در صورت لزوم بتوانید با آمبوالنس یا اجرای قانون 
تماس بگیرید. داشتن یک تلفن همراه اضطراری 
عالی اس��ت، اما ممکن است در طول بحران كار 
كند یا نکند. اینترنت نیز ممکن است در دسترس 
 نباش��د. اطمینان حاصل كنید ك��ه یک برنامه

)ك��ه آی��ا آن تکنولوژی با تکنول��وژی باال یا كم 
تکنولوژی است( برای برقراری ارتباط با دیگران 

در حین یک اورژانس داشته باشید.



گاردین|
صندوق بین المللی پول هش��دار داده اس��ت 
ك��ه اقتصاد جهان��ی در معرض خط��ر بحران 
مال��ی دیگری قرار دارد و از شکس��ت دولت ها 
و تنظیم گری های برای تحمیل اصالحات الزم 
كه سیس��تم را از رفتارهای پرخطر و بی پروای 
بانک ه��ا، پرده برداش��ته اس��ت. بانک جهانی 
واش��نگتن در آخرین باری ك��ه اعالم با توجه 
ب��ه میزان بدهی های جهانی )كه باالتر از زمان 
سقوط اخیر در س��ال ۲۰۰8 است( این خطر 
وجود دارد كه بخش های غیرمتمركز سیستم 
مالی، مي تواند موجب وحش��ت جهانی ش��ود. 
در ده س��ال گذش��ته، ذخایر بانک ها به مراتب 
بیشتر ش��ده اس��ت و نظارت دقیق تر بر روی 
بخش مالی صورت گرفته اس��ت، اما »در طول 
دوره ه��ای رونق« مانند نرخ بهره كم دوره های 
فعلی این خطرات همیشه مي تواند به مناطق 
جدی��د مهاجرت كند. صندوق بین المللی پول 
گفت: »ناظران باید به این رویدادهای در حال 

ظهور هوشیار باشند«.
افزایش شدید در اعطای وام توسط باندهای 
در س��ایه چینی و عدم اعمال محدودیت های 
شدید در شركت های بیمه و مدیران دارایی، كه 
مس��ئولیت رسیدگی به تریلیون دالر بودجه را 
بر عهده دارند، صندوق بین المللی پول را نگران 
 JP كرده است. رش��د بانک های جهانی مانند
Morgan و بانک صنعتی و بازرگانی چین در 
مقیاس فراتر از آنچه كه در س��ال ۲۰۰8 دیده 
می شود، منجر به ترس از اینکه »شکست بسیار 
بزرگی« در حال ظهور است، همچنان در رادار 

صندوق بین المللی پول ثبت شده است.
هش��دار گزارش صندوق بین المللی پول در 
مورد ثبات مالی جهانی، نگرانی های مش��ابهی 
را نشان می دهد كه اتحاد میان تنظیم كننده ها 
و واكنش به موافق��ت نامه های بین المللی، به 

خصوص از س��وی دولت دونال��د ترامپ، زنگ 
خطر آماده شدن برای ركود اقتصادی دیگری 

بوده است.
گوردون براون، نخست وزیر سابق انگلیس، در 
ماه گذش��ته گفت كه اقتصاد جهانی »در حال 
حركت به بحران آینده« اس��ت و ریسک های 
جهانی هنوز تحت كنترل درنیامده اند و اكنون 

»ما در جهان بدون رهبر هستیم.«
كریستین الگارد، رئیس صندوق بین المللی 
پول، هفته گذش��ته پیش از نشس��ت ساالنه 
صن��دوق بین المللی پول، ك��ه هفته آینده در 
جزیره اندونزی بالی برگزار می شود، گفت كه او 
نگران است كه ارزش كل بدهی های جهانی در 
بخش های عمومی و خصوصی از 6۰ درصد در 
دهه بحران مالی، به بیش از ۱8۲ تریلیون دالر 
در آینده نزدیک برسد. رئیس صندوق بین المللی 
پول همچنی��ن افزود كه تش��کیل دولت ها و 
شركت های توسعه یافته در جهان باعث شده 
اس��ت كه نرخ بهره ایاالت متحده باالتر باشد، 
كه مي تواند منجر به پرواز پول و بی ثبات كردن 
اقتصاد كشور شود. او گفت: »این باید به عنوان 

یک اخطار تلقی شود.«
گزارش های مربوط به ثبات اقتصادی تصدیق 
كرده ان��د كه توس��عه سیس��تم های معامالتی 
دیجیتال و ارزهای رمزگذاری شده ای مانند بیت 
كوین، همراه با دیگر شركت های فن آوری مالی، 
س��ریع بوده است. در این گزارش ها آمده است 
»علي رغم مزایای بالقوه این ابزارها، شناخت ما 
از خطرات احتمالی آن و نحوه بازیابی آنها هنوز 
در حال تکمیل ش��دن اس��ت. افزایش ریسک 
امنیت سایبری چالش هایی را برای مؤسسات 
مالی، زیرساخت های مالی و سرپرستان ایجاد 
می كند. این تحوالت باید به عنوان یک یادآوری 
 ذك��ر ش��وند كه سیس��تم مالی به ط��ور دائم 
در حال تکامل است، و تنظیم كننده ها و ناظران 

بای��د به این تحوالت پایبن��د و در صورت لزوم 
آماده باشند.«

در تجزیه و تحلیل جداگانه، به عنوان بخشی از 
چشم انداز اقتصادی سالیانه صندوق بین المللی 
پول، هشدار داده شده كه »چالش های بزرگی 
برای اقتصاد جهانی برای دومین ركود بزرگ در 
حال نمایش است«. در این گزارش اعالم شده 
كه افزایش شدید در قرض گرفتن شركت ها و 
دولت ها با نرخ بهره ارزان، در س��طوح باالتری 
از تحقیق و توسعه یا س��رمایه گذاري كلی در 

زیرساخت ها نشان داده نشده است.
 ،Lehman این روند از زمان فروپاشی برادران
كه موجب بحران مالی جهانی شد، پتانسیل رشد 
همه كشورها را محدود كرده است و همچنین 
كسانی را كه ركود اقتصاد رنج می برند را افزایش 
داده است. همچنین اقتصاد جهانی را در جایگاه 
ضعیف قرار داده است، به ویژه زمانی كه ركود 
اقتصادی قرار اس��ت به وجود بیاید، هیچ مانع 

قدرتمندی بر سر آن نباشد.
ترازنامه بانک مركزی، به ویژه در اقتصادهای 
پیشرفته، چندین برابر اندازه آنها قبل از بحران 
است. و بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال 
توسعه اكنون 6۰ درصد از تولید ناخالص داخلی 
جهانی را در شرایط خرید و قدرت تقسیم بندی 
- ك��ه در مقایس��ه با 44 درص��د در دهه قبل 
از بح��ران - بازتاب بخش��ی از بهبود اقتصادی 

كشورهای پیشرفته است.«
صن��دوق بین المللی پول مانند بس��یاری از 
مؤسس��ات هشدار داده است كه افزایش سطح 
نابرابری تأثیر منفی بر سرمایه گذاري و بهره وری 
دارد؛ زیرا گروه های ثروتمندتر، سرمایه ها را به 
جای سرمایه گذاری مجدد در بخش های تولیدی 
اقتصادی، در بخش های نامولد احتکار می كنند. 
بدون افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد، همچنان 

استرس فروپاشی مالی وجود خواهد داشت.

 اقتصاد جهانی 
 در معرض

فروپاشی مالی
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بانک های توسعه ای عصای دست دولت ها در توسعه

بانک های توسعه ای، موسسه های مالی هستند که 
با تجهیز سرمایه در فعالیت های تولیدی، توسط خود 
یا دیگران یا به صورت مشترک در راستای اهداف 
برنامه های توسعه اقتصادی کشور، به نحو مطلوبی 
س�رمایه گذاری کنند. وظایف، نقش و فعالیت های 
بانک های توسعه ای را مي توان در ارتباط با فرآیند 

توسعه اقتصادی تبیین کرد. ضرورت نیل به توسعه 
اقتصادی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه 
موجب شد تا نهادهایی برای هدایت سرمایه گذاری ها 
در موض�وع توس�عه اقتصادی کش�ورها در قالب 
بانک ها و س�ازمان های توس�عه ای به وجود آیند. 
تاکنون بیش از 500 بانک و موسس�ه توسعه ای در 
سراسر جهان در کشورهای صنعتی پیشرفته و در 
حال توسعه تامین منابع مالی و فنی الزم و هدایت 
سرمایه گذاری بخش های خصوصی و غیرخصوصی 
را به سمت سرمایه گذاری تولیدی برعهده داشته اند. 
بانک صنع�ت و معدن به عنوان بانکی توس�عه ای 
– تخصص�ی با راهبرد کس�ب برت�ری تخصصی و 

عملیاتی در بانکداری توسعه ای در جهت کمک به 
رشد و توسعه اقتصادی کشور، با احترام و پذیرش 
 رعایت الزامات باالدستی، سیستم مدیریت کیفیت 
)ISO 9001:2015( و اصل بهبود مستمر و با هدف کسب 
رضایتمندی مشتریان و ذي نفعان، با تکیه بر دانش و 
خالقیت کارکنان، خدمات خود را در باالترین سطح 
کیفیت و بر مبنای خط مشی، تسهیل گری حرفه ای و 
اثر بخش در ارائه خدمات مالی، بانکی و مش�اوره ای 
به منظور تامین مالی طرح های بزرگ زیرس�اختی و 
بنگاه های کوچک، متوس�ط و بزرگ با اولویت بخش 
خصوصی در راستای توسعه پایدار می پردازد. لذا در 
این گزارش به بررسی بیشتر این موضوع می پردازیم.

