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ب��دون تردید باید قب��ول كرد ایران یک 
س��رزمين نيرومند و دارای نظام سياسی 
منحصر به فردی اس��ت كه این كش��ور را 
از س��ایر كشورهای جهان متمایز می كند. 
شاید تکرار این توانایی ها در شرایط حاضر 
ایران و بيان آنچه قرار است در این نوشته 
بياید ضروری باش��د و هرگ��ز اطاله كالم 
نيست. ایران دارای تاریخ باستان است و در 
دنيای امروز جز چند كشور، بقيه كشورها 
فاقد عنصر و مقوله تاریخ طوالنی هستند. 
این تاریخ قدیمی ایران و فرهنگ س��ازی 
و مش��اركت فعال در تمدن سازی جهانی 
به این كش��ور و جامعه و ایرانيان احساس 
بزرگی و س��رافرازی می دهد. به ویژه اگر 
یادمان باش��د كه در ای��ران مردان بزرگی 
بوده اند كه تاریخ س��از شده اند و در شکل 
و ماهيت حکمرانی نقش بزرگی داشته اند. 
پيش��ينه طوالن��ی ایران ع��الوه بر مزیت 
یادش��ده برای ایران و ایرانيان تجربه غنی 
از تلخی ها و شيرینی ها به یادگار گذاشته 
اس��ت كه ب��ه درد روزهای حس��اس این 
مملک��ت می آید. عالوه ب��ر تاریخ طوالنی 
كه این س��رزمين دارد، بای��د پهناوری و 
تن��وع آب و هوایی و اقلي��م متمایز آن را 
نيز بر مزیت ه��ای تاریخی آن اضافه كرد. 
در س��رزمين پهناور ای��ران معادن غنی و 
نيرومندی از انواع فلزات اساس��ی، نفت و 
گاز و اراضی زراعی، دریاهای بزرگ وجود 
دارند ك��ه هر كدام از آنها به طور طبيعی 
یک ثروت و محل درآمد به حساب می آیند. 
نفت و گاز ایران به عنوان محل درآمد ارزی 
در همين شرایط نيز یک ثروت بزرک است 
كه دس��ت كم ۷۰-6۰ ميليارد دالر درآمد 
نصي��ب ایران می كند. جهان امروز با همه 
پيشرفت هایی كه دارد به نفت و گاز ایران 
نياز دارد تا بازار از تعادل خارج نشود. ایران 
دارای منابع نيرومندی از انواع فلزات است 
كه با س��رمایه گذاری كافی می توان آنها را 
به محل مطمئن درآمد تبدیل كرد. عالوه 
بر مزیت تاریخ و مساحت ایران در محلی 
از جهان استقرار یافته است كه در شرایط 
عادی می تواند محل ترانزیت انواع كاالها از 
خاور به باختر و برعکس شود و محل درآمد 

مناسبی برای ایرانيان باشد. كمتر سرزمين 
بزرگی در دنيا وجود دارد كه مزیت حمل 
و نقل كاال از دریا، آهن و خشکی را یکجا 
داشته باشد. از همه اینها مهم تر اما نيروی 
انسانی توانای ایرانی است كه یک سرمایه 
بزرگ و یک ثروت تمام ناشدنی به حساب 
می آید. ب��ازار 8۰ ميليونی ایران خود یک 
مزیت اس��ت كه بس��ياری از شركت ها را 
ترغي��ب می كند كه در ش��رایط عادی به 
ایران آمده و كاال عرضه كنند. در بخش های 
صنعت، معدن و كش��اورزی و بازار پول و 
س��رمایه ایران سرمایه گذاری كنند. عالوه 
بر این نيروی انس��انی با كيفيت ممتاز در 
ایران نس��بت به سایر جامعه های آسيایی 
یک امتياز بزرگ به حساب می آید. ایرانيان 
نشان داده اند مردمانی با انگيزه برتر و باالتر 
برای رسيدن به سطوح باالی توسعه و رشد 
در زندگی اند و این یک مزیت تمام ناشدنی 

به حساب می آید.
اما چرا ایران با داش��تن این همه ثروت 
طبيعی و جمعيت��ی در موقعيت ممتازی 
ك��ه باید باش��د قرار ن��دارد؟ درای��ن باره 
صدها كتاب، مقاله و س��خنرانی از س��وی 
اندیش��مندان علوم اقتصادی، اجتماعی و 
سياس��ت ورزان توليد و توزیع شده است. 
واقعيت این اس��ت كه اكنون و در شرایط 
حاضر همه مش��کالت و موان��ع بازدارنده 
توس��عه ایران اس��تحصال ش��ده است و 
می توان بااس��تناد به آنها راه های مناسب 
برای رس��يدن به ایران بزرگ ت��ر و آبادتر 
را پيدا كرد. اما یکی از مش��کالت اساسی 
شاید این است كه به لحاظ فکری و اندیشه 
سياسی و اقتصادی آن انسجام كافی و الزم 
برای عبور از تنگناها را نداریم. واقعيت این 
است كه در 4 دهه اخير این فقدان انسجام 
نظری و اندیشه ای كه راهنمای عمل باشد 
و اكثری��ت جامع��ه ایران��ی را به یک روح 
واحد پيشرفت و سازندگی راهنمایی كند 
پدیدار نش��ده است. یک دليل این فقدان 
انس��جام البته جوان بدون نظام سياس��ی 
ایران اس��ت. نظام سياسی موجود و قانون 
اساس��ی فعلی تنها 4 ده��ه عمر دارد كه 
در مقایس��ه با تاریخ دست كم ۲6۰۰ ساله 
ایران عمر اندكی اس��ت و یک فاصله بعيد 
با هم دارن��د. جوان بودن نظام سياس��ی 
ایران به اضافه وجود نهادهای دموكراتيک 
در قانون اساسی كه انتخاب ریيس دولت 
و اعضای مجلس قانون گذاری را از مس��ير 
رای م��ردم ممک��ن كرده ب��ر پيچيدگی 

موضوع افزوده اس��ت. نظام سياسی ایران 
در ش��رایطی تولد یافت ك��ه در جهان دو 
قطب قدرت سرسخت وجود داشت و ایران 
ني��ز در این جهان تعریف خاصی برای بقا 
و رش��د خود تعریف ك��رده بود. اكنون اما 
نظام سياسی جهان دگرگونه شده است و 
نظام سياسی حاكم بر ایران نيز متاسفانه 
ب��ه هر دليل با یک قطب از قدرت جهانی 
كارساز نشده است. این ناسازگاری با یکی 
از ابرقدرت های جهان امروز و سرس��ختی 
بخشی از نظام سياسی امریکا كه از سوی 
ی��ک البی قدرتمند تقویت می ش��ود یک 
معضل بزرگ ب��رای جامعه امروز ایران به 
حس��اب می آید. به نظر می رسد در مقطع 
حاضر و در بهار ۱39۷ چند موضوع و چند 
مسأله بر س��ر راه توسعه عادی ایران قرار 
گرفته اند كه هر كدام از آنها یک بازدارنده 

قوی به حساب می آیند. 
داستان بازگش��ت تحریم های اقتصادی 
غرب به ویژه امریکا عليه ایران یک معضل 
واقعی است كه راه را برای پيشرفت اقتصاد 
ای��ران در دوره فعلی تنگ و تاریک كرده 
است. سياست های ارزی كه به دليل دشوار 
تامين ارز الزم ب��رای اقتصاد ایران حاكم 
شده است، ناروشنی سياست های بانکی و 
پولی و سردرگمی سياست های تجاری نيز 
از شرایط سخت روزهای ایران است كه بر 
ابعاد ماجرا اضافه كرده است. عالوه بر این 
به نظر می رسد كه در ميان فعاالن سياسی 
ایران كه در جریان های سياسی گوناگون 
حضور دارند بر س��رآیين مبارزه سياسی و 
همچني��ن اداره اقتصاد ایران ناس��ازگاری 

وجود دارد.

 چه باید کرد؟
یکی از حس��اس ترین ایام تاریخی ایران 
در این روزها در جریان اس��ت و متاسفانه 
وضعيت ایران را در ش��رایط س��خت قرار 
داده اس��ت. اگر در این روزهای حساس و 
مقطع تاریخی بسيار بااهميت نتوانيم برخی 
مالحظات را در كانون توجه قرار دهيم در 
شرایط باز بدتری هم قرار می گيریم. برخی 
مالحظات را به طور خالصه یادآور می شوم:

نهاد فراقوه ای
پي��ش از این و در چند نوبت به ضرورت 
تاسيس نهادی فراقوه ای حتی اگر برای یک 
دوره گذر اشاره كرده و خواستار آن شده ام 
كه این نه��اد فراقوه ای با اختيارات الزم و 
كافی می تواند سکان هدایت اقتصاد را در 

غالمحسین شافعی 
ریيس اتاق بازرگانی، صنایع 

معادن و بازرگانی

واقعیت ایران قدرتمند و برخی مالحظات
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دس��ت بگيرد. در نشست سی و دوم اتاق یادآور شدم ایجاد نهاد فراقوه ای و 
مقتدر برای تصميم گيری نهایی در زمينه اقتصاد در برخی كش��ورها تجربه 
ش��ده اس��ت. در چين نهادی با عنوان كميس��يون ملی توسعه و اصالحات، 
در تایوان ش��ورای برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، در سنگاپور هيات توسعه 
اقتصادی و در مالزی سازمان توسعه صنعتی با هدف ایجاد نهادی فراتر از هر 
قوه لحاظ شده است. به نظر می رسد در وضعيت فعلی ایران ضرورت بيشتری 
در باره تاسيس این نهاد وجود دارد. با توجه به دستور مقام معظم رهبری كه 
تاسيس شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه را ضروری دانسته و 
این شورا اكنون فعاليت می كند می توان موضوع یادشده را دوباره در كانون 
توجه قرار داد. این نهاد فراقوه ای را می توان با استناد به اصول قانون اساسی 
و ب��رای یک دوره گذر از بح��ران در اولویت قرار داد. پس از طرح این بحث 
خوشبختانه بخش خصوصی ایران از آن استقبال كردند. قبول دارم این یک 
اقدام بزرگ اس��ت كه باید مقدمات آن به خوبی فراهم شود اما این نيز یک 

واقعيت است كه شرایط امروز ایران نيز شرایط دشواری است.
عبور از دورهای باطل

اقتصاد ایران برخالف اقتصاد بسياری از كشورها با فقر منابع به طور پایه ای 
مواجه نيست. همان طور كه در شروع این نوشته تاكيد شد ایران یک كشور 
قدرتمند و دارای منابع قوی و نيرومند است. این وضعيت موجب شده است 
كه از س��ال ۱368 تا ۱39۵ رقمی معادل ۲۷۷۲ ميليارد دالر درآمد ارزی 
برای ایران به دست آید. اگر ميزان وام ها، سرمایه گذاری ها و برخی كمک ها 
را كه در این دوره معادل 4۱9 ميليارد دالر برآورد می شود به عدد یادشده 
بيفزایيم به عدد بزرگ 3۱9۱ ميليارد دالر می رسيم. متاسفانه به دالیلی كه 
برخی از آنها را یادآور می شویم و به ویژه به دليل نوعی دور باطل در استفاده 
از این منابع در ایران پدیدار ش��د نتوانسته ایم از این ثروت و درآمد استفاده 
كارآمد داش��ته باشيم. در شرایط حاضر كه آثار و پيامدهای محدودیت های 
ارزی بر اركان اقتصاد ایران سایه افکنده است می توان درک درست و دقيقی 
از هدر دادن ميلياردها دالر درآمد ارزی پيدا كرد. به نظر می رس��د رسيدن 
به جایی كه دور باطل هدرروی ثروت طبيعی در ایران را به پایان برساند و 
استفاده كارآمد از منابع و ثروت ایران فراهم شود یک مالحظه جدی است.

مشارکت واقعی بخش خصوصی
متاس��فانه و برخالف تصور و حدس های اوليه شروع كار دولت یازدهم كه 
مشاركت دادن بخش خصوصی در تصميم سازی ها و تصميم گيری ها احساس 
می شود در فرآیند و روندهای ۵ ساله اخير از این گمانه زنی ها دور شده ایم. 
واقعيت این است كه دولت های یازدهم و دوازدهم پس از اشتياق نخستين 
در مش��اركت دادن بخش خصوصی به مرور این اصل را فراموش كرده و به 
ویژه در برخی مقاطع هرگز بخش خصوصی را محرم ندانسته اند. نمونه بارز 
این فرآیند طی شده تصميم اخير دولت و بانک مركزی درباره سياست های 
ارزی است كه متاسفانه دولت از بخش خصوصی نظرخواهی نکرد و توصيه های 
سياس��تی اتاق بازرگانی ایران را نيز به هر دليل آنگونه كه شایس��ته بود در 
دس��تور كار قرار نداده است. بخش خصوصی ایران تجربه، دانش و تخصص 
كافی برای ارایه راه حل های گوناگون در مسائل مختلف از جمله مسائل ارزی 

دارد و نباید این تجربه نادیده انگاشته شود.
بدانیم که می توانیم

آخرین نکته در این نوش��ته درباره ضرورت نااميد نش��دن اس��ت. می دانم 
و می داني��م كه فش��ار فوق العاده ای برای ایجاد ع��دم تعادل های مقطعی در 
بازارهای ایران از سوی امریکا وارد می شود و از طرف دیگر برخی نارضایتی ها 
نيز در درون كش��ور ظهور پيدا كرده اند، اما باید این را یک اصل بدانيم كه 
توانایی های ایران در بخش های گوناگون به اندازه ای اس��ت كه می توانيم از 
این مرحله س��خت نيز عبور كنيم. نکته مهم تر از این مس��أله درک دقيق 
است كه بدانيم و آگاه باشيم كه نيروهای موجود در كشور به اندازه ای است 
كه پش��ت سر گذاشتن ش��رایط فعلی را برای ایران ممکن می سازد. به اميد 
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 دقت کنیم
چیزی از قلم نیفتد

چشم هایی باز و گوش هایی تيز، این روزها نياز اساسی 
كليت جامعه ایرانی اس��ت و البته این نياز برای مدیران 
و مسئوالن و گروه های مرجع فکری بيشتر و ملموس تر 
است. جامعه ایرانی باید با چشمهایی بازهر رخداد كوچک 
و بزرگ را درباره 4 موضوع ببيند و البته خوب و با دقت 
ببيند و آن را به حافظه اش بسپارد تا درباره آن رخدادها 
با محوریت 4 موضوع اصلی تجزیه و تحليل دقيق صورت 
پذیرد. جامعه ایرانی در این روزهای سخت بهار ۱39۷ 
باید گوش هایی تيزداش��ته باشد تا درباره 4 مسأله مهم 
كه در ادامه ش��رح می دهم هر چيزی كه برزبان می آید 
را بش��نود و آنها را در یادش نگه دارد تا بتواند مس��ير 
برخ��ی رویدادهای احتمالی را پيدا كند. این 4 موضوع 

به شرح زیر هستند:
1- اتحاد یا افتراق

اگ��ر بگویي��م جامعه ایرانی به وی��ژه رهبران احزاب و 
گروه های سياس��ی امروز بي��ش از هر زمان دیگری نياز 
دارد ك��ه از تنش های بيهوده دوری كند و نقاط افتراق 
را به حداقل برس��اند اغراق نکرده ایم. تجربه نشان داده 
است جامعه هایی كه در روزهای دشوارتاریخ خود نتوانند 
ميان خواس��ت ها و آرزوها و واقعيت های موجود تعادل 
برقرار كرده و رهبران احزاب و گروه های سياس��ی بدون 
توجه به منافع ملی بر طبل اختالف بکوبند احتمال بدتر 
ش��دنش بيشتر خواهد شد. باید دید و شنيد كه در این 
دوران حس��اس ازتاریخ اقتصادی – سياسی ایران كدام 
سخن و از سوی كدام سخنگوو كدام قلم از سوی كدام 
نویس��نده قص��د دارد اتحاد ایجاد كن��د و كدام یک در 
مسير افزایش اختالف هاست. در گام دوم بایدكاری كرد 
كه رفتار وگفتارهای در مسير رشد اتحاد تشویق شود و 
كسانی كه عامدانه قصد تفرقه دارند را باید منزوی كرد.

2- داستان تحریم
این یک واقعيت اجتناب ناپذیر است كه امریکا به عنوان 
یک كشور ضد ایران و دارای قدرت درجه یک دراقتصاد و 
سياست جهانی بازگشت رژیم تحریم ها را در دستور كار 
قرارد داده اس��ت. حداكثر تا ۱8 تيرماه ۱39۷ نخستين 
مرحله از تش��دید قانون تحریم های نخس��تين و اولين 
اجرایی می شوند. روز ۱8 اردیبهشت ماه گذشته بود كه 
دونالد ترامپ تصریح كرد سخت ترین تحریم های تاریخ را 
به اقتصاد ایران تحميل خواهد كرد. متاسفانه و به دالیل 
گوناگون كه شرح آنها در این نوشته كوتاه ميسور نيست 
بالفاصله پس از بيان برگشت رژیم تحریم های امریکایی 
ش��مار قابل اعتنایی از شركت های بزرگ خارجی اعالم 
كردن��د از ترس جریمه ها و تحریم ه��ای امریکایی بازار 
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ای��ران را ترک می كنند. در ش��رایط فعلی گوش هایی تيز می خواهيم كه هر 
حرف و س��خنی كه در باره موضوع تحریم ها در داخل و خارج بيان می شود 
را خ��وب بش��نویم و آنها را در كانون توجه و آناليز ق��رار دهيم. باید بتوانيم 
ميان سخنان و حرف هایی كه زیان تحریم ها را بيشتر می كند و سود چندانی 
ندارد و حرف ها و س��خنانی كه راه را برای كاهش آثار تحریم هموار می كند 
تمایز قایل شویم. باید ببينيم كدام افراد و احزاب و شخصيت های سياسی و 
اجتماعی نوشته هایی در مسير افزایش آثار و پيامدهای تحریم دارند و كدام 
افراد و گروه ها با نوشته هایش��ان در مس��ير كاهش آثار تحریم هستند. باید 
ش��نيد و دید كه آدرس های اشتباه داده نشود و آن گونه نباشد كه بگویند و 
بنویسند تحریم اثر ندارد و یا از آن سوی بام افتاده و سقوط اقتصاد را بر اثر 
تحریم بر س��ر هر كوی و برزن داد بزنند. باید كالم و قلم واقعی درباره آثار 
برگش��ت رژیم تحریم ها را شناس��ایی و تا جایی كه ممکن است آگاهی های 

موثر به اركان جامعه داده شود.
3- توفان ارزی

از زمستان ۱396 انگار معلوم بود كه توفان ارزی در راه است. دولت و بانک 
مركزی تالش كردند با بخشش و ریختن دالر در بازار با قيمت های پایين تر 
از قيمت بازار مردم را متقاعد كنندكه تالطم در بازار ارز پدیدار نمی شود. در 
همه زمستان ۱396 شاهد فروش هر دالر به نرخ 48۰۰ تومان بودیم و چند 
روزی در شروع سال تازه نيز بازار ارز آرام بود اما چند روز نخست تعطيالت 
كه س��پری ش��د انگار آتش به هيزم خشک و مستعد ارز انداخته باشند بازار 
ارز شعله ور شد و دالر بی مهار باال رفت. سياست های تازه بانک مركزی برای 
مهار تورم دالر نيز از فروردین ابالغ و اجرا شد تا تالطم بازارارز مهار شود. در 
حالی كه به گفته مقام های دولتی بازار ارز آرام شده است اما در جریان عمل 
شاهد انشقاق واقعی ميان ارز دولتی و ارز آزاد هستيم. دولت و بانک  مركزی 
اص��رار دارند كه همه نيازهای بازار ب��ا دالر 4۲۰۰ تومانی را می تواند تامين 
كند و تا امروز نيزبر س��ر این حرف خود ایس��تاده است. نتيجه این سياست 
صف طوالنی تقاضای ارز برای واردات اس��ت كه موجب ش��ده ثبت سفارش 
برای واردات ۲ برابر ۲ ماه نخست پارسال شود. از طرف دیگر صادركنندگان 
و دارندگان ارزهای معتبر نيز حاضر نيستند دالرهای خود را 6۰ درصد زیر 
قيمت بازار عرضه كنند و احتکار دالر روندی فزاینده دارد. اما آثار و پيامدهای 
سياست های تازه ارزی در تغييرات قيمت كاالها و خدمات بازتاب داشته و به 
مرور خود را آشکار می كند. توليدكنندگان می گویند هزینه توليد افزایش یافته 
است و نمی توانند با قيمت های پارسال كاال توليد كنند و از عرضه كاالهای 
در انبار مانده نيز تا ثبات بازار اجتناب می كنند، امادولت اصرار دارد كه باید 
قيمت ها تثبيت ش��ده و ریيس جمهور ایران دس��تور داده است كه كاالهای 
موجود در انبارها به بازار عرضه ش��وند. این وضعيت موجب ش��ده است بازار 
كاال و پول و س��رمایه كه ارتباطی وثيق با هم دارند به عدم تعادل برس��ند. 
جامعه گوش هایی تيز و چشم هایی باز می خواهد كه این تحوالت در بازار ارز 
و كاال را دنبال كند و واقعيت ها را از گزافه گویی و كم گویی تش��خيص دهد 
و بر اثر این دقت ها راه را برای تجزیه و تحليل دقيق تر مسائل هموار سازد.

4- خواست مردم
جامعه ایران یک واقعيت انکارناشدنی دارد كه 8۰ ميليون ایرانی ساكن 
آن بخ��ش عمده ای از این واقعيت ها را تش��کيل می دهند. از طرف دیگر 
جامعه ایرانی به لحاظ سطح درآمد وثروت و سطح خواست ها و تمایالت 
گروه های گوناگونی دارد. اكثریت مردم ایران اما سطح توانایی مالی، قدرت 
خرید و پس انداز در اندازه های ضعيف ارزیابی می شوند و 3 موضوعی كه 
در باال تش��ریح شد زندگی آنها را سخت می كند. در این شرایط است كه 
باید با گوش هایی تيز و چش��م هایی باز تحوالت را شنيد و دید و خواست 
عمومی منطبق با نيازهای واقعی مردم را تشخيص داد و آنها را در كانون 
توجه قرار داد. هر گونه سستی و گمراهی در مسيرشناسایی نيازهای واقعی 

جامعه می تواند دردسرساز باشد.
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6 شرط رستگاری 
اقتصاد ایران

نااميدی و دلسرد شدن در روزهای سخت و بی حس 
ش��دن ذهن و جان یکی از ویژگی های آدمی است و 
گریزی از آن نيست. در برابر این حالت اما آدمی این 
توانای��ی را دارد ك��ه بر رخ��وت و كرختی و نااميدی 
استيال پيدا كند و دوباره ذهن و جان و خرد و منطق 
را بي��دار و در جاده ای قرار گيرد كه پيش از كرختی 
و دلس��ردی در آن قرار داش��ت. جامعه های انس��انی 
نيزب��ا اندكی تفاوت همين ویژگی را دارند و روزهایی 
می رسدكه روح و جان و ذهن جامعه به دليل استيالی 
نامالیمات خراشيده شده و این گمان پيش می آید كه 
دیگر راهی برای رفتن نمانده است. خوشبختانه مردم 
و س��رزمين ایران براساس پویش تاریخی خود نشان 
داده اند هرگز در تله نااميدی هميش��گی نمی مانند و 
با سرس��ختی از این دام رها می ش��وند. این روزها به 
چن��د دليل از جمله پرش بلند نرخی تبدیل دالر به 
پول ایران كه س��ایر بازاره��ا را از تعادل خارج كرده 
است و همچنين بازگشت شبح ترسناک تحریم های 
امریکایی این گمانه زنی ها كه ایران و اقتصاد ایران از 
پای درمی آید بيش از پيش شده است. این واقعيت ها 
را نمی ت��وان نادیده گرفت و نباید هم چنين كرد اما 
در ایران آموزه های دینی، رفتارهای ملی و تاریخی به 
مردم آموزش داده اند كه می توان به رستگاری رسيد. 
اقتصاد ایران نيز البته این رس��تگاری را خواهد دید 
البته به چند شرط كه در ادامه آنها را به طور خالصه 

یادآور می شوم:
۱- پذیرش روزگار نامس��اعد فعلی از س��وی كليت 
جامعه ایران اعم از مدیران ارشد سياسی و اقتصادی 
و گروه های گوناگون اجتماعی یک شرط اصلی برای 
بيدارس��ازی ذهن و روان كسب و كار ایرانيان است. 
در صورتی كه این روزگار نامساعد را به هر دليل نفی 
كنيم و خود و دیگران را در دام فریب و گمرانی قرار 
داده و همانن��د یک داروی فلج كننده ذهن و اعصاب 

عمل كرده ایم.
۲- پس از رس��يدن به نقطه مشترک درباره اینکه 
روزگار كسب و كار ایرانيان در بهار ۱39۷ خوب نيست 
و ناخوشی گسترده سرتاپای اقتصاد را در آغوش گرفته 
است، باید قبول كنيم كه راه حل وجود دارد. اگر قبول 
نکنيم و به این نقطه نرس��يم كه راه حل و راه درمان 
برای این تن بيمار وجود دارد باز هم انگار كاری نکرده 
و در شرایط بدتر كردن روزگار قرار داریم. باید مدیران 
ارشد سياسی – اقتصادی جامعه ایرانی قبول كنند كه 
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 وظیفه ما 
سرپا ماندن است

زمستان ۱396 برای ایرانيان به ویژه مدیران دولت 
و البت��ه مدیران بخش خصوص��ی مالک بنگاه های 
صنعتی یک تلنگر بود كه به خود بيایند. در زمستان 
پارس��ال چند اتفاق همزمان ش��د ك��ه هر كدام از 
آنها برای بيدار ش��دن ذه��ن و جان مدیران كافی 
بود. زمزمه های خ��روج امریکا از پيمان و مصالحه 
هس��ته ای كه ۵ كش��ور دیگر به اضافه ایران امضا 
و به نام برجام مش��هور ش��ده بود یکی از رخدادها 
بود. برخی رفتارهای شهروندان كه نارضایتی هایی 
داش��تند و آن را نشان دادند یکی دیگر از تلنگرها 
بود. س��رانجا و از آنها ملموس تر افزایش شدید نرخ 
تبدیل دالر و سایر ارزهای معتبر به ریال ایران نيز 
برای مدیران و البته همه مردم ایران هشداردهنده 
بود. این 3 رخداد كه به تنگناهای قبلی در اقتصاد 
همراه ش��دند احس��اس ناراحت��ی در ميان فعاالن 

اقتصادی ایجاد شد.
االن وضع به گونه ای ش��ده است كه همه مدیران 
و صاحبان صنعت از بحران حرف می زنند و برخی 
باور دارند وضعيت اقتصادی بدتر خواهد شد. فرض 
كنيم چنين باشد و فرض كنيم موقعيت بدتر خواهد 
ش��د اما پرسش این است كه وظيفه ما صنعتگران 
در همين شرایط كدام است؟ من براساس تجربه و 
آنچ��ه آموخته ام و به آنچه در ذهن و دل دارم باور 
عميق دارم كه وظيفه ما در همين شرایط این است 
كه س��رپا باشيم، سرپا بمانيم و همه نيروی خود را 
برای عبور از بحران متمركز كنيم. صنعتگران ایرانی 
در همين روزهای سخت است كه باید توليد كنند و 
جوهر كار خود را نشان دهند. ما نمی توانيم كارگران 
و كاركنان واحدهای خود را رها كنيم و باید آنقدر 
كار كني��م كه مزد و حقوق آنها را فراهم كنيم. اما 
ب��رای اینکه هر كدام از صنعتگران بتوانند روزهای 
س��خت را س��پری كنند باید بدانن��د ایران به كجا 
می رود، صنعت چه سرنوش��تی دارد، جامعه ایرانی 
در چه ش��رایطی است و مس��تعد چه رخدادهایی 
است و این كار نياز به استفاده از متخصصان فن و 

دانشمندان دارد. 
ام��ا بر اس��اس گفته های صنعتگ��ران كه به من 
می گویند نياز امروز آنها 3 عنصر مقوله اساسی است. 
صنعتگران نياز دارند جریان نقدینگی سالم، ارزان، 
مستمر و پایدار و بدون نوسان دراختيارشان باشد تا 

راه درمان وجود دارد و این راه مدارا البته در اختيار پزشکان اقتصادی است.
3- اگر این شرایط باال محقق شد و مدیران ارشد و راهبردی نهادهای اصلی 
تصميم گير درایران قبول كردند كه مداوای اقتصاد تب آلود و در حال فرو رفتن 
به مرحله بيهوشی دراختيار متخصصان اقتصادی قرار دارد می توان گفت شروط 
دیگر برای رستگاری پدیدار شده است. باید همانند یک جامعه عاقل كه برای 
رس��تگاری مذهبی و انسانی به آموزه های دین و شریعت تن می دهد و آنها را 
نس��خه ش��فابخش می داند به متخصصان اقتصاد نيز حق بدهيم كه می توانند 

نسخه شفابخش را یافته و اقتصاد را از تب و لرز خارج سازند.
4- همان طور كه پزش��کان تن و جس��م برای مداوای بيماران ممکن است 
برای یک دوره معين داروی تلخ و دارویی كه بيمار آن را دوست ندارد تجویز 
كند و بيماران نيز آن را به هر ترتيب كه شده می خورند تا تن وجسمشان از 
منطقه خطر و مرگ دور شود. ممکن است متخصصان اقتصاد نيز نسخه هایشان 
دردناک باش��د. واقعيت این است كه بيماری پرشمار افتاده به جسم و جان 
كس��ب و كار اقتصاد ایرانيان و ایران به گونه ای است كه برای رسيدن به مرز 
سالمت و قرار گرفتن در منطقه آرامش چاره ای نيست كه روزهای سختی را 
نيز تحمل كنيم. این داروهایی كه اقتصاددانان جهان می دهند بدون تردید 
برای گروهی از طيف ها و نحله های سياسی خوشایند نيست، اما باید آنها نيز 

این داروها را ميل كنند.
به طور مثال ممکن اس��ت برای بخش صنعت ایران نسخه ای تجویز شود 
كه برخی صنایع فرسوده و غيراقتصادی و صنایعی كه اميدی به احيای آنها 
نيست برای هميشه از اقتصاد ایران خارج شده و جای توليدات آنها با واردات 
ارزان تر پر ش��ود. یا اینکه فرض كنيد توليد برخی محصوالت كشاورزی به 
دليل اینکه صرفه اقتصادی ندارد و اگر قصد توليد آنها را داریم باید منابع 
كمياب آب را هدر دهيم، بخواهيم با واردات پر كنيم. این نسخه دردنانکی 

است اما چاره ای نداریم.
۵- یکی از ش��رایط رستگاری كس��ب و كار ایرانيان اما سازگار شدن آن با 
تح��والت و روندهای جهانی اس��ت. این یک واقعيت اس��ت كه ایران جزیی 
از جه��ان موجود اس��ت و نمی توان آن را از دنيای ام��روز جدا كرد و انتظار 
داش��ت در راهی گام بگذارد كه برخالف مس��ير جهان است. این یک انتظار 
غيرمنطقی است و از سوی دیگر البته پذیرش آن به دالیل گوناگون سخت 
به نظر می رس��د. اما این را باید قبول كرد كه دور ماندن از روح كلی جهان 
ام��روز و تحوالت مادی و تکنولوژی آن برای جامعه ایرانی كه اكثریت آن با 
جوانان است ناممکن به نظر می رسد. اما این مسأله را نباید از نظر دور داشت 
كه می توان ارزش های اس��المی و ایرانی را ب��ا مهارت های خاص و مدیریت 
كارآمد در فرآیند پذیرش نظم جهانی نيز حفظ كرد. كشورها و جامعه های 
قابل اعتنایی در همين روزگار وجود دارند كه ارزش های تاریخی و فرهنگی 
خود را حفظ كرده اند و از مازاد سرمایه های بين المللی نيز استفاده كرده اند.

6- آنچه در س��طرهای باال نگاش��ته شد یک بسته به هم پيوسته است و 
نمی توان آنها را تفکيک و جدا كرد و گفت برخی را می پذیریم و برخی را 
نمی پذیریم. اگر تمایل طبيعی كليت و اكثریت جامعه ایرانی این است كه 
دیگر نمی توان تن تب دار و لرزان كسب وكار و اقتصاد ایرانی را با خواهش 
و تمنا و یا دس��تورهای دولتی، مجلس��ی و قضایی مداوا كرد، باید كليت 
شرایط باال را پذیرفت. هر نوع نادیده گرفتن عمدی یا سهوی شرایط یادشده 
كار را دش��وارتر از هر زمان دیگری خواهد كرد. روزی بود كه شاید شدت 
لرزش اقتصاد ایران را می ش��د با دادن اندكی مسکن به آرامش رساند و یا 
تب آن را با پاشویه و دادن آب هندوانه كاهش داد اما متاسفانه االن شدت 
تب و لرز این بيمار به مرحله خطرناكی رس��يده است و با داروهای سنتی 

كار جلو نمی رود.
6 شرط رستگاری اقتصاد ایران كه در باال توضيح داده شد الجرم و ناگزیرند 
و نمی توان با اميدهای واهی و تن دادن به این شرط كه گذر زمان شاید دردها 
را بهبود دهد روزگار كسب و كار ایران را از منطقه تهدید و خطر دور كرد.

محسن خلیلی
 ریيس هيات مدیره 

انجمن مدیران صنایع



سناریوهاي آشتي هسته ای وضع موجود را حفظ كنند. عالوه بر این واحدهای 
صنعت��ی ایران نياز دارند به اندازه ای قابل قبول كه 
بنگاه را در شرایط فعلی سرپا نگه دارد بازار فروش 
دراختيارشان باشد. مهم تر از این دو عنصر مورد نياز 
صنعتگران ایران در حال حاضر، صنعتگران نياز به 
تدوین اس��تراتژی امنيت اقتص��ادی دارند. اگر این 
3 ش��رط به اندازه كافی برای توليد صنعتی فراهم 
شود می توان اميدوار بود كه این روزهای سخت را 

با كمترین آسيب پشت سر بگذاریم. 
ب��رای اینکه بدانيم ایران تنها كش��وری نيس��ت 
ك��ه در تاریخ معاصر با بحران و ش��رایط دش��وار 
تحميل ش��ده از خارج مواجه اس��ت یاد جمله ای 
از چرچي��ل را به ذهن ها م��ی آورم كه در هنگامه 
نخس��ت وزیری به م��ردم گفت برای ش��هروندان 
انگليس��ی جز خون و اشک درحال حاضر هدیه ای 
ن��دارم و تاكيد كرد در این وضعيت تنها راه نجات 
اس��تفاده از عقل اس��ت. می داني��م و می دانيد كه 
چرچيل توانس��ت دوران تنگدس��تی و بيچارگی 
انگلس��تان را به روزهای شيرین و شاد گره بزند و 
این اتفاق نمی افت��اد اگر اتحاد او با مردم اتحادی 
وثيق و مس��تمر نبود. خاط��ره ای در همين باره و 
اینکه تدبير درس��ت چگون��ه می تواند خرابی ها را 
دور كند از دوران جوانی ام را یادآور می ش��وم. در 
جوانی به كوهنوردی عالقه داشتم و یکی ازجاهایی 
كه می رفتيم شهرستانک بود. در آنجا مردی به نام 
ابراهيم بود كه گاهی اوقات نزد او می رفتيم. ابراهيم 
درباره این پرس��ش كه خانه ش��ما سرپا و قدیمی 
اس��ت و خانه های همس��ایه ها نوساز و چرا چنين 
اس��ت توضيح داد روزی پدربزرگم فهميد كه برف 
سنگينی در راه است. این پيرمرد دانا بره ای داشت 
كه آن را آورد و به پسرانش گفت من گوشت این 
بره را تا صبح كباب می كنم تا شما بخورید و برف ها 
را از پشت بام پارو كنيد. این تشویق آن پدر و كار 
جمعی و فداكارانه پسرانش كه به یک تدبير اجرایی 
منجر شد، خانه را از خرابی نجات داد اما همسایه ها 

فاقد این تدبير بودند و خانه آنها خراب شد. 
االن می توانم بگوی��م كارخانه ها و واحدهایی كه 
مالک و مدیر آنها هستيم را نباید در برابر هجوم ها 
از دس��ت بدهيم. نياز داریم در این روزهای سخت 
تدبير داش��ته باش��يم. یکی از تدبيرهای مورد نياز 
تدوین استراتژی امنيت اقتصادی است و باید به این 
س��مت برویم و از دولت بخواهيم این استراتژی را 
تدوین كند. می دانم كه سال ۱39۷ یکی از سال های 
دشوار صنعت و اقتصاد خواهد بود اما این را نيز یاد 
گرفته ام به شرط مدارا، خلق و خوی سازگار و تدبير 
می توان س��ختی ها را پشت س��ر گذاشت. تردیدی 
ندارم كه تحریم ها كارم��ان را در بدترین موقعيت 
قرار می دهند ام��ا نباید از نيروی تدبير غافل ماند. 
باید نسل اندر نس��ل برای كشورمان ایران زحمت 
بکش��يم و البته تجربه نش��ان داده است سختی ها 

روزی به پایان می رسد.

پ��س از اما و اگرهاي فراوان دونالد ترامپ 
رئيس جمهوري آمری��کا و كيم جونگ اون 
رهبر كره ش��مالي باالخره در ۲۲ خرداد ماه 
با یکدیگر دیدار كردند. شاید خوش بين ترین 
تحليلگران نيز تا چند ماه پيش چنين فکري 
به مخيله ش��ان خطور نمي كرد كه ترامپ و 
اون با این حجم از تنش و درگيري، روزي دست در دست یکدیگر از صلح و خلع سالح 

اتمي شبه جزیره كره صحبت كنند. 
تقریباً س��ال گذش��ته و در چنين روزهایي بود كه كره ش��مالي با انجام آزمایش هاي 
گس��ترده اتمي، ش��به جزیره كره را تا یک قدمي جنگ هسته  اي پيش برد. ماجرا زماني 
مخاطره آميزتر شد كه پيونگ یانگ در دو آزمایش اتمي آخر خود یک بمب هيدروژني 
و یک موش��ک بالس��تيک با ارتفاع پروازي بسيار باال شليک كرد و پس از آن رهبر این 
كشور طي بيانيه اي با اعالم اینکه اكنون كره شمالي جزو قدرت هاي هسته اي جهان است، 
از توانایي كشورش براي هدف قرار دادن كل خاک آمریکا سخن گفت. اون حتي پایيز 
س��ال گذش��ته طي اظهارنظري عجيب تهدید كرده بود كه جزیره ژاپن را به زیر خاک 

خواهيم فرستاد، چرا كه دیگر لزومي به وجود چنين كشوري نمي بينيم!
ام��ا ماجرا به یک ب��اره تغيير كرد و بحراني كه مي رفت به یک تنش تمام عيار تبدیل 
شود، با چرخش ناگهاني كيم جونگ اون به سمت همسایه جنوبي فروكش كرد. رهبر 
كره شمالي در اوج درگيري لفظي خود با آمریکا با استفاده از فرصت بازي هاي المپيک 

زمستاني، آمادگي خود را براي مذاكره با رئيس جمهوري كره جنوبي اعالم كرد. 
پس از دیدار ميان رهبران دو كره در نقطه صفر مرزي كه با برد رسانه اي زیادي نيز 
همراه بود، فروردین ماه امسال مایک پمپئو طي دیداري محرمانه با اون در پيونگ یانگ 
مقدمات مذاكرات مستقيم ميان آمریکا و كره شمالي را فراهم كرد. پمپئو همچنين یک 
بار دیگر نيز با رهبر كره شمالي دیدار كرد و پس از آن بود كه پيونگ یانگ طي اقدامي 
نمادی��ن و با حضور خبرنگاران خارجي، مهم ترین مركز فعاليت هاي هس��ته  اي خود را 
منهدم س��اخت. هر چند كه پس از دیدار دوم وزیر خارجه آمریکا با كيم جونگ اون و 
با س��فر رهبر كره ش��مالي به چين مقداري فضاي مذاكرات به سمت تنش رفت و حتي 
از سوي ترامپ اعالم شد كه احتمال دارد دیدارش با اون لغو شود، اما سرانجام این دو 

در سنگاپور با یکدیگر مالقات و رایزني كردند. 
در همين راستا و در حالي كه چشم جهانيان براي این دیدار به سنگاپور دوخته شده 
بود، دونالد ترامپ رئيس ایاالت متحده آمریکا پس از دیدار خود با رهبر كره شمالي كه 
به مدت 4۵ دقيقه و در پش��ت درهاي بس��ته صورت گرفت، به ميان خبرنگاران آمده و 
اظهار داش��ت: اون دوس��تي نزدیک است و ما آماده نگارش برگي جدید در روابط ميان 
آمریکا و كره ش��مالي هس��تيم. پيونگ یانگ آمادگي خود را براي خلع سالح اتمي اعالم 
ك��رد و م��ن از همين جا به جهانيان اع��الم مي كنم كه مجموعه اي جدید از صلح را در 

اختيار خواهيم داشت. 
ترامپ در بخش��ي دیگري از س��خنان خود با بيان اینک��ه تحریم هاي پيونگ یانگ تا 
زمان خلع سالح هسته اي این كشور ادامه خواهد داشت، گفت كه به مانورهاي نظامي 
مش��ترک با كره جنوبي خاتمه خواهيم داد. در همين راستا گفته مي شود كه قرار است 
مذاكرات بعدي رهبران دو كشور در پيونگ یانگ و واشنگتن صورت بگيرد و ترامپ تاكيد 
كرد كه اون دعوتش را براي س��فر به آمریکا در آینده اي بس��يار نزدیک پذیرفته است. 
رئيس جمهوري آمریکا همچنين طبق روال مرسوم خود با بيان اینکه هيچ امتيازي به 
طرف مقابل نداده ایم، سياست سایر روساي جمهوري آمریکا را زیر سوال برده و گفت 
كه اكنون همه افراد دولت و دیپلمات ها با گذشته فرق دارند و اولویت هاي ما نيز با آنها 
متفاوت است. شاهد بودید كه چالش كره شمالي به عنوان بزرگ ترین بحران را به سادگي 

حل كردیم و دستاوردهاي عظيمي نيز از این مذاكرات به دست آوردیم. 
از س��وي دیگر كيم جونگ اون رهبر كره شمالي پس از دیدار با رئيس جمهوري آمریکا 
گفت: دنيا از امروز شاهد تغييرات جدي در عرصه بين المللي خواهد بود. رسيدن به اینجا 
براي ما آسان نبود، اما به هر حال به این نقطه رسيده و تمام موانع را پشت سر گذاشتيم. 

محمدرضا ستاري 
 روزنامه نگار و پژوهشگر 
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 متن توافق ترامپ با اون
در همين راس��تا و با وج��ود اینکه مذاكرات 
ترامپ و اون به صورت محرمانه صورت گرفت، 
متن سند امضا شده توسط دو نفر منتشر شد كه 
مهم ترین مفاد چهارگانه آن به این شرح است: 
۱- آمریکا و جمهوري دموكراتيک خلق كره 
متعهد به ایجاد روابط جدیدي ميان آمریکا – 
جمهوري دموكراتيک خلق كره مطابق با ميل 
مردم دو كشور براي صلح و موفقيت مي شوند. 
۲- آمری��کا و جمهوري دموكراتيک خلق كره 
تالش هاي مشتركي را براي ایجاد یک نظام صلح 
پایدار و باثبات در شبه جزیره كره آغاز مي كنند. 
3- جمهوري دموكراتيک خلق كره با تاكيد 
مجدد بر بياني��ه ۲۷ آوریل ۲۰۱8 پانمونجوم 
متعهد به تالش در جهت خلع سالح هسته اي 

كامل شبه جزیره كره مي شود. 
4- آمریکا و جمهوري دموكراتيک خلق كره 
متعهد مي شوند كه اجساد باقي مانده سربازان 
آمریکایي كشته شده در جنگ كره را از جمله 
با استرداد گروهي كه تاكنون شناسایي شده اند، 

حل و فصل كنند. 

 س�ناریوهاي متف�اوت ب�راي دیدار 
ترامپ و اون

مي��ان  تاریخ��ي  نشس��ت  برگ��زاري  ب��ا 
رئيس جمهوري آمریکا و رهبر كره ش��مالي، دو 
اظهارنظر متفاوت در خصوص دس��تاوردهاي 
این دیدار براي هر یک از این دو كشور مطرح 
 مي ش��ود. نخس��تين تحليل معتقد اس��ت كه 
كيم جونگ اون برنده اصلي این ماجراست؛ چرا 
كه مش��روعيتي كه سال ها رهبران كره شمالي 
در انتظار دریاف��ت آن از آمریکا بودند، ترامپ 
به راحت��ي به پيونگ یانگ اعط��ا كرد. چندي 
قبل نش��ریه فارین پاليس��ي طي گزارشي و با 
توجه به استراتژي دولت ترامپ در قبال بحران 
شبه جزیره كره نوشته بود: رویکردهاي ترامپ 
عماًل ضد راهبرد اس��ت و او تاكنون نشان داده 
كه جهان بيني خ��ود را بر فتوحات كوتاه مدت 
و تاكتيک��ي بن��ا نهاده اس��ت. ب��ا وجود نقش 
حياتي سئول در رسيدگي به بحران هسته اي 
كره شمالي كه بي تردید یگانه مسأله  امنيت ملي 
اس��ت كه در صدر دستوركار ترامپ قرار دارد، 
رئيس جمهوري به فسخ توافق تجاري دوطرفه 
آمریکا با كره  جنوبي مبادرت و در این راس��تا 
س��عي كرده تعهد آمریکا به پرداخت بخشي از 
هزینه سيستم دفاع ضدموشکي تاد را انکار كند. 
مقامات پيونگ یانگ با دانس��تن این موضوع با 
خيال راح��ت تمام تهدیدها را نادیده گرفته و 
راهبردهاي تسليحاتي خود را اجرایي مي كنند. 
به عقيده كارشناس��ان اكنون كره ش��مالي در 
نقطه اي ایس��تاده اس��ت كه با در اختيار داشتن 

س��الح هسته اي بعيد به نظر مي رسد كه بر پایه 
یک تضمين امنيتي آن هم از س��وي ترامپ، این 
ابزار بازدارندگي و برگ برنده را از خود سلب كند. 
هر چند اون پيش از این گفته بود كه قصد ندارد 
به سرنوشت صدام و قزافي دچار شود و همچنين 
تصری��ح ك��رده بود ك��ه اینک زمان ش��کوفایي 
اقتصادي اس��ت، اما روند خلع س��الح هسته اي 
كره شمالي به این سادگي ها هم امکان پذیر نيست 
و رهبر كره شمالي هم نسبت به نحوه خلع سالح 

به مدل ليبي ابراز نگراني كرده است. 
از س��وي دیگ��ر رون��د خل��ع س��الح اتمي 
كره ش��مالي، آن طور كه ترامپ روي آن مانور 
مي دهد با دش��واري هاي خاص خودش همراه 
است. بر اس��اس گزارش ها، مقامات آمریکایي 
تعداد تاسيس��ات مرتبط ب��ا فعاليت هاي اتمي 
كره ش��مالي را بالغ بر 3 هزار مجموعه برآورد 
كرده ان��د كه این امر ب��ا توجه به نامعلوم بودن 
ميزان ذخایر اورانيوم و پلوتونيوم پيونگ یانگ 
و همچني��ن ميزان موش��ک هاي بالس��تيک و 
دانشمندان هسته اي این كشور، به پيچيدگي 

معادالت خلع سالح اتمي دامن زده است. 
همچنين گفته مي ش��ود با توجه به ش��واهد 
موجود، كره ش��مالي به راحتي مي تواند دس��ت 
ك��م مقادیري از كالهک هاي هس��ته اي خود را 
در مجموع��ه تاسيس��ات زیرزمين��ي و پيچيده 
پنهان كند. در همين رابطه اس��ت كه برخي از 
تحلي��ل گران معتقدند به با توجه به دس��تاورد 
ملموس پيونگ یانگ از این مذاكرات كه به كسب 
مش��روعيت و خاتمه مانورهاي نظامي آمریکا و 
كره جنوبي ختم شد )كره شمالي سال ها به دنبال 
چني��ن فرصتي بود( اكنون این كيم جونگ اون 
است كه با دست پر سنگاپور را ترک كرده است. 
این در حالي اس��ت كه از سوي دیگر ماجرا، 
برخ��ي از تحليل گ��ران و به خص��وص افکار 
عموم��ي بين الملل��ي، ترامپ را برن��ده اصلي 
ماجرا قلمداد مي كنند. ترامپ با اتخاذ سياست 
یکجانبه گرایانه در نظام بين الملل و برهم زدن 
روندهاي بين المل��ل به خصوص پس از خارج 
شدن از توافق هسته اي، با كشاندن اون به پاي 
ميز مذاكرات عالوه بر مانور گسترده روي این 
موضوع، توانست افکار عمومي آمریکا را نيز به 

ميزان زیادي تحت تاثير خود قرار دهد. 
از س��وي دیگر كره ش��مالي بالفاصله پس از 
اقدام عملي از س��وي جامع��ه جهاني مبني بر 
تحریم نفت و اخراج كارگرانش كه در خارج از 
این كش��ور مشغول به كار هستند، زمزمه هاي 
مذاك��ره با همس��ایه جنوبي خود و چرخش از 
مواضع قبلي را آغاز كرد. تقریبا اوخر پایيز سال 
گذش��ته بود كه با تصویب تحریم هاي واردات 
نفت كره ش��مالي كه نقش مهم��ي در صنایع 
هسته اي این كشور دارد و همچنين شروع روند 

اخراج كارگران ش��اغل در خارج از این كشور 
به عنوان منبع اصلي ارز آوري كره ش��مالي كه 
طي اقدامي جالب توجه از روسيه نيز آغاز شد 
پاي ميز مذاكره آمده و بسياري از كارشناسان 
عل��ت این امر را اقدام��ات و برنامه هاي ترامپ 

براي كره شمالي مي دانند. 

 چ�را دیدار اون و ترام�پ براي نظام 
بین المللي خطرناك است؟

حال هر ك��دام از این س��ناریوها نزدیک به 
واقعيت باش��د، نکته مهم این است كه یک نخ 
نامرئي مشترک ميان این دو سناریو وجود دارد. 
این نخ نامرئي مربوط به برد رسانه اي و تبليغاتي 
این دیدار براي دونالد ترامپ و كيم جونگ اون 
است. ترامپي كه حاال به صراحت معتقد است 
كاري ك��ه رهبران آمریکایي ده ها س��ال بود با 
آن دس��ت به گریبان بودند را ب��ه راحتي و با 
یک سياس��ت عملگرایانه ظرف مدت كوتاهي 
به نتيجه مطلوب رس��انده و كيم جونگ اوني 
كه نياز به یک مش��روعيت بين المللي و خروج 
از انزوا داش��ت و حاال با این دیدار به آن دست 
یافته اس��ت. بنابراین و فارغ از س��ير تحوالت 
آینده، اكنون این دیدار یک دستاورد ملموس 
دارد ك��ه تنها متعلق به ترامپ و اون به عنوان 
تنها برندگان واقعي مذاكرات ۲۲ خرداد است. 
اما از س��وي دیگ��ر ماجرا آغاز ای��ن روند جدید 
بين المللي ی��ک مخاطره جدي را هم براي جامعه 
جهان��ي در ب��ر خواهد داش��ت. این الگ��و تبعات 
خطرناكي در مجادالت آتي ميان قدرت هاي بزرگ و 
بازیگران در حال توسعه اي كه نظم فعلي را نمي تابند 
و به دنبال تجدیدنظر طلبي هستند، خواهد داشت. 
چرا كه مقایس��ه مدل ایران و كره ش��مالي به آنها 
مي آموزد كه براي حصول به خواسته ها ابتدا باید با 
شرارت نظم بين الملل را به چالش كشيد و ترجيحا 
به قدرتي هس��ته اي بدل و سپس وارد مذاكره شد. 
چرا كه اگر پيش از دستيابي به تسليحات هسته اي 
وارد فرآیند اعتمادسازي و گفت وگو با طرف مقابل 
ش��وید، قدرت هاي بين المللي ش��ما را به رسميت 

نخواهند شناخت. 
در همين رابطه خبرگزاري یورو نيوز در گزارشي 
اع��الم مي كند كه در حصول چني��ن توافقي با 
كره ش��مالي نه تنها ایران كه كل نظام بين الملل 
را دچ��ار نگراني خواهد كرد. چراكه نه تنها دیگر 
توافقات بين المللي حتي بيش از گذشته از اعتبار 
ساقط مي شوند كه انگاره هاي رئاليسيتي و تاكيد بر 
قدرت بيش از هميشه بر سياست خارجي بازیگران 
متوسط و در حال توسعه اثر خواهد گذاشت. اثري 
كه مي تواند به نوعي آنارشيسم در فضاي روابط 
بين الملل ختم شود و هر كنشگري بدون توجه به 
قواعد بنيادي نظم كنوني، دست به تدوین سياست 

و تعيين رویکردهاي خود بزند. 



آیا بخ��ش خصوصی ای��ران هيچ نيروی 
مادی، اندیش��ه ای وفک��ری و تاریخی برای 
كم��ک به س��رزمين و مردم ای��ران در این 
روزهای س��خت ن��دارد؟ بدیهی اس��ت كه 
پاس��خ به این پرس��ش منفی اس��ت. ده ها 
ه��زار نفر مدیر و صاحب بنگاه اقتصادی در 
ایران افرادی عادی نيس��تند و اكثریت آنها 
تخصص، فرهيخته و دارای فکر و اندیشه اند 
و از باهوش تری��ن گروه های اجتماعی ایران 
به حس��اب می آیند. هيچ راستی آزمایی هم 
صورت نپذیرفته است كه نشان دهد كسانی 
كه فعاليت در بخش خصوصی را بر فعاليت 
در بخش عمومی و دولتی ترجيح داده اند از 
نظر عالقه به ميهن و سرزمين چيزی كمتر 
از دولتی ها داش��ته باشند. به نظر می رسد 
همين واقعيت كه ده ها هزار نخبه صنعتی، 
معدنی و اقتصادی در این روزهای دش��وار 
ایستاده و برای حمایت از كارگران و كاركنان 
خود در بنگاه هایش��ان فعاليت می كنند تا 
ابعاد بيکاری گس��ترش نيابد نشان از عالقه 
به ميهن و مردم است. به همين دليل است 
كه دولت و س��ایر نهادهای حکومتی باید از 
نيروی بخش خصوص��ی برای حل تنگناها 
اس��تفاده كنند. عالوه بر ای��ن هزاران هزار 
بن��گاه كوچک و متوس��ط و بزرگ فعال در 
حوزه های گوناگون صنعت، كشاورزی، حمل 
و نقل، بازرگانی، فروش��گاه های بزرگ و.... 
دراین روزهای سخت ایران تمایل دارند كه 
دولت از آنها حمایت كند و آنها را در س��بد 
حمایتی قرار دهد. اما واقعيت این است كه 
دولت دوازدهم نيز همانند دولت های قبلی 
متاس��فانه به جای تعام��ل واقعی با بخش 
خصوص��ی و نهادهای مدنی حاال در وضعی 
كه پدیدار شده راه خود را می رود و احساس 
می كند نبای��د فعاالن خصوصی و نهادهای 

مدنی را در بازی سرنوشت دخالت دهد. 
درحال��ی كه موضوع نرخ ارز از زمس��تان 
پارس��ال معل��وم ب��ود كه به س��وی بحران 
م��ی رود و دیر یا زود وضعيت در بازار ارز از 
تعادل خارج می ش��ود اما دولت محترم به 
جای اینکه ب��ا بخش خصوصی تعامل كند 
آن را نادی��ده گرفت. اكنون ك��ه آمارهای 
ارایه ش��ده از طرف دولت نشان می دهد در 

بهار امس��ال ۲۱ ميليارد دالر از منابع ارزی 
به گروه��ی از فعاالن دولت��ی و غيردولتی 
اختصاص داده ش��ده است آیا نباید در این 
باره شفاف سازی شود. در نشست های اخير 
كه با خبرگان بخش خصوصی داشتم و در 
نشس��ت با مدیران هلدینگ ها، این پرسش 
مطرح ش��د كه منابع ارزی گرانبهای كشور 
با چه اندیشه ای و با كدام راهبرد و بر اساس 
منابع كدام گروه های اجتماعی – اقتصادی 
توزیع و تخصيص داده می شود. حاال كه به 
ه��ر حال جامعه ایرانی ب��ا دیوار دوباره برپا 
ش��ده تحریم هایی كه بخشی از آنها هرگز 
حذف نشده بود مواجه شده است، آیا همه 
بارها باید بر دوش بخش خصوصی بيفتد؟ 
واقعيت این است كه دولت محترم همانند 
همه دولت های قبلی در چنين شرایط سخت 
به جای اینکه از همه نيروهای مادی جامعه 
اس��تفاده كند تنها ب��ه منافع و مصالح خود 
می اندیشد و از همه شرایط برای بقای خود 
استفاده می كند. دولت برای استفاده از ذخایر 
و مناب��ع ارزی كه به همه آحاد جامعه تعلق 
دارد بيش از هر چيز نجات خود را جستجو 
می كند و پس از آن به فکر نجات بنگاه های 
تحت تملک خود می افتد و اگر چيزی مانده 
باش��د آن را هم با صالحدی��د بروكرات ها و 
تکنوكرات هایی كه تنها بقای سازمان خود را 
در جلو چشم دارند ميان بنگاه های خصوصی 
توزی��ع می كند. نکته جال��ب و تلخ اما این 
است كه دوگانگی در رفتار و گفتار مدیران 
دولتی رون��دی فزاین��ده را تجربه می كند. 
مدی��ران دولت��ی وقتی كه ب��ه نقطه امن از 
نظر منتشر نشدن دیدگاه هایشان می رسند 
به گون��ه ای از وضعيت موجود انتقاد و گالیه 
می كنند كه گویی مسئوليت همه سختی ها 
كس��انی از دیگ��ر نهادها و یا از س��رزمينی 
غير از ایران پدیدار ش��ده اس��ت. اما همين 
مس��ئوالن وقتی پش��ت ميزهای مقامی كه 
دارند می نش��ينند انگار نه انگار كه چند روز 
پيش حرف های دیگری می زدند. این گونه 
شده است كه مشاركت بخش خصوصی در 
عمل نادیده انگاشته شده است و سردرگمی 
در سياس��ت های اقتصادی م��وج می زند و 
زی��ان عمده این وضعيت به بخش خصوصی 

وارد می شود. 
به نظر می رسد دولت محترم برای اینکه 
تع��ادل ذهن و عمل را ب��ه دولت و جامعه 
برگردان��د و روزگار را س��خت تر از ام��روز 
نکن��د در ی��ک تصميم منطق��ی و عقالیی 
بای��د برگش��ت به تعامل را در دس��تور كار 

ق��رار دهد. اگر امروز و در این روزها نتوانيم 
راهی برای تعام��ل بخش خصوصی و نهاد 
دولت پيدا كنيم تا دس��ت در دست هم در 
برابر بحران تحميلی بایستيم شاید در آینده 
حتی نزدیک چيزی باقی نماند كه بخواهيم 
برای حفظ آن متحد باشيم. دولت نباید در 
این وضعيت عکس ای��ن عمل كند و برای 
بنگاه ها انواع و اقسام محدودیت ها را اعمال 
كند. در این وضعيت كه دادوستد با جهان 
ب��رای بنگاه ه��ای توانمند داخل��ی ناهموار 
شده اس��ت آیا دولت نيز با اعمال قانون ها 
و مقررات بازدارنده باز هم بخش خصوصی 
را در تنگنای بيش��تر ق��رار خواهد داد. آیا 
افزایش فشار مالياتی و اعمال محدودیت های 
قانون های بازدارن��ده بر فعاليت های بخش 
خصوص��ی در این وضعيت زیبنده اس��ت و 
نشان از همکاری دارد؟ آیا اصرار بر اینکه نرخ 
ه��ر دالر امریکا نباید از 4۲۰۰ تومان فراتر 
رود و اجب��ار به صادركنندگان كه دالرهای 
صادرات��ی خود را با ن��رخ دولتی به بانک ها 
بفروش��ند در مسير رش��د و تعامل است؟ 
ق��رار ندادن اف��رادی از بخش خصوصی در 
نهادهای تازه تاس��يس كه قرار است اقتصاد 
را به نقطه امن برس��اند و از ميان روس��ای 
س��ه قوه و نمایندگانی از بخش های دولت، 
مجلس و قوه قضایيه می تواند باز هم بخش 

خصوصی را تضعيف كند. 
توصيه كارشناسان و فعاالن بخش خصوصی 
به دولت این است كه به جای كنار گذاشتن 
دیگ��ران و تمركز بيش��تر ق��وا در نهادهای 
حکومت��ی می توانند و بای��د از قدرت تدبير، 
اندیش��ه و ق��درت مادی بخ��ش خصوصی 
استفاده شود. ما می توانيم به دولت، به مردم 
و به بقای سرافراز این مرز و بوم كمک كنيم 
و این حق ماست كه در جریان فعاليت ها قرار 
گيریم و از مس��ائل و تصميم ها قبل از آنکه 
اتخاذ و اجرا شوند آگاه شویم. خرد و منطق 
و قانون و تجربه های تاریخی نشان می دهد 
هر كشوری كه توانسته است توازن قوا ميان 
نهادهای مدنی و نهادهای دولتی برقرار كند 
نيرومندتر بوده و پيش��رفته تر است. ایران از 
۱3۲۷ ت��ا امروز با برنامه ه��ای عمرانی و با 
برنامه های توس��عه از طرف دولت اداره شده 
است و از بخش خصوصی كمک نخواسته  و 
مشکالت آنها را برطرف نکرده اند و به همين 
دليل  است كه تحریم ها زودتر و موثرتر عمل 
می كند. بخ��ش خصوصی اصرار دارد و حق 
خود می داند كه در تصميم س��ازی ها حضور 

جدی، واقعی و فعاالنه داشته باشد.

احمد پورفالح 
مشاور ارشد ریيس اتاق 
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نا برجام
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نهان خانه ارزی

آشفتگی سیاست گذاری در گفت وگو با اقتصاددان و فعال اقتصادی
اقتصاد ایران به هر حال در همه دوران 
عص��ر جدید تاریخ این س��رزمين تحت 
تاثير و تابعی از اراده سياس��ی حاكم بر 
كشور بوده اس��ت. این وضعيت موجب 
شده است كه ساز اقتصاد به جای اینکه 
در درون ای��ن سيس��تم كوک ش��ده و 
متغيره��ای اقتصادی در یک هماهنگی 
درونی زاد و رش��د یابند همواره نگاهی 
به معادالت سياس��ی داش��ته باشند. از 
ط��رف دیگر تاریخ ای��ران چنين گواهی 
می دهد كه نهاد دولت از دیرباز با استيال 

ب��ر نهادهای مدنی مثل خانواده، بنگاه و 
احزاب نقش باالدستی را داشته است. از 
آنجا كه خواسته ها و اولویت های سياسی 
دركشور همواره با تغيير همراه می شوند 
متغيرهای اقتصادی نيز دستخوش تحول 
شده و می شوند. این گونه شده است كه 
اقتص��اد ایران در همه ادوار گذش��ته به 
گيجی دچار شده است. االن و در شرایط 
بهار ۱39۷ ابع��اد گيج كننده اقتصاد از 
درون و محيط بيرونی به جایی رس��يده 
 اس��ت كه هيچ بوی خوش��ی استشمام 

نمی ش��ود. در حال حاضر سياست های 
ارزی و تحری��م غرب ك��ه دو تيغه یک 
قيچی به حس��اب می آیند به همراه هم 
كار را بر فعاليت های اقتصادی تنگ كرده 
اس��ت. در گفت وگوی ماه این شماره از 
مجله با پدرام س��لطانی نایب ریيس اول 
ات��اق ایران گفت وگ��و كرده ایم و پس از 
آن با هادی زنوز اقتصاددان ایرانی درباره 
دالیل گيج شدگی اقتصاد ایران به بحث 
نشسته ایم كه حاصل آن را در صفحه های 

بعدی می خوانيد:



 به نظر می رس�د اقتصاد ایران در 
به�ار 1397 به دلیل کیفیت نامطلوب 
ناامیدکننده  روند  و  سیاس�ت گذاری 
برخی ش�اخص های کالن و همچنین 
عدم تعادل های پدیدار ش�ده در بازار 
کااله�ا به دلیل تبعیت از نابس�امانی 
در بازار ارز دچار س�ردرگمی عمیق، 
آش�فتگی و ابهام شده است. ارزیابی 
جنابعالی درباره این مسائل چیست؟ 
به نظرتان کدام عوامل موجب ش�ده  
است س�ردرگمی در سیاست گذاری 

اقتصادی افزایش یابد؟
توصيفی كه در پرس��ش ش��ما در باره 
كيفيت سياست گذاری اقتصادی در حال 
حاضر كردید را می توان به همه دوره های 
مختل��ف اقتص��اد ای��ران در ده های اخير 
تعميم داد. واقعيت این اس��ت كه بررسی 
ش��اخص ها و تجربه ه��ای دهه های اخير 
نشان می دهد اقتصاد ایران جز در مقاطعی 
در دوران ریاس��ت جمهوری آقای خاتمی 
و شاید سال هایی هم پس از جنگ نشان 
می دهد اقتصاد بالتکليف بوده است. دراین 
دو مقطع بود كه تکنوكراسی ایران به لحاظ 
تجرب��ه و به لحاظ ميانگين س��نی، بلوغ 
فکری و باروری اندیشه ها آمادگی مناسب 
برای برنامه ریزی اقتصادی داشت و نتایج 
خ��وب و ملموس هم گرفته ش��د. در این 
دوران مدیران اجرایی و بدنه دیوان ساالری 
ایران از یک طرف تجرب��ه كافی اندوخته 

بودند و از طرف دیگر در ميانسالی به سر 
می بردند و شرایط مناسبی برای پذیرش 
برخی ریسک ها را هم داشتند. به جز این 
دو مقطع اما اقتصاد ایران همواره ش��امل 
توصيف شما می شود. اما دالیل این كيفيت 
نازل در سياست گذاری اقتصادی در همه 
دوره های گذش��ته را می توان دسته بندی 
كرد. یکی از دالیل اصلی به نظر من شرایط 
محيطی بوده و هس��ت. با توجه به اینکه 
در برنامه ریزی های اقتصادی ژرف اندیشی 
و دوراندیشی جای كمتری داشته است و 
از گلوی مشخصی هم پيروی نکرده ایم. هر 
گاه محيط بيرونی و محيط سياست گذاری 
مناس��ب بوده و به اصطالح در حق ایران 
لطف كرده است اقتصاد ایران حركت كرده 
و هر گاه محيط ملی نامس��اعد بوده است 
حركت اقتصاد ُكند و آهسته و چالش های 
اقتصاد را بيش از پيش آشکار كرده است. 
ب��ه طور مثال اگر فضای مناس��بات ایران 
ب��ا دني��ا در مقعطی منابس��ات كم تنش 
و كم دردس��ر ب��وده باش��د و نوعی تعامل 
س��ازگار با جه��ان داش��ته ایم متغيرهای 
اقتصادی نيز رش��د و توس��عه مناسبی را 
تجربه كرده اند. محيط مناسب زمانی هم 
ممکن است به دليل این باشد كه قيمت 
نفت در بازارهای جهانی در بهترین شرایط 
خود قرار داش��ته و ایران درآمدهای ارزی 
قابل توجهی به دست آورده است و آن را 
موتور رش��د و توسعه در آن مقطع خاص 

كرده اس��ت. این محيط مساعد زمانی نيز 
داشتن سرمایه اجتماعی قابل قبول مثل 
همراهی و همدلی شهروندان با نهادهای 
حکومتی بوده است. این عوامل محيطی هر 
گاه در وضعيت مساعد بوده اند تنگناهای 
س��اختاری اقتصاد ایران فراموش شده و 
از ن��گاه عالقمندان به اقتصاد سياس��ی و 
فعاالن و كارشناس��ان دور مانده است. اما 
در ح��ال حاضر و در مقطعی كه در آن به 
سر می بریم به دالیل مختلف هيچکدام از 
عوامل محيطی یادشده در موقعيت مناسب 
نيستند. مجموعه ش��رایط در پيش گفته 
ش��ده و محيط نامناس��ب در دوره فعلی 
موجب ش��ده است كه تهدیدهای اقتصاد 
ای��ران با هم ش��روع به زاد و رش��د كرده 
و همگرای��ی تهدیدها و رون��د فزاینده را 
تجربه كند و از طرف دیگر متاسفانه شاهد 
واگرایی در تدبيرهای اتخاذ شده از طرف 
بررس��ی های كارشناسانه  دولت هستيم. 
از هم��ه مس��ائل و رخداده��ا و تحوالت 
و رفت��ار متغيرهای اقتص��ادی و كيفيت 
سياست گذاری نشان می دهد محيط ملی 
ایران درهيچ دوره زمانی سپری شده پس 
از پيروزی انقالب اسالمی، حتی در زمان 
جنگ به اندازه ای كه در آن به سر می بریم 
پر از چالش های گوناگون نبوده و تاكنون 
هرگ��ز وضعيت به اندازه فعلی نامس��اعد 
نبوده اس��ت. واقعيت این است كه عنصر 
و مقول��ه جنگ همواره یک پدیده مخرب 
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ب��وده و در فعالي��ت یک جامع��ه اختالل 
ایجاد می كند و این نيز درس��ت است كه 
مقوله جنگ می تواند سياست گذاری را از 
تعادل مطلوب دور كند، اما از طرف دیگر 
یادمان باش��د كه شرایط محيطی ایران و 
ش��رایطی كه مناسبات داخلی در ایران را 
رقم می زند در زمان جنگ بس��يار بهتر از 
دوران فعلی است. به همين دليل است كه 
من فکر می كنم پيامدهای ش��رایط امروز 
ایران در كسب و كار و فعاليت های اقتصاد 
كالن مبهم ت��ر و س��ردگرم تر از دوره های 
قبلی اس��ت و به همين دليل حجم ابهام 
بيشتر و چشم انداز آینده ناروشن تر است 
و متاسفانه آنچه پيش روی كليت جامعه 
ایرانی است و تصویری كه می توان كشيد، 
چشم انداز منفی اس��ت و تحوالت آتی را 
برای ما خوش��ایند نمی كن��د. این روزها 
من هم مثل بقيه همتایانم با پرسش های 
پرش��ماری مواجه می شویم كه در كانون 
پرس��ش ها این است: »چه می شود؟« من 
در پاسخ می گویم شرایط به گونه ای است 
كه همه رخدادهای احتمالی را می توان در 
پرتو تحوالت دید و همه چيز آنقدر روشن 
اس��ت كه دیگر نيازی نيست افرادی مثل 
من تحلي��ل خاصی از وضعيت ارایه دهم.

االن همه چيز روی دایره معلوم اس��ت هر 
شهروندی می تواند فضای آینده را حدس 
بزند. متاسفانه االن بيشتر مردم فهميده اند 
كه وضعيت آتی نامطلو تر از چيزی است كه 
امروز شاهد آن هستيم. برآیند برخوردهای 
نيروهای سياس��ی داخلی نيز بر ابعاد این 
نامطل��وب بودن كيفيت سياس��ت گذاری 
اقتص��ادی اضاف��ه می كند و آین��ده را با 
چش��م انداز بازهم ناروش��ن تری به مردم 

نشان می دهد.
 در صحبت هایتان به موضوع مفید 
و کم تن�ش ب�ودن مناس�بات ایران با 
کش�ورهای خارجی به ویژه غرب و یا 
نامفید وپر تنش بودن اش�اره کردید 
و یادآور ش�دید این مناس�بات یکی 
از عوامل محیطی اس�ت که می تواند 
اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. 
ب�ه نظر می رس�د این روزه�ا با غرب 
ب�ه ویژه امریکا به مش�کل بیش�تری 
برخورده ایم. مشکل نظام اقتصادی و 
نظام سیاس�ی غرب با ایران چیست؟ 
ما چه می خواهیم و به نظرتان به کجا 
باید برویم که بگوییم اینجا بهتر است؟ 
آیا نهادهایی ما را به جایی می رسانند 
که با نظام سیاس�ی غرب مشکل حل 
نمی ش�ود و آیا گروهی دارای منافعی 
هستند که اجازه نمی دهند مناسبات 

اقتص�ادی غ�رب با ایران حل ش�ود؟ 
دی�دگاه بخش خصوصی ایران در این 

باره چیست؟
بخش خصوصی ایران برای آسيب شناسی 
وض��ع فعل��ی و آسيب شناس��ی موج��ود 
تعبيره��ای گوناگ��ون ب��ه كار می ب��رد و 
توصيف های متفاوتی دارد. آنچه اما به ذهن 
من می رسد وآنچه تعبيرم است این است 
كه اوال در سياست گذاری و تصميم گيری 
در ایران كامال غيرحرفه ای عمل كرده ایم. 
به این معنی كه ب��ه هر اندازه كه جریان 
سياست گذاری عمومی در سطوح ميانی و 
كارشناسی تالش مثبت داشته و بر اساس 
قاعده های علمی تا جایی كه دانش داشته 
اس��ت رفتار كرده و سياست گذاری كرده 
اس��ت اما همين كارنامه وقتی به سطوح 
باالتر ارایه می ش��ود و قرار می ش��ود آنها 
براس��اس دیدگاه كارشناسان كاری كنند 
از س��ليقه ها تاثير می پذیرند. متاس��فانه 
كالن مدیری��ت كش��ور اكنون ب��ا تهدید 
سليقه ای بودن مواجه شده است. جریان 
خردورز و تکنوك��رات ایران جز در همان 
دو بازه زمانی كه به آنها اشاره كردم هرگز 
نتوانس��ته اند دیدگاه كارشناس��ی خود را 
برسطح باالتر تصميم گيری تحميل كند. 
این اتفاق بارها رخ داده است و كارشناسان 
و تکنوكراته��ای عاقل تا س��طح ریاس��ت 
جمه��وری رفته ان��د و آنجا كارش��ان گره 
خورده اس��ت و برنامه هایشان تایيد نشده 
اس��ت. اگر هم در مقاطع��ی از زمان بدنه 
عاقل و كارشناس��ی دولت توانس��ته است 
مقام های ارش��د را تح��ت تاثير قرار دهد 
سطح باالتر تصميم سازی و تصميم گيری 
را متقاعد كرده است اما در اجرا و در عمل 
كاری از پيش نبرده است. تصميم سازان و 
تصميم گيران سطح باالتر همواره در اجرا 
ورود كرده و مس��ير سياس��ت گذاری های 

كارشناسان را مخدوش كرده است.
 می شود برای اثبات این مفهوم از 
رخدادهای اقتصادی ایران مثالی بزنید 

تا بحث روشن تر شود؟
مث��ال اعالم��ی ای��ن كن��ش و واكنش 
ميان تکنوكراس��ی عاقل ایران و س��طوح 
ب��االی تصميم گيری در اجرای داس��تان 
اجرای��ی  راس��تای  در  خصوصی س��ازی 
كردن سياس��ت های كلی ابالغ شده است. 
كارشناس��ان و تکنوكرات ها برنامه منظم 
و كارآمدی برای اجرای خصوصی س��ازی 
داش��تند اما اكنون پس از س��پری شدن 
یک دهه از عمر خصوصی سازی و  اجرای 
سياست های كلی اصل 44 به نظر می رسد 
نوعی برگشت به عقب بود. در حالی كه بدنه 

كارشناس��ی كشور برای خصوصی سازی و 
تغيي��ر ریل اقتص��اد از اقتص��اد دولتی به 
اقتصاد خصوصی برنامه خوبی تدارک دیده 
ب��ود اما در دولت نه��م و دهم این ریيس 
دولت بود كه تصميم های كارشناس��انه را 
مخدوش كرد و اختالل در خصوصی سازی 
ایجاد كرد. آنگاه آرمان گرایانه در دولت های 
نه��م و دهم و به وی��ژه ریيس دولت های 
یادش��ده با نگاه آرمانی به مس��ائل مطرح 
ش��ده در خصوصی س��ازی برخورد شد و 
سياس��ت عمل گرایان��ه را از ب��ازی خارج 
كردند. در چنين وضعی بود كه سياس��ت 
كالن به سمتی حركت كرد كه كارشناسان 
احساس كردند به بازی گرفته شدند و در 
جریان عمل هم دیدیم كه خصوصی سازی 
از ری��ل خارج ش��د. جز آنچ��ه كه تا حاال 
توضيح داده ام یک نکته دیگر نيز درهمين 
رابطه وج��ود دارد و آن فضای انقالبی در 
ایران اس��ت. واقعيت این اس��ت كه در هر 
سرزمينی كه انقالب شده است مناسبات 
س��اختاری موج��ود در س��ایه تح��والت 
انقالبی دگرگون ش��ده اند و آرمانگرایی و 
انقالبی گری س��ال های پ��س از انقالب به 
سختی توانسته است به عمل گرایی تبدیل 
ش��ود. انعط��اف در تصميم گيری ها یکی 
از ویژگی ه��ای عمل گرای��ی اس��ت كه در 
آرمانگرایی وجود ندارد و در مملکت داری 
اثر می گذارد. ایران از این قاعده مس��تثنا 
نبود و پس از انقالب س��ال ۱3۵۷ شاهد 
غلبه آرمانگرایی ب��ر عملگرایی بودیم و از 
آسيب های آن در امان نماندیم. متاسفانه 
هر چه ب��ه جلو آمدی��م توانایی مان برای 
جداسازی رفتار و نگاه آرمانگرایانه از رفتار 
عمل گرایانه ناممکن ش��د و نتوانستيم در 
این كار موفق شویم. این مسأله به ویژه در 
روابط بين المللی اع��م از روابط منطقه ای 
و رواب��ط جهانی نم��ود دارد. در منطقه به 
دليل تفاوت در نگاه مذهبی كه ميان ایران 
و برخی كش��ورها بود به اختالف رسيدیم 
كه ادامه دارد. این اختالف دیدگاه ها امتياز 
مثبت منطقه ای را از ایران گرفته اس��ت. 
در س��طح باالتر از س��طح منطقه ای و در 
گسترده جهانی نيز نگاه آرمانگرایانه حاكم 
ب��ر تصميم گيران ایرانی موجب اختالف با 
عملکرایان حاكم بر جهان شده است و ما 
نتوانستيم انعطاف عمل داشته باشيم تا با 
دنيا تعامل مناسب و كارآمد داشته باشيم. 
ما رویکردهای جهان را در بسياری از موارد 
در حوزه های گوناگون قبول نکردیم و قبول 
نمی كني��م. اتفاق بدی هم كه در ایران رخ 
داد این بود كه برخی از مسائل را از سطح 
یک پدیده سياس��تی و سياس��ی به مقوله 



تقدس برده و به جایی رساندیم كه تغيير 
آن ناممکن ش��ده است و این یک پارادایم 
است كه در سال های اخير شکل گرفته و 
دای��م نيز تقویت می ش��ود. این پارادایم ها 
به جایی می رس��ند كه در ش��رایط سخت 
و حاد اصالح ناپذیر می ش��وند و وقتی هم 
خواسته ایم تغيير ایجاد كنيم با آسيب به 
خودمان همراه ش��ده اس��ت.به طور مثال 
م��ا جنگ را به جایی رس��اندیم كه وقتی 
خواستيم آن را تمام كنيم آسيب دیدیم یا 
زمانی كه تصميم گرفتيم با كشورهای گروه 
۱+۵ مذاكره كنيم در شرایط نامساعد اقدام 
به این كار كردیم. االن نيز به نظر می رسد 
در یکی دو ماه اخير شرایط به گونه ای شده 
است كه ادامه راه فعلی در مناسبات با دیگر 
قدرت ه��ای بزرگ را با تردید مواجه كرده 
است و به نظر می رسد در مقابل حاد شدن 
شرایط ممکن پا پس بکشيم. این رویکرد 
تازه با اینکه هنوز جامع نيست ولی انسان 
را امي��دوار می كند كه نظام به هر حال در 
مواقعی كه الزم باشد تصميم های منعطف 
اتخاذ می كند و نمی گذارد شرایط وخيم تر 
از نقطه ای باش��د كه نتوانيم برگردیم. این 
اگرچ��ه جای امي��دواری دارد اما از طرف 
دیگ��ر صاحب نظران را نااميد می كند. آنها 
می گویند و می پرسند چرا باید یک مسير 
ناكارآمد را تا جایی پيش برویم كه برگشتن 
از آن مس��ير غلط هزینه زیاد داشته باشد. 
این روش از كار مثل این است كه ما وارد 
جاده ای می شویم كه می دانيم بيراهه است 
اما اصرار داریم ك��ه باید آزمایش كنيم تا 
بفهميم مس��ير نادرس��تی را طی كرده ایم 
و مق��دار زی��ادی راه برویم و بعد بخواهيم 
دور بزني��م و مس��ير را تغيير دهيم. خوب 
آیا بهتر نيس��ت كه در هم��ان ۵ كيلومتر 
نخس��ت راه غلط پيش رفت��ه را برگردیم 
و اینق��در هزینه ندهيم. ای��ن روش غلط 
ماش��ين را مستهلک می كند و پول بنزین 
را ب��رای ما افزایش می دهد و در آخر نيز 
بای��د برگردیم به نقط��ه اول. عالوه براین 
ممکن است شرایط گونه ای شود كه دیگر 
جاده دیده نشود و برگشت به عقب ممکن 
نباشد. بحث ایناست كه سياست به معنای 
یک هنر چه كاری در اینجا دارد و نقش و 
سهم خردگرایی و اعتماد به علم و اندیشه 
چه س��همی در تصميم گيری ها دارد. علم 
و دانش سياس��ت به انس��ان ها و جامعه ها 
می آموزد كه اوال راه درس��ت را تشخيص 
دهيد و مس��ير را اش��تباه نروید و ثانيا در 
همان مراحل نخستين اگر خطایی بود آن 
را ببينيد و اصالح كنيد. اگر سياستمداران 
اصيل و حرفه ای این روش ها را بلد نباشند 

دس��تگاه برنامه ری��زی و فک��ری ن��ا اميد 
می شود. االن متاسفانه وضع این گونه شده 
است و بسياری از صاحب نظران در شرایط 

نااميدی به سر می برند.
 شما اش�اره کردید که نشانه هایی 
از برگشت دیده می شود و عقل گرایی 
نمود پیدا می کند. اگراین برگش�ت به 
تعقل را برای خوانندگان مجله تشریح 
کنیم و نش�انه هایی از آن را به اطالع 
برانی�م مفی�د خواهد ب�ود. جنابعالی 
خب�ری دارید که در یک�ی – دو ماهه 
اخی�ر نوع�ی احتی�اط در برخ�ورد با 
قدرت های جهانی دیده می ش�ود و یا 

اینکه تحلیل خودتان است؟
من نمودهایی را از این مقوله دیده ام و 
می توانم توضيح دهم. به طور مثال یکی 
از این نمودها تش��کيل س��تاد اقتصادی 
فراقوه ای و متش��کل از س��راه سه قوه با 
تركي��ب تازه اس��ت.آنچه در این تركيب 
اهمي��ت دارد س��هم باالتر ق��وه مجریه 
اس��ت كه باید نيز چنين باشد زیرا سهم 
این نهاد در مقابل س��ایر نهادها در امور 
اجرایی بيش��تر است و قصد این است كه 
نقش دول��ت در تصميم گيری های كالن 
افزایش یابد. درس��ت اس��ت كه تفکيک 
قوا یک اصل مترقی است اما واقعيت این 
اس��ت كه در هم��ه جامعه ها نقش دولت 
باالتر اس��ت و این نهاد است كه در برابر 
س��ایر قوا دست باال را دارد. اگر این گونه 
نباشد نمی توان كشور را به شکل كارآمد 
اداره كرد. اگر دولت دست باال را نداشته 
باشد مثل این می ماند كه در یک شركت 
و سازمان واحد حقوقی آن سازمان مانع 
فعالي��ت و حركت مدیرعامل ش��ود. در 
همه كشورهای توسعه یافته سازوكار اداره 
كشور به گونه ای طراحی شده است كه قوه 
مجری��ه كار را جلو می برد و س��ایر قوا با 
دولت هماهنگ می شوند. اگر خوب دقت 
كنيم در سال های اخير یکی از معضالت 
این بوده و هست كه موازی كاری و تداخل 
وظایف ميان قوای س��ه گانه موجب شده 
است برخی فعاليت های اصلی پيش نرود 
و برخ��ی تصميم گيری ها به همين دليل 
معطل بماند. ناس��ازگاری فزاینده دولت 
با س��ایر قوا و نهادها موجب كند ش��دن 
فعاليت ها می ش��ود. س��تاد تازه تاسيس 
دارای این ویژگی اس��ت كه در آن ستاد 
نقش دولت نقش برتر  است. نشانه دیگری 
كه من تشخيص می دهم كه نوعی احتياط 
در برخورد با قدرت های جهانی در دستور 
كار قرار گرفته است ادبيات و لحنی است 
ك��ه در ایران نس��بت به دیگ��ران به كار 

برده می ش��ود. درست اس��ت كه ممکن 
اس��ت كشوری باشد كه ریيس دولت آن 
لحن گفتارش تهدید آميز باش��د اما این 
نباید دليلی باش��د ت��ا ایران نيز از همين 
لح��ن و ادبيات اس��تفاده كند. ما ادبيات 
ترامپ به عن��وان ریيس جمهور امریکا را 
قب��ول نداریم اما این دليلی نيس��ت كه 
ندانيم امریکا كشوری است كه معادالت 
سياسی دنيا و در معادالت اقتصادی جهان 
نقش ش��ماره یک را دارد. این یک اتفاق 
خوب است كه ادبيات ما در برابر ادبيات 
تهدیدآميز ادبياتی باش��د كه مورد پسند 
دني��ا قرار گيرد. این اتفاق زمانی می افتد 
كه دس��تگاه دیپلماسی كش��ور عهده دار 
برخورد با جهان باش��د و سایر نهادها در 
كار سياست خارجی مداخله نکنند. نباید 
مقام های مس��وول سخنانی را بگویند كه 
برای كش��ور هزینه ایج��اد كند. تداخل 
و م��وازی كاری در دیپلماس��ی جهان��ی 
احساس ناامنی ایجاد می كند و اعتماد از 
طرف اصلی مذاكره كه مدیران دس��تگاه 
دیپلماسی هس��تند را سلب می كند. اگر 
ایران در برجام موفق شد دليلش این بود 
كه فقط دس��تگاه دیپلماسی ایران نقش 
داشت و دخالت ها به حداقل رسيده بود.

