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ای��ن روزها از زبان مدي��ران نهادهاي 
اداره كنند��ه جامع��ه مثل نه��اد دولت، 
نهاد قانونگذاري و سایر نهادهاي داراي 
نفوذ واقعي مي شنوی��م كه باید اتفاق و 
اتح��اد عمل داشته باشي��م تا از شرایط 
امروز عبور كنيم. در ميان فعاالن بخش 
خصوصي در ح��وزه اقتصاد نيز موضوع 
تحاد واتفاق در ردون این بخش و كاهش 
تعارض هاي درون گروه و اتحاد و اتفاق با 
نهادهاي اداره كننده جامعه حرف اصلي 
را مي زن��د. شمار قابل توجهي از فعاالن 
سياسي و رهبران احزاب و جمعيت هاي 
سياس��ي نيز در نوشته ه��اي خود و در 
حرف و زبان بر اتفاق عمل تاكيد دارند. 
اگر به گذشته نه چندان ودر و در همين 
سال هاي س��پري شده نظري بنيدازیم 
مي بينيم كه در مقاطع گوناگون دعوت به 
اتحاد وجود داشته است و چراغ ان هر از 
چند روز روشن مي شود و پس از سپري 
شدن روزهاي س��خت شعل��ه آن پایين 
كشيده شده است. براي اینکه این اتفاق 
عملي رخ دهد و به س��ادگي از كنار آن 
عبور نکنيم چه باید كرد و كدام الزام ها 
و ضرورت ها را باید پذیرفت؟ در صورتي 
كه این پرسش اصلي در كانون توجه قرار 
نگيرد و هر نيرویي جواب قابل قبولبه ان 

ندهد نمي توان به آینده اميدوار بود.

 درك مشترك از مشكالت
ترديد��ي نيس��ت كه شرط نخس��ت، 
غيرقابل اجتناب و اصلي براي پوشاندن 
لباس عمل به این انديشه كه باید اتفاق و 
اتحاد عملي داشته باشيم درک مشترک 
از تنگناها و گلوگاه هاي فعلي ایران امروز 
اس��ت. درد اصلي اقتصادایران در حال 
حاضر كدام است؟ برخي اعتقاد دارند كه 
مشکل اصلي اقتصاد  ایران در حال حاضر 
فقدان انسجام جامعه در مسایل فرهنگي 
اس��ت كه البته حرف بي اساسي نيست، 
اما این را ميتوان در ذیل مناسبات ديگر 
تعریف كرد. برخي احزاب و گروه ها رنج 
ودردو گلوگاه اصلي كسب و كار در ایران 
را سياست خارجي ملتهب مي دانند و باور 

دارند كه درک مشترک و رسيدن به این 
مقوله از طرف همه نيروها در این نقطه 
باید رخ دهد. این نيز حرف قابل اعتنایي 
اس��ت اما هنوز گروه ديگري هستند كه 
مس��اله اصلي ام��روز را درجاي ديگري 
جس��تجو مي كنن��د و آن مقوله اقتصاد 
اس��ت. تا روزي كه د��ر این باره و اینکه 
باید از كدام مس��ير به نب��رد با تنگناها 
رف��ت اتحاد نظر و اتحاد راي به دس��ت 
نياید نمي توان به اتفاق عمل دست یافت.

 چرا اقتصاد؟
نگارنده باور دارد كه براي رس��يدن به 
اتف��اق راي ميان نه��اد دولت و نهادهاي 
مدني بای��د بپذیریم كه اقتصاد مس��اله 
اصلي است. اقتصاد ایران در چند سطح 
شامل سطح خانواده، بنگاه و اقتصاد كالن 
با س��ردرگمي، آشفتگي و ضعف مواجه 
است و برطرف كردن آنها براي رسيدن به 
راهبردهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي 
یك ضرورت تمام عيار است. اگر شهروندان 
ایراني در كليت خود احساس خوبي درباره 
آیند��ه درآمدي و شغلي نداشته باشند و 
در هراس دایمي باشند كه آیا شغل آنها 
در آینده نزديك پابرجا مي ماند و یا آنقدر 
درآمد خواهند داشت كه سطح رفاه مادي 
مناس��بي را تجربه كنن��د، نمي توانند به 
مسایل ديگر اهميت دهند. بنابراین باید 
همه گروه هاي اجتماعي و سياسي داراي 
ت��وان اثرگذاري بر جامع��ه به این درک 
مشترک برسند كه درد اصلي امروز ایران 
درد و رنج برخاسته از ناتواني در اداره موثر 
و كارآمد اقتصادي اس��ت. كارشناسان و 
متخصصان و ایران شناسان باور دارند اگر 
راهي براي برطرف كردن دردهاي اقتصاد 
كشور در س��طوح یادشده پيدا كنيم به 
نقطه امن مي رس��يم و مي توانيم ضعف و 
كاستي در مقوله هاي فرهنگي، اجتماعي 

و سياسي را نيز برطرف كنيم.

 کدام ابزار
پس از درک مشترک از اینکه در حال 
حاض��ر اقتصاد ایران ی��ك درد اصلي و 
ظاهرا درمان ناپذیر شده است حاال وقت 
آن اس��ت كه ابزارهاي كارآمد و كارساز 
براي برطرف كردن این بيماري را بيابيم 
و البت��ه در اینجا نيز بای��د اتحاد راي و 
نظر داشته باشيم. بحث این اس��ت كه 
این درد ریش��ه دوانده در اقتصاد ایران 

سرچشمه اش در حال حاضر در كجاست 
و از كدام ناحيه بر آن فشار وارد مي شود. 
آیا ناتواني در سياستگذاري فشار اصلي 
را بر اقتصاد وارد مي كند؟ آیا محدوديت 
منابع انس��اني یا مالي و پولي داریم؟ آیا 
مناب��ع كافي براي صاد��رات و ارزآوري 
نداری��م؟ آیا با طغي��ان مصرف كنندگان 
مواجه هس��تيم؟ آیامنابع آب كشور به 
حداقل رس��يده اس��ت؟ آیا بانك ها در 

بدترین وضعيت قرار دارند؟
واقعيت این اس��ت ك��ه همه موارد یاد 
شد��ه را مي توان یکي از اجزاي فشار بر 
ت��ن و جان اقتصاد ای��ران تلقي كرد اما 
درد اصلي و فش��ار بزرگ را باید بيرون 
از مرزهاي ملي دانس��ت. كارشناس��ان 
باور دارند ایران مي تواند بدون ترديد با 
استفاده از توانایي هاي داخلي بر مشکالت 
اقتصادي غلبه كند اما فشار بيروني بسيار 
بزرگ اس��ت. واقعيت را باید پذیرفت و 
قبول كرد كه ادامه تحریم هاي نانوشته 
غرب كار را بر اقتصاد سخت كرده است. 
بنابراین بای��د ابزاري از جنس خود این 
فشار را براي كاهش آن یا برطرف كردن 
كوتاه مدت و بلندمدت آن پيدا كرد. چرا 
غرب با ایران مشکل دارد؟ مشکل غرب 
با ایران از جنس سياست است، پس باید 
ابزاري از جنس سياست یافت تا مشکل را 
بتوانيم برطرف كنيم. در حال حاضر آنچه 
كار را جلو مي برد و مي تواند ابزار مناسب 

باشد سياست خارجي است.

 گام نخست
ح��اال كه دانس��تيم درد ب��زرگ ایران 
ام��روز از جن��س اقتص��اد و تنگناه��اي 
اقتصادي است و حاال كه گمان و حدس 
كارشناسان را باور كرديم كه باید ابزاري از 
جنس سياست براي برطرف كردن فشار 
بزرگ پيدا كنيم باید گام اول را برداریم 
و از نقط��ه مطمئن ك��ار را شروع كنيم. 
نقطه مطمئن به نظر مي رسد درک و فهم 
دقيق از توزیع قدرت اقتصادی در ایران 
است. اگر نهادهاي اداره كننده جامعه به 
این درک برس��ند كه د��ر حد و اندازه و 
سطح قدرت مقرر در قانون اساسي عمل 
كنند بدون ترديد گام اول را برداشته ایم. 
نگارنده باور دارد كه درک دقيق از  این 
مساله در ایران همان گام نخست و سپس 
حركت در مسير اتفاق راي براي برطرف 

كردن مشکل اقتصاد است.
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آقاي مس��عود كرباس��يان وزیر محترم 
اقتصاد و دارایي ایران در روزهاي گذشته 
ب��ه اتاق ایران آمدن��د و در جمع اعضاي 
شوراي گفت وگ��و حاضر شدند. این مقام 
ارشد اقتصادي دولت دوازدهم در ضمن 
بحث هاي فني – اقتصادي كه داشتند بار 
ديگر از بخش خصوصي خواستند به دولت 
كمك كنند. این خواس��ته باالترین مقام 
اجرایي كشور در حوزه اقتصاد كه از طرف 
سایر مديران دولتي در باالترین سطح نيز 
بيان مي ش��ود را باید به فال نيك گرفت. 
واقعيت این اس��ت كه بخ��ش خصوصي 
ایران و اتاق بازرگاني در صدر تشکل هاي 
كارفرمایي موجود بارها و بارها این دعوت 
دولت را در دس��تور كار قرار داده است و 
گام هاي بلندي هم برداشته است. دعوت 
از وزیران اقتصادي دولت براي سخنراني و 
توصيه هاي سياستي به اتاق ایران یکي از 
گام هاي بلند است كه البته هرگز پاسخي 
از ط��رف دولت به آن داده نشده اس��ت. 
مردان دولت نيز مي توانند براي پاسخ به 
این دعوت هاي مکرر از معاونان و مديران 
بخواهند كه در نشست هاي اتاق از اعضاي 
هيات رئيسه دعوت كنند تا در جمع آنها 
حاضر شده و خواس��ته هاي خود را براي 
معاون��ان و مديران كل به طور مس��تقيم 
بيایند و به پرسش هاي آنها جواب دهند.

 گام هاي بعدي
بخش خصوصي ایران به ویژه در طول 
فعاليت دولت یازدهم و دولت دوازدهم 
ب��ا نگاه مثبت به رویک��رد و راهبرد این 
دولت ها نس��بت به بخ��ش خصوصي و 
اینکه قرار اس��ت همکاري واقعي انجام 
شود گام هاي بلند ديگري برداشته است. 
تجربه نشان داده اس��ت كه شماري از 
فعاليت ها و بنگاه ها نس��بت به خواسته 
دولت د��ر مقاطع گوناگون ك��ه از آنها 
مي خواهد قيمت كاالها و خدمات خود 
را تثبيت كنند عمل كرده اس��ت. در ۵ 
س��ال اخير شاهد بوده ایم كه دولت به 

طور مث��ال در همين ماه ه��اي اخير از 
بخش خصوصي خواسته است قيمت ها 
را تا پای��ان بهار ۱39۷ تثبيت كنند اما 
خودش اقدام به افزایش ۲۰ درصدي مزد 
كرده است. بخش خصوصي ایران عالوه 
بر قب��ول تثبيت قيمت ها ك��ه زیان آور 
بوده و هس��ت، با متانت و وقار افزایش 
۲۰ درصدي مزد را نيز قبول كرده است.

بخش خصوصي ایران قبول كرد كه در 
زمس��تان پارس��ال دولت و بانك مركزي 
دس��تور برگشت نرخ به��ره بانکي به ۲۰ 
درصد را براي نشان دادن حسن نيت خود 
بپذیرد و این یك گام در مسير اتحاد بوده 
و هس��ت. بخش خصوصي ایران در عمل 
نشان داده است در راه رسيدن به اتحاد با 
دولت حاضر است برخي مضایق و تنگناها 
را قب��ول كند اما ش��رط ادامه همکاري 
دولت و بخش خصوصي این نيست كه از 
طرف دولت دستور داده شود و از بخش 

خصوصي اطاعت پذیري محض باشد.

 عمل به قانون
بخ��ش خصوصي د��ر براب��ر گام هاي 
بلندي كه براي همکاري با دولت تاكنون 
برداشته است انتظار دارد پاسخ متقابل 
دریافت كند. یکي از گام هاي مهم براي 
نشان دادن حسن نيت دولت در مسير 
افزای��ش س��طح همکاري و اس��تمرار و 
پاید��اري آن اج��راي بي كم و كاس��ت 
قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار 
است. همان طور كه ریاست محترم اتاق 
بازرگاني، صنای��ع و معادن و كشاورزي 
با صراح��ت بيان ك��رد اجرایي نکردن 
ای��ن قانون خ��ود خالف قانون اس��ت. 
برخي مفاد قانون بهبود فضاي مس��تمر 
كس��ب و كار براي نشان دادن حس��ن 
نيت دولت ض��رورت تمام عيار دارد. در 
قان��ون یاد شده آمده اس��ت دولت باید 
براي هر تصمي��م مهم در حوزه اقتصاد 
باید با بخش خصوصي مشورت كرده و 
پ��س از دریافت نظرات بخش خصوصي 
اقدام كنند. آیا دولت محترم به این ماده 
قانون عمل مي كند؟ واقعيت این است كه 
در س��ال های اخير اقدام هاي پرشماري 
در ح��وزه بانك، پ��ول، بازار س��رمایه، 
سياست هاي ارزي، سياست هاي تجاري 
و صنعتي از س��وي دولت هاي یازدهم و 

دوازده��م انجام شده اس��ت كه هرگز با 
مشورت بخش خصوصي نبوده اس��ت. 
اگ��ر دولت دوازدهم مي خواهد با بخش 
خصوص��ي همک��اري كند و د��ر مقابل 
همکاري آنها را به دس��ت آورد مي تواند 
از همين جا شروع كرده و راستي آزمایي 
ش��ود. باید بخ��ش خصوصي به دولت و 
دستگاه هاي دولتي اعتماد كند و مطمئن 
باش��د كه دس��تگاه هاي پرشمار موجود 
دولتي مي خواهن��د همکاري واقعي رخ 

دهد و رفتارها سازگار باشد.

 منتظر هستیم
د��ر ش��روع س��ال جدي��د و ب��ا توجه به 
دشواري ه��اي ف��راروي اقتصاد ای��ران در 
س��طوح گوناگ��ون بخش خصوص��ي ایران 
منتظر است سطح و درجه همکاري دولت 
را راس��تي آزمایي كند. عالوه بر قانون بهبود 
مستمر فضاي كسب وكار كه مي تواند نقطه 
عزیم��ت باشد و دولت با اجراي بدون كم و 
كاس��ت آن حس��ن نيت خود را نشان دهد 
مي ت��وان راه هاي ديگ��ر را نيز پيدا كرد. آیا 
دولت براي اجراي سياست بزرگ و انقالب 
ارزي از بخ��ش خصوص��ي نظر خواس��ت؟ 
مي توان انتظار داشت پيش از فراگير شدن 
شرای��ط دولت در حوزه ارز و در تنگنا قرار 
گرفتن بيشتر تجار و صادركنندگان كميته اي 
ب��ا حضور مقام هاي ارزي و بخش خصوصي 
تشکيل شود و بخش خصوصي حالت محرم 
پيد��ا كند و ع��الوه بر اینک��ه نظر مي دهد 
داراي ح��ق راي نيز باشد. بخش خصوصي 
منتظ��ر مي ماند كه آیا این پيشنهاد اجرایي 
خواهد شد یا اینکه دولت به راه خود مي رود. 
نمي توان از بخش خصوصي انتظار هر جور 
همکاري داشته باشيم و در مقابل كاري انجام 
ندهيم. ما منتظر هس��تيم كه دولت محترم 
درباره دستور شديد خود نسبت به تثبيت 
قيمت ه��ا تجديدنظر كن��د و فعاالن بخش 
خصوصي را بيش از این در تنگنا قرار ندهد. 
مگر مي شود نرخ مزد ۲۰ درصد افزایش یابد 
و نرخ تبديل ارزهاي معتبر ناگهان 3۰ درصد 
افزایش قيمت را نسبت به پول ایران تجربه 
كند و از بخ��ش خصوصي بخواهيم تعديل 
قيمت نداشته باشند. منتظر هستيم دولت 
محترم نسبت به سياست هاي تجاري كه در 
چشم انداز آتي است اطالعات مفيد به بخش 

خصوصي بدهد.

گام هایي براي نشان دادن حس نيت
حسین پیرمؤذن

نایب رئيس اتاق بازرگاني، 
صنایع و معادن و كشاورزي



حق درمان کارگران 
کجاست؟

محمد عطاردیان
رئيس هيات مديره كانون 

عالی انجمن های صنفی 
كارفرمایان ایران

۱- هي��چ فعال اقتصادي در س��طوح گوناگون 
نيس��ت كه ای��ن روزها ب��راي فعاليت خ��ود راه 
هم��وار و بي دردس��ري را پي��ش رو داشته باشد. 
صادركنندگ��ان، واردکنندگان، توليدگران خرد و 
متوسط و صاحبان بنگاه هاي بزرگ با معيار مركز 
آمار ایران در هر صنعت و معدن كاران هر كدام با 
گروهي از مشکالت دس��ت و پنجه نرم مي كنند. 
برخي از اینکه سياست هاي مالياتي دولت آنها را در 
رنج و عذاب دائمي قرار داده است اظهار نارضایتي 
مي كنند، گروهي از آنها از سازمان تامين اجتماعي 
گالیه دارند. شماري از آنها از تعرفه هاي اندك كه 
تاب آوري آنها در برابر واردات را به حداقل رسانده 
گالیه مندند، شماري از فعاالن اقتصادي از فقدان 
سياست و توسعه صنعتي عذاب مي كشند، گروهي 
از فع��االن به سياس��ت هاي ارزي اعتراض و انتقاد 
دارند. در روزهاي پس از س��پري شدن تعطيالت 
شاهد جهش نرخ تبديل ارزهاي معتبر به پول ایران 
بوده ایم و مي بينيم كه این پرش بلند ارز تاب آوري 
بخش خصوصي را در مداومت وضع موجود كاهش 
داده و موجب دردسر واقعي براي آنها شده است. 
مهم ترین پاسخ نهاد دولت به این شرایط نگران كننده 
این است كه دست هاي از خارج بازار ارز را به آشوب 

كشانده و دولت نمي تواند با آنها مقابله كند.
۲- در روزهاي اخير شاهد قطع استفاده ایرانيان 
از رسانه اجتماعي تلگرام بوده و هستيم. 4۰ ميليون 
ایراني كاربران رسانه اجتماعي فراگير در ایران در 
سال های گذشته شاهد بودند كه برخي نهادها با 
هدف كاهش ضریب نفوذ سایر شبکه هاي اجتماعي 
مث��ل فيس بوک و یا تویيتر از تلگ��رام را تقویت 
مي كردند. در حالي كه رئيس دولت دوازدهم به 
عنوان باالترین مقام اجرایي ایران معتقد اس��ت و 
بيانيه مي دهد و آدرس مي دهد كه دولت با قطع 
تلگرام موافق نيست و در حذف این شبکه اجتماعي 
از دسترس شهروندان ایراني دخالت ندارد اما معلوم 
نيست چرا از مسير قانوني براي برگشت این شبکه 
اجتماع��ي كاري نمي كند و روزه��ا را به گالیه و 
اعتراض به شب مي رس��اند و راهي براي برگشت 
به وضع قبلي ارائه نمي كند. اعتراض نهاد دولت و 
باالترین مقام اجرایي دولت نسبت به یك رخداد 
اجتماعي- فرهنگي – سياسي همانند شهروندان 
عادي یك رخداد عجيب است كه در ایران نمود 

بيشتري پيدا مي كند.
3- در حالي كه دستگاه ديپلماسي كشور در مسير 
كاهش رفع تعارض با غرب و به ویژه صيانت از برجام 
ب��ه مثابه یك مصالحه بزرگ و مصالحه اي كه ایران 

را از دسترس بودن تهديدهاي فزاینده تحریم ها دور 
كرده بود مي كوشد، اما همزمان شنيده مي شود كه 
نهادهایي با هدف هاي حتي خوب در مسير یادشده 
همکاري نمي كنند. دو صدایي و چند صدایي درباره 
یکي از مهم ترین مس��ائل سياس��ت خارجي اتفاق 
نادري اس��ت كه رخ داده و موجب تقویت موضع 
كشورهایي شده است كه هدفشان نابودي برجام است 
و مي خواهند به هر ترتيب و هر شکل این مصالحه 

بزرگ را از دسترس خارج كنند.
4- مجموعه شرایط یاد شده در سطرهاي باال در 
یك نقطه اشتراک دارند و آن كاهش قدرت اثرگذاري 
نهاد دولت بر رخدادها و وقایع سياس��ي و اقتصادي 
اس��ت. واقعيت این است كه اعتبار و وقار نهاد دولت 
به مثابه باالترین نهاد جرایي از شروع كار دولت نهم 
در مس��يري كاهنده قرار گرفته اس��ت و هر روز كه 
مي گذرد از اعتبار آن كاس��ته مي شود. رئيس دولت 
نهم و دهم و مجموعه اي از مقام هاي ارشد آن دولت ها 
گون��ه اي رفتار كردند كه اعتبار و آبروي بزرگ ترین 
نهاد اجرایي و قانوني كشور به دره مرگ نزديك شد. 
در حالي كه دولت یازدهم و دوازدهم تالش مستمر، 
پایدار و گسترده اي كرد كه اعتبار و آبروي در معرض 
تهديد نهاد دولت را احيا كند اما از طرف دوستان و 
عالقمند��ان همان دولت قبلي با هجوم مواجه شده 
اس��ت. منتقدان دولت هاي یازده��م و دوازدهم در 
جریان مبارزه انتخاباتي و در شرایط ویژه با استفاده از 
رسانه هاي پرنفوذ راه را براي تضعيف نهاد دولت هموار 
كرده اند. اكنون دولت در ایران به این دليل كه نمي تواند 
مانع وسدي براي جلوگيري از طغيان نرخ ارز بگذارد و 
در عمل هيچ اثر وجودي مثبتي در تحوالت ارز ندارد 
كم اعتبارتر شده است. در حال حاضر نهاد دولت به این 
دليل كه توانایي ندارد سکان كشتي سياست خارجي و 
ديپلماسي را از دست نهادهاي موازي بگيرد اعتبارش 
در معرض تهديد قرار دارد. دولت فعلي توانایي كافي 
براي اثرگذاري بر خانواده، بنگاه ها، احزاب و تشکل هاي 
كارفرمایي را در مسير بهبود شرایط از دست مي دهد 

و به نهادي كم اثر تبديل مي شود.
۵- كارشناسان باور دارند ادامه مسير فعلي در 
جهت تخریب مشروعيت دولت مستقر به تضعيف 
نهاد دولت منجر شده و حتي اگر در آینده دولتي 
با رویکردي تازه و از جناح مقابل بر سر كار آید نيز 
كاري از پيش نخواهد برد دولت در ایران براي بيرون 
كشيدن اقتصاد و سياست خارجي از بحراني كه در 
آن فرو غلتيده ایم نياز به اعتبار تازه و گسترده دارد. 
هر گامي كه در مسير تضعيف این نهاد برداشته 
شود در همين جا متوقف نمي شود و نهادهاي ديگر 
مثل مجلس و قوه قضایيه و زیرمجموعه هاي آنها را 
نيز بي فایده نشان خواهد داد. كاري نکنيم كه در 
شرایط سخت تر از امروز و در زماني كه دولت براي 
كاري فراخوان مي دهد و از شهروندان مي خواهد 
براي نجات كشور از دردسرهاي واقعي كاري كند، 

نهاد دولت بي اعتبارتر از گذشته شود. 

تفاهم در باالترین سطح
حسین سالح ورزي

نایب رئيس اتاق بازرگاني، 
صنایع و معادن ایران

سخن گفتن از معيشت كارگری در سه گانه 
دولت، كارگر و كارفرما قابل بررس��ی است. با 
امضا این س��ه نماینده در سال جاری حداقل 
معيش��ت كارگری رقم��ی معادل ۲ ميليون و 

۵۰۰ هزار تومان توافق شده است. 
 به اس��تناد قانون اساس��ی تامين مسکن و 
ديگر امور رفاهی كارگران برعهده دولت است، 
با فقدان پذیرش مسئوليت از سوی دولت باری 
اس��ت كه بر دوش كارفرمای��ان گذاشته شده 
اس��ت. از سوی ديگر س��هم 3 درصدی دولت 
در تامين اجتماعی نه تنها در طول این ساليان 
پرداخته نشده بلکه حدودا می توان گفت قریب 
به ۱6۰ هزار ميليارد تومان دولت به س��ازمان 
تامين اجتماعی بدهکاری دارد. حال دوباره به 
پرسش اصلی بر می گرديم كه چرا كارفرمایان 
نمی توانند معيشت قابل قبولی برای كارگران 
فراهم كنند تا آنان ناچارا به شغل دوم و سوم 

روی نياورند!
من مشکل را در سيستم اقتصاد بيمار كشور 
می بينم. در چنين شرایطی هرگز كارفرمایان 
ت��وان پرداخت مبلغی بيشتر از شرایط كنونی 
به كارگران نخواهد داشت. كارفرمای امروز ما 
توان رقابت در بازار آزاد را ندارد. توليدکنندگان 
كاالها و خدمات داخلی فرصت و شرایط رقابت 
با كاالهای وارداتی كه عموما قاچاق هستند و 
ب��ا قيمت پایين تر عرض��ه می شوند را ندارند. 
نتيجه آنکه اگر دستمزد كارگر هم افزایش یابد 
با افزایش هزینه و قيمت مواجه خواهيم بود و 
خود كارگاه دچار ورشکستگی می شود. اتفاقی 
ك��ه منجر به تعطيل��ی و بيکار شدن كارگران 
خواهد شد. از این نکته هم نباید غافل بود كه 
كارگاه های توليدی وخدماتی در شرایط كنونی 
با ۲۰ درصد ظرفيت خود فعاليت می كنند. با 
همه این تفاسير به گمان من دولت كارفرمای 
بزرگ كشور اس��ت كه بيش از آنچه تا كنون 
انجام داده توان پرداخت ندارد. بنابراین فضای 
چند شغله، درآمد كم و معيشت سخت، امری 
است كه به زندگی كارگران و خانواده هایشان 
تحميل شده است. در شرایطی كه ۲3 درصد 
حق بيمه ها توس��ط كارفرما، ۷ درصد توسط 
كارگران و 3 درصد توس��ط دولت می بایست 
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 پرداخ��ت شود، پرداخت��ی كارفرمایان در این 
سه گانه س��هم قابل توجهی است در حالی كه 
دولت ب��ه عنوان بزرگ تری��ن كارفرمای كشور 
نه تنها بابت سهم حداقلی خود به سازمان تامين 
اجتماعی بدهکار اس��ت بلکه در تصميم گيری 
باب��ت تعيين بودجه س��ازمان تامين اجتماعی 
حق اظهار نظری برای كارفرمایان قائل نيست و 
خود به تنهایی عمل می كند. واقعيتی كه ديگر 
رنگ سه جانبه ندارد و تنها از سوی دولت تعيين 
تکليف می شود. به تازگی دولت از این هم فراتر 
رفته و بنا شده تا در بودجه سال جاری حق بيمه 
درمانی كارگران به حس��اب خزانه واریز شود تا 
دولت متولی درمان یکپارچه آحاد مردم باشد. 
یعنی س��ازمان تامين اجتماعی از تصدی گری 
كن��ار گذاشت��ه شد��ه و مس��ئوليت درمان و 
هزینه كرد سهم پرداختی كارگران و كارفرمایان 
به حساب دولت سرازیر شود. در ظاهر امر اتفاق 
مثبتی رخ داده تا یك تشکيالت متولی امر باشد 
اما این موضوع دليل نمی شود تا مبالغ پرداختی 
بدون نظارت سازمان تامين اجتماعی به بودجه 
دولت افزوده شود. پولی كه به حس��اب دولت 
واری��ز می شود نه تنها امک��ان خروج ندارد بلکه 
احتماال صرف امور ديگری غير از مساله درمان 
می شود. یکپارچه سازی درمان با تعامل مستقيم 
س��ازمان تامين اجتماع��ی و وزارت بهداشت، 
درمان وآموزش پزشک��ی بدون دخالت دولت 
هم ميسر بود بدون آنکه با تصميمات اینچنينی 
به ورشکس��تگی سازمان تامين اجتماعی دامن 
بزنيم. مقصودم از شرح و بسط مشکالت جامعه 
كارفرمای��ان و به تبع آن كارگران ، این بود كه 
ب��ار ديگر تاكيد كنم در شرایط كنونی افزایش 
دس��تمزد كارگران امکان پذیر نيس��ت علت را 
هم می توان در اقتصاد بيمار جس��ت وجو كرد. 
اقتصادی كه بودجه اش با توكل بر نفت بس��ته 
می شود و بيکاری بزرگ ترین درد این روزهایش 
شده است. دولت فربه و بخش خصوصی نحيف 
رقب��ای منصفی برای هم نخواهن��د بود. بدون 
تردي��د دولت هرگز كارفرم��ای خوبی نبوده و 
نخواهد بود هر چند كه در حال حاضر 8۵ درصد 
كارفرمای��ی كشور به دس��ت دولت و نهادهای 
دولتی صورت می گيرد. دولتی كه با ناپایداری 
مستمر حضور و فعاليت مديرانش مواجه است 
ام��ا بخ��ش خصوصی از ثب��ات و پایداری قابل 
توجهی برخوردار اس��ت. دولت های بزرگ در 
ط��ول تاریخ همواره با فروپاشی مواجه شده اند. 
ما بای��د از تاریخ درس بگيریم و فعاليت بخش 
خصوص��ی را به رس��ميت بشناس��يم. وضعيت 
اقتصاد و معيشت شهروندان در شرایطی است 
كه به یك بسيج ملی برای نجات كشور احتياج 
داری��م در غير این صورت هم��ه و در راس آن 

حاكميت متضرر می شوند.

نرخ فعلی دس��تمزد نمی تواند تامين كننده 
معيشت كارگران و تمام اقشار حقوق بگير كشور 
باش��د. در واقع روی صحبت��م تنها با كارگران 
نيس��ت بلکه كارمندان دولتی ه��م از شرایط 
مناسبی برخوردار نيستند. درصد قابل توجهی 
از جامعه كارمندی و كارگری با دس��تمزدهای 
فعلی توان تامين معيشت خود و خانواده هایشان 
را ندارند. به عبارت ديگر این گروه زیر خط فقر 

زندگی می كنند. 
در سویه ديگر موضوع كارفرما كه منظور بخش 
خصوصی است نه دولت در شرایط بد مشابهی 
ق��رار دارد. به گمان بند��ه وضعيت كارفرماها 
را حتی می توان بغرنج ت��ر از كارگران توصيف 
كرد.  چرای��ی این موضوع ارتباط تنگاتنگی با 
گس��تردگی موانع كسب و كار در كشور دارد.  
متاس��فانه به وضوح قابل مشاهده است كه به 
دالی��ل متفاوت اكثر واحده��ای توليدی یا در 
حال تعطيلی هستند یا كمتر از ظرفيت ممکن 
فعاليت دارند آن هم به این دليل كه واحدهای 
توليدی با بحران قيمت تمام شده مواجه هستند.  
این بحران ریشه در موانع كسب و كار دارد. قانون 
كار، تامين اجتماعی، نظام بانکی ، روابط خارجی، 
سيس��تم مالياتی كشور و...  از جمله مهم ترین 
عواملی هستند كه سد راه فعاليت و اثرگذاری 

كارفرمایان می شوند. 
با این تفاسير بنده پاسخ روشنی به این پرسش 
كه چرا معيشت جامعه كارگری و كارمندی به 
زیر خط فقر كشيده شده ندارم. عواملی كه زمينه 
ب��روز این شرایط را ایجاد كرده برشمردم و اما 
چگونگی افتادن در چاه این مشکالت تنها باید 
از سوی مسئوالن و سياست گذاران مورد تبيين 
و تحليل قرار بگيرد. افرادی كه س��هم شان در 
بروز شرایط معيشتی سخت كارگران انکارنشدنی 

است باید االن پاسخگو باشند. 
ما با كشوری مواجه هستيم كه ديگر توليد 
ثروت��ی د��ر آن رخ نمی دهد، مب��ارزه جدی و 
قاب��ل توجهی ب��رای ورود كاالهای قاچاق هم 
صورت نمی گيرد. مفسدان اقتصادی آزادانه در 
كشور فعاليت می كنند و توليد كنندگان پشت 
ميله های زندان هستند. مجموع این شرایط و 
عوامل عرصه را بر همگان تنگ می كند به ویژه 
در زندگی كارگ��ری و كارمندی كه از حداقل 
دس��تمزد و درآمد برخوردار هس��تند بيشتر 

نمود دارد. البته نبای��د از مشکالت و مصایب 
توليدکنندگان ه��م غافل باشيم. به گمان من 
كاردی كه به استخوان كارفرمایان خورده بسی 
دردناک تر از كاردی است كه به جان كارگران 
خورده است. كارگران حداقل شرایطی برای آزاد 
كرد��ن صدا و بروز اعتراض شان را در خيابان 
داشته ان��د در حالی ك��ه كارفرمایان از چنين 
فرصت��ی برای اب��راز مشکالت شان هم محروم 
هستند. همه اینها در شرایطی رخ می دهد كه 
در طول سال هيچ اقدامی برای رونق و سودآور 
كردن توليد صورت نمی گيرد اما در پایان سال 
و در جلسات شورای عالی كار، كارگر و كارفرما 
را به جان هم می اندازند. چانه زنی كه در نهایت 
هيچ برنده ای نخواهد داشت.  به گمان من تنها 
راه برون رفت از مشکالت فوق ایجاد بس��تری 
است كه منجر به رونق توليد شود. این مهم تنها 
درصورتی رخ می دهد كه مجلس برای اصالح 
قوانين عزم خود را جزم می كند. نظام بانکی و 
خال های موجود در س��ازمان تامين اجتماعی 
مورد بازنگ��ری قرار بگيرد. قانون كار و ماليات 
به نف��ع توليد اصالح ش��ود. روابط خارجی به 
گونه ای مديریت شود كه روزنه ای برای فعاليت 

توليدکنندگان به حساب بياید. 
د��ر اولویت بند��ی م��وارد مط��رح شده به 
گمان بنده اصالح نظ��ام بانکی باید در وهله 
نخس��ت قرار بگيرد. بر كسی پوشيده نيست 
 ك��ه هيچ گونه فعالي��ت توليدی با بهره بانکی

۲۵ و 3۰ درصد امکان حيات ندارد. همچنين 
قوانين كار موجود از جمله مواردی اس��ت كه 
خ��ود بحران قيمت تم��ام شده را ایجاد كرده 
اس��ت. اگ��ر این م��وارد را با تاكيد ب��ر روابط 
خارجی موثر مديریت كنيم قطعا توليد سودآور 
خواهد بود موضوعی كه منجر به جلب رضایت 
كارفرمای��ان و ارتقا س��طح معيشتی كارگران 
خواهد بود. در غير این صورت شرایطی بوجود 
می آید كه مشابه وضعيت فعلی تنها به بهبود 
زندگ��ی و موقعيت مفس��دان و دالالن منجر 
خواهد شد. مگر برای ۲۰ ميليارد دالر قاچاقی 
ك��ه وارد كشور می ش��ود ماليات ی��ا عوارض 
پرداخت می شود!! اینها همان ترامپ های داخلی 
و وطنی هستند كه ترسناک تر و آسيب زا تر از 
ترامپ اصلی برای كشور خواهند بود. به همين 
دليل اس��ت كه حل موانع و مشکالت داخلی 
بيش از برجام و فرجام اش می تواند در معيشت 
كارگران و وضعيت كارفرمایان موثر واقع شود. 
 در پایان باید دوباره تاكيد كنم بهبود زندگی 
جامعه كارگری تنها در گرو ایجاد رونق توليد 
است. كاری كه با مديریت اوضاع و تنها به دست 

مسئوالن و سياست گذاران صورت می گيرد. 

بالی جان کارگر ایرانی

جمال رزاقی جهرمی
رئيس اتاق بازرگانی شيراز



سياس��ت اصلي آمریکا طي 4۰ س��ال در مواجه با 
جمهوري اس��المي به دليل عدم همس��ویي و تهديد 
منافع آمریکا در منطقه همواره خواستار تغيير رژیم در 
جمهوري اسالمي بوده است. واقعيت آنکه این توافقنامه 
برخالف نظر اكثریت نخبگان در قدرت ایاالت متحده 
آمریکاه و به ویژه اكثریت قریب به اتفاق س��ناتورها و 
نمایندگان كنگره امضاء شد و همواره تهديد كنگره به 
شکل شمشير داموكلس به خروج آمریکا از این توافقنامه 

وجود داشته است. 
ب��ا تمام این مخالفت ها دولت باراک اوباما و به ویژه 
ج��ان كري وزیر خارجه وي كه در خانواده خود یك 
داماد ایراني داشت به شدت به حمایت حل ديپلماتيك 
مساله هسته اي ایران تاكيد مي كردند كه سرانجام با 
توافق پنج به عالوه یك در ۲3 تيرماه ۱394 در وین 

اتریش امضا شد. 
این توافقنامه در ابعاد سياسي – امنيتي اش؛ رژیم ها 
و كنترل هاي نظارتي و امنيتي بر فعاليت هسته اي ایران 
 را افزایش چشمگيري داد، ایران فعاليت غني س��ازي

۲۰ درصد خودش را معلق كرد و سایت فردو تعطيل 
شد. اما دستاورد براي ایران افزایش وجه بين المللي به 
عنوان كشوري كه با ابزار ديپلماس��ي توانسته است از 
منافعش دفاع كند شناخته شد. در كل این توافقنامه 
براي ایران برد سياس��ي بزرگي محسوب مي شود زیرا 
نه تنها توانسته بود بزرگ ترین تهديد خارجي اش یعني 
ایاالت متحده آمریکا راضي كند به امضاء توافقنامه اي 
با خودش كه از فرداي گرفتن سفارت آمریکا به دست 

انقالبيون در سال ۱3۵8 به بعد جاي شگفتي بود. 
دستاوردهاي ایران از برجام در ابتدا مي توان معلق 
شدن تحریم هاي بين المللي شوراي امنيت سازمان ملل 
كه تقریبا اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار قرار داده 
بود و نيز با تعليق غني سازي و تعطيلي برخي سایت ها، 
كاهش چشمگير هزینه هاي صنعت هسته اي كشور را به 
همراه داشت كه تا آن زمان به حد زیادي به مساله اي 
حيثيتي تا اینکه مبتني بر منافع ملي تبديل شده بود. 
كشورهاي اروپایي یکي بعد از ديگري به ایران مي آمدند 
و حتي كار به جاي رس��يد كه دولت رسماً از امضاي 
قرارد��اد فروش نفت ایران به شركت نفتي توتال خبر 
داد »و قراردادي با عنوان طرح توس��عه فاز ۱۱ پارس 
جنوبي ميان این ایران و توتال به امضا رسيد. توافقي 
كه ارزشي معادل چهار ميليارد و 8۰۰ ميليون دالري 
براي ایران به همراه داشت و به ظرفيت برداشت كشور 
ما از ميدان گازي پارس جنوبي مشترک با قطر به ميزان 
روزان��ه ۵6 ميليون مترمکعب )معادل ۲ ميليارد فوت 
مکعب( افزود. امضاي قرارداد ۷8۰ ميليون دالري بين 
شركت رنو فرانسه و سازمان گسترش و نوسازي صنایع 
ایران )ایدرو( نمونه اي ديگر از توافقات صورت گرفته در 

سال گذشته ميالدي بود.«
در كل ایران با انواع توافقات موفق صورت گرفته در 

زمينه هاي انرژي، هوایي، دریایي، حمل ونقل زميني 
و... توانست در موقعيتي بهتري به نسبت گذشته قرار 
بگيرد. همين موضوع است كه رئيس جمهوري آمریکا، 
برجام را مرتبا بيش از حد به نفع تهران ارزیابي مي كند. 
عباس عراقچي نيز طي مصاحبه اي بيست وسوم دي 
ماه در گفت وگو با برنامه نگاه یك سيما اظهار كرد كه: 
»دو نيم ميليون بشکه نفت در روز به فروش رفته است. 
فروش نفت در باالترین سطح كه توان فعلي صنعت نفت 
است جریان دارد؛ پول نفت هم برمي گردد. بطوري كه 
از اول سال 96 تاكنون قریب به چهل ميليارد دالر نفت 
فروختيم، این رقم هم كامل به حساب هاي بانك مركزي 

براي مصرف اداره كشور برگشته است.«
این قرارداد نه تنها باعث س��ودي آني یا ميان مدت 
اقتصاد��ي ب��راي آمریک��ا نشده اس��ت بلک��ه حتي 
دس��تاوردهاي سياسي اش هم چنگي به دل نمي زند 
و بهترین متحدين این كشور در سطح خاورميانه هم 
به شدت چه در زمان عقد قرارداد و چه بعد از آن همواره 
به برجام معترض بوده و این مخالفت را هم حتي در 
زمان دولت اوباما به عنوان حامي برجام نيز به آشکارا 

اعالم مي كردند. 
ترامپ اكنون مش��اوري »جان بولتن« را كنار خود 
دارد كه به اندازه وي با توافق هسته اي چندجانبه سال 
۲۰۱۵ مخالف بوده اس��ت. و نيز وزیر خارجه جديدي 
»پمپئو« حتي پيش از انتصاب به عنوان مدير سيا نيز 
سخنان تندي را عليه حکومت ایران و توافق هسته اي 

بر زبان آورده بود. 
در ك��ل برعکس ایاالت متحده برج��ام را مي توان 
براي كشورهاي اتحاديه اروپا، به ویژه فرانسه، آلمان و 
انگلستان و نيز خود ایران بزرگ ترین دستاورد دانست 
كه بعد از انقالب اسالمي از طریق ديپلماتيك به دست 
آمده است. »ایران توانست به ده ها ميليارد دالر پول 
بلوكه شده خود در خارج از كشور دست یابد. صادرات 
نف��ت كه در دوره تحریم به كمتر از ۷۰۰ هزار بشکه 
در روز رس��يد اینك به حدود ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار 
بشکه رسيده است. ضمنا برخالف دوره تحریم، بهاي 
حاصل از نف��ت و صادرات نفتي بدون بلوكه شدن یا 
معاوض��ه با جنس خارجي به صورت نقدي در اختيار 

ایران قرار مي گيرد.«
روزنامه واشنگتن پس��ت نيز طي گزارشي: »توافق 
هس��ته اي با ایران را نخس��تين تلفات ناشي از اخراج 
تيلرسون توصيف كرد و نوشت: اعالم نام پومپئو نشان 
مي دهد كه تصميم ترامپ براي خروج از برجام جدي 
است. به نظر بسياري از كارشناسان این تغيير مقدمه 
انحالل توافق و برهم خوردن شرایط در حوزه امنيتي 

و رژیم كنترل تسليحات خواهد بود.«
مک��رون در كنفرانس خبري مشت��رک با ترامپ با 
یادآوري اینکه توافق هس��ته اي ای��ران مورد حمایت 
دولت پيشين آمریکا بوده اس��ت، اظهار كرد: »توافق 
جديد درباره ثبات منطقه اي اس��ت و آن چيزي است 
كه درباره بستر آن توافق كرده ایم. این توافق درباره از 

بين بردن برجام نيست بلکه اصالح آن است.«
فرانسه، آلمان و انگليس در راستاي درخواست ترامپ 
ب��راي یافتن راهي براي به اصطالح رفع نقایص توافق 
هسته اي در حال مذاكراتي با آمریکایي هستند كه عدم 
تایيد آن تاكنون نشانگر عدم اعتماد و توافق في مابين 

این كشورها و آمریکاست. در پایان مي توان گفت موضع 
سرسختانه و تند دونالد ترامپ چه در زمان انتخابات 
و چه در زمان ریاست جمهوري نوید شرایط مناسبي 
براي تداوم برجام را در برنداشت. با تغييرات جديد در 
كاخ سفيد باید گفت نئوكانهاي به شدت تهاجمي نقش 
اصلي را در سياست خارجي ترامپ در مقابل ایران به 
دست آورده اند. در طي هفته هاي اخير، انتخاب وزیر 
خارج��ه جديد آمریکا، دومين تغييرعالي در س��طح 
مقام هاي ارشد دولت آمریکاست؛ انتخاب مایك پمپئو 
ب��راي وزارت خارجه و بعد هم ج��ان بولتون به عنوان 
مشاور امنيت ملي، حکایت از پيامي آشکار از س��وي 
دونالد ترامپ است كه مي خواهد موضع سرسخت تر و 

تهاجمي تري را در سياست خارجي دنبال كند. 
مقام ه��اي اروپایي از جمله »)فدریک��ا موگریني« 
مس��ئول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا، و تعدادي 
از رئوس��اي جمهوري و نخس��ت وزیران این اتحاديه 
همواره برپایبندي ایران به اجراي برجام تاكيد كرده اند. 
گزارش هاي متعدد آژانس بين المللي انرژي اتِمي، نيز 
اعالم مي شود كه ایران به تمامي تعهدات خود در قبال 

برجام تاكنون عمل كرده است. 
در كل احتمال خروج آمریکا از این توافقنامه به شدت 
بيشتر از تداوم حضور این كشور در آن است، به ویژه االن 
كه كره شمالي تحت سخت ترین تحریم ها، قرار داده شده 
و این كشور مجبور به تغيير سياستي ۱8۰ درجه اي براي 
حضور در ميز گفت وگو و معلق كردن صنعت هسته اي 
خود شده اس��ت كه این امر خود سياست هاي دولت 

ترامپ را به نسبت ایران تندتر كرده است. 
ایران نيز به خروج آمریکا از توافق مي تواند پاسخ هاي 
ذیل را بدهد: »۱- در صورت همراهي اروپا با ترامپ، آن 
را لغو شده خواهند دانست و غني سازي با درجه بيشتر 
را كليد مي زنند زیرا هنوز سانتریفيوژ براي غني سازي 
د��ر اختيار دارند و نيروگاه ه��اي نطنز و اراک و فردو 
پابرجاس��ت و عالوه بر این در ایران صدها دانشمند و 
كارشناس وجود دارد. ۲- در صورت عدم همراهي اروپا 
با ترامپ؛ ایران به سياست ماندن در برجام ادامه خواهد 
داد و احتماال راهي جز این سياست را نيز ندارد 3- ورود 
ایران به مذاكرات جدي��د مانند برجام هاي اقتصادي، 
سياسي و نظامي است كه آمریکا و غرب خواستار آن 
هس��تند و تاكنون با مخالفت سطوح عالي قدرت در 

ایران مواجه بوده است. 

  نتیجه گیري: 
هرچن��د با توجه به تالش هاي فزآینده س��ه قدرت 
اروپایي هم پيمان آمریکا، خروج ایاالت متحده آمریکا 
را نمي توان كامالً محتمل دانست، زیرا در صورت رسيدن 
به یك توافقنامه چن��د جانبه ميان خود این كشورها 
مي توانند از ایران فرا برجام هم با حفظ تعهدات گذشته 
و تهديد به افزایش تحریم هاي جديد به كاهش قدرت 
اقتصادي، نظامي و نفوذ منطقه اي ایران در خاورميانه را 
به دست آورند. هرچند ابزارها و توانایي هاي مانور ایران در 
مواجه با تغييرات آینده به شدت محدود است اما موفقيت 
آمریکا و همپيمانان غربي اش در فشار آوردن جديد بر 
ایران تا حد زیادي مبتني بر موفقيت ترامپ در مورد كره 
شمالي مي نماید. كه آیا نهایتا تحریم هاي سخت كشورها 

را به تغيير سياست هاي اساسي مي كشاند یا خير؟

برجام به همراه برجام هاي دیگر
دكتر ارشاد رشیدي 

رستمي
مدرس دانشگاه
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بندر ترکمن باشی هم آمد
پس از ساخت مسير جاده ای كه ميان 
افغانستان و برخی كشورهای منطقه برای 
حمل و نقل از آن اس��تفاده می شود حاال 
نوبت به بندر تركمن باشی در تركمنستان 
رسيده است كه ایران را از مزیت حمل و 

نقل در شرق كشور تضعيف كند.
رئيس جمهور تركمنس��تان بزرگترین 
بندر س��احلی این كشور در دریای خزر 
را افتتاح كرد. بندر تركمن باشی توسط 
»چاليك هلدينگ« تركيه احداث شده 
است. فعاليت این بندر سهم ایران را در 
انتقال كاال در مسير جاده ابریشم كاهش 
می دهد. قربان قلی بردی محمداف، رئيس 
جمهور تركمنس��تان بندر تركمن باشی 
را افتت��اح كرد. بند��ر تركمن باشی یك 
ميليون و 3۵8 متر مربع مساحت دارد. 
رسانه های تركمنستان نوشته اند این بندر 

دارای ترمينال های باری، مس��افربری و 
كانتينری است و قادر است همزمان به 
چندين كشتی باری و مسافرتی خدمات 
ارائه كند. بند��ر جديد همچنين دارای 
كارخانه های كشتی س��ازی و تعميرگاه 
كشتی اس��ت و بن��ا به گفت��ه مقامات 
تركمنستان هر سال ۲6 ميليون تن كاال 
در بندر تركمن باش��ی بارگيری خواهد 
شد. این بندر توس��ط چاليك هلدينگ 
calik Holding تركيه احداث شده 
و ب��رای آن یك ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
دالر س��رمایه گذاری شده اس��ت. بندر 
تركمن باشی در مسير جاده ابریشم جديد 
قرار دارد كه چين و اروپا را به هم متصل 
می كن��د. با فعاليت تركمن باشی بيم آن 
می رود كه از سهم ایران در حمل و نقل 
كاال در منطقه كاس��ته شود.بسياری از 

كشورهای منطقه كه در مسير و شاهراه 
قديم��ی جاده ابریشم قرار گرفته بودند 
تالش می كنند س��اختارهای اقتصادی 
خود را با پروژه عظيم جاده ابریشم قرن 
۲۱ منطبق كنند. نوسازی و افتتاح بندر 
تركمن باشی از جمله در راس��تای طرح 
جاده ابریشم جديد است. در افتتاح بندر 
تركمن باشی عباس آخوندی، وزیر راه و 
شهرسازی ایران، هم شركت كرده است. 
د��ر طرح احيا كردن ن��ام جاده ابریشم 
برخی شائبه حذف ایران را از مسير این 
جاده تاریخی مطرح كرده اند كه به  واسطه 
تاخير در توس��عه زیربناهای حمل ونقل 
كشور و تسهيل مقررات این حوزه مطرح 
شده و اینك با افتتاح طرح توسعه بندر 
تركمن باشی این مشکالت دوباره مطرح 

شده است.

یادداشت
انتخاب سردبیر
بدعهدی آمریكا

شورش ارزي
پیش از عهدشكنی
صنعت بزرگ

مطالعات جامع
تحلیل تاریخ

انحراف دستمزد
نرمش عجیب



رئيس سنديکای توليدکنندگان كاغذ و 
مق��وا در ایران از »توقف توليد« كاغذ در 

كارخانه های داخلی خبر داد. 
ابوالفض��ل روغنی علت این توقف توليد 
را »حمای��ت نشدن« ای��ن كارخانه ها از 
سوی »دستگاه  های متولی« اعالم كرده 
اس��ت.آن طور كه روغنی گفته »تمام نياز 
بازار ]به كاغذ[ از طریق واردات انجام شد 
و توليد��ات این كارخانه ها دپو و یا خمير 
شد.« وی در اظهارات خود به سه كارخانه 
»چ��وب و كاغذ مازند��ران،  كاغذ تبریز و 
كارخانه پ��ارس« اشاره كرده و گفته كه 
این س��ه كارخانه ك��ه توليدکننده كاغذ 
چاپ و تحریر در كشور هستند٬ »در سال 
96 توليد جدی نداشتند.« این خبر پس 
از آن اعالم می شود كه به دنبال نوسانات 
نرخ ارز در ایران و تحت تاثير قرار دادن 

قيم��ت كاغذ، وزارت ارشاد اعالم كرد كه 
كاغذ نيز همچون مواد غذایی و دارو٬ در 
فهرست »كاالهای اساسی« قرار گرفت. 

عب��اس صالحی وزیر ارش��اد در صفحه 
شخصی خود در توئيتر نوشته بود: »كاغذ 
در ليس��ت كاالهای اساس��ی چون مواد 
غذایی و دارویی ق��رار گرفت و از تفاوت 
ارزی كه دولت تامين می كند، برخوردار 

خواهد بود«. 
وی افزود��ه بود كه ای��ن موضوع برای 
ناشران، نویسندگان و اصحاب مطبوعات 
»خبر خوشایندی اس��ت ك��ه دولت نياز 
فرهنگی را همچون غذا و دارو برای كشور 
مهم و اساس��ی می داند«. افزایش قيمت 
كاغذ تحت تاثير نوسانات نرخ ارز٬ در حالی 
رخ داده كه تا برگزاری نمایشگاه بين المللی 
كتاب در تهران زمان چندانی باقی نمانده 

و ناش��ران نگران از دس��ت رفتن همين 
تعداد اندك كتابخ��وان در ایران به بهانه 
»گرانی كتاب« هس��تند. همزمان با این 
افزایش قيمت دولت و بانك مركزی برای 
واردات كاالهای اساسی، موادغذایی، دارو 
و كاغذ بودجه ای معادل سه هزار ميليارد 
تومان به عنوان یارانه در نظر گرفته اند تا 
قيمت تمام شده این كاالها افزایش نيابد.

پيش از یکسان س��ازی ن��رخ ارز، واردات 
كاالهای اساس��ی و دارو با ارز مبادله ای 
وارد می شد كه در آخرین روزهای قبل از 
اج��رای تك نرخی شدن )4۲۰۰ تومان(، 
در كانال قيمتی س��ه هزار و ۷۰۰ تومان 
نوس��ان می كرد. در همي��ن حال، رئيس 
س��نديکای توليدکنندگ��ان كاغذ و مقوا 
در ایران از عملکرد برخی دس��تگاه های 
دولتی انتقاد كرده و و گفته برخی نهادها 

یک صنعت دیگر ایران را نابود کردند

الکس��ی ناوالنی از رهبران مخالف��ان پوتين در 
حالی كه امروز قصد داشت در تجمع مخالفان در 
ميدان »پوشکين« مس��کو سخنرانی كند، توسط 
پليس روس��يه بازداشت شد. در فاصله دو روز به 
مراسم سوگند ریاست جمهوری والديمير پوتين، 
شهرهای روسيه صحنه تظاهرات و تجمع مخالفان 
سياس��ت های والديمير پوتين در روسيه بود. در 
9۰ شهر روس��يه هواداران الکس��ی ناوالنی دست 
ب��ه تظاهرات زده اند. بر اس��اس آخرین گزارش ها، 
الکس��ی ناوالن��ی و صدها تن از مخالفان توس��ط 
نيروهای امنيتی روسيه بازداشت شده اند. الکسی 
ناوالن��ی از رهبران مخالفان پوتي��ن در حالی كه 
امروز قصد داشت د��ر تجمع مخالفان در ميدان 
»پوشکين« مسکو س��خنرانی كند، توسط پليس 
روس��يه بازداشت شد. رویترز گزارش می دهد كه 
الکسی ناوالنی در حالی كه در جمع هزاران نفر از 
مخالفان پوتين در ميدان »پوشکين« سخنان خود 
را آغاز كرد، توسط نيروهای پليس روسيه بازداشت 
شد. ناوالنی در جمع مخالفان در این ميدان فقط 
توانست بگوید كه بسيار خوشحال است كه مشاهده 
می كند مردم برای اعتراض به خيابان ها آمده اند. در 
تجمع مخالفان پوتين در ميدان پوشکين مسکو، 
تظاهركنندگان جوان شعارهای چون »روسيه بدون 
پوتين«، »مرگ بر تزار« سر دادند. در ویدئویی كه 
از بازداشت الکسی ناوالنی در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده اس��ت، مشاهد��ه می شود كه ۵ تن از 
افراد پليس الکسی ناوالنی را با زور به سوی خودرو 

پليس می برند. گزارشگران رویترز حاضر در محل 
از بازداشت های گسترده مخالفان در محالت ديگر 
مسکو خبردادند. به گفته آنان بازداشت ها گاهی با 
خشونت پليسی همراه بوده است.در سن پترزبورگ، 
دومين شهر بزرگ روس��يه، پليس مانع از رسيدن 
تظاهركنندگان به مركز شهر شد.گزارش ها حاكی 
است كه تا نيمروز شنبه به وقت محلی، تجمعاتی 
در مناطق شرق دور روسيه و سيبری برگزار شده 
است و تاكنون صدها تن از معترضان پوتين توسط 
پليس بازداشت شده اند. مراس��م سوگند ریاست 
جمهوری والديمير پوتين قرار اس��ت دوشنبه ۱۷ 

ارديبهشت برگزار شود. هواداران آقای پوتين او را 
به عنوان ناجی روسيه توصيف می كنند، در حالی 
كه مخالفانش پوتين را به فساد و سلب آزادی های 

اساسی در این كشور متهم می كنند.
یادآور می شویم الکس��ی ناوالنی كه در ماه های 
اخير ده ها تجمع اعتراضی را عليه والديمير پوتين 
سازماندهی كرده است، برای نامزدی در انتخابات 
ریاست جمهوری اخير خود را نامزد كرد، اما مقام های 
دولتی روسيه با متهم كردن او به فساد اقتصادی، 
صالحيت او را برای نامزدی در انتخابات رد كردند. 

اتهامی كه آقای ناوالنی آن را ساختگی می خواند.

الکسی ناوالنی و صدها تن از مخالفان پوتین بازداشت شدند
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مثل »آموزش وپرورش و وزارت ارشاد« از 
خرید كاغذ داخلی »استقبال نمی كنند و 
به س��مت خرید كاغذ وارداتی می روند.« 
این در حالی است كه به گفته آقای روغنی 
كارخانه های داخلی می توانند »6۰ درصد 
نياز داخلی كاغذ روزنامه و 4۰ درصد نياز 
كل كشور به كاغذ تحریر« را تامين كنند. 
وی كه رئيس كميسيون صنایع اتاق ایران 
نيز است، در عين حال پيش بينی كرده كه 
وضعيت توليد كاغذ در ایران در س��ال9۷ 

»بدتر« شود. 
رئيس سنديکای توليدکنندگان كاغذ و 
مقوا در ایران از اینکه در س��ال »حمایت 
از ك��االی ایرانی« كماك��ان به گفته وی، 
»شرایط برای واردات تس��هيل« شده و از 
كاالی داخلی »حمایت« نمی شود٬ انتقاد 

كرده است. 
پيش تر مهر گزارش داده بود كه »ورود 
كاغذه��ای چين��ی ب��ا قيم��ت ارزان تر از 

توليدکنندگان داخلی از جمله مشکالتی 
اس��ت كه د��ر چندس��اله اخي��ر، صدای 
توليدکنندگان این بخش را درآورده است؛ 

توليدکنندگان داخلی می گویند كه كاغذ 
چين��ی وارد كشور می شود و با نام و برند 
ایرانی با قيمت گران تر به فروش می رسد.«

گزارش شده كه یك شهر تاریخی ۲۵۰۰ 
س��اله واقع د��ر تركيه ام��روزی به فروش 
گذاشت��ه شد��ه اس��ت. هد��ف از این كار 
جلوگيری از تخری��ب آثار تاریخی و تاراج 
این شهر بوس��يله جویندگان گنج و عتيقه 
عنوان شده است.روزنامه حریت چاپ تركيه 
گزارش داده است كه شهر باستانی بارگيليا، 
در ناحيه اژه و نزديکی بودروم تركيه قرار 
دارد و مالکان آن این منطقه را به قيمت 3۵ 
ميليون لير تركيه )8 ميليون و پانصد هزار 
دالر( برای فروش گذاشته اند. این منطقه 
كه ۱33 هکتار وسعت دارد در حال حاضر 
در مالکيت شخصی است و گاوها در ميان 
خرابه ها و بقایای یك تئاتر باس��تانی، قلعه 
و ديوارهای دژ شهر و گورستانی می چرند 
كه همه در فهرست اماكن باستانی حفاظت 
شده قرار دارد. به نوشته این روزنامه از یك 
صومعه قديمی به عن��وان محل نگهداری 
حيوانات استفاده می شود.حسين اوكپينار، 
یکی از مالکان این منطقه می گوید كه آنها 
به تنهای��ی نمی توانند از این شهر تاریخی 
محافظت كنند و از دولت هم می خواهند 
ك��ه پا پي��ش بگذارد. بس��ياری از قطعات 
موزائيك های باستانی دزديده شده است اما 
مقدار كمی از آن باقی مانده است.هيچ اثری 
از حفاری های باستان شناسی در این شهر 
ديده نمی شود و ای��ن شهر هدف فعاليت 

شکارچيان عتيقه قرار دارد كه گزارش شده 
موزائيك هایی مربوط به دوران روم باستان 
را ربوده اند.با اینکه این محل از نظر ارزش 
باستانی، در رده یکم طبقه بندی شده، اما 
م��ورد حمایت دولت قرار نگرفته چون در 
داخل یك ملك شخصی قرار گرفته است و 
به گفته صاحبان آن می تواند به زمين های 
حفاظت شده وزارت فرهنگ دولت تركيه 
افزوده شود.این اولين بار نيس��ت كه این 
شهر برای فروش عرضه می شود. در س��ال 
۲۰۱۵ روزنامه حریت یك آگهی تبليغاتی 

را منتشر كرد. مضمن این آگهی متعلق به 
یك بنگاه محلی معامالت امالک محلی این 
بود: »یك منطقه باستان شناسی درجه یك، 
د��ر نزديکی دریاچه برد هون در نزديکی 
روستای بوگازیسی، با چشم انداز كاملی از 

دریاچه و دریا به فروش می رسد.«
با وجود ویژگی های جذابی كه برای این 
منطقه نوشته شده بود، این ملك به فروش 
نرف��ت و حاال دوباره ب��ا حدود دو ميليون 
د��الر زیر قيمت اصلی به ح��راج گذاشته 

شده است.

یک شهر تاریخی در ترکیه به فروش گذاشته شد
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حسن روحانی، رئيس جمهور ایران، با انتقاد از بزرگ شدن دولت و رویکرد 
رایج مبنی بر كار برای دولت گفت بيش از نيمی از درآمد حاصل از فروش 
نفت كشور به مستمری بگيران داده می شود. آقای روحانی گفت كه در سال 
جاری »۵۲ هزار ميليارد تومان به مس��تمری گيران پول می دهيم. پول نفت 
ما چقدر است؟ كمتر از صدهزار ميليارد تومان... یعنی ۵۵ درصد پول نفت را 
ما می گيریم می دهيم به مستمری بگيران«.گفته های حسن روحانی در حالی 
ای��راد می شود كه در ماه های اخير شم��اری از نهادها و اقتصاددان ها درباره 
بحران های مختلف اقتصادی در ایران، از جمله »اعتراض مس��تمری بگيران« 
هشدار داده اند.»مركز پژوهش های مجلس« اواخر آبان س��ال گذشته نسبت 
به »ورشکس��تگی احتمالی« س��ازمان تأمين اجتماعی در یك دهه آینده و 
بروز »ناآرامی« پس از آن هشدار داده و گفته بود كه بحران این ورشکستگی 
»به قدری اس��ت كه دولت نيز توان مداخله را نخواهد داشت«. بنابر برآورد 
این مركز، در س��ال 9۵ بدهی س��ازمان تأمين اجتماعی به بانك ها به »رقم 
باورنکردنی باالتر از 9 هزار ميليارد تومان« رسيد و این سازمان را به »یکی 
از ابَربدهک��اران« بانک��ی كشور تبديل كرد. بيش از 4۱ ميليون نفر یعنی ۵۲ 
درصد جمعيت ایران از بيمه های سازمان تأمين اجتماعی استفاده می كنند یا 
مستمری و حقوق بازنشستگی خود را از این سازمان می گيرند. »كميته امداد 
امام خمينی« نيز به گفته رئيس آن، پرویز فتاح، سه ميليون مستمری بگير 
ماهانه دارد و به دو ميليون نفر »خدمات موردی« ارائه می كند.احمد علوی، 
اقتصاددان و اس��تاد دانشگاه در س��وئد، در این مورد به راديو فردا می گوید 
»صندوق های بازنشس��تگی در شرایط��ی می توانند كه به وظایف خود یعنی 
تامين مالی مس��تمری بگيران كه از منابعی كه پس انداز كرده اند به شکل 
كارآمد س��رمایه گذاری كنند و همچنين به شکل شفاف پاسخگویی وظایف 
خ��ود باشند. ام��ا شرایط در ایران به گونه ديگری رق��م خورد. صندوق های 
بازنشس��تگی نه تنه��ا در دولت گذشته بلکه بطور كل��ی در اكثر دولت ها در 

چارچوب اهداف سياس��ی به كار گرفته شد. دولت شركت های ورشکسته را 
به این صندوق ها واگذار نمود و از سوی ديگر ریخت و پاش و فساد مديریت 
و به كارگماری نورچشمی ها و مديران فاسد نيز مزید بر علت شد.«در سال 
گذشته مستمری بگيران تجمعات پرشماری را در شهرهای مختلف، به ویژه 
در تهران، برگزار كردند و عليه آنچه »خلف وعده مسئوالن«  می ناميدند شعار 
سردادند.از سوی ديگر، به گفته حسن روحانی، اختصاص حدود ۵۵ درصد از 
درآمد فروش نفت به مستمری بگيران فقط »جزئی از مخارج دولت« است و 
هزینه های دولت بس��يار بيش از آن است.رئيس جمهور ایران در سخنان روز 
یکشنب��ه اش به بزرگی حجم دول��ت و »عدم چابکی« آن اشاره كرد و گفت: 
دول��ت فرب��ه و چاق شده و باید وزن كم كند.انتقاد از »بزرگی حجم دولت« 
د��ر گذشته نيز بارها مطرح شده و از جمله اس��حاق جهانگيری، معاون اول 
حسن روحانی، حدود دو سال پيش گفته بود »بزرگی دولت به قدری رسيده 
است كه هر چه درآمد كسب می كنيم باید صرف هزینه های جاری كنيم«.

50 درصد فروش نفت دراختیار مستمری بگیران

سياست های ارزی ناكارآمد و فقدان قانون انتقال 
راحت سود و سرمایه سرمایه گذاران گردشگری راه 
را مسدود كرده است. شماری از مديران شركت های 
خارجی شركت كننده در یك همایش بانکی و تجاری 
در ایران نکات ونقاط ناروشن سرمایه گذاری در ایران 
را تشریح كرده اند كه به نقل از سایت پژوهشکده 

پولی و بانکی می خوانيد:
پنل تخصصی فرصت های سرمایه گذاری در ایران 
در دومي��ن روز ششمين همایش تجاری و بانکی 
ای��ران - اروپا با حضور آندریاس هافمن، مديرعامل 
گروه Greencells، ادوارد سانتانا یکی از مديران 
شركت Pfisterer، ماس��يژ وجت��ال مدير ارشد 
شركت Amtelon Capital، مارتين روت عضو 
هيات مديره AHK  و دکتر ابراهيم بای س��المی 
معاون مدير عامل ات��اق بازرگانی و صنعت آلمان 
و ایران برگزار شد. در این پنل مارتين روت گفت: 
تج��ارت آلمان د��ر ایران قبل از تحریم ها بس��يار 
موفقيت آميز بود اما در زمان تحریم ها جلوی فعاليت 
با ایران گرفته شد، اما تصميم آلمان این بود كه در 

دوران هم در كنار ایران بماند از این رو با برداشته 
شدن تحریم ها در ایران و انعقاد برجام برای تجارت 
با ایران هيجان زده بوديم ولی نتيجه مورد انتظار 
حاصل نشد. وی اظهارداشت: قبل از تحریم ها تجارت 
با ایران ۵ ميليارد دالر در سال بود اما در حال حاضر 
این مبلغ كاهش چشمگيری یافته دليل عمده آن 
 این است كه بانك های ایرانی و آلمانی نتوانسته اند

مباد��الت مالی خوبی با یکديگر برقرار كنند. روت 
یاد��آور شد: باید ب��ه منظور ح��ل این مشکالت 
راهکارهای عملی پيدا كرد و انعطاف پذیری بيشتری 
را قبول كرد. وی افزود: با قوانين دس��ت و پاگير و 
پيچيده در ایران نمی ت��وان تجارت در این كشور 
را توس��عه داد. روت با بيان اینکه آلمانی دوستدار 
سرمایه گذاری در ایران هستند، گفت: شركت های 
آلمانی عالقمند به آوردن شركای تجاری خود به 
ایران هستند تا بتوان تعميرات تجهيزات صنعتی در 
دخل ایران انجام شود اما هيچ روشی برای محاسبه 
نرخ ارز و انتقال راحت آن در حال حاضر وجود ندارد، 
از این رو ثبات نرخ ارز در ایران برای سيستم بانکی و 

اقتصادی ایران بسيار مهم است.وی تاكيد كرد: در 
نظام بانکی ایران باید صندوقی به منظور حفاظت از 
امنيت بيزینس های خارجی در ایران تاسيس شود 
تا تجارت در این كشور توسعه و استمرار یابد. روت 
یادآور شد: تجارت با ایران منجر به ورود متخصصان، 
تکنولوژی و دانش به ایران می شود كه گام بزرگی 
است و گام كوچکتر دستيابی به راهکارهای موثر به 
منظور تحقق این مهم است. مارتين روت در پاسخ 
به این پرسش كه سرمایه گذاری در ایران را چگونه 
ارزیابی می كنيد؟ گفت: شركت های آلمانی بسيار 
عالقه مند به سرمایه گذاری در ایران هستند اما این 
مسأله كه منابع مالی كه وارد ایران می شود از این 
قابليت برخوردار باشد كه هرگاه سرمایه گذار اراده 
كرد آن را خارج كند بسيار مهم است و هرگاه چنين 
روند��ی در ایران عملياتی شود این كشور می تواند 
سرمایه گذاری در ایران را ضمانت كند. وی نيز در این 
پنل گفت: مهم ترین مسأله در سرمایه گذاری در هر 
كشور این است كه منابع مالی سرمایه گذاران بتواند 
به راحتی خارج شود از اینرو با توجه به این شاخص 

نقاط ناروشن سرمایه گذاری خارجی
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رفتار مقام های حزب كمونيست چين با ایرانيان از ماه ها پيش ناپسند 
و نکوهيده بوده و ادامه دارد. پس از آنکه مقام های بانکی چين در یك 
اقدام عجيب اجازه ندادند ایرانيان حتی برای امور عادی نيز از حساب های 
بانکی خود به راحتی برداشت كنند نوبت سکوت آنها در برابر رفتارهای 
ترامپ در مقابله با ایران بود. چينی ها حتی درباره مساله مرگ و زندگی 
ملوانان و كاركنان كشتی سانچی نيز با ایران سازگاری نشان نمی دهند.

سازمان بنادر و كشتيرانی ایران اعالم كرده است كه نتوانسته است با 
طرف چينی درباره سير وقایع و دالیل حادثه برخورد نفتکش سانچی و 
كشتی چينی كریستال به نتيجه مشتركی برسد. نادر پسنده، مديركل 
امور دریایی سازمان بنادر و كشتيرانی، در جلسه ای با حضور خبرنگاران 
گزارشی از حادثه داد.آقای پسنده گفت ایران، پاناما و بنگالدش می گویند 
كه تغيير مسير كشتی كریستال ۱۵ دقيقه قبل از برخورد، باعث حادثه 
شده است، اما چين و هنگ كنگ معتقدند كه نفتکش سانچی برخالف 
مقررات به كشتی كریستال راه نداده و همين باعث تصادفشان شده است. 
در دی ماه ۱396 این دو كشتی با هم برخورد كردند و همه خدمه كشتی 
سانچی، شامل 3۰ شهروند ایران و دو شهروند بنگالدش، كشته شدند. 
كشتی سانچی با پرچم پاناما و كشتی كریستال با پرچم هنگ كنگ حركت 
می كرد. مديركل امور دریایی سازمان بنادر ایران گفته است كه افسران 
نفتکش سانچی ۲۵ دقيقه قبل از حادثه نگران بودند با كشتی كریستال 
و همچنين یك كشتی ماهيگيری برخورد كنند. به گفته آقای پس��نده 
صداهای ضبط شده خدمه سانچی نشان می دهد كه آنها مسير حركت 
كشتی ها را محاس��به كرده و به این نتيجه می رسند كه زاویه و سرعت 
حرك��ت كشتی ها خطری ایجاد نمی كند. ب��ه گفته او كمی بعد كشتی 
كریس��تال تغيير مسير می دهد و همچنين سانچی هشدار نامفهومی از 
كشتی ماهيگيری می گيرد. بر این مبنا خدمه كشتی س��انچی حدود 9 

دقيقه قبل از حادثه متوجه می شوند كه خطر برخورد با كریستال وجود 
دارد. همزمان افسران كریستال مشغول تغيير شيفت هستند و به گفته 
افس��ر اول كریستال آنها س��انچی را روی رادار نمی بينند بلکه اطالعات 
موقعيت آن را به طور خودکار دریافت می كنند. نادر پس��نده گفته این 
 یعنی یا رادار كریس��تال خراب بوده یا درست تنظيم نشده بوده است 
آقای پسنده گفته است خدمه سانچی متوجه خطر برخورد بودند، اما به 
دليل آن كه كشتی ماهيگيری را در سوی ديگر خود داشتند، همچنين با 
توجه به بزرگی كشتی و زمان كم، به كریستال با نورافکن هشدار می دهد 
تا آنها تغيير مس��ير بدهند. بنا به مکالمات ضبط شده خدمه س��انچی، 

كشتی كریستال تا دو دقيقه قبل از برخورد متوجه خطر نشده بود.
نادر پس��نده گفته اس��ت كه دو دقيقه بعد از برخورد موتور و ژنراتور 
س��انچی از كار می افتد، چرا كه آتش سوزی به حدی بوده كه اكسيژنی 

باقی نمانده است.

ریسك سرمایه گذاری در هر كشوری تعيين می شود.
وی اظهارداشت: تضمين های فيپا برای سرمایه گذاران 
بسيار مهم است زیرا با استفاده از این قوانين تامين 
مالی صورت می گيرد و از ضمانت بازگشت سرمایه 

اطمينان حاصل می شود.
وی اف��زود: با تضمين هایی كه فيپا می دهد برای 
دارایی سرمایه گذاران مشکلی ایجاد نمی شود و داد 
و ستد با ارز خارجی با سرعت انجام می شود و فيپا 
تاریخچ��ه طوالنی در این بخ��ش دارد كه با تغيير 
دولت های قوانين آن تغيير نمی كند و ثابت است از 
این رو در حال ارزیابی قوانين فيپا هستيم و فيپا تنها 
ضمانت محلی است كه از آن در حال حاضر استفاده 
می كنيم.همچنين آندریاس هافمن مديرعامل گروه 
Greencells  گفت: یکی از بحث های مهم هميشه 
این بوده كه چگونه در ایران سرمایه گذاری كنيم؛ با 
توجه به تحریم ها باید روند سرمایه گذاری در ایران 
را ارزیابی می كرديم. وی توضيح داد: به علت برخی 
محدوديت ها این شركت ترجيح داده برای تجارت 
با ایران از دفتر خود در سوئيس استفاده كند زیرا 
كه سوئيس توافقات تجاری متفاوتی از اتحاديه اروپا 
ب��ا ایران دارد و تجارت از آن طریق راحت تر انجام 

می گيرد.مديرعامل گروه Greencells با بيان اینکه 
برای سرمایه گذاری در ایران باید به مسائل سياسی 
بين المللی نيز توجه داشت، خاطرنشان كرد: بسياری 
از سرمایه گذاران بازار ایران را جذاب می دانند اما در 
وضعيت صبر و انتظار به س��ر می برند تا تصميمات 
سياسی از سوی آمریکا گرفته شود. هافمن با استقبال 

از كاهش نرخ تورم در ایران از بيش از 3۰ درصد به 
كمتر از ۱۰ درصد توضيح داد: با این حال نکته مهم 
ديگر نرخ ارز اس��ت؛ تداوم سياست درست كنونی 
دولت ایران در یکسان س��ازی نرخ ارز بس��يار مهم 
است زیرا پيش بينی سود برای سرمایه گذار خارجی 

بسيار مهم است.
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در شرایطی كه محمدباقر نوبخت رئيس شورای عالی آمار ایران در همه 
سال های پس از روی كار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم كمتر از ۱۰ نشست 
این شورا را برگزار كرده است، به نظر می رسد پراكننده كاری و ارائه آمارهای 
متناقض از سوی مركز آمار ایران و بانك مركزی چندان دور از ذهن نباشد.
مركز پژوهش های مجلس با مقایسه آمارهای این دو نهاد اصلی توليدکننده 

آمارهای كالن برخی تناقض ها را بيرون كشيده است.
دفتر مطالعات اقتصادی این مركز گزارشی به بررسی آسيب شناسی نظام 
آماری كشور پرداخته است.این گزارش براساس اختالف در آمارهای كليدی 
تصریح می كند موضوع تفاوت برآورد آمارهای كليدی اقتصادی نظير توليد 
)حساب  های ملی( و تورم برآوردی دو نهاد مركز آمار ایران و بانك مركزی، 
همواره یکی از چالش  های اصلی نظام برنامه  ریزی در ایران بوده اس��ت. با 
وج��ود تالش  ها و به خصوص بحث  های متعدد و طوالنی صورت گرفته، این 
اختالفات نه تنها برطرف نشده بلکه بعضاً تشديد هم شده اس��ت. یکی از 
این اختالفات مربوط به آمارهای بس��يار كليدی حساب  های ملی است كه 
عملکرد رشد اقتصادی و اجزای آن را در سطح بخش  ها نشان می دهد. این 
آمار تصویر وضعيت موجود بخش  های عرضه یا تقاضای كشور را نشان می دهد 
و پایه  ای ترین ابزار برای برنامه  ریزی در حوزه توليد محسوب می  شود. هرگونه 
خطا در برآورد این آمارها به طور بالقوه می  تواند سياس��تگذار و حتی فعال 
اقتصادی را به كلی منحرف كند.این گزارش می افزاید؛ تا پيش از این عموماً 
این گونه اس��تدالل می  شد كه اختالف آمار حساب  های ملی و شاخص  های 
قيمت دو نهاد مركز آمار ایران و بانك مركزی، ناشی از تفاوت سال های پایه 
این دو نهاد )۱3۷6 و ۱383( است. با این حال، آمارهای جديد نشان می دهد 
كه حتی یکسان  سازی سال پایه دو نهاد به سال ۱39۰ نيز نتوانسته است 

مشکل را تقليل دهد. بعضاً هم، چنين اس��تدالل می  شود كه اختالف این 
آمارها ناشی از تفاوت در نمونه  گيری اس��ت. این استدالل، نه تنها نگرانی از 
وضعي��ت نظام آماری را كاهش نمی دهد بلکه تا حد زیادی عمق اغتشاش 
آماری را نشان می دهد كه چگونه دو نمونه  گيری استاندارد می  تواند به عنوان 
مثال تفاوت حدود ۱4 درصدی بخش »خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی« 
را موجب شود. در این صورت آیا اساساً می  توان به استاندارد بودن نمونه  ها 
و روش  های نمونه  گيری مطمئن بود و آیا این موضوع خود نمی  تواند عاملی 
برای بی اعتباری سایر آمارهای متکی بر نمونه  گيری باشد؟ ضمن اینکه ارزیابی 
وضع موجود آمارها نشان می دهد كه مسأله نمونه گيری هم توضيح دهنده 
اختالفات موجود آماری نيس��ت و این اختالف حتی در آمارهای ثبتی نيز 
مشاهد��ه می شود. اختالف در آمارهای بخش نف��ت نمونه ای از این قبيل 
اختالفات بين نهادهای آماری است كه در 9 ماهه اول رشد اعالمی مركز آمار 
تقریباً ۵.۲ برابر رشد اعالم شده توسط بانك مركزی برای این بخش است.

محدود شدن ورود كاال از مرزها، نماینده سردشت در مجلس 
اعالم كرد به دليل بسته شدن مرز ها هزاران كولبر در استان های 
غربی ایران بيکار شده اند.رسول خضری در مصاحبه با خانه ملت، 
وابسته به مجلس گفت: مصوبه دولت در پایان سال 96 مبنی بر 
»ممنوع شدن كولبری و انس��داد مرزها« باعث بيکاری »بيش از 
۷۰ تا 8۰ هزار كولبر« شده اس��ت.نماینده سردشت در مجلس 
تاكيد كرد كه موضوع بيکاری كولبران »به بحران خطرناک و بمب 
ساعتی تبديل شده است كه هر لحظه امکان انفجار آن می رود«. 
وی همچنين در گفت وگو با رس��انه های محلی پيرانشهر اظهار 
داشت كه حسن روحانی، رئيس جمهور ایران، نيز »متأسفانه در 
خصوص مس��أله معابر مرزی و بازگشایی آن هيچ تالشی از خود 
نش��ان نمی دهد«. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر كشور ایران، از 
مصوب��ه هيات دولت ب��رای »متوقف شدن كولبری« و ایجاد ۱۵ 
بازارچه مرزی خبر داده و در عين حال گفته بود كه این تصميم 
»آثار اجتماعی و امنيتی در پی خواهد داشت«. در سال گذشته 
نيز در شهر بانه طرح »مبادالت مرزی كاال به شيوه پيله وری و با 
استفاده از كارت الکترونيك مرزنشينان« آغاز شد. علی معقول، 
سرپرس��ت مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، 
تخفيف ماهيانه ۵۰۰ هزار تومان بابت ورود كاال و معافيت كامل 
4 درص��د ماليات كارت بازرگان��ی را از جمله مزایای این كارت 
اعالم كرده بود.در مقابل معترضان اعالم كرده اند بسته شدن معابر 

كولب��ری باعث بيکاری كولبران و ایجاد مشکل برای مغازه داران 
شده است. كولبرها به افرادی گفته می شود كه برای كسب درآمد 
زندگی خود اجناس��ی را از مرزهای ایران وارد یا خارج می كنند. 
آنها بيشتر در استان های آذربایجان غربی، كردستان و كرمانشاه 
به این كار اشتغال دارند.در این ميان، همواره گزارش هایی درباره 
كشته شدن تعدادی از كولبران منتشر می شود. در بهمن ماه سال 
9۵ پ��س از كشته شدن پنج كولبر، 6۰ فعال  مدنی و سياس��ی 
در نامه ای از حسن روحانی، رئيس جمهوری ایران، و نمایندگان 
مجلس خواسته بودند كه در كوتاه مدت از خانواده آسيب ديدگان 
دلجویی و در دراز مدت، برای ایجاد شغل های بيشتر در استان های 

غربی ایران اقدام كنند.

ادامه اغتشاش آماری

هزاران کولبر در غرب کشور بیکار شده اند
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عموما در هر س��رزمينی بيشترین ثروتمندان در پایتخت آن س��رزمين 
زندگی می كنند تا در سایه امنيت سياسی كلی زندگی امن و آرام داشته 
باشند. آیا پاریس��ی ها هم این گونه اند؟ آیا پاریس شهر ثروتمندان اس��ت؟ 

آمار و اطالعات چه پاسخی دارند؟
 حدود بيست سال پيش به دليل افزایش بی وقفه اجاره خانه ها و قيمت 
خانه ها، زندگی كردن در این شهر بسيار دشوار شده است.متوسط قيمت 
هر مترمربع خانه در پاریس امروز به ۱۰ هزار یورو می رسد، یعنی چيزی 
به اندازۀ لندن كه شهری بس��يار گران محس��وب می شود. تنها ۵ درصد 
فرانس��ویان، یعنی كس��انی كه حقوق ماهانه شان به بيش از ۵۰۰۰ یورو 
می رسد می توانند برای خرید یك آپارتمان 3۰ متری در پاریس وام كامل 
مسکن دریافت كنند. عده ای نيز به یاری خانواده هایشان می توانند مسکنی 
در پایتخت دست و پا كنند و به همين دليل پاریس كم كم در حال تبديل 
شدن به وارثان ثروتمند است. حتی اجاره كردن مسکن در پاریس به هيچ 
وجه كار ساده ای نيست. اجاره یك آپارتمان مناسب در این شهر نيازمند 
توان مالی نسبتاً باالیی است. متوسط اجاره یك آپارتمان به مساحت 3۰ 
متر مربع در پاریس به ۱۰۰۰ یورو در ماه می رسد یعنی 8۰ درصد بيش 
از متوس��ط اجاره خانه در كل فرانس��ه. بسياری از ساكنان پاریس به طور 
متوسط از 3۱ متر مربع مسکن برخوردارند، در حالی كه این رقم در ديگر 
شهرهای فرانسه به 4۲ متر می رسد. یك چهارم منازل پاریس برای كسانی 
كه در آنها زندگی می كنند بسيار كوچکند، ضمن اینکه كيفيت منازل نيز 
رو به كاهش اس��ت. دليل این كاهش نيز روشن است: مالکان مسکن در 
پاریس تمایل چندانی به ترميم منازل قديمی یا جديدشان از خود نشان 
نمی دهند، زیرا، ترميم منازل تغييری در قيمت آنها به وجود نمی آورد، به 

ویژه اینکه تقاضای خانه همواره باال است. به همين دليل، كسانی كه طالب 
منازل مناسب و بزرگ هستند، به ویژه خانواده های دارای فرزند ناچارا از 
پاریس و حتی از حومه آن خارج می شوند و این پيش از هر چيز به معنای 
افزایش چشمگير فاصله ميان محل زندگی و محل كار آنان اس��ت. حتی 
تالش های شهرداری پایتخت برای ساختن منازل اجتماعی یا ارزان قيمت 
جوابگوی نياز و تقاضای فزاینده مس��کن در پاریس نيس��ت، هر چند ۲۱ 
درصد س��اكنان پاریس در همين منازل زندگی می كنند. بازار مسکن در 
پاریس بسيار سوداگرانه است و این سوداگری با ورود سهامداران لندن به 
پاریس )پس از خروج بریتانيا از اتحاديۀ اروپا( و همچنين برگزاری بازی های 
المپيك ۲۰۲4 رو به شدت خواهد نهاد. درجه این سوداگری به حدی است 
كه بس��ياری از كارشناس��ان هشدار می دهند با ادامه روند كنونی، زندگی 
كردن در پاریس برای 9۵ درصد جمعيت این كشور ناممکن خواهد بود 

و پاریس عماًل به انحصار یك اقليت ناچيز افراد ثروتمند درخواهد آمد.