حمید باقریان
عضو هیأت تحریریه

گزارش ماه
سرمقاله

مسائل ایران
اژدهای منتظر

بازارها
نابرابری و تهیدستی

آینده پژوهی
جهان تاریک

نهادها



 ضرورت تاس�یس بانک صنعت و معدن 
چیست؟

بانک صنعت ومعدن در سال ۱3۵8 و از ادغام 
بانک هاي اعتبارات صنعتي - توسعه صنعتي و 
معدني ایران - توس��عه و سرمایه گذاري ایران 
و ش��ركت س��رمایه گذاري بانک هاي ایراني – 
صن��دوق ضمانت صنعتي و صن��دوق معادن 

تاسیس گردیده است.
دو بانک اصلي توس��عه صنعت��ي در ایران، 
بانک اعتبارات صنعتي و بانک توسعه صنعتي 
و معدني در عصر طالیي بانک هاي توسعه اي 
یعني بعد از جنگ جهاني دوم و به تبعیت از 
موفقیت بانک هاي توسعه ای اروپایي در بازسازي 
كش��ورهاي جنگ زده و ب��ا حمایت هاي بانک 
جهاني براي توس��عه صنعت و زیرساخت های 

مورد نیاز صنعتی كشور تأسیس شدند.
طبق تعریف، بانک هاي توس��عه اي موسسات 
مالي هستند كه منابع مالي را با شرایط مناسب 
تجهیز مي نمایند تا در فعالیت هاي تولیدي توسط 
خود یا دیگران و یا مش��تركا در راس��تاي اهداف 
برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور به نحو مطلوبي 
سرمایه گذاري نمایند. وظایف، نقش و فعالیت هاي 
بانک هاي توس��عه اي را اساساً در ارتباط با فرآیند 
توس��عه اقتصادي مي توان تبیین نمود. ضرورت 
 نیل به توسعه اقتصادي در كشورهاي پیشرفته و 
در حال توسعه موجب شد تا نهادهایي براي هدایت 
سرمایه گذاري ها در امر توسعه اقتصادي كشورها در 
قالب بانک ها و سازمان هاي توسعه اي به وجود آید. 
بانک ها و موسسات توسعه اي در سراسر جهان در 
كشورهاي صنعتي پیشرفته و در حال توسعه تامین 
منابع مالي و فني الزم و هدایت سرمایه گذاري هاي 
بخش خصوص��ي و غیرخصوصي به فرصت هاي 

س��رمایه گذاري تولی��دي را بر عهده داش��ته اند. 
این س��رمایه گذاري ها بنا بر سیاست هاي توسعه 
اقتصادي هر كش��ور، گسترش امکانات زیربنائي 
اقتصادي و توسعه بخش هاي صنعتي، كشاورزي 
و حتي رشد بخش تعاوني را در بر مي گیرد. فراهم 
كردن بسترهاي مناسب براي افزایش فعالیت بخش 
خصوصي و هدایت منابع آنها به سرمایه گذاري هاي 
مولد در كنار تحقق اهداف توسعه اقتصادي كشور 
از اساسي   ترین وظایف بانک هاي توسعه اي است. 
بانک هاي توسعه اي، حتي در طرح هایي كه خود 
به طور مستقل س��رمایه گذاري نموده اند، هدف 
تشویق و تقویت بخش خصوصي در سرمایه گذاري 
طرح هاي توسعه اي را دنبال مي كنند چرا كه پس 
از اجراي طرح و سود آور شدن، در اولین فرصت 
مناس��ب مالکیت آن به بخش خصوصي واگذار 
خواهد شد. بدین ترتیب بانک هاي توسعه اي هم از 
درگیر شدن منابع مالي و انساني خود در تصدي 
شركت ها اجتناب مي كنند و هم در واقع یکي دیگر 
از نقش هاي توسعه اي خود یعني گسترش مالکیت 
و تقویت بازار سرمایه را ایفا مي كنند. به عنوان یک 
هدف دیگر، بانک هاي توسعه اي به منظور تقویت 
فرهنگ كارآفریني، خدمات مشاوره اي تخصصي 
به بخ��ش خصوصي ارائه مي دهند. بانک صنعت 
و معدن به عنوان یک بانک توس��عه اي، بر خالف 
 بانک هاي تج��اري صرفاً دغدغ��ه وام دهي ندارد 
به عبارتي بانک صنعت و معدن طرح هاي متقاضیان 
را صرفاً بر اس��اس معیار سودآوري سریع ارزیابي 
نمي نمای��د. این بانک در چارچ��وب یک ارزیابي 
دقیق و جامع از طرح، عالوه بر معیار س��ودآوري، 
طرح را با سیاست هاي اقتصادي كشور و مقتضیات 
دوره ارزیابي تطبیق داده و راهکارهاي اجرا و تامین 
مالي بهینه را انتخاب مي كند. بانک صنعت و معدن 

همچنین با نظارت عالیه در مرحله اجراي طرح ها 
احتمال انح��راف زماني، هزینه اي و كیفي اجراي 
طرح را به حداقل مي رساند تا منابع مالي محدود 

كشور دستخوش استفاده ناصحیح نگردد. 
مجموعه این اقدامات باعث می گردد تخصیص 
مناب��ع در بانک صنعت و معدن هوش��مندانه و 
هدفمن��د و در نتیج��ه ماحصل تخصیص منابع 

اثربخش تر باشد.
 به چه میزان در شرایط حساس اقتصادي 

توانسته است از صنایع حمایت کند؟
طبق تعریف، یکي از نقش هاي اصلي بانک های 
توسعه ای فعالیت در جهت متعادل سازي نوسانات 
یا ادوار تجاری )رونق و ركود( اس��ت. در ش��رایط 
 افول اقتصادی و در زمانی كه بانک های تجاری از 
تامی��ن مالی فعالیت های اقتصادی س��رباز زده  و 
تمایلی برای تامین مالی از خود نشان نمی دهند، 
بانک های توس��عه ای با پذیرش ریس��ک، شکاف 
ب��ه وجود آمده بین عرضه و تقاضاي تس��هیالت 
را پوش��ش داده و از گس��ترش رك��ود جلوگیری 
می نمایند. بانک صنعت و معدن با وجود ركود اخیر 
حاكم بر اقتصاد كشور، همواره از حداكثر پتانسیل 
خود براي اعطاي تسهیالت سرمایه در گردش به 
واحدهاي تعطیل و نیمه تعطیل و حتي كمک به 
راه اندازي واحدهاي جدید بهره برده است. سهم 
واحدهاي كوچک و متوسط از تسهیالت این بانک 
در سال 96 از ۲6 درصد به 36 درصد افزایش پیدا 
كرد و همین امر باعث گردید بانک رتبه سوم را در 
زمینه تامین مالي طرح هاي كوچک و متوسط در 
قالب طرح رونق تولید كس��ب كند. بانک در سال 
9۵ نیز همین رتبه را كسب كرده است. كسب رتبه 
سومی بانک در بین بانک ها در حالي است كه بانک 
صنعت و معدن با محدودیت ش��دید منابع روبرو 
است چرا كه فعالیت سپرده پذیری ندارد. اقدامات 
بانک در چارچوب طرح رونق تولید، بازخورد خوبی 
را در اس��تان ها دربرداش��ته و طرح های راكدی با 
تخصیص منابع فعال شده و به فرآیند تولید رسیده 
و ظرفیت طرح های اجرایی برای ایجاد اشتغال و 
تولید افزایش یافته اس��ت. ع��الوه بر تامین مالي 
بنگاه هاي كوچک و متوسط، بانک صنعت و معدن 
در تامین مالي پروژه هاي زیرساختي كشور نظیر 
نیروگاه ها، خطوط ریلي، آب ش��یرین كن ، خرید 
هواپیما و... و طرح هاي بزرگ صنعتي و معدني نظیر 
پتروشیمي ها، صنعت فوالد و... نیز نقش ایفا نموده 
است به نحوي كه براي حدود ۲۰۰۰كیلومتر خط 
آهن، 6۰۰۰مگاوات برق،43۰هزار مترمکعب آب 
شیرین در روز، ۵ میلیون تن محصوالت پتروشیمي 
و 8 میلیون تن فوالد تس��هیالت از منابع مختلف 

داخلي و خارجي فراهم كرده است. 

عباس معمارنژاد، عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن

پر کردن شکاف ریسک کار بانک توسعه ای است
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 درتعام�الت اقتص�ادي بین المللي چه 
نقش هایي را ایفا کرده است؟

این بانک در راستاي استراتژي توسعه تعامالت 
بین الملل��ي و جهت نیل به اه��داف كالن بانک 
در برنامه راهب��ردي چهارم بانک همچون بهبود 
و تقوی��ت نظ��ام جامع مدیریت ریس��ک، بهبود 
شفافیت عملکردي و تطابق با استانداردهاي بانکي 
بین المللي، گسترش شبکه ارتباطات و تعامالت 
بین المللي را همواره مدنظر داشته است. اقدامات 
بانک صنعت و معدن براي بهبود جایگاه كشورمان 
در سطح بین المللي بسیار موثر بوده است. از جمله 
اینکه ارتقا رتبه ایران توس��ط )OECD( از 6 به 
۵ نتیجه پرداخت بدهي كش��ورمان توسط بانک 
صنع��ت و مع��دن به بیمه هرمس و س��اچه بود. 
گشایش نخستین ال سي از طریق سوئیفت براي 
بخش خصوصي پس از برجام توسط این بانک انجام 
شد. همچنین بانک ایران و اروپا به عنوان یکي از 
زیرمجموعه هاي بانک صنعت و معدن نقش كلیدي 
در مبادالت پولي و گشایش اعتبارات اسنادي كشور 

در دوران پس از برجام داشته است.
بانک صنعت و معدن در قراردادهاي فاینانسي كه 
بعد از برجام با كشورهاي مختلف آسیایي و اروپایي 
منعقد ش��د، همواره پیشرو بوده است. همچنین 
ای��ن بانک در بهره برداري از خط فاینانس چین، 
رتبه اول را دارد. افتتاح LC و فعال شدن قرارداد 
۱ و نیم میلیارد دالري با اگزیم بانک چین براي 
برقي سازي قطار تهران مشهد، اولین قرارداد پس از 
برجام است كه به همراه تامین مالي خرید 3 فروند 
هواپیم��اي ایرباس و 8 فروند ATR براي ناوگان 
هوایي كشور موجب شاخص ساختن موقعیت این 

بانک در فعالیت بین المللي شد. 
این بانک همچنین توانسته رتبه بین المللي در 
باالترین س��طح رتبه كشوري -BB ، چشم انداز 
مالي و اعتباري پایدار و با ثبات و امتیاز حمایتي 
۲ را از مؤسسه معتبر مستقل رتبه بندي اعتباري 

Capital Intelligence كسب كند.
 به نظر ش�ما به چه میزان توانسته است 
در توسعه سرمایه گذاري هاي صنعتي نقش 

داشته باشد؟
همانطور كه گفته ش��د، عمده منابع در اختیار 
بانک ب��ه فعاالن غیردولت��ي در بخش صنعت و 
معدن تعلق می گیرد. به جرات مي توان گفت اكثر 
واحدهاي صنعتي و معدني كشور حداقل در بخشي 
از چرخه عمر فعالیت خود، مشتري خدمات بانک 
صنعت و معدن بوده اند. اگر بخواهیم به زبان آماري 
نیز میزان اثرگذاري اقدامات بانک صنعت و معدن 
را تشرح كنیم، باید اشاره كنیم كه این بانک ۰.6 
درصد پرس��نل بانک ها و ۰.4 درصد شعب و ۰.8 
درصد س��پرده هاي مردم را داراست اما 4 درصد 
تسهیالت كل كشور را پرداخت كرده است یعني 
پنج برابر سپرده ها تسهیالت پرداخت شده است. 
بان��ک صنعت و معدن در س��ال ۱396 مبلغ ۱۰ 

ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت جدید به 3۰۰۰ 
واحد صنعتي پرداخته است. 