 آی�ا در ای�ن مدتی ک�ه از فعالیت 
ستاد اقتصادی س�ه قوه سپری شده 
است تصمیم تازه ای اتخاذ شده است 
که نشان از بهبود شرایط تصمیم گیری 

باشد؟
هنوز زود است كه تصميم های این ستاد 
را ش��اید ببينيم اما نفس تش��کيل چنين 
س��تادی یعنی اینکه اطمينان پيدا كنيم 
از این پس جایی هس��ت ك��ه باالتر نهاد 
تصميم گيری ش��ده و تصميم هایش دیگر 
ب��ه مانع برخ��ورد نمی كند. تاس��يس این 
نهاد به ما نوی��د می دهد كه اگر دولت در 
جای��ی و برای این امری تصميم گرفت در 
همين ستاد بررسی و تصویب شده و دیگر 
جایی نيس��ت كه این تصميم را وتو كند و 
در مراحل اجرایی مانع از كار ش��وند. البته 
ای��ن را در پرانتز بگویم كه برای س��اختار 
كلی حاكميت هنوز سخت است كه برخی 
 تصميم ه��ا را حت��ی در قالب این س��تاد 

اتخاذ كند.
 پیش بینی شما از روند فعالیت این 

ستاد چیست؟
همان طور كه گفتم مهم ترین مسأله این 
است به هر حال تشخيص داده شده است 
كه این ستاد تاسيس شود و كارها را پيش 
بب��رد و نفس ای��ن كار را مثبت می دانم و 
دیر ی��ا زود تصميم هایی را اتخاذ می كند. 
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اما آن چيزی ك��ه من پيش بينی می كنم 
این است كه همين ستاد هم تصميم هایی 
را اتخاذ خواهد كرد كه تصميم های درجه 
اول نيس��تند و بيشتر در س��طح پایين تر 
قرار خواهند گرفت. البته در همين سطح 
تصميم گي��ری نيز به نظرم می رس��د كه 
تابعی از تصميم های درجه یک خواهد بود 
و از تصميم های سطح باالتر متاثر خواهد 
شد. حتی ممکن است همين تصميم های 
درج��ه دوم نيز در جاهای��ی باالتر از این 
ستاد به بن بست برسد كه این یک مشکل 

بزرگ است.
 برای اینکه بتوانیم ذهنیتی درباره 
درجه اول یا درجه دوم بودن تصمیم ها 
داشته باشیم، می پرسم که آیا به نظر 
ش�ما تصمیم مربوط به سیاس�ت های 
ارزی تصمیم درجه یک اس�ت یا یک 

تصمیم درجه پایین تر؟
تصميم های مربوط به سياس��ت گذاری 
ارزی در ای��ن زم��ان را نمی توان تصميم 
درج��ه ۲ تلق��ی كرد اما همي��ن مورد با 
هم��ه اهميت��ی كه دارد ب��ه تصميم های 
باالت��ر وابس��ته و تابعی از آنهاس��ت كه 
آنه��ا تصميم های درجه یک به حس��اب 
می آیند. اما می توان گفت از تصميم های 
دارای اولوی��ت به حس��اب می آید و البته 
می توان��د دس��تخوش نااطمينانی های��ی 
باش��د و سياست گذاری در این باره رفتار 
شهروندان، رفتار سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی، نحوه تعام��ل بانک های ایران با 
خارج از سياس��ت گذاری های ارزی تاثير 
می پذیرند و اینها البته به هم پيوسته اند. 
بنابراین اخالل در سياست ارزی می تواند 
س��ایر فعاليت ه��ا را نيز مخت��ل كند كه 
برخ��ی از آنه��ا را در باال توضي��ح دادم. 
سياست گذاری ارزی كارشناسانه در همين 
شرایط هم می تواند معضالت را كمتر كند 
و باید از شتابزدگی و سياست زدگی در این 

مقوله اجتناب شود.
 واقعی�ت این اس�ت ک�ه از همان 
روزهای ش�روع فعالیت سیاست های 
تازه ارزی، کارشناس�ان، اقتصاددانان 
و فع�االن اقتصادی به دولت توضیح و 
هشدار دادند که میخکوب کردن نرخ 
تبدیل هر دالر در س�قف 4200 تومان 
ی�ک تصمیم غلط اس�ت و در س�مت 
تقاضا موجب ایجاد صف برای دریافت 
دالر با این قیمت می ش�ود. چرا دولت 
دوازدهم احساس می کند که دارندگان 
دالر آنقدر کم هوش هس�تند که دالر 
دراختیار خود را با نرخ 4200 تومان به 
دولت بفروشند در حالی که نرخ دالر 

در بازار آزاد حتی به 7200 تومان برای 
هر دالر رسیده است.

م��ن ب��ا صراحت می گوی��م از زمانی كه 
ریي��س دولت دوازدهم خط تصميم گيری 
خود را از دستگاه كارشناسی اش جدا كرد 
ای��ن اختالف نظ��ر و روش افزایش یافت و 
آش��کار ش��د. پيش از این یادآور شدم كه 
تصميم های كارشناسانه در سطوح ميانی 
و در بدنه عاقل دس��تگاه تکنوكراتيک در 
س��طحی باالتر به مانع برمی خورد. یکی از 
ضعف های نظام حکمروایی دولت این است 
كه سطوح باالی تصميم گيران توصيه های 
كارشناس��ی را برنمی تابند. آقای روحانی 
به عنوان باالترین س��طح اجرایی كش��ور 
در دول��ت یازدهم با س��طح كارشناس��ان 
همراه تر بود و تصميم گيری های اقتصادی 
را به همکاران خود س��پرده بود و خود به 
مس��ائل دیگر می پرداخ��ت. در دوره دوم 
دول��ت روحانی به ویژه پ��س از آنکه نرخ 

ارزهای معتبر در مدار صعودی قرار گرفتند 
همراهی راس دولت با بدنه كارشناس��ی تر 
كابينه كمتر ش��ده است. خبرهایی هست 
كه در داس��تان تعيين سياس��ت ارزی به 
وی��ژه تعيين قيمت هر دالر امریکا به پول 
ایران در س��قف ه��ر دالر 4۲۰۰ تومان از 
نق��اط تمایز و نقاط افت��راق ریيس دولت 
با كابينه بوده اس��ت. البته شاید در دولت 
كسانی بوده اند كه با نرخ گذاری دستوری 

موافق نبوده اند.
 از مسئوالن متعددی پرسیده شده 
که این ع�دد 4200 تومان از ذهن چه 
کس�ی تراوش کرده اس�ت؟ آیا وزیر 
اقتصاد این نرخ را احصا کرده اس�ت؟ 
آیا رییس کل بانک مرکزی یا ریایست 
سازمان برنامه با پژوهش به این نتیجه 
رس�یده اند که دالر بای�د 4200 تومان 
باشد، اما پاسخ درستی داده نمی شود. 
شما اطالعی در این باره دارید؟ گفته 

می ش�ود که رییس جمه�ور در دولت 
دوازده�م از آقایان س�یف، نوبخت و 
کرباسیان حرف شنودی اقتصادی دارد 

آیا تحلیلی در این باره دارید؟
اطالع��ات م��ن در ای��ن باره بيش��تر از 
همکاران��م و همتایان��م و روزنامه نگاران و 
رسانه ها نيست اما این تقریبا قطعی است كه 
شخص آقای ریيس جمهوردر این باره نظر 
داده و روی نظر  خود نيز با تعصب ایستاده 
اس��ت كه نرخ ه��ر دالر باید 4۲۰۰ تومان 
باش��د. البته شنيده شده است تالش هایی 
صورت می پذیرد كه نرخ یاد ش��ده به ویژه 
در زمينه خری��د ارز صادركنندگان تغيير 
كند و به یک نرخ تازه برس��يم. ش��اید تيم 
اقتصادی دولت دوازدهم نقص هایی داشته 
باش��د كه دارد اما اگر همين تيم اقتصادی 
ب��ا هم و با خرد جمعی تصميم می گرفتند 
كه نرخ ارز چقدر باشد حتما تصميم بهتری 
اتخاذ می شد كه فقط یک نفر تصميم بگيرد.

 آیا نش�انه هایی دیده می شود که 
از سیاس�ت های ارزی به ویژه هس�ته 
مرکزی این سیاس�ت یعن�ی نرخ ارز 

عقب نشینی صورت پذیرد؟
بله و من اطالع دارم كه درباره فهرس��ت 
كااله��ای صادراتی كه باید ارزش��ان را به 
بانک ه��ای عامل ب��ه نرخ دولت��ی بدهند 
تجدیدنظرهایی ش��ده است و اینکه كدام 
صادرات حتما باید دالر خود را به س��امانه 
نيما بفروشد نيز تصميم گيری شده است. 
عالوه براین درباره تخصيص ارز به واردات 
با نرخ هر دالر 4۲۰۰ تومان نيز قرار است 
تجدیدنظر شود. كارشناسان می گویند نرخ 
4۲۰۰ تومانی برای هر دالر باید به كاالهای 
خاص داده شود نه اینکه دولت اعالم كند 
به همه كاالها دالر 4۲۰۰ تومانی می دهد 
تا كاال وارد كنند. كار به سمتی می رود كه 
خرید و فروش ارز با قيمت توافقی خریدار 
و فروش��نده در یک بازار ثانویه انجام شود 



و به نظر می رسد بخشنامه آن نيز به زودی 
صادر ش��ود. واقعيت این اس��ت كه دولت 
نمی توان��د ب��ه همه تقاضاه��ای ارز با این 
قيمت پاس��خ دهد و كارشناسان معتقدند 
كه خرید و فروش با قيمت توافقی باید در 

دستور كار قرار گيرد.
 از قول ش�ما نوشته شده است که 
گفته اید اگر سیاست های اقتصادی در 
آینده همین باشد که االن هست نرخ 
ه�ر دالر حتی به 12 ه�زار تومان نیز 
می رس�د. آیا چنین داوری ای درباره 

آینده نرخ ارز دارید؟
من به عدد خاصی اشاره نکردم ولی تاكيد 
كردم اگر سياس��ت ارزی فعلی ادامه یابد 
نرخ ارزهای معتبر به اندازه  نگران كننده ای 
می رس��د و می تواند در م��دار صعودی با 

شتاب بيشتری حركت كند.
 چرا دولت به حرف بخش خصوصی 
توجه نکرد؟ االن که سایر تحریم های 
امریکایی گسترده تر می شود و شرایط 
اقتصاد سیاسی ایران پیچیده تر خواهد 
شد، آیا احتمال دارد بخش خصوصی 
در چانه زنی ه�ای آتی جایی داش�ته 
باش�د و آی�ا نش�انه ای از این موضوع 
دیده می ش�ود. پیش تره�ا می گفتند 
ک�ه ق�درت دول�ت فراتر از ه�ر نهاد 
مدنی اس�ت و چ�ون بخش خصوصی 
ای�ران ضعیف اس�ت نمی تواند به این 
بخش امید بس�ت که به طور مثال در 
مذاکرات خارجی حاضر باشد. با توجه 
ب�ه اینکه بخش خصوصی نیرومند در 
غیاب دولت کوچک پدیدار می شود و 
اکنون این داستان به معما تبدیل شده 
است که اول باید دولت کوچک شود تا 
بخش خصوصی نیرومند شود یا اینکه 
نخست باید بخش خصوصی نیرومند 
شود آنگاه بخش دولتی کوچک شود. 
چ�ه باید کرد که بخ�ش خصوصی در 

جاهایی مثل س�تاد اقتصادی سه قوه 
حاضر باشد و بتواند نقش ایفا کند؟

قب��ول دارم كه بخ��ش خصوصی ایران در 
حال حاضر ضعيف اس��ت و ش��ما درس��ت 
می گویيد كه بخ��ش خصوصی ضعيف نگه 
داش��ته ش��ده اس��ت. مدی��ران دولت نيک 
می دانند ذات رقابت جوی بخش خصوصی در 
شرایط فضای مساوی و مساعد برای رقابت 
می توان��د آنها را به عق��ب براند و به همين 
دليل حاضر نمی ش��وند كه بخش خصوصی 
واقعا قوی ش��ود. در فضای مناس��ب شتاب 
رشد بخش خصوصی به دليل بهره وری بسيار 
باالتر از رش��د بخش دولتی رشد پرسرعتی 
اس��ت. به همين دليل است كه در مجموع 
این شرایط فراهم نمی شود. در مقاطعی هم 
ك��ه قرار بود بخش خصوصی به لحاظ كمی 
بزرگ تر ش��ود جلویش گرفته شد كه پيش 
از این در داستان خصوصی سازی نيمه كاره 
انجام ش��د. اگر چرخ فعاليت های سياسی و 
اقتصادی ایران بر همين روال بچرخد بخش 
خصوصی ب��از هم چرخ پنجم می ماند. االن 
متاس��فانه توزیع قدرت گونه ای اس��ت كه 
اگر ب��ه بخش خصوصی بگویند همين حاال 
بيا و قدرت دراختيار تو باش��د این آمادگی 
وجود ندارد و در صورت اجرایی ش��دن نيز 
اتفاق خوبی نمی افتد.بخش خصوصی ایران 
مثل ورزشکارانی است كه فقط در مبارزات 
داخلی حاض��ر بوده و تجرب��ه كافی ندارند 
ت��ا در ميدان های بزرگ نقش آفرینی كنند. 
واقعيت این است كه بخش خصوصی ایران 
در شرایط حاضر فقط در مواقع خاص مورد 
توجه دولت هاست و ذات دولت حاضر نيست 
رش��د قدرت این بخش را پذیرا باشد. دولت 
در جاهایی كه قرار اس��ت تصميم كوچکی 
در بخش ه��ای كم اثر اتخاذ ش��ود به بخش 
خصوص��ی ميدان می دهد و یکی هم زمانی 
این اتف��اق می افتد كه دولت می داند و فکر 
می كند كه بخش خصوصی با او هم مسير و 

همراه خواهد ش��د. در چنين مقاطعی است 
كه ژس��ت تعامل نشان داده می شود. تجربه 
من نش��ان می دهد در مقاطع حساس و در 
جاهایی ك��ه تصميم گيری س��طح باالتری 
دارد بخ��ش خصوصی را راه نمی دهند و در 
تصميم های بزرگ سهمی بهاین بخش داده 
نمی ش��ود. دولت می خواهد در جاهایی كه 
تصميم های كوچک اتخاذ می ش��ود بخش 
خصوصی را ب��ا خود همراه كند تا از قدرت 
آنها استفاده كند و بگوید كه ما با این بخش 
تعامل داریم، اما در مراكز بزرگ تر به بخش 
خصوصی راه نمی دهد. اگر به تاریخ جامعه ها 
نگاه كني��م خواهيم دید در جامعه هایی كه 
ای��ن رفتارها وج��ود دارد و نهادهای مدنی 
در هر حوزه ای مثل گردش��گری، كارگری، 
كارفرمای��ی، هنری و فرهنگ��ی اگر ضعيف 
نگه داشته شوند توسعه به معنای واقعی رخ 
نمی دهد. اداره كشور بدون استفاده از قدرت 
م��ادی و فکری نهادهای مدنی به جامعه ای 
پوی��ا و پایدار راه به جایی پيدا نمی كند. این 
روش حکمرانی ك��ه در آن قدرت نهادهای 
مدنی هر روز كمتر شود به شکست در توسعه 
منجر می ش��ود. این یک ژس��ت ترحم انگيز 
نباید باش��د كه نهادهای مدنی را در شرایط 
متعادل نگه داریم. این یک ضرورت است كه 
سهم بخش خصوصی در قدرت داده شود و 

البته این بخش نيز باید مطالبه گری كند.
 به عنوان پرسش آخر و در شرایط 
فعلی می خواستم بدانم آیا در جریان 
مذاک�رات احتمال�ی ب�ا غرب بر س�ر 
تحریم ها از توانایی اتاق های مشترك 

استفاده می شود؟
اتاق های مش��ترک بازرگانی خودش��ان 
بخش��ی از اتاق های بازرگانی هستند و در 
س��طحی به مراتب پایين ت��ر از خود اتاق 
قرار دارند. وقت��ی در بحث های مهم اتاق 
را بازی نمی دهند آیا قرار اس��ت اتاق های 
مشترک كه زیرمجموعه اتاق كل هستند 
را دخال��ت دهند. از ط��رف دیگر یادمان 
باش��د كه اتاق های مشترک به ویژه برخی 
از اتاق های مشترک دارای ساختار قدیمی 
هس��تند و مدیران آنها مسن بوده و قدرت 
ن��وآوری و نوپذیری را ندارند و از جاهایی 
هستند كه آسيب پذیرند. اميدوار هستيم 
كه برخی اتفاق های مناسب در سازماندهی 
این اتاق ها بيفتد و كارشان رونق پيدا كند. 
برای اینکه اثربخش��ی اتاق های بازرگانی و 
در نتيجه اتاق های مشترک را خوب درک 
كنيم یادآور می شویم كه اتاق بازرگانی هم 
اگر در جاهایی اصرار كند كه حاضر ش��ود 
در مذاكرات باشد نوعی نگاه خاص به آنها 

پدیدار می شود.
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 گفت وگو با دکتر بهروز هادی زنوز

ساختار سیاسی و سیاست گذاری آشفته اقتصادی

 امروز به نظر می رسد که اقتصاد ایران با 
نوعی آشفتگی در سیاست گذاری و در سطح 
کالن مواجه شده است به نظر جنابعالی این 
ارزیابی دقیق است؟ این سردرگمی و عدم 
قطعیت ه�ا بیش�تر در کدام بخش اس�ت؟ 
سیاست ارزی؟ سیاست پولی؟ یا همه انواع 

سیاست های اقتصادی؟
واقعي��ت این اس��ت كه تضمين ه��ای اقتصاد 
كالن ب��رای نيل به موفقيت بلندمدت اقتصادی 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر اس��ت، متاسفانه در 
ایران هرگز سياس��ت گذاری مالی و پولی موفق 
نبوده است تا ثبات اقتصاد كالن را تضمين كند 
و در ش��اخص های ثبات اقتصاد كالن مهم ترین 
شاخص تورم است كه باید سياست گذاری پولی 
با همکاری سياست گذار مالی تورم مزمن را از بين 
ببرد و نرخ های پایين تورم را مثل اغلب كشورهای 
جهان تضمين كند. متاسفانه در ایران عموما در 
دوره بعد از انق��الب با نرخ های دو رقمی تورم و 
بسيار پرنوسان طرف هستيم كه نشان می دهد 
نرخ های تورم قابل پيش بينی نيست و به همين 
دليل آشفتگی در سياست دیده می شود. از طرف 
دیگر به اصطالح تورم در ایران مزمن است یعنی 
حالت لختی دارد و به سادگی از بين نمی رود. علت 
پدیدار شدن این وضعيت را می شود در ساختار 
سياس��ی كشور دانس��ت. در ایران نوعی ساختار 
سياس��ی وجود دارد كه در چارچوب آن ش��مار 
زیادی دس��تگاه های بخش عمومی موازی ایجاد 
شده است و به هيمن دليل مخارج بخش دولتی 

بسيار فراتر از توان ماليات ستانی دولت قرار دارد. 
از طرف دیگر تمایالت رانت جویانه در اقتصاد نفتی 
ایران خيلی باالست و این نيز هزینه ها را افزایش 
می دهد. در ایران همه اعم از فقير وغنی از دولت 
مطالبه دارند. برای مثال مطالبات اقشار آسيب پذیر 
از دولت این است كه با كمترین قيمت، آموزش، 
بهداشت و درمان را دراختيارشان قرار بدهد و در 
ضمن كاالهای اساس��ی را با یارانه تحویل دهد. 
از زم��ان تصویب قانون هدفمن��دی یارانه ها در 
س��ال ۱389 و توزیع مستقيم یارانه ۷۰ ميليون 
ایرانی از دولت طلبکار هس��تند و هر ماهه یارانه 
می گيرند. بخش خصوصی ما هم همواره خواستار 
حمایت است و دنبال تخفيف های مالياتی، دنبال 
تعرفه های گمركی باال و... است. با توجه به آنچه 
گفتيم هزینه های دولت ایران انعطاف ناپذیر است. 
از آنجا كه بخشی از درآمد دولت ناشی از صادرات 
نفت است و درآمد نفتی به دليل تحریم ها یا به 
دليل نوسان قيمت نفت در بازار جهانی ثبات ندارد 
و در طول زمان انعطاف ناپذیری هزینه های دولت 
همراه با نوسان های شدید درآمدهای نفتی منجر 
به كس��ری مزمن بودجه های ایران می شود. این 
كسری  بودجه با رفتاری كه دولت و قانون گذار دارد 
باالخره سر از ترازنامه بانک مركزی درمی آورد كه 
به این می گویند سلطه مالی. سلطه مالی موجب 
می شود كه سياست گذار پولی كه بانک مركزی 
ایران اس��ت و اعالم كرده مسوول كنترل حجم 
پایه پول اس��ت بر پایه پول��ی نظارت و كنترلی 
نداش��ته باشد. به این معنا كه دولت هر وقت به 

مش��کل مالی برخورده است دنبال استقراض از 
بانک مركزی رفته اس��ت تا در سال های ۱366 
تا ۱368 استقراض دولت از بانک مركزی همواره 
عامل اصلی افزایش حجم پایه پول بوده است. در 
برنامه اول توسعه ما ش��اهد بودیم دولت اتکای 
زیادی به بانک مركزی داش��ت. از سال های پس 
از اجرای برنامه س��وم توسعه به بعد كه دولت به 
بانک مركزی اتکای زیادی نداشت و به طورقانونی 
از استقراض منع شده بود، شاهد دو دوره هستيم. 
یک دوره كه به اوایل دهه ۱38۰ برمی گردد دوره 
رون��ق نفتی بود. در ای��ن دوره دولت تالش  كرد 
درآمدهای نفتی را به طور كلی وارد بودجه و به 
اقتصاد تزریق كند. این رخداد از سوی دیگر منجر 
به این  شد كه مازاد موازنه تجارت خارجی جاری 
داشته باشيم و این مازاد در دارایی های خارجی 
مركزی منعکس  و پایه پولی را افزایش داد. بعدها 
دولت به مشکالت مالی برخورد كه بخشی از آن 
به دليل اجرای طرح مسکن مهر و طرح اشتغال 
زودبازده بود كه منابع این طرح ها از بانک مركزی 
تامين شد. در این سال ها سياست گذار پولی خلع 
ید و در عمل كنترل حجم پایه پولی ناممکن شد. 
بعد از اعمال تحریم ها وقتی نگاه می كنيم درست 
است كه دولت استقراض زیادی از بانک مركزی 
نکرده اما از طریق تبصره های تکليفی به بانک ها 
مراجعه كرده است و منابع جمع كرده است. دولت 
پول بانک ها را نداده و معوقات بانک ها افزایش پيدا 
كرده و بانک ها هم كه دچار بحران شدند و به بانک 
مركزی متوسل شدند. یعنی می بينيم بی انضباطی 



مالی در دوره سختی از جهت ایرادهای رانت و در 
دوره رونق نفتی مثل دهه گذشته و در دوره تحریم 
هم��واره بی انضباطی مالی روی دارایی و ترازنامه 
بانک مركزی منعکس ش��ده اس��ت و حجم پایه 
پولی را افزایش یافته و منجر به افزایش نقدینگی 
شده است. مطالعات نشان می دهد رابطه نقدینگی 
و تورم در اقتصاد ایران بسيار نزدیک است. یعنی 
اگر روی یک نموداری جریان رش��د نقدینگی و 
رشد تورم و تغييرات تورم را رسم كنيم، خواهيم 

دید هم حركت در یک مسير هستند. 
از س��وی دیگر ش��اهدیم كه بان��ک مركزی از 
دولت مس��تقل نيست و این را از تركيب اعضای 
پول و اعتبار می توان دید. در این ش��ورا بيش��تر 
اعضا خواستار افزایش اعتبارات بانکی در كشورند 
كه منجر به رشد نقدینگی می شود. مشکل دیگر 
این است كه بانک مركزی ابزارهای الزم را برای 
اجرای وظایف دراختيار ندارد. مهم ترین ابزارهای 
سنتی بانک مركزی تا قبل از سال ۲۰۰8 در دنيا، 
استفاده از نرخ بهره سياستی است كه در ایران به 
دليل قانون های موجود، بانک مركزی متاسفانه از 
كاربرد چنين ابزاری محروم شده و اصوال چنين 
اب��زاری دراختيار ندارد. واقعيت این اس��ت كه از 
دوابزاری كه بانک مركزی با كمک آنها می تواند 
كار خود را پيش ببرد و شامل كنترل حجم پایه 
پولی و دوم نرخ بهره سياستی است، هيچ كدام از 
اینها دست بانک مركزی ایران نيست. این گونه 
اس��ت كه هرازگاهی ش��اهد افت و خيزهایی در 
متغيرهای اقتصادی و پدیدار شدن نرخ های تورمی 
باال می شویم. دولت های ایران سعی می كنند در 
این شرایط نرخ ارز را لنگر كنند ولی بعد از مدتی 
نگهداری نرخ ارز در س��طح پایين موجب جهش  
نرخ در مقاطعی می ش��ود. به طور مثال در اوایل 
دهه ۱39۰ نرخ دالر به ریال ارز به شدت جهش 

كرده از ۱۲۰۰۰ ریال  به 49 هزار ریال رسيد. 
 نق�ش عوامل و مس�ایل خارجی دراین 
بی نظم�ی اقتصادی بیش�تر موثر اس�ت یا 

ناهماهنگی داخلی؟
تجربه سال های اخير نشان می دهد در سال های 
اجرای برنامه های چهارم و پنجم توس��عه اتفاقا 
درآمدهای نفتی ایران افزایش پيدا كرد و كشور 
با درآمد باال و ثروتمندی شده بود، اما سوءمدیریت 
داخلی باعث بی ثباتی اقتصاد كالن ش��د. دراین 
دوره رونق نفتی تصور دولت نهم و دهم این بود 
كه با تزریق هر چه سریع تر و بيشتر درآمد نفتی 
و همچنين تخليه حساب ذخيره ارزی می تواند 
یک ش��به راه صد ساله رفته و به آرزوهای مردم 
جواب دهد و اقتصاد را به  رشد وتوسعه برساند. 
متاس��فانه این پروژه با شکست بسيار اسفباری 
مواجه شد و در انتهای دوره دولت با كسری مالی 
شدید مواجه بود. به عالوه اینکه با نرخ های باالی 
تورم و نرخ های رشد اقتصادی پایين مواجه شدیم. 
این اتفاق نشان داد داشتن پول به تنهایی معجزه 
نمی كند و سوءمدیریت و فساد مالی می تواند این 

را نابود كند. اما در این سال ها اقتصاد ایران تحت 
تاثير دو نوع از شوک های خارجی قرار گرفت كه 
یکی از آنها نوسان قيمت نفت بود. راه حل برطرف 
كردن شوک تاسيس حساب ذخيره ارزی بود كه 
متاسفانه منابع آن در دوره احمدی نژاد تخليه و به 
بودجه ریخته شد و آنها را خرج كردند و منابع كه 
به انتها رسيد حساب را در عمل منحل كردند. بعد 
هم كه صندوق توسعه ایجاد شد منابع این صندوق 
توسعه ملی به بهانه های مختلف، در تبصره های 
بودجه و م��ازاد آن را در دوره رونق نفتی تخليه 
و خ��رج كردند و چيزی زی��ادی در این صندوق 
نماند. منظورم این اس��ت در ایران سوءمدیریت 
داری��م به این معنا كه ابزار مناس��ب و نمادهای 
مناس��ب برای مقابله با ش��وک های نفتی از نظر 
قيمت، دست سياست گذاری اقتصادی نيست، ولی 
دست سياستمداران هست و دیپلماسی و سياست 
خارجی نقش بيش��تری دارد. یک مساله هم این 
است كه بعد از پيروزی انقالب اسالمی همواره با 
نظام جهانی س��رمایه داری و كمونيستی مشکل 
داشتيم. اردوگاه كمونيستی كه در دهه ۱39۰ از 
هم پاشيد اما خصومت ما با دنيای سرمایه گذاری 

باقی مانده است. 
سياس��ت خارج��ی ای��ران در س��طح منطقه  
خاورميان��ه با سياس��ت امریکا تع��ارض دارد و 
همچنين با سياست های عربس��تان، اسرایيل و 
كش��ورهای عربی دیگر نيز تع��ارض دارد. برای 
حل این تعارض ها باید از راه دیپلماسی وارد شد 
و در بلندمدت بهتر اس��ت به این ابزار متوس��ل 
ش��ویم تا راه های دیگر. تجربه نشان می دهد در 
برخی مقاطع به این نتيجه رسيده ایم كه باید با 
جهان تعامل كنيم. این دیدگاه در دوره  تاسيس 
دولت های موسوم به دولت اصالحات كه شعار آن 
همزیستی مسالمت آميز و گفت وگوی تمدن ها بود 
مطرح ش��د. در آن سال ها ایران به طور نسبی از 
انزوای سياسی خارج شد و مذاكراتی هم با اتحادیه 
اروپا برای تفاهم در موضوع انرژی هسته ای و غيره 
داشتيم. در آن دوره آقای روحانی نماینده ایران بود 
و مذاكراتی هم انجام  داد و مناسبات ایران با اروپا 
اندكی بهبود پيدا كرد.  در آن دوره توانس��تيم از 
برخی مزیت های تجارت خارجی و سرمایه گذاری 
خارجی تا حدودی بهره مند ش��ویم اما بعد از آن 
كه دولت احمدی نژاد سركار آمد رفتار دیپلماسی 
ای��ران در مقابله با  امری��کا و غرب تغيير كرد  و 
ش��عارهایی  دادند كه در دو سال امریکا از صحنه 
روزگار ساقط خواهد شد. بی توجهی دیپلماتيک 
موجب ش��د پرونده هس��ته ای ایران كه در سال 
۲۰۰۲ افش��ا شده بود در سال ۲۰۰6 به سازمان 
ملل و ش��ورای امنيت ب��رود و چندین قطعنامه 
سازمان ملل و شورای امنيت صادر شد. دولت وقت 
ایران اما این قطعنامه ها را كاغذپاره تلقی كرد كه 
از س��ال ۲۰۱۲ به بعد منجر به تحریم های ایران 
شد. بنابراین سوءتدبير در سياست خارجی ایران 
را آسيب پذیرتر كرد. نتایج دوره اول تحریم ها در 

عمل منجر به این شد كه در طول سال های 9۰ 
تا 9۵ ميانگين رشد ایران بسيار تنزل پيدا كرد، 
در نيمه اول دهه ۱39۰ ميانگين رشد اقتصادی 
ایران نسبت به دوره مشابه پيش از آن بسيار افت 
كرد و در این س��ال ها بود كه هزینه های سنگين 

برای سياست خارجی پرداخت شد. 
خوش��بختانه دول��ت آقای روحان��ی در دوره 
یازده��م با تایيد مقام رهبری مذاكرات را انجام 
و به نتایجی رس��يد و اميد می رفت با توافقنامه 
و امضای تفاهم برجام ایران به مناس��بات عادی 
برگرد. انتظار این بود كه  در سياس��ت خارجی 
بازنگری اتفاق بيفتد و ایران شریک مطمئن در 
تجارت جهانی و جلب سرمایه گذاری خارجی از 
برای اتحادیه اروپا و امریکا و كشورهای دیگر باشد 
و طرفدار همزیستی مسالمت آميز شود.  در این 
فاصله تحوالتی در عرصه جهانی رخ داد كه دوباره 
ایران را به انزوا كشاند. به این معنا كه در منطقه 
پدیده داعش را پدیدار كردند و ایران برای حفظ 
منافع خود  با داعش مقابله كرد. ایران شماری 
از نظاميان خود را به عنوان نيروی مستشاری در 
عراق و س��وریه مستقر كرد و در رفع فتنه موق 
شدیم اما در حال حاضر مسایل ایران در سوریه 
و دش��منی اسرایيل و عربستان با ایران و آمدن 
فردی به اسم ترامپ از حزب جمهوریخواه در مقام 
ریاس��ت جمهوری امریکا شرایط را دشوار كرده 
اس��ت. این تحوالت منجر شده است كه اتحاد 
نامقدسی عليه ایران شکل بگيرد. در حال حاضر 
امریکا و اسرایيل و عربستان در یک جبهه قرار 
گرفته اند و ترامپ از س��ال ۲۰۱۷ عمال قوانينی 
را از كنگره گذراند كه تحریم های ایران از جمله 
س��پاه پاسداران و همه ش��ركت های خارجی و 
داخلی كه با سپاه پاسداران همکاری می كردند، 
برگردد. ترامپ باالخره نارضایتی از برجام را اعالم 
كرد و ایران را در مسير دوباره تحریم ها قرار داده 
است. می خواهم بگویم ایران نتوانست به دالیل 
گوناگون عوامل خارجی و ریسک های خارجی را 
از طریق دیپلماسی مدیریت كند و به نظر می سد 
حاال دوبار از سوراخ تحریم گزیده خواهيم شد. 
متاس��فانه و برخالف ادعای دولت دهم دور اول 
تحریم ها آسيب جدی به اقتصاد و ایران زد حاال 
ناظر دور دوم تحریم ها هس��تيم به نظر می آید 
اگر از آسيب های احتمالی دور جدید تحریم ها 
تا سه سال آینده جلوگيری نکنيم مجددا در سال 
۱4۰۰ در سال انتهایی برنامه ششم خواهيم گفت 
دهه ۱39۰ از نظر رشد اقتصادی از دست رفت. 
در این صورت شاهد تورم های باالتر، تنزل های 
ارزش ریال، فقر گس��ترده تر و از رشدماندگی و 
عقب ماندگی بيشتر خواهيم بود. بنابراین سهم 
عوامل خارجی را اگر بخواهم بگویم باید به آثار 
تحریم های دوره اول و دوم توجه داشته باشيم و 
در این مسير دولت ها و نهادهایی كه در مدیریت 
این تحریم ها نق��ش دارند نباید رفتار متناقض 

داشته باشند.
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 اکنون در آس�تانه تحریم ه�ای دوباره 
هس�تیم. تف�اوت تحریم ها از نظر ش�رایط 

جهانی و در داخل کدامند؟
خوشبختانه تا امروز اتحادیه اروپا با امریکا هم رای 
و هم نظر نيس��ت و روسيه هم كه برجام را امضا 
كرده با امریکا هم نظر نيست. پس اجماع جهانی 
علي��ه ایران وجود ندارد. این یک مزیت اس��ت و 
اینکه امریکایی ها نمی توانند پرونده را مجددا در 
شورای امنيت مطرح كنند و یک اجماع جدیدی 
عليه ایران ش��کل بدهند. این یک مزیت است و 
بای��د از این فرصت برای نزدیکی به اتحادیه اروپا 
و تحکي��م روابط مودت آميز با اتحادیه اروپا برای 
حفظ برجام استفاده كنيم. اما از طرف دیگر این 
ب��ار امریکا عزمش را جزم كرده و به نظر می آید 
خروج از برجام بهانه اس��ت و می خواهد ایران را 
در منطقه تحت فش��ار قرار دهد. به نظر می آید 
خصومت امریکا با ایران خيلی شدیدتر شده است 
و حتی نمی خواهد ایران از مس��يرهای عادی به 
ميز مذاكرات برگردد. امریکا می خواهد حاكميت 
ایران را بسيار تضعيف كند و این خطرناک است. 
متاسفانه با اینکه اتحادیه اروپا و تا اندازه ای روسيه 
و چين با ایران همراه هستند اما اینها نمی توانند 
به ش��ركت های بزرگ خودش��ان دستور دهند. 
شركت های چندمليتی كه منافع بزرگی در بازار 
بزرگ امریکا دارند آنجا را را رها نمی كنند تا بيایند 
به ایران ملحق ش��وند و ریس��ک كنند. بنابراین 
امریکا هم از نظر سلطه بر نظام مالی جهانی و هم 
از نظ��ر نقش عظيم اقتصادی و نظامی در جهان 
به تنهایی می تواند تحریم را پيش ببرد و كارایی 
خواهد داش��ت. در شرایط تاره تحریم ها تنها در 
حوزه هسته ای نيست بلکه در حوزه غيرهسته ای 
هم قوانينی مصوب كرده است مثل قانون كاتسا 
كه قانون مبارزه با دش��منان امریکا اس��ت و در 
آنجا نيروی نظامی ایران را هدف قرار داده است. 
در این تحریم ها و تمام صنایع وابسته به سپاه و 
شركت های داخلی وخارجی كه با سپاه پاسداران 
به هر نحوی همکاری كنند مش��مول تحریم ها 
شده اند یعنی زنجيره ای از بخش وسيع توليد تا 
دانشگاه های ایران را با تحریم مواجه كرده است. 
به این ترتيب اگر بخواهند باتمام نيروی خود این 
تحریم  ها را اجرا كنند. ایران را در مخمصه خيلی 
جدی ق��رار خواهند داد بنابرای��ن باید نهادهای 
حاكميت��ی ایران و دول��ت ایران این مس��اله را 
خيلی جدی تلقی كنند كه این بار با یک تهدید 
امنيتی خيلی بزرگ روبه رو ش��ده ایم. بررسی ها 
نش��ان می دهد تفاوت این دوره از تحریم با دوره 
قبل این اس��ت ك��ه در دوره قبل توان مقابله در 
ایران بيشتر از دوره فعلی بود. یعنی مردم صبر و 
حوصله شان بيشتر بود و مناسبات مردم با دولت 
روحانی خوب بود و ميزان اختالف درونی هم كمتر 
بود. در دوره جدید دو اتفاق نامبارک افتاده است. 
اتفاق اول این اس��ت كه به نظر می رسد مردم به 
شدت به توانایی دولت تردید دارند. واقعيت این 

است كه  مردم دنبال خواسته های خود هستند. 
مطالبات بازنشسته ها، كارگران، كشاورزان افزایش 
یافته و باری روی دوش دولت اس��ت و منتقدان 
دول��ت هم قصد دارند دول��ت را ناتوان تر از آنچه 
هس��ت نشان بدهد. مردم تا اندازه ای عصبی اند و 
دولت هم ضعيف و ناتوان شده است. این شرایط 
و درج��ه ت��اب آوری اقتصاد ای��ران و مردم قابل 

نگران كننده است.
 ب�رای عب�ور از دش�واری ها از کجا باید 

شروع کرد؟
برای عبور از دشواری ها سه حوزه است كه باید 
روی آنها كار كرد،  مهم ترین حوزه ها این اس��ت 
كه ببينيم سرچشمه تحریم ها چيست؟ اول باید 
ریش��ه آن را خش��ک كنيم. به نظر من  منش��اء 
تحریم ها تنش ایران با برخی كشورهای منطقه 
و امریکا است. باید دید سياست خارجی فعلی را 
چگونه منعطف كنيم تا منافع ملی حداكثر شود. 
به طور موقت می توان با لحاظ كردن اینکه منافع 
ملی خدشه دار نمی ش��ود، تغييراتی ایجاد كرد. 

این را باید كارشناس��انه دید. مث��ال دولت ایران 
اعالم كرده اس��ت در مورد یمن حاضراس��ت با 
اتحادیه اروپا مذاكره كند و این مثبت اس��ت. به 
نظر می رس��د باید مذاكره ك��رد و اگر بتوانيم از 
طریق مجمع سازمان ملل در منطقه به تفاهمی 
برسيم قدم خوبی خواهد بود و ایران چيزی را از 
دست نمی دهيم. یمن ساليان دراز همسایه و هم 
مرز عربستان بوده ما در آنجا چيز زیادی برای از 
دست دادن نداریم. در عراق تحوالتی در انتخابات 
رخ داده است. مقتدی صدر هم كه زمانی متحد 
ایران بود اكنون ناسيوناليس��م عربی را در عراق 
دنبال می كند. بنابراین باید به فکر باشيم كه در 
عراق وحتی در سوریه حضور اقتصادی و سياسی 
بيشتری داشته باشيم. باید دید می توان بازنگری 
كلی در برنامه های منطقه ای داشته باشيم وباید 
تحليل هزینه – فایده كنيم و كارشناسانه عمل 
كنيم، یک سياست كه روزگاری مفيد بوده ممکن 
اس��ت امروز مفيد نباشد. پس مهم ترین كار این 
است كه واقع بينانه تر به سياست خارجی ایران در 
منطقه نگاه شود و اگر می شود راه های كم خطرتر، 

كم ریسک تر، نزدیک به واقعيات عرصه جهانی را 
در پيش بگيریم. پس اول باید دیپلماسی فعال را 
در پيش بگيریم كه متمركز در وزارت امور خارجه 
ش��ود و ضمن در نظر داشتن منافع ملی، تهدید 
امنيتی را مد نظر داش��ته باشد. مطلب دوم این 
است كه دولت ها در مواقع دشوار باید از پشتيبانی 
مردم برخوردار باشند و برای مقاومت درازمدت در 
مقابل این مسایل باید دولت و مردم در كنار هم 
باشند. االن شکافی بين دولت و ملت به وجود آمده 
است نارضایتی دیده می شود و متاسفانه دولت هم 
كانال ها و مجاری را برای حل این مش��کالت باز 
نگذاشته است. بنابراین به نظرمی آید عرصه دوم، 
انعطاف در عرصه سياست داخلی است. در عرصه 
سياست داخلی باید سعی كنيم اجماع سازی بين 
دولت و مردم بيشتر شود. با توجه به اینکه مردم 
هم به صورت ذره ای، فرد به فرد كه نمی توانند با 
دولت طرف شوند. پس باید از طریق تشکل های 
صنفی و سياسی باید با دولت طرف شوند. بنابراین 
دولت باید نقش تش��کل های صنفی و سياسی را 

جدی بگيرد. یعنی اینکه نقش قانونی ورس��می 
اینها را بپذیرد و با این تشکل ها كه نماینده افرادی 
هستند كه پشت آنها سينه می زنند مذاكره كنند 
و مسایل آنها را از طریق تفاهم متقابل و گفت وگو 
حل كنند. این باعث مودت دولت و ملت می شود 
و به گشایش فضای باز سياسی می انجامد و این 
ضروری است حتی اگراز نظر برخی طيف ها این 
هزینه باش��د، این هزین��ه را باید قبول كنند كه 
تخفيف دادن و امتياز دادن به ملت بهتر از امتياز 
سياسی دادن به خارجی هاست. بنابراین در حوزه 
سياست داخلی باید به سمت گفت وگوی بيشتر 
برویم و باب گفت وگو در بين جناح های مختلف 
را باز كنيم و تش��کل ها را به رسميت بشناسيم، 
نيازهای مطبوعات را در چارچوب قانون اساسی 
رعایت كنيم و سعی كنيم وفاق ملی ایجاد كنيم. 
ام��ا در حوزه اقتصاد كه تخصص بنده اس��ت به 
نظ��رم در دو فاز كوتاه مدت و بلندمدت می توان 
اقدام های��ی انجام داد. در فاز كوتاه مدت و قبل از 
اینکه مهلت های 9۰ روزه به پایان برسد باید عمل 
كنيم مثال سعی كنيم مطالبات خود را از كشورها 
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دریافت كنيم مثال عراق كه بابت صدور برق به ما 
بي��ش از ۱/6 ميليارد دالر بدهی دارد باید زودتر 
هياتی بفرستيم، مذاكره كنيم و پولمان را بگيریم. 
پول هایمان را از همه جای جهان جمع و جوركنيم. 
دوم اینکه خرید تجهيزات توليد را كه الزم است 
برای تعميرات ادواری و ساليانه پاالیشگاه، صنعت 
نفت، صنعت نيرو، پتروشيمی ها، صنایع سنگين در 
این مدت انجام بدهيم و سعی كنيم اینها را داشته 
باشيم. در تامين كاالهای اساسی مورد نياز مردم 
مثل دارو، گندم، برنج، روغن، دانه های روغنی و... 
هر چه س��ریع تر ترتيب كار را بدهيم. وارد كردن 
خوراک دام، علوفه اگر الزم است، ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی با ریاست آقای جهانگيری، اینها را 
سازماندهی و راه اندازی كنند و تسریع در تامين 

مالی كارهایمان را از این طریق انجام دهيم.
حوزه بعدی برمی گردد به مساله ميان مدت تر و 
اولين و مهم ترین آن پيش بردن مذاكرات با اتحادیه 
اروپاس��ت. س��عی كنيم نفت ما را پاالیشگاه های 
اروپایی تحریم نکنن��د و پول آن را از طریق یورو 
دریاف��ت كنيم تا تفاهمی ك��ه بانک مركزی ما با 
بان��ک مركزی اروپا انجام داده یعنی از دالر خارج 
شویم، این كار را اگر بتوانيم با موفقيت انجام بدهيم 
می توانيم تا حدودی كمر تحریم ها را بشکنيم. باید 
بتوانيم صادرات نفت ایران در س��ال اول تحریم ها 
 الاق��ل ح��دود ۵۰۰ هزار بش��که و در س��ال دوم

4۰۰ هزار بش��که دیگر افزون بر این كاهش پيدا 
خواهد كرد را با ش��ركت های متوس��ط و كوچک 
اروپایی، چينی، هندی، روسی و غيره قراردادهایی 
را ببندیم كه نيازی به امریکا ندارند و با حمایت های 
دولت شان پا پيش بگذارند، با بخش خصوصی ایران 
همکاری داشته باشند. اما اصالحات اقتصادی هم 
باید در كنار اینها وجود داشته باشد. یکی این است 
كه تجارت خارجی را با كارایی مدیریت كنيم. نرخ 
ارزی كه اعالم كردیم باید به تدریج نرخ رس��می 
ارز را افزای��ش دهي��م، دالر 4۲۰۰ تومان��ی االن 
دیگر واقع بينانه نيست. صادركنندگان باید انگيزه 
برای صادرات داشته باشند و پولشان را بتوانند به 
سامانه بياورند و واردات ما اینقدر ارزان نباشد كه 
موجب رانت خواری ش��ود. نکته بعدی این اس��ت 
كه درس��ت اس��ت كه بازار غيررسمی ارز ممکن 
است پنج درصد مبادالت ارزی را دربر بگيرد ولی 
همي��ن بازار غيررس��می و قيمت هایی كه در آن 
حاكم اس��ت به بازار عالمت می دهد و قيمت های 
داخلی را متاثر می كند. نمی ش��ود و این سياست 
غلط اس��ت كه بازار غيررسمی را اصال به رسميت 
نشناسيم و اصال آن را مدیریت نکنيم. بگذاریم ارز 
به نرخ های واقعی حتی دالر ۱۰ هزار تومانی برسد. 
این خيلی خيلی خطرناک است. بازار غيررسمی 
باید مدیریت شود چون انتظارات را شکل می دهد 
و انتظارات تورمی عاقبت به تورم می انجامد. باالخره 
این نقدینگی كه در شيشه كردیم و به علت سرعت 
پایين گردش پول خفته بوده و وارد بازارها ش��ده 
و بازار و دارایی ها و بازار كاالها را متاثر كرده، بازار 

كار را متاث��ر خواهد كرد و به همه جا س��رایت و 
تورم وحشتناكی هم ایجاد خواهد كرد و بازخورد 
كاهش ارزش ریال روی تورم داخلی وحش��تناک 
 خواه��د بود. بنابراین ممکن اس��ت نرخ های تورم
3۰ ت��ا 4۰ درص��دی برگ��ردد. بنابراین مدیریت 
نقدینگی نباید فراموش شود. منتها بانک مركزی 
دچار یک تناقض است وقتی می خواهد نرخ ارز را 
كنت��رل كند نرخ بهره را باال می برد و ركود ایجاد 
می كند وقتی می خواهد نرخ بهره را پایين بياورد 
نرخ ارز از دستش در می رود همه اینها مربوط به 
بحران بانکی است كه شركت های بانک مركزی و 
بانک های خصوصی آنهاست. دولت باید كاری كند 
بانک ها از شناس��ایی سودهای موهوم در ترازنامه 
صورت های س��ود و زیانش��ان منع شوند و كم كم 
بانک ه��ای بد و موسس��ات مالی ب��د را از گردونه 
خارج كنيم و اتحاد بانکی را با ش��تاب بيش��تری 
انجام دهي��م. اگر نتوانيم مق��ررات نظارتی بانک 
مركزی كه در قانون برنامه شش��م، دس��ت بانک 
مركزی را تا حدودی باز گذاشته شده را با كارایی 
اعمال كنيم همه بانک های ورشکسته به تنهایی و 
بدون اجرای تحریم ها می توانند اقتصاد ایران را به 
سمت ورشکستگی سوق بدهند. بنابراین برای اینکه 
سياس��ت پولی مان كارآمد باشد دوكار باید انجام 
دهيم یکی اینکه نظارت بر بانک ها را شدیدتر اعمال 
كنيم بانک های بد را از گردونه حذف كنيم و دیگر 
اینکه سياست مالی مسووالنه تری از سوی دولت 
اتخاذ شود.  باید تاثيرات پایه پولی منفی منعکس 
نشود و توسعه مالی بر بازار پولی اعمال نشود. این ها 
مجموعا سياست هایی است كه باید در پيش گرفته 
شود. همه این ها كه در نظر گرفته شود با توجه به 
رشد جمعيتی ۱/4 درصدی خواهيم داشت و رشد 
و توليد حتی ۱/۵ درصدی را هم نخواهيم داشت و 

ظرف ۵ سال آینده فقيرتر خواهيم شد.
 بخش خصوصی ایران چه توانایی هایی 
برای برطرف کردن یا تخفیف مشکالت دارد؟

اگر واقع بين باش��يم، بخ��ش خصوصی در دهه 
گذش��ته یعنی از س��ال 8۵ تا 9۵ از سياست های 
دولت های نهم و یازدهم و دوازدهم بس��يار صدمه 
دیده است. دوره ای كه دچار تحریم ها بودیم بخش 
خصوص��ی ایران تضعيف ش��د. رك��ود اقتصادی، 
مشکالت و مسایل مالی كه بخش خصوصی با آن 
مواجه بوده، گرانی تس��هيالت و اعتباری، مضيقه 
اعتباری در كنار گرانی، بخش خصوصی را از نوسازی 
صنایع ایران محروم كرده اس��ت. ارتباطات جهانی 
گسيخته شده، روابط كارگزاری با بانک های خارجی 
ن��دارد، بخ��ش خصوصی قطع��ا از تحریم ها زیان 
خواهند دید و با توجه به بنيه ضعيفی كه دارد دچار 
زیان های جبران ناپذیری می شود. شکاف تکنولوژی 
داخلی ما و توان رقابتی ما افزایش پيدا خواهد كرد.

بخ��ش خصوصی یکدس��ت نيس��ت. صنایع 
پتروش��يمی ای��ران و س��رمایه گذاری در صنایع 
پایين دس��تی و باالدس��تی اگر بتواني��م نرخ ارز 
معقول را برای كشور انتخاب كنيم صادرات صنایع 

پتروشيمی به هر صورتی هست ادامه دهيم. صنایع 
فلزات اساس��ی ما مثل مس و فوالد ظرفيت های 
صادراتی نس��بتا خوبی می توانند داشته باشند، 
منبع ارزآوری كش��ور باشند به رغم تحریم ها باز 
ه��م می توانند به فعاليت خود ادامه دهند. حتی 
شاخص های بورس هم نشان می دهد استقبال از 
این صنایع االن زیاد شده است. به هر حال برخی از 
صنایع ما وابستگی كمتری به خارج دارند به لحاظ 
مواد اوليه و نهاده ها، مثل صنایع غذایی مثل صنایع 
كانی غير فلزی، اینها می توانند كج دار و مریز خود 
را اداره كنند تجربه دوران قبلی هم نش��ان داده 
اینها كمتر آسيب پذیرند یک بازار مطمئن داخلی 
دارند البته صنایع كانی غيرطبيعی ما هم مسایل 
خود را دارد ركود بازار مسکن و ساخت و ساز در 
ایران و پروژه های عمرانی باعث ش��ده كه صنایع 
كانی غيرفلزی ما زیر ظرفيت كاركنند، این مسایل 
را دارند اما به هر حال ش��دت سایر صنایع مثل 
خودروسازی را نخواهند داشت. بخش خصوصی ما 
ظرفيت هایی دارد، ما اقتصاد نسبتا متنوع صنعتی 
داری��م كه به ما ام��کان می دهد بخش بزرگی از 
نيازهایمان را در داخل تامين كنيم اما توان ما در 
س��اخت كاالهای سرمایه ای بسيار بسيار ضعيف 
است. یعنی اگر بازار كاالهای سرمایه ای متوقف 
شود تشکيل سرمایه های ثابت ناخالص داخلی در 
ایران در بخش های متعدد دچار بحران خواهد شد 
و رشد اقتصادی ما صدمه خواهد دید. كاری كه 
دولت باید انجام دهد این است كه نرخ رسمی را 
واقع بينانه تر كند كه توان صنایع داخل و خارج 

تقویت شود.
االن دو حال��ت افراطی داری��م یک كف داریم 
4۲۰۰ تومان اس��ت و یک س��قف داریم ۷۱۵۰ 
تومان اس��ت می توان دید كه 4۲۰۰ رقم خيلی 
واقعی نيس��ت مثال می گویم اگ��ر این را افزایش 
بدهن��د به ۵۰۰۰ تومان صادرات را برمی انگيزند 
و قاچ��اق را كم می كنند و رقابت صنایع داخلی 
را در داخ��ل افزایش می دهند یعنی دو تا قيمت 
كليدی داریم نرخ ارز، تس��هيالت بانکی به عالوه 
مقدار تسهيالت بانکی، چون سهميه بندی دارند.

اگر دولت بتواند بعد ثبات اقتصاد كالن را فراهم 
كند و ریسک های بخش خصوصی را كم كند  و 
قيمت ها را قابل پيش بينی كند بخش خصوصی 
در این فضا با وجود تحریم ها می تواند تا حدودی 

گليم خود را از آب بيرون بکشد.
 سخن آخر

در ی��ک مقط��ع تاریخ��ی بس��يار بس��يار 
سرنوشت س��ازی هس��تيم. آینده ایران بيش از 
آنکه در دست اقتصاددانان و تکنوكرات ها یا بخش 
خصوصی باش��د در دست سياستمداران افتاده 
است. آنها اگر عاقالنه رفتار و منافع ملی را منظور 
كنند از این پيچ خطرناک هم ان شاءاهلل به سالمت 
گذر خواهيم كرد. اميدوارم كه این عقل و درایت 
نزد سياستمداران ما باشد با مسایل دیپلماسی 

و سياست منطقه ای احساسی برخورد نکنند.
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سرگیجه اقتصاد در نظر و در عمل

بهار ۱39۷ برای زندگی اقتصادی س��رزمين 
پهن��اور، تاریخی و نامدار ایران و ش��هروندان 
این س��رزمين، بهار ناخوشی ها بود. شهروندان 
ایرانی از همان روزهای نخس��ت بهار امس��ال 
با چش��م هایی گش��اد ش��ده از دیدن تحوالت 
شگفت انگيز دو رخداد بزرگ را دیدند و در پایان 

خردادماه هنوز چشم هایشان دهان هایشان باز 
و بهت زده اس��ت. رخداد بزرگ نخس��ت پرش 
بلند نرخ تبدیل ارز به ویژه دالر ایاالت متحده 
امریکا به پول ایران بود. نرخ هر دالر امریکا به 
ریال ایران با چنان شتابی سوی باالها پرش كرد 
كه باورنکردنی بود. نرخ هر دالر امریکا در روز 
3۰ خردادماه امس��ال به ۷۲ هزار ریال رسيد. 
ش��روع پرش نرخ تبدی��ل دالر از همان روز 6 
فروردین بود و تا پایان خردادماه ادامه داشت. 
رخ��داد دیگر اما وفای به عه��د دونالد ترامپ 
ریيس جمهور امریکا و خروج از پيمان و قرارداد 
مش��هور به برجام بود ك��ه در آن عالوه بر این 

كشور، ۵ كشور روسيه، چين، آلمان، انگلستان 
و فرانس��ه نيز مشاركت داشتند. دونالد ترامپ 
ریيس جمه��ور امریکا روز ۱8 اردیبهش��ت ماه 
۱39۷ در براب��ر دی��دگان ميليون ها نفری كه 
صحبت های او را از تلویزیون و از ش��بکه های 
اجتماعی به صورت زنده می دیدند با چهره ای 
برافروخت��ه و عبوس اعالم كرد امریکا از برجام 
خارج شد. اما او به همين بسنده نکرد و با صدای 
بلن��د تصریح كرد در صورتی كه برجام اصالح 
نشود و یا ایران قبول نکند كه بار دیگر پای ميز 
مذاكره بياید، تحریم اقتصادی فلج كننده ای بر 

اقتصاد ایران تحميل خواهد كرد.
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 نگاه از کدام دریچه
دو رویداد متاسف كننده و آسيب ساز یادشده، 
كلي��ت جامعه ایران��ی را با بدتری��ن روزهای 
تاریخ معاصر مواجه كرده اس��ت و البته آثار و 
پيامدهای آن هنوز به طور كامل ظهور و بروز 
را تجربه نکرده است. این دو رویداد را می توان 
از دریچه ه��ای گوناگون بررس��ی كرد و درباره 
ش��کل و ماهيت آنها نوش��ت و آنها را به ميان 
مردم و فعاالن اقتصادی و سياس��ی كش��اند تا 
بازی در روز روش��ن انجام ش��ود و تا جایی كه 
ممکن اس��ت از تاریکی بيرون آید. با توجه به 
گستردگی داس��تان اما بازگویی همه پشت و 
پس آن در این نوشته جای نمی گيرد و برخی 
از آنچه باید نوشته شود نيز باید به مرور زمان 
حواله داده ش��ود. یک زاویه نگاه این است كه 
مناسبات ميان حکومت، دولت و شهروندان و 
گروه ه��ای اجتماعی – سياس��ی را در پرتو دو 
رخداد یادش��ده زیر ذره بين نقد قرار دهيم. از 
این زاویه نگاه می توان پرسش های قابل توجهی 
را طرح و درباره هر كدام از آنها بررسی كرد و 
به نتایج ملموس نيز رسيد. یک زاویه نگاه نيز 
می تواند بررسی مجموعه رفتار و گفتار حاكميت 
نظام جمهوری اس��المی ایران به ۲ رخداد یاد 
شده در پرتو مناسبات با جهان باشد. ایران یک 
كشور كوچک و جزیره ای نيست و مناسبات آن 
ب��ه ویژه در حوزه اقتص��اد با دنيا یک ضرورت 
تمام عيار برای زندگی عادی اقتصادی اس��ت. 
ای��ران س��االنه نزدیک به 6۰ ميلي��ادر دالر به 
ط��ور ميانگين از دنيا كاال و خدمات خریداری 
می كند و كمی بيش��تر از این رقم نفت و سایر 
كاالها را به دنيا می فروش��د و از محل این دو 
فعاليت كسب و كار شهروندان سامان می یابد.

 نهاد دولت و نهادهای مدنی
یکی از دریچه های ن��گاه به رخدادهای بهار 
۱39۷ ب��دون تردی��د نگاه از این زاویه اس��ت 
كه نهادهای مدنی و نهادهای حکومتی شامل 
دولت، مجلس، قوه قضایيه و س��ایر نهادها چه 
مناس��بات تازه ای را ش��کل دادند و یا اینکه بر 
پایه كدام اندیشه قبلی حركت كردند. واقعيت 
این است كه شوربختانه مناسبات ميان نهادهای 
حکومتی و نهادهای مدنی شامل خانواده، بنگاه 
و احزاب در ۲ رخداد یادشده از سطحی نازل در 
كيفيت برخوردار بوده و هنوز ادامه دارد. به این 
معنی كه در دو رخداد یادشده سهم نهادهای 
حکومت��ی در تصميم س��ازی و تصميم گيری 
نس��بت به نهادهای مدنی بس��يار بيشتر بوده 
و هس��ت. متاسفانه در جریان مدیریت این دو 
رخداد معلوم شد كه اندازه قدرت نهاد دولت به 
معنای عام آن كه شامل مجلس و قوه قضایيه و 
سایر نهادهای حکومتی می شود بسيار بيشتر از 

اندازه قدرت نهادهای مدنی بوده است. بررسی 
آنچه در ایران در این مدت رخ داده است شکاف 
فوق الع��اده و بدبختانه روزافزون قدرت متراكم 
و متمركز دراختيار نهادهای حکومتی و دولت 
از ی��ک طرف و نهاده��ای مدنی از طرف دیگر 
بودیم كه در سطرهای بعدی به آنها می پردازیم.

 خصوصی و دولتی
اصطالح��ات خصوصی و دولت��ی در ایران از 
دست كم ۵ دهه پيش تا امروز بسيار كاربرد پيدا 
كرده و هنوز دارد. مناسبات و نحوه تعامل ميان 
دولت و فعاالن غيردولتی در حوزه های گوناگون 
یکی از مس��ائل است كه در بهار ۱39۷ شاهد 
گسست بيشتر آن بودیم. در جریان پرش بلند 
نرخ ارز و سياس��ت های ارزی اتخاذ شده برای 
سركوب ارزی نهاد دولت با نهاد خصوصی افتراق 
نظ��ر و عمل پي��دا كرد و راه خود را رفت و آن 
دوستی ظاهری قبلی نيز به سردی گرایش پيدا 
كرد. در این وضعيت بود و هست كه در پایان 
بهار ۱39۷، مدیران دول��ت در بانک مركزی، 
در سازمان برنامه و بودجه و در وزارت اقتصاد 
رودرروی فعاالن خصوص��ی و نهادهای مدنی 
ایستادند. نهاد دولت در یک تصميم سازی پشت 
پرده و فوری و آنی كه در دو ماه س��پری شده 
از ۲۰ فروردی��ن تا ۲۰ خردادماه هنوز مخترع 
آن معلوم نشده است، ناگهان سياست سركوب 
ارزی با ميخکوب كردن نرخ هر دالر روی 4۲۰۰ 
تومان از نهانخانه بيرون آمد و با حمایت اكيد 
ریيس جمهور به ش��کل شتاب آلودی به صدور 

ده ها بخشنامه تبدیل شد.

 سرگیجه  در تئوری
در بهار ۱39۷ اما بازگش��ت به تمركزگرایی 
و ع��دول از رویک��رد به ذهن و عمل خصوصی 
آش��کار شد و س��رگيجه ای در تئوری و نظریه 
رخ داد كه هنوز ادامه دارد و در آینده ش��اهد 
گسست بيش��تر خواهيم بود. در بهار ۱39۷ و 
پس از آنکه نرخ ارز با شتاب در مدار صعود قرار 
گرفت و پس از آنکه تحریم های اقتصادی امریکا 
چهره از نقاب بيرون كش��يد و به وسط ميدان 
آمد، دیدیم كه نهاد حکومت شامل دولت، قوه 
قضایيه ومجلس و سایر نهادهای قدرت چگونه 
در یک چرخش بزرگ، نظریه های ارایه ش��ده 
در دهه های اخير مبن��ی بر توجه به نهادهای 
خصوصی را رها كردند. دولت دوازدهم كه سوار 
بر اس��ب رس��يدگی به نهادهای مدنی وتوزیع 
ق��درت ميان دول��ت و نهاده��ای كارفرمایی، 
كارگ��ری و حت��ی نهاده��ای مدن��ی فعال در 
حوزه های فرهنگ و جامعه به پيروزی رس��يد 
در یک چشم برهم زدن، اتاق بازرگانی، صنایع 

و معادن را نادیده گرفت.

برگشت به سياست های دولت گرایانه در بهار 
۱39۷ ب��ا رجوع به نهادهای نظارتی دراختيار 
قوای س��ه گانه و س��ایر نهادها شدت پيدا كرد 
و همه بحث هایی ك��ه درباره احترام به بخش 
خصوص��ی وجود داش��ت ناگهان غيب ش��د و 
از براب��ر دیدگان مردم دور نگه داش��ته ش��د. 
نهادهای قدرت، شخصيت ها و احزاب قدرتمند 
و دارای نفوذ در ایران پس از آنکه نرخ ارزهای 
معتبر طغيان كردند و از فرمان خارج ش��دند 
به ج��ای اینکه از ش��هروندان كمک بخواهند 
و فع��االن بخش خصوصی ب��رای مهار نرخ ارز 
و مهار آس��يب های حاصل از آن را مش��اركت 
ده��د و بنگاه ه��ا را ش��ریک خود س��ازد همه 
آنه��ا را كه جلوه های ذهن وعمل خصوصی به 
حس��اب می آیند را كنار گذاشت. دولت آقای 
روحانی كه گمان می رفت در روزهای س��خت 
از ش��هروندان كمک بگيرد و حرف های آنها را 
بش��نود و بر اساس خواست و اراده مردم عمل 
كند اما ناگهان خط عوض كرد و رفتاری سرد 
با مردم را به نمایش گذاشت. در بهار ۱39۷ در 
هيچ عرصه ای از هيچ نهاد مدنی در حوزه های 
بازرگانی، محيط زیس��ت،  اقتص��اد، صنع��ت، 
بانکداری، حمل ونقل و... نظرخواهی نشد. دولت 
دوازدهم همين كه فضای كار را نامس��اعد دید 
به عقب برگشت و تئوری دانای كل را در صدر 
كاره��ا قرار داد. براس��اس تئ��وری دانای كل، 
دولت به مثاب��ه یک نهاد دارای قدرت برتر در 
هر عرصه اندیش��ه و عمل است و خرد و عقل 
این نهاد از مجموعه خرد و عقل نهادهای مدنی 
شامل با بنگاه ها، احزاب، تشکل های غيردولتی 

و خانوارها بيشتر است.

 نظریه دسیسه
در بهار ۱39۷ و در شرایطی كه مسأله نرخ ارز 
و مدیریت ارزی و سياست های اتخاذ شده برای 
بازار ارز با نابس��امانی مواجه شد و قيمت های 
نس��بی كاالها و خدمات با نرخ ارز سازگار شد 
ش��اهد بازگشت نظریه دسيسه به سطح دولت 
بودی��م. در حالی كه ریي��س دولت دوازدهم با 
ن��گاه انتقادی از دولت های قبل از خود به این 
حرف ها و رفتارها اعتراض داشت، اما به محض 
اینکه دولت فعلی با تنگنا مواجه شد به نظریه 
دسيسه برگشت. اركان اقتصادی دولت شامل 
ریاست كل بانک مركزی، وزیر اقتصاد، ریيس 
س��ازمان برنامه بودجه به عنوان یاران و حلقه 
اول همکاران ریيس جمهور هر كدام با زبانی و 
الف��اظ و عبارات گوناگون موضوع افزایش نرخ 
ارز را به خارجی ها و ش��اید هم به رقبا نسبت 
دادند. ریيس دولت دوازدهم با صراحت از جنگ 
روانی حرف زد و البته تا همين جا پيش رفت و 
نخواس��ت كه آنچه در ذهن دارد را برای مردم 
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بازگو كند. وزیر اقتصاد نيز برخالف آنچه كه باید 
به جای طرح مباحث اندیش��ه ای در اقتصاد، به 
توجيه پرداخت. به نظر می رسد كانون مركزی 
اندیش��ه دولت دوازدهم و ذات اندیش��ه پشت 
پرده و هدایت كننده آن با این نظریه سازگارند 
و در بهار ۱39۷ و با س��خت تر شدن شرایط به 

آن برگشتند.

 نامحرم بودن مردم
یکی از جلوه های اندیشه هایی كه تمركزگرایی 
و دولت س��االری دارند این است كه نباید مردم 
را به هراس افکند و بهترین ابزار نيز برای اینکه 
مردم در هراس نيفتند این اس��ت كه اطالعات 
اندك��ی ب��ه مردم داده ش��ود. در اندیش��ه های 
تمركزگرا شهروندان نامحرم اند و نباید در جریان 
تصميم سازی ها و تصميم گيری ها باشند. اعضای 
دولت دوازدهم در روزها و هفته ها پس از توفان 
ارزی و پ��س از اعالم تراپ ب��رای تحریم ایران 
هرگ��ز با مردم صحبت نکرده اند و ش��هروندان 
خب��ری از چيزی ندارند و به همين دليل ابعاد 
ترس آنها بزرگ تر و ناشناخته تر است. نظریه ای 
كه می گوید دولت عقل كل اس��ت و دولت قيم 
م��ردم اس��ت نمودهایش در چني��ن مقاطعی 
آش��کار می شود. دولت دوازدهم در بهار ۱39۷ 
نشان داد هسته سخت مقاومت در برابر عبور و 
ع��دول از نظریه دولت قيم و دولت همه كاره را 
كماكان حفظ كرده و حاضر نيست از این مسأله 
به س��ادگی عبور كند. در بهار ۱39۷ عالوه بر 
همه نش��انه های داده ش��ده برای اثبات ادعای 
گيج شدگی اقتصاد در شرایط حاضر می توان به 

برخی نمونه ها نيز اشاره كرد.

 سکه و خرید عمده
بانک مركزی ایران بر اساس برخی رفتارهای 
اقتصاد كالن و به هم پيوستگی بازارهای گوناگون 
از زمس��تان پارس��ال تصمي��م گرف��ت ك��ه با 

رونق بخش��ی به بازار س��که راه ورود نقدینگی 
ب��ه بازار ارز را مس��دود كند. بان��ک مركزی به 
همين دليل فروش سکه با نرخ های دستوری و 
نزدیک به بازار را به روش های گوناگون اجرایی 
ك��رد. در حالی كه انتظار نمی رفت نرخ س��که 
رون��دی فزاینده و جه��ش وار را تجربه كند اما 
بازار س��که از ب��ازار ارز تبعيت كرد و قيمت هر 
سکه رایج در بازار در پایان خردادماه در نزدیکی 
۲/۵ ميليون تومان ایس��تاد. در این شرایط بود 
كه ابت��دا معاون اول ریيس جمهور خبر داد كه 
یک گروه كوچک در ایران ۵۰ درصد تقاضا در 
بازار سکه را به خود اختصاص داده اند و به این 
ترتيب افش��اگری كرد. پس از او بود كه ریيس 
سازمان بازرسی كل كشور تاكيد كرد نيروهای 
این سازمان به بازار سکه وارد خواهند شد. وی 
ني��ز از اینکه ۵۰ نفر از خریداران نزدیک به ۵۰ 
درصد س��که ها را خریداری كرده اند انتقاد كرد 
و خواس��تار شفافيت ش��د. معنای حرف معاون 
اول و ریيس س��ازمان بازرسی این است كه آیا 
نباید افرادی بيش از اندازه الزم سکه خریداری 
كنند؟ آیا اگر افرادی دارای ثروت و درآمد كافی 
باشند و بخواهند از این منابع خود برای دادوستد 
سکه استفاده كنند و كار خالف قانون هم انجام 
نداده اند، مرتکب جرمی ش��ده اند؟ آیا در قانون 
پيش بينی شده است كه افراد نباید از خرید سکه 
به طور قانونی س��ود باالیی نصيبشان شود؟ به 
نظر می رس��د وقتی اركان حکومت به موضوع 
مهمی مثل افزایش نرخ س��که و ارز می رسند و 
نمی توانند به لحاظ اقتصادی برای آن استدالل 
بياورند به داس��تان حمله به س��رمایه داران كه 
یک داس��تان قدیمی اس��ت مراجعه می كنند. 
این اندیش��ه كه نباید افرادی باش��ندكه بيش 
از ان��دازه ای كه در ذهن مدیران اس��ت س��که 
خریداری كنند همان اندیش��ه ای اس��ت كه در 
اوایل انقالب راه را برای مصادره بنگاه ها هموار 
كرد. اندیشه ستيز با درآمدهای باال و صاحبان 

ث��روت و دارایی هن��وز در ميان دولتی ها وجود 
دارد. اگر خریداران برخالف قانون عمل كرده اند 
و ماليات بر سود خود را مطابق با قانون ماليات ها 
نمی دهند می توان آنها را متخلف دانس��ت و به 
نسبت تخلفی كه كرده اند بر آنها جریمه بست، 
اما نفس ستيز با سرمایه داران بزرگ آن هم در 

شرایط فعلی عجيب است.

 تناقض حرف و عمل
اگر قرار است افرادی نتوانند در یک دادوستد 
و فرآیند یک ساله یا چند ماه از دادوستد سکه 
ب��ه طور ميانگين 8 ميليارد تومان س��ود ببرند 
)آن طور كه ریاست سازمان بازرسی كل كشور 
گفته اس��ت ۵۰ نفر خریدار سکه 38۰ ميليارد 
تومان س��ود برده اند( با دعوت از سرمایه گذاران 
خارجی كه ب��ه ایران بيایند و س��رمایه گذاری 
كنن��د تناقض ندارد؟ 8 ميليارد تومان س��ود با 
 ن��رخ موج��ود تبدیل دالر به توم��ان كه حدود

۷ هزار تومان اس��ت كمی بيش��تر از ۱۰۰ هزار 
دالر خواهد ش��د و آیا اگر كسی از خارج بياید 
و این ميزان س��ود به دس��ت آورد او را نيز در 
كانون توجه قرار خواهيم داد؟ اگر افراد خریدار 
سکه به ميزان زیاد از قانون تخلف كرده اند باید 
با آنها برخورد شود و درغير این صورت تناقض 

پدیدار می شود.

 میخکوب دالر و رانت
از همان روزی كه بانک مركزی به تبعيت از 
دولت و كابين��ه اعالم كرد نرخ هر دالر امریکا 
در اندازه 4۲۰۰ تومان ميخکوب خواهد ش��د 
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی آگاه و هوش��يار 
و غيررانت جو به دولت هش��دار دادند این نرخ 
دستوری سرچشمه رانت و فساد خواهد شد و 
به زیان ایران و مردم اس��ت و نباید منابع ارزی 
كمياب را به ثمن بخس حراج كرد. حراج ارزهای 
معتبر با نرخ دولت ساخته در هر دو ماه پس از 



 دولت
و دیابت ارزي

۲۰ فروردین ادامه داشت و ریيس سازمان برنامه 
و بودجه نيز با افتخار اعالم كرده اس��ت به همه 
متقاضيان دالر 4۲۰۰ تومانی می دهيم. در حالی 
كه قيمت هر دالر در بازار آزاد حدود 6 تا ۷ هزار 
 تومان در نوسان بود ایجاد رانت و فسادی معادل

۲ ه��زار توم��ان در هر دالر چ��ه معنایی دارد؟ 
اگ��ر حتی ۱۰ ميليارد دالر ب��ه متقاضيان ارز با 
قيم��ت 4۲۰۰ تومان داده ش��ود معنایش ایجاد 
رانت حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان در یک دوره 
كوتاه مدت اس��ت. این رفتار نه��اد دولت و نهاد 
ریاس��ت جمهوری معنایش این است كه كسانی 
همه كار خ��ود را بر دریافت دالر 4۲۰۰ تومانی 
متمركز كنند. آیا این س��رگيجه اقتصاد در نظر 
و در عمل نيس��ت. آیا دولتی كه بيش از ۵ سال 
است خود را در صف اول مبارزه با فساد معرفی 
می كن��د نمی داند كه با دس��ت خ��ود و در برابر 
دی��دگان ميليون ها ایرانی و خارجی عالقمند به 
اقتصاد سياس��ی ایران به رانت و فساد دامن می 
زند. مگر این جز سرگيجه گرفتن اقتصاد ایران در 
حرف و عمل است كه دولتی از یک طرف شعار 
مبارزه با فس��اد می دهد و از طرف دیگر خود به 

سرچشمه رانت و فساد تبدیل شده است.

 سلب مالکیت
دول��ت دوازدهم نيز در بهار ۱39۷ نش��ان داد 
اندیشه ای متفاوت از اندیشه دولت قبلی ندارد و 
فقط در حرف بوده اس��ت كه برخی مسائل را به 
جامعه القا می كرد. یکی از نشانه های گيج شدن 
اقتصاد در فروردین امس��ال كه دولت آن را كليد 
زده و پيش می برد تعيين قيمت دس��توری برای 
ارز اس��ت. دولت همه را موظف كرده است دالر 
دراختيار خ��ود را باید با قيمت 4۲۰۰ تومان به 
بانک ها بفروشند و اگر خالف این كار انجام دهند 
و ارز دراختي��ار خود را به بانک ها ندهند تخلف و 
حتی مجرم هستند. این یک سلب مالکيت است 
و كسی نمی تواند به صرف اینکه یک نهاد دولتی 
است اقدام به سلب مالکيت افراد كند. وقتی نرخ 
هر دالر امریکا 4۲۰۰ تومان تعيين می شود و در 
هم��ان حال قيمت آن در بازار آزاد ۷۲۰۰ تومان 
است این یک اجحاف به حساب می آید و معنایش 
در عمل جریمه صاحبان ارز است. این سلب حق 
مالکيت در ش��دیدترین وجه است و حاصل یک 
برداشت اشتباه دولت ساالرانه از مسائل ارز و نرخ 
آن به حساب می آید. آیا دولت حق دارد و به این 
دليل كه نياز به ارز حاصل از صادرات دارد برای 

آن قيمتی بگذارد؟

 سرگیجه تحریم
روز ۱8 اردیبهشت ماه بود كه دونالد ترامپ 
ریيس جمه��ور امریکا اعالم كرد كش��ورش از 
مصالحه برجام خارج می شود این كار او بازتاب 

گس��ترده ای در داخل داشت. نگاه دولت اما به 
این رخداد بزرگ چه بوده اس��ت؟ چرا دولت 
برای این رخداد بزرگ چاره ای ازپيش اندیشيده 
نداش��ت و ندارد؟ خروج شركت های بزرگ از 
ایران مصيبت بار است و نيامدن سرمایه گذاران 
ت��ازه روزگار را تيره و تار خواهد كرد. دولت و 
سایر نهادهای اداره كننده از این رفتار حيران 
مانده اند و البته در اینجا نيز رد پای اندیش��ه 
تمركزگرا را می بينيم. ذات اندیش��ه تمركزگرا 
این است كه قدرت موجود سایر نهادها به ویژه 
نهاده��ای مدنی را نادیده می گيرد و از نيروی 
آنها اس��تفاده نمی كند. تجرب��ه ۲-3 ماه تازه 
س��پری شده نشان می دهد دولت برای مقابله 
با وضع موجود و پيامدهای احتمالی تحریم با 
نهادهای مدنی همکاری نکرده اس��ت و اصوال 
اخبار مرتبط با تحریم ها و چانه زنی های پشت 
پرده را ب��ه اطالع افکار عموم��ی و ذی نفعان 
نمی رساند. عدول از اندیشه ای كه اعالم می كرد 
می خواهد مشاركت مردم را در برابر رخدادها 
ب��ه عنوان یک متغير نيروس��از  ب��ه كار گيرد 
در این عرصه به خوبی دیده می ش��ود. تاریک 
ماندن صحنه بازی تحریم های غرب عليه ایران 
و شرایط تازه ای كه قرار است رخ دهد به معنای 
این اس��ت كه ش��هروندان در شرایط ناشناس 
ق��رار گيرند و حق نداش��ته باش��ند كه پيش 
از وقوع رخدادها دس��ت كم از مسير تحوالت 
احتمالی خبردار شوند. ناتوانی دولت در حفظ 
و نگهداش��ت ش��ركت های خارج��ی از جایی 
سرچش��مه می گيرد كه طرف حساب بيشتر 
آنها در ایران بنگاه های دولتی بوده و هس��تند 
و بخش خصوصی در این مسير قرار نگرفته اند. 
با توجه به اینکه بيش��ترین آسيب تحریم های 
احتمال��ی به بخش خصوصی وارد می ش��ود و 
بنگاه ه��ا به مثابه یک نهاد خصوصی به محاق 
می رود روندها حکایت از برگشت اقتدارگرایی 
دولتی به مسائل گوناگون است. به نظر می رسد 
پي��ش از آنکه ابعاد فاجع��ه تحریم ها بزرگ تر 
شوند دولت و سازمان ها و دستگاه های وابسته 
باید اطالعات الزم و كافی دراختيار همه قرار 
دهند و حتی اگر الزم باش��د طرح های تازه ای 
كه به كاهش روندهای تحریم مربوط می شود 

را تدوین كنند.

  بهار 97 و ادامه سال
آیا قرار است سرگيجه در نظر و در عمل در حوزه 
اقتصاد كه گوشه هایی از آن را تشریح كردیم در 
ادامه سال ۱39۷ نيز تداوم یابد. در صورت تداوم 
وضع موجود می توان با كمال تاسف از بدتر شدن 
سرگيجه رفتارهای دولت در اقتصاد صحبت كرد 
كه به س��رگيجه گرفتن كل اقتصاد و سياس��ت 

منجر خواهد شد.

