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مهاجرت
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2019

غیرمجازی
عراق

محمدصادق جنان صفت 
سردبیر

تاریخ معاصر ایران لبریز از رخدادهای كوچک و 
بزرگ سیاسی است كه هر كدام از آنها تا اندازه ای 
كسب وكار شهروندان را متاثر كرده است. متاسفانه 
آنچه به سیاس��ت خارجی و اقتصاد ایران مربوط 
می شود رخدادهای غم انگیز و دارای اثرات منفی 
بر اقتصاد بوده اس��ت. ملی شدن صنعت نفت در 
س��ال های سخت ۱33۰ به بعد كه فصلی عجیب 
در تاری��خ اقتصاد ایران بوده و هس��ت یکی از این 
رخدادهاست. تشدید تحریم های ایران در دو نوبت 
در دهه ای كه در آن به سر می بریم نیز از رخدادهایی 
با بازتاب بسیار منفی بر كسب و كار مردم به حساب 
می آید. االن و در شرایطی كه تشدید تحریم های 
آمریکایی ادامه دارد و در شرایطی كه سیاستگذاران 
اقتصادی برای مقابله با این تحریم ها ایجاد كرده اند 
یکی از بدترین دوران اقتصاد را به چشم می بینیم. 
اقتصاد ایران در سطوح گوناگون در وضعیت زمستان 
۱39۷ یک ویژگی بسیار چشمگیر دارد و آن عدم 
قطعیت های پرشمار در ذات آن و در محیط بیرونی 
است. در محیط بیرونی از عنصر و مقوله سیاست 
شاید مهم ترین موضوع مناقشه برانگیز مناسبات 

ایران با آمریکا باشد. 
واقعیت این اس��ت كه بدون حل كردن این عدم 
قطعیت در سیاست خارجی ایران نمی توان درباره 
فضای آرام برای اقتصاد صحبت كرد. این موضوعی 
است كه به هر حال باید تکلیفش روشن شود. اگر 
قرار بر این است كه با این كشور تا مدت های طوالنی 
قطع ارتباط ادامه داش��ته باش��د باید معلوم شود و 
اگر امید اس��ت كه دست كم به شرایط نه جنگ و 
نه صلح برس��یم نیز باید مش��خص شود. در داخل 
و در مناس��بات جناح ها و نهادهای قدرت نیز عدم 
قطعیت وجود دارد. آیا نهادهای قدرت می توانند در 
یک مناس��بات شفاف و آشکار با هم سازگار باشند 
و اختالف ها، شخصیت ها و احزاب تا قبل از شروع 
كار دولت ها باش��د یا نه. واقعیت این است كه االن 
فقدان انسجام بر سر دولت مستقر كار سیاستگذاری 
را دشوار كرده است و نهاد دولت تحت فشار است. 
پس از این عدم قطعیت های سیاس��ی كه هر كدام 
زیرمجموعه های خ��ود را دارند و كار را به بدترین 
شکل رسانده اند می توان به حوزه مناسبات و شرایط 
اقتصاد كالن رسید كه در آن نیز تعارض ها و عدم 
قطعیت ها پرش��مارند. یکی از مناقشه های بزرگ و 

عدم قطعیت های معنادار در حال حاضر به »مسائل 
سازماندهی فعالیت های اقتصادی نهادهای حاكمیتی 
خارج از دولت« برمی گردد. عالوه بر این موضوع كه 
روندی فزاینده در ایجاد فضای ناآرام در اقتصاد دارد 
می توان به یک مقوله بسیار كالن اشاره كرد. االن و 
پس از سپری شدن 4 دهه از استقرار نظام جمهوری 
اسالمی و با وجود صراحت قانون اساسی اما راهبرد و 
فلسفه اقتصاد ایران آشکار نیست. ایا قرار است اقتصاد 
ایران با فلس��فه اقتصاد آزاد اداره شود یا قرار است 
عدم قطعیت های 4 دهه اخیر در این باره ادامه داشته 
باشد. نیک می دانیم انتخاب هر كدام از فلسفه های 
اقتصاد آزاد و دولتی و اقتصاد مختلط )كه در عمل 
به معنای هرج و مرج اس��ت( الزام های خاص خود 
را دارد كه باید آنها را پذیرفت. اگر فلسفه و راهبرد 
اقتصاد آزاد را بپذیریم آنگاه باید سیاست های ارزی، 
سیاست های تجاری، سیاست های پولی و صنعتی را 
بر پایه آزادی تدوین و اجرا كنیم. آیا جامعه سیاسی 
ایران توانایی، دانایی و م��دارای الزم برای پذیرش 
الزام های اقتصاد آزاد را دارد. این عدم قطعیت باید 
در بارزترین ش��کل حل شود تا بتوانیم راه آینده را 
روشن و بدون دست اندازهای ناگزیر انتخاب كنیم. 
این 3 عدم قطعیت اكنون آنقدر پرحاشیه شده اند 
كه اصل داس��تان كس��ب و كار و زندگی مردم را 
غبارآلود كرده اند. س��یاهی و غبارآلود كردن فضای 
كس��ب و كار بر پایه این عدم قطعیت ها آنقدر جلو 
رفته است كه هیچ كدام از بازیگران اقتصاد شامل 
خانواده ها، بنگاه ها و حتی دولت تکلیف فردای خود 
را نیز نمي دانند چه برسد به اینکه برای میان مدت 
و بلندمدت برنامه ریزی كنند. خانواده های ایرانی به 
عنوان مصرف كنندگان كاال و خدمات و همچنین 
عرضه كنندگان نی��روی كار آیا می توانند خود را از 
دش��واری هایی كه تصمیم های یک شبه بر زندگی 
و كس��ب و كارشان می آورد رها سازند. كدام ایرانی 
پارس��ال در چنین روزهای تصور می كرد باید یک 
دهه منتظر بماند تا اگر روزگار آرام بود سطح قدرت 
خرید ۱۰ س��ال پیش را دوباره به دس��ت آورد. آیا 
تولیدكنندگان صنعتی تصور می كردند كه در یک 
دوره یک ساله فضای كسب و كار گونه ای شود كه 
آنها نتوانند مواد اولیه و كاالهای واسطه ای مورد نیاز 

بنگاه تولیدی خود راتامین كنند.
واقعیت تلخ این است كه االن وضعیت بنگاه های 
تولیدی از این نظر در بدترین ش��رایط قرار دارد و 
نمی توانند برنامه یک ساله برای تولید تدوین كنند. 
كاهش قدرت خری��د مردم و افزایش هزینه تولید 
ركود تازه رخت بر بسته از اقتصاد كالن را دوباره به 
سطح تولید و بنگاه ها رسانده است و احتمال اینکه 
ركود در س��ال ۱398 تعمیق شود وجود دارد. در 

چنین شرایطی است كه دولت دوازدهم در تدوین 
الیحه بودجه با ده ها عدم قطعیت در سیاست داخلی، 
سیاست خارجی و سطوح كالن اقتصاد مواجه شده 
و بودجه ای ناش��فاف و ناصاف نوش��ته می شود. در 
چنین وضعی است كه سایه عدم قطعیت های ریز و 
درشت بودجه ۱398 را تحت سیطره درآورده است. 
آیا آنچه كه در الیحه دیدیم و بنا بر عادت و عرف با 
تفاوت هایی نه چندان معنادار در مجلس نیز تصویب 
می شود می تواند اقتصاد ایران را برای یک سال دیگر 

در شرایط سخت از غرق شدن نجات دهد؟
واقعیت این اس��ت كه ارق��ام و اقالم الیحه بودجه 
۱39۷ سیاس��ی تر و فریبنده ت��ر از آن اس��ت ك��ه 
اقتصاددانان و كارشناسان به آن نمره قبولی بدهند. 
دستورهایی كه حسن روحانی به عنوان نفر اول مسئول 
بودجه بندی به یاران��ش داده و خواهد داد تا بتوانند 
بودجه  ای هر چه بهتر تدوین كنند اما متاسفانه در میان 
انبوه عدم قطعیت ها راه به جایی نمی برد. معلوم است 
كه بودجه به مثابه یک پدیده سرسخت همچون كوه 
در برابر هر فرمانی از سوی هر فردی حتی رئیس دولت 
می ایستد و اجازه نمی دهد كه تمایالت و آرزوها جای 
واقعیت ها را بگیرند. در الیحه بودجه ۱398 در حوزه 
درآمدها عدم قطعیت موج می زند: میزان صادرات نفت 
مشخص نیست، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران 
معلوم نیس��ت و چگونگی ارزهای حاصل از صادرات 
نفت نیز ناقطعی است. عالوه بر این نرخ دادوستد هر 
دالر یا هر یورویی كه از مسیر صادرات نفت به دست 
می آید نیز با عدم قطعیت مواجه اس��ت. با توجه به 
پیش بینی های كاهش رشد تولید ناخالص داخلی به 
نظر می رسد عدم قطعیت بر درآمدهای مالیاتی نیز 
سایه می اندازد. سایه سنگین عدم قطعیت بر میزان 
هزینه های عمرانی و كامیابی در فروش اوراق دولتی 
و... كار را سخت می كند. روحانی حاال می داند و یاد 
می گیرد كه بودجه ریزی در شرایط سخت تا چه میزان 
مشقت دارد و البته او باید تالش كند عدم قطعیت ها 
را از سر اقتصاد ایرانیان دور كند. نمی توان به امید و 
آرزو و خیال دل بس��ت و سال ۱398 را با بودجه ای 
كه كسری آن از زمان تصویب به چشم می آید شروع 
كرد. در ۲ ماه آینده شاید بتوان برخی عدم قطعیت ها 
در سیاس��ت خارجی را دست كم تعدیل كرد وراه را 
برای تخریب روحیه ش��هروندان تن��گ كرد. در هر 
صورت الیحه بودجه در وضعیت نامساعد و در بدترین 
شرایط مربوط به اندازه گیری واقعی تحوالت متغیرهای 
اقتصادی از سوی مقام های ارشد برنامه ریزی كه البته 
تخصص كافی هم ندارند تهیه شده است. رئیس دولت 
ایران به جای فرمان دادن به متغیرهای اقتصادی كه 
از او حس��اب نمی برند می تواند فضای كسب و كار را 

متوازن كرده و سایه های عدم قطعیت را كوتاه كند.

سایه عدم قطعیت ها بر الیحه بودجه
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گرفتاری های كسب و كار ایرانیان در حال حاضر 
و در زمس��تان ۱39۷ با كمی باال و پایین همان 
گرفتاری هایی هستند كه در ۱38۷، در ۱3۷۷و در 
۱36۷ و حتی ۱3۵۷ وجود داشته و متاسفانه حل 
نمی شوند. چرا مسائل اقتصاد ایران حل نمی شوند؟ 
آیا برای حل مسائل ایران باید فرمول تازه اي كشف 
شود كه تاكنون كشف نشده است. واقعیت غیر از 
این است. راه حل مسائل اقتصاد كالن جامعه ها از 
مس��یر رجوع به تئوری ها و نظریه های اقتصادی 
و فرمول های اس��تخراج شده از درون آنها وجود 
دارد. تجربه كشورهای دیگر در جهان مثل تركیه 
در همسایگی ایران، كره جنوبی در جنوب شرقی 
آسیا و حتی هند و برزیل كه حاال جزء كشورهای 
بزرگ اقتصادی ش��ده اند نشان می دهد كه برای 
حل مس��ائل اقتصادی نیازمند نابغه ها نیستیم و 
اقتصاددانان نه چندان برجسته نیز می دانند چه 
بای��د كرد؟ اما چرا وقت��ی راه حل ها را می دانیم و 
صورت مسائل برای ما روشن شده است توانایی به 
كارگیری آنها را نداریم و حتی دیده ایم كه مدیران 
اداره كننده جامعه عکس آنها را اجرا می كنند؟ برای 
هر جامعه جدای از بهره وری باال نیازمند استفاده و 
رشد نرخ سرمایه گذاری هاست. سرمایه های مورد 
نیاز از كجا تامین می ش��ود؟ از پیش معلوم است 
كه س��رمایه مورد نیاز باید از محل پس انداز ملی 
و یا پس انداز خارجی تامین می شود. این راه حل 
معلوم است و نیاز به تدقیق و كشف ندارد اما چرا 
ایران نمی تواند این راه حل را اجرایی كند؟ واقعیت 
این است كه عدم قطعیت ها به ویژه در حال حاضر 
عدم قطعیت در سیاست های ارزی اجازه نمی دهد 
سرمایه خارجی ایران بیاید. آیا این مساله بسیار 
مبهم است و درک آن نیاز به فکر كردن بیش از 
اندازه دارد؟ مثال دیگر و مطابق با شرایط روز بحران 
تولید صنعتی است. آمار و ارقام نشان می دهد كه 
رشد تولیدات صنعتی به بن بست رسیده و احتمال 
دارد در كل سال ۱39۷ به عدد منفی برسد. این 
یک مشکل است و باید حل شود. اما واردات مواد 
اولیه و كاالهای واسطه ای كه باید به بحران تولید 
صنعتی خاتمه دهد گیر افتاده و نمی توانیم آنها را به 
اندازه كافی به واحدهای صنعتی عرضه كنیم. این 
صورت مساله بسیار واضح است و راه حل هم معلوم 
است. واقعیت این است كه دستگاه دیوان ساالری 

ایران در ساختار و كلیت خود وهمچنین اجزای 
مه��م آن فاقد درک نظری از نظریه هاس��ت و به 
همین دلیل نمی تواند راه حل ها را خوب تشخیص 
داده و یا اینکه آنها را در عمل با كامیابی اجرا كند. 
بدون نظریه پردازی و بدون داشتن نظریه نیرومند 
و سازگار نمی توان پیشرفت كرد و مسائل را حل 
ك��رد. فقدان فهم نظری از تئوری ها و نداش��تن 
یک نظریه مس��تحکم و قابل دفاع كه از دل آن 
راه حل های مناس��ب بیرون آید گرفتاری ها باقی 
خواهد ماند. از مسائل بسیار بااهمیت دیگر در حل 
مسائل ایران كه به آن توجه كافی نداریم، دقت در 
این موضوع است كه ما به نتیجه فکر می كنیم و به 
فرآیندها توجه نداریم. بارها شنیده ایم و خوانده ایم 
كه برخی از اقتصاددانان و سیاستمداران می گویند 
باید به اجماع برسیم، اما مساله این است كه فرآیند 
رسیدن به اجماع چیست؟ در اقتصاد، در سیاست 
و ه��ر مقوله دیگری كه نیاز ب��ه اجماع و اصالح 
است باید فرآیندها در كانون توجه قرار گیرد. این 
فرآیند نیاز به ابزارهایی دارد كه نهاد دولت یکی از 
آن ابزارهاست و شهروندان مدرن نیز یکی از آنها 
به حس��اب می آید. این ابزارها البته باید در یک 
مقوله كه به نام قانون مش��هور است انسجام پیدا 
كند. در پس و پشت همه مقوله هایی كه تاكنون 
یادآور شدم یک مقوله بسیار مهم وجود دارد كه 
آن »آزادی انتخاب« است. آزادی انتخاب را نباید 
فقط در سیاست منحصر كنیم و آن را باید به یک 
اصل آزادی انتخاب یک مقوله بسیار بااهمیت است 
پیوند دهیم و در عمل به كار گرفته شود. انسان 
بدون آزادی انتخاب انسانی است كه كارش پیش 
نمی رود و جامعه را با اخالل مواجه می كند. سلب 
آزادی انتخاب شهروندان دامنه وسیعی پیدا می كند 
كه س��رانجام به اقتصاد و كسب و كار می رسد و 
فعاالن اقتصادی را به روزهای نامناسب می رساند. 
شهروندی كه آزادی انتخاب ندارد و این را در همه 
عرصه های زندگی احساس می كند به مرور ذهن 
و خودش را به دست دیگران می دهد و به جایی 
می رسد كه دیگران بر این تصمیم بگیرند. اما كسب 
آزادی انتخاب همانند یک فرآیند طوالنی و دشوار 
است كه به سادگی به دست نمی آید و باید مفهوم 
آن در جامعه خود درک ش��ود. جامعه باید درک 
كند كه در این فرآیند آزادی بر دموكراسی مزیت 
دارد و فایده های آزادی است كه به دموكراسی هم 
منجر می شود. در چنین وضعی آیا صحبت كردن 
از اینکه یک گروه طرفدار اقتصاد آزاد هس��تند و 
یک گروه طرفدار نهادگرایی كمی دور از تحلیل 
علمی نخواهد بود. با توجه به پیچیدگی مسائل 
و تئوری هاس��ت كه نیازمند هس��تیم نهادهایی 

تاسیس ش��وند كه فرآینده اي سیاستگذاری در 
ای��ران را ب��ا توجه به اص��ل آزادی انتخاب، اصل 
قانون و رعایت آن، اصل پذیرفتن اینکه نظریه ها 
پدیده هایی نیرومندند را تدوین و اجرایی كنند. این 
فرآینده اي سیاستگذاری در مسیری قرار می گیرند 
كه همه كسانی كه به اندیشه ورزی عالقه دارند به 
فرآیندها توجه كنند. طرفداران جامعه مدنی در 
هر ش��غل و در هر صنع��ت و موقعیت اجتماعی 
بای��د روی این موضوع فکر كنند و راه را باز كند. 
پس از اینکه این مفاهیم در جامعه طرح و درک 
شود می رسیم به اینکه نقش نهاد دولت چیست. 
یکی از مهم ترین مسائل در این مقوله این است 
ك��ه روی ظرفیت نهاد دولت باید دیدگاه ها طرح 
و در كانون مجادله های كارشناسی قرار گیرد. اگر 
بتوانیم روی ظرفیت سازی دولت متمركز شویم و 
به جایی برسیم كه نهاد دولت بتواند اعتماد جامعه 
را فراهم كند و از این ظرفیت استفاده كند به نقطه 

مطلوب می رسیم. 
به اول داستان برگردیم و یادآور شویم كه چرا با 
اینکه صورت مسائل اقتصادی روشن است اما در 
عمل ضد راه حل ها را تجربه می كنیم. واقعیت این 
اس��ت كه نهاد دولت در ایران به معنای دولت به 
معنای اعم آن نتوانسته است اعتماد مردم را جلب 
كند كه كاالی خوب برای فروش دارد و یا اینکه 
اعتماد مردم را جلب كند كه كاالیی كه می فروشد 
كاالی بنجلی نیست. نهاد دولت در ایران اكنون 
این مش��کل را دارد كه شهروندان خریدار وفادار 
كاالی عرضه شده دولت در سیاست و در اقتصاد 
و حتی امور اجتماعی نیستند. اگر ایران نتواند این 
معضل را حل كند و چالش اساسی كه نبود اعتماد 
و وفاداری ش��هروندان به دولت اس��ت را برطرف 
كند سایر چالش ها باقی می مانند. اما جلب اعتماد 
ش��هروندان به آسانی به دست نمی آید و نیازمند 
این اس��ت كه فرآیندها طی شود. یکی از الزام ها 
این اس��ت كه مدیران ارشد دولت در مواجهه با 
شهروندان همه نکات و الزام ها را رعایت كنند. یکی 
از این الزام ها این است كه فهم و شعور شهروندان 
را دست كم نگیریم و در گفتار دقت كنیم. وقتی 
فردی در مقام نفر اول اجرایی كشور در اوج بی پولی 
دولت كه می دانیم ۱۱۲ هزار میلیارد تومان كسری 
عملیاتی دارد نباید بگوید می خواهیم آب از دریای 
 عمان به آس��تانهای مركزی بکشیم. شهروندان 
می فهمند كه این حرف شاید بدون پشتوانه است. 
به نظر می رس��د نهادهای مدنی شامل نهادهای 
مدنی فعال در حوزه اقتصاد نیز باید اصل آزادی 
انتخاب را پذیرفته و در ذیل آن به ظرفیت سازی 

بپردازند و روی اصل یادشده تکیه كنند.

آسیب های نداشتن نظریه

عباس آخوندی 
تحلیلگر مسائل راهبردی
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دموكراسی به معنای حکومت اكثریت 
اس��ت و در ضدی��ت كامل ب��ا حکومت 
تک نفره یا  حتی یک گروه متش��کل تر 
مث��ل كارگران، نظامی ه��ا، تکنوكرات ها 
و آرمان خواه��ان متعص��ب ق��رار دارد. 
ای��ن روش اداره جامع��ه از نظ��ر تامین 
آزادی ه��ا، امکان افزودن بر س��طح رفاه 
م��ادی ش��هروندان و تضمی��ن حکومت 
آنها، تا امروز كامیاب ترین روش شناخته 
و آزمایش شده است. كامیابی كشورها و 
سازمان های دموكراتیک در رشد و توسعه 
اقتص��ادی پایدار، احت��رام به ارزش های 
انس��انی و آزادی سبک زندگی نسبت به 
كشورها و س��ازمان های غیردموكراتیک 
است. این روش اداره جامعه و سازمان ها  
دو پدیده در سیاست و رفتار شهروندان 
جهانی پدیدار كرده است. پدیده  نخست، 
رش��د تقاض��ا ب��رای اس��تقرار پایه های 
دموكراسی و الزام های آن در سرزمین ها 
و سازمان های گوناگون است. پدیده دوم، 
تن دادن متقاضی��ان  قدرت به تقاضای 
اس��ت.  و دموكراس��ی خواهی  روزافزون 
برآین��د و نتیجه ای��ن دو پدیده موجب 
شده اس��ت جز چند كشور انگشت شمار 
و چن��د حزب و گروه سیاس��ی، اكثریت 
جامعه ها، هس��ته مركزی دموكراسی كه 
انتخاب��ات اس��ت را پذیرفته و آن را اجرا 
كنن��د. س��ازمان های كوچک و  بزرگ و 
نهاده��ای مدنی در چنی��ن جامعه هایی 
نیز ب��ر پای��ه انتخابات س��ازمان یافته و 
دموكراتی��ک اداره می ش��وند. اما چنین 
چیزی همه خواس��ته شهروندان نیست. 
آنها در مسیر تکاملی دموكراسی خواهی 
به این نتیجه رسیده اند كه تنها »انتخابات 
آزاد و سالم« می تواند اراده آنها را حاكم 
كند. این وضعیت الزام هایی دارد كه باید 
رعایت شوند. یکی از الزام ها این است كه 
ش��هروندان دموكراسی خواه  می خواهند 
هیچ نی��روی پنه��ان، غیرش��فاف و در 
خدمت یک اندیش��ه یا یک گروه نتواند 
در براب��ر ورود آزاد افراد دارای صالحیت 

برای كس��ب ق��درت  راه بندان درس��ت 
كند. انتخابات آزاد و س��الم معنایش این 
است كه شرایط ورود كاندیداها و شرایط 
ش��مارش آرا گونه ای باشد كه مجریان و 
ناظران انتخابات توانایی مخدوش كردن 
آرای كس��انی كه رای داده اند را نداشته 
باشند. كیفیت بخش��یدن به شرط های 
یاد ش��ده اما هرگز كار آسانی نیست و با 
سدهای بلندی مواجه است. این سدها و 
موانع در جامعه هایی كه نهاد دموكراسی 
نوپا و كم عمق اس��ت، بیش��تر و قابلیت 

بازدارندگی باالتری دارند. 
ش��هروندان دارای امتی��از رای در یک 
جامعه و اعضای یک سازمان را می توان 
به دو گ��روه كلی با كمیت��ه اي متفاوت 
تقس��یم كرد: یک گروه عمده كس��انی 
هس��تند ك��ه امتیاز رای خ��ود را دارای 
ارزش مادی دانسته و با آن همانند پول 
در جیب خود برخورد می كنند. این گروه 
كه بیش��ترین سهم را در جامعه دارند را 
می ت��وان  انتخاب كنن��ده عقالنی نامید. 
ی��ک گروه دیگر، امتیاز رای خود را فاقد 
ارزش مادی می دانند و در انتخابات تنها 
براس��اس عادت، توصی��ه اخالقی، تعهد 
اجتماع��ی و محق��ق كردن ی��ک آرمان 
از آن اس��تفاده می كنند. انتخاب كننده 
 عقالن��ی در هر انتخابات��ی، رای خود را 
به گونه ای خرج می كند كه تضمین كننده 
بیشترین منفعت برای او باشد. آیا چنین 
اتفاقی می افتد یا نه و احتمال اشتباه در 
تش��خیص بحث دیگری اس��ت. اكثریت 
دارن��دگان امتی��از رای دادن ب��ه ب��ازار 
انتخابات همانند بازار كاال نگاه می كنند 
و پس از بررس��ی این بازار، به این نتیجه 
می رس��ند كه بیشترین منفعت آنها این 

است كه رای بدهند یا رای ندهند. 
در صورت��ی ك��ه انتخاب كننده عقالنی 
منفعت خ��ود را در خرج ك��ردن امتیاز 
رای ببیند، به بررسی وعده ها و برنامه های 
كاندیداها پرداخت��ه و به كاندیدایی رای 
می دهد ك��ه تش��خیص داده و می تواند 
ی��ک دوره  را در  او  منفع��ت  حداكث��ر 
زمام��داری تضمی��ن كن��د.  از س��وی 
دیگ��ر، فرض نوش��ته حاضر این اس��ت 
ك��ه متقاضیان یک منص��ب اقتصادی یا 
سیاسی از راه انتخابات نیز عموما با هدف 
حداكثرس��ازی منافع خوی��ش، كاندیدا 

می شوند. رفتار كاندیداها برای تصدی یک 
مقام اقتصادی یا سیاسی  از راه انتخابات، 
تا ح��دودی ش��بیه ب��ه عرضه كنندگان 
كاالهای خصوصی اس��ت. آنها می دانند 
رای دهن��دگان نمي دانند ك��دام كاندیدا 
به بهترین ش��یوه منافع آنه��ا را برآورده 
می كند و اطمینان كافی در این موضوع 
ندارند؛ بنابرای��ن كاندیداها اطالعاتی به 
رای دهندگان می دهند تا آنها را از رقبای 
خود متمایز نش��ان دهد و خودشان را به 
جذاب ترین شکل ممکن نمایش می دهند. 
كاندیداه��ا با آگاهی و اش��راف به ناقص 
ب��ودن داوری بس��یاری از رای دهندگان، 
روش ه��ای پیچیده و پیش��رفته ای برای 
بهره برداری از كاستی های تصمیم گیری 
رای دهندگان ب��ه كار می برند. كاندیداها 
س��خنرانی های هیجان آل��ود می كنن��د، 
نویسندگان متخصص را به كار می گیرند، 
تبلیغات می كنند، از اعضای انجمن های 
مورد احترام شهروندان تاییدیه می گیرند، 
دس��ت اندركاران رس��انه ها را اس��تخدام 
می كنن��د، نقاط هیجان��ی رای دهندگان 
را شناس��ایی ك��رده و روی آنها متمركز 
می شوند و ... فقط امتیاز می دهند. شرط 
مه��م و تاثیرگذار در برگ��زاری انتخابات 
آزاد و س��الم این اس��ت ك��ه كاندیداها 
كمترین توانای��ی اغوای رای دهندگان را 

داشته باشند.
این ش��رط به ویژه در جریان مبارزات 
انتخاباتی حائز اهمیت فوق العاده ای است 
و كمرن��گ یا بی اثر كردن آن را می توان 
در مس��یر مخدوش كردن انتخاب سالم 
تلق��ی ك��رد. كاندیداه��ای تصدی یک 
منص��ب در جامعه های آزاد هرگز جرات 
نمی كنند ب��دون اینک��ه زمینه ها آماده 
باش��د، وعده ای به رای دهندگان بدهند 
و آنه��ا را در گ��رداب هیج��ان و التهاب 
اتاق های  انتخاب��ات  تجرب��ه  بکش��انند. 
بازرگانی نشان می دهد آداب دموكراسی 
در چنین نهادهایی بیشتر رعایت می شود. 
انتخابات اسفند ۱39۷ اتاق ها را به آداب 
و راهبردهای شفاف ترین انتخابات نزدیک 
كنیم. مش��اركت آگاهان و اس��تفاده از 
امتیاز رای دادن كاری است كه نخبگان 
و فرهیخت��گان را به پ��ای صندوق های 
رای می كش��اند تا نیرومند ترین افراد به 

خصوصی ترین نهاد راه یابند.

انتخابات و آداب دموکراسی خواهی

محمدعلی توحید  
معاون سردبیر



اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
ایران در نشس��تی در دانش��گاه علم و فرهنگ 
تهران اعتراف كرد بودجه ساالنه كشور گرفتار 
افراد صاحب نفوذی شده كه حیطه اراده شان 
تا ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و 
مجلس شورای اسالمی گسترش یافته است. او 
تأكید كرد بودجه این افراد همواره رو به افزایش 
است به طوری كه اگر فردی دانشگاهی تاسیس 

كند، بودجه آن را از دولت طلب می كند.
اس��حاق جهانگیری افزوده است كه اصالح 
ساختاری یعنی حذف این نفوذی ها كه منابع 
هنگفتی از بودجه كش��ور را به خود اختصاص 
می دهند. او در ادامه تأكید كرده است كه اگر 

دولت بخواهد در ش��رایط سخت امروز بودجه 
یکی از همین افراد صاحب نفوذ را حذف كند، 
صداه��ا بلن��د خواهد ش��د و از دولت خواهند 

خواست كه كوتاه بیاید.
اس��حاق جهانگی��ری در ج��ای دیگ��ری از 
سخنانش از این افراد صاحب نفوذ تحت عنوان 
»نهادهای موازی« نیز یاد كرده و گفته اس��ت: 
»ده ها دس��تگاه موازی در كشور ایجاد شده و 
همه بودجه بگیر دولت شده اند«، در حالی كه 
»كشور و بودجه تحمل این همه دستگاه موازی 
را ندارند.« اس��حاق جهانگیری در ادامه یادآور 
شده است كه بودجه كشور كالن است و فروش 
نفت نیز كاهش یافته است. او رقم بودجه كشور 

را در حال حاضر 4۰۰ هزار میلیارد تومان اعالم 
كرد كه بخش اعظ��م آن، به گفته وی، صرف 

مسیرهای بی بازده مي شود.
مع��اون اول رئیس جمه��وری ایران در جای 
دیگری از سخنانش بار دیگر تحریم های آمریکا 
را مصداق یک »جن��گ اقتصادی« خواند كه 
مراكز حس��اس اقتصادی ایران به ویژه صنایع 
نفت و گاز، خودروسازی و فوالد را نشانه گرفته 
است. اسحاق جهانگیری از صنعت نفت و گاز به 
عنوان اصلی ترین منبع درآمدی كشور یاد كرد و 
افزود كه به دلیل قطع صادرات قطعات خودرو 
به ایران، هزاران نفر از كارگران قطعه سازی كار 

خود را از دست خواهند داد.

بودجه ایران اسیر نفوذی هاست
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برای نخستین بار مجلس نمایندگان افغانستان بودجه ملی را بدون تاخیر 
و بازگرداندن تصویب كردند.

مجموع بودجه ملی س��ال ۱398 افغانستان 399 میلیارد افغانی ) ۵.3 
میلیارد دالر( است كه از این مجموعه ۲۷۵ میلیارد افغانی )بیش از 3.6 
میلیارد( بودجه عادی و ۱۲4 میلیارد افغانی ) بیشتر از ۱.۷ میلیارد( بودجه 
توسعه ای این كش��ور است.بودجه عادی افغانستان برای پرداخت حقوق 
كارمندان و مصارف اداری حکومت و بودجه توسعه ای برای اجرای طرح های 
عمرانی هزینه مي شود. براساس گزارش ها بودجه ملی افغانستان حدود 9 

میلیارد افغانی كسری دارد كه 8 درصد از كل بودجه را تشکیل می دهد.
عرفان اهلل عرفان یکی از اعضای هیأت اداری مجلس نمایندگان افغانستان 
گفته است این بودجه با ۱۲9 رای موافق و ۷ رای مخالف به تصویب رسید.

قبل از این مجلس نمایندگان افغانستان بودجه ملی را بارها قبل از تصویب 
به وزارت مالیه افغانستان برمی گرداندند، نخستین بار است كه طرح بودجه 

ملی بدون تاخیر و برگشت به وزارت مالیه/ دارایی تصویب مي شود.
به گفته سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، تصویب زودهنگام بودجه از 
سوی مجلس نمایندگان بر میزان مصرف بودجه تاثیر مستقیم خواهد داشت

 قس��مت اعظ��م بودج��ه ملی افغانس��تان در بخ��ش امنی��ت، زیربنا، 
آموزش و پرورش، سالم س��ازی اداره، زراعت و توس��عه روستاها به مصرف 
می رسد. ۵۱ درصد بودجه ملی از سوی جامعه جهانی و 49 درصد آن از 
عواید داخلی این كشور تامین مي شود.آمریکا، بانک جهانی، بانک توسعه 
آسیایی و كشورهای بریتانیا، استرالیا و دانمارک از بزرگترین كمک كنند گان 

به بودجه ملی افغانستان هستند.

بودجه 5/3 میلیارد دالری افغانستان

دادس��تان كل كش��ور، حجت االسالم محمدجعفر 
منتظری تأكید كرده است كه شرایط اقتصادی كشور 
عادی و طبیعی نیس��ت. او مسئوالن كشور را به اتخاذ 
تصمیم های فوری فراخواند و گفت »خیانت است اگر« 
مسئوالن تصور كنند كه دارند تصمیمات اقتصادی در 

مورد یک شرایط عادی اتخاذ می كنند.
حجت االس��الم منتظری سپس تصریح كرده است 

همه مس��ئوالن جمهوری اسالمی خوب می دانند كشور در شرایط جنگ 
اقتصادی به سر می برد و نمی توان مشکالت اقتصادی یک وضعیت جنگی 

را با شعار و تصمیمات طوالنی مدت حل كرد. دادستان 
كل جمهوری اسالمی ایران در ادامه سازمان تعزیرات 
حکومتی را به برخورد با كسانی دعوت كرد كه به گفته 

او به دنبال تزریق ناامیدی اقتصادی به مردم هستند.
حجت االس��الم منتظری گف��ت: »جنگ اقتصادی 
شوخی نیست و هم اكنون مردم در تأمین نیازهای خود 
از قبیل گوشت، مرغ، تخم مرغ، و سایر اقالم با مشکالتی 
روبرو هستند. او از مسئوالن جمهوری اسالمی خواست كه نگذارند كسی 

از آب گل آلود ماهی بگیرد.«

وقتی دادستان شرایط اقتصادی را عادی نمی داند

آن حضرت جایی گفته بود »چماق« و »هویج« هر دو برای جهت دهی به اقتصاد 
و همراه كردن بنگاه ها در راه توس��عه الزم است؛ چه اشکال دارد اگر »هویج هایی« 
مانند مشوق های صادراتی و وام های ارزان و ... كارگر نیفتاد از »چماق هایی« مانند 
قطع وام از بانک های دولتی و حتی پای كار آوردن امنیتی چی ها استفاده كرد؟ ) آن 
حضرت كسی نیست جز پرفسور ها جون چانگ، اقتصاددان كره ای هوادار مداخله 

دولت در كه باب دل خیلی ها در وطن شده است(
مثال های��ی هم می آورد؛ در ده��ه ۱96۰، گروه ال جی، غول صنعت الکترونیک، 
می خواست در صنایع پوشاک و نساجی وارد شود، ولی با فشار دولت وارد صنعت 
تولید كابل های برق شد؛ ، در دهه ۱9۷۰، دولت كره جنوبی فشار زیادی روی شركت 
هیوندای و بنیانگذار افسانه ای آن آورد كه وارد ساخت كشتی بشوند و حتی ژنرال 
پارک، دیکتاتور كره ای و معمار توسعه كره، شخصا او را تهدید كرده بود كه به حرف 

گوش نکند كار شركتش تمام است! 
كسانی هم در ایران با الهام از این نمونه »درخشان« خواهان مداخله های »هدفمند« 
دولت در اقتصادند و البته پاس��خ هم نمی دهند چرا امامزاده دولت چرا در روس��یه 
و بس��یاری از كش��ورهای آفریقایی و آمریکای التین حاجت نداد. باری، روی كاغذ 
دولت ها مي توانند به همان خوبی بازار عمل كنند، ولی در واقعیت كار متفاوت است. 
یک لحظه فکر كنید نیروهای امنیتی اجازه مداخله هایی از این دست را پیدا كنند، 
 یک طرف اطالعات و داغ و درفش دارد و طرف دیگر پول، نتیجه از خورش��ید هم 
روشن تر است. هرچند در ایران نمونه هایی مانند طرح مبارزه با ثروت های بادآورده را 
در دوران سازندگی داشته ایم، ولی در جامعه ای با ارزش های دموكراتیک بعید است 

بتوان سمت و سوی این حركت ها رفت.
هزینه فرصت هم بحث دیگری اس��ت، فرض كنید ال جی به سراغ همان حوزه 
پوشاک رفته بود )حوزه ای كه احتماال با توجه به مالحظات سودآوری و رشد بازار و 

دسترس بودن منابع و مانند آن انتخاب شده بود(، از كجا می دانیم كه در آن صورت 
وضعیتی بهتر از حالت كنونی وجود نداشت؟ دولت مسیری را برای بنگاه ها انتخاب 
كرد و بعد همه ابزارها را برای سرپا نگاه داشتن آنها انجام می دهد؛ شاید نمونه های 
موفقی هم به وجود بیایند و روی كاغذ ارقام اشتغال و تولید هم باال رود، ولی این 
لزوما به معنای خلق ثروت واقعی و كارایی باال نیست. به هر صورت عجیب نیست 
كه یک میمون كور هم گاهی موز گیرش بیاید، ولی در اكثر موارد حاصل چیزی در 
مایه های فاجعه بوده است )صنعت خودروسازی ایران فقط یک نمونه است(. در مورد 

فساد در چنین اقتصادهایی كه پیشتر گفته ام و نیاز به تکرار ندارد.
یک مسأله بزرگ هم این وسط هست، می دانیم خیلی اوقات دولت ها از فالن بنگاه 
و صنعت حمایت می كنند، ولی كی به این نتیجه می رسند كه باید دست از حمایت 
بردارند؟ تصمیم گیری در این مورد معموال سیاسی است و معموال بسیار دیرهنگام 
بعد از اینکه منابع فراوانی هدر شدند صورت می گیرد، در اقتصاد آزاد، اگر امیدی به 
حال و آینده یک شركت نبود منحل مي شود و سرمایه و نیروی كار به سمت دیگر 
می رود. حمایت های دولت بسیاری اوقات مثل تنفس مصنوعی دادن به جنازه است 
)نیازی به آوردن مثال های وطنی است؟(! راستی چرا فکر می كنیم آدم ها وقتی در 
بازار و بخش خصوصی فعالند، فقط به فکر س��ود ش��خصی اند، ولی وقتی به دولت 
می روند به فرشته های تبدیل می شوند كه دغدغه ای جز خدمت به خلق ندارند؟ دولت 
»خوب« مورد نظر بسیاری از دولتگرایان در واقع »مجمع الفرشتگان« است! یک نکته 
را هم در مورد كره جنوبی از یاد نبریم؛ اصال فرض كنیم این مداخله های »موثر« 
بود؛ اگر نبود شرایط ویژه جنگ سرد و مناسبات قدرت در شرق آسیا و حمایت های 
ایاالت متحده، امکان نداشت تاكید می كنم امکان نداشت دولت كره بتواند دو سه 
دهه كسری تجاری را تاب بیاورد؛ پیش نیاز توسعه اقتصادی، داشتن یک سیاست 

خارجی هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی است.

میمون کوری که موز گیرش آمد!

دي 1397
دوره جدید
شماره 119
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بر اساس اطالعات رسانه های روسیه و برخی از رسانه های غربی تخصصی در زمینه 
نفت و گاز شركت »روس نفت Rosneft«، غول بزرگ نفتی این كشور تصمیم 
به خروج از بازار نفت و گاز ایران گرفته و از سرمایه گذاری 3۰ میلیارد دالری در 
پروژه های مختلف در زمینه نفت و گاز در ایران منصرف ش��ده اس��ت. مقام های 
ایرانی هنوز درباره این اقدام »ش��ریک روسی« خود واكنشی نشان نداده اند. خبر 
 خروج »روس نفت Rosneft« از بازار ایران پس از آنکه ش��ركت ملی نفت چین 
سرمایه گذاری خود را در پروژه میدان گازی پارس جنوبی به حالت تعلیق در آورد، 

ضربه بسیار محکمی بر پیکر صنعت نفت و گاز ایران وارد می كند.
پیشتر، در پی بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران، شركت فرانسوی توتال از 
عملیات فاز ۱۱ پروژه پارس جنوبی خارج شد و وزارت نفت ایران شركت ملی نفت 

چین را كه از شركای این پروژه بود، جایگزین توتال كرده بود.
روزنامه روس��ی »ودموس��تی Vedomosti« با استناد به سه منبع نزدیک به 
مدیریت عالی »روس نفت« پیش تر خبر خروج این شركت بزرگ نفتی روسیه از 
ایران را منتشر كرد و نوشت این شركت سیاست خود را در رابطه با پروژه های ایران 
تغییر داده است.به نوشته »ودموستی« تصمیم شركت روس نفت به دلیل تحریم  های 

نفتی آمریکا بوده است.»ایگور سچین« مدیر اجرایی شركت روس نفت امیدوار بوده 
است كه »آمریکا برای برخی از شركای مستقل خود استثناهایی قائل شود«. اما 
آمریکا چنین استثنایی برای شركت های روسیه از جمله »روس نفت« قائل نشد.
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»روس نفت« هم عقب نشیني کرد

مركز پژوهش های مجلس ایران رشد اقتصادی ایران را در سال جاری و 
آینده منفی ۵٫۵ درصد برآورد كرد.

مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ایران در گزارشی رشد اقتصادی 
ایران را بین منفی ۲٫6 درصد تا منفی ۵٫۵ درصد در پایان سال 9۷ برآورد 
كرده و افزوده است این رشد منفی در سال 98 به دلیل كاهش صادرات نفت 
ادامه خواهد یافت. مركز پژوهش های مجلس در گزارش خود با مالحظه دو 
سناریو، پیش بینی كرده كه رشد اقتصادی سال 98 در خوشبینانه ترین حالت 

منفی 4٫۵ درصد و در بدبینانه ترین حالت منفی ۵٫۵ درصد خواهد بود.
در برآورد جدید مركز پژوهش های مجلس، رقم رشد اقتصادی بدبینانه 
تغییرنیافته، اما، برآورد رشد اقتصادی خوشبینانه كاهش یافته است. بر پایه 
این برآورد، از آنجا كه عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال های 9۷ و 98 
بیش از هر چیز متاثر از تحریم های نفتی و مالی آمریکا و بحران ارزی است، 
پیش بینی مي شود كه در سال آینده وضعیت اقتصادی ایران همانند سال 
9۱ از حیث تاثیر تحریم ها و واكنش فعاالن اقتصادی كش��ورهای خارجی 
به تحریم ها باشد. برغم كاهش چشمگیر صادرات نفت و درآمدهای نفتی، 
درآمد حاصل از نفت و میعانات گازی در بودجه سال آینده، ۱43 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده، در حالی كه این رقم در بودجه سال 9۷ اندكی بیش 

از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بود. همزمان درآمدهای مالیاتی كشور در بودجه 
سال آینده ۱۵۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده كه نسبت به درآمدهای 
مالیاتی بودجه سال 9۷ دست كم ۲8 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. 
چنین رقمی همانند درآمد پیش بینی شده از محل فروش نفت غیرواقعی 
است به ویژه اینکه كشور با رشد منفی چند درصدی و ركود شدید روبرو است.

رشد اقتصادی ایران: 5٫5 درصد منفی

در ایران افرادی به اتهام اخالل در نظام ارزی و پولی 
كشور بازداشت شده اند.

وزارت اطالعات ایران از بازداشت ۲۵ نفر در آستانهای 
مختلف این كشور به اتهام »اخالل در نظام ارزی كشور« 
 خب��ر داد. ای��ن وزارتخانه با صدور اطالعیه ای نوش��ت

۱۲ نفر از این افراد در آستانهای قزوین، تهران و مازندران 
دستگیر شدند و »سركرده این باند نیز در حالی كه قصد 

خروج از كشور را داشت شناسایی و دستگیر شد«.وزارت اطالعات اضافه كرده 
این افراد »از سال 93 تاكنون در مجموع بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش 

مالی داشته و خرید و فروش غیر قانونی نزدیک به 4۵۰ 
میلیون دالر داشته اند«.همچنین نیروهای اطالعاتی ایران 
در استان آذربایجان شرقی نیز ۱3 نفر را به همین اتهام 
دستگیر كردند كه »تعدادی از متهمان با هویت جعلی 
قصد خروج غیرقانونی از كشور را داشتند«.بنا بر اطالعیه 
وزارت اطالعات با سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز دولتی 
و آزاد »حدود 6۵ میلیون دالر« تخلف ارزی داشته اند.در 
ماه های اخیر، بازار ارز دچار بحران شدیدی شد و مقام های جمهوری اسالمی 

افرادی را به اتهام »اخالل در نظام ارزی و پولی كشور« بازداشت كرده اند.

دستگیری ٢5 نفر به اتهام اخالل در نظام ارزی



یک عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام ایران از 
تصویب ش��دن الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی 
توس��ط این مجمع خبر داد. دولت روحانی برای آن كه 
از قرار گرفتن ایران در فهرس��ت سیاه گروه ویژه اقدام 
مالی )FATF( جلوگیری كند، اقدام به ارائه چهار الیحه 
»پیوستن به كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته«، 
»پیوستن به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم«، 
»اصالح قانون مبارزه با پولشویی« و »اصالح قانون مبارزه 

با تامین مالی تروریسم« به مجلس كرد؛ اما تا به حال تنها اصالح قانون مبارزه 
با تامین مالی تروریسم و اصالح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده است.

گروه بین المللی ناظر بر پولشویی در سطح جهان، به ایران تا ماه فوریه 
فرصت داده اس��ت تا اصالحاتی كه آن را با هنجارهای بین المللی سازگار 
می كند، انجام دهد و در غیر اینصورت با عواقب عدم اصالحات مواجه خواهد 
شد.تصویب الیحه های مربوط به مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم، 
در دو سال گذشته با مخالفت های سیاسی بخشی از اصولگرایان روبرو شد. 
مخالفان پیوس��تن ایران به كنوانسیون های بین المللی در زمینه مقابله با 

تروریسم و پولشویی معتقدند كه این اقدام مانع از كمک 
ای��ران به گروه هایی چون حزب اهلل لبنان و حوثی های 
یمن مي شود، اما موافقان می گویند كه كمک به چنین 
گروه هایی با قرار دادن شروطی در الیحه، استثنا شده 
است.همچنین زمزمه هایی در مجلس مطرح شد كه آیت 
اهلل خامنه ای موافقت خود را با تصویب لوایح جدید برای 

خروج از لیست سیاه FATF اعالم كرده است.
دفت��ر مقام معظم رهبری در پاس��خ ب��ه نامه علی 
الریجانی، رئیس مجلس، اعالم كرده بود كه مخالفتی با بررسی این الیحه ها 
در مجلس ندارد و آن چه پیش از این گفته »مربوط به اصل كنوانسیون ها 

بود و نه كنوانسیون خاص«.
دولت ایران كه از سوی ایاالت متحده به حمایت از تروریسم متهم است، 
برای خروج از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی )FATF( نیازمند مصوباتی 
در این گروه ویژه است. از سوی دیگر در سوی دیگر، روسیه، چین و اروپا اعالم 
كرده اند كه نپیوستن ایران به این كنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، 

مانع از ادامه مبادالت پولی و بانکی آنها با ایران خواهد شد.

الیحه اصالح مبارزه با پولشویی و مجمع تشخیص مصلحت 

در منابع اطالع رسانی مختلف مطرح شد و باز هم فرصتی است برای 
نگاه كردن به یک مشکل قدیمی در امر بهداشت و درمان و مشخصا 
بخش درمان كشور. ریشه این مشکل كه از قبل از انقالب مطرح بوده 
مدیریت پزشکان بر تشکیالت سیاسی این بخش بوده است. چه این 
كه به دلیل تخصص خاص از امور مدیریتی، مالی، و برنامه ریزی اطالع 
كافی ندارند و بر اساس برداشت ذهنی و موردی می خواهند به حل 
مسائل بپردازند. مشکل دوم نیز تضاد منافع است. مدیران سیاسی این 
بخش بعضاً دارای مطب، سهامدار بیمارستان، یا سهامدار كارخانه ها 
و ش��ركت های تولید و واردات دارو و وسایل پزشکی هستند. معموالً 
صرف وجود تضاد منافع، حتی اگر نیت و اقدام ویژه خواری هم در كار 
نباشد كافی است كه در كشور های پیشرفته افراد دارای تضاد منافع 
را از مدیریت های عمومی دور نگه دارند. اینجانب از افراد موثق شنیده 
بودم كه در اواخر دوران رژیم سابق این ایده مطرح شده بود كه یک 

غیر پزشک به عنوان وزیر این بخش انتخاب شود.
اما وزیر مستعفی هم مانند بسیاری از وزرای سی چهل سال اخیر یک 

ایده ساده انگارانه و نشد را به میدان آورد. پول فراوان از بودجه بدهید 
تا كاال و خدمات ارزان به مردم بدهیم. طبق نقل قول یک كارشناس 
سازمان برنامه در جراید »اعتبارات بخش سالمت و بهداشت در دولت 
یازدهم و دوازدهم« بیش از سه برابر افزایش یافته است. كه البته اگر 
بیش از سه برابر افزایش یافته به معنی بیش از چهار برابر شدن است 
و یا اگر منظور درست منتقل نشده باشد یعنی بیش از سه برابر شده 
است كه به هر حال رقم افزایش فاحشی را نشان می دهد، با توجه به 
بزرگ بودن بودجه این بخش از لحاظ تاریخی. در بخش درمان این 
بودجه ها صرف پرداخت برای خدماتی شده كه علی االصول عرضه آن 
ثابت اس��ت و افزایش هزینه بودجه ای عمدتا هزینه و در آمد برخی 
از مشاغل این بخش را به شدت افزایش می دهد و تضمینی در مورد 
 بهبود خدمات و كیفیت نبوده و نیس��ت. نظام درمان به طور كلی و 
به طور اخص در كشور ما از سه نوع مشکل دیگر هم رنج می برد. كه 
به دو تای اول كژگزینی و كژمنشی گفته می شود. مشکل سوم هم 

آموزش، گزینش و تخصیص مشاغل است. 

دکتر طبیبیان و ایده ساده انگارانه پزشکان مدیر

در هفته ه��ای اخیر مقام های قضایی به بهانه مبارزه با 
فس��اد مالی، چند چهره نزدیک به حکومت را با احکام 
س��نگین و بعضا اعدام مجازات كردند. قوه قضائیه ایران 
در ماه های گذاش��ته با گذاش��تن عنوان »سلطان«  آنها 
را عامل فس��اد گس��ترده در ایران معرفی كرد. تازه ترین 
اقدام قوه قضائیه معرفی یک »س��لطان« دیگر، این بار در 
حوزه لوازم پزشکی است. غالمحسین محسنی اژه ای از 

محکومیت قطعی یک زن و شوهر پزشک به 3۰ سال زندان خبر داد كه پیشتر 
به اتهام قاچاق لوازم پزشکی محاكمه شده بودند. سخنگوی قوه قضائیه ی اعالم 
كرد حمیدرضا جان قربان، به اتهام اخالل در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و 
۱۲۰ میلیارد تومان جزای نقدی، و آزاده سجادیه )همسر حمیدرضا جان قربان( 

به همین اتهام به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. نقش 
داشتن در صنف لوازم پزشکی موجب شد كه رسانه ها به 
این زن و شوهر »لقب سلطان لوازم پزشکی« بدهند؛ لقب 
سلطان پیشتر به متهمان مالی چون سلطان سکه و سلطان 
قیر داده شده بود. در روزهای گذشته احمد خسروی وفا 
رئیس كل دادگستری استان اصفهان نیز گفته بود كه این 
دو تن كه در قاچاق پروتز و ایمپلنت های اسکلتی نقش 
داش��ته اند متهم به اخالل در نظام اقتصادی كش��ور بوده و محکوم شده اند.
وزیر خارجه آمریکا پیش از این در چند توئیت به مقام های جمهوری اسالمی 
هشدار داده بود كه آنها به جای كمک به مردم درگیر فساد شده اند و ثروت 

مردم را صرف حمایت از تروریست ها می كنند.

یک »سلطان« دیگر؛ این بار سلطان لوازم پزشکی
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رس��انه های ایران می گوید تقی توكلی، از كارآفرینان، صاحبان صنایع و 
بنیانگذار ماشین سازی تبریز در سن 86 سالگی درگذشت.

آقای توكلی كارخانه ماشین سازی تبریز را در سال ۱34۵ در تبریز تاسیس 
كرد و نزدیک به یک دهه آن را مدیریت كرد. ماشین سازی تبریز از صنایع 
موفق و از نمادهای نوسازی ایران در منطقه شمال غربی این كشور بوده است.
ماشین سازی تبریز پس از ماشین سازی اراک دومین شركت بزرگ ایران 

محسوب مي شود كه در زمینه تولید ماشین های صنعتی فعالیت می كند.
او س��ال ها پیش در مصاحبه  ای درباره زمینه های تاس��یس این كارخانه 
گفته بود در اواسط دهه ۱34۰ طرحی سازمان ملل متحد داد بود كه شامل 
ساخت ۷هزار و ۵۰۰ تن ادوات مختلف، ماشین های ابزار، دریل، الکتروموتور، 
الکتروموتور صنعتی، و كمپرسور بود. )از طرف وزارت اقتصاد( از من خواهش 
كردند كه در این زمینه با چک ها مذاكره كنم.  آقای توكلی گفته بود »بعد از 
مذاكره، تصمیم گرفته شد تا صنایع مربوط به ابزار دقیق را در تبریز و صنایع 
آهنگری را در اراک ایجاد كنیم. این كارخانه ها، ستون فقرات صنایع و تکنولوژی 
ایران شدند«. تاسیس كارخانه های پمپ ایران، موتوژن، ایدم، كمپرسورسازی 
و شركت گسترش صنایع ریلی از دیگر اقدامات آقای توكلی در تبریز است. 
آقای توكلی پس از خاتمه مدیریت خود در كارخانه ماشین سازی تبریز، در 

كارخانه كبریت سازی توكلی مشغول به كار شد كه موسس آن پدرش بود. 
آقای توكلی در توصیف سابقه خانوادگی اش گفته بود »اجداد من از خوانین 
ایروان )ارمنستان امروزی( بودند كه در دفاع از مرزهای ایران نقش آفرینی 
زیادی داش��تند«. فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران، در سال ۱38۵ 

از تقی توكلی تجلیل و او را به عنوان مهندس برجسته كشور انتخاب كرد.

تقی توکلی، موسس ماشین سازی تبریز درگذشت

خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از اس ان پاندی، رئیس شركت پتروشیمی 
چنای هند خبر داد ایران قصد دارد ۱۵ میلیارد روپیه )حدود ۲۱8 میلیون 
دالر( برای توسعه یک پاالیشگاه متعلق به این شركت سرمایه گذاری كند.
این مقام نفتی هند گفته است: »این شركت دولتی قصد دارد ظرفیت 
مركز خود در »ناگاپتینام« را تا 9 برابر افزایش دهد تا بتواند 9 میلیون 
تن نفت خام را در سال پاالیش كند و سرمایه گذاری تهران بر اساس 
س��هم ش��ركت نفت ایران به ارزش چهار میلیارد دالر در این شركت 

انجام خواهد شد.«
هند با مصرف چهار میلیون و 6۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز، پس 
از ایاالت متحده و چین س��ومین مصرف كننده بزرگ جهان محسوب 
مي شود و حدود 8۰ درصد نیاز خود را از طریق واردات تامین می كند. 

هند در حال حاضر واردات نفت خام از ایران را به 3۰۰ هزار بشکه در 
روز كاهش داده است. در شش ماه نخست سال گذشته میالدی واردات 

نفت هند از ایران دوبرابر این میزان بوده است.
ایران در حالی در صنایع نفت و پتروشیمی هند سرمایه گذاری می كند 
كه خود برای توسعه میدان های نفتی و گازی به شدت به جذب منابع 

مالی خارجی نیاز دارد.
یک��ی از پروژه هایی كه قرار بود هند در آن مش��اركت كند توس��عه 
میدان گازی »فرزاد« است كه از میدان های گازی مشترک میان ایران 
و عربستان به شمار می رود. چین قرار بود در هر دو میدان گازی فرزاد 
A و B با ایران همکاری كند اما این همکاری در چند سال گذشته با 

مشکالتی مواجه شده است.

سرمایه گذاری تقریبا اجباری در هند

گروه بین المللی بحران می گوید وضعیت رو به وخامت اقتصاد ایران 
و ادامه فعالیت های ایران در كشورهای همسایه، تهدیدی برای وقوع 

احتمالی درگیری در منطقه به شمار می رود.
این گروه تحقیقاتی مس��تقل كه دفتر آن در شهر واشنگتن واقع 
است، روز جمعه گزارشی با عنوان »ده درگیری كه در سال ۲۰۱9 
باید مواظب آنها بود« منتشر كرد.»رابرت مالی« كه در دولت باراک 
اوباما، رئیس جمهوری س��ابق آمریکا، به عنوان دستیار ویژه رئیس 
جمهوری و هماهنگ كننده كاخ سفید در امور خاورمیانه فعال بود، 
رئیس گروه بین المللی بحران اس��ت. آقای »مالی« می گوید كه در 
س��ال ۲۰۱9 به طور مستقیم یا غیرمستقیم خطرهایی برای وقوع 
درگیری وجود دارد كه ش��امل آمریکا، عربس��تان، اسرائیل و ایران 
مي ش��ود.طبق این گزارش، آمریکا، عربس��تان و اس��رائیل دیدگاه 
مش��تركی درباره دولت تهران دارن��د و آن را تهدیدی می دانند كه 

قدرت منطقه ای اش باید محدود شود.این تحقیق هشدار می دهد كه 
با افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های آمریکا علیه ایران، 
صدای تندروها در ایران بلندتر خواهد ش��د، مخصوصا این كه آنها 
سعی می كنند حسن روحانی را كنار بگذارند. بر اساس این تحقیق، 
حتی اگر آنها تصمیم بگیرند به محدودیت های هسته ای عمل كنند، 
این تمایل در تهران ممکن است افزایش یابد كه با هدف قرار دادن 
حضور آمریکا در منطقه، واشنگتن را وادار كنند هزینه اقداماتش را 
بدهد، مثال با تش��ویق گروه های شبه نظامی شیعه عراقی به هدف 
قرار دادن اهداف آمریکایی در عراق.بخش دیگری از تحقیق می گوید 
تاكنون ایران، كه به روندهای درازمدت اعتماد دارد و احتمال عمل 
متقابل آن را ترسانده، تصمیم گرفته است روی پنجه هایش بایستد.

عالوه بر این، خطر درگیری تصادفی در یمن، خلیج فارس، سوریه و 
عراق را نیز نمي توان نادیده گرفت.

یکی از ده نقطه وقوع درگیری احتمالی 
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س��فیر پیش��ین هند در تهران می گوید این كش��ور بهای واردات 
محص��والت پتروش��یمی از ایران را به طور كام��ل به روپیه پرداخت 
می كن��د. ظاهرا ایران قصد دارد معادل چهار میلیارد دالر از این پول 
را در صنایع پتروش��یمی هند سرمایه گذاری كند. جمهوری اسالمی 
به دلیل فشار تحریم های آمریکا در صادرات نفت و مبادالت مالی با 
تنگناهای زیادی روبروست و برای حفظ مشتریان اصلی مجبور است 
دست كم بخشی از مطالبات خود را به پول ملی كشورهای واردكننده 
دریافت كند. خبرگزاری ایلنا به نقل از س��وراب كومار، سفیر پیشین 
هند در تهران گزارش داد در مورد صادرات نفت با این كش��ور توافق 
ش��ده ك��ه ۵۰ درصد پول آن به روپی��ه و ۵۰ درصد دیگر به یورو به 

یک حس��اب بانکی واریز شود. به گفته این دیپلمات هندی در مورد 
واردات محصوالت پتروشیمی توافق های دیگری شده است: »در زمینه 
پتروشیمی نیز باید دید چه پیش می آید اما چیزی كه مشخص است 
تمام مبالغ به روپیه پرداخت مي شود كه ایران مي تواند این مبالغ را 
در هند تبدیل به یورو و سپس از كشور خارج كند.« رئیس جمهوری 
آمریکا، دونالد ترامپ هشتم ماه مه فرمان اجرایی خروج ایاالت متحده 
از توافق هسته ای با ایران و برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را امضا 
كرد. در پی این اقدام وزارت خزانه داری ایاالت متحده اعالم كرد كه 
تحریم های لغو یا تعلیق ش��ده این كشور علیه جمهوری اسالمی، در 

دو دوره 9۰ و ۱8۰ روزه دوباره اعمال خواهد شد.

هند و مطالبات پتروشیمی ایران، فقط روپیه

محس��ن جالل پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در 
گفت وگو با خبرگزاری كار ایران »ایلنا« از ضعف دانش اقتصادی مسئوالن 

دولتی انتقاد كرده است.
جالل پور در این گفت وگو درباره ارقام فرضی در بودجه سال 98 گفت: »ما 
در بودجه با سه عدد مجهول روبرو هستیم؛ میزان فروش نفت، قیمت نفت 
و نرخ ارز سه متغیر مجهول هستند. چون ما نمي توانیم ادعا كنیم كه میزان 
فروش چه اندازه خواهد بود، قیمت نفت چه خواهد بود و قیمت ارز هم به 
طور كامل مشخص نشده است. همه اینها براساس تخمین و حدس و گمان 

است كه البته تاثیرات خود را خواهد گذاشت.«
به باور او، تنظیم بودجه بر پایه ارقام فرضی مي تواند دشواری های محاسباتی 
عدیده اي برای دولت به همراه داشته باشد. جالل پور به دولت پیشنهاد كرده 

است كه برای مانع شدن از این موضوع، از الگوی نروژ بهره بگیرد.
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره الگوی نروژ گفته 
است: »پیشنهاد می كنم بجای ارائه ارقام فرضی، از محل درآمدهای نفتی به 
بودجه تزریق شود كه البته اجرای آن نیازمند طراحی كردن یک صندوق برای 
درآمدهای ارزی همانند كشور نروژ است تا درآمدهای ارزی مستقیماً به آن 
صندوق واریز شده و بخشی از آن ساالنه به بودجه تزریق شود و هر سال این 
میزان منابع تزریقی كاهش ]یافته[ تا در عرض مثالً ۲۰ سال به صفر برسد.«

جالل پور از وجود ۵ نرخ برابری ارز در ایران سخن گفته و آن را عاملی موثر 
در سرگردانی و بالتکلیفی اقتصادی در این كشور دانسته است. او از جمله 
خواستار چشم پوشی از محاسبه ارز دولتی بر مبنای 4۲۰۰ تومان برای هر 
دالر ش��ده و معتقد اس��ت كه باید بهای دالر در بازار آزاد بر اساس عرضه و 
تقاضا تعیین شود و هرگاه احتمال افزایش غیرمنتظره بهای ارز پدید آید، 

دولت با تزریق ارز به بازار مانع از نوسانات بیشتر بهای ارز در بازار گردد.

جالل پور و سه عدد مجهول

درباره می��زان افزایش یارانه ها پیش��نهادها 
از دو برابر تا ۲۰ برابر ش��دن در نوسان است. 
احمدی نژاد در یک سخنرانی در شهر سنندج 
مدعی ش��د مي توان یارانه نقدی را تا ۲۰ برابر 
افزایش داد. بر این اساس دولت باید ماهانه به 
هر فرد 9۱۰ هزار تومان و به یک خانواده چهار 
نفره 3 میلیون و 64۰ هزار تومان یارانه بدهد.
محم��ود احمدی نژاد ب��رای این ادعای خود 

فق��ط به افزایش بهای دالر اش��اره كرد و درباره راه های تامین 
هزین��ه یارانه 9۱۰ هزار تومانی توضیح بیش��تری نداد. این در 
حالی اس��ت كه در سال های پایانی دولت دهم بهای دالر طی 
در یک سال بیش از سه برابر افزایش یافت بدون این كه دولت 

احمدی نژاد برای افزایش یارانه ها اقدامی بکند.

روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت پیشنهاد 
احمدی نژاد را »فریب یارانه ای« خواند. وحید 
محمودی، اقتصاددان در یادداشتی كه در این 
روزنامه منتش��ر شد سخنان رئیس جمهوری 
پیش��ین درب��اره یارانه ه��ا را »ی��ک موضع و 
برخورد سیاس��ی و در تقابل ب��ا واقعیت های 
اقتصاد كش��ور« ارزیابی كرد.تازه ترین ادعای 
احمدی نژاد با واكنش های انتقادی زیادی در 
رسانه ها و تمسخر و استهزاء در فضای مجازی روبرو شده است. 
روزنامه ابتکار ۲۵ آذر در سرمقاله خود پیشنهاد ۲۰ برابر شدن 
یارانه ها را »بازی تکراری عوام فریبی« خواند و در گزارش دیگری 
این اظهارات رئی��س دولت های نهم و دهم را »تالش نافرجام 

برای دیده شدن« توصیف كرد.

پیشنهاد احمدی نژاد: ٢۰ برابر کردن یارانه ها
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دستور کار؛ علیه بخش خصوصی
ای�ران  تج�اری  و  صنعت�ی   ب�ورژوازی 
به رغم همه مخالفت های جریان اصلی اداره 
کش�ور در س�ال های پیش از انقالب به ویژه 
ش�خص محمدرضا پهلوی، توانست خود را 
س�ازمان دهی ک�رده و از راهبرد جایگزینی 
واردات استفاده کند و به یک گروه متشکل 
تبدیل شود. عالقمندی گروه اصلی مدیریت 
اقتصادی کشور در یک دوره از تاریخ معاصر 
به رهب�ری علی نقی عالی خان�ی و همراهی 
مدیران�ی مث�ل رضا نیازمند به رش�د بخش 
خصوص�ی ای�ن ام�کان را فراه�م ک�رد که 
ب�ورژوازی صنعتی ایران نیرومند ش�ود. در 
چنین وضعی بود که محمدرضا پهلوی یکی 
از اصول انقالب خود را سهیم کردن کارگران 

در کارخانه ه�ا اع�الم کرد و ب�ه این ترتیب 
تالش کرد اندازه مالکیت عمومی صنعتی را 
در برابر مالکیت شخصی گشترش دهد. این 
تصمیم انقالب محمدرضا پهلوی هم اما مانع از 
گسترش سرمایه داری صنعتی نشد و شماری 
از این گروه توانس�تند با اس�تفاده از محیط 
امن ش�ده توسط دولت و س�یم خاردارهایی 
که برای واردات کش�یده شد رشد و توسعه 
یابند و به صورت یک قش�ر در جامعه ایران 
خودنمایی کند. اما در همه دهه های منتهی 
به انقالب اسالمی مخالفت با سرمایه داران از 
سوی نهادهای تشکیالتی حزب های سیاسی 
چپ و حتی روش�نفکران ادامه داش�ت و در 
درون نه�اد دولت های وقت تالش برای مهار 

بورژوازی انجام مي شد. تاسیس مرکز بررسی 
قیمت ها در سال های رو به زوال رژیم گذشته 
در وزارت بازرگانی و مبارزه با گران فروشی از 
س�وی محمدرضا پهلوی که به یکی از اصول 
انقالب شاه و مردم تبدیل شد و ترور برخی 
از س�رمایه داران از س�وی گروه های مخالف 
مس�لح رژی�م ش�اه در یک قانون نانوش�ته 
علیه رش�د ب�ورژوازی ب�ود. در روزنامه های 
اصلی پیش از انقالب مثل کیهان، اطالعات، 
آیندگان و رس�تاخیز گروهی از نویسندگان 
علیه بخش خصوصی مطلب تولید و منتشر 
می کردن�د. فضای جامعه روش�نفکری و در 
درون دستگاه های دولت که روندی فزاینده 

را سپری می کرد همچان ضد بورژوازی بود.

یادداشت
انتخاب سردبیر

نامحبوبیت
دیپلماسی اقتصادی

بودجه

غیرمجازی
عراق

مهاجرت
بازارها
2019



دي 1397
دوره جدید
شماره 119

14

انتخاب سردبیر
یادداشت

نامحبوبیت
دیپلماسی اقتصادی

بودجه
مهاجرت

بازارها
2019

غیرمجازی
عراق

  خلع ید از سرمایه داران
انقالب اسالمی در یک دوره بسیار كوتاه توانست 
اوج بگیرد و انقالبیون پیروز بر علیه رژیم ش��اهی 
هیچ برنامه اقتصادی نیز نداشتند. پس از پیروزی 
انقالب اس��المی در بهمن ۱3۵۷ فضای فکری – 
سیاس��ی انقالبیون گونه ای رقم خورد كه احزاب 
چپ كمونیستی توانستند مدیریت تبلیغاتی كشور 
را برای یک دوره دراختیار بگیرند. رسانه های اصلی 
مکتوب كش��ور به ویژه در دو روزنامه اطالعات و 
كیهان در ماه های نخست پس از انقالب توانستند 
نبض تبلیغ��ات را دراختیار بگیرند و روزنامه تازه 
تاسیس جمهوری اس��المی و روزنامه های دیگر 
مثل بامداد، آیندگان و ابرار و... نیز دنباله رو بودند. 
بررس��ی محتوای اقتصاد سیاسی رسانه های یاد 
ش��ده ماهیت ضد س��رمایه داری آنها را به خوبی 
نشان می دهد. در سوی دیگر اما انقالبیون مذهبی 
طرفدار و پیرو امام خمینی)ره( كه رهبری انقالب 
را دراختیار داشتند نیز تحت تاثیر تبلیغات یادشده 
رفتاری انقالبی به ویژه با س��رمایه داران داشتند. 
خلع ید از ۵۱ س��رمایه دار بزرگ صنعتی در یک 
فاصله كوتاه پس از انقالب اس��المی با استناد به 
قانون حفاظت صنایع كه توس��ط شورای انقالب 
اس��المی به عنوان قانونگذار اصلی تصویب شده 
بود نشانه ای آشکار از ضدیت قهرآمیز با بورژوازی 
بود. قانون ملی كردن بانک ها كه به دولتی شدن 
سهام و مدیریت آنها منجر شد و قانون اصالحات 
ارضی در یک سال نخست انقالب نشان می داد كه 
جریان سیاسی – فکری ضد سرمایه داری توانسته 
است در باالترین نهاد قانونگذاری اثربخش باشد.

ش��رایط اداره كش��ور در ۱۰ سال نخست پس 
از پیروزی انقالب گونه ای بود كه س��رمایه داری و 
سرمایه داران جرات نداشتند از محاق بیرون آیند 
و هرگز به جز چند رفتار مش��خص كه از س��وی 
برخی انجام و منجر به توقف اجرای قانون حفاظت 
صنایع شد اقدامی از سوی بورژوازی انجام نشد. در 
دهه های پس از پایان جنگ اما به دالیل گوناگون 
از جمل��ه ناگزیری دولت ها و ناتوانی آنها در اداره 
اقتصادی و هدر دادن میلیاردها دالر از درآمد وصل 
ش��ده به درآمد حاصل از صادرات نفت و تحوالت 
جهان��ی راه را برای بیرون آمدن بخش خصوصی 
از محاق هموار كرد. رش��د بطئی سرمایه داران در 
ایران به رغم مخالفت های گسترده روشنفکران و 
تکنوكرات ها و احزاب چپ ماركسیس��تی اما در 
دهه ه��ای ۱3۷۰ تا امروز دس��ت كم به لحاظ باز 

شدن فضای حرف زدن ادامه داشته و دارد.

 دور تازه
به نظر می رس��د ام��ا دور ت��ازه اي از تهاجم 
تبلیغاتی علیه بخش خصوصی شروع شده است 
و نامحبوب كردن این گروه در دستور كار جدی 

چندین گروه قرار دارد.

  بقایای حزب توده 
ح��زب ت��وده قدیمی تری��ن و دیرپاترین حزب 
ماركسیستی – استالینیس��تی ایران است كه از 
ده��ه ۱3۲۰ فعالیت خ��ود را آغاز كرده و به رغم 
دوبار تالشی هنوز بقایای آن وجود دارند. اعضای 
باقی مانده این حزب قدیمی و ریشه دار در میان 
نیروهای روشنفکری هم اكنون با عناوین گوناگون 
به ویژه در رس��انه های غیرمکتوب فعالیت دارند. 
سایت های خبری – تحلیلی این گروه و یا همراهان 
فک��ری مثل پیک نت، عصر نو، اخب��ار روز و... در 
دنی��ای دیجیتال فعالیت گس��ترده اي دارند. این 
سایت های خبری – تحلیلی در همه سال های اخیر 
و به ویژه دو – سه سال اخیر با نظمی چشمگیر 
و پایداری قابل توجه حمله به بخش خصوصی را 
در دس��تور كار قرار داده و با عنوان های گوناگون 
به اتاق بازرگانی به مثابه پرچمدار و س��خنگوی 
بخش خصوصی، این س��ایت ها در یک سال اخیر 
تالش كرده اند رشد نرخ تبدیل دالر به ریال ایران 
 را ب��ه اتاق بازرگانی نس��بت دهن��د. پیک نت در

۱9 بهمن ۱396 مقاله وارده به نام جالل اصفهانی 
تالش كرده است با وصل كردن اتاق بازرگانی به 
ی��ک نهاد نظامی آنها را عام��ل افزایش نرخ دالر 
بداند. این مقاله می نویسد: »... بنابراین باید رفت 
به س��مت كان��ون اصلی ایجادكنن��ده بحران ارز 
یعنی سرمایه داران بزرگ كه صادرات غیرنفتی را 
در دست دارند. صادركنندگان در ایران كه عمدتاً 
مواد اولیه و محصوالتی مانند پسته و زعفران و یا 
محصوالت پتروشیمی را به خارج از كشور )ماند 
چین( ص��ادر می كنند... ات��اق بازرگانی در حال 
حاضر آنقدر قدرت دارد كه حجم زیاد دالر )ارزی 
كه دولت ادعا می كند به بازار تزریق كرده( را جمع 
كند تا اج��ازه پایین آمدن نرخ آن را ندهند. این 
نهاده��ا )اتاق بازرگانی به همراه یک نهاد نظامی( 
در بانک مركزی عواملی دارند كه به واس��طه آنها 
اج��ازه آمدن نرخ دالر را ندهند و از هر تصمیمی 
در بانک مركزی پیش از اجرا مطلع شوند...« این 
رس��انه به عنوان پرچمدار نامحبوب سازی بخش 
خصوصی در ۲6 ابان ۱39۷ نوش��ته اس��ت: »... 
اطالع داش��ته باشید كه فرار از دادن ارز صادراتی 
به دولت با شیوه های جدید ادامه دارد. پشت این 
تصمیم ات��اق بازرگانی قرار دارد كه برای تحویل 
ندادن ارز صادراتی به دولت همچنان سازماندهی 
كرده است.« همین س��ایت در 3 آذر ۱39۷ نیز 
با پیوند زدن ات��اق بازرگانی به حزب موتلفه و با 
تیت��ر تحریک كننده »مل��ت و دولت الی قیچی 
اتاق بازرگانی و موتلفه اس��المی« نوش��ته است: 
»اعضای اتاق بازرگانی كه در س��ال های نخست 
جمهوری اسالمی به اندازه انگشتان دو دست هم 
نبود اكنون 4۰ ه��زار عضو دارد و عمل این اتاق 
علیه تولیدكنندگان است و بحران های عظیم برای 
صنایع كشور آفریده است. بحران نیشکر هفت تپه 

نمونه از این مشکالت است.«سایت خبری »اخبار 
روز« نی��ز پ��س از رخدادهای مربوط به نیش��کر 
هفت تپه و ش��ركت ملی فوالد و پیش از آن پس 
از اعتصاب كارگران هپکوی اراک توپخانه خود را 
بر روی بخش خصوصی كشور و از یک آن شلیک 

دست برنمی دارد.