تعامل بانک با صندوق توسعه ملي نیز به گونه ای 
است كه بانک اول و عامل صندوق در حوزه صنعت 
و معدن محسوب می گردد و طرح هاي برجسته ای 
از این منابع بهره مند شده اند كه در سال هاي آینده 
به بهره برداري خواهند رسید و توسعه صنعتي را 
رونق خواهند بخشید. تا پایان شهریور سال جاري 
بیش از 4 میلیارد و ۱۲۵ میلیون دالر تسهیالت 
ارزي از مح��ل صندوق توس��عه ملي براي تامین 
مالي طرح هاي صنعتي كشور پرداخت كرده است.

 براي چابک سازي دولت و ارتقاي جایگاه 
بخش خصوصي این بانک به چه میزان موثر 

بوده است؟
كم��ک بانک صنعت و معدن به ارتقاي جایگاه 
بخش خصوصي را در س��ه حوزه مي توان طبقه 

بندي كرد:
الف- بر اس��اس ماده 4 اساسنامه بانک، هدف 
بان��ک � به عنوان بنگاهي اقتصادي � به كارگیري 
قابلیت ه��اي عملی��ات بانک��داري توس��عه اي � 
سرمایه گذاري در جهت توسعه اقتصادي كشور، 
فراهم نمودن بستر مناسب براي حضور و مشاركت 
بخش غیردولتي با اس��تفاده از كلیه مقدورات از 
جمل��ه نهادها، فرآیندها و ابزارهاي مناس��ب در 
زمینه صنایع، معادن، ف��ن آوري نوین و خدمات 
مربوط اس��ت. در همین راس��تا عم��ده قریب به 
94 درص��د منابع مالي بانک به بخش غیردولتي 
اختص��اص مي یابد تا بتوانن��د در بخش صنایع و 
معادن و زیرساخت سرمایه گذاري كنند. بنابراین 
هدف اصلي بانک ارتقاي جایگاه بخش خصوصي 

در رشد و توسعه اقتصادي كشور است.
ب -تقریباً عمده نیازهاي خدماتي و پشتیباني 
بان��ک اعم از حوزه IT، ت��داركات و حمل و نقل 
و .... به بخش خصوصي برون سپاري شده است. 
همچنی��ن بانک بخش��ي از فعالیت ه��اي اصلي 
 خ��ود را نیز از بخش خصوص��ي تامین می كند. 
در حال حاضر بخش اعظمي از كار ارزیابي طرح ها 
توس��ط مشاورین حقیقي و حقوقي خارج از بانک 
انج��ام مي پذی��رد كه این به تقویت بازار مش��اوره 
مهندسي در كشور منجر شده است. همچنین كار 
نظارت بر پیشرفت طرح هاي تامین مالي شده، جهت 
كاهش تصدي گري و تفویض اختیارات اجرایي بانک، 

با مشاركت مشاوران ناظر انجام مي پذیرد.
ج -در گذش��ته بخش وسیعي از توان مدیریتي 
و كارشناسي بانک به بحث شركت داري و مسائل 
اداره آنها اختصاص داش��ت. در راس��تای خروج 
از بنگاهداری، بانک صنعت و معدن در س��نوات 
گذش��ته اقدام به واگذاری ش��ركت های وابسته 
نم��وده، به گونه ای كه این اقدام منجر به واگذاری 
ش��ركت هایی همچون پلی اكریل ای��ران، تولید 
مواد اولیه الیاف مصنوعی، لوله سازی خوزستان، 
متالوژی پودر ایران و ده ها ش��ركت دیگر گردیده 

است. بنابراین تاكنون بخش عمده ای از شركت های 
وابسته و فرعی بانک واگذار و در حال حاضر تنها 
چند شركت اصلی با مالکیت باالی ده درصد در 
لیست سرمایه گذاری های بانک باقی مانده است. 
با این وجود در راستای كاهش تصدي ها، شركت 
لیزینگ آتیه الوند در مرحله تس��ویه قرار دارد و 
ش��ركت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن نیز 
به عنوان اولین واگذاري شركت هاي زیرمجموعه 
بانک ه��اي دولتي در دوره جدید از س��وي بانک 
صنعت و معدن به بخش خصوصي واگذار گردید.

 سخن آخر شما در مورد بانک صنعت و 
معدن چیست؟

علي رغم نقش بي بدیلي كه بانک صنعت و معدن 
در رون��ق اقتصاد بخش صنعت دارد، این بانک به 
مانند سایر بانک هاي توسعه ای كشور دسترسي 
كافي و كامل به حمایت ها و امکاناتي كه بانک هاي 
توسعه اي كشورهاي مشابه برخوردار هستند، ندارد. 
از جمله اینکه؛ سرمایه بانک متناسب با نیازهاي 
بخش مورد فعالیت آن براي كمک به برون رفت 
از ركود نیس��ت. قوانین و مقررات پیچیده دولتي 
در كنار مقررات بانکي، آزادي و قدرت عمل آن را 
محدود ساخته است. همچنین كنترل نهاد ناظر 
بر بانک صنعت و معدن مشابه سایر بانک ها و حتي 
سختگیرانه تر بوده است. لذا براي ارتقاي جایگاه و 
نقش آفریني بانک صنعت و معدن در عرصه تولید 
و اقتصاد كشور، از نهادهاي سیاستگذار انتظار داریم 
با اجراي راهکارهاي زیر از این بانک حمایت كند:
•افزایش س��رمایه بانک متناس��ب ب��ا نیازها و 
ظرفیت ه��اي بخش اقتصادي مربوط��ه از طرق 

مقتضي
•ارائه معافیت هاي مالیاتي درآمد ناشي از تسعیر 
دارایي هاي ارزي؛ مشابه صندوق توسعه ملي و بانک 
توس��عه صادرات با توجه به حجم باالي پرتفوي 

ارزي بانک
•كاهش نرخ س��پرده قانون��ي حداقل به میزان 

نصف سایر بانک ها
•سپرده گذاري بلندمدت بانک مركزي و صندوق 
توسعه ملي در بانک به نحوي كه جزء سرمایه الیه 
دوم آنها محسوب شده و به افزایش كفایت سرمایه 

آن كمک كند.
•تعیین بانک هاي توسعه اي به عنوان  »نهاد مالي 
توسعه اي« در زمره سازمان هاي توسعه اي )نظیر 
س��ازمان هاي ایمیدرو، ایدرو( در راستای ارتقای 
كارآم��دی، افزای��ش اختیارات و برخ��ورداری از 
قابلیت هاي قانوني این سازمان ها از طریق تنظیم 

اصالحیه قانونی 
•تدوین قوانین اداره امور و نظارتي خاص و تفاوت 
ساز و كار نظارت بر بانک های توسعه ای در مقایسه 

با بانک های تجاری از قبیل: 
-كاهش سپرده قانوني به حداكثر ۲ درصد

- اعطای مجوز مشاركت حقوقی در طرح های 
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 ضرورت تاسیس بانک صنعت و معدن چیست؟
برای توس��عه وتعمیق هرچه بیشتر فعالیت های صنعتی در كشور ، بانک 
صنعت ومعدن به عنوان یک بانک توس��عه ای، با هدف تس��ریع و تسهیل و 
كمک به حل مشکالت توسعه اقتصادی كشور و از بین بردن تنگناهای مالی 
بنگاه ها از طریق تجهیز و تخصیص منابع میان مدت و بلندمدت در طرح های با 
ریسک بیشتر و بازده سرمایه گذاری طوالنی تر و تشویق بخش خصوصی برای 
سرمایه گذاری وكمک به توسعه اقتصادی، نقش موثر وسازنده ای برعهده دارد .
 به چه میزان در ش�رایط حس�اس اقتصادی توانس�ته از صنایع 

حمایت کند؟
در شرایط حاضر یکی از مشکالت صنایع كشور گران بودن ومشکل تامین 

منابع مالی می باش��د كه اعطاي تسهیالت با نرخ مناسب مي تواند در 
این زمینه راهگش��ا باشد وبانک صنعت ومعدن با توجه به منابع 
وظرفیت های در اختیار ودر راستای ماموریت تامین مالی صنایع 
مختلف در كشور با ایجاد اشتغال، ضمن ارتقا سطح رفاه عمومي 
و حل مشکالت اقتصادي، در جهت توسعه اقتصادی كشور نقش 

بسزایی داشته است.
 در تعامالت اقتص�ادی بین المللی چه نقش های ایفا 

کرده است؟
بانک ها در تعامالت اقتصادی بین المللی نقش 

بس��یار تعیین كننده ای دارند و می بایستی با 
استانداردهای روز بانکداری دنیا تطابق داشته 
وبا نظام بانکی بین المللی هماهنگ باشند 
و بانک صنعت ومع��دن نیز از این قاعده 
مستثنی نیس��ت .این بانک مي تواند با 
توسعه روابط كارگزاری، خطوط اعتباری 
خارجي، جذب منابع و مش��اركت هاي 
بین المللی در زمینه تامین منابع مالی 

كشور ایفای نقش موثر نماید.
 چه میزان در توسعه سرمایه 
گذازی های صنعتی نقش داشته 

است؟
بانک های توسعه ای با حمایت خود 
از صنایع ومعادن در كشور مي توانند 
نقش قابل توجهی در رفع مشکالت 