شمار شاغالنی كه در آلمان به دليل اس��ترس كار و خس��تگی 
مفرط بيمار می شوند پيوس��ته افزای��ش می یابد. مجموع روزهایی 
كه كارورزان آلمانی كه در س��ال ۲۰۱6 به علل س��المتی غيبت 
داشته اند به 3۰ ميليون روز رس��يده اس��ت.وزارت بهداشت آلمان 
در پاسخ به پرس��ش فراكسيون حزب چپ در پارلمان این كشور 
اعالم كرد كه از س��ال ۲۰۱۲ ت��ا ۲۰۱6 شمار افرادی كه به دليل 
مشکالت روحی و روانی ناشی از كار مرخصی استعالجی گرفته اند 
پيوسته افزایش یافته است. فتوكپی پاسخ این وزارتخانه در اختيار 
سازمان انتشاراتی »فونکه«، صاحب امتياز چند روزنامه آلمانی زبان، 
قرار گرفته اس��ت. به گزارش روزنامه های وابسته به این انتشاراتی، 
د��ر س��ال ۲۰۱۲ مجموع روزهایی كه كاركن��ان آلمانی به دالیل 
برشمرده غيبت داشته اند ۲۰ ميليون روز بوده و در س��ال ۲۰۱6 
به 3۰ ميليون روز رسيده است.ناتوانی شاغالن در وفق دادن خود 
با شرایط موجود چشمگير اس��ت و در سال ۲۰۱6 باعث شده كه 
شاغالن در مجموع نزديك به ۱۷ ميليون روز از محيط كار دوری 
جویند.در یکی دو سال گذشته برخی سياستمداران و كارشناسان 
ب��ازار كار همواره به ناراحتی های عصبی ناشی از اضافه كاری اشاره 
كرده و خواهان اقدامات پيشگيرانه در این زمينه شده اند. بر اساس 
آخرین پژوهش »موسس��ه بازار كار و تحقيقات شغلی«، وابسته به 
وزارت كار آلمان، شاغالن این كشور در س��ال ۲۰۱۵ بيش از یك 
ميليارد و 8۰۰ ميليون ساعت اضافه كاری داشته اند. برای بيش از 

8۱6 ميليون س��اعت آن مزد پرداخت شده و حدود 99۷ ميليون 
ساعت آن بالعوض بوده است. ميزان اضافه كاری با مزد در آلمان 
در س��ال ۲۰۱4 حد��ود ۷98 ميليون س��اعت و اضافه كاری های 
بالعوض 993 ميليون س��اعت بوده  است. یوتا كرلمن، كارشناس 
امور كار حزب چپ آلمان ضمن انتقاد از كارفرمایان، به دولت نيز 
اعتراض می كند، زیرا به گفته او، مقامات دولتی به جای جلوگيری 
از اقداماتی كه باعث بيماری های روحی و روانی شاغالن می شوند 
به فکر تغيير »قانون س��اعات كار« افتاده اند تا از این طریق فشار 
مالی بر كارفرمایان را كاهش دهند. مهم ترین اهداف »قانون ساعات 
كار« آلمان، جلوگيری از فشار غيرقانونی كارفرمایان و تنظيم ساعات 

كاری و ساعات استراحت برای شاغالن است.

پاریس در تسخیر ثروتمندان

ناراحتی های روحی ناشی از فشار کاری در آلمان افزایش یافته است
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خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از احتمال پایان تفکيك جنسيتی در 
اماكن عمومی عربستان و نيز تعطيلی اجباری مغازه ها در زمان پخش اذان 
خبر داد. روزنامه عکاظ چاپ عربستان روز جمعه در وب سایت خود مطلبی 
در این باره منتشر كرده بود كه بعد از دقایقی آن را حذف كرد. خبرگزاری 
رویترز توانسته به این مقاله دست پيدا كند. رویترز در تحليل خود می نویسد 
این اقدام نشان می دهد كه عربستان سعودی در صدد آماده كردن افکار 
عمومی برای اصالحات عميق اجتماعی است.مدير »برنامه كيفيت زندگی« 
عربستان از پاسخ به خبرگزاری رویترز در این باره امتناع كرد اما گفت كه از 
هر اقدامی كه باعث افزایش كيفيت زندگی در عربستان شود حمایت می كند. 
وی رانندگی زنان و امکان حضور آنها در ورزشگاه ها را از جمله مواردی خواند 
كه به افزایش كيفيت زندگی در عربستان منجر شده است. مقررات حکومت 
محافظه كار مذهبی عربستان به ویژه در برخورد با زنان همواره مورد انتقاد 
فعاالن حقوق بشر بوده است. با این وجود به نظر می رسد وليعهد این كشور 
تالش می كند تا مقررات اجتماعی را اصالح كند.از این جمله این اصالحات 
می توان به كاهش برخورد پليس اخالقی با مردم در معابر عمومی اشاره كرد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز مدتی است كه در شهرهای بزرگ پليس مذهبی 

هنگام اذان شهروندان را مجبور به اقامه نماز نمی كند.
از طرف ديگر خبر رسيده است كه  آرامکو، شركت نفت ملی عربستان كه 
از جمله شركت های نفتی برتر جهان محسوب می شود یك زن را به عنوان 
یکی از اعضای جديد هيات مديره خود انتخاب كرده اس��ت.این اقدام نقطه 
عطفی برای عربستان سعودی و صنعت نفت این كشور محسوب می شود كه 
سهم زنان در سطوح مديریتی آن بسيار ناچيز است. آرامکو قصد دارد با هدف 

بهره گيری بيشتر از تجارب بين المللی در مديریت صنایع نفتی بزرگ ترین 
خصوصی سازی اقتصاد جهان را با واگذاری ۵ درصد سهام خود در اواخر سال 
ميالدی جاری یا اوایل سال ۲۰۱9 ميالدی به اجرا بگذارد. بر همين اساس 
مقام های اقتصادی عربستان اعالم كرده بودند كه تصميم گرفته اند در تركيب 
هيات مديره جديد این شركت، اعضای خارجی بيشتری انتخاب كنند و دعوت 
از خانم لين السنهانس برای عضویت در این تركيب هم در راستای اجرای این 
تصميم بوده است. خانم لين السنهانس در فاصله سال های ۲۰۰8 تا ۲۰۱۲، 
رئيس هيات عامل شركت نفتی سانوكوی ایاالت متحده آمریکا بوده است. او 
یك مديرارشد اجرائی آمریکایی و متولد سال ۱9۵6 ميالدی است و سابقه 

مديریت ۲8 ساله در شركت رویال داچ شل را نيز در كارنامه خود دارد.

احتمال پایان تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی عربستان

دو مقام محلی در استان سيستان و بلوچستان از »خشکسالی شديد« در 
این استان، خشك شدن صدها منبع تأمين آب روستایی، و آبرسانی به سه 
هزار روستا با تانکر خبر دادند. مديرعامل آب و فاضالب روستایی سيستان 
و بلوچستان خبر داد كه 343 منبع تأمين آب روستایی در این استان »به 
طور كامل« خشك شده اس��ت. عبداالحد ریگی همچنين گفت كه 348 
سامانه آبرسانی به روستاهای سيستان و بلوچستان »غيرفعال« شده اند.به 
گفته آقای ریگی، از پنج هزار و ۵94 روس��تای این استان، دو هزار و ۵۷۰ 
روس��تا از شبکه آبرسانی برخوردارند و آبرسانی به سه هزار و ۲4 روستای 
سيستان و بلوچستان توسط تانکر انجام می شود.استان سيستان و بلوچستان 
با وس��عتی حدود ۱8۷ هزار و ۵۰۲ كيلومتر مربع و ۱9 شهرستان و بيش 
از ۲.8 ميليون نفر جمعيت پهناورترین استان ایران محسوب می شود.این 
استان در سال های گذشته با بحران خشکسالی و وزش توفان و گردو غبار 
مواجه بوده و گس��ترش بيماری های چشمی، تنفسی و ریوی ناشی از این 
توفان ها مردم این منطقه را با مشکالت جدی روبه رو كرده است.یکی از منابع 
اصلی تأمين آب سيستان و بلوچستان رود هيرمند است كه از افغانستان 
جاری می شود و به دریاچه مرزی هامون می ریزد كه ميان ایران و افغانستان 
مشترک است. دو كشور در دوران حکومت پهلوی در ایران به توافقی برای 
بهره بردن اهالی سيستان وبلوچس��تان از این رودخانه دست یافتند كه به 
»حقابه هيرمند« معروف است، اما این موضوع در سال های اخير به شدت 
مناقشه انگيز شده چنانکه ایران، افغانستان را به ناديده گرفتن توافق متهم 
می كند.در این زمينه غالمرضا اربابی، مدير كل مديریت بحران سيستان و 
بلوچستان، خبر داد به دليل وارد نشدن آب به رودخانه هيرمند، در شمال 
و جنوب این استان »خشکسالی شديد« رخ داده است. او همچنين گفت 

كه بی آبی تاالب هامون در ۱8 س��ال گذشته باعث »بيماری های تنفسی و 
چشمی ميان مردم منطقه شده است«. در هفته های گذشته نيز مقام های 
ديگر استان های ایران از بی آبی و خشکسالی در این استان ها خبر داده اند. از 
جمله محمد فتاحی، مديرعامل شركت آب و فاضالب روستایی استان یزد از 
جيره  بندی آب در 6۰۰ روستای این استان خبر داده و گفته بود كه در 33۰ 

روستای این استان نيز آبرسانی به صورت سيار انجام می شود. 
نبی هزارجریبی، نماینده گرگان و آق قال در مجلس، نيز گفته بود كه این 
استان در شرایط فعلی با بحران آب كشاورزی و آشاميدنی مواجه بوده و 
آب شرب برخی مناطق شهر گرگان بهداشتی نيست. در ماه های گذشته 
نيز اعتراض های كشاورزان شرق اصفهان و شهروندان استان چهار و محال 
بختياری به مديریت منابع آبی و طرح های انتقال آب خبرساز شده است. 

خشک شدن صدها منبع تأمین آب روستایی در سیستان و بلوچستان
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متحد در برابر ترامپ
دونالد ترامپ و حلقه مشاوران و معاونانش در 
تصمي��م خود برای خروج از مصالحه و پيمان 
راهبردی موس��وم به برج��ام ترديد نکردند و 
سختگيرانه ترین س��ناریویی كه ممکن بود را 

اتخاذ كردند.
ترامپ بالفاصله پس از انتقاد شديد از رفتار 
ای��ران برای توجي��ه خروج از برجام دس��تور 
بازگشت تحریم ها را نيز صادركرد.  رئيس جمهور 
امریکا تصریح كرد سخت ترین نوع تحریم های 
اقتصاد��ی را درآینده و در شرایط بدتر شدن 
مناس��بات بر اقتصاد ایران  اعمال خواهد كرد. 
این تهديد ترامپ به معنای تهديد اروپایی ها 
و هركش��ور ديگری نيز ك��ه بخواهد به ایران 
كمك كند خواهد شد. این تحریم ثانویه شامل 
حال كشورهایی ك��ه شركت هایشان با ایران 
همکاری می كنند خواهد شد. حسن روحانی 

رئيس جمهور ایران به ترامپ جواب داد و تصریح 
كرد ایران به همين زودی از برجام خارج نمی 
شود و منتظرنتيجه رایزنی با پنج كشور ديگر 
امضاكننده برج��ام می ماند. این تصميم نظام 
ك��ه رفتاری متين د اشت��ه باشد و چيزی كه 
آمریکا دنبال آن است را برای آنها فراهم نکند 
را می ت��وان در باره بقيه امور نيز به كارگرفت.  
رئيس  جمهور ایران در سخنانش درباره اقتصاد 
و اینک��ه همه مناب��ع ارزی م��ورد نياز تامين 
خواهدش��د نيز نکاتی را بر زبان آورد . با توجه 
به اینکه محورتصميم ترامپ ایجاد محدوديت 
بيشتر برای اقتصاد ایران اس��ت و این حربه را 
نيرومند می داند باید ایران نيز در این رابطه با 
چشم هایی باز حركت كند. نخستين هوشمندی 
باید این باشد كه از چندصدایی بيهوده دردرون 
دولت و به ویژه در ارتباط با برخی مشاوران و 

معاون��ان و هواداران جلوگيری شود. برخی از 
مش��اوران از همين االن با حضور نيرومند در 
شبکه های اجتماعی س��رنخ های تبليغاتی را 
دردست گرفته و به نظریه پردازی رسيده اند. 
كارشناس��ان باور دارند بای��د از این رفتارهای 
سياسی كه می تواند به بی اعتمادی شهروندان 
منجر شده و آنها را سردرگم كند باید اجتناب 
شود. كارشناسان باوردارند اتخاذ سياست های 
اقتصادی كه دولت را بيش از پيش درگير كند 
و به بيرون راندن بخش خصوصی و مشاركت 
مردم منجر شود نيز باید از دستور كار خارج 
شود.  دکتر محمد طبيبيان اقتصاددان ایرانی در 
تلگرام نوشته اش تاكيد می كند: »باالخره ترامپ 
اعالم كرد كه از توافق هس��ته ای كناره گيری 

می كند، این خبر بدی برای جهان بود. 
ادامه در صفحه18
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ادامه از صفحه 17
تا آنجا كه به ایران مربوط می شود جهت  تاثير این 
حركت تا حدودی به تصميم های داخلی وا بسته است. 
به خصوص اگر سياست های اقتصادی مشابه آنچه در 
هفته های اخير اتخاذ شده باشد در دستور كار قرار 
گيرد  تاثير ناهنجاری ایجاد خواهد كرد. روستایيان 
محل ما داستانی در مورد مکر روباه داشتند. روباه وقتی 
شب وارد روس��تا می شود و محل ماكيان را بسته و 
نفوذنا پذیر می یابد ُدم خود را از زیر در وارد می كند و 
تکان می دهد.  ماكيان ها كه هيجان زده می شوند خود 
بقيه آسيب را ایجاد می كنند یعنی برخی از روزن یا 
باالی ديوار به بيرون می پرند و طعمه روباه می شوند. 

این داستان تمثيلی هر چند از نوع كليله و 
دمنه است اما تمثيلی از شرایطی است كه 

یك تحریك خارجی تصميم گيری های زیانبار 
داخلی را سبب شود و كار را خراب تر كند. یك ضربه 
كوچك از طریق واكنش نسنجيده تشديد و تبديل 
به تخریب های بزرگی شود. اكنون باید با دقت نوع 

واكنش و برنامه دولت را سنجيد. 
الف-آیا به طرف زورمداری در اقتصاد حركت 

می كنن��د همراه با تداوم افزایش نقدينگی، 
كه طی پنج سال اخير ركورد خورده، و ...

ب- یا عقالنيت در اقتصاد و اجتماع كه 
الزم��ه آن آزاد كردن نيرو و خالقيت مردم 
اس��ت همراه با انضباط پولی و مالی و تحول 
مديریت كالن. خروجی سيس��تم تحت هر 
كد��ام از ای��ن گزینه ها ب��ه شدت متفاوت 

خواهد بود.
برخی ديگر از كارشناسان تاكيددارند دولت 

به مثابه نوک پيکان نهادهای اداره كننده جامعه 
درمواجهه با شرایط سخت تر شونده روزهای آینده 
باید ضمن خوش بينی به امور و ترویج روحيه اميد 
باید از خوش خيالی دست بردارد. خوش خيالی 
منجر به القيدی شده و به تن آسایی و باری به 
هر جهت گذراندن منجر می شود. خوش خيالها 
مرد��م را از درک درس��ت واقعيت ها به ویژه 
اگر واقعيت های سختی باشند دور می كنند 
و درجه آس��يب پذیری جامع��ه را افزایش 
می دهند. خوش خيالی رفتاری بود كه راهبرد 
دول��ت دهم در مواجهه با تحریم های اوایل 

ده��ه ۱39۰ اتخاذ شد و پيامدهایش هنوز ادامه 
دارد. خوش خيال ها از همين االن ممکن است در 
رسانه های گروهی خود به این بپردازند كه خوب 
شد تحریم شديم و حاال باید چنين كنيم و چنان 
كنيم. برخی افراد رانت جو و زیرک ممکن است در  
همين قالب رفته و با ترفندهای خاص دنبال منافع 
رانت جویانه سياسی یا اقتصادی باشند. دولت باید از 
افتادن در این دام كه ممکن است در درون كابينه و 
بيرون از دولت درمسيرراه پهن شده باشد دور بماند. 
خوش بينی با خوش خيالی تفاوت اساسی دارد. افراد 
خوش بين دنبال بهترین فرصت های موجود با راهبرد 
پيداكردن راه حل برای برطرف كردن تهديد هستند و 
با خوش خيال ها تفاوت دارند. كارشناسان باوردارند 
واقع گرایی با خوش بينی می تواند به اس��تفاده از 
همه امکانات برای كاهش درد و رنج مردم منجر 
شود و این همان راهی ست كه باید رفته شود. 

دونالد ترامپ، بیش از 15 ماه است که منصب ریاست جمهوری در امریكا را برعهده دارد. او که سابفه، 
کارنامه و برنامه سیاسی منسجمی برای اداره این سرزمین بزرگ اقتصادی و نظامی نداشت در زمان 
مبارزات انتخاباتی شعارهای پوپولیستی را انتخاب و در دستور کار قرار داد. یكی از وعده های او نیز این 
بود که از پیمان راهبردی برجام خارج خواهد شد و سه شنبه 18 اردینهشت به این وعده خود وفا کرد. 
او در حالی که خشمگین و عصبانی بود و با لحن بد و ناخوشایندی درباره ایران صحبت کرد و دستور 
بازگشت تحریم ها را داد. در حالی که ترامپ در حال سخنرانی بود، در آن سو، موگرینی، رییس اتحادیه 
اروپا خود را آماده می کرد که جواب سختی به ترامپ دهد و همین کار را نیز انجام داد. در شرایطی 
که ترامپ از رفتار خود دفاع می کرد رهبران و مدیران 5 کشور دیگر امضاکننده پیمان برجام از این 
رفتار وی تبعیت نكرده و مخالفت خود را با صراحت در میان گذاشتند. اطالعات، اخبار و گزارش ها 
نشان می دهد در میان همه رهبران کشورهای گوناگون جهان فقط 3 کشور بودند 
که بالفاصله از ترامپ حمایت کردند. مدیران عربستان سعودی، اسراییل و 
امارات متحده عربی از تصمیم ترامپ حمایت کردند اما هیچ کشور دیگری 

حاضر به این کار نشد. خالصه ای از دیدگاه ها را در این باره می خوانید:

سخنرانی ترامپ؛ خروج از برجام
 *رهب��ران ایران می گوین��د كه حاضر به 
مذاكره جديد نخواهند بود، اما این طور نيست، 
آنها به دنبال توافقی پایدار خواهند بود و وقتی 
آماده این كار شوند من هم حاضر خواهم بود 

كه با آنها مذاكره كنم.
* همه ما یك صدا هستيم در عزم خود برای 
جلوگيری از دسترسی ایران به بمب هسته ای. 
در چارچوب این توافق پوسيده نمی توانيم این 

كار را انجام دهيم.
* آمریکا از برجام خارج می شود و من دستور 
اعمال مجدد تحریم ها عليه ایران را به زودی 
صادر خواهم كرد. هيچ كس نمی تواند آمریکا 

را به گروگان بگيرد.
* همه ما یك صدا هستيم در عزم خود برای 
جلوگيری از دسترسی ایران به بمب هسته ای. 
در چارچوب این توافق پوسيده نمی توانيم این 

كار را انجام دهيم.
جل��و  نتوانس��ت  هس��ته ای  تواف��ق   *
بلندپروازی های هس��ته ای ای��ران را بگيرد. 
بلندپروازی های خونين ایران پس از این توافق 

فقط وقيحانه تر شدند.

اوباما :اشتباه بزرگ
باراک اوباما: تصميم ترامپ به خروج از برجام 
در مس��يری اشتباه و خطایی بزرگ است و 
اعتبار بين المللی آمریکا را خدشه دار می كند. 
ایران مواظب باشد به  اشتباه بزرگ خروج از 

برجام سوق پيدا نکند.

استقبال عربستان
عربستان سعودی از خروج آمریکا از توافق 
هسته ای ایران )برجام( استقبال كرد.به گزارش 
شبکه العربيه، وابس��ته به عربس��تان، دولت 
ریاض در بيانيه ای نوشته اس��ت: »پادشاهی 

اوباما: اشتباه بزرگ ترامپ
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عرب��ی س��عودی از گام هایی ك��ه دونالد ترامپ 
رئيس جمه��وری آمریک��ا درباره خ��روج ایاالت 
متحده از توافق هس��ته ای اعالم كرد و اقدامش 
در از س��رگيری تحریم های اقتصادی عليه ایران 
كه پيشتر برپایه توافق تعليق شده بود، استقبال 
می كند«. در بيانيه دولت عربستان هم چنين ادعا 
شده است: »ایران از درآمدهای اقتصادی ناشی از 
لغو تحریم ها برای ادامه فعاليت های برهم زننده 

ثبات در منطقه استفاده كرد.«

ابراز تاسف آنتونی گوترش
آنتونی گوترش، دبيركل سازمان ملل از سایر 
كشورهای عضو برجام خواست كه به این توافق 
پایبند بمانند. او عميقا از تصميم آمریکا برای خروج 

از این توافق ابراز تاسف كرد.

حمایت امارات از ترامپ
امارات متحد��ه عربی اعالم كرد كه از تصميم 

آمریکا برای خروج از برجام حمایت می كند.

انتقاد ترکیه
سخنگوی اردوغان: تصميم آمریکا به خروج از 
برجام به بی ثباتی و تنش بيشتر منجر می شود. 
نيه��ات زیپکچی، وزیر اقتص��اد تركيه هم گفته 
اس��ت كه تا حد ممکن به مناسبات اقتصادی با 
ایران پایبند می مانيم و در این زمينه به كس��ی 

پاسخگو نيستيم.

مدیر بخش اروپای مرکزی : یک ضربه 
دیگر

شادا اس��الم، مدي��ر بخش اروپ��ای مركزی 
دوس��تان اروپا در بروكس��ل، د��ر واكنش به 
تصمي��م ترامپ ب��رای خ��روج از برجام گفت: 
اقد��ام ترامپ ضربه ديگری ب��ه روابط آمریکا 
و اروپا اس��ت. تصميمات او در ب��اره تغييرات 
آب و هوای��ی، افزایش تعرفه بر واردات فوالد و 
شناسایی اورشليم به عنوان پایتخت اسرایيل، 
به خوبی تفاوت ديدگاه اروپا و آمریکا به جهان 
را ب��ه نمایش می گذارد. اقدام ترامپ همچنين 
بی حرمتی شخصی به سه سياستمدار اروپایی 
اس��ت كه اخيرا در واشنگت��ن بودند: امانویل 
ماكرون ه��ای جمهوری فرانس��ه، انگال مركل، 
صدر اعظم آلمان و بوریس جانسون، وزیر امور 
خارجه بریتانيا، بازس��ازی روابط ایران و امریکا 
ب��ه زمان، تالش و انرژی بس��ياری نياز دارد و  
به نظر می رس��د كه اشتياق چندانی در طرف 

اروپایی ديده شود.
انتق��اد برند��ه نوب��ل صل��ح ۲۰۱۷ آیک��ان 
)ICAN(، كمپين بين المللی برای ممنوعيت 
س��الح هسته ای، كه برنده س��ال ۲۰۱۷ نوبل 
صل��ح بود، تصميم ترامپ برای خروج از برجام 

را »غيرمسئوالنه« خواند. این نهاد صلح دوست 
د��ر انتقاد از ترامپ گفت: »ترامپ یك قرارداد 
عمل كنند��ه را نابود كرد و ب��ا این اقدام ضربه 
شديدی اعتبار آمریکا به عنوان طرف قرارداد و 

شریك ديپلماتيك وارد آورد.«

سفیر جدید آمریكا در آلمان
ریچارد گرنل، سفير آمریکا در آلمان در توئيتری 
نوشت كه شركت های آلمانی باید هر چه سریع تر 

فعاليت های خود در ایران را كاهش دهند.

واکنش نماینده روسیه در آژانس
هيات نمایندگی روسيه در آژانس بين المللی 
انرژی اتمی اعالم كرد كه برای به حداقل رساندن 
پيامدهای منفی خروج آمریکا از توافق هسته ای 
تالش خواهد كرد. به گزارش خبرگزاری روسی 
اینترفکس هيات نمایندگی دائم روسيه در آژانس 
بين المللی انرژی اتمی  در واكنش به تصميم های 
 جمهور آمریکا برای خروج از توافق هسته ای ایران 
و قدرت های جهانی،  از این تصميم ابراز تاسف و 
اعالم كرد: مسکو فکر نمی كند كه پس از خروج 
آمریکا از توافق هس��ته ای، این توافق به سرعت 
نابود شود.این هيات همچنين با تاكيد بر این كه 
مس��کو تمام تالش خود برای به حداقل رساندن 
پيامدهای منفی خروج آمریکا از توافق هسته ای 
را به كار می گيرد ابراز اميدواری كرده اس��ت كه 
ایران در برداشتن گام های تالفی جویانه در واكنش 

به این اقدام شتاب نکند.

وزارت خزانه داری آمریكا
وزارت خزانه داری آمریکا: ۱8۰ روز پس از خروج 
آمریکا از برجام تحریم ها عليه بانك مركزی ایران، 
موسسات مالی این كشور و نيز بخش انرژی آن 

اعمال خواهد شد.

مخالفت اکثریت آمریكایی ها
  نظرس��نجی مشترک خبرگ��زاری رویترز و 
موسسه نظرسنجی پل در آمریکا نشان می دهد 
كه از هر سه آمریکایی یك نفر با خروج آمریکا از 

برجام موافق است.

انتقاد  سبزها و حزب لیبرال آلمان
 )FDP( دموكرات های آزاد، حزب ليبرال آلمان
از تصمي��م ترامپ انتقاد كردند. الکس��اندر گراف 
لمبزدورف، مسئول سياست خارجی حزب ليبرال 
تصميم ترامپ را »كوته بينانه و اشتباه« خواند. حزب 
سبزهای آلمان به شدت از تصميم ترامپ انتقاد كرد و 
آن را خطای سنگين خواند. كاترین گورینگ اكارت، 
رئيس فراكس��يون حزب سبزها در پارلمان گفت: 
»ترامپ با این اقدام غيرمسئوالنه به دور تازه ای از 

رقابت تسليحاتی در خاورميانه دامن می زند.«

اتحادیه اروپا: حفظ برجام
فدریکا موگرینی، سرپرس��ت روابط خارجی 
اتحاديه اروپا در واكنش به س��خنرانی ترامپ 
گف��ت: اتحادي��ه اروپ��ا مایل به حف��ظ توافق 

هسته ای با ایران است.

فرانسه: توافق جامع با ایران
امانوئ��ل مک��رون از مذاكرات جدي��د  برای 
حصول به توافق كامل ت��ر با ایران خبر داد. او 
گف��ت ما مشتركا ب��ر روی توافقی با چارچوب 
وس��يع كه شامل فعاليت هس��ته ای ایران بعد 
از س��ال ۲۰۲۵ و فعاليت های موشکی ایران و 
نيز فعاليت های ایران در منطقه خواهد بود كار 
خواهيم كرد.نتانياهو: تصميم شجاعانه: بنيامين 
نتانياهو، نخست وزیر اس��رائيل تصميم دونالد 
ترام��پ مبنی بر خ��روج از برجام را تصميمی 

»درست و شجاعانه« خواند.

نامه نمایندگان مجلس
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در نامه ای به علی خامن��ه ای، رهبر جمهوری 
اس��المی از اقدام احتمال��ی خود در واكنش به 
خروج آمریکا از برجام س��خن گفته اند.در این 
نامه گفته شده: »برجام نتيجه تالش های پيگير 
دولت و دستگاه ديپلماسی متعهد كشور است 
واگر قرار باشد ملت ما از دستاوردها و منافع آن 
محروم بماند قطعا مجلس شواری اسالمی، دولت 
را مکلف خواهد كرد با اقدام متقابل و س��خت، 

دشمن را از عهدشکنی پشيمان سازد.«

رد  پیشنهاد اروپا
مایك پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا به همتایان 
اروپایی خود گفته است: دونالد ترامپ تفاهم حاصل 
شده ميان اروپایی ها با مذاكره كنندگان آمریکایی 
در مورد اصالح احتمالی برجام را رد كرده است.

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه آمریکا در تماس 
با همتایان خود از این س��ه كشور آلمان، فرانسه 
و بریتانيا، از تالش آنها برای دستيابی به فرمولی 
برای متقاعد كردن ترامپ به ماندن در برجام تشکر 
كرد، اما مشخصا گفت كه رئيس جمهوری آمریکا 
خواستار در پيش گرفتن مسيری متفاوت است.

واکنش تند ترامپ به جان کری
دونالد ترامپ، های  جمهوری آمریکا به مذاكره 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با جان 
كری، وزیر امور خارجه پيشين آمریکا در تویيتر 
به تندی واكنش نشان داد.ترامپ در تویيتر خود 
خود نوشت جان كری نمی تواند این واقعيت را انکار 
كند كه او فرصت داشت اما این فرصت را به باد 
داد. ترامپ افزوده، جان از مذاكرات كنار بکش، تو 
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رئيس جمهور با بيان اینکه خروج آمریکا 
از برج��ام تصریح كاری ب��ود كه  از زمان 
تواف��ق  انجام داده ب��ود، تاكيد كرد: اگر 
اهداف ایران را سایر طرف ها تامين كنند، 
برجام برجا خواهد ماند و مردم هيچ نگرانی 
نداشته باشند؛ از مدتها پيش می دانستيم 

ترامپ قابل اعتماد نيست.
حجت االس��الم والمسلمين دکتر حسن 
روحان��ی س��ه شنبه شب د��ر گفت وگوی 
تلویزیونی با مرد��م درباره برجام، با بيان 
اینکه برج��ام توافق��ی بين المللی و مورد 
تایيد سازمان ملل بود، تصریح كرد: ایران 
به اذعان آژانس بي��ن المللی انرژی اتمی 
به تم��ام تعهدات خود عمل كرد و امشب 

مشخص شد كه عهدشکن كيست.
رئيس جمهور با بيان اینکه امشب شاهد 
یك تجرب��ه مهم تاریخ��ی بوديم، گفت: 
امشب به همان سخنی رسيديم كه از چهل 
سال پيش آن را تکرار می كرديم و آن اینکه 
ایران كشوری اس��ت كه به تعهدات خود 
پایبندی د��ارد و آمریکا كشوری بوده كه 
هيچگاه به تعهدات خود پایبند نبوده است.
دکت��ر روحان��ی افزود: تاریخ 4۰ س��اله 
كشورم��ان و حتی قبل از آن به خوبی به 
ما می گوید كه آمریکایی ها نسبت به ملت 
بزرگ ایران و نس��بت به ملت های منطقه 
همواره رفتار خصمانه ای داشته اند؛ از رفتار 

آنها در كودتا در ایران عليه دولت قانونی 
دکت��ر مصدق، تا مداخ��الت آمریکایی ها 
در زمان رژیم گذشته، حمایت از صدام و 
هواپيمای مسافربری  همچنين سرنگونی 
و كشتن انس��ان های بی گناه توس��ط ناو 
آمریکای��ی و اقدامات��ی ك��ه علي��ه مردم 
افغانستان، عراق، یمن و منطقه خاورميانه 
و شمال آفریقا و عليه ملت های ديگر جهان 

روا داشته اند.
رئيس جمهور با اشاره به اینکه آمریکایی ها 
امش��ب اعالم كردند ك��ه از برجام خارج 
شدن��د، خاطرنش��ان كرد: این د��ر واقع 
تصریحی بود بر كاری كه آنها در ماه های 
گذشته هم به ش��کل ديگری انجام داده 
بودند. آمریکا بگوید از زمان توافق هسته ای 
تا امروز چه زمان��ی به همه تعهدات خود 
عم��ل كرده بوده اس��ت؛ جز چند امضا و 
چند بيانيه، آی��ا هرگز به نفع مردم ایران 
و در چارچوب تعهدات برجام عمل كرده 

بودند یا نه؟
دکتر روحان��ی تصریح كرد: ملت ایران، 
طب��ق اذعان آژان��س بين الملل��ی انرژی 
اتمی، به تعه��د خود وفادار بوده و دولت 
ایران به همه تعهداتی كه در برجام داشته 
عمل كرده و آنها را اجرا كرده است. امروز 
شاهديم كشوری كه به تعهدات بين المللی 

احترام نمی گذارد، كيست.

رئيس جمه��ور با یاد��آوری اینکه برجام 
توافق بين ایران و آمریکا نبوده كه آمریکا 
بخواه��د اع��الم كند از ای��ن توافق خارج 
می شود، گفت: برجام یك توافق چند جانبه 
و یك توافق بين المللی بوده، برجام توافقی 
است كه مورد تأیيد شورای امنيت سازمان 
ملل و قطعنامه ۲۲3۱ قرار گرفته اس��ت. 
بنابراین آمریکا امشب رسماً اعالم كرد كه 

به تعهدات بين المللی توجهی ندارد.
دکتر روحانی با اش��اره به اینکه قبل از 
برجام هم آق��ای ترامپ تعهدات خودش 
را نس��بت به توافق تغييرات آب و هوایی 
پاری��س نقض كرد و از ای��ن تعهد مهم و 
مفي��د برای محيط زیس��ت جهانی خارج 
شد، اضافه كرد: او از توافقات ديگری هم 
مثل توافقات تج��اری خارج شد. بنابراین 

این امر سابقه دار است.
رئيس جمه��ور اظهار داش��ت: مردم در 
همين دقایق شاهد بودند كه تنها رژیمی 
ك��ه از مواضع ترامپ حمای��ت كرد، رژیم 
نامشروع صهيونيس��تی بود؛ همان رژیمی 
كه دانشمندان هس��ته ای كشورمان را به 
شهادت رساند، همان رژیمی كه روزی در 
تاریخ سياس��ی و زندگی اش نيست كه در 
آن ظلم و جنایت عليه مردم منطقه و بویژه 

ملت بزرگ فلسطين نباشد.
دکتر روحانی تصریح كرد: از این لحظه 

رئیس جمهور درگفت وگوی تلویزیونی با مردم درباره برجام:

برجام از 1+5 ، یک را از دست داده است
به وزارت خارجه دستور داده ام در زمانی كوتاه مذاكرات با پنج كشور دیگر را انجام دهد
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توافق برجام بين ایران و ۵ كشور است. از این لحظه ۱+۵، یك را از دست 
داده اس��ت و در این شرایط ما باید منتظر آن باشيم كه این كشورهای 
بزرگ جهانی نسبت به این توافق چگونه عمل خواهند كرد. به وزارت امور 
خارجه دستور دادم كه ظرف چند هفته آینده با مذاكرات با كشورهای 
اروپایی و دو كشور بزرگ ديگر، یعنی روسيه و چين رایزنی ها و هماهنگی  

و مذاكرات الزم را انجام دهد.
رئيس جمه��ور تاكي��د كرد: اگر در پایان این مهلت و زمان كوتاه به این 
نتيجه رس��يديم كه با همکاری ۵ كش��ور می توانيم همه آنچه در برجام 
خواس��ت ملت ایران بوده به دس��ت آوریم، علی رغم ميل آمریکا و رژیم 
صهيونيستی و تالش های آنها و حرف های بی نزاكت امشب ترامپ برجام 
پاید��ار خواهد ماند و ما می تواني��م به نفع صلح و امنيت منطقه و جهان 

قدم های خودمان را برداریم.
دکت��ر روحانی ادامه د��اد: اگر ببينيم منافع ما تضمين نخواهد شد، به 
زودی با مردم ایران صحبت خواهم كرد و تصميمات نظام را در آن شرایط 

به اطالع مردم می رسانم.
رئيس جمهور با تاكيد بر اینکه مردم نباید هيچگونه نگرانی برای آینده 
كشور داشته باشند، گفت: از هفته ها و ماه ها پيش به این نتيجه رسيده 
بوديم كه ترامپ به تعهدات بين المللی و از جمله به برجام وفادار نخواهد 
بود و بر این مبنا تصميمات الزم را برای مس��ایل اقتصادی كشور اتخاذ 
كرديم و تصميمی كه نسبت به مسایل ارزی اتخاذ شد بر همين مبنا بود.

دکتر روحانی افزود: ما با برجام بدون آمریکا مواجه هستيم و مردم شاهد 
خواهند بود كه رشد اقتصادی و آرامش و ثبات بازار ادامه خواهد یافت.

رئيس جمهور با اشاره به اینکه ارز مورد نياز كشور را در شرایط آینده به 
خوبی تأمين خواهيم كرد، خاطرنشان كرد: در كاالهای اساسی و كاالهای 

مورد نياز مردم هيچگونه نگرانی نباید وجود داشته باشد.
دکتر روحانی با تاكيد بر اینکه ملت ایران از امشب مصمم تر و متحدتر 
از گذشته اس��ت، اظهار داشت: كار ترامپ یك جنگ روانی و یك فشار 
اقتصاد��ی بود و ما نخواهيم گذاشت ترامپ در جنگ روانی و یا در فشار 

اقتصادی به ملت ایران موفق شود.
رئيس جمهور افزود: تاریخ نشان خواهد داد همانگونه كه ملت ما در برابر 

همه توطئه ها پيروز بوده در این ماجرا هم پيروز خواهد بود.
دکتر روحانی خاطرنشان كرد: به سازمان انرژی اتمی دستور دادم آمادگی 
الزم را ب��رای اقدامات بعدی در صورت ني��از داشته باشند تا در صورتی 
كه مورد نياز باشد، غنی سازی صنعتی خودمان را بدون محدوديت آغاز 
كنيم و ما تا اجرای این تصميم چند هفته صبر می كنيم؛ با دوس��تان و 
متحدين خودمان، با اعضایی كه پای برجام و توافق برجام امضا كردند و 

وفادار خواهند بود، به رایزنی می پردازیم.
رئيس جمهور با تاكيد بر اینکه همه چيز وابس��ته به منافع ملی ماست، 
گف��ت: اگر منافع ملت ما در برجام تأمي��ن باشد ما همين روند را ادامه 
خواهيم داد و اگر برجام بخواهد كاغذی باشد بدون اینکه منافع ملت ایران 

را تضمين كند، آنگاه راه بسيار روشنی پيش روی خود داریم.
دکتر روحانی افزود: به مردم ایران اطمينان می دهم كه دولت از ماه ها 
پيش برای تمام شرایط برنامه الزم را آماده كرده و به هيچ عنوان مشکل 
حادی پيش رو نخواهيم داشت و از این مقطع تاریخی با اتحاد، هماهنگی 
و استقامت به خوبی عبور خواهيم كرد.رئيس جمهور با بيان اینکه مردم ما 
مشکالتی را در زندگی روزمره خودشان در هفته ها، ماه ها و سال های آینده، 
به حول و قوه الهی احساس نخواهند كرد، اظهار داشت: امشب از یك نظر 
متأسفم كه مردم آمریکا كه مردم بزرگی هستند، گرفتار زمامدارانی شده اند 
كه حيثيت آنها را زیر پا گذاشته است و از طرفی خوشحال هستم كه یك 
موجود مزاحم از برجام خارج شده است.دکتر روحانی تاكيد كرد: بی ترديد 
راهمان را با موفقيت ادامه می دهيم و من به زودی در یك مصاحبه مفصل 

با مردم عزیز و بزرگوارمان صحبت خواهم كرد.

 رفتار ماجراجویانه
در دستور کار ایران نيست

علی الریجانی، رئیس مجل�س قانونگذاری ایران 
حاال آنقدر در کوره سیاست داخلی و خارجی آبدیده 
شده است که در باره هر مساله ای بتواند همانند یک 
سیاستمدار ورزیده مسلط بر خود تصمیم بگیرد و 
مطابق همان هم حرف بزند. رئیس مجلس قانونگذاری 
ای�ران در روز پ�س از صحبت ه�ای دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریكا که با بدترین لحن و عصبانی ترین 
حالت صحبت کرد و در شرایطی که فضای مجلس نیز 
می توانست او را تحت تاثیر قرار دهد، اما در سخنان 
رئیس مجلس هرگز رگه های عصبانیت و خشم کنترل 
نشده دیده نمی شد. الریجانی در صحبت هایش به 
چند نكته اش�اره کرد که ش�اید یكی از مهم ترین 
بحث های او تاکید بر این بود که رفتار ایران در برابر 
رفتار رئیس  دولت امریكا هرگز ماجراجویانه نخواهد 
بود. عالوه بر این الریجانی در سخنانش همگرایی و 
اتفاق نظرش با رئیس جمه�ور ایران را نیز به اطالع 
سیاستمداران داخلی و خارجی رساند و نشان داد 
که هوشیار و زیرك است. در شرایطی که ایران برای 
مواجهه با نمایش سختگیرانه  ترامپ نیاز به مردان 
منطقی و واقع گرایانه دارد و در وضعیتی که هر گونه 
تالش برای اتحاد و اتفاق مدیران ارش�د یک مزیت 
است، صحبت های الریجانی را باید به فال نیک گرفت 
و با ترویج ادبیات و محتوای آن سپهر سیاست داخل 

راه غلبه بر مبارزه جویی امریكایی را هموار کرد.

س��خنان سخيف رئيس جمهور آمریکا را شنيدند. بيش 
از یك س��ال است این شوی ديپلماتيك را اجرا می كند. 
یك روز در حضور رهبران كشورهای دنيا در سازمان ملل 
اع��الم می كند ملت كره شمالی را نابود می كنم و رئيس 
كره شمالی را بارها به تمسخر می كشد. اما یك روز همه 
حرف های خود را فراموش كرده و می گوید فرد محترمی 
اس��ت و با او مذاكره می كند. یك روز اتحاديه اروپا را در 
خص��وص تعرفه محصوالت تهديد می كند یك روز ديگر 
اعالم می كند در خصوص همپيمانان اجرا نمی كند. ترامپ 
یك روز اعالم می كند از سوریه خارج می شود. به زودی، به 
زودی. روز بعد مناطقی در سوریه را بمباران می كند. شب 
گذشته اعالم می كند همه بدانند به حرفم عمل می كنم. 
ترامپ فکر می كند تاریخ كشورها و اذهان ملت ها مطابق 
ذهن فراموش كار او دچار نسيان است. این حوادث نشان 
می دهد ملت آمریکا گرفتار فردی خودشيفته و ناشی در 
سياس��ت شده است. آیا اقدامات برای كشوری كه مدعی 
مديریت جهان اس��ت، سرشکستگی  آور نيست كه حتی 
همپيمان��ان آن تالش می كنن��د او را از اقدامات احمقانه 

بازدارند و وی را كنترل كنند.
ترامپ ذوق زده اس��ت كه در قبال اقدامات شرارت آميز 
برخی كشورهای كوته فکر منطقه اخاذی می كند. آیا این 
21شأن افتخارآميزی است كه نقش دزدان سر گردنه و آلت 
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دست تعدادی مسئوالن رذل منطقه یعنی 
رژیم صهيونيستی را پيدا كرده و تمام هم 
و غ��م خود را معطوف آن می كند كه آنچه 
رئيس جمه��ور قبل��ی آمریکا ایج��اد كرده 

تخریب كند.
رئيس جمهور آمریک��ا با این اقدامات من 
جمله خروج از توافق هسته ای بی اعتمادی 
به تعهدات این كشور را به اوج خود رسانده 
اس��ت. در مقابل ملت ای��ران نشان داد در 
مناقشات��ی كه دارد در ابتد��ا راه گفت وگو 
و حل و فصل مس��ائل را از طریق سياس��ی 
دنبال می كن��د. ملت ای��ران شاهد بودند 
در قبال درخواس��ت آمریکا و تعهد كتبی 
رئيس جمهور آمریکا مبنی بر حفظ حقوق 
ایران در غنی س��ازی د��ر گفت وگو با ۵+۱ 
ش��د و بعد از مذاكرات طوالن��ی توافقی را 
پذیرفت كه به تایيد س��ازمان ملل رس��يد. 
ام��روز رئيس جمهور آمریکا ادعا می كند ما 
نگران توانمندی ایران در س��ال های آینده 
هستيم و با وقاحت می گوید ایران به سوی 
س��الح هس��ته ای می رود و دني��ا را ناامن 
می كند. كسی این حرف را می زند كه ده ها 
هزار بمب و كالهك هسته ای توليد كرده و 
مستمراً آن را به روز می كند و در جنگ های 
سال های گذشته نوع خفيف شده آن را به 

كار برده است.
با ای��ن اوصاف امنيت جهان با رفتار شما 
ب��ه خطر می افتد یا با توهماتی كه در مورد 
ای��ران می پراكنيد. آن هم در موقعيتی كه 
رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای 
فتوا دادند توليد و نگهداری س��الح كشتار 
جمع��ی حرام اس��ت. پس از اع��الم خروج 
آمریکا از توافقنام��ه مالحظه كرديد رژیم 

صهيونيس��تی حمایت كرد كه توقعی از آن 
غي��ر از این نمی رود. تقریبا همه كشورها از 
جمله اروپا و روسيه آن را رد كردند. ترامپ 
ای��ن واكنش ها اندازه عقالنيت عمل شما را 
نشان می دهد. آقای روحانی رئيس جمهور 
اع��الم كرد كه ب��ا توجه به اعالم نظر آنها و 
تماس ه��ای آنها چند هفته ای فرصت برای 
حيات توافق هس��ته ای قائل می شویم. این 
اقدام نشان می دهد ای��ران به دنبال رفتار 

ماجراجویانه و عکس العملی نيست.
بای��د به این واقعيت هم اشاره كنيم كه با 
توجه به نوع رفتار سال های دور اروپا چندان 
ب��ه ادعای اوليه آنها د��ر پابرجا نگهداشتن 
توافق هس��ته ای نمی توان اطمينان داشت. 
اما برای چند هفت��ه ارزش آزمون ديگر را 
دارد كه برای همگان اتمام حجت شود كه 
ای��ران همه راه های حل و فصل سياس��ی و 
مسالمت آميز را طی كرده است. این مقطع 
روزنه ای است كه اروپا نشان دهد وزن الزم 
برای حل و فصل مسائل بين المللی را دارد یا 
نه. یا آنها هم به دنبال چانه زنی ديگر هستند 
كه پاسخ آن را قبال مسئوالن كشور از جمله 

وزیر خارجه داده اند.
به نظر می رس��د آقای ترام��پ از كفایت 
عقالنی برای حل و فصل مسائل برخوردار 
نيست و زبان زور برای چنين فردی كارسازتر 
است. تا نتيجه خصلت های مغرورانه خود را 
دریاف��ت كند. اگر اروپ��ا و كشورهای مهم 
مانند روسيه و چين این خالء بين المللی را 
پر كنند شاید راهی برای ادامه مسير باشد. 
در غير این صورت جمهوری اسالمی ایران 
با اقدامات هس��ته ای خود ایشان را سرعقل 
م��ی آورد و این را بدانند در چنين شرایطی 

ای��ران هيچ تعهد��ی ندارد كه د��ر جایگاه 
گذشته خود در مسئله هسته ای قرار گيرد.

با تمام این اوصاف كه بيان شد الزم است 
س��ازمان انرژی اتمی آمادگ��ی تام برای از 
س��رگيری تمامی ابعاد فعاليت هسته ای را 
داشته باشد و بعد از نتایج مذاكرات وزارت 
خارجه ب��ا اروپا طبق قان��ون اقدام متقابل 
اقدام��ات خ��ود را ش��کل ده��د. از طرفی 
ضرورت دارد ملت ایران و تمام جریان های 
سياسی در این مسير هم صدا باشند و وفاق 
و همدلی و ید واحده بودن خود را به اینگونه 
اقدامات سبکسرانه نشان دهند. شاید برخی 
اختالفات جزئی و حاشيه سازی ها و برخی 
اقدامات رس��انه ای ناپخته در كشور نيز این 
موجودات سطحی را در آمریکا به وسوسه 
انداخته اس��ت. از گذشت��ه درس بگيریم و 
نش��ان دهيم مل��ت ایران ب��ا همه اختالف 
نظرها در مقابل دشمن حریص و طمعکار و 
بی اخالق یك صدا و پشتيبان یکديگر است 
و الزم است متناسب با شرایط سازوكارهای 
تصميم گي��ری برای ایجاد فض��ای آرام در 
كشور فراهم كنيم كه در این زمينه تدابير 

الزم انديشيده شده است.
توقع��ات در این مقطع باید متناس��ب با 
شرایط تعديل شود. ما در 4۰ سال گذشته 
شرای��ط س��خت تر از این وض��ع را تحمل 
كرده ایم و مطمئن هستيم با وفاق ملی در 
كشور پاسخ پشيمان كننده ای به آمریکا و 
صهيونيست ها خواهيم داد. كميسيون امنيت 
ملی الزم است در این دو یا سه هفته مستمرا 
مذاكرات وزارت خارجه با اروپا را پيگيری و 
نظارت كند و نتيجه را به مجلس ارائه كند 

تا تصميم گيری نهایی انجام شود.
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تنگنای ارزی در بهار 97
این روزها مديران ارشد سياسی اقتصادی 
دولت دوازدهم به ویژه آن گروهی از مديران 
 كه خود را در وس��ط معركه داستان ارز 
می بينند بس��يار نگران و خسته هستند. 
آش��وب ارزی كه از زمس��تان ۱396 در 
ای��ران به راه افتاد در بهار امس��ال به اوج 
رسيد.  دولت دوازدهم وقتی متوجه  این 
شورش شد كه دير شده بود و ناگزیر شد 
از ابزار س��ركوب ارزی استفاده كند. این 
سركوب ارزی بر اساس این پشتوانه نظری 
برق��رار شد كه علت اشوب ارزی بيرون از 
مرزهای اقتصاد ملی است و اقتصاد ایران 
تنگنایی ندارد. ای��ن تحليل از هرجا و از 
س��وی هركس كه زاد و رشد كرد اساس 

حرفش این است كه عرضه و تقاضای ارز 
درایران تعادل دارد و حتی به نفع عرضه 
اس��ت بنابر این اغتشاش از بيرون مرزها 
 هدای��ت می شود. دولت حس��ن روحانی 
می خواهد با س��ركوب ن��رخ تبديل ارز به 
ریال ایران درس��قفی ك��ه تمایل و توان 
اد��اره آن را دارد بازگش��ت آرامش را به 
بازار ارز ممکن كند اما این اتفا ق پس از 
سپری شدن 3۰ روز از تصميم به سركوب 
جواب نداد. در حالی كه به ۲۰ ارديبهشت 
نزديك می شديم نرخ دالر در بازار آزاد و 
پنه��ان شعله ور شد و گفت��ه می شود هر 
دالر آمریکا دربرابر ۷۲۰۰ تومان مبادله 
می شود. این رقم نزديك به ۱.8برابر رقمی 

اس��ت كه دولت یازدهم كارش را شروع 
كرد. آیا دولت دوازدهم می تواند سركوب 
 ارزی را ب��ا كاميابی پيش بب��رد؟ به نظر 
می رسد این كاميابی با توجه به مجموعه 
مناسبات سياست خارجی ایران و شرایط 
مبهم سرمایه گذاری در داخل و عدم رشد 
صاد��رات كاال و خدمات به اندازه كافی و 
همچنين سختی های انتقال ارز به ایران 
تا اندازه ای ناممکن به نظر می رس��د مگر 
اینکه معجزه ای در كار باشد. این معجزه 
باید از جنس سياست خارجی باشد و یك 
دگرگونی بنيادين را در مناس��بات ایران 
و جهان فراهم كن��د. در غير این صورت 

شورش ارزی ادامه دارد.
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دست خارجی ها در کار بود
یک��ی از دالیلی كه البته بيشتر از س��وی مدي��ران دولتی برای 
آشوب ارزی فروردين ۱39۷ آورده می شود این است كه برخی 
كشورهای خارجی در این شورش دست داشتند. كسانی كه این 
آشوب را به خارجی ها نس��بت می دهند بر چند عنصر استناد 
می كنند. آنها روی این داستان اتفاق نظر دارند كه مگر در فاصله 
آخرین روزهای اس��فند ۱396 تا هفته اول فروردين ۱39۷ 
چ��ه رخدادی در بازار ای��ران اتفاق افتاد كه ناگهان باید نرخ 
تبديل هر دالر آمریکا به ریال ایران سر به آسمان بساید و 
التهاب در بازار ایجاد كند. رئيس جمهور حسن روحانی در 
همان زمستان ۱396 كه كليد آشوب زده می شد بر همين 
موضوع اصرار داشت و می گفت كه ميزان عرضه ارز تغييری 
نکرده است و تقاضای تازه ای هم در بازار نباید ديده شود 
و چون عرضه ارز بيشتر از تقاضای بازار اس��ت پس باید 
برای شورش یك دليل غير از عرضه و تقاضا جستجو كرد.

مسعود كرباسيان وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئيس سازمان 
برنامه و بودجه و ولی اهلل سيف رئيس كل بانك مركزی نيز پس از 

صحبت های رئيس دولت این داستان را پيش كشيده و تاكيد كردند 
كه دست خارجی ها در كار بوده است. برخی افراد حتی به عربستان 

و اقليم كردستان و یك گروه سياسی اشاره كرده و تصریح كردند این 
مناطق و این كشورها در اتحادی نامقدس بازار ارز ایران را از حالت عادی 

د��ور كرد��ه و آن را با آشوب جدی مواج��ه كردند. در این باره البته نقش 
بزرگ تر به آمریکایی ها نس��بت داده شد. گفت��ه شد كه آمریکا برای ایجاد 
 آشوب در بازار ارز ایران برنامه داشته است و حاال در شرایطی كه قرار است در

۲۲ ارديبهشت ماه از برجام خارج شود كاری می كند كه بازار ارز ایران با دردسر 
مواجه شده و از همين مسير اقتصاد ایران به شورش كشيده شود.

شورشگران بازار دالر
ب�ازار د�الر ته�ران پ�س از آنكه 
ایرانیان جشن نوروز را برپا کردند 
و ب�ه آرامی به س�ر کاره�ای خود 
برگشتن�د با ش�ورش همراه ش�د. 
ش�ورش دالر در تهران البته بدون 
شورشگران معنی ندارد. شورشگران 
د�الر در ته�ران از دو س�و به این 
بازار یورش آوردند. فروش�ندگان 
د�الر قیمت ه�ای باالت�ر پیشنهاد 
می کردند و خریداران نیز دست به 
جیب ش�ده و با کارت های اعتباری 
و اس�كناس نق�د هر چ�ه پیشنهاد 
می شد را می خریدند. خریداران را 
باید شورشگران واقعی نام نهاد، زیرا 
اگر آنها دس�ت به جیب نمی شدند 
و هر قیمتی که فروش�ندگان اعالم 
می کردند را خریداری نمی کردند، 
ممكن نبود ش�ورش و آش�وب رخ 
دهد. چرا شورشگران هیچ بیمی به 
خود راه نمی دادند و هر دالر آمریكا 

را که تا قبل از تعطیالت عید نوزوز 
در اند�ازه 4800 تومان دادوس�تد 
می ش�د را خرید�اری کردند؟ آنها 
د�الر 5000 توم�ان و س�پس دالر 
5200، 5300، و 5500 تومان را برای 
کدام مصرف می خواستند؟ آیا آنها 
می خواس�تند هر چه ری�ال دارند 
تبدیل به دالر کرده و از ایران خارج 
کنند؟ آیا شورش�گران ب�ازار دالر 
خبری یا خبرهایی ش�نیده بودند 
که قرار اس�ت اتفاقی رخ دهد؟ آیا 
آنها ش�نیده بودند ترامپ از برجام 
بیرون می رود و دالر نایاب می شود؟ 
آیا آنها اطالعی از ذخایر ارزی ایران 
دراختیار داش�تند ک�ه نشان دهد 
عرضه ارز به زودی کاهش می یابد؟ 
به نظر می رس�د شورش�گران بازار 
دالر به س�ادگی حاضر نمی شدند 
هر قیمت خواس�ته ش�ده از سوی 
فروشندگان را بپذیرند و اطالعاتی 

دراختیارشان گذاشته شده بود. این 
اطالعات تا نیمه اول اردیبهشت ماه 
برای ش�هروندان افشا نشد و کسی 
سر درنیاورد که چرا چنین آشوبی 
در بازار دالر در تهران و سپس در 
سایر شهرستان های ایران رخ داد. 
اما آن روزه�ا و حتی اکنون پس از 
گذشت نزدیک به 40 روز از شروع 
آشوب درباره دالیل آشوب حرف ها 
و حدیث ها متفاوت اس�ت.برخی از 
این حرف ها و حدیث ها را در ادامه 

می آوریم.
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 هالک بانک ترکیه
و رضا ضراب

ایران و تركيه تجارت گسترده ای دارند واردات 
از تركيه به شکل های گوناگون انجام می شود. از 
طرف ديگر تركيه یکی ازكشورهایی است كه ایران 
بخش��ی از منابع ارزی خود را در آن نگه داشته 
است. در حالی كه مناسبات بانکی ایران و تركيه 
د��ر وضعيت عادی بود و انتقال دالر از تركيه به 
ایران به شکل های گوناگون انجام می شد تا اینکه 
رضا ضراب یك بازرگان جوان تركيه ای – ایرانی 
كه در آمریکا دستگير شده بود حرف هایی زد كه 

به زیان هالك بانك تركيه تمام شد.
در بهمن ماه بود كه مهمت هاكان اتيال معاون 
مدير كل بانکداری بين المللی هالك بانك تركيه، 
توس��ط مقامات قضایی آمریکا به اتهام كمك به 
ایران برای دور زدن تحریم ها به 3۰ سال حبس 
محکوم شده است. سه روز قبل نيز ایسنا به نقل 
از پایگاه خبری احوال، اعالم كرد ممکن اس��ت 
جریم��ه 3۷.۵ ميليارد د��الری گام اول مقامات 
آمریکایی برای مجازات بانك تركيه ای هالك بانك 
ب��ه اتهام نقض تحریم ه��ای ایران باشد. هر چند 
این جریمه ها به خاطر اظهارات رضا ضراب تاجر 
ایرانی – ترک در دادگاهی در منتهن مبنی بر اینکه 
د��ر گذشته بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ ميليارد دالر را به 
نمایندگی ایران از طریق نظام بانکداری بين المللی 
به واسطه هالك بانك تركيه جابجا كرده، عنوان 
شده است؛ ولی هدف از این اقدامات آمریکایی ها 
را نمی ت��وان با همکاری اخير نظام بانکی ایران و 
تركيه )هالك بانك، بانك زراعت و...( برای سوآپ 
ارزی جهت حذف دالر در مبادالت تجاری و دور 
 زدن تحریم های بانکی آمریکا، منفك دانس��ت.
با این حال ميزان این جریمه ها در تاریخ بی سابقه 
اس��ت و می توان آن را زهر چشمی برای تمامی 
بانك هایی دانس��ت كه به همکاری پولی با نظام 

بانکی ایران تمایل دارند.

چین کمونیست و بهانه 
مبارزه با پولشویی

د��ر هنگامه نبرد اقتصاد��ی ایران و ایاالت 
متحد��ه آمریکا در شروع دهه ۱39۰ بود كه 
ایران تصميم گرفت بخش��ی از ذخایر ارزی 
خود را در بانك های چين نگه دارد. این منابع 
ارزی ایران می توانست در شرایط سخت ارزی 
به آسانی به ایران انتقال یابد و عرضه ارز را در 
تعادل با تقاضا نگه دارد. اما در سال های اخير 
و بيشتر از هر چيز به دالیل منفعت اقتصادی 
ك��ه بانك های چينی داشت��ه و دارند نقل و 
انتقال پول ایران از بانك های چين به آسانی 
ممک��ن نبود. چينی ها، حتی در ماه های تازه 
سپری شده سختگيری برای ایرانيان دارای 
حساب بانکی در كشورشان را سخت تر كردند 
و نقل و انتقال دالر و سایر ارزها را در همين 

اندازه های كوچك نيز محدود كردند. 

ع��الوه بر ای��ن، گفته می شود ك��ه نقل و 
انتقال د��الر از بانك های چينی به ایران در 
ماه های اخير به ایران س��خت تر شده اس��ت 
و بای��د بازرگانان ایران��ی از این كشور خرید 
انجام دهند و به هر حال انتقال پول به ویژه 
دالره��ای متعلق به ایران د��ر این كشور با 
تنگنا مواجه شد. مس��عود خوانساری رئيس 
اتاق بازرگانی تهران در دی ماه پارس��ال بود 
كه این خبرها را تایيد كرد و گفت: بانك های 
چينی علت اصلی مسدود كردن حساب های 
ایرانيان اعم از بازرگانان یا گروه های ديگر را 
مبارزه با پولشویی ذكر كرده است و می گوید 
می خواهند منابع مالی تروریس��م را خشك 
كنن��د و به همين دلي��ل برای همه كشورها 
كار سخت شده است. در تابستان ۱396 نيز 
برخی صادركنندگان فرآورده های پتروشيمی 
زمزمه هایی داشتن��د كه بانك های چينی از 

انتقال منابع ارزی ایران اجتناب می كنند.

 امارات
یک شریک اتهام

شمار قابل اعتنایی از كسانی كه آشوب 
ارزی ایران را از زمستان ۱396 تا امروز 
دنبال كرده اند یکی از س��رنخ های این 
آش��وب را در امارات و در دبی به مثابه 
یکی از اميرنشين های این كشور ديده اند. 
این گروه می گویند امارات متحده عربی 
یك قانون ت��ازه برای افزایش ماليات بر 
ارزش وضع كرده اس��ت. بر اساس این 
قانون دادوس��تد ارزه��ای خارجی نيز 
مشم��ول قانون شد��ه و به همين دليل 
قيمت دالر در این بازار افزایش را تجربه 
كرده اس��ت. برخی ديگر اما باور دارند 
كه اميرنشين دبی با هدف افزایش فشار 
بر ای��ران راه های تازه ای را دنبال كرده 
است. یکی از این راه ها سختگيری حتی 
فرات��ر از قانون برای نقل و انتقال منابع 
ارزی ای��ران از طری��ق بانك ها در دبی 
است. این نظری است كه حتی حسين 
عبد��ه تبریزی اقتصاددان ایرانی نيز آن 

را تایيد می كند.
او در یك ميزگرد درباره دالیل شورش 
ارز در ای��ران می گوید: اميرنشين دبی 
مصرف كننده پول اس��ت نه توليدکننده 
آن. از آغاز سال ۱39۷ فشارهایی از سوی 
دولت حاكم بر امارات متحده عربی در 
ابوظبی موجب ابهام در نقل و انتقال پول 
ایران شد. برخی صرافی ها در این منطقه 
كه با ایران همکاری می كردند برای ادامه 

همکاری با ترديد مواجه شدند.
برخی افراد باور دارند كه بازرگانان فعال 
ایرانی در دبی از اینکه قانون تازه در دبی 
درآمد آنها را هدف قرار داده نگران شده و 
این كشور را ترک كردند و به رشد قيمت 

دالر دامن زدند.
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 عبده تبریزی:

خلق پول و عوارض آن
محمد طبيبيان:

کسر بودجه و تفاوت نرخ تورم
در حال حاضر باور من این است كه 
افزایش قيم��ت ارز هنوز به 3۰ درصد 
نرسيده و این در حالي است كه حجم 
پول در كشور افزایش پيدا كرده است از 
ای��ن رو، نرخ ارز در ادامه روند افزایشي 
خواهد داش��ت. دولت و بانك مركزي 
باید به ط��ور جدي مراقب باشد كه ارز 
ب��ه ابزاري براي پس انداز در ميان عامه 
مردم تبديل نشود كه در صورت وقوع 
این اتفاق، تقاضاي سفته بازي به تقاضاي 
تجاري و مسافري ارز نيز اضافه خواهد 

شد كه مديریت آن بسيار سخت و دشوار خواهد بود. دولت در شرایط كنوني، 
باید نرخ دالر را به ميزاني كه خود مي داند افزایش دهد و به دفاع از آن نيز 
بپردازد و به صورت شفاف براي مردم و نخبگان كشور توضيح دهد كه وضعيت 
اقتصادي كشور در چه شرایطي قرار دارد. حجم قابل مالحظه و بالقوه از پول 
در كشور خلق شده كه بازار مناسبي براي آن ایجاد نشده است. در شرایط 
كنوني اقتصاد كشور، امکان تك نرخي شدن ارز وجود ندارد چرا كه ارز یك 
جنسي نداریم و منابع ارزي موجود در كشورهاي ديگر مانند هند و چين، 
نرخ هاي مبادله اي مختلفي دارد. از این رو بعيد مي دانم در كوتاه مدت بتوان 

ارز را تك نرخي كرد.
با توجه به تمامي شرایط موجود، به نظر مي رسد كه دولت دوازدهم قصد 
اصالح��ات جدي در اقتصاد كشور را ندارد و ترجيح مي دهد روند كنوني تا 
سال ۱4۰۰ ادامه پيدا كند چرا كه براي دولت مهم است فشارهاي اقتصادي 

و سياسي بيشتري را تا پایان كار خود متحمل نشود.
به نظر مي رسد دولت دوازدهم قصد اصالحات جدي در اقتصاد كشور را 
ندارد و ترجيح مي دهد روند كنوني تا سال ۱4۰۰ادامه پيدا كند چرا كه 
براي دولت مهم اس��ت فشارهاي اقتصادي و سياسي بيشتري را تا پایان 
كار خود متحمل نشود.دولت یازدهم در شرایطي ركود تورمي را از دولت 
ده��م تحوی��ل گرفت كه تمام هم  و  غم این دولت، كنترل و كاهش تورم 
بود، تالش دولت یازدهم براي كاهش نرخ تورم را باید در دو دليل عمده 
خالصه كرد؛ نخست آنکه ضعف تقاضا و كاهش درآمد خانوارها در كشور، 
ديگر جایز نبود و دولت باید هرچه سریع تر نسبت به كنترل افسارگسيخته 
تورم اقدام مي كرد كه در این زمينه نيز به موفقيت هایي دست یافت. دليل 
دوم به وجود بانك هاي بد برمي گشت كه باعث شده بود س��هم عمده اي 
از گردش پول به بانك ها براي كسب سودهاي موهوم منتقل شود. دولت 
یازدهم تنها در سال اول توانست و موفق شد كه نظم مالي را در اقتصاد 
كشور برقرار كند. اما در سال دوم و با كاهش نرخ تورم، بسياري معتقد 
بودند كه حال باید به سراغ كنترل سودهاي بانکي رفت و نرخ هاي موهومي 
این بخش را كنترل كرد، اما بانك مركزي همان روش هاي دولت قبل را 

در نظام بانکي در پيش گرفت.
در حال حاضر ميزان كسري نظام بانکي رقمي معادل یك سوم كل سپرده ها 
و در حدود ۵۵۰ هزار ميليارد تومان است، بانك مركزي در نهایت عزم خود 
را براي كنترل نرخ سود سپرده هاي بانکي جزم كرد و به روش دستوري تا 
حدودي موفق شد كه این نرخ تعديل یابد اما حال این نگراني پيش آمده است 
كه مقصد بعدي سپرده هاي بانکي، كجا خواهد بود و این در حالي است كه از 
نظر ذهني و تجربي مشخص است كه این پول ها به بازار ارز سرازیر مي شود.

رئيس كل بانك مركزي طي هفته هاي اخير اظهارنظرهاي عجيبي پيرامون 
نرخ ارز داشته كه به نظر نمي رسد واقعي باشد. این احتمال وجود دارد كه 
دولت طي كوتاه مدت بين ۲۰۰ تا 3۰۰ تومان بتواند نرخ دالر را در بازار آزاد 
تعديل كند و به این ترتيب به سفته بازان این اخطار را بدهد كه سوداي منفعت 
نداشته باشند. دولت دوازدهم باید در بستر اقتصاد سياسي، بازار ارز را كنترل 
مي كرد و در اولين گام، دولت باید مشخص كند كه نرخ موردنظرش براي 

ارز چه رقمي است و با تمام توان از آن نرخ دفاع كند.

ارز ه��م مثل هر كاال یا دارایی ديگر 
دارای یك قيمت نس��بی اس��ت و یك 
قيمت اسمی. در اقتصاد آن چه قيمت 
تلقی می شود در واقع قيمت نسبی هر 
چيز است. قيمت برنج به نسبت قيمت 
گندم و قيمت گندم به نس��بت قيمت 
گوشت و قيمت كفش به نسبت قيمت 
س��ایر كاالها و تمام كاالها و دارایی ها 
مثل ام��الک، ط��ال، و ارز را هم شامل 
می شود. بنابراین قيمت نسبی دالر به 
این برمی گردد كه مردم چگونه خيار، 

خربزه، نان، جوراب سکه طال، مستقالت... را با دالر مقایسه می كنند و چه 
عواملی سبب می شود كه مردم در یك روز قيمت نسبی باالتری برای دالر 
نسبت به روز قبل تعيين كنند. قيمت نسبی را هم برای همه چيز عرضه و 
تقاضا تعيين می كند. در اینجاست كه ارز با یك مثل اقالم خوراک متفاوت 
خواهد بود یعنی عواملی كه عرضه و تقاضای ارز را تعيين می كنند. از جمله 

عوامل زیر را می توان دخيل دانست:
1- تراز بازرگانی خارجی: اگر ارزش صادرات ایران نس��بت به واردات 
افزایش یابد عرضه ارز افزایش می یابد و قيمت ارز كاهش می یابد. بر عکس 
اگر كسری حساب جاری در تجارت خارجی داشته باشيم قيمت ارز افزایش 

خواهد داشت.
2- تراز مبادله خارجی: اگر ارزش قيمت كاالهایی كه صادر می كنيم 
نس��بت به قيمت كاالهایی كه وارد می كنيم افزای��ش یابد برای هر مقدار 
صاد��رات ارز بيشتری حاصل می ش��ود و در نتيجه می تواند اثر كاهشی بر 

قيمت ارز داشته باشد.
3- شرایط سیاسی: اگر مردم اعتماد خود را به شرایط داخلی كشور از 
دست بدهند و این تصورپيش آید كه بحران داخلی و بحران بين المللی افزایش 
می یابد و ممکن اس��ت نقض حقوق مالکيت و بی اعتبار شدن حق مالکيت 
به دارایی های داخلی مثل امکان مصادره اموال، مهاجرت صاحبان ثروت و 
صاحبان سرمایه انسانی در دستور كار باشد از جمله شرایط سياسی هستند 
كه تقاضا برای ارز را افزایش داده و احتمال گران شدن ارز را فراهم می كنند.

4- کس�ر بودجه های دول�ت: این پديده در كشور ه��ای مختلف به 
شکل های متفاوتی عمل می كند. در كشور های پيشرفته اگر دولت دارای 
اعتبار باشد، منجر به فروش اوراق قرضه بيشتری می شود. این امر نرخ های 
بهره را باال می برد. خارجی ها برای خرید اوراق نيازمند پول داخلی هستند 
كه این امر قيمت پول داخلی را افزایش می دهد. اما اگر استقراض های پيگير 
اعتبار دولت را كاهش داده باشد )مانند مورد یونان چند سال قبل( این امر 
س��بب فروش عجوالنه اورق قرضه قبلی شده و نرخ پول داخلی را كاهش 
می دهد. در ایران كس��ری بودجه معنی متفاوتی دارد و به نحو متفاوت و 
بسيار مخرب تری عمل می كند.  عامل اساسی ديگری كه در تعيين قيمت 
ارز دخيل اس��ت و قيمت اسمی آن را تعيين می كند نرخ تورم داخلی در 
مقایس��ه نرخ تورم خارجی است. اگر نرخ تورم در واقع و در بلند مدت در 
داخ��ل باالتر از نرخ ت��ورم خارجی باشد این عامل هم مشخصا ارزش پول 
داخلی را كاهش داده و قيمت پول خارجی را افزایش می دهد. تورم در یك 
كشور هم در واقع یك پديده پولی است اما این عبارت ساده نشان دهنده 
سوء مديریت وسيع در اشکال مختلف حيات سياسی، اجتماعی و اقتصادی 

است )از جمله كسر بودجه های آشکار و پنهان حکومت(.
 آیا عامل بورس بازی ارز در این شرایط دخالت دارد؟ شرایط سياس��ی و 
بين المللی اگر انتظار شدت یافتن بحران ها را نشان دهد عده ای به بازار ارز 
هجوم خواهند برد. یا اگر تفاوت نرخ تورم داخلی و بين المللی برای مدتی 
انباشت شده باش��د و مشخص شود كه امکان حفظ نرخ های موجود برای 
دولت موجود نيست بورس بازها ممکن است وارد بازار شوند و فرصت سود 

بردن را برای خود آزمایش كنند. 
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راه  فرار واردات
س��رانجام التهابات بازار ارز دامان اقتصاد ایران را 
گرفت. از نيمه دوم سال گذشته تا اوایل سال جاری، 
نرخ ارز روندی صعودی در بازار داشت و س��رانجام 
پ��س از جهش های متوال��ی، بانك مركزی تصميم 
گرفت بازار متشکله ارز را به كلی تعطيل كند و خود 
با كمك بخشنامه های متعدد، تقاضا و عرضه این بازار 
را كنترل كند. بسياری از اقتصاددانان بر این باورند 
كه ظهور چنين مشکالتی در اقتصاد، ناشی از درک 
اشتباه و گاه غلط سياست گذاران پولی كشور است. 
دولت یازدهم كه به ثبات نرخ ارز در سال های گذشته 
افتخار می كرد، اینك با جهش ارزی روبه رو شده كه 
خود ناشی از چند عامل اساسی است. نخستين عامل 
افزایش نرخ ارز را به فرار سرمایه ربط می دهند كه در 
ماه های گذشته، تقاضای ارز را به شدت افزایش داده 
بود. برخی ديگر كاهش نرخ سود بانکی در ماه های 
نخست نيمه دوم سال را عامل اساسی افزایش نرخ 
ارز می دانند و معتقدند كه همچنان بازار جایگرینی كه 
بتواند سيالب نقدينگی كنونی را به مسيری درست، 
هدایت كند، وجود ندارد. سياس��ت گذاران به خيال 
اینکه نقدينگی آزاد شده ناشی از كاهش سود بانکی، 
به بازار مسکن رهنمود می شود، سعی دركاهش نرخ 
بهره بودند اما به خوبی ديده شد كه دارایی های آزاد 
شده چندان به بازار مسکن اعتنایی ندارد و سریعا در 
جریان سفته بازی های ارزی خود را نشان داد. اینك 
بانك مركزی به كلی بازار ارز را تعطيل كرده و بسياری 
از نيازهای ارزی در جانب تقاضا را ناديده گرفته است. 
به طور مثال  مطابق با آمارهای اعالم شده در سال 
گذشته، حدود 9 ميليارد دالر ارز مسافرتی از كشور 
خارج شد. حال باید ديد در چنين شرایطی سيستم 

تجاری كشور به چه شکل عمل می كند.

  ارز در تجارت کشور
تجارت بين الملل به شدت به بازار ارز وابسته است. 
به بيان ديگر بازوی مال��ی تجارت در هر كشوری، 
بازار ارز خواهد بود كه این موضوع اثرات عميقی بر 
سياست های صنعتی دارد. حال اگر این بازو در اثر 
سياس��ت ها و شوک های متعددی با مشکل روبه رو 
ش��ود، تجارت بين الملل نيز ب��ه نوبه خود، تحوالت 

اساسی را تجربه می كند.
تامي��ن اعتبارات برای وارد��ات كاال از چند روش 
انج��ام می شود. انتقال ارز آزاد از صرافی ها، بازكردن 
خطوط اعتباری بانکی، ریفاینانس، واردات در مقابل 
صادرات، استفاده از صندوق ذخيره و وام ارزی از جمله 
روش هایی اس��ت كه برای تامين مالی تجارت انجام 
می شود. در شرایط كنونی و محدود كردن صرافی ها، 
روش های انتق��ال ارز آزاد و وام ه��ای ارزی به كلی 
حذف خواهد شد و این بار تنها بانك ها هستند كه 
مجریان تامين مالی واردات خواهند بود. در این چنين 
شرایطی بازار ارز در شرایط كامال متفاوتی به تعادل 
خواهد رسيد و تجارت شکل ديگری خواهد گرفت. 
اگر شرایط كنونی بازار ارز به همين منوال تداوم یابد 
در آینده ای نزديك بازیگران جديدی به بازار ارز اضافه 
می شوند و چند سناریو قابل پيش بينی خواهد بود 

چراكه در پروسه واردات تنها تجار بزرگ و برخوردار 
از رانت دولتی نيستند كه نقش آفرینی می كنند بلکه 
ديگر بازیگرانی هستند كه در واردات كاال، به منافع 
هنگفتی دس��ت یافته اند و به این س��ادگی از بازار 

خارج نمی شوند.

  ظهور بازیگران جدید 
یک��ی از بزرگتری��ن عرضه كنندگ��ان ب��ازار ارز، 
شركت های پاالیشی و پتروشيمی هستند. همچنين 
ديگر صادركنندگان بزرگ كشور مانند شركت های 
معدنی، فوالدی، س��يمانی و حتی خوراكی، ساالنه 
بخ��ش قابل توجهی از ارز ب��ازار را تامين می كنند. 
حال با از بين رفتن بازار متشکله ارز در ماه گذشته، 
مکانيزم های تزریق ارز ني��ز متفاوت خواهد بود. به 
گفته بسياری از اقتصاددانان، یکی از اساسی ترین 
چالش ه��ای قيمت ارز، عدم تزری��ق ارز به بازار ازاد 
اس��ت. به عبارت ديگر سمت عرضه ارز در بازار، به 
طور كارآیی عمل نمی كند و برخی از فشار تقاضایی 
كه در بازار ایجاد می شود ناشی از همين موضوع است. 
با این حال در سيستم تجاری ایران، یکی از مواردی 
كه در واردات قطعی نام برده شده است، واردات به 
جای صادرات است یعنی صادركنندگان می توانند از 
محل ارزی كه از صادرات به دست آورده اند، اقدام به 
واردات كنند. در چنين شرایطی كه بسياری از فعاالن 
اقتصادی با محدوديت های ارزی دست به گریبانند، 
این قبيل صادركنندگان با استفاده از ابزارهایی كه 
برای كم اظهاری در دست دارند خود به واردکنندگان 
پرقدرتی تبديل شوند كه البته در موقعيت تعارض 
منافع قرار می گيرند. تعادل در این بخش به سویی 
می رود كه این بازیگران با كمك ارزهای دریافت شده 
از صادرات، مقاديری واردات را هم بر دوش بکشند 
و س��ودهای شركتی خ��ود را به طور نمایی افزایش 
دهن��د. البته در كتاب مق��ررات صادرات و واردات، 
ماده ۱۱، بند ب، تبصره ۵ ذكر شده است كه »در 
مورد كاالهاي به صورت واردات در مقابل صادرات 
كه خارج از نظام بانکي وارد می شوند، ثبت سفارش 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعيت 
یا تغيير شرط ورود و یا افزایش سود بازرگاني انجام 
شده و صادرات قبل از ثبت س��فارش صورت گرفته 
باشد، در صورتي كه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت 

یا تغيير شرط ورود و یا افزایش سود بازرگاني صادر 
و ظرف مهلت هاي مندرج در ذیل بند )4( این ماده 
به قلمرو گمركي وارد شود« هرچند در این آیين نامه 
چندان موارد مشخص و چارچوب های مدونی برای 
این نوع روش تجارت ذكر نشده اس��ت، اما با وجود 
چنين موردی كه در قانون ذكر شده، چندان برای 
این كشورها محدوديت واردات در مقابل صادرات 
وجود ند��ارد و شركت ها به راحتی می توانند از این 
روش استفاده كنند. اگر چنين شرایطی در بلندمدت 
حاكم شود، بازیگران این عرضه در موقعيت تعارض 
منافع بس��ياری قدرتمندی، خود هم عرضه كننده و 
هم تقاضاكننده بازار ارز خواهند شد و به راحتی بازار 
در كنترل خود خواهند داشت و از سوی ديگر چنين 
شركت های صادراتی را نيزبه واردکنندگانی پرنفوذ 
تبديل می كند كه از این رو، انحصار در تجارت كشور 

به طور فزاینده ای تقویت خواهد شد.

  افزایش قاچاق طال
یکی از مهم ترین معضالت نظام تجاری ایران، قاچاق 
كاالست كه البته قاچاق نيز به مانند ديگر فعاليت های 
اقتصادی نياز به بازوی مالی دارد. تا پيش از این بازوی 
مالی قاچاق در ایران چند بخش قدرتمند بود اما هم 
اكن��ون با تغييراتی كه در بازار ارز به وجود آمده، تا 
حدودی اختيارات مالی قاچاقچيان كاهش یافته است. 
در همين راستا، قاچاقچيان كاال از روش های ديگری 
برای تامين مالی خود استفاده می كنند. مهم ترین 
روش��ی كه در این باره ب��ه چشم می خورد، تشديد 
قاچاق طال به عنوان شریان اصلی تامين مالی قاچاق 
است. متاسفانه رقم دقيقی از ميزان قاچاق طال در 
كشور وجود ندارد اما به گفته بسياری از كارشناسان، 
قاچاق طال در ایران به شدت غيرقابل كنترل و شديد 
اس��ت. از این رو پيوند قاچاقچيان طال و كاال، اتحاد 
نامباركی را ایجاد می كند كه ازین پس قاچاقچيان 
بدون ني��از به ارز خاصی، كاالهای قاچاق را در بازار 
به فروش برسانند و بعد از آن با پول آن را به طال و 
طال به طور قاچاق به كشورهای ديگر انتقال داده و 
آن را به ارز تبديل كنند. با ارز به دست آمده دوباره 
كاال خریداری كرده و به داخل مرزهای ایران قاچاق 
كنند. این سيکل باطل با توجه به خالهای قانونی و 
نظارتی در داخل ایران به شدت قابليت تحقق دارد.

سیکل های باطل پس از نابودی بازار ارز



جهانگيری: اقتصاد آزاد کار نکرده است
آشوب و شورش دالر پيامدهایی در حوزه های گوناگون داشت. یکی از این 
پيامدها در حوزه سياست داخلی و در درون مناسبات داخلی كابينه دوازدهم 
بود. این پيامد قد برافراشتن دوباره اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور 
در ۵ سال اخير است. وی كه در دولت دوازدهم با تنگناهایی مواجه شده و به 
نظر می رسيد حتی زمزمه خروج او از دولت نيز شنيده می شد با شروع شورش 
ارزی در بهار ۱39۷ به عنوان نفر اول كابينه و حتی جلوتر از ریاست كل بانك 
مركزی وارد عمل و با قاطعيت خواستار مبارزه عليه شورش و سركوب آن شد.