 اقتصاددانان نهادگرا
پس از پایان جنگ عراق علیه ایران در آخرین 
س��ال های دهه ۱36۰ اقتصاددانانی كه در دولت 
میرحس��ین موسوی فعال بوده و در نقش مشاور 
به او كمک فکری می كردند در بیرون از دولت های 
تازه ماندن��د. راهبرد و اندیش��ه دولت های آقای 
هاشمی رفسنجانی توجه كمتر به اقتصاد دولتی 
و توجه بیشتر به باز كردن فضای اقتصاد در یک 
محدوده ه��ای خاص بود. این اندیش��ه اقتصادی 
راه را برای حض��ور اقتصاددانان چپ گرای ایرانی 
كه البته باورهای مذهبی داشتند تنگ كرد. این 
اقتصاددانان بعدها توانستند در دانشکده اقتصاد 
عالم��ه طباطبایی جایگیر ش��ده و نام خود را به 
اقتصاددانان نهادگرا تبدیل كردند. گروه نخستین 
این نحل��ه فکری به ویژه مرحوم دكتر حس��ین 
عظیم��ی با ظراف��ت و انعطاف بیش��تر با بخش 
خصوصی مخالفت می كردند. آنها با زیر تیغ قرار 
دادن سیاس��ت های اقتصادی موس��وم به تعدیل 
اقتصادی كه در دولت آقای هاش��می رفسنجانی 
اجرا مي ش��د حمله ب��ه بخش خصوص��ی را در 
پنهان ترین ش��کل انجام دادند. بعدها اما شکاری 
از این اقتصاددانان به س��ازمان برنامه و بودجه راه 
یافتندو در زمان تدوین برنامه چهارم توس��عه با 
برخی واقعیت های برنامه ریزی كالن آش��نا شده 
و تعدیل در گفتارش��ان آشکار ش��د. با این همه 
ی��ک گروه جوان تر اقتصاددانان دولت گرا در همه 
س��ال های اخیر هر رخداد نامساعدی در اقتصاد 
را به نئولیبرالیزم نسبت داده و آن را نتیجه اتحاد 
اقتصاددانان آزادیخواه و بخش خصوصی نش��ان 
دادند. به طور مثال دكتر فرش��اد مومنی كه حاال 
به نوعی ریاس��ت معنوی نهادگرایان را در اختیار 
دارد در فروردین ماه نوشت: »اتحاد 3 گروه تیشه 
بر ریش��ه اقتصاد ایران می زند. این 3 گروه شامل 
دولت كوته نگر، غیرمولدها كه ویژگی مش��ترک 
آنها منافع آنی و زودگر بازارگرایان هستند... اتحاد 
سه گانه دولت كوته نگر و غیرمولدها و بازارگرایان 
نئوكالسیک موجب برخورد رفوگرایانه با مسائل 
اقتصادی ش��ده كه درعمل به آزادسازی تجاری 
و واردات كااله��ای لوكس ش��ده و نرخ ارز منافع 
آنه��ا را تامین می كند...« این اقتصاددان بار دیگر 
در ۲۲ بهمن ماه به انتخاب اتاق تهران در معرفی 
افراد شاخص صنعتی حمله كرد و بار دیگر از ضد 
توسعه گرا بودن برخی افراد صحبت كرد. پیش از 
او و تندتر ازاو اما دكتر حسین راغفر است كه در 
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چند سال اخیر بارها در سخنرانی ها و نوشته هایش 
به بخش خصوصی حمله كرده اس��ت. به گزارش 
»عیار آنالین« حسین راغفر در تیرماه ۱394 در 
برنامه »تیتر امش��ب« گفت: »اتاق به مسئولیت 
مدنی خود عمل نکرده و از تولید حمایت نمی كند 
و عمدتاً در خدمت درون قدرت بوده است و بخش 
خصوصی واقعی كه شامل كارگران دستفروش تا 
نیروی كار ش��ركت های پتروش��یمی و ذوب آهن 
می ش��ود حمایت نکرده اس��ت... حداكثر كاری 
ك��ه اتاق بازرگانی در دهه های اخیر كرده اس��ت 
حمایت و تالش برای افزایش نرخ ارز بوده اس��ت 
كه منافع بازرگانان و دالل ها را تقویت می كند...« 
وی در بهمن م��اه ۱393 نیز گفته بود: »... امروز 
نمی دانی��م در اتاق های بازرگانی چه اتفاقی هایی 
می افتد. متاس��فانه اتاق های بازرگانی بیش��تر از 
آنک��ه در خدمت مصالح ملی و اقتصادی باش��ند 
در خدم��ت تجار قرار دارن��د.« ول در ۲۷ آذرماه 
نیز گفته اس��ت: »اتاق بازرگانی محل چانه زنی و 

گرفتن رانت شده است.«
حسن راغفر بار دیگر تاكید كرده است پارلمان 
بخش خصوصی كالهبرداری اس��ت و بنیان های 
اقتصادی ایران روی ش��انه تجار رانت خوار است. 
شماری از اقتصاددانان جوان تر این جریان فکری 
نیز در یکی – دو س��ال تازه سپری شده و در هر 
جریانی كه اقتصاد را با تنگنا مواجه كرده اس��ت 
انگشت اتهام خود را به سوی بخش خصوصی نشانه 
گرفته و در نامحبوب سازی بازرگانان وصنعتگران 

تالش می كنند.

 تکنوکرات های دولتی 
تجربه بش��ری نش��ان می دهد زاد و رشد نهاد 
دولت حتی در جامعه های مدرن با تفویض قدرت 
نهادهای مدنی به این نهاد همراه بوده است. نهاد 
دول��ت در تاریخ خود همواره برای نیروهای دیگر 
محدویت درست كرده است و این كار را هنوز ادامه 
می دهد. نهاد دولت اما در جامعه هایی مثل ایران 
به دلیل انحصار درآمدهای حاصل از صادرات نفت 
خام را در دست دارد و در شرایطی كه در یک دوره 
تاریخی توانسته صدها موسسه، شركت و سازمان 
اقتصادی – اجتماعی تاس��یس كند در ذات خود 
محدودسازی را دارد. تکنوكرات ها و بوروكرات های 
دولتی كه در ده ها وزارتخانه و شركت های تحت 
پوش��ش فعالیت دارن��د در نیم قرن اخیر خود به 
یک قش��ر بانفوذ تبدیل شده اند كه قدرت آنها در 
مقایسه با قدرت بخش خصوصی مقایسه كوه با كاه 
است. مدیران تکنوكراسی ایران در همه دهه های 
گذشته و به ویژه در سال های اخیر تالش كرده اند 
در پنهان ترین شکل سد راه توسعه بخش خصوصی 
شوند. این گروه بانفوذ كه مدیریت هزاران میلیارد 
ریال از منابع عمومی را دراختیار دارند با دریافت 
مزایا و حقوق باال راه برای بخش خصوصی و توسعه 

آن تنگ می كنند. واقعیت این اس��ت كه توسعه 
بخش خصوصی از مسیر فروش و یا واگذاری سهام 
شركت ها از قدرت آنها كاسته می شود. این گروه از 
افراد بانفوذ در چند ماه گذشته تالش كرده اند كه 
بخش خصوصی را عامل رشد نرخ ارز معرفی كنند 
و رشد نرخ كاالها را بر دوش كارخانه های خصوصی 
بیندازند. متاسفانه و در راس این گروه  از دولتی ها 
رئی��س دولت دوازدهم قرار دارد. وی در چند ماه 
گذشته چند بار و به مناسبت های گوناگون تاكید 
كرده اس��ت دولت با دادن ارز ترجیحی به قیمت 
4۲۰۰ توم��ان تالش كرد ش��هروندان را در وضع 
مناس��ب از نظر تامین مواد غذای��ی قرار دهد اما 
بخ��ش خصوصی با دریافت ارزه��ا و وارد نکردن 
كاال یا فروش كاالها با نرخ های باال بازار را با تنش 
قیمتی مواجه كرده اس��ت. رئیس دولت دوازدهم 
چندی��ن بار نیز با صراحت و با كنایه تاكید كرده 
است نیاوردن ارز حاصل از صادرات خیانت است و 
تاكید كرده است ارز حاصل از صادرات را به داخل 
نیاوردند و موجب گرانی ارز و كاالها شده اند. وزیر 
جدید اقتص��اد و رئیس تازه بانک مركزی نیز در 
ماه های اخیر چندین بار با صراحت در جمع اعضای 
اتاق بازرگانی تاكید كرده اند دلیل نرخ رشد ارزهای 
معتبر این بوده است كه صادركنندگان ارز خود را 

به بازار عرضه نکرده اند.

 چپ های عجیب
یک گروه از افراد كه دارای تمایالت دولت گرایانه 
هس��تند و البته در داخل كش��ور باقی مانده و به 
ترویج اندیش��ه چپ می پردازند نی��ز در ماه های 
اخی��ر و به ویژه پس از افزایش ن��رخ ارز در بازار 
رش��د قیمت ها و همچنین پس از آنکه در برخی 
واحدهای واگذار شده مشکل پیش آمد چوب انتقاد 
را بر س��ر بخش خصوصی گرفته و می گویند كه 
دالیل نابسامانی ها بخش خصوصی اند. این گروه 
كه می توان آنها را سوسیالیست های نو تلقی كرد 
با عنوان فریبنده »مالکی��ت اجتماعی« به جای 
مالکیت دولت��ی و ملی كردن ها بخش خصوصی 
را عامل سركوب كارگران معرفی كرده و خواستار 
برخورد با خصوصی سازی شده و دستور می دهند 
كه باید این جریان خصوصی س��ازی برگردد. در 
ماه های اخیر این گروه كه در برخی ار روزنامه های 
سیاس��ی طرفدارانی دارند و در میان دانشجویان 
عدالت خواه نیز نفوذ كرده اند با پنهان ترین شکل 
و س��ردمدار آنها با عبارت��ی واضح از انقالب علیه 
سرمایه داران صحبت می كند. با توجه به اینکه این 
گروه كوچک را می توان نمونه هایی از گروه های شر 
تلقی كرد در این نوشته از بردن نام آنها اجتناب 
می كنیم ام��ا واقعیت وجودی آنه��ا را نمی توان 
نادیده گرفت. این گروه كوچک با استفاده از فضای 
ب��ازی كه مخالفان اقتص��اد آزاد در برخی نهادها 
دراختیارشان گذاش��ته اند علیه بخش خصوصی 

یک جریان درست كرده اند. این گروه بدون اینکه 
اعالم كنند سخنگوی همان بقایای حزب توده به 

شکل دیگری هستند.

 عدالت خواهان دولت گرا
در میان نهاده��ا و طیف های مذهبی یک گروه 
پرقدرت وجود دارند كه از همان س��ال های اجرای 
سیاس��ت اقتصادی موس��وم به تعدی��ل اقتصادی 
علیه خصوصی س��ازی و ه��ر حركت اصالحی گام 
برداش��ته اند. این طیف های پرش��مار كه به شکل 
گروه��ی در دانش��گاه ها، در برخی رس��انه ها و در 
نهادهای خاص جمع شده اند نیز در ماه های اخیر 
تالش گس��ترده اي برای بدن��ام كردن و نامحبوب 
كردن بخش خصوصی برداش��ته و این كار را ادامه 
می دهند. این گروه ها به جای ریشه یابی دالیل رشد 
نرخ ارز كه دولت و سیاست های دولتی آن را تدارک 
دیده اند حمالت خود را به س��وی بخش خصوصی 
متمركز كرده اند. رسانه های در اختیار این گروه های 
رادیکال باور دارند كه بخش خصوصی عامل اصلی 
افزایش تهیدستی در جامعه است و رانت های كالن 

را با زمینه چینی به دست می آورند.

 چه باید کرد؟
واقعیت این اس��ت كه بخش خصوصی ایران 
در مقابله با این موجه نامحبوب س��ازی كه در 
ماه های اخیر تش��دید ش��ده و قصد دارد همه 
تنگناه��ای اقتص��ادی را ب��ه بخش خصوصی 
نسبت دهد كار چندانی انجام نمی دهد. بخش 
خصوصی ایران اگرچه در س��ال های اخیر در 
میان رس��انه ها جای پایی باز كرده اس��ت اما 
این جای پاها به مرور كم و كمتر ش��ده است. 
رسانه های بزرگ مکتوب و روزنامه های دراختیار 
نهادهای حاكمیتی آنقدر گرفتاری سیاس��ی 
دارن��د و آنقدر در نبرد با یکدیگر هس��تند كه 
فرصت و عالقه چندانی برای حمایت از بخش 
خصوصی ندارند. روزنامه های سیاس��ی بخش 
خصوص��ی نیز ب��ه دلیل اینک��ه نمی خواهند 
اس��یر بازی های سیاسی ش��ده و به طرفداری 
از س��رمایه داران مته��م ش��وند از كنار بخش 
خصوصی عبور كرده و در بهترین حالت بی طرف 
باق��ی مانده اند. رس��انه های ملی نیز جز اینکه 
به آگهی های بخش خصوصی عالقمند باش��د 
كاری نمی كند و حتی هیزم آتش تهیه ش��ده 
علیه بخش خصوصی را فراهم می كند. به نظر 
می رسد در ماه های آینده كه تنگناهای اقتصاد 
مل��ی افزایش می یابد و محدودیت های مالی و 
پول��ی بر مردم افزایش می یابد تیغ حمله ها به 
بخش خصوصی افزایش می یابد. تش��کل های 
بخ��ش خصوصی و طرف��داران اقتصاد آزاد اما 
باید با اتحاد و همدلی و توضیح دادن مس��ائل 
به ویژه به مردم راه را بر دشمنی بیشتر ببندند.



گ�روه اقتصاد ای�ران| پس از جنگ جهاني 
دوم ت��ا اواخر دهه ۷۰ میالدي, در بس��یاري از 
كشورهایي كه تازه از بند استعمار رهایي یافته 
بودند این باور ش��کل گرفته بود كه مش��کالت 
سیاس��ي و عقب ماندگي ه��اي اقتص��ادي آنها 
ناش��ي از حاكمیت نظام اقتص��اد آزاد و به ویژه 
مالکیت خصوصي اس��ت. پس از جنگ جهاني 
دوم ت��ا اواخر دهه ۷۰ میالدي، در بس��یاري از 
كشورهایي كه تازه از بند استعمار رهایي یافته 
بودند ای��ن باور قوت گرفته بود كه مش��کالت 
سیاسي و عقب ماندگي هاي اقتصادي آنها ناشي 
از حاكمی��ت نظام اقتصاد آزاد و به ویژه مالکیت 
خصوصي اس��ت. بسیاري از جنبش هاي فکري 
ضداستعماري در این كشورها، از نظر اقتصادي 
در واكنشي در مقابل آن چه »نظام سرمایه داري 
امپریالیستي« مي نامیدند، اقتصاد غیرمتمركز 
سرمایه داري خصوصي را از ستون هاي اساسي 
آن نظام پنداشته، بر آن بودند كه با لغو مالکیت 
خصوصي مشکالت اقتصادي آنها در دوران پس 
از اس��تعمار رفع شدني است. با گذشت سال ها، 
ناكارآیي اقتصاد كش��ورهاي دولت دس��توري 
و متمرك��ز ب��ه تدریج آش��کار ش��د و اقتصاد 
ناكاراي متمركز و مداخله گر بوروكرات در همان 
كشورها جاي خود را به اقتصاد بازار و گسترش 
مالکی��ت خصوصي و خالقیت كارآفرینان داد و 
خصوصي سازي، مقررات زدایي و برون گرایي در 
موارد متعدد نگرش حاكم بر اداره اقتصاد آنها شد. 
به این ترتیب تجربه سه دهه بعد از جنگ و تجلي 
اقتصادهاي نوظهور متکي بر رقابت بازار، به ویژه 
در خ��اوردور و آمریکاي جنوبي ناكارآیي اقتصاد 
دولتي و عقب ماندگي تکنولوژیکي اقتصادهاي 
متمركز را به اثبات رسانید. در گرماگرم رهایي 
از بند اس��تعمار، جنبش هاي آزادي بخش وارث 

تفکري اقتصادي بودند كه نتیجه آن حركت به 
س��وي اقتصاد متمركز و دولتي كردن بنگاه ها، 
سس��ت كردن مالکیت خصوصي، خارج نمودن 
كارآفرین��ان خ��الق و تضعیف بخش خصوصي 
در صحن��ه تولید ب��ود و اصوال بخش خصوصي 
و س��رمایه داران و كارآفرینان غیردولتي مظهر 
وابس��تگي به خارج و اب��زار اصلي عقب ماندگي 

كشور قلمداد مي شدند. 
تاثی��ر این نوع طرز تفکر در مراحل اولیه پس 
از پیروزي انقالب اسالمي ایران در كشور ما نیز 
محسوس بود. این نوع تفکر در بعد اقتصادي، در 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، به خصوص 
اصول 43 و 44 به روش��ني قابل مالحظه است. 
اصل 44 بخش خصوصي را مکمل فعالیت هاي 
اقتصادي دولتي و تعاوني معرفي مي كند و كلیه 
صنایع بزرگ، صنایع م��ادر، بازرگاني خارجي، 
معادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تامین نیرو، سدها 
و ش��بکه هاي بزرگ آبرساني، رادیو و تلویزیون، 
پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایي، كشتیراني و 
راه آهن را به صورت مالکیت عمومي و در اختیار 
دولت مي داند. حتي اصطالحات، عبارت و لغاتي 
كه در اصل 44 قانون اساسي به كار گرفته شده، 
تحت تاثیر باورهاي موجود در جهان اقتصاد در سه 
دهه بعد از جنگ جهاني دوم است، اصطالحاتي 
چون صنایع بزرگ و صنایع مادر، كه تا به امروز 
تعریف علمي و مشخصي از آن به عمل نیامده و 

حد و مرز آن ناشناخته است. 
چارچ��وب سیاس��ي و ایدئولوژیکي حاكم بر 
جنبش هاي ضداستعماري، از دیدگاه اقتصادي، 
عمال عبارت بود از: خودكفایي، عدم مش��اركت 
در تقس��یم كار جهاني، طرد س��ازوكار اقتصاد 
بازار، كم توجهي به مالکیت خصوصي و رد نقش 
س��ازنده بخش خصوصي در ایجاد ارزش افزوده 

و عرض��ه كاالها و خدمات به قیمت ارزان تر و با 
كیفیتي مطلوب تر در فضاي رقابتي در مقایسه 
با اقتصاد بوروكرات دولتي. به زودي اتخاذ چنین 
الگوي اقتصادي همراه با رش��د سریع جمعیت، 
تورم باال، رشد اقتصادي اندک و حتي در مواردي 
منفي، موجب شد كه درآمد سرانه این كشورها 
كاهش یابد، توزیع درآمد متعادل تر نشود و عدالت 
اجتماعي همراه با رفاه مورد انتظار كه خاستگاه به 
حق آن جنبش ها بود، به وقوع نپیوندد. نتیجه آن 
شد كه بسیاري از این كشورها از پایان دهه ۷۰ 
میالدي به تدریج ناچار از تغییر دیدگاه اقتصادي 
خود و حركت به سمت اقتصاد غیرمتمركز شدند. 
اما در دوران پیش از این تغییر، بخش عمومي آن 
چنان متمركز شده بود كه پس از اتخاذ و اعمال 
سیاست خصوصي سازي و حركت به سوي اقتصاد 
آزاد و رقابتي، برنامه هاي عمراني با مشکل جدي 
مواجه شد. در مراحل آغازین این تغییر سیاست، 
اوال بخش خصوصي از آن توان مالي و مدیریتي 
برخوردار نبود كه واحدهاي بزرگ دولتي و حتي 
صنایع كوچک تر را خریداري كند و ثانیا با توجه 
به س��اختار این شركت ها و مازاد نیروي انساني 
ش��اغل در آنها، خریدار در عمل اجازه تعدیل و 
اصالحات الزم براي س��ودآوري واحد خریداري 
شده را نداشت؛ بنابراین مدیریت بخش خصوصي 
با چالش بزرگي براي بهینه سازي امور اقتصادي 
روبرو بود. در عمل نیز، جز در تعداد محدودي از 
واحدهاي كوچک، خصوصي سازي در آن كشورها 
به انتقال از مالکیتي دولتي به مالکیت دولتي دیگر 
تبدیل ش��د. ایران نیز از تبعات این وضع بركنار 

نبوده است. 
پیروزي انقالب اسالمي ۱3۵۷، در كنار تحوالت 
بزرگي چون دگرگوني ساختار سیاسي، فرهنگي، 
اجتماعي و روابط كشور با جهان خارج، در ساختار 
اقتصادي كشور نیز تغییراتي اساسي بر جاي نهاد. 
مضافا اینکه وجود درآمدهاي باالي نفتي و جنگ 
تحمیلي موجب شد تالش براي رفع بسیاري از 
تنگناهایي كه در دو دهه اول انقالب براي حفظ 
واحدهاي موجود دولتي وجود داش��ت و تغییر 
ساختار مالکیت آن را به وجود آورده بود، به دست 
فراموشي سپرده شود. نتیجه آنکه در حال حاضر 
قریب 8۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش عمومي 
است و بخش خصوصي، با وجود تالش هایي كه 
براي تقویت آن مي شود، هنوز در حاشیه قرار دارد 
و تعادل الزم بین بخش خصوصي و دولتي به نظر 

نمي رسد در آینده نزدیک اتفاق افتد. 
در دوره هاي مختلف شاهد آن بود ه ایم كه بخش 
خصوصي همیشه مطالبه گر بوده و یک لیست از 
خواسته هایش را آماده كرده و به دولت داده است 
اما این مطالبات همیشه در حد همین لیست باقي 
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محبوب نبودن بخش خصوصي در اقتصاد ایران



 چرا بخش خصوصي در کشور محبوب نیست؟
به نظر بنده بحث خصوصي س��ازي و محبوب نبودن یک بحث تاریخي اس��ت. 
دالیل متعددي مي توان براي آن برشمرد. اول اینکه اقتصاد ما اقتصادي است كه 
همواره دولت ها در آنها نقش زیادي داش��ته اند. اگر از گذش��ته تا به امروز نگاهي 
ب��ه این وضعیت بیندازیم مي بینیم نوع حکومت هاي حاكم و نقش آنها در كلیه 
سیاس��ت هاي اجتماعي و اقتصادي این تمای��ل را در مردم به وجود آورده اند كه 
تصمیم گیرنده ها باید دولت ها باشند از طرفي دولت ها نیز به این موضوع دامن زده 
و تالششان بر این بوده كه همیشه در امور مختلف اقتصادي و اجتماعي دخالت 
كنند. این عوامل باعث شده است كه دولت به عنوان یک نهاد بسیار بزرگ در مقاب 
بخش خصوصي كوچک قرار گیرد. در مقابل با نگاهي به عملکرد بخش خصوصي 
مي بینیم كه مشکالت آنها نیز فراوان است. بخش خصوصي از گذشته سعي كرده 
است كه با نزدیکي به دولت و مراجع قدرت از رانت هاي آشکار و پنهان استفاده 
كند و هیچگاه خودش مشوق رقابت نبوده است بلکه در فکر استفاده از سیستم و 
افزایش منافع خود بوده است. از طرفي وقتي صحبت از بخش خصوصي مي شود 
متوجه مي ش��ویم كه عمده فعالیت هاي اقتصادي در اختیار این بخش است. به 
عنوان مثال بخش بزرگي مانند بخش ساختمان در اختیار بخش خصوصي است 
كه در آنجا مشکل عمده اي بین این بخش و جامعه وجود ندارد. یا فعالیت هایي 
مانند كشاورزي و دامداري كه قسمت عمده آن در اختیار این بخش است. بزرگ تر 
شدن بخش خصوصي در كشور عمال نیازمند نزدیکي به دولت و استفاده از رانت 
و منافع آن بوده و همین مسأله باعث شده كه این بخش از ویژگي هاي خصوصي 
بودن در چارچوب جهاني فاصله بگیرد و طبعا در نظر مردم و جامعه از محبوبیت 
و مقبولیت خوبي برخوردار نیست. اگر بخش خصوصي بتواند به رقابت منجر شود 
جامع��ه و مردم نیز منافع آنها را حس خواهند كرد و در این صورت عالقه مندي 

خود را به این بخش نشان خواهند داد. 
 بخش خصوصي چه جایگاهي در اقتصاد کشور دارد؟

جایگاه این بخش در اقتصاد جایگاه باالیي مي باش��د . بس��یاري از فعالیت هاي 
اقتصادي كشور توس��ط بخش خصوصي انجام مي شود. اما از لحاظ تاثیرگذاري 
بر سیاس��ت ها و سیاس��تگذاري هاي جایگاه بسیار پاییني دارد زیرا در بسیاري از 
موارد این دولت اس��ت كه به جاي بخش خصوصي به سیاس��تگذاري مي پردازد 
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مي ماند. درست است كه دولت یکسري اقدامات انجام مي دهد اما به نظر 
مي رسد دوران این مطالبه گري باید باالخره تمام شود و بخش خصوصي به 
جاي این همه انتظار از دولت براي حمایت، خود نیز اقداماتي را انجام دهد. 

اما تاكنون این حركت از سوي بخش خصوصي دیده نشده است. 
 پارلمان بخش خصوصي تا چه زماني مي خواهد این مطالبه گري 

را ادامه دهد؟ نتیجه این مطالبه گري ها تا االن چه بوده است؟
تا االن هم چیزي كه مورد انتظار بخش خصوصي بوده اس��ت، واقعیت 
پیدا نکرده و شاید در برخي موارد خاص، شاهد این بوده ایم كه تقاضاهاي 
بخش خصوصي تا حدي مورد توجه قرار گرفته است. اما اشکالي كه در این 
باره وجود دارد بزرگتر از این حرف ها است. رابطه بین دولت و بخش خصوصي 
باید بازتعریف ش��ود. هم بخش خصوصي باید تغییرات عمده اي در داخل 
بدهد و هم دولت باید به این واقعیت برسد كه بدون كمک بخش خصوصي 
نمي تواند به اهدافش برسد. اگر قرار باشد بخش خصوصي به مطالبات خود 
دس��ت یابد، نیازمند آن هستیم كه یک ائتالف سازي در بخش خصوصي 
ایجاد شود و این بخش  بتواند یک صداي رسا و واحد داشته باشد. در این 
صورت مي تواند ادعا كند یک بخش خصوصي جدي، منسجم و هماهنگ 
است. در این ارتباط باید همه تشکل هاي بخش خصوصي و بخش تعاوني زیر 
یک پرچم واحد بیایند و به دنبال مطالبات بخش خصوصي باشند كه بخش 
كوچکي از این كار انجام شده است. اتاق اصناف، اتاق بازرگاني و اتاق تعاون 
این ائتالف را انجام داده اند. یک دبیرخانه واحد هم تشکیل شده است. اما 
این اقدام خیلي جوان و تازه است. هنوز نمي توانیم ادعا كنیم این ائتالف 
هم به بلوغ كامل خود رسیده است و به سمت وسوي خوبي حركت مي كند. 
سایر تشکل هاي بخش خصوصي باید به این ائتالف بپیوندند و همه تحت 

یک برنامه منسجم، كارهاي خود را با هماهنگي انجام دهند. 
ائتالف تش��کل ها با بخش خصوصي مزایایي مي تواند داش��ته باشد این 
موضوع نش��انه هاي مثبت را به دنبال دارد. وقتي تشکل ها متفرق نباشند، 
تصمیم گیران را دچار اشتباه نمي كنند. چراكه در حال حاضر قسمت هاي 
مختلف بخش خصوصي، مطالبات مختلفي از دولت دارند كه گاهي ممکن 
است حتي با یکدیگر متضاد باشد. در واقع یک خواسته یکسان و یکپارچه 
از دولت وجود ندارد. در اینجا تصمیم گیران سرگردان مي شوند كه كدام 
یک از این خواسته ها، خواسته هاي درست تري است. اگر این ائتالف انجام 
ش��ود و صداي واحد به وجود اید، در تصمیم گیري ها، تصمیم س��ازي ها و 
سیاس��تگذاري ها، دولتمردان دچار تردید نمي شوند و این مي تواند نتایج 

بسیار مثبتي داشته باشد. 
 وظیف�ه اصل�ي بخ�ش خصوص�ي چیس�ت؟ آی�ا بای�د در 
تصمیم س�ازي هاي کالن اقتصادي تاثیرگذار باشد یا به مشکالت 

جزئي فعاالن اقتصادي رسیدگي کند؟
اتاق بازرگاني یا س��ایر تشکل هاي بخش  خصوصي بیش از آنکه وظیفه 
داشته باشند به مسائل و مشکالت روزمره فعاالن اقتصادي بپردازند، وظیفه 
اصلي شان این است كه سرمنشأ ایجاد مشکالت را موردتوجه قرار بدهند 
و اگر در زمان تدوین و تصویب قوانین، سیاست ها و برنامه هاي مشخص 
داشته باشند بطور ریشه اي مي توانند مسائل و مشکالت فعاالن اقتصادي را 
حل كنند. اگر منبع تولید مشکل حل نشود، مشکالت هرچقدر هم كوچک 
باشد، پشت سر هم خواهند آمد و ما در یک دور باطل قرار مي گیریم. این 
مسائل و مشکالت هم مرتب مطرح مي شود و دولت تحت فشار هاي زیاد 
قرار مي گیرد. در حال حاضر بخش خصوصي جایگاه خوبي در تصمیم گیري ها 
دارد و تقریبا در هر شورا و كمیته یک كرسي نیز از آن بخش خصوصي است. 
شرایط نسبت به گذشته خیلي بهتر شده، ولي بخش خصوصي همچنان در 
اقلیت است. حتي اگر حق راي داشته باشد. در یک شوراي ۱۰ نفره كه اتاق 
هم حضور دارد، مثال بخش خصوصي ۲ راي دارد. بنابراین در اینجا نظراتش 

را اعالم مي كند اما راي اش تعیین كننده نیست. 



و تصمیم گی��ري مي كن��د و تصمیماتش را بر این 
بخ��ش تحمیل مي كند. خود بخش خصوصي نیز 
به صورت منفعل عمل مي كند و در واقع به جاي 
تغییر سیاست ها فقط در پي استفاده و بهره برداري 
از سیاست هاي تحمیل شده است. درباره عملکرد 
بخش خصوصي نیز مي توان از زوایاي گوناگون نگاه 
كرد. از نظر گسترش این بخش مي توانیم بگوییم 
كه عمال بنگاه هاي بزرگ خصوصي در كشور وجود 
ندارد كه نش��ان دهنده وجود موانع در سر راه این 
بخش است یکي از این موانع خود بخش خصوصي 
اس��ت كه اجازه نمي دهد در كش��ور بنگاه بزرگ 
خصوصي تش��کیل شود. ضعف بخش خصوصي , 
مس��ائل حاكمیتي و عدم شناخت حقوق مالکیت 
و قوانین نادرس��ت نیز موج��ب ناكارآمدي بخش 
خصوصي شده اس��ت. در كل بخش خصوصي به 
دالیل مختلف نسبت به اقتصاد و حجم اقتصاد كشور 
یک بخش نحیف به حساب مي آید كه نتوانسته به 
وظایف خود عمل كند. عمده ترین موضوع كه هم 

در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي وجود دارد 
به نظر بنده شناخته نشده حق مالکیت قانوني افراد 
و موانع قانوني موجود است. وقتي دولت توزیع كننده 
منابع باش��د قدرت اقتصادي و تاثیرگذاري آن هم 
بیشتر مي شود و همه این موضوعات باعث به وجود 
آمدن نا اطمیناني دربخش خصوصي مي گردد و از 
رشد این بخش و بزرگ شدنش جلوگیري مي كند. 
 چ�ه رویکردهایي از طرف دولت و بخش 
خصوصي براي محبوب شدن بخش خصوصي 

باید تعریف شود؟
خصوصي سازي به عنوان یک فعالیت اقتصادي و 
یک سیاستگذاري اقتصادي با خصوصي سازي كه در 
كشور صورت مي گیرد دو بحث كامال مجزا هستند. 
آنچه در كش��ور ما درباره خصوصي س��ازي اتفاق 
مي افتد را نباید به عنوان سیاست خصوصي سازي 
در نظ��ر گرف��ت. نحوه عملکرد دول��ت در زمینه 
خصوصي س��ازي به هیچ عنوان قابل دفاع نیست 

و اش��تباهات صورت گرفته در نح��وه واگذاري ها 
و نظارت ه��ا باعث عدم نتیجه گیري مثبت درباره 
بحث خصوصي س��ازي شده است. اینکه خیلي از 
افراد و كارگران خواهان برگشتن صنایع به دولت 
هستند امري طبیعي است زیرا بخش دولتي یک 
حداق��ل اطمیناني به افراد از لحاظ تامین و آینده 
شغلي مي دهد كه آنها را دلگرم مي كند در چارچوب 
پوشش دولت قرار بگیرند. اما واگذاري هاي صورت 
گرفته در بخش خصوصي بدون توجه به قابلیت هاي 
افراد و بدون درنظر گرفتن توان بازار در تولید ثروت 
انجام مي ش��ود كه باعث عدم اطمینان كاركنان و 
اف��راد به این بخش مي گ��ردد. به عنوان مثال اگر 
بنگاهي حتي اگر از مدیران شایس��ته و كارآمدي 
بهره مند باش��د در ب��ازاري كه عمال وجود ندارد و 
مورد تحریم واقع شده و رابطه اقتصادي مناسبي 
نیز با سایر كشور ها برقرار نیست و محدودیت هاي 
تعرفه اي و مقداري بر روي صادرات و واردات وجود 
دارد نمي تواند به صورت مناس��بي فعالیت خود را 

انجام دهد كه نمود آن در جامعه بس��یار باالست. 
اما در سیستم دولتي این عدم خوب فعالیت كردن 
نمود پیدا نمي كند و طبیعتا در مورد این مس��أله 
كمتر صحبت مي شود. براي محبوب شدن بخش 
خصوصي باید به دنبال گسترش مفهوم رقابت به 
معناي واقعي باشد. این بخش باید بپذیرد كه هر 
چند رقابت س��خت است اما در بلندمدت به سود 
خ��ودش و تجارت و افرادي اس��ت كه با آنها كار 
مي كند و آینده از منافع آن استفاده كند. هرچند 
در كوتاه مدت ممکن است نزدیک شدن به دولت 
و گرفتن انحصار سود بنگاه ها را افزایش دهد ولي 
این موضع دائمي نمي باشد و در بلندمدت كاربرد 
ندارد. بخش دولتي نیز باید تداخل هاي موجود بین 
خود و بخش دولتي را از میان بردارد. بس��یاري از 
افرادي كه در بخش دولتي فعالیت مي كنند داراي 
بنگاه هایي در بخش خصوصي هس��تند كه باعث 
مي ش��ود فقط بخش خصوصي خود را تس��هیل 

كنند. دولت باید به عنوان ناظر بر بخش خصوصي 
نظارت كند و سعي نماید موانع رقابت بر سر راه این 
بخش راه بردارد و اگر بخش »خصولتي« بخواهد 
موانع رقابتي ایجاد نماید دولت مي تواند با اختیارات 
خ��ود این موانع را از میان بردارد. تا وقتي كه این 
وظایف چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر 
مستقیم با همدیگر تداخل داشته باشند و عالیق 
هر دو طرف مطرح باشد نمي تواند شرایط مناسبي 
براي بخش خصوصي به وجود آورد. اینکه در بحث 
واگذاري ها و بدبیني جامعه نسبت به آنها , افراد به 
جاي ارتقاي عملکرد بنگاه و شرایط اقتصادي كشور 
در فکر سود كالن و استفاده از رانت هستند نتیجه 
عملکردي بوده كه در این بیست سي سال از طرف 
بخش دولتي انجام شده است كه درصد باالیي از 
واگذاري ها را بدون نظارت و عدم تایید صالحیت 
افراد انجام داده اس��ت. براي اینکه دولت بخواهد 
بدبیني جامعه نسبت به واگذاري ها را كاهش دهد 
باید نسبت به عملکرد خود در واگذاري ها و نظارت 
بر عملکرد بخش خصوصي یک سیاس��ت درست 
و م��ورد قبول هم��ه افراد جامعه ارائ��ه دهد. نوع 
عملکرد دولت و تعارض منافع موجود در سیستم 
و ارتباطات موجود )كس��اني كه واگذار مي كنند و 
كساني كه دریافت مي كنند( و ضعف سیستم اداري 
و اجرایي باعث شده بسیاري از كساني كه بنگاهي را 
خریداري مي كنند فقط در فکر سود خود و فروش 
اموال و به دست آوردن منافع سرشار حاصل آز آن 
باش��ند. از طرف دیگر خیلي ازكساني هم هستند 
كه بنگاهي را خریداري كرده تا بتوانند به فعالیت 
اقتصادي بپردازن��د به دلیل تالطم هاي اقتصادي 
وتغییرات زیاد قوانین نمي توانند فعالیت مطلوبي 
انجام دهند كه این هم به مدیریت كلي اقتصادي 
كشور بر مي گردد زیرا این مدیریت مانع بسیاري 
از فعالیت هاي اقتصادي هس��ت. اگر یک مقایسه 
بین بنگاه هاي كه واگذار شده و بنگاه هایي كه هنوز 
واگذار نشده صورت گیري مي بینیم كه وقتي با یک 
شوک اقتصادي مانند تحریم و مباحث ارزي روبرو 
مي شوند نمي توانند در این بازار فعالیت كرده و به 

ناچار از بازار خارج مي شوند. 
 سخن آخر؟

ب��ه نظر بنده فعالین بخ��ش خصوصي باید نگاه 
مثبت تري به رقابت به مفهوم اقتصادي آن داشته 
باشند. این رقابت در هر فعالیت و صنعتي شکل هاي 
مختلفي دارد ولي بطور كلي به مفهوم تعیین قیمت 
در بازار بدون تاثیر گذاري بر طرفین بازار است. باید 
در هر ش��رایطي این مفهوم گسترش یابد و بر آن 
پافش��اري نمود زیرا در نهایت این رقابت مي تواند 
بخش خصوصي را گسترش داده و آن را ریشه دار 
ك��رده و تاثیرگذاري این بخش در اقتصاد كش��ور 
را افزای��ش دهد در غیر این صورت همواره بخش 
خصوص��ي یک بخش نحیف و منزوي اس��ت كه 

تاثیري بر اقتصاد كشور نخواهد داشت.
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 چرا بخش خصوصي در کشور محبوب نیست؟
واقعیت این است به دالیل مختلف بخش خصوصي و اصولي كه 
بر رفتار این بخش حاكم اس��ت در كشور ما به عنوان یک مسأله 
قابل قبول در نظر گرفته نشده است. یکي از موارد برداشت غلط 
از فرهنگ خصوصي س��ازي در مورد بیش��ینه كردن سود وكسب 
منفعت اس��ت كه داراي بار منفي نیز است. در اصطالح اقتصادي 
سودجویي توصیفي منصفانه از رفتار انسان است. نکته دوم اینکه 
بخش خصوصي براي خود مس��ئولیت اجتماعي قائل نبوده است 
و به همین دلیل جمع آوري ثروت فقط در الیه هاي سنتي منجر 

به بهبود وضعیت اجتماعي مي ش��د ولي در ساختارهاي مدرن 
تاثیري بر اقتصاد نداشته اشت. به عنوان مثال فردي كه در 
صد سال پیش به تدریج مراحل رشد را طي مي كرد اثر آن 
در جامعه مش��هود بود. مانند ساخت مسجد و كاروانسرا و 
كمک به فقرا در ش��هرهاي كوچک كه باعث رونق ش��هر و 

حفظ مسئولیت اجتماعي افراد مي شد. ولي در جامعه 
م��درن امروزي بخ��ش خصوصي كمتر به 

مسئولیت اجتماعي خود واقف است و اگر 
هم عملي انجام دهد به اندازه اي نیست 
كه اثرات آن بر جامعه باقي بماند. نکته 
س��وم این است كه بعد از دهه پنجاه 
به واسطه بزرگ شدن دولت , بخش 
خصوص��ي نیز عمال به دنبال گرفتن 
ران��ت از دولت ب��ود به همین خاطر 
بخش خصوصي به محیط اجتماعي 
اطراف خود كم توجه شده و بیشتر 
به دولت و منافعي كه از طرف دولت 
به این بخش مي رس��د بیش��تر مورد 
توجه قرار گرفته است. بدین معني كه 
بخش خصوصي كشور بیشتر دولتي 
زده ش��ده تا با البي كردن با اصحاب 
دولتي به منافع خود برسد. از طرفي 
افزایش دخالت دولت در كسب و كار 

بخش خصوصي باعث ش��ده این بخش 
به جاي احساس تعلق كردن به جامعه اي 
كه فرآیند رش��د وي را فراهم كرده است 
احساس خودبزرگ بیني مي كند و به جاي 
برگردان��دن فرآیند به بطن جامعه انتظار 
قدرداني از آن جامعه را دارد. نکته بعدي 
این است كه در فرآیند خصوصي سازي 
چند دهه اخیر یک موجود جدید متولد 
شده است به نام »بخش خصولتي«. این 
بخش ها مانند ش��ترمرغ هایي هستند 
ك��ه هر كجا مناف��ع اقتضا كند خود را 
دولتي ی��ا خصوصي معرفي مي نمایند. 

این��کار باع��ث تضعی��ف گفتمان بخش 
خصوصي اصیل ش��ده اس��ت. احساس 
بخش خصوصي این است كه همواره از 

طرف بخش دولت و فضاي كس��ب و كار 

تحت فش��ار اس��ت و این فضا را مناسب نمي بیند به همین خاطر 
احساس دین به انجام درست امور نمي كند و این نیز به نوبه خوبه 

اثر منفي بر رابطه بخش خصوصي و جامعه مي گذارد. 
 بخش خصوصي چه جایگاهي در اقتصاد کشور دارد؟

واقعیت این اس��ت كه بخش خصوصي كش��ور ساختار همگني 
ندارد. ولي اگر بخواهیم میزان دخالت هاي دولت و موانع كسب و 
كار هاي افراد را درنظر بگیریم بخش خصوصي كه در این شرایط 
بر پاي خودش ایس��تاده و تالش در جهت ارتقاي اقتصاد كش��ور 
مي كند از امتیاز مثبت خوبي برخوردار مي باش��د. زیرا این بخش 
همیش��ه در رقابت غیر منصفان��ه با بخش دولتي و در 
چند سال اخیر با بخش هاي »خصولتي« بوده است. 
 چ�ه رویکردهایي از طرف دولت و بخش 
خصوصي براي محبوب شدن بخص خصوصي 

باید تعریف شود؟
در ابتدا باید بخش خصوصي یک رابطه ارگانیک 
بی��ن خود و جامع��ه تعریف كند كه متاس��فانه در 
كش��ور وجود ندارد. بخش��ي از این قضیه 
به مدرن ش��دن جامع��ه برمي گردد. در 
گذش��ته نهادهای��ي وجود داش��تند كه 
كمک مي كردند بخش خصوصي سنتي 
ب��ا پایگاه ه��اي عمومي مردم��ي ارتباط 
تنگاتنگ��ي داش��ته باش��ند ك��ه در این 
دوره از ضعف بس��یاري برخوردار اس��ت. 
بخش خصوصي بای��د بتواند با مجموعه 
ذینفعان��ي كه بخش عم��ده آنها را آحاد 
مردم تش��کیل مي دهد یک رابطه سالم 
و ارگانی��گ ب��ه وج��ود آورد. از طرف 
دیگ��ر براي كارایي بیش��تري داش��ته 
باش��د باید موانعي كه دولت ها برس��ر 
راه آنها قرار داده اند برداش��ته شود یا 
حداق��ل كاهش یابد. نکته بعدي این 
است كه بخش خصوصي نیازمند آن 
است كه مس��ئولیت اجتماعي خود را 
در مقاب��ل جامعه انجام ده��د. اگر بخواهیم جامعه 
توسعه یافته اي داشته باشیم باید بخش خصوصي باید 
بتواند به وظایف مدرن خود عمل كند. انجام این عمل 
به نوبه خود نیازمند داشتن بخش خصوصي مدرن و با 

كاركردهاي توسعه گرا است. 
 سخن آخر؟

س��خن اخر اینکه كشور نیاز دارد در سطوح كوتاه مدت و 
میان مدت و بلندمدت به بازتعریف نقش بخش هاي مختلف 
در اقتص��اد بپردازیم. در بلندمدت مي توانیم براي مفاهیمي 
همچون خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده و دنبال كردن نفع 
شخصي یک هویت معناداري تعریف كنیم تا در ذهن جامعه 
این امور به عنوان بار منفي جلوه گر نباشد. در میان مدت 
نیز مداخالت دولت در بخش خصوصي كاهش یابد 
و بخ��ش خصوصي نیز خود را در چهارچوب قابل 

قبول دولت و جامعه باز تعریف كند. 

دكتر فرشاد فاطمي 

برداشت غلط از منفعت جویی
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دکتر محمد طبیبیان| در اقتصاد برخالف فیزیک 
و شیمی آزمایشگاه نداریم. آزمایشگاه ما تجربه و تاریخ 
جوامع اس��ت. این نوشته یک بخش از پژوهش انجام 
ش��ده در مورد پنج نفر از كار آفرینان و س��رمایه داران 
تاریخی آمریکا است. عنوان مستند »مردانی كه آمریکا 
را ساختند« است. اگر دوستان بتوانند از خط مسدودیت 
یوتیوب بگذرند این شش ویدئو حتی برای عزیزانی كه 
زبان انگلیسی آنان كفاف نمی دهد بسیار آموزنده است. 
یک وج��ه از نکته ای كه مي توان آموخت اخالقیات 
شخصی این سرمایه داران است. این كه همه تمایل به 
انجام كار های بزرگ برای كشورشان داشتند به همین 
دلی��ل هم به اموری پرداختن��د و در آن وقت و انرژی 
گذاش��تند كه در همان منظر تاریخی اهمیت بس��یار 
داشت. آمریکا از حدود بیست سال آخر قرن بیستم تا 
بیست سال اول قرن بیستم دچار ركود و بحران اقتصادی 
بود و از عواقب جنگ های پرتلفات و هزینه آن در عذاب. 
هر كدام از این مردان صنعت و مالیه بخشی از اقتصاد 
آمریکا و زیر بناهای مربوطه را ایجاد كردند و آمریکا را 
در مسیر پیش��رفت قرار دادند. افرادی كه در  مستند 

فوق الذكر زندگی و كارشان مرور مي شود عبارتند از:
كورنلیوس وندربیلت)۱۷94-۱8۷۷( كه در خانواده 
فقیری به دنیا آمد و كودكی س��ختی را گذراند لیکن 
به تدریج مدارج كسب ثروت را پیمود و مهم ترین كار 
او توسعه راه آهن و تکمیل زیر بنا های حمل و نقل در 
آمریکا بود از افرادی بود كه در نو آوری ایجاد شركت های 
سهامی بزرگ بر اس��اس مسئولیت محدود و جدایی 
مدیریت از مالکیت دخیل بود، نوعی سازمان تولید كه 
در آمریکا و سایر كشور ها رواج یافت. او بخشی از ثروت 
خود را برای ایجاد دانش��گاه وندربیلت و سایر مصارف 

خیریه تخصیص داد. 
دیگ��ری اندرو كارنگی )۱83۵-۱9۱9( اس��ت. یک 
مهاجر اسکاتلندی كه دركودكی با خانواده به آمریکا آمد 
و ابتدا در كارگاه نساجی با حقوق هفته ای دو دالر)به پول 
امروز حدود 6۰ دالر(، به كار مشغول بود او نیز از طریق 
مطالعه و فعالیت توانست هم در امر صنعت هم تالیف 
دستاورد داشته باشد. او در توسعه صنعت ذوب آهن و 
تولید صنعتی از طریق ساخت كوره بلند موثر بود. در 
زمانی كه شركت ذوب آهن خود را فروخت ثرتمندترین 
مرد آمریکا )حتی تاكنون - به ارزش آمروز ثروت او 3۵۰ 
میلیارد دالر( بود. او از جمله مقاله ای نوشت تحت عنوان 
»انجیل ثروت« در این مقاله استدالل می كند كه آنچه 
به حیات انس��ان ارزش زندگی می دهد كار خیر است. 
در این مقاله ثروتمندان را به صرف ثروت در امور خیریه 
ترغیب كرد و موجی از این نوع حركت ها ایجاد كرد. خود 
9۵ درصد ثروت خود را خرج ایجاد دانشگاه، كتابخانه، 
نهاد های فرهنگی از جمله كمک به معاش دانشگاهیان 
كرد. این جمله مش��هور از او است »هركس ثروتمند 

بمیرد شرمسار مرده است.«
نفر سوم جی پی مورگان )۱83۷-۱9۱3( است. او یک 
بانکدار و فاینانسیر بود از خانواده ای ثروتمند. او متوجه 
اهمیت كار نیکوال تسال در تولید مولد برق متناوب شد. 

قبال ادیسون سعی كرده بود برق كشی منازل را با برق 
یک طرفه انجام دهد. لیکن ایراد این كار و ضعف آن از 
جمله این بود كه قابلیت انتقال برق را به مسافت طوالنی 
نداش��ت، برق تسال داشت. اولین مولد ها ساخته شد و 
برق رسانی در حد وسیع توسعه یافت و شهر ها، منازل و 
كارگاه ها در شب روشن شد. شبی كه در یک میهمانی 
كه هزار نفر از مشاهیر نیویورک در باغ  منزل جی پی 
مورگان دعوت شده بودند، ناگهان پیشخدمت ها شمع ها 
و چراغ های نفتی روی میز ها را خاموش كردند. منطقه 
در تاریکی فرو رفت، كلید برق كه وصل شد درختان و 
ساختمان نور باران شدند. باید تجربه شگفت انگیزی بوده 
باشد. این واقعه كه تبلیغی برای شركت جنرال الکتریک 
هم بود ش��روع عصر جدیدی از تولید، تولید و مصرف 
انرژی بود. جی پی مورگان هم بخشی از ثروت خود را به 
دانشگاه ها در آمریکا و انگلستان بخشید)ازجمله  هاروارد 
و كالج ترینیتی(، كتاب ها و مجموعه های هنری خود را 

نیز به موزه تبدیل كرد.
نفر چه��ارم جان راكفلر )۱839-۱93۷( اس��ت. تا 
قبل از فعالیت راكفلر، تصفیه نفت قاعده كلی نداشت. 
هركس مي توانست در یک انبار مخازن  و لوله و كوره و 
خنک كننده ای را سر هم كند و نفت تصفیه كند و در 
واقع هم هدف تولید نفت چراغ بود كه در روشنایی و 
پخت و پز و سایر مصارف استفاده مي شد. این نفت ها با 
اكتان های مختلف بود و بسیار آتش سوزی ها كه از این 
محل حادث شد و در برخی شهر ها كل محل ها در آتش 
سوخت. راكفلر نفت چراغ را استاندارد كرد و نفتی را به 
بازار رساند كه فقط در حد چراغ و اجاق می سوخت...

او نیز گرچه در زندگی فردی ممسک بود قسمت قابل 
توجهی از ثروت خود را خرج ایجاد دانشگاه و نهاد های 

خیر عمومی كرد.
نفر پنجم هنری فورد )۱863-۱94۷( است. شهرت 
او در ایجاد ش��ركت اتومبیل فورد است كه برای اولین 
بار خط مونتاژ و تولید انبوه و استاندارد را ابداع كرد و 
سبب شد اتومبیل در حد بودجه طبقات متوسط قابل 

خرید باشد. هم او مبتکر جعبه دنده است. او نیز بخشی 
از ثروت خود را برای ایجاد بنیاد فورد تخصیص داد.

برای درک اخالقیات این دس��ت از سرمایه داران كه 
تعدادش��ان در قرن بستم بیش��تر و در دهه های اخیر 
محدود تر شده الزم است كتاب »سرمایه داری و اخالق 
پروتستان« نوشته مکس وبر را بخوانیم. خالصه این كه 
ای��ن اخالق نو آوری و ثروت جویی تحت تاثیر اخالق 
پروتستانی قرار داش��ت. برای یک پروتستان، چنانکه 
ماك��س وبر می گوید، تضمینی وجود ندارد كه عبادت 
منجر به آمرزش شود، بلکه فرد باید همه گونه تالش 
در امر دنیایی و اخروی را انجام دهد. اگر ثروتی كسب 
كرد این نشان از رضایت باری تعالی از تالش او است. 
آن��گاه علي رغم ثروت بای��د از اصراف بپرهیزد و ثروت 
كسب شده را، از طریق كار خیر، به جامعه باز گرداند. 
این وجوه از نظام سرمایه داری است كه در كشور ما 
توسط روشنفکران هم شناخته شده نیست. اگر فراگرد 
كس��ب ث��روت در آمریکا هم به جز درگیر ش��دن در 
 زحمات خلق ثروت، و متاسفانه مانند كشور ما در جهت 
رانت خواری، ویژه خواری و مفت بری برخی افراد سازمان 

می یافت، هرگز آمریکا به شرایط امروز نمی رسید.
برای مسئولین هم در این تجربیات درس هایی 
نهفته است. چگونه مي شود شرایطی را ایجاد و 
نگهداری كرد كه اس��تعداد ها به ثمر بنشینند و 
آنگاه كه تبدیل به انحصارگر شدند چگونه كنترل 
شوند. روزی كه تئودور روزولت رئیس جمهور وقت 
آمریکا مراحل قانونی بر علیه یک شركت انحصاری 
جی پی مور گان را به جریان انداخت. او به دیدن 
روزولت رفت و گفت مش��کل چیس��ت؟ هرگاه 
مشکلی وجود داشت فردی را بفرست با آدم های 
من صحبت كنند و مشکل را حل كنند. روزولت 
پاسخ داد تو سرمایه داری سرمایه داری كن، من 
نماینده مردم هستم از حقوق مردم دفاع می كنم. 
تو در حدی نیستی كه خودت را در اندازه كسی 

بدانی كه رای مردم را دارد.

مردانی که آمریكا را ساختند
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تحوالت کنوني نظ�ام بین الملل به گونه اي 
در ح�ال رقم خوردن اس�ت ک�ه هیچ کدام از 
بازیگران ای�ن عرصه دیگر به تنهایي قادر به 
طراح�ي، پیش�برد و به نتیجه رس�اندن یک 
اس�تراتژي را نخواهند داشت. به گفته اغلب 

ناظ�ران، اکنون جهان به مثابه نمایش�گاهي 
مي ماند که کشورها به عنوان غرفه داران آن، 
ناچ�ار به عرضه و ایج�اد مطلوبیت در فضاي 
این نمایشگاه بوده و در صورت نداشتن مزیتي 
نس�بي در مواجهه با دیگران، به کنج انزواي 
بین المللي پرتاب خواهند شد. از سوي دیگر 
با تحوالت�ي که اکن�ون در عرصه بین المللي 
در جریان اس�ت، جهان در راستاي دو انقالب 
زیست فناوري و هوش مصنوعي قرار دارد و به 
همین دلیل با پیوند خوردن این دو انقالب به 
شبکه یکچارچه جهاني، عقب ماندگي کشورها 

نه تنها غیر قابل جبران بلکه به احتمال فراوان 
در آین�ده اي نزدی�ک دچار آنچنان ش�کافي 
خواهد شد که دیگر عبور از آن براي جاماندگان 
امکان پذیر نخواهد شد. به همین دلیل نهادهاي 
ملي و جهاني در حال به روز رساني کارکردها 
و سیاستگذاري هاي خود هستند. در این میان 
عالوه بر دیپلماس�ي عمومي نوی�ن که خود 
موضوعي جداگانه براي بحث و بررسي است، 
دیپلماسي اقتصادي به عنوان یکي از مهم ترین 
 مولفه ه�اي سیاس�ت خارجي کارا و موف�ق 

در دستور کار قرار گرفته است. 

محمدرضا ستاري 
عضو هیات تحریریه



دیپلماس��ی اقتصادی در واقع به سهم اقتصاد در دیپلماسی 
كش��ورها اش��اره دارد و اش��اره به مجموع��ه ای از رویه ها دارد 
كه هدف آن پیش��رفت و گس��ترش مناف��ع اقتصادی خارجی 
برای یک كش��ور اس��ت. با افزایش وابستگی متقابل اقتصادی 
بین المللی یا جهانی ش��دن و نیاز بیشتر به یافتن راه حل هایی 
 برای چالش هایی مانند سیس��تم های مالی پای��دار، بازرگانی و 
س��رمایه گذاری و یا تغییرات اقلیمی برای دس��تیابی به اهداف 
سیاس��ت داخلی، دیپلماس��ی اقتصادی اهمیت بیشتری یافته 
است. انجام دیپلماسی اقتصادی به ابعاد مختلف توجه دارد. ابعاد 
آن به اندازه نیازها و منافع مختلف برای رشد اقتصادی و توسعه 
هر كشور متفاوت است. این ابعاد تجاری، سیاستگذاری، قانونی، 
اقتصادی، نهادی، رسانه و افکار عمومی هستند. اولین اصل در 
دیپلماسی اقتصادی وجود امنیت اقتصادی در كشوری است كه 
بتوان به راهبرد اقتصاد در دیپلماسی متوسل شد. در عین حال 
نتیجه ی اولیه دیپلماسی اقتصادی، افزایش امنیت كشور استفاده 
كننده از این راهبرد و اهمیت این امنیت برای سایر كشورها است. 
به هر میزان كه اقتصاد در دیپلماسی یک كشور با سایر كشورها 
برجسته تر باشد، به همان میزان امنیت آن كشور مهم تر خواهد 
بود. به عبارتی دیپلماسی اقتصادی نقش خنثی سازی تهدیدات 
را برای كشور دارد. دومین اصل و الزام برای دیپلماسی اقتصادی، 
رهایی از اقتصاد تک محصولی و تالش برای ایجاد یک اقتصاد 
چند بعدی و دانش بنیان است. اقتصاد تک محصولی به شدت 
در فضای اقتصاد جهانی آس��یب زا است و از آنجا كه كشورهای 
زیادی ممکن است مشابه آن كاال را تولید كنند، این روند منجر 
به ضعف نقش اقتصاد در دیپلماس��ی یک كشور  می شود. چرا 
كه برای اقتصاد تک محصولی اصل رقابت پذیری نقشی ندارد. 
به عبارتی كش��وری كه این نوع دیپلماس��ی را مبنای خود قرار 
می دهد به توسعه صادرات اولویت می دهد و این مهم با اقتصاد 
تک محصولی به ندرت حاصل می شود.  درگیر شدن كشوری با 
اقتصاد تک محصولی در جنگ یا ناآرامی چندان سایر كشورهای 
جهان را متضرر نمی كند. اصل جذابیت نیز در این راهبرد مهم 
اس��ت. اغلب كشورها به دنبال این هستند كه از نظر اقتصادی، 
توانایی چانه زنی با طیف گسترده اي از بازیگران را داشته باشند و 
به عبارتی به گروه خاصی وابسته نباشند. بنابراین برتری اقتصاد 
در دیپلماسی یک كشور، سایر كشورها را به تعامل با این كشور 
مج��ذوب می كند. ب��ه عبارتی در رابطه ی اص��ل هزینه-فایده، 
دیپلماسی اقتصادی اغلب فایده محور و برد-برد است. چرا كه 

این نوع دیپلماسی رقابت پذیری را ارج می نهد. 
    فضای كنونی روابط بین الملل بسان سالنی می ماند كه همه 
كشورها دو به دو یا چند نفری در حال گفتگو هستند. در واقع 
شما باید در این محیط چیزی را به تعامل بگذارید كه جذابیت 

دارد و اقتصاد چنین جذابیتی را دارد. از این رو بخش بزرگی از 
سفرهای خارجی هیأت های دیپلماتیک به مساله اقتصاد اختصاص 
یافته است. چرا كه با رفاه آحاد افراد جامعه این كشورها ارتباط 
دارد. با این حال دیپلماسی اقتصادی در كشور ما چندان جایگاه 
درخوری نداشته است. در درجه اول اقتصاد تک محصولی گاز و 
نفت، در حالی كه كشورهای زیادی تولید كننده آن هستند، این 
ظرفیت را برای دیپلماسی ما ایجاد نمی كند. از این رو خواسته یا 
ناخواسته دیپلماسی ما چندان توجهی به اقتصاد نمی كند. به هر 
میزان نفوذ اقتصادی ما كمتر شود، امنیت كشور چند برابر در 
معرض تهدید قرار می گیرد. این وضعیت در شرایط تحریم نفتی 
آشکار است. چرا كه اصلی ترین بخش اقتصاد كشور نشانه گرفته 
شده است. حتی این دیپلماسی در حوزه همگرایی های منطقه ای 
حول محور اقتصاد ناكارآمدی خود را نشان داده است. اكو نماد 
بارز این وضعیت اس��ت. زیرا اعضا ظرفیت های اقتصادی باالیی 
برای برآورده كردن نیازهای همدیگر ندارند كه امنیتشان برای 
هم مهم باشد. برای رهایی از این وضعیت، حتی با همین اقتصاد 
تک محصولی، دیپلماسی اقتصادی ما باید به فراتر از كشورهای 
منطقه و قدرت های فرامنطقه ای برود و در كنار این روند، الزم 
اس��ت اقتصاد دانش بنیان و چند محصولی اولویت اصلی كشور 
باش��د. جمهوری اسالمی ایران با كشورهای متعددی به توسعه 
 روابط خود پرداخته است و برخی از این كشورها از نظر اقتصادی 
در حال توسعه هستند، كه صادرات غیرنفتی در این زمینه می تواند 
كارگشای بخشی از این شرایط برای ما و طرف مقابل باشد. در 
همین وضعیت اقتصاد تک محصولی، عیب دیپلماسی این بوده 
كه بدون توجه به اقتصاد، به توسعه مقصد نپرداخته است و همین 
میزان نفت یا گاز اغلب به كشورهای محدود و اغلب قدرتمند صادر 
می شود. حوزه حمل و نقل و راه های ترانزیتی، توریسم درمانی و 
بسیاری از حوزه های دیگر هنوز دست نخورده باقی مانده است 
و استفاده از آ ن ها به شرطی است كه بتوانیم دیگران را به یک 
اقتصاد چند بعدی وابسته كنیم. حتی این دیپلماسی در حوزه 
تغییر ارز مبادالت بین كشوری و حذف دالر، با افزایش تحریم ها 
مورد توجه مسئوالن قرار گرفته است. چین با همین رویکرد در 
طی پنجاه سال توانسته است بازارهای اغلب كشورهای جهان 
را به اقتصاد مولد خود وابس��ته سازد. به واسطه همین رویکرد 
امروز ایاالت متحده بیش��ترین بدهی خارجی را به چین دارد و 
بزرگترین خطر برای اقتصاد آمریکا، رشد روزافزون اقتصاد چین 
است. چرا كه امروز بیشترین ذخیره ی قدرت هر كشوری در حوزه 
اقتصاد تجلی می یابد. كشورهای قدرتمند نادری در دوره كنونی 
می توان نام برد كه اقتصاد ضعیفی دارند. اگر اغراق نباشد، بین 
اقتصاد و دیپلماسی در جهان كنونی پیوندی ذاتی وجود دارد. 
چرا كه اقتصاد هر كشوری فرآیند رشد و پیشرفت را طی می كند 
و نمی توان این رشد را به مرزهای جغرافیایی محدود كرد، چرا 
كه نتیجه ی این محدودیت، ركود و حذف خالقیت اس��ت كه 
 یک اقتصاد معیشیتی و بخور-نمیر توام با بحران پدید می آید. 
از این رو دیپلماسی یک راه نجات اقتصاد برای این وضعیت به 
جهان خارج است و از مسیر دیپلماسی اقتصادی نیز ارزش های 

فرهنگی یک كشور صادر می شود.

الزامات دیپلماسی اقتصادی

رضا سیوندی 
كارشناس مسائل اقتصادی
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به تعبیر واضح تر، در ش�رایط 
کنوني نظ�ام جهاني اکنون این 
واژه اقتصاد است که وارد سیاست 
شده و با شکل دادن بازي برد- 
برد میان واحدهاي فراملي، ملي 
و فرومل�ي، اس�تراتژي دوران 
نوین را ش�کل داده اس�ت. در 
همین رابطه دستگاه دیپلماسي 
ایران نیز سال گذشته موضوع 
تغییر س�اختار و توجه بیشتر 
به مفهوم دیپلماسي اقتصادي 
را در دس�تور کار ق�رار داد. ب�ا 
تش�کیل دو معاونت سیاسي و 
اقتصادي و تعریف ساختار وزارت 
خارجه ذی�ل این دو معاونت به 
گفته محمدجواد ظریف، موضوع 
چابک سازي و نیز توجه بیشتر به 
مراودات تجاري و اقتصادي رسمًا 
کلید خ�ورد، اما چند ماه بعد با 
بحث خ�روج آمری�کا از برجام 
و بازگش�ت دوباره تحریم هاي 
ثانویه علیه ایران به میزان قابل 
توجه�ي دورنماي دیپلماس�ي 
قرار  اقتص�ادي تحت الش�عاع 
گرف�ت.در این می�ان هر چند 
در  پیش آم�ده  چالش ه�اي 
محی�ط جهان�ي را نمي ت�وان 
در ایس�تایي ام�ر دیپلماس�ي 
اقتصادي نادی�ده گرفت، اما به 
گفت�ه اغلب تحلیل گ�ران این 
چالش هاي نه علت بلکه معلول 
سیاس�تگذاري و عملکردهاي 
داخلي معرفي مي شوند. توجه 
به دیپلماسي سیاسي و امنیتي 
و مغف�ول مان�دن دیپلماس�ي 
اقتص�ادي در ایران هر چند بنا 
به محیط امنیت�ي خاورمیانه تا 
حدي قابل توجیه اس�ت، اما به 
م�وازات آن مثال هاي نقضي از 
علمکرد و حرکت کش�ورهایي 
نظیر ترکیه در محیط پیراموني 
ایران مشاهده مي شود. در همین 
راستا و به منظور بررسي هر چه 
بیشتر الزامات و مهم ترین موانع 
تحقق دیپلماسي اقتصادي در 
سالگرد تغییر س�اختار وزارت 
خارجه به س�راغ کارشناساني 
رفته ایم تا پس از سال ها تجربه 
و تخصص به مهم ترین نکات آن 
اشاره و راهکارهاي کوتاه مدت 

خود را ارائه کنند.



بع��د از فروپاش��ی ش��وروی در ابت��دای 
دهه 9۰ می��الدی، نظام جهانی از ش��رایط 
رقابت های ایدئولوژیک امنیتی و مس��ابقات 
تس��لیحاتی میان دو ابرقدرت وقت )شوروی 
 و آمریکا( به سمت همگرایی های منطقه اي

تغییر مس��یر داد. ظهور فناوری های نوین و 
گسترش تکنولوژی های ارتباطی تسهیل كننده 
مس��یر همکاري ه��ای اقتص��ادی در دوره 
جدید ش��د. اتحادیه اروپا ب��ه عنوان نماد 
و س��مبل موفق همگرایی منطقه بیش از 
گذشته به س��مت اقتصادی شدن حركت 
كرد  و موانع تجاری و تعرفه ای را از میان 
خ��ود برداش��تند. از این تجرب��ه موفق در 
دیگر نقاط جهان هم اس��تفاده شد. حوزه 
نفتا در آمریکای ش��مالی میان سه قدرت 
بزرگ آمریکا، كانادا و مکزیک مدلی جدید 
از همکاري ه��ای اقتص��ادی را ب��ه نمایش 
گذاش��ت. بی��ش از 6۰ درص��د واردات و 
صادرات كشور مکزیک به مقصد دو كشور 
بزرگ اقتصادی كانادا  آمریکاست. در شرق 
 آس��یا هم »آسه آن« پا به ظهور گذاشت و
۱۰ قدرت متوس��ط شرق آس��یا شروع به 
تعمی��ق همکاري های اقتص��ادی و تجاری 
ب��ا یکدیگر كردن��د. دوره جدید همگرایی 
اقتصادی در نظام نوین جهانی در شرایطی 
رقم خورد كه منطقه خاورمیانه كماكان در 
 جهل و تعصبات سیاس��ی و مذهبی به سر 
می ب��رد و گفتم��ان مس��لط رقابت ه��ای 
ایدئولوژی��ک و جنگ های نیابتی بود. البته 
در این مسیر نوع سیاست ورزی قدرت های 
ب��زرگ نظیر آمریکا هم بی تاثیر نبود. ورود 
نظامی آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ 
و متعاقبا عراق در سال ۲۰۰3 باعث افزایش 
روحیه جنگ طلبی و تش��دید جریان های 
تروریس��تی در منطقه شد. هم اكنون هم 
منطقه تاثیرات سوء سیاست مداخله جویانه 
آمریکا را در منطقه احساس مي كند و دور 
باط��ل بی ثباتی و نا امن��ی با ظهور داعش 
و جریان های وابس��ته ب��ه آن به قوت خود 
باقی است. به تبع این فضا رویکرد خارجی 
قدرت ه��ای ب��زرگ در ای��ن منطقه جنبه 

امنیتی و سیاس��ی به خود گرفت. دیدگاه 
و باور قدرت های منطقه با عطف به محیط 
امنیت��ی خاورمیانه این بود كه تا زمانی كه 
كاالی امنیت و ثبات قابل دسترس نیست 
نمی ت��وان به س��راغ كاالی لوك��س رفاه و 
آس��ایش اقتصادی رفت. اولوی��ت ثبات و 
اصل بقا اس��ت. عربستان سعودی در راس 
این سیاست در منطقه قرار دارد. این كشور 
نگران از امنیت و ثبات سیستمیک اش است 
و تصور مي كند كه قدرت هایی مثل ایران به 
دنبال برهم زنی ثبات سیاسی آن هستند. 
برای همین تمام هم و غم دستگاه سیاست 
خارجی عربس��تان بر مح��ور ایران تنظیم 
شده است. متاسفانه نوع رویکرد منطقه اي 
عربستان كه بی ثباتی و آشوب سازی را در 
خاورمیانه دنبال مي كند، ناخواسته سیاست 
خارجی كش��ورمان را نی��ز تحت تاثیر قرار 
داده است. ایران با در نظر گرفتن تهدیدات 
عربستان بخشی از توجهات منطقه اي اش 
را به مقابله با این كش��ور و در امان ماندن 
از سیاس��ت های مخرب خاندان س��عودی 
اختصاص داده اس��ت. طبیعی است كه در 
یک چنین فضایی سخن گفتن از دیپلماسی 
اقتصادی بی مفهوم باشد و گوش شنوایی در 

منطقه نداشته باشد. 
اما س��خن در اینجاست كه آیا بایستی به 
كل رویکرد اقتصادی در سیاس��ت خارجی 
را نادیده گرفت. درس��ت اس��ت كه منطقه 
خاورمیانه دچار رقابت های شدید سیاسی 
و امنیتی ش��ده و امیدی ب��ه برون رفت از 
وضعی��ت موجود حداقل در یک بازه زمانی 
كوت��اه مدت و میان مدت نیس��ت اما این 
ب��ه مفهوم بی توجه ب��ه عنصر اقتصادی در 
سیاس��ت خارجی نیست. باید پذیرفت كه 
دنی��ای امروز، دنیایی اقتص��ادی و تجاری 
است و شکل رقابت ها در جهان جدید هم 
نه از نوع سیاس��ی بلک��ه از منظر تجاری و 
تکنولوژیک اس��ت. نمونه اخیر این مساله 
جن��گ تجاری و تعرف��ه ای چین با آمریکا 
و آمریکا با اتحادیه اروپاس��ت. تمام دعوای 
محور بروكس��ل با واش��نگتن بر سر تعرفه 
آلومینی��وم و فلزات گزان بهای صادراتی از 
مقصد اروپا به آمریکاست. این موارد نشان 
می ده��د كه كش��ورها در عص��ر جدید از 
سیاست خارجی در جهت توسعه اقتصادی 
و ایجاد بیشترین سود و درآمد برای اقتصاد 
داخلی خودش��ان اس��تفاده می كنند. این 

كشورها هیچ گاه وارد مباحث و چالش های 
فکری با یکدیگر بر مس��ائل اصولی امنیت 
و سیاس��ت جهانی نمی ش��وند. همگی این 
كش��ور با پذیرش چارچوب قواعد جهانی، 
زیست مسالمت آمیز را در این عرصه برای 
خود و دیگران دنبال می كنند. برای همین 
است كه اختالف نظر این دست از قدرت ها 
خیلی سریع حل می شود و حالت فرسایشی 
و رس��انه ای ب��ه خود نمی گی��رد. البته در 
همین منطقه خاورمیانه تركیه از همچنین 
مدلی در سیاست خارجی پیروی مي كند. 
رفتار و كنش��گری این كشور از چند جهت 
آموزنده اس��ت. این كشور هم زمان با این 
ای��ران مورد تحریم قرار گرف��ت. اما مولود 
چاووش اوغلو وزیر خارجه این كش��ور بنا 
ب��ه دس��تور و ماموریت وی��ژه رجب طیب 
اردوغان به اندونزی س��فر و پس از مذاكره 
با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا توانست 
اختالفات مربوط به اندرو برانسون كشیش 
زندانی ش��ده آمریکای��ی در زندان ازمیر را 
حل كند. شاید برای ما ایرانی ها كه همیشه 
برای حل اختالف با سایر كشورها نه فقط 
آمریکا بلکه حتی با كش��ور های متوس��ط 
منطقه سال ها زمان صرف می كنیم، روش 
حل اختالفی تركیه جالب باشد. این همان 
نگاه هزینه – فایده ای است كه در سیاست 
خارجی تركیه به وضوح رعایت می ش��ود. 
دیپلماسی اقتصادی به مفهوم واقعی كلمه 
در سیاست خارجی مردان عدالت و توسعه 
س��اری و جاری است. برای همین ضروری 
است كه دستگاه سیاست خارجی كشورمان 
با یک خانه تکانی جدی، وجه اقتصادی را 
سرلوحه برنامه های خود قرار دهد. باید این 
نکته را در نظر داشت كه توجه به دیپلماسی 
اقتصادی ضرورتا نیازمند نهادسازی نیست 
بلکه در تغییر نگاه و از همه مهم تر ارتباط 
دادن اقتصاد داخلی كشور با شبکه اقتصاد 
جهانی اس��ت. هم اكنون نهادی در وزارت 
خارج��ه تحت عن��وان معاون��ت اقتصادی 
برای تس��هیل سازی مس��ائل اقتصادی در 
سیاس��ت خارجی برقرار ش��ده است اما به 
نظ��ر صرف ایجاد معاونت پاس��خگوی نیاز 
جامع��ه اقتصادی كش��ور نیس��ت. باید در 
رویکرد ه��ای كالن و كلی تغییرات صورت 
گیرد و خود شخص وزیر خارجه گرداننده 
و متولی مسائل اقتصادی در دستگاه وزارت 

خارجه شود. 

چرا دیپلماسی اقتصادی در کشور ضعیف است؟

نیکنام ببری 
كارشناس روابط بین الملل
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داود هرمیداس باوند دیپلمات پیشین و 
استاد روابط و حقوق بین الملل است. ایشان 
در گفت و گوی پیش رو ضمن بیان مهم ترین 
موانع تحقق دیپلماسی اقتصادی در داخل 
کشور، معتقد است دنیای امروز امنیت را 
به معنای سنتی آن تعریف نمی کند. وقتی 
از امنیت صحبت می شود یکی از محورهای 
آن شاخص اقتصادی است؛ بنابراین اگر به 
موازنه پرداخت ها در بس�یاری از کشورها 
نگاهی انداخته و با خودمان مقایسه کنیم، 
متوج�ه خواهیم ش�د چه می�زان نیاز به 
جذب س�رمایه و انتقال تکنولوژی داریم.

این استاد دانشگاه تاکید می کند در دنیای 
امروز امنیت به گره زدن مصالح تجاری و 
مالی کشورها به هم بستگی دارد در حالی 
که در چنین ش�رایطی ما اولویت سیاسی 
و اقتص�ادی مبهمی داریم ک�ه در نهایت 
به تنهایی ما در منطقه منجر ش�ده است. 
دکتر باوند همچنین خاطرنش�ان می کند 
ک�ه در ح�ال حاضر ب�رای کاس�تن از بار 
فشارها باید زمینه های اتهامات بین المللی 
را خنثی کرد تا در فرآینده اي جهانی عوض 
استفاده از فرصت ها به دام فرصت سوزی 

گرفتار نشویم.

 آقای دکتر در آس�تانه سالگرد تغییر 
ساختار وزارت خارجه قرار داریم. در همان 
زمان هدف از این تغییر ساختار اساسی، 
چابک س�ازی و نیز لزوم توجه بیش�تر به 
دیپلماسی اقتصادی عنوان شد. این تغییر 
ساختار به نظر شما تا چه میزان موضوعیت 
داشته و ارزیابی شما از کارایی آن چیست؟
دنی��ای امروز دنیای تقس��یم كار و تخصصی 
شدن امور اس��ت. امروزه افراد بر اساس دانش 
و تخصص خ��ود برای پس��ت خاصی انتخاب 
می شوند، ولی متاسفانه در ایران به این مساله 

توجه چندانی صورت نمی گیرد.
لزوماً معاون اقتصادی وزارت خارجه كس��ی 
نیس��ت كه دانش اقتصاد داشته باشد. هر چند 
همه ما دانش عامه اقتصاد را دارا هستیم، ولی 
در وزارت خارجه متخصصین اقتصادی به عنوان 
یک استاد اقتصاد نیستند. آقای والیتی ۱6 سال 
س��مت وزارت خارجه را بر عهده داش��ت، ولی 
تخصص او پزشکی اطفال بود و معاونان ایشان 
نیز به همین منوال بودند. مگر برحسب اتفاق 

این چنین نباشد.
 ل��ذا تا جایی كه ب��ه خاط��ر دارم، معاونان 
اقتصادی در سال هایی كه من در وزارت خارجه 
بودم هیچ یک متخصص اقتصاد نبودند. شاید 

یک پس��ت طوالنی ش��ود و خود به خود این 
مجموعه تعامالت و پرونده ها و مطالعات با آن 
تخصص آش��نایی نس��بی ایجاد كند، ولی بعد 
از چند س��ال این افراد ماموری��ت گرفته و به 
بخش های دیگر می رون��د.  با همه این منوال 
اگر آقای ظریف معاونت ها یا مدیریت های كل 
را بر اساس تخصص ها تعیین كند مفید خواهد 
بود زیرا اولین بار اس��ت كه س��عی شد چنین 

وضعیتی به وجود بیاید.
 ب�ه نظر ش�ما مهم ترین موان�ع برای 
فعالی�ت ثمربخش ت�ر معاون�ت اقتصادی 

چیست؟
متاسفانه اقتصاد در ایران اقتصاد واسطه گری 
و دالل��ی بوده و فعالیت های اقتصادی تولید ی 
سهم كمی دارد و روزبه روز هم كمتر می شود. 
به دلیل اینکه امنیت حقوقی كم است، فعاالن 
اقتصادی ترجیح می دهند از روال های موجود 
برای واردات و كارهای مشابه استفاده كنند؛ زیرا 
دستاوردی سریع تر به همراه داشته و آسان تر 
است. همچنین كمتر با مشکالت حقوقی مواجه 
می ش��وند، ولی فعالیت های تولیدی و صنعتی 
چون طویل المدت و س��خت تر است با مشکل 
مواجه ش��ده در این شرایط اقتصادی شکست 

خورده و از صحنه خارج می شوند.

