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سرزمین و كشور ایران یکی از كهنسال ترین 
جامعه های بش��ری را در خود جای داده است. 
این س��رزمین در پویش تاریخ��ی خود فراز و 
فرودهای ش��گفت آوری را تجربه كرده اس��ت 
كه ش��اید كمتر س��رزمین و جامعه ای چنین 
تجربه های بیشتر اندوهبار را در حافظه تاریخی 
خود ثبت كرده باشد. ایران اما در همه دوره های 
پر از خطرهای بزرگ و در حالی كه گمان زده 
می شد به دره مرگ می رسد، اما برپا خاسته است 
و دوباره راه افتاده و زنده مانده اس��ت. در همه 
ای��ن زدوخوردهای تاریخی ایران اگرچه بازنده 
بزرگ نبوده اس��ت، اما واقعیت تلخ این اس��ت 
كه در هر دوره نس��بت به دوره قبلی به لحاظ 
داشتن انواع قدرت برای اثربخشی بر همسایه ها، 
منطقه و جهان و به طور كلی »قدرت واحد« در 
موقعیت بدتری قرار گرفته است. این روزها و در 
شرایطی كه خصومت ایران و آمریکا به مثابه دو 
قدرت منطقه ای و جهانی به اوج رس��یده است 
و ایران در محاصره برخی از كش��ورهای متحد 
آمریکا قرار گرفته اس��ت و در حالی كه تحریم 
اقتص��ادی آمریکا اقتصاد ای��ران را در روزهای 
دشوارتری حتی نسبت به اوایل دهه ۱39۰ قرار 
داده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 
تالش می كند راه را برای رسیدن خصومت ایران 
و آمریکا به نقطه جوش سد كند و مانع از جنگ 

احتمالی شود. 
مکرون و حسن روحانی رئیس جمهور ایران 
در ماه های تازه س��پری ش��ده باره��ا وبارها به 
صورت تلفنی گفت وگوهای طوالنی داشته اند 
و در حال��ی كه گمان می رفت این گفت وگوها 
ب��ه نقطه مطمئن برس��د حادثه عجیب حمله 
به آرامکوی عربس��تان همه چی��ز را از تعادل 
آتی دور كرد. با عبور از این مرحله دش��وار كه 
البته باید دید چه پیامدهایی خواهد داش��ت و 
در كدام نقطه متوقف می شود، به نظر می رسد 
ایران باید راهی برای ادامه گفت وگوهای قبلی 
با مکرون فرانسوی باز نگه دارد. عالوه بر مکرون 
باید درهای گفت وگو با نخس��ت وزیر ژاپن نیز 
باز ش��ود تا شاید از رسیدن به نقطه خطرناک 
اجتناب ش��ود. ایران اما از یک نظر دیگر باید با 
پدی��ده مکرون به صورت جدی برخورد مثبت 

كند. رئیس جمهور فرانسه در هفته های پیش 
در جمع سفرای این كشور در جهان سخنرانی 
مشروحی كرد كه برخی رسانه ها از این سخنرانی 
به عنوان شورش مکرون علیه نظم جهانی نام 
برده اند كه مشروح س��خنان وی در پرونده ای 
آمده است. آنچه بر زبان رئیس جمهور فرانسه 
آمده است واقعیت انکارناپذیر به حساب می آید 
و اكثریت رهبران اح��زاب و دولت های جهان 

باورهای وی را پذیرفته اند.
مکرون می گوید دنیای فردا را منازعه آمریکا 
و چین شکل می دهد و معتقد است اگر اتحادیه 
اروپا و فرانسه نتوانددر این منازعه حضوری فعال 
و نیرومند و راهبردی داشته باشند احتمال آن 
است كه جایگاهشان را از دست بدهند. این حرف 
بس��یار بااهمیتی در دنیای امروز است كه رهبر 
یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاس��ی 
جهان با صراحت به مردم كش��ورش و به مردم 
اروپا می گوید كه باید حواسشان به تحوالت آتی 
جمع باش��د و در منازع��ه دو غول جهان جایی 
بایستند كه زلزله برخاسته از جدال غول ها آنها 
را زمین گیر نکند. در چنین وضعیتی است كه 
اعضای نیرومند اروپا مثل ایتالیا، آلمان و حتی 
بریتانیا عمق حرف های مکرون را می پذیرند و 
درک دقیقی از دنیای آتی دارند، مقام های ارشد 
ای��ران نیز باید این داس��تان را به صورت جدی 
دنبال كنند. روس��ای جمهور كشورهایی مثل 
فرانسه كه در رقابت های نفس گیر انتخاباتی نهاد 
دولت را دراختیار می گیرند و نیک می دانند كه 
حداكثر یک دوره دیگر شاید با رای شهروندان 
این مقام را به دست آورند منافع ملی و راهبردی 
كشورشان را بر هر چیز دیگر ترجیح می دهند 
و نگاهی راهبردی به هس��ت و نیست و عزت و 
افتخار كشورشان دارند و می خواهند ضمن حفظ 
سهم خود از قدرت موجود در فرآیندهای سخت 
ب��ر میزان قدرت خود بیفزاین��د. مردان و زنان 
سیاست ورز ایرانی، روشنفکران و فعاالن اقتصادی 
ایران و اقش��ار آگاه ای��ران امروز باید بحث های 
مک��رون را در دو مس��یر ایجاد مناس��بات تازه 
میان ایران و آمریکا و دست كم تالش وی برای 
عبور دادن دو كشور از مسیر جنگ و همچنین 
س��خنان وی در باره تحوالت آتی جهان جدی 
گرفته و این دو داستان را در سبد مطالبات خود 
قرار دهند. ایران نمی تواند و نباید به هر دلیل در 
تله نظامی گری و جنگ بیفتد و البته تا همین 
امروز نیز در این كار كامیاب بوده است. تاب آوری 
اقتصاد ایران برای هر اتفاق ناشناس باید دوباره و 
پس از لحاظ كردن معادالت جدید بررسی شود 

و پس از آن هر اقدامی كه الزم است انجام شود. 
از سوی دیگر ایران نباید در راهی بیفتد كه طمع 
رهبران حزب كمونیس��ت چین را برانگیزد كه 
تمایل داشته باشند منابع ثروت و آینده ایران را 
با دادن وعده های بی سرانجام به دست بیاورند. 
راهب��رد وابس��ته كردن اقتصاد ای��ران به چین 
كه پیامدهای سیاس��ی و اجتماعی پرش��ماری 
دارد و می تواند ایران را در وضعیتی ناش��ناس و 
مخاطره آمیز قرار دهد یک اندیشه و فکر ناصواب 
و بزرگترین خطای راهبردی خواهد بود. سابقه و 
كارنامه ایران و ایرانیان نشان می دهد هرگز حاضر 
نخواهند ش��د روش زندگی سیاسی و فرهنگی 
چین را بپذیرند و معلوم است وقتی شهروندان 
چی��زی را نخواهند نمی توان آن را اجرایی كرد. 
اگر ایران در این وضعیت بتواند مکرون را در دو 
مس��یر یاری كند و اجازه دهد وی در پیگیری 
میانجی گری با آمریکا راهی قابل اعتنا پیدا كند 
می توان��د به اروپا كمک كند. ایران با اجتناب از 
راهی احتمالی كه انتهای آن چسبیدن به دامان 
چین كمونیست است می تواند به اتحادیه اروپا 
هم كمک كند تا از گزند و آس��یب های چین و 
آمریکا خالص شود نیز كار بزرگی كرده است. اگر 
امروز می بینیم پرچم آزادیخواهی اتحادیه اروپا از 
چنگ چین و آمریکا در دست های مکرون قرار 
دارد باید به آن توجه جدی كرده و تا جایی كه 
ممکن است به این آرمان وی اجازه رشد دهیم 
در مسیر منافع بلندمدت ایران حركت كرده ایم. 
تحوالت را جدی بگیریم و ضمن اینکه عزت و 
شرف ایران را در هر مقطعی و در هر مجادله ای 
در كانون توجه قرار می دهیم در مسیر درست 
تحوالت جهانی قرار بگیریم و در جایی بایستیم 
ك��ه قدرت امروز ایران حف��ظ و بر اندازه قدرت 
اقتصادی آن افزوده شود. اقتصاد ایران به لحاظ 
تاریخی با شکل و ماهیت اروپایی ها به ویژه آلمان 
و فرانسه و انگلستان سازگارتر است و نمی توان 
و نباید این میزان سرمایه انباشت شده تاریخی 
در بخش ه��ای صنعت را با چرخش احتمالی و 
شگفت انگیز به س��وی چین بر باد داد. ایرانیان 
نشان داده اند با هر نظام سیاسی كه بخواهد روش 
زندگی آنها را از تاریخ و انتظارات آنها دور كند 
سازگاری نخواهند داشت. روش استبدادی اداره 
جامعه مثل روش اداره چین از طریق سركوب 
همه اندیش��ه ها و كنترل اداره و تمایالت مردم 
با سابقه ایرانیان سازگار نیست. سخنان مکرون 
درباره ایران وسخنان وی درباره آینده جهان را 
ب��ار دیگر با دقت بخوانیم و آن را مطابق منافع 

ایران تفسیر كنیم.

ایرانوضرورتتوجهبهمکرون

محمد     صاد     ق جنان صفت 
سرد     بیر

شهریور  1398
د     وره جد     ید     
شماره 127

4

گزارش
یاد     د     اشت

انتخاب سرد     بیر

ذهن خصوصی
مالیات

ایران- برجام
دشواری های آمریکا
صلح و دموکراسی

بازارها
جهان



دولت دوازده��م و مجلس قانونگذاری 
ای��ران در یک توافق اعالم نش��ده قبلی 
می خواهن��د الیحه قانون تجارت ایران را 
كه چندین س��ال است در دو قوه رفت و 
آم��د دارد مصوب كنند. این الیحه كه به 
نظر می رس��د مهر دولت اصالحات بر آن 
حک ش��ده است از نظر بخش خصوصی 
ایران فاقد كارآمدی است و نمی تواند در 
دنی��ای امروز و باتحوالت اتفاق افتاده در 
حوزه تجارت و اقتصاد و با وضعیت ایران 
در ش��رایط امروز گرهی از كار بگش��اید. 
این حرفی اس��ت كه اكثری��ت بازرگانان 
و اكثریت مدیران تش��کل های خصوصی 

از جمله روس��ای اتاق ها و هیات رئیس��ه 
ات��اق ایران درب��اره آن صحبت كرده اند. 
در وضعییت��ی كه داریم و در ش��رایطی 
كه بخش خصوصی ایران عالقمند است 
انتظارت خود را به صورت شفاف با دولت 
مطرح كن��د انتظار می رود نهاد دولت به 
وی��ژه وزی��ران اقتصاد و صنع��ت،  معدن 
وتج��ارت و همچنین ریاس��ت س��ازمان 
برنام��ه و بودجه و حتی بانک مركزی نیز 
با صراح��ت دیدگاه خ��ود را بیان كنند. 
این روزها ش��اید روزهای راستی آزمایی 
نیرومندی بخ��ش خصوصی در پیگیری 
كارشناسی یک خواست بازرگانان و فعاالن 

اقتص��ادی از یک طرف و راس��تی آزمایی 
صداقت و راس��تگویی دولت نس��بت به 
اینکه به بخش خصوصی احترام می گذارد، 
باشد. بخش خصوصی ایران باید یکپارچه، 
هماهنگ و با صداهای كارشناس��ی بلند 
در راس��تی آزمایی یادشده حاضر باشند. 
سس��تی و اطاعت از دول��ت – حتی اگر 
دول��ت فعلی باش��د – و نادی��ده گرفتن 
 انتظ��ارات منطقی می تواند س��نگ بنای

تس��لیم دوباره باش��د. در گزارش حاضر 
برخی از مهم ترین مطالب ارائه ش��ده از 
سوی اتاق ایران، هیات رئیسه و برخی از 

فعاالن خصوصی را می خوانید:
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آقای الریجانی دقت کنید

راستی آزمایی مجلس 
در یک بیانیه

ضرورت مشورت خواهی حداکثری در تدوین 
الیحه اصالح قانون تجارت

آنچه می خوانید عین نامه ای است كه غالمحسین 
شافعی ریاست اتاق ایران خطاب به علی الریجانی 

ریاست مجلس نوشته است.
نظ��ر به اینکه الیحه تج��ارت در حال حاضر 
در صحن علنی مجلس در حال بررسی است و 
اصلی تری��ن ذینفعان این قانون تجار و صاحبان 
صنای��ع و فع��االن اقتصادی بخ��ش خصوصی 
می باشند نکات زیر را جهت استحضار حضرتعالی 
و پیش بین��ی تدابیر الزم جهت خروج الیحه از 
دستور كار مجلس با هدف بررسی دقیق موارد 

به عرض می رساند:
۱- قان��ون تجارت یکی از قوانین مادر كش��ور 
می باشد و الزم است كه با دقت دوچندان بررسی 
و تصویب شود. درحالی كه متأسفانه در خصوص 
قراردادهای تجاری كه یکی از مهم ترین بخش های 
این قانون است نظر اتاق ایران كه بر اساس قانون 
تشکیل اتاق ایران مش��اور سه قوه می باشد. اخذ 
نشده است و این موارد بدون دعوت از صاحب نظران 
اقتصادی در كمیسیون مربوطه تدوین و تصویب 
 شده است و الزم اس��ت نظرات فعاالن اقتصادی 

در این خصوص لحاظ شود.
۲- مالحظه مواد قانونی كه در جریان تصویب 
قرار دارد حاكی از عدم تناسب محتوای این مواد 
با فضای واقعی كسب وكار كشور است و حتی در 
برخی موارد مغایر با قواعد حقوقی و اصول مسلم 
آن اس��ت و این مسائل می تواند اجرای قانون را 
با چالش جدی مواجه س��ازد ازجمله آنکه اصل 
آزادی اراده و همچنی��ن اصل لزوم قراردادها در 
این خصوص در موارد مکرر نادیده گرفته شده و 
همچنین برخی از مفاهیم سیستم حقوق عرفی 
در قانون وارد شده است درحالی كه نظام حقوقی 
كشور ما بر اساس سیستم حقوق نوشته، استوار 
اس��ت و امکان این تغییر وج��ود ندارد و اجرای 
آن نی��ز غیرممکن و متعارض با برخی نهادهای 

حقوقی خواهد بود.
3- همان گونه كه در صحن علنی جلسه مورخ 
98/9/3 از سوی برخی از نمایندگان محترم مجلس 
شورای اس��المی مطرح گردیده است این الیحه 
می بایس��ت با روش »دو شوری« در جلسه مطرح 
ش��ود تا تأمل بیشتری قانون گذاری در آن رعایت 
شود و اجازه بررسی دقیق موضوع به نمایندگان و 

ذینفعان داده شود.
4- ایرادات ماهیتی فراوانی در متن الیحه وجود 
دارد كه نیاز به بررسی حقوقدانان و فعاالن اقتصادی 
اس��ت و امید اینکه با همکاری نمایندگان محترم 
مجلس ش��ورای اس��المی و ایجاد فرصت جهت 
بررسی های دقیق ماهیتی از بروز یک قانون گذاری 

غیر كارآمد جلوگیری شود.
مزید تأییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان 

مسألت دارم.
غالمحسین شافعی

كیوان كاش��فی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در 
یادداشتی نوشته است: با توجه به ارجاع برخی مواد 
به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و همچنین 
حال و هوای ماه ه��ای پایانی دوره كنونی مجلس، 
ضروری است بررسی كامل تر الیحه مورد توجه ویژه 
قرار گیرد و تصویب نهایی آن را به صحن علنی دوره 

بعدی مجلس سپرده شود.
این روزها قانون تجارت كه بیش از 8۰ س��ال از 
عمر آن می گذرد درحال بازنگری در مجلس شورای 
اس��المی است. قانون قبلی در شرایطی نوشته شد 
كه هنوز بسیاری از مفاهیم تجاری كنونی از جمله 
شركت های پخش، فرانچایز، تجارت الکترونیکی و 
مفاهیمی از این دس��ت نه فق��ط در ایران بلکه در 
جهان نیز تعریف نش��ده بود. ب��ه همین دلیل این 
قانون، پاسخگوی نیاز امروز نبود و قضات دادگستری 
و نهادهای شبه قضایی برای رسیدگی به اختالف های 
تجاری مبتنی بر این گون��ه مفاهیم، با كمبودهای 
قانون��ی مواجه بودند و در برخی موارد، به اس��تناد 
قوانین عمومی كشور داوری و انشای رای می كنند. 
تدوین یک قانون تجارت مدون، جامع و هماهنگ 
با موضوعات روز به وی��ژه تجارت الکترونیک، برای 

كشور الزم بود.
در شرایط كنونی ساماندهی روابط تجاری مبتنی 
ب��ر مفاهیم جدید، به دلیل فقدان قانون روزآمد، به 
مقررات پایین تر از قانون نظیر آیین نامه، دستورالعمل 
و بخشنامه های دولتی محول می شود كه از سویی 
دستخوش مداخالت سلیقه ای است و از سوی دیگر، 
این قبیل مقررات چون توس��ط قوه مجریه تدوین 
و صادر می ش��ود نمی تواند همه كاركردهای قانون 
مصوب مجلس را ایفا كند. به عنوان مهم ترین نمونه، 
یکی از كاركردهای مهم قانون، تنظیم منصفانه و با 
ثبات رابطه دولت و بخش خصوصی است كه مقررات 

مادون قانون، از این ظرفیت برخوردار نیستند.
روند اصالح قانون تجارت، از حدود ۱۵ سال پیش 
آغاز ش��د. انتظار می رفت كه این طوالنی شدن، به 
غنای كامل پیش نویس قانون كمک كند. اما در بخش 
مهمی از این ۱۵سال، موضوع اصالح قانون تجارت 
مسکوت ماند. از این رو شاهد تبدیل »زمان تدوین« 
ب��ه »كیفیت بی نظیر« نیس��تیم. قانونی كه ۱۲6۱ 
ماده دارد پس از بررس��ی در كمیسیون تخصصی، 
به صورت كلی در صحن علنی رای گیری ش��د كه 
این روند، مشاركت بخشی از نمایندگان مجلس را 
در بررس��ی الیحه ارائه شده، منتفی كرد حال آنکه 
پیش از این نیز شورای نگهبان با تاكید بر اصل 8۵ 
قانون اساسی، ضرورت مشاركت همه نمایندگان را 
در روند تدوین این قانون یادآور ش��ده بود و به نظر 
می رسد روند كنونی تصویب الیحه، صرفا به لحاظ 
شکلی اصل 8۵ قانون اساسی را رعایت می كند و روح 

این ماده را نادیده می گیرد.
الیح��ه اصالح قان��ون تجارت به دلی��ل توجه به 
پدیده ه��ای نوین اقتصادی و تجاری، از قانون قبلی 
به مراتب بهتر است و جای خالی مفاهیمی همچون 

اعطای نمایندگی شركت خارجی، حقوق و تکالیف 
دالل، ضمانت نامه بانکی، لیزینگ و... را در نظام قانونی 
كشور پر می كند ولی برخی ابهام ها نیز در آن وجود 
دارد. به بیان دیگر، اصالحیه قانون تجارت می تواند 
مقدمه ای باشد بر نوسازی این قانون و سایر قوانین 
اقتصادی كشور متناسب با تحوالت داخلی و جهانی 
اقتصاد. زیرا این قانون تا حدود زیادی، ترجمه قوانین 
تجارت جهانی است و ضرورت دارد متناسب با دعاوی 

و اختالف های رایج در ایران بومی شود.
در تدوین این قانون، شاهد مشورت خواهی حداقلی 
از بخش خصوصی هستیم كه بهتر بود فرصت كافی 
در اختیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی 
ایران قرار می گرفت تا اتاق بتواند نظرات جامع و كامل 
خود را ارائه دهد. همچنین توصیه می شود فرآیند 
تصویب آرام تر طی ش��ود و ش��اهد مشاركت جویی 
بیش��تری باشیم. از جمله اینکه از سایر ذینفعان به 
ویژه اقتصاددانان، حقوقدانان و قضات رسیدگی كننده 
به اختالف های تجاری نیز كمک فکری گرفته شود 
تا از این طریق، قانون جدید به كیفیت باالتری برسد 
و دست كم برای دو دهه آینده بدون تغییر بماند، نه 
اینکه مثل برخی قوانین و آیین نامه ها از جمله مقررات 

صادرات و واردات مستمرا تغییر كند.
مشورت خواهی حداكثری در تدوین قانون، فرصت 
مغتنمی است تا با اجماع نظرات، ایرادها و ابهام های 
احتمالی را به حداقل ممکن برس��انیم و در مرحله 
اجرا، استفاده كنندگان از قانون دچار مشکل نشوند. 
اصالحیه كنونی قانون تجارت به رغم مزیت هایی كه 
دارد، در حوزه تکالیف بخش خصوصی حاوی نکاتی 
است كه می توان با برگزاری نشست های كارشناسی 
و فنی متعدد، آثار و تبعات آن را بررسی كرده و برای 

آن چاره اندیشید.
با توجه به اینکه به موجب ماده 33۱ الیحه قانونی 
اصالح قانون تجارت تصمیم گرفته شده شروع قانون 
جدید از س��ال ۱4۰۰ باشد، می توان از این فرصت 
برای همفکری بیش��تر و دس��تیابی به قانون بهتر، 
استفاده كرد. شاهد ارجاع مجدد مواد ۲۷9 و ۲93 
به كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، همچنین حال 
و هوای ماه های پایانی دوره كنونی مجلس هستیم. 
با توجه به این نکات، ضروری است بررسی كامل تر 
الیحه مورد توجه ویژه قرار گیرد و تصویب نهایی آن 

را به صحن علنی دوره بعدی مجلس سپرد.
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نشست روسای 
کمیسیون های اتاق ایران

 بخش خصوصی؛ غایب بزرگ تدوین الیحه 
قانون تجارت

روسای كمیسیون های تخصصی طی نخستین 
نشست در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران با 
اش��اره به تصویب كتاب اول از قانون تجارت، مقرر 
كردن��د، كمیته ای با حضور اس��اتید و حقوق دانان 
خبره و اعض��ای هیات نمایندگان ات��اق ایران كه 
روی این موضوع دیدگاه دارند، تش��کیل شود تا در 
فرآیند تصویب كتاب دوم و سوم این قانون، نظرات 
راهب��ردی بخش خصوص��ی در اختیار نمایندگان 

مجلس قرار گیرد.
در نخس��تین نشست روس��ای كمیسیون های 
تخصص��ی اتاق ایران نس��بت ب��ه فرآیند تصویب 
كتاب اول قانون تجارت كه به اصول كلی قراردادها 
می پردازد، انتقاد ش��د. رئیس كمیسیون حقوقی و 
حمایت های قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این 
مطلب كه آنچه به عنوان كتاب اول از قانون تجارت 
به تصویب مجلس رسید بر خالف روند اصولی مجلس 
بود، گفت: هرچند در این رابطه تخلف آیین نامه ای رخ 
نداد اما متأسفانه آنچه به تصویب رسید با بندهایی كه 
در نشست های كمیسیون مجلس به توافق رسیده 

بودیم، تفاوت های زیادی داشت.
احمد آتش هوش، رئیس كمیس��یون حقوقی و 
حمایت های قضائی و مقرراتی اتاق ایران طی گزارشی 
از روند تصویب قانون تجارت از برخی اظهارنظرها 
در فضای مجازی در مورد غفلت اتاق ایران از حضور 
و اع��الم نظر در مورد الیحه قانون تجارت، انتقاد و 
تصریح كرد: اتاق ایران از دو س��ال قبل پیگیر این 
موضوع شده و نمایندگان آن از كمیسیون حمایت 
قضائی به صورت مرتب در جلسات كمیسیون مجلس 

شركت می كردند.
وی ادامه داد: اتاق ایران به هیچ وجه نس��بت به 
این مس��أله بی تفاوت نبوده و در تمام نشست های 

كارشناسی مربوطه حضور مؤثر داشته است.
ای��ن فعال اقتصادی در م��ورد روند تصویب این 
قانون گفت: در ابتدا اصالحات قانون تجارت در قالب 
الیحه مطرح شد اما بعدها به صورت طرح درآمد و 
تفاوت های زیادی هم بین بندهای الیحه و طرح آن 
وجود داش��ت. بعد از حدود ۱4 سال از ارائه الیحه 
اولیه، قرار ش��د این قانون در سه كتاب به تصویب 
برس��د، كتاب اول مربوط به اصول كلی قراردادها، 
كتاب دوم مربوط به شركت ها و كتاب سوم در مورد 

ورشکستگی است.
بر اس��اس اظهارات او، نماینده اتاق ایران در تمام 
نشست های كمیسیون مجلس حضور پیدا می كرد تا 
شهریور سال گذشته كه دیگر از اتاق دعوتی صورت 
نگرفت. بعدها از طریق رسانه ها متوجه شدیم، موضوع 
در دستوركار مجلس قرار گرفته و آنچه از كمیسیون 
به صحن آمده با آنچه در جلسات ما توافق شده بود، 

تفاوت داشت.
به باور آتش هوش، نمایندگان مجلس آن طور كه 
باید روی تصویب بندهای این طرح تمركز نداشتند 
و بدون هیچ بحث و اعالم نظری، بندهای موردنظر 

ظرف مدت ۱۰ دقیقه به تصویب رسید.

حس��ین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران 
از غیب��ت بخش خصوص��ی در فرآیند تدوین 
الیح��ه اصالح قان��ون تجارت انتق��اد كرده و 
پیشنهاد می كند: دولت الیحه فعلی را مسکوت 
گذاش��ته و با احترام به حقوق هزاران بازرگان 
داخلی و خارجی و با همراهی مس��المت آمیز 
نهادهای مدنی ذینفع در تجارت قانون كهنه 

را دور بریزد.
چ��را دول��ت دوازده��م به رغم ش��عارهای 
محترمان��ه ای كه برای بخش خصوصی س��ر 
داده و می دهد، در عمل با بی احترامی فزاینده 
ای��ن بخش را همراه كرده اس��ت و به گونه ای 
رفتار می كند كه گویا در برابر نیروی در اختیار 
خودش نیروی كارشناسی دیگری وجود ندارد؟

نمون��ه این موض��وع كه در باال طرح ش��د، 
بی اعتنای��ی عجی��ب مردان دول��ت دوازدهم 
ب��ه بازرگانان ایرانی و نهادهای پرش��مار این 
نه��اد ب��رای تصویب الیحه تجارت اس��ت. به 
نظر می رسد بخش��ی از دلیل این بی اعتنایی 
و نادیده انگاش��تن بخ��ش خصوصی به تاریخ 

معاصر اقتصادی- سیاسی ایران برمی گردد.
بررسی تاریخ اقتصادی ایران از دهه ۱33۰ 
به بعد نش��ان می دهد نه��اد دولت در ایران با 
انحص��اری كردن درآمد افس��انه ای حاصل از 
صادرات نفت خ��ام به اندازه ای ثروت و درآمد 
داش��ته اس��ت كه بدون نیاز به مالیات ستانی 
از بخ��ش خصوصی روزگار خود و كش��ور را 
می گذران��د. پ��س از وقوع انقالب اس��المی و 
س��یطره ب��دون چون و چرای اف��کار و عقاید 
دولتی كردن اقتصاد در غیاب بخش خصوصی 
تضعیف شده و نوشتن قانون های مهم در این 
س��ال ها بدون نظرخواهی از نهادهای مدنی، 
به نوعی حق مس��لم دولت ش��ده است و برای 
هر فعالیتی در هر س��طحی و در هر حوزه ای 
قانون نویسی می كند. در حال حاضر سه قانون 
مهم اقتصادی شامل »قانون بانکداری با دخالت 
تمام عی��ار بانک مركزی«، »قانون مالیات ها با 
دخالت تمام و كمال سازمان امور مالیاتی كه 
باید مجری این قانون باشد« و »الیحه تجارت« 
در میان دولت و مجلس دست گردان می شود 
و در این میان نهادهای مدنی مرتبط با این سه 
فعالیت را تا اندازه قابل اعتنایی كنار گذاشته اند.
منط��ق و عق��ل اقتص��ادی و آداب تعامل و 
مش��اركت جویی حکم می كن��د اگر جامعه به 
این نتیجه رسید كه باید قانون كهنه نوسازی 
ش��ده یا به طوركلی قانون تازه ای نوشته شود، 
از ذینفعان دعوت شود در تدوین آن مشاركت 
همه سویه داشته باشند. اگر چنین نمی شود 
كه در الیحه تجارت چنین نشده و بی اعتنایی 
ب��ه توانایی و نیازهای بخش خصوصی به اوج 
رس��یده اس��ت، باید ب��ه آداب و رفتار دولت 
دوازدهم در احترام واقعی به بخش خصوصی 

تردید ك��رد. درحالی كه صده��ا واردكننده و 
صادركننده باسابقه طوالنی تجارت خارجی و 
هزاران بازرگان دارای تجربه انباشت شده در 
تجارت داخلی داریم، سپردن تهیه و تصویب 
قانون تجارت به دس��ت كارشناسان محترمی 
كه برخی از آنها احتماالً س��ابقه فعالیتش��ان 
به دول��ت فعلی برمی گردد ی��ا حداكثر در 6 
س��ال تازه سپری ش��ده به بدنه دولت اضافه 
ش��ده اند، نه تنها بی احترامی است؛ بلکه نشان 
از ناكارآمدی دارد. مگر می شود الیحه و قانون 
تجارت در غیاب ذینفعان اصلی تهیه شده و به 
تصویب برسد و از توانایی و تجربه و مهارت های 

آنها استفاده نشود.
به نظر می رس��د دولت محت��رم می تواند و 
بای��د در تهیه و تصویب الیحه و قانون تجارت 
شتاب غیرمنطقی نکند و به جای اینکه قانونی 
بنویسد كه به مجادله های بی پایان منجر شود 
در هر قدم ب��ا نهادهای مدنی فعال در بخش 
تجارت خارجی و داخلی همراهی كند. تجربه 
قانون كار نشان می دهد، اگر قانونی در غیاب 
نهادهای مدنی نوشته و تصویب شود می تواند 
در درازمدت به مناسبات میان دولت با فعاالن 
اقتصادی و به مناسبات فعاالن اقتصادی چنان 
آسیبی برساند كه درنهایت قانون یاد شده به 
هیچ دردی نخورد. آیا قانون كار تصویب شده 
اواخر دهه ۱36۰ اجرا می ش��ود یا ده ها راه و 
مس��یر برای عبور بی س��روصدا از اصل قانون 

پدیدار شده است.
پیشنهاد نگارنده این است كه دولت الیحه 
فعلی را مسکوت گذاشته و با احترام به حقوق 
هزاران بازرگان داخلی و خارجی و با همراهی 
نهادهای مدنی ذینفع در تجارت و در شرایط 
مس��المت آمیز و همراهی، قانون كهنه را دور 
بریزد. حاال كه عمر قانون تجارت به 9۰ سال 
نزدیک می ش��ود، چند ماه درنگ، اخاللی در 
تجارت نیمه جان شده امروز ایجاد نمی كند. در 
دولت دوازدهم مدیران ورزیده ای حضور دارند 
كه با اتاق ایران و با سایر نهادها همراهی واقعی 
دارند و دلش��ان نمی خواهد تجار ناراضی شده 
و قانونی غیرجامع و غیركامل و به سود مطلق 

نهاد دولت تهیه و تصویب شود.



رئیس كمیسیون حقوقی و حمایت های قضائی و 
مقرراتی اتاق ایران از برنامه ریزی و تالش اتاق ایران 
برای تأیید نشدن این قانون در شورای نگهبان خبر 
داد و گفت: به محض نهایی شدن كتاب اول، مجلس 
شورای اسالمی، كتاب دوم را در دستوركار قرار داد. 
در این راستا كمیسیون حقوق اتاق پیگیری های 
خود برای اعالم نظرات كارشناسی بخش خصوصی 

در مورد كتاب دوم را آغاز كرده است.
وی تأكید كرد: در ابتدای كتاب دوم، تعریفی از 
تاجر ارائه شده كه اتاق روی آن بحث جدی دارد. 
ب��ا پیگیری هایی كه صورت گرفت در حال حاضر 
این بخش حذف ش��ده تا با اعمال نظرات بخش 
خصوصی، تعریفی جدید از تاجر جایگزین آن شود.

توجهبیشازحدبهعرف
در ادامه علی شمس اردكانی، رئیس كمیسیون 
اقتص��اد كالن اتاق ایران از ابهامات موجود در این 
مصوب��ه اخیر مجلس به عنوان كت��اب اول قانون 
تجارت سخن گفت و خواستار اصالح آن شد. به باور 
این فعال اقتصادی اگر این ابهامات برطرف نشود، 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی رغبتی به حضور در 
بازار ایران نخواهند داشت.این عضو هیات نمایندگان 
ات��اق ایران تأكید كرد: در این قانون تأكید زیادی 
روی عرف ش��ده كه می تواند زمینه ساز ابهام های 
زیادی ش��ود و قراردادها را بی اعتبار می كند.جبار 
كیانی پور، نایب رئیس كمیسیون احداث و خدمات 
فنی مهندسی اتاق ایران نیز با استناد به قانون بهبود 
مستمر محیط كسب وكار گفت: مجلس و هر نهاد 
تصمیم گیری بای��د با توجه به دیدگاه های بخش 
خصوصی، در مورد مسائل اقتصادی تصمیم گیری 
كند. متأسفانه در تصویب قانون تجارت، دیدگاه های 

بخش خصوصی نادیده گرفته شده است.

ارسالنامهایباامضایروسایسهاتاق
محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق 
ایران كه در فرآیند تصویب این قانون و ارتباط 
بی��ن اتاق ایران و مجلس نی��ز حضور پررنگی 
داشت، از پیگیری های نمایندگان اتاق و حضور 
آنها در جلس��ات مربوط به بررسی طرح قانون 
تجارت سخن گفت و تأكید كرد: از دوره هشتم 
مجلس، اصالح قانون تجارت در دستوركار قرار 
گرف��ت و هدف این ب��ود كه پس از تصویب در 
صحن مجلس، با اتکا به اصل ۱8۵ برای مدتی 

مشخص به صورت آزمایشی اجرا شود.
او افزود: این هدف از سوی شورای نگهبان تأیید 
نشد و در نتیجه مجلس تصمیم گرفت، قانون را به 
صورت جداگانه در سه كتاب به تصویب برساند.
بر اس��اس اظه��ارات وی در فض��ای مجازی 
اظهاراتی در مورد بی توجهی بخش خصوصی به 
قانون تجارت، عنوان می شود كه همگی نادرست 
هستند. نمایندگان اتاق ایران از همان ابتدای كار 
در تمام جلسات مشاركت فعال داشتند. هرچند 
در نهایت بندهای این قانون متفاوت از آنچه در 
این جلسات مطرح شده بود، وارد صحن شد و 

به تصویب رسید.

رمضانی همچنین از تهیه نامه ای با امضای سه 
اتاق برای رئیس قوه مقننه در اعتراض به روند 
تصویب این قانون خبر داد و اعالم كرد: اتاق در 
حال حاضر سعی دارد خواسته خود را از طریق 

شورای نگهبان دنبال كند.

تشکیلکمیتهقانونتجارت
در این رابطه غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران 
به ارتباط مستمر و مؤثر پارلمان بخش خصوصی 
و مجلس اشاره و تصریح كرد: همواره اتاق ایران و 
مجلس رابطه مطلوبی با یکدیگر داشته به طوری كه 
شخص آقای الریجانی پیش از بسیاری از دیدارها 
و نشس��ت های خود با مقامات داخلی و خارجی 
دیدگاه های بخش خصوصی را دریافت می كنند. این 
نکته بسیار مهمی است كه نباید نادیده گرفته شود.
وی پیشنهاد داد: در مورد قانون تجارت كه قانون 
مادر و بسیار مهمی محسوب می شود، كمیته ای 
با حضور حقوق دانان، اساتید دانشگاهی و جمعی 
از اعضای كمیس��یون ها كه در ای��ن حوزه نظر و 
دیدگاهی دارند، تشکیل شود و اعمال نقطه نظرات 

خود را از طریق مجلس دنبال كنند.
ش��افعی در ادام��ه ب��ه آغ��از دور جدید هیات 
نمایندگان اتاق ایران اشاره و تأكید كرد: خواسته 
هیات رئیسه این است كه این دوره را متفاوت از دوره 
قبل شروع كنیم. به گونه ای كه از مدل ها و الگوهای 
جدید بهره گرفته و به سمت نتیجه محوری حركت 
كنیم.به اعتقاد رئیس اتاق ایران می توان در مورد 
كمیسیون ها از مدل مجلس شورای اسالمی الهام 
بگیریم و با طرح موضوعات و بررسی كارشناسی 
روی آن ه��ا توس��ط هر كدام از كمیس��یون های 
تخصصی، در هر نشس��ت هیات نمایندگان یک 

مصوبه یا بیانیه داشته باشیم.

ابعادوکارکردقانونتجارت
محمدرضا انصاری، نایب رئی��س اتاق ایران كه 
در ای��ن دوره نیز مس��ئولیت نظ��ارت راهبردی 
كمیس��یون ها را به عه��ده دارد، در م��ورد قانون 
تجارت و اهمیت آن گفت: این قانون بستری برای 
حركت همه بخش های كشور است و اگر ابهامی 
در آن وجود داش��ته باش��د همه بخش ها را دچار 
مشکل می كند. در واقع مشکالت و نواقص آن نه 
تنها برای بخش خصوصی بلکه برای همه حوزه ها 

دردسرساز خواهد بود.
او در ادام��ه گزارش��ی از فعالیت ه��ا و اقدامات 
كمیس��یون ها در دوره قبل ارائه داد و با بیان این 
مطلب كه نظام ارزیابی كیفی كمیسیون ها در دوره 
گذشته طراحی و اعمال شد، گفت: كمیسیون ها را 
بر اساس همین نظام ارزیابی در چهار گروه پالتین، 
طال، نق��ره و برنز قرار دادیم كه به زودی جزئیات 
آن را منتشر خواهیم كرد.انصاری همچنین تأكید 
كرد: در این دوره سعی می شود بیش از گذشته از 
نمایندگان كمیسیون ها برای حضور در مجامع و 
شوراها استفاده شود. همچنین همه كمیسیون ها 
باید تا س��وم مهرماه اولویت های خود را برای این 

دوره در اختیار دبیرخانه كمیسیون ها قرار دهند.

خوانساری:بخشخصوصیباالیحه
اصالحقانونتجارتمخالفاست

الیحه تجارت سابقه طوالنی 8۵ ساله دارد و به عنوان 
یک قانون مادر و مدنی شناخته می شود و همه كسانی 
كه در كسب و كار دستی دارند با این قانون سر و كار 
داشته و حتی تک تک مواد آن را حفظ هستند و با آن 
كار می كنند. به نظر می رس��د تغییر چنین قانونی به 
سرعت و در یک بازه زمانی كوتاه منطقی نباشد و نیاز 
است نظر اقتصاددانان، حقوقدانان، كارشناسان اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و به خصوص فعاالن كسب و كار در 
مورد قانون اخذ شود. متاسفانه شاهد بودیم كه بسیار 
عجوالن��ه و ظرف چند س��اعت ۱۰9 ماده این الیحه 
تصویب شد؛ قطعا از مجلس می خواهیم ادامه رسیدگی 
به این الیحه را متوقف كند چون این نحوه رسیدگی به 

چنین الیحه مهمی به صالح كشور نیست.

نقدمحتواییالیحهجدیدتجارت
بررسی الیحه قانون تجارت كه این روزها در مجلس 
شورای اسالمی به سرعت در حال بررسی و تصویب 
اس��ت، از دیگر برنامه های شش��مین جلسه هیات 
نماین��دگان اتاق تهران بود. در همین رابطه، مدیر و 
كارشناس اندیشکده حکمرانی شریف طی گزارشی به 
تشریح زوایای پیدا و پنهان این الیحه پرداختند. الیحه 
تجارت كه بخش  خصوصی و اتاق بازرگانی نسبت به 
مفاد تدوینی آن انتقاد جدی دارند، در حالی در صحن 
مجلس شورای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته  
كه منتقدان این الیحه معتقدند كه تصویب فوری و 

عجوالنه آن به ضرر اقتصاد و تجارت كشور است.

ورودیپروندههابهقوهقضاییه
افزایشپیدامیکند

محمد اتابک، نایب رئیس اتاق تهران، نیز بر این 
عقیده بود كه در ابتدا اتاق بازرگانی باید نهادهای 
ذیربط را متقاعد كند كه موافق بازنگری در قانونی 
است كه از 9 دهه پیش اجرا   شده است. او در ادامه 
ایرادات��ی را بر نحوه ن��گارش الیحه اصالحی این 
قانون وارد دانست و گفت: تجار قادر به فعالیت بر 
مبنای این قانون نیستند؛ چرا كه ماهیت این قانون 
نظری بوده و بس��یار تفسیرپذیر است و در چنین 
شرایطی ورودی پرونده ها به قوه قضاییه صد برابر 
خواهد شد. اتاق قابلیت این را دارد كه تصویب این 
الیحه را متوقف كند تا اقتصاد كشور بیش از این 

در مخاطره قرار نگیرد.
پیشنهاد محمدرضا فیاض نیز این بود كه اتاق 
در نامه ای به ش��ورای عالی هماهنگی سران سه 

قوه، خواستار توقف رسیدگی به این الیحه شود.
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سردبیر سایت ۲4 نوشته است: خوب یا بد ، درست یا 
نادرست اقتصاد ایران همچنان زیر ضرب دالر قراردارد 
و ایرانیا ن اعم از بازرگانان ، كارخانه داران و شهروندان 
عادی شامل كارمندان و كارگران سازكسب وكار خود را با 
آهنگ دالر كوک می كنند. این رفتار و گفتارهای تثبیت 
شده در اقتصاد ایران با توجه به تحوالت سیاست خارجی 
واثر آن بر بازار ارز و به ویژه نرخ ارزهای معتبر در ایران 
نشان می دهد فرمان اقتصاد ایران بیرون از وطن و میهن 
قرار دارد. شاید در درون مرزهای ملی نیروها و نهادهایی 
باشند كه با دراختیار داشتن قدرت واقعی در حوزه های 
نظامی و سیاسی داخلی و خارجی می توانند در تعامل یا 
درتضاد و تزاحم با قدرت های جهانی و منطقه ای منشا اثر 
باشند اما بدون تردید این رخداد وموقعیت ها از اصل این 
ادعا چیزی را فرو نمی كاهد. واقعیت این است كه مجموع 
قدرت و اثرگذاری قدرت های جهانی بر تحوالت امروز 

و فردای جهان و منطقه خاورمیانه بیش از ایران است 
و به همین دلیل ایران در بهترین حالت تنها می تواند 
واكنش های كارآمد نسبت به رفتار و خواست قدرتها به 
ویژه آمریکا داشته باشد. به همین دلیل است كه وقتی 
به طور مثال ایرانیان در تحلیل ها و خبرها می خوانند 
یا می شنوند كه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با 
آمریکا درحال چانه زنی است تا رئیس جمهور آمریکا را 
متقاعدكند كمی منعطف شود و از شدت تحریم های 
ایران بکاهد بازار ارز ایران به این رفتار مکرون واكنش 
نش��ان می دهد و نرخ تبدیل دالر ب��ه ریال ایران میل 
سركشی نشان نمی دهد. برای بازار ارز ایران حتی میزان 
و درصد محبوبیت رئیس جمهور آمریکا و باال و پایین 
شدن احتمال اینکه ترامپ باردیگر رئیس جمهورخواهد 
ش��د یا نه نیز مهم است و نسبت به آن واكنش نشان 
 می دهد. واقعیت این است كه می بینیم و می شنویم و 

به نظر می رسد فرماندهی اقتصاد ایران به جای استقراردر 
سه نهاد اصلی فرماندهی به بیرون از مرزها منتقل شده 
است. تولید و تجارت و بازارهای كار و كاال و سرمایه در 
ایران خوب یا بد اكنون تابعی از دگرگونی درمناسبات 
درون كشورهای بزرگ منطقه ای و جهانی و مناسبات 
و نبرده��ای قدرت های بزگ مثل مناس��بات آمریکا و 
چین ، مناس��بات آمریکا و اروپا و مناس��بات روسیه با 
هر كدام از قطب های سیاس��ی و اقتصادی شده است. 
ایران اكنون متاسفانه كنترل حداقلی بر میزان ارزآوری 
از صادرات نفت خام دارد و همین مسأله است كه بازار 
ارز را با تغییرات ناش��ناس مواجه می كند. كارشناسان 
اقتصادی و اقتصاددانان باوردارند با ادامه وضعیت فعلی 
راه اصالحات اقتصادی مسدود شده است و برای بیرون 
كشیدن اقتصاد و زندگی شهروندان از چاه ناخوشبختی 

باید به سیاست امید بست.
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پوپولیسم زیبنده اقتصاد 
دولت دوازدهم

رتبه 143آزادی اقتصادی 
در جهان برای ایران

محمدرضا فرهادی در صفحه تلگرامی اش نوشته 
است: احمدی نژاد گرچه در دوره پوپولیسم چپ 
و همگام با بزرگان معاصر این مکتب مثل هوگو 
چاوز روی كار آمده بود، اما سیاست های اقتصادیش 
ویژگی های جالبی داشت: در مسیر هدفمندسازی 
یارانه ها گام برداشت، به همگان یارانه داد، آن هم 
برابر؛ و با این كار برابری خواهی و عدالت را در این 

حوزه كامال معنا كرد.
به قیمت واقعی و مفهوم قیمت نسبی به مراتب 
بیش از روحانی-جهانگیری باور داشت و در عمل 
هم این را نشان داد و در راستای واقعی سازی قیمت 
حامل های انرژی و پرداخت یارانه از محل منابع 
حاصل از این افزایش قیمت ها از مدار پوپولیسم 

خارج شد و این امور مهم را انجام داد.
ن��رخ دالردر دوره احمدی نژاد از ۱۰۰۰ تومان 
به بیش از 3۰۰۰ تومان رس��ید و كاهش ارزش 
پول ملی با توجه به تحریم و مش��کالت فضای 
كس��ب و كار كمک چندانی به ص��ادرات نکرد. 
حج��م درآمدهای نفتی دو دورۀ احمدی نژاد به 
ترتی��ب ۲98.4 و 3۲۲.9 میلیارد دالر بودند كه 
متأس��فانه اس��تفاده خوبی از آنها نشد و نفرین 
منابع ب��از هم با این درآمدها خودش را نش��ان 
داد.  ام��ا روحانی-جهانگیری و همه اقتصاددانان 
بازاری و نابازاری و ناش��ناخته پیرامونش در دور 
اول و  دو س��ال دور دومش فقط در عمل به یک 
چیز باور داشتند و دارند: حفظ وضع موجود؛ نه 
واقعی سازی قیمت حامل های انرژی برایشان معنا 
دارد و نه هدر دادن منابع ارزی. روایت تعیین نرخ 
ارز 4۲۰۰ تومانی نشان می دهد كه كیفیت كار 
كارشناسی و شایسته ساالری در این دولت در چه 
حد است و میان مایه ساالری چگونه اقتصاد و جامعه 
را متأثر می س��ازد. یکی از م��وارد اعتراض اصلی 
اقتصاددانان بازاری و نابازاری منتقد سیاستگذاری 
اقتصادی احمدی نژاد این بود كه كار كارشناسانه 
و شایسته ساالری در اولویت نیست. بر همین مبنا 
هم منتقد او بودند و پیرامون روحانی-جهانگیری 
گرد هم آمدند و نامه ها در حمایتش��ان نوشتند 
كه متأسفانه سیاستگذاری ارزی نشان می دهد 
در بر همان پاش��نه می چرخد.مسکن مهر نقطه 
اصلی انتقاد بخشی از اقتصاددانان از احمدی نژاد 
بود چراكه نقدینگی و در نتیجه تورم را به شدت 
افزای��ش داد. اما در دول��ت روحانی-جهانگیری 
نقدینگی برای بازپرداخت بدهی های موسسات 
مالی و اعتباری افزایش یافت و تورم هم همین طور. 
رش��د نقدینگی در همان مسیر ادامه یافت و به 
همان اوج قبلی رسید. رشد ۲۵ درصدی نقدینگی 
ك��ه آن را به ۱98۰ هزار میلیارد تومان رس��ید 

دستاورد دیگری است برای افزایش تورم. 

15 میلیارددالر فرانسوی 
خواب و خیال بود؟

امانوئ��ل مکرون رئیس جمهور جوان فرانس��ه 
شاید به اندازه همتاهای استخواندارتر خود مثل 
ژاک شیراک و یا ژیسکاردستن تجربه و مهارت 
ندارد كه تشخیص دهد نمی توان با برگ آمریکا 
دست به بازی زد كه برنده اش آمریکا نباشد. او اما 
این كار را كرد و با خوش بینی به وعده های دونالد 
 ترامپ با مقام ه��ای ایرانی درباره دادن اعتباری
 ۱۵میلی��ارددالری در برابر برخی تعهدات ایران 
گفت وگو كرد ولی به جایی نرسیده است. مکرون 
حاال به امیدها و احتمال های نه چندان دردسترس 
می اندیشد كه بازیگرانش گروه هایی از صاحبان 
واقعی قدرت از جنس قدرت واقعی درایران وایران 
و آمریکا هس��تند كه درنبردی 4۰ ساله بیش از 
هر زمان دیگر ورزیده و كاركشته شده اند. دراین 
سوی معادله اما حسن روحانی ایستاده است كه با 
كوهی از تجربه امنیتی و سیاسی و البته در ظاهر 
بدون وابس��تگی وچسبندگی به یکی از دوجناح 
سیاس��ی و بدون داش��تن اعتماد كافی از سوی 
نهاد اصلی قدرت دنبال اثبات توانایی های خویش 
برای عبوردادن اقتصاد ایران از ته دره مرگ است. 
روحان��ی نیک می داند در دادن امتیازی هرچند 
كوچک به اروپا دربستر سیاست خارجی و راهبرد 
ایران درحمایت از یاران نظام جمهوری اسالمی 
مثل حزب اهلل لبنان یا حوثی های یمنی  ایستاده 
در صف نبرد با عربستان ندارد و نمی تواند درباره 
راهبرد موشکی نیز كاری كند اما با خوش بینی به 
مکرون وعده می دهد. اینچنین است كه داستان 
دادوستد ۱۵ میلیارد دالری اتحادیه اروپا به ایران 
دست كم در ظاهر و در كوتاه مدت به چاه افتاده 
اس��ت ودولت ایران و دولت فرانسه دستشان به 
ته چاه نمی رس��د كه آن را بردارند و باید منتظر 
باش��ند طناب ها در نهادهایی بی��رون از قدرت 
بافته و آماده رفتن به چاه شوند. به این ترتیب تا 
وقوع  رخدادهای بعدی باید داوری كسانی كه از 
همان گام های نخست حركت روحانی و مکرون 
باورداش��تند دسترس��ی به این ۱۵ میلیارددالر 
خواب وخیالی بیش نیس��ت را قبول كرد. پیامد 
پركشیدن این رقم نسبتا بزرگ در شرایط ارزی 
ایران امروز از صورتحساب های احتمالی مدیران 
ارزی ایران و بازیگران بازار ارز این است كه باید 
بازهم تقاضای ارز را سركوب كرد و جلوی تقاضای 
موثر را گرفت تا دالر در ایران به سوی باال پرواز 
نکند. شاید افزایش احتمالی نرخ تبدیل دالر به 
ری��ال ایران و ترس از پ��رش دوباره قیمت دالر 
راهی باش��د كه ایران بخواهد باردیگر به داستان 
۱۵ میلیارد دالری فرانسه برگردد و دریافت این 
رقم بزرگ را در شرایط قحطی ارز و تمایل باقی 

مانده اتحادیه اروپا را دردستور كار قراردهد.

مؤسسه كانادایی »فریزر« آخرین گزارش 
خود از آزادی اقتصادی در جهان را منتشر 
ك��رد؛ ایران در این گزارش رتبه ۱43 را به 

خود اختصاص داده است.
این گزارش شرایط اقتصادی ۱6۲ كشور 
جهان در سال ۲۰۱۷ را مورد بررسی قرار 
داده است. در این گزارش از هنگ كنگ و 
سنگاپور به عنوان آزادترین كشورها از نظر 
اقتصادی و از ونزوئال و لیبی نیز به عنوان 
دو كشور انتهای این جدول یاد شده است.
دو كشور آسیایی هنگ كنگ و سنگاپور 
در گزارش سال های گذشته هم باالترین 
رتب��ه را به خ��ود اختص��اص داده بودند؛ 
هنگ كن��گ از ده��ه ۱98۰ تاكنون رتبه 
نحست جدول آزادی اقتصادی در جهان 

را در اختیار دارد.
کاهش آزادی اقتصادی در ایران

در گزارش جدید مؤسسه فریزر، پس از 
این دو كشور به ترتیب كشورهای نیوزیلند، 
س��وئیس، ایاالت متحده، ایرلند، بریتانیا، 
كانادا، اس��ترالیا و جمه��وری موریس در 

آفریقا قرار دارند.
۱۰ كش��وری ه��م ك��ه غیرآزادتری��ن 
اقتصاده��ای جه��ان را دارند ب��ه ترتیب 
عبارتند از ونزوئال، لیبی، سودان، الجزیره، 
آنگوال، جمهوری دموكراتیک كنگو، سوریه، 

مصر، جمهوری كنگو و عراق.
ایران در رتبه ۱43 این جدول جای دارد 
كه نسبت به گزارش سال ۲۰۱۵ تغییری 
نکرده است. رتبه ایران در دهه های 8۰ و 

9۰ میالدی 99 بود.
مؤسسه فریزر در این رتبه بندی عواملی 
مانند حجم دولت ها، مالیات ها، حق مالکیت 
زمین و میزان آزادی در تجارت بین المللی 

را در نظر داشته است.
كشورهایی كه باالترین رتبه ها را به خود 
اختص��اص داده ان��د از آزادی های مدنی و 
سیاسی بیشتری هم برخوردارند و برابری 
جنسیتی در این كشورها نیز بیشتر است.

همچنین مردم كشورهای باالی این جدول 
طول عمر متوسط ۷9.۵ سال را دارند در حالی 
كه میانگین عمر در كشورهایی كه در انتهای 
جدول قرار دارند 64.4 سال است.رتبه بندی 
برخی دیگر از كش��ورهای مه��م در گزارش 
مؤسسه فریزر به این ترتیب است: ژاپن )۱۷(، 
آلمان )۲۰(، ایتالیا )46(، فرانسه )۵۰(، مکزیک 
)۷6(، هند )۷9(، روسیه )8۵(، چین )۱۱3( 

و برزیل )۱۲۰(.
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نفت آمریکا جانشین 
نفت ایران می شود

درحالی كه ناظران آگاه جهانی و سیاس��تمداران 
درایران و آمریکا و س��ایر كشورها با چشم هایی باز 
و گوش هایی تیز، تنها به دگرگونی های سیاس��ی 
خاورمیان��ه نگاه می كنند و اخب��ار این تحوالت را 
می شنوند سرمایه گذاران نفت در آمریکا درژرفای 
ای��ن تحوالت دنبال بیرون كردن ایران وتا اندازه ای 
عربستان از بازار نفت را به طور حساب شده دنبال 
كرده و رویای صادركننده نخست نفت جهان را به 
واقعیت تبدیل می كنند. كارشناس��ان باوردارند با 
طوالنی تر شدن تحریم نفت ایران و با توجه به اینکه 
شركت ها و كشورها ترجیح می دهند تقاضای خود 
را به بازاری ببرند كه بتواند ثبات درعرضه را تضمین 
كند احتمال جایگزینی دائمی نفت آمریکا دربازار كره 

جنوبی و ژاپن وجود دارد. 
مركز امنیت نوی��ن آمریکا در زمان قدرت گرفتن 
دونال��د ترامپ در جریان مب��ارزات انتخاباتی آمریکا 
گزارشی با عنوان »بسط قدرت آمریکا استراتژی هایی 
برای بسط قدرت نقش آفرینی آمریکا در نظم جهانی 
رقابت آمیز« تهیه كرد. در این گزارش كه بخش های 
متنوعی دارد بخشی هم به اقتصاد و انرژی اختصاص 
داده شده است و با صراحت تبین شده است كه ایاالت 
متحده آمریکا در سال های آتی بازیگر اصلی در سمت 
عرضه انرژی خواهد بود. تهیه كنندگان گزارش تاكید 
كرده اند »بازارهای انرژی جهانی هم به طرز چشمگیری 
در حال تغییر هستند. انقالب انزرژی در ایاالت متحده 
آمریکا استفاده  از فناوری حفر افقی و شکست هیدرو 
یک نفت و گاز موجب دگرگونی در پویایی بنیادین 
صنعت ش��ده است.در حالی كه انرژی تا قبل از دهه 
۱9۷۱باعث تعهدات و مس��ئولیت های استراتژیک  
ایاالت متحده می شد امروزه به طور فزاینده ای انرژی 
باعث برتری اسزتراتژیک آن شده است. منابع اضافی 
انرژی به آمریکا این فرصت را می دهد زمانی كه منابع 
جهانی رو به كاهش هستند به عنوان یک بال نیرومند 
)و حتی اگر اجازه داده ش��ود به عنوان یک كش��ور  
صادركننده انرژی عمل كند. منابع گاز ارزان سوخت 
مورد نیاز صنایع را تأمی و به نسبت زغال سنگ كربن 
كمتری متصاعد می كنند. تحوالت در بازارهای انرژی 
همه و همه باعث برتری استراتژیک آمریکا می شوند 

كه می تواند منجربه افزایش قدرت  این كشور شود.

افزایش صادرات 
مشتقات نفتی ایران

خبرگزاری رویترز با استناد به داده های مربوط 
به ردیابی نفتکش ها و همچنین محاسباتی در این 
زمینه گزارش داده با وجود تحریم های واشنگتن 
علیه تهران، صدور مشتقات نفتی از ایران افزایش 
یافته و به ۵۰۰ میلیون دالر در ماه رسیده است. 
این در حالی است كه محدودیت های ایجاد شده 
 توسط واشنگتن باعث شده فروش نفت ایران حدود
8۰ درص��د كاهش پیدا كند. بر اس��اس گزارش 
رویت��رز، تحریم های یک جانب��ه آمریکا فروش 
مشتقات نفتی را كمتر تحت تاثیر خود قرار داده 
است؛ كه از این میان می توان به محصوالتی نظیر 
نفت كوره و ال پی جی )گاز مایع( اشاره كرد. ال 
پی جی خوراک پتروشیمی هاست و همچنین در 
مصارفی نظیر پخت و پز كاربرد دارد. بیژن زنگنه، 
وزیر نفت ایران، گفته اس��ت در ماه اوت، صادرات 
مشتقات نفتی جمهوری اسالمی به باالترین میزان 
رسیده است. او همچنین گفته ایران در صادرات 
مش��تقات نفتی مش��کلی ندارد. شركت مشاوره 
انرژی اف جی ای تخمین می زند كه صادرات این 
محصوالت روزانه به ۵۰۰-4۰۰ هزار بشکه رسیده 
باشد.خریداران نفت عموما پاالیشگاه ها هستند ولی 
مشتریان محصوالتی نظیر نفت كوره و گاز مایع 
می تواند هزاران واحد صنعتی كوچک یا مسکونی 
را دربر گیرد.ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه 
شركت مشاوره انرژی اف جی ای می گوید: »بازار 
این دو محصول بسیار گسترده است و یافتن افراد 
هدف كار ساده ای نیست.« ظرفیت پاالیشی ایران 
معادل ۲.۲3 میلیون بش��که در روز است كه این 
كش��ور را بعد از عربستان سعودی قرار داده است 
سالها تحریم و سرمایه گذاری كم باعث شده ایران 
در این زمینه از سایر كشورهای خلیج فارس كه 
میلیاردها دالر در این زمینه سرمایه گذاری كرده اند 
عقب بیفت��د. با همه اینها، ایران حدود هفت ماه 
پیش )فوریه( پس از افتتاح فاز س��وم پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس با ظرفیت 3۵۰ هزار بشکه 
در روز، اع��الم كرد در تولید بنزین به خودكفایی 
رسیده است. خبرگزاری رویترز گفته است بر اساس 
اطالعات ردیابی كشتی ها، جمهوری اسالمی اخیرا 

به ندرت محصوالت نفتی وارد كرده است.

ش��ورای جهانی طال در تازه ترین گزارش خود 
می گوید خرید شمش طال و سکه در ایران طی 
س��ه ماهه دوم سال ۲۰۱9 نسبت به دور مشابه 
پارسال 3۱ درصد كاهش یافته و به ۱۰ تن و 46۰ 

كیلو رسیده است.
خرید جواهرات نی��ز در همین دوره زمانی ۵ 
درصد كاهش یافته و به 6.۲ تن رسیده است. برای 
ششمین فصل )از سال ۲۰۱6 به این سو( خرید 

جواهرات در ایران كاهش یافته است.
علت ام��ر می تواند كاهش توان م��ردم برای 
خری��د جواهرات به خاطر بدتر ش��دن وضعیت 
اقتصادی كشور و معیشت مردم باشد. جواهرات 
بر خالف ش��مش طال و س��که، گزینه مناسبی 
برای س��رمایه گذاری و حفظ ارزش دارایی های 

مالی نیست.
قیمت دالر از 3۷۰۰ تومان در سال ۲۰۱6 به 
حدود ۱3 هزار تومان در سه ماهه دوم سال ۲۰۱9 
اوج گرفته بود. هم اكنون این رقم حدود ۱۱ هزار 

و 4۰۰ تومان است.
با این حال، طی دو سال گذشته، خرید سکه 
و شمش طال در كشور نسبت به دوران پیش از 
خروج آمریکا از برجام افزایش چشمگیری نشان 
می دهد كه می تواند بیانگر تالش مردم برای خرید 
شمش و سکه جهت حفظ دارایی های خود باشد. 
گزارش شورای جهانی طال كه در سایت رسمی آن 
منتشر شده است، می گوید با توجه به تحریم های 
سخت و افت ارزش ریال، چشم انداز روشنی برای 
باقی سال در بازار طالی ایران مشاهده نمی شود.

این گزارش می افزاید تقاضای جهانی س��که و 
شمش طال در سه ماهه دوم سال جاری میالدی 
۲۱8 تن و 6۰۰ كیلوگرم بوده اس��ت كه نسبت 
به دور مشابه پارس��ال ۱۲ درصد كاهش نشان 
می دهد. در رابطه با جواهرات نیز تقاضای جهانی 
ب��ا ۲ درصد افزایش به ۵3۱ تن و 6۰۰ كیلوگرم 
رس��یده اس��ت. احتماال در ادامه سال، تقاضای 
جهانی برای شمش و سکه افزایش یابد، چرا كه 
اوج گیری تنش های تجاری میان آمریکا و چین، 
سرمایه گذاران را از رشد اقتصاد جهان و توسعه 
پروژه های صنعتی و انرژی، همچنین بازار بورس 
دلس��رد كرده و بیشتر تمایل به بازار طال دارند. 
افزایش تقاضای طال در ماه گذش��ته باعث شد 
قیمت آن به باالترین رقم از س��ال ۲۰۱3 برسد 
و به باالی ۱۵۰۰ دالر اوج بگیرد. هم اكنون نیز 
قیمت ان��س طال بازارهای جهانی حدود ۱۵۰۷ 
دالر است. خبرگزاری بلومبرگ مردادماه گزارش 
داد كه سرمایه داران، سهام خود را در بسیاری از 
كشورها فروخته اند و در حال سرمایه گذاری در 

بازار طال و اوراق بهادار آمریکا هستند.



تا وقتی اقتصاد دولتی است فساد ادامه دارد
در ماه ها، هفته ها و روزهای تازه سپری شده شاهد برپایی ده ها 
محاكمه مفسدان اقتصادی در ایران بودیم و هم اكنون و در آخرین 
روزهای مرداد ۱398 شاهد دادگاه معاون ارزی سابق بانک مركزی 
و احتماال رئیس س��ابق بانک مركزی هستیم. درروزهای نزدیک 
به پایان مرداد امس��ال با شگفتی ش��اهد دستگیری مدیرعامل 
ایران خودرو و رئیس س��ازمان خصوصی سازی بودیم و نیز شاهد 
ممنوع الخروج شدن مدیرعامل سایپا نیز بودیم. موج دستگیری ها 
و افشاگری ها دراین باره تیز پرشمار و گسترده و ژرف بودن میزان 
فس��اد در ایران این روزها شهروندان ایرانی را آزار می دهد و آنها 
از خود می پرس��ند چرا درحالی كه 4۰ سال از استقرار نظامی كه 
می خواهد با فس��اد مبارزه كند می گذرد اما نه تنها فساد كاهش 
نیافته بلکه بدتر نیز شده است. به 4 دلیل تا وقتی اقتصاد دولتی 

است فساد ادامه دارد:
یکم - فقدان تعریف قابل قبول و جامع از فساد اقتصادی، یک 
نقص بنیادین است. در حالی كه مطالعات انجام شده در كشورهای 
آزاد، تعریف فساد را طبقه بندی كرده و به این نتیجه رسیده اند كه 
باید اوال »تعریف فساد بر مبنای افکار عمومی« از »تعریف فساد 
براساس منافع عمومی« متمایز و این دو تعریف نیز با »تعریف فساد 
براساس نقش وابستگی های اجتماعی و خانوادگی« نیز جدا شوند، 
در ایران هنوز تعریف دقیق و فراگیری برای فساد اقتصاد وجود ندارد

دوم - ضعف بنیادین دیگر در جریان مبارزه با فس��اد اقتصادی 
در ای��ران عدم حضور واقعی نهادهای مدنی در این فرآیند اس��ت. 
واقعیت تلخ این است كه اكثریت سازمان هایی كه مبارزه با فساد 
جزو ماموریت های آنها به حساب می آید، وابسته به نهادهای حکومتی 
هستند. سازمان بازرسی كل كشور كه مهم ترین نهاد حکومتی درگیر 
در این موضوع است سازمانی وابسته به قوه قضاییه است كه رفتار و 
كردار آن توسط باالترین مقام قضایی یا رئیس آن تعیین می شود.

دیوان محاس��بات عمومی وابسته به مجلس قانون گذاری است و 
سیاست های آن كنترل شده و با محدودیت های خاص مواجه است. 
س��وم - نادی��ده گرفتن ژرف��ا و دامنه فس��اد در میدان اصلی 
وبزرگ نمای��ی در مصداق ها و رفتارها از ضعف های بنیادین دیگر 
در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی است. اكنون همه اندیشمندان 
فعاالن سیاسی و حاكمان در كشورهای آزاد پذیرفته اند كه مادر 
فساد اقتصادی، اقتصاد دولتی است و تا زمانی كه این پدیده زنده 
و غالب اس��ت، باید منتظر فس��اد باشیم. تجربه همه كشورها در 
جریان مبارزه با فساد اقتصادی نشان می دهد كه همواره یک سر 
اقدام مفس��دانه را نهاد دولت )به معنای اعم و فارغ  از هر گرایش 

سیاسی( تشکیل می دهد. 
چهارم - فقدان نگاه جامع و فراگیر و ارتباط و تعامل تنگاتنگ 
پدیده های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جریان مبارزه با فساد 
از دیگر ضعف های اصلی به حساب می آید. در میان انواع فساد در 
ایران، آنچه تاكنون مورد توجه دقیق و جدی قرار نگرفته اس��ت، 
فساد سیاسی است. مجموعه دولت )به معنای حکومت( به دو گروه 
نظام سیاسی )سیاس��تمداران و مدیران عالی رتبه( و نظام اداری 
)كارمندان( تقسیم می شود. قدرت سیاسی و اختیارات مهمی كه 
اعضای هیات حاكمه در اختیار دارند به آنها فرصت های گسترده ای 
برای ارتکاب فساد می دهد. آنها عالوه بر قدرت تخصیص منابع در 
چارچوب قوانین موجود از راه قانونگذاری نیز بر منافع و هزینه های 
اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف در بخش خصوصی تاثیر دارند.

جنگ تجاری بین آمریکا و چین سطح 
رشد اقتصاد جهانی را کاهش داده است

جنگ اقتصادی بین ایاالت متحده و چین، رش��د اقتصادی جهان را به 
پایین ترین سطح خود پس از بحران مالی سال ۲۰۰8 رسانده است.سازمان 
همکاری و توس��عه اقتصادی در گزارشی روز پنج شنبه ۱9 سپتامبر )۲9 
ش��هریور( با تجدیدنظر در پیش بینی های قبلی خود، اعالم كرد كه اگر 
دولت ها همچنان به انفعال در رویارویی با این وضعیت ادامه دهند، كاهش 
رشد اقتصادی جهان وارد مرحله ای جدید و پایدار از »رشد ناچیز« خواهد 
ش��د.این س��ازمان پیش از این در اردیبهشت ماه پیش بینی كرده بود كه 
اقتصادی جهانی در س��ال جاری )۲۰۱9( با كاهش در مقایسه با گذشته، 
3.۲ درصد رش��د خواهد داشت و این رشد در سال آینده )۲۰۲۰( به 3.4 
درصد افزایش خواهد یافت.اما در این گزارش اخیر، اعالم شد كه وضعیت 
از زمان پیش بینی مورد اش��اره رو به وخامت گذاش��ته است.لورانس بون، 
كارشناس ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در این باره می گوید: 
»چیزی كه در ابتدا به نظر می رسید اختالفات تجاری موقتی باشد در حال 
تبدیل شدن به وضعیت جدید و ثابت در روابط تجاری هستند.«خانم بون 
با اشاره به وارد شدن اقتصاد جهانی به مرحله ای جدید، افزود: »دوران نظم 
تجارت جهانی گذش��ته است و ما در حال وارد شدن به دوران جدیدی از 
روابط تجاری با قطعیت كمتر، بیشتر دو جانبه و در بعضی مواقع جسورانه 
و قاطعانه هستیم.«به گفته كارشناس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 
رشد تجارت كه موتور احیای اقتصاد جهانی پس از بحران مالی سال های 
۲۰۰9-۲۰۰8 بود و در سال ۲۰۱۷ به ۵ درصد رسیده بود، در حال نزول 
به زیر صفر درصد و وارد شدن به ناحیه منفی است.به گفته این كارشناس 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد تجارت كه عامل بهبودی وضعیت 
اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰9-۲۰۰8 در سال ۲۰۱۷ به ۵ 
درصد رسیده بود، در حال وارد شدن به ناحیه منفی است.در همین حال، 
اختالفات تجاری بر روی اطمینان كسب و كار تاثیر گذاشته و رشد سرمایه 
گذری را از 4 درصد در دو سال پیش به تنها ۱ درصد كاهش داده است.
خانم بون خاطر نشان كرد كه شواهدی حاكی از تاثیر اختالفات تجاری ایاالت 
متحده و چین بر اقتصاد آمریکا وجود دارد. برخی از صنایع كشاورزی در 
ایاالت متحده رو به ورشکستگی هستند.رشد بزرگترین اقتصاد جهان یعنی 
ایاالت متحده كه طبق پیش بینی اردیبهشت ماه قرار بود در سال جاری 
میالدی به ۲.8 درصد و در س��ال آینده ۲.3 درصد برسد امسال در نهایت 
۲.4 درصد و سال آینده به ۲.۰ درصد خواهد بود.رشد اقتصادی چین نیز به 
علت تنش تجاری با آمریکا دستخوش كاهش خواهد شد. سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی در اردیبهشت ماه پیش بینی كرده بود كه این اقتصاد امسال 
6.۲ درصد و سال آینده 6.۰ درصد رشد خواهد داشت. این ارقام در آخرین 
گزارش به ترتیب به 6.۱ درصد و ۵.۷ درصد كاهش یافته اند.این س��ازمان 
اعالم كرد كه اگر كاهش دو درصدی تقاضای داخلی در چین همچنان ادامه 
یابد، می تواند بر روی اقتصاد جهانی تاثیر ملموسی بگذارد.اگر این وضعیت با 
بدتر شدن شرایط مالی جهانی و عدم ثبات تجاری همراه شود، رشد ساالنه 

اقتصادی جهانی با كاهش ۰.۷ درصدی در دو سال اول روبرو خواهد بود.
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 میل و گرایش نهادینه شده اي در میان ایرانیان 
حتي روشنفکران ایراني به دالیل گوناگون پدیدار 
ش��ده اس��ت كه گویي اگر دولت و سایر نهادهاي 
قدرت دست از دخالت دركسب وكار و روش زندگي 
شهروندان بردارند جامعه ایران نمي تواند سرپا بماند 
و با سر به زمین مي خورد. به تاریخ معاصر كه نگاه 
مي كنی��م مي بینیم دو مرد ب��ه نام هاي علي اكبر 
داوركه در س��ال هاي ۱3۰۰ تا زمان مرگش نقش 
بي بدیلي در اقتصاد و قوه قضاییه ایران داش��ت و 
آرداشس آوانسیان از موسسان حزب توده در ایران 
را مي بینیم كه از گروه هاي كم درآمد جامعه ایراني 
برخاستند و نامدار شدند. این دو نفر در دو سر طیف 
سیاسي طرفدار نظام سلطنتي و برانداز این نظام به 
همراه روشنفکران و دانش آموختگان ایراني در دوران 

پرآشوب فکري و عملي اوایل دهه ۱3۰۰، براي اینکه 
شهروندان ایراني را در جاده خوشبختي قرار دهند، 
تنها یک راه حل به ذهنشان مي رسید: باید دولت 

مركزي، نیرومند تاسیس شود.
در چنین فض��اي خاصي بود كه علي اكبر داور و 
آوانسیان كه در خانواده هاي متوسط به پایین ایراني 
زاد و رشد كرده و روزگار اواخر دوره قاجار و اوایل دوره 
پهلوي را به چشم دیده بودند، در مسیر سیاست ورزي 
حرفه اي قرار گرفتند. داور در بطن و متن قدرتمندان 
قرار گرفت و موسس حزب تجدد شد و آوانسیان در 
صف موسسان و رهبران حزب توده قرار گرفت. داور 
مي اندیشید كه فعالیت در درون سیستم سیاسي راه 
مناسبي براي تاثیرگذاري بر سیاست و اقتصاد كشور 
اس��ت و از همین دریچ��ه وارد و به مقام هاي باالي 

سیاسي و اقتصادي دست یافت. او دادگستري نوین 
را در ایران راه اندازي كرد و به وزارت مالیه رسید. داور 
به این نتیجه رسیده بود كه تاسیس و بهره برداري از 
شركت هاي دولتي مي تواند اقتصاد را در حالت خیز 
به جلو قرار دهد. در همین دوره بود كه انحصار شکر 
و چاي در ۱3۰4، انحصار تجارت خارجي در ۱3۱۰، 
انحصار تریاک در ۱3۰۷، انحصار دخانیات در ۱3۰8، 
انحصار ابریشم و نوغان در ۱3۱۱، انحصار كاالهاي 
نخي و پنبه اي در ۱3۱3، انحصار واردات اتومبیل در 
۱3۱۵، انحصار غالت در مرداد ۱3۱4، انحصار قالي در 
۱3۱۵، انحصار خشکبار در فروردین ۱3۱۵، انحصار 
صدور پنبه، پشم و پوست، آنقوره و.... توسط دولت 
و با مصوبه هاي دولتي و مجلس تاسیس و براي هر 

كدام یک شركت دولتي تاسیس شد.
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 آوانس��یان و رهبران حزب توده اگر به حکومت 
مي رس��یدند آیا جز این كاري ك��ه داور و یارانش 
كردند، انجام مي دادند؟ تفاوت داور و آوانسیان این 
بود كه آوانسیان حاكمان آن دوره را داراي دست هاي 
ناپاک مي دانست و اعتقاد داشت همین كارها را باید 
سیاست مداراني پاک دست انجام داده و پایه تاسیس 
دولت خلفي نیز بر دوش كارگران و زحمتکشان باشد. 
رضاخان كه اكنون موسس سلسله تازه اي شده بود و 
سایر تکنوكرات هایي كه او را به لحاظ فکري و ذهني 
و اجراي سیاست ها كمک مي كردند، همان راهي را 
رفتند كه شاید با ابعاد گسترده تر، احتماال رهبران 
ح��زب توده در صورت به دس��ت گرفتن حکومت 

مي خواستند بروند. 

دورازذهنخصوصي
جامعه ایراني در دوران روشنگري و نه دردوره هاي 
پس از آن هرگز در مسیر اندیشه هاي آزادیخواهانه اي 
كه مي خواس��تند قدرت نهادهاي مدني را همپاي 
نهاددولت كنند قرارنگرفت. سپهر سیاست و اقتصاد 
در آس��تانه رس��یدن به دهه ۱93۰ میالدي روي 
طرفداران تفکر و عمل اقتدارگرایانه و دولت متمركز 
لبخند مي زد و چهره اخم آلود خود را به اندیشمندان 
و طرفداران سیاست و اقتصاد مبتني بر آزادي نشان 
مي داد. آتش بحران اقتصادي آمریکا از زیر خاكستر 
سر بیرون آورده و بدبختي و بیکاري را به شهروندان 
نشان مي داد و راه خود را به سوي اروپا هموار مي كرد.
اتحاد جماهیر سوسیالیستي شوروي )سابق( و بلوک 
هم پیمان این قدرت بزرگ نظامي به ویژه در شرق 
اروپا، آس��یب را احساس نمي كردند و همه نیروي 
ش��هروندان را به كار گرفته و رشد هاي باال را نشان 
مي دادند.این وضعیت دوگانه در شروع دهه ۱93۰، 
كمترین تردیدها در دل سیاس��ت ورزان حرفه اي و 
روشنفکران را در رویکرد به اتخاذ استراتژي دولت 
بزرگ و رویگرداني از اقتصاد آزاد از بین مي برد. اتحاد 
جماهیر سوسیالیستي شوروي )سابق( همسایه دیوار 
به دیوار ایران بود و روش��نفکران و تحصیلکردگان 
ایراني را اغوا مي كرد كه این همس��ایه براي رش��د 
و توس��عه ایران الگوي مناس��بي بود. ش��عارهاي 
پوپولیستي سیدضیاء الدین طباطبایي كه خواستار 
تقسیم اراضي كالن زمین داران به دهقانان بود و این 
شعارش با اقبال تهیدستان ایراني مواجه شده بود، راه 
را براي ورود رضاخان به عنوان موسس یک سلسله 
جدید شاهي در ایران هموار كرد و در شرایط بسیار 
رقت بار دنیاي سیاست در اوایل دهه ۱3۰۰ میالدي، 
این اتفاق افتاد. آزادس��ازي كسب وكار از آزار دیوان 
س��االران و بوروكرات هاي سرسخت و دیوارساز در 
غرب از اواخر دهه ۱9۷۰ به سردمداري بانوي آهنین 
انگلس��تان شروع شد و به دلیل اهمیت و اثربخش 
بودن با شتاب به همه جامعه ها رسید. حرف حساب 
تاچ��ر و گروه اقتصاددانان همراه او این بود كه یک 
گروه كوچک از مردان و زنان كه به هردلیل قدرت 
دولت را در چنگ دارند، نمي توانند به جاي میلیون ها 
خانوار و بنگاه تصمیم بگیرند كه چه كاالیي به چه 
میزان و با چه قیمتي تعیین ش��ود. فلسفه پشت و 
پس این راهبرد از س��وي دیگر این بود كه تفویض 

قدرت صورت گیرد و نهادهاي مدني جایگزین نهاد 
دولت شود. این اتفاق در غرب شروع شد؛ ایران اما به 
دلیل وقوع انقالب و استیالي اندیشه هاي چپگرایانه و 
هیجاني سال هاي نخست انقالب و همچنین رخداد 
سرنوشت ساز جنگ، راهي واژگونه را سپري كرد و 
هركارخانه متوسط و بزرگ اقتصادي در هربخش از 
جمله بخش صنعت و معدن ، بانک و بیمه و تجاري 
و خدمات��ي در تملک دولت ق��رار گرفت. اكنون و 
در آس��تانه 4۰ سالگي پیروزي انقالب اسالمي آن 
اندیش��ه و آن مصادره ها و ملي كردن ها دردسر ساز 
شده اند. نهاد دولت در ایران عالوه بر این با انحصار 
قدرت سرچش��مه گرفته از صادرات نفت خام و به 
دلیل اینکه دولت و مجلس قانونگذاري متمایل به 
اراده گرایي و پوپولیسم دارد حاال نیز بخش خصوصي 
را در پشت درهاي قدرت تصمیم گیري نگه داشته 
است و شوربختانه رئیس دولت و برخي اعضاي كابینه 
توپ ناكارآمدي سیاست هاي اقتصادي را به زمین 

بخش خصوص شلیک مي كنند.