دول��ت، همچنان بر موضع دالر 4۲۰۰ 
توماني ایس��تاده است و هر كس دستش 
به ذخای��ر ارزي مي رس��د از آن نصيبي 
مي برد. بازار هم كار خود را مي كند و دالر 
و بيشتر ارزهاي خارجي دیگر، همچنان با 
قيمت هاي بسيار باالتر از این نرخ رسمي 
تاكنون  بدین ترتيب،  دادوستد مي شوند. 
نزدیک یک شش��م ذخایر ارزي كش��ور با 
حدود 4۰ درصد تخفيف به كساني داده 

شده و پرسش هایي آفریده است: 
۱- كاالهایي كه با این نرخ سوبسيدي وارد 
كشور شده یا قرار است وارد شود، در اختيار 
چه كساني است و قرار است آن را با چه نرخي 
به مصرف كنندگان ایراني بدهند. با دالر 4۲۰۰ 
تومان��ي دولتي یا دالر ۷۰۰۰ توماني كه این 

روزها نامش شده است دالر سليمانيه؟
 ۲- س��رانه ذخای��ر ارزي ای��ران پس از

۲۰ ميليارد دالري كه تاكنون حراج شده، 
حدود ۱4۰۰ دالر است یعني حدود سرانه 
ذخيره دالري تركي��ه. در عين حال وضع 
ایران از جنبه ش��اخص هاي اقتصادي مهم 
)خط فقر، بيکاري، درآمد خانوار( چندان از 
تركيه بدتر نيس��ت. این چه رازي است كه 
اینجا ارز سوبسيدي الزم دارد و آنجا ندارد؟

3- باال و پایي��ن بودن نرخ ریال در برابر 
ارزهاي خارج��ي افزاینده و كاهنده اعتبار 
كشور و دولت نيست )برخالف تصور عمومي 
و تلقي بيشتر دولتمردان(، آنچه از این اعتبار 
مي كاهد این است كه دولت 4۲۰۰ تومان 
خود را معادل یک دالر آمریکا فرض كرده 
اما كااله��اي وارداتي ایران، مثال خودرو، با 
دالر حدود ۷۰۰۰ توماني محاسبه مي شود 

به عالوه گمركي آن!
نتیجه: دولت ایران به دیابت ارزي دچار 
ش��ده است. منابع ارزي كافي دارد و این 
منابع تکاف��وي عمده نيازهاي بازار ایران 
را مي كند، اما قيمتي روي آن گذاش��ته 
كه مانع جذب آن به بازار و در عين حال 
تس��هيل افتادن آن به دست سفته بازان 
ش��ده اس��ت. یعني در عين وفور ارزي، 

كميابي ارز بيداد مي كند. 
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پیمان شانگهاي بي فایده و آزاردهنده
مجموعه اردوگاه كش��ورهاي مش��هور به 
غرب با نظام سياسي ایران سازگاري ندارد. 
این ناس��ازگاري البته دوسویه است و نظام 
جمهوري اسالمي ایران نيز نگاه و جهان بيني 
آمریکا و اروپا و متحدان آنها را قبول ندارد. 
این تضاد درسال هایي به جایي مي رسد كه 
ایران و غرب ناگزیر به انواع نبردها مي شوند. 
غربي ها ترجيح مي دهند از برتري اقتصادي 
خود نسبت به ایران استفاده كرده و ایران را 
تحت فشار قرار دهند. در مقابل ایران نيز در 
چنين دوره هایي راه خود را به س��وي شرق 
)ش��امل روسيه وچين( باز مي كند تا از آنها 
كمک بگيرد. حس��ن روحان��ي به تازگي به 
شانگهاي رفت تا در اجالس شانگهاي بتواند 

از این دو كشور كمک بگيرد. 
ش��ركت حس��ن روحاني، رئيس جمهور 
ایران، در اجالس اخير س��ران كش��ورهاي 

عض��و پيم��ان همکاري هاي ش��انگهاي در 
ش��هر چينگ دائوي چين فرصتي بود براي 
جست وجوي مسيرهاي گریز از تحریم هایي 
كه در پي اعالم خروج آمریکا از توافق اتمي 
بين ای��ران و قدرت هاي جهان��ي )برجام(، 
اقتصاد ایران را تهدید مي كنند. اعزام هيات 
پرش��مار ایران به چين ك��ه در تركيب آن 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، بيژن 
نامدار زنگنه وزیر نفت، مس��عود كرباسيان 
وزی��ر اقتصاد، محم��د نهاوندی��ان، معاون 
اقتصادي رئيس دولت، ولي اهلل سيف، رئيس 
كل بانک مركزي همچنين همکاران ارشد 
و كارشناس��ان زیر مجموعه هاي هر یک از 
آنه��ا نيز دیده مي ش��دند، حاكي از آن بود 
كه جمهوري اس��المي قص��د دارد با وجود 
داشتن عنوان »عضو ناظر« از مجال برگزاري 
اجالس سران پيمان شانگهاي بهره گرفته 

و وضعيت تجارت خارجي كش��ور را عادي 
جلوه دهد. اهميت انعکاس داخلي شركت 
هيات بلند پایه ایراني در اجالس چينگدائو 
در اندازه اي ب��ود كه روحاني و همکاران او 
عط��اي حضور در مراس��م »روز قدس« را 

نادیده گرفته و راهي چين شدند. 
اما با وجود طرح درخواس��ت سال ۲۰۰۵ 
ایران براي پذیرفته ش��دن ب��ه عنوان عضو 
رس��مي پيمان ش��انگهاي، این درخواست 
هنوز اجابت نشده و شركت ایران در جلسات 
سران كشور هاي عضو به عنوان ميهمان ناظر 
ص��ورت مي گيرد. در س��ال ۲۰۰9 ميالدي 
دیميتري مدودف، رئيس جمهور وقت روسيه، 
با استناد به تصویب تحریم هاي شوراي امنيت 
س��ازمان ملل عليه ایران با تقاضاي عضویت 

جمهوري اسالمي در پيمان مخالفت كرد. 
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عيسي كالنتري تحصيلکرده آمریکا در 
رشته كش��اورزي بود كه انقالب اسالمي 
پيروز ش��د و او به ای��ران آمدتا به انقالب 
خدمت كند. كالنتري كارش را از نگهداري 
كش��ت و صنعت مغان ش��روع كرد و در 
دولت س��ازندگي بود كه وزیر كشاورزي 
ش��د. كالنتري اما از اواخر فعاليت دولت 
دوم سازندگي داستان هدررفت آب براي 
توليد محصوالت زراع��ي آب بر را محلي 
ب��راي انتقاد كرد و در همه ۱۲ س��ال از 
دول��ت دوم اصالحات تا پایان دولت دوم 
احمدي نژاد منتقد بود. وي اكنون معاون 
رئيس جمهور در مسائل محيط زیست است 
و حرف ه��اي عجيب مي زند.  كالنتري به 
تازگي گفته است، به لحاظ حفظ محيط 

زیست از كشورهاي سرافکنده جهانيم. 
به گفته كالنتري، س��رانه آب در س��ال 
ج��اري نصف ميزاني اس��ت كه وضعيت 

مع��اون  مي ش��ود.  محس��وب  بحران��ي 
رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت 
محي��ط زیس��ت »یک جانبه نگ��ري« در 

سياس��ت هاي زیس��ت محيطي 4 ده��ه 
گذش��ته را عامل در مع��رض بي آبي قرار 
گرفتن ۷۰ درص��د جمعيت ایران عنوان 

سرافكنده محيط زيست

ه��واداران و ترویج دهندگان اقتصاد آزاد 
همواره به این اصل وفادارند كه فس��اد در 
درون سيستم دولتي زاد و رشد مي كند و 
هر چه دخالت هاي دولت در امور اقتصادي 
و فعاليت هاي ش��هروندان بيشتر شود به 
همان ميزان فساد افزایش مي یابد. دولت 
یازدهم و دولت دوازدهم نيز از این قاعده 
مستثنا نيست و با وجودي كه مدیران ارشد 
آن مي خواهند ضد فساد باشند اما مجموعه 
دخالت هاي آنها در بازار ارز، در بازار پول، 
در ب��ازار كاال و... فش��ار درس��ت مي كند. 
گذاشتن تعرفه ۱۰۰ درصدي براي برخي 
كاالها مثل اتومبي��ل و وجود تقاضا براي 
خودروهاي گران قيمت و طمع دولت براي 
دریافت عوارض و ماليات دس��ت به دست 
داده و رانت و فس��اد در واردات اتومبيل را 
افزایش داده است. از طرف دیگر نهادهاي 
نظارتي مثل س��ازمان بازرسي كل كشور 
یا دیوان محاس��بات و س��ایر سازمان هاي 
نظارتي تحت پوش��ش دولت هر از گاهی 
به برخي رخدادها اعتراض و درباره فس��اد 
افشاگري مي كنند. تازه ترین بحث درباره 
واردات خودروهاي لوكس به ایران اس��ت. 
در حالي كه ناصر س��راج رئيس س��ازمان 

بازرسي كل كشور مي گوید گروهي از افراد 
با هک كردن سایت وزارت صنعت، معدن 
وتجارت توانسته اند ۵ هزار خودرو را بدون 
رعایت تشریفات قانوني به بازار عرضه كنند 
وزارتخانه این داستان را تکذیب مي كند. 

روابط عموم��ي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ایران در اطالعيه اي كه دوش��نبه 
۲8 خرداد منتش��ر كرده »هک ش��دن« 
س��ایت ثبت سفارش این وزارت خانه براي 

واردات خودرو را تکذیب كرد. 
این وزارتخانه در این اطالعيه ضمن تایيد 
تخلف در ورود 648۱ خودرو به گمركات 
كش��ور از پيگيري براي برخورد قانوني با 

متخلفان خبر داده است. 
ای��ن اطالعيه درس��ت ی��ک روز پس از 
اظهارات ناصر سراج، رئيس سازمان بازرسي 

كل ایران منتشر شده است. 
آقاي س��راج روز ۲۷ خ��رداد گفته بود: 
»متاس��فانه سایت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هک ش��د و حدود ۵ هزار خودرو 
مدل باال و گران قيمت وارد كشور شد كه 
از این تعداد حدود 4 هزار خودرو ترخيص 
و وارد بازار ش��ده اس��ت و ۱۰۰۰ خودرو 

همچنان در گمرک است.«

 ادعاي عجیب و تکذیب شدید 
هک سایت براي واردات خودرو
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در صورت بازگشت تحریم هاي معلق شده 
شوراي امنيت پس از خروج محتمل ایران 
از توافق اتمي ژوئيه س��ال ۲۰۱۵ ميالدي 
با گروه موس��وم ب��ه ۱+۵، با وج��ود اعالم 
پشتيباني اخير پوتين از درخواست عضویت 
ایران در پيمان شانگهاي، وضعيت حقوقي 
مورد اش��اره مسکو در سال ۲۰۰9 مي تواند 
تجدید ش��ود. گذش��ته از تکليف عضویت 
جمهوري اسالمي ایران در پيمان شانگهاي 
كه هنوز روشن نيست، به جز چين، اقتصاد 
هيچ ی��ک از دیگر كش��ورهاي عضو پيمان، 
حتي روس��يه، مکمل اقتصاد ایران نيست. 
مس��تقل از تس��هيالت یا تعهدات ناشي از 
عضویت در پيمان شانگهاي، مبادالت تجاري 
ایران ب��ا چين، با حداكثر كش��ش متقابل 
جریان دارد و نوس��انات ساالنه آن بيش از 
هر عامل دیگري متاثر از كاهش یا افزایش 
قدرت خرید ایران اس��ت چنانکه در س��ال 
۲۰۱۷ ميالدي حجم مبادالت دو كشور به 
علت افزایش ارزش صادرات نفت خام ایران 
 ۱9 درصد نسبت به سال قبل افزایش و در

6 ماه اول سال جاري ۱۰ درصد كاهش یافته 
اس��ت. چين بزرگ ترین خریدار نفت خام و 
ش��ریک ش��ماره یک تجارت خارجي ایران 
اس��ت در حالي كه تالش ه��اي دولت براي 
توس��عه تجارت با روسيه به دالیل سياسي 
صورت مي گيرد و نه به منظور اس��تفاده از 

امکانات بالقوه موجود. 
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ك��رد. عيس��ي كالنتري این س��خنان را 
در مراس��م معارفه مدی��ركل جدید اداره 
حفاظت محيط زیس��ت خراسان رضوي 
بي��ان كرد. او گفت: »باید توجه داش��ت 
كه سرانه آب در سال جاري به زیر ۵۰۰ 
متر مکعب رسيده، حال آنکه زیر ۱۰۰۰ 
متر مکعب بحران محس��وب مي ش��ود.« 
كالنت��ري مي گوی��د از ابتداي تاس��يس 
حکومت جمه��وري اس��المي »به علت 
جهل و ناآگاهي« همواره امر توس��عه در 
برابر محيط زیست قرار گرفته و به توسعه 

پایدار توجهي نشده است. 
او به عنوان مثال گفت: »ما نس��بت به 
استقرار آمایشي كشور بي توجه بوده ایم. 
در واق��ع در مناطقي كه آب وجود ندارد 
اجازه داده ش��ده تا صنعت آب بر مستقر 
شود، مانند ش��هر چند ميليوني اصفهان 
ك��ه آب آش��اميدني ن��دارد، ح��ال آنکه 
آب برترین صنایع كشور در اصفهان ایجاد 
شده است.« معضل كم آبي و سوءمدیریت 

مس��ئوالن در اس��تان اصفه��ان و برخي 
استان هاي دیگر با اعتراض هاي شدیدي 
روبرو شده كه در سال هاي اخير گسترش 
یافته و در مواردي به درگيري ميان مردم 
و ماموران انتظامي نيز كشيده شده است. 
عيسي كالنتري با اشاره به استفاده بي رویه 
از منابع آب تجدیدپذیر مي گوید بر اساس 
استاندارد جهاني این ميزان نباید بيش از 
4۰ درصد باش��د در صورتي كه در ایران 
بطور ميانگين به ۱۱۰ درصد مي رسد. او 
مصرف آب تجدیدپذیر در خراسان رضوي 
را ۱3۰ درصد و »بسيار دردناک« خواند. 
كالنتري با بيان اینکه در دنيا براي توليد 
ی��ک واحد كاال یک واح��د انرژي مصرف 
مي شود گفته اس��ت: »متاسفانه در ایران 
براي هر واحد كاال، 4 واحد انرژي مصرف 
مي شود كه یکي از آمارهاي ننگين جهان 
است. ایران در راستاي حفظ محيط  زیست 
یکي از كش��ورهاي سرافکنده در دنياست 
و حتي جرأت نداریم ش��اخص هاي واقعي 

محيط زیس��ت خ��ود را در مجامع جهاني 
بيان كنيم. پيش تر مس��ئوالن دیگري نيز 
درباره بحران  كم آبي و پيامدهاي آن هشدار 
داده بودن��د. ش��اهرخ فات��ح، رئيس مركز 
ملي خشکسالي و مدیریت بحران چندي 
پيش از كمبود جدي آب  در 9۷ درصد از 
مس��احت ایران خبر داده و گفته است بر 
پایه شاخص هاي كوتاه  و بلندمدت تقریبا 
تمام ایران با درجات مختلف خشکس��الي 
اعم از خفيف تا بسيار شدید مواجه است. 
وزیر نيرو، رضا اردكانيان نيز اول اردیبهشت 
ماه، س��ال 9۷ را سخت ترین سال ایران به 
لحاظ تامين آب در نيم قرن اخير توصيف 
كرد و هش��دار داد كه 3۵ ميليون ساكنان 
بيش از 33۰ شهر ایران با تنش آبي روبرو 
هستند. ش��ماري از كارشناسان معتقدند 
بح��ران كم آب��ي در آینده ن��ه چندان دور 
مي تواند عامل مهاجرت هاي گسترده درون 
كش��وري ش��ود و تنش ها و درگيري هاي 

محلي بر سر آب را تشدید كند. 

در اطالعيه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
آمده است: »بررسي هاي انجام شده از سوي 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت مش��خص 
ك��رد كه در مجموع 648۱ خودرو با تخلف 
واردكنندگان و س��امانه ثبت س��فارش، به 
گمركات كش��ور وارد ش��ده است كه از این 
تعداد، ۱9۰۰ خودرو ترخيص شده و مابقي 
خودروها همچنان در گمرک مانده است.«

مركز حراس��ت وزارتخانه بهمن ماه سال 
گذشته اطالع رساني اوليه را در این خصوص 

انجام داده است. 
آمارهاي ارائه شده توسط وزارت صنعت و 
سامان بازرسي كه با اختالف یک روز اعالم 

شده اند، با هم همخواني ندارند. 
ریيس س��ازمان بازرس��ي گفته اس��ت با 
»هک شدن« سایت وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت حدود ۵ هزار خودرو مدل باال و 

گران قيمت وارد كشور شد. 
اظهارات ناصر سراج پس از این موج اخير 
گراني است كه سازمان بازرسي مي گوید در 

آنها »ورود كرده است.«
در هفته هاي اخير قيمت خودرو در بازار 
ای��ران افزایش یافته ت��ا جایي كه اختالف 
قيم��ت خودرو در كارخان��ه با بازار آزاد در 
بعضي خودروها به باالي ۱۰۰ ميليون تومان 

هم رسيده است. 
این افزای��ش قيمت ش��امل خودروهاي 
داخل��ي و خودروه��اي خارجي ب��وده هر 

چن��د این افزای��ش در خودروهاي داخلي 
كمتر است. 

ریيس سازمان بازرسي در اظهارات اخير 
خود به گراني خودرو هم اشاره كرده و گفته: 
»وضعيت بازار خودرو نيز تقریبا مانند بازار 
مسکن بود و پول هاي سرگردان و نقدینگي 
بيش از حد باعث ش��د كه برخي خودروها 
حتي تا ۱۰۰ ميليون تومان گران شوند.«

ریي��س س��ازمان بازرس��ي ب��ه عن��وان 
 نمون��ه گران��ي خودرو س��وزوكي را حدود

۱۰۰ ميلي��ون تومان و پژو ۲۰۰8 را ۷۰ تا 
8۰ ميليون تومان اعالم كرد. 

وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ثبت 
س��فارش واردات خودرو را از تير تا دي ماه 

پارسال )۱396( متوقف كرد. 
بعضي واردكنندگان خودرو گفته اند در زمان 
توقف ثبت سفارش، برخي خودروها به صورت 

غيرقانوني ثبت سفارش و وارد شده اند. 
مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه 
تج��ارت، حدود دو ماه پيش گفته بود »در 
زمان بس��ته بودن ثبت س��فارش واردات 
خودرو در سال گذش��ته )۱396(، 64۰۰ 
دس��تگاه خودرو به صورت غيرقانوني ثبت 

سفارش و وارد شده است.«



دي ماه ۱396 یک نقطه عطف در تاریخ 
انقالب اس��المي بود. در این ماه به دالیل 
گوناگون و با انگيزه هاي متفاوت ده ها شهر 
كوچ��ک ایران صحنه اعتراض و انتقاد به 
سياس��ت هاي اقتصادي بود. در حالي كه 
هنوز از آن زمستان با احتياط سخن گفته 
مي شود اما در بهار ۱39۷ نيز شاهد برخي 
اعتصاب ها بوده ایم. عالوه براین ش��رایط 
اقتصاد ایران كه برخي زخم هاي آن همه 
با هم دهان باز كرده اند روزگار را بر مدیران 
س��خت و تنگ كرده اس��ت. بررسي هاي 
ميداني نشان مي دهد كه سطح مطالبات 
مردم و اقشار گوناگون از دولت و نهادهاي 
دیگر باالتر رفته اس��ت. در ميان اقش��ار 
گوناگون مي توان به اندیش��مندان علوم 
اقتصادي و اجتماعي نيز اش��اره كرد كه 
در جاهاي گوناگون خواسته هاي باالتري 
را به ویژه در حوزه اصالحات خواستارند. 
بط��ور مثال فعاالن اقتص��ادي دیگر تنها 
به سياس��ت هاي اقتصادي دولت اعتراض 
ندارند و مي گویند براي اصالح ایران باید 

سياست خارجي نيز اصالح شود. 
تژیک  اس��ترا بررس��ي هاي  مرك��ز 
ریاس��ت جمهوري در ماه هاي تازه سپري 
شده بن بست شکني تئوریک را در دستور 
كار قرار دارد و با طرح مسائل ریشه اي و 
بنيادین س��طح مباحث را باال برده است. 
برگزاري دو نشس��ت ذی��ل عنوان »ميز 
دول��ت اجتماعي« و طرح بحث هاي تازه 

در همين مسير قابل لمس است. 

دومين نشس��ت تخصص��ي ميز دولت 
اجتماعي با موضوع اصالحات داخلي نيز 
در خرداد ۱39۷ برگزار شد. سوال اصلي 
نشس��ت این بود ك��ه در وضعيت كنوني 
ای��ران، آیا انجام برخي اصالحات داخلي، 
پایگاه اجتماع��ي دولت و نظام را تقویت 
مي كند ی��ا اینکه مي تواند باعث رادیکال 
شدن مطالبات و تحركات جمعي شود؟ 

در نشست تخصصي مركز بررسي هاي 
اس��تراتژیک ریاست جمهوري، با موضوع 
»اصالحات داخلي، ضروري یا خطرناک؟« 
دو دیدگاه مورد بحث گذاشته شد: دیدگاه 
نخس��ت معتقد است نظام نياز به اصالح 
دارد و انج��ام برخ��ي اصالح��ات داخلي 
براي تقوی��ت رابط��ه و همگرایي دولت 
و مل��ت و تقویت پای��گاه اجتماعي نظام 
و دول��ت ضروري اس��ت: در این دیدگاه 
گفته مي ش��ود كه مخدوش شدن رابطه 
دول��ت- ملت و كاه��ش اعتماد عمومي 
و امي��د اجتماع��ي به ح��د نگران كننده 
رس��يده اس��ت. با این وضعي��ت، به نظر 
مي رس��د ك��ه اگر دولت ب��ا انجام برخي 
اصالح��ات داخل��ي، اجتماعي نش��ود و 
سرمایه اجتماعي آن تقویت نشود و پایگاه 
اجتماع��ي دولت و نظام افزایش نيابد )با 
انعطاف پذیر ك��ردن چارچوب ها و تغيير 
رویه ها(، در آینده ش��اهد افزایش حجم 
نارضایتي ها و اعتراض��ات و ناآرامي هاي 
مانند دي ماه و حتي ش��دیدتر خواهيم 
بود. در مورد طبقات و اقش��ار اجتماعي 

زن��ان،  معلم��ان،  كارگ��ران،   همچ��ون 
تهي دس��تان ش��هري و غي��ره، دولت و 
نظام باید به س��مت ترميم رابطه با اقشار 
اجتماعي حركت كند. به عبارتي، دولت 
باید »اجتماعي ش��ود« ك��ه در غير این 
ص��ورت، افزایش نارضایتي ه��ا در قالب 
سياست خياباني و اعتراض و شورش سر 
برخواهد آورد. ش��واهد و نشانه ها حاكي 
از آن اس��ت ك��ه هنگامه تغيي��ر رویه ها 
در داخ��ل )انجام برخ��ي اصالحات( فرا 
رس��يده اس��ت و نظام و دول��ت باید در 
فضایي مس��المت آميز با مل��ت اتحاد و 
همبس��تگي خود را نش��ان بدهد كه در 
غير این صورت، »فضاي آنتاگونيس��تي« 
رش��د خواهد كرد. اگر دولت و نظام »در 
زمان كنوني« برخي اصالحات اجتماعي 
را انج��ام ندهد، در مقابل فضاي تعامل و 
مذاكره، فضاي آنتاگونيستي یعني ستيز، 
لجاجت، تضاد و نزاع و آشتي ناپذیري بين 
دولت- نظام و اقش��ار ناراضي مردم رشد 
خواهد كرد و در آینده شاهد حركت هاي 
رادی��کال اجتماع��ي خواهيم ب��ود. تنها 
راه ثب��ات داخلي و خارج��ي و مقابله با 
تهدی��دات خارج��ي، اصالح��ات داخلي 
یا آش��تي و اتحاد دولت- نظ��ام با ملت 
است. به عبارت دیگر، مدعا این است كه 
حاكمي��ت باید در برابر مطالبات عمومي 
داخلي، بطور معقول واكنش نشان  دهد و 
»به هنگام«، این خواسته ها را بپذیرد و در 
غير این صورت اگر »دیرهنگام« مجبور به 

عبور از اصالحات معمولي خطر یا ضرورت
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ریال ایران پس از تعطيالت روزهاي نخست سال ۱39۷ و با باز 
شدن بازار ارز سقوط كرد. قيمت هر دالر آمریکا با شتاب خود را از 
مرز ۵۰ هزار ریال عبور داد و به ۷۵ هزار ریال در اواخر خردادماه 
رساند. از طرف دیگر ارزش لير تركيه نيزدر برابردالر سقوط كرد. 
برخي كارشناس��ان این موضوع را دستمایه تحليل قرار داده اند. 
به گمان آنها تعارض با قدرت هاي سياس��ي و اقتصادي جهان بر 
سر مس��ائل مختلف منطقه اي و ایدئولوژیک، مداخله سياسيون 
در سياس��تگذاري پولي و مالي كش��ور و عدم توجه به استقالل 
نهادهاي اقتصادي مهمي مانند بانک مركزي و همچنين در نظر 
نگرفتن منطق علمي و كارشناسي در اقتصاد، محدود كردن فضاي 
فعاليت اقتصادي آزاد و افزایش فس��اد ناشي از دخالت سياسيون 
و وابستگان آنها در فعاليت هاي اقتصادي، افزایش محدودیت هاي 
سياسي و امنيتي براي جامعه و جلوگيري از فعاليت آزاد رسانه ها و 
مطبوعات از جمله موارد مشترک در شيوه حکمراني ایران و تركيه 
به ویژه در ساليان اخير بوده كه نتيجه آن افول اقتصادي این دو 
كشور و تبلور آن در تضعيف پول ملي آنها در برابر دالر بوده است. 

ادامه این روند موجب تضعيف بيش��تر قدرت خرید خانوارها و 
محدود ش��دن فعاليت هاي اقتصادي شركت ها خواهد گردید كه 
تاثير آن بر شاخص هاي اقتصاد كالن دو كشور مانند تورم، رشد 

اقتصادي و بيکاري بيش از پيش دیده خواهد شد. 

سقوط همزمان لير و ريال و برخي حرف هاي سياسي

پذیرش خواسته ها شود، مطالبات رادیکال 
خواهند ش��د و از كنترل خارج مي شوند. 
در ش��رایط كنوني، نپذیرفت��ن مطالبات 
اجتماع��ي در وضعيتي ك��ه حاكميت در 
مواجه��ه با بحران هاي اقتصادي داخلي و 
سياست خارجي است، غيرمنطقي است. 
ام��ا دی��دگاه دوم معتق��د اس��ت انجام 
هر گون��ه اصالح��ي، براي كلي��ت نظام 
خطرناک اس��ت: در این دی��دگاه، انجام 
برخي اصالحات جزئي باعث تقویت نظام 
نمي ش��ود بلکه دومينویي خواهد بود كه 
در نهای��ت موجودی��ت نظ��ام را به خطر 
مي اندازد. این دیدگاه متاثر از نظر آلکسي 
توكویل در مورد انقالب فرانس��ه است. به 
نظر توكویل رژیم فرانسه در سال ۱۷89 
زمان��ي واژگون ش��د ك��ه تصميم گرفت 
برخي اصالحات اجتماعي را انجام بدهد. 
بنابراین انقالب در شرایط سركوب كامل 
رخ نداد بلکه در فرصت سياسي اصالحات 
و امتيازاتي كه نظام به وجود آورده بود رخ 
داد. برخالف بس��ياري كه فقر و مشکالت 
اقتصادي جامعه فرانس��ه را عامل انقالب 
مي دانند، توكویل معتقد بود كه: »هميشه 
چنين نبوده اس��ت كه انقالب ها در زمان 
وخيم تر ش��دن اوضاع پيش آمده باشند، 
بلکه انقالب ها غالب��اً زماني پيش مي آید 
ك��ه مردم دیرزماني با یک حکومت بدون 
هرگونه اعتراضي كن��ار آمده اند، یک باره 
دریابند كه حکومت فش��ارش را تخفيف 
داده و آنگاه است كه عليه حکومت اسلحه 
به دست مي گيرند... خطرناک ترین دوره 

براي یک حکومت زماني است كه بخواهد 
مجموع��ه اي از اصالح��ات را در كش��ور 
عمليات��ي كن��د. مردمي ك��ه مدتي دراز 
بدون هرگونه اميد تالفي، بردبارانه س��تم 
را تحمل كرده باش��ند، ه��رگاه كه امکان 
رفع آن یک باره به ذهنشان خطور نماید، 
»گالیه ش��ان« به »ناش��کيبایي« تبدیل 
خواهد شد. همين كه برخي از بدرفتاري ها 
چاره مي شوند، توجه آنها به بدرفتاري هاي 
دیگر جلب مي شوند و نوبت آن مي رسد كه 
این بدرفتاري هاي دسته دوم سهمگين تر 
به نظر آیند. در این ش��رایط مردم ممکن 
است كمتر رنج بکشند، اما حساسيت آنها 

شدیدتر مي شود...«. 
برخي تحليلگران در مورد وقوع انقالب 
اسالمي در سال ۱3۵۷ نيز چنين نظري 
دارند. رژیم س��لطنتي در شرایط سركوب 
كامل سقوط نکرد بلکه سقوط آن زماني 
رخ داد كه رژیم، دست به برخي اصالحات 
زد و »ص��داي مل��ت را ش��نيد« و مردم 
فهميدند كه حکومت »نرم« ش��ده است. 
برخي اس��تدالل مي كنن��د كه جمهوري 
اس��المي ایران، این درس را گرفته است 
و به اصالحات تن نمي دهد چون مي داند 
ك��ه اصالحات جزئ��ي، دومينویي خواهد 
بود ك��ه در نهایت كليت نظام را به خظر 
خواهد انداخت و هر عقب نشيني به معناي 
واپسين لحظه  فروپاشي است. نقد مدافعان 
دیدگاه اول به ادعاي مدافعان دیدگاه دوم 
این اس��ت كه جلوگيري و ندادن امتياز تا 
س��رحد نهایي خود و دیر شنيدن صداي 

مل��ت، باعث انقالب مي ش��ود و نه انجام 
اصالح��ات به موقع و ب��ه هنگام. بنابراین 
س��خن بر س��ر »زمان اصالحات« اس��ت 
ك��ه اگر زمان بگذرد، دادن امتياز و انجام 
اصالحات ممکن اس��ت س��بب فروپاشي 
ش��ود. اما حتي اگر تحليل این باش��د كه 
زمان نيز گذشته است، فرآیند دادن امتياز 
و انجام اصالح براي جلوگيري از فروپاشي 
مي تواند تدریجي و مدیریت ش��ده باشد؛ 
یعني براي جلوگي��ري از تخليه ناگهاني 
فشارها باید به صورت تدریجي و آرام باشد. 
در ح��ال حاضر، كدام دی��دگاه به واقعيت 
نزدیک ت��ر اس��ت؟ در دی��دگاه اول، ك��دام 
اصالحات مد نظر اس��ت و با چه روش هایي؟ 
آی��ا دی��دگاه دوم، مخالف اصالحات اس��ت 
ی��ا اینکه معتقد اس��ت در م��ورد آن باید با 
احتياط بيشتري عمل كرد؟ در هر دو دیدگاه، 
»زم��ان«، امري اساس��ي اس��ت. در دیدگاه 
اول، زمان كنوني براي برخي اصالحات »به 
هنگام است«؛ اما در دیدگاه دوم، زمان براي 
برخي اصالحات چگونه تفسير مي شود؟ آیا 
هر اصالح��ي در وضعيت كنوني »نابهنگام« 
اس��ت؟ با توجه به مسائل و مطالبات متراكم 
شده و حل نشده طي چند دهه گذشته، گفته 
مي شود كه تدوام وضع كنوني پایدار نيست؛ 
همچنين گفته مي ش��ود با توجه به كاهش 
س��رمایه اجتماعي نيروهاي رسمي سياسي 
و دولت كنوني، ه��ر گونه اصالح و جراحي، 
خطرناک و پر هزینه خواهد بود. بنابراین آیا 
نظام و دولت در »شرایط آچمز« قرار دارد و 

هيچ اقدامي نمي توان صورت داد؟
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شاید برخی بگویند طهماسب مظاهری كه دوره ای وزیر اقتصاد و دوره ای 
ریيس كل بانک مركزی و در سال هایی هم در معاونت های سازمان برنامه 
و بودجه فعاليت كرده است و در زمان های یادشده تصميم های عجيبی هم 
اتخاذ كرده حق ندارد حاال در مقام منتقد دولت دوازدهم را متهم كند كه 
گوش سنگينی دارد و نمی خواهد بيماری بدهی دولتی را برطرف كند. اما 
براساس اینکه به هر حال وی نيز حق دارد انتقاد كند و راه حل نشان دهد 

می توان صحبت های وی را بااهميت دانست. 
مظاه��ری برای اینک��ه حرف هایش را به گوش دولت برس��اند البته 
تریبون های متعدد دارد و یکی از این تریبون ها هم اتاق بازرگانی تهران 
و كميسيون بازار پول و سرمایه است. مظاهری در نشست این كميسيون 
همراه با بخش خصوصی به دولت انتقاد كرد كه در موضوع بدهی های 
دولت كه به بيماری مزمن تبدیل و از راه های شناخته شده و با نسخه های 
قبلی مداوا نمی شود به حرف های كارشناسان گوش نمی كند.  در این 
نشست گفته شد حجم مطالبات غيرجاری نظام بانکی كه بخش قابل 

توجهی از این بدهی ها دیگر قابليت وصول ندارند. 
مظاهری در س��خنانش به موضوع بدهی ها اش��اره كرد و گفت: رقم 
بدهی های دولت در پایان دولت یازدهم حدود ۷4۰ هزار ميليارد تومان 
اعالم شد كه بخشی از آن بدهی دولت به بانک مركزی و سازمان تامين 
اجتماعی است. اكنون رقم بدهی های دولت به نقطه ای رسيده است كه 
از محل ارزش افزوده فعاليت های اقتصادی قابل پرداخت نيست. در عين 
حال، بدهی زایی، راه حل برون رفت از این مسأله نيست. سایر كشور ها نظير 
كره جنوبی، برزیل و آمریکا در زمان بروز بحران سال ۲۰۰8 راه حلی جز 
بدهی زایی را در پيش گرفتند. آنها اقدام به افزایش پایه پولی با شرایطی 
ویژه و تدابيری خاص كردند و ما  می توانيم از این راه حل اقتباس كنيم 
و نوعی از همين مکانيسم را با تطبيق شرایط با اقتصاد ایران پياده كنيم. 
اقتصاد ایران نيازمند طرح ملی تسویه بدهی است و اگر چنين طرحی 

پایه ریزی نشود، روز به روز بر ميزان بدهی ها انباشته خواهد شد.
به گفته رئيس كل اسبق بانک مركزی آنچه در همين نشست به عنوان 
مسائل ارزی فعاالن اقتصادی مطرح شد، موید آن است كه تصميم دولت در 

حوزه ارز، خام و غيركارشناسی بوده است. البته  می پذیریم كه این تصميمات 
برای جلوگيری از بروز بحران اتخاذ ش��ده است و در عين حال، بسياری از 
كارشناسان بر این باور هستند كه این سياست ها باید تعدیل و اصالح شود. 
اما دولت، تایيد نسبی این هدف یعنی جلوگيری از شکل گيری بحران را به 
منزله تایيد كل سياس��ت ارزی خود تلقی كرد و گوش ش��نوایی نسبت به 

مشکالت و تبعات تصميماتی كه گرفته است، ندارد.
ریيس اسبق بانک مركزی با اشاره به برخی خطاهای دولت های گذشته 
در حوزه سياست های ارزی و تکرار آن در دولت كنونی عنوان كرد كه گویی 

دولت دچار لختی شده و گوشش بدهکار هشدار ها نيست.
مظاهری ادامه داد: دولت  می گوید به همه نيازها ارز 4۲۰۰ تومانی اختصاص 
 می دهد و نرخی جز این رقم را برای دالر قبول ندارد. بنابراین ارز 4۲۰۰ تومانی 
به بسياری از كاالها كه در سبد معيشتی مردم قرار ندارد نيز تعلق  می گيرد. 
به طوری كه گفته  می شود، در د وماه ابتدایی سال، حدود ۲۰ ميليارد دالر 
ثبت س��فارش صورت گرفته است. این در حالی است كه اكنون حفظ هر 
یک دالر نيز حائز اهميت اس��ت و تداوم این سياست، دستمان را از ذخایر 
ارزی خالی  می كند. در این دوران كه آمریکا، عليه كش��ور جنگ اقتصادی 

برپا كرده، ذخایر ارزی به مثابه فشنگ و مهمات است.

آیا مي دانس��تيد نابرابري دستمزد در اروپا رو به افزایش است زیرا 
دستمزد ۲۰ درصد از شهروندان با درآمد باال، ۵ برابر دستمزد كساني 

است كه درآمد پایين دارند. 
نابراب��ري دس��تمزد زمان��ي ایج��اد مي ش��ود درآمد كس��اني كه 
دستمزدشان باالتر از ميزان ميانگين است، سریعتر از درآمد كساني 
رشد كند كه كمتر از ميزان ميانگين حقوق مي گيرند.  از زمان بحران 
مالي در اروپا، شهروندان با رشد كند دستمزدها روبرو هستند. تاثير 
آن در حال حاضر در روماني و پرتغال بيش از بقيه كشورها محسوس 
است و در آلمان و ایتاليا هم وجود دارد. اگر نابرابري دستمزد را به 
پس��تي و بلندي زمين تشبيه كنيم، سرزمين دستمزدها در اروپا به 

چه صورت است؟
حداقل دستمزد در كشورهاي مختلف اروپایي یکسان نيست. حداقل 
دستمزد در بلژیک، فرانسه، آلمان، ایرلند، لوكزامبورگ، هلند و بریتانيا 

حدود ۱4۵۰ یورو در ماه است. 
در یونان، مالت، پرتغال، اس��لووني و اس��پانيا دستمزد بين 6۵۰ تا 
9۰۰ یورو است. درآمد ماهيانه در كرواسي، جمهوري چک، استوني، 
مجارستان، لتوني، ليتواني، لهستان، روماني و اسلواكي حداكثر ۵۰۰ 
یورو اس��ت. از سوي دیگر نابرابري جنسيتي درآمد نيز ميان زنان و 

م��ردان وجود دارد: ش��هروندان زن در اروپا بطور ميانگين۱6 درصد 
كمتر از همکاران مردش��ان است.  این وضعيت براي شهروندان زن 

در استوني و در روماني به مراتب بدتر است. 
اروپایي هایي كه در بخش خدمات كار مي كنند كه بيش��ترین 
حد دستمزدها را دارند. از سوي دیگر، افزایش مصرف كه رشد 
اقتصادي را به همراه داشته است، باعث ایجاد اشتغال، با درآمد 
پایين شده است. كساني كه در كشورشان دستمزد پایين دارند، 
به كش��ور دیگر اروپایي مهاجرت مي كنند. ۱۲درصد جمعيت 
اروپا به دنبال دس��تمزد باالتر مهاجرت مي كنند. این افراد اگر 
به كش��ورهاي ش��رق اروپا و به كش��ورهاي مدیترانه مهاجرت 
كنند، درآمد س��االنه اش كمتر از 9۰۰۰ یورو و در ۱۵ كش��ور 
عضو اتحادیه، حقوقش در س��ال بيشتر از ۲۵ هزار یورو خواهد 
بود. این افراد اگر بخت این را داش��ته باشد كه جزو یک درصد 
از شهروندان یکي از كشورهاي فرانسه، بریتانيا، آلمان و ایتاليا 
باشند كه درآمد باالیي دارند، ممکن است درآمدشان به بيشتر 

از 6۲ هزار یورو در سال هم برسد. 
كشورهاي دیگر اروپایي كه ميانگين دستمزد در آنها پایين است، 
براي مقابله با مهاجرت نيروي كار جوان، چه اقداماتي انجام مي دهند؟ 

بيماری بدهی های دولتی و گوش  ناشنوای دولت

مبارزه با نابرابري دستمزدها در اروپا
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بازگشت کابوس در آینه رسانه های جهان

ایران بد اقبال بود و یا اینکه فرصت سوزی 
ك��رد؟ هر ك��دام از مس��ایل ب��اال درباره 
ای��ران امروز درس��ت باش��د نتيجه یکی 
است. متاسفانه كابوس تحریم های امریکا 

س��ایه اش بر سر آس��مان ایران رسيده و 
اكنون كه خرداد ۱39۷ را سپری كرده ایم، 
شركت های بزرگی مثل ایرباس، رنو، پژو، 
توتال، زیمنس، دایملر، هيوندایی و برخی 
ش��ركت های دیگر حمل و نقل با صراحت 
اعالم كردند تا زمان عادی شدن مناسبات 
ایران ب��ا امریکا از بازار ایران می روند. این 
داس��تان تل��خ در ایران و در رس��انه های 
جهان بازتاب وس��يعی داشت. پيامدهای 
ناشناس و شناسایی شده ابعاد تحریم های 

غرب ب��ر اقتصاد ای��ران در خانواده ها، در 
بنگاه ها و در احزاب و گروه های سياسی و 
طيف های متنوع حکومتی در رسانه های 
خارجی با گستردگی در كانون توجه قرار 
دارد. نوشته هایی كه در صفحه های بعدی 
می خوانيد گلچينی از رسانه های خارجی با 
گرایش های گوناگون است كه البته اكثریت 
كارشناسان حاضر در رسانه ها واقعيت های 
تلخی را برای آینده اقتصاد ایران پيش بينی 

می كنند.
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ترامپ از رسوایی مالی تا خروج از برجام

 برگردان| بابک دهقان|
آقای دونالد ترامپ خط سير حرفه ای خود 
را براین اصل اس��توار كرده اس��ت كه همه 
چيز قابل مذاكره مجدد می باشد. وقتی كه 
 ساختن یک س��اختمان به پایان می رسيد،

او با اس��تناد به كيفيت پایين كارهای انجام 
شده )و یا هر بهانه دیگری( از احترام گذاشتن 
به تعهدات خویش سرباز می زد. پس از آن، 
او شرایط جدیدی بر مقاطعه كاران پروژه اش 
تحميل می كرد و به عنوان مثال می گفت كه 
»من فقط ۷۵ درصد مبلغ قرارداد امضا شده 
را می پردازم«. ی��ا این و یا هيچ. آنهایی كه 
پيش��نهاد او را رد می كردند چاره دیگری به 
جزش��کایت بردن به دادگاه و پذیرش خطر 
روال قضای��ی پرهزین��ه و نامطمئن در برابر 
وكالی مدافعی كه همانند ترامپ حيله گر و 
سرسخت بودند، را نداشتند. ترامپ دركتاب 
خود Think Like a Billionaire  )مثل 
ميلياردرها فکر كنيد(، كه در س��ال ۲۰۰4 
منتشر شد، به خوانندگانش توصيه می كرد 
كه »هميش��ه ب��ه صورتحس��اب ها اعتراض 
كنيد«. از بدحس��اب بودن او فروشندگان و 
بانک ها آگاهی داش��تند و بسياری از آنان از 

معامله كردن با او اجتناب می كردند.
در كت��اب دیگ��رش، در زندگی و تجارت، 
 Think Big(جاه طلب و بی ترحم باش��يد
 and Kick Ass : In Business and
Life(، كه در س��ال ۲۰۰۷ انتش��ار یافت، 

او می گوی��د ك��ه »از له ك��ردن حریف و به 
جيب زدن منافع« و از به تمسخركش��يدن 
بانک هایی كه نتوانستند وام اهدایی به او را 
پس بگيرند لذت می برد. این مشکل آنهاست 
و ربطی به من ندارد. من به آنها گفته بودم 
كه نبایستی به من وام می دادند«. دویچ بانک، 
تنها موسسه بزرگی كه به معامله با شركت 
ترامپ ادامه می دهد، تجربه تلخی آموخت. 
س��ال ۲۰۰8، در بحبوحه بحران مالی، این 
بانک از بساز و بفروش به دليل 4۰ ميليون 
دالر پرداخت نش��ده به دادگاه شکایت كرد. 
ترامپ به نوبه خویش دست به ضدحمله زد 
و از بانک تقاضای س��ه ميليارد دالر غرامت 
كرد. استدالل او این بود: مشکالت نقدینگی 
او ناش��ی از بحران مالی اس��ت و دویچ بانک 
یک��ی از مس��ئوالن این بحران به حس��اب 
می آی��د... بانک مورد بحث ناچار ش��د به او 
پنج س��ال دیگر مهلت بدهد. رئيس جمهور 
آینده به س��رعت متوجه ش��د كه تهدید به 
ش��کایت كردن می تواند اثربازدارنده داشته 
باش��د. تخمين زده می شود كه او در3۵۰۰ 
پرون��ده قضایی به عنوان ش��اكی و یا متهم 

دخيل است.
آقای ترامپ تازه كار درامور سياسی، قول 
داده بود ك��ه مهارتش »همچون بزرگترین 
مذاكره كننده تمام تاریخ« را درخدمت آمریکا 
قرار خواهد داد. او اعالم می كرد كه به محض 
انتخاب شدن »توافق هولناک« وین در مورد 

برنامه هسته ای ایران و پيمان پاریس درباره 
ش��رایط اقليمی را »پاره« خواهد كرد. برای 
او اهميت��ی ندارد كه چني��ن تصميماتی از 
نقطه نظرحق��وق بين المللی ویا برای دیگر 

امضا كنندگان ناشایسته است.
شيوه های ترامپ كه مانند صاحبکاری است 
ك��ه حقوق غير عادی دارد با جهل او درباره 
تاریخ و دیپلماس��ی و تمایل��ش برای ازهم 
پاشيدن ميراث سلف خود با هم درمی آميزند. 
او، خواهان شکستن عرف ها و قراردادهاست، 
به غری��زه خود اتکا كرده و در عرصه روابط 
بين المللی همان رفتاری را در پيش می گيرد 
كه درطول دوران كاری اش به عنوان بس��از 
و بف��روش و مجری برنامه های تلویزیون به 

آن اتکا می كرد.
پس از سال ها مذاكرات سخت، برجام روز 
۱4 ژوئيه ۲۰۱۵ توس��ط ایران و پنج عضو 
شورای امنيت سازمان ملل )ایاالت متحده، 
روس��يه، چين، فرانس��ه، بریتانيا( به اضافه 
آلم��ان در وی��ن به امضا رس��يد. این توافق 
۲۰ ژوئيه ۲۰۱۵ درقطعنامه ۲۲3۱ شورای 
امني��ت، كه به اتفاق آرا به تصویب رس��يد، 
نيز تأیيد شد. به ازای توقف برنامه پژوهش 
هسته ای نظامی و نظارت بين المللی، كه تا 
سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت، تحریم هایی 
كه ازسوی شورای امنيت از سال ۱99۵ به 
بعد بر جمهوری اسالمی تحميل شده بودند، 

به تدریج لغو خواهند شد.
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دستاورد های اقتصادی مورد انتظار، یکی از 
عوامل اساسی این توافق بود. گرچه مبادالت 
تجاری ميان ایران و كشورهای دیگرافزایش 
یافتند اما ش��کوفایی اقتص��ادی مورد نظر، 
به ویژه به دليل تداوم تحریم های پيشين كه 
توسط كنگره آمریکا از فردای انقالب اسالمی 
۱9۷9 وضع ش��ده اند، هنوز دور از دسترس 
اس��ت. برای بس��ياری از ایراني��ان دورویی 
ایاالت متحده واضح بود: مقامات آمریکایی 
با ادامه ابهام در مورد معامالت با اس��تفاده 
از دالر س��عی می كردند كه سرمایه گذاران 
و صادركنندگان بالقوه را منصرف كنند. اما 
برای كشورهای صادركننده، پيشرفت حاصل 
ش��ده قابل اغم��اض نبود. به عن��وان مثال، 
صادرات فرانس��ه به ایران سه برابرشده و از 
۵۰۰ ميليون یورو به هنگام امضای توافق به 

۱/۵ ميليارد درسال ۲۰۱۷ رسيد.
اس��ناد آژانس بين المللی انرژی اتمی ونيز 
گواهينامه ه��ای ادواری دولت آمریکا حاكی 
از آن هس��تند كه ایران، كه اغلب اوقات به 
عن��وان »دولت یاغی« معرفی می ش��ود كه 
ب��ه تعهداتش پایبند بوده اس��ت. به همين 
 دلي��ل اس��ت كه ترام��پ ای��ن توافقنامه را
8 مه ۲۰۱8 و نه ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷، زمان به 
قدرت رسيدنش، لغو كرد. ركس تيلرسون، 
وزیر ام��ور خارجه وژنرال هرب��رت ریموند 
م��ک ماس��تر، مش��اور امنيت مل��ی هر دو 
محس��نات این توافق را قبول داشتند و در 
برابر پاپس كش��ی از آن مقاومت می كردند. 
تنها پس از بركناری آنان و جایگزین كردن 
آنه��ا با »جنگ طلبانی« چون مایکل پومپئو 
و جان بولتون بود كه ترامپ سرانجام فرصت 
مناس��ب را به دست آورد. گرچه هيچ یک از 
دیگر كشورهای امضاكننده توافق از ایاالت 
متحده پيروی نکردند، اما تصميم واشينگتن 
برای برقراری مجازات برعليه ش��ركت های 
آمریکایی و یا خارجی كه به معامله با ایران 
ادامه می دهند، نتایج وخيمی در روابط ميان 

آمریکا واروپا به دنبال خواهد داشت.

 ضربه متقابل مارگارت تاچر
اجرای��ی كردن فرام��رزی قوانين تصویب 
ش��ده در ای��االت متح��ده در جنگ س��رد 
ریشه دارد. پس از اعالم حکومت نظامی در 
لهستان، رونالد ریگان رئيس جمهور آمریکا 
۱3 دس��امبر۱98۱، در وهله اول مشاركت 
ش��ركت های آمریکایی درساختن خط لوله 
گاز س��يبری به اروپ��ا را ممن��وع می كند. 
ژوئيه ۱98۲، به بهانه اینکه شوروی ممکن 
اس��ت از فناوری ملی آنان بهره برداری كند، 
ممنوعيت به شركت های تابعه آنها و نيز دیگر 
ش��ركت های خارجی كه تحت مجوز آمریکا 
فعاليت می كنند نيز بس��ط داده می ش��ود. 

چني��ن تصميمی جنجال برانگيز می ش��ود؛ 
اقدام��ات تالفی جویانه كش��ورهای اروپائی 
ذینفع، ایاالت متحده را به عقب نشينی وادار 
می كند. زیرا، گرچه واشنگتن حربه قوانين 
فرامرزی را دراختيار دارد، كشورهای اروپایی 
قادر هس��تند با ات��کا به قواني��ن بازدارنده، 
اطاعت از قوانين خارجی برای ش��ركت های 
خود را ممنوع كنند. نخس��ت وزیر بریتانيا، 
م��ارگارت تاچر، با وجود اتح��اد بزرگش با 
ریگان، انعطاف ناپذیر است. او اعالم می كند 
كه شركت های انگليسی، برای رعایت اصول، 
بایس��تی تعهدات تجاری خویش را رعایت 
كنن��د. او قانون بازدارن��ده )قانون حفاظت 
ازمناف��ع تج��اری( مصوبه س��ال ۱98۰ را 
پيش می كشد كه بر اساس آن شركت های 
انگليسی، وقتی كه موضوع منافع ملی مطرح 
است، حق پيروی از احکام ایاالت متحده را 
ندارند. آقای ژان پيرشوونمان، وزیرصنعت و 
پژوهش آنزمان، با اتکا به دستورالعمل سال 

۱9۵9،كه توس��ط ژنرال دوگل تدوین شده 
است، به شركت درسه- فرانسه، یک شركت 
تابعه یک گروه مکانيک آمریکایی، دس��تور 
می دهد كه از پيروی از دس��تورات شركت 
مادرسرپيچی كند. سرانجام واشنگتن پس 
می نش��يند و مجازات ه��ا در نوامب��ر۱98۲ 

برچيده می شوند.
اما پس از پایان جنگ سرد، به بهانه اینکه 
جهانی ش��دن بایس��تی با قوانين مشترک 
همراه باش��د، شاهد تش��دید خواست های 
فرامرزی هس��تيم. ایاالت متحده درعرض 
فقط یک س��ال )۱996( دو قانون مبتنی 
برای��ن اصل را ب��ه تصویب رس��اند. قانون 
هلمس- برت��ون ش��ركت های خارجی را 
كه دركوبا س��رمایه گذاری می كنند هدف 
می گي��رد وقان��ون آماتو- كن��دی در باره 
ایران وليبی اس��ت. اتحادیه اروپا با توسل 
به تمهيدات محدودسازی، كه یکبار دیگر 
تمام اشخاص حقيقی و حقوقی اروپایی را 

از گردن نهادن به دستورات اداری، قانونی 
و قضایی اتخاذ ش��ده توس��ط یک نيروی 
خارجی منع می كند، به این قوانين پاس��خ 
می دهد. اتحادیه اروپا همچنين، دراعتراض 
به كاربست فرامرزی این قوانين، دست به 
اقام��ه دعوای حقوقی در برابر ش��عبه حل 
و فصل اختالفات س��ازمان جهانی تجارت 
می زند. كميس��يون اروپا حتی فهرس��تی 
از ش��ركت های آمریکای��ی تهي��ه می كند 
ك��ه به س��هم خوی��ش می توانند ش��امل 
مجازات ه��ای تالفی جویانه ش��وند. چنين 
قاطعيتی س��ودمند اس��ت : ایاالت متحده 
تعليق مجازات های پيش بينی ش��ده برای 
اروپایيان را می پذیرد و اروپا ش��کایت خود 
به سازمان تجارت جهانی را پس می گيرد.

چ��ه چيزی پ��س ازآن روی داده اس��ت؟ 
بی تردید ۱۱ سپتامبر تاثيراتی برجای نهاده 
اس��ت. خصلت جهانی تروریس��م، به عنوان 
مث��ال نظارت در س��طح جهان��ی عمليات 

مالی را ظاهرا توجيه پذیر می ساخت. قانون 
پاتریوت و یا به عبارت دیگر )متحد وتقویت 
كردن آمریکا با دراختيارگذاشتن ابزار الزم 
برای كشف و ممانعت از تروریسم( اختيارات 
بيش��تری به قوه مجریه داد. جنبه جدیدی 
از »امتياز سرس��ام آور« پ��ول آمریکایی كه 
ژنرال دوگل ازآن صحبت می كرد این است 
كه تمام معادالت تجاری با استفاده از دالر، 
حتی اگ��ردر خاک آمریکا ص��ورت نگرفته 
باش��ند، كماكان تابع قوانين ایاالت متحده 
می شوند. ازاین پس می توان از عصر »جهانی 
شدن س��رفرود آوردن در مقابل آمریکایی« 

سخن گفت.
قواني��ن و عملکرده��ای ای��االت متحده 
در ملقم��ه ای از زورگوی��ی و تقليد جهانی 
ش��ده اند. قوانين مبارزه برعليه پولشویی، بر 
عليه حمایت مالی از تروریس��م و یا برعليه 
فساد، همگی درسراسرجهان با الهام از قوانين 
33آنها به تصویب می رس��ند. واغلب اوقات قوه 
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 تحریم ها 
و تکرار تاریخ

 تا چند ماه دیگر تحریم نفتی ایران 
آغاز می ش��ود و كشورهای مختلف به 
منظور از دس��ت ندادن ب��ازار آمریکا 
جریمه ه��ای  پرداخ��ت  از  دوری  و 
س��نگين، همکاری با اقتص��اد ایران 
را ره��ا می كنند. آمریکا از عربس��تان 
س��عودی خواسته اس��ت برای تامين 
نف��ت مورد ني��از دنيا بع��د از حذف 
نف��ت ایران از بازار وارد عمل ش��ود و 
از هم اكنون توليدش را افزایش دهد. 
درخواستی كه با مخالفت شدید ایران 
در س��ازمان كش��ورهای  به خصوص 
صادركننده نفت روبرو شد ولی به نظر 
می رسد تاریخ برای اقتصاد ایران تکرار 
می ش��ود و ایران دوباره وارد روزهای 
سخت اقتصادی می شود. روزهایی كه 
از س��رمایه گذاری های  نااميدی مانع 
ب��زرگ ب��ه خص��وص در بخش های 
توليدی و صنعتی می شد و نرخ باالی 
تورم و بيکاری مردم را به تنگ آورده 
بود. س��ی ان ان وضع مجدد تحریم ها 
عليه ایران و تالش آمریکا برای مجبور 
كردن دنيا در اجرای این سياس��ت را 
به جنگ اقتص��ادی عليه ایران تعبير 
كرده است. این رسانه مطرح آمریکایی 
نوش��ت: رهب��ران آمریکای��ی جنگی 
اقتص��ادی را با ایران ش��روع كرده اند 
ت��ا از این طریق در عرصه اقتصادی و 
سياسی دنيا قدرت نمایی كنند. به نظر 
نمی رسد كشورهای اروپایی و آسيایی 
تاب مقاومت در برابر آمریکا را داشته 
باش��ند و بتوانند از زیر بار فش��ارهای 
اقتصادی ك��ه عدم همراهی با آمریکا 

برای آنها به همراه دارد، برهند.

 تاریخ تکرار می شود
این فش��اری اس��ت كه قبال هم به 
اقتصاد ایران تحميل ش��ده است و در 
دوره قبل هم اقتصاد ایران تحت تاثير 
این فش��ار با بحران های زیادی روبرو 
شد. ممانعت دنيا از خرید نفت ایران 
در ش��رایطی كه 8۰ درصد از درآمد 
دولتی ای��ران از درآم��د فروش نفت 
است می تواند بحران های مالی زیادی 

را برای اقتصاد به همراه بياورد.
سایت ميدل ایست مانيتور در گزارش 
اخير خود نوش��ت: یکی از اصلی ترین 
مش��کالتی كه وضع تحریم های تازه 

قضایی این كشور است كه تعقيب و مجازات 
 نهاده��ای خارج��ی ب��رای نقض مق��ررات،
كه در خارج از ایاالت متحده رخ داده اند، را 
 آغاز می كند. ژوئن ۲۰۱4، بانک فرانس��وی
BNP Paribas، به دليل نقض تحریم های 
ایاالت متحده برعليه كوبا، ایران و س��ودان 
از طریق ش��ركت تابعه اش در س��ویيس، به 
پرداخ��ت 8/9 ميليارد دالر ب��ه خزانه داری 
آمری��کا محکوم ش��د. در س��ال های اخير، 
تع��دادی از ش��ركت های فرامليتی اروپایی 
در دام قانون عملکردهای مفسدانه خارجی 
افتاده ان��د، قانون��ی كه در س��ال ۱9۷۷ به 
تصویب رسيده است و رشوه دادن به رهبران 
كشورهای ثالث برای به دست آوردن قرارداد 
را ممن��وع می كند. ش��ركت های متعددی، 
از جمله آلس��توم فرانس��وی )۷۲۲ ميليون 
 دالردرس��ال ۲۰۱4( و ی��ا زیمنس آلمانی

)8۰۰ ميلي��ون دالردرس��ال ۲۰۰8(، ناچار 
هستند جریمه های سنگينی پرداخت كنند. 
رابطه ای حتی ناچيز كافيست تا قوه قضایيه 
آمریکا خود را برای قضاوت دارای صالحيت 
بدان��د: در ماج��رای BNP Paribas، ارز 
مورد اس��تفاده معامالت غيرقانونی دالربود. 
داش��تن یک حساب بانکی و یا حتی مبادله 
ایميلی كه از یکی از كارسازهای )سرورهای( 
مستقر در آمریکا گذار كند نيزتعقيب قضایی 

را امکان پذیر می سازد.

 راهبردی زیان آور
با این همه، ماج��رای مجازات ها برعليه 
ایران بيانگر یک گسست است. درست همان 
روزی كه ایاالت متحده توافق هسته ای با 
ایران را نفی می ك��رد، آقای ریچارد گرنل 
س��فير آمریکا در برلن در تویيتی شبيه به 
فرمان نوش��ت كه »شركت های آلمانی كه 
ب��ا ایران تجارت می كنند باید فورا ازاینکار 
دست بکش��ند!« )گرچه بعدا می گفت كه 
درواقع مقصودش یک اجبار اخالقی بود(. 
وزیر امور خارج��ه جدید آقای پومپئو نيز 
ق��ول می داد كه هر كش��وری كه به ایران 
كم��ک كند را به زان��و درخواهد آورد مگر 
اینکه تهران دوازده ش��رط آنها، كه بيشتر 
به حکم تسليم بی قيد و شرط شباهت دارد، 
را بپذیرد. س��رویس نظارت بر دارایی های 
خارجی خزان��ه داری، دربخش��نامه ای ده 
صفحه ای، فهرس��ت مق��ررات در رابطه با 
اس��تقرار مجدد مجازات ها را منتشر كرد. 
این مجازات های به اصطالح »ثانوی«، كه 
به هنگام توافق وین لغو ش��ده بودند، پس 
از ن��ود روز )یعن��ی 6 ماه اوت آینده( برای 
بخش اتومبيل سازی و پس از صد و هشتاد 
روز )به عبارت دیگر 4 نوامبر آینده( برای 

صنع��ت نفت دوباره ازس��ر گرفته خواهند 
شد. شركت هایی كه از این مقررات جدید 
س��رپيچی كنند، می توانند با تصميم آقای 
ترامپ در فهرست نهادهایی قرارگيرند كه 
دارایی ش��ان ممکن است مس��دود شود و 
شركت ها و شهروندان آمریکایی حق معامله 

با آنها را ندارند.
روزه��ای ۱6 و ۱۷ م��اه م��ه، درجریان 
گردهمایی صوفي��ه، رهبران اروپایی اراده 
قاط��ع خوی��ش ب��رای مان��دن در توافق 
هس��ته ای )آرزویی مودبان��ه اما توخالی(، 
بی آنکه حتی صحبتی از اعاده مس��أله به 
سازمان جهانی تجارت به ميان آورده شود، 
را اعالم كردند. تنها موضع گيری مشخص: 
به كار انداختن قانون بازداری )مصوبه سال 
۱996( كه هدفش بی اثر كردن پيامدهای 
مجازات های فرامرزی آمریکایی است. ۱۱ 
مه، برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه پيشنهاد 
كرد كه اتحادیه اروپا نهاد مس��تقلی برای 
سرمایه گذاری در ایران و جبران خسارت 
شركت هایی كه امکان دارد قربانی استقرار 
مجدد مجازات های ثانوی توس��ط ایاالت 
متحده شوند، ایجاد كند. اما مسلم نيست 
ك��ه او بتواند همتاه��ای اروپایيش را قانع 
كن��د و ب��رای ش��ركت ها، مجموع��ه این 
اقدام��ات، در برابر تهدید از دس��ت دادن 
ب��ازار آمریکا چندان به حس��اب نمی آید. 
آق��ای ترامپ، از زم��ان انتخابش به عنوان 
رئيس جمهور، فاصله گرفتن از اروپا را رها 
نکرده اس��ت. نزدیکی او ب��ا حکومت های 
خودكامه و همسویی او با مواضع اسرائيل 
و اكثرشيخ نشين های حاشيه خليج فارس 
در رابط��ه با ه��ر آن چيزی ك��ه به ایران 
مربوط می ش��ود، احتمال ی��ک رویارویی 
بزرگ با متحدانش دراین س��وی اقيانوس 
آتالنتيک را قابل پيش بينی می س��ازد. اما 
درس های تاریخ، خطرات یک جانبه گرایی 
آمریکایی را به خوبی نشان می دهند. بيش 
از بيس��ت سال پيش، در سال ۱99۷، سه 
مشاور دیپلماتيک نزدیک رئيس جمهوران 
جيمز كارتر، جورج بوش و ویليام كلينتون، 
به ترتي��ب زبگني��ف برژینس��کی، برنت 
س��کوكرافت و ریچ��ارد مورفی هش��دار 
می دادن��د ك��ه : »سياس��ت مجازات های 
یکجانب��ه آمریکا برعليه ای��ران موثرنبوده 
و ت��الش برای مجبور كردن دیگران برای 
پيروی از خط مشی ایاالت متحده یک خطا 
بوده است. تهدید های فرامرزی تنش های 
نامطلوبی ميان آمریکا و متحدان اصلی اش 
ایجاد كرده ونظم بين المللی مبادله آزاد، كه 
ایاالت متحده چندین دهه برای برقراری 
آن كوشيده است، را به خطرانداخته است.«
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برای اقتصاد ایران ایجاد می كند، افزایش 
نرخ تورم است. البته پيش تر هم نرخ تورم 
در ای��ران باال بوده اس��ت و بانک مركزی 
ایران هم اخيرا نرخ تورم ماهانه این كشور 
را برابر با ۲۲/۲ درصد اعالم كرده بود ولی 
تصاعدی ش��دن نرخ افزایش قيمت ها در 
ایران در هفته های اخير به اندازه ای است 
كه می تواند بحران های زیادی ایجاد كند. 
بی ثباتی قيمت ها در بازار كاالهای صنعتی 
هم مش��اهده می ش��ود. ای��ن بی ثباتی به 
اندازه ای است كه بسياری از فروشگاه های 
خرده فروش��ی در ایران از فروش اجناس 
خ��ود امتناع كرده اند تا فروش را تا زمانی 
 ك��ه قيمت ها به ثبات برس��د ب��ه تعویق 
انداخته اند. فروش��گاه هایی ك��ه مایحتاج 
ض��روری را می فروش��ند هم با سياس��ت 
فروش با قيمت ب��اال كار می كنند زیرا بر 
این باورند كه در ش��رایط تورمی، احتمال 
خرید همان كاالها با قيمت روز قبل برای 
فروش��گاه وجود ندارد و بهتر اس��ت كه با 
باالترین قيمت ممکن فروش صورت بگيرد.

 آی�ا تالش ب�رای حف�ظ برجام 
به نتیجه می رسد؟ 

كش��ورهای اروپایی در تالش هستند 
تا توافق هس��ته ای را حفظ كنند ولی به 
گفت��ه مقامات این كش��ورها، حفظ این 
توافق كار سختی است. آمریکا از ابزارهای 
مختلفی برای همراه كردن اروپا با خود 
اس��تفاده می كند. مثال نظام تعرفه های 

ف��والد و آلومينيوم كه اخيرا وضع كرده 
اس��ت، ابزاری برای مجب��ور كردن اروپا 
در حمایت از سياست های آمریکا است. 
ش��بکه خبری سی ان بی سی در گزارش 
دیگری با سفير آلمان در آمریکا مصاحبه 
كرد و به نقل از او نوشت كه آمریکا تنها 
در صورت��ی حاضر اس��ت تعرفه واردات 
ف��والد و آلومينيوم را به طور كامل برای 
ش��ركت های اروپایی لغو كن��د، كه این 
كش��ورها در مورد مسأله ایران با آمریکا 
همراهی كنند. باید در نظر داشت كه بعد 
از اعالم خبر وضع تعرفه واردات فوالد و 
آلوميني��وم اروپایی ب��ه آمریکا هم برای 
دوره ای موقت��ی یعن��ی دوره ای كه قرار 
بود مذاكراتی پيرامون این مس��أله انجام 
ش��ود، تعرفه ها اعمال نشد. این دوره در 
حال پایان اس��ت و آمریکا تهدید كرده 
است اگر اروپایی ها با این كشور در مورد 
مسأله توافق هسته ای ایران و تحریم های 
تازه عليه ایران همراهی نکنند، تعرفه ها 

اعمال خواهد شد.
بلومبرگ در گزارش اخير خود نوش��ته 
اس��ت كه آمریکا خواهان اس��تفاده از این 
اهرم فشار روی دنيا برای همراه كردن آنها 
در مورد مسأله ایران و پرداخت هزینه های 
كش��ورها برای سازمان ناتو است. بسياری 
از كش��ورهای عضو ناتو كه از مزایای این 
س��ازمان اس��تفاده می كنند در سال های 
اخير سهميه بودجه خود را به این سازمان 
نپرداخته اند یا كمتر از این ميزان پرداخت 

كرده اند. در این سال ها آمریکا سهم زیادی 
از بودجه را پرداخت كرده است و به گفته 
رئيس جمهوری آمریکا این هزینه زیاد برای 
آمری��کا مزایای چندانی برای این كش��ور 

نداشته است. 
 از طرف دیگر به دليل پایبندی ایران به 
توافق هس��ته ای در سال های اخير، خارج 
شدن آمریکا از این توافق با مخالفت شمار 
زیادی از رهبران سياسی و اقتصادی دنيا 
همراه شد. رهبران اروپایی بارها از آمریکا 
خواس��تند كه به ای��ن توافق پایبند بماند 
و چين و روس��يه هم از ابزارهای مختلف 
برای متقاعد كردن آمریکا استفاده كردند. 
حاصل این سياس��ت ایجاد دودستگی در 

ميان رهبران اقتصادهای برتر دنيا بود.

 پایان این راه مشخص نیست
به هر حال مطالع��ه تاریخ اقتصاد ایران 
نش��ان می ده��د كه ب��دون ش��ک وضع 
تحریم های اقتصادی فشار زیادی به اقتصاد 
ای��ران وارد می كند و ایران را با تنش ها و 
بحران های مالی روبرو می كند. تحریم نفتی 
باعث می شود تا منبع درآمد ایران كم شود 
و تحریم بانکی مان��ع از ورود منابع مالی 
ناشی از فروش نفت ایران به اقتصاد كشور 
خواهد ش��د. رشد تورم و بيکاری، كاهش 
ارزش پول ملی و ركود و بحران های مالی 
همگی از نتایج این سياس��ت است و هم 
ایران و هم ش��ركای این كشور را با تنش 

مالی روبرو خواهد كرد.
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آسیب پذیرترین ها از تحریم دوباره

تاثير خارج شدن آمریکا از توافق هسته ای 
و بازگش��ت تحریم ه��ای اقتص��ادی روی 
اقتصاد ایران غيرقابل اغماض است وحتی 
در خوش بينانه ترین حالت هم نمی توان از 
مش��کالتی كه برای اقتصاد كشور و مردم 
غفل��ت كرد. اهميت بازگش��ت تحریم های 
اقتص��ادی روی اقتصاد ایران ب��ه اندازه ای 
اس��ت كه حتی این اثر قبل از اینکه ترامپ 
تحریم ه��ا را بازگرداند و تنها در زمانی كه 
 تهدید با بازگش��ت تحریم ها كرده اس��ت، 
هم حس شده است. این تهدید باعث شده 
است ش��مار زیادی از شركت های بزرگ و 
كوچک اروپایی كه در ایران كار می كردند 
یا در آستانه آغاز همکاری با ایران بودند، به 
یکباره خروج از اقتصاد ایران را اعالم كنند. 
سياس��تی كه دیر یا زود می تواند كشور را 
كمبود سرمایه گذاری خارجی مواجه كند.

 لس آنجلس تایم��ز در گزارش اخير خود 
در م��ورد اینک��ه ك��دام بخ��ش از اقتصاد 
ایران بيش��ترین اثر منف��ی را از تحریم ها 
متحمل می ش��وند نوش��ت:صنایع داخلی، 
واحده��ای توليدی، بازار و در نهایت مردم 
كه مصرف كننده نهایی هستند باالترین اثر 

منفی را از این تحریم ها حس می كنند.
تاثيرخروج ترامپ از توافق هسته ای روی 
صنایع ساختمانی از هم اكنون مشهود است. 

این نشریه با مدیر عامل یکی از شركت های 
س��اختمانی مصاحب��ه ك��رد و نوش��ت: از 
زمانی كه ترامپ از توافق هسته ای خارج شد 
و تهدید كرد كه تحریم ها بازخواهد گشت، 
قيمت سنگ آهن و فرآورده های فوالدی در 
ایران سه تا چهار برابر شد. دیگر نهاده هایی 
كه در بخش ساختمانی استفاده می شود هم 
هر روز گران تر می شود كه نتيجه آن افزایش 
قيمت تمام شده ساختمان و ناتوانی مردم 
در خرید آن است. به دنبال این تحول، بازار 
مسکن در ایران شاهد ركود خواهد بود زیرا 
بخش زیادی از مردم توانایی مالی الزم برای 
خرید خانه را ندارند و حتی با پرداخت وام 
هم امکان معامله واحدهای مسکونی برای 

آنها وجود ندارد.
این نش��ریه با اش��اره به این كه افزایش 
هزینه های توليد و فعاليت های صنعتی باعث 
شد تا شركت ها شماری از نيروهای خود را 
اخراج كنند نوش��ت: با وجود اینکه ایران با 
بحران نرخ باالی بيکاری روبه رو است، ولی 
با خارج ش��دن ترامپ از توافق این بحران 
بزرگ تر خواهد ش��د. هم اكنون هم شمار 
زیادی از شركت ها برای باقی ماندن در این 
فضا اقدام به تعدیل نيرو و كاهش هزینه ها 
كردند و اميدوارند با این سياس��ت بتوانند 

این بحران را پشت سر بگذارند.

تحليل های اقتصادی نش��ان می دهد كه 
تحریم ه��ای اقتص��ادی باعث بدتر ش��دن 
اوض��اع اقتصادی مردم در ایران می ش��ود. 
افزایش تورم، كاهش بيش��تر ارزش ریال، 
س��خت تر شدن واردات به خصوص واردات 
دارو و مایحتاج ضروری زندگی و در نهایت 
افزایش نرخ بيکاری از تبعات اقتصادی برهم 

خوردن این توافق است.
دول��ت ترام��پ در نظر دارد ك��ه تمامی 
تحریم هایی كه در جریان توافق هس��ته ای 
سال ۲۰۱۵ برداشته شده بود را بازگرداند. 
اولي��ن بخش از تحریم ها در اوایل ماه اوت 
سال جاری بازخواهد گشت و در این زمينه 
دولت ایران از دسترسی به دالر و معامله در 
بازار كاالهای صنعتی اساسی از قبيل فوالد 
و دیگر كاالهای صنعتی محروم می ش��ود. 
تجربه نش��ان داده اس��ت كه ای��ن تحریم 
بيش��ترین اثر منف��ی را روی طبقه كارگر 
و خانواره��ای كم درآمد بر جای می گذارد. 
تحریم ه��ای اقتص��ادی، رك��ود اقتصادی، 
كاهش تولي��د در كارخانه ه��ا و در نهایت 
اخراج كارگران برای كم شدن هزینه توليد 
همگی از پيامده��ای موج اول تحریم های 

اقتصادی است.
البته خانوارهای ثروتمند هم با مش��کل 
مواجه خواهند شد ولی به دليل منابع مالی 
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كه در اختيار دارند كمتر از خانوارهای فقير 
با این طوفان همراه می شوند. این خانوارهای 
ثروتمند به دليل پس اندازهای زیاد و منابع 
مالی مختلفی كه در اختيار دارند بخش��ی 
از مایحت��اج ضروری خود از قبيل داروها را 
از كش��ورهای دیگر تهيه می كنند و به این 
ترتيب كمترین آسيب را متحمل می شوند.

در حال��ت كل��ی می توان گف��ت كه این 
تحریم های اقتصادی باعث افزایش نابرابری 
اقتصادی در ایران می ش��ود فاصله طبقات 
اقتصادی را بيش��تر و بيش��تر می كند. باال 
گرفت��ن بحران های اقتص��ادی و نارضایتی 
مردم از ش��رایط زندگی ممکن است بستر 
را برای ما آرامی های اجتماعی فراهم كند. 
بنابراین ب��ا وجود اینکه مایک پومپيو وزیر 
خارج��ه آمریکا بارها اعالم كرده اس��ت كه 
آمریکا از وضع این نظام تحریمی عليه كشور 
به دنبال رس��اندن منافع اقتصادی به مردم 
است،ولی واقعيت این است كه اصلی ترین 
و بزرگترین آسيب ناشی از این تحریم ها را 

مردم متحمل می شوند. 
اسفندیار باتمانقليچ سردبير نشریه بورس 
و ب��ازار كه وضعيت اقتصادی ایران را رصد 
می كند در نشریه خود نوشت: این تحریم ها 
بيشترین اثر منفی را روی مردم ایران دارد و 
آمریکا می داند كه مردم بيشترین آسيب را 
از این تحریم ها متحمل می شوند. بنابراین 
هدف اصلی آمریکا تحميل بيشترین فشار 

و آسيب اقتصادی به مردم است.

 هجوم مردم به بازار ارز
در شرایطی كه ناامنی در فضای اقتصادی 
ای��ران افزایش یافته اس��ت، بخش زیادی 
از مردم طبقه متوس��ط ب��رای حفاظت از 
پس اندازهای خود اقدام به خارج كردن آنها 
از بانک ه��ا و خرید دالر كردند. ارزش ریال 
ای��ران در ماه های اخي��ر بالغ بر 4۰ درصد 
تنزل یافته است و هم اكنون ركورد پایين 
تری��ن ارزش در تاری��خ ای��ران را دارد ولی 
مس��أله به اینجا ختم نمی شود. بسياری از 
تحليلگران انتظار دارند كه روند نزولی ارزش 
ری��ال ایران ادامه پيدا كن��د و این بحرانی 
بسيار جدی برای مردم است. از طرف دیگر 
خارج ش��دن پول ها از بانک ها و وارد شدن 
آنها به بازار ارز هم فشار بيشتری در جهت 
افزایش ارزش دالر در ایران وارد كرد. ضمن 
اینک��ه منابع مالی موجود در كش��ور برای 
چرخ��ش در اقتصاد و انج��ام فعاليت های 
اقتصادی و صنعتی و سرمایه گذاری را كم 
كرد كه خود بحرانی دیگر ایجاد خواهد كرد. 
دولت برای مقابله با این سياست اعالم كرد 
ك��ه حداكثر دالری كه اف��راد می توانند در 
خانه نگهداری كنند ۱۲ هزار دالر اس��ت و 

اگر فردی بيش از این مبلغ داشته باشد باید 
آن را در حساب های ارزی بانکی نگهداری 
كند. اما شواهد نشان می دهد كه مردم با این 
سياست همراه نشده اند و ميليون ها دالر در 

منازل ایرانی ها نگهداری می شود. 
علی حس��نی، یک گل فروش ۲۷ س��اله 
تهرانی به لس آنجلس تایمز گفته است: من 
ب��ه نصيحت عمویم توجه ك��ردم و تمامی 
پس ان��دازم را به دالر تبدیل كردم. او بيان 
كردم كه پس ان��دازش هم اكنون ۲۰ هزار 
دالر اس��ت ك��ه آن را در خان��ه نگهداری 
می كند. ای��ن گل فروش جوان از عمویش 
كه یک فعال بازار مس��کن است نقل كرده 
است كه افراد زیادی در جریان بحران های 
اقتصادی قبل��ی در ملک س��رمایه گذاری 
ك��رده بودند و به دليل عدم نقدش��وندگی 
با بحران های مالی زیادی مواجه ش��دند. از 
نظر او به تدریج قيمت مس��کن در ایران به 
سمتی می رود كه بس��ياری از مردم حتی 
برای اجاره هم با مش��کل روبرو می ش��وند 

چه برسد به خرید خانه. 

 بازار سیاه دالر
با وجود اینکه دولت قيمت هر دالر آمریکا 
را 4۲ هزار و ۵۰۰ ریال اعالم كرده است اما 
در بازار س��ياه متوسط قيمت هر دالر بالغ 
بر 6۵ هزار ریال اس��ت. تعطيلی صرافی ها 
باعث شدت تا این بازار سياه بزرگ تر شود 
و توجه متقاضيان به این بازار بيشتر شود. از 
طرف دیگر نظارت دولت بر عملکرد آنها هم 
سخت تر شده است زیرا معامالت در فضایی 

غيرقابل كنترل انجام می شود.
دولت ایران اعالم كرده است كه نگران این 
وضعيت نيس��ت زیرا قبال با فشارهای مالی 
بزرگتری از طرف غرب روبرو شده بود و در 
آن موقعيت هم توانس��ت با موفقيت عمل 
كند. از طرف دیگر ایران اميدوار اس��ت كه 
بتوان��د نفت خود را به خریداران آس��يایی 
بفروش��د كه در این صورت دولت می تواند 
به كارش ادامه دهد و دس��تمزد نيروهایش 
را تامي��ن كند.آنها بر این باورند تا آن زمان 
كه بتوانند دو ميليون بشکه در روز نفت به 
شركای آسيایی خود صادر كنند می توانند 
زیر فشار تحریم ها دوام بياورند. اما باید در 
نظر داش��ت كه ایران با كشورهای اروپایی 
رابطه اقتصادی بس��يار زیادی دارد و حذف 
ش��دن این رابطه بحران های زیادی را برای 
ایران به همراه خواهد آورد. ایران مانند هر 
كش��ور دیگری در دني��ا نمی تواند به طور 
مستقل و بدون تعامل اقتصادی با غرب كار 
كند و حتی اگر در دوره ای تحت فشارهای 
داخل��ی یا بين الملل��ی روابطش را محدود 
كن��د ولی بازه��م باید برای بازس��ازی این 

رابطه و نزدیک شدن به جامعه جهانی گام 
بردارد. این مس��أله ضروری است و اهميت 
زیادی برای اقتصاد ای��ران دارد و می تواند 
تضمين كننده رشد و توسعه اقتصاد ثروتمند 

و نفت خيز ایران باشد.
برخ��ی بر ای��ن باورند كه ای��ن تحریم ها 
می توان��د ب��ه برخ��ی از ش��ركت ها كمک 
كند تا بيش از پيش درآمد داش��ته باشند. 
ش��ركت هایی ك��ه راه دور زدن تحریم ها را 
پي��دا می كنند و عليرغ��م بحران های مالی 
می توانند منابع مال��ی زیادی را وارد ایران 
كنن��د و به دول��ت در این دوران س��خت 
كمک كنند. اما وضعيت طبقه متوس��ط و 
پایين اقتصادی بدون ش��ک ه��ر روز بدتر 
از قبل می ش��ود. مردمی كه ب��رای تامين 
نيازه��ای روزانه خود به دس��تمزد ماهانه 
وابسته هستند، در صورت عدم دریافت این 
دستمزد یا بيکار شدن روزهای سختی را در 

پيش خواهند داشت.
 لس آنجلس تایم��ز در پای��ان این گزارش 
به ش��رایط امروز اقتصاد ایران اش��اره كرد 
و نوشت:رش��د ت��ورم در ای��ران به خصوص 
افزایش تورم مواد غذایی باعث فقيرترشدن 
مردم ش��ده اس��ت. از طرف دیگ��ر دالری 
ش��دن اقتصاد هم بحران دیگری است كه 
ایران را دچار كرده اس��ت. مردم ميليون ها 
دالر خری��داری كردند و آن را در خانه های 
خ��ود نگه��داری كردند. ای��ن یعنی خارج 
ش��دن بخش زیادی از سرمایه های ریالی از 
سيس��تم مالی و سرمایه های دالری از نظام 
اقتصادی كشور كه هر دو بسيار آسيب رسان 
اس��ت.به نظر می رسد در این فضای سخت 
اقتصادی، افزایش اختالف طبقاتی بيش از 
پيش مش��اهده خواهد ش��د. افزایش شمار 
فروشگاه ها و مراكز خرید كه برای ثروتمندان 
طراحی و س��اخته می ش��ود از بزرگ ترین 
نمودهای ای��ن تحول اقتصادی خواهد بود. 
ولی طبقه كارگر و آسيب پذیر ایران روزهای 
سختی را پيش خواهند داشت. افزایش موج 
بيکاری و كاهش قدرت خرید دستمزدهای 
 آنه��ا اولي��ن و اصلی تری��ن بحران اس��ت. 
فقيرتر ش��دن فقرا و كوچک ش��دن طبقه 
متوسط اقتصادی در ایران هم بحران دیگری 
است كه در آینده نزدیک و به دنبال بازگشت 
تحریم های اقتصادی شاهد آن خواهيم بود. 
در این ش��رایط تنها راه ای��ران برای دوری 
جس��تن از این ش��رایط س��خت اقتصادی، 
همکاری ب��ا اروپا و باقی مان��دن در توافق 
است. تالش برای كمتر شدن فشار تحریم ها 
از طرق حفظ رابطه اقتصادی ایران با اروپا و 
آسيا ابزاری است كه دولت در اختيار دارد و 
باید از این ابزار دراین دوره سخت اقتصادی 
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پیامدهای تحریم دوباره در بلندمدت

تصميم دونالد ترامپ برای خارج ش��دن از 
توافق هسته ای ایران، تنها پيامدهای سياسی 
و امنيت��ی در منطقه ن��دارد بلکه مهم ترین و 
اولي��ن تاثير را روی اقتصاد ای��ران و اقتصاد 
كشورهای طرف تجارت و همکاری اقتصادی با 
ایران به جای می گذارد. دولت آمریکا هم بارها 
گفته اس��ت كه با استفاده از ابزار تحریم های 
اقتصادی قصد هم��راه كردن ایران با خود را 
دارد و از این ابزار در مورد كش��ورهای دیگر 
دنيا هم استفاده كرده است.فشار تحریم های 
اقتص��ادی می تواند باعث فلج ش��دن اقتصاد 
ایران ش��ود، بيکاری را افزایش دهد و تورم را 
به سطح باال برساند. از بين رفتن بخش زیادی 
از طبقه متوس��ط كه سازنده نيروی كار ماهر 
و كارآمد در كش��ور هستند و قشر فرهيخته 
و روش��نفکر را در خود جای داده اند از دیگر 
تبعات این فشار اقتصادی است. از طرف دیگر 
بر هم خ��وردن ثبات و امنيت در خاورميانه، 
افزای��ش تنش در این منطق��ه و بحران های 
انس��انی ناش��ی از آن هم می توان��د جهان را 

چالش های بزرگی روبرو كند.
نش��ریه conversation ك��ه یک��ی از 
نشریات مطرح بریتانيایی است در پاسخ به 
این سوال كه اثر بازگشت تحریم اقتصادی 
غ��رب روی اقتصاد ایران چ��ه خواهد بود، 
نوش��ت: بازگش��ت تحریم ه��ای اقتصادی 
فش��ار زیادی به اقتصاد ایران وارد می كند 
ولی بزرگی این فش��ار اقتصادی بستگی به 
پاسخ اروپا به خصوص سه كشور فرانسه و 
بریتاني��ا و آلمان به خارج ش��دن ترامپ از 

توافق و ميزان اثر بخش��ی تالش های آنها 
در حمایت از این توافق هسته ای دارد.این 
تحریم ها در دوره اول هم اقتصاد ایران را با 
چالش های زیادی روبرو كرد ولی این بار به 
دليل تزلزل بيشتر اقتصاد ایران، افت ارزش 
پول در ایران و بحران های مالی زیادی كه 
در كشور وجود دارد، اثراتی به مراتب بيش 
از قبل خواهد داشت و به همين دليل ادامه 
مذاكرات برای حصول توافقی كه باعث عدم 
تصویب و اجرای تحریم های تازه شود یک 

امر ضروری است.
البت��ه باید پذیرفت ك��ه از زمان اجرایی 
ش��دن توافق هس��ته ای ایران تاكنون، هم 
بخش زیادی از تحریم های اقتصادی عليه 
ایران برداشته نشده است و تنها تاثير مثبت 
این توافق را می توان به حذف تحریم نفتی 
و اجازه فروش نفت ایران به دیگر كشورها 
و دریافت پول آن ازسيستم بانکی دانست. 
به همين دليل است كه تاثير توافقی كه در 
نوامبر س��ال ۲۰۱۵ ميالدی امضا شد روی 
اقتصاد ایران بسيار كم بود و اعتراض مردم 

و مقامات ایران را به همراه داشت.
اما دليل این مس��أله چيست؟ چرا ایران 
نتوانس��ت از این تواف��ق حداكثر نتيجه را 

بدست آورد؟
ای��ن توافق در نوامبر س��ال ۲۰۱۵ امضا 
ش��د و یک س��ال بعد اجرایی شد.به تعبير 
دقيق تر، این توافق در زمانی اجرایی ش��د 
كه رقابت های كاندیدهای ریاست جمهوری 
آمریکا آغاز ش��ده بود و تمامی كاندیدهای 

این كشور رویکرد سختگيرانه تری در مقابل 
این توافق داشتند.. بنابراین با وجود اینکه 
در ظاهر توافق هسته ای ایران و غرب موانع 
قانونی را برای همکاری شركت های اروپایی 
و آمریکای��ی با ایران را از بين برده بود ولی 
در عمل شركت های بزرگ و مهم برای آغاز 
همکاری با ایران منتظ��ر رئيس جمهوری 
تازه آمریکا و رویک��رد او ماندند. به همين 
دليل بود كه اجرایی شدن توافق هسته ای 
گشایش��ی به اندازه انتظار در اقتصاد ایران 

ایجاد نکرد.
بع��د از انتخ��اب ترام��پ در آمری��کا و 
درشرایطی كه هنوز بخش زیادی از موانع 
بانکی برای همکاری با ایران وجود داشت، 
بانک های بزرگ اروپایی بازهم از همکاری 
با ایران س��رباز زدند و ش��ركت های بزرگ 
صنعتی هم در مورد آغاز همکاری با ایران 
تردید نش��ان دادند. ب��ه همين دليل ایران 
نتوانس��ت از مزایای اقتص��ادی این توافق 
برخوردار ش��ود. حتی قبل از اینکه ترامپ 
رس��ما از این توافق خارج ش��ود هم ایران 
مزیت��ی اقتصادی از این توافق را بدس��ت 

نياورد.