  نگرانی مردم
اس��حاق جهانگيری رو ۲۰ فروردين ماه ۱39۷ و پس از نشس��ت جلس��ه 
فوق العاده ستاد اقتصادی دولت سخنان تند و تيز خود را درباره بازار ارز بر 
زبان آورد.برخی از روزنامه های طرفدار اصالحات اما به جای اینکه به محتوای 
سخنان او درباره ارز توجه كنند به خيزش وی در دولت استناد كردند. حاال 
پس از گذشت نزديك به یك ماه می توان برخی نکات در سخنان معاون اول 
را به خوبی ديد. او تصریح كرد آنچه می گوید و حرف هایی كه می زند دستاورد 
یك تصميم بزرگ است كه ریاست جمهوری در آن نقش نخست را داشته 

است. خالصه ای از سخنان او را می خوانيد:
یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم ثبات اقتصادی كشور بود كه 
در این حوزه می توان به كاهش نرخ تورم و تك واحدی شدن این نرخ اشاره 
كرد. دولت باید شرایطی بوجود آورد كه شاخص های اصلی اقتصادی همانند 
نرخ ارز و سود بانکی برای فعاالن اقتصادی قابل پيش بينی باشد. متأسفانه 

در روزهای اخير اتفاقاتی در نرخ ارز روی داد كه موجب نگرانی 
مردم و فعاالن اقتصادی شد و از طرفی ثبات اقتصادی 

كشور به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت 
مورد تهديد قرار گرفت.

دشمنان و مخالفان و به ویژه آمریکایی ها بعد از توافق 
برجام و روی كار آمدن ترامپ برای متالطم نشان دادن 
فضای اقتصادی ایران با هدف جلوگيری از تشویق ديگران 
به همکاری اقتصادی با ایران تالش كرده اند. خوشبختانه 

ب��ا كار جد��ی كه در عرص��ه بين المللی 
انج��ام گرفت با دولت های مختلف 
ميلياردها دالر توافق كرديم كه 
فاینانس به ایران اختصاص داده 
شود و بيش از 3۰ ميليارد دالر 
حتی ضمانت نامه اش در سطح 
دولت به نام بانك های این كشور 

صادر شد.
اقتصاد��ی كه همواره مازاد 
ارزی دارد، نباید در آن یك 
اتف��اق اینگون��ه ای بيافتد و 

این غيرطبيعی است. بعضی ها 
می گویند كه دس��ت های مداخله گر 

بيرونی فضای اقتصاد كشور را آشفته می كند 
و بعضی ها می گویند فضاسازی های برخی 
از جریانات در داخل كشور ممکن است به 
چنين موضوعی دامن زده تا نگذارند فضای 
باثباتی بر اقتصاد كشور حاكم شود. دولت 
مصمم است به مردم اطمينان دهد كه قادر 

است اقتصاد كشور را باثبات، بااطمينان و قابل پيش بينی اداره كند، به همين 
دليل تصميم گرفتيم نرخ دالر برای تمام فعاالن اقتصادی و برای رفع همه 
نيازهای قانونی و اداری آنان، نيازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققين 
و دانشمندانی كه برای كارهای تحقيقاتی خودشان به ارز نياز دارند، 4۲۰۰ 
تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نيازهای كشور از طریق بانك 
مركزی و صرافی ها و بانك های تحت كنترل بانك مركزی ارز پاسخ داده خواهد 
شد. هيچ نرخ ارزی با قيمت های ديگری به رسميت نمی شناسيم و برای ما هر 
قيمت ارز غير رسمی ديگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد 
مثل قاچاقی كه وقتی می گویيم مواد مخدر قاچاق است و كسی حق خرید 
و فروش ندارد و با كس��ی كه خرید و فروش می كند، برخورد می شود، نرخ 
ديگری هم اگر در بازار شکل بگيرد دستگاه قضایی و نيروهای امنيتی برخورد 

خواهند كرد و به رسميت نمی شناسيم.

 ریاست ستاد اقتصادی دولت
به نظر می رس��د حاال اسحاق جهانگيری توانسته است همان نقش معاون 
اولی دولت اول روحانی را به دست آورد و ریاست ستاد اقتصادی دولت را در 

دست بگيرد. او در همين ستاد بود كه نکات تازه ای را گفت.
ارز حاص��ل از صادرات كاال باید به چرخه اقتصاد كشور بازگردد و از بانك 
مركزی می خواهم با تکميل و بهره برداری سریع تر از سامانه »نيما« نظارت جدی 
بر منابع ارزی حاصل از صادرات و واردات اعمال شود. تخصيص مابه التفاوت 
قيمت ارز مورد نياز كاالهاي اساسي و نيز داروهاي مورد نياز در سریع ترین 
زمان الزم تامين خواهد شد تا كوچك ترین خللي در تامين نيازهاي كشور 
ایجاد نشود. مهم ترین رمز موفقيت طرح س��امان بخشي به نظام ارزي 
كشور اطالع رساني صحيح است گفت: مردم مطمئن باشند كه دولت 
ب��ا همراهي آنها و بنگاه های اقتصادي به دنبال پایه ریزي نظام ارزي 
جديد به منظور تامين منافع ملي كشور است. مقررات مطلوبي براي 
جذب این منابع تنظيم شده اس��ت و بانك ها باید در فضاي رسانه ای 
و اطالع رساني دقيق در این خصوص براي جذب ارز نقدي موجود در 
جامعه برنامه ریزي هاي الزم را انجام دهند. كارگروه هایي كه در 
دس��تگاه های ذي ربط از جمله بانك مركزي و وزارت 
صنعت، معد��ن و تجارت شکل گرفته باید ضمن 
بررسي همه پيشنهادات و انتقادات مرتبط با ارز 
راهکار های الزم را ارائه كنند. معاون اول رئيس 
جمهور با اشاره به اهميت جلوگيري از هر گونه 
وقفه در جریان صادرات و واردات كشور گفت: 
یکي از اصلي ترین اولویت ها در سياست های 
ارزي جديد بازگشت ارز حاصل از صادرات 

به چرخه اقتصاد كشور است.

 عدول از اقتصاد آزاد
مهم ترین پيام سياست های جديد ارزی دولت 
شفافيت كامل در عرضه و تقاضای ارز است چرا كه در 
شرایط عدم شفافيت، فساد و سوء استفاده رخ می دهد 
و مناب��ع كشور هدر می رود. بخش خارجي اقتصاد 
ایران همانند سایر اقتصاد های جهان نيازمند رصد 
و آزادي عمل است و در این موضوع ترديدي وجود 
ندارد. البته جایگاه و ظرفيت اقتصاد ایران بيش از 
اینها است و همه ما چشم اندازي داریم كه در آن 
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اقتصاد ایران باید یکي از اقتصادهاي برتر جهان باشد و ظرفيت نيروي انساني ایران 
به قدري باال است كه دستيابي به چنين جایگاهي دور از انتظار نيست. ممکن است 
گاهي ساز و كارهاي بازار آزاد به دالیلي كه شرایط بر آن تحميل می كند، نتواند به 
خوبي كار كند و نيازمند اتخاذ سياست های مکملي باشد. تراز بخش ارز به ميزان 
منابع و مصارف ارز بستگي دارد و هر چه توازن ميان این دو مولفه بيشتر باشد، 
ارز با قيمت طبيعي در بازار وجود خواهد داشت. ارز حاصل از فروش نفت سهم 
عمده ای در منابع ارزي كشور دارد و صادرات غيرنفتي نيز در تامين منابع ارزي 
كشور موثر هستند و برخي اقالم در صادرات غيرنفتي نظير پتروشيمي و صنایع 

معدني سهم بيشتري ایفا می كند. 
یک��ي از اقدامات و وظایف دولت یازدهم و دوازدهم را ایجاد ثبات اقتصادي در 
كشور و قابل پيش بيني كردن شاخص هایي نظير نرخ ارز، نرخ تورم و سود بانکي 
عنوان است و خوشبختانه در سال هاي اخير تقریبا ً این شاخص ها هم از رشد و هم 

از ثبات برخوردار بوده است. 
كشور دوره اي طوالني اس��ت كه با تحریم ها مواجه اس��ت و یکي از دالیل ابالغ 
سياست های اقتصاد مقاومتي را مقاوم كردن اقتصاد كشور در برابر تکانه های بيروني 
است. اگر اقتصاد كشور با سخنراني یکي از مقامات ديگر كشورها در گوشه ای از دنيا 
دچار تالطم شود و یا با اعالم تحریم از سوي شخصي، شاخص های اقتصادي كشور 
باال و پایين شود این یعني اقتصاد ما مقاومتي نشده و آسيب پذیر است. متاسفانه 
بانك های عامل كشور نتوانستند پس از برجام آن طور كه باید با بانك های بزرگ 
بين المللي مرتبط شوند كه بخشي از دليل این اتفاق ارتباطي با مسائل هسته ای و 
تحریم ها ندارد. البته این به آن معنا نيست كه بانك های كشور با بانك های بين المللي 
ارتباط ندارند بلکه همين االن بانك مركزي و بانك های ایراني با بسياري از بانك های 
بين المللي مرتبط هستند و مبادالت پولي و مالي دارند. امروز پولشویي و تأمين مالي 
تروریسم یکي از مسائل اصلي اقتصاد دنيا است و نظام بانکي ما با وجود آنکه پاک 
و سالمت است اما براي اینکه بتواند در نظام بين الملل اعالم كند كه ارتباطي با این 
مسائل ندارد نيازمند برخي قوانين و مقررات در داخل كشور است تا بتواند براساس 
آن پاک بودن خود را به اثبات برساند كه خوشبختانه الیحه این قوانين آماده شده 

و در دستور كار قرار گرفته است. 
باید از رئيس جمهور آمریکا پرسيد كه ۱۵۰ ميليارد دالر كجاست و اگر 
هم منابعي وجود داشته بسيار كمتر از ميزاني است كه او اعالم می كند 
و این پول ملت ایران بوده كه مسدود شده بوده و پس از برجام آزاد شده 
اس��ت. پس از تمديد تعليق تحریم های ایران رئيس جمهور آمریکا اعالم 
كرد كه این آخرین بار است كه تعليق تحریم ها را امضا می كند و در ۲۲ 
ارديبهشت ماه این كار را نخواهد كرد و دست به اقدام ديگري می زند كه 
البته این اشتباهي بزرگ از سوي آنها خواهد بود. كساني كه در این مقطع 
تالش كردند از بازار ارز خرید كنند و به بانك مركزي فشار بياورند و بانك 
مركزي براي تامين این نيازها كه نيازهایي غيرواقعي بود مجبور به پاسخ 
شود تا بتواند تقاضا را كنترل كند، این ها افرادي محدود بودند. هيچ كس با 
قاچاق كاال موافق نيست اما هيچ گاه این سوال پرسيده نشد كه ارز مورد نياز 
واردات كاالهاي قاچاق چگونه تامين می شود. هزینه های زیادي در مرزها و 
در مبارزه با قاچاقچيان انجام می شود اما هيچ گاه به این توجه نشد كه ارزي 
كه عده اي براي واردات كاالي قاچاق استفاده می كنند بخشي از ارزي است 
كه در كشور عرضه می شود. سياست ارزي دولت سياستي قطعي است و 
هر كس فکر كند كه دولت از آن عقب نشيني می كند سخت در اشتباه 
 اس��ت. همه قوا و نهادها پاي اجراي این سياست ها ایستاده اند و عملکرد

صدا و سيما نيز در این زمينه بسيار خوب بود و منافع ملت ایران نيز در 
اجراي این سياست ها است. كساني كه در خانه خود ارز نگه داشته اند به 
جهت امنيت بهتر است كه ارز را در نظام بانکي سپرده گذاري كنند و نظام 
بانک��ي باید این اطمينان را به مردم بدهد كه می توانند ارز را در بانك ها 
س��پرده گذاري كرده و ضمن آنکه سود آن را دریافت كنند هر زمان كه 
خواستند بتوانند اصل ارز خود را باز پس گيرند كه الزم است در این زمينه 

بخشنامه ای از سوي بانك مركزي به بانك های عامل ابالغ شود.

اقتصاددانان نظر دیگری دارند

برخالف سياستمداران، مديران دولتی و برخی عالقمندان به 
سياسی كردن همه مسائل، اقتصاددانان طرفدار اقتصاد رقابتی 
درباره دالیل افزایش شديد نرخ دالر در بازار ایران نظر ديگری 
دارن��د. این گ��روه از اقتصاددانان باور دارند كه ریشه افزایش 
قيمت دالر به پول ایران بيشتر از آنکه یك داس��تان سياسی 
باشد و بيشتر از آنکه از ذهن سياس��يون خارجی بيرون آمده 
باشد ریشه در مناسبات پولی ایران دارد. این گروه می گویند 
نه��اد دولت در ایران روند��ی فزاینده از فربه شدن را در همه 
س��ال های پس از پيروزی انقالب اسالمی و حتی پيش از آن 
دنبال كرده است و تامين منابع مالی مورد نياز برای اداره این 
نهاد هر روز س��خت تر می شود.در شرایطی كه ایران با كمبود 
درآمدهای حاصل از صاد��رات نفت مواجه می شود نمی تواند 
با همان س��رعت هزینه های جاری خود را كاهش دهد و برای 
جب��ران ان از طری��ق بودجه عمل می كند. ب��ه این معنی كه 
برطرف كردن كسری بودجه دولت از مسير رشد نقدينگی و 
عرضه بی حس��اب و كتاب پول ممکن می شود و همين مساله 
می تواند پایه های هجوم نقدينگی به بازارهای ديگر را به دنبال 

داشته باشد.
این گروه از اقتصاددانان می گویند دولت در ایران به هر دليل 
در تابستان ۱396 تصميم عجيبی گرفت و آن فرمان دادن به 
بانك ها برای كاهش نرخ بهره بانکی به شکل دستوری بود. بر 
اساس نظرات این گروه از اقتصاددانان، كاهش نرخ بهره بانکی 
به خروج منابع از این مراكز منجر شده و صاحبان پس اندازهای 
كالن را به سوی بازار ارز سوق داد. وقتی بازار ارز باز بود و تقاضا 
برای دالر تا هر ميزان از طریق صرافی ها ممکن بود خریداران 
دالر راه را برای افزایش آن باز كردند. اقتصاددانان طرفدار اقتصاد 
رقابتی باور دارند كه نبود تعادل در عرضه و تقاضا به دليل رشد 
تقاضا راه را برای رشد شتابان ارزهای معتبر هموار كرده است 
و همين مس��اله شرایط را بدتر می كند. یعنی انتظارات تورمی 
برای هر كاالیی در بازار می تواند راه افزایش قيمت را برای آن 
كاال باز كند و همين انتظارات تورمی برای دالر و س��ایر ارزها 
وجود داشت و دارد. پرش بلند نرخ تبديل دالر به ریال را باید در 
این مسائل جستجو كرد و اگر هم دنبال مقصر خارجی هستيم 

باید در همين چارچوب عرضه و تقاضا آن را جستجو كرد.



وقتی سيف می گوید: »نمی توانم بگویم«
ولی اهلل س��يف رئيس كل بانك مرك��زی از همان پایيز ۱396 كه 
نشانه های شورش در بازار ارز ديده می شد، یك مساله را مدام طرح 
می ك��رد: ایران به اندازه كافی دالر ب��رای عرضه دارد و با توجه به 
ميزان تقاضای ارز در سال های گذشته نباید نگران عدم تعادل بود. 
معنای حرف رئيس كل بانك مركزی این بود كه نگرانی برای پرش 
بلند ارز از سوی شهروندان و فعاالن اقتصادی غيرواقعی است. سيف 
اگرچه آموخته بود از ارزان شدن دالر یا هر نرخ ديگری حرف نزند، 
اما شهروندان و كسانی كه موضوع ارز را از نزديك و به طور حرفه ای 
دنبال می كنند می فهميدند كه معنای سخن رئيس كل بانك مركزی 
چيس��ت. آیا گزارش های ارسالی از س��وی كارشناسان برای سيف 
نادرست بود؟ آیا سيف تحليل غلطی از وضعيت تعادلی ارز داشت؟

 غافلگیری
وقت��ی توفان ارزی در پایيز شروع شد، بودند كس��انی كه یادآور 
می شدند ممکن است قيمت هر دالر آمریکا به ۵ هزار تومان برسد 
و به رئيس كل بانك مركزی و دولت هشدار می دادند كه باید مواظب 
بازار باشند. با این همه و در زمستان پارسال نيز هنوز شورش بزرگ 
رخ نداده بود. در زمستان بانك مركزی با تصوری نادرست از سمت 
تقاضای ارز به عرضه دالر با قيمت های ترجيحی كرد و آن را در هر 
دالر 48۰۰ تومان تا اسفندماه ادامه داد. توفان و شورش ارزی اما 
پس از آنکه تعطيالت رسمی تمام شد شروع و در یك چشم بر هم 

زدن تمام بازار را شعله ور كرد.
در ۲۲ فروردين ۱39۷ اما ولی اهلل سيف به تلویزیون آمد و 

گفت فضاس��ازی كرده اند. او گفت: ابالغيه بانك مركزی و 
تصميم كه ب��ه تك نرخی شدن ارز منجر شد بهترین و 
كارآمدترین تصميم در شرایط فعلی بود. بر اساس این 
تصميم اقتصاد ایران در مقابل فضاس��ازی ها و التهابات 
مص��ون و نفوذناپذی��ر خواهد ش��د و بانك مركزی هم 

اشراف كامل بر فضای بازار را به دست خواهد آورد.

 س�رعت رش�د قیمت ه�ا 
غیرقابل باور بود

ای��ن رون��د، تضاد جد��ی با 
منابع و مص��ارف ارزی كشورو 
منابع و حج��م صادرات نفتی 
و غيرنفت��ی ای��ران ند��ارد. با 
وج��ود این مي��زان از درآمد 
و هزین��ه هي��چ  نگرانی برای 
تامين ارز وجود ندارد اما این 
همه ماجرا نيس��ت یعنی در 
كنال عوامل اقتصادی عواملی 
غيراقتصادی هم وجود دارند 
كه از عوام��ل هيجانی ناشی 
می شوند و در جامعه به تقویت 
یا ضعف اعتماد نسبت به آینده 

می انجامد.
در سوی ديگر ماجرا نيمه 
دوم س��ال ۱396 التهابات 

كاذب��ی دام��ن اقتصاد را گرفت و بر انتظ��ارات عمومی و بازار تاثير 
گذاشت. به باور من این موضوع صاحب دو وجه »داخلی و خارجی« 
اس��ت. روشن اس��ت كه دشمنان تالش می كنند با كمترین هزینه 
التهاباتی را در اقتصاد ایجاد كنند، به همين دليل و در همين فضا 
باید از روش هایی برای مقابله اس��تفاده كنيم كه اصوال از پيدایش 
الته��اب جلوگيری به عمل آید. از س��وی ديگ��ر عواملی هم به این 
فضای ملتهب دامن زدند. به عنوان مثال بحث های غيركارشناسی 
بعض��ی از صاحبنظران آن هم بدون اینکه اطالع دقيقی از وضعيت 
واقع��ی منابع و پشتوانه ه��ای ارزی كشور داشته باشند در نوع نگاه 

مردم تزلزل هایی را ایجاد كرده است.
ما باورداریم با مکانيزمی كه در پيش گرفته شده مبنای قيمتی 
كه با اقتصاد كشور سازگاری دارد نرخ 4۲۰۰ تومان اعالمی است، 
درباره چگونگی محاسبه نرخ 4۲۰۰ تومان به عنوان قيمت دالر 
توضيح می دهم كه این رقم با توجه به شرایط موجود محاس��به 
ش��د. پيش از این به جز نرخ مبادل��ه ای نرخ 38۰۰ تومانی هم 
وجود داشت و نياز ارزی كشور با این قيمت برطرف می شد. در 
واقع علی رغ��م آنچه گروهی می گفتند حجم ارز مبادله در كف 
بازار اصوال رقم بس��يار كوچک��ی از كل معامالت ارزی در كشور 
است بنابراین قيمتی كه مبنای محاسبات قرار گرفت رقمی بين 
38۰۰ و 48۵۰ توم��ان بود كه در نهایت با مالحظات خاص در 

قيمت نهایی اعالم شده به جمع بندی رسيديم.

 نمی توانم بگویم
چن��د روز بعد رئيس ك��ل بانك مركزی تاكيد كرد: 
نمی توانم برخی از مسائل را مطرح كنم. اميدوارم در 
آینده فرص��ت توضيحات مشروح داشته باشم. آنچه 
مس��لم اس��ت نباید اجازه دهيم دشمنان از اطالعات 
م��ا س��ود و بهره برند و بهتر اس��ت به ط��ور جامع در 
آیند��ه به آن پرداخت��ه شود. در شرایط��ی كه تعادل 
ميان عرضه و تقاضا بر بازارحاكم اس��ت، فضاسازی و 
التهاب آفرینی می تواند موجب بروز شوک و 
عدم تعاد ل های��ی شود. به بيان بهتر این 
التهابات با اقدامات دشمنان خارجی آغاز 
می شود و سفته بازان با اقدامات خود در 

داخل به آن دامن می زنند.
س��يف با تاكيد بر اینکه در شرایط 
عادی، نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست 
ولی در حال تعاد��ل عرضه وتقاضا 
ممکن اس��ت به دلي��ل هيجانات 
و التهابات��ی ك��ه ب��ر اطمينان و 
انتظ��ارات اث��ر می گ��ذارد شاهد 
نوس��انات در نرخ باشيم، گفت: 
با وجود ثباتی كه طی سال های 
اخير بر بازار ارز حاكم شده بود، 
ای��ن بازار در نيمه دوم س��ال 
96، دچار التهاباتی شد. باید 
به این نکت��ه توجه داشت 
كه نرخ ارز تابعی اس��ت از 
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واقعيت های اقتصادی و تعادل بين عرضه و تقاضا. 
در این بين به مانند ديگر مدل های جهانی، وظيفه 
اصلی بانك مركزی جلوگيری از نوسانات هيجانی 
كوتاه مدت است، چرا كه نوسانات رخ داده در بازار، 
سياست های ارزی را نيز تحت تاثير قرار می دهد.

نظام نرخ ارز ای��ران، نظام شناور مديریت شده 
اس��ت و به طور قطع این نرخ، نرخ ثابت نيست و 
متناسب با روند متغيرهای اقتصادی تغيير خواهد 
كرد. هدایت واردات كاالها و خدمات به كانال های 
رسمی، اطمينان از بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخ��ه اقتصادی كشور، اطمينان از تخصيص 
منابع ارزی كشور متناس��ب ب��ا اولویت نيازهای 
واقع��ی كشور و جلوگيری از خروج منابع ارزی از 
طریق قاچاق و خروج سرمایه، عدم افزایش قيمت 
كاالهای اساسی، دارو و تجهيزات پزشکی از طریق 
تامين تفاوت ریالی نرخ ارز مربوطه توسط دولت، 
حذف و تعديل استثنائات در واردات و صادرات، 
شفافيت كام��ل در عرضه و تقاضای ب��ازار ارز با 
برخورد��اری از داده های به روز و دقيق و نهایتا 
راه اندازی س��امانه نيما از ویژگی های مدل جديد 

نظام ارزی كشور است.

 نیما
سامانه »نيما« یك نظام یکپارچه معامالت ارزی 
با قابليت تنظيم شوندگی و سياست گذاری است. در 
»نيما« تمامی منابع و مصارف ارزی كشور در یك 
محل جمع می شود و بر اساس ترجيحات متقاضی 
و اولویت های سياست گذار، عرضه و تقاضای ارز با 

هم تالقی می كنند.
ساختار »نيما« بر اساس چهار بازیگر عمده شکل 
گرفته است: واردکنندگان كاال و خدمات به عنوان 
متقاضای��ان ارز، صادركنندگان كاال و خدمات به 
عنوان عرضه كننده ارز، واسطه گران شامل بانك ها 
و صرافی ها كه منابع را از سمت عرضه كنندگان به 
متقاضيان هدایت می كنند و نهایتا سياس��ت گذار 
ارزی كه براساس پيش بينی منابع و مصارف، نرخ، 
دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و سقف مصارف را از 
طریق س��امانه تحت كنترل قرار می دهد. »نيما« 
ی��ك ابزار اطالعاتی ب��رای رصد لحظه ای بازار ارز 
است كه امکان سياست گذاری فوری و مداخالت 

موثر را برای حاكميت فراهم می كند.
»نيما« سه ویژگی دارد: داده ها و اطالعات كامل 
و واقع��ی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می كند، 
فرآیند تامي��ن منابع و تخصيص مصارف ارزی را 
در یك ساختار یکپارچه شکل می دهد و عملياتی 
می كند و با فرآیند تجارت خارجی كشور از ثبت 
سفارش تا ترخيص كاال به صورت ارگانيك پيوند 

خورده است.
ب��ه گفت��ه س��يف، »نيما« ع��الوه ب��ر پوشش 
نيازمندی های كالن مرب��وط به نيازهای تجاری، 
قابلي��ت پوشش نيازه��ای خرد مرد��م نظير ارز 

مسافرتی، درمانی و دارویی را هم دارد.

دو فرمانده تقریبا ساکت

مسعود كرباسيان وزیر اقتصاد كه باید در كانون بحث های داغ مرتبط با نوسان های 
ارزی باشد به همراه محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در همه روزهای 
سخت پس از ۵ فروردين ساكت و ساكن بوده اند. این دو نفر كه به همراه رئيس كل 
بانك مركزی باید در قلب ماجرا باشند ترجيح دادند همان حرف های كلی را بر زبان 

آورده و حاضر نشدند درباره ماهيت شورش در حوزه دانش اقتصاد چيزی بگویند.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به افزایش قيمت 
ارز و نوس��انات آن و سياست های دولت در این خصوص عنوان كرد: هر سال نزديك 
ایام عيد، در بهمن ماه، قيمت ارز كمی افزایش پيدا می كند. امسال هم این شرایط به 
وجود آمد اما امسال علت افزایش نرخ ارز سياسی بود. در واقع تالش دشمنان ما نيز 
بر همين مساله بود. برای اینکه اوضاع پرنوسان ارز را كنترل كنيم، باید دانست كه چه 
عواملی باعث این بی ثباتی شد، بر این اساس دولت تصميم بر این گرفت كه بازار ارز را 
متعادل كند. اما باید به این نکته توجه كرد كه بازار ارز همچون سایر بازارها، از دوطرف 
عرضه و تقاضا تشکيل شده است، به این معنا كه عرضه ارز در بازار داخلی از دو محل 
درآمدهای نفتی است كه حدود ۵۰ ميليارد دالر است، و بخش ديگر از منابع صادرات 
غيرنفتی است.بر این اساس در سال گذشته، قرار بر این بود كه 4۷ ميليارد دالر صادرات 
غيرنفتی داشته باشيم، بنابراین مجموعه صادرات نفتی و غيرنفتی 9۰ ميليارد دالر است.

در كشور ما ميزان منابع ارزی بيش از مصارف اس��ت. به عنوان نمونه س��ال گذشته 
۵۰ ميليارد دالر ارز از فروش نفت و ميعانات گازی و همچنين 48 ميليارد دالر ارز از 
محل صادرات غيرنفتی به دست آورديم اما ميزان مصارف ما ۵۲ ميليارد دالر جهت 
واردات كاال و ۲۰ ميليارد دالر برای استفاده مسافران بود. با این حال اگر قرار باشد هر 
كس پول خود را به ارز تبديل كند، بانك مركزی آمریکا هم دالر كم می آورد. منابع ما 
این گونه نمی تواند رشد كند. ما باید ذخایر ارزی خود را قوی می كرديم كه این سياست 
هم منابع و هم مصارف ما را مديریت می كند. درست است كه بازار ارز بازاری بسيار 
مهم است، ولی كل اقتصاد را تحت الشعاع قرار نمی دهد؛ چرا كه به رغم نوسانات اخير، 

شاخص های اقتصادی در وضعيت مناسبی قرار دارد. 
وزیر امور اقتصادی نيز گفته است: سياست جديد ارزی دولت نه تنها نوسان و سفته بازی را 
در بازار از بين برد، بلکه منجر به حذف رانت و نظام دو نرخی ارز در كشور می شود. یکی از 
اصلی ترین دستاوردهای سياست یکسان سازی ارز، جلوگيری از التهاب و بازگردان آرامش به 
جامعه بوده است و ديگر از نوسان های ارزی و سفته بازی در بازار خبری نيست. نرخ 4۲۰۰ 
تومان بابت هر دالر نرخ كارشناسی شده است. ما در سال حمایت از كاالی ایرانی هستيم؛ با 
توجه به اینکه 8۵ درصد از واردات رسمی كشور را كاالهای واسطه ای و سرمایه ای تشکيل 
می دهند، این نرخ و شيوه جديد تامين كمك می كند كه واحدهای توليدی با آرامش خاطر 

بتوانند مواد اوليه مورد نياز خود را واردکنند و نياز جامعه را تامين كنند.
در این سياست تغيير نيافتن قيمت كاالهای اساسی و بهداشتی پيش بينی شده است و 
دولت با پرداخت یارانه مانع از افزایش قيمت آنها می شود. قيمت كاالهایی كه با نرخ آزاد 
وارد می شدند، بایدکاهش یابد زیرا نرخ ارز كاهش یافته است. در روش جديد ارز حاصل از 
صادرات كه در خارج از سيستم كشور گردش داشت، با چهار مکانيسم پيش بينی شده، به 
چرخه اقتصاد كشور بازمی گردد. در این روش یا ارز را می فروشند، یا واردات انجام می دهند، 

یا صرف واردات افراد ديگر می كنند یا آن را سپرده گذاری ارزی انجام می دهند.



تحلیل كارشناس ارشد اقتصادی از تبعات تصمیم های دولت در بازار ارز

سه اشتباه نابخشودنی دولت

 دولت در راستای کنترل جهش قیمتی 
ارز اقدام به ارائه بسته اصالحی کرد که به 
طور کلی بازار متشكله ارز را تعطیل کرد. 
تبع�ات چنی�ن تصمیم هایی در ب�ازار ارز 

چگونه است؟
بسته اصالحی دولت برای تنظيم بازار ارز به 
طور كلی سه اشتباه نابخشودنی را متوجه اقتصاد 
ایران كرد. نخست اینکه در حالی نرخ ارز را به 
ص��ورت تك نرخی اعالم كرديم كه نرخ تعيين 
شده و اساسا نحوه تك نرخی كردن خود تناقضی 
بارزی است. تك نرخی كردن باید بر اساس نرخ 
تعادلی بازار انجام شود نه به صورت دستوری. 
بنابراین اگر ارز تك نرخی اس��ت، بازار باید نرخ 
تعادلی آن را تعيين كند و دولت در تعيين نرخ 
ارز هيچ عامليتی ندارد و از سوی ديگر كشش 
بازار ارز، بيشتر از نرخ 4هزار ۲۰۰ تومانی است. 
به عبارت ديگر زمانی كه ارز را با نرخ 4 هزار و 

۲۰۰ تعيي��ن می كنيم اما كشش بازار حدود 6 
هزار و حتی بيشتر از آن است و بازار غيررسمی 
را ه��م ممنوع می كنيم، عمال این اقدام موجب 
می شود ت��ا ارز قيمت واقعی خ��ود را در بازار 
سياه جس��ت وجو كند وحتی با حباب قيمتی 
هم روبه رو شود. به طور مثال اگر قيمت ارز در 
بازار غيررسمی روی نرخ حدود ۵هزار تومان به 
سکون برسد، در بازار سياه در نرخ های 6 هزار 
تا ۷ هزار تومان به تعادل می رسد كه مجموعه 

این تصميم ها چندان معقول به نظر نمی آید.
از آنجایی كه در اقتصاد كشور ما، ميان ديگر 
بازارهای ارز، آربيت��راژ داریم، تحوالت قيمتی 
دالر به ديگر ارزها نيز سرایت می كند. بر همين 
اساس زمانی كه نرخ دالر را 4هزار و ۲۰۰ تومان 
به صورت ميخکوب تعيين می كنيم این موضوع 
موجب نمی شود ك��ه ديگر ارزها نيز خود را با 
این نرخ متعادل كنند و اتفاقا با همان نسبتی 

كه از بازارهای جهانی با دالر دارند به كار خود 
ادامه می دهند. در این ميان زمانی كه دولت به 
برخی ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی می دهد به مثابه 
این است كه دارد به آنها سوبسيد می دهد و از 
طرف ديگر نياز بخشی از متقاضيان را به دليل 
محدوديت ه��ای ارز ناديده می گيرد و مجموع 
این دو عامل، اس��اس ایجاد تشکيل بازار سياه 
را به وجود می آورد و موجب می شود بخشی از 
تقاضای ارز كه توسط دولت پاسخ داده نمی شود 
به سوی این بازار رهنمود شود كه البته نرخ بازار 

سياه نيز بسيار بيشتر خواهد بود. 
 مبنای محاسبه نرخ 4 هزارو 200 تومانی 
که توس�ط دولت انجام ش�د، تا چه اندازه 

توجیه اقتصادی دارد؟
د��ر همان مقطعی كه دولت نرخ ارز را 4 هزار 
و ۲۰۰ تومان تعيين كرد، بانك مركزی طال نيز 
عرضه می كرد. زمانی كه نسبت طال و سکه عرضه 
شده از بانك مركزی را مطابق با نسبت های جهانی 
به دالر حساب می كرديم، در همان برهه قيمت 
دالر ۵ هزار و ۱۰۰ محاس��به می شد. این اولين 
اشتب��اه دولت بود كه نرخ دالر را 4 هزار و ۲۰۰ 
توم��ان تعيين كرد. اشتباه بعدی نيز این بود كه 
دولت مصوب كرد تنها از كانال بانکی ارز تخصيص 
داد��ه شود چراكه بي��ش از ۷۰ درصد مراودات 
دالری از سيستم صرافی پيگيری می شد. اساسا 
صرافی ها در مدت اخير روش هایی را اتخاذ كرده 
بودند كه بتوانند بخشی از تحریم های دالری را 
دور بزنند اما دولت یکباره كانال آن را هم مسدود 
كرد كه این اقدام آسيب های بسياری را به تجارت 
وارد كرد. اشتباه نابخشودنی سوم دولت كه البته 
دولت اشتباه كم ندارد اما این سه اشتباه پيامدهای 
سنگينی برای اقتصاد كشور داشت، این است كه 
دولت صادركنندگان را موظف كرد ارز حاصل از 
صاد��رات خود را به نرخ 4هزار و ۲۰۰ تومان در 

داخل عرضه كنند.
 چرا؟

نرخ 4هزار و ۲۰۰ تومانی نرخی است كه عمال 
داریم به آن رانت می دهيم یعنی اگر قيمت دالر 

بازار متشكله ارز با اقدام ضربتی دولت، تعطیل شد و مهم تر 
از آن کوتاه کردن دس�ت برخی از بازیگران این بازار بود که 
اتفاقا در س�ال های اخیر نقش اساس�ی را در نقل و انتقاالت 
ارزی بازی می کردند. در غیاب نظام بانكی، صرافی ها بودند 
که توانس�تند بخشی زیادی از مشكالت نظام ارزی را حل و 
فص�ل کنند و با ترفندهایی تحریم ه�ای دالری را دور بزنند. 
هرچند انتقادات زیادی به صرافی ها وارد است و شاید برخی 
از مشكالت بازار پول کشور نشات یافته از آنهاست اما با این 
حال حضور آنها خالی از فایده نبوده است. دكتر علی مروی، 

مدیر کارگروه اقتصاد سیاسی مرکز مطالعات و سیاست گذاری 
دانشگاه شریف و دانش آموخته اقتصاد بین الملل از دانشگاه 
باکنی ایتالیا در گفت وگو با اتاق بازرگانی ایران از تبعات این 
تصمیم س�خن گفت. مروی با اشاره به اینكه تعیین نرخ دالر 
به صورت دستوری و پس از آن اعالم تک نرخی شدن آن، از 
اساس متناقض اس�ت، معتقد است که تصمیم های دولت در 
خصوص بازار ارز سه اشتباه نابخشودنی را رقم زد که بیش از 
پیش بر میزان واردات افزود و انگیزه های صادراتی را کاهش 

داد. در ادامه متن مشروح این گفت و گو را می خوانید: 

یادداشت
انتخاب سردبیر
بدعهدی آمریكا

شورش ارزي
پیش از عهدشكنی
صنعت بزرگ

مطالعات جامع
تحلیل تاریخ

انحراف دستمزد
نرمش عجیب

فروردین و 
اردیبهشت 
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6هزار و ۲۰۰ تومان باشد دولت با تخصيص ارزی كه 
انجام داده عمال ۲ هزار تومان به ازای هر دالر دارد 
یارانه می دهد. حال در پروسه واردات و ثبت سفارش، 
چون تجار می خواهد از محل این رانت برخوردار شوند، 
ب��ه واردات روی می آورند و عمال داریم برای واردات 
خود مشوق تعيين می كنيم و به همين دليل هم هست 
كه ثبت سفارش واردات در همين برهه چند برابر شد 
بنابراین تشکيل بازار س��ياه و چندبرابر شدن واردات 

جزو تبعات ميخکوب كردن نرخ ارز عنوان می شود.
 تاثیر این سیاس�ت در صادرات چیس�ت؟ 
چقد�ر صادرکنندگان تح�ت تاثیر این تصمیم 
قرار می گیرند و چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟ 
زمانی كه صادركنند��ه را موظف می كنيم در بازار 
داخ��ل با نرخ ميخکوب كمت��ر از بازارهای موازی ارز 
خود را عرضه كند و از سوی ديگر ارز بيش از ۱۰هزار 
دالر را به منزله قاچ��اق اعالم می كنيم، صادركننده 
انگيزه ای برای صادرات ندارد چراكه هزینه های توليد 
را افزایش داده ایم. به طور مثال توليدکننده برای ثبت 
سفارش نهاده های وارداتی خود باید در صف دریافت 
ارز قرار بگيرد و از سوی ديگر انگيزه ای ندارد، ارزی كه 
د��ر بازار آزاد 6 تا ۷ هزار تومان خریداری می شود، را 
عرضه كند. این عوامل نوعی حالت بالتکليفی برای آنها 
ایجاد می كند و در فعاليت آنها اخالل ایجاد كرده است 
و با توجه به اشتباه سوم كه خارج كردن صرافی ها از 
كانال نقل و انتقاالت ارزی بود، تاثير این عوامل تشديد 
شده است چراكه جایگزین كردن نظام بانکی به جای 
صرافی ها یك برنامه زمان بر اس��ت و در موقعيتی كه 
حجم باالیی از مراودات ارزی توس��ط صرافی ها انجام 
می شد. تصميم یکباره برای تعطيل كردن آنها، موجب 
شد تا مراودات ارزی قفل شود و به دست خود، واردات 
را افزایش دهيم و انگيزه های صادراتی را كمرنگ كرديم. 
به طور مثال برخی توليدکنندگان دستگاه و نهاده های 
توليدی از خارج خریده بودند و به صورت قسطی هزینه 
آن را پرداخت می كردند و اتفاقا كانال های پرداختی آنها 
توسط صرافی ها انجام می شد، اما اكنون این كانال ها 

عمال بسته شده است.
آیا بازار موازی که هم اکنون تشكیل ش�ده 
می توان�د بخشی از نارس�ایی های نظ�ام ارزی 
موجود را پاس�خ دهد و حتی بخشی از نیازهای 

ارزی موجود را تامین کند؟
ریسك معامله در بازار غيررسمی این است كه اگر 
خرید و فروش ارز فرد توسط دولت كشف شود و چون 
از نظر قانونی قاچاق محس��وب می شود، همه ارز فرد 
مصادره می شود. این ریس��ك، هزینه مبادله در بازار 
رس��می را افزایش می دهد و از همين روست كه نرخ 
در بازار سياه، بيش از ميزان واقعی افزایش یافته است. 
حال اگر اجازه می داديم كه بازار معمولی نيز در كنار 
آن شکل بگيرد، نرخ در كمتر از 6 هزار و ۵۰۰ تومان 
به تعادل می رسيد اما با این رویکرد هزینه مبادله تجار 
افزایش یافته است. جالب آنجاست كه این هزینه مبادله 
افزایش یافته الزاما به نفع عرضه كننده ارز هم نيست 
كه در نرخ های باال می فروشد، چراكه ریس��ك كشف 

نيز خود هزینه ای برای آن محسوب می شود.

مالحظه کاری می کند
محمد شریعتمداری یکی از وزیران باسابقه كابينه دوازدهم به حساب می آید. او كه سابقه 
وزارت بازرگانی در دوره اصالحات را در كارنامه اش دارد و در دولت یازدهم نيز معاون اجرایی 
رئيس دولت بود، اكنون از مهم ترین وزیران كابينه است و مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را دارد. با توجه به گسترگی فعاليت این وزارتخانه كه باید تجارت خارجی را تنظيم كند و با 
سياست ارزی ارتباط تنگاتنگ دارد، انتظار این بود كه محمد شریعتمداری بيشتر از اعضای 
كابينه در وسط ميدان باشد. اما بررسی كارنامه این وزیر از پایيز پارسال تا همين روزها نشان 
می دهد وی تریجح داده است به جای اینکه وقت و انرژی خود را دست كم در ظاهر به مساله 

ارز اختصاص دهد همان فعاليت های خود را دنبال كند. 
محمد شریعتمداری در همه روزهای آشوب و شورش ارزی جز در مواردی كه به طور مستقيم 
از او پرسش شده است، ابتدا به ساكن درباره سياست های ارزی كمتر سخن گفته است. شاید 
او به لحاظ تجربه و سابقه انتظار بيشتری از رئيس جمهور داشته و انتظارش این بوده است كه 
در كانون سياست گذاری ها باشد. شاید شریعتمداری با سياست های ارزی اتخاذ شده از پایيز 
پارسال تا امروز مخالفت داشته و نبودنش در صحنه به طور فعال از این مساله سرچشمه می گيرد. 
به هر حال انتظارات بازرگانان، فعاالن صنعتی و تجار اعم از واردکننده یا صادركننده این بوده 
و هست كه وزیر مرتبط با آنها در كابينه و در تعيين شرایط سياست های ارزی نقش و سهم 
بيشتری داشته باشد. اخباری كه این روزها در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به نقل از 
رفتار و گفتار وزیر و حضورش به مناسبت های گوناگون منتشر می شود. اما این را نشان نمی دهد. 

آیا این وزیر قدرتمند سکوتش را می شکند و درباره سياست های ارزی چيزی خواهد گفت؟

غایب بزرگ
مسعود نيلی حاال در قامت رهبر اقتصاددانان طرفدار اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد در ميان 
عالقمندان به اقتصاد سياسی ایران جایگاه سربلندی دارد. این اقتصاددان 6۲ ساله ایرانی 
كه روزگاری با یك واسطه معاون رئيس دولت اصالحات در سال های ۱3۷6 تا ۱3۷9 بود، 
در ۵ سال اخير مشاور ارشد اقتصادی رئيس جمهور شده است. مسعود نيلی در سال نخست 
فعاليت دولت یازدهم بی محابا در هر جایی كه الزم بود از سياست های دولت در حوزه اقتصاد 
دفاع و حمایت كند حاضر می شد. حضور پررنگ او در صدا و سيما و رسانه های طرفدار 
و منتقد دولت در یك سال نخست دولت یازدهم به اندازه ای بود كه برخی به او توصيه 
كردند ممکن است او از چهره كارشناس دور شده و به یك سياستمدار تبديل شود. در ۵ 
سال اخير به جرات می توان گفت كه عميق ترین بحث های كالن اقتصادی از طرف نيلی و 
موسسه نياوران در بخش اقتصاد كالن به ذهن ها راه یافته است. تصویر او از ابرچالش های 
اقتصادی ایران اكنون در حافظه و یاد اكثریت عالقمندان به اقتصاد ایران نهادينه شده است.
مسعود نيلی اما در همه زمستان پارسال و از روز شورش ارزی در روزهای پس از تعطيالت 
نوروزی سال نو غایب بزرگ بحث های مربوط به سياست های ارزی بوده و هست. برخی از 
رقبای نيلی در حوزه دانش اقتصاد اورا متهم كرده و می كنند كه سياست افزایش نرخ ارز را 
به دولت توصيه كرده است و او بوده و هست كه مغز متفکر سياست های ارزی به حساب 
می آید. واقعيت اما جز این است، آنهایی كه كارنامه و برنامه و سابقه فعاليت های اجرایی و 
پژوهشی نيلی را می شناسند بدون ترديد می دانند كه او با سياست های دولت در ارائه ارز 
48۰۰ تومانی مخالف بوده است و به لحاظ تئوریك سياست سركوب ارزی را نمی پذیرد.

س��ابقه علمی – كارشناسی نيلی نشان می دهد سركوب ارزی كه اكنون در دولت اجرایی 
شده و بانك مركزی آن را دنبال می كند با افکار و عقاید نيلی س��ازگاری ندارد. با این همه، 
سکوت و غيبت این دستيار ارشد اقتصادی رئيس جمهور در همه روزهای گذشته عجيب بوده 
است. برخی اميدوارند او سکوت را شکسته و همانند هميشه كه حرف های كارشناسانه اش به 
بن بست های نظری پایان می دهد و راه اجرایی را باز می كند از پشت پرده بيرون آید. برخی 
اما معتقدند او نيك می داند كه در پشت و پس داستان عدم تعادل در بازار ارز چه می گذرد و 
می داند كه حرف اوديگر در دولت به ویژه در این شرایط حساس راه به جایی نمی برد. وقتی 
كه اسحاق جهانگيری پشتيبان اصلی نيلی در دولت به لحاظ در ميان جمع می گوید »اقتصاد 
آزاد« شکست خورده است، می توان دریافت كه ميان او و دستيار ارشد رئيس جمهور سازگاری 
قبلی وجود ندارد. نيلی باید بداند كه سکوت او در این وضعيت به معنای تایيد سياست ارزی 
دولت است و كسی باور نمی كند كه او این سياست را قبول ندارد اما در دولت باقی مانده است.



خروج ارز: یک متهم دیگر
موض��وع تفاوت ب��رآورد آماره��ای كليدی 
اقتصادی نظير توليد حساب های ملی و تورم 
برآوردی د��و نهاد مركز آمار ای��ران و بانك 
مرك��زی، همواره یک��ی از چالش های اصلی 

نظام برنامه ریزی در ایران بوده است.
با وجود تالش ه��ا و به خصوص بحث های 
متعدد و طوالنی صورت گرفته، این اختالف ها 
ن��ه تنها برطرف نشده بلکه بعضاً تشديد هم 
شده اس��ت. یکی از این اختالف ها مربوط به 
آمارهای بسيار كليدی حساب های ملی است 
كه عملکرد رشد اقتصادی و اجزای آن را در 
سطح بخش ها نشان می دهد. این آمار تصویر 
وضعيت موجود بخش های عرضه یا تقاضای 
كش��ور را نشان می ده��د و پایه ای ترین ابزار 
ب��رای برنامه ریزی در حوزه توليد محس��وب 
می شود. هرگونه خطا در برآورد این آمارها به 
طور بالقوه می تواند سياستگذار و حتی فعال 
اقتصاد��ی را به كلی منح��رف كند. اختالف 
ب��رآورد د��و نهاد مرك��ز آمار ای��ران و بانك 
مركزی جمهوری اس��المی ایران از وضعيت 
رشد بخش های اقتصاد ایران در 9 ماهه اول 
س��ال ۱396كه آخرین آم��ار منتشر شده را 
نشان می دهد. با دقت در برآوردهای این دو 
نهاد مشخص می ش��ود در عمده بخش های 
اقتصاد ایران تصویر روشنی از رشد اقتصادی 
ارائه نشده و تف��اوت در ارقام رشد برآوردی 
دو نهاد نسبتاً اساسی است. درواقع برای یك 
كارشناس اقتصاد��ی یا آماری، توجيه اینکه 
این دو آمار مربوط به یك كشور و یك دوره 
زمانی است بسيار دشوار و حتی گيج كننده 
اس��ت. در آمارهای بانك مركزی بخش های 
صنعت، كش��اورزی، آب، برق و گاز وضعيت 
بهتری را نشان می دهند به طوری كه اختالف 
آمار آب، برق و گاز این نهاد با مركز آمار ایران 
نزديك ۷ درصد است. در آمارهای مركز آمار 
بخش های س��اختمان، خدمات و نفت رشد 
باالت��ری را نشان می دهند به طوری كه آمار 
بانك مركزی رشد بخش ساختمان را زیر یك 
درصد و مركز آمار 4.۵ درصد نشان می دهد. با 
توجه به اهميت راهبردی وضعيت رشد بخش 
ساختمان درواقع سرمایه گذاری در سال های 
اخي��ر می توان به اهميت این اختالف حدود 

3.۷ درصد در این بخش پی برد.

 آشوب آماری در خروج ارز
د��ر شرایطی كه تف��اوت ديدگاه ه��ا درباره 
دالیل پرش بلند ارزدر نيمه دوم فروردين نزد 
مقام های دولتی و ميان مقام های دولتی و بيرون 
از دول��ت وجود دارد اما در این باره كه خروج 

ارز یکی از دالیل رشد شديد نرخ تبديل دالر 
به پول ایران بوده است اتفاق نظر وجود دارد. 
اما درای��ن باره كه این ميزان خروج ارز چقدر 
است اختالف نظر وجود دارد. مسعود خوانساری 
رئيس اتاق بازرگانی ایران برای نخستين بار در 
باره خروج سخن گفت اما عددی را بيان نکرد. 
پس از او محسن جالل پور از خروج ۱۰ميليارد 
دالری ارز خبر داد و رئيس كميسيون اقتصادی 
آن را سه برابر كرده و با قاطعيت خبر داد در 
س��ال ۱396 رقمی بالغ بر 3۰ ميليارددالر از 
ایران خارج شده است. چند روز بعد اما محمد 
قاس��می معاون پژوهش ه��ای اقتصادی مركز 
پژوهش مجلس از ۱9 ميليارد دالر خروج ارز 
گفت. با این همه محمدحس��ين عبده تبریزی 
تحليلگ��ر ارش��د اقتص��اد ای��ران از خروج 4۱ 
ميلياردی ارز از ایران در سال ۱396 خبر داده 
است. وی با اشاره به كاهش ۱9 ميليارد دالری 
خالص حساب سرمایه در سال 96، گفت: تراز 
خالص حس��اب سرمایه در سال 96 منفی ۱9 
ميليارد دالر بوده است؛ بنابراین اگر رشد ۲۲ 
ميلي��ارد دالری ذخایر ارزی بانك ها را در نظر 
بگيری��م، می بينيم كه د��ر مجموع حدود 4۱ 
ميلي��ارد دالر ارز در س��ال 96 از كشور خارج 
شده اس��ت. دولت نگران این وضعيت است و 
یکی از دالیل اعمال سياس��ت های فعلی ارزی 

جلوگيری از خروج سرمایه است.

 خارج کنندگان مفقودند
دراین آشوب آماری درباره ميزان ارزی 
كه در س��ال ۱396 از ای��ران خارج شده 
اس��ت، اما ی��ك نقطه وجود د��ارد كه از 
س��ر عمد یا از سر س��هو تاریك شده و از 
برابر ديدگان شهروندان و نخبگان جامعه 
ایرانی دورمانده است و آن خارج كنندگان 
ارز است. برخی آدرس هایی هم كه داده 
شده فاقد مستندات است و به نظر می رسد 
باید درباره خارج كنندگان اصلی ارز بيشتر 
از ه��ر وقت ديگر كاوش ك��رد. برخی از 
مدي��ران یادآورشده اند كه شهروندانی ارز 
را برای خرید ویال یا مس��کن به خارج از 
ایران برده اند كه به نظر می رسد حتی در 
صورت تایيد این فعاليت اما بزرگی آن به 
اندازه ای نيست كه نمی تواند ميزان خروج 
ارز را پوشش دهد. برخی باور دارند قاچاق 
كاال بيشترین سهم در خروج ارز را به خود 
اختصاص می دهد كه دراین باره نيز عدد 
دقيق��ی بيان نمی شود. اگ��ر نظام آماری 
در ایران س��امان داشت و اگر شفافيت بر 
فعاليت ه��ا حاكم ب��ود می شد عدد دقيق 
خ��روج ارز برای كارهای گوناگون و البته 
خارج كنندگان ارز شناسایی و به شهروندان 
معرف��ی می شدند تا شای��د راه خروج ارز 

مسدود شود.
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سرنوشت برجام و تصميم ترامپ

توافق هس��ته ای مي��ان ایران و گروه 
۱+۵ پ��س از روی ك��ار آمد��ن دولت 
پس��ت نومحافظه ك��ار ترامپ در كاخ 
سفيد دچار مخاطراتی جدی شده است. 
ترامپ قبل از استقرار در كاخ سفيد و از 
همان زمان مبارزات انتخاباتی برجام را 
توافقی فاجعه بار برای آمریکا دانسته و 
بر لزوم خروج آمریکا از آن تاكيد كرده 
بود. او در آخری��ن كارشکنی خود در 

قبال این توافق بين المللی با گذاشتن 
شروطی چهارگانه تهديد كرده اس��ت 
كه در صورت عدم تحقق آنها آمریکا از 

توافق هسته ای خارج خواهد شد. 
ح��ال با توج��ه به تحوالت��ی كه در 
طول یك سال گذشته در مورد برجام 
در س��طح بين المللی ص��ورت گرفته 
است، این سوال در مطرح می شود كه 
اصوالً ماهيت توافق هس��ته ای چيست 
كه در داخ��ل و خارج از كشور برخی 
از ب��ام ت��ا شام ب��ر روی نق��اط مثبت 
ی��ا منف��ی آن تکيه كرد��ه و هر یك 
تحليل ه��ای متفاوت��ی را در خصوص 
آن ارائه می كنند؟ اگر این توافق برای 

ایران بد بوده و هيچ دستاوردی در بر 
نداشته اس��ت، چ��را آمریکا و متحدان 
منطق��ه ای این كشور با متحمل شدن 
هزینه های��ی تمام ت��الش خود را برای 
از ميان برداشتن آن به كار بس��ته اند؟ 
یا از سوی ديگر اگر برجام فتح الفتوح 
است، چرا تاكنون آنچنان كه باید ایران 
از ثمرات آن بهره ای كافی نبرده است؟ 
برای بررس��ی این امر   در حاليکه ۲۲ 
ارديبهشت ماه ضرب االجل آمریکا در 
خصوص ماندن یا خ��روج احتمالی از 
توافق هس��ته ای به پایان می رسد، در 
گفت و گو با كارشناسان این سواالت را 

بررسی خواهيم كرد.

محمدرضا ستاری
 روزنامه نگار و پژوهشگر

علوم سياسی
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در گفت وگو با دكتر سیدجواد صالحي بررسي شد

ایماژهاي برجامي ایران، آمریکا و اروپا

 پ�س از ماه ه�ا مذاک�رات فشرد�ه 
میان ایران و گروه1+5 س�رانجام توافق 
هس�ته اي در قالب برنام�ه جامع اقدام 
مشت�رك )برجام( به نتیجه رس�ید. در 
ابتداي کار همه چیز در ظاهر به ش�كل 
مطلوبي پیش مي رفت تا اینكه با حضور 
ترام�پ در کاخ س�فید ش�رایط به طرز 
غیر قابل پیش بین�ي تغییر کرد. اکنون 
وضعیت این توافق بین المللي به گونه اي 
اس�ت که همگان در داخل کشور از آن 
مطلع هستند. به نظر شما چرا شرایط به 
این صورت دگرگون شد و آمریكا اکنون 
در قبال برجام ب�ه دنبال چه راهبردي 

است؟
برجام یك موضوِع پيچيده حقوقي، سياسي 
و بين المللي اس��ت ك��ه از زمان عقد تا حال 
حاض��ر از الیه هاي و وج��وِه مختلفي به آن 
نگریسته شده است. در این ميان هر كس هم 

از ظن خود به آن نگریسته است. عده اي سعي 
داشتند نگاه اقتصادي نسبت به آن داشته و 
فکر مي كردند عقدبرجام به معناي حِل تمام 
مشکالِت اقتصادي كشور اس��ت. عده اي فکر 
مي كردندبرجام به منزله خلع سالِح منطقه اي 
و بين المللي ایران اس��ت و عده اي هم آن را 
نوع��ي اجماِع جهاني د��ر مقابل تهديدات یا 
تصوِر تهديدات از ای��ران در نظام منطقه اي 
و جهاني تلقي مي كردند. با تمام این تفاسير 
به هر حال ۲۲ ماه مذاكراِت فشرده كار را به 
امضاي برنامه جامع اقدام مشترک رساند كه 
در ابتدا نوعي فض��اي خوش بيني نيز بر آن 

حاكم بود. 
ایماژها ی��ا تصاویري كه از برجام در ایران 
ارائه مي ش��د طبيعتا تصاوی��ري مثبت بود. 
حتي آقاي ظریف به منزله نماِد تکنوكراسي 
و ديپلماس��ي، نماِد ایس��تادگي و قهرماني، 
نماِدمنجي گرای��ي، نم��اِد قهرم��ان مل��ي و 

اميركبيري در جامعه ما مطرح شد؛ اما هيچ 
كس از واقعيت ه��اي برجام در انظار و افکار 
عمومي و حتي در رسانه هاي ما صحبتي به 
ميان نياورد. اینکه برجام نقطه اي از مشکالت 
م��ا و غرب و همچنين ایاالت متحده آمریکا 
است. باید تاكيد كنم كه مشکالت ما در یك 
كانتکِس تاریخي، عميق و گسترده اي بود كه 
برج��ام به تنهایي توانایي حل آن را نداشت، 
بلکه مي توانس��ت پایه اي یا پله اي باشد براي 

حِل سایر مشکالت. 
طبيعت��ا د��ر آن مقط��ع زماني ك��ه ما به 
برجام تن داديم، عوامل و مولفه هاي داخلي، 
بين المللي و منطقه اي ما را به اینجا رس��اند. 
تورم لجام گسيخته، بحث فشارهاي منطقه اي، 
احساس خطرات ناشي از جنگ، انزوا، بلوكه 
شد��ن دارایي ها، قطع واردات انرژي از ایران 
همگ��ي از عواملي بودند ك��ه در آن شرایط 
برج��ام مي توانس��ت به عنوان یك س��وپاِپ 
اطميناني براي نظام سياسي ما تلقي شود. 

ام��ا در هم��ان زمان طبيعتا د��ر الیه هاي 
اجتماعي جهان عرب همانطور كه در فضاي 
جامع��ه ما هم انتقاد��ات به چشم مي خورد، 
انتقادات و نقدهایي وجود داشت. طبعتا فقط 
الیه اصولگرایي ما در جامعه نبود كه برجام را 
به منزله نوعي وادادگي، غفلت، غرب گرایي 
و تسليم تلقي مي كرد، بلکه كساني بودند در 
جامعه ای��االت متحده آمریکا كه درحقيقت 
از آن ب��ه عنوان قراردادي منفي یاد كرده و 
احس��اس مي كردند كه جمهوري اسالمي از 
آن براي بقا و تقویِت خودش استفاده مي كند. 
در رسانه هاي غربي اتفاقاً یکي از تحليل هایي 
كه من مي ديدم این بود كه موضعي كه امروز 
ترامپ دارد مطرح مي كند یك موضع شخصي 
و فردي نيس��ت بلکه یك بازتاِب س��اختاري 
و نهادينه در پشِت س��ر خودش در جامعه 
آمریک��ا را نمایندگي مي كند. این س��اختار 
ِنهادمن��د در همه وجوه رس��انه اي، تبليغي، 
تصميم گيري، از وزارت دفاع گرفته تا وزارت 
خارجه، بافت اجتماعي و روشنفکري آمریکا 

دكتر سیدجواد صالحي استاد روابط بین الملل دانشگاه 
است. او از جمله تحلیلگراني است که در شرایط کرخت 
کنون�ي بحث و نظ�ر همواره صحبت و نظ�ري متفاوت و 
جدید دارد. صالحي در گفت وگوي پیش رو برجام را از 5 
زاویه و نگاه مورد بررسي قرار مي دهد و معتقد است که 
رفت�ار امروز ترامپ با برجام در جامعه و نهادهاي قدرت 
آمریكا داراي پشتوانه اي قوي است. این استاد دانشگاه 
همچنین با تشریح روابط میان اروپا و آمریكا معتقد است 

که باید نسبت به این موضوع واقع بین بود و دانست که 
اروپایي ها اگر مجبور به انتخاب باش�ند، قطعا به س�وي 

واشنگتن خواهند رفت. 
وي همچنین بحثي هایي از قبیل اقدام متقابل ایران براي 
خروج از برجام یا NPT را س�بب تضعیف موضع کشور 
مي داند و معتقد است در شرایط کنوني باید حفظ وحدت 
ملي به همراه آسیب شنایي از وضعیت فعلي مورد توجه 

جدي قرار بگیرد. 
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را با خود هماهنگ مي كند. طبيعتا اگر وجوِه 
دوگانه بدبيني از این و آن س��و را هم اضافه 
كنيم بحث برجام را باید از الیه هاي مختلف 
مورد كنکاش قرار داد. یعني تقليل برجام به 
سطح روابط دو قدرت ایران و ایاالت متحده 
آمریکا شاید ساده لوحانه باشد. طبيعتا بخشي 
از منازع��اِت امروز در حوزه برجام بين ایران 
و آمریکا بازتاِب جدال قدرت یا س��اخت یابي 
جدي��د قدرت در عرص��ه بين المللي و منافع 
بازیگ��راِن فراملي از روس��يه، چين و ایاالت 
متحده آمریکا اس��ت كه بعضي ها از احساس 
ِبازندگي تا احس��اس برندگي مطلق راجع به 

آن صحبت مي كنند. 
ترام��پ به عنوان ی��ك شخصيت عملگرا و 
منفعت طلب تر امروز از منظر اقتصادي صرِف 
دو دوتایي این معادله را درنظر مي گيرد كه 
این برجام چه منافع��ي براي ایاالت متحده 
آمریکا داشته اس��ت؟ طبيعت��ا از این منظر 
تحت فشار قرار دادن سایر بازیگران به معناي 
افزایش منافع ایاالت متحده آمریکاست كه در 

برجام ناديده گرفته شده است. 
اما در سایر سطوح اگر بخواهيم به موضوع 
برجام نگاه كنيم باید به چند موضوع یا چند 
عام��ل اشاره كنيم؛ من براس��اس تحليل ها، 
صحبت ها، موضع گيري ه��ا یا مقاله هایي كه 
مالحظه كردم به چند فاكتور اشاره مي كنم: 
ی��ك اعتق��اد بر این اس��ت ك��ه رفتاِرترامپ 
درحقيقت در شرایط فعلي تحت تاثير بدنه 
اجتماعي ایاالت متحده آمریکا اس��ت و این 
نش��ان مي دهد كه فض��اي اجتماعي ایاالت 
متحده آمریکا شديداً ضدایراني و تحت تاثير 
فاكتورهایي همچون تسخير النه جاسوسي، 
بح��ث لبنان و تنگناها و مضایقي اس��ت كه 
ایران د��ر منطقه عليه مناف��ع آمریکا ایجاد 
كرده و اثِر خود را در ایاالت متحده آمریکا به 
جاي گذاشته است. به همين خاطر برجام را 
نمي توانيد با این بدبيني ساختاري كه در هر 
دو كشور اعم از ایاالت متحده آمریکا و ایران 
شکل گرفته است تحليل كنيد؛ پس صداي 
ترامپ از این منظر بازتاِب تحوالِت ساختاري 
و اجتماعي است كه در آمریکا وجود دارد. 

دومين تحليل بر این باور اس��ت كه برجام 
یك اقدام برنامه ریزي شده براس��اس خيانت، 
فریب و دغل كاري بود كه غربي ها و در راس 
آنه��ا آمریکا و اس��رائيل وارد شدند و بعد به 
تبع آن اروپایي ه��ا را هم متقاعد كردند كه 
ظرفيت های��ي كه ایران در قالب فناوري هاي 
نوین و هس��ته اي كسب كرده است را از بين 
ببرند. چون تحقق قراردادهاي بين المللي در 
دنياي نوین و در فض��اي آنارشيك و هابزي 
عماًل بر پایه قدرت اس��ت، در نتيجه ديدگاه 
بر این مبنا خواهد بود كه وقتي این ظرفيت ها 
و پتانس��يل ها از ایران سلب شد، نهایتا ایران 

در این شرایط عماًل كاري را نمي تواند صورت 
داد��ه و حداكثر مي تواند تهديداتي مبني بر 
خروج از برجام یا بازگشت به شرایط گذشته 

را مطرح كند. 
این ديدگاه معتقد است كه درحقيقت این 
برنامه ریزي خدعه آميز راهکاري بوده براي به 
تاخير انداختن ظرفيت هاي ایران در دستيابي 

به خواست هاي خود.
س��ومين تحليل بر این باور است كه برجام 
قراردادي مفيد و س��ازنده براي حل و فصل 
مشکالت ایران، غرب و ایاالت متحده آمریکا 
بوده، اما وجوِد عوامل بديل یا خنثي س��از یا 
دولت ه��اي پنهان باعث ش��د خوش بيني ها 
جاي خود را به بدبيني داده و عماًل برجام را 
ناكارآمد سازد. اینها بر این باورند كه ظرفيِت 
نوشت��اري و متن��ي برجام از لح��اظ تحليل 
محتوا شاید ایراِد اساس��ي نداشته باشد. چرا 
كه مکانيزم ِح��ِل منازعه، توافق ها، امتيازات 
براساس بازي بُرد � بُرد را در خود نهفته دارد 
اما حوادث و وقایع محيطي كه عمدتا در یمن 
و س��وریه اتفاق افتاد��ه و بحث آزمایش هاي 
موشک��ي، تشديدکنند��ه ناكارآمدي برجام و 
عاملي براي بهانه دادن به دست دولت هاي 
غربي شده است. براي همين است كه اكنون 
شاهدي��م اروپایي ه��ا عالوه بر ت��الش براي 
حفظ برجام، نوعي راهبرد در خصوص دادن 
تضمين هاي امنيتي به آمریکا براي بحث هاي 
منطقه اي و برنامه  موشکي ایران هستند و به 

صراحت نيز موضع خود را بيان مي كنند. 
چهارمي��ن ديدگ��اه بر این باور اس��ت كه 
برج��ام به عنوان یك تواف��ِق حقوقي قرباني 
موازن��ات، بازي ه��ا یا جدال ه��اي منطقه اي 
اس��ت و در این ميان نقش اسرائيل به عنوان 
عامِل تسریع بخش یا شتاب دهنده و در كنار 
آن كشورهاي عربي مانند عربستان و امارات 
را باید به آن افزود. سطح برداشت كشورهاي 
منطق��ه اي از تهديد ایران چه در قالب بحث 
ه��الل شيعي، چه در قالب بحث دس��تيابي 
ای��ران به آب هاي دری��اي مديترانه و چه در 

بحث شکل گيري مثلث شيعه لبنان، سوریه 
و ای��ران و عراق، آنها را بر این باور رس��انده 
كه با وجود چنين سطحي از تهديدات براي 

ناكارآمدسازي برجام اقدام كنند. 
د��ر ای��ن مي��ان برخ��الف رویکرده��اي 
مس��المت جویانه اوبام��ا كه د��ر مقطعي به 
دنب��ال كاس��تن از تنش ها د��ر منطقه بود، 
شخصيِت مجادله گر و جنجالي ترامپ تحت 
تاثير البي هاي منطقه اي قرار گرفته و امتيازات 
و پيشنهادهاي كالن به همراه دورنماي كسب 
بازارهاي گسترده خود به خود این تنگناها را 

به وجود آورده است. 
پنجمي��ن تحليلي كه وجود د��ارد بر این 
باور اس��ت كه برجام یك سنِد حقوقي است 
ك��ه طبيعتا تحت تفس��يرهاي مختلفي قرار 
مي گيرد، ام��ا آن چيزي كه باعث شد امروز 
ترام��پ بخواه��د از آن بهره برد��اري بکند، 
درحقيق��ت تامين منافع آمریکا و حمایت از 
متحديِن منطقه اي این كشور اس��ت. ترامپ 
در كليت ماجرا برخالف آن بلندپروازي هایي 
ك��ه در مواض��ع اش به چشم مي خ��ورد، به 
دنبال پروپاگاندایي اس��ت براي رس��يدن به 
اهداف ديگر. ب��ه عبارتي ديگر پروپاگاندایي 
ب��ر پایه ی��ك رفت��ار تاكتيکي ب��راي انجام 
مذاك��رات متوال��ي بعدي، ب��راي اخذ منافع 
بيشتر. به زعم این گروه، جمهوري اس��المي 
ایران در شرایط اقتصادي، منطقه اي و پایگاه 
اجتماعي مناس��بي ق��رار ند��ارد و غربي ها 
هم دارن��د از این فضا اس��تفاده مي كنند و 
مي خواهند به خواس��ته هایي كه در شرایط 
اول نتوانس��تند یا امکان تحقق آن نبود، در 
مراحل بعدي به آن دس��ت پيدا كنند. با این 
توضيحات باید خاطرنشان كنم كه طبيعتا در 
سطوح تحليلي داخل و خارج هر ۵ بُعد این 
تحليل ها را مي توان مشاهده كرد كه بنا به نوع 
جهت گيري رسانه، نویسنده یا پایگاهِ تحليلي و 
افکار و انديشه هاي هستي شناسانه اش ممکن 
است یکي از اینها كمرنگ یا برجسته تر باشد. 
آقاي دكت�ر صالحي ب�ا توضیحاتي 
که ش�ما ارائ�ه دادید، یک س�وال مهم 
مطرح مي ش�ود. اینكه در مواجهه میان 
ایران و آمریكا بر س�ر برجام، اروپا نقش 
فعالي بر عهده دارد و به ظاهر هم تالش 
زیاد�ي براي حف�ظ تواف�ق مي کند. اما 
س�وال اصلي این اس�ت که اروپا تا کجا 
با ماس�ت؟ هر چند می�ان دنیاي کانتي 
اروپا با دنیاي هابزي آمریكا در سطوحي 
از سیاس�ت ها تفاوت هایي وجود دارد، 
اما به واس�طه روابط گسترده سیاسي و 
اقتصادي در نهایت این دو چس�بندگي 
خاصي به یكدیگر دارند. ارزیابي شما از 

این مساله چیست؟
به این سوال از چند بُعد مي شود پاسخ داد. 

طبیعتا در آن مقطع زماني كه 
ما به برجام تن دادیم، عوامل و 
مولفه هاي داخلي، بین المللي و 
منطقه اي ما را به اینجا رساند

مطمئناً همانطور كه امروز اقتصاد 
ایران در معادالت كالن اقتصادي 

آمریکا جایگاهي ندارد، اگر 
اروپایي ها هم مجبور به انتخاب 
شوند ایاالت متحده آمریکا را 

انتخاب خواهند كرد



یکي از منظر نگاِه یا رهيافت تاریخي اس��ت. 
از ای��ن منظر طبيعتا امکاِن تمایزگذاري بين 
آمریکا و اروپا در شرایط فعلي س��خت است. 
درس��ت اس��ت كه د��ر كالن فلس��في اروپا 
ممکن اس��ت كه یك نگاِه كانت��ي و آمریکا 
ديدگاه هابزي داشته باشد، اما در سياس��ت 
خارجي طبيعتا این منافع است كه حرِف اول 
را مي زند. همبراي اروپا و هم براي آمریکا در 
همه مواقع یك اصل قطعي وجود دارد و آن 

ممافع دایمي موجود ميان آنهاست. 
در این منافع طبيعتا اروپا از لحاظ پيوستار 
و چس��بندگي خودش را با اقتص��اد آمریکا 
تعریف كرده و مي كند. مطمئناً همانطور كه 
امروز اقتصاد ایران در معادالت كالن اقتصادي 
آمریک��ا جایگاهي ندارد، اگ��ر اروپایي ها هم 
مجبور به انتخاب شوند ایاالت متحده آمریکا 
را انتخ��اب خواهند كرد. تجربه حداقل چند 
دهه اي ما در نگاه به اروپا به عنوان كانون حل 
و فص��ل منازعات، تجربه چندان خوشایند و 
مطلوبي نيست. اروپایي ها نشان دادند كه در 
بحث حل و فصل مشکالت ایران در بحث هاي 
هسته اي، تا زماني كه آمریکا اراده اي نکرد به 
جایي نرس��يدند و در بسياري از مقاطع كه 
مذاك��رات بين ای��ران و اروپا نهایي شده بود 

ایاالت متحده آمریکا به زیر ميز زد. 
م��ن تفکيکي بي��ن اینها قائل نيس��تم، به 
همين خاطر شاید در مقطعي ایران بتواند از 
اه��رم چانه زني اروپا بهره بگيرد اما این اهرم 
نه اهرمي مطمئن اس��ت، نه شفابخش است 
و ن��ه تد��اوم خواهد داشت. م��ا اگر از لحاظ 
فلسفي نگاه كنيم، در كنار ديدگاه تاریخي، 
امروزه در حوزه دغدغه ها مطمئناً نزديکي بين 
آمریک��ا و اروپا بيشتر اس��ت. به عنوان نمونه 
در بحث هاي امنيت��ي یا دغدغه هاي امنيتي 
یا بحث تهديدات امنيتي امروز نزديکي بين 

آمریکا و اروپا بيشتر است تا اروپا و ایران. 
د��وم از منظ��ر تح��ت تاثير ق��رار گرفتن 
فشارهاي منطقه اي و ظرفيت هاي منطقه اي، 
كشورهاي اروپایي با اكثر كشورهاي منطقه اي 
كه ك��ار مي كنند كشورهایي هس��تند كه با 
جمهوري اس��المي ایران زاوی��ه دارند. شاید 
در بعض��ي از موارد براي متعادل كردن این 
فضاها گامي برداشته و در بعضي از بخش هاي 
سعي كردند با اطمينان بخشي به آنها حركت 
كنند، اما وقتي كه این فضاي بدبيني و زاویه 
داشتن با ای��ران، پيوندش با آمریکا در حال 
افزایش باشد و ضریب مداخله گري اسرائيل 
كه اثر گسترده اي در رفتار تصميم گيرندگان 
و تصميم سازان آمریکایي و اروپایي دارد باال 
بگيرد، در آن زمان است كه باز مجدداً آمریکا 
و اروپا با یکديگر پيوند مشترک خواهند خورد. 
بحث س��وم مربوط به تراز تجاري و منافع 
اقتصاد��ي مي��ان آمریکا و اروپاس��ت. از این 

منظر باز ظرفيت هاي همکاري هاي ایران در 
سطحي نيس��ت كه اروپایي ها بخواهند ایثار 
كرده یا حداقل با ترامپ بر سِر موضوع ایران 
وارد جدال شوند. در بحث هاي حقوق بشري 
و مسائل ديگري هم كه اگر بخواهيم ضميمه 
بکنيم الیحه هاي این بدبيني و عمق اختالفات 

مطمئناً عميق تر مي شود. 
 با توجه به نكاتي که توضیح دادید، خب 
اکنون ما با یک توافقي مواجه هس�تیم که 
نه به قول بعضي ها فتح الفتوح اس�ت و نه 
سند خیانت، بلكه توافقي است که در یک 
قالب برد- برد منجر به کسب دستاوردهاي 
مهمي همچون خروج از فصل هفتم منشور، 
بسته ش�دن پرونده PMD و ملغي شدن 
قطعنامه 1929 شد. مطمئنًا در ابتداي امر 
فضایي ایجاد شده بود که ما مي توانستیم با 
تعمیم دادن آن به برخي مسائل از این فضا 
بهره برداري کنیم. به عنوان مثال برجام در 
فضاي مطلوب سال 1394 مي توانست در 
منطقه و تنش زدایي ما با همسایگان اهرم 
مناسبي باشد که متاسفانه از آن استفاده 
بهینه نشد. حال اکنون نیز در فضایي ایجاد 
ش�ده و قوت گرفتن بحث خروج احتمالي 
آمریكا، مس�ئوالن راهكاره�اي مختلفي 
همچون بازگشت به غني سازي 20 درصد 
یا حتي خروج از NPT را مطرح مي کنند. 
به نظر شما در شرایط فعلي بهترین راهكار 

براي ما چیست؟

از منظر ساختاري امروز كشورها نمي توانند به 
تنهایي تصميماتشان را نقص كنند. امروزه در 
دنيایي به س��ر مي بریم كه چه از لحاظ محيط 
ب��ازي و چه از لحاظ فضاي این بازي، كشورها 
تح��ت تاثير فضاي فرامل��ي بوده و هر كس بر 
اساس قدرت خود سعي مي كند كه اهدافش را 
پيش ببرد. به همين خاطر محذورات و مقدورات 
براساس تواِن ملي اتخاذ مي شود؛ همان طوري 
كه ما در زمان اخذ برجام براس��اس یکسري از 
محذورات سند را امضا كرديم، طبيعي است كه 
منافعي و مضراتي براي ما داشته همانطور كه 

براي ديگران نيزداشته است. 
اما در این مقطع شخصاً اعتقاد دارم برخورِد 
صف��ر و یکي در اعالم مواضع به هيچ وجه نه 
منطقي اس��ت و نه متناس��ب ب��ا منافع ملي 
ماس��ت. ما باید یك تبيي��ن واقعي از برجام 
داشته باشيم، نه براساس آن خوش بيني هاي 
ك��اذب و منجي گرایان��ه و ن��ه براس��اس آن 
بدبيني هاي توهم گونه. باید با نظام بين الملل 
و نظ��ام منطق��ه اي همک��اري كني��م. باید 
آسيب شناسي كنيم كه چرا برجام به عنوان 
ی��ك نوع اهرِم تعادل بخش و توازن بخش در 
نظام جهاني و منطقه اي كه یك روزي مورد 
اس��تقبال همه قرار مي گي��رد، امروز در یك 

فضاي بدبيني و منفي به آن نگاه مي شود. 
ای��ن آسيب شناس��ي مي توان��د  طبيعت��ا 
ب��ه ما كم��ك كن��د. اقدامات حساس��يت زا 
اع��م از رفتاره��اي منطق��ه اي تهديدبخش، 
فضاس��ازي هایي ك��ه به دس��ت خودمان و 
ب��ا خباثت ديگ��ران ایجاد شده اس��ت باید 
آسيب شناس��ي شود. من شخصاً اعتقاد دارم 
فضای��ي كه امروز د��ر آن واقع شديم فضاي 
مناسبي نيست اما باید از ظرفيت هاي برجام 
و مکانيزم ه��اي حل و فصل اختالفات كه در 
آن پيش بين��ي شده اس��ت، بهره بگيریم. در 
اینجا خ��روج ما از NPT و از برجام نه تنها 
موضع م��ا را تقویت نخواهد كرد بلکه ما در 
یك موقعيتي به مراتب ضعيف تر قرار خواهد 
د��اد و اجماع جهاني و بين المللي را عليه ما 
برخواهد انگيخت. طبيعتا در بحث برجام ما 
باید با اروپا، با روسيه، با چين مذاكره كنيم. 
در این ميان رفتارهاي منطقه اي و سياس��ت 
خارجي باید در حوزه هاي تنش زدایي حركت 
كند. هر چند د��ر شرایط فعلي منطقه اي و 
جهاني پيش برد��ن این الگو براي ما دشوار 
است، اما راه ديگري غير از آن وجود ندارد. 
حفظ وحدت ملي د��ر شرایط فعلي نقطه 
اتک��اي چانه زني ه��اي ملي باید ق��رار بگيرد 
و در كن��ار این حفظ وحد��ت ملي مطمئناً 
آسيب شناس��ي وضعيتي كه م��ا را به اینجا 
رس��انده است و بحث كاس��تن از حوزه هاي 
منازعه و چالش از مهم ترین عواملي است كه 

باید به آن توجه كرد. 

در این مقطع شخصاً اعتقاد دارم 
برخورِد صفر و یکي در اعالم 

 مواضع به هیچ وجه نه منطقي است 
و نه متناسب با منافع ملي ماست

موضعي كه امروز ترامپ دارد 
مطرح مي كند یك موضع شخصي 
و فردي نیست بلکه یك بازتاِب 

ساختاري و نهادینه در پشِت 
سر خودش در جامعه آمریکا را 

نمایندگي مي كند
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پرانتز گشوده شده توسط باراک اوباما در روابط 
ميان ایران وایاالت متحده بس��رعت درحال بسته 
شدن است. پس از انتصاب مایك پومپئو به سمت 
وزیر خارجه آمریکا، اینك جان بولتون است كه به 
پست مشاور امنيت ملی دست مي یابد؛ هردوی آنها 
 هيچوقت خصومتشان با ایران و ارجحيت دادن به 
راه حل ه��ای جن��گ طلبانه را پنه��ان نکرده اند. 
كارشناسان بسيار بانفوذ انستيتوی سياست خاور 
نزديك واشنگتن، طرفدار اسرائيل، به تازگی برنامه اي 
سياسی و نظامی ارائه كرده اند كه در آن بکارگرفتن 
اقدامات تروریستی برای متزلزل كردن ایران پيشنهاد 
می شود: »ایاالت متحده باید یك جنگ سياس��ی 
را تد��ارک بيند كه جنگ روانی، خرابکاری اهداف 
اقتصادی برای متزلزل كردن جمهوری اسالمی را 
شامل شود. این اقدامات ممکن است كه بقای رژیم 
را به خطر نيندازد اما آن را احتماال وادار خواهد كرد 
كه منابع مورد استفاده خود برای سياست خارجی 

را به سوی حفظ امنيت داخلی سوق دهد.« )۱(
فرانس��ه برای جلوگيری از بروز شرایط بدترچه 
كاری می تواند انجام دهد؟ فجایع س��وریه، عراق، 
یمن، ليبی و تروریسم درنظر گرفتن شرایط جديد 
جغرافيای سياس��ی منطق��ه را تحميل مي كنند: 
عربس��تان سعودی و پادشاهی های نفتی در طی 
چهار دهه گذشته سر برآورده ودست به اصالحات 
داخلی زده اند؛ روسيه و تركيه دوباره به بازیکنان 
دست اول تبديل شده اند و چين نيز خود را در نقش 
یك اقتصاد غالب و یك نگهبان نظامی بی سروصدا 
به اثبات مي رساند. و سرانجام، تروریسم جهادگرا، 
خودمختارشد��ه و رها از بن��د پدرخوانده هایش 

مستقيما كشورهای اروپایی را تهديد می كند.
از زمان سرنگونی شاه در سال ۱9۷9، جمهوری 
اس��المی تاكنون مورد تهاجم قرار گرفته و به انزوا 
كشيده شده است. وضعيتی كه ديگر واقع گرایانه 
نيس��ت: در حالی نس��ل های جديد��ی به قدرت 
مي رس��ند كه جمهوری اسالمی چهل سال است 

كه اسالم سياسی را تجربه كرده است. در این راستا 
یك ملی گرایی نوین و پيچيده درحال ظهوراست 
كه واقع گرایانه نخواهد بود كه آن را ناديده بگيریم.
تمامی ایرانيان حامی جمهوری اسالمی نيستند 
اما درباره مساله سوریه، مبارزه بر عليه داعش و یا 
رد نظم منطقه اي آمریکایی اتفاق نظر گسترده اي 
وجود دارد. با برابرهم قراردادن یکسویه »حکومت« 
و » جامعه« فراموش مي كنيم كه ملی گرایی تمام 
ایرانيان را در برابر تهاجم عراق در سال۱98۰ و یا 
بر سر مساله هسته اي متحد كرد و چنين اتحادی 
در صورت تجاوز به  ایران، بویژه از سوی گروهك های 

مورد حمایت خارج، دوباره اي ایجاد خواهد شد.