بخش صنعت ومعدن در كشور ایفا نمایند در این زمینه بانک صنعت و معدن 
با اتکا به توان كارشناسي باالي نیروی انسانی در اعطاي تسهیالت به طرح هاي 

صنعتی از جایگاه ویژه ای درنظام بانکي كشور برخوردار است.
 برای چابک سازی دولت و ارتقا بخش خصوصی این بانک به چه 

میزان موثر بوده است؟
یکی از مشکالت اصلی كشور سهم باالی دولت در اقتصاد كشور می باشد 
كه فرصت چندانی برای بخش خصوصی باقی نمی گذارد ودر این زمینه برای 
داشتن كشور توسعه یافته و پیش��رفته نیازمند چابک سازی وكوچک سازی 
دولت وتوسعه بیش از پیش بخش خصوصی با مقررات زدایی وبهبود فضای 
كسب وكار هستیم چراكه الزمه توسعه در هر كشوری نیازمند توسعه بخش 
خصوصی می باشد در این زمینه بانک صنعت ومعدن نیز مي تواند با 
ارائه خدمات متنوع وپاسخگویی به نیازهای جامعه وحمایت های 
مالی وفراهم نمودن شرایط، زمینه گسترش فعالیت های بخش 

خصوصی را فراهم آورد 
 سخن آخر ش�ما در خصوص بانک صنعت و معدن 

چیست ؟
 بانک  صنعت ومعدن با توجه به ساختار های خود وتوان 
كارشناس��ی باال مي تواند از یک سو، نسبت به شناسایی 
حوزه ه��ا و زمینه ه��ا وفرصت های جذب 
س��رمایه گذاری داخل��ی ومعرفی آن به 
سرمایه گذاران خارجی و از سوی دیگر 
نس��بت به معرفی شركاي داخلی به 
آنان اقدام نماید در این مس��یر بانک 
صنعت ومعدن برای ایفای نقش خود 
در توسعه صنعتی كشور با رویکرد 
افزایش  نیازمند  مش��تری مداری 
س��طح اختیارات و سرمایه خود 
وكاهش نرخ تس��هیالت اعطای 
در زمانبندی ه��ای طوالنی مدت 
به بخش ه��ای صنعت��ی ومعدنی 
می باش��د تا ضمن هدایت نقدینگی 
به س��مت تولیدبه عنوان یک بانک 
توسعه ای وكارآمد از تأثیرگذاری الزم 

برخوردار باشد.

عباس آرگون،نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و پول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

این بانک در شرایط دولت چابک جواب می دهد
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جهان تاریک
نهادها

فعالیت هاي تولیدي و عملکرد بانک توسعه صنعت و معدن
در تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي 
ده��ه ۱34۰ ای��ران كه ج��زء دوره هاي 
رش��د باالي اقتصاد ایران تلقي مي شود، 
از جمله مواردي ك��ه عموماً مورد توجه 
قرار مي گیرد، ش��کل گیري و نوع فعالیت 
بانک هاي توسعه اي از جمله بانک اعتبارات 
صنعتي، بانک توس��عه صنعتي و معدني 
ایران و بانک توسعه و سرمایه گذاري ایران 
است. این بانک ها همان هایي هستند كه 
در سال ۱3۵8 در هم ادغام شده و بانک 

صنعت و معدن را شکل دادند.

از آنجا ك��ه عموماً بانک ه��اي تجاري 
تمایلي ب��ه س��رمایه گذاري در پروژه ها 
یا تأمی��ن مال��ي پروژه هاي پرریس��ک 
و دیرب��ازده را ندارند، نق��ش بانک هاي 
توسعه اي اهمیت پیدا مي كند. در ایران 
ك��ه معم��والً و در طول تاری��خ خود با 
ریس��ک هاي متعدد كش��وري از جمله 
ریسک هاي سیاس��ي و اقتصادي مواجه 
است، فعالیت بانک هاي توسعه اي داراي 
اهمی��ت قابل توجه اس��ت. همچنین با 
توجه به س��طح ب��االي تمركز اقتصادي 

كشور، انجام سرمایه گذاري در شهرها و 
اس��تان هاي پیراموني جاذبه باالیي براي 
بانک هاي تجاري ندارند و در این زمینه 
هم وج��ود بانک هاي توس��عه اي داراي 

اهمیت فراوان است.
از جمله بانک هاي توس��عه اي كشور با 
سابقه فعالیت قابل توجه بانک صنعت و 
معدن است. با این حال، بررسي عملکرد 
این بانک در سال هاي اخیر نشان مي دهد 
ك��ه حجم فعالیت آن ب��ا نیازهاي فعلي 
اقتصاد كشور متناسب نیست. این بانک 



بانک توس��عه صنعت��ی و معدنی ایران 
كه از س��ال ۱33۷ ایجاد شده و یا بانک 
اعتباری كه از س��ال ۱338 ایجاد شدند 
اینکه این بانک ها چه الزاماتی داشتند و 
بانک های توسعه ای با ادغام چند تا بانک 

در بعد از انقالب شکل گرفتند.
یعن��ی چه نیازی داری��م به اینکه بانک 
توس��عه ای در حوزه صنع��ت و معدن در 

كشور داشته باشیم.
 با توجه به وجود بانک های توسعه ای در 
دنیا در كشور ما هم این نیاز وجود داشته 
و دارد. و فراز و فرودهای بسیاری را هم در 
این راستا تجربه شده است كه یک علت 
آن س��هامدار بودن تام االختیار دولت در 
این نوع بانک ها بود و است كه این موجب 
فاصله گرفتن این نوع بانک ها از رس��الت 
خود ش��ده اند. ول��ی در نهایت بانک های 
توس��عه ای مثل بان��ک صنعت و معدن با 
س��هامداری ۱۰۰ درصدی دولت در بعد 
از انقالب از ادغام چند تا بانک با هدف و 
رس��الت اصلی توسعه و حمایت از صنایع 
و معادن ش��کل گرفته است. و این یکی 
از دغدغه های اصلی جامعه دانش��گاهی و 
تولیدی كشور بود كه حتی رساله دكتری 
مرح��وم دكتر عظیمی )اقتص��اددان( در 
ارتباط با توسعه صنعتی و بانکداری است 
و از دغدغ��ه عده زی��ادی از اقتصاددانان 
ایرانی توسعه صنعتی و استراتژی توسعه 
صنعتی كشور است كه این دغدغه ها در 
رویکردها و چش��م ان��داز بانک صنعت و 
معدن تعریف شده است ولی بنابر دالیلی 
كه در ادامه مطرح خواهم كرد نتوانس��ته 
عملکرد چش��مگیری داشته باشد. به طور 
خالص��ه با توجه به چالش های صنعتی و 

توسعه ای كه در كشور وجود داشت بانک 
صنعت و معدن شکل گرفت و ایجاد شد. 
بنای خوبی برای كشورهای در حال توسعه 
گذاش��ته شد ولی نیاز به رویکرد جدی و 
عملکردی داش��ت.  توجه عمده ای كه در 
ش��رایط ركود اقتصادی باید به واحدهای 
تولیدی داش��ت كمک به سرمایه گردش 
آنها است. چون یکی از وظایف بانک های 
تخصصی و توسعه ای تسهیالت و نظارت 
تس��هیالتی دقی��ق بر صنعت نس��بت به 
بانک ه��ای تج��اری اس��ت. در دوره های 
مختل��ف ركود اقتص��ادی ای��ن بانک ها 
ابزارهای مناس��بی را مي توانند در اختیار 
اقتصاد و كش��ور قرار دهن��د. برای مثال 
اگر در بخش زیرس��اخت مش��کل داشته 
باش��یم توس��عه صنایع دیگر غیرضروری 
است باید مس��یر بهبود صنایع موجود با 
شیوه های درست اقدام كرد. كه این یکی 
از تمركزهای اصلی بانک صنعت و معدن 
در بخش صنعت است. با این رویکرد كه 
تعریف شد یکی از اقدامات مهم بانک های 
تخصصی دخالت در شکست بازار در بخش 
تخصیص منابع می باشد. كه یکی از موارد 
صنایع كوچک و متوس��ط است. كه این 

نوع واحدها نمي توانند منابع مالی خود را 
از بانک ه��ای تجاری تامین كنند و اینجا 
نقش بانک های تخصیصی مثل صنعت و 
معدن مشخص می شود. و دلیل آن تعامل 
بهتر و راحت تر شركت های تجاری بزرگ 
با بانک های تجاری است و به همین دلیل 
واحدهای متوسط و كوچک با بانک های 
تج��اری نمي توانند تعام��ل مالی خوبی 
داش��ته باشند كه یکی از دالیل عمده آن 
میزان س��رمایه در گردش آنهاست. بانک 
صنعت و مع��دن تمركز عم��ده ای روی 
صنایع كوچک و متوسط گذاشته است و 
مي توان گفت كه ۷۰ درصد موفق ش��ده 
است تا بتوانند در این راستا عملکرد داشته 
باشد و حتی یک پیشنهادی هم كه وجود 
دارد این اس��ت كه، ی��ک بانک تخصصی 
برای صنایع كوچک و متوسط ایجاد شود 
تا عمده تمركز خ��ود را روی این صنایع 
بگذارد. اما با وجود این مشکالت عمده ای 
در بانک ه��ای تخصصی و نظام بانکداری 
است كه یکی از آنها عدم استقالل بانک ها 
از دولت اس��ت. بانک ها بای��د بتوانند به 

صورت مستقل فعالیت كنند. 
ب��ه طور كلی بانک صنع��ت و معدن با 
توج��ه به تس��هیالت پرداختی در بخش 
صنای��ع توانس��ته اس��ت جای��گاه خوب 
و مناس��بی را ب��رای خود ایج��اد كند و 
در بخش بازگش��ت منابع ه��م با وجود 
بدهی های معوق نس��بت به بقیه بانک ها 

موفق بوده است.
بانک صنعت و معدن با توجه به سرمایه 
كمی كه دارد اگر می خواهد موفق باشد 
باید بتواند بنیه مالی قوی داشته باشد و از 
همه مهم تر اسقالل عملکرد داشته باشد.