 اثرات مثبت توافق
ام��ا نمی توان از اثرات مثبت ناش��ی از 
حذف محدودیت صادرات نفت غفلت كرد. 
با اجرایی ش��دن توافق هسته ای صادرات 
نفت ایران دو برابر ش��د كه این مسأله به 
ایران كمک كرد تا بازار ارز را با ثبات نگه 
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دارد.در نتيجه افزایش درآمد نفتی ایران 
بود كه این كش��ور توانس��ت فرصت های 
ش��غلی تازه ای ایجاد كند و مهم تر اینکه 
حس امي��دواری و خوش بين��ی در مورد 
آین��ده اقتصاد ای��ران ایجاد ك��رد و این 
موج مثبت باعث ش��د تا مردم پروژه های 
س��رمایه گذاری بيشتری را در كشور اجرا 
كنند. اما دیری نپایيد كه اوضاع تغيير كرد 
و فضای تردید وناامنی اقتصادی بازهم بر 
اقتصاد ایران س��ایه افکند و باعث ش��د تا 
انتظار جای تالش و كوشش برای اجرای 

پروژه های اقتصادی را بگيرد.
خ��روج آمریکا از این توافق باعث ش��ده 
است تا تمامی اثرات مثبت اقتصادی ایجاد 
شده، به تدریج رنگ ببازد و حتی توافق های 

حاصل شده هم رنگ ببازد.

 اگر اروپا در توافق بماند
هم اكنون تصميم و توان اجرایی اروپا در 
حفظ توافق هس��ته ای نقش بسيار مهمی 
دارد. اگر اروپا بتواند در توافق هسته ای بماند 
و از ایران حمایت كند، تاثير تحریم های تازه 
آمریکا عليه اقتصاد ایران كمرنگ می شود 
ولی از نقطه نظر اقتصادی انتخاب ایران در 
مقابل بازار آمریکا برای اروپا منطقی نيست 
زیرا آمریکا بازار بس��يار بزرگی و اقتصادی 
بسيار توسعه یافته دارد كه اغلب شركت های 
اروپایی با این كشور كار می كنند. به همين 
دليل برای اروپا دشوار است كه از این بازار 

چشم پوشی كند.
 ازطرف دیگر خارج ش��دن اروپا از توافق 
هس��ته ای یا بر هم خوردن توافق هسته ای 
زیان اقتص��ادی زیادی به اروپا می رس��اند 
زیرا ش��ركت های اروپایی در سال های اخير 
پروژه های اقتصادی مختلفی را با ایران آغاز 
ك��رده بودند. از طرف دیگ��ر برهم خوردن 
این توافق احتمال ب��اال گرفتن تنش را در 
خاورميانه افزایش می دهد و ممکن اس��ت 
تهدید امنيتی بزرگی در منطقه ایجاد كند 
و این مس��أله برای اروپا كه در همس��ایگی 
خاورميانه زندگی می كند بسيار خطر آفرین 
است. از طرف دیگر ترامپ با خارج شدن از 
توافق در واقع به نظر هم پيمانان اروپایی خود 
بی اعتنایی كرده است زیرا اروپایی ها تالش 
كردن��د تا آمری��کا را متقاعد كنند كه باقی 

ماندن در توافق بهتر از خروج از آن است.
بنابراین بعيد نيس��ت كه اروپ��ا با وجود 
هزینه های زیادی كه باقی ماندن در توافق 
برای��ش دارد، باز هم برای حفظ این توافق 

تالش كند و از آن حمایت كند.
اگ��ر اروپایی ه��ا در كنار چين و روس��يه 
تصمي��م به نادیده گرفتن آمریکا و تصميم 
ای��ن كش��ور در خروج از توافق هس��ته ای 

بگيرند، یک روش غير دالری برای پرداخت 
قيمت نفت ایران و حمایت از ش��ركت های 
اروپایی فعال و هم��کار در ایران مورد نياز 
اس��ت. در این ش��رایط ای��ران می تواند به 
پول نفتش دسترس��ی پي��دا كند و صنایع 
مهمی مانند صنعت پتروش��يمی و صنعت 
خودروس��ازی می توانند به كارش��ان ادامه 

دهند و همچنان سودآوری داشتند.
ام��ا حتی در این ش��رایط، ش��ركت های 
خصوصی اروپایی وارد بازار ایران نخواهند 
ش��د زیرا حت��ی در این ش��رایط هم ایران 
در ميان كش��ورهایی قرار دارد كه ریسک 
سرمایه گذاری در آن بسيار باال است. اما با 
وجود این س��ازو كار حمایتی، شركت های 
اروپایی كه هم اكنون در ایران كار می كنند، 
مجبور به خروج از كشور نخواهند بود. این 
مس��أله می تواند یک فضای مطمئن تری را 
در اقتصاد ایران ایجاد كند و مانع از خروج 
س��رمایه های ایرانی از كشور شود. از طرف 
دیگر، وجود این فضای نس��بتا امن موجب 
می شود تا ش��ركت های كوچک و متوسط 
بخش خصوصی با اعتماد بيشتری به فعاليت 

در اقتصاد بپردازند.

 اگر اروپا در توافق نماند
اما این س��که دو رو دارد. به این معنا كه 
اگر اروپا در توافق نماند یا نتواند منافعی كه 
مد نظر ایران است را به این كشور برساند، 
توافق هس��ته ای عمال ازبي��ن خواهد رفت. 
توافق��ی ك��ه برای حص��ول آن بالغ بر یک 
دهه زمان صرف شد و گروه های مختلفی از 
كشورهای حاضر در توافق ساعت ها و روزها 

باهم مذاكره كردند.
با بر هم خوردن توافق هس��ته ای اوضاع 
اقتصادی ایران به وضعيتی كه در سال های 
۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ داش��ت باز می گردد. زیان 
كالن ناشی از حذف درآمدهای نفتی باعث 
می شود تا ارزش ریال ایران با سرعت زیادی 
تن��زل یابد. ریالی كه به دليل بی ثباتی های 
ناشی از تصميم ترامپ برای خروج از توافق 
هسته ای و اعالم زمان بندی برای بازگشت 
تحریم ها با سرعت شاهد تنزل ارزش خود 
بود و به نظر می رس��د این بار افولی بسيار 

بزرگ در انتظار این واحد پولی است.
افت ارزش پول ایران، در كنار بحران های 
اقتصادی ناش��ی از تحریم ها زمينه را برای 
افزای��ش ن��رخ ت��ورم و كاهش نرخ رش��د 
اقتص��ادی در ایران فراه��م می كند. برای 
شركت های ایرانی، افزایش تورم به معنای 
افزای��ش هزینه ه��ای اجرایی توليد اس��ت 
به خصوص برای شركت هایی كه برای تامين 
نهاده های توليد خود به بازارهای خارجی و 

واردات وابسته بودند.

در صورت��ی كه این تحریم های اقتصادی 
علي��ه ایران وضع ش��ود و بخش خصوصی 
بيش از پيش قدرت عمل خود را از دس��ت 
بده��د، نياز به حضور دولت در فعاليت های 
اقتص��ادی بيش از پيش می ش��ود. حضور 
بيشتر دولت در فعاليت های اقتصادی است 
كه باعث می شود تا سرعت افزایش قيمت ها 
مهار شود و دولت كنترل بيشتری روی بازار 

سرمایه داشته باشد.
البت��ه هم اكنون هم دولت ایران به دليل 
پيش بينی بازگش��ت تحریم ها و تاثير زیاد 
آنها روی اقتصاد ایران، سياست های سخت 
گيران��ه ای را ب��رای كنترل ب��ازار دارایی و 
سرمایه در پيش گرفته است. این سياست 
در ش��رایطی كه احتم��ال كاهش صادرات 
نفت و كاهش درآمد نفتی بسيار زیاد است، 
سياس��ت معقولی به نظر می رس��د. اگرچه 
فشار زیادی به اقتصاد كشور وارد می كند.

اما در این فضای فش��رده مالی یعنی در 
فضایی كه دولت روی بازار سرمایه و دارایی 
كنترل زیادی دارد و نظام مالی بين المللی 
ه��م با ایران همکاری نمی كند،انگيزه الزم 
برای ایجاد بازار س��ياه و قاچاق در كش��ور 
فراهم می شود و منفعت اصلی آن را افراد و 
شركت هایی می برند كه در بخش پولشویی 
در ایران و كشورهای همسایه كار می كنند. 
ایجاد این ش��ركت ها در سال های بحران و 

تحریم اقتصادی پيش بينی می شود.
 در بلن��د مدت هم، تحریم های اقتصادی 
باعث می ش��ود تا اقتصاد ایران بيش از قبل 
به بخش دولتی و منابع مالی دولتی وابسته 
شود. تحریم ها باعث تضعيف بخش خصوصی 
در ایران می ش��ود و شركت های كوچک و 
متوسط بخش خصوصی نمی توانند در مقابل 
فشار مالی ناشی از افزایش هزینه های توليد 
و افزای��ش هزینه های اجرایی دوام بياورند. 
بزرگ ش��دن دولت و افزایش حضور دولت 
در فعاليت های اقتصادی می تواند به معنای 
كاهش راندم��ان فعاليت های اقتصادی در 

كشور باشد.
 حذف ش��دن این شركت های خصوصی 
از چرخ��ه فعاليت اقتص��ادی در ایران كه 
ب��ه معنای افزایش نرخ بيکاری در كش��ور 
اس��ت می توان��د بحران مال��ی، اقتصادی و 
اجتماع��ی را در كش��ور بيش از پيش كند 
و ایران به س��وی تنش های داخلی هدایت 
كند.كوچک شدن طبقه متوسط اقتصادی 
و بزرگ شدن طبقه پایين اقتصادی هم از 
دیگر پيامدهای تحریم های اقتصادی برای 
دوره طوالنی است و با افزایش شمار فقرا در 
جامعه دیدگاه های پوپوليستی بيش از قبل 
طرفدار پيدا خواهد كرد و ساختار دولتی هم 
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تحریم ایران توس��ط آمری��کا بعد از خروج 
این كشور از توافق هسته ای یکی از مهم ترین 
مباحث رس��انه های غربی است. سایت اویل 
پرایس در گزارش اخير خود در مورد احتمال 
دور زدن تحریم توس��ط شركت های فعال در 
ایران نوش��ت: به نظر می رسد این بار امکان 
دورزدن تحریم ها وجود نداش��ته باش��د زیرا 
ترامپ در مس��أله تحریم ها بس��يار سختگير 
است و هر شركت و كشوری كه قصد همکاری 
با ایران داش��ته باش��د را مش��مول تحریم ها 
خواهد كرد. این وب سایت مصاحبه ای با یان 
تيلور مدیر ارش��د اجرای��ی ویتول كه یکی از 
شركت های نفتی اروپایی است، انجام داد و از او 
این سوال را پرسيد كه تحریم های تازه آمریکا 
چه تاثي��ری روی پروژه های نفتی ایرانی كه 
توسط شركت های خارجی اجرا می شود خواهد 
داشت. وی در پاسخ به این سوال گفت: از نظر 
من بخش زیادی از پروژه ها تعطيل می ش��ود 
زیرا دور زدن تحریم ها توسط شركت های غربی 
به نظر غيرممکن می رس��د. رئيس جمهوری 
آمریکا از تمامی ابزارها و سياست هایی كه در 
اختيار دارد برای اعمال فشار روی شركت های 
اروپایی استفاده می كند. آمریکا می داند كليد 
موفقيت این كش��ور در تحریم ایران، تحریم 
صنعت نفت است و به همين دليل در جهت 

تحقق این هدف حركت می كند.
وی ادام��ه داد: با وجود اینکه قرار اس��ت 
تحریم های نفتی از انتهای سال جاری اجرا 
شود ولی شركت های بزرگ نفتی فعال در 
ایران خبر از خروج خود از اقتصاد ایران دادند. 
مثال شركت نفتی توتال فرانسه در اواسط ماه 
می  اعالم كرد تنها در صورتی به كار در حوزه 
نفتی پارس جنوبی ادامه می دهد كه مشمول 
تحریم های آمریکا نش��ود. این ش��ركت در 
روزهای اخيراعالم كرد كه بعيد است شامل 

تحریم های آمریکا نش��ود و به همين دليل 
س��همش در پارس جنوبی را واگذار خواهد 
كرد. ش��ركت توتال پروژه ه��ای زیادی در 
آمریکا دارد و از دست دادن بازار آمریکا هزینه 
زیادی برای این ش��ركت به همراه می آورد. 
بنابراین نه تنها توتال بلکه دیگر شركت های 
اروپایی فعال در ایران هم تنها در صورتی در 
بازار ایران باقی می مانند كه اروپا سازوكاری 

برای حمایت از آنها ایجاد كند.
ش��ركت های بویينگ و ایرباس هم تحت 
تاثير این سياس��ت تازه آمریکا با ش��رایط 
تازه ای مواجه شده اند. استيون مانچين وزیر 
خزانه داری آمریکا اعالم كرده است كه پروانه 
همکاری این دو شركت با ایران ابطال شده 
است كه این كار هزینه ای معادل 4۰ ميليارد 
دالر به این دو شركت تحميل خواهد كرد.

 خروج شماری از شركت های بيمه و انتظار 
شماری دیگری برای مشاهده عملکرد اروپا در 
مقابل این تحریم ها مسأله دیگری است كه در 
روزهای اخير مشاهده شده است. یان تيلور در 
این زمينه می گوید: همه منتظر عکس العمل 
اروپا هستند تا ببينند آیا قادر با حفظ این توافق 
هسته ای و ایجاد فضایی برای كار شركت های 
اروپایی و آسيایی با ایران هستند یا خير.همه 
خاطره تحریم های اقتص��ادی قبلی را به یاد 
دارند و هيچ شركتی نمی خواهد در وضعيتی 
كه قبال داشت، دچار شود. شاید به همين دليل 
بود كه بس��ياری از شركت های بزرگ اروپایی 
حتی بعد از برداشته شدن تحریم های اقتصادی 
علي��ه ایران اقدام به همکاری با ایران نکردند. 
همه نگران احتمال تحریم های مجدد از طرف 
آمریکا و متحمل شدن هزینه های كالن بودند.

در ظاهر مقامات اروپایی تالش می كنند تا 
این توافق را حفظ كنند. معاون رئيس جمهور 
كش��ور فرانسه در یک س��خنرانی اعالم كرد 

حفظ توافق هس��ته ای ب��رای اروپا به معنای 
دف��اع از اس��تقالل منطقه ی��ورو در مقابل 
سياست های آمریکا است. ما باید نشان دهيم 
ك��ه برای اجرای سياس��ت های اقتصادی به 
هيچ كشوری وابسته نيستيم و تنها خودمان 
هستيم كه بر مبنای مصالح كشورهای عضو 
اتحادیه تصميم گيری می كنيم. به همين دليل 
بود كه اظهارات مقامات اروپایی عليه سياست 
اخير آمریکا بسيار تند بود و آنها تمامی تالش 
خود برای حفظ این توافق را انجام داده اند. ولی 
سوال اصلی اینجاست كه دولت های اروپایی 
تا كجا می توانن��د روی این وضعيت اثرگذار 
باش��ند؟ آیا دولت ها می توانن��د از ابزارهای 
سياس��تی و قانون هایی اس��تفاده كننده كه 
شركت های اروپایی را از زیر فشار تحریم های 
آمری��کا خارج كند یا آمریکا از ابزارهای خود 

برای تحقق اهدافش بهره خواهد گرفت؟
سایت اویل پرایس به نقل از امانویل مکرون 
نوشت: اروپا درصدد است تا توافق هسته ای 
ایران را حفظ كند ول��ی دولت های اروپایی 
نمی توانند به شركت های بزرگ و كوچک این 
منطقه بگویند در ایران سرمایه گذاری كند. 
زیرا این شركت ها اغلب خصوصی هستند و 
بر مبنای منافع خود تصميم گيری می كنند. 
سایت اویل پرایس این نظر امانویل مکرون 
را نش��انه ای س��رد برای ایران ارزیابی كرد. 
این سایت نوش��ت: به نظر می رسد فرانسه 
نمی خواهد از توافق رس��ما خارج شود ولی 
ب��رای باقی ماندن در تواف��ق هم هزینه ای 
نمی پردازد. رئيس جمهوری فرانس��ه رسما 
اعالم كرد كه ش��ركت های این كش��ور در 
بازاری كار می كنند كه سود بيشتری برای 
آنها داشته باشد و در مقایسه بين بازار ایران و 
آمریکا، بدون شک بازار آمریکا بزرگ تر است 
و سود بيشتری را نصيب شركت ها خواهد 
كرد. بنابراین انتظ��ار انتخاب بازار ایران در 
رقابت با آمریکا برای شركت های فرانسوی، 

انتظاری غيرقابل تحقق است. 
اما چند روز از این مصاحبه مکرون نگذشته 
بود كه خبرگزاری كشور فرانسه اعالم كرد، 
احتمال خروج فرانسه از توافق هسته ای ایران 
و تالش برای تحصيل توافقی تازه و جامع با 
ایران وجود دارد. این نقطه آغاز دو دستگی در 
سياست های كشورهای اروپایی در مواجهه با 
توافق هسته ای ایران بود. توافقی كه تمامی 
كش��ورهای اروپایی از آن به عنوان بهترین 
گزینه برای كنترل مس��أله هسته ای ایران 
 نام برده بودند و برای رس��يدن به این نقطه

۱۲ سال مذاكره فشرده را تجربه كردند.
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گروه بین الملل|
تصميم جنج��ال برانگي��ز ترامپ در 
رابطه با توافق هسته ای ایران، نگرانی ها 
را از هر س��و نسبت به تشدید ناامنی و 
بی ثباتی در منطقه بيش��تر كرده است. 
در این بين قدرت های اروپایی بيش از 
روس��يه و چين نگران از دامنه دار شدن 
فضای تحریمی و خشونت ميان تهران 
و واش��نگتن هستند. رهبران اروپایی با 
عطف به تجربه دوران جرج بوش از تکرار 
سناریوی عراق بسيار در هراس اند. ایران 
كش��وری به مراتب بزرگ تر با جمعيت 
زی��اد و جغرافيای مهم و اس��تراتژیک 

است. از این منظر بروز هرگونه درگيری 
ميان ای��ران و آمریکا عواقب و پيامدی 
بس��يار ویرانگرتری از عراق نس��بت به 
منطقه و نظام بين الملل خواهد داشت. 
با این ح��ال این خوش بين��ی كماكان 
در مي��ان بلندپایگان بروكس��ل وجود 
دارد ك��ه راهی برای نجات بحران پيش 
آمده هسته ای ایران پيدا شود و تجربه 
مذاكره آمریکا با كره ش��مالی این بارقه 
امي��د را در ميان اروپایی ها ایجاد كرده 
ك��ه بتوانند موافقت و رضایت ترامپ را 
نسبت به گفت وگوهای هسته ای با ایران 
جلب كنند. ترامپ نشان داده كه خيلی 

س��ریع دس��ت به تصميمات عجيب و 
غری��ب می زند. اگر تا دیروز در رابطه با 
كره شمالی با ابزار سالح و فشنگ سخن 
می گفت، امروزه از موضعی نسبتا نرم تر 
حرف می زند و صحبت از گشوده شدن 

باب تجارت و توسعه اقتصادی است.
به نظر می رسد وضعيت ایران به چند 
جهت متفاوت از كره ش��مالی است. با 
عطف به خصومت های ایدئولوژیک ميان 
طرفين، بسياری بر این باورند كه رویکرد 
هسته ای ترامپ هدفی جزء تغيير رژیم 

ایران را جست و جو نمی كند. 
ادامه در صفحه42
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نگاه عربستان به توافق هسته ای ایران و 5+1

چالش موازنه
نگاه عربستان سعودی 
به توان هس��ته ای ایران 
هم��واره مبتن��ی بر دو 
عنصر تهدی��د و نگرانی 
بوده است. چه زمانی كه 
ایران در مسير هسته ای 
شدن گام بر می داشت و ریاض این فرآیند را در چارچوب بهم خوردن 
موازن��ه و تهدید وج��ودی برای خود می دید و چ��ه زمانی كه توافق 
هس��ته ای ایران و ۱+۵ شکل گرفت و از جنبه تهدیدآميز آن كاسته 
ش��د، اما همچنان عربستان نگران از ایران بهره مند از توان هسته ای 
در یک افق ده ساله بود كه همزمان در مسير همکاری های هسته ای 

با قدرت های بزرگ نيز گام برمی داشت.
این دو فرآیند همزمان باعث شکل دهی به ادراک عربستان سعودی 
از برنامه هسته ای ایران شد كه خروجی آن برای مقامات سعودی، بهم 
خوردن موازنه قوا، ایجاد تهدید و برتری یافتن رقيب در محيط عملياتی 
بود. از این زاویه روشن بود كه توان عربستان مصروف به خنثی سازی 
این تهدید و یا دست كم، تقليل دادن اثرات تهدیدآميز آن خواهد شد.
در این ميان برخی از كارشناسان این استدالل را مطرح می كردند كه 
به مرور و با كاهش عدم قطعيت در توان هسته ای ایران در چارچوب 
فرآیند راس��تی آزمایی، ریاض نيز از این روند اس��تقبال كرده و جنبه 
تهدیدآميز جای خود را به نگرانی ولی قابل حل می دهد. اما سه سال 
پس از توافق هس��ته ای ج��والی ۲۰۱۵ در وین، امروز می توان گفت 
این اس��تدالل قدرت پيش بينی خود را از دس��ت داده است، چرا كه 
نمی توان توافق هسته ای و توانمندی هسته ای تهران را جدا از رقابت 
ایران و عربستان سعودی دانست و آن را صرفا در چارچوب ابعاد فنی 
آن م��ورد تحليل و تبيين قرار داد، بلکه ابعاد فرامتن یعنی مس��ائل 
سياسی و اقتصادی كه به گستره رقابت تهران و ریاض شکل می دهد، 
عناصر مهم تری در ش��کل دهی به ادراک متغير عربستان سعودی از 

فرآیندهای در حال وقوع داشته و دارد.
در این چارچوب و برای تبيين دقيق تر كنش عربس��تان نس��بت به 
توافق هسته ای باید این دو متغير سياسی- امنيتی و اقتصادی را مورد 
تبيي��ن قرار داد تا رویکرد ریاض نس��بت به برهم زدن برجام صورت 

دقيق تری پيدا كند:

 سیاسی-امنیتی
ش��اید اصلی ترین پيشران در شکل دهی به ادراک تهدید عربستان 
س��عودی از برنامه هس��ته ای ایران به فاكتورهای سياس��ی- امنيتی 
برمی گردد. از آنجا كه در محيط خاورميانه، امنيت كاالی كمياب است 
و دستيابی به آن متحمل هزینه است، هر نوع تهدید امنيتی عالوه بر 
كاهش امنيت، مساوی با افزایش امنيت بازیگر رقيب هم خواهد بود. در 
این چارچوب، دستيابی ایران به قابليت هسته ای در منطقه خاورميانه 
و زیرسيستم خليج فارس مساوی با تهدید مستقيم بازیگران عرب و 
افزایش قدرت منطقه ای ایران بود. بخصوص كه این قابليت به دیگر 
قابليت های ایران همچون وسعت، عمق استراتژیک، جمعيت و... اضافه 
می كرد و ش��يوخ خليج فارس و در راس آن عربس��تان سعودی را در 
خنثی كردن تهدیدات از یکسو و افزایش نفوذ در منطقه با مشکالت 
دیگر مواجه می ساخت. بنابراین این دغدغه از همان آغاز در ذهنيت 
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در این خصوص راهيابی جان بولتون به تيم مشاوره ای 
ترامپ این گمانه زنی را بيش��تر و بيش��تر كرده است. 
بولتون كه چهرهای شناخته شده در محافل نومحافظه 
كار آمریکاست، سابقه دیرینه دشمنی با نظام جمهوری 
اس��المی ایران دارد و همواره بر ضرورت تغير رژیم در 
ایران تاكيد كرده است. بولتون طی اظهاراتی اعالم كرده 
كه رفتار و اقدامات ایران جزء با تغيير سيستم در ایران 
عوض نمی ش��ود. هم راس��تا با اظهارات بولتون، رودی 
جوليانی مشاور و وكيل ترامپ هم اعالم كرده كه ترامپ 
در اندیش��ه تغيير سيستم در ایران است. این دسته از 
مشاوران ترامپ برای تایيد دیدگاه هایشان بر این باورند 
كه حتی باراک اوباما رئيس جمهوری اسبق آمریکا نيز 
در پ��ی تغيير نظام در ایران و تالش های وی حاكی از 
تالش برای تضعيف جریان سنتی محافظه كار در ایران 
ب��ود. اوباما طی مصاحبه ای در س��ال ۲۰۱۵ گفته بود 
كه در ایران گروه های راست و اصولگرا مخالف آمریکا 
هس��تند. این گروه ها با حضور در هسته قدرت ایران، 
تصميم گير اصلی سياست های منطقه ای ایران هستند. 
در برابر طيف ميانه رو ها خواستار تعامل با جامعه جهانی 
هستند. امضای توافق هسته ای باعث افزایش چانه زنی 
این طيف در برابر كاهش اختيارات جریان رقيب شان 
در ایران خواهد ش��د. رابرت گيت��ش وزیر دفاع وقت 
آمریکا نيز با تایيد س��خنان اوباما گفته بود كه هدف 
توافق هس��ته ای وارد ش��دن ایران در شبکه اقتصاد و 
سياست جهانی است و اینکه ایران نقش مسئوالنه در 
تامين صلح و ثبات منطق��ه ای برعهده گيرد. ایران از 
اصول انقالبی خود دست كشيده و وارد تعامل با سایر 
قدرت ها ش��ود. بولتون و جوليانی با استناد به سخنان 
اوبام��ا و گيت��س این طور نتيجه گي��ری می كنند كه 
هدف اصلی اوباما هم از امضای توافق با ایران تضعيف 
گروه ه��ای محافظه كار در ایران ب��ود. بدین رو تفاوت 
ماهوی ميان رویکرد ترامپ با اوباما بر سر ایران وجود 
ندارد. تفاوت در روش ها و رویکردهاس��ت. تيم ترامپ 
نسبت به اوباما رویه خشن تر و تندتری دارند و آشکارا 
حوزه های اختالفی شان با ایران را اعالم می كنند. مایک 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی در بنياد  هریتج 
ليس��ت بلندپایه ای از حوزه اختالفی ایران و آمریکا را 

اعالم كرده است. 
این موارد عموما مربوط به مس��ائل منطقه ای ایران 
است. حضور ایران در سوریه، حمایت از جریان مقاومت 
از جمله موارد اختالف زای ميان تهران و واشنگتن است. 
آنچ��ه كه در این بين معنادار اس��ت اینکه تيم جدید 
سياسی آمریکا در حال ربط و خط دادن نفوذ منطقه ای 
ایران با موضوع برجام است. این امر نشانگر این است 
كه آمریکا، همچنان با نظام جمهوری اسالمی ایران و 
قدرت منطقه ای ایران سر سازگاری ندارد و ایران را به 
عنوان كش��وری كه در راستای منافع ژئوپليتيکی اش 
نيس��ت؛ در نظر می گيرد. با عطف به این امر بایستی 
انتظار داش��ت ك��ه ترامپ و یاران سياس��ی اش چهره 
دشمنانه ش��ان را نسبت به كشورمان در در طی ماه ها 

و سال های آتی بيشتر نمایان كنند.

کامران کرمی 
پژوهشگر مهمان مركز 

مطالعات خاورميانه

یادداشت
گفت وگوی ماه
گزارش بهار 97
انتخاب سردبیر
بازگشت کابوس

نا برجام
دنیای آزاد

نهان خانه ارزی
تجارت

صندوق توسعه

خرداد 1397
دوره جدید
شماره 113

42

اقتصاد رفتاری
مقاله اساسی



مقامات س��عودی وجود داشت و در مقطع 
كنونی نيز این ذهنيت خود را در حمایت 
از تصمي��م ترامپ به خوبی آش��کار كرد. 
بخصوص كه عربستان نيز در خصوص پایان 
برخی محدودیت ها همچون بند غروب در 
برجام و به كار افتادن سانتریفيوژهای نسل 
جدید پيشرفته، نگرانی های بسيار زیادی 

احساس كرده و می كند.
عام��ل دوم و بس��يار مهم دیگری كه در 
رویکرد عربستان در قبال برجام بخصوص 
پس از توافق هسته ای در سال ۲۰۱۵ ایفای 
نقش كرد، حس رهایی استراتژیک از سوی 
آمریکا و تعری��ف حوزه های همکاری بين 
تهران و مجموعه غ��رب بخصوص آمریکا 
بود. عربس��تان در طول این مدت نگرانی 
بس��يار زیادی از این تهدید تازه داش��ت، 
بخصوص زمانی كه اوباما رئيس جمهوری 
س��ابق آمریکا به س��عودی ها توصيه كرد 
منطق��ه را با ایران در تعری��ف حوزه های 
همکاری تقس��يم كنند. این حس رهایی 
اس��تراتژیک به ميزانی بود كه ش��اهزاده 
بندر بن س��لطان رئيس استخبارات وقت 
عربستان از تجدیدنظر در روابط با واشنگتن 
صحبت به ميان آورد. اگرچه این وضعيت 
ب��ا روی كار آمدن ترامپ و رویکرد تقابلی 
آن با تهران، به سرعت تغيير پيدا كرد، اما 
با توجه به راهب��رد خاورميانه ای آمریکا و 
واگذاری مس��ئوليت ها به دوش متحدین، 
عربستان را به س��مت خودیاری بيشتر و 

تقویت توانمندی ها هدایت كرده است.
از این زاویه اس��ت كه تالش سعودی ها 
برای دستيابی به توانمندی های هسته ای 

بخصوص غنی سازی در خاک عربستان به 
عنوان یک اولویت در نزد سعودی ها مطرح 
اس��ت. پيش تر تركی فيصل سفير پيشين 
عربستان در آمریکا گفته بود كه غنی سازی 
اورانيوم حق مس��لم این كش��ور اس��ت و 
عربس��تان مثل ایران می تواند غنی سازی 
اورانيوم را برای برنامه صلح آميز خود داشته 
باش��د. در این چارچوب ریاض قصد دارد 
تا س��ال ۲۰3۲، ۱6 راكتور هسته ای را با 
ظرفيت ۱۷/6 گيگاوات برق راه اندازی كند. 
قوانين كليدی مربوط به فروش تجهيزات 
هس��ته ای آمریکا به كشورها در یک سند 
به نام توافق ۱۲3 گنجانده ش��ده است كه 
بخشی از قانون انرژی اتمی ۱9۵4 آمریکا 
اس��ت. قرارداد ۱۲3 آمریکا با عربستان در 
زمان جورج بوش بسته شده است. ترامپ 
وعده داده اس��ت كه در راهبرد هس��ته ای 
آمریکا تجدیدنظر كند، اگرچه برای رئيس 
جمهوری آمریکا این مسابقه یک انتخاب 
پيچيده بين ارتقای شركت های آمریکایی 
و مقابله با تکثير سالح های هسته ای است.

 اقتصادی
در متغير اقتصادی نيز استدالل مقامات 
عربس��تان به این مس��أله برمی گشت، كه 
آزادس��ازی پول های بلوكه ش��ده ایران و 
رهایی این كشور از زنجير تحریم ها منجر به 
آزادتر شدن دست ایران در منطقه و تقویت 
پروژه ه��ای نفوذ در جهان ع��رب خواهد 
شد. چرا كه پش��تيبانی از نفوذ منطقه ای 
 و تثبي��ت آن در فرآینده��ای معطوف به 
نتيجه گي��ری نيازمن��د م��ازاد اقتصادی و 

تزریق منابع مالی به گروه ها و افراد و خرید 
تجهيزات نظامی-امنيتی است.

پ��س از تواف��ق موقت ژن��و، منابع مالی 
بلوكه ش��ده ایران شروع به آزادسازی كرد 
و ای��ن فرآیند تا مقطع كنونی كه منجر به 
خروج ترامپ از برجام و بازگش��ت مجدد 
تحریم ه��ای ثانویه آمریکا ش��د، مجموع 
درآمدهای حاصل كه ش��امل منابع بلوكه 
ش��ده، غرامت ه��ا، فروش نف��ت و جذب 
س��رمایه گذاری خارجی اس��ت، به تعبير 
آمریکایی ها و س��عودی ها نزدیک به ۱۵۰ 
ميليارد دالر بوده اس��ت، كه دست تهران 
ب��رای تقویت نفوذ خود در منطقه را بيش 

از پيش باز كرده است.

 جمع بندی 
خروج آمریکا از برجام و همزمان بازگشت 
تحریم ه��ا در فرآیند راهبرد تقابل و س��د 
كردن نف��وذ تهران در منطقه، بيش از هر 
زمان دیگری مورد توجه عربستان سعودی 
قرار گرفته اس��ت. در واقع این مسأله هم 
در چارچوب موازنه قوا و هم در چارچوب 
موازنه تهدید برای ریاض قابل معنا اس��ت 
و مقامات سعودی بنا دارند تا با شکل دهی 
به یک ائتالف منطقه ای بخوص از بازیگران 
توانمندت��ر ب��ه لحاظ اقتص��ادی و نظامی 
همچون آمارات و اس��رائيل، زمينه را برای 
تقویت اس��تراتژی مهار ایران فراهم كند. 
در این روند، متقاعدسازی آمریکا به دادن 
امتيازات هس��ته ای به عربستان نيز بخش 
دیگری از ت��الش ریاض برای تکميل این 

سياست خود خواهد بود. 
43
no.113
jun 2018



سياست خارجی تنظيم و اجرای اقدامات یک 
دول��ت ورای مرزهای جغرافيای خویش جهت 
دس��تيابی به اهداف و منافع ملی در راس��تای 
افزایش قدرت سياس��ی و اقتصادی است. ولی 
این تعری��ف را نمی توان برای همه حکومت ها 
به صورت یکسان در نظر گرفت. تعریف منافع 
ملی برای حکومت ه��ای ایدئولوژیک  متأثر از 
برداش��ت و باوره��ای رهبران سياس��ی با نگاه 
ارزشی شکل می گيرد. از همين رو برای بررسی 
سياست خارجی جمهوری اسالمی ایران به طور 
اعم و سياس��ت هسته ای به صورت اخص باید 
در چارچ��وب حکومت ه��ای ایدئولوژیک بدان 

پرداخته شود.
 در مطالع��ه و بررس��ی روند تصميم گيری و 
اجراي سياس��ت خارجی همواره با دو محيط 
داخلی و بين المللی مواجه هستيم كه هر یک 
به نح��وي از انحاء بر سياس��ت خارجی تأثير 
می گ��ذارد. از همين رو برای بررس��ی موضوع 
دیپلماس��ی هس��ته ای جمهوری اس��المی در 
دو س��طح خرد و كالن خواهي��م پرداخت. در 
س��طح خرد به باورها، اختي��ارات و جنبه های 
ش��خصيتی تصميم گي��ران سياس��ی پرداخته 
می ش��ود و در س��طح كالن به سيس��تم نظام 
بين الملل و چگونگی توزیع قدرت در این نظام 
سياس��ی و محدودیت هایی كه ب��رای اهداف 
و سياس��ت های حکومت ه��ای ایجاد می كنند 
و همچني��ن تعامالت و تنش ه��ای دولت ها با 
یکدیگ��ر خواهيم پرداخ��ت. از توجه هم زمان 
به دو س��طح خرد و كالن هم تأثير تغييرهای 
داخلی و هم س��اختار نظ��ام بين الملل بر روند 

تصميم گيری ها مشخص می شود.
 بررس��ی فشارهای سيس��تميک بين المللی 
ازیک طرف و مش��کالت داخلی از طرف دیگر 
این امکان را به ما می دهد تا به تصویر دقيق تر 
و علمی تری از سياست هسته ای و توافق برجام 
به دست آوریم. بر همين اساس الزم است كه به 
شرایط داخلی كشور، نخبگان حاكم و شرایط 
منطقه ای و بين المللی توجه الزم را داش��ت و 
با توجه به گفتمان غالب بر نگرش دولتمردان، 
اولویت های سياس��ت خارجی را شناس��ایی و 

موردبررسی قرارداد.
 از همين رو باید ش��رایط داخلی و موقعيت 
بين المللی كشور در زمان حضور دولت روحانی 
را باید مدنظر ق��رارداد. پایان دولت اصولگرا و 

انتخاب روحانی به ریاس��ت جمهوري هم زمان 
ب��ود با نابودي مراكز تولي��د، بحران اقتصادی، 
تورم و ركود و نابسامانی های اقتصادي در سطح 
داخلي و در سطح بين المللی، اعمال تحریم های 
فلج كننده اقتصادی، اجماع سياسی عليه ایران 
و ارجاع پرونده ایران به شورای امنيت، جملگي 
از مس��ائلي بودن��د كه واقع گرای��ی  و گفتمان 
اقتصادمحور را بر سياس��ت خارجي جمهوري 
اسالمي در دوران كنونی تحميل كرد. بنابراین 
فشارهای سيستميک ناشی از نظام بين الملل 
و مشکالت اقتصادی ناشی از اعمال تحریم ها، 
زمينه ش��کل گيری چرخش از آرمان گرایی به 
 واقع گرایی را در سياست خارجی دولت روحانی 

فراهم كرد.

 نقش رهبران و تصمیم گیرندگان
نگاه��ی به اث��رات مخرب ای��ن تحریم ها بر 
كليت اقتصاد ایران نشان می دهد كه جمهوری 
اس��المی اگر سياست هس��ته ای خود را تغيير 
نمی داد و برجام را نمی پذیرفت، شاهد فروپاشی 
اقتصاد بود و از طرفی حمایت افکار عمومی را 
كه یکی از مناب��ع معنوی قدرت در جمهوری 
اسالمی است را از دست می داد. از سوی دیگر 
س��وء مدیریت داخلی، سياست های غلط پولی 
و فس��اد مال��ی نيز در كاه��ش توليد ناخالص 
داخلی، نقش مؤثری در تضعيف قدرت سياسی 
و اقتصادی ایران ایفا كرد. به دليل بی انضباطی  
مالی، فس��اد گس��ترده و اتخاذ سياس��ت های 
اقتصادی پوپوليستی، افزایش شتابان نرخ تورم 
و بيکاری و گس��ترش فقر رقم خورد. با وجود 
بحران های مذكور كه در حال تبدیل ش��دن به 
بحران امنيتی بود نقش و مسئوليت رهبران و 
تصميم گيرندگان بيش ازپيش نمایان می شود. 
حس��ن روحانی با علم و آگاهی به هنجارهای 
بين المللی و محدودیت های ساختاری درصدد 
پایي��ن آوردن هزینه ه��ا برای حل مش��کالت 

هس��ته ای كشور بود. ویژگی شخصيتی و نظام 
باورهای روحانی عامل تقویت كننده واقع گرایی 
در سياست خارجی دولت یازدهم بود. رفتار و 
گفتار رئيس جمهوری نشان می داد كه قائل به 
پيگيری منافع ملی بر مبنای شناخت واقعيت ها 
است، از همين رو سياست خارجی دولت توسعه 
متوازن روابط و مناس��بات خارجی با كشورها 
در مناط��ق جغرافيایی مختلف ب��ود. به دليل 
اینکه حل مس��أله هسته ای ایران برای تقویت 
اقتصاد ایران و پایان دادن به انزوای بين المللی 
ایران حياتی بود راهبرد هس��ته ای ایران حالت 
تهاجمی خود را از دس��ت داد و تنش زدایی با 
غرب در اولویت سياس��ت خارجی قرار گرفت. 
ولی باوجود تغيير نخبگان سياسی چرخش در 
سياست خارجی یک دولت به سادگی به وجود 

نخواهد آمد.
 در حوزه سياس��ی، چندپاره بودن تقس��يم 
قدرت و تعدد رهبران  و مراكز قدرت سياس��ی 
و فقدان مدیریت واحد سياسی، نظام سياسی 
را با چالش هایی مواجه كرده است. مدیریت های 
موازی، اهداف متعدد و فقدان ساخت سياسی 
یکپارچه، در كنار بی اعتمادی گروه های سياسی 
نسبت به همدیگر تصميم گيری را دچار چالش 
كرده ب��ود؛ به گونه ای كه ش��اهد بودیم بعداز 
رسيدن توافق هسته ای حركت هایی در داخل 
كش��ور از طرف گروه های سياسی كه مخالف 
تعام��ل و گفتگو بودند ص��ورت می گرفت كه 
اهداف توافق، كه جذب  سرمایه خارجی بود را 
تحت تأثير خود قرار می داد و به چالش در حوزه 
اقتصاد تداوم می بخش��يد. لذا یکي از مباحث 
مهم كه  در سياس��ت خارجي باید موردبحث 
ق��رار گيرد »س��اختار تصميم گيری« اس��ت. 
س��اختار تصميم گيری را می توان به س��اختار 
رسمی و غيررسمی تقسيم كرد. برای ساختار 
غيررسمی می توان به افکار عمومي، مطبوعات، 
ائم��ه  جمعه، مراجع تقليد، ب��ازار، انجمن های 
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اس��المي، نهادهاي انقالبي و دانشجویان اشاره 
كرد و س��اختارهاي رسمي را نيز مقام رهبری، 
قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و شوراي عالي امنيت 
ملی تشکيل می دهند. در ميان عوامل ساختار 
رسمی نقش مقام معظم رهبری بيش از دیگر 
عوامل است. بنابراین رهبري بر اساس اختياراتی 
كه به عنوان والیت فقيه دارد در هر مورد كه الزم 
تشخيص داده شود، می توانند درزمينه سياست 
خارج��ی تصميم گيری كن��د و این تصميمات  
الزم االجرا است. بر اساس اختياراتی كه قانون 
اساس��ی، منحصرا به رهبری داده است، بخش 
مهمی از تصميمات سياست خارجی، به صورت 
مس��تقيم یا غيرمستقيم برعهده رهبري است. 
بنابراین در ساختار رسمی و قانونی نقش رهبری 
از دیگر نقش ها بس��يار پررنگ تر و تأثيرگذارتر 
اس��ت، به گونه ای كه نمی توان بدون جلب نظر 
مقام معظم رهبری، تغييری در سياس��ت های 
كالن ایج��اد كرد. از همين رو اس��ت كه درک 
رهب��ری از خط��ر امنيتی برای نظ��ام و پرهيز 
از درگي��ری نظامی با آمریکا، آغ��از مذاكرات 
هسته ای را پيش از دولت روحانی در عالی ترین 

سطح تصميم گيری شاهد بودیم.

 نق�ش عوام�ل خارجی و فش�ارهای 
سیس�تمیک بر تصمیم گیری در سیاست 

خارجی
كالن ترین سطح تحليل برای بررسی سياست 
خارجی س��طح نظام بين الملل اس��ت بنابراین 
ویژگی ه��ای س��اختار نظ��ام بين الملل متغير 
دیگری است كه بيش از نقش فرد بر خروجی 
سياس��ت خارجی دولت ها تأثيرگذار اس��ت. از 
همي��ن رو كليه تصميمات سياس��ت خارجی 
را نمی ت��وان حاك��ی از نوع اف��کار و باورهای 
سياست گذاران دانست بلکه باید به نقش نظام 
بين المللی نيز پرداخته ش��ود. در این س��طح 
از تحلي��ل ب��ه روابط بين دولت ه��ا به صورت 
منطقه ای و جهانی پرداخته می ش��ود. سيستم 
بين المل��ل و چگونگ��ی توزیع ق��درت در این 
سيس��تم به تعدیل و تغيير در اهداف سياست 
خارج��ی دولت ها منتهی خواهد ش��د. باید به 
جای��گاه دولت ها در نظام بين الملل تمركز كرد 
و انتخاب های��ی ك��ه پي��ش روی دولت ها قرار 
می گيرد موقعيت آن ها را در سياست بين الملل 
مش��خص می كند. بنابراین دولت ها مجبور به 
اقداماتی هستند تا موقعيت خویش را ابقا كنند. 
تعارضات، رقابت ها و همکاری های بين المللی و 
اتحادها و ائتالف های بين المللی می تواند موجب 
ضع��ف یا قدرت موقعيت یک كش��ور در نظام 
بين الملل��ی گردد. بنابرای��ن تصميم گيرندگان 
سياس��ی ب��رای حل وفص��ل  اختالف��ات یا از 
روش های مس��المت آميز بهره می گيرند و یا به 

مخاطرات جنگ تن درخواهند داد.
مجموع��ه غ��رب و به وی��ژه ایاالت متح��ده 

در حوزه ه��ای مختل��ف، ق��درت س��اختاری 
قابل توجه��ی دارد. از همي��ن رو آمریکا بعد از 
جنگ جهانی دوم به ویژه پس از ۱۱ س��پتامبر 
از چهره قدرت خود به دفعات عليه كشورهای 
رقيب بهره برده اس��ت.در س��ال های اخير نيز 
فش��ارهای همه جانب��ه ای علي��ه فعاليت های 
هس��ته ای ایران صورت گرفت كه درنهایت با 
توافق هس��ته ای به تنش زدایی منجر شد. بعد 
از توافق هسته كه ایران در فرآیند عادی سازی 
رواب��ط با كش��ورهای غرب��ی درحركت بود به 
ن��اگاه پدیده ای بنام ترامپ تنش را دیگربار به 
گفتمان غالب در سياست خارجی بين ایران و 
غ��رب تبدیل كرد. جمهوری خواهان حاكم بر 
كاخ سفيد با به كارگيری ابزار قدرت، عزم خود 
را جزم كردند  تا ارتباط دولت ایران با س��ایر 
دولت ها و شركت های ایرانی با سایر شركت ها 
و شهروندان ایرانی به ویژه نخبگان را با همتایان 
خود در كشورهای بيشتری دچار محدودیت و 
اختالل س��ازد و با ایران هراسی بار دیگر سایه  
انزوا را بر س��ر سياس��ت خارجی ایران اعمال 
كنند. ولی تفاوتی كه سياس��ت های ترامپ با 
اوبام��ا دارد در یک جانبه گرایی سياس��ت های 
ترامپ اس��ت. اوباما توانس��ت با اجماع جهانی 
عليه سياس��ت های هس��ته ای ایران دست به 
تحریم ه��ای فلج كننده ای عليه ایران بزند ولی 
آیا ترامپ منابع چنين كاری را دارد؟ اختالف 
سياس��ت های ترامپ ب��ا كش��ورهای اروپایی 
دریچ��ه ای برای مانور دیپلماتيک ایران فراهم 
ساخته است. بنابراین درصورتی كه تصميمات 
عقالنی در سياست خارجی گرفته شود فرآیند 
محدودس��ازی راهبردی و تحری��م اقتصادی 
توس��ط آمریکا عليه ایران را می تواند با مشکل 

مواجهه كند.
اتحادیه اروپا كه در شرف یک جنگ تجاری 
با متحد دیرینه خود قرارگرفته اس��ت برای 
حفظ مناف��ع اقتصادی خود از بازار ایران، با 
تمركز بر ایجاد قوانين جدیدی س��عی دارد 
شركت های اروپایی را ترغيب به همکاری با 
ایران بدون ترس از تحریم های آمریکا كند. 
اروپا برای حفظ پرستيژ سياسی خود پيامی 
روش��ن به واشنگتن داده است و آن حمایت 
نک��ردن از  سياس��ت های یک جانبه گرای��ی 
آمریکا است. بنابراین خروج آمریکا از برجام 
و پایبندی ایران به توافق هس��ته ای اجماع 
جهانی عليه ایران را دور از ذهن كرده است، 
هرچند بعيد به نظر می رسد اتحادیه ای كه بر 
اساس منافع اقتصادی شکل و قوام یافته است، 
منافع اقتصادی  را فدای پرس��تيژ سياس��ی 
كند. هرچند كه روزهای اخير به خصوص در 
اجالس گروه هفت  شاهد تنش اقتصادی بين 
اروپا و آمریکا بوده ایم، ولی این سياست های 
ایران است كه تعيين كننده موقعيت خود در 

نظام بين الملل است.

 فشارها و مشکالت داخلی
فشارها و مشکالت داخلی كه دولت روحانی 
را در تنگنای سياس��ی قرار داده است، كمتر 
از بحران های خارجی نيست. شرایط پيچيده 
امنيت��ی كه با عدم اجماع نخبگان سياس��ی 
همراه شده اس��ت، می تواند تهدیدی جدی 
برای جمهوری اس��المی باشد. به عبارت دیگر 
شرایط مذكور این ظرفيت را دارد كه به یک 
تهدید وجودی برای حاكميت تبدیل ش��ود. 
از طرفی دیگر ش��رایط اقتصادی، سياسی و 
اجتماعی جمهوری اسالمی به گونه ای نيست 
كه ب��ا تکيه بر آن بتوان از این تهدیدها عبور 
كرد. وج��ود منفی افکار عمومی نس��بت به 
وعده های دولت، مش��کالت تأمين مایحتاج 
عمومی، اعتصابات صنفی، تشدید تنش ها به 
دليل بحران آب در برخی استان های كشور، 
وضعيت محيط زیس��ت یا بحران هویت ملی، 
ازجمله تهدیدهایی اس��ت كه باید جمهوری 
اس��المی آن ها را به درس��تی مدیریت كند. 
بنابراین ش��رایط محيط داخلی و بين المللی 
باعث شده است محدودیت های ویژه ای برای 
تصميم گيرن��دگان سياس��ت خارجی اعمال 
شود. عوامل داخلی و بين الملل مذكور باعث 
شده است تصميم گيری در سياست خارجی 
و انتخ��اب بهترین اس��تراتژی، ب��ه اهميت 
حياتی برای دولت روحانی تبدیل شود. لذا با 
توجه به افکار منفی جامعه نس��بت به دولت 
و تحوالت جدید بين المللی، ش��رایط داخلی 
و خارجی مهيای پيون��د دادن منافع ملی با 
منافع بشریت و تصميماتی با توجيهات ارزشی 
نيست. در شرایط كنونی تصميماتی كه منجر 
به امنيت و ثبات سياس��ی و اقتصادی نشود 
می تواند كشور را به بحران امنيتی سوق دهد. 
درهرحال دولت روحانی و مجموعه حاكميت 
می توان��د با ش��ناخت زمينه ه��ای داخلی و 
بين المللی از تصميماتی كه احتمال شکست 
آن باال اس��ت، دوری گزینند و با كاس��تن از 
نگاه های ارزش��ی و مرزبندی بين منافع ملی 
با ایدئولوژی، از احتمال تصميم های نادرست 
بکاهند و با گفت وگو و تعامل و بده بس��تان 
سياس��ی با واقعيات داخلی و خارجی روبه رو 
ش��وند. چيزی كه در این سال ها در گفتمان 
هسته ای ایران كمتر ش��اهد بودیم و بيشتر 
گفتمان غالب بر سياست خارجی به طور عام 
و سياس��ت هس��ته ای به طور خاص، عدالت، 
اس��تقالل و مقاومت بوده است؛ كه ریشه در 
تعری��ف جمهوری اس��المی از هویت فراملی 
به ج��ای هویت ملی و امت به جای ملت دارد. 
اجم��اع تصميم گيرندگان در مورد ارزش ها و 
هنجاره��ای حکومتی و دانش و مهارت الزم 
جه��ت ارزیابی توانایی خ��ود و طرف مقابل 
می تواند كنترل و مهار  بحران را در پی داشته 

باشد و بقای حکومت را تضمين كند. 
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تصميم ضدبرجام��ی ترامپ، آینده ثبات 
و امني��ت در منطقه پرمنازعه خاورميانه را 
در هاله ای از ابهام فرو برده اس��ت. در ایامی 
كه در جای جای منطقه خاورميانه بحران 
و درگيری ه��ای نظامی م��وج می زند و هر 
گوش��ه ای از این منطقه گرفت��ار منازعات 
مبتی بر هویت جویی های فرقه ای و تکفيری 
است، رفتار تهاجمی ترامپ به چند جهت 
باعث تس��ریع و ش��دت یافت��ن دامنه این 
درگيری ه��ا خواهد ب��ود. اولين تاثير رفتار 
به ش��کل مداخله گری های بيشتر اسرائيل 
و عربس��تان سعودی جلوه گر شده است. از 
این رو بی جهت نيست كه متعاقب با تصميم 
ترامپ، س��ران تل آویو در اقدامی تهاجمی، 
چندین حمله موش��کی به مواضع نظامی 
ای��ران در اطرف دمش��ق زدن��د. هم زمان 
سعودی ها از حضور زمينی در سوریه سخن 
می گویند و گزارش ه��ا از حضور نيروهای 
این كش��ور در ميدان جنگ خبر می دهد. 
از این رو تصميم ترامپ باعث تشجيع این 
قدرت ها در دش��منی علنی تر با ایران شده 
است. پيدایی این وضعيت نشان از آن دارد 
كه به مرات��ب افزایش تنش ميان تهران و 

واش��نگتن؛ حاميان منطقه ای آمریکا بيش 
از گذشته جری تر شده و به افزایش حضور 
و نف��وذ نظامی ش��ان در منطق��ه خواهند 
پرداخ��ت. افزایش نف��وذ و فعاليت نظامی 
محور س��عودی- اس��رائيلی در منطقه در 
حال��ی اتفاق می افتد كه دولت آمریکا یکی 
از دالیل خروج از برجام را حضور منطقه ای 
ای��ران می داند. مایک پمپئ��و وزیر خارجه 
تازه كار آمریکا ليس��ت بلندپایه از موارد و 
دالیل خروج كش��ورش از برج��ام را اعالم 
كرده و گفته است كه تا زمانی كه تهران با 
این خواسته ها كنار نياید، كماكان وضعيت 
تحریم و فشار ادامه خواهد یافت. این موارد 
ش��امل،توقف كليه فعاليت ه��ای مرتبط با 
غنی سازی هسته ای، پایان حمایت ایران از 
حزب اهلل، حماس و گروه های جهادی، خروج 
نظامی از سوریه و عراق است. بدین رو بخش 
اعظم خواسته مربوط به موقعيت منطقه ای 
ایران در كش��ورهای بحران زده خاورميانه 
است و این امر نشان از این دارد كه دغدغه 
و نگرانی اصلی تيم جدید سياسی آمریکا، 
موضوع هسته ای ایران نيست. آمریکا نگران 
از كاهش نفوذ و اثرگذاری اش در معادالت 
منطقه ای خاورميانه اس��ت. از دید آمریکا، 
جمهوری اسالمی ایران با تقویت جریان های 
حامی خود در سه كشور استراتژیک عراق، 
س��وریه و لبنان، توانس��ته نفوذ شبکه ای و 

جریان محور به وجود آورد.
نيروهای حامی ایران در این كشورها در 

ه��ر دو عرصه نظامی و سياس��ی حضوری 
اثرگذار دارن��د. با عطف به این امر رهبران 
آمری��کا در تالش ان��د به بهان��ه برجام، بار 
دیگ��ر اجم��اع جهانی را علي��ه ایران پدید 
آورن��د و به صورت تدریج��ی حضور ایران 
را در كشورهای خاورميانه تضعيف سازند. 
هم راستا با استراتژی ترامپ، سران تل آویو 
تحركات جدی و گس��ترده ای را در منطقه 
عليه ایران آغاز كرده اند. س��ران این رژیم، 
سرمس��ت از تصميم ترام��پ اميدوارند كه 
با همراهی آمری��کا بتوانند مانع از افزایش 
منزلت و جایگاه ایران در خاورميانه شوند. 
هم راستا با تالش این رژیم، حاكمان سعودی 
نيز بر این باورند كه با خروج ترامپ از برجام 
بهترین فرصت و زمينه برای ضربه زدن به 
موقعيت ایران در منطقه فراهم آمده است. 
عادل الجبير وزیر خارجه عربستان با ادعای 
اینک��ه ایران به دنب��ال هژمونی بر منطقه 
اس��ت؛ از آمادگی دولت اش برای عملياتی 
كردن راهبرد آمریکا در مواجهه با ایران خبر 
داد. بن بس��ت سعودی ها در یمن، سوریه و 
لبنان این دیدگاه را در ميان هيات حاكمه 
عربستان ایجاد كرده كه برای بازیابی نقش 
و موقعيت شان در منطقه گزینه ای جزء اتکا 

به آمریکا و جلب نظر این كشور ندارند.
در ح��ال حاضر عربس��تان تمامی برگ ها و 
كارت ه��ای خود را در منطقه از دس��ت داده 
اس��ت. حاصل تالش س��ه س��اله نظامی این 
كش��ور در یم��ن؛ پيامدی ج��زء افزایش توان 
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انصاراهلل و كاهش ضریب امنيتی شان در برابر 
موشک های این گروه نداشته است. شهرهای 
اس��تراتژیک عربس��تان هم اكنون در تيررس 
موش��ک های حوثی ها قرار دارد و این كش��ور 
ب��ا تمامی ت��وان و افزاره��ای نظامی ق��ادر به 
كنت��رل فعاليت های نظامی حوثی ها نيس��ت. 
در لبن��ان وضعيت به مراتب برای س��عودی ها 
پيچيده تر اس��ت. كسب 6۷ كرس��ی پارلمان 
 از س��وی جریان مقاومت و سقوط ۱۱ كرسی 
حزب المستقبل بيش از هر چيز نشان از ناكامی 
سعودی ها در پيشبرد اهداف و رویکرد سياسی 
شان در این كشور مهم حاشيه مدیترانه دارد.

 در س��وریه ني��ز بازی برای عربس��تان 
تمام ش��ده است. گروه های تحت حمایت 
عربستان همچون جيش االسالم كمترین 
حضور و نقش را در صحنه نظامی و سياسی 
سوریه دارند. پایگاه های این گروه در حومه 
شرقی دمش��ق به كنترل نيروهای دولت 
مركزی سوریه در آمده است و دیگر نشانی 
از آنها نيست. در یک چنين وضعيتی تنها 
اميد س��عودی ها به قدرت ه��ای خارجی 
به خصوص آمریکاس��ت كه این كش��ور با 
افزایش دامنه فش��ارها ب��ه ایران و تقویت 
حض��ور و نفوذش در خاورميانه، زمينه ای 
ب��رای هنرنمایی ش��ان در منطق��ه فراهم 
آورند. از همين رو بی جهت نيست كه طی 
هفته های اخير شاهد تماس های تلفنی و 
تعامالت گسترده دیپلماتيک ميان محور 

ریاض با واشنگتن هستيم.
بی گمان تداوم ای��ن روند می تواند باعث 
بغرنج ت��ر ش��دن هر چه بيش��تر بحران در 
كشورهای خاورميانه شود. محور سعودی- 
تل آوی��و ب��ه دنب��ال گرفتن س��هم و نفوذ 
ازدست رفته ش��ان در كشورهای بحران زده 
است و این تالش صرفا به آتش درگيری ها 
در منطق��ه خواهد افزود. در همين راس��تا 
قدرت هایی همچ��ون تركيه و به خصوص 
اتحادیه اروپا نگران از موج جدید درگيری 
و نزاع در سوریه و حتی عراق هستند. رجب 
طي��ب اردوغان رئيس جمه��وری تركيه با 
اعالم نگرانی از برنامه تهاجمی ترامپ عليه 
ایران بر نظم و ثبات خاورميانه؛ گفته است 
كه خاورميان��ه در معرض بروز تهدیدات و 
بحران های جدید است كه این بحران دامنه 
و تاثيری به مراتب گس��ترده تر از گذش��ته 
خواهد داشت. سران بزرگ اتحادیه اروپا نيز 
با ترس از به راه افتادن موج جدید پناهنده 
به سوی مرزهای خودشان به شدت مخالف 
رویکرد تهاجمی ترامپ و تيم سياسی شان 
هس��تند. از دید این قدرت ها در ش��رایطی 
ك��ه آژانس بين المللی انرژی اتمی طی ۱۱ 
گزارش پایبندی ایران به توافق جامع برجام 
را اع��الم كرده و ایران در حال تالش برای 

ح��ل بحران ها در منطقه خاورميانه اس��ت، 
لزوم��ی برای مخالفت با ای��ران وجود ندارد. 
از دید س��ران اروپا، ای��ران یکی از وزنه های 
 مه��م ثبات در منطقه اس��ت و بایس��تی با 
بهره گي��ری از ظرفيت ه��ای این كش��ور به 
غائله های مهم امنيتی در خاورميانه پایان داد.

 فرصت ها و تهدید های ایران
ه��ر بحران��ی در دنيای سياس��ت ت��وام با 
تهدی��دات و فرصت ها اس��ت. بدون ش��ک 
تح��والت جدی��د منطق��ه و جه��ان دارای 
فرصت ه��ا و تهدیدات متع��ددی برای ایران 
است. از یک منظر استراتژی ترامپ می تواند 
باعث افزایش فش��ارهای اقتصادی و تجاری 
علي��ه ایران ش��ود و به تبع ای��ن اتفاق نظم 
اقتصادی داخل كشورمان بر هم بریزد. اما در 
برابر فرصت هایی نيز برای جمهوری اسالمی 
ایران در صورت مدیریت هوشمند وجود دارد.

۱- مهم ترین رس��الت برجام خارج شدن 

ایران از ذیل بند هفتم منشور سازمان ملل 
بود كه به حاكميت ملی كشورمان را از بعد 
حقوق بين المل��ل مورد تهدید قرار می داد. 
تواف��ق برجام این فرصت را فراهم آورد كه 
ایران بدون ب��روز جنگ و درگيری از ذیل 
این ماده خارج شود. قطعنامه ۲۲3۱ شورای 
امني��ت، ایران را به لحاظ حقوق بين الملل 
مورد حمایت قرار داد. امروز خوشبختانه با 
عطف به حمایت ه��ای اتحادیه اروپا، چين 
و روس��يه نه تنها امکان استفاده از قعطنامه 
۱9۲9 از س��وی آمریکا علي��ه ایران وجود 
ندارد. بلکه مش��روعيت خ��ود آمریکا را به 
لحاظ حقوقی زیر س��وال ق��رار داده و این 
كشور خود به عنوان ناقض حقوق بين الملل 

شناخته شده است.
۲- افزای��ش فاصله مي��ان اتحادیه اروپا و 
آمریکا دومين پيامد تصميم ترامپ اس��ت. 
ب��رای هر ناظر حق��وق بين الملل امروز این 
مس��أله پذیرفته ش��ده اس��ت كه تصميم 

ترام��پ كامال غيرمنطق��ی و به لحاظ نظام 
حقوقی بين الملل ساختارشکنانه بود. در این 
خصوص اتحادیه اروپا به عنوان قدرتی مهم 
در عرصه نظام بين الملل به ش��دت مخالف 
این روند از سوی آمریکاست. گفته می شود 
كه ای��ن اتحادیه به دالیل مختلف انگيزه و 
عالقه فزون تری در قياس با روسيه و حتی 
چين تحت رهبری ش��ی جين پينگ برای 
حفظ ساختار حقوقی بين الملل دارد. رفتارها 
و سخنان مقامات عالی رتبه اتحادیه اروپا طی 
هفته های اخير گویای همه چيز است. مركل 
صدراعظم آلمان، آمری��کا را پليس جهانی 
معرفی كرده است. این گونه اظهارات حتی 
در دوره حمل��ه آمریکا به عراق هم س��ابقه 

نداشته است.
3- كاه��ش اعتبار و حيثي��ت آمریکا در 
نظ��ام بين الملل از دیگ��ر پيامدهای رفتار 
ترامپ است. در علم روابط بين الملل قدرت 
هژمونيک به قدرتی گفته می شود كه قدرتی 

توام با رضایت داشته باشد. به عبارتی بزرگی 
و اعتبار این قدرت نزد دیگران به رسميت 
شناخته شود. اتفاقات جدید در آمریکا كامال 
در جهت این مس��أله است. خروج از توافق 
آب و هوای��ی پاری��س، نقض برجام همگی 
نش��ان از یکجانبگی آمریکا و عدم همراهی 

دیگر قدرت ها با آن دارد.
4- به��م ریخت��ه ش��دن نظ��ام امنيتی 
خاورميان��ه از دیگر آث��ار احتمالی تصميم 
ترامپ اس��ت. مطابق آموزه های رئاليس��م، 
موازنه عامل ثبات و صلح است. حال هر گونه 
تالش برای به هم زدن منبع موازنه، باعث 
بروز جنگ درگيری می شود. بنای امنيتی 
خاورميانه بر موازنه تهدید استوار است. حال 
ب��ا حذف یکی از اس��توانه های این موزانه، 
تع��ادل در منطقه از بي��ن خواهد رفت. در 
این ميان قدرت های حامی آمریکا همچون 
قطر، عربستان و چه بسا خود اسرائيل وارد 

نزاع و درگيری با یکدیگر می شوند.
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برجام برای رس��يدن ب��ه اهداف خود 
آنچن��ان كه بای��د كامياب نب��ود. دليل 
اصلی ناكامی آن، خروج آمریکا از برجام 
اس��ت. اگر خاطرمان باش��د در طی ۱۲ 
س��ال مذاكره با اروپایی ها صرفا با اراده 
جدی ای��ران و آمریکا در دوره اوباما در 
آمری��کا و روحان��ی در ایران دو طرف با 
تصميم جدی و بدون پيش ش��رط  عزم 
خ��ود را جزم نمودند كه آن را به س��ر 
منزل مقصود برسانند. برجام واقعا یک 
معامله برد- برد ليبراليستی بود. اولين 
پيامد بزرگ آن بود كه جایگزین برجام 
با احتم��ال باالی 9۰ درصد، جنگ بود 
كه با این توافق گزینه جنگ از روی ميز 
برداش��ته شد و دومين سود بزرگ برای 
ایران و آمریکا این بود كه می توانس��ت 
خش��ت اول اعتمادس��ازی را بگذارد و 
می توانس��ت با آب ش��دن یخ روابط، به 
حوزه های دیگر نيز كشيده شود. با خروج 
آمریکا از برجام و در صورت عدم نجات 
آن از س��وی اعضای باقی مانده  دوباره 
گزینه نظامی می تواند به روی ميز بياید. 
بسياری از قرائن نشان می دهد كه آمریکا 
ني��از به جنگی دیگر در خاورميانه دارد. 

و همي��ن طور اروپا احتمال كم دارد كه 
بتوان��د با ایران به توافق الزم برای باقی 
مان��دن در برجام بدون آمریکا  برس��د. 
آمری��کا ب��ا روی كار آم��دن ترامپ در 
مرحل��ه اول با عدم اجرای عملی برجام 
در پ��ی آن بود كه ایران از برجام خارج 
گ��ردد كه این موض��وع را نگارنده 8ماه 
پيش از خروج آمریکا ازبرجام طی یک 
یادداش��تی با عنوان »سناریوسازی های 
برجام��ی ترامپ« مطرح ك��رده بود. با 
درای��ت دولت روحان��ی، آمریکا در این 
مرحل��ه ن��اكام ماند. با خ��روج ایران از 
برجام، آمریکا مشروعيت بيشتری برای 
اقدامات خود بر ضد ایران پيدا می كرد.

در دومين مرحل��ه آمریکا خود خارج 
شد تا ایران از سر اجبار بالفاصله خارج 
گ��ردد. در این مرحله هم دولت ایران با 
درایت و با اعالم عدم خروج مشروعيت 
بيش��تری پيدا نمود و به عنوان قربانی 
ظاهر ش��د. حال آمریکا دنبال این است 
ك��ه با به ع��دم توافق رس��يدن ایران و 
اروپا، آن نقش��ه به تعليق افتاده اش جامه 
عمل بپوشد. در صورت خروج احتمالی 
ایران )كه ای��ن امر احتمال زیادی دارد 
كه طی دوماه آتی اتفاق بيفتد(، آمریکا 
به تدری��ج اروپای دورافتاده از خود را به 
س��وی خود جذب خواهد ك��رد و البته 
اروپا هم راهی جز این نخواهد داش��ت 
و در ص��ورت تحق��ق این امر، همه چيز 
به قبل از توافق برخواهد گش��ت. گزینه 

جنگ ب��ا احتمال ب��االی 9۰ درصد به 
روی ميز بازخواهد گشت. ضمن این كه 
آمری��کا از حيث داخلی هم به جنگ تا 

قبل از زمستان امسال نياز دارد.
جمهوری اسالمی ایران در یک بزنگاهی 
ق��رار گرفته كه باید ۱۰۰ درصد بر روی 
مناب��ع داخلی خود تکيه كند. بهترین و 
بزرگترین بازدارندگی مشروعيت است. ما 
از منابع داخلی كمتر استفاده كرده ایم. 
ی��ک بازنگ��ری جدی در سياس��ت های 
داخلی و خارجی الزم اس��ت. یک وفاق 
ملی واقعی به جد نياز است. منابع داخلی 
الزم اس��ت صرف داخل گردد. ما امروز 
بارهای زیادی را در منطقه بر دوش خود 
برداشته ایم كه الزم است آنها را كم كنيم. 
برای كم كردن نارضایتی ها از حوزه های 
سياسی و اقتصادی و فرهنگی الزم است 
كارهای مهمی صورت گيرد. جامعه ای كه 
از درون قوی گ��ردد، به منتقدان بهای 
زیادی نس��بت به محافظ��ه كاران دهد، 
ترتيباتی و س��اختاری ش��کل دهد كه 
مقاوم در برابر فساد اقتصادی و بی عدالتی 
اجتماعی باش��د، به ترتيباتی شکل دهد 
ك��ه مق��اوم در برابر واگرای��ی در عرصه 
قوميتی و مليتی باشد، به آموزشی شکل 
دهد كه آموزش و پژوهش در راس باشد 
و موتور حركت جامعه به س��مت توسعه 
باش��د، چنين ملتی را هيچ قدرتی قادر 
نخواهد بود حتی تهدید كند چه برس��د 

به این كه قصد حمله داشته باشد.

شهروز ابراهیمی  
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کمتر از یک دقیقه برای تغییر تاریخ

ترامپ همواره خود را در مركز مذاكرات 
اتمی تصور كرده است. حداقل از اواسط 
دهه 8۰ ميالدی كه در تالش��ی ناموفق 
س��عی كرد تا تيم دولت ریگان را راضی 
كن��د كه او، ك��ه آن زمان در كار امالک 
و مس��تغالت بوده اس��ت، بای��د رهبری 
مذاك��رات كنت��رل تس��ليحات با دولت 
شوروی را برعهده داشته باشد. هنگامی 

در كه در س��ال ۱989 ترامپ به ریچارد 
برت رسيد، كه مسئوليت مشابهی را در 
دولت جورج بوش برعهده داشت، چندین 
نکته در رابطه ب��ا نحوه مذاكره با طرف 
مقابل را به یادآور ش��د: هميش��ه قدری 
دیرتر به محل مذاكره برو، انگشت خود 
را به قفسه سينه طرف مقابل بکوب و با 
توهين های عاميانه مرسوم، قسم بخور. اما 
امروز ترامپ در قامت ریاست جمهوری 
آمریکا، مذاكرات خود را دارد كه می تواند 
ب��ه روش دلخواه خ��ود آن را انجام دهد 
و این بار این مس��أله ب��ا رهبر جوان كره 
شمالی شکل گرفته است. مذاكره با كره 
شمالی تا پيش از این، دام مهلکی برای 

بسياری از روسای جمهوری آمریکا بوده 
اس��ت اما تا این لحظه نظر بس��ياری از 
تحليلگران این است كه هم ترامپ و هم 
كيم جونگ اون به خوبی توانسته اند  این 
مسأله را مدیریت كرده و تا به این مرحله 
برسانند. در دیدار و مذاكره تاریخی روز 
سه ش��نبه ميان رئيس جمهور آمریکا و 
رهبر كره ش��مالی، ترام��پ از هيچ كدام 
از نصایحی كه به ریچارد برت كرده بود 
استفاده نکرد و توانست به توافقی اوليه 
نيز با این كش��ور دس��ت یابد. امروز نه 
آمری��کا دیگر آمریکای دهه 8۰ ميالدی 

است و نه كره شمالی، شوروی. 
ادامه در صفحه 50
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ادامه از صفحه 49
امروز دو چيز مسأله اصلی است: اول این 
مسأله كه در مذاكرات سنگاپور چه گذشت 
و دومين مسأله این است كه آینده روابط 

آمریکا و كره شمالی چه خواهد بود؟ 

 انتظارها به پایان رسید
پ��س از افزایش بيم و اميدها و تحليل و 
نظرات گوناگ��ون پيرامون انجام و یا برهم 
خوردن دی��دار ميان ترام��پ و رهبر كره 
شمالی، در نهایت روز سه شنبه  سنگاپور به 
ميزبان  دیدار تاریخی ميان رهبران این دو 
كشور  تبدیل شد تا در راستای حل مسائل 
مورد اختالف با یکدیگر به مذاكره و گفتگو 
بپردازند. پيش از آن رسانه های معتبر جهان 
خبر از آن داده بودند كه تيم های مختلف 
آمریکایی و كره شمالی با یکدیگر در حال 
بررسی و رایزنی در رابطه با برگزاری بهتر 
این نشس��ت بودند و پيش از ورود ترامپ 
و اون به س��نگاپور نيز، مقامات مس��ئول 
دو كش��ور از چند روز پي��ش گفتگوهایی 
در راس��تای تنظيم جزئيات مذاكره ميان 
رهبران دو كشور داشتند. در نهایت انتظارها 
به پایان رس��يد و رئيس جمهوری آمریکا و 
رهبر كره شمالی در فضای امنيتی سنگين 
حاكم بر سنگاپور وارد این كشور شدند. به 
گزارش روزنام��ه ایندیپندنت رهبران این 
دو كش��ور صبح روز سه ش��نبه وارد محل 
مذاكرات ش��ده و پس از ق��رار گرفتن در 
جلوی دوربين های خبرگزاری های سراسر 
دنيا، در ساعت 9:۰6 دقيقه صبح وارد اتاق 
مذاكره شدند. در این مذاكره تنها ترامپ و 

اون به همراه مترجم این مذاكرات حضور 
داشتند و تمام مقامات دیگر این دو كشور 
در پش��ت درب ه��ای این اتاق ب��ه انتظار 
مانده بودن��د. ایندیپندنت در ادامه مطرح 
كرده است كه مترجم در ابتدا كنار ترامپ 
نشس��ته و از او پرسيده اس��ت كه در این 
لحظات ابتدایی چه حس��ی دارید و ترامپ 
نيز در پاسخ عنوان كرده بود كه »واقعا حس 
خوبی دارم، بحث بسيار خوبی خواهد شد 
و من فکر می كنم موفقيت فوق العاده ای را 
به دست خواهيم آورد. این موفقيتی بزرگ 
خواهد ب��ود و تصور می كنم بدون ش��ک 
روابط فوق العاده ای خواهيم داشت«. رهبر 
كره ش��مالی نيز كه برای سفر به سنگاپور 
هواپيمایی را از چين قرض گرفته بود عنوان 
كرد كه »رس��يدن به این جا آس��ان نبوده 
است. گذش��ته موانع بسياری را بر سر راه 
ما قرار داده بود اما توانس��تيم از پس تمام 
آنها برآیيم و امروز نيز اینجا هس��تيم«. بر 
طبق برنامه تعيين شده برای این مذاكرات، 
مس��ئوالن دو كشور نهار مشترک كاری  را 
نيز با یکدیگر داشته اند كه بر اساس گزارش 
بلومبرگ، منوی ویژه دیپلماتيک برای این 
دیدار تاریخی بوده اس��ت. این منو شامل 
غذاهای محب��وب آمریکایی و كره ای بوده 
اس��ت و احتماال به دليل آن كه چين نيز 
در ش��کل گيری این دیدار نقش موثری را 
بازی كرده اس��ت، یک غذای چينی نيز در 
ليست غذاهای این ناهار كاری دیده می شد. 
ليست افرادی كه از دو هيات در این ناهار 
حضور داش��ته اند نيز چندی پس از اتمام 

آن منتشر شد.

از هيات آمریکایی افرادی به مانند جان 
بولت��ون، مای��ک پمپئو، جان كلی، س��ارا 
س��ندرز، س��ونگ كين و متيو پوتينگر در 
این ضيافت حاضر بودند. هيات كره  شمالی 
حاضر در این ناهار كاری نيز عبارت بودند 
از: كي��م یون��گ چول )مع��اون رهبر كره 
ش��مالی در حزب(، ری سو یونگ )معاون 
رهبر كره شمالی در حزب(، ری یونگ هو 
)وزیر ام��ور خارجه(، نو كانگ چول )وزیر 
نيروهای مسلح خلق كره(، چو سون هوی 
)مع��اون وزی��ر خارجه(، كي��م یو جونگ 
)خواهر رهبر كره شمالی و جانشين او در 
حزب( و هان كوانگ س��انگ )مدیر كميته 
مرك��زی حزب(. پس از صرف ناهار نيز دو 
رهبر یک بار دیگر با یکدیگر دست داده و 
به اتاق كناری برای ش��ركت در كنفرانس 

خبری رفتند.
در ای��ن كنفرانس خبری مش��ترک دو 
ط��رف توافق نام��ه ای را ب��ا یکدیگر امضا 
كردند كه كره ش��مالی متعهد شده است 
كه مس��أله غيراتمی س��ازی كره را انجام 
خواهد داد و آمریکا نيز قول داده است كه 
روابط جدیدی را با این كش��ور آغاز كند. 
به گزارش خبرگ��زاری فرانس۲4، ترامپ 
اعالم كرده است كه تحریم های كره شمالی 
فعال برداشته نخواهد شد اما روند سازنده 
دو كش��ور گامی بزرگ و سازنده محسوب 
می شود. به گزارش خبرگزاری سی.ان.ان 
این دو رهب��ر در نهایت و پيش از گرفتن 
عکس با یکدیگر به مدت دوازده ثانيه دست 
دادند كه كل حاالت این دو نشان دهنده 
آغاز روابطی جدید و گرم ميان دو كش��ور 
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است كه با جمله رهبر كره شمالی، به سوی 
خبرنگاران برگشتند، »از دیدار شما خشنود 

شدم آقای رئيس جمهور.«
مارک لندلر، تحليلگر مسائل بين الملل، 
عنوان كرده است كه نکته قابل توجه این 
اس��ت كه حتی زمانی كه این دو رهبر در 
حال صحبت بودند تيم هر دو كش��ور در 
ح��ال تالش ب��رای پر كردن ش��کاف های 
ميان مسائل مطرح ش��ده بودند؛ مسائلی 
از قبيل زمان بندی و جزئيات خلع س��الح 
اتمی كره شمالی از جمله مسائل بنيادینی 
است كه همچنان ميان دو كشور اختالف 
ایجاد كرده اس��ت. بدین ترتيب باید عنوان 
كرد ك��ه اگرچه این دیدار را باید در زمره 
مسائل تاریخ ساز قرار داد اما به نظر می رسد 
كه مسائل پشت پرده و عملياتی این دیدار، 
به خوبی و آسانی آن چيزی نيست كه در 
جل��وی دوربين های رس��انه های جهان به 

نمایش درآمده است.
ترامپ در جم��ع خبرنگاران عنوان كرد 
ك��ه به ط��ور قط��ع از رهبر كره ش��مالی 
دعوت خواهد كرد تا به كاخ سفيد بياید و 
رهبر كره شمالی نيز اظهاراتی دوستانه را 
در رابطه با ترام��پ و آمریکا ایراد كرد اما 
همان گونه كه جک كيم، تحليلگر مسائل 
كره، مطرح كرده اس��ت اختالف نظرها و 
مش��کالت ميان دو كشور همچنان پابرجا 
باقی مانده اس��ت و نمی ت��وان در یک روز 
یا چند س��اعت به ص��ورت جدی به تمام 
آنه��ا پرداخ��ت و همين امر ني��ز یکی از 
خطرناک ترین مسائلی است كه ممکن است 
مش��کالتی را در راه مذاكرات و توافق های 

بعدی ایجاد كند.

 ک�ره و آمری�کا از یکدیگ�ر چ�ه 
می خواهند؟

درس��ال ۱9۷۲ و زمانی كه نيکس��ون، 
رئيس جمهوری وقت آمریکا، در مسير خود 
ب��ه پکن در هاوایی توق��ف كرده بود، چند 
یادداشتی را كه در برگه ای زرد نوشته بود تا 
در دیدار با مائو، رهبر انقالبی چين، مطرح 
كند در معرض نمایش گذاش��ت. نيکسون 
برای آماده ش��دن در جهت مذاكره ای كه 
ممکن بود سرنوش��ت جنگ سرد را تغيير 
دهد چند استراتژی و تفکيک ساده انجام 
داده ب��ود. چي��ن چه چي��زی می خواهد؟ 
آمریکا چه چيزی می خواهد؟ هر دو كشور 
چ��ه می خواهند؟ موتوكو ری��چ، تحليلگر 
سياس��ت خارجی، در همين راستا عنوان 
كرده است كه آمریکا باید سه مسأله اساسی  
كه برای كره شمالی مهم است و درخواست 
این كش��ور محسوب می شود را در اولویت 
راهبردی خود قرار دهد؛ امنيت، احترام و 

مسأله اقتصادی. او در ادامه معتقد است كه 
آمریکا نيز چيزهایی را از كره شمالی انتظار 
دارد كه عبارت اس��ت از غيراتمی س��ازی، 
ثب��ات منطقه و جهان و كاهش تهدیداتی 
كه از س��وی كره شمالی متوجه متحدین 
آمریکا در آن منطقه شده است. در نهایت 
نيز مسائل مشترک مورد نظر هردو كشور 
این موارد خواهد بود : ایجاد روابط جدید، 
كاه��ش احتمال درگي��ری متقابل، ایجاد 
روابط قدرتمند و  بهبود ش��رایط كش��ور 

متبوع و روابط ميان این دو كشور.
به نظر می رسد كه این اتفاق تا حدودی 
در دیدار سنگاپور رخ داده است و دو طرف 
با طرح خواسته های خود توانسته اند به یک 
توافق ابتدایی مش��ترک رسيده و آن را به 
عرصه عمل نزدیک تر كنند. دیوید سنگر، 
تحليلگر روزنامه نيویورک تایمز، اما معتقد 
است كه هم ترامپ و هم كيم جونگ اون 
رهيافت متفاوتی را نس��بت به پيشينيان 
خ��ود ب��ه كار گرفته اند و همي��ن امر هم 
باعث شده است كه این دیدار تا این مرحله 
پيشرفت داشته باشد اما باید درنظر داشت 
كه اگر روابط ميان این دو كشور بخواهد به 
ش��يب تنش و دور شدن دوباره از یکدیگر 
بلغزد، این اتفاق همواره پس از انجام دیدار 
و امضای تواف��ق ميان یکدیگر رخ خواهد 
داد. بس��ياری از تحليلگ��ران معتقدند كه 
مسأله استاندارد مشترک ميان واشنگتن و 
پيونگ یانگ مسأله ای دست نيافتنی است 
و پافش��اری برای رس��يدن به آن از طرف 
آمریکا می تواند كل این پروسه را به شکست 
منتهی كند. به گزارش ایندیپندنت، امروز 
برای ترامپ این مس��أله سوال اصلی است 
ك��ه آیا كره ش��مالی توس��عه اقتصادی را 
بر مس��أله اتمی خود ترجي��ح خواهد داد 
ی��ا خير؟ یونک پارک، پژوهش��گر ارش��د 
موسسه بركينگز كه نویسنده تحليل های 
كره شمالی برای سرویس  امنيتی آمریکا 
نيز هس��ت، در همين راس��تا عنوان كرده 
است كه برای من قابل درک است كه چرا 
ترام��پ این همه در باز و امتياز را به رهبر 
كره شمالی نشان می دهد اما چيزی كه من 
را به وحشت می اندازد این مسأله است كه 
ترامپ فکر كند رهبر كره شمالی نيز یک 
بيزینس من است. او در ادامه مطرح كرده 
است كه چيزی كه ترامپ باید به آن توجه 
كند این است كه اون به دنبال ثروت نيست 
چراكه هرچه ثروت در كره ش��مالی باشد 
متعلق به اوست. كيم جونگ اون به دنبال 
مش��روعيت اس��ت و برای همين نيز وارد 
پروس��ه این مذاكرات شده است. از سوی 
دیگر كره ش��مالی نيز مدل خاص خود را 
را ب��رای مذاكره دارد. نمونه بارز این امر را 

می توان در دیدار ميان رهبر كره ش��مالی 
و رئيس جمه��وری كره جنوبی در مرز دو 
كش��ور مش��اهده كرد كه كيم جونگ اون 
در اقدامی یکباره، دست رئيس جمهوری 
ك��ره جنوبی را گرفته و او را وارد مرز كره 
ش��مالی كرد. مثالی دیگر در این زمينه را 
می توان در جریان مذاكرات دو كش��ور در 
خالل سال های ۱9۵۰ تا ۵3 دانست. پارک 
در ادامه مطرح كرده است كه كيم جونگ 
اون در شرایطی اگر متوجه شود كه اعطای 
برخی از امتيازات توسط او برای بهبود وضع 
اقتصادی كشور ضروری است قطعا برخی 
از این مسائل به مانند عدم فعاليت بيشتر 
اتمی را تس��ليم خواهد كرد اما زمانی كه 
بحث بر س��ر زرادخانه اتم��ی و همچنين 
موش��ک های بلند و ميان برد این كش��ور 
باش��د، او به خوب��ی می داند كه حفظ این 
مسأله ضامن بقای حکومت او خواهد بود.