دولتودولتودولت
»اگر جاده ها، راه هاي آهن، بانک ها، شركت هاي 
سهامي بزرگ، دانش��گاه ها و موسسه هاي خیریه، 
همه شعبه هایي از دولت باشند و عالوه بر این، اگر 
همه سازمان هاي شهرداري و هیات مدیره هاي محلي 
با تمام اختیاراتي كه دارند بخش هایي از حکومت 
مركزي ش��وند، اگر كاركنان همه این موسس��ه ها 
مستخدم و مزدبگیر دولت باشند و براي هر پیشرفتي 
در زندگي چشمش��ان به دست دولت باشد، همه 
قانون گذاري هاي مردمي نمي تواند این كشور یا هر 

كشور دیگري را جز به صورت اسمي آزاد كند.«
آموزه جان استوارت میل و دیگر فیلسوفان دوره 
روش��نگري به ویژه جان الک پایه هایي مستحکم 
براي تفکیک حوزه اختیارات و قدرت نهاد دولت و 
جامعه مدني در غرب شد. جامعه هایي كه تفکیک 
قوا میان نهاد مدني و نهاد دولت را تجربه كرده اند، 
اختیارات و حوزه فعالیت بخش خصوصي دیگر دنباله 
و چسبیده به نهاد دولت نیست و داراي ذات مستقل 

شده است. در جامعه هاي داراي سنت دموكراسي 
و آزادي انتخاب، هر فرد حقیقي و حقوقي مي تواند 
در هر فعالیتي حضور داشته، سرمایه گذاري كند و 
با همتاهاي خود رقابت كند، سود ببرد و بزرگ شود 
یا زیان كند و از بازار خارج شود. در جامعه هاي فاقد 
سنت آزادیخواهي اقتصادي اما نهادهاي مدني شامل 
خانواده ها و بنگاه ها حالت جنیني دارند و به ناف نهاد 
دولت متصل شده اند و رشد و بالندگي آنها در اختیار 
نهاد دولت اس��ت و دولت درباره كوچکي با بزرگي 
و اندازه و حجم و سهم و نقش آنها تصمیم گیرنده 

اصلي است و هرگز ذات مستقل ندارند.

بخشخصوصيایران
جامعه ایراني به ویژه در دوران مدرن كه مي توان 
آن را از سال ۱3۰۰ به این طرف دانست به دالیل 
گوناگون كه جاي ش��رح آن در این نوشته نیست، 
قدرت یکس��ره دراختی��ار نهاد دولت بوده اس��ت. 
نهادهاي مدني شامل خانواده و بنگاه هاي خصوصي 
در ایران هرگز قدرت مستقل و ذاتي نبوده و میزان 
قدرت و اندازه آن تابعي از اراده و خواست نهاد دولت 
شده است. این وضعیت از اوایل سده حاضر به ویژه 
در دوران استقرار كامل پهلوي اول كامال آشکار شده 
و جایي براي پنهان كردن آن نیست. با این همه و 
تحت ش��رایط خاصي در دو دهه ۱33۵ تا ۱3۵۵، 
نهاد دولت ترجیح داد، سرمایه داري صنعتي در كنار 
دولت متولد ش��ده و رشد را تجربه كند. یک سند 
متعلق به سازمان برنامه و بودجه نشان مي دهد در 
سال ۱3۵۵ نزدیک به ۱۰۰ سرمایه دار بزرگ فعال 
در بخش صنعت در ایران فعالیت مي كرده اند. در دهه 
۱34۵ تا ۱3۵۵ به جز گروه ۱۰۰ نفره س��رمایه دار 
 صنعت��ي، بخش خصوص��ي در بانک��داري، بیمه، 
حمل ونقل، پیمانکاري عمومي و تجارت نیز متولد 
و نیرومند ش��ده بود. اگرچه هنوز حج��م و اندازه 
خصوص��ي در برابر نهاد دولت اندک و خرد بود اما 
نوعي استقالل طلبي در میان بخش خصوصي دیده 
مي شد و این بخش جرأت پیدا كرده بود با برخي از 

تصمیم هاي دولت مخالفت كند.
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قانونبنیادین
انقالب اسالمي كه در بهمن ماه ۱3۵۷ به پیروزي 
رسید پایان یک دوره از رشد بخش خصوصي بود. 
انقالبیون پیروز با این تصور كه همه سرمایه داران 
ایراني به رژیم گذش��ته وفادارند و ممکن است به 
انقالب نوپا آسیب برسانند و از طرف دیگر با توجه 
به فضاي انقالبي پدیدار شده كه از شرایط جهاني 
نیز تاثیرپذیرفته ب��ود، بخش خصوصي را نادیده 
گرفته و آن را نابود كردند. براي این فرآیند قانون 
نیاز بود كه شوراي انقالب در نقش قوه مقننه آن 
قانون ها را تصویب كرد. قانون ملي شدن بانک ها در 
خرداد ۱3۵8 منجر به خلع ید از بانکداران ایراني 
غیر دولتي شد. این اتفاق بزرگي بود كه بازار پول 
و سرمایه را به صورت كامل در اختیار نهاد دولت 
قرار داد. در تیرماه ۱3۵8 قانون حفاظت و توسعه 
صنایع ایران تصویب ش��د و براساس آن اكثریت 
كارخانه هاي متعلق به بخش خصوصي مصادره یا 
ملي شدند. به این ترتیب سهم بخش خصوصي در 
بازار كاال نیز كوچک تر شد. در شهریور ۱3۵8 بود 
كه قانون نحوه واگذاري و احیاي اراضي در حکومت 
جمهوري اسالمي ایران تصویب شد و سازمان تولید 
زراعي نیز دس��تخوش انقالب ش��د و پاي بخش 
خصوصي بزرگ از كشاورزي نیز بریده شد. بخش 
خصوصي ای��ران از ۱3۵8 تا ۱368 به دالیل یاد 
شده و همچنین شرایط تثبیت پایه هاي انقالب و 
سال هاي جنگ به حاشیه رانده شد و دولت عالوه 
بر مالکیت و مدیریت بزرگترین بنگاه هاي صنعت، 
بازرگاني )نسبتاً كمتر(، كشاورزي، بانکداري، بیمه، 
گون��ه اي رفتار كرد كه بخش خصوصي فلس��فه 

وجودیش ضایع شد و به چشم نیامد.

ناتواندرتبدیلقدرت
بخش خصوص��ي ایران در ۱6 س��ال منتهي به 
تابستان ۱384 رش��دهاي شتابان را تجربه كرد و 
بخش كوچکي از ق��درت خود را بازیافت اما هنوز 
در مقایسه با قدرت نهاد دولت سهم اندک و بسیار 
كوچکي دارد. سهم بخش خصوصي از بانکداري به 
حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد رسیده است، بخش خصوصي 
در فعالیت هاي بیمه به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته 
است. در صنایع كارخانه اي بزرگ بخش خصوصي 
سهمي كمتر از ۱۰ درصد دارد. شركت هاي بزرگ 
پیمانکاري عمومي كه توانایي حضور در مناقصه هاي 
بزرگ نفت، گاز، پتروشیمي، سد و نیروگاه را دارند 
عموماً به بخش دولتي یا نهادهاي شبه دولتي تعلق 
دارد. بخ��ش خصوصي ایران در صنعت حمل ونقل 
دریایي، ریلي و هوایي هنوز سهم زیادي ندارد و اندازه 
بنگاه هاي این بخش در مقایسه با بنگاه هاي دولتي 
خرد و پراكنده اند. شركت هاي بزرگ سرمایه گذاري 
و تأمین منابع براي خرید و فروش و سامان دادن به 
بازار سهام هنوز عمدتاً در اختیار دولت و نهادهاي 
عمومي حکومتي قرار دارد. اما این بخش از داستان 
اس��ت و بخش مهم تر آن قدرت اندک و حتي قابل 
چشم پوشي نهادهاي مدني شامل خانواده و بنگاه ها 
در امر سیاس��ت اس��ت. بخش خصوصي ایران به 
همان میزاني كه در اقتصاد قدرت دارد فاقد قدرت 

سیاسي و اجتماعي است. حضور صاحبان كارخانه ها، 
بانکداران، مدیران و سهامداران شركت هاي بیمه، 
حمل ونقل و... در كابینه و مدیریت میاني قوه مجریه 
در حد صفر اس��ت. عالوه بر این ش��رایط حاكم بر 
تفکر كابینه هاي نهم و دهم و مدیران میاني دولت 
گونه اي بود كه بخش خصوصي را هرگز دوست خود 
نمي دانس��ت و جایي براي قدرت پیدا كردن آن در 
این سیستم وجود نمي دید. بخش خصوصي ایران 
در قوه قانونگذاري نیز فراكسیوني هرچند كوچک كه 
خود را به صورت شفاف و عریان نمایندگان بخش 
خصوصي بداند نداطشت. درهمه سال هاي پس از 
رفتن اندیش��ه و عمل مشهور به احمدي نژادي و با 
وجود خوش بیني هاي نخست در دولت یازدهم اما 
مناس��بات دولت و بخش خصوصي بر همان روال 
قبلي قرارگرفته است در قوه قضاییه هنوز هم نهادها 
و قدرت یکس��ره در اختیار حکومت اس��ت. بخش 
خصوصي ایران در عرصه فرهنگ و امور اجتماعي نیز 
فاقد قدرت واقعي و تأثیرگذار است. بخش خصوصي 
نه تنها در رس��انه اطالع رساني ملي شامل رادیو و 
تلویزیون نفوذي ندارد بلکه از این رسانه علیه بخش 

خصوصي آگاهانه یا ناآگاهانه استفاده نیز مي شود.
بخش خصوصي ایران در رسانه هاي مکتوب مثل 
روزنامه ها و مجله ها نیز فاقد قدرت است. پرتیراژترین 
روزنامه هاي كشور در اختیار نهادهاي رسمي قدرت 
اس��ت و حضور بخش خصوصي در این رسانه هاي 
مکتوب درحد دادن آگهي است. مدیران و سردبیران 
روزنامه هاي پرتیراژ كشور عموما از طرف نهادهاي 
رسمي منصوب شده اند و فقط اگر مصلحت بدانند 
حاضر مي شوند گوشه اي از صفحه هاي اقتصادي خود 
را به بخش خصوصي بدهند. سایت هاي پربیننده و 
تأثیرگذار خبري و خبرگزاري هاي ش��ناخته شده 
نیرومند نیز یکس��ره در اختیار نهادهاي رس��مي 

قرار دارد.
بخش خصوصي ایران در عرصه فرهنگ و هنر و 
امور اجتماعي چیزي براي عرضه ندارد و در عرصه 
سیاس��ت نیز جایي پیدا نکرده است. فقدان قدرت 
سیاسي و اجتماعي در غیاب ابزارهاي اطالع رساني 
موجب شده است بخش خصوصي ایران فاقد ارتباط 
مس��تمر، نتیجه بخش و اثرگذار ب��ا افکار عمومي 
و جامعه باش��د و به آس��اني طعمه مي شود. افکار 
عموم��ي ایران به این دلیل كه از نیت ها، فعالیت ها 
 و خواس��ته هاي بخش خصوص��ي چیزي نمي داند 
به آساني و با ترفند هاي گوناگون در تقابل با آن قرار 
مي گیرد و اصوال اعتمادي به بخش خصوصي ندارد. 
فقدان اعتماد از سوي افکار عمومي نسبت به بخش 
 خصوصي موجب مي ش��ود نهادهاي رسمي قدرت 
به آساني بتوانند این بخش را از میدان بیرون كنند و 
حتي محبوب جامعه نیز شوند. ماجراي بانک پارسیان 
در پاییز امس��ال نشان داد بخش خصوصي ایران تا 
چه میزان در برابر قدرت نهاد دولت مس��لوب الیه 
است. بخش خصوصي ایران اگر مي خواهد جایي در 
جامعه داشته باشد كه با هر یورش كوچکي از دایره 
قدرت بیرون نیفتد دس��ت كم به همان میزاني كه 
قدرت اقتصادي دارد باید قدرت سیاس��ي و قدرت 

اجتماعي پیدا كند.

فقدانآگاهيطبقاتي
بخش خصوصي ایران براس��اس عادت تاریخي 
همواره حالت جنیني داش��ته و از بند ناف دولت 
تغذیه مي شده است و این وضعیت هنوز متأسفانه 
وجود دارد. صاحبان كارخانه ها، بازرگانان و صاحبان 
شركت هاي پیمانکاري عمومي هنوز به سخاوت و 
كرامت نهاد دولت دل بس��ته اند و امیدوارند سهم 
خویش را از طریق رانت هاي موجود افزایش دهند. 
نهاد دولت اما آموزش، تجربه و مهارت فوق العاده اي 
در تعامل با بخش خصوصي دارد و نیک مي داند 
چگونه حركت كند تا بخش خصوصي ایران آگاهي 
طبقاتي پیدا نکن��د و منافع خود را در تعارض با 
منافع بخش هاي دیگر بداند. فقدان آگاهي طبقاتي 
و فقدان احساس متعلق به خانواده بخش خصوصي 
در نزد صاحبان س��رمایه و بانک و كارخانه كامال 
مشهود است. بخش خصوصي ایران به جاي اینکه 
دولت را به حاشیه براند تا جایش فراخ تر شود در 
ش��رایطي قرار مي گیرد كه ب��ا همتاهاي خود در 
س��ایر بخش  مبارزه مي كند. وقتي دولت تصمیم 
مي گیرد نرخ س��ود بانک هاي خصوصي را با یک 
دستور كاهش دهد، صاحبان كارخانه ها و بازرگانان 
خرسند مي شوند و دست افشاني و پایکوبي مي كنند 
و یادشان مي رود كه دولت روزي سراغ آنها مي رود و 
براي تولیدات آنها قیمت گذاري ارادي كرده و آن را 
الزم االجرا مي كند. روزي كه دولت ناگهان تصمیم 
مي گیرد تعرفه واردات كنجاله سویا را از ۲۵ درصد 
به صفر برساند صاحبان بنگاه هاي تولید مرغ و تخم 
مرغ خوشحال مي شوند و یادشان مي رود این اقدام 
همتاهاي آنها در صنعت روغن كشي را با دردسر 
مواجه مي كند. این وضعیت موجب شده است نهاد 
دولت امتیازها را به نوبت به یک رشته از فعالیت ها 
در بخ��ش خصوصي بدهد و از گروهي دیگر پس 
بگیرد و بخش خصوصي را سرگرم مجادله دروني 
كرده و آنها فراموش كنند كه جایشان را بنگاه هاي 
بزرگ دولتي تن��گ كرده اند. پراكندگي قدرت و 
فقدان آگاهي طبقاتي را مي توان در سازمان ها و 
نهادهاي متعلق به بخش خصوصي نیز به خوبي 
دید. هنوز نهاد ات��اق بازرگاني و صنایع و معادن 
ایران نتوانسته اس��ت استقالل از دولت را تجربه 
كند و اعضاي دولتي در تعیین هیات رئیسه نقش 

بي بدیل دارد.
بخش خصوصي صدها تشکل صنفي و صنعتي و 
بازرگاني دارد كه اندازه قدرت آنها بسیار ناچیز است 
و حتي قدرت نفوذ در میان اعضاي خود را ندارند. 
صدها تشکل كوچک و بزرگ در بخش خصوصي 
اكنون فعالیت مي كنند كه فاقد قدرت كافي براي 
اظهار وجود حتي در سطوح میانه و پایین هستند.
سرش��ت و سرنوشت بخش خصوصي ایران همین 
اس��ت كه به صورت خالصه آمد و اگر قرار اس��ت 
تغییري در سرنوشت آن پدیدار شود تا سهم خود 
را از قدرت به چنگ آورد باید گام هاي بلندي بردارد. 
درباره این مسائل با دو عضو ارشد بخش خصوصي 
ای��ران یعني محس��ن جالل پور و پدرام س��لطاني 
گفت وگ��و كرده ایم كه نکات ارزش��مندي را طرح 
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 آقاي سلطاني، شما حاال نزدیك به 
2 دهه است فعالیت اقتصادي خصوصي 
داری�د و در دوره قبل�ي فعالی�ت اتاق 
بازرگاني عضو هیات رئیسه بوده اید. به 
همین دلیل تصور مي ش�ود با توجه به 
اینک�ه از اعضاي فعال بخش خصوصي 
در ای�ن س�ال ها ب�وده و ب�ا بخش هاي 
مختلف بخش خصوصي همکاري نزدیك 
داش�ته اید و با توجه ب�ه اینکه در این 
س�ال ها با نهادهاي گوناگون دولتي نیز 
به هر شکل و در سطوح گوناگون تعامل 
داشته و اقتصاد ایران را نیز مي شناسید. 
»نامه اتاق بازرگاني ایران« عالقمند است 
دیدگاه ش�ما درب�اره ضعف هاي بخش 
خصوصي ایران را براي خوانندگان خود 
درج کند. به نظرتان قدرت خصوصي در 

ایران چه ضعف هایي دارد؟
واقعیت درباره پرس��ش شما این است كه 
دلیل اصلي ضعف قدرت خصوصي در ایران 
به ویژه در حوزه اقتصاد، ضعف اقتصاد ایران در 
سطح كالن است. این ضعف عمومي و كالن را 
مي توان باز كرد و درباره آنها بحث كرد. به این 
معني كه براي اندازه گیري قدرت اقتصادي 
كشورها گروهي از شاخص هاي كمي و كیفي 
از سوي نهادهاي معتبر پژوهش و بین المللي 
تعریف و ابداع شده اند كه مي توان با استناد 
به این شاخص ها استفاده كرد و داوري كرد 
كه قدرت اقتصادي كدام كشور بیشتر و كدام 

كشور كمتر و كدام كشور متوسط است.
 منظور شما از این شاخص ها اموري 
مثل فضاي کسب وکار، آزادي اقتصادي، 
رقابت پذیري، س�رعت و شتاب رفتن 
اقتص�اد کش�ورها ب�ه س�وي اقتصاد 

دیجیتال است؟
همین طور اس��ت. اكنون در دنیا عالوه بر 
اینکه ما شاخص تولید ناخالص داخلي، رشد 
سرمایه گذاري، ارزش تجارت خارجي، نرخ 
بیکاري، نرخ تورم و شاخص هاي دیگر اقتصاد 
كشورها مقایسه مي شوند، شاخص هاي ذكر 
شده نیز بسیار قوي و نیرومند شده اند. واقعیت 
این اس��ت كه با توجه به همه شاخص هاي 
كم��ي و كیف��ي كش��ورهاي جه��ان را كه 
تقسیم بندي كنید مي بینید در هر كدام از 
ش��اخص ها 3۰ كشور جهان هستند كه در 
مجموع شاخص ها یا هر كدام از شاخص ها 
سرآمد و در مرتبه باال قرار دارند و دست كم در 
دهه هاي تازه سپري شده كمتر شده است كه 
نام این 3۰ كشور تکرار نشود. برخي كشورها 
در میانه جدول ایستاده اند و برخي كشورها 
به ویژه كشورهاي مستقر در آفریقا در انتهاي 

گفت وگو با پدرام سلطاني
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جدول قرار دارند. در این دسته از كشورهاي 
ضعیف است كه جنگ ها پدیدار مي شوند و 
مجادله ها تمام ناش��دني به نظر مي رسند و 
بحران هاي گوناگون پدیدار مي شوند. ایران 
در مجموع و با لحاظ كردن همه شاخص هاي 

كمي و كیفي در میانه كشورها قرار دارد.
 بر اساس تقس�یم بندي شما، پس 
ایران جزئي از گروه  کشورهاي متوسط 

و در حال توسعه قرار دارد؟
همین طور است. س��ازمان هاي گوناگون 
ارائه دهنده آمار و اطالعات درباره كشورها كه 
البته آمارها را از درون هر كشور مي گیرند و 
آنها را طبقه بندي كرده و مقایسه مي كنند 
ایران كشوري متوسط اما در مسیر ضعیف تر 
ش��دن قرار دارد و اگر دقت كنیم در انتهاي 
ج��دول كش��ورهاي متوس��ط و نزدیک به 

كشورهاي درجه سوم ایستاده است.
 ویژگ�ي کش�ورهایي مث�ل ایران 
چیست و چرا در شروع گفت وگو اشاره 
کردید که چون اقتصاد ایران در باالترین 
سطح ضعف دارد بخش خصوصي ایران 

ضعیف مانده است؟
ببینی��د، اگ��ر جامعه ه��ا از جمله جامعه 
ای��ران را داراي ۲ پایه و اس��اس حکمراني 
كه ش��امل دولت و سایر قواي اداره كننده و 
نهادهاي قدرت هس��تند و نهادهاي مدني 
شامل همه نهادهایي كه بر اساس خواست 
و داوطلبانه ب��ودن فعالیت ها در حوزه هاي 
گوناگون تاسیس مي شوند و سرانجام نهاد 
بخش خصوصي بدانیم، واقعیت این اس��ت 
ك��ه ویژگي جامعه ایراني چنین اس��ت كه 
در هر 3 پایه با ضعف هاي ساختاري مواجه 
اس��ت. تجربه نشان داده است این 3 پایه و 
اساس كشورها اگر با هم سازگار باشند و با 
هم رشد كنند جامعه نیز نیرومند مي شود 
و اگر یکي از 3 محور یادشده ضعف داشته 
باش��د ۲ محور دیگر نیز نمي توانند رشد و 

توسعه را تجربه كنند.
 به این ترتیب مي توان گفت ساختار 
ضعیف بخش خصوصي ایران بیشتر از 
اینکه از درون بخش خصوصي باشد به 
ضعف نهادهاي مدني و ضعف در روش 

حکمراني برمي گردد؟
3 پایه و اساس كه براي هر جامعه از جمله 
جامعه ایراني یادآور شدم مثل تار و پود یک 
پارچه هستند كه باید تجانس داشته باشند 
تا بافت آن سالم و زیبا باشد. بخش خصوصي 
ایران هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ بافت 
ضعف دارد. ریشه این ضعف نیز همان طور كه 
یادآور شدم به ضعف در ساختار حاكمیت و 

نهادهاي حاكمیتي س��نجاق شده است و 
البته نهادهاي مدني در ایران نیز فاقد قدرت 
موثر بوده و هس��تند. به همین دلیل است 
كه بخش خصوصي ایران آسیب پذیر شده 
و فاقد قدرت ذاتي و نیرومند اس��ت. تجربه 
فعالیت من در بخش خصوصي و در باالترین 
نهادهاي كارفرمایي - خصوصي نشان مي دهد 
این بخش به دلیل اینکه نهادها مدني ضعیف 
داریم و به دلیل اینکه حکمراني اقتصادي در 
ایران ضعف دارد نمي تواند ساختار نیرومند 
داش��ته باش��دو ضعف هایش را ترمیم كند. 
نیروهاي بازدارنده در مس��یر رش��د واقعي 
 بخش خصوصي از نظر توزیع قدرت در كشور 
به طور نیرومندي عمل مي كنند و نیروهاي 
پیش برن��ده بخش خصوصي كه باید موتور 
محركه و توسعه آفرین بخش خصوصي باشند 

در ضعف باقي مانده اند.
 این نیروهاي بازدارنده در مسیر رشد 
و توسعه بخش خصوصي کدامند؟ آیا به 
طور مثال نظرتان این است که در ایران 
دولت هاي اقتدارگرا داشته ایم که اجازه 
بالنده شدن بخش خصوصي را نداده و 

نمي دهند؟
شناخت من از نهاد قدرت در ایران كه نهاد 
دولت جزیي از آن به حساب مي آید این است 
كه قدرتي آرمان گرا و بدبین بوه است تا اینکه 
دولتي اقتدارگرا باشد. نهاد دولت هاي مستقر 
در ای��ران پس از پیروزي انقالب اس��المي 
تصورشان به شهروندان ایراني، تصورشان به 
جهان و كشورهاي دیگر تصور بدبینانه بوده 
است. این نهاد قدرت در ایران تصورش این 
بوده است كه شهروندان ایراني یا دست كم 
برخي گروه هاي اجتماعي عامل نفوذ بوده اند و 
یا براي كشورهاي دیگر جاسوسي مي كرده اند. 
دولت هاي ایران به مثابه نمادي از حاكمیت 
هم��واره تص��ور مي ك��رده و مي كنن��د كه 
كشورهاي دیگر به ویژه به طور مثال كشور 
آمریکا در مسیر همیشگي تخریب آنها قرار 
دارد. این پارادائم و نوع نگاه كه عینک بدبیني 
بر چش��م دارد متاسفانه هنوز وجود دارد و 
الیه هاي بعدي مدیران نیز این نگاه را دارند.
 بازتاب این نگاه در حوزه اقتصاد چه 

بوده است؟
این داوري كه اقتصاد كشورها بدون رشد 
بخ��ش خصوصي نمي تواند رش��د پایدار و 
 ب��ادوام و با كیفیت مناس��ب را تجربه كند 
بر اساس تجربه جهاني قابل تردید نیست. در 
ایران اما همان نگاه آرمانگرایانه بدبین حاكم 
بر مناسبات میان دولت و نهادهاي مدني و 
بخش خصوصي این را قبول نداشته است. 

بر پایه این دیدگاه است كه قدرت اقتصاد نیز 
باید در اختیار مومنان و باورمندان آزمایش 
پس داده به انقالب باش��ند، پذیرفته شد و 
بخش خصوصي نادیده گرفته شد. نهادهاي 
مدني در جامعه ایران نیز فاقد قدرت اثربخش 
بوده اند و به این ترتیب بود كه حتي با وجود 
خصوصي سازي به مثابه راهي براي كاهش 
قدرت دولت و افزایش قدرت بخش خصوصي 
به بیراهه كشیده شد. همان نگاه آرمانگرایانه 
بدبین بود كه ش��ركت هاي بزرگ مش��هور 
به خصولتي ه��ا را كه مدیران آنها از جنس 

انقالبیون هستند را چاق كرد.
 ب�ه نیروهای�ي اش�اره کردی�د که 
مي توانس�تند پیش برنده فعالیت هاي 
بخ�ش خصوص�ي و قدرت افزایي نهاد 
خصوصي منجر شوند اما به دلیل اینکه 
این نیروها ضعیف بودند کاري از پیش 

نبردند.
این مقوله را در دو بخش توضیح مي دهم. 
ی��ک بخش ب��ه تح��والت درون حکمراني 
برمي گردد كه البته برآیند كنشگري با جامعه 
مدني اس��ت و به طور استثنایي مي تواند به 
نوعي شکست حکمراني منجر شده و نهاد 
خصوصي تقویت شود. این مدل در دوره اي 
در چین اتفاق افتاد. در این كشور در دوران 
ریاس��ت مائو تس��ه دون نهادهاي مدني و 
بخش خصوصي به نفع حکمراني و حاكمیت 
تضعیف شدند. پس از مرگ مائو بود كه دنگ 
شیاپنگ و همراهان فکري و حزبي اش به این 
نتیجه رسیدند كه باید راهبرد اقتصادي را به 
طور بنیادی��ن دگرگون كنند. این اتفاق در 
چین افتاد و بخش خصوصي به محاق رفته 
امکان زندگي دوباره و توسعه را پیدا كرد. این 
یک اتفاق و نیروي پیش  برنده بود كه در چین 
رخ داد. نمونه دیگر در این باره این است كه 
گفت وگو و گفتمان اقتصادي غالب در كشور 
به سمت قدرت گرفتن بخش خصوصي در 
یک تعامل دوجانبه است و بخش خصوصي 
نیز نیرویي دارد كه آن را وارد مي كند و كار 
را پیش مي برد. دوران گذر از این بي قدرتي 
بخش خصوصي به گرفتن سهمي از قدرت 
البته با هر راهبردي مي تواند اتفاق بیفتد و 
نیاز هست تا سرعت آن با توجه به تجربه هاي 

موجود افزایش یابد.
 آیا بخ�ش خصوصي ای�ران آنقدر 
نیرومند است و آنقدر بضاعت اقتصادي، 
کارشناسي و انگیزشي دارد که بتواند 
گفتم�ان اقتصادي غالب را به س�مت 
و س�ویي هدای�ت کن�د ک�ه نهادهاي 
17حاکمیتي بپذیرند باید این دوران گذر 
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اتفاق بیفت�د و قدرت بخش خصوصي 
همسنگ نهاد دولت شود؟

واقعیت این است كه با توجه به تجربه 
و ش��ناختي كه از نهاد دول��ت در ایران 
دارم و با توجه به ش��ناختي كه از بخش 
خصوصي ایران دارم این یک آرزوي بزرگ 
است. اگر بخش خصوصي بخواهد چنین 
دوره گذري را تجربه كند نیازمند تدبیر 
بزرگ و ش��هامت س��ترگ است. بخش 
خصوصي ایران باید درایت خود را در این 
مسیر افزایش داده و بر درجه شجاعت و 
جس��ارت خود بیفزاید البته این مقوله ها 
نیازمند انسجام در بخش خصوصي است. 
ق��درت خصوصي در ای��ران باید اندازه و 
موقعی��ت خود را بدان��د تا از این مراحل 
سخت عبور كند. با توجه به شناختي كه 
من از بخش خصوصي ایران پیدا كرده ام و 
مي توانم بگویم روایت دست اول از بخش 
خصوصي است اكنون و در این مقطع از 
تاریخ ایران فاقد شهامت، جسارت و تدبیر 
كافي نزد این بخش هستیم. انگیزه عدم 
حضور ارادي من در انتخابات دوره اخیر 
اتاق ه��اي بازرگاني این بود كه در جایي 
دیگ��ر و در س��طح و ش��کلي متفاوت از 
گذشته راه هاي رسیدن به این دو مقوله را 
دنبال كنم شاید بشود گفتمان اقتصادي 

كامیابي را پدیدار كرد.
  ب�ه نظرت�ان از دو مقول�ه درایت و 
شهامت که به نظر شما مي توانند و نیاز 
بخش خصوصي ب�راي عبور از اقتصاد 
امروز ایران اس�ت، کدام مقوله در گام 
اول باید غلظت بیشتري در ترکیب این 

دو عنصر داشته باشد؟
به نظرم در شرایط حاضر بخش خصوصي 
ایران بیش��تر از درایت نیازمند جس��ارت و 
شهامت است. بسیار دیده شده است كه تدبیر 
و اندیشه ها به مرور به سمت محافظه كاري 
رانده مي شوند و در جایي سد راه شهامت و 
جسارت نیز مي شوند. تجربه نشان مي دهد 
نیري اثربخش تدبیر تا جایي پیش مي رود و 
پس از آن اگر به عنصر شهامت تجهیز نشود 
از حركت باز مي ماند. واقعیت این است كه 
اتکاي صرف، دائمي  و البته محافظه كارانه 
به مقوله و نیروي تدبیر براي عبور از مرحله 
گذار كه توضیح دادم راه را طوالني مي كند 
و استمرار آن را با محدودیت مواجه مي كند. 
آنچه تاكنون در این مسیر انجام شده است 
محصول تدبیر بوده و باید حاال و پس از این 
به استفاده غیرقابل انکار از عنصر شجاعت 

توجه اكید داشته باشیم.

 به تاریخ که نگاه مي کنیم مي بینیم 
گ�روه بازرگان�ان در همه کش�ورها از 
گروه هاي جس�ور ب�وده و در تحوالت 
جامع�ه و رها کردن اقتصاد از دس�ت 
فئودال ها و زمین داران و سیاستمداران 
و حت�ي کارخان�ه داران نق�ش انقالبي 
داش�ته اند. در ایران اما به نظر مي رسد 

جامعه بازرگانان این کیفیت را ندارند؟
حرف شما را قبول ندارم كه بازرگانان ایراني 
فاقد بینش و آگاهي همراه با شهامت باشند. 
اگر به تجربه مشروطه نگاه كنیم مي بینیم كه 
به هر حال فرمان مش��روطیت در محل یک 
بازرگاني صادر شد. مجلس اول برآمده از انقالب 
مشروطیت نیز عموما دراختیار بازرگاناني بوده 
كه مي خواس��تند نظام اقتصادي را به سوي 
مدرنیزاسیون هدایت كنند. البته در حال حاضر 
نیز بازرگانان ایراني واجد جسارت هستند اما 
بای��د بخش خصوصي ایران از طرف نهادهاي 
مدني پشتیباني شود. در اروپاي قرون وسطي 
كه بازرگانان نقش و سهم باالتري داشتند تا 
جامع��ه را پیش ببرند نهادهاي مدني حضور 
نیرومند نداش��ته اند اما در دنی��اي امروز این 
نهادهاي مدني هستند كه كار را پیش مي برند 

و جامعه بخش خصوصي را تقویت مي كنند.
 منظورتان از نهاد مدني غیر از نهاد 

خصوصي و کارفرمایي است؟
بله. نهادهاي مدني بیشتر به تشکل هاي 
داوطلبانه در فعالیت هاي مرتبط با مقوله هاي 

غیركارفرمایي نمود پیدا مي كنند. 
به طور مثال فعاالن محیط زیست، فعاالن 
حقوق كودكان، فعالیت هاي مربوط به نقش 
زنان از جمله نهادهاي مدني هستند كه باید 
با بخش خصوصي ارتباط داشته باشند و در 
تعامل با هم در برابر نهاد قدرت بایس��تند. 
یادمان باشد كه در جریان تحوالت جامعه ها، 
این روشنفکران بودند كه خوراک فکري براي 
بازرگانان و بخش خصوصي تدارک مي دیدند 
و آگاهي هاي آنها را براي اس��تقالل از نهاد 

دولت افزایش مي دادند.
 با توجه به مجموعه شرایط، آیا بخش 
خصوصي ایران مي تواند از مرحله فعلي 
عبور کند و به جایي برس�د که قدرت 
مس�تقل از دول�ت را تجربه کن�د و از 
حالت چسبیده به دولت خالص شود؟ 
االن چه مي بینید؟ تحوالت چه چیز را 

نشان مي دهد؟
واقعیت این اس��ت كه اگر در این س��ال ها 
بخش��ي از مدیران ارش��د دولت ها به س��وي 
حمایت از بخش خصوصي گرایش پیدا كرده اند 
- به جز برخي اس��تثناها - به این دلیل است 

كه دولت در اداره اقتصاد با اس��تیصال مواجه 
نشده است. با همه این احوال دولت فعلي نیز 
كه در حرف بیش از هر دولتي نسبت به بخش 
خصوصي محبت دارد نیز در تدوین الیحه ها و 
در زمان تصمیم گیري هاي مهم به این بخش 
بي اعتناس��ت. در الیحه هایي كه براي قانون 
تجارت و قانون مالیات تدوین شده است این 
را به خوبي مي بینیم و سهم بخش خصوصي 
در تصمیم سازي ها افزایش جدي نداشته است. 
بخش خصوصي ایران در حال حاضر چاره اي 
ندارد و آنقدر نیرومند نیست كه بتواند در برابر 
این روندها مقاومت كند. در چنین وضعیتي 
اس��ت كه گروهي از فعاالن بخش خصوصي 
از فعالیت اقتصادي دس��ت كشیده و خود را 
به صف اس��تخدام و شاغل شدن در نهادهاي 
دولتي مي رسانند. گروهي از فعاالن نیز  ممکن 
است به حوزه هایي بروند كه استقالل نداشته 
باشند ولي امکان رشد فعالیت هایشان پدیدار 
ش��ود. گروهي نیز ممکن است مسیر و محل 
فعالیت خود را از ایران به خارج از كشور منتقل 
كنند. مهاجرت براي فعالیت اقتصادي از سوي 
بخش خصوصي اتفاقي است كه احتمال وقوع 
آن را نباید نادیده گرفت. اگر بحران فعلي روند 
فزاینده اي داشته باشد مهاجرت از ایران یک 
امر ناگزیر خواهد ش��د. البته با كاهش بحران 
مي توان انتظار داشت كه این روند شروع شده 

سرعت بیشتر پیدا نکند.
 جمع بندي ش�ما این است که االن 
و با توجه به همه معادالت و احتماالت، 
بخش خصوصي ایران توانایي ندارد از 
این مرحله عبور کند و اقتصاد همچنان 
در حبس دولتي ها و حکمراني معطوف 
به سخت گیري به بخش خصوصي باقي 

مي ماند؟
در صحبت هایم اش��اره ك��ردم كه 3 بال 
حکمراني مطلوب، نهادهاي مدني نیرومند 
و بخش خصوصي باید در مسیري هم جهت 
و برهم فزاینده قدرت عمومي كش��ور پیش 
بروند تا به توس��عه برس��یم. االن وضعیت 
این طور است كه این 3 ركن سازگاري ندارند 
و ب��ه ویژه نهادهاي مدني در ایران از بخش 
خصوصي حمایت نمي كند. باید به سمتي 
برویم كه نهادهاي مدني از بخش خصوصي 
حمایت كند و نقش البي گري از این بخش را 
در دستور كار قرار دهد. متاسفانه در پاسخ به 
پرسش شما مي گویم من چشم انداز روشني 
براي قدرت گرفتن بخش خصوصي نمي بینم 
زیرا فاقد عنصر شجاعت به میزان كافي و الزم 
است و نتوانسته است با شهروندان و نهادهاي 

مدني تعامل مناسب داشته باشد.
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آقاي جاللپور، شما در 10 سال تازه سپري 
ش�ده یکي از فعاالن موثر در طرح مباحث 
مرتبط با نوع تعامل دولت و بخش خصوصي 
بوده اید. در س�ال هایي به عنوان رئیس اتاق 
کرمان، در س�ال هایي به عنوان رئیس اتاق 
ایران و در همین دو، سه سال اخیر در مقام 
یك تحلیلگر اقتصاد ایران،  نکات اجرایي و 
نظري قابل اعتنایي را در بس�تر روشنگري 
اقتصادي طرح کرده اید. به این ترتیب به نظر 
مي رس�د با بخش خصوصي ایران از نزدیك 
آش�نایید و نقاط ضعف و قوت این بخش را 
شناس�ایي کرده و تنگناهاي نظري و عملي 
در سطح دولت را نیز مي شناسید. چرا بخش 
خصوص�ي ایران برخالف کش�ورهاي دیگر 
قدرت�ي به اندازه کافي و الزم ندارد تا در هر 
مقط�ع از تحوالت بتواند نق�ش پررنگي در 
تصمیم هاي کالن داشته باشد و سهم آن در 
سیاستگذاري هاي مربوط به تحوالت کالن 

هنوز اندك است.
براي پاسخ دادن به این پرسش باید بدون چون 
و چ��را نگاهي به تاریخ معاصر ایران بیندازیم و از 
منظر تاریخي به این موضوع بسیار بااهمیت توجه 
كنیم. براي اینکه بتوانیم این مقوله بس��یار مهم 
را در خالصه ترین وضعیت تش��ریح كنیم به دهه 
۱3۵۰ برمي گردیم. در نیمه اول دهه ۱3۵۰ بود 
كه موقعیت بازار جهاني نفت به سود صادركنندگان 
ش��د و قیمت هر بش��که نفت چند برابر شد. این 
افزایش قیمت نفت كشوري مثل ایران كه در آن 
دهه مقام دوم ونزدیک به عربس��تان در صادرات 
نفت خام داش��ت را غرق در دالرهاي نفتي كرد. 

افزایش چند برابري درآمد دولت از محل صادرات 
نف��ت خام و فقدان تجربه اي كه نش��ان دهد این 
درآمد مازاد چگونه و در كدام مسیر هزینه شود و 
البته سرمستي مردان دولت وقت و بلندپروازي هاي 
سنجاق شده به درآمدهاي بادآورده نفتي موجب 
ش��د برنامه پنجم عمراني رژیم قبلي با دگرگوني 
بنیادین به لحاظ درآمدها و هزینه ها مواجه شود. 
دولت هاي وقت در نیمه اول دهه ۱3۵۰ بخش��ي 
از این درآمدها را به شکل هاي گوناگون در مسیر 
اقتصاد توزیعي قرار دادند. شماره قابل اعتنایي از 
تصمیم هاي مهم در همین ب��اره و در بازه زماني 
۱3۵۲ ت��ا ۱3۵۷ اتخاذ ش��د و البت��ه در نتیجه 
دولت وقت تصمیم گرفت كه نظام قیمت گذاري 
را به اقتص��اد ایران الحاق كند. در نیمه دوم دهه 
۱3۵۰ و پس از پیروزي و اس��تقرار انقالب نظام 
جمهوري اس��المي »اقتص��اد توزیعي« مطابق با 
موادي از قانون اساس��ي و خواست سیاستمداران 
در كانون توجه سیاستگذاران قرار گرفت. بسیاري 
از تصمیم هاي كالن و سیاس��تگذاري در بازارها و 
بخش هاي گوناگون اقتصاد ایران در دهه ۱3۵۰ با 
اقتصاد توزیعي معنا پیدا كرد. مدیران ارشد سیاسي 
و اقتصادي بر پایه توزیع امکانات موجود كه برخي 
از این امکانات و ثروت هاي طبیعي به نس��ل هاي 
بعدي نیز تعلق داشت تبدیل به انواع درآمد شده و 
به شکل هاي گوناگون یارانه اي دراختیار شهروندان 
قرار گرفت. در چین فضاي فکري و سیاستگذاري 
بود كه دولت بزرگ در اقتصاد پدیدار شد و جایي 
براي رشد و توسعه و بالندگي بخش خصوصي قرار 
نداشت. همه افراد عاقل و دلسوز به این مرز و بوم 
مي دانند در مزرعه و در باغي كه بستر مناسب براي 

تولید علف هاي هرز فراهم شده و هیچ كس آنها را 
ریشه كن نمي كند جایي براي تولید گیاه هاي مفید 
و درخت هاي مثمر باقي نمي ماند. چرا باید انتظار 
داشت در فضایي كه اقتصاد توزیعي و اقتصاد رانتي 
در كانون توجه است بخش خصوصي كه مي خواهد 
تولید كند و یا بازرگاني مستقل از دولت را تجربه 
كند جایي نخواهد داشت. واقعیت این است كه در 
همه ۵۰ سال تازه سپري شده اقتصاد ایران چنین 
فضاي نامس��اعدي را داش��ته ایم و امکان حضور 
نیرومند بخش خصوص��ي در ذهن ها و در عمل 
پدیدار نشده است. به این مسائل مي توان سركوب 
فکري گسترده طرفداران اقتصاد غیردولتي را نیز 

اضافه كرد.
 اگر بخواهید اصلي ترین بازتاب اندیشه 
و عمل اقتصاد توزیعي که از آن نام بردید را 
در فعالیت هاي اقتصادي ایران نشان دهید 
که به کج راهه روي منجر شد کدام عنصر را 

مي توانید تبیین کننده تلقي کنید.
تجربه جامعه بش��ري در سده هاي سپري شده 
و دق��ت در ذات و ماهیت پدیده اي به نام انس��ان 
نش��ان مي دهد عنصر رقابت كردن مركز ثقل هر 
پیش��رفت و توسعه اي بوده و هست. بدون عنصر 
رقابت هیج فعالیتي احتمال رشد و توسعه واقعي 
را تجرب��ه نمي كند و این متغیر در مقوله اقتصاد 
بدون تردید یک متغیر انکارناشدني است. رقابت 
تولیدكنندگان س��نگ بناي تولید با قیمت هاي 
پایین تر ب��راي فروش اس��ت. تولیدكنندگان در 
فضاي رقابتي اس��ت كه مي فهمن��د نمي توانند 
مصرف كنن��دگان را در میان م��دت ب��راي خرید 
كاالیشان بدون كاهش یا تثبیت قیمت در مقایسه 

گفت وگو با محسن جاللپور
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با رقبا نگه دارند. تولیدكنندگان و فروشندگان كاالها 
در بازار رقابتي عالوه بر این، باید مطلوبیت كافي 
براي مصرف كنندگان فراهم كنند تا ذهن آنها را به 
سوي كاالهاي خود معطوف كنند. به همین دلیل 
اس��ت كه دنیاي امروز را دنیاي رقابت نفس گیر و 
میلي متري براي كاهش قیمت در مقایسه با رقبا 
و افزایش كیفیت مي دانیم و تنها كساني در بازار 
مي مانند كه این اصل را رعایت كنند. بنابراین باید 
گفت آنچه كه اقتصاد توزیعي دهه ۱3۵۰ و پس 
از آن در كشور برجاي گذاشت نابودي مضر رقابت 
میان دول��ت و بخش خصوصي بود. دولت بزرگ 
جایي براي رقابت بخش خصوصي با خود نمي گذارد 
و هر جا احساس كند كه رقابت رخ داده احتمال 
دارد با قاعده و دستور عمل و قانون راه را سد كند.

 به نظر مي رسد »رقابت« به مثابه متغیري 
سرنوشت ساز در تعیین شکل و ماهیت رفتار 
اقتصادي در سطح بنگاه ها و در سطح دولت 
نیازمند نظام اقتصادي مبتني بر آزادي باشد. 
در فضاي غی�رآزاد و در فضایي که بنگاه ها 
ناگزیر از اطاعت دولت و دستورهاي دولتي اند 
رقابت معني ندارد. آیا منظور شما همین است 
که در 50 سال اخیر فقدان اقتصاد آزاد جایي 

براي رشد بخش خصوصي نگذاشته است؟
ما نمي توانیم با هر انگیزه و به هر دلیل آنچه در 
جامعه بشري رخ داده است را نادیده بگیریم و از 
كنار واقعیت ها عبور كنیم و چشم هایمان را بر روي 
واقعیت هاي غیرقابل انکار ببندیم. واقعیت این است 
كه اقتصاد آزاد در مقایسه با اقتصادها مثل اقتصاد 
برنامه ریزي شده و دولتي، براي جامعه انساني رفاه 
و كامیابي بیشتري آورده است. در قلب اقتصاد آزاد 
اس��ت كه عنصر رقابت شکوفا مي شود و تجارت 
آزاد است كه امکان مي دهد كشورهای گوناگون و 
بنگاه هاي متفاوت در هر سرزمیني كاالیي با كیفیت 
باال و قیمت پایین را صادر كند و مصرف كنندگان 
س��ایر كش��ورها را از این قیمت پایین و كاالي با 
كیفیت خرسند كند. هیچ تجربه بلندمدتي نداریم 
كه كشوري یا شركتي بتواند كاالي با قیمت باال و 
كیفیت پایین را به بازار عرضه كند و در بازار بماند.
 به این ترتیب مي توان گفت آن دس�ته 
از بنگاه هایي که در غیاب رقابت مي مانند و 
رقبا را از صحنه خارج مي کنند به رانت هاي 

گوناگون وصل شده اند.
متاسفانه این تجربه در ایران امکان وقوع و تکرار 
پیدا كرده اس��ت. مجموعه های��ي از انحصارهاي 
صنعت��ي و تولی��دي در ایران داریم ك��ه اگر در 
معرض رقابت واقعي قرار مي گرفتند هرگز به این 
دیرپایي نمي ماندند و به مصرف كنندگان آسیب 
نمي رس��اندند. ش��مار قابل اعتنایي از بنگاه هاي 
انحصاري در ایران از مس��یر بودجه هاي س��االنه 
به بیت المال وصل ش��ده اند و اگر نبود این منابع 
كه از جیب مردم برداش��ته مي شود هرگز قادر به 

ادامه فعالیت نبودند. بخش خصوصي ایران چگونه 
مي توان��د با این بنگاه ه��اي انحصاري رقابت كند 
در فضایي كه رقیب آن به بودجه كش��ور متصل 
اس��ت. این بنگاه ها مي توانن��د هر كاالیي را با هر 
قیمت و با هر میزان كیفیت به بازار داخل عرضه 
كنند و مطمئن هستند كه دیوارهاي تعرفه و سایر 
محدودیت ه��ا راه ورود رقباي بخش خصوصي و 
خارجي آنها را مسدود مي كند. این فضاي سالمي 
نیست و بخش خصوصي امکان رقابت ندارد و تنها 
به اندازه هاي كوچک و متوسط قناعت مي كند. آیا 
به طور مثال صنعت خودروس��ازي ایران با شکل 
و ماهیت كنون��ي اش اجازه مي دهد رقیب بخش 
خصوص��ي او را از بازار خارج كند.  این صنعت و 
سایر فعالیت هاي صنعتي و تولیدي و حتي بازرگاني 
دولتي اجازه رقابت و بزرگ شدن نمي دهند. بخش 
خصوصي واقعي در ایران هرگز در مسیر رانت قرار 

نمي گیرد و البته راه هم نمي دهند.
 چه باید کرد؟ آیا باید دست روي دست 
گذاش�ت و ش�اهد ادامه این وضعیت بود تا 
اقتصاد ایران به جایي برسد که دیگر بخش 
خصوصي واقعي و اصیل در آن جایي ندارد؟

به نظرم مي رسد و البته اقتصاددانان و كارشناسان 
و فعاالن اقتصادي دلسوز به ایران نیز بارها گفته و 
نوشته اند كه باید راهي براي آگاه كردن كل جامعه 
ایراني پیدا شود. شهروندان ایراني باید بدانند و آگاه 
شوند كه اقتصادي با شکل و  ماهیت انحصاري و 
غیررقابتي كه در آن بنگاه هاي بزرگ و انحصاري 
كاالهاي بي كیفیت و با قیمت باال تولید مي كنند 
امکان بقا در بلندمدت را از جامعه سلب مي كنند. 
مردم ایران بای��د بدانند كه این اقتصاد غیرآزاد و 
غیررقابت��ي در قیاب بخش خصوصي كه قایل به 
رقابت است موجب شده بخش اصلي منابع طبیعي 
و ثروت هاي ایران با كمترین میزان بهره وري هدر 
داده شود. این اقتصاد موجب شده است ذخایر نفت 
ایران در ۷۰ سال سپري شده فروخته و با كمترین 
بهره وري هزینه شده است. آیا منابع آب ایران را هدر 
نداده ایم و در بدترین وضعیت قرار نداریم؟ آیا هواي 
ناسالم موجود در شهرهاي بزرگ و كالن شهرهاي 
ایران از مصرف بنزین ارزان سرچشمه نمي گیرد؟ 
مردم ایران باید بدانند اقتصاد توزیعي همه دارایي  
و ثروت این سرزمین را مي بلعد و در چاه مي ریزد. 
عالوه بر این و شاید مهم تر از اتالف منابع طبیعي 
هدر دادن استعداد انساني ایران است كه اقتصاد 
توزیعي و اقتصاد ناآزاد باعث اصلي آن بوده است. 
وقتي فرهیختگان و نخبگان جامعه مي بینند افرادي 
با كمترین میزان زحمت و كمترین تخصص و دانش 
تنها با سنجاق كردن خود به منابع رانتي سرچشمه 
گرفت��ه از اقتصاد توزیعي در یک دوره كوتاه مدت 
ثروت اندوزي شگفت انگیز دارند و شکاف درآمدي 
روندي فزاینده را تجربه مي كند معلوم اس��ت كه 
دلس��رد و سرخورده مي شود و مي خواهد فعالیت 

سالم و شرافتمند را رها كند و به كشورهای دیگر 
برود. اقتصاد توزیعي كه در آن تنها به توزیع یارانه 
پرداخته مي ش��ود منطق اقتصادي را فلج كرده و 
چشم آدمي را به عقل و خرد و كار سالم مي بندد. 
وقتي همه شهروندان دریافت  یارانه هاي گوناگون 
را یک حق غیرقابل انکار مي دانند و مي بینند كه 
براي ماندن در بازار باید به رانت وصل شوند اخالق 

هم سقوط مي كند.
 به نظر مي رسد این فرو ریختن ذهنیت 
جامعه انساني که راه فعالیت سالم را تنگ و 
تاریك مي بیند و از رانت و فس�اد به س�توه 
مي آید و در نهایت عاصي مي ش�ود بدترین 

نتیجه اقتصاد توزیعي باشد؟
متاسفانه همین طور است. وقتي با شهروندان 
گفت وگو مي شود مي توان این مسأله فرو ریختن 
ذهنیت هاي كار س��الم را خوب احس��اس كرد. 
شهروندان اعم از كارمندان یا بازرگانان یا هر قشر 
و گروه دیگر متاس��فانه به این باور رسیده اند كه 
با كار س��الم و بدون رانت نمي توان در بازار ماند 
و توسعه را تجربه كرد. اقتصاد توزیعي ذهنیت ها 
را ب��راي فعالیت س��الم تخریب كرده اس��ت و 
سیاستگذاري هاي اقتصادي را در مسیر گمراهي 

قرار داده است.
 چه باید کرد؟ به نظرتان نقش نهادهاي 
مدن�ي و کارفرمایي مثل ات�اق بازرگاني در 
مسیر اصالح ساختار اقتصاد ایران چیست؟

پیش از ش��روع فعالیت اتاق در دوره جدید در 
نوشته اي تاكید كردم این دوره از فعالیت اتاق را باید 
دوره روشنگري بدانیم. اتاق ایران در شرایطي قرار 
دارد كه باید بخشي از امکانات مادي و فکري خود 
را در مسیر آگاهي بخشي به نتیجه تخریبي اقتصاد 
توزیعي اختصاص دهد. اتاق ایران باید این مسیر 
را كه خوشبختانه ریاست اتاق درباره آن صحبت 
كرده و باور دارد كه باید با تاسیس مركز پژوهش ها 
راه آگاهي بخشي كارشناسي را رفت در دستور كار 
قرار دهد. رسانه هاي ایران اعم از رسانه هاي مکتوب 
و دیجیتالي باید مطالبه گري به مردم را در مسیر 
حذف اقتصاد توزیعي در كانون توجه قرار دهند. 
مردم به ویژه گروه هاي كم درآمد باید به این نتیجه 
برسند كه اقتصاد توزیعي با نام خدمت به آنها كام 
ثروتمندان را شیرین مي كند. استخر ثروتمندان با 
آب ارزان پر مي شود، خانه هاي بزرگ و لوسترهاي 
خیره كننده اتاق هاي پرش��مار ثروتمندان جز آیا 
با برق ارزان روش��ن مي شود؟ آیا نعمت استفاده 
از بنزی��ن ارزان به مالکان اتومبیل هاي لوكس و 
بزرگ مي رسد یا به دست آن روستایي تهیدست 
كه تا آخر عمرش نیز نمي تواند در شرایط فعلي 
اتومبیل سواري داشته باشد. تشکل هاي كارفرمایي 
مثل اتاق ایران كار كارشناسي در مسیر یادشده 
را توسعه دهند و بزرگ و بزرگتر شوند و منفعت 

ملي را ترویج كنند.
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فرآیند عجیب و بازدارنده نظام مالیات ستانی 
دولت ه��ای ی��ادگار  البت��ه  ك��ه  ای��ران   در 

پرشمار و دهه های پس از ۱34۰ تا امروز است، 
این روزها به دالیل گوناگون بار دیگر در كانون 
توج��ه ق��رار دارد. یکی از ای��ن دالیل كاهش 
چش��مگیر درآمدهای دولت از محل فروش و 
صادرات نفت خام اس��ت. پ��س از آنکه ایاالت 
متحده آمریکا در اردیبهشت ۱39۷ از قرارداد 
مش��هور به برجام خارج شد و بار دیگر تحریم 

اقتصاد ایران را در دس��تور كار قرار داد. تحریم 
ایران جدی ش��د و در ی��ک روند دو مرحله ای 
درآمد ایران از این محل به شدت سقوط كرد.

از طرف دیگر اما دولت ایران به دالیل سیاسی 
نمی تواند و نتوانس��ت هزینه های پرش��مار و 
هنگفت تعهد داده شده در بودجه های ساالنه 
در كاهش دهد. این عدم توازن در دخل و خرج 
دولت موجب شد كه داستان مالیات ستانی وارد 
دوران تازه ای ش��ود. در چنین شرایطی بود و 
هس��ت كه طرح جامع مالیاتی در ایران برای 
عبور از مراحل اداری و تبدیل ش��دن به قانون 

در دستور كار قرار گرفته است.
پرداختن به این مهم در طی سال های اخیر 
 در دس��تور كار وزارت امور اقتصادی و دارایی 

و به ویژه سازمان امور مالیاتی كشور، به عنوان 
متولی اصلی تامین درآمدهای مالیاتی قرار گرفته 
است. در این راستا طرح جامع مالیاتی به عنوان 
طرح تحول همه جانبه نظام مالیاتی كشور مبتنی 
بر فناوری اطالعات و ارتباطات در چارچوب بند 
)ب( ماده ۵9 قانون برنامه سوم توسعه »وزارت 
امور اقتصادی و دارایی موظف اس��ت طی س��ه 
سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی 
و راه اندازی نظام جامع اطالعات  مالیاتی كشور 
اق��دام كرده و با گ��ردآوری و پردازش اطالعات 
مربوط به فعالیت های اقتصادی مؤدیان مالیاتی 
در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظام 
 مالیاتی كشور توسعه و ترویج دهد«، به سازمان 

امور مالیاتی كشور واگذار شده است.
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سیدمحمدرضا امیر طهرانی زاده| معاون پژوهشی|
در باالی س��ر همه موضوع ها و مسائل مرتبط با مالیات ستانی و نظام 
مالیاتی، موضوع عدالت مالیاتی قرار دارد و هر نظام مالیاتی با این معیار 
و البته با معیار حکمرانی خوب مورد توجه است. مشروعیت نظام های 
مالیاتی به طور كامل با عدالت مالیاتی محقق می ش��ود و بدون عدالت 
مالیاتی س��خت اس��ت كه یک نظام مالیاتی در حال اجرا و یا در حال 
طراحی را مشروعیت ببخشیم. یکی از جلوه های عدالت مالیاتی كه به 
لحاظ حقوق شهروندی واجد اهمیت درجه اول است آگاهی شهروندان 
و مالیات دهن��دگان از نح��وه خرج و توزیع مابع مالیاتی اخذ ش��ده در 
محل های گوناگون است. شهروندان حق دارند بدانند مالیاتی كه به دولت 
پرداخت می شود در كجا و برای چه فعالیت هایی هزینه می شود. در حال 
حاضر میانگین سواد مالیاتی جامعه از این نظر متاسفانه وضعیت خوبی 
ندارد و اطالع رس��انی درباره محل و چگونگی هزینه شدن مالیات های 
اخذ شده پایین است واقعیت این است كه نظام مالیاتی ایران گونه ای 
اس��ت كه ش��هروندان نمی دانند آنچه به عنوان مالی��ات از آنها گرفته 
می ش��ود در كجا هزینه ش��ده و چه فایده ای برای آنها دارد. در چنین 
ش��رایطی كه نگاه ش��هروندان به نظام مالیاتی به كج راهه كشیده شده 
اس��ت. شهروندان نگاه درستی به مالیات ندارند و باور اكثریت آنها این 
اس��ت كه مالیات س��تانی دولت یک فعالیت اجبار و زورگویانه است. به 
همین دلیل است كه مردم و واجدان شرایط برای پرداخت مالیات همه 
تالش خود را می كنند تا از پرداخت مالیات شانه خالی كنند. این نگاه 
و رفتار مردم به مالیات موجب سلب مشروعیت از نظام مالیاتی خواهد 
شد. مسأله دیگر درباره مالیات كه برای شهروندان در كانون توجه است 
منصفانه بودن نظام و نرخ ها و میزان مالیات گروه های درآمدی جامعه و 
فعالیت های گوناگون است. آمارهایی كه نهادهای ذیربط ارائه می كنند و 
تلقی كه در میان مردم وجود دارد این است كه حقوق بگیران به دلیل 
اینکه قدرت چندانی برای گریز مالیاتی ندارند از س��وی دولت و نظام 
مالیاتی به طور مرتب مالیات می دهند اما فراركنندگان از پرداخت مالیات 
افراد و گروه های پردرآمد هستند و به این ترتیب صفت منصفانه بودن 
نظ��ام مالیاتی در معرض تردید قرار می گیرد. تا آن روزی كه تصورات 
و انتظارات ش��هروندان به دو مقول��ه چگونگی هزینه كردن درآمدهای 
مالیات��ی و منصفانه بودن نظام مالیات س��تانی ب��اور عمیق پیدا نکنند 

مشروعیت این نظام مالیاتی با تردید مواجه است.

عدالتمالیاتیودومقوله
مهمعدالتوحکمرانیخوب

به منظ��ور ش��فافیت فعالیت های اقتصادی و اس��تقرار 
نظام یکپارچه اطالع��ات مالیاتی، پایگاه اطالعات هویتی، 
عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی ش��امل مواردی نظیر 
اطالع��ات مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، س��رمایه ای و 
ملکی اش��خاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی 
كشور بر اساس احکام موضوع ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم 
توسعه و مواد ۱69 و ۱69 مکرر قانون مالیات های مستقیم 

)اصالحیه سال ۱394( ایجاد شده است.
س��ازمان ام��ور مالیات��ی كش��ور اطالع��ات دریافتی از 
وزارتخانه ها، موسس��ات دولتی، ش��هرداری ها، موسسات 
وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، 
نهاده��ای انقالب اس��المی، بانک ها و موسس��ات مالی و 
اعتباری، سازمان ثبت اسناد و امالک كشور و سایر اشخاص 
حقوق��ی اعم از دولت��ی و غیردولتی را دریافت و به منظور 
استفاده در فرآیندهای مالیاتی و تشخیص مالیات مودیان بر 
مبنای اطالعات صحیح، از طریق سامانه نرم افزاری یکپارچه 
مالیاتی و س��ایر س��امانه های تک منبعی مالیاتی توس��ط 
سازمان نگهداری، پردازش و برای بهره برداری كاركنان در 
تشخیص مالیات مدیریت می كند. این در حالی است كه بر 
اس��اس مفاد بند )ح( ماده )68( قانون برنامه ششم توسعه 
»دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانه های 
مالیات الکترونیکی، ... را با پوشش كلیه ذینفعان، مستقر و 
از آن  بهره برداری نماید«. اطالعات یادشده مبنای شناسایی 
مودیان جدید و انجام عملیات حسابرسی مالیاتی آنها توسط 

سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی )سنیم( است.
همچنین طرح جامع مالیاتی به عنوان طرحی راهبردی 
در حوزه اقتصاد بر آن اس��ت تا ب��ا بهره گیری از مجموعه 
ظرفیت های موجود، تحولی اساسی در نظام مالیاتی كشور 
در ابع��اد گوناگ��ون قوانین و مق��ررات، فرهنگ مالیاتی و 
تمکین، فناوری، زیرس��اخت ها، فرآیندها، نیروی انسانی، 
س��اختار و... ایجاد كند. هدف طرح جامع مالیاتی افزایش 
رضای��ت مودیان، افزای��ش درآمده��ای مالیاتی و كاهش 
هزینه های اداری یا وصول اس��ت. بر اساس تجربیات سایر 
كش��ورها، تحقق چنی��ن اهدافی منوط به اس��تقرار نظام 
یکپارچ��ه مالیاتی اس��ت. اما اجرای موف��ق چنین نظامی 
نیازمند ایجاد بسترهای مناسب زیرساختی، توسعه منابع 
انس��انی و جلب رضایت صاحبان منافع آن اس��ت. یکی از 
عوامل مهم و تاثیرگذار موفقیت سازمان امور مالیاتی كشور 
 در سال های اخیر و تحقق ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی 
ب��ا توجه به وضعیت اقتصادی كش��ور، مره��ون اطالعات 
دریافت��ی از بانک های اطالعاتی موضوع مواد ۱69 و ۱69 
مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده كه در راستای اجرای 

طرح جامع مالیاتی محقق شده است.
موسس��ه عالی پژوهش و آموزش مدیریت و برنامه ریزی 
در مس��یر بررسی وضعیت نظام مالیات ستانی یک سمینار 
نیم روزه با عنوان »وضعیت نظام مالیاتی و چگونگی بهبود 
وصول درآمدهای مالیاتی« برگزار كرد. در این سمینار كه 
شماری از اقتصاددانان و كارشناسان ورزیده در آن حضور 
داش��تند نکات قابل اعتنایی درباره نظام مالیات ستانی در 
ایران توضیح داده شد كه در ادامه به طور خالصه به برخی 

نکات از طرف سخنرانان اشاره می شود:
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محمدرضا وصال|
عضو هیات علمی دانشگاه شریف|

3 س��ال پیش بود كه طرحی پژوهشی برای 
اصالح نظام مالیاتی در دس��تور كار قرار گرفت 
و مطالعات خوبی انجام شد. آنچه در اینجا ارائه 
می كنم ساختارش همان طرح است اما با توجه 

به شرایط روز برخی نکات را یادآور می شوم:

دولتووظایفمالیاتی
چرا دولت ها از ش��هروندان مالیات می گیرند؟ 
دو عل��ت عمده برای ای��ن فعالیت دولت كه در 
چارچوب وظایف كالن این نهاد است به لحاظ 
نظری دیده شده است كه البته یک پای آن نیز 
در مناسبات مردم و دولت ها قرار دارد. مقابله با 
شکست بازار یکی از وظایف دولت است كه در 
این بخش با چند موضوع مرتبط می شود. تولید 
كااله��ای عمومی، ایجاد نهاد و زیرس��اخت ها، 
پدیدار كردن امنی��ت جامعه و تدارک برای دو 
امر بهداشت و آموزش یکی از شکست های بازار 
اس��ت كه دولت باید آن را به مثابه وظیفه خود 
تلقی كند و این نی��از به منابع مالی دارد كه از 
مسیر مالیات تامین می شود. دولت ها همچنین 
در چارچوب شکس��ت بازار و با قصد جبران آن 
باید برخی فعالیت های اقتصادی را تشویق كند 
و در مس��یر برخی فعالیت ها سد ایجاد كند كه 

این نیز از طریق مالیات ستانی محقق می شود.
ایجاد پایداری اقتصادی نیز در چارچوب مقوله 
شکس��ت بازار از جمله وظایف دولت اس��ت كه 

باید منابع مالی آن از طریق مالیات تامین شود. 
عالوه بر مقابله با شکس��ت بازار دولت ها وظیفه 
»بازتوزی��ع« ثروت و درآمده��ا در جامعه را نیز 
بردوش خود احساس می كنند و این كار نیز نیاز 
به منابع مالی دارد كه مالیات در كانون آن قرار 
دارد. دولت ها برای اینکه جامعه ها از نظر سیاسی 
و اجتماعی در موقعیت استوارتری بایستد باید 
سطح نابرابری گروه های درآمدی را كاهش داده 
و تعدیل فاصله طبقاتی را در دستور كار داشته 
باشد و همین مسأله به توزیع درآمدها و ثروت ها از 
راه تامین منابع مالیاتی دارد. دولت ها در چارچوب 
بازتوزیع به مثابه یک وظیفه و ماموریت خود باید 
حمایت از گروه های آسیب پذیر را اجرایی كند و 
منابع این كار نیز وصل به درآمدهای مالیاتی است.

هزینههایمالیاتستانی
دریافت مالیات از شهروندان با هر میزان درآمد 
و هر ش��غل و هر فعالیتی یک كار دردسرس��از 
است و هزینه دارد. هزینه های مالیات ستانی در 
دو زیرمجموعه بزرگ شامل »سربار مدیریت و 
تمکین« و »اختالل در كارایی« قابل اعتناست. 
هزینه های س��ربار و تمکین شامل هزینه برای 
دولت اس��ت كه بای��د آن را به عنصر مدیریت 
اختصاص دهد. عالوه بر این، مردم نیز به سادگی 
ب��ه دادن مالیات تمکین نمی كنند و باید برای 
راضی كردن ش��هروندان برای پرداخت مالیات 

هزینه هایی صورت پذیرد.
اخت��الل در كارایی فعالیت های اقتصادی نیز 
در نظام مالیاتی یک مقوله اثبات ش��ده اس��ت 

امروزوفرداینظاممالیاتستانی



 كه هزینه هایی دارد. تغییر در رفتار شهروندان 
به دلیل كاستی ها و كجی های نظام مالیات ستانی 
از مسائل مهم است كه هزینه ساز است. نرخ های 
مالیات ستانی بر هر فعالیت می تواند در تركیب 
نهاده ه��ای تولید تغییر ایجاد كن��د و این نیز 
هزینه س��از است. تجربه نش��ان می دهد نظام 
مالیات س��تانی در بخش خرج تراشی یکی هم 
ایجاد اختالل در فضای كسب و كاری است كه 
جاافتاده و اجرا می شود. سرانجام باید به كاهش 
انگیزه كارآفرینی در این بخش اشاره كرد. نظام 
مالیات ستانی كه این هزینه ها را نادیده بگیرد و 
نسبت به پیامدهای هر كدام بی اعتنا باشد فاقد 

كارایی و جامعیت خواهد بود.

امروزنظاممالیاتی
در حال حاضر و بر اس��اس قانون ها و مقررات 
تصویب ش��ده در دهه های س��پری شده نظام 
مالیاتی در كش��ور وجود دارد كه اجرا می شود. 
با توجه به اینکه دولت به این نتیجه رسیده كه 
باید قانون جامع مالیاتی داشته باشد و این الیحه 
نیز تهیه و برای تصویب در نهادهای قانونگذاری 
آماده می ش��ود می توان به این نتیجه رسید كه 
كاس��تی هایی وجود دارد و باید برطرف ش��ود. 
 برخی از ویژگی های نظام مالیاتی فعلی را می توان 

به طور خالصه به شرح زیر داشت:
- واقعیت این اس��ت كه با لحاظ كردن همه 
متغیره��ای فعلی و س��پری ش��ده و با توجه 
 به هم��ه وضعیت های ممکن، نس��بت مالیات 
به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به همین 
شاخص در بیشتر كشورها، نسبت پایینی است. 
در نموداری كه آورده ش��ده است سهم مالیات 
نسبت به تولید ناخالص ملی دیده می شود كه 

این نس��بت پایین اس��ت و جادارد كه در نقطه 
باالتری بایستد.

دومین ویژگی نظام مالیاتی فعلی، اختالل های 
پرشماری است كه این نظام مالیاتی – بیمه ای 

برای فعالیت های اقتصادی فراهم كرده است. 
در حال حاضر ش��رایط گونه ای ش��ده است 
ك��ه عنصر مالی��ات و عنصر بیمه م��وازی هم 
ش��ده اند و یک كار انجام می دهند و با توجه به 
ناكارآمدی هایی كه دیده می شود فعالیت های 
اقتصادی را با اخ��الل مواجه كرده اند. از طرف 
دیگر با توجه به شرایط متغیر در سیاست های 
اقتصاد كالن شاهد تغییرات پی درپی قانون ها و 
مقررات مرتبط به مقررات مالیاتی هسیم و این 
آزاردهنده اس��ت و ثبات فعالیت ها را در سطح 
بنگاه ها و در سطح كالن مخدوش می كند. در 
دهه ۱39۰ به ویژه و پس از اعمال تحریم های 
اقتصادی كه منجر به كاهش مستمر و معنادار 
درآمد دول��ت از محل صادرات نف��ت بوده ایم 
كس��ری بودجه دولت تشدید ش��ده است. این 
روند فزاینده كسری بودجه دولت می تواند نیاز 
دولت به درآمدهای مالیاتی را به طور غیرمتعارف 
افزایش دهد و شرایط را برای واجدان پرداخت 
مالیات بدتر كنند. نابسامانی نظام مالی مركزی 
محلی نیز از آسیب پذیری وضعیت موجود نظام 
مالیاتی است. در حال حاضر عالوه بر اینکه دولت 
از ش��هروندان مالیات می گیرد نهادهایی مثل 
شهرداری ها نیز عوارض خود را مطالبه می كنند 

كه این تداخل ها آسیب زننده است.

ارزیابینظاممالیاتی
برای اینکه بتوانی��م درباره كارآمدی، جامعیت 
و س��ایر مقوله های مالیاتی مثل عدالت مالیاتی، 

انصاف مالیاتی و یا سایر مقوله ها داوری كنیم چند 
ابزار وجود دارد كه به آنها قاعده های سرانگشتی 
می گوییم كه با توجه به شرایط موجود نظام مالیاتی 

ایران به طور خالصه درباره آنها توضیح می دهم.

خنثایی
یکی از قاعده ها ب��رای اینکه ارزیابی دقیق و 
كارشناسانه داشته باش��یم قاعده خنثی بودن 
اس��ت. به طور مثال اگر پایه های مالیا ت ستانی 
در جامعه ای گسترده باشد می توان آن را نظام 
مالیاتی مناسب تلقی كرد. البته بسته به اینکه 
جامعه مورد نظر در چه س��طحی از فعالیت ها 
باش��د می توان گفت پایه های مالیاتی گسترده 
ی��ا كم دامنه یک عامل خنثی اس��ت. نرخ های 
كم تع��داد، حفظ كارایی تولی��د، حفظ كارایی 
مالکیت و كاهش دیوان ساالری و زمان رسیدگی 

نیز از مسائل مهم در این بخش است.

سادگی
یک نظام مالیاتی كارآمد لزوما نظام مالیاتی 
پیچیده نیس��ت. س��ادگی نظام مالیاتی به 
گونه ای كه فهم و اجرای آن ساده باشد یک 
معیار برای ارزیابی نظام مالیاتی اس��ت. اگر 
قانون های مالیاتی و رفاهی كم تعداد و قابل 
فهم باش��د می توان داوری كرد كه آن نظام، 
نظام ساده و لزوما در مسیر كارآمدی است. 
س��اده بودن از نظر تمکین برای شهروندان 
نیز یک مقوله قابل اعتنا در مس��یر ارزیابی 
است. اگر یک نظام مالیاتی بتواند تعریف های 
مختلف در متن خود را تا اندازه ای كاهش دهد 
كه ضمن حفظ جامعیت از گمراهی مودیان 
بکاهد آن نظام مالیاتی ساده و قابل اعتنا در راه 
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یک نظام مالیاتی كارآمد است. یک سیستم 
مالیاتی كارآمد و ساده باید سیستم اطالعاتی 
متمركز داشته باشد تا دسترسی ها آسان و 
ممکن باشد. اصالح نظام اظهار شخص ثالث 
نیز از مزیت های س��اده بودن نظام مالیاتی 
به حس��اب می آید. در این بخش می توان به 
حداقل بودن پیچیدگی نظام مالیاتی در راه 
حفظ عدالت یا برخورد با پیامدهای خارجی 

نیز قابل اعتناست.

پایداری
یک نظام مالیاتی كارآمد لزوما باید پایداری 
را به مثابه یک عنصر فایده مند در جای جایش 
حفظ و توس��عه دهد. مقوله پایداری خود به 
چند جزء تقسیم می ش��ود كه جلوگیری از 
تغییرات ناگهانی و مداوم قانون ها و بخشنامه ها 
یکی از این اجزا به حساب می آید. یک نظام 
مالیاتی كارآمد گونه ای است كه اصالح آن با 
برنامه های ش��فاف و بلندمدت ممکن باشد. 
وجود قاعده های مش��خص برای نشان دادن 
واكنش به جرقه های تجاری نیز در این مقوله 

ای می گیرد.

وظایف،جایگاهوساختاردستگاهمالیاتی
 منط��ق و تجربه بین الملل��ی در خصوص 
تفکیک وظایف سیاس��تگذاری، قانون گذاری، 
و اج��را چه می گوید؟ بر این اس��اس جایگاه و 

اختیارات سازمان مالیات باید چطور باشد؟
 سازماندهی داخلی سازمان مالیات به چه 

ترتیب باید باشد؟
 دخیل كردن بخش دولتی )دستگاه ها( و 
بخش خصوصی )فعالین اقتصادی( در مراحل 
مختلف سیاس��تگذاری، قانون گذاری، و اجرا 

چطور انجام می شود؟
 ش��اخص های كلیدی عملکرد دس��تگاه 
مالیاتی چیست؟ مس��ئولیت نظارت موثر بر 

عملکرد با كیست؟

نظاماطالعاتمالیاتی
 اهمیت طراحی نظام اطالعات مالیاتی

 نقش داده های درون سازمانی و برون سازمانی
 تاكید بر پردازش بهینه اطالعات در مقابل 

اخذ/ گردآوری حداكثری
 اهمی��ت گزارش ده��ی ش��خص ثال��ث و 

مالیات های تکلیفی
 اهمیت تجمیع پایگاه های مالیاتی – رفاهی 

– بیمه ای
 تجربی��ات بین الملل��ی در طراح��ی نظام 

اطالعات مالیاتی
 نقش فناوری در نظام اطالعاتی

نظامعملیاتیمالیاتستانی
 تعریف شاخص های كلیدی عملکردی
 فرآیندهای بررسی و تایید اظهارنامه ها

 فرآیندهای دادرسی مالیاتی
 نقش حسابرسان و حسابداران مالیاتی

 آموزش و كمک به مودیان برای تمکین
 انعطاف در برخورد با شرایط خاص بنگاه / فرد
 راهکارهای جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی

ارتباطدولتبادولتهایمحلی
 لزوم تجمیع گزارش های درآمدی – هزینه ای

ملی و منطقه ای

 عوارض و مالیات های محلی مالیات هستند!
 عوارض نوسازی و...

 سهم شهرداری ها از مالیات ارزش افزوده
 تعریف قاعده ارتباط دولت مركزی و محلی

 اعتبارات در اختیار مناطق
 اعتبارات تخصیص یافته

 قواعد الزم برای محرومیت زدایی
 نظام ارزیابی كیفیت خدمات دولتی محلی

اصالحاتپیشنهادی
واقعیت این است كه نظام مالیاتی فعلی نیاز به 
اصالح دارد و همین نیاز است كه تهیه و ارسال 



الیحه به نهادهای قانونگ��ذاری را الزامی كرده 
است. برخی پیش��نهادهای اصالحی را به طور 

خالصه در نمودار می بینید.

درآمدشخصی
در ح��ال ح��اض مالیات بر درآمد ش��خصی 
این گونه است كه آستانه معافیت باالست كه باید 
در كوتاه مدت تعدیل شود. اتصال سامانه یارانه 
– رف��اه به مالیات یکی از اصالحات كوتاه مدت 
در بخش درآمد شخصی است. مالیات بر ازش 
افزوده در حال حاضر 9 درصد است كه می تواند با 
معرفی نرخ پایین 4 درصد برای برخی اقالم معاف 

آن را تا ۱۰ درصد افزایش داد.درآمد شركت ها 
اكنون مشمول مالیات ۲۵ درصدی است كه باید 
به ۲۰ درصد كاهش یابد و البته در شرایط ركود 
اقتصادی منعطف باشد تا قسط بندی انجام شود. 
مالیات بر دارایی و امالک در حال حاضر كمتر از 
یک دهم درصد است كه می تواند حداقل تا ۱۰ 

برابر افزایش یابد.

اصالحاتبلندمدت
در بلندمدت اما باید اصالحات گس��ترده تر و 
ژرف تر شود. مالیات بر حجم درآمد، هدف گیری 
حمایت ها بر اساس اظهارنامه، گسترده تر كردن 

پایه های مالیاتی، نرخ های كم تعداد در بستر اخذ 
مالیات بر »درآمد شخصی« باید در كانون توجه 
قانونگ��ذاران قرار گیرد.در بخ��ش ارزش افزوده 
در بلندم��دت می توان حتی این ن��رخ را تا ۲۰ 
درصد افزایش داد و از ش��مار معافیت ها كاست. 
همسان س��ازی مالیات بر ش��کل های گوناگون 
فعالیت اقتصادی در موض��وع مهم »مالیات بر 
شركت ها« در بلندمدت یک گام ضروری در مسیر 
اصالحات است. برای بخش مالیات بر امالک و 
دارایی نیز پیشنهاد می شود در بلندمدت بازتعریف 
رابطه دولت های محلی و ش��هرداری و افزایش 

نقش مالیات های محلی مورد توجه قرار گیرد.
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دولتي كه نظام مالیات گیري اش اشکاالت 
اساس��ي دارد در شیوه هزینه  كرد و رفتار هاي 
مصرفي خودش ه��م ناهنجار رفتار مي كند. 
زماني كه نوبت به انتخاب مي رسد هزینه هاي 
تجملي و س��اختمان هاي لوكس و وسایل و 
تجهیزات غیرعادي براي آن حیاتي مي شود. 
زماني ك��ه كمب��ود درآمد پی��دا مي كند از 
هزینه هاي آموزش و س��المت مردم كس��ر 
مي كند. پس اینکه گفته مي شود بعد از قانون 
اساسي و قانون كار باید بیشترین حساسیت ها 
به قانون مالیات گیري باشد از این زاویه است.
تقریبا اتفاق نظري وجود دارد كه مي گویند 
مالیه دولت، خود دولت است؛ بدین معنا كه 
از طریق ردگیري و مش��اهده رفتارهاي مالي 
دولت مي توانید به ماهیت دولت پي  ببرید. در 
واقع اینکه دولت چگونه كسب درآمد مي كند و 
اینکه چگونه درآمدهاي خود را هزینه مي كند، 
ماهیت دولت را مشخص مي كند. زماني دولتي 
داریم كه به آن دولت توسعه گرا یا مبتني بر 
قرارداد مي گوییم كه هدف آن حداكثر كردن 
منافع خودش اس��ت اما مس��یري كه براي 
حداكثر كردن منافع استفاده مي كند و اینکه 
بس��تري را براي افزایش انگیزه هاي تولیدي 
و رونق ایجاد مي كند س��هم خود را از طریق 
مالیات برم��ي دارد. از كل مالیات هایي كه در 
ایران اخذ مي ش��ود بیش از 6۰ درصد آن را 
صنای��ع كارخانه اي )تولیدكننده ها( پرداخت 
مي كنند. این س��هم از مالیات تقریبا بیش از 
چهار برابر سهم صنعت در GDP ایران است. 
چنین فشار مافوق طاقتي به آنها آورده مي شود. 
سهم امالک و مستقالت از كل مالیات ها كمتر 
از ش��ش درصد است. س��هم عمده فروشي و 
خرده فروشي كمتر از ۷.۵ درصد است. در این 
زمینه به یک بازآرایي بسیار اساسي نیاز داریم. 