 گسس�ت از آتالنتیسم : کاری نه چندان 
آسان

پس از ۱۰ س��ال كه سياس��ت خارجی فرانسه 
بروشنی اتالنتيست بود ، امانوئل ماكرون درجریان 
مبارزات انتخاباتی تاكيد مي كرد كه با گسس��ت از 
»نومحافظه كاری فرانس��وی« سياستی »دوگل- 
ميترانی« را در پيش خواهد گرفت. این سياس��ت 
جديد، در ژانویه ۲۰۱8 با اعالم برنامه سفر رسمی 
او به اي ران، پس از آنکه دونالد ترامپ عزم خویش 
برای عدم تعهد به برجام درصورت رد مذاكرات جديد 
درباره آن و دادن اتمام حجت تا ۱۲ مه ۲۰۱8 را افشا 
كرد، واقعيت یافت. این بازديد، اولين سفر یك رهبر 
كشورغربی از ایران پس از انقالب سال ۱9۷9 خواهد 
بود واز این رو »عادی س��ازی« موقعيت بين المللی 
جمهوری اسالمی ایران محس��وب مي شود. اراده 
جد��ی گرفتن ایران، باعث متعادل كردن ضروری 
روابط با شيخ نشين هاي شبه جزیره عربستان شده 
و چشم اندازهای سياس��ی جديدی برای بازسازی 
منطقه مي گشاید. فعاليت فزاینده البی هاي سعودی، 
اسرائيلی و آمریکایی، بویژه در فرانسه، برای جلوگيری 
از این سفر ویا شکست آن، اهميت چنين بازديدی 
را نشان می دهد. نفوذ این البی ها در دستگاه اداری 

فرانسه واقعی است چرا كه آتالنتيست ها، حاميان 
اسرائيل و سعودی ها )بی آنکه از نومحافظه كاران نام 
بریم(، بویژه در ميان ديپلمات ها؛ متعدد، هوشمند و 
موثرند. در خرده جهان سياسی- رسانه اي و فعاالن 
آن است كه انتصاب مشاوران ديپلماتيك، یا انتخاب 
افراد برای س��مت هاي راهبردی در وزارت خانه ها 
یا دفاتر وزیران به دقت بررس��ی مي شود و مفهوم 
بازديدهای وزرا از منطقه وتركيب گروه نمایندگی 

در این سفر مورد تفحص قرار مي گيرد.
در رابطه با ایران، دس��تيابی به ت��وازن دلخواه 
رئيس جمهوری به راحتی امکان پذیر نيس��ت، چرا 
كه متخصصين مس��ائل خلع س��الح ویا راهبردی 
)ك��ه كماكان الگوهای حاصل از جنگ س��رد را به 
كار مي گيرند( نقشی روزافزون دارند و شخصيت ها 
و مسئوالن دولتی كه مسائل سياسی را بهتر درک 
مي كنند هرچه كمتر به بازی گرفته مي شوند. جایگاه 
افرادی كه آشکارا با توافق ۲۰۱۵ مخالف بوده و در 
عين حال رس��ما مامور دفاع از آنند ویا بهتر است 
بگویيم مسئوليت »مذاكره مجدد« پيمان، با تحميل 
شرایط جديد بر ایران، را بر عهده دارند، در دستگاه 
اداری فرانسه شگفت انگيز است. تکرار بيانيه هاي 
انتقادی درباره »جاه طلبی های سلطه گرایانه  ایران«، 
قب��ل از بازديد ۵ ژانویه وزیر ام��ور خارجه ژان ایو 
لودریان از تهران، كه هدف اصلی آن گفت وگو در این 
زمينه بود، تعجب آور است. در ایران، مخالفان هرگونه 
عادی سازی روابط خواستار لغو این سفر بودند. این 
بازديد سرانجام در شرایطی دشوار انجام گرفت اما 
باعث تسهيل سفر آینده رئيس جمهوری نخواهد شد.

در این منازعه برای داشتن نفوذ بيشتر، نظاميان 
اغلب اوقات واقع بين تر هستند. آنها راجع به حمایت 
یکجانبه وس��يع از پادشاهی های نفتی كه رشدی 
سریع، شاید خيلی سریع، داشته اند و ارتش آنان، 
كه تعداد زیادی مزدور را دربرمي گيرد و بر یك ملت 
استوار نيست، سؤاالت متعددی از خود مي پرسند. 
آنها نگران آن هس��تند كه فرانسه، به خاطر فروش 

آری، امانوئل ماکرون باید به تهران سفرکند
پرفسور برنار اوركاد ) Bernard HOURCADE( مدير تحقيقات برجسته در مركز تحقيقات 
علمی فرانسه )CNRS( است. او از ایران شناسان برجسته اروپایی است كه در زمينه هایی همچون 
جغرافيای اجتماعی، فرهنگی، سياسی و مطالعات شهری به تحقيقات می پردازد. وی در ۱946 
ميالدی در فرانسه متولد شده و از بنيانگذاران مركز پژوهشی ایرانيان در پاریس است. پرفسور 
اوركاد فارس��ی را به خوبی صحبت می كند و به چند س��ال نيز از نزديك در ایران به تحقيق و 
پژوهش مشغول بوده است. طی مالقاتی كه در پاریس با وی داشتيم از عالقه  و نزديکی اش به اي 
ران سخن گفت و از این بابت اظهار تاسف می كرد كه جزو آخرین كسانی است كه در فرانسه، 
ایران و ایرانی را به خوبی می شناسد. به همين بر لزوم تبادل علمی و فرهنگی مداوم با ایران تاكيد 
داشت و می گفت: آرزو دارم بار ديگر به اي ران برگشته و با یك پيکان قديمی و یك فالكس چای 
دوباره به روستاهای ایران سفر كرده و به ميان آن مردم مهربان بروم. او در تازه ترین مقاله اش 
در سایت Orient XXI كه توسط گروهی از روزنامه نگاران، اساتيد دانشگاهی، فعالين مدنی و 
ديپلمات هاي سابق تحليل ها و پژوهش هایی در خصوص شرق انجام می دهند و آن را در اختيار 
ما قرار داده است، از ضرورت بازبينی سياست فرانسه در قبال ایران در شرایط حساس كنونی 
س��خن گفته و تاكيد كرده اس��ت: ماكرون در سفر اخير خود به آمریکا درباره توافق هسته ای با 
ترام��پ گف��ت و گو كرد، بدون آنکه بتواند موضع وی را تغيير دهد. پس این خود بهترین دليل 

است كه ماكرون هر چه زودتر سفر به تعویق افتاده خود به  ایران را كليد بزند.



س��الح به كشورهایی همچون عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی كه غيرنظاميان در یمن را هدف 
مي گيرند، به همدس��تی در جنایات جنگی متهم 
شود. تاریخ طوالن��ی ملی گرایی و مركزیت قدرت 
ایران اغلب اوقات مورد تحس��ين نظاميان است كه 
آن را عامل بالقوه ثبات منطقه مي دانند. در همين 
رابطه است كه از سال ۲۰۱۱ به بعد، پست وابسته 
دفاعی در سفارت فرانسه در تهران خالی است در 
حالی كه وجود كسی در این سمت برای درک بهتر 
مخاطرات و تعریف عينی توازن هاي جديد در منطقه 
توسط نيروهای امنيتی ما بسيارمفيد خواهد بود اما 
ديپلمات ها استدالل مي كنند كه چنين چيزی به 

مذاق سعودی ها و اماراتی ها خوش نخواهد آمد.

 به نظر ایران، پاریس »خدمت« به سیاست 
آمریكا را ادامه مي دهد

حمایت فرانسه از اتهامات آمریکا برعليه  ایران نيز 
مساله ساز است. درحاليکه آژانس بين المللی انرژی 
اتم��ی تصديق مي كند كه  ای��ران به تعهداتش در 
چارچوب توافق هسته اي پایبند است، فرانسه فورا 
موضع آمریکا، كه خواهان امتيازات بيشتری از تهران 
در مورد برنامه موشکی وسياست منطقه اي است، 
را مد نظر قرار داده و حتی از آن حمایت كرد. هر 
دوی اینها مسائلی واقعی هستند اما باج خواهی عدم 
تعهد به توافق هاي جهانی را توجيه نمی كند. برای 
تهران، چنين درخواست هایی اثبات این نکته است 
كه  ای��االت متحده حتی به امضای خویش احترام 
نمی گذارد و پيوسته درصدد آن است كه درسياست 
ایران چيزی بيابد كه دشمنی بی پایان آنها با ایران و 
یك اقدام نظامی احتمالی بر عليه آن را توجيه كند.

ایران از اینکه فرانسه، به جای استفاده از نفوذ خود 
در تشویق متحد آمریکایی اش برای رعایت توافق و 
رفع واقعی تحریم هاي اقتصادی، با همراهی بریتانيا 
وآلمان ب��رای راضی كردن دونالد ترامپ پيشنهاد 
تحریم هاي جديدی بر عليه  ایران به اتحاديه اروپا ارائه 
داده اند، متعجب است. تهران، كه  این پرسش ها اتفاق 
نظر وسيعی در آن ایجاد كرده است، از اینکه فرانسه 
بدون د��ر نظر گرفتن شرایط در ایران در خدمت 
سياست آمریکا است اظهار تاسف می كند. ایرانيان، 
كه مدت مديدی درانتظار تسهيل شرایط اقتصادی 
و بين المللی كشورشان بوده اند، یکپارچه سياست 
»یك بام و دو هوا« را، وقتی كه منافع پادشاهی هاي 
نفتی و یا كشورهای غربی مطرح است، رد مي كنند.

ب��رای تهران، بویژه عد��م واكنش و یا واكنش 
ضعي��ف در رابطه ب��ا تهاجم تركي��ه به منطقه 
كردنشين سوریه سؤال برانگيز است و آن هم در 
حاليکه حضور نيروی قدس س��پاه پاسداران در 
كنار حزب اهلل و شبه نظاميان شيعه در سوریه، با 
از یاد بردن نقش آنان در شکست نظامی نيروهای 
داعش، به مثابه مدرک »جاه طلبی سلطه گرایانه 
 ایران« ارائه مي شود. اگر چه شکست داعش یکی 
از اولویت ه��اي دولت جديد امانوئل ماكرون بود. 
دریادار شمخانی، دبير شورای عالی امنيت ملی 
ایران، د��ر لباس نظامی به هنگ��ام مالقاتش با 
لودری��ان، به او یادآوری كرد كه  ایران حق خرید 

جنگ افزارهای پيشرفته را ندارد و از این رو برای 
دفاع از خویش تنها مي تواند به نيروی بازدارنده 
موشك هاي س��اخته شده در كش��ور اتکا كند. 
كشورهای همسایه شبه جزیره عربستان، صاحب 
هزاران موشك جديد ، بویژه فرانس��وی، هستند 
كه شهرها و تاسيسات استراتژیك ایران را نشانه 
گرفته ان��د. برای ته��ران، توليد داخلی موشك و 
مب��ارزه برعليه جهادگرایان، كه س��رزمين ملی 
را تهدي��د مي كنند، عناصر امنيت ملی غيرقابل 
مذاكره هس��تند. مساله فعلی، رد برجام از سوی 
ایاالت متحده اس��ت و مخلوط كردن همه چيز 
دره��م، پایانی جز شکس��ت نخواهد داشت و از 
این رو شرایط مناسبی برای سفر رئيس جمهوری 

فرانسه به  ایران فراهم نمی كند.
با تایيد تقاضای آمریکا د��ر باره برنامه موشکی 
ایران وامنيت منطقه كه در واقع مساله اصلی امنيت 
اس��رائيل است، و بدون در نظر گرفتن تاریخ اخير 
ایران، این سؤال پيش مي آید كه آیا رئيس جمهوری 
فرانسه توصيه هاي غلط از مشاورینش دریافت نکرده 
است. اینکه ضرورت آشکار پيگيری، واحتماال بازبينی 
سياست جديد هسته اي، نظامی ومنطقه اي ایران به 
چه دليل در ارتباط با الزامات این كشور درباره امنيت، 
توسعه و سياست داخلی آن در نظر گرفته نشده اند، 

قابل درک نيست.

 اتفاق نظرملی برعلیه مجازات ها
چگونه مي شود تصور كرد كه كهنه سربازان، 
نظامي��ان قديمی، پاس��داران انق��الب و یا 
شبه نظاميان جنگ ای��ران – عراق )۱988-

۱98۰( كه اكثریت نخبگان و مقامات دولتی 
ام��روز را تشکيل مي دهند مذاك��ره درباره  
این دو موض��وع را خواهند پذیرفت؟ چنين 
چي��زی از یاد بردن این نکته اس��ت كه آنها 
در س��ال های دهه هشت��اد، بی آنکه بتوانند 
مقابل��ه به مثل كنن��د، حمالت موشك هاي 
عراق بر شهرهایشان را تجربه كردند، كه آنها 
در جهادگرایی وتروریس��م اشکال نوینی از 
س��لطه جویی منطقه اي – سياسی، مذهبی، 
ایدئولوژیك و نظامی – عربس��تان سعودی 
و پادشاهی ه��اي نفت��ی، حامي��ان عراق در 
زمان جن��گ، را مي بينند. كنارآمدن با ایران 
ب��ا تحميل مجازات هاي جدي��د واقع گرایانه 
نيست. یك خطاست. اما شاید یك موفقيت 
باشد برای آنهایی كه در فرانس��ه و یا جاهای 
ديگر ، خواهان یك توافق پایدار با »جمهوری 
اسالمی« و حتی »ایران« نيستند تا زمانی كه 
شيخ نشين هاي شبه جزیره عربستان واسرائيل 
از آینده اي با ثبات اطمينان حاصل نکرده اند.

پس از اعتراضات زمستان گذشته، تعداد قابل 
توجهی از تحليلگران معتقد بودند كه »سقوط 
رژیم« نزديك است. ایرانيان از بهای انقالب ها 
آگاهند. اصالح طلبان و آنهایی كه در س��ال 
۲۰۰9 به انتخاب مجدد احمدی نژاد اعتراض 
مي كردند، این بار به تظاهرات كه اولویت هایش 
ایدئولوژیك و سياس��ی نبودند، نپيوستند. 

همسو شدن با توهم آمریکایی تغيير سياسی 
س��ریع، زیر فشار اعتراض مردم به واس��طه 
مجازات هاي تحميل شده از خارج، نشناختن 
ت��وان ملی گرایی ایرانی اس��ت. هر گفت وگو 
و ی��ا مذاكره اي، اگر ضرورت حياتی تضمين 
لغو واقعی و سریع مجازات ها و امنيت پایدار 
مرزهایش برای دولت ایران را، هركه باشد، در 
نظر نگيرد، محکوم به شکس��ت است. اینکه 
سياست جديد فرانسه  ایران را – ظاهرا؟- در 
»محور شرارت« مورد عالقه جورج بوش قرار 

می دهد، شگفت انگيز است.

 خارج شدن از بن بست
این احتمال وجود دارد كه برخی در دس��تگاه 
دولتی فرانس��ه از مشکالت پيش آمده به هنگام 
س��فر وزیر امور خارجه به تهران خرسند باشند. 
خواست آنها به تعویق انداختن سفر رئيس جمهوری 
به  آینده اي نامعلوم است، اما هنوز هيچ چيز قطعی 
نشده است. در واقع، امانوئل ماكرون چندين بار و 
مستقيما با حسن روحانی گفت وگو كرده است. 
د��ر تهران و همچنين در پاریس، فکر ایجاد یك 
پيمان امنيت منطقه اي ميان كشورهای همجوار 
خليج فارس بارها مطرح شده است. فاجعه سوریه 
به اوج رسيده است و ایجاب مي كند كه بازسازی 
سياسی منطقه هرچه سریع تر آغاز شود و بنابراین 
به اسرائيل، كه سياست ضدایرانی نتانياهو بيش 
از پي��ش و آشک��ارا م��ورد انتقاد ق��رار مي گيرد، 
ضمانت هاي واقعی داده شود. این وظيفه سنگينی 
اس��ت به ویژه اگر اظهارات ض��د ایرانی و طرفدار 
اسرائيل وليعهد عربستان در ایاالت متحده را در 

نظر گيریم، اما هيچ چيز تغييرناپذیر نيست.
درسال ۲۰۰3، فرانسه در فردای مخالفتش با جنگ 
عراق، دست به ابتکارعمل گفتگو با ایران زد. وزیر 
امور خارجه آن وقت، دومينيك دو ویلپن، به همراه 
همپایه هاي بریتانيایی و آلمانی اش به تهران س��فر 
كردند. قرار بود كه مذاكرات روز ۲۱ اكتبر۲۰۰3 به 
توافقی مبنی برممنوعيت دستيابی ایران به سالح 
هس��ته اي منجر شود. اما واشنگتن این توافق را به 
شکست كشاند. آیا امانوئل ماكرون، پس از سفرش 
به  ایاالت متحده در اواخر آوریل، نمی تواند به تهران 
برود و روند خروج از بن بست را به راه اندازد؟ هيچ 
كشور ديگری بجز فرانسه در موقعيتی نيست كه 

بتواند این مخاطره سخت اما  ضروری را بپذیرد.
۱- ميکائل ایزنتاد، » عقب رانی منطقه اي، تنزل 
دادن هسته اي. سياست راهبردی جامع برای ایران«، 
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استاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه آالبامای جنوبی تشریح كرد

الزامات ایران برای خروج احتمالی آمریکا از برجام

 در مورد سیاست آمریكا در خصوص برجام چند تحلیل مطرح می شود. 
نخس�ت اینكه آمریكا توان خارج شدن از برجام را به واسطه هزینه های 
بین المللی آن نخواهد داش�ت. اما ما ش�اهد هستیم که دولت ترامپ در 
مورد سایر مسائل بین المللی از جمله توافق آب و هوایی پاریس این اقدام 
را بد�ون در نظر گرفتن مواضع جهانی انجام داد. هدف نهایی آمریكا در 
قبال برجام چیست و تا چه زمانی می خواهد این سیاست ابهام و تعلیق را 

در مورد این توافق ادامه دهد؟
ترامپ هچ احترامی برای برجام قائل نيست و در این مورد همواره موضعی 
ثابت داشته است. در عمل. برجام از نظر ترامپ قرارداد مرده ای است. این مهم 
نيس��ت كه ترامپ این قرارداد را پاره كند یا نه. آنچه كه برای دولت و كنگره 
آمریکا مهم است این است كه چگونه تحریم ها بر عليه ایران را اضافه كند و از 
اجرای تعهدات خود سر باز زند. آمریکا تا كنون با موفقيت به این هدفش رسيده 
است. برجام برای آمریکا به صورت شمشير داموكلس تبديل شده است كه با آن 
ایران را می ترساند و بازی سياسی می كند. برای دولت ترامپ توان قانونی خارج 
شدن از برجام وجود دارد و خود ترامپ تاكنون با صحبت ها و اعمالش نشان 
داده كه به قانون بين الملل احترامی نمی گذارد و برجام هم وسيله ای است كه 

با آن ایران را به چشمه ببرد و تشنه برگرداند. 
 برخی تحلیلگران معتقدند که مانور آمریكا بر روی برجام بیشتر به خاطر 
افزایش فشار و شكاف های میان آمریكا و اروپا است، وگرنه آمریكا برای 
مقابله با ایران پرونده های دیگری موسوم به سه قلوهای افسانه ای )پرونده 
موشكی، حقوق بشر و حمایت از تروریسم( را در اختیار دارد. ارزیابی شما 
در این خصوص چیست و به نظر شما اروپایی ها تا چه زمانی می توانند در 

موضوع برجام از ایران حمایت کنند؟ 
این درست است كه آمریکا برای مقابله با ایران پرونده های ديگری موسوم به سه 
قلوهای افسانه ای دارد ولی با وارد كردن اروپا به ميدان، واشنگتن اهرم فشار خود 
را می تواند تقویت كند. با توجه به وابستگی فراوان اقتصادی اروپا به آمریکا و حجم 
تجارت بين آمریکا و اروپا. دولت ترامپ در زمان كنونی س��خت مشغول به ایجاد 
یك اجماعسازی جهانی عليه ایران است كه در صورت تشکيل آن اروپا در آن نقش 
مهمی را ایفا خواهد كرد. زمزمه هایی را كه این روزها در مورد درخواست بعضی از 
كشورهای اروپایی مانند فرانسه از ایران راجع به محدود كردن سياست دفاعی و 
موشکی كشور می شنویم در همين چارچوب باید تفسير كنيم. آنچه مهم است این 

است كه ایران چه برنامه ای برای مقابله با این برنامه دارد.
 دونالد ترامپ با گماردن نفرات جدید مانند جان بولتون به سمت مشاور 
امنیت ملی و مایک پمپئو به عنوان وزیر خارجه که هر دو نیز به شدت ضد 
ایرانی و برجام هستند، گمانه زنی ها در خصوص راهبرد تغییر رژیم ایران در 
دولت ترامپ تقویت شده است. ارزیابی شما از حضور این دو نفر در کاخ 

سفید و اقدامات احتمالی آنها در قبال ایران در آینده چیست؟
به نظر من ایران نباید خطرات حاصل از وجود تيم پمپئو -بولتون را دست كم 
بگيرد و به دادن شعارهای هميشگی بسنده كند. پمپئو اولين سفر خارجی خود 
به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا را به عربستان سعودی و اسرائيل انجام داد و 
حمالت بسيار شديدی به ایران را در منطقه آغاز كرد و قول داد كه با همکاری 
با محور عربستان-اسرائيل ضربه های سنگينی به ایران وارد خواهد شد. پومپئو 
در مالقاتش با بنيامين نتانياهو بدون هچ خجالتی اظهار كرد كه نخست وزیر 
اس��رائيل جای مخصوصی در دل او یعنی پومپئو دارد. و نتانياهو و یا به گفته 
آق��ای ظریف »چوپان دروغگو« ادعا كرد كه او مداركی در مورد برنامه مخفی 

س��الح های هس��ته ای ایران دارد. تيم افراطی و ضد ایرانی دولت ترامپ برنامه 
دگرگون كردن نظام ایران را دارند. آنها دو راه را برای رسيدن به هدفشان دنبال 
خواهند كرد. راه اول ایجاد فلج كامل اقتصادی و هرج و مرج سياسی و اجتماعی 
است. اگر این برنامه به نتيجه مطلوب آنها منجر نشود بعد حربه نظامی مستقيم 

و یا غيرمستقيم را دنبال خواهند كرد.       
 در ایران مقامات کشورمان تاکید دارند که در صورت خروج احتمالی 
آمریكا از برجام، ایران گزینه هایی را در اختیار دارد که باعث حیرت خواهد 
شد. در این خصوص حتی بحث خروج از NPT نیز مطرح است. به نظر شما 
این گزینه ها تا چه میزان می توانند در شرایط کنونی قابلیت بازدارندگی 
داشته باشند و اینكه در چنین حالتی به نظر شما ایران برای عبور از این 

مرحله حساس باید چه تدابیری را اتخاذ کند؟
این درست است كه در صورت خروج احتمالی آمریکا از برجام، ایران گزینه هایی را 
در اختيار دارد ولی این گزینه ها چنان نيستند كه باعث حيرت آمریکا و همپيمانان 
او بشوند. به عنوان مثال در مورد بحث خروج از ان پی تی باید بگویم كه تا امروز نه 
آمریکا و نه اروپا تهديدهای ایران برای خروج از این معاهده را جدی نگرفته اند چون 
به این نتيجه رسيده اند كه ایران در موقعيتی نيست كه بخواهد یا بتواند از ان پی تی 
بيرون بياید بدون اینکه هزینه سنگينی بپردازد. به نظر من بهترین گزینه ای كه 
ایران دارد و در شرایط كنونی می تواند قابليت بازدارندگی داشته باشد برگشتن به 
برنامه هسته ای كشور در دوران قبل از برجام است. گرچه برخی در آمریکا اعتقاد 
دارند كه ایران برنامه هسته ای خود را از سر نخواهد گرفت چون در این دو سالی 
كه از دوره حيات برجام می گذرد ایران به آمریکا اجازه داده است كه مرتب مفاد 
برجام را نقض كند بدون اینکه ایران به جز شکایت لفظی كار متقابل عملی كرده 
باشد. ولی به نظر من اگر در صورت خروج احتمالی آمریکا از برجام اروپا دنباله روی 
آمریکا شد یعنی تحریم های ثانویه آمریکا را پياده كرد و یا تحریم های خود را تشديد 
كرد، بهترین گزینه  برای ایران این است كه فوری اعالم كند كه برجام از بين رفته 

است و ایران ديگر متعهد به اجرای مفاد آن نيست. 
 در صورت خروج احتمالی آمریكا از برجام، آیا این توافق با توجه به 
موضعی که شما از اروپا ذکر کردید، امكان ادامه حیات خواهد داشت. به 
عبارت دیگر آیا همكاری سایر شرکای برجام می تواند به صورتی ادامه پیدا 
کند که در صورت وضع تحریم های ثانویه، مراودات اقتصادی و بازرگانی 

میان ایران و نظام جهانی تحت تاثیر واقع نشود؟
اروپایی ها بارها گفته اند كه پشتيبان برجام هستند. ولی این كافی نيست كه 
اروپایی ها در حرف بگویند كه از برجام پشتيبانی می كنند و در عمل عکس آن 
كار كنند. به نظر من متأسفانه اروپا در موقعيتی نيست كه بتواند و یا بخواهد 
روابط خود با آمریکا را برای برجام به خطر بيندازد. داشتن روابط حسنه با 
آمریک��ا ب��رای اروپا خيلی مهم تر از درگيری با دولت ترامپ برای موضوعی 
مانند برجام است و در صورت لزوم اروپا به راحتی برجام را قربانی ادامه رابطه 
اش با آمریکا خواهد كرد. اختالفات تاكتيکی بين واشنگتن. پاریس. لندن 
و برلين وجود داشته و خواهند داشت ولی اروپا و آمریکا در مقابل ایران در 
یك جبهه هستند.  این حرف هایی كه در مورد تشکيل كانال های مالی برای 
دور زدن از تحریم های آمریکا گفته می شوند بيشتر به بحث هایی تخيلی 
شباهت دارند تا به بحث هایی كاربردی.  البته از طریق چين. روسيه و برخی 
محدود از كشورهای ديگر ایران می تواند مراودات اقتصادی و بازرگانی خود 
با نظام جهانی را در سطح محدودی ادامه دهد ولی همان گونه كه قبال گفتم 

اروپا تحریم های ثانویه آمریکا را دنبال خواهد كرد.

با نزدیک شدن به پایان ضرب االجل آمریكا برای ماندن یا خروج از برجام، شرایط این توافق بین المللی بیش 
از هر زمان دیگری دچار ابهام شده است. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریكا و کارشكنی های 
آمریكا در قبال برجام، اکنون ماه هاست که شرکای اروپایی توافق هسته ای قصد دارند تا او را قانع کنند 
در قبال همكاری در قبال سایر موارد، آمریكا در برجام باقی بماند. با این حال هر چه به روزهای منتهی به 
22 اردیبهشت ما نزدیک تر می شویم، با انتصابات اخیری که در کاخ سفید انجام شده است، گمانه زنی ها 
برای خروج احتمالی آمریكا از توافق هس�ته ای پررنگ تر می شود. در همین زمینه و به منظور بررسی 
ابعاد احتمالی راهبردهای آمریكا در قبال برجام با پرفسور نادر انتصار استاد ممتاز علوم سیاسی و جزائی 

دانشگاه آالبامای جنوبی به گفت و گو نشسته ایم که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند.



رویکرد ضد برجامی ترامپ؛ پيامدها و و اکنش ها

با گذشت نزديك به سه سال از آغاز توافق هسته ای 
ميان ایران با پنج قدرت بزرگ جهانی، فضای دشمنی 
و تهديد ميان طرفين كماكان ادامه دارد. تيم جديد 
سياس��ی در آمریکا به رهبری ترام��پ در راس این 
دشمنی ه��ا قرار دارد. تقریبا هر روز و هفته نظاره گر 
نطق های تند و انتقادی ترامپ و یاران سياس��ی اش 
عليه توافق برجام و رویکرد خارجی ایران می باشيم. 
ای��ن اتفاق در حالی رخ می دهد كه انتظار می رفت با 
امضای توافق هسته ای ایران، روحی تازه به روابط ایران 
با قدرت های جهانی به خصوص آمریکا دميده شود. 

ایران و آمریکا كه بنا به مالحظات ایدئولوژیك روابطی پر 
تنش با یکديگر طی چهار دهه اخير داشته اند؛ برای اولين 
بار به چارچوبی برای حل یکی از مهم ترین چالش های 
بين المللی دست یافتند. از این منظر برجام این فرصت را 
در اختيار طرفين قرار داد كه به تنظيم دوباره مناسبات 
منطقه ای شان بپردازند و از همه مهم تر اینکه با الگو گيری 
از این توافق به س��مت حل ديگر تنش ها و چالش های 
موجود حركت كنند. همزمان با افزایش اميدها برای حل 
اختالفات ميان طرفين، به ناگاه سپهر سياست در آمریکا 
با راهيابی دونالد ترامپ رئيس جمهوری جنجالی آمریکا 
عوض شد و فضای شکل گرفته در هيات حاكمه آمریکا 

به خصوص در كاخ سفيد به كلی دگرگون شد. 
از منظری حداقل در دوره اوباما تصور بر این بود كه 
وی عالقه ای به افزایش تنش ها ندارد و رویکردی نرم 
و تعامل��ی در مواجهه با ایران دارد. اما امروز ديگر نه 
تنها خبری از احتمال بهبود روابط نيست بلکه فضای 
تخاصم با آمدن تيم جديد سياسی آمریکا به اوج خود 
رس��يده است. ترامپ به صراحت از پاره كردن برجام 
سخن می گوید و در انتقاد و دشمنی عليهایران هيچ 
حد و حدودی را برای خود قائل نيست. از ديد ترامپ 
و یاران سياسی اش، ایران با برجام قدرتمند از گذشته 
شده و این امر در درازمدت به ضرر منافع استراتژیك 
آمریکا در منطقه خاورميانه است. خانم سارا سنندرز 
سخنگوی كاخ سفيد با اعالم اینکه توافق بين المللی 
برجام مبنا و اساسی غير قابل اعتماد دارد و این توافق 
در یك شرایط كامال غير واقعی و تظاهر سازی شکل 
گرفته است، جمهوری اسالمی ایران را بازیگری غيرقابل 
پيش بينی دانست.)۱( از ديد خانم سنندرز دولت آمریکا 
بایستی از مکانيسم های تنبيهی مانع از قدرت گيری 

بيشتر ایران در محيط منطقه ای اش شود. 
متعاقب��ا در كنگره آمریکا ني��ز با توجه به اكثریت 
جمهوریخواهان، فضا به شدت ضد ایرانی است و هر 
گونه تالش دولت ترامپ در جهت تشديد تحریم ها عليه 
ایران با استقبال مواجه می شود. حال در چنين وضعيتی 
این پرسش مطرح است كه ميزان پایداری و بقای توافق 
برجام تا چه اندازه می باشد و این توافق چقدر می تواند 
در برابر دشمنی ها و برنامه های جاه طلبانه ترامپ تاب 

مقاومت بياورد؟
 در پاس��خ به این امر پرس��ش می توان از این نکته 

روانشناس��انه بهره گرفت كه نف��س توافق برای جلب 
همکاری ها و دوستی هاست. آنچه كه دوام و ارزش توافق 
را ارتقا می دهد در مرضی الطرفينی بودن آن است. به 
عبارتی برداشت و تصور رهبران از توافق صورت گرفته 
چه بسا مهم تر از محتوای داخلی آن توافق باشد. مطابق 
این اصل باید این نکته را در رابطه با برجام گفت كه وقتی 
سخن از لغو و بيهودگی این توافق از سوی هر یك از 
طرفين مطرح می شود؛ ناخواسته اعتبار، ارزش و پایداری 
توافق ن��زد ديگر بازیگران مهم جهانی از بين می رود. 
امروز همه قدرت های بزرگ اروپایی با توجه به رویکرد 
ضدبرجامی ترامپ در وضعيت دو راهی قرار گرفته اند. 
از یکسو متمایل به سرمایه گذاری های كالن در بازارهای 
جذاب نفتی و گازی ایران هستند و از طرف ديگر نگران 
از تنبيهات اقتصادی وزارت خزانه داری آمریکا هستند. 
طبيعی اس��ت كه این امر مان��ع از عملياتی شدن 
آنچه كه دولتمردان كشورمان از انجام توافق به دنبال 
اش بودند؛ می گردد. دولتمردان كشورمان در فضای 
پس��ابرجام مشتاق حضور بازرگان و س��رمایه گذاران 
اروپای��ی در جهت تح��رک بخشی به صنعت داخلی 
كشورمان بودند. حال هر گونه سنگ اندازی به حضور 
سرمایه گذاران پيشرفته اروپایی در ایران، مساوی با عدم 
اجرای توافق و از بين رفتن آن اس��ت. اتفاقی كه طی 
یك سال اخير در رابطه با برجام صورت گرفته است. 
رئيس جمهوری آمریکا با اعالم اینکه برجام در راستای 
منافع ملی آمریکا نيست، شركای اروپایی اش را به ترديد 
در سرمایه گذاری و همکاری استراتژیك با ایران واداشت. 
شوربختانه موضع دشمنی ترامپ همصدایی هایی را در 
اروپا به خصوص فرانسه پيدا كرده است. این كشور ها 
همراس��تا با آمریکا از مذاكره در خصوص برنامه های 
دفاعی و موشکی ایران سخن می گویند. امانوئل ماكرون 
رئيس جمهوری جوان فرانسه رهبری این جریان را در 
اروپا برعهده دارد. ماكرون در مراسمی در پاریس به 
همراه ترامپ ضمن اعالم نگرانی از توسعه موشك های 
بالستيکی ایران بر لزوم افزایش نظارت های بين المللی 
بر برنامه های نظامی ایران تاكيد كرد. در همين راستا 
رئيس جمهوری فرانسه همچنين پيشنهاد توافقی جديد 
در كنار برجام را برای رفع نگرانی های ترامپ داده است. 
مطاب��ق برنامه پيشنهادی، ماكرون، بحث زمان پایان 
این توافق و همپنين مسائل نظامی باید مورد بازبينی 

و اصالح قرار گيرد. 
اعتبار توافق برجام ۱۰ ساله است و بعد از این تاریخ 
ديگر هر گونه محدوديت بر برنامه هس��ته ای ایران 
برداشته می شود و جمهوری اسالمی ایران این اختيار 
را دارد كه به هر ميزان نياز دست به غنی سازی هسته ای 
و استفاده صلح آميز از این صنعت كند. این امر نگرانی ها 
را در ميان كاخ سفيد از توسعه برنامه هسته ای ایران 

در بازه زمانی نزديك تر بيشتر كرده است. 
از همي��ن رو دونالد ترامپ رئيس جمهوری آمریکا 
با وجود تایيد برجام در ماه ژانویه خواس��تار همراهی 
كنگره و شركای اروپایی برای اصالح این توافق تا ماه 
می جاری شد.. همراهی اروپایی ها با آمریکا دو فایده 
همزمان برای ترامپ دارد. نخست اینکه موضع وی در 
جلب همکاری كنگره برای اعمال تحریم های مرتبط 
با برجام تقویت خواهد شد. هم اكنون كنگره آمریکا 
منتظر تصميم نهایی اروپایی هاست و بسته به پایبندی 
این كشور به برجام واكنش نشان خواهد داد. سناتور 

ب��اب كوركر رئيس كميته روابط خارجی س��نا اعالم 
كرده كه مجلس س��نا به مصوبه ای رای نمی دهد كه 
بروكسل مخالف آن باشد. ما بسته به تصميمات رهبران 
اروپایی نسبت به برجام عمل خواهيم كرد. مزیت ديگر 
اروپایی ها برای ترامپ، كاهش انتقادات جهانی است. 
هم اكنون افکار عمومی جهان ترامپ را مسئول اصلی 
نقض برجام می دانند. بی گمان همکاری اروپایی ها تا 
حدی زیادی می تواند فشارهای جهانی عليه ترامپ را 
تقليل دهد. بدين رو رئيس جمهوری جاه طلب آمریکا 
با جلب حمایت های داخلی و بين المللی درصدد است 
با دستی بازتر برنامه های ضدایرانی اش را عملياتی كند. 
در همين راس��تا ترامپ خواستار دسترسی بازرسان 
آژانس به تمامی سایت های هسته ای و از سوی ديگر 
برق��رار شدن بازه زمانی نامحدود نظام بازرس��ی ها بر 
روی غنی سازی اورانيوم از كشورمان می باشد. ترامپ 
با عطف به این امر اعالم كرده كه در صورتی كه تهران 
با خواسته های مورد نظر موافقت نکند، ديگر خبری 
از تعليق تحریم های مرتبط با توافق هسته ای نيست 
و دولت آمریکا قویا دست به اعمال مجدد تحریم های 
همه جانبه عليه اقتصاد و تج��ارت ایران خواهد كرد.
)۲(  با نگاهی به رفتار های ترامپ طی یك و نيم سال 
اخير به روشنی می توان به عمق دشمنی های وی با 
جمهوری اسالمی ایران پی برد. ترامپ طی این مدت 
نشان داده كه نگرانی اش نسبت به ایران فراتر از برجام 
و مسأله هسته ای است. تصویب قانون تحریمی كاتسا و 
اخيراً تحریم ۱4 شخصيت و شركت بزرگ اقتصادی و 
نظامی در ایران كه كمترین ارتباط را با برجام دارند؛ از 
جمله اقدامات ترامپ در جهت انزوای جمهوری اسالمی 
ایران در معادالت منطقه ای و جهانی است.)3( این امر 
در كنار ۱۰ گزارش آژانس مبنی بر پایبندی كامل ایران 
به توافق برجام، نشان از این امر دارد كه برجام صرفا 
بهانه و پوششی برای دولتمردان جديد آمریکا در جهت 
بازگرداندن فضای گذشته تحریم و دشمنی عليه ایران 
است. در این ميان باید به این نکته هم توجه داشت كه 
حتی تایيد توافق برجام هم نمی تواند ضامن منافع و 
امنيت ملی كشورمان باشد. تا به امروز از امضای توافق 
برجام بيش از سه سال می گذرد و هنوز آثار جدی و 
قابل مالحظ��ه ای از این توافق در فضای اقتصادی و 
تجاری كشورمان ديده نشده است. برجام به عنوان یك 
توافق باید به بستری عملياتی برای جلب همکاری های 
كالن اقتصادی و مالی ایران با شبکه اقتصادی جهانی 
می شد. امری كه تاكنون اتفاق نيفتاده و چه بسا شاهد 
بی ميلی حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران هستيم. 
از این رو دولتمردان كشورمان باید به این مساله توجه 
داشته باشند كه تایيد صرف��ا امضایی برجام تفاوت 

آنچنانی با عدم تایيد آن نمی كند.
1 - h t t p s : / / w w w . n y t i m e s .
com/2018/05/01/us/politics/israel-
iran-deal-united-states.html
2-https://www.theguardian.com/
us-news/2018/jan/12/iran-nuclear-
deal-trump-waives-sanctions-but-sets-
deadline-for-overhaul
3-https://www.politico.com/sto-
ry/2018/01/12/trump-extends-iran-
nuclear-deal-again-337959
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بالتکليفی در استفاده از ذخایر گاز

تقریب��ا اغلب مردم چ��ه در كوچه و 
خيابان، چه فعاالن تجاري و صنعتي و 
چه بدنه حاكميت بر این واقعيت آگاهي 
دارن��د كه ایران ذخای��ر قابل توجه گاز 
طبيعي را در اختيار دارد. اگر بخواهيم 
مستند صحبت كنيم، براساس آخرین 
گ��زارش س��اليانه BP، ذخای��ر گازي 
اثبات شد��ه  ي ایران براب��ر 34 تریليون 

متر مکعب است. این ميزان ۲ تریليون 
مت��ر مکعب بيشتر از ذخایر اثبات شده 
روسيه است كه در رتبه دوم قرار دارد. 
ام��ا ای��ران بيشتر از هر چي��ز كشوري 
»نفت خي��ز« به نظر مي رس��د. ریشه ي 
شکل گيري این روایت را شاید باید در 
این دانس��ت ك��ه از ۵ خرداد ۱۲8۷ و 
زماني كه مهندسان تيم حفاري ویليام 
دارسي ِ س��مج به نخستين قطره هاي 
نفت در ایران و خاورميانه دس��ت پيدا 
كردند، شکي وج��ود نداشت كه ایران 
قبل از هر چيز مي خواهد این ماده بدبو 
و با ارزش را به كشورهاي ديگر بفروشد. 
در مورد گاز اما ایران هيچ وقت نتوانسته 

است به قطعيت كافي دست پيدا كند.
طبق آخرین آمار، ایران در سال گذشته 
۲۱4 ميلي��ارد مت��ر مکعب گاز طبيعي 
توليد كرد، از ای��ن ميزان بخش عمده 
به مصرف داخلي رسيد و سهم صادرات  
از این ميزان چندان قابل توجه نيست. 
تنها قراردادهاي صادراتي گاز ایران كه 
فعال و عملياتي هستند صادرات ساالنه 
حد��ود 8 ميليارد متر مکعبي به تركيه 
و صادرات اندکي به ارمنستان است كه 
با هدف گ��ذاري صاد��رات روزانه ۱9۵ 
ميليون متر مکعب تا سال ۱399 فاصله 

قابل توجهي دارد.
ادامه در صفحه44
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ادامه از صفحه 43
در اینجا پرس�ش هاي فراواني د�ر خصوص چگونگي پر 
کردن این فاصله مطرح است. روي کاغذ ایران براي صادرات 
گاز کشورهاي همس�ایه را دارد. پاکستان، عراق، عمان و 
ترکی�ه از این موارد به ش�مار مي روند که تا به اینجاي کار 
تنها ترکیه به قراردادي واقعي منجر ش�ده است. هر چند 
در مورد عراق نیز عملیات احداث خط لوله به 2 شهر بغداد 
و بصره انجام شده و احتماال به زودي این صادرات صورت 
خواهد گرفت. این صادرات بین 7 تا 25 میلیون متر مكعب 
در نظر گرفته شده است. اما یكي از موانع پیش روي آن، 
مشكالت مالي عراق اس�ت که باعث شده است هنوز این 

پروژه عملیاتي نشود. 
ایران توانس�ته است  مذاکرات عرضه روزانه 43 میلیون 
متر مكعب گاز ایران به عمان از طریق خط لوله برای مدت 
حداقل 15 س�ال را نیز به نقاط جدي تري برس�اند اما طبق 
آخری�ن اظهار نظر مهران امیر معیني مدیرعامل ش�رکت 
ملي گاز ایران، به واسطه بروکراسي شدید در ایران و تعدد 
نهادهاي تصمیم گیر، این پروژه نیز به کندي پیش مي رود. 
در مورد ترکیه هنوز نشانه اي جدي مبني بر درخواس�ت 
این کشور براي دریافت گاز بیشتر از ایران وجود ندارد هر 
چند شنیده مي شد که یكي از شروط ایران براي پذیرفتن 
کاه�ش قیمت فروش گاز به این کش�ور، خرید بیشتر گاز 

طبیعي از سوي ترکیه بوده است. 
در مورد پاکس�تان، ک�ه در واقع با در نظ�ر گرفتن کف 
صادرات س�الیانه 8 میلیارد متر مكعبي از لحاظ تئوریک 
حجیم ترین و پرس�ودترین س�ناریوي صادرات گاز ایران 
به حس�اب مي آید، در چند س�ال اخیر به جز اش�اراتي از 
سوي بیژن زنگنه وزیر نفت مبني بر ورود احتمالي شرکت 
گس پروم براي تضمین این معامله گازي، اتفاق قابل توجهي 
رخ نداده و بسیاري بر این باور هستند که حداقل تا زماني 
که حزب فعلي در پاکستان راس کار است نباید منتظر جرقه 
جدیدي نیز بود. همه ي این موارد در حالي رخ داده است 
که امروز رقیب پروژه صادراتي گاز ایران به پاکستان،  خط 
لوله صادرات گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان- هند 
موس�وم به »تاپي«، از هر زمان دیگري عملیاتي تر به نظر 
مي رس�د.  در مورد بازار گاز اروپ�ا نیز ایران هنوز طرح یا 
برنامه اي در نظر نداشته و کارخانه ایران ال ان جي به عنوان 
تنه�ا نقطه قابل اتكا در این زمین�ه، هنوز به بهره برداري 

نزدیک نشده است. 
اما ایران نباید فقط به این پرسش که کدام یک از بازارهاي 
گاز خود را جدي تر دنبال کند پاس�خ دهد. پرسش مهم تر 
که هنوز بي پاس�خ مانده و حتي مشخص نیست در نهایت 
چه کس�ي آن را به س�رانجام خواهد رس�اند این است که 
اساسا گاز ایران باید صادر شود یا به مصارف داخلي برسد؟
ماجرا زماني پیچیده تر مي شود که براي مصارف داخلي نیز 
پتروش�یمي ها از یک سو و نیروگاه ها از سوي دیگر رقابت 
مي کنند. عده اي بر طبل سودده بودن پتروشیمي مي کوبند 
و طرف دیگر طناب را به س�وي به صرفه تر بودن صادرات 

برق به نسبت گاز مي کشد. 
در این پرونده س�عي کرده ایم این پرسش را که »ایران 
باید با ذخایر گازي خود چه کند؟« با صاحب نظراني که از 

لحاظ ملیت، شغل و تحصیالت تنوع قابل توجهي دارند 
د�ر میان بگذاریم. هدف ای�ن پرونده این خواهد بود که 
بتواند در نهایت به ترسیم نقشه راه کشوري که بزرگ ترین 
ذخایر گاز طبیعي در جهان را در اختیار دارد کمک کند. 
عباس ملكي دیپلمات و استاد دانشكده مهندسي انرژي 
دانشگاه ش�ریف، محمد حس�ین عادلي دبیر کل سابق 
مجمع کشورهاي صادرکننده گاز و سفیر اسبق ایران در 
چند کشور مختلف، کریس کوك رئیس اسبق بورس انرژي 
لند�ن و پایه گذار بورس نفتي ای�ران و دالغا خاتین اغلو 
کارشناس آذربایجاني حوزه گاز در مجله مشهور نچرال 
گس ورد افرادي هس�تند که به اشكال مختلف از نظرات 

آنها در این پرونده بهره  برده ایم.
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چه��ره بازارهای گاز طبيعي  در جهان 
طی دو سال آینده به صورت چشمگيری 
تغيير خواهد كرد. كنفدراسيون روسيه در 
حال ساخت سه خط لوله عظيم »جریان 
ت��رک«، »جریان شمال��ی ۲« و »قدرت 
سيبری« برای صادرات 3۱ ميليارد،  ۵۵ 
ميليارد و 33 ميليارد متر مکعب گاز است 
كه به ترتيب تا سال آینده ميالدي راهي  
تركي��ه، اروپا و چين مي شوند.  از طرفی 
خط لوله »دهليز جنوبی« برای صادرات 
۱6 ميلي��ارد متر مکع��ب گاز به تركيه و 
اروپا در حال تکميل است و تا چند سال 

آینده راه اندازی خواهد شد.
 از سوي ديگر، صادرات گاز كشورهای 
آسيای مركزی به چين هر سال افزایش 
می یاب��د و انتظ��ار می رود تا چند س��ال 
آینده به ۵۵ ميليارد متر مکعب برس��د. 
د��ر این ميان، ب��ازار ال ان جی كه یك 
س��وم بازار گاز جهان را تشکيل می دهد 
به س��رعت در حال شکوفایی است و در 
ادامه  بازیگرهای مهمی از كانادا تا آمریکا، 
روسيه و استراليا و قطر در آن وارد رقابتی 

سنگين خواهند شد.
در این ميان این پرس��ش مطرح است 
ك��ه  نقش ایران به عنوان دومين دارنده 
ذخایر بزرگ گاز جهان بعد از روسيه چه 
خواهد بود؟  ایران طی سال گذشته ۲۱4 
ميليارد متر مکعب گاز شيرین توليد كرد 
و قرار اس��ت این حجم توليد در  س��ال 
جاری به ۲۵۰ ميلي��ارد متر مکعب و تا 
چند س��ال آینده به حدود 3۰۰ ميليارد 

متر مکعب برسد. 
 در اینجا بای��د به این نکته توجه كرد 
كه هزینه س��اخت خط لوله گازی برای 
بازارهای دور بسيار زیاد است. برای نمونه 
خط لوله دهليز جنوبی بدون محاس��به 
توسعه ميدان شاه دنيز آذربایجان، حدود 
۱8 ميليارد دالر هزینه دربر داشته است.  
هزینه  احداث خط لوله »جریان شمالی 
۲« نيز ۱۱.۵ ميليارد دالر است. با توجه 
به اینکه فاصله ميادين عمده گاز ایران ، 
از جمله پارس جنوبی از بازارهای اروپایی 

بسيار بيشتر از آذربایجان و روسيه است، 
احتماال ب��ازار اروپا برای ای��ران چندان 

جذاب نيست.
بر اساس برآورد مجلس شوراي اسالمي 
ای��ران در گ��زارش مرك��ز پژوهش هاي 
ای��ن نهاد، در بهتری��ن حالت، یعنی اگر 
قيمت های نفت حدود ۱۰۰ دالر در هر 
بشکه باشد، س��ود خال��ص صادرات گاز 
به اروپ��ا برای جمهوری اس��المی ایران  
حد��ود ۱۲ تا ۱3 س��نت به ازای هر متر 
 مکعب خواهد بود و اگر قيمت نفت حدود

۵۰ دالر باشد، سود صادرات گاز چيزي  
بيشتر از ۲ تا 3 سنت نخواهد شد. بدين 
ترتي��ب، بازار اروپا در شرایط فعلی برای 

ایران صرفه چندانی ندارد.
ام��ا برای نمونه س��ود  صادرات گاز به 
كشورهای منطقه نس��بت به  اروپا  برای 
ایران سه تا چهار برابر بيشتر خواهد بود. 
ب��ه خاط��ر قيمت باالی گاز در آس��يای 
شرق��ی و نزديکی به ای��ران، صادرات به 
چي��ن، هند و ژاپن )ب��رای صادرات گاز 
 ب��ه ژاپن ای��ران تنها از گزین��ه گاز مایع 
ال ان جی می تواند استفاده كند( نيز دو 
تا س��ه برابر پرس��ودتر از بازار اروپا برای 

ایران است.
 البته ایران فعال توان مایع س��ازی گاز 
ند��ارد و انتظار نمی رود طی پنج س��ال 
آیند��ه بتواند ال ان ج��ی توليد كند. اما 
این كش��ور تاكنون چندي��ن قرارداد با 
حجم صادرات س��االنه 38 ميليارد متر 
مکع��ب گ��از به تركيه، ع��راق و عمان و 
یك قرارداد ديگر برای صادرات ساالنه 8 
ميليارد متر مکعب گاز به پاكستان دارد 
كه چند سالی است به تعویق افتاده و اميد 
چندانی به توسعه آن نيست. صادرات 38 
ميليارد متر مکعبی گاز می تواند س��االنه 
۱۲ ميليارد دالر برای ایران درآمد داشته 
باشد.این مي��زان از صادرات برای ایران 

بسيار عالی است. 
 ام��ا از نظ��ر م��ن  ایران گزینه بس��يار 
با صرفه تری از صادرات گاز دارد و آن هم 
تزریق به ميادين نفتی برای افزایش توليد 
نفت خام اس��ت. ایران برای جلوگيری از 
شتاب گرفت��ن افت توليد نف��ت نياز به 
تزریق ساالنه 9۰ ميليارد متر مکعب گاز 
طبيع��ي  به ميادي��ن نفتی دارد، اما هم 
اكنون كمتر از یك سوم این ميزان تزریق 

گاز در حال رخ دادن است.

حدود 8۵ درصد از ميادين نفتی فعال 
ای��ران در نيمه دوم عمر خود قرار دارند 
و س��االنه حدود 8 درصد از توليد آنها به 
ص��ورت  طبيعی كاه��ش می یابد. ایران 
برای جلوگيری از این افت، س��االنه تنها 
۲۵ ميلي��ارد متر مکعب تزریق گاز انجام 

می دهد.
  ای��ن اتفاق در حال��ي رخ مي دهد كه 
س��ود خالص ای��ران از صاد��رات گاز به 
بازارهای منطقه با توجه قيمت های فعلی 
نفت، معادل 3۵ درصد از قيمت گاز در 
بازارهای مقصد اس��ت. اما س��ود خالص 
صادرات خود نف��ت حدود 8۰ درصد از 
قيم��ت نفت در بازارهای جهانی اس��ت. 
لذا تزریق گاز به ميادين نفتی و افزایش 
توليد نفت بسيار سودمندتر از صادرات 

گاز است.
توليد روزانه نفت خام  ایران از حدود 6 
ميليون بشکه در قبل از انقالب  اسالمي 
ب��ه حد��ود 3.8 ميليون بشکه در س��ال 
جاری رسيده است. ایران با تزریق گاز نه 
تنه��ا ميزان توليد روزانه نفت از ميادين 
یاد شده را افزایش می دهد، بلکه ضریب 
بازیافت )ميزان نفت قابل استخراج( این 
ميادي��ن را 6-۷ درصد افزایش می دهد. 
برای نمونه ۱۷ ميدان عمده نفتی ایران 
در قب��ل از انقالب روزان��ه 3.۷ ميليون 
بشکه توليد نف��ت داشتند كه اكنون به 
نصف كاهش یافته است. در قبل انقالب، 
متوسط بازدهی روزانه هر چاه نفتی ایران 
حد��ود ۱۲ هزار و ۵۰۰ بشک��ه بود، اما 
اكنون به ۱6۰۰ بشکه كاهش یافته است 
كه علت آن، افت فشار ميادين كهنه است.

اگرچ��ه در گ��زارش مرك��ز پژوهش های 
مجل��س ای��ران  اش��اره ای به ای��ن ارقام و 
واقعيت ها نشده است، اما توجيه برتری تزریق 
گاز به گزینه صادرات بسيار معقول است. این 
آمارها نشان می دهد كه ایران بایستی طی دو 
دهه منتهی به سال ۲۰۱۵ كال 83۰ ميليارد 
متر مکعب تزریق گاز به ميادين نفتی انجام 
می د��اد، اما در عمل حدود یك س��وم این 
ميزان را تزریق كرده اس��ت. برای سال های 
۲۰۱6 ت��ا ۲۰۲4 نيز س��االنه نياز به تزریق 
بيش از 94 ميليارد متر مکعب گاز به ميادين 
است. به این ترتيب به نظر مي رسد در مقطع 
فعلي، تزریق گاز به ميادين نفتي براي ایران 
راهکاري منطقي تر به نس��بت گزینه هاي نه 

چندان جدي صادرات گاز باشد.

گاز را به ميادین نفتي تزریق کنيد
دالغا خاتین اوغلو

 كارشناس حوزه انرژی 
ایران در ژورنال تخصصی 
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وقتي پاي مس�ائل بین الملل در ح�وزه نفت و گاز در میان 
باشد، عباس ملكي دیپلمات و  استاد دانشكده انرژي دانشگاه 
مهندسي شریف، یكي از مهم ترین چهره ها به حساب مي آید. 
فعالیت هاي آکادمیک پررنگ او در حوزه انرژي از یک سو و 
فعالیت هاي اجرایي قابل توجه در حوزه بین الملل که عضویت 
د�ر هیات مذاکره کننده ایران براي پایان جنگ تنها یكي از 
آن ها به ش�مار مي رود باعث شده است او نگاهي چندوجهي 
به این مسائل پیدا کند که عاري از شتاب زدگي است، هر چند 
ش�اید در نظر برخي محافظه کارانه به نظر برسد. گفت و گوي 
پیش رو با هدف بررسي وضعیت ایران در صادرات گاز صورت 
گرفت. ملكي از آن دس�ته کارشناس�اني است که باور دارد 
اساسا ایران باید بیش از آنكه در سوداي صادرات گاز باشد 
آن را به مصرف داخلي رس�انده و نفت را صادر کند چرا که 
سود بیشتري براي ایران به همراه دارد. این استاد دانشگاه 
البته بر این باور اس�ت مراوادات گازي ایران با همس�ایگان 

مانند پاکس�تان انجام شدني اس�ت. دكتر ملكي در نهایت 
»ترکمنستان« را نقطه اي مهم و تاثیرگذار در زمینه ي نقش 
ایران در مبادالت جهاني گاز مي داند و معتقد است فارغ از 
اینكه ایران مي تواند گاز مصرفي خود را در داخل تولید کند 
یا نه، باید گاز مناطق شمال شرق را به دالیل منافع بلند مدت، 
از ترکمنستان تامین کند. او که مطالعات فراواني نیز روي خط 
لوله گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان- هند موسوم به 
»تاپي« داشته است اعتقاد دارد ایران امكان پیوستن به این 
پروژه را دارد. نویسنده کتاب »سیاست گذاري انرژي«  البته 
بر این باور است که اگر تاپي در نهایت بدون حضور ایران نیز 
به نتیجه برس�د باید تنها یكي دو روز براي آن غصه خورد.  
او در خالل این گفت و گو در تالش بود تا نشان دهد ایران با 
کمبود نهادي که بتواند وراي نهادهاي اجرایي، سیاست هاي 
حوزه انرژي را تعیین کند نیازمند اس�ت.  مشروح  گفت و گو 

با عباس ملكي در این زمینه را در ادامه مي خوانید. 

عباس ملکي در گفت و گو با »نامه اتاق بازرگانی« مطرح كرد 

گاز را مصرف کنيم، نفت را بفروشيم!

 در تازه ترین اتفاق مرتبط با صادرات 
گ�از ای�ران، مراس�مي به منظ�ور آغاز 
عملیات اجرایي تاپي بخش افغانستان 
در زمستان سال گذشته برگزار شد، با 
توجه به چنین اتفاقي و همچنین با در 
نظر گرفتن این مسأله که حتي طالبان 
نی�ز از این پروژه حمایت کرده اس�ت، 
اکنون باید برنامه صادراتي گاز ایران تا 
چه اندازه متفاوت از زماني در نظر گرفته 
شود که تاپي حداقل روي کاغذ این قدر 

جدي نشده بود؟ 
من تاپي را همواره از نزديك دنبال كرده و 
مي كنم، در اینجا اشاره به یك خاطره جالب 

توجه خواهد بود. در سال ۱994 طالبان به 
كابل رسيد و در سال ۱998 كل افغانستان 
را ب��ه جز مناطق اندکي از جمله شمال دره 
بدخشان كه احمد شاه مسعود در آن حضور 
داشت، در دست گرفت. در آن سال ها آمریکا 
س��فيري در اوكراین به اسم جك مارسکاي 
داشت كه بعدا نماینده آمریکا در آس��ياي 
مركزي و افغانس��تان و رئيس هيات مديره 
شركت یونوكال شد. مطالعات مربوط به خط 
لوله تاپي توسط این شركت در سال ۱998 
انج��ام شد. در آن زمان طالبان كه به انگيزه 
امنيت كاروان هاي پاكستان در مسير آسياي 
مرك��زي ایجاد شده بود، م��ورد مذاكره این 

شركت ب��راي اجرایي كردن خط لوله تاپي 
قرار گرفت. )پاكس��تان به دنبال این بود كه 
امنيت كاروان هاي ارس��ال خود را به نحوي 
تامين كند. ژنرال حميد گل كه در آن زمان 
رئيس اطالعات پاكستان بود براي نائل شدن 
به این هدف، گروهي از محصلين علوم ديني 
كه از قندهار راهي پاكستان شده بودند را در 
نظر گرفت. این گروه در واقع نطفه شکل گيري 

طالبان بودند(
مارسکاي در آن زمان براي تامين امنيت 
تاپ��ي دچار مشکل شد در نتيجه با طالبان 
مذاكره كرد، طالب��ان نيازهایي اعم از چند 
تانك، هواپيماي ترابري و مقداري مهمات را 
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پيش شرط حمایت خود از تاپي اعالم كردند. 
این تجهيزات از اوكراین تامين شد و طالبان 
طي اطالعيه اي اعالم كردند ما از تاپي محافظت 
مي كنيم اما در نهایت این كار انجام نپذیرفت.  
چرا كه با حضور القاعده در افغانستان، آمدن 
بن الدن و دوس��تانش و فعاليت هاي آن ها به 
ویژه كشتن احمد شاه مسعود در 9 سپتامبر 
۲۰۰۱ و برج هاي دو قلو وضعيت متالطم شد. 
د��ر ادامه آمریکا به كمك كشورهاي منطقه 
حمل��ه كرده و طالبان را از بخش هاي عظيم 

افغانستان بيرون كردند. 
ام��روز كه ما با هم صحبت مي كنيم دوباره 
طالبان اعالم كرده است كه امنيت خط لوله 
تاپ��ي را تامين مي كنيم. تاپ��ي یك پروژه ي 
فقط اقتصادي نيس��ت، یك پروژه اقتصادي 
سياسي امنيتي است. در اینجا نيروهایي كه 
مایل به حضور در اطراف ایران هستند در تاپي 
شركت مي كنند. به همين واسطه اجرایي شدن 
این خط لوله و امنيت آن مسأله ساده اي نيست. 
 با  تمام این تفاس�یر بهترین راهبرد 
ایران در مقابل این خط لوله چه راهبردي 

محسوب  مي شود؟
م��ن س��ال ها پيش د��ر كنفرانس��ي آقاي 
مورس��کاي كه مطالعات اوليه تاپي توس��ط 
شركت آنها انجام شد را مالقات كرده و به او 
پيشنهاد كردم كه به جاي افغانستان خط لوله 
را از مسير ایران انجام دهيد. چرا كه مطالعات 
این دو پروژه نيز  نزديك به هم است، در واقع  
این خط لوله مي تواند به جاي عبور از هرات و 
ديگر نقاط از سرخس و مشهد عبور كند. در 
حال حاضر  پيشنهاد اكنون من این است كه با 
توجه به رابطه خوب ما با هر 4 كشور در پروژه 

تاپي ما به سمت آن حركت كنيم؟
یعني ایران جایگزین افغانس�تان در 
تاپي شود یا در معناي دیگر ما نیز خودمان 
را وارد بازي تاپي کرده و به نحوي در آن 

دخیل شویم؟ 
ما نيز وارد بازي شویم. افغانستان تا امنيت 
كامل فاصله زیادي دارد. پيشنهاد من این است 
كه این خط لوله از طریق سرخس وارد ایران 
شود بعد در هر نقطه اي به افغانستان انشعاب 
بزند. در اینجا باید به این مسأله اشاره كرد كه  
مطالعات لوله كشي نفت و گاز در ایران در سال 
۱3۵4 به این دليل كه فرآورده نفتي از مشهد 
راهي هرات مي شده انجام شده است. این امکان 
وجود دارد كه انشعاب هایي از این خط لوله از 
شهرهاي ایران به شهرهاي افغانس��تان اعم از 
هرات و زرنج زده شود. این در حالتي است كه 
ما تاپي را در حالت فعلي غير عملياتي ببينيم. 
ام��ا اگر تصور كنيم تاپي نيز عملياتي شود به 

نظر من باید چند روزي غصه خورد اما بالفاصله 
دنبال جایگزین بود. 

 ای�ن جایگزین در چیس�ت؟ آیا این 
جایگزی�ن باز هم به کشورهاي مرتبط با 

تاپي پیوند مي خورد؟
به نظر من جایگزین ایران در وضعيت اجرایي 
شدن تاپ��ي، افزایش ارتباط با تركمنس��تان 
است. تركمنس��تان دارنده یکي از مهم ترین 
منابع گازي دنياست. من تصور مي كنم كه از 
لحاظ هزینه اي براي ما به صرفه است كه هر 
چه بيشتر گاز شمال شرق را از تركمنس��تان 
خریداري كنيم. بدين ترتيب گازهاي جنوب 
آزاد مي شوند و س��ود بيشت��ري داریم. ایران 
خاصيت جایگزیني صادرات باالیي دارد. نکته 
دوم این است كه از نظر من خط لوله صادرات 
گاز به پاكس��تان هنوز نمرده است. حتي اگر 
خط لوله تاپي اجرایي شود شمال پاكس��تان 
را پوشش خواه��د داد. در حالي كه IPI در 
جن��وب به كراچي م��ي رود و از كراچي راهي 
جلگه س��ند مي شود كه در واقع شامل نقاط 
پر جمعيت پاكستان مي شوند. ما مي توانيم باز 

هم این پروژه را ادامه بدهيم.

 ب�ا همان شانس�ي ک�ه از پیش براي 
آن قائل بودیم؟ یا باید با توجه به اینكه 
بخشي از مصرف پاکستان و هند توسط 
تاپي تامین مي شود شانس کمتري را براي 

آن در نظر گرفت؟
مس��أله اصلي بازار هند اس��ت. ب��ازار هند 
خيلي خيلي نيازمند گاز است. هندي ها چند 
حوزه گازي كشف كردند اما تا س��ال ۲۰۲۰ 
جمعيتي بيشتر از چين خواهند داشت. هند 
كشوري دموكراتيك است و نقش مردم در 
آن جا خيلي پررنگ اس��ت. ایران هر چقدر با 
هن��د كار كند نفع خواهد برد چرا كه با رفت 
و آمد حکومت هاي مختلف دستخوش تغيير 
نخواهد شد.  از س��ویي، هند هنوز با همه ي 
پيشرفت های��ش 6۰ درص��د ان��رژي خود را 
از زغال س��نگ تامين مي كن��د. اگر IPI راه 
بيافتد ۱۰ درصد از این انرژي با گاز جایگزین 
خواهد شد و هنوز نيز جا براي كار وجود دارد. 
پيشنهاد نخست من این است كه ایران روي 
فعال كردن دوباره IPI تمركز كند. پيشنهاد 
دوم نيز معطوف به LNGاست كه حتم دارم 
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 دقیقا قصد من طرح این پرسش 
پ�س از تاپي ب�ود. بس�یاري از این 
صحبت مي کنند که اغلب کشورهاي 
مصرف کننده گاز خ�ود را مجهز به 
تجهیزات دریافت LNG کرده اند، 
در وضعیت فعلي و با توجه به اینكه 
م�ا باز ب�ا احتمال اعم�ال تحریم ها 
مواجه هستیم چه شانسي در بازار 

LNG داریم؟ 
در اینجا من مي خواهم پرانتزي را با اشاره 
به همين پرسش باز كنم. ما براي صادرات 
گاز طبيع��ي تنها ۲ راه پي��ش رو داریم. 
نخست صادرات در قالب خط لوله و ديگري 
صادرات در قالب LNG است. این وضعيت 
اما در مورد نفت خام متفاوت است. همينجا 
مشخص مي شود كه صادرات نفت خام براي 
ای��ران به طور كلي رویکردي منطقي تر به 
نظر مي رس��د. گاز طبيعي هم محدوديت 
بيشتري دارد هم د��ر قياس با نفت خام 
براي ایران هزینه توليد بيشتري دارد. در 
نتيجه فروش گاز 3 برابر فروش نفت سودآور 
است. این در مورد كشورهایي مانند ایران 
و عراق كه هزینه بسيار پایيني را در توليد 
نفت پرداخت مي كنند بيشتر صدق مي كند، 
بنابراین سياست گذاري انرژي در ایران باید 
بر اساس این مس��ائل تعيين شود. اما در 
اینجا ما با خالیي بزرگ مواجه مي شویم. 
نبود مركز یا یك شورا كه كار آن مقایسه 
منابع مختلف انرژي در ایران، قياس آن ها 
با یکديگر و تعيين اس��تراتژي بلند مدت 
است به شدت احس��اس مي شود. به نظر 
من نف��ع ایران در ف��روش هر چه بيشتر 
نفت و مصرف گاز طبيعي در داخل كشور 
است. ما بزرگ ترین دارنده ذخایر گاز ثابت 
شده جهان هستيم در حالي كه در بخش 
نفت در خوش بينانه ترین حالت چهارمين 
كشور به حساب مي آیيم. خوشبختانه در 
ایران در س��ال های پس از انقالب به ویژه 
در دوران س��ازندگي و ریاست جمهوري 
مرحوم هاشمي رفس��نجاني به گاز توجه 
ش��د. ما تقریبا یك شبکه ي بزرگ گاز در 
كل كشور داریم. مصرف فرآورده در ایران 
به دليل وجود این شبکه كم شده اس��ت. 
همچنين یك چهارم خودروهاي سواري 
ایران نيز مجهز به سوخت گاز هستند. اینها 
ظرفيت هاي مهمي براي مصرف داخلي گاز 

به شمار مي روند. 
 در اینجا بای�د نتیجه گرفت که 
شما اساسا صادرات نفت را حیاتي تر 
از صادرات گاز براي ایران مي دانید. 

ام�ا در مقابل بس�یاري ب�ر این باور 
هستند که براي کشوري مانند ایران 
ک�ه ف�ارغ از نوع حاکمی�ت بر راس 
کار از لحاظ جغرافیاي سیاس�ي در 
نقطه اي مخاطره آمیز واقع شده است، 
صادرات گاز باعث افزایش امنیت شده 
و به دلیل ماهیت دراز مدت بودن این 
قراردادها، آسیب پذیري ایران را در 
مقابل هر گونه از تهدیدهاي خارجي 
اعم از جنگ یا تحریم کاهش مي دهد. 
نگاه شما در این زمینه چطور است. 
اگر ما گاز بیشتري صادر مي کردیم 
ب�از هم ش�دت آس�یب پذیري ما از 
تحریم ها به همین میزان حال حاضر 

باقي مي ماند؟
حتما آس��يب مي ديديم چون شما با 
دشمني روبرو هستيد كه در بخش هاي 
مختلف دست باال را دارد. تکنولوژي، در 
شبکه مالي، در شبکه روابط بين الملل، در 
سازمان هاي بين المللي و... بنابراین گرچه 
هر چقدر صادرات گاز داشته باشيد امنيت 
بيشتري خواهيد داشت من فکر نمي كنم 
كه اگر ایران مثال خط لوله گاز را همزمان 
به پاكستان و افغانستان و تركيه و عراق و 
عمان و امارات مي فرستاد تحریم نمي شد. 
 اما شاید اگر به اروپا صادرات گاز 

داشتیم وضعیت متفاوت مي شد؟!
صادرات به اروپا نيز نمي توانست ماجرا را 
به طور كلي تغيير دهد، اكنون 3۰ درصد 
گاز اروپا را روسيه تامين مي كند. در عين 
حال روسيه توسط اروپا نيز تحریم است.

 اما آس�یب روس�یه از تحریم ها 
کمتر از ایران بوده است.

این در حالتي اس��ت ك��ه شما آن قدر 
ای��ن صادرات را گس��ترده كنيد كه به 
روابط گازي بين روس��يه و آلمان شبيه 
ش��ود. در این جا ما شاهد بوديم كه  به 
دليل خط لوله نورث اس��تریم ۱ و ۲ كه 
در حال ساخت است، آلمان ها به تحریم 
روسيه بي ميل بودند اما در اتحاديه اروپا 
آن ها نيز راي مثبت دادند. در عين حال 
این درست است كه با  صادرات هر چه 
بيشتر گاز به كشورهاي همسایه آن ها به 
ما وابسته تر مي شوند اما فراموش نکنيم 
كه حکومت ها داخل را نيز در نظر دارند. 
براي مثال اگر در شهر سردس��ير ایران 
كمبود گاز وجود داشته باشد دولت مجبور 
 است صادرات گاز را قطع كرده و داخل را 
گازرساني كند. در كشوري كه حاكميت 
با مردم است نماینده هاي مردم دولت را 

تحت فشار مي گذارند، دولت زیر منگنه 
قرار مي گيرد. م��ن از تمام این حرف ها 
مي خواه��م نتيجه بگي��رم كه ما به یك 
سياس��ت گذاري متعادل در این زمينه 
نيازمندي��م. من فکر مي كنم ما مشروط 
به اینکه مسير صرفه جویي را از یاد نبریم 
بای��د نياز داخل را با گاز برطرف كرده و 
نفت  و فرآورده را براي صادرات آزاد كنيم. 
د��ر مورد صادرات گ��از به كشورهاي 
همس��ایه پاي فاكتور ديگ��ري به ميان 
مي آید كه فاكتور همس��ایگي است.  در 
این زمينه ما معدود فعاليت هایي كرده ایم 
كه چس��بندگي ما را افزایش مي دهد و 
این دس��ت فعاليت ها باید افزایش یابد. 
من حتي بر این باور هستم كه جمهوري 
اسالمي باید در تعرفه گذاري براي فروش 
انرژي به كشورهاي همسایه، آن ها را مانند 

استان هاي ایران در نظر بگيرد. 
 در واقع شما بر این باور هستید 
که ما باید از ابزار تعرفه ترجیحي در 
فروش انرژي به کشورهاي همسایه 

استفاده کنیم؟
بله، ببينيد دليل این است كه ما امکان 
صادرات برق را نيز به كشورهاي همسایه 
داری��م. با تم��ام انتقادهایي كه مي شود 
دولت هاي ایران از سال ۱34۰ تاكنون دو 
شبکه بزرگ براي كشور ساخته اند. یکي 
شبکه گاز رساني و ديگري شبکه برق. این 
دو شبکه قابل قيمت گذاري نيستند. شما 
ب��ا اتکا به این دو شبکه مي توانيد در هر 
نقطه از كشور به شبکه برق یا گاز همسایه 
متص��ل شوید. در اینجا تغيير افق ها نيز 
مهم است. ابتدا دهلي نو به پيك مي رسد، 
اسالم آباد و كراچي در ادامه قرار دارند، 
عشق آب��اد و مشهد و تهران و در نهایت 
استانبول قرار دارد كه 6 ساخت با دهلي 
نو اختالف ساعت داشته و ظرفيت بسيار 
مهمي براي مبادالت برقي ایجاد مي كند. 
این وضعيت در شمال نيز صدق مي كند 
و  از مسکو تا مقسط امکان تبادل برقي 

وجود دارد. 
 اما چرا در عمل اس�تفاده قابل 

توجهي از این ظرفیت ها نمي شود؟
تمام ای��ن م��وارد نياز به س��ازماني 
باالدس��تي دارد. اكن��ون وزارت نفت، 
وزارت نيرو و س��ازمان انرژي اتمي در 
حال انجام فعاليت هاي خود هستند اما 
این نهادها نمي توانند از باال به ماجرا نگاه 
كنند و تركيبي از موارد را در كناریکديگر 

داشته باشند. 
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 آقاي دكتر، ما در مسیر صحبت از 
پرسشي که در خصوصLNG  مطرح 

شد منحرف شدیم. 
بازار LNG در دنيا بازار جذابي است  و 
كشورها به س��رعت به سمت آن حركت 
مي كنند چرا كه خط لوله از حدود ۵۰۰۰ 
كيلومتر به بعد ديگر اقتصادي نيست. اگر 
بازارهاي ما چين، ژاپن و هند باشد ما نياز 
به توس��عه LNG داریم. اما ۲ نکته را نيز 
باید در نظ��ر گرفت. یکي اینکه ما امکان 
تباد��ل گازي با چين از طریق خط لوله را 
داریم. كمااینکه در حال حاضر خط لوله گاز 
آسياي مركزي از تركمنستان و ازبکستان 
گاز را به چين مي برد. از سوي ديگر حدس 
صاحب نظران این است كه بازار LNG تا 
س��ال ۲۰۲۰ اشباع مي ش��ود. بزرگ ترین 
سرمایه گذاري ها را در این زمينه استراليا 
انجام داده است كه بزرگ ترین توليدکننده 
جهان محسوب مي شود. قطر و آمریکا نيز 
بسيار سرمایه گذاري كرده اند. روسيه نيز به 
لطف گرمایش زمين و تغييرات اقليمي به 
تمام منابع خود براي توليد LNG دست 
پيدا كرده اس��ت. مجموع این موارد باعث 
مي شود نتيجه گرفت كه سرمایه گذاري در 
LNG براي ایران خوب اس��ت اما حياتي 
نيست. البته باید به این نکته توجه كرد كه 
از آن  جایي كه ایران كشوري است كه روي 
پاي خود ایستاده است بهتر است در هر 
صنعتي یك نمونه یا پایلوت داشته باشد. 
این باعث مي شود من همچنان بر كارخانه 
ای��ران ال ان جي تاكيد كنم. اما اگر ما به 
اندازه قطر؛ ال ان جي توليد نکنيم به این 
معنا نيست كه در بازار صادرات انرژي و گاز 
حرفي براي گفتن نخواهيم داشت. ایران با 
مختصات جغرافياي سياسي خود مي تواند 

كمك زیادي از خط لوله بگيرد. 
 شما در خالل صحبت هاي خود 
ب�ه این موض�وع اش�اره کردید که 
ایران باید براي بهبود وضعیت خود 
د�ر مراودات جهاني گ�از، ارتباط با 
ترکمنستان را افزایش دهد. اما در 
ح�ال حاضر مراود�ه کوچک گازي 
ایران ب�ا این کشور نیز با مشكالتي 
مواجه شده اس�ت. به نظر شما چه 
رویكرد�ي به بهتر ش�دن این وضع 

کمک خواهد کرد؟ 
تركمنستان كشوري تازه استقالل یافته 
است و نهادهاي این كشور در حال تدوین 
است. اتفاقا ایران نيز كمك هایي به این 
تدوی��ن كرده اس��ت. از زم��ان شوروي 

سابق گاز تركمنس��تان راهي شوروي و 
سپس اروپا مي شود. اما در آن زمان این 
مراودات در قالب اتحاد جماهير شوروي 
انج��ام شده و پولي رد و بدل نمي شد. با 
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، روسيه 
قراردادي براي انتقال ساالنه ۱۰۰ ميليارد 
متر مکعب با تركمنستان انعقاد كرد كه 
قيم��ت آن براي هر هزار متر مکعب 6۰ 
دالر بود بست. )فراموش نکنيد كه قيمت 
اكنون ۵۰۰ دالر براي هر هزار متر مکعب 
است(. در ادامه تركمنستان متوجه شد 
كه این قيمت بسيار پایين است. در مورد 
قرارداد با ما قيمت به تدریج باال رفت اما 
مشکل این بود كه تركمنس��تان همواره 
درخواست افزایش قيمت را در روزهاي 
سرد س��ال مطرح مي كرد. خوشبختانه 
دولت ایران به نقطه اي رسيد كه توليد، 
كفاف مصرف داخل، صادرات به تركيه، 
ارمنستان و مقداري نخجوان را دارد. اما 
مراوده ي گازي با تركمنستان یك »باید« 
براي ایران است. طبق اطالع من در سفر 
اخير رئيس جمهوري به این منطقه نيز 
مشکالت پایان پذیرفته و قراردادي جديد 

منعقد شده است. 
ام��ا كار اصلي بای��د این باشد كه خط 
لول��ه اي از تركمنس��تان به اروپ��ا برود. 
تركمنستاني ها  خواهان این هستند كه 
این خط لوله از بستر دریاي خزر حركت 
كند كه ایران و روس��يه هر دو به دليل 
محيط زیست این دریاچه با آن مخالف 
هستند. مطالعات و قرارداد اوليه در این 
باره نيز در  دوره آقاي هاشمي رفسنجاني 
بس��ته شده اما در ادام��ه و با پيگيري 
نشدن لغو شده است. اما از نظر من هنوز 
بهترین مسير براي صادرات گاز به اروپا، 
ایران است. راه ديگر نيز این است كه ما 
گاز تركمنستان را به تركيه یا آذربایجان 
بدهيم. اما تمام ای��ن موارد نيازمند این 
است كه مركزي سياست گذاري در حوزه 

انرژي را دنبال و تعيين كند. 
 به عنوان آخرین پرسش دیدگاه 
ش�ما در خصوص عملیات�ي بودن 
صاد�رات گاز ای�ران به پاکس�تان 
چیس�ت؟ برخي بر ای�ن باورند که 
سرنوشت این پروژه تابعي از سمت 
و س�وي حزب هاي راس کار در این 
کشور است؟ آیا شما نیز بر این باور 
هستید؟ از سویي صحبت از احتمال 
ورود عنصر سومي مانند روسیه و به 
ویژه شرکت گس پروم به این پروژه 

است. این تغییر را تا چه اندازه مهم 
مي دانید؟ 

ب��ا وضعيتي ك��ه ما در برج��ام داریم 
نزدي��ك شدن به روس��يه در هر زمينه 
براي ما بهتر است. اما گس پروم شركتي 
بين المللي با تعهدات فراوان است. ورود 
این شركت خوب است اما باید بدانيم كه 
پاكستان كشوري است كه بنا و ماهيت 
آن اس��الم است اما با ما مشکالت دارد. 
در عين حال انرژي آنقدر مسأله مهمي 
براي پاكس��تان هس��ت ك��ه حزب هاي 
حاكم با فشار عربستان سياست خود را 
تغيير ندهند. مشکل عمده پاكستان بر 
س��ر عملياتي شدن واردات گاز از ایران 
یك فساد شديد در بخش اداري و دوم 
نداشتن پول اس��ت. وقتي قرار اس��ت از 
بانك هاي بزرگ براي خط لوله اي از ایران 
پول بگيرند مشکل آغاز مي شود. در واقع 
وقتي شما به كارهایي كه آمریکا در قبال 
هر نوع همکاري با ایران از س��ال ۱98۰ 
تاكنون كرده اس��ت نگاه مي كنيد ترس 
این بانك ها را درک مي كنيد. مثال پاري 
بانك 9 ميليارد دالر جریمه شده است. 
ب��ه قدري البي هاي ضد ایران در آمریکا 
سخت عمل مي كنند كه بانك ها مگر در 
حالتي كه چراغ سبزي ببينند نمي توانند 
با ایران كار كنند. این چراغ سبز از سوي 
اوباما و كري نيز اكنون مشاهده نمي شود 
در نتيجه پاكس��تان راه��ي براي تامين 

مالي ندارد. 
در واقع حرف پاكستان این نيست كه 
من گاز ای��ران را نمي خواهم، این كشور 
مي گوید كه شما سرمایه گذاري كنيد. ما 
ه��م بر خالف ذهنيتي كه مبني بر پول 
خرج كردن ایران در كشورهاي همسایه 
وج��ود دارد چنين رویکردي نداریم. در 
واق��ع اگ��ر انتقادي به ایران وارد اس��ت 
این است كه چرا در كشورهاي همسایه 
س��رمایه گذاري نکرده است. البته شاید 
درس��ت باشد چرا ك��ه اولویت با داخل 
اس��ت و منابع پول ما نيز محدود است. 
ب��ا همه ي این حرف ها من به آینده  این 
پ��روژه اميدوارم. من بر این باور هس��تم 
كه شاید در آینده ما به ميزاني از ذخایر 
ارزي دس��ت پيدا كنيم كه خود در این 
خط لوله كه سودآور است سرمایه گذاري 
كنيم.  صادرات گاز ایران به ارمنس��تان 
نيز با س��اختن خط لوله از س��وي ایران 
ت��ا ایروان همراه ب��ود كه اكنون ما از آن 
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دبیر كل سابق مجمع كشورهاي صادركننده گاز: 

نگویيم تبدیل گاز به پتروشيمي از صادرات بهتر است
براي كشوري كه هم در نفت و هم در گاز داراي ذخایر قابل 
توجهي اس��ت، افرادي كه بتوانند كمك كنند تا اس��تراتژي اي 
مد��ون و منطقي ب��راي كشور تهيه شود، معدود هس��تند. اما 
فردي كه در كنار سال ها فعاليت دبپلماتيك، چهار سال دبير 
كلي مجمع كشورهاي صادركننده گاز را در كارنامه ي خود دارد، 
به این دليل كه به مسائل نه فقط از جنبه داخلي بلکه با تکيه 
به تجربه كشورهاي ديگر نگاه مي كند، فردي قابل توجه است.

محمد حسين عادلي، رئيس كل اسبق بانك مركزي، این روزها 
پس از 4 سال از دبير كلي GECF فارغ شده است.