 در این ميان اما مسأله اساسی برای هر دو 
طرف این موضوع است كه چقدر می توان 
به طرف مقابل اعتماد كرد باالخص اینکه 
بازیگران دیگر قدرتمندی نيز در این ميان 
و در هر دو س��وی زمين بازی وجود دارند 
كه می توانند در نتيجه كلی آن تاثيرگذار 
باشند. چين، روسيه، كره جنوبی و ژاپن را 
باید بازیگران قدرتمند این عرصه دانست 
كه تاثير به سزایی را در نتيجه هر مذاكره 
و توافقی خواهند داشت. رهبر كره شمالی 
موافق��ت خ��ود را با غيراتمی س��ازی كره 
اعالم كرده اس��ت و آمری��کا نيز چهار بند 
از توافق نامه مش��ترک را به بحث تضمين 
امنيتی مش��ترک اختصاص داده است اما 
مس��أله اساس��ی و مورد اختالف، مس��أله 
تس��ليحاتی است كه این كش��ور تاكنون 
به آنها رس��يده اس��ت. ژاپن به طور مکرر 
عنوان كرده اس��ت كه كره شمالی نه تنها 
موشک های دوربرد بلکه موشک های ميان 
ب��رد خود را نيز باید نابود كرده و س��پس 
پروسه مذاكرات انجام شود. از سوی دیگر 
چين و جدیدا روسيه نيز وارد ميدان شده 
و ك��ره ش��مالی را در این مس��ير راهبری 
خواهن��د كرد. روزنامه گاردین در تحليلی 
عنوان كرده است كه متن توافق ميان كره 
ش��مالی و آمریکا مهم اس��ت اما مهم تر از 
آن این اس��ت كه بتوان ميان خطوط این 

توافق را خواند.
گاردین در ادامه مطرح كرده است كه این 
متن نش��ان دهنده آن است كه اراده رهبر 
كره ش��مالی چرخش��ی را به سوی مسائل 
اقتصادی انجام داده اس��ت و این كار را نيز 
با مش��اركت احتمالی آمریکا انجام خواهد 
داد. از س��وی دیگر در این متن هيچ اشاره 
مس��تقيمی به معاهده صلح نش��ده است و 
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 پیشرفت
یا اشتباهي تاریخي؟ 

نشس��ت س��نگاپور ی��ک تئات��ر 
سياسي مس��خره بود. دونالد ترامپ 
داده  اطمين��ان  آمریکایي ه��ا  ب��ه 
ك��ه مي توانند به كي��م جونگ اون 
اعتم��اد كنند و اینک��ه ادعاي رهبر 
كره شمالي براي غيرهسته اي شدن 
كامال صادقانه اس��ت. به این سخنان ترامپ باید فيلمي حرفه اي كه از این 
دیدار منتشر شده را هم اضافه كرد. این فيلم كه گفته شده ساخت شركت 
»دس��تني پيکچرز« اس��ت قدم زدن كيم جونگ اون و دونالد ترامپ را در 
كنار یکدیگر به تصویر كش��يده با حالي كه در پس زمينه نواي موسيقي به 
گوش مي رسد و یک راوي مرد با صداي تاثيرگذار مي گوید: »روایت جدید 
و آغازي بر یک صلح. دو مرد، دو رهبر، یک سرنوشت. این یک روایت ویژه 
است. وقتي شانسي به كسي مي دهيد كه دیگران هرگز به او نداده اند، چه 

انتخابي خواهد كرد؟«
در صحت ادعاي دونالد ترامپ مبني بر تاریخي بودن دیدار دوس��تانه اش 
با كيم جونگ اون دشمن سابق آمریکا، شکي نيست اما پرسش اینجاست 

كه این دیدار »پيشرفتي تاریخي« بوده یا »اشتباهي تاریخي«؟ 
بيانيه پایاني نشس��ت ترامپ و كيم در سنگاپور در بهترین حالت نسخه 
نس��بتا جدیدي از توافق هاي پيش��ين پيونگ یانگ با قدرت هاي جهاني و 
منطقه اي از جمله در مذاكرات شش جانبه است. در این بيانيه به روشني 
مفاد توافق نامه  مذاكرات بين دو كره بازمي گردد؛ به اعالميه مشترک خلع 
سالح هسته اي شبه جزیره كره در سال ۱99۲ ميالدي. در بيانيه مشترک 
ترامپ و كيم همچنين نش��انه هایي از وعده هاي مطرح شده در توافق هاي 
بين المللي از جمله توافق نامه ۱994 و چهارمين بيانيه مش��ترک مذاكرات 
شش جانبه سال ۲۰۰۵ ميالدي دیده مي شود. توافق جدید اجازه مي دهد 
كه كره شمالي در برابر وعده مبهم انهدام كامل هسته اي، از فشار تعهدات 
پيش��ين خود براي نابودي تمام تسليحات هسته اي و برنامه هسته اي خود 
خارج شود؛ امري كه باعث مي شود تا نتوان به راحتي از عبارت »پيشرفت 

تاریخي« براي مذاكرات سنگاپور استفاده كرد. 
بيانيه مشترک سنگاپور به نگراني هاي همسایگان كره شمالي و متحدان 
اروپایي واش��نگتن از جمله برنامه توسعه موشک هاي بالستيک، تسليحات 
شيميایي، جنگ افزارهاي سایبري، گسترش تسليحات هسته اي و مسائل 

حقوق بشري نيز هيچ اشاره اي نکرده است. 
گرچه با توجه به س��ابقه تاریخي كره ش��مالي و نقض عهدهاي پيش��ين 
پيونگ یانگ، حتي یک بيانيه مش��ترک قدرتمند نيز نمي توانست به عنوان 
ش��اخصي قابل اعتماد از پيشرفت در نظر گرفته شود. پس چه اتفاقي باید 
مي افتاد تا ادعاي دو طرف مبني بر تحقق اهداف این نشست باورپذیر باشد؟ 
مهم ترین اولویت  فوري كره شمالي كاهش تحریم ها و كاستن از خطر 
حمله پيش��گيرانه ایاالت متحده یا هر درگيري دیگر بود آن هم بدون 
اینکه مجبور ش��ود تا از اس��لحه گران قيمت خود )تسليحات هسته اي 
به گفته خود كيم جونگ اون( اس��تفاده كند. اولویت دیگر كره ش��مالي 
اس��تفاده از اهرم صلح براي تضعيف یا توقف مانورهاي نظامي مشترک 
آمری��کا � كره جنوبي، جلوگيري از انزواي هر چه بيش��تر پيونگ یانگ 
در جامعه جهاني و البته دس��تيابي به كمک هاي اقتصادي و در مراحل 
بعدي جذب كنترل شده سرمایه گذاري هاي خارجي است. پيونگ یانگ 
همچنين اميدوار بود كه با كاهش فشارها در موضوع هسته اي و انتقاد 

وضعيت مي��ان دو كره به همان صورت وضعيت پيش��ين 
خواهد ماند، این مسأله حاكی از آن است كه نمی توان در 
این راه گام برداش��ت و چي��ن را نادیده گرفت. گاردین در 
ادامه عنوان كرده است كه در این متن هيچ تضمين امنيتی 
قوی و مشخصی نيز به كره شمالی داده نشده است و این 
توافق بيشتر شبيه به یک ژست سياسی بوده است. الکساندر 
ورش��با، تحليلگر شورای آتالنتيک، در همين راستا مطرح 
كرده اس��ت كه مس��أله ای كه شاید مهم ترین اختالف نظر 
ميان دو كش��ور را س��رپوش گذاشته و از آن رد شده است 
این اس��ت كه در این متن، تعریفی از غيراتمی سازی  ارائه 
نشده است و بدین ترتيب مسأله اختالف نظر پيشين ميان 
دو كش��ور بر سر این موضوع همچنان پابرجا مانده است و 
همين مسأله بزرگترین چالش را در مسير و چشم انداز آینده 
مذاكرات آتی ایجاد خواهد كرد. در نهایت به نظر می رسد 
كه این دیدار گامی بزرگ است كه نه تنها در تاریخ روابط 
دو كشور بلکه در تاریخ كل جهان نيز به ثبت خواهد رسيد 
و ممکن اس��ت تا با ادامه آن بتوان مسأله ای را كه بيش از 
6 قرن بر فضای جامعه جهانی س��ایه افکنده بود، به پایان 
خوش آن نزدیک كرد. از س��وی دیگر نباید با خوش بينی 
افراطی و غرق شدن در شور و حالی كه رسانه های جهانی به 
تصویرسازی و بازنمایی آن مشغول هستند دل سپرد چراكه 
در عمق این ش��ادی و س��رور و متن امضاء شده توافق در 
جلوی قاب دوربين های جهان، الیه های عميق بی اعتمادی 
تاریخی و همچنين از آن مهم تر، مس��ائل جدی و بنيادین 
مورد اختالف ميان این دو كش��ور وج��ود دارد كه در این 
متن نيز اش��اره ای به آنها نشده است )چراكه باز كردن آن 
سخت تر از سرپوش گذاشتن بر آن برای كوتاه مدت است(، و 
همين مسأله می تواند سرنوشت دیگری را در آینده رقم زند. 
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از وضعيت حقوق بش��ر در این كشور، بتواند 
براي شکس��تن اتحاد درازم��دت ميان پنج 
طرف مذاكره خود یعني چين، ژاپن، روسيه، 
كره جنوبي و ایاالت متحده راهي بيابد. كيم 
جونگ اون تالش كرد تا اعضاي طرف مذاكره 
خود را در برابر یکدیگر قرار داده و روابط خود 
را ب��ا كره جنوبي تقویت كند، روابطي كه به 
نظر مي رسد مهم ترین مانع توسعه آن اتحاد 
س��ئول با واشنگتن اس��ت. با این اقدامات، 
اجالس سنگاپور را مي توان براي كيم جونگ 

اون موفقيتي تمام عيار خواند. 
دونالد ترامپ مدعي است كه حداقل 3۰۰ 
تحریم قدرتمند در جيب دارد كه در صورت 
رفتار نامناسب كره شمالي آماده اعمال شدن 
علي��ه پيونگ یانگ هس��تند. اما واقعيت این 
اس��ت كه پس از یک دهه فش��ارهاي شدید 
اقتصادي به كره شمالي، ایاالت متحده تقریبا 
تمام راه ه��اي ممکن و اقدامات یک جانبه  را 
كه مي توانس��ت براي تحت فش��ار گذاشتن 
كره ش��مالي امتحان كند، رفته است. و حاال 
با توجه ب��ه اختالفات روزافزون واش��نگتن 
با روس��يه و چين )و حتي متحدان اروپایي 
از جلمه فرانس��ه و آلمان(، احتمال همراهي 
كردن این كشورها با تحریم هاي پيشنهادي 
كاخ س��فيد عليه پيونگ یانگ تقریبا نزدیک 
به صفر اس��ت. ع��الوه بر این، فش��ار واقعي 
تحریم ها عليه كره شمالي از سوي كشورهایي 
اس��ت كه پيونگ یانگ بيش��ترین مناسبات 
تج��اري � اقتص��ادي را با آنه��ا دارد؛ به ویژه 
چين. اما به لطف سياست هاي دونالد ترامپ 
در چند ماه گذش��ته، اینکه شي جين پينگ 
رئيس جمه��وري چين، در یک ماه گذش��ته 
دو بار ميزبان رهبر كره شمالي در پکن بوده 
نش��ان مي دهد كه روابط دو كشور همچنان 
به یکدیگر نزدیک هستند )تا جایي كه برخي 
ناظران از نفوذ و تاثيرگذاري چين در برگزاري 

نشست سنگاپور گفته اند(. 
برخي معتقدند كه رویکرد تند ترامپ نسبت 

به كره شمالي و حتي تهدیدهاي نظامي دولت 
آمریکا عليه كره ش��مالي، كي��م جونگ اون را 
وادار ب��ه عقب نش��يني كرده اس��ت. مطمئن 
ش��دن از این مس��أله تقریبا غيرممکن است 
ام��ا حتي اگر روابط عاش��قانه كي��م و ترامپ 
سرانجام خوشي نداشته باشد، براي واشنگتن 
بسيار دشوار خواهد بود كه بتواند ادله كافي و 
معتبر براي استفاده از اهرم زور عليه كره شمالي 
جمع آوري كن��د. همچنين ترامپ در این راه 
قطعا با مخالفت هاي جدي چين، كره جنوبي 
و البت��ه جامع��ه جهاني روبه رو خواهد ش��د. 
نظرس��نجي هاي امروز نشان مي دهد كه كيم 
جون��گ اون امروز در ك��ره جنوبي به مراتب 

محبوب تر از ترامپ است. 
از ط��رف دیگر به نظر مي رس��د بذله گویي 
ترامپ در نشس��ت س��نگاپور نيز به نفع كيم 
جونگ اون تمام ش��ده است. كره شمالي فراتر 
از انتظارش توانست تمرینات نظامي مشترک 
آمریکا و كره جنوب��ي را بدون هيچ هزینه اي 
متوقف كند. در ش��رایطي ك��ه دونالد ترامپ 
هزین��ه برگزاري چني��ن مانوره��اي نظامي 
را گ��ران مي خواند، كره ش��مالي ني��ز آنها را 
اقدام��ات تحریک كنن��ده جنگ��ي مي خواند؛ 
و رئيس جمه��وري آمریکا خيل��ي راحت این 
كارت را از دس��ت داد، ب��دون اینکه حتي از 
كره شمالي بخواهد تا اقدامات نظامي مشابه اش 
را در منطقه متوقف كرده یا برنامه هس��ته اي 
و موشکي خود را كنار بگذارد. یکي از اهداف 
بلندمدت رژیم كيم در كره شمالي، پایان دادن 
ب��ه اتحاد نظامي كره جنوبي و آمریکا بود كه 
این بار در س��نگاپور تا اندازه اي به هدف خود 
رسيد؛ آن هم در شرایطي كه به نظر مي رسد 
كيم در ازاي تمایل شدید ترامپ براي خروج 
نيروهاي آمریکایي از كره جنوبي هيچ نيازي 
ب��ه معاهده صلح ندارد. به عبارت دیگر دولت 
ترام��پ چنان عالقه اي به توقف همکاري هاي 
نظامي خود با كره جنوبي نش��ان داده كه این 
پرسش مطرح شده كه كدام یک بيشتر مایل 

به خروج نيروهاي آمریکایي از شبه جزیره كره 
هستند، ترامپ یا كيم؟ 

نشست سنگاپور راه را براي كره جنوبي هموار 
كرد تا پروژه هاي ارزشمندي را كه كره شمالي 
هم مي تواند بر آنها نظارت داش��ته باشد را بار 
دیگر از سر بگيرد و قطعا كمک هاي بين المللي 
نيز از راه خواهد رس��يد. دونالد ترامپ با طرح 
خود براي دیدار با رهبر كره شمالي بدون اینکه 
جایي را براي چين، ژاپن و روسيه در این برنامه 
در نظر بگيرد، یک مسابقه را ميان كشورهاي 
طرف مذاكره كره ش��مالي براي نزدیک شدن 
ب��ه پيونگ یانگ راه انداخت و این باعث ش��د 
كه كيم جونگ اون )منزوي تا س��ال گذشته( 
یک��ي از رهبران پُردی��دار در چند هفته اخير 
باش��د. نتيجه این روند چ��ه به لحاظ عملي و 
چه به لحاظ تبليغاتي، تقویت موقعيت داخلي 
كي��م جونگ اون بود. از هم��ه مهم تر این كه، 
دیدار گرم ترامپ شاید مشروعيت كره شمالي 
را در جامعه جهاني بيش��تر نکرده باشد اما به 
كيم كمک كرد تا روابط كش��ورش به عنوان 
ی��ک قدرت هس��ته اي را با كش��ورهاي دیگر 
عادي سازي كند. كيم جونگ اون نمي خواهد 
كه كشورش یک ليبي دیگر باشد اما به مدل 

پاكستاني عالقه مند است. 
و در پایان این كه، با وجود لفاظي ها درباره 
خلع سالح هسته اي و تخریب سایت هسته اي 
كه كره ش��مالي خ��ود پيش تر ای��ن مركز را 
غيرقابل اس��تفاده خوانده بود، زرادخانه هاي 
هس��ته اي كيم جونگ اون به هيچ عنوان از 
آنچه كه در ماه نوامبر بوده، كوچک تر نشده 
است؛ یعني زماني كه كره شمالي با موفقيت 
یک موش��ک بالس��تيک جدید بي��ن قاره اي 
را آزمایش كرد، موش��کي كه گفته مي ش��د 
قابليت حمل كالهک هس��ته اي و هدف قرار 
دادن خاک ایاالت متحده را دارد. تمام اینها 
نش��ان مي دهد كه نشست سنگاپور نشستي 
كامال موفقيت آميز براي كره شمالي بوده است. 
منبع: فارن افرز
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سرانجام مالقات تاریخي رئيس جمهور آمریکا 
و رهبر كره ش��مالي در تاریخ ۲۲ خرداد 9۷ در 
سنگاپور برگزار شد. دو طرف مالقات را خوب 
و مثبت ارزیابي كرده و بعد از ناهار یک توافق 
همکاري اوليه امضا كردند. چهار روز پس از این 
دیدار، اكنون مش��خص شده این توافق بيشتر 
متمركز بر نياز متقابل رهبران این دو كش��ور 
در دس��تيابي به یک »تواف��ق حداقلي« براي 
مدیریت روابط دوجانبه دو كشور در معادالت 
سياست جهاني و فهم بيشتر از اهداف، نيات و 
ظرفيت هاي یکدیگر بوده تا دستيابي به نتایج 

استراتژیک مورد انتظار. 
بي تردید براي ترامپ، موفقيت ش��يوه جدید 
دیپلماسي اش بر مبناي معامله محوري و »توافق 
بزرگ« و براي كيم، استفاده از فرصت این شيوه 
ترامپ براي خنثي كردن تهدیدات ترامپ و یک 
توافق احتمالي ب��راي رفع تحریم هاي آمریکا، 
بسيار حائز اهميت بوده است. به عبارت دیگر، 
ه��ر دو رهب��ر خواهان نوع��ي مصالحه در این 
مرحله و موفق نشان دادن این نشست بوده اند. 
در ط��رف آمریکا، درگير نک��ردن جان بولتون 
كه بيش��تر خواهان تداوم سياست هاي سخت 
تحریمي و تغيير رژیم اس��ت، نش��ان از تمایل 
ش��دید ترام��پ ب��ه موفقيت در این نشس��ت 

داشته است. 

 راهبرد توقف در برابر توقف
ترامپ براي اولين بار و با انرژي زیادي، بيشتر 
از یک س��اعت در پرسش و پاسخ مطبوعاتي، 
صرفا از موفق بودن این نشس��ت صحبت كرد. 
ام��ا در عمل، انتظ��ارات اصلي جهان��ي از این 
نشست یعني تعهد دادن كيم به غيراتمي كردن 
شبه جزیره كره از یک سو و تضمين ترامپ به 
رف��ع تحریم هاي دوجانب��ه و بين المللي عليه 
كره شمالي از سوي دیگر، با یک طرح عملياتي 
مش��خص هم��راه نب��ود و حتي ب��ا جزیيات 
كمتري بحث ش��د. البته رهبر كره ش��مالي در 
ی��ک قالب كلي، بر تعهد خود در محدودكردن 
آزمایش ه��اي هس��ته اي و بس��تن پایگاه هاي 
نظامي مربوطه تاكيد كرد. در مقابل ترامپ نيز 
اع��الم كرد مانورهاي نظامي مش��ترک آمریکا 
با كره جنوبي را كه س��ابقه اي طوالني دارد، به 
دليل هزینه سازبودن آن متوقف خواهد كرد كه 

این خود به معناي یک مصالحه جدي از سوي 
ترامپ به حساب مي آید. همزمان چين و روسيه 
از این تصميم ترامپ استقبال كرده اند؛ چرا كه 
سياست »توقف در برابر توقف« در حقيقت در 
پيش��نهاد سال گذشته مسکو و پکن براي حل 
بحران كره ش��مالي گنجانده شده بود و در آن 
توقف مانورهاي نظامي آمریکا و كره جنوبي در 
برابر توقف آزمایش هاي موش��کي و هسته اي 

پيونگ یانگ مطرح شده بود. 

 اهداف ترامپ و اون
این نشست براي رهبر كره شمالي مهم تر بود؛ 
چون خواهان گرفتن امتيازات بيشترسياسي-

اقتصادي از این گفت وگو است. در مقابل، ترامپ 
به پيمودن چند قدم اوليه براي دس��تيابي به 
اهداف جام��ع آمریکا در مس��ير توافق راضي 
است. ترامپ در مصاحبه مطبوعاتي تاكيد كرد 
اتمي زدای��ي روندي طوالني اس��ت و چندین 
مرحل��ه دارد و ت��ا زمان��ي كه توان هس��ته اي 

كره شمالي پابرجا باشد، تحریم ها رفع نخواهند 
ش��د. بر همين مبنا، گفت وگ��و در این زمينه 
مش��خص، با جزیيات كمتر و كوتاه تري همراه 
ش��د. هم زمان اینکه رهبر كره ش��مالي از همه 
برنام��ه هس��ته اي خود صرف نظ��ر كند، جاي 
تردید جدي اس��ت؛ اما اینک��ه حاضر به انجام 
مصالحه براي دستيابي به بعضي اهداف سياسي 
و اقتصادي، در ش��رایط فعلي كامال پذیرفتني 
است. در واقع، شيوه مدیریت سياست جهاني 
و تهدید ترامپ، كيم را نگران كرده و بنابراین 
او خواهان خنثي كردن یا حداقل متعادل كردن 
تهدیدات رئيس جمهور آمریکاس��ت. هم زمان 
رهب��ر كره ش��مالي خواهان توس��عه اقتصادي 
به دلي��ل نارضایتي هاي داخلي ناش��ي از فقر 
اقتصادي است كه اكنون تحت تاثير تحریم هاي 

جاري امکان پذیر نيست. 
از س��وي دیگر، رهبر كره شمالي در شرایطي 
كه این كشور یک قدرت هسته اي شده، خواهان 
گفت وگو با آمریکا ش��ده است. وضعيت جدید 
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پيونگ یان��گ نوعي برابري اس��تراتژیک از نظر 
دستيابي به »موشک بالستيک قاره پيما« است 
ك��ه مي تواند آمریکا را هدف قرار دهد. اینگونه 
كيم مي تواند اف��کار عمومي را قانع كند كه از 
نظر كمي و كيفي، به نوعي »تعادل استراتژیک« 
با آمریکا رسيده است. از این لحاظ، باید گفت 
رهبر كره ش��مالي از ابزار هسته اي نه به عنوان 
ابزاري براي جنگ با آمریکا، بلکه با هدف ایجاد 
و جلب همکاري با این كشور استفاده مي كند. 
پيونگ یان��گ با حل مس��أله هس��ته اي خود 
به ش��کل فعلي، دنبال س��ه هدف عمده است؛ 
نخس��ت، بهبود روابط با چي��ن، كره جنوبي و 
آمریکا. دوم، دستيابي به همکاري و كمک هاي 
اقتصادي كه نياز مبرم كشور است؛ به ویژه كه 
تجربه فروپاش��ي اقتصادي دهه ۱99۰ را دارد 
و س��وم، رفع تحریم هاي دوجانبه و چندجانبه 
موج��ود. همه ای��ن اهداف با رس��يدن به یک 
توافق همه جانبه با آمریکا در روند گفت وگوهاي 

دوجانبه محقق مي شود. 
اكنون رهبر كره شمالي ترامپ را یک تهدید 
واقع��ي و هم زمان یک راه حل ب��راي خروج از 
بن بس��ت اقتصادي مي بيند؛ یعني در معادالت 
خود، نگاهي استراتژیک به آمریکا دارد. از این 
نظر، ش��اید بتوان گفت پيونگ یانگ گسترش 
روابط با آمریکا در شرایط فعلي را حتي مهم تر 
از روابط با چين، روس��يه و كره جنوبي در نظر 
مي گيرد. تجربه ویتنام نيز نشان مي دهد كه با 
وجود س��ال ها جنگ با آمریکا، هانوي اكنون از 
طریق همکاري با واش��نگتن به توسعه و رشد 
اقتصادي بيش��تري رسيده است تا از گسترش 
روابط با چين و روسيه. به  هرحال، هدف واقعي 
نشس��ت س��ران آمریکا و كره ش��مالي در این 
مرحله، بيش��تر دس��تيابي به توافقي حداقلي 
مبتني بر اصول با هدف آگاهي از نيات صادقانه، 
اعتمادس��ازي متقابل و ارزیاب��ي ظرفيت هاي 
یکدیگر بوده تا دستيابي به نتایج فوري، اهداف 
و انتظارات واقعي مبتني بر نيازهاي استراتژیک 

دو كشور كه در باال اشاره شد. 
در نهای��ت باید گف��ت ترامپ در گفت وگوي 
مطبوعاتي بعد از نشس��ت س��ران دو كش��ور، 
اع��الم كرد تمایل زیادي به اجراي چنين مدل 
به اصطالح موفقيت آميزي درب��اره ایران دارد. 
البته او ایران و كره ش��مالي را دو مدل متفاوت 
ارزیابي كرد و بيان كرد مسأله اصلي ایران، نفود 

به منطقه مدیترانه است. 

 منتقدان چه مي گویند؟
چاک شومر، رهبر س��ناتورهاي دموكرات 
در كنگره آمریکا و چند س��ناتور ارش��د این 
حزب همانطور كه انتظ��ار مي رفت از دیدار 
س��نگاپور انتقاد كرده و گفته اند: »ترامپ هر 
سه چيزي كه كيم جونگ مي خواست یعني 
عکس خبري، برافراشته شدن پرچم كشورش 

به م��وازات پرچم آمریکا و توقف تمرین هاي 
نظامي را به او داد و در برابر هيچ نگرفت«. 

رهبران دموكرات ها در سنا كه روز۱۲ ژوئن 
در جریان كنفرانسي خبري ارزیابي خودشان 
از دیدار رئيس جمهور آمریکا با رهبر كره شمالي 
را عنوان مي كردند معتقدند: »این در حقيقت 
بيش��تر س��رگرم كننده بود تا یک دیپلماسي 
واقعي... در حقيقت یک ش��و تلویزیوني زنده 

بود و یک دست دادن خشک و خالي.«
دموكرات ها همچني��ن مي گویند چه طور 
جمهوري خواه��ان كه دیدار ب��اراک اوباما با 
رائول كاس��ترو، رئيس جمه��وري كوبا تحت 
عن��وان دیدار رهبر آمریکا ب��ا یک دیکتاتور 
یاد مي كردند »چه طور حاال یک ش��به رهبر 
كره ش��مالي را از یک دیکتات��ور به چهره اي 
جهان��ي تبدی��ل كرده اند«. آنه��ا همچنين 
مت��ن توافق نامه امضا ش��ده مي��ان رهبران 
آمریکا و كره ش��مالي را »بس��يار س��بک تر« 
از توافق نامه های��ي دانس��تند ك��ه در دوران 
ریاست جمهوري بيل كلينتون و جرج دبليو 

بوش امضا شده بود. 

 آنچه به ایران مربوط مي شود... 
آن چه مربوط به جمهوري اسالمي مي شود 
آن اس��ت كه ترامپ با دس��تاورد تازه اي كه 
حداقل به لحاظ رواني و تبليغاتي به دس��ت 
آورده است، اینک با روحيه اي باال، عزم خود 
را براي تشدید فشار بر ایران به عنوان آخرین 
دژ استکبارستيزي جزم كرده است. او گفته 
پس از كره شمالي نوبت ایران است! اما آیا این 

پيش بيني محقق خواهد شد؟
 اوال همان گون��ه كه گفته ش��د با توجه به 
س��ابقه خصمانه طوالني و نيز بدعهدي هاي 
واشنگتن، آش��تي ميان آمریکا و كره شمالي 
امري است كه دست كم در كوتاه مدت بعيد 
ی��ا غيرممکن مي نماید. این نکته در واكنش 
رس��مي جمهوري اس��المي ایران )اظهارات 
س��خنگوي دولت و سخنگوي وزارت خارجه 
كشورمان( به مالقات ترامپ و كيم جونگ به 

صراحت آمده است. 
ثانيا برفرض كه ميان دو طرف آشتي كامل 
صورت گيرد، تاثير آن بر جمهوري اس��المي 
تنه��ا از بع��د رواني و تبليغات��ي خواهد بود؛ 
وگرنه وضعيت ایران و كره شمالي به هيچ وجه 
قابل مقایسه نيست. اگر كره شمالي به دليل 
ضع��ف سياس��ي و كمبود مناب��ع و امکانات 
ناچار به تسليم شد، اما ایران داراي موقعيت 
ژئوپوليتک و عمق راهبردي در غرب آس��يا 
بوده و در عين حال از منابع شگرفي برخوردار 
است. لذا عقب نشيني ایران آنگونه كه ترامپ 
پيش بين��ي كرده حداقل ت��ا زماني كه او بر 
مسند قدرت نشسته است، یک رویاي تعبير 

ناشدني است. 

 مسیر پیش رو... 
توافق روس��اي آمریکا و كره ش��مالي فعال 
بيش از تعهد رهبران دو كش��ور به حصول 
تواف��ق در آینده چيزي نيس��ت. مهم ترین 
عناصر بيانيه از س��وي دو طرف، یعني تعهد 
كره ش��مالي به غير هس��ته اي ش��دن شبه 
جزی��ره ك��ره از یکطرف و تعه��د آمریکا به 
اعطاي تضمينهاي امنيتي به كره ش��مالي از 
س��ري دیگر، بيش از ۲۵ س��ال است كه در 
مذاكرات دو طرف مطرح اس��ت و مرتب هم 
در چندین مقطع در توافقات دو طرف تکرار 
ش��ده اند. مهم جزئي كردن و اجرایي كردن 
این تعهدات از س��وي دو طرف اس��ت كه تا 
بحال ممکن نشده است. تنها دو تعهد جزئي 
و مشخص به گفته ترامپ حاصل شده است 
كه اتفاقا در بيانيه امضا ش��ده ذكري از آنها 
نيامده است و تنها از سوي ترامپ در مصاحبه 
با خبرنگاران اعالم شد كه یکي تعهد آمریکا 
به توقف مانورهاي نظامي مشترک در منطقه 
و دیگري تعهد كره شمالي به انهدام یکي از 

سایت هاي موشکي خود مي باشد. 
مجموع��ا مي توان گفت همه مذاكرات اصلي 
مهم به آینده موكول ش��ده است و این بيانيه 
حتي از تعهداتي كه كره ش��مالي قبال حاضر به 
پذیرش آن ش��ده است هم ضعيف تر مي باشد. 
بدليل همين ضعف محتوایي، این توافق از سوي 
نهاده��ا و اندیش��کده هاي بين المللي در حوزه 
امنيت بين المللي و اشاعه سالح هاي هسته اي 

مورد انتقادات زیادي قرار گرفته است. 
اما بي شک با همه این ابهامات یک نکته مهم 
مثبت در توافق رهبران دو كش��ور وجود دارد 
و آن اینک��ه با این توافق حداقل تا چندین ماه 
احتمال جنگ و درگيري نظامي بين دو كشور 
ك��ه با لفاظي هاي ترامپ افزای��ش یافته بود و 
بحران آن مي توانس��ت به كره جنوبي و ژاپن و 
چين هم كشيده شود و موجبات نگراني زیادي 

را ایجاد كرده بود، كاهش یافته است. 
در فضاي دوقطبي در داخل آمریکا و عزم 
رقباي رئيس جمهوري براي به  زیركشاندن 
ترام��پ، راه تحق��ق وعده هاي واش��نگتن 
ب��ه پيونگ یانگ را دش��وار مي كن��د. اغلب 
تحریم هاي وضع شده آمریکا عليه كره شمالي 
از سوي كنگره به تصویب رسيده و لغو این 
تحریم ها نيز به مصوبات كنگره نياز دارد. به 
عبارت دیگر، همان گونه كه كنگره در برابر 
تصميم دولت وقت به ریاس��ت باراک اوباما 
براي تعدی��ل تحریم هاي هس��ته اي ایران 
ایستاد، چه  بسا قانون گذاران آمریکایي نيز 
به س��رعت مقامات اجرایي نتوانند تقابل با 
پيونگ یان��گ را تبدیل به آش��تي كنند. در 
نتيجه تحریم هاي كره شمالي به قوت خود 
باق��ي خواهد مان��ده و تنش ميان دو طرف 

تداوم خواهد یافت. 
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 موضوع��ی ن��ه چندان قدیم��ی در عرصه 
بين الملل كه به دنبال رجزخوانی های ترامپ 
و كي��م جون��گ اون، جان ت��ازه ای گرفت، با 
اظه��ارات ناگهانی كيم مبنی بر تعليق برنامه 
هس��ته ای و موشکی كره شمالی، سفر وی به 
كره جنوبی و برگزاری مذاكرات و مصالحه  این 
كش��ور با قدرترین دشمن خود یعنی آمریکا، 
فضای رسانه ای را در سرتاسر جهان قبضه كرد.

در ای��ن مي��ان ترامپ هم ك��ه از پذیرفتن 
دعوت كيم جونگ اون و سفر به كره شمالی 
تا می سال ۲۰۱8 خبرداده و قبل از آن مایک 
پمپئو طی س��فر محرمانه ای به پيونگ یانگ 
زمينه سازی برای این دیدار را فراهم كرده بود.
حال سواالت گوناگونی در ذهن مخاطبين 

نقش می بندد از جمله  اینکه:
آیا كره شمالی در واقعيت به دنبال متوقف 
كردن برنامه های موش��کی و هسته ای خود 

است؟
بدبينی آمریکا به كره ش��مالی چه ميزان 

است؟
سرنوش��ت مذاكرات این دو كشور چگونه 

خواهد بود؟
اولين تعامالت آمریکا با كره شمالی به حضور 
جيم��ی كارتر به عنوان ميانجيگر برای ایجاد 
توافقات دوجانبه بين این دو كشور بازمی گردد. 
كارتر طی یک س��فر بی سابقه به كره شمالی 
در اكتبر ۱994،در حالی كه كيم جونگ ایل 
به تازگی جانش��ين پدر فقيد خود شده بود، 
پيش��نهاد یک توافق دوجانبه را مطرح كرد و 

سپس این توافقنامه به امضای طرفين رسيد 
كه به موجب این همکاری، كره شمالی متعهد 
شد تا در ازای تاسيس رآكتور های غيرنظامی، 
برنامه هسته ای نظامی خود را متوقف سازد.

در س��ال ۱999 و درست یک سال پس از 
آزمایش اولين موش��ک بالس��تيک دوربرد از 
سوی كره شمالی، كيم جونگ ایل اعالم كرد 
كه آزمایش آنها را متوقف ساخته است و این 
اقدام باعث كاهش تحریم ها از س��وی آمریکا 

عليه این كشور شد.
اكتبر سال ۲۰۰۰ مادلين آلبرایت، وزیر امور 
خارجه آمریکا در زمان ریاست جمهوری بيل 
كلينتون و كيم جون��گ ایل در پيونگ یانگ 
دیدار كردن��د و مذاكراتی بين آنها در جهت 

بهبود روابط دوجانبه انجام شد.
با این حال دو س��ال بعد جرج دبليو بوش، 
رئيس جمهوری وقت آمریکا، كره ش��مالی را 
یکی از پایه های محور شرارت خطاب می كند و 
به دنبال آن از سال ۲۰۰3 پيونگ یانگ تهدید 
كرد به آزمایش هسته ای مبادرت خواهد كرد 
و پس از سه سال نخستين آزمایش هسته ای 

خود را انجام داد.
با گذش��ت این جریانات، به ه��ر ترتيب و 
انگيزه ای،كره شمالی حاضر به مذاكره پيرامون 
برنامه هسته ای و موشکی خود نشد و آمریکا 
نيز تحریم هایی را برای كره شمالی اعمال كرد 
كه در عصر حاضر و تاثيرگذاری عميق مسائل 
اقتصادی بر زندگی و بقای جوامع، رهبر فعلی 
كره شمالی را به فکر راه حلی برای گسترش 
راه های تجاری به منظور كسب درآمد و خروج 
از زی��ر فش��ار تحریم های اقتص��ادی آمریکا، 

انداخته است.
منطق كلی حاكم بر مذاكرات این دو كشور 

را می توان در محور های زیر نمایش داد:
۱- مبهم بودن تحركات سياس��ت خارجی 

كره ش��مالی، به فراخور نوع حکومت خاص 
این كشور و انزوای آن در جهان، نتيجه ای جز 
بدبينی آمریکا كه خواهان وجود شفافيت به 
ویژه در امر فعاليت های هسته ای بوده، ندارد.

۲- بدعهدی آمریکا در مقابل كره شمالی از 
گذشته تا به امروز غيرقابل چشم پوشی است. 
می توان گفت این موضوع به زمان تأسيس كره 
ش��مالی بازمی گردد، برای مثال واشنگتن در 
س��ال ۱9۵6 تصميم گرفت بر خالف قرارداد 
آتش  بس بين دو كره، تسليحات هسته ای در 

خاک كره جنوبی مستقر كند.
در هرحال امروز كه كيم جونگ اوِن جوان، 
حداق��ل ب��ه ظاهر ب��رای انجام مذاك��رات با 
آمریکا راضی شده است نمی توان نيت وی را 
قاطعانه توأم با صداقت دانست، چرا كه تجربه 
تعام��الت با آمریکا و همچنين ترس از دچار 
شدن به سرنوشت ليبی و عراق )كشورهایی 
كه حکومتی وابس��ته به تس��ليحات نظامی 
داشته و قمار بر سر این امتياز مقابل آمریکا، 
باعث سقوط آنها شد.(، برای او به مثابه زنگ 
خطری است دائمی، كه بی گدار به آب نزند. 
به همي��ن دليل احتماالت زی��ادی از جمله 
وجود راه های جایگزین اقتصادی و امتيازاتی 
از این حيث در پيونگ یانگ كه بتواند آمریکا 
را در سطحی برابر حين مذاكرات قرار دهد و 
یا نمایشی بودن ابراز آمادگی كيم جونگ اون 
برای محدود كردن فعاليت های هسته ای كره 

شمالی، خيلی دور از ذهن به نظر نمی رسد.
از طرف دیگر ش��واهد بس��ياری حاكی از 
آن اس��ت كه دولت م��ردان ایاالت متحده 
آمریکا ب��ه سياس��ت های بدبينانه خود در 
مقابل كره شمالی ادامه می دهند. به طوری 
كه اخيرا اعضای ه��ر دو طيف دموكرات و 
جمهوری خواه كنگره، با همکاری یکدیگر، 
طرحی را درباره لزوم گزارش دهی دولت به 
كنگ��ره درباره برنامه اتمی و موش��کی كره 
شمالی به مجلس ارائه دادند تا ترامپ را در 
جهت دادن امتيازات نامعقول به كيم جونگ 

اون محدود و كنترل كنند.
ترام��پ نيز در مصاحبه ه��ای اخير خود با 
مطبوعات از آینده مذاكرات ایاالت متحده با 
كره شمالی،تعریف دقيقی ارائه نکرده است و 
این موضوع از خصلت پيش بينی ناپذیر بودن 
این رئيس جمهوری نش��أت می گيرد. به طور 
كل��ی نمی توان از ای��ن موضوع یقين حاصل 
كرد كه فضای ایجاد ش��ده بين كره ش��مالی 
و آمریکا، نوید بخش ظهور یک صلح جهانی 
بوده و یا یکی از این دو كشور به دنبال دادن 

امتيازات غيرمنطقی باشد. 

مریم محمدزاده  
پژوهشگر روابط بين الملل

واشنگتن- پیونگ یانگ در پویش زمان
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اگر حافظ��ه یاری كرده باش��د، در یکی از 
پایگاه های خبری اجنبی)!( بود كه می خواندم 
چن��د روز پيش؛ گزارش��ی نوش��ته بودند از 
س��نگاپور و اوضاعی كه پيش از سر رسيدن 
مهمانان��ش داش��ت. جذاب ب��ود و خواندنی. 
مثال از رس��توران ها گزارش داش��ت؛ عکسی 
از ترام��پ را در معيت تصویری از رهبر كره 
ش��مالی كه اش��تراک هر دو تصویر، خشم و 
غرش صاحبانش��ان بود، با تک��ه چوبی روی 
همبرگرها گذاش��ته بودن��د و خالصه با هزار 
خنده و شوخی، مشتری صيد می كردند.این 
وض��ع رایج كوچه و بازارهای ش��هر بود.برای 
توریست ها حس��ابی برنامه ریزی شده بود.از 
كافه ها و رستوران ها و معابر شهر بگيرید كه 
از پوستر تصاویر )عمدتا كميک( این دو رهبر 
و البته ش��عارهای قدیم و جدیدشان پر شده 
بود تا هتل ها كه بوی توریست گيجشان كرده 

بود و گران كرده بودند.
جشن، دورهمی یا در بهترین حالت ممکن 
یک نمایشی را فرض كنيد كه به زودی برگزار 
خواهد شد و رنگ و روی كوچه و بازار را موقتا 
عوض می كند؛ ی��ا مثال فيلم جدیدی از یک 
سوپراستار كه روی پرده می رود و شهر را سيل 
پوسترها و نمادهای فيلم با خود می برد! چنين 
شرایطی حاكم بود و روزگارشان می گذشت. 
این داستان و جریان های مشابه، شاید صرفا 
به این دليل نباشد كه قدرت به اسباب بازی 
مشتی شهرت مدار غيرسياسی بدل شده )كه 

شده!( بلکه مراد، حکایت دیگری است.
 مردم، چن��ان تعلق خاطری به جيبش��ان 
داش��ته اند و دارند كه دوس��ت و دش��من در 
شرایط فقر برایش��ان یکی است ؛ حق دارند 
اگر مهم نباشد كه قدرت ها یقه هایشان را در 
دست هم نگه دارند یا دعوایشان ختم به خير 
و خوشی ش��ود.حکایت، حکایت نان است و 
سفره ای كه به هر طریقی نباید خالی بماند؛ 
حتی ش��ده با كاسبی از رفت و آمد ترامپ و 

حریفش!
خواندن گزارش كه تمام ش��د، به »منطق 
جي��ب« فکر می ك��ردم و اهميتش؛ به اینکه 
چني��ن معادل��ه ای حتی برای س��اده ترین و 

س��طحی ترین الیه های هر جامعه ای اولویت 
دارد و ناخودآگاه اجرا می شود. فکر می كردم 
به تمام اهميتی كه اساسا همين جيب)!( برای 

دنيا و قدرت هایش داشته.
مثال تص��ورش را بکنيد كه ی��ک مغازه دار 
معمولی در س��نگاپور ك��ه صرفا یک ميزبان 
جغرافيایی برای یک نشس��ت است، توانایی 
كاسبی از این دیدار را داشته باشد و والدیمير 
پوتين یا آن دیگری همتای چينی اش، دستش 

در حنا بماند! فرضی بود كه محال می ماند.
بازیگران��ی كه عمال در ميدان نيس��تند اما 
چنان زور بازویی دارند كه می توانند از بيرون 
گ��ود هم كار پهلوانان كنن��د و بازی را پيش 
ببرند. دست كم همان منطق جيب نمی گذارد 

هيچ كدامشان دست روی دست بگذارند.
واكنش ها اما در همان روزهای شعله ور شدن 
منازعه، می توانست از دو جنس باشد: پيوند 

یا گسست؟
سناریوی پيوند، صد البته برای قدرت های 
ش��رقی كه تازه قواعد همگرایی مصلحت ساز 
را فراگرفته اند، س��ود بيشتری داشت و اصال 
منطقی هم نبود اگر هر یک از آنها، در دوگانه 
تنش-صلحی كه ایجاد ش��ده بود، بازی را به 
هم بزنن��د؛ بدین ترتيب ترجي��ح برای چين 
و روس��يه از همان ابت��دا این بود كه ميانجی 

باشند و پيوند بدهند.
فرش��ته های نجاتی كه از یک س��و مصرانه 
به دنبال خلع س��الح هسته ای و پيشروی به 
سمت جهانی عاری از جنگ و خشونت بودند 
و از سوی دیگر )مثل كاسب های سنگاپوری( 
حواسش��ان تمام و كمال به جيبش��ان بود و 
یک شریک بالقوه ای كه می توانست ترازهای 

تجاری شان را باال ببرد.

یکی از ش��اهدها، س��فر یک ماه پيش وزیر 
ام��ور خارجه چين بود ب��ه پيونگ یانگ كه 
عمدتا به اس��تقبال از توس��عه اقتصادی كره 
شمالی گذشت؛ یک سفر تقریبا تشریفاتی با 
یک هدف تماما اقتصادی! تمجيد از شرایطی 
كه پيونگ یانگ دارد و ظرفيت رشد اقتصادی 
عظيم كه شرطش كنار گذاشتن زبان تهدید و 

سالح بود و مسائلی از این دست.
ش��اهد دوم كه اخيرا از غيب رسيد، تمایل 
مس��کو بود به دیدار با رهبر خلق كره و اظهار 
رغب��ت برای آغ��از ی��ک دوران جدید. هجوم 
رغبت ها و تش��ویق ها از یک حدس بزرگ آب 
می خورد؛ مسلما روسيه به عنوان یک احتمال 
آینده كره را یک روزگار معيش��تی تمام عيار 
می بين��د. پوتين می داند اگر واقعا قرار باش��د 
پيون��گ یان��گ از تنها مزیت نس��بی بزرگش 
كه همان توان تس��ليحاتی باشد عقب نشينی 
كند، تنها مسير جایگزینش برای بازدارندگی 
مقابل آمریکا، مسير اقتصادی خواهد بود.همه 
 اینه��ا به كن��ار، تجربه نش��ان داده كه آمریکا 
)خصوصا آمریکای ترامپی!( با بهانه جویی های 
ریز  و درشت، موضوع پرونده را تغيير می دهد 
و احتماال به مس��ائل اقتصادی شيفت می كند 
و فشارها را به این جبهه از منازعه می برد.پس 
بيراه نيست اگر كيم جونگ اون هم بدش نياید 
كه از غار اقتصادی نظام سياسی كشورش خارج 

شود تا حداقل نقطه ضعفی رو نکرده باشد.
همه این احتماالت، سناریوی پيوند را پيش 
می برد و مسلما مخالفتی )سناریوی گسست( 
ب��ا مذاكره و گفتگو از روس��يه و چين دیده 
نخواهد شد و مس��ير فعلی، سازش مشروط 
اقتصادی است: شرقی ها برای حفظ جيب و 
كره ای ها برای حفظ اقتدار و اندكی آبروست.

محمدعلی عبدو  
پژوهشگر علوم سياسی

افسانه جیب ها

روایتی از واکنش مشرق زمین به مذاکرات کره
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نخس��تين واكنش ها نسبت به مصالحه قرن 
۲۱ بين كره ش��مالي و آمری��کا در یک نقطه 
اشتراک دارند: »اميد براي صلح پایدار و دوري 
از جن��گ.« یورونيوز و دویچه وله گزارش هاي 
جداگان��ه اي از ای��ن واكنش ه��ا را جمع آوري 

كرده اند كه در ادامه مي خوانيد: 
 واكنش هایي كه عموما از برگزاري این دیدار 
اس��تقبال كرده اند، هرچند برخي از كش��ورها 
با احتياط نس��بت به آن واكنش نش��ان دادند. 
بنژامن گریوو س��خنگوي دولت فرانس��ه گفته 
اس��ت: همين  كه افرادي كه تا چندي پيش در 
تویيتر به یکدیگر ناسزا مي گفتند، امروز پاي ميز 
مذاكره نشسته اند، مایه خرسندي است. گریوو 
همچنين گفت: »این یک رویداد برجسته است 
و اميدواریم باعث صلح و ثبات در شبه جزیره كره 
بش��ود. پيونگ یانگ، باید اقدام به نابودي كامل 
و برگشت ناپذیر برنامه هسته اي اش نماید. این 
همان چيزي اس��ت كه در جي۷ هم یادآوري 
شد.« سخنگوي دولت فرانسه همچنين بر لزوم 
هوشياري جامعه جهاني در خصوص این موضوع 
تاكيد كرد و افزود: »این آغاز روندي اس��ت كه 
فرانسه حتما در آن مشاركت خواهد كرد. جامعه 
جهان��ي هم باید با دقت روند مربوط به صلح و 

ثبات در منطقه را پي بگيرد.«
س��رگي الوروف وزیر امور خارجه روسيه از 
نخس��تين كش��ورهایي بود ك��ه در این رابطه 
صحب��ت كرد. الورف نفس برگزاري این دیدار 
را مثب��ت خواند. هرچند او ب��ا احتياط از این 
موضوع اس��تقبال كرد و گفت: »من هم مثل 
ش��ما خبرنگاران از تلویزیون شاهد این دیدار 
ب��ودم و اظهارات دو طرف را ش��نيدم اما هنوز 
س��ند امضا ش��ده را ندیدم.« بوریس جانسون 
ه��م در بيانيه اي ك��ه وزارت خارج��ه بریتانيا 
در این خصوص منتش��ر ك��رد از دیدار ترامپ 
و كيم اس��تقبال كرد. س��خنگوي ترزا مي  هم 
در گفت وگ��و با خبرنگاران این دیدار را مثبت 
ارزیابي كرد و افزود: »ما از دیدار سازنده ترامپ و 
كيم جونگ اون استقبال مي كنيم. این یک گام 
مهم در مسير ثبات منطقه است. البته كارهاي 
زیادي باید انجام شود و ما اميدواریم آقاي كيم 
به مذاكرات با حسن نيت و در جهت تایيد كامل 
خلع سالح هسته اي برگشت ناپذیر ادامه دهد.« 
در همين حال شينزو آبه، نخست وزیر ژاپن هم 
اعالم كرد از س��ند توافق آمریکا و كره شمالي 
حمایت مي كند. آبه به خبرنگاران گفت: »مایليم 
هر تالشي كه از دستمان برمي آید با همکاري 
نزدیک با ای��االت متحده آمریکا، كره  جنوبي، 

چين، روس��يه و جامعه بين المللي در راستاي 
حل مس��ائل مختلف كنوني درباره كره شمالي 
انجام دهيم.« نخست وزیر ژاپن همچنين اضافه 
كرد: »این حقيقت كه كيم جونگ اون تعهدش 
را از طریق امضاي س��ندي براي خلع س��الح 
هس��ته اي كامل تایيد كرده است، گامي رو به 
جلو براي راه حل جامع درباره مس��ائل مختلف 
اس��ت و ما از آن استقبال مي كنيم.« وانگ یي 
وزی��ر امور خارجه چين ه��م دیگر مقامي بود 
كه از این مالقات اس��تقبال كرد. وزیر خارجه 
چين این دیدار را دقيقا همان هدفي دانس��ت 
كه چين به دنبالش بوده اس��ت. ژنگ ش��امگ 
سخنگوي وزارت خارجه چين هم در كنفرانس 
خبري خود اظهار داشت: »باید لغو تحریم هاي 
كره شمالي در دستور كار قرار بگيرد.« از سوي 
دیگر مون جائه این، رئيس جمهوري كره  جنوبي 
هم تاكيد كرد: »این یک توافق تاریخي اس��ت 
كه به شکسته شدن باقي مانده هاي جنگ سرد 
روي زمين كمک كرد. كش��ورش قصد دارد از 
اجراي كام��ل آخرین توافقات كه كيم جونگ 
اون و ترامپ امروز به امضا رس��اندند اطمينان 
حاصل كند.« آقاي این همچنين تاكيد كرد »ما 
متعهد شدیم تا تاریخ جدیدي را با كره شمالي 
بنویس��يم. مسيري كه در آن صلح و همکاري 
ميان سئول و پيونگ یانگ خواهد بود. «وزارت 
ام��ور خارجه فنالند هم اعالم ك��رد كه دیدار 
دونالد ترامپ و كيم جونگ اون پنجره اي براي 
مذاكرات آتي را باز مي كند. »تيمو س��وئيني« 
وزیر خارجه فنالند امروز به یکي از شبکه هاي 
تلویزیوني این كشور گفت: »دیدار ميان ترامپ 
و كيم جونگ در سنگاپور فرصت هایي را براي 
آغاز روند مذاكره ميان دو كش��ور ایجاد كرده 
اس��ت.« وي افزود: »اگر روند مذاكره آغاز شود 
در این صورت دس��تورالعملي براي آن تعيين 
خواهد ش��د و این دستاورد بزرگي خواهد بود 
چرا كه شرایط بحراني و حتي خطرناک بود و 
همچنان هم امکان دارد كه اوضاع به س��مت 

بي ثباتي پيش برود.«
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت ایران در 
نشست خبري گفت: »ما با آدمي روبرو هستيم 
كه در هواپيما امض��اي خود را پس مي گيرد. 
نمي دانم رهبر كره ش��مالي با چه كس��ي دارد 
مذاك��ره مي كند. این ش��خص نماینده فهيم 
آمریکا نيست.« دونالد ترامپ به هنگام بازگشت 
از نشست »گروه ۷« در كانادا امضاي خود در 
پاي بيانيه پایاني این نشس��ت را پس گرفت و 
آن را رد كرد. هایک��و ماس، وزیر خارجه آلمان 

در م��ورد انتظاراتي كه از ای��ن دیدار مي رود 
و وعده های��ي كه ترام��پ و كيم در مورد خلع 
س��الح هس��ته اي داده اند با احتي��اط واكنش 
 نش��ان داده است. او به روزنامه گروه رسانه اي 
»فونکه مدین« گفته اس��ت، ابتدا باید منتظر 
ماند و دید كه آیا كره شمالي واقعا حاضر است 
در برنامه سالح هاي هسته اي خود به وظایفش 
در مس��ير روند صلح عمل كن��د. یوكيا آمانو، 
مدیركل آژانس بين المللي انرژي اتمي ضمن 
استقبال از بيانيه مشترک ترامپ و كيم اعالم 
كرده كه آژانس آماده هر گونه راس��تي آزمایي 
در مورد كره ش��مالي اس��ت. اتحادیه اروپا این 
دیدار را »قدمي الزم و تعيين كننده« براي روند 
صلح در منطقه خوانده است. فدریکا موگریني، 
مسوول سياس��ت خارجي اتحادیه اروپا اعالم 
كرد، بيانيه مشترک این نشست نشان مي دهد 
كه شبه جزیره كره عاري از سالح هاي هسته اي 
امکان پذیر است. در مقابل، ولف گانگ ایشينگر، 
دیپلمات آلماني و كارشناس امنيتي همگان را 
به خویش��تن داري دعوت كرده و گفته است، 
حتي اگر این نشس��ت به توافق هایي جالب و 
غني منتهي شده بود باز هم این سئوال مطرح 
مي شد كه آیا دو طرف به آن پایبند مي مانند؟ 
دیتم��ار بارتش، رئيس فراكس��يون چپ ها در 
مجل��س آلمان گفته اس��ت: »منفي در منفي 
مي ش��ود مثبت. باشد كه در مورد خلع سالح 
هسته اي و تنش زدایي در شبه جزیره كره عمل 
جاي ح��رف را بگيرد.« آنتون هورایتر، رئيس 
فراكس��يون سبزها با اشاره به »شخصيت هاي 
ناپایدار« هر دو سياستمدار هشدار داده و گفته 
اس��ت، نمي توان تنها به اظهارات این دو تکيه 
كرد. روزنامه واشنگتن پست در تحليلي نوشت، 
ترامپ توانایي خود براي متقاعد كردن كيم به 
اینکه كامال از برنامه اتمي خود دس��ت بکشد 
و اینک��ه ادامه این برنامه به صالح امنيتي این 
كش��ور نيست را برجسته كرده است. اما براي 
رسيدن به این مقصود نياز به پایداري و عمل 
است. این روزنامه به اینکه ترامپ در بازگشت 
از نشس��ت »گروه هفت« ناگهان امضاي خود 
پاي بيانيه پایاني را پس گرفت اش��اره كرده و 
در زمينه رفتار »ناپایدار« او هشدار داده است. 
روزنام��ه گاردین هم در تحليل خود نوش��ت: 
»دیدار سران براي اس��الف ترامپ مهم نبود. 
چون آنها مانن��د ترامپ درصدد مطرح كردن 
چهره خود نبوده و خواستار پيشرفت مذاكرات 
بودند. آنها تصميم به دیدار با رهبر كره شمالي 
نگرفتند، چون هيچ سودي در آن نمي دیدند.« 

 واکنش هاي جهاني به دیدار کیم جونگ اون و دونالد ترامپ ادامه دارد 

بازگشت امید به صلح
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سیاست های ارزی از این نهان خانه درآمد

س��ازمان برنام��ه و بودجه از زمان تاس��يس 
ت��ا دو س��ال مانده ب��ه پای��ان كار دولت دوم 
آیت اهلل هاشمي رفسنجاني عقل متصل دولت در 
امور برنامه ریزي اقتصاد كالن به حساب مي آمد. 
تدوین برنامه هاي توسعه اي در این سازمان از 
۱3۲۷ تا امروز یک كار بزرگ و اثرگذار بر زندگي 
و كسب و كار ایرانيان بوده است. عالوه بر این 
سازمان برنامه و بودجه تا پيش از ادغام با سازمان 
مدیریت و امور اس��تخدامي نهادي پيش نگر و 
آینده نگر بود و یک كار اصلي آن پژوهش هاي 

بزرگ در حوزه اقتصاد كالن به حساب مي آمد. 
ای��ن س��ازمان بلندپایه برنامه ری��زي در همه 
دوره ه��اي فعاليت خود كار تدوین بودجه هاي 
ساالنه را نيز در دستور كار داشته و دارد. پس 
از روي كار آم��دن دولت اصالحات و تحوالت 
پس از آمدن گروهي از مدیران با گرایش هاي 
تازه و خارج از عرف سازمان برنامه و بودجه این 
نهاد بيش از پيش در مس��ائل سياسي گرفتار 
ش��د. در دولت هاي نهم و دهم سازمان برنامه 
و بودجه از وظایف دوران تاس��يس دور ش��د و 
حتي كار به انحالل آن كش��يده شد. در دولت 
یازدهم و دوازدهم كار این س��ازمان در شرایط 
تازه قرار گرفت و با تفکيک سازمان امور اداري و 
استخدامي در مدار پيشين افتاد. در دو، سه سال 
اخير سازمان برنامه و بودجه با تاسيس یک مركز 
پژوهش تالش مي كند خود را از وابستگي هاي 

پژوهشي رها كند. عالوه بر این سازمان برنامه 
و بودجه دولت یازدهم و دوازدهم راه س��وم در 
اقتصاد را در ذه��ن مي پروراند و مي خواهد از 
نهادگرایان به معناي مصطلح آن در ایران دوري 
كند و همچنين نشانه هاي آزادیخواهي اقتصادي 
را از خود دور كند. این پژوهشي و آینده نگر اما در 
تازه ترین اقدام خود اقدام به یک پژوهش بزرگ 
در زمينه نرخ ارز، تحریم ها و مدیریت منابع و 
مصارف ارزي كرده است. با توجه به اینکه برخي 
از راهکارهاي ارائه و اجرا ش��ده در بهار ۱39۷ 
با آنچه در این پژوهش شده است سازگار و به 
نظر مي رسد كه در ادامه نيز دولت به این راهکار 

اعتقاد دارد، آشنایي با آن ضرورت دارد. 
در ای��ن صفحات روبرو خالصه اي از آنچه در 
ذهن برنامه ریزان ارشد در دولت دوازدهم وجود 
دارد را براي اطالع خوانندگان ارجمند مي آوریم: 

منصوره نصرتی کردکندی
عضو هيأت تحریریه

نا برجام
دنیای آزاد

نهان خانه ارزی



بررسي هاي كارشناسانه نشان مي دهد مسائل 
ارز درایران را مي توان در 3 مسأله بزرگ تر جاي 
دارد. یک بخش داستان صادرات و راهکارهاي 
ارزي مرتبط با آن اس��ت كه یک بخش قابل 
اعتن��ا در زندگي اقتصادي جامع��ه ایراني به 
حساب مي آید، یک بخش دیگر داستان ارز به 
موضوع بسيار با اهميت واردات مربوط مي شود 
و بخش سوم به مسائل مرتبط با اقتصاد داخلي 
برمي گردد. هر كدام از ابعاد س��ه گانه یادشده 
در مدیریت مناسب یا نامناسب ارزي اثرگذار 
هستند. دقت در آنچه پشت و پنهان و آشکار 
و پيداي جامعه اقتص��ادي مي گذرد مي تواند 
راهنماي عمل باش��د و از دل آنها با توجه به 
مجموعه شرایط ۱۷ گانه به دست آمده است. 

 راهکارهاي مدیریت ارزي
ب��ا توجه به نتایج پژوهش های انجام ش��ده 
ارائه راهکارهاي مناس��ب به منظور مدیریت 
منابع و مصارف ارزي در اقتصاد ایران پرداخته 
مي ش��ود. راهکارهاي ارائه شده در سه مسير 
مناب��ع ارزي، طرف مص��ارف ارزي و اقتصاد 
داخل بررس��ي مي شوند. در اینجا راهکارهاي 
فوق به طور اجمالي معرفي شده و در قسمت 

بعد، تشریح مي شوند: 
راه��کار ۱- »اعطاي مش��وق هاي صادراتي 
به صادركنندگان مختلف، مش��روط به واریز 
ارز حاص��ل از صادرات در حس��اب ارزي خود 
ف��رد و تفویض اختيار به او ب��راي فروش آن 

در بازار آزاد.«
راه��کار ۲- »تش��کيل ش��ركت هاي بزرگ 

صادرات��ي براي بخش هاي مختلف اقتصاد، 
ب��ا اولویت دادن به بخش هاي مزیت دار در 
سازماندهي این شركت ها به منظور كاهش 

هزینه هاي مبادله براي صادركنندگان.«
راهکار 3 - »اختصاص س��هم بيشتري 
از صن��دوق توس��عه ملي ب��راي اعطاي 
تس��هيالت اعتب��اري ب��ه واردكنندگان 
خارجي )Buyer Credits( براي خرید 
محصوالت توليدي داخل در بخش هاي 

مختلف اقتصادي.«
راه��کار 4 - »اعط��اي اولوی��ت ب��ه 
س��رمایه گذاران خارجي كه به احداث 
زیرساخت هاي گردشگري و خدماتي 
در مناطق��ي ك��ه ب��ه عن��وان ناحيه 

گردشگري شناخته شده اند، تمركز دارند.«
راه��کار ۵ - »برنامه ریزي ب��راي جهش در 
ص��ادرات خدمات فني و مهندس��ي در حوزه 
نفت و احداث پاالیشگاه ها در كشورهاي دیگر 

ازجمله كشورهاي اروپایي و آسياي ميانه.«
راهکار 6 - »ایجاد بستر مناسب براي استفاده 
مطل��وب از فن آوري هاي نوین تکنولوژیکي و 
ارتباطاتي به عنوان زیرس��اخت اصلي توسعه 
تج��ارت و توليد ب��ه منظور ارتق��اي جایگاه 
اقتصادي كشور در نظام منطقه اي و جهاني.«

راهکار ۷ - »بهره گيري از ظرفيت جغرافياي 
اقتص��ادي مناطق آزاد با هدف توس��عه توان 
اقتصادي و مالي كش��ور در ح��وزه  صادرات 
به واس��طه احداث خطوط ریلي و ترانزیتي به 
منظور اتصال به این مناطق و گسترش آن به 
مناطق فرامرزي به ویژه مناطقي در كشورهاي 
مهم شریک تجاري نظير عراق و سوریه براي 
اتص��ال به دریاي مدیتران��ه جهت بهره گيري 
از ظرفيت ه��اي جغرافي��اي اقتصادي مناطق 

آزاد كشور.«
راهکار 8 - »تعيين تعرفه هاي حمایتي باالتر 
براي واردات كاالهاي مصرفي كه داراي كشش 

قيمتي باالتري مي باشند.«
راه��کار 9 - »انضباط بخش��ي ب��ه واردات 
كاالهاي مصرفي صورت گرفته از كانال مناطق 
آزاد تجاري، ویژه اقتصادي، بازارچه هاي مرزي 
و عناوین مش��ابه از طری��ق تعيين تعرفه هاي 
حمایتي باالتر یا اعمال محدودیت هاي مقداري 
بر ميزان واردات محصوالت مصرفي مختلف.«

راه��کار ۱۰ - »اعم��ال محدودیت هایي در 

تامين كاالهاي مورد مصرف بخش عمومي )به 
تعبير عام( از خارج یا حتي ممنوعيت واردات 

آن براي بخش مذكو.ر.«
راهکار ۱۱ - »گسترش بازارهاي مشترک، 
توافقنامه هاي تجاري و ش��ركاي دوجانبه با 
هدف رقابتي ك��ردن بازارهاي عرضه كننده 
كاالهاي واس��طه اي و س��رمایه اي وارداتي 

موردنياز اقتصاد داخل.«
راه��کار ۱۲ - »اعم��ال ترجيحات یا اعطاي 
تس��هيالت براي س��رمایه گذاران خارجي كه 
موضوع س��رمایه گذاري آنها یا توليداتش��ان، 
تامين نيازهاي وارداتي اقتصاد كشور مي باشد.«
راهکار ۱3- »جایگزیني ماليات و افزایش آن 
به جاي عوارض خروج از كش��ور و همين طور 
وضع ماليات تصاعدي از افراد كثيرالسفر؛ یعني 
افرادي كه بيش از ۲ مرتبه در طي یک س��ال 

مسافرت خارجي دارند.«
راه��کار ۱4- »وض��ع مالي��ات تصاعدي به 
عنوان جایگزین عوارض خروج از كشور، براي 
مسافراني كه با یک بار پرداخت عوارض خروج 
از كشور، به بيش از یک كشور مقصد مسافرت 
مي كنند. به طوري كه به ازاي هر كشور مقصد 

بيشتر، ماليات جداگانه دریافت شود.«
راه��کار ۱۵ - »مح��دود نمودن واردات 
كاالي هم��راه مس��افر از طری��ق كاهش 
حجم مجاز بار همراه مس��افر تا 3۰ دالر 
و همچنين افزایش ماليات براي ورود بار 

اضافه توسط مسافر.«
راهکار ۱6- »لغو كليه معافيت هاي مالياتي 
آژانس هاي مس��افرتي درزمينه انجام تورهاي 
خارجي و خروج مس��افر از كشور 

توسط آنها.«
راهکار ۱۷- »مدیریت دقيق و 
منظ��م نرخ ارز در نظ��ام نرخ ارز 
شناور مدیریت شده فعلي، با هدف 
ارتق��اي رقابت پذی��ري اقتصاد و 
كاهش كسري تجاري غيرنفتي.«

راهکارهاي ارائه ش��ده در باال، 
در سه قسمت راهکارهاي توسعه 
كنترل  راهکاره��اي  ص��ادرات، 
تقاض��اي مصارف ارزي و راهکار 
اصالح بازار ارز موردبررسي است 
كه در ادامه به تشریح هر یک از 

آنها پرداخته مي شود. 
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ب��ا توجه به نتایج پژوهش هاي انجام ش��ده 
ب��ه ویژه نتایج بخش هاي مربوط به صادرات و 
واردات كاالها و خدمات، این واقعيت در ذهن 
تداعي پيدا مي كند كه افزایش نرخ اسمي ارز 
راهکار مناسبي چه براي مدیریت تقاضاي ارز 
و چه براي توس��عه صادرات كاالها و خدمات 
توليدشده، به نظر نمي رسد. نتایج برآوردهایی 
كه ب��راي تبيين تغييرات صادرات محصوالت 
بخش كشاورزي است، نشان مي دهد كه نرخ 
واقعي ارز نتوانس��ته اس��ت به طور معنا داري 
ص��ادرات این بخش را تح��ت تاثير قرار دهد. 
در بخ��ش صنعت نيز ضریب ن��رخ ارز داراي 
ارزش مثبت و معنا دار بوده و نش��ان مي دهد 
كه كش��ش صادرات بخش صنعت نس��بت به 
تغييرات نرخ واقعي ارز ۱۰ درصد مي باش��د؛ 
اما این همه داس��تان نيست؛ بلکه با توجه به 
برآوردهای متعدد مي توان مالحظه كرد كه در 
معادل��ه صادرات بخش صنعت، نرخ واقعي ارز 
تنها به طور مس��تقيم بر روي صادرات صنعت 
تاثيرگذار نيس��ت. چراكه عامل دیگري به نام 
واردات كاالهاي سرمایه اي نيز حضور داشته و 
این عامل خود تحت تاثير نرخ واقعی ارز بوده 
و ضری��ب برآوردی آن ني��ز منفی 36 درصد 
اس��ت؛ بنابراین حاصلضرب مقادیر ۰/36- در 
۰/۲8 )ضری��ب واردات كاالهاي س��رمایه اي( 
براب��ر ۰/۱۰- خواه��د بود كه ای��ن ميزان، اثر 
غيرمستقيم نرخ واقعی ارز بر صادرات است. به 
طوري كه در صورت محاسبه برآیند تاثيرگذاري 
افزایش نرخ واقعي ارز بر روي صادرات صنعت، 
این اثرگذاري خالص صفر خواهد بود؛ بنابراین 

تاثي��ر خالص نرخ واقعي ارز بر ميزان صادرات 
بخش صنعت صفر بوده و نتوانس��ته است آن 
را افزای��ش دهد؛ ام��ا در مقابل، بخش معدن 
تنها بخش��ي است كه به علت عدم نياز آن به 
واردات كاالهاي س��رمایه اي و واسطه اي براي 
توليد، عامل نرخ واقعي ارز توانس��ته است به 
طور خالص تاثير مثبت بر صادرات این بخش 
داش��ته باشد. به طوري كه حساسيت آن برابر 
۰/۱۷ درصد در مقابل تغيير یک درصدی نرخ 

واقعی ارز است.
در بخ��ش ص��ادرات خدمات مس��افرتي و 
حمل ونقل ني��ز تاثير خالص نرخ واقعي ارز بر 
صادرات، همانند بخش صنعت مثبت نبوده و 
در اینجا حتي تاثير مذكور منفي نيز  اس��ت. 
عامل درجه باز بودن اقتصاد در كنار نرخ واقعي 
ارز داراي تاثير مثبت و معنا دار بر روي صادرات 
خدمات مسافرتي و حمل ونقل است. عامل فوق 
خود شامل واردات و صادرات كاالهاي مختلف 
ب��وده و از ط��رف دیگر، ن��رخ ارز در تک تک 
معادالت واردات و صادرات كاالها حضورداشته 
و ب��ه وی��ژه در معادالت واردات س��رمایه اي و 
واسطه اي داراي ضریب منفي معنا دار و ازلحاظ 
جبري بزرگ اس��ت. این ضرایب منفي بزرگ 
موجب مي ش��ود همانند راهکارهاي مدیریت 
مناسب منابع و مصارف ارزي در اقتصاد ایران 
بخ��ش صادرات تاثير خالص نرخ واقعي ارز بر 
روي صادرات خدمات حمل ونقل و همچنين 

خدمات مسافرتي نيز منفي شود. 
بنابرای��ن با توجه به ای��ن اثرات خالص نرخ 
واقعي ارز بر روي صادرات بخش هاي مختلف 

كاالی��ي و خدمات��ي، باید گف��ت افزایش نرخ 
واقعي ارز سياست مناسبي براي بهبود وضعيت 
ص��ادرات غيرنفتي در اقتصاد ایران نيس��ت. 
بنابراین با توجه به نامناسب بودن افزایش نرخ 
واقعي ارز، توس��عه خود ص��ادرات بخش هاي 
مختلف كاالیي و خدماتي تنها راهکار موثر در 
حوزه صادرات به حس��اب می آید. راهکارهاي 
ارائه  ش��ده براي توسعه صادرات، در سه دوره 
زماني كوتاه م��دت، ميان مدت و بلندمدت در 
زیر می آید. اولين رویکرد كوتاه مدت در جهت 
توس��عه صادرات،  افزای��ش درآمدهاي ارزي 
حاصل از صادرات است و بنابراین راهکار اول 
كه در جهت افزایش درآمدهاي ارزي مي باشد 

را مي توان به صورت زیر بيان كرد: 

 تشویق در برابر تعهد
»اعطاي مشوق هاي صادراتي به صادركنندگان 
مختلف، مشروط به واریز ارز حاصل از صادرات 
در حس��اب ارزي خود فرد و تفویض اختيار به 

او براي فروش آن در بازار آزاد.«
معموالً راهکار رایج براي افزایش درآمدهاي 
ارزي ناش��ي از ص��ادرات غيرنفت��ي به داخل 
كش��ور، اجراي طرح پيمان سپاري ارزي براي 
صادركنندگان كاالها و خدمات است؛ اما اجراي 
این راهکار براي برگشت درآمدهاي ارزي ناشي 
از صادرات غيرنفتي به داخل كش��ور، مناسب 
به نظر نمي رس��د. چراكه در صورت اجراي آن 
و متعهد ك��ردن صادركنن��دگان به معرفي و 
بازگرداندن معادل ارز صادراتي به سيستم بانکي 
و فروش آن در نرخ رسمي ارز موجب مي شود 
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صادركنندگان، ميزان صادرات خود را كم نمایي 
كنند؛ به عبارت دیگر، صادركنندگان در هنگام 
صدور كاال و تعهد ارزي، سعي مي كنند معادل 
ارزي حاصل از ص��ادرات خود را كمتر از واقع 
اظه��ار كند تا در زمان اج��راي تعهد خود، ارز 
كمت��ري را در بانک هاي مجاز فروخته و بتواند 
بخش دیگر ارز را در بازار غيررسمي به فروش 
برس��اند. براي همين، به منظ��ور جلوگيري از 
بروز مشکالتي نظير مس��أله اي كه اشاره شد، 
راهکار دیگري در این زمينه پيشنهاد مي شود 
كه بتواند ای��ن نقص را در طرح مذكور از بين 
ببرد. راهکار ارائه ش��ده در اینجا بر این اساس 
است كه صادركنندگان كاالها و خدمات همانند 
طرح پيمان س��پاري مي توانند از دریافت انواع 
مش��وق هاي صادراتي برخوردار شوند؛ اما این 
برخورداري تنها بدین ش��رط اتف��اق مي افتد 
ك��ه صادركننده، ارز حاص��ل از صادرات را در 
حساب ارزي خود واریز كرده و بتواند آن را در 
بازارهاي رس��مي و غيررسمي داخلي كشور به 
فروش برساند. این كار باعث مي شود صادركننده 
مي��زان ص��ادرات و ارز حاصل از آن را كمتر از 
واقع ابراز نکرده و در زمان الزم از حساب ارزي 

خود براي تامين مالي صادرات استفاده كند. 

 بزرگ شوید تا هزینه ها کاهش یابد
»تشکيل ش��ركت هاي بزرگ صادراتي براي 
بخش ه��اي مختلف اقتصاد، ب��ا اولویت دادن 
به بخش ه��اي مزیت دار در س��ازماندهي این 
شركت ها به منظور كاهش هزینه هاي مبادله 

براي صادركنندگان.«
اما دومين رویکرد به منظور توسعه صادرات، 
افزای��ش ميزان خود ص��ادرات در بخش هاي 
مختل��ف تولي��دي و خدماتي اس��ت. دومين 
راهکار كوتاه مدت كه ویژه این منظور اس��ت. 
تش��کيل شركت هاي بزرگ صادراتي در حوزه 
فعاليت ه��اي مختلف و بخش ه��اي صادراتي 
شامل كشاورزي، صنعت و معدن و همين طور 
شركت هاي خدماتي است. به طوري كه اولویت 
تشکيل و سازماندهي این شركت هاي بزرگ، 
با حوزه هاي فعاليتي اس��ت ك��ه داراي مزیت 
نسبي در صادرات محصول یا خدمات مي باشد. 
بخش هایي نظير توليد و صادرات پتروشيمي در 
بخش صنعت، گردشگري و جذب توریست در 
بخش خدمات مسافرتي به عنوان بخش هایي 
هستند كه مي توانند هدف صادراتي شركت هاي 
فوق باش��ند. درواقع این شركت ها به نوعي با 
شناس��ایي بازارهاي هدف در بين كشورهاي 
دیگر، ارتباط بي��ن صادركنندگان و بازارهاي 
فوق را مهيا كرده و از صادركنندگان در زمينه 
عقد قراردادهاي همکاري و تجاري بين آنها و 
متقاضي��ان واردات از ایران حمایت مي كنند. 
ب��ا ای��ن كار هزین��ه مبادل��ه و بازاریابي براي 
صادركنندگان بخش ه��اي مختلف صادراتي 

كشور، كاهش یافته و آنها مي توانند بازارهاي 
هدف خود را به ش��کل مناس��بي شناس��ایي 
كرده و سياستگذاري هاي الزم براي گسترش 
صادرات محصوالت خود به بازارهاي جهاني را 

انجام دهند. 
برآوردهای كارشناس��ی مرب��وط به صادرات 
بخش ه��اي مختلف كاالیي و خدماتي نش��ان 
مي دهد بازار كشورهاي خاورميانه )كشور عراق 
به عن��وان مهم ترین نماینده آن ب��راي ایران( 
و آس��ياي شرقي نظير كش��ور چين بازارهاي 
مناسبي براي محصوالت توليد بخش كشاورزي 
هستند؛ اما در بخش صنعت و معدن، كشورهاي 
خاورميانه نتوانسته اند صادرات بخش هاي فوق 
را تحت تاثير قرار دهند. به نظر مي رسد در این 
بخش نيز كشورهاي آسياي شرقي، مشتریان 
بهتري براي محصوالت توليدش��ده هس��تند. 
از س��وي دیگ��ر، در بخش خدم��ات، صادرات 
خدمات مسافرتي داراي مزیت بيشتري نسبت 
به سایر بخش هاي خدماتي است. به طوري كه 
در اینجا نيز كشورهاي خاورميانه و شرق آسيا 
مهم ترین متقاضيان سفر به ایران هستند. به ویژه 
كشورهاي خاورميانه با شدت بيشتري صادرات 
خدمات مسافرتي براي ایران را توضيح مي دهند؛ 
بنابراین شکل گيري شركت هاي صادراتي بزرگ، 
مي تواند این بازارها را براي بخش هاي مختلف 
داراي مزیت شناسایي كرده و از صادركنندگان 
این بخش ها براي تسهيل روابط حمایت كنند. 

 صندوق توسعه و واردات
»اختصاص سهم بيشتري از صندوق توسعه 
مل��ي ب��راي اعطاي تس��هيالت اعتب��اري به 
واردكنن��دگان خارجي براي خرید محصوالت 
توليدي داخل در بخش هاي مختلف اقتصادي.«

در واق��ع كاه��ش هزینه ه��اي مبادله عامل 
مهمي است كه مي تواند در اثرگذاري بر روي 
قيمت نسبي كاالهاي قابل مبادله خارجي به 
داخلي، موثر باشد. بر اساس نتایج برآوردها این 
قيمت نس��بي در بخش صادرات كاالیي یعني 
كشاورزي، صنعت و معدن بيشتر از بخش هاي 
خدمات��ي اس��ت. درواقع وجود ش��ركت هاي 
صادراتي و نقشي كه آنها در كاهش هزینه هاي 
مبادله مي توانند داشته باشند، موجب مي شود 
تا نسبت قيمت كاالهاي خارجي به داخل در 
بخش هاي مذكور افزایش یافته و صادرات این 
بخش ها افزایش یابد؛ اما عالوه بر راهکار حمایت 
و تسهيل مبادالت خارجي براي صادركنندگان 
كش��ور، راه��کار دیگر براي تقویت و توس��عه 
صادرات در اقتصاد، تحریک تقاضاي خریداران 
یا واردكنندگان خارجي براي گسترش خرید 
از توليدكنن��دگان ایراني مي باش��د؛ به عبارت 
دیگ��ر،  تحریک تقاض��اي صادرات بخش هاي 
مختلف، از طریق تس��هيل مب��ادالت با توجه 
ق��رار دادن جنبه واردكنن��دگان خارجي و نه 

صادركنندگان ای��ران صورت مي گيرد. راهکار 
عملياتي براي اج��راي این رویکرد مي تواند از 
طریق تخصيص دادن سهم بيشتري از صندوق 
توس��عه ملي، به خری��داران خارجي به عنوان 
تس��هيالت و اعتبارات پرداختي صورت گيرد. 
درواقع این كار به معني پرداخت یارانه نقدي 
به واردكنندگان خارجي براي خرید محصوالت 
توليد داخل است. سياست فوق موجب مي شود 
محص��والت تولي��دي داخل، با قيمت نس��بتا 
آسان تر نسبت به رقباي بين المللي، در دسترس 
متقاضيان واردكننده خارجي قرار گيرد. درواقع 
اعطاي تسهيالت به متقاضيان خارجي، موجب 
كاهش هزینه هاي مبادله هم براي واردكنندگان 
خارجي و هم براي صادركنندگان داخلي شده 
و موجب افزایش صادرات غيرنفتي بخش هاي 

مختلف و تقویت آن مي شود. 
اما از س��وي دیگر، راهکار اعطاي تسهيالت 
به واردكنندگان خارجي كه به منظور توسعه 
و تقوی��ت صادرات انج��ام مي گيرد را مي توان 
به راهکاري براي كنت��رل و مدیریت تقاضاي 
واردات نيز تبدیل كرد. راهکارهاي اشاره شده 
تا بدین جا، همگي راهکارهاي كوتاه مدت بوده 
و ص��ادرات بخش هاي مختلف را مي توانند در 
كوتاه مدت تحت تاثير قرار دهند؛ اما در ادامه 
به ارائ��ه راهکارهاي ميان مدت و بلندمدت در 
این ح��وزه به منظور تقویت توس��عه و منابع 
ارزي كش��ور پرداخته مي ش��ود. راهکار دیگر 
براي توسعه صادرات و به ویژه بازهم صادرات 
خدمات مس��افرتي، قائل ش��دن اولویت براي 
س��رمایه گذاراني اس��ت كه در زمينه احداث 
زیرس��اخت هاي گردش��گري و خدمات��ي در 
مناطقي كه به عنوان ناحيه گردشگري تعيين 
ش��ده اند در حال فعاليت مي باشند. درواقع در 
نظر گرفتن اولویت براي س��رمایه گذاري ها در 
زمينه جذب گردشگران خارجي بيشتر، موجب 
بهبود وضعيت صادرات خدمات مسافرتي شده 
و همچني��ن درآمده��اي ارزي را نيز افزایش 
مي ده��د؛ بنابراین راهکار چه��ارم به صادرات 
خدمات بخش گردش��گري مرب��وط بوده و به 

صورت زیر بيان مي شود: 

 پیش به سوی گردشگری
»اعطاي اولویت به سرمایهگذاران خارجي كه 
به احداث زیرساخت هاي گردشگري و خدماتي 
در مناطق��ي كه ب��ه عنوان ناحيه گردش��گري 
شناخته شده اند، تمركز دارند راهکار دیگري كه 
در بخش صادرات خدمات و به منظور توسعه آن 
مي توان ارائه داد، به تركيبي از حوزه هاي صادرات 
خدمات فني و مهندس��ي و ح��وزه نفت، گاز و 
صادرات آن مربوط مي باشد. به طوري كه به عنوان 
راه��کار پنجم براي توس��عه صادرات بخش هاي 
كاالیي و خدماتي به صورت زیر معرفي مي گردد: 

 جهش صادرات مهندسی و نفت
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»برنامه ریزي به منظ��ور جهش در صادرات 
خدم��ات فني و مهندس��ي در ح��وزه نفت و 
احداث پاالیشگاه ها در كشورهاي دیگر ازجمله 

كشورهاي اروپایي و آسياي ميانه.«
صادرات خدمات فني و مهندس��ي به عنوان 
یک��ي از زیر بخش هاي خدم��ات با تركيبي از 
دانش فني و به كارگيري خدمات سرمایه هاي 
انساني چشم انداز خوبي در راستاي ایجاد ارزش 
افزوده باالتر، اش��تغالزایي، ارزآوري و توس��عه 
بخش كاالیي در كش��ور ترسيم مي كند. نتایج 
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه بين كشورهاي 
هدف براي صادرات خدمات فني و مهندس��ي 
ایران، كش��ورهاي عضو سازمان همکاري هاي 
اسالمي )OIC( بيشترین سهم را دارا هستند. 
به طوري كه كشورهاي عربي و آسياي ميانه در 
صدر این كشورهاي واردكننده خدمات فني و 
مهندسي شركت هاي ایراني قرار دارند. از سوي 
دیگر یافتن بازارهاي پایدار براي ارتقاي جایگاه 
آین��ده این حوزه از خدمات، به عنوان نکته اي 
است كه باید در تركيب بازارهاي مقصد صادرات 
شركت هاي ایراني موردتوجه قرار گيرد. یکي 
از حوزه هایي كه این نوع خدمات قابليت ورود 
به آن و توسعه بازار خود را از این طریق دارد، 

حوزه نفت است.
احداث پاالیش��گاه هاي نفتي در كش��ورهاي 
هدف كه عالوه بر كشورهاي اشاره شده در باال، 
ش��امل كش��ورهاي اروپایي نيز مي تواند باشد، 
رویکردي اس��ت كه مي توان��د عالوه بر تقویت 
ص��ادرات خدم��ات ح��وزه فني و مهندس��ي، 
موجب ایجاد بازارهاي جدید براي فروش نفت 
و كاهش هزینه هاي مبادله در این فروش براي 
ه��ر دو طرف تجاري ش��ود.  درواق��ع، احداث 
پاالیش��گاه هاي جدید در كشورهاي دیگر این 
ام��کان را براي اقتصاد ایران مهيا مي س��ازد تا 
از جنبه ه��اي مختلف از مناف��ع حاصل از این 
س��رمایه گذاري بهره مند شود. اول اینکه با این 
طرح، افزایش صادرات خدمات فني و مهندسي 
اتفاق مي افتد. دوم بازار جدید براي فروش نفت 
و كس��ب درآمدهاي ارزي حاصل از آن ایجاد 
مي شود.س��وم صدور كاالهاي خام موردنياز در 
پاالیشگاه براي توليد محصوالت نهایي پاالیشگاه 
مي تواند به واس��طه این س��رمایه گذاري اتفاق 
بيفتد. نهایتا اینکه خریداري كاالهاي توليدي 
حاصل از فرآیند توليد پاالیشگاه باقيمت مناسب 

و با هزینه پایين مي تواند صورت گيرد. 
در ادام��ه، راهکارهاي بلندم��دت به منظور 
توس��عه و تقویت ميزان صادرات انواع مختلف 
كااله��ا و خدمات در اقتص��اد ایران، با رویکرد 
گس��ترش ظرفيت هاي صادراتي مناطق آزاد 
تجاري و ویژه اقتصادي ارائه مي گردد. در اینجا 
به برخي از این راهکارهاي بلندمدت به منظور 
توسعه ظرفيت هاي صادراتي مناطق آزاد تجاري 

و ویژه اقتصادي اشاره مي شود: 

 ارتباطات زیرساخت توسعه
»ایجاد بستر مناسب براي استفاده مطلوب از 
فن آوري هاي نوین تکنولوژیکي و ارتباطاتي به 
عنوان زیرساخت اصلي توسعه تجارت و توليد 
به منظور ارتقاي جایگاه اقتصادي كش��ور در 

نظام منطقه اي و جهاني.«
در سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه، 
بندهای��ي به ط��ور مس��تقيم در ارتب��اط با 
گسترش فعاليت هاي حوزه تجارت خارجي 
ارائه شده است. تقویت ساختار رقابتي، توسعه 
پيوندهاي اقتصادي و تجاري، جذب سرمایه 
خارجي، توس��عه بازاره��اي دریایي جنوب 
كش��ور، اتصال ش��بکه ریلي به مراكز بزرگ 
اقتصادي، تجاري، صنعتي و مبادي ورودي 
وخروج��ي مهم كش��ور، ورود ب��ه بازارهاي 
جهان��ي و دس��تيابي به ف��ن آوري ازجمله 
موضوع��ات مهمي اس��ت ك��ه در بندهاي 
مذكور مورد تاكيد قرارگرفته است؛ بنابراین 
مي توان گفت كه بر اساس محتوي بندهاي 
سياس��ت هاي كلي برنامه ششم، اوالً توسعه 
ص��ادرات و تجارت خارج��ي با ارائه خطوط 
راهبردي موردتوجه قرارگرفته است. ثانياً به 
منظور دستيابي به اهداف توسعه اي كشور بر 
تقویت ارتباطات این بخش با سایر بخش ها و 
نقش پررنگ آن تاكيد شده است. به طوري كه 
الزامات تحقق اهداف و سياس��ت هاي فوق 
شامل بهبود فضاي تجاري به منظور تسهيل 
فرآیند جذب سرمایه گذاري مستقيم خارجي 
و سرمایه گذاري هاي مشترک باهدف انتقال 
فن آوري هاي نوین و استفاده از شبکه فروش 
و صادراتي آنها، به واس��طه بهبود و توسعه 

مناطق آزاد تجاري مي باشد.
در حقيق��ت عملک��رد مناط��ق آزاد و ویژه 
و  قاچ��اق  تعرفه ه��ا،  وضعي��ت  اقتص��ادي، 
بازارچه هاي مش��ترک مرزي به دليل اهميت 
و نق��ش آنها در حوزه تجارت خارجي و روابط 
بين الملل، همواره در توسعه و گسترش صادرات 
كل كااله��ا و خدمات، موردتوجه مي باش��د؛ 
بنابراین مناط��ق آزاد تجاري به عنوان الگوي 
توس��عه اقتصادي ایران در س��ند چش��م انداز 
۱4۰4، ش��رایط هم پيون��دي و تعامل اثرگذار 
بي��ن اقتص��اد جهاني ب��ا اقتصاد مل��ي و ارائه 
الگوي توس��عه در بخش هاي مختلف را فراهم 
مي سازد. به طوري كه هدف این مناطق كمک 
به توسعه صنعتي كشور با عنوان »مناطق آزاد 
تجاری –صنعتی« به صورت سکوهاي توسعه 
صادرات بوده و به حل مشکل اقتصادهایي كه 
ازلحاظ تجارت، بس��ته و متک��ي بر محوریت 
دولت هستند مي پردازد. به گونه اي كه سازوكار 
آنها، ش��امل آزادسازي هاي اقتصادي، انتقال و 
جذب سرمایه خارجي و تحرک بخشي بيشتر 
به بخش خصوصي و فعال سازي این بخش در 

اقتصاد است. 