اشتباهدرمالیاتستانی
ش��واهد تجربه ش��ده در دنیا مي گوید اگر 
سیستمي كه بیشتر مشوق رانت، ربا، داللي 
و واردات هست در الگوي مالیات گیري جاي 
خود را به سیستم مشوق تولید دهد و تشویق 
و تنبیه ه��ا را معکوس كند دو اتفاق همزمان 
مي افتد. یک اتفاق اینکه جهش در درآمدهاي 
دولت اتفاق مي افتد بنابراین دولت انگیزه ندارد 
به سمت سیاست هاي تورم زا یا ركود آفرین 
برود كه ب��ه دارایي هاي فکري یا پولي مردم 

تعرض كند. وجه بسیار مهم دیگر اینکه خود 
رونق اقتصادي پدید مي آید.

براي جامعه هایي ك��ه داعیه هاي فرهنگي 
دارند یک مسأله خیلي حیاتي هست و ما باید 
بل��وغ فکري را ترویج كنی��م. ما در جامعه اي 
زندگي مي كنیم كه در ساحت معرفت دیني 
مي گوید یک پیوند تمام عیار بین معاش و معاد 
وجود دارد. متفکران بزرگ دنیا، كساني كه در 
حیطه فرهنگ و توسعه كار كردند با بیان هاي 
دیگري مطرح مي كنند؛ به طور مثال اینگل هارد 
مي گوید انگیزه هاي متعالي فرهنگي یا بروز 
دادن زماني موضوعیت پیدا مي كند كه سطح 
حداقلي از امنیت اقتصادي براي مردم تأمین 
شده باشد. در این صورت به نظر مي رسد راه 

را در اصالح الگو فرهنگي گم كردیم.
غم انگیزترین قس��مت جری��ان به اهداف و 
مس��ئولیت هاي سطح توس��عه دولت یعني 
حکومت مربوط مي ش��ود. با اس��تانداردهاي 
متداول درحالي كه تا اواخر دهه ۱96۰ درآمد 
س��رانه ایران بیش از س��ه برابر درآمد سرانه 
ك��ره جنوبي بوده اكنون حت��ي در دوره هاي 
رونق درآمد نفتي هم درآمد س��رانه كره اي ها 
بیش از سه برابر ما شده است. بعد رمزگشایي 
مي كنیم و مي پرسیم چرا این گونه بود؟ پاسخ 
این است كه كره اي ها استراتژي تشویق تولید 
توسعه گرا را در دستور كار قرار دادند. در سال 
۲۰۱6 س��هم صنعت كارخانه اي كره از كل 
مالیات هایي كه دولت مي گیرد ۱6 درصد است؛ 
سهم خدمات 69.۲ درصد است. به تفاوت ها 
توجه كنید. دولت كره انگیزه سوداگري روي 
امالک و مستقالت را كور كرده درحالي كه ما 

تشویق مي كنیم.
در ای��ن نظم مالیاتي، كس��اني كه در بانک 
س��پرده مي گذارند و سود آن معاف مي كنند 
و كس��اني كه در بازار س��رمایه هستند سود 
آن را مع��اف مي كنن��د؛ عایدي س��رمایه را 
معاف مي كند اما حداكثر فشار ممکن را روي 
حقوق بگیرهاي سابق مي گذارد. معلوم است 
كه نابرابر هاي شدید ناموجه تولید مي كند و 
سیستم را از كار مي اندازد و سیستم اقتصادي 
را مرگ مغزي مي كند. واكنش هایي كه انتظار 
دارید در برابر هر تغییر مشاهده كنید در اینجا 

مشاهده نمي شود.
در سال 93 بعضي از ماه ها كه حدود هفتاد 
دالر قیمت هر بشکه كاهش پیدا كرد رفتارهاي 
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دکترنصیرياقدم
وموضوعحمایتمالیاتی

هزین��ه اي و وارداتي دولت تغییر نکرد. همه اینها بازتاب بي اعتنایي به 
نابرابري هاي ناموجه اي هست كه به وجود آمده است. در دوره سال هاي 
9۵-۱39۲ قانون بودجه 9۲ را با الیحه بودجه سال 9۵ مقایسه كردیم و 
متوجه شدیم در این دوره چهار ساله افزایش بار بنگاه هاي عمدتا كوچک 
و متوسط پنج برابر عمده فروشان و خرده فروشان و 3۱ برابر مالیات بر 
س��رقت بوده است. توجه كنید كه چقدر قشنگ جهت گیري ها نشان 
داده مي شود. ۲۵ برابر مالیات بر مستقالت بوده است. به طور واضح نظم 
مالیاتي به شکل هاي مختلف نابرابري ناموجه تولید مي كند و بعد ده ها 

هزینه كوچک و بزرگ براي كشور ایجاد مي كند.
چندین سال پیش در دوره تعدیل ساختاري بانک جهاني پروژه اي را به 
اقتصادشناسي به نام فرانسوا بورگینیون سفارش داد. این افراد مي خواستند 
در سطح حکومت فهم را ارتقا دهند، زماني كه این گونه به فرودستان و 
متوسط ها فشار وارد مي كنید واكنش نشان مي دهند و شما باید براي 
س��ركوب آنها هزینه هاي س��نگین بپردازید. بورگینیون در كشورهاي 
آمریکایي و آفریقاي التین در دهه ۱9۷۰ محاس��به كرد و متوجه شد 
دولت از آموزش و س��المت و تغذیه مردم زده و بعد براي سركوب آنها 
به طور متوسط ساالنه حدود هفت درصد GDP هزینه پرداخته است. 
اینها چیزهایي هستند كه از طریق نگاه به نظام مالیاتي از منظر اینکه 
چقدر به تولیدكنندگان احتمال دارد كه تشویق شوند و چقدر احتمال 
دارد به اینکه دالل ها و رباخورها را كنترل كند س��اماندهي شده است.
الگوی مالیات بردرآمد در ایران از سرگیجه اي كه از انبوه قواعد و مقررات 
غیرمتعارف و بعضا متعارض و متضاد نظام مالیات گیري را خالص مي كند 
و در چارچوب استانداردي با آموزش هاي حداقل مي توان آن را به اجرا 
درآورد اما اساس ماجرا اینکه یک انتخاب استراتژیک است كه در سطح 
كل نظام تصمیم گیري باید اتفاق بیفتد. آن انتخاب استراتژیک این است 
كه كشور مي خواهد رونق و اشتغال و كسب درآمد مالیاتي سالم را در 
دستور كار قرار دهد یا اینکه مي خواهد معافیت هاي غیرمتعارف براي بسیار 
برخورداران تدارک ببیند و فشارها را روي فرودستان و تولیدكنندگان 
بگذارد. به نظر مي رسد باید در این زمینه دانایي هاي نظام تصمیم گیري 
را به ویژه در مجلس تقویت كنیم تا بتوانند انتخاب دقیق تري انجام دهند. 

توجه كنید در غیاب چنین نظام مالیات گیري چه اتفاقي افتاده است.
شما مي توانید در سه سطح رفتار مالي دولت را جست وجو كنید و زیر 
ذره بین بگذارید. یک س��طح، سطح خرد است؛ دولت را به عنوان یک 
ابر بنگاه در نظر بگیرید و بررسي كنید منطق رفتاري مالي آن چگونه 
هس��ت و هزینه تمام ش��ده خدماتي كه عرضه  مي كند چقدر است. با 
وج��ود الزام هاي قانوني مکرر به قدري هزینه تمام ش��ده خدماتي كه 
دولت عرضه مي كند غیرعادي باال هست كه اصال تمایلي براي چنین 
اندازه گیري وجود ندارد. ما از كانال بحران در مالیه دولت و بدهي ها و 
كسري هاي خیلي شدیدي كه پیدا مي كند مي توانیم متوجه شویم كه 

چقدر ناكارآمدي تخریب مي كند.
زماني كه از سطح كالن نگاه مي كنیم متوجه مي شویم در بستري كه 
نابرابري هاي ناموجه را افزایش مي دهد بنیه دولت براي اینکه از مالیه خود 
به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف كالن اقتصاد اس��تفاده كند به صفر 
رس��یده است. برآوردهایي وجود دارند كه نشان مي دهد دولت از طریق 
الگوي نظام مالي كه براي خود تهیه كرده یعني الگوي كسب درآمد و 
هزینه كاركرد درآمدش، قادر به حل و فصل و پیگیري هیچ یک از اهداف 
كالن خود نیست و نمي تواند ثبات، اشتغال كامل، توزیع عادالنه درآمد، 
رشد مستمر با كیفیت ایجاد كند و در تمام این زمینه ها شکست خورده 
است. به نظر مي رسد نظام كارشناسي ما باید این شکست ها و بهایي كه 
در خطا كردن در انتخاب استراتژیک اتفاق افتاده را گوشزد كنند تا سطح 

هوشیار باالتر برود و دقت در انتخاب ها هم افزایش پیدا كند.

مالیات بر درآمد بهترین سازوكار باز توزیع درآمد است، به نحوي كه این 
مکانیزم سازگار با نظام انگیزشي باشد. از نظر تجربي مطالعات موسعي وجود 
دارند درباره اینکه اگر مالیات بر درآمد اشخاص خوب طراحي شود مي تواند 

آثار توزیعي خوبي داشته باشد.
اطالع��ات موج��ود درباره كش��ورهاي دانم��ارک، ایتالیا، ژاپن، س��وئد و 
ایاالت متحده، نشان مي دهد وضعیت نابرابري و توزیع درآمد پیش از وضع 
مالیات بر درآمد اشخاص در این پنچ كشور چگونه بوده و بعد از اینکه مالیات 
وضع شد چگونه مي شود؟ بر اساس سه شاخص ACB، جیني و اتکینسون 
ارزیابي انجام شده است. به دلیل اینکه همه ما با جیني آشنا هستیم بر این 

اساس داوری می كنیم.
در كشور دانمارک زماني كه نابرابري را بر اساس ضریب جیني مي سنجند 
قبل از اینکه مالیات اعمال ش��ود ضریب جیني ۰.4۲ اس��ت. ضریب جیني 
عددي بین صفر تا یک هست كه هر چه به یک نزدیکتر باشد نابرابري باالتر 
نش��ان مي دهد و هر چه به صفر نزدیک تر باشد نابرابري پایین تري را نشان 
مي دهد. بعد از اینکه نظام مالیات بر درآمد در این كش��ور اعمال مي ش��ود 
ضریب جیني به ۰.۲۱ مي رس��د. معموال ضریب جین��ي بین ۰.۲ تا ۰.۵۵ 
و ۰.6 اس��ت. معموال دامنه باالي ۰.6 نداریم و پایین ۰.۲ نداریم. زماني كه 
پایین ۰.۲ مي آید مي گویند این سیستم به قدري به عدالت توجه كرده كه 
آثار انگیزشي براي كار را نادیده مي گیرد. بین ۰.۵ تا ۰.6 بدین معناست كه 
وضعیت توزیع درآمد كشور خیلي نامناسب است. بنابراین زماني كه ضریب 
جیني از ۰.4۲ به ۰.۲۱ مي رس��د بدین معناست كه نظام مالیات بر درآمد 

به شدت به برابرسازي شروع بازي كمک مي كند.
من نمي خواهم بگویم هر سیاست حمایتي از بخش كشاورزي یا از جاهاي 
دیگر سیاست هاي به تنهایي نادرست هستند اما زماني كه تعداد زیادي از این 
نوع حمایت ها در سیستم كاشتید دیگر امکان مدیریت بر حمایت ها را پیدا 
نمي كنید. كل سیستم مختل مي شود. مدیریت پذیري بر سیستم دچار چالش 
مي شود. ایده ما این است به جاي اینکه حوزه هاي متعدد از حقوق عمومي و 
خصوصي را با هدف توزیع درآمد دچار درگیري و چالش كنید نظام مالیات 
بر درآمد را به گونه اي اصالح كنید تا بخش عمده اي از این مشکل را حل كند 
و نیاز به مداخالت دولت را در جاهاي دیگر كاهش دهد. اگر دولت خواست 
جایي دخالت كند آنگاه مي تواند درباره هدفمند بودن دخالت ها صحبت كند.
نظامي كه طراحي مي شود این است كه مردم آزادانه كسب و كار خودشان 
راه اندازي مي كنند و س��ر سال درآمد به دست مي آورند. این درآمد ها نابرابر 
است. از كساني كه بیشتر به دست آوردند مالیات اخذ مي شود و به كساني 
كه كمتر به دست آوردند یارانه پرداخت مي شود و سیستم باز توزیع این گونه 
عمل مي كند كه آخر سال وضعیت نابرابر مي شود و دوباره آنجا یک باز توزیع 
شروع مي شود و نقاط دویدن افراد را به هم نزدیک مي كند و مي گوید دوباره 
بدوید. یک سال مي دوند بدون اینکه كسي دخالتي كند و مکانیزمي مختل 
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شود. دوباره سر سال احتماال عده اي جلوتر و عده اي 
عقب تر هستند. سر سال فاصله را كم مي كنند و به 

همین ترتیب سیستم مي چرخد.
در ایتالی��ا ضریب جیني پیش از اعمال مالیات 
در حد فاجعه )۰.۵۷( است. بعد از اعمال مالیات 
مقداري تقلی��ل پیدا مي كند و به ح��دود ۰.34 
مي رسد. در ژاپن ۰.34 هست به ۰.۲6 مي رسد؛ در 
سوئد ۰.48 هست به ۰.۲3 رسد؛ در ایاالت متحده 
۰.4۵ هست به ۰.34 مي رسد. در سایر شاخص ها 
همین روند مشاهده مي شود. با ابزار مالیات بدون 
اینکه وارد حوزه هاي متعددي براي اصالح توزیع 
درآمد ش��وید با تمركز بر یک حوزه خاص كمک 
مي كنید نظام توزیع درآمد را اصالح كنید و نیاز 
ش��ما را به اینکه وارد حوزه هاي متعددي از نظام 

حقوقي شوید كاهش مي دهد.
زمان��ي كه چنین نظام مالیاتي را نداریم رجوع 
به سیاس��ت هاي دوم ناگزیر است. مجبوریم انواع 
دخالت ه��ا را در اقتصاد كنیم و فقط هدف توزیع 
درآمد باش��د؛ به طور مثال كشاورزي را در كشور 
جز اینکه بر اساس ماده 8۱ مالیات هاي مستقیم 
كال مالیات آنها را معاف كردیم، كود آنها را دولت 
پرداخت مي كند. قیمتي كه به پتروشیمي ها تکلیف 
كردیم كه كود اوره با قیمت حدود 6۰۰ تومان در 
اختیار كش��اورزها قرار دهید كمتر از قیمت تمام 
شده كود اوره  به قیمت هاي امروزي است. ما پنج 
تا از شركت هاي پتروشیمي را خصوصي كردیم كه 
باید براي س��هامداران خود پاسخگو شوند اما آنها 
براي اینکه ما به كشاورزاني رسیدگي كنیم دچار 

مسأله هستند.
بعدی این است كه همه درآمدهاي یک فرد را 
جمع مي كنیم و یکسري از هزینه هاي زندگي فرد 
را قاب��ل قبول مي دانیم و مازاد بر آن را طبق یک 
الگوي واحد مشمول مالیات مي كنیم. اگر بتوانیم 
چنین سیستمي را خوب اجرا كنیم و افراد را ترغیب 
به تکمیل مناسب كنیم مي توانیم ضریب جیني را 
كه معیاري از نابرابري هست از عددي بین حدود 
۰.4۱۲ به ۰.۲68 برسانیم و در ضمن درآمد مالیاتي 
را حدودا پنج برابر كنیم. این همان چیزي اس��ت 
كه ما مي خواهیم دولت بتواند هزینه هاي خود را 
از محل درآمدها تأمین مالي كند و در عین حال 
مکانیزمي داشته باشد كه به طور متوالي هر ساله 
نابرابرهایي كه در نظام اقتصادي بازار زیاد مي شود 

را كاهش دهد.

الگوهایمالیاتبردرآمد
از نظر مالیات بردرآمد اشخاص الگوهاي مختلفي 
داری��م. یک الگ��و را الگوهاي تفصیلي مي گویند. 
الگوهایي وج��ود دارند كه به آنها سیس��تم هاي 
جهاني گویند. ایده ما این هس��ت همان گونه كه 
خیلي از جاهاي دنیا حركت كردند از یک سیستم 
نظام تفصیلي كه وضع فعلي ایران هست به یک 

سیستم گلوبال حركت كنیم.
وي گف��ت: هنگامي ك��ه در منابع درآمدي 
مختلف مالیات هاي مختلف وضع مي شود، به 
این سیستم تفصیلي گویند. اگر درآمد از محل 

یک ب��ود این مالیات و اگر از محل دو بود این 
مالیات در نظر گرفته مي شود. اما در سیستم هاي 
گلوبال مي گوید ما كاري نداریم درآمد را از كجا 
آورده اید، از هر جا آوردید مالیاتش این اس��ت. 
این تفسیر تفاوت اساسي این دو سیستم است. 
در كش��ور مالیات هاي مختلفي داریم؛ به طور 
مثال حقوق دس��تمزد داریم. اگر كسي حقوق 
دستمزد داشته باشد درآمد او بر اساس قانون تا 
 سقفي معاف است و از جایي تا جاي دیگر با نرخ
 ۱۰ درص��د اس��ت و از یک جای��ي باالتر با نرخ

۲۰ درصد مشمول مي شود. البته در قوانین بودجه 
پارسال و امسال نسبت به قانون دائمي تفاوت هایي 

ایجاد شده كرده كه نمي خواهم ورود كنم.
به همین ترتیب هنگامي كه بحث درآمد مشاغل 
مطرح مي شود مي گوید از یک اندازه و دامنه تا یک 
اندازه و دامنه دیگر معاف اس��ت یا از یک اندازه و 
دامنه تا یک اندازه و دامنه دیگر ۱۵ درصد اس��ت 
ت��ا یک عددي به ب��اال ۲۰ درصد و تا یک عددي 
به باالتر ۲۵ درصد است. بدین معنا كه در زمینه 
درآمد مش��اغل چند نرخ صفر، ۱۵ و ۲۵ داریم. و 
اگر درآمد كش��اورزي بود هر چه به دست آوردید 
كال معاف است. اگر سود سپرده را به دست آوردید 
حتي زماني كه نرخ سپرده باالتر از نرخ تورم هست 
كال معاف اس��ت. اگر سود سهم و اوراق به دست 
آوردید كال معاف است. اگر درآمد اجاره امالک به 
دست آوردید و سه واحد استیجاري به باال داشتید 
كال معاف است. اگر در تهران متراژ آن ملک ۱۵۰ 
بود در س��ایر شهرها تا ۲۰۰ متر بود معاف است. 
اگر در تهران ۲۰۰ متر ملک داش��ته باشید ۱۵۰ 
متر آن به انتخاب خودش معاف است، ۵۰ متر آن 
مشمول مالیات است. اینکه متراژ مبنایي براي اخذ 
مالیات هس��ت یا نه بحث دیگري است. اما اینکه 
۱۵۰ متر كجا باشد، در منیریه تا قیطریه باشد از 
نظ��ر قانوني فرقي نمي كند و در هر دو مي توانید 
۱۵۰ متر معاف داش��ته باشید. اگر دو مورد ۱۵۰ 
متري داشته باشید كه یکي در قیطریه و دیگري 
در منیریه باشد مي توانید خودتان انتخاب كنید كه 

به كدام یک مالیات تعلق گیرد.
بنابراین ما با یک سیستم تفصیلي مواجه هستیم 
بدین معنا كه درآمدهاي مختلف را لیست كردیم در 
هر مورد بررسي مي كنیم كه آیا مشمول یا معاف 
اس��ت، اگر مشمول هس��ت با چه ساختار نرخي 
مشمول است. اما آثار این سیستم براي ما چه بوده؟ 
آی��ا مي تواند نتایج مورد نیاز را براي ما ایجاد كند 
یا خیر؟ من با یکي از همکاران شبیه سازي انجام 
دادی��م. ۱۰ هزار خانوار یا فرد را فرض كردیم كه 
از نظر سطح درآمد با هم خیلي متفاوت هستند. 
فرض كردیم دوازده مقوله یا منبع درآمدي وجود 
دارد كه هر كسي به صورت رندوم یک یا چند مورد 
از دوازده منبع درآمد به دست آورد. بعد روي نظام 
مالیات بر درآمد فعلي مپ كردیم و بعد خواستیم 
بدانی��م كه از روي هم انداختن كد مالیاتي فعلي 
یا وضع درآمدي شبیه س��ازي شده از نظر درآمد 
مالیات��ي دولت و مالیاتي كه ملت مي پردازند چه 

خروجي سیستم مي دهد.

آن چی��زي كه مي خواهیم این اس��ت كه كف 
زندگ��ي معقول ب��راي مردم ایران تأمین ش��ود. 
سیستمي كه براي این طراحي مي كنیم این است 
كه هر كس��ي هر منبعي درآمدي داشت مي آورد 
و تجمی��ع مي كند. ما ب��ه او معافیت مي دهیم و 
مي گوییم ای��ن معافیت ب��راي اداره یک زندگي 
الزم است و اگر كس��ي هزینه هاي خاص داشت 
مانند هزینه درمان یا هزینه خاص آموزش��ي كه 
معافیت پایه آن را پوشش نمي دهد. این موضوع 
در نظر گرفته مي شود. در مورد خرید مسکن كه 
نیاز عمده همه مردم هست نباید بگوییم مالیات 
حقوق دس��تمزد را بده و هر وقت خانه خواستي 
خریداري كن. بنابراین به او مي گوییم هزینه هاي 
مسکن تو را مي پذیریم. به هزینه هاي خاص اجازه 
كسري مي دهیم تا بتواند به راحتي یک زندگي را 
تأمین كند. بعد از اینکه زندگي تأمین شد مابقي 

آن را مشمول مالیات مي كنیم.

پژوهشونتایج
وي گف��ت: ما چهار م��ورد را با همان اطالعات 
شبیه سازي كردیم. همان درآمد و منابع درآمدي 
و تقسیم بندي را مبنا گذاشتم و این چهار سناریو را 
روي آن اعمال كردم. بعضي از افراد در اقتصاد كشور 
چهار كاسبي دارند كه یک نفر بقالي دارد، یک نفر 
لوازم خانگي مي فروشد، یک نفر لباس فروشي دارد. 
چهار لباس فروشي در جاهاي مختلف دارد. نظام 
فعل��ي این گونه بود ك��ه در هر منبع درآمدي كه 
درآمد به دست مي آوردم یک بار معافیت مي گرفتم 
بعد مازاد بر معافیت را اگر مشمول مالیات توافقي با 
سازمان مالیاتي نمي شدم مالیات مي دادم. سناریوي 
اول مي گوید اگر یک كسي از سه یا چهار منبع این 
مقدار درآمد داشت همه درآمدهاي آن را تجمیع 
مي كنیم فقط یک بار باب��ت درآمد به او معافیت 
مي دهیم. سیستم دوم مي گوید من با درآمدهایي 
كه فعال معاف هستند كاري ندارم اما درآمدهایي 
كه معاف نیستند را از دستمزد و اجاره و مشاغل 
جمع مي كنم زماني كه همه  تجمیع شدند یک بار 
معافیت مي دهم و م��ازاد آن را مالیات مي گیرم. 
الگوي س��وم اینکه همه مناب��ع درآمدي را جمع 
مي كنیم یک ب��ار به آن معافیت مي دهیم و مازاد 
بر آن را مش��مول مالیات مي كنیم. الگوي چهارم 
اینکه همه درآمدهاي یک فرد را جمع مي كنیم 
و یکس��ري از هزینه هاي زندگي فرد را قابل قبول 
مي دانیم و م��ازاد بر آن را طبق یک الگوي واحد 

مشمول مالیات مي كنیم.
در این  جا درآمد مالیاتي دولت و نرخ متوس��ط 
مالیات )چه درصدي از درآمدم را مالیات مي دهم(، 
وضعیت نابرابري )تفاوت دهک باال و دهک پایین 
با ضریب جیني( شبیه س��ازي كردم. در وضعیت 
موجود دولت با واحد مشخصي مي تواند ۲4۷ واحد 
درآم��د به دس��ت آورد و ۵ درصد GDP مالیات 
بگیرد. نس��بت دهک باال به دهک پایین ۱8 برابر 
است و ضریب جیني ۰.4۱۲ است. اگر سناریوي 
یک اعمال شود چیز زیادي بر درآمد دولت ایجاد 
نمي ش��ود و ضرایب جین��ي و نابرابري هم تغییر 



چنداني نمي كنند. اگر س��ناریوي دو اعمال شود 
كه ما همه درآمدهاي غیرمعاف را جمع مي كنیم 
و یک باره مشمول مالیات مي كنیم، درآمد مالیاتي 
دول��ت از ۲۵۰ به 3۲3 و نرخ متوس��ط از ۵۰ به 
۷۰.۷ درصد نس��بت درآمد ب��اال به پایین كمي 
افزایش پیدا مي كند و ضریب جیني ۰.3۷ است. 
از زماني كه وارد سناریوي سوم و چهارم مي شویم 
كه الگوهاي مورد نظر این طرح هست مي بینیم 
كه درآمد مالیات��ي دولت از ۲4۷ واحد به ۱3۷9 
واح��د افزای��ش پیدا مي كن��د. از ۵.9 درصد نرخ 
متوسط مالیاتي به ۲۲ درصد افزایش پیدا مي كند. 
نابرابري از ۱8 به ۱6.۰4 مي رسد و ضریب جیني 
از ۰.4۱۲ به ۰.۲68 مي رس��د. اگر بتوانیم چنین 
سیستمي را خوب اجرا كنیم و افراد را ترغیب به 
تکمیل مناسب كنیم مي توانیم ضریب جیني را 
كه معیاري از نابرابري هست از عددي بین حدود 
۰.4۱۲ به ۰.۲68 برسانیم و در ضمن درآمد مالیاتي 
را حدودا پنج برابر كنیم. این همان چیزي اس��ت 
كه ما مي خواهیم دولت بتواند هزینه هاي خود را 

از محل درآمدها تأمین مالي كند و در عین حال 
مکانیزمي داشته باشد كه به طور متوالي هر ساله 
نابرابرهایي كه در نظام اقتصادي بازار زیاد مي شود 

را كاهش دهد.
باید هم��ه درآمدها بیایند. درآم��د خوب و بد 
نداری��م؛ درآمد با اولویت ب��اال و پایین نداریم. در 
فرآین��د اجرای��ي ك��ردن در چارچوبي كه عرض 
مي كنم مهم ترین نکته این است كه آیا ما مي توانیم 
معافیت ه��ا را حذف كنیم یا خیر؟ ما باید بتوانیم 
معافیت و درآمد كش��اورزي، س��ود سهم، اوراق، 
س��ود س��پرده، اجاره را حذف كنیم. در اصالحیه 
س��ال 94 مالیات هاي مستقیم در مجلس اصالح 
تبصره یازده ماده ۵3 قانون مالیات هاي مستقیم 
ای��ن موضوع مطرح ش��د بحث هاي فراوان ش��د 
كه مس��تأجرها را بیچاره كردید. مطمئن باشید 
اگر مي خواهید این سیس��تم را ایجاد كنید اولین 
حرف اینکه مستأجرها را بیچاره كردید. اگر بحث 
معافیت درآمد كشاورزي مطرح شود اولین حرف 
این خواهد بود 3۵۰ هزار نفر از آدم هایي كه ساالنه 

به صورت تضمیني گندم خریداري مي كنیم كمتر 
از یک میلیون تومان درآمد آنها از دولت هس��ت. 
بنابراین هدف گذاري كردید كه كشاورزها را بیچاره 
كنید. زماني كه وارد سود سپرده شوید مي گویند 
انگیزه سپرده گذاري كم و افراد را به مصرف باالتر 
ترغیب كردید. زماني كه مالیات بر اوراق را مطرح 
كنیم مي گویند شما انگیزه هاي سرمایه گذاري كم 
و تأمین مالي را گران كردید. بنابراین قابل انتظار 
اس��ت كرور كرور آدم صف بکشند براي اینکه با 
این سیس��تم مخالفت كنند، اما هر جایي در این 
چارچوب از این تکنولوژي مالیاتي كوتاه بیاییم بدین 
معناست كه آن را ناكار كرده ایم. بنابراین این جزو 

خط قرمزها است.
وي با طرح این سوال كه اگر این كار را انجام 
ندهیم تبعاتش چیس��ت؟ گفت: زماني كه این 
كار را انجام نمي دهیم اولین مورد به جاي اینکه 
موتور كاهنده نابرابري داشته باشیم یک موتور 
افزایش دهنده نابراب��ري داریم. نکته بعد اینکه 
زماني ما به صورت جمع درآمد عمل نمي كنیم 

امکان اجراي نظام مالیاتي فعلي هم با سختي هاي 
بسیار زیادي مواجه خواهد بود. زماني كه بعضي از 
منابع درآمدي را مشمول نمي كنیم آثار و تبعاتي 
به شدت مخرب خواهد داشت. بطور مثال همیشه 
براي سرمایه در سیستم مزیت هاي قابل توجه اي 
قائل ش��دیم و گفتیم كه مثال اگر در آمد س��ود 
س��پرده یا سود سرمایه اي هست مالیات گرفته 
نش��ود. براي اینکه مي خواس��تیم براي سرمایه 

مزیت ایجاد كنیم.
آنچه در تیم به جمع بندي رسیدیم این است كه 
همه ایرانیان باید به طور بالقوه مودي نظام مالیاتي 
باشند. از بچه اي كه امروز به دنیا مي آید تا فردي 
ك��ه امروز از دنیا مي رود هم��ه به طور بالقوه باید 
مودي نظام مالیاتي باشند. كد ملي هر كدام باید 
مبنا باشد به محض اینکه به نام این كد فساد باز 
شد، پولي واریز یا پرداخت شد، كاالیي وارد كشور 
ش��د، بیمه اي خریداري ش��د همه روي كد سوار 
مي ش��وند و از روزي كه س��وار شد مودي بالفعل 
نظام مالیاتي مي شود. این موضوع را در بسیاري از 

كشورها بررسي كردیم آنهایي كه اجرا كردند تقریبا 
فاصله اي بین تعداد شهروندان و مودیان نیست اما 
اكنون در نظام فعلي كل اظهارنامه اي كه در شركت، 
اشخاص مي گیریم حدود شش میلیون و حقیقي ها 
حدود چهار میلیون است. این گونه نمي توان تعداد 
زیادي را كنار بگذاریم. به قول فریدمن كه مي گفت 
علم اقتصاد علمي هست كه دنبال كلید گمشده 

زیر تیر چراغ برق مي گردد.
اكنون بسیاري از اقتصاددان هاي دنیا معتقدند اگر 
در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰8 نیروي مخرب سرمایه داري 
را دالرهاي بانک مركزي آمریکا توانست جبران كند 
بعد از این س��اختاري وجود ندارد دالرهاي بانک 
مركزي آمریکا بتواند در وسعتي به مراتب بیشتر 
این را پوشش دهند. توجه داریم به اینکه زماني كه 
تزریق دالري در س��ال هاي ۲۰۰۷ و ۲۰۰8 آماده 
شد عمال بحران تعویق انداخته است. در آینده اي 
نه چن��دان دور اگر به همین سیاس��ت هاي فعلي 
در حمایت از س��رمایه ادامه دهیم به ناچار شاهد 
فروپاشي س��رمایه داري خواهیم بود. این موضوع 
خارج از بحث من است اما آن چیزي كه در بحثم 
هست این است كه هیچ دلیلي براي تبعیض قائل 
ش��دن میان منابع س��رمایه و نیروي كار با هدف 

حمایت از نیروي كار وجود ندارد.
باید ورود و خروج پول ها به حس��اب ما روشن 
باش��د و حاكمیت بر مبناي كد ملي درآمدها و 
هزینه ها را شناس��ایي كند و بر مبناي كد ملي 
بتواند حس��اب من را مشخص كند و بگوید تو 
چقدر مشمول مالیات هستي. سر سال كه اظهار 
مي كن��م فقط براي اینکه اعالم كنم من متوجه 
نظام مالیاتي هس��تم و اال اگر بخواهم حقوقم را 
اظهار كنم سازمان مالیاتي باید این را از قبل داشته 
باشد. اگر بخواهم سود سهم خودم را اظهار كنم 
باید نظام مالیاتي این را از قبل داشته باشد. این 

از الزامات اجراي سیستم هست.
فرض كنیم بر معافیت غلبه كردیم و در ساختار 
معافیت و كس��وراتي آوردیم كه ی��ک زندگي را 
براي انس��ان معمولي تأمی��ن مي كند. بحث این 
است كه آیا ساختار مالیاتي ما توان اجراي این را 
خواهد داش��ت؟ و دوباره اقتصاد سیاسي ما اجازه 
اج��راي چنین الزاماتي را ب��راي ما ایجاد مي كند 
ی��ا نه؟ زماني كه نظام فعلي وجود دارد چرا براي 
ما مالیات گرفتن سخت است؟ ممکن است ما به 
سازمان مالیاتي نقدهایي داشته باشیم ولي خودمان 
آنجا قرار بگیریم دچار همین مسائل خواهیم بود. 
زماني كه نظام مالیاتي تفصیلي و پرونده محور باشد 
متوجه نمي شوید درآمدي كه به حساب یک نفر 
آمد ماهیت آن چیست. تا زماني كه متوجه نشوید 
ماهیت چیست امکان مالیات ستاني وجود ندارد. 
ما مي خواهیم سیس��تم را به سمت این ببریم كه 
بگوییم لزومي ندارد صددرصد پرونده ها را رسیدگي 
كنیم، 9۰ درصد كه ریس��ک آنها پایین هست را 
كنار مي گذاریم و ده درصد بقیه را عنوان ریسک 
متوسط و باال دسته بندي مي كنیم. به ریسک باالها 
حتما رسیدگي مي كنیم و ریسک متوسط ها را با 

نظامي رسیدگي مي كنیم.
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وي با بیان اینکه نظام فعلي مالیات س��تاني ما 
ن��ه تنها نابراب��ري را از بین نمي برد بلکه تقویت 
مي كند. نظام كنوني باعث مي شود خانوارهایي كه 
درآمدهاي مشابه دارند مالیات هاي متفاوت دهند. 
ضمن اینکه در نظام مالیاتي خانوارهایي با ابعاد 
مختلف كه ممکن است دو فرزند یا فرزند معلول 
یا یک فرد وابس��ته باالي هفتاد سال سن داشته 
باش��ند در مقابل اینها هیچ واكنشي از خودش 

نشان نمي دهد.
درآم��د  جم��ع  ب��ر  لی��ات  ما فلس��فه 
Comprehensive Income Tax این است 
كه افراد هر درآمدي كه از هر منبعي به دس��ت 
مي آورند از كشاورزي تا درآمد مشاغل، پزشکان 
و درآمدهاي حاصل از س��ودهاي بانکي و س��ود 
س��پرده ها تا درآمد نیروي كار و اجاره تماما باید 
داخل مخزني جمع شود بعد یکسري معافیت هاي 
پای��ه، اصول اس��تاندارد از كل این درآمد كس��ر 
مي ش��ود و بقیه درآمد مشمول مالیات مشخص 
مي ش��ود. درآمد مشمول مالیات تعیین شده در 
قالب یک جدول با س��اختار تصاعدي بررس��ي 

مي شود.
نکته اي كه در این سیستم وجود دارد این است 
كه باز توزیع درآمد به شدت اتفاق مي افتد و دلیل 
آن این است كه به افرادي كه درآمد معقول ندارند 
یارانه مي دهیم و كس��اني كه درآمدهاي خیلي 
باالیي دارند با نرخ هاي خیلي باالتر از آنها مالیات 
اخذ مي شود. بدیهي است كه در این سیستم باز 
توزیع ثروت به ش��یوه خوبي مي تواند انجام دهد 

اگر به درستي اجرا شود.
به طور كلي سیستم مالیات بر درآمد سه طیف 
مختلف دارند. عمده ش��روع بحث مالیات درآمد 
با سیس��تم مالیات بر جمع درآمد بوده كه تحت 
 Comprehensive Income Tax عن��وان

شناخته مي شود. بعد از آن به خاطر مسائلي كه 
به وجود آمده برخي از كشورها به سمت مالیات 
بر درآمد دوگانه ش��یفت كردند كه تحت عنوان 
Dual Income Tax مطرح هس��ت. در انتها 
سیستم نوع جدید ظهور تحت عنوان مالیات یک 
نواخت مطرح مي شود كه سرعت الحاق كشورها 
به این سیستم باال هست؛ توضیحات آن را در ادامه 

عرض خواهم كرد.
 Comprehensive Income Tax فلسفه
این اس��ت كه افراد هر درآمدي كه از هر منبعي 
به دست مي آورند از كشاورزي تا درآمد مشاغل، 
پزش��کان و درآمدهاي حاصل از سودهاي بانکي 
و س��ود س��پرده ها تا درآمد نی��روي كار و اجاره 
تماما باید داخل مخزني جمع شود بعد یکسري 
معافیت ه��اي پایه، اصول اس��تاندارد از كل این 
درآمد كسر مي شود و بقیه درآمد مشمول مالیات 
مشخص مي شود. درآمد مشمول مالیات تعیین 
ش��ده در قالب یک جدول با س��اختار تصاعدي 

بررسي مي شود.
دومین مزیت این است كه درآمد نیروي كار و 
درآمد حاصل از سرمایه مشابه همدیگر هستند 
و هیچ انگیزه اي وجود ندارد كه افراد درآمد هاي 
نیروي كار خود را به صورت درآمد سرمایه جلوه 

دهند یا بالعکس.
نکته اي كه در این سیستم وجود دارد این است 
كه باز توزیع درآمد به شدت اتفاق مي افتد و دلیل 
آن این اس��ت كه ساختار اخذ مالیات تصاعدي 
هست و سیستم ها عمدتا از نوع تک سود هستند؛ 
به افرادي كه درآمد معقول ندارند یارانه مي دهیم و 
كساني كه درآمدهاي خیلي باالیي دارند با نرخ هاي 
خیلي باالتر از آنها مالیات اخذ مي ش��ود. بدیهي 
است كه در این سیستم باز توزیع ثروت به شیوه 
خوبي مي تواند انجام دهد اگر به درستي اجرا شود.

دومین مزیت این است كه درآمد نیروي كار و 
درآمد حاصل از سرمایه مشابه همدیگر هستند 
و هیچ انگیزه اي وجود ندارد كه افراد درآمد هاي 
نیروي كار خود را به صورت درآمد سرمایه جلوه 
دهند یا بالعکس. پس آربیتراژ مالیاتي هم امکان 
 Comprehensive Income در  ظه��ور 
Tax نخواهد داشت و بحث برنامه ریزي مالیات 
مي تواند در این سیستم منتفي شود. همان گونه 
ك��ه عرض كردم این سیس��تم ب��ه خاطر اینکه 
درآمد هاي حاصل از سرمایه را با نرخ هاي خیلي 
باال را مش��مول مالیات مي كند و بین نیروي كار 
و سرمایه تفاوتي قائل نمي شود در دهه ۱9۷۰ و 
۱98۰ كم كم توس��ط كشورهایي در نظر گرفته 
مي شود به خاطر اینکه فکر مي كنند سرمایه به 
جهت اینکه تحرک  پذیري خیلي باالتري نسبت 
به نیروي كار دارد پس باید تمهیدات مالیاتي در 

مقابل آن داشته باشیم.
ب��ه همین دلی��ل این كش��ورها مي گویند ما 
درآمدهاي افراد را به دو دسته درآمدهاي حاصل 
از نی��روي كار و درآمده��اي حاصل از س��رمایه 
تقسیم مي كنیم. به دلیل اینکه سرمایه مي تواند 
به راحتي جابه جا ش��ود و از یک كشور به كشور 
دیگ��ري بخواهد برود پس باید حداقل مالیات را 
بگیریم لذا عمدتا در كشورها با نرخ خیلي پایین 
درآمدهاي حاصل از س��رمایه را مشمول مالیات 
مي كنند و درآمدهاي حاصل از نیروي كار با نرخ 

تصاعدي باید مشمول مالیات شود.
اصل عدالت عمودي مي گوید كسي كه درآمد 
خیلي باال دارد باید نسبت بیشتري از درآمد خود 
را مالیات دهد و به دلیل اینکه سرمایه ها عمدتا 
در اختیار دهک هاي باالي درآمد ي جامعه هست 
و م��ا با نرخ هاي پایین پیش بینی مي كنیم پس 
اصل عدالت عمودي را زیر پا مي گذاریم به دلیل 
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اینکه كساني كه درآمد باالتري دارند باید مالیات 
پایین تري بپردازند.

محور بعدي این اس��ت كه آیا ما باید نس��بت 
به مخارج خانوار بي تفاوت باش��یم؟ آیا خانواري 
ك��ه فرزند معلول دارد یا فرزندي دارد كه تحت 
هزینه هاي درماني خیلي سنگین هست باید همان 
برخورد را داشته باشیم تا خانواري كه فرزند سالم 
دارد؟ آیا باید نس��بت به سن بي تفاوت باشیم؟ 
خانواري كه در آن افراد وابسته و كهن سالي وجود 
دارد كه ممکن است هزینه هاي مراقبت باالتري 
داشته باشند؛ آیا باید به آنها بي اعتناء باشیم؟ آیا 
فرق مي كند خانواده اي كه سه یا ده فرزند دارد؟ 
در حال حاضر نظام مالیاتي،ما بین تمامي موارد 
مختلف هیچ استثنایي قائل نشده و هیچ تمایزي 
از نظر سیس��تم بین اینها وجود ندارد. فردي كه 
سرپرست چهار نفر هست در سال 98 دو میلیون و 
۷۵۰ هزار تومان معافیت پایه مي دهیم و با مسائل 
دیگر كاري نداریم. براي ما فرقي نمي كند كه آیا 

در كالن شهري مانند تهران با اجازه متوسط خیلي 
باال زندگي مي كند یا در روس��تا زندگي مي كند 
كه مسکن ش��خصي خود را دارد. در كشورهاي 
مختلف نس��بت به این مسأله بي اعتنا نیستند. 
یکي از مس��ائلي كه باعث مي ش��ود افراد ادراک 
مالیاتي داشته باشند و از سیستم مالیاتي تمکین 
كنند اینکه بفهمند دولت در مقابل آنها نسبت به 

وضعیت هاي مختلف بي تفاوت نبوده است.
سیستم بعدي، مالیات بر درآمد یکنواخت است 
ك��ه تحت عن��وان Fix Income Tax مطرح 
مي ش��ود. این سیس��تم به دنبال این هست كه 
ساده سازي سیستم مالیاتي را با استفاده از یک نرخ 
واحد مالیاتي براي تمامي منابع درآمدي تقویت 
كند. بنابراین در این سیس��تم تمامي درآمدها 
جمع مي شود و به یک نرخ واحد مشمول مالیات 
مي ش��ود صرف نظر از اینکه این درآمد از كار یا 
سرمایه باش��د با یک نرخ واحد مشمول مالیات 
مي شود. با اینکه این سیستم سادگي را براي ما 
به دنبال دارد و مي تواند عدالت افقي را برقرار كند 

اما ضرورتا عدالت عمودي خیلي محقق نمي شود؛ 
به دلیل اینکه در این سیستم دولت ها معموال یک 
معافیت پایه استاندارد به همه خانوارها صرف نظر 
از اینکه درآمدها چه باشد پرداخت مي كنند و به 
دلیل اینکه رقم قابل توجه اي هست معموال نرخ 
مالیات یکنواخت كمي باالتر از س��طح حداقلي 
مي شود كه اكنون وجود دارد. ممکن است سطح 
حداقل ۱۰ درصد باشد ولي اگر بخواهیم به سمت 
سیستم یکنواخت حركت كنیم شاید الزم باشد 

یک نرخ مالي ۱۵ درصدي ببندیم.
ده��ک پایی��ن و ثروتمند جامع��ه باید با نرخ 
پان��زده درصد مالیات دهن��د. بنابراین تا حدي 
مي تواند عدال��ت عمودي را تحت الش��عاع قرار 
دهد. سیس��تم هایي كه درب��اره آن توضیح داده 
شد به لحاظ تئوري سیستم هاي محض و حدي 
هستند. در كشورها این گونه نیست كه عینا همین 
مکانیزم پیاده شود عمدتا نزدیک به مکانیزم ها 
سیس��تم مالیاتي خود را تنظیم كردند. در سال 

۱8-۲۰۱۷ حدود ۱3۰ كشور را با توجه به منبع 
ارنست بررسي كردیم كه چه سیستمي را پیاده 
مي كنند. در این سال حدود 6۵ درصد كشورها 
به سمت Dual Income Tax رفتند حدود 84 
كشور مجري نظام مالیات بر درآمد بودند. بعد از 
آن مالیات بر جمع درآمد بیشترین تواتر را داشت 
۲4 درصد از كش��ورها كه در مجموع 3۱ كشور 
هس��تند و ۱۱ درصد كه پانزده كشور را شامل 
مي شود مالیات بر درآمد یکنواخت را پیاده كردند.
در ادبیات اقتصادي چیزي كه روي آن توافق عام 
دارند این است كه هیچ نظام مالیات بر درآمدي 
نمي توانیم طراحي كنیم كه ازدواج خنثي باشد. 
بعد از اینکه به سراغ این مي رویم تا نظام مالیاتي 
را بگذاریم فرد بي تفاوت در اینکه ازدواج كند یا 
بخواهد مجرد بماند. در واقع سیستم هاي مالیاتي 
پاداش یا جریم��ه ازدواج دارند. به چه ترتیبي؟ 
ف��رض كنید دو نفر با ه��م ازدواج مي كند و هر 
كدام درآمد س��ه میلیون تومان دارند. اگر نظام 
مالیاتي ما بگوید باید اظهارنامه را بر مبناي خانوار 

و به طور مش��ترک دهید و معافیت پایه یک فرد 
مجرد دو میلیون تومان باش��د اما براي خانواده 
چهار میلیون تومان است در این صورت چنین 
نظامي مي تواند پاداش ازدواج ایجاد كند به خاطر 
اینکه خانوار مي تواند با درآمد كمتر باشد یا درآمد 
خیلي باالتر داشته باشد به این ترتیب از معافیت 
پایه بیشتري استفاده كند. گاهي اوقات طراحي 
سیستم مالیاتي به نحوي هست كه ممکن است 
جریمه ازدواج ایجاد كند؛ بدین معنا سیستم به 
نحوي طراحي شده باشد كه با ازدواج كردن انگار 
افراد جریمه اي متحمل مي شوند. آن هم تحت 
شرایطي هست كه معافیتي كه براي اظهارنامه 
مش��ترک مي گذاریم كمتر از معافیتي باشد كه 
براي فرد مجرد گذاشته مي شود. بنابراین مي تواند 
در برخي از موارد حالت پاداش داشته باشد و در 
برخي از موارد حالت جریمه داش��ته باشد. روي 
انگیزه فرزندآوري تا حدي مي تواند موثر باش��د 
ولي با استفاده از كسوراتي كه در ادامه در مورد 
آن صحبت خواهم كرد مي توانیم این موضوع را 
خنثي كنیم و اهمیتي نداش��ته باشد كه واحد 

مالیاتي ما خانوار یا فرد هست.
دكت��ر مهاجري گفت: بررس��ي كه روي ۱3۰ 
كشور انجام شد حاكي از این هست كه حدود 8۰ 
درصد كشورها نظام مالیاتي خودشان را بر مبناي 
واحد فرد تنظیم كردند به خاطر اینکه سادگي را 
بیشتر مي كند و مي تواند كارایي ایجاد كند. تحت 
یکسري شرایط اگر هزینه ها و كسورات را مدنظر 
قرار دهید مي توان��د برابري ایجاد كند هر چند 
در برابري في نفسه مشکل دارد؛ مي تواند انگیزه 
اشتغال زنان را بیشتر كند. انجمن فمینیسم ها 
به شدت مخالف  با نظام مالیات بر خانوار هستند 
به خاطر اینکه از نظر آنها مي تواند استقالل مالي 
زن را تحت الش��عاع قرار دهد؛ به دلیل اینکه در 
خانواده باید یک فرد عمل كند و معموال آن فرد 
مرد خانواده هست پس الزم است كه زن درآمد 
خود را ابراز كند. از نظر فیمینسم ها استقالل مالي 

زن را به این ترتیب تحت الشعاع قرار مي دهد.
مهاجري گفت: زماني كه دوستان در فرآیند 
تنظیم الیحه كمک مي كردند یک قاعده حقوقي 
گفتند كه ما نمي توانیم به این سمت برویم تا 
بخواهیم خانواده محور باشیم. تصمیمي كه در 
این الیحه اتخاذ ش��ده روي فرد متمركز شده 
منتهي به دلیل اینکه برابري في نفسه مي تواند 
در نظام فرد محور مشکل ایجاد كند در بحث 
هزینه ه��ا و كس��ورات قابل قب��ول تمهیداتي 
اندیشیده شده تا بتوانیم بحث برابري را داشته 
باش��یم. بنابراین تا به اینجا در مورد دو محور 
صحبت كردیم؛ یک مورد اینکه نظام مالیات بر 
درآمد در الیحه چه چیزي انتخاب شد و دوم 
اینکه واحد چه بود؟ در جمع بندي واحد تحلیل 

به صورت فرد مطرح شد.
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برنام��ه جام��ع اقدام مش��ترک ی��ا همان 
برج��ام كه در زمان خود توانس��ته بود یکي 
از پیچیده تری��ن چالش هاي دیپلماتیک در 
نظ��ام جهان��ي را حل و فصل كن��د، اكنون 
به واس��طه تحوالتي كه در طول یک س��ال 
و نی��م اخی��ر رخ داده، در حالتي نیمه جان 
به س��ر مي برد. با خروج آمریکا از برجام در 
اردیبهش��ت ماه سال گذشته تکلیف یکي از 
شش عضو حاضر در این توافق مشخص شد. 

از سوي دیگر به واسطه بازگشت تحریم هاي 
ثانویه ایاالت متحده، س��ایر ش��ركاي برجام 
ق��ادر به انجام تعهداتش��ان در قب��ال ایران 
نب��وده و همین امر باعث ش��د تا ۱6 ماه پر 
فراز و نش��یب از منظر سیاسي، اقتصادي و 
دیپلماتیک میان ایران و ۱+4 رقم برخورد. در 
این میان اما ایران از اردیبهشت ماه امسال با 
اتخاذ استراتژي كاستن از تعهدات هسته اي 
تا آنجا پیش آمد كه در اوایل شهریور به طور 
رس��مي وارد گام سوم شده و اعالم كرد در 
صورت تداوم یافتن شرایط فعلي گام چهارم 
نیز در آبان ماه امسال برداشته خواهد شد.

این موضوع در پیوند خوردن با تنش هایي 
كه اكن��ون در منطقه به واس��طه تحركات 

معنادار آمریکا ایجاد شده و نیز به بن بست 
رسیدن تالش هاي اروپا براي متقاعد كردن 
ایران جهت توقف گام هاي هسته اي و انعطاف 
واشنگتن در تحریم هاي تهران، باعث شده تا 
ب��ه گفته تحلیلگران، برجام در یک دوراهي 
سرنوشت س��از قرار بگی��رد. دو راهي كه یا 
منج��ر به حفظ وضع موجود، یا بازگش��ایي 
افقي جدید یا فروپاش��ي كام��ل آن خواهد 
 ش��د. در همین راس��تا و با پیچیده تر شدن 
ه��ر روزه معادالت س��عي ش��ده در پرونده 
پی��ش رو در گفت وگو با اس��اتید دانش��گاه 
و پژوهش��گران این حوزه، ابع��اد مختلف و 
دورنم��اي احتمالي تح��والت آینده را مورد 

بررسي و تحلیل قرار دهیم.

محمد     رضا ستاری
عضو هیأت تحریریه

برجامدردوراهيسرنوشت

 فرانك والتر اشتاین مایر
وزیر امور خارجه سابق آلمان

سرگئی الوروف
وزیر امور خارجه روسیه

فدریکا موگرینی
مسئول سیاست خارجی اروپا

فیلیپ هموند
 وزیر امور خارجه سابق بریتانیا

محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه ایران

جان کری
 وزیر امور خارجه سابق ایاالت متحده آمریکا
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در گفت وگو با پرفسور نادر انتصار استاد ممتاز علوم سیاسي دانشگاه آالباماي جنوبي مطرح شد

برجاماکنونرویکاغذوجوددارد
 اروپا فعالً گام هاي هسته اي ایران را جدي نگرفته است

 پیشنهاد جدید اروپا قابل عملیاتي شدن نیست
 برکناري جان بولتون را باید به عنوان خبري خوش تعبیر کرد

 از خودخواهي و غرور ترامپ مي توان به عنوان اهرمي علیه خودش استفاده کرد

آق�اي پرفس�ور انتص�ار، همانط�ور ک�ه 
مستحضر هستید با پایان ضرب االجل دوم، 
ایران در میانه ش�هریور ماه رس�ماً وارد گام 
سوم هسته اي شده اس�ت. شما این راهبرد 
توس�ط ایران که گفته مي ش�ود در راستاي 
بازگش�ت به برجام ص�ورت گرفته را چگونه 

ارزیابي مي کنید؟
این سه گامي را كه ایران تاكنون برداشته همگي 
در چهار چوب م��اده 36 برجام بوده، ولي تاكنون 
اروپایي ها به جز چند بازي س��اده و قول هایي كه 
خودشان هم مي دانند ناچیز بوده و عملي نیست، 
اق��دام دیگري صورت نداده  اند. برداش��ت اروپا این 
است كه ایران در مخمصه قرار داشته و لذا در این 
رابطه گام هاي هسته اي ایران در مورد برجام را فعال 

جدي نمي گیرد.. گرچه اقدامات ایران ضروري بوده 
و هست، ولي ما نباید انتظار داشته باشیم كه اروپا 
شروع به اجراي تعهدات برجامي خود كند. با خروج 
آمریکا از برجام. اروپا به بازیگر س��ردرگمي تبدیل 
ش��ده كه نه مي داند چ��ه مي خواهد و نه مي تواند 

بدون اجازه آمریکا قدمي بردارد.
 همان طور که ش�اهد بودیم طي هفته هاي 
اخیر اروپا به رهبري فرانس�ه با ارائه یك بسته 
پیشنهادي سعي در حفظ و تداوم برجام داشته؛ 
امري که سرانجام با مخالفت آمریکا روبرو شد. 
جزئیات این پیشنهاد چه بوده و آیا فکر مي کنید 

این اقدامات به نتیجه اي نیز منجر شود؟
جزئیات دقیق بسته پیشنهادي فرانسه رسماً اعالم 
نشده است، ولي آنطور كه برخي از مطبوعات غربي 

گزارش داده اند مهم ترین بخش این پیشنهاد، ایجاد 
ی��ک خط اعتباري به مبلغ ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دالر 
است تا ایران بتواند با استفاده از آن مواد غذایي و 

دارویي مورد نیازش را خریداري كند.
به اعتقاد من این پیش��نهاد عملي نیس��ت. زیرا 
نخست معلوم نیست كه این مبلغ چگونه به دست 
خواه��د آمد و منبع آن چیس��ت؟ دوم اینکه این 
مکانیزم پیشنهادي فرانسه شبیه برنامه »نفت در 
مقابل غذا« است كه به عراق صدام حسین تحمیل 
شده بود. یعني چیزي به عنوان یک سیستم صدقه. 
در این رابطه آقاي ظریف هم چندي پیش به این 
موضوع اشاره كرده و به اروپا گفته بودند كه بجاي 
پیش��نهاد صدقه، آنها بهتر اس��ت كه به تعهدات 
برجامي خود عمل كنند. سوم اینکه آمریکا بر هر 

پرفس�ور نادر انتصار، اس�تاد ممتاز علوم 
سیاس�ي در دانش�گاه آالبام�اي جنوب�ي 
آمریکاست. ایشان در گفت وگوي پیش رو 
با اش�اره به س�ه دلیلي که منجر به عملي 
نشدن پیشنهاد جدید اروپا مي شود معتقد 
است که اروپا بدون اجازه آمریکا بازیگري 
عاجزي است که روي آن نباید حساب کرد.
دکتر انتصار همچنین با بیان اینکه برکناري 
جان بولتون توسط ترامپ را باید به عنوان 
خب�ري خوش تعبیر کرد، تصریح مي کند: 
رفتن بولت�ون به تنهایي ب�ه بهبود روابط 
ای�ران و آمریکا منجر نخواهد ش�د، چون 
تعداد ایران ستیزان هنوز در دولت ترامپ 
و همچنین کنگره آمریکا خیلي زیاد هستند 
و بطور کلي اختالفات ایران و آمریکا ریشه 
عمیقي دارند که حتي در بهترین شرایط، 
حل این اختالفات به زمان طوالني نیازمند 
است. در این شرایط هر چند امکان مذاکره 
میان دو کشور ضعیف است، اما من معتقدم 
که مذاکره کردن با دشمن را باید به عنوان 
یك ابزار جنگي نگاه کرد، نه اینکه نبرد با 
دش�من را فقط از زاویه جنگ سنتي دید. 
در اوج جنگ ویتنام، دولت ویتنام شمالي 
به پ�اي میز مذاک�ره با آمریکا نشس�ت؛ 
نه براي تس�لیم ش�دن به خواس�ته هاي 
آمریکا بلکه براي گرفتن امتیاز از دش�من 
البت�ه مذاکره کنندگان  آمریکایي خ�ود. 
ویتنامي مي دانستند که چگونه مي توان از 
نقطه ضعف آمریکا استفاده و واشنگتن را 

مجبور به عقب نشیني کنند.
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اقدامي كه آن را مانع پیاده كردن سیاست فشارحد 
اكثري خ��ود بداند مخالفت ك��رده و خواهد كرد. 
همان گون��ه كه در جواب س��وال قبلي گفتم. اروپا 
بدون اجازه آمریکا بازیگر عاجزي اس��ت و روي آن 

نباید حساب كرد. 
آقاي دکتر، برخي تحلیلگران معتقدند که 
ممکن است اروپایي ها در قبال ایران مکانیسم 
ماش�ه را فع�ال کرده و پرون�ده را بار دیگر به 
شوراي امنیت سازمان ملل ارجاع دهند؟ این 
مس�أله در ش�رایط کنوني چه میزان محتمل 
اس�ت و در صورت تحقق مي ت�وان گفت که 
بطور رسمي برجام به آخر خط خود مي رسد؟

به نظر من تا زماني كه اروپایي ها در برجام دست 
باال را دارند، یعني تا زماني كه آنها بتوانند از اجراي 
تعهدات خود ش��انه خالي كنند و ایران را در حصار 
برجام نگاه دارند دلیلي ندارد كه بخواهند به مکانیسم 
ماش��ه روي آورن��د. اگر ای��ران روزي به این نتیجه 
برس��د كه عمر برجام كامال س��پري شده و مانند 
آمریکا تصمیم بگیرد كه از برجام خارج شود، دیگر 
عهدنام��ه اي به نام برجام وجود ندارد كه اروپایي ها 
بخواهند در قبال ایران مکانیسم ماشه را فعال كنند 
. زیرا نمي شود به بندهاي یک قرارداد مرده و از بین 

رفته رجوع كرد.
كاري را كه اروپایي ها در صورت نابودي برجام مي توانند 
انجام دهند این است كه از شوراي امنیت سازمان ملل 
بخواهند كه تحریم هاي جدیدي بر علیه ایران تصویب 
شود. در این صورت مي دانیم سه كشور از پنج كشوري 
ك��ه حق وتو دارند یعني آمریکا، فرانس��ه و انگلیس با 
یکدیگر هم دست خواهند شد. آنچه نمي دانیم این است 
كه آیا چین و روسیه از حق وتوي خود استفاده خواهند 
كرد یا اینکه این دو كش��ور نیز همان رفتاري را كه در 
زمان احمدي نژاد داشتند پیش گرفته و تحریم هاي جدید 

شوراي امنیت را وتو نخواهند كرد.
 طي 16 ماه گذشته ما شاهد انتقادات شدید 
ایران از اروپا به جهت انجام تعهدات برجامي 
بوده ایم. اکنون آیا پس از گذش�ت 16 ماه، سه 
کشور اروپایي با توجه به تحوالتي که اکنون در 
جریان است قادر خواهند بود گشایشي در این 

خصوص انجام دهند؟
این انتقادات ش��دید نه تنها از اف��راد و گروهاي 
مخالف برجام بوده، بلکه طرفداران س��ابق برجام و 
حتي آقاي روحاني و ظریف هم انتقادات ش��دیدي 
را به نحوه عملکرد اروپا و ش��انه خالي كردن آنها از 
انجام تعهدات برجامي ابراز كرده اند. تمام این انتقادات 
درست و الزم است، ولي تا زماني كه این سه كشور 
اروپایي گلیم خود را از حیاط خلوت آمریکا بیرون 
نکشیده اند، من امیدي به اینکه آنها بتوانند گشایشي 

در این خصوص انجام دهند ندارم.
معتقدن�د ک�ه  تحلیلگ�ران  از  برخ�ي   
آمریکایي ها از سیاست فشار حداکثري خود 
نتیج�ه  دلخواه را نگرفته و دولت ترامپ قصد 
دارد تا قبل از انتخابات ریاست جمهوري به یك 
توافق با ایران دست یابد. این تحلیل با توجه 
به شناخت شما از داخل آمریکا چه میزان به 

واقعیت نزدیك است؟

برخي از سیاستمداران دولت ترامپ، به خصوص 
محور پومپئو-بولتون انتظار داشتند كه سیاست فشار 
حداكثري تاكنون منجر به فروپاشي نظام شود. ولي 
امید به ایجاد هرج و مرج و اعتصابات فلج كننده در 
داخل ایران به وقوع نپیوس��ته و از این زاویه نتیجه 
دلخواه را نگرفته اند. از طرف دیگر آنها صدمات زیادي 
به كشور و زندگي مردم ایران وارد كرد ه و هنوز امید 
دارند كه ایران در آینده نه چندان دور از لحاظ دروني 

فروپاشي كند.
 باید در نظر داشته باشیم كه سیاست ایرا  ستیزي 
دولت ترامپ از سوي گروهي كه آقاي ظریف آن را 
» تیم بي« قلمداد كرده است، اداره مي شود. متاسفانه 
این گروه تاكنون انسجام خود را حفظ كرده؛ شاید 
شخص ترامپ مایل باشد با ایران سر یک میزمذاكره 
نشسته و به توافقي دست یابد، حتي اگر این توافق 
نمایش��ي بوده و تنها از آن در انتخابات سال آینده 
استفاده سیاس��ي كند، ولي ساختار دولتي آمریکا 
اجازه تغییر بنیادي در سیاست این كشور در مقابل 

جمهوري اسالمي ایران را نخواهد داد. 
 در این میان البته ما شاهد بودیم که جان 
بولت�ون از س�وي دونالد ترامپ برکنار ش�د. 

ارزیابي شما از این مسأله چیست؟
بركن��اري جان بولتون كه یک��ي از منفورترین و 
جنگ طلب ترین سیاستمداران آمریکایي در سال هاي 
اخیر بوده را باید به عنوان خبري خوش تعبیر كرد. 
دش��مني دیرینه او با ایران به دوران قبل از ترامپ 
بر مي گردد. بولتون همواره یکي از طرفداران حمله 
نظامي آمریکا به ایران بود و هنوز هم هس��ت. ولي 
آنچه را كه باید در نظر داش��ته باشیم این است كه 
نقش مش��اور امنیتي آمریکا زماني مهم است كه او 
پیرو سیاست هاي كلي رئیس جمهوري بوده و آنها 
را به چالش نکش��د. در این چند ماه اخیر بولتون با 
صداي بلند نه تنها سیاست هاي ترامپ در مواردي 
مانند كره شمالي و افغانستان را به انتقاد گرفته بود، 
بلکه اختالفات شخصي خود با سایر وزیران كابینه 
مانند پومپئو را به حدي رساند كه ترامپ را مجبور 
كرد وي را از كار بركنار كند. رفتن بولتون به تنهایي 
به بهبود روابط ایران و آمریکا منجر نخواهد ش��د، 
چون تعداد ایران س��تیزان هنوز در دولت ترامپ و 
همچنین كنگره آمریکا خیلي زیاد هستند و بطور 
كلي اختالفات ایران و آمریکا ریشه عمیقي دارند كه 
حتي در بهترین شرایط، حل این اختالفات به زمان 

طوالني نیازمند است.
 تحوالت اخیر نش�ان داده که بازگش�ت 
به نقطه اول برجام عمالً امکان پذیر نیس�ت. 
ایران در این مقطع با توافق هسته اي باید چه 
کار کند؟ آیا سیاس�ت فعل�ي ایران در خروج 
تدریجي از برجام منجر به تحوالتي در آینده 

خواهد شد؟
بع��د از خروج آمری��کا از برجام دیگر در حقیقت 
برجامي باقي نمانده اس��ت و آنچه ما به آن برجام 
مي گویی��م فق��ط روي كاغذ وج��ود دارد. بنابراین 
همانطور كه شما گفته اید بازگشت به نقطه اول برجام 
عمالً امکان پذیر نیست. ایران مي تواند روند كنوني را 
ادامه دهد؛ یعني سیاست خروج تدریجي از توافق را 

ادامه داده به امید اینکه یک دولت جدیدي در آمریکا 
در سال آینده روي كار بیاید كه مایل به بازگشت به 
برجام و احیاي آن باشد . البته این سیاست ریسک 
دارد، چون احتمال د باره انتخاب شدن ترامپ هنوز 
زیاد اس��ت و اگر هم او انتخاب نشود، دلیلي وجود 
ندارد كه رئیس جمهور بعدي یا مایل باشد یا توانایي 
این را داشته باشد كه به برجام برگردد. البته ایران 
مي توانست آن زماني كه ترامپ برجام را پاره كرد، 
اع��الم كند كه برجام از بین رفته اس��ت. هنوز هم 
ش��اید ایران این كار را انجام دهد ولي فکر مي كنم 
اگ��ر ایران این كار را بکند در زمان رئیس جمهوري 

آقاي روحاني نخواهد بود . 
 برخي از کارشناس�ان معتقدند که ایران 
در ش�رایط فعلي نباید ب�ا آمریکا به پاي میز 
مذاکره بنش�یند. آیا اساس�اً دورنمایي از این 
گفت وگوهاي احتمالي وجود دارد و اگر پاسخ 

شما بله است، زمان آن کي خواهد بود؟
ایران در شرایط فعلي و در مقایسه با دوران قبل از 
برجام در موقعیت ضعیف تري در مقابل آمریکا قرار 
دارد؛ ولي اگر شرایطي درست شود كه ایران و آمریکا 
دور میز مذاكره بنشینند، تیم مذاكره كننده ایران باید 
از افرادي تشکیل شود كه هم سیاست آمریکا را كامال 
درک كنند و هم با طرز رفتار و چهارچوب فکري و 
رفتاري تیم ترامپ آشنایي داشته باشند. خود ترامپ 
فردي بسیار خود پرست و خود خواه است كه در عمل 
بارها نشان داده كه تمركز فکري ضعیفي دارد و نوكر 
مأبانه با طرف مقابل مذاكره رفتار مي كند . مذاكره با 
چنین شخصي كار آساني نیست؛ ولي خودخواهي 
و غرور كاذب ترامپ را مي توان به عنوان اهرمي بر 
علیه او استفاده كرد. یعني یک تیم مذاكر كننده ماهر 
مي تواند به قول ما ایراني ها هندوانه زیر بغل او گذاشته 

و از این طریق در مذاكره امتیاز بگیرد.
 با این حال هر چند احتمال مذاكرات بین ایران 
و آمریکا كم اس��ت، اما من همواره عقیده دارم كه 
مذاكره كردن با دش��من را باید به عنوان یک ابزار 
جنگي نگاه كرد، نه اینکه نبرد با دشمن را فقط از 
زاویه جنگ سنتي دید. در اوج جنگ ویتنام، دولت 
ویتنام شمالي به پاي میز مذاكره با آمریکا نشست؛ 
نه براي تس��لیم شدن به خواسته هاي آمریکا بلکه 
براي گرفتن امتیاز از دش��من آمریکایي خود. البته 
مذاكره كنندگان ویتنامي مي دانس��تند كه چگونه 
مي توان از نقطه ضعف آمریکا استفاده و واشنگتن را 

مجبور به عقب نشیني كنند. 
 ای�ران تاکید کرده که سیاس�تش در این 
شرایط مقاومت حداکثري است. این سیاست 

تا چه زماني جوابگوست؟
باید اول تعریفي از سیاس��ت مقاومت حداكثري 
داشته باشیم. شرایط براي پیاده كردن هر سیاستي، 
از جمله سیاست مقاومت حداكثري بستگي به عوامل 
متغیري در داخل و خارج كشور دارد كه این عوامل 
متغیر در تعریف و نحوه پیاده كردن سیاست مقاومت 
حداكثري تاثیر خواهند داشت. میزان تاب آوري ایران 
در مقابل فشار حداكثري آمریکا بستگي به این دارد 
كه ایران تا چه اندازه در اجراي سیاس��ت مقاومت 
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 در گفت وگو با دکتر عبدالرضا فرجي راد 
دیپلمات ارشد پیشین کشورمان بررسي شد

نخستیناشتباهایران
پسازخروج
آمریکاازبرجام

دکتر عبدالرضا فرجي راد، دیپلمات پیشین ایران در کشورهاي اروپایي و 

استاد ژئوپلتیك دانشگاه است. ایشان در گفت وگوي پیش رو معقتد است 

که از زمان روي کار آمدن دونالد ترامپ در ایاالت متحده، ما با یك آمریکاي 

دوم مواجه هستیم. آمریکایي که مي خواهد ایران سیاست هاي فعلي خود  را 

نداشته باشد. دکتر فرجي راد همچنین تاکید مي کند که ایران مي توانست در 

طول این سال ها بهتر عمل کند، زیرا عمده دلیل مشکالت داخلي نه صرفًا 

از تحریم هاي آمریکا، بلکه از برخي سیاستگذاري هاي نادرست در داخل 

کشور نشات مي گیرد. سیاست هایي که اگر الزم بود عملیاتي شود باید با 

بررسي ها دقیق به زماني بعد از عبور از سختي هاي کنوني موکول مي شد.

 تمامي مشکالت به تحریم ها مربوط 
نمي شود، باید از قبل برنامه ریزي 
مي کردیم
 ترامپ قصد ندارد در رابطه با ایران 
ریسك کند
 چهل سال است که در اقتصاد و 
سیاست خارجي یك حرف را زده ایم
 اي کاش با اروپایي ها 
بیشتر گفت وگو مي کردیم
 فشارها ادامه خواهد داشت، حتي اگر 
یك دموکرات وارد کاخ سفید شود
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 آق�اي دکتر، س�ال گذش�ته در 
18 اردیبهش�ت م�اه، ایاالت متحده 
آمری�کا به صورت یکجانبه از توافق 
هس�ته اي خارج شد. طي این مدت 
تح�والت متعددي صورت گرفت که 
تقریبًا همگي نس�بت ب�ه آن واقف 
هس�تیم. اساسًا آمریکا از این تقابل 
 و سیاس�ت افزایش فش�ار بر ایران 

به دنبال چیست؟
آمریکایي كه از آن صحبت مي شود در 
حقیقت دو آمریکا اس��ت. آمریکاي قبل 
از ترام��پ و آمریکاي بع��د از ترامپ. در 
آمری��کاي قبل از ترام��پ، به این نتیجه 
رس��یده بودند كه خصوم��ت با ایران در 
بیش از سه دهه جواب نداده است و بهتر 
این است تا با نزدیک شدن به ایران، هم 
مسأله هسته اي حل شود و هم به مسائل 
منطقه اي س��ر و س��امان پیدا كند. تیم 
آقاي اوباما عقیده داشت، ایران از لحاظ 
اس��تراتژیک و ژئوپولتیک كشوري مهم 
است و سیاست خارجي مستقلي دارد كه 
بدون فعال شدن ایران، مسائل منطقه به 

ثبات نمي رسد. 
در نتیجه آنها اقدامات و ابتکاراتي براي 
نزدیکي به ایران صورت داده و پیام هایي 
فرستادند كه برخي از آنها با پاسخ تهران 
همراه بود و برآیند آن به برجام ختم شد. 
برجام از آنجا حائز اهمیت است كه كمتر 
اتفاق افتاده تا یک قدرت منطقه اي با پنج 
قدرت جهان��ي كه هر كدام رویکردهاي 
متفاوتي را دنبال مي كنند، بیش از یک 
سال مذاكره كند. لذا وقتي به نتیجه نگاه 
مي كنیم و مي بینیم كه در این مذاكرات 
بازنده نبودیم، مي توان گفت كه اقدامي 

مثبت صورت گرفته است.
حال در مقابل، آمریکاي بعد از ترامپ 
را داری��م. یک��ي از محوره��اي تبلیغات 
انتخابات��ي ترامپ معرفي ك��ردن ایران 
به عنوان برنده مذاكرات هس��ته اي بود. 
او عقیده داش��ت ای��ران مي تواند با این 
توافق مدت دار، مجددا غني سازي خود 
را آغاز كند و به حدي برس��د كه بعدها 
بمب بسازد. ترامپ اعالم كرده بود كه در 
صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوري 
ای��ن توافق را پاره خواه��د كرد و از آن 

خارج مي شود.
از آنجا كه ترامپ فردي نژاد پرست بوده 

و این امر را نیز ثابت كرده است، پس از 
نظر او یک رئیس جمهوري سیاست پوست 
نباید موفق ش��ود. همچنین از آنجا كه 
ترام��پ از حزب رقیب خود یعني حزب 
دموكرات نفرت دارد، نباید این موفقیت 
ب��ه پاي آنها نوش��ته مي ش��د. به همین 
دلیل شخص رئیس جمهوري و اطرافیان 
راست گراي وي تا آنجا پیش رفتند كه در 
نهایت آمریکا از توافق هسته اي خارج شد.

اوایل كار كس��ي باور نمي كرد آمریکا 
از برجام خارج شود و گمان مي شد آنها 
قصد دارند از این تهدید امتیازي بگیرند. 
بعد از خروج آمریکا از برجام مشاورین و 
اطرافیان ترامپ مرتبا تعویض مي شدند 
و در نهای��ت پمپئ��و و بولت��ون وارد كار 
شدند كه متعاقب آن تحریم ها به تدریج 

سخت تر شد و به اینجا رسیدیدم.
 این آمریکاي دوم که شما مطرح 

کردید، از ایران چه مي خواهد؟
آمری��کاي دوم، ایراني را مي خواهد كه 
سیاس��ت هاي امروز را نداشته باشد. آنها 
نام تغییر رفتار را انتخاب كرده اند. یعني 
ایران سیاس��ت هاي نظامي خ��ود را در 
كش��ورهایي مثل عراق، سوریه و لبنان 
رها كند و مسأله اسرائیل با رویکرد فعلي 
تهران دنبال نشود. در واقع هدف آنها این 
است كه یا رفتار ایران تغییر كند یا بر اثر 
فشار اقتصادي نظام به وسیله مردم تغییر 
كند. در این دو س��ال و اندي كه ترامپ 
در كاخ س��فید قدرت را به دست گرفته 
است در ایران اتفاقاتي مثل دي ماه 96 
رخ داد و این اتفاقات به آنها انگیزه داد تا 
فکر كنند راهي كه طي مي كنند روشي 

درست است.
البت��ه این روش ب��ا اهدافي كه ترامپ 
دارد، برگ برنده اي در دس��ت او اس��ت. 
ترامپ مي خواهد در درجه اول مس��أله 
ایران و در درجه دوم مسأله كره شمالي 
را ب��راي رالي هاي انتخاباتي آینده س��ر 
دست بگیرد و براي طرفداران خود بازگو 
كند. همانطور كه مي بینید در هفته هاي 
گذش��ته كره ش��مالي مرتبا عقب رفته 
است، ولي ترامپ همچنان مجبور است 
حرفهاي خوب بزند. اگر قبال كسي شش 
موشک هوا مي كرد آمریکا سرو صداي به 
راه مي انداخت و حتي كشورهاي منطقه 
نیز به شدت اعتراض مي كردند. ولي شاهد 

بودیم كه نخست وزیر ژاپن چندي قبل 
اعالم مي كند كه من بسیار دوست دارم 
كه با كیم جونگ اون مالقات كنم. اینها 
ش��واهدي اس��ت كه دونالد ترامپ براي 
انتخاب��ات آین��ده روي ای��ن دو موضوع 

حساب باز كرده است.
 آق�اي دکتر در اینجا که صحبت 
از اقدامات ترامپ مي شود، برخي از 
کارشناسان داخلي معتقدند، ایران از 
زمان ریاست جمهوري باراك اوباما به 
عنوان یك فرصت استفاده نکرد تا 
اینکه فردي مثل ترامپ قادر باش�د 
پس از او، اینچنین سیاست افزایش 

فشار علیه ایران را دنبال کند.
 از سوي دیگر برخي از کارشناسان 
معتقدند که دکترین سیاست خارجي 
و امنی�ت ملي آمریکا در واقع امري 
ثابت است که هر رئیس جمهوري از 
هر حزبي که باش�د، تنه�ا با ادبیات 
متفاوت�ي آن را دنب�ال مي کند. در 
نتیجه تفاوتي میان اوباما و ترامپ از 
این منظر نیست. کما اینکه ما شاهد 
بودیم در زمان اوباما بحث مراودات 
پولي و بانکي ما توسط او با کارشکني 

روبرو شد.
كارشناس��اني ك��ه عقی��ده دارن��د ما 
مي توانس��تیم در زمان اوبام��ا امتیازات 
بیشتري بگیریم، تا حدي درست گفته اند. 
ما مي توانس��تیم بهتر عم��ل كنیم ولي 
اینک��ه بگوییم برجام ب��ا آمدن ترامپ از 
بین نمي رفت نادرست است. ممکن بود 
ما بهتر عمل مي كردیم و امتیازات بهتري 
مي گرفتی��م. كار ما نیز تا حدودي خوب 
پیش مي رفت، اما این دلیل نمي شود كه 

ترامپ از این قرارداد خارج نشود.
 در اینکه ما بهتر از این مي توانس��تیم 
عمل كنیم هیچ ش��کي نیس��ت، ولي بر 
اینکه برجام توسط آمریکا حفظ مي شد 
اعتباري نب��ود. آمریکایي ه��ا مي گویند 
در زم��ان اوباما انتظار داش��تند با ایران 
گفت وگوهایي منطقه اي شکل بگیرد. چرا 
این ارتباط در زمان اوباما به كندي پیش 
مي رفت؟! اوباما مي خواس��ت به عبارتي 
سیاست شل كن، سفت كن را به صورت 
هماهن��گ با اروپا در پی��ش گرفته و با 
افزایش فشار بر ایران، در رابطه با مسائل 
37منطقه اي مذاكراتي را شروع كند. شاید 

no.127
september 2019



در ذهن آنها مس��أله اسرائیل نیز مطرح 
بود، ولي با توجه به موضوعاتي همچون 
سوریه، لبنان، حزب اهلل، عربستان و مسأله 
یمن، ایران تمایل نداشت كه بعد از برجام 

وارد گفت وگوهایي از این دست شود.
البته این حرف درست است كه هر دو 
گروه سیاستمداران آمریکایي یک هدف 
را دنبال مي كنند. تیم قبلي به دنبال این 
بود كه با سیاست فشار به پاي میز مذاكره 
در مورد مسائل منطقه اي بنشیند، ولي 
طیف جدید خواهان حل و فصل موضوع 
با زور اس��ت. اوباما به عربستان مي گفت 
بای��د با ایران مذاكره كنید، ولي اینها به 
عربس��تان مي گویند، ایران قصد تهدید 
حکومت شما را دارد و بنابراین باید براي 
همراه نگه  داش��تن آمریکا، درگیر شده و 

هزینه كنید.
 برخ�ي از کارشناس�ان معتقدند 
که ایران قصد دارد تا زمان انتخابات 
2020 آمری�کا صب�ر کن�د تا ش�اید 
ترامپ انتخاب نشده و بتوان با یك 
رئیس جمهوري دموکرات، تنش هاي 
ج�اري را حل و فص�ل کنند. این در 
حالي است که عده اي دیگر از ناظران 
ای�ن موض�وع را غیر اس�تراتژیك 
دانسته و معتقدند که امکان دارد با 
روي کار آمدن یك رئیس جمهوري 
جدید، یا پیروزي هیالري کلینتون 
در انتخاب�ات 2016، اوض�اع جنب�ه 
بدتري نسبت به اکنون پیدا مي کرد. 