 اولویت های مبهم
و تنهایی ایران

در گفت و گو با دکتر داود هرمیداس باوند 
الزامات دیپلماسی اقتصادی بررسی شد
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در همی��ن راس��تا یک��ی از وظای��ف مامورین 
كنسولگری ها ایجاد تعامالت اقتصادی است ولی 
ما شاهد هستیم كه سفارت خانه ها در تقسیم كار، 
كارمندان را بر اساس تخصص نمی چینند. كارهای 
اقتصادی در سفارتخانه ها كارهایی مثل بازاریابی، 
انتقال تکنولوژی و مذاكرات اقتصادی اس��ت كه 
باید در راستای منافع كشور باشد. همچنین این 
افراد مس��ئولیت های دیپلماتیک دارند تا بهتر از 

شرایط استفاده كنند.
 یکی از انتقادهایی که به سیاست خارجی 
ایران صورت می گیرد این است که الزامات 
آن کمت�ر بر اس�اس منافع اقتص�ادی رقم 
خورده و مناسبات امنیتی بیشتر مدنظر قرار 
دارد. از نظر ش�ما در چنین فضایی موضوع 
دیپلماس�ی اقتصادی چگون�ه می تواند در 
دس�تور کار دستگاه دیپلماسی کشور قرار 

بگیرد؟
دنیای امروز امنیت را به معنای سنتی آن تعریف 
نمی كند. وقتی از امنیت صحبت می شود یکی از 
محورهای آن شاخص اقتصادی است؛ بنابراین اگر 
به موازنه پرداخت ها در بسیاری از كشورها نگاهی 
انداخته و با خودمان مقایسه كنیم، متوجه خواهیم 
ش��د چه میزان نیاز به جذب س��رمایه و انتقال 
تکنولوژی داریم. در همین راستا یکی از انتظاراتی 

كه از فرآیند برجام داشتیم همین موضوع برداشته 
شدن تحریم ها و جذب سرمایه خارجی بود.

 آقای دکتر شما به موضوع برجام اشاره 
کردید. به چه دلیل امکان بهره برداری بیشتر 
از این توافق در راستای دیپلماسی اقتصادی 

محقق نشد؟
برجام كه برآیندی اقتصادی داشت به این دلیل 
اكنون به  حالت تعلیق درآمده و شركت های بزرگ 
ایران را ترک كرده اند كه درصدی از س��هام آنها 
آمریکایی است و این سهم در تعامالت اقتصادی 

موثر است.
در زمان كلینتون یک شركت هلندی وارد پارس 
جنوبی ش��د. این شركت در هلند ثبت شده بود 
و نام هلندی داش��ت ولی چ��ون با دوپان آمریکا 
قرارداد داشت بنا بر قانون داماتو مجبور شد پارس 
جنوبی را ترک كند. در آن زمان تحریم های آمریکا 
تحریم های��ی یک جانبه و مضاعف بود ولی امروز 
اگر دیگران تحریم ه��ای آمریکا را رعایت نکنند 
نمی توانند با این كشور مراوده ای داشته باشند و 
از نظر اقتصادی مجازات خواهند شد. به طور مثال 
بانک هایی كه از این قانون تخطی كنند مشمول 

پرداخت جریمه خواهند شد.
 آن زمان اروپا اعالم كرد تحریم های مضاعف بر 
خالف مقررات سازمان تجارت جهانی و مغایر با 
حقوق بین الملل است. بنابراین توتال فرانسه وارد 
پارس جنوبی شد، ولی بعدها در تحریم های بعدی 
اروپایی ها نیز تحریم بر علیه ایران را پذیرفتند با 
این تفاوت كه تحریم اروپا برخالف آمریکا مضاعف 
نبوده و یک جانبه اس��ت. امروز اروپا اعالم كرده 
یک س��وم نفت ای��ران را می خرد و ش��ركت های 
كوچک اروپا وارد تعامل با ایران می شوند. همچنین 
قرار است یک ساز و كار مالی هم برای تعامل با 
ایران ایجاد ش��ود، ولی كم ك��م اما و اگرها ظاهر 
شد. نمآینده اتحادیه اروپا همیشه با دیدی مثبت 
برخورد كرده و قول می دهد باید این سازوكار ویژه 
عملیاتی شود، ولی ما شاهد هستیم كه این نویدها 

روزبه روز بی رنگ تر از گذشته می شود. 
 در مورد همین س�ازوکار وی�ژه اکنون 
عالوه بر مبنای حقوقی، مسئله میزبانی آن 
نیز هنوز نامشخص است و مقامات کشورمان 
اخی�راً تاکی�د می کنند که فرص�ت اروپا به 
پایان رس�یده اس�ت. تا چه میزان می توان 
امی�د داش�ت که ب�ا بازگش�ت تحریم های 
ثانویه آمریکا علیه ایران، س�ایر کشورها با 
ما تبادالت اقتصادی  و تجاری را حفظ کنند.

مراودات اقتص��ادی چین با آمریکا 6۰۰-۵۰۰ 
میلیارد اس��ت و با ما در خوشبینانه ترین حالت 
۵۰ میلیارد با این كشور مراوده اقتصادی داریم. 
از س��وی دیگر، چین و روس��یه اعالم كرده اند ما 
به تحریم های شورای امنیت پایبند هستیم ولی 
به تحریم های خ��ارج از آن پایبند نخواهیم بود. 

این خود یک اس��تقبال اولیه از تحریم های ایران 
 است. هند اعالم كرده از همین وضعیت تاكنون
6 میلیارد روپیه منتفع ش��ده و چین گفته قرار 
است به ما كاال بدهد. هر چند تحریم های مربوط 
به سیس��تم بانک و بیمه بیشتر مربوط به غرب 
بوده و تحریم های ش��ورای امنی��ت در محدوده 
خاص��ی عمل می كند، ولی ش��اهد هس��تیم كه 
اولین كش��ورهایی كه از تحریم های ایران منتفع 
شده اند، چین، هند و تا حدودی روسیه هستند. 
اینها واقعیت هایی در اقتصاد بین الملل است. به 
همین دلیل مادامی كه مشکالت خود را با آمریکا 
حل نکنیم از این دس��ت مشکالت وجود خواهد  
داشت. این امر در حالی صورت می گیرد كه دولت 
كنونی آمریکا استراتژی انزواطبی را پیش گرفته و 
درصدد است هر آن چه كه برای این كشور آثار و 
هزینه مادی دارد را متوقف كند. ترامپ در مورد 
ناتو چنین سیاس��تی را در پیش گرفته تا جایی 
كه رهبران اروپایی مانند مركل و ماكرون از لزوم 
ایجاد یک سیستم دفاع منطقه ای در اروپا صحبت 
می كنند. یا اینکه ترامپ به عربستان به صراحت 
اعالم كرده ما در سوریه منافعی نداریم و اگر شما 
خواهان حضور ما در این كشور هستید باید هزینه 

نیروهای آمریکایی را بپردازید.
بنابراین الزم است تاكید كنم، این دیپلماسی 
 در كوتاه م��دت كاهش هزینه ه��ا را برای آمریکا 
در بر دارد. همین مورد نفتا كه سه كشور آمریکا، 
مکزیک و كانادا عضو آن هستند نمونه دیگری از 
اقدامات اخیر آمریکاست. به همین دلیل منظور 
من این است كه امنیت در دنیای امروز به گره زدن 
مصالح تجاری و مالی كشورها به هم بستگی دارد. 
ژاپن بزرگ ترین خریدار اوراق قرضه آمریکا است. 
بعد از آن كشور چین دومین خریدار است. بنابراین 
ارتباط تنگاتنگی بین این سه قطب اقتصادی وجود 
دارد و بح��ران در یک��ی از آنها بازتابی در اقتصاد 
دیگری خواهد داشت زیرا بازتاب تعامالت با آمریکا 
گس��ترده است و سایر كشورها مجبور به رعایت 
آن هس��تند. در اینجاس��ت كه اولویت در منافع 
ملی مطرح می ش��ود. به قول هنری جان تمپل 
نخست وزیر اسبق انگلیس كه می گفت، انگلستان 
نه دوستان دائمی دارد و نه دشمنان دائمی بلکه 
منافع ملی دائمی دارد. وقتی این كشورها چنان 
تعامالت گسترده اي با آمریکا دارند، حاضر نخواهند 
بود برای سی یا چهل میلیارد دالر مراوده اقتصادی 

با ایران، اقتصاد خود را به خطر بیندازند.
 در چنین ش�رایطی برنام�ه ما چه باید 
باشد و مهم ترین موانع داخلی تحقق آن را 

در چه می دانید؟
استراتژی نگاه به شرق به هیچ وجه كمک كننده 
نخواهد بود. هر چند تاكنون چین و روس��یه به 
صراحت اعالم كرده اند به برجام پایبند هس��تند، 
ولی این در نهایت در خصوص صادرات كاالهایشان 
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ب��ه ایران خواهد بود. گاز پروم روس��یه و روناس 
مالزی وارد پارس جنوبی ش��دند ولی به تعهدات 
خود عمل نکردند. روسیه اكنون در حال استفاده 
ابزاری از ماست. شما شاهد بودید كه اسرائیل به 
پایگاه های ایران در سوریه حمله كرد و با وجودی 
كه روس ها احتماال از این حمله مطلع بودند، آنها 
ب��ه ایران خبری ندادند. اكنون روابط روس��یه با 
اسرائیل یک روابط دیرینه و مبتنی بر احترام است. 
كشورهای بلوک شرق اولین گام را در راه استقالل 
اسرائیل برداشتند و تازه آمریکا در مراحل بعدی 
وارد این ماجرا شد. پس در اینجا به سخن ناپلئون 
می رسیم كه گفت: خداوند هم طرفدار كسی است 
كه س��نگین ترین توپخانه را دارد. آمریکا اكنون 
سنگین ترین توپخانه را دارد و همه كشورها اگر 
چه از نظر شعار حرف هایی را مطرح می كنند، اما 

در واقعیت تجاری به آمریکا نیاز دارند. 
در دنیای امروز وظیفه هر حکومتی تامین توسعه 
اقتصادی و رفاه عمومی جامعه اس��ت. بزرگترین 
دستاوردها در تاریخ آمریکا از آن بوش پدر است 
كه بعد از جنگ سرد با منحل شدن پیمان ورشو 
و وحدت آلمان شرقی و غربی، آمریکا را به عنوان 
تنها قدرت هژمون نظم نوین جهانی اعالم كرد. او 
با تمامی این دستاوردها و در حالی كه می گفت 
اطالعات سیاسی سگ من از كلینتون هم بیشتر 
است، اما در نهایت مغلوب همین كلینتونی شد كه 
شهرت آنچنانی نداشت. چرا؟ برای اینکه كلینتون 
توانس��ت با تمركز بر مسائل اقتصادی مخاطبان 
بیش��تری را به سمت خود جذب كند، زیرا برای 
مردم آمریکا به جز چند ش��هر، مسائل اقتصادی 

مهم تر از هر چیزی دیگری است. 
 در این شرایط راهکار  ما چیست؟

در این شرایط باید بهانه های آنها را خنثی كنیم 
در حالی كه ما صد در صد عکس این مساله عمل 
می كنیم. نتانیاهو در كشورهای اروپایی روسای 
این ممال��ک را توجیه می كند ك��ه ایران خیال 
نابودی اس��رائیل را دارد. ش��عارهای ما به عنوان 
قصد و نیت تلقی می ش��وند و از آن برای معرفی 
ایران به عنوان یک خطر بین المللی سوء استفاده 
می ش��ود. گاهاً ما تنها به جز شعار دادن و گفتن 
حرف هایی كه تعجب  برانگیز اس��ت كار دیگری 
انجام نمی دهیم. نکته دوم محکوم كردن ایران از 
لحاظ حقوق بشری است كه بهانه هایی به دست 
آنها داده ایم. برخورد مناسب تر با روزنامه نگاران، 
اقلیت ه��ا قوم��ی و مذهبی و زندانیان سیاس��ی 
بهانه را از دس��ت آنها خارج كند.آیا شما دیده اید 
نمایندگان اقلیت ها در مجلس هرگز حرفی زده 
باشند؟ در الیحه ها و مطالب مجلس و سخنرانی ها 
هیچ اثری از نمآینده های آش��وری و زرتشتی و 
مس��یحی و كلیمی نیست. ما در زمانی كه متهم 
 به این اتهامات ش��ده ایم با رفت��ار خود نیز گاهاً 
تایید كننده این اتهام ها بودیم. اگر این اتهامات خنثی 

شود زمینه تبلیغ ترامپ و نتانیاهو خنثی می شود.
 یعنی از نظر شما بزرگ ترین موانع همین 

سیاست زدگی است؟
سیاس��ت زدگی، نابخردی سیاسی و تشخیص 

ندادن شرایط.
 جن�اب دکتر البته برخ�ی تحلیل گران 
معتقدن�د اتخ�اذ چنین سیاس�ت هایی در 
شرایط منطقه با توجه به تحوالتی که در آن 
رخ می دهد از سوی دولت ها اجتناب ناپذیر 
است. به همین دلیل ایران نیز سیاست های 
منطقه ای خود را در قالب های امنیتی تعریف 

می کند.
امنیتی نیس��تیم در حقیقت خاكریزها را به 
خارج از كشور منتقل كرده ایم و فکر می كنیم 
امنی��ت ما در این اس��ت. ما فک��ر كردیم اگر 
خاكریز ه��ا را به نزدیک مرز اس��رائیل ببریم از 
حمله احتمالی در امان خواهیم بود. به همین 
دلیل است كه تمام تاكید این رژیم خروج ایران 
از سوریه است. این حرف توسط معاون وزارت 
خارجه روس��یه نیز ماه ها قبل مطرح شده بود. 
در حقیقت ما خود نباید مسبب ایجاد شرایط 
نامناس��ب معرفی ش��ویم كه دیگران علیه مان 
بس��یج ش��وند. ما هزینه مالی، كمک سیاسی، 
نظام��ی و تس��لیحاتی می كنیم و س��ود كمی 

می بریم.وقتی هزینه نظامی سنگین می دهید با 
عمل خودتان مساله امنیتی را تشدید كرده اید. 
بنابرای��ن خودمان را در تنگن��ا قرار داده ایم. به 
عنوان مثال در همین مس��اله س��وریه بنده به 
ضرس قاط��ع می گویم در ح��ل نهایی بحران 
س��وریه، روس��یه، آمریکا و احتم��االً تركیه تا 
حدودی دخیل خواهند بود. در اینجاس��ت كه 

ایران ممکن است در حاشیه قرار بگیرد.
در این میان آلترناتیوهایی كه ش��دیدا مورد 
نگرانی من اس��ت، یکی تحریم های سنگین و 
ش��دید آمریکا اس��ت كه اگر ادامه پیدا كند نه 
تنها در مسائل اقتصادی بلکه در معیشت مردم 
نیز تاثیرگذار اس��ت. این امر می تواند جامعه را 
به نقطه نامناسب تر از هر زمان بکشاند و شرایط 
ناشناس به وجود آورد. به همین دلیل است كه  
امروز همه شدیدا نگران آینده اقتصاد و سیاست 

ایران هستند.
 آقای دکتر ش�ما در خالل صحبت های 
خود به برجام اشاره کردید. با توجه به شرایط 
کنونی و بحث تحریم های آمریکا، آیا امکان 
این وجود دارد بتوان با س�ایر کشورها وارد 
مراودات اقتصادی ش�ده و از این فشارها با 

کمترین هزینه عبور کنیم؟
می توانستیم. چند فرصت برای ما ایجاد شد ولی 
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ما استفاده بهینه ای از آنها نداشتیم. به طور كلی 
در طول دهه های قبل ما فرصت های مختلفی را 
مغتنم نشمردیم. بعد از یازده سپتامبر تنها كشوری 
كه از این ماجرا قویا منتفع شد جمهوری اسالمی 
بود. وضعیت افغانس��تان بهتر شد و رژیم بعث از 
صحنه خارج ش��د و ایران حضوری مس��لط پیدا 
ك��رد. كنترل القاعده به نفع ایران بود. در چنین 
شرایطی از فرصت به وجود آمده به صورت نیم بند 

استفاده شد. 
برای نمونه دیگر همین موضوع بهار عربی كه 
در نهایت به فاجعه عربی تبدیل شد، بدون آنکه 
ما نقش چندانی در آن داش��ته باشیم به نفع ما 
تمام شد، ولی در نهایت باز هم استفاده  شایانی از 
آن صورت نگرفت. در آن زمان اوباما در مبارزات 
انتخاباتی خود بر روی تنش زدایی با ایران و كوبا 
تاكی��د كرد و حاضر به دادن امتیازهایی هم بود، 
ولی همچنان سیاس��ت های ایران به منوال قبل 

رقم خورد.
 در زمان فروپاش��ی ش��وروی ح��وزه تمدن 
ایرانی به روی ما باز شد ولی ما چه بهره برداری 
از ای��ن موض��وع داش��تیم؟ آنه��ا از ما كمک 
اقتصادی می خواستند ولی در عوض تركیه به 
سرمایه گذاری و هتل سازی پرداخت. در همان 
زمان یکی از شخصیت های بلندپایه روسیه به 

ما گفت كه پس از فروپاش��ی ش��وروری ما به 
دلیل س��وابق فرهنگی و تاریخ��ی ایران و نیز 
همبستگی های زبانی و قومیتی تركیه در قفقاز 

و آسیای میانه بسیار نگران بودیم.
تركیه در همان زمان مطلبی منتشر كرد كه 
قرن بیس��ت و یکم، قرن اقوام اورال- آلتایی 
اس��ت و نقش ه��اي از فنالندی ه��ا، مجارها، 
لتونی ها و تاتارها تا آس��یای مركزی ترسیم 
كرد و به صورت دوفاكتو با تاسیس دانشگاه ها 
برای این اقوام، مرجع و پناهگاه شخصیت های 
این كش��ورها ش��د. این در حالی است كه ما 
همچنان حاضر نیستیم با كردها با این رویه 
برخورد كرده و رفتاری مش��ابه عراق و تركیه 

با آنها داریم.
 در اینجا سوالی که بوجود می آید این 
اس�ت که چرا با تمامی پتانسیل هایی که 
موجود اس�ت ما حتی در منطقه خودمان 

هم تنها هستیم؟
تمام همس��ایگان به صورت نس��بی از هر 
چالش��ی كه برای ما بوجود بیاید خوش��حال 
خواهن��د بود.اوایل انقالب همس��ایگان ما از 
سقوط رژیم شاه خوشحال بودند. در آن زمان 
 CBC من رئیس هی��ات نمایندگی ایران در
بودم. طی دیداری كه با ریاض القیسی و صدر 
الرمادی در عراق داش��تیم كه چارچوب دفتر 
مش��ترک هماهنگی عهدنامه ۱9۷۵ صورت 
گرفت همه از فضای باز بوجود آمده خوشحال 
بودیم. یعنی به نوعی ماه عس��ل روابط میان 

ایران و عراق محسوب مي شد. 
با ریاض القیس��ی آشنایی داشتم و او به من 
گفت در زمان ش��اه م��ا از حمایت او از بارزانی 
صدم��ه دی��ده و نزدیک به ۱۵8 ه��زار تلفات 
انسانی داشتیم، ولی االن انقالب اسالمی برای 
ما ناشناخته است و نگرانی ما امروز بین خودمان 
بیشتر و قوی تر از نگرانی در زمان شاه است. تازه  
این به قول معروف ماه عس��ل ماجرا بود. نکته 
بعد این است كه ما با كردها رویه ای داشتیم كه 
ترک ها و عرب ها با این اقلیت داشتند در صورتی 

كه مساله عرب و ترک با كردها متفاوت بود.
اكنون تركی��ه از اق��وام اورال -آلتایی حرف 
می زن��د و از كجا تا كج��ا را در طیف تعامالت 
مثبت خود قرار می دهد و تاجایی كه می تواند 
اق��دام به  س��رمایه گذاری و بهره برداری از آن 
می كند. در چنین شرایطی ما اولویت سیاسی 
و اقتصادی مبهمی داریم كه در نهایت به تنهایی 

ما در منطقه منجر شده است.
 هیچ وقت س��ابقه نداش��ته است یک كشور 
عربی در س��ازمان ملل باش��د و ما به انها رای 
ندهیم، ولی اعراب همیشه رویکردی مخالف این 
داشتند. این همسایگی تحمیل جغرافیا است و 
ما باید روابطی حسنه داشته باشیم. دیپلماسی 

باید به گونه ای باش��د كه بتوانیم با همسایگان 
روابطی حسنه داشته باشیم. اینها واقعیت های 
 جهان اس��ت كه باید سیاست خارجی خود را 

بر اساس آن تنظیم كنیم.
ما در بسیاری از مقاطع با آمریکا هم سو بوده 
و منافع مشترک داشتیم. در مورد افغانستان و 
عراق این مساله صادق بود در حالی كه متاسفانه 
از این فرصت ها استفاده بهینه را به عمل نیاورده 

و تنها بهره ای نیم بند از آن بردیم.
 چه میزان لزوم تغییر در ساختار منابع 

انسانی احساس می شود؟
ایرانی  دیپلمات ه��ای  برخ��ی  متاس��فانه 
صالحیت این مسائل را ندارند. یک دیپلمات 
باید پرس��پکتیو جهانی و منطقه ای را داشته 
باشد و بر اساس آن دیدگاه عمل كند. سفیری 
كه راهی كش��وری می شود باید از تاریخ آن 
كش��ور آگاهی داشته و مطالعاتی قابل توجه 
داشته باشد و زبان بداند. دیپلمات های چینی 
زبان آن كش��ور را فرا می گیرند و 4 سال در 
سازمان ملل ماموریت می گیرند تا با مسائل 

جهانی نیز آشنا باشند. 
این در حالی است كه دیپلمات های ما بعضاً با 
تاریخ ایران هم آشنایی چندانی ندارند. در زمان 
بنی صدر با یک مقام س��وئدی مذاكره داشتم 
و در مورد تاریخ این كش��ور و ش��ارل دوازدهم 
صحبت هایی را مطرح كردم. باور كنید همین 
مس��اله تا حدود زیادی فضای مذاكره را به نفع 
ما تغییر داد ولی امروز من متعجبم كه افرادی 
كه به عنوان سفیر در كشورهای اروپایی بودند 
هیچ كدام ویژگی های الزم برای این ش��غل را 
نداش��تند. اگر برحسب اتفاق كسی كه انتخاب 
می شود كه تخصصی متناسب دارد این باید یک 

موضوع استثنائی تلقی شود.
 در چنین شرایط چه باید کرد؟ حداقل 

در کوتاه مدت.
 در ح��ال حاض��ر من عقی��ده دارم در كوتاه 
مدت باید زمینه های اتهام را خنثی كرد. یعنی 
با اقداماتی در داخل، فضای بین المللی را به نفع 
ایران تغییر داد. به همین دلیل اگر می خواهیم 
آینده كش��ور را تضمین كنیم باید میان منافع 
ملی و منافع ارزش��ی تفاوت هایی قائل ش��ده 
و تعدیالت��ی از لحاظ سیاس��ی و برخوردهای 
امنیت��ی صورت بدهیم تا به جای اس��تفاده از 
فرصت های ایجاد ش��ده فرصت سوزی نکنیم. 
همچنین كسانی كه مسئولیت ها را عهده دارد 
می ش��وند باید آگاهی داشته باش��ند. اگر این 
مسائل رعایت شود امیدی وجود دارد، در غیر 
این صورت رابطه ما و اروپا در چند هفته آینده 
سرد خواهد شد و در این صورت رابطه با باقی 
كش��ورها نیز تیره خواهد شد و نگرانی عمومی 

مردم عینیت پیدا می كند.
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 گفت و گو با فریدون مجلسی
درباره توسعه دیپلماسی اقتصادی 

 نباید به تحریم ها 
عادت کنیم

مجلس�ی  فری�دون 
دیپلم�ات باس�ابقه و از 
مترجمان و تحلیل گران 
پرکار ایران است. در گفت 
و گوی 120 دقیقه ای که با 
وی داشتیم او از الزام ها 
و موانع سیاست خارجی 
ایران به خصوص از منظر 
دیپلماسی اقتصادی جویا 

شدیم.
این دیپلمات پیش�ین 
ب�ا اش�اره ب�ه برج�ام و 
گشایش هایی که از منظر 
آن پدی�دار ش�د تاکید 
کرد به هر دلیل موضوع 
توافق هس�ته ای بیش از 
آنک�ه از منظر اقتصادی 
دیده ش�ود به س�رعت 
رنگ سیاسی و امنیتی به 
خود گرفت. وی همچنین 
خاطرنش�ان می کند در 
چنی�ن ش�رایطی بحث 
و  اقتصادی  دیپلماس�ی 
احیای معاونت اقتصادی 
وزارت خارج�ه اهمی�ت 
پیدا می کند که می تواند 
از رهگ�ذر آن توس�عه، 
هم اندیش�ی و نزدیک�ی 

سیاسی فراهم شود.
مجلسی در ادامه این 
گفت و گو با بیان اینکه 
تش�نج و تنش دشمن 
توسعه اقتصادی است، 
تصریح می کند: موضوع 
مه�م این اس�ت که در 
ش�رایط موج�ود برای 
از بین بردن تحریم ها  
فک�ری نکرده ایم  و به 
این فکر هستیم چگونه 
ب�ا تحریم ه�ا زندگ�ی 
کنیم. ب�ه همین دلیل 
است که تفکیک میان 
حق�وق ملی ک�ه امری 
مبهم و انتزاعی ش�ده 
اس�ت ب�ا مناف�ع ملی 
ض�رورت دارد، زیرا در 
سیاس�ت ارجحیت ب�ا 
مناف�ع ملی اس�ت که 
ب�ا عدد، رق�م، تاریخ و 
محاسبه قابل اتکا است.
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 سال گذشته در چنین زمانی بود که 
بحث تغییر س�اختار در وزارت خارجه 
رس�ماً عملیاتی ش�د. در این تغییرات 
دو معاونت سیاس�ی و اقتصادی ایجاد 
ش�دند و بقیه س�اختار در ذیل این دو 
معاونت تعریف شد. در همان زمان آقای 
ظریف وزی�ر خارجه ایران هدف از این 
تغییر س�اختار را چابک سازی دستگاه 
دیپلماسی عنوان کرده بود. به نظر شما 
این تغییرات چه موضوعیتی داشت و با 
توجه به شرایط موجود این چابک سازی 

چگونه می تواند محقق شود؟
من گم��ان می كنم آق��ای ظریف پس از 
مذاكرات طوالنی با گروه كش��ورهای ۵+۱ 
و رس��یدن ب��ه نتیجه بزرگ برج��ام در آن 
زمان همچنان با اندیش��یدن به منافع ملی 
فکر می كردند با وجود برخی مخالفت های 
خارجی، می توانند امکانات اجرایی ش��دن 
برج��ام را فراهم  آورند، اما در عمل ش��اهد 
بودی��م گروه هایی در داخل كش��ور نیز در 
مسیر اجرای توافق هسته ای بی مهری كرده 

و راه او را بستند.
در ه��ر ص��ورت آقای ظریف ب��ا آن طرز 
فکر دنبال تغییر س��اختار و پیش كشیدن 
دیپلماسی اقتصادی بود، اما در شرایط جاری 
نیز اگر بخواهد چنین كاری بکند به عقیده 
من همچنان از اقدام نکردن بهتر است. باید 
بسترها و زمینه هایی وجود داشته باشد كه 
دیپلماسی واقعی قابلیت اجرایی پیدا كند. 
ام��روز دیگر زمان گذش��ته و حتی همانند 
سال گذشته نیست و فضا بسیار تغییر كرده 
است. به طوریکه دیگر نمی شود رسماً از سوی 
برخی از داخل بر پیام ها و هدف گذاری های 
تنش زا تاكید ش��ود. رشد، تنش و درگیری 
با اقتصاد و سرمایه گذاری جور در نمی آید.  
سرمایه گذارامیدوار به سود است و  اگر بداند 
محل سرمایه گذاری محل منازعه خواهد بود، 

این امید را از دست خواهد داد.
 آقای مجلسی شما به برجام اشاره 
کردید. چه شد پس از توافق هسته ای 
و گشایش هایی که صورت گرفت ناگهان 

ورق برگشت؟
 درباره برجام باید به یک نکته توجه كرد، 
آن هم این است كه چرا اصوال برجام مطرح 
شد؟ چرا پیش از آن شورای امنیت با صدور 
قطعنامه ایران را محکوم كرد؟ محکومیتی 
كه روسیه و چین نیز مخالفت نکردند. اینکه 
فقط كش��ورهای دیگر را مقصر بدانیم فقط 

یک ادعا اس��ت.  اگر چنآنچ��ه حق با ایران 
اس��ت، بای��د بدانیم بخش��ی از كار ما لنگ 
می زند. ش��اید دلیلی وجود دارد كه حرف و 
منطق ما پذیرفته نمی شود. آن زمان گفته 
ش��د شما اطالعات الزم را به سازمان انرژی 
اتم��ی نداده و كارهایی ص��ورت داده اید كه 
برخالف NPT است. بنابراین ما را شش بار 
محکوم كردند و هر بار آقای احمدی نژاد گفت 
اینها كاغذ پاره ای بیش نیس��ت. با این حال 
و علیرغم فشار سنگینی كه این تحریم ها بر 
روی كشور داشت، تیم مذاكره كننده ایران در 
دولت اول آقای روحانی توانست گریزگاهی 
یافته و با مسکوت گذاشتن مسائل گذشته، 

امید به آینده را ایجاد كند.
حال سوالی كه در راستای سؤال اول شما 
مطرح می شود این است كه نگرانی اولیه از 
اینکه ادعا كردند ایران در حال ساخت بمب 
هسته ای اس��ت از كجا می آید، اینها نشأت 
گرفته از ش��عارهایی بود كه در دوران آقای 
احمدی نژاد تبدیل به یک استراتژی سیاسی 
شد. مثل محو كردن اسرائیل. در آن دوران 
مس��ائل گونه ای مطرح مي شد كه نه جنبه 
ش��عار بلک��ه، به عنوان یک ه��دف اصلی و 

عملیاتی در نظر گرفته مي شد.
دولت نهم و دهم همچنین به موازات طرح 
این مس��ائل شبهه برانگیز، در ارائه اطالعات 
الزم پرونده هسته ای سعی كافی نکردند و این 
توهم را پیش آورد كه این كوتاهی به دلیل 
ساختن بمب اتم است. در همین راستا بود 
كه آقای ظریف و تیم ایشان ناچار بودند عالوه 
بر رفع كردن این سوءتفاهم و متحمل شدن 
هزینه، در عین حال فعالیت های هسته ای را 
زنده نگه دارند.  این ها دستاورد كمی نبود، 
وگرنه دول��ت بعدی آمریکا از كالهی كه بر 
سرش رفته است حرف نمی زد و نمی گفت 

این بدترین قرارداد دنیا است. 
 توافقی که برای گروه های دست راستی 
آمری�کا ناگوار اس�ت، چگونه بای�د برای 
دلواپسان در داخل کشور نیز ناگوار باشد؟

 به سوأل اصلی بر می گردم؛ موضوع اصلی 
این است كه وقتی برجام امضا شد و مراحل 
اجرایی آن شروع شد، شركت ها  وكارشناسان 
به ایران آمدند و هتل ها مملو از كارشناسان 
و تج��ار خارجی بود. در همان زمان بود كه 
مس��ائل تازه اي طرح شد كه ناقض شرایط 
موج��ود ب��ود. در چنین ش��رایطی دولت و 
دس��تگاه دیپلماس��ی چگونه می توانست از 
ماهی��ت تدافع��ی بودن این موش��ک ها كه 

واقع��اً هم تدافعی اس��ت دفاع كنند؟ از این 
رو مس��أله ای كه باید از دید اقتصادی دیده 
مي ش��د به س��رعت رنگ سیاسی و امنیتی 
ب��ه خود گرف��ت. در همین رابط��ه با روی 
كار آمدن دولت تندرو و دس��ت راس��تی در 
آمریکا و فشاری كه در داخل صورت گرفت، 
تحوالت گونه ای رقم خورد  كه باعث لطمه 
دی��دن جنبه های اجرایی برجام ش��د. این 
لطم��ه هنوز ادام��ه دارد و هرگونه فعالیتی 
كه به ایران رنگ تهاجمی دهد آن را تشدید 
و تس��ریع خواهد كرد. حتی دیدیم برای به 
تصویب رساندن FATF كه بدون آن امکان 
برقرار كردن روابط بانکی وجود ندارد تا چه 
اندازه به اعتبار بانکی و پولی ایران لطمه وارد 
ش��د. ش��عارهایی درباره جنبه استثماری و 
استعماری بودن FATF داده شد، درحالی كه 
می توانستیم آن را اجرا كنیم و هر زمانی كه 
این حدسیات اثبات شد از آن خارج شویم. 
بنابراین من ضم��ن تایید این نکته كه این 
برنامه ریزی اولیه برای برجام خوب و صحیح 
بود، عقیده دارم زمینه سازی های داخلی باعث 
شد شرایط همکاری و فعالیت های مثبت و 
توام با ش��ادابی به واسطه نداشتن مراودات 

بانکی از دست برود.
 در چنین شرایطی آیا امکان استفاده 
از پتانسیل های موجود به عنوان نمونه 

در بحث صادراتی وجود ندارد؟
فعالیت های صادرات��ی چگونه می تواند 
صورت بگیرد وقت��ی امکان صادارات كاال 
فراهم نیس��ت؟ اكنون ش��اهد هس��تیم 
در چی��ن تمام بانک ه��ا از آمریکا تبعیت 
 كردند، چون چینی ها نمی خواهند برنامه

۵۰۰ میلیارد دالری تبادل ساالنه را فدای 
تبادل��ی 3۰-4۰ میلی��ارد دالری با ایران 
كنند. در ضمن می دانند تبادل با ایران به 
اجبار ادامه خواهد یافت، چون ایران مجبور 
ب��ه فروش مقداری نفت و وارد كردن كاال 
است. فقط یک بانک در چین برای فعالیت 
اقدام كرده بود كه به یک باره ارتباطات را 
قطع كرد. این بانک بعد از راه اندازی اعالم 
كرد گشایش اعتبار زمانی انجام می شود كه 
شامل مواد پتروشیمیایی و قطعات اتومبیل 
نباش��د، امری كه صنعت خودروی كشور 
را در مع��رض خطر تعطیلی قرار می دهد. 
گشایش اعتبار برای واردات چینی آالت و 
امثالهم به كار ایران نمی آید. تازه این هم با 
خرید نقدی و پیش پرداخت و هزینه باالتر 

ممکن است انجام شود.
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 آقای مجلسی به گفته کارشناسان 
دو مس�اله مغفول در سیاس�ت خارجی 
داریم. نخست بحث دیپلماسی عمومی 
اس�ت و دیگ�ری موضوع دیپلماس�ی 
اقتص�ادی. ب�ا توج�ه به اینکه ش�ما به 
عنوان یک دیپلم�ات با تجربه که چند 
سالی در بروکسل در زمینه دیپلماسی 
اقتصادی فعالیت داش�تید. به نظر شما 
اهمیت دیپلماس�ی اقتصادی و الزامات 

آن در چیست؟
دوران��ی كه در نمایندگی ایران در اتحادیه 
اروپا كار می كردم برای من بس��یار آموزنده 
بود. آنجا با اصطالحات بین المللی، تجاری و 
اقتصادی آش��نا شدم و رفتارها را  از نزدیک 
مش��اهده كردم. یک��ی از چیزهایی كه برای 
من جالب بود این است كه در دوران دورخیز 
اقتص��ادی چین در س��ال ۱3۵6، یک دبیر 
اول و دوم س��فارت چین به منظور آشنایی 

دیپلماتیک به دیدن من آمدند.
در آن زم��ان دیپلمات ه��ای چینی هنوز 
از لباس ه��ای یونیفرم مخصوص اس��تفاده 
می كردند كه به تدریج جای خود را به كراوات 
م��ی داد. من ب��ا تفکرات جوانی خواس��تم با 
چینی ها همدلی كرده باشم و كمی به رفتار 
آمریکایی ه��ا ایراد گرفتم. فکر كردم آنها كه 
آمری��کا را ببر كاغذی می نامیدند و این همه 
انتقادهای مائویی را پشت سر گذاشته بودند از 
این موضوع بدشان نمی آید. ایراد ما به آمریکا 
این بود كه آنها بیشتر ترجیح می دادند نفت 
را از عربس��تان بخرن��د درحالی كه در دوران 
بعد از جنگ اعراب و اسرائیل، اعراب غرب را 
تحریم نفتی كردند و ایران توانسته بود نفت 
بیش��تری تولید كند. ولی بعد از فرونشست 
آن بحران مجددا به س��راغ عربستان رفتند. 
منطق ما این بود كه ایران نیاز بیش��تری به 
واردات و توس��عه صنعت��ی و اقتصادی دارد. 
متوجه شدم مقام های چینی در مورد آمریکا 
كامال موضعی برعکس گرفته و گفتند آنچه 
برای ما مهم است اقداماتی است كه به توسعه 
روابط بازرگانی و اقتصادی ما كمک كند و اگر 
چنآنچه شعارهای قدیمی بخواهد لطمه ای به 
توسعه روابط بزند، بهتر است درباره آن صحبت 

نکنیم و از برداشت من هیچ استقبالی نشد.
من در آن زم��ان آمارها را رصد می كردم. 
مثالً هر س��ه ماه یک بار تولید قارچ در چین 
دو یا سه برابر مي شد و  تدریجا به تولید قارچ 
كل اروپا رسیده بود. چون تولید غذایی مهمی 
ب��ود و چین با ۷۰۰ - 8۰۰ میلیون جمعیت 

به غذا احتیاج داش��ت. در آن زمان صحبت 
از این بود كه چینی ها در مس��یر فرودگاه تا 
پکن كلم كاش��ته بودند تا آن مسیر بیهوده 
هدر نرود، درحالی كه امروز توسعه اقتصادی 
به حدی رس��یده اس��ت كه این كار كوچک 
اهمیت خود را برای آنها از دست داده است. 
من شاهد بوده ام كشورهایی مانند ژاپن و كره 
جنوبی و تایوان رابطه دیپلماسی اقتصادی را 
به دیپلماس��ی متعارف سیاسی ترجیح داده 
بودند. یعنی دیپلماس��ی سیاسی خود را در 
خدمت دیپلماسی اقتصادی قرار داده بودند 
و نوع رفتار و اعتمادی كه ایجاد شده بود این 
بود كه شركت های بزرگی پدید می آمدند كه 
در كشورهای مورد نظر پایگاه می زدند و خود 
روابط خارجی مستقل و مستقیمی با حضور در 
منطقه ایجاد می كردند كه آن حضور منطقه ای 
در تماس دائم با سفارتخانه های كشورشان بود.
به طور مثال هیتاچی تنها در ژاپن مستقر 
نشده بود كه با كاتالوگ و عکس محصوالت 
خ��ود را به دنی��ا معرفی كند. این ش��ركت 
با اعتمادس��ازی ك��ه صورت گرفت��ه بود به 

كش��ورهای مختل��ف رفته و ب��ا دایر كردن 
نمایشگاه های متعدد، عالوه بر رایزنی با تجار، 
بخش بازرگانی س��فارت خود را نیز در قامت 
یک حامی می دید. چی��ن و ژاپن و تایوان و 

كره جنوبی به همین صورت كار می كردند.
 در همان زمان تغییر ساختار وزارت 
خارج�ه برخی منتقدی�ن معتقد بودند 
که معاونت اقتص�ادی نباید با نهادهای 
اقتصادی داخلی وارد یک فعالیت موازی 
شود و احیای مجدد این معاونت را اشتباه 

می دانستند.
وزارت اقتص��اد صالحیت روابط خارجی را 
ندارد مگر اینکه كارمندانش هوس دیپلمات 
ش��دن و برخ��ورداری از این مزایا را داش��ته 
باشند. مساله این است كه وزارت اقتصاد باید 
امکانات را برای توسعه اقتصادی داخلی فراهم 
كند. وقتی آن امکانات را فراهم كرد، سیستم 
صنعتی و اقتصادی داخلی است كه خود باید 
با كمک و زمینه سازی های وزارت امور خارجه 
در محیط بین الملل حضور داشته باشد. منظور 
ما این نیست كه دیپلمات ها كاالهای ایرانی 
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را در دست بگیرند و به این در و آن در بزنند 
و برای اجناس ایرانی بازاریابی كنند. البته در 
م��ورد تایوان و كره جنوبی دیپلمات ها تا این 
ح��د فعالیت می كردند. منظور ایجاد محیط 
مساعد و شناخت بین مقامات دولتی و منابع 
بانکی و فراهم كردن زمینه است. منظور اخذ 
نمایندگی نیست، مقصود من حضور مستقیم 
در بازار اس��ت كه بعدها مرسوم شد. حضور 
مستقیم به تدریج وارد مشاركت هایی در امر 
تولید ش��د. تا جایی كه من اطالع دارم امروز 
صادرات س��یمان ایران به عراق متوقف شده 
است، چون 4۰ درصد عوارض برای سیمان 
ایران تعیین شده درحالی كه سیمان عربستان 
در قالب همکاری عرب��ی بدون عوارض وارد 

عراق می شود.
 در اینجاس��ت كه نق��ش بخش اقتصادی 
وزارت امور خارجه به صورت جدی احساس 
می شود. این قسمت باید هر روز فعالیت كند 
تا این رقابت غیر منطقی با یکی از بزرگترین 
دش��منان ایران در منطق��ه از بین برود. 4۰ 
درصد عوارض نوعی خصومت ورزی اس��ت 

و رقابت را مح��ال می كند، درحالی كه ایران 
می توان��د به طور مس��تقیم در زمینه تولید 
س��یمان در عراق ورود كن��د.  این تنها یک 
نمونه موجود دشواری هایی است كه تا به اینجا 
اقدام خاصی در مورد آن صورت نگرفته است.
 یک�ی از انتقاداتی ک�ه در خصوص 
سیاس�ت خارجی به ما صورت می گیرد 
این اس�ت که در رواب�ط خارجی توجه 
چندانی به منافع اقتصادی صورت نگرفته 
و مناس�بات بیشتر به صورت سیاسی و 
امنیتی رقم مي خ�ورد. البته برخی این 
مس�اله را اجتناب ناپذی�ر می دانند چرا 
که معقتدند اصوالً به دلیل امنیتی بودن 
محی�ط خاورمیانه، مناس�بات این گونه 
رقم مي خورد. در مقابل البته برخی مثال 
ترکیه را مطرح می کنند که از این دیدگاه 
امنیتی صرف خارج شده است. ارزیابی 

شما از این مساله چیست؟
ما از بس��یاری از مس��ائل اط��الع نداریم. 
این مس��ائل باید توس��ط كارشناسان دولت 
و اتاق های فکر بررس��ی و تنظیم و س��پس 
وزارت امور خارجه به اجرای این دیپلماسی 
مامور ش��ود. در مورد كش��ورهای همس��ایه 
متوجه هس��تیم كه موازی كاری بیش��تر از 
طرف سازمان هایی انجام می شود كه فعالیت 
اصل��ی آنها تامین امنیت اس��ت و هدف آنها 
اقتصادی نیست.برای همکاري های اقتصادی، 
كشور همسایه باید مطمئن باشد كه برخورد 
سلطه جویانه نبوده و با دیدگاهی مساوی به 

آن نگریسته می شود.
زمینه های همکاری مشترک باید توسعه پیدا 
كند و سرمایه گذار های مشترک باعث بقای 
صلح می شود كه این خود یک نوع دیپلماسی 
است. درباره كشور عراق اهمیت دوجانبه بودن 
توریسم مذهبی را فراموش نکنید. توریسم بین 
فرانسه و آلمان ساالنه به میلیون ها رفت و آمد 
ختم می شود. قطارهای مسافربری سریع السیر 
كه بین پاریس و فرانکفورت و شهرهای بزرگ 
آلمان در رفت وآمد هستند به صورت ساعتی 
هزاران نفر را جابجا می كنند. در ایران و عراق 
مساله توریسم سالمت و توریسم زیارتی مورد 
اهمال زیادی قرار گرفته است. مي شد در این 
مدت خط راه آهن احداث كرد. چند س��الی 
طول می كش��د تا عراق بین توسعه علمی و 
دانشگاهی و توسعه بیمارس��تانی و درمانی 
به تعادل برس��د. تج��ارت بین ایران و تركیه 
به بیس��ت میلیارد دالر در سال می رسد، در 
حالی كه اكنون باید مراودات بین ایران و عراق 

بیشتر از این می بود. عراق كشور ثروتمندی 
است و فعال تا چندین سال به واردات از ایران 

نیاز دارد.
توس��عه همکاري های اقتص��ادی می تواند 
موجب توسعه هم اندیشی و نزدیکی سیاسی 
باشد. ولی برعکس این می تواند موجب خشم 
گروه هایی از هر دو كش��ور باش��د و عناصر و 
عواملی شروع به تحریکات تجزیه طلبانه كنند. 
همکاری اقتصادی می توان��د جلوی اینها را 
بگیرد  و جای خود را با دید سیاسی و امنیتی 
عوض كند. در قالب این همکاری، روابط سالم 

اقتصادی به وجود می آید.
در زمان های��ی مثل ب��روز و ظهور داعش 
ایجاب می كرد كه به واسطه تهدیدهای این 
گروه برخورد جدی صورت بگیرد و مناسبات 
امنیت��ی رقم بخورد، ولی با از بین رفتن این 
خط��ر باید مراقبت و همکاری كرد تا جلوی 
خطرات برای آینده گرفته شود. نباید تصور 
كرد ایران به عنوان یک برادر بزرگتر می تواند 
جلوی این خطرات را بگیرد،  بلکه عراق باید 
جلوی این خط��رات را بگیرد و ما نیز از این 

سیاست ها منتفع شویم.
 به موانع دیپلماسی اقتصادی اشاره 
کردید. س�وال این است چرا در منطقه 
ش�ریک مناس�ب نداری�م و ب�ه همین 
دلی�ل هر کش�وری به راحت�ی علیه ما 
موضع گیري می کند. آیا علت این مسائل 
نبود مزیت نسبی ایران است؟ تنهایی ما 

از چه ناشی شده است؟
گروه هایی در ایران برخی مسائل غیرضروری 
مثل مدیری��ت بر جهان را ترویج می كنند و 
این را به طریق��ی اعالم می كنند. مگر آقای 
احمدی ن��ژاد این نکته را اع��الم نکرد؟! مگر 
نگفت خودتان را آماده كنید برای س��پردن 
مدیریت جهانی به دس��ت م��ا؟ این حرف ها 
همان احساساتی را كه نسبت به قذافی پدید 

آورده بود در مورد ایران نیز به وجود آورد.
دوم اینکه ما كش��وری در جهان هستیم 
كه استراتژی سیاسی خود را بر مبنایی غیر 
از تح��والت جاری در جه��ان برپا كرده ایم. 
همین مس��اله موج��ب خصومت دو جانبه 
ایران و آمریکا ش��ده اس��ت. ما چهل سال 
است كه خواس��تار مرگ آمریکا هستیم و 
حال بعد از 4 دهه آنها واكنش س��خت تری 
نشان می دهند. دنیا به این دلیل به ما اهمیت 
نمی دهد و یا در مسائل مختلف تقصیرات را 
به گردن ما می اندازد كه دربرابر آمریکا خود 
ش��یرینی كند. مراكش با ارتباط خاصی با 
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ایران ندارد، ولی  به دلیل دش��منی كلیه 
اعراب با ایران موضوع جبهه پولیساریو را 
به ما نسبت می دهد.در دنیا حقوق ملی و 
منافع ملی داری��م. دلیل بد بودن همه با 
ما این اس��ت كه ما برای حقوق ملی خود 
نسبت به منافع ملی ارجحیت قائل هستیم. 
حقوق ملی امر مبهمی اس��ت كه همواره 
مورد ادعای ما اس��ت. اینکه واقعا این حق 
ب��ه ما تعلق دارد یا نه، قضاوتش با خود ما 
نیست. تحقق این مساله به توانمندی های 
دیپلماتیک و استراتژیک نیاز دارد. به همین 
دلیل برخورد حقوق ملی كشورها با یکدیگر 
می تواند ایجاد مساله كند، زیرا قضاوت آن با 
یکی از مدعی ها نیست و یک قدرت ثالت 

باید در این رابطه قضاوت كند.
در همین راستا است كه ما شاهدیم منافع 
ملی ما در جاهایی بسته می شود. مشکل 
اصلی ما این است. وقتی آقای احمدی نژاد 
می گوید ما باید بر دنیا حکومت كنیم آیا این 
از حقوق ما است؟ این شعارها دشمن ساز و 
خصومت برانگیز است و تصوری تجاوزكارانه 
از ما می سازد. اگر آنها بگویند قصد حکومت 
بر ایران را دارند برخورد ما چه خواهد بود؟
باید به تخصص سیاس��ی و دیپلماتیک 
احترام گذاش��ت. س��خنرانی دیپلماتیک 
پش��ت تریبون كار هر كسی نیست و هر 
كسی نمی تواند هر حرفی را پشت تریبون ها 
بیان كند. این حرف ها اظهار نظر رس��می 
تلقی می ش��ود و باعث خواهد شد هم در 
داخل و هم در خارج تش��نج ایجاد شود و 
این تشنج دشمن توسعه اقتصادی است. 
التهاب شرایطی است كه ما چهل سال در 
درون آن بوده ایم و همس��ایگان ما توسعه 
پیدا می كنند و پیشرفت دارند و ما با انواع 
بحران ها طرفیم دست و پنجه نرم می كنیم.
همچنین موضوع مهم این است كه برای 
از بین ب��ردن تحریم هیچ فکری نکرده و 
در این فکریم كه چگونه با تحریم زندگی 
كنیم! همه راه حل از بین بردن تحریم را 
می دانند. از بین بردن تحریم مستلزم آن 
است كه مساله اعراب را به خودشان واگذار 
كنیم و از آنها حمایت كنیم نه اینکه در خط 
اول جبهه مبارزه پیش مرگ آنها باشیم و 
بعد انواع اتهام ها را بپذیریم. مگر در جنگ 
بین ایران و عراق هیچ كشور عربی جانب 
ما را گرفته بود؟ س��وریه نیز از همکاری با 
ما منتفع ش��د و نفت خود را به بهایی كه 
هیچ كسی نمی فروخت از ما رایگان گرفت. 
ما كس��ی را در جزیره مالدیو به ریاس��ت 

جمهوری رس��اندیم كه بع��د او را بیرون 
كردند.  اس��تراتژی بسیار قوی در آمریکا 
این اس��ت كه می گوید دشمن و رقبایتان 
را س��رگرم هزینه هایی كنید كه آنها را از 
درون ضعیف كند. آنها این كار را با شوروی 
كردند و اكنون در جبهه های نیابتی ایران و 
عربستان را به جان هم می اندازند كه من 

آن را به جنگ فرسایشی تعبیر می كنم.
در م��ورد عراق هم همین كار را كردند 
و م��ا خبر نداریم كه در صنایع نفتی این 
كش��ور چه می كنند؟ چط��ور تولید نفت 
ع��راق را یکباره افزایش دادند و بازارها را 
می گیرند؟ ما فق��ط از درگیری ها اطالع 
داریم ولی از مناطق نفتی و پاالیش��گاه ها 
خبری نداریم. عراق تحت اش��غال آمریکا 
است و ناچار اس��ت تا زمانی طوالنی كه 
آمریکایی ه��ا در این كش��ور حضور دارند 
ش��رایط آنها را بپذیرد. معنی ندارد ما از 
اجازه واردات گاز ایران به عراق خوشحال 
باشیم. اینکه دولت آمریکا اجازه داده است 
و این هم برای ما و هم برای آن كشورها 
شرم آور است. آقای احمدی نژاد با شعارهای 
خود این حربه را در دست نتانیاهو گذاشت 

تا به ما لطمه بزند.
 اکنون در چنین شرایطی به بحث 
بازگش�ت تحریم های آمری�کا و نیز 
موضوع سازوکار ویژه اروپا برای ادامه 
همکاری با ایران رسیده ایم. به نظر شما 
این سازوکار چه میزان می تواند جنبه 
اجرایی داشته باشد و دورنمای برجام 
به عنوان یک الزام برای همکاري های 

اقتصادی و سیاسی چگونه است؟
همانطور كه اش��اره ك��ردم تا زمانی كه 
این شعارها در داخل مطرح می شود، هیچ 
امیدی به  برداشتن تحریم ها و همکاری بین 
اروپا و ایران وجود ندارد. نباید گذاشت در 
عمل سیاست نفت در برابر غذا اجرا شود.
 بحث سازوکار ویژه یا SVP چطور؟

من فک��ر می كنم خان��م موگرینی این 
جریان را با حس��ن نیت پیش برد. ایشان 
یکی از جوان ترین وزرای خارجی اروپایی 
بود و گفته می ش��ود كه در س��ال جاری 
میالدی س��مت خ��ود را در اتحادیه اروپا 
ترک می كند. هیچ وزیر خارجه ای در دنیا 
ش��هرت خانم موگرینی را كسب نکرده و 
مش��خص است كه در كش��ور خود ایتالیا 
برنامه های��ی برای آین��ده دارد. زمانی كه 
مس��اله سازوكار ویژه مطرح شد متاسفانه 
حوادث امنیتی پشت سر هم و همزمان با 

سفر رئیس جمهوری به اتریش و سوئیس 
رقم خورد. ما در خصوص این مس��اله در 
ابهامی ق��رار گرفته ایم كه نمی دانیم اصل 
ماجرا چیست ولی مشخص است كه واقعه 
هلند و دانمارک پایه های این سازوكار ویژه 

را سست كرد.
از سوی دیگر در منطقه،  همسایگان ما 
با ما بد هس��تند چون نمی خواهند آمریکا 
را از خود برنجانند. پاكس��تان كه نیازمند 
همکاري های مالی عربستان است نکاتی را 
به افغانستان القا می كند. پاكستان نسبت به 
بخش پشتون نشین افغانستان دید فضای 
حیاتی ب��رای آینده دارد. طالبان توس��ط 
پاكستان و عربستان ایجاد شده است و حال 
ما نیز مجبور به مذاكره با آنها شده ایم. برای 
اینکه در افغانستان نقشی داشته باشیم باید 
رضایت آمریکا در میان باشد. اگر با آمریکا 
بجنگیم نمی توانیم وارد افغانستان بشویم. 
به زحمت می توانیم وارد تركیه ش��ویم و 
نخواهیم توانس��ت به جمهوری آذربایجان 
نفوذ كنی��م. عراق نیز ب��ه زودی با نفت و 
امکاناتی كه دارد هیچ سرسپردگی نسبت 
به دیگران نخواهد داشت و باید درباره این 
كش��ور دورنمای نوعی ام��ارات متحده یا 

كویت جدید را در نظر داشت.
 در چنین شرایط به نظر شما چه 

باید کرد؟
م��ن نه امیدی به بهبود روابط با آمریکا 
دارم  و ن��ه آن را تجویز می كنم، اما »رفع 
خصومت« و انجام ماموریِت رفاه، آسایش 
و تولی��د صنعتی می تواند توس��ط دولت 
به خوبی انجام پذیرد. رس��یدن به آرامش 
مستلزم آن است كه از قوانین بین المللی 
حمایت كنی��م.  قطعنامه های س��ازمان 
ملل تنها چیزی است كه با آن می توانیم 
اسرائیل را تحت فشار قرار دهیم و از حقوق 
مردم فلس��طین در حدی كه مورد قبول 
جامعه بین الملل باشد حمایت كنیم. من 
این نکته را به صورت یک ش��عار شخصی 
تکرار می كنم. ارجحیت منافع ملی است 
كه با عدد، رقم، تاریخ و محاسبه و قابل اتکا 
است ولی حقوق ملی مسال های گنگ و پر 
ابهام است كه برآورده كردن آن به قدرت 
و امکانات نیاز دارد و ماورای آن زیان هایی 
وارد می كند كه به طور مستقیم به منافع 
مل��ی لطمه می زند. ما در قضیه نفت این 
زیآنه��ا را از نزدیک تجربه كرده ایم كه به 
ج��ای منافع ملی به حق��وق ادعایی ملی 

می اندیشیدیم.
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دنیاي امروز كه همبستگي و وابستگي هاي آن 
انکارناپذیر شده است ناگهان این گونه شده و فراز 
و فرودهایي حیرت انگیز در سطح ملي، منطقه اي 
و جهاني در حوزه اندیشه و عمل را تجربه كرده تا 
به اینجا رسیده است. در دنیاي امروز یک ویژگي 
غال��ب وجود دارد: تا جایي كه مي تواني بازار به 
دست بیاور و كاال بفروش و كاال خریداري كن. 
این ویژگي از س��وي نهادهاي خانواده، بنگاه و 
دولت ها به كار گرفته شده است و در كنار آن اما 
بررسي هایي صورت مي پذیرد تا موانع و تنگناها 
شناخته ش��ده و برطرف شوند. این داستان در 
ایران نیز كم یا زیاد خوانده مي شود و نهاد دولت 
و بنگاه مي خواهند جاي پایي در میان همتایان 
خود در جهان داش��ته باشند. یکي از سدهاي 
بزرگ اما براي رسیدن بنگاه هاي ایراني در مسیر 
فزوني بیشتر � به جز كیفیت و قیمت رقابتي � 
فقدان ش��ناخت و راه هاي چانه زني اس��ت. این 
چانه زني راامروزه با عنوان »دیپلماسي اقتصادي« 
مي شناسند. وقتي صحبت از دیپلماسي اقتصادي 
مي شود همه نگاه ها به وزارت خارجه و مدیریت 
دولتي در سایر كشورها دوخته مي شود كه البته 
ن��گاه كالن و راهبردي اس��ت اما از طرف دیگر 
یادمان باشد كه دولت ها در كشورهاي پیشرفته 
اقتصادي مي توانند سیاس��ت را اداره كنند و بر 
بنگاه هاي بزرگ حاكمیت ندارند. از طرف دیگر 
تجربه نشان مي دهد اگر یک كاالي با كیفیت و 
قابل مقایسه در قیمت در هر گوشه از جهان تولید 
و به بازارهاي جهاني عرضه شود مصرف كنندگان 
بدون توجه به هر چیز آن را خریداري مي كنند. 
پس تولیدكنندگان و مصرف كنندگان دو عامل 
مهم در حوزه نهادهاي مدني بر دیپلماس��ي اند 
كه باید در كانون توجه باشند. نوشته حاضر كه 
توسط كارشناسان براي نهاد دیپلماسي اقتصادي 
و جغرافیاي جهاني تجارت نوشته شده است با 
تالش علي عرب صالحي نصرآبادي، براي مجله 

اقتصادي ترجمه شده است كه نکات قابل اعتنایي 
را توضیح مي دهد.

 عناصر و نهادهاي مدني
با استفاده از تعریف مهم و مبنایي دیپلماسي 
اقتصادي را مي توان به این صورت تعریف كرد: 
دیپلماسي اقتصادي مجموعه اي از اقدامات )هم 
در م��ورد روش ه��ا و هم در م��ورد فرآیندهاي 
تصمیم گیري بین المللي( است كه با فعالیت هاي 
اقتص��ادي برون مرزي نقش آفرین��ان دولتي و 
غیردولت��ي در جه��ان واقع ارتب��اط دارد. این 
فعالیت هاي اقتصادي ش��امل س��رمایه گذاري، 
ص��ادرات، واردات،  كم��ک و اعانه، مهاجرت و... 
مي شوند. به طور معمول، دیپلماسي اقتصادي 

در سطح دولت داراي 3 عنصر است:
یکم – استفاده از تاثیرگذاري و روابط سیاسي 
به منظور: ارتقا و اثربخش��ي س��رمایه گذاري و 
تجارت بین المللي دوجانبه؛ بهبود عملکرد بازارها؛ 
تبیین شکس��ت هاي بازار و كاهش هزینه ها و 
ریسک هاي معامالت برون مرزي )شامل حقوق 
مالکیت(. این زیرشاخه از دیپلماسي اقتصادي 
متشکل از سیاستگذاري هاي تجاري و بازرگاني 
اس��ت. )مانند ارتقاي صادرات، دیدار و مالقات 
رهبران و سران كشورها با یکدیگر و...(. در اینجا 
ما اغلب از اصطالح دیپلماسي اقتصادي دوجانبه 
استفاده خواهیم كرد تا بر این زیرشاخه تاكید 

كنیم و به آن داللت داشته باشیم.
دوم – اس��تفاده از دارایي ها و روابط اقتصادي 
براي افزایش هزینه جنگ،  نزاع و درگیري بین 
كشورها و همچنین تقویت منافع متقابل حاصل 
از همکاري ها و داشتن روابط باثبات سیاسي با 
یکدیگر، این كار منجر به افزایش امنیت اقتصادي 
مي شود. این زیرشاخه هم مثل سیاستگذاري هاي 
ساختاري و هم شامل تجارت و تفاهم نامه هاي 
س��رمایه گذاري دوجانب��ه مي ش��ود )به هدف 

دستیابي به الگوهاي تجاري جغرافیایي خاص(. 
در این زیرشاخه، اختالالت سیاسي در تجارت و 
سرمایه گذاري نیز در زمان تحریم ها و بایکوت 

اقتصادي كشور مقصد رخ مي دهد.
سوم – روش هاي تقویت شرایط و جو سیاسي 
درست و محیط اقتصادي – سیاسي در عرصه 
بین الملل به منظور تسهیل و تحقق این اهداف؛ 
این زیرشاخه مهم را به عنوان دیپلماسي تجاري 
مي شناس��یم و مذاكرات چندجانبه را پوشش 
مي دهد. دیپلماس��ي تج��اري، در واقع قلمرو و 
محدوده نهادها و سازمان هاي چندملیتي مانند 
س��ازمان تجارت جهاني )WTO(، س��ازمان 
هم��کاري و توس��عه اقتص��ادي )OECD( و 
اتحادیه اروپا )EU( اس��ت. به طور كلي، منابع 
)بالقوه( مذاكرات تجاري چندجانبه به خوبي قابل 
فهم است. جالب این است كه بدانید مطالعاتي 
در م��ورد اثر كاهنده جنگ یا ن��زاع در چنین 
سازمان هاي بین المللي مانند OECD و عوامل 
موفقیت و شکست فعالیت هاي دیپلماتیکي كه 
در درون چنین سازمان هایي در حال رخ دادن 
است، انجام گرفته است. همچنین الزم به ذكر 
است سازمان WTO، تحلیلي از اقتصاد سیاسي 
همکاري هاي تجاري را به مناسبت شصتمین 
س��الگرد تأسیس سیس��تم تجارت چندجانبه 

خودش گردآوري كرده است.
یک تعریف یادش��ده از دیپلماسي به درستي 
به نقش بازیگران غیردولتي اشاره مي كند و این 
تعریف ۲ عنصر دیگر را نیز به ما ارائه مي دهد كه 
باید در تحلیل هایمان در نظر بگیریم. این نکات را 
لحاظ مي كنیم چرا كه نقش در حالي كه افزایش 
بازیگران غیردولتي، مانند بنگاه ها و شركت هاي 
چندملیتي )MNEها(، گروه هاي مصرف كننده 
و سازمان هاي غیردولتي )س��ازمان هاي مردم-
نهاد NGOها( باعث مي شوند تا فضا و محیط 
بین الملل و نقش و عملکرد انواع دیپلمات ها در 



دي 1397
دوره جدید
شماره 119

34

انتخاب سردبیر
یادداشت

نامحبوبیت
دیپلماسی اقتصادی

بودجه
مهاجرت

بازارها
2019

غیرمجازی
عراق

بنگاه ها و سازمان هاي NGO به وضوح، متفاوت 
از چیزي باش��د كه در جهان واقع در چند دهه 

قبل شاهد آن بودیم.

 تولیدکنندگان
ش��ركت هاي چندملیتي، نقش آفرینان اصلي 
در فاز و مرحله كنوني از جهاني س��ازي هستند 
و افزایش نقش آنها آش��کار اس��ت. این افزایش 
نه تنه��ا در افزایش و رش��د تعداد س��ازمان هاي 
MNE است، بلکه اندازه هر كدام از این بنگاه ها 
یا ش��ركت هاي MNE نیز رشد كرده است. در 
س��ال ۲۰۰۲، حدود 6۵ درص��د از ۱۰۰ اقتصاد 
بزرگ در جهان، به صورت ش��ركت هاي بزرگ 
سهامي هستند. طبق رتبه بندي آنها از دولت هاي 
ملي و مس��تقل و ش��ركت ها و كسب و كارهاي 
ب��زرگ ملي )بر مبناي مق��دار GDP و افزایش 
افزوده( ب��ه ترتیب رتبه هاي اول تا 43 منحصرا 
دراختیار دولت هاي ملي و مس��تقل هستند؛ اما 
در ادامه شركت و فروشگاه زنجیره اي آمریکایي 
وال م��ارت ك��ه داراي تخفیف ه��اي وی��ژه هم 
هستند، اما در ادامه شركت و فروشگاه زنجیره اي 
آمریکایي وال مارت كه داراي تخفیف هاي ویژه 
هم هست، در رتبه 44 قرار دارد. دومین شركت 
س��هامي بزرگ، شركت ایکس��ون است كه در 
رتب��ه 48 و باالتر از دولت نیوزیلند قرار دارد. به 
روشني مي توان گفت كه این شركت هاي بزرگ 
سهامي، نهادهاي تصمیم گیرنده مهمي هستندو 
فعالیت ها و منافعش��ان ممکن است یک عنصر 
اصلي و مهم را در بازي هاي جهاني تشکیل دهد. 
چنین نقش آفرینان غیردولتي مي توانند طرح ها 
و برنامه هاي دولت هاي ملي و مستقل را خنثي 
كنند یا كاهش دهند. از سویي، چون دولت هاي 
ملي و مستقل این اختیار را دارند تا فعالیت ها را 
در بین قلمروهاي مختلف خودشان انتقال دهند، 
كنترل اندكي بر روي چیستي و چگونگي فعالیت 
نقش آفرینان غیردولتي خواهند داشت. جالب این 
است كه این بنگاه ها، همچنین نسبت به فشارهاي 
وارده از س��وي گروه ه��اي مصرف كننده بزرگ 
آسیب پذیرتر هم هستند و بنابراین، این گروه هاي 
مصرف كننده مي توانند محصوالت آنها را تحریم 
كنند. همچنین الزم به ذكر است كه این بنگاه هاي 
چندملیتي كه در مقابل فشار مصرف كننده تعظیم 
كرده و آسیب پذیر هستند و به این دلیل رفتارشان 
را تغییر مي دهند، ممکن است به عنوان ابزاري در 
دست مصرف كننده قرار گیرند كه از طریق آنها 
اعمال نفوذ و تأثیرگذاري فراواني بر فعالیت هاي 

دولت، ایالت یا كشور خاص داشته باشند.

 مصرف کنندگان
قدرت تحریم هاي مصرف كننده به خوبي ثبت 
و ضبط شده است. ابزارهاي عملي كردن چنین 
تحریم هایي متشکل است از: امتناع خرید كاالها 
یا خدمات )گردشگري، رسانه( و اقدامات مربوط 
به روش سهام سرمایه گذاري در شركت هاي آنها. 

در برخي از موارد، گروه هاي شهري اعمال قدرت 
و فشار زیادي )براي مثال به عنوان سهامداران( 
بر روي شركت هاي سهامي بزرگ داشته اند تا در 

واقع این تحریم ها را اجرایي كنند.
یک كارشناس مي گوید: این گونه به نظر مي رسد 
ك��ه مردم در حال حاضر انتخاب هاي سیاس��ي 
خودشان را در صندوق هاي راي انجام نمي دهند، 
بلکه آنها انتخاب هاي سیاسي خودشان را با ابزارها 
و روش ه��اي مختلف فعالیت مصرف كننده رقم 
مي زنند. شركت هاي بزرگ سهامي به فشارهاي 
وارده از س��وي مصرف كننده ب��ه آنها به نحوي 
واكنش نش��ان مي دهند كه دولت ها نمي توانند 
این عکس العمل را در مقابل چنین فش��ارهایي 
از خود نشان دهند. شركت هاي بزرگ به تدریج 
نقش بازیگران سیاسي در عرصه جهاني را برعهده 

گرفته اند.
تحریم هاي مصرف كننده،  اهداف زیادي را دنبال 
كرده اس��ت. حتي این اهداف ممکن است چند 
بعدي هم باشند. نخستین بعد در مورد سیاست و 
حقوق بشر است، جنبش ضد آپارتاید در آفریقاي 
جنوب��ي یک��ي از این موارد اس��ت. این جنبش 
یک جنبش افراطي بود كه ش��امل تحریم هاي 
مصرف كنن��ده در م��ورد محص��والت صادراتي 
آفریقاي جنوبي مي ش��د. این جنبش در زمینه 
انفصال پیوندهاي مالي با دولت آپارتاید آفریقاي 
جنوبي در دهه ۱98۰ اجرایي شد و موثر هم بود. 
نتیجه این جنبش، این بود كه یک خروج سرمایه 
)سهام سرمایه گذاري( به اندازه ۲۰ میلیارد دالر از 
آفریقاي جنوبي رخ داد. دومین بعد )یعني امتناع 
از خرید كاالها و خدمات آن دسته از بنگاه هایي 
كه محیط زیست طبیعي را به خطر مي اندازند( را 
مي توان به خوبي توسط داستان برنت اسپار نشان 
داد. برنت اسپار یک نفتکش و انباره ذخیره سازي 
نفت بود كه یک جس��م شناور را حمل مي كرد. 
شركت شل در سال ۱99۵ تصمیم گرفت،  آن را 
در آب ه��اي عمیق اقیانوس اطلب غرق كند و از 
دست آن خالص شود. سازمان صلح سبز نیز در 
ادامه یک كمپین رس��انه اي جهاني و گسترده با 
نمایه فعال علیه این طرح شركت شل سازماندهي 
كرد و به راه انداخت. اگرچه س��ازمان صلح سبز، 
در واقع هیچ گاه درخواست اعمال تحریم ها علیه 
ایس��تگاه هاي خدماتي شركت ش��ل را نداد،  اما 
بسیاري از مشتریان شل به سمت سایر بنگاه ها 
رفتند و شل را تحریم كردند. سرانجام شركت شل 
مجبور شد تا سکوهاي نفتي را به شیوه مطلوبي 
كه دوس��تدار محیط زیست اس��ت، اوراق كرده 
)قطعان آن را پیاده كند( و سپس آن را بازیافت 
كند. سومین بعد كه بعد نسبتاً جدیدي هم هست 
مربوط به دین و مذهب مي ش��ود. در این مورد، 
بحران كارتون یا كاریکاتور در دانمارک در سال 
۲۰۰6 به عنوان مثالي در اینجا ذكر مي شود. در 
پي انتشار یک مجموعه از كاریکاتورهاي }موهن{ 
پیامبر اسالم)ص( در یکي از روزنامه هاي دانماركي 
در سپتامبر س��ال ۲۰۰۵، بحراني پدید آمد كه 

شامل انواع خشونت ها علیه مردم، ساختمان ها 
و امالک و س��فارتخانه هاي دانمارک در سرتاسر 
جهان مي شد. بس��یاري از مسلمانان و حامیان 
آنها، در تظاهرات گس��ترده در سرتاس��ر جهان 
شركت كردند، اما موفقیت بزرگ آنها در تجارت 
بین المل��ل بود كه درواقع یک��ي از بزرگ ترین و 
قوي تری��ن تحریم هاي مصرف كنن��ده در تمام 

دوران اتفاق افتاد.
ب��ه فرازي از اظهارات اس��کایالكیس در مورد 
دیپلماس��ي اقتصادي در كتاب��ش توجه كنید: 
دیپلماسي اقتصادي داراي اهمیت فوق العاده اي 
است، چرا كه یک ابزار بلندمدت در پیشگیري از 
وقوع جنگ هاست. واضح ترین مثال در این مورد 
ك��ه یکي از موفق ترین رخدادها طي 6۰ س��ال 
گذشته نیز به شمار مي رود، تأسیس اتحادیه اروپا 

و موفقیت خیره كننده این سازمان است.
تبدیل موفقیت آمیز اقتصاد ماركسیس��تي به 
اقتصاد بازار و وجود دموكراس��ي در بلوک شرق 
گذشته، موفقت اتحادیه اروپا را نشان مي دهد. 
س��ازماندهي و تمهی��دات نهادي ب��راي كمک 
دولت هاي غربي به بازسازي اقتصادهاي اروپاي 
مركزي و ش��رقي در اوایل دهه ۱99۰ نیز نقش 
مهم��ي را در ای��ن زمینه ایفا كرد،  م��اده اول از 
تفاهم نامه تأسیس بانک اروپایي براي بازسازي و 
توسعه )EBRD( صالحیت كشورها براي دریافت 
وام را به آن دسته از كشورهایي محدود مي كند 
كه با اصول دموكراسي چندجانبه، تکثرگرایي و 
اقتصادهاي بازار متعهد هس��تند و آها را به كار 

مي گیرند.
تئوري ها و موفقیت هایي در این زمینه، پس از 
تاریخ اخیر اروپا به خوبي ایجاد شده است و قاره 

اروپا به مرور كردن این ادبیات پرداخته است.
ای��ن نوش��تار چالش هاي جدی��د پیش روي 
دیپلماس��ي اقتصادي و امنیت اقتص��ادي را به 
روشني بیان كرد. امنیت اقتصادي كه بر مبنا و 
پای��ه روابط اقتصادي در عرصه بین الملل )مانند 
تجارت در كاالها و خدمات، جریان هاي سرمایه اي، 
خارجي، كمک هاي  مس��تقیم  س��رمایه گذاري 
توس��عه اي و قرض دادن وجوه مالي( است، نیاز 
به توجه و مالحظه جدي دارد. این نیاز به خاطر 
پیچیدگي رو به افزایش��ي اس��ت كه در امنیت 
اقتص��ادي وج��ود دارد. این پیچیدگي توس��ط 
فرآیند تصمیم گیري غیرمتمركز و جهاني سازي 
و با بسیاري از نقش آفرینان در قلمروها و نواحي 
مختلف مورد تش��ویق و تحریک قرار مي گیرد. 
دیپلماس��ي اقتصادي نقش��ي پویا و زنده را ایفا 
مي كن��د و در موقعیت هاي بحران��ي در عرصه 
بین الملل، یک سیستم مدیریت ریسک را به وجود 
مي آورد. دیپلماس��ي اقتصاید موفق و تاثیرگذار، 
باید هم بر پایه بخش دولتي و هم بر پایه بخش 
خصوصي باش��د تا امنیت اقتصادي را به نحوي 
محقق سازد كه در آن، روابط اقتصادي دوجانبه 
وسیع تر و قوي تر بتوانند از منافع و مزایاي دوجانبه 

و متقابل حمایت كنند.



بودجه ای روی آب 

»خانه ای روی آب« یک تمثیلی از رفتار 
كسانی است كه با آرزو و امیدهای خالی از 
واقعیت و حتی با علم به اینکه ممکن است 
كارشان به جایی نرسد به حساب می آید. 
در این دنیای بزرگ ش��اید میلیاردها آدم 
باشند كه به هر دلیل مصداق تمثیل یاد 

ش��ده اند و بر روی آب خانه مي س��ازند و 
چند گاه بعد خودشان به همراه خانه شان 
غرق می شوند. این كارها اگر به بنیاد حتی 
خانواده آسیب برساند، برای سازنده خانه 
روی آب مسئولیت دارد چه برسد به اینکه 
افرادی در مقام تصمیم ساز و تصمیم گیری 
برای یک جامعه 8۰ میلیون نفری چنین 
خانه هایی بس��ازند. واقعیت تلخ این است 
كه مدیران دولت دوازدهم به ویژه مردان 
اصلی تصمیم س��از در 3 محل فرماندهی 
یعنی بانک مركزی، وزارت اقتصاد و سازمان 
برنامه و بودجه از پاییز امسال تاهمین امروز 

در حال س��اخت بودجه ای با درآمدهای 
خیالی برای س��ال ۱398 هس��تند. اكثر 
كسانی كه الیحه بودجه ۱398 را بررسی 
كرده ان��د عقی��ده دارند ك��ه درآمدهای 
پیش بینی شده برای سال ۱398 غیرواقعی 
و مبتن��ی بر حدس و گمان و خوش بینی 
افراط��ی اس��ت.محمدباقر نوبخت رئیس 
سازمان برنامه وبودجه ایران و همکارانش در 
سازمان كه مدیریت تدوین بودجه ساالنه 
را بر عهده دارند به نظر می رس��د درزمره 
خوش بین ترین افراد س��طح باال درمیان 

مدیران اقتصادی به حساب می آیند. 
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این رئیس س��ازمان برنامه وبودجه انگار در 
جری��ان تحوالت اقتصاد ایران و تحوالت بازار 
جهانی نفت و ناتوانی وبی رغبتی سرمایه گذاران 
نیست و انگار نمی داند قدرت خرید شهروندان 

تا چه میزان كاهش پیداكرده است.
گروه تدوین كننده بودجه س��ال ۱398 
در حال��ی فق��ط  از مس��یر درآمده��ای 
مالیاتی ۱۵3 ه��زار میلیارد تومان در نظر 
گرفته اند كه اقتصاد ایران  دوباره به ركود 
فرورفت��ه اس��ت و بس��یاری از واحدهای 
تولید، تج��اری، صنعتی و... با مش��کالت 
ش��دید دس��ت به گریبان هس��تند. عالوه 
 برای��ن دولت ب��رای قیمت نف��ت نیز رقم 
خوش��بینانه ای لحاظ كرده است و نسبت 
ب��ه میزان ص��ادرات نفت نیز ت��ا اندازه ای 
خوش��بینانه عمل مي كند.در حالی الیحه 
بودج��ه ۱۷۰۰هزار میلیارد تومانی س��ال 
آینده هفته گذشته از سوی رئیس جمهور 
ب��ه مجلس ارائه و از این هفته قرار اس��ت 
بررس��ی آن در كمیس��یون های تخصصی 
مجلس شروع شود كه برخی از كارشناسان 
اقتصادی معتقدند بودجه با چالش هایی رو 
 به رو اس��ت كه می تواند آن را تحقق ناپذیر
 و غیر اجرایی كند؛ چالش هایی كه از همین

حاال بای��د راه حل هایی واقع��ی برای آنها 
در نظر گرفته شود. در الیحه بودجه سال 
آین��ده رقم پیش��نهادی دول��ت در بخش 
عمومی حدود 4۷8 هزار میلیارد تومان در 
نظر گرفته ش��ده است كه بخش مهمی از 
تامین منابع آن قرار است از بخش مالیات 
و درآمدهای نفتی صورت گیرد، آن هم در 
شرایطی كه كارشناسان معتقدند پیش بینی 
درآمدهای دولت در این بخش ها از واقعیت 
دور است و همین موضوع به كسری بودجه 
منج��ر خواهد ش��د. عدم تناس��ب  س��هم 
درآمده��ای نفت��ی در بودجه ب��ا وضعیت 
تحریم های اقتص��ادی و همچنین كاهش 
جهانی قیمت نفت، افزایش سهم درآمدهای 
مالیاتی آن هم در شرایط ركورد اقتصادی 
و مشکالت بسیاری كه واحدهای تولیدی، 
تجاری و... با آن دست به گریبان هستند و 
همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی از 
جمله چالش های جدی است كه به اعتقاد 
كارشناس��ان تحقق بودجه و اجرایی بودن 
آن را زیر سوال می تواند ببرد. عالوه بر این 
دولت در الیحه سال آینده همچنان تکلیف 
حامل های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل 
را روشن و شفاف نکرده است.دولت الیحه 

بودجه را بسیار خوشبینانه و با درآمدهای 
غیرواقعی و البته غیرش��فاف بس��ته است 
برای مثال بی توجه به فشارهای گسترده 
تحریم ها بر صادرات نفت؛ دولت در الیحه 
صادرات ۱,۵میلیون بشکه  ای نفت در روز 
 را درنظر گرفته كه باتوجه به اتمام معافیت
8 مش��تری اصل��ی نف��ت كش��ورمان از 
تحریم ه��ای آمری��کا در ماه ه��ای آینده و 
همچنین كاهش خرید همین مشتریان در 
ماه های گذش��ته به نظر عددی غیر واقعی 
می رس��د و همین موضوع ضربه زیادی بر 
درآمدهای نفتی كش��ورمان خواهد زد. در 
این شرایط اگر فشارهای مالیاتی دولت تنها 
روی این بخش باشد حتی ممکن است به 
تعطیلی این واحدها منجر شود، مگر اینکه 
دولت به دنبال این باشد كه از بخش هایی 
ك��ه فرار مالیاتی دارند و یا اینکه نهادهایی 
 كه در س��ال های گذشته مالیات پرداخت 
نکرده اند، بخواهد مالیات وصول كند. در این 
بین كارشناسان معتقدند مقدار مالیات ها در 
مورد سازمان ها و مجموعه های اقتصادی و 
اینکه این منابع صرف چه اموری می شود 
ش��فاف نیست. مشخص نیست كه حداقل 
مالیات دستگاه ها و سازمان ها چقدر است 
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و این مالیات ها صرف چه اموری می شود. 
در كنار این ها اقتصاددانان معتقدند دولت 
نباید ب��ا فروش اوراق بده��ی و همچنین 
برداش��ت از منابع صندوق توسعه ملی به 
دنب��ال پرداخت حق��وق، واردات كاالهای 
اساسی، جبران كس��ری های صندوق های 
بازنشستگی و... باشد زیرا این حساب برای 

توسعه كشور باید هزینه شود.