عامل درجه باز بودن اقتصاد همواره داراي 
اثرگ��ذاري معني��داري ب��ر روي بخش هاي 
مختلف بوده اس��ت. به ویژه تاثيرگذاري این 
عام��ل در بخش ص��ادرات خدم��ات، توليد 
ناخال��ص داخلي، منابع دول��ت و موجودي 
ذخایر ارزي قابل توجه مي باش��د. این نتایج 
درواقع، بيانگر پيوند این عامل با بخش هاي 
مختل��ف اقتص��ادي و درگي��ر ش��دن آن با 
سازوكارهاي متنوعي است كه در اقتصاد در 
كار هستند. بر همين اساس، ارائه راهکارهاي 
مناس��ب ب��ه منظور توس��عه مناط��ق آزاد 
تجاري و گسترش ظرفيت هاي آنها مي تواند 
سازوكارهاي مذكور را بارونق بيشتري همراه 
كرده و موجب گس��ترش ص��ادرات كاالها و 
خدمات مختلف در اقتصاد ش��ود. همچنين 
راه��کار بلندم��دت دیگري براي گس��ترش 
تجارت خارجي به ویژه توسعه صادرات كشور 
با عنایت ب��ه رویکرد برون مرزي مي تواند به 

صورت زیر ارائه شود: 

 توسعه حمل ونقل
»بهره گي��ري از ظرفيت جغرافياي اقتصادي 
مناطق آزاد باهدف توس��عه ت��وان اقتصادي و 
مالي كشور در حوزه صادرات به واسطه احداث 
خطوط ریلي و ترانزیت��ي به منظور اتصال به 
این مناطق و گسترش آن به مناطق فرامرزي 
به ویژه مناطقي در كش��ورهاي مهم ش��ریک 
تجاري نظير عراق و س��وریه ب��راي اتصال به 
دریاي مدیترانه جهت بهره گيري از ظرفيت هاي 

جغرافياي اقتصادي مناطق آزاد كشور.«
با توجه به جایگاه جغرافياي اقتصادي كشور 
در منطق��ه و قرارگيري آن در موقعيتي كه از 
ش��مال و جنوب به دریاي خزر و عمان متصل 
بوده و همچنين داراي مرزهاي مشترک وسيعي 
با تعداد زیادي از كشورهاي همسایه مي باشد،  
بنابراین باید گفت اقتصاد كش��ور این ظرفيت 
گسترده را در خود دارد كه بتواند با بهره گيري 
از توان صادراتي محص��والت متنوع صنعتي، 
كش��اورزي و معدني و همين طور خدماتي از 
ظرفيت بازارهاي تقاض��اي موجود در منطقه 
بهره مند ش��ود. نتایج برآورد معادالت مربوط 
به بخش صادرات در الگوي سيس��تمي بخش 
قبل، تاثير وجود این ظرفيت بر روي صادرات 
بخش هاي مختلف را به واسطه اثرگذاري ميزان 
توليد ناخالص كشورهاي منطقه ازجمله عراق، 
بر روي ميزان صادرات مذكور نش��ان مي دهد. 
بر همين اس��اس موقعيت جغرافيایي كشور و 
ظرفيت ه��اي توليدي و اقتصادي آن مي تواند 
این توانایي را براي اقتصاد ایران به وجود بياورد 
كه با ایجاد بازارهاي مشترک و مناطق آزاد در 
نقاط مرزي با كش��ورهاي طرف تجاري مهم، 
همگرایي اقتصادي و هم افزایي با كش��ورهاي 

فوق را افزایش دهد. 



قس��مت عم��ده اي از مص��ارف ارزي به 
واردات انواع كاالها )واسطه اي، سرمایه اي و 
مصرفي( و خدمات )مسافرتي و حمل ونقل( 
اختص��اص دارد. ب��ه طوري ك��ه واردات 
كاالهاي واسطه اي و سرمایه اي و تقاضاي 
مس��افرت هاي خارجي، س��ه بخش اصلي 
تقاض��ا ب��راي ارز را تش��کيل مي دهن��د. 
مطابق با نتایج برآورد انجام شده مالحظه 
مي ش��ود در اغلب مع��ادالت مذكور نرخ 
واقع��ي ارز تاثير منف��ي و معنا دار بر روي 
واردات بخش هاي مختلف دارد. این بدین 
معني اس��ت ك��ه افزایش ن��رخ واقعي ارز 
حجم واردات كاالیي و خدماتي را به طور 
قابل مالحظه اي كاه��ش مي دهد. از این 
گذشته، باال رفتن این نرخ موجب افزایش 
هزینه واردات كااله��اي موردنياز توليد و 
همين طور واردات كاالهاي مصرفي ش��ده 
و باعث افزایش سطح عمومي قيمت ها در 

اقتصاد خواهد شد.
بنابراین افزایش ن��رخ ارز همان طور كه 
در قس��مت هاي نخس��ت ای��ن فصل نيز 
به آن اش��اره ش��د، نه تنه��ا موجب بهبود 
وضعي��ت ص��ادرات بخش ه��اي مختلف 
كاالیي و خدماتي نش��ده اس��ت، بلکه در 
اینج��ا واردات بخش ها را نيز كاهش داده 
و موج��ب افزایش هزینه توليد و به دنبال 
آن ایج��اد تورم به طور معنا دار مي ش��ود؛ 
بنابراین، اكنون در اینجا نيز تاكيد مي شود 
كه افزایش نرخ ارز، سياست مناسبي براي 
كنترل تقاضاي ارز نيس��ت. نتایج مربوط 

به بررس��ي تاثير عوامل موثر بر نرخ واقعي 
ارز در آن، نش��ان مي دهد ميزان درجه باز 
بودن اقتصاد كشور تاثير مثبت و معنا دار با 
ضریب قابل توجه ۱/48 بر روي نرخ واقعي 
ارز دارد. ازآنجاك��ه درجه باز بودن اقتصاد 
شامل نس��بت مجموع واردات و صادرات 
كاالیي به كل توليد ناخالص داخلي است، 
بنابراین نتيجه مذكور بيانگر این است كه 
ش��دت تاثيرگذاري واردات )كه در جهت 
افزایش نرخ ارز بوده( بيش��تر از اثرگذاري 
مي��زان صادرات بر روي ن��رخ ارز )كه در 
جهت كاهش نرخ ارز مي باشد( است. این 
در حالي است كه واردات خدمات مسافرتي 
)تقاضاي مسافرت هاي خارجي( نيز داراي 
تاثير مثبت برافزایش نرخ واقعي ارز است. 
بر همين اس��اس، گسترش حجم واردات 
موجب افزایش نرخ واقعي ارز به طور قابل 
توجهي مي شود. در حقيقت، این افزایش 
نرخ واقعي ارز نمي تواند اثرات خوشایندي 
بر اقتصاد داش��ته باشد؛ بنابراین سياست 
افزایش نرخ ارز براي كنترل حجم واردات 
چه كاالیي و چه خدماتي، راهکار مناسبي 
نخواه��د بود. بلک��ه در مقاب��ل، مدیریت 
تقاضاي واردات بخش هاي مختلف توليدي 
و خدماتي مي تواند سياس��ت مطلوب تري 
باشد. به همين منظور، در ادامه راهکارهایي 
در جهت مدیریت مناسب تقاضاي واردات 
براي كنترل نرخ واقعي ارز ارائه مي شود. 

راهکاره��اي نخس��ت درزمين��ه واردات 
كاالهاي مصرفي اس��ت. این نوع واردات، 

هرچن��د ازلح��اظ ارزش مي��زان واردات 
در س��طحي پایين ت��ر از واردات كاالهاي 
واسطه اي و سرمایه و حتي كمتر از واردات 
خدمات مس��افرتي در اقتصاد ایران است، 
اما واردات مذك��ور ازلحاظ مقدار، همواره 
به عنوان یکي از مهم ترین اجزاي تجارت 
خارج��ي بوده و بخ��ش اعظمي از واردات 
كش��ور، به ای��ن جزو اختص��اص دارد. به 
طوري كه این بخش شامل واردات كاالهاي 
اساس��ي نظير برنج، شکر، روغن، گندم و 
گوشت و همين طور واردات كاالهاي لوكس 
مانند مبلمان و غيره است. درواقع هر یک 
از انواع محصوالتي كه تحت عنوان واردات 
كااله��اي مصرفي به داخل كش��ور ورود 
پيدا مي كنند، داراي ویژگي هاي متفاوتي 
هستند كه موجب مي شود هر یک از آنها 
در مقابل سياس��ت هاي حمایتي دولت در 
برابر كنترل واردات، واكنش هاي مختلفي 
را نشان دهند. به همين منظور براي اتخاذ 
سياست و راهکار مناسب براي انجام كنترل 
فوق، ابتدا باید ویژگي هاي كاالهاي هدف 
شناسایي شده و متناسب با این ویژگي ها، 
سياس��ت هاي مناسب نيز براي رسيدن به 
اهداف مشخص شده اتخاذ شود. در همين 
راس��تا، اولين راهکار مرب��وط به كنترل و 
مدیریت تقاضاي واردات كاالهاي مصرفي، 

به صورت زیر تبيين مي شود: 

 حمایت تعرفه ای
»تعيي��ن تعرفه هاي حمایتي باالتر براي 

راهکارهاي کنترل تقاضاي مصارف ارزي
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واردات كاالهاي مصرفي كه داراي كشش 
قيمتي باالتري مي باشند.« 

درواقع اعمال تعرفه هاي حمایتي باالتر در 
مقابل كاالهاي مصرفي كه كش��ش پذیري 
آنها بيشتر از واحد است،  موجب مي شود 
با اتخاذ این سياست، تقاضا براي این كاالها 
در داخ��ل به علت افزایش قيمت كاالهاي 
مذكور،  نسبت به سایر كاالها بيشتر كاهش 
یاب��د. ای��ن كاهش به معني كمتر ش��دن 
واردات كااله��اي مصرفي ب��ا ویژگي هاي 
فوق اس��ت. ویژگي كشش پذیري قيمتي 
باال، اغلب مربوط به كاالهاي مصرفي لوكس 
و غيرضروري است. بنابراین تعيين تعرفه 
حمایتي باالتر براي این نوع كاالها موجب 
كاهش قابل توجه واردات این محصوالت 
و درنتيج��ه مي��زان كل واردات كاالهاي 
مصرفي خواهد ش��د. این در حالي اس��ت 
كه اعمال نرخ تعرفه هاي حمایتي بيش��تر 
براي كاالهاي با كش��ش قيمتي پایين تر، 
عالوه بر اینکه واردات این كاالها را به علت 
ضروري بودن مصرف آنها، كاهش نمي دهد،  
بلکه ت��ورم داخلي را ني��ز موجب خواهد 
شد. نتيجه اینکه عدم كاهش واردات این 
كاالها در كنار افزایش قيمت ها با یکدیگر 
درنتيجه اعمال این سياست اتفاق خواهد 
افت��اد. ضمن اینکه به علت كاهش نيافتن 
واردات، ن��رخ واقعي ارز نيز در س��طح باال 

ممکن است باقي بماند. 
مطاب��ق با نتایج برآورده��ای پژوهش ها 
افزایش عام��ل نرخ تعرفه موثر توانس��ته 
اس��ت به طور معن��ا دار از لح��اظ آماري، 
مي��زان واردات كاالهاي مصرفي را كاهش 
دهد. به طوریکه ضریب اثرگذاري این عامل 
۰/۰۵- است. بدین معني كه با افزایش نرخ 

تعرفه مذك��ور به اندازه یک درصد، ميزان 
واردات كااله��اي مصرفی به ميزان ۰/۰۵ 
درص��د كاهش می یابد نرخ تعرفه موثر در 
مدل همزمان بخش قبل، نرخ كلي تعرفه 
بدون تفکيک كاالهاي مصرفي، واسطه اي 
و س��رمایه اي بوده است. به طوري كه این 
نشان مي دهد، افزایش نرخ موثر تعرفه به 
طوركلي كاهش واردات مصرفي را به دنبال 
دارد؛ بنابراین به منظور به كارگيري موثرتر 
این نتيجه، مي ت��وان براي كاهش واردات 
بي اندازه كاالهاي مصرفي از كانال مناطق 
آزاد تجاري و ویژه اقتصادي، به نتيجه فوق 
اش��اره كرده و راهکار متناسب با آن ارائه 
ش��ود. وجود مناط��ق آزاد تجاري موجب 
ش��ده واردات كاالهاي به ویژه مصرفي كه 
در برخي موارد توانایي توليد آن در داخل 
وجود داش��ته یا حتي بعض��ي مواقع، این 
كاالها حتي تقاضاي داخلي براي آنها وجود 
ندارد، انجام گيرد. بر همين اساس، راهکار 
دیگ��ر در زمينه نظم دهي به مناطق آزاد، 
جهت مدیری��ت واردات كاالهاي مصرفي 

ارائه مي شود: 

 نظم دهی به مناطق آزاد
»انضب��اط بخش��ي ب��ه واردات كاالهاي 
مصرفي صورت گرفته از كانال مناطق آزاد 
تجاري، ویژه اقتصادي، بازارچه هاي مرزي 
و عناوین مشابه از طریق تعيين تعرفه هاي 
حمایت��ي باالتر یا اعم��ال محدودیت هاي 
مق��داري ب��ر مي��زان واردات محصوالت 

مصرفي مختلف.«
ای��ن انضباط بخش��ي در مناط��ق آزاد و 
ویژه اقتصادي، موجب مي ش��ود تا بخشي 
از واردات كاالها كه در بس��ياري از مواقع 

به مق��داري بيش از ظرفيت تقاضاي بازار 
انج��ام مي گيرد، كاهش یافته و به صورت 
هدفمند و مدیریت شده وارد كشور شود. 
ضمن اینکه واردات برخي از كاالها از طریق 
مناطق فوق، در ش��رایطي انجام مي گيرد 
ك��ه توانایي توليد محصوالت فوق حتي با 
ش��رایط و هزینه مناسب در اقتصاد داخل 
امکان پذی��ر مي باش��د. ورود این كاالها از 
خ��ارج، در حقيقت عالوه بر اینکه موجب 
از خ��روج ارز از اقتصاد مي ش��ود، فرصت 
توليد و اش��تغال را ني��ز در اقتصاد از بين 
خواهد برد؛ بنابراین اعمال سياس��ت باال، 
مي تواند ب��ه وضعيت ورود و خروج كاالها 
در مناطق آزاد تجاري نظم و انسجام بخشد. 
در راستاي راهکار ارائه شده در باال، جنبه 
دیگري از كنترل و مدیریت واردات مي تواند 
موردتوج��ه باش��د كه مربوط ب��ه واردات 
كاالهاي مصرفي بخش عمومي اس��ت. در 
همين جهت، راهکار زیر مي تواند وضعيت 
مناسبي را به منظور مدیریت بهتر واردات 

كاالهاي مصرفي ترسيم كند: 

 ممنوعیت دولتی
تامي��ن  در  محدودیت های��ي  »اعم��ال 
كاالهاي مورد مص��رف بخش عمومي )به 
تعبير ع��ام( از خارج یا حت��ي ممنوعيت 

واردات آن براي بخش مذكور.« 
ام��ا در كنار واردات كااله��اي مصرفي، 
همان طور كه گفته شد سهم عمده واردات 
كاالیي و به طوركلي تقاضاي مصارف ارزي 
اقتصاد كش��ور در طي دوره ده ساله 9۵-
۱38۵، متعلق به واردات كاالهاي واسطه اي 
و سپس واردات سرمایه اي است؛ بنابراین 
مدیریت این بخ��ش از واردات كاالیي نيز 



خواهد توانس��ت نقش موث��ري در كنترل 
تقاضاي ارز در اقتصاد داشته باشد. بر همين 
اساس، راهکار در ارتباط با این سياست را 

مي توان به صورت زیر بيان كرد: 

 شرکای دوجانبه تجاری
مش��ترک،  ره��اي  ا ز با »گس��ترش 
توافقنامه هاي تجاري و ش��ركاي دوجانبه 
باهدف رقابتي كردن بازارهاي عرضه كننده 
كاالهاي واسطه اي و س��رمایه اي وارداتي 

موردنياز اقتصاد داخل.«
در مورد كاالهاي واسطه اي و سرمایه اي 
ني��ز همانند كاالهاي مصرف��ي باید دقت 
ش��ود نرخ تعرفه باالب��ر روي چه كاالها و 
با چ��ه ویژگي هایي اعمال ش��ود. كاهش 
واردات واسطه اي و سرمایه اي بدون توجه 
به ظرفيت تقاضا و ظرفيت توليد كاالهاي 
نهایي در اقتصاد داخل، ممکن است منجر 
به كاهش توليد ناخالص داخلي یا سطوح 
پایين تر كيفيت توليدات انجام شده شود. 
بنابرای��ن در اعمال ن��رخ تعرفه بر روي 
كااله��اي واس��طه اي و س��رمایه اي، باید 
ش��ناخت كاف��ي از ظرفيت تولي��د و بازار 
داخل��ي در ارتباط ب��ا كاالهاي فوق انجام 
گيرد. ت��ا از این طریق بت��وان نرخ تعرفه 
بهين��ه بر روي كاالهایي ك��ه لزوم اعمال 
تعرفه حمایتي بر آنها احس��اس مي شود، 

انجام گيرد. 
اما مس��أله دیگري كه درب��اره كنترل و 
مدیری��ت بازار تقاض��اي وارداتي كاالهاي 
واس��طه اي و س��رمایه اي وج��ود دارد این 
اس��ت كه بدون در نظر گرفتن نرخ تعرفه 
حمایت��ي بر روي كاالهاي این بازار، بتوان 
كااله��اي مذك��ور را با قيم��ت پایين تر و 
كيفيت مطلوب تر خریداري و وارد كش��ور 
كرد. براي این منظور نياز است طرف عرضه 
بازارهاي فوق را به سمت ساختار رقابتي تر 
هدای��ت ك��رده ت��ا از این طری��ق، قدرت 
انتخاب واردكنندگان به منظور خریداري 
كااله��اي موردنياز براي تولي��د داخل را 
وس��يع تر كرد. گسترش روابط اقتصادي با 
كشورهاي منطقه، آسياي شرقي و اروپاي 
ش��رقي، گس��ترش بازارهاي مش��ترک و 
ایجاد توافقنامه هاي تجاري با كش��ورهاي 
داراي مزیت در توليد كاالهاي سرمایه اي 
و واسطه اي موردنياز اقتصاد كشور ازجمله 
عواملي اس��ت كه مي تواند بازار عرضه این 
محصوالت را به س��مت ساختار رقابتي تر 

سوق دهد. 
درواقع رویکرد ارائه ش��ده در راهکار باال 
موجب مي شود با رقابتي شدن بازار عرضه 
كاالهاي وارداتي س��رمایه اي و واسطه اي 
موردني��از كش��ور، رقب��ا باهدف پوش��ش 

سهم بيش��تري از بازار ایران به نفع خود، 
ب��ا یکدیگر رقاب��ت كنند. نتيج��ه فرآیند 
مذكور این اس��ت ك��ه رقابت فوق موجب 
مي ش��ود تا رقبا قيمت پایين تري را براي 
محصوالتشان پيش��نهاد دهند.  درنتيجه 
دسترسي به كاالهاي وارداتي موردنياز نيز 
با هزینه كمتري ب��راي خریداران داخلي 
امکان پذیر خواهد شد. مزیت دیگر اجراي 
راهکار فوق، ورود كاالهاي باكيفيت باالتر 
ب��راي توليد محصوالت نهای��ي به اقتصاد 
مي باشد.  چراكه ساختار رقابتي اشاره شده 
در ب��اال موجب مي گردد تا توليدكنندگان 
رقي��ب به جهت حفظ بازار خود، كاالهاي 
باكيفيت مناس��ب را توليد كنن��د؛ اما به 
عنوان راهکار موثر دیگر به منظور كنترل 
تقاضاي بخش واردات باید گفت سياست 
جایگزی��ن واردات تعدیل ش��ده براي این 
هدف، سازوكار مناسبي است. این راهکار 

را مي توان به صورت زیر بيان كرد: 

 تسهیالت ترجیحی برای خارجی ها
»اعمال ترجيحات یا اعطاي تس��هيالت 
براي س��رمایه گذاران خارجي كه موضوع 
س��رمایه گذاري آنها یا توليداتشان، تامين 

نيازهاي وارداتي اقتصاد كشور مي باشد.«
یکي از راهکارهاي ارائه ش��ده در بخش 
توس��عه صادرات در ای��ن مطالعه، اعطاي 
تسهيالت اعتباري به واردكنندگان خارجي 
ب��راي خرید محص��والت توليدش��ده در 
داخ��ل بود كه در قس��مت قب��ل معرفي 
ش��د. در اینج��ا هدف كنت��رل و مدیریت 
تقاضاي واردات كاالهاي بخش هاي مختلف 
توليدي از خارج اس��ت. براي این منظور، 
سياس��ت توس��عه صادرات اش��اره ش��ده 
در باال، تعدیل ش��ده و در آن تس��هيالت 
مذكور ب��ه س��رمایه گذاران خارجي اعطا 
مي ش��ود كه در ح��وزه واردات مورد نياز 
اقتص��اد داخل فعاليت مي كنند. با این كار 
یک بار دیگر، هزینه هاي مبادله در جریان 
خریداري كاالهاي وارداتي كاهش مي یابد. 
همچنين قيمت كاالهاي توليدشده توسط 
توليدكننده خارجي نيز در سطح پایين تري 
ق��رار مي گيرد. درواقع این راهکار، تركيب 
سياست برون سپاري )از نوع سرمایه گذاري 
مالي( و استراتژي جایگزیني واردات تعدیل 
شده است كه به منظور كاهش هزینه هاي 
مبادل��ه واردات كااله��اي مختلف به ویژه 
واسطه اي و سرمایه اي و مدیریت این نوع 

واردات انجام مي گيرد. 
منظور از تامين نيازهاي وارداتي كش��ور، 
واردات كاالهای��ي اس��ت كه س��هم آنها از 
واردات كل كااله��اي مرب��وط ب��ه بخش 
موردنظ��ر، بي��ش از ۵۰ درصد اس��ت. در 

حقيق��ت با اج��راي این راه��کار، عالوه بر 
كاه��ش هزینه ه��اي مبادل��ه و همين طور 
كاهش هزینه هاي توليد محصول نهایي در 
داخل، بخش زیادي از خروج ارز از كشور نيز 
كاهش یافته و تقاضاي ارز در بازار در سطح 
پایين تري قرار مي گيرد؛ اما عالوه بر واردات 
كاالی��ي، بخ��ش قابل توجه��ي از تقاضاي 
مص��ارف ارزي مربوط ب��ه تقاضاي واردات 
خدم��ات مس��افرتي یا هم��ان تقاضا براي 
مس��افرت هاي خارجي است. سهم این نوع 
واردات از تقاضاي ارز، بعد از واردات كاالهاي 
سرمایه اي و واسطه اي در رتبه سوم در بين 
اج��زاي مصارف ارزي قرار دارد. به طوریکه 
سهم این جزو حتي بيشتر از سهم واردات 
كاالهاي مصرفي در كل مصارف ارزي است؛ 
بنابراین مدیریت این نوع تقاضا نيز به واسطه 
نقش و سهمي كه در تغييرات نرخ ارز واقعي 
مي تواند داشته باشد، رویکرد مفيد و موثري 
خواهد ب��ود. به همين جهت،  راهکارهایي 
كه به منظور مدیریت مسائل فوق و كنترل 
تقاضا براي ارز مسافرتي مي توان ارائه داد، 

به صورت زیر بيان مي شود.

 مالیات به جای عوارض
»جایگزیني ماليات و افزایش آن به جاي 
عوارض خروج از كشور و همين طور وضع 
ماليات تصاعدي از افراد كثيرالسفر؛ یعني 
اف��رادي كه بي��ش از ۲ مرتبه در طي یک 

سال مسافرت خارجي دارند.«
بر اساس نتایج برآوردها عامل تقاضا براي 
مس��افرت هاي خارج��ي )واردات خدمات 
مس��افرت هاي خارج��ي( داراي ضری��ب 
ب��رآوردي مثبت و معنا دار به ميزان ۰/۲۵ 
می باشد. این ضریب بدین معنی است كه 
با بيشتر ش��دن تقاضا براي مسافرت هاي 
خارجي به مي��زان یک درصد، نرخ واقعي 
ارز نيز درنتيجه این تغيير به اندازه ۰/۲۵ 
درص��د افزایش پيدا می كن��د. همان طور 
كه مالحظه مي ش��ود، تعداد مسافرت هاي 
خارج��ي یکي از كانال هاي مهمي اس��ت 
كه مي تواند با تغييرات خود، تغييرات نرخ 
واقع��ي ارز را توضيح ده��د؛ بنابراین ارائه 
راهکارهاي موثر ب��راي كنترل و مدیریت 
این نوع تقاضا مي تواند در كنار راهکارهاي 
دیگر، تقاضا براي ارز و همين طور نوسانات 
نرخ ارز را كاهش داده و آن را تحت كنترل 

درآورد. 
ع��وارض خروج از كش��ور به عنوان یکي 
از عوام��ل محدودكنن��ده مس��افرت هاي 
ش��خصي و یکي از راه ه��اي كنترل تقاضا 
براي ارز مسافرتي است. به طوري كه این 
عوارض براي سفرهاي هوایي، متناسب با 
قان��ون ماليات بر ارزش اف��زوده، از ارزش 
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۵۵۰۰۰۰ ری��ال در س��ال ۱39۰-۱39۱ 
ب��ه ۷۵۰۰۰۰ ریال افزایش یافته اس��ت. 
این مبلغ براي س��فرهاي زميني و دریایي 
ني��ز از ارزش ۱۱۰۰۰۰ ریال به ۲۵۰۰۰۰ 
ریال افزایش داش��ته است؛ اما نکته اي كه 
در آن وج��ود دارد این اس��ت ك��ه تعداد 
مسافرت ها توس��ط افراد مختلف، یکسان 
نيس��ت. به همين منظ��ور، براي مدیریت 
كاراتر تقاضاي ارز مسافرتي،  وضع ماليات 
تصاعدي به جاي عوارض خروج از كشور، 
 از افراد كثيرالس��فر )اف��رادي كه بيش از
۲ مرتبه در طي یک سال مسافرت خارجي 
دارند( پيشنهاد مناسبي خواهد بود. نکته اي 
كه در افزایش ماليات خروج مسافر وجود 
دارد این اس��ت كه با ای��ن كار، دو مزیت 
دیگر اتفاق مي افتد: اغلب تقاضاي مسافرت 
خارجي، از سوي طبقات ثروتمندي است 
كه به خارج از كشور سفر مي كنند )و البته 
بخشي از مدیران ارشد دولتي، نمایندگان 
مجلس، تجار، واردكنندگان، هنرپيشه ها، 
فوتباليس��ت ها و...(. ب��ه طوري كه در هر 
س��فر از یارانه اي كه دولت بابت پایين نگه 
داشتن قيمت ارز پرداخت مي كند، بهره مند 
مي ش��وند. نکته دیگر اینکه، اغلب فعاالن 
اقتص��ادي در طي س��ال هاي گذش��ته، از 
رویکرد افزایش قيمت ارز حمایت كرده اند 
ت��ا از این طری��ق واردات كاال با قاچاق در 
سازوكار طبيعي تري كنترل شود. افزایش 
ن��رخ ارز رویکردي مناس��بي براي تقویت 
تجارت خارجي نيس��ت؛ بنابراین سياست 
مناسب با رویکرد كاراتر براي این منظور، 
مي تواند افزایش ماليات خروج از كشور به 
جاي افزایش نرخ اسمي ارز باشد. به طوري 
كه به واسطه این رویکرد، اقتصاد ایران به 

س��مت یک اقتصاد صادرات محور حركت 
كرده و از توليد داخل حمایت بيشتري به 
عمل خواهد آم��د. چراكه افزایش مذكور 
موجب باال رفتن هزینه براي افرادي خواهد 
شد كه با هدف انجام ورود كاالها و اجناس 
به داخل كشور بدون مجوز، به كشورهاي 
دیگر سفر مي كنند؛ بنابراین اعمال ماليات 
خروجي بيشتر براي مس��افران، مي تواند 
قس��متي از اصالحات در دو حوزه اش��اره 
شده در باال را موجب شود. درواقع، عالوه بر 
اینکه بخشي از یارانه پرداختي دولت بابت 
پایين نگهداشتن ارزش ارز، به سوي خود 
دولت بازمي گردد، واردات كاالهاي قاچاق 
نيز تا حدودي به واسطه اجراي این سياست 
كاهش مي یابد. عالوه بر راهکار ارائه شده 
در باال، مي توان راهکار دیگري همس��و با 
آن به منظور كنترل تقاضاي مسافرت هاي 

خارجي به صورت زیر ارائه كرد: 

 مالیات تصاعدی برای مسافران
»وض��ع ماليات تصاعدي به جاي عوارض 
خروج از كشور براي مسافراني كه با یک بار 
پرداخ��ت عوارض، به بيش از یک كش��ور 
مقصد مسافرت مي كنند. به طوریکه به ازاي 
هر كشور مقصد بيش��تر، ماليات جداگانه 

دریافت شود.«
عالوه ب��ر اینکه صرفاً خ��ود تقاضا براي 
مس��افرت هاي خارجي، موجب خروج ارز 
از كش��ور مي شود، انجام خریدهاي متنوع 
از كش��ورهاي مقصد توس��ط مسافران، به 
عنوان بخش اصلي هزینه هاي مسافرت هاي 
خارجي براي ایرانيان محس��وب مي شود. 
ب��ه طوریکه بر اس��اس گزارش س��ازمان 
جهاني جهانگردي در س��ال ۲۰۱6، تنها 

هزینه هاي خرید سوغاتي مسافران ایراني 
در س��فرهاي خارجي س��ال هاي ۲۰۱4 و 
۲۰۱۵، مبلغ ۱۷۱ ميليارد تومان مي باشد 
كه این ميزان بعد از هزینه هاي گردشگري 
و هزینه هاي حمل ونقل، س��ومين سهم را 
از كل هزینه ه��اي مس��افرت هاي خارجي 
تش��کيل داده اس��ت. درواق��ع بر اس��اس 
گزارش فوق، حدود ۲۰ درصد هزینه هاي 
سفرهاي خارجي توسط شهروندان ایراني 
ب��ه هزینه هاي خرید س��وغاتي اختصاص 
دارد؛ بنابراین اعمال عوارض بيش��تر براي 
ورود كاالي همراه مسافر، سياست موثري 
براي كاهش این نوع هزینه ها و خروج ارز 

از كشور مي تواند باشد.

 محدودیت های کاالی همراه مسافر 
»مح��دود نم��ودن واردات كاالي همراه 
مس��افر از طریق كاهش حج��م مجاز بار 
همراه مسافر تا 3۰ دالر و همچنين افزایش 
عوارض براي ورود بار اضافه توسط مسافر.«
در حال حاضر، بر اس��اس موضوع بند ب 
مق��ررات گمركي مربوط ب��ه كاالي همراه 
مس��افر و ماده 3۱ آیين نام��ه اجرایي قانون 
مقررات صادرات و واردات، مس��افران ایراني 
یا غير ایراني مي توانند در س��ال یک بار كاال 
ب��ه ارزش حداكث��ر )8۰( دالر با معافيت از 
پرداخت حق��وق گمرك��ي وارد و ترخيص 
نمایند؛ اما با توجه به هزینه هاي خرید كاال 
و به ویژه هزینه هاي سوغاتي در مسافرت هاي 
خارج از كش��ور توسط ش��هروندان ایراني، 
راهکار مناسب به منظور كنترل تقاضاي ارز 
مسافرت هاي خارجي، كاهش ارزش معافيت 
پرداخت حقوق گمركي بابت كاالي همراه، 
از 8۰ به 3۰ دالر است. به طوري كه كاهش 
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مذكور مس��تقيماً موجب كاهش هزینه هاي 
ارزي خری��د اجن��اس و كاالهاي س��وغاتي 
خواهد شد؛ بنابراین كاهش هزینه هاي فوق 
نيز به نوبه خود تقاضا براي ارز مس��افرتي و 
خروج از كش��ور را به ط��ور موثري كنترل 
خواهد ك��رد. نکته دیگ��ر در ارتباط با این 
مسأله، موضوع معافيت مالياتي شركت هاي 
آژانس مس��افرتي اس��ت. به ط��وري كه در 
حال حاضر، این شركت ها درزمينه تورهاي 
خارجي همانند تورهاي ورودي به كش��ور، 
مش��مول معافيت مالياتي ب��ه ميزان ۵۰ % 
مي باشند. درواقع این مسأله مغایر با سياست 
جذب گردش��گر مي باش��د. چراك��ه در آن، 
گردشگران ورودي و مسافران خروجي با یک 
منظر دیده شده و تحت یک سياست حمایتي 
مي باشند. درحالي كه براي جذب گردشگران 
خارجي، باید امتيازهایي به آنها داده ش��ود 
كه در مسافران متقاضي خروج از كشور این 
امتيازها وجود نداشته باشد؛ بنابراین راهکار 
دیگر براي كاهش تقاضاي سفرهاي خارجي 
كه در راستاي موضوع مطرح شده مي باشد، 

به صورت زیر بيان مي شود: 

 لغو معافیت های آژانس های مسافرتی
»لغو كليه معافيت هاي مالياتي آژانس هاي 
مسافرتي درزمينه انجام تورهاي خارجي و 

خروج مسافر از كشور توسط آنها.«
لغ��و ای��ن معافيت ه��ا ضم��ن حف��ظ 
معافيت ه��اي ماليات��ي آژانس هاي مذكور 
درزمينه تورهاي ورودي، از یکسو موجب 
كاهش ميزان مسافرت هاي خارجي و تقاضا 
براي ارز به این منظور مي ش��ود و از سوي 
دیگر، تش��ویق ورود گردش��گران خارجي 
بيشتر به داخل و ایجاد رقابت آژانس هاي 
مسافرتي براي انجام تورهاي ورودي بيشتر 

را نيز به همراه خواهد داشت. 

 راهکار اصالح بازار ارز
در بازار ارز اقتصاد ایران، بانک مركزي 
ارز حاص��ل از ص��ادرات نفت خ��ام را از 
دولت خریداري كرده و ریال در مقابل آن 
عرضه مي كند. ارزهاي خریداري شده در 
صورت نياز توسط بانک مركزي در بازار 
ارز، عرضه شده و موجب كاهش نرخ ارز 
مي ش��ود. این در حالي است كه كاهش 
نرخ مذك��ور، افزای��ش واردات و كاهش 
ق��درت رقابت توليدكنن��دگان داخلي با 
توليدكنن��ده خارجي را به همراه خواهد 
داشت. از طرف دیگر، عدم عرضه ارزهاي 
خریداري ش��ده از دولت به بازار، موجب 
افزایش ذخایر ارزي بانک مركزي ش��ده 
و مطاب��ق با نتيجه معادل��ه )۱4( حجم 
نقدینگ��ي موج��ود در جامع��ه افزایش 
مي یابد و این خود بر اساس معادله )۱۷(، 
باعث افزایش سطح عمومي قيمت ها در 
اقتصاد مي ش��ود؛ بنابراین بانک مركزي 
بای��د به گونه اي سياس��تگذاري كند كه 
از یک طرف خال��ص دارایي هاي خارجي 
بانک مركزي افزایش ش��دید پيدا نکرده 
و از س��وي دیگر، نرخ ارز در بازار داخلي 
با سایر فعاليت هاي اقتصادي هماهنگ و 

متناسب باشد. 
درواقع این امر سياستگذاران را به كنترل 
نرخ اسمي ارز در مقادیر ثابت ملزم مي كند. 
بر همين اساس مي توان نتيجه گرفت كه 
یکي از مهم ترین پایه هاي بي ثبات اقتصاد 
كالن و ضعف رقابت پذیري اقتصاد كه هر 
دو به عنوان تخریب كننده رشد اقتصادي 
است، مدیریت نامناسب درآمدهاي نفتي 
در دوره فراوان��ي ای��ن درآمدها اس��ت. بر 
همين اس��اس، تعدیل نرخ اس��مي ارز در 
مقياس بزرگ و آن��ي در دوره هاي زماني 
كوتاه مدت و ميان م��دت از چنين محيط 

سياس��تي مي تواند نتيجه ش��ود )نيلي و 
همکاران، ۱396(. با توجه به این شرایط، 
راهکار مدیریت مناس��ب نرخ اسمي ارز به 

صورت زیر ارائه مي شود: 

 تشدید نظارت بر نرخ ارز
»مدیریت دقيق و منظم نرخ ارز در نظام 
نرخ ارز شناور مدیریت شده فعلي، باهدف 
ارتق��اي رقابت پذی��ري اقتص��اد و كاهش 

كسري تجاري غيرنفتي.«
در واقع این راهکار در دو مرحله صورت 
مي گيرد. به طوري كه در مرحله اول، نرخ 
ارز مبادله اي به تدریج و نه با س��رعت زیاد 
و آني، افزایش یافته تا با نرخ ارز آزاد برابر 
ش��ود )یکسان س��ازي نرخ ارز(. سپس در 
مرحل��ه بعد، چارچوب نظام ارزي ش��ناور 
مدیریت ش��ده به طور دقيق و منظم اجرا 
مي شود. به گونه اي كه چارچوب فوق شامل 
تعيي��ن قاعده مدیریت نرخ ارز اس��ت. به 
طوري كه نرخ ارز در كوتاه مدت با دخالت 
بانک مركزي در دامنه از پيش تعيين شده 
ثبات داشته باشد. همچنين در ميان مدت 
نرخ اس��مي ارز با تورم هدفگذاري ش��ده 
در یک فرآیند تدریجي تعدیل ش��ود و در 
بلندمدت نيز تعدیل نرخ ارز بر اساس رفتار 
متغيرهاي بنيادي در بازار آزاد شکل گيرد. 
از س��وي دیگر، به منظ��ور تثبيت بازار در 
فرآیند تک نرخي شدن نرخ ارز و مدیریت 
بازار در مراحل اوليه پس از یکسان سازي 
و كنترل فشارهاي سفته بازي، بانک مركزي 
نياز به ذخای��ر ارزي كافي دارد. براي این 
هدف، استفاده از ظرفيت صندوق توسعه 
مل��ي براي ذخيره س��ازي ارزي، نه تنها به 
هدایت سياست پولي كمک مي كند. بلکه 
منابع الزم براي مدیریت نوس��ان ارزي را 

نيز فراهم مي آورد. 
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دنیای گسترده تجارت را بشناسیم

در حالی كه »تجارت« هدف نهایی از 
توليد به حساب می آید و بدون آن اصوال 
زندگی اقتصادی انس��ان و جامعه های 
انسانی شکل و ماهيت امروز را نداشت 
و در ش��رایطی كه تجارت مدرن موتور 
رش��د و توس��عه اقتصاد، ف��ن، دانش 
و جامعه ش��ده اس��ت، در ایران هنوز 
درباره این پدیده شناخت كافی وجود 

ندارد. سایه گسترده تبليغات چپ های 
ارتدك��س و انقالبي��ون مذهبی درباره 
تق��دس توليد و انگ زدن به تجارت از 
دهه ۱3۲۰ تا ام��روز راه را برای ورود 
دانش روز تجارت مسدود كرده است و 
البت��ه انحصار دولت و گروه كوچکی از 
تاجران سنتی فضای كار را برای حضور 
تاجران تنگ كرده اس��ت. در حالی كه 
نوش��ته های پل كروگم��ن برنده نوبل 
اقتص��اد در صفحه های بع��دی درباره 
تجارت نشان دهنده اهميت باالی این 
پدیده است و در شرایطی كه ابزارهای 
سياست تجاری در دنيای جدید فضای 
كس��ب و كار ش��ركت ها و كشورها را 

دگرگون كرده اس��ت، دور بودن از این 
مفاهيم ب��رای جامع��ه بازرگانی ایران 
شایسته نيست. جامعه فعاالن اقتصادی 
ای��ران اگ��ر در كار واردات باش��د تنها 
به این می اندیش��د كه نرخ تعرفه های 
واردات را كاهش دهد و اگر توليدكننده 
باشد می خواهد دولت با رشد تعرفه ها 
كار او را آس��ان كن��د. آن ط��ور كه از 
نوش��ته كروگمن برمی آید تجارت یک 
سياست با استدالل های پيچيده است 
كه گسترده آن در همه عرصه ها دیده 
می ش��ود. در صفحه های بعدی در این 
باره و درباره شرایط تجارت ایران بيشتر 
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ب��رای كنترل و جهت دهی ب��ه تجارت بين المل��ل، از روش های 
متعددی استفاده می ش��ود كه تعرفه جزو كهن ترین سياست های 
كنترل تجاری اس��ت. در ایران نيز مهم ترین ابزار كنترل واردات و 
صادرات، تعرفه است. هرچند در ادبيات تجاری ایران، منظور از تعرفه 
همان سود بازرگانی است كه در دوره های مشخص به تصویت هيات 
وزیران می رس��د اما این غلط مصطلح، امروز به مشکلی الینحل در 
اقتصاد ایران مبدل ش��ده اس��ت. با این حال باید بررسی كرد كه از 
لحاظ تئوریکی، سياست ها و محدودیت های تجاری، چه برندگان و 
بازندگانی دارد و كدام سياست با كمترین هزینه، می تواند بيشترین 

سود را با خود به همراه می آورد؟

 تحلیل مبانی تعرفه
تعرفه مالياتی اس��ت كه از واردات كاالهای مهم دریافت می شود. 
این سياس��ت ابزاری كه س��اده ترین و اوليه ترین سياس��ت تجارت 
بين الملل اس��ت، به صورت دو ن��وع متفاوت تعرفه خاص و ماليات 
بر ارزش اعمال می شود. تعرفه خاص دریافت ثابتی بوده كه بر هر 
كاالی وارداتی اعمال می شود اما ماليات بر ارزش، به مالياتی اطالق 

می شود كه درصدی از ارزش كاالی وارداتی است. 
كشورها با دو هدف اصلی به اعمال تعرفه اقدام می كنند. نخست 
حمایت از صنعت داخلی بوده كه با این اقدام قيمت واردات را افزایش 
می دهن��د تا توليدات داخل��ی بتوانند بنابر هزینه هایی كه دارند در 
بازار س��هم خود را حفظ كنند. دومي��ن هدف نيز درآمدزایی برای 
دولت هاست. هم اكنون نقش تعرفه در سياست های تجاری دولت ها 
كمرنگ تر از گذشته شده است چراكه هم اكنون دولت ها با استفاده 
از ابزارهای دیگری مانند سهيمه وارداتی یا صادراتی، اقدام به اعمال 

سياست های خود می كنند. 

 عرضه، تقاضا و تجارت در یک صنعت
ب��رای آنکه بتوان نمودارهای عرض��ه و تقاضا جهانی را برای یک 
صنعت در نظر گرفت نخس��ت نياز به یک مدل سازی ساده است. 
فرض می كنيم دو كش��ور خانه و خارجی، گندم را توليد و مصرف 
می كنند. هزینه حمل و نقل در این دو كش��ور صفر در نظر گرفته 
ش��ده و در هر دو كش��ور، گندم یک صنعت رقابتی س��اده اس��ت. 
قيمت ها در دو بازار نيز بر حس��ب قيمت داخلی دو كش��ور تعيين 

می ش��ود. بر این اس��اس فرض می كنيم كه در كشور خانه، با مازاد 
تقاضا روبه رو هستيم.   

مازاد تقاضا در این كش��ور موجب می ش��ود تا تقاضای جهانی از 
س��وی كشور خانه تقویت ش��ود و به عبارت دیگر، تقاضای جهانی 
تنها از س��وی كشور خانه باشد. در این ميان در كشور خارجی نيز 
شادهد مازاد عرضه هستيم. در این كشور عرضه بيش از تقاضاست 

و بنابراین قيمت تعادلی نسبت به كشور خانه پایين تر است. 
می توان نتيجه گرفت كه تابع عرضه جهانی نيز از س��وی كش��ور 
خارج��ی تقویت می ش��ود. بنابراین اگر بخواهي��م از توابع عرضه و 
تقاضای به دست آمده، عرضه و تقاضای بازار جهانی را تعيين كنيم، 

نموداری به شکل زیر خواهيم داشت:

ب��ه گون��ه ای كه اگر همه عرض��ه صورت گرفته در دو كش��ور را با 
یکدیگ��ر جمع كرده و از مجموع تقاضا ك��م كنيم، به همين نمودار 
 خواهي��م رس��يد یعنی نقطه تعادل��ی قيمت در ب��ازار جهانی همان 
عرضه جهانی = تقاضای جهانی خواهد بود. قيمت تعادلی در بازار جهانی در 
PW  مشخص شده است. قيمتی كه از PA  كمتر و از  PA* بيشتر است. 

 اثر تعرفه
هزینه ای كه تعرفه بر قيمت كاالها اعمال می كند مانند تاثير قيمت 
حمل و نقل لحاظ می شود. معادله PT – t = P*T  برای تغييرات 
قيمتی در نظر گرفته می شود. با این حال تعرفه هم در قيمت داخلی 
و هم در قيمت خارجی اثرگذار است. در داخل موجب افزایش قيمت 
و در خارج موجب كاهش قيمت می شود. مکانيزمی كه برای تحليل 

این گزاره به كار می رود با استفاده از نمودار زیر تحليل می شود:

ابزارهای سیاست تجاری در دنیای جدید
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زمانی كه قيمت جهانی در PW به تعادل می رس��د همه كش��ورها 
مبن��ای قيمتی خود را تا حدودی تعيين می كنند اما زمانی كه تعرفه 
بر واردات كاال اعمال می شود، تغييرات قيمتی در دو كشور واردكننده 
و صادركننده خالف جهت یکدیگر است. در كشور واردكننده به دليل 
افزایش هزینه واردات قيمت بيشتر و در كشور صادركننده برای آنکه 
س��هم بازار كنونی در كش��ور واردكننده كمتر نش��ود، قيمت كاهش 
می یابد. به تعبيری می توان گفت كه اثر تعرفه سرش��کن شده و بر هر 
دو كشور واردكننده و صادركننده اثرگذار است. از وجهی دیگر اعمال 
تعرفه مکانيزم عرضه و تقاضای كش��ور واردكننده را تغيير می دهد. به 
تناس��ب اینکه قيمت افزایش می یابد، عرضه محصول بيش��تر و تقاضا 
كمتر می شود. بر این اساس، تفاضل عرضه و تقاضا بعد از تعرفه كاهش 

می یابد و واردات كمتر می شود. 
اعمال تعرفه در كشور واردكننده برنده و بازندگانی در دو كشور دارد. 
به طوریکه در كشور صادركننده قيمت ها افزایش می یابد و این موضوع 
موجب افزایش رفاه مصرف كننده و كاهش رفاه توليدكنندگان می شود 
اما در كشور واردكننده، توليدكنندگان با افزایش قيمت سود می كنند 

اما رفاه مصرف كنندگان كاهش می یابد. 

 دیگر محدودیت های تجاری
همانطور كه پيش تر ارائه شد، تعرفه ابزاری بسيار ساده و البته قدیمی 
اس��ت اما در كشور های توس��عه یافته كنونی ابزاری مانند تعرفه دیگر 
اس��تفاده نمی شود. در عوض سياس��ت هایی نظير یارانه های صادراتی، 
س��هميه های واردات، محدودیت های اختياری ص��ادرات و مالحظات 

محلی استفاده می شود. 

 یارانه های صادراتی 
یارانه صادراتی، پرداختی اس��ت كه به افراد یا بنگاه هایی كه كاال به 
خارج صادر می كنند اعطا می ش��ود. یارانه های صادراتی نيز در دو نوع 
مختلف پرداخت می شود نخست مقدار ثابت بر هر واحد و دوم سهمی از 
ارزش صادرات. با این حال اعطای یارانه های صادراتی به توليدكنندگان، 
مشوقی است كه توسعه صادرات هزینه می شود اما نکته اساسی آنجاست 
كه دولت برای تامين این اعتبارات، قيمت كاالی صادراتی در كش��ور 
داخل را افزایش می دهد تا از مصرف كنندگان این اعتبار تامين شود. 
زمانی كه دولت برای صادرات كاالیی یارانه می دهد، قيمت كاال افزایش 
می یابد. در این ميان مصرف كنندگان داخلی مازاد رفاهی به اندازه سطوح 
a و b را از دست می دهند و در عوض مازاد رفاه توليدكنندگان افزایش 
می یابد و البته دولت نيز در این فرآیند هزینه ای به مقدار مشخص زیان 
می كند. بنابراین رفاه خالص اجتماعی كاهش می یابد. س��والی كه در 
این ميان به ذهن خطور می كند این است كه چرا با چنين هزینه هایی 
كه بر جامعه تحميل می شود، باز هم دولت ها یارانه صادراتی پرداخت 
می كنند؟  پاس��خ به این سوال از چند زاویه قابل بررسی است. نخست 
مباحث استراتژیک، دوم سياست داخلی كشورها، سوم نظام انتخاباتی 

و چهارم حمایت های توسعه ای در گام های اول.
با این حال مطالعه موردی یارانه های صادراتی در اتحادیه اروپا می تواند 
یکی از نتایجی باشد كه كشورها برای كاالیی یارانه صادراتی پرداخت 
می كنند. بررس��ی نتایج سياس��ت یارانه ای برای كشاورزی در اتحادیه 
اروپا به گونه ای كه ضرر مصرف كنندگان در این كشورها، بسيار بيشتر 

از سود كشاورزان از پرداخت یارانه بوده است. تخمين هایی كه در این 
باره زده می شود 3۰ ميليارد دالر است. 

 سهمیه های وارداتی
در برخی موارد دولت ها به طور مستقيم محدویت هایی را برای واردات 
كاال تصویب می كنند. به طور معمول این سهميه ها به افراد یا گروه هایی 
واگذار می شود. مهم ترین تاثيری كه واردات از نوع سهيمه وارداتی در 
بازار داخلی دارد، افزایش قيمت كاالها بيش از تعرفه اس��ت. زمانی كه 
واردات محدود باش��د، در ابتدا تقاضا برای كاال بيشتر از عرضه داخلی 
ب��ا واردات، خواهد بود، از این رو قيم��ت افزایش خواهد یافت. تفاوت 
دیگری كه س��هيمه وارداتی با تعرفه دارد این اس��ت كه دولت در این 
فرآیند درآمدی نخواهد داشت اما افرادی كه این قبيل سهميه ها را در 
دست دارند، درآمد خواهند داشت كه به آن رانت سهميه گفته می شود.  
یکی از نمونه های سهميه وارداتی، سهميه واردات شکر در آمریکاست. 
بررسی ها در سال ۲۰۱3 ميالدی در این كشور نشان می دهد كه سهميه 
واردات ش��کر در این سال حدود 3 ميليون تن بود و قيمت آن حدودا 
3۵ درصد بيش از قيمت جهانی تعيين شد. مازاد رفاه مصرف كنندگان 
ح��دود 884 ميليون دالر كاهش یافت و مازاد رفاه توليدكنندگان نيز 
تنها ۲۷۲ ميليون دالر افزایش داشت. رانتی كه دولت های خارجی به 
بدست آوردند رقمی حدود 43۵ ميليون دالر بود. خالص رفاه از دست 
رفته ایاالت متحده نيز رقمی برابر با 6۱۲ ميليون دالر برآورد شد. با این 
حال هرچند هزینه های س��هميه بندی واردات شکر رقم های هنگفتی 
دارد اما بررسی ها نشان می دهد كه اگر سهميه واردات شکر خام نباشد، 
پيش بينی می شود حدود 3۲ درصد از 6هزار و ۵۰۰ شغل از دست برود.

 محدودیت اختیاری صادرات
 در پ��اره ای اوقات محدودیت هایی از كش��ور صادر كننده به كش��ور 
واردكننده اعمال می شود كه با نام اختصاری VER نشان داده می شود. 
این نوع محدودیت ها كه بيشتر بر اساس توافق طرفين انجام می شود، 
بيش��تر با هدف جلوگيری از اعمال دیگر محدودیت های تجاری وضع 
و اعمال می شود. نمونه بارز این گونه قرارداد را می توان به محدودیت 
ص��ادرات خودروهای ژاپنی به آمریکا در یک بازه زمانی كوتاه اش��اره 
كرد. در دهه ۱96۰ و ۱9۷۰ ماليات بر سوخت در كشور آمریکا كمتر 
دیگر كشورها بود از این رو خودروسازان آمریکایی بيشتر به ماشين های 
بزرگ و پرمصرف تمایل داشتند. در سال ۱9۷9 كه قيمت نفت به طور 
ناگهانی افزایش یافت، بازار خودرو آمریکا به سوی خودروهای كوچک 
و  كم مصرف ژاپنی متمایل شد و سهم خودروهای ژاپنی از بازار آمریکا 
روبه فزونی بود. در چنين برهه ای فش��ارهای سياسی بر دولت آمریکا 
موجب ش��د تا دولتمردان آمریکایی از ژاپنی ها بخواهند صادرات خود 
به  این كشور را محدود كنند. از این رو توافقنامه ای در این خصوص در 

سال ۱98۱ و ۱98۲ تدوین شد. 

 الزامات محلی 
الزامات محلی قانونی از تجارت است كه به موجب آن توليدكنندگان 
موظفند نس��بت مش��خصی از كاالی نهایی را در داخل توليد كنند. بر 
این اساس محدودیتی برای واردات وجود دارد و قيمت كاال تركيبی از 
واردات و توليدات داخلی است. در این قانون دولت درآمدی از واردات 
ندارد و رانت سهميه ای نيز به كسی اعطا نمی شود. نوآوری كه در این 
قانون وجود دارد به گونه ای اس��ت كه به شركت ها اجازه داده می شود 
تا الزامات ظرفيت محلی را به جای آنکه از بخش های داخلی استفاده 
كند، با صادرات این موارد را برآورده س��ازد. از دیگر ابزارهای سياستی 
تجارت نيز می توان به یارانه های اعتبار صادرات، فراهم س��ازی ملی و 

محدودیت های مربوط به تشریفات اداری اشاره كرد. 
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در ادبيات جدید رش��د اقتصادی همراه 
با تجارت، تأكيد زیادی بر جهانی ش��دن، 
آزادسازی تجاری و به تبع آن رشد صادرات 
و واردات به همراه رشد بهره وری به عمل 
آمده اس��ت. مقاالت زیادی، بهره وری را با 
شاخص هایی از عملکرد اقتصادی بررسی 
می كند كه این ش��اخص ها  بيشتر بيانگر 
ب��از بودن اقتص��ادی و س��ایر متغيرهایی 
كه از مطالعات مدل های رش��د به دس��ت 
می آید، ارزیابی می ش��ود و حتی با كمک 

آنها مدل های اقتصادی تعریف می شود.
این رویکردها، زمانی به خوبی تاثير خود 
را در ن��گاه اقتصاددان��ان نمای��ان می كند 
ك��ه آنه��ا در مدل س��ازی های خ��ود به 
مقوالتی مانند اصالح��ات تجاری، دوران 
پس از اصالح��ات تجاری تاكي��د فراوان 
داشته اند. هرچند بررسی اثرات آزادسازی 
تجاری و رش��د بهره وری با مسائل متعدد 
روش شناسی روبروست و روش بهتری كه 
پيشنهاد شده تکيه بر داده های تجزیه شده 
صنایع تنها یک كشور برای دوره های زمانی 

طوالنی است. رابطه ميان عملکرد تجاری 
بنگاه ها  و رشد بهره وری نشان می دهند با 
كاهش هزینه های تجاری، از جمله تعرفه و 
هزینه حمل و نقل، بهره وری بنگاه به دليل 
تخصيص مجدد فعاليت ها  ميان بنگاه های 
درون یک صنعت افزایش می یابد و همزمان 
بنگاه ها  با به صادركننده تبدیل می شوند 
و با صادرات خود را افزایش می دهند و در 
غير این صورت از بين می روند و یا نش��ان 
بهره وری  بنگاه ه��ای صادركننده  داده اند 
باالتری دارند، بزرگترند و احتمال بقای آنها 
از بنگاه های غيرصادركننده بيش��تر است. 
ای��ن خود نمونه بارزی از نتایج به دس��ت 
آمده از بررسی هاس��ت كه لزوم اصالحات 
سياست های تجاری را برای بهبود اقتصاد 

كشور، بيان می كند.
این در حالی اس��ت كه دیگر بررس��ی ها  
نشان می دهد، آزادسازی تجاری با افزایش 
دس��تمزد كارگران ش��اغل در بنگاه های 
صنعت��ی هم��راه اس��ت. ضم��ن اینکه با 
افزایش رقابت در نتيجه آزادسازی، بنگاه ها 
مجبورند به تجدید س��اختار اقدام كرده، 
به��ره وری را افزای��ش دهند ت��ا به كمک 
آن س��ود  خود را افزایش دهند. به عالوه 
آزادسازی به كاهش هزینه های نهاده های 
وارداتی منجر می ش��ود كه در نهایت سود 

بنگاه ها  را مجددا افزایش می دهد. 

بر اساس نظریه هکچر- اوهلين، هر كشور 
كاالی��ی را صادر می كند كه در توليد آن، 
از بيش��ترین نهاده موجود خود اس��تفاده 
می كند. به عبارت دیگر مزیت نسبی كشور 
را نسبت به موجودی عوامل، تعيين می كند. 
از سوی دیگر محاسبه كشش های قيمتی 
از اهميت بس��يار زیادی برخوردار اس��ت، 
رمز موفقيت سياس��ت آزادسازی تجاری 
با افزایش ص��ادرات، قدرت رقابت قيمتی 
صادركنندگان در بازارهای جهانی اس��ت. 
صادرات در نتيجه رش��د اقتصادی كشور 
واردكننده، یا رقابت صادركنندگان با رقبای 
خود بر سر قيمت افزایش می یابد. برخی از 
پژوهشگران بر این باورند كه سند سياست 
رش��د، اشتغال و توزیع مجدد در آفریقای 
جنوبی، بر پيشبرد رشد متکی به صادرات 
در این كشور بر اساس كاهش هزینه های 
واحد )توليد( و افزایش رقابت پذیری بوده 
اس��ت چراكه آفریقای جنوب��ی بر مبنای 
قيمت رقابت می كند. برای ایران نيز وضع 
دقيقا به همين منوال اس��ت؛ در حالی كه 
سياس��ت های قيمت های صادراتی رقابتی 
و نرخ ه��ای ارز واقع��ی قطعا برای افزایش 
صادرات بهتر از رش��د در آمد كش��ورهای 
وارد كننده است این سياست ممکن است 
در صورتی كه تقاضا برای صادرات نسبت 
به قيمت حساس نباشد با شکست مواجه 
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شود. سياست های تجاری در قالب نرخ های 
تعرفه ای و موانع غيرتعرفه ای كه برای مهار 
واردات اس��تفاده می ش��ود سبب كاهش 
صادرات خواهد شد. تقریبا هر یک درصد 
افزایش تعرفه یک درصد صادرات را كاهش 
می دهد. در مقابل، تضعيف ارزش ریال، با 
افزایش نرخ ارز مؤثر، تا حدود كمتری قادر 
است این اثر منفی را جبران كند، بنابراین 
وض��ع تعرفه در حالتی معادل كاهش نرخ 
ارز واقعی خواهد بود كه اثر سياس��ت های 
تج��اری ضدوارداتی بر ص��ادرات، كمتر از 
محدودیت های تجاری باشد. در دوره مزبور 
و در این نمونه خ��اص، افزایش موجودی 
سرمایه سرانه تأثير منفی بر صادرات دارد. 
بر همين اساس رقابت پذیری صادرات ایران 
بيش��تر در كاالهای كاربر است تا سرمایه 
بر، نظير محصوالت صنایع خودروس��ازی 

با الکترونيک.
با این حال بر اساس نتایج به دست آمده، 
كشش قيمتی تقاضای صادرات ایران بسيار 
بزرگ برآورد شده است. بدین ترتيب قدرت 
رقاب��ت صادر كنندگان ایرانی در بازارهای 
خارجی بر سر قيمت، زیاد خواهد بود. اما 
همان طور كه در قبل عنوان ش��د، عرضه 
صادرات بس��يار كوچک اس��ت. به عبارت 
دیگر، محدودیت اصلی رش��د صادرات از 
طرف عرضه است یعنی اینکه كاالیی برای 
صادرات وج��ود ندارد و یا صادر كنندگان 
انگي��زه كافی برای صادرات ندارند. در این 
صورت توصيه سياس��ت گذاری این است 
ك��ه محدودیت های صادرات رفع ش��ده و 
 ب��ا پرداخت جوایز صادرات��ی و با یارانه به 
صادركنن��دگان، آن��ان را به صادرات بيش��تر 
تش��ویق كند. همچنين سياست های افزایش 
تولي��د نيز می تواند به كاهش فش��ار تقاضای 
داخل��ی بر قيمت كاالها منجر ش��ود و نهایتا 
افزایش انگيزه صادراتی را به دنبال داشته باشد.

نکت��ه مه��م این اس��ت كه ب��ا كاهش 
سودآوری واردات در اثر كاهش تعرفه ها  
و رانت ها، س��رمایه های تجاری به سوی 
ص��ادرات گرای��ش خواهن��د یاف��ت، لذا 
اجرای سياست تشویق صادرات كه شامل 
آزادس��ازی تجاری، اجازه تضعيف ریال و 
پرداخ��ت یارانه های صادراتی اس��ت، در 
جهت افزایش صادرات مؤثر خواهند بود. 
اما باید توجه داش��ت كه تضعيف بيش از 
حد ارزش ریال به افزایش قيمت كاالهای 
صادرات��ی خواهد انجاميد ك��ه می تواند 
تقاضای صادرات را كاهش دهد. از سوی 
دیگ��ر، عرضه ص��ادرات را ني��ز افزایش 
می دهد. بنابراین سياس��ت گذار باید بين 
سياس��ت رقابت قيمتی و افزایش عرضه 
صادرات تعادلی را برقرار كند كه این كار از 

طریق یارانه یا جوایز صادراتی امکان پذیر 
اس��ت.در عين حال، افزای��ش موجودی 
سرانه س��رمایه به افزایش واردات منجر 
می ش��ود در حالی كه نس��بت سرمایه به 
 توليد از واردات می كاهد. بنابر این تركيب 
سرمایه گذاری بيش��تر و نرخ رشد باالتر 
اقتص��ادی، در تغيير نس��بت افزایش��ی 
س��رمایه به توليد مؤثر است و می شود با 
افزایش این نسبت، واردات را تعدیل كرد. 
كاهش نرخ ارز نيز سياستی برای كنترل 
واردات اس��ت اما كش��ش های واردات به 
ن��رخ ارز مؤثر معم��وال از یک كوچک تر 
اس��ت، بنابراین دف��اع از تراز پرداخت ها، 
وقت��ی تعرفه ه��ا  اثر منفی ب��ر صادرات 
دارند مشکل تر است و بهتر این است كه 
بيشتر سياست های تشویق صادرات برای 
حفظ تعادل تراز پرداخت ها  دنبال شود 
)در بلندمدت( تا سياست افزایش تعرفه.

به عبارت دقيق تر سياس��ت های تجاری 

كشور باید روی ریل كاهش موانع غيرتعرفه 
حركت كند ت��ا افزایش موان��ع تعرفه ای. 
موان��ع غيرتعرف��ه ای نظير س��هميه های 
وارداتی، نوسانات نرخ ارز، جهش های ارزی، 
بهره وری پایين و هزینه های توليد، از جمله 
مش��کالتی كه متاس��فانه در سياست های 
تج��اری لحاظ نش��ده و تنها اب��زار دولت 
برای مه��ار واردات، افزایش تعرفه ها  بوده 
اس��ت. برخی كارشناس��ان بر ای��ن باورند 
ك��ه باید موانع تجاری كش��ور را از حالت 
غيرتعرفه ای ب��ه حالت تعرف��ه ای تبدیل 
كنيم و س��پس به صورت پلکانی و با یک 
ش��يب منطقی از ميران تعرفه ها  بکاهيم. 
تردیدی در درست بودن این راهکار نيست 
ام��ا باید توجه داش��ت كه نخس��تين گام 
برای حركت بر روی این برنامه، منتهی به 
افزایش واردات خواهد ش��د. به طور مثال 
اگر دولتمردان سهيمه های وارداتی و حتی 
انحصار واردات برخی اقالم نظير مواد اوليه 

را از دست برخی انحصارگران سلب كنند، 
بازیگران متعددی ب��ه حيطه واردات این 
اقالم وارد می ش��وند و پس از آن ش��اهد 
جنگ قيمتی برای واردات این مواد خواهيم 
بود كه این موضوع خود گواهی بر افزایش 

واردات است. 
این موضوع از دو جهت بر توليد كش��ور 
اثر می گذارد. نخس��ت كاهش هزینه های 
توليد است چراكه بازیگرانی كه پس از رفع 
انحصار واردات برخی اقالم، تازه به ميدان 
آمده ان��د، در تالش اند تا با یافتن بازارهای 
ارزان و حتی كمتر كردن حاشيه های سود 
واردات، سهم فروش خود را در بازار افزایش 
دهند. این موضوع موهبتی برای بنگاه های 
توليد خواهد ب��ود كه با قيمت نهاده های 
ارزان ت��ری روبه رو باش��ند. ام��ا در بخش 
دوم، مش��کل این راهکار آنجایی است كه 
رفع محدودیت واردات در برخی كاالهای 
نهایی، ممکن است به گونه ای بازار داخلی 

را تحت تاثير قرار دهد و توليدات خارجی 
ارزان تر از توليدات داخلی به فروش برسد. 
برای حل این مش��کل دولت ها  می توانند 
با تخصي��ص یارانه و حت��ی معافيت های 
مالياتی به برخ��ی بنگاه های توليدكننده، 
از هزینه های توليد بکاهند و رقابت پذیری 
قيمتی را برای محصوالت داخلی ميس��ر 
كنند. نکته اساس��ی آنجاس��ت كه در این 
سياس��ت ها تنها بازنده دولت خواهد بود 
چراك��ه به تبع رفع برخی محدودیت های 
تجاری، درآمد كمتری خواهد داش��ت اما 
در بلندم��دت و با ش��کوفایی بنگاه ها  كه 
در حالت صرفه های ناش��ی از اقتصاد قرار 
می گيرند، می تواند از طریق ماليات، درآمد 
خود را بهبود بخش��د. این در حالی است 
كه رقم فرارهای مالياتی به اندازه ای هست 
ك��ه اگر دولت از آن جلوگيری كند، دیگر 
ني��ازی به ماليات های ای��ن قبيل بنگاه ها  

نخواهد داشت.   
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 |vox.eu سایت
 در رب��ع قرن اخير، س��ه 
مجادله اساس��ی در تجارت 
بين الملل ایجاد ش��د كه تا 
پي��ش از این در تئوری های 
اقتصاد بين الملل پيش بينی 
نشده بود. در س��ال۱98۰، كشورهای توسعه یافته، استدالل های 
پيچي��ده ای را برای مداخ��الت دولت در تجارت بين الملل مطرح 
كردند. این اس��تدالالت بر تکنولوژی- باال تمركز داش��ت كه به 
تازگی منجر به س��اخت تراشه های الکترونيکی شده بود. دوم در 
دهه ۱99۰، بحث های مهمی در خصوص تاثير رشد تجارت جهانی 
بر نظام كار و دستمزد ایجاد شد. سوم مجادالت محيط زیستی نيز 
به دیگر موارد اضافه ش��د به گونه ای كه مهم تر شدن موضوعات 
زیست محيطی، سياس��ت های جدیدی را بر تجارت تحميل كرد 

كه تعرفه كربن نمونه بارز آن لقب گرفته است. 

  استدالل های پیچیده برای سیاست فعال تجارت
برخ��ی مداخالت دولت در امور بازار و سياس��ت گذاری در آن 
موجب شکس��ت بازار می شود. شکست بازار مطابق با این فرآیند 
دو دسته است. نخستين شکست بازار، تضعيف بنگاه های پيشرو 
در فناوری است چراكه این بنگاه ها به مجرد اینکه فناوری خاصی 
را توس��عه می دهند، بنگاه های دیگر نيز از این دستاورد استفاده 
می كنند اما استفاده این بنگاه ها از این دستاورد عایدی و یا منافعی 
برای بنگاه مورد نظر ندارد. به عبارت دیگر توسعه فناوری توسط 
برخ��ی بنگاه ها، به طور مجانی در اختي��ار بنگاه های رقيب قرار 
می گيرد. دومين شکس��ت بازار نيز مربوط به منافع انحصاری در 

صنایعی است كه توليد زیادی دارند. 
زمان��ی كه بنگاهی توليد فناوری می كن��د و دانش فناوری آن 
عمومی ش��ود و بنگاه های دیگر از آن بهرمند ش��وند، این امر به 
افزایش توليد كاال می انجامد كه البته س��ود دیگر بنگاه ها را نيز 
تشدید می كند. فقدان عایدی مناسب برای بنگاه هایی كه نوآوری 
می كنند منجر به كاهش انگيزه آنها در راستای نوآوری می شود. 
بنابراین استدالل می شود كه دولت ها برای چنين بنگاه هایی باید 
سيس��تم های حمایتی تعبيه كنند. مثال بارزی كه در این ميان 
وجود دارد، رشد تکنولوژی های های تک در آمریکا و ژاپن است. 

ش��کل گيری فناوری اطالعات برای نخستين بار از آمریکا و در 
منطقه س��يليکون پاور آغاز ش��د اما در برهه كنونی اگر بخواهيم 
مهم ترین كش��ور در این صنعت را معرفی كنيم باید نام ژاپن را 
اعالم كرد. س��وال اساسی اینجاس��ت كه چرا مهد توليد فناوری 
اطالعات از ژاپن عقب ماند؟ آیا دولت آمریکا می بایست یارانه هایی 
ب��ه صنعت های تک اختصاص می داد؟ باید دالیلی مهمی را برای 
پاسخ به این سوال بررسی كرد. دو سوال مهم در این ميان به وجود 
می آید. نخست اینکه آیا دولت ها می توانند صنایع یا فعاليت هایی 
 را ب��ه طور مس��تقيم مورد ه��دف قرار دهن��د؟ و دوم اینکه این 

هدف گذاری چه دستاوردهایی خواهد داشت؟ 
با عمومی شدن دانش صنایع »های تک«، توليد افزایش و از این 
راه رفاه جامعه بيشتر می شود. بنابراین دليل ندارد كه دولت ها با 
توجه به این شرایط اقدام به ارائه یارانه كنند چراكه پرداخت یارانه 
كمکی به توليد تکنولوژی نمی كند. از سوی دیگر نوآوری و توليد 
دانش در صنایعی روی می دهد كه در رده صنایع »های تک« قرار 

نمی گيرند. بنابراین به جای پرداخت یارانه به چنين صنایعی، دولت 
آمریکا در بخش های تحقيق و توسعه بنگاه ها حمایت می كند. 

مباح��ث مربوط ب��ه تکنولوژی -های ت��ک- در دهه ۱98۰ تا 
۱99۰ بس��يار مورد توجه ق��رار گرفت. دليل اصلی این اقبال نيز 
به برخی بنگاه های ژاپنی مربوط می شد كه در بخش هایی از این 
تکنولوژی های مهم به توفيقات زیادی دست یافته بودند. در بين 
سال های ۱9۷8 تا ۱986، سهم آمریکا در محصوالت الکترونيکی 
۷۰ درصد كل جهان بود و ژاپن سهمی برابر با ۲۰ درصد داشت 
اما در این س��ال ها ژاپن س��هم خود را تا ۷۵ درصد افزایش داد و 
آمریکا س��هم 3۰ درصدی را از آن خود كردند. بس��ياری بر این 
باورن��د كه عمده دلي��ل عقب ماندگی آمریکا در رقابت با ژاپنی ها 
مرب��وط به ضعف در توليد، عدم توليد بهينه و نبود حمایت قوی 

دولتی از بخش های تحقيقاتی بنگاه ها بود. 
نمودار زیر به خوبی نش��ان می دهد كه در سال های اخير روند 
نزولی آمریکا در استخدام فناوری اطاعاتی و تکنولوژی های جدید 

چگونه بوده است. 

 رقابت ناقص و سیاست استراتژی تجارت
صنایعی كه رقابت ناقص دارند و بازار برخی كاالها شبه انحصاری 
اس��ت، سودی كه بنگاه های انحصاری به دست می آورند فراتر از 
آن اس��ت كه بخواهند با ریسک تحقيق و توسعه به بيشتر از آن 
دس��ت یابند. از این رو دو اقتصاددان به نام های باربار اسپنس��ر و 
جيمز بران��در در تحليلی عنوان كردند كه در این گونه مواقع كه 
بازار رقابت كامل نيس��ت، دولت می تواند مداخالتی داشته باشد. 
این نظریه با مثال بر روی دو ش��ركت هواپيماس��ازی بوئينگ و 

ایرباس به خوبی تشریح می شود. 
تحليل اسپنسر و براندر اگرچه از لحاظ تئوری مشکلی نداشت 
ام��ا با واقعيت چن��دان تطابق ندارد. اولين و مهم ترین ایرادی كه 
به این تحليل وارد اس��ت این بوده كه شاید صنایع رقيب برتری 
و مزیت پنهانی داش��ته باش��ند كه ما در تحليل های خود آن را 
وارد نکرده ایم اما این مزیت ها به شدت قدرت اثرگذاری دارد. به 
طور مثال ش��ركت بوئينگ ممکن است مزیتی در توليد یا دانش 
داشته باشد كه همه خالها و ناتوانی های آن را در مقابل ایرباس 
پوش��ش دهد. دومين ایراد نيز به این موضوع مربوط می شود كه 
صنایع از یکدیگر جدا نيستند. به طور مثال اگر به صنعتی یارانه 
تخصيص داده ش��ود، ممکن است منابع آن از بخش هایی تامين 
ش��ود كه هزینه دیگر صنایع را افزایش دهد. بنابراین مهم است 
كه بهترین ش��يوه ممکن را ب��ا كمترین خالهای اطالعاتی اتخاذ 
كنيم. به طور كلی می توان نتيجه گرفت كه اس��تراتژی سياست 
تجاری به ش��دت وابسته به شرایط است چراكه به رفتار متقابل 

پل گروگمن  
برنده نوبل اقتصاد 
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همس��ایه ها و ایجاد جنگ تجاری احتمالی محدود است. از سوی 
دیگر می توان گفت سياست های دولتی كه منجر به دست یافتن 
بنگاه های داخلی به یک استراتژی برتر در توليد می شود، سياست 

استراتژیک تجارت گفته می شود. 

جهانی شدن و دستمزد نیروی کار
هرچند جهانی شدن س��ودای توسعه و افزایش رفاه برای همه 
كشورها را در سر داشت اما آنچه كه امروز از دستاوردهای جهانی 
ش��دن یاد می ش��ود كمتر تطابقی ب��ا این اه��داف دارد. افزایش 
نابرابری در دس��تمزد و كاهش رفاه كش��ورهای در حال توسعه و 
توزیع نادرس��ت درآمد از جمله نتایجی اس��ت كه بسياری آن را 
منبعث از جهانی شدن می دانند. رقابت كشورهای در حال توسعه 
در عرصه ه��ای جهانی با توجه به اینکه دارای تکنولوژی های باال 
نيس��تند، موجب ش��ده تا هزینه توليد خ��ود را از طریق كاهش 
دس��تمزد و یا حداقل نگه داشتن دس��تمزد نيروی كار خود، كم 
كنند تا بتوانند در بازارهای جهانی حضوری فعال داش��ته باشند. 
این در حالی اس��ت كه كشورهای توسعه یافته محصوالتی از این 

كشورها را مصرف می كنند كه كاربر است. 

 جنبش ضدجهانی سازی
نطفه اصلی جنبش ضدجهانی شدن از دانشگاه ها شروع شد. در 
اواس��ط دهه ۱99۰، در دانشگاه ها به تدریج بذر ضدجهانی شدن 
رشد كرد. زمانی كه كشورهای اروپایی و آمریکا از  كشورهای جهان 
سوم اقدام به واردات كاالهایی كردند كه دستمزد در آن كشورها 
پایين و بيش��تر توليد كارگران كم مهارت بود، مردم كش��ورهای 
توسعه یافته این موضوع را در نظر گرفتند. نحوه مصرف این قبيل 
كاالها نوعی عذاب وجدان برای آنها ایجاد كرده بود. رسانه ای شدن 
دستمزدهای پایين در این كشورها، آتش دلسوزی مردم كشورهای 
توسعه یافته را تندتر كرد و باور به این موضوع كه تجارت جهانی 
از كارگران بيگاری می كشد، تشدید شد. این موارد دالیلی بود كه 

جنبش ضدجهانی شدن را روزبه روز تقویت كرد. 
با این برای بررسی این موضوع كه نرخ دستمزد با جهانی شدن 
چه تاثيراتی می پذیرد، نياز به تحليل یک مثال ساده دارد. با فرض 
نيروی كار آمریکا و مکزیک كه البته از لحاظ ساختار دستمزدی با 
یکدیگر بسيار متفاوت اند)وضعيت كارگران مکزیکی به شدت بدتر 
از وضعيت كارگران آمریکایی اس��ت( می تواند مثال خوبی باشد. 
به طور مثال فرض می شود كه در كشور آمریکا فناوری باال و در 
مکزیک پایين اس��ت و از سویی دیگر تنها عامل توليد نيز نيروی 
كار است. بهره وری آمریکا نيز بيشتر از مکزیک است. بنابراین اگر 

جدول زیر را در نظر بگيریم:

قبل از برقراری تجارت، یک كارگر آمریکایی در صنایع های تک با 
یک ساعت كار كردن یک واحد توليد دارد كه برای همان یک واحد 
توليد، كارگر مکزیکی باید 8 ساعت كار كند. در صنایع تکنولوژی 
پایين نيز این نسبت به یک به ۲ است. حال بعد از برقراری تجارت، 

دس��تمزد نيروی كار در صنایع با تکنولوژی باال بهبود می یابد اما 
در صنایع با تکنولوژی پایين این وضع بدتر می شود. 

در بخش های قبل به این نتيجه رس��يدیم كه جهانی شدن چه 
معایب و محاس��نی برای كارگران دارد اما دستمزدهای پایين در 
برخی كش��ورهای در حال توسعه موجب شد تا عده ای به دنبال 
راهکار عادالنه تر كردن دس��تمزدها باش��ند و برای بهبود رضایت 
خاطر مشتریان كشورهای در حال توسعه، اقداماتی انجام دهند. 
از این رو قرار ش��د تا بر این اس��اس اس��تانداردهای دستمزدی 
را در كش��ورهای در حال توس��عه پياده س��ازی كنند و از س��وی 
دیگ��ر ابزارهای حمایتی برای كارگران را نيز تقویت س��ازند. این 
دستورالعمل ها كه قرار بود در كنفرانسی در سياتل برگزار شود با 
البی بنگاه های توليدی كشورهای در حال توسعه بهم خورد و در 
این اعتراضات جان چندین نفر گرفته شد. اقتصاددانان پيش بينی 
می كنند كه پایين نگه داشتن دستمزد برای كارگران كم مهارت 
موجب می شود تا در آینده تعداد كارگران كم مهارت كم شود و 
این بحرانی اس��ت كه در آینده گریبان گير بنگاه های توليدی این 

كشورها می شود. 

 مسائل زیست محیطی و فرهنگی
جهانی سازی تاكنون مخاطرات زیست محيطی را شدت بخشيده 
است. رقابتی كه در توليد ميان كشورهای توسعه یافته و كشورهای 
 در حال توس��عه ایجاد ش��ده، ه��ر روز دامنه ای��ن مخاطرات را 
جدی تر می كن��د. یکی از مهم ترین عوامل آلودگی های زیس��ت 
محيط��ی در ده های اخير، رش��د روزافزون توليد كش��ورهای در 
حال توس��عه بوده به طوری كه این كش��ورها بيش��تر از صنایعی 
برخوردارند كه اوال استانداردهای توليد پایينی دارند و دوما بيشتر 
این كشورها خام فروشند. از سوی دیگر بيشتر كشورهای در توسعه 
نيز بخش های خدماتی را در اقتصاد خود تقویت كرده اند. بر همين 
اس��اس عده ای بر این باورند كه جهانی سازی باید استانداردهای 
زیست محيطی را در بگيرد. پاشنه آشيل استدالل این دسته بر این 
محوریت استوار است كه طبيعت برای همه انسان هاست و حفظ 
استانداردهای طبيعی موجب افزایش مطلوبيت آحاد بشریت است. 
در آن سوی ميدان نيز مخالفانی حضور دارند كه معتقدند تحميل 
این استانداردها موجب تعطيلی بنگاه های توليدی كشورهای در 
حال توس��عه می ش��ود كه این موضوع به خودی به خود فقر روز 

افزون مردم این كشورها را به دنبال دارد. 

 سازمان تجارت جهانی و استقالل ملی
برخی بر این باورند كه سازمان تجارت حاكميت ملی كشورها را 
نقض می كند. این دسته معتقدند كه سازمان تجارت جهانی یک 
قدرت فراملی نيس��ت و تنها مجاز اس��ت در سياست های تجاری 
دخالت كند. برخی دیگر نيز بر این باورند كه برخی سياست های 
تج��اری كه نقض قوانين س��ازمان تجارت جهانی اس��ت، گاها با 
مغالطه هایی از حمایت توليد داخلی با سياست های تجارت جهانی 
مخلوط می شود كه در این بين بهترین مرجع تصميم گيری سازمان 

تجارت جهانی است. 