نظر شما در این خصوص چیست؟
م��ن این را قبول ندارم و فکر نمي كنم 
اوضاع بدتر مي ش��د. آقاي اوباما ش��ش 
نامه نوشته بود. از كجا معلوم كه ایران با 
تهدیدي، آنها را كمي عقب نمي نش��اند. 
اروپا همیش��ه مطیع آمریکا اس��ت و از 
یک س��و مي بینید آمریکا براي مذاكره 
نامه نگاري كرد و اعتمادي نسبي برقرار 
شد. از كجا معلوم است كه بعد از مدتي 
مجددا مکاتبه اي نمي شد و آنها در مکاتبه 
خود این آمادگي را نشان نمي دادند كه 
حاضرند در رابطه با مسائلي مثل برجام 
امتیازاتي را رد و بدل كنند؟! ما در عراق 
هستیم آنها هم در عراق هستند. حکومت 
دمش��ق نیز پابرجا ماند. آن زمان گفتن 
اینکه بشار اس��د بماند، براي كشورهاي 
غربي تابو بود، اما این موضوع امروز علني 

گفته مي شود. یا همین موضوع همکاري 
در افغانستان.

 باالخ��ره مي ش��د راه های��ي را با زبان 
خوش باز كرد. لذا امکان داش��ت و آنها 
مي پذیرفتند. من عقی��ده ندارم كه این 
آمریکا با آن آمریکا یکي است. تفاوت ها 

بسیار زیاد است.
 اکن�ون م�ا در ای�ن ش�رایط در 
وضعیتي هستیم که برخي از مقامات 
کش�ورمان تصریح مي کنند، برجام 
در وضعی�ت اضطراري اس�ت یا در 
کما قرار دارد. ش�ما به موضوع اروپا 
ه�م اش�اره کردید. گفته مي ش�ود 
اروپا یا نمي توان�د یا نمي خواهد که 
در قبال حفظ برجام هزینه پرداخت 
کند. کم�ا اینکه آنه�ا هم اکنون در 
موضوعاتي مانند مسائل حقوق بشر، 
موشکي و نیز منطقه اي کاماًل همسو 
ب�ا ایاالت متح�ده گام ب�ر مي دارند. 
شما دورنماي این وضعیت را چگونه 

مي بینید؟
یک واقعیت این است كه اروپا مسائلي 
دارد و این مس��ائل مان��ع از همکاري با 
ایران خواهد شد. اي كاش ما با آنها بیشتر 
صحبت مي كردی��م.  اي كاش مذاكراتي 

دوره اي داش��تیم و ب��ه آنه��ا اطمینان 
مي دادیم كه صنایع موشکي و توسعه آن 
در ایران صرفا به منظور امور دفاعي است 
و ما قصد درگیر شدن با اروپا را نداریم. 
فق��ط ایران نیس��ت كه به این ش��کل 
موشک دارد. اگر مي خواهید بترسید ابتدا 
باید از روسیه بترسید. اوكراین نیز موشک 
دارد. ایران هم موشک دارد. عربستان و 
پاكس��تان و حتي قزاقستان هم موشک 
دارن��د. بنابراین، علم كردن ایران در این 
بین بهانه است و باید با اروپا بیشتر تعامل 

داشتیم و آنها را قانع مي كردیم.
 در رابطه با مسائل منطقه اي راحت تر 
و بهتر از مس��ائل موشکي مي توانستیم 
با اروپ��ا گفت وگو كنیم. این گفت وگو ها 
سابقه دار است و در گذشته در مقاطعي 
توانس��تیم با اروپاییان به توافق برسیم. 
حتي در مس��ائل س��وریه مي شد آنها را 
در مذاك��رات دخی��ل ك��رد و در مبارزه 
با تروریسم مي ش��د به نحوي گفت وگو 
ك��رد. هرچند كه آنها در مس��أله رفتن 
اسد غرق شده بودند، ولي امروز متوجه 
ش��ده اند راه��ي كه رفتند اش��تباه بوده 
است. در حقیقت اروپایي كه این حرفها 
را مي زند مثل آمریکاي قبل است، یعني 
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اروپاي امروز مي خواهد از طریق مذاكره 
به نتیجه برسد.

ببنید، اكنون در كاخ سفید دو دستگي 
وج��ود دارد. همانطور ك��ه آقاي ظریف 
در گفت وگوی��ي گفتن��د و م��ن هم در 
مصاحبه اي به این نکته اشاره كرده ام. یک 
دس��ته مي خواهند خیلي سریع با ایران 
برخورد ش��ود و حت��ي در مورد برخورد 
نظام��ي حرف مي زنن��د و فکر مي كنند 
موفق خواهند شد ولي در اشتباه هستند. 
دسته دیگري كه خود ترامپ در راس آن 
است، نمي خواهند كار به برخورد كشیده 
شود و قصد دارند فشارها حداكثري باشد 
تا از دل این فش��ار مذاكراتي انجام شود 
تا آنها به اهدافي كه مي خواهند برس��ند 

و تبلیغات انتخاباتي كنند. 
در ای��ن میان، ایران اس��تراتژیک فکر 
مي كند. این مش��خص است كه ما یک 
اس��تراتژي در رابطه با منطقه داریم و بر 
اس��اس آن رفتار كرده و پیش مي رویم. 
آمریکا نیز اس��تراتژیک فکر مي كند. اما 
در این میان شخصي به نام ترامپ وجود 
دارد ك��ه تاكتیکي فکر مي كند و منافع 
ایاالت متحده در اولویت دوم او قرار دارد. 
اولویت اول او منافع شخص خودش است.

 ولي ش�اهدیم که ترامپ ش�عار 
اول آمری�کا را مط�رح کرده و گفته 
مي ش�ود محبوبیت قابل قبولي هم 

در داخل دارد.
اول آمریکا، یک شعار است. همه مردم 
آمری��کا كه سیاس��ي نیس��تند. در بین 
كش��ورهاي پیش��رفته، آمریکا كمترین 
میزان نخبگان سیاس��ي را در بین مردم 
دارد. بنابر این اولویت او منافع شخصي 
است. او حسابگر است و به خاطر منافع 
آین��ده، درگیر نمي ش��ود. چون مي داند 
جنازه س��ربازان آمریکایي كه به آمریکا 
مي رسد روي انتخابات اثر دارد. او منافع 
ایاالت متح��ده را مي بین��د و مي گوی��د 
دوشیدن عربستان خوب است اما همین 
كار نی��ز تاكتیک��ي اس��ت، یعني حدود 
4۰۰ میلی��ارد دوش��یدن و تحقیر یک 
متحد نش��ان دهنده نیت او اس��ت. زیرا 
فق��ط مي خواهد براي انتخاب��ات از این 
برگ برنده استفاده كند، درحالي كه در 
دراز مدت همین حرفها در ذهن حاكمان 

سعودي و مردم اثر منفي مي گذارد. 
شما مالحظه مي كنید كه كنگره و سنا 
و بسیاري از سیاس��تمداران آمریکایي، 
روسیه را دشمن اول خود تلقي مي كنند، 
ولي ترامپ چون نزدیک انتخابات است 
و مي خواه��د ب��ا روس ه��ا صحبت كند 
ارتباطات را با چین و روس��یه گسترش 
داده و با آنها گفت وگو مي كند. اگر با چین 
برخورد مي كند به خاطر مسائل اقتصادي 
اس��ت. در این بی��ن، هر چق��در تعرفه 
بیش��تري بگیرد در اقتص��اد كوتاه مدت 
آمریکا س��ود خواهد داشت، ولي مهم تر 
این است كه چنین مسأله اي در انتخابات 

به نفع او است.
 در اینج�ا طب�ق گفته ش�ما که 
فرمودید در آمریکا دو دستگي وجود 
دارد، ما ش�اهدیم که ب�ه مرور تیم 
ترامپ در حال تکمیل ش�دن است 
و طي چند ماه گذشته افرادي مانند 
تیلرس�ون و متیس وزراي خارجه و 
دف�اع که با او هماهنگ نبودند کنار 
رفتند. حتي بولتون نیز در این میان 
از کار برکنار ش�د. از سوي دیگر ما 
تحرکات�ي را مي بینی�م مانن�د قرار 
دادن نام س�پاه پاسداران به لیست 
گروه هاي تروریستي یا اعزام ناوگان 

دریای�ي به منطقه ک�ه وقتي آنها را 
در کنار گفته ه�اي برخي از مقامات 
فعلي و پیشین کشور قرار مي دهیم، 
نگراني از بروز یك درگیري مستقیم 
را افزای�ش مي ده�د. ش�ما ام�کان 
برخورد مستقیم نظامي را تا چه حد 

متحمل مي دانید؟
آنه��ا در درون كاخ س��فید در م��ورد 
فش��ار بر روي ایران و تحریم نفت متحد 
هستند. حتي در مورد تروریستي اعالم 
كردن س��پاه، بین ترام��پ و بقیه آنها از 
نظر فک��ري تفاوتي وجود ندارد. ولي در 
مورد جنگ، ترامپ در مصاحبه اي اعالم 
كرد كه اگر مي خواس��تیم به حرف آقاي 
بولتون گوش بدهیم، امروز در چند جاي 
دنیا درگیري داشتیم. بنابر این ترامپ تا 
اینجا نشان داده است كه نمي خواهد در 
رابطه با ایران ریس��ک كند. فش��ار هایي 
كه به او وارد مي ش��ود را تحمل مي كند 
و در براب��ر آنه��ا مقاوم��ت مي كند. من 
نمي گویم ۱۰۰% درگیري نخواهد ش��د. 

آنها امیدوارند فشارها نتیجه بدهد. 
چند روزي است كه مسأله عدم تمدید 
معافیت ها مطرح شده است. آنها منتظرند 
تا فش��ار اقتصادي نتیجه بدهد. البته به 
صفر رساندن صدور نفت نتیجه نمي دهد، 
ولي وقتي به ایران فشار مي آید و صادرات 
نفت به حدي مي رسد كه دیگر با توجه 
به هزینه هاي استخراج آن براي ما ارزشي 
ندارد، ممکن اس��ت ایران اقداماتي را در 
جه��ت تالفي انجام دهد كه حوادث بعد 
از آن به امروز مربوط نمي ش��ود. من در 
این شرایط، جز حادثه چیزي نمي بینم و 
آنها نیز بیش از این درگیر نخواهند شد. 
البته ما باید ۱۰۰% آمادگي داشته باشیم.
 در ای�ن می�ان ق�رار گرفتن نام 
سپاه در لیست گروه هاي تروریستي 
آمریکا را چگونه ارزیابي مي کنید؟ 

این مسأله ارتباطي با درگیري ها ندارد. 
آنها مي خواهند سپاه را در راستاي مسأله 
تحت فش��ار قرار دادن مردم، زیر فش��ار 
داش��ته باش��ند. زیرا عقیده دارند، سپاه 
كار اقتصادي انجام مي دهد و با این اقدام 
قصد دارند بر بیش��تر بر اقتصاد كش��ور 

تاثیرگذار باشند.
 آق�اي دکتر موضوع فروش نفت 
ای�ران و درآمده�اي حاص�ل از آن 



بس�یار مسأله مهمي اس�ت. در این 
میان شاهد بودیم که اوایل شهریور 
بحث ابتکار عمل فرانسه مطرح شد 
که خ�ط اعتباري 15 میلیارد دالري 
ایج�اد ش�ود؛ امري که پ�س از یك 
هفته با مخالفت آمریکا مواجه ش�د 
و اکن�ون دوب�اره موض�وع معافیت 
نفت ایران مطرح ش�ده اس�ت. شما 
ای�ن اقدام اروپا را در چه راس�تایي 
مي دانید و آیا امکان دارد که آمریکا 
از سیاست خود در قبال تحریم نفت 

ایران عقب نشیني کند؟
تصور نمي كنم كه این مس��أله هنوز به 
نتیجه قطعي رس��یده باشد. اگر هم در 
اخبار نسبت به این موضوع واكنش هایي 
وجود دارد، باید گفت كه هنوز این اخبار 
درست نبوده و تایید شده نیست. آمریکا 
قص��د دارد كه اجازه راه اندازي یک خط 
اعتباري ۱۵ میلیارد دالري را به فرانسه 
ص��ادر كند تا در مقاب��ل ترامپ بتواند با 
مقامات ایراني مالقات داش��ته باش��د. از 
آنجا كه آمریکا در سیاست خارجي خود 
دچار مشکل شده، در واقع این مسأله را 
به عنوا ن گروكشي مطرح كرده است. در 
این راستا و درحالي كه ایران بطور رسمي 
اع��الم كرده كه قصد دی��دار دوجانبه با 
ترامپ را ندارد و اگر آمریکایي ها خواستار 
مذاكره هس��تند باید به برجام بازگردند، 
من تص��ور نمي كنم كه این مس��أله به 
نتیجه برس��د؛ مگر اینک��ه با رفتن جان 
بولتون، فرانسوي ها تالش هاي خود را از 
سر گرفته و باعث شوند تا به نحوي خط 
اعتب��اري ۱۵ میلی��ارد دالري راه اندازي 
شده و نهایتاً در قالب ۱+۵ گفت وگوهایي 

انجام شود.
 ش�ما در کشاکش تحوالت فعلي 
موض�وع برکن�اري ج�ان بولتون را 
چگون�ه ارزیابي مي کنی�د؟ آیا این 
نوعي عقب نشیني ترامپ در مقابل 

ایران محسوب مي شود؟
طبیعي اس��ت كه ترامپ ب��ا بركناري 
جان بولتون سیگنالي را به ایران مخابره 
 كرده است. یکي از دالیل رفتن بولتون از 
كاخ سفید، ایران بوده است. یعني جان 
بولت��ون در رابطه با كره ش��مالي، ایران، 
روسیه و ونزوئال سیاست هایش شکست 
خورده بود و تیم سیاس��ي كاخ س��فید 

معتقد اس��ت كه وي با ترامپ هماهنگ 
نبوده است.

در نتیج��ه معتقدم یکي از دالیل مهم 
بركناري بولتون با توجه به صحبت هایي 
ك��ه قب��اًل اروپایي ها مط��رح مي كردند، 
مسأله ایران بوده تا ترامپ نشان دهد در 
این خصوص نرمش نشان داده به شرط 
آنک��ه ایران هم در مقابل آمریکا انعطاف 

نشان دهد.
 شما اقدامات ایران و تحوالت آتي 

را چگونه مي بینید؟
وقتي ترامپ سال گذش��ته، این بدان 
معني نیست كه آنها قصد داشتند ببازند. 
ما بای��د رفتار و نوع عملکرد آنها را پس 
از خروج از برجام پیش بینی مي كردیم.

رفتار آنها از ابتدا تهاجمي بود و برخورد 
تندي با كش��ورها داش��تند تا جایي كه 
تک تک كشور هاي دنیا را تهدید كرده اند. 
حت��ي تهدید هایي بچگانه مطرح ش��ده 
است، از جمله اینکه اگر با ایران كار كنید 
فرزندان شما نمي توانند در آمریکا درس 
بخوانند. این جنس تهدیدها یعني برخي 
از مسائل را به صورت شخصي درآورده اند. 
حال م��ا باید از ابت��دا برنامه ریزي 
مي كردی��م و اج��ازه نمي دادیم كار 

به اینجا بکش��د. شاهد بودیم كه هر 
دولت��ي كه در ایران بر س��ركار آمده 
اعالم كرده است كه دالر نرخ واقعي 
خود را ندارد، اما ما در بدترین زمان، 
فن��ر دالر را ره��ا كردیم ك��ه باعث 

افزایش قیمت آن شد. 
تمام مش��کالت كه به تحریم ها مربوط 
نمي ش��ود. خود ما هم مقصر هس��تیم. 
مطمئن باش��ید 6۰% از مشکالت امروز 
كشور ما به رها كردن این فنر ربط دارد 
كه توس��ط دولت انجام شد و روي همه 
جوانب زندگي مردم اثر گذاشت. من تورم 
4۰-3۰ درصدي را قبول ندارم. تورم در 
ایران بین ۲۰۰ تا 3۰۰ درصد است و این 

به خاطر رها شدن فنر دالر بود. 
از روزي كه آمریکا از برجام خارج شد، 
مشخص بود در پي حركتي استراتژیک 
است و قصد ندارد بازنده این میدان باشد. 
اكنون حالت تهاجمي آنها مشخص است. 
بولتون بر سر كار آمد و آشکار بود كه او 
چه مي خواهد. در این وضعیت مدیریت ما 
درست عمل نکرد و خرج هاي بي حسابي 
ص��ورت گرفت؛ حال آنک��ه ضروري بود 
از س��ال هاي گذشته براي طبقه محروم 

جامعه برنامه ریزي صورت مي گرفت.
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مي خواهم بگویم بخش هاي زیادي مربوط 
به خود ما و عدم مبارزه صحیح با فس��اد و 
رودربایستي هایي است كه با هم داریم. لذا 
از نظر من برخورد مناس��ب و برنامه ریزي 
درازمدت ص��ورت نگرفت. ح��ال اگر قرار 
اس��ت تا س��ال ۲۰۲۰ صبر كنیم تا بدانیم 
چه خواهد شد، باید كارهایي صورت دهیم. 
ما تجارب زیادي را پشت سرگذاشته ایم. در 
زمان جنگ 6 میلیارد دالر درآمد داشتیم 
ك��ه 3 میلیارد دالر آن صرف جنگ و باقي 

براي كاالهاي مردم خرج مي شد. 
ه��ر چند در طول یک س��ال گذش��ته 
مس��ائل رواني و تهدیدات هر روزه كاخ 
س��فید اثر گذار بود، اما من عقیده دارم 
فن��ري كه به خاطر ب��اال رفتن ارز رها و 
گمان مي ش��د كه بخش��ي از مشکالت 
دول��ت را حل مي كند، باع��ث به وجود 
آوردن بیش از ش��صت درصد مشکالت 
ش��د. اگر این كار الزم بود، باید از بحران 
عبور مي كردیم س��پس ب��ه این مرحله 
مي رس��یدیم و ب��ا بررس��ي ها به چنین 

اقدامي دست مي زدیم.
 در اینجا مهم ترین سوالي که در 
جامع�ه و میان مردم وجود دارد این 
است که میزان تاب آوري ایران چقدر 

است و این شرایط تا کجا ادامه پیدا 
مي کند؟

ایراني ها آدم هایي هستند كه به كشور 
خ��ود عالق��ه دارن��د و حاضر نیس��تند 
خدش��ه اي به كش��ور و نظام وارد شود. 
بطور طبیعي انتق��اد مي كنند، چون در 
س��ختي هس��تند ولي در حقیقت اجازه 
نخواهن��د داد سوءاس��تفاده اي توس��ط 
دشمن خارجي صورت بگیرد. اگر مردم 
احساس كنند دشمن قصد سویي دارد، 
حاضرند نان خش��ک بخورند ولي به این 
دشمن اجازه دست درازي را ندهند. این 
دشمن با دولت هاي قبلي آمریکا متفاوت 
است. رفتار خصمانه بسیار زننده اي دارد 
كه از عرف بین المللي خارج است و حتي 
دوس��تان او نیز این رفتار آمریکا را تایید 
نمي كنند. در درجه اول مردم هس��تند 
كه اجازه نخواهند داد چیزي بهم بخورد. 
از س��وي دیگ��ر معتق��دم، از نظر تاب 
آوري اقتصادي، اعتراضات مردم بیش��تر 
خواهد ش��د. دولت باید برنامه ریزي كند 
و با آنان كه قصد فس��اد و سوءاس��تفاده 
دارن��د ب��ا كمک مجلس و ق��وه قضاییه 
مبارزه كند. ما امسال به سمت انتخابات 
مجلس مي رویم و متاس��فانه ذهن ها به 
این س��و مي رود كه هر كسي یار خود را 
به مجلس بفرس��تد، درحالي كه مقاومت 
یعني این احس��اس در م��ردم به وجود 
بیای��د كه دولت و همه حاكمیت با همه 
فش��ار ها در حال تالش است تا خسارت 
و ضرر و زیان مردم را به حداقل برساند 
تا اجازه سوءاستفاده به كسي داده نشود. 
من چندي قبل در ازبکس��تان بودم كه 
رئیس جمهوري جدیدي بر سر كار آمده 
است. دولت آنها در دو سال گذشته بسیار 
خوب عمل كرده است. رئیس جمهوري 
بطور مس��تقیم بر قیمت ها نظارت دارد، 
مستقیما به پروژه ها سركشي مي كند و 
اگر كسي كار را به صورت مطلوب انجام 
ندهد در جلوي مردم او را بركنار مي كند. 
لذا باید كمي جدي تر و با برنامه كار كنیم. 
ما مردمان خوبي داریم و باید كمک كنیم 

تا از زیر بار این فشارها رها شوند.
اما اینکه میزان ت��اب آوري چه میزان 
است باید گفت كه این فشارها وجود دارد 
و شایدهم بیشتر ش��ود كه اگر عملکرد 
خوبي نداش��ته باش��یم، مردم ضعیف تر 

مي شوند. ولي از سوي مقابل سیستم كار 
خود را مي كند و شک نداشته باشید كه 
تغییر عمیقي كه مدنظر خارجي ها است 

رخ نخواهد داد. 
البته مي توان گفت كه ما ابتکار نداریم، 
حتي در سیاس��ت خارجي. چهل س��ال 
است كه در سیاست خارجي و در اقتصاد 
یک حرف را زده ایم. ش��اید دو مش��اور 
اقتصادي از كشوري دوست بتوانند به ما 
كمک كنند ولي ما مي ترسیم. كشورهاي 
زیادي ای��ن كار را انجام داده، از بحران 
رد ش��ده و امروز جزو كشورهاي موفق 

جهان هستند. 
 چ�ه کاري مي توانس�تیم انجام 

دهیم که انجام ندادیم؟
به ط��ور مثال در سیاس��ت خارجي و 
اقتصادي با همس��ایه ها، سیاس��ت هاي 
پایاپاي و مبادالتي را راه اندازي نکرده ایم. 
این امر در مورد عراق شدني است و آنها 
حاضرند. این موضوع باید از چندین ماه 
قبل در دستور كار قرار مي گرفت. باز به 
مسأله فنر رها شده ارز بر مي گردیم. این 
فنر روي همه چیز حتي مبادالت پایاپاي 
با همسایگان اثر گذاشته است. اگر ارز ما 
ثابت بود و تغییراتي ۱۰ درصدي داشت، 
تبادل ارز ملي كشور ها با ما راحت تر بود، 

حال آنکه امروز ارز ما تبادل ندارد. 
ما مي توانستیم حداقل با ۱۲ همسایه 
از ای��ن ۱۵ همس��ایه گفت وگ��و كرده و 
كار كنیم. حتي با قطر مي ش��د صحبت 
كرد و بخش��ي از مش��کالت را حل كرد. 
اینها مشکالتي است كه ما به آنها توجه 
نکردی��م. بای��د از زمان خ��روج ترامپ 
از برج��ام برخوردي جدي تر با مس��أله 
داشتیم. مي توانستیم بین ایران و تركیه 
و ایران و عراق خودپردازهاي مخصوص 
و كارت به خصوص خود را ایجاد كنیم. 

حداقل در مناطق مرزي و فرودگاهي.
لذا باید بدانیم این فشارها ادامه خواهد 
داشت، حتي اگر یک دموكرات بر سر كار 
بیاید. دموكرات ها با ایران با همین روش 
بر س��ر میز مذاكره نشس��تند، پس الزم 
است براي فشارهاي بیشتر برنامه  ریزي 

دقیق تري داشته باشیم.
بخش های��ي از این گفت وگو مربوط به 
ش��ماره ۱۲3 نامه اتاق ایران است كه با 

تکمیل آن باز نشر شده است.



در گفت وگو با دکتر دیاکو حسیني، پژوهشگر ارشد مرکز بررسي هاي استراتژیك ریاست جمهوري بررسي شد

ایراندرآستانهیكانتخاببزرگ
  در سال هاي گذشته تمرکز خود را بیش از حد روي مهار آمریکا قرار دادیم

  تجارت پرسودي حول محور دشمني میان ایران و آمریکا شکل گرفته است
  اروپا تالش مي کند اوضاع از شرایط کنوني بدتر نشود

  بعید به نظر مي رسد تعلیق بخشي ازتحریم ها، ایران را متقاعد به مذاکرات جدید کند

آق�اي دکتر حس�یني، ب�ا توجه به 
تحوالت�ي که در خصوص برجام جریان 
داش�ته، مش�خص اس�ت که در توافق 
هس�ته اي امکان بازگشت به نقطه اول 
وجود ندارد. ما قصد داریم سوال آخر را 
اول از ش�ما بپرسیم. ایران با این برجام 

چه خواهد کرد؟ 
فکر مي كنم انتظارات ما از برجام باال بود. 
برجام براساس یک سلسله توقعات واقعي براي 
طرفین شکل گرفت و انتظار این بود در ازاي 
شفاف سازي و راستي آزمایي برنامه هسته اي 

ایران، تحریم هایي كه با هدف اعمال فشار بر 
روي ایران براي كشاندن ما به پاي میز مذاكره 

اعمال شده بود، برچیده شوند.
انتظارات روي زمین شکل گرفت و برجام 
توانست انتظارات را برآورده كند. اما امروز با 
طرفي روبرو هستیم كه تعهدات دولت قبل 
خود را برخالف قوانین بین الملل نمي پذیرد 
و انتظ��ارات او كامال بر اس��اس یک س��ري 
فرضیات و آرزو ها بنا شده است. اكنون آمریکا 
مي خواهد تمام آرزوهایي كه از سال ۲۰۰3 به 
بعد و حتي قبل از آن در مورد ایران داشت را با 

یک توافق فرضي به صورت یکجا، عملي كند.
طبیعي است كه در اینجا ما نمي توانستیم 
به خواسته ها و آرزوهایي كه نه در برجام و نه 
در هیچ توافق دیگري یک شبه فراهم نمي شود 
ادامه بدهیم؛ در نتیجه كاهش تعهدات ایران 
در یک بازه زماني معقول شروع شد.نقطه اي 
كه ما امروز در آن قرار داریم این اس��ت كه 
مي دانی��م تحریم هاي یکجانبه آمریکا عمال 
برج��ام را تا اندازه زیادي فلج كرده اس��ت و 
هیچ كشوري نمي تواند تعهدات خود را به طور 

یکجانبه عملي كند.

دکتر دیاکو حس�یني پژوهشگر ارش�د مرکز بررسي هاي 
اس�تراتژیك ریاست جمهوري است. ایشان در گفت وگوي 
پیش رو ضمن بررسي تحوالت مربوط به برجام، معقتد است 
که توافق هس�ته اي به پایان عمر خود نزدیك ش�ده و در 
نتیجه ایران در این ش�رایط در آستانه یك انتخاب بزرگ 
ق�رار دارد. انتخاب�ي که یا منجر به ت�داوم برجام به نوع و 
ش�کل جدید ش�ده یا اینکه با خروج ایران از آن به سمت 

تغییر و تحوالتي دیگر مي رود.
دکتر حس�یني همچنین با بی�ان اینکه ایران وارد یك دو 

قطبي بسیار سخت شده که کمکي به اقتصاد و کشور نکرده 
اس�ت و همزمان انرژي دیپلماتیك ما را نیز گرفته است، 
چنین وضعیتي را انتخاب ایران ندانس�ته و معتقد اس�ت: 
در س�ال هاي گذشته تمرکز خود را بیش از حد روي مهار 
آمریکا قرار دادیم و دشمني با آمریکا را به جایي رساندیم 
که هیچ کسي در آمریکا به مزایاي روابط عادي با ایران فکر 
نمي کند و بسیاري از آمریکایي ها باور کرده اند دشمني با 
ایران امري نهادینه و محتوم است. درحالي که اساساً نیازي 

نبود که دو کشور به این مرحله برسند.
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لذا برجام به پایان عمر خود نزدیک است، 
چون اروپا نمي تواند بیش از امروز به تعهدات 
خود عمل كند. از طرفي، توافقي كه براي ما 
خروج از فصل هفتم منشور و نیز پایان اجماع 
جهاني علیه ایران را به همراه داشت، مي تواند 
با از بین رفتن آن دوباره به نقطه اول بازگشته 
و منجر به شکل گیري دوباره ائتال ف ها و اتفاق 

نظر ها در مورد ایران شود. 
از س��وي مقابل وضعیتي در ایران ش��کل 
گرفته اس��ت كه چون طرف ه��اي اروپایي 
به تعهدات خود عم��ل نمي كنند و آمریکا 
تحریم ها را پیش مي برد، دیگر ایران دلیلي 
براي ماندن یک جانبه در برجام ندارد. فکر 
مي كنم ما در معرض یک انتخاب بزرگ قرار 
گرفته ای��م. اینکه یک جانبه به برجام وفادار 
مانده و شاهد ناتواني اروپا، چین و روسیه به 
تعهداتشان باشیم یا اینکه از برجام خارج شده 
و ریسک ایراني ناامن تر كه احتماالً چیز زیادي 
از آن حاصل نمي ش��ود را بپذیریم. حال اگر 
بخواهیم جواب سوالي را كه پرسیدید با برجام 
چه خواهیم كرد بدهیم، باید گفت كه هنوز 
كامالً روشن نیست. به تدریج این سوال در 
جامعه ایران شکل گرفته كه آیا قرار است ما 

به هر قیمتي در برجام باقي بمانیم؟
برجام را مي خواستیم كه جایگاه و چانه زني 
ما را در روابط خارجي بهتر كند و اگر ایران به 
این نتیجه رسیده كه خروج از برجام مي تواند 
این جایگاه را بهتر كند، مطمئن باشید دولت 
مایل نخواهد بود به صرف برجام قانع باشد.

 در اینجا س�والي ب�ه وجود مي آید. 
برخ�ي از ناظران عقیده دارند از پیمان 
س�عد آباد ب�ه بعد م�ا مي بینیم طرف 
مقابل بد عهدي مي کن�د و ما هم یك 
استراتژي را دنبال مي کنیم. یعني شما 
تعهدات خود را عمل نمي کنید و ما هم 
کار خودم�ان را انجام مي  دهیم. آیا این 
نوعي بازي تخت محس�وب نمي ش�ود 
که ایران سال هاس�ت در قبال پرونده 

هسته اي آن را دنبال مي کند؟
متاسفانه شما كامال درست مي گوید و ما 
وارد یک دو قطبي بسیار سخت شده ایم كه 
كمکي به اقتصاد و كش��ور ما نکرده است و 
همزمان سال هاي سال انرژي دیپلماتیک ما 
را نیز گرفته است. ولي این انتخاب ما نبوده 
اس��ت. واق��ع امر این بود ك��ه حداقل بطور 
مستقیم و بي واسطه مقصر شکل گیري این 
دو قطبي نبودیم و آمریکایي ها مقصربودند 
كه عمدتا زیر فشار اسرائیل سعي كردند این 

فضاي رواني را بر علیه برنامه هسته اي ایران 
شکل دهند. آنها قصد داشتند جوي درست 
كنند كه كش پیدا كند و به اینجایي برسد 
ك��ه ما ام��روز در آن قرار داری��م. به صورت 
غیر مس��تقیم از این جهت مقصر بودیم كه 
در سال هاي گذشته تمركز خود را بیش از 
حد روي مهار آمریکا قرار دادیم و دش��مني 
با آمریکا را به جایي رساندیم كه هیچ كسي 
در آمریکا به مزایاي روابط عادي با ایران فکر 
نمي كند.بسیاري از آمریکایي ها باور كرده اند 
دشمني با ایران امري نهادینه و محتوم است.
فکر مي كنم اساسا نیازي نبود كه دو كشور به 

این مرحله برسند. 
 ش�ما به موضوع تفاوت دیدگاه در 
دولت ترامپ و اوباما اش�اره کردید، اما 
در این میان برخي تحلیلگران معتقدند 
که راهبرد امنیت ملي آمریکا ثابت است 

و ش�اید فقط ادبیات روساي جمهوري 
ایاالت متح�ده در قبال ای�ن راهبرد با 

یکدیگر متفاوت باشد. 
ه��ر دو جنبه این موضوع مهم اس��ت. ما 
ساختار، زیرساخت ها و بروكراسي داریم كه 
ذهنیت مردم و نخبگان یک كشور حول آن 
ش��کل گرفته و در نتیجه بسیار دیر تغییر 
مي كنن��د. در عین حال ام��ا، نقش افراد در 
جایگاه رئیس جمهوري، وزیر خارجه و وزیر 
دفاع مي تواند در اجرایي شدن و تاثیرگذاري 

بر این ساختارها قابل توجه باشد.
این حرف درس��ت اس��ت كه آمریکا یک 
استراتژي بلندمدت در سرتاسر جهان براي 
خود تعریف كرده اس��ت. مثال هیچ قدرت 
هژمون��ي در مناطق حیاتي از جمله اروپاي 
شرقي، خلیج فارس و... بر علیه آمریکا شکل 
نگیرد. این هدفي بلندمدت است، ولي اینکه 
چگونه آمریکا به این اهداف دست پیدا كند، 

مي تواند طیف بسیار متنوعي از انتخاب ها را 
پیش روي این كشور بگذارد. این موضوع در 
مورد تحوالت میان آمریکا با چین، روسیه و 
ایران صدق مي كند. بنابراین مي توان گفت 
كه افراد در این میان تعیین كننده هستند. 
شما شاهد بودید كه برجام به صورت بسیار 
زیادي تحت تاثیر شخص باراک اوباما بود و 
هر كسي جز او مي توانست شکل برجام را از 

آني كه امروز هست تغییر دهد.
 امروز ما گام س�وم هسته اي خود را 
برداشته ایم و آقاي روحاني گفتند شاید 
این مهم ترین گام باش�د. حال موضوع 
این اس�ت که اروپا مي تواند مکانیسم 
ماش�ه را فعال کند ک�ه در این صورت 
برج�ام کامالً از بین خواه�د رفت و بار 
 دیگ�ر پرونده ایران به ش�وراي امنیت 
س�ازمان مل�ل ارجاع خواهد ش�د. آیا 

حرکت ه�اي ایران مي توان�د اروپا را به 
س�مت اجراي سیاست هاي کاخ سفید 

پیش ببرد؟
اروپ��ا به همین دلی��ل نمي خواهد برجام 
از بین برود. چون اگر مکانیزم ماش��ه فعال 
ش��ود به معناي نابودي برجام است و معني 
آن این خواهد بود كه تحریم هاي ش��وراي 
امنی��ت دوباره بر مي گردد و در دامنه زماني 
بلندتري ایران و آمریکا در مسیر جنگ قرار 
خواهند گرفت.اروپایي ها در چنین وضعیتي 
هیچ س��ودي نخواهند ب��رد و رویاي جهان 
چند بعدي را كه همیشه مدنظر آنها بوده، از 

دست مي دهند.
حتي ممکن است به دلیل تبعات درگیري 
میان ایران و آمریکا به سمت ناامني فیزیکي 
بیشتر بروند. یعني بحران پناهجوها و سایر 
ابع��اد خطرناک و غیر قابل كنترل ماجرا بر 
اروپا تاثیر بگ��ذارد. آنها متوجه این ظرافت 



هستند و تالش دارند ایران را درک و كاري 
نکنند كه اوضاع از شرایط كنوني بدتر شود. 
در این میان البته معتقدم رفتار ایران از آنچه 
كه مي توانس��ت انجام دهد بسیار خویشتن 

دارانه تر است.
 م�ا اکنون 16 ماه اس�ت که از نحوه 
اقدام اروپا ش�کایت مي کنیم و اوضاع 
 هم به همین منوال ادامه دارد. اساس�ا 
به نظر شما اروپا توان یا اراده مقابله در 

برابر تحریم هاي آمریکا را دارد؟
اروپا انگیزه این كار را ندارد چون از نظر آنها 
ترامپ گذراست و مي شود او را تحمل كرد 
تا وضعیت با آمدن رئیس جمهوري دیگر در 

آمریکا، عادي شود.
به همین دلیل آنها ترجیح مي دهند تحمل 
كرده و به ش��کلي رفت��ار نکنند كه موجب 
رویارویي اروپا و آمریکا ش��ود. این رویارویي 
مي تواند جنبه اقتصادي داشته باشد. كمک 
آنها به ایران كشورهاي اروپایي را تحت تحریم 
آمریکا ق��رار مي دهد. در نتیجه بازگرداندن 
رواب��ط تنش آلود در ای��ن حالت فرضي در 
دولت بعدي آمریکا دشوار خواهد بود. یعني 
 اگر تنش��ي می��ان اروپا و آمری��کا رخ دهد، 
حل و فصل آن در كوتاه مدت ممکن نبوده و 

درگیر یک پروسه خواهد شد.
دوم اینکه اروپایي ها اعتماد به نفس كافي 
ندارند. آنها بعد از جنگ دوم جهاني به اندازه 
زیادي وابس��ته به آمریکا بودند و خود را در 
تجارت و بازس��ازي هاي جن��گ در پیوند با 
آمریکا مي بینند. اكنون بیشتر رهبران كنوني 
اروپا در فاصله زماني پس از جنگ جهاني دوم 
متولد شده و خود را در پیوند ناگسستني با 
آمریکا دیده اند. در نتیجه نمي توانند در ذهن 
خود، اروپا را از لحاظ استراتژیک مستقل از 
آمریکا بدانند. اگر اروپا امروز از چند قطبي 

بودن صحبت مي كند، این موضوع در واقع 
نوعي درخواس��ت از آمریکاس��ت كه آنها را 
نیز در نظر بگیرد. لذا هر چند اروپا با وجود 
جمعیت ۵۰۰ میلی��ون نفري و اقتصاد ۲۰ 
تریلیون دالري مي تواند بیش از این كمک 
كن��د، ولي این كار را نمي كند چون این دو 

عامل نقشي كلیدي دارند.
 ما پی�ش از این بارها اعالم کرده ایم 
که اروپایي ها در قبال ایران و برجام 11 
تعهد دارند که باید تمامي آنها را انجام 
دهند. حاال در تحوالت جدید موضوع 
خط اعتباري 15 میلی�ارد دالري و نیز 
اخذ معافیت نفتي از آمریکا مطرح است. 
س�وال این است که آیا ایران از مواضع 
خ�ود کوتاه آمده و تنها به این دو مورد 

بسنده کرده است؟
خیر. این تنها ش��روعي براي از سرگیري 
انجام تعهدات اروپاست و به این معنا نیست 
ك��ه به صرف وجود یک خ��ط اعتباري ۱۵ 
میلی��ارد دالري، ایران ب��ه رضایت كامل از 
وضعیت برجام خواهد رسید. نهایت انتظار 
ایران است كه طرف هاي باقیمانده در برجام، 
تبعات خروج آمریکا از برجام را جبران كنند 
اما قبل از آن باید بتوانند كه تکالیف خود را 

انجام دهند.
 در این ش�رایط موض�وع مذاکره و 
دیدار دوجانب�ه میان روحاني و ترامپ 
نیز مطرح مي شود.برخي مي گویند امروز 
وق�ت مذاکره نیس�ت و عده اي عقیده 
دارند امروز بهترین زمان مذاکره است 
چون ترامپ به توافقي حداقلي احتیاج 
دارد و ش�اید تغییر چنداني در برجام 
ایجاد نشود و فقط اسم و امضا ها عوض 
شود. یعني برخي معتقدند که اگر قرار 
است گفت وگوهایي صورت بگیرد باید 

در دول�ت اول ترامپ باش�د زیرا او در 
دولت دوم خود دیگر موانعي مانند بحث 
انتخابات را پیش روي خود نمي بیند. در 
مقابل عده اي عقیده دارند تجربه نشان 
مي ده�د دولت هاي آمریکا در دور دوم 
خود بسیار نر  م تر هستند و ما باید صبر 
کنیم و در دور دوم وارد گفت وگو شویم. 

نظر شما در این خصوص چیست؟
راه هاي اول و دوم هر دو افراطي هستند و 
نباید این طور فکر كنیم. اگر مقصود انتخاباتي 
اس��ت، باید گف��ت مردم آمری��کا عموما به 
سیاس��ت خارجي اهمی��ت نمي دهند مگر 
اینکه روابط خارجي آنها با منافع اقتصادي و 
امنیتي گره بخورد. یازده سبتامبر این پیوند 
را ایجاد كرد و از این نظر مورد اهمیت بود. 
ول��ي امروز ایران ای��ن حالت را براي آمریکا 
ن��دارد. بنابراین من فکر نمي كنم آنها توجه 
كنند رابطه ایران یا رابطه كره شمالي به كجا 
كش��یده و این دو موضوع كلی��د واژه مردم 
آمریکا نیس��ت. در آمریکا آش��فتگي وجود 
دارد و مشخص نیست خواسته آنها از ایران 
چیس��ت. ابتدا پمپئو ۱۲ پیش شرط براي 
ایران داشت. یعني باید اول آنها محقق شوند 
و بعد مذاك��ره صورت بگیرد. ولي در جایي 
دیگر ۱۲ مورد را به عنوان درخواست مطرح 
كرد. در جاي دیگر هم ترامپ گفت كه من 
فقط گفت كه مي خواهم ایران بمب هسته اي 
نداشته باشد. فکر نمي كنم گفت وگو با آمریکا 
غیرممکن باشد. این بستگي به انعطاف كافي 
و اراده واقعي از جانب آمریکا دارد كه با توقف 
تحریم هاي اعمال شده بعد از خروج از برجام 
و لغو قطعي تحریم هاي مربوط به رهبري و 
وزیر امور خارجه مي ش��ود. آنها نمي توانند 
ادعاي گفت وگو داشته باشند درحالي كه مقام 
عالي كشور و كسي كه مجوز مذاكره را صادر 
مي كند و همین طور وزیر خارجه یعني كسي 

كه مذاكره مي كند را تحریم كرده اند.
 در عین حال نمي شود به این فکر كرد كه 
ما مي توانیم به راحتي و یک ش��به با آمریکا 
توافق كنیم.اس��رائیلي ها فشار بسیار زیادي 
وارد مي كنن��د تا مطمئن باش��ند توافقي با 
ایران صورت نمي گیرد و اگر توافقي صورت 
گرفت باید شامل حال گروه هاي فلسطیني 
و حزب اهلل هم باشد. این كار را بسیار سخت 
خواهد كرد. به نظر من در بین این حالت ها 
حالت سوم این است كه ما با احتیاط بسیار 
و گفت وگو هاي فن��ي و رصد دائم تغییرات 
آمری��کا، روابط و محیط دو كش��ور، فرصت 

شهریور  1398
د     وره جد     ید     
شماره 127

44

گزارش
یاد     د     اشت

انتخاب سرد     بیر

ذهن خصوصی
مالیات

ایران- برجام
دشواری های آمریکا
صلح و دموکراسی

بازارها
جهان



45
no.127
september 2019

مناسبي را براي طرح پیشنهادات عملي پیدا 
كرده و بدون تحمل ریسک زیاد سعي كنیم 
از كانال هاي مناس��ب امکان پذیر بودن یک 
توافق و مذاكره مقدماتي را بسنجیم. این كار 
سختي خواهد بود، ولي امکان پذیر است به 
این ش��رط كه نه در دام خوشبیني و نه در 

دام بدبیني مفرط بیفتیم.
 مسأله موکول کردن مذاکرات در دور 

دوم دولت ترامپ چطور؟
تجربه و فهم من از دولت هاي دوم آمریکا 
نشان مي دهد كه روساي جمهوري این كشور 
در دور دوم خود ش��اید سرسختي بیشتري 
نشان بدهند. چون دیگر به آراي مردم وابسته 
نیستند. در بحران اخیر خلیج فارس و موضوع 
سقوط پهباد آمریکایي اگر این مسائل در دور 
دوم دولت ترامپ اتفاق مي افتاد، مي توانست 
به جنگ منتهي شود، ولي ترامپ این را خوب 
فهمید ك��ه جنگ در خلیج فارس مي تواند 
منجر به شکست او در انتخابات ۲۰۲۰ شود. 
من فکر مي كنم مالحضات دولت ها در دولت 
دوم همیشه كمتر است و الزاما این طور نیست 

كه نرمش بیشتري داشته باشند.
 ح�ال م�ا در ای�ن وضعیت ش�اهد 
برکناري جان بولتون از س�وي ترامپ 
هم بودیم. ارزیابي ش�ما از این مس�أله 
چیس�ت؟ آیا مي ت�وان چنی�ن امري 
را نش�انه اي در جهت نرم�ش یا حتي 

عقب نشیني آمریکا تعبیر کرد؟
بركن��اري جان بولتون از دولت ترامپ دور از 
انتظار نبود. كس��اني كه با بولتون در سال هاي 
گذش��ته كار ك��رده بودن��د، از مدت ه��ا قبل 
پیش بینیمي كردند كه او نمي تواند مدت زمان 
زی��ادي در دولت ترامپ باق��ي بماند. به عالوه، 
ویژگي هاي شخصیتي دونالد ترامپ كه كمتر 
مخالفت با خودش را تحمل مي كند و سابقه او در 
اخراج اطرافیانش، باعث شده بود كه پیش بینی 
این اتفاق دشوار نباشد. به نظر مي رسد كه نه تنها 
بولتون و ترامپ اختالف نظرهایي درباره مسائل 
گوناگون داشتند بلکه سیاست هاي بولتون در 
تقریباً همه موارد ناموفق بود. بركناري بولتون 
این امکان را به ترامپ مي دهد كه مس��ئولیت 
ناكامي هاي گذش��ته را به عه��ده او بگذارد و 
خ��ودش را تبرئ��ه كند. تا جایي ك��ه به ایران 
مربوط مي شود، بركناري بولتون خطر جنگ را 
تا اندازه زیادي كاهش مي دهد اما بعید به نظر 
مي رسد كه سیاست آمریکا در برابر ایران به طور 
بنیادي تغییر كند. سیاست فشار بر ایران هنوز 
طرفداران زیادي در واشنگتن دارد. باید انتظار 

داشته باشیم كه تحریم ها و سیاست معروف به 
فشار حداكثري در ماه هاي آینده هم ادامه داشته 
باشد البته مي توان حدس زد كه ترامپ شخصا و 
هرازگاهي انعطاف هایي را به منظور تشویق ایران 
به گفت وگو نشان دهد. به این ترتیب، احتمال 
تعلیق شماري از تحریم ها در آینده نزدیک در 
ازاي آغاز گفت وگو بسیاري قوي است؛ البته فکر 
نمي كنم تعلیق فقط تعدادي از تحریم ها بتواند 

ما را متقاعد به مذاكرات جدید كند.
 اکنون ما در وضعیتي هستیم که از 
آن ب�ه عنوان نه جنگ و نه مذاکره یاد 
مي شود. دورنماي این مسأله را چگونه 

مي بینید؟
این س��والي بسیار مهم و جدي است. من 
فکر مي كنم ما باید توجه زیادي داشته باشیم. 
عبارت نه جنگ و نه مذاكره مربوط به مقام 
معظم رهبري اس��ت.ما در تفس��یر و تعبیر 
صحبت هاي رهبري باید بسیار دقیق باشیم. 
ایشان رهبر ایران هستند و گاهي مخاطبشان 
مردم ایران، گاهي مردم منطقه و جهان اسالم 
و گاهي نیز دنیا و قدرت هاي بزرگ بین المللي 
است. نباید صرفا با یک جمله حکمي كلي در 
مورد دیدگاه هاي رهبري داد. به نظر من الزم 
است همیشه در این تفسیر انعطاف را در نظر 
بگیریم. وقتي از نه جنگ و نه مذاكره صحبت 
شد باید گفت صحبت هاي مشابهي نیز در 
دوره هاي قبلي انجام شده بود و عمدتا هدف 
نیز آمریکا بود. یعني بیانگر این موضوع بود 
كه اگر شما سرسختید ما هم سرسختیم.این 
نشان نمي دهد كه ما انعطاف به خرج ندهیم. 
ما هم در صورت اقتضا و در صورت تناسب 
و ت��وازن، نرمش های��ي را صورت مي دهیم؛ 
ولي واقعیت این اس��ت كه ما نمي توانیم از 
موضع ضعف وارد شویم. مردم ما باید متوجه 
باش��ند و متوجه هس��تند كه اگر از موضع 

ضعف وارد گفت وگو ش��ویم از ما همه چیز 
خواهند خواست و در مقابل حداقل ها را به 

ما خواهند داد. 
این مسأله به یک الگو تبدیل خواهد شد تا 
هر زمان از هر توافقي ناراضي بودند آن را بهم 
زده و چیزي بیشتر بخواهند.بنابراین ما باید 
مقداري مقاومت را بپذیریم كه ضرورت دارد 
و به منافع ملت، كشور و نسل هاي آینده است 

تا این مسأله به الگو و بدعت تبدیل نشود.
البته در عین حال ما الزم است كه مطلق 
اندیش نبوده و به دنبال شکس��ت و به زانو 
افتادن آمریکا نباشیم. هیچ كشوري به زانو 
نمي افتد مگر از طریق یک جنگ تمام عیار. 
وقتي ما به مقداري از نتایج الزم و مورد نظر 
خود دست پیدا كردیم و آمریکا نیز پذیرفت 
كه نمي تواند ایران را شکست دهد، مي توان 
نرمش هایي به خرج داد و به توافق مناسبي 

دست پیدا كرد.
هر چند در حال حاضر زمینه ها بسیار كم 
و ضعیف است اما در نهایت فکر مي كنم این 
تصور در آمریکا قوت گرفته كه روش ترامپ 
اگ��ر چه به ایران آس��یب زده، ولي حتي به 
اهداف او نیز نزدیک نش��ده است. آمریکا به 
تغییر رژیم و جنگ قدرت در ایران امیدوار 
بود. آنها همچنین تصور مي كردند كه نفوذ 
منطق��ه اي ایران نیز تضعیف مي ش��ود، اما 
گزارش هاي اخیر خالف این تصور آمریکایي ها 
را نشان مي دهد.پس آمریکا به لحاظ سیاسي 
به هیچ یک از اهداف خود نرسید. اگر چه به 
ایران آس��یب زد ولي آسیب زدن به تنهایي 
هدف نیست و دولت آمریکا این را به خوبي 
مي فهم��د. لذا به نظر م��ن آمریکا در آینده 
نزدیک به س��مت تغییر وضعیت موجود و 
باز كردن بن بست از طریق تغییر در رفتار و 

نرمش متناسب از طرف ایران مي رسد.



در گفت وگو با دکتر مهدی مطهرنیا، استاد روابط بین الملل و آینده پژوه سیاسي مطرح شد

برجامدربنددیپلماسيدرماني
 اروپا نمي تواند در برابر آمریکا صف آرایي رسمي و مشخصي داشته باشد

 اقدامات ظریف امروز به مثابه دیپلماسي درماني است
 افزایش دوباره قیمت دالر، ضربه نهایي به شاهرگ اقتصادي ایران خواهد بود

 اگر موضوع ایران و آمریکا حل شود، بزرگترین متضرر تاریخ عربستان و اسرائیل خواهند بود

 در اواس�ط شهریور ماه و یك روز 
قب�ل از گفت وگوي کنوني، ما ش�اهد 
ش�روع رس�مي گام س�وم هسته اي 
از س�وي ایران بودیم. ای�ن در حالي 
است که چند روز قبل صحبت از خط 
اعتباري 15 میلیارد دالري اروپا براي 
خرید نفت ای�ران و نیز اخذ معافیت 
نفتي از آمریکا مطرح بود که سرانجام 
کاخ س�فید با آن مخالفت کرد. ش�ما 
تح�والت کنون�ي را چگون�ه ارزیابي 

مي کنید؟
م��ن قب��ال ه��م متذك��ر ش��ده ام ك��ه 
ایاالت متحده آمریکا در پي ایجاد فضایي 
اس��ت كه بتواند دكترین امنیتي خود در 

قب��ال ایران را كه قب��ل از روي كار آمدن 
ترامپ متوجه محدود سازي همکاري هاي 
بین المللي با ای��ران و محاصره منطقه اي 
تهران بود، به سمت تبدیل ایران از چالش 
بین المللي به یک دشمن بین المللي براي 
ایاالت متح��ده و نظ��م و امنی��ت جهاني 
معرف��ي كند؛ تا به این ترتیب یک رویداد 
بحراني موثر براي برخورد مقدس با ایران 
را فراهم س��ازد. لذا از سال ۲۰۱۷ به این 
س��و، ایاالت متحده با اس��تارت زدن این 
معنا، گام به گام پیش آمده و در پي ایجاد 
فضایي براي محدودسازي و سپس برخورد 

با ایران است.
 این گام ها بسیار صبورانه و در عین حال 

با دقت تمام برداشته مي شود تا بتواند در 
بزنگاه هاي تاریخي عمق اثر خود را افزایش 
دهد. از این جهت خروج از برجام، سپس 
قرار دادن ایران در لیس��ت دشمن اصلي 
ایاالت متحده در س��ند امنیت ملي س��ال 
۲۰۱8 و س��پس مس��ائلي كه بع��د از آن 
انجام شد از جمله معرفي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي به عنوان گروه تروریستي 
و محدودس��ازي نیروهاي نیابتي ایران در 
منطق��ه تا آنجا كه ش��اهد نوعي درگیري 
مستقیم اسرائیل با ایران در كل منطقه و 
تا نزدیکي مرزهاي كشور هستیم، همگي 

در این چارچوب قرار مي گیرند.
در ای��ن میان اتحادیه اروپا از یک س��و 

دکتر مهدي مطهرنیا استاد روابط بین الملل و آینده پژوه 
سیاسي است. ایشان در مصاحبه پیش رو که در تاریخ 13 
شهریور ماه صورت گرفته معتقد است اروپایي ها قادر به 
صف آرایي رس�مي و مشخص در برابر آمریکا نیستند و 
تنها مي توانند و با ایجاد فضاي دیپلماتیك و تالش براي 
حف�ظ برجام، وضع موج�ود را حفظ کرده و از هل دادن 
وضع موجود به سمت آینده تا حدودي جلوگیري کنند.

مطهرنی�ا همچنی�ن در ادام�ه با اش�اره به اس�تراتژي 
بلندمدت آمریکا در قبال ایران و منطقه یعني آنچه که 
ب�ه تعبیر وي در نظریه هارتلن�د و ریملند بزرگ مطرح 
ش�ده تصریح مي کند که گام هاي آمریکا در برابر ایران 
به آرامي و پش�ت سرهم در حال اجراست تا با تضعیف 
ایران از منظر جنگ اقتصادي زمینه هاي زانو زدن ایران 

پاي میز مذاکره را فراهم شود.
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خواهان حفظ برجام اس��ت، چون برجام 
میراث دیپلماتیک اتحادیه در عصر جدید 
دانسته مي شود. از سوي دیگر اروپا با وجود 
اینکه در حالت اتحاد با ایاالت متحده قرار 
دارد، ام��ا در خود این اتح��اد، دو مفهوم 
رقابت و همکاري را توامان دارد. هیچ كس 
نمي توان��د آن را نادیده بگیرد كه اروپا در 
حال رقابت با ایاالت متحده بر سر قدرت در 
نظم نوین جهاني آینده است. لذا با توجه 
به جایگاه ایران در نظریه اي كه من آن را 
در دهه 8۰ تحت عنوان هارتلند - ریملند 
بزرگ مطرح كردم، ایران نوهارتلند است 
و این نوهارتلند به هر تقدیر و به هر میزان 
در ش��کل بخشیدن به نظم آینده جهاني 
اثر بس��یار باالیي دارد و عمق استراتژیک 
آن نیز در این معنا غیر قابل تردید است.

 در نتیج��ه تس��لط آمریکا ب��ر منطقه 
نوهارتلن��د در برابر چی��ن و اروپا، قدرت 
آمری��کا را دو ص��د چن��دان خواهد كرد. 
در مرك��ز نوهارتلند یعني ف��الت ایران، 
كش��ورمان به عنوان قل��ب تپنده حضور 
دارد و ل��ذا همانطور ك��ه بارها نیز عنوان 
كرده ام، به باور من ایاالت متحده ایران را 
رها نخواهد كرد. پس در این میان اتحادیه 
اروپا از یک س��و نگران نوهارتلند و آینده 
ارتباط ایران و آمریکاست و از طرف دیگر 
نمي خواهد بازار ایران را نیز از دست بدهد. 
همچنین در شق سوم، اروپا در بند چیرگي 
و تسلط ایاالت متحده در اقتصاد، سیاست 

و حتي امنیت جهاني است.
از این رو نمي تواند در برابر آمریکا صف 
آرایي رس��مي و مش��خصي داشته باشد. 
تنها مي تواند با ایجاد فضاي دیپلماتیک و 
تالش براي حفظ برجام، وضع موجود را 
حفظ كرده و از هل دادن وضع موجود به 
س��مت آینده تا حدودي جلوگیري كند. 
این فعلي است كه هم اكنون نیز اتحادیه 
اروپا مش��غول انجام آن است. اروپا تالش 
مي كن��د ای��ران را در وضعیتي قرار دهد 
كه آمادگي مذاكره با آمریکا حفظ شده، 
در حالت برزخ گون��ه نه جنگ و نه صلح 
ورود كرده و از س��وي دیگ��ر با توجه به 
این ارتباط، نزدیکي خود با ایاالت متحده 
را نیز به عنوان یک میانجي ش��کل دهد. 
در این رابطه است كه آلمان با آن اقتدار 
اقتص��ادي، خ��ود را از صحنه سیاس��ي 
بین الملل به واسطه سیاست كالسیک اش 
پس از ورساي و همچنین تشدید بیماري 

آنگال مركل كنار مي كشد. از سوي دیگر ما 
شاهد وضعیت انگلستان و بحث برگزیت 
بوده و با فرانس��ه اي مواجه هس��تیم كه 
تالش دارد سردمداري اتحادیه اروپا را به 
ن��ام خود بزند. اكنون امانوئل ماكرون كه 
از پشتیباني هاي باالي رسانه اي در فرانسه 
و اروپا برخوردار است، سعي دارد خود را 
به عنوان رهبر پیشرو اتحادیه و میانجي 
میان ایران و آمریکا در مهم ترین پرونده 
بین المللي نزد افکار عمومي فرانسه، اروپا 

و نظام بین الملل مطرح سازد.
 از این نظر ماكرون به دنبال بهره برداري 
از ای��ن فضا و فرص��ت طلبي هاي خاص 
خود اس��ت. در این فضا آمریکا همان طور 
ك��ه بارها گفته ام وقتي یک كش��ور را به 
عنوان دش��من در سند امنیتي خود قرار 
مي ده��د دیگر موضوع را ب��ه این راحتي 

رها نمي كند. قبل از س��فرهاي ظریف به 
فرانسه و مذاكرات او گفتم كه وي به حق 
به وظایف دیپلماتیک خود و تعهدي كه به 
نظام جمهوري اسالمي دارد، عمل مي كند، 
اما این تعهد او، نه در شرق و نه در غرب 
در واقعیت كالم نمي تواند مسأله ایران را 
حل كند، بلکه مس��کني براي التیام است 
كه من از آن به عنوان دیپلماس��ي درماني 

یاد كرده  ام.
ایاالت متحده آمریکا در تاریخ ۱3 شهریور 
یعني یک روز قبل از این مصاحبه، الماني 
كم نظیر در نظام سیاسي جهان را مطرح 
كرد كه هم��ان تعیین جایزه ۱۵ میلیون 
دالري براي كس��اني اس��ت ك��ه بتوانند 
راه هاي پنهاني سپاه پاسداران در دور زدن 

تحریم هاي آمریکا را افشا كنند.
ای��ن معنا اگ��ر چه ممکن اس��ت هیچ 
فرآورده عملي براي آمریکا نداشته باشد، 

ولي یک پیام صریح براي نظام بین الملل 
دارد. اینکه ایاالت متحده آمریکا، جمهوري 
اس��المي را ن��ه در دولت ته��ران بلکه در 
س��پاه و در تقابل با نهاده��اي فرا دولتي 
مي بیند. لذا بر اس��اس این گام ها به دنیا 
مي گوی��د آم��اده هیچ مذاك��ره اي خارج 
از خواس��ته هاي ایاالت متحده و ش��روط 
دوازده گانه پمپئو نیست. آمریکا همچنین 
این پیام را صادر كرده كه صبر مي كند تا 
بتواند ایران را از نظر وضعیت اقتصادي به 
یک بافت موقعیتي به جهت هجمه بیشتر 

تبدیل كند.
س��ون تزو پدر استراتژي در جهان یک 
جمله مشهور دارد. مي گوید رقیب خود را 
آنقدر تضعیف كن تا در برابر تو زانو بزند تا 
تو بتواني تیر خالص را به او بزني. اكنون 
آمریکایي ها در پي آن هس��تند كه نظام 

حاكم در ایران را از نظر شناسایي دقیقي 
كه به دست آورده اند، آنقدر از منظر جنگ 
اقتصادي تضعیف كنند كه ایران بار دیگر 
در برابر میز مذاك��ره زانو بزند. در همین 
رابطه اس��ت كه گام هاي ایاالت متحده در 
این جهت به آرامي و پش��ت س��ر هم در 

حال اجراست.
 در این ش�رایط مي توان گفت که 
اروپ�ا و آمریکا آن ط�ور که برخي از 
تحلیلگ�ران مي گویند در قبال ایران 

دچار نوعي شکاف منافع هستند؟
در اروپا و اساسا در بین نخبگان سیاسي 
برتر آن، همواره در مورد تسلط آمریکا بر 
اروپا موضعي انتقادي وجود دارد. مهم ترین 
كتابي كه در این موضوع وجود دارد كتاب 
»استراتژي بزرگ غرب« نوشته »هلموت 
اشمیت« است كه در جاي جاي آن شما 
مي توانی��د تالش نخب��گان اروپایي براي 



خروج از چیرگي آمریکا را مشاهده كنید.
در این كتاب نه تنها از نخبگان آلمان بلکه 
از نخبگان سایر كشورهاي اروپایي سخن به 
میان آمده و بیان شده است كه تا چه اندازه 
نخبگان این قاره نگران چیرگي آمریکا بر 
اروپا و خروج از این وضعیت هس��تند. هر 
چند این كتاب در دهه ۱98۰ نوشته شده 
و نزدی��ک به نیم قرن از آن مي گذرد، باز 
ش��اهد هستیم كه با توجه به تمامي فراز 
و نشیب ها، اقتصاد آمریکا به ویژه پس از 
بحران اقتصادي س��ال ۲۰۰8، ققنوس وار 
از دل خاكستر این بحران ها قوي تر بیرون 

آمده است.
اقتص��اد آمری��کا در س��ال ۲۰۰8 ب��ه 
تنهای��ي ۲۰ درص��د از ق��درت جهان را 
در هش��ت پیش��ران داش��ت، اما اكنون 
این مس��أله به باالي 3۰ درصد رس��یده 
اس��ت. حتي مي توان گفت امروز قدرت 
اقتصادي آمری��کا به صورت خام و بدون 
حواشي آن ۵3 درصد از قدرت اقتصادي 
جه��ان را به خود اختصاص داده اس��ت 
و اگ��ر بخواهیم مش��تقات آن را از منظر 
شتاب دهنده هاي اقتصادي در نظر بگیریم، 
باالي 63 درصد از اقتصاد جهان در دست 
ایاالت متحده آمریکاس��ت. لذا این است 
كه ش��ركت هاي اروپای��ي با وجود قدرت 
سیاسي دولت هایشان، نمي توانند از آنها 
براي كمک به ایران تبعیت كرده و حداقل 
اقداماتي را كه تهران خواهان آن اس��ت 

انجام دهند.
 ش�ما چندي قب�ل در مصاحبه با 
سایت دیپلماسي ایراني گفته بودید 
که تالش اخیر فرانسه جهت گشایش 
خط اعتباري 15 میلیارد دالري و نیز 
اخ�ذ معافیت فروش نف�ت از آمریکا 

در راستاي تشدید فشار علیه ایران 
اس�ت. لطف�اً در ای�ن م�ورد توضیح 

بیشتري بفرمایید.
در معناي نخست كسي كه ۱۵ میلیارد 
كمک را پیش��نهاد داد، ترامپ بود. ترامپ 
قبال به این دلیل كه بخواهد با مردم ایران از 
جهت مواد غذایي و دارویي گفت وگو كرده 
و این پیام را صادر كند كه آمریکا با دولت 
ایران در تعارض اس��ت ن��ه با مردم، اعالم 
كرد كه اروپا مي تواند با نظارت واشنگتن 
دو فای��ل كم��ک مالي اس��نادي از طریق 
بانک هاي خود باز كند تا ۱۵ میلیارد دالر 
كمک اقتصادي جهت ایجاد فضاي مناسب 
در جهت خرید مقوالتي خارج از تحریم ها 
صورت بگیرد. اساسا اینستکس به همین 
منظور راه اندازي ش��د. این مکانیسم مالي 
در واق��ع فروش نفت در برابر غذا و دارو را 

معنا مي كند.
آمریکا به دنبال آن است كه گفتمان این 
مسأله كه بیان مي كند، تحریم ها متوجه 
ملت بوده و مردم ایران را هدف قرار داده 
اس��ت را از دولت بگیرد ت��ا بتواند پس از 
انج��ام این كمک ها عم��اًل و اثباتاً معناي 
خود را شکل دهد. لذا در وضعیت كنوني 
آمریکا در پي ایجاد چنین فضایي است و 
با نش��ان دادن حمایت خود از این كمک، 
تا حدود زیادي مي خواهد نشان دهد كه 
توانسته از طریق اروپا، زمینه هاي حمایت 
خود از مردم را در وضعیت تحریمي فراهم 
كند. این موضوع تا حد زیادي براي دولت 
و حکوم��ت در ایران تبع��ات اجتماعي و 
سیاسي داخلي خواهد داشت و لذا دولت 
و حکوم��ت مي خواهد كه از این كمک به 
گونه اي اس��تفاده شود تا پیامدهاي مورد 

نظر آمریکا براي ایران خنثي شود.

 اما شاهد بودیم که با وجود تمامي 
گمانه زني ها از چراغ سبز آمریکا، آنها 
اعالم کردند که ب�ا این خط اعتباري 
مخالف هستند و حتي مدعي شدند 
که ایران قصد اخاذي هسته اي دارد.

دلیل این است كه ایران مي خواهد از این 
كمک اتحادیه اروپا در وضعیت فراتحریمي 
استفاده كند. یعني اروپا تضمین دهد كه 
ای��ن كمک ه��ا در ازاي پیش فروش نفت 
ایران استمرار داشته باشد. لذا همان طور 
كه در باال اش��اره كردم دولت در ایران به 
هوش اس��ت كه اگر این كمک را بپذیرد 
دیر یا زود مش��خص خواهد ش��د كه این 
كمک در قال��ب خط اعتباري مجوز داده 
ش��ده توس��ط آمریکا در جهت كمک به 
مردم ایران در گذر از تحریم هاي موجود 
و با وجود فش��ار بر دولت و تحریم هاست. 
ل��ذا ایران به دنبال آن اس��ت كه از درون 
منطق خودش این كمک را از سمت اروپا 
بپذیرد و به دلیل فش��ار و مقاومت ایران 
در این راستاست كه مذاكرات به سمت و 
س��ویي پیش رفته كه آمریکا به هیچ وجه 
اجازه نمي دهد تحریم هاي ایران از سوي 

اروپا یا هر كشور دیگري دور زده شود.
نمون��ه بارز آن س��ردرگمي آدریان دریا 
)گری��س۱( در روي آب هاي اقیانوس هاي 
جهان اس��ت كه با وجود آزاد شدن این ابر 
نفتکش هنوز نتوانس��ته است كشوري در 
منطقه پیدا كرده و در بنادر آنها پهلو بگیرد.

 در این میان حتي گفته مي ش�ود 
که برای�ان هوك ب�ه کاپیتان هندي 
کشتي نیز ایمیل زده و او را تشویق به 
پهلوگیري در کشوري کرده که بتواند 

این نفتکش را توقیف کند.
بله. اعتقاد دارم آمریکا حتي با شركت هاي 
كوچکي كه ریسک اقتصادي براي همکاري 
با تهران را ندارند هم تماس گرفته و آنها را 
متوجه تبعات همکاري با ایران مي كند. در 
این میان مایک پمپئو، برایان هوک و سایر 
ماموران آمریکایي در این قضیه عزم خود 
را جزم كرده اند تا تمام مس��یرهاي تبادل 

اقتصادي با ایران با ببندند.
 در دل این تحوالت ما با دو مسأله 
جدید نیز مواجه هستیم. یکي موضوع 
ائتالف دریایي در خلیج فارس است و 
دومي تحرکات معنادار اسرائیل یا به 
قول خودشان هدف قرار دادن منافع 
ایران در منطقه. در این مورد حتي ما 
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ش�اهد حمله آنها با پایگاه هاي حشد 
الشعبي در عراق نیز بودیم. شما این 

مسائل را چگونه ارزیابي مي کنید؟
اس��رائیل ب��ه خوبي دریافته اس��ت كه 
دیگر ش��ریک حیاتي آمریکا براي آینده 
نظ��ام بین المل��ل نخواه��د ب��ود. من در 
نظریه هارتلند- ریملند بزرگ خود گفته ام 
كه ش��ركاي اس��تراتژیک آمری��کا دیگر 
كشورهاي اروپایي همچون آلمان، انگلیس 

و فرانسه نخواهند بود.
 اس��رائیل دیگر ب��راي دولت هاي  آینده 
آمریکا نیز اهمیت نخواهد داشت. عربستان 
هم همینطور. آنچه بیش��تر براي آمریکا 
مهم اس��ت، نوهارتلند یعني فالت ایران و 
حد فاصل میان خلیج فارس و خلیج عدن 
است. لذا ایران در مركز اهمیت بوده و اگر 
مسأله آن براي آمریکا حل شود، بزرگترین 
متضرر تاریخ اسرائیل و عربستان خواهند 
بود. در نظام بین الملل هم، نخست چین، 
اتحادیه اروپا و روس ها در پي آن هستند 
كه به هیچ وجه ایران را به سمت این معنا 
سوق نداده و وضع موجود را حفظ كنند. 
به همین دلیل اسرائیل همواره تالش دارد 
تنش بین ایران و آمریکا افزایش پیدا كند 
و آمری��کا در وضعیت انجام ش��ده جنگي 
و تقاب��ل نظامي آش��کار در روبروي ایران 
قرار بگیرد تا ایران در وضعیت یک جنگ 
كشنده و مهلک كاماًل تضعیف شده و باز 

سال ها به عقب برگردد.
 شما به مسأله دیپلماسي درماني 
اش�اره کردی�د. برخ�ي در این میان 
معتقدند که رفته رفته ایران برگ هاي 
برنده خود را از دست داده است. نظر 

شما در این مورد چیست؟
ای��ران در وضعیت تنگناي سیاس��ي و 
انقالبي قرار دارد. از نظر انقالبي ایران اعالم 
كرده اس��ت نه جنگ مي كند، نه میانجي 
مي پذیرد و نه مذاكره مي كند. ولي از نظر 
سیاس��ي ایران در تنگناي بس��یار شدید 
اقتصادي از جهت كسري بودجه و نگراني 
از پ��رش قیم��ت ارز و كاهش ارزش پول 
ملي ق��رار دارد. اگر دولت نتواند با تزریق 
دالر به بازار و ایجاد فضاي مناس��ب براي 
حفظ آن در كانال ۱۲ هزار تومان به پایین 
عمل كند، ناگهان ممکن است قیمت دالر 
به باالي ۲۵ هزار تومان برسد كه این امر 
مي تواند ضربه مهلک نهایي بر ش��اهرگ 
اقتصاد ایران وارد كند. در این میان كسري 

بودجه موجب مي ش��ود، مناسبات عناصر 
كشوري و لش��گري از منظر منطق جاي 
زندگي هم با نقصان روبرو شود. همه این 
عوامل مي تواند پیامدها و تبعات اقتصادي و 
سیاسي در داخل كشور در اوضاع و احوالي 
داش��ته باشد كه هر روز اختالس هایي در 
گوش��ه و كنار كش��ور رو شده و به گوش 
مردم مي رس��د. این اختالس ه��ا در این 
وضعیت با توجه به فش��ارهاي اقتصادي 
كه ممکن است خود را بروز دهد، نتایج و 
پیامدهایي غیرقابل كنترل را مي تواند به 

همراه داشته باشد.
 لذا دولت از نظر سیاس��ي تالش دارد تا 
خطوط میانجي گري را باز بگذارد و در عین 
حال خطوط قرمز نظام را رعایت كند؛ به 
گون��ه اي كه از خطوط قرمزي كه رهبري 
نظام تعیین كرده اس��ت عدول نشود. این 
كار مشکلي است كه اكنون با دیپلماسي 

درماني در حال پیگیري است.
 در این شرایط استراتژي ایران به 

چه سمت و سویي خواهد رفت؟
ته��ران داراي تصمیم گیرنده اي نهایي در 
مسائل است كه این تصمیم گیرنده رهبري 
نظام جمهوري اسالمي است.اما تصمیمات 
نهایي ایش��ان در قالب آزادي محدود براي 
بیان نظ��رات در چهارچوب دولت به عنوان 
نماین��ده منتخ��ب ملت ش��کل مي گیرد. 
دولتمردان در دولت هاي گوناگون مي توانند 
تا حدودي قدرت مانور سیاس��ي در صحنه  
بین المللي داش��ته باش��ند تا قادر باشند در 
راس��تاي سیاس��ت هاي كالن تعیین شده 
رهبري نظام جمهوري اس��المي ایران بهره 
ببرن��د؛ ول��ي نمي توانند ب��ه هیچ وجه این 
خطوط را نادیده گرفته و از آنها عبور كنند. 
این نادیده گرفتن مساوي است با خیانت به 

سیاست هاي كالن و تبیین آن توسط رهبري 
جمهوري اسالمي ایران در چارچوب قانوني 
اساسي. لذا با شناسایي این بافت موقعیتي 
از طری��ق مطالعه رفتارها و كنش هاي ایران 
است كه آمریکا اینگونه عمل كرده و به هیچ 
عنوان دولت در تهران را چه در دوره ترامپ و 
چه در دوران اوباما قبول نداشته است. در این 
رابطه شاهد بودیم كه نامه هاي اوباما هیچگاه 
خطاب به رئیس جمهوري ایران نبود، بلکه به 

رهبري نوشته مي شد.
 در اینج��ا ت��ا زماني كه رهب��ري ایران 
مجوز مذاكره ب��ا آمریکا را صادر نکرده و 
اج��ازه ندهند كه ایران و ایاالت متحده در 
یک مذاكره رو در رو مس��ائل خود را حل 
كنن��د، وضعیت موجود ادام��ه دار خواهد 
ب��ود و با وجود فراز و نش��یب هایي كه در 
مانوره��اي دولت و دیگ��ر نهادهاي ذیل 
حکومتي داده مي ش��ود، مس��أله اي بطور 

قطع حل نخواهد شد.
 ح�ال در این ش�رایط اگ�ر برجام 
به طور کامل فروپاشي کند، نخستین 

پیامدهاي آن چه خواهد بود؟
اولین پیامد آن همگرایي بیشتر اتحادیه 
اروپا و به ویژه دولت بوریس جانس��ون با 
آمریکا خواه��د بود. هر چند لندن نگران 
ایج��اد فضاي ضد جمهوري اس��المي به 
نفع آمریکا است، اما در نهایت با توجه به 
فش��ار افکار عمومي در جامعه بین المللي 
س��رمایه داري كه انگلیسي ها نیز جزئي از 
آن بوده و اكنون هم گرایشي شدید براي 
پیوس��تن به كلوني آمری��کا در الیه هاي 
زیرین اقتصاد این كشور دارند، باید گفت 
وضعی��ت كنون��ي تداوم یافت��ه و در بازار 
اقتصادي ایران تاثیر بس��زایي را به همین 

نسبت از خود به جا خواهد گذاشت.



در گفت وگو با دکتر ناصر هادیان استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران بررسي شد

چگونهمحاسباتاستراتژیكترامپراتغییردهیم؟
 در صورت خروج از برجام ابتکار عمل را از دست خواهیم داد

 دو مولفه مهم که احتمال مذاکره میان ایران و آمریکا را افزایش مي دهد
 از ترامپ مي توان بیشترین امتیازات را گرفت به شرطي که ...