 درآمدهای روی آب 
مرك��ز پژوهش ه��ای مجل��س ضم��ن 
پیش بینی محقق نش��دن 66 هزار میلیارد 
تومان از درآمدهای نفتی و ۷ هزار میلیارد 
تومان از درآمدهای مالیاتی درنظر گرفته 
شده در الیحه بودجه 98،اعالم كرد: ایجاد 
مناب��ع جدید درآمدی و مدیریت هزینه ها 
اجتناب ناپذیر است.66 هزار میلیارد تومان 
از درآمدهای نفتی محقق نمی شود. مركز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی با 
انتشار گزارش��ی با عنوان »بررسی الیحه 
بودجه س��ال ۱398 كل كش��ور 3.منابع 
بودجه )ویرای��ش اول(«، ضمن پیش بینی 
محقق نش��دن حدود ۱۰۰ ه��زار میلیارد 
توم��ان از مناب��ع عموم��ی دول��ت كه در 

الیحه بودجه س��ال آین��ده درنظر گرفته 
ش��ده است، بر ضرورت ایجاد منابع جدید 
درآمدی و مدیری��ت هزینه ها تاكید كرد. 
رقم منابع نفتی س��ال ۱39۷ با احتس��اب 
منابع حاصل از برداشت از صندوق توسعه 
ملی و همچنین سود سهام و مالیات بانک 
مركزی )از محل مابه التفاوت نرخ تس��عیر 
ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات 
گازی( محاسبه شده، آمده است: »مجموع 
منابع نفتی در الیحه بودجه س��ال ۱398، 
معادل  ۱4۲۵ ه��زار میلیارد رال  در نظر 
گرفته شده كه حدود ۱۰,6 درصد نسبت 
به قانون بودجه ۱39۷ رش��د یافته است. 
وابس��تگی بودجه به نفت در الیحه بودجه 
س��ال  ۱398 مع��ادل 3۵ درصد بوده كه 
نس��بت به قانون بودجه سال ۱39۷، رشد  
3 درصدی داش��ته است. منابع مالیاتی در 
الیحه بودجه سال ۱398 نسبت به قانون 
بودجه س��ال ۱39۷،  8 درصد و نس��بت 
به پیش بینی عملکرد س��ال جاری حدود  
۱9 درص��د افزایش یافته اس��ت. مقدار در 
نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود 
۱۵3۵ هزار میلیارد ریال اس��ت كه انتظار 
می رود حدود ۱46۷ هزار میلیارد ریال آن 
محقق شود. منابع پیش بینی شده از محل 
صادرات نفت خام، منابع مطمئنی نیست. 
بیش ب��رآورد منابع بودجه باعث می ش��ود 
در عم��ل، دولت با س��ازوكار تخصیص، به 
صالحدید خود، بودجه س��ال آتی را اجرا 
كن��د. این اتفاق ضمن آنکه صالحیت های 
تقنین��ی و نظارت��ی مجلس را خدش��ه دار 
می كند، آثار و پیامدهای منفی دیگری در 
اداره كش��ور و عملکرد دستگاه  ها به همراه 
خواهد داش��ت. هرچند برخی كارشناسان 
معتقدند در س��ال آینده با تکی��ه بر ابزار 
تخصیص نیز نمی ت��وان عدم تحقق منابع 
را مدیری��ت كرد. الیحه بودج��ه از منظر 
منابع با محدودیت هایی روبه رو اس��ت كه 
در ص��ورت تصویب بدین ش��کل در طول 
سال ۱398، مش��کالت احتمالی در نحوه 
فعالیت دستگاههای اجرایی )بودجه قابل 
برنامه ریزی(، معیش��ت عمومی و انضباط 
مالی ب��ه دنبال خواهد داش��ت. لذا ایجاد 
مناب��ع جدید درآمدی و مدیریت هزینه ها 
اجتناب ناپذیر است. برآوردهای كارشناسی 
هم توس��ط دولت و هم توسط كارشناسان 
ای��ن مركز بیانگر آن اس��ت كه در صورت 
هدف گ��ذاری »مدیری��ت كس��ری بودجه 
بدون نف��ت« و با انج��ام برخی اصالحات 
برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تعریف 
پایه های مالیاتی جدید می توان كسری فوق 

را مدیری��ت كرد. حدود ۱۰۰ هزار میلیارد 
توم��ان از مناب��ع عمومی دولت در س��ال 
آینده محقق نخواهد شد كه حدود ۷ هزار 
میلیارد تومان از این رقم از محل درآمدهای 
مالیاتی و حدود 66 هزار میلیارد تومان از 
این رقم از مح��ل درآمدهای نفتی )منابع 
حاصل از نفت و فرآورده های نفتی( است. 
با توجه به رون��د فعلی وصولی درآمدهای 
مالیات��ی در س��ال ۱39۷و همچنین تورم 
فزاینده در اقتصاد كشور در سال  ۱39۷ و 
با مدنظر قرار دادن ش��رایط ركودی حاكم 
بر بازار، پیش بینی اولیه حاكی از آن است 
كه درآمدهای مالیاتی برای س��ال ۱398، 
بال��غ بر ۱46۷ هزار میلی��ارد ریال محقق 
ش��ود كه بر این اس��اس ح��دود 69 هزار 
میلیارد ریال در ارقام پیش بینی ش��ده در 
مجم��وع درآمدهای مالیاتی س��ال ۱398 
بیش برآوردی وجود دارد. این امر خود در 
نهایت به عدم تحقق منابع منجر خواهد شد. 
گفتنی است میانگین قیمت نفت ایران در  
9 ماهه س��ال ۱39۷ حدود 6۵ دالر بوده 
است، اما با توجه به كاهش قیمت نفت در 
دو ماه اخیر به زیر ۵۵ دالر و احتمال تداوم 
همین روند در سه ماه منتهی به پایان سال 
پیش بینی می ش��ود كه قیمت نفت ایران 
در سال ۱39۷ به میانگین حدود 6۱ دالر 
برسد. بنابراین پیش بینی می شود تا پایان 
س��ال ۱39۷ ح��دود  9۵۰ ه��زار میلیارد 
ریال  درآمد از این محل وصول ش��ود كه 
ح��دودا 9۵ درصد منابع پیش بینی ش��ده 
در قان��ون بودجه ۱39۷ خواهد بود.اما در 
مورد پیش بینی قیمت نفت اظهارنظرهای 
مختلف��ی وجود دارد از بودجه عربس��تان 
ك��ه 8۰ دالر را برای نفت برنت پیش بینی 
كرده است تا آژانس اطالعات انرژی آمریکا 
و بودجه روس��یه كه ب��ه ترتیب 66 و  4۲ 
دالر را برای نفت برنت پیش بینی كرده اند، 
این پیش بینی ها متفاوت است. بنابراین اگر 
میانه ای��ن پیش بینی ها را در نظر بگیریم، 

نفت برنت تقریباً 63 دالر خواهد بود.
قیمت نفت ایران ح��دود 6 دالر از نفت 
برنت كمتر اس��ت و از طرف دیگر به دلیل 
اعمال برخ��ی تخفیف ها به جهت تحریم، 
۵4 دالر برای پیش بینی قیمت هر بش��که 
نفت ایران منطقی به نظر می رس��د.نهایتا 
بازوی كارشناسی مجلس با پیش بینی اینکه 
مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی 
ایران در سال 98، حدود 9۲۵ هزار بشکه 
در روز خواهد ب��ود؛ میزان منابع نفتی در 
سال آینده را حدود ۷6 هزار و ۵۰۰ میلیارد 

تومان پیش بینی كرده است.



ابراهی��م بهادرانی یکی از اف��راد مورد اعتماد 
روسای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی 
از زم��ان ریاس��ت محم��د نهاوندیان ت��ا امروز 
برای حض��ور در برخی از نهادهای تصمیم های 
تصمیم ساز بوده و هست. وی در سال های اخیر 
نمآینده اتاق در نشست های مربوط به بودجه و 
س��ایر مسائل كالن بوده و امسال نیز در همین 
منصب، مسائل كالن بودجه ۱398 را دنبال كرده 
است. بهادرانی در همه سال های پس از پیروزی 
انقالب در ایران در مناصب گوناگون درولتی در 
حوزه اقتصاد فعالیت كرده و مدتی نیز در سازمان 
برنامه و بودجه كارش��ناس ارش��د بوده است. با 
ابراهیم بهادرانی درباره مسائل گوناگون بودجه 
۱398 گفت وگو كرده ای��م كه متن داوری های 

وی در این باره را در زیر می خوانید:

 ارقام و اقالم روشن
واقعیت این است كه الیحه بودجه ۱398 دارای 
اشکاالت ساختاری پرش��ماری است كه در ادامه 
توضیح خواه��م داد اما نباید از برخی ویژگی های 
مثب��ت این الیحه نیز چشم پوش��ی ك��رد. به نظر 
می رس��د تصویب و تدوین كمک ۷ هزار میلیارد 
تومان��ی برای حمای��ت از معیش��ت خانواده های 
كم درآمد یکی از مزیت های این الیحه است. با توجه 
به كاهش قدرت خرید شهروندان به ویژه گروه هایی 
از جامعه كه احتماال از خطر فقر به پایین می رسند 

یک ضرورت تمام عیار است كه در الیحه بودجه 
به آن توجه ش��ده اس��ت. با توجه به اینکه 

هزینه های تامین سالمت برای خانواده های 
ایرانی یک معضل شده است افزایش سهم 
دولت در تامین هزینه های سالمت اگر 
با س��ازوكاری موفق همراه باش��د یک 
مزیت دیگر الیحه به حساب می آید. 
تخصیص ۱۵ ه��زار میلیارد تومان 
برای توس��عه مت��وازن منطقه ای و 
اختصاص منابع برای بازسازی 3۰۰ 
هزار واحد مسکونی فرسوده كه یک 
نیاز مبرم اس��ت نیز از ویژگی های 
مثبت الیحه اس��ت. افزایش بودجه 

آم��وزش و پرورش از 33 هزار میلیارد 
تومان به 43 هزار میلیارد تومان، رش��د 

۲۰ درصدی اعتبارات آب ش��رب، رش��د 
۱8 درصدی اعتبارات عمران محیط زیست، 

آش��کار كردن یارانه های پنهان و عدم افزایش 
بودجه  سایر هزینه های جاری نیز از ویژگی های 

مثبت الیحه بودجه ۱398 است.

 تنگناهای بودجه 98
با همه مزیت هایی كه در باال به آنها اشاره كردم 
و آنها را از ویژگی های مثبت الیحه بودجه ۱398 
دانستم اما همین الیحه بودجه مشکالت متعددی 
دارد كه بخش��ی از این مشکالت شاید در زمان 
بررسی در كمیسیون تلفیق و یا در صحن علنی 
مجلس و یا حتی پس از آن در شورای نگهبان 

برطرف شود.

 بودجه غیرعملکردی
بودجه ریزان باور دارند كه ویژگی مثبت برای هر 
الیحه بودجه در هر كشور و یا هر گرایش سیاسی 
دولت ها این است كه هر قلم و رقم ان بودجه بر 
پایه كارنامه و برنامه كارشناس��انه دس��تگاه ها و 
س��ازمان ها تدوین شود. متاسفانه الیحه بودجه 
۱398 – همانند الیحه های بودجه س��ال های 
طوالنی در تاریخ بودجه نویسی ایران – این ویژگی 
را ندارد. بودجه نویسی از سر اضطرار و از سر عادت 

موجب شده است كه مطابق بخشنامه های صادره 
به دستگاه ها، هر س��ازمان و بنگاه و شركتی به 
بودجه س��ال پیش و مصوب ش��ده خود نگاهی 
بیندازد و بر پایه همان ارقام مصوب، رقمی را كه 
معموال به اندازه تورم رسمی و كمی بیشتر است 
را اضاف��ه كرده و به عنوان نی��از خود ارائه كند. 
دقت در ارقام و اقالم اصلی الیحه بودجه و حتی 
جزئی��ات آن به ویژه در باره بخش اصلی الیحه 
یعنی شركت های دولتی این راهبرد را می توان به 
خوبی دید. این روش تصویب و تهیه بودجه باید 
روزی خاتمه داده شده تلقی شود. كاش امسال 
كه اقتصاد در ش��رایط غیرعادی است این اتفاق 

می افتاد كه رخ نداد.

 سوپاپ اطمینان
یکی دیگر از تنگناهای الیحه بودجه كه می توان 
با توجه به تجربه سال های اخیر ردپای آن را دید، 
احتمال استفاده چندباره از منابع بودجه عمرانی 
برای جبران كسری بودجه است. سابقه عملکرد 
بودجه های ساالنه در چند سال دولت های یازدهم 
و دوازده��م و حتی دولت ه��ای قبلی موید این 
مساله است كه از كل اعتبارات تعیین شده برای 
بودجه عمرانی تنها ۵۰ یا حداكثر ۵۵ درصد در 
جریان كار تخصیص داده ش��ده است و بقیه آن 
را ب��ه بودجه های هزینه ای اختصاص داده اند كه 
معموال 9۰ تا 9۵ درصد اعتبارات آن تخصیص 
داده شده است. باید این روش را كه به هر حال 
صورت خوبی ندارد را كنار گذاشت و تا 
جایی كه ممکن اس��ت شفاف تر به 

موضوع نگاه كرد.

 تکلیف های نادیده گرفته شده
چرا قانون توس��عه می نویسیم و 
در هر ۵ س��ال یک بار می خوانیم 
حس��اب و كتاب و چش��م اندازها 
برای یک دوره میان مدت را روشن 
و آینده دار می كنی��م؟ این تدوین 
و تصوی��ب و تایی��د برنامه ه��ای ۵ 
ساله توسعه برای این است كه نهاد 
دولت با ابزارهای گوناگون و اس��تفاده 
از برنامه های متعدد راه را درس��ت برود 
و از انحراف اجتناب كند. به همین دلیل 
در برنامه های توسعه برای دولت ها تکالیفی 
گذاش��ته می شود كه باید بخشی از آن را با 
اس��تفاده از ابزار بسیار نیرومند بودجه های 

ساالنه اجرایی كند.

ابراهیم بهادرانی مطرح كرد 

کاستی های بودجه بر مزیت هایش می چربد
دي 1397
دوره جدید
شماره 119
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ب��ه طور مثال در برنامه توس��عه شش��م چند 
راهبرد اتخاذ شده بود كه اگر اجرا نشوند باز هم با 
دردسرهای بیشتر مواجه می شویم. به طور مثال 
در برنامه توس��عه شش��م تاكید شده است دولت 
باید همه س��اله از حجم خ��ود بکاهد و چابک و 
چاالک شود. این كار یک ضرورت تمام عیار است 
تا دولت بتواند نفس بکشد و هر چه درآمد دارد را 
به هزینه های جاری اختصاص ندهد. اما در الیحه 
بودجه ۱398 این تکلیف قطعی برنامه دیده نشده 
است. از طرف دیگر خصوصی سازی یک استراتژی 
ب��رای توزیع قدرت اقتص��ادی میان نهاد دولت و 
نهادهای خصوصی است تا توازن قوا پدیدار شده و 
راه برای همسنگ شدن قدرت باز شود. در الیحه 
بودجه ۱398 مي شد این تکلیف قانونی را گنجاند 
كه كمتر به آن پرداخته شده است. بررسی اقالم 
و ارق��ام و مصوب��ات در س��ازمان برنامه و بودجه 
نش��ان می دهد اصالح نظام بانکی می توانست به 
مثابه یک تکلیف در دستور كار باشد كه متاسفانه 
شرایط اقتصادی كشور به جایی رسیده است كه 
این اتفاق شاید رخ ندهد و در الیحه بودجه نیز به 

آن پرداخته نشده است.

 استقراض از بازار سرمایه
بازار سرمایه در ایران عمدتا در بورس اوراق بهادار 
و دادوستد سهام شركت های عضو خالصه می شود 
كه خود این رقم حتی با توجه به س��هم بانک ها در 
بازار سرمایه معادل ۲۰ درصد بازار است. با این همه 
این بازار در شرایط اقتصاد ایران می توانست كارساز 
باش��د اما در الیحه بودجه ۱398 دولت برای تامین 
منابع مورد نیاز استقراض ازاین بازار را بدون پیش بینی 
اقدام های الزم در دستور كار قرار داده است. رقم ۵۲ 
هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار س��رمایه كه 
مدیران سازمان آن را تعهد كرده اند از مسیرهایی است 
كه باید در باره آنها مداقه كرده به طور مثال باید درصد 
سود شركت ها نسبت به سود بانک ها به اندازه ای باشد 
كه مردم سهام خود را از شركت ها خارج و به بانک ها 
روانه نکنند. می توانستیم با بهادار كردن موجودی انبار 
ش��ركت ها اقدامی برای توسعه بازار سرمایه داشته 
باشیم كه نشده است. راه هایی باید پیدا مي شد تا بازار 
سرمایه با سهولت بیشتر از ابزارهای مالی گوناگون 
مثل صکوک و غیره استفاده می كرد. می توانستیم در 
الیحه بودجه به بازار سرمایه راه استفاده از یوزانس را 
بیاموزیم و مشکل نوسان ارزی را تا اندازه ای برطرف 

كنیم كه این اتفاق نیز نیفتاده است.

 یارانه ها و بودجه 98
واقعیت این است كه ادامه پرداخت یارانه های 
پنه��ان و پیدا در اقتصاد ایران می توانس��ت كل 
اقتصاد را در جایی كه انتظارش را شاید نداریم به 
بن بست برساند. ادامه وضع موجود باید با تردید 
جدی مواجه شود و بدترین ابزار برای تصحیح آن 

الیحه های بودجه ساالنه كل كشور است كه در 
آن نهاد دولت و مجلس می توانند با تفاهم آن را 
به نقطه مطلوبی هدایت كنند. متاسفانه در الیحه 
بودج��ه ۱398 در این باره نوعی انعطاف ناموجه 
وجود دارد كه به هر حال باید دید از ناحیه كدام 
ش��رایط سیاس��ی بر بودجه ریزان تحمیل شده 
اس��ت. در حالی كه هر روز اخبار و گزارش هایی 
در رسانه های كشور منتشر می شود  كه قاچاق 
انواع سوخت روند فزاینده ای پیدا كرده است اما 
در الیحه بودجه به این موضوع توجه نشده است. 
بودجه ریزان بلندپایه كشوری توانستند با استناد 
به اخبار و گزارش های پرشمار از قاچاق سوخت 
به دلیل مابه التفاوت قیمت دس��توری در داخل 
سرزمین با قیمت سوخت در كشورهای همسایه 
شهروندان را متقاعد كنند كه افزایش نرخ سوخت 
به نفع كشور است. می شود االن نیز دیر نشده است 
كه با اتخاذ یک سیاس��ت بودجه ای كارشناسانه 
و با واقعی ك��ردن قیمت انواع حامل های انرژی 
مابه  التفاوت دریافتی را ب��ه گروه های كم درآمد 
جامعه اختصاص داد. بودجه ریزان كشور به رغم 
اینکه اختیار حذف یارانه ثروتمندان مطابق قانون 
را داشتند اما از این اختیار قانونی صرف نظر كرده 
و آن را به اس��تانداران تفویض كردند. آن طور كه 
مي ش��د از صحبت های ریاست سازمان برنامه و 
بودجه برداشت كرد در سال ۱398 هیچ امیدی 

به حذف یارانه گروه های پردرآمد وجود ندارد.

 دخالت دولت
یکی از گرفتاری های تاریخی كس��ب و كار 
ایرانیان گس��ترش حج��م تصدی گری دولت 
اس��ت كه به همراه آن برخی الزام ها آمده و در 
كشور نهادینه شده است. عموما دولت ها با این 
پیش فرض كه دخالت آنه��ا در امور گوناگون 
مثل قیمت گذاری دس��توری ه��زاران كاال و 
خدم��ت، دخال��ت در واردات ان��واع كاالهایی 
كه اس��م آنها را كاالهای اساسی گذاشته ایم و 
جلوگی��ری از صادرات به بهانه های گوناگون و 
وضع تعرفه های باال ب��ر واردات و دخالت های 
دیگر این اس��ت كه بای��د به مردم كمک كرد. 
دولت ه��ای ای��ران این تص��ور را دارند و البته 
توانسته اند در میان شهروندان نیز جا بیندازند كه 
دخالت های دولت برای بهبود وضعیت آنهاست. 
این در حالی است كه تجربه نشان می دهد این 
دخالت ها عموما به زیان شهروندان بوده و منجر 
به رشد دیوان ساالری و محدودیت های بازدارنده 
شده اس��ت. در حالی كه اتاق های بازرگانی به 
مثابه یکی از نهادهای خصوصی قانونی در همه 
سال ها به ویژه در سال جاری خواستار اجتناب 
از سركوب قیمت ها بوده است اما بودجه ریزی 
سنتی این شرایط را ممکن نمی كند و بر ادامه 

دخالت ها اصرار دارد.

 محورهایی بدون ابزار
هنگامی كه پیش نویس الیحه بودجه ۱398 از 
سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد در آن 
محورهایی گنجانده شده بود كه هر كدام از آنها 
یک بن بست ش��کن به حساب می آمدند. به طور 
مثال در حالی كه در ایرانبه دالیل گوناگن اعتماد 
اجتماعی رونده كاهنده دارد و ناامیدی از چشم انداز 
آینده با سردرگمی های موجود افزایش می یابد در 
الیحه به موضوعی مثل »ارتقای سرمایه اجتماعی« 
برمی خوریم كه امیدواركننده است. در پیش نویس 
الیحه بوج��ه همچنین به موضوع های بس��یار 
بااهمیت »به كارگیری سیاست های مالی و پولی 
مناسب« یا »اصالح روش یارانه نقدی« و »كنترل 
نرخ بیکاری« و »بهبود معیشت مردم و كاهش فقر 
مطلق« آمده است اما وقتی ارقام و اقالم بودجه را 
خوب بررسی كنیم ابزارهای رسیدن به این اهداف 
خوب را نمی بینیم. در الیحه بودجه معلوم نیست 
با كدام ابزار می خواهیم روش های موجود در یارانه 
نقدی را اصالح كنیم. این حرف های مهم و خوب 
اما بدون پیش بینی ابزارها اعتماد به كارشناسانه 

و جامع بودن الیحه بودجه را مخدوش می كند.

 رکود تورمی
آنهای��ی كه الیحه های بودج��ه در دولت های 
س��ازندگی و اصالح��ات را در ی��اد دارن��د نیک 
می دانند در الیحه ها روند و تحوالت شاخص های 
كالن اقتص��ادی مثل نرخ رش��د، نرخ تورم، نرخ 
بیکاری، نرخ س��رمایه گذاری دیده و پیش بینی 
می شود. متاسفانه در الیحه بودجه ۱398 چنین 
پیش بینی هایی دیده نمی شود. در حالیکه اكثریت 
كارشناسان می دانند سال آینده شاهد گسترش 
ركود تورمی هستیم اما در الیحه بودجه مواد یا 
تبصره هایی كه بتوان با استناد به آنها فهمید دولت 
برای جلوگیری از ركود تورمی چه برنامه هایی دارد 

را نمی بینیم.

 غفلت از نظارت
ارقام الیحه بودجه ۱398 نشان می دهد بودجه 
ش��ركت های دولتی رشدی دست كم تعادل ۵۰ 
درصد را تجربه خواهند كرد. این میزان رشد كه 
باالتر از رشد بودجه كل است و بودجه شركت ها 
را به عدد ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است 
با نظارت های غیردقیق همراه بوده است و به نظر 
نمی رس��د در الیحه بودجه سال آینده ابزارهای 
تازه اي برای نظارت بر دخل و خرج و سود و زیان 
ش��ركت های دولتی كه سهم اصلی در بودجه را 
دارند دیده شده باشد. رشد ۵۱ درصدی و متورم 
شده بودجه شركت های دولتی در عمل به تنگ 
ش��دن فضای كار بخش خصوصی منجر خواهد 
شد. ارقام و اقالم بودجه شركت های دولتی باید با 

دقت باالتر بررسی شود.



در گفت وگو با پیام باقري مطرح شد

 بودجه اي با درآمدهاي غیرواقعي 
پیام باقري نایب رئیس س��ندیکي صنعت برق 
ایران است. كلیت صنعت برق یکي از رشته هاي 
صنعتي و اقتصادي بس��یار ب��ا اهمیت در اقتصاد 
همه كش��ورها از جمله اقتصاد ایران اس��ت. این 
وضعیت موجب ش��ده است وي و همکارانش در 
صنعت برق و سندیکا هرسال با دقت ارقام و اقالم 
و جهت گیري هاي كالن بوده در دو حوزه مشخص 
یارانه ه��ا و راهبرد بدهي ه��اي دولت را در كانون 
توجه قرار دهند. باقري از سوي دیگر نایب رئیس 
فدراس��یون صادرات انرژي است كه براي نزدیک 
به ۲۰ تشکل مهم صادراتي سیاستگذاري مي كند. 
به دلیل تنگناهایي كه مقوله صادرات اكنون با آن 
دس��ت به گریبان است و بخش عمده اي از آن به 
سیاست هاي ارزي ناكارآمد فعلي گره خورده است 
با مقوله هاي بازار ارز و نیز بازارهاي دیگر آشنایي 
دارد. وي در عین حال صاحب یک بنگاه است كه 
باید آن را نیز با توجه به دشواري هاي امروز ایران 
اداره كند. مجموعه این مسائل موجب شده است 
باقري نگاهي كالن به موضوع بودجه هاي ساالنه 

ایران داشته باشد.

 یادگاري از 1299
باقري با اش��اره به اینکه بودجه سال ۱398 
ای��ران را از نظر ماهیتي مي توان با نخس��تین 
بودجه ایران كه از س��وي صنیع الدوله هدایت 
كه درآخرین سال سده پیشین هجري شمسي 
به عنوان وزیر مالیه كابینه مس��توفي الممالک 
آن را تنظی��م كرد و به مجلس برد مقایس��ه 

كرد و ردپاي كسري بودجه را دراین 
دو بودج��ه به فاصل��ه نزدیک به 
۱۰۰ س��ال دید. اس��ناد موجود 
نش��ان مي دهد در حالي كه در 
بودجه صنیع الدول��ه درآمدها 
۱4 میلیون و ۱۱6 هزار و 6۰۰ 
تومان بود، هزینه هاي آن ۱4 
میلیون و 6۱8 هزار تومان 
برآورد شده بود كه نشان از 
كسري ۵۰۰ هزار توماني 
اس��ت. عمده ترین بخش 
درآم��د آن را هم مالیات 
بخش كش��اورزي تشکیل 
مي داد. روش بودجه نویسي 

صنیع الدوله تا س��ال ۱3۲۰ 
كه درآمدهاي نفتي به بودجه 

تزریق ش��د ادامه پیدا كرد و پس 
از آن به صورت دیگري تدوین شد. 
حاال هم كه به بودجه تهیه ش��ده از 

سوي آقاي نوبخت نگاه مي كنیم نشانه هایي از 
روش تامی��ن منابع و ماهیت بودجه را همانند 
كمبود درآمدها نسبت به هزینه هاي پیش بیني 
شده را به خوبي مي بینیم. واقعیت این است كه 
بودجه ریزي در ایران با توجه به دگرگوني هاي 
رخ داده دراین مقوله شوربختانه رشد كیفیتي 

باالیي را تجربه نکرده است.

 چاه ژرف هزینه ها 
نایب رئیس س��ندیکاي برق ایران درباره رش��د 
بیشتر و فزاینده تر كسري هاي بودجه هاي ساالنه 
مي گوید یک نگاه س��نتي درباره بودجه ریزي در 
ای��ران با توجه ب��ه توزیع قدرت در ایران ش��کل 
گرفته اس��ت و این پدیده مخ��رب را به یادگاري 
ناخوش��ایند تبدیل كرده است. ساختار اقتصادي 
ایران كه از دهه ۱3۵۰ به بعد همین گونه اس��ت 
و البت��ه با كم و بیش تغییراتي دردهه ۱34۰ نیز 
وجود داش��ت این بود كه درآمده��اي حاصل از 

ص��ادرات نفت خام همانند گوش��ت قرباني میان 
دستگاه هاي دولتي و سایر نهادها و به نسبت زور 
و اقتدار روس��اي سازمان ها و موسسه هاي دولتي 
تقسیم مي شده است. روسا و مدیران دستگاه هاي 
دولتي براي نشان دادن میزان توانایي خود به قباي 
خود درسازمان هاي خرج نیروري خود را بر بودجه 
و میزان بیش��تري از هزینه كردن متمركز كرد و 
مي كنند. به این ترتیب است كه از اواخر تابستان 
و اوایل پاییز هر سال حفر چاه عمیق هزینه  ها از 
سوي دستگاه ها شروع و تا آخرین روز ممکن براي 
چانه زني ادامه دارد. سازمان برنامه ریزي كشور نیز 
براس��اس عادت و عرف و قانون همین هزینه هاي 
پیش بیني شده دس��تگاه هاي خرج را اساس كار 
قرار داده و اگر بتواند بخشي از هزینه ها راكاهش 
مي ده��د و ب��ر همین پایه دنب��ال راه هاي تامین 
درآمد مي رود. این رخدادي اس��ت كه س��ال هاي 
سال شاهد آن هستیم و متاسفانه از همین مسیر 
اس��ت كه اقتصاد ایران در هرس��طحي با مشکل 
مواجه مي شود. بودجه امسال نیز همین داستان را 
درالیه هاي پنهان خود و همچنین شاخه هاي بیرون 
زده دارد. نگاهي به ارقام و اقالم بودجه ۱398 این 
مفهوم را به خوبي نشان مي دهد. تجربه و عقل و 
خرد اقتصادي اما خالف این را نش��ان مي دهد و 
حکم مي كند كه نخس��ت باید میزان درآمدهایي 
 كه واقعا مي توان به دس��ت آورد را با واقع بیني و 
كار كار شناسي و دور از رویاها و آرزوها برآورد كرده 
و پس از آنکه با كمترین خطاي احتمالي دیدیم كه 
مي توانیم چقدر درآمد داشته باشیم به همان نسبت 

نیز براي خود خرج بتراشیم. 

 پیامد دهشتناك
ای��ن روش و راهب��رد بودجه 
نویس��ي در ای��ران پیامدهاي 
دهش��تناكي بر همه سطوح 
و هم��ه بازیگ��ران اقتص��اد 
برجاي مي گذارد و آسایش 
و آرامش ها را برهم مي زند. 
به ای��ن معنا ك��ه مدیران 
بنگاه هایي كه یک سال را 
درركود و ناامني اقتصادي 
س��پري كرده و ب��ه امید 
گشایش كار در سال آینده 
هس��تند ناگهان مي خوانند 
و مي ش��نوند ك��ه قرار اس��ت 
سال بعد مالیات ها حتي فراتر از 
تخیل اضافه شوند. وقتي با مدیران 
دولتي كه قرار است این مالیات ها را 
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اخذ كنند صحبت مي شود یک جواب را تکرار 
مي كنند و مي گویند قرار است مالیات دهندگان 
جدیدي شناس��ایي ش��ود و از آنها مالیات اخذ 
ش��ود كه مي دانیم هرگز ین اتفاق بطور كامل 
رخ نمي ده��د. حاال تصور كنید س��ال بعد از را 
رسیده است و ركود تورمي كه بسیاري از فعاالن 
اقتصادي و اقتصاددانان آن را پیش بیني كرده اند 
نیز گس��ترده تر شده است و باید شاهد مجادله 
میان بنگاه ها با ماموران مالیات باشیم. از سوي 
دیگ��ر نیک مي دانیم كه درآمد هاي پیش بیني 
ش��ده براي درآمد حاصل از ص��ادرات نفت از 
دست كم سه ناحیه آسیب پذیر است. از یک سو 
میزان صادرات با توجه به روندهاي جهاني كه 
تحریم ایران در صدر ان قرار دارد و از سوي دیگر 
احتمال كاهش رشد اقتصاد جهاني كه به رقابت 
براي فروش نفت دامن مي زند به اندازه اي نخواهد 
شد كه دولت در الیحه بودجه پیش بیني كرده 
است و از سوي دیگر قیمت تعیین شده از سوي 
سازمان برنامه و بودجه با واقعیت ها سازگار نیست 
و سرانجام اینکه انتقال ارزهاي حاصل از صادرات 
نفت خام با تنگنا مواجه است. این سه عامل راه 
را برتحقق آمد ناشي از نفت را سخت مي كند. 

 عمران بي عمران 
تجربه سال هاي تازه سپري شده نشان مي دهد 
كه به دلیل ناتوان��ي دولت براي تامین درآمد به 
میزاني ك��ه هزینه هاي كل بودجه هاي س��االنه 
را بپوش��اند معموال از اواس��ط سال شروع به این 
مي كند كه بودجه هاي تصویب شده را به شکل هاي 
گوناگون جابه جا كند. متاس��فانه راهبرد دولت ها 
همواره این بوده است كه منابع تعیین شده براي 
بودجه هاي عمراني را به سوي بودجه هاي جاري 
س��وق مي دهد. كارشناس��ان و بودجه شناسان 
باوردارند با توجه به اینکه دولت براي جبران كاهش 
ق��درت خرید كاركنان دولت درجریان چند برابر 
شدن قیمت ارز و به دنبال آن رشد هاي باال قیمت 
كاالها و خدمات دست كم ۲۰ درصد بر هزینه مزد 
و حقوق اضافه خواهد كرد و پیش بیني ها این است 
كه به همین میزان افزایش درآمد در سال آینده 
دور از ذهن است. دولت راهي جز كاهش یا حذف 
منابع عمرني ندارد. در اقتصاد كالن وقتي یکي از 
اصلي ترین پایه هاي ش��اخص كل یعني تقاضاي 
دولتي كاهش مي یابد معنایش این اس��ت ركود 
تعمیق یابد. در این شرایط است كه به نظر مي رسد 
فعالیت هایي مثل صنعت برق كه براي زنده ماندن 
به اجراي طرح هاي عمراني چش��م مي دوزند نیز 
با ش��رایط دشوار مواجه مي شوند و كارشان بدتر 
خواهد شد. تردید نکنید اگر این تحلیل كه ارائه 
دادم رخ دهد و من امیدوارم این طور باشد خروج 
شركت ها و سرمایه ها از صنعت روندي شتاب آلود 

پیدا خواهدكرد. 

 اوراق چاره نساز 
عالقه مندان به داستان اقتصاد سیاسي ایران و 
مدیران شركت هاي فعال در حوزه زیربنایي كه 
كارفرماي اصلي آنها دولت و شركت هاي دولتي 
اس��ت یادشان مي آید در سال هاي قبل دولت با 
هدف بازار س��ازي براي اوراق مالي زمینه سازي 
مي كرد و امیدوار بود كه با انتش��ار ین اوراق به 
اسم هاي گوناگون ابزار تازه اي براي بازار سرمایه 
درس��ت كند و از محل درآم��د اوراق طرح هاي 
عمران��ي اجرا كند یا بدهي هاي خود را پرداخت 
كند. حاال كه چند سال از آن تاریخ گذشته است 
شاهد هستیم كه اصل بدهي اوراق برجاي مانده 
است و دولت هرسال باید منابعي تازه خلق كند 
كه سود تعهدشده را پرداخت كند. این وضعیت 
موجب شده است كه خوش خیالي هاي پیشین به 
انتشار اوراق جایش را به تردید داده است. عرضه 
بیش از اندازه و باالتر از كشش بازار این اوراق را 
از كیفیت انداخته است و از این مسیر نیز راهي 
براي پرداخت بدهي ها دیده نمي ش��ود. درحال 
حاضر تقاضا براي خرید اوراق با نرخ هاي س��ود 
كمتر از تصور نیز مزید برعلت ش��ده و مي توان 

گفت این اوراق نیز چاره ساز نشده اند. 

 نشانه هاي بودجه اي دولت چاق
قان��ون برنامه شش��م توس��عه از نظر اینکه 
نه��اد دولت را الغ��ر و كوچک كنیم صراحت 
دارد و به همین دلیل س��ازمان برنامه و بودج 
وظیفه دارد این دستور قانوني را دربودجه هاي 
ساالنه بگنجاند اما درعمل شاهد هستیم كه 
دربودجه سال ۱398 چنین چیزي نیست اما 
برعکس آن را مي بینیم. بودجه ش��ركت هاي 
دولتي درالیحه بودجه به شکل سرسام آوري 
كوه پیکرتر ش��ده است. رش��د نزدیک به ۵۰ 
درصدي ارقام اختصاص یافته به شركت هاي 
دولتي كه رق��م آن را به ۱۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان رسانده است نشانه چاق تر شدن دستگاه 
دولت در بودجه سال آینده است. معناي این 
تصمیم را مي توان در دوموضوع دید. اگر این 
رشد را به معناي تثبیت فعالیت هاي شركت ها 
و موسسه ها و دستگاه هاي دولتي بدانیم معناي 
ضمني این رقم رشد این است كه دولت رقم 
4۰ درصدي تورم را پذیرفته است و مي خواهد 
بودجه ش��ركت ها گونه اي باشد كه بتوانند به 
تعهدات خود پایبند باشند. اگر چنین نیست و 
دولت قبول ندارد كه نرخ تورم 4۰ درصد است 
این افزایش بودجه شركت هاي دولتي به این 
معنا خواهد بود كه ش��عاع عملیات بنگاه هاي 
خصوصي افزایش نیابد. این رقم معناي دیگرش 
این اس��ت كه دولت به هر دلیل تصمیم دارد 
ابعاد تصدیگري را كه شركت هاي دولتي عامل 

آن هستند را كاهش ندهد. 

 قیمت انرژي و دور خبیث 
بررسي بودجه ۱39۷ نشان مي دهد سازمان 
برنام��ه و بودج��ه به هر دلیل ك��ه نمي گوید 
دربخش انرژي همچنان دس��ت و دلباز است 
و مي خواه��د یارانه هاي پیدا و پنهان تاریخي 
ك��ه به ش��هروندان بابت ف��روش حامل هاي 
انرژي مي داده اس��ت را دنبال كند. این اراده 
دولت برپایه هر مالحظه سیاسي یا اجتماعي 
اتخاذ شده باشد به معناي تثبیت قیمت هاي 
حامل هاي انرژي است كه انرژي برق نیز جزئي 
از آن راهبرد است و به این ترتیب داستان تکرار 
مي شود. شركت توانیر درآمد كافي براي دادن 
بدهي هاي خود به بخش خصوصي را ندارد و 
برحجم بدهي ها اضافه مي شود و از سوي دیگر 
توان شركت ها براي ادامه كار تضعیف مي شود. 
آیا درشرایطي كه گفته مي شود درحال جنگ 
اقتصادي هستیم این ش��کل خوبي دارد كه 
درسند رس��مي و قانوني به نام بودجه بازهم 
به گروه ه��اي پردرآمد یارانه پرداخت ش��ود. 
این یک دورخبیث اس��ت كه دولت نمي تواند 
ی��ا نمي خواهد قیمت هاي واقع��ي انرژي را از 
مصرف كنن��دگان حتي ثروتمن��د بگیرد و بر 
بنگاه ه��اي كوچک و متوس��ط فع��ال دراین 
رشته هاي فشار وارد مي شود چون توانیر پول 
ندارد بدهد و برنامه توسعه به دور بدي مي افتد 
كه ش��ركت ها یا باید بروند ی��ا بدون دریافت 
طلب هاي خ��ود فعالیت كنند. االن بدهي به 
شركت هاي برق 4۰ هزار میلیارد تومان شده 

است و این نمي تواند تا ابد ادامه یابد.

 اعداد مهم 
گزارش هاي نهادهاي بین المللي نشان مي دهد 
ایران درس��ال ۲۰۱۷ ركورددار پرداخت یارانه 
بوده است. این اطالعات یادآور مي شود ارزش 
یارانه پرداخت ش��ده ایران معادل 4۵ میلیارد 
دالر است. كه به یارانه هاي برق، گاز و مشتقات 
نفتي اختصاص دارد. ین درحالي است كه چین 
ب��ا ۱,4 میلیارد جمعیت فقط 38 میلیارددالر 
یارانه درس��ال ۲۰۱۷ داده اس��ت. نسب ارزش 
یاران��ه انرژي به تولید ناخالص داخلي در ایران 
كمي بیش��تر از ۱۰ درصد شده است در حالي 
كه این عدد براي چین نزدیک نیم درصد است. 
این نسبت براي عربستان با 683 میلیارد دالر 
تولید ناخالص ساالنه ۵درصد و براي روسیه با 
۱۵۷8 میلی��ارد دالر تولید ناخالص ملي ۱,۵ 
درصد است. ایران در این نسبت مقام نخست 
را دارد و میانگی��ن ارزش یارانه انرژي به تولید 
ناخالص داخلي آن 9 برابر میانگین جهاني است. 
س��رانه یارانه پرداختي ایران ۵۵6 دالر، روسیه 
۱۵۲ دالر اس��ت و اینها را باید درقانون بودجه 
41تصحیح كنیم اما دراین الیحه چیزي نمي بینیم.
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برنامه ریزان و بودجه ریزان سازمان برنامه و بودجه برای تدوین الیحه بودجه 
سال ۱398 روزهای دشواری را سپری كردند تا با جابه جا كردن اقالم و ارقام 
بودجه راه را برای گذران یک سال آینده كسب و كار و معیشت شهروندان باز 
كنند. رویکرد تصمیم گیران درباره الیحه بودجه ۱398 چیست و آنها برای اینکه 
بتوانند كسری بودجه را مدیریت كنند، منابع حاصل از صادرات نفت را برآورد 
كرده و درباره حمایت از معیشت عمومی به نقطه مناسب برسند چه كردند؟ 
گزارش حاضر كه از س��وی گروهی از كارشناس��ان همکار مركز پژوهش های 

مجلس تهیه شده است این نکات را تحلیل كرده است.

 تصمیم گیری درباره رویکرد بودجه سال 1398
درباره چگونگی تدوین و تصویب بودجه سال ۱398 دو نگاه متفاوت وجود 
دارد. نگاه منعکس شده در الیحه بودجه ۱398 معتقد است حتی اگر صادرات 
نفت در سال آینده با مشکالتی همراه باشد مي توان این موضوع را در بودجه 
منعکس نکرد، زیرا دارای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است. در مواجهه با 
آن شرایط، دولت دارای ابزارهایی مانند ابزار تخصیص است و مي تواند در زمان 
اجرای بودجه، در حدود منابع موجود، مصارف را اولویت بندی كرده و پرداخت ها 
را انجام دهد. از جمله مهم ترین پیامدهای منفی اتخاذ چنین رویکردی )مطابق با 
آنچه در الیحه آمده است( زیر سوال رفتن شأن تقنینی و نظارتی مجلس است.

توضیح آنکه اگر قرار باش��د مجلس ش��ورای اسالمی ظرف حدود دو ماه به 
بررسی و تصویب بودجه بپردازد بعد دولت به صالحدید خود و در حد منابع 
وصولی خود به تخصیص منابع بپردازد این سوال مطرح است كه از ابتدا چه 
نیازی به بررسی بودجه در مجلس بود. به عالوه عدم برآورد دقیق منابع بودجه 
با این استدالل كه »منابع را اگر كم برآورد كنیم، ولی در عمل بیشتر محقق 
شود آنگاه الزم است متمم بودجه به مجلس تقدیم كنیم و كار مشکل است«، 
ضمن آنکه مجددا صالحیت های قوه مقنننه در بررسی و تصویب و نظارت بر 

بودجه را زیر سوال می برد چند افت اساسی به شرح ذیل خواهد داشت:
* مسئوالن دستگاه ها را در برنامه ریزی هزینه ها به اشتباه می اندازند.

* انتظارات از س��اختار تصمیم گیری، اجرایی و تقنین��ی را برای تحرک و 
اصالحات ساختاری و بهبود عملکرد كاهش داده و آن را به تعویق می اندازد )در 

واقع به عنوان ابزاری برای شانه خالی كردن از اصالح عمل می كند(.
* بدنه اجرایی را به اشتباه می اندازد و آنها ممکن است تالش كافی انجام ندهند.

* مردم عدی را به اشتباه می اندازد و آنها ممکن است توقعات بودجه ای خارج 
از ظرفیت كشور داشته و همکاری الزمه را نداشته باشند.

* كارشناسان را نسبت به فرآیند تهیه و تصویب و نظارت بر بودجه بدبین می كند.

* اعتبار بودجه به عنوان مهم ترین سند سیاستگذاری سالیانه كشور تضعیف مي شود.

 نحوه مدیریت کسری بودجه بدون نفت
در دهه های گذشته رابطه مالی دولت و نفت در فرآیند بودجه ریزی كشور به 
گونه ای تنظیم شده است كه منابع حاصل از صادرات نفت بین دولت )خزانه(، 
ش��ركت ملی نفت و صندوق توسعه ملی تقسیم می گردد. بر این اساس بعد 
از مش��خص شدن سهم دولت از صادرات نفت، معادل ریالی درآمد حاصل از 
صادرات نفت در حساب خزانه نزد بانک مركزی منظور مي شود. مبنای محاسبه 
منافع نفتی حاصل ضرب قیمت نفت، قیمت محاسباتی برای تسعیر منابع ارزی 

حاصل از صادرات نفت و حج صادرات نفت بوده است.
در این روش متغیرهای قیمت نفت، نرخ تسعیر ارز و حجم صادرات نفت، 
تحت تاثیر سیاست های مالی دولت قرار می گیرند به این معنا كه دولت مي تواند 
ب��رای ت��راز كردن بودجه خود این متغیرها را به گونه ای در نظر بگیرد )حتی 
غیرواقعی( كه بودجه كل كشور تراز شود. این در حالی است كه اساسا متغیر 
قیمت نفت و میزان صادرات نفت عمال عامل برون زا )خارج از اراده دولت( و 
متغیر نرخ ارز باید بر اساس سیاست های ارزی و تجاری تعیین شوند. اگرچه 
تاكنون ورود منافع نفتی به این صورت در بودجه، آسیب های فراوانی را در نظام 
بودجه ریزی كشور به جای گذاشته است، ولی مي توان گفت ادامه این رویکرد 
برای سال آتی آثار به مراتب زیانبار تری را به همراه خواهد داشت. علت این موضوع 
آن است كه عدم قطعیت نسبت به متغیرهای تعیین كننده منابع نفتی برای سال 
۱398 به ویژه در مورد میزان صادرات نفت و گاز به مراتب بیشتر از سال های 
گذش��ته است. از این رویکرد پیشنهادی مركز پژوهش ها برای تصمیم گیری 
 درب��اره می��زان منابع و مصارف الیح��ه بودجه س��ال ۱398، تدوین بودجه 
بر اس��اس مدیریت كسری بودجه بدون نفت اس��ت. اتخاذ چنین رویکردی 
مي تواند ضمن تخفیف مس��ائل و مشکالت ناشی از وابستگی بودجه به نفت 
و نوس��انات آن، با آشکارس��ازی میزان واقعی كسری بودجه، زمینه اصالحات 

بودجه ای را فراهم آورد.
در این رویکرد پیشنهادی به ترتیب گام های ذیل برداشته مي شود:

رویكرد بودجه 98به معیشت مردم و سیاست ارزی

دي 1397
دوره جدید
شماره 119
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۱- تمام منابع درآمدی دولت بجز منابع نفتی و منابع ناشی از استقرار دولت، 
به دقت احصا مي شود. در این مرحله الزم است با توجه به پیش بیني عملکرد 
ردیف هاي درآمدي در سال ۱39۷و چشم انداز شرایط اقتصاد كالن در سال، 

۱398میزان این منابع به صورت واقع بینانه براي سال ۱398برآورد گردد.
۲- هزینه ه��اي دولت به هزینه هاي اجتناب ناپذیر و اجتناب پذیر تقس��یم 
مي گ��ردد. هزینه هاي اجتناب ناپذیر به ص��ورت واقع بینانه و البته با توجه به 
مضیقه هاي مالي دولت رشد داده مي شوند و هزینه هاي اجتناب پذیر نسبت به 
سال ۱39۷بدون افزایش باقي مي ماند )گفتني است به دلیل نقص اطالعات 
موجود، نمي توان هزینه هاي اجتناب ناپذیر را به درستي تشخیص داد. به عبارت 
بهتر هزینه هایي ممکن است به نادرست تحت عنوان اجتناب ناپذیر منظور شوند(.

3- كسري بودجه بدون نفت، از تفاضل ارقام فوق به دست مي آید.
4- مسیرهاي ممکن براي تأمین كسري بودجه بدون نفت )محاسبه شده 
در بند »3«( احصا و با توجه به اقتضائات اجرایي و امکان س��نجي هاي انجام 

گرفته انتخاب مي شوند.
۵- منابع ارزي حاصل از صادرات نفت )پس از در نظر گرفتن سهم صندوق 

توسعه ملي و شركت ملي نفت( در اختیار بانک مركزي خواهد بود.
6- بانک مركزي با در نظر گرفتن سیاس��ت ارزي خود و مستقل از وضعیت 
بودجه، در مورد منابع ارزي در اختیار جهت كنترل بازار ارز تصمیم گیري مي نماید.

۷- بانک مركزي )مستقل از میزان و قیمت فروش نفت( به میزان مشخص 
شده )قانون برنامه ششم توسعه( به حساب خزانه منابع ریالي واریز مي كند تا 

دولت بتواند مصارف خود را پوشش دهد.

 برخي از مهم ترین ویژگي هاي این روش عبارت است از:
- اعتبار دستگاه ها به طور واقع بینانه دیده شده و آنها از تأمین رقم درج شده 

در بودجه اطمینان خواهند داشت.
- با شفاف شدن كسري بودجه واقعي، احتمال پیگیري روش هاي عملیاتي 
كاهش كسري از جمله شناسایي منابع جدید درآمدي و راهکارهاي مدیریت 

هزینه ها افزایش خواهد یافت.
- آثار مالي هریک از تصمیمات دولت و مجلس بر كسري بودجه به وضوح 

قابل رؤیت خواهد بود

 محاسبه کسري بودجه بدون نفت
در این قسمت براي روشن تر شدن شرایط تصمیم گیري، تصویري از كسري 
بودجه بدون نفت با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده در الیحه بودجه سال  
۱398ارائه ش��ده است. همان طور كه پیشتر بیان شد، در الیحه بودجه سال 
۱398، رقم  ۷۷هزار میلیارد ریال بابت بازپرداخت اوراق در سقف دوم مصارف 
دیده ش��ده اس��ت، ولي از آنجا كه همواره پرداخت آن جزء اولویت هاي دولت 

بوده است. همچنین هرچند كه تحقق كامل منابع پیش بیني شده در الیحه 
دور از انتظار به نظر مي رسد با این وجود به منظور ساده سازي، كسري بودجه 
بدون نفت با در نظر گرفتن تحقق صد درصد سایر منابع پیش بیني شده در 

الیحه بودجه سال  ۱398، محاسبه شده است

 برآورد منابع حاصل از صادرات نفت 
در رویکرد پیشنهادي تدوین بودجه بر اساس »كسري بودجه بدون نفت« 
اساساً دولت و مجلس و مردم دیگر با این سؤاالت مواجه نیستند كه براي سال 
آینده چه میزان فروش نفت، با چه قیمتي و با چه نرخ ارزي در نظر گرفته شده 
است، بلکه كلیه دالرهاي حاصل از صادرات نفت و گاز )سهم دولت( به بانک 
مركزي داده شده و بانک مركزي با توجه به سیاست هاي ارزي، ریال به دولت 
تحویل خواهد داد. در هر حال چنآنچه این رویکرد مورد توجه قرار نگیرد )كما 
اینکه در طي  ۵۰ سال اخیر مورد توجه قرار نگرفته و بودجه به ابزاري براي 
رفع و رجوع موقتي مشکالت ساختاري اقتصادي و اجتماعي تبدیل شده است( 
و اگر قرار باشد منابع نفتي بودجه سال آینده نیز از حاصل ضرب سه متغیر 
مقدار فروش و قیمت فروش نفت و نرخ ارز تعیین شود این سؤال پیش مي آید 
كه دولت با چه فروضي در ارتباط با این سه متغیر، منابع نفتي را پیش بیني 

كرده است و این فروض تا چه میزان با واقعیت هاي پیش رو همخواني دارد.

فروض در نظر گرفته شده برای عنوان محاسبه منابع ریالی حاصل 
از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی

واحدمقدارعنوان
درصد۲۰سهم صندوق توسعه ملی از صادرات

درصد۱4/۵سهم شركت ملی نفت یا گاز
مجموع صادرات نفت خام  میعانات 

میلیون بشکه۱/۵44گازی
میزان فروش روزانه میعانات به 

میلیون بشکه۰/۱3۵پتروشیمی های داخلی

میلیارد دالر3/4۵خالص صادرات گاز )سالیانه(
دالر۵4/۱قیمت نفت )فوب(

میلیارد دالر۱4میزان واگذاری ارز به نرخ ترجیحی
تومان4۲۰۰نرخ ارز ترجیحی

تومان8۰۰۰نرخ ارز برای باقی مانده ارز دولتی
در جدول باال فروض در نظر گرفته شده در الیحه بودجه براي محاسبه منابع 

ریالي حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازي آورده شده است.
بر مبناي فروض فوق ارقام حاصل از منابع نفتي در الیحه بودجه  ۱398در 

جدول  ذیل محاسبه و ارائه شده است

درآمدهای حاصل از فروش نفت و سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت و گاز )طبق فروض الیحه(
)میلیون دالر/ هزار میلیارد ریال(

کل منابع عنوان
)میلیون دالر(

سهم مناطق 
نفت خیز و کمتر 

توسعه یافته
سهم صندوق سهم دولت

توسعه ملی
سهم شرکت 
ملی نفت یا گاز

3۰,4899۱۵۱9,۰۵۵6,۰984,4۲۱سادرات نفت و میعانات
3,4۵۰۱۰4۲,۱۵669۰۵۰۰خالص صادرات گاز

33,939۱,۰۱8۲۱,۲۱۲6,۷884,9۲۱جمع صادرات نفت، میعانات و خالص گاز )دالر(
۱,۲46برآورد ریالی )هزار میلیارد ریال(

۲,۵3۲۰۲,۱6۵36۷فروش داخلی میعانات به پتروشیمی )میلیون دالر(
۰۱۷3فروش داخلی میعانات به پتروشیمی )هزار میلیارد ریال(

۱,4۲۰43مجموع منابع ریالی )هزار میلیارد ریال( منعکس شده در الیحه بودجه
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همان گونه كه در جدول فوق مشخص است، براساس فروض در نظر 
گرفته شده در الیحه بودجه سال ۱398 )صادرات ۱,۵44میلیون بشکه 
در روز نفت و میعانات، خالص صادرات گاز 3,4۵ میلیارد دالري، قیمت 
۵4/۱ دالري نفت خام و سهم  ۲۰ درصدي صندوق توسعه ملي( درآمد 
ارزي سهم دولت ۲۲/۲ میلیارد دالر خواهد بود كه با توجه به سیاست 
حمایتي اعالم��ي، ۱4میلیارد دالر آن را با نرخ 4۲۰۰ توماني واگذار 
خواه��د كرد و مابقي نیز با نرخ س��امانه نیما ) 8هزار توماني( واگذار 
خواهد شد. مجموع منابع حاصل از این محل ۱۲46 )8۰۰۰×8/۲ + 

4۲۰۰×۱4 = ۱۲46( هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
از سوي دیگر منابع حاصل از  ۱3۵هزار بشکه میعانات گازي تحویلي 
به پتروشیمي ها نیز با در نظر گرفتن  9۵درصد قیمت فوب و نرخ ارز 

نیمایي،  ۱۷3هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

 تصمیم گیري درباره حمایت از معیشت عمومي
تصمیم گیري درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱398
اعتب��ارات هزینه اي بودجه، بخش عمده مصارف عمومي را به خود 
اختص��اص مي ده��د )۷8/۷ درصد از كل مص��ارف عمومي( و بخش 
زی��ادي از این اعتبارات مربوط به حقوق و دس��تمزد كاركنان دولت 
اس��ت. برآوردها نش��ان مي دهد كه در سال  ۱39۷به صورت ماهیانه 
حداقل  ۱4۵هزار میلیارد ریال به پرداخت حقوق و دستمزد شاغلین 
و مستمري بازنشستگان اختصاص مي یابد. چنآنچه هزینه هاي مربوط 
ب��ه این بخش كه معم��والً آن را تحت عن��وان هزینه هاي »غیرقابل 
اجتناب« دس��ته بندي مي كنند براي س��ال آینده  ۲۰درصد افزایش 
یابد این رقم بالغ بر  ۲۱۰۰هزار میلیارد ریال خواهد شد. با توجه به 
پیش بیني افزایشي نرخ تورم براي سال  ۱39۷به نظر مي رسد حتي 
افزایش  ۲۰درصدي حقوق و دستمزد شاغلین و مستمري بازنشستگان 
نیز نتواند قدرت خرید این افراد را براي س��ال  ۱398حفظ كند. به 
خصوص دهک هاي پایین درآمدي از نظر معیش��تي با مشکل روبه رو 
خواهند ش��د. از س��وي دیگر در صورت تصمیم گی��ري براي افزایش 
بیشتر )به عنوان مثال  3۰درصدي( و یکپارچه حقوق و دستمزد، بر 

مبناي برآوردهاي سال ۱39۷، حدود ۱8۰هزار میلیارد ریال هزینه ها 
افزایش خواهد یافت.

با توجه به این مسأله به نظر مي رسد به منظور جلوگیري از افزایش 
بیش��تر كس��ري بودجه و از س��وي دیگر حفظ حداقل هاي معیشتي 
دهک ه��اي پایی��ن درآمدي كاركن��ان دولت، بتوان سیاس��ت زیر را 

دنبال كرد.
* به نظر مي رس��د نباید كلیه حقوق و دس��تمزد و مستمري هاي 
پرداختي را كه در حال حاضر پرداخت مي شود جزء هزینه هاي غیرقابل 
اجتناب دانست. مواردي مانند پرداخت هاي نامتعارف و پرداخت براي 
فعالیت هاي قابل حذف را مي توان جزء این موارد معرفي كرد. بدین 
منظور باید در قانون بودجه س��ال آینده مقدمات شفافیت مالي این 
بخش از هزینه هاي دولت به تفکیک ذینفع نهایي دریافت كننده وجوه، 
میزان دریافتي و فعالیت انجام شده فراهم گردد و هرگونه افزایش در 
حقوق )حتي افزایش  ۲۰درصد پیشنهاد شده در الیحه( منوط به ثبت 
این اطالعات در خزانه داري كل كشور و سازمان اداري استخدامي باشد.

 سیاست ارزي دولت 
مح��ور مهم دیگري كه در بررس��ي الیحه باید بدان توجه داش��ت 
سیاس��ت حمایتي دولت در واردات كاالهاي اساسي و سیاست ارزي 
مربوطه است. براساس اظهارات مسئوالن دولت در الیحه بودجه سال  
۱398ارائه ش��ده معادل  ۱4میلیارد دالر از منابع حاصل از صادرات 
نفت براي واردات كاالهاي اساسي )با نرخ 4۲۰۰ تومان( در نظر گرفته 
شده است. انعکاس بودجه اي این سیاست آن است كه دولت به ازاي 
هریک دالري كه براي واردات این كاالها اختصاص مي دهد، به جاي  
8۰۰۰تومان )نرخ س��امانه نیما(،  4۲۰۰تومان به دس��ت مي آورد. به 
عبارت بهتر اجراي این سیاس��ت به معني صرف نظر كردن از حدود  
۵3هزار میلیارد تومان منابع اس��ت )حاصلضرب  ۱4میلیارد دالر در 

مابه التفاوت  8۰۰۰تومان از  4۲۰۰تومان(. 
ضمن تأیید لزوم اجراي سیاست هاي حمایتي براي حمایت از مردم 
به خصوص اقشار ضعیف، نکته بسیار مهم آن است كه آیا این سیاست 
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حساب های شرکت های دولتی 
مخدوش است

گزارش دیوان محاس��بات جدید اس��ت 
و مي ت��وان اع��داد و ارقام را دی��د. تعداد 
ش��ركت های زی��ان ده از س��ال ۱39۲ تا 
۱39۵ درج ش��ده اس��ت. تطاب��ق قان��ون 
بودجه و تفریغ درباره تعداد ش��ركت های 
زی��ان ده جالب و تلخ اس��ت. مطابق قانون 
 بودجه در س��ال ۱39۲ شمار شركت های
زیان ده فقط 9 شركت بوده است اما تفریغ 
بودجه انجام شده از سوی دیوان محاسبات 
نشان می دهد كه شمار شركت های زیان ده 
دولتی ۱39 ش��ركت بوده اس��ت. در سال 
۱393 طبق قانون بودجه شمار شركت های 
زیان ده ۱۰ شركت بوده و گزارش شده است 
اما در سال یادشده و مطابق با تفریغ بودجه 

98 شركت زیان ده بوده است.
در س��ال ۱394 نی��ز در حالی كه قانون 
بودج��ه ۱۰ ش��ركت دولت��ی را زی��ان ده 
می داند اما تفریغ بودجه شمار شركت های 
زیان ده را ۱34 ش��ركت می دانند. در سال 
۱39۵ نی��ز قانون بودجه فقط 9 ش��ركت 
دولت��ی را زیان ده می داند اما تفریغ بودجه 
۱39۵ ش��مار آنها را ۱63 شركت گزارش 
كرده اس��ت. این اعداد و ارقام متعارض در 
حالی اس��ت كه در قانون بودجه ش��ماری 
از ش��ركت های دولتی اصوال بودجه ش��ان 
در الیح��ه بودجه نمی آید. ب��ه طور مثال 
شركت مهندسی و توسعه گاز ایران، شركت 
بازرگانی گاز، ۷ منطقه آزاد، شركت خدمات 
انفورماتیک ایران، شركت طالی زرشوران، 
شركت مهندسی معادن و فلزات بودجه شان 
در الیحه نمی آید. اعداد و ارقامی كه درباره 
عملکرد بودجه آمده اس��ت و نسبت آن با 

بودوجه كل كش��ور نش��ان می دهد 68,6 
درصد بودجه را شركت های دولتی تشکیل 

می دهد.
دولت گام های خوبی برای شفاف س��ازی 
برداش��ته اس��ت. اما واقعیت این است كه 
فراكس��یون شفاف س��ازی بای��د از طرف 
جامعه به دس��تگاه های دولتی حاكم شود. 
ای��ن گزارش ك��ه حاال بخش های��ی از آن 
را ب��ه نقل از دیوان محاس��بات خواندم را 
باید ماحصل همین مطالبه گری های تلقی 
كرد. اگر مهم ترین دس��تاورد فراكس��یون 
شفاف سازی را بخواهم یادآور شوم این است 
كه مطالبه گری برای پدیدار شدن شفافیت 
افزایش یافته اس��ت. ب��ه عنوان یک نمونه 
 قاب��ل مباهات مي توان بحث حس��اب های 
قوه قضائیه را كه فاقد ش��فافیت است را در 
سال ۱39۵ مطرح كردم و گفتم كه میزانی 
از س��ود حاصل از برخی حساب ها شفاف 
اس��ت و این را در یک فرصت ۲ دقیقه ای 
خطاب به وزیر اقتصاد بیان كردم و پرسش 
ش��د و بلوا ایجاد ش��د و ۲۱۰ نفر نمآینده 
خواستار شدند كه این مسأله فراموش شود 
اما حاال وضع فرق كرده اس��ت و پیشرفتی 
پدیدار شده است كه طرح تحقیق و تفحص 
دیگر با مقاومت جدی در میان نمایندگان 
مواجه نیس��ت و شفاف س��ازی دیگر كفر 
تلقی نمي شود. بعضی از دستگاه ها گونه ای 
عمل می كنند كه انگار نباید از آنها درباره 
بودجه هایشان حرفی زده نشود و پرسشی 
نباید باشد. نمایندگان اگر از سوی جامعه 
تح��ت فش��ار ق��رار بگیرند شفاف س��ازی 

بودجه ها نیز ممکن مي شود.

در عمل منجر به این مي شود كه كاالهاي مورد 
نظر با قیمت ارزان به دست مصرف كنندگان 
برس��د یا خیر؟ بررسي هاي انجام شده نشان 
مي دهد این سیاس��ت در ارائه ارزان كاالها به 
مردم موفقیت چنداني نداشته است و در عمل 
اكثر كاالهاي مورد نظر در بازار با نرخي همتراز 
ن��رخ ارز آزاد در اختی��ار مردم ق��رار گرفته و 
حاشیه سود )رانت( ایجاد شده در اثر تخصیص 
ارز ارزان قیم��ت در اختی��ار واردكنندگان یا 
سایر حلقه هاي شبکه توزیع قرار گرفته است. 
به عبارت بهتر تداوم این سیاست به معني از 
دست رفتن منابع دولت بدون حمایت مؤثر از 
مردم است.  بجز در كاالهاي خاص كه در حال 
حاضر زیرس��اخت نظارت بر شبکه توزیع آنها 
وجود دارد مانند دارو و آرد نانوایي، به احتمال 
زیاد رانت ناش��ي از پرداخت ارز ترجیحي به 
واردات كاالهاي اساس��ي بیش از آنکه به نفع 
مصرف كنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در 
حلقه هاي مختلف زنجیره واردات تا مصرف این 

محصوالت را تأمین مي كند.
لذا به عنوان اولویت اول، پیشنهاد مي شود، 
سیاس��ت تخصیص ارز با ن��رخ  4۲۰۰تومان 
كنار گذاشته شده و براي اجراي سیاست هاي 
حمایتي، بخش��ي از منابع ریالي آزاد شده در 
حلق��ه نهایي مصرف، در اختیار مصرف كننده 
نهایي قرار گیرد. بررس��ي ها نش��ان مي دهد 
زیرس��اخت هاي فني این ام��ر در حال حاضر 
موج��ود ب��وده و ل��ذا هم ب��ه لح��اظ فني و 
هم اقتص��ادي اتخاذ چنی��ن رویکردي براي 

سیاست هاي حمایتي توصیه مي شود.
در صورت اصرار بر اجراي سیاست تخصیص 
ارز با نرخ  4۲۰۰تومان، توصیه مي شود حجم 
ارز ترجیحي تخصیص داده شده مورد اصالح 
و بازنگري قرار گیرد. لذا الزم اس��ت بررس��ي 
شود كه چه اقالمي از كاالهایي كه تا به حال 
از ارز حمایت��ي برخ��وردار بودند، در نهایت با 
نرخي معادل نرخ ارز  4۲۰۰تومان در اختیار 
مصرف كننده گرفته است تا ارز حمایتي صرفاً 
به این كاالها اختصاص یابد. به نظر مي رس��د 
با ای��ن روش منابع ارزي كمتري نس��بت به  
۱4میلی��ارد دالر، براي اعط��اي ارز ترجیحي 

مورد نیاز خواهد بود.
در مجموع بررسي ها نشان مي دهد حاكمیت 
نمي توان��د با تخصی��ص ارز ترجیحي مانع از 
افزایش قیمت كاالها براي مصرف كننده نهایي 
شود. كما اینکه قیمت بسیاري از كاالها مانند 
گوش��ت مرغ،گوشت گوس��فند، تخم مرغ و... 
كه نهاده هاي آن با ارز ترجیحي تأمین ش��ده 
است در ماه هاي گذشته افزایش چشمگیري 
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خزانه داری متمرکز، شرط شفافیت بودجه
احمد میدری|

مهم ترین گام برای اینکه نظام بودجه ریزی 
ایران ش��فاف ش��ود چیس��ت؟ شفاف سازی 
مي تواند ضریب پاسخگویی دولت را افزایش 
ده��د و ای��ن كار یعن��ی افزای��ش ضری��ب 
پاسخگویی مي تواند نمادی از كیفیت باالتر 
حکمرانی باشد و البته در انتهای این مسیر 
مي توان به افزایش رفاه مادی خواهد ش��د. 
ش��فافیت مقوله ای است كه مي تواند نیروی 
كافی برای افزایش رفاه باش��د زیرا س��رمایه 
اجتماع��ی را افزایش می دهد و تغییر كیفی 
را پدیدار مي شود. یادمان باشد كه شفافیت 
اعلم از افشاگری است زیرا افشاگری افراطی 
كه تنها در همین بستر باقی بماند مي تواند 
دس��ت كم در جامعه امروز بر ابعاد ناامیدی 
در جامعه بیفزاید. ش��فافیت در اینجا به این 
معناست كه مدیران اداره كننده جامعه را به 
س��وی اصالح اموری كه برعهده ش��ان است 
س��وق دهد. به نظر من مهم ترین گام برای 
ش��فافیت در بودجه های ساالنه، حركت به 
س��وی خزانه داری متمركز در كش��ور است. 
تجربه نش��ان می دهد كه تاس��یس و زاد و 
رشد »خزانه داری متمركز« در قانون اساسی 
مشروطیت و در قانون اساسی نظم جمهوری 
اسالمی مورد تاكید قانونگذاران بوده است اما 
متاسفانه هنوز لباس عمل نپوشیده است. قبل 
از ادامه توضیح درباره مقوله یادش��ده تاكید 
می كنم مبارزه با فساد و پدیدار شدن شفافیت 
نیازمند یک دانش فنی گس��ترده است. اگر 
افشاگری ها به تحول در نظام مبارزه با فساد 

منجر نشود و دانش الزم را نداشته باشیم 
به شفافیت مورد نظر كه در آخر كار به 
اصالحات منجر شود را از دست خواهیم 
داد. شفافیت سازی كه مي خواهد منجر 
به حقیقت شود باید از تکنیک و دانش 

روز استفاده كند.

 زمین خواری
یک مثال خوب

ایران  درباره زمین خواری در 
اخب��ار، تحلی��ل و گزارش های 
زیادی منتش��ر ش��ده است و 
تاكی��د فراوانی از س��وی مقام 

معظ��م رهبری ه��م در مبارزه 
با زمین خ��واری داری��م. اما اگر 

بخواهیم واقعا با زمین خواری مبارزه 
كنیم نیازمند این هس��تیم كه یک 

نقش��ه برداری دقی��ق داش��ته باش��یم و هر 
سانتی متر مربع از خاک زمین بر اساس این 
نقش��ه بداری مختصات تهیه شود و مالکیت 
هر س��انتی متر مربع آن مشخص باشد. اگر 
می خواهیم با زمین خواری مبارزه كنیم باید 
این اتف��اق بیفتد در غیر این ص��ورت راه به 
جای��ی نمی بریم. این خواس��ت و این كار از 
۲ قرن پیش ش��روع شده است. در ایران در 
نشس��ت های اقتصاد مقاومتی بحث شد كه 
این طرح در ایران تا چه زمانی معطل خواهد 
ماند؟ من یادآور شدم كه در سال ۱33۷ نیز 
این حرف زده ش��ده اس��ت و 6۰ سال است 
اجرا نشده است و بسیاری از فسادها در ثبت 
امالک از همین جا سرچشمه می گیرد. این 
یک مثال بسیار بارز است كه مبارزه با فساد 

نیازمند استفاده از دانش روز است.

 خزانه داری متمرکز
ح��اال برگردیم ب��ه موضوع ش��فافیت در 
بودجه های س��االنه و اینکه چ��را باید بر زاد 
و رش��د خزانه داری متمركز تاكید شود. در 

قانون اساس��ی نظام جمهوری اسالمی ایران 
تاكید شده است كه همه درآمدهای دولت و 
دریافتی های دولت )همه نهادهای اداره كننده 
جامع��ه و نه فقط نه��اد دولت به معنای قوه 
مجریه(، ش��ركت های دولتی،  ش��هرداری و 
س��ازمان تامین اجتماعی و هر نهادی كه از 
شهروندان پول دریافت می كند باید در حساب 
خزانه داری كل ثبت شود و همه پرداخت ها 
در ح��دود اعتبارات مص��وب از همین محل 
انجام شود. هیچ نهادی حق ندارد یک ریال 
از ش��هروندان اخذ كند مگر به حکم قانون و 
نباید یک ریال از منابع دولتی هزینه ش��ود 
مگر به حکم قانون و با اجازه خزانه داری كل. 
ش��فافیت بودجه یعنی این ك��ه مي تواند به 
كنترل فساد منجر شود. از زمان مشروطه تا 

امروز این موضوع اجرایی نشده است.

 مصداق ها
آی��ا نمي توان این مقوله را اجرایی كرد؟ به 
نظر من زیرساخت هایی كه نیاز این كار است 
را تا اندازه قاب��ل توجیه داریم. چه ضرورتی 
دارد ك��ه حکومت از این كار امتناع كند؟ آیا 
پولی كه س��ازمان بنادر از مراجعه كنندگان 
و خدمت گیرن��دگان در خزانه داری كل ثبت 
مي ش��ود؟ آیا آنچه س��ازمان اوقاف می گیرد 
در خزانه داری كل ثبت مي ش��ود؟ پول هایی 
كه استانداری ها از جاهای گوناگون دریافت 
می كنند آیا در خزانه داری كل ثبت مي شود؟ 
دولت از بس��یاری دریافتی های سازمان های 
مختل��ف ك��ه از م��ردم دریاف��ت 
می كنند خبر ندارد. ش��ركت های 
دولت��ی كاالیی ص��ادر می كنند 
و دریافتی های��ی دارن��د آیا در 
خزانه داری كل ثبت مي شود؟ 
دس��تگاه های پرشماری داریم 
كه دریافتی های مختلف دارند 
اما در جای��ی ثبت نمي كنند 
ی��ا دس��ت كم به خزان��ه داری 
كل واریز نمي ش��ود. آموزش و 
پرورش كه ب��ا بودجه محدود 
اداره مي ش��ود مدارس را اجاره 
می دهد یکی از وزیران سابق این 
وزارتخانه گفته بود بخش��ی از 8۰۰ 
مدرسه را تجاری كردیم كه درآمد آن 
به بودجه نمی آی��د. وقتی در بودجه 
نمی آید، هزینه هایی انجام مي شود كه 
مطابق با مقررات بودجه های ساالنه 
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نیست. مصداق هایی كه درآمد دستگاه های 
دولتی دارند و به خزانه كل واریز نمی شوند. 
به طور مثال درآمدی كه سازمان صدا و سیما 
از آگهی ها دارد هرگز معلوم نیس��ت. درآمد 
س��ازمان حج و اوقاف چقدر اس��ت؟ ارقامی 
اعالم مي شود اما خزانه داری كل آیا مي تواند 

این ادعاها را ردیابی كند؟

 روش کار خزانه داری کل
هر پولی كه از مردم دریافت مي ش��ود باید 
به ط��ور برخط و همان لحظه به خزانه داری 
كل واریز شود و این مي تواند عامل شفافیت 
بودجه باش��د. این وضعیت االن وجود ندارد. 
وقتی خزانه داری متمركز ندارید، هزینه هایی 
كه دس��تگاه ها انجام می دهند لزوما منطبق 
با قانون نخواهند بود. دس��ت قانون نیز برای 
نظارت بر عملکرد بودجه ای مدیران بسته است 
و البته این وضعیت تازه اي نیس��ت و از دوره 
مش��روطه تا امروز چنین بوده است. به طور 
مثال مي توان هزینه هایی مثل هزینه برگزاری 
همایش ها را در كانون توجه قرار داد كه برایش 
آیین نامه می نویسند اما خزانه داری روی آن 
اشراف ندارد. درآمدهایی هستند كه دستگاه ها 
دارند و از دس��ترس نظ��ارت خزانه داری دور 
است. یک پرسش ساده این است كه از دولت 
بخواهید ش��مار كاركنان خود را اعالم كند. 
دولت یک تعریف دارد، س��ازمان امور اداری 
و استخدامی تعریف دیگری دارد. هیچ كدام 
از دولت ه��ا نمي توانند به طور دقیق بگویند 
ب��ر چند كاركن دولت مزد و حقوق پرداخت 
مي شود و به این ترتیب یکی از مهم ترین اقالم 

بودجه كه هزینه جاری است شفاف نیست.