شهاب گرجی، مدیر اعتباری صنایع کوچک و متوسط بانک صنعت و معدن

کمترین معوقه را داریم
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از س��ال ۱39۰ به طور میانگین كمتر از 
۱ درصد س��پرده هاي بانکي را در اختیار 
داشته و كمتر از 3 درصد كل تسهیالت 
بانکي را پرداخت كرده است. با این حال، 
نرخ س��ود این بانک به طور كمتر از ۵۰ 
درصد میانگین نرخ سود كل شبکه بانکي 
بوده است. در میان همه بانک ها تنها نرخ 
سود بانک توس��عه صادرات از این بانک 
كمت��ر بوده اس��ت كه آن ه��م به خاطر 
ماهیت ارزي عمده تس��هیالت آن بانک 
مربوط است.به نظر مي رسد در سال هاي 
اخی��ر عم��ده تمرك��ز بانک بر تس��هیل 
فعالیت هاي اقتصادي از طریق گش��ایش 

اعتبارات اسنادي ریالي و ارزي بوده است. 
به نحوي كه از سال ۱9۰ به طور میانگین 
حدود ۲۲ درصد از كل اعتبارات اسنادي 
كش��ور در این بانک گشایش شده است. 
همچنین نسبت تعهدات مشتریان بابت 
اعتبارات اسنادي به دارایي هاي این بانک 
در دوره مذك��ور ح��دود ۵8 درصد بوده 
است كه نشان مي دهد به طور تخصصي 
تمركز این بانک در سال هاي اخیر بر این 
حوزه بوده اس��ت. بانک ها بعدي در این 
زمینه توسعه صادرات و پاسارگاد هستند 
كه این نسبت براي آنها ۲۱ و ۱۷ درصد 
بوده است و متوسط نسبت تعهدات بابت 

اعتبارات اسنادي به دارایي بانک ها در كل 
كشور حدود 6 درصد است. 

این موضوع و عملکرد مناسب در حوزه 
اعتبارات اس��نادي ی��ک مزیت براي این 

بانک محسوب مي گردد.
با این حال، به عنوان یک بانک توسعه اي 
ارائه خدمات و تسهیالت براي پروژه هاي 
سرمایه گذاري بلندمدت، با ریسک باال )و 
بازده باال( و در مناطق كمتر توسعه یافته 
پیراموني كشور، انتظار اصلي از این بانک 
و بانک ه��اي توس��عه اي دیگر اس��ت كه 
 الزم است آسیب شناسي و مورد پیگیري 

قرار گیرد.



 خصوصی س�ازی بانک ها در دهه 
70 در کشور به وقوع پیوست، سوال 
ای�ن اس�ت که آی�ا اجراي سیاس�ت 
خصوصی س�ازی در کش�ور درس�ت 

بوده است؟ 
موض��وع خصوصی س��ازی بانک ها را از 
دو بعد مي توان نگاه كرد. نخس��ت بستر و 
ساختار قانونی حقوق مالکیت كه عام است 
و مي توان خصوصی سازی را به عنوان یک 
بعد آن مورد بررس��ی قرار داد. به عبارتی 
زمانی كه به سراغ نهاد های مالی می رویم 
با توجه ب��ه كاركرد ه��ای تخصصی آنها، 
می طلب��د زمینه و بس��تر آنها را به لحاظ 
قانونی و مقرراتی فراهم و سپس به سراغ 
جزئیات آن برویم. بنابراین تاكید نخستم 
بر روی موضوع حق��وق مالکیت و فراهم 
ش��دن شرایط و بستر اجرایي واقعي آن و 
حفظ حقوق مالکیت خصوصي در كشور 
اس��ت. اما بحث دوم، تاثیر پذیری اقتصاد 
از تح��والت و نهادهای بین المللی اس��ت. 
پس از »۱۲ وفاق واشنگتن« كه به عنوان 
برنامه تعدیل س��اختاری از سوی صندوق 
بین الملل��ی پول در دنیا مط��رح، ادبیات 
خصوصی س��ازی وارد اقتصاد ایران ش��د 
كه خود بستر س��از اجراي برخي از موارد 
آن از جمله آزادسازی قیمت هاي كلیدي 
)همچون نرخ ارز(، آزادسازي مالي، ایجاد 
انعطاف در ب��ازار كار، اصالح نظام تامین 
آزادس��ازي  خصوصي س��ازي،  اجتماعي، 
تجاري، مقررات زدایي و غیره شد. بنابراین، 
كشور كه در شرایط پس از انقالب و جنگ 
به دنبال بازس��ازی كشور، رشد اقتصادي 
و رس��یدن به اه��داف و آرمان های خود 
ب��ود، در این مس��یر یک��ی از راه هایی را 
كه انتخاب كرد، اس��تفاده از تجارب دنیا 
نظیر همین سیاست های تعدیل اقتصادی 
ب��ود. اما این اتفاق درحالی رخ داد كه در 
ایران هنوز ش��رایط و بسترهای قانوني و 
نهادي الزم فراهم نش��ده بود. در نتیجه، 
برخ��ی از دولت ه��ا برنامه های توس��عه و 
برنامه های سیاسی خود را بر محور اجرای 
این سیاس��ت ها گذاشته و مبانی فکری و 
اجرای��ی آن را فراه��م كردند. از همین جا 
بود كه خصوصی سازی وارد ادبیات اقتصاد 
ایران شد. موضوع تا حدی پیش رفت كه 
بند »ج« اصل 44 قانون اساسی را نیز در 
این جهت تعدیل كردیم. در همین راستا، 
اندیش��ه كالسیکی در كش��ور جا باز كرد 

كه بر اس��اس آن دولت ناكارآمد اس��ت و 
بخش خصوصی عملکرد به مراتب بهتری 
دارد. این اندیش��ه در ذهن سیاستگذارن 
به عنوان یک شرایط ایده آل شکل گرفت 
تا از طریق آن به��ره وری، كارایی، جذب 
تن��وع خدم��ات، پرورش  س��رمایه گذار، 
متخصص��ان و غیره ش��کل گرفته و ما را 
به هدف نهایی كه همان رش��د و توس��عه 
اقتصادي اس��ت، برس��اند. البته، بسیاری 
از توصیه ه��ای بین الملل��ی پس از مطرح 
ش��دن مورد تعدیل قرار می گیرند، یعنی 
ایرادات آنها مورد بررسی می شود. همین 
برنامه »وفاق واش��نگتن« در سال ۱99۷ 
بازنگري شد و بانک جهانی اعالم كرد كه 
تنها بعد اقتصادی را نباید مد نظر قرار داد 
و تعامل س��ه گانه دولت، بخش خصوصي 
و جامع��ه مدن��ي را مطرح ك��رد. به بیان 
دیگر، حدود دو دهه بعد از سیاس��ت هاي 
تعدی��ل اقتص��ادي، آن را بازنگ��ري كرد، 
ام��ا این تفکر در اقتص��اد ما هنوز تعدیل 
نش��ده اس��ت و برخي از سیاس��تگذاران 
كشور بر اساس همان برنامه سال ۱98۰ 
تصمیم سازي می كند. از سوي دیگر، باید 
یک فضای امن اقتصادی داشته باشیم تا 
بخش خصوصی با هدف كسب سود پا به 
می��دان گذارد. در این میان دولت با وضع 
قوانین، مقررات و ضوابط مناس��ب سعی 
می كن��د بخش خصوص��ی را قاعده مند و 
از ب��روز برخ��ی رفتارها مانن��د انحصار و 
رانت جلوگیری كند. اما ش��رایط كش��ور 
پس از انقالب اس��المی، جنگ تحمیلی و 
تحریم هاي اقتصادي باعث شد فیلترهای 

خاصی ب��رای انتخاب بخش خصوصی در 
نظر گرفته ش��ود. مالک های این انتخاب 

نیز نه صرفاً اقتصادی نبود. 
 آی�ا خصوصی س�ازی بانک ه�ا از 
سال 1380 به بعد را سیاست مناسبي 

ارزیابي مي کنید؟ 
در بحث اجراي سیاست خصوصي سازي 
بانک ه��ا در دنیا توجه به روش و ش��یوه 
عم��ل س��ایر كش��ور و درس گرفت��ن از 
آنه��ا مهم اس��ت. ب��ه طور نمون��ه تجربه 
خصوصی س��ازي دنیا نظیر روسیه و چین 
در بحث بانکداری قابل بررس��ی است. در 
روسیه خصوصی سازی انجام و مالکیت ها 
از دولتی به خصوصی تبدیل شد كه نتایج 
مثبت��ي به بار نیاورد و همراه با ناكارایي و 
رانت و فس��اد همراه بود. اما كاری كه در 
چین انجام ش��د این بود كه بس��تر برای 
توسعه بخش خصوصی فراهم شد. در این 
كش��ور اقتصاد كاماًل دولتی اما بستر برای 
فعالی��ت بخش خصوصی فراهم ش��د. در 
نتیجه چنین اقداماتي چین ش��اهد رشد 
مستمر و باال در چند دهه متوالی بود، اما 
در روس��یه و بلوک ش��رق بیشتر به بستر 
رانت و فساد دامن زد و مالکیتی كه منتقل 
ش��د عمدتاً انحصاری در بخش خصوصی 
ایجاد كرد. ما در ایران از قانون برنامه سوم 
توسعه به بعد هر دو مدل خصوصي سازي 
و بسترسازي براي فعالیت بخش خصوصي 
را همزم��ان انج��ام دادی��م. ب��ه عبارتی 
مجوز ش��کل گیری و فعالی��ت بانک های 
 بخ��ش خصوص��ی داده ش��د و اصل 44 
قانون اساسي نیز زمینه را به نحوی فراهم 
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كرد كه یکس��ری از مالکیت ها در اختیار 
بخ��ش خصوصی قرار گی��رد. لذا یک بعد 
ماجرا این است كه ما در شرایطی به سراغ 
خصوصی س��ازی به خصوص در نهادهای 
تخصصی رفتیم كه هنوز به بسترهای آن 
فراهم نبوده اس��ت و چارچوب و ساختار 
موج��ود كاماًل دولتی بوده اس��ت. به طور 
مثال روابط بانک ها با بانک مركزی و حوزه 
مداخله دولت در بازار پول همگی بر اساس 
س��اختار دولتی تنظیم شده بود. در نحوه 
تعیین نرخ سود بانکي، ساختار دستوری 
بوده است و یا در بحث تسهیالت تکلیفی و 
ترجیهی، استمهال بدهی ها و اعتبارسنجی 
نیز وضعیت به همان صورت بود. زیرا نگاه 
دولتی بوده است و نگاه به بانک ها بیشتر 
توسعه ای و حمایت از تولید و اشتغال بوده 
اس��ت. در كنار آن بازار سرمایه و بیمه ای 
عمیقی هم وجود نداش��ته است و تامین 
مالی به شیوه دیگری هم تعبیه نشده بود. 
در این شرایط به سراغ تحول در بازار پول 
از طریق ورود بخش خصوصی بوده ایم. در 
واقع، اقتصاد ایران حتی از پیش از انقالب 
ت��ازه وارد دنیای م��درن و تولید كاالهای 
صنعتی شده بود و هنوز بنگاه هاي بزرگ 
خصوصی به صورت گس��ترده در اقتصاد 
نبوده است. البته تجربه بانکداری خصوصی 
در ایران قبل از انقالب تا حدودی ش��کل 
گرفته بود، اما پس از انقالب تمام آنها ملی 
شده بود و خیلي از افراد متخصص از این 
عرصه دور شدند. در مجموع، در حالي ما 
وارد برنامه ای شدیم به نام خصوصی سازی 
كه نه بستر الزم مهیا بود و نه بازیگر قوی 