او در نخستين گفت و گوي خود پس از سپردن این سمت به 
یوری سنتورین، به پرسش هاي »نامه اتاق بازرگانی« در خصوص 

صنعت گاز ایران و نقش این صنعت در صادرات مي دهد.
عادلي كوتاه اما صریح و بي پرده و بي شباهت به ديگر چهره ها؛ 
امکاناتي كه هنوز براي آینده صادرات گاز ایران باقي مانده است 
را تشریح مي كند.او كه بر خالف ديگران پروژه صادرات گازي 
تاپي را غير عملياتي نمي داند اعتقاد دارد با جدي تر شدن خط 
لوله تاپي عمال امکان صادرات گاز ایران به پاكستان به »صفر« 
ميل مي كند.عادلي معتقد اس��ت شرایط سياسي ایران ایجاب 
مي كند كه كشور به سمت توسعه LNG پيشروي كند.رئيس 
كل بانك مركزي در دولت سازندگي در یکي از مهم ترین بخش  
اظهارات خود س��اده اما جدي مي گوید: »نخست باید تصميم 

به صادرات گاز بگيریم و هر از گاهی آن را با استدالل اینکه 
بهتر اس��ت گ��از را تبديل به پتروشيمی كنيم زیر س��وال 
نبریم.«.این بخش از صحبت هاي عادلي مختصرا نمایي كلي 
از تشطط آرا در تصميم گيري براي نحوه استفاده از منابع 
گازي ایران را ترسيم مي كند.شما را به خواندن مشروح این 

گزارش دعوت مي كنيم.
فوریه سال جاري ميالدي، دولت افغانستان 

مراس��مي پ��ر زرق و برق را ب��راي آغاز 
عملي��ات اجرای��ي تاپي در م��رز این 
كشور برگزار كرد.مراس��مي كه سران 
4 كشور افغانستان، پاكستان، هند و 
تركمنستان در آن حضور داشتند، 
بس��ياري بر این باور هس��تند كه 
این اتفاق مي تواند آینده صادرات 
گازي ایران را دستخوش تغيير 
قرار دهد.محمد حسين عادلي 
س��فير ایران د��ر بریتانيا در 
فاصل��ه س��ال های ۲۰۰4 تا 
۲۰۰۵ د��ر پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش كه ب��ا توج��ه به 
عمليات  آغ��از  كلنگ زن��ي 
اجرایي خ��ط لوله تاپي در 
ه��رات، تا چه اند��ازه باید 
براي تاپي شانس عملياتي 
قائل شد و از س��ویي بازار 

صادراتي گاز شرق را براي ایران از دست رفته تلقي كرد عنوان 
مي كن��د: »خط لوله تاپی شان��س زیادی دارد كه تکميل شده 
و راه اند��ازی شود چ��ون اغلب بازیگران و ذینفعان آن از انجام 
این پروژه س��ود می برند.قدرت های بزرگ حاضر در منطقه هم 
 موافق آن هس��تند چ��ون می تواند صادرات گ��از ایران به این 
بازار ها را زیر س��وال ببرد.« نکته قابل توجه این پاس��خ عادلي 
را باید در این دانست كه در ایران اغلب مديران و كارشناسان 

دولتي تاپي را همچنان غيرعملياتي مي دانند.
دبير كل س��ابق مجم��ع كشورهاي صادركنند��ه گاز كه در 
پاس��خ هایش بسيار صریح اس��ت همچنين ادامه مي دهد: »در 
خصوص اینکه تاپي می تواند تهديد باشد یا خير به نظر می رسد 
ك��ه به هرحال با بهره برد��اری از این خط بخش زیادی از بازار 
ما در پاكستان و هند توسط این خط لوله تامين می شود و لذا 
نياز به خط لوله از ایران به حد زیادی كاهش پيدا می كند و به 

سمت صفر ميل می كند.«
محمدحس��ين عادلي كه در سال های ۱994 تا ۱99۵ سفير 
ایران در كانادا نيز بوده است در پاسخ به این پرسش كه با این 
تفاسير ایران چقدر باید آینده گازي خود را متفاوت از قبل ترسيم 
كند مي گوید: »با اجرایی شدن تاپی، خط لوله ایران به پاكستان 
)پروژه صادراتي گاز( كه حتی در شرایط حاضر زیر سوال است 
بيشتر زیر سوال می رود و باعث می شود كه ایران 
به طور جدی به فکر گزینه های ديگر باشد.
از جمله اینکه تمایل اش به تکميل خط 
لوله ایران پاكستان كم شود و یا برای آن 
شروطی بگذارد كه عملی نباشد.« او البته 
اعتقاد دارد شاید همين اتفاقات ایران را 
به سوق توليد ال ان جی بکشاند. عادلي كه 
دکتراي خود در رشته مديریت كسب و كار 
را از دانشگاه كاليفرنيا كسب كرده است 
برخالف برخي از فعاالن حوزه 
انرژي، بر این باور است كه 
 LNG ایران باید در حوزه
در  كند.او  سرمایه گذاري 
این زمينه و در پاس��خ به 
این پرسش كه با توجه به 
واردکنندگان  اغلب  اینکه 
 LNG گاز ب��ه پایانه هاي
مجهز شده ان��د، آیا ایران 
داشتن  بدون دسترس��ي 
به تکنولوژي در این حوزه 
شانسي براي حضور در آینده 
بازار گ��از جهان دارد عنوان 
مي كند: »كش��ور ما در حال 
حاضر یك پ��روژه به نام ایران 
ال ان جی دارد كه بخشی از آن را 
انجام داده است و بخش بيشتری 
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از آن باقی مانده است.ایران مسلما می تواند خود این كار را به اتمام 
برساند ولی زمان بسيار زیادی طول می كشد.«

او د��ر ادام��ه مي گوید: » لذا اقتصادی تر آن اس��ت كه با كمك 
تکنولوژی روز و مشاركت بين المللی آن را تکميل كند.این باعث 
صرفه مالی و اقتصادی بيشتری می شود، شاید راه بهينه نيز استفاده 

از تکنولوژی و نيز مديریت روز آمد باشد.«
عادلي كه در نقش مذاكره كننده ارشد در بسياري از پروژه هاي 
صادراتي گاز ایران از جمله صادرات گاز به پاكستان و هند حضور 
داشته است در پاسخ به این پرسش كه ایران براي اینکه بتواند 
نقشي حداقلي در س��بد گاز اروپا براي خود ایجاد كند باید در 
مقابل روس��يه چه سياستي را اتخاذ كند و اساسا شانس ما در 
این زمينه چقدر اس��ت مي گوید: »ایران نباید خود را با روسيه 
مقایسه كند. روس ها بخش زیادی از گاز اروپا را تامين می كنند.

اروپا حداقل 3۵ درصد به گاز وارداتی از روس��يه وابسته است، 
این در حالي است كه ایران پروژه ای برای صادرات گاز به اروپا 
ندارد و حتی آن را طراحی نکرده است.« سفير سابق ایران در 
ژاپن در ادامه مي گوید: »تنها امکان موجود تکميل پروژه ایران 
ال ان جی اس��ت.این پروژه هم معلوم نيست چه زمانی می تواند 
تکمي��ل شود.ایران به طور بالقوه می تواند گاز را هم به صورت 
خ��ط لوله و هم ال ان جی به اروپا ببرد ولی هر دو گزینه آنقدر 
شروط و پيش نياز دارد كه احتمال آن را بسيار كم می كند.«

صادركنند��ه  كشوره��اي  مجم��ع  س��ابق  ك��ل  دبي��ر 
 گ��از در بخ��ش پایان��ي صحبت هاي خ��ود اتخ��اذ رویکردي
4گانه را براي اینکه ایران همچنان روي كاغذ بازیگري در عرصه 
گ��از باقي بماند مطرح مي كند. او در این زمينه مي گوید: » به 
نظر می رسد ما اكنون به تصميم گيری های راهبردی در زمينه 
انرژی داریم و در آینده ای نه چندان دور فشار ها موجب می شود 
كه برخی از این تصميمات را بگيریم ولی چون دير خواهد بود 

لذا بهره برداری چندانی از آن نمی توانيم بکنيم.«
عادلي با استناد به این پيش زمينه رویکرد چهارگانه پيشنهادي 
خود را تشریح كرده و در گام نخست بر مسأله اي تاكيد مي كند 

كه تاكنون در ایران محل مناقشه بوده و به نتيجه قطعي نرسيده 
اس��ت.او در این زمينه مي گوید: »نخس��ت اینکه باید تصميم به 
صادرات گاز بگيریم و هر از گاهی آن را با اس��تدالل اینکه بهتر 

است گاز را تبديل به پتروشيمی كنيم آن را زیر سوال نبریم.«
مسئول ارشد ديپلماتيك خط لوله صادرات گاز ایران به ارمنستان 
د��ر تاكيد بر این بخش از مواض��ع خود عنوان مي كند: »به خود 
بگویيم كه همه صادر كنندگان گاز دنيا از این موضوع )كه تبديل 
كردن گاز به پتروشيمي بهتر است( آگاهند ولی همچنان هم گاز 
را صادر می كنند و هم در حد الزم آن را تبديل به فرآورده های 

با ارزش افزوده باالتری می كنند.«
او در ادامه بر مس��أله لزوم كاستن از سطح مصرف داخلي گاز 
تاكيد كرده و عنوان مي كند: »در وهله دوم باید در مصرف انرژی 
صرفه جویی كنيم تا بتوانيم بيشتر صادر كنيم و كمتر آلوده كنيم. 
شدت انرژی در ایران بسيار باال و بهره وری انرژی بسيار پایين است 
و در هر دو شاخص از متوسط جهانی وضع بسيار بدتری داریم.«

عادل��ي كه بين س��ال های ۱368 تا ۱3۷3 ریاس��ت كل بانك 
مركزي را در دس��ت داشت در ادامه بر توس��عه ال ان جي تاكيد 
كرده و مي گوید: »به عنوان سومين جنبه باید در مورد گاز باید به 
سياست توسعه ال ان جی روی بياوریم و پروژه های بيشتری تعریف 
كنيم. صادرات گاز از نوع ال ان جی برای شرایط بازارهای جهانی 
بهتر اس��ت و در آینده هم ال ان جی سهم بيشتری را می گيرد.« 
او اعتقاد دارد ال ان جي براي شرایط سياسي ایران نيز گزینه اي 

بهتر از خط لوله است. 
رئيس موسس��ه مطالعات اقتصاد��ی و بين المللی روند كه خود 
موسس آن بوده است در پایان صحبت هاي خود بر موضوع نقش 
تکنولوژي در صنعت نفت و گاز ایران تاكيد كرده و عنوان مي كند: 
»به عنوان چهارمين نکته ما باید از تکنولوژی روز و مديریت روز 
برای توس��عه و بهره برداری ميادين نفت و گاز اس��تفاده كنيم.« 
عادلي تاكيد مي كند: »اس��تفاده از فن آوری های چند نسل قبل 
 مناب��ع گرانبهای ما را هد��ر می دهد.این كار باید با مشاركت های 
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به سمت کارت هاي اعتباري انرژي بروید 
كری��س كوک، پایه گذار انگليس��ي بورس 
نفت ایران و رئيس سابق بورس انرژي لندن 
از آن دسته كارشناساني به شمار مي رود كه 
طرح های��ي متفاوت و كمتر عملياتي شده را 
د��ر حوزه انرژي در س��ر دارند. او در مطلب 
 پي��ش رو كه به صورت ایميلي براي ماهنامه 
نامه اتاق بازرگانی ارسال شده است، بر روي 
این مسأله تاكيد مي كند كه ایران باید براي 
بهره گي��ري از امکانات ب��ازار گاز در دنيا به 
سمت جایگزین كردن بازار دالر با بازاري رود 
كه ارزش در آن »كارت هاي اعتباري انرژي« 
اس��ت. او در ابتداي این مطلب نوشته است: 
»ب��ا توجه به اینکه من در ابتدا در توس��عه 
بازار گاز آمریکا در سال ۱99۰ درگير بودم 
و پ��س از آن براي مدتي مس��ئوليت بورس 
بين المللي كه براي طراحي قراردادهاي آتي 
)UK Natural Gas NBP مركز تجارت 
گاز طبيعي بریتانيا( در نظر گرفته شده بود 
حضور داشت��م، اعتقاد دارم كه مي توانم در 
خصوص بازار گاز با اشراف و قدرت مناسبي 

اظهار نظر كنم.«
این كارشناس برجس��ته ح��وزه انرژي در 
ادامه عنوان كرده است: »از نظر من معامله 
گاز طبيع��ي و برق در بریتانيا در قالب یك 
ك��اال، نمایانگر یك سياس��ت اس��تراتژیك 
شکست خورده در مقياسي حماسي و عظيم 
است. استراتژي كه بریتانيا در این زمينه اخذ 
كرد با معرفي واسطه ها و دالالني كه سود آنها 
گرو تحریك تقاضاي مردم است در نهایت و 
د��ر نبود شفافيت مالي وضعيتي را به وجود 
آورد ك��ه مصرف رو به رشد بوده و هزینه ي 
س��ود كالن این واسطه ها را مردم بریتانيا و 
محيط زیست این كشور پرداخت مي كنند.  
عالوه بر این سيستم تامين و توزیع انرژي در 
بریتانيا به طور فزاینده اي شکننده و پر هزینه 

عمل مي كند.«
كوک مي نویس��د: »واقعيت این اس��ت كه 
مردم متعلق به طبقه متوسط در تهران مانند 
طبقه متوسط در لندن، نفت و گاز را تجارت 
یا مصرف نمي كنند. آنها خدمات و تجهيزاتي 
را كه با نفت و گاز كار كرده و در نهایت موجب 
گرما/س��رما، نور، قدرت و تحرک مي شوند را 
مورد استفاده قرار مي دهند. در نتيجه زماني 
كه شما ب��ه دنبال طراحي یك بازار داخلي 

گازطبيعي براي ایران هستيد.«
او ك��ه از مشاوران ب��ورس نفت ایران بوده 
و بارها به تهران س��فر داشته است در ادامه 
عنوان مي كند: »در اینجا ایران مي تواند براي 
اینکه منابع گازي بيشتري را براي صادرات 

به دست بياورد، با حركت به سوي استفاده 
از كارت هاي اعتباري انرژي كه من چند دهه 
قبل پيشنهاد توس��عه آنه��ا را مطرح كردم، 
مردم را به سوي رویکردي سوق دهد كه آنها 
احساس كنند از صرفه جویي در مصرف گاز 
سود كسب مي كنند.   مردم در اینجا مي توانند 
خود در خصوص سهم گاز طبيعي كه شركت 
ملي گاز در اختيار آنها مي گذارد تصميم گيري 
كنند. این گاز مي تواند در مصارف شخصي وارد 
شود یا از طریق كارت هاي اعتباري انرژي وارد 

تجارت شود.«
كوک معتقاد است: »از سویي ایران مي تواند 
گاز طبيعي را نه در ازاي دریافت ریال یا یورو 
بلک��ه در ازاي دریافت تکنولوژي مرتبط با گاز 
طبيعي و افزایش بهره وري در شبکه گازرساني 
خود به ديگر كشورها عرضه كند. در اینجا باید 
به این نکته توجه كرد كه تکنولوژي هاي جديد 
د��ر صنعت گاز طبيعي مي تواند بهره وري را از 
كمتر از 3۰ درصد به نزديك 6۰ درصد برساند.«

او در تشریح مواضع خود مي گوید: »كليد 
اصلي اما استفاده از كارت هاي اعتباري انرژي 
اس��ت كه جریان ان��رژي را به صورت یکتا و 
بسته بندي شده به واحدهاي قابل جابه جایي 
تبديل كند. در ارتباط با همين مس��أله من 
اخيرا توس��ط كرل مولودس��وف معاون وزیر 
انرژي روسيه به مسکو دعوت شدم. او مشتاق 
بود بدانند كه این روش ها در بازار گاز چگونه 
عم��ل خواهد كرد. از نظر م��ن شاید اكنون 
زمان مناس��بي براي ایران باشد كه به سمت 
استفاده از این روش با درگير ساختن ديگر 
كشورهاي منطقه در حوزه گاز برود.« كریس 

كوک پيش از ني��ز اظهاراتي را در خصوص 
دورنماي صادراتي گاز ایران با تاكيد بر نقش 
روسيه در این زمينه مطرح كرده و گفته بود 
كه جلوگيری از حضور و رقابت گاز ایران در 
ب��ازار پرمنفعت اروپا، هم��واره یکی از اصول 
استراتژیك روسيه بوده است. صحبت هایی كه 
یادآوری اظهارات پر از تکبر والديمير پوتين 
درباره اهداف بلندپروازانه روسيه برای صادرات 
گاز در نشس��ت س��ران GECF در تهران، 

شاهدی بر مدعای آن محسوب می شود.
هرچند كوک در تحليل خود از صنعت گاز 
ایران به این نکته می پردازد كه ایران در این 
حوزه بيش از پرداختن به بازارهای بين المللی 
به دنبال تغيير الگوی مصرف انرژی است. به 
گفته رئيس سابق بورس بين المللی نفت لندن 
سياست استراتژیك انرژی ایران برای چندين 
دهه اس��تفاده از گاز ب��رای جایگزین كردن 
استفاده از نفت و فرآورده های آن بوده است. 
به عنوان مثال می توان به جایگزینی سوخت 
CNG در تاكس��ی ها و ناوگان حمل و نقل 
تجاری یا روی  آوردن مجتمع های پتروشيمی 

به استفاده از گاز به جای نفتا اشاره كرد.
كوک ایده بازار نفتی مشترک ایرانی/روسی 
را ني��ز با توجه به رقابت د��ر رابطه با توليد 
نفت خام و بازاریابی همراه با سهم اندك از بازار 
غيرعملی می داند. اما معتقد است با توجه به 
حجم عظيم مجموع ذخایر گاز دو كشور كه 
بيش از نيمی ذخایر جهانی را دربرمی گيرد، 
تمایل ایران به مشاركت در هزینه، پارادایم 
جديدی در بازار جهانی گاز را ایجاد می كند 

كه آغاز آن از حوزه خزر است.
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اقتصاد سایه ها در ایران
اقتص��اد ای��ران د��ر صحه عم��ل، در 
بحث هاي تئوری��ك و در موضوع اقتصاد 
ك��الن با تنگناهاي واقعي مواجه اس��ت. 
ای��ن تنگناه��ا هر كدام مي توانن��د راه را 
براي رفتن و بزرگ شدن مس��دود كنند 
و متاس��فانه د��ر شرایط حاضر هر س��ه 
تنگن��اي یاد شده در باال ب��ا هم ظهور و 
 ب��روز پيدا كرده اند. ب��ر مشکالت بزرگ 
یاد شده مي توان غلبه ديدگاه و امر سياسي 

بر فعاليت هاي اقتصادي را اضافه كرد كه 
روزگ��ار را پيچيده تر مي كند. این روزگار 
ایران د��ر عصر حاضر و در حوزه اقتصاد 
را ام��ا باید شناخت و ابعاد متفاوت آن را 
بازكاوي كرد. شاید روزي اگر قرار بر این 
باشد كه بخواهيم دس��ت از غلبه دادن 
سياس��ت بر اقتصاد برداریم و روزي اگر 
قرار باشد مس��ائل كالن و بخش اقتصاد 
ایران را به درس��تي طرح كنيم نگاهي به 

یادداشت هاي سياسي كه در صفحه هاي 
بعدي مي خوانيد به كار آید. طرح مطالعات 
جامع اقتصاد ایران كه از س��وي موسسه 
عال��ي آموزش و پژوه��ش برنامه ریزي و 
مديریت ایران در سال های پس از ۱39۲ 
طراح��ي و اجرا شد، یک��ي از جامع ترین 
مطالعات علمي –اقتصادي درباره مسائل 
گوناگون اقتصاد كشور به حساب مي آید.
ادامه در صفحه 54
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نب��ود شفافيت د��ر فعاليت هاي اقتصادي 
ایران یکي از دشواري هاي بزرگ در دهه هاي 
اخي��ر به حس��اب مي آید. فقد��ان شفافيت 
موجب شده اس��ت س��ایه ها ب��ر بخش هاي 
گوناگون اقتصاد این سرزمين گسترده شده 
و راه را بر توس��عه مس��دود كنند. در همه 
س��ال های اخير این مساله كه باید شفافيت 
در كسب و كارها به مثابه یك ضرورت پديدار 
شده و به سمتي برویم كه معلوم شود اقتصاد 
ملي را چگونه مي توان از گرداب ها نجات داد 
در صدر خواسته هاي عالقمندان به اقتصاد 

سياسي ایران بوده و هست.
اقتصاددانان آزاديخواه باور دارند كه یکي 
از دالیل اصلي گس��ترش سایه هاي ترديد 
و نااميد��ي بر اقتصاد ای��ران و پديدار شدن 
س��ایه ها همان بزرگ بودن نقش دولت در 
اقتصاد اس��ت. این شرایط راه را براي اینکه 
در ط��رح مطالعات��ي جامع اقتص��اد ایران 
پژوهش بلندي براي شناس��ایي سایه ها در 
تولي��د، در تجارت، در بازار ارز و پول انجام 
شود را هموار كرده اس��ت. آنچه مي خوانيد 
یادداشت سياس��تي طرح پژوهشي اقتصاد 
غيررس��مي ایران است كه عباس خندان به 
كمك برخي از همکارانش انجام داده است.

 اقتصاد غیرقانوني در ایران
این بخش از پژوهش بر اقتصاد غيرقانوني 
متمرك��ز شده و به علل و آثار آن بر اقتصاد 
پرداخته شد. بر اساس شاخص های برآورد 
شده ديديم كه مقدار مطلق و حقيقی اندازه 
اقتصاد غيررسمی در )۱3۵9-۱393( یعني 
34 س��ال دوره مطالعه نزديك به 3.۵ برابر 
شده است. مقدار نسبی این شاخص نيز یعنی 
اندازه اقتصاد غيررس��می به نسبت اقتصاد 
رسمی )توليد ناخالص داخلی( دو برابر شده 
است. گس��ترش این اقتصاد غيرقانونی آثار 
نامطل��وب فراوانی بر اقتصاد داشته اس��ت. 
در بررس��ی نشانگرها ديديم كه گس��ترش 
اقتصاد غيرقانونی موجب افزایش س��رقت، 
ط��الق و تعداد مبتالیان به HIV مي شود. 

در این ميان آثار سرقت در كوتاه مدت ديده 
مي شود. پس ت��وان گفت كه اولين و شاید 
مهم ترین اثر رشد اقتصاد غيرقانونی و مواد 
مخد��ر در كش��ور رواج و گس��ترش جرایم 
كوچك از جمله سرقت است. از آنجایی كه 
بسيار از معتادان برای تامين مواد مورد نياز 
خود دس��ت به س��رقت می زنند این نتيجه 

جای شگفتی ندارد.
علل و دالیل این گس��ترش را مي توان در 
بلندمدت و كوتاه مدت مورد ارزیابی قرار داد. 
شاید مهم ترین دليل رشد توليد مواد مخدر 
در افغانستان به عنوان مهم ترین بخش عرضه 
مواد اس��ت. این را مي توان از ضریب مثبت 
و معنادار این متغير و همچنين از روندهای 
رشد در نمودارهای دو متغير دریافت. آنچه 
 Error! Reference source not كه در
found  مشهود است رشد توليد از سال ۱9 
به بعد است و این سال دقيقا با شروع روند 
افزایشی اقتصاد غيرقانونی در هر دو شاخص 
مطلق و نسبی مصادف است. از بعد تقاضا نيز 
مي توان ديد كه درآمد سرانه در بلندمدت 
تاثير مثبت داشته اس��ت. درآمد س��رانه به 
عنوان شاخصی از قدرت خرید موجب بزرگ 
شد��ن بازارها در بلندمدت می شود كه بازار 
مواد مخدر از این مس��تثنی نيست. اما یکی 
ديگر از علل مشخصه در گس��ترش اقتصاد 
غيرقانونی بيکاری اس��ت ك��ه در بلندمدت 
و كوتاه مدت تاثيرگذار اس��ت. بر این اساس 
مي توان فهرست زیر از توصيه های سياستی 

را برشمرد.
۱- گس��ترش اقتص��اد غيرقانون��ی آث��ار 
نامطلوب��ی از جمل��ه رواج طالق و HIV و 
رشد جرایم س��بك مانند س��رقت به همراه 
دارد. بر این اس��اس كنترل و مبارزه با این 
بخش مي تواند از ديگر مشکالت اجتماعی و 

اخالقی جامعه نيز بکاهد.
۲- بخ��ش عرضه و تولي��د مواد مخدر در 
افغانس��تان یکی از مهم تری��ن دالیل رشد 
اقتصاد غيرقانونی در ایران بوده است. اگرچه 
محدوديت های آماری مانع از این شد تا به 
بررسی كارآیی مبارزه با مواد مخدر در  ایران 
بپردازی��م اما مي توان گفت كه جلوگيری از 
عرضه مواد مخدر در گس��ترش این اقتصاد 

بسيار تاثيرگذار است.
3- نمي ت��وان انتظ��ار داشت كه توس��عه 
اقتصادی اثری منف��ی بر اقتصاد غيرقانونی 

سایه  پول، سایه قاچاق 

عباس خندان
 دکتری اقتصاد

از دانشگاه Siena ایتاليا
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استفاده كارآمد از همه نيروهاي ورزیده در 
حوزه اقتصاد و نگاه جامع به مس��ائل متفاوت 
مثل تجارت خارجي، فقر، سياست هاي ارزي، 
سياس��ت هاي پول��ي، اقتصاد سياس��ي ایران،  
اقتصاد س��ایه ها اس��ت كه براي نخستين بار 
بخش��ي از این مطالعات گزین��ش شده و در 
اختيار عالقمندان قرار مي گيرد. اگر روزي قرار 
باش��د ایران از دره م��رگ اقتصاد بيرون آید و 
در جاده صاف و بدون دست انداز حركت كند 
این مطالعات بدون ترديد چراغ راه خواهد بود. 
در این یادداشت هاي سياستي كه هر كدام حال 
كار شماري از كارشناسان، متخصصان و اقتصاددانان 
ورزیده در دانشگاه هاي ایران است مي توان انبوهي 
از مسائل حل ناشده را به خوبي ديد. طرح شجاعانه 
موضوع هاي بس��يار بااهميتي مثل اینکه چرا ایران 
تاكنون موفق نشده اس��ت ب��ا هيچ اتحاديه تجاري 
در منطقه و در جهان موافقتنامه امضا كنند، بحث 
موشکافانه و علمي اقتصاد س��ایه ها در بخش ارز و 
پول، در تجارت خارجي و در بخش بانك ها در این 
یادداشت هاي سياسي نشان مي دهد چگونه در اقتصاد 
ای��ران فرصت هاي رانت خواري براي یك عده خاص 
از سر عمد یا از سر فراموشکاري پديدار مي شود. در 
یادداشت سياسي مربوط به حوزه بانکداري به درستي 
تاكيد شده است اگر ایران نتواند در سال هایي كوتاه 
در آینده روزگار بانکداري و بازار پول خود را به نقطه 
مطلوب و خالي از خطر برس��ند باید منتظر فاجعه 
باشيم و داس��تان موسسه هاي اعتباري كه در همه 
پایيز و زمس��تان ۱396 براي جامعه ایراني دردسر 
واقعي درست كرد و هنوز در محاصره دردسرهاي 

آن هستيم به درستي تشریح شده است. 
یادداشت سياستي درباره مسائل ارزي ایران 
اگر چندسال پيش طرح و اجرا مي شد بي شك 
از بالیي كه این روزها بر س��ر ب��ازار ارز ایران 
آمده اس��ت دوري مي شد. در این یادداشت 
سياس��تي براي موضوع ارز به درستي مسائل 
نبایدهاي مربوط به تك نرخي كردن ارز بررسي 
شده است و اگر امروز هم در دستور كار قرار 
نگيرد مي توان انتظ��ار داشت روزهاي بدتر و 
مصيبت بارتري در اقتصاد ایران را شاهد بود. 

یکي از یادداشت هاي سياستي در این پرونده 
مربوط به داستان غم بار اخذ ماليات را مي خوانيم 
كه نشان مي دهد اقتصاد ایران چگونه از مناسبات 
شفاف و كارآمد در این عرصه دور شده اس��ت. 
یادداشت هاي سياستي كه براي عالقمندان به 
اقتصاد كالن و فعاالن اقتصاد ایران گزینش شده 
است را مي توان موضوع طرح هاي كاربردي در 
س��ال ۱39۷ دانس��ت و هر كد��ام از آنها را در 

كميسيون هاي گوناگون بررسي كرد.
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داشته باشد. اثر مثبت درآمد سرانه بر این 
بازار نشان می دهد كه این مشکل با توسعه 
اقتصادی از بين نخواهد رفت و همچنان به 
مبارزه با عرضه مواد مخدر نياز خواهد بود.
4- یکی از تغيي��رات جمعيتی در ایران 
افزایش جمعيت جوان در سال های گذشته 
و شروع روند كاهشی آن به تازگی اس��ت. 
این نکته از آن جهت اهميت دارد كه یك 
رابطه مثبت بين جمعيت جوان و نرخ جرم 
انتظار می رود. اما نتایج بدست آمده نشان 
م��ی دهند كه اعتياد ب��ه مواد مخدر از آن 
دس��ته جرایم نيس��ت و بنابراین نمي توان 
انتظ��ار داشت كه با كاهش جمعيت جوان 

در آینده این اقتصاد كوچك تر شود.
۵- اگرچه توس��عه اقتصاد��ی در بلندمدت 
نمي تواند اثر منفی بر اقتصاد غيرقانونی داشته 
باشد ام��ا مشکالت اقتصاد��ی مانند بيکاری 
د��ر بلندمدت و همچنين د��ر كوتاه مدت بر 
گس��ترش این فعاليت ها تاثي��ر مثبت داشته 
اس��ت. بنابراین مي ت��وان گفت رفع مشکالت 
اقتصاد��ی ی��ك راهک��ار اصلی در مب��ارزه با 
فعاليت های غيرقانونی مانند مواد مخدر است.

 اقتصاد سایه در تولید ایران
ی��ك بخش بزرگ از اقتصاد غيررس��می 
اقتصاد سایه در بخش توليد است. این بخش 
با انگيزه های اقتصادی مانند فرار از ماليات 
و بيمه یا فرار از دخالت های دولت اس��ت 

كه ترجيح می دهند پنه��ان بمانند. اندازه 
این اقتصاد سایه در بخش توليد بر اساس 
شاخص برآورد شده در 43 س��ال گذشته 
بطور متوسط ساالنه 8.4 درصد رشد داشته 
و  در سال 93 نسبت به سال ۱3۵۰ بيش 
از ۷ برابر شده است. در بررسی آثار ديديم 
اگرچه هر دو بخش رسمی و غيررسمی در 
بلندمدت به واسطه افزایش جمعيت و رشد 
نيروی كار بزرگ مي شود اما در كوتاه مدت 
این دو جایگزین یکديگرند. افزایش اقتصاد 
س��ایه موج��ب كاهش اشتغ��ال در بخش 
رسمی و همچنين كاهش تعداد افراد بيمه 
شد��ه تامين اجتماعی می شود. هر دو این 
موارد پيامدهای نامطلوبی به شکل كاهش 
رفاه در پی دارد كه برای سال ها یعنی حتی 
بعد از بازنشستگی نيز وجود خواهد داشت.
در بررسی علل ديده شد كه دخالت های 
بودجه ای دولت از طریق ماليات تاثير زیادی 
بر اقتصاد س��ایه نداشته اس��ت. یك دليل 
شای��د كم بودن درآمد مالياتی به نس��بت 
توليد كل كشور و همچنين كوچك بودن 
پایه مالياتی است. اما دخالت های مستقيم 
و دس��توری دولت در هر س��ه بازار تاثير 
مثبتی بر اندازه اقتصاد سایه در بلندمدت 
و كوتاه مد��ت داشته اند. به دليل باال بودن 
حجم دخالت های دولت در بازار س��رمایه 
)تسهيالت تکليفی، كنترل نرخ بهره(، بازار 
كار )حداقل دستمزد، قانون كار( و كنترل 

قيمتی در بازار محصول این نتيجه دور از 
انتظار نبود. با این وجود به نظر می آید كه 
تاثير این دخالت ها در بلندمدت بيشتر است 
و در كوتاه مدت عوامل ديگری مثل فقر بر 
انتخاب افراد برای اشتغال بين بازار رسمی 
و غيررسمی تاثيرگذار است. نرخ بيکاری نيز 
یکی ديگر از علل رشد و گس��ترش اقتصاد 
س��ایه است. این دو یعنی فقر و بيکاری بر 
اساس نظریه بازار نيروی كار دوگانه در واقع 
نشانه هایی هستند از شرایط نامساعد اقتصاد 
كالن كه افراد را مجبور به فعاليت در بخش 
غيررس��می می كند. بر این اساس مي توان 

توصيه های سياستی زیر را ارائه كرد.
۱-  اقتصاد س��ایه به ص��ورت جایگزین 
برای بخش خصوصی عمل كرده و بخشی 
از نيروی كار را جذب می كند. از آنجایی كه 
این نيروهای بازار غيررسمی تحت پوشش 
تامي��ن اجتماعی نيس��تند مي توان گفت 
آثار گس��ترش اقتصاد غيررسمی بلندمدت 
 اس��ت و حتی رفاه پس از بازنشس��تگی را 

كاهش مي دهد.
۲- برخ��ی بر ای��ن باورند كه با توس��عه 
كش��ور اقتص��اد رنگ رس��می تری به خود 
می گي��رد و فعاليت های س��ایه به صورت 
خودک��ار كاهش مي یابن��د. این نتيجه در 
اینجا مشاهده نشد بلکه ديديم درآمد سرانه 
)به عنوان شاخصی از توسعه( حجم هر دو 
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افزایش می دهد. اندازه نسبی اقتصاد سایه 
به عواملی ديگری وابسته است.

3- گس��ترش اقتصاد س��ایه را مي توان 
د��ر بلندمدت و كوتاه مدت تفس��ير كرد. 
بلندمد��ت به تصميم واحده��ای توليدی 
برای پنهان شدن و كوتاه مدت به موفقيت 
ای��ن واحده��ای توليدی غيررس��می در 
جذب نيروی كار برمی گردد. دخالت های 
دستوری دولت در بازارها مهم ترین دليل 
برای گس��ترش اقتصاد غيررسمی در بعد 
بلندمدت اس��ت. د��ر این مي��ان به نظر 
می رسد دخالت در بازار كار تاثير بيشتری 

داشته است.
4- گسترش اقتصاد سایه در كوتاه مدت 
یعن��ی در ج��ذب نيروی كار تح��ت تاثير 
شرایط اقتصاد كالن و رفاه به ویژه فقر قرار 
دارد. از این رو سياست های رفاهی به نظر 
مي توانند مانع گس��ترش این فعاليت ها در 

كوتاه مد��ت شوند. البته باید توجه كرد كه 
این سياست های رفاهی اگر به شکل دخالت 
در بازار كار باشد )بيمه بيکاری – حق بيمه 
تامين اجتماعی( افزایش اقتصاد غيررسمی 

در بلندمدت را در پی خواهد داشت.
۵- همانن��د ديگر قس��مت های اقتصاد 
غيررس��می یعن��ی اقتص��اد غيرقانون��ی و 
غيرثبتی، در اینجا ديديدم كه نرخ بيکاری 
در گسترش اقتصاد سایه نيز بسيار تاثيرگذار 

است.
6- به نظر می رس��د متغيرهای ديگر از 
جمله تورم و حج��م بودجه دولت تاثيری 
بر انتخاب بنگاه ها برای فعاليت در اقتصاد 

رسمی یا سایه نداشته است.

 اقتصاد سایه در تجارت خارجی ایران
قاچ��اق كاال ی��ك بخش ب��زرگ از اقتصاد 
غيررس��می اس��ت كه از حساس��يت ویژه ای 
برخوردار اس��ت. قاچاق مانن��د ديگر اجزای 
اقتصاد غيررس��می از درآم��د مالياتی دولت 
می كاهد اما حساسيت آن به دليل آثار منفی 
اس��ت كه مي تواند بر اقتص��اد داشته باشد. 
»قاچ��اق مي تواند تاثير منفی بر شاخص های 
رس��می مانند رشد اقتصادی و توزیع درآمد 
داشته باشد« »قاچاق پرداخت رشوه و ديگر 
اشکال فس��اد را به هم��راه دارد و در ماهيت 
جرم اس��ت«. در این بخش به بررس��ی علل 
و آثار رش��د قاچاق پرداخته شد و همچنين 
شاخصی از روند گسترش آن در ایران بدست 
آمد. مطابق نتایج بدست آمده پس از انقالب و 
دهه ۷۰ اندازه حقيقی قاچاق ثابت نگه داشته 
شده اس��ت و این مهم تنها به واسطه اعطای 
یارانه های ارزی تحقق یافته است. به عبارت 

ديگر در این دوره فروش ارز دولتی با قيمت 
بس��يار ارزان موجب شده تا واردکنندگان با 
انگيزه استفاده از این ارز ارزان قيمت به واردات 
رس��می مبادرت كنند و حتی ارزش واردات 

خود را بيش از حد گزارش كنند.
ام��ا در ده��ه 8۰ و پس از آن ميزان حقيقی 
قاچاق افزایش یافته اس��ت. در این دوره اندازه 
مطلق قاچاق )به صورت مقادير دالری حقيقی 
شده( ساالنه 9.۵  درصد رشد داشته و در طی 
۱۰ س��ال دو برابر شده است. اما از آنجایی كه 
واردات رسمی نيز در این دوره افزایش داشته 
مي توان گفت كه اندازه نسبی قاچاق به نسبت 
واردات رس��می كاهش یافته است. جایگزین 
شدن واردات رسمی به جای قاچاق در این دوره 

با توجه به این كه نرخ ارز یکسان سازی شده بود 
و ديگر ارز دولتی ارزان قيمت به وارد كنندگان 
تعلق نمی گرفت را مي توان یك موفقيت در نظر 
گرفت. این روند نزولی متاس��فانه همراه شد با 
وقوع تحریم های اقتصادی در سال 9۰ كه تاثير 
بس��يار قابل  توجهی داشته است. اندازه قاچاق 
از ۲4 درصد واردات رسمی در سال ۱389 به 
حدود 6۰ درصد در سال ۱39۰ افزایش یافته 
اس��ت. با تداوم تحریم ها اندازه نسبی قاچاق تا 
سال ۱393 به حدود ۷۵ درصد واردات رسمی 
رس��يده است. به عبارت ديگر در سال ۱393 
اندازه قاچاق در حدود سه چهارم واردات رسمی 
و ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلی بوده است.

تاثير عوامل ذكر شده بر اندازه قاچاق به 
صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت. در 
بلندمدت وقوع تحریم های سال ۱۱ و تداوم 
آنها در سال های بعد بيشترین تاثيرگذاری را 
داشته اند. كنترل نرخ ارز به صورت دستوری 
دومين عامل موثر در بلندمدت بوده است. 
واردکنندگان قاچ��اق مجبورند ارز خود را 
از ب��ازار آزاد تهيه كنند ح��ال آنکه دولت 
ارز مورد نياز واردکنندگان رس��می را گاه 
با یارانه های بزرگ و با قيمت بس��يار كمتر 
تامين می كند. هرچه اختالف بين ارز آزاد 
و رسمی بيشتر باشد به منزله هزینه فرصت 
بيشتر ب��رای قاچاق اس��ت. بنابراین نتایج 
نش��ان می دهند كه ی��ك رابطه منفی بين 
اختالف قيمت ارز رس��می و آزاد در بازار و 
قاچاق وجود دارد. باید توجه داشت كه این 
بدان معنی نيس��ت كه دولت برای كاهش 
قاچ��اق در بازار ارز دخالت كرده و ارز را با 
قيم��ت ارزان تر به فروش برس��اند چرا كه 
اختالف قيمت ارز مي توان جنبه های ديگر 
از فساد و قاچاق را موجب گردد. ما در این 
بخ��ش تنها به كم گ��زارش شدن واردات 
پرداختيم ح��ال آن كه اختالف قيمت ارز 
ممکن اس��ت موجب بي��ش از حد گزارش 
شدن واردات یا كم گزارش شدن صادرات 
ش��ود. به عنوان مثال د��ر شرایط اختالف 
قيمت گسترده صادركنندگان تمایل دارند 
ك��ه صادرات خود را ثب��ت نکرده تا ارز به 
دست آمده را در بازار غيررسمی با قيمت 
بيشتر بفروشند. دليل دوم این كه كاهش 
دس��توری نرخ ارز دو تاثير همزمان دارد. 
اگرچه از یك سو اختالف قيمت در بازار ارز 
موجب می شود تا واردات رسمی نسبت به 
قاچاق دارای مزیت باشد اما از سوی ديگر 
مي توان گفت ارز ارزان قيمت موجب ارزان 
شدن كاالهای خارجی و افزایش تقاضا برای 
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آنها می شود. تاثير نهایی بر قاچاق نامشخص 
است به گونه ای كه ديديم با وجود یارانه های 
ارزی بسيار باال به واردکنندگان رسمی در 
د��وران جنگ و پس از آن ب��از هم مقدار 
حقيقی قاچاق ثابت بوده اس��ت.در ارتباط 
با آثار و نشانه ه��ا نيز باید گفت كه قاچاق 
و وارد��ات رس��می بطور كام��ل جایگزین 
یکديگر نيستند. در بلندمدت هر دو با یك 
تقاضا روبرو هستند یعنی تمام عواملی كه 
ب��ر تقاضای كاالهای خارج��ی تاثير گذارد 
قاچ��اق و وارد��ات رس��می را بصورت هم 
جه��ت تغيير می دهد. د��ر كوتاه مدت نيز 
اگرچ��ه ضری��ب واردات منف��ی بود یعنی 
رده های��ی از جایگزینی وجود دارد اما این 
ضرایب معنی دار نبودند. علت نيز این است 
كه قاچاق به ویژه قاچاق از مبادی گمركی 
در پوشش واردات رسمی انجام می شوند. 
بر این اساس مي توان توصيه های سياستی 

زیر را ارائه داد.
۱- در بلندمدت قاچاق و واردات رسمی 
دارای روندهای یکسان می باشند. با افزایش 
تقاضا برای كاالهای خارجی قاعدتا بخشی 
از ای��ن تقاضا به قاچ��اق اختصاص خواهد 
یافت. بنابراین راهکار بلندمدت شاید همان 
سياس��ت های اقتصادی و ارزی مناسب در 

جهت حمایت از توليد داخل باشد.
۲- د��ر كوتاه مدت اگرچ��ه رده هایی از 
جایگزین��ی بين قاچاق و واردات رس��می 
وجود دارد اما این جایگزینی كامل نيست. 
علت نيز این است كه قاچاق به ویژه قاچاق 
صورت گرفته از گمركات در پوشش واردات 
رسمی صورت می گيرد. تنها با تفکيك این 
دو است كه مي توان با اتخاذ سياست هایی 
از واردات رسمی حمایت و از قاچاق كاست. 
بنابراین نخستين گام پيش از سياست های 
اقتصادی اجرای اقدامات فنی و تکنولوژیك 
در گمركات برای كشف قاچاق و تمایز آن 

از پوشش واردات رسمی است.
3- بيشترین تاثيرگذاری بر قاچاق مربوط 
بود به وقوع تحریم ها در سال 9۰ و تداوم آن 
در سال های بعد كه قاچاق نسبت به واردات 
رسمی را تا ۷۵ درصد افزایش داد. بنابراین 
مي ت��وان انتظار داشت كه با رفع تحریم ها 
قاچاق دوباره به همان محدوده معمول ۲۰ 

تا 3۰ درصدی كاهش یابد.
4- كوچك بودن اندازه قاچاق پس از انقالب 
به قيم��ت اعطای یارانه ه��ای ارزی بزرگ به 
واردکنندگان رس��می ص��ورت گرفته بود. اما 
اعطای ارز ارزان قيمت نمي تواند راهکاری برای 

كاهش قاچاق باشد. نخس��ت به این دليل كه 
در اینجا تنها كم گزارش شدن واردات در نظر 
گرفته شده بود و نتایج نشان داد كه اختالف 
قيم��ت در بازار ارز تاثير منفی بر قاچاق دارد 
ام��ا این اختالف قيمت مي تواند اشکال ديگر 
قاچاق یعنی گزارش بيش از حد واردات یا كم 
گ��زارش شدن صادرات را افزایش دهد. دليل 
دوم نيز این اس��ت كه كاهش دس��توری ارز 
موج��ب افزایش تقاضا برای كاالهای خارجی 
می شود. بنابراین نتيجه نهایی كنترل نرخ ارز 

بر قاچاق نامشخص است.

 اقتصاد سایه در بازار پول ایران
اقتصاد سایه در بازار پول یکی بخش بزرگ 
از اقتصاد غيررسمی است كه از اهميت قابل 
توجهی برخوردار است. این اهميت در نقش 
سياست های پولی و مالی در اقتصاد ریشه 
د��ارد. وج��ود یك بازار غيررس��می بزرگ 

موج��ب ناكارآمدی سياس��ت های پولی و 
مال��ی می شود و مي توان��د آثار زیانباری بر 
اقتصاد كشور داشت��ه باشد. اما شناخت و 
شناس��ایی فعاليت های بيرون از چارچوب 
رسمی كار چندان آس��انی نيست چرا كه 
تغيير و تحوالت در بازار سرمایه از سرعت 
بسيار باالیی برخوردار است. اگر در گذشته 
بيشتر فعاليت های مالی و پولی در سيستم 
بانکداری س��نتی و زی��ر نظر بانك مركزی 
صورت می گرفته اما امروزه نهادهای مالی 
فراوانی وجود دارن��د كه در بيرون از چتر 
نظارت��ی بان��ك مركزی مشغول هس��تند. 
عبارت »بانکداری سایه« به طيف وسيعی 
از این فعاليت ها  گفته می شود. در یك سر 

طي��ف نهادهایی ب��زرگ و متعددی مانند 
صندوق های بازنشستگی، شركت های بيمه، 
صندوق های س��رمایه گذاری و شركت های 
ليزین��گ قرار دارند كه اگرچه فعاليت های 
آن��ان خ��ارج از بانکداری س��نتی صورت 
می گيرد اما لزوم��ا همه آنها از ديد دولت 
پنهان نشده اند. در واقع اگرچه ممکن است 
در همين نهادها تعدادی مؤسسات غيرمجاز 
وج��ود داشته باشند ام��ا قاعدتا نمي توان 
د��ر همه این نهادها ب��ه دنبال انگيزه های 

اقتصادی برای پنهان شدن گشت.
ما در این پژوهش به دنبال بخشی از بازار 
هستيم كه با انگيزه های اقتصادی سعی در 
مخفی كردن فعاليت های خود دارند. این 
بخش از اقتصاد غيررسمی را ما اقتصاد سایه 
د��ر بازار پول ن��ام می گذاریم كه با عبارت 
»بانکداری سایه« متفاوت است. بانکداری 
سایه در مفهومی كه توضيح داده شد یعنی 

نهاده��ای مالی مدرن بيشتر در كشورهای 
توسعه یافته وجود دارد اما »اقتصاد سایه در 
بازار پول« كه با انگيزه های اقتصادی برای 
پنهان شدن شکل می گيرد بيشتر مختص 

به كشورهای در حال توسعه است.
ب��ه منظور بررس��ی علل و آث��ار اقتصاد 
س��ایه در ب��ازار پول و ب��رآورد شاخصی از 
اند��ازه آن ابتدا ت��الش گرديد تا نشانگری 
از ای��ن فعاليت های مالی پنهان به دس��ت 
آید. حساب جریان وجوه كه دارای ارتباط 
بسيار نزديکی با حساب های ملی است تمام 
جریان های مالی اقتصاد را در بر می گيرد. 
جریان های مالی كش��ور در زیربخش های 
57مختل��ف شبک��ه رس��می بانک��ی و مالی، 
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بخ��ش عمومی و دول��ت و بخش خارجی 
طبقه بندی می ش��ود و مقادير باقيمانده و 
ثبت نشده در بخش خانوار جای می گيرد. 
در بخش خانوار س��عی می شود تا مصارف 
مالی با استفاده از بخش های ديگر برآورد 
شود اما وجوه باقيمانده تحت عنوان »سایر 
مطالبات« و »اشتباهات و از قلم افتادگی ها« 
ثبت می شوند كه اتفاق��ا رقم قابل توجهی 
دارند. در س��ال ۱386 »س��ایر مطالبات« 
در حدود ۲۰ درصد و »اشتباهات و از قلم 
افتادگی ها« در حدود 4۰ درصد سپرده های 

خانوار در شبکه بانکی رسمی بوده است.
در بررسی علل نيز دالیل رشد و گسترش 
اقتصاد سایه در بازار پول در چهار مجموعه 

دسته بندی گرديد.
دسته نخس��ت متغيرهای كنترلی مانند 
نقدينگی و توليد ناخالص داخلی بودند كه 
ديده شد مقدار حقيقی آنها موجب رشد و 

گسترش بازار پول در هر دو شکل رسمی 
و غيررس��می می گردد. ای��ن دو متغير به 
عبارت ديگر تقاض��ا و عرضه پول را شکل 
می دهند ك��ه تاثيری مثبت ب��ر بازار پول 
بطور كل دارند. البته نتایج نشان می دهند 
كه در شرایط ركود زمينه برای گس��ترش 
بازار غيررس��می پول بيشتر مهيا است كه 
مي ت��وان آن را به بازده پایين فعاليت های 
رسمی و بازده باالی فعاليت های غيرمولد 
و سفته بازی در دوره هاي ركود نسبت داد.

دسته دوم از علل همين انگيزه های سفته بازی را 
دربرمی گيرد و ديديم كه اسپرد زمانی و نرخ بهره 
حقيقی مي تواند موجب جذب و جابجایی منابع 
از بازار غيررس��می به شبکه بانکی رسمی گردد. 

هرچ��ه نرخ بهره بيشتر كنترل شود زمينه برای 
گس��ترش اقتصاد سایه در بازار پول بهتر خواهد 
شد. تاثير دخالت های اختالل زای دولت در دسته 
سوم از علل قرار داده شد. نتایج نيز نشان دادند 
كه كنترل نرخ بهره و تسهيالت تکليفی تاثيری 
مثبت بر اندازه اقتصاد س��ایه در این بازار دارند. 
در واقع این دخالت ها موجب جابجایی منابع از 
شبکه رسمی بانکداری به بازار غيررسمی می شود. 
دسته چهارم از علل به شکل سنتی كشور و وظيفه 
بازار غيررسمی در تامين مالی نيازهای سرمایه ای 
خرد اشاره دارد كه متاس��فانه به دليل نبود یك 
متغير جایگزین مناس��ب در ارزیابی نهایی مورد 

بررسی قرار نگرفت.
شاخ��ص برآورد شده نشان می دهد كه اندازه 
حقيقی اقتصاد سایه در بازار پول در دوره )۱3۵3 
تا ۱393( بيش از 6 برابر شده است. با این وجود 
به دليل رشد نهادهای مالی رسمی مي توان ديد 
كه شاخص نس��بی یا س��هم بازار غيررسمی به 

نسبت دارایی های شبکه بانکی رسمی تا سال 86 
روند نزولی داشته است. با استفاده از یك برآورد 
بيرونی مي توان گفت »اقتصاد سایه در بازار پول« 
به نسبت دارایی های انباشته شبکه مالی رسمی 
از حد��ود 3۰ درصد در س��ال 6۰ به حدود ۲۵ 
درصد در سال 86 رسيده است. البته احتماال این 
شاخص نسبی در سال های اخير روند صعودی 
خواهد داشت كه متاسفانه به دليل در دسترس 
بودن گزارش جریان وجوه برای سال های بعد از 
86 امکان بررسی این موضوع وجود ندارد. با این 
وجود مي توان از شاخص نسبی بازار غيررسمی 
سرمایه به نسبت توليد ناخالص داخلی استفاده 
كرد. روند افزایش اقتصاد سایه در بازار پول در 
ای��ن شاخص نس��بی به ویژه از س��ال 86 قابل 

مشاهده است. این شاخص نسبی از ۲۷ درصد 
در س��ال 86 به حدود 4۰ درصد در س��ال 9۱ 
افزایش یافت. البته این بازه زمانی 4۰ س��اله پر 
است از دوره هایی كه در طی آن دخالت دولت 
در بازار سرمایه و همچنين انگيزه های سفته بازی 
فعاالن بازار غيررسمی كه ریسك پذیرتر بوده و 
همواره در جستجوی بازده باالتر هستند موجب 
جابجایی منابع از بازار رسمی به غيررسمی و یا 

برعکس شده است.
با استفاده از بررسی های انجام شده در این 
بخش و شناس��ایی علل و آثار اقتصاد سایه 
در بازار پول مي توان توصيه های سياس��تی 

زیر را پيشنهاد داد.
۱- اقتصاد س��ایه در بازار پول دارای یك 
رابطه مکمل با بازار رس��می است. از این رو 
مي ت��وان انتظار داشت ك��ه با رشد اقتصاد و 
افزایش حجم نقدينگی هر دو بازار رسمی و 
غيررسمی گسترش یابند. این رابطه مکمل بر 
این نکته استوار است كه بازار غيررسمی پول 
وظيف��ه تامين مالی نيازهای خرد را بر عهده 
دارد. شبکه بانکی رسمی به دليل نامتقارن 
بودن اطالعات و ناكامل بودن بازار س��رمایه 

ناتوان از تامين این نيازهای خرد است.
۲- در شرای��ط مطلوب اقتصادی و رشد 
باال زمينه برای گسترش بازار رسمی مهيا 
است. بنابراین مي توان انتظار داشت كه با 
رونق و توس��عه كشور سهم اقتصاد سایه از 

بازار پول كاهش یابد.
3- انگيزه سفته بازی و جستجو برای بازده 
باالتر از عمد��ه دالیل جابجایی منابع مالی و 
سرمایه است. بازار غيررسمی سرمایه معموال 
با مخاطره بيشتر و بازده باالتر همراه اس��ت. 
بانك ها و نهادهای رسمی مي توانند برای جذب 
این سرمایه ها از ابزارهای جديد استفاده كنند. 
به عنوان مثال ارائه سود باالتر برای سپرده های 
مدت دار یك س��اله و باالتر در سال های اوایل 
ده��ه 8۰ در جذب منابع از بازار غيررس��می 
به شبکه بانکی رس��می موثر بوده اس��ت. در 
نتای��ج نيز مشاهده شد كه اس��پرد زمانی در 
بلندمد��ت و كوتاه مدت معنی د��ار  بوده و از 
ضریب تاثيرگذاری بسيار باالیی برخوردار است.
4- بر اس��اس نتایج بدس��ت آمده یکی از 
مهم ترین دالیل رشد و گسترش اقتصاد سایه 
در بازار پول دخالت های دولت و سياست های 
س��ركوب سرمایه اس��ت كه بر شبکه بانکی 
رسمی اعمال می شود. در این مطالعه  ديديم 
كه برخی از این دخالت ها مانند كنترل نرخ 
بهره و تسهيالت تکليفی تاثير مثبت و بزرگی 

بر رشد بازار غيررسمی پول دارند.
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اقتصاد سياس��ي در ایران 
ن��زد اكثری��ت شهروندان و 
حتي عالقمندان به مس��ائل 
اقتصادي چندان مطرح نشده 
و مفهوم و مصداق این مقوله 
بازشناسایي نشده است. شاید 
یکي از دالیل اصلي اجتناب از این داس��تان به این برمي گردد 
كه باید از »سياس��ت« دوري كرد پس اقتصاد »سياسي« را نيز 
باید رها كرد. در حالي كه اقتصاد سياسي یکي از زیرشاخه هاي 
قديمي اقتصاد به حس��اب مي آید و مدت هاي طوالني زیر سایه 
بخش هاي ديگر دانش اقتصاد بود به مرور از غبار و غفلت خارج 
شده و به مقوله مهمي تبديل مي شود. در ایران نيز رس��انه هاي 
خبري به این مساله پرداخته اند اما درباره این مساله بسيار مهم 
شاید كمتر از آنچه الزم اس��ت مطالعه صورت پذیرفته است. در 
طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران در موسسه نياوران رضا بخشي 
آني مديریت ط��رح پژوهشي را برعهده داشت. آنچه مي خوانيد 

یادداشت سياسي طرح یادشده است.

 جمع بندي و توصیه هاي سیاستي
حوزه هدف طرح سياستي پيشنهادي، در فاز اول پروژه هاي دو گروه 
اول سرفصل امور اقتصادي مي باشد. چارچوب مفهومي طرح پيشنهادي 

به طور شماتيك در شکل زیر ارائه شده است.

اقتصاد سياسي ایران

رضا بخشي آني
اقتصاددان

ساختار اجرایی طرح در قالب شکل زیر به طور شماتيك ارائه شده 
است. بر این اساس، مراحل اجرایی طرح به شرح ذیل می باشد:

گام اول: تهيه و تدوین ليست پروژه های دارای اولویت واگذاری 
توسط سازمان مديریت و برنامه ریزی و دستگاه های اجرایی مربوطه
گام دوم: تهيه و تدوین بس��ته مالی هر پروژه توس��ط نهاد مالی 

كارگزار )عمدتا بانك های عامل(
گام س�وم: تایيد بسته مالی هر پروژه توسط سازمان مديریت و 

برنامه ریزی

گ�ام چه�ارم: آغاز فرآیند واگذاری پروژه توس��ط نهاد مالی 
كارگزار طرح از طریق اعالم عمومی جزئيات طرح و بسته مالی 

مرتبط با آن
گام پنجم: ارائه پيشنهادات از سوی بخش غيردولتی جهت 
تکميل و بهره بردای از طرح با توجه به بسته مالی ارائه شده از 

سوی كارگزار مالی
گام ش�شم: انتخاب بهترین پيشنهاد توس��ط بانك عامل و 
واگذاری طرح جهت تکميل و بهره برداری به بخش غيردولتی

چارچوب مفهومی طرح توسعه امید
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همچنين به منظور سياس��ت گذاري 
بر ابعاد مالی و اجرایی طرح، پيشنهاد 
مي ش��ود كميت��ه ای با حض��ور ۷ نفر 
از مدي��ران اقتصادی ب��ا تجربه كشور 
مالی  تدوین سياست های  مس��ئوليت 
و اجرای��ی ط��رح را بر عهد��ه داشته 
باشند. محورهای اصلی فعاليت كميته 

عبارتند از:
- سياست گذاري در خصوص دامنه نرخ 
كارمزد تسهيالت اعطایی به پروژه های هر 

سرفصل موضوعی
-سياس��ت گذاري در خص��وص ميزان 
اعطای دوره تنف��س جهت بازپرداخت 
تسهيالت پروژه های هر سرفصل موضوعی

-سياس��ت گذاري در خص��وص دامنه 
نسبت تعهدات بانك جهت تضمين خرید 
حداقل خدمات پروژه های هر س��رفصل 

موضوعی به منابع مالی در اختيار

 نظام بانكی- اولویت تامین مالی 
خرد خانوار

اقتصاد ای��ران در حال حاضر با پديده 
كاهش شديد قيمت نفت روبرو اس��ت. 
به دليل وابس��تگی زیاد بودجه دولت به 
درآمدهای نفتی، كم شدن قيمت نفت، 
كاه��ش بودجه دولت و فشار به آن را به 
دنب��ال خواهد داشت. شرایط ركودی و 
كاهش حمایت های اجتماعی، در اقشار 
متوسط به پایين نارضایتی ایجاد می كند. 
این نارضایتی كاهش محبوبيت دولت و 
احتمال رأی آوری در دوره بعدی انتخابات 
ریاست جمهوری را در پی خواهد داشت. 
برای ح��ل مشکل نارضایت��ی خانوارها، 

باید راهی برای تامين مالی نيازهای آنها 
پيشنهاد شود. با توجه به اینکه درآمدهای 
نفتی دولت كاهش شديدی داشته اند و 
درآمدهای مالياتی نيز رقم باالیی نيستند 
تا بتوان به آن تکيه كرد، بهترین منابعی 
كه مي تواند به ای��ن هدف كمك كنند، 

منابع بانکی هستند.

 بحث اصلی
در ادبيات اقتصاد سياس��ی، قانونگذاری 
نظ��ام بانکی عالوه بر قواع��د اقتصادی، از 
فشاره��ای سياس��ی نيز تاثي��ر می پذیرد. 
ای��ن فشاره��ای را مي توان به دو دس��ته 
سمت عرضه و تقاضای قانونگذاری بانکی 
تقسيم كرد )كروزنر، ۱99۷(. سمت عرضه 
قانونگذاری، سياس��تگذار بانکی است كه 
انگيزه های خودش را در قانونگذاری دخيل 
می كن��د )ب��وت و تاك��ور، ۱993؛ براون و 
دينج، ۲۰۰۵( سمت تقاضای قانونگذاری، 
گروه ه��ای ذی نفع قرار دارن��د كه تالش 
می كنند تا با استفاده از قدرت سياسی شان 
با اعمال فشار، قوانين را به س��مت منافع 

خودشان منحرف كنند )المدو، ۲۰۱۲(.
به ط��ور كل��ی بانك ه��ای موجود در 
كش��ور را از نظر ن��وع مالکيت مي توان 
به س��ه دس��ته تقس��يم كرد: بانك های 
دولتی، بانك های شبه دولتی و بانك های 
خصوصی. بانك های شبه دولتی بانك هایی 
هستند كه از نظر ساختار دولتی نيستند، 
اما دولت به نحوی در آنها حضور دارد. این 
بانك ها با وجود قرار نداشتن در فهرست 
بانك های دولتی، به علت اینکه تعدادی 
از سهام شان در اختيار نهادهایی است كه 

زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی 
هس��تند، در حقيقت در زمره بانك های 

غيرخصوصی قرار می گيرند.
دول��ت ب��رای تامي��ن مال��ی بنگاه های 
زیرمجموع��ه اش به بانك های دولتی فشار 
می آورد تا برای آنها تسهيالت اخذ كند. از 
طرف ديگر دولت و بنگاه های دولتی برای 
تغيير شرایط نظام بانکی به نفع خودش شان 
ب��ا البی و چانه زنی ب��ه بانك مركزی فشار 
می آورند. این شرایط برای بخش شبه دولت 

نيز به صورت مشابه برقرار است.
البت��ه بخش شبه دولت از فشار دولت 
به بانك های دولتی نيز نفع می برد. دولت 
برای پروژه  ه��ای عمرانی اش فشار برای 
اخد تس��هيالت می آورد. ای��ن پروژه ها 
بعض��ا غيراقتصادی اند و تنه��ا رانتی را 
ب��رای پيمانکاران فراه��م می كنند. این 
پيمانکاران معموال جزو نهادهای عمومی 
یا بخش شبه دولت هس��تند كه با نفوذ 
سياسی خود مس��ئوليت این پروژه ها را 
به دست می گيرند. به این ترتيب بخش 
شبه دولت��ی ه��م از فشار ب��ه بانك های 
دولتی و تسهيالت تکليفی منفعت كسب 
می كند. كل ای��ن فرآیند در یك فضای 

غيرشفاف صورت می گيرد.
فشارهای سياس��ی به بانك ها، موجب 
تخصي��ص منابع آنه��ا بد��ون توجه به 
معياره��ای اقتصاد��ی، و د��ر نتيج��ه 
افزای��ش بدهی آنه��ا به بان��ك مركزی 
می گرد��د. بدهی باالی بانك های دولتی 

و شبه دولتی، نمایانگر این ادعاست.
دولت از لحاظ سياسی دو هدف عمده 
دارد. گروه های حامی اش را حمایت كند، 

ساختار اجرایی 
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توصیه هاي سیاستي کوتاه مدت
توصيه هاي سياس��تي كوتاه مدت در 
پنج زمينه ماليات ارزش افزوده، ماليات 
بر مشاغل، ماليات بر حقوق، ماليات بر 
شركت ها و ماليات بر زمين و امالک ارائه 
مي شود. اغلب این اصالحات به صورت 
كم��ي طراحي شده اند، ام��ا برخي نيز 
 اهداف كيفي را دنبال مي كنند. شکل ۱

خالص��ه اي از اصالح��ات كوتاه مد��ت 
پيشنهادي را نشان مي دهد. سياس��ت 
ديگري كه باید در كنار اصالحات فوق 
اعمال شود، شيوه اجراي ماليات ارزش 
افزود��ه اس��ت. بديهي اس��ت كه هيچ 
اب��زار مالياتي نمي تواند تم��ام راه هاي 
ف��رار را ببندد. همي��ن مطلب در مورد 
ماليات ارزش افزوده نيز صادق اس��ت. 
ب��ه عنوان مث��ال بحث خری��د فاكتور 
كه یک��ي از روش هاي رایج بزرگنمایي 
هزینه هاست مي تواند به از دست رفتن 
درآمده��اي ماليات ارزش افزوده منجر 
شود. علي االصول س��ازمان باید بتواند 

با توجه به شماره ثبت نام ماليات ارزش 
افزوده رسيدهاي خرید و فروش را براي 
دو بنگاه حاضر در معامله تطبيق دهد. 
این مطلب مي تواند به كشف هزینه هاي 
تقليب و نيز پيشگيري از فروش فاكتور 

منجر شود.
البته نگراني در خصوص این روش هاي 
ف��رار نباید ب��ه اخالل د��ر فرآیندهاي 
طبيعي استرداد ماليات ارزش افزوده در 
سازمان منجر شود. در شرایط تورم باال 
اگر طلب ناشي از ماليات ارزش افزوده 
نهادهاي بنگاه ها به موقع پرداخت نشود 
ای��ن بنگاه ها دچار مش��کالت مديریت 
نقدينگ��ي مي شون��د. به ع��الوه ترديد 
بي��ش از حد در خص��وص فاكتورها یا 
عد��م قبول این مدارک به دليل انگيزه 
براي افزایش درآمدهاي دولت عمال به 
اخالل در منطقه ماليات ارزش افزوده 

منجر مي شود.
جدول ۱ نيز اثرات مکانيکي حاصل از 
برخي از این اصالحات را نشان مي دهد. 

و از ای��ن طریق رای آنه��ا را حفظ كند، 
و دوم، از گروه ه��ای جديد حمایت كند 
تا رای ه��ا و محبوبيتش زی��اد شوند. در 
وضعيت فعل��ی، بيشتر منابع نظام بانکی 
توس��ط  شبه دولتی ها جذب می شود. به 
این ترتيب، از منظر سياسی، عمده منابع 
به س��مت گروه های سياسی كوچك اما 
قدرتمندی می رود كه رای آوری چندانی 
برای دولت ندارند، و بخش عمده مردم و 
بنگاه ها از این جریان خارج شده اند. اگرچه 
شركت ه��ای غيردولت��ی از ای��ن شرایط 
س��ود می برند، اما این را ناشی از حمایت 
دول��ت از آنها نمی داند، بلکه آن را ناشی 
از اعمال قدرت سياسی خود می داند. به 
این ترتيب در این شرایط نه تنها تخصيص 
منابع اقتصاد��ی به طور ناكارآمد صورت 
می پذیرد، بلکه دولت هم به دليل خارج 
شدن طيف گسترده ای از مردم از منافع 

حتی سود سياسی هم نمی برد.
به این ترتيب بخ��ش عمده خانوارها، 
علی الخصوص خانوارهای كم درآمد، كه 
د��ارای قدرت باالیی ب��رای اعمال فشار 
سياسی به  بانك ها نيستند، از منابع نظام 
بانکی محروم باقی می مانند. داده ها نشان 
می دهند كه ۵۲ درصد خانوارها از سال 
۱36۷ تا سال ۱393 هيچ گونه اعتباری 
از بانك ها دریافت نکرده اند؛ این در حالی 
است كه۱۰ خانوارها 96 درصد اعتبارات 
را گرفته و ۵۰۰ خانوار بيش از ۷۰ درصد 

اعتبارات خانوار را دریافت نکرده اند.

 جمع بندی و توصیه های سیاستی
هدف طرح پيشنهادی تغيير توزیع كيك 
تسهيالت بانکی از بنگاه به سمت خانوار 
است. س��اختار مالی طرح پيشنهادی به 
این صورت است كه نظام بانکی با كاهش 
س��هم بنگاه از وام ها، ب��ه خانوارها برای 
تامي��ن نيازهای خ��رد وام اعطا می كند. 
خانوارها مي توانند با این وام از بنگاه ها كاال 
خریداری كنند، از طرف ديگر بنگاه ها به 
ازای این خرید، به خانوارها تخفيف قيمتی 
می دهند، تا انگيزه الزم برای اس��تفاده از 
این وام ها برای خانوار وجود داشته باشد. 
برای تخصيص وام به خانوارها، نياز است 
كه آنها بر اس��اس اولویت و نوع تخصيص 
وام رتبه بندی شون��د. رتبه بندی اعتباری 
خانوارها توس��ط داده ه��ای پایگاه رفاه 
ایراني��ان و شركت رتبه بند��ی اعتباری 

ایران انجام می شود.

 ماليات بر شرکت ها از 25 درصد
به 20 درصد کاهش یابد

داس�تان اخ�ذ مالیات از ش�هروندان ایراني به وی�ژه از صاحبان بنگاه هاي 
اقتصادي در ایران همواره با مجادله، چالش و ابهام مواجه بوده و هست. در 
حال حاضر نیز بر اس�اس نظرس�نجي از مدیران و صاحبان بنگاه ها و مدیران 
تشكل هاي کارفرمایي یكي از معضالت اصلي تعامل دولت با بخش خصوصي 
به همین موضوع مالیات برمي گردد. سازمان امور مالیاتي ایران اصرار دارد با 
وجود اینكه س�خت گیري هاي قانوني قابل اعتنایي براي بزرگ تر کردن تور 
مالیاتي انجام مي شود هنوز حدود 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتي وجود 
دارد و مي گوید که هنوز نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلي در ایران به 

10 درصد نرسیده است و باید افزایش یابد.
 اما از طرف دیگر صاحبان بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي باور دارند این 
سازمان توانایي اخذ مالیات از همه فعالیت ها و همه بنگاه ها به ویژه نهادهاي 
شبه دولتي را ندارد و در شرایطي که دولت به لحاظ درآمدهاي نفتي با سختي 

مواجه است بر تولید فشار مي آورد. 
به همین دلیل است که در طرح جامع مطالعات اقتصادي ایران داستان 
مالیات به عنوان یكي از محورهاي 16گانه مهم تلقي ش�ده و مطالعات 
زیر نظر محمد وصال انجام ش�د. آنچه مي خوانید یادداشت سیاستي 
ای�ن طرح پژوهشي در موسس�ه عالي آم�وزش و پژوهش مدیریت و 

برنامه ریزي انجام شده است.
با توجه به ش�رایط داغ روز درباره داس�تان مالیات، توصیه هاي سیاستي 
بلندمدت را در حال حاضر براي وقت دیگري لحاظ کرده و توصیه هاي سیاستي 

کوتاه مدت درباره مالیات را براي اطالع خوانندگان ارجمند درج مي کنیم:
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اولي��ن و مهم تری��ن سياس��ت اصالحي 
كوتاه مدت د��ر حوزه مالي��ات بر ارزش 
افزوده تعریف مي شود. در صورت استفاده 
صحيح، این ابزار مي تواند بار اصلي افزایش 
درآمده��اي مالياتي دولت در كوتاه مدت 
را ب��ه دوش بکشد و عاملي براي افزایش 
تمکين س��ایر ابزارهاي مالياتي نيز باشد. 
دو بند اصلي براي اصالح سياست ماليات 
ارزش افزوده پيشنهاد شده اس��ت. اول، 
افزایش نرخ آن از 9 درصد به ۱۵ درصد 
است.دوم، كاهش ميزان معافيت هاي این 
ماليات از حدود 6۱ درصد مخارج خانوار 

به 4۰ درصد.
بديهي اس��ت ك��ه هيچ اب��زار مالياتي 
نمي توان��د تمام راه هاي ف��رار را ببندد. 
همي��ن مطلب در م��ورد ماليات ارزش 
افزوده نيز صادق اس��ت. به عنوان مثال 
بحث خرید فاكتور كه یکي از روش هاي 
رایج بزرگنمایي هزینه هاست مي تواند به 
از دست رفتن درآمدهاي ماليات ارزش 
افزوده منجر شود. علي االصول سازمان 
بای��د بتواند با توجه به شم��اره ثبت نام 
ماليات ارزش افزوده رسيدهاي خرید و 
فروش را براي دو بنگاه حاضر در معامله 
تطبيق ده��د. این مطل��ب مي تواند به 
كشف هزینه هاي تقلبي و نيز پيشگيري 

از فروش فاكتور منجر شود.
در ص��ورت افزایش نرخ ت��ا ۱۵ درصد، 
ميزان درآمدهاي مالياتي ارزش افزوده 88 

درصد رش��د مي كند كه این مطلب منجر 
به افزایش ۱.3 واحد درصدي در نس��بت 
ماليات به توليد مي شود. با توجه به رقم این 
نس��بت در سال ۱393 این اصالح قابليت 
افزایش سهم ماليات از توليد تاحدود ۷.9 
درصد را دارد. سياست پيشنهادي دوم كه 
كاهش گسترده ماليات هاي ارزش افزوده 
است، احتماال به مقداري كمتر از ۵8 درصد 
درآمد این ابزار مالياتي را افزایش مي دهد 
كه منجر به افزایش ۰.9 واحد درصدي در 

سهم ماليات از توليد خواهد شد.
دو سياست ديگر نيز در خصوص ماليات 
ارزش افزوده باید اعمال شود. آستانه ثبت 
نام ماليات ارزش افزوده كه هم اكنون در 
حدود ۱۰۰۰ ميليون ریال فروش ساالنه 

است، به نظر خيلی پایين می رسد.
ای��ن آس��تانه احتماال باید ب��ه حدود 
۵۰۰۰ ميليون ریال باید افزایش یابد تا 
هزینه سربار تمکين و مديریت بنگاه های 
كوچ��ك ب��ه ایشان و نيز س��ازمان امور 
ماليات��ی تحمي��ل نشود. البت��ه ممکن 
اس��ت به خاطر ماهي��ت فعاليت برخی 
از بنگاه ه��ای كوچ��ك )صادركنندگان 
جزء، بنگاه های با حاشيه س��ود پایين یا 
بنگاه هایی كه نياز به صدور رسيد ارزش 
افزود��ه دارند(  انگيزه ثبت نام اختياری 
وجود داشته باشد. لذا نباید منعی برای 
ثبت نام بنگاه های با اندازه كوچك تر قایل 
شد. سياس��ت ديگری كه باید در كنار 

اصالحات فوق اعمال شود، شيوه اجرای 
ماليات ارزش افزوده است.

بديه��ی اس��ت كه هي��چ اب��زار مالياتی 
نمي توان��د تم��ام راه های ف��رار را ببندد. 
همي��ن مطلب در م��ورد مالي��ات ارزش 
افزوده نيز صادق اس��ت. ب��ه عنوان مثال 
بحث خری��د فاكتور كه یکی از روش های 
رایج بزرگنمایی هزینه هاست مي تواند به از 
دست رفتن درآمدهای ماليات ارزش افزوده 
منجر شود. علی االصول سازمان باید بتواند 
باتوج��ه به شماره ثبت ن��ام ماليات ارزش 
افزوده رس��يدهای خرید و فروش را برای 

دو بنگاه حاضر در معامله تطبيق دهد. 
این مطلب مي تواند به كشف هزینه های 
تقلب��ی و نيز پيشگيری از فروش فاكتور 

منجر شود. 
البته نگرانی در خصوص این روش های 
ف��رار نباید به اخ��الل د��ر فرآیندهای 
طبيعی استرداد ماليات ارزش افزوده در 
سازمان منجر شود. در شرایط تورم باال 
اگ��ر طلب ناشی از ماليات ارزش افزوده 
نهاده ه��ای بنگاه ها به موق��ع پرداخت 
نش��ود، ای��ن بنگاه ها دچ��ار مشکالت 
مديری��ت نقدينگی می شون��د. به عالوه 
ترديد بيش از حد در خصوص فاكتورها 
یا عدم قبول این مدارک به دليل انگيزه 
ب��رای افزایش درآمدهای دولت عماًل به 
اخالل در منط��ق ماليات ارزش افزوده 

منجر می شود.
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نسبت ماليات به توليد در سال ۱393، حدود 
6.6 درصد بوده است. تخمين هاي ماليات بر 
درآمد حقوق به دليل اس��تفاده از داده هاي 
بودجه خانوار از خطاي بسيار زیادي برخوردار 
است. دليل آن مطلب سهم اندك افراد پردرآمد 
در داده هاي بودجه خانوار نسبت به واقعيت 
اس��ت. در عالم واقع افراد پردرآمد سهمي به 
مراتب بيش از س��هم جمعيت��ي خود ماليات 
مي دهند، ل��ذا نامتوازن بود��ن نمونه بودجه 
خانوار منجر به خطاي بسيار باالتر در محاسبه 
تغييرات ماليات مي ش��ود. به عنوان مثال در 
صورتي كه تعداد افراد در آخرین بازه مالياتي 
را به جاي ۲3 نفر نمونه بودجه خانوار ۲3۰ نفر 
در نظر بگيریم، ميزان افزایش ماليات حقوق 
به جاي 4.۲ درصد ۱۲.۱ درصد خواهد شد.

دومين و س��ومين دس��ته از سياست هاي 
اصالح��ي كوتاه مدت متوجه د��و ابزار ماليات 
بر مشاغل و ماليات بر حقوق است. مهم ترین 
نکت��ه در خصوص این دو ابزار نياز به تجميع 
آنه��ا )و ديگر ابزاره��ای مربوط( تحت عنوان 
ماليات بر جمع درآمد شخصی است. با اینکه 
شرایط تشخيص و فرآیندهای حسابرسی این 
ابزارها متفاوت است )و خواهد بود(، اّما منطق 
اقتصاد��ی حکم می كند ك��ه همه درآمد یك 
فرد به صورت یکپارچه مشمول ماليات شود. 
ب��ه عنوان مثال فردی كه از دو منبع حقوق و 
مشاغل درآمد  كس��ب می كند در نظام فعلی 
دوبار از معافيت هریك از این دو ابزار استفاده 
می كند، در حالی كه در نظام ماليات بر جمع 

درآمد وی تنها مجاز به اس��تفاده از معافيت 
برای جمع درآمد اس��ت و حتی ممکن است 
در نظام جمع درآمدی در آس��تانه دوم )۲۰ 
درصد( ماليات قرار گيرد. سایر درآمدهایی كه 
فرد كس��ب می كند، مثل درآمد اجاره یا سود 
پرداختی شركت ها نيز مي تواند در همين نظام 

هماهنگ درنظر گرفته شود. 
در مورد ماليات مشاغل همچنين الزم است 
زیرساخت هایی مانند صندوق مکانيزه فروش و 
ارتباط پایگاه های داده  سازمان مالياتی و ديگر 
س��ازمان ها ایجاد شوند. بطور مشخص بحث 
صندوق مکانيزه فروش كه هم بس��تر قانونی 
اج��رای آن فراهم شده و هم مقدمات اجرایی 
آن نيز تا حد خوبی انجام شده است باید هرچه 
سریع تر پياده سازی شود. همچنين الزم است 
ب��ه شکلی )احتماال با مج��وز بازپرس/قاضی( 
دسترسی به اطالعات ) همه( حساب های  بانکی 
افرادی كه به نظر می رسد كمتر از ميزان واقعی 
ماليات می دهند فراهم شود. آنچه بديهی است 
این است كه باتوجه به گستردگی فعاليت های 
خوداشتغالی در ایران و توانایی بيشتر این قشر 
در به كار بستن راهکارهای فرار مالياتی، ميزان 
ماليات پرداختی این قشر خيلی كمتر از حد 
عادالنه آن است )در سال 93 تنها 3.۷ درصد از  
درآمدهای مالياتی از مشاغل بوده است(. كّمی 
كردن این سياست ها البته بسيار دشوار است 
و مطالع��ه حاضر  نمي تواند تخمينی از اثرات 
درآمدی اجرای این سياست ها به دست دهد.

در خص��وص ماليات بر حق��وق )و نيز ابزار  

جدي��د ماليات ب��ر جمع درآمد( الزم اس��ت 
تدقيقی در آس��تانه ها و نرخ ها انجام شود. به 
طور مشخص آستانه معافيت باید كم شود تا 
تعد��اد افراد مشمول ماليات افزایش یابد. این 
مهم  مي تواند با تعديل كمتر از تورم آس��تانه 
معافيت حاصل شود. همچنين با هدف افزایش 
درآم��د مالياتی از این ابزار،  پيشنهاد می شود 
كه آستانه دوم از ۷ برابر آستانه معافيت به 4 
برابر آن كاهش یابد. در سال ۱393 آستانه دوم  
ماليات بر حقوق 84۰ ميليون ریال ساالنه ) ۷۰ 
ميليون ریال ماهانه( بوده است كه خيلی باال به 
نظر می رسد. احتماال بتوان این آستانه را تا 4 
برابر معافيت كاهش داد )معادل 48۰ ميليون 

ریال ساالنه یا 4۰ ميليون ریال  ماهانه(. 
خالصه اصالحات پيشنهادی قابل سنجش 
كّمی ماليات حقوق و اثرات مکانيکی آنها در 
ستون سوم و چهارم سياست ديگری كه باید 
در كن��ار اصالحات فوق اعم��ال شود، شيوه 
اجرای ماليات ارزش افزوده است. بديهی است  
كه هيچ اب��زار مالياتی نمي تواند تمام راه های 
فرار را ببند��د. همين مطلب در مورد ماليات 
ارزش افزوده نيز صادق  است. به عنوان مثال 
بحث خرید فاكتور كه یکی از روش های رایج 
بزرگنمایی هزینه هاست مي تواند به از دست 
رفتن درآمده��ای ماليات ارزش افزوده منجر 
شود. علی االصول سازمان باید بتواند باتوجه به 
شماره ثبت نام ماليات ارزش افزوده رسيدهای 
خری��د و ف��روش را برای دو بنگ��اه حاضر در 
معامل��ه تطبيق دهد. ای��ن مطلب مي تواند به 

جدول1: اثرات مكانیكی اصالحات پیشنهادی
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كش��ف هزینه های تقلبی و نيز پيشگيری از 
فروش فاكتور منجر شود. 

در جدول شماره یك و در س��تون س��وم 
اثرات مکانيکي ناشي از كاهش ۱۰ درصدي 
آستانه معافيت نشان داده شده است. با این 
كاهش درص��د حقوق بگيراني كه مشمول 
ماليات مي شوند از ۲3 درصد به ۲9درصد 
افزایش مي یابد و انتظار مي رود درآمد ناشي 
از ابزار ماليات حقوق ۲۱ درصد افزایش یابد. 
البته با توجه به س��هم بس��يار كم این ابزار 
دركل درآمدهای مالياتی اثر این اصالح تنها 
افزایش ۰.۱ واحد درصدی نسبت ماليات به 
توليد خواهد بود. باید دقت كرد كه آستانه 
تعديل شد��ه كماكان تنها اف��راد با حقوق 
ماهان��ه بيش از 9 ميلي��ون ریال را مشمول 
مالي��ات می كند كه به نظر می رس��د برای 
سال ۱393 رقم خيلی پایينی نباشد )حداقل 
حقوق ماهانه در این سال 6۰89۱۰۰ است(.
ستون چهارم سياست ديگری كه باید در 
كنار اصالحات فوق اعمال شود، شيوه اجرای 
ماليات ارزش افزوده است. بديهی است كه 
هي��چ ابزار مالياتی نمي توان��د تمام راه های 
فرار را ببندد. همين مطلب در مورد ماليات 
ارزش افزوده نيز صادق است. به عنوان مثال 
بح��ث خرید فاكتور كه یک��ی از روش های 
رایج بزرگنمایی هزینه هاست مي تواند به از 
دست رفتن درآمدهای ماليات ارزش افزوده 
منجر شود. علی االصول سازمان باید بتواند 
باتوج��ه ب��ه شماره ثبت ن��ام ماليات ارزش 

افزوده رس��يدهای خرید و ف��روش را برای 
دو بنگاه حاضر در معامله تطبيق دهد. این 
مطلب مي تواند به كشف هزینه های تقلبی 
و نيز پيشگيری از فروش فاكتور منجر شود.

جدول ۱ اثرات مکانيکی كاهش آستانه دوم 
ماليات بر حقوق از 84۰ به 48۰ ميليون ریال 
ساالنه را نشان می دهد. این سياست بر اساس 
محاسبات صورت گرفته در بودجه خانوار به 
افزایش 4 درصد��ی درآمد ماليات بر حقوق 
منجر می شود كه به نظر می رس��د در مقابل 

اثرات كاهش آستانه معافيت ناچيز باشد.
البته باید به این نکته ی بسيار مهم توجه 
نمود كه داده های بودجه خانوار به هيچ وجه 
برای محاسبه صورت گرفته برای سناریوهای 
حقوق مناسب نيست. دليل این مطلب اوال 
نمونه كوچك حقوق بگيران در این داده ها 
)حد��ود ۲38۰۰ نف��ر( و ثاني��ا عدم وجود 
داده های كافی در دنباله راست توزیع درآمد 
است. دليل دوم در محاسبه اثرات سناریوی 
كاهش آستانه دوم خيلی تاثيرگذار است. به 
عبارت دقيق تر در داده های بودجه خانوار 
تنه��ا ۲3 نفر درآمدی باالتر از 84۰ ميليون 
ریال ساالنه را گزارش كرده اند. در پژوهش 
حاضر درخواس��ت دریافت داده های خرد 
توزیع ماليات حقوق از سازمان امور مالياتی 
به نتيجه ای نرسيد، اّما در صورت در دسترس 
بودن این داده ها اثرات مکانيکی اجرای این 
سياس��ت با دقت به مرات��ب بيشتری قابل 
محاس��به بود. باید دقت كرد با اینکه افراد 

پردرآمد ممکن اس��ت تعد��اد كمی داشته 
باشند اما معموال س��هم به مراتب بيشتری 
در تامين درآمد مالياتی خواهند داشت. لذا 
كاهش آستانه دوم حتما تاثيری بيش از آنچه 

در باال محاسبه شده است خواهد داشت.
چهارمي��ن حوزه سياس��ت های اصالحی 
پيشنهاد��ی متوج��ه مالي��ات ب��ر درآم��د 
شركت هاس��ت. ای��ن ابزار هم اكنون س��هم 
قابل توجهی از درآمدهای مالياتی را تامين 
می كن��د. در حركت به س��مت نظام بهينه 
ماليات ستانی باید از فشار مالياتی شركت ها 
ك��م شود. به عالوه در شرایط ركودی دولت 
باید تس��هيالتی برای بخشی كه بيشترین 
مشاركت در تامين درآمدهایش دارد فراهم 
كند. لذا بر اساس این دو منطق دو سياست 
اصلی تخفيف/ قسط بندی ماليات شركت ها و 
نيز كاهش نرخ از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد به 
عنوان اصالحات این حوزه پيشنهاد شده اند.