 آسیب ها
واقعیت این اس��ت كه فقدان خزانه داری 
متمركز تنها این آسیب را ندارد كه درآمدها 
و هزینه ها ش��فاف نیس��ت. بی انضباطی در 
نظ��ام بودج��ه ای و اداری یک��ی از بدترین 
آسیب هاست. خزانه داری در حال حاضر باید 
با دس��تگاه ها مکاتبه كند تا بتواند پول ها را 
به خزانه داری منتقل كند. در س��ال ۱393 
آماری وجود داش��ت ك��ه ۱4 تا ۱8 درصد 
درآمدهای كش��ور به وسیله دولت در آخر 
هفته اس��فندماه وصول مي شود. هفته آخر 
پول می آید و همه می خواهند هزینه كنند 
مدیران برای اینکه پولش برگش��ت نخرود، 
هزینه ها را پرداخت می كند. این وضعیت به 
این معناست كه شما با موجودی و پدیده ای 
زنده مواجه هس��تی كه یا صفر است یا یک  

و دستگاه ها یا منابع ندارند و یا اینقدر دارند 
كه نمي دانند چگونه هزینه كنند. بنابراین 
مدیری��ت منابع نقد در كش��ور نداریم. اگر 
جریان پول نقد را مدیریت كنیم و حداقل ها 
رعایت شود و این طور نشود كه خزانه دولت 
خالی باشد و برای اینکه این خزانه پر شود 
به منابع بانک ها فش��ار بی��اورد و از بانک ها 
استقراض كند و بعد پول ها پمپاژ شود. این 
كار موجب مي شود كه بانک ها تحت فشار 
قرار گیرند و بی انضباطی بانکی پدیدار شود 
و بی انضباطی ها به بودجه بندی برس��د. به 
این ترتیب است كه بودجه های عمرانی در 
ماه های نخست سال تخصیص داده نمي شود 
و شرایطی مي شود كه بودجه عمرانی ناگهان 
می رسد و اسناد مناقصه ها برگزار نمي شود. 
فقدان خزانه داری كل در واقع اجازه نمی دهد 
كه میزان پول در هر لحظه رصد شود و روزی 
می رسد كه سازمان برنامه و بودجه به وزارت 
اقتص��اد اعالم می كند پولی برای تخصیص 
ن��دارد و مواردی داش��تیم كه به س��ازمان 
برنامه و بودجه فشار می آورد. امنیت شفاف 
بودج��ه ای كار همه دولت و دس��تگاه ها را 
پیچیده می كند. چرا این اتفاق نیفتاده است؟ 
علت چندان پیچیده نیس��ت. دستگاه های 
دولتی و حکومتی می خواهند آسان تر هزینه 
كنند. شاید نمی خواهند فساد كنند اما قانون 
دادوستد دولتی و قانون محاسبات گونه ای 
است كه دست و پای دولت ها و دستگاه ها را 
می بندد و مدیران برای اینکه دچار این دست 
و پا بستگی نشوند فرار می كنند. این سوی 
داستان را نیز باید اصالح كرد تا دستگاه های 
اجرایی منابعی را دراختیار داشته باشند كه 
از تیررس نظارت خارج شود. اگر خزانه داری 
كل مدرن و قدرتمند ایجاد نشود كشور به 
پیشرفت نمی رس��د. تجربه نشان می دهد 
همه كشورهای قدرتمند اقتصادی این نهاد 
را دارند و این نهاد با كارآمدترین شکل اداره 
مي ش��ود. خزانه داری كل است كه مي تواند 
حج��م پول را هر روز كنت��رل كند و اجازه 
عرضه بیش��تر را در ه��ر روز ندهد و به این 

ترتیب تورم را این گونه مدیریت كرد.
خوشبختانه انتقال تجربه ها نشان می دهد 
كه دست كم به لحاظ ذهنی آماده شده است 
ك��ه به س��وی خزان��ه داری متمركز حركت 
ش��ود. دولت روحانی كار بزرگی كرد و بحث 
هزینه ها و كنترل نظارت را بیشتر كرده است 
و درآمدهای بودجه عمومی را كنترل می كند. 
اگر بتوانیم شفافیت بودجه را بیشتر كنیم و 
رسانه ها و دانشگاه ها را فعال كنیم مي توانیم 

جلوی فس��اد را بگیریم، اما این كار نمي شود 
و شفاف س��ازی اصولی نداریم و این فساد را 
افزای��ش می دهد و چیزی اس��ت كه زندگی 
ایرانیان را با تهدید مواجه می كند. باید دانش 
و تکنیک باشد، نمایندگان مجلس و نهادهای 
مدنی و نیروی مردمی باید فش��ار بیاورند كه 
خزان��ه داری كل پدیدار ش��ود. قانون ها باید 
اصالح شود و سایر قوا باید تحت نظارت باشد و 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور 

باید نظارت عملکردی داشته باشند.

 نهادهای مدنی
منظ��ور من از اینکه بای��د نیروهای مردمی 
خواس��تار خزانه داری كل شوند این است كه 
رسانه ها، برخی نمایندگان مجلس و استادان 
دانشگاه وارد كار ش��وند. خزانه داری كل یک 
بحث راهبردی است و اگر این كار انجام شود 
كه هر ریالی كه خرج مي شود كد داشته باشد. 
كد اطالعات باید باشد و شركت های خصوصی 
هم این كار را باید انجام دهند كه می دهند. باید 
به هر قلم خرج و یک ریال و هر نوع درآمد بر 
اساس محل جغرافیایی و محلی كسب درآمد 
باش��د. هر ریال كه از خزانه كش��ور پرداخت 
مي شود باید كد هزینه ای داشته باشد. در غیر 
این صورت شاهد همان چیزی خواهیم بود كه 
االن هستیم. باید دولت هر ریالی كه می گیرد و 
هر ریالی كه به هر كس و به هر نهادی می دهد 
باید كد اطالعات داشته باشد و این طور است 
كه مي توان ش��فافیت بودج��ه ای را اجرا كرد. 
عدم تمركز در حس��اب ها موجب مي شود كه 
دس��تگاه ها موانع برای رصد خرجشان ایجاد 
كنند. چرا قوه قضائیه باید درآمدهای اختصاصی 
خارج از خزانه داری كل كش��ور داش��ته باشد. 
االن پول هایی در ته��ران خارج از خزانه داری 
در میان كاركنان دس��تگاه ها داده مي شود كه 
درآمد آنها بسیار باالتر از درآمد همتایان آنها 
در شهرستان هاست و این طور مي شود كه همه 
كارمن��دان دولت می خواهند به تهران بیایند. 
همه درآمدها و پرداخت ها باید كدینگ داشته 
باشند و این گونه باشد كه شفافیت بودجه ای 
پدیدار مي شود. درباره اینکه ۲۵۰ هزار حساب 
پرداخت بدون كدین��گ به ۵۰ هزار پرداخت 
كاهش یافته است در شفاف سازی بودجه موثر 
است. از طرف دیگر ۱/۵ میلیون كارمند دولت 
دارای حکم در خزانه داری موجود است و حدود 
۲/۵ میلیون كارمند در اداره امور اس��تخدامی 
ثبت شده اند. پرداخت های زیادی كه مي شود و 
مطالبه گری عمومی راه را برای شفافیت بیشتر 
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مبنای بودجه ای و تجلی گاه نظم اجتماعی
آرون ویلداوسکی|

 اگر همان طور كه من مدعی آن هستم یک بودجه 
در آن واح��د بازتاب دهن��ده و توجیه كنن��ده نظم 

اجتماعی است، پس مرزهای آن باید پاسدار آن 
نظم باشد واین معنای مبنای بودجه ای است. 

بزرگترین بخش بودجه، بخشی است كه 
از بازبینی جدی در امان است. بنابراین با 
آن نمي توان معارضه كرد؛ در درون مبنا 
جز در حد افزایش ها و كاستی های اندک 
همه چیز مورد حمایت اس��ت؛ خارج از 
مبنا هم��ه چیز در معرض چند و چون 

قرار داشته و مورد منازعه است. بنابراین 
آنچه كه بر ثبات مبنای بودجه استوار است، 

سنگ پایه های سیاسی جامعه است. یک حمله 
همه جانبه به مبنای بودجه ای معادل با یک انقالب 

است. در نتیجه دولت ها جستجوی منابع اصلی و عمده 
درآمد و اقالم خرج را به نوعی مقدس می انگارند. ایجاد 
شکاف در بودجه با گشودن مرزهای قرارداد اجتماعی 
به روی مذاكراتی دوباره فرقی ندارد و معادل آن است.

در دولت های نوین مرزهای بودجه ای بر س��ه نوع 
هستند – اندازه یا طول و عرض یک دولت بستگی به 
اندازه اقتصاد دارد، موازنه بین دخل و خرج یا درآمدها 
و هزینه ها و مرزهای بین منابع درآمدی و اقالم خرج. 
اجازه دهید بحث خود را با اقالم خرج آغاز كنیم، زیرا 

خطوط تفکیکی آن روشن است.
مبنا جلوه ای از توافق اجتماعی برسر الزامات است. 
اما اگر كم و بیش همه مطلب این اس��ت، بودجه ها 
را از پیش مي توان تعیین كرد. بودجه س��ال گذشته 
كه برآوردی كلی از مبناست، مي تواند همین بودجه 
امسال تلقی گردد. تخصیص منابع بر درآمد دلخواه و 
مخارج استوار است، پول مي تواند افزایش یابد، خرج 
شود یا خرج نشود، همه وابسته به شرایط و اوضاع و 
احوال است. برای این مازاد )كه مازاد منابع نسبت به 
نیازهای فوری در ادبیات سازمانی نامیده مي شود( باید 
رتبه بندی نسبی تعریف شود. این باال رفتن یا پایین 
آم��دن افزایش ها، همان كیکی اس��ت كه در جدال 

معمول بودجه ای بر سر آن صورت می گیرد.
ب��ا این حال نظام دو رگه ای وجود دارد كه برخی 
از اعضای آن فاقد درآمد دلخواه هس��تند و بنابراین 
بودج��ه را در معنای متع��ارف تجهیز یا تخصیص 
منابع تنظیم نمي كنند. در رژیم های قدری مسلکی، 
قواع��د را اعضا تعیین نمي كنند، بلک��ه این قواعد 
برای آنها تعیین مي ش��ود، همان طور كه برای این 
اعض��ا مرزهای اجتماع��ی ای وجود ن��دارد كه آن 
را حف��ظ كنند، ردیف – اق��الم درآمد یا خرج نیز 
محلی از اعراب ندارند. فرهنگ آنها قدری مس��لکی 
 و محتوم است: هر چه پیش آید خوش آید، هر چه 
فراچنگ آمد، آمده است. فرهنگ آنها متأثر از زمان 
نیس��ت بین روزها و سال تفکیک مشخصی وجود 
ندارد، گذشته و آینده اي وجود ندارد، تنها حال مطرح 
است. پس اندازی صورت نمی گیرد، برای فردا طرحی 

نیست. تجربه اجتماعی الزم برای تهیه بودجه ای كه 
عمدتا به ش��کلی ادواری درآم��د را به خرج مرتبط 
س��ازد یا هر یک از آنها را ب��ه بخش های مولفه آن 
تقسیم كند، وجود ندارد. بنابراین من نمي توانم این 
فرآیندهای بودجه ای غیرموجود را توصیف كنم. و با 
توصیف رژیم های خودكامه یا سلطه طلب كه برای 
آنها – قدری مس��لک ها – بودجه تدوین می كنند، 
آنچه را كه مي توانم انجام می دهم.از نبود بودجه بندی 
واقعی در قدری مسلکی، به سمت بودجه بندی های 
رقابت��ی رژیم های بازار می رویم، این بودجه بندی ها 
بی شکلند. هر معامله ای شدنی و امکان پذیر است. مبنا 
با هر چانه زنی تازه اي تغییر می كند. كل رقم بودجه 
نمي تواند تغییر زیادی بکند،  اما برنامه های متشکل در 
آن مي توانند. برنامه ها در تعارض با یکدیگر قرار دارند 
و برندگان بیشتر منابع دلخواه را به دست می آورند. 
فرآیند بودجه ای بسیار انعطاف پذیر است؛ تنها چند 
گروه خرج عمومی وجود دارد، و بین آنها انتقال به 
راحتی امکان پذیر اس��ت؛ تركیب های تازه پیوسته 
طراحی شده و كنار گذاشته می شوند. بودجه بندی 
در رژیم های بازار شبیه سوار شدن روی یک غلتک 
است كه اگر خود را حفظ كردی سرگرم كننده است 

و اگر افتادی فجیع است.
رعایت مرزها به تدوین بودجه های درست می انجامد 
و ما مي توانیم با كمال عذرخواهی این مطلب را گوشزد 
رابرت فراست كنیم، ولی با نبود قواعد داخلی این كار 
شدنی نیست. از آنجا كه تقسیم كار برخی از مردم را 
نس��بت به دیگران در موقعیت بهتری قرار می دهد و 
تخصیص موجب مي شود كه برخی بیش از دیگران 
بدانند، رژیم های فرقه گرا هر نوع مرزبندی اجتماعی را، 
به جز آن خطوط تحدیدی كه خوب )سهم های برابر( را 
از بد )بودجه سلسله مراتبی یا بودجه بازار( جدا می كند، 
رد می نمایند. فرقه با مبنای بودجه ای در كل و قلم 
به قلم مخالف است، زیرا مبنای بودجه ای حافظ نظم 
موجود است.سلسله مراتب كانون مبنای بودجه است. 

كنش متقابل در اجتماع مبنایی را برقرار می سازد كه 
چون س��اختار اجتماعی تعریفی به هنجار دارد. باید 
طبقه هایی وجود داشته باشد، و در واقع طبقه هایی 
 ه��م متناظ��ر با یک فهرس��ت س��ازمان یافته

مبتنی بر سلس��له مرات��ب از ارجحیت های 
خرج وج��ود دارد. كل مبنا مورد حمایت 
است، به جز تغییراتی كه آن قدر كوچک 
باش��د كه رش��ته های پیچی��ده مراتب 
اجماعی را كه حیات سلس��له مراتبی 
را تشکیل می دهد، تهدید نکند.تازه اگر 
چنین تحجر و انعطاف ناپذیری به دفاع 
از هر یک از اقالم بینجامد، ممکن اس��ت 
ب��ه تحجر و تصلب فرآیند بودجه ای منجر 
گردد. در نبود امکان انطباق پذیری، اقتصاد به 
سراشیبی فرو می غلتد. اختالف ها و تعارض ها بر 
روی هم انباشته مي شود. بودجه متصلب می گردد و 
این بر اساس منطق تحلیل فرهنگی مي تواند نشانی 
از آن باشد، كه همین سرنوشت انعطاف ناپذیری عارض 
نظام های سیاسی مبتنی بر سلسله مراتب بوده است؛ 
كه مبنای بودجه ای كامال وابسته به آن است. نظام های 
)رژیم های( بازار برای اقتدار و نیز رقابت قائل به ارزش 
هستند. ایده آل این است كه هر واحد مسئول بودجه 
خود باشد. شکست در این امر به معنای نامولد بودن و 
برخوردار نبودن از بهره وری است و كیفر آن این است 
كه رقیب ها منابع را از چنگش خارج كنند. موفقیت نیز 
به معنای بهره برداری صحیح است و این بهره برداری را 
معیارها و استانداردهای بهره وری در هر زمان تعیین 
می كنند.به نظر می رسد كه پاداش بتواند انگیزه ایجاد 

بنگاه های تازه و توسعه بنگاه های موجود باشد.
فرهنگ های معارض یکدیگر، م��ادام كه اعضای 
بازاره��ا بتواند بر س��ر منافع با یکدیگ��ر به رقابت 
بپردازند، به ردش اقتص��ادی مدد می رانند؛ آنهایی 
كه در فرهنگ مبتنی بر سلس��له مراتب مشاركت 
می ورزن��د، حتی اگر هر كس كمتر از آنچه در یک 
فرآیند بودجه ای بدیل به دس��ت می آورد، فراچنگ 
آورد، از س��هم برابر جانبداری می كنند. در جایی كه 
فرهنگ های سیاسی مبتنی بر فرقه گرایی برای ارزیابی 
نیات خیر، به وعده های بودجه ای )پیش از ممیزی 
در زبان جدید( عالقه نشان می دهند، فرهنگ های 
سیاسی مبتنی بر سلسله مراتب برای پی بردن به این 
امر كه قواعد واقعاً رعایت شده اند یا خیر به استنتاج 
گذش��ته از حال )پس از ممیزی( دل می بندند و به 
آن دقت می كنند. در نظام های بازار برخالف نظام های 
سلسله مراتبی، روش های بودجه ای انعطاف پذیر است، 
ولی این نظام های بازار در مورد بهره وری انعطاف ناپذیر 
و در این مورد اغماض نمي كنند. س��وال همیشگی 
این نظام ها این است »اخیرا برای من چه كرده اید؟« 
در حالی كه نظام فرقه ای برای برابری و مساوات بر 
»پیش از ممیزی« تاكید می كند و نظام سلسله مراتبی 
برای مشروعیت بر »پس از ممیزی« اصرار می ورزد، 
نظام بازار برای بهره وری دائما در حال ممیزی است.
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توفان مهاجران

شاید البالي انبوهي از خبرهاي روزمره، 
خبر غرق شدن کشتي مهاجران غیرقانوني 
ی�ا بازگردانده ش�دن آنها توس�ط برخي 
کش�ورها، ب�ه گوش تان خورده باش�د اما 
نکته جالب آنجاست که همه ما به راحتي از 
کنار آنها مي گذریم و شاید خبرهاي خیلي 

مهم تري هستند که مشتاق شنیدن آنها 
باشیم. روایت مهاجران غیرقانوني هرچند 
اعتب�ار خود را در تیت�ر خبرهاي روزمره 
از دس�ت داده است اما براي دولت کنوني 
آمریکا، به مس�اله مرگ و زندگي تبدیل 
شده اس�ت. دونالد ترامپ این بار قاطعانه 
بر س�ر موضع خود ایستاده که باید دیوار 
قول داده شده او در زمان انتخابات، اعتبار 
بگیرد و ساخته شود. شاید براي بسیاري 
از اقتصاددان�ان و سیاس�تمداران، چنین 
هزین�ه اي اساس�ا قابل پذیرش نباش�د. 
چراکه هزینه فرصت این ایستادگي هیچ 

نفع چشمگیري براي مردم ایاالت متحده 
ندارد که حاال رئیس جمهورشان،اینچنین 
از خود پافش�اري نشان دهد. بر هیچ کس 
پوشیده نیس�ت که س�ازندگان آمریکا، 
همگ�ي از جمله مهاجرین�ي بودند که یا 
خودش�ان یا حتي اجدادشان براي یافتن 
فرصتي بهتر به آنجا مهاج�رت کرده اند. 
روزگاري که آمریکا پذیراي میهمان هاي 
ناخوان�ده خود بود، گویا اکن�ون به پایان 
رس�یده است. رش�د تفکر ملي گرایي در 
سراسر جهان، اولین موضوعي را که نشانه 

مي رود، مهاجران هستند.
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نیویورك تایمز|
واش��نگتن عادت كرده است كه چگونه مي تواند 
یک بح��ث جدي در م��ورد امنیت مرزي داش��ته 
باشد. جمهوري خواهان پول بیشتري براي ماموران 
گش��ت مرزي و حصارهاي الزم درخواست كردند. 
دموكرات ه��ا براي نظارت بر فن��اوري بهتر و منابع 
بیش��تري در بنادر ورودي در حال مناقش��ه اند. دو 
ط��رف در مورد چگونگي ص��رف هزینه و چگونگي 
پرداختن آن، روش هاي تامین مالي و اینکه چگونه 
همه در مبارزه وسیعتر براي اصالح نظام مهاجرت 
از دیگر كشورها، با یکدیگر به اتحاد خوبي رسیده اند. 
اما رئیس جمهور ترامپ، یافته هاي چندین دهه اي 
و دوجانب��ه اي كه در مورد چگونگي معامله در مرز 
ایجاد شده بود را به یک بارگي تخریب كرده است. در 
دنیاي آقاي ترامپ، هیچ جایگزیني وجود ندارد كه 
بتواند پایه و اساس قانوني را ارائه دهد، همانطور كه 
متحدان و دشمنانش براي آنها امیدوار هستند. براي 
رئیس جمهور، تنه��ا راه توقف آنچه كه او »حمله« 
مهاجران غیرقانوني مي نامد، احداث یک مانع بزرگ، 
بتني یا فوالدي در نزدیکي مرز تقریبا ۲هزار مایلي 

با مکزیک است.
ترامپ در ماه گذشته توئیت كرد كه »هواپیماهاي 
بدون سرنش��ین و همه آنچه كه در دنیاي امروز ما 
شگفت انگیز و بسیار سرگرم كننده اند خوب است، اما 
تنها یک دیوار مدرن خوب، است كه كار مي كند!«
 با س��اختن تصاویر وحشتناكي از یک ساختمان 
س��نگین در اطراف یک قلعه قرون وسطایي )و نام 

تجاري آن را در خارج به عنوان مهاجماني كه ورود 
ج��رم، مواد مخ��در و بیماري را ب��ه ایاالت متحده 
آمریکا تهدید مي كنند( آقاي Trump هر چیزي 
كه قبال به عنوان موارد پیچیده، مذاكرات سخت و 
دشوار یاد مي ش��دند را امروز به زورگویي، مسخره 
بازي و بي اهمیتي مبدل كرده اس��ت و تقریبا یک 
چه��ارم دولت را براي هفته ها تعطیل كرده اس��ت. 
چراكه خواسته هاي رئیس جمهور لوس آمریکا، هنوز 

محقق نشده است. 
فرانک شریري، فعال مهاجرتي كه طي دهه ها در 
آن س��وي مرزها براي امنیت مرزي آمریکا مبارزه 
كرده است مي گوید: » او بحثي را كه اساسا مبني بر 
بیشتر بودن یا كمتر بودن است را با دالر اندازه گیري 
كرد و اصال طرح مساله موجود را به بودن یا نبودن 

دیوار گره زده است. این موضوع خنده دار است.«
براي چندین دهه، مهاجرت یک جنگ عاطفي و 
تلخي در واش��نگتن و سراسر كشور بوده است. اما 
حتی در میان بیشتر جمهوري خواهان و دموكرات ها 
ه��م اتفاق نظر وجود دارد ك��ه حمایت از مرزهاي 
جنوبي نیازمند تركیبي از استراتژي هاي پر هزینه 
اس��ت. این موارد ش��امل تعدادي از عوامل گش��ت 
مرزي در نقاط كلیدي در امتداد مناطق گسترده اي 
از زمین س��ان دیگو تا براونزویل، تگزاس، حصار در 
مناطق شهري و موانع براي جلوگیري از عبور وسایل 
نقلیه است كه باید وسایل حمل و نقل و تجهیزات 
پیش��رفت هاي براي اطالع رساني نمایندگان مرزي 
وجود داش��ته باش��د تا آنها بتوانن��د متوجه حضور 

آمریکاست،  نوبت  اکنون 
بع�د از آن آلم�ان، پس از 
و دومین�ووار  اس�پانیا  آن 
یگ�ر  د منتظ�ر  ی�د  با
توس�عه یافته  کش�ورهاي 
باش�یم که تدابیر جدیدي 
را ب�راي مهاجران خواهند 
اندیشید.ش�اید مخالفت با 
مهاج�ران و از بی�ن رفتن 
آزادي جابه جای�ي نی�روي 
کار، نشان از فروکش شدن 
باشد.  پدیده جهاني شدن 
رش�د تفکر جهاني ش�دن 
ک�ه به تبع آن و بر اس�اس 
جابه جایي  آن،  تئوري هاي 
تایی�د  را  تولی�د  عوام�ل 
مي ک�رد و از مهاج�ران به 
عنوان فرصت هاي تولیدي 
در  اکن�ون  مي ک�رد،  ی�اد 
مرحله محاق ق�رار گرفته 
گزارش هاي  هرچند  است. 
کنون�ي حاکي از آن اس�ت 
که ب�ا خروج مهاج�ران از 
برخي کشورها، مزیت هاي 
آهس�ته  رقابت�ي  تولی�د 
آهسته از بین خواهد رفت 
و دستمزد باالي نیروي کار 
داخلي، هزینه تمام ش�ده 
کااله�ا را افزایش دهد، اما 
ناسیونالیست  اقتصاددانان 
ب�ر ای�ن واقعی�ت تاکی�د 
دارن�د ک�ه آنچه م�ورد در 
آین�ده نزدیک رخ مي دهد 
دخال�ت  و  اتومازیس�یون 
کمت�ر نی�روي انس�اني در 
تولید اس�ت. از این رو آنها 
در تالش�ند که فرصت هاي 
ش�غلي ک�ه ممکن اس�ت 
ناب�ود ش�ود و  آین�ده  در 
ب�ه بی�کاري عظیمي دامن 
بزن�د، را از اکن�ون کنترل 
کنند. اولین گام آن کاهش 
مهاجر پذیري در کشورهاي 
خود است. هرچند داده هاي 
کنون�ي نش�ان از آن دارد 
فناوري هاي  توس�عه  با  که 
تولید، فرصت هاي ش�غلي 
بیشتري نسبت به گذشته 
پدید آمده است اما توجیه 
همچنان  ناسیونالیس�ت ها 
برایشان داراي اعتبار است. 

قانون مهاجرت؛ زخم کهنه دولت هاي آمریكا
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مهاجران و قاچاقچیان مواد مخدر باش��ند. تا 
زمان��ي كه آقاي ترامپ انتخاب ش��د، زوایاي 
دیگري از مباحث مربوط به مهاجرت، مطرح 
ش��د بطور مثال افرادي كه طوالني تر از مدت 
ویزایشان اجازه داشتند كه در كشور بمانند یا 
جلوگیري از ش��ركت هاي استخدام مهاجران 
غیرقانوني؛ گس��ترش فرصت ه��اي مهاجرت 
قانوني؛ و ارائه مقررات به كس��اني كه در حال 
حاضر در كش��ور غیرقانوني هستند، از جمله 
مهاجراني كه به عنوان كودک به ایاالت متحده 
آورده ش��ده اند، همه و همه زیر س��ایه آمدن 
ترمپ به جاي آنکه تاریک تر شود، روشن تر شد. 
هرچند توافقي جامع كه همه مشکالت یاد 
ش��ده را پایان دهد تقریبا غیرقابل دس��ترس 
اس��ت. اما رفتار آق��اي ترامپ طي چند هفته 
گذشته نشان مي دهد كه حتي رسیدن به یک 
توافق كوچک تر و هدفمند تر در زمینه تدابیر 
امنیتي در مرز، از هر زمان دیگري سخت تر به 
نظر مي رسد. خاموش شدن چراغ كنوني دولت، 
كه درست قبل از كریسمس آغاز شد، در حال 
حاضر طوالني ترین م��دت تعطیلي دولت در 
تاریخ ایاالت متحده است. در ۲۲ روز از زمان 
تعطیل دولت، قانونگذاران كنگره یا كاخ سفید 
تقریبا هیچ مذاكره اي انجام نداده اند. جلسات 
مارات��ن، پیتزا در اتاق ه��اي عقب در كاپیتول 
وجود ندارد. قانونگذاران پیشنهادات دقیقي را 
با یکدیگر معامله نکرده اند. گویي كه در زمان 

كنوني رئیس جمهور آمریکا، از س��خنراني در 
دفتر خود احساس بیگانگي مي كند و ترجیح 
مي دهد زمان بیش��تري را براي بودن در یک 
عکس فوري در مرز بگذراند تا اینکه س��ر میز 
مذاكره به متقاعد كردن مخالفان خود بپردازد. 
ای��ن همه جدال براي س��اخت دیوار، ش��اید 
جانبازان مرزي را خس��ته و ناامید كرده است.

الکس كانانت، استراتژیست جمهوري خواه، كه 
در س��ال ۲۰۱3 سناتور ماركو روبیو بود و در 
همان برهه حامي مهم سناتور جمهوري خواه 
فلوری��دا )رهبري آخرین ت��الش بزرگ براي 
اصالح قان��ون مهاجرت( ب��ود، در همان ایام 
گفته بود كه »م��ا مي دانیم چگونه مي توانیم 
مرزه��ا را حفظ كنیم. برنامه مهاجرت س��ال 
۲۰۱3، چیزي بود كه همه با هم توافق كردند، 
موثرترین راه ممکن براي تضمین مرزها و سایر 

نقاط ورود است.«
ب��ا حمایت رئیس جمهور ب��اراک اوباما، یک 
گروه دو حزبي از هش��ت سناتور سال جاري 
موف��ق ب��ه انج��ام اصالحات جام��ع در مورد 
سیستم مهاجرت ملت ش��د. اما قانوني كه با 
68 راي تصویب ش��د و به تبع آن ۱۱ میلیون 
مهاجر غیرقانوني مورد عفو دولت مركزي قرار 
گرفتن��د، زمینه هاي خش��م و البته مخالفت 
ش��دید جمهوري خواه��ان را به وج��ود آورد. 
موضوعي كه هرگز براي راي دادن در مجلس 

آمریکا، فوریتي مطرح نشد.
با این حال، قانون وقت مجلس سنا نشان داد 
ك��ه دو طرف مي توانند در مورد امنیت مرزي 
توافق كنند. تعدادي از عوامل گشت مرزي، از 
۱9 ه��زار تا تقریبا 4۰ هزار نفر افزایش یافته 
است كه حتي نویسندگان این پیشنهاد موافقت 
كردند، بیش از حد مورد اس��تفاده قرار گرفت 
اما عمدت��ا به عنوان انگیزه ب��راي حمایت از 

جمهوري خواهان طراحي شده بود.
سناتورهاي هر دو طرف همچنین براي بهبود 
تکنول��وژي در امتداد مرز موافقت كردند. این 
 الیح��ه 3,۲ میلیارد دالر ب��راي هواپیماهاي 
بدون سرنشین، سنسورهاي مادون قرمز زمین 
و دوربیني هاي حرارتي دوربرد اختصاص داده 
شده اس��ت تا ماموران گش��ت مرزي را قبل 
از اینک��ه مهاج��ران بط��ور غیرقانوني متوقف 
شوند، به ویژه در شب، پیش ببرند. این قانون 
همچنین شامل پول براي یک سیستم تأیید 
اعتبار استخدامي براي همه كارفرمایان و ارتقاء 
در فرودگاه ها براي گرفتن مهاجران كه دنبال 

دریافت ویزاي خود هستند نیز استفاده شد.
 سال ها پیش، قانون حصار امن سال ۲۰۰6 
براي س��اخت حدود 6۵۰ مای��ل از موانع در 
امتداد مرز اختصاص داده بود. در الیحه سال 
۲۰۱3، اگر متمم این قانون به امضا رس��یده 
ب��ود، این مقدار به ح��دود ۷۰۰ مایل افزایش 
مي یافت كه بیشتر شامل مرزهاي نیمه شرقي 

با مکزیک است.
تقریبا همه م��واردي كه كنگره تأیید كرده 

است، ساخته شده است. در مناطق پرجمعیت، 
حصار بلند و فوالدي یا زنجیري طراحي شده 
تا مردم را از بین ببرد و آنها را از هم جدا كند. 
در مکان هاي دیگر، مانع هیچ چیزي كوتاه تر 
از حصارهاي فلزي نیس��ت كه از وسایل نقلیه 

جلوگیري كند.
در سال ۲۰۱۱، یک گزارش دفتر حسابدهي 
دول��ت نتیجه گرفت كه با وجود 649 مایل از 
حصاربندي كامل، »مرز جنوب غربي همچنان 
به فعالیت غیرقانوني بین المللي، از جمله قاچاق 
انس��ان و مواد مخدر غیرقانوني، آس��یب پذیر 
است.« این گزارش به این نتیجه رسیده است 
كه مرزهاي امتداد تگزاس نیازي به س��اخت 
دی��وار ندارد چراك��ه رودخانه ه��ا و كوه ها به 
عنوان مرزهاي طبیعي مانع عبور وسایل نقلیه 
از مکزیک به ایاالت متحده شده اند و اگر عبور 
از آنها غیرممکن نباشند، راه رفتن نیز چندان 
آسان نیس��ت. اما ترامپ برعکس این گزارش 
نتیجه گی��ري مي كند و معتقد اس��ت چنین 
گزارش های��ي در مورد تکرار جریان مهاجران 
غیرقانون��ي در مرز جنوبي گزارش مي دهند و 
البته از آنها به عنوان مدركي مبني بر اینکه آنها 
در خواست یک دیوار مي كنند، تکیه مي كند.

آقاي ترامپ در سخنان خود به خبرنگاران، 
پس از دیدار با دموكرات ها در كاخ س��فید در 
اوای��ل ماه جاري، اصرار داش��ت ك��ه تنها راه 
جلوگیري از عبور مهاجران از ۲۵ بندر ورودي، 
احداث نرده ها در همه بخش هاي جنوبي است. 
»ما نمي توانیم شکاف ها را باز بگذاریم. از آنجا 
كه اگر ش��ما روزنه اي در مرزهاي خود داشته 
باشید، این افراد قصد دارند وسایل نقلیه خود 
ی��ا گروه هاي خود را به آنجا وارد كنند - آنها 
از طریق این ش��کاف ها وارد خواهند شد و ما 

نمي گذاریم چنین اتفاقاتي تکرار شود.«
ام��ا همچنان در م��ورد حکمت احداث یک 
دیوار سرتاسري سواالتي وجود دارد، حتي از 

درون دولت آقاي ترامپ. 
گذش��ته،  س��ال  در   .G.A.O گ��زارش 
تخمین ه��اي اولی��ه هزینه ه��اي گمرك��ي و 
حفاظ��ت مرزي را مورد بررس��ي قرار داد كه 
هزینه آن براي گسترش دیوار در سراسر مرز 
اس��ت. این گزارش از آژانس مرزي انتقاد كرد 
و گفت كه برآورد هزینه ها در نظر نگرفته است 
كه هزینه ها بر حس��ب نوع زمین كه س��اخته 

مي شوند متفاوت خواهد بود.
در روزه��اي اخی��ر، لفاظي بی��ن دو طرف 
به مراتب س��خت تر از همیش��ه بوده اس��ت. 
آق��اي ترامپ و متح��دان جمهوري خ��واه او 
اش��اره كرده ان��د كه دموكرات ها در گذش��ته 
از شمش��یربازي حمای��ت مي كنن��د، هرچند 
ك��ه هدفمندان��ه از نظر این رأي ه��ا و تفاوت 
بین شمش��یربازي هایي كه دموكرات ها از آن 
پش��تیباني مي كنند و دیوار »همه یا چیزي« 
كه رئیس جمهور خواس��تار آن اس��ت، نادیده 
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آدرس غلط سیاست هاي ترامپ
پل کروگمن|

تح��ت  آمریکای��ي  اخ��الق  ن��زول  س��رعت 
ریاست جمهوري دونالد ترامپ به نفس زدن افتاده 
است. در عرض چند ماه، از ملتي كه براي زندگي، 
آزادي و پی��روزي ت��الش مي كرد ب��ه ملتي كه از 
بچه ها را از والدین خود مي گیرد و آنها را در قفس 
حبس مي كند، تبدیل شده ایم. آنچه كه آگاهي از 
آن به ش��دت اهمیت دارد و تقریبا دس��ت كمي از 
رفتارهاي انسان بربري ندارد این است كه این قبیل 
رفتارها، هیچ پاسخي به هیچ یک از مشکالت واقعي 
امروز ما نمي دهد. جرم و جنایت جمعي از قاتالن و 
مزدوران كه ترامپ در مورد آنها صحبت مي كنند، 
موج جرم و جنایت مرتکب شده توسط مهاجران 
اینجا )و در ذهن او پناهندگان در آلمان( چیزهایي 
هس��تند كه به س��ادگي اتفاق نمي افتد. آنها تنها 
فانتزي هاي بیماري هستند كه براي تحقق جنایات 
واقعي مورد استفاده قرار مي گیرند. و شما مي دانید 
ك��ه این به من چه چیز ی��ادآوري مي كند؟ تاریخ 
ضد یهودي، داستان غم انگیز ناشي از اسطوره ها و 

حقه هایي كه در نسل كشي به پایان رسید.
نخست بیایید درباره مهاجرت مدرن ایاالت متحده 
صحبت كنیم و آن را با آن فانتزي هاي بیمارگونه 

امثال ترامپ مقایسه كنیم. 

در میان اقتصاددانان بحثي بسیار فني در مورد 
اینک��ه آیا مهاجران با تحصیالت پایین، تاثیري بر 
كاهش دستمزد كارگران داخلي كم تحصیل دارند 
یا نه، ش��کل گرفته است. )اغلب محققان متوجه 
شده اند كه این كار را انجام نمي دهند، اما اختالف 
نظر وجود دارد( . با این حال، این بحث در سیاست 

ترامپ هیچ نقشي ندارد.
در عوض، این سیاست ها چه چیزي را منعکس 
مي كنند؟ چشم اندازي از »قتل عام آمریکایي« در 
شهرهاي بزرگ كه ناشي از مهاجران خشن است و 
این دیدگاه ارتباطي با واقعیت ندارد. براي یک چیز، 
با وجود كمرنگي از سال ۲۰۱4، جرائم خشونت آمیز 
در آمریکا در واقع در پایین ترین سطح تاریخي قرار 
دارد و می��زان قتل عام به جایي كه در اوایل دهه 
۱96۰ بود، رسیده است. به هر حال، جنایات آلمان 
نیز به لحاظ تاریخي كم است. قتل عامي كه ترامپ 

از آنها سخن مي گوید ناشي از تخیل او است.
درس��ت اس��ت، اگر ما در سراس��ر آمریکا نگاه 
كنیم، بین جرائم خشونت آمیز و شیوع مهاجران 
غیرقانوني ارتباط وجود دارد و البته همبس��تگي 
منفي. بدین معني كه مکان هایي با تعداد زیادي از 
مهاجران، قانوني و بدون مدارک، تمایل دارند نرخ 
جرم و جنایت بسیار كم داشته باشند و از آنجایي 
كه مشک نمونه خروار است، این داستان براي 
شهرهاي بزرگي چون نیویورک، كه بیش از 
یک سوم جمعیت آن، افرادي هستند كه 
در خارج متولد شده اند و احتماال حدود 
نیم میلیون نفر، مهاجر غیرقانوني دارد، 
میزان جرم و جنایت آن اكنون به پایین تر 
از دهه ۱9۵۰ رس��یده اس��ت. این واقعا 
نباید شگفت انگیز باش��د، زیرا داده هاي 
محکومیت جنایي نشان مي دهد كه 
مهاجران، هر دو قانوني و مستند، 
بطور قاب��ل توجهي كمتر از 
بومي هاي متولد شده، اقدام 
به جرم و جنایت مي كنند. 

از كجا این ترس و نفرت 
مهاجران كجاست؟ به نظر 
مي رس��د بس��یاري از آنها 
از ناش��ناخته ها مي ترسند: 
كش��ورهاي ضد مهاجر به 
نظر مي رس��د مکان هایي 
مانن��د ویرجینیاي غربي، 
جایي كه اكثریت مهاجران 

زندگي مي كنند.
اما نفرت مخرب مهاجران 
فقط مس��اله روس��تاییان 
نیست. البته، یک نیویوركر 
ثروتمند اس��ت و بسیاري 
 از بودج��ه ب��راي گروه هاي 
ض��د مهاج��ر از بنیادهایي 
هستند كه توسط میلیاردرهاي 
سمت راست كنترل مي شوند. 

چ��را ثروتمن��دان و افراد موفق ب��ه مهاجران نفرت 
مي كنن��د؟ من گاهي اوقات خ��ودم را در مورد نظر 
سنجي تلویزیون لو Dobbs، كه من در اوایل دهه 
۲۰۰۰ مي دانس��تم و دوست دارم، فکر مي كنم، اما 
چه كسي تبدیل به مهاجم ضد مهاجم مي شود؟ من 
نمي دانم چطور چنین افرادي را مي بینم - اما ما این 

وضعیت را تنها در تاریخ ضدیهودي دیده ایم.
چی��زي كه در م��ورد ضد یهودی��ان وجود دارد 
اینس��ت كه هرگ��ز در مورد چیزي ك��ه یهودیان 
واقعا انجام دادند هیچگاه نبوده است. این همیشه 
در مورد اس��طوره هاي خش��مگین بود، كه اغلب 
براساس س��اختگي هاي عمدي بود كه به صورت 
سیستماتیک گسترش یافت تا موجب نفرت شود. 
به عنوان مثال، براي قرن ها مردم »تبرئه خون« را 
تکرار كردند - ادعایي كه یهودیان نوزادان مسیحي 
را به عنوان بخشي از مراسم عید فصح قرباني كردند.
در اوائل قرن بیستم، »پروتکل هاي دانشمندان 
بزرگ صهیون«، برنامه اي براي سلطه جهاني یهودي 
بود كه احتماال توسط پلیس مخفي روسیه جعلي 
بود. )تاریخ خود را تکرار مي كند، اولین بار به عنوان 
تراژدي، دومین بار به عنوان تراژدي بیشتر است.( 
سند جعلي انتشار گسترده در ایاالت متحده به 
لطف هیچ كس دیگ��ري از هنري فورد، یک ضد 
Semite مخرب كه انتش��ار و توزیع نیم میلیون 
نسخه از ترجمه انگلیسي »یهودي بین المللي« را 
انج��ام داد، مورد مواخذه قرار نگرفت؟. دوباره، چرا 
كسي مانند فورد - نه تنها ثروتمند، بلکه همچنین 
یکي از محبوب ترین مردان زمان خود – دوباره این 
مسیر ار تکرار مي كند؟ من نمي دانم، اما به وضوح 
چیزهایي اتفاق مي افتد.در هر صورت، چیز مهم براي 
درک این اس��ت كه جنایاتي كه ملت ما اكنون در 
مرز انجام مي دهد، واكنش بیش از حد یا واكنش 
ضعیف را به برخي از مش��کالت واقعي كه نیاز به 
حل آنها اساسي است را نمایندگي نمي كند و حتي 
نشان نمي دهد. هیچ بحران مهاجرتي وجود ندارد 

هیچ بحران جاني مهاجر وجود ندارد.
 بحران واقعي، افزایش تنفر است - نفرت ناعادالنه 
كه هیچ ارتباطي با آنچه قربانیان انجام نداده اند. و 
هر كس بهانه اي براي این نفرت است - چه كسي 
 تالش مي كن��د كه آن را تبدیل به یک داس��تان
»هر دو طرف« كند كه در واقع معذرت خواهي براي 
جنایت علیه بشریت است. هنوز تاریخ برده داري و 
اجبار سیاه پوستان بي گناه براي آمدن به آمریکا و 
ساختن تمدن بزرگ كنوني پاک نشده است؟ آیا 
نقش سیاه پوس��تان در آفرینش آمریکاي كنوني 
قابل چش��م پوشي اس��ت؟ یادمان نرود كه اكنون 
نوادگان آنها در بسیاري از بخش هاي هنري، علمي 
و اجتماعي نقش هایي داشته اند و تاثیراتي را ایجاد 
كرده اند كه از عهده هیچ سفید پوستي بر نمي آید. 
حال فرض كنید فرزندان همین مهاجران كه اكنون 
در قفس هاي تنگ و زشت اسیر شده اند، چه آینده اي 
را براي آمریکا رقم مي زنند. بي تردید از دل آنها نیز 

شگفتي خواهد رویید. 
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جهاني شدن معادالت بس��یاري از پدیده هاي 
اجتماع��ي را تغییر داد. بطوري كه تیین و قیاس 
استانداردهاي زندگي، امنیت، آرامش و مطلوبیت 
میان كش��ورها، موجب ش��د تا افراد براي تحقق 
رویاه��اي خود اق��دام به مهاجرت كنن��د. البته 
كشورهاي توسعه یافته با زیركي تمام ورود این افراد 
را كنترل كنند. مهاجران براي این كشورها تبدیل 
به عامل تولیدي كارایي شد كه هم كمتر دستمزد 
مي گیرد و هم بیشتر راضي است. تئوري هاي اقتصاد 
كالن و نظریه هاي جدیدي براي تثبیت این پدیده 
شکل گرفت كه از دل همه آنها، دستورالعمل هاي 

الزم براي كنترل مهاجران به وجود آمد. 

 تاثیر جهاني شدن بر مهاجرت نیروي کار
ورود به عصر جهاني شدن موجب بروز چندین تغییر 
اساسي در مهاجرت نیروي كار شده است. بسیاري 
از این تغییرات مرتبط با ظهور یک ساختار اقتصادي 
جهان��ي نوین بوده كه این س��اختار بر كش��ورهاي 
توس��عه یافته و مناطق پیراموني تاثیر داشته است. 
جهاني ش��دن موجب تسریع گردش و توزیع كاال و 
خدمات و سرویس دهي در سرتاسر مرزهاي كشورها و 
جهان شده است. غیرقابل انکار است كه از قبل جهاني 
شدن ملت ها و مناطق به هم وابسته شده اند اما میزان 
باالي جهاني ش��دن در عرصه اقتصادي و وابستگي 
اقتصادي آش��کار است و جنبه هاي تولید و توزیع را 
تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه آثار جهاني شدن 
در عوامل دیگر نیز مشهود است اما به اندازه تحوالت 
اقتصادي قابل توجه نیست. بطور كلي، جهاني شدن 

آثاري را بر مهاجرت نیروي كار داشته است.

 تغییرات در مبدا و مناطق مقصد
یکي از مهم ترین آثار جهاني شدن بر مهاجرت 
نیروي كار، تغیی��ر در مبدا و مقصد مهاجرت در 
سطح جهان است. اروپا كه مبدا سنتي مهاجرت 
ب��وده به اصلي ترین مقص��د مهاجران بین المللي 
تبدیل شده است. در سراسر قرن نوزدهم و اوایل 
قرن بیس��تم اروپا مبدا اصلي ارسال مهاجران به 
مناطق دیگر جهان به ویژه به آمریکاي شمالي و 
استرالیا بود.آمریکا در سال ۱96۵ و كانادا در سال 
۱96۷ قوانین خود در مورد مبدا و شیوه پذیرش 
مهاجران را اصالح و راه را براي ورود نیروي كار ماهر 
و تحصیل كرده به بازار كار این كشورها باز كردند. 
در دهه ابتدایي قرن ۲۱ آس��یا، آفریقا و آمریکاي 
التین محل اصلي فرستادن مهاجران و اقیانوسیه، 
اروپا و آمریکاي شمالي محل اصلي ورود مهاجران 
هستند. با این تغییرات در منبع و مقصد مهاجرت 
نیروي كار مي توان اس��تدالل كرد كه جغرافیاي 
معاصر مهاجرت نیروي كار نش��ان دهنده جهاني 
ش��دن اقتصاد جهاني و بازار كار اس��ت كه در آن 
تعداد زیادي از كشورهاي شركت كننده در سیستم 

مهاجرت جهاني دگرگون شده اند. 

 تغییر هرم جمعیتي در کشورهاي توسعه یافته 
دیگر آثار مهم جهاني شدن به ویژه در كشورهاي 
توسعه یافته و مهاجرپذیر، كاهش میزان زاد و ولد 
است كه این كاهش و سالخوردگي جمعیت در 
سطح باالیي كش��ورهاي توسعه یافته را مجبور 
ساخته تا از مهاجران بین المللي به عنوان منبع 
تامین نیروي كار و رشد جمعیت استفاده كنند. 
این فرآیند بیش��تر ناشي از تغیر گسترده سبک 
زندگي در این كش��ورها و ورود گس��ترده زنان 
در عرصه هاي مختلف به ویژه اقتصادي اس��ت. 
در میان كش��ورهاي سازمان همکاري و توسعه 
اقتصادي نرخ زاد و ولد از دهه ۱96۰ كاهشي بوده 
اس��ت در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه 
 اینگونه نیست. در انگلستان در سال ۲۰۱۲ تعداد
4۰۰ هزار نفر به جمعیت افزوده شده است یا در 
ایتالیا با وجود كاهش ۷۰ هزار نفري جمعیت بومي 
این كش��ور با توجه به ورود مهاجران، این كشور 
3۷۰ هزار نفر به جمعیتش اضافه ش��ده است، 
كاه��ش زادوولد به این معناس��ت كه طرفداران 
ورود نیروي كار از خارج تقویت شود، سالخوردگي 
جمعیت مشکل جمعیت شناسانه دیگري است 
كه این امر را تحت تاثیر قرار مي دهد. هرم سني 
جمعیت در كشورهاي جهان یکسان نیست. بطور 
مثال در كشورهاي جهان سوم سن بخش عمده اي 
از جمعیت كمتر از ۱۵ سال، بخش كمي كوچک تر 
بین ۱۵ تا 4۵ سال و بخش كوچکي از آن بیش از 
4۵ سال است. هرم سني جمعیت در كشورهاي 
صنعتي پیشرفته كه داراي جمعیتي پیر هستند 
با هرم سني جمعیت در كشورهاي در حال توسعه 

كه جمعیتي جوان دارند متفاوت است. 

 تغییر در تقاضاي نیروي کار
جهاني شدن تاثیر متناقضي براي تقاضاي نیروي 
كار داشته و فرصت هاي جدید تحرک اجتماعي 
ب��راي آنها كه داراي دانش و دانش فني هس��تند 
ایجاد كرده است. این مساله انواع گوناگون تقاضاي 
نیروي كار در مکان هاي مختلف ایجاد كرده است. 
در مناطق توسعه یافته جهان، تقاضا عمدتا براي 
نیروي كار ماهر مرتبط با رشد اقتصادي است در 
حالي كه در مناطق حاشیه اي كه تحت تاثیر اقتصاد 
بازار هستند تقاضا براي نیروي كار ارزان قیمت براي 
تسریع بخشیدن به سرعت رشد اقتصادي است. 
 همان طور كه قبال بیان شد مهاجرت هم تحت تاثیر

رشد است و هم خود تاثیرگذار بر رشد است.
تناقض دیگري در مناطق توس��عه یافته وجود 
دارد كه قابل توجه است و ساسن آن را شهرهاي 
جهاني مي نامد. تقاضا و رشد شركت هاي خدماتي 
خاص در شهرهاي جهاني، حرفه ها و فرصت هاي 
شغلي حرفه اي ایجاد كرده اما غیررسمي شدن 
فعالیت هاي اقتصادي در تولید و توزیع منجر به 
دستمزد پایین براي وابستگان به آنها شده است. 
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بنابراین در اثر جهاني ش��دن تقاضا براي نیروي 
كار ماهر به وس��یله كشورهاي مهاجر پذیر رشد 
یافته است. در حالي كه براي نیروي كار به سمت 
مناطق حاشیه اي تغییر جهت داده كه استفاده از 
چنین نیروهاي كاري ارزان و اقتصادي است. هر 
چند تقاضاي ساختاري و تقاضاي واقعي متفاوت 
است. براساس نظریه هاي اقتصادي، تقاضا براي 
نیروي كار ماهر ویژگي دائم س��رمایه اس��ت. به 
این دلیل كه در نظام سرمایه داري سرمایه ثابت 
و نیروي كار متغیر اس��ت. با تغییر جهت تولید 
به مناطق حاش��یه اي تقاضا براي نیروي كار به 
شکل تاریخي، رشد تقاضا براي نیروي كار ماهر 
با س��رمایه گذاري دولت ها براي آموزش باالتر به 
عن��وان ابزاري براي اطمینان از مهارت نیروهاي 
متقاضي همزمان ش��د، از جهتي دیگر، امروزه با 
توجه به جهاني شدن گرایش هاي بسیار زیادي 
براي افزای��ش س��رمایه گذاري هاي خارجي در 
داخل كشورهاي در حال رشد است كه منجر به 
نوعي تغییر در مهاجرت نیروي كار شده است. با 
توجه به س��رمایه گذاري هاي خارجي زیادي كه 
در كشورهاي در حال توسعه از سوي كشورهاي 
پیشرفته انجام مي شود، منجر به دستاوردهاي از 
قبیل تاسیس شركت هاي خارجي در كشورهاي 
میزبان هستیم كه منجر به ورود مهاجران ماهر 
نیروي كار از كش��ورهاي پیشرفته به كشورهاي 

درحال توسعه شده است.
البت��ه تع��داد مهاج��ران نی��روي كار در ای��ن 
 مدل قابل مقایس��ه با نی��روي كار مهاجر ماهر و 
غیر ماهر از كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي 
توسعه یافته صنعتي نیست. عامل افزایشي دیگر 
در مهاجرت نیروي كار اش��تغال بیش��تر زنان در 
دهه هاي اخیر است. در دهه هاي ۱9۷۰ و ۱98۰ 
سهم نیروي كار زنان افزایش یافت و میزان تقاضاي 
زنان با تحصیالت باال با رشد ثابتي در كشورهاي 
توسعه یافته حفظ شد.همچنین، كاهش زادوولد 
بدان معناست كه نیروي كار تحصیل كرده ممکن 
است در آینده كمتر شود. این بدان معناست كه 
میزان افراد فارغ التحصیل داخلي در آینده كاهش 
خواهد داش��ت ك��ه این تقاضا ب��راي نیروي كار 
خارجي افزایش یابد. این مس��اله فشاري اضافي 
براي كشورهاي صنعتي پیشرفته ایجاد مي كند تا 
به مهاجران به عنوان ابزاري براي حل مش��کالت 
در مورد تأمین نیروي كار ماهر بنگرند. براي مثال 
بیش از ۷۰ درصد از رشد نیروي كار بین سال هاي 
۱99۱ تا ۲۰۰۱ از مهاجران جدید بودند و تقریبا تا 
سال ۲۰۱۱ این رقم به نزدیک 9۰ درصد رسید. 

 ایجاد گرایش هاي متناقض در تقاضاي 
نیروي کار و مهاجرت

جهاني ش��دن اقتصاد گرایش هاي متناقضي 
در مهاجرت بین المللي ایجاد كرده اس��ت. آن 
چنان كه اش��اره شد گسترش س��رمایه داري و 
جهاني ش��دن اقتصاد به موازات آزادي بیش��تر 
حركت هاي مرتبط با تجارت، سرمایه، واردات، 
ص��ادرات، اطالعات منجر به تش��ویق عمل به 

گسترش فعالیت ها در سطح مناطق جغرافیایي 
به شکل نامحدود شده است.

ام��روزه مهاج��ران جذب مناطق توس��عه یافته 
مي ش��وند زیرا معموال از لحاظ مادي و دس��تمزد 
مزایاي مالي بیش��تري در این كش��ورها دریافت 
مي كنند. ناهمگوني هاي منطقه اي توضیح مي دهند 
كه چرا مناطق توسعه یافته از لحاظ اقتصادي نظیر 
آمریکاي شمالي، اروپا و اقیانوسیه بیشتر مهاجر پذیر 
و آسیا و بیشتر مهاجر فرست هستند. كشورهاي 
س��رمایه داري از جمل��ه آمریکا و كان��ادا از لحاظ 
اقتصادي تمایل بیشتر به ورود مهاجران ماهر دارند. 
انواع مختلف مهاجران دیگر كه به سمت كشورهاي 
توسعه یافته مي روند نیز دالیل مشابهي دارند. براي 
آنها جذب باالي كشورهاي توسعه یافته همچنین 
موجب جذب افراد دیگري نیز مي ش��ود كه در اثر 
فرآیندهاي جهاني شدن اقتصادي و دیگر معضالت 
اجتماعي و اقتصادي در كش��ور خود به حاش��یه 
رانده شده اند. براي آنها در كشورهاي توسعه یافته 
فرصتي براي بهبود شرایط زندگیشان وجود دارد. 
حتي اگر فاقد مهارت هاي آموزشي و مهارت هاي 
فني باشند مي توانند حتي در سطوح حاشیه اي و 
با دستمزدهاي پایین تر مشغول شوند. بطور خالصه، 
در مقایسه با امکانات محدود در كشور خود، براي 
آنها مهاجرت جذاب بوده حتي اگر در كشورهاي 
مقصد وارد كارهاي حاشیه اي شوند. بنابر این، دو 
شکل مهاجرت نیروهاي ماجر و غیرماهر در سطوح 
مختلف مي تواند موجب برهم خوردن تقاضا و عرضه 

نیروي كار مورد نیاز شود.
ارزیابي انواع مختلف افرادي كه از مرزهاي ملي 
عبور مي كنند دش��وار است. هرچند مقایسه بین 
جمعیت مهاج��ران جهاني و پناهندگان در حال 
آشکار شدن اس��ت. در سال ۲۰۰6 سازمان ملل 
تخمین زد كه ۱3٫۵ میلیون پناهنده در س��طح 
جهاني وج��ود دارد كه 8۰ درصد آنها در مناطق 
كمتر توسعه یافته جهان پناهنده شده اند اما بیش 
از 6۰ درصد مهاجران در كشورهاي توسعه یافته 
هس��تند. بزرگي میزان این دو جریان جمعیتي 
همچنی��ن تناقض بین روش ه��اي متناقض كه 
توس��ط كش��ورهاي صنعتي توس��عه یافته براي 
مهاجران خواسته یا ناخواسته اتخاذ كرده را توضیح 
مي دهد. بسیاري از كشورها سیاست مهاجرت خود 
را به عنوان ابزاري براي تنظیم ورود مهاجران ماهر 
تنظیم مي كنند. درباره ورود مهاجران، كش��ورها 
سیاست هاي متفاوت و رویه هاي مختلفي دارند. 
ب��ا توجه به نیاز خود ش��رایط و مقرراتي را اتخاذ 
مي كنند و با تغییر ش��رایط و نیازها سیاست ها و 
قوانین و مق��ررات نیز تغییر مي كنند. نمونه آن، 

قوانین اروپا براي ورود پناهجویان است.
براي بررس��ي این امر ابتدا باید جنبه هاي مهم 
جهاني شدن به خصوص جنبه اقتصادي را بررسي 
كرد و آثار آن را در مهاجرت نیروي كاري مشخص 
كرد، چرا كه طبق بررسي ها و آمارهاي موجود از 
قبیل استناد به آمارهاي منتشره سازمان ملل اولین 
علت بسیاري از موارد مهاجرت نیروي كار از لحاظ 

اقتصادي است. 



بحران مهاجرت در جهان

میزبان هایي که تحمل میهمان ندارند

روند رو به رش��د مهاجرت از كشورهاي جهان 
س��وم به كش��ورهاي توس��عه یافته، اگر حامل 
پیامدهاي مثبتي از نظر انتقال سرمایه یا آوردن 
پ��ول به كش��ورهاي میزبان باش��د، اما معایب 
بي ش��ماري نیز دارن��د. میهمان��ان ناخوانده در 
كشورهاي توسعه یافته، بیشترین افرادي هستند 
كه در طول مهاجرت هاي ناموفق متضمن خسارت 
و زیان مي ش��وند. با این حال تركیب و چیدمان 
مهاجرت بناب��ر س��ازمان هاي بین المللي موید 
این نکته اس��ت كه در سال هاي گذشته شدت 
مهاجرت كاهش یافته هرچند هنوز سیاستمداران 
از مهاجران غیرقانوني نردباني مي سازند كه با آن 
بتوانند آراي خاكس��تري بیشتري در سبد خود 

قرار دهند. 
تعداد كل افرادي كه در سال ۲۰۱۵ مهاجرت 
بین الملل��ي انجام داده اند ب��ه ۲۱6 میلیون نفر 
مي رس��د. این میزان به نسبت جمعیت جهاني 
تقریبا ثابت باقي مانده است و تنها به میزان ۰,۱ 
درصد )از 3 درصد به 3,۱ درصد( بین سال هاي 
۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ افزایش نشان داده است. ایاالت 
متحده آمریکا كماكان میزبان بیش��ترین تعداد 
مهاجرین در كل دنیاس��ت. این در حالي است 
كه 6 كش��ور از ۱۰ كش��ور برت��ر در زمینه دارا 
بودن بیشترین جمعیت خارجي )فرانسه، آلمان، 
فدراس��یون روسیه، اسپانیا، اوكراین و انگلستان 

در قاره قرار دارد.
۵۷ درصد از تمامي مهاجرین در كشورهاي با 
درآمد باال زندگي مي كنند، این در حالي اس��ت 
كه این میزان در س��ال ۱99۰، 63 درصد بوده 
اس��ت. عالوه بر آن، مهاجرین در این كش��ورها، 

تنها ۱۰ درصد از جمعیت این مناطق را تشکیل 
مي دهند كه این میزان در س��ال ۱99۰ برابر با 

۷,۲ درصد بوده است.
 زمان��ي ك��ه مهاجرین به عن��وان درصدي از 
جمعیت كشور در نظر گرفته مي شوند، این الگو 
تغییر مي كند. بطوري كه در میان كشورهاي با 
جمعی��ت بیش از یک میلیون نفر، تنها كش��ور 
عربستان سعودي است كه جزء ۱۰ كشور مقصد، 
باالي لیست قرار مي گیرد. در برخي از كشورهاي 
كوچک، مهاجرین بیش از نیمي از جمعیت كشور 

را تشکیل مي دهند.
كشورهاي فرانسه، فدراسیون روسیه و عربستان 
س��عودي میزان مهاجرین كشور خود را »بسیار 
باال« ذكر مي كنند، در حالي كه كشور كانادا یکي 
از 9 دولتي است كه میزان فعلي مهاجرین كشور 
خود را »بسیار پایین« مي داند. در مقایسه با سال 
۱999، تعداد ۱4 دولت )تقریبا تمام كشورهاي 
قاره آفریقا و منطقه خاور میانه( نظرش��ان را در 
رابط��ه با مهاجرت از حالت »رضایت بخش« به 
»بسیار باال« تغییر داده اند. از سویي دیگر، در ۲۰ 
دولت )كه حدود نیمي از آنها را كشورهاي اروپایي 
تشکیل مي دهند( میزان مهاجرت از حالت بسیار 
باال در سال ۱999 به حالت »رضایت بخش« در 
سال ۲۰۰9 تغییر یافته است. بیشتر از ۲۰ شهر 
در دنیا بیش از یک میلیون نفر مقیم خارجي دارند 
)9 شهر در آمریکاي شمالي، 4 شهر در خاورمیانه 
3 شهر در اروپا و ۲ شهر در آسیا و اقیانوسیه( . 
مجموع جمعیت خارجي این شهرها به تنهایي 
به 3۷ میلیون مهاجر مي رسد. همچنین در ۲۵ 
شهر دنیا بطور پایدار جمعیت مهاجرین بیش از 

۲۵ درصد جمعیت كل بوده اس��ت. بسیاري از 
كشورهاي مهم مقصد )مانند آلمان، هندوستان، 
فدراسیون روسیه، اوكراین و انگلستان( همچنین 
در میان ده كشور باالي لیست كه جزء كشورهاي 
مبدأ هستند قرار مي گیرند. هرچند اطالعات جامع 
و قاب��ل قیاس اندكي در این زمینه وجود دارد با 
وجود این واضح اس��ت كه مهاجرت كودكان و 
جوانان پدیده اي حائز اهمیت است. بسیاري از این 
مهاجرت ها در قالب شکل گیري مجدد خانواده در 
كشورهاي مقصد رخ مي دهد، اما به نظر مي رسد 
كه بخش مهمي از كشورهاي آرژانتین، شیلي و 
آفریقاي جنوبی بر روي مهاجرت كودكان صورت 
گرفته است، حدود 4 درصد از تمامي كودكان كه 
یک چهارم تمام مهاجرت ها را تشکیل مي دهند، 

مهاجرین بین المللي داخلي بوده اند.
 براساس گزارش توسعه انساني UNDP در 
سال ۲۰۰9 برآورد مي شود كه ۷۰ میلیون مهاجر 
داخلي در سرتاسر جهان وجود داشته اند. در یک 
مطالعه كشوري جدید كه در رابطه با مهاجرت 
و توسعه انجام گرفته اشاره شده است كه گرچه 
تعداد افرادي كه از مهاجرت صرف نظر كرده و باز 
مي گردند متقارن است، با وجود این، این تعداد 
مي تواند ۱۲ ت��ا 3۷ درصد از افرادي را كه براي 
بیش از سه ماه به خارج از كشور خود مي روند، 

شامل شوند.

 جابه جایي منابع مالي
تخمین زده مي شود كه در سال ۲۰۰9 وجوه 
ارس��الي از كش��ورهاي مبدأ به مقصد به 4۱4 
میلیارد دالر آمریکا رسیده كه از این میزان بیش 
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از 3۱۰ میلیارد دالر آمریکا در كشورهاي درحال 
توسعه مصرف شده است، این میزان در مقایسه 
با سال ۲۰۰8 كه 336 میلیارد دالر آمریکا بوده 
اس��ت 6 درصد كاهش داشته است . گرچه این 
حالت بیانگر اولین نزول در میزان وجود ارسالي 
از سال ۱98۰ است و بیانگر آثار بحران در اقتصاد 
جهاني است، با وجود این وجود ارسالي كماكان 
در سطحي باالتر از سال ۲۰۰۷ قرار دارند )جایي 
كه این میزان به 38۰ میلیارد دالر آمریکا رسیده 
است( . ۱۰ كشور باالي این لیست بیش از ۲۰۰ 
میلیارد دالر آمریکا از این وجوه ارسالي را به خود 
اختصاص مي دهند این در حالي اس��ت كه این 
میزان در كشورهاي چین و هندوستان به حدود 

۱۰۰ میلیارد دالر آمریکا مي رسد.
 به عبارتي دیگر وجوه ارسالي در این ۱۰ كشور 
ب��ه بیش از یک پنجم GDP در س��ال ۲۰۰8 
مي رسد. در رابطه با كشور تاجیکستان این میزان 

تقریبا به نیمي از GDP مي رسد. 

 بحران اقتصادي و مهاجرت
از زمان آخرین گ��زارش جهاني مهاجرت در 
س��ال ۲۰۰8، جهان تحت تأثیر بدترین بحران 
اقتص��ادي از س��ال ۱93۰ قرار گرف��ت. در آمد 
ناخالص داخلي جهاني تا ۲. ۲ درصد در س��ال 
۲۰۰9 كاهش یافت. بحران مالي بین المللي كه 
در سال ۲۰۰8 در ایاالت متحده آمریکا آغاز شد 
و س��ریعا به بحران جهاني تغییر شکل یافت تا 
نیمه دوم س��ال ۲۰۰8 و سال ۲۰۰9 تأثیر قابل 
توجهي بر مهاجرت بین المللي داش��ته اس��ت . 
هرچند وضعی��ت اقتصاد جهاني در حال بهبود 
است، اقتصاددانان كماكان در حال بحث و تبادل 
نظر در رابطه با »شکل« بهبود اقتصاد هستند، با 
این حال انتظار مي رود كه بهبود در سال ۲۰۲۰ 

و ۲۰۱9 با ادامه بیکاري همراه باشد، خصوصا در 
كشورهاي توسعه یافته سخت ترین ضربه توسط 
بحران به این شکل وارد مي شود كه رشد اقتصادي 
به صورت خودكار به ایجاد مشاغل جدید منجر 
نخواهد شد. عمق، وسعت و مدت بحران اقتصادي 
براساس كشور، ناحیه جغرافیایي و پخش بازار كار 
متفاوت است، گرچه كماكان تحیین دقیق این 
تاثیر بر مهاجرین و مهاجرت دشوار باقي مي ماند، 
با این حال آثار متعدد این بحران مشخص شده 
است به میزان كلي تعداد مهاجرین بر اثر بحران 
اقتصادي كاهش نیافته است. از آنجایي كه اخبار 
كاهش فرصت ها براي مهاجرین توسط شبکه هاي 
مهاجرت منتشر مي شود همچنین به دلیل آنکه 
سیاست هاي محدود كننده بیشتري توسط برخي 

كشورهاي مقصد اتخاذ مي شود.
برخي دولت ها در مواجهه با بحران س��عي به 
بازگرداندن مهاجرین به كشورهاي خود كرده اند. 
برنامه هاي بازگش��ت داوطلبان��ه مهاجرین در 
برخي كش��ورها مانند جمه��وري چک، ژاپن و 
اسپانیا اجرا شده است. در جمهوري چک میزان 
بازگش��ت داوطلبانه در 4 هزار نفر هدف گذاري 
ش��ده بود، اما با وجود این تنها ۲۰89 نفر تحت 
برنامه بازگشت داوطلبانه به كشور خود بازگشتند. 
برنامه مشابه در كشور اسپانیا منجر به پذیرفتن 
این پیشنهاد توسط 8 هزار ۷66 نفر شد كه این 
میزان حدود ۱۰ درصد از جمعیت بالقوه در این 
زمینه را شامل مي شود. در كشور ژاپن براساس 
ارقام در دسترس تا ماه اكتبر سال ۲۰۰9 تعداد 
۱۲ هزار درخواست براي برنامه بازگشت داوطلبانه 
دریافت شد . هر چند اطالعات معدودي در زمینه 
بازگشت مهاجرین وجود دارد با این حال به نظر 
مي رسد شواهد كافي در رابطه با بازگشت گسترده 
مهاجرین به كشورهاي مبدا خود وجود نداشته 

باشد. عمدتا دلیل این موضوع به وجود عواملي 
مانند س��طح باالي حمایت اجتماعي در برخي 
از كش��ورهاي میزبان و این واقعیت كه شرایط 
در وطن ممکن اس��ت بدتر از شرایط موجود در 
كشور مقصد باشد باز مي گردد. با وجود این برخي 
كشورها مانند هندوستان، جمهوري مولداوي و 
لهس��تان براي گروه هاي مش��خصي از كارگران 
مهاجر افزایش در میزان بازگشت گزارش كرده اند 
و گزارش ها حاكي از آنس��ت كه روند مهاجرت 
غیرقانون��ي در كل س��ال ۲۰۰9 در مرز ایاالت 
متحده مکزیک و اروپاي جنوبي تند شده است. 
پیامد دیگري از بحران اقتصادي كه كمتر قابل 
استناد اس��ت، افزایش احتمالي تعداد كارگران 
مهاجر است كه به شکل بي رویه در سایه مسائل 
اقتصادي موجود در كشورهاي مقصد، مهاجرت 
مي كنند. مهاجرین ممکن است خط مشي »انتظار 
و نگریس��تن« را اتخاذ كنند و ترجیح بدهند در 
انتظار فرصت هاي استخدامي جدید احتمالي در 
بخش خصوصي بمانند. این مهاجرین درحالي 
كه به امید بهبود ش��رایط اقتصادي در انتظارند 
ممکن اس��ت حتي بیش از مدت گذرنامه فعلي 
خود اقامت كنند. عموما موقعیت مهاجریني كه 
در كش��ورهاي مقصد مي مانند رو به بدتر شدن 
مي رود. در طول ركود اقتصادي، مهاجرین جزء 
آسیب پذیرترین گروه كارگران در رابطه با از دست 
دادن شغل هستند. همچنین آنها جوان تر بوده، با 
احتمال بیشتري داراي شغل موقتي اند، تحصیالت 
رسمي كمتري دارند و در بخش هایي كه بیشتر 
تح��ت تأثیر ركود اقتصادي قرار گرفته اند مانند 
مشاغل س��اختماني، كارخانجات و بخش هایي 
خدماتي متمركزند. از این رو ركودهاي اقتصادي 
كه شامل ركودهاي فصلي یا سیکلي است، آنها 

را تحت شرایط سختي قرار مي دهد. 
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کمپیني براي دیوارکشي

گاردین|
در دوره اي ك��ه بس��یاري از م��ردم جه��ان 
دی��دگاه چندان مثبتي در راس��تاي س��اخت 
دی��وار مرزي مکزیک و آمریکا ندارند و ش��اید 
بیش��تر رس��انه هاي موج��ود از مخالفت هاي 
متمادي مس��ئوالن و سناتوري هاي آمریکایي 
خبر مي دهد، اما این واقعیت در داخل آمریکا 
چندان به نظر نمي رس��د. ب��ه همان اندازه كه 
مخالفان��ي براي س��اخت دیوار وج��ود دارد، 
موافقان پروپا قرصي هس��تند كه حتي در این 
راه حاضرند بخش��ي از دارای��ي خود را به این 
كمپین ها اهدا كنند. مس��اله از آنجایي شروع 
مي شود كه میزان كمک هاي جمع آوري شده 
به رقم هاي سرسام آوري رسیده است و چنین 
كمپین هایي هر روز محبوب تر و قدرتمندتر از 
گذشته مي شوند كه مي توانند جوالنگاه مناسبي 
را براي سیاس��تمداران افراطي این كشور مهیا 
كنند. این آغاز راه پر فراز و نشیب دموكراسي 

در ایاالت متحده خواهد بود. 
سازمان دهندگان كمپین GoFundMe براي 
تامین مالي س��اخت یک دی��وار در مرز جنوبي 
ایاالت متحده، برنامه هایي براي انتقال ۲۰ میلیون 
دالر به دولت فدرال تدوین كرده اند و قصد دارند 
ساخت دیوار را به صورت خصوصي انجام دهند. 
در این میان برگزاركنندگان مدعي هس��تند كه 
»دولت ف��درال قادر در آین��ده نزدیک، قادر به 
پذیرش كمک هاي ما نخواهد بود.« هرچند این 
سخنان روز جمعه گذشته مطرح شد اما در روز 
بعد از ظهر آن، بیش از ۲۰3 میلیون دالر از حدود 

به 34۰ هزار كمک كننده دریافت شد.
روز ش��نبه، بیس��ت و دومین روزي خواهد 
ب��ود كه از تعطیل ش��دن دولت مي گذرد. این 
تعطیلي كه ناش��ي از درخواست دونالد ترامپ 
براي تامین اعتبار ساخت دیوار از صندوق هاي 

فدرال بود، به طوالني ترین دوره تعطیل شدن 
دولت در تاریخ ایاالت متحده تبدیل ش��ده و 
هنوز از بین نرفته است. سازمان دهندگان این 
كمپین مي گویند: »ما بهتر از دولت خودمان، 
مي توانیم كمک هاي مالي براي س��اخت دیوار 
واقعي در م��رز جنوبي را تامین اعتبار و حتي 
آن را بس��ازیم.« از آنجا كه س��ازمان دهندگان 
ماهی��ت كمپین هاي خ��ود را تغیی��ر دادند، 
GoFundMe گفت ك��ه اهدا كنندگان باید 
براي انتخاب مجدد سهم خود در سرمایه گذاري 

جدید اقدام كنند. 
 ه��دف اصلي این كمپین جم��ع آوري یک 
میلیارد دالر بود. این مبلغ كمتر از ۲۰ درصد 
قیمت پیشنهاد شده دولت براي ساخت دیوار 
اس��ت، اما مهم تر از همه، این میزان ۲ درصد 
بیشتر از مقداري است كه آنها تصور مي كردند 

بتوانند جمع آوري كنند. 
ك��ه  ك��رد  اش��اره  همچنی��ن  ویت��رن 
س��ازمان دهندگان قول داده اند كه »صددرصد 
كمک هاي مردم به ترامپ براي س��اخت دیوار 
هزینه مي ش��ود. اگر ب��ه هر دلیلي به هدفمان 
نرس��یم، كمک مالي مردم ب��ه آنها برگردانده 
خواه��د ش��د.« وي گفت: »با ای��ن حال، این 
اتفاق روي نخواهد داد. این به این معني است 
كه هم��ه اهدا كنندگان بازپرداخ��ت دریافت 
خواهن��د كرد. اگر یک اهدا كننده بخواهد پول 
خود را پس نگی��رد و مي خواهند كمک مالي 
خود را به هدف جدیدي اختصاص دهند، باید 
آزادانه تصمیم بگیرند كه اهداي خود را به چه 
س��ازماني هدایت مي كنند. اگر آنها این كار را 
انجام ندهن��د، بطور خودكار بازپرداخت كامل 

دریافت خواهند كرد.«
صفح��ه GoFundMe در ح��ال حاض��ر 
ی��ک لینک براي انتخاب پ��روژه جدید دارد و 

طرفداران آن مي توانن��د ایمیل آن را دریافت 
كنند. كمک كننده هایي كه منصرف مي شوند، 
پول خود را بازپرداخت مي كنند. براون كالفاژ، 
مدیرعام��ل این كمپین، گزارش هایي مبني بر 
 مختومه ش��دن س��اخت دیوار یا بازگرداندن
۲۰ میلی��ون یورو پول مردمي كه در این طرح 
مشاركت كرده بودند را تکذیب كرد. او با صداي 
جیر جیركنان بلندگوي خود گفت: »چه روزي 
عالي است. GoFundMe گفت كه هر كس 
ك��ه نمي گذارد برنامه س��اخت دیوار به خوبي 
اجرا ش��ود و مي خواهد براي آن مانع تراش��ي 
كند، بداند كه كمک هاي شما همه توطئه هاي 

آنها را خنثي خواهد كرد.«
GoFundMe بالفاصل��ه به س��واالتي در 
م��ورد ادعاي كاف��اژ در مورد موفقیت فش��ار 
آنها به دولت مركزي براي س��اخت دیوارپاسخ 
نمي ده��د. با توجه ب��ه صفحه به روز ش��ده، 
متح��دان Trump در هی��ات مش��اوره غیر 
انتفاعي جدید شامل دیوید كالرک، دیپلمات 
سابق ویسکانسین بحث برانگیز، اریک پرنس، 
 Blackwater / XE / Academi بنیانگذار
و وزیر امور خارجه كانزاس، كریس كوباچ، این 

كمپین را تأیید كردند .
NBC News گزارش داده است كه كمپین 
مبارزات��ي دی��وار مکزیک، ممکن اس��ت هدف 
وسیعتري داشته باشد كه از جمله آنها مي توان 
ب��ه جم��ع آوري پای��گاه داده تماس ب��ا ایمیل 
ب��راي جمع آوري پ��ول در راس��تاي برنامه هاي 
محافظه كاران��ه دیگ��ر و احتماال اس��تفاده هاي 
تجاري اشاره كرد. در اكتبر سال گذشته، فیس 
بوک چندین صفحه فیس بوک Kolfage را به 
همراه بس��یاري دیگر از گروه هاي افراطي براي 
رفتار غیرمجاز هماهنگ ش��ده و »اسپم سازي« 

غیرفعال كرد.
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علی پاالر|
مقدار متغی�ر نقدینگی در اقتصاد ایران 
ی�ادآوری آن لطیفه ای اس�ت که فردی از 
شدت اغراق و بلف می گفت: پرنده ای دیدم 
بسیار عجیب... از گنجشک کوچک تر ولی 
از عقاب بزرگ تر! حال از یکس�و وقتی به 
نرخ رش�د نقدینگی ن�گاه می کنیم اینکه 
در اقتصادی در هرماه به طور متوس�ط 20 
درصد نقدینگی رشد کند، رقمی قابل توجه 
به حس�اب می آی�د و در زمینه پیش بینی 
نرخ تورم در میان کارشناسان از سونامی 
نقدینگ�ی یاد مي ش�ود ول�ی برعکس در 

میان فعاالن اقتصادی در بازارهای مختلف 
 ه�ر گاه صحب�ت از نقدینگ�ی مي ش�ود، 
النادر کالمعدوم مي شود. از این جهت سوال 
نقدینگی کجاس�ت از مهم ترین سواالتی 
اس�ت با عالمت سوال بزرگ در ذهن همه 
فعاالن اقتصادی. قسمتی از این جواب این 
سوال را مي توان در گزارش اخیر سازمان 
برنام�ه و بودج�ه در خصوص بدهی دولت 
جست وجو کرد. س�ازمان برنامه و بودجه 
در گزارش�ی رقم کل بدهی های دولت در 
پایان سال گذشته را 565.4 هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد. مطابق گزارش س�ازمان 

برنامه و بودجه و ادعای بعضی کارشناسان، 
طب�ق این گزارش نس�بت بدهی دولت به 
تولی�د ناخالص داخلی در س�ال گذش�ته 
 ب�ا افت نس�بت ب�ه س�ال 95، ب�ه حدود

36 درصد رسیده است. 
این در حالی است که کارشناسان سازمان 
برنامه و بودج�ه پیش بینی می کنند که با 
ت�داوم وضعیت موجود، نس�بت  بدهی در 
اقتص�اد ایران از حد مج�از 40 درصد نیز 
عبور خواهد کرد؛ درحالی که این نس�بت 
در کش�ور های همجوار کمتر از 30 درصد 

بوده است.
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اما نکته ای كه به آن باید دقت شود این است كه آنچه از شاخص نسبت 
بدهی دولت به GDP در اقتصاد یاد مي شود، شامل صرفا آن دسته از 
بدهی هایی از دولت است كه اوراق بدهی در مقابل آن چاپ شده است. 
با در نظر گرفتن رقم بدهی های كه برای آن اوراق منتش��ر ش��ده است 
) كه تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان است( این نسبت در مقایسه با تولید 
ناخالص داخلی خیلی كم خواهد بود و س��ایر بدهی های دولت موجب 
شده است كه شدت كمبود نقدینگی به مراتب بیشتر احساس گردد. 