و حرفه ای. 
آی�ا بانک های خصوص�ی عملکرد 
موفقی در کشور داشته اند یا دولتی؟

این نگاه درست نیست كه گفته شود لزوماً 
بنگاه های غیردولتی كارآمدتر و بهره ورتر از 
بنگاه هاي دولتي هستند؛ چراكه برخي از 
مطالعات داخلي حتي عکس این موضوع 
را نیز نشان مي دهند. هدف از مطرح كردن 
خصوصی س��ازی حركت در جهت رشد و 
توسعه بود. خصوصی س��ازی بانک ها هم 
به طور مشخص به دنبال بهره ورتر كردن 
شعب بانکي، متنوع كردن خدمات بانکي، 
در دسترس بودن خدمان بانکي و در كل 

بهره وري باالتر بانک ها بود. 
 عملکرد خصوصي سازي بانک ها و 
حضور بانک هاي خصوصي در کش�ور 

چگونه بوده است؟
بررسی روند عملکرد بانک های خصوصی 
گویای این است كه تا مقطعی روند حركت 
بانک هاي خصوصي مثبت بوده است و پس 

از تغییر قاعده بازی مسیر این بانک ها هم 
تغییر كرده اس��ت. زمانی ما هشت بانک 
داش��ته ایم، ولی اكنون ای��ن تعداد به 34 
بانک رس��یده است. لزوما همه افرادی كه 
ب��ه این بانک ها آمدند متخصص نبوده اند. 
پس بی��ن بانک های خصوص��ی هم فرق 
وجود دارد. یکسری بنگاه ها وارد بانکداري 
شده اند و یکسری بانک هم وارد بنگاه داری 
ش��ده اند. با ای��ن حال، خصوصي س��ازي 
بانک ها در شرایطی اتفاق افتاد كه نهادها 
و زیرس��اخت های موج��ود در آن زم��ان، 
توان پشتیبانی این توسعه را نداشتند. در 
نتیجه، اوالً توس��عه مالی كّمی، منجر به 
بهبود تخصیص منابع مالی نشد و بخشی 
از منابع بانک ها نه برحسب قواعد اقتصادی 
و كارای��ی متقاض��ی وام، بلکه بر اس��اس 
می��زان ارتباط متقاضی با بانک تقس��یم 
شد. به عالوه، توسعه كّمی فراگیر نبوده و 
بنگاه های كوچک و متوسط از آن منتفع 
نشدند. ثانیاً ، توسعه كّمی متوازن نیز نبود، 
به این معنی كه از یک سو با ایجاد نهادهای 
مکّمل توسعه  مالی، همراه نبوده و از سوی 
دیگر، توسعه مالی در همه بازارهای مالی به 
یک اندازه محقق نشد و در بازارهای بیمه و 
سرمایه اتفاق جدیدی نیفتاد.ثالثاً، توسعه 
بانکداری تجاری با افزایش ظرفیت نظارتی 
بانک مركزی همراه نبود. رابعاً، قوانین الزم 
ب��رای ارتقای بانکداری اس��المی، تصریح 
و تقوی��ت نق��ش نظارتی بان��ک مركزی، 
اس��تقالل بانک مرك��زی و محدود كردن 
س��لطه مالی دولت، تبیین چارچوب های 
محیط كس��ب و كار بانکی و ورود و خروج 
بانک ها، افزایش شفافیت صورت های مالی 
بانک ها، ایجاد ابزارهای جدید و همچنین 
ارتباط با نهادهای بین المللی به وجود نیامد 
یا فعال نشد. خامساً، توسعه مالی كّمی با 
كاهش ارتباطات بین المللی همراه شد، در 
نتیجه یادگیری نظ��ام بانکی از تجربیات 
بانکداری س��ایر كشورها و قواعد حاكم بر 

آن به تعویق افتاد.
 ارزیاب�ی ش�ما در م�ورد می�زان 
عملکرد بانک های خصوصی در رشد 

اقتصادی چیست؟
اگر یکي از اهداف خصوصي سازي بانک ها 
را تس��ریع و بهبود در رش��د اقتصادي از 
طریق افزایش كارایي و بهره وري تخصیص 
منابع مالي در نظر بگیریم، باید بازارهای 
مالی، منابع مورد نیاز رشد اقتصاد را تامین 
كنند. در اقتصاد بانک محور ایران نیز حدود 
9۰ درص��د منابع از طریق بانک ها تامین 
می شود. مابقی بازار سرمایه و سرمایه گذار 
خارجی است. در بازارهای مالی كشور عماًل 

به دلیل شرایط خاص سرمایه گذار خارجی 
نقشی ندارد و بازار سرمایه هم عمق الزم را 
ندارد. اكنون بیش از 6۵ درصد سپرده ها 
در بانک های خصوصی و خصولتي اس��ت، 
كه هدف و سهام دار جداگانه دارد و خیلی 
بر روی منابع آن نمي توان حس��اب ویژه 
باز ك��رد. انتظار این اس��ت كه بانک هاي 
خصوص��ي بتوانند با توزی��ع خوب منابع 
افراد بیشتری را تامین مالي كنند. اما وقتی 
این منابع به مجموعه و زیرمجموعه خود 
بانک تخصیص می یابد مشکل ساز می شود 
و سرمایه ها وارد فعالیت هایی می شود كه 
لزوم��اً به نفع اقتصاد ملي نیس��ت. همین 
اتفاقی كه اكنون رخ داده اس��ت و سرمایه 
وارد بخش هایی شده است كه اساساً مولد 
نیس��تند. به طور نمونه بحث برج س��ازی 
بانک ه��ا را در نظر بگیرید. پاس��اژی چند 
طبقه با منابع تجهیز ش��ده در بانک ها با 
هدف كسب سود ساخته می شود كه تنها 
چند طبقه آن فعال است و مابقی تعطیل 
اس��ت كه به وفور این موارد قابل مشاهده 
است. س��رمایه همان برج ها و پاساژهایي 
كه بالاس��تفاده مانده است و غیرگردشي 
ش��ده است، مي توانس��ت باعث راه اندازی 
یک فعالیت تولیدی ش��ود و یا در خدمت 
بخش مولد اقتص��اد قرار گرفته و ما را به 

اهداف اقتصادي نزدیک كند. 
 سخن پایاني

در مجم��وع، معتقدم تا زماني كه قواعد 
بازي تغییر نکرده و بستر و شرایط نهادي 
الزم در اقتصاد فراهم نشده باشد، پیروي 
از سیاست هایي همچون خصوصي سازي 
در عرصه هاي تخصصي همچون بانکداري 
در میان م��دت و بلندمدت مي تواند داراي 
مض��رات به مراتب بیش��تري از منافع آن 
باشد. در چنین شرایطي دولت توسعه گرا 
مي تواند رهگشا باشد و با افق دید بلندمدت 
ضم��ن فراهم س��ازي بس��ترهاي الزم و 
پاسخگویي در برابر آحاد جامعه، زمینه ساز 
ورود فعالیت بخش خصوصي و گس��ترش 
نقش و سهم آن در اقتصاد باشد. در چنین 
شرایطي احتمال انحراف در فعالیت بخش 
خصوصي، مغفول ماندن اهداف اقتصادي 
بسیار كاهش یافته و بخش خصوصي نیز 
به اهداف خود خواهد رسید. و چالش اصلی 
اقتصاد ایران در بعد عوامل درونی، مسائل 
درهم تنیده نظام بانکی است كه جراحی 
آن بدون درد و هزین��ه امکان پذیر نبوده 
و باید از روش های منطقی و نه ش��تابزده 
غیرمجاز  موسس��ات  ساماندهی  همچون 
كه به برداش��ت از بیت المال منجر ش��د، 
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بانک های توس��عه ای در چین چند س��ال بعد از 
تغییر نظام بانکی واحد به نظام چندبانکی تأسیس 
شدند. در سال ۱984، با تقسیم بانک خلق چین به 
چهار بانک تخصص��ی كه در عمل نقش بانک های 
تجاری را داش��تند، بانک های توس��عه ای در چین 
ایجاد شدند. نظام بانکی چین در سال ۱994، دوباره 
دچار تغییرات شد و چهار بانک تخصصی به مالکیت 
دولت درآمد و وام های تجاری از وام های توس��عه ای 
تفکیک شدند. تغییر ساختار مالی چین بار دیگر در 
س��ال ۱99۷ همزمان با بروز بحران مالی در آسیا و 
پیوس��تن چین به س��ازمان تجارت جهانی رخ داد. 
در ده��ه ۱99۰، نظام بانک��ی چین با حجم باالیی 
از مطالبات غیرجاری )4۰ درصد كل تس��هیالت( 
مواجه بود و برای حل این مساله، اختیارات مدیریت 
عرضه و تخصیص اعتبار به خود چهار بانک دولتی 
 یادش��ده واگذار شد، اما بانک خلق چین همچنان 
بر اساس دستورات دولت به عرضه اعتبار پرداخت. 
همچنین با تشکیل چهار شركت مدیریت دارایی، 
بخش��ی از وام های مش��کوک الوصول به ارزش ۱/4 
تریلیون ی��وان )۲۱ درصد وام ها( به ش��ركت های 
 GDP مدیریت دارایی فروخته و به اندازه 3 درصد
چین – در سال ۱998- به سرمایه بانک های دولتی 
تزریق ش��د. در كنار آن، تغییر اساس��ی در ساختار 
شركت هاي تجاری دولتی در راستای اصالح بخش 
مالی انجام شد. با اعمال اصالحات یادشده، بانک های 