ستون های پنجم و ششم سياست ديگری 
كه باید در كنار اصالحات فوق اعمال شود، 
شيوه اجرای ماليات ارزش افزوده اس��ت. 
بديهی است كه هيچ ابزار مالياتی نمي تواند 
تمام راه ه��ای فرار را ببندد. همين مطلب 
در مورد مالي��ات ارزش افزوده نيز صادق 
اس��ت. به عنوان مثال بحث خرید فاكتور 
ك��ه یک��ی از روش های رای��ج بزرگنمایی 
هزینه هاس��ت مي تواند به از دس��ت رفتن 
درآمدهای ماليات ارزش افزوده منجر شود. 
علی االصول س��ازمان باید بتواند باتوجه به 
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شماره ثبت نام ماليات ارزش افزوده رسيدهای خرید و فروش را برای 
دو بنگاه حاضر در معامله تطبيق دهد. این مطلب مي تواند به كشف 
هزینه ه��ای تقلب��ی و نيز پيشگيری از ف��روش فاكتور منجر شود. در 
جدول اثرات درآمدی كاهش نرخ ماليات بر س��ود شركت ها را نشان 
داده شده است. علی االصول اثرات مکانيکی انتظاری این اصالح كاهش 
درآمدهای مالياتی است. نسبت تناسب ساده در كنار فرض عدم وجود 
پاسخ رفتاری )كشش صفر(، نشانگر كاهش ۲۰ درصدی درآمد ناشی 
از ماليات بر شركت هاس��ت. این كاهش به كاهش ۰.4 واحد درصدی 
نس��بت ماليات به توليد می انجامد. البته اگ��ر ميزان فرار مالياتی كم 
ش��ود یا در اثر كاهش نرخ ماليات شركت ها بهتر بتوانند فعاليت های 
تجاری خود را توس��عه دهند، انتظار م��ی رود كه پایه ماليات افزایش 
پيدا كند. كشش این پایه نسبت به نرخ ماليات پارامتر كليدی تعيين 
این اثر اس��ت. در صورتی كه كشش یك )كه بر اس��اس تخمين های 
بين المللی به نظر نمی رسد خيلی بزرگ باشد( برای پایه فرض شود، 
كاهش درآمد ناشی از ابزار به ۱3.3 درصد می رسد كه معادل كاهش 

۰.3 واحد درصدی نسبت ماليات به توليد خواهد بود.
حوزه پنجم اصالحات پيشنهادی ناظر بر ماليات ستانی از زمين و امالک 
است. این ابزار مالياتی كه در حال حاضر مورد استفاده شهرداری ها قرار 
دارد، به دليل دشواری فرار مي تواند به صورت موثری برای كسب درآمد 
دولت مورد استفاده قرار گيرد. منطق اقتصادی در خصوص این ابزار حکم 
می كند كه به ارائه خدمات محل س��کونت مرتبط باشد. به عنوان مثال 
منطق��ی كه شهرداری در حال حاضر بکار می برد ارائه خدمات شهری 
)دفع زباله، نگهداری معابر و...( اس��ت. البته مبلغی كه هم اكنون توسط 
این نهاد اخذ می شود خيلی ناچيز اس��ت. به طور مثال عوارض نوسازی 
و عمران شهری برای ملکی با ارزش حدودی 8۰۰۰ ميليون ریال برای 
سال ۱394 حدودا ۱۲۰۰ هزار ریال برآورد می شود ۰.۱۵درصد ارزش 
ملك می شود. پيشنهاد مشخص این پژوهش در كوتاه مدت وضع ماليات 
جديدی در كنار عوارض نوس��ازی است كه توسط سازمان امور مالياتی 
)با همکاری شهرداری( جمع آوری می شود و صرفا برای بودجه آموزش 

و پرورش محل )شهر( استفاده می شود.
برای استخراج تخمينی از پتانسيل درآمدی این ابزار مالياتی مي توان 
از داده های س��رشماری ۱39۰ تعداد واحد مسکونی در مناطق شهری 
شهرس��تان تهران را در نظر گرفت. در این محدوده حدود ۲.6 ميليون 
واحد مسکونی وجود دارد؛ اگر فرض كنيم كه ارزش متوسط این واحدها 
مترمربع��ی 4 ميليون تومان اس��ت و حد��ود ۰.۱۵ درصد این ارزش به 
عنوان ماليات اخذ شود، در این صورت برای هر مترمربع 6 هزار تومان 
ماليات اخذ خواهد شد. با درنظر گرفتن متوسط متراژ 9۰ مترمربع برای 
واحدهای مس��کونی شهری در شهرس��تان تهران، فقط از این محدوده 
۱4۰۰۰ ميليارد ریال درآمد مالياتی نصيب دولت خواهد شد كه معادل ۲ 
درصد درآمدهای مالياتی سال ۱393 است. در صورتی كه مناطق شهری 
كل كشور را در نظر بگيریم حدود ۱4.8 ميليون واحد مس��کونی وجود  
دارد، با فرض متراژ متوس��ط ۱۰۰ مترمربع و ارزش متوسط ۲ ميليون 
تومان به ازای هر مترمربع، سياست مالياتی فوق 44۰۰۰ ميليارد ریال 
درآمد نصيب دولت می كند كه معادل 6 درصد درآمدهای مالياتی سال 
۱393 خواهد بود. برای مقایسه باید توجه نمود كه ماليات مشاغل 3.۷ 
درصد درآمدهای مالياتی را تامين می كرد! البته ممکن است وصول این 
مالي��ات با مشکالتی روبرو باشد چراكه جریان درآمدی اتفاق نمی افتد، 
فقط افراد از مسکن بهره مند می شوند. ولی به هر حال پتانسيل درآمدی 

این ابزار مالياتی مي تواند خيلی باال باشد.

سياست هاي ارزي و 
تک نرخي کردن ارز

در پایي��ز ۱396 بود كه توفان 
ارزي ابتدا به شکل نسيم مالیمي 
شروع به وزیدن و تا آخر یادشده 
بنيان هاي بازار ارز را سست كرد. 
در نيمه دوم فروردين ماه ۱39۷ 
ام��ا توفان ارزي ب��ار ديگر آمد و 
اساس بازار را از تعادل خارج كرد. انقالب ارزي پس از آن از سوي دولت هنوز 
در جریان است و خوب بد آن در كانون توجه فعاالن اقتصادي ایران قرار 
دارد. طرح مطالعات جامع اقتصادي ایران به دليل اهميت سياست هاي ارزي 
و اینکه سياست هاي ارزي كارآمد مي تواند اقتصاد را سالم و سياست هاي 
ارزي ناكارآمد مي تواند اقتصاد را ویران كند پژوهش گسترده در این باره 

را در دستور كار قرار داد.
س��يد احمدرضا جاللي نائين��ي یکي از اقتصاددان��ان ورزیده ایراني در 
یادداشت سياسي كه براي این طرح تهيه شده نکات قابل اعتنایي را براي 

بهبود وضعيت پيشنهاد كرده كه مي خوانيد:
تجرب��ه تاریخی نشان داده كه در كشورهای صادركننده كاالهای خام 
)قهوه، مس، نفت، و...( با بازارهای مالی توسعه نيافته و آسيب پذیری باالی 
مالی كه با دنبال كردن سياست مالی موافق چرخه اقتصادی اجازه مي دهند 
تکانه رابطه مبادله از طریق سياست مالی به اقتصاد داخلی منتقل شود، 
قاعده سياس��تی اس��تاندارد در چارچوب هدف گذاری تورم بهينه نيست. 
به طور مشخص تر، تجربه نشان داده اس��ت ك��ه در كشوری مانند ایران 
افزایش قيمت نفت و متعاقب آن عملکرد انبساطی مالی )كه به طور جزئی 
یا كلی از فروش ارزهای نفتی تأمين می شود( باعث مي گردد كه تقاضا و 
نرخ تورم داخلی افزایش یابد، به علت عرضه بيشتر ارزهای نفتی نرخ ارز 
حقيق��ی كاهش یابد و اقتصاد كشور دچار بيماری هلندی شود. از طرف 
ديگر، كاهش قيمت نفت غالبا موجب افزایش )یا در مواردی جهش( نرخ 
ارز اسمی و نرخ تورم مي شود. كاهش نسبی نرخ ارز حقيقی )نتيجه شده 
از افزایش صرف ریسك پول داخلی( به علت عدم تطابق ارزی مي تواند اثر 
ترازنامه ای قوی ایجاد كند و باعث ایجاد فشار بيشتر انقباضی بر توليد شود. 
د��ر حالتی كه تکانه منفی قيمت نفت اصابت مي كند، ميزان جهش نرخ 
ارز و سرعت زیاد گذر آن باعث تشديد فشارهای تورمی می شود. واكنش 
سياس��تگذار به این وضعيت از طریق افزایش نرخ بهره فشارهای ركودی 
را بيشتر می كند. الگوی ارائه شده در این مقاله نيز چنين س��ازوكاری را 
توضيح می دهد. در چنين محيطی، نوسانات نرخ ارز مي تواند در ثبات تورم 
و توليد تأثير گذارد و كارایی روش های مرس��وم هدف گذاری تورم )مانند 

تثبيت نرخ تورم داخلی و نرخ ارز شناور( را تضعيف كند.
نرخ ارز حقيقی )نسبت شاخص بهای كاالها و خدمات خارجی به داخلی 
به یك واحد پولی( حلقه ای ميان رابطه مبادله و نرخ تورم )شاخص بهای 
كاالها و خدمات مصرف كننده( است. با توجه به هزینه باالی تغييرات نرخ 
تورم با وجود چس��بندگی قيمت ها در مقایس��ه با هزینه نوسانات نرخ ارز 
اسمی، سياست بهينه تثبيت نرخ تورم و كنترل اثر تکانه رابطه مبادله از 
طریق نرخ های ارز كاماًل منعطف است این رویکرد در  برخی اقتصادهای 
توس��عه یافته كه آسيب پذیری مالی كمتری دارند كاربرد مناسبی داشته 
است. ولی، سياست نرخ ارز كامال شناور در كشورهای صادركننده ی مواد 
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خام با درجه آسيب پذیری مالی باال كه بالقوه 
دچار اثر ترازنامه ای هس��تند بهينه نيس��ت. 
نکته مهم آن اس��ت كه تثبي��ت نرخ تورم و 
توليد برای سياس��تگذار پول��ی در كشوری 
چون ایران - كه با تکانه های برون زای رابطه 
مبادله و ارتباط نهادی ميان بودجه و ترازنامه 
بانك مركزی مواجهند - بدون اعمال سياست 
مال��ی پادچرخه ای ب��رای محدودکردن آثار 
تکانه های رابطه مبادله و كاهش همبستگی 
مي��ان نرخ اررز حقيقی و رابطه مبادله امری 
دشوار است. زیرا عملکرد موافق چرخه بخش 
مال��ی در عمل كنترل ن��رخ ارز حقيقی را به 
عهد��ه بانك مركزی مي گ��ذارد و مقام پولی 
مي بای��د هم مواظب فشار تقاضا و تورم باشد 
و ني��ز كنترل نرخ ارز حقيقی را در تابع زیان 
خود لحاظ كند. عدم هماهنگی ميان سياست 
مالی و پولی، به ویژه در شرایطی كه س��لطه 
مالی برقرار است اجرای سياست پولی و تحقق 
اهداف آن را مشکل می سازد. اجرای قاعده ی 
مالی تراز ساختاری نوعی هماهنگی ميان دو 
سياست ایجاد مي كند و با كاهش همبستگی 
ميان رابطه مبادله و نرخ ارز حقيقی امکان و 
محيط مناسب تری برای تثبيت داخلی توسط 
بانك مركزی فراهم مي آورد. تحت این شرایط، 
سياست های استاندارد هدفگذاری تورم قابليت 

اجرا و توفيق بيشتری دارد.
ح��ال در صورت برقراری قاعده مالی و نيز 
استقالل بانك مركزی در جهت دسترسی به 
اهداف، این پرس��ش مط��رح مي شود كه چه 
رژیم سياس��تی بهينه است؟ نتایج به دست 
آمده نشان مي دهد هدفگذاری منعطف تورم 
شاخص به��ای كاالها و خدم��ات مصرفی و 
نرخه��ای ارز شناور كمترین زیان سياس��تی 

را نشان داد.
بر اس��اس مطالب ارائه شده در این مطالعه 
چارچوب سياست پولی پيشنهادی برای افق 
ميان مد��ت شامل چند محور اس��ت. اولویت 
اول، بازآرایی ساختار سياست پولی بر اساس 
تفکيك سياس��ت ها و تفویض اختيار به مقام 
پولی در راستای اجرای اهداف محوله به این 
نهاد اس��ت. اولویت د��وم، ایجاد هماهنگی و 
همس��ویی با سياس��ت مالی از طریق اجرای 
قاعده مالی تراز س��اختاری ب��ه همراه فعال 
نمودن صندوق توسعه ملی در جهت جذب 
تکانه های رابطه مبادله و كاهش همبستگی 
ميان رابطه مبادله و نرخ ارز حقيقی است. بر 
پایه بسترسازی های فوق الذكر، بانك مركزی 
مي تواند چارچوب هدفگذاری منعطف پولی را 
پی ریزی نماید. برای گذار از وضعيت كنونی 

به شرایطی كه این چارچوب سياستی اجرایی 
شود اقدامات الزم برای توسعه مالی و تعميق 
و اصالح بازارهای مالی ضروری است. چنانچه 
د��ر بخش قبلی گفته ش��د رشد نقدينگی از 
طریق توس��عه مالی بار تورمی پایين تر و اثر 

تسهيل كننده بيشتر بر رشد اقتصادي دارد.
د��ر رأس هرم تصميم گيری، حکومت باید 
تصمي��م بگيرد ك��ه اختي��ارات كافی جهت 
دسترس��ی به اهدافی كه جزء مأموریت های 
اصل��ی بان��ك مركزی اس��ت تفوی��ض كند؛ 
سياس��ت های پولی و مالی به ترتيب به بانك 
مركزی و دس��تگاه های ناظر و مس��ئول در 
بخش مال��ی منتصب ش��ود و عمليات شبه 
مالی محدود گردد. اجرای سياست های پولی 
در اقتصادی كه دولت صادركننده نفت است 
و درآمدهای ارزی به دست آمده تأثير زیادی 
در متغيرهای مالی و پولی دارد نيازمند تدوین 
مقررات و راهکارهایی برای محدودکردن اثر 
عمليات مالی در پولی است و از این بعد نيز 
نيازمن��د ایجاد هماهنگی مي��ان بخش های 
پولی و مالی اس��ت. به همي��ن ترتيب برای 
فيلتركرد��ن تکانه های رابطه مبادله )قيمت 
نفت( و محدودکردن آثار آنها در اقتصاد داخلی 
و نيز مشخص كردن چگونگی هماهنگی ميان 
سياست های پولی و ارزی به راهکار و ساختار 
احتياج است. این مهم باید در باالترین مرحله 
تصميم گيری اقتصادی و سياسی انجام شود. با 
توجه به تجربه موفق كشورهایی مانند شيلی، 
قاعده مالی مناس��ب و نحوه فعاليت صندوق 
ثروت مل��ی روش های شناخته شدهای برای 
تنظيم هماهنگی ميان بخش های مالی و پولی 
اس��ت. نتایج شبيه سازی الگوی ارائه شده در 
این مقال��ه بر اهميت وج��ود قاعده مالی به 
صورت صندوق ثروت ملی  نيز تأكيد می كند. 
هر چه نسبت خانوارهایی كه پس انداز ندارند از 
كل خانوارها بيشتر باشد، هموارسازی مخارج 
دولت تأثير بيشت��ری در تقاضای كل و نرخ 
تورم دارد و از این مسير به سياست پولی نيز 

مساعدت می شود.
تحقق اولویت های اشاره شده، زمينه برای 
انتخاب و پياده سازی رژیم مناسب پولی وارزی 
را فراهم مي كند و محيط مناسب برای هدف 
گذاری منعط��ف تورم و نرخ ارز شناور ایجاد 
مي كن��د. باید توجه داشت كه برای شناوری 
ارز و كارك��رد مطلوب تر بازار ارز و تخصيص 
بهتر منابع، تك نرخی كردن ارز ضروری است 

كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
برای كشوری با ساختارها و محدوديت هایی 
مانند ایران، آزاد كردن نرخ ارز برای كاهش 

همبس��تگی ميان نرخ ارز حقيقی و رابطه 
مبادله سياس��ت پر خطری است. شناوری 
نرخ ارز شمشير دولبه ای است كه مي تواند 
تکانه های ناخواس��ت های ب��ر اقتصاد وارد 
كن��د. شناوری نرخ ارز مس��تلزم حس��اب 
س��رمایه  باز است و الزمه بازكردن حساب 
سرمایه و استمرار آن وجود بازارهای عميق 
مالی اس��ت؛ در غير این صورت، اقتصاد با 
مخاطرات ناشی از نوس��انات زیاد نرخ ارز، 
مش��کالت ناشی از عدم تطابق ارزی، و در 
شرای��ط ویژه ای با مش��کل توقف ناگهانی 
مواجه می شود. شناورس��ازی نرخ ارز برای 
كاهش همبس��تگی مي��ان رابطه مبادله و 
نرخ ارز حقيقی، با بازارهای مالی كم عمق 
و ارتباطات محدود با بازارهای بين المللی، 
هزینه ی رفاهی ناشی از افزایش نوس��انات 
تولي��د را دربرد��ارد. شناوری ن��رخ ارز و 
واكن��ش به فشارهای تورمی تنها از طریق 
اتک��ا به ابزار سياس��تی )نرخ به��ره( برای 
كش��ور صادركننده كااله��ای خام كه در 
معرض تکانه های ب��رون زای رابطه مبادله 
است و بازارهای مالی توسعه یافته ای ندارد 
سياست مناسبی به نظر نمی رسد. چون كه 
در این دست از اقتصادها صرف ریسك ارزی 
درون زا بالقوه قوی وجود دارد كه همراه با 
افزایش نرخ ارز باالتر مي رود و از كانال های 
مانند ایجاد نااطمينان��ی یا اثر تراز نامه ای 
ب��ر تقاضای كل تأثير منف��ی دارد. این اثر 
منف��ی تحت شرایطی بر اثر مثبت افزایش 
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ن��رخ ارز بر افزایش خال��ص صادرات فایق 
مي گردد و موجب بروز پديده انقباضی شدن 
افزایش نرخ ارز مي شود. مشکالت نهادی یا 
ساختاری مانند كم عمق بودن بازارهای مالی 
و عدم جایگزینی كامل دارایی های داخلی و 
خارجی، نداشتن اعتبار كافی بانك مركزی 
برای مديریت انتطارات تورمی و نوس��انات 
ارزی و اثر ترازنام��ه ای ارزی در كنار عدم 
ادغ��ام كام��ل بازارهای مال��ی داخلی در 
بازار های مالی بين المللی از عوامل به وجود 
آمدن صرف ریس��ك ارزی ب��ه شرخ فوق 
است. این شرایط موجبات ترس از شناوری 
د��ر این نوع اقتصادها را فراهم می كند و تا 
حدی توضيح دهنده رفتار بانك مركزی در 
قبال مداخله در بازار ارز اس��ت. باید تأكيد 
داشت كه كان��ال تأثيرگذاری تکانه رابطه 
مبادله از طریق صرف ریس��ك درون زا در 
ادبيات مرسوم اقتصاد كالن باز كه بر اساس 
ساختار كشورهای توسعه یافته كه دسترسی 
تقریبا كامل به بازارهای جهانی دارند مطرح 
نيست. بديهی است كه اضافه شدن كانال 
جديد برای اثرگذاری تکانه های رابطه مبادله 
س��اماندهی سياست پولی و ارزی را دراین 

كشورها متمایز می سازد.
بن��ا به علت ه��ای اشاره شده د��ر فوق، به 
كارگيری بس��ته سياس��تی هدفگذاری تورم 
مرس��وم شامل شناوری ارز بهينه نيس��ت و 
پيشنهاد مي شود نظ��ام نرخ ارز انعطاف پذیر 
همراه با ذخيره س��ازی ارزی به جای نرخ ارز 

شناور، در قالب كلی سياست پولی هدفگذاری 
ت��ورم قرار گي��رد. با ایج��اد هماهنگی ميان 
سياس��ت پولی با سياس��ت مال��ی از طریق 
قاعده تعادل س��اختاری د��ر بودجه و فعال 
كردن صندوق ثروت ملی دو هدف را برآورده 
می ش��ود: نخس��ت، كاهش بُع��د چرخ های 
سياس��ت مالی؛ و دوم، ثبات نرخ ارز حقيقی 
از طریق انباشت ذخایر ارزی در دوران رونق 
نفتی و مصرف ذخایر د��ر دوره هاي كاهش 
درآمدهای نفتی. با ایجاد محيط باثبات تر در 
بخش مالی و محدودکردن نوسانات تزریق ارز 
به اقتصاد، بانك مركزی مي تواند توجه خود را 
به هدفگذاری تورم معطوف كند و به استفاده 
مستمر از ابزار سياستی برای واكنش به نرخ 
ارز احتي��اج نداشته باش��د. چنين رویکردی 
اج��رای هدفگ��ذاری تورم را د��ر شماری از 
كشورها تس��هيل كرده؛ برای مثال، شيلی از 
این رویکرد برای محدودکردن آثار چرخ های 
تکانه ه��ای رابطه مبادله و مصون كردن نرخ 
ارز حقيقی از تکانه های رابطه مبادله استفاده 
كرده است به عالوه، منابع ارزي ذخيره شده 
در صندوق توسعه ملی مي تواند برای مديریت 
نوس��انات نرخ ارز در داخل یك باند قيمتی 
اس��تفاده شود. پس از بحران ۱996-۱99۷، 
كشورهای آس��يای جنوب شرقی با استفاده 
مفيد از ذخایر ارزی خود توانسته اند. نوسانات 
ارزي و تکانه هاي مربوط به بحران هاي ارزي 

را كنترل كنند. 
ب��ا س��اختارهای اقتصاد��ی و نهاده��ای 
سياس��ت گذاري كنونی در ایران و ارتباطات 
نهادی ميان درآمدهای ارزی نفت، بخش مالی، 
و بخش پولی؛ اج��رای موفق اهداف متعارف 
سياس��تگذار پولی ‐ اگر نه ناممکن ‐ بس��يار 
دشوار است. الزمه مهياكردن محيط مناسب 
برای سياست گذاري پولی انتصاب سياست ها 
و استقالل )ابزاری( بانك مركزی برای اجرای 
مأموریت ه��ای محول شد��ه و به طور خاص، 
داشت��ن قاعد��ه تراز س��اختاری بودجه و به 
اعتبار آن، صندوق ارزي جهت ذخيره سازي 

ارزي است.
درساختار پيشنهاد شده جدا از كاركرد قاعده 
مالی برای دس��تيابی به هدف پایداری مالی، 
قاعده مالی و صندوق ثروت ملی وظيفه جانبی 
جذب تکانه های رابطه مبادله )قيمت نفت( را 
ني��ز به عهده دارند. پس از اصابت یك تکانه 
مثبت رابطه مبادله و انباشت ذخایر در صندوق 
ثروت ملی، بانك مركزی مقدار ارز كمتری از 
دولت می خرد و اثر افزایش خالص دارایی های 
خارجی بانك مركزی در پایه پولی نيز محدود 

می شود. متناس��ب با ای��ن، بانك مركزی نيز 
فروش ارز را به عاملين اقتصادی )برای پاسخ 
به افزایش تقاضا ب��رای ارز حاصل از افزایش 
تقاضای كل یا محدودکردن اثر انبساطی خرید 
ارز از دول��ت بر پایه پولی( محدود می كند و 
از این ديدگ��اه، راهکار پيشنهادشده روشی 
برای ثبات بخشيدن به بازار ارز است. پس از 
اصاب��ت یك تکانه منفی رابطه مبادله یا افت 
برون زای تقاضای صادرات، مي توان از منابع 
صندوق و انعطاف پذیری نرخ ارز برای تثبيت 
تقاضای كل و تعادل اقتصاد كالن اس��تفاده 
ك��رد. تركيبی از قاعده مالی، ذخيره س��ازی 
ارزی، و اس��تفاده از ابزار سياس��ت پولی در 
كشورهای شرق آس��يا )مانن��د كره جنوبی( 
و كشورهای آمریک��ای التين )مثل شيلی و 
مکزیك( در مراحل اوليه هدفگذاری تورم برای 
كنترل تورم و تثبيت اقتصاد كالن تجربه ای 
موفق بوده است. فيلتركردن تکانه های رابطه 
مبادله و ذخيره سازی ارزی از طریق عملياتی 
كردن قاعده مالی و ذخيره س��ازی به تسهيم 
ریسك در كشوری كمك می كند كه بر حساب 
جاری كنترل دارد و سرمایه گذاران خارجی 
انتخاب های محدودی برای خرید دارایی های 
داخلی دارند. نگهداری دارایی های خارجی 
رسمی توس��ط بانك مركزی یا مقام ناظر بر 
صندوق ثروت ملی جایگزینی برای نگهداری 
دارایی های خارجی توس��ط بخش خصوصی 
است )روشی كه در كشورهای آسيایی به طور 
گسترده به كار گرفته شد(. با توسعه نهادهای 
اقتصادی و مالی، معتبرشدن سياست پولی، 
ادغام بازارهای داخلی مالي با بازارهاي جهاني، 
و كاهش سرعت گذر نرخ ارز؛ پایه هاي مادي 
»ترس از شناوري« سس��ت و بنابراین درجه 
بيشتری از انعط��اف ارزی مطلوب می شود و 

نقش ذخيره سازی ارز كم رنگ تر می شود.
راهکار مشخص پيشنهادشده در این مقاله، 
در حالتی كه قاعده مالی )تراز س��اختاری( و 
فعالي��ت صندوق ثروت ملی ب��ه این منظور 
تمهيد شده، هدفگذاری منعطف تورم شاخص 

بهای كاالها و خدمات مصرفی است.
فيلتركردن تکانه های نفتی از طریق صندوق 
ثروت ملی زمينه ساز ارتقای قابليت روش های 
مرس��وم هدفگذاری تورم برای تثبيت شکاف 
توليد و تورم است. كشورهایی كه قاعده مالی 
را پيش از اجرای چارچوب هدف گذاری پولی 
تدوین و اجرا كرده اند ‐ نسبت به كشورهایی 
كه در آنها ابتدا هدفگذاری تورم و سپس قاعده 
مالی اجرا شده است ‐ در كنترل تورم تجربه 
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در  اعتبارات  بازار 
کانون  ی�ک  ای�ران 
ن�ام  ب�ه  مح�وري 
نهاد  »بانک«د�ارد. 
بان�ک در ایران پس 
از پی�روزي انق�الب 
اس�المي با دگرگوني بنیادین به لحاظ مالكیت و مدیریت پیدا 
کرد و همان شرایط پدیدار شده در اواخر دهه 1350 اساس کار 
بانک ه�ا در حال حاضر را نیز با کم�ي تفاوت تشكیل مي دهد. 
اساس کار بانک ها در ایران با حكومت بدون چون و چراي دولت 
شكل گرفته است اما این حكومت نیز خوشایند نیست و تعادل 
بازار اعتبارات را به هم ریخته است. به دلیل اهمیت بازار پول و 
اعتبارات اس�ت که در طرح جامع مطالعات ایران جایگاه بلندي 
به آن داده شده است. آنچه مي خوانید »یادداشت سیاستي طرح 
پژوهش با عنوان ارزیابي وضعیت و چشم انداز بازار مالي« است 

که توسط خانم امینه محمودزاده انجام شده است:
1- کوتاه مدت

در كوتاه مدت نهادهای قانونی كشور باید جذابيت این مؤسس��ات را 
برای سپرده گذاران خرد از بين ببرند و تالش نمایند تصویر روشنی از 
وضعيت مالی این مؤسسات به دست بياید. برای این كار سياست های 

زیر پيشنهاد می شود:
 متمایز کردن مؤسسات غیرمجاز از بانک ها

باور عمومی این است كه بانك مركزی مسئول نظارت بر همه مؤسسات 
مالی است و در صورت ورشکستگی آنها از سپرده گذاران حمایت كامل 
خواهد كرد. در اولين اقدام بانك مركزی باید این باور عمومی را آرام آرام 
تغيير داده )لزوما نباید خيلی سریع عمل كرد( و در نهایت به صورت 
شفاف اعالم نماید كه مؤسس��ات غيرمجازی كه بر اساس قوانين بانکی 
كشور ش��کل نگرفته اند مورد حمایت بانك مركزی نيس��تند و عواقب 

سپرده گذاری در آنها تماما به سپرده گذاران بازمی گردد.
مشاهده پذیر کردن وضعیت ترازنامه

همچنين نهادهای قانونی كشور از سازمان مالياتی تا قوه قضائيه باید با 
اعمال سياست های تنبيه و تشویق مناسب نسبت به مشاهده پذیر كردن 

ترازنامه این مؤسسات اقدام نمایند.

مالیات بر سود سپرده
برخالف سود حاصل از سپرده گذاری در بانك ها كه معاف از ماليات 
اس��ت، سود حاصل از سپرده گذاری در مؤسسات غيرمجاز طبق قانون 
مشمول ماليات است. لذا مي توان با اعمال نرخ مناسب ماليات بر سود 
حاصل از س��پرده گذاری در این مؤسس��ات، جذابي��ت نرخ های باالی 

پيشنهادی توسط این مؤسسات را كاهش داد.
اعالم فرآیند تسویه

همچنين باید به صورت شفاف اعالم شود كه این مؤسسات وضعيت 
مالی مناسبی ندارند و برنامه تسویه بدهی های آنها آغاز خواهد شد. در 
بخش بعد گام های پيشنهادی برای اجرای فرآیند تسویه معرفی شده اند 

كه باید به صورت عمومی نيز اعالم گردند.

2- میان مدت
بای��د توجه داشت كه ورشکس��تگی مؤسس��ات مالی ب��ا ده ها هزار 
سپرده گذار كه بعضا تمام دارایی خود را در این مؤسسات سپرده گذاری 
كرده اند، در صورتی كه به درستی انجام نگيرد عواقب اجتماعی بسيار 
شديدی خواهد داشت. این سپرده گذاران خرد از سوی مؤسسات غيرمجاز 
به عنوان ابزاری برای فشار بر حاكميت و بانك مركزی استفاده می شوند. 
از سوی ديگر بازپرداخت ديون تمام سپرده گذاران، با توجه شفاف نبودن 
ميزان دارایی های نقد این مو سس��ات، مي تواند هزینه زیادی به همراه 
داشته باشد كه با توجه به محدوديت بودجه ای دولت، پرداخت آن صرفا 
مي تواند از طریق انتشار پول جديد توس��ط بانك مركزی صورت بگيرد 

كه هزینه های تورمی باالیی به همراه دارد.
با توجه به اینکه درصد بسيار باالیی از سپرده گذاران این مو سسات 
را س��پرده گذاران خرد با مبالغ بس��يار كم تشکيل می دهند، پيشنهاد 
می شود در اولين گام از فرآیند تس��ویه، س��پرده گذاران خرد/نهادی و 
همچنين س��رمایه گذاران خرد/نهادی تفکيك شوند. بازپرداخت ديون 
سپرده گذاران خرد و دادن منفعتی به سهام داران خرد مي تواند عواقب 
اجتماعی ناشی از تسویه مؤسسات غيرمجاز را تا حد قابل توجهی تخفيف 
دهد. اما سهامداران نهادی و سپرده گذاران نهادی، با توجه به آگاهی های 
بانك مركزی باید جریمه بشوند. پيشنهاد می شود سپرده گذاران نهادی 
متناس��ب با ميزان س��پرده شان، سهامدار این مؤسسات شوند و پس از 

فرآیند تسویه در زیان حاصل از آن سهيم باشند.
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بانك مركزی باید یا این مؤسسات را در بانك های بزرگ ادغام نماید 
و یا با تاسيس شركتی برای مديریت دارایی های آنها، با برگزاری مزایده 
دارایی های آنها را به نهاد مالی متقاضی بفروشند. یکی از پيشنهاداتی 
كه مي توان از آن اس��تفاده كرد، فرصت اس��تفاده از شبکه شعب اینها 
توس��ط بانك ها یا مؤسسات مجازی است كه اجازه اضافه كردن شعبه 
ندارند. این موضوع باعث می شود خرید دارایی های این مؤسسات برای 

مؤسسات فوق جذابيت بيشتری نيز پيدا كند.
بانك ه��ای تجاری برای ارائه همه انواع خدم��ات بانکی به گروه های  
مختلف اقتصادی كارآمد نيستند، به همين دليل در یك نظام اقتصادی 
توس��عه یافته، مؤسسات مالی گوناگونی با هدف پاسخگویی به نيازهای 
مختل��ف در قانون تعریف می شوند و متناس��ب ب��ا اهداف شان، حدود 

اختيارات و نوع نظارت متفاوتی برای ایشان وجود خواهد داشت.
فعاليت اصلی بانك های تجاری اخذ س��پرده و اعطای وام و نيز انجام 
نظامات پرداخت و تس��ویه اس��ت. بانك های تجاری بر اساس محدوده 
جغرافيای��ی فعاليت شان به بانك های سرتاس��ری »یا محلی« تقس��يم 
می شوند. بانك های با محدوده فعاليت محلی به منظور توسعه متوازن 
اقتصادی و اس��تفاده از ظرفيت ه��ای مناطق جغرافيایی مختلف ایجاد 
می شوند. منابع مالی در اختيار بانك های تجاری عمدتا شامل سپرده های 

ديداری، سپرده های بلندمدت و اوراق گواهی سپرده هستند.
در كنار بانك های تجاری، بانك های تخصصی وجود دارند. این بانك ها 
با هدف فراهم آوردن اعتبارات برای آن دسته از فعاليت های اقتصادی 
كه به دالیل مختلف مثل كمبود منابع مالی، سوددهی كمتر یا كمبود 
تخصص های مورد نياز توس��ط بانك های تجاری معمولی ناديده گرفته 
می شوند، ایجاد می شوند و به صورت تخصصی در امر تخصيص اعتبار 
به همان حوزه اقتصادی فعاليت می كنند. با توجه به ماهيت تخصصی 
این بانك ها و هدف تاسيس شان كه پر كردن نواقص موجود در بانکداری 
تجاری است، منابع مالی در اختيار این بانك ها به جای دریافت سپرده، 
عمدتا از طریق تخصيص های دولتی و انتشار اوراق قرضه تامين می شوند.
مؤسسات مالی و اعتباری غيربانکی مانند بانك ها به تجهيز منابع 
از طریق دریافت سپرده و اعطای وام می پردازند، با این تفاوت كه 
در حوزه محدودتر و تحت قوانين متفاوتی فعاليت می كنند. به طور 
مشخص سپرده های ديداری بخش ناچيزی از منابع آنها را تشکيل 
می دهد. همچنين، این مؤسسات خدمات تسویه و نظام های پرداخت 
را ارائ��ه نمی نماین��د. به عنوان مثال، تعاونی ه��ای اعتباری نوعی از 
مؤسسات مالی هس��تند كه با سپرده های بلندمدت سپرده گذاران 
تشکيل و توس��ط خود آنها اداره می شوند، در نتيجه سپرده گذاری 
در این تعاونی ها مشابه خرید سهام آنها است. این تعاونی ها در قالب 
اعطای وام به سپرده گذاران خودشان فعاليت می كنند و عضویت در 

آنها محدود به یك گروه خاص می باشد و برای عموم آزاد نيست.
نکته حائز اهميت در این قسمت آن است كه قانونگذار باید با مؤسسات 
مال��ی كه خارج از تعاریف موج��ود در قانون فعاليت می كنند به شدت 
برخورد نماید و در ضمن بر كليه مؤسسات مالی، نظارت متناسب با نوع 

عملکردشان صورت پذیرد.
در این مقاله، به اختصار به موضوع مؤسسات مالی غيرمجاز پرداخته 
شد. این مؤسس��ات فاقد مجوزهای الزم برای س��پرده پذیری از سوی 
نهادهای ناظر هس��تند و فعاليت آنها تهديدی برای عملکرد بانك های 
تجاری و نيز چالشی برای نهادهای قانونگذاری و نظارتی به شمار می رود. 
انواع مو سس��ات مالی در صورتی كه به درستی قاعده گذاری و نظارت 
شوند، مي توانند از طریق افزایش دسترس��ی به اعتبارات و نيز افزایش 
رقابت در بازار نقش مهمی در توسعه اقتصاد ملی ایفا كنند. اما در صورت 
عدم قاعده گذاری و نظارت مناسب، فعاليت این مو سسات  چالش هایی 

را برای سياستگذار ایجاد می نماید. ایجاد جنگ قيمتی غيربهينه، امکان 
بازی پانزی، اخالل در نظام بانکی و ثبات اقتصادی از جمله چالش های 

سياستگذار در مواجهه با مؤسسات مالی غيرمجاز است. 

در بخش مبانی نظری، با استناد به مدل تئوری پشتيبان مقاله استدالل 
شد كه چگونه شوک كمبود نقدينگی مي تواند باعث شود بانك ها برای 
فرار از فروش ارزان دارایی های شان، وارد جنگ قيمتی در بازار سپرده 
شوند، پديدهای كه از منظر اجتماعی غيربهينه است. این جنگ قيمتی 
مي تواند باعث سرایت مشکل از بانك های غيرنقد به بانك های سالم شود. 
همچنين در شرایطی كه اقتصاد با كمبود نقدينگی مواجه است، حضور 
بانك های ناسالم در بازار بين بانکی باعث تشديد جنگ قيمتی در بازار 
سپرده خواهد شد. در چارچوب این مدل نظری، سياست های مختلف 

بانك مركزی برای دخالت در بازار بررسی شد.
در بخش مبانی تجربی، با بررسی بحران صندوق های پس انداز و رهن در 
آمریکا، وضعيت مؤسس��ات غيرمجاز در ایران با آن مقایسه شد. در هر دو 
مورد مشاهده می شود دخالت های نامناسب دولتی در بازار پول مانند تعيين 
نرخ های حمایتی و دس��توری باعث ایجاد مشکل برای نظام مالی و بانکی 
می شود. همچنين، عدم قانونگذاری مناسب و نظارت صحيح، عدم برخورد با 
فعاليت های پرریسك این مؤسسات كه باعث افت كيفيت دارایی های شان طی 
زمان می شود. به عالوه، مهم ترین ویژگی مشترک هر دو اتفاق، عدم تمایل 
سياستگذار در مواجهه با بحران این مؤسسات و ترس از عواقب اجتماعی و 
سياس��ی آن است كه منجر به چند برابر شدن ابعاد بحرانی ماجرا می شود. 
همچنين، در بخشی از مبانی تجربی، الگوهای نظارتی و ابزارهای قانونی كه 
شركت های فدرال بيمه سپرده استفاده می كنند تا مانع خروج مؤسسات مالی 
از چارچوب های پذیرفته شده و قانونی بانکداری شوند مورد بررسی قرار گرفت.
نهایتا، در بخش پایانی مقاله، سياس��ت های پيشنهادی كوتاه مدت و 
ميان مدت برای مواجهه با بحران مؤسسات غيرمجاز بررسی شد. به طور 
خالصه، در كوتاه مدت، هدف قانونگذار باید هشدار دادن و از بين بردن 
جذابيت سپرده گذاری در این مؤسسات باشد و در ميان مدت نسبت به 
تسویه و انحالل این مؤسسات یا ادغام آنها در بانك های دارای مجوز اقدام 
شود. به عالوه، پيشنهاد می شود در ميان مدت بانك مركزی نسبت به فعال 
كردن صندوق های ضمانت س��پرده كه به طور تخصصی به امر نظارت 
بر عملکرد مؤسسات مالی می پردازند اقدام نماید. در نهایت تصویری از 
آینده مطلوب نظام بانکی ارائه شد. در این تصویر، بر اساس قانون انواع 
مختلفی از نهادهای مالی با كاركردها و زمينه های فعاليت متفاوت كه 
مکمل نقش یکديگر هستند تعریف می شوند و بر هر كدام از آنها نظارت 

قانونی، متناسب با نوع فعاليت شان صورت می پذیرد.

دسته بندی انواع مؤسسات مالی

بانک ها
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فقر و نابرابري، رفتار پس انداز 
خانوار، تورم دهک ها

رون��د فق��ر در س��ال های 
گذشته روندی رو به افزایش 
و سياست های  اس��ت  بوده 
نامناس��ب اقتصادی، كه در 
سطح كالن اتخاذ گرديده اند، 
د��ر افزای��ش فق��ر نقش��ی 
برجس��ته داشته اند. اشتغال 
متغيری اس��ت كه تاثير سياس��ت های اقتصادی همانند سياست های 
پولی، مالی و تجاری را به سطح رفاه خانوار منتقل می كند. از این رو 
در طراحی سياست هاي اقتصادی هموار مي بایست توجه داشت كه آیا 

سياست مورد نظر با افزایش اشتغال همراه است یا نه؟
جنبه آزاردهنده فقر در كشور ما كمبود درآمد خانوار اس��ت. خوشبختانه 
به لطف درآمد هاي حاصل از فروش نفت و س��رمایه گذاری آنها در خدمات 
اجتماعی، بهداشتی و آموزشی در مقایس��ه با س��ایر كشوره��ا ایران از رتبه 
 به نس��بت مناسبی در شاخص هاي توسعه انس��انی برخوردار است. اما این 
سرمایه گذاری ها كه موجب توانمند شدن افراد گرديده است با توسعه فعاليت هاي 
اقتصادی و گسترش كسب و كار همراه نشده اند و از این رو توانمندی حاصل 

شده نتوانسته است برای افراد و خانوارها درآمدزایی داشته باشند.
بسياری از سياست هایی كه به منظور انتقال درآمد به خانوارهای فقير 
طراحی مي شوند از هدفمندی مناسب برخوردار نيستند. در حالی كه غالب 
خانوارهای فقير از محل كسب درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگيری در 
بخش خصوصی امرار معاش مي كنند بيشترین توجه سياست هاي حمایتی 
به مزد و حقوق بگيران بخش عمومی است. هر چند غالب خانوارهای فقير 
شاغل هستند اما شغل دائمی ندارند. توجه صرف به افزایش سطح دستمزد 
و حفظ دستوری شغل شاید فرد شاغل را منتفع كند اما مانع از اشتغال 

جديد شده و شغل هاي پاره وقت را نيز كاهش و یا از بين مي برد.
بررس��ی هاي آماری نشان مي دهند كه در كشور ما كاهش فقر با رشد 
اقتصاد��ی ممکن مي ش��ود. رشد اقتصادی، خصوصا اگ��ر از ناحيه رشد 
بخش هاي اقتصادی متکی بر استفاده از نيروی انسانی حاصل شود، بيشترین 
اثر كاهنده بر فقر را دارند. ثبات اقتصاد كالن یکی ديگر از شرایط كاهش 
فقر است. منظور از ثبات، ثابت بودن سياست ها نيست، منظور فقدان عدم 
تعادل هاي پولی، مالی و تجاری است. كسری بودجه دولت، تورم، ارز چند 
نرخی و تعيين دستوری نرخ سود بانکی همگی نشانه هاي بی ثباتی اقتصاد 

كالن است كه در راستای افزایش فقر عمل مي كنند.
برآیند سياس��ت های اقتصادی در دهه گذشته، كاهش درآمد حقيقی 
نسل هاي ایرانی بوده است. این كاهش عالوه بر اینکه به فقر چهره ای پویا 
مي بخش��د و زمينه پایداری آن را فراهم مي كند، موجب كاهش پس انداز 
خانوارها مي گردد. كاهش پس انداز خانوار از یك سو تنوع درآمدی او را كاهش 
مي دهد و از سوی ديگر فرآیند تشکيل سرمایه در كشور را با كمبود منابع 
روبرو مي كند. فرآیند شکل گيری پس انداز خانوار جدا از درآمد از ساختار 
بازار كاالها و خدمات نيز اثر مي پذیرد. هر چه ساختار بازار كاالها و خدمات 
غيررقابتی تر باشد و گردش اطالعات در آن به خوبی جریان نداشته باشد، 
هزینه هاي غيرالزم به خانوار تحميل مي شود و به همان نسبت از پس انداز 
او مي كاهد. جلوگيری از انحصار در بازار كاال و خدمات و حل مشکل عدم 
تقارن اطالعات یکی ديگر از سياست هایي است كه در جهت افزایش رفاه 
خانوار مي بایست دنبال شود. فقدان بازارهای مالی كارا و نقش دولت در 
عملکرد آنها موجب شده است كه پس انداز خانوارها به سمت بخش هایی 
كه با مآزاد سرمایه روبرو هستند، سوق پيدا كنند. یکی ازاین بخش ها بخش 
مسکن است كه به دليل غيرقابل مبادله بودن محصول آن قابليت كمك 
به رشد پایدار اقتصادی را ندارد اما به دالیل متعددی همچنان مورد توجه 
خانوارها برای س��رمایه گذاری است. شفافيت بازارهای مالی، عدم دخالت 
دولت و به رسميت شناخته شدن حق مالکيت در كنار تنوع ابزارهای مالی 
مي تواند موجب جذب پس انداز خانوارها در بخش هاي اقتصادی ديگر گردد.

آزادسازي تجارت خارجي
برون گرای��ی و جهانی شدن به مثابه 
موجود زنده در طول چند دهه گذشته 
تطور یافته اس��ت و در هر دوره گونه و 
ش��کل جديدی به خود گرفته اس��ت و 
به همين دليل بهره بردن از آن در هر 
دوره اقتضائات خاص خود را دارد. با این 
حال این واقعيت به معنی ایزوله شدن و 
اتخاذ سياست های حمایت گرایانه از اقتصاد داخلی نيست چرا كه به تعویق انداختن 
اصالحات در خصوص برون گرایی و عدم وارد شدن به آن هزینه های ورود را افزایش 
داده و با دشواری بيشتری مواجه می كند زیرا با شکل گيری منافع بين كشوری و نيز 
استقرار شركت های چند مليتی و سرمایه گذاران در نقاط خاص، تغيير این تركيب 

با دشواری مواجه خواهد بود.
با این حال همچنان پيش شرط اصلی برای برون گرایی خواست و اراده سياسی 
حاكميت هر كشور است. بدون در اولویت قرارگرفتن برون گرایی در طبقه تصميم گير 
امکان ایجاد وحدت و همگرایی بين ذی نفعان مختلف امکان پذیر نيست. دهه های 
طوالنی حمایت از بنگاه های داخلی بدون در نظر گرفتن قواعد رقابتی و تربيت نيروی 
كار با استانداردهای جهانی سبب شکل گيری ذی نفعانی شده است كه در مخالفت 
با برون گرایی عمل خواهند كرد. لذا شناسایی گروه هایی كه از برون گرایی بهره مند 
می شوند و اتکا به آنها مي تواند هزینه های سياسی اجرای اصالحات را كاهش دهد. 
پس از تبديل شدن برون گرایی به خواست و اراده حاكميت، ثبات اقتصاد كالن و 
پيش بينی پذیر شدن اقتصاد شرط الزم برای تحقق برون گرایی است. بدون وجود 
نظام ارزی قابل پيش بينی و نيز تورم با ثبات در حد استانداردهای جهانی انگيزه 
سرمایه گذاران و شركت های چند مليتی برای استفاده از مزیت های اقتصادی ایران 
در جهت صادرات كاهش یافته و حضور آنها بيشتر ناظر بر بازار داخلی خواهد بود.
ایران نبایس��تی حضور خود در تجارت دنيا را منوط به عضویت در س��ازمان 
تجارت جهانی كند، همان طور كه كشورهای زیادی عالوه بر عضویت در سازمان 
تجارت جهانی در قالب قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه با كشورهای ديگر و البته 
تحت قواعد سازمان تجارت جهانی تعامالت خود با یکديگر را افزایش داده اند. 
با تحقق ثبات اقتصاد كالن، مي توان كشورهایی كه رشد تجارت و اقتصادی باال 
دارند و از ثبات اقتصاد كالن برخوردار هستند به عنوان شركای تجاری انتخاب 

كرد و قراردادهای تجارت آزاد با آنها امضا نمود.
اقتصاد ایران س��ال ها تحت حمایت های دولت و تخصيص ناكارای انرژی و س��رمایه 
بوده است. همين امر سبب شده است كه شرایط فعلی اقتصاد ایران و بنگاه های فعلی 
لزوما منعکس كننده مزیت های اقتصادی كشور نباشد. به همين دليل پس از ثبات در 
اقتصاد كالن و اعمال قواعد بازار در تخصيص منابع اوليه بایستی تجارت با سایر كشورها 
بر مبنای رشد آتی آنها و در چارچوب عام از كاال و خدمات صورت گيرد تا مزیت های 
اقتصادی كشور مشخص شود. در منطقه پيرامونی ایران كشورهای عمان، افغانستان، 
تركيه، گرجستان و ارمنستان چنين ویژگی هایی دارند. از طرفی برای دسترسی به بازار 
بزرگ مي توان با كشورهای حوزه خليج فارس كه سطح درآمد باالیی دارند قراردادهای 
تجاری و سرمایه گذاری منعقد كرد. به عالوه سه كشور چين، روسيه و هند به دليل بازار 
مصرف بزرگ و تقاضای كاالهای اوليه و واس��طه ای اهميت ویژه ای دارند. این كشورها 
به همراه كشورهای اروپایی مي توانند هدف سرمایه گذاری مستقيم خارجی در ایران بر 
روی صنایع با تکنولوژی متوسط و باال در جهت افزایش صادرات قرار بگيرند. قراردادهای 
تجارت تعرفه ترجيحی نيز بهتر است به ابزاری در جهت اعطای رانت دسترسی به بازار 
ایران برای كشوری خاص تبديل نشود و از آن برای كاهش عمومی تعرفه كاال استفاده كرد.

پس از بحران اقتصادی و كاهش تجارت دنيا، به نظر می رسد كشورهای مختلف 
دنيا به دنبال ایجاد قواعد یکی از )TFA( جديدی هستند تا بتوانند موجبات رشد 
بيشتر تجارت را فراهم كنند. قرارداد تسهيل تجارت چارچوب های جديدی است كه 
در حال فراگير شدن بين كشورهای دنيا چه در قالب سازمان تجارت جهانی و چه در 
قالب قراردادهای دوجانبه و چندجانبه هستند. به عنوان راهنمایی در جهت چگونگی 
ایجاد قرارداد با كشورهای مختلف، ایران بایستی این چارچوب را مدنظر قرار داده و 
به سمت اعمال این چارچوب در قراردادهای خود با كشورهای ديگر حركت كند. به 
عالوه جهت تسریع در مشاركت در زنجيره توليد مي توان شهرک های صنعتی موفق 
را به مناطق ویژه اقتصادی تبديل كرد تا عالوه بر دسترسی به نهاده های توليد و 
كاالهای واسطه ای از دسترسی به نيروی كار تحصيلکرده و با مهارت نيز استفاده كرد.

داود سوري
كارشناس 

اقتصادی

علیرضا ساعدي 
سارخانلو

عضو هيات عامل و معاون 
سرمایه گذاری خارجی  

صندوق توسعه ملی

یادداشت
انتخاب سردبیر
بدعهدی آمریكا

شورش ارزي
پیش از عهدشكنی
صنعت بزرگ

مطالعات جامع
تحلیل تاریخ

انحراف دستمزد
نرمش عجیب

فروردین و 
اردیبهشت 

1397
دوره جدید
شماره 112

70



شاه سوسياليست – پوپوليست و تله اقتصاد دولتي
یکي از رفتارهاي تاریخي زشت احزاب 
و گروه هاي چپ ارتدکس در ایران معاصر 
یکي دانستن رژیم پهلوي با نظام اقتصاد 
س��رمایه داري بود. چپ هاي ایراني نيك 
مي دانس��تندکه رژیم تمركزگراي پهلوي 
دوم بيشتر با اقتصاد تمركزگراي روسي و 
چيني شباهت دارد تا نظام اقتصاد رقابتي 
و به همين دليل آدرس اشتباهي به مردم 
و روشنفکران مي دادند. رفتار، تصميم و 
كردار محمدرضا پهلوي به عنوان نفر اول 
اجرای��ي در ایران و حتي نخس��ت وزیران 

نامداري مثل هویدا نشان مي دهد كه آنها 
براي اقتصاد ایران دامي پهن كردند كه سر 
از ناكجاآباد درمي آورد و همه اختيارات و 
قدرت را در دست هاي گروه كم شماري از 

بوروكرات ها و تکنوكرات ها قرار مي داد.
محمدرضا پهلوی در كتاب »پاس��خ به 
تاریخ« می نویس��د: »من هدف های اصلی 
سياس��ت اقتصادی و اجتماعی كشورم را 
در پنج موضوع خالصه كردم: نان، مسکن، 
پوشاک، بهداشت و آموزش برای همگان.« 
بر پایه چنين ديدگاهی بود كه محمدرضا 

پهلوی و همکاران بلندپایه اش از ۱34۰ به 
بع��د، اصول انقالب خود را ابتدا در شش 
مورد اعالم و سپس این اصول را گسترش 

دادند. اصول یاد شده عبارتند از:
۱. اصالحات ارضی و الغای نظام ارباب- رعيتی

۲. ملی كردن جنگل ها و مراتع
3. تبدي��ل كارخانه ه��ای دولت��ی ب��ه 
شركت های سهامی و فروش آن ها جهت 

تضمين اصالحات ارضی
4. مشاركت كارگران در سود كارخانه ها
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ادامه از صفحه 71
۵. تجديدنظر اساسی در قانون انتخابات به 
منظور اعطای حقوق كامل و برابر سياس��ی 

به زنان
6. ایجاد سپاه دانش به منظور سوادآموزی 
و اشاعه فرهنگ در روس��تا ها، پس از اعالم 
و اج��رای اصول شش گانه یاد شده به مرور 

۱3 اصل ديگر به انقالب سفيد اضافه شد.
۷. ایجاد سپاه بهداشت

8. ایجاد سپاه ترویج و آبادانی
9. ایجاد خانه های انصاف در روستا ها

۱۰. مل��ی كردن تم��ام مناب��ع آب های 
زیرزمينی كشور

۱۱. نوسازی شهر ها و روستا ها
۱۲. انقالب اداری و آموزشی

۱3. تامين امکان فروش س��هام واحدهای 
بزرگ صنعتی به كارگران

۱4. مبارزه با گران فروشی و تورم
۱۵. آم��وزش رایگان و اجباری در هشت 

سال اول تحصيل
۱6. تغذیه رایگان برای كودکان خردسال 

در مدارس
۱۷. تعميم بيمه های اجتماعی برای همه 

ایرانيان
۱8. مبارزه با معامالت سوداگرانه اراضی و 

اموال غيرمنقول
۱9. مبارزه با فساد

ش��اه ب��ا اجرای اص��ل چه��ار انقالب كه 
»مشاركت دادن كارگران در سود كارخانه ها« 
اس��ت، رفتاری سوسياليستی از خود نشان 
داده و با این فرمان تالش كرده اس��ت كه 
سرمایه داری و سرمایه داران را تحت كنترل 
درآورد. عالوه بر این اصل ۲ و اصل ۱۰ این 
انقالب كه »ملی كردن تمام منابع آب های 

زیرزمينی« و »ملی كردن جنگل ها« است 
به اضافه اصل ۱4 كه »مبارزه با گرانفروشی« 
و اصل ۱8 كه »مبارزه با معامالت سوداگرانه 
اراضی و اموال غيرمنقول« است نيز بر پایه 
ديدگاه های سوسياليستی است. برخي اعتقاد 
دارند شاه با رفتارهاي سوسياليس��تي عيار 

پوپوليستي خود را افزایش مي داد.
ب��رای اینکه بتوانيم ادعای گروه س��وم 
را تقوی��ت كنيم مي توانيم به س��خنان و 
تصميم های شاه در طول جلسات شورای 
اقتصاد از س��ال ۱343 تا ۱34۵ استناد 
كنيم. در این جلسات كه حسنعلی منصور 
تا بهمن ۱343، به عنوان نخس��ت وزیر، 
اميرعب��اس هوید��ا تا بهم��ن ۱343 به 
عنوان وزیر دارایی و س��پس نخست وزیر 
ت��ا مرد��اد ۱3۵6، جمشي��د آموزگار به 
عن��وان وزی��ر دارایی از خرد��اد ۱344، 
عطااهلل خس��روانی به عن��وان وزیر كار و 
امور اجتماعی، علينقی عاليخانی به عنوان 
وزیر اقتصاد، سپهبد اسماعيل ریاحی به 
عنوان وزیر كشاورزی تا شهریور ۱346، 
هوشنگ نهاوندی به عنوان وزیر آبادانی و 
مسکن، منصور روحانی به عنوان وزیر آب 
و برق، جواد منصور به عنوان وزیر معاون 
نخس��ت وزیر از آبان ۱343 و وزیر مشاور 
از آن تاریخ تا ارديبهشت ۱346، حس��ن 
زاهد��ی به عنوان رئيس بانك كشاورزی، 
صفی اصفيا به عنوان مديرعامل سازمان 
برنام��ه و بودجه، نص��رت اهلل معينيان به 
عن��وان رئي��س دفتر مخص��وص شاه از 
آذر ۱34۵، مهد��ی س��ميعی ب��ه عنوان 
رئيس كل بانك مركزی ایران و غالمرضا 
نيك پی به عنوان معاون نخست وزیر در آن 
حضور داشتند مي توان اشاره كرد. در این 

جلسات كه شاه حرف اول و آخر را می زد 
رگه های پوپوليستی افکار وی را مي توان 
 ب��ه خوب��ی مشاهده كرد. او در نشس��ت
۱۱ بهم��ن ۱343 ب��ه حاض��ران فرمان 
می دهد »... ب��ه طوری كه در روز ششم 
بهمن نيز اعالم كردم بهای فرآورده های 
مصرفی مردم مانند برنج، قند، برق و.. باید 
تقليل یابد...« شاه در نشس��ت ۲۵ بهمن 
۱343 بدون توجه به گزارش نخست وزیر 
كه به موضوع كسری بودجه دولت اشاره 
می كند و می گوید »... اگر این روند ادامه 
داشته باش��د برنامه ه��ای عمرانی مورد 
مخاط��ره خواهد ب��ود.«، فرمان می دهد 
»...ترتيب��ی داده شود پ��س از تصویب 
بودج��ه اعتب��ارات... به وض��ع كارمندان 
دولت باید توجه داشت و برای آن ها یك 
زندگی شرافتمندانه فراهم ساخت...« در 
نشست ۱۷ خرداد ۱344 و در حالی كه 
نخست وزیر می گفت »كمبود وجوه برای 
اجرای برنامه سوم در هيات عالی برنامه 
بررسی شود، در غير این صورت با مشکل 
مواجه خواهيم شد«، می گوید: »...هدف ما 
این است كه هيچ كس در این كشور فقير 
و تنگدست نباشد و همه متمکن شوند...«
ام��ا نقطه عطف در رفتار و انديشه شاه را 
ك��ه عنوان او را نقطه قوت گروه س��وم- كه 
محمدرضا پهلوی- یك پوپوليس��ت واقعی 
نشان داد در س��خنان وی در نشس��ت ۲9 
شهریور ۱344 به خوبی ديد. شاه می گوید: 
»...ارهارد در انتخابات آلمان غربی موفق شد. 
این عامل موثر در بقا و دوام قبلی آن ها با ما 
خواه��د بود. اصوال در غالب ممالك اروپا به 
مناسبت افزایش درآمد و تامين رفاه مردم 
روش ه��ای افراطی چپ با شکس��ت مواجه 
شد��ه. گاهی اوقات به ما می گفتند دنيا به 
سوی روش های افراطی چپ پيش می رود. 
به آن ها می گفتم در این كشور ما از پاره ای 
جهات از آن ها جلو تر رفته ایم. در كداميك 
از ای��ن كشور ها جنگل مل��ی اعالم شده یا 
س��هيم كردن كارگران در منافع كارگاه ها 
اجباری شده؟ د��ر این ممالك محدوديت 
مالکيت ارضی وجود ندارد. ما عقيده داریم 
آن چيزی كه برای ایران الزم است باید   همان 
را اتخ��اذ و اجرا كنيم. ما بهتر می دانيم چه 
سياستی در ایران صحيح است، حال ممکن 
اس��ت این سياست در یك قسمت با اصول 
سرمایه داری وفق دهد، در قسمت ديگر با 
روش سوسياليزم و یا حتی كمونيزم. روش 
حکومت به اسم و برچسب سياسی آن نيست 
بلکه بستگی به كار و خدمتی دارد كه به نفع 

مردم ایجاد می شود...«
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حکوم��ت هم به معناي عمل حکم راندن و هم 
به معناي مجموعه نهادهاي مجري احکام به كار 
مي رود و از این رو نس��بت ب��ه مفهوم انتزاعي تر 
دولت، مفهوم عيني تري است. كارویژه هاي اصلي 
حکومت، وضع قانون و اجراي آنهاس��ت. دستگاه 
اداري یا ديوانساالري )بوروكراسي( بخش عمده اي 
از كلي��ت حکومت به حس��اب مي آید. حکومت 
ممکن است به صورت اقتدارطلبانه و استبدادي 
و ی��ا به شيوه هاي قانوني و مشروط صورت گيرد. 
در این معنا، شيوه اعمال قدرت و نوع رابطه ميان 
نهاده��اي حکومتي و گروه ه��اي اجتماعي مورد 
نظر اس��ت. حکومت به این معني، رژیم سياسي 
نيز خوانده مي شود.   انديشمندان و فيلسوفان از 
ديرباز تا امروز بر پایه برخي مقوالت مثل اكثریت 
یا اقليت، دموكراسي یا استبداد، قانون یا بي قانوني 
و... انواع حکومت ها را طبقه بندي كرده اند. ارسطو، 
فيلس��وف یونان باس��تان و شاگرد افالطون انواع 

حکومت را به شکل زیر طبقه بندي كرده است:
ال�ف � پادشاهي كه كهن ترین شکل حکومت 

است كه انواع آن عبارتند از:
۱. پادشاهي موروثي كه مطابق آن، فرزند ارشد 
شاه جانشين شاهي مي شود كه از ميان رفته است.
۲. پادشاهي انتخابي كه در آن پادشاه توسط یك 

گروه از نخبگان یا قدرتمندان برگزیده مي شود.
3. پادشاهي استبدادي كه در آن پادشاه رئيس 
واقعي دولت است و قدرت و اختيارات خود را بنا 

بر اراده خود اعمال مي كند.
4. پادشاهي محدود یا مشروط كه در این نوع 
حکومت، پادشاه به شهروندان امکان مي دهد در 

اداره جامعه مشاركت كنند.
ب � آریستوكراس��ي نوع ديگري از حکمت از 
نظر ارس��طو است. در این روش حکومتي، شمار 

كوچکي از شهروندان قدرت را دراختيار دارند.
ج � دموكراسي كه در آن، اكثریت مردم قدرت 

را دراختيار دارند. 
این تقسيم بندي از انواع حکومت، بعدها توسط 
فيلس��وفان ديگر و با تفاوت های��ي به كار گرفته 
شده اس��ت. به طور مثال ماكياولي حکومت ها را 
بر مبناي دو معي��ار طبقه بندي مي كند. یکي بر 
مبناي تعداد زمامداران. در این طبقه دو دس��ته 
حکومت را مي توان تفکيك كرد، یکي جمهوري 
و ديگري پادشاه��ي. پادشاهي نيز به پادشاهي 
محد��ود )مثل فرانس��ه(، پادشاهي اس��تبدادي 
)تركيه( و خودکامگي )س��يراكوز( قابل تقس��يم 

است. جمهوري نيز ممکن است جمهوري توده اي 
باشد مثل آتن یا جمهوري متعادل مثل جمهوري 
روم. جمهوري متعادل نيز ممکن اس��ت اشرافي 
باشد مثل ونيز ی��ا دموكراتيك مثل روم. مالک 
ديگ��ر ماكياولي در طبقه بندي ان��واع حکومت، 
شيوه كسب و حفظ قدرت است كه ممکن است 
مبتني بر توسعه طلبي باشد مثل امپراتوري روم 
یا فساد مثل ونيز یا قابليت مثل جمهوري روم. 

منتسکيو، فيلس��وف نامدار فرانس��وي نيز در 
كتاب روح القوانين مي نویسد: »حکومت جمهوري، 
حکومتي است كه در آن همه مردم و یا گروهي از 
آنها قدرت فائقه را دراختيار داشته باشند؛ حکومت 
)مشروطه( س��لطنتي، حکومتي است كه در آن 
فقط یك ت��ن با قوانين ثابت و معين فرمانروایي 
 كند و حکومت استبدادي حکومتي است كه در 
آن ی��ك نفر بنا به اراده و ميل خود بدون وجود 
قانون و قاعده مشخص و ثابتي، حاكميت خود را 

بر مردم اعمال كند. 

 حكومت شاهنشاهي
همان ط��ور ك��ه ديديم، حکمت س��لطنتي یا 
شاهنشاهي یکي از انواع حکومت ها در جامعه هاي 
بشري در طول تاریخ بوده است. این نوع حکومت 
بر پایه تعریفي كه از آن شده، ویژگي هایي دارد كه 
انديشمندان و نویسندگان پرشماري به آن توجه 
كرده اند. با توجه به موضوع اصلي این كتاب، برخي 
از ویژگي ه��اي حکومت شاهنشاهي به ویژه شاه 

مطلقه را یادآور مي شویم:
ژان ژاک روس��و )۱۷۷8-۱۷۱۲( معتقد است: 
»د��ر حکوم��ت مونارش��ي )س��لطنت مطلقه و 
تك نفره(، همه آالت محركه دس��تگاه در دست 
یك نفر است. همه چيز در جهت یك مقصد پيش 
مي رود... پادشاهان ميل دارند قدرت مطلقه داشته 
باشند. حتي بهترین پادشاهان مي خواهند قدرت 
خود را، هر زمان كه ميل كنند، در راه ظلم به كار 
برند و قدرت فرمانروایي شان محفوظ باشد. هر چه 
موعظه كنندگان سياست شناس به آنها بگویند كه 
قدرت آنها در قدرت مردم است و باالترین منافع 
آنه��ا در این اس��ت كه مردم كام��روا، پرشمار و 
نيرومند باشند، پادشاهان گوش نخواهند داد، زیرا 
مي دانند كه واقعيت چنين نيست. نفع شخصي 
آنها در آن است كه مردم ضعيف و بيچاره باشند 
تا نتوانند در برابر اراده پادشاه ایستادگي كنند... 
در حکومت هاي پادشاهي، افراد دون طبع، دغل كار 

و توطئه گر به مقام هاي عاليه دست مي یابند. یك 
ملت كمتر از یك پادشاه در انتخاب خود اشتباه 

مي كند ولي این را نمي فهمند. 
جان الک در كتاب »رسال های درباره حکومت« 
به شکل پيچيده اي ویژگي هاي یك نظام مستبد 
پادشاهي را توضيح مي دهد. وي در مقدمه اي كه 
در باب »انحالل حکومت« نوشته است یادآوري 
مي كند: بر اساس آنکه قدرت قانونگذاري دراختيار 
كدام شخص باشد، سه روش مي تواند پديدار شود:
۱. فردي كه قدرت برتر اجرایي به شکل موروثي 
همواره دراختيار اوست و همراه آن قدرت تشکيل 
و انحالل دو قوه ديگر را نيز در زمان هاي معين 

دراختيار دارد.
۲. جمع��ي از اش��راف كه به ص��ورت موروثي 

صاحب قدرت اند.
3. جمع��ي از نمایندگان منتخ��ب كه به طور 

موقت از سوي مردم انتخاب شده اند. 
الک به ص��ورت ضمني برخي از ویژگي هاي 
فردي كه قدرت برتر اجرایي را به شکل موروثي 
دراختيار دارد و مترادف با حکومت پادشاهي 
اس��ت را یادآور مي ش��ود... او اراده شخصي و 
خودس��رانه خود را جایگزی��ن قانون مي كند... 
چنين حاكم��ي از گردهمایي و تشکيل قدرت 
قانونگ��ذاري در زم��ان تعيين شد��ه ممانعت 
مي كند... بدون رضایت مردم و به دليل اعمال 
قد��رت خودس��رانه در جهتي مغای��ر با منافع 
همگاني حركت مي كند... او به عنوان فرمانرواي 
برتر، با وجود در خدمت گرفتن قدرت، ثروت و 
نهادهاي دولت و اغلب با رغبت و ميل خود یا 
تحت تاثير چاپلوسي ديگران قرار گرفتن، توانایي 
كنترل اوضاع را از دس��ت مي دهد... این چنين 
حاكمي كه قدرت مطلق اجرایي را در دست دارد 
نسبت به وظایف خود سهل انگار و بي قيد و بند 
مي شود و جامعه را به هرج و مرج مي كشاند... 
داریوش آشوري نيز مي نویسد: »در كار نبودن 
هيچ قانون یا سنتي كه كردار فرمانروا را محدود 
كند، به دس��ت آوردن قدرت دولت با شکس��تن 
قواني��ن پيشين، نبود��ن قاعد��ه و قانوني براي 
جانشين��ي، به كار بردن قدرت در مس��ير منافع 
گروهي اندك، فرمانبرداري مردم از قدرت دولت 
تنها به س��بب ت��رس، انحصار قدرت در دس��ت 
ی��ك نفر و به ك��ار بردن ترور به عنوان وس��يله 
اصلي كاربس��ت قد��رت از ویژگي هاي حکومت 

شاهنشاهي است.

برخي از کساني که تاریخ ایران را در دستور کار مطالعه ژرف قرار داده اند به این نتیجه رسیده اند که »نهاد شاه« یا »نهاد پادشاهي« از 
دالیل اصلي دیرپا بودن و دیرپا شدن اقصاد دولتي در ایران بوده است. آیا این یک اتفاق بوده است و یک فرد ناگهان از راه مي رسیده 
و به زور شمشیر و پس از آن تدبیر خاص خود بر یک سرزمین حكومت کرده است؟ واقعیت این است که این یک نگاه تقلیل گرایانه 
به حساب مي آید و توجیه نظام شاهي در دستور کار تئوریسین هاي مختلفي بوده است. تئوري قدرت دادن به نهاد شاه یک رخداد 
بزرگ تاریخي در این مرز و بوم است که به مرور و با سپري شدن زمان اتفاق افتاده است. انواع حكومت ها در جهان به مرور از تمرکز 
به عدم تمرکز گرایش پیدا کرده اند اما در ایران این گونه نشد و شرایط به ترتیبي پیش رفت که یک سلسله شاهي به جاي یک سلسله 
دیگر نشست و هر سلسله شاهي نیز براي بقاي خود نیازمند توجیه تئوریک داستان بود که به یک انباشت تاریخي از تئوري ها منجر 

شده است. این بخش از پرونده به برخي از توجیه هاي نظریه پردازان قدرت دادن به نهاد شاه نگاه شده است.

استبداد شاهی نظریه تاریخی



  قدرت شاه در ایران
سرزمين ایران از دوردست تاریخ تا ۱3۵۷ شمسي 
و بر پایه برخي اطالعات رس��مي همواره حکومت 

شاهنشاهي مطلق داشته است.
سلطنت در ایران باستان موهبتي الهي شمرده 
مي ش��د و تا اهورا مزدا از آن ش��اه راضي بود این 
موهبت برقرار مي ماند. لذا شاهنشاه در ایران مظهر 
قد��رت و اراده ملت به شم��ار مي رفت و در روي 
زمي��ن پس از خداي ب��زرگ تنها عظمتي بود كه 
از طرف مردم شایسته ستایش شمرده مي شد. از 
این رو شاهنشاه نماینده خدا و س��ایه او در زمين 
منظ��ور مي گشت و فاعل مایشاء و حاكم مطلق و 

مالك الرقاب مردم بود.
دکتر محمدجوام مس��کور نویس��نده سطور باال 
در ادام��ه یادآور مي شود »شاهنشاه در دوره هاي 
هخامنشي خود را نمایند��ه اهورامزدا روي زمين 
مي دانست. داریوش در سنگ نبشته بيستون گوید، 
چون اهورامزدا كار زمين را پریشان و آشفته یافت، 
آن را به من س��پرد و من آن را بياراستم و به نظم 
درآورد��م... بنا به س��نگ نبشته هاي هخامنشي، 
سلطنت موهبتي اس��ت كه از طرف اهورامزدا به 
شاهنشاه آن سلس��له داده شده است. فرمان شاه 
به قدري ثابت و تغييرناپذیر بود كه در دنياي قديم 
ضرب المثل شده بود كه این مگر قانون ماد و پارس 

است كه تغييرناپذیر باشد«. 
در قانون هاي اوستا كه دين رسمي سلسله هاي 
هخامنشي، اشکاني و ساس��اني بود و از اركان مهم 
حکومت به شم��ار مي رفت رئيس دولت با عنوان 
شاهنش��اه با قد��رت و اختي��ارات كامل به منظور 
تامي��ن نظام اجتماعي، اراد��ه امور مالي و تنظيم 
ام��ور مربوط به جنگ و امنيت و قضا و مملکت را 
در دس��ت گرفت... حکومت رئيس دولت بر خلق 
خدا، به اراد��ه و مشيت خداوند شمرده مي شد و 
جنب��ه الوهيت پيدا كرده بود، قدرت شاهنشاهان 
به تدریج چه در ایران باستان و چه در دوران بعد 
از اسالم محدود نبود. تنها عاملي كه قدرت اجرایي 
آنها را مي توانست محدود كند دستورهاي ديني و 

سنت و اخالق بود...«.
بر اساس نوشته پروفس��ور ایليف )ميراث ایران، 
فص��ل ایران و ایرانيان قديم( »... حيات سياس��ي 
كشور و هس��ته كليه مراك��ز قدرت شاهنشاهي را 
وجود شاهنشاه تشکيل مي داد. مقام پادشاهي جنبه 
الوهيت داشت، شاه به عنوان مظهر خدا در زمين 

مورد تقديس قرار مي گرفت.« 
د��ر زماني كه حکوم��ت ایران بعد از اس��الم را 
سلسله هاي ملي تشکيل دادند، تمایالت استبدادي 
س��الطين همچنان به قوت خود باقي ماند تا آنجا 
كه س��ير به طرف استبداد مطلق نامحدود را طي 
ك��رد و با تمركز یافتن اقتدارات حکومت به دوران 
صفویان، حکومت خودمختاري در جامعه ایران به 
طور عميق ریشه گرفت و طریق انتخاب زمامدار و 
به عبارت ديگر شاه وقت به صورت وراثت و از پدر به 
پسر بدون نظارت مجالس مشورتي و راي پيشوایان 

ديني انجام مي شد«. 
بسياري از انديشمندان ایراني در سده هاي پس 
از ورود اس��الم به ایران و د��ر دوره هاي گوناگون 

سلطنت مطلقه را توجيه كرده و با استفاده از هر 
فکري كه به آن دسترسي داشتند، شاهنشاه را در 
كانون قدرت مي نشاندند. سيدجواد طباطبایي در 
كتاب زوال انديشه سياسي، گفتار در مباني نظري 
انحطاط در ایران به این نکات توجه كرده است. او 
مي نویسد: »... مفهوم بنيادين فلسفه مدني ابونصر 
فارابي، رئيس مدينه و كانون تحليل سياسي آن رأس 
هرم قدرت سياسي بود و از آنجا كه نسبت رئيس 
مدينه به مدينه نسبت خداوند به عالم در وجود و 
بقاي آن است نيل به سعادت در مدينه نيز جز با 
وجود رئيس مدينه امکان پذیر نخواهد شد... فارابي 
مي نویسد: پادشاه حقيقي )الملك في الحقيقه( كسي 
اس��ت كه غرض و مقصود صناعت او )صناعته( كه 
به وسيله آن به اداره مدينه ها مي پردازد، سعادت 
حقيق��ي را به عنوان غایت و غرض پادشاهي بر او 
و س��ایر شهروندان مدينه ارزاني دارد. پس، بر شاه 
مدينه فاضله است كه در وصول به سعادت از ديگران 
كامل تر باشد زیرا او سبب به سعادت رسيدن اهل 

مدينه است.«
ابوعلي مسکویه رازي یکي از بزرگ ترین نمایندگان 
خرد ایراني در دوره اس��المي به حساب مي آید. او 
نيز درباره مناسبات قدرت و نقش شاه فلسفه دارد 
و مي نویسد: »رابطه شاه با رعيت باید رابطه پدرانه، 
رابط��ه رعيت با پادشاه رابطه فرزندي باشد تا انواع 
ریاست در شرایط درستي محفوظ بماند. به ديگر 
سخن، توجه پادشاه نسبت به رعيت، توجه پدر به 
فرزند است و او با رعيت چنان رفتار مي كند كه پدر 
با فرزند... پادشاه به عنوان جانشين صاحب شریعت و 
حتي خود شارع در طلب مصالح رعيت و دفع شر از 
آنها و نيز در حفظ نظم ميان آنان و خالصه، در هر 
آنچه با آن بتوان جلب خير و دفع شر كرد، رحيم 

و مهربان باشد...«.
ابوالحسن عامري از ديگر انديشمندان ایراني نيز 
با عنای��ت به اینکه »نه دين بدون حکومت پایدار 
مي ماند و نه شالوده حکومت، بدون دين مي تواند 
اس��توار باشد«، پادش��اه را به مرزه��اي پيامبري 
مي رس��اند و براي ریاس��ت دو اصل قائل مي شود: 
»و یکي در پيامبري راس��تين و ديگري پادشاهي 
حقيقي اس��ت. در علم و حکمت، ریاستي برتر از 
ریاست پيامبر و در اقتدار، ریاستي برتر از ریاست 
پادشاه نيست و هيچ یك از این دو، جز به موهبت 

آسماني، كسي را ميسر نمي شود«.
خواجه نظام الملك طوسي از ديگر دانشمندان 
ایراني در سياستنامه یا سيرالملوک درباره ویژگي ها 
و اختيارات و قدرت شاه مي نویسد: »ایزد تعالي در 
هر عصري و روزگاري یکي از ميان خلق برگزیند و 
او را به هنرهاي پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند 
و مصالح جه��ان و آرام بندگان به او باز بندد و در 
فساد و آشوب و فتنه را به او بسته گرداند و هيبت و 
حشمت او را در دل ها و در چشم  خالیق بگستراند تا 
مردمان اندر عدل او روزگار مي گذرانند و ایمن همي 

باشند و بقاي دولت  او مي خواهند.« 
در س��ده حاضر ني��ز گروهي از نویس��ندگان و 
پژوهشگ��ران درباره نقش و قد��رت شاه در ایران 
به نتایجي رس��يده اند كه برخي از آنها را در ادامه 
مي خوانيد: لرد كرزن انگليس��ي كه در تاریخ ایران 

و دخالت ه��اي انگليس در س��رزمين ایران نقش 
فوق العاده اي دارد نيز مي نویس��د: »شاه هر كاري 
بخواهد مي تواند انجام دهد، سخنش قانون است. شاه 
همه وزیران را منصوب مي كند و مي تواند وزیران، 
صاحب منصبان، مأموران و قاضي ها را بركنار كند.«
این صاحب منصب انگليسي كه مشوق قراردادهاي 
نيمه استعماري انگليس با ایران در اواخر دوره شاهان 
قاجار بود عالوه بر این معتقد است: »مرگ و زندگي 

همه افراد خانواده شاه در دست اوست.«
او ادامه مي دهد:... همه اموالي كه قبال به وسيله 
مقام سلطنت تفویض یا خریداري نشده باشد و در 
واقع هر گونه مالي كه اثبات حق قانوني نسبت به 
آن مقدور نباشد به او تعلق دارد، وي مي تواند آن مال 
را به هر كه دلخواه اوست انتقال دهد. همه حقوق و 
امتيازات، مانند خدمات عمومي، استخراج معادن، 
كشيدن خطوط تلگراف، ساختن جاده، ترامواي و 
غيره و حق بهره برداري از همه منابع كشور متعلق 
به اوست. سه قوه مقننه، قضایيه و مجریه در وجود 
او متمركز اس��ت و هيچ قيد و الزامي نمي توان بر 

شاه تحميل كرد.«
درباره نهاد سلطنت و صاحب آن یعني شاه، خانم 
لمتون نيز مي نویسد: »به موجب مواد 36، 38 و ۷۱ 
قانون حمورابي فروش ایلکو )ilku( یعني زميني كه 
صاحب آن موظف بوده است به پادشاه خدمت كند 
از طرف افسران سلطنتي ممنوع بود... تحقيقاتي كه 
درباره معامالت مربوط به امالک غيرمنقول ناحيه 
نزي )واقع در ۱۰ميلي كركوک( به عمل آمده نشان 
مي داد همه زمين ها متعلق به شاه بوده و آنها را به 
رسم بخشش یا تيول به رعایاي خود مي داده است.«

جيم��ز الن بي��ل از پژوهشگ��ران آمریکایي كه 
تحقيق��ات متعددي درباره ای��ران دارد و در زمان 
وقوع انقالب اسالمي نيز در ایران حاضر بوده است 
در كتاب »سياس��ت در ایران« ساختار اجتماعي 
ایراني – اس��المي را از سلس��له ساساني تا پهلوي 
بررس��ي كرده است كه نکات ارزشمندي دارد. در 
هم��ه این پژوهش جيمز آلن بيل وقتي س��اختار 
طبقات��ي – اجتماع��ي را بررس��ي مي كند به این 
نتيجه مي رس��د كه شاه یا شاهنشاه در راس و در 
قلب و كانون گروه هاي حاكم جاي داشته و طبقات 
و گروه هاي متصل به قدرت همه زیرمجموعه نهاد 
سلطنت و صاحب آن یعني شاه بوده اند. بنا به قول 
این پژوهشگر آمریکایي طبقه حاكم سنتي ایران را 
مي توان به لحاظ تحليلي به 6 بخش عمده تقسيم 
كرد: ۱- شاه، ۲- خانواده هاي سلس��له حاكم، 3- 
اشرافيت قبيله اي، 4- زمين داران بومي، ۵- علماي 
رده باالي سلسله حاكم و 6- نخبگان نظامي. این 6 
گروه قرن هاست طبقه حاكم را تشکيل مي دهند... 
اما ش��اه به دليل موقعيت قدرتي خاصي كه دارد 
پيوسته به نوعي از بقيه طبقه حاكم خدا بوده است. 
این پژوهشگر درباره نخبگان سياسي عصر صفوي 
مي نویسد: »شاه در مركز این نظام قرار دارد و اعضاي 
رده اول نخبگان شام��ل رئيس ديوان مالي، وزیر 
اعظم، رئيس كارگاه هاي صنعتي، رئيس نيروهاي 

نظامي گرداگرد او جمع شده اند. 
نویس��نده یاد شده شبکه سياست پهلوي در 
قرن بيس��تم و نظام شبکه اي عصر پهلوي را نيز 
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بررس��ي كرده و مي نویس��د:... در این مطالعه، 
منظور از نخبگان سياس��ي، شخص شاه و 3۰ 
ایراني ديگري هستند كه از حيث داشتن نفوذ 
سياسي بيشترین نزديکي را به او دادند. اعضاي 
این گروه نخبگان از طریق مصاحبه، مشاهده و 
مطالعه ميداني شامل روابط نزديك با كس��اني 
كه به شاه نزديك هستند انتخاب شده اند. این 
تحقي��ق به این مطلب نمي پرد��ازد كه آیا فرد 
مشخص عضو نخبگان هست یا نه، زیرا چهره ها 
و شخصيت ها با سرعت باد عوض نمي شوند، اما 
نکته اینجاست همواره نخبگاني وجود داشته اند 
كه اطراف شاه را احاطه مي كنند و شخص شاه 
نماینده قلب این نظام شبکه اي است. شاه نقطه 
قدرت اصلي در این نظام است... در شبکه نخبگان 
پهلوي نام ها عوض شده اس��ت، اما كاركرد آنها 
یکي است.... شاهزاده درجه اول، شهبانو، رئيس 
دفتر، پليس نظامي، گارد س��لطنتي، اطالعات 
نظامي، س��اواک، شهرباني، ژاندارمري، نيروي 
هوایي و دفتر ویژه حلقه اول یاران شاه به حساب 
مي آین��د. احمد اشرف و بن��و عزیزي در مقاله 
طبقات اجتماعي در ایران اس��المي دوره ميانه 
نيز به طور غيرمتمركز موضوع شاه و اختيارات 
و خصای��ص او را به نقل از انديشمندان یادآور 
مي شوند. از جمله نوشته اند: »اغلب اندرزهایي 
كه به پادشاهان داده مي شود شامل پندهایي 

در حمایت و حفظ طبقه اشراف بود.
خواجه نظام الملك به پادشاهان نصيحت مي كرد 
سهميه اي براي اشراف و دانشمندان در نظر بگيرند 
و آنه��ا را از انقالب برحذر د��ارد. در این صورت 
»اشراف زادگان از ميان خواهند رفت... افرد حقير 
به اميري و عوام به فرمانروایي مي رسند... شاهزاده 
زیاري كيکاوس بن اسکندر در قابوس نامه پسرش 

را نصيحت مي كند كه تبار خود را پاس دار«.
سالمتون در كتاب ديگري درباره قدرت شاه یا 
سلطان مي نویسد: »نيکوترین چيزي كه پادشاه 
را باید، دين درس��ت اس��ت، زیرا كه پادشاهي و 
دي��ن همچون دو برادرند، هرگاه كه در مملکت 
اضطراب��ي پش آید، در دين خلل آید، بددينان و 
مفس��دان پديد آیند و هرگاه كه كار دين با خلل 
باشد، مملکت شوریده بود و مفسدان قوت گيرند 
و پادشاه را بي شکوه و رنجه دارند... استاد دوران 
سلجوقيه نشان مي دهد نخستين وظيفه سلطان 
حکومت كردن و توجيه نظم سياسي و اجتماعي 
بود. سلطان در عوض موهبت سلطنت كه خداوند 
به او داده است به هيچ وجه نباید از نظم بخشيدن 
به امور دنيوي یا منافع و حمایت مردماني كه به 
عنوان امانت الهي تحت س��لطه او هستند غفلت 
ورزد... قدرت و اقتدار س��لطان مس��تقيماً از خدا 

ناشي و قدرت قاضي از پيامبر مشتق مي شد.«
افضل الدي��ن كاشاني در نيمه دوم قرن ششم 
هجري مي زیس��ته اس��ت و در رساله اش به نام 
ساز و پيرایه شاهان پرمایه كه درباره پادشاهي 
اس��ت نيز نکاتي را درباره ویژگي ها و اختيارات 
شاه یا س��لطان نوشته است كه بعدها دستمایه 
فعاليت شاه��ان ایراني و طرفداران نظریه الهي 
بودن سلطنت شد. افضل الدين در معني پادشاه 

مي نویس��د: »پادشاه نامي است باستاني، و شاه 
در س��خن باس��تان اصل و خداوند باشد، و پاد 
پایيدن و دارندگي یعني اصل و خداوند پایيدن 
و دارندگي و نامي اس��ت از كار و صنعت نامدار 
شکافته، چون نم سوزنده و برنده آتش و تيغ را، 
از آن كه پایيدن و راندگي كار و صنعت پاینده و 
كننده دارند بود، و پایيدن چيز دور داشتن چيز 
بود از مخالف وي... پس چون پادشاه نگه دارنده 
هستي ها بود و تمام كننده ناتمام، و نگهداري از 
مخال��ف بر مخالف نياید، واجب بود كه پادشاه، 
مخالف هيچ چيز كه بدان پادشاه نباشد، و هيچ 

چيز از ایشان مخالف پادشاه نبود«.
افضل الدي��ن در ادامه پنج خصال اصلي شاه را 
مث��ل اینکه »وي را مخالف نب��ود كه مایه تضاد 
اس��ت«، »توانگر و بي نياز است«، »شکيباست تا 
بر غضب غلبه كند«، »متواضع اس��ت« و »شجاع 
است« را برشمرده و سپس نتيجه مي گيرد پادشاه 

و فيلسوف، جانشين واقعي خداست.
لمتون در ادامه و به نقل از امام محمد بن عمر 
رازي ملقب به فخرالدي��ن و معروف به امام فخر 
مي نویس��د: »نظم جهان نياز به فرد خردمند یا 
پادشاهي به عنوان جانشين خدا دارد تا طبيعت 
غارتگرانه مردمان را مهار كند. این پادشاه س��ایه 
خداست... پادشاه حليم است، پادشاه كریم است، 
پادشاه كرد��ارش با عقل و فکر صحيح و منطق 
است، پادشاه در بخشش درنگ نمي كند، پادشاه 

به رعيت مهربان است و....
خواجه  نصيرالدين طوسي كه در پرورش نظریه 
مشروطي��ت داراي اهميت بيشتري از فخرالدين 
اس��ت و ديدگا ه ه��ای او در عم��ل و در انديشه 
انديشمندان پس از خود بسيار موثر بوده است. او 
مي نویسد: »براي تنظيم امور به شخصي احتياج 
اس��ت كه با تایيد الهي از ديگران ممتاز باشد تا 

تکميل ایشان براي او ميسر باشد....
به این ترتيب این انديشمند ایراني نيز براي شاه 
و سلطان منشأ غيرزميني قائل است. در اواخر دوره 
صفویان نظریه غالب این بود كه حکمران به عنوان 
كسي كه مستقيما از طرف خدا منصوب شده محق 
است كه از اطاعت محض و چشم بسته برخوردار 
شود. شارون متن خطبه اي را كه هنگام تاجگذاري 
شاه صفي دوم در سال ۱۰۷۷ توسط ميرزا رفيع 
خوانده شده است را مي آورد. در این خطبه ذكر 
مي شود سلطنت از جانب خداوند است و پادشاهان 
سایه خدا هستند. مردمان وظيفه دارند به خدمت 
خد��ا بپردازن��د و از او تبعيت كنند. مردمان نيز 
موظفند به پادشاهان به عنوان نایبان و نمایندگان 
خدا در زمين خدمت كنند. مردمان باید به فرمان 
پادشاه��ان تن در دهند تنها به این علت كه این 
فرمان ها، فرمان هاي پادشاه اند بدون اینکه درباره 

حق یا ناحق بودن این فرمان ها پرسشي كنند. 
در دوره افشاریه و زنديه نيز این نظریه كه سلطان 
سایه خداوند است پيگيري شد. كوشش بيهوده 
نادرشاه در متحد س��اختن سنيان و شيعيان در 
آیين جديدي، بازگشت به شيعه گري را در دوره 
كریم خانه زند به دنبال داشت. در فرمان هایي كه 
از طرف كریم خان صادر مي شد چنين فرض شده 

اس��ت كه او مستقيما از س��وي خداوند منصوب 
شده و تمامي قدرت از س��وي او به زیردس��تان 

منتقل مي شود.
درباره مقام قدرت و تاثيرگذاري نهاد سلطنت 
ی��ا شاه و شاهنشاه مي ت��وان به متون گوناگون 
مراجعه كرد و آنچه در س��طرهاي قبلي آمد را 
تقویت كرد. برخي از پژوهشگران معتقدند كه 
شاه ایران به ویژه در دوره حکومت شاهان قاجار 
آن صالبت، آن قدرت تام و تمام عيار را نداشت 
و تنها در حرف بود كه شاه مطلقه به حس��اب 
مي آمد. آبراهيميان نویسنده كتاب »تاریخ بدون 
ایران« از جمله كس��اني است كه باور دارد: ».... 
كرزن پس از س��فر به مناطق مختلف ایران و با 
بهره گي��ري از آرشيو اداره هند در نتيجه گيري 
اث��ر تاریخي اش ایران و مس��اله ای��ران، ادعاي 
اغراق آمي��زي را مط��رح مي كند ك��ه شاه عماًل 
محور گردش تمام كارهاي ملك اس��ت و تمام 
كاره��اي قضایي، اجرایي و قانونگذاري دولت را 
یکجا در دست دارد، اما در عمل این قدرت به 
دليل فقدان یك نظام ديوان ساالري دولتي و یك 
ارتش ثابت، سخت محدود بود. قدرت واقعي شاه 
از پایتخت بيرون نمي رفت. افزون بر این، اقتدار 
وي بدون حمایت اعيان و متنفذان محلي عماًل 
نفوذ چنداني نداشت، به تعبير یك اثر پژوهشي 
اخير، پادشاهان قاجار عمالً هيچ نهاد حکمتي به 
معناي واقعي نداشتند و براي تمشيت امور رعایا 

متکي به متنفذان محلي بودند.
حميد عبداللهيان نيز به برخي از دالیل كاهش 
قدرت مطلقه ش��اه اشاره مي كند و مي نویس��د: 
»نخستين نمونه از كاهش قدرت سياسي و حقوقي 
شاه در پي برقراري روابط با روس ها و بریتانيایي ها 
رخ د��اد ك��ه در آن زمان ب��ا تصميم مجلس در 
س��ال ۱9۲۰ تغيير یافت... نمونه ديگر زماني بود 
ك��ه مجلس به رشوه خ��واري وزی��ر راه و ترابري 
د��ر ۱963 واكنش نشان داد و قانوني به منظور 
نظارت بر مجازات مناسب براي این رشوه خواري 

تصویب كرد...«.
بررس��ي تاریخ سياس��ي ایران باس��تان نشان 
مي دهد در كانون مباحث مربوط به سياست و در 
مركز ثقل آن عنوان شاه و پادشاه است. )عليرضا 
زمزم – تحليل آیين مزیاري در ایران باستان، مجله 

مطالعات ایراني، بهار ۱38۷، شماره ۱3(
نماد پادشاهي در فضاي تمركز قدرت از یك سو 
پاسخي بود به چالش دروني قبيله هاي آریایي تازه 
كوچ كرده و از سوي ديگر پاسخي بود به ضرورت 

حفاظت از وطن آریایي جديد. )همان(
در فرهنگ سياسي مردم ایران، مفاهيمي مانند 
اس��تبداد، ديکتاتوري  و خودکامگي حامل پيام 
خاصي اس��ت كه بعد از ظهور رضاشاه و به ویژه 
پ��س از كودتاي ۲8 مرداد، شکل تازه اي به خود 
گرفت و دو دهه ۱34۰ و ۱3۵۰ مرحله تکامل را 
طي كرد. در این مقطع، مفهوم استبداد با شکل 
حکومتي در ایران به شدت گره خورده بود، تا جایي 
كه سلطنت مساوي با استبداد شد. یعني نظامي 
كه یك فرد بدون ضابطه و قانون، رابطه مردم را با 

حاكميت مشخص مي كند.