 اگر اروپا ایران را به شوراي امنیت ببرد، بار دیگر آمریکا بازیگر مسلط خواهد شد

آقاي دکتر هادیان، در س�الگرد خروج 
ایاالت متحده از برجام، ایران نیز طبق بیانیه 
شوراي عالي امنیت ملي، بخشي از اقدامات 
خود ذیل این توافق نامه را متوقف کرد و به 
طرف هاي مقابل 60 روز ضرب االجل براي 
اجراي تعهداتشان داد. شما در پاییز سال 
گذشته و طي گفت وگویي با روزنامه اعتماد، 
گفته بودید که اگر ش�رایط بحراني شود، 
ایران باید سیاست خروج تدریجي از برجام 
را اجرا کند و در این رابطه پیشنهادهایي 
را هم مطرح کردید. امروز با توجه به اقدام 
ایران و تحوالتي که رخ داده، آیا همچنان 

بر این عقیده هستید؟

این بحثي بسیار اساسي است. هر چند اقدام 
اخیر ایران تقریباً همان نظر و پیشنهادي است 
ك��ه مطرح كرده بودم، ولي امروز به دالیلي كه 
ذكر خواه��م كرد، موافق این كار نیس��ت. در 
مصاحبه اي كه اشاره كردید، تصریح شده بود كه 
ابتدا دو ماه اولتیماتوم داده شود، در مرحله دوم 
اقداماتي به صورت سمبلیک در دستور كار قرار 
بگیرد، در مرحله سوم به شرایط قبل از برجام باز 
گردیم و در نهایت به مرحله چهارم یعني خروج 
از NPT برس��یم. در واق��ع آنچه امروز صورت 
گرفته، سمبلیک بوده و اتفاق خاصي رخ نداده 
است. یعني توقف فروش اورانیوم و آب سنگین 
در حالي از س��وي ایران اعالم شده كه در عمل 

آمریکایي ها طي تحریم هاي هسته اي جدید از 
ف��روش آنها ممانعت به عمل آورده اند. در ثاني 
هنوز مشخص نیست كه ذخایر فعلي ایران براي 
فروش اورانیوم و آب سنگین به چه میزان است. 
)به طور مثال طبق مفاد برجام سقف تعیین شده 
براي اورانیوم ایران 3۰۰ كیلوگرم است كه باید 

مازاد آن به فروش برسد( 
البته تصریح مي كنم، همگي این اقدامات از 
سوي ایران با هدف بازگشت به برجام است و در 
صحبت من به روشني ذكر شده كه هر گاه اروپا 
تعهدات خود را در چارچوب برجام عملي كند، 
ما نیز از تصمیم خود مبني بر كاس��تن بخشي 
از تعهدات برجامي صرف نظر خواهیم كرد. در 

دکتر ناصر هادیان استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران و به 
گفته بسیاري از کارشناسان یکي از مطرح ترین تحلیلگران 
مس�ائل آمریکاست. ایشان در پاییز سال گذشته گفته بود 
که ایران باید سیاست خروج تدریجي از برجام را عملیاتي 
کند، امري که در گفت وگوي پیش رو تصریح مي کند دیگر 

جواب گو نبوده و باید در مسیري دیگر گام برداشت. 
این اس�تاد روابط بین الملل در گفت وگویي که چندي قبل 
و همزمان با ش�روع گام هاي هس�ته اي ای�ران با نامه اتاق 

بازرگاني ایران داش�ت، ابتکار عمل جدیدي را پیش�نهاد 
ک�رد که مس�یر کم هزینه تري براي ای�ران در قبال تغییر 

سیاست هاي کنوني آمریکا و اروپا ایجاد مي کند.
در ای�ن میان البته پیش زمینه هایي نیز مطرح مي ش�ود؛ 
م�واردي همچون تغییر محاس�بات اس�تراتژیك آمریکا، 
چگونگي مواجهه با اروپا و نیز دانس�تن اینکه چه مواردي 
در دکترین سیاسي ایاالت متحده در اختیار رئیس جمهوري 

این کشور است. 
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همین راس��تا، ش��اهد بودیم كه هم در بیانیه 
شوراي عالي امنیت ملي و هم در صحبت هاي 
آقاي روحاني، تکیه كالم بر روي بازگش��ت به 

برجام بوده است. 
اما اخیراً و پس از اقدام ترامپ مبني بر عدم 
تمدید معافیت خریداران نف��ت ایران، نظري 
متفاوت دارم و به راهي كم هزینه تر براي پاسخ 
متقابل فکر مي كنم. در واقع ما سه راه براي پاسخ 
دادن به آمریکا پیش روي خود داریم. یکي در 
حوزه هسته اي، دیگري ممانعت از رفت و آمد 
نفتکش ها و سومین راه در مسائل منطقه است. 
باید دید هزینه پاسخ دادن در كدام مسیر كمتر 
است؟ به نظر من پاسخ دادن در چارچوب گزینه 
دوم، یعني ممانعت از عبور و مرور كشتي هاي 
نفتي در خلیج فارس و تنگه هرمز، هزینه كمتري 

در پي خواهد داشت.
 چگونه؟ آیا این مسأله با توجه به شرایط 
کنوني، امکان تقابل مس�تقیم نظامي را 

افزایش نخواهد داد؟
به نظر من، چنانچه رهبري به سرلشگر باقري 
دس��تور بدهند و بگویند: هرگاه فروش نفت ما 
از میزان تعیین ش��ده و همچنین درآمدهاي 
حاص��ل از آن كمتر ش��ود در »تدارک« توقف 
رفت و آمد كش��تي هاي نفتي باشند، این مهم 
تحقق خواه��د یافت . البته بای��د تاكید كنم 
كه در اینجا به هیچ عنوان بس��تن تنگه هرمز 
مدنظر نیست، بلکه چنانچه ما نتوانیم میزاني 
از درآمد نفتي را داشته باشیم، عبور كشتي هاي 
نفتي متوقف خواهد شد. زیرا ممکن است اروپا 
بگوید من نفت شما را خریداري مي كنم، پول 
آن را پرداخت مي كنم، ولي دو سال بعد آن را 
تحویل مي گیرم. لذا در اینجا مبناي ما، درآمد 
قابل دسترسي است و مالک تنها فروش نفت 
نخواهد بود؛ زیرا این درآمد قابل دسترس است 

كه براي ما تعیین كننده خواهد بود.
بنابراین چنانچه ما چنین درآمدي نداش��ته 
باشیم، باید تدابیري »تدارک« ببینیم تا ورود 
و خروج كشتي ها به خلیج فارس محدود شود. 
در این راستا، سرلشگر باقري مي تواند به نیروي 
زمین��ي و دریایي دس��توري را صادر كند كه 
نیروه��اي نظامي و منابع الزم در مناطق مهم 
مس��تقر ش��وند. همچنین در همین رابطه به 
سرلش��گر سلیماني نیز دستور داده مي شود تا 
از پتانسیل نیروهاي طرفدار و نزدیک به ایران 
در منطقه جهت آرایش در مرزهاي عربستان 

استفاده شود.
ای��ن اقدامات از س��وي ای��ران در چارچوب 
engagement rules یا همان قواعد درگیري 

خواهد بود. هر كشوري براي خود قواعد درگیري 
دارد كه براي خودش مشخص و روشن بوده و 
براي طرف مقابل نامشخص است. البته بسته 
به شرایط، تصمیم گیري و خواست یک كشور 
ممکن است engagement rules براي طرف 
مقابل روشن ش��ود، اما در اینجا ایران به عمد 
قواعد درگیري خود را در پیشبرد این استراتژي، 

مبهم نگه مي دارد.
براي روشن شدن بهتر موضوع قواعد درگیري 
الزم اس��ت مثالي ذكر ش��ود. مثالً یک نیروي 
دریایي دس��تورالعمل هایي در چارچوب قواعد 
درگیري ی��ا engagement rules دارد كه 
مشخص مي كند در صورت نزدیک شدن یک 
كشتي یا نیروي نظامي، ابتدا باید با بیسیم تذكر 
داد، بعد مبادرت به هشدار هوایي كرد و اگر بنا به 
فرض و مثال از فاصله و محدوده مشخص عبور 

كرد، آتش مستقیم را در دستور كار قرار داد.

 آقاي دکتر این مسأله موجب تحریك 
طرف مقابل نمي شود؟

 در عمل ما هیچ كار تحریک كننده اي در خلیج 
فارس انجام نمي دهیم تا وارد جنگ شویم. هدف 
م��ا افزایش تنش براي باال رفتن قیمت نفت و 
به منظور تغییر محاس��به استراتژیک ترامپ 
اس��ت. تا اینجا ترامپ براي هیچ كدام از كارها 
و تصمیماتش علیه ای��ران هزینه اي پرداخت 
نکرده است. آنها امروز مي توانند به دموكرات ها 
و اروپا بگویند: دیدید كه هر اقدامي را بر علیه 
ایران انجام دادیم و با پاسخي از سوي این كشور 

روبرو نشدیم! 
اگر قیمت نفت ۱۰ دالر باالتر برود، محاسبات 
اس��تراتژیک ترامپ تغییر مي كن��د و تمامي 
مصرف كنندگان نفت شروع به گالیه خواهند 
ك��رد. حتي خود دموكرات ها ه��م انتقادات را 
شروع مي كنند. ترامپ مي تواند عکس العمل 
نش��ان دهد و دو س��ه ناو هواپیمابر به منطقه 

بفرستد كه اتفاقاً این بسیار خوب است. آمدن 
ناو آمریکا اتفاق خوبي است و تنش را به میزاني 
كه ما مي خواهیم، باال مي برد. مزیت این مرحله، 
باالرفتن قیمت نفت است و احتماالً محاسبات 
اس��تراتژیک ترامپ را بر هم خواهد زد. تازه در 
این مرحله است كه به ترامپ فشار وارد مي شود 
كه یا با ایران وارد جنگ شود یا این قیمت نفت 

قابل تحمل نخواهد بود.
لذا بار دیگر تاكید مي كنم، مهم ترین اتفاقي كه 
باید بیفتد این است كه محاسبات استراتژیک 
ترامپ را به هم بریزیم و امکاني را فراهم كنیم تا 
این تغییر محاسبات محقق شود. در اینجا اروپا، 
دموكرات هاي آمریکا و س��ایر بازیگران، دولت 
ترامپ را مواخذه كرده و هش��دار خواهند داد 
كه تیم او در حال تدارک براي ایجاد شرایط به 
منظور بروز جنگ است. در اینجا ممکن است 
ترامپ ناچار به تجدید نظر در سیاس��ت فعلي 

خود شده و به سمت گزینه هاي بدیل به منظور 
كاستن از فشارها گام بردارد.

به اعتقاد من هزینه این كار كمتر از مس��أله 
خ��روج تدریج��ي از برجام اس��ت. چ��ون در 
برجام با خ��روج ایران، این احتمال وجود دارد 
كه اروپا مس��أله را به شوراي امنیت برگردانده 
و قطعنامه هاي ش��وراي امنی��ت بر علیه ایران 

بازگردد.
 این یعن�ي همان اجماع جهاني علیه 
ایران ک�ه پیش از برجام وجود داش�ت؟ 
آق�اي عراقچي هم گفته ای�ن اقدام خط 

قرمز ایران است.
ببینید، آمریکا با خروج از برجام حماقتي را 
مرتکب شد كه عمالً دست خود را بست؛ ولي 
اگر اروپا ما را به شوراي امنیت برده و قطعنامه ها 
بازگردند، آمری��کا مجددا بازیگر اصلي صحنه 
مي شود. امروز آمریکا نمي تواند ما را به شوراي 
امنیت ببرد، زیرا رسماً از برجام خارج شده است. 



مگر اینکه یکي از اعضاي برجام را براي این كار 
قان��ع كند. بنابراین در صورت خ��روج ایران از 
برجام، احتماالً پرونده ما به شوراي امنیت خواهد 
رفت و با بازگشت قطعنامه هاي این شورا، آمریکا 
بار دیگر بازیگر اصلي خواهد ش��د، ولي در این 
مسیري كه ذكر كردم همیشه ابتکار و اختیار 

بازي در دست ما خواهد بود. 
م��ن پیش از ای��ن در مصاحبه ه��اي خودم 
تمام گزینه هاي جنگ را بررس��ي كرده ام. در 
این خصوص باید سه سناریو را مدنظر داشت: 
 )surgical attack( جنگ موضعي و مقطعي
كه به عنوان مثال مي تواند چندین مركز نظامي 
و هسته اي را مورد هدف قرار دهد. دوم بمباران 
 aerial bombardment( گسترده هوایي یا
massive( اس��ت كه هدف اصلي آن كاهش 
توان سیاس��ي و نظامي است. سومین سناریو 
 )Total War( هم مربوط به جنگ تمام عیار
است. در مورد گزینه اول، آمریکایي ها به هدف 
مطلوب خود نخواهند رسید و گزینه سوم كه 
جنگ تمام عیار باشد نیز عمالً گزینه اي محال 
تلقي مي ش��ود. تنها گزینه حمله هوایي باقي 
مي ماند كه هر چند توان سیاسي و نظامي ما را 
كاهش مي دهد، اما به هر حال محدود خواهد 
بود و چون ابتکار عمل در دس��ت ما قرار دارد، 

مي توانیم به آن پاسخ ندهیم.
بنابراین الزم اس��ت بار دیگر تاكید كنم، اگر 
سیاستي را كه در پیش��نهاد تازه خود مطرح 
ك��ردم اعمال كنیم، به دلیل آنکه ابتکار عمل 
را در اختی��ار داریم، مي توانیم حرارت تنش را 
تا آنجا كه مي خواهیم باال یا پایین ببریم، اما در 
شوراي امنیت اختیار و ابتکار عمل از دست ما 

خارج است.
 م�ن بار دیگر س�وال خ�ودم را تکرار 
مي کنم. این اقدام آیا باعث تحریك بیشتر 

طرف مقابل نخواهد شد؟

این تحریک است و تعمداٌ هم همین منظور 
را داریم. در عمل هدف ما باال بردن تنش است 
ولي باید بین تنش و تحریک تمایزي قائل شویم. 
این استراتژي، راهبرد افزایش تنش است، ولي 
تحریک مانند آن است كه مثالً یکي از قایق هاي 
ما ناو آمریکایي را دنبال كند. یا اینکه یک كشتي 
آمریکایي وارد آب هاي ایران ش��ود و اگر چه ما 
حق برخورد داریم، بهتر اس��ت عکس العملي 

نشان ندهیم.
 خ�ب در اینج�ا بحث ت�وان و امکان 
پیشبرد چنین راهبردي مطرح مي شود. آیا 
در شرایط کنوني امکان بر هم زدن بازي در 

چنین سطحي را خواهیم داشت؟
از نظر تکنیکي نمي دانم. من براي پیشنهاد 
خروج تدریجي از برجام نیز چهار پیش شرط 
آورده بودم. نخس��ت آس��تانه تحمل مردم كه 
بخش��ي اقتصادي و بخش��ي دیگر خس��تگي 
مردم اس��ت و تصریح كردم این مس��أله باید 
طبق نظرس��نجي ها مورد بررسي قرار بگیرد و 
چنانچه نظر مثبت بود به مردم در خصوص آن 
توضیح داده شود تا آنها اقناع شوند. دوم، امکان 
تکنولوژیک خروج از برجام است. یعني اینکه آیا 
واقعاً قادر خواهیم بود اورانیوم ۲۰ درصد تولید 
كرده و سانتریفیوژهاي نسل 8 را عملیاتي كنیم؟ 
براي پاسخ به این سوال نیاز به اطالعات است. 
شرط سوم، این است كه آیا ما واقعاً منابع الزم 
براي این كار را در اختیار داریم؟ مثالً میزان كیک 

زرد و سایر منابع به چه میزان است؟
شرط چهارم نیز، اجماع نخبگان موثر و مربوطه 
داخلي است. اگر بخواهیم به دنبال این كار برویم 
باید بین نخبگان داخلي اجماعي موثر داشته 
باشیم. اگر این اجماع وجود نداشته باشد ممکن 
است دامنه اختالفات داخلي میان آنها افزایش 
پیدا كند. البته در این مورد تصمیم گیران باید 
ارزیابي كنند. شما فقط به مسائل اقتصادي اشاره 

كردید و من كلي تر آن را بیان كردم. به همین 
دلیل نمي ت��وان گفت این امکان وجود دارد یا 
ندارد. باید با نظرسنجي هاي دقیق، بررسي ها 
و مطالع��ات الزم ص��ورت بگیرد كه آیا چنین 

ظرفیتي وجود دارد یا خیر؟
آقاي دکتر در اینجا سوالي که به وجود 
مي آید این است که آیا اقدام اخیر ایران در 
راستاي کاستن بخشي از تعهدات خود تا 
چه میزان با پیشنهادي که مطرح کردید، 
مي تواند همخواني داشته باشد؟ یا اساسًا 
امکان اجرایي شدن این دو سیاست توامان 

با یکدیگر وجود دارد؟
تلفیق این دو سیاس��ت زماني با یکدیگر هم 
راستا و سازگار خواهد بود كه ایران قصد مذاكره 
داشته باش��د. اگر ایران قصد مذاكره با آمریکا 
داشته باشد، بهتر است وارد گام دوم كاستن از 
تعهدات هسته اي خود شود. یعني همین طرحي 
كه هم اكنون مرحله اول آن در ۱8 اردیبهشت 
اجرا شده است، مرحله دوم آن كلید بخورد. ما 
در گام دوم مي توانیم میزان خلوص غني سازي 
اورانیوم را باالتر برده و در همان هفته اول و قبل 
از آنکه پرونده ما از س��وي سایر شركاي برجام 
به خصوص اروپایي ها به شوراي امنیت سازمان 
ملل ارجاع شود، از طریق سینگنال هایي به اروپا و 
آمریکا آمادگي خود جهت مذاكره را اعالم كنیم.
توجه داش��ته باشید، مذاكره لزوماً به معناي 
رس��یدن به قرارداد نب��وده و هر مذاكره اي نیز 
نمي تواند به قرارداد منتهي شود. مانند همین 
مذاكراتي كه اكنون میان آمریکا و كره شمالي 

در جریان است.
در این شرایط و درحالي كه ایران به گام دوم 
كاستن از تعهدات هسته اي خود وارد مي شود، 
در واقع فاصله Break out یا گریز هس��ته اي 
را كاهش خواهد داد. منظور از گریز هسته اي، 
كاستن از میزان زمان الزم براي رسیدن به بمب 

هسته اي است.
در نتیجه با باال بردن غني سازي 3.6۷ درصد، 
فعالیت رآكتور اراک و راه اندازي ماش��ین هاي 
نسل جدید در گام دوم، فاصله گریز هسته اي 
براي ایران كاهش مي یابد. در این حالت است 
كه آمریکا و اروپا براي رس��یدن به یک توافق 
تحت فشار قرار خواهند گرفت. در این شرایط 
احتم��االً دو حالت پیش مي آید. یا وضعیت به 
همین منوال خواهد بود كه ما نیز همزمان در 
حال كاهش زمان گریز هسته اي خود هستیم؛ 
یا اینکه آمریکا اعالم مي كند تمامي طرف ها به 
برجام بازگردند تا مذاكره صورت بگیرد كه این 

امر مطلوب ایران است.
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پس اگر هدف كشور رسیدن به مذاكره باشد، 
بهتر است كه گام دوم را با سیاست ممانعت از 
عبور و مرور كشتي هاي نفتي در خلیج فارس 
تلفیق كنیم تا با افزایش فشار به طرف مقابل، 

امکان بازگشت آمریکا به برجام تقویت شود.
مجموعه این اقدام��ات در كل مي تواند امکان 
تحقق دو شرط اساسي را براي ایران فراهم كند. 
یکي اینکه آمریکا بداند این سیاست افزایش فشار 
جواب گو نخواهد بود و دوم اینکه ایران به این نتیجه 
برسد كه از موضع ضعف وارد مذاكره نمي شود. الزم 
به یادآوري است كه ما نباید در شرایطي به پاي میز 
مذاكره برویم كه تحت فشار باشیم و طرف مقابل 
تحت فشار نباشد. یا اینکه حداقل فشار دو جانبه 
باش��د، مانند زماني كه مذاكرات هسته اي شکل 

گرفت و در نهایت به برجام منتهي شد.
 در اینجا یکي از راهبردهایي که گفته 
مي ش�ود کاخ س�فید به دنبال آن است؛ 
افزایش فش�ارهاي حداکثري براي بروز 
یك قیام و ش�ورش در ایران اس�ت. این 
استراتژي آمریکایي ها را چگونه ارزیابي 

مي کنید؟ 
من به عنوان كس��ي كه درس هاي تئوري 
انق��الب را ارائه كرده ام، مي توانم بگویم امکان 

انقالب در ایران بي نهایت ضعیف است. 
براي وقوع هر انقالبي باید اراده و توان قهري 
یک نظام كاهش پیدا كند. به طور كلي هر چند 
در علوم اجتماعي چیزي به عنوان قانون وجود 
ندارد، اما اگر اجماعي بین اندیشمندان تئوري 
انقالب باش��د، این است كه تا زماني كه یک 
اراده و توان قهري و امکان بسیج نیروها وجود 
داشته باشد، هیچ انقالبي در هیچ كجاي دنیا 
رخ نخواهد داد. بنابراین الزم است خاطرنشان 
كنم كه در ایران هنوز این توان اراده قهري موثر 
و قدرت بسیج نیروها وجود دارد و اعتراضاتي را 
 هم كه شما در داخل كشور مشاهده مي كنید 
به نظر من بیشتر به عنوان نقطه قوت نظام تلقي 

مي شود تا نقطه ضعف آن.
 بله شما در مصاحبه با یورونیوز هم روي 

این مسأله تاکید داشتید.
شما تصور كنید یکي از این اعتراضاتي كه در 
داخل ایران مشاهده مي شود در عربستان اتفاق 
بیفت��د. مثالً یکي از اتفاقات نظیر دي ماه 96، 
اگر در كشوري مثل عربستان اتفاق بیفتد، كل 

سیستم دچار فروپاشي خواهد شد.
حال ش��اید این س��وال مطرح شود كه چرا 
در دي م��اه 96، با وجود اعتراضات در بیش از 
۱۰۰ شهر، جمعیتي در حدود 9۰ تا ۱۰۰ هزار 
نفر به خیابان ها آمده بودند؟ یکي از دالیل باال 

بودن هزینه سیاسي است. دومین مورد، تجربه 
تاریخي و سومین مورد هم سرنوشت كشورهاي 
منطقه است. در نتیجه اگر بخواهیم به موضوع 
بحث خودمان كه همان مسأله برجام باشد باز 
گردیم، در راستاي صحبت هایي كه مطرح شد، 
معتقدم كه مزیت امروز ایران، صبر آن است. ما 
در برجام گام رو به جلو برداش��ته و در راستاي 
آن پیش رفتیم و حاال شاهدیم كه امروز تقریباً 
تمام دنیا ترامپ را مسئول و مسبب ایجاد چنین 

وضعیتي مي دانند.
 آقاي دکتر هادیان، ما شاهدیم که در 
مورد برجام برخي از مس�ئوالن و مقامات 
کشور انتقاداتي را نسبت به برخي جریان ها 
مطرح کرده و مدعي هستند که در مورد 
برجام در داخل کارش�کني هایي صورت 
گرفت. ای�ن موضوع را حت�ي خود آقاي 
روحاني در مناظره هاي انتخاباتي و برخي 

از سخنراني ها تصریح کرده است.
من نمي گویم كاره��اي داخلي كامالً خوب 
بوده است. قطعاً برخي اقدامات بد بود، ولي اینها 
ربطي به داستان فعلي ندارد. شما شاهد بودید 
در مناظره هاي من با برخي از اس��اتید، همواره 
اشاره كرده ام كه اگر فکر مي كنید یک ابر قدرتي 
را به چالش بکشید و او هم شما را تماشا كند، 
اشتباه محض مي كنید. همیشه مثال چین را 

یادآوري مي كنم.
یک دیپلمات چیني به من گفت ش��ما فکر 
مي كنید ما خوشحالیم كه آمریکا با ما اینچنین 
برخورد كرده و در مورد مس��ائلي مانند دریاي 
چی��ن یا تعرفه ه��ا اقداماتي بر علی��ه ما انجام 
مي دهد؟ در واقع ما صبر اس��تراتژیک داشته و 
تا زماني كه توانمندي الزم براي پاسخگویي در 

مقابل آمریکا را نداشته باشیم، صبر مي كنیم.
دقت داشته باشید كه چین یک قدرت بزرگ 
است و دومین اقتصاد دنیا را دارد؛ ولي ما كشوري 

متوسط و با شرایط اقتصادي خاص خود هستیم. 
بنابراین ایاالت متحده در برابر ایران به س��مت 
گستره و چالش هاي بیشتر گام بر خواهد داشت 
و در رقابت با ما درصدد ایجاد محدودیت هاي 

بیشتر خواهد بود.
 در اینج�ا موضوعي مطرح مي ش�ود. 
اینکه دکترین سیاست خارجي و امنیت 
مل�ي آمریکا مش�خص ب�وده و دولت ها 
موظف به اجراي آن هستند. در این میان 
تنها تفاوت در ادبیات روساي جمهوري و 
در نهایت برخي از مسیرها براي رسیدن 
به هدف اس�ت. ب�ه همین دلی�ل برخي 
کارشناس�ان معتقدند اگر خانم هیالري 
کلینتون هم امروز بر سرکار بود، وضعیت 

به همین جا ختم مي شد.
م��ن قبالً مفصل در مورد این موضوع، تحت 
عنوان تز »سر تا پا یک كرباس« یا »سگ زرد 
برادر شغال است« صحبت كرده و توضیحاتم را 
ارائه كرده ام. چه دیدي كه آنها نسبت به ما دارند 
و مي گویند تفاوتي بین روحاني و اصالح طلب و 
اصولگرا نیست یا دیدي كه ما نسبت به آنها داریم 
و مي گوییم فرقي بین اوباما و كلینتون و بوش 
و... نیست و آنها سر تا پا یک كرباس هستند به 
اعتقاد من هر دو اشتباه است. نه ما و نه آنها سر 

تا پا یک كرباس نیستیم.
من گاهي عقیده دارم، اگر وضعیت قرار است 
اینگونه باشد، ترامپ از مایک پنس معاون خود 
براي ما بهتر است. ترامپ مشروعیت بین المللي 
ندارند، اما هیالري كلینتون و پنس این مشروعیت 
را دارند. در مورد ترامپ گفته مي شود كه فردي 
نامتعارف است و باید صبر كنیم تا زودتر دوره او 
تمام شود. این تلقي غالب در آمریکا و سایر نقاط 
جهان است كه معتقد است رئیس جمهوري فعلي 
آمریکا ضربه بي حد و حصري به آبرو و اعتبار این 

كشور وارد كرده است.



 ولي شاهدیم که به غیر از روشنفکران 
و جامعه دانش�گاهي، طیف طرفداران او 
در داخل بس�یار زیاد بوده و حتي طبقات 
زیر متوسط و محروم هم جزئي از حامیان 

ترامپ هستند.
بله جمعي طرفدار او هستند و این بحثي دیگر 
دارد. وقتي كس��ي مثل ترامپ در آمریکا راي 
مي آورد نش��ان دهنده چیست؟ او هیچ تجربه 
سیاسي نداشته است. آیا این ایراد به سیستم 
نیست؟ این مس��أله كل دموكراسي یا حداقل 
نظام هاي ریاستي را زیر سوال برده است. البته 
بحث ما این نیست. بحث ما این است كه برخي از 
سیاست هاي كالن مانند دغدغه هاي ژئوپلتیکي 
همواره تداوم داشته و با عوض شدن دولت ها، 
دستخوش تغییر نمي شوند. این مسأله در تمامي 

كشورها از جمله كشور خودمان صادق است.
در همین راس��تا حاكمیت )دولت در سایه( 
آمریکا بر س��ر برخي مس��ائل كالن به اجماع 
مي رس��د كه آن اصول تداوم داشته و تغییرش 
چندان در اختیار رئیس جمهوري نیست. به طور 
مث��ال اگر امروز جمع بندي آمریکا این اس��ت 
كه چین یک قدرت رو به ظهور اس��ت این به 
حاكمیت سیاس��ي )دولت در سایه( ربط دارد. 
اینکه روسیه باید تنبیه شود، چون یک تهدید 
اس��ت به حاكمیت سیاس��ي )دولت در سایه( 
مربوط است و مي بینیم كه ترامپ نیز با اینکه 
تالش زیادي مي كند تا رابطه دیگري با روسیه 
داش��ته باش��د، نمي توان��د كاري در این مورد 
انجام بدهد. مواردي مانند اینکه چین قدرتي 
رو به ظهور است و باید مهار شود و همچنین 
روسیه اي كه قدرت رو به افول است، در همین 
حاكمیت سیاسي آمریکا شکل گرفته است. اما 
مسائل دیگري مانند برخورد با ایران یا مسأله 
خاورمیانه و اینکه در س��وریه بمانیم یا برویم و 
نیروي خود را در عراق كم یا زیاد كنیم در اختیار 

رئیس جمهوري است.
 پس نظریاتي که در خصوص استراتژي 
امنیت ملي آمریکا در قرن بیست و یکم در 
قبال ایران و خاورمیانه مطرح مي شود به 

چه معناست؟
اینها همگي حرف هستند. نظر چند نفر است. 
 )establishment( وقتي از سیاست مستقر
حرف مي زنم منظور من نظر چهار نفر و چند 
اتاق فکر نیس��ت. این یعني جمع بندي جمع 
وسیعي از نیروهاي امنیتي، اطالعاتي، دفاعي، 
نخبگي و اتاق فکري آمریکا كه اكثریت باالیي 
از آنها به این باور رسیده اند كه چین یک قدرت 

رو به ظهور است. 
ولي در مورد سوریه اختالف وجود دارد.یکي 
مي گوی��د خاورمیانه به این دلیل مهم اس��ت 
 كه انرژي مهم اس��ت یا بخش��ي از هارت لند و 
ریم لند است. یکي مي گوید امنیت اسرائیل براي 
ما مهم است و اگر در سوریه نباشیم چه اتفاقي 
قرار است رخ دهد؟ پس مبناي تئوریک مخالفت 
یا موافقت را فعالً رها كنید. اینها مباني تئوریک 
هستند و ما در اینجا با آنها كاري نداریم. در مورد 
این مسائل هیچ اجماعي وجود ندارد و به دلیل 
آنکه در اختیار رئیس جمهوري است، براي قانع 
كردن وي هر كدام از گروه ها دالیل خاص خود 

را مطرح مي كنند.
 در اینج��ا آنچه اهمیت دارد، این اس��ت كه 
ما باید بدانیم چه مس��ائلي در حوزه اختیارات 
رئیس جمهوري است. اتحاد آمریکا با ناتو چیزي 
نیست كه در اختیار رئیس جمهوري باشد. مهم 
است كه در ذهن داشته باشیم چه چیزهایي به 
رئیس جمهوري مربوط اس��ت و چه چیزهایي 
در ح��وزه اختی��ارات او نیس��ت. بنابراین الزم 
است خاطرنشان كنم كه منظور از اختیارات، 
بحث حقوقي نیست، بلکه منظور قدرت واقعي 

رئیس جمهوري است.

 ما در اینجا به موضوع تحریم نفت ایران 
و همچنین عدم تمدید معافیت خریداران 
نفتمان مي رسیم که بسیار هم اهمیت دارد. 
ش�ما در ابتداي صحبت گفتید که هدف 
ایران از استراتژي باالبردن تنش، افزایش 
قیمت نفت است که موجب متضرر شدن 
اروپا و س�ایر کشورها مي ش�ود. خب در 
اینجا موضوعي که وجود دارد این اس�ت 
ک�ه آمریکا ب�ا تولید نفت ش�ل، در حال 
تبدیل ش�دن به بزرگتری�ن تولید کننده 
نفت دنیاست و در داخل کشورش احساس 
نیاز نمي کند. آیا باال رفتن قیمت نفت در 
شرایطي که آمریکا در حال جنگ تجاري 
ب�ا اروپ�ا و چین اس�ت به نوع�ي به نفع 

ایاالت متحده نخواهد بود؟
ب��اال رفتن قیمت نف��ت در پمپ بنزین ها بر 
روي انتخابات اثر مي گذارد. نه تنها تصور من، 
بلکه تصور بسیاري این است كه آمریکا چنین 
كاري نمي كند. چرا آمریکا براي هشت كشور 
خریدار نفت ای��ران معافیت صادر كرد؟ چون 
تصور مي كرد قیمت نفت باال مي رود. این بار هم 
مي گفتند كه بار دیگر معافیت را صادر خواهد 
كرد، زیرا احتمال دارد كه قیمت ها افزایش پیدا 
كند، ولي در اینجا آمریکا تدبیري اندیش��ید و 
زمان��ي را انتخاب كرد كه تقاضا براي نفت كم 
بود. از س��وي دیگر ب��ا توجه به وضعیت لیبي 
و ونزوئال به كشورهاي دیگر مانند عربستان و 
امارات اعالم كرد كه براي جایگزین كردن نفت 
آماده باشند. در نتیجه وقتي خیال آمریکا از بابت 
عدم افزایش قیمت نفت راحت شد، مبادرت به 
عدم تمدید معافیت خریداران نفت ایران كرد. 
اگ��ر قیمت نفت ۱۰ دالر ب��اال مي رفت، ماجرا 
بسیار فرق مي كرد. در نتیجه برداشت من این 
است كه افزایش قیمت نفت، محاسبه آمریکا را 

تغییر مي دهد.
 در مورد تحریم هاي سپاه و قرار دادن 
نام آن در لیس�ت گروه هاي تروریس�تي 
صحبت هاي زیادي وجود دارد. از نظر شما 

چرا آمریکا چنین کاري انجام داد؟
آمریکا برنامه دارد. قصد آنها این است كه هر 
یکي دو ماه اقدامي جدید انجام دهند. ش��اید 
این ب��ار بانک مركزي را ه��دف بگیرند. ترامپ 
مي خواهد فشار رواني را افزایش داده تا یا ایران 
به پاي میز مذاكره بنشیند یا اینکه نظام دچار 

فروپاشي شود.
حاال از آنجا كه برنامه دارند تا در مدت زماني 
مش��خص اقدامي را صورت دهند، ش��اید اگر 
ك��م بیاورند این بار مبادرت ب��ه تحریم افراد و 
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س��ازمان هایي كنند كه هیچ ربطي به موضوع 
ندارند. قصد آنها این اس��ت كه نش��ان دهند 
وضعیت در ایران عادي نیس��ت. از سوي دیگر 
دس��ت بردار هم نیس��تند. موضوع سپاه نیز از 

همین مقوله است.
سپاه قبال تحت عناوین مختلفي تحریم شده 
بود و عمال شرایط جدید، تغییري در وضعیت 
ایجاد نمي كند. البته س��یا )سازمان اطالعات 
مركزي آمریکا( و پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا( 
به دفعات تالش كردند كه مانع از گنجاندن نام 
سپاه به لیست گروه هاي تروریستي توسط ترامپ 
شوند، زیرا معتقد بودند ایران نیز به عمل متقابل 
مانند قرار دادن نیروهاي سنت كام )فرماندهي 
مركزي آمریکا در خاورمیانه( در لیست گروه هاي 
تروریستي خود دست مي زند و این موضوع در 
دراز مدت چیز خوبي نیروهاي نظامي آمریکا 

در منطقه نیست.
آقاي دکتر هادیان، مس�أله مهمي که 
در بیانیه ش�وراي عالي امنیت ملي روي 
آن تاکی�د و از آن با عن�وان اتمام حجت 
نام برده ش�د، مهلت شصت روزه ایران به 
سایر شرکاي برجام به خصوص اروپا بود. 
ای�ران از اقدامات عملي اروپ�ا بارها ابراز 
نارضایتي کرده است. در این میان آن طور 
که ش�اهد بودیم بس�یاري از تحلیلگران 
از عدم توانایي یا خواس�ت اروپا در قبال 
همکاري با ایران صحبت کرده اند. در این 
میان ما با دو دیدگاه نظري مواجه هستیم. 
دیدگاهي که معتقد اس�ت دنیاي هابزي 
آمریکا با دنیاي کانتي اروپا متفاوت است 
و این دو در خصوص یکجانبه گرایي و چند 
جانبه گرایي در روندهاي بین المللي داراي 
واگرایي  هس�تند. اما دیدگاه دوم با توجه 
به پیوندهاي عمیق سیاسي، اقتصادي و 
فرهنگي فراآتالنتیکي معتقد اس�ت که 
این دو در مسائل کالن بین المللي کامالً با 
یکدیگر همسو گام بر مي دارند. در مورد 
ایران هم ش�اهدیم که اروپا در مس�ائلي 
همچون پرونده موشکي، منطقه اي و حقوق 
بشر کامالً در راستاي آمریکاست. نظر شما 

در این خصوص چیست؟ 
خ��ود را از قی��د و بن��د یکجانبه گرای��ي و 
چندجانبه گرایي آزاد كنید. به عنوان یک استاد 
تئوري، تاكید مي كنم این بحث ها به جاي آنکه 
به ما كمک كند تا مسائل را بفهمیم، بیشتر ما 
را اسیر خود مي كند. این بحث ها براي دانشگاه 
خوب است، ولي در روزنامه و اتاق فکر مخالف 
این بحث ها هستم. در این رابطه كه اروپا در طول 

6۰ روز چه كاري انجام خواهد داد قبالً صحبت 
كرده ام. من حركت اروپا را به سه مرحله خواست، 
اراده و توان تقسیم كرده ام. اروپا خواست كمک 
و حف��ظ برجام را دارد، ولي ت��وان و اراده آن را 
ندارد. اگر صحبت هاي جرمي هانت وزیر خارجه 
سابق انگلیس در دیدار اخیرش با مایک پمپئو 
را در لندن گوش داده باش��ید، واقعا براي اروپا 

تاسف بار بود.
 انگلیسي ها مبهم صحبت کردند.

مبهم بودن آن را رها كنید. ژورنالیس��م آنجا 
به كجا رسیده است؟ یک خبرنگار سوال نکرد 
یک دولت كه با صراحت برجام را نقض كرده و 
از آن خارج شده است، چرا تقاضا دارد برخالف 
قطعنامه ش��وراي امنیت س��ازمان ملل، سایر 
كشورها وظایفي كه در راستاي برجام بر عهده 
دارند را انجام ندهند؟ قطعنامه اي كه خود آنها 
امضا كرده اند و حق وتو داشتند. حاال اروپایي ها 
به ما مي گویند چنانچه نقض برجام از س��وي 
ایران صورت بگیرد، باید آماده پذیرفتن تبعات 
آن باشد! این كمال بي شرمي و موضعي ذلیالنه 
است كه به جاي آنکه وزیر خارجه انگلیس به 
مایک پمپئو بگوید آمریکا بر خالف قطعنامه هاي 
شوراي امنیت عمل كرده است، در مورد اقدامات 
ایران هشدار مي دهد. به این مسأله مي گویند 

استاندار دوگانه از موضع ذلت.
 چرا اروپا جرات ندارد با آمریکا در این 
مورد برخورد کند؟ مي توانیم مزیت نسبي 
را در این مورد درنظر بگیریم؟ چون ایران 

براي اروپا مزیتي نسبي ندارد؟
من ده ها بار در این رابطه با آنها بحث كرده ام. 
گفته مي شود چرا زیمنس و توتال و... با وجود 
قراردادهایي كه با ایران داشتند، پس از خروج 
آمری��کا از برجام، كش��ورمان را ترک كردند؟! 
مي گویند به ما ربطي ندارد و آنها بخش خصوصي 
هستند. پس یا بازار ایران یا بازار آمریکا را انتخاب 

مي كنند. براي یک سیاستمدار اروپایي نیز مسأله 
همین اس��ت. او مي گوی��د ارتباطات امنیتي، 
اطالعاتي، سیاسي و اقتصادي من با آمریکا كجا 

و با شما كجا؟!
 من حتي آنها را زیر فش��ار گذاشتم و گفتم 
آیا این براي شما شرم آور نیست كه پاي امضاي 
خودتان نمي ایستید؟ بحث آمریکا مطرح نیست. 
شخصي در واشنگتن نشس��ته و این كارها را 
مي كند، ولي شما پاي این پیمان را امضا كرده اید. 
اگر شما ایستاده بودید ترامپ هم نمي توانست 

اینچنین رفتار كند.
گفتم مي دانید اقدام درس��ت چه بود؟ اینکه 
به توتال بگویید اگر از بازار ایران خارج بشوید، 
عالوه بر اینکه 4 میلیارد دالر جریمه مي شوید، 
به شما اجازه نخواهیم داد در بازار اروپا هم كار 
كنی��د. در این صورت انتخ��اب براي مدیر این 
شركت معنا دار مي شود و این سوال برایش پیش 
مي آید كه كدامیک از این دو گزینه را انتخاب 
كنم؟ در این شرایط فعلي، بدیهي است كه به 
كدام سمت مي رود. اگر اروپایي ها محکم ایستاده 

بودند مشخص بود چه اتفاقي مي افتد. 
به اعتقاد من، حرف فایده اي ندارد. آنها 
باید بدانند كه مجبور به پرداخت هزینه 
هستند. یعني باید در مقابل دو گزینه قرار 
بگیرند و انتخاب كنند. اگر جنگ ش��ود 
بي ثباتي بیشتر مي شود، تروریسم افزایش 
پیدا مي كند، قیمت نف��ت باال مي رود و 
موج مهاجرت آغاز خواهد ش��د. تازه در 
این زمان اس��ت كه آنها به فکر مي افتند. 
یا اینکه از این طرف گفته شود ایران بمب 
خواهد ساخت. در این صورت محاسبات 
اس��تراتژیک منطقه به هم مي ریزد، زیرا 
عربستان نیز به دنبال بمب مي رود. اروپا 
جز قرار گرفتن در این شرایط به طور جدي 

وارد عمل نخواهد شد.



 جنگ یا بمب!
این سوالي است كه آنها باید در برابرش قرار 
بگیرند. چه چیزي باعث شد آنها برجام را امضا 
كنند؟! آن زمان هم به جمع بندي رسیدند كه 
یا باید با ایران بجنگند یا ایران بمب مي سازد. 

در نتیجه به برجام رسیدیم.
 ای�ن راهب�رد از زمان آغ�از مذاکرات 
سعدآباد هم مطرح بود. آیا پس از گذشت 
ای�ن همه س�ال، در عرصه پویا و س�یال 
دیپلماسي، بازگشت به این استراتژي نوعي 
بازي تخت از سوي ایران قلمداد نمي شود؟
تمامي این مس��ائل به ما تحمیل شده است. 
تهدید شدیم، وگرنه ما كه برجام را امضا كرده 
و به آن معتهد ماندی��م. ما هنوز هم به دنبال 
برجام و طي كردن یک روال معمول هستیم، 
اما طرف مقابل است كه این بازي را به ما تحمیل 
مي كند. حسن روحاني به دنبال این بود كه از 
برجام بهره برداري هاي استراتژیک كند و كساني 
مي خواستند آن را به دستاوردهایي تاكتیکي 
محدود كنند. در نهایت هم ترامپ آمد و همه چیز 

را بهم ریخت.
 در اینجا به سیاس�ت اعالمي ایران 
مي رسیم که بر روي مقاومت حداکثري 
تاکید مي شود. از این استراتژي در سطح 
تاکتی�ك و سیاس�تگذاري مي توان به 
سطوحي همچون جنگ، مذاکره یا حفظ 
وضع موجود رس�ید. وضع موجودي که 
اکنون براي ما شرایط نه جنگ و نه صلح 
را دارد و مطل�وب اروپا، چین و روس�یه 
است. ش�اید مطلوب آمریکا هم باشد. 
البته ط�ي پیام هایي که اخیراً رد و بدل 
ش�ده بعضي کارشناسان محتمل بودن 
گزینه مذاکره را نیز به میان آورنده  اند که 
از سوي مقابل توسط برخي جریان هاي 
داخلي به تسلیم شدن تعبیر مي شود. 

ش�ما این وضعی�ت را چگون�ه ارزیابي 
مي کنید؟

بله در شرایط كنوني، معناي این مسأله تسلیم 
اس��ت. ولي شرایطي كه من گفتم، مي تواند براي 
مذاكره بستر مناسبي فراهم كند. مذاكره در شرایطي 
كه گفتم تلقي به ضعف نمي شود. باید شرایطي به 
 وجود بیاید كه دو شرط براي مذاكره به وجود بیاید.
۱. دولت ترامپ بداند كه این سیاس��ت ها جواب 
نمي دهد و او به اهداف خود نمي رس��د. ۲. ایران 
ب��ه این باور برس��د كه از موضع ضع��ف مذاكره 
نمي كن��د. این موارد مي توانند احتمال مذاكره را 

افزایش بدهند.
 پس شما اهمیت زمان را مطرح مي کنید. 
بس�یاري معتقدند اگر قرار بود مذاکره اي 
صورت بگیرد،  اي کاش قبل از زمان خروج 

آمریکا از برجام این اتفاق مي افتاد.
بله باید گفت وگو مي شد. زماني كه ترامپ گفت 
بدون قید و شرط مذاكره مي كنم، باید آن زمان 
روي این موضوع دقت مي شد. اما اكنون شرایط 

جور دیگري رقم خورده است.
 این شرایطي که شما مي گویید حالتي 
به وجود آورده که مقامات کشورمان تاکید 
مي کنند برجام در کما است یا در شرایط 
اضطراري قرار دارد. در این شرایط بازگشت 
به شرایط پیش از خروج آمریکا فعالً ممکن 

نیست. ما با این برجام چه خواهیم کرد؟
ما باید به گام دوم برویم. تردید نداشته باشید. 

تصمیم گرفته شده است.
 خب در ش�رایط فعلي اقتصادي و در 
حالتي که تنش هاي بین المللي ما افزایش 
پیدا ک�رده، چه میزان مي ت�وان از منظر 

داخلي تاب آورد؟
این سوال باید نظرسنجي شود، ولي من به طور 
تحلیلي به آن جواب دادم. من از این بعد مسأله 
را خطرناک نمي بینم. ولي باید س��وال را جور 

دیگري طرح كرد و پرس��ید آخرش كه چي؟! 
ما باید فرصت مناسب ایجاد كنیم. من حاضر 
 نیس��تم با ترامپ گفت وگو كنم، ولي ش��رایط 
ب��ه گون��ه اي اس��ت ك��ه ترامپ بی��ش از هر 
رئیس جمهور دیگر آمریکا مي تواند امتیاز بدهد. 
این امتیازات فقط اقتصادي نیست و مي تواند 
معامله اي بر سر حضور نظامي آمریکا در منطقه 
و اطراف ایران، روابط بلندمدت و ده ها مس��أله 
دیگر باشد. به همین دلیل معتقدم از این آدم 
مي توان بیشترین امتیازات را گرفت. البته من 
شخصا ترجیح مي دهم با اوباما مذاكره كنم و به 
نتیجه اي معقول برسم و امتیازات بیشتري بدهم 
تا با این یاغي و باجگیر به گفت وگو بنش��ینم. 
این نظر شخصي من است و من مذاكره كننده 
نیستم، اما افراد توانمندي در داخل كشور وجود 
دارند كه توانایي مذاكره در راستاي منافع ملي را 

در شرایط كنوني دارند.
اما سوال اساسي این است كه ما تا كي باید به 
این شرایط ادامه بدهیم؟! ما باید بدانیم آمریکا 
تنها قدرت جهاني )global power( اس��ت، 
درحالي ك��ه بقیه مانند اروپا، چین و روس��یه 
قدرت هاي منطقه اي محسوب مي شوند. چالش با 
آمریکا هزینه دارد. تا كي مي خواهیم به اصطکاک 
ادامه بدهیم؟ این چالش هزینه هاي زیادي براي 
ما دارد، زیرا ترامپ و حتي رئیس جمهوري بعدي 
آمریکا دست بردار نخواهد بود. رئیس جمهوري 
آمری��کا از هر حزبي باش��د، نتیجه به چالش 
كشیدن آمریکا همین است و هیچ كدام ساكت 
نخواهند ماند. همانطور كه تمام زیرساخت هاي 
تحریم ایران در زمان اوباما ایجاد ش��د. لذا این 
مس��ئوالن كشور هستند كه باید به این سوال 
ج��واب بدهند كه این چالش تا كي باید ادامه 

پیدا كند؟
 بله، در جامعه هم نسبت به این موضوع 

سواالت زیادي مطرح مي شود.
مش��خص اس��ت چون تنها قدرت جهان را به 
چالش كش��یده ایم و یکي از دالیل مهم ش��رایط 
كنوني نتیجه این به چالش كشیدن است. البته 
منظور صحبت هاي من این نیس��ت كه جز اقمار 
آمریکا باشیم، اما مي توانیم رابطه اي پراگماتیک 
)عمل گرایان��ه( را با این كش��ور تعریف كنیم. در 
همین راس��تا، معتقدم در هر شرایطي باید بین 
ادعاها، مطالبات، ظرفیت ها و امکانات یک تناسبي 
برقرار باش��د، چرا كه اگر چنین تناسبي در میان 
نباشد، هزینه هاي سنگیني را پرداخت خواهیم كرد.

منبع: این مصاحبه پیش��تر در شماره ۱۲3 
ماهنامه اتاق بازرگاني ایران در خرداد ماه امسال 

منتشر شده است.
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انتخابات آمریکا در حالي، س��ال دیگر 
آغاز مي ش��ود كه از هم اكن��ون تنور آن 
داغ تر از دوره هاي پیش��ین ش��ده است. 
این بار دیگر كس��ي نمي تواند بي تردید، 
تصدي دوب��اره دونالد ترامپ بر مس��ند 
ریاست جمهوري را تصدیق كند یا حتي 
از آن، س��خني به میان آورد. بیش��ترین 
ناحی��ه اي ك��ه انتخ��اب دوب��اره دونالد 
ترام��پ را در مع��رض خطر ق��رار داده، 

ش��رایط اقتصادي آمریکا در سال آینده 
است. این نااطمیناني حتي به گروه هاي 
طرفدار دونالد ترامپ نیز س��رایت كرده 
ك��ه نتیجه آن، تردی��د از حمایت دوباره 
رئیس جمهوري كنوني را در پي داش��ته 
اس��ت. به طور مثال چندي پیش رئیس 
اتحادیه كشاورزان آمریکا، حمایت آینده 
این قشر را از دونالد ترامپ دریغ كرد. این 
در حالي بود كه در دوره پیشین یکي از 
پایگاه ه��اي مهم ارا ترامپ، اتحادیه هایي 

نظیر اتحادیه كشاورزي آمریکا بود. 
گویا چن��دان سیاس��ت هاي اقتصادي 
دونال��د ترامپ ب��ه مذاق م��ردم آمریکا 
خوش نیامده است. البته این پایان ماجرا 

نیست. ركود احتمالي كه در سال آینده 
پیش بینی مي ش��ود نیز به تاثي از همین 
سیاس��ت ها خواهد بود. كاهش مالیات، 
افزایش شتابان نرخ بهره و جنگ تجاري 
با چین، مهم ترین رویدادهایي بودند كه 
اول به دس��تان رئیس جمهوري آمریکا و 
با س��روصداي زیاد رسانه اي تصویب شد 
اما اكنون به دملي چركین مبدل ش��ده 
اس��ت كه مي تواند حیات قدرت كنوني 
مسندنش��ینان جمهوري خ��واه را به كام 
مرگ ف��رو برد. در این پرونده مروري بر 
وقایع و سناریوهاي ركود سال آتي آمریکا 
خواهد شد و در پایان تاثیر آن را انتخابات 

سال آینده بررسي مي كنیم. 
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CNBC| امسال كه مالیات كاهش یافت، 
عملکرد اقتصاد در سه ماهه دوم به اوج خود 
رسید و پیش بینی مي شود در سال ۲۰۱9 
بطور فزاینده اثر خود را از دس��ت دهد و با 
رشد كند و نزولي و ركود اقتصادي رو به رو 
شود. این یکي از دالیلي بزرگ است كه بازار 
س��هام پایین تر از آن روبرو شده است، زیرا 
خریداران با شتاب زیاد به خریداري اسناد 
خزانه روي آوردند چراكه بازدهي شركت ها 
را باالتر از قیمت بنیادي آن برآورد كردند. 
در حقیقت، دیدگاه سرمایه گذاران حتي از 

نظر اقتصاددانان نیز تیره تر است.
با وجود اینکه بنگاه هاي بزرگ، این هفته 
پیش بینی هاي س��ال آینده خود را منتشر 
كرده اند و از رشد متداوم خود خبر دادند اما 
دو كمپاني گلدمن ساكس و جي پي مورگان 
در نیم��ه دوم س��ال ۲۰۱9 زیر ۲ درصد از 
قیمت اصلي خود بودند. اما در همین زمان، 
این دو كمپاني انتظار دارند فدرال رزو رشد 
نرخ بهره خود را در همچنان ادامه دهد در 
حال��ي برخي دیگر از ش��ركت ها، معتقدند 
فدرال رزو باید با ش��یب كندتري نرخ بهره 

موجود را افزایش دهد. 
اقتصاددان��ان به چند عام��ل براي كندتر 
شدن رشد اشاره مي كنند، اما در صدر لیست 
عوامل ترس��ناک براي بازارها، افزایش نرخ 
بهره بانک فدرال و همچنین تأثیر تعرفه ها 
 و جنگ ه��اي تج��اري در ص��ورت تداوم، 
به چش��م مي خ��ورد. برخ��ي اقتصاددانان 
گفته اند كه اقتصاد سال آینده ركود اقتصادي 
را پیش بینی نمي كنند، اما به نظر مي رسد كه 
تا سال ۲۰۲۰، احتمال ركود بیشتر خواهد 
بود به ویژه اینکه برخي دیگر از اقتصاددانان 

شواهد و مداركي براي این واقعه دارند. 
جوزف ال ورگان، مش��اور اقتصادي بانک 
Natixis در این باره مي گوید: »این بستگي 
به فدرال رزرو دارد. اگر آنها در طول مسیر 
فعلي ]افزایش نرخ بهره[ كه دنبال مي كنند 
ادامه دهند ... فکر مي كنم نیمه اول س��ال 
۲۰۲۰، اقتصاد در ركود باشد.« انتظار دارد 
رش��د ۲.۵ درصدي در سال آینده، هرچند 

در نیمه دوم كندتر باشد.

اكنون پس از كاه��ش تقریبا 9 درصدي 
 S&P۵۰۰ از ماه س��پتامبر، قیمت س��هام 
در حال حاضر یکنواخت و بدون فراز و فرود 
 S&P۵۰۰ است. بیش از 4۰ درصد از سهام
حداق��ل ۲۰ درصد كاهش داش��ته اند و به 
س��طح بازار خرس ها )ش��رایطي است كه 
قیمت سهام، ۲۰ درصد پایین تر از باالترین 
قیمت در دوره هاي اخیر باش��د( رسیده اند. 
در عین حال، گس��ترش اعتبار هم در بازده 
باال و هم در سطح سرمایه گذاري نسبت به 

سال ۲۰۱6 گسترش یافته است.
جیمز پائولسن، استراتژیست سرمایه گذاري 
در گروه لوتولد معتقد اس��ت: »ببین چقدر 
همه چیز درهم تنیده ش��ده اس��ت. اگر به 
دور دنی��ا ن��گاه كنید، كاهش رش��د پول و 
افزای��ش بازده در سرتاس��ر جهان رخ داده 
اس��ت، و به ط��ور معمول وقت��ي مانند آن 
منقبض مي شوید، این اتفاق مي افتد. ... شما 
مي توانید شواهد بیشتري را در نظرسنجي 
ساختمان سازان خانه، شماره مسکن، فروش 
خودرو، ش��ماره كاالهاي بادوام مش��اهده 

كنید.«
همچنین نگراني های��ي مبني بر وخیم تر 

ش��دن شرایط مالي وجود دارد كه از جمله 
پیامدهاي آن مي تواند به رش��د آهس��ته تر 
منجر ش��ود، كه احتماال افزایش نرخ رشد 
بان��ک فدرال را به عق��ب خواهد انداخت و 
پیامدهاي نامطلوب خود را شدیدتر خواهد 

كرد.
این كارشناس اقتصادي همچنین مدعي 
ش��د كه »این بازار براي من اكنون به شما 
مي گوی��د كه ت��رس ركود س��رمایه گذاران 
افزایش مي یابد. این درس��ت اس��ت یا نه، 
م��ن هنوز ب��ه این نظر تکی��ه مي كنیم كه 
مي خواهیم از آن جلوگیري كنیم، اما واقعا 
از آن مي ترسیم. فکر مي كنم ما مي خواهیم 
س��طح پایین را بشکنیم و از مرگ بترسیم 
كه یا ریس��ک بازار به پایان رسیده باشد یا 
ركود اقتصادي در اینجا باشد، و این ممکن 

است فرصتي مناسب براي خرید باشد.«
با این حال اقتصاددانان متقاعد نش��ده اند 
كه ركود اقتصادي حداقل در س��ال ۲۰۲۰ 
در كارت ه��ا وجود داش��ته باش��د و رش��د 
كاهشي اساسا به سرعت عادي رشد آهسته 
اما پایدار براي سال هاي قبل از سال ۲۰۱8 
بازمي گردد. رش��د در هفت مورد، حدود ۲ 
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درصد بود. در ۱۱ ماه گذشته، با استثنائاتي 
از جمله اوج 4.۲ درصد در س��ه ماهه دوم 
س��ال ۲۰۱8، رش��د محسوس��ي احساس 

نمي شود.
كریس راپک��ي، اقتصاددان ارش��د مالي 
در Union MUFG گف��ت: »همه چیز 
نش��ان دهنده كاه��ش رش��د س��ال آینده 
اس��ت. افزایش نرخ وام به س��اخت و س��از 
مسکن آسیب مي رساند. سفارشات تجاري 
در م��ورد تجهیزات متوقف ش��ده اس��ت. 
مصرف كنن��دگان، پ��ول كافي براي رش��د 
هزینه ندارند. همه چیز نش��ان دهنده ركود 
اس��ت، اما اقتصاد بسیار قوي بود. بنابراین 
از كدام حالت كند مي ش��ود؟ فکر مي كنم 
امس��ال اگر 3 درصد در س��ه ماهه چهارم 
كسب كنیم، امسال حدود 3.۲ درصد رشد 
خواهیم داشت.« روپکي رشد ۲.۷ درصدي 

را در سال ۲۰۱9 پیش بینی مي كند.
دایان س��ونک، اقتصاددان ارش��د گرانت 
تورنتون، گفت: »ما در حال رشد كمي باالتر 
از ۲ درصد تا ۲.۲۵ درصد هس��تیم.« وي 
گفت: »این فوق العاده قوي نیست، اما هنوز 
هم باید نرخ بیکاري از بین برود. دشوارترین 

چیز براي بازارهاي مالي اتفاقاتي است كه در 
حاشیه ها رخ مي دهد. بالشتک سال گذشته 
با كاهش مالیات ناپدید شده است.« سونک 
گفت ك��ه انتظار دارد در نیمه دوم س��ال 
۲۰۲۰ ركود اقتصادي داشته باشد، بخشي 
از آن ب��ه دلیل كاهش اعتبارات و تعهدات 

ناشي از جنگ هاي تجاري باشد. 
اقتصاددان��ان ب��ر این باورند ك��ه یکي از 
مهم ترین عواملي كه رش��د را به س��رعت 
ب��ه پیش از كاهش مالیات ها بر مي گرداند، 
صرفا محو شدن اثرات مثبت ناشي از كاهش 
مالیات بوده و این امر باید در رش��د س��ود، 
حضوري شفاف داشته باشد و انتظار مي رود 
S&P۵۰۰ حدود 8.۵ درصد، از حدود ۲4 
درصد در سال ۲۰۱8 كاهش داشته باشد. 
روپیکي گفت عالئم زیادي وجود دارد كه 
نشان مي دهد مشاغل زیادي، كه از طریق 
كاه��ش مالیات، به وجود آمده اس��ت نیز 
از دس��ت برود. به عنوان مثال، سفارش��ات 
كااله��اي بادوام در م��اه اكتبر 4.4 درصد، 
به طور غیرمنتظره كاهش یافت، كه بخشي 
از آن به دلیل برعکس تجهیزات حمل ونقل 
كه در اوت و س��پتامبر دستاوردهاي خوبي 

داش��تند، بود. وي گفت: »ای��ن در حدود 
۷۰ میلیارد دالر در هر ماه مي ش��ود و نوع 
غرفه هاي خ��ارج از كش��ور در آنجا وجود 
دارد. م��ن فک��ر مي كنم این متوقف ش��د. 
حتي ش��اید فعال متوقف ش��ده است. تنها 
س��رمایه گذاري دیگري ب��راي اقتصاد كه 
حاصل از سرمایه گذاري در تجهیزات باشد، 
وج��ود ندارد. آنها فعال همه تجهیزات خود 
را س��فارش داده اند. تجارت تا حدي ]یک 

عامل[ در آنجا است.«
 روپیک��ي گفت كه او پیش بینی خود را از
3 درصد براي سه ماهه چهارم حفظ مي كند 
اما شرایط در روند نزولي شدن اقتصاد است. 
پیش بین��ی وي براي س��ال آینده، عواملي 
نظیر تشدید جنگ هاي تجاري یا تعرفه ها 
را دخیل نمي كند، همانطور كه در پیش بینی 
برخي دیگر از اقتصاددانان لحاظ شده است. 
روپیکي خاطرنشان كرد: »اگر رئیس جمهور 
در فک��ر قطع معامله ب��ا چین در G۲۰ در 
بوینس آیرس باش��د، اكنون زم��ان آن فرا 

رسیده است.«
رئیس جمهور دونالد ترامپ در آینده با شي 
جینپین��گ رئیس جمهور چین دیدار كند. 
این جلس��ه مي تواند موجب ایجاد تناقض 
در بازارها و همچنین عملکرد اقتصادي در 
صورت انجام تعرفه هاي باالتر یا بیشتر شود. 
روپیکي گفت: »نگران��ي در مورد آنچه در 
حال گذر با چین و تصویر رش��د جهاني در 
حال حاضر است.« اقتصاددانان بر این باور 
اصرار مي كنند كه گسترش چین در میان 
كشورهاي نوظهور و اروپا رو به افزایش است.

سونک گفت: »من اروپا را در حال ضعیف 
ش��دن مي بین��م . من فکر نمي كن��م اروپا 
آماده كندي رش��د در چین باشد. خطرات 
زیادي وجود دارد كه ما كامال در سیس��تم 

نمي فهمیم.«
اقتصاد آمریکا در سال گذشته با توجه به 
اینکه اقتصاد خود را از س��ایر كشورها جدا 
كرد، رش��دهاي قابل توجهي كسب كرده 
است، اما از دست دادن سود ناشي از كاهش 
مالیات در كنار تأثیر جنگ تعرفه اي، اكنون 

مي تواند بسیار جدي باشد.
از اول اكتبر، تعرفه كاالهاي چیني از ۱۰ 
درصد به ۲۵ درصد افزایش مي یابد و ترامپ 
۲۵۰ میلیارد دالر دیگر تهدید كرده اس��ت 
كه ممکن است در كاالهاي چیني، مشمول 
تعرفه شود. اسونک، استاد اقتصاد دانشگاه 
كالیفرنیا گفت: »ما سیاس��ت هاي رقابتي 
را در پیش گرفتیم ك��ه كاهش مالیات ها، 



بخش هاي حاش��یه اقتصادي را افزای��ش داد و در همین زمان ما 
حاشیه تعرفه ها و افزایش دستمزدها را از دست مي دهیم و اكنون 
همه آنها در همان جهت پیش مي روند. بازارهاي مالي درباره آنچه 

در افزایش قیمت ها نشان مي دهد، نامشخص هستند.«
اقتصاددانان انتظار دارند كه ش��ركت ها سعي كنند تأثیر افزایش 
تعرفه ها را از طریق قیمت هاي باالتر منتقل كنند اما ممکن است 
نتوانند این كار را انجام دهند. اقتصاددان مورگان خاطرنشان كرد: 
»در س��ال آینده، اگر ۲۵درصد تعرفه واردات چین اعمال ش��ود، 
این افزایش مالیات بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دالر خواهد بود كه بخش 
عمده اي از آن به مصرف كننده تحمیل خواهد شد. آنها انتظار دارند 
كه این تأثیر از طریق تعدیل ارز یا در حاشیه تولیدكنندگان چیني 

و آمریکایي جذب شود. اما غیر ممکن است.«
الورگن��ا گفت كه كاهش مالیات مي توان��د دلیل دیگري را نیز 
 شامل شود، به این دلیل كه ممکن است برخي از مالیات دهندگان، 
ب��ه ان��دازه كافي براي تأمین مالیات خود ب��ا الیحه جدید مالیات 
توانایي بازپرداخت نداشته باشند درحالي كه باید در آوریل مجبور 

به پرداخت مبلغ بیشتري شوند.
الورگنا گفت كه این امر مي تواند در نیمه دوم س��ال ۲۰۱9 به 
ضعف بیفزاید. آنچه ش��ما فکر مي كنید افراد در ایالت ها با مالیات 
باال مي توانند بیشترین تأثیر را داشته باشند. شما مي توانید افزایش 
مالیات قابل توجهي براي افرادي كه آنها بیش از آنچه انتظار مي رود 

بدهند، از بین ببرید.
مسکن یکي از بازارهایي بوده كه در حال رصد سرمایه گذاران بوده 
است چراكه نشانه دقیقي از ترس مصرف كنندگان را بروز مي دهد. 
از زماني كه نرخ بهره افزایش یافته است، خریداران مسکن به طور 
گسترده اي به دوره هاي قبل بازگشته اند و رهن مسکن كه شامل 
تسهیالت مالي براي خرید این كاال نیز مي شود، ۲۲ درصد پایین تر 
از مقدار قبلي خود در سال گذشته بوده است. برنامه هاي شركت هاي 
ساختمان س��ازي نیز در ماه نوامبر به سطح دو سال گذشته خود 

نزول كرده اند و حدود 4 درصد افت داشته اند. 
دایان استوک در این باره مي گوید: »این نشانه به وضوح رنگ زرد 
در معدن ذغال سنگ است. این واقعه مي تواند پاسخي به نرخ بهره 
یک سال و نیم پیش باشد كه همه ابعاد اقتصاد در حال واكنش به 
آن هستند.« این كارشناس اقتصادي در این باره همچنین مدعي 
است كه بازار مسکن كنوني، حبابي نیست كه قبل از بحران ۲۰۰8، 
در آن دیده مي ش��د. وي همچنین معتقد است: »بیشتر بدهي ها 
در برهه كنوني، امنیت بیشتري نسبت به دوره ركود ۲۰۰8 دارند. 
مشکل اینجاست كه آنچه مورد توجه قرار گرفته است تداوم رشد 
بازارهاست. این یک مشکل سیستماتیک نیست این نشانه اي است 
كه ش��ما مي خواهید آن را ببینید و از آن برداشت ركودي داشته 

باشید. امیدواریم كه این یک نشانه هشدار باشد تا خطر.«
رقابت فروش مسکن در ماه اكتبر، تا ۱.4 درصد به طور غیرمنتظره 
مجاز است. اقتصاددان مورگان مي گوید: »ما تنها مي توانیم به شما 
دس��تورالعمل دهیم تا در س��رمایه گذاري خود استفاده كنید اما 
قدرت حل مشکل را نداریم ما تنها مشکل را شناسایي مي كنیم و 
سعي مي كنیم در این شرایط، بهینه ترین و عقالني ترین تصمیم را 
اتخاذ كنیم.« براي سه ماهه اول سال ۲۰۱8 یادآوري مي كند كه 
مي توانید با سرمایه گذاري مسکوني بتوانید ساالنه ۲.9 سود داشته 

باشید اما اكنون این قاعده حکمفرما نیست.

پل کروگمن| نیویورك  تایمز|
اگر بازار اوراق قرضه نشانه اي باشد، جدي بودن دونالد ترامپ براي 
جنگ تجاري، ریسک افزایش ركود اقتصادي را تشدید كرده است. اما 
من توضیحات روشني در مورد اینکه چرا ممکن است جنگ تجاري 
روي دهد، ندیده ام. مشکل فقط یا بطور عمده این نیست كه او یک 
مرد طرفدار تعرفه است. آنچه مهم تر بوده این است كه او مرد تعرفه اي 
غیرقابل كنترل و پیش بینی است و این خصیصه براي سرمایه گذاري 

در تجارت بسیار بد است.
اولین مورد این است كه چرا من به بازار اوراق بهادار تأكید مي كنم، 
نه بورس؟ دلیلش این نیس��ت كه سرمایه گذاران اوراق قرضه آرام تر 
و منطقي تر از س��رمایه گذاران بورس هس��تند، گرچه ممکن است 
این واقعیت داش��ته باش��د. بلکه نکته این اس��ت كه رشد اقتصادي 
پیش بینی شده، اثر واضح تري بر اوراق بهادار نسبت به بازار سهام دارد.

فرض كنید بازار در طي س��ال آینده یا حتي پس از آن نس��بت به 
رش��د بدبین مي شود. در این حالت، انتظار مي رود كه فدرال رزرو با 
كاه��ش نرخ بهره كوتاه مدت درصدد جبران برآید و این انتظارات با 
افت نرخ هاي بلندمدت منعکس مي ش��ود. به همین دلیل وارونگي 
منحني بازده- ش��کاف بین نرخ هاي بلندمدت و كوتاه مدت - بسیار 
نگران كننده است. در گذشته، این همیشه نشانگر ركود قریب الوقوع 
بوده است. به نظر مي رسد بازار در حال پیش بینی است كه این اتفاق 

دوباره رخ خواهد داد.
اما سهام چیست؟ رشد پایین به معناي سود كمتر است، كه براي 
بازار س��هام چندان مطلوب نیست. اما همچنین، همان طور كه تازه 
دیده ایم، به معناي پایین تر بودن نرخ بهره است كه براي سهام اتفاقا 
رویداد خوبي است. در حقیقت، گاهي اوقات خبرهاي بد، خبر خوبي 
نیز هست: تعدد خبرهاي بد اقتصادي باعث افزایش سهام مي شود، 
زیرا سرمایه گذاران فکر مي كنند كه این امر منجر به كاهش نرخ بهره 
فدرال رزرو خواهد ش��د. بنابراین قیمت س��هام شاخص خوبي براي 
انتظارات رشد نیست. O.K. مقدماتي خارج از راه است. حاال بیایید 

در مورد تعرفه ها و ركود صحبت كنیم.
غالباً ادعاهایي را مي بینید كه حمایت گرایي موجب ركود اقتصادي 
مي شود - Smoot-Hawley موجب ركود بزرگ و همه این موارد 
شد. اما این ادعا از دور چندان روشن نیست و اغلب نشان دهنده خطاي 
دسته بندي است. بله، Econ مي گوید حمایت گرایي به اقتصاد آسیب 
مي رساند. اما این آسیب خود را از طریق سمت عرضه انجام مي دهد 
و موجب مي شود اقتصاد جهاني كمتر كارآمدتر باشد. با این وجود، 
ركودها معموالً به دلیل تقاضاي ناكافي ایجاد مي شوند و به هیچ وجه 
مشخص نیست كه حمایت گرایي ضرورتاً تأثیر منفي بر تقاضا دارد.

به این ترتیب: یک جنگ تجاري جهاني، همه را وادار مي كند تا 
هزینه خود را از واردات به سمت كاالها و خدمات داخلي تولیدي، 
معطوف كنند. این امر سبب مي شود صادرات همه كاهش یابد و 
باعث ایجاد خسارات شغلي در بخش هاي صادراتي شود. اما به طور 
 همزمان هزینه ها و اشتغال در صنایع رقیب، واردات را افزایش مي دهد. 
به هیچ وجه كاماًل واضح نیست كه اثر خالص به كدام سمت خواهد 
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رفت.ب��راي مثال بارز، به اقتصاد جهاني در 
ده��ه ۵۰ و قبل از ایجاد بازار مش��ترک و 
مدت ها قبل از ایجاد سازمان تجارت جهاني 
فکر كنید. بعدا حمایت بیشتري از حمایت و 
تجارت بین المللي بسیار كمتري از آن وجود 
داشت كه پس از آن رخ داد. اما اروپاي غربي 
و آمریکاي شمالي عموما كم و بیش اشتغال 

كامل داشتند.
بنابراین چرا به نظر مي رسد كه تعرفه هاي 
ترام��پ تأثی��ر منف��ي قاب��ل توجه��ي در 
چشم اندازهاي اقتصادي نزدیک به مدت قبل 
دارد؟ پاسخي كه من ارائه مي دهم این است 
كه او تنها تعرفه را افزایش نمي دهد، او این كار 
را با روشي غیرقابل پیش بینی انجام مي دهد.

مردم غالبا وقتي در مورد اثرات منفي عدم 
قطعیت اقتصادي صحبت مي كنند، از معناي 
دقیق این عبارت غافل مي ش��وند و اغلب از 
»عدم اطمین��ان« به جاي »افزایش احتمال 
اتفاق بد« استفاده مي كند. این در مورد عدم 
اطمینان نیست. بنابراین سقوط در میانگین 

است، نه افزایش واریانس.
اما عدم اطمینان كه به درستي درک شده 
است، مي تواند اثرات منفي جدي به ویژه در 
سرمایه گذاري داشته باشد. بگذارید یک مثال 
فرضي ارائه دهم. فرض كنید دو ش��ركت به 
 Globalshmobal و Cronycorp نام هاي
وجود دارند كه اگر ترامپ مجموعه جدیدي از 
تعرفه ها را اعمال كند كه از طریق روش هاي 
متفاوتي سوددهي این كشورها را تحت تأثیر 
قرار مي گیرند. Cronycorp دوس��ت دارد 
كاالهایي را كه ما در حال حاضر وارد مي كنیم، 
بفروشد و اگر مطمئن شود كه با تعرفه هاي 

باال محافظت مي ش��ود، كارخانه جدیدي را 
تاس��یس مي كند تا این م��وارد را تهیه كند. 
Globalshmobal قبالً در نظر گرفته بود 
كه آیا مي تواند یک كارخانه جدید بسازد اما 
به ورودي هاي وارداتي بس��یار وابسته است و 
اگر این واردات با تعرفه هاي باالیي روبرو شود، 

آن كارخانه را نمي ساخت.
فرض كنید ترام��پ جلوتر رفت و این كار 
را انجام داد، تعرفه هاي باال را اعمال و آنها را 
 Cronycorp ،دائمي كرد. در ای��ن صورت
 Globalshmobal پیش مي رود، درحالي كه
سرمایه گذاري خود را متوقف مي كند. تأثیر 
كلي در هزینه، كم و بیش یکسان خواهد بود.

از ط��رف دیگر، تص��ور كنید ك��ه ترامپ 
بای��د اعالم كند كه ما به یک معامله تجاري 
رس��یده ایم: در ازاي خری��د ۱۰۰ میلی��ون 
عضویت پکن در مار-الالگو، تمام تعرفه هاي 
چین بطور دائم خاتمه مي یابد. در این صورت 
Cronycorp برنامه هاي سرمایه گذاري خود 
را لغو مي كند، اما Globalshmobal جلوتر 
خواه��د رفت. باز هم، تأثی��ر كلي در هزینه 

یکسان است.
اما اكنون یک احتمال سومي وجود دارد كه 
در آن هیچ كس نمي داند ترامپ چه خواهد كرد 
- احتماالً حتي خود ترامپ هم نخواهد دانست 
زیرا این بستگي به آنچه او در هر شب معین 
به Fox News مي بیند، بستگي دارد. در این 
 Globalshmobal و Cronycorp ،حالت
هر دو س��رمایه گذاري هاي خود را به حالت 
 Cronycorp تعلی��ق درمي آورن��د: زی��را
مطمئن نیست كه ترامپ در مورد تهدیدات 
تعرف��ه خود، چ��ه خواهد ك��رد و از طرفي 

Globalshmobal عملکرد خوبي نخواهد 
داشت، زیرا مطمئن نیست كه آینده چه باشد. 
از نظر فني، هر دو ش��ركت براي تأخیر در 
س��رمایه گذاري خود تا زمان��ي كه وضعیت 
روشن تر نشود، هزینه فرصت زیادي متحمل 
خواهند ش��د. این هزینه فرصت باال اساس��اً 
هزینه اي براي س��رمایه گذاري خواهد بود و 
هرچه سیاست ترامپ غیرقابل پیش بینی تر 
باشد، این هزینه باالتر خواهد بود. و به همین 
دلیل است كه تجارت داخلي تأثیر چشمگیري 

در تقاضا دارد.
عالوه بر این، دشوار است بدانید چه چیزي 
مي تواند این عدم قطعیت را كاهش دهد. قانون 
تجارت ایاالت متحده به رئیس جمهور اختیار 
صالحدید اختیار براي اعمال تعرفه مي دهد. 
این قانون هرگز براي مقابله با یک مدیر اجرایي 
كه كنترل ضعیفي داشته باشد، طراحي نشده 
است. چند سال پیش بسیاري از تحلیلگران 
انتظار داشتند كه ترامپ از سوي مشاورانش 
مهار ش��ود، اما او بس��یاري از سرحال ترین و 
زبده ترین نیروها را اخراج كرد و بس��یاري از 
كساني كه باقي مانده اند، دانش كافي ندارند. 
به هر حال گفته مي شود كه وي توجه كمتري 

به توصیه هاي افراد دیگر مي كند.
هیچ یک از اینها ركود اقتصادي را تضمین 
نمي كند. اقتصاد ایاالت متحده عظیم است، 
عالوه بر سیاس��ت هاي تج��اري، چیزهاي 
دیگري نیز در جریان است و سایر حوزه هاي 
سیاست به اندازه فریبکاري ریاست جمهوري 
دامن نمي زنند. اما اكنون مي فهمید كه چرا 
تعرفه هاي تعرفه ترامپ چنین تأثیر منفي 

مي گذارد.



همه از بحران مال��ي پیش رو بیمناكند. 
اگر سیاستمداران و اقتصاددان ها دست به 
اقدامي نزنند، بحران بعدي تبعات به مراتب 
وحشتناک تري خواهد داشت. به ویژه آنکه 
دولت ه��ا در بح��ران قبلي، هم��ه ابزارها و 
سیاست هاي اثرگذار خود را از دست داده اند. 
در ای��ن میان نقش ایاالت متحده همچنان 
پررنگ اس��ت. هر چند سیاست هاي لجام 
گس��یخته دولت چین در مصائب احتمالي 
آینده پرواضح اس��ت اما همچنان نهادهاي 
قدرتمن��د و خراب��کار آمریکا، نقش حیاتي 
خود را دارند. گاردین ۱۰ عامل را براي ركود 
آتي پیش بینی مي كند و معتقد اس��ت كه 
فشار انتخابات ایاالت متحده، دولت ترامپ 
را ناگزیر مي كند تا براي فرار از پاسخگویي 
به روند اقتصادي ضعیف خود در چهارسال 
گذش��ته )به ویژه كه برآورد رشد اقتصادي 
س��ال آین��ده آمریکا، كمت��ر از یک درصد 
برآورد شده است( بحران سیاست خارجي را 
جایگزین خواهد كرد و مهم ترین چیزي كه 
به ذهن مي رسد حمله نظامي به ایران و فرو 
بردن جهان در بهت این واقعه خواهد بود. 
هرچند این اقدام نیز تبعات شدیدتري دارد، 
اما تنها راه چاره براي پیروزي در انتخابات 
و انحراف اذه��ان عمومي براي راي گیري، 

جنگ��ي بزرگتر خواهد بود. سیاس��تي كه 
بارها توسط دولتمردان ایاالت متحده تکرار 
ش��ده اس��ت. همزمان با دهمین س��الگرد 
فروپاش��ي برادران لمن )ش��ركت خدمات 
مالي(، همچنان تردیدهایي در مورد علل و 
پیامده��اي بحران مالي وجود دارد و اینکه 
آیا زمینه هاي مورد نیاز براي آمادگي بحران 
بعدي فراهم شده است یا باید دوباره هزینه 
گزاف مالي پیامدهاي آن را كنترل كرد؟ اما 
با نگاهي به آینده، مهم ترین سوال این است 
كه ركود و بحران جهاني بعدي از چه عواملي 
نشات خواهد گرفت و در چه زماني به وقوع 

خواهد پیوست؟
گس��ترش جهان كنوني احتماالً با توجه 
به اینکه ایاالت متحده كسري مالي بزرگي 
را در دس��ت دارد، سال آینده ادامه خواهد 
یافت، چین سیاست هاي مالي و اعتباري باز 
را دنبال مي كند و اروپا در مس��یر بهبودي 
قرار دارد. اما تا سال ۲۰۲۰، زمینه ها براي 
رسیدن به یک بحران مالي فراگیر و به دنبال 

آن ركود جهاني مهیا خواهد بود.
۱۰ دلی��ل براي ای��ن وج��ود دارد. اول، 
سیاس��ت هاي محرک مالي ك��ه هم اكنون 
نرخ رش��د ساالنه ایاالت متحده را ۲ درصد 
باالتر از رش��د بالقوه آن برآورد شده است، 

ش��رایط را ناپایدار مي كند. تا سال ۲۰۲۰، 
این محرک به پایان خواهد رسید و كشش 
مالي متوس��ط ، رش��د را با ش��یب آرام، از 
3 درص��د ب��ه پایین تر از ۲ درصد س��وق 
خواهد داد.دوم، به دلیل زمان بندي ضعیف 
محرک ه��اي اقتص��ادي، هم اكنون اقتصاد 
ایاالت متحده در حال متورم شدن و تورم، 
باالت��ر از نرخ هدف گذاري ش��ده در حال 
افزایش اس��ت. بنابراین، صندوق پس انداز 
ف��درال ایاالت متحده ب��ه جمع آوري وجوه 
ف��درال از ۲ درصد فعلي ب��ه حداقل 3.۵ 
درصد در س��ال ۲۰۲۰ ادام��ه خواهد داد، 
و ای��ن احتماالً موجب افزای��ش نرخ بهره 
كوتاه م��دت و بلندم��دت و همچنین دالر 

آمریکا خواهد شد.
در همین حال، تورم در سایر اقتصادهاي 
كلیدي نی��ز رو به افزایش اس��ت. افزایش 
قیم��ت نفت باع��ث افزایش فش��ار تورمي 
اضافي مي شود. این بدان معناست كه سایر 
بانک هاي مركزي، صندوق بین المللي پول 
را به سمت عادي سازي سیاست هاي پولي 
دنبال مي كنند، كه موجب كاهش نقدینگي 
جهاني و فشار رو به باال نرخ بهره خواهد شد.
س��وم، اختالفات تجاري دولت ترامپ با 
چین، اروپا، مکزیک، كانادا و دیگران تقریباً 

10 عامل بحران مالي بعدي
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بیش��تر مي ش��ود و منجر به رشد كندتر و 
تورم باالتر مي ش��ود.چهارم، سیاست هاي 
دیگ��ر ایاالت متحده همچن��ان به افزایش 
فش��ارهاي مبهم��ي ادامه خواهن��د داد و 
باعث مي ش��ود صندوق فدرال آمریکا نرخ 
بهره را همچنان باالتر برود. دولت در حال 
محدود كردن س��رمایه گذاري هاي داخلي 
و خارج��ي و انتقال فناوري اس��ت كه این 
امر موجب اخت��الل در زنجیره هاي عرضه 
خواهد ش��د. این موضوع موجب مي شود 
مهاجرت جمعیت ایاالت متحده را افزایش 
مي دهد و باید بر اس��اس ساختار اقتصادي 
رشد خود را حفظ كند، محدود مي شود. از 
طرفي سرمایه گذاري در اقتصاد سبز نزول 
خواهد كرد و هیچ سیاست زیرساختي براي 
پرداختن به تنگناهاي سمت عرضه وجود 

نخواهد داشت.
پنجم، رش��د در س��ایر نق��اط جهان به 
احتمال زیاد كاهش خواهد یافت - بیشتر 
از آنجایي كه س��ایر كشورها مناسب براي 
اقدامات تالفي جویانه در برابر سیاست هاي 
حمایت��ي آمریکا خواهن��د دید. چین باید 
رش��د خود را ب��راي مقابله ب��ا ظرفیت ها 
و اهرم ه��اي بی��ش از حد، كنت��رل كند. 
در غیر ای��ن صورت ركود س��ختي ایجاد 
خواهد شد. بازاركشورهاي در حال توسعه 
همچنان احساس حمایت از صنایع داخلي 
و محدودتر ش��دن سیاس��ت هاي پولي در 

ایاالت متحده را تجربه خواهند كرد.
ششم، اروپا نیز با توجه به منضبط تر شدن 
سیاست هاي پولي و اصطکاک هاي تجاري، 
رشد كندتري را تجربه خواهد كرد. عالوه بر 
این، سیاست هاي پوپولیستي در كشورهایي 
مانند ایتالیا ممکن است منجر به شدیدتر 
ش��دن بدهي ناپایدار در منطقه یورو شود. 
»حلقه عذاب« همچن��ان میان دولت ها و 
بانک های��ي كه بدهي عموم��ي دارند، حل 
نشده است و مشکالت وجود یک اتحادیه 
پولي ناقص با تقس��یم ناكافي ریس��ک را 
تقویت مي كند. در این شرایط، ركود جهاني 
دیگر مي تواند ایتالیا و س��ایر كشورها را به 

خروج از منطقه یورو مصمم سازد. 
هفت��م، بازارهاي س��هام ایاالت متحده و 
جهاني بس��یار پر روح است. نسبت قیمت 
به درآمد در ایاالت متحده ۵۰ درصد باالتر 
از میانگین تاریخي آن است، ارزش گذاري 
سهام خصوصي بیش از حد رشد یافته است 
و اوراق قرض��ه دولتي با توجه به بازده كم 
و حق بیمه مدت منفي بسیار گران است. 