اگرچ��ه حجم نقدینگی را اكبر كمیجانی قائم مقام بانک مركزی در یکی 
از مصاحبه های خود، معادل ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعالم كرد اما طبق 
آمار مهرماه 9۷، رقم نقدینگی در آخر مهر ماه به ۱693 هزار میلیارد تومان 
رسیده كه رشد ۲۰,۷ درصدی در یک سال اخیر و رشد ۱۰,۷ درصدی در 
هفت ماه اول سال داشته است. حجم پول در این دوره ۲4۲ هزار میلیارد 
تومان با 4۷ درصد افزایش نسبت به مهرماه سال قبل بوده است كه سپرده 
دیداری با رقم ۱96 هزار میلیارد تومان رشد یک ساله ۵۲ درصدی و رشد 
هفت ماهه 3۰ درصدی داش��ته اس��ت و حکایت از تداوم تمایل مردم به 
نگهداری پول نقد است؛ روندی كه برای هفتمین ماه متوالی ادامه داشته 
اس��ت. در هفت ماه اول امسال، با رشد ش��تابان نرخ دالر از ۵ هزار تومان 
در فروردی��ن به باالی ۱4 هزار توم��ان و ۱۰ هزار تومان در ماه های اخیر، 
س��پرده گذاران تمایل به نگهداری نقدینگی خود به صورت پول، س��پرده 
دیداری یا س��پرده كوتاه مدت داش��ته اند تا در زمان استفاده بتوانند با پول 
نقد، چک یا كارت سپرده كوتاه مدت، خرید كنند . این موضوع باعث شده 
كه عمال از حجم س��پرده بلندمدت در هفت ماه اول سال 9۷ كاسته شود 
و رقم آن از 84۰ هزار میلیارد تومان از اس��فند 96 به 83۱ هزار میلیارد 
تومان در مهر 9۷ برسد و 9 هزار میلیارد تومان یا ۱- درصد كمتر شود. 

درست از اسفند ماه سال 96 كه مي توان آن را نقطه شروع نوسانات بازار 
ارز و در نتیج��ه افزای��ش تقاضای پول با انگی��زه احتیاطی و تا حدودی 
س��فته بازی و مصرفی در نظر گرفت، حجم سپرده های بلندمدت روندی 
نزولی به خود گرفته و همزمان حجم سپرده های كوتاه مدت رو به افزایش 
گذاشته است. آنچه كه ادامه این روند را تحت تاثیر قرار می دهد سیاست 
جدید بانک مركزی مبنی بر توقف پرداخت س��ود »روزشمار« است. در 
ماه گذشته شورای پول و اعتبار مصوب كرد »محاسبه سود حساب های 
سپرده سرمایه گذاری كوتاه مدت از بهمن ماه به جای روز شمار، براساس 
ماه ش��مار محاسبه شود و به این ترتیب پرداخت شود« و در نتیجه این 
نوع حساب ها كه در میان بانکداران به »پاركینگ پولی« شهره شده بود، 
سامان می یابد. بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار از بهمن ماه 
سال جاری سود بانکی ماه شمار مي شود. بر همین اساس با مصوبه شورای 
پول و اعتبار بانک ها موظفند سود بانکی را بر اساس حداقل مانده در ماه 
محاس��به و به مشتریان خود پرداخت كنند. اگرچه شورای پول و اعتبار 
و همچنین بانک مركزی در این مصوبه تغییراتی را برای نرخ سود مدنظر 
قرار نداده اما با تصویب این مصوبه به دنبال تغییر ماهیت س��پرده های 
كوتاه مدت است و می خواهند تغییر جدی در این نوع از سپرده ها ایجاد 
كند. به گونه ای كه پول مشتری حداقل باید یک ماه در حساب كوتاه مدت 
باقی مانده باشد تا به آن سود ۱۰ درصدی تعلق گیرد. ویژگی دیگر این 
مصوبه اینکه، ماندگاری پول را در ش��بکه بانکی بیش��تر كرده و از سیال 
بودن نقدینگی می كاهد زیرا در زمان بروز نوسان ارزی، یکی از اشکال هایی 
ك��ه درباره هدای��ت نقدینگی به بازار ارز مطرح مي ش��د، حس��اب های 
كوتاه مدت بود. دارندگان حس��اب های سپرده گذاری كوتاه مدت البته با 
ارقام كالن، این توان را داشتند كه در بازارهای مختلف ورود كرده و آن 

دي 1397
دوره جدید
شماره 119

60

انتخاب سردبیر
یادداشت

نامحبوبیت
دیپلماسی اقتصادی

بودجه
مهاجرت

بازارها
2019

غیرمجازی
عراق



61
no.119
jan 2019

بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد با چالش مواجه 
كنن��د؛ یعن��ی هم اقتصاد را به چالش می كش��یدند و هم از بانک ها بابت 

حداقل ۱۰ روز رسوب پول سود می گرفتند.

 دالر در کف؟!
بازار ارز تقریبا روزهای باثباتی را سپری می كند و با روزهایی كه مشحون 
از نوس��انات قیمت بود كمی فاصله گرفته است. هر چند در مقطعی نرخ 
دالر با جهشی تقریبا هزار تومانی خود را تا مرز ۱۲ هزار تومان رساند اما 

در عرض دو روز دوباره به كانال ۱۰ هزار تومان بازگشت.
تاكن��ون هدفگذاری دولت برای كش��اندن دالر به زی��ر ۱۰ هزار تومان 
همچنان با شکست روبرو شد. خروج تقاضای تجاری فصلی با پایان یافتن 
سال میالدی، تدوام فضای امنیتی و عرضه ارز موجب شده است تا ثبات و 
نوسان محدود همچنان ادامه داشته باشد. اما در هفته ای گذشت افزایش 
تحرک معامله گران و افزایش نرخ حواله درهم توانس��ت ش��اخص دالر را 

برای مقطعی به كانال ۱۱ هزار تومان بکشاند.

نکته ای كه از روند رفتاری دالر در روزهای گذشته مي توان نتیجه گرفت 
این است كه علی رغم اینکه عوامل افزایشی چندانی در بازار حضور ندارند 
قیمت دالر تمایل به كاهش نداشت، از این جهت قیمت های فعلی را شاید 
بتوان كف قیمت دالر تلقی كرد. اما در میان مدت و بلندمدت مدت باید 
منتظر تاثیرگذاری تحریم ها روی بازار ارز باشیم. در این خصوص مي توان 
به نصف شدن صادرات غیرنفتی ایران در آذرماه اشاره كرد. متوسط ماهانه 
صادرات غیرنفتی در هشت ماه گذشته نزدیک به 4 میلیارد دالر بوده است 
ك��ه ب��ا توجه به صادرات ۱,8 میلیارد دالری صادرات در آذر ماه حاكی از 
كاهش چش��مگیر صادرات و منابع وروی ارز به كش��ور دارد. بخش عمده 
این افت صادرات به دلیل توقف صادرات میعانات گازی است كه بی دلیل 
با تحریم های آبان ماه نبوده است. میعانات گازی در سال های گذشته سهم 
۲۵ درصدی را سبد صادرات غیرنفتی داشته است كه با این افت صورت 
گرفته س��هم آن در س��بد صادرات به 8 درصد كاهش یافت و مازاد تراز 
تجاری هشت ماهه ۲ میلیارد دالری را به مازاد تراز تجاری ۷38 میلیون 

دالری 9 ماهه رسانده است.

نکته بعدی در خصوص تاثیرات بودجه بر نرخ ارز است، با توجه به الیحه 
ارائه ش��ده به مجلس افزایش ن��رخ ارز از جمله گزینه های محتمل برای 
تحقق منابع درآمدی ریالی دولت در سال آینده خواهد بود. طبق الیحه 
بودجه 98، منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، معادل ۱4۲,۵ هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است كه سه درصد از آن)معادل ۵,۵ هزار 
میلیارد تومان( سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و كمتر توسعه یافته  كشور 
است. آنچه برای دولت باقی می ماند، حدودا ۱3۷ هزار میلیارد تومان است. 
در نتیجه دولت باید از این منابع، بابت واردات كاالهای اساس��ی استفاده 
كند. دولت برای واردات ۱4 میلیارد دالر كاال با نرخ 4۲۰۰، نیاز به ۵8,8 
هزار میلیارد تومان دارد. اگر این عدد را از رقم در دسترس دولت از منابع 
نفتی در نظر  گیریم، ۷8,۲ هزار میلیارد تومان باقی می ماند. از طرفی، در 
طول یک ماه گذش��ته، نرخ میانگین بودجه توسط رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و رئیس كل بانک مركزی حدودا ۵۷۰۰ تومان اعالم ش��ده بود. 
اگر نرخ درآمد نفتی كل)یعنی ۱3۷ هزار میلیارد تومان( را بر نرخ تسعیر 
بودجه تقس��یم كنیم، درآمد دالری دولت از محل فروش نفت حدود ۲4 
میلیارد دالر خواهد بود كه ۱4 میلیارد دالر به واردات كاالهای اساس��ی 
اختص��اص دارد. در نتیجه، منابع دالری دولت مع��ادل ۱۰ میلیارد دالر 
خواهد بود كه باید معادل ۷8,۲ هزار میلیارد تومان ش��ود. در این حالت، 
نرخ تس��عیر دوم كه در اختیار بانک مركزی برای عرضه در س��امانه نیما 
داده مي ش��ود، حدودا ۷ ه��زار و 8۰۰ تومان خواهد بود. در واقع افزایش 
ن��رخ ارز، تنها گزینه احتمالی دولت ب��رای تحقق درآمدهای نفتی پیش 
بینی ش��ده خواهد بود واقعیت درآمدهای نفتی این است كه تحریم های 
آمریکا به شدت این محل را در سال ۱398 تحت تأثیر قرار خواهد داد. در 
 قانون بودجه ۱39۷ كه درآمدهای نفتی در آن ۱۰۱ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شد، كشور روزانه ۲,۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی 
صادر می كرد. اما در حال حاضر خوش��بین ترین كارشناسان حوزه انرژی 
هم فروش روزانه ۱,۲ میلیون بشکه را هم بلند پروازانه تصور می كنند. از 
سوی دیگر قیمت نفت در قانون بودجه ۱39۷ حدود ۵۵ دالر لحاظ شد 
اما قیمت فعلی نفت ایران كمتر از 4۵ دالر است، تازه این در حالی است 
كه فرض كنیم به دلیل تحریم و كاهش ریسک مشتریان مجبور نباشیم 
نفت خود را با تخفیف بفروشیم. از سوی دیگر چشم اندازها نشان می دهد 
كه ممکن است در سال پیش رو اقتصاد آمریکا با ركود مواجه شود و همین 
موضوع به كاهش تقاضای نفت و كاهش بیش��تر قیمت نفت منجر شود. 
لذا تنها گزینه ای كه ممکن است دولت روی آن برای افزایش درآمدهای 

نفتی حساب كرده باشد، گزینه افزایش نرخ ارز است.

 زمستان مسکن
طبق آخرین گزارش بانک مركزی در آذرماه سال ۱39۷متوسط قیمت 
یک متر مربع زیربناي واحد مس��کوني معامله ش��ده از طریق بنگاه هاي 
معام��الت ملکي ش��هر ته��ران 9۵,۵ میلیون ریال بود كه نس��بت به ماه 
قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب 4,۱ و 9۱,8 درصد افزایش نشان 

 افزایشمهر9۷اسفند96متغیر
۷ ماهه

رشد 
یکساله/
درصد

 رشد
۷ ماهه/ 

درصد
1529.91693.8163.820.710.7نقدینگی

194.624247.347.724.3پول
1335.31451.8116.517.28.7شبه پول

1-85.921-840.3831.7سپرده بلندمدت
393.5506.61130.6928.7سپرده كوتاه مدت

ارقام به هزار میلیارد تومان



مي دهد. در قسمت معامالت نیز طبق گزارش بانک مركزی در آذرماه سال 
،۱39۷تعداد معامالت آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 6,8 هزار واحد 
مسکوني رسید كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰,6 
و 6۱,۷ درصد كاهش نش��ان مي دهد. تحول جدیدی كه در ماه اخیر در 
بازار مسکن روی داده ، كاهش رشد قیمت ماهیانه مسکن بوده است. در 
واقع باید سیگنال هایی كه در بازار مسکن مشاهده شده است نشان از آن 
دارد، انتظار می رود در ماه های آتی وضعیت ركودی ادامه داشته و از فشار 
وضعیت تورمی كاسته گردد. ولی در طرف قیمت ها به دلیل چسبندگی 
قیمت های مسکن و وجود تقاضای سفته بازانه انتظار نمی رود، قیمت ها با 
كاهش قابل توجه روبرو گردد. در واقع كاهش رشد قیمت مسکن در وهله 
اول تحت تاثیر ثبات بازار ارز و در مرجله بعد افت های ش��دید معامالتی 
بوده است كه در ماه های گذشته اتفاق افتاده است. همچنین با توجه به 
ثبات نسبی كه در بازار ارز بوجود آمده است، از عدم قطعیت بازار مسکن 
نیز كاسته شود و شدت افت معامالت كاهش یابد. برای ماه های آتی حتی 
ش��اید افزایش معامالت را نیز ممکن است شاهد باشیم. طبق یک قاعده 
سرانگشتی در بازار مسکن اگر برای شش ماه متوالی هم در طرف قیمت 
و معامالت شاهد افزایش نرخ رشد باشیم مي توان گفت بازار مسکن وارد 
دوره رونق ش��ده اس��ت. از این جهت با توجه به اینکه دوره ركود مسکن 
به مراتب طوالنی تر از دوره رونق اس��ت؛ تا رونق بعدی بازار مسکن هنوز 

چشم انداز روشنی وجود ندارد. 

طبق گزارش بانک مركزی بیشترین رشد ماهیانه قیمت مسکن در 
ش��هر تهران به ترتیب در مناطق ۱و ۱۲و ۷ رخ داده اس��ت. كه نشان 
می دهد كه تقاضای س��فته بازی با توجه به وضعیت بازارهای موازی 
مس��کن را برای ورود به این بخش جذاب می داند. اگرچه با توجه به 
افزایش هزینه های تولید در بازار مسکن، موجب كاهش توجیه پذیری 
اقتصادی پروژه های س��اخت و س��از شده است ولی باید توجه داشت 
با توجه به اینکه مس��کن كاالی همگن نیس��ت و در مناطق مختلف 

و متراژ های مختلف، وضعیت یکس��ان نیست، در این بازار همواره به 
روی س��رمایه گذاران باز است. ولی باید توجه داشت با چه مختصات 
و ویژگی هایی یک مسکن ساخته مي شود. روند فعلی در بازار مسکن 
نشان می دهد، به علت كاهش قدرت خانوار در سال گذشته واحدهای 
6۰ تا ۷۰ متر با س��هم ۱4,3درصد بیش��ترین سهم را از معامالت به 
خود اختصاص دادند كه در سال جاری بیشترین متراژ معامالتی در 
 آذر م��اه ب��ا كاهش به واحد های ۵۰ تا 6۰ متر با س��هم ۱۵ درصدی 

اختصاص یافت.

 نکته مهم دیگر عدم تناسب میان رشد قیمت مسکن با رشد قیمت 
اجاره است؛ به طوری كه رشد تقریبا دو برابری نرخ مسکن طی یک سال 
گذشته با رشد تقریبا بیست درصدی اجاره همراه بوده است. با توجه 
به ضروری بودن كاالی مس��کن با كاهش قدرت خرید و ناتوان شدن 
بخشی از جامعه در خرید مسکن اولی ها به علت جهش قیمت ها، امکان 
جهش تقاضا در بازار اجاره وجود دارد و چشم انداز توقف سرعت و چه 
بسا كاهش نسبی قیمت مسکن در این قسمت شاهد تعدیل باشیم. 
با توجه به چس��بندگی قیمت مس��کن در برابر كاهش، انتظار جهش 

در بخش اجاره دور از انتظار نخواهد بود.
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بهمن دارابي| بازار سرمایه با شروع سال ۱39۷، معامالت خود 
را بدون نوسان چشمگیری آغاز نمود. اما صحبت های آمریکا مبنی 
بر خروج از برجام و آغاز تحریم های جدید بر ایران، اقتصاد داخلی 

را دچار نوسان نمود. آغاز التهاب در بازار، با نوسانات نرخ دالر و 
كم ارزش شدن ریال شروع شده و با اثرگذاری بر دیگر متغیرهای 

كالن ادامه پیدا كرد.

دور اول تحریم ها در ۱8 اردیبهشت ۱39۷ آغاز شد، بررسی روند 
ش��اخص كل بازار نش��ان می دهد كه روند بازار بدون توجه به آغاز 
تحریم ها مس��یر خود را طی كرده اس��ت. اما در ادامه مسیر با رشد 
نرخ دالر شاخص كل بورس اوراق بهادار شروع به رشد نمود تا جایی 
كه در س��ه ماه اول سال بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت و در فصل 
تابستان شاخص كل بیش از 4۰ درصد رشد داشته است؛ دلیل عمده 
افزایش شاخص كل، شناسایی سود بنیادین از سوی فعاالن بازار بوده 
است، چرا كه با افزایش قیمت دالر، ارزش دارایی ارزی شركت ها رو به 
افزایش گذاشته و از طرفی با افزایش این نرخ، نرخ نهایی محصوالت 
رشد چشمگیری خواهد داشت كه شرایط را برای افزایش سودآوری 
شركت ها فراهم می آورد، همه این موارد موجب شد روند كلی شاخص 
صعود خیره كننده ای داشته باشد.  در ادامه این روند صعودی، توجه 
بازار به آغاز دور دوم تحریم ها معطوف شد و انتظارات اثرات تحریمی 
در بازار شکل گرفت.تحلیلگران و كارشناسان پیش بینی می كردند با 
آغاز دور دوم تحریم ها بازار روند نزولی داش��ته باشد اما آنچه كه در 
ب��ازار رخ داد عدم واكنش هیجانی بود؛ واكنش فعاالن بازار خارج از 
هیجان و تاثیرپذیری از جو روانی تصمیم گیری ها بر پایه بنیادین آغاز 
روند نزولی و اصالحی بازار بعد از رسیدن به شاخص ۱9۵ هزارتایی 
را رقم زد و روند حركت ش��اخص بیشتر از آنکه وابسته به تحریم ها 
باش��د، از كاهش قیمت مواد خ��ام در بازارهای جهانی تبعیت نمود. 
علیرضا كدیور، كارشناس بازار سرمایه، با بیان روند نزولی شاخص كل 
در شروع دور دوم تحریم ها بیان داشت، اثرات تحریمی بر روند بازار 

محس��وس نبوده و آنچه كه شرایط را برای كاهش شاخص كل بازار 
فراهم كرده كاهش قیمت مواد خام و فلزات در بازار جهانی بوده است. 

 رویدادهای کالن در صنایع مختلف
عالوه بر رویدادهای كالن در بازارهای جهانی، رخدادهای داخلی در 
صنایع و گروه های مختلف بورسی روند بازار را رهبری كرده اند كه به 
طور كلی مي توان به اثرگذاری صنایع پتروش��یمی، فلزی، خودرویی 

و گروه بانکی اشاره كرد. 

 شرایط گروه بانکی در روزهای بعد از تحریم
در آذر ماه بازار سرمایه اولین جهت گیری را از سخنان رئیس بانک 
مركزی آغاز نمود. بر اساس صحبت های همتی ارزهایی كه بانک ها 
در ترازنامه های خود ذخیره كرده اند باید به سمت تسعیر پیش رود 
و آن گون��ه كه كارشناس��ان بانکی پیش بینی می كنند تس��عیر ارز 
بر اس��اس نرخ س��امانه نیما خواهد بود. عالوه بر موضوع بیان ش��ده 
اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت به شركت های صنعتی 
برای س��رمایه در گردش با توجه به این كه ۷۰ درصد ش��ركت های 
صنعتی بورس��ی هس��تند خبری مثبت برای بانکی ها و شركت های 
صنعتی به شمار می رفت. در گروه بانکی »وبملت« به عنوان یکی از 
بزرگترین و تأثیرگذارترین نمادهای بانکی رشد قیمتی خیره كننده ای 
را رقم زد،كه یکی از عوامل اثرگذار بر اقبال فعاالن بازار به این سهم 

دارایی های ارزی آن می باشد.

بازار سرمایه در هیجان و رکود در بازار کاال

63
no.119
jan 2019



دي 1397
دوره جدید
شماره 119

64

انتخاب سردبیر
یادداشت

نامحبوبیت
دیپلماسی اقتصادی

بودجه
مهاجرت

بازارها
2019

غیرمجازی
عراق

اما آنچه كه همچنان مي تواند به رشد گروه بانکی و بانک ها كمک 
نماید نرخ تس��عیر ارز و تجدید ارزیابی دارایی آنها می باشد، بنابراین 
مشاهده مي شود بانک های فعال در بازار سرمایه بدون تأثیرپذیری از 
تحریم ها به فعالیت و درآمدزایی خود ادامه داده و این روند حتی در 
دوره تحریمی دستخوش تغییر نشده است و به عنوان نمونه، بررسی 
روند قیمتی سهم بانک ملت نشان می دهد كه حتی متیغرهای داخلی 
اثرات به مراتب تأثیرگذارتری بر این گروه داشته است و شرایط را برای 
اقبال سهامداران به این گروه و رشد قیمتی بانکی ها فراهم نموده است. 
و در واقع مي توان گفت عوامل اثرگذار خارجی همچون شرایط تحریمی 
بر این گروه بی اثر بوده و حتی از ناحیه افزایش نرخ ارز موجب افزایش 
درآمد ها و دارایی های ارزی بانک ها ش��ده است و همچنان روند آتی 

بانکی ها به عوامل و تغییرات داخلی وابسته می باشد.

 فلزات تحت تاثیر رکود جهانی 
ركود اقتصادی و تنش میان چین و آمریکا، جهت دهی محسوسی 
به بازار داخلی فوالد بوده است. همچنین كاهش های پی در پی 
قیمت برای س��نگ آهن در كنار كاه��ش تقاضای داخلی برای 
محص��والت فوالدی از جمله عواملی بودند كه رغبت برای خرید 
سهام شركت های فلزی را كاهش دادند؛ با توجه به این كه فلزات 
یکی از اصلی ترین و تاثیرگذارترین گروه های بازار به شمار می روند، 
كاهش تقاضا برای خرید سهم آنها سبب شد تا شاخص یکی از 
حامیان اصلی خود برای صعود را از دست بدهد. اما بررسی مبلغ 
و میزان فروش ش��ركت های فوالدی نشان می دهد كه در ماهی 
كه گمانه زنی ها بر تحریم بی سابقه بوده است رشد خیره كننده ای 

نسبت به مهرماه داشته اند. 



بررسی مقدار فروش و مبلغ درآمدی آبان ماه فلزات نشان می دهد 
كه به طور كلی مقدار فروش افزایش یافته است همچنین این افزایش 
در میزان مبلغ درآمدی شركت های فلزی در آبان ماه نسبت به مهر 
ماه مشاهده مي شود. اما بررسی جزیی تر شركت ها نشان می دهد كه 
با وجود كاهش مقدار فروش در دو ش��ركت »ملی س��رب و روی« و 
»فوالد هرمزگان جنوب« مبلغ فروش در آبان ماه افزایش یافته است 
ك��ه دلیل این موض��وع افزایش نرخ فروش محصوالت می باش��د. اما 
 نکته دیگر كه در انتش��ار صورت های مالی دوره یک ماهه منتهی به

3۰ آبان 9۷ شركت های فوالدی یافت مي شود، افزایش محسوس میزان 
فروش و درآمدی »فرآوری مواد معدنی«، »كالسیمین«، »فوالد امیر 
كبیر كاشان« و »فوالد مباركه اصفهان« می باشد كه به طور میانگین 
میزان تغییر مقداری فروش چهار ش��ركت نامبرده در آبان نس��بت 
 ب��ه مهرماه ۵۰۰ درصد افزایش داش��ته و میزان مبل��غ درآمد آن ها،

۱۵۰ درصد بوده است. این اختالف در افزایش درآمد ناشی از كاهش 
نرخ فروش محصوالت رقم خورده اس��ت.  بنابراین به طوركلی شاهد 
كاهش نرخ فروش در شركت های فلزی بودیم كه این امر در بازارهای 

جهانی نیز مشاهده می گردید.

 پتروشیمی ها دیگر مرکز توجه نیستند 
جنگ تجاری ش��کل گرفته میان چین و آمریکا زمینه های كاهش 
قیم��ت نفت در بازارهای جهانی را فراه��م آورد با توجه به وجود دو 
گروه بزرگ پتروشیمی و پاالیشی در بازار سرمایه این كاهش قیمت 

زمینه های افت قیمتی سهام این دو گروه را به دنبال داشت. 
پتروشیمی های اوره ساز و متانول ساز با توجه به كاهش قیمت نفت 
در ماه های اخیر با ریسک قیمتی بازار نفت مواجه شدند و بدین ترتیب 
اوره س��ازان و متانول سازان بورس به شدت تحت تاثیر اثرات منفی 
كاه��ش قیمت قرار گرفتن��د. در ۱۱ آذر خبرهای خوب جهانی برای 
بازار س��رمایه رسید. توقف جنگ تجاری چین و آمریکا به مدت 9۰ 
 ،G۲۰ روز در حاشیه دیدارهای ترامپ و شی جین پینگ در اجالس

دیدار پوتین و بن سلمان و توافق بر سر كاهش تولید نفت دو خبری 
بودند كه ش��وک مثبت به بازار وارد كردند و در آن روز ش��اهد رشد 
دوباره شاخص كل بورس اوراق بهادار بودیم. آنچه كه مي تواند بر آینده 
پتروشیمی ها اثرگذار باشد، تغیرات قیمت نفت بوده و به نظر می رسد 
كاهش عرضه نفت و افزایش قیمت نفت مي تواند به رش��د ش��اخص 

صنعت پتروشیمی ها و افزایش درآمد این گروه بورسی كمک كند.

 افزایش قیمت پر حاشیه خودرو
زمانی ك��ه صنایع بزرگ بازار )فلزات، پتروش��یمی ها و پاالیش��ی ها( 
زمینه های رشد قیمتی را از دست دادند سهامداران و فعاالن بازار سرمایه 
موقعیت را مناسب دیدند تا برای خرید سهم های خودرویی و بانکی گام 
بردارند. گروه خودرویی اولین گروهی بود كه متاثر از سخن های پراكنده 
پیرام��ون افزایش قیمت خودرو رون��د مثبت را در پیش گرفت. افزایش 
33 درصدی قیمت محصوالت، فروش محصوالت به قیمت حاشیه بازار، 
افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت و افزایش كمتر از ۲۰ درصد قیمت 
محصوالت مواردی بودند كه برای گروه خودرویی متصور مي ش��د و در 
میان آنها قیمت گذاری به نرخ حاشیه بازار بیش از سایرین مورد توجه 
خودروسازان قرار گرفته و تمام تالش خود را در این راستا به كار گرفتند. 
چند روز بعد خبرهای غیررس��می حاكی از آن بود كه رئیس جمهور با 
افزایش قیمت خودرو موافقت كرده است و بدین ترتیب پس از تایید دولت، 
مجلس و زنجیره خودروسازان تکلیف افزایش قیمت هر چه زودتر روشن 
خواهد شد؛ این خبر سبب شد تا استقبال برای خرید سهام گروه خودرو 
و قطع��ات تداوم یابد و صف های خرید در نمادهای این گروه تش��کیل 
شود. به طور كلی از ابتدای آذر گروه خودرو پرحاشیه ترین صنعت بازار 
سرمایه به شمار می رود كه هر روز با سخنانی از زبان یک مسئول قیمت 
سهام آن باال و پایین مي شود. تایید افزایش قیمت از سوی وزیر صمت 
وافزایش قیمت هایی كه دو شركت خودروساز بزرگ در نرخ محصوالت 
خود اعمال كرده اند گواه این است كه افزایش نرخ ها رخ داده اما بازهم از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اخبار رسمی اعالم نگردیده است.

مقایسه درآمد و میزان فروش شرکت های فوالدی در آبان ماه نسبت به ماه قبل

 مقدار فروششرکت های فوالدی
مهر )تن(

مقدار فروش 
آبان)تن(

درصد تغییر 
میزان فروش

رقم درآمدی مهر 
)میلیون ریال(

 رقم درآمدی آبان
)میلیون ریال(

درصد تغییر 
درآمد

۲۱8,69%۲68,۲9۱۲8984۱,۱۰۵%4۱۱۵۱فرآوری مواد معدنی ایران
۱83,۱۷%۱۷3۲,۷3۵۷84۰۱63,۷88%۱۱۰۲,۰۱6كالسیمین

۱۰8,۱9%64,3۱6۲3993۱,۲99,۱۲۲%۱4,۷۱۷۲4,۱8۲فوالد امیركبیر كاشان
9۵,4۱%8۱,4۱۱39۱۵4۷۰۲۷,۱9۲,۲۱۰%38۲,۰۰۰693,۰۰۰فوالد مباركه اصفهان
9۰,۱4%38,۲۷۲۰99۵۵63,99۲,۱9۵-%6۱,۵6۷38,۰۰6فوالد هرمزگان جنوب
۷9,۷۷%8۱,۰8۲6۲99۲94,۷۲۷,8۲9%۷3,883۱33,۷86مجتمع فوالد خراسان

3۱,48%۲۱,۰8۱۵۱۷۲۱۵۱,994,9۰۲%۲۷,4۰933,۱8۷فوالد آلیاژی ایران
49,۰4%46,9988۰۱9۱۱۱3,۱۱8,484%۲8۰,۱484۱۱,۷8۷فوالد خوزستان

۲3,66%۱3,88۵۷۱3۲۵۷۰6,۵۲۷%۱۱,84۷۱3,49۱گروه صنعتی سپاهان
۵,۵۰%۷۲,6۱۵۱۵63۵4,4۰۱-%49۱۱3۵ملی سرب و روی ایران

۰,۱3-%۱۲,۲43۱46833۱4,۲۷۱-%۵,۵۷34,89۱صنعتي سپنتا
۷,4۲-%۲۵,۷۱۱48۱۰6۱3۷,۱۱۰-%۲,۵۷۱۱,9۱۰لوله و ماشین سازی ایران

3۷,84-%39,36393۲86۲44,4۷9-%۱۱,۲8۱6,84۱نورد و تولید قطعات فوالدي
۵۰,۵۱-%۱9,8۷۲۲۰۰8۱۰,89۱-%۱4,68۲۱۱,۷6۵صنعت روی زنگان
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صنعت خ��ودرو به عنوان یکی از بزرگترین صنایع فعال در اقتصاد 
كشور و بازار سرمایه شمرده شده و روند سودآوری و زیان این شركت ها 
مي تواند اثرات تاثیرگذاری را بر چرخه اقتصادی كش��ور داشته باشد. 
چرخه تولید و فروش خودروریی ها به دالیل تحریمی و نوس��ان نرخ 
دالر دستخوش تحوالتی شده است كه ادامه مسیر نیاز به اصالح در 
ساختار قیمت گذاری محصوالت تولیدی خودرویی ها دارد. بررسی روند 
درآمدی و بهای تمام شده ایران خودرور به عنوان بزرگترین شركت 
این گروه همگرایی هزینه و درآمد را برای ش��ركت ها نشان می دهد. 
به طور مثال بررس��ی این روند در ای��ران خودرو به عنوان بزرگترین 
شركت خودرویی ایراننشان می دهد كه این همگرائی به برتری هزینه 
به درآمد شركت منجر شده است كه تبعات این موضوع كاهش تولید 
شركت می باش��د. واكاوی دالیل كاهش تولید محصوالت خودرویی 
نشان می دهد كه افزایش هزینه های تولید در پی نوسانات نرخ دالر و 
افزایش هزینه مواد اولیه و قطع ارتباط تجاری خودرویی ها با همتایان 
خارجی شرایط را برای افزایش تولید دشوار كرده است. به طور كامل 
اثرات تحریمی بر صنعت خودرو مشهود می باشد اما آنچه كه پیداست 
اختالف قیمتی خودرو در كارخانه و قیمت بازاری می باشد كه عالوه 

بر دالیل ذكر شده، دالالن و بازارگردانان غیر قانونی در این بخش به 
رون��د افزایش غیرقانونی قیمت ها دامن زده اند كه این افزایش قیمت 
به ضرر هر چه بیشتر مردم و خودرویی ها تمام شده است. اما با وجود 
مشکالت اشاره شده راه حل نهایی برای برون رفت از این شرایط، افزایش 
قیمت محصوالت تولید می باشد كه میزان نهایی تولید خودرویی ها در 

روزهای آتی مشخص خواهد شد.
در مجموع بازار این روزها به ش��دت آس��یب پذیر و حساس عمل 
می كند و هر گونه ش��ایعه و خبر كذب داخل یا خارجی مي تواند بر 
روند آن تاثیرگذار باش��د. اما با وجود ش��رایط تحریمی و رویدادهای 
كالن در صنای��ع مختلف آنچه موجب افت ش��اخص پس از مهر ماه 
شده است، ركود در بازارهای جهانی بوده و مقارن بودن آن با شرایط 
تحریمی یک تصادف بوده اس��ت كه این موضوع در صحبت با آقای 
علیرضا كدیور، كارشناس بازار سرمایه نیز مورد تأیید قرار گرفته است 
و وی چشم انداز آتی بازار در ماه های بعد را وابسته به فضای قیمتی و 
تقاضایی مواد خام و فلزات در بازار جهانی دانسته است و مطرح كرده 
اس��ت، حتی با حفظ ثبات در بازار جهانی، مي توان انتظار رشد را در 

بازارهای داخلی و رشد ساخص كالن در نظر گرفت.



چالش های اصلی کسب و کار خصوصی ها

توسعه بخش خصوصی در کشورها و 
افزایش سرمایه گذاری خصوصی تاثیر 
زیادی روی رش�د اقتصادی کشورها بر 
جای مي گذارد زیرا در بیشتر موارد بخش 
خصوصی بازدهی باالتری دارد و راندمان 
سرمایه گذاری خصوصی باالتر است.به 
همین دلیل در دوره های زمانی مشخص 
سازمان های بین المللی گزارش هایی در 

مورد وضعیت کسب و کارها در کشورها 
ارائه می دهند. مجمع جهانی اقتصاد هم 

از این قاعده مستثنی نیست. 
در اولی�ن م�اه س�ال 2019 می�الدی 
مجمع جهانی اقتصاد گزارشی در مورد 
بزرگترین چالش ه�ای دنیا برای آغاز و 
توسعه کس�ب و کار ارائه داده است.در 
این گزارش که با محوریت کس�ب و کار 
بخش خصوصی تهیه شده است است، 
اصلي تری�ن و مهم تری�ن معض�ل برای 
فعالیت بخش خصوصی افت نرخ رش�د 
اقتصادی دنیا و احتمال وارد شدن اقتصاد 
به دوره رکود ذکر ش�ده اس�ت. باید در 
نظر داشت که با وجود اجرای تمهیدات 

زیاد از سال 2008 میالدی تاکنون، هنوز 
ضعف های زیادی در س�اختار اقتصادی 
دنی�ا ج�ود دارد و اقتص�اد را در براب�ر 
شوك های دیگر آسیب پذیر کرده است.
نکت�ه دیگری ک�ه باید م�ورد توجه 
قرار بگیرد این اس�ت که در هر منطقه 
چالش ه�ای اقتصادی ب�ا منطقه دیگر 
متفاوت اس�ت که دلی�ل آن تفاوت در 
عملکرد سیاسی و دولتی در هر منطقه 
اس�ت. اما یک چالش وجود دارد که کم 
و بیش تمامی دنیا را درگیر کرده اس�ت 
و ای�ن چالش نرخ باالی بیکاری اس�ت.

بیکاری بزرگترین ریسک اقتصادی در 
دنیا معرفی شده است. 

 مونا مشهدی رجبی 
عضو هیأت تحریریه

یادداشت
انتخاب سردبیر

نامحبوبیت
دیپلماسی اقتصادی

بودجه

غیرمجازی
عراق

مهاجرت
بازارها

2019



ش�اید این طور به نظر برسد که برخی از 
کش�ورها از این بحران به دور هستند مثال 
نرخ بیکاری در آمریکا در پایین ترین سطح 
طی 49 سال اخیر قرار دارد و نرخ بیکاری در 
بریتانیا و ژاپن به ترتیب در کمترین سطح 43 
سال گذشته و 25 سال گذشته قرار گرفته 
است. حتی نرخ بیکاری منطقه یورو هم در 
سطح بس�یار پایینی قرار دارد ولی مسأله 
اینجاس�ت که اقتصاد دنیا آبستن بحرانی 
دیگر است. بحرانی که در نتیجه تزریق های 
پی در پی به اقتصاد طی سال های اخیر ایجاد 
ش�ده اس�ت و زمینه را برای پایین آوردن 
راندمان فعالیت های اقتصادی و اجرای طرح 

تعدیل نیرو فراهم کرده است.

 سیاس�ت های ترام�پ ، مان�ع رش�د 
سرمایه گذاری خصوصی

مجم��ع جهانی اقتصاد با اب��راز تردید در مورد 
تداوم رونق كسب و كار در كشور آمریکا نوشت: 
دولت ترامپ از زمانی كه كارش را در آمریکا آغاز 
كرد تغییرات زیادی در سیاس��ت های اقتصادی 
ایجاد كرد. از طرف دیگر با دولت های خارجی كه 
تعامالت اقتصادی گسترده اي با آمریکا داشتند، 
به مخالفت پرداخت و روابط آنها نس��بت به قبل 

تیره تر شد. بارزترین مسأله در رابطه تجاری آمریکا 
و چین اتفاق افتاد. به نظر می رسد تاكنون دولت 
آمری��کا محصول سیاس��ت های اقتصادی دولت 
اوبام��ا را برداش��ت می كرده اس��ت و از این پس 
نتیجه سیاست های ترامپ در اقتصاد ظاهر شود. 
نتیجه ای كه تمام��ی نظریه های اقتصادی آن را 

نامطلوب می دانند.
از دیگر چالش های بزرگ اقتصادی در دنیا كه 
زمینه ساز عدم رونق در فضای كسب و كار مي شود 
مي توان به شکست دولت ها در اداره كشور اشاره 
كرد. در این گزارش آمده است: افزایش بدهی های 
دولتی در سال های اخیر مشکالت زیادی را برای 
دولت ها ایجاد كرده است كه بخشی از این بدهی 
به دلی��ل تزریق های زیاد دولت ه��ا به اقتصاد و 
ت��الش برای حمایت از اقتصاد در جریان بحران 
سال ۲۰۰8 میالدی و ورشکستگی شمار زیادی 
از ش��ركت های كوچک و بزرگ صنعتی در این 
كش��ورها اتفاق افتاد. با وجود اینکه در سال های 
اخیر اقتصاد اغلب كش��ورهای صنعتی از ركود 
خارج شده بود ولی هنوز مشکل افزایش بدهی های 
دولتی در دنیا حل نشده است و متاسفانه انتظار 
می رود در س��ال ۲۰۱9 میالدی هم این مشکل 
همچنان وجود داشته باشد. افزایش بدهی های 
دولتی باعث مي ش��ود تا ت��وان مالی دولت برای 

انجام وظایفش و اداره كشور كاهش یابد كه خود 
عاملی نگران كننده و خطرآفرین است. 

 چالشی با نام شوك نفتی
س��ومین چالش بزرگ اقتصادی دنیا در سال 
جاری احتمال ایجاد شوک های قیمت نفت است. 
در طول تاریخ در هر سالی كه شوک نفتی در بازار 
ایجاد شده است، اقتصاد دنیا با بحران روبرو شده 
است زیرا هزینه تمامی صنایع رشد كرده است و 
قدرت خرید مردم هم روند نزولی داشته است. در 
این شرایط اقتصاد نتوانسته است با سرعت رشد 

كند و فرصت شغلی كم شده است.
اما سوال این است كه چرا انتظار ایجاد شوک 
نفتی وجود دارد؟ یک عامل مهم تحریم نفتی ایران 
اس��ت كه باعث حذف نفت ایران از بازار مي شود 
و البت��ه تاثیر روانی این تحریم هم غیرقابل انکار 
است. از روز ۵ نوامبر سال قبل تحریم نفتی ایران 
آغاز شد ولی آمریکا برای اینکه به بازار شک وارد 
نکند، 8 كشور را از تحریم خرید نفت معاف كرد. 
گفته ش��د كه این معافیت ب��رای چند ماه اجرا 
مي شود و انتظار می رود از ماه ژوئن سال جاری و 
پایان یافتن این دوره معافیت تحریم به طور كامل 
اجرا ش��ود. با وجود اینکه ایران راهکارهایی برای 
فروش نفت و به عبارت دیگر دور زدن تحریم ها 
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در اختیار دارد و برخی از كش��ورها هم به خرید 
نفت از ایران ادامه خواهند داد ولی تحت فشارهای 
آمریکا، خریداران نفت ایران كاهش پیدا می كنند 
و درآمد ایران از این محل كم مي ش��ود. از طرف 
دیگر حذف نفت ایران از بازار باعث مي ش��ود تا 
عرضه كم ش��ود و قیمت افزای��ش یابد. دومین 
مسأله تقابل بین آمریکا و اوپک و روسیه است كه 
مي تواند شوک های بزرگی در عرصه انرژی ایجاد 
كند و قیمت این ماده پرمصرف را افزایش دهد. 
شوک نفتی و افزایش قیمت نفت باعث افزایش 
هزینه تولید و تورم مي شود. بسیاری از كسب و 
كارهای خصوصی در این فضا قدرت رقابت خود 
را از دست می دهند و از بازار حذف می شوند. به 
همین دلیل است كه سال ۲۰۱9 میالدی به عنوان 
سالی سخت برای اقتصاد دنیا و كسب و كارهای 

خصوصی معرفی شده است.
بحران های مالی در میان ۵ ریسک بزرگ اقتصاد 
دنیا معرفی شده است ولی این ریسک در برخی 
از كشورها و مناطق بیش از دیگر كشورها است. 
بحران مالی در كشورها ارتباط تنگاتنگی با افزایش 
بدهی های دولتی دارد. با افزایش بدهی های دولتی، 
دولت قدرت كمت��ری برای مداخله در بازارهای 
مالی در هنگام مواجهه با تنش دارد و به همین 
دلیل با اولین ش��وک در فض��ای مالی احتمال 

تبدیل ش��دن به بحران اقتصادی بزرگی وجود 
خواهد داشت.از طرف دیگر سیستم های مالی در 
دنیا به هم وابسته هستند و همین مسأله باعث 
افزایش آسیب پذیری سیستم های مالی در دنیا 
مي شود.هم اكنون نگران كننده ترین وضعیت برای 
كش��ور ایتالیا است. در ابتدای سال جاری میزان 
بدهی های دولتی ایتالیا برابر با ۱3۲ درصد تولید 
ناخالص داخلی بود و شبکه بانکی و مالی این كشور 
بسیار شکننده بود. به دلیل طبیعت درهم تنیده و 
تو در توی نظام مالی و بانکی و اقتصادی در دنیا، 
در صورت بحران در نظام بانکی و اقتصادی دنیا 
مي توان انتظار داشت تبعات بزرگی برای اقتصاد 
دنیا به همراه داش��ته باش��د. ای��ن موضوع برای 
اقتصاد دنیا كه به تازگی از ركود خارج شده است 
بسیار نگران كننده است.از طرف دیگر باید در نظر 
داشت كه بحران مالی تنها دغدغه اقتصادی برای 
ایتالیا نیست بلکه دغدغه اصلی و مهم كشورهای 
اورآسیا و آمریکا هم هست. كشورهایی كه شاهد 
 افزای��ش كس��ری های مالی خود در س��ال های 
پیش رو خواهند بود و به تدریج توانایی آنها برای 

مقابله با بحران های بعدی كمتر مي شود.

بی ثباتی ه�ای  و   حم�الت س�ایبری 
اجتماعی نگران کننده است

از دیگر چالش های سال های پیش رو مي توان 
به حمالت س��یبری و بی ثباتی ه��ای اجتماعی 
اشاره كرد. با پیشرفت تکنولوژی و مکانیزه شدن 
تمامی فعالیت های صنعتی و تولیدی و اطالعاتی، 
این تکنولوژی های مدرن نقش مهمی در اقتصاد 
كش��ورها دارند.حمالت س��ایبری و اختالل در 
عملکرد سیس��تم های مکانیزه مختلف مي تواند 
تاثیرات مخربی در اقتصاد كشورها داشته باشد 
ولی انتظار می رود در این سال حمالت سایبری 
به مراكز صنعتی و اطالعاتی افزایش یابد. مجمع 
جهانی اقتصاد بر این باور است كه حمالت سایبری 
و تبعات منفی آن پنجمین نگرانی بزرگ اقتصاد 
دنیا در سال جاری است. بی ثباتی های اجتماعی 
وسیع، شکست خوردن مکانیزم مالی یا عملکرد 
موسسات مالی و شکست عملکرد زیر ساخت های 

حیاتی كشورها از دیگر چالش ها است.
بی ثباتی ه��ای اجتماعی، افزای��ش درگیری و 
مخالفت در میان مردم با دولت ها و حتی گروه های 
مختلف مردم با یکدیگر باعث مي شود تا فضا برای 
كار سخت شود. در شرایط بی ثبات – حال اگر این 
بی ثباتی اقتصادی باشد، یا اجتماعی و یا سیاسی 
– سرمایه گذار خصوصی ریسک سرمایه گذاری 
در كشور را نمی پدیرد و ترجیح می دهد سرمایه 
خ��ود را از بازار پر تنش خارج كرده در بازاری با 
ثبات و ایمن سرمایه گذاری كند. این مسأله برای 
كسب و كارهای خصوصی بسیار مشکل است و 

بعضا تعطیلی این كسب و كارها و انتظار برای با 
ثبات شدن شرایط مي تواند بر مشکل بیکاری و 

بحران های اقتصادی و اجتماعی دامن بزند. 

 حمالت تروریستی دهمین خطر بزرگ 
برای توسعه کسب و کار خصوصی

دهمین خطری كه اقتصاد دنیا را در سال جاری 
تهدید می كند و البته انگیزه كار بخش خصوصی را 
نیز از بین می برد، حمالت تروریستی است. حمالت 
تروریستی ریسک سرمایه گذاری در منطقه را بیشتر 
می كند. مثال در كش��ور عراق و افغانس��تان كه در 
سال های اخیر حمالت تروریستی زیادی را تجربه 
كرده است، سرمایه گذاران خارجی تمایلی برای كار 
ندارند و سرمایه های خصوصی هم اغلب در جستجو 
برای یافتن بازاری ایمن از كشور خارج می شوند یا در 
مناطقی از كشور سرمایه گذاری می كنند كه ریسک 
كمتری دارد. بنابراین ش��مار حمالت تروریس��تی 
مي تواند روی سرمایه گذاری در جهان و توان تولید 

محصوالت مختلف تاثیر منفی داشته باشد.
در پایان باید گفت با توجه به افزایش نرخ بهره بانکی 
در آمریکا و عادی شدن سیاست های فدرال رزرو در 
انتهای سال جاری، در كنار تداوم مشکل بدهی های 
 دولت��ی و افت نرخ رش��د اقتص��ادی در فصل های 
پیش روی اقتصادی، انتظار می رود از س��ال ۲۰۲۰ 
میالدی بازهم ركود اقتصادی در كشور های صنعتی 
مشاهده شود و روزهای رونق رنگ ببازد .ولی برای 
اینکه كمترین خطرات، اقتصاد این كشورها را تهدید 
كن��د باید از همین امروز ب��رای مقابله با آن راهی 
اندیشید و سیاست های مناسب را به كار گرفت. از 
 طرف دیگر باید بخش خصوصی را به عنوان یک بخش 
اثرگ��ذار در اقتص��اد پذیرفت و فرص��ت الزم برای 
س��رمایه گذاری را در اختیار آن قرار داد. حمایت از 
بخش خصوصی كلید رش��د اقتصادی در كشورها 

است و باید به این مسأله توجه كرد.

ده خطر بزرگ آغاز کسب و کار 
خصوصی در دنیا
ریسک  رتبه
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اقتص��اد دنیا س��ال ۲۰۱8 میالدی را بس��یار 
قدرتمن��د آغ��از كرد ك��ه دلی��ل آن تزریق های 
پی درپی به اقتصاد دنیا در س��ال های پیش از آن 
بود. اما س��ال ۲۰۱9 میالدی وضعیت كمی فرق 
دارد. مجمع جهانی اقتصاد پیش بینی كرده است 
اقتصاد دنیا در سال جدید میالدی شاهد افت نرخ 
رش��د اقتصادی خود باشد. در این سال نرخ رشد 
اقتصادی دنیا بعد از تجربه كاهش ۰,۱ درصدی 
به 3,۱ درصد خواهد رسید و این روند كاهشی نرخ 
رشد اقتصادی ادامه پیدا می كند.یکی از بزرگترین 
خطراتی كه در اقتصاد دنیا در سال های پیش رو 
وجود خواهد داشت، افت نرخ رشد تجارت در دنیا 
اس��ت. در ابتدای سال ۲۰۱8 میالدی نرخ رشد 
تجارت در دنیا برابر با ۵ درصد بوده است ولی در 
انتهای همین سال به دلیل سیاست های ترامپ و 
افزایش تعرفه های تجاری در بسیاری از كشورهای 
دنیا، نرخ رش��د تجارت در جهان به صفر درصد 
رسید. با توجه به اینکه همچنان بحران در عرصه 
تج��ارت دنیا ادامه دارد و همچنان جنگ تجاری 
دیده مي شود، انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی 
دنیا در این سال باز هم كاهش پیدا كند و عواملی 
كه باعث افزایش آسیب پذیری اقتصادی دنیا شود 
ادامه پیدا كند. مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی 
كه در هفته اول ماه ژانویه ارائه داده اس��ت، ۱۰ 
پیش بینی مهم برای اقتصاد دنیا ارائه داده است 

كه در این بخش می بینید:
اول: اقتصاد آمریکا همچنان رشد می کند
با توجه به اینکه انتظار می رود نرخ رشد اشتغال 
و نرخ رشد بهره وری نیروی كار ادامه پیدا كند و 
وضعیتی پایدار باشد، اقتصاد آمریکا شاهد رشد 

اقتصادی بیش از برآوردهای قبلی خواهد بود. باید 
در نظر داش��ت اقتصاد این كشور در سال ۲۰۱8 
میالدی با نرخ ۲,9 درصد رشد كرد كه دلیل اصلی 
آن تزریق های مالی به اقتصاد و اجرای طرح های 
كاهش نرخ مالیات در این كشور بود كه زمینه را 
برای افزایش توان مصرفی در كش��ور فراهم كرد. 
البته تاثیر این تزریق های مالی به اقتصاد در سال 
۲۰۱9 میالدی همچنان مشاهده خواهد شد ولی 
به تدریج كه به سمت روزهای پایانی سال می رویم 
تاثیر این عامل در اقتصاد كمتر مشاهده مي شود. 
در نتیجه نرخ رش��د اقتصادی این كشور در سال 

۲۰۱9 میالدی برابر ۲,6 درصد خواهد بود.
دوم:روند توس�عه اقتص�ادی اروپا کاهش 

بیشتری پیدا می کند
در نیمه دوم س��ال ۲۰۱۷ میالدی ، نرخ رشد 
اقتصادی منطقه یوروبه باالترین س��طح رسید و 
از آن زمان تاكنون این روند كاهش��ی بوده است. 
انتظار می رود در س��ال جدید میالدی نرخ رشد 
اقتصادی ای��ن منطقه به ۱.۵ درصد برس��د كه 
نس��بت به برآوردهای قبلی پایین تر خواهد بود. 
بی ثباتی سیاسی از جمله خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا و بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی ناشی از 
آن ، چالش های اروپا با دولت امانویل مکرون در 
فرانس��ه و كاهش قدرت آنگال م��ركل در آلمان 
همگی در افت نرخ رشد اقتصادی اروپا و كاهش 
عملکرد فضای كس��ب و كار در این منطقه تاثیر 
دارد.فاكتورهای دیگر اقتصادی ش��امل سخت تر 
شدن شرایط اعتباری ، افزایش تنش های تجاری 
در میان كش��ورهای ب��زرگ صادركننده همگی 
مي تواند روی كمتر ش��دن نرخ رش��د اقتصادی 

كشورها تاثیر داشته باشد.
سوم:س�رعت بازس�ازی اقتصادی کشور 
ژاپن بس�یار ضعیف باقی می ماند و در سال 
جدید میالدی متوس�ط نرخ رشد اقتصادی 

این کشور کمتر از یک درصد خواهد بود
 در س��ال ۲۰۱8 اقتصاد این كشور آسیایي با 
نرخ ۰,8 درصد رشد كرد و انتظار می رود در سال 
جدید نرخ رش��د این كش��ور به مرز ۰,9 درصد 
برس��د. افت دوره ای نرخ رشد اقتصادی ژاپن در 
 ش��رایطی اتفاق می افتد كه نرخ رش��د اقتصادی 
بلندمدت این كشور بسیار ضعیف است. وضعیت 
نامناس��ب دموگرافیکی در این كش��ور ، افزایش 
شمار سالمندان و كاهش شمار نیروی كار چالشی 
جدی برای اقتصاد ژاپن است. چالشی كه حتی با 
افزایش نرخ رشد بهره وری هم قابل جبران نیست. 
حتی سومین دوره اصالحات اقتصادی در ژاپن هم 
كه با هدف ایجاد تغییرات زیر ساختی و افزایش 
بهره وری اقتصادی در كشور پیشنهاد شد، كاركرد 
كمی داش��ت و به همین دلیل نمي توان به روند 
اصالحات اقتصاد در این كشور چندان امیدوار بود.
 از آنج��ا ك��ه ژاپ��ن یک��ی از بزرگتری��ن و 
تاثیرگذارترین اقتصادهای آسیایي است ، چالش 
آن در سال ۲۰۱9 میالدی و سال های بعد از آن 
مي توان��د روی اقتصاد این ق��اره هم تاثیر منفی 

داشته باشد.
چهارم: ش�دت رش�د اقتصادی چین کم 

مي شود
چین هم یکی دیگر از اقتصادهای بزرگ و اثرگذار 
در آسیا است كه به دلیل سرمایه گذاری های زیاد 
در سال های اخیر و به كارگیری سیاست های حامی 

۱۰ پیش بینی مهم اقتصادی برای سال ۲۰۱9
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رش��د اقتصادی توانست رش��د باالی اقتصادی و 
تبدیل شدن به دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه را 
تجربه كند. اما از فصل اول س��ال ۲۰۱۷ تاكنون، 
نرخ رشد اقتصادی فصلی این كشور روند كاهشی 
داش��ته اس��ت و در سومین فصل س��ال و ركورد 
پایین ترین نرخ فصلی ۱۰ س��ال اخیر را شکست. 
در س��ال ۲۰۱۷ میالدی نرخ رشد اقتصادی این 
كش��ور برابر با 6,9 درصد بود و در سال بعد از آن 
به 6,6 درصد رسیدو انتظار می رود در سال جاری 
اقتصاد این كشور آسیایي با نرخ 6,3 درصد رشد 
كند.چین در پاسخ به شوک های اخیر اقتصادی از 
جمله تنش هایی كه روابط سیاسی و تجاری اش 
با آمریکا ایجاد شد، یک سری سیاست های پولی 
و مالی تازه اي را برای حمایت از رش��د اقتصادی 
تصویب كرد. سیاست هایی كه به زعم سیاستگذاران 
این كشور زمینه ساز تثبیت بازارهای مالی مي شود 
و چی��ن را به اقتص��ادی با ثب��ات تبدیل خواهد 
ك��رد. البته این سیاس��ت ها و ابزارهای اقتصادی 
نمي تواند در دراز مدت كارایی داش��ته باشد. نرخ 
رشد اعتبارات در این كشور به دلیل سطح باالی 
بدهی های دولتی و تعهد دولت به كاهش س��طح 
اعتبارات محدود خواهد ش��د و این روندی است 
كه ما در میان مدت ش��اهد خواهیم بود. از طرف 
دیگر تالش های حمایت های دولت از نظام مالی و 
اقتصادی كشور در صورتی كه تنش تجاری چین 
با آمریکا تداوم داشته باشد، باز بیشتر مي شود كه 
این مس��أله باعث كمتر شدن نرخ رشد اقتصادی 

در سال های پیش رو خواهد شد.
پنجم: نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال 
گ�ذار کم مي ش�ود و به 4.6 درصد در س�ال 

2019 می رسد
برخی از بازارهای در حال گذار از قبیل برزیل و 
هند و روسیه در سال ۲۰۱8 شاهد افزایش اندک 
 نرخ رش��د اقتص��ادی و تحرک ه��ای مالی بودند 
در حالی كه كش��ورهای دیگ��ر از قبیل آرژانتین، 
آفریق��ای جنوبی و تركیه تحت فش��ارهای مالی 
زیاد قرار گرفتند و یا در وضعیت ركود قرار دارند 
یا در آستانه وارد شدن به ركود اقتصادی هستند.
 ب��ه نظ��ر می رس��د بازاره��ای در ح��ال گذار 
چالش ه��ای زی��ادی در پیش رو دارن��د از جمله 
كاهش نرخ رش��د اقتص��ادی اقتصادهای صنعتی 
كه خری��دار كاالهای تولی��دی بازارهای در حال 
گذار هس��تند، كاهش حج��م و ارزش تجارت در 
دنیا،تقویت ارزش دالر، س��خت تر ش��دن شرایط 
مالی و افزایش بی ثباتی سیاس��ی در كشورهایی 
از قبیل برزیل و مکزیک كه همگی این چالش ها 
روی نرخ رشد اقتصادی آنها در سال های پیش رو 

تاثیر بسزایی خواهد داشت.
تعداد كشورهایی كه مي توانند از این بحران به 
سالمت عبور كنند و ركود سخت را تجربه نکنند 
اندک هس��تند و این كشورها، عمدتا كشورهایی 
هس��تند كه میزان بدهی های كمی دارند و دولت 

از ق��درت كافی برای مقابله ب��ا چالش های مالی 
برخوردار است. این اقتصادهای نسبتا قدرتمند در 

قاره آسیا واقع شده اند.
ششم: بازار کاالهای اساسی باز هم شاهد 

نوسان اندك خواهد بود
 در س��ال ۲۰۱9 میالدی تقاضا برای كاالهای 
اساسی در دنیا قوی خواهد بود و به همین دلیل 
است كه بازار كاالهای اساسی بازاری پویا است ولی 
تحوالت سیاسی و اقتصادی مي تواند روی میزان 
تقاضا در این بازار اثر بگذارد.مطالعات ما نشان داده 
است كه در سال ۲۰۱9 سقوط قیمتی كه در سال 
۲۰۱۵ اتفاق افتاد ، تجربه نخواهد شد ولی نوسان 

قیمتی غیرقابل اجتناب است.
بیشترین نوسان در بازار نفت تجربه مي شود. 
انتظار داریم در كوتاه مدت قیمت نفت در بازار 
جهانی افزایش یابد و به مرز ۷۰ دالر برسد. این 
بازار در ماه های پیش رو ش��اهد افزایش میزان 
عرضه نف��ت خواهد بود و بازار ب��ا مازاد عرضه 
روبرو مي ش��ود. علیرغم نوسانات  در بازار نفت، 
پیش بینی مي ش��ود كه تا انتهای س��ال ۲۰۱9 
میالدی ، قیمت نفت نس��بت به قیمت كنونی 
آن تفاوت اندكی داش��ته باشد و این تفاوت كم 
برای بازاری به این اهمیت موضوعی برای مطالعه 
و تحقیق است. البته باید در نظر داشت كه اگر 
تحریم نفتی ایران جدی شود و واقعا نفت ایران 
از بازار حذف شود، تنش روانی و بازاری ناشی از 
این سیاست باعث رشد قیمت نفت در بازارهای 
جهانی خواهد شد. برآوردهایی هم وجود دارد كه 
از ثبات نسبی در این بازار حکایت دارد و می گوید 
كه نرخ نوس��ان در بازار نف��ت و دیگر كاالهای 
اساسی آنقدر اندک است كه دیگر نمي توان در 
مورد تاثیر این نوس��انات روی بازارهای دیگر یا 

اقتصاد دنیا صحبت كرد.
هفتم: متوس�ط نرخ ت�ورم جهانی افزایش 

می یابد و به مرز 3 درصد می رسد
 در فاصله س��ال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱8 میالدی 
ن��رخ تورم در دنیا رش��د ك��رد و از ۲ درصد به 3 
درصد رسید. دلیل این مسأله به شرایط اقتصادی 
كشورهای توسعه یافته و صنعتی باز می گردد كه 
اغل��ب در وضعیت انقباض��ی و ركودی بودند و به 
تدریج به وضعیت تورمی تغییر موقعیت دادند. در 
آین��ده نزدیک نرخ تورم جهانی به مرز 3 درصد و 
نرخ تورم در كشورهای صنعتی و توسعه یافته به 
مرز ۲ درصد می رس��د كه این نرخ برای صاحبان 
صنایع نرخ مطلوبی است. ثبات نسبی قیمت نفت 
یا نوسان اندک در این بازار هم به تثبیت تورم در 

سطح 3 درصد كمک می كند.
هش�تم: فدرال رزرو نرخ به�ره را افزایش 
می دهد و ش�مار اندکی از بانک های مرکزی 

این سیاست را اجرا می کنند
در شرایطی كه اقتصادهای بزرگ و صنعتی دنیا 
در موقعیتهای مختلفی از چرخه رشد اقتصادی قرار 

دارند، بانک های مركزی این كشورها با سرعت های 
متفاوت اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی می كنند. 
تعجب��ی ندارد در زمانیکه نرخ بهره بانکی در یک 
كشور با سرعت بیشتری رشد می كند و به وضعیت 
ع��ادی بازمی گردد، دیگر كش��ورها كندتر در این 
مس��یر حركت كنند. همین اختالف در نرخ بهره 
بانکی كش��ورهای صنعت��ی مي تواند روی جریان 
سرمایه ها در كش��ورها اثر بگذارد و سیاست های 
اقتصادی را نیز تغییر دهد.البته باید در نظر گرفت 
به دلیل كاهش نرخ رش��د اقتصادی دنیا در سال 
جاری نسبت به سال قبل و احتمال افزایش فشار 
تورمی ، ممکن است فدرال رزرو و دیگر بانک های 
مركزی در افزایش نرخ بهره بانکی تعلل كنند كه 
سیاست مطلوبی است.پیش بینی مي شود در سال 
جاری فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره بانکی را س��ه 
بار افزای��ش دهد و بانک مركزی بریتانیا، كانادا و 
تعدادی از بازارهای در حال گذار از قبیل برزیل و 
هند و روسیه هم همین سیاست را اجرا كنند. بانک 
مركزی اتحادیه اروپا اعالم كرده است تا اوایل سال 
۲۰۲۰ میالدی نرخ بهره بانکی را افزایش نخواهد 
داد و بانک مركزی ژاپن هم این طرح را در س��ال 
۲۰۲۱ اجرا می كند.بانک مركزی چین كه نگران 
نرخ رش��د اقتصادی كشور است در نظر دارد نرخ 

بهره را كاهش دهد.
نهم: ارزش دالر باال باقی می ماند

ش��رایط اقتصادی آمریکا و افزای��ش نرخ بهره 
بانکی در این كش��ور باعث مي شود تا ارزش دالر 
در ب��ازار باالتر از انتظار باقی بماند. تفاوت فاحش 
اوضاع اقتصادی آمریکا با اتحادیه اروپا به این روند 
افزایشی دامن خواهد زد به خصوص كه بی ثباتی در 
اروپا مي تواند زمینه س��از افت ارزش یورو و تغییر 

نرخ برابری دالر به یورو هم بشود.
دهم: خطر ایجاد ش�وك های سیاستی در 
حال افزایش اس�ت ولی در سال 2019 رکود 

غیر محتمل است
 بزرگتری��ن نگران��ی ب��رای اقتص��اد دنیا در 
س��ال جاری، اشتباهاتی اس��ت گه كشورها در 
وض��ع و اجرای سیاس��ت های اقتص��ادی انجام 
داده ان��د. جنگ تجاری س��ال گذش��ته یکی از 
نگران كننده ترین مس��ائل است كه تاكنون هم 
آس��یب زیادی به اقتصاد دنیا وارد كرده اس��ت 
و ای��ن آس��یب در حال افزایش اس��ت. افزایش 
كسری بودجه آمریکا، افزایش سطح بدهی های 
دولتی در آمریکا و اروپا و ژاپن و احتمال اشتباه 
در برآورد بانک های مركزی و سیاستگذاری های 
این سازمان های مالی مي تواند خطرات زیادی را 
به اقتصاد دنیا تحمیل كند. تنها خبر مثبت این 
است كه تاثیر این اشتباهات و خطراتی كه اقتصاد 
را تهدید می كند در سال ۲۰۱9 نمایان نمي شود 
ولی بدون شک از س��ال ۲۰۲۰ ما شاهد تغییر 

روند حركت اقتصاد خواهیم بود. 
منبع: مجمع جهانی اقتصاد
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سالی سخت در انتظار اقتصاد دنیا است

اصلی ترین چالش های اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱9 کدامند؟
صن��دوق بین الملل��ی پول در بازه ه��ای زمانی 
مشخص گزارش هایی در مورد رشد اقتصادی دنیا 
و چالش های اقتصادی پیش رو ارائه می دهد ولی 
عالوه بر این گزارش ها میزگردها و مصاحبه های 
مختلف��ی هم در وب س��ایت آن وج��ود دارد كه 
دیدگاه های اقتصاددانان ارش��د صندوق در مورد 
مسائل مختلف اقتصادی را ارائه می دهد. صندوق 
بین المللی پول در اولین هفته های س��ال جدید 
می��الدی با دو تن از برجس��ته ترین اقتصاددانان 
خود میزگردی ترتیب داده است تا اصلی ترین و 
مهم ترین چالش های اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱9 

را مورد بررسی قرار دهد.
موری ابس��تفلد و گیتا كوپیناف دو اقتصاددان 
ارش��د صندوق بین المللی پ��ول در میزگردی با 
وب سایت خبری صندوق بین المللی پول به بررسی 
چالش های پیش روی اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱9 
میالدی پرداختند. این در اقتصاددان برجسته كه 
سالیان سال به بررسی عملکرد اقتصادی و تحلیل 
بازارهای مالی در این سازمان مشغول بودند و بر 
عملکرد بازارهای مختلف در س��ال های گذشته 
اش��راف كامل داش��ته اند بر این باور هستند كه 
سال ۲۰۱9 میالدی س��ال سختی برای اقتصاد 
دنیا است و چالش های بزرگی پیش روی فعاالن 
اقتصادی و اقتصاد دنیا وجود خواهد داشت. هر دو 
ب��ر این باورند كه به دلیل تمامی این چالش های 
پیش رو به خصوص بی ثباتی در فضای اقتصادی 
دنیا و تنش های تجاری آمریکا با دیگر كشورها ما 
نمي توانیم ش��اهد رشد اقتصادی در سال جدید 
باشیم. آنها می گویند با ادامه روند كنونی نه تنها 
در س��ال ۲۰۱9 بلکه در سال ۲۰۲۰ میالدی هم 
نرخ رشد اقتصادی دنیا نسبت به سال قبل از آن 

كاهش خواهد یافت.
موری ابسفیلد در پاس��خ به این سوال كه چه 
چالش هایی در س��ال ۲۰۱9 میالدی پیش روی 
اقتصاد دنیا و فعاالن اقتصادی است گفت:به نظر 
من ما سال سختی پیش رو خواهیم داشت. سالی 
كه بحران های بزرگ به دلیل تغییرات جدی در 
سیاست های اقتصادی ایجاد خواهد شد.اصلی ترین 
و مهم ترین چالش س��ال جاری بحران در عرصه 
تجارت، بازگش��ت تعرفه های تجاری در آمریکا و 
چین و باال گرفتن تنش در فضای تجاری این دو 
كشور اس��ت. اهمیت این دو كشور از این جهت 
است كه آنها بزرگترین اقتصادهای دنیا هستند كه 
بیشترین سهم را در عرصه تجارت جهانی دارند. 
باال گرفتن تنش در روابط تجاری این دو كش��ور 

مي تواند بستر را برای بحران های بیشتر در فضای 
اقتصادی دنیا فراهم كند. وی ادامه داد: البته از نظر 
من تنها تجارت بین آمریکا و چین دستخوش تغییر 
نمي شود بلکه تجارت بین آمریکا و دیگر كشورهای 
دنی��ا هم تحت تاثیر قرار می گیرد. از طرف دیگر 
اقتصادهای در حال گذار هم با چالش های زیادی 
روبرو هس��تند . این چالش بیشتر به دلیل عادی 
سازی سیاست های مالی و پولی توسط فدرال رزرو 
آمریکا است كه روی جریان سرمایه های خارجی 
در بازارهای در حال گذار اثر مي گذارد. نکته دیگر 
سیاست های اقتصادی آمریکا است كه در سال های 
اخیر تغییر زیادی كرده است و این تغییر مي تواند 
هم ساختار روابط سیاس��ی و هم ساختار روابط 
اقتصادی و تجاری این كش��ور را تحت تاثیر قرار 

دهد و دوره گذری در دنیا به وجود آورد.
 اما گیتا كوپیناف عالوه بر تایید نظرات همکارش 
به چالش بزرگ و مهم دیگری هم اش��اره كرد. او 
تاكی��د كرد یکی از مهم ترین مش��کالتی كه در 
س��ال های اخیر اقتصاد دنی��ا را درگیر كرده بود 
بی ثباتی است. بی ثباتی برای اقتصاد سم است و 
این س��م در سال های اخیر در تمامی بخش های 
اقتصاد دنیا رس��وخ كرده اس��ت. به عنوان مثال 
تنش در روابط اقتصادی و تجاری آمریکا و چین 
در سال های اخیر باال گرفته است و در نتیجه این 
مس��أله تعرفه های تجاری در این دو كشور رشد 
ك��رد. در درج��ه اول این اولین بار بعد از تصویب 
ط��رح جهانی س��ازی و تج��ارت آزاد اس��ت كه 
كشوری بر خالف این قوانین و مصوبات اقدام به 
افزایش تعرفه كرده است به همین دلیل نمي توان 
پیش بینی صحیحی در این زمینه ارائه داد. همین 
مسأله عامل بی ثباتی است. از طرف دیگر با وجود 
اینکه در ماه های اخیر اختالف بین دو كش��ور در 

عرصه تجارت كمتر شده است ولی نمي توان به این 
اتش بس چندان اطمینان كرد و عدم اطمینان به 
این مس��أله بازهم مصداقی بربی ثباتی در فضای 

اقتصادی دنیا است. 
عامل بی ثبات كننده دیگر برگزیت و تبعات آن 
روی اقتصاد اروپا است.در ماه های پیش رو طرح 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به مرحله اجرا گذشته 
مي شود هر چند ممکن است اجرای كامل طرح 
ماه ها و حتی سال ها طول بکشد ولی هر تغییری 
در این فرآیند یک عامل بی ثبات كننده اس��ت. 
تاكنون هیچ كشوری از اتحادیه اروپا خارج نشده 
است و نمي توان به درستی تاثیر این تحول را روی 
اقتصاد اروپا و اقتصاد بریتانیا ارزیابی كرد و همین 
مسأله باعث مي شود تا تصمیم گیری های اقتصادی 

سخت تر شود.
نکته دیگر بی ثباتی در بازار كاالهای اساسی به 
خصوص منابع انرژی فس��یلی است. نوسان های 
قیم��ت نفت و ارتباط آن با سیاس��ت های دولت 
آمریکا و دولت های كشورهای نفت خیز مسأله ای 
تاثیرگذار روی اقتصاد دنیا اس��ت. از نظر من بازار 
نفت بیش از اینکه اقتصادی و بازاری باشد، سیاسی 
اس��ت. تحوالت سیاس��ی مي تواند این بازار را به 
شدت تحت تاثیر قرار دهد و كشورهای تاثیرگذار 
در این بازار هم با چالش ها و رویکردهای مختلفی 

مواجه هستند.
در پای��ان باید دوباره تاكید كرد كه س��ال 
۲۰۱9 می��الدی، سیاس��ت های مالی فدرال 
رزرو به حالت عادی بازخواهد گشت ولی این 
مسأله خود زمینه ساز بی ثباتی در اقتصاد دنیا 
و افت نرخ رشد اقتصادی خواهد بود . ضمن 
اینکه عوامل بی ثبات كننده دیگر هم به این 

رشد منفی دامن می زنند.

دي 1397
دوره جدید
شماره 119
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نخب�گان و خب�رگان ایران�ي ک�ه در 
»آینده پژوهي ایران 1397« مش�ارکت 
داش�تند 100 مس�اله ای�ران 1397 را در 
حوزه هاي گوناگون شناسایي کردند که 
اتاق بازرگاني پرونده ویژه اي براي آن در 
شماره 117)آبان ماه( باز و آنها را بررسي 
کرد. در کتاب منتشر شده آینده پژوهي 
ایران 1397 که توسط اتاق ایران انجام شد 
اما خبرگان همکار با این طرح »7 مساله 
در حال ظهور« ایران را نیز شناس�ایي و 
هر کدام از مس�ائل در حال ظه�ور را از 
زاویه هاي گوناگون کالبدشکافي کردند. به 

گمان این خبرگان »شبکه هاي اجتماعي« 
فضاي س�ایبري، یکي از مسائل نوظهور 
ایران در س�ال هاي آت�ي خواهد بود که 
در کنار مس�ائل مثل »فن�اوري زنجیره 
بلوك«، »ائتالف سعودي – صهیونیستي«، 
»بح�ران صندوق ه�اي بازنشس�تگي« 
»جابه جایي ه�اي جمعی�ت« و »تخریب 
منابع خ�اك« در آینده ایران خودنمایي 
خواهند کرد. واقعیت این است که نسبت 
به موضوع »شبکه هاي اجتماعي«، »فضاي 
سایبري« یا »دنیاي مجازي« و یا هر عنوان 
دیگر در ایران شناخت کافي وجود ندارد. 