 یگانه: او همه کاره است
محمد یگان��ه، رئيس كل بانك مركزي، وزیر 
دارای��ي، وزیر آباداني و مس��کن و وزیر مشاور 
د��ر حکومت محمدرضا پهلوي بوده اس��ت. او 
ب��ه رغم اینکه د��ر گفت وگوهایش هنوز نوعي 
محافظه كاري را در دستور خود قرار داده است، 
اما به مس��ائلي اشاره مي كند كه براي شناخت 
ابعاد دخالت محمدرضا پهلوي در اقتصاد ایران و 
همچنين شناخت شخصيت وي قابل توجه است.

»... هد��ف من این بود كه بتوانم اعم از اینکه 
زمينه ساختمان، س��اختمان هاي ارزان قيمت 
باش��د... در دوره اي كه م��ن آنجا بودم )وزارت 
مس��کن و شهرس��ازي( متوجه شدم كه اینجا 
خيلي س��خت اس��ت كار كردن... روزي پيش 
هویدا رفتم و به او  گفتم، آقا ما این گرفتاري ها 
را داریم، شما به عنوان رئيس ما، نخست وزیر ما، 
ممکن اس��ت جلسه اي تشکيل دهيد و قضاوت 
كنيد... ایشان در جواب گفت: آقا آن عکسي كه 

 آنجا مي بيني، نخست وزیر ایشان هستند و من
 chef de cabinet هس��تم... عکس شاه بود. 
هویدا گفت، شما باید مسائل تان را با ایشان مطرح 
كنيد این مسائل را...« )خاطرات محمد یگانه، نشر 

ثالث، چاپ سوم ۱389، ص 6۱ و 6۲(
باز برنامه اي ریخته بودند، طرحي داشتند كه 
با موافقت بانك مركزي، انگليس��ي ها بانکي به 
وجود آورند در ایران كه این بانك كارش خرید 
سهام و جلب سرمایه گذاري عرب ها باشد براي 
خرید این سهام... شاه هم دستور داده بود این 
بانك به وجود آید با همکاري انگليسي ها و غيره 
و اینه��ا حاال رفتن پيش شاه و حقایق را گفتن 
كه این به ضرر ما تمام خواهد شد... من به شاه 
گفتم، قربان این همچين طرحي است، ایشان با 
عصبانيت گفتند: من دستورش را چند ماه پيش 
داده بودم مگر این هنوز اجازه اش داده نشده 
اس��ت. من گفتم، آن طرحش را تازه آوردند و 
من تا ۱۲ شب مطالعه كردم، اوامرتان چيست؟ 
گف��ت، خيلي خوب بروید بالفاصل��ه این را به 
راهش بيندازید، ما دستورش را داده ایم ديگر چه 
مي خواهيد. در جوابش گفتم، مي خواهيم ببينيم 
كه شاهنش��اه نظرش با توجه به تمامي عوامل 
و جوانب این طرح با دس��توراتي كه داديد آن 
طور عملي شود. گفت، حرفت چيست؟ گفتم، 
مي توان��م قربان حرف��م را آن طوري كه حس 
مي كن��م بزنم؟ گفت، آره. بعد گفت چيس��ت؟ 
گفت��م قربان ديشب من این ط��رح را خواندم 
تا س��اعت چهار صبح نتوانستم بخوابم. گفت، 
سردرد پيدا كردي؟ گفتم، نه و گفتم قربان به 
یاد عهدنامه تركمنچاي و گلس��تان افتادم كه 
ما رفتيم و جنگ كرديم و شکس��ت خورديم... 

)خاطرات محمد یگانه صفحه هاي 9۰ تا 93(
... به طور كلي شاه هدفش و یا نظرش در به 
وجود آوردن رفاه كارگران بود و روي كارگران 
خيلي تاكيد داشت كه به اینها باید كمك شود. 
ایشان فک��رش این بود  معموالً در كشورهایي 
كه انقالب مي شود و این انقالب یا زارعين این 

شاه همه چيزدان و اقتصاد له شده ایران
محمدرضا پهلوي در 20 سالگي و در شرایط عجیب سال های 1320 بر تخت سلطنت در ایران نشست و یكي از پادشاهان جوان آن 
زمان بود. این پسر رضا پهلوي به مرور و با استفاده از فضاي بین المللي و شرایط سیاست داخلي در ایران از پله هاي قدرت سیاسي 
باال رفت و در دهه 1330 توانست پایه هاي حكومت خود را چنان نیرومند کند که هیچ نهادي توانایي کنترل وي را نداشت. محمدرضا 
پهلوي در فضایي از موقعیت ایران توانست مدعیان قدرت را یكي پس از دیگري سرکوب کرده و در دهه 1340 با فاصله بسیار زیاد 
نسبت به سایر سیاستمداران در صدر قرار گیرد. وي که دچار توهم و خود برتربیني شده بود تصور مي کرد در همه امور برتر از دیگران 
است و این را به حوزه اقتصاد هم کشاند. زیاده خواهي شاه دوم پهلوي یكي از دالیل دولتي ماندن اقتصاد ایران در دوره اي است که 
کشورهاي مشابه ایران از شر استبداد دیوان ساالران سنتي رها مي شدند. محمدرضا پهلوي با استفاده از مشاورانش نتوانست همه 

سكوهاي اقتصاد رقابتي را فتح و یک اقتصاد متكي بر اراده خویش را بر ایران حاکم کند.
آنچه در ادامه مي خوانید از کتاب هاي نوشته شده به اسم محمدرضا پهلوي اخذ شده و نقش توهم را در تصمیم گیري هاي وي نشان 

مي دهد. او گونه اي حرف مي زند که گویي غیر از او هیچ آدمي در ایران نمي توانست فكر کند...
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انقالب را مي كنند یا كارگران، پس باید به این 
گروه ها رس��يدگي كرد و یکي از راه ها این است 
كه خان��ه ارزان براي كارگران س��اخت )یگانه 

صفحه  ۱44(
بعد از اینکه قيمت نفت باال رفت و درآمد ارزي 
ما نيز رفت باال، تقریباً چهار برابر شد... تورم باال 
رفت و شديد شد... گفته مي شد اگر قيمت دالر 
پایين بياید و قيمت ریال نسبت به دالر باال برود 
در آن صورت قيمت ها ارزان مي شود... قرار شد 
به این موضوع رسيدگي شود... من رئيس بانك 
مركزي و مس��ئول ام��ور ارزي بودم، هوشنگ 
انصاري وزیر اقتصاد بود، نجم آبادي وزیر صنایع 
بود و آقاي مهدوي وزیر بازرگاني،  آقاي مجيدي 
هم مشاور و مسئول سازمان برنامه... اینها عضو 
شوراي اقتصاد بودند... وزیر اقتصاد مي خواست 
قيم��ت دالر را پایين بياورد و در خانه مجيدي 
جلس��ه گذاشته شد... انص��اري گفت: من وزیر 
اقتصاد و مسئول امور اقتصادي كشور هستم و 
مي خواهم این عملي شود... به عنوان رئيس بانك 
 مركزي گفتم: من مسئوليت هاي قانوني دارم... 
به نخس��ت وزیر گ��زارش شد و او ه��م به شاه 
ارج��اع داد... قرار شد وزیر اقتصاد و رئيس كل 
بانك مركزي حرف هایشان را پيش شاه بگویند 
و آن وق��ت شاهنشاه تصمي��م بگيرند... )یگانه 

صفحه هاي ۱۵۵ و ۱۵6(
... هژبر یزداني را من نمي شناختم تا موقعي 
كه رئيس بانك مركزي شدم... او از بانك ها قرض 
مي گرفت و با پول بانك ها از این دست به آن دست 
مي كرد... ديدم او رفته از سيستم بانکي هفتصد 
"– هشتصد ميليون تومان قرض كرده اس��ت او 
۷۵ درصد سهام بانك اصناف را خرید... قرار شد 
بانك را مس��دود كنيم... اما وزیر اقتصاد گفت: 
این كار را نکني��د و حرفمان شد ایشان گفت: 
م��ن به خاطر شخص شما این كار را كردم كه 
ما از شاهنشاه نظرشان را بخواهيم و ببينيم شاه 
چه نظري مي دهند در این باره.... )یگانه صفحه  

۱9۰ تا ۱9۱(
... به برادران رضای��ي، روزهاي اولي كه وارد 
وزارت اقتصاد شدم نظرم مثبت بود. اینها افراد 
زحمتکشي بودند... اینها سه برادر بودند، محمود، 
قاسم و علي. قاسم در دولت كار مي كرد و علي 
رفت دنبال صنایع و محمود رفت دنبال معادن 
كارشان جلو نمي رفت و آقاي شریف امامي هم 
عالقه داشتند كه كارشان انجام شود و آنها وام 
مي خواس��تند از بانك توس��عه صنعتي كه من 
كم��ك كردم... او بانك شهریار را مي خواس��ت 
تاس��يس كند كه انجام شد... اما كارش درست 
نب��ود و فشار مشتریان براي دریافت پولشان از 
بانك افزای��ش یافت... به واالحضرت شاهدخت 
اشرف پهلوي متوسل شدند و از ایشان خواستند 
بروند وس��اطت كنند پيش شاه... علي رضایي 

پيش شاه رفت... شاه گفت: سخت گيري نشود 
اما بهتر است وزارت اقتصاد و بانك مركزي با هم 
این مشکل را برطرف كنند. )یگانه صفحه هاي 

۲۲۰ تا ۲۲۲(
چرا شاه مي خواست تشکيالت سازمان برنامه 
را محدود كند؟ سازمان برنامه دستگاهي بود كه 
باید منابع محدودي كه در اختيار كشور بود را 
توزیع كند. طرح ها را تصویب كند و بعد ببيند 
این طرح ها اجرا مي شوند به موازات هم یا نه... 
دستگاه ها شکایت مي كردند... شاه از طرف تمام 
وزیران شکایت مي شنيد، سازمان برنامه سد راه 
شده بود... شاه خواس��ته هاي خودش را نيز از 
طری��ق وزارت دربار، از طریق شوراي اقتصاد و 
هيات وزیران پيگيري مي كرد و اصطکاک پيش 
مي آمد... به همين دالیل شاه دس��تور تضعيف 
س��ازمان برنامه را صادر كرد... البته یك دليل 
اصلي این بود كه آموزگار پس از نخس��ت وزیر 
شدن مي خواس��ت شوراي اقتصاد بدون حضور 
شاه برگزار شود تا از دخالت هاي شاه كاسته شود 
و اما شاه نپذیرفت و حتي قبول نکرد كه رئوس 
سياس��ت نزد شاه مطرح شود و مایل بود كه به 
كارهاي روزمره هم رس��يدگي كند. ۷ )محمد 

یگانه صفحه هاي ۲۷۵ تا ۲۷6(
خداداد فرمانفرمایيان رئيس سازمان برنامه و 

بودجه بوده است.
... نخست وزیر )هویدا( گفت: خداداد این چه 
قانوني اس��ت برداشتي نوشتي؟ گفتم: آقا شما 
ك��ه اطالع دارید، با تصویب خودتان بود. آقاي 
مهندس اصفيا مسئول كميته بودند. با همکاران 
من نشستند این قانون را تهيه كردند. این هم 
كه هنوز نهایي نيست. ما البته تغييرات لوازم را 
اگر نظري داشته باشيد خواهيم داد. گفت: بله، 
بله من خيلي نظر دارم. گفتم بفرمایيد. گفت: 
من مي خواهم تو فردا ۵۰۰ نفر از سازمان برنامه 
را بفرستي به دستگاه هاي ديگر. من مي خواهم 
سازمان برنامه بشود یك دفتر اقتصادي كوچك، 
تمام كارهاي اجرایي و مالي، اجرائيات بروند به 
وزارتخانه ه��ا... من خند��ه ام گرفت، بعد بغض 
گرف��ت مرا. وقتي هویدا ح��ال مرا ديد، گفت: 
خداداد تو كه مي داني من، حاال عکس شاه آن 
باال بود، س��رش را مي كرد به طرف عکس شاه، 
تو كه مي داني من خودم نظر خاصي ندارم، ولي 
این كارهایي است كه باید انجام شود...  به هویدا 
گفتم، آقا شما نمي توانيد این كار را بکنيد. گفت 
تو كه مي داني این نظر من نيست. هي آن باال را 
نگاه مي كرد. گفتم كه اگر امر اعليحضرت است 
با صداي بلند. حضور مباركشان عرض كنيد كه 
خداداد از این كار عاجز است. 8 )توسعه در ایران 
۱3۵۷ – ۱3۲۰، خاط��رات منوچهر گودرزي، 
خداد��اد فرمانفرمایي��ان، عبدالمجيد مجيدي، 

گام نو، چاپ اول، ۱38۱، ص ۲۵9 تا ۲8۵(.

... برنامه س��وم ب��ا تغييراتي از نظر تقس��يم 
اعتب��ارات تصویب شد... بخش های��ي از برنامه 
اجرا نشد یا رعایت نشد براي اینکه مثاًل قبل از 
این كه برنامه سوم نهایي شود، اصالحات ارضي 
پيشنهاد شده بود اما اعليحضرت و دولت از همان 
اول قبول نکرده بودند كه جزئي از برنامه سوم 
باش��د ولي در بهمن ۱34۱ یعني در 6 ماه اول 
اجراي برنامه س��وم، اصالحات ارضي با انقالب 
6 بهمن اعالم شد، در حالي كه در برنامه سوم 
براي اج��راي آن نه اعتب��اري پيش بيني شده 
بود، ن��ه یك چنين تغييري د��ر برنامه بخش 
كشاورزي گذاشته شده بود. مس��اله این است 
آن رابط��ه اي كه باید بين گروه برنامه ریزي در 
س��ازمان برنامه با تصميم گيران بخصوص شاه 
كه تصميم گيرنده اصلي بود وجود نداشت... در 
حال��ي كه فکر را اعليحضرت داشتند، این فکر 
را مي خواس��تند با روی��ه خودشان حل كنند... 
از ی��ك ط��رف تصميم گير اصل��ي اعليحضرت 
بودند و نمي خواستند خودشان را در انضباطي 
تحميلي محدود كنند... )توس��عه در ایران، ص 

3۵۰ و 3۵۱(
... م��ا معموالً با دس��تگاه ها تقریباً گرفتاري 
اساس��ي نداشتيم... بيشتر م��وارد اختالف در 
ح��د رئيس س��ازمان برنامه و وزی��ر مربوطه و 
یا رئيس دس��تگاه مربوطه حل مي شد. در دو 
بخ��ش ما گرفتاري داشتي��م و غالباً به داوري 
شخ��ص اعليحضرت منته��ي مي شد. یکي در 
بخش نفت و گاز و پتروشيمي بود كه مس��تقل 
عمل مي كردن��د و گزارش هاي خود را به شاه 
مي دادند... حل كردن مساله اینها نياز به حضور 
شاه داشت... بخش نظامي نيز براي ما گرفتاري 

داشت. )توسعه صفحه  394(
... خاطرم هس��ت همان سال های اول كه من 
مس��ئوليت بودجه كل كشور را داشتم، س��ال 
۱34۵ ب��ود، بودجه ۱34۵ مط��رح بود كه در 
اسفند ۱344 این بحث را داشتيم. نخست وزیر 
طي جلس��ه ها و بررسي هایي كه كرد قانع شد 
و هر دو به این نتيجه رس��يديم كه باید بودجه 
ارت��ش كم شود. حضور شاه رس��يديم... عرض 
كردم تمام رسيدگي ها انجام شده است، كسري 
داریم و باید بودج��ه ارتش كاهش یابد شاه از 
حرف من ناراحت شد گفت بروید مطالعه كنيد 
۱۵ روز ديگر براي من جواب بياورید. )توس��عه 

صفحه ص 39۷(
در یکي از سال هایي كه از بودجه در مجلس 
دفاع مي كردم تقاضاي بعضي از نمایندگان عضو 
كميسيون بودجه این بود كه اعتبارات شهرسازي 
افزایش یابد... من قانع شدم كه حرفشان درست 
است. به هر حال وقتي این را دادم در شوراي 
اقتصاد، موقعي كه بنا به تقاضاي من این مساله 
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از طرف شاه مواجه نشدم. براي اینکه استدعاي 
من این بود بودجه در صورتي به راحتي تصویب 
مي شد كه ما اعتبارات را تغيير دهيم ولي اینکه 
من در مقابل شاه تکيه كرده بودم روي نظرات 
كميسيون مجلس ایشان ناراحت شد و گفت از 
این نوع مس��ائل ديگر پيش من مطرح نکنيد. 

)توسعه صفحه هاي 4۰8 و 4۰9(
... مساله درآمد نفت هميشه معضلي بود كه ما با 
آن مواجه بوديم. كنسرسيوم كه اصاًل به ما اطالعات 
درست نمي داد، شركت نفت هم به ما اطالع نمي داد، 
خود شركت نفت هم شاید دقيق نمي دانست كه چه 
اتفاقي مي افتد. شاه اطالعات بيشتري داشت هم از 
نظر سياس��ي و هم از نظر تماس با محافل نفتي به 
ویژه شركت هاي بزرگ او مي دانست كه چه اتفاقي 

مي افتد. )توسعه صفحه  4۱۷(
من تقریباً هفته اي یك بار شرفياب مي شدم و 
تمام مسائل را حضور اعليحضرت عرض مي كردم 
و با كمال صراحت هم عرض مي كردم كه شاه 
خوشش نمي آمد... یك م��ورد درباره فاضالب 
شهرها بود. رشت فاضالب نداشت و براي مردم 
ناراحتي ایجاد شده بود. یك بار شاه به من گفت 
كه من ۱۰ س��ال وقت مي خواهم كه طرح هاي 
ب��زرگ و برنامه هاي بزرگ را عملي كنم پس از 
آن نوبت به این كارها هم مي رسد... یك بار ديگر 
در جلسه شوراي عالي اقتصاد موضوع باال رفتن 
۱۰۰درصد قيمت آهن مطرح شد. علي رضایي 
كه واردکننده ورقه آهن بود و آن را به قطعاتي 
براي مصرف در داخل مملکت تبديل مي كرد، 
قيمت فروش را با توجه به افزایش قيمت آهن 
در جهان دو برابر كرده بود، اما وقتي قيمت آهن 
در دنيا پایي��ن آمد او قيمت كاالیش را پایين 
نياورد. موضوع كه طرح شده شاه پرسيد چطور 
شد قيمت آهن را دو برابر كرديد... داستان این 
بود كه علي رضایي به واسطه وزیر صنعت و او 

به واسطه رئيس دفتر شاه موافقت افزایش قيمت 
را از شاه گرفته بود ولي شاه فراموش كرده بود... 
وقتي من در جلسه شوراي عالي اقتصاد این را 
گفتم شاه ناراحت شد و گفت از كي تا حاال در 
مملکت مقام غيرمسئول، مسئول شده و از جا 
بلند شد و رفت. )توسعه صفحه  44۰ تا 44۲(

شریف امامي در خاطراتش مي گوید: مطلبي كه 
خوب است اینجا اشاره شود مساله بودجه بود كه 
خيلي در این امر اصرار داشتيم و مي خواستيم به 
صورتي كه تهيه شده و تصویب شده عمل شود. 
از جمله از اعتبارات خرید اسلحه مقداري زده 
بودم براي اینکه اعتبارات ما فوق العاده محدود 
بود... از این جهت س��عي داشتم آن بودجه اي 
كه بر اس��اس برنامه تثبيت بود و خود شاه هم 
موافقت كرده بود نگذارم تغيير دهند. اعليحضرت 
ی��ك موقعي گفت ۲۰۰ ميلي��ون تومان اعتبار 
اضافه بدهيد به وزارت جنگ بدون اینکه بگوید 
براي چه مي خواهد... گفتم این بودجه به تصویب 
خودتان رسيده است، مجلس هم تصویب كرده، 
خود شما برنامه تثبي��ت را موافقت كرده اید... 
)خاطرات شریف امامي، انتشارات سخن، چاپ 

دوم، ۱38۰، صفحه  ۲۵3 و ۲۵4(
... به حضور شاه رسيده بودم، به عرض رساندم، 
قربان شما عده زیادي را انتخاب كرده اید انتصاب 
كرده اید به كارها و سمت هاي مختلف. خب هر 
كسي در حدود وظيفه خودش باید اختيار داشته 
باشد كه تصميم بگيرد و عمل و كار كند گفت، 
نه، نه، نه من به هيچ كس اعتماد نمي كنم... در 
خيلي از كارها وي صاحب نظر مي توانست باشد 
ولي كار به جایي رسيده بود كه ديگر كسي را 
قبول نداشت و نظر خودش را صائب ترین نظر 
مي دانس��ت... این اواخر به كارهایي رس��يدگي 
مي كرد كه مثالً باید یك مديركل – نه حتي وزیر 
– رس��يدگي كند. این عادت روزانه ایشان شده 

بود... )شریف امامي صفحه هاي ۲6۰ تا ۲6۲(
 خاطرات علینقي علیخاني وزیر اقتصاد

عل��م هيات دولت جدي��د را معرفي كرد. به 
عنوان نفر تازه دولت پایين نيز نشس��تم. شاه 
گف��ت وزیر اقتصاد باید ببيند چه كار مي تواند 
بکند كه این كارخانه ها از حالت ورشکستگي و 
ركود بيرون بيایند و مقداري نگراني هایش را در 
این باره اظهار كرد. ۱۷ )خاطرات عليخاني- نشر 

آبي، چاپ اول، ۱38۱، ص ۱۱(
... كشاورز زمين مي خواست و شاه دستش را 
روي رگ خ��واب كشاورزان گذاشته بود... شاه 
ب��ه هر دليل و براي اینکه از ارس��نجاني عقب 
نيفت��د بر اصالحات ارض��ي تاكيد داشت. ۱8 

)عليخاني، ص ۱۷(
من وقتي به شاه فکر مي كنم از خود مي پرسم 
اگ��ر او پادشاه نبود و خانواده اش یك خانواده 
معمول��ي ایراني بود چه مي ك��رد؟ به احتمال 
ق��وي از اعض��اي ح��زب ایران مي ش��د، چون 
گرایش دست چپي سوسياليستي در نهادش 
بود. ادا درنمي آورد، واقعاً این گرایش را داشت. 

)عليخاني ص ۱8(
در انتشارات فرانکلين با یکي از دوستانم كه 
مترجم زبردس��ت و از توده اي هاي سرشناس 
بود روبه رو شدم پرسيدم چه مي كنيد او گفت 
از رئيس ما دس��تور مي گيریم. پرسيدم رئيس 
شما كيست، گفت: شاه. گفتم: منظورت از این 
حرف چيست؟ گفت: منظورم این است كه در 
6 بهمن ۱34۱ رفتم راي مثبت دادم. باید بداني 
كه حزب توده تصميم گرفته بود روي اصالحات 
ارضي زیاد كار كند، چون تقسيم زمين دردسر 
داش��ت اما شاه جرات كرد و كاري كه چپي ها 
نمي خواس��تند علنا اعالم كنن��د را اجرا كرد. 

)عليخاني صفحه  ۱9(
مرحل��ه دوم اصالحات ارض��ي كار بي ربطي 
بود و فقط به خاطر این اجرا شد كه شاه مایل 
بود بگوی��د آن كارهایي كه ارس��نجاني انجام 
د��اد فق��ط مرحله اول بود و هم��ه برنامه هاي 
م��ن نبود. برنامه من مفصل تر اس��ت، ولي من 
مخال��ف مرحله د��وم اصالح��ات ارضي بودم 
و آن را ح��رف زور مي دانس��تم... شركت هاي 
س��هامي زراعي كه مورد نظر ش��اه بود و اجرا 
ش��د شباهت زیاد��ي به كولخوزهاي روس��ي 
داشت ك��ه مالکيت جمعي زمين بود... باز هم 
مي گویم اگر محمدرضا شاه نبود یك مهندس 
عضو حزب ایران با افکار سوسياليستي مي شد... 
به همين دليل بود كه نمي خواس��ت ذوب آهن 
در اختي��ار بخش خصوصي باش��د... در مورد 
پتروشيمي هم چنين نظري داشت و مي گفت 
 توليد پي وي س��ي باید در دس��ت دولت باشد. 

)عليخانی ص 4۷ تا 48(
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...در س��ال ۱336 فکري به نظرم رسيد 
كه براي پيشرفت و توسعه كشور، پشتوانه 
اسکناس مجدداً ارزیابي شود و قانوني براي 
انج��ام همين منظور از تصویب مجلس��ي 
گذشت. در اث��ر این تجديد ارزیابي حدود 
۱۰۰ ميليون دالر به ارزش پشتوانه افزوده 
شده اس��ت و مقرر داشتم دولت نيمي از 
این درآمد غيرمترقبه را براي پيشرفت امور 
صنعتي و نيمي ديگر را براي كشاورزي به 

كار برد.
برخي از مشاوران من از این كه مبادا این 
عمل منجر به تورم شود فکری داشتند ولي 
به آنه��ا خاطرنشان كردم اگر این پول در 
ام��ور غيرتوليدي از قبي��ل معامالت زمين 
صرف شود قطعاً  موجب تورم مي شود ولي 
م��ا آن را صرفاً به منظور اجراي طرح هاي 
سریع االثر براي افزایش توليدات صنعتي و 
كش��اورزي به كار مي گيریم كه خود عامل 
نيرومند براي جلوگيري از تورم است... در 
س��ال ۱336 برنامه وام صنعتي را به مورد 
اجرا گذاشتم... بهره سرمایه هاي صنعتي كه 
در گذشته به ۲4 درصد در س��ال و حتي 
بيشتر رس��يده بود در اثر اقدام هاي دولت 
فوق العاده تنزل یافته است... عزم راسخ من 
آن است كه نگذارم بهره هاي سنگين اقتصاد 
كش��ور را فلج كند و اوض��اع طوري باشد 
كه بعضي از س��رمایه داران طفيلي حاصل 
زحمت كساني را كه به كار توليد مشغولند 
با گرفتن بهره هاي سنگين تصاحب كنند... 
مردم ایران نه تنها قادرند فنون غربي را با 
نيازمندي هاي خود تطبيق داده و آنچه را 
ك��ه مفيد بدانند اقتباس مي كنند بلکه در 
این راه سرعت عمل بيشتري داشته باشند...
حتم دارم در اثر پيشرفت هاي اقتصادي 
رفاه و نعمتي كه مردم عادي و معمولي از 
آن برخوردار خواهند شد و لوازم زندگاني با 
آسایش براي خویش فراهم خواهند ديد آنها 

را براي نمایش ذوق و هنر مجهزتر خواهند 
كرد... از این پس ديگر ممکن نخواهد بود 
كه تني چند ب��ه هزینه جمعيتي صاحب 
نعم��ت شوند بلکه هم��ان چند تن نيز در 
پرتو سعادت و رفاه عمومي از نعمت حيات 
بهره من��د خواهند ش��د... )ماموریت براي 

وطنم ص 3۱۰(
اعليحض��رت فقي��د ب��ه وس��يله اصالح 
تشکيالت دولتي اساس دموكراسي را در 

ایران تقویت كرد...
د��ر دوران قب��ل از مشروطيت كارها به 
وس��يله صدراعظ��م انجام مي ش��د و این 
شخ��ص تمام اوق��ات خود را د��ر حضور 
س��لطان مي گذراني��د... چن��د وزیر تحت 
حکم صدراعظم به كار ماليه و امور خارجه 
مي پرداختند. وزیران ظاهراً حقوق داشتند 
ولي د��ر حقيق��ت وقتي به مق��ام وزارت 
منصوب مي شدن��د و خلعت مي پوشيدند 
باید پيشکشي كه قيمتش از جمله حقوق 
ساالنه آنها زیادتر بود به شاه تقديم كنند...  

)ماموریت براي وطنم ص 333(

... انتص��اب اس��تانداران و فرماند��اران و 
سفراي كبار و فرماندهان و بعضي مأموران 
ديگر به نظر وزیر مسئول با خود من است. 
از اینه��ا گذشت��ه من بر كلي��ه برنامه هاي 
عمران��ي مملک��ت نظارت د��ارم و مشوق 
اجراي این برنامه هاي آباداني هستم. از همه 
باالتر آنکه از نظر شاهنشاهي عامل و مظهر 
وحدت و تماميت ایران هستم و این وظيفه 
باس��تاني پيش از من از همه مهم تر است 
زیرا دولت از ۲۵۰۰ سال پيش كه كوروش 
كبير ملت واحد و دولت شاهنشاهي ایران 
را تاسيس نمود تاكنون سلطنت بزرگ ترین 
عام��ل وحدت ملي و سياس��ي ایران بوده 

است. )ماموریت براي وطنم ص 333(
... من چون شاه كشور مشروطه هس��تم 
دليلي نمي بينم كه مشوق تشکيل احزاب 
نباشم و مانند ديکتاتورها تنها از یك حزب 
دست نشانده خود پشتيباني نمایم و چون 
مظه��ر وحدت ملي كشور خویش هس��تم 
بدون اینکه خ��ود را منحصر به یك حزب 
ی��ا فرقه اي ارتباط دهم دو یا چند حزب را 

محمدرضا پهلوي و بي اعتنایي به دانش اقتصاد
محمدرض�ا پهلوي از جواني به میانس�الي که کوچ مي کرد برخي ویژگي ه�اي ذاتي اش را نشان مي دهد و اطاعت بدون 
چون و چراي دیوان ساالران از وي مزید بر علت شده بود و او حرف هیچ کارشناسي را باور نداشت. البته این که حرف 
اول و آخر را او بزند و در سیاست داخلي، در سیاست خارجي، در اقتصاد، در فرهنگ و در امور اجتماعي یكه تاز باشد 
موقعي به بار نشست که دیوان ساالران جرات انتقاد از او را به دست نیاوردند. تا زماني که محمدرضا پهلوي زنده بود و 
قدرت داشت هیچ کدام از کارگزاران اصلي اقتصادي او درباره دیكتاتوري او حرفي نمي زند و هر چه بود تعریف و تمجید 
بود. پس از مرگ محمدرضا پهلوي بود که مدیران ارش�د اقتصادي ش�اه ش�روع به طرح برخي مسائل کردند و از اینكه 
شاه به حرف هیچ کارشناس و اقتصادداني باور نداشت نكاتي را یادآوري کردند. در ادامه این نوشته برخي نكات از زبان 

شماري از مدیران ارشد اقتصادي دوره پهلوي دوم درباره ویژگي هاي شخصي او را مي خوانید:
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تشویق كنم كه در كشور فعاليت هاي حزبي 
كنند... )ماموریت براي وطنم ص 33۷(

... این اواخر به دالیلي كه بس��يار واضح 
اس��ت، نظر مردم نسبت به ماموران دولت 
تغيير كرده است. امروز دستگاه دولت در 
دهکده اي كه محل س��کناي كشاورز است 
مدرس��ه مي س��ازد، فرزند وي را به رایگان 
تعلي��م و تربي��ت مي دهد، مس��کن وي را 
سمپاشي مي كند، براي وي چاه عميق حفر 
مي كند، درمانگاه رایگان تاسيس مي كند، 
بذره��اي تازه و طرز ك��ار نوین كشاورزي 
مي دهد و نش��ان مي دهد. )ماموریت براي 

وطنم ص 364(
... ب��ه نظر من كشور ما در دموكراس��ي 
اقتصادي نيز مانند دموكراس��ي سياس��ي 
خط مش��ي مخصوصي كه د��ر خاورميانه 
تازگي دارد اختيار كرده است. )ماموریت 

براي وطنم ص 348(
... امروز در آمریکا هزاران موسسه صنعتي 
و بازرگان��ي خصوصي و صدها هزار مزرعه 
شخص��ي وجود د��ارد ول��ي روش اقتصاد 
آمریکا مخلوطي از روش س��رمایه داري و 
سوسياليستي اس��ت... در كشور ایران نيز 
دولت امور مربوط به صنایع و بازرگاني را به 
نفع مردم تنظيم و اداره مي كند. به موجب 
قوانين موضوعه شرایط كار در كارخانه ها را 

معين و در بعضي موارد نرخ اجناس را نيز 
تعيين و تثبيت كرده ایم مثاًل دولت حداكثر 
قيمت خرده فروشي گوشت و نان را هميشه 
معلوم و معين كرده است. در سال گذشته 
قيمت خرده فروشي دارو در تمام كشور به 
نفع مردم تقليل داده شد و به ميزاني كه 
حت��ي از قيمت خرده فروشي آن در كشور 
توليدکنند��ه كمتر اس��ت تثبيت شد. در 
مواردي كه منافع مل��ي ایجاب كنددولت 
رأسا به فعاليت هاي صنعتي و بازرگاني اقدام 
مي كند و در عين حال براي صاحبان صنایع 
و بازرگانان و كشاورزان مجال موسعي فراهم 
س��اخته اس��ت. )ماموریت براي وطنم ص 

3۵۱ و 3۵۲(
ایج��اد یك دس��تگاه مجهز ب��ه منظور 
تهيه طرح ه��اي اقتصادي، تلفي��ق آنها با 
یکديگ��ر ضرورت داشت و از همين جهت 
شوراي عالي اقتص��اد را براي این خدمات 
تاس��يس نمودم. این شورا كه ریاست آن 
با نخس��ت وزیر اس��ت به عضویت عده اي 
از وزرایي كه كارشان با توس��عه اقتصادي 
كشور مربوط اس��ت و مديرعامل س��ازمان 
برنام��ه و مديركل بانك ملي ایران تشکيل 
یافته است... جلسات شورا اغلب در حضور 
من تشکيل مي شود. )ماموریت براي وطنم 

ص 3۵۲ و 3۵6(

اگر این آرزوها ظاهراً خيالي جلوه مي كنند 
باید ب��ه خاطر داشت كه مردم ما بيش از 
س��ال های گذشته براي توسعه و پيشرفت 
به ش��وق افتاده و به آیند��ه كشور ایمان 
پيدا كرده ان��د. )ماموریت براي وطنم ص 

3۵۷ و 3۵8(
... مس��اله ديگ��ري هم در دموكراس��ي 
اقتصادي باید م��ورد توجه قرار گيرد و به 
نظ��ر من ملت ایران ب��ه آن درجه از رشد 
فکري رسيده است كه آن را پذیرفته باشد 
و آن مساله اتحاديه اصناف آزاد است... در 
اثناي جنگ بين الملل دوم و بعد از آن در 
كش��ور ایران اتحاديه ه��اي كارگري مانند 
ق��ارچ در هم��ه جا و هر گوش��ه و كناري 
س��بز شدند. ولي به چندين جهت نتيجه 
نامطلوب��ي داشتند زیرا اغل��ب آنها تحت 
تاثير و نفوذ حزب توده واقع شدند. از طرف 
ديگر كارفرمایان ایراني غالباً نسبت به روح 
دموكراس��ي و اتحاديه كارگ��ران رفتاري 
مرتجعان��ه پيش گرفتن��د و گاهي از روي 
عم��د و گاهي از روي بي اطالعي رویه هاي 
شديد��ي را كه به ضديت ب��ا اتحاديه هاي 
كارگري در انگلس��تان و آمریکا در ایامي 
معمول بوده و هنوز این اتحاديه ها صورت 
قانوني و رس��مي پيدا نکرده بودند اتخاذ 
كردند و به جاي اینکه به تقاضاي كارگران 
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براي افزایش مزد یا بهبود وضعيت زندگي 
با ديده شفقت و مس��اعدت بنگرند عده اي 
از اوباش را در كارخانه هاي خود استخدام 
مي كردند تا به ارعاب كارگران بپردازند. این 
مردم از كارگران زحمتکش مزد بيشتري 
دریافت مي كردند. )دموكراسي اقتصادي 

ص 3۵9 و 36۰(
... ی��اد د��ارم به مجرد رس��يدن به مقام 
س��لطنت، عص��ر یک��ي از روزهاي س��رد 
زمس��تان عد��ه اي از نمایندگان مجلس را 
احض��ار كردم و با صراح��ت و بدون پرده 
به آنها گفتم من حاضر نيس��تم اشخاصي 
مانند بعضي نمایندگان حاضر را ببينم كه 
از مزای��اي مختلف برخورد��ار باشند و هر 
روز بر ثروت خ��ود بيفزایند و لذایذ مادي 
آنها را شاداب سازد و در جوار آنها عده اي 
د��ر فقر و فالكت به ج��ان كندن متمادي 
ك��ه نام��ش زندگي باشد مشغ��ول باشند. 
روز بعد بعضي از همان نمایندگان شهرت 
دادند كه افکار كمونيستي در من راه یافته 
است. اگر این سخنان من كمونيستي باشد 
من از كمونيس��ت بودن د��وری نمی كنم. 
حقيقت این است كه آن روز این شهرت را 
نمایندگاني داده بودند كه نه تنها به منافع 
شخص خویش توجه دورانديشانه نداشتند 
بلکه فکر حفظ منافع كشور در مخيله آنها 

خطور نمي كرد...
ب��ه فکر م��ن ای��ن عوام��ل پنجگانه كه 
احتياجات انس��ان را برآورده مي س��ازد و 
شامل خوراک، پوشاک، مسکن، فرهنگ و 
بهداشت اس��ت همه باید بتوانند به وسایل 
مشروع حداقلي از آن را به دس��ت آورند... 
به نظر من باید درآمد مردم آنقدر باشد كه 
خ��ود و خانواده آنها از این عوامل پنجگانه 
استفاده كنند و اگر هم براي عده اي ميسر 
نشد آن وقت دولت باید قدم پيش نهاده و 
این لوازم حيات را براي آنها فراهم سازد... 
براي من مایه فخر است كه مي بينم اكثریت 
مردم كش��ور من افراد��ي زحمتکش و با 
پشتکارند و اگر تنبلي و سس��تي در كار را 
باید جایي سراغ كرد ميان ثروتمندان این 
صف��ات مذموم را آس��ان تر مي توان یافت. 
)ماموری��ت براي وطن��م ص 36۲، 363 و 

)364
... براي من چيزي مسرت بخش تر از این 
نيس��ت كه امالک خ��ود را بين كشاورزان 
شایسته تقسيم كنم... از همان موقع اشتغال 
به تحصيل به وضع اس��ف انگيز كشاورزان 
ایراني ابراز نگراني شديد مي كردم... در سال 

۱33۰ فرمان��ي مشعر بر تقس��يم و فروش 
بي��ش از دو هزار قری��ه و آبادي از امالكم 
صادر كردم... در سال ۱33۱ بانك عمران 
و تعاوني روستایي تشکيل دادم و در همان 
سال تقسيم قراء و قصبات متعلق به بنياد 
پهلوي در ورامين واقع در جنوب تهران آغاز 
شد... فکر كن در تقس��يم امالک در ایران 
تازگي دارد، برنامه من این بود كه مالكان 
عمده نيز اراضي خود را بفروشند، چنان كه 
بعضي این كارها را كردند، البته همه این 
كار را نمي كنند باید قانون بگذرانيم... قانون 
جديد زمين ميزان اراضي مزروعي كه یك 
نفر یا یك دسته مشتركاً در ملکيت دارند 
را محدود كرده و هر چه اضافه بر آن باشد 
باید به فروش برسد. )ماموریت براي وطنم 

ص 39۵ تا 4۱4(
جلس��ه هيات وزیران روزهاي دوشنبه با 
حضور من برگزار مي شد. جلس��ه در اتاق 
مخصوص و مجهزي در كاخ مرمر تشکيل 
مي شد... هر گاه در ذهن من مطلبي خطور 
كرده باشد یا اهميت موضوعي ایجاب كند 
هيات وزی��ران را مخاطب قرار مي دادم یا 
به نخس��ت وزیر و یا یکي از وزیران دستور 
مي ده��م... در مورد رس��يدگي كه از یکي 
فروشگاه ه��اي دولتي به عم��ل آمده بود 
اظهار داشتم عالقه اساسي من بر آن است 
كه بهاي خرده فروشي كاالها كاهش پيدا 
كند. پس از آن درباره افزایش مستخدمين 
ك��ه آنها را قدرت دهد تا د��ر برابرافزایش 
سریع قيمت ها زندگي  كند تاكيد كردم... 
به چند نفر از اعضاي هيات دولت گفتم در 
مس��اله فروش قسمتي از اراضي متعلق به 
وزارتخانه هاي خرد و عایداتي براي ساختن 
منزل براي كارمندان دولت مطالعه كنند...

... درب��اره ترميم حقوق كارمندان دولت 
تاكيد كردم ودس��تور داد��م در  بودجه 

پيشنهادي این ترميم را منظور كنند...
بارها هي��ات وزیران را به اصول پنجگانه 
عدال��ت اجتماع��ي متوج��ه س��اخته ام و 
همي��ن اصول و طرق رس��يدن به آنها در 
كلي��ه دس��تورها و بياناتي ك��ه در هيات 
وزی��ران كرد��ه ام انعکاس داشته اس��ت... 
از كارخانه های��ي كه بي��ش از ۱۰۰ كارگر 
داشته اند خواسته ام براي كارگران مسکن 
بس��ازند... در برنام��ه صنعتي كشور اظهار 
عقيده كرده ام در درجه اول باید توجه به 
ایجاد كارخانه هایي بشود كه محصول آنها 
مورد نياز طبقه هاي كم درآمد و مایه پایين 
آمدن هزینه هاي زندگ��ي باشد... به بانك 

كشاورزي دستور دادم شعبه هاي خود را در 
شهرهاي كوچك و قصبات افزایش دهد... 

)ماموریت براي وطنم ص 663 تا 669(
... دس��تگاه شاهنشاهي ب��ه كشور ایران 
خوب خدمت كرده اس��ت و همان طور كه 
در دوران عظمت نخستين براي مردم این 
كشور سودمند بوده است امروز در عصر اتم 
نيز فایده و ثمربخشي باقي و پابرجاي است. 

)ماموریت براي وطنم ص 6۷۲(
در ۲۵۰۰ س��ال دستگاه شاهنشاهي ما 
آشوب ه��ا را به امني��ت و اختالف ها را به 
اتحاد مبدل كرد... من نخستين شاهنشاهي 
هس��تم ك��ه از قدرت قانوني خ��ود به حد 
كمال اس��تفاده كرده ام... )ماموریت براي 

وطنم ص 6۷3(
درس��ال ۱33۲ هنگامي كه هنوز آتش 
جنگ فرو ننشسته و كشور ما با دشواري هاي 
بي مانندي مواج��ه بود من هدف هاي اصل 
سياست هاي اقتصادي و اجتماعي كشورم 
را در پنج موضوع خالصه كردم: نان براي 
همه، مسکن براي همه، پوشاک براي همه، 

بهداشت براي همه، آموزش براي همه.
ای��ن هدف ها را به هم��ه دولت هایي كه 
مباش��ر امور مملکت��ي مي شدند یادآوري 
مي كردم و س��رانجام ب��ا تایيد و راي ملت 
ایران آن را به مرحله اجرا درآوردم. )پاسخ 

به تاریخ ص ۱3۲(
بر اس��اس پن��ج اصل فوق و به تناس��ب 
تدریجي جامعه ای��ران و نيازهایش اندك 
اندك اصول و مباني ديگري براي سياست 
اقتصادي و اجتماعي كشور اعالم نمودم كه 
دستاورد آنها ۱9 اصل انقالب سفيد است. 

)پاسخ به تاریخ ص ۱33(
د��ر زمس��تان ۱34۱ هنگام س��خنراني 
در نخس��تين كنگ��ره مل��ي، شركت هاي 
تعاوني روس��تایي 6 اصل نخستين انقالب 
 س��فيد را ب��ه ملت ای��ران عرض��ه داشتم 

كه عبارت بودند از:
۱- اصالح��ات ارضي و القاي نظام ارباب 

و رعيتي
۲- تبدي��ل كارخانه ه��اي دولت��ي ب��ه 
شركت هاي س��هامي و فروش س��هام آنها 

جهت تضمين اصالحات ارضي
3- مشاركت در سود خالص كارخانه ها

4- تجديدنظر اساسي در قانون انتخابات 
به منظ��ور اعط��اي حقوق كام��ل و برابر 

سياسي به زنان
۵- ملي كردن مراتع و جنگل ها
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و اشاعه فرهنگ در روستاها
این برنامه ه��اي كامال عملي و قابل اجرا 
و منطب��ق با باورها و س��نت ها و نيازهاي 
ایرانيان و ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي 
زمان بود. به تدریج این 6 اصل با افزودن ۱3 

اصل ديگر به شرح زیر تکميل شد:
۷- ایجاد س��پاه بهداش��ت از مشموالن 
پزشك و دندانپزشك و پرس��تار به منظور 
تامين نيازهاي بهداشتي و درماني روستاها

8- ایجاد سپاه ترویج و آباداني به منظور 
عمران و نوسازي روستاها و شهرها

9- ایجاد خانه هاي انصاف در روستاها به 
منظور تعميم عدالت در دهات كشور

۱۰- مل��ي كرد��ن تمام مناب��ع آب هاي 
زیرزميني

۱۱- نوسازي شهرها و روستاها با همکاري 
سپاه ترویج و آباداني

۱۲- انقالب اداري و آموزشي
۱3- تامين امکان فروش سهام واحدهاي 

بزرگ صنعتي به كار كردن
۱4- مبارزه با تورم و گرانفروشي و دفاع 

از منافع مصرف كنندگان
۱۵- آموزش رایگان و اجباري در هشت 

سال اول تحصيل
۱6- تغذیه رایگان براي كودکان خردسال 
در مدارس، شيرخوارگان تا دو س��الگي و 

مادران نيازمند.
۱۷- تعمي��م بيمه هاي اجتماعي به همه 

ایرانيان
۱8- مبارزه با معامالت سوداگرانه اراضي 
و اموال غيرمنقول، به منظور جلوگيري از 
افزایش نامعقول قيمت منازل مس��کوني و 

آپارتمان هاي مال االجاره.
۱9- مبارزه با فس��اد و ارتشا )پاس��خ به 

تاریخ ص ۱4۱ تا ۱44(
ملي شدن جنگل ها و مراتع و ملي شدن 
منابع آب با اصول و سنت هاي كهن ملي و 
مذهبي و ضرورت هاي كنوني بسط و توسعه 
اقتصاد كشور هماهنگي تام و تمام داشت. 

)ماموریت براي وطنم ص ۱۵۵(
د��ر س��ال ۱34۲ یادآور شد��م جنگل 
ثروتي است طبيعي و ملي كه در پيدایش 
آن دس��ت بشر دخال��ت نداشته و حاصل 
كار و كوشش شخ��ص یا اشخاص معيني 
نمي تواند باشد، بلک��ه طبيعت آن را به ما 
ارزاني داشته اس��ت، طبيعتاً این بيان من 
بر مراتع نيز شمول داشت. )ماموریت براي 

وطنم ص ۱۵۷(
تصویبنامه قانوني اجراي اصل ملي كردن 

جنگل ها و مراتع در بهمن ۱34۱ قطعيت 
یافت و از آن پس همه جنگل ها و مرتع هاي 
ای��ران به صورت ثروت ملي متعلق به همه 
ایراني��ان درآمد... )ماموری��ت براي وطنم 

ص ۱۵۷(
در س��ال ۱34۷ اصل مل��ي شدن منابع 
آب هاي تحت االرضي و س��طح االرضي در 
سرتاسر كشور به تصویب رسيد. تصویب این 
اصل، هم بر سنت هاي ملي و ديریني ایراني 
كه به زمان هخامنشيان مي رسيد استوار بود 
هم بر تعاليم دين اس��الم. )ماموریت براي 

وطنم ص ۱۵8(
... تامين مسکن یکي از اولویت هاي ما بود. 
براي این كار الزم بود با معامالت سوداگرانه 
اراضي مبارزه شود... براي مبارزه با معامالت 
سوداگرانه و جلوگيري از افزایش سرسام آور 
قيمت زمين اصل هجدهم انقالب س��فيد 
اعالم شد. اعالم این اصل در س��ال ۱3۵6 
انجام شد ولي قبل از آن نيز از توجه به این 
مساله غافل نبوديم. موثرترین راه جلوگيري 
از سوءاستفاده ها این بود كه دولت راسا به 
احداث و ساختمان مسکن براي نيازمندان 

بپردازد. )ماموریت براي وطنم ص ۱63(
... شمول بيمه هاي اجتماعي بر همه كارگران 
یک��ي ديگر از هدف ه��اي عمده ب��ود... اصل 
شانزده��م انقالب به تامين خدمات پزشکي و 
درماني جهت زنان باردار و نوزادان بود... تصميم 
بر این بود كه براي هر یك از شهروندان دفترچه 
درماني خاص تهيه شود... من همواره كوشش 
براي تامين بهداشت عمومي و گسترش خدمات 
درماني را از هدف هاي مقدم و اصلي دولت ها 

تلقي مي كردم...
س��ازمان شي��ر و خورشيد كه س��ازمان 
خدمات درماني و بهداشتي و امداد كشور 
ماس��ت، س��ازمان شاهنشاه��ي خدمات 
اجماعي، بنگاه حمایت از مادران و نوزادان، 
بنياد پهلوي، جمعيت آموزشي بهزیس��تي 
ف��رح پهلوي، بنياد ملکه پهلوي، س��ازمان 
ملي حمایت از نابينایان و ناشنوایان، انجمن 
ملي حمایت كودکان، انجمن ملي مبارزه با 
جزام، انجمن ملي مبارزه با سرطان، سازمان 
مل��ي انتقال خ��ون و... در ك��ار بيمه هاي 
اجتماعي و عمومي فعال بودند )ماموریت 

براي وطنم ص ۱66 و ۱68(
ب��راي سياس��ت تامي��ن اجتماعي اصل 
هفده��م انق��الب ش��اه و مل��ت را به خود 
اختص��اص داده بود. هد��ف غایي و نهایي 
سياس��ت ملي آن بود ك��ه همه افراد فعال 
جامعه در مقابل خطرات ناشي از حوادث 

و بيماري ها... از نوعي بيمه س��الخوردگي 
استفاده كنند...

باید صراحتاً بگویم قوانين و مقررات تامين 
اجتماع��ي ما از مترقي تری��ن و كامل ترین 
قواني��ن جهاني د��ر این زمين��ه به شمار 
مي آید. به عنوان مث��ال در پيشرفته ترین 
كشورها، حقوق بازنشس��تگي از ۵۰ تا 6۰ 
درصد حقوق تجاوز نمي كند حال آنکه در 
ایران حتي به ۱۰۰درصد حقوق مي رسد. 

)ماموریت براي وطنم ص ۱۷۰(
... براي من، مشاركت كارگران در سود كار 
خالص واحدهاي صنعتي سرآغازي بيش نبود 
و مي خواس��تم به تدریج كارگ��ران ایراني در 
مالکي��ت واحدهاي صنعتي شریك و س��هيم 
باشند تا هر نوع دوگانگي و تضاد ميان عوامل 
اصلي توليد از ميان برداشته شود... در تابستان 
۱3۵4 اصل سيزدهم انقالب در زمينه گسترش 
واحده��اي صنعت��ي تصویب ش��د. واحدهاي 
بزرگ صنعتي كه حداقل ۵ س��ال از تاسيس 
آنه��ا گذشته بود مکلف شدند وضع خود را به 
شركت سهامي تبديل و تا 49 درصد از سهام 
خود را در درج��ه اول به كارگران و كارگران 
هم��ان واحد و در مرحل��ه بعد به عامه مردم 
بفروشند... واحده��اي صنعتي بخش عمومي 
نيز متعهد شدند تا 99 درصد س��هام خود را 
ب��ه معرض فروش بگذارند... تصویب این اصل 
یکي از جهان دموكراس��ي اقتصادي در ایران 

بود. )ماموریت براي وطنم ص ۱۷۲ و ۱۷3(
... اصرار و تاكيد من بر آن بود كه مصالح 
عمومي باید برتر از منافع خصوصي باشد... 

)پاسخ به تاریخ ص ۲۰۵(
دو هدف از اهداف انقالب س��فيد مربوط 
به مبارزه با فس��اد و س��وداگري بود. من 
به خوبي مي دانس��تم بر اثر كوشش براي 
مبارزه با فساد و معامالت سوداگرانه، افراد 
صاحب نفوذ و ثروتمند بسياري به مخالفت 
با من خواهند پرداخت و چون منافع خود 
را د��ر خطر ببينند از توس��ل به هيچ چيز 
امتناع نخواهن��د داشت... اصل ۱4 كه در 
س��ال ۱3۵4 اعالم شد مرب��وط به تعيين 
و تثبي��ت قيمت ها بود ت��ا از تورم بي رویه 
جلوگيري شود و اقدام هاي ضروري جهت 
حفظ و صيانت حقوق  مصرف كنندگان به 
عم��ل آید... از اوایل ۱3۵۷ آهنگ افزایش 
قيمت ها س��ریع و س��ریع تر شد. قوانين و 
مق��ررات مملکتي و منطقه اي و شهرداري 
براي تعيين و تثبيت قيمت ها مراعات نشد... 
از دانشجویان كمك گرفتم كه این اشتباه 

بود. )پاسخ به تاریخ ص ۲۰۵ تا ۲۰۷(
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گزارش دستمزد
اسفندماه هر س��ال ميعادگاه تعيين 
نرخ حداقل دس��تمزد ني��روی كار در 
ایران اس��ت. س��ه نهاد تصميم گير در 
ای��ن موضوع گرد یکديگ��ر مي آیند تا 
ميزان افزایش دس��تمزد نيروی كار را 
تعيين كنند. هر چند این شيوه مرسوم 
چندان مطابق با شرایط اقتصادی كشور 
و بنگاه ها نيست و بيشتر به عنوان یك 
اب��زار كارآمد برای بهب��ود پایگاه رای 
دولت ها بدل شده اس��ت. نکته اساسی 
اینجاست كه نقش دولت در این فرآیند، 

دچار یك تعارض منافع شديد اس��ت. 
ب��ه عبارت ديگر دولت در اقصاد ایران 
ه��م كارفرمای بزرگ و ه��م قانونگذار 
قدرتمند��ی اس��ت. از ای��ن رو شرایط 
افزایش حداقل دس��تمزد را بر مبنای 
خواسته هاي خود تبيين مي كند و در 
این بين بنگاه ها و اتحاديه هاي كارگری 
هيچ گونه قدرت كافی ب��رای مقابله با 
ای��ن شرایط را ندارن��د. از این رو شاید 
بی دليل نباشد ك��ه روند بهره وری در 
اقتصاد ایران و همچنين بهبود و توسعه 

توليد در كشور با مشکالت جدی روبه رو 
شده است. بهره وری كه عامل اساسی 
د��ر كاهش هزینه هاي تولي��د بوده با 
دستمزد كه به عنوان تامين كننده رفاه 
خانوارهای ایرانی اس��ت رابطه بس��يار 

نزديکی دارد. 
در این ميان اتکا به شيوه هاي سنتی 
و ناكارآمد برای تعيين حداقل دستمزد، 
آبستن مشکالتی خواهد بود كه بيش 
از این اث��رات آن را د��ر اقتصاد ایران 

مشاهده كرده ایم.
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 سیل حداقل دستمزد در مكاتب اقتصادی 
كتب كالس��يك، بازار كار را رقابتی در نظر می گيرند و حداقل 
دستمزد در مدل ساده  عرضه و تقاضای نيروی كار مورد ارزیابی 
قرار می گيرد. به این ترتيب كه اگر حداقل دستمزد باالتر از ميزان 
تعادل��ی بازار باشد عرضه نيروی ك��ار جيره بندی شده و عده ای 
نمي توانن��د وارد بازار كار شون��د. بنابراین ميزان اشتغال كاهش 
می یابد. به عبارت ديگر در این مکتب بازارهای تسویه شونده است 
و دستمزدها انعطاف پذیرند و خود در بازار به تعادل مي رسند. 
بح��ران مالی س��ال ۱9۲9 در آمریکا، نقطه ش��روع دوباره برای 
اهميت یافتن دس��تمزدها در اقتصاد بود. كينز در این بحران با 
تاكيد بر اینکه عمده مشکالت به وجود آمده از ناحيه تقاضاست 
و یکی از عوامل اساسی در كاهش تقاضا، كم بودن دستمزدها و 
كاهش قدرت خرید نيروی كار است، راه برون رفت این مشکل را 
با افزایش نرخ دستمزدها و اجرای سياست هاي مالی دولت ارزیابی 
كرد. از این رو به اعتقاد كينزینی ها دس��تمزدها انعطاف ناپذیرند 
و مردم توهم پولی دارند. یعنی دس��تمزدها دارای چسبندگی 
هس��تند و از س��طحی به پایين تر نيروی كار حاضر به مشاركت 
افتصادی نيست. ديری نپایيد كه در مکتب نئوكالسيك تعریف 
ديگری از نرخ دستمزد مطرح شد. شاگردان فریدمن با طرح این 
مسأله كه قسمت عرضه اقتصاد توسط دستمزها مشخص مي شود. 
دستمزدها انعطاف پذیرند و بر تورم اثرگذار هستند رویکرد نوینی 

به سياست هاي بازاركار ارائه دادند. 
د��ر ای��ن مي��ان ام��ا نئوكينزی ها ب��ا پذیرش مبان��ی نظری 
نئوكالسيك ها در تعيين حداقل دستمزد، اصالحات جديدی بر 
آن افزودند و با طرح اینکه بازارها تسویه شونده نيست و با وجود 
چسبندگی دستمزدها، باید دستمزد كارایی تعيين شود، فصل 
نوین��ی از فرآیندهای تعيين حداقل دس��تمزد را عنوان كردند. 
نهادگرایانی نظير داگالس نورث نيز با بيان اینکه تعيين دستمزد 
همواره باید از س��وی دولت ها انجام ش��ود و بازار قابليت تعيين 
دس��تمزد را ندارد، نظریه هاي اقتصادی خود را تبيين كردند. با 
این حال در این نظریه اتحاديه هاي كارگری و كارفرمایی نقش 

بسزایی در تعيين حداقل دستمزد دارند. 
با این حال تعریف حداقل دس��تمزد نيروی كار، بعد از جنگ 

جهانی دوم، وارد حيطه هاي اقتصادی و حکمرانی دولت ها شد. 
در سال ۱96۷ سازمان بين المللی كار با تعریف حداقل دستمزد 
بنابر سطحی از دستمزد كه به كارگران پرداخت مي شود تا رفاه 
اجتماع��ی آنها تقویت شود، راه ورود آن را به مجامع بين المللی 
اقتصادی و سياس��ی هموار كرد. در س��ال ۱9۷۵ ميالدی، جف 
چپمن، یکی از اقتصاددانان حوزه نيروی كار،  حداقل دستمزد را 
ابزار موثر برای هدف گذاری خانوارهایی دانس��ت كه به شدت به 
مشاغلی با دستمزد پایين وابسته هستند تا یك استاندارد مناسب 
زندگی ب��رای آنها برقرار شود. در جديدترین تعریف ها داگالس 
نورث، تعيين حداقل دس��تمزد را سياس��تی عنوان كه هدف آن 
مبارزه با فقر و ارضای نيازهای همه كارگران و خانواده آنان است. 
بنابر تعاریف ارائه شده حداقل دستمزد بيشترین ارتباط را با رفاه 
زندگی دارد. به عبارت ديگر تعریف حداقل دس��تمزد بر مبنای 
حداقل س��بد مصرفی معيشتی بی اعتبار و اكنون به رفاه زندگی 

مناسب تغيير یافته است. 

 روش هاي تعیین حداقل دستمزد
برای بررسی تعيين شيوه هاي دستمزد، چهار روش معمول در 
نظ��ر گرفته مي شود كه در هر یك از این روش ها، دولت، بخش 
كارفرمایی و اتحاديه هاي كارگری به عنوان بازیگران اصلی شناخته 
مي شوند. اولين روش تعيين یك نرخ پایه ملی یا منطقه ای توسط 
دولت یا گروه چندجانبه اس��ت. د��ر این روش دولت به تنهایی 
تصمي��م می گيرد، ی��ا تصميم گيری به ص��ورت مذاكره دولت با 
شركای اجتماعی و یا كميته های دائمی )دوجانبه و یا سه جانبه( 
انجام می گيرد كه البته در همه آنها اغلب دولت تصميم گيرنده 
نهایی اس��ت.  كشورهایی نظير  نيجریه و الئوس بر این اس��اس 
تعيين نرخ حداقل دستمزد مي كنند. دومين روش تعيين نرخ های 
چندگانه توسط دولت یا گروه چندجانبه است. این شيوه تعيين 
نرخ دس��تمزد اغلب به این ص��ورت بوده كه  نرخ های چندگانه 
حداقل دستمزد، تحت نظارت دولت یا كميته ای چندجانبه برای 
بخش ها یا مشاغل تعيين می شوند. در برخی از كشورها همچون 
كامبوج، قبرس و اكوادور تعيين نرخ های چندگانه توسط مقامات 

ذی صالح بخش عمومی صورت می گيرد. 
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روش ديگ��ر تعيين یك نرخ پایه ملی ی��ا منطقه ای، از طریق 
چانه زنی جمعی است. در تعدادی از كشورها یك نرخ حداقل ملی 
وجود دارد كه از طریق چانه زنی جمعی تعيين می شود. دو كشور 
بلژیك و یونان به این گروه تعلق دارند، البته در كشورهایی كه 
یك نرخ ملی توسط دولت تعيين می شود، ممکن است توافقات 
در بخش و در سطح بنگاه هم وجود داشته باشد. آخرین روش 
ني��ز تعيين نرخ های چندگانه از طریق چانه زنی جمعی نام دارد. 
این روش به گونه اي اس��ت كه در كشورهای فاقد یك سيس��تم 
تعيين حداقل دستمزد متمركز، این نقش توسط توافقات بخشی 
ایفا می شود به این صورت كه شبکه ای از توافقات جمعی وجود 
دارد كه سيس��تم تعيين حداقل دستمزد را شکل می دهد. این 
مدل در كشورهای اروپایی متعددی ازجمله آلمان و ایتاليا و یك 

كشور آفریقایی یعنی ناميبيا یافت می شود. 
 سیستم حداقل دستمزد در ایران

بررسی روند تعيين حداقل دستمزد در ایران پيوند تنگاتنگی 
با قانون كار دارد. به عبارت ديگر فراز و فرودهای قانون كار در 
ایران، موید این نکته است كه شيوه تعيين حداقل دستمزد به چه 
شکل باشد. اقتصاد ایران كه از دوره قاجار شاهد ورود صنعت بود، 
قانون كار مدونی نوشته نشد. در این سال ها نظام ارباب رعيتی و 
تامين كف نيازهای طبقه فرودست، مالک اصلی سيستم پرداخت 
حقوقی بود. در كشورهای اروپایی نيز وضع به همين صورت بود. با 
این حال از اوایل پهلوی اول، نظام هاي كارگری شروع به تشکيل 
شد. هر چند بيشتر این اتحاديه ها رنگ و بوی سياسی داشتند 
و از كودتای ۲8 مرداد سال ۱3۲۰، به كلی فروریخته و تا امروز 
ب��ه عنوان نهاد اثرگذاری در اقتصاد ایران شکل نگرفته اند اما در 
هر حال در آن دوران، نيروی فشار اثرگذاری برای دستگاه هاي 
حکومتی بودند. در این ميان در اوایل پهلوی اول كه سيس��تم 
حکومتی در پی مدرنيزاس��يون كردن اقتصاد بود و صنعتگرانی 
د��ر این عرصه شروع به قدرت یافتن كردن بودند،  زمزمه هایي 
برای نظام مند كردن سيس��تم پرداخت حقوقی از گوشه و كنار 
ایران به گوش مي رسيد. اولين نهضت این عرصه را والی كرمان 
و سيس��تان و بلوچستان در سال ۱3۰8 جرقه زد. عبدالحسين 
ميرزا فرمانفرما برای حمایت از كارگران قاليبافی آیين نامه ای را 
وضع كرد كه به عنوان نخستين جهش در تدوین قانون كار از آن 
یاد مي شود. در این سال والی كرمان و بلوچستان، فرمانی درباره 
حمایت از كارگران قالی باف صادر كرد. در این فرمان موارد زیر 

در نظر گرفته شده بود:
۱- محدود شدن ساعات كار به 8 ساعت كار در روز

۲- ممانعت از كار در روزهای تعطيل
3- ممانعت از كار پسران زیر 8 سال و دختران زیر ۱۰ سال

4- لزوم جدایی كارگاه پسران از دختران
۵- ممانعت حضور سركارگر مرد برای كارگران زن

6- ممنوعيت الزام به كار كارگران بيمار
۷- ممنوعيت تشکيل كارگاه در زیرزمين و اتاق های مرطوب

8- لزوم نصب  دار قالی به فاصله یك زرع از كف كارگاه
9- ضرورت بازرسی ماهانه مأمور بهداشت از كارگاه ها

۱۰- مجازات ۱۰ تا ۵۰ تومانی متخلفان
۱۱- مسئوليت شهرداری در اجرای فرمان

همان ط��ور كه از این مف��اد مشخص می ش��ود، قانون مذكور 
منحصر به كارگران قاليباف، آن هم در محدوده استان كرمان و 

بلوچستان می شد.

د��ر تاریخ ۱3۰9/۱۲/۲۷ هيات وزیران طی نظام نامه ای مصوب 
كرد از سال بعد با كسر ۲ درصد از حقوق روزمزدها و كنتراتی ها 
و ۱۰ شاه��ی از حقوق كارگران ط��رق، صندوقی به نام صندوق 

»احتياط كارگران طرق و شوارع« ایجاد شود.
طبق نظام نامه آن كه ۱4 ماده و ۵ تبصره داشت، این صندوق 
پرداخت هزینه معالجه كارگران راه، تعيين مقرری برای مصدومان 
كار طبق جدول پيش بينی شد��ه و تعيين مقرری برای خانواده 
كارگرانی كه براثر حوادث كار فوت می كردند را به عهده می گرفت.

مقررات این صندوق به سایر كارگران ساختمانی دولت و حتی 
مستخدمان دولت به موجب متمم بودجه ۱3۱۱ تسری یافت. بر 
اساس آن به كارگرانی كه به امور ساختمانی دولت و كارهای مشابه 
آن اشتغال دارند، یا برای جبران خسارات مالی ناشی از صدمات 
جانی یا حوادثی كه موجب ازكارافتادگی موقت یا دائم می شود، 
مبلغ حداقل ۱۰ روز و حداكثر یك سال دستمزد پرداخت شود.

د��ر ۱3۱۲ مق��ررات نظام نامه صندوق احتي��اط ادارات طرق، 
طی تصویب نامه ای به كارگران و مستخدمان كنتراتی و روزمزد 
كارخانه ها و مؤسسات صنعتی و معدنی تابع اداره كل صناعت و 

فالحت نيز تعميم داده شد.
در سال ۱3۱۵ اداره كل صناعت و معادن، آیين نامه ای را مشتمل 
بر 9 فصل، 69 ماده و ۱۱ تبصره به تصویب دولت وقت رساند. 
این مصوبه به حفاظت و بهداشت كار، روابط كار و تکاليف كارفرما، 
وظایف كارگران، بازرسی كار، ترتيب تشکيل پست های امدادی و 
صندوق احتياط برای معالجه و پرداخت پاداش به آسيب ديدگان 

و سایر مقررات مربوط به تأمين اجتماعی پرداخته بود.
ای��ن نظام نامه را مي توان اولي��ن قانون مربوط به روابط كار در 
واحدهای صنعتی دانست و در آن مقررات كار و بيمه كارگر نيز 
د��ر كنار هم قرار گرفت. البته در این قانون به هيچ وجه به وضع 

كارگران كشاورزی و كارگاه های كوچك توجهی نشده  بود.
با س��قوط رضاشاه و ایجاد آزادی نس��بی در كش��ور، فعاليت 
گروه های ماركسيس��تی در ایران افزایش یافت و آنها مهم ترین 
گ��روه هدف خ��ود را جامعه كارگری تعریف و توجه به مس��ائل 
كارگ��ری را در صدر شعارهای خ��ود اعالم كردند. به این ترتيب، 
فضای��ی ایجاد شد تا قانون كار مجدد��اً مطرح شود. طرح قانون 
كار در ۲8 ارديبهشت ۱3۲۵ به تصویب هيئت وزیران رسيد. در 
همان سال، وزارت كار و تبليغات هم تشکيل شد. پيش از آن در 
وزارت پيشه و هنر در سال ۱3۲3 اداره مستقلی به نام اداره كل 
كار تشکيل شده بود. این قانون بيشتر ناظر بر چگونگی نظارت بر 
اعتص��اب كارگران بود و كارگران كشاورز را از شمول خود خارج 
كرده بود. ساعات كار 48 ساعت در هفته، مرخصی ۱۵ روز در 
س��ال، تعطيلی یك روز در هفته به ازای 6 روز كار، حداقل سن 
كارگری ۱۲ سال و كارآموزی ۱۰ سال، مرخصی زایمان، مهلت 
شير دادن به نوزادان، تأس��يس شيرخوارگاه و اجرای آیين نامه 
بهداشتی برای كارفرمایان ازجمله مفاد این قانون بود. همچنين 
در این قانون، تشکيل هيأت های حل اختالف برای رسيدگی به 
اختالفات كارگری و كارفرمایی، مجاز بودن تشکيل اتحاديه های 
كارگری و كارفرمایی، تعيين حداقل دستمزد ساالنه و به صورت 
منطقه ا  ی، تساوی مزد كارگر زن و مرد از ديگر مواد این قانون بود. 
این مصوبه تا سال ۱3۲8 ادامه داشت؛ اما به علت هرج ومرج های 

سياسی و اجتماعی به تصویب مجلس شورای ملی نرسيد.
با فروكش كردن جنبش های كارگری و تسلط دولت بر اوضاع، 
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كارشناسان دفتر بين المللی كار تنظيم شد و پس از تصویب شورای 
عالی كار به مجلس ارائه شد. این پيشنهاد در تاریخ ۱3۲8/3/۱۷ 
تحت عنوان قانون اجازه اجرای گزارش كميسيون و پيشه و هنر 
و بازرگان��ی، مربوط به كارگران و كارفرمایان كه شامل ۲۱ ماده 
و ۱۵ تبصره بود، به تصویب مجلس رسيد. این قانون در مقایسه 
ب��ا قانون قبل، مضامين حمایتی كمتری برای كارگران داشت و 
قرار بود صرفاً  به مدت یك سال به صورت آزمایشی به اجرا درآید 
ت��ا پ��س  از آن، الیحه جديدی با توجه به مس��ائلی كه در عمل 

ایجادشده، مجددا تدوین شود.
در عمل این قانون تا سال ۱33۷ اجرا می شد و بحث آزمایشی 

بودن آن به بوته فراموشی سپرده شد.
در سال ۱336 با همکاری كارشناسانی از سازمان بين المللی كار،  
طرح جديدی تهيه  و پس از نظرخواهی از دفتر بين المللی كار به 
مجل��س ارائه شد. این الیحه در تاریخ ۱33۷/۱۲/۲6 مشتمل بر 
69 ماده و ۲3 تبصره به تصویب نهایی كميس��يون كار مشترک 
مجلسين )سنا و ملی( رسيد. این بار هم قرار بود این قانون به مدت 
۲ سال به صورت آزمایشی اجرا و پس ازآن برای تصویب قطعی به 
مجلس تقديم شود؛ اما این قانون موقت عماًل 3۲ سال پابرجا بود.

 نکته مهم در این قانون، ماده 33 آن بود كه طبق آن كارفرما 
مج��از می شد به طور یك جانبه با اخط��ار كتبی ۱۵ روزه، كارگر 
دائم را اخراج كند. همچنين شورای كارگاه و هيأت حل اختالف، 
مراجع اختصاصی رسيدگی به اختالفات كارگر و كارفرما شدند.

در سال های بعد ازجمله سال های ۱34۱، ۱343، ۱348، ۱349، 
۱3۵۲ و ۱3۵3 تغييرات كوچکی در مفاد این قانون اعمال شد.