هم اكنون ن��رخ اهرم ش��ركت هاي بزرگ 
آمریکا به اوج تاریخي رسیده است، اعتبار 

پر بازده نیز بسیار گران مي شود.
عالوه بر این، فشار در بسیاري از بازارهاي 
نوظهور و برخي از اقتصادهاي پیشرفته به 
روشني دیده مي شود. امالک و مستغالت 
تج��اري و مس��کوني در بس��یاري از نقاط 
جهان بس��یار گران است. اصالح بازارهاي 
نوظه��ور در س��هام، كااله��ا و دارایي هاي 
داراي درآمد ثابت همچنان به عنوان ابرهاي 
توفاني جهاني جمع مي شوند. همینطور كه 
سرمایه گذاران آینده نگر، پیش بینی كاهش 
سرعت رشد در سال ۲۰۲۰ را در نظر دارند، 
بازارها تا سال ۲۰۱9 بازپرداخت دارایي هاي 

مخاطره آمیز را انجام مي دهند.
هش��تم، خطر عدم نقدینگ��ي و فروش 
كاالها پایین تر از قیمت هاي آن ش��دیدتر 
مي شود. فعالیت هاي بازاریابي و انبارداري 
توسط كارگزاران فروش، كاهش یافته است. 
تجارت زیاد با فركان��س باال و الگوریتمي 
احتم��ال خرابي ها را باال مي برد و از طرفي 
اب��زار درآمد ثابت در صندوق هاي اعتباري 
با ارز آزاد و اختصاصي متمركز شده است.

در صورت ریسک پذیري، بازارهاي نوظهور 
و نهادهاي اقتصادي كشورهاي توسعه یافته 
ب��ا بدهي هاي كالن به ارزش دالر، دیگر به 
عن��وان وام دهنده آخرین راهکار، به فدرال 
رزرو دسترسي نخواهند داشت. با افزایش 
تورم و عادي سازي كنوني، دیگر نمي توان 
به پش��توانه اي كه بانک ه��اي مركزي در 
س��ال هاي پس از بحران ارائه داده اس��ت، 

روي آن حساب كرد.
نهم، هنگامي كه نرخ رشد اخیراً 4 درصد 
بود، ترامپ در حال حمله به فدرال رزرو بود. 
تنها به این فکر كنید كه چگونه او در سال 
انتخابات ۲۰۲۰ رفتار خواهد كرد، هنگامي 
كه احتماالً رشد زیر ۱ درصد كاهش خواهد 
یافت و خسارات شغلي پدیدار خواهد شد. 

وسوسه ترامپ مبني بر ایجاد بحران 
سیاست خارجي بسیار زیاد خواهد 
بود، به ویژه اگر دموكرات ها امس��ال 

مجلس نمایندگان را به دست 
بیاورند.

از آنج��ا كه ترام��پ قباًل 
جنگ تجاري را با چین آغاز 
كرده اس��ت و نمي خواهد 

ج��رات حمل��ه به 
با  ش��مالي  كره 
سالح هسته اي 

را داش��ته باش��د، آخرین هدف وي ایران 
خواه��د بود. او با تحریک رویارویي نظامي 
با آن كش��ور، شوک ژئوپلیتیک سختي را 
برخالف قیمت هاي نفت ۱9۷3، ۱9۷9 و 
۱99۰ ایج��اد مي كند. البته الزم به گفتن 
نیس��ت كه این امر ركود جهاني جهاني را 

حتي شدیدتر مي كند.
س��رانجام، به محض وق��وع توفان كامل 
ك��ه در ب��اال به آن اش��اره ش��د، ابزارهاي 
م��ورد نیاز ب��راي پرداختن به آن بس��یار 
نات��وان خواهد بود. فض��اي تحریک مالي 
در ح��ال حاض��ر ب��ا بدهي عظی��م مردم 
محدود اس��ت. احتمال سیاست هاي پولي 
غیرمتعارف بیش��تر با ترازنامه هاي ضعیف 
و عدم وجود آرا براي كاهش نرخ سیاست 
محدود خواهد ش��د. وثیقه بخش مالي در 
كش��ورهایي كه جنبش هاي پوپولیس��تي 
طغیاني و دولت هاي تقریباً ورشکسته دارند، 
غیرقابل تحمل خواهد بود.به طور خاص در 
ایاالت متحده، قانون گذاران توانایي فدرال 
رزرو را ب��راي ارائه نقدینگي به موسس��ات 
مال��ي غیر بانکي و خارج��ي با بدهي هاي 
ارزي دالر محدود كرده اند. در اروپا، ظهور 
احزاب پوپولیستي، پیگیري اصالحات در 
س��طح اتحادیه اروپا و ایجاد نهادهاي الزم 
ب��راي مقابله با بحران مالي بعدي و ركود، 

كار را سخت تر مي كند.
برخالف سال ۲۰۰8، هنگامي كه دولت ها 
از ابزاره��اي الزم براي جلوگیري از س��قوط 
آزاد اس��تفاده مي كردند، سیاستگذاراني كه 
باید با ركود بعدي روبرو ش��وند، دست خود 
را به هم گره مي زنند، درحالي كه سطح بدهي 
كلي نسبت به بحران قبلي بیشتر است. زماني 
كه بحران فرا رسد، تبعات آن حتي شدیدتر 
طوالني ت��ر  و 
گذش��ته  ز  ا

خواهد بود.
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نیل ایروین|
اقتصاد 9 سال است كه در حال بزرگتر شدن 
است. تنها در یک زمان نامناسب تحرک مالي، 
حباب بدهي شركت ها و جنگ تجارت، مي توانند 
به راحتي خاتمه یابند و آن وقت پیامدها شدیدتر 

و هولناک تر است.
رشد اقتصادي ایاالت متحده در ماه گذشته، 
نهمین س��الگرد تولد خود را جشن گرفت. اگر 
یک سال دیگر زنده بماند، طوالني ترین ركورد 
را ثبت خواهد كرد. اما س��رانجام چیزي آن را 
خواهد كشت. س��وال این است كه چه چیزي 

و در چه زماني.
درحالي كه پیش بینی جزئیات یا زمان ركود 
بع��دي با هرگونه اطمینان، غیرممکن اس��ت، 
مي توانی��م برخي از تهدیدهاي نوظهور را براي 
گس��ترش آن شناسایي كنیم و با كمي تخیل 
تص��ور كنیم كه چگونه ركود س��ال ۲۰۲۰ )یا 
۲۰۲۲ یا هر سال دیگر( ممکن است آشکار شود.
به طور واضح، اقتصاد در حال حاضر مشغول 
باندبازي است. G.D.P. ملت در سه ماهه دوم، 
یعني قوي ترین س��ه ماهه رشد از سال ۲۰۱4، 
با نرخ س��االنه 4.۱ درصد رشد داشته است. اما 
هنگامي كه با برخي از افراد صحبت مي كنید كه 
از خطرات اقتصادي براي زندگي سخن مي گویند 
و نگران آینده هس��تند. چند عامل بطور مکرر 

مطرح مي شوند.
ش��اید نگران كننده تری��ن چیز، بس��یاري از 
تهدیداتي است كه در پایان عمر خود هستند 

اما ش��رایط وخیم زماني است كه همه آنها به 
یک ب��اره و در زماني كه اقتصاد در حال منزوي 
ش��دن است، بروز پیدا كنند. در عوض، هر یک 
مي توانست دیگري را بدتر كند، یعني ركود بعدي 
ممکن است چندین دلیل مختلف داشته باشد. 
بنابراین، با كمي خالقیت مجاز، سه سناریوي 
محتم��ل براي پایان زمان هاي خوب گذش��ته 

برآورد شده است.

سناریوي»خرابشدنقطار2020«
فدرال رزرو در طي یک یا دو س��ال گذشته، 
زمان نس��بتاً آساني را پشت سر گذاشته است. 
 تورم و اش��تغال هم به تدریج به سوي سطوح 
م��ورد نظر پی��ش رفته اند چراكه ف��درال رزرو 

به تدریج نرخ بهره را افزایش داده است.
شغلي كه فدراسیون و رئیس آن، جروم پاول 
با آن روبرو هس��تند در آستانه سخت تر شدن 
است. خطر اینکه فدرال رزرو سیاست نرخ بهره را 
اشتباه كند و موجب كندي یا ركود شود، افزایش 
مي یابد، بخشي از آن به دلیل زمان كاهش مالیات 

و افزایش هزینه هاي مصوب امسال است.
كریش��نا گوه��ا، رئیس سیاس��ت جهاني و 
 ،Evercore ISI اس��تراتژي بانک مركزي در
یک اصطالح براي معض��ل احتمالي آنها دارد: 

سناریوي »خراب شدن قطار ۲۰۲۰«.
اقتصاد ایاالت متحده تقریباً در اشتغال كامل 
است و تورم در حال حاضر نزدیک به ۲ درصد 
اس��ت. كریش��نا گو مي گوید پایه رش��د هنوز 

هم قوي اس��ت و فدرال رزرو ممکن اس��ت به 
زودي خ��ود را پیدا كند كه نیاز به افزایش نرخ 
بهره تهاجمي تر داشته باش��د تا بتواند تورم را 
كنترل كند.ام��ا در عین حال، مدل هاي اصلي 
اقتصاد كالن از كاهش مالیات در بین سال هاي 
۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ خبر مي دهند. این بدان معني 
است كه بانک فدرال مي تواند نرخ بهره را براي 
كن��د كردن اقتصاد تعمیم دهد، همان طور كه 
سیاست هاي مالیاتي نیز براي كند كردن اقتصاد 

تالش مي كند.
هر دو متغیر با تاخیرهاي غیرقابل پیش بینی 
تأثیر مي گذارند، بنابراین تعیین سیاست فدرال 
رزو سخت است چراكه ممکن است سیاست هایي 
را تنظیم كند كه بتواند از شدیدتر شدن بیش 
از حد تورم در سال ۲۰۱9 و ۲۰۲۰ جلوگیري 
كند و از سویي احتمال ركود را نیز كاهش دهد.
»احتماالً یک راه عالي وجود دارد كه فدرال رزو 
بتواند نقطه تاكید را روي این موضوع تش��دید 
كن��د.« افزایش نرخ فقط ب��ه اندازه كافي براي 
جلوگی��ري از تورم بیش از حد كارا هس��ت اما 
به ان��دازه اي كه بتواند تاثی��ر كاهش مالیات و 
نقدینگي اضافه شده ناشي از آن را كنترل كند، 
كافي نیس��ت و باز هم ریس��ک ركود به شدت 
احس��اس مي شود. گو در این باره معتقد است: 
 »ام��ا چه احتمال��ي وجود دارد ك��ه نرخ بهره 
ب��ه اندازه كافي بتواند ریس��ک افزایش ركود را 
تعدیل كند. این چیزي نیست كه شما بخواهید 

در آن شرط بندي كنید.«

سهسناریوبرايفروپاشياقتصاد
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رئیس پیشین فدرال رزرو، بن برنانک، آن را با 
حضور پر رنگ تر در كنفرانس��ي در ژوئن اعالم 
كرد. وي گفت، سود تحریک آمیز مالیات در سال 
جاري و سال آینده به شکلي بزرگ به اقتصاد 
ضربه خواهد زد. سپس در سال ۲۰۲۰، سناریو 

توقف قطار رشد جدي تر خواهد شد.

سناریويدوم:ترکیدنحباببدهي
دو ركود اخیر با ظهور حباب دارایي آغاز شد. 
در س��ال ۲۰۰۱ س��هام دات كام بود. در سال 
۲۰۰۷، خانه ها و اوراق بهادار رهني، پیش برنده 
ركود آن سال بودند. بنابراین منطقي است كه 
ب��ه بازارهاي مختلفي نگاه كنیم كه از راه هاي 
خطرناک حباب مي ش��وند. این جست وجوي 
سریع در بازار بدهي، چه در ایاالت متحده و چه 

در خارج از كشور بسیار حیاتي است. 
شركت ها در طول یک دهه گذشته بدهي هاي 
خود را باال برده اند كه این امر به دلیل پایین بودن 
نرخ بهره و فرصت افزایش بازده سهامداران بود. 
براساس اطالعات موسسه جهاني مک كینزي، 
ارزش اوراق قرضه شركتي بین سال هاي ۲۰۰۷ 
و ۲۰۱۷ در ایاالت متح��ده ۲.6 تریلی��ون دالر 
 G.D.P افزایش یافت، و به حدود ۲۵ درصد از
رس��ید كه در حدود ۱6 درصد بود. براس��اس 
داده هاي مک كینزي، افزایش بدهي هاي خارج از 
كشور، به ویژه در بازارهاي نوظهور، حتي بیشتر 
است - زیرا تمایل ها به سوي بدهي بیشتر توسط 

وام گیرندگان ریسک پذیر است.
اساس��اً، مشاغل سال هاست كه در یک نقطه 
خوب قرار دارند و در آن سود به تدریج افزایش 
یافته است درحالي كه نرخهاي بهره با اقدامات 
تاریخي پایین مانده اند. اگر هر یک از این روندها 
تغییر كند، بسیاري از شركت هایي كه بار بدهي 
بیش��تري دارند، ممکن اس��ت براي پرداخت 
بدهي هاي خود در معرض خطر ورشکستگي 

قرار گیرند.
روایت خراب ش��دن قط��ار ۲۰۲۰ مي تواند 
با رونق بدهي ش��ركت ها درهم پیچیده شود. 
اگر تورم از كنترل خارج ش��ود و بانک مركزي 
فدرال، نرخ بهره را به ش��دت ب��اال برد، ممکن 
است شركت هایي كه مي توانند بدهي هاي خود 
را ب��ا نرخ بهره كمتر، در زمان سررس��یدهاي 
خ��ود بازپرداخت كنند، كمتر ش��ود و اینگونه 
ورشکستگي مالي همه را در قعر بدبختي فرو 
برد. عالوه بر این، با افزایش كس��ري فدرال در 
سال هاي آینده، نیازهاي قرض الحسنه دولت 
فدرال مي تواند وام هاي خصوصي را جمع كند، 
ك��ه این امر منجر به نرخ به��ره باالتر و حتي 
چالش هاي بیشتر براي ش��ركت هاي بدهکار 

خواهد شد.صندوق بین المللي پول در جدیدترین 
گزارش جهاني ثبات مالي، اخطاري درباره این 
میزان بدهي ش��ركت هاي جهان��ي درج كرده 
اس��ت. اگر تورم سریع تر افزایش یابد، وضعیت 
به گونه اي مي شود كه توبیاس آدریان، یکي از 
مدی��ران I.M.F. در یک كنفرانس مطبوعاتي 
گفت: »این امر مي تواند باعث ش��وک ناگهاني 
در شرایط مالي و كاهش شدید قیمت دارایي ها 
شود و مي تواند رشد اقتصادي را به خطر اندازد.«

س��وزان لوند، همکار موسس��ه مک كینزي، 
افزایش بدهي را به احتمال زیاد موجب ایجاد 
بحران اقتصاد كالن نمي بیند، اما گفته است كه 
این امر مي تواند موجب ورشکستگي شركت هاي 
خاص شود. وي گفت: »من فکر مي كنم افزایش 
پیش فرض وجود خواهد داشت، اما من نگران 
نیس��تم. من ارتباط هاي سیس��تمي را در این 

موضوع نمي بینم.«

ركود مس��کن در سال ۲۰۰۷ به یک بحران 
مالي جهاني در سال ۲۰۰8 تبدیل شد زیرا اوراق 
بهادار تحت حمایت وام در كل یک سیستم مالي 
dot- جهاني با اهرم باال اجرا شده بود. سقوط
com ۲۰۰۰ به یک ركود سال ۲۰۰۱ تبدیل 
شد زیرا این امر باعث بازگشت گسترده تري در 

سرمایه گذاري شركت ها شد. 
 س��وال این اس��ت كه آیا چالش ه��اي احتمالي 
وام گیرندگان ش��ركت ها در سال هاي بعد مي تواند 

بیشتر از سایر موارد جدا شده، كمتر آسیب بزند؟

جنگتجارتميآید
سخنان بسیاري به خطرات اقتصادي جنگ 
تجاري با چین و سایر شركاي تجاري اختصاص 
یافته است. شناسایي افراد و شركت هایي كه ضرر 
زیادي دارند، بسیار ساده است. اما صادرات تنها 
در ح��دود 8 درصد از كل G.D.P. در اقتصاد 

۲۰ تریلیون دالري ایاالت متحده نقش خود را 
ایفا مي كند. هزینه مستقیم اقتصادي تعرفه هاي 
آمریکا براي واردات و اقدامات تالفي جویانه سایر 
كشورهاي اعالم شده، تاكنون باید نیمي از كل 
G.D.P باشد. اریک وینوگراد، اقتصاددان ارشد 
در AllianceBernstein گفت: »تجارت تنها 
به آن اندازه ها هم اهمیت ندارد. من تعداد مقاالت 
زیادي دارم كه مي توانم به ش��ما ارائه دهم كه 
مي گویند تنها براساس ریاضیات، تجارت موجب 

ركود اقتصادي مي شود.«
بنابراین، براي ایج��اد جنگ اقتصادي، ركود 
اقتص��ادي بای��د در مقیاس بس��یار بزرگتر از 
تعرفه هاي محدود در فوالد، آلومینیوم، سلول هاي 
خورشیدي، ماش��ین لباسشویي و 34 میلیارد 
دالر در محص��والت چیني ك��ه در حال حاضر 
تحت پوش��ش قرار دارند، افزای��ش یابد.حتي 
اگر قرار باش��د صدها میلیارد دالر واردات وارد 

شود، همانطور كه رئیس جمهور ترامپ تهدید 
كرده اس��ت، براي ایجاد رك��ود اقتصادي، باید 
مرزهاي بیشتري از اقتصادها برانگیخته شوند. 
شاید خسارات اقتصادي در سایر كشورهایي كه 
بیشتر از ایاالت متحده به تجارت متکي هستند، 
بیشتر شود و باعث كندي اقتصاد جهاني شود كه 
تقاضا براي محصوالت آمریکایي را بیش از آنچه 
كه ممکن است تعرفه ها ایجاد كند، كاهش دهد.

یک كاه��ش جهاني نی��ز مي تواند ضررهاي 
بزرگ��ي را در بازار س��هام و اوراق بهادار آمریکا 
ایجاد كند، زیرا درآمد ش��ركت هاي آمریکایي 
در خارج از كش��ور كاهش خواهد یافت و سود 
متناظر آنها در بازارهاي مالي را شدیدا كاهش 
مي دهد. این به معناي ضربه به ثروت آمریکایي ها 
و سرمایه گذاران مش��اغل آمریکایي است. این 
مي تواند چیزي باش��د كه باعث افزایش حباب 
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براي اینک��ه جنگ تجاري موجب ركود 
اقتصادي شود، احتماالً باید آسیب بزرگي 
به اعتماد به تجارت وارد شود و باعث شود 
ش��ركت ها به دلیل عدم قطعیت در آینده 
سیاست تجاري، از سرمایه گذاري هاي خود 
در كشورهاي مختلف و حتي در خود آمریکا 

اجتناب كنند.
بنابرای��ن یک جنگ تج��اري به تنهایي 
ممکن اس��ت به طور مستقیم باعث ركود 
اقتصادي در ایاالت متحده نشود. اما جنگ 
تج��اري كه باعث كندي اقتصادي جهاني 
مي شود، فروش بازار و از بین رفتن اعتماد 
به تجارت، قطعا مي تواند به این مش��کل 

منتهي شود.
احتمال وقوع آن چقدر است؟ در گزارش 
اخیر، تحلیلي موثق، آنچه را كه سناریوي 
»مناقش��ه تجاري« نامیده است كه شامل 
ركود اقتصادي اواخر سال ۲۰۱9 خواهد بود 
را با احتمال ۱۰ درصد ارزیابي كرده است. بنا 
بر این گزارش، به احتمال زیاد، جنگ تجاري 
تا تضعیف بازارهاي مالي جهاني ادامه خواهد 
یافت و منجر به معامله اي مي شود كه منجر 
به خارج شدن از برخي شدیدترین خطرات 
از این معضل خواهد شدبه نظر مي رسد هر 
هفته سیگنال هاي متناوبي از خطرات یک 
جنگ تجاري به گوش مي رسد. در اواسط 
ماه ژوئیه، رئیس جمهور ترامپ تهدیدهاي 
الزم را براي اعمال تعرفه براي همه واردات 
چیني مط��رح كرد و این باع��ث افزایش 
شدید جنگ تجاري مي شود. در اواخر ماه 
ژوئیه، وي در مورد اعتراض به توافق براي 
پایین آمدن تعرفه ها در هیات مدیره، اقدام 
به ایجاد توافق هاي تسویه حس��اب آمیزتر 
نس��بت به اتحادیه اروپا مي ك��رد. این در 
حالي اس��ت كه اروپا نی��ز در برهه كنوني 
چندان رمقي براي به دوش كش��یدن بار 
اقتصاد آمریکا را ندارد. فرانسه در بحبوحه 
فشار قرار دارد و وضعیت بدهي هاي دولتي 
در ایتالیا و اسپانیا، هر لحظه وقوع حادثه بد 
را احتمال مي دهد. در چین نیز، شرایط به 
گونه مطلوبي نیست. بانک هاي چیني نیز 
در بر روي تیغه فروپاشي و ورشکستگي راه 
مي روند و بازارهاي مالي آنها نیز در وضعیت 
حباب گونه اي قرار دارد.صرف نظر از شانس 
واقعي این سه سناریو، این تقریباً مي دانیم: 
بذر ركود بعدي تقریباً به طور قطع كاشته 
شده است. سوال این است كه كدام یک از 
آنها به اندازه كافي اثرگذار و مهم براي مسأله 

پیشرو خواهند شد. 

Wsj| چه كسي صاحب ثروت گسترده آمریکا 
است؟ س��الخوردگان. طبق اعالم بانک مركزي 
فدرال رزرو، خانوارهاي به سرپرستي افراد باالي 
۵۵ سال، ۷3 درصد از ارزش سهام داخلي و همین 
سهم از كل ثروت آمریکا را دارند. خانوارهاي سنین 
6۵ تا ۷4 ساله به طور متوسط یک میلیون و 66 
هزار دالر ارزش خال��ص دارند، درحالي كه افراد 
بین 3۵ تا 44 سال سن كمتر از یک سوم به طور 

متوسط ۲88 هزار دالر دارند.
یک سوسیالیست ممکن است بي عدالتي را در 
این نابرابري ببیند. اما سالمندان مي دانند كه این 
فاصله ثروت تفاوت بین ش��روع و پایان یک كار 
حرفه اي، رونق گرفتن و آخرین پرداخت وام هاي 
رهني و حق بازنشستگي است. هفتاد و دو درصد 
از ارزش كلیه سهامداران سطح كشور متعلق به 
برنامه هاي بازنشس��تگي، 4۰۱ هزار حساب هاي 
بازنشس��تگي خانوادگي و فردي اس��ت یا براي 
ش��ركت هاي بیمه عمر بوده كه از این راه بودجه 
ساالنه و بیمه مرگ افراد را تامین مي كنند. این 
ثروت در طول زندگي انباشته شده و به نفع همه 

آمریکایي ها است.
ای��ن بدان معناس��ت ك��ه ای��ن پس اندازها از 
ط��ول زندگي مردم به وجود آمده نه س��ودهاي 
بانکي برخي از بانک��داران نظیر راكفلرها. زماني 
ك��ه دموكرات ها براي مح��دود كردن روش هاي 
ش��ركت ها براي سوددهي به س��هامداران خود 
تالش مي كنند. چندین نماینده كنگره دموكرات 
و نامزدهاي ریاس��ت جمهوري پیشنهاد داده اند، 
اختیارات خرید سهام را محدود كنند، كه برآورد 
مي شود از سال ۲۰۱۱ تاكنون تقریبا ۵۰ درصد 
ارزش سهام را افزایش داده است، همچنین براي 
جلوگیري از پرداخت سود سهام، ایجاد مالیات بر 
دارایي جدید شركت هاي فدرال و وضع مالیات بر 
س��رمایه گذاري داخلي را دستوركار قرار داده اند. 
با این وج��ود، در میان همه افراد مالیات گیرنده 
و مالیات دهن��ده دموكرات، هیچ كس س��خت تر 
از س��ناتور الیزابت وارن به بازنشس��تگان هجوم 

نمي آورد.
جمله كلیدي او كه مي گوید قانون سرمایه داري 
باید پاس��خگو باش��د، بزرگتری��ن حامي قانوني 

بازنشستگان را كه در حال حاضر بسیاري از آنها 
را تحت پوشش قرار مي دهد، از بین مي برد و الزامي 
كه مدیران شركت ها و مدیران صندوق به عنوان 
سرمایه گذار از طرف سرمایه گذاران دارا هستند 
را از بین مي برد. براي جلوگیري از سوءاس��تفاده 
مدیران اتحادیه ها، بانکداران یا سیاستمداران از 
صندوق هاي بازنشس��تگي، قانون امنیت درآمد 
بازنشستگان و كارمندان در سال ۱9۷4 تدوین 
شد كه بنابر این قانون، همه آنها مستلزم شده اند 
كه یک موسسه مالي باید برنامه اي را كه صرفاً به 
نفع ش��ركت كنندگان و ذینفعان است، مدیریت 
كند... كمیس��یون ب��ورس و اوراق بهادار الزامات 
مشابهي را براي مشاوران سرمایه گذاري تحمیل 
مي كند و قوانین ایالتي، مسئولیت حفظ امانت را به 
شركت هاي داراي منشور دولتي تحمیل مي كنند.
سنن وارن با بازنویسي منشور براي هر شركتي كه 
درآمدهاي ناخالص آن بیش از یک میلیارد دالر 
است، این حمایت هاي مالي را از بین مي برد. هر 
شركت، مالکیت، مشاركت و كمپاني با مسئولیت 
محدود با این اندازه، مجبور مي ش��وند طبق یک 
مجموعه جدید از قوانین، به عنوان یک شركت 
فدرال ثبت نام كنند. بر اساس این منشور جدید 
وارن، ش��ركت هایي كه در حال حاضر به منافع 
سهامدارانشان اختصاص یافته اند، براي خدمت به 
منافع ذینفعان جدید، از جمله نیروي كار، جامعه، 
مشتریان، محیط محلي و جهاني تنظیم شوند و 
پارامترهاي زیست محیطي نیز در آنها دخیل شود. 
از س��لب مسئولیت شركت ها براي خدمت به 
س��رمایه گذاران منحصر به فرد خود و همچنین 
وادار كردن آنها به اجراي منافع سیاسي، بزرگترین 
خیانت دولت در تاریخ آمریکا است. سرمایه داري 
به اصطالح پاسخگو سناتور وارن، وعده بازگرداندن 
ثروت به صاحبانش را مي دهد كه اكثریت قریب 
به اتفاق آنها بازنشس��ته یا نزدیک به پایان دوره 
كاري هستند. این براندازي سرمایه داري مي تواند 
ثروت آمریکایي ها را براي خدمت به بسیاري از 
اربابان جدید كه برخالف سهامداران، پس انداز 
زندگي خود را در شركت هاي جمع آوري نشده 
به خطر نمي اندازند، برباید.پس از تقسیم درآمد 
مناسب بازنشستگان، هشت راه براي خدمت به 

مروري بر تبعات منشور سرمایه داري الیزابت
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منافع سیاس��ي مطابق با منش��ور وارن وجود 
دارد ك��ه حداقل كمت��ر از ۲.۵ از مدیران یک 
شركت ایاالت متحده توسط كارمندان انتخاب 
مي شوند. آیا سود هفت گروه ذینفع دیگر و 4۰ 
درصد هیات مدیره كه توسط غیرسرمایه گذاران 
انتخاب ش��ده اند، تضمین مي شود؟ آیا كسي 
تردید دارد كه ثروت سرمایه گذاران به سرعت، 
نابود نمي ش��ود؟در بهترین حالت، هر شركت 
آمریکایي با درآمد ناخالص بیش از یک میلیارد 
دالر ناگهان تحت فشار قرار مي گیرد كه مانند 
یک دولتي فعالیت كند. اما برخالف تصرفات 
قانوني كه بطور عرفي شناخته شده اند، شركت ها 
به اهداف م��وازي دیگري هدایت مي ش��وند. 
دفتر جدی��د ش��ركت هاي آمریکایي تصمیم 
مي گیرد، وكال مي توانند شکایت كنند كه آیا 
این منافع راضي هستند یا نه، و در این صورت 
بازنشس��تگان، خرده هاي باقي مانده را دریافت 
مي كنند. كارگران فقط در بهشت سوسیالیست 
سناتور وارن همچنان به عرق و فداكاري ادامه 
مي دهند درحالي ك��ه پاداش آنها به گروه هاي 

مورد عالقه عمومي مي رود.
وظیفه وفاداري هر مش��اور س��رمایه گذاري، 
صندوق بازنشستگي و شركت بیمه عمر است 
كه به مش��تریان خ��ود بگوید چ��ه اتفاقي در 

سرمایه گذاري هاي آنها در قبض الیحه سناتور 
وارن خواهد افتاد. برنامه او ظرفیت تولید درآمد 
هر ش��ركت بزرگ در آمریکا را ویران مي كند 
و ارزش ب��ازار آنه��ا را در ای��ن فرآیند تخریب 

خواهد كرد.
اگر این الیحه تصویب ش��ود، برنامه هاي 
بازنشس��تگي و س��رمایه گذاران مي توانن��د 
ب��راي ف��روش س��هام خود ت��الش كنند و 
سرمایه گذاري هاي جدیدي را پیدا كنند كه 
هنوز پول آنها براي خودشان كار مي كند. آنها 
مي توانند سهام خود را در شركت هاي بزرگ، 
مشروط به عدم رضایت سناتور وارن بفروشند 
و در شركت هاي كوچک تر با رسید كمتر از 
آستانه یک میلیارد دالر خریداري كنند یا به 
دنبال سرمایه گذاري در خارج از كشور باشند.
مشکل این است كه همه افراد سعي در انجام 
همان كارها دارند. سرمایه گذاري هاي ساخته 
ش��ده در طول عمر، در هنگام آتش سوزي 
فروخته مي شوند و گزینه هاي محدودي نیز 
در خری��د وجود دارد. درحالي كه هیچ مدل 
اقتصادي نمي تواند تخمین قابل توجهي از 
تخریب ثروت ارائه دهد، هیچ یک از ناظران 
آگاه نمي توانند ش��ک كنند كه یک فاجعه 
اقتصادي از چنین سیاستي متولد مي شود. 

س��رمایه داري پاسخگو در درجه اول بیشتر 
بازنشس��تگان فعلي و افراد نزدیک به دوره 
بازنشستگي را هدف قرار مي دهد و بعد از آن 
كارگران آمریکایي و مابقي اقتصاد، از چنین 
سیاس��تي به كام مرگ فرو مي روند.سناتور 
وارن، روشنگري اقتصادي را كه به ما مالکیت 
خصوصي و آزادي اقتصادي مي داد، بازگرداند 
و ما را به دنیاي جمعي از عصرهاي تاریک فرو 
مي برد. مانند روستا، اتاق اصناف، كلیسا و تاج 
گل كه منافع ویژه دولت قدرتمند را تداعي 
مي كن��د كه بار دیگر به اخاذي از كارگران و 
شکوفایي بپردازند. هنگامي كه سرمایه دیگر 
به عنوان مالکیت خصوصي محافظت نمي شود 
و در ع��وض به عنوان دارایي عمومي تعریف 
مي ش��ود، رونق و آزادي بیشترین تلفات را 

خواهد داشت.
سوسیالیسم همیشه ثروت را از بین مي برد. 
آن را مج��ددا توزیع نمي كند. متأس��فانه، این 
حقیقت بزرگ به دور از آش��کار بودن نیس��ت. 
اینکه آیا بازنشستگان فعلي و نزدیکان بایستند 
و براي پس انداز بازنشستگي خود بجنگند، به طور 
موثري غریزه بقاي كش��ور ما را نشانه مي رود و 
تمایل ما براي حفظ سیستم اقتصادي كه آن را 

بنا كرده ایم بیشتر بر مي انگیزد.



گاردین| احتمال ركود اقتصاد جهاني یا ركود اقتصادي 
ایاالت متحده، بسیاري از افراد را درمورد آنچه براي آینده 
انتخاب دوب��اره دونالد ترامپ راي دهند را دچار تردید 
كرده است. عقل سلیم فرض مي كند كه این یک ضربه 
سیاسي براي رئیس جمهور خواهد بود. در یک محیط بد 
اقتصادي و در صورت تحقق پیش بینی هایي كه برخي از 
اقتصاددانان مي كنند، همه آن مشاغلي كه ترامپ به ایجاد 
آنها دلخوش كرده است، به اعماق نابودي فرو مي روند 
و دیگر هیچ چیز نمي تواند كمک حال رئیس جمهوري 

كنوني آمریکا در انتخابات پیشرو باشد. 
همکار من چارلي كوک مطمئن نیس��ت كه چنین 
اتفاقي بیفتد. وي پیش��نهاد مي كند كه رش��د احزاب 
كنوني آمریکا در چند سال گذشته را به كلي فراموش 
كنید چراكه اگر قب��ال دموكرات ها و جمهوري خواهان 
بدون توجه به فضاي سیاس��ي، اقتصادي یا اجتماعي، 
توسط غلبه هوادارن خود به پیروزي مي رسیدند امروز 
شرط تعیین كننده اقتصاد است كه چقدر شرایط را براي 
مردم راحت تر كرده یا چقدر مي تواند كمک كند. امروز 
هیچ چیز مانند یک ش��رایط اقتصادي بد نمي تواند به 

رئیس جمهور آسیب برساند.
درحالي كه تاكنون تمركز این موضوع بر اهمیت ركود 
اقتص��ادي براي انتخابات نوامبر آینده بوده اس��ت، من 
كنجکاو هستم كه بدانم این موضوع چگونه مي تواند در 
مبارزات نامزدهاي دموكرات تاثیرگذار باشد. آیا در زمان 
ع��دم قطعیت اقتصادي یا حتي رك��ود، رأي دهندگان 
دموكرات بیش��تر میان كاندیدایي مانند س��ناتورهاي 
الیزابت وارن و برني سندرز انتخاب هاي خود را مي چینند 
و استدالل مي كنند براي ایجاد تغییر اساسي در موسسات 
اقتصادي، از بین این دو كاندید كدامیک بهتر است؟ یا 
اینکه در صورت تغییرات متوسط و حتي افزایشي اقتصاد، 

معاون رئیس جمهور، جو بایدن جذاب تر خواهد بود؟
ب��راي كمک به فکر ك��ردن در این مورد، به برخي از 
باهوش ترین استراتژیست هاي دموكراتیک كه مي شناسم 
ارتب��اط گرفتم. هیچ كدام از آنه��ا در حال حاضر براي 
كاندیداي ریاست جمهوري مشغول به فعالیت نیستند. 
حدس مي زنم كه رأي دهندگان اولیه دموكرات تمایل 
داش��تند كه مانند وارن، س��ندرز و همکاران فکر كنند 
ك��ه این امر به عنوان تأیید پرونده اي براي تغییر بزرگ 
س��اختاري اس��ت. اما همه در این تردید هس��تند كه 
برنامه ه��اي خ��ود را در زمان بد ارائه نکنند یا حتي در 
وقت لزوم مشاوره و توصیه هاي غلط ندهند. یک مشاور 
دموكراتیک با س��ابقه براي من ایمیل كرد و وي گفت: 
»بایدن در ش��رایط كنوني بس��یار منطقي و آرام پیش 
مي رود و سعي مي كند در شرایط كنوني بیشر سبد ارا 
افراد عقالیي را جذب كند. او معاون اول اوباما بوده و در 
ه��ر حال انتظار دارد مانند اوباما در زماني كه به قدرت 
مي رسد و با مشکالت اقتصادي شدیدي روبه روست مانند 
رئیس جمهور خود، به آرامي مسائل را به سوي راه حل هاي 

خود رهنمود كند.«
هر چند مدت زمان زیادي گذشته است اما در سال 
۱99۲ كلینت��ون از ركود اقتصادي و كم رمقي بوش با 
موضوعي بزرگ تالش كرد از آن سوءاستفاده كند، اما با 
پیشنهادهاي بیشتر افزایشي )آموزش شغلي و فرصت هاي 
یادگیري در طول عمر، كمک به تعدیل تجارت و تقویت 

طبقه متوسط با كاهش مالیات و غیره توانست برنامه هاي 
خود را بیشتر در افکار عمومي جذاب نشان دهد. ترفند 
سیاسي در زمان ركود اقتصادي، دیدار با رأي دهندگان 
جایي است كه آنها از ركود اقتصادي بیشتر رنج را مي برند 
و البته شرایط بد خود را به گردن رئیس جمهور مي اندازند. 
وارن یکي از این قبیل سیاستمداران است كه مي گوید 
نیروهاي بزرگتر مقصر هستند درحالي كه بایدن خیلي 
جدي اس��ت كه ادعا مي كند این تقصیر ترامپ اس��ت. 
این مورد اخیر ممکن اس��ت در حال حاضر تا حدودي 
قانع كننده تر باشد، زیرا اثر انگشت ترامپ در بسیاري از 
شاخص هاي اقتصادي رو به زوال كنوني، قرار دارد مانند 
سیاس��ت تجارت نامنظم و تعرفه هاي مخرب، كاهش 

مالیات با افزایش كسري فدرال.
دموكرات دیگري كه این هفته با آن صحبت كردم به 
من گفت كه بزرگترین بازنده از ركود اقتصادي ]احتماالً[ 
كاندیداهاي مخاطره آمیز مانند پیت باتیگیگ خواهد بود. 
به گفته این استراتژیست دموكراتیک، در زمان بحران 
اقتصادي، رأي دهندگان به دنبال ش��خصي هستند كه 
تجربه دار باشد نه شهردار 3۷ سال هاي كه هنوز خیلي 

جوان است .
این استراتژیست همچنین اظهار داشت كه بعید است 
سندرز نیز از محیطي كه یک بحران اقتصادي همه جانبه 
است بهره مند ش��ود. »برني مي داند چگونه مسائل را 
خراب كند، اما نه اینکه دوباره آن را بسازد یا حل كند.« 
سرانجام، این شخص گفت، »به طرز عجیبي مي تواند به 
Biden و Warren كمک كند، زیرا هر دو صالحیت 
در این موضوع را دارند. Biden كسي است كه به عنوان 
معاون رئیس جمهور تجربه بازسازي اقتصاد را داشته است. 

درحالي كه وارن یک فرد اقتصاددان است.« 
دو استراتژیس��ت دیگر دموكراتیک كه با آنها ارتباط 
برقرار كردم موافقت كردند كه بایدن و وارن به احتمال 
زیاد در كارزار انتخاباتي موفق تر هس��تند چراكه محور 
اقتص��اد كنون��ي آمریکا را به خوب��ي درک كرده اند. به 
گفته یکي از استراتژیست ها، براي وارن این مسأله باعث 
مي شود تا موضوع انتخاب او به معامله اي بسیار بزرگتر 
تبدیل شود كه خبر خوبي براي او است. در زمان ركود 
اقتصادي، مردم به ندرت فضاي ذهني براي هر موضوع 
دیگري دارند. او مي گوید: »ببینید ... این سیستم در حال 
شکست است و من این بار حقیقت را مي گویم.« در عین 

حال بایدن مي گوید كه كمک كرده اس��ت تا آمریکا را 
از آخرین ركود با اوباما خارج كند. این یک دلیل جدید 
به او مي دهد كه یکي دیگر از عناصر اصلي درخواس��ت 

او - ارتباط عمیق او با پرزیدنت محبوب؛ اوباماست. 
با این حال، این استراتژیست هشدار داد، اقتصاد ضعیف 
ترامپ را به شدت تضعیف خواهد كرد، این بدان معني 
اس��ت كه در حال حاضر »راي هاي خاكستري را نامزد 
دموكرات در مس��ابقات انتخابات عمومي از وي خواهد 
س��تاند.« این دموكرات استدالل مي كند، »این بیشتر 
از ه��ر كس دیگري بایدن را آزار مي دهد، زیرا بخش��ي 
از درخواس��ت او توانایي مداوم وي براي پیشي گرفتن 

از ترامپ است.«
در سیاست، نامزد برنده تقریبا همیشه كسي است كه 
متناس��ب با حال و هواي جامعه باشد. اگر سال ۲۰۲۰ 
با صحبت از ركود احتمالي، مصرف ش��ود، كاندیدایي 
موفق خواهد شد كه رأي دهندگان احساس كنند براي 
پرداختن به ریاست جمهوري مناسب تر است و البته او 
دست برتر را خواهد داشت. از بسیاري جهات، وارن براي 
آن لحظه موقعیت خوبي دارد. او اقتصاد را - بطور ویژه، 
نقادي بر ساختار اقتصادي فعلي در این كشور - محور 
فعالیت و حرفه خود قرار داده است. او در مورد مشاغل 
ورشکسته، تحقیقات زیادي داشته است. در طول بحران 
مالي، او به عنوان رئیس هیات نظارت بر كنگره براي برنامه 
امداد به دارایي ها و دفتر حمایت مالي مصرف كنندگان 
منصوب ش��د.مدتي بعد از بسته ش��دن بازارها در روز 
پنجش��نبه، وار توییت كرد: »عالئم هشدار دهنده براي 
ركود دیگر چشمک مي زند. ما باید توجه كنیم و اكنون 
عمل كنیم، درحالي كه هنوز زمان الزم براي جلوگیري 

از ركود را داریم.«
مطمئناً بایدن مي تواند به سمت تصدي معاونت خود 
در زمان بحران مالي اشاره كند. در سال ۲۰۱۲، بایدن 
عالقه داش��ت كه به رأي دهندگان بگوید كه او و اوباما 
باید مجددا انتخاب شوند، زیرا اسامه بن الدن مرده است 

و جنرال موتورز زنده است.
اما، درحالي كه هر دو تجربه قابل توجهي در مقابله با 
بحران مالي دارند، رویکردهاي بسیار متفاوتي براي دوران 
ریاست جمهوري خود مطرح مي كنند و این تفاوتي است 
كه مي تواند شکاف بزرگي را در راي دهندگان دموكرات 

براي مقابله با رئیس جمهور ترامپ، ایجاد كند. 
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بخشخصوصیاروپاوگفتوگوبادولت
تاس��یس نهاد دولت مدرن بیش از هر 
جایی در اروپا بود كه ش��کل واقعیت پیدا 
كرد. این نهاد در س��ده های تازه س��پری 
ش��ده از نظر سرچش��مه مشروعیت و به 
لحاظ ش��کل و ماهیت ب��ا دگرگونی های 
قابل اعتنایی مواجه شده است. دولت های 
اروپایی و پس از آن دولت های كشورهای 
با سابقه بیش��تر دموكراسی با رای مردم 
انتخاب می ش��ود و ه��ر دولتی برای یک 
دوره معین اداره كش��ور را دراختیار دارد 
و ب��رای دروه بعدی باید دوباره رای مردم 
را به دست آورد. به این ترتیب نهاد دولت 
در ای��ن گروه از كش��ورها و اكنون جز در 
چند كش��ور با محدودیت ه��ای واقعی از 

 نظر ق��درت و اثرگذاری بر كس��ب و كار
و روش زندگی مردم مواجه اس��ت. با این 
همه، اما ش��هروندان اروپایی و كشورهای 
دیگر كه مجموعه آنه��ا را می توان غرب 
نامید به همین بسنده نکردند و با تالش و 
جدیت راه را برای افزایش قدرت نهادهای 
مدنی هموار كردند. نهادهای مدنی فعال 
در حوزه ه��ای محیط زیس��ت، در حوزه 
فعالیت های زنان، در حوزه حقوق بش��ر، 
در ح��وزه كار و كودكان در كش��ورهای 
یادش��ده نیرومندند در كنار این نهادهای 
مدنی اما نهاد خصوصی و نهادهای مختص 
كارفرمایان نیز با جدیت فعالیت می كنند و 
با استناد به قانون و عرف برای رفتار دولت ها 

محدودی��ت تعیین می كنن��د. مهم ترین 
كاركرد نهادهای كارفرمایی در كشورهای 
اروپایی به مثابه نخس��تین منطقه ای كه 
كارفرمایان در برابر دولت چانه زنی كامیاب 
را تجربه كرده اند گفت وگوی اجتماعی با 
دولت و با سایر نهادها ازجمله نهاد خانواده و 
بنگاه است. نهادهای كارفرمایی سراسری در 
كشورهای اروپایی در باالی سر صدها نهاد 
كارفرمایی تخصصی شبکه ای نیرومند برای 
گفت وگو تاسیس كرده و اجازه نمی دهند 
دولت هر چه محدودیت اس��ت بر بخش 
خصوصی اعمال كند. آنچه در صفحه های 
بعدی می خوانید تجربه كشورهای اروپایی 

در گفت وگوی اجتماعی است.
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انجمن هاي كارفرمایي از قدیمي ترین نهادهاي 
مدرن در اروپا به شمار مي آیند و قدمت آنها در 
برخي از كشورها از مجلس نمایندگان مردم نیز 
بیش��تر اس��ت. نقش این نهادها در تنظیم امور 
عمومي در این كش��ورها بس��یار فرات��ر از دفاع 
مس��تقیم از منافع بنگاه هاي تجاري و تولیدي 
و خدماتي اس��ت و طی��ف متنوعي از وظائف را 
دربرمي گیرد كه ه��م همراهي با دولت ها را در 
زمینه سیاستگذاري عمومي شامل مي شوند و هم 
مشاركت اجتماعي را براي تقویت جامعه مدني 
به دلیل همین شمول گسترده وظائف است كه 
این نهاده��ا از تمامي عواملي كه یک جامعه را 
از نظر اقتصادي، سیاس��ي، اجتماعي و فرهنگي 
تبیی��ن مي كنند تأثیر مي پذیرند و به نوبه خود 

بر همه این حوزه ها تأثیر مي گذارند.
همه مقاالت از س��اختار كم و بیش مشتركي 
برخوردارند كه امکان مقایس��ه تطبیقي را براي 
خوانند و نویس��ندگان نیز خود در فصل پایاني 

نتایح تطبیقي خویش را ارائه مي دهند.
بدون تردی��د، مهم ترین عام��ل تأثیرگذار بر 
قدرت و اقتدار انجمن هاي كارفرمایي، گستردگي 
فضایي اس��ت ك��ه حکومت ه��ا و به طور خاص 
براي انجمن هاي كارفرمایي جهت مشاركت در 
سیاستگذاري اختصاص مي دهند. به میزاني كه 
این فضاي گفت وگو، چانه زني و سیاس��تگذاري 
ب��راي انجمن ه��اي كارفرمای��ي در یک س��و و 
اتحادیه هاي مزد و حقوق بگیران در سوي دیگر 
گس��ترده باش��د، به همان میزان نی��ز قدرت و 
اقت��دار این انجمن ها بیش��تر و باالتر اس��ت. به 
عب��ارت دقیق تر، تالش ب��راي تجمیع منافع از 
سوي كارفرمایان و مدیران ارشد بنگاه ها زماني 
به خط مش��ي مطل��وب این فع��االن اقتصادي 
تبدیل مي ش��ود و ج��اي چانه زن��ي انفرادي و 
مس��تقیم آنها با مسئوالن دولتي را مي گیرد كه 
فضاي سیاس��ي جامع��ه در كل، خرد جمعي را 
بر سیاستگذاري هاي دس��توري ارجح بشمارد. 
اهمیت این موضوع چندان زیاد است كه تأثیرش 
بر فعالیت جمعي كارفرمایان حتي از تأثیر نوع 
مالکیت بنگاه ها - دولتي یا خصوصي، خانوادگي 
یا غیر خانوادگي، كوچک و متوس��ط یا بزرگ و 
انواع اقسام دیگر تقسیم بندي هاي مرسوم- نیز 

فراتر مي رود.
ب��ا این همه، عوامل دیگ��ري نیز در افزایش یا 
كاهش قدرت و اقتدار انجمن هاي كارفرمایي در 
طول تاریخ موجودیت شان موثر بوده اند. یکي از 
مهم ترین این عوامل، حجم و اندازه بنگاه هاست. 
منافع بنگاه هاي خرد به منافع بنگاه هاي كوچک 
و متوس��ط و منافع این هر دو گ��روه، با منافع 
بنگاه هاي بزرگ نه همواره یکس��ان اس��ت و نه 
حتي همیشه هم سو نیز دولت ها و اتحادیه هاي 
مزد و حقوق بگیران در افزایش اقتدار كه حافظ 
منافع بنگاه هاي كوچک و متوسط هستند یا بر 

بنگاه تمركز دارند. نقش غیرقابل اغماضي دارند. 
بنگاه هاي خرد، كوچک و متوسط معموال نقش 
بیش��تري در ایجاد اش��تغال دارند، و بنگاه هاي 
ب��زرگ نقش مهم ت��ري در تأمی��ن ارز به دلیل 
صادرات و همچنین ارتقاي س��طح تکنولوژي. 
به همین دلیل اس��ت كه دولت ها در برهه هاي 
مختلف و بسته به نیاز كشور، از یکي یا دیگري 
جانبداري مي كنند. اتحادیه هاي كارگري نیز در 
نوع چانه زني بنگاه هاي خرد و كوچک كه عموما 
چانه زني محلي و منطقه اي اس��ت، رقیبي براي 
مذاكرات كالن خود در سطح ملي مي بینند. به 
تمامي این دالیل، حجم بنگاه ها، یکي از مهم ترین 
عوامل موثر بر رقابت یا تنش هایي است كه میان 
انجمن هاي كارفرمایي متمركز بر منافع بنگاه هاي 
كوچک و متوسط و انجمن هاي ناظر بر بنگاه هاي 
بزرگ جریان دارد. یکي از حوزه هاي این رقابت، 
دسترسي به اعتبارات و وام هاي بانکي است كه 
همواره معضلي جدي براي بنگاه هاي كوچک و 
متوسط به شمار مي آید. انجمن هاي كارفرمایي اي 
كه بنگاه هاي بزرگ را نمایندگي مي كنند معموال 
تالش مي كنند كه از طریق در اختیار گذاشتن 
تجارب بین المللي و همچنین آموزش هاي فني 
و حرف��ه اي به بنگاه هاي كوچک و متوس��ط از 
گس��ترده شدن این ش��کاف در میان بنگاه ها با 
حجم هاي مختلف بکاهند. با اینهمه، تقریبا در 
تمامي كشورهاي اروپایي، مهم ترین تنش میان 
انجمن هاي كارفرمایي بر سر نمایندگي بنگاه هاي 
كوچک و متوس��ط است و این بنگاه ها عموما از 
نمایندگي نش��دن یا درس��ت نمایندگي نشدن 

منافع شان شکایت دارند.
برخ��الف آنچه ش��ایع اس��ت، تقس��یم بندي 
بنگاه ها بس��ته به نوع فعالیت - صنعتي، تجاري 
و خدماتي - چندان در میزان همبس��تگي آنها 
و در نتیجه تالش ش��ان براي تجمیع منافع به 
واسطه تأسیس و پشتیباني از نهادهاي كارفرمایي 
در كش��ورهاي اروپای��ي تاثیرگذار نیس��ت. به 
وی��ژه آنکه پس از ایج��اد اتحادیه اروپا و تعیین 
تعرفه هاي گمرگي توسط این اتحادیه و نه تک 

تک كشورها، مهم ترین عامل تنش میان بنگاه ها 
با فعالیت هاي مختلف بسیار كمرنگ شده است. 
از میان برداشته شدن تفاوت بنگاه ها در ارتباط با 
نوع فعالیت شان، به نزدیک شدن انجمن هایي كه 
منافع بنگاه هاي فعال در هر یک از این حوزه ها 
 را نمایندگ��ي مي كنن��د انجامی��ده و از این رو 
بر اقتدارش��ان افزوده است. البته تأثیر تأسیس 
اتحادیه اروپا به همین یک وجه خالصه نمي شود. 
تأس��یس اتحادیه اروپا با وضع قواعده یکدستي 
همراه بود ناظر بر الزامي كردن مذاكرات سه جانبه 
براي همه كشورهاي عضو كه به سازمان یافتگي 
بهتر انجمن هاي كارفرمایي و نهادهاي جفت آن 
یعني اتحادیه هاي كارگري به ویژه در كشورهاي 
كمتر توسعه یافته این مجموعه - به عنوان مثال 
ایرلند و یونان - منجر گشت. نهایتأ تأسیس این 
اتحادیه كه به خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي 
شتاب بخشید، خود به ارتقاء جایگاه انجمن هاي 
كارفرمای��ي ه��م در زمینه نمایندگ��ي منافع و 
 ه��م در ارتباط با مش��اركت در تنظیم مقررات 

دولتي انجامید.
در این كتاب، عالوه بر بررس��ي سیر تاریخي 
تأثیر عوامل مختلف ب��ر نهادهاي متعددي كه 
منافع بنگاه ها را نمایندگي مي كنند، بخش مهمي 
نیز به ساختار دروني این نهادها و تغییر و تحوالت 
آنها اختصاص داده شده است. نحوه عضوگیري، 
ن��وع خدماتي كه هر یک از آنها به اعضاي خود 
ارائه مي دهند و رقابتي كه میان آنها برقرار است، 
مهم ترین موضوعات مورد بررسي در این زمینه 
هستند. به عبارت دیگر، انجمن هاي كارفرمایي 
خود به مثابه یک بن��گاه مدنظر قرار گرفته اند. 
بنگاهي كه باید بتواند براي خدماتي كه به بازار 
عرضه مي كند مشتري داشته باشد، نوآوري هاي 
الزم را در هماهنگي با جهان در حال تغییر در 
ساختار سازماني و خدماتش ایجاد كند، دخل و 
خرج خویش را متعادل سازد و با دیگر بنگاه هایي 
كه خدمات مشابه مي دهند رقابت كند تا سهم 

خویش را در بازار افزایش دهد.
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گفت وگوي اجتماعي به عنوان نوعي مشاركت 
اجتماعي، پدیده پیچیده اي اس��ت كه ش��امل 
مشاوره و مذاكره مي شود. مشاركت اجتماعي 

در سه سطح شکل مي گیرد
سطح »خرد« به موسسات و شركت ها مربوط 
است. این مرحله توسط قانون كار تنظیم مي شود 
كه وظایف و مس��ئولیت هاي مش��خصي را به 
مدیریت و ش��وراي كار نسبت مي دهد. روشن 
اس��ت كه تمركز بر مش��اوره بوده، درحالي كه 
مدیریت تنها متعهد اس��ت تا اندک مشکالت 
به وجود آمده را از طریق مذاكره با شوراي كار 
رفع كند. قانون كار طوري است كه شوراي كار 
تنها در موسساتي با حداقل ۵ كارمند مي تواند 
تأس��یس ش��ود و حجم بنگاه ها این گونه مورد 
توجه واقع مي ش��ود. از مقایسه با استانداردها 
مي توان نتیجه گرفت كه این ش��رط حداقلي 
بسیار كم است و تنها كارفرمایان بسیار كوچک 
را از گفت وگ��وي اجتماع��ي در مرحله خرده 

مستني مي كند
در سطح »میاني « مذاكرات ارجحیت دارد، 
زی��را مح��دوده بخش عم��ده توافقات جمعي 
متناسب با مشخصات هر حوزه اقتصادي تعیین 
شده است. بنابراین، این مرحله جایي است كه 
معیارهاي قانوني براي به رسمیت شناختن یک 
نهاد براي مذاكرات جمعي معنا پیدا مي كند. زیرا 
اتاق ها كه با عضویت اجباري پشتیباني مي شوند، 
تقریبا نقشي انحصاري در نمایندگي كارفرمایان 
خواهند داشت طوري كه در مذاكرات، نماینده 
حدود 98 درصد كارفرمایان هستند. این نظام 
مذاكرات جمعي با تأكید بر حوزه هاي مختلف 
فعالیت اقتصادي در سرتاسر اقتصاد متناسب با 

الگوي صنعت فلزات اتریش پیش مي رود.
در سطح »كالن« باید بین مذاكرات دوجانبه و 
سه جانبه تفاوت قائل شد. انواع مذاكرات دوجانبه 
تنها شامل دو طرف از صنعت است. از آنجا كه 
براي دهه ها هیچ توافق جمعي فراگیري به نتیجه 
نرسیده است، مشاوره به جاي مذاكره مشخصه 
گفت وگوهاي دوجانبه است. بطور مشخص تر، 
بیانیه هاي مشترک و توصیه هاي سیاستي براي 
دولت مشخص ترین خروجي آنهاست. مذاكرات 
دوجانبه هنگامي اتف��اق مي افتد كه حکومت 
وظیفه ایجاد پیش نوی��س یک قانون را به دو 
س��وي صنعت واگذار مي كند، به این معنا كه 
دولت حاضر اس��ت پیش نویس مشترک آنها 
را به تصویب برساند. هرچند چنین اقداماتي از 
سال ۱98۰ به بعد به ندرت انجام شده است. به 
همین ترتیب، گفت وگوهاي اجتماعي سه جانبه 
نیز بیشتر جنبه مشاوره اي داشته تا مذاكره اي. 
برخالف س��طوح خ��رد و میاني، ش��کل هاي 
گفت وگوي جمعي دوجانبه و همچنین سه جانبه 
كالن بیش��تر تابع آداب و رویه هاي غیررسمي 
است. استثنائات این قانون، هیات هاي صنفي 

هستند كه به صورت قانوني ایجاد شده اند و در 
زمینه هاي سیاستي مشخصي مانند سیاست هاي 
ب��ازار كار، نقش قانون گذاري و یا مش��اوره اي 
دارن��د. یکي از نتایج این رویه غیررس��مي، آن 
است دسترسي به گفت وگوي جمعي در سطح 
كالن از طریق به رسم دوجانبه طرفین ممکن 
مي شود. در عمل، فقط یک حلقه كوچک و انحه 
از بازیگران ش��امل دولت و حلقه اي معروف به 
»شركاي اجتماعي« وجود دارد. این حلقه از پنج 
انجمن كه شامل اتاق ها و همچنین انجمن هاي 
داوطلبانه مي ش��وند تشکیل شده است: »اتاق 
اقتصادي فدرال اتری��ش«، »اتاق فدرال كار«، 
»فدراس��یون اتحادیه ه��اي بازرگاني اتریش«، 
»كمیته دائمي روساي اتاق هاي كشاورزي« و 
»فدراسیون صنایع اتریش«. اصوال هسته مركزي 
شکل گیري مشاركت اجتماعي را این پنج نهاد 
شکل مي دهند. این بدان دلیل است كه این گروه 
باید منافع متقابل و متقارني را نمایندگي كنند. از 
سویي از آنجا كه این گروه شامل تأثیرگذارترین 
انجمن ه��اي كارفرمایي و كارگري اس��ت باید 
اصل برابري بین طبقاتي را رعایت كند. از سوي 
دیگر، این تناسب خود نمایانگر ساخت سنتي 
طبقه بندي سیاسي است: اتاق اقتصادي فدرال و 
كمیته دائمي روساي اتاق هاي كشاورزي توسط 
حزب محافظه كار اداره مي شوند؛ اتاق فدرال كار 
و فدراسیون اتحادیه هاي بازرگاني، ، توسط حزب 
سوسیال دموكرات. در عین حال، نقش كمیته 
دائمي روساي اتاق هاي كشاورزي كاهش یافته 
و نقش فدراسیون صنایع اتریش به دلیل جهاني 
شدن اقتصاد و پیوستن اتریش به اتحادیه اروپا 
افزایش یافته است. در مورد كشاورزي، به دلیل 
اینکه بیشتر سیاست هاي كشاورزي به بروكسل 
انتقال یافته، نقش كمیته دائمي روساي اتاق هاي 
كشاورزي تغییر یافته است. یکپارچه سازي اروپا، 
جهاني شدن و خصوصي سازي اقتصادي باعث 
افزایش تأثیر این شركت هاي بزرگ بین المللي 
ش��ده است؛ ش��ركت هایي كه س��تون فقرات 

فدراسیون صنایع اتریش را شکل مي دهد.

به دلیل حق قانوني مشاوره، اتاق ها موقعیت 
قانوني برتري در تعیین سیاس��ت هاي عمومي 
دارن��د. با این وج��ود در عمل، موقعیت اتاق ها 
در مقایسه با دیگر انجمن هاي كه تحت عنوان 
شركاي اجتماعي آنها شناخته مي شوند خیلي 
برجس��ته نیست. در مجموع مسئوالن ترجیح 
مي دهند از چهار شریک جمعي دیگر مشاوره 
بگیرند. ای��ن حقیقت در تركی��ب هیات هاي 
مشاركتي قانوني نیز آشکار مي شود. به عنوان 
یک قانون، حق معرفي نماینده براي هیات هاي 
مشاركتي تنها به اتاق ها و فدراسیون اتحادیه هاي 
بازرگاني تعلق دارد. فدراسیون صنایع اتریش، 
دومین انجمن داوطلبانه میان شركاي جمعي، 
نی��ز این هیات ها را نمایندگ��ي كرده هر چند 
ایفاي این نقش توسط فدراسیون صنایع اتریش 
نس��بت به دیگر شركاي اجتماعي كمتر اتفاق 

افتاده است.
بنابرای��ن، به وضوح، اولویتي براي ش��ركاي 
اجتماعي در زمینه هاي مذاكره و مشاوره در نظر 
گرفته شده است، دولت عمال جایگاهي ممتاز 
در سیاس��ت اجتماعي و اقتصادي به آنها اعطا 
كرده است. نتیجتا به منظور پشتیباني از منافع 
شان، دیگر انجمن هاي كسب وكارهاي كوچک تر 
خارج از نظام مشاركت جمعي مجبورند البي هاي 
شان را به جاي دولت در اتاق ها متمركز كنند. 
ع��الوه بر این، جداي از میزان تأثیر گذاري این 
پنج نهاد نس��بت به دیگر گروه ها، هنگامي كه 
صحبت از سیاستگذاري عمومي )مانند آموزش 
فني حرفه اي( مي شود، میزان تأثیرگذاري هر 
ك��دام از این پنج نهاد نیز نس��بت به یکدیگر 
متفاوت خواهد بود. هنگام سیاس��تگذاري در 
زمینه كس��ب وكار، اتاق اقتصادي فدرال و زیر 
مجموعه هایش شركاي مسئوالن هستند. این امر 
ناشي از وضعیت حقوقي آنهاست. عالوه بر این، 
اتاق ها هستند كه سرویس هاي مورد نیاز براي 
تکمیل سیاست هاي عمومي را پیشنهاد مي كنند. 
در مقام مقایسه، فدراسیون صنایع بیشتر خود را 

به عنوان »البي« معرفي كرده است.

حلقهخصوصیوینیها،شرکایدولت



 مش��اوره و مذاكره به عن��وان دو جزو گفت وگوي 
اجتماعي در دانمارک، در س��ه سطح بنگاه، صنعت و 
كل اقتصاد دنبال مي شود. مشخصه نظام چندسطحي 
مذاكرات دانمارک، میزان باالي هماهنگي و اتحاد است. 
اگرچه دامنه كنفدراسیون كارفرمایان و اتحادیه هاي 
صنفي دانمارک نه كل اقتصاد و نه حتي تمامي فعاالن 
بخش خصوصي را پوشش مي دهد، اما موافقت نامه هاي 
جمعي این دو تشکل، فرآیند كلي مذاكره و مدیریت 
بازار كار را سرعت مي بخشد. عالوه بر این، قوانیني كه 
در سطوح باال منعقد مي شوند چارچوب تصمیم گیري 
در سطوح پایین تر خواهند بود و به این ترتیب ارتباط 
بین سطوح معني پیدا مي كند. اهمیت نسبي مشاوره 
یا مذاكره در س��طوح مختلف و در دوره هاي تاریخي 

مختلف، متفاوت بوده است.
راهبرد استراتژیک كارفرمایان براي كنش جمعي از 
اواخر قرن نوزدهم تا دهه ۱9۷۰ قرن بیستم مبتني بر 
تمركز هرچه بیشتر مذاكرات بود. تا اواخر دهه ۱9۵۰، 
تجارت و صنایع مختلف هسته مركزي مذاكرات بودند 
و هماهنگ��ي و تواف��ق كالن در كنار موانع مذاكره در 
س��طح بنگاه ها این دید را تقوی��ت مي كرد. مذاكرات 
در س��طح بنگاه ها، باعث انعطاف پذیري كل سیستم 
مي ش��د، آن گونه كه در سال ۱9۰۰ در صنعت فلزات 
از این روش اس��تفاده ش��ده بود. بر این اساس، توافق 
كارفرمایان تعیین كننده حداقل دستمزد است و نرخ 
واقعي دستمزد براي بنگاه هاي مختلف براساس مذاكره 
منطقه اي تعیین مي ش��ود. از دهه ۱9۵۰ میالدي به 
بعد، هس��ته مذاكره حول دس��تمزدها به سطح ملي 
رسید. با پشتیباني از توافقات سطح كالن، مسائل مهم 
مستقیما بین كنفدراسیون كارفرمایان و اتحادیه هاي 
صنفي دنبال مي ش��د و در عین حال مذاكره بر س��ر 
مس��ائل خاص به تش��کل هاي كوچک تر سپرده شد. 
محدودیت هاي این راهکار در اواس��ط دهه ۱9۷۰ و با 
به بن بست رسیدن مذاكرات و تحمیل سطح دستمزد 
توسط دولت خود را نشان داد. در پاسخ به این بحران، 
طرفین صنعت اس��تراتژي خ��ود را معکوس كردند. 
درحالي كه اتحادیه هاي صنفي از تمركز مذاكرات دفاع 
مي كرد، كنفدراسیون كارفرمایان خواستار تمركززدایي 
از آن بود. این تضاد به دلیل تغییرات به وجود آمده در 
فناوري و مسائل اقتصادي اجتماعي بود كه بر سیستم 
تولید شركت ها، تركیب صنایع در اقتصاد و ساختار بازار 
كار تأثیر گذاشته بود. كارفرمایان مشخصا با مذاكرات 
متمركزي كه دیدگاه هاي برابري خواه را بر س��اختار 
دستمزدها مستولي كرده بود، مشکل داشتند زیرا این 
كار انعطاف پذیري مدنظر آنها در سطح منطقه اي را از 
بین برده بود. در سال ۱98۲ دولتي محافظه كار قدرت 
را به دس��ت گرفت و سیستم شاخص بندي اتوماتیک 
دستمزد را ملغي كرد و در ادامه دانمارک را وارد نظام 
واحد پولي اروپا كرد. بنابر این، سیستم مذاكرات متمركز 
نمي توانست با مصالحه از تأثیر تورمي افزایش حقوق و 
كاهش ارزش كرون دانمارک جلوگیري كند. طرفین 
صنعت در سال ۱98۵ و هنگامي كه با خطر از دست 
دادن كنترل بازار كار روبرو شدند، مذاكرات را به سطوح 

پایین تر منتقل كردند و تنها به هماهنگي و مدیریت 
آن در سطح كالن ادامه دادند. از اوایل دهه ۱99۰ و با 
تمركززدایي از مذاكرات بازار كار، بند حداقل دستمزد 
جایگزین بني قانوني قبلي در مورد دستمزد واقعي شد 
و در نتیجه امکان مذاكره در سطح منطقه اي به وجود 
آمد. این كار در واقع بازگش��ت به گذش��ته محسوب 
مي شد و مجددا مذاكرات منطقه اي در چارچوبي دنبال 
مي ش��د كه براي صنایع فلزات در گذشته باب بود. با 
ای��ن وجود، همانطور كه در ادامه خواهیم گفت، رویه 
جدید منجر به تشکیل واحدهاي مذاكراتي فراگیرتري 
شد كه خصوصیات الگوي قدیمي را در خود دارند. از 
اوایل دهه ۱98۰ كنفدراسیون كارفرمایان و اتحادیه هاي 
صنفي تنها به هماهنگي مذاكرات در بخش هاي مختلف 
اقتصادي مي پردازند. در انتها نیز متن توافقي كه توسط 
زیر مجموعه هاي آنها تهیه شده است، توسط این دو 
نهاد امضا و تأیید مي ش��ود. این هماهنگي ها، الگوي 
خاص سیاست دستمزد در دانمارک را شکل مي دهند 
كه مش��خص به الزامات رقابت پذیري اقتصادي توجه 
دارد. در س��ال ۱98۷ كنفدراسیون ها طرحي را ارائه 
دادند كه در آن بر حفظ س��یر تعیین دس��تمزدها در 
سطحي پایین تر از كشمکش هاي ملي تأكید شده بود. 
كنفدراسیون ها هنوز هم مسئول مذاكره بر سر اصول 
روابط صنعتي هستند، این اصول در كنار موافقت نامه 
بنیادي و موافقت نامه همکاري قرار مي گیرند. براي مثال 
در سال ۱999 و پیش از آغاز دور جدید مذاكرات سال 
۲۰۰۰، این هر دو نهاد، موافقت نامه محیط كسب وكار« 
را به امضا رس��اندند كه در آن بر نظارت بر مذاكرات و 
حفظ رویه صلح آمیز تأكید شده بود تا از مناقشاتي كه 
در دور قبلي مذاكرات به وجود آمده بود جلوگیري شود. 
آخرین توافق در سال ۲۰۰4 و براي اجراي دستورات 
اتحادیه اروپا در رابطه با اطالعات و مشاوره به دست آمد.

نف��وذ ای��ن دو نه��اد و زیر مجموعه ه��اي آن بر 
سیاست هاي بازار كار بیش از مشاوره صرف است. 
در س��طح كالن، از ابتدا به این نهادها مشاوره داده 
مي ش��ود و نظر آنه��ا در مورد ام��ور قانون گذاري 
مرتبط با بازار كار پرس��یده مي ش��ود؛ این نهادها 
در تمامي ش��وراها و كمیته هاي ویژه، نمایندگان 

خود را دارند و به خصوص در امور آموزش��ي نقش 
آنها قابل توجه اس��ت. در عمل تصمیمات سیاسي 
مهم مستلزم اجماع آنها است. براي مثال سیستم 
بازنشس��تگي نیروي كار در دانمارک كه به یکي از 
ش��اخص هاي مهم الگوي رفاه اجتماعي این كشور 
تبدیل شده است، نتیجه مذاكرات، سه جانبه بین 
دولت، كنفدراسیون ها و سازمان هاي صنفي در سال 
۱98۷ اس��ت. سیاست هاي صنفي از همین روش 
تصمیم گیري تبعیت مي كنند. تشکل هاي مختلف 
بر سیاستگذاري عمومي تأثیرگذار هستند. آنها نیز 
در شوراها و كمیته هاي مهم نماینده دارند و به دولت 
مشاوره مي دهند. این مشاوره ها شامل سیاست هاي 
صنعتي هم مي ش��ود. براي مثال دولت متناس��ب 
با برنامه هاي اتحادیه اروپا، مش��وق هاي مختلفي را 
براي حمایت از بنگاه هاي كوچک و متوسط پیشنهاد 
مي دهد. شركاي اجتماعي نیز در سطح صنایع در 
این طرح ها مشاركت مي كنند. در كل كنفدراسیون 
كارفرمایان و اتحادیه هاي صنفي در حلقه مركزي 
مذاكرات س��ه جانبه قرار دارند و دیگر تشکل هاي 
اقتصادي آنها را به خاطر انحصارگرایي در نمایندگي 

منافع در برابر دولت، مذمت مي كنند. 
روند مشاوره نیز براي اموري همچون انتقال دارایي، 
مدیریت یا اعالن تعدیل هاي جمعي برقرار است. این 
موضوع بر پایه مقررات اتحادیه اروپا است و با استفاده 
از مذاكرات جمعي اعمال مي شود. بر اساس قانون 
در هیات مدیره هر شركت یک نفر به نمایندگي از 
كارمندان نیز حضور دارد. در موافقت نامه همکاري 
سال ۱94۷ مقرر شد تا در صورت خواست طرفین 
در شركت هایي كه بیش از 3۵ كارمند دارند، كمیته 
هماهنگي تش��کیل شود. كمیته هماهنگي شامل 
نمایندگاني از طرف مدیریت و كارمندان به تعداد 
مساوي است. نمایندگان كارمندان حق وتو ندارند، 
اما باید در تمامي امور مهم شركت مثل سازمان كار، 
آموزش و تجدید ساختار با آنها مشورت شود. كمیته 
به عنوان نهادي مش��ترک در مذاكرات منطقه اي 
مشاركت نمي كند. این كار بر عهده مدیریت شركت 

و نمایندگان اتحادیه ها است.
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 به مانند تمامي كشورهاي اروپایي در فرانسه نیز 
بین قانون و قراردادهاي كاري انفرادي عاملي میانجي 
وجود دارد كه مذاكرات جمعي نامیده مي شود. این 
س��طح از تعامل كه براس��اس اصول قانوني برقرار 
مي شود و از قانون انعطاف پذیرتر است توسط یک 
فرد، بنگاه یا صنعت مورد استفاده قرار مي گیرد. البته 
برخالف دیگر كشورها در فرانسه مذاكرات جمعي 
عاملي كلیدي در روابط صنعتي به شمار نمي روند

مشکل اول عدم تبعیت ذینفعان از توافقات است. 
كارمندان و كارگران خود را نس��بت به تصمیمات 
اتحادیه هاي كارگري و كارمندي شان لزوما مسئول 
نمي دادند. بنابراین اتحادیه ها نمي توانند كارگران را 
ملزم به رعایت موافقت نامه كنند و متناسب با آن، 
صلح و ثبات اجتماعي را برقرار س��ازند.. رابطه بین 
تشکل هاي كارفرمایي و اعضاي آن نیز تفاوت چنداني 
ب��ا اتحادیه ها ندارد. این مش��کل، دولت را مجبور 
مي كند تا قوانین كار را بطور فراگیر و سخت گیرانه اي 
اعمال كنند حتي در صورتي كه با موافقت نامه هاي 
جمعي در تضاد باشد. رابطه پیچیده قانون و توافقات 
جمعي موقعیت را سخت تر مي كند. در ظاهر، قانون 
جایگزین موافقت نامه هاي ملي مي شود و حتي در 
موافقت نامه هاي محلي نیز اعمال مي شود. البته در 
عمل، قانون چارچوب بي قاعده اي دارد كه تنها تحت 
شرایط خاصي اعمال مي شود. گفت وگوي اجتماعي 

در نهایت در سه سطح انجام مي شود
سطح خرد: تا پیش از دهه ۱98۰ میالدي، اكثر 
بنگاه هاي اقتصادي به جز شركت رنو و صنایع ملي 
از مذاكرات انفرادي سر باز مي زدند و براي این كار 
دالیل زیادي وجود داشت: یکپارچه سازي اروپا به 
بن بس��ت خوردن مذاكرات در سطوح ملي از دهه 
۱9۷۰ به بعد و قانون س��ال ۱98۲ كه اجازه عدم 
تبعیت از مقررات قانون كار را مي داد. بنابراین بیشتر 
بنگاه ها به صورت انفرادي به مذاكره مي پرداختند. 
پس از اكتبر ۱99۵ توافقي به امضا رسید كه طي 
آن در صورتي كه در حوزه كاري یک بنگاه، اتحادیه 
كارگري مشخصي وجود نداشته باشد، كارمند باید 
به اجبار به عضویت یکي از اتحادیه هاي ملي درآید 
و آن اتحادیه و بنگاه مذكور به مذاكره حول منافع 
آن كارمند بپردازند. این موافقت نامه روند مذاكرات 
جداگان��ه را تقویت ك��رد. در نتیجه تعداد این نوع 
موافقت نامه ها به شدت افزایش یافت، به نحوي كه 
از ۱9۵۵ موافقت نامه در س��ال ۱983 به 3۰96۵ 
موافقت نامه در سال ۱998 رسید. البته این میزان در 
سال ۲۰۰3 به ۱6۰۰۰ موافقت نامه كاهش یافت. در 
تعداد مشخصي از صنوف، موافقت نامه هاي جداگانه 
باعث از بین رفتن موافقت نامه هاي جمعي شد. این 
موضوع در بنگاه هاي كوچک و متوسط بسیار رایج 
ب��ود، بطوري كه در س��ال ۱998 بیش از نیمي از 

موافقت نامه هاي انفرادي در بنگاه هاي كمتر از ۵۰ 
نفر منعقد شده بود. بنگاه هاي اقتصادي از این روند 
راضي بودند زیرا با این كار، توازن قدرت در هر بنگاه 
به تضعیف نفوذ اتحادیه ها مي انجامید. الزم به ذكر 
اس��ت كه این موافقت نامه ها موضوعات بسیاري را 
شامل مي شد. درحالي كه توافقات براي مدتي طوالني 
تنها محدود به دستمزد و تعطیالت كاري مي شد، 
امروزه موضوعاتي همچون اشتغال به معناي كالن، 
انعطاف پذیري شرایط كار و برنامه ساعات كاري نیز 
مورد بررس��ي و مذاكره قرار مي گیرند. این روند در 
عین حال نشان دهنده ضعف كنفدراسیون عمومي 
كارفرمایان بنگاه هاي كوچک و متوس��ط به عنوان 

تشکل این نوع بنگاه ها نیز هست.
سطح متوسط، یعني مذاكرات صنفي و صنعتي: 
این سطح از مذاكرات در سال ۱936 آغاز شد و در 
سال ۱9۵۰ مورد تأیید قانون قرار گرفت و تمامي 
اروابط كاري و مس��ائل اجتماع��ي را دربر گرفت. 
موافقت نامه صنفي كه توسط سازمان هاي صنفي 
به امضا مي رسد معموال توسط وزارت كار به تمامي 
كارفرمایان و كاركنان آن صنف یا صنعت تعمیم داده 
مي شود. قانون ۱98۲ در جهت حمایت از مذاكرات 
صنفي و صنعتي در تمامي عرصه هاي اقتصادي به 
تصویب رسید. مذاكرات صنفي در مورد دستمزدها 
در تمامي صد صنعت )صنف( اقتصادي موجود در 
فرانسه اجباري شد. بعضي از صنوف مثل فلزكاري 
)بی��ش از 3 میلیون نفر در این حرفه مش��غول به 
كارند(، تولید مواد ش��یمیایي، بانکداري، نساجي و 
عمده فروشي نقشي آزمایشي و نمونه را ایفا مي كنند، 
نتایج مذاكرات در این صنایع بر دیگر قسمت هاي 
اقتصاد نیز تأثیر مي گذارد. با اینحال، این سطح از 
مذاكرات بسیار رسمي و نمادین است و اكثر اوقات 
به توافقاتي ضعیف حول حداقل دس��تمزد قانوني 

ختم مي شود.
س��طح كالن مذاكرات: اولی��ن دور از مذاكرات 

كالن پس از اعتصاب بزرگ اس��ال ۱936 برگزار 
ش��د. البته مشخصا پس از جنگ جهاني دوم بود 
كه ش��ركاي اجتماعي در مورد مسائلي همچون 
تنظیم مقررات سیاست هاي اجتماعي مانند طرح 
بیمه بیکاري، صندوق هاي مکمل بازنشستگي و 
آموزش فني حرفه اي مشاركت كردند. این نهادها 
)كمیته هاي مشترک(، مشتركا توسط تشکل هاي 
اقتصادي و اتحادیه هاي كارگري مدیریت مي شوند. 
س��طح كالن مذاكرات مش��خصا بر روي مسائل 
مربوط به بیکاري و صندوق هاي تأمین اجتماعي 
متمركز است. »انجمن اشتغال صنعت و تجارت« 
و »فدراس��یون ملي اشتغال در صنعت و تجارت« 
مشتركا توسط تشکل هاي كارفرمایي و اتحادیه هاي 
كارگري مدیریت مي شوند. دفتر مركزي سازمان 
تأمین اجتماعي، مس��ئول جمع آوري و باز توزیع 
اعانات در زمینه س��المت، ح��وادث محیط كار، 
خانواده و معلولین است و با همین رویه مدیریت 
مي ش��ود. در عین حال، این موسس��ات نیز بنا به 
دالیل مختلف تضعیف شده اند. یکي از دالیل، افت 
جایگاه این موسسات، كاهش سطح اتحاد و افزایش 
رقابت هاي دروني اتحادیه ها است. مشخصا اتحادیه 
»كنفدراسیون عمومي كار« با هرگونه دخالت نظام 
مند دولت مخالفت مي كند و در این میان تشکل 
كارفرمایي متناظر نقش میانجي را بازي مي كند 
كه در نهایت توازن قدرت به نفع تشکل كارفرمایي 
تغییر كرده است. عالوه بر این، بحران هاي اقتصادي 
در مرحله اول برنامه بیمه بیکاري را تحت تأثیر قرار 
داد و در نهایت منجر به بحران هاي محلي شد. این 
مسأله باعث افزایش دخالت و كنترل دولت گشت. 
در ادامه تش��کل هاي كارفرمایي تهدید به خروج 
از نظام س��ه جانبه گرایي كردند. در مورد خاص 
صندوق هاي تأمین اجتماعي دو تشکل كارفرمایي 
با طرح استفاده از منابع این صندوق براي جبران 
اعان��ات اجتماع��ي بنگاه هاي اقتص��ادي )پس از 
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تصویب 3۵ س��اعت كار هفتگي مخالفت كردند. 
در سال ۲۰۰۰، »جنبش كارفرمایان فرانسه«، از 
شوراي صندوق تأمین اجتماعي كناره گیري كرد 
و حت��ي تهدید كرد كه از »صندوق بیکاري« هم 
كن��ار خواهد رفت. این كار در مخالفت با مداخله 
بی��ش از ان��دازه دولت بود. با ای��ن وجود، این دو 
تش��کل اصلي كارفرمایي در این مدت در تمامي 
مذاكرات دوجانبه و سه جانبه مشاركت داشتند. این 
دو تشکل به تشکل هاي زیر مجموعه خود اجازه 
مي دهند تا در میادین مختلف به راحتي به ایفاي 
نقش بپردازند. مذاكره بر سر مسائل، دیگر در سطح 
كالن رایج نیس��ت. اینگونه مذاكرات غالبا توسط 
دولت و در موارد خاص مثل موضوع 3۵ س��اعت 
كار در هفته )قانون ایري ۱99۷( برگزار مي شود. 
جلس��ات عادي سطح كالن معموال در چارچوب 
ش��وراي ملي مذاكرات جمعي برگزار مي شود اما 
این جلسات بیشتر محل اطرح موضوعات مختلف 
است و چانه زني واقعي در آن انجام نمي شود. در این 
جلسات مقامات دولتي و جنبش كارفرمایان نفوذ 
و تأثیرگذاري بیشتري نسبت به اتحادیه ها دارند. 
دولت دستورالعمل هاي سیاستي، محتواي مذاكرات 
و اهداف را تعیین مي كند. تشکل هاي كارفرمایي 
غالبا استاد اطالعاتي این جلسات را تأمین مي كنند. 
تشکل هاي كارفرمایي معموال یکي از اتحادیه هاي 
پنجگانه كارگري را انتخاب مي كنند. در نهایت در 
صورت عدم حضور اتحادیه ها در بعضي زمینه هاي 
كاري كه عموما شامل بنگاه هاي كوچک و متوسط 
مي شود، دولت و دادگاه براي وضع موافقت نامه هاي 
جمعي وارد عمل مي شود. بنابراین در فرانسه شاهد 
برتري قوانین بر مذاكرات دو جانبه هستیم. عالوه 
بر این، تشکل هاي كارفرمایي در سیاستگذاري هاي 
عمومي نقشي بیش از مشاور ندارند. این مهم نیز به 
صورت موردي و با دعوت دولت از بازیگران تاثیرگذار 

براي مشاوره محدود مي شود
با توج��ه به نوس��انات موج��ود در گفت وگوي 
اجتماعي فرانس��ه كه در آن دولت نقش اصلي را 
بازي مي كند، تشکل هاي كارفرمایي براي مشاركت 
در گفت وگ��وي اجتماعي و سیاس��تگذاري هاي 
عمومي چاره اي جز تقوی��ت روابط خود با احزاب 
سیاسي ندارند. هر دو تشکل كارفرمایي با دو حزب 
محافظه كار »اتحاد براي جنبش مردمي« و »اتحاد 
دموكراتیک فرانسه« روابط سازماني و فردي نزدیکي 
دارن��د. در خالل مبارزات انتخاباتي، تش��کل ها به 
احزاب سیاسي و دولت نزدیک تر مي شوند و دانش 
اقتصادي خ��ود را در اختیار آنها ق��رار مي دهند. 
در س��ال ۱998 بود كه تش��کل اقتصادي شوراي 
ملي كارفرمایان فرانس��ه، جاي خود را به جنبش 
كارفرمایي داد و حمایت از منافع محوله به صورت 
كامال حرفه اي در غالب دانش و تخصص اقتصادي 
براي رشد اقتصاد فرانسه از سوي این تشکل جدید 

مطرح و به دولت پیشنهاد شدند.