چین و شركت های چینی رشد قابل مالحظه ای را 
تجربه كردند. بانک توس��عه كشاورزی چین تامین 
مالی برای ارتقای كشاورزی را برعهده گرفت. بانک 
صادرات – واردات چین وام های بلندمدت در راستای 
تقوی��ت تجارت خارجی اعطا كرد و بانک توس��عه 
چی��ن وام های بلندمدت را ب��رای طرح های بزرگ 
زیرساخت ها و صنعت، مانند فرودگاه های شانگهای و 
پکن، سد تری جورج، مترو و شبکه ریلی سریع السیر 

چین فراهم ساخت.
بخش عمده تسهیالت CDB به زیرساخت های 
چی��ن تخصی��ص یافته و بس��ته به نی��از چین در 
زمان های مختلف، س��هم زیرساخت های آن تغییر 
كرده است؛ برای مثال، در سال ۲۰۰۱، بخش نیروی 
برق بیشترین س��هم را داشته است، در حالیکه در 
س��ال ۲۰۱4، بخش های انرژی های تجدیدپذیر و 

محیط زیست بیشترین سهم را داشته اند.
در ح��ال حاضر، CDB منبع اصلیت امین مالی 
شركت های فعال در حوزه نفت و انرژی چین است 
كه در كش��ورهای خارجی مانن��د ونزوئال، برزیل، 
اكوادور، روسیه و تركمنستان فعالیت می كنند. این 
وام ها به صورت بلندمدت )تا ۲۰ ساله( با حجم باال 
)تا ۲۱ میلیارد دالر( و به صورت دوره كوتاه مدت برای 
مذاكره دریافت وام )كمتر از دو سال( اعطا می شوند و 
از درآمدهای حاصل از فروش نفت به قیمت روز بازار، 
به عنوان ضمانت بازپرداخت وام ها تعیین می شود. 

همچنی��ن CDB وام خارجی نیز به كش��ورهای 
آمریکای التین و آفریقا برای طرح های زیرساختی 
اعطا می كند. این كار عالوه بر داشتن منافع سیاسی، 
منافع اقتصادی مهمی نیز مانند امنیت تامین انرژی 
اقتصاد چین و گسترش تجارت خارجی شركت های 
چینی را فراهم می كند.در دهه اخیر، CDB بر تامین 
مالی طرح های انرژی های تجدیدپذیر و پاک متمركز 
شده، به طوری كه بر اساس گزارش بلومبرگ در سال 
CDB ،۲۰۱۰، به اندازه ۱4/۷ میلیارد دالر اعتبار به 
طرح های انرژی های تجدیدپذیر و پاک تخصیص داده 
است، در حالیکه بانک توسعه اروپا ۱۰ میلیارد و بانک 
توسعه اقتصادی – اجتماعی برزیل تنها 3/۲ میلیارد 

دالر به آن اعتبار تخصیص داده بودند.
برخالف سایر بانک های دولتی، CDB سپرده پذیر 
نیست و منابع خود را از طریق انتشار اوراق بلندمدت 
بدون ریس��ک، افزایش می دهد. این اوراق توس��ط 
بانک های چینی دیگر خریداری می ش��وند و از این 
طریق بهره بانکی سپرده گذاران تضمین می شود و 
CDB با استفاده از منابع یادشده، وام های بلندمدت 
برای زیرس��اخت های چین ارائ��ه می كند. حمایت 
سیاسی و اقتصادی از بانک خلق چین و محدود كردن 
این بانک برای تأمین مالی طرح های سرمایه بر، ثمرات 
 CDB فراوانی برای توس��عه چین و تقویت جایگاه
داش��ته و این بانک در حال حاضر بزرگ ترین بانک 

توسعه ای جهان شده است.

بانک های توسعه ای در چین

برزیل ش��بکه ای قوی از بانک های توسعه ای 
را ب��ا محوریت بانک ملی توس��عه اقتصادی و 
اجتماعی )BNDES( داراست. در سال ۲۰۱۵، 
 CDB سومین – به ترتیب بعد از BNDES
و KFW و قبل از JFC بانک توسعه ای بزرگ 
از نظر می��زان دارایی و وام ه��ای اعطایی بود. 
BNDES به سرعت در دهه ۲۰۰۰ گسترش 
یافت و در س��ال های ۲۰۱4-۲۰۰۷، پرداخت 
وام آن با رش��د 96 درصدی، به قیمت ثابت از 
96 میلیارد دالر به ۱88 میلیارد دالر رسید. در 
سال ۲۰۱4، وام هایی كه از طرف بانک یادشده 
پرداخت شد، 3/4 درصد تولید ناخالص داخلیو 
۱۲/۱ درصد تش��کیل س��رمایه ثابت برزیل را 
ش��امل شد و ۲۱/4 درصد س��رمایه پروژه های 
م��ورد حمای��ت BNDES، از طریق دریافت 

وام از BNDES تامین مالی ش��ده بود. بانک 
BNDES در س��ال ۱9۵۲ تاسیس شد و تا 
س��ال ۱96۰، هدف اصلی آن تامین مالی برای 
توسعه زیرس��اخت های برزیل بود كه در دهه 
۱96۰ اه��داف خود را ب��ر تامین مالی صنایع 
س��نگین، توس��عه فناوری و كاالهای مصرفی 
متمركز كرد. در دهه ۱9۷۰، تامین مالی صنایع 
جایگزین واردات و در دهه ۱98۰، تامین مالی 
بخش های انرژی و كشاورزی را برعهده گرفت. 
از اواخ��ر ده��ه ۱98۰ و اواس��ط دهه ۲۰۰۰، 
هدف از اعطای وام های خود را گسترش بخش 
خصوصی، صادرات و توسعه شهری و اجتماعی 
تعیین كرد و از اواس��ط دهه ۲۰۰۰، گسترش 
نوآوری و كسب و كارهای كوچک را جزء اهداف 

تسهیالتی خود قرار داد. 
از اوای��ل دهه ۲۰۰۰، بان��ک BNDES به 
فعالیت ه��ای بین الملل��ی وارد ش��د و اعطای 
وام ه��ای خارجی ب��ه طرح های زیرس��اختی 
آرژانتین و كش��ورهای آفریقایی دارای رش��د 
اقتص��ادی س��ریع را آغاز كرد ك��ه زمینه های 
مهمی برای پیوند اقتصادی برزیل با كشورهای 

در حال توس��عه دارای رش��د اقتصادی سریع 
ب��ه وج��ود آورد و منافع اقتصادی و سیاس��ی 
برزیل را در عرصه بین المللی تقویت كرد. ارقام 
نش��ان می دهند باالی ۵۰ درصد تس��هیالت 
اعطای��ی BNDES به بخش ه��ای نفت، گاز 
و معدن تخصیص یافته اس��ت. از نظر اولویت 
اعط��ای وام توط BNDES، به ش��ركت های 
تولیدكننده كاالهای سرمایه ای ۲9 درصد كل 
 تس��هیالت، طرح های مربوط به زیرساخت ها
۲3 درصد كل تس��هیالت، بخش های مربوط 
به امور اجتماعی و محیط زیس��تی ۲۵ درصد و 
طرح های مربوط به نوآوری 3 درصد كل وام ها، 

اعطا شده است.
از آنجا كه بانک های تجاری همواره به عرضه 
وام كوتاه مدت می پردازند، بانک BNDES با 
تامین وام های بلندمدت، ثبات سرمایه گذاری را 
در برزیل تقویت كرده و نقش بسیار مهمی در 
اجرای سیاست ضد چرخه های اقتصادی )برای 
مثال، در زمان بروز ركود، به رغم كاهش تمایل 
عرضه وام توسط بانک های تجاری، با عرضه وام 

ارزان قیمت، مانع تعمیق ركود شده است(.

بانک های توسعه ای در برزیل
دکتر سیدهادی 

موسوی نیک 
عضو هیات علمي و مدیر گروه 
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گزارش مرکز سرمایه گذاری اتاق ایران

دو اتفاق بزرگ برای پیشبرد سرمایه گذاری

ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع و مع��ادن و 
كش��اورزی ایران اكن��ون پرچمدار بخش 
خصوصی و س��خنگوی فعاالن این بخش 
به حساب می آید. این نقش بی بدیل كه از 
طرف قانون، ده ها هزار بازرگان و صنعتگر 
و سرانجام دولت دراختیار نهاد خصوصی 
قرار داده ش��ده است هنگامی پررنگ تر و 
برجسته تر می شود كه با عملکرد مناسب 
پاسخ داده شود. بخش های گوناگون اتاق 
در این مهم نقش انکارناپذیر دارند. مركز 
س��رمایه گذاری اتاق ایران ب��ه مثابه یک 
مجموعه نوپای اتاق با برنامه ریزی از پیش 
اندیش��یده و هماهنگ با س��ایر نهادهای 
اتاق حضوری كامیاب در »همایش كیش 

اینوكس ۲۰۱8« داشت.
همایش كیش اینوكس ۲۰۱8، پنجمین 
فرصت ه��ای  معرف��ی  نمایش��گاه  دوره 
س��رمایه گذاری كش��ور بود كه به همراه 
دهمی��ن نمایش��گاه  بین الملل��ی بورس، 
بانک بیمه و خصوصی سازی از تاریخ 3۰ 
مه��ر لغایت 3 آب��ان 9۷ در جزیره كیش 
برگزار ش��د. هدف اصلی این نمایش��گاه 
معرفی فرصت های س��رمایه گذاری كشور 
به اجزای آكوسیس��تم سرمایه گذاری در 

داخل و خارج از كشور می باشد.
بخش نمایشگاهی رویداد كیش اینوكس 
۲۰۱8، هر روز از س��اعت ۱۷ الی ۲۲ در 
محل س��الن نمایش��گاه های خلیج فارس 

در جزیره كیش برگزار ش��د. بس��یاری از 
مجموعه های اقتص��ادی مرتبط به حوزه 
سرمایه گذاری و بازار سرمایه از بخش های 
دولتی و خصوصی در بخش نمایش��گاهی 
رویداد حضور داشتند و به اصطالح غرفه 

یا پاویون داشتند.
اتاق ای��ران نیز در بخش نمایش��گاهی 
دارای ۲ پاویون بزرگ جمعا به مس��احت 

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

كانتر اختصاصی برای هر اتاق.
پاوی��ون دوم: ۲۵6 مت��ر مربع، طراحی 
شده برای اتاق های مشترک و تشکل های 
باالدس��تی با فضا و میز كانتر اختصاصی 

برای هر اتاق.