در حال�ي که این مقوله س�اختار و بافت 
سیاس�ي، اقتصادي و اجتماعي ایران را 
در زیر فش�ار مثبت یا منفي قرار خواهد 
داد. در گزارش آینده پژوهي ایران س�ال 
1397، این موضوع تحت عنوان »اخبار 
جعلي« بازکاوي ش�ده است که مي تواند 
تکمیل کنن�ده بحث های�ي باش�د که از 
سوي جامعه شناسان و آینده پژوهان در 
انجمن علوم سیاس�ي ایران مطرح و در 
ای�ن پرونده آنها را مي خوانید. مقدمه اي 
از مسائل دنیاي مجازي به عنوان مساله 

ایران آینده را در ادامه مي خوانید:



 خبر جعلي چه چیز است؟
معموال در تعریف خبر جعلي آن را با برخي دیگر 
از مفاهیم اشتباه مي گیرند. مثال باید بدانیم كه خبر 
جعلي، ش��ایعه نیست. در شایعه »چیزكي« اتفاق 
مي افتد كه مردم از آن »چیزها« مي سازند. مانند 
سنگي كه در بركه اي مي افتد و موج درست مي كند 
و موج ها همان شایعه هستند. اما پدیدآورنده خبر 
جعلي لبه بركه ایستاده و با چوبي بلند موجي وسط 
آن پدی��د مي آورد جوري كه بقی��ه فکر مي كنند 
سنگي به چشمه افتاده )اتفاقي افتاده واقعا(. خبر 
جعلي یک اشتباه هدایت شده به سمتي است كه 
دیگري آن را بپذیرد. یک پروپاگانداي كالس��یک. 
پیچیدن دروغ در الیه هاي راستي و پاكي و درستي.
خب��ر جعلي ب��ا دروغ نیز متفاوت اس��ت. چون 
دروغ گزاره اي نادرس��ت اس��ت. دروغ تنها به خبر 
محدود نمي ش��ود. دروغ برخاسته از اشتباه و خطا 
نیس��ت، بلکه كام��ال هدفمند ام��ري غیرصادقانه 

مطرح مي شود.
خبر جعلي با ادعاي بي اساس نیز متفاوت است. 
ادعاي بي اس��اس گزاره اي است كه پس از مطرح 
ش��دن، براي تصدیق آن تالش نمي كنیم. ممکن 
است این ادعا درست باشد یا غلط. مي تواند درست 
باش��د ولي تصدیق نشود، یا اینکه غلط باشد ولي 

تکذیب نشود.

 بستر رسانه هاي اجتماعي
ف��ارغ از تعریف ه��ا و تدقیق ها باید گفت 
ش��کل جدیدي از جعل و تقلب دارد جهان 
را دربرمي گی��رد كه مي تواند نوع نگاه ما را 
نس��بت به دنیاي اطراف مان كامال منحرف 
كن��د. اخبار جعلي و نامتغیر هم بالي جان 
حکومت ها ش��ده و هم امنیت اجتماعي و 
فردي جوامع را به خطر انداخته اس��ت. در 
دنیایي كه بخ��ش مهمي از اخبار از طریق 
شبکه ها و پیام رس��ان هاي مجازي دریافت 
مي شود، مي توان در همین فضا نیز به دروغ 

جامه حقیقت پوشاند.
شاید براي چند هفته عکس ها و فیلم هایي 
از خودكشي نوجوانان در رسانه هاي اجتماعي 
فارسي زبان منتشر مي شد درباره یک بازي 
كه برنده ش��دن در آن مساوي بود با مرگ. 
همه از نهن��گ آبي صحبت مي كردند. این 
فقط مش��کل كاربران ایراني نبود، بلکه اگر 
سري به شبکه ها و صفحه هاي انگلیسي زبان 
ه��م مي زدیم پ��ر از اطالعاتي ب��ود درباره 
خودكش��ي نوجوان��ان. همه از ای��ن بازي 
مي گفتن��د ولي هنوز هم كس��ي این بازي 
را روي گوش��ي و گجت خ��ود نریخته بود 
و نتوانس��ته آن را ب��ازي كند. این یک خبر 

جعلي بود كه توانست در بسیاري از كشورها 
وحشت ایجاد كند.

در فضاي رسانه هاي اجتماعي تولید محتوا 
و ش��کل توزیع به صورتي اس��ت كه افراد 
خواس��ته یا ناخواس��ته در دام اخبار جعلي 
مي افتن��د. بنابراین اعالم مركز پژوهش��ي 
پیو، نیمي از اخباري كه افراد زیر ۵۰ سال 
مي خوانن��د، اخب��ار آنالین اس��ت و میزان 
اس��تفاده از اخبار آنالین زیر 3۰ س��ال، دو 

برابر اخبار تلویزیوني است.
یک��ي از دالیلي كه خبار جعلي انتش��ار 
مي یابند این است كه براي ما بازنشر اخبار 
راحت ت��ر از خواندن یا تام��ل روي صحت 
آن اس��ت. دكمه اي را مي زنی��م و آن را به 
اشتراک مي گذاریم. همین امر سبب مي شود 
تا گردبادي از یک خبر جعلي در ش��بکه ها 

شکل بگیرد.
یک بررس��ي در دانش��گاه كلمبیا نش��ان 
مي دهد حه ۵9 درصد از لینک هاي خبر در 
شبکه هاي اجتماعي هرگز كلیک نمي شوند. 
به عبارت دیگ��ر از هر ۱۰ آمریکایي 6 نفر 
ب��ه خواندن عنوان مطلب بس��نده مي كند. 
این پدیده یک��ي از مولفه هاي عصر جدید 
است. هر چه دانش بیشتر در دسترس قرار 
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مي گیرد، مخاطبان بیش��تر به نس��خه هاي 
كوت��اه از مطالب بس��نده مي كنن��د. مردم 
دی��دگاه خود را بر اس��اس مطالب خالصه 
شده شکل مي دهند بدون اینکه براي تعمیق 

بیشتر در مطلب تالشي به خرج دهند. 
یکي دیگ��ر از دالیلي كه اخبار جعلي به 
راحتي مي توانند ما را گول بزنند این است 
كه این اخبار دس��ت روي تمایالت، افکار و 
گرایش هاي پیشیني ما مي گذارند. ما دوست 
داریم كه یک نشانه بیروني، آنچه كه در ذهن 

داریم را تایید كند.
طبق پیماش��ي كه سال ۲۰۱6 در آمریکا 
انجام ش��ده ۱6 درصد معتقدند رسانه هاي 
اجتماعي باید در مقابل پخش اخبار جعلي 
مسئولیت بپذیرند. اما بقیه تاكید كرده اند كه 
خود كاربران باید در این زمینه با مسئولیت 
بیش��تري عمل كنند.در این دنیا روندهاي 
ارتباطي به شکلي است كه اعتبار و اشتهار 
ما مي تواند در عرض كمتر از یک روز به طور 
دائم دچار خدشه شود. رسانه هاي اجتماعي 
در ارتقا یا برهم زدن این حسن شهرت قدرت 
زیادي پیدا كرده اند. شخصیت هاي حقیقي 
ی��ا حقوقي اگر در برابر اخبار جعلي از خود 
كاهلي نشان مي دهند خود را با خطر مواجه 
مي كنند. بنابراین پاس��خي كه به آن داده 

مي شود باید سریع، حساب شده و متناسب 
با میزان تهدید باشد.

بهترین دروغگوها كساني هستند كه براي 
هر چیز پیش پاافتاده اي دروغ ها نمي گویند 
و اتفاقا خیلي جاها راست مي گویند، ولي به 
موق��ع دروغ اصلي و حیاتي رو رو مي كنند. 
چنین جریاني براي اخبار جعلي نیز صدق 
مي كند. در واقع آنها برشي از واقعیت را در 

دل خود دارند. 
مثال ما در ایران با مش��کالت خشکسالي و 
كم آبي مواجهیم. مس��ئوالن جسته گریخته 
زمزمه هایي درباره بارور كردن ابرها مي گویند 
و از آن طرف ناگهان افرادي در خارج از كشور 
مدعي مي شوند باران و برف زمستان ۱396 و 
اوایل بهار ۱39۷ را آنها برنامه ریزي كرده اند. 
یا مثال دیگر اینکه آمریکایي ها مي دانند كه 
كشورشان فعالیت هاي فوق محرمانه در فضا 
انجام مي دهد. به همین خاطر است كه وقتي 
مي شنوند آمریکا در مریخ پایگاهي از كودكان 
براي آزمایش هاي علمي درست كرده،  تعجب 
نمي كنند و آن را براي دیگران هم در شبکه 

اجتماعي مي فرستند.
اینک��ه این قدر زود ماج��راي فرو ریختن 
خانه هاي مس��کن مه��ر در ش��بکه ها داغ 
مي ش��ود نه فقط به خاطر اظهارنظر معاون 
ریاس��ت جمه��وري، بلکه بیش��تر به خاطر 
دآس��تانهاي مربوط به بي كیفیت بودن این 
ساختمان هاست. اینجاست كه عکس مربوط 
به افتادن یک ساختمان روي بلوک كناري در 
مصر را مي بینیم و فکر مي كنیم اینجا یکي از 
شهرهاي زلزله زده كرمانشاه و این ساختمان 

هم مربوط به پروژه مسکن مهر است.
همین امر در باره بازي جعلي نهنگ آبي 
هم صدق مي كند. این موضوع چنان جذاب 
اس��ت كه براي ماه هاي طوالني عده زیادي 
از مردم دنیا را گمراه كرد. نهنگ آبي قدرت 
خ��ود را از واقعیت هایي چون خودكش��ي 
نوجوان��ان، وابس��تگي زیاد به ش��بکه هاي 
مجازي، نگران��ي والدین درب��اره فرزندان، 
افسردگي سرخوشانه برخي جوانان و غیره 
مي گیرد؛ پس به راحتي قابل انتقال است، 
چون آغشته به واقعیت هاست )یا دست كم 
آنچ��ه ما واقعی��ت مي پنداری��م( به همین 
خاطر توانس��ت با این قدرت پخش ش��ود.

وقتي مي گوییم اخبار جعلي باید س��همي 
از واقعیت داش��ته باش��ند، منظورمان این 
اس��ت كه ما در مواجه��ه با آن به فهمي به 
نسبت رضایت بخش مي رسیم. یعني ما فکر 
مي كنیم كه كیفیت س��اخت مس��کن مهر 
پایین است پس حاال كه زلزله آمده، افتادن 
یک ساختمان چند طبقه روي ساختماني 
دیگر خیلي هم منطقي و موید نظر ما است.

ام��ا این همه ماجرا نیس��ت؛ چ��را كه با 
ارتقاي سطح سواد رسانه اي مي توان با این 
شیوه هاي تحریف واقعیت و ساخت اتفاقي 
مصنوعي مقابله كرد. مش��کل اینجاس��ت 
ك��ه فناوري ه��ا چن��ان قدرتمند ش��ده اند 
ك��ه مي توانند جعلیاتي كامال ش��به واقعي 
بسازند. همان طور كه گفته شد فناوري هم 
به ش��فافیت كمک كرده و هم زمینه دروغ 
صادقانه  را فراهم س��اخته اس��ت. از جمله 
فناوري دیپ فیک )Deepfake( است كه 
در میدان وب هوش��مند خودش را بیش از 
پیش به نمایش گذاش��ته است. دیپ فیک 
از یادگیري ماشیني و هوش مصنوعي براي 
قرار دادن تصاویر اش��خاصي مشخص روي 
اش��خاص دیگر در داخل فیلم ها اس��تفاده 
مي كند. ب��ه گونه اي كه تش��خیص جعلي 
بودن فیلم س��خت مي شود. در این فناوري 
یادگیري ماش��یني بس��یار اهمی��ت دارد؛ 
یادگیري ماشیني یعني الگوریتمي رایانه اي 
ك��ه با آزمون و تک��رار و اس��تفاده از چند 
ورودي و چند خروجي و چند نمونه شاهد، 
یک مس��اله را )مثال پیش بیني یک متغیر 
اقتصادي یا جایزیگزیني یک شيء به جاي 
شيء دیگر( حل مي كند. جوري كه اشتباه 
به حداقل برسد. از این فناوري در زمینه هاي 
پ��ردازش تصویر، موتورهاي جس��ت وجو و 
پیش بیني هاي اقتصادي اس��تفاده مي شد، 
ولي اكنون نرم افزارهای��ي به بازار آمده كه 
كار با آن ساده است و مي توان به كمک آن 
تصاویر را پردازش كرد و س��پس فیلم هایي 
جعلي و بس��ار ش��بیه به فیلم ه��اي واقعي 
س��اخت. یعني تش��خیص تصویر جعلي به 
راحتي اینکه مثال سر فالن بازیگر را به بدن 
فردي دیگر چسبانده اند، نیست.اینجاست كه 
به ویژه در عرصه سیاسي،  فرهنگي و هنري 
مي توان شاهد اظهارنظرهایي بود كه هیچ گاه 
كس��ي بیان نکرده و فق��ط در یک نرم افزار 
س��اده س��رهم بندي ش��ده اند. مثال ممکن 
اس��ت بش��نویم و ببینیم رئیس جمهوري 
اظهارنظري عجیب كند یا فالن آدم مشهور 
حرفي بي ربط بزن��د. اما این عرصه تنها به 
آدم هاي مش��هور یا سیاسي ختم نمي شود، 
بلکه مي تواند در پایین ترین س��طح جامعه 
نی��ز موجب انتقام گیري اف��راد و كاربران از 
هم ش��ود. مثاًل چس��باندن س��ر عضوي از 
خانواده روي بدن فردي دیگر و فرس��تادن 
آن براي همس��ر،  والدین و ی��ا فرزندان آن 
فرد. با این حس��اب افکار عمومي جهان )و 
ب��ه تبع ایران( باید خودش را براي آموزش 
راه هاي تش��خیص دیپ فیک ها آماده كند. 
راه حل اینجا هم ارتقاي سطح سواد رسانه اي 

و تصویري است.
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تعیین کنندگی فضای مجازی درباره کنشگری 
سمن ها و شهروندان

دکتر محمد فاضلی|
سخن خود را با این بحث شروع می كنم 
ك��ه وقت��ی از سیاس��ت ح��رف می زنیم 
بایدیادمان باش��د درباره تقس��یم منافع و 
توزیع ثروت بین گروه های انسانی و درباره 
هماهنگ��ی كردن و تصمیم گرفتن حرف 
می زنیم. وقتی ش��ما یا هر فرد دیگری در 
سطوح گوناگون قدرت تصمیم می گیرد و 
منافعی را تقسیم می كند در عرصه سیاست 
عمومی قرار دارد و در هر كجا كه در حال 
هماهنگی است او در حال سیاست ورزی 
است. نکته دوم این است كه با جهان تک 
علیتی مواجه نیستیم و نمي توان گفت فقط 
ساختارهای اصلی تعیین كننده هستند و یا 
فقط فضای مجازی یا دانش تعیین كننده 
اس��ت، هر كدام از ای��ن مقوله ها در حال 
ایفای سهم خود هستند. برای درک سهم 
ه��ر كدام كه م��ن در نظر گرفت��ه ام باید 
بگویم با كنشی سیاسی روبرو هستیم این 
كنش مي تواند قانون گذاری در مجلس یا 
یک تظاهرات باش��د. این كنش سیاس��ی 
اس��ت ممکن اس��ت جزئیاتی فنی نیز در 
خود داشته باشد. این كنش ها در هر نظام 
كنش��ی حداقل چهار عنصر در خود دارد: 
اول اینک��ه كنش ها هنجار، یک چرایی و 

یک شیوه و یک باید دارند. همه 
جامعه ه��ا در هم��ه كنش ها 
هنجارها را مشخص می كنند. 
دوم هر كنش��ی رابطه برقرار 
می كند. س��وم در كنار اینها 
یعنی  شما تصمیم می گیرید 
میزان��ی از ق��درت و اراده را 
برای انجام كاری وارد می كنید. 
در ه��ر كنش��ی بای��د تصمیم 

گرف��ت و تصمی��م گرفت��ن در 
عرصه كنش سیاس��ی یعنی باید 

هماهنگ��ی انج��ام داد. باید در هر 
كنش سیاسی با عده ای هماهنگی 
ك��رد و عزمی را ش��کل داد. در 
عرصه سیاس��ت عمومی، شکل 
دادن عزم بس��یار مهم است. 
كس��انی كه برجام را ش��کل 
دادند عزمی انجام دادند ابتدا 
در بین خودشان و سپس 
در بی��ن باق��ی گروه های 

سیاسی و در میان مردم و بی جهت توییت 
نمی كردن��د، آنها می خواس��تند از مردم 
كم��ک بگیرند و این عزم را ایجاد كنند و 
پشتیبانی می خواستند. هر كنشی كه شما 
انج��ام می دهید همچنین وجه ابزاری نیز 
دارد. اگر شما بخواهید كشاورزی كنید هر 
سه عنصر باال را دارد یعنی باید روابطی را 
برقرار كنید، تصمیمی بگیرید و نیاز به ابزار 
دارید. در عرصه سیاسی نیز ابزار الزم است.  
ابزار یعنی ظرفیت مادی برای كنش و این 
ابزار مي تواند رسانه و حزب و تشکیالت و 
حتی قانون باش��د. هرچند قانون بیش��تر 
در بخ��ش هنجاری و بای��دی می گنجد. 
م��ن فکر می كنم اگر فضای مجازی را در 
وجه هنجاری ببینیم غیر از خبر چیزهای 
دیگ��ری نی��ز وج��ود دارد. و مي توان این 
تقسیم بندی را بیش��تر كرد. دانسته هایی 

برای برانگیختن كنش ارائه می كند، چرایی 
را مشخص می كند و در یک كنش فضای 
مجازی به شما می گوید چرا باید این كار 
را انجام بدهید. به طول مثال فسادی وجود 
دارد یا هدر رفت منابع وجود دارد و یعنی 
در اصل دانس��تنی هایی به شما می دهد. 
فضای مج��ازی در درونی كردن تدریجی 
هنجاره��ا كاركرد دارد. یعن��ی به تدریج 
وقتی در یک بازه زمانی چندین س��اله در 
معرض این دانستنی ها قرار گرفته اید یک 
جهت گیری و ترجیحات و اولویت ها را در 
خود درونی می كنید و اینها الزاما به سرعت 
منجر به تغییری ملموس در جهان بیرونی 
شما نمی شوند كنشگرانی كه در معرض این 
الزام ها نبودند این تغییر را حس نکرده اند 
و این تغییر تابع قاعده ای اس��ت كه ارزش 
حاش��یه ای ایجاد می كند. ای��ن تغییرات 
نسلی اتفاق می افتادند و فضای مجازی به 
همین دلی تولید سرمایه فرهنگی می كند. 
یادگیری كنش كه مي تواند كنش سیاسی 
یا محیط زیستی باشد یا كنشی اقتصادی 
باشد كاركردی نیس��ت كه توسط فضای 
مجازی اختراع شده باشد. كتاب و نوشتار 
به طور تاریخی این كار را انجام داده است 
و فض��ای مجازی تس��هیل كننده آن بوده 
است و به این معنا كه در دسترس همگان 
است آن را دموكراتیک تر و همچنین 
آن را ارزان تر كرده اس��ت. اما الزاما 
اث��ر آن را بیش��تر نکرده اس��ت. 
چون آدم ها قبال وقتی كتابی را 
ب��ا پرداخت پول می خریدند و 
زمان بیشتری برای آن صرف 
می كردند اثر بیشتری از آن 
یک  می كردند.  دریاف��ت 
كتاب تیراژی 3۰۰۰ تایی 
داشت و بر این سه هزار 
نفر اثری عمیق تر داشت. 

 آثار سطحی
ول��ی فض��ای مج��ازی ام��روز 
یادگیری را تس��هیل ك��رده ولی 
اثر كم عمق ت��ری با تواتر كمتر و 
س��رعت كمتری اعمال می كند 
بنابراین در عرصه فضای مجازی 
این س��ه اتفاق از بعد هنجاری 
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رخ می ده��د. از بع��د ارتباطات كنش در 
عرصه فضای مج��ازی اتفاقاتی می افتد و 
آن تسهیل ارتباط گیری است كه اختراع 
جدید بشر نیست. پیش از این هم در زمان 
اخت��راع آتش از دود ب��رای ارتباط گیری 
اس��تفاده مي ش��د بعد با نامه و تلفن و ... 
ارتباط ادامه داش��ت و فضای مجازی تنها 
ارتباط گیری را تسهیل و در اصل سرمایه 
اجتماعی كنش را تس��هیل كرده اس��ت. 
این س��رمایه اجتماعی كنش به س��رعت 
ب��ه وجه اث��ر بیرونی تبدیل نمي ش��ود و 
مردم با پیدا كردن هم به سرعت نیرویی 
خلق نمي كنند كه بر فساد و ناكارآمدی و 
اقتدارگرایی غلبه كند. این آدم ها به تدریج 
در شبکه هایی همدیگر را می یابند و انگیزه 
پیدا می كنند. آیت��م دومی كه در فضای 
مج��ازی رخ می دهد تولید انرژی عاطفی 
است. زندال كاریز جامعه شناس آمریکایی 
می گوید برای زنجیره های كنش دو چیز 
تولید مي شود، تصور كنید در عروسی دو 
آدم مي توانند دست هم را بگیرند و به سر 
زندگی خود بروند. چرا مراسم می گیرند و 
این همه خرج می كنند؟ ش��ما در عروسی 
چیزی به نام انرژی عاطفی خلق می كنید 
آدم ها می گویند و می خندند و می رقصند 
و این انرژی عاطفی به پشتوانه ای برای نهاد 
خانواده تبدیل مي شود. در عرصه علم نیز 
شما در حال تولید انرژی عاطفی هستید. 
در این همایش ها معموال حرف های جدی 
زده نمي ش��ود علما حرف ه��ای جدی را 
در كتاب ه��ا و مق��االت و اختراعات خود 
می گویند. ول��ی در همایش ها چه چیزی 
تولید مي ش��ود؟! در همایش ها ارتباطاتی 
برقرار مي ش��ود كه آدم ه��ا انرژی عاطفی 
می گیرن��د. این ان��رژی عاطف��ی مبادله 
مي شود و سوخت ادامه مسیر است. فضای 
مجازی دائ��م در حال تولی��د این انرژی 
عاطفی است. در فضای مجازی این انرژی 
عاطفی به شکلی دموكراتیک تر و دوسویه 
تشدید مي شود. یعنی ما هم مي توانیم در 
طرف مقابلمان انرژی عاطفی ایجاد كنیم. 
از طرف دیگر می دانیم كه  فضای مجازی 
تصمیم برای كنش كند و پدیدار می كند. 
هماهنگی در فضای مجازی ساده تر شده 
اس��ت. همچنین پیدای��ش رهبری و عزم 
سیاسی كنش امروز قانونی وجود دارد كه 
قرارداد ها باید روی س��ایت ها برود. شکل 
دادن ب��ه ای��ن خواس��ته از طریق فضای 
مج��ازی امکان پذیر ش��ده اس��ت. فضای 
مج��ازی مي تواند به پیدای��ش رهبری و 

عزم سیاس��ی كنش ش��کل بدهد به طور 
مثال گروه هایی پیدا می شوند مثل همین 
گروه ش��فافیت برای ایران كه به سادگی 
ایده ه��ای خود را به اش��تراک می گذارند 
این ایده ها در دوران كتاب و مجله سال ها 
برای درک شدن زمان می خواست و برای 
آنه��ا همان چی��زی پدید می آی��د كه به 
اینفلوئنس��ر ها تعبیر می شوند آنها ایده ای 
را جلو می برند. كسانی یواش یواش رهبر 
چیزهای��ی می ش��وند و جامع��ه ای چند 
رهب��ری به وج��ود می آید. ای��ن خود در 
اصل برای حركت كردن به سمت جامعه 
متکثری كه ب��ا یک نظم اقتدارگرا مقابله 
می كند اثری مثبت دارد. باید ابزار كنش 
داش��ته باشید و نفس مشاركت در فضای 
مجازی خود یک كنش است. به این ترتیب 
وقتی وارد فضای مجازی می شوید از این به 
عنوان یک ابزار استفاده می كنید خواه ابزار 
اعتراض باشد و خواه چیز دیگر. من طبق 
ایده قبلی ام به موفقیت های كوچک قائلم 
و هیچ اتفاق بزرگی به یکباره رخ نمی دهد 
و هیچ كشوری به یک باره شفاف نمي شود 
و هیچ كش��وری به یک ب��اره دموكراتیک 
نمي ش��ود. گذار ش��یلی از دولت پینوشه 
به دولت بعدی زم��ان برد. ولی كنش در 
فضای مجازی مي تواند به كنش در فضای 
واقعی تبدیل ش��ود. ولی قرار نیست همه 

قهرمان بشوند.
ه��م  خ��ودش  لوتركین��گ  مارتی��ن 
نمی دانس��ت چنین كاری صورت می دهد 
بعدها تاریخ جایگاه او را مشخص كرد. او 
خودلوترپن��داری نداش��ت و قصد خاصی 
نداشت یکی آمرزش می فروخت و دیگری 
قرض كرده بود و در شهر مشکل داشت و 
می خواست با آمرزش فروش شریک شود 
او ه��م تحصیلکرده ب��ود و گفت این چه 
وضعیتی است شما برزخ و دوزخ و بهشت 
می فروش��ید؟! او هم اعالمیه ای بر سر در 
كلیس��ا آویزان كرد و هرگز نمی دانس��ت 
كه اروپای مس��یحی به دو بخش اروپای 
كاتولی��ک و اروپای پروتس��تان تقس��یم 
مي ش��ود و جنگهای مذهبی رخ می دهد. 
ش��اید اگر فکر می كرد این همه خون بعد 
از آن اتفاق بر زمین می ریزد هرگز این كار 
را نمی كرد. ما نباید توهم خودلوترپنداری 
داش��ته باشیم و گمان كنیم وقتی چیزی 
می نویس��یم فردا الزاما اتفاقی می افتد. از 
مشروطه تا امروز ۱۰۰ سال گذشته است 
و آدم ها بسیار نوشته اند و فرخی یزدی ها 
نابود ش��ده اند و ما بع��د از چند توییت از 

خودمان می پرسیم چرا فضای جهان تغییر 
نمی كند؟! تغییر در جهان تدریجی است 
ولی پایدار است. همان طور كه بیانیه 9۵ 
ماده ای لوتر اثری پایدار بر جهان به جای 
گذاشت اثر فضای مجازی نیز پایدار است 
و جهان را به ش��یوه ای تغییر می دهد كه 
بازگش��ت آن س��خت خواهد بود اما توام 
با فراز و فرود اس��ت. اتفاق��ات بزرگی در 
تاری��خ دموكراس��ی ها رخ داده اس��ت كه 
به م��وج اول و دوم دموكراس��ی معروف 
اس��ت. ما موج برگش��ت داش��تیم یعنی 
كش��ورهایی خون دادند و جنگیده اند در 
آفریقا در آمری��کای التین و دموكراتیک 
ش��ده و انتخابات��ی برگ��ذار كرده اند ولی 
دوباره برگش��ته اند. فض��ای مجازی نیز از 
همین جنس است ولی با همه این احوال 
موفقیت های��ی كه در فض��ای مجازی به 
دست می آیند سرنوشت ساز هستند. من 
فکر می كنم اتفاقاتی كه در فضای مجازی 
می افتد سرنوشت ساز است. قدرت انتشار 
است،  دولتی سرنوشت س��از  قرارداد های 
اعالم حقوق های دولتی ها سرنوشت س��از 
اس��ت، انتشار داده های اقتصادی در فایل 
اكس��ل سرنوشت ساز اس��ت. حاال جداول 
بودجه دولتی در فایل پی دی اف منتش��ر 
مي ش��د و به سختی كس��ی برای تحلیل 
وقت می گذاشت و این اعداد و ارقام را تایپ 
می كرد وقتی روزی به جایی رسیدید كه 
ارقام بودجه در فایل اكس��ل پخش شد و 
هر دانشجوی اقتصاد توانست اعداد بودجه 
را ب��اال و پایین و جمع و تفریق كند اثری 
سرنوشت ساز به جا می ماند. به این ترتیب 
باید نگاه ما به كنش سیاسی فضای مجازی 
نگاهی صبورانه و واقع بینانه باش��د. از هر 
چهار بعد هم بعد هنجاری و هم بعد ابزاری 
و ه��م بعد ارتباطی و ه��م بعد تصمیمی 
مورد استفاده واقع شود و نهادهای مدنی 
و شهروندان نگاهی چهار بعدی به مقوله 
كنش داشته باشند و انتظاری معقوالنه را 
پیگیر باشند و امیدوارانه به این مقوله نگاه 
كنن��د. من با اعتقاد می گویم كه اگر چیز 
بی اثری بود كسی با آن مخالفت نمی كرد. 
وقت��ی عده ای با فضای مجازی كار دارند 
یعنی جای��ی اثر مي گ��ذارد آیا چیزهای 
مهم تری وجود دارد كه اثر گذار اس��ت و 
ما به آنها نپرداخته ای��م؟! بله وجود دارد. 
به بودجه به نهاده��ای انتصابی بپردازید 
به محیط زیس��ت بپردازید و... ولی فضای 
مجازی این ظرفیت را دارد كه به همه آن 
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 با دنیای مجازی
 نمي توان همه چیز را
تغییر داد

دکتر مرتضی مردیها|
برخی از شما فیلم ترافیک را كه محصول یکی دو دهه پیش 
است دیده اید. سناریو این اثر ترجمه و چاپ شده است. این فیلم 
در س��کانس های انتهایی خود صحنه ای دارد كه گویا و نکته دار 
است. من نمی دانم نویسنده و كارگردان می خواست برداشت من 
را القا كند یا این برداشت شخصی من است؟ اما این نکته در آن 
زمان و در سال های بعد به نظر من برداشت مهمی بود. خالصه 
داستان فیلم درباره باند بزرگ موارد مخدر است كه پلیس به دنبال 
آنهاست و زد و خورد هایی با هم دارند. فیلم در انتها مي خواهد 
بگوید عناصر اصلی و دانه درشت های ماجرا ایمن می مانند و برای 
دستگیر شدن رد پایی از خودشان باقی نمی گذارند. در سکانس 
ابتدایی یکی از پلیس ها كه همکار او به وسیله توطئه همین افراد 
كشته شده است داخل میهمانی آنها كه به مناسبت پایان پرونده 
و نجات آنها برپا شده است مي شود و سعی می كند مهمانی را به 
هم بزند او را می گیرند و بیرون می كنند در صحنه آخر دوربین 
زیر میز را نش��ان می دهد و مشخص مي شود كار او چیزی نبود 
كه در ظاهر دیده مي شد و میکروفن ریزی را زیر میز كار گذاشت 
و بیرون رفت و فیلم در این لحظه تمام شد. از نظر من این كار 
درس بزرگی داش��ت و می خواست بگوید بازی ادامه دارد و این 
پیروزی ها موقت است و در پایان با حركتی از سمت جریان بازنده 

داستان ادامه خواهد داشت. 

 دنیای مجازی، دولت  و حکومت ها
از این س��کانس اس��تعاره ای می گیرم و به نس��بت دولت ها و 
حکومت ها در دنیای مجازی و سایبری می پردازم. به طور خالصه 
باید گفت این یک جنگ دوطرفه است و تالش های یک طرف با 
تالش های متقابل طرف دیگر برای استفاده از كاربرد آنها خنثی 
مي شود كه با فیلتر كردن یا به كار بردن فیلترشکن یک مثال 
خوب در این باره است. بحث من به آینده نگری و نقش این پدیده 
و این ابزار در آینده سیاسی مربوط است باید اشاره كنم این ابزار 
برای دوطرف قابل استفاده است و نباید گمان كرد سیستم اینترنت 
و ش��بکه در اختیار مردم قرار گرفته است تا بیشتر حضور پیدا 
كنند و تصورات و تمایالت خود را مطرح كنند و پیگیر باشند. 
این ابزار دوسویه است همان قدر كه مردم و منتقدان از این ابزار 
كمک می گیرند و بخش الیت آفتاب نشین و خارج از قدرت از آن 
بهره می برند تا خود را و ایده های خود را مطرح كنند و یا عناصری 
را از لحاظ قوای درگیر در شبکه قدرت اجتماعی مورد اهمیت 
قرار بدهند، طرف مقابل نیز به اش��کال مختلف مي تواند از این 
امکان بهره بگیرد. یکی پدیده ای كه تحت عنوان ارتش سایبری 
وجود دارد. كسانی كه در این شبکه ها حضور دارند و كسانی كه 
مدافع تفکرات طرف مقابل هستند و اظهار نظر و دفاع می كنند. 
من فکر می كنم نکته مهم تری در ارتباط با نقش فایده این ابزار 
در مواجه ها اجتماعی به معنای اعم آن وجود دارد كه سیاست 
یک بخش آن اس��ت. جمع آوری كمک از طریق اینترنت برای 
زلزله زده ها یک بخش اجتماعی است كه در كلیت فعالیتی سیاسی 
نیس��ت، اگر چه خوانشی سیاسی از آن داشته باشند. آنچه من 
می خواهم بگویم این است كه استفاده ما از دنیای مجازی با تعریف 
مثبت و منفی از تعریف كاركرد فضای مجازی چندان هم س��و 
نیس��ت. اگر به این نکته ه��ا دقت كنید مي توانی��د برآورد های 
واقع بینانه تری از استفاده و پیش بینی آینده این ابزار داشته باشیم. 
این چیزی نیست كه دیگران ندانند. تک تک ما بر این نکته آگاه 
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هستیم. ولی من می خواهم تاكید كنم. تا بیشتر 
بر این ماجرا دقت كنیم. رفتن ما به سراغ دنیای 
مجازی خارج از بازی هایی كه به این عنوان معروف 
اس��ت برای همان كارهایی كه م��ا فعالیت های 
سیاسی و اجتماعی می دانیم انجام مي شود اخبار 
را به اشتراک می گذاریم و تحلیل روی اخبار داریم 
و بعد از خبر و تحلیل و تقویت و تکرار آنها و به 
حركت درآوردن آنها گاهی چیزهایی می نویسیم 
كه از دایره خبر و تحلیل بیرون است و حالتی از 
تحقیر و نفرین و اعالم انزجار و گفتن اینها بد است. 
دیده ایم كه بخش عمده ای از س��خنان در فضای 
مجازی از قالب خبر و تحلیل بیرون می رود و به 
اع��الم انزجار می پردازند. انگی��زه ما از این كارها 
چیس��ت؟ بخش عمده ای ش��اید رفع كسالت و 
سرگرمی و مشغولیت است، اما به نظر می آید اگر 
به این وجه ماجرا دقت كنیم برآورد های دقیقتری 
به دست می آوریم هرچند شاید بخشی از شما از 
این موضوع خوششان نیاید، اما در بسیاری از مواقع 
اگر پیشنهاد بهتری برای گذران وقت خود داشته 
باشیم پشت گوش��ی و سیستم كامپیوتری قرار 
نمی گیری��م تا این حرف ها را بزنیم. ردیف بعدی 
احس��اس و القای این نکته اس��ت كه من دیده و 
شنیده بشوم و سخن من مورد توجه قرار بگیرد و 
این مسأله به صورت عادی انجام مي شود، اما ممکن 
است انتظارات بیش��تری از آن داشته باشیم كه 
انتظارات زیاد چندان واقع بینانه نیست و به نظر 
من خطرناک است. چون گاهی احساس می كنیم 
كاری اخالق��ی و مبارزاتی انج��ام می دهیم و در 
فعالیت هایی اینچنینی مشاركت داریم درحالی كه 
اینطور نیست و بیشتر بحث رقابت و حضور و دیده 
شدن مطرح است. ممکن است ما دچار این آفت 
بشویم كه گمان كنیم در این اتاق گرم و نرم و امن 
به خصوص اگر در خارج از كشور باشیم نشسته ایم 
و افشا می كنیم و تحریک می كنیم و خبر می دهیم 
و ح��س كنی��م واقع��ا كاری ص��ورت می دهیم. 
كاركردی كه این فعالیت های ما مي تواند داشته 
باش��د شاید در زمینه اجتماعی و سیاسی مثبت 
باش��د ولی چه بس��ا كه از كارهای مفید و مثبت 
بیشتری كه فارغ از فضای مجازی مي توان انجام 
داد جلوگی��ری كند. رضایت خاطری كه این كار 
برای ما ایجاد می كند كمک خواهد كرد بخشی از 
كارهایی ك��ه در عمل مي توان انجام داد متوقف 
شود. حتی اگر نیت ها و انگیزه ها این ها باشد ولی 
مي توان از كاركرد گسترش آگاهی و اطالعات نام 
برد و اینها در روشنی بخشی به جامعه و مردم اثر 
دارد. من با این حرف موافق نیستم و استداللم را 
می گویم. اوال برخالف تصور ما كه گفته مي شود 
دانایی توانایی اس��ت دانایی در بسیاری از اوقات 
توانایی نیست. مثال می زنم دو كشور كه در شرایط 
مس��اوی هستند و با هم می جنگند، زمان شروع 
حمله مي تواند از پنهان ترین چیزها باشد در حدی 

كه اگر لو برود سرنوشت عملیات وارونه خواهد شد. 
ولی حمله یک ابرقدرت به كش��وری معمولی با 
اطالع صورت می گیرد و او می گوید من ظرف ۲4 
س��اعت آینده به این كشور حمله می كنم. چون 
تفاوت قدرت به اندازه ای اس��ت كه دانس��تن یا 
ندانس��تن زمان حمله تاثی��ری در نتیجه ماجرا 
نخواهد داشت. مثال دوم درباره فایده آخر یافایده 
حاشیه ای است كه در علم اقتصاد معنا دارد. اگر 
م��ا ۱۰۰ دالر به فردی خیابان خواب و گرس��نه 
بدهیم، چقدر این صد دالر برای او ارزش دارد؟ در 
مقایسه، این صد دالر برای فردی با شغل و درآمد 
مناسب چقدر مطلوبیت دارد؟ صد دالر برای نفر 
اول مطلوبیت زیادی دارد و برای نفر دوم چندان 
مهم نیست. می خواهم این استفاده را داشته باشم 
كه وقتی هیچ چیزی درباره موضوعی نمی دانید، 
با به دس��ت گرفتن یک جزءه مقدماتی احساس 
می كنید دریایی از معانی به روی شما گشوده شده 
است. اگر این كار را ادامه دادید وقتی صدویکمین 
كت��اب را خواندی��د چقدر بر دانش ش��ما اضافه 
مي ش��ود؟ خیلی اندک. من این را روی اطالعات 
خودم��ان كه در دنی��ای مجازی به ه��م انتقال 
می دهی��م در نظر می گیرم. روال��ی كه در مورد 
افشاگری ها در دنیای مجازی وجود دارد به حکایت 
آن ص��د دالری برای ی��ک میلیونر می ماند هیچ 
تغییری ایجاد نمی كند چون به فراوانی رس��یده 
است. ما ۲4 ساعت به تولید خبر و تولید تحلیل 
و تحقیر و نفرین و... مشغولیم. احتمال دارد كاركرد 
رفع كس��الت و سرگرمی و وقت گذرانی و تخلیه 
روانی همچنان باشد اما اگر واقعا احساس می كنیم 
با اینها به آدمها اطالعات بیشتر می دهیم و آنها را 
روشن می كنیم باید گفت برای آنها این اطالعات 
به مطالعه صدویکمین كتاب می ماند و اطالعات 
چندانی به ش��ما اضافه نمی كند. باید ابتدا شک 
كنیم چون این حجم ش��گفت انگیز مطالب هیچ 
چیز جدیدی در خود ندارد، البته از حیث گفت و 
ش��نود دیالوگ می س��ازد و پاس��خ چ��ه خبر را 
می آفریند ولی من تردید دارم فعالیت مجدانه ای 
كه ما به آن مشغول هستیم تصوراتی را كه از آن 
ارائه مي ش��ود واقعی كند. فرض كنیم این كار ها 
آگاهی می دهند. سوال من این است آگاهی چقدر 
توانایی می آورد. به صورت سنتی به ما گفته شده 
است توانا بود هر كه دانا بود كه فردوسی خورشید 
فرهنگ ما است. و ما این بیان را فراوان در ادبیات 
معاصر و گفته گوهای روزمره ش��نیده ایم. گاهی 
اینطور است و در بسیاری موارد این طور نیست. 
در مثالی كه در رابطه با حمله كردن گفتم. جایی 
كه تفاوت قدرت در دو جریان چش��مگیر باش��د 
دانایی مقداری از اهمیت خود را از دست می دهد 
دس��ت كم به شکلی كه ما تصور داشتیم نخواهد 
بود. برخی از این س��خن من چندان خوش��نود 
نخواهند بود ولی من همیشه فکر می كردم دنیای 

كامپیوتر و آی تی با تمام عظمت غیرقابل انکار خود 
از اولین ابداعات بشر مثل برق و تلفن و هواپیما و 
... كم اهمیت تر اس��ت چ��ون اولین ها زندگی ما 
انس��ان ها را زیر و زبر كرده اند و دومی ها بیش��تر 
تسهیالت است و دقتی كه به ما می دهد از جنس 
قدرتی است كه دانایی به ما خواهد داد درحالی كه 
آنها توانایی مس��تقیم ما را می افزایند. همه ما به 
فایده های این مجموعه آگاه هستیم ولی نباید فکر 
كنیم وقتی اتفاقی در مجلس یا سازمان ملل رخ 
داد نشستن ما پشت این كامپیوتر ها باعث مي شود 
اتفاق خاصی بیفتد. اگر ما این قدرت را داش��تیم 
كه در عرصه حضور داشته باشیم و قدرت خود را 
آنجا به كار بگیریم باز هم معلوم نبود كه تاثیری 
جدی می داشتیم ولی در اینجا تاثیر ما كمتر از آن 
خواهد بود. در انتها باید اضافه كنم در هر كشوری 
در حدودی كه مس��ئوالن آن كشور در رده های 
مختلف نسبت به افکار عمومی حساسیت داشته 
باشند مي توانید انتظار داشته باشید با فضاسازی 
در دنیای مجازی مي توان تغییراتی به وجود آورد 
و برخی نتایج را تغییر دارد. ش��ما مثال های این 
نکت��ه را می دانید و من هم نمی خواهم همه این 
كارها را بی فایده جلوه بدهم. ولی نباید از حدودی 
فراتر برویم. بخش انتخابی قدرت مي توانند تحت 
تاثیر این فضاس��ازی ها قرار بگیرند و در برخی از 
موارد اگر فضا سازی ها با معیار های معقول باشد 
چیزهایی تصویب مي شود و یا از تصویب چیزهایی 
دست بر می دارند. اما این مقدار از تاثیر ما بر این 
ماجرا نباید ما را گول بزند و گمان كنیم از طریق 
دنی��ای مجازی بر كلیت س��اخت سیاس��ت اثر 
می گذاریم و مدار و مسیر جامعه را اصالح خواهیم 
كرد. بسیاری این حرف را زده اند. این گمان كه با 
ابزار های نرم بتوان بر ابزار های سخت را تاثیر داشت 
سخن دقیق و تصور واقع بینانه ای نیست. من هم 
می خواهم بر همین نکته تاكید كنم به عالوه این 
ك��ه از هر چیزی آن مقداری كه مي توان به طور 
معق��ول انتظ��ار كرد اثر دارد. ح��ال و آینده ما و 
بسیاری از كشورهای دنیا به میزان اندكی تحت 
تاثیر این ماجرا قرار خواهد داشت ولی نه زیاد. در 
جایی مثل فرانسه این ابزار ها بسیار بیشتر در اختیار 
مدیریت كنن��دگان و اجراكنندگان این واقع قرار 
داشت ولی در جامعه بدون داشتن این ابزار ها باز 
مي توانس��تند به طرقی دیگر و كمی خفیفتر یا 
دشوارتر همین موارد انجام شده را پیش ببرند. در 
جامعه ای مثل ایران و عربستان و... همین نسبت 
بر قرار است و در گزاره هایی كه پیش از این هم 
امکان تغییر وجود نداشت امروز هم با همین ابزار ها 
امیدی به ایجاد تغییر نمی رود. چون مرحله آگاهی 
دادن و تحلی��ل ك��ردن و نفرین ك��ردن چندان 
چاره ساز نیست. ما در این مورد دچار خوش بینی 
بیش از اندازه شده ایم. برآورد های بیش از اندازه ما 
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فضای مجازی چگونه به ارتقا و رشد دیپلماسی 
کشور ما کمک می کند

دکتر مهدی آهویی|
رش��ته تحصیلی من علوم انسانی است به 
همین دلیل خیلی فنی بحث نمی كنم. البته 
ب��ه اقتضای همکاری من با وزارت ارتباطات 
در این حوزه كار می كنم ولی در ۲۰ س��ال 
گذش��ته به تحقی��ق و تحصی��ل در حوزه 
سیاس��ت خارجی پرداخته ام. همان طور كه 
در جریان هستید طبیعی است كه ما امروز 
در عصری زندگی می كنیم كه عصر انقالب 
اطالعات نامیده مي ش��ود، و گاهی به عنوان 
انقالب صنعتی چهارم یاد مي شود اول انقالب 
كشاورزی است و دوم انقالب صنعتی در قرن 
۱8 و ۱9 و انقالب دیجیتال در دهه شصت 
و هفت��اد میالدی و عصر كامپیوتر ها و آنچه 
كه امروز ش��روع شده انقالب جدیدی است 
به معنی ورود تمام عرصه های زندگی انسان 
در فناوري دیجیتال به معنی هوشمندسازی 
تمام عرصه های زندگ��ی. از عناوینی كه در 
این دوره زیاد می شنویم اینترنت اشیا است 
و هوش مصنوعی و بیگ دیتا و نانو تکنولوژی. 
بنابر این ما وارد عصر دیجیتالیزه شدن تمام 
ابعاد زندگی شده  و به نوعی هوشمند شدن 
تمام اش��یا پیرامونی ما ك��ه در واقع عصری 
بس��یار هیجان انگیز و تا حدودی ترس��ناک 
اس��ت. چون نمی دانیم زندگ��ی ما به كدام 
س��مت خواهد رف��ت و در نیم قرن و یا یک 
قرن آینده چه ش��کلی پیدا خواهد كرد. اگر 
به مفهوم سنتی دیپلماسی برگردیم در چند 
قرن قبل وقتی در زمان ش��اه عباس صفوی 
س��فرایی از ایران به سایر كشورها فرستاده 

مي شدند سفرها گاهی آنقدر طوالنی مي شد 
كه سفرا در حین سفر از بین می رفتند و یا 
زمانی كه یافته ه��ای خود را برمی گرداندند 
گاه��ی كل صحنه ماجرا تغیی��ر كرده بود. 
یا ش��اهی از دنی��ا رفته بود و ی��ا آن پیغام 
اهمیت موضوعی خود را از دس��ت داده بود. 
اتحادهای��ی به هم ریخته ب��ود و اتحادهای 
جدیدی شکل گرفته بود. این مفهوم سنتی 
دیپلماسی است كه پیام ها از طریق سفرا با 
كشتی و یا از راه های زمینی فرستاده مي شد. 
بعد ه��ا فرود تلگ��راف را داریم. كه در حدود 
۱۵۰-۱6۰ سال پیش وارد كشور مي شود و 
شگفتی می آفریند. نقل قولی از یکی از سفرای 
خارجی انگلستان در آن زمان شده است كه 
گفت وقتی اولین پیام تلگراف را روی میز او 
گذاشتند گفت این به معنی پایان دیپلماسی 
است و این طور تصور داشتند كه دیپلماسی 
دیگر از بی��ن خواهد رفت. بعد ها هواپیماها 
وارد می شوند و بعد انواع و اقسام ابزار ها مثل 
تلفن و فکس و غیره وارد مي ش��ود. در زمان 
جنگ س��رد چیزی ب��ه نام هات الین داریم. 
تلفنی كه بین س��ران آمریکا و شوروی برای 
كنترل بحران اس��تفاده مي شد تا اگر كار به 
درجات حساس��ی می رس��ید از آن استفاده 
كنند. حال فقط مي توانیم تصور كنیم كه از 
این عصر عبور كرده ایم و وارد عصر اینترنت 
ش��ده ایم و با اینترنت از تلفن و فکس و هر 
آنچه كه طی ۵۰-6۰ سال فضای دیپلماسی 
را تغییر داده است به فضای جدیدتری ورود 
كرده ایم فضایی كه اخبار و پیام ها در لحظه 

منتقل مي شود و ما باید نسبت به آن واكنش 
نشان بدهیم و مفهومی تحت عنوان دیجیتال 

دیپلماسی از آن بیرون می آید. 

 توییتر و سیاست
اینها مفاهیم جدید هس��تند البته ویرچوال 
به معنای غیرواقعی نیس��ت این دیپلماس��ی 
واقعی اس��ت ولی از طریق ابزار مجازی انجام 
مي شود. اصطالحات مختلفی وجود دارد. در 
ادامه می خواهم در مورد كارایی توییتر تمركز 
كنم. و از اصطالح توییت دیپلماسی یا هشتک 
دیپلماس��ی استفاده می كنم. امروز شاهد این 
هس��تیم كه رهبران سیاسی و مردم عادی از 
توییت كردن استفاده می كنند و شاهد ورود 
عامه مردم به صحنه اطالعات هستیم. یعنی 
اطالع��ات دیگر چیزی نیس��ت ك��ه فقط در 
آرشیو های محرمانه و كالسه شده خاص باشد 
و تا حدود زیادی وارد عرصه عمومی ش��ده و 
به ط��ور طبیعی در حوزه سیاس��ت خارجی 
نیز ش��اهد پابلیک پالس��ی هس��تیم. به یک 
معنا یعن��ی پایان مونوپولی دولت ها در حوزه 
اطالعات اس��ت. انواع و اقسام مدیا و رسانه ها 
در این قضیه نقش واسط را ایفا می كنند.یکی 
از مفاهیمی كه می ش��نویم اصطالح پابلیک 
دیپلماسی است. این اصطالح قدیمی تر است 
و از دهه 9۰ تا امروز به گوش رسیده است و 
بیشتر به این معنی است كه دولت ها به جای 
طرف ش��دن با دولتی خارجی پیام خود را به 
افکار عمومی طرف مقابل برس��انند و س��عی 
دارند از طریق تاثیرگذاری بر افکار عامه جامعه 
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اع��م از نخبگان ویا افراد عادی پیام را منتقل 
كنند و تاثیرگذاری داش��ته باش��ند. پابلیک 
دیپلماس��ی یکی از ابعاد دیپلماسی است كه 
توسط ابزار دیجیتال به شدت تقویت مي شود 
اما اینکه فکر كنیم دیجیتال دیپلماسی فقط 
به معنای پابلیک دیپلماسی است اشتباه است 
در حقیقت پابلیک دیپلماسی یکی از اجزایی 
است كه توسط ابزار دیجیتال مي تواند توسعه 
پیدا كند ولی ویچوال دیپلماسی مي تواند بسیار 
گسترده تر باشد همان طور كه پیام هایی بسیار 
جدی در بین سران كشور ها مبادله مي شود و 
پیام هایی بسیار جدی است و صرفا یک بحث 

تبلیغاتی نیست. 

  قدرت ملی و اطالعات
به طور طبیعی در این زمان بحث اطالعات به 
بخشی از قدرت ملی تبدیل مي شود و هركسی 
بتواند اطالعات را بیشتر كنترل و هدایت كند و 
بیشتر شکل دهد تاثیرگذاری بیشتری خواهد 
داش��ت و بر قدرت خود اضافه می كند. ش��ما 
بدون داشتن اینها نمي توانید محتوای اطالعات 
را كنترل كنید و باید ابزار تکنولوژی را داشته 
باش��ید لذا رقابتی بین كش��ورها شروع شده 
است تا كنترل خود را بر روی ابزار تکنولوژیک 
اطالعات بیشتر  كنند. در این وضعیت اتفاقی 
كه می افتد این است كه سرعت انتقال اطالعات 
باال می رود و منجر به این پرس��ش مي شودد 
كه دیپلماسی چه معنی دارد؟! دیپلماسی از 
دو ابزار استفاده می كند. ارتباطات و اطالعات. 
این دو پدیده مي توانند ابزار دیپلماسی باشند. 
در حالیکه هدف از دیپلماسی كامینیکیشن با 
طرف مقابل است تا ما اهداف سیاست خارجی 
خود را هر چه كه هست تامین كنیم. و برای 
انجام دادن این كامینیکیشن به اینفورمیشن 
نیاز داریم. این دو كلمه ما را به یاد آی سی تی 
می اندازد. یعن��ی تکنولوژی این دو حوزه نیز 
مي تواند به شدت در خدمت دیپلماسی باشد. 
سرعت تصمیم گیری در این زمان بسیار باال 
می رود. همان طور كه عرض كردم انتظار افکار 
عمومی واكنش سریع است. وقتی اتفاقی در 
یک گوشه از دنیا رخ می دهد مثل سیل زلزله 
سونامی یا هر چیزی توقع افکار عمومی بعد از 
حادثه این است كه واكنشی توسط سران كشور 
نس��بت به آن مسأله ایجاد شود و اگر واكنش 
نش��ان دادن به آن اتف��اق را به چند روز بعد 
موكول كنیم عمال فرصت را از دست داده ایم. 
س��رعت تصمیم گیری و س��رعت واكنش باال 
رفته است عالوه بر سرعت تبعات واكنش ها و 
رفتار ها و گفتار ها باالتر رفته است لذا به میزان 
وسیع تری پخش می شوند و هر موضع گیري 
در آن واحد بازخورد فراوانی می گیرد. بنابر این 
كار به امری پارادوكسیکال تبدیل شده است 

عصر عصر س��رعت اس��ت و شما باید سرعت 
داشته باشید و این سرعت در عین حال امکان 
اشتباه را باال می برد. چون امکان ندارد با این 
س��رعت به تمام اطالعاتی كه دقیق هم باشد 
دسترسی پیدا كنید. در عین حال اگر بخواهید 
تعلل كنید و به دنبال اطالعات كافی و تحقیق 
بروید فرصت را از دست می دهید. لذا در این 
دوره پارادوكس��ی روبروی سیاستگذاران قرار 
گرفته است. اینکه چگونه این سرعت عمل را 
با دق��ت هم زمان كنند و در غیر این صورت 
تاثیرگذاری خود را از دست می دهند. یکی از 
مسائلی كه در بحث دیپلماسی مطرح مي شود 
این اس��ت كه امکان دسترسی  به داده ها هم 
برای دیپلمات ها وس��یع تر شده و هم امکان 
دسترسی وسیع تر برای بقیه نیز وجود دارد و 
حتی مي توان گفت اصالت كار دیپلماس��ی را 
تحت تاثیر قرار داده اس��ت. اگر قرار بود قبال 
 ی��ک دیپلمات را احضار كنی��م و با هزینه ای

4 سال در كشوری باشد و فقط كار وی مطالعه 
روزنامه ها و مجالت یک كشور و تهیه گزارش و 
ارسال آن باشد در حقیقت امروز با یک كلیک 
انجام مي شود. و چه لزومی دارد یک دیپلمات 
ای��ن كار را انجام بدهد پ��س این فضا هم به 
نفع دیپلمات ها تمام مي ش��ود و هم كار آنها 
را س��خت می كند. بحث های جدیدتری وارد 
شده كه امروز نمي توانم به آنها بپردازم. پدیده 
تاسیس سفارتخانه های مجازی و از راه دور و 
انواع و اقسام كارهایی كه در قالب سازمان های 
بین المللی انجام مي شود و امکان دور هم جمع 
شدن فیزیکال كم است. لذا آنالین سیشن ها 
برای تصمیم گیری های حساس بحث می كنند 
و نتیج��ه می گیرند و نی��از به حضور فیزیکی 
نیست. در بحث خدماتی كه سفارتخانه ها به 
ش��هروندان ارائه می دهند مثل مسائل ویزا و 
پاسپورت و.. مطرح است و جزء ابعاد و خدمات 
فن آوری اطالعات برای دیپلماس��ی است. اما 

آنچه كه مورد نظر ما اس��ت مس��أله ارسال و 
جابه جایی پیام ها بین دولت ها و افکار عمومی 
است و هم جنبه پابلیک دیپلماسی. من روی 
مخاطبی��ن احتمالی این دیپلماس��ی جدید 
مروری دارم ای��ن مخاطبین مي توانند مردم 
باش��ند و مردم هم مربوط به مردم كشور كه 
مهاجر هستند دارد و یا شامل همه شنوندگان 
آن كشور به خصوص بخش رسانه ای و بالگر ها 
ش��ود و یا سرمایه گذاران و یا سیاستمداران و 
افراد دارای مناسب رسمی و همین طور انواع 
و اقس��ام ویرچوال كامینیتی ها یعنی كسانی 
كه موجودیت آنها روی فضای مجازی است و 
مجددا همان پیام را پخش یا تحلیل می كنند. 
اینها تارگت های ویرچوال دیپلماسی هستند. 
من می خواهم بیشتر به بحث توییتر نقبی بزنم 
و درباره این ام��کان بحث كنم چون معموال 
نمي توانیم به تمام ابعادی كه فناوری اطالعات 
به دیپلماس��ی كمک می كنند بپردازیم. من 

صرفا می خواهم روی سوشیال نت ورک تمركز 
كنم و بگویم در حوزه توییتر چه اتفاقی افتاده و 
مروری بر آخرین اطالعات سال ۲۰۱8 داشته 
باش��یم و در این م��ورد بحث كنیم. اصطالح 
تویپلماس��ی یک��ی از اصطالحاتی اس��ت كه 
درباره توییتر بیشتر می شنویم تعریفی یکی از 
تعاریف آن است كه به استفاده از توییتر و سایر 
رسانه های اجتماعی توسط دولت ها و نهادهای 
دولت��ی و افراد صاحب منصب ب��رای اینکه با 
افکار عمومی در كش��وری دیگر و یا رد سطح 
جهانی در ارتباط قرار بگیرند. پیامی عمومی 
و یا پیامی برای كشوری خاص و نکته جالب 
اینجاست كه 9۷ درصد از كشورهای جهان در 
پلت فورم و یا پایگاه توییتر حضور رسمی دارند. 
تنها شش كشور در توییتر حضور رسمی ندارند 
كه عبارتند از الئوس، موریتانی، نیکاراگوئه، كره 
شمالی، سوازیلند و تركمنستان. به غیر از این 
شش كش��ور باقی ۱93 كشور عضو سازمان 
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امیر ناظمی تشریح کرد

 شفافیت
و دولت 

الكترونیک
موضعی ك��ه در نظر گرفته ش��ده بود 
رابطه بین ش��فافیت و دولت الکترونیک 
ب��ود و م��ن می خواه��م در همین منظر 
صحبت كنم اما پیش از آن مایلم به صد 
س��ال قبل در همین روزه��ا برگردم در 
سال ۱۲9۷ در ایران چه وضعیتی وجود 
داشت؟ جنگ جهانی اول تمام شده بود 
و بزرگتری��ن قحطی كه بن��ا به برخی از 
برآورد ها ت��ا 4۰ درصد از جمعیت ایران 
را قربانی كرد. صرف نظر از مورد مناقشه 
ب��ودن آن برآورد ه��ا و جمعیت بیس��ت 
میلیونی ایران كه طبق برآورد ها ۵ تا ۱۰ 
میلیون نفر قربانی قحطی شدند. در چنین 
وضعیتی كشور در آستانه فروپاشی بود و 
در بخش های مختلف كشور شاهد وقوع 
قیام هایی بودیم. این وضعیت ایران بود و 
احمدشاه عمال نمي توانست سلطنت كند 
و كشور دچار هرج و مرج بود اما صد سال 
پیش در چنین روزهایی و در حدود یک 
م��اه قبل بنا بر دو روایت در مهر تا بهمن 
ماه اتفاق��ات جالبی رخ داد به طور مثال 
فرآیند صدور شناس��نامه در همان روزها 
انجام ش��د. چرا شناس��نامه اهمیت دارد 
چون بدون آن عمال حاكمیتی وجود ندارد 
قوانین حاكمیت باید توسط افراد رعایت 
ش��ود و باید امکان طرح ش��کایت وجود 
داشته باش��د همچنین رای گیری وجود 
داشته باش��د و همه اینها به پیش نیازی 
احتیاج دارند سیستمی كه هویت افراد در 
آن ثبت شده باشد. بسیاری از كشورهای 
همسایه ما نتوانستند بسیاری از توسعه ها 
را تجربه كنند چ��ون این اتفاقات در آن 
كشورها رخ نداد. یعنی در همان دورانی 
كه نمي ش��ود كارهای بزرگ��ی انجام داد 
مي ت��وان كاره��ای كوچکی انج��ام داد 
كه پیش نیاز توس��عه های بزرگ باش��د. 
نمي ت��وان انتظ��ار داش��ت موفقیت های 
بسیار بزرگی رخ بدهد ولی مي شود امید 
داش��ت و پیش زمینه ه��ای موفقیت های 
ب��زرگ را شناس��ایی كرد. وقت��ی درباره 
شناسنامه حرف می زنیم به همان اندازه 
در قرن گذشته مهم بوده كه امروز دولت 
الکترونیک برای قرن آینده اهمیت دارد. 

ملل متح��د در توییتر حضور رس��می دارند. 
در س��ال ۲۰۱8 تع��داد 9۵۱ اكانت توییتری 
رسمی شناس��ایی شده است. كه 3۷۲ اكانت 
ش��خصی در بی��ن آنها وج��ود دارد كه به نام 
 س��ران دولت ها و اشخاص است. به طور مثال 
دونالد ترامپ یک اكانت ش��خصی دارد و یک 
اكانت رس��می دیگر كه در زم��ان اوباما برای 
رئی��س جمهور آمریکا ایجاد ش��د و كمتر در 
این دوره استفاده مي شود و یا وایت هاووس كه 
اكانتی رس��می برای خود دارد و انواع و اقسام 

اكانت ها كه وجود دارد و ۵۷9  است.

 فیس بوك
در رده بع��د از توییتر فیس ب��وک قرار دارد 
كه حجم بیش��تری به خ��ود اختصاص داده و 
حتی به ظاهر محبوب تر از توییتر اس��ت. هر 
چند حض��ور كمت��ری روی فیس بوک وجود 
دارد و صرفا ۱۷9 كش��ور در فیس بوک حضور 
دارن��د. اما تعداد بازخورد ها و فعالیت هایی كه 
روی فیس بوک انجام مي شود به نسبت توییتر 
محبوبیت بیشتری را نشان می دهد. شبکه های 
دیگری مثل یوتیوپ و اینستاگرام وجود دارند. 
در مورد توییتر ترامپ امروز در استفاده از این 
شبکه به علت فالوئرهایی كه دارد رتبه اول را 
از آن خود كرده اس��ت و ام��روز به رقم ۵6,8 
میلیون نفر دنبال كننده رسیده است. معموال 
ایشان روی هر توییتی كه می زند بیست هزار 
ری توییت می گیرد. و این هم فعالیت خوبی را 
نشان می دهد. من به مسأله جالبی اشاره خواهم 
كرد. محاسبه اینتراكشن روی توییتر فرمولی 
دارد كه اینتراكشن ریت از آن به دست می آید و 
من بعدا آن را عرض می كنم ولی در اینتراكشن 
ریت ها شخصی كه امروز نفر اول در دنیا است 
پادشاه عربستان است و ترامپ رتبه دوم را دارد. 
این اتفاق كامال غیر عادی اس��ت و مي تواند به 
فیک اكانت ها مربوط باشد جالب است بدانید 
پادش��اه عربس��تان در طول ۱۲ ماه یک سال 
فقط ۱۱ توییت انجام داده اس��ت. اما در اینتر 
اكشن ریت بسیار باالیی دارد. ترامپ استفاده 
از توییتر را تغییر داد و زبان عامیانه ای را وارد 
كرد و كشورها را تهدید می كند فحش می دهد 
و ناس��زا می گوید حتی به كش��ورهای دوست 
خود مثل فرانس��ه و آلمان و حتی انگلس��تان 
توییت هایی زده كه كامال شوک آور بوده است. 
و معموال كشورها سعی می كنند روی توییتر 
به ترامپ جواب مستقیم ندهند. وی بود درباره 
آقای روحانی جواب بسیار تندی داد و با حروف 
تماما كپیتال نوشت دیگر هیچ وقت آمریکا را 
تهدید نکنید وگرنه بالیی به س��رتان می آورم 
ك��ه هیچ ملتی در تاری��خ به این اندازه تحمل 
نکرده اس��ت. بنابر این واكنش ها حتی نسبت 
به كشورهای دوست نیز بسیار تند بوده است. 

من فکر می كنم اگر بخواهیم درباره استفاده از 
توییتر برای دیپلماسی بحث كنیم حتما باید 
از یکی دو س��ال اخیر و با پدیده ترامپ شروع 
كنیم چون ترامپ واقعا كل كانسپت استفاده 
از توییتر را برای دیپلماسی تغییر داد. از سال 
۲۰۰9 ترام��پ در توییتر عضو اس��ت و جالب 
توجه است كه بعد از انتخاب شدنش حدود 3۵ 
میلیون به فالوئر هایش اضافه شده است و یعنی 
حتی قبل از رئیس جمهور شدن نیز در حدود 
سی میلیون فالوئر داشت كه همین مسأله نیز 
قابل توجه اس��ت. در مورد ما آقای روحانی از 
سال ۲۰۱3 عضو توییتر است و در حدود 8۱۲ 
هزار فالوئر دارد و هنوز به یک میلیون نرسیده 
است آقای ظریف كه محبوب ترین شخصیت 
ایرانی بر روی توییتر است از سال ۲۰۰9 عضو 
توییتر هس��تند و در حال حاض��ر باالی یک 
میلیون فالوئر دارند ولی وقتی به لیست فالوت 
اكانت نگاه كنید متوجه می ش��وید ما با فاصله 
زیادی از برخی از كشورهای منطقه قرار داریم 
به طور مثال ملکه اردن تقریبا ده میلیون فالوئر 
دارد شیخ محمد حاكم دبی تقریبا 9 میلیون 
فالوئ��ر دارد و حتی وزیر خارجه امارات حدود 
۵ میلی��ون فالوئر دارد و این ش��خص از لحاظ 
شخصیتی و كاراكتر در مقایسه با آقای ظریف 
بسیار جوان تر است و كمتر شناخته شده تر است 
ولی فاصله ای بسیار زیاد دیده مي شود. یکی از 
كس��انی كه به طور صریح آقای ترامپ را روی 
توییتر حمایت كرده اس��ت نتانیاهو بود كه در 
مورد ساختن دیوار پیامی روی توییتر گذاشت 
و گفت ما این كار را كردیم ما ساختیم و بسیار 
خ��وب جواب داد و در انته��ا با لحنی ترامپی 
تویی��ت را تمام كرد. انواع و اقس��ام ارتباطات 
توییتری وج��ود دارد. برخی از وزارتخانه های 
امروز خارجه نهاده��ای مرتبط با خود را فالو 
می كنند و یک لینک ایجاد مي ش��ود و كمک 
می كن��د تا بین خود این دو نهاد در خصوصی 
پیامی رد و بدل شود. جالب است بدانید وزارت 
خارجه آمریکا معموال اشخاص را فالو نمی كند 
مگر در هش��ت مورد كه دو مورد از آن هشت 
مورد آقای روحانی و آقای ظریف هستند. كه 
در لیست اشخاصی كه فالو شده اند قرار دارند 
ولی خودشان فالو نکرده اند و ارتباطی یک طرفه 
است. بحث ارتباط بین اكانت های توییتری نیز 
داستانی است كه مي تواند معانی مختلفی داشته 
باش��د. در مورد مکرون ایش��ان از سال ۲۰۱3 
روی توییتر بود ولی بیش از یک میلیون فالوئر 
نداشت. ابتدا رئیس جمهور آمریکا و بعد پاپ 
و بعد نخس��ت وزیر هند بیشتر در توییتر فالو 
ش��ده اند. آنچه در این لیست برای من جالب 
بود این بود كه رئیس جمهور تركیه در حدود 
۱3 میلیون فالوئر دارد. و این رقم از منطقه ما 

قابل توجه است.
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من می خواهم روی این قسمت تمركز كنم 
و آنچه كه از دولت الکترونیک می فهمیم و 
آنچه كه یکی از الزاماتی است كه نمي شود 
آن را نادیده گرفت و كشوری توسعه یافته را 
در آینده در نظر گرفت كه پیش زمینه های 

دولت الکترونیک در آن رخ نداده باشد. 