گفتوگويآلمانیفراترازکینز
روابط صنعت��ي و گفت وگ��وي اجتماعي در 
آلم��ان س��اختاري دوگانه دارد زی��را كاركنان 
توسط دو نهاد مستقل، اتحادیه هاي كارگري و 
شوراهاي كار نمایندگي مي شوند. شوراهاي كار 
در بخش خصوصي براي بنگاه هایي با ۵ كارمند 
یا بیشتر تأسیس مي شود. در سال ۲۰۰۲ بیش 
از ۱۱ درصد از بنگاه هاي اقتصادي آلمان غربي 
شوراي كار داش��تند و این بنگاه ها بیش از ۵۰ 
درصد از كاركنان آلمان غربي را تحت پوش��ش 
ق��رار مي دادند. در آلمان ش��رقي نیز ۱۱ درصد 
از بنگاه ها و 4۰ درصد از كارمندان با سیس��تم 
شوراهاي كار، منافع خود را پیگیري مي كنند. 
ش��وراهاي كار از حق انتشار و تبادل اطالعات، 
مشاوره و مشاركت در تصمیم گیري ها برخوردارند 
و طبق قانون كار، براي نمایندگي منافع در كنار 
اتحادیه ه��اي كارگري ایس��تاده و نقش مکمل 
را بازي مي كنند. ضروري ترین نقش ش��وراهاي 
كار، حف��ظ آرامش بنگاه و همکاري با مدیریت 
مجموعه اس��ت. البته این شوراها نمي توانند به 
صورت مس��تقل بر سر مس��ائلي مانند افزایش 
دس��تمزد به مذاكره بپردازند مگر اینکه چنین 
اختیاري از طریق توافق جمعي به آنها داده شده 
باشد. مذاكرات جمعي معموال در سطح صنایع 
مختل��ف برگزار مي ش��ود و ه��ر صنعت در هر 
منطقه موافقت نامه خاص خود را دارد. آلمان از 
دهه ۱98۰ شاهد تمركززدایي سازماندهي شده 
بوده اس��ت و موافقت نامه هاي انعطاف پذیرتري 
طراحي ش��ده اند. براي این كار با توافق جمعي 
كارفرمایان مقرر شد تا مذاكره بر سر موضوعات 
مشخصي به ش��وراهاي كار و مدیریت بنگاه ها 
واگذار شود. در اوایل دهه ۱99۰ بود كه با توافق 
بر سر ساعات كار منعطف، چارچوب این فعالیتها 
گس��ترش یافت. با افزایش مشکالت اقتصادي، 
بحث انعطاف پذیري در پرداخت دستمزدها به 
یکي از سخت ترین موضوعات تبدیل شد و البته 
كارفرمای��ان اجازه یافتند ت��ا در موارد خاص به 
ضرر نیروهاي كار از موافقت نامه ها عدول كنند. 
معموال چنین اقداماتي با حفظ امنیت ش��غلي 
همراه است. براي مثال در آلمان شرقي فرآیند 
تمركززدایي بدون سازماندهي مشخص دنبال 
شد و كارفرمایان و شوراهاي كار اجازه یافتند تا 
تحت فشارهاي اقتصادي، توافقات جمعي را زیر 
پا بگذارند. موسسه اقتصاد و علوم اجتماعي آلمان 
در س��ال ۲۰۰4 و ۲۰۰۵ در مورد شوراهاي كار 
به پژوهش پرداخت. براساس این پژوهش كه بر 
روي ش��ركت هایي با بیش از ۲۰ كارمند انجام 
ش��د، در ۱۲ درصد از جامعه آماري )۱۱ درصد 
بنگاه هاي غربي و ۱6 درصد از بنگاه هاي شرقي( 

موافقت نامه هاي جمعي نقض شدند. این نسبت 
در شركت هاي كوچک تر باالتر است.

با وجود اینکه مذاكرات در سطح شركت ها در 
س��ال هاي اخیر اهمیت زیادي پیدا كرده است 
ام��ا همان طور كه مس��تندات آماري تحقیقات 
هیات اجرایي نش��ان مي دهد، مذاكرات جمعي 
كارفرمایان دست باال را دارد. البته به طور كلي، 
سیستم مذاكره در سال هاي اخیر تحلیل رفته 
اس��ت و سطح پوشش آن از دهه ۱99۰ به بعد 
كاهش یافته است، اگرچه این روند نزولي در قرن 
جدید كندتر شده است. این روند در شرق آلمان 
تندتر بوده زیرا اتحاد دو آلمان و مشخص پرداخت 
دستمزدها در سطح آلمان غربي، اقتصاد ضعیف 
شرق را با شوک مواجه كرده است. در سال ۲۰۰4 
و در سیس��تم ایالتي جدید بیش از ۵۰ درصد 
كارمندان تحت پوشش موافقت نامه هاي جمعي 
قرار داشتند. البته در شرق هم بیشتر بنگاه ها تازه 
تأسیس و كوچک هستند كه با این موافقت نامه ها 
هماهنگ نش��ده اند. از آنجا كه مکانیزم تعمیم 
موافقت نامه به ندرت مورد استفاده قرار مي گیرد، 
مذاكرات جمعي كارفرمایان نیز قدرت كافي را 
نداش��ته و با عدم توانایي تش��کل ها در تجمیع 
منافع روبرو هس��تیم. براي مثال بانک هاي تازه 
تأسیسي كه زیرمجموعه هاي مستقل بانک هاي 
بزرگ دیگرند، از عضویت در تشکل هاي اقتصادي 
صنعت بانکداري سر باز زدند. البته باید گفت كه 
تأثیر حاكمیتي مذاكرات جمعي در سال هاي اخیر 
فراتر از چارچوب رسمي خود رفته است و تعداد 
قابل مالحظه اي از شركت هایي كه در تشکل ها 
عضو نیستند )۲4 درصد از شركت هاي غربي و 
3۲ درصد از ش��ركت هاي شرقي( سیاست هاي 
دس��تمزدي خود را با موافقت نامه هاي جمعي 
هماهن��گ كرده ان��د. ب��ه این ترتیب در س��ال 
۲۰۰3، بیش از ۷8 درصد از شركت هاي غربي 
و 6۷ درصد از ش��ركت هاي ش��رقي به صورت 
 مستقیم یا غیرمستقیم سیاست هاي خود را با 
موافقت نامه هاي جمعي هماهنگ مي كردند. این 
س��طح از مشاركت، ش��رایط را براي هماهنگي 
غیررسمي مذاكرات مهیا كرده است، امري كه 
به صورت سنتي توسط صنعت فلزات این كشور 

به دیگر بخش ها تعمیم داده مي شد.؟
نظام سیاس��ي آلمان به عنوان یک سیس��تم 
سیاس��ي تش��کل گرا شناخته مي ش��ود، یعني 
تشکل هاي منفعتي در سطوح میاني سیاستگذاري 
مشاركت دارند. صدها شورا و كمیته مشورتي در 
این سطح به هماهنگي سیاست ها مي پردازند. 
حاكمیت تش��کل ها در اموري مانند آموزش و 
توسعه كسب وكار بسیار تأثیرگذار است. در این 
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میان، اتاق ها نقش��ي تعیین كننده دارند. این موسسات امور 
مربوط به آموزش پایه و آموزش تکمیلي را سروسامان مي دهند 
و در حوزه كاري خود از تصمیمات دولت حمایت مي كنند. 
اتاق ه��ا معموال در برنامه هاي عمومي توس��عه كس��ب وكار 
مش��اركت فعال دارند. بنگاه هاي كوچک و متوس��ط در این 
سیاس��ت ها از اولویت برخوردارند. در س��ال هاي اخیر دولت 
برنامه هاي زیادي را براي Mittlestandها در نظر گرفته كه 
در آن از تأسیس شركت هاي جدید حمایت مي كند و تالش 
مي كند تا نوآوري، تحقیق و توسعه را در بنگاه هاي اقتصادي 
آلمان تسهیل كند. درحالي كه این فعالیت ها بیشتر در سطح 
منطقه اي و محلي دنبال مي شود، تشکل هاي كالن هم گاهي 
اوقات در س��طوح متوسط سیاست هاي تشکل گرا ورود پیدا 
مي كنند. براي مثال در سال ۲۰۰4 تشکل هاي اقتصادي در 
مورد مبحث كارآموزي به توافقي در سطح كالن دست پیدا 
كردند و در نتیجه تشکل هاي اقتصادي خود را ملزم دانستند 
تا به مدت سه سال فرصت هاي الزم را در اختیار كارآموزان 
و جوانان قرار دهند. برخالف دیگر كش��ورها، در آلمان نظام 
مشاركت و مذاكره سه جانبه در سطح كالن وجود ندارد. در 
گذشته دو بار تالش شد تا مذاكرات سه جانبه از سطوح میاني 
فراتر رفته و وارد سطوح كالن شود كه هر دو بار این تالش ها 
با شکست روبرو شد. با تغییر دولت در سال ۱966، ساختار 
سیاست هاي اقتصادي نیز دچار تغییر شد و روش هاي نوین 
كینزي جاي خود را به الگوهاي نئولیبرال داد. نهادینه كردن 
نهادهاي مشورتي به عنوان محلي براي هماهنگي فعالیت هاي 
اقتصادي یکي از اولین اقدامات دولت سوسیال دموكرات لیبرال 
جدید بود. نهادهاي بسیاري از طرف نیروي كار و كارفرمایان 

در این مجموعه درگیر شدند: 
»تشکل اتاق هاي بازرگاني و صنایع آلمان«، »فدراسیون 
صنعت آلمان، »كنفدراسیون تشکل هاي كارفرمایي آلمان« 
و »تش��کل مركزي صنعتگران آلمان«. در س��ال ۱9۷۷ با 
خروج اتحادیه هاي كارگري از این چار چوب، تش��کل هاي 
اقتصادي با استفاده از قانون اساسي علیه الیحه متحدالمال 
سال ۱9۷6 اقامه دعوي كردند. مجددا در سال ۱996 بود 
كه دولت تصمیم گرفت تا بحث س��ه جانبه گرایي را احیا 
كند. جنبش »اتحاد براي ش��غل« در سال ۱998 و توسط 
دولت سوسیال دموكرات وقت مجددا آغاز شد. چهار تشکل 
نامبرده بودند كه به عنوان نماینده كارفرمایان انتخاب شدند. 
این بار هم اتحادیه هاي كارگري بودند كه توافق را بر هم زدند، 
آنها علت این كار را اختالف نظر با كارفرمایان اعالم كردند؛ 
تشکل ها نیز براي ایجاد شغل برنامه اي جنجالي ارائه دادند. 
با وجود اینکه هر دو طرح مذكور تحت شرایط اقتصادي و 
سیاسي بسیار س��ختي آغاز شدند، اما علت عدم موفقیت 
آنها هر دو بار همان چیز بود: این برنامه ها نتوانستند خود 
را به عنوان مركز تصمیم گیري مسائل اجتماعي و اقتصادي 
مطرح كنند. در هر دو مورد، دولت هنگام تصمیم گیري در 
مورد مسائل اجتماعي اقتصادي، مذاكرات سه جانبه را دور 
مي زد. این مسأله نشان دهنده وجود موانع ساختاري در برابر 
هماهنگي هاي كالن در آلمان اس��ت. از طرفي تشکل هاي 
اقتصادي اصلي در برابر زیر مجموعه هاي خود ضعیف هستند 
و از طرف دیگر ساختار فدرال دولت آلمان، توانایي آنها در 

هماهنگي هاي كالن سه جانبه را كاهش مي دهد.

گفتوگويرمیبادولت

در ایتالیا با س��ه س��طح از گفت وگوي اجتماعي روبرو هستیم: سطح كالن، سطح 
صنایع در گسترۀ ملي و گفت وگو در سطح بنگاه هاي اقتصادي گفت وگوي اجتماعي 
تا س��ال ۱993 وضعیت مشخصي نداشت زیرا اهمیت این موضوع در طول زمان به 
دفعات تغییر كرده بود. موافقت نامه كالن س��ه جانبه اي كه در س��ال ۱993 به امضا 
رسید نظام مذاكراتي دو طرفه اي را تعریف كرد كه طي آن سطوح مختلف، وظایف 
یکدیگر را تکمیل مي كنند. بر این اساس، سیستم مذاكره حوزه هاي مختلف اقتصادي 
در س��طح ملي به عنوان بنیاد اصلي مذاكرات تعیین ش��د و در عین حال مذاكرات 
بنگاه ه��اي اقتصادي بزرگ و مذاكرات منطقه اي بنگاه هاي كوچک به عنوان مکمل 
مورد استفاده قرار گرفت. در واقع قانون صراحتا اعالم مي كند كه مسائل مذاكراتي در 
دو سطح دیگر )منطقه اي و مذاكرات منفرد بنگاه ها( مکمل مذاكره صنایع در گستره 
ملي است و باید با آن هماهنگ باشد، مذاكرات منفرد شركت ها نیز باید با بهره وري 
و رقابت پذیري آنها ارتباط مش��خصي داشته باشد. استفاده از مذاكره منفرد توسط 
شركت ها یا مذاكرات منطقه اي بسته به هر صنعت یا رسته اقتصادي متفاوت است. 
براي مثال مذاكرات شركت ها در صنعت تولید و بخش خدمات در اولویت قرار دارد اما 
در كشاورزي، ساخت و ساز جایگاه برتري دارد. براساس قانون ۱9۷۰/ 3۰۰ بنگاه هاي 
اقتصادي براي مذاكره منفرد باید با نماینده كاركنان به گفت وگو بنشینند )كه هم 
نقش اتحادیه را ایفا مي كند و هم سازماني است نماینده همه مزد و حقوق بگیران(. 
البته این نوع مذاكرات تنها براي بنگاه هایي است كه بیش از ۱۵ كارمند داشته باشند و 
در نتیجه بخش عظیمي از شركت هاي ایتالیایي نمي توانند از این قانون استفاده كنند. 
معموال موقعیت اقتصادي و مالي شركت، شرایط مصوب در مذاكرات جمعي و شرایط 

استخدام، مجموعه موضوعات مشورتي و اطالعاتي را تشکیل مي دهند.
سطح پوشش موافقت نامه هاي جمعي به مدد حکم دادگاه ها معموال بیشتر از 8۰ 
درصد است. شركت هایي كه بیش از ۱۰۰ كارمند داشته باشند معموال تحت پوشش 
موافقت نامه هاي صنعتي قرار مي گیرند. همزمان شركت هایي كه كمتر از ۲۰ كارمند 
داشته باشند نیز تحت پوشش هیچ موافقت نامه اي قرار نمي گیرند. تعمیم موافقت نامه 
ارتباط مستقیمي با حجم بنگاه ها دارد. بین سال هاي ۱99۰ تا ۱994 تنها 8.۷ درصد 
بنگاه هایي كه بین ۲۰ تا 99 كارمند داشتند تحت پوشش موافقت نامه هاي جمعي 
قرار داش��تند. این در حالي اس��ت كه آمار مشابه براي بنگاه هاي ۱۰۰ تا 499 نفره،  
۱9.9 درصد و براي بنگاه هایي كه بیش از ۵۰۰ كارمند داشتند 3۲.9 درصد بود. بنا 
بر پایگاه اطالعاتي اتحادیه اروپا در سال ۱99۷ بیش از یک سوم شركت هاي ایتالیایي 

تحت پوشش مذاكرات قرار داشتند.
مذاكرات س��طح كالن گه گاهي با مذاكرات صنعتي و سطوح مکمل آن مطابقت 
نداشته و كارایي خود را از دست مي دهد. این مذاكرات دوجانبه با سه جانبه هستند. 



در دهه ۱99۰ دولت با ش��ركاي اجتماعي خود 
»پیمانهاي اجتماعي« متعددي را منعقد كرد. 
دو عامل باعث پیشبرد هماهنگي هاي كالن شد. 
اولین عامل، تغییرات اقتصادي ناشي از جهاني 
ش��دن و همگرایي با سیاست هاي اتحادیه اروپا 
بود كه سیاست هاي دس��تمزدي، نظام رفاهي 
و سیاست هاي اش��تغال را تحت تأثیر قرار داد. 
دومین عامل، بحران احزاب سیاسي ایتالیا بود 
كه باعث شد تا تشکل هاي اقتصادي جایگزین 
همتایان سیاسي خود شوند. موافقت نامه سال 
۱99۲ نظام شاخص بندي اتوماتیک دستمزدها 
را منسوخ كرد. اهداف اصلي تعهدنامه سال ۱993 
 نیز دو چیز بود: از یک س��و روابط مذاكراتي را 
بر اساس سیستم مکمل دو گانه چارچوب گذاري 
كرد و از س��وي دیگر چارچوب سیاس��ت هاي 
دستمزدي داوطلبانه را تعیین نمود. بر این اساس 
نظام مذاكرات صنعتي بایستي افزایش دستمزد 
را هر چهار سال یک بار با تورم تطبیق دهد. در 
صورت افزایش تورم بیش از پیش بینی ها، هر دو 
سال یک بار افزایش بیشتر دستمزدها نیز مورد 
بررس��ي قرار خواهد گرفت. پیمان سال ۱996 
چارچوب اصالحات سیاست هاي استخدامي را 
تعیین، انواع مختلف انعطاف پذیري مش��اغل را 
تعری��ف و نهایتا نظام آم��وزش فني حرفه اي را 
مجددا احیا كرد. پیمان سال ۱998 نیز با تأیید 
معاهدات قبلي، پیشنهاداتي در رابطه با افزایش 
اشتغال، اصالح سیستم مدیریت عمومي و تعمیم 
هماهنگي ها در س��طوح محل��ي را مطرح كرد. 
پیمان سال ۲۰۰۲ نیز شامل دستورالعمل اصالح 
سیاست هاي مالیاتي، اقداماتي در راستاي توسعه 
اشتغال و سرمایه گذاري در مناطق جنوبي كشور 
و اصالح مقررات مرخصي مي شد. در سال ۲۰۰3 
معاهدهاي دوجانبه در راستاي توسعه اشتغال و 
رقابت پذیري به امضا رس��ید تا اصالحات الزم 
اولویت را به تحقیق و توسعه بنگاه ها، آموزش، 
مناطق جنوبي كشور و زیرساخت ها بدهد. تمامي 
تش��کل هاي اقتصادي ك��ه در این بخش مورد 
مطالعه قرار مي گیرند در پیمان هاي س��ال هاي 

۱99۲ تا ۲۰۰۲ مشاركت داشتند.
ناظران معتقدند در نبود معیارهاي كمي براي 
مش��اركت در مذاكرات كالن، تعداد تشکل هاي 
بخش كوچک و متوس��ط و تأثیر گذاري آنها به 
تدریج بیش��تر و بیشتر ش��د. البته پس از سال 
۲۰۰۲ تش��کل هاي پیش��ه وري و صنعت گري 
باید براي معافیت هاي مالیاتي بجنگند، مقرراتي 
كه بی��ش از همه مناس��ب حال ش��ركت هاي 
صنعت��ي اس��ت. در پیم��ان س��ال ۲۰۰3 تنها 
نماین��ده كارفرمایان، »كنفدراس��یون عمومي 
صنایع ایتالیا« بود. این موضوع باعث انتقاد دیگر 
تش��کل هاي اقتصادي ش��د زیرا آنها از هژموني 
این كنفدراسیون هراس داشتند و مي ترسیدند 

تا از روند مذاكرات س��ه جانبه آتي كنار گذاشته 
شوند. استفاده از دستورالعمل اتحادیه اروپا براي 
شرایط كاري واحد، باعث بروز تنش هاي بیشتري 
شد. سند مشترک استفاده از این دستورالعمل 
پس از مناقشات بسیار مورد تأیید قرار گرفت و 
سپس توسط دولت نیز ثبت شد. اما بسیاري از 
تشکل هاي اقتصادي زیر بار آن نرفتند. تشکل هاي 
 اقتص��ادي و اتحادیه ه��اي كارگ��ري مش��اغل 
پیش��ه وري در سال ۲۰۰۰ از سیستم مذاكراتي 
مکمل دو گانه انصراف دادند و در سال ۲۰۰4 براي 
مذاكرات جمعي به توافقي جدید رس��یدند. این 
توافق درحالي كه اصول سیاست هاي دستمزدي 
را تأیید مي كند براي افزایش دستمزدها به جاي 
استفاده از تورم ملي، تحت شرایط خاصي از تورم 

منطقه اي تبعیت مي كند.
اتحادیه ه��اي كارگ��ري در س��طح مل��ي با 
كنفدراسیون عمومي صنایع و دیگر تشکل هاي 
اقتصادي اصلي مذاكرات بیش��تري دارند، زیرا 
این تش��کل ها نسبت به دیگر تشکل ها توانایي 
نمایندگي بیشتري دارند. تشکل هاي منطقه اي 
در براب��ر اتحادیه ه��اي محلي موضعي متفاوت 

اتخاذ مي كنند.
نظ��ر  از  عموم��ي صنای��ع  كنفدراس��یون 
سیاس��تگذاري عمومي در رأس تش��کل هاي 
اقتص��ادي قرار دارد. ب��ه جز صنعت كه تحت 
پوش��ش این كنفدراس��یون ق��رار دارد، دیگر 
بخش هاي اقتصادي توس��ط »كنفدراس��یون 
عموم��ي بازرگان��ي، گردش��گري، خدمات و 
بنگاه هاي كوچک و متوسطه و »كنفدراسیون 
عمومي صنایع پیش��ه وري ایتالی��ا« به دولت 
مش��اوره مي دهند، البته این تشکل ها اولویتي 
در این زمینه ندارد زیرا دولت از دیگر تشکل ها 
نیز مشورت مي گیرد. پس از جنگ جهاني دوم 
نمایندگان تشکل هاي اقتصادي و اتحادیه هاي 
كارگري با مشاركت در نهادهاي تأمین اجتماعي 
و برنامه ه��اي رفاه��ي جایگاه خ��ود به عنوان 
ش��ركاي اجتماعي را تثبیت كردند. ش��ركاي 
اجتماعي به نحوي چارچوب مندتر و ثابت تر در 
اجراي سیاست هاي اجتماعي مشاركت كردند. 
نهادهاي تشکل گراي حاكمیت چارچوب هاي 
نهادي الزم براي رس��میت دادن به مشاركت 
این تش��کل ها را فراهم كردند.. مهم ترین نهاد 
سه جانبه گفت وگوي اجتماعي »شوراي ملي 
اقتصاد و كار اس��ت كه توس��ط قانون اساسي 
 به رسمیت ش��ناخته شد و براس��اس قوانین 
فعالی��ت  ب��ه   383 و ۲۰۰۰/   936  /۱986
مي پردازد. این نهاد داراي ۱۲۱ عضو است كه 
نمایندگان فعاالن اقتصادي در آن به ترتیب زیر 
هستند؛ صنعت: چهارده نماینده از كنفدراسیون 
عمومي صنایع و دو نماینده از »كنفدراسیون 
صنایع كوچک و متوسط«؛ بازرگاني و خدمات: 

پنج نماینده از كنفدراسیون عمومي بازرگاني، 
گردش��گري، خدمات و بنگاه ه��اي كوچک و 
متوس��ط و دو نماینده از كنفدراسیون فعاالن 
بازرگاني، خدمات و گردشگري؛ بخش صنعت 
گري: كنفدراس��یون عمومي صنایع دس��تي 
ایتالیا دو نماینده و س��ه تشکل پیشه وري هر 
كدام ی��ک نماینده؛ چهار تش��کل تعاوني هر 
كدام یک نماینده عالوه بر این، پنج نماینده از 
تشکل هاي مستقل بخش خدمات حمل ونقل و 
كشتیراني و ده نماینده از تشکل هاي كشاورزي 
و ماهیگی��ري در این ش��ورا عضو هس��تند. با 
توجه ب��ه تعدد نمایندگان بخش هاي مختلف 
خبري از انحصارگرایي در شوراي ملي اقتصاد 
و كار نیس��ت. در واقع تمامي تشکل هاي مورد 
بررس��ي در این بخش از كتاب در این ش��ورا 
عض��و هس��تند. وظایف این ش��ورا محدود به 
مشاوره و تحقیق است. البته نهادهاي مشورتي 
و تحقیقاتي دیگري نیز در بخش هاي مختلف 
حاكمیت قرار دارند. در سطح ملي دبیر خانه هاي 
دوگانه اي به كارگران خدمات داده و در بخش 
صنایع دس��تي به طراحي برنامه هاي آموزشي 
مي پردازند. در مناطق مختلف نیز ش��وراهاي 
منطقه اي اقتصاد و كار بر اساس ساختاري سه 
جانبه به فعالیت مي پردازند. این نهادها توسط 
س��ازمان هایي در س��طح منطقه اي و محلي با 
یکدیگر هماهنگ مي شوند. پس از پیمان سال 
۱998 هماهنگي هاي محلي جایگاه خاصي پیدا 
كرده و تکالیف و منابع عمومي به مس��ئوالن 

منطقه اي واگذار شد.
برنامه هاي كمک به فعاالن اقتصادي مهم ترین 
حوزه از سیاست هاي تشکل هاي اقتصادي را به 
خود اختصاص مي دهند. اهمیت اقتصادي این 
برنامه ها تا جایي اس��ت ك��ه ۲ درصد از تولید 
ناخالص داخلي كش��ور ب��ه آن اختصاص داده 
مي شود و از طریق یارانه هاي عمومي در اختیار 
شركت ها قرار مي گیرد. تشکل هاي اقتصادي با 
هماهنگي در س��طح ملي و منطق��ه اي در این 
سیاس��ت ها مش��اركت مي كنن��د. در واقع این 
تشکل ها براساس قانون ۱996/ 66۲ در طراحي 
و اجراي »معاهدات منطقه اي« نقش��ي اساسي 
دارن��د. این برنامه ها با هدف توس��عه اقتصادي 
مناطق محروم طراحي مي شود. همان طور كه 
پیش تر گفتیم بنگاه هاي كوچک و متوسط هدف 
اصلي این سیاس��ت هاي صنعتي هستند. براي 
مثال به طور مستمر میزگردي در وزارت تولید 
تشکیل مي ش��ود تا سطح برنامه هاي حمایتي 
از بنگاه هاي كوچک و متوس��ط ارتقا پیدا كند. 
این برنامه ها ش��امل حمایت از مناطق توسعه 
نیافته، معافیت هاي مالیاتي، توسعه صادرات و 
جهاني سازي و افزایش انگیزه براي اشتغال زایي، 
نوآوري، تحقیق و توسعه و استارت آپ ها مي شود.
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 از سال ۱99۰ به بعد مذاكرات در چهار سطح دنبال 
مي شود. موافقت نامه عمومي ملي« براي مدت یک یا 
دو س��ال پایه دستمزد كارمندان بخش خصوصي در 
سرتاسر كشور را تعیین مي كند. چهار نهاد به صورت 
رسمي در انعقاد این موافقت نامه هاي مشاركت مي كند: 
 ،)GSEE( »كنفدراس��یون عمومي كارگران یونان«
فدراسیون صنایع یونان، كنفدراسیون بنگاه هاي كوچک 
و تجارت یونان و »كنفدراسیون ملي بازرگاني یونان«. 
مذاكرات در سطح صنایع توسط اتحادیه هاي كارگري 
همان حوزه و تش��کل كارفرمایي متناظر با آن )و یا 
یکي از س��ه تشکل اصلي صورت مي گیرد. مذاكرات 
اش��تغال در س��طح ملي یا منطقه اي دنبال مي شود. 
مذاك��ره در س ط��ح بنگاه ها نیز همان طور كه گفته 
شد براي شركت هایي كه بیش از ۵۰ كارمند داشته 
باشند، مجاز است. معموال مذاكرات در سطح صنایع 
مختلف نسبت به مذاكرات كالن ارجحیت دارد زیرا 
افزایش دستمزدها در این مذاكرات بیش از مذاكرات 
كالن اس��ت. قانون كار هم اولویت را به این مذاكرات 
یا مذاكرات مستقیم بنگاه ها مي دهد. البته مذاكرات 
مستقیم بنگاه ها از نظر ساختاري اهمیت چنداني ندارد 
زیرا بیش از 99.6 بنگاه ها كه ۷3.۷ درصد شاغلین را 
پوشش مي دهند كمتر از ۵۰ كارمند داشته و بنابراین 
به تنهایي اجازه برگزاري مذاكره ندارند. عالوه بر این، 
بس��یاري از زیر مجموعه هاي شركت هاي بین المللي 
یونان��ي زیر مجموعه تش��کل ها نیس��تند.اصالحات 
س��اختاري كه در بیست سال گذشته به خصوص از 
دهه ۱99۰ میالدي به بعد صورت گرفته است، نیروي 
محركه زیادي را به روند گفت وگوي اجتماعي وارد كرده 
اس��ت، موضوعي كه تا پیش از این چندان باب نبود. 
گستره گفت وگوي اجتماعي به مسائل بازار كار محدود 
نمي شود و نمایندگان كارگران و كارفرمایان مستقیما 
در مذاكرات جمعي مشاركت مي كنند. پس از منظر 
دولت، اهمیت جایگاه این نهادها به عنوان ش��ركاي 
اجتماعي جدي گرفته مي ش��ود. بنابراین مهم ترین 
مخاطبان دولت در مورد سیاست هاي اقتصادي و روابط 
صنعتي، كنفدراسیون عمومي كارگران از اطرف نیروي 
كار و فدراسیون صنایع، كنفدراسیون بنگاه هاي كوچک 
و كنفدراسیون ملي از طرف فعاالن اقتصادي هستند.
این چهار نهاد در روند اصالح سیاست هاي عمومي 
مثل تأمین اجتماعي، انعطاف پذیري بازار كار یا سیستم 
مالیات مش��اركت مي كنند. این چهار نهاد مي توانند 
نماین��دگان خود را در موسس��ات عمومي، نهادهاي 
تصمیم گیري، كمیته هاي وزارتي، كمیته هاي راهبردي، 
كمیته هاي نظارتي و برنامه هاي اروپایي تعیین كنند. 

مهم ترین این سازمان ها شامل موارد زیر مي شود: 
كمیته ملي رقابت پذیري اقتصادي؛ ش��وراي ملي 
رقابت پذیري و رشد؛ سازمان اشتغال؛ سازمان داوري 
و ح��ل اختالف؛ صندوق آموزش فن��ي حرفه اي او 

اش��تغال؛ موسسه بهداشت و س��المت كار؛ شوراي 
عالي كار كمیته ملي اش��تغال؛ كمیته ملي حمایت 
اجتماعي؛ سازمان آموزش فني حرفه اي؛ نظام ملي 
هماهنگي آموزش فني حرفه اي و اش��تغال؛ كمیته 
ملي حقوق حرفه اي؛ كمیته بازار س��رمایه، شوراي 
ملي صادرات؛ بنیاد تأمین اجتماعي؛ ش��وراي ملي 
آمایش س��رزمین؛ مركز ملي آموزش فني حرفه اي؛ 
س��ازمان ملي ش��ركت هاي تولیدي صنایع دستي؛ 
كمیته اقتصادي اجتماعي. بنا بر قانون ۱994/ ۲۲3۲ 
كمیته اقتصادي اجتماعي اصلي ترین نهاد گفت وگوي 
اجتماعي است. این نهاد از كمیته اجتماعي اقتصادي 
اروپا الگوبرداري شده است. این كمیته بیشتر نقش 
مشورتي داشته و وظیفه دارد تا نظر خود را در مورد 
پیش نویس قوانین اجتماعي و اقتصادي ارائه دهد؛ این 
قوانین شامل موضوعاتي مثل روابط صنعتي، تأمین 
اجتماعي، مالیات، توس��عه منطقه اي، سیاست هاي 
سرمایه گذاري، سیاس��ت هاي صادراتي، حمایت از 
مشتري و رقابت پذیري مي ش��ود. از زمان تأسیس 
تا زمان انتشار این كتاب، كمیته اقتصادي اجتماعي 
در م��ورد بیش از ۱۰۰ قانون ابراز نظر كرده اس��ت. 
این شورا، 48 عضو دارد كه به طور مساوي بین سه 
گروه تقسیم مي شود: نیروي كار، فعاالن اقتصادي و 
مجموعه اي از كشاورزان، مشاغل حرفه اي، دولت هاي 
محلي و مصرف كنندگان. بنا بر قانون ۲۰۰4/ 3۲۲۰ 
رئیس دوره اي شورا هر سه سال بطور چرخشي توسط 

هر كدام از سه گروه انتخاب مي شود.
گفت وگوي اجتماعي در س��ال ۱99۷ و با حصول 
توافق بر سر یک موافقت نامه سه جانبه به نام »پیمان 
اعتماد« به اوج خود رس��ید. این توافق در نوع خود 
در یونان س��ابقه نداشته اس��ت. البته این پیمان در 
نهایت كار آمدي الزم را نداشت زیرا مسائلي همچون 
مذاكرات دستمزد، مالیات دهي و تأمین اجتماعي از 
دستور كار آن حذف شدند. به عنوان نهاد مشورتي 
كلی��دي در زمینه هاي اجتماعي و اقتصادي در این 

پیمان مش��اركت داده نش��د. سرنوشت این پیمان 
بسیاري از مشکالت گفت وگوي اجتماعي در یونان 
را هویدا كرد. برنامه كاري این پیمان فاقد همبستگي 
و یکپارچگي سیاستي بود و نهادهاي تشکل گراي مهم 
در آن هماهنگي الزم را نداشتند. عالوه بر این، روند 
تمركزگرایي ادامه پیدا نکرد. دولت بین مشاركت با 
این نهادها و تصمیم گیري مستقل در رفت و آمد بود. 
مشاهده این گسست داخلي توسط شركاي اجتماعي 
باعث تعلل آنها در مشاركت مي شد. توافقات معموال 
در مقابل نوس��انات سیاسي آس��یب پذیر هستند. 
در حوزه اقتصاد، مش��کالت ناشي از تفاوت ها میان 
بنگاه هاي اقتصادي بزرگ و كوچک است. براي مثال 
كنفدراسیون عمومي بنگاه هاي كوچک و تجارت در 

سال ۱99۷ پیمان مذكور را امضا نکرد. 
ب��ا وجود این، مش��کالت تش��کل هاي اقتصادي 
مي توانند با مشاركت در سیاستگذاري هاي عمومي 
از قدرت خود اس��تفاده كرده و به جذب بنگاه هاي 
اقتص��ادي بپردازند. از آنجا كه یونان یکي از مقاصد 
اصلي كمک هاي مالي است، برنامه هاي مرتبط بودجه 
مورد نیاز را در اختیار تشکل ها قرار مي دهند. البته باید 
گفت كه برنامه هاي مذكور توجه الزم را به بنگاه هاي 
كوچک و متوسط نداشته است. این برنامه ها از سال 
۱9۷۷ توس��ط »س��ازمان ملي بنگاه هاي كوچک و 
متوسط تولیدات صنایع دستي« مدیریت مي شود. 
اخیرا فعالیت هاي این نهاد به حدي محدود ش��ده 
اس��ت كه مي توان گفت دیگر هیچ نهاد مشخصي 
به بنگاه هاي كوچک و متوسط رسیدگي نمي كند. 
تأسیس مركز توسعه كسب وكار و مركز كارآفرینان 
ج��وان تأثیر كمي بر حمایت از كارآفریني داش��ته 
اس��ت. برنامه عملیاتي جاري در مورد رقابت پذیري 
شامل قصد دارند ساختار بنگاه هاي كوچک و متوسط 
تقویت كنند. جداي از آن، تشکل هاي اقتصادي براي 
حمایت از بنگاه هاي كوچک و متوسط ساختار خاص 

خود را ایجاد كرده اند.
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مذاكرات جمعي در اسپانیا در دو سطح 
انجام مي شود: در سطح صنایع مختلف و در 
سطح بنگاه هاي اقتصادي. موافقت نامه هاي 
جمعي در س��طح صنایع به وضوح تعداد 
كارمندان بیش��تري را تحت پوشش قرار 

مي دهد.
موافقت نامه هاي صنعتي خود در س��طح 
ملي، ایالتي و اس��تاني پي ریزي مي شوند. 
موافقت نامه ه��اي اس��تاني و مل��ي از نظر 
كم��ي مهم ترین موافقت نامه ها هس��تند. 
در س��ال ۲۰۰4، ۵۵.۵ درصد كاركنان از 
طری��ق موافقت نامه هاي اس��تاني و ۲3.۷ 
درصد كاركنان از طریق موافقت نامه هاي 
ملي تحت پوش��ش قرار گرفتند. همزمان 
۱۰.۷ درصد از كل كاركنان تحت پوشش 
اقتص��ادي  بنگاه ه��اي  موافقت نامه ه��اي 
ق��رار گرفتند. س��اختار حجمي بنگاه هاي 
اقتصادي بهترین معیار براي تقسیم بندي 
نحوه اس��تفاده از موافقت نامه هاي جمعي 
است. در صنایع نسبتا بزرگي كه میانگین 
تع��داد كاركن��ان آنه��ا بی��ن س��ال هاي 
۱99۰ تا ۲۰۰۱ به 3۰۰ نفر مي رس��د، با 
موافقت نامه هاي منفرد بنگاه هاي اقتصادي 
روبرو هس��تیم. در دوره مش��ابه میانگین 
تعداد كارمندان بنگاه هایي كه تحت پوشش 
موافقت نامه هاي ملي قرار گرفتند، ۱86 نفر 
اس��ت. آمار مش��ابه براي موافقت نامه هاي 
اس��تاني تنه��ا ۱۵ نفر اس��ت. درحالي كه 
روند اس��تفاده از موافقت نامه هاي شركتي 
در كش��ورهاي مختل��ف اروپایي در حال 
افزایش اس��ت، در اسپانیا تعداد كارمندان 
تحت پوشش این نوع موافقت نامه ها تقریبا 

ثابت بوده است.
عدم هماهنگي كافي بین سطوح مختلف 
مذاكراتي و نبود رابطه سلسله مراتبي بین 
آنها، الگوي رایج و مکرر مذاكرات در روابط 
صنعتي اس��ت. با این وجود، تش��کل هاي 
فراگیر كارفرمایي و كارگري نقشي كلیدي 
را در روند كل��ي مذاكرات بازي مي كنند. 
ای��ن مه��م نتیجه تالش هاي پیوس��ته اي 
است كه این تش��کل ها در طول دورهاي 
مذاكراتي براي هماهنگي با سطوح پایین تر 
خود صرف مي كنند. تشکل هاي اصلي در 
موارد بسیاري خود مستقیما وارد مذاكرات 
جمعي سطوح متوسط مي شوند. همانطور 
كه گفته شد در گذار دموكراتیک 3۰ سال 
گذش��ته توافقات مکرري در مورد تعدیل 
دس��تمزدها به سرانجام رسیده است. این 
توافقات اجزاي اصلي پیمان هاي بزرگتري 

بودند كه مسائل متعددي مثل سیاست هاي 
دس��تمزدي، سیاس��ت هاي اس��تخدامي 
اصالحات اجتماعي و تنظیم مقررات روابط 
صنعت��ي را تحت تأثیر ق��رار مي داد. براي 
مثال یکي از این تواقفات قوانین جدیدي 
را در رواب��ط صنعتي را به وجود آورده كه 
در قان��ون كار س��ال ۱98۰ مورد تأیید و 
تصوی��ب دولت قرار گرف��ت. مراحل اولیه 
ای��ن توافقات، در اواس��ط دهه ۱98۰ و با 
اتخاذ سیاست هاي پولي توسط دولت پایان 
یافت، این در حالي بود كه دولت هیچ گونه 
مه��اري براي كنترل افزایش دس��تمزدها 
توسط اتحادیه ها را در اختیار كارفرمایان 
قرار نداده بود. به این ترتیب تش��کل هاي 
كارفرمایي از نحوه مدیریت اوضاع توسط 
دولت س��رخورده شدند زیرا دولت توانایي 
كافي براي اج��راي تعهدات خود در قبال 
كارفرمایان را در اختیار نداشت. در اواسط 
دهه ۱99۰ بود كه دور دوم توافقات در پي 
اصالحات همه جانبه دولتي شروع شده و 
باقي مانده احکام كاري را باطل كرد و اجازه 
داد تا توافقات س��طوح پایین تر جایگزین 
توافقات كالن شود. تشکل هاي اقتصادي 
و كارگ��ري از ترس اینک��ه این اصالحات 
كنترل آنه��ا بر روابط صنعت��ي را نادیده 
بگیرد، مجموعه اي از توافقات دوجانبه را به 
امضا رساندند كه شامل اقدامات الزم براي 
گسترش توافقات در حوزه هایي مي شد كه 
قبال تحت پوشش احکام كاري قرار داشتند. 
ایجاد ارتباط بین توافقات زمین الزم براي 
تمركزگرایي توافقات را ایجاد كرد تا اینکه 
موافقت نامه هاي جمعي بتوانند در س��طح 
صنایع مختلف تعمیم پی��دا كنند. عالوه 
بر ای��ن، موضوعات مختلف بین س��طوح 
مختلف مذاكراتي تقس��یم ش��د. دور دوم 

توافقات باعث ثبات گفت وگوي اجتماعي 
ش��د زیرا این توافق��ات در مراحل اولیه از 
حمایت هاي دولتي برخوردار نبودند و در 
نهای��ت موضوعات عملي تر و عمیق تري را 
وارد ح��وزه مذاكرات جمع��ي كردند. دور 
س��وم مذاكرات در سال ۲۰۰۱ و در حال 
حمایت دولت آغاز شد كه نرخ تورم بسیار 
باال رفت��ه بود و دولت طرفین مذاكرات را 
تهدید كرده بود كه در صورت عدم توافق، 
خود به مداخله مستقیم خواهد پرداخت. 
مذاكرات اصلي دستور كار مذاكرات سطوح 
پایین تر را تعیین مي كرد و هدف آن تعدیل 
دستمزدها بود. این توافقات در اسال ۲۰۰۲ 
به اجرا رس��ید و در سال ۲۰۰3 و ۲۰۰4 

نیز تجدید شد.
روابط صنعت��ي، گفت وگوي اجتماعي و 
دیگ��ر زمینه هاي سیاس��تگذاري عمومي 
به صورت كامال س��اختارمندي با مقررات 
قانون��ي نمایندگي تش��کل هاي اقتصادي 
در اتب��اط بوده و تأثیرگذاري قانوني ژرفي 
دارند. همانطور كه گفته ش��د تشکل هایي 
كه از موقعیت نمایندگي برخوردار باشند 
دسترسي بیشتري به سیاست هاي عمومي 
و نهاده��اي تش��کل گراي دولت��ي خواهد 
داش��ت. تعداد این نهادها بسیار زیاد است 
و ه��ر كدام زمینه سیاس��تي خاصي مثل 
اشتغال )س��ازمان ملي اشتغال و صندوق 
تضمین دس��تمزد(، رفاه، سالمت و ایمني 
)سازمان ملي رفاه اجتماعي، سازمان ملي 
بهداشت و سازمان املي خدمات اجتماعي 
و آموزش را تحت پوش��ش قرار مي دهند. 
مهم ترین نهاد س��ه جانبه گرایي در اسپانیا 
»شوراي اقتصادي اجتماعي« است كه به 
دولت در مورد سیاس��ت هاي اقتصادي و 

اجتماعي مشاوره مي دهد.
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ش��اخص ارزي دالر در یک ماه گذشته با افت 
۱.۵ درصدي مواجه شد. چه در طرف اقتصادي و 
چه در طرف سیاسي نگاه كنیم خواهیم دید تنها 
انتظ��اري كه از ب��ازار ارز نمي رود افزایش قیمت 
اس��ت. تقاضا به كمترین مقدار خود در بازار ارز 
رسیده اس��ت و دیگر به عنوان دارایي جایگزین 
پول نقد از درجه پاییني برخوردار است. وضعیت 
بازار سهام و موانع ورود نقدینگي به بازار ارز نشان 

مي دهد انتظار نمي رود، بازارهاي رقیب از جذابیت 
به مراتب بیش��تري برخوردار است. در سال هاي 
گذش��ته به طور سنتي در ش��هریورماه با توجه 
به افزایش س��فرهاي خارجي در این ماه، عامل 
تقاضاي مسافرتي موجب تاثیرگذاري روي قیمت 
ارز مي شد اما ولي با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز 
و باال ر فتن هزینه سفرهاي خارجي؛ مي توان گفت 
سمت این نوع از تقاضا مانند گذشته فعال نخواهد 
بود. همچنین گشایش هاي صورت گرفته در روابط 
با امارات و چشم انداز كاهش تنش هایي سیاسي با 
كشورهاي عربي خواهد بود كه همچنان به عنوان 
عامل كاهشي قوي انتظار مي رود تاثیرگذار باشد. 
مهم ترین عامل افزایشي پابرجا كاهش درآمدهاي 
نفتي در كنار محدودیت دسترسي به منابع نیز 

در حال تغییر چش��م انداز است. در ماه گذشته 
سفر عراقچي به فرانسه اجراي خط اعتباري ۱۵ 
میلیارد دالري براي صرف نظر كردن ایران از اقدام 
در خصوص گام س��وم كاهش تعهدات برجامي 
پیشنهاد شده، البته هر چند ایران گام سوم كاهش 
تعهدات برجامي را برداشته ولي در روزهاي اخیر 
كریس مورفي سناتور آمریکایي از موافقت ترامپ با 
طرح فرانسه براي پرداخت ۱۵ میلیارد دالر به ایران 
در مقابل بازگشت از كاهش تعهدات برجامي خبر 
داد. بر اساس این پیشنهاد یک خط اعتباري ۱۵ 
میلیارد دالري در اینستکس در اختیار تهران قرار 
مي گیرد و به مرور با فروش نفت یا دیگر صادرات 
ایران پر مي شود و در مقابل ایران مي تواند از این 

اعتبار براي واردات از اروپا استفاده كند.

علی پاالر
عضو هیأت تحریریه
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خبر مهم دیگر در چند روز گذشته كه مي تواند 
س��یگنالي غیرمس��تقیم ولي صریح براي ایران 
باش��د خبر بركناري جان بولتون باشد. روزنامه 
نیویورک تایمز، همکاري رئیس جمهوري آمریکا و 
مشاور ارشدش در زمینه امنیت ملي با وجود رشد 
روزافزون اختالفات ۱۷ ماه به طول كشید و ترامپ 
در نهایت در یک توییت منتشر كرد كه بولتون را 
اخراج كرده است. این درحالي است كه اختالفات 
این دو حتي در همین موضوع هم آشکار شده و 
بولتون اصرار دارد كه خود از مقامش استعفا داده 
است. سال گذشته در ابتداي ورود ترامپ به كاخ 
سفید، جان بولتون یکي از جدي ترین گزینه هاي 
او براي تصدي وزارت خارجه آمریکا بود اما یک 
منبع نزدیک به ترامپ بعدها فاش كرد كه ترامپ 
او را تنها به این خاطر به عنوان وزیر خارجه خود 
انتخاب نکرد كه از سبیل او خوشش نمي آمد! در 
میان سه ضلع مثلث سیاست  خارجي ایاالت هاي 
متحده، رئیس جمهور، وزیرخارجه و مشاور امنیت 
ملي، این آخري در دولت ترامپ تنها كسي بود كه 
مجدانه و مصرانه خواستار تغییر رژیم ایران بود و 
همین دو ماه پیش هم در آس��تانه یک پیروزي 
بزرگ قرار داش��ت؛ بولتون در پاسخ به سرنگون 
ش��دن پهپادش��ان، ترامپ را تا اتاق فرماندهي 
عملیات تالفي جویانه كشاند اما یک عقل معاش 
غیب��ي در دقیقه 9۰، نظر رئیس جمهور آمریکا 
را تغیی��ر داد، چیزي كه براي بولتون گران آمد. 
تحلیلگران معتقدند این اقدام مي تواند سیگنالي 
صریح به ایران تلقي ش��ود. رسانه هاي خارجي 
نیز به تاثیر دیپلماس��ي ای��ران در بركناري این 
چهره رادیکال و جنگ طلب پرداختند و تاكید 
كردند سیاس��ت خارجي تهران در این تصمیم 
ترامپ اثر گذار بود. اخ��راج بولتون اولین ضربه 
اساس��ي به »تیم بي« بود. به نقل از بلومبرگ، 
سه منبع مطلع مدعي شده اند كه دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا، حرفي از كاهش تحریم هاي 
ایران با هدف محقق شدن دیدار با حسن روحاني، 
رئیس جمهور ایران در ماه جاري به میان آورده 
و جان بولتون، مش��اور امنیت ملي بركنار شده 
آمریکا، سرسختانه با چنین اقدامي مخالف بوده 
است. برخي نیز مدعش شدند كه پس از نشستي 
در دفتر ریاست جمهوري آمریکا وقتي این ایده 
مطرح ش��د، استیون منوچین، وزیر خزانه داري 

آمریکا از این اقدام به عنوان راهي براي ش��روع 
دوب��اره مذاكرات با ایران حمایت كرد و در ادامه 
آن، ترامپ تصمیم گرفت كه بولتون را اخراج كند. 
عالوه بر این ادعا مي شود كه كاخ سفید در حال 
فراهم كردن مقدمات دیدار ترامپ و روحاني در 
بیست وسوم سپتامبر در حاشیه اجالس مجمع 

عمومي سازمان ملل است. 
براي یک ماه آینده همان طور كه گفته شد از 
مجموع فضاي سیاسي و اقتصادي تنها انتظاري 
كه نمي توان از بازار ارز داشت افزایش قیمت است. 
ش��اخص ارزي كه حدودا در اواسط اردیبهشت 
ماه به باالي سطح ۱۵ هزار و ۵۰۰ توماني رفته 
بود، اكنون در آستانه مرز ۱۱ هزار توماني نوسان 
مي كن��د، یعني طي حدودا 4 ماه نزدیک به 3۰ 
درصد از ارزش خود را از دس��ت داده اس��ت. در 
برهه هایي كه وقتي دالر با نزدیک ش��دن به به 
قیم��ت ۱۲ هزار تومان خریدهاي ارزي در بازار 
افزایش مي یافت و كف قیمتي براي دالر محسوب 
مي شده است، حال با كاهش انتظارات و تغییر 
نسبي فضاي سیاسي به سقف قیمتي تبدیل شده 
اس��ت و با نزدیک شدن به این محدوده فروش 
ارزي افزایش مي یابد. از سوي دیگر سیاست هاي 
بانک مرك��زي و روند قیمت گذاري صرافي هاي 
بانکي نش��ان مي دهد ثبات ب��ازار ارز و كاهش 
نوس��انات اولین و مهم ترین هدف بانک مركزي 
خواه��د ب��ود. دالر در مردادم��اه دو نیمه كامال 
متفاوت را پشت سر گذاشت: نیمه اول كه با شیب 

كاهشي تندي همراه بود و نیمه دوم كه بیشتر 
صرف تثبیت قیمت در یک دامنه محدود شد. 
 قیم��ت دالر در ۱6 روز ابتدایي مردادماه در بازه

۱۱ هزار و 88۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان 
 نوس��ان كرد؛ ولي در ۱۵ روز بعدي ماه، در بازه
۱۱ هزار و 64۰ تا ۱۱ هزار و 9۵۰ تومان زنداني 
ش��د. بررس��ي انحراف معیار نیز نشان مي دهد 
۱6 روز ابتدایي مردادماه به مراتب نوس��اني تر از 
نیم��ه دوم مردادماه بوده اس��ت. دالر در ۱6 روز 
ابتدایي مرداد انحراف معیار حدود ۱۲۰ توماني 
را ثبت كرد، حال آنکه در نیمه دوم ماه، این میزان 
به حدود 6۰ تومان رسید.به عبارت دیگر مي توان 
گفت، در نیمه اول ماه پنجم سال، بازارساز بیشتر 
تمایل داش��ت كه قیمت را با یک شیب تند به 
كانال ۱۱ هزار توماني ببرد، ولي پس از آن هدفي 
كه دنبال كرد تثبیت دالر در كانال یاد ش��ده و 
مدیری��ت تغییرات قیمتي دالر به منظور حفظ 
آرامش بازار بود. به نظر مي رس��د، سیاستگذار 
ارزي دامنه قیمتي ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را 
حداقل به طور موقت پذیرفته است و سعي مي كند 
با تعیین قیمت هاي نزدیک به نرخ بازار آزاد مانع 
از ایجاد التهابات افزایشي و كاهشي در بازار شود. 
در روزهاي گذشته صرافي هاي بانکي قیمت دالر 
را ۱۱ هزار و 4۰۰ تومان ثبت كردند كه تنها ۵۰ 
تومان با نرخ بازار فاصله داش��ت. مي توان گفت 
كاهش بیش��تر از محدوده فعل��ي در بازار ارز به 

گشایش هاي سیاسي بیشتري نیاز است. 

داشبورد تغییرات ارزهاي عمده در یك ماه اخیر

درصد تغییرات یك ماهه تغییرات مطلق )تومان(   قیمت منتهي به
20 مرداد )تومان( 

 قیمت منتهي به
ارز  20 شهریور )تومان( 

%-۱.44 -۱۷۰ 8۰۰ ،۱۱ 63۰ ،۱۱ دالر
%-4.۲3 -۵6۵ 34۵ ،۱3 ۷8۰ ،۱۲ يورو
%۰.9۲ ۱3۰ ۲۰۵ ،۱4 33۵ ،۱4 پوند
%-۲.۱۰ -3۵ 6۷۰ ،۱ 63۵ ،۱ يوآن
%-۱.4۰ -4۵ ۲۱۰ ،3 ۱6۵ ،3 درهم امارات
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آخرین گ��زارش بانک مركزي از بازار پول 
نشان مي دهد نرخ رشد نقدینگي در خردادماه 
به س��طح ۲۵.۱ درصد رسید كه بیانگر این 
اس��ت كه نقدینگي با باالترین سرعت خود 
در دو سال گذشته در حال افزایش است. از 
س��وي دیگر رقم نقدینگي نیز درآستانه مرز 
روان��ي ۲۰۰۰ میلیارد تومان، به رقم ۱۷9۷ 
میلیارد تومان رس��یده است. میزان افزایش 
نقدینگي در سه ماه ابتدایي سال حدود 9۷ 
هزار میلیارد تومان بوده است؛ به این معنا كه 
حجم نقدینگي تولید شده در 3 ماه ابتدایي 
س��ال جاري، ح��دود ۵ درصد كل نقدینگي 
انباش��ته ش��ده در تاریخ اقتصاد ایران بوده 
است. اگر این روند تا پایان سال جاري ادامه 
یابد مي توان انتظار داشت كل نقدینگي تولید 
شده در ۱۲ ماه سال جاري حدود ۲۲ درصد 
از كل انباش��ت نقدینگي تا پایان س��ال 9۷ 
باشد؛ از زاویه اي دیگر، اگر همین روند رشد 
ادامه دار باش��د، كل نقدینگي افزوده شده به 
انباشت نقدینگي در سال جاري، حدود 4۱۰ 
هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ كل انباشت 
نقدینگي تا پایان سال 9۱ كمتر از این مقدار 
بوده اس��ت. در مقیاس ماهانه، متوسط رشد 
نقدینگي در 3 ماه ابتدایي سال جاري، بیش 
از ۱.۷ درصد بوده اس��ت. این در حالي است 
كه میانگین رش��د ماهانه نقدینگي در 3 ماه 
ابتدایي سال گذشته كمتر از یک درصد، در 
3 ماه ابتدایي س��ال 96 حدود ۱.6 درصد و 
در 3 ماه ابتدایي سال 9۵ حدود ۱.۱ درصد 
بوده است؛ بنابراین مي توان گفت نقدینگي 
در 3 ماه ابتدایي س��ال جاري بیشتر از بازه 
مشابه در سال هاي گذشته رشد داشته است. 
همچنین گزارش بانک مركزي نشان مي دهد 
در اردیبهشت ماه مقدار پایه پولي با جهش 
ماهان��ه قابل توجه 88/ 3 درصدي به مقدار 
۲۷۵۱.۱ هزار میلیارد ریال رسید كه تا پایان 
بهار امس��ال ركورد پایه پولي نیز است. نکته 
قابل توجه نرخ رشد ۲۷ درصدي پایه پولي در 
مقابل نرخ رشد ۲۵ درصدي نقدینگي است 
كه مي توان گفت افزایش س��رعت پایه پولي 
نس��بت به نرخ رشد نقدینگي نشان مي دهد 
چشم انداز نرخ رشد نقدینگي در كوتاه مدت 

كاهشي نخواهد بود.
ترازنامه بانک مركزي نیز نش��ان مي دهد 
دارایي هاي خارجي بانک مركزي در مقایسه 
با اردیبهش��ت ماه مع��ادل ۱3 هزار میلیارد 
توم��ان كاهش یافته اس��ت ك��ه همان طور 
ك��ه در ترازنام��ه مش��اهده مي ش��ود رقم 

دارایي ه��اي خارجي بان��ک مركزي معادل 
۲.۷ درصد نس��بت به اس��فندماه و معادل 
۱.۵ درصد نس��بت به سال گذشته كاهش 
یافته اس��ت. مي توان در ی��ک نتیجه گیري 
س��اده تر پیش بینی نمود با توجه به تخلیه 
فش��ار هیجانات ناشي از تحریم و همینطور 
در پیش رو ب��ودن انتخابات مجلس تمركز 
عمده بان��ک مركزي روي كنت��رل نرخ ارز 
باشد كه مستلزم ادامه سیاست انقباضي در 
ادامه سال است. بررسي گزارش هاي بازار پول 
نشان مي دهد در اقتصاد ایران همچنان روي 
همان پاشنه قدیمي مي چرخد و شاید بیراه 

نباشد بانک مركزي به عنوان بانک دولت با 
ایفاي چاپ پ��ول، فعال ترین نهاد اقتصادي 
حتي در ركودي ترین روزهاي اقتصاد ایران 
به شمار مي رود. طبق گزارش بانک مركزي 
در خردادماه سال جاري بدهي بخش دولت 
به بانک مركزي با افزایش چش��مگیر 64.3 
درص��دي به رقم تاریخي ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان رس��یده است. بدهي بخش دولتي از 
دو بخ��ش بدهي دولت ب��ه بانک مركزي و 
بدهي شركت ها و موسسات دولتي به بانک 
مركزي تشکیل شده است. نکته مهمي كه 
در این خصوص به چش��م مي خورد افزایش 

نقدینگي2000میلیاردتوماني!



۱۲6 درصدي بدهي این متغیر در یک سال 
گذشته است. با توجه به وضعیت فروش نفت 
در سال جاري انتظار تشدید كسري بودجه 
مي رود. از این جهت دولت دو راه براي جبران 
كسري بودجه خواهد داشت. چاپ اوراق كه 
ب��ه معناي ایجاد رقیب جذاب براي بورس و 
بازار سرمایه است و گزینه بعدي ادامه روند 
فعلي استقراض از بانک مركزي است. انتظار 
مي رود دول��ت راه حل میانه را انتخاب كند. 
از ای��ن جهت در ماه ه��اي آتي انتظار چاپ 
اوراق جدید دور از انتظار نخواهد بود. نکته 
بعدي دیگر در این گزارش مشاهده مي شود 
با وجود اینکه بدهي دولت به بانک مركزي 
و بدهي دولت به بانک ها افزایش یافته است 
بدهي بانک ها به بانک مركزي كاهش یافته 
اس��ت. كاهش این بدهي را در اس��تقراض 
 و اضافه برداش��ت بانک ه��ا از بانک مركزي 
ب��ه دلیل پرداخت س��پرده هاي موسس��ات 
غیرمجاز بوده اس��ت كه انتظار نمي رود این 
روند در ماه هاي آتي ادامه دار باشد و چه بسا 

سیکل تحت تاثیر قرار گرفتن كسري بودجه 
دولت با بدهي انتقال فش��ار بدهي دولت به 

بان��ک به بانک مركزي تح��ت عنوان بدهي 
بانک ها به بانک مركزي افزایش یابد. 

خالصه دارایي ها و بدهي هاي بانك مرکزي

هزار میلیارد ریال
درصد تغییرمانده در پایان

 خرداد
1396

 اسفند
1396

 خرداد
1397

 اسفند
1397

 خرداد
1398

 خرداد97 
به خرداد96

 خرداد98
به خرداد97

 خرداد97
به اسفند97

دارایي ها
۲.۷-۱.۵-34۰9.94۰۷۰.۱4۵94.446۵۱.34۵۲۷.434.۷دارایي هاي خارجي
۲3.۷۵۰.۵-39.8-۷۰.8۲8.44۲.6۲۱.63۲.۵اسکناس و مسکوک
۲.۱64.3۵.4-6۲۷.6۵۲8۰6۱4.۵9۵8.۲۱۰۰9.۷بدهي بخش دولتي

4.8۱۲6.96.9-36۱.8۲69344.4۷3۱.۲۷8۱.3دولت
۱۵.4۰.6-۲6۵.8۲۵9۲۷۰.۱۲۲۷۲۲8.4۱.6شركت ها و موسسات دولتي

۲.6-3.۷-۱۰۱3.۷۱3۲۰.3۱39۷.۱۱38۱.۷۱34۵.۵3۷.8بدهي بانک ها
۱۱۲.۷۲۰3.44۲49.۲۲68.44۵6.3۱۲۱.۱83.۱۷۰سایر دارایي ها

۵۲34.۷6۱۵۰.۲689۷.8۷۲8۱.۲۷3۷۱.43۱.86.9۱.۲جمع
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بورس در ماه هاي گذش��ته به عنوان جذاب ترین 
بازار، مقصد اول نقدینگي بوده است بطوري كه ارزش 
معامالت بورس در ماه هاي گذش��ته هزار تریلیون 
تومان را نیز رد كرده است. در میان گروه هاي مختلف 
بورس��ي در روزهاي گذش��ته در ابتدا، گزینه ورود 
نقدینگي گروه خودرو و ساخت قطعات بوده است. 
سپس س��هام گروه دارویي میزبان ورود نقدینگي 
جدید هستند، انبوه سازي، سهام بانک ها و موسسات 
اعتب��اري در اولویت هاي بعدي و قبل از گروه هاي 
فرآورده هاي نفتي، ماشین آالت، بیمه، حمل ونقل 
قرار دارند و در نهایت نیز نقدینگي با شدت كمتر 
وارد گروه س��یمان شد. اگرچه كارشناسان از روند 
تخته گازي كه شاخص كل براي فتح قله 3۰۰ هزار 
واحدي گرفته اس��ت نگران اند ولي شواهد و قرائن 
حاكي از آنست كه همچنان چشم انداز شاخص كل 
صعودي خواهد بود و چه بسا چشم انداز افزایش و 
پیش روي شاخص كل تا مرز 3۲۰ هزار واحد دور 
از انتظ��ار نخواهد بود. در اولین نگاه به اتفاقاتي كه 
روز گذشته در بازار سهام رخ داد، مي توان به خروج 
جان بولتون از كابینه ترامپ اشاره كرد. خروج وي به 
دلیل اظهارات ضد ایراني و جنگ طلبانه اي كه داشت، 
همواره به عنوان تهدیدي به شمار مي رفت كه مزید 
بر تحریم ها، باعث مي شد كه تولید و سرمایه گذاري 
بر لبه یک تیغ حركت كند. اما اكنون این سیگنال 
به بازارها مخابره شده است كه فعال خبري از مواضع 
تند و تیز جنگ طلبانه نیست و احتماال دیپلماسي 
مذاكره جایگزین آن خواهد ش��د. بنابراین فعاالن 
بورس نیز، بی��ش از پیش به این وضعیت امیدوار 
شدند و مي توان گفت كه این اخراج، در بورس تهران 
نیز دامنه دار بوده اس��ت. عالوه بر این موضوع مهم 
دیگر، رشد هماهنگ كاالهاي اساسي در بازارهاي 
بین المللي است. رصد بازارها نشان مي دهد كه طال، 
نقره، پالتینیوم، مس، روي و سرب بورس لندن روند 
رو به رشد داشتند. نفت برنت در ادامه رشد روزهاي 
قبلي خود، باز هم افزایش داشته و به آستانه 63 دالر 
رسیده است. در بازار فوالد نیز به دلیل پیش بینی 
كاهش سرانه تولید در سال آینده، به نظر مي رسد 
كه فوالد س��ازان وضعیت خوبي را پیش رو داشته 
باشند. همچنین باید توجه داشت كه بازدهي اوراق 
قرضه ۱۰ س��اله آمریکا به ۱.۷3 درصد رس��یده و 
نش��ان از خروج سرمایه از اوراق است )دارایي امن( 
و مي تواند موید بهبود ش��رایط باشد. بنابرتغییرات 
ایجاد شده در قیمت نفت و تقویت نرخ روي، سرب 
و مس شاهد انتشار گزارش هاي مثبت منتشر شده 
از سوي ش��ركت ها خواهیم بود كه اواخر مهر ماه 
منتشر مي ش��وند به همین دلیل اكنون شاخص 
بورس با اتکا به این نمادها در حال رش��د است. به 
گفته كارشناسان و فعاالن بازار سرمایه، گزارش 3 

ماهه منتشر شده شركت ها، موید آن بود كه وضعیت 
تولید و فروش شركت ها، عمدتا در منطقه مطلوب 
است. این مطلوبیت، بازار را نسبت به خرید حریص تر 
كرده، به خصوص كه گفته مي شود هنوز بسیاري از 
 سهام، در منطقه جذاب قیمتي به سر مي برند. براي 
پیش بینی افزایش و چگونگي افزایش روند شاخص 
كل در ادامه، نگاهي مي اندازیم به وضعیت شاخص 
p/e یا شاخص قیمت به درآمد بورس و فرابورس. 
نس��بت قیمت به درآمد یا p/e یک��ي از ابزارهاي 
تحلیلي است كه بطور گسترده توسط سرمایه  گذاران 
و تحلیلگران براي تعیین ارزش سهام مورد استفاده 
قرار مي گیرد. p/e عالوه بر اینکه نشان مي دهد آیا 
قیمت یک سهام باال یا پایین ارزش  گذاري شده است، 
همچنین نشان مي دهد كه چگونه ارزش یک سهام 
با گروه صنعتي آن مقایسه مي شود. در واقع، نسبت 
قیمت به درآمد نش��ان دهنده ي این است كه یک 
سرمایه گذار در ازاي میزان پولي كه در یک شركت 
سرمایه گذاري مي كند، انتظار دریافت چه میزان سود 
را دارد. به همین دلیل است كه p/e گاهي به عنوان 
قیمت چندگانه شناخته مي شود، زیرا نشان مي دهد 
كه سرمایه  گذاران مایل به پرداخت چه مبلغي به ازاي 
هر دالر درآمد هستند. به عنوان مثال اگر معامالت 
یک شركت در حال حاضر در p/e برابر با ۲۰ برآورد 
شود، اینگونه تفسیر مي شود كه یک سرمایه گذار 
حاضر اس��ت به ازاي هر یک دالر درآمد، ۲۰ دالر 
پرداخت كند.نسبت p/e به سرمایه  گذاران كمک 
مي كند تا ارزش آن س��هام را در مقایسه با درآمد 
 p/e آن شركت تعیین كنند. بطور خالصه، نسبت
نشان مي دهد كه بازار، با توجه به آینده و گذشته 
آن ش��ركت، تمایل به پرداخ��ت چه میزان پول را 

دارد. یک p/e باال، به این معني ست كه قیمت سهم 
نسبت به درآمدها ارزش باالیي دارد. بالعکس، یک 
p/e پایین، مي تواند نشان دهد كه قیمت سهام فعلي 
نسبت به درآمدها كم است. همان طور كه در نمودار 
زیر مشاهده مي شود شاخص p/e بورس تهران از 
سال 96 به طور میانگین در محدوده 8 قرار داشته 
است و از سال 96 هر گاه این شاخص به سطح 6 
رس��یده است با واكنش افزایشي روبرو شده است؛ 
به عبارت دیگر مي توان گفت شاخص p/e بورس 
اكنون در كمترین مقدار خود قرار دارد. از س��وي 
دیگر همین شاخص براي بازار فرابورس كه عمدتا 
از شركت هاي متوسط و كوچک تشکیل مي شود؛ 
نیز به طور میانگین در دو سال گذشته در محدوده 8 
یا 9 قرار داشته است. از آنجایي كه میانگین بازده در 
بازارهاي بورس وفرابورس تمایل به همگرایي دارند، 
انتظار مي رود وضعیت فعلي به سمت همگرا شدن 
شاخص  p/e باشد. در واقع براي همگرا شدن این 
شاخص در این دوبازار باید شاخص p/e در بورس 
افزایش یابد و شاخص p/e در فرابورس كاهش یابد.

 به عبارت دیگ��ر باید گفت انتظار افزایش ورود 
نقدینگي و افزایش قیمت در شاخص شركت هاي 
بزرگ بورس��ي و انتظار تخلی��ه حباب قیمتي در 
شركت هاي كوچک و متوسط محتمل ترین سناریو 
در مقطع فعلي است. مقایسه بین p/e بازار و بورس و 
فرابورس در مقطع فعلي با مقطع سال 9۱ )به دلیل 
اش��تراک در ش��وک ارزي( نیز این مطلب را تایید 
مي كند. به عبارت دیگر در س��ال 9۱ نیز شاخص 
بورس كه ش��ركت هاي بزرگ در افزایش و كاهش 
آن نقش تعیین كننده را دارند افزایش و ش��اخص 

فرابورس با كاهش روبرو شده بود. 

فصلبزرگانبورس



بانک مركزي در گزارش جدید خود از وضعیت 
تحوالت بازار مس��کن شهر تهران مربوط به دوره 
زماني مردادماه 98 از كاهش قیمت مسکن خبر 
داد.در واقع مي توان گفت این اولین كاهش قیمت 
اسمي مسکن در آمارهاي رسمي درباره وضعیت 
تحوالت بازار مسکن شهر تهران )به جز فروردین 
ماه( بعد از گذش��ت 4۵ ماه خواهد بود. در مرداد 
امس��ال میانگی��ن قیمت هر مترمرب��ع آپارتمان 
مسکوني در شهر تهران به ۱3 میلیون و 3۰هزار 
تومان رسید كه این میزان در مقایسه با ماه قبل از 
آن –تیرماه 98- معادل ۲.4 درصد كاهش داشته 
است. همچنین براساس این آمار، میانگین قیمت 
مسکن در ش��هر تهران در مردادماه در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل -مردادماه سال 9۷- نیز ۷6 
درصد افزایش یافته اس��ت كه نسبت به نرخ رشد 
نقطه اي قیمت مسکن در ماه هاي قبل كمتر است. 
براساس این گزارش همچنین مردادماه امسال در 
مجموع 3۲9۲ معامله خرید مسکن در شهر تهران 
به ثبت رسید كه این میزان نیز در مقایسه با ماه 
قبل-تیرماه 98-معادل 3۱.۱ درصد كاهش داشته 
اس��ت. تعداد معامالت خرید مسکن در مردادماه 
امسال همچنین در مقایسه با مرداد سال گذشته 
نیز ۷۲.6 درصد افت كرده اس��ت كه این موضوع 
نشان دهنده پیشروي بازار معامالت مسکن در فاز 
ركود در ماه میاني تابستان است. توزیع فراواني تعداد 
واحدهاي مس��کوني معامله شده بر حسب سطح 
زیربناي هر واحد مسکوني در مردادماه 98 نشان 
مي دهد بیشترین سهم از معامالت انجام شده به 
واحدهاي مسکوني با زیربناي ۵۰ تا6۰ مترمربع با 
سهم ۱6 درصدي اختصاص داشته است. همچنین 
در مردادماه98، در میان دامنه هاي قیمتي مختلف، 
واحدهاي مسکوني با ارزش 3۰۰ تا 4۵۰ میلیون 
توماني در میان س��ایر واحدها بیشترین سهم از 
معامالت انجام شده را –معادل ۱۵درصد- به خود 
اختصاص دادند. همچنین توزی��ع فراواني تعداد 
واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قیمت 
یک مترمربع بنا در مردادماه سال 98 حاكي از آن 
است كه واحدهاي مسکوني واقع در دامنه قیمتي 
9 ت��ا ۱۰.۵ میلیون تومان به ازاي هر مترمربع با 
س��همي نزدیک به ۱۱درصد، بیش��ترین سهم از 
معامالت مسکن شهر تهران را به خود اختصاص 
داده اند و بعد از این دامنه قیمتي آپارتمان هاي واقع 
در دامنه قیمتي 6 تا ۵/ ۷میلیون تومان و ۵/ ۷ تا 
9 میلیون تومان به ترتیب با اختصاص سهم ۱۰.6 
و ۱۰.۵ درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.

 بررسي شاخص كرایه مسکن اجاري در شهر تهران 
و در كل مناطق شهري در مردادماه سال جاري موید 
رشد به ترتیب معادل ۲8.۱ و ۲6.۱ درصدي نسبت 
به ماه مشابه سال قبل مي باشد. اگرچه اجاره بها از 

فروردین ماه امسال روند صعودي داشت اما درتیرماه 
كه اولین ماه از فصل جابه جایي محسوب مي شد با 
افت شدید سرعت رشد قیمت مسکن، بازار اجاره 
هم تا حدودي آرام شد اگرچه به طور كلي به دلیل 
باالبودن قیمت ها، برخي مستأجران مجبور به اجاره 
خانه هاي قدیمي تر شدند، تعدادي محله یا منطقه 
خود را تغییر دادند و عده اي هم به شهرهاي اقماري 
پایتخت مهاجرت كردند. از ابتداي سال گذشته و 
همگام با جهش قیمت مسکن، نرخ رهن و اجاره در 
بازار رش��د قابل توجهي داشت، این افزایش تا سال 
جاري هم ادامه پیدا كرد و به گفته مشاوران امالک از 
خرداد امسال شاهد رشد ۲۰ تا ۷۰ درصدي نرخ هاي 
پیش��نهادي صاحبان امالک بودیم. دلیل افزایش 
اجاره بها این است كه نرخ كرایه تابع بازار مسکن است 
و زماني كه موجران مي بینند كه بهاي ملک افزایش 
یافته براي حفظ ارزش ملک اقدام به افزایش قیمت 

اجاره مي كنند، البته طي یکي دوسال گذشته روند 
رشد قیمت ها در بازار اجاره، پایین تر از قیمت خرید 
 و فروش بوده اما در برخي مناطق پرتقاضا اجاره بها 
به اندازه میانگین قیمت مسکن افزایش یافته است 
و به دلیل كاهش نرخ سود بانکي اغلب موجران به 
جاي افزایش ودیعه، اجاره بیش��تري از مستأجران 

دریافت كرده و مي كنند. 
قیمت مسکن به عنوان مهم ترین شاخص قیمت 
اجاره ارزیابي مي شود اگرچه عواملي همچون نرخ 
تورم، س��ود بانکي و بازدهي بازارهاي رقیب نیز در 
افزای��ش اجاره بها موثر اس��ت،  در حال حاضر هیچ 
شاخص و معیاري براي تعیین اجاره بها وجود ندارد 
و هر مشاور امالک و موجري مي تواند هر قیمتي را 
براي واحدهاي مسکوني تعیین كند حال اینکه با 
توجه به كمبود در عرضه در بازار مستاجران مجبور 

به پذیرش این قیمت ها مي شوند.