 بنگاه ه�ای کوچک و متوس�ط و 
همکاری با اروپا 

حس��ین س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق 
ای��ران در نشس��ت تخصص��ی پیرام��ون 
همکاری ش��ركت های ایرانی با بنگاه های 
كوچ��ک و متوس��ط خارجی در ش��رایط 
تحریم، تصریح كرد: ایران در تالش است 
بر اس��اس رویک��رد اروپا در م��ورد تداوم 
همکاری های اقتصادی با ایران، بنگاه های 
كوچک و متوس��ط خود را تقویت كند و 
زمینه همکاری های تجاری را فراهم كند.

 Kish در جری��ان دهمین نمایش��گاه
معرف��ی  باه��دف  ك��ه   ۲۰۱8  Invex
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری كش��ور در 
جزیره كیش برگزارش��ده و تا پایان هفته 
نیز دایر است، گروه های متعددی از فعاالن 
اقتصادی در نشست های تخصصی حضور 
پیدا كرده و اهمی��ت و الزمه های ارتقای 
س��طح سرمایه گذاری در كش��ور را مورد 

بررسی قرار می دهند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی 
ای��ران با توجه به همراه��ی اتحادیه اروپا 
ب��ا ایران در تحریم ه��ای اخیر آمریکا، در 
حاشیه نمایشگاه اینوكس ۲۰۱8 نشست 
تخصصی با محوریت همکاری شركت های 
ایران��ی ب��ا بنگاه های كوچک و متوس��ط 
خارجی در شرایط تحریم البته با مشاركت 

وزارت امور خارجه برگزار كرد.
حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق ایران 
در ای��ن پنل تخصصی به دس��تاوردهای 
برجام برای اقتصاد ایران اش��اره و تصریح 
كرد: برجام شرایط مناسبی را برای فعالیت 
بنگاه ه��ای ایرانی در صحن��ه بین المللی 
ایجاد كرد هرچند متأس��فانه این موضوع 
ادامه پیدا نکرد و اقتصاد كش��ور با شرایط 
تحریمی از سوی آمریکا مواجه شد. خروج 
این كشور از برجام مجددا شرایط سخت 

اقتصادی را برای ایران رقم زد.
بر اس��اس اظه��ارات وی ام��روز عمده 
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نگرانی بنگاه های اقتصادی به امکان تداوم 
همکاری های تج��اری خارجی و وضعیت 
س��رمایه گذاری های انجام ش��ده معطوف 

می شود.
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به 
راه اندازی معاونت دیپلماسی اقتصادی در 
وزارت امور خارجه و ارتقای سطح اهمیت 
مسائل اقتصادی در این وزارتخانه، تأكید 
ك��رد: حال كه موض��وع اقتصاد به صورت 
تخصص��ی در وزارت ام��ور خارجه دنبال 
می ش��ود، بخش خصوصی نیز مي تواند با 
هم��کاری وزارت امور خارجه بخش��ی از 
مطالبات خود را دنبال كند. در مورد برجام 

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

تهیه كند.
به اعتقاد وی مذاكرات انجام ش��ده بین 
ایران و اروپا مثبت و امیدواركننده بوده و 
مي تواند تا حدودی راه را در روزهای تحریم 

برای اقتصاد ایران باز كند.

 سازوکارهای اقتصادی بین المللی 
در حال تغییر هستند

در ادام��ه این نشس��ت تخصصی احمد 
معصومی فر، مدیركل پایش روابط اقتصادی 
دوجانبه وزارت امور خارجه كشور با اشاره 
به شرایط خاص بین المللی و چالش هایی 
كه ایران با آنها مواجه اس��ت، تأكید كرد: 
تمركز این چالش ها تنها روی ایران نیست 
بلکه كش��ورهای اروپایی نیز شاهد برخی 
تحوالت بزرگ در وادی اقتصاد بین المللی 
هس��تند. قدرت های اروپای��ی نیز متوجه 
شدند زیر پوست سازوكارهای اقتصادی، 
موانع و مسائلی وجود دارد كه تاكنون دیده 
نشده و حال كه ظاهرشده باید برای مقابله 

با آن ها فکری كرد.
وی ادامه دارد: سازوكارهای مالی و نقل 
و انتق��االت بانکی در ح��ال تغییر بوده و 

حتی كشورها به دنبال ارزهای جایگزین 
هس��تند. در حقیق��ت خ��روج آمریکا از 
برجام و حتی س��ایر معاهدات بین المللی 
عامل این تحوالت است. این تغییرات در 
طوالنی مدت انجام خواهد شد و نگاه های 

سنتی را درگیر می كند.
این مقام مسئول با اشاره به دیدگاه های 
اروپا در مورد ت��دوام برجام و همکاری با 
ایران گف��ت: باید توجه داش��ت به دلیل 
به در هم تنیدگی موضوع��ات اقتصادی و 
سیاس��ی اروپا و آمریکا، پیدا كردن راهی 
برای همکاری با ایران زمان بر است. البته 
مقدمات در حال انجام اس��ت و مذاكرات 
به صورت مستمر انجام می شود. هیات های 
اروپایی دائم در رفت وآمد بوده و ایران نیز 
برنامه تقویت بنگاه های كوچک و متوسط 

را در برنامه كاری خود قرار داده است.
معصومی ف��ر تصری��ح كرد: الزم اس��ت 
ارگان ه��ای مربوطه در ای��ن بخش با هم 
هماهن��گ ش��ده و مدل های��ی را ب��رای 
هم��کاری ب��ا یکدیگر طراح��ی كنند. در 
این بین هماهنگ��ی نمایندگی های ایران 

در سایر كشورها نیز اهمیت باالیی دارد.
به اعتقاد مدیركل پایش روابط اقتصادی 
دوجانبه وزارت ام��ور خارجه، آنچه بیش 
از هر چیز دیگر مهم اس��ت، ارائه تعاریف 
مش��ترک از مفاهیمی است كه قرار است 
در هم��کاری بین ایران و اروپا مورد توجه 

قرار گیرند.

 ایجاد دفتر اتحادیه اروپا در ایران
محسن عامری، مدیر سرمایه گذاری اتاق 
ایران نیز ضمن اش��اره به فرصت هایی كه 
برای همکاری بی��ن ایران و اروپا در حال 
تعریف اس��ت، خاطرنش��ان كرد: توجه به 
واحدهای كوچک و متوس��ط برای ادامه 
همکاری ه��ا بین ایران و اروپا در ش��رایط 
تحریمی به معنای توجه به بخش كوچک 
از اقتصاد جهانی نیست چراكه این بنگاه ها 
در حدود 9۰ درصد اقتصاد اروپا را شامل 
شده و 6۰ درصد اشتغال بخش خصوصی 

را دربرمی گیرند.
وی با بیان این مطلب كه پس از برجام 
تا س��ال ۲۰۱۷ تراز تج��اری بین ایران و 
اتحادیه اروپا در حال برابری بود، گفت: به 
دنبال همی��ن همکاری ها، پس از  خروج 
آمری��کا از برج��ام، اتحادیه اروپ��ا بر لزوم 
تداوم برج��ام تأكید و قرار ش��د مکانیزم 
همکاری های مالی بین ایران و اروپا تعریف 
شود. استفاده از این چنین ساختارهایی در 
اروپا سابقه دارد و مي توان به اجرایی شدن 

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

كاال به كاال خواهد كرد.
عام��ری در بخ��ش دیگری از س��خنان 
خ��ود ایجاد دفتر اتحادیه اروپا در ایران را 
به عنوان مطالبه بخش خصوصی از دولت 
مطرح كرد و افزود: دورتادور ایران در همه 
كش��ورهای همس��ایه این دفتر راه اندازی 
ش��ده اما در ایران همچنان مقدمات كار 

فراهم نیست.
به ب��اور وی، الزم اس��ت در این دوران 
خطیر، از هم��ه ظرفیت های ممکن برای 
حضور در صحنه بین المللی استفاده شود.

 پیگیری عضویت ایران در شبکه 
کسب وکار اروپا

اس��فندیار امیدبخ��ش، مدی��ر رواب��ط 
چندجانبه اتاق ایران به موضوع پیوس��تن 
ایران به شبکه كسب وكار اروپا اشاره كرد 
و این كار را موضوعی اساس��ی و ضروری 
خواند و گفت: از تابستان گذشته موضوع 
را در دستور كار قرار دادیم و خوشبختانه 
امروز ای��ن موضوع در وزارت امور خارجه 

نیز در حال پیگیری است.
بر اس��اس اظه��ارات وی، اگر ایران وارد 
این شبکه ش��ود مي تواند از خدمات ویژه 
آن بهره مند ش��ده و از خدمات آموزشی و 
مش��اوره ای این ش��بکه نیز استفاده كند. 
همچنین بانک اطالعاتی گس��ترده ای در 
اختیار ایران قرار می گیرد كه در گسترش 

روابط بین المللی اهمیت ویژه ای دارد.
امیدبخش توجه ب��ه بنگاه های كوچک 
و متوس��ط در ای��ران را یک اس��تراتژی 
عکس العملی توصی��ف كرد و گفت: البته 
بای��د این موضوع را ب��ه فال نیک بگیریم 
هرچند اگر این اتفاقات در سطح بین المللی 
رخ نمی داد به طور حتم همچنان موضوع 
بنگاه های كوچک و متوسط نیز همچنان 

در دستور كار نبود.
مدی��ر روابط چندجانبه ات��اق ایران در 
ادامه به 9 پروژه ای كه به همت س��ازمان 
توس��عه تجارت طراحی شده است اشاره و 
تأكید كرد: ازآنجاك��ه این موضوع جدید 
اس��ت و س��ابقه ندارد، نیازمند بحث های 
آموزش��ی بوده و قرار است در این بخش 

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

و كشاورزی ایران خواهد بود.
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