جهانی سازی، رشد و آلودگی
پيش از این نگرانی بس��ياری از فعاالن محيط زیس��ت مبنی بر 
افزایش مخاطرات زیست محيطی با رشد جهانی شدن را تشریح 
كردیم اما در این ميان یکی از اقتصاددانان برجسته به نام كوزنس 
ب��ا ارائه نظری��ه ای به نام منحنی كوزنس برآورد كرده اس��ت كه 
با افزایش رش��د جهانی ش��دن،  از سال مش��خصی به بعد ميزان 
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آلودگی های محيط زیس��تی كاهش می یابد. كوزنتس پيش بينی 
می كند كه با رش��د جهانی شدن، رشد اقتصادی كشورها افزایش 
می یابد كه این موضوع خود منجر به افزایش ثروت كشورها شده 
و از این رو بودجه های حمایتی كشورها برای حفظ محيط زیست 

افزایش می یابد. 

    نموداره��ای باال ت��ا حدودی می تواند نظریه كنونی كوزنتس 
را توجيه كند چراكه ميزان آلودگی كش��ورهای اروپایی و آمریکا 
پس از س��ال هایی، شيب نزولی به خود گرفته است اما همچنان 

این نظریه به واقعيت تبدیل نشده است. 

 مشکل مکان های امن آلودگی
مکان های امن آلودگی مناطق ویژه ای هستند كه برای دفن 
یا از بين بردن زباله های صنعتی كه مخاطرات زیست محيطی 
آن تنها در آن ناحيه است مورد استفاده قرار می گيرد. از جمله 
ویژگی های این مکان ها می توان به این موارد اشاره كرد. تاثير 
این مکان بر جغرافياهای همجوار مش��خص نيست، موضوع 
چندان مهمی برای مذاكرات بين المللی نيست. اشتغال زایی 
برای كش��ورهای در حال توسعه را افزایش می دهد و موجب 
تمركز آلودگی در یک منطقه می شود و از شيوع و گسترش 
دف��ن زباله در دیگر مناطق جلوگيری می كند. به ویژه اینکه 

این زباله ها بسيار مخاطره آفرین برای طبيعت هستند. 

 منازعه تعرفه کربن
در س��ال ۲۰۰9 ميالدی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را 
مطرح كرد كه به موجب آن كشورهایی كه سياستی برای كاهش 
ورود آالینده ها ندارند، از واردات از این كشورها تعرفه وضع شود. 
مطابق با معمول این سياست نيز موافقان و مخالفانی داشت كه 
البته هنوز در كنگره در حال بررسی است و گویا دیگر فراموش 
شده است. موافقان بر این نکته تاكيد می كردند كه تصویب این 
الیحه می تواند در كاهش ورود گازهای گلخانه ای اثرگذار بوده 
و عامل تشویق كشورها برای بهبود سياست های محيط زیستی 
خود باش��د كه در آن س��و نيز مخالفان آن را متضاد با قوانين 

سياستی سازمان تجارت جهانی عنوان می كردند. 

یکی از مهم ترین سیاست های تجاری در راستای بهبود 
تولی�د داخلی، افزایش تعرفه های خ�ودرو برای کمک به 
خودروس�ازهای داخلی ب�ود. دولت یازدهم که در س�ال 
جدی�د می کوش�د تا مدیریت منابع ارزی خ�ود را بهتر از 
سال های گذش�ته، به کاالهای اساسی تر اختصاص دهد و 
ورود کااله�ای غیرضروری لوکس را نیز با سیاس�ت هایی 
نظیر ممنوعیت واردات، کاهش دهد، تعرفه های خودروهای 
وارداتی را با ش�یب تندتری نسبت به گذشته تعیین کرد. 
به اعتقاد بس�یاری از کارشناس�ان بدون سیاست گذاری 
مستمر در راستای بهبود تولید داخلی، در این راه توفیق 

چندانی نخواهد یافت. 
فرب�د زاوه، کارش�ناس بازار خ�ودرو در گفت وگ�و با اتاق 
بازرگانی بر این باور اس�ت که هم راس�تا با ممنوعیت برخی 
خودروه�ا باید تولیدات داخلی نیز افزای�ش و بهبود یابند، 
وگرنه نوع واردات خودرو تغییر خواهد کرد و ذائقه ها به سوی 
خودروهای چینی تشدید خواهد شد. زاوه در این گفت و گو 
اشاره ای نیز  به تجربه موفق ترکیه در واردات خودرو می کند 
و معتقد است که برای محدود کردن واردات خودروها، نیازی 
به ممنوعیت واردات نیس�ت بلکه با کمک دیگر سیاست ها 
نظی�ر عوارض دریافتی از پالك ک�ردن و مالیات، می توان تا 
ح�دودی هزین�ه واردات را افزایش داد ک�ه این خود نوعی 
سیاست تجاری در نمونه های موفق جهانی محسوب می شود. 

در ادامه مشروح این مصاحبه را می خوانید:
  

 اق�دام اخیر دولت در راس�تای محدودی�ت واردات را 
چطور ارزیابی می کنید؟

به نظر می رس��د این قبيل سياس��ت های دولت بيشتر در 
راس��تای جلوگيری از هدررفت مناب��ع ارزی بود. همانطور 
كه می دانيد در الیحه پيشنهادی بودجه سال آینده، دولت 
عوارض خروج از كشور را افزایش داد و یا همين دوره واردات 
خودروهای بيش از 4۰ هزار دالر را ممنوع  كرد. به عبارتی 
می توان گفت كه كسری بودجه سال جاری دولت را بر آن 
داشته تا سياست هایی را اتخاذ كند كه كمترین خروج ارز از 
كشور را حمایت و استفاده های ارزی برای كاالهایی كه بيشتر 
به عنوان لوكس ش��ناخته می شود را كاهش دهد. از سوی 
دیگر دولت ارز كافی برای حمایت از تثبيت نرخ ارز را ندارد. 
همين عوامل موجب می شود تا نگاه سياست گذاران به واردات 
اندكی تغيير كند و با كمک ابزارهایی كه دارند، ارز موجود 
در بازار را بهتر مدیریت كنند. طبيعت چنين سياست هایی 
تاثيری در معيشت مردم ندارد. این سياست ها بيشتر طبقه 
مرفه را نشانه می رود و ارتباطی با مصرف كنندگان متوسط 

و پایين تر ندارد.
 برخی از کارشناسان بر این باورند افزایش تعرفه ها یا 
محدودیت های آن، موجب تسریع روند فزاینده قیمتی 
در ب�ازار داخلی می ش�ود و از ای�ن رو تولیدکنندگان 
داخلی خودرو نیز با توجیه افزایش قیمتی آنها، اقدام 

 فربد زاوه در گفت وگو با »نامه اتاق بازرگانی«
عنوان کرد:

کنترل واردات از مکانیزم 
توسعه مالیات و عوارض

یادداشت
گفت وگوی ماه
گزارش بهار 97
انتخاب سردبیر
بازگشت کابوس

نا برجام
دنیای آزاد

نهان خانه ارزی
تجارت

صندوق توسعه

خرداد 1397
دوره جدید
شماره 113
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به تش�دید قیمت محصوالت خود می کنند. این پیشگویی 
را چقدر محتمل می دانید؟

 برای بهبود بازار داخلی، توليدكنندگان داخلی باید عرضه محصوالت 
خ��ود را افزایش دهند. آنچه كه در این بازار موجب افزایش قيمت و 
تورم در محصوالت می شود، نشات یافته از پيش گرفتن تقاضا از عرضه 
اس��ت. بر همين اساس تامين نيازهای مردم با توجه به جلوگيری از 
كمب��ود عرضه، می توانند از افزایش قيمت جلوگيری كنند. بر همين 
اس��اس دولت باید از افزایش قيمت توليدات داخلی جلوگيری كنند 
و ب��ه بهانه های همچ��ون افزایش هزینه ها نظير ارز، جواز ارتقا قيمت 
محصوالت داخلی را ندهد چراكه این سياست با این استدالل در كالن 
بازار، اثرگذار نخواهد بود. بنابراین اگر بخواهيم به صورت منطقی به این 
فرآیند نگاه كنيم درخواهيم یافت كه تورم ناشی از پيشی گرفتن تقاضا 
از عرضه است. از این رو اگر دولت در كنترل بازار داخلی شيوه افزایش 
عرضه را در پيش بگيرد، متعاقبا شاهد افزایش قيمت ها نخواهيم بود.
 اجرای این سیاست، چه تاثیری در مصرف کنندگان دارند؟

آنچه كه اهميت دارد این اس��ت كه قدرت خرید طبقه متوس��طه 
جامعه عموما آس��يب پذیر اس��ت و به راحتی تامين نمی شود. خرید 
طبقه باالی جامعه، آسيب پذیر نيست به طور مثال كسی كه خودروی 
۵۰۰ ميليونی سوار می ش��ود اهميتی ندارد كه شيب افزایش قيمت 
خودرو چگونه باشد. الزاما با محدود كردن واردات خودروهای خارجی؛ 
ش��اهد تاثيرات قيمتی نيستيم كه طبقه متوسط را منتفع یا متضرر 
كند چراكه مکانيزم بازار برای طبقات باال و متوس��ط و پایين یکسان 
نيس��ت و هر كدام در واكنش به این سياس��ت رفتارهای متفاوتی را 
خواهند داشت. دولت هم در این راستا نباید در این مکانيزم ها دخالت 
كند. وظيفه اصلی دولت تامين قدرت خرید طبقات پایين اس��ت كه 

بتوانند از عهده معيشت خود برآیند.
 به جلوگیری از خروج ارز اشاره کردید. آیا برای تحقق این 

هدف، چنین سیاست هایی موفق خواهد بود؟
به طور كلی دولت در تعيين قيمت خودروهای وارداتی نباید دخالتی 
داشته باشد. از این جهت برای جلوگيری از خروج ارز، می توانست از 
روش های دیگری اس��تفاده كنند كه به نسبت به این  روش بهينه تر 
بود. مثال افزایش عوارض خودرویی یکی از این روش هاس��ت. به طور 
مثال در كشور تركيه عوارض خودرویی برای هر شركت توليدكننده ای 
كه باشد، مقدار مشخصی است. واردات خودرو به تركيه فاقد عوارض 

است اما زمانی كه خودرو قرار است؛ پالک شود، بر مبنای حجم موتور 
و كشور توليدكننده عوارضی دریافت می شود. این موضوع موجب شده 

تا ابزارهای كنترلی دولت در واردات مشخص تر و اثر گذارتر باشد.
 ممنوعی�ت واردات خودروه�ای لوک�س که بیش�تر برای 
جلوگی�ری از هدررف�ت مناب�ع داخلی اتخاذ می ش�ود، با چه 

تهدیدهایی روبه روست؟
اگر  سياست هایی كه بيشتر برای كاهش خروج ارز از كشور انتخاب می شود 
با بهبود فرآیندهای توليد داخلی همراه نش��ود، عمال  هدف خروج ارز نيز 
محقق نخواهد. به طور مثال اگر ورود ماشين های آلمانی به كشور قطع شود، 
در عوض ماشين های چينی خواهند آمد و ميزان ارزبری نيز تغيير نخواهد 
كرد. چراكه هدف اصلی باید بهبود توليد داخلی باشد تا چنين سياست هایی 
نيز به مقصود مورد نطر برس��د. از ای��ن رو وجود رابطه خوب ميان ميزان 
ارزآوری صادرات و ميزان ارزبری یعنی توليد داخلی الزامی است. اگر مانند 
تركيه اس��تفاده از كاالهای وارداتی را كه بيش��تر از سوی اقشار مرفه است 
با هزینه های بيشتری نظير ماليات و دریافت عوارض بيشتر كنيم، خود به 
خود افراد در انتخاب كاالها، توليدات داخلی را بيشتر مدنظر قرار می دهند 
البته به شرطی كه توليدات داخلی نيز به استانداردهای مطلوبی ارتقا یابد.

 استفاده از این روش چه تفاوتی با سیاست محدود کردن 
واردات دارد؟

محدود كردن واردات این دس��ت از خودروها، تنها 6۰ هزار خودرو را 
تحت تاثير قرار می دهد نه 6 ميليون خودرو را. واردات خودرو كه بين ۱۵ 
واردكننده توزیع شده بود و به طور سرانه هر كدام 4 تا ۵ هزار دستگاه وارد 
می كردند و  به طور مثال یکی از آنها، 3۰ هزار خودرو وارد می كرد و دیگری 
هزارتا، اما تعداد این خودرو ها آنچنان زیاد نبود كه هم قشر متوسط را تحت 
تاثير قرار دهد و هم شركت هایی كه وارد كنندگان از آنها وارد می كردند. 
اما این قبيل سياست ها، مکانيزم سرمایه گذاری خودروها خارجی در بازار 
ایران را دست خوش تغيير می كند چراكه هيچ كس قائل به سرمایه گذاری 
در چنين شرایطی نيست. افراد نياز به سرمایه گذاری های طوالنی مدت 
دارند. زمانی كه نوساناتی در بازار را با اجرای این سياست های تشدید كنيم، 
اطمينان سرمایه گذار به سرمایه گذاری را كاهش می دهيم. سرمایه گذار 
با خود فکر می كند كه اگر به طور مثال در این كش��ور س��رمایه گذاری 
كند، ممکن است در آینده قانونی تصویب شود كه محصوالت را در بازار 
داخلی ایران تحت تاثير قرار دهد. البته برای جذب سرمایه گذار های نياز 

به پيش زمينه های دیگری نيز است.



تعرفه های ب��االی گمركی برای حمایت از 
تولي��دات داخلی، هم می تواند پایه اقتصادی 
محض داشته باشد و هم دليل اقتصاد سياسی. 
كشورهایی نظير كره جنوبی نيز راه افزایش 
تعرفه ه��ای واردات��ی را ط��ی كرده اند اما به 
صورت زمان بندی شده و پلکانی، تعرفه های 
وارداتی خود را كاهش داده اند. این اقدام بيش 
از آنکه دليل سياس��ی و دیپلماس��ی داشته 
باشد، بيشتر برای افزایش بهره وری توليدات 
خ��ود بود. تجربه به خوبی نش��ان داد كه در 
درازم��دت تعرفه های گمرك��ی نه تنها نقش 
حمایت گرایان��ه از توليد داخلی ندارند، بلکه 
مخل افزایش به��ره وری آنها نيز خواهد بود. 
ورود به فضای رقابتی شاید جسارتی بود كه 
سياس��ت گذاران كره و ژاپن به خوبی از پس 
آن برآمدند. اما در ایران این داستان، روایتی 
دیگر دارد. به طور مثال سال هاست تعرفه های 
خودروهای وارداتی در رقم های باال به چشم 
می خورد اما تجربه خودروسازهای داخلی به 
مانند دیگر كشورهای موفق تکرار نشد. سوال 
اساسی اینجاست كه چرا در مقاطع حساس 
این سياس��ت ها  ناكارآمد و تاكنون استمرار 

داشته است؟ 
پاس��خ به این س��وال را بای��د از جنبه اقتصاد 
سياسی حمایت گرایی تجاری بررسی كنيم. صنایع 
ب��زرگ و قدرتمندی نظير خودروس��ازها، دارای 

ابزارهای قدرتمندی هستند كه می تواند چيدمان 
سياست های تجاری را تغيير دهد. صنایع بزرگ 
با اعمال نفوذهای عميق در ميان سياستمداران 
و حتی برهه های حساس انتخاباتی، به بازیگران 
توانمندی مبدل شده اند كه می توانند مطابق با 
ميل خود سياس��ت ها  را ساماندهی كنند. نکته 
اساسی آنجاست كه به طور كلی انحصارگران در 
چرخه فعاليت های اقتصادی، مدام بر قدرت اعمال 
نفوذ خود می افزایند. چگونگی اعمال این قدرت 
بر سياست گذاری تجارت در هر كشور، در سطور 

زیر بررسی می شود. 

 حمایت گرایی تجاری؛ درست یا غلط؟
نظری��ه سفس��طه آمي��زی می گوید وضع 
محدودیت های تجاری برای حمایت از نيروی 
كار داخل��ی در برابر نيروی كار ارزان خارجی 
ضروری است. این عبارت اشتباه است چراكه 
اگر دستمزدهای داخلی بيشتر از دستمزد های 
خارجی باشد، اما بهره وری نيروی كار داخل 
به اندازه كافی از بهره وری نيروی كار خارجی 
بزرگتر باشد، آنگاه هزینه نيروی كار در داخل 
كمت��ر خواه��د بود.  از س��وی دیگر  اگر هم 
وضعيت فوق هم صادق نباش��د، هنوز مبنای 
برای تجارت دو جانبه سودآور وجود دارد چرا 
كه كش��وری با وفور نسبی و ارزان نيروی كار 
می توان��د در توليد كاالهای كاربر تخصص یا 

بد و س��پس این كاالها را صادر كنند.  كشور 
مقابل نيز باكمبود نس��بی و گران نيروی كار 
می تواند در توليد و صدور كاالهای س��رمایه 
ب��ر تخصص یابد. یک��ی از نظریات معتبر در 
موضوع حمایت گرایی كه به تجزیه و تحليل 
اقتصاد بسته مربوط می شود، نظریه حمایت 
از صنایع نوپا اس��ت. این نظری��ه بر این باور 
است كش��وری كه در یک كاال مزیت نسبی 
دارد ام��ا ب��ه دليل فقدان دان��ش فنی اوليه، 
صنایعی نتواند در كش��ور راه اندازی شود و یا 
در صورت راه اندازی نتواند با سایر بنگاه های  
تاسيس ش��ده  در خارج رقابت كند، با مورد 
حمایت دولتی قرار بگيرد. هدف اصلی حمایت 
تج��اری موقت برای تاس��يس و راه اندازی از 
صنعت داخلی در دوران نوزادی است تا جایی 
كه با دس��تيابی به صرفه های ناشی از اقتصاد 
و مزیت نس��بی بلندمدت، این صنعت بتواند 
به رقابت با س��ایر بنگاه های خارجی بپردازد. 
اگر بنگاه ها  در وضعيت مطلوب قرار گيرند و 
بتوانند صرفه های ناشی از توليد را درون خود 
ایج��اد كنند، دیگر نيازی ب��ه حمایت وجود 
ن��دارد. در هر حال این نظریه تا زمانی معتبر 
است كه صنعت به دوران بلوغ رسيده و بازده 
آن به اندازه زیاد باشد كه هزینه های ناشی از 
پرداخت قيمت های باال توسط مصرف كنندگان 
داخلی در دوران نوزادی را كامال جبران كند.

دست های نامرئی افزایش تعرفه ها 
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 توجیه منطقی حمایت گرایی
نظریه صنایع نوپا نظریه صحيح اس��ت اما 
بدون توجه به برخی قيود و ش��رایط صحت 
خ��ود را از دس��ت می دهد. قب��ل از هر چيز 
روشن است كه چنين نظریه ای بيشتر برای 
كشورهای درحال توسعه مفيد بوده و كمتر 
در كشورهای صنعتی صادق است. دوم اینکه 
مشکل بتوان تشخيص داد كه كدام صنعت به 
طور بالقوه شرایط الزم را برای انطباق با این 
نظریه دارد و تجربيات نيز نشان می دهند كه 
پس از وضع حمایت، به سختی می توان آن را 
كنار گذاشت. آنچه حمایت تجاری نظير یک 
تعرفه گمركی بر واردات می تواند انجام دهد را 
یارانه توليد به صنعت نوپا، بهتر انجام می دهد. 
چراكه اختالل در مصرف داخلی را می توان با 
یک سياست داخلی نيز از بين برد. به عبارت 
دقيق تر به جای آنکه با سياس��ت تجاری هم 
قيمت های نسبی و هم مصرف داخلی دچار 
اختالل شود، یارانه توليد یک كمک مستقيم 
بوده و آس��ان تر از تعرفه می توان تاثير آن را 
ب��ر دیگر متغيرها پيگيری كرد. اما مش��کل 
اجرایی این بوده كه پرداخت یارانه مس��تلزم 
كس��ب درآمد است، در حالی كه وضع تعرفه 
خود درآمدزاس��ت. البته اصل نظریه به قوت 
خود باقی اس��ت. برای مثال اگر یک صنعت 
نوپا دارای صرفه های اقتصادی جانبی باش��د 
یعنی مناف��ع زیادی برای جامعه ایجاد كند، 
برای مثال با آموزش كارگران و كسب مهارت 
فنی توس��ط آنها، كارگران به سایر صنایع با 
كارایی بيش��تر خواهند رفت، در این صورت 
احتماال سرمایه گذاری كمتر از حد لزوم در آن 
صنعت می شود. چراكه آن صنعت نمی تواند 
همه منافع ناشی از سرمایه گذاری را به طور 
كامل دریافت كند. یک روش تشویق صنعت 
اعطای صرفه های اقتصادی بيشتر به جامعه 
اس��ت. به طور كلی محدودتر كردن واردات 
موجب تش��ویق صنعت می شود اما در عين 
حال قيمت كاال برای مصرف كنندگان داخلی 

را نيز افزایش می دهد. 

 بهینه ترین روش ها  برای حمایت
روش مناسب تر پرداخت یارانه مستقيم به 
صنعت است. این روش موجب تشویق صنعت 
می ش��ود بدون آنکه اختالل��ی در مصرف به 
وج��ود آورد و ی��ا اینک��ه مصرف كنندگان از 
حمایت های تجاری آسيب ببينند. یک ماليات 
مس��تقيم نيز بهتر از محدودیت های تجاری 
موجب كاهش فعاليت هایی می شود كه عدم 
صرفه های اقتصادی جانبی را به دنبال دارد. به 
طور مثال چنانچه هزینه مسافرت با اتومبيل 
ش��خصی كمتر از هزینه اجتماعی آن باشد، 
بهتر آن است كه با وضع یک ماليات داخلی 

بر مس��افرت با اتومبيل یا ماليات بر مالکيت 
اتومبي��ل به جای محدود ك��ردن واردات آن 
بر اختالل داخلی و عدم صرفه های اقتصادی 
جانبی غلبه كنيم. به طور مشابه برای تشویق 
كارگ��ران انتق��ال از یک صنع��ت به صنعت 
دیگر، بهتر اس��ت به كارگران جهت آموزش 
مجدد و انتقال از یک صنعت یارانه مستقيم 

پرداخت شود. 
ام��ا با افزای��ش قيمت ی��ک كاال حمایت 
تج��اری به نف��ع توليدكنن��دگان و به ضرر 
مصرف كنندگان خواه��د بود. به هر حال با 
توجه به اینکه تعداد توليدكنندگان كم بوده 
و در صدد كس��ب بيشترین منافع حمایتی 
نيز هستند، توافق با دولت بر سر روش های 
حمایتی، قدرتمندانه تر است. از طرف دیگر 
ب��ه دليل اینکه زیان بي��ن مصرف كنندگان 
بسيار، توزیع می شود. كسانی كه از حمایت 
آس��يب دی��ده اند، احتماال فاق��د یک نظام 
كارا برای مقابله با روش های حمایت گرایانه 

بوده اند. بنابراین یک طرفداری متعصبانه از 
حمایت گرای��ی وج��ود دارد. برخی تایيدات 
تجرب��ی منج��ر ب��ه پيدایش نظری��ه گروه 
فشار یا گروه مش��ترک المنافع شده است. 
ب��ه طوری كه طب��ق این نظری��ه صنایعی 
ك��ه دارای تش��کيالت و س��ازماندهی قوی 
هس��تند، نظير اتومبيل س��ازی، از حمایت 
تجاری بيش��تری نسبت به س��ایر صنایع با 
تشکيالت و سازماندهی ضعيف برخوردارند. 
ب��ه احتمال زیاد یک صنع��ت زمانی دارای 
س��اماندهی مطلوب اس��ت كه فقط از چند 
بنگاه تش��کيل ش��ده باش��د. عالوه بر این 
صنایعی كه كااله��ای مصرفی نهایی توليد 
می كنند، نسبت به صنایعی كه محصوالت 
و كاالهای واسطه توليد می كنند، از حمایت 
بيشتری برخوردار هستند. زیرا صنایع اخير 
می تواند ب��ا اعمال قدرت متقابل یا جبرانی 
مان��ع حمایت ش��ود. عالوه بر ای��ن به نظر 
می رس��د كه حمایت بيشتر شامل صنایعی 

ب��ا عدم تمركز جغرافيایی و نيروی كار زیاد 
است تا صنایعی كه در مناطق خاص تمركز 
دارند و نيروی كار نسبتا كمی استخدام كرده 
اند، هر چه تعداد كارگران یک صنعت بيشتر 
باشد. بر اس��اس این توضيحات شاید بتوان 
ادعا كرد كه صنایع خودروسازی، سيمانی، 
ذوب آه��ن و مواردی ازین دس��ت به دليل 
 حمایت های سياسی و همچنين زنجيره ای

بودن در بسياری از مناطق ایران، توانسته اند 
با سياست های حمایت گرایانه دولتی، طول 
عمر خود را تضمين كنند اما نکته اساس��ی 
اینجاست كه چالش های اقتصادی موجود، به 
گونه ای ریشه دارتر و قدرتمندتر شده است 
كه دیگر سياست های حمایت گرایانه دولتی 
نيز، فاقد توانایی الزم برای حمایت آنهاست. 
به طور جدی صنایع خودروسازی در ایران، 
نمونه بارز این مشکل هستند. مدیریت ضعيف 
و البته ناكارآمد این صنعت در طول سال های 
گذش��ته، مهر تایيدی بر این ادعاست. وضع 

تعرفه های باالی دولتی برای كنترل واردات 
خودروهای خارجی، نه تنها نقش سازنده ای 
در بهبود كيفيت خودروهای داخلی نداشته، 
بلکه دستاویزی قدرتمند برای شركت های 
خودروساز شده تا به بهانه افزایش قيمت های 
خودروهای وارداتی، قيمت محصوالت خود را 
افزایش دهند. به عبارت دیگر سياست های 
نادرست تجاری در سال های متمادی موجب 
ش��ده تا اكنون صنایعی نظير خودروسازی، 
وابس��ته به تعرفه های باالی گمركی باشند، 
با این توجيه كه اگر خودروس��ازی تعطيل 
شود، هزاران كارگر و به تبع آن هزاران خانوار 
محروم از درآمد می شوند اما هيچگاه مدیران 
خودروساز توضيح دقيقی مبنی بر اینکه چرا 
تاكنون بهره وری نيروی كار افزایش نيافته یا 
تکنولوژی توليد ارتقا نيافته است، توضيحی 
ارائه نداده اند. مثال خودروسازی، شاید نمونه 
خوبی باش��د كه تاثير سياست های نادرست 

تجاری را بر صنایع داخلی هویدا می كند. 



تعرفه های گمركی كه از سال ۱۲8۲ هجری 
شمسی توسط مستشاران بلژیکی تنظيم شد، 
تاكنون نقش پررنگی در تجارت ایران داشته اند. 
هم اكنون نيز ایران پس از باهاماس، س��ودان و 
جيپوتی، بيش��ترین ميانگين تعرفه ای را دارد. 
هرچند پس از تس��ریع جهانی شدن و تشکيل 
سازمان تجارت جهانی تعرفه ها به تدریج رنگ 
باختن��د اما ایران در این فرآیندها از قافله دیگر 
كشورها، حتی افغانستان عقب ماند. با این حال 
در گزارش به بررس��ی نقش تعرفه ها در اقتصاد 
ایران خواهيم پرداخت و نش��ان خواهيم داد كه 
نقش تعرفه به عنوان بزرگترین بازیگر سياست 

تجاری چگونه است.
مطابق با بررس��ی های انجام ش��ده، ميانگين 
تعرفه در ایران برابر با ۱8/8 درصد است. در حال 
حاضر كمترین تعرفه در سال جاری ۵ درصد و 
بيشترین تعرفه ۵۵ درصد است. طبقات تعرفه ای 
۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، ۲6 درصد، 3۲ 
درص��د و 4۰ درصد نيز طبقات دیگر تعرفه ای 
هس��تند.  اما در جداول كتاب مقررات صادرات 
و واردات س��ال 9۷، تعرفه های 4 درصد و ۱۰۰ 
درصد نيز به چشم می خورد. به نظر می رسد این 
تعرفه ها اس��تثنا هستند. تعرفه های 4 درصدی 
بيشتر برای كاالهایی خاص كه مربوط به چوب و 
كاغذ است وضع شده و تعرفه های ۱۰۰ درصدی 
برای 4 ردیف تعرفه ای كه مربوط به خودروهای 
لوكس اس��ت، در نظر گرفته ش��ده اس��ت. این 
درحالی است كه واردات خودروهای باالی ۲۵۰۰ 
سی سی و خودروهایی كه قيمت های باالتر از 4۰ 
هزار دالر دارند در س��ال 96 ممنوع اعالم شده 
است. با این حال كشورهای توسعه یافته تعداد 
طبق��ات كمتری دارند. به ط��ور مثال در برخی 
كشورها تعداد طبقه های تعرفه ای فقط یک طبقه 
اس��ت و كليه كاالهایی كه وارد كشور می شود، 
صرف نظر از اینکه چ��ه كاالیی با چه كاربردی 
است، یک تعرفه ثابت مثال ۱۰ درصدی دارد. با  
این حال زیاد بودن تعرفه ها در ایران، حامل پيام 
دیگری نيز است، درآمدهای گمركی پس از نفت 
و ماليات، بيشترین درآمدزایی را برای دولت دارد.

 نرخ تعرفه موثر
س��اختار تعرف��ه در تج��ارت بي��ن الملل به 
گونه های متعددی تقس��يم بندی می ش��ود. به 
ط��ور مثال تعرفه ای ك��ه دولت برای واردات و 
دریافت عوارض آن تعيين می كند، تعرفه اسمی 
نام دارد و از س��وی دیگر تاثير تعرفه در ایجاد 
ارزش افزوده تولي��دات داخلی نيز تعرفه موثر 
ناميده می ش��ود. هرچند روش های محاسبه و 
تعيين این نوع تعرفه از حوصله این متن خارج 

است اما مطابق با علم اقتصاد، ميانگين تعرفه 
موثر حمایتی محاس��به ش��ده باید همواره از 
تعرفه اس��می باالتر باشد، تا مشخص شود كه 
حضور تعرفه در س��اختار تجاری كشور، نقش 
موثری داشته است. با این برآوردها از ميانگين 
تعرفه اسمی و تعرفه موثر در ایران، حکایت از 
این دارد كه این قاعده مهم اقتصادی، چندان 
رعایت نشده است. به طور مثال در سال ۱39۱، 
ميانگين تعرفه اسمی برابر با ۱۷/8 درصد بود اما 
تعرفه موثر برابر با ۵/89 درصد ارزیابی شد. از 
سوی دیگر در سال ۱393، ميزان تعرفه اسمی 
در رقمی حدود سال 9۱ برآورد شده كه با این 
حال، ميانگين تعرفه موثر در این س��ال برابر با 
۱۰/۵ درصد بود. این موضوع نشان می دهد كه 
هرچند بيشترین ميزان واردات كشور مطابق با 
آمار گمرک، به كاالهای واسطه ای و نهاده های 
اولي��ه توليد مربوط اس��ت، اما نرخ تعرفه موثر 

رشد چندانی نداشته است.

 تعرفه عامل تخلفات گمرکی
به اعتقاد بس��ياری از كارشناسان اقتصادی، 
یک��ی از مهم ترین عوامل ش��کل گيری قاچاق 
كاال در ایران، تعرفه ها و عوارض باالی گمركی 
در كش��ور اس��ت. با این ح��ال تعرفه های باال 
تنها عامل قاچاق نيس��تند بلکه بنابر داده های 
موجود، موجبات تخلفات گمركی را نيز فراهم 
می كنن��د. به ط��ور مث��ال در ۲۰۱۱-۲۰۱۰ 
بنابر تطبيق اطالعات آماری گمركات كش��ور 
با گمركات كش��ورهای هدف، مش��خص شد 
داده های گمرک ایران ب��ا داده های گمركات 
مقصد چندان تطابق ندارد و به حتی اختالفات 
فاحشی را نيز با هم دارند. به طور مثال از ميان 
3 ميلي��ارد واردات كاالهای مصرفی كم دوام 
بنابر اعالم گمرک ایران، بررسی های گمركات 
ارسال كننده نشان می دهد كه حدود 9 ميليارد 
دالر این قبيل كاال به ایران صادر ش��ده است. 
در خص��وص كاالهای مصرفی بادوام نيز ارقام 
به همين ش��کل است به طوری كه بنابر اعالم 
گمرک ای��ران 3 ميلي��ارد دالر واردات انجام 
ش��ده در حالی كه داده های گمركات ارس��ال 
كننده خبر از صادرات بيش از 4 ميليارد دالر 
می دهن��د. در خصوص كاالهای مصرفی نيمه 
با دوام نيز بيش از ۵/۲ ميليارد دالر بنابر اعالم 
گمركات خارجی واردات انجام شده كه گمرک 
ایران در این خصوص رقم بيش از یک ميليارد 
دالر  را اعالم كرده است. بنابراین مشخص شد 
كه حجم تخلفات گمرك��ی در ایران به دليل 
پيچيدگی های تعرفه ای و س��اختاری مبتال به 

رقم های فاحشی است.

 تعرفه و قاچاق کاال
در هر حال پيش از ورود به حمایت از توليد 
داخ��ل با وضع تعرفه، باید تعریف حمایت از 
توليد داخل تغيير كن��د. زیرا به طور بدیهی 
تعرفه نمی تواند تنها راه مطلوب برای حمایت 
از توليد داخل باشد. موضوع تعرفه به تنهایی 
مشکالتی را در ساختار اقتصادی ایجاد كرده 
اس��ت كه مهم ترین آن قاچاق كاالست. این 
در حالی اس��ت كه اصل كلم��ه تعرفه برای 
حفاظت از واحدهای توليدی به كار می رود. 
تعرف��ه برای این وضع می ش��ود كه مقررات 
گمركی دش��واری در مقاب��ل واردات كاالها 
وضع ش��ود تا از واحدهای توليدی حفاظت 
ش��ود اما در این ميان یک اشکال ساختاری 
به وجود می آید و آن قاچاق است. قاچاق در 
واقع همان مش��کل ساختاری ناشی از وضع 
تعرفه است. زمانی كه تعرفه افزایش می یابد 
به رش��د قاچاق دامن زده می شود، بنابراین 
تا زمانی كه قاچاق كنترل نش��ود، باال بردن 
تعرفه فاقد هر گونه تاثير مثبت اس��ت. پس 
یکی از ایرادات ساختاری  تعرفه در كشور این 
اس��ت كه گمرک تعرفه ها را بر اساس روابط 
تجاری با كشورها تعيين نمی كند. دوم اینکه 
باید به گونه ای عمل كند كه قاچاق تش��ویق 
نشود. اگر تعرفه در كشور موجب رشد قاچاق 
 شود پس این نمی تواند به معنای حمایت از 

واحدهای توليدی تلقی شود.

 برندگان تعرفه باال
تئوری ه��ای اقتص��اد بين المل��ل در چند 
دهه گذش��ته به خوبی بر ای��ن نکته تاكيد 
داشته اندكه صرف نظر كردن برخی كشورها 
از جهانی ش��دن، تنها ب��رای رفاه جوامع آن 
كش��ور را قربانی می كند. به بيان دیگر تنها 
مصرف كنندگان هستند كه از تعرفه های باال 
زیان می بينند و ناگزیرند كاالهای كم كيفيت 
داخلی را به بهای گران خریداری كنند. نظير 
ای��ن موض��وع در بازارهای ای��ران به خوبی 
هویداست. آنجایی كه مصرف كنندگان طبقه 
متوسط به ناچار و با توجه به درآمد متوسط 
خ��ود باید تن به كيفيت های نازل دهد. این 
عامل موجب ش��ده تا برخی توليدكنندگان 
انحصاری در كش��ور، با خيال راحت و بدون 
نگران��ی از هيچ رقيب توانمن��دی، مداوم با 
قيمت ه��ا بازی كنند و خدم��ات خود را در 
نازل ترین ش��کل ممکن به مش��تری ها ارائه 
دهند. از این رو شاید بتوان با اطمينان گفت 
كه برندگان تعرفه های باال، تنها انحصارگران 

داخلی هستند.   

بالی تعرفه در ایران
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صندوقی برای آینده توسعه

صندوق ه��ای ث��روت مل��ی )SWFs( طی 
دو ده��ه اخير، ب��ه صورتی فراگير ش��روع به 
فعاليت نموده و گسترش یافته اند، به طوری كه 
هم اكن��ون تعداد آنه��ا به ۷9 مورد رس��يده 
اس��ت. تثبي��ت اقتصادی، حمای��ت از اقتصاد 
داخلی و پس انداز بين نسلی از جمله مهم ترین 
كاركردهای صندوق  های ثروت ملی مي باشد. 
ایجاد ای��ن صندوق ها، به طور عمده توس��ط 

صادركنندگان نفت خام دنبال شده است. دليل 
این امر آن است كه جریان درآمدهای نفتی )كه 
معموالً با نوسانات گسترده ای همراه است( تنها 
در صورتی می تواند به عنوان موتور محركه رشد 
و توسعه اقتصادی عمل نماید كه مکانيسم های 
تأثيرگذاری منفی آن بر اقتصادهای ملی )كه 
ش��ایع ترین آنه��ا مواجهه با بيم��اری هلندی 
اس��ت(، مدیریت شود. البته عالوه بر این گروه 
از صندوق ها، كش��ورهای تازه صنعتی ش��ده 
در ش��رق آس��يا به ویژه چين ني��ز به منظور 
مدیریت بهينه م��ازاد منابع تراز پرداخت های 
خ��ود، صندوق های��ی با منش��اء غيركاالیی را 
ایجاد نموده اند كه عملکردی بسيار موفقی هم 
داشته  اند. شفافيت در عملکردها، تركيب بهينه 

س��بد )پرتفوی( دارایی  ها، اتخاذ سياست ها و 
شيوه های مناسب سرمایه گذاری، اولویت  بندی 
حوزه فعاليت های اقتصادی برای سرمایه  گذاری 
به ویژه س��رمایه گذاری  های مستقيم خارجی 
و همچنين انتخ��اب محدوده  های جغرافيایی 
مناسب از جمله مش��خصه  های صندوق  های 
ثروت ملی موفق محسوب می شوند. بدین منظور 
جهت آشنایی بيشتر با صندوق توسعه ملی ایران 
)ضرورت تاسيس، عملکرد، كاركردها و ارزیابی 
فعاليت های متناسب با اهداف تعریف شده( پای 
صحبت ها و نوشته های فعاالن اقتصادی، متوليان 
اقتصادی و صاحب نظران نشس��تيم تا بتوانيم 
گامی مثبت و موثر در جهت توسعه اقتصادی 

كشور با یک بررسی موردی داشته باشيم.

حمید باقریان
عضو هيأت تحریریه

نا برجام
دنیای آزاد

نهان خانه ارزی



 ضرورت وجودی صندوق توس�عه 
ملی چیست؟

چگونگی مصرف درآمدهای ارزی ناشی 
از صادرات نفت از دوران پيش از انقالب تا 
به امروز محل بحث و بعضاً تضاد آراء بين 
سياست گذاران، تکنوكرات ها و اقتصاددانان 
كشور بوده است. مرور مباحث بين پهلوی 
دوم و روس��ای س��ازمان برنام��ه و بودجه 
و وزرای اقتص��ادی وقت به خوبی نش��ان 
می دهد رویکرد سياست گذار ارشد تا چه 
ميزان با تحليل های كارشناس��ی وقت در 
تباین بوده است. در بيشتر سال های پس 
از پيروزی انقالب اس��المی نيز آثار پولی و 
مالی ناشی از مصرف بدون برنامه ارز ناشی 
از صادرات نفت، شاخص های اقتصاد كالن 
كش��ور را با نوسانات جدی مواجه كرده و 
در نتيجه نوعی عدم قطعيت دائمی پيش 
روی آحاد اقتصادی اعم از دولت ها، بنگاه ها 
و خانوار را به همراه داش��ته است. تشکيل 
حس��اب ذخيره ارزی در طول برنامه سوم 
توسعه كش��ور و پس از آن ایجاد صندوق 
توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه، گام های 
مهم��ی در جهت ممانعت از س��رایت آثار 
غيرقابل پيش بينی قيمت نفت و در نتيجه 
نوس��انات درآمدهای نفتی بر ثبات بودجه 
دولت و استمرارپذیری سياست های پولی 
بانک مركزی به شمار می رود. در عين حال 
باید توجه داش��ت ضمن آنکه این دو نهاد 
در ای��ران با ابتکارات داخلی س��ازماندهی 
ش��دند لکن همزمان در س��ایر كشورهای 
)به وی��ژه( متک��ی به درآمدهای ناش��ی از 
ص��ادرات منابع طبيعی، تش��کيل چنين 

نهادهایی تحت عنوان صندوق های ثروت 
 )Sovereign Wealth Fund( مل��ی
دارای س��ابقه طوالنی تر بوده است و اكثراً 
پس از نوسانات جدی قيمت كاالها در دهه 
8۰ ميالدی، در این جهت حركت كرده اند. 
امروزه طيف متنوعی از اینگونه SWFها 
در كش��ورهای مختلف توسعه یافته تا در 
حال توسعه مشاهده می شود كه از وظيفه 
ثبات س��ازی ت��ا حفظ ذخای��ر ارزی و یا 
توسعه اقتصادی و حتی حمایت از صنایع 
استراتژیک در صدر ماموریت آن ها تعریف 
ش��ده است. در ایران نيز تجارب حاصل از 
حساب ذخيره ارزی كه بدواً موجبات ثبات 
اقتصادی را تا ح��دودی فراهم نمود لکن 
بتدری��ج تبدیل به منبع جدیدی از تامين 
اعتبارات ارزی بدل شد، درس های فراوان 
گران قيمتی را برای كشور به همراه داشت. 
ایجاد این نهاد بدون دقت كافی و یا تعميق 
الزم در مس��تقل ب��ودن نظ��ام حکمرانی 
Governance( آن از اركان  )اصطالحاً 
اجرایی كش��ور سبب شد تا در نهایت پس 
از دو دوره فعاليت تحت فشارها، انتظارات 
و ضرورت ه��ای غير قابل پيش بينی، عماًل 
منابع خود را از دس��ت بدهد و در بازیافت 
آن دچار مش��کل ش��ود. در آستانه برنامه 
پنج��م و هنگامی ك��ه قيمت های جهانی 
نفت دوران اوج بی بدیل خود در مرزهای 
ب��االی صد دالر را ط��ی می كرد، صندوق 
توسعه ملی طبق قانون برنامه پنجم توسعه 
تش��کيل گردید. اركان صندوق این بار به 
نحو مستحکم تری نسبت به حساب ذخيره 
ارزی تنظيم گردید و مقرر شد هرساله ۲۰ 

درصد از درآمدهای صادرات نفت و گاز و 
فرآورده های مربوطه به حساب این صندوق 
منظور ش��ود. پيش بينی ش��د تا صندوق 
این بار توس��ط یک هيات عامل پنج نفره 
راهبری شود كه خود منتخب هيات امنایی 
عال��ی مركب از مهم تری��ن اركان اجرایی، 
پارلمانی و قضایی كشور با ریاست شخص 
رئيس جمه��ور بود و در س��طح راهبردی 
توس��ط امنای صندوق هدایت می گردید. 
بنابراین صندوق نسبت به حساب ذخيره 
ارزی، ارتق��اء یافت��ه و از مجموع��ه ای در 
داخ��ل بانک مركزی به نه��ادی فراقوه ای 
بدل گش��ت كه باید منابع عظيمی از ارز 
كش��ور را جهت توس��عه اقتصاد كشور در 
سطح ملی را مدیریت می نمود. در نتيجه 
عماًل ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی كشور 
از دامنه دخل و تصرف دولت ها و مجالس 
خارج و به نظر می رس��يد می توان به نحو 
متمركز، با دقت و صرف وقت كافی و البته 
در چارچوب اساسنامه، این منابع را صرف 
توسعه صنایع، رشته فعاليت های اقتصادی 
و زیرساخت های مورد نياز كشور و از همه 
مهم تر توس��عه صادرات از طریق اعتبارات 

مربوطه نمود.
 عملکرد صندوق را چطور ارزیابی 

می کنید؟
می ت��وان بيان كرد كه صندوق توس��عه 
ملی تقریباً نهادی نوپا است و از عمر مفيد 
و عملياتی آن حدود ۵ تا 6 س��ال سپری 
شده است. نحوه مصرف و تخصيص منابع 
صندوق مطابق جزء )خ( اساسنامه در)6( 
بند محدود ش��ده اس��ت كه عماًل با توجه 
ب��ه نياز ارزی جدی در داخل كش��ور و از 
سوی دیگر فضای بين المللی نامساعد در 
طول سال های گذش��ته، تقریباً )۲( گونه 
مصرف از مصارف ش��ش گانه در محوریت 
فعاليت صندوق توس��عه ملی قرار گرفته 
است و آن همانا اعطای تسهيالت ارزی از 
ط��رق عامليت بانک ها به طرح های موجه 
اقتصادی بوده است كه توانایی ایجاد شغل 
و توس��عه ظرفيت صادراتی كش��ور را دارا 
باش��ند. امروزه بيش از سيصد طرح بزرگ 
و متوسط در رش��ته فعاليت های مختلف 
اقتص��ادی در سراس��ر كش��ور ب��ه ارزش 
تقریبی 3۵ ميليارد دالر موفق به كس��ب 
مس��دودی از محل منابع صندوق شده اند 
كه می توانند از طریق این منابع به خرید و 
تجهيز ماشين آالت و انتقال تکنولوژی های 

علیرضا ساعدی سارخانلو، عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی 
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جدی��د بين المللی )با رعای��ت مفاد قانون 
حداكثر اس��تفاده از توان توليدی داخل( 
بپردازن��د. در عين حال از منابع صندوق و 
تحت مصوبات مجلس و مجوزهای قانونی 
بعضاً ش��رایطی فراهم ش��ده تا با ضمانت 
بازپرداخت از س��وی دولت، بتوان نسبت 
به تامين مالی طرح های بزرگ در س��طح 
ملی نيز حمایت به عمل آورد. طرح بزرگ 
مشترک بين وزارت جهادكشاورزی و نيرو 
در تس��طيح و نمک زدایی اراضی دش��ت 
سيس��تان، خوزستان و ایالم و جمع آوری 
آب ه��ای مرزی و افزایش گس��تره اراضی 
قابل كش��ت در محروم ترین مناطق كشور 
به ارزش ۱۰ ميلي��ارد دالر یا تامين مالی 
طرح های بس��يار استراتژیک صنعت نفت 
كشور به خصوص در حوزه باالدستی مانند 
اكتش��اف نفت و گاز ب��ه ارزش حدود ۱۷ 
ميليارد دالر مس��دودی، یکی از مهم ترین 
نمونه های اینگونه همکاری های استراتژیک 
دولت، مجلس و صندوق توس��عه ملی به 
ش��مار می رود. بنابراین صندوق در جهت 
توس��عه فعاليت های تولي��دی و صادراتی 
داخلی همواره نسبت به پوشش تقاضاهای 
داخلی كش��ور فعال بوده اس��ت به طوری 
كه تا پایان سال ۱396 حدود ۲۵ ميليارد 
دالر از طریق تس��هيالت صندوق و توسط 
كارآفرینان، اعتبارات اسنادی نزد بانک ها 
گشایش و سفارش مربوطه داده شده است 
كه ۱۵ ميليارد دال از آن به طرف های تامين 
كننده كاالهای سرمایه ای و ماشين آالت و 
تجهيزات بين المللی پرداخت شده است. 

 ب�رای بهب�ود وضعی�ت آن چ�ه 
پیشنهادی دارید؟

صندوق توسعه ملی در طول حيات خود 
با چالش های مختلفی روبرو بوده اس��ت و 
علی رغم آنکه در هر دوره از مدیریت های 
مس��تقر، بخش های��ی از ای��ن چالش ها و 
نارس��ایی ها رفع ش��ده اند لکن كماكان با 
موانع مهمی روبرو اس��ت. ح��دود و ثغور 
فعاليت صندوق توسعه ملی براساس چند 
رك��ن و نه��اد اصلی از جمله، اساس��نامه، 
 منوی��ات و سياس��ت های هي��ات امن��ا و 
نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهيالت 
تعریف شده است. برآیند این موارد همزمان 
با تعامالت با بانک های عامل س��بب شده 
است تا تخصيص تس��هيالتی صندوق در 
س��رجمع لزوماً به تمامی اهداف مورد نظر 
ختم نشده باشد. برای مثال منابع صندوق 
توس��عه مل��ی، از طریق عاملي��ت بانک ها 
عماًل در توس��عه صنایع س��رمایه بر موثر 
بوده اس��ت و شاخص س��رمایه بر نيروی 
انس��انی در طرح های پذیرش شده بسيار 
باالتر از متوسط كش��وری است، از سوی 

دیگر صادراتی بودن طرح ها كه شرط الزم 
و اساسی بهره مندی از تسهيالت صندوق 
می باش��د به لحاظ فنی و بازاریابی چندان 
قابل احراز و اتکاء نيست. كمااینکه پس از 
گذشت ش��ش سال از فعاليت صندوق در 
تامين مالی طرح های صادراتی، هنوز نقش 
پررنگ و موث��ری را از صندوق در جداول 
عملکرد صادراتی و اصوالً توسعه صادرات 
غيرنفت��ی نمی ت��وان احصاء ك��رد و بعضاً 
طرح ها به واس��طه دالیل مختلف برون زا و 
دورن زا یا با تاخير روبرو شده اند یا صادرات 
آنها هنوز محقق نش��ده است. در هر حال 
دوره ساخت و تنفس در طرح های صندوق 
مطابق نظام نامه سال و نيم در نظر گرفته 
شده اس��ت لذا انتظار می رود آثار توليدی 
و ارزش افزوده این حجم از سرمایه گذاری 
در آمار كالن رش��د اقتصادی كشور ظهور 
و بروز داشته باشد. باید توجه داشت بخش 
مهمی از اركان اجرایی دولت شامل وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، س��ازمان برنامه و 
بودجه، بانک مركزی و سایر وزارتخانه های 
زیرس��اختی در طول مدت گذش��ته برای 
كس��ب فاینانس خارجی در تالش بوده اند 
تا برای مثال حدود ۱۰ ميليارد دالر منابع 
ارزی بالقوه از طریق كره جنوبی یا اتریش 
و دیگ��ران با ضمانت دولت فراهم نمایند، 
لک��ن همزمان از كل حدود 3۷/۵ ميليارد 
دالر طرح های مصوب در صندوق تاكنون 
۱۵ ميليارد دالر توانسته به سرمایه فيزیکی 
بدل ش��ود كه این خود نشانگر یک سری 
عوارض مه��م از جمله موان��ع موجود در 
فضای عمومی كسب و كار در چرایی عدم 
جذب كامل سرمایه های موجود و متعلق به 
كشور به عرصه توليد می باشد كه می تواند 
بالقوه دامنگير طرح های فاینانس خارجی 
با ضمانت دولتی نيز باش��د. بر این اساس 
به نظر می رسد برخی بازنگری های اساسی 
و تخصصی و البته مصون از خواس��ته های 
مقطع��ی در نظام نامه و حتی اساس��نامه 
صندوق در نظر گرفته شود. شاكله نظام نامه 
ضواب��ط و ش��رایط اعطای تس��هيالت در 
اوایل دهه 9۰ تنظيم ش��ده است و بيشتر 
محتوایی مبتنی بر یک شيوه نامه اجرایی 
دارد ت��ا یک برنامه مالی برای تس��هيالت 
یا اس��تراتژی برای س��رمایه گذاری، تعداد 
بخش ه��ا و بنده��ای ح��اوی مفاهي��م و 
مصادیق اقتصادی مالی در نظام نامه فعلی 
بسيار محدود است و با شرایط عينی اواخر 
ده��ه 9۰ و نيازهای ش��روع دوران ۱4۰۰ 
شمس��ی چندان همخوانی ندارد. شرایط 
بانک ها به كلی تغيير كرده و تنگنای مالی 
به شدت بر نظام بانکی فشار وارد می آورد 
و ادامه روش عامليت و ارائه تس��هيالت از 

طریق بانک ها با توجه به سرمایه پایه آنها 
همزم��ان با ضمانت های صادره از س��وی 
بانک عام��ل در بازپرداخت اصل و س��ود 
تسهيالت صندوق در حال تبدیل شدن به 
نوعی پارادوكس یا تناقض در ریسک مالی 
است. پيش بينی اندازه دارایی های صندوق 
 در پای��ان برنامه شش��م با س��قف ورودی

4۰ درصد از درآمدهای نفتی به آن در برابر 
كل س��رمایه پایه بانک ها وضعيت پایداری 
را به نمایش نمی گذارد. نمودار ش��ماتيک 
ش��ماره )۱( تصوی��ر كلی از م��واردی كه 
می توان در نظام نامه به تدقيق و به روز آوری 
آن ه��ا و افزایش ضمانت اجرایی براس��اس 
ش��اخص های اقتصادی، مال��ی و مدیریتی 

پرداخت را به نمایش گذاشته است. 
 سخن آخرتان در مورد این صندوق 

چیست؟
صندوق توس��عه ملی در ط��ول فعاليت 
خود به واسطه شرایط نامساعد بين المللی از 
حضور در بازارهای سرمایه جهانی بازمانده 
است، استمرار روش عامليت نيز همان گونه 
ك��ه در باال توضيح داده ش��د چه به لحاظ 
كيف��ی و چ��ه كّمی نمی تواند پاس��خگوی 
تمامی نيازهای اساسی توسعه كشور باشد. 
در این ميان ضروری است تا صندوق توسعه 
ملی براساس مصوبات هيات امنای آن باب 
جدید ورود با بازارهای س��رمایه بين المللی 
را بگش��اید. بهره گيری از روش های اهرمی 
در تامي��ن مال��ی طرح های داخل��ی برای 
جذب س��رمایه و دانش خارجی به س��مت 
فعاليت های اقتصادی داخلی با اهرم كردن 
مناب��ع ارزی صندوق، یک سياس��ت كاماًل 
بدیع و البته بس��يار دشوار است كه به نحو 
كامل دو مفه��وم درون زایی و برونگرایی از 
سياس��ت های ابالغی اقتصادی مقاومتی را 
متحقق می س��ازد. تحت این روش صندوق 
با ایجاد محمل های حقوقی- مالی و معرفی 
محص��والت و اب��زار در بازارهای س��رمایه 
بين المللی می تواند متناس��ب با طرح های 
موجه، شفاف و با اولویت باالی كشور تامين 
مالی خارجی انجام دهد. بدین صورت هم 
امکان جذب س��رمایه و ه��م امکان جذب 
شركای استراتژیک صنعتی فراهم می آید و 
می توان برای صنایع كشور در زنجيره ارزش 
جهانی جایگاه مناس��ب را ایجاد كرد تا هم 
فناوری به داخل منتقل شود و هم انضباط 
و اس��تانداردهای مال��ی و نظارتی مدرن بر 
طرح های داخلی حاكم ش��ود. باید در نظر 
داشت اوالً در هر حال كيفيت اداره ی منابع 
صندوق توسعه ملی در ایران یا هر كشوری 
تا حد بس��يار زیادی تاب��ع كيفيت اداره ی 
س��ایر دارایی ها در آن كشور است. ثانياً به 
دليل وجود مکانيزم ه��ای فعال داخلی در 



 ضرورت صندوق توسعه ملی را در چه می بینید؟
 این خود یک برنامه برای توسعه كشور است كه كمبود 
آن احس��اس می ش��د و در قالب صندوق ارزی در دولت 
اصالحات درست ش��د ولی چون اختيار آن با دولت بود 
مدیریت مطلوبی در اواخر نش��د و مجلس تصميم گرفت 
كه به صورت هيات امنایی و با شركت هر سه قوه بر این 
صندوق مدیریت كند و منابع آن برای زیرساخت ها و بنيه 

اقتصادی كشور تاسيس شود.
 من تصور می كنم راه هایی كه برای آن باز كرده اند این 
اس��ت كه برای بخش خصوصی فعاليت نمی كنند. جای 
س��وال دارد كه دولت از طریق این نهاد یا سازمان چقدر 
به بخش خصوصی پرداخته است و بخش خصوصی چقدر 
مورد توجه این نهاد قرار گرفته اس��ت؟ اتاق شيش��ه ای 
ك��ه رئيس جمهور در دوره انتخاب��ات گفت؛ كاركرد این 
صندوق چطور تعریف ش��ده اس��ت و بيشتر تمركز روی 
چه بخش هایی داشته است؟ یعنی شفافيت این صندوق 
مشخص نبوده است اینکه به كجاها پرداخته است و چه 

عملکردی از خود نشان داده است؟!
 در حالی كه وجود صندوق توس��عه ملی ضرورتی است 
كه اكثر كشورها به آن پرداخته اند و صندوق توسعه ملی 
ب��ه عنوان یکی از نهادهای موث��ر آنها در اقتصاد و توليد 
تعریف می ش��ود. یعنی كشورهای مختلف برای توسعه و 
همچني��ن تخصيص بهينه منابع خود ب��ه بخش توليد، 

همچين صندوقی را تعریف كرده اند.
 یک��ی از اتفاقات خوب در اكثر كش��ورها این اس��ت و 
همچنين یکی از الزامات توس��عه اقتصادی یک كش��ور 
مدیری��ت بهين��ه منابع می باش��د كه نق��ش این چنين 
صندوق هایی اینجا مش��خص می شود. یعنی اگر ما مثل 
بقيه كش��ورها از صندوق توسعه ملی این چنين استفاده 
می كردیم االن در حال حاضر یکی از كش��ورهایی بودیم 

كه توسعه را در اقتصاد رقم می توانست بزند. 
 ارزیابی شما از عملکرد این صندوق چیست؟

با توجه به اینکه صندوق توس��عه ملی س��االنه عملکرد 
و بي��الن فعاليت های خود را اعالم نمی كند برای ارزیابی 
عملکرد این صندوق جا دارد تا این نهاد شفافيت عملکرد 
داشته باشد و همچنين فعاليت های خود را به صورت بيالن 
عملک��رد در اختيار واحدهای توليدی و بخش خصوصی 
و عمومی جامعه بگذارد تا مشخص شود منابع برای چه 
بخش هایی و چه كس��انی پرداخت ش��ده و هزینه شده 
اس��ت. ميزان پرداخت این صن��دوق به بخش خصوصی 
و همچني��ن كليه واحدهای توليدی قابل ارزیابی باش��د 
خود این عدم شفافيت نش��ان دهنده عملکرد منفی این 
صن��دوق و همچنين نهادی اس��ت. فاجع��ه عمده ای كه 
ای��ن صندوق و همچني��ن نهادهای��ی را تهدید می كند 
وابستگی این سازمان ها و نهادها به دولت است. نتيجه ی 
این چنين عملکرد و همچنين فعاليتی س��وخت منابع را 

محمد امیرزاده، رئیس كمیسیون احداث و خدمات 
فنی و مهندسی اتاق ایران 

می توانیم اتفاقات بزرگی را 
رقم بزنیم

جهت عدم تخصيص مناسب، برونگرایی و حضور در بازارهای مالی 
بين المللی می تواند قدری از مسائل مربوط به ناكارآیی های اقتصادی 
مال��ی در اداره ی مناب��ع صندوق را كاهش دهد. در واقع حضور در 
بازارهای مالی بين المللی یک الزام برای كشورهای در حال توسعه 
برای بهبود در چگونگی اداره ی منابع است. در این راستا از جمله 
 Governance ًل��وازم برقراری یک نظام حکمرانی ی��ا اصطالحا
نوین در صندوق توس��عه ملی می باش��د كه تحت آن مانند س��ایر 
صندوق ه��ای ثروت ملی، در ابتدای دوره مس��ئوليت هيات عامل 
یا در ابتدای هر س��ال مالی، هيات امنای صندوق اهداف توسعه ای 
و اولویت های بخش��ی را به طور مش��خص براساس برنامه ششم و 
سياست های اقتصاد مقاومتی تبيين نماید و در انتهای دوره، براساس 
تحقق این اهداف و ميزان سودآوری صندوق براساس شاخص های 
عينی و بين المللی ارزی، نسبت به ارزیابی كيفيت مدیریت صندوق 
بپ��ردازد. هم اكنون چند حلقه مفقوده در زنجيره فعاليت صندوق 

نيازمند ترميم و بازنگری به نظر می رسد
۱- تبيي��ن اختيارات هيات عام��ل در یک چارچوب عملياتی و 
با قدر مانور الزم با توجه به شرایط بسيار پرشتاب در بازار بانکی 

داخل و بازارهای سرمایه جهانی       
۲- بازنگری در نظام نامه و طراحی برنامه های عملياتی س��االنه 
طبق منویات راهبردی هيات امنا به عنوان دستور كار هيات عامل
3- ایجاد تطابق بين اولویت های توس��عه ای كش��ور مندرج در 
برنامه شش��م توسعه، اولویت های زیرس��اختی كشور، برنامه های 
س��تاد اقتصاد مقاومت��ی و جهت گيری های بخ��ش خصوصی با 
سياس��ت ها و برنامه بانک های عامل در انتخاب و پذیرش طرح ها 
به نحوی كه تس��هيالت صندوق همزمان منجر به تحقق اهداف 

همپوشان ملی باشد.
4- تعيين شاخص های معيار و بازه های عددی از ميزان عملکرد 

مورد انتظار هيات امنای صندوق در ابالغ به هيات عامل 
۵- بهب��ود و ارتقای ارتباط صندوق با بانک های عامل به نحوی 
كه ریسک و بازده طرح ها و همچنين ریسک بانک ها را بتوان كّمی 
كرد و براساس نظارت دقيق و سازمان یافته بر عملکرد بانک ها در 
ارائه تسهيالت، صندوق توسعه ملی بتواند سياست ها و تصميمات 
مختلفی را متناسب با هر بانک اتخاذ نماید تا فضای رقابتی بين 

بانک ها احياء شود.  
شکل شماتیک شماره )1(
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به دنبال خواهد داش��ت زمانی كه منابع 
یک كشور سوخته شود در نتيجه توسعه 
اتفاق نخواهد افتاد و در ادامه این صنایع 
كشور دچار مشکل و بحران خواهد شد. 
تجربه اقتصاد جهانی نش��ان دهنده این 
است كه اقتصاد دولتی و دخالت بيش از 
حد دولت در امورات اقتصادی در نهایت 

به شکست منجر خواهد شد.
 ب��ا توجه به اینکه منابع این س��ازمان 
بيش��تر در جهت رویکرد و اهداف دولت 
برای پروژه های عمرانی یا بقيه بخش های 
مدنظر خود دولت تخصيص داده ش��ده 
اس��ت این خارج از اهداف و چش��م انداز 
این سازمان اس��ت. در حالی كه شواهد 
نشان دهنده این است كه رئيس این نهاد 
خود طرفدار بخش خصوصی می باش��د 
و همچني��ن تمایل دارد ت��ا رویکرد این 
س��ازمان را بر توس��عه اقتص��اد و بخش 
خصوصی كشور جهت دهی كند. به طور 
كل��ی برای ارزیابی و عملک��رد این نهاد 
می توان گفت كه این س��ازمان نتوانسته 
اس��ت قدم موثری را در توسعه اقتصاد و 

بخش خصوصی كشور داشته باشد.
 چه پیش�نهادی برای بهبود این 

صندوق دارید؟
وجود همچين سازمانی زمانی موثرتر 
خواه��د بود ك��ه؛ بخش ه��ای مختلف 
اقتص��ادی ب��ه خص��وص صنای��ع را به 
درستی شناسایی كند و بنيه و نيازهای 
اقتصادی كشور را جهت توسعه ارزیابی 
كند تا بتواند با تخصيص بهينه منابع، به 
وظيفه خود عمل كرده باشد و همچنين 
بر اهداف تعریفی خود واقع شده و با این 
حركت بتواند اقتصاد كشور را به سمت 

توس��عه س��وق دهد. در حالی كه كشور 
ایران مزیت ه��ای رقابتی باالیی را دارد 
كه می تواند با شناس��ایی درس��ت آنها، 
اش��تغال را ایجاد كند ت��ا بتواند با این 
مزیت رقابتی اقتصاد كش��ور به س��مت 

توسعه حركت كند.
 با توجه به منابعی كه در كشور وجود 
دارد تولي��د و افزایش ثروت و س��رمایه 
اقتصادی این كش��ور می توانيم اتفاقات 
بزرگی را رقم بزنيم اتفاقات بزرگ زمانی 
روی می دهد كه تخصيص منابع به شکل 
درس��ت شناسایی ش��ده و سازمان ها و 
نهادهایی مثل صندوق توس��عه ملی به 
وظيفه خود به خوبی عمل كرده باشد تا 
صنایع گسترش پيدا كنند و با تخصيص 
درس��ت و مدیریت درست منابع بخش 
تقاضا یعن��ی س��رمایه گذاری، مصرف، 
مخارج دولتی و تراز تجاری كشور مثبت 
خواهد شد و بخش عرضه هم نقش خود 

را به خوبی ایفا خواهد كرد.
 به ط��ور كلی می ت��وان گفت هزینه ها 
باید در مس��يری س��رمایه گذاری گردد 
و مناب��ع در جهت��ی باید تخصيص داده 
ش��ود تا مزیت ها ایجاد شوند و با ایجاد 
ش��دن مزیت های رقابتی ب��ه دنبال آن 
اش��تغال ایجاد خواهد ش��د و همچنين 

تورم پایين خواهد بود و بقيه متغيرها و 
شاخص های اقتصادی عدد قابل قبولی 
را نشان خواهند داد. نياز جامعه همکاری 
همه بخش ها با همدیگر است. همکاری 
بيش��تر از این نظر ك��ه؛ منافع داخلی و 
خارجی كشور با نظارت درست و با تبيين 
درست انجام شود به عنوان مثال بحث 
واردات. بخ��ش واردات در ت��راز تجاری 
نياز ب��ه مدیریت و نظ��ارت خوب دارد 
یعنی با توليد كااله��ای داخلی بتوانيم 
مزیت رقابتی ایجاد كنيم مزیت رقابتی 
ب��ه دنبال خود افزایش كيفيت كاالهای 
داخلی را خواهد داشت یعنی باید طوری 
سياس��ت گذاری كرد تا توليدكنندگان 
داخلی كمتر آس��يب پذیر باش��ند. نکته 
دیگری كه باید به آن توجه كرد اس��ت 
ك��ه باید ظرفيت كارخانه ها و واحدهای 
توليدی و صنایع را س��نجيد تا متناسب 
با ظرفيت آنها منابع تخصيص و مدیریت 
شود اگر این مسأله مورد توجه قرار بگيرد 
مطمئناً بيکاری كاهش پيدا خواهد كرد 
و اش��تغال زایی اتفاق خواهد افتاد و این 
انگي��زه خواهد بود ب��رای كليه فعاالن 
اقتصادی و عوامل توليدی كه كاالهای با 
كيفيت و با رقابت پذیری باال توليد كنند.

 در نهای��ت می ت��وان گف��ت صندوق 
توسعه ملی با شناسایی و تبيين صحيح 
رویکردها و همچنين توجه به مخارج و 
هزینه های خود و از همه مهم تر با شفاف 
كردن عملکرد و بيالن فعاليت های خود 
می تواند با تخصيص درس��ت منابع گام 
موثری در توس��عه اقتصاد كش��ور و در 
نهایت توس��عه تمامی بخش های كشور 

داشته باشد.
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با توجه به اینکه صندوق توس�عه 
بی�الن  و  عملک�رد  س�االنه  مل�ی 
فعالیت های خ�ود را اعالم نمی کند 
برای ارزیاب�ی عملکرد این صندوق 
جا دارد تا این نهاد شفافیت عملکرد 

داشته باشد



صندوق توسعه ملی ایران
اهداف و وظایفتاریخچه

صندوق توس��عه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز 
و ميعانات گازی به ثروت های ماندگار، مولد و س��رمایه های زاینده اقتصادی و نيز 
حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز به صورت موسسه عمومی غير دولتی 

تشکيل می شود و این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
با تصویب ماده ۷6 الیحه برنامه پنجم، اساسنامه صندوق توسعه ملی به تصویب 
رس��يد. راهبری، تعيين سياست ها و خط مشی ها، تصویب شرایط و نحوه اعطای 
تس��هيالت برای توليد و سرمایه گذاری به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی 
غيردولتی و همچنين نظامنامه ها، برنامه های راهبردی بودجه ساالنه، صورت های 

مالی و گزارش عملکرد صندوق از جمله این وظایف است.
بر اساس این مصوبه تعيين انواع فعاليت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت 
تس��هيالت در بخش ها و زیربخش های توليدی و خدماتی زاینده با بازده مناسب 
اقتصادی و همچنين تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين 
نرخ بازده مورد قبول طرح های توليدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهيالت 
و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح های سرمایه گذاری به نحوی كه ميانگين این 
نرخ كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مركزی در بازارهای خارجی نباشد 

از دیگر وظایف و اختيارات هيات امنا است./۱۱۱ف
بر اس��اس قانون اصالح قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ایران و قانون بودجه سال ۱3۷9 كل كشور مصوب ۱3۷9/۷/۱9 
و بند »ب« تبصره )۱9( قانون بودجه س��ال ۱3۷9 كل كشور و قانون اصالح سقف 
ارزي سال ۱38۱ در جدول شماره ۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران مصوب ۱38۰/۱۱/۱4 و قانون اصالح سقف ارزي 
س��ال ۱38۲ در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اسالمي ایران مصوب ۱38۱/۱۰/۱8 و قانون الحاق یک تبصره به ماده )6۰( اصالحي 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران مصوب 
۱38۱/۱۲/۱8 و قانون اصالح ماده )6۰( و جدول شماره )۲( قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران و قانون بودجه سال ۱38۲ كل 
كشور مصوب ۱38۲/9/۱۱ و قانون الحاق پنج تبصره به ماده )۱( قانون اصالح ماده 
)6۰( و جدول ش��ماره )۲( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ایران و قانون بودجه سال ۱38۲ كل كشور مصوب ۱38۲/۱۲/۲۵ 

به شرح متن اصالح شده است. متن قانون به صورت اوليه به قرار زیر بوده است:
م�اده 60 � در جهت ایجاد ثبات در مي��زان درآمدهاي ارزي و ریالي حاصل از 
صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایي حاصل از فروش نفت 
به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاري و امکان تحقق دقيق فعاليت هاي پيش بيني 
شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد »حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد 

نفت خام« و »حساب ذخيره ریالي« اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف � از سال ۱38۰ مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر 
س��ال نسبت به ارقام پيش بيني ش��ده در جدول شماره )۲( این قانون در حساب 
سپرده دولت نزد بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران تحت عنوان »حساب ذخيره 

ارزي درآمد نفت خام« نگهداري مي شود.
ب � از آغاز س��ال س��وم برنامه، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت 
خام، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره )۲( این قانون باشد، دولت در فواصل 
زماني ش��ش ماهه مي تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند. معادل 

ریالي این وجوه در حساب درآمد عمومي دولت منظور مي گردد.
ج � بخش��ي از مانده وجوه ارزي حس��اب موضوع بند )الف( این ماده در چارچوب 
اولویت هاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليت هاي توليدي و سرمایه گذاري بر اساس 
نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ریالي آن در »حساب ذخيره ریالي« نزد بانک 
مركزي جمهوري اسالمي ایران نگهداري مي شود. پس از حصول اطمينان از تحقق 
درآمدهاي ریالي پيش بيني شده در قانون بودجه هر سال، اعطاي وام كوتاه مدت براي 
فعاليت هاي توليدي و سرمایه گذاري از محل باقيمانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود.

د � استفاده از وجوه »حساب ذخيره ریالي« براي تامين هزینه هاي بودجه عمومي دولت 
صرفا در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و 
عدم امکان تامين اعتبارات مصوب از ماليات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از 
آن براي تامين كسري ناشي از درآمدهاي غير نفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.

ه�� آیين نامه اجرایي این ماده به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، بانک 
مركزي جمهوري اسالمي ایران و وزارت امور اقتصادي و دارایي طي مدت سه ماه 

از تصویب این قانون به تصویب هيات وزیران خواهد رسيد.

صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد حکومتی است كه نقش صندوق ذخيره 
ارزی ایران را دارد. صندوق توس��عه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخيره 
ارزی، بر اس��اس ماده 84 قانون برنامه پنجم توس��عه با هدف تبدیل بخش��ی 
از عواید ناش��ی از فروش نفت و گاز و ميعان��ات گازی و فراورده های نفتی به 
ثروت ه��ای ماندگار، مولد و س��رمایه های زاینده اقتصادی و نيز حفظ س��هم 
نس��ل های آین��ده از منابع نف��ت و گاز و فراورده های نفتی تأس��يس گردید. 
حس��اب ذخيره ارزی اهدافی نظير ایجاد ثبات در ميزان درآمدهای حاصل از 
فروش نف��ت خام، تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع 

ذخایر و كاهش تالطم های ارزی دارد.
بر اساس قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت 
از این حساب است، كه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام 
پيش بينی شده كاهش پيدا كند. همچنين برداشت از حساب ذخيره ارزی برای 
تأمين كسری ناشی از عواید غيرنفتی بودجه عمومی ممنوع است. در قانون پنج 
ساله چهارم توسعه مقرر شده است به منظور سرمایه گذاری و تأمين بخشی از 
اعتبارات موردنياز طرح های توليدی و كارآفرینی بخش غيردولتی كه توجيه 
فنی و اقتصادی آن ها به تأیيد وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رس��يده باشد، 
تا ۵۰ درصد حس��اب ذخيره ارزی، از طریق ش��بکه بانکی داخلی و بانک های 
ایرانی خارج از كشور، به صورت تسهيالت با تضمين كافی تخصيص یابد. فلسفه 
ش��کل گيری این حساب در ایران بيشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از 
نوسان قيمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس انداز برای نسل های 
آینده كشور و حاكميت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه ریزان كشور، 

نحؤه عملکرد این حساب را به صورت مستقيم تحت تأثير قرار داده است.
هيات امناء به عنوان باالترین ركن صندوق، مطابق بندهایی رئيس و سایر اعضای 
هي��ات عام��ل انتخاب می كنند. عزل رئيس و اعضای هيات عامل نيز با پيش��نهاد 
هریک از اعضای هيات امناء و تصویب هيات امناء امکان پذیر اس��ت. تعيين انواع 
فعاليت های موردقبول و واجد اولویت پرداخت تسهيالت در بخش ها و زیر بخش های 
توليدی یا خدماتی زاینده ازجمله گردشگری و با بازده مناسب اقتصادی از وظایف و 
اختيارات هيات امناء است. هيات عامل صندوق توسعه ملی مركب از ۵ نفر از افراد 
صاحب نظر، باتجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی 
با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصيلی كارشناسی ارشد، توسط هيات 

امنا انتخاب و با حکم رئيس جمهور منصوب می شوند.
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هيات امنای صندوق عبارت اند 
از رئيس جمه��ور، رئيس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی كش��ور )دبير هيات 
امنا(، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون كار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، 
رئيس كل بانک مركزی جمهوری اس��المی ایران، رئيس اتاق بازرگانی صنایع 
مع��ادن و كش��اورزی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون ح��ق رأی، رئيس اتاق 
تعاون جمه��وری اس��المی ایران به عنوان عضو ناظر و ب��دون حق رأی، ۲ نفر 
نماینده از كميس��يون های اقتصادی و برنامه وبودجه و محاس��بات به انتخاب 

مجلس شورای اسالمی و دادستان كل كشور.
تغيير در اساس��نامه و انحالل این صندوق، تنها با تصویب مجلس ش��ورای 

اسالمی است.
هرگون��ه تصمي��م هيات امناء در مورد تصویب ترازنام��ه و صورت های مالی 
صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضای هيات عامل در روزنامه رسمی كشور و 

نيز یکی از روزنامه های كثيراالنتشار به انتخاب هيات امناء، منتشر می شود.
ب��ه  منظ��ور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساس��نامه و مصوبات هيات 
امن��اء، هيات عامل مركب از ۵ نفر از اف��راد صاحب نظر، باتجربه و خوش نام در 
امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ۱۰ س��ال س��ابقه 
مرتبط و مدرک تحصيلی كارشناسی ارشد، توسط هيات امناء انتخاب و با حکم 
رئيس جمهور منصوب می ش��وند و دارای وظایف و اختياراتی می باشند، ازجمله 
وظایف بر عهدٔه رئيس س��ازمان صندوق سرمایه گذاری توس��عه ملی پيشنهاد 
فعاليت ه��ای موردقب��ول و واجد اولویت پرداخت تس��هيالت در بخش ها و زیر 
بخش های توليدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هيات امناء، 
پيش��نهاد موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بين المللی و داخلی به 
هيات امناء، ارائه پيشنهاد به هيات امناء در خصوص نظام نامه ها و شرایط و نحوه 
اعطای تسهيالت، انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين المللی در امور سرمایه گذاری 

و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقای عملکرد صندوق می باشد.
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انسان فرمولیزه شده
زماني كه فروید تمایل ما را به رفتار 
عقالني بازگو كرد و ماركس نشان داد 
كه افکار ما ناش��ي از ایدئولوژي است، 
در مورد بس��ياري از باورهاي گذشته 
تردید كردیم. این شک مدرن موجب 
ش��د تا زندگي غيرممکن ش��ود. قبل 
از ای��ن تردید، جهان ذه��ن با عناصر 
زندگي واقعي، سازگاري كافي داشت. 
پس از بروز این شک برخي از پایه های 
انس��جام اجتماعي فروریخت و اكنون 
گوی��ا نظریات فروی��د نيز به طور كلی 
فرو ریخته اس��ت. اقتصاد رفتاری كه 

بيشتر درون مایه ای روان شناختی دارد 
و می كوشد تا با استمداد از نظریه های 
روانشناس��ی، رفت��ار و انتخ��اب افراد 
هنگام تصميم گيری را پيش بينی كند، 
ب��اب جدیدی را برای بس��ط و تعميم 
تئوری های اقتص��ادی باز كند. اینک، 
سمت و سوی بيشتر اقتصاددانان مطرح 
جهان، در حوزه های سياست گذاری و 
حکمرانی متمركز شده است چراكه آنها 
بر این باورند حکمرانی خوب، بهترین 
ابزار ب��رای جهت دهی به تصميم های 
سياستمداران است. اقتصاد رفتاری در 

این ميان اما به این نگاه عمق بيشتری 
می بخشد. 

ب��ه اعتق��اد بس��ياری از محققان علوم 
شناختی، خطایی در تصميم گيری افراد 
وج��ود دارد ب��ه گونه ای ك��ه فرد تحت 
تاثي��ر ذهنيت ه��ای قبلی خ��ود، دوباره 
قضاوت می كند هرچند كه ممکن است 
این قضاوت عادالنه نباشد. پيوند چنين 
داده هایی با تصميم های اقتصادی، منتهی 
به تشکيل رشته جدیدی در اقتصاد شده 
كه به اقتصاد رفتاری شهرت یافته است. 
ادامه در صفحه88
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ادامه از صفحه 87
ش��اید اینکه اقتصاد در 
گذشته بيشتر تحت تاثير 
روابط خ��رد و پس از آن 
تصميم ه��ای كالن دولت 
ق��رار داش��ته، ب��ه تدریج 
نزد دانش��مندان این علم 
رنگ باخته است و پارادیم 
جدی��دی تح��ت عن��وان 
اقتص��اد رفت��اری متول��د 
آن،  درون  از  ك��ه  ش��ده 
ذهنيت اف��راد نيز قابليت 

كمی سازی دارد.
ن��گاه  ح��ال  ای��ن  ب��ا 
روانشناسانه به مقوله های 
اقتصادی، در گذشته بيشتر 
در حوزه ه��ای تبليغات و 
مصرف كاربرد داش��ت به 
طوری كه بنگاه های بزرگ 
برای جذب مشتری بيشتر، 
به استفاده از تکنيک های 
روانشناس��ی اقدام كردند. 
آنه��ا ب��ه گون��ه ای كاالی 
خ��ود را در ب��ازار عرض��ه 
می كردند كه به مش��تری 
با كم��ک پيش زمينه های 
برآورد شده، حس  ذهنی 
جدیدی را القا كنند. نمونه 
بارز این نوع سياس��ت ها، 
ب��ود كه  س��يگار مالبورو 
فرد با كش��يدن آن، حس 
پي��دا  ب��ودن  گاوچ��ران 
می ك��رد. اما اكن��ون این 
حوزه جای خود را بيشتر 
در علوم كاربردی گشوده 
و شركت ها را ترغيب كرده 
تا ب��ا اس��تفاده از اقتصاد 
رفت��اری، بهره وری نيروی 
قيمتی  سياست های  كار، 
و حتی نوآوری های كاالیی 
را با این علم، بهتر مدیریت 
كنند. این در حالی اس��ت 
ك��ه دولت ه��ا ني��ز برای 
افزایش مشاركت اجتماعی 
سياس��ت گذاری های  در 
خود و حتی اعتبار بخشی 
ب��ه قانون ه��ای تصوی��ب 
ش��ده، اصول این رش��ته 
 جدید اقتصادی را بيش��تر 
مدنظر دارند. در این پرونده 
تالش می شود تا با نگاهی 
گذرا، برخ��ی از مهم ترین 
اصول اقتص��اد رفتاری به 
آن  كاربردی های  هم��راه 
در موفق ترین تجربه ها، به 

خواننده ارائه شود.  

اقتصاد رفتاری چيست و چه كاربردهایی در دنيای امروز 
دارد؟ ماحصل پيوند اقتصاد با علم روانشناسی قرار است چه 
خدماتی را به اقتصاددانان ارائه دهد؟ این نخستين سواالتی 
اس��ت كه برای درک بهتر ماهيت اقتصاد رفتاری، پرسيده 
می شود. در پاسخ به این سواالت باید گفت كه اقتصاد رفتاری 
مطالعه روانشناسی افراد است چراكه بخش اصلی این علم 
نوظهور مربوط به فرآیندهای تصميم گيری اقتصادی افراد 
و نهادها ذی نفع اس��ت. با این حال دو پرس��ش مهم در این 
زمينه مطرح می شود. نخست اینکه  آیا مفروضات اقتصاددان 
از مطلوبيت یا سود حداكثری، تخمينی مناسب از رفتار واقعی 
مردم اس��ت؟ و  آیا به حداكثر رساندن ابزارهای ذهنی فرد، 
می توان مطلوبيت او را پيش بينی كند؟ در این گزارش تالش 

می شود تا به این دو پرسش مهم پاسخ داده شود.

 اقتصاد رفتاری علمی برای تصمیم گیری
در دنيای ایده آل، مردم هميشه تصميمات بهينه می گيرند 
تا به آنها بيشترین سود و رضایت را بدهد. در اقتصاد، نظریه 
انتخ��اب منطقی این طور بيان می كند، زمانی كه انس��ان با 
گزینه های مختلف در ش��رایط كمبود كاال روبه رو می شود، 
گزینه ای را انتخاب می كنند كه رضایت فردی آنها را به حداكثر 
برساند. این نظریه فرض می كند كه مردم با توجه به ترجيحات 
و محدودیت های خود، می توانند تصميم های منطقی را به 
ط��ور موثر با توجه به هزینه ها و مزایای هر گزینه ای كه در 
اختيار آنها قرار می گيرد، به دست آورند. تصميم نهایی برای 
فرد، بهترین انتخاب خواهد شد. فرد عقالنی، كنترل خود را 
دارد و احساسات و عوامل خارجی در او بی تاثير است و از این 
رو می داند كه چه چيزی برای خود بهترین است اما اقتصاد 
رفتاری توضيح می دهد كه انسان ها منطقی نبوده و البته قادر 

به تصميم گيری خوب نيستند.
اقتص��اد رفت��اری بر روانشناس��ی و اقتصاد متکی اس��ت 
ت��ا بتواند ب��ه این نتيجه برس��د كه چرا در برخ��ی اوقات، 
تصميمات غيرمنطقی اتخاذ می ش��ود و چرا و چگونه رفتار 
آنه��ا، پيش بينی های مدل های اقتصادی را دنبال نمی كند. 
تصميمات چگونگی پرداخت مبلغ قهوه، رفتن به مدرس��ه 
فارغ التحصيل، اینکه آیا یک سبک زندگی سالم را دنبال كنيد، 
چه مقدار كمک به بازنشستگی و غيره، انواع تصميماتی است 
كه بيشتر مردم آن را انجام می دهند و با آن زندگی می كنند. 
اقتصاد رفتاری به دنبال توضيح دادن این است كه چرا فرد، 
دیگری را بر دیگری ترجيح می دهد و آن را انتخاب می كند.
از آنجا كه انسان ها موجودات عاطفی و حواس پرت هستند، 
تصميماتی می گيرند كه در راستای منافع شخصی آنها نيست. 
به عنوان مثال، با توجه به نظریه منطقی انتخاب، اگر چارلز 
می خواهد وزن كم كند، به اطالعات تعداد كالری موجود در هر 
محصول خوراكی مراجعه می كند و سعی می كند محصوالت 
غذایی را انتخاب كند كه حداقل كالری را دارد. اقتصاد رفتاری 
می گوید كه حتی اگر چارلز بخواهد وزن كم كند و ذهن خود 
را در مورد خوردن غذای سالم عادت دهد، رفتار نهایی او به 
جهت گيری های ش��ناختی، احساسات و تأثيرات اجتماعی 
بس��تگی دارد. اگر در تلویزیون بس��تنی با قيمت مناسب و 

شکلی جذاب، به گونه ای تبليغ شود كه تصویر بستنی، قيمت 
و ظاهری فریبنده داشته باشد، چارلز وسوسه شيرین ترین 
كاالی دنيا و منصرف شدن از كاهش وزن را ترجيح می دهد 

و این نشان دهنده عدم كنترل افراد بر خود است.