اولینکاهشماهانهقیمت
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دگرگونی هاهی سرگیجه آور و شتابان در اجزای 
ش��کل دهنده كلیت دنیای امروز، ذهنیت ها را با 
آش��وب مواجه می كند. صف بندی های ناشناس 
كشورها و شركت ها در باالترین سطح وبازی در 
روز روشن از سوی سیاستمداران و سخت شدن 
خواسته ها وانتظارات و انتشار اخبار و تفسیرها با 
ش��تابی بهت آور از ویژگی های دنیایی است كه 
همین االن در آن زندگی می كنیم. در این دنیایی 
كه سیاس��ت هنوز بر همه مناسبات دیگر مثل 
اقتصاد، فرهنگ و امور اجتماعی غلبه دارد و البته 
این عنصر در مسیر محقق كردن آرزوهای ملت ها 
و دولت هاست، باید چشم هایی باز و گوش هایی 
تیز داشت. به طور كارآمد همه چیز را دید و همه 
چیز را ش��نید تا جریان اصلی تحوالت جهان از 
دست نرود. بر پایه آنچه در این هفته ها و ماه ها در 

رسانه های معتبر جهانی می خوانیم و می شنویم و 
بر پایه گمانه زنی ها و تحلیل های عمیق و راهبردی 
از سوی رهبران سیاس��ی، روسای اندیشکده ها 
و روزنامه نگاران برجس��ته برمی آید این است كه 
دگرگونی های امروز و فردای جهان را خواست ها 
و انتظارات آمریکا و چین شکل می دهند و ماهیت 
دنیای آتی را تعیین می كنند. این پدیده كه زودتر 
از همه هنری كیس��ینجر سیاست پیشه نامدار 
آمریکایی دید و درباره آن نوشت با همه تیزهوشی 
رهبران حزب كمونیس��ت جهان برای انکار آن 
اكنون در تی��ررس نگاه رهبران جهان قرار دارد. 
آمری��کا با فاصله ای هنوز دور در مقام اول قدرت 
اقتصادی جهان قرار دارد و چین به رهبری حزب 
كمونیست با شتاب فوق العاده و رشدهای هنوز 
بیش از رش��د تولید ناخالص آمریکا، اروپا و ژاپن 

می خواهد قدرت اول اقتصادی جهان باشد. حاال 
چین در موقعیتی قرار دارد كه بخشی از اروپای 
ش��رقی را از پا درآورده است و می رود كه بخش 
غربی اروپا را نیز وابسته خود كند. از طرف دیگر 
اتحادیه اروپا با غول هایی مثل آلمان، انگلستان، 
فرانسه و ایتالیا روندی كاهنده از قدرت جهان را 
دراختیار دارد. در هفته های گذشته و در جریان 
اجالس گروه كشورهای ؟؟ و به ویژه در سخنرانی 
خود در كنفرانس ساالنه سفرای آن كشور نکات 
بس��یار مهمی درباره تحوالت جهان و س��یمای 
احتمالی دنیایی كه می آید را بر زبان آورد. در این 
پرون��ده عالوه بر صحبت های مکرون در اجالس 
یادشده، نوشته ای از اندیشکده معتبر آمریکایی 
به نام اندیشکده بروكینگز درباره تحوالت امروز 

جهان آورده شده است كه می خوانید:

دلیلنگرانیمکرونازآینده



مکرون روز سه شنبه، ۲۷ ماه اوت، در كنفرانس 
س��االنه سفراي آن كش��ور وضع جهان و اروپا و 
فرانس��ه و چالش هاي مقابل آن را براي دهه هاي 
آینده ترسیم كرد.  مکرون در آغاز این سخنراني 
پس از اش��اره ب��ه تردیدهاي خ��ود در بیان این 
سخنان و با اشاره به نشست گروه هفت و اینکه 
»آینده نشان خواهد داد كه با موفقیت توام بوده یا 
نه« گفت: من مي خواهم خیلي سریع دیدگاه هایم 
را با ش��ما در میان بگذاریم و تابلوي س��ریعي از 
جهان و بي نظمي ه��اي آن و در این چارچوب 
اولویت هایمان ترسیم كنم. نظم بین المللي به 
شکلي بدیع دگرگون شده است به ویژه تغییري 
عظیم، احتماال براي نخستین بار در تاریخ ما، 
تقریبا در همه عرصه ها با ابعادي عمیقا تاریخي 
در حال روي دادن اس��ت. در درجه نخس��ت 
یک دگردیسي و تغییر آرایش ژئوپولیتیک و 
اس��تراتژیک را شاهدیم. ما احتماال در دوران 
پایان هژموني غرب بر جهان زندگي مي كنیم. 
ما به یک نظم جهاني عادت داش��تیم كه 
از س��ده هجدهم شکل گرفته بود كه بر 
مبن��اي هژموني غرب ب��ود كه با برتري 
فرانسه، سپس انگلستان و باالخره در سده 
بیس��تم در نتیجه دو منازعه بزرگ به برتري 
ایاالت متحده انجامید. اوضاع اكنون تغییر كرده 
اس��ت. این تغییر برآمده از اشتباهات غربي ها 
در برخورد با پاره اي بحران هاس��ت. همچنین 
برآمده از گزینش هاي آمریکایي ها از س��ال ها 
پیش اس��ت و تنها به دول��ت كنوني )ترامپ( 
مربوط نمي ش��ود ولي ما را ناگزیر مي كند كه 
درب��اره پیامدهاي آن در منازعات خاورمیانه و 
نزدیک و نقاط دیگر بازاندیش��ي كنیم و الزم 
اس��ت دوباره درب��اره یک اس��تراتژي عمیق 
دیپلماتیک، نظامي و شاید عناصر همبستگي 
ك��ه گمان مي كردیم براي همیش��ه پایدار 
است بیاندیشیم. این همبستگي را با هم در 
لحظه هاي ژئوپولیتکي شکل داده بودیم 

كه اكنون تغییر یافته است. 
مس��أله دیگر ظه��ور قدرت هاي 
نوین است كه احتماال براي مدتي 
طوالني اهمیت آنها را دست كم 
گرفته بودیم. چین در 
درجه نخست. 
ولي همچنین 
تژي  ا س��تر ا
ك��ه  روس��یه 
بای��د گف��ت اكنون 
سال هاست كه با موفقیت 
بیشتري به پیش مي رود. هند با اقتصاد 

نوین آنکه اكنون نه تنها قدرت اقتصادي كه قدرتي 
سیاسي نیز هست. به هند، روسیه و چین نگاه كنیم. 
آنها درک سیاسي بسیار نیرومندتر از اروپایي هاي 
ام��روز دارند. آنها با جه��ان با یک منطق واقعي، 
فلسفه اي واقعي، با الهام هایي نگاه مي كنند كه ما 
آن را از دس��ت داده ایم. همه اینها عمیقا در حال 
تکان دادن ماست و كارت ها را از نو چیدن است. 
خط��ر این چرخش ب��زرگ با ی��ک چرخش 
ژئوپولیتیک و نظامي دو برابر مي شود چرا كه در 
جهاني هستیم كه در آن منازعات شدت مي گیرد 
و م��ن دو خط��ر اصلي مي بینم. نخس��ت اینکه 
سرش��ت این منازعات تغییر ك��رده و روز به روز 
بیشتر قرباني هاي غیرنظامي مي گیرد. دوم اینکه 
وحشیگري از نو آغاز شده و در این عرصه نیز نظمي 
كه یقین ما و سازماندهي ما بر روي آن قرار داشت 
در حال نابودي اس��ت. ما اكنون معاهدات مربوط 
به محدودیت تسلیحات را در سکوت و معصومیت 
كنار مي گذاریم. همه اینها پرسش هایي عمیق را 
دربرابر ما قرار مي دهد. نخس��ت اینکه داده هاي 
گذشته و عادت هاي ما دیگر معتبر نیستند. و دوم 
اینکه ما باید درباره استراتژي خودمان بیاندیشیم 
چرا كه آن دو قدرتي كه اكنون كارت هاي واقعي 
را در اختیار دارند عبارتند از ایاالت متحده و چین. 
و ما دو گزینشي در برابر این دگرگوني بزرگ داریم: 
یا متحد كوچک یکي از این دو، یا كمي از این و 
كمي از آن باشیم؛ یا تصمیم بگیریم كه سهم خود 

را در این بازي داشته باشیم و اثر بگذاریم.
در همین زمان ما با یک بحران بي سابقه اقتصاد 
بازار مواجه هستیم كه در اروپا و براي اروپا اندیشیده 
شده بود و از چند دهه پیش منحرف گردید. نخست 
این اقتصاد بازار عمیقا مالي شده و آنچه اقتصاد بازار 
یا به گفته برخي اقتصاددانان بازار اجتماعي بود و در 
مركز توازني كه ما بدان اندیشیده بودیم قرار داشت 
اكنون به یک اقتصاد انباشتي تبدیل شده است. در 
وهله اول مالي شدن و سپس تحوالت تکنولوژیک 
بدانجا انجامید كه یک تمركز فزاینده ثروت در نزد 
قهرمانان، یعني هوشمندان كشور ما، متروپل هاي 
بزرگي كه در جهاني شدن كامیاب شدند و در كل 
كشور انجامید. ولي اكنون اقتصاد بازار كه تا به امروز 
به لحاظ نظري داراي امتیاز نس��بي بود و همه آن 
چیزهایي كه ما پذیرفته بودیم و كشور ما و جهان را از 
فقر بیرون آورده بود از نو به نابرابري هایي انجامیده كه 
دیگر قابل دوام نیست. این اقتصاد بازار نابرابري هاي 
بي سابقه  اي را به وجود آورده كه به نوبه خود نظم 
سیاسي ما را عمیقا دگرگون كرده است. در درجه 
نخست مشروعیت این نظام اقتصادي به زیر سوال 
رفته است. چگونه به مردم مان بگوییم كه این سازمان 
اقتصادي درستي است درحالي كه آنها سهم خود را 
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در آن نمي یابند. و اكنون باید بدان بیاندیشیم كه چگونه 
در این سیستم توازن ایجاد كنیم، سیستمي كه فقط 
فرانسوي نیست، بلکه اروپایي و جهاني است. آن زمان 
كه به مردم مان مي گفتیم كارخانه هایي كه از فرانسه 
مي روند كار درستي مي كنند و به سود شماست، كه 
اشتغال به لهستان و چین و ویتنام مي روند و دوباره 
بازمي گردند پایان یافته اس��ت. ما دیگر این داستان 
را نمي توانیم ادامه دهی��م. بنابراین ما باید ابزارهاي 
تاثیرگذاري بر جهاني شدن را پیدا كنیم، همچنانکه 

باید درباره این نظم جهاني از نو بیندیشیم.
اگر ما به همین راه ادامه دهیم براي همیشه كنترل 
را از دس��ت خواهیم داد و آن زمان از صفحه روزگار 
محو خواهیم شد. من این را با یقین به شما مي گویم. 
تمدن نابود خواهد شد و كشور ما به همچنین و اروپا. 
اروپا نابود خواهد ش��د و جه��ان در حول دو قطب 

سازماندهي خواهد شد: ایاالت متحده و چین. 

روابطباروسیه
در این كوش��ش ما ب��راي تفکر دوب��اره بر روي 
رابطه هاي بزرگ، مس��أله رابطه ما با روسیه مطرح 
است. ما از زمان سقوط دیوار برلین روابط خودمان 
را با آن كش��ور، بر اثر یک سلس��له سوءتفاهم ها، بر 
مبناي سوءظن قرار داده ایم. من در این درخواست 
تجدیدنظر در این روابط دچار هیچ گونه خوش خیالي 
نیستم ولي متکي بر یک سري بدیهیات هستم. ما در 
اروپا هستیم و روسیه به همچنین. و اگر ما نتوانیم 
در این یا آن زمان كاري مثبت با روسیه انجام دهیم 
در تنشي عمیقا بیهوده باقي خواهیم ماند. ما اكنون 
در سرتاس��ر اروپا با نزاع هایي روبرو هس��تیم كه به 
بن بست رسیده اند. و ما با اروپایي روبرو خواهیم بود 
كه صحنه مبارزه اس��تراتژیک میان ایاالت متحده 
آمریکا و روس��یه خواهد بود. در اساس ما همچنان 
پیامدهاي جنگ س��رد را بر روي خاكمان خواهیم 
داشت و نخواهیم توانست برنامه عمیق ایجاد دوباره 
تمدن اروپایي را به پیش بریم. زیرا این كار را بدون 
تفکر مجدد و بس��یار عمیق بر روي پیوند با روسیه 
نمي توان انجام داد. عالوه بر آن به نظر من دور كردن 
روسیه به خارج از اروپا یک اشتباه بزرگ استراتژیک 
است زیرا ما روسیه را به سمت قدرت  بزرگ دیگري 
یعني چین سوق مي دهیم كه به هیچ وجه به سود 
ما نیس��ت. در عین حال بای��د گفت كه روابط ما با 
روسیه در چارچوب سوءظن تنظیم و ساختاربندي 
 ش��ده اس��ت. امروز روس��یه با حمالت س��ایبري، 
ثبات زدایي از دموكراسي برنامه  اي عمیقا محافظه كارانه 
و علیه برنامه اتحادیه اروپا دارد. و همه اینها در جریان 
س��ال هاي دهه ۱99۰ و ۲۰۰۰ شکل گرفت زماني 
كه یک سلسله سوءتفاهم ها نقش بازي كرد و اروپا 
هم احتماال نتونست یک استراتژي درست در پیش 
گیرد و این احساس را به وجود آورد كه به اسب ترواي 
»غرب« تبدیل شده كه هدف نهایي آن ویران ساختن 
روسیه است و روسیه تصورات خود را بر مبناي ویران 

كردن غرب و در نتیجه تضعیف اتحادیه اروپا شکل 
داد. ما اكنون در اینجا قرار داریم. ما مي توانیم از آن 
ناراحت باشیم، مي توانیم در این جنگ روي مواضع 
باقي بمانیم ولي این مطابق با منافع عمیق ما نیست. 
منافع ما در این نیز نیست كه خود را در یک ضعف 
احس��اس گناه نسبت به روس��یه قرار دهیم و همه 
موضوعات اختالف و نزاع هاي گذش��ته را فراموش 
كنیم. ولي من معتقدم این چارچوب را باید عمیقا 
بررسي دوباره كرد. به نظر من باید ساختمان نویني 
از اعتم��اد و امنیت در اروپا به وجود آوریم زیرا اروپا 
هرگز ثبات نخواهد داشت، هرگز در امنیت نخواهد 
بود، اگر روابطمان را با روس��یه صلح آمیز و روش��ن 
نسازیم. به صراحت بگویم این مطابق با منافع برخي 
از متحدان ما نیس��ت. برخي ها حتي ما را به سمت 
آن راندند كه تا مي توانیم مجازات هاي بیشتري علیه 
روس��یه اعمال كنیم زیرا مطابق منافع آنها بود. هر 
چند كه دوس��تان ما هم هستند. اما اینها منافع ما 
نیست. و به نظر من براي آنکه بتوانیم به هدفي كه 
به آن اشاره كردم یعني پایه گذاري مجدد یک برنامه 
واقعي اروپایي در این دنیایي كه با خطر دوقطبي شدن 
]آمریکا و چین[ روبروست، باید بتوانیم جبهه متحدي 
میان اتحادیه اروپا و روسیه به وجود آوریم و چنین 
چیزي ناگزیر است. براي این كار - و این چیزیست 
كه من به رئیس جمهور پوتین گفتم - باید گام به 
گام پیش رفت. براي این كار باید هر روز كوشید زیرا 
دیگر بازیگران هر روز مي كوشند تا این برنامه را مورد 
تهدید قرار دهند از جمله در سمت روس ها زیرا در 
آنجا هم بازیگران بسیاري در دستگاه ها، در نیروهاي 
اقتصادي وجود دارند كه با حمالت و تحریکات خود 
خواهند كوشید این طرح را شکننده سازند. ما زماني 
 ك��ه حاكمیت خود و همکارانم��ان به خطر بیفتد 
بس��یار محک��م خواهیم ب��ود. ولي بای��د به لحاظ 
اس��تراتژیک راه هاي نزدیکي را پیدا كنیم و شرایط 
بنیادی��ن خود را مطرح كنیم. بای��د از منازعات به 
بن بس��ت رسیده در سطح قاره اروپا خارج شد. باید 
درباره مهار تس��لیحات قراردادي، اتمي، ش��یمي و 
بیولوژیک چاره  اي اندیشید زیرا كافیست به شرایطي 
كه در آن قرار داریم نگاه كنید. ما اروپایي هس��تیم 
كه مسأله تسلیحات را در دست معاهداتي قرار داده 
كه مربوط به قبل از پایان جنگ سرد بین آمریکا و 
روسیه است. آیا این آن اروپایي است كه گمان مي كند 
آینده اش را مي سازد؟ من به چنین چیزي اعتقاد ندارم 
و بنابراین باید در این مورد با روسیه گفت وگو كرد. 
پایان معاهده كنترل سالح هاي میان برد ما را ناگزیر 
از چنین گفت وگویي مي كند زیرا این موشک ها بر 
روي خاک ما فرود خواهند آمد. موضوع سوم كه باید 
با روسیه درباره آن بیاندیشیم مسأله استراتژي فضایي 
است. ضمن اینکه در این زمینه در گذشته هم كار 
كرده ایم و تا آنجا كه مي دانم در این عرصه متحدان ما 
آمریکایي ها نیستند. ما باید با روسیه به یک استراتژي 
درباره فضاي سایبري بیاندیشیم كه بسیار از آن دور 

هستیم. امروز حمالت سایبري هر روزه ادامه دارند 
ولي باید آن را علني و بدون خوش خیالي مطرح كرد، 
در این زمینه تبادل نظر كرد و به طور خستگي ناپذیر 

براي ایجاد یک تقویم اعتمادسازي كوشید.
ما ضمنا به یک گفت وگوي استراتژیک نیاز داریم 
براي آنکه بتوانیم شرایط حاكمیت فناوري خودمان 
را در عرصه صنعتي بسازیم. هیچکدام از اینها بدیهي 
نیست، هیچ كدام آسان نیست و شما هر روز با دالیلي 
روبرو هستید كه در این سمت حركت نکنید. من از 
شما )سفرا( مي خواهم كه به تحریکات تسلیم نشوید، 
هم��واره از منافع ما، حاكمیت مل��ي ما دفاع كنید، 
نیرومن��د بمانید ولي عمیقا معتقدم كه باید در یک 
گفت وگوي صریح و مطالبه گرانه با روسیه كارت ها را 
از نو چید. و ما باید در حول این محور حركت كنیم، 
اگر مي خواهیم به یک استراتژي اروپایي دست یابیم. 
این چیزي است كه در روزهاي آینده وزراي خارجه و 
نیروهاي مسلح با سفر چند روز آینده خود به مسکو 
انجام خواهن��د و در یک گفت وگوي ۲+۲ با روس ها 
شركت خواهند كرد. ما اكنون یک گفت وگوي مدام با 
رئیس جمهور پوتین را پي مي گیریم و مي خواهیم یک 
گروه كاري تشکیل دهیم تا بر روي تفاهم بر سر یک 
ساختار مشترک پیش برویم. و البته یکي از مهم ترین 
موارد آن اس��ت كه بتوانیم در زمینه نزاع روس��یه و 
اوكراین بر مبناي توافق مینسک گام  برداریم. از این نظر 
گفت وگوهاي اخیر امکان داد به پیشرفت هاي مشخصي 
دست یابیم كه همراه با صدراعظم آلمان در روزهاي 

آینده جلسه دیگري از سران تشکیل خواهد شد. 
براي درک وضع باید به اس��تراتژي روس ها براي 
خود نیز توجه كنیم. به این كشور بزرگ نگاه كنید 
كه توانسته است بر اثر ضعف هاي ما یک قدرت مانور 
دوباره به دس��ت آورد. از پنج س��ال پیش بدین سو 
روسیه جایگاهي بي سابقه در همه منازعات بزرگ 
جهان به دس��ت آورده است، روسیه این جایگاه را 
به دست آورده زیرا ایاالت متحده، بریتانیا و فرانسه 
ضعیف بودند. ما خطوط قرمزي ترسیم كردیم و آنها 
آن را زیر پا گذاشتند و ما واكنشي نشان ندادیم. آنها 
وضع را خوب درک كردند و به پیشرفت خود ادامه 
دادند ما باید در این زمینه منطقي داشته باشیم و به 
سود ما نیست كه بخواهیم با همسایه خود با منطق 
قدرت سخن بگوییم. روسیه در وضع كنوني تمام 
منافع خود را به حداكثر رس��انده است: به سوریه 
بازگشته، به لیبي بازگشته، به آفریقا بازگشته و در 
همه منازعات به دلیل ضعف یا اشتباهات ما حضور 
دارد. آیا این وضع ادامه خواهد داش��ت. من گمان 
نمي كنم این پرسشي است كه همواره باید از خود 
داشته باشیم، كشوري كه سرمایه گذاري سنگیني 
روي تسلیحات خود انجام داده و این همه ترس در 
ما ایجاد كرده. بنابراین ما باید در گفت وگوي صریح 
با روسیه در یک لحظه معین كه به ناگزیر خواهد 
رسید گزینشي استراتژیک را ارائه دهیم و این وظیفه 

ماست كه آن را تدارک ببینیم.



در دهه گذشته به ویژه از زماني كه شي جین 
پینگ در سال ۲۰۱۲ به ریاست جمهوري چین 
رسید - سیاست چین و سیاست خارجي این 
كشور رفتار بسیار نگران كننده اي از خود بروز 
داده است كه همین امر پرسش هایي را در مورد 
ظهور این كشور به عنوان یک قدرت بالقوه پیش 
مي آورد. عالوه بر اطمینان و شکیبایي فزاینده 
در داخل و محدودیت در اعمال قدرت در خارج 
چین در مسیرهاي واپس گرایي قدم برداشته 
اس��ت، كه شامل سركوب فشارها براي تغییر 
در داخل و نگراني عمیق و فزاینده در خصوص 
سیاست هاي این كشور در رابطه با دنیاي بیرون، 

از جمله در روابط با ایاالت متحده، مي شود.
به نظر مي رس��د رفتار چین ش��دیدا ضد و 
نقیض شده است. از زمان پیوستن به سازمان 
تجارت جهاني )WTO( در سال ۲۰۰۱، این 
كشور به جایگاه دوم در رده بندي قدرت هاي 
اقتصادي جهان دست یافته است. این كشور 
اكنون دومین اقتصاد بزرگ دولتي در جهان 
به حساب مي آید و در بخش هاي اعظم آسیا، 
آفریق��ا و اروپا به دنبال دس��تیابي به اهداف 

جاه طلبانه زیرساختي است.
رهبران چین ادعا مي كنند طرفدار پر و پا قرص 
روند جهاني ش��دن هس��تند، اما از جیب بخش 
خصوصي به دنبال حمایت از بنگاه هاي اقتصادي 
دولتي هستند كه بیشترین بار پیشرفت سریع این 
كشور را به دوش مي كشند. با وجود تعهداتي كه 
براي ارتقاي بازاریابي و باز بودن داده است، رهبري 
این كشور در هر دو زمینه بسیار تند عمل مي كند 
و هنوز تا اجراي تعه��دات خود در فراهم كردن 
 بستر مناسب براي فعالیت شركت هاي خارجي كه 
ب��ه دنبال ایفاي نق��ش پررنگ تر در داخل چین 

هستند، فاصله زیادي دارد.
در حوزه نظامي، چین درگیر افزایش چشمگیر 
توانمندي هایي بوده كه چالشي براي ایاالت متحده 
و تهدیدي براي همسایگان این كشور به حساب 
مي آیند. البته این كش��ور تا به حال آغازگر هیچ 
درگیري نظامي نبوده است. اما تأسیس پایگاه هاي 
كوچک در جزایر مورد مناقشه در دریاي جنوبي 
چین، زبان این كشور كه به تدریج تهدید آمیزتر 
مي شود و مانورهایي كه بر علیه تایوان هستند و 
استقرار جاه طلبانه توانمندي هاي جدید در غرب 
اقیانوس آرام و فراتر از آن موجب ش��ده اس��ت 
كه تحلیلگران بپرسند، آیا در درازمدت مي توان 

محدودیت نظامي پکن را اجرایي كرد یا خیر.
رفتار چین با بسیاري از شهروندان این كشور 
حتي به مراتب نگران كننده تر است. پکن از خود 
محدودیت دیدگاه و خودمحافظتي بروز مي دهد 
و در عی��ن حال با دقت مش��خصدهاي فزاینده 
سخت گیرانه و تهدید - محور روابط آمریکا با چین 
را زیر نظر دارد. حبس گروهي ایغورها تحت لواي 

دروغین طرح »آموزش مجدد« در برنامه ش��ي 
جین پینگ و سركوب منتقدان در درون حزب 
كمونیست، زیر نظر گرفتن و جاسوسي گسترده 
از دانشگاه هاي چیني، سانسور رساندهاي چیني 
و اعمال محدودیت هاي شدید براي سازمان هاي 
مردم نهاد خارجي، همگي بیانگر وحشت و ناامني 
شدید هس��تند و از چیني كه به دنبال رهبري 
ارتقا یافته در امور منطقه اي و جهاني است، هیچ 
نشاني ندارند. این مسائل پرسش هاي بنیادیني 
در خصوص نقش چین به عنوان یک قدرت برتر 
و چگونگي رویکرد ایاالت متح��ده به این آینده 

مطرح مي كند.
غیرقاب��ل  و  بي نظم تری��ن  آم��دن  كار  روي 
پیش بینی ترین ریاست جمهوري ایاالت متحده در 
تاریخ نیز به دشوارتر شدن این مسائل دامن مي زند. 
رئیس جمهور ترامپ نسبت به تالش هاي پیشینیان 
خ��ود براي ایجاد یک نظم منصفانه منطقه اي و 
جهاني توجه چنداني نشان نمي دهند. او آشکارا 
توافق نامه هاي چندجانبه اي را تحقیر مي كند. در 
عین حال سیاست حمایت از تولیدات داخلي وي 
و رویکرد معامله گ��ران و به روابط با هم پیمانان 
و ش��ركاي نزدیک آمریکا، دستیابي به همکاري 
و مش��اركت بین المللي را به مراتب دشوارتر هم 

مي سازد.

به هر حال منابع اصلي دوري از پیمان سینو - 
آمریکن عمیق تر از توییت ها و اظهارات خشمگین 
آقاي رئیس جمهور هستند. صداي آمریکایي ها 
بیرون از دولت بیانگر دغدغه فزآینده اي نس��بت 
به رفتار چین در حوزه هاي مختلف است از جمله 
در تجارت، فناوري هاي مخابراتي، راهبرد اقتصاد 
دولتي، سرمایه گذاري زیرساختي چین در سراسر 
آسیا و فراتر از آن، سركوب تشدید شده داخلي، 
پیشروي هاي نظامي این كشور و پایبندي ناپایدار 

به هنجارهاي بین المللي.
بس��یاري از ای��ن دغدغه ه��ا مس��تقیما ب��ه 
پیش فرض هایي در خصوص پیشرفت ناگزیر در 
توانمندي هاي اقتصادي و تکنولوژیک چین مربوط 
مي شوند. در هر صورت، پژوهشگران چیني قبول 
دارند كه الگوي رشد قبلي كه اقتصاد این كشور 
را رو به جلو س��وق داد، دیگر قابل اجرا نیس��ت. 
شکاف بین مناطق پویاي ساحلي و عملکرد كند 
اس��تان هاي داخلي و كمربند زنگار جنوب شرق 
در حال گسترش است، درحالي كه هیچ راهبرد 
عملي براي تغییر این روند وجود ندارد. برنامه ریزان 
اقتصادي همچنان به دنبال راهي براي خروج از این 

مخمصه هستند، اما هنوز راه حلي پیدا نکرده اند.
در بحبوحه چش��م اندازهاي اقتص��اد داخلي 
مش��کل دار چی��ن، دولت ترامپ ب��ه این نتیجه 
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رسیده است كه پیشرفت اقتصادي چین تهدید 
مستقیمي براي ایاالت متحده به حساب مي آید. 
تحمیل تعرفه هاي جدید از س��وي این دولت بر 
روي واردات از چین و متقابال اقدامات تالفي جویانه 
پک��ن در خص��وص واردات از ایاالت متح��ده به 
چین(، محدودیت هاي عمده ایاالت متحده روي 
خریدهاي چین از ریزپردازه هاي آمریکایي، روند 
تدریجي یا یکس��ره ابطال ویزاي ایاالت متحده 
براي كارشناسان چیني و سختگیري شدید در 
مواجهه با دانش��مندان و دانشجویاني با قومیت 
 چیني، همگي حکایت از تحوالت شدید و مشکل زا 

در سیاست ایاالت متحده دارند.

گزینههايسیاستيآمریکا
 به طور كلي، ایاالت متحده در مواجهه با ظهور 
چین به عنوان یک قدرت منطقه اي و جهاني، سه 
رویکرد بالقوه در پیش رو دارد. رویکرد اول عبارت 
اس��ت از پذیرش ضرورتا بي قید و شرط رسیدن 
چی��ن به جایگاه یک قدرت بزرگ كه مبتني بر 
توقعي است كه ایاالت متحده و چین مي توانند 
تا ح��دودي روي یک توازن قدرت جدید با هم 

به توافق برسند.
رویک��رد دوم مبتني بر ضرورت تحلیل كامل 
عوامل اصلي دس��تیابي چین به ثروت و قدرت 

و همزمان ضرورت تأثیرگذاري بر رفتار پکن در 
آینده در ارتباط نزدیک با هم پیمانان و شركاي 

ایاالت متحده است.
سومین رویکرد مبتني بر ضرورت پیدایش یک 
تعارض وجود بین منافع آمریکایي و چیني است 
كه مستلزم رقابت بي انتها با چین در تمامي ابعاد 
قدرت ملي اس��ت. بر اساس این رویکرد، جدایي 
دو اقتصاد و در صورت امکان عدم مداخله در سایر 
حوزه ها از جمله همکاري تخصصي، آكادمیک و 

نظامي و تبادالت ضروري است.
دولت ترامپ رویکرد س��وم را برگزیده اس��ت، 
كه ایاالت متح��ده را در موقعیتي خطرناک قرار 
مي دهد. حتي مشکل زاتر اینکه بسیاري در درون 
سیستم سیاست خارجي این كشور ظلم را تا حد 
زیادي سیاست هاي دولت را تأیید كرده اند. با این 
حال، در هفته هاي اخیر، برخي صداهاي مخالف، 
به طور قابل مالحظه اي در نامه اي سرگشاده در 
واشنگتن پست كه توسط بیش از ۱۵۰ كارشناس 
سیاست خارجي )از جمله مولفین این مقاله( به 

مخالفت با این دیدگاه ها پرداخته اند. 
س��وژان  اي تورنتون، مشاور سابق وزیر كشور 
در امور شرق آسیا و اقیانوسیه نیز مخالفت كامل 
خود با سیاست دولت را در مقاله مهمي در مجله 

خدمات خارجي اعالم كرده است

براي بیش از چهار دهه، دولت هاي جمهوري خواه 
و دموكرات به دنبال ایجاد روابط سازنده با چین 
بوده اند. دولت ترامپ به ترغیب و تشویق دستگاه 
سیاس��ت خارجي مصمم به رد برقراري چنین 
ارتباطاتي اس��ت. به این ترتی��ب، ایاالت متحده 
 با چش��م انداز رابطه اي با چین روبرو اس��ت كه 
بدجوري ویران شده است و فاقد یک شبکه ایمني 
اس��ت و ظاهرا توجه چنداني به این مس��أله كه 
اینچنین جدایي به كجا ختم خواهد شد، نمي شود.

منتقدینتعامل:آنهاچهميخواهند
وچرابهآندستپیدانميکنند

منتقدی��ن چین ب��ه نظر بر ای��ن باورند كه با 
رشد قدرت چین، دیپلماسي آمریکا با مهم ترین 
هم پیمانان و ش��ركاي آن قادر به تأمین منافع 
ایاالت متحده نخواهد بود. این مس��أله با رویکرد 
معامله گرایانه به ائتالف هایي كه آنها را مصرفي 
مي داند، تهدید یا تنبیه هم پیمانان و ش��ركاي 
داراي دیدگاه ه��اي متفاوت در خصوص اعتماد 
به فناوري چیني و عقب نش��یني ایاالت متحده 
از ش��راكت ترنس پس��یفیک، نمایان مي گردد. 
منتقدین احتم��اال انتظار دارن��د كه اتخذ یک 
سیاست یک جانبه به مراتب خشن تر منجر به بروز 
رفتاري فرمانبردارتر از سوي پکن یا شاید تضعیف 

یا فروپاشي نظام سیاسي و اقتصادي آن شود.
خصومت با چین پدیده جدیدي در سیاس��ت 
ایاالت متحده نیست. طرفداران دو آتشه امنیت، 
حامیان حقوق بشر و مخالفان سیاسي تجارت آزاد، 
همگي به خاطر دالیل خاص خود در این زمینه 
اشتراک نظر دارند. طرز فکر میانه روها در بحث 
رابطه با چین دچار تغییرات چشمگیرتري شده 
است. هواداران كاري و فکري كه مدت ها حامي 
رواب��ط نزدیک تر با چی��ن بوده اند، تا حد زیادي 
ساكت شده یا تغییر عقیده داده اند. میانه روها، ذاتا، 
اگر نگوییم با طرح و برنامه، به شکل فزاینده اي با 
نیروهاي سیاسي و بوروكرات ائتالف كرده اند كه 
به صورت حداقلي خواهان مخالفت بسیار بیشتر 
با اقدامات چین یا حتي قطع رابطه كامل با این 

كشور هستند.
دوري ایاالت متح��ده از چی��ن همچنی��ن به 
مش��کالت داخلي ما و ناكارآمدي سیاس��ت در 
داخ��ل ایاالت متح��ده مرتبط اس��ت. اما چین 
مسئول زیرس��اخت هاي فرسوده آمریکا، بحران 
مهاجرت، كسري بودجه هاي فزاینده یا شکست 
در س��رمایه گذاري در تربی��ت و آموزش نیروي 
كار آینده ایاالت متحده نیست. اینها تقریبا تمام 
مشکالتي هستند كه آمریکا خود عمل پیدایش 
آنها بوده است و عمیق شدن شکاف بین چین و 
ایاالت متحده به حل آنها كمکي نخواهد كرد. در 
مشاهده بي زمان پوگو، ما با دشمن روبرو شده ایم 

و این دشمن خود ما هستیم.



عالوه بر این، صداهاي معترض رو به رش��دي 
وج��ود دارند كه چ��وب الي چرخ آنچه تاكنون 
مركزیت فزاینده چی��ن در اقتصاد جهاني بوده 
است مي گذارند یا به شکلي جاه طلبانه در روند آن 
را معکوس مي كنند. از زمان پذیرش در سازمان 
تجارت جهاني، چین موتور اصلي رش��د اقتصاد 
جهاني بوده است. اما در ایاالت متحده، ناراحتي از 
چین به عنوان یک قدرت اقتصادي تمام عیار رو 
به رشد است و این نارضایتي منجر به بروز بحث 
و جدل هایي در حمایت از طرد فناوري و جدایي 
اقتصادي شده است. این مسأله تا حدودي نوعي 
واكنش به سیاست هاي مركانتالیستي و حمایت 
از تولید داخل اس��ت، ام��ا در این میان نباید از 
نفرت گسترده نسبت به چین و هراس روز افزون 

از رقیبي بالقوه هم غافل شد.
نارضایتي فراگیر از تأثیرات جهاني ش��دن نیز 
تغییر س��ریع در دیدگاه ه��اي آمریکا را توجیه 
مي كند. چین كاراكتر منفي اصلي در این قصه 
به حس��اب مي آید. در س��ال هاي قبل تر، به طور 
گسترده اي انتظار مي رفت تغییرات اقتصادي در 
درون كشور چین منجر به پیدایش نظامي بازتر 
و با تحمل بیشتر شود. توسعه داخلي و اصالحات 
دروني همراه با پذیرش این كش��ور در سازمان 
تجارت جهاني، مزایاي عمده اي براي منافع آمریکا 
و سالمت اقتصاد جهاني داشته اند. تا مدت ها تصور 
مي شد یک چین در حال توسعه و شکوفاتر، حتي 
اگر با انبوهي از اتهامات توسل به افتخارات گذشته 
دیرین و كهن چین روبرو باشد، كشور بسیار امن تر 
خواهد بود تا چیني كه عقب مانده و منزوي نگه 

داشته شده باشد.
برخي تحلیلگران همچنین بر این باور هستند كه 
یک شکاف دوجانبه رو به تعمیق مي تواند سیاست 
خارجي بین المللي گرایي كه دولت ترامپ ظاهرا 
مصمم به از هم پاشاندن آن است را نجات بخشد. 
اما چنین شرایطي مشروط به آن است كه برخي 
از شركاي تجاري اصلي چین )كه بسیاري از آنها 
از متحدان محوري ایاالت متحده هستند( آمادگي 
فاصله گرفتن از پکن را داش��ته باشند. بسیاري 
اعتراضات مش��روعي به اقدامات تجاري چین و 
رفتار سیاسي س��لطه جویانه رهبري این كشور 
دارند، اما اگر طرفداراني براي یک جدایي راهبرد 
گسترده تر وجود داشته باشد، تعداد آنها چندان 
زیاد نخواهد بود. پیگیري سیاست قطع رابطه با 
چین بدون همراهي هم پیمانان یا شركا راهي است 

كه به ناكجاآباد ختم مي شود.
با وجود این، طرف��داران جدایي راهبردي، آن 
را شدني و ضروري مي دانند. پارادائم تقسیم دنیا 
به بخش احتماال بزرگتر طرفدار ایاالت متحده و 
بخ��ش احتماال كوچک تر طرفدار اردوگاه چین، 
یادآور راهبرد ایاالت متحده در طول دوران جنگ 
سرد است. اما این تشابه تاریخي اندكي بیش از 

یک مقایسه اجباري و شدید تحریف شده با دوران 
گذشته است.

رفتار بین المللي چین، شباهت بسیار كمي با 
اتحاد جماهیر شوروي سابق دارد. این كشور به 
دنبال جاه طلبي هاي س��لطه جویانه با تالش در 
جهت تبلیغ باورهاي ایدئولوژیک نیست. عالوه 
بر این، چین در حال حاضر یک قدرت بزرگ در 
اقتصاد جهاني به حساب مي آید، درحالي كه اتحاد 
جماهیر شوروي هرگز از چنین جایگاهي برخوردار 
نبوده است. جنگ سرد منجر به شکل گیري یک 
شکاف شدید ایدئولوژیک و نظامي در قلب اروپا 
شد كه به همان نسبت پیامدهایي در سراسر آسیا 
نیز داشت. در مقابل، چین مثل اتحاد شوروي از 
كشورهاي اقماري یا تابع برخوردار نیست، اما به 
دنبال به رس��میت شناخته شدن و مشروعیت 
یافتن ظهور مجدد خود در عرصه جهاني است، 

موضوعي كه نباید كسي را شگفت زده كند.
پیشرفت هاي اقتصاد چین حاصل تصمیمات 
داخل��ي و تالش نیروهاي بومي بوده اس��ت، نه 
كپي برداري تکراري از روي اقتصاد ایاالت متحده. 
این شامل گشایش بي سابقه در مقابل دنیاي خارج 
براي تجارت، س��رمایه گذاري، ایده ها، مشاركت 
چیني ها در خارج و بازاري كردن مي شود كه همه 
در دوران دنگ ژیائوپینگ در سال ۱9۷8 اتفاق 

افتاد. این راهبرد همچنین بستر الزم براي یک 
سرمایه گذاري زیرساختي عظیم را فراهم كرد كه 
شامل مواردي مي شد نظیر: تربیت تعداد زیادي از 
شهروندان كامال آموزش دیده و سختکوش، ظهور 
یک طبقه با استعداد كارآفرین جهاني شده و ایجاد 
یک طبقه متوسط مصرف كننده كه طبق داده هاي 
مقامات رسمي چین به 4۰۰ میلیون نفر مي رسد. 

اینها واقعیاتي انکارناپذیر هستند.
پرسش��ي كه مطرح مي ش��ود این اس��ت كه 
گام بعدي در فرآیند پیش��رفت چین چیست و 
ایاالت متحده چگونه مي توان��د بر آن تأثیرگذار 
باشد. ایاالت متحده مدت ها به تعریف و تمجید از 
تحوالت اقتصادي و اجتماعي چین پرداخته است، 
ولي در حال حاضر ظاهرا به این نتیجه رس��یده 
كه یک چین داراي موفقیت كمتري براي آمریکا 

خوشایندتر خواهد بود.

گزینههايواقعي
دردسرهاي آمریکایي در مورد چین اغلب بیشتر 
شبیه كاریکاتور هستند تا واقعیت، پرسش هاي 
مهم ت��ر مربوط به گزینه ه��اي راهبردي واقعي 
ایاالت متحده هستند. اردوگاه هشدارگرا، رابطه 
ایاالت متح��ده و چی��ن را عمیقا تخریب ش��ده 
مي دان��د، موافقان این نظ��ر معتقدند كه بهتر 
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است از چین فاصله گرفت و حوزه هاي دیرینه و 
حساس همکاري، تبادالت، تعامالت و ارتباطات 
را از میان برداش��ت و روابط دوجانبه جدیدي بر 

مبناي خصومت آشکار بنا نهاد.
طرفداران جدایي راهبردي ممکن است ترجیح 
دهند كه بقیه دنیا صدا و رأیي در آینده اقتصادي 
دنیا نداشته باشند، لیکن چنین بلورهایي متوهمانه 
هستند. این مسأله با خود چین شروع مي شود 
كه هیچ نشانه اي از تسلیم در برابر اراده آمریکا یا 
تبعیت آینده نهادینه شده اش از یک ایاالت متحده 
بوالهوس و غیرقابل پیش بینی از خود بروز نداده 

است.
پکن خود را براي احتمال ورود به یک چالش 
تجاري و فناوري دنباله دار با ایاالت متحده آماده 
كرده اس��ت. این كش��ور دیگر ف��رض را بر این 
نمي گذارد كه ایاالت متحده در پی برقراري روابط 
سازنده و منصفانه با چین است. تأثیر كوتاه مدت 
این ش��رایط، به خودي خود روشن است، اما ما 
همچنین باید این چشم انداز درازمدت را هم در 
نظر بگیریم كه صدها میلیون جوالن چیني به 
این باور خواهند رسید كه ایاالت متحده مي خواهد 
چی��ن را از جایگاه بحق خود در صحنه جهاني 

محروم كند.
در این خصوص مي توان از مورد هوآوي درس 

گرفت. این شركت یکي از بزرگترین شركت هاي 
مخابراتي دنیا و به عنوان الگویي براي خالقیت و 
نوآوري، شدیدا مورد تایید و تشویق كارآفرینان 
چیني اس��ت. این ش��ركت در ح��ال حاضر در 
تقابل با احتمال كاهش چشمگیر دسترسي به 
بازار ایاالت متحده، در حال توسل به احساسات 

میهن پرستانه است.
دغدغه ه��اي مش��روع در خص��وص حمایت 
دولتي چین از تس��هیل مسیر موفقیت هوآوي 
و هرگون��ه تهدید امنیتي احتمالي از جانب این 
ش��ركت، بررس��ي دقیق و مبتني ب��ر حقایق و 
اتخ��اذ اقدامات تدافعي را ایجاب مي كند. اما هم 
پیمانان و ش��ركاي مهم ایاالت متح��ده در این 
ارزیابي وخیم سازمان هاي اطالعاتي آمریکا با آنها 
هم عقیده نیستند و تمایلي به ممانعت از دسترسي 
محصوالت كیفیت باال و قیمت پایین هوآوي به 

اقتصاد خود ندارند.
بنابراین واكنش هاي همسایگان چین و متحدان 
ایاالت متحده در آسیا اهمیت خاصي پیدا خواهند 
كرد. هیچ كشوري، حداقل از همسایگان بالفصل 
چین، اهمیت غیرقابل ان��کار روابط درازمدت با 
قدرتمندترین كشور منطقه را دست كم نمي گیرد. 
همگي آنها با آینده اقتصادي چین گره خورده و 
روي آن سرمایه گذاري كرده اند. آنها انتخاب بین 

این یا آن در جنگ تجاري قریب الوقوع بین آمریکا 
و چین یا هر اقدامي براي طرد فناوري در مقیاس 
گسترده را نمي پذیرند. حتي برخي از شركت هایي 
كه به طور گسترده با چین شراكت دارند، در عین 
حالي كه به دنبال یافتن راه هایي براي به حداقل 
رس��اندن خطرات احتمالي هستند، تغییري در 
اصول بازار به وجود نمي آورند و دست به اقدامي 
نمي زنند كه مشکالت اقتصادي براي محصوالت 

ایشان ایجاد كند.
در عین حال، هیچ یک از همس��ایه هاي پکن 
خواهان اتحاد با چین یا رو به رو ش��دن با چین 
به تنهایي و بدون توازن ایاالت متحده قدرتمند 

نیستند.
سخنراني نخس��ت وزیر سنگاپور كي حسین 
 لونگ، یکي از دوستان نزدیک و وفادار ایاالت متحده
در شانگري ال دیلوگ در اوایل ژوئن كامال روشن 
ساخت كه منطقه از رویارویي چین و ایاالت متحده 
استقبال نمي كند. حتي كشورهایي با نگراني هاي 
درازم��دت در خصوص چیني ب��ا دولت حامي 
تولی��د داخل ایاالت متحده كه ب��ا تجارت آزاد و 

چندجانبه گرایي مختلف است، همدلي ندارند.

مردتعرفهها
موض��ع رئیس جمهوري ترام��پ در خصوص 
تعرفه ها ب��راي ۲۵۰ میلیارد دالر صادرات چین 
ب��ه ایاالت متح��ده و تهدی��د وي مبني بر وضع 
جریمه هایي به مراتب سنگین تر بر روي باقیمانده 
ص��ادرات چین كه به 3۰۰ میلی��ارد دالر دیگر 
مي رسد، خسارت غیرقابل انکاري به اقتصاد چین 
و تا حدود كمتري اقتصاد ایاالت متحده وارد كرده 
است. با آنکه تهدیدات او مبني بر وضع تعرفه هایي 
براي همه صادرات چین به ایاالت متحده در پي 
مالقات ترامپ و ش��ي جین پینگ در حاش��یه 
نشس��ت س��ران جي۲۰ در اوزاكاي ژاپن تعلیق 
ش��د، اما به هیچ وجه این تعرفه ها از گزینه هاي 
روي میز آمریکا حذف نش��ده اند. عالوه بر این، 
رئیس جمهور ترامپ به طور كامل نسبت به درک 
اینکه تأثیر تعرفه هاي مزبور چگونه خواهد بود، به 
ویژه در هزینه هاي تحصیلي بر صادرات آمریکا و 
روي مصرف كنندگان آمریکایي ناتوان مانده است، 

یا حداقل تمایلي براي درک آنها نداشته است.
سیاست هاي تشدید شده در هر دو طرف ماجرا 
احتمال رس��یدن به یک راه حل میانه را بس��یار 
محتمل مي س��ازد. اگر چنین چیزي رخ دهد، 
نتایج دی��دار در اوزاكا مي تواند این باور پکن كه 
هدف اولیه ایاالت متحده متوقف كردن پیشرفت 
آینده چین بوده و قصدش دستیابي به یک توافق 
تجاري پایدار و مورد رضایت هر دو طرف نیست، 

را تقویت كند.
دل مش��غولي دیرین ترامپ با عدم توازن هاي 
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است. مقامات دولت معتقدند كه فشار مضاعف 
براي محدود كردن صادرات چین و قطع سریع 
دسترس��ي این كش��ور به فناوري ایاالت متحده 
منج��ر به تغییرات س��اختاري در اقتصاد چین 
خواهد شد، این كار یا از طریق تضعیف چین به 
عنوان یک رقیب یا با تحمیل تغییرات بازار محور 
صورت خواهد گرفت. اما این دو هدف با همدیگر 

تناقض ذاتي دارند.
اقدام��ات اخیر ایاالت متحده، همچنین منجر 
به تقویت جناح سیاس��ي آن دس��ته از مقامات 
چیني ش��ده است كه از وابستگي كمتر به بازار 
ایاالت متحده و حركت بیشتر به سمت خودكفایي 
در بخش ه��اي كلیدي مثل فن��اوري اطالعات 
حمای��ت مي كند. آنها همچنین به احساس��ات 
ملي گرایانه متوسل شده اند و با تبلیغات جنجالي 
چین مبني ب��ر اینکه ه��دف ایاالت متحده در 
درازمدت تضعیف و بي ثبات كردن چین است، 
به این احساسات دامن زده اند. عالوه بر این، آنها 
كس��ري بودجه تجارت جهاني آمریکا را تقلیل 

نداده اند و صرفا آن را به س��مت دیگر كشورهاي 
تامین كننده و دارایي مازاد سوق داده اند.

مقامات چیني مي دانند كه یک جنگ تجاري 
طوالني م��دت در بحبوحه آس��یب پذیري هاي 
فزاینده اقتصادي مي تواند براي چین، در مقایسه 
با ایاالت متحده، مشکالت اقتصادي بیشتري به 
وجود آورد. ایاالت متحده به جاي محدود كردن 
مناقشات بین دو كشور، سعي كرده است با هدف 
قرار دادن بیشتر و بیشتر صنایع مدرن و پیشرفته 
چین این مناقشات را گسترده تر و عمیق تر كند. 
اما پکن ممکن است حساب كند كه اگر وضعیت 
بحراني شود، دارایي هاي ملي این كشور دستش 

را نسبت به ایاالت متحده بازتر خواهند گذاشت.
بازخوردهاي ماجرا تازه در حال پدیدار ش��دن 
در هر دو اقتصاد و در كش��ورهاي ش��رق آس��یا 
هس��تند. در شرق آسیا كش��ورهاي مختلف )از 
جمله هم پیمانان اصلي ایاالت متحده( حلقه هاي 
بس��یار مهمي از یک زنجیره تامین به مراتب به 

هم پیوستگي منطقه اي هستند. كل منطقه با 
ترس و لرز نگران گیر افتادن در یک ش��کاف رو 
به گسترش تکنولوژیک و تجاري هستند. آنها به 
سادگي ایاالت متحده را به خاطر اقدامات تجاري 
كه رشد اقتصادي آنها را با قطع زنجیره هاي تأمین 

به خطر انداخته، نخواهند.

طرحهايچندجانبهچین
رش��د روزافزون وابس��تگي متقاب��ل چین و 
همس��ایگانش و س��ایر كش��ورهاي اوراسیایي 
تنها ناش��ي از زنجیره هاي تامین به هم پیوسته 
منطق��ه اي، تجارت دوجانبه و س��رمایه گذاري 
نیست. طرح هاي ابتکاري چندجانبه چین عامل 
مهم دیگري به این عوامل مي افزایند. راه اندازي 
 )AIIB( بانک سرمایه گذاري زیرساختي آسیا
حاكي از آمادگي پکن براي نشان دادن رهبري 
در آسیا اس��ت كه مستقیما به پیشبرد اهداف 
توسعه اي مشترک در سطح بین المللي مربوط 
مي شود. س��اختار و برنامه هاي مدیریتي بانک 

سرمایه گذاري زیرساختي آسیا شدیدا به سوابق 
و تجربیات بانک جهاني و بانک توسعة آسیا متکي 
است. اهداف این بانک جدیدالتأسیس، همگي 
مکملي براي اهداف موسسات چندجانبه موجود 
هستند و چالشي براي آنها به حساب نمي آیند.

 )BRI( از سوي دیگر، طرح كمربند و جاده
كه پیش��نهاد اقتصادي خود شي جین پینگ 
است، تركیبي پیچیده تر از سودها و هزینه هاي 
بالقوه ارائه مي كند. این طرح با بهره گرفتن از 
شرایط، ابزاري براي تخلیه كردن مازاد كاالهاي 
صنعتي و حفظ مزیت رقابتي چین در توسعه 
زیرساختي براي ایاالت فقیرتر در اختیار چین 
قرار مي دهد. با ای��ن حال این طرح همچنان 
گرفتار تزلزل و خطرات نزولي اس��ت، به ویژه 
به خاطر اینکه چین ب��ا پیامدهاي پروژه هاي 
توسعه اي دچار كمبود منابع ملي روبرو است. 
این طرح همچنین در داخل كشور محبوبیت 
چنداني ندارد و ش��هروندان به پروژه هایي كه 

منابع مورد نیاز داخلي را به مصرف مي رسانند، 
اعتراض دارند.با وجود این، پکن براي پیگیري 
پروژه هایي كه ش��ركت هاي آمریکایي و دولت 
ایاالت متح��ده ظرفی��ت و عالق��ه الزم براي 
پرداختن به آنها را ندارند، آماده ش��ده اس��ت. 
طرح كمربن��د و جاده، با وجود هش��دارهاي 
ایاالت متحده به دیگران براي پرهیز از افتادن 
به دام پروژه هایي كه از سوي چین تأمین مالي 
مي ش��وند، همچنان به جلب نظر كشورهاي 
متعدد ادامه مي دهد. كشورهایي كه براي به ثمر 
رساندن كارهاي زیرساختي عمده با كمبود یا 
فقدان منابع روبرو هستند، نگاه بسیار متفاوتي به 
این فرصت ها دارند. ارزشي كه آنها براي توصیه 
آمریکا قائل هستند، معادل زیرساخت اقتصادي 
و كمک توسعه یي است كه ایاالت متحده به آنها 
پیش��نهاد مي كند و این رقم روي هم رفته در 
سال هاي اخیر چندان قابل توجه هم نبوده است. 
ضرب المعلي قدیمي مي گوید شما نمي توانید با 

استفاده از هیچ، چیزي را شکست دهید.
با وجود این، ایاالت متحده روي معرفي طرح 
كمربند و جاده به عنوان طرحي شوم پافشاري 
مي كند. مقامات ارشد ایاالت متحده این طرح را 
راهبردي مي دانند كه به منظور تضعیف و تحقیر 
موض��ع راهبردي جهان��ي آمریکا، تخریب حق 
حاكمیت دیگر كشورها و اعمال كنترل اضافي 
بر بنادر دریایي و مراكز حمل ونقل مهم، طراحي 

شده است.
به هر حال، این مسأله انگیزه هاي اولیه تدوین 
ط��رح كمربن��د و جاده را كه عم��ال در تمامي 
موارد تجاري بوده و نه نظامي، بد تعبیر مي كند 
پاكستان یک استثناء خاص است، چرا كه پکن 
مدت ها رابطه نزدیک با اسالم آباد را یکي از منافع 
راهبردي حیاتي براي خود به حساب آورده است. 
منتقدی��ن ایاالت متحده از ای��ن واقعیت غافل 
بوده اند كه ش��ركاي چی��ن در پروژه هاي طرح 
كمربند و جاده نمایندگ��ي دارند و تصمیمات 
خود را بر اس��اس مناف��ع و نیازهاي خود اتخاذ 
مي كنند، نه در شرایط اجبار و زماني كه كسي 
اسلحه اي روي سرشان گرفته باشد.سخنان اخیر 
وزی��ر امور خارجه ایاالت متحده مایک پمپئو  و 
آدمیرال داویدسون، فرمانده نیروهاي آمریکایي 
در منطقه هند و اقیانوسیه و نیز یک سند مهم 
سیاس��تي وزارت دفاع، رنگ و بویي امنیتي به 
طرح كمربن��د و جاده داده اند. رهبران چین در 
پکن مثل تقریبا تمامي همسایگان این كشور، 
اگر نگوییم با شگفت زندگي، به نظر این تعریف 
و تشریح ها را با سردرگمي دنبال مي كنند. چنین 
تعابیر و برآوردهایي در خدمت منافع بوروكراتیک 
پنتاگون هستند، اما چندان مورد پسند دولت هاي 
محل��ي كه وزارت دفاع آمریکا مدعي حمایت از 

آنها است، نخواهند بود.
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وجوددارد؟

بیگانگي تشدید شونده ایاالت متحده و چین 
از هم، عالئم هش��دار دهنده مبني بر خصومت 
سیاس��ي و اقتصادي در خود دارد كه مي تواند 
شکل روابط آنها را در سال هاي آتي تحت تأثیر 
قرار دهد. در میان خیل عظیم منتقدین دو آتشه، 
اصال مشخص نیست ایاالت متحده چه انتظاري 
از چین دارد. به نظر مي رسد دولت ترامپ بر این 
باور باشد كه راهبردي مبتني بر معرفي چین به 
عنوان دشمن كنوني و آینده كشور براي دستیابي 
به منافع ایاالت متحده و حفاظت از آنها مناسب تر 
است. اما این دولت به ندرت حتي با متحدان و 
ش��ركاي نزدیک آمریکا در خصوص هزینه ها و 
پیامدهاي این قضیه مشورتي كرده است. بلکه 
به نظر مي رس��د تاكنون به ج��اي گوش دادن، 
بیشتر حرف زده و ادعاهاي بي اساس كرده است
تقریبا هر كس��ي در آس��یا اوج گرفتن دوباره 
سیاس��ي، اقتصادي و نظامي چی��ن را روندي 
بي رحمانه مي داند. حتي بسیاري از كساني كه 
دیدگاهي محتاطانه نسبت به رشد قدرت چین 
دارند نیز ای��ن واقعیت را درک مي كنند. با این 
حال، ایاالت متحده ظاهرا مي خواهد بگوید دور 
میز ابرقدرتي براي هر دو كشور ایاالت متحده و 
چی��ن جاي كافي وجود ندارد. اگر پکن نتوانند 
با ایاالت متحده به یک س��ازش منطقي برسد، 
احساس��ات هم سو با جدایي از ایاالت متحده در 
درون چین پا به پاي دش��مني ایاالت متحده با 

این كشور رشد خواهد كرد.
ه��ر چه خط��رات بیگانگي متقاب��ل از هم و 
خصومت آش��کار بی��ن ایاالت متح��ده و چین 
بزرگتر باش��د، این امر س��رانجام ب��ر دورنماي 
اقتصادي و راهبردي آسیا مستولي خواهد شد. 
این وضعیت به جاي كند كردن و كنترل نبودن 
جادطلبي هاي چین، به تمایالتي دامن خواهد 
زد كه ایاالت متحده و تمامي همس��ایگان چین 
امیدوارند محدود شوند. احتماالت نگران كننده 
عبارتن��د از افزایش تس��لیحات، رقابت امنیتي 
تش��دیدیافته، دش��مني هاي كهنه دوباره جان 
گرفت��ه، ملي گرایي روزافزوني كه رهبران هر دو 
كش��ور را ترغیب مي كنند مناقشات حل نشده 
سرزمیني خود را با زور دل كنند، دیوارهاي شکل 
گرفته بین اقتصادها و سایر راه هاي همکاري هاي 
فراملي شامل مبارزه با تغییر آب و هوا و تروریسم. 
ای��ن مس��أله همچنین ممکن اس��ت منجر به 
شکل گیري حركت سیاس��ي واپس گراتري در 
داخل چین شود كه از قبل فرصت هاي دستیابي 

به یک نظام بردبارتر و بازار را كمرنگ مي كند.
دستیابي به اهدافي كه در آسیا تقریبا مطلوب 
همه هستند، مستلزم بازسازي صبورانه یک نظم 
منطقه اي قانون مدار است، نه یک دنیاي هابزي كه 

در آن ایاالت متح��ده و چین بدون قوانین نقاب 
از چهره برمي دارند و سایر كشورهاي منطقه تا 
جایي كه بتوانند از آن دفاع مي كنند. چشم انداز 
دوم همچنین فضاي سیاسي را براي كساني كه 
در داخل چین همچنان از نظامي بازتر حمایت 
مي كنند، حتي تنگ تر هم مي كند، هم در داخل 

كشور و هم در روابط بین المللي كشور.
ایجاد و حفظ نظم جهاني قانون مدار از جانب 
آمریکا حاصل تالش ۱3 رئیس جمهور آمریکا بوده 
است كه نفر اول آنها فرانکلین دي. روزولت بود. 
چارچوب نهادها و هنجارها در تجارت، فاینانس 
و سرمایه گذاري )از طریق توافقات و موسسات 
دوجانبه و چندجانبه(، امنیت )از طریق شوراي 
امنیت س��ازمان ملل متحد، ائتالف هاي دفاعي 
و پیمان های��ي كه به طغیان ی��ا كنترل انهدام 
تسلیحات كش��تار جمعي مي انجامند( اجراي 
قانون حمل ونقل، قانون دریانوردي، هوانوردي، 
بهداش��ت، محیط زیست، اس��تفاده ها از فضاي 
بیروني، پیشرفت علمي و محافظت از حق ثبت 
اختراع و حق كپي رایت - مجموعه گسترده اي از 
مسائل انتقادي در میان كشورها و مردم را در بر 
مي گیرد. منافع آمریکایي ها و غیر آمریکایي ها، به 
ویژه چیني ها در این میان منفع عظیمي بوده اند.

ی��ک نظ��م قانون مدار ب��دون ق��درت و نفوذ 
ایاالت متحده براي محافظت از منافع ما كفایت 
نمي كند، اما با قدرت اجتناب ناپذیر آمریکایي، این 
یک عامل عظیم در چند برابر كردن نیرو است، 
عاملي كه ملت هاي منطقه نیز روي آن حساب 
كرده و برایش ارزش قائل هس��تند. امروزه این 
بحث كه از س��وي منتقدیني مطرح مي شود و 
چین را یک قدرت تغییرناپذیر تجدیدنظرطلب 
مي دانند كه به دنبال نابودي یا تضعیف نظام مزبور 

است، قابل تحمل و باورپذیر نیستند.
چین در واقع اس��تغناهاي غیرقابل قبولي در 
خصوص حقوق بشر و دریاي جنوبي چین قائل 
شده است و براي توجیه خود به ادعاهاي بقاي 
رژیم، حق حاكمیت و امنیت ملي استناد مي كند 
و ایاالت متحده دالیل كافي براي مخالفت با چنین 
ادعاهاي غیرمنطقي دارد. همچنین، چنان كه 
پیش تر اشاره ش��د، پایبندي چین به قوانین و 
مقررات سازمان تجارت جهاني متزلزل و در جهت 
دستیابي به منافع خود بوده است. فرصت چین 
براي به رسمیت شناختن و پذیرش تعهدات و 
مسئولیت هاي خود به عنوان یک عضو سازمان 
تج��ارت جهاني، كه بهره فراواني هم از آن برده، 

خیلي وقت است كه به اتمام رسیده است.
به ط��ور كلي در ه��ر صورت، چی��ن همانند 
قدرتي كه در پي بازبیني افراطي نظام قانون مدار 
جهاني اس��ت، رفتار نمي كند، بلکه رفتارش در 
جهت حصول اطمینان از كسب جایگاهي مهم 
براي خود در نوشتن قوانین آتي بوده است. اگر 

ایاالت متحده آمادگ��ي الزم براي تقبل وظیفه 
مدرنیزه كردن و دفاع از نظم مزبور، كه به خوبي 
در جهت منافع چین و جامعه بین الملل بوده است 
را ندارد، وظیفه هم پیمانان و شركاي آمریکا است 
كه راه را نش��ان دهند. بدون چنین تالش هایي، 
روندهاي كنوني مي توانند به آینده تاریکتر و قطعا 
نامطبوب تري ختم شوند كه به همه طرفین ماجرا 

از جمله ایاالت متحده آسیب خواهد زد.
حفاظت و مدرنیزه كردن نظم بین المللي، عاملي 
ض��روري ولي ناكافي ب��راي یک راهبرد معقول 
چیني اس��ت. ما باید سیاس��ت هاي مشکل دار، 
زیرساخت و هارموني اجتماعي فرسوده داخلي 
خ��ود را ترمی��م كنی��م و راه هایي پی��دا كنیم 
براي اطمینان از این مس��أله كه كس��اني كه از 
تحول اقتصادي و پیامدهاي رقابت جهاني رنج 
مي برند، ابتکار عمل را به دست نخواهند گرفت. 
ایاالت متحده و روش زندگي این كشور تا همین 
اواخر یک الگوي انگیزشي براي میلیون ها چیني 
به حس��اب مي آمدند. ما باید دوباره این نقش را 
براي خود احیا كنیم و از ظرفیت الزم براي انجام 
 چنی��ن كاري برخوردار هس��تیم. ما باید رابطه 
ایاالت متحده و چین را از طریق پیگیري اهدافي 
كه در خدمت منافع مان هستند بازسازي كنیم.

• به جاي تمركز روي كسرهاي تجاري توجانبه، 
بطور تهاجمي دنبال دسترسي بازاري باشیم. 

• روي دوطرفه بودن تبادالت كارشناس��ي و 
علمي با هدف بازتر كردن چین پافشاري كنیم، 
نه روي بس��تن درهاي ایاالت متح��ده به روي 

مهمانان چیني
• س��اختن یک دنیاي دیجیتال ب��از و ایجاد 
مش��وق هایي براي چین جه��ت بهره مندي از 
مناف��ع كامل تر مش��اركت و مدرنیزه كردن، در 
صورت باز نمودن بازار دیجیتال خود و پذیرش 
قوانین و استانداردهاي به كار گرفته شده در این 

دنیاي جدید 
• ب��از نگ��ه داش��تن درهاي آمری��کا به روي 
پژوهشگران و دانشجویان چیني و فراهم نمودن 
امکانات براي آش��نایي آنها با موسسات، ایده ها 
و تجارب آمریکایي كه به قانون و حقوق بش��ر 
احترام مي گذارند. كسب اطمینان از اینکه آمریکا 
همچنان از مش��اركت هاي استثنایي مهمانان 
و مهاجران چیني در علوم، فناوري، پزش��کي و 

هنرهاي آمریکایي بهره مند خواهند بود.
• دفاع از هم پیمانان و شركاي ما در آسیا، بدون 
ایجاد این دی��دگاه براي پکن كه ما داریم براي 

تهدید آنها در آسیا نیرو پیاده مي كنیم. 
این موارد اهدافي هستند كه بیشتر آمریکایي ها 
با آنها موافق هستند. در صورت شکل گیري یک 
 جنگ سرد جدید كه چین را نشیني اصالح ناپذیر،
خشن و بدذات مي داند، دسترسي به هیچ یک از 

این اهداف شدني نخواهد بود. 



خصلتهايناب
شادروانعسگراوالدي

اس�داهلل عس�گراوالدي، بازرگان پرآوازه 
ایران�ي در س�ن 86 س�الگي در ته�ران 
چشم بر زندگي در این دنیا بست. 
این ب�ازرگان نامدار ایراني چند 
ویژگي داش�ت که شاید کمتر 
بازرگاني در ای�ران دارد. یکي 
از ویژگي ه�اي او فعالی�ت در 
یك حزب سیاس�ي شناخته 
شده بود و آن طور که گفته 
مي ش�ود او هرگز از حزب 
موتلف�ه اس�المي خارج 
نش�د و در نشست هاي 
آن حاضر بود. این ویژگي 
براي ی�ك ب�ازرگان به 
ویژه در سرزمیني به نام 
ایران که همه چیز در آن 
سیاسي است و از این عینك 
است که مس�ائل دیده مي شود 
حایز اهمیت است و نشان مي دهد 
مي شود بازرگان بود و سیاستمداري 
ک�رد. اس�داهلل عس�گراوالدي از 
چهره هاي انگشت ش�مار در ایران 
است که در فعالیت اقتصادي خود 
کمتر از دیگران به واردات پرداخت 
و بیشتر از هر بازرگان دیگري به طور 
مستمر صادرات را در دستور کار خود 
ق�رار داد و ب�ه ویژه ب�ر روي چند کاال 
متمرکز شد. این ویژگي موجب شد که 
او در فعالیت خود یك بازرگان ورزیده 

و خبره باشد. همین ورزیدگي و تمرکز او بود 
که ش�اید او را در صادرات ب�ه یك بازرگان 
بزرگ تبدیل کرد. از ویژگي هاي دیگر اسداهلل 
عس�گراوالدي صراحت لهج�ه و رك گویي 
نارس�ایي ها و کاس�تي هاي سیاس�تگذاري 
دولت�ي در حوزه هاي مروبط به صادرات بود. 
او در هم�ه دولت هاي پ�س از جنگ تالش 
ک�رد با عب�ارات صریح و ش�فاف نقص هاي 
سیاس�تگذاري ارزي و فراه�م کردن پیچ و 
خم  براي صادرات از س�وي دیوان ساالران را 
بازگو کند. این خصلت رك گویي برخي اوقات 
براي او ریس�ك باالیي داش�ت و مقام هاي 
دولت�ي تالش مي کردند او را در فش�ار قرار 
دهند تا دست از انتقاد بردارد که البته موفق 
نمي شدند. شادروان عسگراوالدي عالوه بر 
ویژگي هاي یادشده که راه او را براي رسیدن 
به کامیابي هموار مي کرد نزد همتایان خود در 
داخل و در خارج اعتبار داش�ت و طرف هاي 
تجاري او مي دانستند که او وعده هاي خود را 
در دادوستد بر اساس توانایي هایش مي دهد 
و خوش قول است. خصلت دیگر این بازرگان 
نامدار ایراني تشکل گرا و حضور در نهادهاي 
کارفرمایي و نترسیدن از این بود که در معرض 
انتخاب قرار گیرد. درگذشت عسگراوالدي 
ب�دون تردید نقطه عطف در حوزه بازرگاني 
سیاستمدارانه خواهد بود. خصلت هاي او را 
باید تشویق کرد. در مرگ او پیام هاي تسلیت 
و تحلیل هاي کوتاه و بلندي بیان شد که برخي 

از آنها را در ادامه مي خوانید:

عکس| حجت سپهوند|

پیام رئیس اتاق ایران
غالمحسین شافعي رئیس اتاق ایران یکي از نخستین كساني بود كه بالفاصله پس 
از درگذش��ت ش��ادروان اسداهلل عس��گراوالدي با گروه تلویزیوني روابط عمومي اتاق 

گفت وگو و پیام فرستاد.
وي در پیام خود تاكید كرد، ش��ادروان اسداهلل عسگراوالدي درعصر پس از انقالب 
اس��المي یکي از پایه گذاران دوره جدید اتاق بازرگاني بود و نقش بي بدیلي در اداره 
این نهاد داش��ت. وي عالوه بر اینکه با فعالیت خود به این نهاد خدمت كرد به اتاق 
ایران نیز خدمت بزرگي كرده اس��ت.مرحوم عسگراوالدي یکي از منظم ترین فعاالن 
عضو اتاق بود كه در بیشتر نشست هاي عمومي و تخصصي اتاق بازرگاني حاضر بود. 
وي در این نشست ها و در سایر جاهایي كه صحبت مي كرد روشنگرانه بحث مي كرد 
و س��خنانش راهگشاي برخي از مسائل كالن اقتصاني بود. فقدان این بازرگان بزرگ 
در اتاق ایران محس��وس خواهد بود. او خدمتگزار بزرگ اقتصاد كش��ور بود. امیدوارم 

جوانان ایراني عالقمند به تجارت روش و منش او را الگو قرار دهند.
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سرمایه دار کامیاب و نترس
حسین سالح ورزي| نایب رئیس اتاق ایران|

شادروان اسداهلل عسگراوالدي بدون چون وچرا 
از نامدارترین و كامیاب ترین بازرگانان ایراني در 
تاریخ معاصر ایران به ویژه در نیم قرن اخیر است. 
آنهایي كه از روش و راهبرد تجارت و سیاست و 
شهروندي وي آگاهي دارند، نیک مي دانند او یکي 

از نترس ترین بازرگانان ایراني نیز بود.
عسگراوالدي با همه سرمایه مالي كه اندوخته 
بود و ش��اید راه او را به س��وي محافظه كاري و 
انزوا بازمي ك��رد اما هرگز جامعه گریز نبود و در 
هم��ه دوره هایي كه ایران به یک بازرگان نترس 
نیاز داش��ت تا با دقت و تیزهوشي سیاست هاي 
اقتص��ادي ناكارآم��د دولت ها را با ش��جاعت بر 
زب��ان آورد، حاضر ب��ود و از دولت مردان هراس 
نداش��ت.دلیل نترس بودن و زبان آور بودن این 
بازرگان نامدار ایران��ي، بدون تردید این بود كه 
دولت ها هرگز نتوانستند نشان دهند او به دولت 
ی��ا به بانک ها بدهکار بوده یا از پرداخت مالیات 

طفره رفته و بدهي مالیاتي داشته است.

 الگوي تجارت 
مسعود خوانساري| نایب رئیس اتاق ایران|

اس��داهلل عس��گراوالدي تاجر باس��ابقه، فعال 
اقتصادي خوش نام و باسابقه چهره در نقاب خاک 
كشید. وي در تمام سال هاي فعالیتش در بدنه 
بخش خصوصي حضور داشت و سعي مي كرد از 
طریق تقویت جایگاه تشکل ها و به خصوص اتاق 
بازرگاني، كمک حال صاحبان كسب وكار باشد.

ایشان حداقل طي 4 دهه گذشته و پس از آنکه 
با حکم امام خمیني )ره( راهي اتاق بازرگاني ایران 
ش��د، هیچگاه شانه از بار مسئولیت خالي نکرد و 
در س��خت ترین شرایط در اتاق بازرگاني حضور و 
اثر داشت.ایش��ان تاجري متدین بود كه انعکاس 
اعتقاداتش در تجارت و عمل به مسئولیت اجتماعي 
هم پیدا بود. از ایشان مساجد و مدارس بسیاري باقي 
مانده كه تا سال ها پابرجاست.مرحوم عسگراوالدي 
سخت كوش و باانگیزه به كار مي پرداخت و به خاطر 
دارم به جوان ها نیز همین توصیه را داشتند. همیشه 
ب��ا انرژي و پرحرارت صحبت مي كرد و به حق در 
تمام��ي مناصبي كه حضور داش��تند، نماینده اي 
تمام عیار و صاحب س��خن ب��راي بخش صادرات 
كشور بود. زبانشان صریح و كالم شان كارشناسي و 
صاحب اعتبار بود.اتاق تهران چندي قبل به پاس 
خدمات وي نشان امین الضرب را به ایشان تقدیم 
ك��رد. به حق كه در امر تجارت الگو بود به عنوان 
یک تاجر مسلمان مسئولیت اجتماعي را به خوبي 

مي شناخت و عمل مي كرد.
خداوند ایش��ان را رحمت كنند. نام ایشان در 

بخش خصوصي زنده مي ماند.

 فراتر از یك تاجر
محمدرضا انصاري|نایب رئیس اتاق ایران|

ارزش آدم ه��ا به اثر مثبتي اس��ت كه در 
جامعه انس��اني از خود به جاي مي گذارند و 
بزرگي آدم ها را عمق و دایره اثرشان تعیین 
مي كند؛ مث��ل آدم هایي كه در طول تاریخ، 
اثري در كل جامعه بش��ري از خود به جاي 
گذاشته اند و این اثر س��ال هاي سال مانده 
است؛ وسعتش به وسعت جامعه بشري بوده 

و عمق آن تاریخ.
برخي از آدم ه��ا در محدوده كوچک تري 
اثر مي گذارند و اثرشان ماندگار است. آقاي 
عسگراوالدي با همه خلقیات مثبت و منفي 
كه داشت؛ اثرش در كشور و جامعه فعاالن 
اقتصادي ایران بسیار بیش از اثر سهم یک 
نفر بود و به همین دلیل آثارش ماندگار است.

خدا رحمتش كند.

حافظ اتاق بازرگاني در تالطمات
 |کیوان کاشفي|

|عضو هیات رئیسه اتاق ایران|
همه كساني كه در اتاق ایران حضور داشته اند، 
سال هاس��ت با چهره، خوي و صراحت كالم 
حاج آقا عس��گراوالدي آشنایي دارند. ایشان 
از چهره هایي بودند كه با یک بار مالقات براي 
همیشه در ذهن ها ماندگار مي شد. بي تکلفي، 
عالقه به وطن، عشق به كار و كوشش در كنار 
جس��ارت و ش��جاعت مواردي هستند كه در 
هر مالقات یادآور ش��خصیت بزرگ و دوست 

داشتني به نام عسگر اوالدي بود.
به شخصه در چندین سفر داخلي و خارجي 
با ایش��ان همراه بودم و همیشه از روحیه باال، 
صبر، شکیبایي و تسلطي كه ایشان بر مسائل 
اقتصادي داشتند لذت مي بردم. ریاست ایشان 
در اتاق هاي مشترک بازرگاني ایران و روسیه، 
ای��ران و چین همواره باعث افزایش ش��ان و 
جایگاه ات��اق ایران در روابط بین المللي بود و 
خدم��ات فراواني در این كش��ورها به اقتصاد 

ایران ارائه كردند.
مرحوم عسگر اوالدي از تجاري بود كه روحیه 
سخت كوشي را از حضور در بازار فراگرفته و 
توانس��ته بود این روحیه را در باالترین سطح 
تجارت به نمایش بگذارد. تاریخ اتاق بازرگاني، 
نام اسداهلل عسگر اوالدي را همواره به یاد خواهد 
داش��ت و از ایش��ان به عنوان یکي از بانیان و 
حافظان اتاق در تالطمات سیاسي و اقتصادي 
یاد خواهد كرد. قطعا جاي خالي ایشان همیشه 
در بین نمایندگان بخش خصوصي كشور خالي 

خواهد بود.
روحش شاد و یادش گرامي.

 انسان  مثبت اندیش 
 |محسن جالل پور|

|رئیس پیشین اتاق ایران|
حاج اسدهلل عسگراوالدي مردي بزرگ و انساني 
مثبت اندیش بود. هیچگاه ناامید نشد و دست از 
تالش بر نداشت. سرشار از احساس بود اما پشت 
كوهي از عقل پنهان شده بود. با این حال هرگز 
مانع جاري شدن اشک هایش نمي شد. برخالف 
افسانه هایي كه درباره اش مي گفتند، دست كم 

نیمي از عمرش را به سختي گذرانده بود.
در كس��ب وكار اصولي خدشه ناپذیر داشت. 
اگرچه اصوال مردي احساس��ي بود اما هیچگاه 
در تجارت احساس��ي رفت��ار نمي كرد. تحلیلگر 
و آینده نگ��ر ب��ود و هرگز دس��ت از مطالعه بر 
نمي داش��ت. در پروازها مي دیدم روزنامه، مجله  
و كت��اب دس��ت مي گی��رد و حت��ي از مطالعه 
بحث هاي مطرح ش��ده در شبکه هاي اجتماعي 

هم باز نمي ماند.
خ��دا رحمتش كند. در این زمانه كه اكثریت 
نسل جدید فعاالن اقتصادي راحت طلب شده اند 
و دنبال كارهاي كوتاه مدت مي روند، قطعا اسدهلل 

عسگراوالدي شدن خیلي سخت است.

 تك سوار عرصه صادرات
فاطمه مقیمي|عضو هیات نمایندگان و 
شوراي عالي پیشکسوتان اتاق ایران|

فعاالن بخش خصوصي در نیمه اول س��ال 
98، ش��اهد از دس��ت دادن دو بزرگوار بودند؛ 
كارآفرین برجسته شاهرخ ظهیري و اكنون هم 
حاج اسداهلل عسگراوالدي. امیدوارم خدا سایه 
بزرگان را كم نکند چرا كه ما به پشتوانه همین 
بزرگان است كه مي توانیم قدي راست كرده و 

افتخارآفرین باشیم.
در طول چهار س��الي كه به واسطه عضویت 
در ات��اق ای��ران و روس��یه از نزدی��ک با آقاي 
عسگراوالدي كار مي كردم، خاطراتي از ایشان 
مي شنیدم كه قدمت آنها بیش از سن هركدام از 
ماها بود. آقاي عسگراوالدي شخصیتي بي بدیل 
و س��رآمد فعاالن اقتصادي كش��ور در حوزه 
صادرات بود؛ معموال انتظار مي رود كه یک تیم 
بزرگ در عرصه صادرات كشور افتخارآفریني 
كرده و نام ای��ران را به جهانیان معرفي كند، 
اما ایش��ان تک س��وار میدان صادرات بود و از 
همان دوران نوجواني مردانه پاي كار ایستاد و 
اس��تقامت به خرج داد. بااین حال هر زمان كه 
صحبتي به میان مي آمد، ایشان خودشان را با 

عنوان كاسب جزو معرفي مي كرد.
روحشان ش��اد. امیدوارم قدر چنین بزرگاني 
بیشتر دانسته شود و در آینده مشابه ایشان باز 

هم در صحنه اقتصاد ایران تکرار شود.
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