در سال ۱3۵۵ دولت مطالعاتی را پيرامون طرح قانون كار جديد 
آغاز كرد كه درنهایت، این طرح مهر سال ۱3۵۷ در ۱۲9 ماده 
و ۵۷ تبصره تنظيم شد؛ اما به دليل وقوع انقالب اسالمی عمداً 
كنار گذاشته شد در سال ۱3۵8 وزارت كار و امور اجتماعی برای 
تعطيلی قانون كار اسالمی، از گروه های مختلفی كه در مسائل كار 
و امور اجتماعی و اقتصادی ذی نفع بودند، نظرخواهی كرد كه به 

تهيه طرح پيش نویس قانون كار در ۱36۰ منجر شد.
ب��ا توجه به این كه این طرح مذكور ب��ا معيارهای مورد انتظار 
هيأت دولت سازگار نبود، طرح كار كنار گذاشته شد. پس از رد 
این طرح، موسسه كار و تأمين اجتماعی كه موسسه ای پژوهشی 
و آموزشی وابس��ته ب��ه وزارت كار و امور اجتماعی اس��ت، تهيه  
پيش نویس ديگری را آغاز كرد كه بررسی آن حدود ۲ سال طول 
كشي��د. با تغيي��ر كابينه و روی كار آمدن دکتر احمد توكلی در 
وزارت كار و امور اجتماعی، تالش ديگری برای تدوین قانون كار 
انجام شده. در این پيش نویس وزیر كار با كمك جمعی از فقهای 
جامعه مدرسين قم، حقوق كاربر اساس مفاهيم سنتی فقه و اصول 
تعریف و تالش شده  بود رابطه كارگر و كارفرما در چارچوب رابطه 
اجير و مس��تأجر تعریف شود. در این حالت، حقوق كاربر اساس 
احکام اوليه فقه اسالمی در چارچوب قرارداد خصوصی بين طرفين 
مشخ��ص می شد؛ بنابراین هر نوع دخالت دولت در روابط كار و 
الزام یك طرف یعنی كارفرما به تبعيت از شرایط قانونی را موافق 
موازین شرعی نمی دانست. این پيش نویس بر اساس اصل توافق 
طرفي��ن تنظيم شده بود. هر محور از مس��ائل فی مابين كارگر و 
كارفرما كه در این پيش نویس موردبررسی قرار می گرفت، به توافق 
طرفين محول شده بود. نظير ساعات كار، دستمزدها، مرخصی ها و 
غيره. این قانون با مخالفت شديد خانه كارگر روبه رو شد هم زمان 
نخس��ت وزیر، رئيس ديوان عالی كشور، وزیر دادگستری و وزیر 

صنایع به مخالفت با این پيش نویس پرداختند. لذا دولت 9 تن از 
وزرا را مأمور كرد تا نقایص پيش نویس موجود را برطرف كرده و 

پيش نویس جديدی ارائه كند.
دکتر احمد توكلی، وزیر كار وقت به دليل آنچه وی »استنباطات 
فک��ری« می خواند، دس��تور توقف قانون ك��ار موقت و تعطيل 
هيات ه��اي تشخيص و ح��ل اختالف و شوراهای اس��المی كار 
را در س��ال 6۰ صادر كرده بود. د��ر این اثنا، دولت تغيير كرد. 
گروه جديد وزارت كار با استفاده از این تجربه و تجربيات ديگر، 
قان��ون كار جديدی را تهيه ك��رد. برای این كه این پيش نویس از 
شائبه ضدشرعی بودن مبرا شود، این تمهيد انديشه شده بود كه 
كارفرمایان بخش خصوصی باید ظرف ۲ ماه پس از تصویب قانون 
كار، به وزارت كار و امور اجتماعی مراجعه كنند و تعهد نمایند كه 
مفاد قانون كار و آیين نامه های اجرایی آن را رعایت خواهند كرد 
و به صورت شرط ضمن عقد، دولت هم استفاده از امکانات دولتی 
از قبيل ارز دولتی، استفاده از آب، برق، گاز، تلفن و سایر امکانات 
چون بندرها، فرودگاه و غيره را برای آنها مجاز خواهد كرد. برای 
حص��ول از این كه با این تدابير، الزام كارفرمایان بخش خصوصی 
به مفاد قانون كار مخالف شرع نخواهد بود. نخس��ت وزیر وقت با 
امام خمينی رایزنی كرد و تأیيد امام خمينی را در ضمن نامه ای 

به تاریخ ۲۱ فروردين ۲4 به وزیر كار اعالم كرد.
تاری��خ 66/9/۱9 ش��ورای نگهبان،  ۷4 ایراد ب��ر قانون كار وارد 
كرد كه در صدر آنها مفاد یك قانون كار به چالش كشيده شده 
بود. در اظهارنظر شورای نگهبان آمده بود: »مقدمتاً  الزم به ذكر 
است ایراداتی كه ازلحاظ شرعی به این قانون واردشده است، بر 
اس��اس استظهار از ماده یك آن اس��ت كه به عنوان الزام قانونی 
اشخاص مذكور را مکلف به تبعيت از این قانون نموده است. لذا 
بررس��ی و اظهارنظر سایر موارد به طور مستقيم و بدون ارتباط با 
ماده مذكور انجام شده. بديهی اس��ت، چنانچه با فتوای حضرت 
امام خمينی )مدظله العالی( مجلس شورای اس��المی اصالحاتی 
به عمل آورد،  شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم بررس��ی و 

اظهارنظر خواهد نمود.«
مف��اد ماده یك قانون این بود ك��ه كليه كارفرمایان، كارگران،  
كارگاه ها، مؤسسات توليدی،  صنعتی، خدماتی و كشاورزی كه به 
ه��ر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اوليه و اعتبارات 
بانکی استفاده می نمایند، مکلف به تبعيت از این قانون می باشند. 
درواق��ع شورای نگهبان از تعبير »شرایط اس��المی« در جوابيه 
حضرت امام استفاده كرده اند و گفتند منظور امام از شروط اسالمی 
این است كه توافق طرفينی باشد؛ چون توافق مجلس و شورای 
نگهب��ان ادامه داشت تا جایی ك��ه مجدداً به جای اول بازگشت، 
به این ترتيب كشاكش ميان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت 
تا جایی كه مجدداً نخست وزیر نامه ای به امام خمينی نوشت كه 

امام خمينی در پاسخ، نامه مشهوری را ارسال كرد.
مناقشه ميان مجلس و شورای نگهبان زمينه تأس��يس مجمع 
تشخي��ص مصلحت را بر اس��اس فرمان ام��ام خمينی در تاریخ 
66/۱۱/۱۷ وجود آورد.قانون كار در آذرماه 6۷ در مجمع مطرح 
ش��د؛ اما مجم��ع تشخيص مصلحت به دلي��ل آن كه این الیحه 
مراح��ل مقرر در ماده ۱۰ آیين نامه جديد مجمع را طی نکرده 
ب��ود و همچنين اظهارات بعضی فقهای شورای نگهبان مبنی بر 
قابل رف��ع بودن ایرادات در مجلس و ش��ورای نگهبان، آن را به 

مجلس برگرداند.
نشس��ت های متعددی ميان كميس��يون  ك��ار و امور اجتماعی 
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مجلس و نماینده شورای نگهبان به منظور رفع اختالفات برگزار 
ش��د؛ اما تفاهمی حاصل نشد و مجلس در تاریخ 68/۷/۲ الیحه 
را تصویب كرد؛ اما شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۱۲9 مورخ 
68/۷/۲4 اعالم داشت كه قس��مت عمده  ایرادات به حال خود 
باقی مانده و رفع نشده است و بيش از ۱3۰ اشکال شرعی و قانون 
اساسی بر آن وارد كرد. لذا الیحه قانون كار به مجمع تشخيص 
مصلحت عودت داده شد. با توجه به تحوالت سياسی نظير اصالح 
قانون اساسی، رحلت امام و تغيير دولت، كار بررسی آن تا سال بعد 
ادامه یافت و نهایتاً در تاریخ ۲9 آبان ۱369 قانون كار با اصالح 
6۰ ماده از آن و كل فصل مجازات مشتمل بر ۲۰3 ماده و ۱۲۱ 

تبصره به تصویب مجمع تشخيص مصلحت رسيد.
 تعارض منافع در دیدگاه تعیین حداقل دستمزد

 فراز و فرودهای تدوین قانون كار در ایران به خوبی نشان مي دهد 
كه خالهای بس��ياری در این قان��ون به چشم مي خورد. تعارض 
منافع از جمله این مشکالت است به گونه اي كه نهاد قانونگذار نيز 
خود مجری همان قانون است. به عبارت ديگر دولت در ساختار 
اقتصاد��ی ایران هم كارفرمای بزرگی اس��ت و هم قانونگذار این 
بخش. بی دليل نيس��ت كه در سال های اخير، افزایش دستمزد 
چندان منطبق با اصول اقتصادی نبوده و در مواردی بار هزینه اي 
سنگينی بر دوش كارگران و كارفرمایان وارد كرده است. تنگناهای 
فقهی، پيچيدگی هاي قانونی، همراستا نبودن سيستم هاي بيمه اي 
و بازنشس��تگی با قانون كار، پذیرش ضعف هاي قانون كار توسط 
هم��ه نهادهای مجری و دربرگيرنده، نگاه تقدس مآبانه به قانون 
كار، نبود درک واقع بينانه در قانون كار از جمله معضالتی است 
كه از این تعارض منافع متولد شده است. با این حال چالش هاي 

اساسی در تدوین قانون كار وجود دارد.
نخستين چالش عدم تعادل در بخش عرضه و تقاضای دستمزد 
است. در بسياری از بخش هاي اقتصادی ایران به دليل عدم تعادل 
دستمزد و سختی كار، نيروی كار در این حوزه ها به شدت كاهش 
یافته است. نتيجه این سياست رشد ناموزون بخش خدمات در 
اقصاد و كاهش حجم بخش هاي صنعتی و كشاورزی شده است. 
از س��وی ديگر هيچگونه رابطه مشخ��ص و مدونی در خصوص 
سياست افزایش بهره وری و دستمزد وجود ندارد به عبارت ديگر 
حداقل دستمزد در ساختار اقتصادی به گونه اي تعبيه شده كه 
فاقد كه ایجاد بهره وری و انگيزه یادگيری برای نيروی كار است. 
در این راستا ساالنه شاهد كاهش بهره وری در اقتصاد هستيم و 

هزینه هاي توليد روز به روز افزوده مي شود.
تاثير افزایش غيرمنطقی دستمزد در سال های اخير متغيرهای 
كالن اقتصادی را نيز تحت تاثير قرار داده و موجب ایجاد مارپيچ 
دستمزد-قيمت شده است. از آنجایی كه بهره وری هيچ تناسبی 
با افزایش دستمزد ندارد، ساالنه افزاش دستمزد موجب افزایش 
تورم انتظاری و س��پس افزایش تورم كل مي شود. از این رو باال 
بردن نرخ دستمزد در ایران نتوانسته است به رفاه كارگران كمك 
كند. از سوی ديگر تورم را دولت تعيين كرده و دستمزد نيز خود 
او مشخ��ص مي كند كه این موجب تع��ارض منافع كارفرمایان 
شده اس��ت. از سوی ديگر تداوم حيات خالهای افزایش حداقل 
دستمزد موجب شده تا در دوره هاي اخير قدرت چانه زنی نيروی 
كار كاهش یابد. متاس��فانه پس از كودتای ۲8 مرداد و سركوب 
تشکل هاي كارگری در ایران، پس از آن اتحاديه هاي كارگری به 
شکل موثر و نهادی خود نتوانسته اند در ساختار اقتصادی ایران 
حضور یابند. از این رو شاهد كاهش قدرت چانه زنی كارگران در 

افزایش دستمزد بوده ایم و دولت ها كفالت حمایت از كارگران را 
ب��ر دوش داشتد كه حمایت متداوم دولت ها از كارگران تماما با 

آمال و آرزوهای پوپوليستی قرین بوده است.

هرچن��د موارد باال به معضالت افزایش دس��تمزد اشاره دارد اما 
ای��ن روند مشکل مبنایی تری نيز دارد و آن معيارهای ناصواب در 
تعيين حداقل دس��تمزد است. معيارهای تعيين حداقل دستمزد 
در ایران بر اس��اس مبناهای درست و كاملی نيست. به طور مثال 
افزایش دستمزد با توجه به تورم، نشان داده كه پيشی گرفتن نرخ 
فزآینده دستمزد از تورم مالک دقيقی برای بهبود سبد معيشتی 

خانوارهای فقير نيست.
 نمودار زیر به خوبی نشان مي دهد كه با وجود افزایش دستمزد 
بر اساس تورم ساالنه، باز هم همبستگی معنادار ميان این دو متغير 
وج��ود ندارد. بی ترديد در چنين وضعيتی نيز نباید انتظار داشت 
كه روند بهره وری با افزایش دستمزد، رشد چشمگيری تجربه كند. 

نمودار زیر روند بهره وری در اقتصاد ایران را نشان مي دهد.

 نمونه هاي موفق جهانی در تعیین حداقل دستمزد
نظام پرداخت ژاپن كه از ديرباز بر پایه هاي سنتی و با توجه به ارشديت 
بوده اس��ت در سال های اخير با عوامل تازه اي پيوند داده شده است. 
عواملی كه در یك طرح پرداخت در ژاپن مورد استفاده قرار مي گيرد 
عبارتن��د از حق��وق پایه كه بر پایه طبقه بند��ی و ارزشيابی مشاغل با 
توجه به عوامل مهارت، معلومات، تجربه، مسئوليت و شخصيت تعيين 
مي شود. دوم اضافه ارشديت، بر پایه سن و خدمت سنواتی - پرداخت 
بر پایه مهارت و توانایی مربوط به س��طح مهارت و توانایی اس��ت. سوم 
اضافه پرداخت مهارت و توانایی؛ عالوه بر پرداخت فوق بر پایه ارزیابی 
كاركرد فرد در طی سال پرداخت مي شود، چهارم فوق العاده شغل كه 
براس��اس درجه مهارت الزم برای انجام شغل، فوق العاده هاي تشویقی 
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مي شود و در پایان حق پس��ت كه به طور موقت براس��اس پست مورد 
تصدي قابل پرداخت اس��ت. فوق العاده ثاب��ت در برگيرنده فوق العاده 
نوبتکاری، فوق العاده خدمت و فوق العاده هاي ديگری است. فوق العاده های 
غيرثابت شامل فوق العاده اضافه كار و فوق العاده شب كاری اس��ت. با 
بررسی هاي انجام شده حدود 4۱9 درصد حقوق و دستمزد را حقوق 
پایه و فوق العاده هاي ثابت و 6۲ درصد آن را پرداخت هایي شامل مهارت 

و توانایی، اضافه پرداخت مهارت و اضافه كار تشکيل مي دهد.
در كره جنوبی نيز حداقل دس��تمزد به پارامترهای مهمی تقس��يم 
بندی مي شود. در نظام پرداختی كرده حقوق اوليه دستمزد 43 درصد، 
شرایط كار 33.3 درصد، روابط هماهنگ با سرپرستان ۱6.۲ درصد و 
روابط هماهنگ با همکاران ۲.9 درصد كل پرداختی هاي دستمزد را 
شامل مي شود. در ایاالت متحده نيز در دهه هاي متمادی تالش شده 
تا هزینه كار ثابت نگه داشته شود. هزینه واحد كار در بخش كشاورز در 
سال های گذشته تقریبا در خط افقی و بی تغيير بوده است در حالی كه 
در اقتصاد غيركشاورزی در مجموع افزایش نشان مي دهد. بر پایه پول 
رایج ملی كشورها، ایاالت متحده، آلمان و ژاپن نتایج مشابهی دارند اما 
اگر برپایه دالر به موضوع نگریسته شود حتی ژاپن و آلمان در هزینه 

كار نسبت به آمریکا افزایش نشان مي دهند.
یکی از دالیل عمده چنين وضعی آن است كه نرخ مشاركت نيروی 
كار در آمریکا افزایش یافته است و به همان نسبت بهره وری و پرداخت 
واقعی ساعت كار كاهش یافته است. علت این امر افزایش مشاركت زنان 
در نيروی كار بوده است. مشاركت بيشتر اعضای خانواده در كار سبب 
شده است كه با وجود ناتوانی شركت ها و مؤسسات در افزایش حقوق 
و دستمزد سطح زندگی و اقتصاد خانواده در آمریکا در مجموع باال رود 
ثبات در نرخ ساعتی دستمزد در آمریکا به هر دليل سبب شده است كه 
مؤسسات بازرگانی و صنعتی با سرسختی تمام هرگونه افزایش دستمزد 
را موكول به افزایش در بهره وری و كارایی كنند. سطح پرداخت در ایاالت 
متحده هن��وز از اغلب كشورها باالتر و ميزان تأمين شغلی كاركنان و 
كارگران بيشتر است جدول شماره 6 نشان دهنده ميزان پذیرش، رشد 
و توس��عه طرح هاي انگيزشی در شركت ها و مؤسسات ایاالت متحده 
آمریکا است، در این جدول كه نتيجه تحقيق درباره ۱998 شركت است 
نمونه هاي انتخاب شده نشان مي دهد كه شركت در سود و انگيزه هاي 

فردی در مديریت هاي جديد به خوبی پذیرفته شده است، شركت در 
س��ود بيشتری در صنایع توليد كاال و انگيزه هاي شخصی، در صنایع 
خدماتی نمایان است. علی رغم اینکه سهيم شدن در درآمد و پرداخت 
به خاطر دانش، هنوز بس��يار متداول نشده ولی به آن س��مت مي رود 
كه همه این طرح ها در مقایس��ه با طرح هاي عمومی نس��بت كارایی و 
افزایش عملکرد را بيشتر نشان مي دهد. بهبود پرداخت هاي نيروی كار 
در س��ال های ۱98۰ تا ۱99۰ موجب شده تا بهره وری نيروی كار در 
این كشورها با شدت فزاینده اي به بيشترین رقم هاي ممکن برسد. به 
عبارت ديگر سياست گذاري پرداخت دستمزد با توجه به اهداف رشد 
بهره وری، هم سطح معيشت كارگران را افزایش داده و هم از هزینه هاي 

توليد و تالطم هاي اقتصاد كالن كم كرده است:

 راهكارهای سیاستی
۱- تشکيل نهادهای كارگری: برای بهبودقدرت چانه زنی و همچنين 
ایجاد تعادل در بازار كار، نياز است تا اتحاديه هاي كارگری به صورت 
خودج��وش و مس��تقل روابط خود با كارفرمای��ان را تنظيم كنند. در 
بسياری از نمونه هاي موفق دولت ها نقش چندانی در تعيين دستمزد 
ندارند و این تعادل كارفرمایان و اتحاديه هاست كه مي تواند  نرخ تعادلی 

دستمزد را تعيين مي كند.
۲- آميزش سياست هاي افزایش بهره وری با دستمزد: تعيين حداقل 
دستمزد باید با سياست هاي افزایش بهره وری همراستا باشد. به عبارت 
ديگر یك كف دستمزدی در اقتصاد تعریف نشده و با توجه به مهارت 
و توانایی افراد، نرخ دستمزد تعریف شود. از سوی ديگر توافق كارگر و 
كارفرما بيش از گذشته باید با در قانون كار تقویت شود تا رابطه كارگر 

و كارقرما بيشتر بر پایه توافق طرفين پایه ریزی شود.
labar mobility -3  : مهاجرت نيروی كار به اس��تان هاي مركزی 
به ویژه تهران، موجب شده تا بازار كار دچار نوعی بی تعادلی شود. سبد 
مصرفی و هزینه خانوارها در اس��تان هاي كشور متفاوت است. با تقویت 
سياست هاي ایالتی و برآورد هزینه اي در هر منطقه، كارفرمایان مي توانند با 
نرخ های متناسب با سرزمين خود، كف دستمزد تعریف كنند. برای تحقق 
این هدف باید سامانه هاي اطالعاتی افراد را تقویت كنند و مهاجرت افراد 

به استان هاي متعدد را با سياست هاي حمایتی كنترل كنند.  
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رمز عبور پيونگ یانگ

ب��اور كردني نبود، اما حقيقت داشت. مرد اول 
كره شمالي كه با لبخند و قهر و اخم خود برنامه 
هسته اي و برنامه موشکي این كشور را پيش برده 
بود و اميد داشت كار را به جایي برساند كه بتواند 
از سر قدرت با آمریکا مذاكره كند، ناگهان حاضر 
شد همه ادعاها و رفتارهاي خود را كنار بگذارد. در 
انديشه و ذهن و دل این رهبر جوان كره شمالي 
چ��ه گذشت كه او حاضر شد از همه مبارزه طلبي 

خود دست بردارد و همانند یك مرد مطيع مناسبات 
جهاني با برادر جنوبي اش بر سر یك ميز بنشيند؟ 
برخ��ي باور دارند قط��اري كه او را به پکن برد و 
بازگرداند را باید رمز عبور او از همه ادعاهایش دانست. 
آیا چنين است؟ آیا این ديدار مرموز همان اكسير 
جادویي بود كه مغز و ذهن و دل كيم اون جونگ را 
تکان داد؟ با توجه به اینکه حزب كمونيست چين 
تنه��ا و بزرگ ترین حامي همتایش در كره شمالي 
بود و هنوز نيز هس��ت و ب��ا توجه به اینکه ترامپ 
نيز تاكيد كرد، این ديدار را نباید ديداري س��اده 
انگاشت. مرد جوان كره شمالي در چين چه شنيد 
و چه دس��تورهایي به او دادند؟ برخي مي گویند 
رهبران حزب كمونيست چين براي نجات تجارت 
خارجي خود و یا به عبارت ديگر نجات اقتصاد خود 

از پيامدهاي ناشناس جنگ احتمالي در شبه جزیره 
كره حاضر شد به آمریکا امتياز دهد. تجارت خارجي 
چين بر روي ژاپن و آمریکا بس��يار متمركز است و 
جنگ آمریکا و كره شمالي مي توانست این مناسبات 
تجاري را در یك دوره كوتاه مدت نابود كند و رهبران 
چين چاره را در متقاعد كردن دوست جوان خود 
دانستند. این رمز عبور كره شمالي از شرایط دشوار 
شبه جزیره كره بود. البته برخي ديگر باور دارند كه 
این رهبر جوان كره شمالي نيز با مشاوران كارآزموده 
خود به شور نشس��ته و عاقبت افرادي مثل صدام 
حسين عراقي و معمر قذافي ليبيایي را پيش خود 
مجسم كرده و یا اینکه فشار شهروندان را احساس 
كرده و خواسته است دست از نظامي گري بردارد. 
ادامه در صفحه90

منصوره نصرتی کردكندی
عضو هيأت تحریریه
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ادامه از صفحه 89
تفاوت بنيادين كسب و كار مردم دو سوي كره به هر حال تا ابد قابل پنهان 
كردن نبود و نيست و مردم بخش شمالي به هر حال مي شنيدند و مي ديدند 
كه برادران آنها در جنوب شبه جزیره چه ميزان رفاه مادي دارند و تا چه اندازه 
جلوتر از آنها هستند و این یك زنگ خطر بود و هست. مديران راهبردي در 
پيونگ یانگ به این نتيجه قطعي رسيده بودند كه نمي توان تا ابد شهروندان 
را در فقر و تنگدس��تي نگه داشت و اصوال نمي توان در دنياي امروز اندك 
درآمدهاي به دست آمده از چين را نيز براي هزینه هاي نظامي هزینه كرد.
از ط��رف ديگر اما برخي افراد بدبين تر مي گویند كه رهبري كره شمالي پس 
از آنکه همه راه هاي ممکن براي رس��يدن به نقطه اوج یك كشور داراي نيروي 
هسته اي و موشك هاي بالستيك را سپري كرد حاضر به مذاكره شده است. این 
گروه مي گویند اكنون پيونگ یانگ در نقطه اوج قرار دارد و مي تواند با دست هاي 
پ��ر با آمریکا و كره جنوبي مذاك��ره كند و مطمئن باشد كه غرب از داشته هاي 
پيونگ یان��گ به وحشت مي افت��د. این ديدگاه در ميان برخي افراد در ایران نيز 
هواداران جدي دارد و از این نظریه براي پيشبرد مسائل هسته اي و گسترده تر 
كردن دامنه برد موشك هاي بالستيك استفاده مي كنند. این گروه كه در ميان 
كارشناسان نظامي هواداران جدي دارد نمي توانند بپذیرند كشوري همه نيروي 
مادي و ذهني خویش را براي اجراي یك برنامه راهبردي به كار ببرد و در اوج 
رس��يدن به هدف هایش ناگهان آن را رها كن��د. به این ترتيب چنين ديدگاهي 
مطمئن است رهبري حزب حاكم بر كره شمالي داشته هاي خود را در روز مذاكره 
نهایي با رهبري آمریکا به مثابه برگ برنده رو مي كند و دنيا را غافلگير خواهد كرد. 
اما واقعيت چيست؟ بيشترین كارشناسان وناظران بين المللي باور دارند در 
تغيير رفتار كره شمالي از یك طرف واقعيت هاي چين و به محاصره افتاده 
احتمالي تجارت خارجي این كشور از سوي ديگر رسيدن به برخي واقعيت ها 
از سوي رهبري كره شمالي موثر بوده است. یك گروه ديگر كه كمتر از همه 
در این باره صحبت كرده اند اما باور جدي دارند كه برنامه نظامي پنهان آمریکا 
و تقاضا براي استفاده از ابزارها و تسليحات نظامي تازه متولد شده این كشور 
در نبرد احتمالي با كره شمالي در تغيير رفتار پيونگ یانگ موثر بوده است. 
به هر حال آنچه مشخص اس��ت این اس��ت كه تغيير رفتار تا اینجاي كار در 
كره شمالي رخ داده است و اگر تا روز مذاكره نهایي با آمریکا اتفاقي نيفتد، 
باید شاهد دگرگوني بنيادين در آرایش سياس��ي شبه جزیره كره باشيم. آیا 
ای��ن تغيي��ر همانند آلمان غربي با آلمان شرقي خواهد بود؟ تا امروز كه این 
داس��تان شنيده نشده اس��ت و با توجه به مناسبات پديدار و اقتدار یافته از 
۱9۵3 تا امروز بعيد اس��ت داس��تان شرق و غرب آلمان در جنوب و شمال 
كره رخ دهد. آیا كره شمالي به مثابه یك كشور آزاد داراي انتخابات س��الم 
و آزاد خواهد شد و چرخ قدرت در این كشور به چرخش درآمده و موجب 

تغيير رهبري خواهد شد؟ هنوز هيچ چيز معلوم نيست. 
اما برخي پيامدها را مي توان در سطح مناسبات جهاني و در باره ایران حدس 
زد. ی��ك گمانه زني این اس��ت كه دونالد ترامپ تغيي��ر رفتار كره شمالي را به 
سختگيري خود نسبت داده و آن را دستاورد جنگ طلبي خود بداند و همان 
را درباره ایران به كار ببرد. به این معني كه حلقه محاصره اقتصادي و سياسي 
علي��ه ای��ران از هر طرف را تنگ و تنگ تر كند و ایران را به جایي برس��اند كه 
امروز كره شمالي به آن رس��يده اس��ت. در چنين وضعي آیا ایران همانند كره 
شمالي رفتار خواهد كرد؟ ناظران آگاه بين المللي باور دارند دست كم تا روزي كه 
ترامپ تصميم خود را در اواخر ارديبهشت ماه ۱39۷ درباره ماندن یا نماندن در 
مصالحه مشهور به برجام اعالم نکند ایران حاضر نمي شود تغييري در رفتارش 
بده��د. باید منتظر ماند و ديد كه دگرگون شدن حال و احوال ذهني و عملي 
پيونگ یان��گ بر ای��ران و جهان چه پيامدها و آثاري بر ج��اي مي گذارد. آنچه 
مي توان دست كم تا روز موعود ديدار ترامپ و رهبر كره شمالي ديد این است 
كه شبه جزیره كره آرام تر شده است و شهروندان جنوب و شمال این بخش از 
كره خاكي شاد و خرسندند و از ترس جنگ احتمالي تا اندازه اي دور شده اند.

برخ�ي تحلیلگران در اروپاي غرب�ي براي هر فعالیتي 
در س�طح کشورها ک�ه به نوعي با موجودی�ت آنها گره 
مي خ�ورد و منافع آنه�ا و کشورش�ان را تهدید مي کند 
به دنب�ال ریشه آن فعالیت ها رفت�ه و از قضا به آمریكا 
مي رسند. این تحلیلگران درباره داستان کره شمالي به 
این نتیجه رس�یده اند. این روش و ای�ن نگاه به ویژه در 
فرانسه و در میان رسانه هاي این کشور شیوع دارد و از 
روحی�ه ضدآمریكایي تاریخي آنها س�رچشمه مي گیرد. 
فرانس�وي ها در همه سال های پس از جنگ دوم جهاني 
ت�ا امروز با آمریكایي ها در یک وضعیت تراژیک به س�ر 
مي برن�د. آنها از یک طرف خواس�تار اس�تقالل طلبي از 
آمریكا هس�تند و رهبران احزاب در فرانس�ه این ژست 
را د�ر مبارزه انتخاباتي به خود مي گیرند که ضد آمریكا 
هستند و از طرف دیگر مي دانند اگر نیروي نظامي آمریكا 
نباشد در یک مقطع نه چندان بلندمدت از سوي روسیه 
و آلمان تهدید به مرگ خواهند شد. گزارش حاضر که از 
رادیو فرانس�ه به زبان فارسي اخذ شده است این معني 

را دنبال مي کند.

 زمینه های تاریخی برنامه هسته ای کره شمالی
آمریکایی ها در به راه افتادن برنامه هسته ای كره شمالی سهم 
عمده دارند. در جنگ كره در آغاز دهه ۱9۵۰ رهبران كره جنوبی 
و ژنرال آمریکایی، داگالس مك آرتور، طرفدار استفاده از بمب 
اتمی بودند. در ژانویه ۱99۲ كيم ایل سونگ رئيس دفتر خود 
را به نيویورک فرس��تاد تا به آمریکایی ها بگوید كه اگر هس��تی 
كشورش را تهديد نکنند، حاضر است حضور سربازان آمریکایی 
را در كره جنوبی بپذیرد. رئيس جمهوری آمریکا، جرج بوش پدر، 
پاس��خی نداد. از آن پس بود ك��ه رهبر كره شمالی به پيشبرد 

برنامه هسته ای اش همت گماشت.
روز شنبه ۲۱ آوریل كيم جونگ اون، رهبر كره شمالی، اعالم 
كرد كه كشورش به آزمایش های هسته ای و شليك موشك های 
باليس��تيك پایان می دهد و متعهد می ش��ود پایگاه زیرزمينی 
آزمایش های هس��ته ای اش را در شمال كشور برچيند. دونالد 
ترامپ، رئيس جمهوری آمریکا، و مون جه این، رئيس جمهوری 
كره جنوبی، این تصميم را س��تودند. ام��ا ژاپن احتياط پيشه 
كرد، زیرا روشن نيس��ت كره شمالی با زرادخانه هس��ته ای اش 
چ��ه خواهد كرد. برای ژاپنی ها تصميم رهبر كره شمالی گامی 
است به پيش. اما، به گفته نخست  وزیر ژاپن، مهم این است كه 
بدانيم كره شمالی این گام را در چه جهتی برداشته است. آیا 
با این تصميم می خواهد زرادخانه هسته ای اش را از ميان ببرد؟
در ده��م ژانویه ۲۰۰3 كره شمال��ی از جرگه امضاكنندگان 
»پيمان نامه منع گس��ترش س��الح های هسته ای« بيرون رفت، 
زی��را جامعه جهان��ی متوجه شده بود ك��ه آن كشور از ۱989 
برنامه ای را برای دس��ت یابی به قدرت هسته ای مخفيانه پيش 
می برد. پس از چند دور مذاكره با كشورهای آمریکا، ژاپن، كره 
جنوبی، روس��يه و چين، این گمان به وجود آمد كه رهبر كره 
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شمالی برنامه هسته ای اش را فروگذاشته است. 
ام��ا در نهم اكتبر ۲۰۰6 آن كشور دس��ت به 
نخس��تين آزمایش هسته ای خود زد و هرگونه 
تردي��د و خوش  خيالی جامعه جهانی را درباره 
برنامه هسته ای اش از ميان برد. دومين آزمایش 
هس��ته ای آن كشور كه نيرومند تر از اولی بود، 
در ۲۵ می ۲۰۰9 و س��ومين آن در ۱۲ فوریه 
۲۰۱3 انجام گرفت. آن كشور چهارمين آزمایش 
هس��ته ای اش را د��ر 6 ژانویه ۲۰۱6 انجام داد 
و مدع��ی ش��د كه د��ر آن از بم��ب هيدروژن 
اس��تفاده كرده اس��ت كه البته كارشناس��انی 
در درس��تی این ادعا تردي��د دارند. پنجمين 
آزمایش در نهم س��پتامبر ۲۰۱6 و آخرین آن 
د��ر ۲8 نوامبر ۲۰۱۷ انج��ام گرفت كه در آن 
كره ای ها موشکی باليستيك شليك كردند كه 
 پس از پيمودن ۱۰۰۰ كيلومتر بر فراز دریاها، 

فرو افتاد و نابود شد.
 كره شمالی هم زمان با پيشبرد برنامه هسته ای اش
به توس��عه برنامه موشك های باليس��تيك نيز 
پرداخته اس��ت تا از آن ها برای حمل س��الح 
هسته ای اس��تفاده كند و می دانيم كه هرچه 
د��ر ای��ن راه پيش رفت��ه، بر نگران��ی جامعه 
جهانی افزوده است. از همين رو، مجازات های 
بين المللی برضد آن روزبه روز س��نگين تر شده 
اس��ت. تحليلگران و كارشناس��ان مسائل كره 
شمال��ی درباره انگيزه های اصل��ی رهبران آن 
كشور در پيشبرد برنامه هسته ای و موشك های 
باليستيك هم رأی نيستند. از آغاز دهه ۱9۵۰ 
رهب��ران كره شمال��ی از بمب های هس��ته ای 
آمریکا در كره جنوبی همواره هراس داشته اند. 
بی گمان، دست یابی به قدرت هسته ای می تواند 

برای آنان اطمينان بخش باشد.
جنگ كره كه از ۲۵ ژوئن ۱9۵۰ تا ۲۷ ژوئيه 
۱9۵3 ط��ول كشيد و در آن دو كره شمالی و 

جنوب��ی به جان هم افتادند، یکی از مهم ترین 
كشاكش های جنگ س��رد بود. جنگ دو كره، 
درواق��ع، ادامه جنگ اقيانوس آرام بود. در آن 
جنگ، شوروی و چين از كره شمالی پشتيبانی 
كردند و س��ازمان ملل به دفاع از كره جنوبی 
برخاس��ت. شبه جزیره كره از ۱9۱۰ در اشغال 
امپرات��وری ژاپن بود. پس از تس��ليم ژاپن در 
سپتامبر ۱94۵ ایاالت متحد آمریکا و شوروی 
آن شبه جزی��ره را ميان خود تقس��يم كردند. 
سرزمين های شمال مدار 38 درجه را نيروهای 
شوروی و س��رزمين های جنوب آن را نيروهای 
آمریکایی اشغال كردند. در ۱948 انتخابات آزاد 
كره به شکست انجاميد، رویدادی كه شبه جزیره 
را به س��وی دوپاره شدن پيش راند. شمالی ها 
نظام كمونيستی برپا كردند و جنوبی ها حکومتی 
هوادار آمریکا تشکيل دادند. مدار 38 درجه را 

نيز مرز ميان دو كره تعيين كردند.
زد و خوردهای پراكنده ميان شمال و جنوب 
بی درنگ آغاز شد. اما جنگ تمام عيار زمانی به 
راه افتاد كه نيروهای كره شمالی در ۲۵ ژوئن 
۱9۵۰ خ��اک كره جنوبی را اشغال كردند. در 
آن سال شوروی ها شورای امنيت سازمان ملل 
را تحریم كرده بودند و از حق وتو محروم بودند. 
درنتيج��ه، آمریکا و كشورهای ديگر از فرصت 
س��ود جس��تند و قطعنامه ای را برای دخالت 
نظامی د��ر كره جنوبی به تصویب رس��اندند. 
نيروهای س��ازمان ملل س��رانجام توانستند در 
بهار س��ال ۱9۵۱ نيروهای ك��ره شمالی را از 
كره جنوبی بي��رون كنند و به شمال مدار 38 
درجه پس برانند. مذاكرات بی درنگ آغاز شد 
و د��ر ۲۷ ژوئيه ۱9۵3 با امضای »پيمان عدم 

تجاوز« پایان یافت.
د��ر آن پيم��ان مرز ميان دو كره از دو س��و 
نزديك به مدار 38 درجه تعيين شد و منطقه ای 

غيرنظامی ب��ه صورت نواری مي��ان دو كشور 
ق��رار گرفت. با این حال، دو كره رس��ما صلح 
نکردن��د. از همين رو، گهگ��اه زد و خوردهایی 
ميان آن دو روی می دهد. در جنگ كره بيش 
 از 8۰۰ هزار نظامی كره ای )شمالی و جنوبی(
 و ۲ ميليون كره ای غيرنظامی جان باختند و بيش از

3 ميليون نفر آواره شدند. از نيروهای سازمان 
مل��ل نيز ۵۷ ه��زار تن كشته شدن��د. در آن 
جنگ ۷۰ درصد سئول، پایتخت كره جنوبی، 
با خاک یکسان شد و سراسر شبه جزیره آسيب 

فراوان ديد.
د��ر جنگ كره رهبران ك��ره جنوبی و ژنرال 
آمریکایی، داگالس مك آرتور، طرفدار استفاده 
از بم��ب اتم��ی بودن��د. از ۱9۵8 د��ر حال و 
هوای جنگ س��رد و رواب��ط دشمنانه دو كره، 
آمریکایی ها در كره جنوبی سالح هایی با كالهك 
اتمی نصب كردند كه كره شمالی را نشانه گرفته 
بودند. اما در پایان دهه ۱9۷۰ در زمان ریاست 
جمهوری جيمی كارتر سالح های اتمی شان را 
از كره جنوبی بيرون بردند و به حضور 3۰ هزار 

سرباز آمریکایی در آن كشور بسنده كردند.
در كره جنوب��ی وزارتی به نام »وحدت دو 
ك��ره« وج��ود دارد. به گفته یک��ی از وزیران 
پيشي��ن آن وزارتخانه، آمریکایی ها در به راه 
افتاد��ن برنامه هس��ته ای كره شمالی س��هم 
عمده دارند. در ژانویه ۱99۲ كيم ایل سونگ 
رئيس دفتر خ��ود را برای ديداری پنهانی با 
نمایندگان آمریکا در سازمان ملل به نيویورک 
فرستاد تا به آنان بگوید كه اگر آمریکا هستی 
كره شمال��ی را تهديد نکند، دولت آن كشور 
حضور س��ربازان آمریکایی را در كره جنوبی 
می پذیرد. رئيس جمهوری آمریکا، جرج بوش 
پدر، پاسخی نداد. از آن پس بود كه رهبر كره 
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رخداد بهت آور و شگفت انگيز تغيير رفتار كره 
شمالي شاید بزرگ ترین و عجيب ترین رخداد در 
س��طح جهاني در قرن بيس��ت و یکم باشد. این 
رخد��اد از آن جهت بس��يار اهميت شگفت انگيز 
دارد كه دنياي در حال فرو رفتن به یك جنگ 
احتمالي را به سمت ديگري هدایت كرده است. 
تا همين جاي كار كه كارها به سمت بهبود پيش 
م��ي رود و از دخالت قدرت هاي ضد آمریکا براي 
تغيير راي پيونگ پانگ اثري نيس��ت، یك اتفاق 
بزرگ در شرق آس��يا رخ داده اس��ت. این رفتار 
ن��و آیا به ای��ران و مصالحه برجام ارتباط پيشين 
و پسين دارد؟ آیا آنچه غرب با ایران انجام داده 
و این كش��ور را در مرزهاي دائمي تهديد حفظ 
كرده و نمي گذارد اقتصادش آرام باشد در تغيير 
رفت��ار ك��ره شمالي موثر بوده اس��ت؟ آیا تغيير 
رفتار پيونگ یانك و رس��يدن به نقطه امن از نظر 
مصالحه بزرگ ب��ا آمریکا و كره جنوبي مي تواند 
بر مصالحه برجام و تغيير رفتار ایران موثر باشد؟ 
این تحليلي كه در یکي از رسانه هاي فارسي زبان 
انگليسي درج شده است مي خواهد داستان كره 
شمالي را با توجه به موضوع برجام تحليل كند و 
البته رگه هایي از طرفداري به غرب در آن ديده 
مي شود و تنها براي اطالع بيشتر درج مي شود.

عقب نشينی خيره كننده و ناگهانی كره شمالی، 
مبن��ی بر اع��الم متوق��ف كرد��ن آزمایش های 
هسته ای و موشکی خود از تاریخ ۲۱ آوریل )اول 
ارديبهشت(، به اضافه پيشنهاد ایجاد شبه جزیره 
كره عاری از س��الح اتمی توسط رهبران دو كره 
در روز ۷ ارديبهشت، دنيا را غافلگير كرده است. 
آژانس خبری كره جنوبی اعالم كرد كه آن كشور 
برای ثبوت جدي��ت خود، پایگ��اه آزمایش های 
هسته ای اش را برای هميشه تعطيل خواهد كرد.

  س��ال گذشته تنش بي��ن واشنگتن و پيونگ 

یانگ بر اثر آزمایش های تهديد كننده و خطرناک 
كره شمالی به حد بحرانی رس��يد. سپتامبر سال 
گذشته كره شمالی »قوی ترین« بمب اتمی خود 
را كه قد��رت آن گفته می شود هفت برابر بمبی 
بود كه آمریکا در سال ۱94۵ بر روی هيروشيما 
انداخ��ت آزمایش كرد. دو م��اه بعد كره شمالی 
موشکی را آزمایش كرد كه بنا به گفته متخصصين 

می تواند همه خاک ایاالت متحده را در نوردد.
  

  راز تغییر 
 ی��ك دليل می تواند این باشد كه كيم جونگ 
اون، رهبر كره شمالی، به این نتيجه رس��يده كه 
كشورش به اندازه كافی قدرتمند شده كه از حمله 
احتمالی آمریکا در امان بماند. آزمایش های بيشتر 
خشم كره جنوبی، ژاپن و آمریکا را بر می انگيزد 
و ل��ذا زیان ناشی از آزمایش های بيشتر افزون تر 

از منافع آن است.
  اما دليل ديگر كه گروهی از تحليلگران بيشتر 
به آن تمایل نشان می دهند این اس��ت كه هدف 
رهب��ری كره شمالی این بوده كه وضع را به حد 
بحرانی بکشاند و سپس از موضع قدرت با آمریکا 
و كره جنوبی برای رفع تحریم ها، برقراری رابطه 
و خروج از ان��زوای بين المللی وارد مذاكره شود. 
قرائن��ی وجود د��ارد كه این فرضي��ه را تقویت 
می كند.  از سال ۲۰۱۱ كه »اون« به قدرت رسيد 
استراتژی »پيشرفت موازی« در برنامه هسته ای و 
 اقتصاد در دستور كار قرار گرفت. اما روز ۲۰ آوریل

)3۱ فروردين( وی اعالم كرد كه استراتژی مزبور 
به پایان راه خود رسيده و راهبرد جديد متمركز بر 
بازسازی اقتصاد كشور است. برخی از تحليلگران 
معتقدند كه »اون« در نظر دارد راهی را كه چين 
از س��ال ۱9۷8 تحت رهبری دنگ شيائو پينگ 
آغ��از كرد دنبال كند، دره��ای كشور را بر روی 

جه��ان خارج باز كن��د و راه شکوفایی اقتصادی 
را در پيش گي��رد. به عبارت ديگر تندروی های 
سال گذشته محاسبه شده بوده و تا اینجا نتيجه 
هم داده است. قابل تصور نبود كه رئيس جمهور 
آمریکا بدون قيد و شرط حاضر به نشستن بر سر 

ميز مذاكره با »اون« شود.
  

 تاثیر بر برجام 
 صرف نظر از اینکه سياس��ت كره شمالی چه 
بوده كه به وضعيت كنونی منجر شده باید ديد 
آمریک��ا چگونه وضعيت را برآورد می كند. مایك 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در نشس��ت ناتو 
در بروكسل گفته است: »فشار اقتصادی جهانی 
به رهبری پرزیدنت ترامپ )كه برروی كره شمالی 
اعمال شد( باعث گرديد كه )اون( به این نتيجه 
برسد كه بهترین گزینه برای حفظ منافعش این 
اس��ت كه بر س��ر ميز مذاكره بنشيند و راجع به 

موضوع خلع سالح اتمی مذاكره كند«.
این نگاه و نتيجه گيری می تواند در تصميم گيری 
ترام��پ ب��رای تعليق ی��ا بازگش��ت تحریم های 
هسته ای ایران ماه موثر باشد. به این معنا كه اگر 
یك قدرت س��ركش اتمی كه هم بمب هسته ای 
و هم موشك بالس��تيك بين ق��اره ای در اختيار 
دارد زیر فش��ار تحریم ها مجبور به عقب نشينی 
شود چرا در مورد ایران چنين سياس��تی نتيجه 
ندهد؟ با مراجعه به گفته های ركس تيلرس��ون، 
وزیر امور خارجه قبلی آمریکا، در س��ال ۲۰۱۷، 
می ت��وان دریافت كه نگاه آمریکا این اس��ت كه 
حت��ی اگر بازگشت تحریم های هس��ته ای منجر 
به ایجاد نارضایتی های گسترده تر و نهایتا تغيير 
سيستم سياسی در ایران نشود، فشار های تحریمی 
می تواند »هژمونی و استيالی ایران را )در منطقه( 

عقب« براند. 

راز دگرگوني بزرگ و آینده برجام
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  اروپا و متقاعد کردن ترامپ
از ماه ژانویه كه ترامپ بار ديگر تحریم های هسته ای ایران را تعليق 
كرد وی بطور مداوم گفته است كه اگر شرایط آمریکا برآورده نشود 
آن كشور به طور یکجانبه توافق نامه هسته ای بين ایران و قدرت های 
غربی )برجام( را ترک خواهد كرد. آمریکا می خواهد محدوديت ها بر 
روی برنامه هسته ای ایران دائمی شود، بازرسی ها گسترده تر شود و 
مراكز نظامی را هم در بر بگيرد، برنامه موشکی ایران محدود شود، 
و ای��ران از نقش خود در منطقه )در عراق، س��وریه، لبنان، و بنا به 

نظر آمریکا در یمن( عقب  نشينی كند.
اروپایی ها نظرشان این است كه برجام دست نخورده باقی بماند اما 
به ایران فشار وارد شود كه توافق های تکميلی، در زمينه های مورد 
نظر آمریکا، ضميمه برجام شود. آیا آنان خواهند توانست ترامپ را 
با خود همراه كنند؟ اكثر تحليلگران بر این اعتقادند كه اروپا در این 
ام��ر موفق نخواهد شد ولی قرائن نشان می دهد كه اروپا به رهبری 

بریتانيا، فرانسه و آلمان از توافق خارج نخواهد شد.
اما اگر ترامپ تحریم ها را تعليق نکند )یا به عبارت ديگر تحریم های 
هسته ای كه عمدتا دو بخش نظام بانکی و نفت ایران را هدف می گيرد 
دوباره باز گردد( دو حالت ممکن است اتفاق بيفتد. یکی اینکه آمریکا 
به روال س��ال های پيش از برجام هر فرد حقيقی و یا حقوقی را كه 
تحریم ه��ای آمریکا را نقض كند جریم��ه كند. این احتمال ضعيف 

است چون عمال آمریکا باید با اروپا وارد یك جنگ تجاری شود.
  سناریوی محتمل تر این است كه ترامپ تحریم ها را بازگرداند 
ام��ا فعال نکند. ب��ه عبارت ديگر، آمریکا كس��ی را برای نقض 
تحریم ه��ا جریمه نکند و به اروپا ت��ا یك ضرب االجلی فرصت 
ده��د كه ب��ا ایران به ی��ك توافق تکميلی برس��د. مشکل این 
سناریو در این است كه امکان دارد شركت های اروپایی از ترس 
بازگشت جریمه ها دست به داد و ستد دراز مدت، به خصوص 
س��رمایه گذاری در ایران نزنند و بانك های خارجی نيز از كار با 
ایران س��ر باز بزنند )همين االن هم ایران برای انتقال پول به 
داخل كشور و نقل و انتقال پول های ناشی از فروش نفت دچار 

مشکل است كه نياز به بحث جداگانه ای دارد(.
  معن��ای این حرف این اس��ت كه »در عم��ل« اقتصاد ایران 
مختل خواهد شد؛ هر چند كه آمریکا برخورد جدی با متخلفين 
نکند. از همين روس��ت كه علی اكب��ر والیتی، مشاور رهبر ایران 
در سياس��ت خارجی، روز 6 ارديبهشت گفت كه اگر »آمریکا از 
برج��ام خارج شود، ایران ني��ز حتما خارج می شود«. این موضع 
منطقی هم به نظر می رسد. اگر قرار باشد ایران از توافق منتفع 
نشود و در عمل وضعيت سابق باز گردد، ماندن در توافق جاذبه ای 
ب��رای ایران نخواهد داشت. این موضوع را معاون وزارت خارجه 

نيز مطرح كرده است.
  نهای��ت اینک��ه اگر تا روزي كه قرار اس��ت ترامپ تصميم نهایی 
خود را بگيرد اروپا و آمریکا نتوانند به راه حل مشتركی برسند یك 
س��ناریو تشديد تدریجی تنش بين ایران و آمریکا و نهایتا فروپاشی 

برجام است.
  سناریوی ديگر برقرار ماندن برجام و ادامه رابطه تجاری بين ایران 
و اروپا تا یك مدت محدود است كه توسط ترامپ تعيين می شود. در 
این حالت چون احتمال قبول شرایط آمریکا از سوی ایران و تنظيم 
یك توافق نامه تکميلی پایين است باید انتظار آغاز جنگ تجاری در 
دو سوی اقيانوس اطلس بين اروپا و آمریکا را داشت. ایتاليا، اسپانيا 
و اتری��ش پيشاپيش مخالفت خود را برای اعمال تحریم های جديد 
ب��ر ایران اعالم كرد��ه اند. طبق قوانين اتحاديه اروپا هر نوع تحریم 
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 »فرصتی واقعی« برای توافق
با کره شمالی وجود دارد

مایك پمپئو وزیر خارجه آمریکا می گوید در جریان ديدار آتی دونالد 
ترامپ با رهبر كره شمالی »فرصتی واقعی« برای رسيدن به توافق وجود 

دارد.
او در مصاحبه با شبکه ای بی س��ی آمریکا گفت كه كره شمالی باید 
گام های »غيرقابل بازگشت« برای برچيدن برنامه سالح های اتمی خود 
بردارد.پمپئو پيشتر در ماه جاری به عنوان مدير سازمان اطالعات مركزی 
آمریکا ديداری محرمانه با كيم جونگ اون در پيونگ یانگ داشت. جزئيات 

آن ديدار بعدا منتشر شد.
انتظار می رود ترامپ ماه آینده با رهبر كره شمالی ديدار كند كه موضوع 

بحث آنها »غيراتمی كردن« شبه جزیره كره است.
پمپئو گفت كه آقای ترامپ صریحا به او گفته بود نياز به وجود سازوكاری 
قاب��ل تصديق )در مورد برچيدن برنام��ه اتمی( را با كره شمالی مطرح 
كند. او همچنين مساله شهروندان تحت بازداشت آمریکا در آن كشور 
را مطرح كرد.همزمان جان بولتون مشاور امنيت ملی آمریکا به شبکه 
فاكس نيوز گفت كه توافق با ليبی در مورد حذف تسليحات كشتار جمعی 
می تواند الگویی برای توافق با كره شمالی باشد.معمر قذافی رهبر سابق 
ليبی در سال ۲۰۰3 برای برچيدن برنامه اش در ازای رفع تحریم ها با 
قدرت های غربی به توافق رسيد.كره جنوبی می گوید كه تاسيسات اصلی 
آزمایش های اتمی كره شمالی به نام پيونگی-ری قرار است بسته شود.
یون یوگ-چان سخنگوی دولت كره جنوبی گفت كه آقای كيم گفته 
است »این محل آزمایش های اتمی را در ماه مه خواهد بست.«به گفته 
او قرار اس��ت كارشناسانی از كره جنوبی و آمریکا به عنوان ناظر بر این 
فرآیند به محل دعوت شوند. كره شمالی تاكنون رسما در این مورد اظهار 
نظر نکرده است.دانشمندان چينی گفته اند كه ممکن است بخشی از این 
تاسيسات سپتامبر گذشته فروریخته باشد.آقای كيم و مون جائه-این 
رهبر كره جنوبی روز جمعه در اجالسی تاریخی در مورد همکاری برای 
خلع سالح اتمی موافقت كردند. آن مالقات در پی چندين ماه شعارهای 

جنگ طلبانه پيونگ یانگ انجام شد.

 در مورد تاسیسات اتمی کره شمالی چه می دانیم؟
این محوطه در ناحيه ای كوهستانی در شمال شرقی این كشور واقع 

شده و تصور می شود تاسيسات اصلی اتمی كره شمالی باشد.
آزمایش ه��ای اتم��ی این كشور در مجموعه ای از تونل ها در زیر كوه 

»مانتاپ« در نزديکی پيونگی-ری انجام می شود.
این كشور از سال ۲۰۰6 شش آزمایش اتمی انجام داده است. در پی 
آزمایشی در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ یك رشته پس لرزه اتفاق افتاد كه به گفته 

زلزله شناسان باعث ریزش قسمتی از عمق این كوه شد.
ب��ه گزارش خبرگزاری یونهاپ كره جنوب��ی، آقای كيم ظاهرا به این 
گزارش ها اشاره كرده است. براساس این گزارش سخنگوی دولت كره 
جنوبی روز یکشنبه به نقل از رهبر كره شمالی گفت »بعضی می گویند ما 
درحال جمع كردن تاسيساتی هستيم كه ديگر كار نمی كند، اما خواهيد 
ديد كه در وضعيت خوبی هستند.«اطالعات مربوط به این سایت عمدتا 
با كمك عکس های ماهواره ای و زیر نظر گرفتن تحركات در آن به دست 
آمده است. رهبران دو كره در جریان اجالس روز جمعه همچنين گفتند 
گفتگوها با آمریکا و چين را دنبال خواهند كرد تا به جنگ كره خاتمه 
دهند. جنگ دو كره در سال ۱9۵3 تمام شد اما دو طرف هرگز پيمان 
صلح امضا نکرده اند. با این حال بسياری تحليلگران در مورد واقعی بودن 

اشتياق پيونگ یانگ برای مذاكره در این موارد ابراز ترديد می كنند.



کره شمالي مثل پاکستان یا مثل ليبي

برخي كارشناسان درباره رفتار كره شمالي 
اعتق��اد دارند ك��ه این كشور د��ر شرایطي 
حاضر شد كه گس��ترش سالح هاي هسته اي 
– موشک��ي خود را متوق��ف كند كه نيازش 
برآورد��ه شده بود. این گروه مي گویند رفتار 
پيونگ یانگ همانند رفتار دهلي نو با اسالم آباد 
است. به این معني كه این كشورها نيز همانند 
كره شمالي روزي یاغي به حساب مي آمدند 
اما امروزه در رديف ۵ كشور اصلي داراي بمب 
اتمي قرار گرفته اند و كسي كاري به كار آنها 
ندارد. از طرف ديگر اما گروهي نيز باورشان 
چيز ديگري اس��ت و اعتق��اد دارند كه كره 
شمالي رفتارش در مس��ير رفتار ليبي است 
و اميدوار اس��ت كه با تعطيل كردن پرونده 
هس��ته اي و موشک��ي اش به س��رنوشت این 
كش��ور دچار نشود. از رهبر كره شمالي نقل 
شده است كه عالقه ندارد مثل معمر قذافي 

شده و سرنوشتي تيره و تار را تجربه كند.
اع��الم خبرتوق��ف ف��وری آزمایش های 
موشکی و هسته ای كره شمالی توسط كيم 
جون��گ اون، رهبر كره شمال��ی در حالی 
صورت گرفته كه او خود را برای دو رویداد 
مهم ديپلماتيك آماده می كند. آنکيت پاندا، 
از اعضای مجمع دانشمندان آمریکا و اديتور 
ارشد مجله خبری اینترنتی ديپلمات، این 
سوال را مطرح كرده كه :رهبر كره شمالی 

اميدواراست كه این اقدامش چه دستاوردی 
داشته باشد؟

اعالمي��ه ك��ره شمال��ی درب��اره تعليق 
آزمایش های موشکی و هسته ای بدون شك 
باعث انتشار تيترهایی هيجان انگيز درباره 
پایان آزمایش های هسته ای و موشك های 
د��ور برد این كش��ور می شود، اما س��ابقه 
تاریخی كره شمالی و چارچوب برنامه های 
هسته ای و موشکی این كشورنشان می دهد 
كه احتماال باید انتظارا تمان را تعديل كنيم.
اول از هم��ه ب��ا توجه ب��ه آزمایش های 
هسته ای، كره شمالی دليل تعليق داوطلبانه 
این آزمایش ها و بس��تن نيروگاه هسته ای  
پونگی-ری )این نيروگاه محل انجام تمامی 
شش آزمایش هسته ای كره شمالی از سال 
۲۰۰6 بوده است( را این گونه بيان كرده كه 
رهبر این كشور احساس می كند كشورش از 
نظر طراحی تسليحات هسته ای تجربه كافی 
را به دست آورده است.  هر چند كه تایيد 
چنين ادعایی دشوار است، اما ظاهرا چنين 

ادعایی غلوآميز و یا غيرقابل باورنيست.
اگر هند و پاكس��تان را در نظر بگيریم، این 
دو كشور تا سال ۱998 هر یك شش آزمایش 
هس��ته ای انجام داده بودند و حال بدون آنکه 
آزمایش ه��ای بيشتری انج��ام دهند، در زمره 
كشورهای دارنده تسليحات هسته ای قرار دارند.

كره شمالی، عالوه بر شش آزمایش هس��ته ای 
خود، حدود هشت س��ال هم هست كه آشکارا 
در زمينه توس��عه سالح های هسته ای فعاليت 
می كند و از این رو می تواند به راحتی اطمينان 
داشته باشد كه جزو كشورهای دارای تسليحات 

هسته ای درنظر گرفته شود.

 کالهك�ی با قد�رت »ویران کردن 
یک شهر«

اگر بخواهيم ب��ا جزئيات بيشتر به شرایط 
فعل��ی نگ��اه كني��م، پنجمي��ن و ششمين 
آزمایش هسته ای كره شمالی كه به ترتيب در 
سپتامبر۲۰۱6 و ۲۰۱۷ انجام شد، نشانه های 
پر اهميتی از وضعيت توسعه توان هسته ای 
كره شمالی به دست دادند. در آزمایشی كه 
س��پتامبر ۲۰۱6 انجام شد، به گفته رس��انه 
دولتی كره شمالی، از كالهکی اس��تاندارد با 
اندازه كوچك استفاده شد كه می توان آن را 
روی همه انواع موشك های برد كوتاه، متوسط 

و قاره پيمای كره شمالی سوار كرد.
قدرت تخریب برآورد شده این كالهك ها، 
حدود دو تا س��ه برابر بمب اتمی است كه 
آمریکا در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم 
روی ناكازاكی انداخت كه )اگرچه در مقایسه 
با كالهك های فعلی قدرت های هس��ته ای 
جهان ناچيز اس��ت( ب��رای هدفی كه كره 
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شمالی دنبال می كند، كامال كافی است و 
پر اهميت تر از همه، آزمایش موشکی اخير 
كره شمالی اس��ت كه نشان داد این كشور 
توانای��ی توليد كالهکی ب��ا قدرت انفجاری 

بسيار زیادی را دارد.
كارشناسان مستقل و سازمان های اطالعاتی 
كشورهای مختلف، هنوز درباره اینکه كه آیا 
كره شمالی واقعا به طراحی بمب هيدروژنی 
)یا گرماهسته ای( دست یافته یا خير اتفاق 
نظر ندارند. اما داده های مربوط به لرزه نگاری 
كه در س��وم سپتامبر ۲۰۱۷ ثبت شده، آن 
قدر اطالعات به جهانيان داد كه براس��اس 
آن بت��وان نتيجه گيری كرد كه كالهك كره 
شمالی، قدرت به اصطالح »ویران كردن یك 
شهر« )یا قدرت تخریب معادل 6.3 ميليون 

تن تی ان تی( را دارد.
در نهایت این كه س��فر اخير كيم جونگ 
اون به پکن نمایشی از قدرت بود، نشانه ای 
از این كه او به اندازه كافی از قدرت داخلی 
یکپارچه د��ر كشورش احس��اس رضایت 
می كند كه كره شمالی را ترک كند. بنابراین 
اعالم توقف آزمایش های هسته ای، نشان از 

اعتماد به نفس رهبر این كشور است.

 توقف آزمایش ها؛ هزینه ای محدود 
برای ادامه توسعه توان موشكی

در مورد موشك ها، رهبر كره شمالی گفته 
اس��ت كه او ديگر موشك های بالس��تيك 
قاره پيم��ا را آزمایش نخواه��د كرد. از یك 

نظر این مسأله تعجب آور است.
كره شمالی تاكن��ون، موشك هایی را كه 
می توانند به نزديکی خاک آمریکا برس��ند 
را تنها س��ه بار آزمایش كرده اس��ت. هيچ 
یك از این آزمایش ه��ا هم در زاویه ای كه 
موشك باید در عمل پرتاب شود، آزمایش 
نشده اس��ت. )برای آزمای��ش موشك های 
قاره پيم��ا، زاویه پرت��اب را تقریبا عمودی 
انتخاب می كنند تا ضمن آزمایش عملکرد 
موش��ك در نزديك یا خ��ارج از جو زمين، 
مح��ل فرود آمدن موشك ه��م نزديك به 
محل پرتاب باشد( با این شرایط كره شمالی 
برای اینکه اطمينان حاصل كند كه می تواند 
خاک آمریکا را هدف قرار دهد، الزم اس��ت 

آزمایش های بيشتری انجام دهد.
اما كره شمالی احتماال طرح های ديگری 
دارد. به عنوان مثال در حالی كه این كشور 
سطح توانایی فنی خود را تا حدی كه برای 
تهديد آمریکا الزم است، باال برده، اما برای 
پرتاب موشك هایش سکوهای پرتاب كمی 
دارد. در حال حاضر كره شمالی برای پرتاب 
موشك های قاره پيمای خود، احتماال تنها 

شش سکوی پرتاب متحرک دارد. حتی با 
وجود آنکه رهبر كره شمالی در س��خنران 
اخيرش كه به مناس��بت س��ال نو ميالدی 
۲۰۱8 داشت، اعالم كرد كه نيروی هسته ای 
این كشور »كامل« شده، دليل خوبی وجود 
دارد كه بپذیریم او قصد دارد تعداد سکوهای 
پرت��اب را افزایش دهد و حتی روی بخش 
فرمانده��ی و كنترل ني��روی موشکی این 

كشور، بيشتر كار كند.
بنابراین، اعالم توقف آزمایش موشك های 
قاره پيم��ا، هزینه های كم��ی برای پيشبرد 

برنامه موشکی كره شمالی خواهد داشت.

 نقض ممنوعیت اعالم شده آسان است
ممنوعيت انجام آزمایش های هس��ته ای 
با ژس��تی از روی حس��ن نيت در نيروگاه 
اتمی پوگی-ری می تواند باوركردنی شود. 
به عنوان مثال ك��ره شمالی می تواند تونل 

انجام آزمایش را تخریب كند. در بيانيه ای 
كه به مناسبت تعویق فعاليت های هسته ای 
و اتمی این كشور منتشر شده، تنها آمده كه 

این نيروگاه »بسته می شود«.
اما تا آن وقتی كه كره شمالی موشك هایش 
را در اختيار دارد، می تواند با یك هشدار، به 
توقف خود خواس��ته آزمایش ها پایان دهد. 
در سال ۱999، كره شمالی توقف آزمایش 
موشکی را پذیرفت، اما چند سال بعد از آنکه 
توافق منعقد شده در سال ۱994 به نتيجه 
نرسيد، دوباره از سال ۲۰۰6 آزمایش هایش 

را از سر گرفت.
رهبر كره شمالی از نشس��ت اخير كميته 
مركزی استفاده كرد تا موفقيت های پروژه 
اس��تراتژیك مل��ی اش را بيان كن��د كه او 
آن را »بيونگ جي��ن« یا »توس��عه موازی« 
ناميد��ه اس��ت و به ب��ه توس��عه همزمان 

توان هس��ته ای-موشکی و اقتصادی كشور 
اش��اره دارد. رهبر كره شمالی تاكيد كرده 
كه با توقف آزمایش های هس��ته ای »تمام 
تالش ه��ا به ایج��اد اقتصاد��ی قدرتمند و 
بهبود استانداردهای زندگی مردم« معطوف 
می شود. این موضوع باید جدی گرفته شود. 
برای رس��يدن به این هدف، كره شمالی در 
نشس��ت های آتی كه با س��ران كره جنوبی 
و آمریک��ا دارد، ب��ه دنبال خالص شدن از 

تحریم های بين المللی است. 

 نشست سران یک امتیاز است
ای��ن اقدام كره شمالی قب��ل از برگزاری 
دو نشست پيش بينی شده با آمریکا و كره 
جنوبی صورت گرفته اس��ت. ممکن اس��ت 
تعجب آور باشد كه چ��را آقای كيم قبل از 
مالقات ب��ا دونالد ترامپ، تصميم به توقف 

آزمایش های هسته ای گرفته است. 

جواب ساده است. نشستی با رئيس جمهور 
آمریکا بخودی خود یك امتياز اس��ت. برای 
رهب��ر كره شمالی این چيزی اس��ت كه نه 
پدرو نه پدربزرگش نتوانستند به آن دست 

یابند.
در آخ��ر، آنچه كه كره شمالی با تخریب 
نيروگاه هسته ای و پذیرش توافق یك جانبه 
در توق��ف آزمایش موشك های قاره پيما از 
دست می دهد در مقایسه با نشستن آقای 
كيم و دونالد ترامپ بر س��ر یك ميز كامال 

قابل تحمل است.
در اعالميه كره شمالی، هيچ اشاره ای به 
»خلع سالح هس��ته ای« نشده است. بلکه 
برعکس اعالميه كره شمالی، بيشتر به این 
شبيه هس��ت كه كسی قصد كنار گذاشتن 
تسليحاتی كه در نهایت تضمينی برای حفظ 

كشور است، را ندارد.
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سپاس چين از شرور جوان

آیا رهبري حزب كمونيست چين مطمئن 
ب��ود مردي ك��ه با قطار از پکن به س��وي 
پيونگ یانگ برمي گشت به اندازه كافي سر 
عقل آمده است تا برنامه موشکي اش را رها 
كند؟ این یك پرس��ش است كه با سپري 
شدن زمان و هویدا شدن اسرار گفت وگوي 
چين و كره شمالي در پکن پاسخ درست 
آن داده خواهد شد، اما تا آن روز مي توان 
حد��س زد كه اتفاق بزرگ��ي در پکن رخ 
داد و پس��ر شرور پيونگ یانگ چگونه سر 
به راه شد، هنوز یك راز اس��ت. اما رهبري 
چين متقاعد شده است كه وي سر به راه 
شده و به همين دليل است كه پيام تشکر 
چيني ه��ا از حزب كار ك��ره شمالي اجازه 

انتشار پيدا كرد.

  استقبال چین از توقف آزمایش های 
اتمی و موشكی کره شمالی

چين از تصميم رهبر كره شمالی مبنی بر 
چشم پوشی از آزمایش های اتمی و موشکی 
و تمركز بيشتر بر رشد اقتصادی و ارتقای 
رفاه مردم استقبال كرد و آن را گامی در 
مس��ير تنش زدایی بيشتر در شبه جزیره 

كره خواند. 
چي��ن، مهم ترین متحد ك��ره شمالی از 
تصميم كيم جونگ اون، رهبر كره شمالی 
برای دور شدن از آزمایش های هس��ته ای 
و موشکی تقدير كرد.لو كانگ، سخنگوی 

 وزارت خارج��ه چي��ن، شنب��ه ۲۱ آوریل
)۱ ارديبهشت( در پکن گفت كه تصميم 
چين برای تمركز بيشتر بر »توسعه اقتصاد 
و بهب��ود اس��تانداردهای زندگ��ی مردم« 
كمکی ب��ه »تنش زدایی بيشتر در اوضاع 

شبه جزیره كره« است.
او گف��ت، كيم با ای��ن تصميم به »روند 
خلع سالح هس��ته ای و جست وجوی یك 
راه حل سياس��ی كمك« كرده اس��ت. لو 
كان��گ افزود، چي��ن از ك��ره شمالی در 
مس��ير »گفت وگو و تبادل نظر« حمایت 

خواهد كرد.
 آمریک��ا و ك��ره جنوبی ني��ز از تصميم 
ك��ره شمال��ی اس��تقبال كرده ان��د. كره 
جنوب��ی واكنشی محتاطان��ه پيش گرفته 
و گفته اس��ت، »به دقت« روند توقف همه 
آزمایش ه��ای هس��ته ای و موشک��ی كره 
شمالی را زیر نظر می گيرد تا درس��تی آن 

را بيازماید.
روز شنبه )۲۱ آوریل( رس��انه های كره 
شمال��ی اعالم كردند كه كيم جونگ اون، 
رهبر كره شمالی در نشست كميته مركزی 
ح��زب كارگران، حزب حاكم، اعالم كرده 
است كه همه آزمایش های اتمی و موشکی 
به س��رعت متوقف خواهد شد. به عالوه او 
اعالم كرد كه فعاليت یك سایت هسته ای 
این كشور نيز متوقف می شود.كيم جونگ 
اون گفت، كشورش در توسعه سالح های 

هس��ته ای موفق بوده و حاال می خواهد بر 
توسعه اقتصادی تمركز كند.

 کشور »شرور« آسیای دور
ك��ره شمالی ط��ی س��ال های گذشته با 
پيگيری فراوان به دنبال آزمایش های اتمی 
و موشکی بود و با این كار بارها قطعنامه های 
س��ازمان ملل متحد را نقض كرد. سازمان 
ملل، آمریکا، اتحاديه اروپا و س��ایر كشورها 
به  دفعات تحریم هایی عليه این كشور اعمال 
كردند. حتی روابط پکن با پيونگ یانگ نيز 
تح��ت تأثير رفتار كره شمالی قرار گرفت و 

به وضوح به سردی گرایيد.
در س��ال گذشته كره شمالی دس��ت به 
ششمين و شديدترین آزمایش اتمی خود 
زد و همچني��ن موشك هایی آزمایش كرد 
ك��ه توانایی رس��يدن به خ��اک آمریکا را 
داشتند. اما از نوامبر س��ال ۲۰۱۷ تاكنون 

كره شمالی آزمایشی انجام نداده است.
در شروع سال ۲۰۱8 سرانجام یخ روابط 
كره شمالی و جنوبی شکس��ت . قرار است 
م��ون جائه این، رئيس جمهور كره جنوبی 
و كي��م جون اون هفت��ه آینده در منطقه 
غيرنظامی بين دو كشور ديداری تاریخی 

داشته باشند.
در پایان ماه مه یا اوائل ماه ژوئن نيز ديداری 
ميان دونال��د ترامپ، رئيس جمهور آمریکا و 

كيم جونگ اون برنامه ریزی شده است.
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دونالد ترامپ رئيس جمهور مستقر آمریکا از همان روزهای نخست 
در جریان مبارزه انتخاباتی خود درشت گویی را در صدر رفتارهای 
خود قرار داده است. ترامپ به صالح ديد خود یا توصيه مشاورانش 
درباره مس��ائل گوناگون جهانی مث��ل موضوع ایران، موضوع كره 
شمالی، رفتار با چين درباره تجارت و با مکزیك درباره جلوگيری 
از ورود پناهنده ها و مهاجران غيرقانونی خواستار استفاده از قدرت 
سخت بود. پس از روی كار آمدن او این وضع ادامه داشت و مجادله 
وی با رهبر كره شمالی در یك سال سپری شده كار را به جایی 
رساند كه گفته می شد احتمال جنگ هر چه بيشتر می شد و كار 
تا جایی پيش رفت كه تحرک نظامی آشکاری ديده می شد. كره 
شمالی اما با یك تصميم عجيب، آمریکایی ها را در بهت و حيرت 
ف��رو برد و با نرم��ش شگفت انگيزش راه را ب��رای اظهارنظرهای 
گوناگون باز كرده است. حاال اما ترامپ می خواهد روش خود در 
مواجهه با كره شمالی را برای ایران نيز تجویز كند و در روزهای 
قبل از ديدارش با رهبر كره شمالی حرف های تحریك آميز می زند.

 اظه�ارات ترامپ درباره رویك�رد آمریكا در قبال کره 
شمالی و ایران 

دونالد ترامپ، رئي��س جمهوری آمریکا، روز جمعه 
۱4 ارديبهشت در سخنانی بر رویکرد سختگيرانه از 

سوی دولتش در قبال كره شمالی و ایران تاكيد كرد.
به گزارش آس��وشيتدپرس، ترامپ كه روز جمعه 
در شهر داالس و در نشست »انجمن ملی سالح« 
سخنرانی می كرد، افزود آنچه پيونگ   یانگ را به سر 
ميز مذاكره آورد »موضع مقتدرانه « وی بوده است.

دونالد ترامپ س��اعاتی پيشتر گفت��ه بود، زمان و 
مکان ديد��ار با كيم جون��گ اون رهبر كره 

شمالی تعيين شده است. وی همچنين 
از پيشرف��ت در زمينه آزادی س��ه 
آمریکای��ی زندانی در كره شمالی 

خبر داد.
رئيس جمهوری آمریکا در این 
سخنرانی به رویکرد منتقدانش 
درباره لح��ن تندش عليه كره 
شمالی اشاره كرد و گفت: آنها 
می گفتند در مورد كره شمالی 
این طوری ح��رف نزن، چرا 
ك��ه چنين لحن��ی می تواند 
به جن��گ اتمی منجر شود. 
می داني��د كه چ��ه چيزی 
باعث جنگ اتمی می شود؟ 
ضع��ف باعث جنگ اتمی 

می شود. 
دونال��د ترام��پ اضافه 
ك��رد: رویکرد ما االن در 
قبال ك��ره شمالی خيلی 
خوب است. سه ماه پيش 

را بياد بياورید كه می گفتند 
چه خواهد شد.

رئيس جمه��وری آمریکا گفت، برای س��ال ها م��ا این مشکل را 
داشتي��م، همه می گفتند؛ لطفا ح��رف نزنيد. دولت قبلی ما خط 
مشی س��کوت را در پيش گرفته بود و می گفت، حرف نزنيد چرا 
ممکن است آنها یا او را عصبانی كنيد. اگر بيانيه بسيار بدی عليه 
ایاالت متحده صادر كردند، می گفتند؛  شما لطفا چيزی نگویيد.

دونالد ترامپ اضافه كرد: چنين رویکردی نيز در قبال ایران بود. 
م��ا آن توافق وحشتناک با )ای��ران( را امضا كرده ایم، بعد آنها در 
خيابان ها رژه می روند و شعار مرگ بر آمریکا س��ر می دهند. من 
پرس��يدم چه كسی این توافق را امضا كرده وقتی آنها دارند توی 

خيابان ها شعار مرگ بر آمریکا می دهند؟
رئيس جمهوری آمریکا تاكيد كرده اس��ت: چه كس��ی توافق را 
امض��ا كرد؟ دولت قبلی كه جان كری آن را نمایندگی می كرد. او 
بهترین مذاكره كننده نبود. او هيچ گاه ميز مذاكره را ترک نکرد، 
به جز موقعی در آن مس��ابقه دوچرخه س��واری از روی دوچرخه 

زمين خورد و پایش شکست. 
دونالد ترامپ اضافه كرد: گفتم؛ حداقل این كه پایت شکسته است 
را ب��ه آنه��ا نگو. فقط داخل بمان و بگو تمایل��ی به مذاكره نداری تا 
بتوانی به توافق بهتری دست پيدا كنی. دونالد ترامپ بارها اعالم 
كرده توافق هس��ته ای ایران و شش قدرت جهانی كه در 
سال ۱394 حاصل شد، »بدترین« توافقنامه ای است كه 
آمریکا در تاریخ خود آن را امضا كرده است. آقای ترامپ 
در دی ماه سال گذشته اعالم كرد در صورت رفع نشدن 
»ایرادهای فاجعه بار« برجام تا ۲۲ ارديبهشت ماه، ديگر 

تعهد آمریکا به این توافقنامه را تمديد نمی كند.
رئيس جمه��ور آمریک��ا، چهار شرط را ب��رای ادامه 
همراهی آمریکا با برجام تعيين كرده اس��ت كه 
عبارتند از»دسترس��ی فوری« بازرسان 
بين الملل��ی ب��ه تمام��ی مکان ها و 
تاسيس��ات ای��ران، دائم��ی شدن 
محدوديت ها برای برنامه هسته ای 
ایران، تضمي��ن به عدم نزديك 
شد��ن به س��الح هس��ته ای، و 
محدودي��ت برنامه موشك های 

باليسيتك ایران.
این در حالی است كه محمد 
جواد ظریف وزیر خارجه ایران 
تاكيد كرده است كه جمهوری 
اس��المی درباره برج��ام مذاكرِه 
دوباره انجام نخواهد داد و درباره 
موضوعاتی مانند برنامه موشکی و 
اقدامات منطقه ای خود نيز با غرب 

وارد مذاكره نخواهد شد.
كارشناس��ان باور دارن��د كه ایران 
با كره شمالی تفاوت بنيادين دارد 
و نبای��د ترامپ دچ��ار شبهه شود 
كه می ش��ود همان حرف هایی كه 
درباره كره شمال��ی زد و تا حاال 
نتيج��ه گرفته اس��ت را می تواند 

دوباره به كار گيرد.
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امتياز نداده ترامپ پس گرفته شدبلندگوها تا اطالع ثانوي خاموش
هنوز تلگرام، ایميل و سایر ابزارهایي كه اطالع رساني را آني و لحظه اي ممکن 
كرده اند متولد نشده بودند اما نمي شد كه تبليغات نداشت. نمي شد ميان دو كشور 
برادر جدا شده كه دشمن شده بودند حالت نه جنگ و نه صلح حاكم باشد اما 
تبليغات منفي نباشد. در سال های دور و پس از ۱9۵3 صدا و هر وسيله اي كه 
آن را بازتاب دهد وسيله اصلي براي تبليغ منفي عليه دشمن به حساب مي آمد. 
این داستان كم و بيش اجرا مي شد تا اینکه از ۲۰۱6 به مرحله تازه اي رسيد. در 
سال ۲۰۱6 بود كه كره شمالي نشان داد توانایي هاي موشکي و هسته اي ویژه اي 
پيدا كرده است كه مي تواند كره جنوبي را در یك زمان كوتاه با سختي واقعي 
مواجه كند. در كره جنوبي اما نصب مجموعه اي نيرومند در مرز دو كشور در 
دستور كار قرار گرفت و این صدا در برابر صدایي كه از طریق بلندگوهاي دستي 
در كره شمالي مورد استفاده قرار مي گرفت به چشم مي آمد. سئول اما بالفاصله 
پس از جدي شدن گفت وگوها، خاموش كردن بلندگوها را در دستور كار قرار داد.

كره جنوبی در آستانه ديدار رئيس جمهوری این كشور با رهبر كره شمالی دست 
به اقدامی آشتی جویانه زد و بلندگو های تبليغاتی خود عليه پيونگ یانگ را خاموش 
كرد. این بلندگوها در مرز كره جنوبی با كره شمالی كارگذاری شده بودند. وزارت 
دف��اع ك��ره جنوبی روز دوشنبه )۲3 آوریل / 3 ارديبهشت( اعالم كرد كه پخش 
تبليغ��ات عليه كره شمالی را كه از طریق بلندگوهای مرزی صورت می گرفته در 

آستانه ی ديدار سران دو كشور قطع خواهد كرد.
طب��ق اع��الم وزارت دف��اع كره جنوب��ی هدف از ای��ن اقدام »ایج��اد فضایی 

مسالمت آميز« و »كاهش تنش های نظامی« ميان دو كشور است.
م��ون جائه-ای��ن، رئيس جمهوری كره جنوبی و كي��م جونگ اون، رهبر 
كره شمالی قرار است روز جمعه این هفته )۲۷ آوریل / ۷ ارديبهشت( در 
روس��تای مرزی پانمونجوم در ديداری تاریخی با یکديگر گفت وگو كنند. 
این سومين بار از پایان جنگ كره در سال ۱9۵3 ميالدی به این سو است 

كه سران كره جنوبی و كره شمالی با یکديگر مالقات می كنند.

  دوئل های تبلیغاتی در مرز مشترك
كره جنوبی در سال ۲۰۱6 و پس از آنکه كره شمالی چهارمين آزمایش هسته ای خود 
را انجام داد، با نصب مجموعه بلندگوهای قوی در مرز دو كشور فعاليت های تبليغاتی 
خود عليه پيونگ یانگ را آغاز كرد. چندی نگذشت كه كره شمالی نيز دست به كار 
شد و با نصب بلندگوهایی دست به تبليغات تالفی جویانه زد. این نخستين بار از سال 
۲۰۱6 تا كنون اس��ت كه كره جنوبی بلندگوهای تبليغاتی خود عليه كره شمالی را 
خاموش می كند. تاكنون خبرهایی در مورد اینکه آیا كره شمالی نيز تبليغات مرزی 

خود عليه همسایه  جنوبی اش را قطع كرده، تأیيد نشده اند.
 

 تحوالت مثبت در تنش زدایی
در این ميان مون جائه-این، رئيس جمهوری كره جنوبی توقف آزمایش های هسته ای 
و موشکی كره شمالی را گامی مهم در راه خلع سالح های اتمی در شبه جزیره كره 
خوانده است. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه )۲3 آوریل / 3 ارديبهشت( به نقل از مون 
جائه-این گزارش داد كه این اقدام همچنين شانس موفقيت ديداری آتی ميان سران 
آمریکا و كره شمالی را نيز افزایش می دهد.رئيس جمهوری كره جنوبی تصریح كرد 
كه چشم پوشی فعلی كره شمالی از انجام آزمایش های موشکی و هسته ای این اميد را 
زنده می كند كه فرآیند صلح ميان دو كشور با شتاب پيش رود.كيم جونگ اون، رهبر 
كره شمالی روز شنبه )۲۱ آوریل / اول ارديبهشت( اعالم كرد كه تمام آزمایش های 
هس��ته ای و پرتاب آزمایشی موشك های قاره پيم��ای این كشور به حالت تعليق در 
می آید.رسانه ها به نقل از خبرگزاری رسمی كره شمالی همچنين از توقف فعاليت های 
یك سایت هسته ای در شمال شرق این كشور خبر داده بودند. وضعيت اقتصادی كره 
شمالی به خاطر تحریم های شديد غرب بحرانی است. پيونگ یانگ اميدوار است با 

سياست های جديد، انزوای این كشور خاتمه یابد و اوضاع اقتصادی بهبود پيدا كند.

كره شمالی تا همين جای كار دست كم در حرف امتيازهای 
قابل توجهی برای صلح احتمالی داده است. سازگاری با كره 
جنوب��ی برای تنظيم س��اعت های فعاليت یك امتياز نمادين 
به حس��اب می آید كه ب��ه برادران جنوبی داد��ه شد. اعالم 
تعطيلی برخی مراكز هس��ته ای نيز یك امتي��از ارائه شده از 
سوی پيونگ یانگ بود كه داده شد. آمریکایی ها برای ترغيب 
و تشوی��ق رهبر جوان كره شمالی ب��رای گام های بعدی باید 
امتيازی می دادند. دونالد ترامپ وعده نخست را داد و گفت به 
دولت دستور می دهد راه های بررسی كاهش نيروهای نظامی 
آمریکا در كره جنوبی را كه یك تهديد برای كره شمالی است 
را آغاز كنند. در صورتی كه این اتفاق بيفتد می توان گفت كه 
یك امتياز خوب به كره شمالی داده شده است. اما هنوز قلم 
ترامپ برای امضای دس��تور در این باره به چرخش درنيامده 
بود كه جان بولتون مشاور تازه امنيت ملی آمریکا امتياز داده 

نشده را پس گرفت.
جان بولتون گفته است: آمریکا قصد ندارد از شمار نيروهایش 

در كره جنوبی كم كند.
مش��اور امنيت ملی ایاالت متحده آمریک��ا در بيانيه ای كه 
روز جمعه منتشر شد، گزارش نيویورک تایمز مبنی بر دستور 
دونالد ترامپ برای كاهش نيروهای آمریکایی در كره جنوبی 

را رد كرد.
نيویورک تایم��ز ی��ك روز پيش از این با اتک��ا به منابع آگاه 
اعالم كرده بود كه رئيس جمهوری آمریکا به پنتاگون دستور 
داده است ترتيباتی را فراهم كند تا شمار نيروهای آمریکایی 

مستقر در كره جنوبی كاهش یابد.
در حال حاضر حدود ۲3۵۰۰ سرباز آمریکایی در كره جنوبی 
مستقر هستند و این احتمال داده می شود كه در صورت ایجاد 
ی��ك توافق صلح ميان دو كره، آمریک��ا مجبور شود از شمار 
سربازانش در آن منطقه بطور قابل توجهی بکاهد؛ با این وجود 
تخليه كامل سربازان آمریکایی از منطقه بعيد به نظر می رسد.

سربازان آمریکا از زمان توقف جنگ كره و برقراری آتش بس 
در سال ۱9۵3 ميالدی در این منطقه مستقر هستند و دونالد 
ترامپ پي��ش از این اعالم كرده بود كه آمریکا باید نيروهای 
خود را در كره جنوبی كاهش دهد مگر اینکه س��ئول حاضر 
شود بخش قابل توجه هزینه حضور این سربازان را بپردازد.

با این وجود مقامات كره جنوبی نيز این هفته اعالم كردند كه 
موضوع حضور سربازان آمریکایی در این شبه جزیره، موضوعی 
جدا از بحث توافق صلحی اس��ت كه د��ر آینده شکل خواهد 
گرفت. س��ئول همچنين تاكيد كرده است ارتش آمریکا حتی 
پس از امضای چنين توافقی باید در آن منطقه حضور داشته 
باشند. در بيانيه مشترک رهبران دو كره پس از اولين ديدارشان 
در ماه گذشته ميالدی نيز اگرچه بر خلع سالح هسته ای كامل 
شبه جزیره كره و اس��تقرار یك صل��ح »پایدار« تاكيد شد اما 
به تخليه سربازان آمریکایی از كره جنوبی هيچ اشاره ای نشد.

آیا این حرف و سخن بولتون را نباید در مسير تحریك كره 
شمالی برای عبور از وعده ها تلقی كرد؟ به نظر می رس��د این 
رفت��ار مشاور امنيت ملی در شرایط عادی می توانس��ت اقدام 
مناس��ب برای كنار كشيدن كره شمالی از مس��ير طی شده 

باشد، اما هنوز در این باره حرفی زنده نشده است.
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