 برنامه های کاربردی
یک كاربرد اقتصاد رفتاری، اكتشافی است كه استفاده از 
قوانين شستشو یا ميانبرهای ذهنی برای تصميم گيری سریع 
را مهيا می كند. با این حال، زمانی كه تصميم گيری منجر به 
خطا شد، اكتشافات می تواند منجر به تعصب شناختی شود. 
تئوری بازی رفتاری، یک س��طح جدید از نظریه  بازی بوده 
كه می تواند به اقتص��اد رفتاری نيز تعميم یابد، زیرا نظریه 
بازی، آزمایش هایی را انجام می دهد كه دالیل تصميم گيری 
غيرمنطق��ی را تحليل می كند. یکی دیگر از زمينه هایی كه 
اقتصاد رفتاری می تواند در آن نقش پررنگی داش��ته باشد، 
رفتارهای مالی اس��ت. در این م��ورد این علم به دنبال این 
است كه توضيح دهد س��رمایه گذاران در بازارهای سرمایه 

چگونه تصميم می گيرند.
ش��ركت ها به طور فزاینده ای از اقتصاد رفتاری به منظور 
افزایش فروش محصوالت خود اس��تفاده می كنند. در سال 
۲۰۰۷، قيمت آیفون 8 گيگابایتی 6۰۰ دالر معرفی شد و بعد 
از آن، به سرعت به 4۰۰ دالر كاهش یافت. اگر ارزش ذاتی 
تلفن 4۰۰ دالر باشد، پس چرا ابتدا 6۰۰ دالر قيمت گذاری 
می ش��ود؟ اگر اپل، گوش��ی را برای 4۰۰ دالر معرفی كند، 
واكنش اوليه به قيمت در بازار گوشی های هوشمند ممکن 
است منفی باشد چراكه تلفن همراه، به نظر خيلی گران قيمت 
به نظر می رسد. اما با معرفی گوشی با قيمت باالتر و كاهش آن 
به 4۰۰ دالر، مصرف كنندگان متقاعد می شوند كه فروشنده 
تخفيف زیادی قائل شده و بنابراین فروش افزایش پيدا می كند. 
همچنين، یک توليدكننده صابون كه همان صابون را توليد 
می كن��د را در نظر بگيرید، اما آنها را در دو بس��ته مختلف 
برای تجدید نظر به گروه های چندگانه هدف، بس��ته بندی 
و توزیع می كند. یک بس��ته تبليغات��ی صابون را برای همه 
كاربران صابون، دیگر برای مصرف كنندگان پوست حساس 
تبلي��غ می كند. هدف بعدی محصول را خریداری نمی كند 
در صورتی كه بس��ته مشخص نکرده است كه صابون برای 
پوست حساس است. آنها صابون را با برچسب پوست حساس 
انتخاب می كنند، گرچه این دقيقا همان محصول در بسته 

بندی عمومی است.
همان ط��ور ك��ه ش��ركت ها به ای��ن درک رس��يدند كه 
مصرف كنندگان آنها غيرمنطقی هستند، راهکارهای موثر 
برای جلب اقتصاد رفتاری در سياس��ت های تصميم گيری 
ش��ركتی نفوذ بيشتری یافته اس��ت كه به ذینفعان داخلی 
و خارجی آن مربوط می ش��ود كه اگر به درستی انجام شود 

ارزشمند خواهد بود.
افراد مشهور در مطالعه اقتصاد رفتاری، گری بکر )انگيزه ها، 
اشتباهات مصرف كننده، ۱99۲(، هربرت سيمون )عقالنيت 
مح��دود، ۱9۷8(، دانيل كانمن )توهم اعتبار، تعصب لنگر، 

۲۰۰۲( و جورج آكرلوف )تعویق، ۲۰۰۱ ( هستند.

اقتصاد رفتاری برای تعمیم قدرت انتخاب

آیا انسان ها منطقی تصمیم می گیرند؟
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فرانسیسکا جینو|
استاد دانشگاه هاوارد|

ریچارد تالر، استاد دانشگاه شيکاگو كه تنها 
برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال گذشته بود، 
با الهام از نظریات دانش��مندان در رشته های 
متعدد، رفتار انس��ان ها را تحليل كرد و برای 
آن چارچوب ه��ای مش��خصی را تدوین كرد. 
این اس��تاد دانشگاه شيکاگو كه به عنوان پدر 
اقتصاد رفتاری شناخته می شود، فرصت نسبتا 
جدید را مهيا كرد تا اصول روانشناسی، قضاوت 
و تصميم گيری برای درک دقيق تر رفتار انسان 

در موقعيت های اقتصادی فراهم شود.
اقتص��اد با توجه به اصولی كه دارد، از دیگر 
رشته ها متفاوت است. بنابراین با توجه به این 
اصول، اگر نتوانيم بيش از دیگر رشته ها رفتار 
انس��انی را توجيه كنيم اما با كمک گرفتن از 
دیگر رشته ها می توان به این هدف دست یافت. 
ب��ا اقتصاد رفتاری می تواني��م ثابت كنيم كه 
تصميمات ما در زمان مشخص، تعریف شده، 
پایدار و منطقی هستند. در دهه ۱99۰، تالر با 
این دیدگاه، بنيان های اقتصاد مصرف را با بيان 
ناهنجاری ها در رفتار مردم، به چالش كشيد 
و ادع��ا كرد كه نمی ت��وان با نظریه اقتصادی، 
استانداردهای رفتاری را توضيح داد. به عنوان 
مثال، در س��ال ۱99۱، او با استاد دیگری در 
مجله چش��م اندازهای اقتصادی، در خصوص 
چني��ن ناهنجاری های��ی، مباح��ث زیادی را 

مطرح كرد.
تالر در ميان بسياری از دستاوردهای خود، 
الهام بخش تشکيل تيم های علوم رفتاری بود 
كه اغلب به نام »واحدهای تلنگر« ش��ناخته 
می شدند و در سازمان های دولتی و خصوصی 
سراس��ر جهان فع��ال بودند. هم��راه با كاس 
سانس��تين، در س��ال ۲۰۰8 كتاب��ی با نام » 
 Nudge: Improving Decisions
 »on Healt, wealth and happiness
منتش��ر كرد كه نشان داد فرصت های زیادی 
ب��رای تحریک رفتار مردم با تغييرات ظریفی 
در زمينه تصميم گيری وجود دارد. موضوعی 
كه در این نوشتار مورد بررسی قرار می گيرد. 
Nudges می تواند انواع مشکالت دولت ها و 
كسب و كارها را حل كند كه به طور یکسان 
برای همه آنها مهم به نظر می رسند. در اینجا 

به چند نمونه از آنها اشاره می شود.
به طور مثال در چند سال گذشته، رهبران 
جنرال الکتریک قصد داش��تند معضل سيگار 
كش��يدن را حل كنند. آنها بر این باور بودند 
سيگار كش��يدن بر كاركنان آنها تاثير منفی 
دارد. بنابرای��ن، در هم��کاری با كوین والپ و 
همکارانش، یک آزمایش تصادفی كنترل شده 

را انجام دادند. كاركنانی كه در گروه درمان قرار 
گرفتند برای ترک س��يگار در شش ماه، ۲۵۰ 
دالر و برای ۱۲ ماه، 4۰۰ دالر دریافت كردند. 
كسانی كه در گروه درمان، هيچ انگيزه ای برای 
ترک سيگار نداشتند، مبلغی دریافت نکردند. 
محققان دریافتند كه موفقيت این گروه س��ه 
برابر ميزان پيش بينی ش��ده ب��ود و حتی اثر 
آن ني��ز پس از قطع مش��وق ها در پایان دوره 
۱۲ ماهه، همچنان ادامه داشت. بر اساس این 
پژوهش، جنرال موتور تغيير سياست داد و از 
این روش برای اس��تخدام ۱۵۲ هزار كارمند 

دیگر استفاده كرد. 
سياس��ت هایی كه ممکن اس��ت بر ميزان 
مصرف تاثير بگذارد، رفتار دیگری اس��ت كه 
سياست گذاران و شركت های انجام می دهند 
تا شيوه زندگی س��الم را برای مصرف كننده 

 Facebook و Google تبليغ كنند )مانند
( مهم هستند. مک دونالد یک سياست قدیمی 
دارد كه بفهمد آیا مش��تریان سفارش خود را 
به اندازه ای كه س��فارش می دهند، مناس��ب 
می بينن��د یا نه. ب��ه نظر می رس��د كه اغلب 
آنها همين جور هس��تند اما تحقيقات جانت 
ش��وارتز و همکارانش نش��ان می دهد زمانی 
كه از مشتریان رستوران های چينی خواسته 
می ش��وند، كه پيش غذا را كاهش دهند، آنها 
موافقت می كردند. درصد مش��تریانی كه این 
كار را در آزمایشات ميدانی انجام دادند، ۱4 تا 
33 درصد از آنها بود و به طور متوس��ط ۲۰۰ 

كالری كمتر مصرف كردند.
در تحقيقاتی كه انجام تالر انجام داد، اقداماتی 
كه برای افزایش نرخ پس انداز كاركنان انجام 
می ش��د به گونه ای بود كه كارگرها در مواجه 
با افزای��ش غير ارادی دس��تمزدها، پس انداز 
 save more« بيش��تری داشتند. این برنامه
ش��د.  نامي��ده    tomorrow« SMarT
شركت كنندگان در برنامه SMarT نرخ های 

صرفه جوی��ی خ��ود را ب��ه طور متوس��ط، از 
3/۵درصد ب��ه ۱3/6درصد در مدت زمان 4۰ 
ماه متوس��ط افزایش دادند، در حالی كه نرخ 
پس انداز برای كسانی كه در این برنامه شركت 

نکردند، ثابت باقی ماند.
اقتص��اد رفتاری همچني��ن می تواند ميزان 
صداقت افراد را نيز افزایش دهد. همکاران من 
با همکاری یک شركت بيمه، آزمایش ميدانی 
انجام دادند كه در این آزمایش از مش��تریان 
خواسته ش��د در باالی فرم و یا در انتها امضا 
كنند، همان طور كه معموال گزارش می دهند 
چند مایل ماش��ين خود را در سال قبل برای 
اه��داف بيمه ای رانده بودند. با انتقال امضا به 
باالی فرم، آنها مجبور ش��دند، صادقانه عمل 
كنند. افراد به درس��تی مسافت پيموده شده 
خود را به جای كاهش تعداد نوشتند، رفتاری 

كه در گذشته به منظور كاهش حق بيمه خود، 
آن را در پایي��ن فرم امضا می كردند و معموال 
ارقام را پایين تر از حد موجود درج می كردند.

این موارد ادعا نمی كند كه پذیرش و استفاده 
از اقتصاد رفتاری برای ش��ركت ها ساده است. 
نمونه های دیگری نيز دیده ایم كه استفاده از 
آن در روش های اشتباه صورت گرفته است كه 
نمونه بارز آن در دوره اخير، سازمان اوبر است.
سيگار كشيدن، صرفه جویی، صداقت و غذا 
خوردن سالم، شاید در فهرست مشکالت شما 
یا مناطقی كه زندگی می كنيد، نباشد اما شاید 
مایليد پيشرفت هایی در رفتار خود یا اقدامات 
افرادی كه مدیریت یا هدایت می كنند، مشاهده 
كني��د. مهم نيس��ت كه چه چيزی به ش��ما 
مربوط می شود، همان طور كه تالر و بسياری 
از محققان��ی كه این عل��م را دنبال می كنند، 
می خواهند به ما بگویند كه برای بهتر ش��دن 
نياز به تغيرات قدرتمندی است. این موضوع 
تنها به تصدی نياز دارد كه بگوید رفتار انسان ها 

پر از ناهنجاری است.

نمونه هایی از اقتصاد رفتاری



در بس��ياری از كتاب های درسی اقتصاد خرد 
و كالن كه امروزه در دانش��گاه های سراس��ر دنيا 
تدری��س می ش��ود غالباً فرض بر این اس��ت كه 
عوامل اقتصادی )خانوارها و بنگاه ها( همواره قادر 
هستند تصميمات عقالیی اتخاذ كنند و مطلوبيت 
یا سود خود را به حداكثر برسانند. با وجودی كه 
از نيمه قرن بيستم به بعد بسياری از اقتصاددانان 
این نکته را پذیرفته اند كه فرض انتظارات عقالیی 
كامالً مبتنی بر واقعيت نيست، اما ایشان كماكان 
اص��رار می ورزند كه این فرض حداقل به واقعيت 
نزدیک است؛ اما اقتصاددانان رفتاری كه »ریچارد 
تيلر« در زمره پيش��گامان آنهاست اندیشه های 
متفاوتی دارند؛ آنه��ا معتقدند فرضيه انتظارات 
عقالیی یک فرضيه بشدت ساده انگارانه است و با 
واقعيت فاصله زیادی دارد. »تيلر« كه از پيشروان 
علم اقتصاد رفتاری است، همه عمر خود را صرف 
بررسی این مفهوم بنيادی كرده است كه كارگزاران 
اصلی در عرصه اقتصاد انسان ها هستند، موجوداتی 
با رفتارهای قابل پيش بينی اما در معرض خطا. 
اقتصاد س��نتی فرض را بر وجود )econ/ اكون: 
موجودات��ی فرضی ب��ا رفتاری غالب��اً اقتصادی( 
می گذارد. تيلر در ابت��دای امر كه پژوهش خود 
را آغاز كرد تش��خيص داد این آدم های ماشينی 
فرضی )econ( در علم اقتصاد هيچ ش��باهتی با 
انسان های واقعی ندارند. اقتصاد رفتاری جهان را 

پر از انسان می بيند، نه آدم های ماشينی اقتصادی. 
»ریچ��ارد تيلر« و »كاس سانس��تين« در كتاب 
»ُس��ُقلِمه؛ بهبود تصميمات درباره تندرس��تی، 
ثروت و خوش��بختی« كه به افتخار آن موفق به 
دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال گذشته)۲۰۱۷( 
گردید، بين آدم های فرضی اقتصادی )econ( و 
انسان ها تمایز قائل می شوند. آدم های اقتصادی 
موجوداتی اقتصادی و خيالی هس��تند كه كاماًل 
برمدار عقالنيت و منطق رفتار می كنند و به دنبال 
سود و نفع شخصی هستند ولی انسان های واقعی 
كامالً حقيقی با ویژگی های انس��انی هستند و از 
این ظرفيت برخوردارند كه دگر خواه و نوع دوست 
باشند و تحت تأثير عوامل دردسرآفرینی همچون 
چارچوب  انتخاب، داشتن پتانسيل برای خشنودی 

آنی و غير آنی قرار بگيرند.
او در كتاب سقلمه یا تلنگر)Nudge(  چگونگی 
تصميم گيری ه��ای غيرمنطق��ی و انتخاب های 
غيرعقالنی را بررس��ی و نحوه بهبود تصميمات 
روزمره توسط سازمان ها را بيان كرده است. طبق 
اعالم كميته نوبل مهم ترین موضوعی كه نظر آنان 
را جلب كرد، به كارگيری روانشناسی در علم اقتصاد 
رفتاری و بررس��ی نحوه تصميم گيری و انتخاب 
افراد بود. فعاليت های علمی تيلر اقتصاد رفتاری 
را كه از مطالعه و تركيب علم اقتصاد و روانشناسی 
متولدشده بود، وارد تحقيقات دانشگاهی كرد و 
كاربرد های مهم آن را برای جامعه جهانی آشکار 
س��اخت. به گفته ریچارد تيلر خط مش��ی اصلی 
مطالع��ات و پژوهش های او ب��ه دنبال رفتار های 
غيرمنطقی افراد در زندگی روزمره است، چراكه 
بسياری از متغيرهای خارجی و داخلی همچون 
احساس��ات ب��ر انتخ��اب و تصميم افراد س��ایه 

گسترده اند. ریچارد تيلر در تحقيقات خود اثبات 
كرده كه افراد مطابق با تئوری های اقتصادی رفتار 
نمی كنند. مردم پول نقد خود را در حساب های 
ذهنی جداگانه ای مثل پول رهن، پول تعطيالت 
و پول بازنشس��تگی می گذارند و سرمایه گذاران 
نيز بيش ازاندازه به اخبار غيرقابل پيش بينی توجه 
می كنند. مردم بسيار به عدالت اهميت می دهند 
و مشتاق هستند برای مجازات افرادی كه رفتاری 

ناعادالنه داشته اند هزینه بپردازند. 
اقتصاد رفتاری به بررسی این موضوع می پردازد 
كه چگونه تعصبات روان شناختی انسان ها باعث 
می ش��ود آنان به گونه ای عمل كنند كه مغایر با 
منافع منطقی ایشان است. وی در كتاب سقلمه 
بررسی می كند كه چگونه سازمان های خصوصی 
و غيرخصوص��ی می توانند به م��ردم برای بهبود 
و ارتق��ا تصميم گيری ه��ای روزم��ره آنها كمک 
كنند. مطالعات تيلر نش��ان می ده��د كه آنچه 
عامل تصميم گيری افراد است، كمبود آگاهی و 
اطالعات، ناتوانی در كنترل رفتارهای ش��خصی 
و همچنين مالحظات اجتماعی است. این نتيجه 
كام��الً متفاوت با باورهای مرس��ومی اس��ت كه 
اس��اس رفتارهای اقتصادی مردم را تصميم های 
عقالنی بر اساس منفعت فردی تعریف می كنند. 
تيلر س��ال گذشته »برگزیت« )خروج انگلستان 
از اتحادی��ه اروپا( را نمونه بارزی از تصميم گيری 
تعداد زیادی از ش��هروندان بر مبنای احساس و 
نه بر اساس منافع اقتصادی ناميد. بر اساس آنچه 
كه نظریه زیان گری��زی در اقتصاد رفتاری بيان 
می كند مردم در منطق��ه زیان )یا جایی كه آن 
را زیان می دانند( حالت ریس��ک گریزی نرمال را 
كنار گذاشته و انتخاب هایی ریسک پذیرانه انجام 
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می دهند. انتخاب ترامپ یک انتخاب ریسک پذیرانه 
بود. اما اینکه چرا این انتخاب ریسک پذیرانه صورت 
گرفت به صورت بندی مسأله توسط رأی دهندگان 

برمی گردد.
راه حل پيشنهادی ریچارد تيلر برای جلوگيری 
به اصط��الح  زدن  اقتص��ادی«،  »بدرفت��اری  از 
»س��قلمه ای« به مردم اس��ت كه از آن طریق به 
خوش رفتاری اقتص��ادی روی آورند. او می گوید 
كه به عنوان مثال می توان مردم را تشویق كرد تا 
برنامه ریزی های درازمدت بيشتری برای زندگی 
خود داش��ته باشند و یا برای دوران بازنشستگی 
خود پس انداز كنند. كميته نوبل معتقد است كه 
آثار ریچارد تيلر س��طح آگاهی مردم را ارتقا داده 
است و به آنان كمک كرده تا شگردها و ترفندهای 
تبليغات��ی را بشناس��ند و در تصميم گيری های 

اقتصادی خود هوشيار باشند.
تيل��ر »س��قلمه «ای به سياس��تمداران هم زد 
و نظری��ه ی او به كاخ س��فيد ني��ز راه یافت، در 
طرح های بازنشستگی آمریکا به كار بسته شد و 
اندوخته های مردم را برای بازنشستگی شان چند 
برابر ك��رد. تاكنون رویکردهای رفتاری با تبيين 
دقيق تر جهان واقعی و با ارائه ابزارهای مناس��ب، 
نگاه سياس��ت گذاران را به خود جلب كرده اند و 
احتماالً به كارگيری آنها می تواند راهگشای بسياری 
از مس��ائلی باش��د كه دنيای ما به آن نياز دارد. 
اقتصاددانان رفتاری با طراحی مداخالت و سپس 
ارزیابی آنها در قالب آزمایشات ميدانی، پيشنهادات 
سياستی را به سياست گذاران ارائه می كنند كه به 

آنها در مسير سياست گذاری كمک می كند. 
بعضی نظریه او را س��قلمه و بعضی هم تلنگر 
ترجمه می كنند، اما هر چه باشد احتماالً همان 
چيزی اس��ت كه فقط دوای درد سرزمين هایی 
در آن س��وی مرزها نيست. گاهی در تحليل های 
برجسته ترین اقتصاددانان ایرانی نيز نياز به تغيير 
فرهنگ اقتصادی مردم ش��نيده می شود. حتی 
مسعود نيلی، دس��تيار ویژه رئيس جمهوری در 
امور اقتصادی نيز چند وقت پيش هش��دارهایی 
جدی به زب��ان آورده و گفته بود: »اقتصاد ایران 
اكنون یک چهره زیبا دارد و هم زمان یک چهره 
نگران كننده. زیبا از منظر تحقق رشد اقتصادی 
قابل قبول، تورم تک رقمی و اش��تغال زایی نسبتاً 
باال و نگران كننده از منظر ش��ش ابر چالشی كه 
اكنون گریبان اقتصاد كشور را به سختی می فشارد؛ 
مسائل مربوط به منابع آب، بيکاری، صندوق های 
بازنشستگی، بودجه، نظام بانکی و محيط زیست.« 
ابر چالش هایی كه نيلی از آنها صحبت می كند، 
بيش از آنکه با اعداد خش��ک اقتصادی سروكار 
داشته باش��د، فرهنگ اقتصادی را نشانه گرفته 
است. خود او نيز می گوید: »اینک با یک واقعيت 
مواجهيم و آن این است كه پارادایم اقتصاد سياسی 
مبتنی بر مصرف منابع مالی و طبيعی در اقتصاد 
ما دیگر امکان تداوم ندارد. ش��کل موجود تأمين 
رفاه كه دهه ها است اجرا می شود دیگر قابل تداوم 

نيست، این واقعيتی مهم است كه باید ابتدا در ميان 
نخبگان درک و پذیرفته شود و بعد با زبانی مناسب 
و ترتيبی مدبرانه به جامعه منتقل شود. درواقع فارغ 
از منظر كارشناسی موضوع، نياز به شکل گيری 
یک وفاق ملی حول محور پذیرش اشتباهاتی كه 
طی دهه های گذشته مرتکب شده ایم، احساس 
می شود«. فرشاد مومنی از اقتصاددانان نهادگرا در 
رابطه با اهميت اقتصاد رفتاری در ایران می گوید: 
»در اقتصاد سياسی رانتی ما به خاطر عدم شفافيت 
و برخورد سهل انگارانه و شعاری درباره مشاركت 
مردم در سرنوش��ت خود مدام ش��اهد هس��تيم 
كه هزینه های هماهنگ��ی به طرز فاجعه آميزی 
افزایش می یابد. ما در چنين شرایطی می توانيم 
از دستاوردهای اقتصاد رفتاری استفاده كنيم كه 
از ميزان انبوه ناهماهنگی های نهادی و ساختاری 

كاسته شود.«
وقتی راجع به مس��أله فس��اد فک��ر می كنيم 
پيچيدگی های��ی مش��اهده می كني��م كه بعضا 
منج��ر به نااميدی می ش��ود. با اینح��ال، دانش 
»سيستم های پيچيده« می تواند در تحليل مسائل 
بسيار كمک كننده باشد. عالوه بر آن شهودهایی 
سرانگشتی هم كمک كننده هستند. در این ميان، 

شهودهای شناختی-رفتاری هم وجود دارند. 
یکی از موانع روانشناختی برای پيشبرد برنامه 
مبارزه با فساد ترس از رسوایی اصحاب قدرت است. 
بنظر می رسد اصحاب و مافياهای قدرت حداقل 
در ظاهر به برچيده شدن فساد راضی هستند، اما 
كنارگذاش��تن رابطه بازی ها و برتری طلبی ها را 
مشروط به این می دانند كه اوال تنبيه نشوند و ثانيا 

دیگران هم به این پيمان پایبند بمانند. 
اساسا گرفتن آنچه به كسی داده شده كار بسيار 
سخت تری هست از ندادن آنچه بناست در آینده 
داده شود)پدیده زیان گریزی(. لذا بهتر است كسانی 
كه ادعای مبارزه با فساد می كنند به جای هم زدن 
گذشته و بيرون كشيدن پرونده های قدیمی، به 
 »طراحی مکانيس��م« و  »بازطراحی سيس��تم« 
ب��ه گونه ای بپردازند كه خود به خود دیگر از این 
به بعد احتمال فساد به صفر نزدیک شود. قانون 
دسترسی آزاد به اطالعات كه به تصویب مجلس 
نيز رس��يده است بخش��ی از مکانيسم شفافيت 
محسوب می شود كه در پيشگيری از  بروز فساد 
بسيار مؤثر است. سيستمی كه خوب طراحی شده 
باشد حتی اگر مدیر آن توانمند نباشد خروجی باز 
خوب خواهد بود. )معادل این طراحی سيستم در 

بُعد كالن همان ترتيبات نهادی است(
خالصه اینکه اگر هدف، كاهش فس��اد اس��ت 
باید آگاه باش��يم كه پرداختن به گذش��ته افراد 
8۰ درص��د منابع و ان��رژی را »هدر« خواهد داد 
و تنها مقدار ناچيزی ما را به هدف حذف فس��اد 
نزدیک می كند)اگر نگویيم اثر منفی دارد!(. این 
قاعده سرانگشتی به قانون 8۰-۲۰ معروف است 
كه توسط ویلفردو پارتو اقتصاددان ایتاليایی ارائه 
گردید و به این معناست كه 8۰ درصد پيشرفت با 

صرف ۲۰ درصد منابع قابل دستيابی است. بنابرین 
باید مکانيزمی طراحی كرد كه در این مسير افراد 
نسبت به عدم افشای گذشته فاسد خود اطمينان 
حاصل كنند مگر اینکه بخواهند با »برنامه جامع 

كاهش فساد« مخالفت كنند.
94 درصد مصرف آب ش��يرین توس��ط بخش 
صنعت و كشاورزی انجام می شود و لذا اقتصادی تر 
است كه برای كاهش مصرف آب شيرین روی آن 

دو بخش و نه بخش خانگی تمركز كنيم.
بيش از 8۰ درصد از آلودگی هوای ش��هرهای 
بزرگ مربوط به صنایع، خودروهای فرس��وده و 
خودروهای سنگين هست. لذا اقتصادی تر است 
كه برای كاهش آلودگ��ی هوا روی این بخش ها 
تمركز كرد. ۱6 نمره )8۰ درصد( از هر امتحانی 
سواالت آسان تر هستند. لذا بهتر است ابتدا آن 8۰ 
درصد آسان را جواب داده و بعدا سراغ قسمت های 
س��خت برویم. هش��تاد درصد از درآمد و فروش 
ش��ما از یک قسمت مشخص )مثال قشر خاصی 
از مشتریان( حاصل می شود و باید تمركز را ابتدا 
روی آن گذاشت. 8۰ درصد از فعاليت های دولت 
اگر حذف شوند تنها ۲۰ درصد كاهش عملکرد 
خواهد داشت.قانون 8۰-۲۰ كه اولين بار توسط 
اقتصاددان ایتاليایی، ویلفردو پرتو مطرح ش��د و 
بعدا حالت پيوسته آن، یعنی قانون بازدهی نزولی، 
مبنای بس��ياری از تحليل های علم اقتصاد قرار 
گرفت قاعده سرانگشتی بسيار خوبی در اختيار 
می گ��ذارد تا با كمک آن كل نگری خود را حفظ 
كنيم.مطابق این قانون شما می توانيد 8۰ درصد 
نتيجه را با صرف ۲۰ درصد منابع بدست بياورید 
و 8۰ درصد باقيمانده منابع ش��ما صرف تکميل 
نتيج��ه و به دس��ت آوردن ۲۰ درصد باقيمانده 
 خواهد شد.نتيجه این می شود كه به زبان اقتصادی

8۰ درصد اول كم- هزینه هس��تند و ۲۰ درصد 
 آخر پرهزینه و لذا اقتصادی است كه ابتدا روی آن

8۰ درصد كم هزینه سرمایه گذاری كنيم.
كم آبی و مشکالت زیس��ت محيطی از دیگر 
چالش های اساس��ی كش��ور قلمداد می ش��ود. 
براس��اس قانون 8۰-۲۰ می ت��وان راهکارهایی 
ارائه كرد. 94 درصد مصرف آب شيرین توسط 
بخش صنعت و كش��اورزی صورت می گيرد و 
لذا اقتصادی تر اس��ت كه برای كاهش مصرف 
آب ش��يرین روی آن دو بخ��ش و ن��ه بخ��ش 
خانگ��ی تمركز كنيم. یا بي��ش از 8۰ درصد از 
آلودگی هوای شهرهای بزرگ مربوط به صنایع، 
خودروهای فرسوده و خودروهای سنگين هست، 
لذا اقتصادی تر است كه برای كاهش آلودگی هوا 
روی این بخش ها تمركز كرد. با توجه به ماهيت 
منابع آبی، مص��ارف و كاربردهای مختلف آن، 
اجماع در مي��ان نهادهای اصلی تصميم گيری 
برای انتخ��اب رویکردی هماهن��گ و كارآمد 
ضروری به نظر می رسد. با این حال در كشور ما 
سياست گذاری و حکمرانی در حوزه منابع آبی 

و محيط زیست دچار مشکالت اساسی است.



پيون��د اقتص��اد با دیگر رش��ته های انس��انی 
و تجرب��ی، ه��ر روز قوی ت��ر می ش��ود. امروزه 
پژوهش های بسياری از دانشمندان و متخصصان 
حالت��ی بين رش��ته ای یافته اس��ت. نمونه اخير 
آن بررس��ی های ریاض��ی دان از رفتارهای مالی 
سرمایه گذاران است. ش��واهد موجود به خوبی 
نشان می دهد كه موضوع رساله های بسياری از 
ریاضی دانان، روانشناسان، فيزیک دانان و حتی 
جامعه شناس��ان در سال های اخير و به ویژه در 
مقاطع پسادكتری، مربوط به حوزه های اقتصادی 
است. روانشناسی رفتارهای مالی نيز در این چند 
س��ال رنگ و بوی جدی تر به خود گرفته است 
ك��ه در این گزارش تالش می ش��ود به برخی از 

مهم ترین این رهيافت ها، اشاره شود.

 نظریه های مالی کالسیک
در تصميمات سرمایه گذاری، نوع تصميم گيری 
س��رمایه گذاران و عوامل موثر بر تصميم گيری 
آنها، مدتی جایگاه ممتازی یافته است. تئوری ها 
و نظریه ه��ای مالی در چند دهه اخير دارای دو 
رویکرد متفاوت بوده است. رویکرد اول، رویکرد 
نئوكالس��يک در علوم مالی است. فرض اساسی 
تئوری ه��ا و نظریه های مالی طبق این رویکرد، 
كارایی بازار و عقالیی رفتار كردن سرمایه گذاران 
در بازار اس��ت. این رویکرد با مدل قيمت گذاری 
دارایی های سرمایه ای و نظریه بازارهای كارا در 
ده��ه ۱96۰ و مدل قيمت گ��ذاری دارایی های 
س��رمایه ای ميان مدت و نظری��ه قيمت گذاری 
آربيت��راژی ميلر و مودیليان��ی، در دهه ۱9۷۰ 
آغاز ش��د. با گذش��ت زمان و انج��ام تحقيقات 
متفاوت، محققان دریافتند، بسياری از حركت ها 
و نابس��امانی ها در بازارهای مالی با اس��تفاده از 
تئوری های مربوط به بازار كارا قابل توجيه نيست. 
همين ام��ر موجب ظهور و بروز انقالب رفتاری 
در مباحث مالی با مقاله »كاتمن« و »نورسکی« 

در سال ۱9۷9 شد.

 رسوخ اقتصاد رفتاری در علوم مالی
نظریه ه��ا و تئوری ه��ای مالی مطاب��ق با این 
رویکرد، كوش��يدند تا تصميمات سرمایه گذاری  
را تنه��ا تح��ت تاثير ش��اخص های اقتصادی و 
عقالن��ی قرار ندهند، بلکه عوامل دیگری نيز در 
بررسی رفتار و نوع تصميمات آنها وارد كنند. با 
افزایش روز افزون ش��ركت های مختلف در بازار 
س��هام، س��رمایه گذاران با گزینه های متفاوتی 
ب��رای س��رمایه گذاری روبه رو ش��دند كه كار را 
برای تصميمات سرمایه گذاری مناسب، مشکل 
و پيچيده كرد. بر همين اساس بررسی انحراف 
رفتاری در ميان س��رمایه گذاران بازار س��هام به 

شدت احساس شد.
یک��ی از چهره های برجس��ته در زمينه مالی 

رفتاری پروفسور هرش شفرین از دانشگاه سانتا 
كالرا  اس��ت. شفرین با نگارش مقاالت بسيار و 
انتش��ار كتاب چهارم خود ب��ا عنوان »مدیریت 
مالی رفتاری ش��ركت ها«  تصميماتی كه ارزش 
خلق می كنند را شناسایی كرد و موانع كليدی 
روانشناس��ی برای تعيين رفتار آنها تببين كرد. 
توس��عه دانش مالی رفتاری كمک های شایانی 
كرد ك��ه بر پایه آن، فرات��ر از حرص و نگرانی، 
درک مالی رفتاری و روانشناسی سرمایه گذاری، 
تا حدودی به پيش بينی تركيدن حباب قيمتی 
اوراق بهادار كمک كرد. پروفسور شفرین معتقد 
اس��ت كه س��رمایه گذاران به جنبه های مثبت 
رویدادهای گذش��ته پيش از رویدادهای منفی 
اهميت می دهند و ای��ن نگرش نهایتا منجر به 
ترویج خوش بينی پيش از حد در بازار می شود. 
تالر و شفرین پيش از اینها نيز در مطالعه ای در 
س��ال ۱98۱ به بررسی رفتار »خود كنترلی« و 

»بروز رفتار پس انداز« پرداخته بودند.
دو محقق دانشگاهی دیگر، به نام های آندری 
شليفر از دانشگاه هاروارد و مير استتمن از دانشگاه 
س��انتا كالراء نيز در توس��عه مالی رفتاری موثر 
بوده اند. پروفسور شليغر، در سال ۲۰۰۰ كتابی با 
عنوان »بازارهای ناكارا« مقدمه ای بر مالی رفتاری 
تدوین كرد كه مجموعه ای تدریس های خود در 

بهار ۱996 دانشگاه آكسفورد بود.

 برنده ها و بازنده ها از نظر اقتصاد رفتاری
 پروفس��ور اس��تمن نيز در مجله كارشناسان 
مالی، جلد نوامبر دس��امبر سال ۱999 مقاله ای 
با عنوان »مالی رفتاری؛ چالش های گذش��ته و 
وعده ه��ای آینده« تاليف كرد. این نوش��ته یک 
تحقيق كالس��يک موثر در مالی رفتاری بشمار 
می آید. پروفسور استنمن در مطالعه ای مشترک 
با همکاری پروفس��ور ش��فرین در سال ۱984 
به بررس��ی معماهای سود تقس��يمی پرداخته 
ب��ود. این دو همچنين در مطالع��ه ای دیگر در 
س��ال ۱98۵ دریافتند كه سرمایه گذاران سهام 
ش��ركت های بازنده را بيش از حد نگه داشته و 
سهام شركت های پرنده را خيلی زود می فروشند. 
آنها این پدیده را اثر نمایالیی نام نهادند، رفتاری 
كه به عنوان »ترس از پشيمانی« شناخته می شود.

ورنر دی یولت نيز از جمله اندیشمندان حوزه 
مالی رفتاری است كه در دانشگاه ادیپل« شيکاگو 
به تدریس می پردازد. بازندگان كمتر از حد واقعی 
قيمت گذاری و برندگان نيز پيش از حد واقعی 
قيمت گذاری می ش��وند. بدین ترتيب افراد وزن 
بسيار زیادی را به تجدید نظر جدید می دهند. 

یب در مقاله خود با عنوان »پشيمان گریزی و 
كيفيت فرآیند تصميم گيری: اثرات برجستگی 
تاسف در دفت فرآیند تصميم گيری« پيش بينی 
كرد ك��ه افزایش پش��يمان گریزی، به پردازش 

تصميم گيری با دقت بيش��تری منجر می شود. 
نتایج این پيش بينی در شرایط تصميم گيری های 
مختلف استفاده می شود. ویالنورو نيز با بررسی 
ارتباط ميان بروز رفتار توده واره و ميزان حسن 
شهرت مدیران، به این نتيجه رسيده كه هرچه 
مدیران حسن شهرت بيش��تری داشته باشند، 
بيشتر به اطالعات خصوصی خود تکيه می كنند 
و بر عکس مدیران كمتر ش��ناخته شده بيشتر 

رفتار همدیگر را تقليد می كنند.

 توجیه بیش واکنش�ی سهامداران در 
اقتصاد رفتاری

دیویور و ش��نون در مقاله خ��ود با عنوان »اثر 
تمایلی و كاهش احتياط و هوشياری« با شواهدی 
از تایلند در رابطه با تصميم گيری س��رمایه گذار 
شخصی، دریافتند كه توضيحات موجود در مورد 
تمایل س��رمایه گذار بازار سهام در رابله با »تکيه 
طوالنی مدت و بيش از حد به سهام عادی« در 
ح��ال حاضر چندان رضایت بخش نيس��ت. این 
س��رمایه گذاران از هر گونه پ��ردازش اطالعات 
امتناع می كنند. سرمایه گذاران زمانی تصميمات 
خود در خصوص بازارهای رو به ضرر را با توجه 
كمتری به اطالعات و تجزیه تحليل های جدید 
اتخاذ می كنند. به عبارت دیگر آنها برای فروش 
سهام چندان عجله نمی كنند و نتایج این فرضيه ها 
این است كه احتياط و هوشياری در پی ضررها، 

كاهش می یابد.
الئو و سپنک رفتار توده وار در بازارهای سهام 
چين را بررسی كردند. یافته های آنان حاكی از 
آن بود كه رفتار توده وار در هر دو بازار وجود 
دارد و س��طح و ميزان این رفتار به ش��رایط 
بازار بستگی دارد. رفتار توده وار در بازار چين 
در زمان كس��ادی بازار، در مقایسه با زمانی 
كه حجم معامالت باال بوده، بيش��تر است. از 
سوی دیگر در هند، در زمانی كه نوسانات بازار 
شدیدتر می شود، رفتارهای گله ای نيز بيشتر 
می شود. رفتار گله ای در زمان نوسانات بزرگ 
بازار در هر دو بازار، ش��ایع تر است. مارتينز و 
همکاران��ش  نيز در مقاله ای ب��ا عنوان  »نا 
اميدی و اثر مالکيت« به این نتيجه رسيدند 
ك��ه اثر مالکيت، حداق��ل قيمت فروش یک 
كاالی خ��اص بيش از حداكثر قيمت خرید 
اس��ت و این نش��ان از احساسات مالکيت بر 
قيمت سهام است. احساسات منفی، نااميدی 
و پشيمانی تاثير مشخصی روی ارزیابی كاال 
دارد. آنها همچنين دریافتند كه القا پشيمانی، 
اثر مالکيت را تا حدودی خنثی می كند، در 
حالی كه ناميدی اث��رات معکوس دارد. این 
یافته ه��ا ضرورت رویکرد احساس��ات خاص 
ب��رای درک آن اثرات روی تصميم گيری را 

نشان می دهد.

مروری بر مهم ترین مقاالت رفتار مالی
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رابطه دولت و کسب وکارها در توسعه اقتصادی
اقتصاددان��ان كالس��يک و ني��و كالس��يک 
ب��ه دلي��ل دف��اع از نظریه مداخل��ه دولت در 
فعاليت های اقتصادی در دنيا ش��ناخته شده 
هس��تند. تاثير طرف��داران ای��ن دیدگاه های 
اقتصادی درسياس��ت گذاري های مؤسس��ات 
مال��ی ب��زرگ و قدرتمند دني��ا قابل مالحظه 
است )wade,۱99۰(. به عنوان مثال صندوق 
بين المللی پول و بانک جهانی به كشورهای در 
حال توسعه پيشنهاد كرده بودند تا سياست های 
حمایت از اقتصاد داخلی را جایگزین سياست های 
بازار آزاد و نظام بازارمحور كنند و نقش دولت 
را در فعاليت های اقتصادی خود بيشتر كنند تا 
زمينه برای رش��د بيشتر اقتصادی فراهم شود 

 .)kwadwo,۲۰۰۰(

اما بررس��ی ها نشان داد كه ش��مار زیادی از 
كش��ورهای دنيا از قبيل زامبيا، غنا و فيليپين 
علی رغم استفاده از رویکرد بازار آزاد نتوانستند 
مش��کل فقر را در كش��ور خود حل كنند ولی 
كشورهایی از قبيل سنگاپور و چين با استفاده 
از رویکرد مداخله مستقيم و تاثيرگذار دولت در 
فعاليت ها و تصميم هاي اقتصادی توانستند نرخ 
رشد اقتصادی باالیی برای خود ایجاد كنند و 

شرایط زندگی مردم را بهبود بخشند. 
 haggard( )۱993( هاگارد و ماكسفيلد
and maxfield( ضم��ن بررس��ی رویکرد 
آزادسازی بازار و ایجاد اقتصاد بازار محور در 
چندین كش��ور دنيا دریافتند كه آزادسازی 
ب��ازار در برخی از كش��ورها از قبيل ش��يلی 

روندی بسيار پرهزینه است كه باعث مي شود 
ت��ا كارایی و بهره وری اقتصاد تنزل یابد. این 
اتفاقی اس��ت كه نه تنها درش��يلی بلکه در 
كشور فيليپين هم افتاد. در واقع رویکرد آزاد 
سازی بازار و عدم مداخله دولت در اقتصاد در 
بسياری از كشورهای در حال توسعه مانع از 

توسعه اقتصادی مي شود.
از ط��رف دیگر باید پذیرف��ت كه اقتصاد 
كامال ب��ازار مح��ور در دنيا وجود ن��دارد و 
تمامی دولت ها تا اندازه اي در اقتصاد مداخله 
مي كنند. مثال در آمریکا حضور پر رنگ دولت 
در تصميم گيری در مورد نرخ بهره بانکی یکی 

از مظاهر این مداخله است. 
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ادامه از صفحه 91
حضور دولت در اقتصاد و تصميم گيری هاي اقتصادی باعث مي ش��ود تا 
ضرورت ایجاد یک رابطه صحيح بين دولت و بخش خصوصی یا كس��ب و 
كارهای خصوصی بيش از پيش نمایان شود. وجود یک رابطه صحيح است 
كه مي تواند باعث افزایش همکاری و مشاركت دولت و بخش خصوصی در 
اقتصاد شود و از تقابل این دو بازوی مهم و تاثيرگذار در اقتصاد جلوگيری 
شود. در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است كه تقابل و همکاری بين 
دولت و بخش خصوصی چگونه شکل مي گيرد و تا چه حد مداخله دولت 
در فعاليت های اقتصادی مي تواند به توسعه اقتصادی كشور كمک كند. در 
این مقاله وضعيت كشورهای در حال توسعه و روند توسعه اقتصادی در این 

كشورها مد نظر قرار دارد.

 توجیه حضور دولت در فعالیت های اقتصادی
آلبرت هيرشمان)albert hirschman()۱9۷3( بر این باور است كه برای 
توسعه اقتصادی تنها وجود یک فاكتور خاص اهميت ندارد بلکه تركيبی از 
عوامل مختلف است كه زمينه را برای توسعه فراهم مي كند. از جمله این 
فاكتورها مي توان به سرمایه و تکنولوژی و نظام بانکی كارآمد اشاره كرد كه 
برای بسياری از كشورهای در حال توسعه و كم توسعه یافته ایجاد این فاكتورها 

در نظام بازار آزاد و بدون استفاده از كمک های دولتی امکان پذیر نيست.
در نتيجه مداخله دولت در اقتصاد برای ایجاد این فاكتورهای سازنده رشد 
اقتصادی و در نهایت داشتن توسعه پایدار یک ضرورت است. از طرف دیگر، 
او یکی از منتقدان به نظریه رشد متعادل اقتصادی است. طبق نظریه رشد 
متعادل اقتصادی، رشد همزمان بخش های مختلف اقتصادی برای حصول 
اطمينان از عرضه مناسب و كافی محصوالت در زنجيره عرضه كشور مورد 

تاكيد قرار دارد ولی هيرشمان این نظریه را ناكارآمد مي داند. 
هيرشمان معتقد است عدم تعادل در رشد بخش های مختلف اقتصادی 
باعث مي شود تا انگيزه رشد در دیگر بخش ها ایجاد شود و تحت تاثير توسعه 
صنایع استراتژیک، رشد اقتصادی در كشور ارتقا یابد. از نظر او رشد اقتصادی، 
زنجيره اي از عدم تعادل ها است و همين جایگزین شدن عدم تعادل با تعادل 
و بالعکس و تالش بخش های مختلف اقتصادی برای رسيدن به تعادل بعد 

از هر عدم تعادل ایجاد شده در اقتصاد، زمينه را برای رشد فراهم مي كند.
ب��ه عنوان مثال، یک دولت مي تواند انگيزه اي برای توس��عه بخش توليد 
ایجاد كند و ایجاد این انگيزه از طریق ارائه زمين هاي ارزان قيمت برای آغاز 
فعاليت های توليدی، سرمایه گذاری دولتی در بخش توليد یا ارائه انگيزه هاي 
مالياتی باعث مي شود تا قبل از این كه بخش های دیگر اقتصاد توسعه یابد، 
بخش توليد رش��د كند.آغاز این فعاليت توليدی زمينه را برای رشد تقاضا 
برای انرژی الکتریس��يته، آب و حمل و نقل فراهم مي كند و همين رش��د 
تقاضا باعث رشد سرمایه گذاری در بخش الکتریسيته و آب و حمل و نقل 
خواهد شد. توسعه این بخش های اقتصادی موجب رشد تقاضا برای نيروی 
كار، افزایش درآمد سرانه مردم و به دنبال آن رشد تقاضا برای مواد غذایی 
مي شود و دوباره بر نياز برای حضور دولت در اقتصاد مي افزاید. بنابراین چرخه 
رشد اقتصادی در كشور ادامه پيدا مي كند. آلبرت هيرشمان )۱9۷3( این 
عکس العمل زنجيروار توسعه صنعتی را اثر فزاینده یا اثر چند برابری ناميد. 
بدون شک این انگيزه هاي متعادل كننده و نامتعادل كننده نمي تواند ناهماهنگ 
عمل كنند و تنها در صورتی این ناهماهنگی در سياست گذاري اقتصادی 
ایجاد مي شود كه این پروسه توسعه توسط افراد و گروه هایی پيگيری شود 
كه منافع متضادی داشته باشند و به جای تامين اهداف كلی جامعه به دنبال 
تحقق اهداف فردی خود باشند. هيرشمان بر این باور است كه برای ایجاد 
یکپارچگی در وضع و اجرای سياست های متعادل كننده و نامتعادل كننده 
اقتصادی، حضور دولت در اقتصاد ضروری است و این دولت است كه باید 

وضع و اجرای این سياست ها را بر عهده داشته باشد.
از طرف دیگر در دنيای امروزی كه تجارت بخش مهم و غيرقابل انکاری 
در اقتصاد است، یک اقتصاد نياز به توسعه همزمان تمامی بخش ها به طور 
همزمان ندارد. این نظریه اي است كه در تقابل با نظریه رشد اقتصادی همه 

جانبه و متعادل تمامی بخش های اقتصادی و حتی نظریه رش��د نامتعادل 
اقتصاد قرار دارد. در نظریه اي كه تجارت را بخشی از مدل اقتصادی در نظر 
مي گيرد، بخشی از كاالهای مورد نياز كشور از طریق واردات تامين مي شود و 
به همين دليل نيازی برای توسعه تمامی بخش های اقتصادی دیده نمی شود.
ریکاردو )۱8۲۱، فصل هفتم( )ricardo( مثالی از دو كاال و دو كش��ور 
خاص ارائه مي دهد و مي گوید كه تخصصی شدن فرآیند توليد به هر یک از دو 
كشور نشان مي دهد كه در جریان توليد از هریک از انواع كاالها لذت بيشتری 
ببرند و كارایی كمتر یک كشور در توليد یک كاالهای خاص نمي تواند مانع 
از توسعه اقتصادی آن كشور شود. استيگليتز )۲۰۰۲stiglitz( كه درسال 
۲۰۰۲ ميالدی برنده نوبل اقتصاد شد بر این باور است كه كشورهای كوچک 
باید تنها چند بخش توسعه یافته داشته باشند نه اینکه تمامی بخش های 
اقتصادی در آن كش��ور توسعه یافته باش��د. دليل این مسأله هم كوچکی 
اقتصاد آنها اس��ت كه باعث مي شود تا تمركز تمام انرژی و نيرو روی چند 
بخش خاص و توسعه كامل این بخش ها زمينه ساز رشد پایدار اقتصادی در 
كشورهای مذكور شود. در این كشورها رشد همه بخش های اقتصادی باعث 
منحرف ش��دن توجه و تمركز از چند بخش دارای پتانسيل باال مي شود و 
كارایی كلی اقتصاد را تقليل مي دهد. از این جهت هم مش��اركت دولت در 
توسعه اقتصادی ملی ضروری است زیرا در بسياری از موارد تنها دولت است 
كه مي تواند جهت گيری سرمایه هاي داخلی و خارجی را هدفمند كند و با 
اس��تفاده از ابزارهای قانونی و قدرتی در دست خود مانع از ورود سرمایه ها 
به بخش هایی شود كه كارایی پایينی دارند.به همين دليل است كه حضور 
دولت در اقتصاد یک ضرورت است و برقراری رابطه سازنده بين دولت و بخش 

خصوصی هم تاثير زیادی در تداوم رشد اقتصادی كشور دارد.

 نقش دولت در اقتصاد چگونه است
حاميان نظریه بازار آزاد معتقدند كه كارآفرینان وارد بازارهای قابل اعتماد 
و دارای پتانس��يل باالی رشد مي ش��وند به همين دليل مداخله دولت در 
فعاليت های اقتصادی نادرس��ت و غيرضروری اس��ت. هير شمان )۱9۷3(
مشاهده كرد كه سرمایه گذاران محلی یا كارآفرینان اغلب بسيار ریسک گریز 
هستند و در بخش هایی از قبيل مسکن و تجارت كه به طور سنتی قدرتمند 
هستند، سرمایه گذاری مي كنند. در نتيجه در كشورهایی كه دولت هيچ نقشی 
در اقتصاد نداش��ته باشد صنایع نوپا رشد نمي كند و توسعه صنعتی شکل 
نمي گيرد.از طرف دیگر، سرمایه گذاری هاي خارجی هم با هدف بهره برداری 
از فرصت های پنهان اقتصادی در كشور انجام مي شود. از نظر او سرمایه هاي 
خارجی دو نقش مهم در توسعه اقتصادی كشور بر عهده دارند. اول: ایجاد 
جسارت در اقتصاد برای حركت در مسير رشد نامتعادل بخش های مختلف 
اقتصادی و دوم ایجاد اطمينان در مورد اینکه فش��ارها و تنش های ایجاد 
شده در اقتصاد در نتيجه رشد نامتعادل اقتصادی تکرار نخواهد شد.او این 
دو نقش س��رمایه هاي خارجی را  نقش ایجاد فش��ار و نقش كاهش دهنده 

فشار اقتصادی مي داند.
 حال اگر قرار باش��د س��رمایه هاي خارجی نقش ایجاد فشار را در اقتصاد 
ایفا كنند، دولت باید از طریق ایجاد انگيزه در اقتصاد زمينه را برای جذب 
سرمایه هاي خارجی فراهم كند. این انگيزه ها از طریق كاهش نرخ ماليات، 
عرضه نيروی كار ارزان قيمت، ارائه زمين هاي ارزان یا رایگان برای آغاز كار 
و در نهایت كوتاه كردن پروس��ه هاي اداری دریافت انواع مجوزها برای آغاز 
یک كار در كشور ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال سنگاپور از الگوی ارائه 
انگيزه هاي مالياتی به سرمایه گذاران خارجی استفاده كرد در حالی كه ماكایوی 
چين از طریق ارائه نيروی كار ارزان و تسهيل فرآیند دریافت مجوز هاي آغاز 

كار سرمایه هاي خارجی را جذب كرد.
 دومين نقش س��رمایه هاي خارجی در كشور، نقش تسهيل كننده فشار 
اقتصادی است كه اجرای این نقش بدون حضور و مداخله دولت در فعاليت 
اقتصادی تقریبا غيرممکن است.در ماكایو، رشد سریع اقتصادی باعث افزایش 
قيمت مسکن شد، مشکلی كه بدون وضع سياست های اقتصادی خاص توسط 
دولت غيرقابل كنترل بود.هاگارد و ماكسفيلد)۱993( در مطالعه اي كه در 
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مورد وضعيت اقتصادی كره جنوبی، تایوان و اندونزی انجام دادند، تاكيد كردند 
دولت باید منابع سياسی و مالی و سازمان های كشوری را به تحرک درآورد به 
گونه اي كه سرمایه هاي مورد نياز برای بخش خصوصی از جریان این سرمایه ها 
و منابع مالی تامين شود. از طرف دیگر رصد فعاليت های اقتصادی كسب 
و كارهای خصوصی و نظم دادن به عملکرد بخش های مختلف اقتصادی از 
دیگر وظایف دولت در اقتصاد كش��ورها است. در حقيقت كار دولت از بين 
بردن و متعادل كردن آشفتگی هاي اقتصادی است كه خود ایجاد كرده است. 
آشفتگی هایي كه برای اقتصاد مفيد است و بدون وجود آنها نمي توان رشدی 

همه جانبه در اقتصاد مشاهده كرد.
در حالت كلی توسعه اقتصادی با مشکالت و دردهایی همراه است. مشکالتی 
از قبيل تورم، ازدحام بيش از حد، ترافيک،آلودگی هوا، افزایش شکاف درآمدی، 
افزایش نرخ جرم و جنایت، تنش هاي اجتماعی و غيره. هيرشمان )۱9۷3( 
بر این باور است كه توسعه اقتصادی باید به صورت تدریجی اتفاق بيفتد تا 
اجتماع به این تحوالت عادت كند و ش��رایط اقتصادی هم با وضعيت تازه 
تطبيق پيدا كند. اگرچه در فضای تجاری دنيا كه فضایی كامال رقابتی است، 
كمتر كسب و كاری است كه به صورت داوطلبانه از سرمایه هاي خارجی یا 
س��رمایه گذاری هاي دولتی استقبال نکند و سودهای كالن را نادیده بگيرد 
تنها به این دليل كه قصد دارد تا دردی به اقتصاد جامعه تحميل نکند و روند 
توسعه تدریجی طی شود. بازار ملک در كشورهای چين و ماكایو و هنگ كنگ 
مثال هاي خوبی در این زمينه هستند. در این فضا هم تنها دولت است كه 
ابزار و قدرت الزم برای كنترل روند توسعه اقتصادی را دارد. این ابزارها كه 
ق��درت دولت را در كنترل اقتصاد افزایش داده اس��ت عبارتند از نرخ بهره 
بانکی، نرخ برابری ارز،نرخ اجاره انواع دارایی ها. فدرال رزرو آمریکا سال های 
سال است مه در روند توسعه اقتصادی در كشور خود مداخله كرده است و 
تاثير این سياست ها در اقتصاد تمامی كشورهای جهان قابل مشاهده است.

مداخله موفق دولت در اقتصاد نه تنها در كشورهایی كه دارای ایده آل های 
سوسياليستی هستند )مثل سنگاپور و چين( بلکه در كشورهایی كه دارای 
س��اختار اقتصادی بازار محور یا اقتصاد آزاد هستند هم مشاهده مي شود. 
شپرز )۲۰۱۰schepers( در نتيجه مشاهدات و مطالعاتش دریافت كه در 
آزادترین اقتصادهای دنيا هم دولت در اقتصاد مداخله مي كند. استيگليتز 
)۲۰۰3( بيان كرد كه دولت در اقتصاد آمریکا نقش فعالی دارد و این نقش 
فعال موجب موفقيت اقتصاد این كشور در مسير توسعه شده است. از طرف 
دیگر توسعه اعجاب آور اقتصاد كشورهای شرق آسيا در سال های اخير هم 
ب��ه دليل مداخله دولت در اقتص��اد بود. حتی در هنگ كنگ كه نمادی از 
اقتصاد آزاد اس��ت هم نقش دولت در بخش های مختلف اقتصادی بس��يار 
پررنگ است. وید )wade ۱99۰( دریافت مداخله مستمر دولت در اقتصاد 
تایوان در دوره اي كه روند توسعه اقتصادی در این كشور بسيار سریع بوده 
اس��ت بيش از دیگر دوره ها بود.گستره مداخالت دولت در اقتصاد تایوان را 
مي توان این طور فهرست كرد:وضع محدودیت های وارداتی، ارائه انگيزه هاي 
مالياتی، تخصيص وام هاي ارزان به فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، فعال 
كردن شركت های دولتی در بخش های استراتژیک اقتصادی از قبيل صنعت 
فوالد و پالستيک و شيشه و واگذاری آنها به بخش خصوصی در دوره هاي 
بعد و پس از طی ش��دن مسير توسعه اقتصادی. ابزارهای خاص دیگری از 
قبيل تسهيل شرایط تخصيص اعتبارات هم زمينه را برای تسریع سرعت 

رشد اقتصادی فراهم كرد.

 دیدگاه اقتصاددانان بعد از دو بحران بزرگ اقتصادی
بحران مالی در آس��يا باعث شد تا در مورد درستی نظریه رشد نامتعادل 
اقتصادی كه توس��ط هيرش��مان ارائه ش��د،  تردید هاي زیادی ایجاد شود.

بس��ياری از منتقدان دليل بحران اقتصادی در این منطقه را مداخله زیاد 
دولت در اقتصاد قلمداد كردند. از طرف دیگر نظریه هيرش��مان بر مبنای 
مدل های پایدار ریاضی ش��کل نگرفته بود و همين مس��أله باعث شد تا در 
 مورد كارایی و درس��تی آن تردیدهای بيش��تری ایجاد ش��ود.پل كروگمن 
)krugman ۱994( یکی از افرادی بود كه به دليل عدم اس��تفاده نظریه 

هيرشمان از مدل هاي ریاضی آن را غيرقابل اعتماد دانست. هاگارد )۲۰۰۰( 
در تحليلش از بحران مالی آسيا نوشت،رشد سریع سرمایه داری و افزایش 
نرخ وام دهی با هزینه هاي كم كه زمينه را برای تسریع نرخ رشد اقتصادی 
فراهم كرده بود، بستر را برای آسيب پذیر شدن اوضاع اقتصادی كشورهای 

آسيایی فراهم كرد و بحران مالی را به وجود آورد.
 در حقيقت باید گفت روش هيرشمان مانند دیگر روش های اقتصادی دارای 
ضعف هایي بود ولی نمي توان به طور كامل آن را رد كرد.به عالوه مشاركت 
دولت در فعاليت های اقتصادی باعث مي شود تا رابطه نزدیکی بين دولت و 
كسب و كارهای بزرگ در كشور ایجاد شود و شکل گيری این ارتباط موثر 
اس��ت كه مي تواند بسترساز رش��د پایدار در اقتصاد كشور شود و به تدریج 

كسب و كارهای كوچک تر را هم با خود همسو كند.
هاگارد )۲۰۰۰( خاطر نشان كرد رابطه نزدیک بين دولت و بخش خصوصی 
كه در ابتدا باعث ایجاد انگيزه در بخش های مختلف و افزایش سرعت رشد 
اقتصادی مي شود، در ميان مدت مي تواند زمينه ساز ایجاد خطر اخالقی در 
مدل اقتصادی شکل گرفته با حضور دولت و بخش خصوصی شود و به دنبال 
آن فرآیند آزادسازی فعاليت های صنعتی را كند بکند و خطر ایجاد خطرات 

اجتماعی را در كشور بيشتر كند.
هاگارد)۲۰۰۰( همچنين دریافت برای ایجاد یک رابطه متعادل بين دولت 
و بخش خصوصی باید چند ش��رط خاص وجود داشته باشد. از جمله این 
شرایط مي توان به تغييرات سياسی و سازمانی اشاره كرد كه این تغييرات 
به منظور افزایش شفافيت در رابطه بين دولت و بخش خصوصی ضروری 
است. این تغييرات برای انتقال بخشی از قدرت اقتصادی به بخش خصوصی، 
افزایش شایسته ساالری در نظام بروكراتيک دولتی و در نهایت تقویت ایجاد 
آژانس هاي قانون گذاری مس��تقل ضرورت دارد.وی بر این باور است كه در 
كشورهای آسيایی خانواده هاي قدرتمند و تاثيرگذاری صنایع كشور را در 
دس��ت دارند و این س��لطه خانوادگی مشکل بزرگی است كه باید از طریق 
استفاده از نيروهای بازار، مذاكره، فشارهای عمومی، قوانين آنتی تراست و در 
نهایت آزادسازی حوزه صنعت و فعاليت های صنعتی، این سلطه خانوادگی از 
بين برود و فضای صنعتی كشور آزاد شود.پيشنهاد هاگارد مطلوب فعاالن بزرگ 
 و قدرتمند دنيای كسب و كار نبود ولی با الگوی پيشنهادی توسط پارنی نی 
)parnini 2۰۱۱( و پيش ش��رط هاي الزم برای ایجاد یک رابطه موثر و 
موف��ق بين دولت و بخش خصوصی و تاثير گذاری مثبت حضور دولت در 
فعاليت های اقتصادی همس��ویی داشت. این پيش شرط ها عبارت بودند از 
ارائه خدمات عمومی قابل اتکا توسط دولت كه حامی مردم و نيازهای آنها 
باشد، تعهد دولت به مدیریت مناسب و تماميت محور،ایجاد اعتماد دوجانبه 
بين دولت و بخش خصوصی و تعيين دایره كار و تاثيرگذاری دولت یا بخش 
خصوص��ی و در نهایت ایجاد یک رابطه نزدیک و قابل اعتماد بين دولت و 
بخش خصوصی كه به فعاالن اقتصادی اطمينان دهد این رابطه در دراز مدت 

باقی مي ماند و در اثر اختالفات كوچک از بين نمي رود.
 پيشنهادهای زیادی برای ایجاد یک رابطه خوب و قدرتمند بين بخش 
خصوصی و دولتی و مداخله موثر و ثمر بخش دولت در فعاليت های اقتصادی 
وجود دارد. ویس )weiss ۱99۵( بر این باور است كه رابطه اي بر مبنای مشاركت 
و تعاون بين دولت و بخش خصوصی بهترین نوع رابطه است. البته در این شکل 
 از رابطه، وابستگی دولتی به معنای حضور مستقيم شركت ها و بخش های 
خدمات رس��ان زیر مجموعه دولت در بخش خصوصی نباید وجود داش��ته 
باشد. او تاكيد كرد حضور موفق و تاثيرگذار دولت در اقتصاد نيازمند وجود 
ظرفيت مناسب دولتی و مشاركت ثمربخش دولت و بخش خصوصی دارد.

استرن )stern ۲۰۰۲( با وجود دفاع از دیدگاه آزادسازی اقتصادی، تاكيد 
كرد وجود مؤسسات قدرتمند دولتی برای توسعه اقتصادی ضروری است.

پارنی نی )۲۰۱۱( پا را از این فراتر نهاد و پيشنهاد كردكه بخش دولتی باید 
قدرت بيش��تری نس��بت به بخش خصوصی داشته باشد زیرا هم ابزارهای 
سياس��ت گذاري در اختيار این بخش اس��ت و هم اطالعات بازار را به طور 
كامل در اختيار دارد. ولی باید در تعاملی سازنده با بخش خصوصی زمينه ساز 
95افزایش سرعت رشد اقتصادی و توسعه شود. مسأله مشاركت سازنده توسط 

no.113
jun 2018



استيگليتز)۲۰۰3( و در طرحی كه در مورد ابعاد مختلف توسعه اقتصادی 
هم مورد تاكيد قرار گرفته اس��ت.وی بيان كرد یک مدل توسعه اقتصادی 
موفق شامل همکاری سازمان ها و بخش های مختلف اقتصادی دولت با هم، 
همکاری موفق با بخش خصوصی و در نهایت همکاری موثر شركت های فعال 
در بخش خصوصی با یکدیگر است.طرح او دارای پنج سطح مختلف است 
و مي گوید توسعه باید در سطح فردی، خانوادگی، جامعه،بخش دولتی و در 
نهایت بخش خصوصی انجام شود. طبق این نظریه بخش خصوصی، دولت 
و جامعه به هم وابس��ته هستند و توسعه هر بخش منوط به توسعه بخش 
دیگر است.در حقيقت، موفقيت روند توسعه اقتصادی به سالمت و عملکرد 
مناسب اجتماع ارتباط نزدیک دارد. هاگارد)۲۰۰۰( در تحليلی كه بعد از بحران 
مالی كشورهای آسيایی پيشنهاد كرد بعد از سال های بحران اقتصادی باید 
تضمين هاي مالی بيشتری به فعاالن اقتصادی داده شود، اتحادیه هاي تجاری 
حق بيشتری برای كار داشته باشند، دولت در بخش آموزش سرمایه گذاری 
بيشتری انجام دهد و برنامه هاي اقتصادی و اجتماعی تنها توسط دولت اجرا 
نش��ود بلکه بخش خصوصی هم در اجرای آنها نقش داشته باشد. از طرف 
دیگر توجه به نيازهای فقرا و تالش برای تامين نيازهای ضروری این افراد 
یک مسأله غيرقابل اغماض است. استرن)۲۰۰۲( بيان كرد تقویت توان و 
قدرت فقرا به منظور مشاركت آنها در فعاليت های اقتصادی یک ضلع توسعه 
اقتصادی و ایجاد فضای سرمایه گذاری كه تقویت كننده رشد اقتصادی باشد 

ضلع دیگر رشد اقتصادی است.
 تس��ونامی مالی جهان كه در سال ۲۰۰8 اتفاق افتاد باعث شد تا مسأله 
توسعه اقتصادی دوباره مورد توجه اندیشمندان اقتصادی قرار بگيرد و دوباره 

جریان فکری تازه در این زمينه ایجاد شود.
جاستين لين )2۰۱۰justin lin( كه در آن زمان اقتصاددان ارشد بانک 
جهانی و مشاور ارشد در زمينه توسعه اقتصادی بود گفت: با وجود حمایت 
بانک جهانی از بازار آزاد، رابطه غيرقابل انکاری بين رشد اقتصادی و كارایی 
دولت در فعاليت های اقتصادی وجود دارد. وی تاكيد كرد شکست دولت در 
عرصه اقتصادی و سياسی به همان اندازه شکست بازار روی بازارهای مالی و 
اقتصادی تاثير مخرب بر جای مي گذارد.او موافقت كرد كه دولت باید نقشی 
فعال در به روز كردن زیرساخت های صنعتی و تکميل تجهيزات الزم در این 
بخش و توسعه زیرساخت های اقتصادی دارد. بدون توسعه این زیرساخت ها 

بخش خصوصی هم نمي تواند گامی موثر در اقتصاد بردارد.
وید)۲۰۱۱( با نادرست خواندن نظریه مداخله استراتژیک دولت در اقتصاد 
بيان كرد: این دیدگاه كه بازار ایده ال برای توس��عه بازاری اس��ت كه كامال 
آزاد است كه هيچ حمایتی از نيروی كار از طرف دولت انجام نمي شود و به 
همين دليل بازار كار هم كامال آزادانه و با توجه به عرضه و تقاضا كار مي كند، 
دیدگاه قابل قبولی نيست. استيگليتز)۲۰۰8( اعالم كرد كه دنيا برای تجربه 

توسعه پایدار باید به چپ بچرخد و دیدگاه های سوسياليستی را اجرا كند.

 تعامل و تقابل بین دولت و بخش خصوصی
در نتيجه تحوالت اقتصادی و اجتماعی و سياسی در طول تاریخ، امروزه 
دیگر مشاركت دولت فعاليت های اقتصادی یک پدیده غير عادی یا نامناسب 
نيست بلکه مي توان از آن به عنوان یک مسئوليت غير قابل اجتناب و قانونی 
دولت نام برد.یک دیدگاه غالب در دنيای امروز كه توسط استيگليتز)۲۰۰۲( 
مطرح شد این است كه مشاركت دولت در فعاليت های اقتصادی ضروری است 
زیرا با قدرت گرفتن شركت های بزرگ چند مليتی در دنيا كه ظرفيت هاي 
مالی و صنعتی آنها با شركت های خصوصی كوچک قابل رقابت نيست، دیگر 

فضای رقابت كامل در اقتصاد معنایی ندارد. 
ه��اگارد و ل��ی )haggard and lee ۱۹۹۳( اع��الم كردند، رفتار این 
ش��ركت های چند مليتی بزرگ و قدرتمند در دریاف��ت اجاره و در نهایت 
تصاحب سهم بزرگی از اقتصاد در دستان چند شركت بزرگ خاص در دنيا 
باعث شده است تا روند تخصيص منابع اقتصادی در دنيا غيرعادالنه تر شود. 
در واقع سهم اعظم منابع در اختيار همين شركت های خاص است و تنها 

دولت است كه قدرت الزم برای مقابله با این شركت ها و وضع قانون برای 
تغيير دادن روند تخصيص منابع را دارد. بنابراین در فضای كنونی حاكم بر 

اقتصاد دنيا، حضور دولت در اقتصاد یک ضرورت غيرقابل اجتناب است.
 در یک سناریوی خوب،مشاركت دولت در فعاليت های اقتصادی مي تواند 
زمينه برای ایجاد یک رابطه سازنده و همکاری با دوام بين بخش خصوصی 
و دولتی و در نهایت تقویت س��رعت رشد اقتصادی فراهم كند. اما در یک 
س��ناریوی بد، مشاركت دولت در فعاليت های اقتصادی زمينه ساز افزایش 
تبانی بين دولت و بخش خصوصی، فس��اد اقتصادی، بهره برداری از نيروی 
كار و افزایش ش��کاف درآمدی و ثروتی در كش��ور مي شود و در نهایت بی 
ثبات شدن اجتماع و اقتصاد را به همراه مي آورد. در فرآیند توسعه اقتصادی 
فرصت های زیادی برای تعامل و تقابل بين بخش خصوصی و دولتی وجود 
دارد. همانطور كه بخش زیادی از دیدگاه های مطرح شده در این مقاله نشان 
مي دهد، تعامل سازنده و موثر بين بخش خصوصی و دولتی باعث مي شود تا 
ظرفيت و قدرت عمل دولت در فعاليت های اقتصادی افزایش یابد و مزایای 
آن به اقتصاد كشور منفعت برساند. هاگارد)۲۰۰۰( بيان كرد، مدیریت ضعيف 
اقتصاد باعث ایجاد ریسک های سياسی مي شود و خطرات زیادی در بخش 
سياست گذاري اقتصادی ایجاد مي كند. یک مشکل ثابت دیگر كه در طول 
تاریخ و در كشورهای مختلف مشاهده شده است، این است كه كشورها در 
مدیریت تعهدات خود به بخش خصوصی و بازپرداخت بدهی هاي خود به 
این بخش ها در شرایط سخت اقتصادی از قبيل دوره هاي ركود با چالش های 
زیادی مواجه هستند و احتمال عدم پایبندی آنها به تعهدات مالی شان وجود 
دارد.شپرز)۲۰۱۰( مشاهده كرد كه تقابل منافع بين بخش خصوصی و دولتی 
در طول زمان افزایش پيدا مي كند. به خصوص زمانی كه تکنولوژی هاي تازه اي 
وارد بازار مي ش��ود، رقبای تازه اي به ميدان مي ایند، فرآیند جهانی شدن و 
مسائل مرتبط با آن آغاز مي شود یا شدت مي گيرد و یا نظام قانونی تازه اي 
در كشور اجرا مي شود. از نظر او تقابل بين منافع بخش خصوصی و بخش 
دولتی در دولت های مدرن به دليل مطرح شدن دیدگاه هایی از قبيل توزیع 
مجدد ثروت و رفاه در جامعه، سازماندهی بازار اقتصادی، حداقل استانداردهای 

زندگی برای عامه مردم، ایجاد خواهد شد.

 مسائلی در این مورد خاص
مطالعات زیادی در مورد تقابل و تعامل بين بخش خصوصی و دولتی انجام 
شده است كه یافته هاي آنها در شش مقاله مهم از قرار زیر هستند: تقابل 
و اختالف بين بخش خصوصی و دولتی زمانی ایجاد مي شود كه منافع هر 
یک متفاوت از دیگری باشد و برای پاسخگویی به منافع گروه هاي خاصی 
كار كنند. به تعبير بهتر منافع كشوری و عامه مردم برای بخش خصوصی و 
دولتی اهميت نداشته باشد بلکه منافع یک گروه خاص یا افراد خاص مطرح 
باشد. البته اگر این تقابل بزرگ نباشد، آسيبی به روند توسعه وارد نمي كند 
بلکه مي تواند زمينه ساز رقابت بيشتر برای متوازن كردن منافع اقتصادی و 

اجتماعی گروه های خاص در كشور باشد.
ش��پرز)۲۰۱۰( پيشنهاد مي كند برای مدیریت این تقابل ها یک رویکرد 
مشترک بين بخش خصوصی و دولتی ایجاد شود كه هدف آن ارتقای سطح 
سواد تجاری، توسعه توانایی و آگاهی مدیریتی، البی كردن مسئوالنه و در 
نهایت تربيت نسل تازه اي از مدیران باشد و در نهایت باعث شود تا رابطه بين 

بخش خصوصی و دولتی رابطه اي بر مبنای تعامل سازنده باشد. 
 گاه��ی تقاب��ل بين بخ��ش خصوص��ی و دولتی ب��ه دليل تف��اوت در 
برن��ارد  مي ش��ود. چس��تر  ایج��اد  اخالق��ی  ارزش ه��ای  و   فرهن��گ 
)chester barnard( در مقاله اي با عنوان عملکرد مدیران ارشد در سال 
 ۱938 ميالدی به این مسأله اشاره كرده است.بارت چانيننگ هام و شون دارلينگ
)bart cunningham and sean darling( در مقال��ه اي ب��ا عن��وان 
ارزش های زیر بنایی و صالحيت مدیریت بخش خصوصی و دولتی به ارزیابی 
ارزش ها و صالحيت های الزم برای مدیرانی پرداخت كه وضعيت در بخش 
خصوصی و دولتی مشغول به كار بوده اند. تاكيد و توجه آنها روی تفاوت های 
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بين مدیریت در بخش خصوصی و دولتی بود و از طریق مصاحبه اطالعاتی 
منحصر بفرد در مورد مدیران هر دو بخش بدس��ت آوردند. یافته هاي این 
مطالعه نشان داد بخش خصوصی و دولتی تحت تاثير نيروهای متمایز در 
فضاهای كاری جداگانه هستند. بخش خصوصی روی تکميل و اجرای پروژه ها 
در زمان بندی مشخص و كسب حداكثر سود به منظور باقی ماندن در بازار 
اقتصادی كشور كه بازاری كامال رقابتی است، تاكيد دارد در حالی كه بخش 
دولتی نگران پاسخگویی به نيازها و تقاضاهای مردم است و ارائه كاالهای 
عمومی و خدمات عمومی در فضای سياسی و پيچيده كشور است. شناخت 
تفاوت ه��ای آنها در ارزش های اخالقی و صالحيت هاي ضروری برای انجام 
وظایفشان مي تواند گام بلندی در جهت ساختن یک رابطه سالم بين دولت 
و بخش خصوصی است. در تمامی متون اقتصادی رابطه سالم بين بخش 
خصوصی و دولتی برای توسعه اقتصادی در كشور ضروری است. بخش مالی 
یکی از بخش هایی است كه حضور و مشاركت دولت در آن بخش ضروری 
است. حضور دولت در این بخش برای ایجاد انگيزش در بخش های مختلف 
و در نهایت اثرگذاری روی رشد اقتصادی ضروری است. از طرف دیگر حضور 
دولت در زمان هایي كه رشد نامتعادل و نامتوازن اقتصادی باعث ایجاد آسيب 
پذیری در بخش های مختلف اقتصادی مي شود و در نهایت وضعيتی مانند 

بحران مالی آسيا را ایجاد مي كند، یک ضرورت مهم است.
هاگارد )۲۰۰۰( بيان كرد، بعد از بحران اقتصادی، كش��ورهای آس��يایی 
به س��رعت اس��تانداردهای غربی قوانين مالی و مدیریت و ماليه شركتی را 
پذیرفتند. استيگليتز )۲۰۰3(تاكيد كردبرای اینکه بعد از سال های بحران 
اقتصادی، كش��ورهای آسيایی بتوانند دوباره توسعه را تجربه كنند نياز به 
بخش خصوصی قدرتمند با قدرت رقابت باال دارد. البته باید بخش خصوصی 
وضعيتی پایدار و كارآمد داشته باشد. ولی برای ایجاد یک بخش خصوصی 
 با چنين ویژگی هایی در ابتدا باید نظام مالی در كشور وضعيتی با ثبات و 
اثرگذار داشته باشد. ماسایو ناكامورا )masao nakamura( در مقاله اي 
با عنوان بازار اوراق قرضه دولتی و تغيير نقش دولت در ژاپن نوشت: بعد از 
پایان بحران اقتصادی، ژاپن روش مدیریت آمریکایی را برای بخش دولتی و 
خصوصی انتخاب كرد ولی مسأله این است كه اصول مدیریتی آمریکایی به 
طور كامل الگو برداری نشده است بلکه استفاده از این الگو به صورت گزینشی 
بود. دليل این مسأله هم مداخله و تاثيرگذاری گروه های خاص ژاپنی در بازار 
مالی این كشور و تالش آنها برای حفظ منافع خود بود. یافته هاي او تایيد 
كننده یافته هاي هاگارد)۲۰۰۰( بود كه بيان مي كرد صنایع در قاره آسيا تحت 

تاثير خانواده هاي قدرتمند هستند.
در پروسه توسعه اقتصادی، منافع طبقه كارگر كمتر در نظر گرفته شده 
است و دليل این مسأله توجه بيشتر به جذب سرمایه هاي خارجی و ارائه 
خدمات نيروی كار ارزان برای جذب سرمایه هاي كالن از دیگر كشورها بود.
وید )۲۰۱۱( تاكيد كرد كه این رویکرد در دنيای امروز قابل قبول نيست. 
اس��تيگليتز )۲۰۰3( هم به این نکته اشاره كرد كه قدرتمندتر كردن افراد 
و توس��عه سرمایه هاي انسانی بخشی از پاردایمی است كه در روند توسعه 
اقتصادی اهميت دارد. زمانی كه اقتصاد رش��د مي كند و سطح تحصيالت 
افراد هم ارتقا پيدا مي كند، مسائل بازار كار هم بيشتر مي شود زیرا نيروهای 
كاری به دنبال  افزایش توانمندی هاي خود هستند.ماكایو در فرآیند توسعه 
اقتصادی سریع خود، از نيروهای كاری وارداتی استفاده كرد تا بتواند به تقاضای 
نيروی كار در كشور و صنایعی كه با سرعت رشد مي كردند، پاسخ گوید.البته 
نيروهای كاری محلی این طور بيان كردند كه این سياستی بود كه ماكایو 
 به كار گرفت تا هزینه نيروی كار را در كشور پایين نگه دارد. الکس چویی
)alex choi ۲۰۱۰( بيان كرد كه وضعيت بازار كار در ماكایو یک درگيری 
مستمر اقتصادی بود و دولت را مجبور مي كرد تا برای حفظ ارامش اجتماعی 
و اقتصادی مدام در حال تغييرسياست های اقتصادی خود باشد. سياست های 
كار در ماكایو باعث ایجاد دو طبقه از كارگران شده است. طبقه اي كه تحت 
حمایت دولت قرار دارند و طبقه اي كه تحت حمایت نيستند. اما جالب این 
است كه نتيجه تغيير سياست های اقتصادی در این كشورها به نفع فعاالن 

اقتصادی و صاحبان كس��ب و كاره��ا خواهد بودو حتی طبقه كارگری كه 
تحت حمایت دول��ت هم قرار دارند از این تغييرات نفع اقتصادی چندانی 
نمي برند. طبق نظریه او توجه به منافع كسب و كارهای خصوصی در روند 
توسعه بدون توجه به وضعيت زندگی عامه مردم- یعنی زمانی كه دولت در 
فرآیند توسعه با بخش خصوصی همراه نباشد- زمينه را برای افزایش شکاف 
درآمدی و افزایش اختالف طبقاتی در كش��ور فراهم مي كند.همانطور كه 
هيرشمان هم تاكيد كرده بود مداخله دولت در فعاليت های اقتصادی باعث 
ایجاد یک پروسه دنباله دار فعاليت هاي متعادل كننده و برهم زننده توازن 
و تعادل در كشور مي شود و نظریه الکس چویی در مورد تغيير سياست های 
بازار كار هم از این نظریه حمایت مي كند. در نهایت ماكایو زمانی مي تواند 
به توسعه اقتصادی خود ادامه دهد كه منابع و سرمایه هاي انسانی خود را 
تقویت كند و این همان مسألهای است كه جوزف استيگليتز به آن تاكيد 
كرده بود. موضوع سرمایه گذاری در بخش آموزش به عنوان كليد ایجاد توسعه 
پایدار اقتصادی توسط دانشمندان و اقتصاددانان زیادی مورد تاكيد قرار گرفته 
است. بهينه سازی منابع انسانی هم فاكتوری كليدی برای توسعه اقتصادی 
 elio yu and( قلمداد شد.در مقاله تاليف شده توسط اليو یو و ناتالی تام
natalie tam( با عنوان پازل توسعه منابع انسانی در ماكایو، سياست های 
دولتی ماكایو مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت و مشخص شد از زمانی كه 
آزادسازی صنعت بازی در ماكایو در سال ۲۰۰۲ ميالدی، رشد اقتصادی در 
این كشور با سرعت بيشتری افزایش یافته است و سپس صنعت توریسم به 
رشد اقتصادی كمک بزرگی كرد. از نظر دولت ماكایو، توسعه نيروی انسانی 
و پرورش استعدادها  گام مهمی در جهت بازسازی اقتصاد كشور به منظور 
تجربه رشد اقتصادی پایدار است. اما ضعف بزرگ ماكایو در عملکرد ضعيف 
مؤسسات این كشور است كه پروسه پرورش استعدادها و شناسایی آنها را 

كند مي كند.
اس��تيگليتز)۲۰۰3( بيان كرد ابعاد توسعه اقتصادی در كشور باید وسيع 
باشد و بخش دولتی و خصوصی را در بر گيرد. باید افراد، خانواده ها، جامعه 
و كل كشور در این مسير توسعه همسو باهم گام بردارند و در نظر داشت 
كه رش��د یک جانبه و رش��دی كه تنها بخش خصوصی یا دولتی را شامل 
شود در دراز مدت دوامی نخواهد داشت. او ادامه داد سياست های دولتی به 
تنهایی نمي تواند تغيرات همه جانبه در كشور ایجاد كند بلکه مشاركت بخش 
خصوصی و دولتی برای داشتن رشدی پایدار در اقتصاد یک ضرورت است.

 ظرفي��ت دول��ت، خدمات اجتماع��ی كارآمد، اعتماد م��ردم به دولت و 
سياست های دولتی از فاكتورهای مهمی هستند كه زمينه را برای توسعه 
استراتژیک اقتصادی فراهم مي كنند.ارتباط موثر دولت با مردم به خصوص 
سياس��ت های دولتی در كاهش فقرو ارتقای سطح آموزش تاثير زیادی در 
افزایش سطح مشروعيت دولت و كسب حمایت مردمی دارد.گوانجيان زو 
و یان وو )guangian xu and yan wu ( در مقاله اي با عنوان خدمات 
عمومی اوليه و بازس��ازی سيس��تم مالی دولتی در چين نوشتند: خدمات 
رسانی عمومی در بخش شهری و روستایی یکسان نيست. در كشور چين 
این خدمات رسانی بسته به ميزان توسعه یافتگی منطقه هم دارد و همين 
مسأله باعث مي شود تا شهرها با سرعت باالیی ثروتمندتر شوند ولی روستاها 
در فق��ر باقی بمانند. آنها اصالحات اقتص��ادی از درون به بيرون با تاكيد و 
تمركز روی بازسازی سيستم مالی را ضروری قلمداد كردند.یافته هاي آنها با 
یافته هاي هيرشمان)۱9۷3( در رویکرد توسعه نامتوازن اقتصادی همسو بود.

طبق نظریه مطرح ش��ده توسط ليپست )lipset ۱9۵9( افزایش سطح 
دموكراسی هم با توسعه اقتصادی در كشورها ارتباط دارد. وی با این نظریه كه 
افزایش ثروت، توسعه طبقه متوسط اقتصادی، افزایش سطح تحصيالت و دیگر 
فاكتورهای توسعه زمينه ساز افزایش سطح دموكراسی در كشورها مي شود 
موافق است. او مي گوید دموكراسی باعث افزایش شفافيت، اخالق محوری، 
تماميت خواهی، قابل اعتماد بودن افراد حقيقی و حقوقی و رقابت عادالنه 
در اقتصاد مي شود و درنهایت بستر الزم برای توسعه اقتصادی و رشد پایدار 
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