 تهی از معنی
بس��یاری از مفاهیم حوزه علوم اجتماعی 
و علوم سیاس��ی و مدیریت ب��دون مفهوم 
دولت الکترونیک اساسا معنادار نیست اگر 
از دموكراسی مستقیم حرف می زنیم بدون 
دول��ت الکترونیک معنا دار نیس��ت. اگر از 
 شفافیت حرف می زنیم بدون دولت الکترونیک 
معنادار نیست. وقتی از رفاه حرف می زنیم 
رفاه ب��دون شناس��ایی دقیق اف��رادی كه 
دهک های نابرخوردار یک جامعه را تشکیل 
می دهند امکان پذیر نیست. صد سال پیش 
آموزش  نمي توانس��تیم  بدون شناس��نامه 
عموم��ی و س��ربازی را اجب��اری كنیم. و 
نمي توانستیم بس��یاری از نهادهایی را كه 
دوران ایران مدرن با آنها ساخته شد فعال 
كنی��م. دول��ت الکترونیک نیز اگ��ر امروز 
وجود نداش��ته باشد بسیاری از توسعه های 
آینده ناممکن خواه��د بود. وقتی از دولت 
الکترونیک حرف می زنیم یعنی از ۵ مرحله 
كام��ال معنادار و ش��فاف ح��رف می زنیم. 
اولین س��طحی كه از دول��ت الکترونیک و 
یا الکترونیکی ش��دن امور در یک كش��ور 
حرف می زنیم س��طح حضور در وب است. 
یعنی جایی كه صرفا یک نهادی وب سایتی 

را احداث می كند و اطالع رس��انی 
می كند. ما هنوز هم از این سطح 
حداقل��ي گذر نکرده ایم و گاهی 
احتمال اس��تفاده از ش��بکه و 
وب وجود ندارد. اما سطح دوم 
س��طح تعامل است جایی كه 
تعام��ل بین ش��هروند و یک 
نه��اد برقرار مي ش��ود یعنی 
نه تنها امکان اطالع رس��انی 
یک طرف��ه وجود دارد بلکه 
این اطالع رس��انی دوسویه 
مي ش��ود و ش��هروند هم 
و  بپرسد  مي تواند س��وال 
حتی از یک سازمان دولتی 
بخواهد قراردادهای خود را 
منتشر كند و یا اعالم كند 
چرا تصمیمی را گرفته یا 
نگرفته اس��ت. سطح سوم 
به  است  تراكنش��ی  سطح 
ای��ن معنا كه من ش��هروند 
فرآیندی  آغازگ��ر  مي توانم 

باشم كه به واسطه تراكنش بین دستگاه های 
مختلف ادامه پیدا كند. مثال من درخواست 
یک مجوز را از دولت دارم یا ثبت نام فرزندم 
در مدرس��ه و... سطح بعدی یکپارچه سازی 
اس��ت یعنی من مي توان��م نه تنها خیلی از 
كارهای خود را از روی وب انجام بدهم بلکه 
هویتی دارم كه بخش های مختلف مي توانند 
از آن استفاده كنند و هر بار الزم نیست خود 
من خود را معرفی كنم و یا برای هر كاری 
از صفر شروع كنم. در شفافیت هم هر چهار 
سطح وجود دارد و سطح اول حضور در وب 
است. این پایین ترین سطح شفافیت است 
سطح دوم شفافیت یعنی یک شهروند حق 
داشته باشد از من مطالبه كند یک تصمیم 
و ی��ک موض��وع خاص و... و من پاس��خگو 
باش��م. سطح س��وم از ش��فافیت تراكنشی 
است. من اساسا چیزی مطالبه نمی كنم ولی 
ب��ه عنوان یک نهاد مدنی مطالبات بین دو 
سازمان را مشاهده می كنم و مي توانم روی 
آن گزارش بدهم. در این مرحله ش��هروند 
برای حقوق خود به ش��فافیت رو نمی آورد 
بلک��ه تعامالت را رص��د می كند و در اینجا 

نهادها و سازمان های مردم نهاد و نهادهای 
مدنی گزارش را ارائه می دهند. سطح چهارم 
یکپارچگی در ش��فافیت است. یعنی من از 
بین داده های مختلف با اس��تفاده از هوش 
مصنوعی یا بیگ دیتا فرآیند ها یا اتفاقاتی را 
به دس��ت بیاورم كه آنها تاثیرگذار هستند. 
ول��ی در حاص��ل هر چهار س��طح كاركرد 
شفافیت یک چیز اس��ت تاثیر آن پایش و 
رصد ك��ردن دولت و دولتمردان اس��ت تا 
حساسیت اجتماعی ایجاد كند البته در یک 
جامعه توسعه یافته تر ایجاد هشتک مي تواند 
به یک مطالبه عمومی تبدیل مي ش��ود در 
كشورهایی مثل آمریکا و انگلستان و استرالیا 
كه قوانین مطالبه عمومی دارند اگر به طور 
مثال ۱۰۰ هزار شهروند در خصوص موضوع 
خاصی طوماری را با هویت آش��کار خود پر 
كنند دولت و مجلس باید پاس��خگو باشد. 
و این مس��أله بس��ته به قانون آن كشور ها 
متفاوت اس��ت ول��ی همه اینها ت��ا قبل از 
مرحله پنجم نوعی رصد كردن اس��ت و به 
واس��طه آن رصد كردن دولتمردان حواس 
خ��ود را جم��ع می كنند. اما س��طح پنجم 
سطح مشاركت است. و كاركرد شفافیت از 
رصد كردن و پایش كردن به مشاركت جویی 
تغییر می كند. من شفاف می شوم تا تصمیم 
بهتری بگیرم من شفاف می شوم چون دانش 
توزیع یافته اس��ت و همه چی��ز را همگان 
دانن��د و همگان مي توانند در رس��یدن به 
تصمیم گی��ری بهت��ر به من كم��ک كنند. 
یعنی صرفا از شفافیت استفاده نمی كنم تا 
كارنام��ه خود را در معرض قضاوت عمومی 
قرار بدهم. بلکه شفافیت ابزار مشاركت 
من خواهد شد. این سطح پنجم 
از دول��ت الکترونیک اس��ت. و 
مثل هم��ه موضوعات اجتماعی 
و اقتص��ادی دیگ��ر پری��دن از 
اینها به آخرین گام امکان پذیر 
نیست یک جامعه باید گام های 
متوال��ی موجود را یک به یک 
ط��ی كن��د باید ابتدا س��طح 
حضور در وب را داشته باشد 
تعامل و ی��ا عدم تعامل نیز 
همان دوگانه جدی اس��ت 
كه انتخاب مي شود دولت 
مایل اس��ت با ش��هروندان 
خود وارد تعامل ش��ود؟ به 
همان نسبت آیا مایل است 
وارد تعامل با جهان شود؟ و 
تفاوت  اینها  پیش فرض های 
چندان��ی با هم ن��دارد. ولی 
ای��ن هم یک مرحله اس��ت و 
درگیری های خود را دارد ولی 
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باید طی بش��ود. در این مسیر نیز آدم هایی 
وجود  دارند كه مخالف هستند و نمي شود 
مثل هر توسعه دیگری آن را دستوری جلو 
برد و مثل هر توس��عه دیگری یک ش��به به 
وجود نمی آی��د. باید تعاملی به وجود بیاید 
سپس دیدگاه ها تغییر كند باید به این نگاه 
برس��ند كه وجوه مثبت این اتفاق از وجوه 
منفی آن بیشتر است و وارد گام بعد بشوند. 
ما هنوز حتی س��واالت گام سوم را در ذهن 
خود نداریم و یا چیزهایی بسیار شیک و دور 
از واقعیت هستند. مثال داده های مربوط به 
كلیت شهروندان حریم شخصی است یا نه؟ 
آیا این داده ها اموال ملی اس��ت یا نه؟ این 
س��واالت از ذهن جامعه بسیار دور است و 
هنوز حساسیتی ملی درباره آنها وجود ندارد. 
در گام چهارم نیز به همین ترتیب و در گام 
پنجم كه به یک شفافیت سازنده می رسیم 
با ما فاصله زیادی دارد ما هنوز در حال طی 
كردن گام های اولیه شفافیت هستیم. بیشتر 
موضوعات در شبکه های اجتماعی در حول و 
حوش چه كسی مقصر است می گردد! ولی 
سوال ش��فافیت مشاركت جو چنین چیزی 
نیست ولی تا آن سوال فاصله بسیار زیادی 
داریم و جهش كردن به آن سوال امکان پذیر 
نیست. مگر اینکه در همین دوران در حالی 
كه می دانیم چه مس��یری را طی می كنیم 
به ورژن بعدی نیز فکر كنیم. در ش��فافیت 
مشاركت جو س��وال من این نیست كه چرا 
این قرارداد بس��ته ش��د و فالنی س��ود برد 
بلکه سوال من این است كه چه كار كنم تا 
دیگ��ر این اتفاقات رخ ندهد چه كار كنم تا 
رفتار های غیرمنصفانه از دولت سر نزند. به 
عبارت دیگر من درگیر یک دوگانه هستم. 
یک دوگانه پیش��ینی كه برای عبور از این 

مس��یر است كه آیا سرگرم گذشته باشم یا 
نگاه به آینده داشته باشم. این دوگانه جدی 
در تک تک موضوعات پیش روی ما قرار دارد. 
انواع اس��تدالل ها وجود دارد، ما نمي توانیم 
به س��مت آینده برویم تا تکلیف گذشته را 
مش��خص نکرده باش��یم. این مي تواند یک 
گزاره باشد. شاید من به این گزاره اعتقادی 
نداش��ته باشم و بگویم بس��یاری از جوامع 
بدون پرداختن به تسویه حساب های گذشته 
توانس��تند بگذرند. نمونه واضح آن چیزی 
ب��ود كه در ده��ه نود در آفریق��ای جنوبی 
رخ داد و ش��عار مع��روف فراموش نمی كنم 
اما می بخشم مبتنی بر همین ایده بود. هر 
آدمی مي توانست اعتراف نامه ای پر كند و در 
آن ذكر كند چه اشتباهاتی در گذشته انجام 
داده اس��ت و اگر اعت��راف می كرد محاكمه 
نمي ش��د و اگر اعت��راف نمی كرد و موردی 
بعد ها روش��ن مي ش��د حق داش��تند او را 
محاكمه كنند. یک جامعه اتفاقا توسعه نیافته 
 در باالتری��ن س��طح از خش��ونت حداق��ل 
س��ی س��ال پیش این اتفاق را تجربه كرد. 
انس��ان های زیادی كش��ته ش��ده بودند و 
خاط��رات كریس مندرهی��دن نکته جالبی 
وجود دارد او می گوید وقتی ما روی این ایده 
كار می كردیم مرتب سعی مي شد از آدم های 
مختلف بازخورد گرفته شود. داستان یکی از 
آنها بس��یار جالب است. خالف كاری كه در 
زندان بود و خالف او فعالیت های اجتماعی 
و سیاس��ی و مدن��ی نب��ود و دزدی ب��ود و 
می خواس��تند واكنش های او را نس��بت به 
ای��ن موضوع ببینند. دیگری مادری بود كه 
سه فرزند خود را در دوران آپارتاید به دلیل 
خشونت های موجود در جامعه از دست داده 
بود وقتی آن مادر با استدالل ها پذیرفت ما 

فهمیدیم كه مي توان از این مرحله گذر كرد. 
در مرحله آخر وقتی به شفافیت مشاركت جو 
می رس��یم پنج گام طی مي ش��ود و به گام 
ششم یا دیجیتال دموكراسی می رسیم. در 
مردم ساالری دیجیتالی بسیاری از مفاهیمی 
كه امروز درباره آنه��ا حرف می زنیم و دور 
به نظر می رس��د ش��روع به معنادار ش��دن 
می كنن��د. به طور مثال مجلس��ی در زمان 
تصمیم گیری به موضوعی اعالم می كند در 
این بازه زمانی ش��هروندان مي توانند به این 
موضوع رای بدهند و ش��ما چون شناسنامه 
الکترونیک��ی دارید مي توانی��د رای بدهید. 
ش��فافیت مشاركت جویانه آنجا رخ می دهد 
در جایی كه شهروندان مي توانند به دولت ها 
پیشنهاد مصوبه بدهند. همانطور كه امروز 
در انگلس��تان و آمری��کا از این طرح ها زیاد 
است به خصوص در آمریکای زمان اوباما از 
این طرح ها زیاد بود و در زمان ترامپ پایین 
 آمد و نوس��اناتی وجود دارد. اسم آن سایت 
we the people است و اگر شهروندان به 
تعداد مشخصی به مسأله ای رای می دادند 
كابینه و یا مجلس باید توضیح می داد. این 
موضوعی است كه ما امروز شروع به تصمیم 
گی��ری در مورد آن می كنیم و بس��یاری از 
مش��اجره ها را می بینیم مثل همین موضع 
فیلتر شدن اینستاگرام و این واقعی جامعه 
اس��ت چه ما دوس��ت داش��ته باشیم و چه 
دوست نداشته باشیم. ما در مسیری در حال 
حركت هستیم كه باید بپذیریم در آن شروع 
به فکر كردن بکینم و باید زمینه سازی كنیم 
تا حركت و رفتن در این مس��یر امکان پذیر 
باشد. باید شروع كنم به تعریف سرویس های 
آنالین و دولتی و الکترونیکی كردن مس��یر 

چون این مسیر بسیار مهم است.
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آینده عراق
ایران و عراق اكنون دو سرزمین، دو كشور و 
دو جاعه جداگانه اند كه نظام های سیاسی ویژه 
خود را دارند. این دو س��رزمین در س��ده های 
سپری شده در پویش زمان مناسبات دگرگون 
ش��ونده ای را تجربه كرده اند. دو سرزمین با دو 
جامعه گوناگون و با دو رژیم سیاس��ی متفاوت 
در سده اخیر نیز تجربه های ویژه ای داشته اند. 
در 4 دهه پس از انقالب اس��المی در ایران اما 
این دو نظام سیاسی داستان عجیبی داشته اند. 
یک جنگ بزرگ 8 ساله كه از سوی مقام های 
حزب بعث عراق به رهبری صدام حسین بر ایران 
تحمیل شد بخشی از تراژدی تجربه دو كشور 

به حساب می آید.
آتش بس شکننده و همزیستی غریب میان 

ایران و عراق پس از جنگ تا سقوط رژیم بعث 
در عراق یک دوره دیگر مناسبات دو كشور بوده 
اس��ت. پس از س��قوط حزب بعث و دگرگونی 
بنیادین رژیم سیاس��ی در عراق كه با روی كار 
آمدن دولت هاي دوست ایران همراه شده است 
و حضور سنگین آمریکا در عراق این روزها اما 
مناسبات تازه اي را رقم زده است. نفوذ گسترده 
ایران در میان گروه بزرگی از ش��یعیان عراق و 
دوستی ژرف با برخی احزاب و گروه های سیاسی 
و نظامی در عراق موجب شده است كه ایران و 

عراق وضعیت ویژه ای را تجربه كنند.
ایران اما در موضوع اقتصاد و تجارت نیز شرایط 
ویژه ای را با كشور عراق تجربه می كند. كسب و 
كار گسترده ایرانیان در عراق به ویژه در شهرهای 

مذهبی  مثل نجف و كربال و س��امرا بر كسی 
پوشیده نیست و این یک امتیاز ویژه به حساب 
می آید. از س��وی دیگر بازار بالنده عراق پس از 
ناب��ودی رژیم صدام حس��ین یک فرصت ویژه 
برای ایران بود كه دادوستد با عراق را در دستور 
كار قرار دهد. در یک دوره میان مدت اما ایران 
توانست به هر شکل در بازار عراق جای خاصی 
پیدا كند و در حال حاضر و با توجه به شرایط 
تحریم ها بازارعراق مهم ترین بازار صادراتی ایران 

به حساب می آید.
تج��ارت م��رزی با ع��راق برای ش��ماری از 
ش��هروندان آس��تانهای مرزی به صورت یک 
اشتغال قابل اعتنا درآمده است و ایران به لحاظ 
صادرات گاز و برق به عراق جایگاه ویژه ای دارد. 
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این روزها كه ایران گرفتار تحریم های آمریکا شده است 
و دادوستد كاال به شکل های گوناگون با بیشتر كشورهای 
جهان با تنگنای جدی مواجه اس��ت حفظ و توس��عه 
بازارهای عراق به دلیل اینکه نقل و انتقال پول تجارت 
آسان است یک ضرورت تمام عیار به حساب می آید. از 
سوی دیگر حفظ نظام سیاسی عراق در چارچوب فعلی 
كه در آن احزاب و جمعیت ها و شخصیت های عالقمند 
به توسعه مناس��بات با ایران برای آینده سیاسی ایران 
بس��یار اهمیت دارد. هر دگرگونی كه مناسبات ایران و 
عراق در حوزه های سیاسی، اقتصادی و نظامی از تعادل 
فعلی خارج كند و به سوی واگرایی سوق دهد برای آینده 
ایران گرداب درست خواهد كرد. هر رخدادی كه منجر 
به عدم توازن قوا و برگشت به سال های قبل از جنگ و 
حتی پس از جنگ تا سقوط رژیم صدام منجر شود برای 
ایران دردسرهای گوناگون خواهد داشت. ایران البته با 
عراق فعلی حتی باوجود دوستی گسترده اي كه با هیات 
حاك��م و احزاب دارد، درحوزه انرژی و صادرات و تولید 
نفت خام رقابت فشرده ای دارد. برخی شاخص ها نشان 
می دهد كه صنعت نفت عراق با توجه به سرمایه گذاری 
انجام شده از سوی كشورها و شركت های غربی از صنعت 
نفت ایران سبقت گرفته است. در حالی كه ظرفیت تولید 
ایران برخالف خواست برنامه های توسعه از برنامه چهارم 
تا امروز هنوز به ۵ میلیون بش��که در روز نرسیده است 
ظرفیت تولید عراق از این رقم عبور كرده است. رهبران 
عراق و به ویژه مدیران ارشد نفت این كشور در همین 
چند ماه تازه سپری شده نشان داده اند برای جایگزین 
ش��دن در بازارهای صادراتی نفت ایران كمتر تردید به 
خود راه می دهند. از طرف دیگر با روی كار آمدن برخی 
از رهبران عراقی كه عالقمند به كاهش مناسبات با ایران 
هستند این رقابت اوج بگیرد. ایران در حال حاضر 6 میدان 
نفتی مشترک با عراق دارد كه اگر ایران دیر بجنبد ممکن 
است به سرنوشت میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه 
دچار شود. عراقی ها اما به مرور برای اینکه بتواند مبدا 

واردات خود را متنوع كرده و از اینکه بازارهایشان یکسره 
در دست ایرانیان باشد اجتناب كنند گام هایی برداشته اند. 
مجموعه نکات یادشده و به ویژه حضور جدی آمریکا در 
عراق كه به هر حال نجات بخش این كش��ور از چنگ 
حزب بعث نیز به حساب می آید به ما یادآور مي شود كه 
برای آینده عراق اهمیت فوق العاده ای قائل باشیم. آینده 
عراق هر چه باش��د برای ایران و سرنوشت و آینده این 
م��رز و بوم اهمیت دارد و به همین دلیل هر اقدام، هر 
تصمیم و هر بررسی و مطالعه درباره عراق برای ایرانیان 
واجد اهمیت است. صدها صنعتگر، بازرگان و صاحبان 
بنگاه های اقتصادی و حمل و نقل و تولیدی اكنون در بازار 
عراق حضور دارند و صادرات نزدک به 8 میلیارد دالری 
ایران به عراق بخش قابل توجهی از گردش صادرات این 
بازرگانان را تشکیل می دهد. این میزان وابستگی صادرات 
ایران به بازار یک كشور همسایه كه شرایط آن مي تواند 
دگرگون شود نیز مزید بر علت شده و ضرورت بررسی 
تحوالت عراق را ضروری تر می كند. نوشته حاضر شاید 
یکی از ده ها بررسی انجام شده درباره آینده عراق است 
كه از سوی نهادهای پژوهشی آمریکایی و با منابع مالی 
یکی از ثروتمندان عرب انجام شده است. نوشته حاضر 
اگرچه تالش دارد و بی طرف باشد اما در جاهایی نسبت 
به ایران گفتاری تهاجمی دارد و نشان می دهد كه باید 

مراقب عراق بود.
  

  منافع امنیت ملی ایاالت متحده در عراق
سیاست ایاالت متحده در قبال عراق، بین مداخله جویی 
بیش از حد جاه طلبانه و كناره جویی خطرناک در نوسان 
بوده است. جنگ عراق جان تقریباً 4۵۰۰ نظامی ایاالت 
متحده را گرفت و صدها هزار عراقی در خالل این نزاع 
كشته شدند؛ همچنین این جنگ حدود 8۱۵ میلیارد 
دالر هزینه مس��تقیم برای ایاالت متحده دربر داشت و 
این رقم مي تواند در نهایت به ۱/۷ تریلیون دالر نیز برسد. 

بی شک در این سطح از مداخله بازگشت وجود ندارد.

وقتی ایاالت متحده در دسامبر  ۲۰۱۱ نیروهای نظامی 
خود را از عراق عقب كشید، همکاري ها برای جمع آوری 
اطالعات را نیز رها كرد، آموزش های غیرنظامی و نظامی 
را كم كرد و رابطه سیاس��ی خود با آن كشور را تقلیل 
داد. در چنین شرایطی بود كه ایاالت متحده فروپاشیدن 
نظم داخلی شکننده عراق و ظهور دولت اسالمی عراق و 
شام )داعش( را نیز نادیده گرفت. عراق به وضعیت جنگ 
داخلی بازگش��ت. شکست نظامی داعش به این جنگ 
داخلی پایان خواه��د داد. در آغاز به كارِ دولت ترامپ، 
ج��ا دارد كه دوباره ارزیابی كاملی از منافع امنیت ملی 
ایاالت متحده در عراق انجام دهیم و یک سیاست واقعاً 

منفعت محور طرح كنیم.

  مقابله با افراط گرایی خشونت طلب 
سیاس��ت كنونی آمریکا در عراق، شکست داعش را 
به خاطر تهدیدی كه این افراط گرایان خش��ونت طلب 
مستقیماً متوجه ایاالت متحده و متحدان آن می كنند، 
در اولوی��ت قرار داده اس��ت؛ اما پیش��رفت در جنگ با 
افراط گرایی خش��ونت طلب را نمي توان صرفاً بر مبنای 
تعداد جنگجویان داعش��ی كشته ش��ده و گستردگی 
قلمروهای بازپس گرفته ش��ده از این گروه س��نجید.
افراط گرایی خشونت طلب در جوامعی رشد می كند كه 
نهادهای دولتی س��ركوبگر، فاسد، ناكارآمد و نامشروع 
تلقی می شوند. برای شکس��ت بلندمدِت افراط گرایی 
خش��ونت طلب در عراق باید بر ناكامی دولت عراق در 
جلب اعتماد و حمایت اقشار مختلف مردم عراق غلبه كرد. 
این بدان معنی نیست كه ایاالت متحده باید درگیر یک 
برنامه گسترده ملت سازی در عراق شود، بلکه در عوض، 
باید پیشرفت در برنامه های كلیدی قانونی و طرح های 
اصالحی بخش��ی تعیین كننده از یک تالش كلی برای 
شکست افراط گرایی خشونت طلب در عراق تلقی شود. 
این امر تالش های بین المللی تحت رهبری ایاالت متحده 
برای كمک به ایجاد یک توافق جدید تقسیم قدرت و 
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گذار به یک حکومت كارآمد را نیز دربرمی گیرد. اگر ایاالت 
متحده خود را كنار بکش��د، عراق دوباره به ورطه جنگ 
داخلی می افتد و جنگ های داخلی گسترش پیدا می كنند. 
برای مثال، جنگ س��وریه با داعش به عراق و همچنین 
به تركیه كش��یده شد و در آنجا آتش درگیری با كردها 

دوباره برافروخته شد.
در جریان مصاحبه های ما، یکی از مقامات ارشد دولت 
عراق گفت پیامی كه او از سوی ایاالت متحده می شنود 
این است: »اصالحات را فراموش كنید، بر داعش تمركز 
كنید«. اگر چنین پیام هایی، حتی سهوی، منتقل شده 
باشند، مخرب و زیان بار هستند. اصالح شیوه حکمرانی در 
نبرد برای شکست داعش و هر گروهی كه احتماالً بخواهد 
جایگزین آن شود، بسیاری اساسی و كلیدی هستند. منافع 
ایاالت متحده حکم می كند كه سخت كوشانه به ترویج 

چنین پیام و نتیجه ای بپردازد.

 پیشگیری از بی ثباتی منطقه ای
عراق به نیرویی بی ثبات كننده در خاورمیانه بدل شده 
است و بی ثباتی مستمر آن تأثیر چشمگیری بر كشورهای 
همسایه دارد. وجود قلمروهای خارج از تسلط دولت عراق، 
عمق استراتژیک قابل توجهی در اختیار شبکه های جنایی، 
شورش��ی و افراط گرای كش��ورهای همسایه می گذارد. 
گروه های شبه نظامی در سوریه، مانند داعش، از مسیرهای 
تداركاتی عراق نفع می برند؛ و همچنین صدور جنگجویان 
شیعی عراقِی تحت سازماندهی سپاه پاسداران به سوریه 
منجر به وخامت بیشتِر منازعه در این كشور شده است.

ناامنی در عراق مسیرهای تجاری را نیز تحت تأثیر قرار 
داده است و تجارت برون مرزی كه برای اقتصاد كشورهای 
همسایه مانند اردن از اهمیتی حیاتی برخوردار است، به 
تعطیلی كش��انده و مانع به سرانجام رسیدن پروژه های 
سرمایه گذاری و توسعه شده است كه مي توانند به افزایش 
ثروت، اشتغال و ثبات در كل منطقه كمک كنند. موج 
پناهجویان عراقی به همراه دیگر جابجایی های پناهجویی 
منطقه ای بر فشارهای اقتصادی و سیاسی بر دولت های 

همجوار و اتحادیه اروپایی می افزاید.
تحوالت عراق به تنش های ایران و عربستان سعودی 
دامن زده و خطر منازعه بین این دو كانون قدرت منطقه ای 
را افزایش داده است. گسترش نفوذ ایران در عراق موازنه 
ق��درت در منطقه را برهم زده و ای��ران را در حمایت از 
بازیگران فرو-دولتی در سراسر خاورمیانه جسورتر كرده 
است. ظهور ایران به ناامنی عربستان سعودی نیز دامن زده، 
چرا كه به واسطه حمایت از حوثی ها در حمله نظامی ریاض 
به یمن نقش داشته است. رقابت میان عربستان سعودی و 
ایران ممکن است منجر به مسابقه تسلیحاتی شود.دولت 
عراق نیز نشان داده است كه در برابر نفوذ چشمگیر ایران 
آسیب پذیر است. ایران عراق را اولین خط دفاعی خود تلقی 
كرده و سرمایه گذاری سنگین برای كسب قدرت در این 
كشور انجام داده است. تضعیف قدرت نظامی عراق، نفع 
بردن از اقتصاد عراق و اعمال نفوذ چش��مگیر بر فرآیند 
سیاس��ی عراق از جمله اهداف حکومت ایران هس��تند. 
ایران در دستیابی به این اهداف خود موفق بوده و جایگاه 
قدرت آن در عراق به این كشور امکان داده است تا نمایش 

قدرت مؤثرتری در سراسر خاورمیانه، به ویژه سوریه، لبنان 
و یمن داشته باشد. فعالیت های بی ثبات كننده ایران كه 
به تنش ه��ای فرقه ای دامن زده، ب��ر آتش افراط گرایی 
خشونت طلب دمیده و در برخی موارد تهدیدی مستقیم 
متوجه پرس��نل ایاالت متحده در منطقه كرده است، و 
نی��ز منافع ایاالت متحده در خاورمیانه را تضعیف كرده 
اس��ت.ایاالت متحده مي تواند خود را برای عراق شریک 
جذابتری از ایران نشان دهد، با تمركز بر منافع و مزایایی 
كه مي تواند در مشاركت با عراق به همراه بیاورد، منافعی 
كه ایران توانایی ارائه آن را ندارد. این منافع و مزایا مي تواند 
شامل: دسترسی به منابع مالی جهانی و پشتیبانی فنی 
اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فناوری ها و 
لجستیک نظامی و اطالعاتی پیشرفته، نظام های آموزشی 
پیش��گام و راهی برای كسب جایگاه در نظام بین المللی 
باشد. احیای توافقنامه چارچوب استراتژیک سال ۲۰۰8 
ایاالت متحده-عراق مي تواند محمل مؤثری برای همکاری 

در همه این حوزه ها باشد.
ای��االت متحده همچنی��ن مي تواند رواب��ط عراق با 
همس��ایگانش در كشورهای ش��ورای همکاری خلیج 

فارس را از طریق میانجیگری برای بازنگری در ش��رایط 
بدهی دوران صدام به این كشورها و مشخصاً عربستان 
سعودی، بر اساس همان شرایطی كه در نوامبر  ۲۰۰4 با 
وام دهندگان باشگاه پاریس به توافق رسید، تقویت كند.

ایاالت متحده مي تواند با مقابله با جاه طلبي هاي ایران و 
بازگرداندن ثبات به عراق تأثیر سازنده اي بر تحوالت برخی 

از كشورهای استراتژیک خاورمیانه داشته باشد.

 تضمین جریان آزاد نفت و گاز
عراق در حال حاضر چهارمین تولیدكننده بزرگ نفت 
در جهان است و حدود 4,۵ میلیون بشکه در روز تولید 
می كند. بی ثباتی كنونی در عراق مي تواند باعث كاهش 
تولید نفت شده و منجر به شوک در بازارهای نفتی شود 
كه این مسأله به اقتصاد جهانی نیز ضربه خواهد زد. منافع 
ایاالت متحده حکم می كند كه نفت آزادانه به بازارهای 
جهانی برسد و قیمت نفت ثبات نسبی داشته باشد. عراق 
همچنین مي تواند وابستگی خود را به واردات گاز ایران 
كاهش دهد و با س��رمایه گذاری و توس��عه ذخایر گازی 
دس��ت نخورده و چشمگیر خود و بهره برداری از حجم 

عظیمی از مناب��ع گازی كه اكنون بیهوده هدر می رود، 
بدل به صادركننده مهم گاز به كش��ورهای منطقه شود 
كه اكنون با كمبود گاز مواجه اند. حمایت از دولت عراق 
در راستای تالش های آن برای حکمرانی كارآمد، جلب 
حمای��ِت مردم و دفاع از قلمرو خود در برابر افراط گرایی 
خشونت طلب بهترین شیوه برای تضمین جریان آزاد نفت 

و گاز از عراق به بازارهای جهانی است.

 دالیلی برای خوش بینی
امروز عراق با چالش های متعددی مواجه است و حضور 
در این كشور اغلب پرهزینه و بیهوده به نظر می رسد؛ اما 
اگر ایاالت متحده با شکیبایی استراتژیک در این رابطه 
سرمایه گذاری كند و پیشرفت را بر مبنای سال بسنجد و 
9 ماه، آینده مي تواند امیدبخش باشد. عراق از سطحی از 
آزادی بیان برخوردار است كه تقریباً در خاورمیانه بی نظیر 
اس��ت، جامعه مدنی شکوفا و سرزنده ای دارد، از سرمایه 
تنوع و بلندپروازی در میان جوانانش برخوردار است، نظام 
آموزش عالی مناسبی دارد، ذخایر ارزی قابل توجه آن در 
یک بانک مركزی مستقل است كه در حفظ ثبات واحد 

پولی عملکرد موفقی داشته است، ثروت نفت و گاز بالقوه 
هنگفتی دارد و از قابلیت بدل ش��دن به نیرویی سازنده 

برای ثبات در منطقه بهره می برد.
اگرچه بدون تردید هنوز پارهای مسائل از حمله سال 
۲۰۰3 باق��ی مانده و تأثیرات خود را بر این رابطه دارد، 
اما از برخی جهات، ایاالت متحده از این فرصت برخوردار 
اس��ت كه این رابطه را از نو شروع كند. ایاالت متحده با 
ترک عراق در سال ۲۰۱۱ و بازگشت دوباره به درخواست 
صریح عراقی ها مي تواند از این حضور سازنده، برای پیشبرد 
روابط استفاده كند. اكثریت غالب عراقی هایی كه با این 
كارگروه صحبت كردند، چه ش��یعه، سنی، ُكرد و چه از 
اقلیت های مذهبی و قومی، از نزدیک شاهد اتفاقاتی بودند 
كه پس از خروج ایاالت متحده در سال  ۲۰۱۱ به وقوع 
پیوس��تند و از تمایل خود ب��رای تدوام و حضور پررنگ 
نظامی و دیپلماتیک ایاالت متحده در عراق سخن گفتند.

البته ایاالت متحده مجبور نیس��ت كه این بار را تنها 
به دوش بکشد. زحماتی كه صرف ایجاد ائتالف مقابله با 
داعش ش��د، با خروج داعش از مناطقی كه اشغال كرده 
بود، نباید متوقف شود. در عوض، شركای ائتالف باید برای 
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تدوام حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی از عراق تحت 
فشار قرار بگیرند تا بیش از این نقش سپر بال 9نداشته 
باش��یم و اهداف جمعی ما با هزینه پایین تری به دست 
بیاید. ایاالت متحده با متقاعد ساختن دولت های شورای 
همکاری خلیج فارس به حضور سازنده تر در عراق مي تواند 
از این حمایت چندجانبه كمک بگیرد. دیدار اخیر وزیر امور 
خارجه عربستان سعودی از بغداد نشانه ای دلگرم كننده در 
این راستا بود. دولت های شورای همکاری خلیج فارس 
از درک بیشتر تنوع و دگرگونی در میان نخبگان شیعه 
در بغداد منتفع خواهند شد، و به این مسأله پی می برند 
كه بسیاری از آنها در برابر تالش های ایران برای سلطه 
بر نظام سیاس��ی خود مقاومت می كنند. ایاالت متحده 
مي تواند نشان دهد كه تعامل بیشتر با عراق، به این كشور 
امکان خواهد داد كه تأثیر سازنده اي بر اهداف اقتصادی و 
امنیتی شورای همکاری خلیج فارس داشته و در نتیجه این 

شركای مهم منطقه ای را با خود همراه كند.
 حکمران�ی خ�وب و شکس�ت افراط گرایی 

خشونت طلب شکست می دهد
حمایت از تش��کیل ی��ک دولت كارآمد، پاس��خگو و 

مش��روع در عراق، بهترین راه برای شکست افراط گرایی 
خشونت طلب است. افراط گرایی خشونت طلب در جوامعی 
رشد می كند كه احساس كنند از سوی حکومت به حاشیه 
رانده شده و سركوب شده اند. برطرف نمودن این انگیزه 
رادیکالیزه شدن، از اهمیتی كلیدی در دستیابی به پیروزی 

پایدار در برابر داعش در عراق برخوردار است.
استراتژی كارآمد ایاالت متحده در عراق مستلزم آن 
خواهد بود كه واش��نگتن و شركای آن حکمرانی خوب 
را محور مأموریت های مش��ورتی و مس��اعدت خود قرار 
دهند. حکمرانی مطلوب، ارائه حرف های خدمات عمومی، 
كاربست حاكمیت قانون و حکومت شفاف و پاسخگو را 
دربرمی گیرد. این عناصر ب��رای ثبات دولت از اهمیتی 
بنیادی برخوردار بوده و ترویج آنها باید سنگ بنای رویکرد 

ایاالت متحده در قبال عراق باشد.
در كوتاه مدت، بس��یار مهم است كه ایاالت متحده از 
برگزاری آزاد و منصفانه انتخابات ش��وراهای استانی در 
كشور حمایت كند. انتخابات شوراهای استانی قرار است در 
دسامبر  ۲۰۱۷ برگزار شود و آوریل  ۲۰۱8 برای انتخابات 
پارلمانی در نظر گرفته شده است. در خصوص كمیسیون 

عالی انتخابات عراق نگرانی هایی به گوش می رسد و بیم آن 
می رود كه حضور واحدهای بسیج مردمی )حشد الشعبی 
كه نیروهای شبه نظامی قانونی و تحت سلطه شیعیان 
اس��ت( جلوی اعم��ال آزادانه حق رأی را از ش��هروندان 
بگیرد و آوارگان داخلی شاید فرصت و امکان رای دادن 
نداشته باشند. اینها مسائلی هستند كه سریعاً باید مورد 
رسیدگی قرار بگیرند. اگر بنا است كه عراق فرصت التیاِم 
شکاف های اجتماعی خود را داشته باشد، همه عراقی ها 
بای��د اولین انتخابات در عراق پس از داعش را انتخاباتی 

مشروع تلقی كنند.
در بلندمدت، تقویت رابطه عراقی ها و دولت از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. از هر  ۵ عراقی یک نفر در زیر خط 
فقر زندگی می كند، هرچند در كشوری با ثروت هنگفت 
نفتی به سر می برند كه در یک دهه گذشته شاهد نرخ رشد 
سریعی بوده است. تمركز ثروت در دست نخبگان سیاسی 
فاسد به مشروعیت دولت لطمه زده و در برخی از موارد، 
مردم را به پذیرش ایدئولوژی ها افراط گرایانه سوق می دهد.

فساد تمامی جنبه های زندگی عمومی در عراق را تحت 
تأثیر قرار داده و به ارائه نامطلوب خدمات و اتالف قابل 

مالحظه بودجه عمومی منتهی شده است. قراردادهای 
تداركات و خریدهای دولتی در اختیار احزاب سیاس��ی 
نهاده شده است، كه یا آنها را به مزایده گذاشته یا برای 
اعطای این قراردادها به خودش��ان ش��ركت های صوری 
تأسیس نمودهاند. این قراردادها سپس به پیمانکاران فرعی 
سپرده شده یا هرگز انجام نمی شوند و بودجه آنها توسط 
سیاستمداران فاسد یا دیگر طرف های ذینفع به جیب زده 
مي شود. ده ها هزار كارمند شبح جود دارند كه برای اینکه 
سر كار حاضر نشوند، نیمی از دستمزد خود را به كارفرما 
می دهند یا كالً جعلی هستند و كارفرمایانی كه میخواهند 
كل دستمزد اختصاص یافته را برای خود نگه دارند، آنها 
را به وجود آورده اند. فساد در سراسر سیستم رخنه كرده 
اس��ت و مقامات محلی از كسب و كارها اخاذی كرده و 
شهروندان هر زمان كه با بوروكراسی دولتی سروكار پیدا 
می كنند، مجبورند كه »حق الزحمه های« اجباری بپردازند. 
تحقیری كه با این تعامالت معمول همراه است، شهروندان 
را با نهادهای دولتی كه قرار اس��ت به آنان خدمات ارائه 
دهند، بیگانه س��اخته و دولت را بیش از پیش در برابر 

بی ثباتی و خشونت آسیب پذیر می كند.

در وهله اول باید پذیرفت كه ساختارهای حکمرانی تنها 
با تالش سیاسی منسجم دولت عراق است كه مي توانند 
مورد بازبینی مؤثر و كارآمد قرار بگیرند. نخبگان حاكم و 
احزاب سیاسی از فساد نظام مند نفع هنگفتی می برند و 
شدیداً به دنبال حفظ وضع موجود هستند. با همه این 
اوصاف، فشارهای جامعه مدنی عراق كه در دو سال گذشته 
تظاهرات های عمومی سراسری علیه فساد به راه انداخته 
است، شاید بتواند شرایط سیاسی پدید آورد كه به مدد 
آن تغییر ممکن ش��ود. ایاالت متحده برای اعمال فشار 
چشمگیر بر دستگاه سیاسی جهت انجام اصالحات قابل 
مالحظه باید با شركای بین المللی خود همکاری كرده و 
با توقف رویه های فساد پرسود، شروع كند، یعنی رویه هایی 
كه معموالً به تداركات و خریدهایی مرتبط می شوند كه 

وزارتخانه ها هم زمان با احزاب سیاسی انجام می دهند.
یک��ی از رویکردهای دولت عراق، باید انتش��ار آنالین 
مبالغ اختصاص یافته برای پروژه های توس��عه به همراه 
جزئیات پیمانکار منتخب باش��د. به این ترتیب، جوامع 
محلی مي توانند پیگیری كنند كه این سرمایه گذاری به 
اتمام پروژه منتهی مي شود یا نه، اگر جواب منفی باشد 
آنها مي توانند خواهان پاس��خگویی حکومت و پیمانکار 

منتخب شوند.
ش��فافیت در فرآیند قراردادهای مناقصه و همچنین 
دس��تورالعمل های خرید دولتی كه باید لحاظ شوند، به 
عالوه رقابت پذیری قیمتی و شایستگی های مهم دیگر 
در زمان انتخاب پیمانکاران و تأمین كنندگان خدمات )از 
جمله قابلیت فنی، پیشینه عملکرد، رتبه بندی اعتباری( 
به حل و فصِل محمِل كالنترین فسادها در دولت عراق 
كمک خواهد كرد. اگر پیشنهادهای ارائه شده در مناقصات 
به صورت آنالین در اختیار عموم قرار بگیرند، حکومت 
مجبور مي ش��ود كه مقرون به صرفه ترین پیش��نهاد را 
انتخاب كند و عموم مردم مي توانند آن پروژه را تا زمان 
اتمام پیگیری كنند و برای پاس��خگویی تمام احزاب در 
این جریان تالش نمایند. پیشگیری از سپردن قراردادها 
به پیمانکاران فرعی نیز برای حفظ مسئولیت پذیری برنده 
اصلی مناقصه در اجرای شرایط قرارداد دولتی از اهمیت 

وافری برخوردار است.
شیلی نمونه ای از كشورهایی است كه برای كمک به حل 
معضل فساد یک سیستم شفاف، آنالین و عمومی را برای 
تداركات عمومی و نظام استخدامی راه اندازي كرده است. 
برنامه تداركات عمومی شیلی موسوم به »شیلی كمپرا« 
به موفقیت چش��مگیری دست یافته و در سال ۲۰۱۲، 
۲,۱ میلیون خرید از طریق این بستر انجام شده است. 
ایاالت متحده، شركای آن و نهادهای مالی بین المللی با 
سرمایه گذاری بر روی این فناوري ها مي توانند به دولت 
عراق كمک كنند تا به عوامل اصلی نارضایتی مردم عراق 

پرداخته و از دیرپایی دولت عراق حمایت كنند.
ایاالت متحده و كشورهای اروپایی مي توانند تالش های 
خود را مضاعف كنند تا این اطمینان حاصل ش��ود كه 
سیاستمداران عراق وقتی درصدد سرمایه گذاری پول های 
خود در جهان غرب برمی آیند، مجبور به پاسخگویی در 
مورد این پول ها خواهند بود. كنترل های سختگیرانه تر 
پیرامون سرمایه گذاری در امالک مي تواند مانع نگهداری 
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ایمن عواید فساِد نخبگان سیاسی در پایتخت های غربی 
شود. ایاالت متحده برای مقابله با جرائم مالی و تأمین مالی 
تروریسم مي تواند همکاری موفقی با عراق داشته باشد. 
كمک فنی كه وزارت خزانه داری ایاالت متحده در اختیار 
دولت عراق گذاشته و همچنین همکاری با بانک مركزی 
عراق به نابودی شبکه های تأمین مالی تروریسم، از جمله 
توقف فعالیت صرافی های غیرقانونی مانند عملیات مشترک 
ایاالت متحده-عراق برای تعطیلی صرافی سلسله الذهب 

مستقر در عراق در دسامبر  ۲۰۱6 منتهی شده است.
اختصاص كمک های مالی به بازس��ازی و توس��عه و 
همچنین كمک ه��ای مالی به دولت های اس��تانی، به 
همراه ضوابط سختگیرانه پاسخگویی، مي تواند كارآمدتر 
از توزی��ع این منابع در بغداد باش��د. نزدیکی دولت های 
استانی و شهروندان، پاس��خگویی را راحت تر ساخته و 
منابع را بهتر مي توان به جاهایی كه الزم دارند، اختصاص 
داد و این تردیدها را برطرف كرد كه برخی از نواحی به 
خاطر هویت های قومی یا فرق های خود محروم مانده اند. 
حصول اطمینان از اینکه دولت های استانی بودجه، ظرفیت 
و قابلیت فنی الزم برای انجام وظایف محوله خود را دارند، 

اهمیتی اساسی دارد.
چارچوب حقوقی این تفویض اختیار در عراق وجود دارد. 
قانون اساسی امکان تفویض اختیار گسترده به دولت های 
اس��تانی را فراهم ساخته است و قانون سال  ۲۰۰8 كه 
بر حقوق آستانها تأكید داشت، در سال  ۲۰۱3 به طرز 
چشمگیری گسترده تر شد. موانع موجود بر سر راه تفویض 
اختیارات بیشتر، عمدتاً سیاسی هستند تا قانونی. دولت 
عراق ذاتاً ذهنیتی مركزگرا دارد و این تمایل وجود دارد 
كه اتخاذ تصمیمات در انحصار مركز باشد. ایاالت متحده 
و هیأت مساعدت سازمان ملل متحد برای عراق، دولت 
عراق را تحت فش��ار قرار داده اند تا به تفویض اختیارات 
اجرایی بیشتری دس��ت بزند و در گفت وگوهای جاری 
با دولت عراق خاطرنش��ان كردند كه این مسأله باید به 
عنوان یکی از اولویت های سیاستی مهم پیگیری شود. 
س��ازمان ملل و اداره توسعه بین المللی آمریکا از برخی 
تمهیدات مانند برنامه های ترابط و تقدم برای كمک به 
توانمندسازی حکمرانان محلی پشتیبانی كرده اند تا آنها 
بتوانند این نقش هاي تازه را ایفا كنند. توسعه و گسترش 

این آموزش ها اهمیت بسزایی دارد.
تفویض مدیریت امنیتی نیز مي تواند گام سازنده اي در 
راستای برقراری دوباره اعتماد بین شهروندان و دولت عراق 
باشد. نیروهای پلیسی كه در سطح محلی به خدمت گرفته 
شوند و نمودِ آرایش قومی و فرقه ای شهرهای محل خدمت 
خود باشند، باید امنیت داخلی را با همکاری واحدهای 
ضد تروریسم فدرال و نیروهای اطالعاتی مدیریت كنند. 
در این زمینه، آنها مي توانند از مشاركت در مأموریت های 
آموزش و تجهیز جامعه بین المللی منتفع شوند. مدیریت 
امنیت محلی از سوی نیروهای پلیس محلی مي تواند باعث 
كاهش تنش هایی شود كه به واسطه ورود نیروهای امنیتی 
یا پلیس فدرال از جاهای دیگر كشور به آن منطقه ایجاد 
می گردند؛ و نیروهای پلیسی كه به نحوی مؤثر آموزش 
دیده و دارای ریشه های بومی باشند، باید به اولین و بهترین 

خط دفاعی در برابر شورش جاری داعش بدل شوند.

با این همه، ما بر این نکته تأكید می كنیم كه تفویض 
اختیار در حوزه های اقتصادی و امنیتی باید به تصمیم 
خود عراقی ها واگذار ش��ود. زمان راهکارهای بین المللی 
برای معضالت سیاسی عراق مدت ها است كه به سر آمده 
است. عراق پیشینه اي طوالنی در دولت های مركزی مقتدر 
دارد؛ تنها خود عراقی ها هستند كه مي توانند ارزیابی كنند 
این تفویض اختیار چه پیامدهای سیاسی خواهد داشت.
حکوم��ت اقلیم كردس��تان نیز مانند بغ��داد از نقطه 
ضعف های متع��ددی در حکمرانی رنج می برد و ایاالت 
متح��ده به همان اندازه باید از انج��ام اصالحات در این 
منطقه حمایت كند. با اینکه حکومت اقلیم كردس��تان 
در مقایس��ه با بغداد محیط بهتری برای سرمایه گذاری 
خارجی محسوب مي شود كه عمدتاً هم به خاطر امنیت 
بهتر آن اس��ت، با این حال مقررات بوروكراتیک و فساد 
گسترده، مانع سرمایه گذاری خارجی و كارآفرینی بومی 
ش��ده است. استفاده از استخدام و مشاغل بخش دولتی 
برای حمایت گرایی سیاسی، به ناكارآمدی و هدر رفتن 
بودجه های عمومی منتهی ش��ده اس��ت. هنگامی كه 
قیمت نفت باال بود، حکومت اقلیم كردستان نیز مانند 

بغداد نتوانس��ت بر روی تنوع بخشیدن به منابع درآمد 
اقتصادی سرمایه گذاری كند یا برای كاهش تکیه كامل 
بر واردات، تولید محلی كاالهای كشاورزی یا صنعتی را 
افزایش دهد.حکومت اقلیم كردستان كه به دنبال پول نقد 
بود، در پی یک سیاست نفتی مستقل برآمد و كار خود را 
با قردادهای پیش فروش نفت بین وزارت منابع طبیعی 
حکومت اقلیم كردستان و تاجران بین المللی نفت آغاز 
كرد تا بودجه فعالیت های دولتی را تأمین كند. هرچند، 
این قراردادهای پیش فروش شفاف نبودند و حساب هایی 
كه عواید حاصل از این فروش نفت به آنها واریز مي شد، 
مورد حسابرسی قرار نگرفتند و این مسأله به بی اعتمادی 
عمومی كردها به مدیریت مالی حکومت اقلیم كردستان 
دامن زد. در سال ۲۰۱۵ حکومت اقلیم كردستان پول های 
ش��عبه اربیل و س��لیمانیه بانک مركزی عراق، از جمله 
سرمایه قانونی بانک های بخش دولتی و خصوصی عراق 
كه به این شعبه ها واریز شده بودند را ضبط كرد و باعث 

عدم نقدینگی برخی از بانک های بخش خصوصی شد.
بحران مالی و دس��تمزدهای معوق یا پرداخت نشده 
بخش دولتی به نارضایتی عمومی گسترده منتهی شد 

كه در اعتصاب ه��ای معمول و اعتراضات عمومی نمود 
یافته است. دسترسی محلی به خدمات دولتی از جمله 
بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و دسترسی به آب 
و برق كاهش چشمگیری یافته است، زیرا  ۱/8 میلیون 
نفر آواره عراقی و پناهجوی س��وری كه اكنون در اقلیم 
كردستان زندگی می كنند، فش��ار شدیدی به ارائه این 
خدم��ات وارد كرده اند. حدود  4هزار پروژه زیربنایی نیز 
برای صرفه جویی در هزینه ها به حالت تعلیق درآمده اند 
و كردهای عراق امید چندانی به بهبود خدمات عمومی 
خود ندارند. استیصال و نا امیدی از اوضاع، موجب گردیده 
خیِل كردهای تحصیلکرده ای كه پس از سال  ۲۰۰3 به 
این منطقه بازگشته بودند تا به توسعه سرزمین مادری 
خود كمک كنند، مانند هزاران نفر دیگر به موج مهاجرت 

دسته جمعی پناهندگان از خاورمیانه به اروپا بپیوندند.
حکومت اقلیم كردستان با كاهش شدید دستمزدها و 
توقف سرمایه گذاری دولتی، به اجرای تمهیدات ریاضتی 
دست زد، اما این اقدامات مخارج مصرفی را كاهش داده، 
مانع رشد شده و به اعتماد عمومی لطمه وارد آورده است. 
كمک به احیای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ایجاد 

رش��د اقتصاد پایدار مستلزم تغییرات ساختاری بیشتر 
اس��ت. در عین حال، حکومت اقلیم كردستان با حذف 
برخی از یارانه های نقدی، استفاده از كنتور برق و افزایش 
شفافیت در بخش های نفتی و مالی در انجام اصالحات 

پیشرفت هایی داشته است.
بانک جهانی به درخواست حکومت اقلیم كردستان، 
نقشه راه مبسوطی برای انجام اصالحات در منطقه تهیه 
كرده اس��ت كه گامی بس��یار مثبت و سازنده محسوب 
مي شود. نقشه راه بانک جهانی بر اساس سند چشم اندازی 
تهیه شده اس��ت كه وزارت برنامه ریزی حکومت اقلیم 
كردس��تان با عنوان كردستان ۲۰۲۰ چشم اندازی برای 
آینده تدوین نموده اس��ت و بانک جهانی تالش كرد كه 
طرح��ی كلی برای اج��رای آن آماده كند. گزارش بانک 
جهانی توصیه می كند كه حکومت اقلیم كردس��تان در 
راستای تنوع بخشیدن به منابع درآمد اقتصادی، كاهش 
موانع موجود بر سر راه كارآفرینی خصوصی، تقویت تولید 
داخلی و كاهش وابستگی به واردات، افزایش دسترسی 
بنگاه های كوچک و متوسط كسب و كار به منابع اعتباری، 
كاهش یارانه ها، كاهش اشتغال در بخش دولتی و بهبود 
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پاسخگویی و حل معضل فساد، گام بردارد.
ای��ن توصیه ها به معضالت مح��وری حکومت اقلیم 
كردستان در حکمرانی پرداخته و با مشورت این دولت 
منطقه ای تدوین شده اند. ایاالت متحده و شركای آن در 
ائت��الف باید اطمینان حاصل كنند كه پیام های آنها به 
حکومت اقلیم حاوی مهر تأیید بر گزارش بانک جهانی 
باشد و كمک جاری به حکومت اقلیم كردستان باید با 
پیشرفت در دستیابی به اصالحات مشخص شده در این 
گزارش پیوند بخورد. جامعه بین المللی با تقویت این نقشه 
راه سازنده و تشویق به اجرای آن فرصت دارد كه به ثبات 
اقتصاد كردستان و تقویت روابط دولت-جامعه كردها در 

بلندمدت كمک كند.
 حمایت از اصالحات اقتصادی

شکست افراط گرایی خشونت طلب در عراق نیز مستلزم 
آن است كه مردم محلی به اشتغال دسترسی داشته باشند 
و دولت عراق بتواند قدرت پرداخت تعهدات مالی خود را 
حفظ كند. دولت عراق بدون یک شالوده مطمئن برای 
اقتصاد خود در معرض خطر آسیب پذیری روزافزون در 
برابر افراط گرایی خشونت طلب و گروه های شبه نظامی 

متعدد تحت حمایت ایران قرار دارد، گروه هایی كه برای 
حامیان محلی خود منافع اقتصادی به همراه دارند.

ص��ادرات نفت بیش از  9۰ درصد از درآمدهای دولت 
عراق را به خود اختصاص داده است. در نتیجه، نصف شدن 
قیمت جهانی نفت در سال  ۲۰۱4 كسری بودجه دو رقمی 
را به این كشور تحمیل كرد كه در سال  ۲۰۱6 این رقم 
به باالی ۲۰/6 میلیارد دالر رس��ید و در سال ۲۰۱۷، با 
روندی نزولی ۱84/4 میلیارد دالر بود. دولت ابتدا با توقف 
هزینه های سرمایه گذاری به این كاهش درآمدهای نفتی 
واكنش نش��ان داد، بدهی های س��نگین به شركت های 
بین المللی نفت انباشته شدند و دولت تالش كرد كه با 
استفاده از ذخایر ارزی خود و استقراض از بانک های دولتی 
و طلِب كمک های مالی بین المللی این كسری را جبران 
كند. در پِی سقوط آزاِد اقتصاد عراق، حکومت به مذاكره 
با صندوق بین المللی پول روی آورد و با كمک ش��ایاِن 
ایاالت متحده توانست یک قرارداد ترتیبات احتیاطی سه 
س��اله منعقد كند كه عراق از طریق آن مجموعاً  ۱۵/6 
میلیارد دالر مشتمل بر ۵/34 میلیارد دالر از محل صندوق 

بین المللی پول، منابع مالی دریافت نمود.

در دس��امبر ۲۰۱6 پ��س از اجرای ق��رارداد ترتیبات 
احتیاطی صندوق بین المللی پول، نخستین بازرسی از 
عراق انجام گرفت. نتایج این بازرس��ی نشان می دهد كه 
دولت عراق در برخی از حوزه ها پیشرفت هایی داشته است، 
از جمله افزایش پرداخت ها به شركت های بین المللی نفت 
كه برای حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری در كشور 
از اهمیت بسیاری برخوردار بود؛ اما صندوق بین المللی 
پول متوجه ش��د كه هنوز كارهای بس��یاری، خصوصاً 
در مورد تنوع بخش��یدن به منابع درآمد دولت، كاهش 
هزینه های پرداخت حقوق و افزایش تمهیدات مقابله با 

فساد باید انجام شوند.
ش��رایط و ضوابط مربوط به پرداخ��ت مالِی صندوق 
بین المللی پول خود انگیزه ای مثبت برای اصالحات دولت 
عراق است، اما این اصالحات به بازسازی بنیادین اقتصاد 

عراق منتهی نخواهند شد.
در ضوابط صندوق بین المللی پول الزامی برای بازبینی 
دستمزدها، مستمری ها و پرداخت های تأمین اجتماعی 
ذكر نشده است كه خود بخش كالنی از هزینه های دولت 
را تشکیل می دهند. این غفلت نشان دهنده این ترس و 

نگرانی است كه اگر دولت عراق علیرغم مخالفت عمومی 
گسترده كنونی با تصویب این اصالحات مناقشه برانگیز، در 
این راستا تالش نماید، ممکن است سقوط كند. در نتیجه، 
قرارداد ترتیبات احتیاطی نمودِ راهکارهایی كوتاه مدت برای 
كمک به دولت عراق است تا بودجه جنگ علیه داعش را 
تأمین نماید. اما این نقشه راهی نیست كه عراق در راستای 
بازسازی بنیادی اقتصاد برای دستیابی به سالمت مالی 
پایدار الزم دارد. در بلندمدت، بسیار مهم است كه عراق 
به اقتصاد خود تنوع بخشیده و از وابستگی كامل خود به 
درآمد نفت و گاز بکاهد. خصوصاً اینکه عراق برای ایجاد 
اشتغال محلی، كاهش وابستگی خود به واردات و بهبود 
چشم اندازهای اقتصادی بلندمدت خود باید در بخش های 
كشاورزی و تولیدات صنعتی سرمایه گذاری بیشتری كند.

در ژانوی��ه ۲۰۱۷ ایاالت متح��ده با امضای توافقنامه 
تضمین وام با دولت عراق گامی مثبت برداشت و در این 
راس��تا عراق مجاز به انتشار ۱ میلیارد دالر اوراق قرضه 
پنج س��اله ش��د كه  ۲,۰۱49 درصد آن اوراق تضمینی 
دولت آمریکا هستند )اوراق اداره توسعه بین المللی ایاالت 
متحده.( هدف از توافقنامه تضمین وام هموار س��اختن 

راه برای عراق اس��ت تا تدریجاً خود بتواند در بازارهای 
بین المللی سرمایه استقراض كند، و توافقنامه تضمین وام 
قید كرده اس��ت كه اوراق اداره توسعه بین المللی ایاالت 
متحده به م��وازات اوراق قرضه متعارف و بدون افزایش 
یوروباند انتش��ار خواهد یافت كه در بودجه سال ۲۰۱۷ 
تخصیص می یابد. به عالوه، شرایط توافقنامه تضمین وام 
به نحوی طراحی شده بودند تا اصالحاِت چارچوب قرارداد 
ترتیبات احتیاطی صندوق بین المللی پول را نیز تقویت 
كند. حمایت ایاالت متحده این كمک صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی را تقویت كرده و به عراق كمک می كند 
تا بتواند بحرانی مالی خود را با موفقیت پشت سر بگذارد.
ایاالت متحده باید از برنامه صندوق بین المللی پول به 
عنوان ساز و كاری الزامی برای برانگیختن اصالحات در 
اقتصاد عراق و روند تنظیم بودجه آن اس��تفاده كند. در 
طول این سال ها، بین وزارت اقتصاد عراق و وزارتخانه های 
دیگری هماهنگی وجود نداش��ته اس��ت، و وزارتخانه ها 
در زمان تدوین بودجه های س��رمایه گذاری خود اغلب 
به صورت واحدهایی مس��تقل عمل می كنند. صندوق 
بین الملل��ی پول باید بر هماهنگی بیش��تر بین وزارت 
اقتص��اد و وزارتخانه های دیگر، خصوص��اً وزارت برق و 
وزارت نفت تأكید كند. ایاالت متحده همچنین مي تواند 
در ارائه روشی برای اولویت بخشیدن به پروژه ها بر مبنای 
سوددهی اقتصادی و همچنین سایر اهداف استراتژیک 
مانند پیوندهای پیشین و پیوندهای پسین در اقتصاد به 

عراق كمک كند.
ساده س��ازی گام های حقوقی الزم برای شروع و اداره 
یک كس��ب و كار و تحت فش��ار قرار دادِن مقاماتی كه 
از ش��ركت های محلی اخاذی می كنند، از جمله اولین 
گامهای ضروری در راستای فراهم ساختن امکاِن توسعه 
و گسترش بخش خصوصی خواهد بود. فقدان اعتبارات 
برای كارآفرینان و بنگاه های كوچک و متوسط نیز مانعی 
برای رشد محسوب مي شود؛ ایاالت متحده، شركای آن 
و مؤسسات مالی بین المللی با الزامی ساختن اینکه بخشی 
از كمک آنها به عنوان اعتبار در اختیار بنگاه های كوچک 
و متوسط قرار بگیرد، مي توانند از اختصاص اعتبار به آنها 

حمایت كنند.
اصالح مقررات، سیستم آسانگیرترِ صدور ویزا و تشکیل 
یک كمیسیون رده باال )شاید در دفتر نخست وزیری( كه 
بتواند به شركت های بین المللی كمک كند از سِد نظام 
بوروكراتیک عمیقاً بازدارنده اي بگذرند كه در حال حاضر 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را محدود می كند، همگی 
مي توانند س��رمایه گذاری بین المللی در عراق را آسان تر 
كنند. برنامه توس��عه قوانین تجارت در وزارت بازرگانی 
ایاالت متحده، به مدت چندین سال كمک فنی بی نظیری 
در اختیار دولت عراق گذاشته است، از جمله به توسعه 
یک چارچوب قانونی برای تجارت و تهیه كتاب راهنمای 
سرمایه گذاری كمک كرده است، اما اجرای این كار فنی 
عمدتاً منوط به اعمال فشار از سوی دیپلمات های ارشدی 
است كه با منافع خصوصی كه همچنان مانع پیشرفت 

هستند، مقابله كنند.
ایاالت متحده باید با استفاده از فرصت حاصل از دیدار 
اخیر وزیر امور خارجه عربس��تان سعودی از بغداد برای 
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دی��دار با حیدر عبادی، نخس��ت وزیر و رهبری عراق، از 
برقراری روابط نزدیکتر عراق-ش��ورای همکاری خلیج 
ف��ارس حمایت كن��د. ایاالت متحده بای��د بازنگری در 
ش��رایط بازپرداخِت »بدهی« 3۰ میلیارد دالری دوران 
صدام حس��ین به عربستان سعودی را بر اساس شرایط 
باشگاه پاریس تسهیل كند و همچنین با عملی ساختن 
برنامه سوآپ بدهی با سرمایه به عراق كمک كند، تا بغداد 
بتواند سرمایه گذاری عربستان سعودی و شورای همکاری 
خلیج فارس را در پروژه های زیرساختی در دوران پس از 

آزادسازی موصل تشویق كند.
ایاالت متحده همچنین باید به طور مستقیم به تشویق 
و تس��هیل شرایط برای شركت های آمریکایی عالقمند 
به س��رمایه گذاری در عراق كمک كند. به عالوه، ایاالت 
متحده باید به عراق یاری رساند كه شرایط مساعدی برای 
سرمایه گذاری به همراه شرایط یکسان برای رقابت فراهم 
كند تا از ضرر و زیان شركت های آمریکایی در رقابت با 
دیگر سرمایه گذاران خارجی در بازار عراق جلوگیری كند.

تش��ویق كاركنان بخش دولتی برای انتقال به بخش 
خصوصی مستلزم آن خواهد بود كه دولت حقوق و مزایای 
بی نهایت سخاوتمندانه بخش دولتی را محدود ساخته و از 
منابعی كه پس انداز می شوند، در راستای ایجاد یک نظام 
مستمری مطلوب برای كاركنان بخش خصوصی استفاده 
كند. متوازن ساختن مزایای موجود برای كاركنان بخش 
دولتی و خصوصی در راستای كاهش بارِ عظیمی كه بر 
دوش خزانه دولت به واسطه بخش دولتی متورمی قرار 
گرفته كه در حال حاضر این مزایا را یک تضمین مالی 
مادام العم��ر برای افرادی ك��ه در آن كار می كنند تلقی 
می كنند، حیاتی است. دولت عراق نیز باید برای تشویق 
كاركنان بخش دولتی به این انتقال اقداماتی انجام دهد.

مقابله با معضل دیرینه فساد نیز دشوار است، اما برای 
كاه��ش اختالالت بازار كه مانع از ریش��ه دوانیدن یک 
اقتصاد متوازن می شوند، الزم و ضروری است. همکاری با 
شركت های فناوري مي تواند راهی برای كاهش فرصت های 
اختالس در سیستم فراهم آورد. همکاری دولت عراق با 
یک شركت خصوصی برای پرداخت حقوق كاركنان بخش 
دولتی از طریق سیستم كارت بیومتریک، اقدامی مؤثر 
برای كاهش آسیب پذیری در برابر فساِد سیستم قبلی 
پرداخت پول بوده اس��ت، اما باید این سیستم جامع تر 
ش��ود. تنوع بخشیدن به منابع درآمدی نیز مستلزم آن 
است كه دولت عراق نظام مالیات و تعرفه خود را اجرایی 
كرده و امکان ثبت خودكار كسورات مي تواند كمک شایانی 

به این فرآیند كند.
همچنین ضروری است كه دولت عراق سرمایه گذاری 
در بخ��ش نف��ت و گاز را در اولویت ق��رار داده و برای به 
حداكثر رس��اندن كارآمدی نهادهایی كه با شركت های 
خارجی حاضر در این بخش سر و كار دارند، تالش كند. 
این منابع شالوده و اساس اقتصاد عراق را تشکیل داده و 
گذار از وابستگی به نفت مستلزم آن است كه این منابع 

به نحود كارآمدی به كار گرفته شوند.
مذاكره مجدد با ش��ركت های نفتی بر س��ر قراردادها 
مي تواند این مسأله را كنترل پذیرتر كند. دولت نیز مي تواند 
از قراردادهای خدمات فنی ۷9خود خالص شود، چرا كه 

وقتی قیمت نفت پایین است، این قراردادها بهای باالیی به 
ازای هر بشکه بر دولت تحمیل می كنند و دولت در ترغیب 
شركت های نفت به سرمایه گذاری های مقرون به صرفه در 
زیرساخت ها ناكام می ماند. به عالوه، سرعت بخشیدن به 
فرآیندهای تصمیم گیری و تقویت قابلیت نهادی هم برای 
حفظ و افزایش سرمایه گذاری بین المللی در این بخش از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.
عراق را مي توان به توس��عه و گسترش بیش از پیِش 
بازارهای سرمایه خود ترغیب كرد. بازارهای كارآمد سرمایه: 
به شفافیت نهادی كمک می كنند، به شركت های نوپا و 
قدیمی امکان می دهند كه س��هام و سرمایه استقراضی 
جلب كنند، تأس��یس ش��ركت های جدید را تس��هیل 
می كنند، امکان جذب س��رمایه گذاری خارجی را میسر 
مي س��ازند )كه به نوبه خود روابط بین المللی را تقویت 
می كن��د،( تولید ثروت می كنند، و به بخش های بزرگی 
از جمعیت امکان می دهند كه از رونق و رفاه كشور بهره 
ببرند. به عالوه، بازارهای كارآمد سرمایه مي توانند نقشی 
محوری در توسعه زیرساخت های حیاتی و تالش ها برای 
بازس��ازی در دوران پس از جنگ ایفا كنند. همچنین با 

ارائه مش��وق های مالیاتی به شركت های ثبت نشده در 
ب��ورس مي توان آنها را به پذیره نویس��ی در بورس اوراق 
بهادار عراق ترغیب كرد، برخی از شركت های دولتی هم 
مي توانند خصوصی سازی و در بورس پذیره نویسی شوند. 
شایستگی اعتباری اوراق بهادار عراق مي تواند در صورتی 
كه مؤسسات مالی بین المللی شناخته شده به عنوان متولی 
فهرست نویس��ی اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار عراق 
نقشآفرینی كنند، افزایش یابد. همچنین دولت عراق باید 
ورود و خروج پول به عراق برای ش��ركت های خارجی را 
راحت تر كند و در عین حال حرمت مقابله با پولشویی و 
مبارزه با جرائم مالی و رژیم تأمین مالی تروریسم كه بانک 
مركزی عراق با كمک وزارت خزانهداری ایاالت متحده 
ایجاد كرده را رعایت كند. در حال حاضر انتقال مبالغ بزرگ 
پول به داخل و خارِج عراق با تأخیرهای طوالنی همراه 
است و تا زمانی كه این مسأله حل نشود، سرمایه گذاران 
خارجی همچنان تمایل و رغبتی به س��رمایه گذاری در 
عراق نخواهند داشت.ایاالت متحده نگران این مسأله بود 
كه با اعمال فش��ار بیش از حد برای اصالحات اقتصادی 
در دوران جن��گ با داعش اوضاع را خراب تر كند، اما در 

سال های پس از آزادسازی قلمروهای كلیدی عراق فرصت 
زیادی برای تقویت سیاست ایاالت متحده وجود خواهد 
داشت. ایاالت متحده مي تواند از كمک اقتصادی مستقیم، 
تضمین های وام، نفوذ خود در صندوق بین المللی پول و 
بانک جهانی و روابط خود با كشورهای اهدا كننده كمک 
مالی و بانک های توسعه چندجانبه استفاده كند تا با تداوم 
حمایت از اقتصاد عراق شرایط را برای اجرای تمهیدات 
اصالحات ساختاری فراهم سازد. رویکرد سختگیرانه تر 
در قبال اصالحات اقتصادی در عراق به لحاظ سیاسی در 
كوتاه مدت دشوار خواهد بود، اما برای حصول اطمینان از 
قدرت پرداخت تعهدات مالی این كشور و در نتیجه ثبات 

آن در بلندمدت كامالً الزم و ضروری است.

 تقویت مشارکت و فراگیری فرا-فرقه ای
داعش عمدتاً به خاطر نارضایتی گس��ترده سني ها از 
دولت عراق توانست یک سوم از قلمرو عراق را اشغال كند. 
در روزهای ابتدایی بعد از سقوط موصل، برخی از سني ها 
باور داشتند كه به مدد انقالبی تحت رهبری سني ها كه 
بعثی ها، افسران نظامی پیشین و گروههای مسلح سنی به 

راه انداخته اند، از چنگال دولت عراق آزاد شده اند. مدت ها 
است كه این توهم و خیال باطل خاتمه یافته است، اما 
دولت عراق اگر مي خواهد افراط گرایی خشونت طلب در 
عراق را كامالً شکست دهد، باید به تصورات سني ها مبنی 
بر به حاشیه رانده شدن و محرومیت مدنی رسیدگی كند.

در جریان صحبت های ما با عراقی های عرب س��نی، 
امنی��ت نگرانی اصلی بود كه با ما مطرح می كردند. چه 
از قلمرو داعش گریخته باشند، در اردوگاه های آوارگان 
داخلی به انتظار نشسته باشند، به خانه هایش برگشته 
باشند یا تالش كنند زندگی های خود را دوباره از نو بسازند، 
نگران بازداش��ت های خودس��رانه و زندان، فعالیت های 
انتقام جویانه شبه نظامیان یاغی، دشمنان قبیله ای و مهمات 
منفجرنشده ای هستند كه داعش در ساختمان ها عمومی 

و خانه ها كار گذاشته است.
بسیاری از سني هایی كه با آنها مالقات داشتیم، از ظهور 
نیروهای شبه نظامی ش��یعه –واحدهای بسیج مردمی 
)حشد الشعبی(- خصوصاً گروههای تحت پشتیبانی ایران 
ابراز نگرانی كردند كه اكنون به بخش بزرگی از زیرساخت 
امنیتی عراق بدل شده اند. نیروهای شبه نظامی شیعه )و 
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برخی از نیروهای پلیس فدرال( در برخی از موارد به قتل 
فراقانونی و ش��کنجه س��ني ها، ربایش و اخاذی از آنها و 
غارت و به آتش كشیدن خانه های سني ها دست زده اند. 
صرف نظر از مقیاس محدود این سوءاستفاده ها، حضور 
آنها اغلب احساس ناامنی در سني ها ایجاد می كند. مسأله 
حشد الشعبی و رابطه آنها با دولت عراق )و ایران( بعد از 
آزادسازی موصل از این هم تعیین كننده تر مي شود. حضور 
و تعامل ایاالت متحده باید به طور غیرمستقیم در راستای 
حمایت از عناصری در دولت عراق باشد كه به دنبال مهار 

نفوذ حشد الشعبی هستند.
علی رغم وجود طیف گسترده اي از واحدهای شبه نظامی 
شیعه، كه برخی از آنها رفتار سازندهتری نسبت به دیگران 
دارند، ایاالت متحده باید به همکاری خود با تمام واحدهای 
شبه نظامی جهت عقب نشینی از مناطق سني نشین ادامه 
دهد. نیروهای پیشمرگه كرد نیز كه در حال مهندسی 
دوباره قلمروهای مورد مناقشه هستند تا امکان الحاق این 
مناطق به منطقه كردستان را فراهم آورند، در برخی از 
موارد مانع بازگشت آوارگان سنی به خانه های خود شده اند.
نیروهای پلیس��ی كه از بین مردم محلی جذب شده 
باشند، به بهترین نحو مي توانند امنیت محلی را مدیریت 
كنند و این تقاضایی صریح و روشن در سپهر سیاسی اهل 
سنت و بین جوامع اقلیت است؛ و ایاالت متحده با تقویت 
كارآزمودگی و توانایی ارتش عراق و نیروهای پلیس محلی 
و فدرال این كشور مي تواند اطمینان حاصل كند كه دولت 
عراق و جوامع محلی نیازی به تکیه بر امنیت ارائه شده از 
سوی حشد الشعبی ندارند. وقتی صحبت از پاسخگویی 
اعضای داعش به اقداماتشان به میان می آید، لزوم مبرم 
اصالح رویه های قضایی نیز به چشم مي خورد. تا به امروز، 
شاهد گسترش خطرناک فهرست های رسمی و غیررسمی 
از متهمان به حمایت از داعش بوده ایم. در برخی از مناطق، 
واحدهای شبه نظامی، واحدهای قبیله ای و سازمان های 
دولتی هر كدام لیست خود را از مظنونان به عضویت در 

گروه داعش تهیه كرده اند. وجود این فهرست ها، هزاران 
سنی بالقوه بی گناه را در معرض خطر بازداشت خودسرانه، 
زندان یا حتی قتل قرار داده و مي تواند خانواده ها و اقوام 

آنان را هم به خطر بیندازد.
جامع��ه بین الملل��ی مي تواند برای تدوی��ن موازین و 
معیارهای سختگیرانه و مبتنی بر شواهد همکاری داشته 
باش��د كه افرادی كه در فهرست مظنونان به حمایت از 
داعش قرار می گیرند، باید این معیارها را داش��ته باشند 
و دولت باید به اس��تفاده از یک فهرست واحد، منسجم 

و دقیق در سرتاسر سازمان ها و ادارات خود دست بزند.
همچنین بس��یار مهم است كه سیس��تم قضایی در 
سریع ترین زمان ممکن در مناطق آزاد شده ایجاد شوند تا 
مجرا و محملی فراهم آورند تا متهمان به جنایت در دوران 
حکومت داعش مورد تعقیب قرار گرفته و هر كجا الزم 
باشد، قربانیان بتوانند از دولت عراق غرامت دریافت كنند. 
متأسفانه، تمام كارهایی كه بین سال های  ۲۰۰3 و ۲۰۱۱ 
برای تقویت سیستم قضایی عراق انجام شد، بی حاصل بود. 
پس از آزادسازی، دستگاه های استانی برای پاسخگویی 
به تقاضای شدید برای خدمات قضایی در تکاپوی زیادی 
هستند. با فراهم آمدن خدمات قضایی كارآمد در سطوح 
محلی، امکان منع قربانیان از انجام انتقام ممکن مي شود؛ 
و دسترسی عادالنه و قابل پیش بینی سني ها به عدالت 
یکی از بهترین راهکاره��ای اصالح تصور آنان مبنی بر 
ناامنی و قربانی بودن اس��ت و این امر مي تواند به التیام 
رابطه جامعه سنی عراق و دولت این كشور كمک كند. 
ای��ن امر در خصوص اقلیت های مذهبی و قومی و دیگر 

جوامع متأثر از داعش نیز صادق است.

 ثبات، آشتی و بازسازی
اگر مناطق آزاد شده بعد از جنگ برای شکسِت داعش 
نیز كماكان به شکل ویرانه و فقیر باقی بمانند، خطر ایجاد 
نسلی در حاشیه و از لحاظ اقتصادی محروم وجود دارد 

كه همچنان در برابر افراط گرایی خشونت طلب آسیب پذیر 
خواهند بود. جوامع آزاد شده دست كم باید خدماتی ارائه 
دهند كه با خدمات حکومت داعش در روزگار اوج خود 
براب��ری كند؛ عالوه بر این، امی��د باید به جوامع محلی 
بازگردانده ش��ود تا اطمینان پیدا كنند كه در شهرهای 

خود آینده اي خواهند داشت.
تقاض��ای مبرم برای پاكس��ازی مین ها و بازس��ازی 
زیرس��اخت پایه ای ت��ا اینج��ای كار اولویت تالش های 
بین المللی بوده است كه عمدتاً از طریق دفتر تسهیالت 
مالی برای ثبات فورِی سازمان ملل هماهنگ می شوند. 
تالش های موفقی در راستای ایجاد فوری ثبات صورت 
گرفته اس��ت كه تا حدی زیاد به مدد فشار چشمگیری 
بوده كه ایاالت متحده بر متحدین و شركا وارد آورد تا به 
تأمین منابع كمک كنند. ایاالت متحده همچنین باید از 
كمک های مالی برای ایجاد ثبات در عراق حمایت كند 
و مي تواند از افزایش تالش های خود در راستای حصول 
اطمین��ان از تحقق وعده های كمک و تأمین مالی عراق 
منتفع ش��ود.در آوریل ۲۰۱6 برنامه توسعه ملل متحد 
دفتر تس��هیالت مالی برای ثبات ف��وری را افتتاح كرد. 
هدف از این ساز و كار افزایش منابع مالی برای بازسازی 
نهادهایی مانند دانشگاه ها و بیمارستان های دولتی است 
كه بتوانند برای هزاران نفر از افراد بومی اشتغال ایجاد كرده 
و خدمات ارائه دهند، و در بخش های برق و كش��اورزی 
نیز سرمایه گذاری كرده و ارتباط بین شهرهای آزاد شده 
و نواحی مجاور را دوباره برقرار كرده اس��ت. این س��از و 
كار تأمین بودجه تا به امروز شدیداً مورد بی توجهی قرار 
گرفته است و به گزارش برنامه توسعه ملل متحد، ثبات 
بیش��تر در عراق نیازمند 3۰۰ میلیون دالر دیگر است. 
اگرچه توجه به تقاضاها برای كمک بشردوستانه و ثبات 
فوری خود نوعی نزاع و چالش محسوب مي شود، دولت 
ترامپ باید توجه داشته باش��د كه برای سرمایه گذاری 
میان مدت و بلندمدت در بازسازی عراق باید با شركای 
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خود همکاری داشته باشد. طبیعی است كه سازمان ها و 
مؤسسات دولتی ایاالت متحده تمایل چندانی به درگیر 
شدن در یک تالش پرهزینه دیگر برای بازسازی نداشته 
 باشند؛ با این همه، سرمایه گذاری در بازسازی بسیار مقرون 
ب��ه صرفه تر از درگیری در یک تالش نظامی دیگر برای 

مقابله با افراط گرایی است.
ایاالت متحده فرصت دارد كه از تجربیات ایجاد ثبات 
و بازسازی در سال های متعاقب ۲۰۰3 درس بگیرد و در 
نتیجه مي تواند بازدهی حضور خود را بیشتر كند. ایاالت 
متحده برای محدود ساختن هزینه مشاركت خود مي تواند 

با شركا و متحدین و سازمان ملل همکاری كند.
گزارش نهایی بازرس ویژه در امور بازس��ازی عراق كه 
در مارس ۲۰۱3 منتشر شد، درس های بسیار مهمی در 
خود دارد. یکی از درس ها این است كه پیگیری پروژه های 
كوچک تر و دست یافتی تر به احتمال زیاد به نتیجه میرسد 
و احتمال اتالف منابع از طریق فساد هم كمتر است. منظور 
این نیست كه پروژه های مهمی مانند بازسازی سیستم های 
فاضالب را نباید دنبال كرد، بلکه فازهای این پروژه را باید 
به بخش های كوچک تر و س��نجش پذیر تقسیم نمود تا 
بتوان آن را بهتر پیگیری و مدیریت كرد. نهادینه شدن 
نظارت دقیق بر طرحهای تثبیت و بازسازی نیز امری بسیار 
تعیین كننده است تا این اطمینان حاصل شود كه منابع 
مالی ارزشمند در هزارتوی فساد یا بی كفایتی گم نشوند.

این گزارش همچنین یادآور مي شود كه مشاركت مردمان 
محلی ذینفع عراقی در پروژه های بازسازی نیز الزم است تا 
مطمئن شویم كه این طرح ها پاسخگوی نیازهای محلی 
بوده و وقتی تحویل جوامع محلی داده شوند، تداوم پیدا 
خواهند كرد. این بدان معنی است كه پیمانکاران غیرعراقی 
تنها باید در جاهایی به كار گرفته شوند كه در آن محل 
فقدان مهارت وجود دارد و این پیمانکاران باید به آموزش 
كارآفرینان محلی بپردازند تا آنان این وظایف را برعهده 
بگیرند. این مسأله حتی اگر باعث طوالنی تر شدن برنامه 
زمانی پروژه های بازسازی هم شود، این پروژه ها را پایدار 
می كند و در نتیجه احتمال تأثیرگذاری س��ازنده بر آن 

جامعه در بلندمدت افزایش پیدا می كند.
ایاالت متحده و شركای بین المللی آن برای تضمین 
دستاوردهایی كه در مقابل داعش به دست آمده است، 
باید سرمایه گذاری بیشتری در طرح های محلی و ملی 
بازسازی در عراق انجام دهند. داعش از حکمرانی ضعیف، 
ش��کاف های اجتماعی و منازعات محلی برای تصرف و 
گسترش قلمرو خود استفاده كرد. استراتژی های آنها بر 
اس��اس ایجاد شکاف بیشتر در جامعه استوار بود. آنها با 
همدست ساختن اعضای قبایل و جوامع در جرائم خود، 
همسایگان را بر علیه یکدیگر می شوراندند و به چرخه ای 
از خشونت انتقام جویانه دامن زدند كه در برخی مناطق، 
مانع بازگش��ت مسالمت آمیز آوارگان عراق به خانه های 
خود شده و جلوی ایجاد ثبات و نوسازی در مناطق آزاد 

شده را گرفته است.
آش��تی محل��ی و تدوین ش��رایط برای همزیس��تی 
مسالمت آمیز از اهمیتی تعیین كننده برای ثبات برخوردار 
بوده و نمونه های موفقی از این تالش ها نیز وجود دارد. 

انس��تیتو صلح ایاالت متح��ده از گفتگوهای محلی در 
تکریت، یثرب و دیگر مناطق آزاد شده حمایت كرد كه از 
تنش های جامعه كاسته و شرایط را برای بازگشت هزاران 
آواره تسهیل كرده اند. این تالش ها باید در سراسر مناطق 

آزاد شده شدت یابد.
همان ط��ور كه غال��ب اوق��ات در گزارش هایی از این 
دست شاهد هستیم، بیان آنچه كه باید انجام شود بسیار 
سهل تر از ارائه راهکارهای عملی برای آن است. به لطف 
كمک های نظام��ی ایاالت متحده برای مقابله با داعش 
)نیروی هوایی، مشاوران و تسلیحات،( واشنگتن اهرم های 
فشار قابل توجهی در میان عراقی ها دارد. همان طور كه 
در بخش آتی به آن می پردازیم، ایاالت متحده مي تواند 
از این اهرم های فش��ار استفاده كرده و متعاقب شکست 
داعش به حمایت از نیروهای امنیتی عراقی ادامه دهد. 
ایاالت متحده برای افزایش اهرم های فشار خود در پیگیری 
برنامه های اقتصادی و حکمرانی متعدد این كشور، باید تا 
اندازه ای كمک های اقتصادی مستقیم به عراق را افزایش 
دهد. این مهم به حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، امکان 
می دهد كه عناصر رادیکال داخلی را مهار نماید و اهرم 
فشاری در اختیار ایاالت متحده مي گذارد تا اروپایی ها، 
شورای همکاری خلیج فارس و دیگران را وادار به كمک 

بیشتر كند.

 تداوم مأموریت های آموزشی و مشاوره ای
تقریباً تمام مقامات سیاسی ارشد شیعه، سنی و كردی 
كه ما با آنها مالقات داشتیم، نسبت به باقی ماندن نیروهای 
ایاالت متحده و ائتالف در عراق پس از آزادسازی مناطقی 
كه در تصرف داعش هس��تند، ابراز تمایل جدی كردند. 
آنها می دانند كه بازپس گیری مناطق اش��غالی از داعش 
به منزله شکست این گروه نیست، بلکه از بازگشت آنها 
به وضعیت شورش های سنتی حکایت دارد و به همین 
دلیل تداوم كمک ایاالت متحده الزم و ضروری اس��ت. 
آنها متعقدند كه یک ارتش توانا، حرفه ای و مجهز برای 
پیشگیری از ظهور دوباره افراط گرایی خشونت طلب كاماًل 
ضروری است.تالش های آموزشی ایاالت متحده در عراق، 
به ویژه س��ال ها آموزش نیروهای برگزیده ضد تروریسم 
عراق، موفقیت هایی به دست آمده است. این واحدها در 
خطوط مقدم جنگ با داعش عملکرد بی نظیری داشته اند؛ 
و تالش های آموزشی كه در دوران جنگ علیه داعش انجام 
گرفت، نتایج مثبت و س��ازنده اي به همراه داشته اند. در 
جریان صحبت های ما، عراقی ها از خواست خود برای تداوم 
روند كنونی پیوندهای آموزشی سخن گفتند كه به تقویت 

قابلیت ارتش عراق در بلندمدت كمک شایانی می كند.
تالش های آموزشی ایاالت متحده در عراق همواره هدف 
انتقاداتی بوده است، به ویژه به این دلیل كه روشن شد 
سرمایه گذاری كالن در ارتش عراق در سال های پس از 
حمله ۲۰۰3 از ایجاد نیرویی كه بتواند از كشور در برابر 

حمله داعش درسال  ۲۰۱4 دفاع كند، ناتوان بود.
با این حال، باید توجه داشت كه نوری المالکی، نخست 
وزیر پیشین عراق، همزمان با عقب نشینی ایاالت متحده 
در س��ال ۲۰۱۱ارتش كاركشته عراق را تضعیف كرده و 

صاحب منصبان حزبی را جایگزین ژنرال های باكفایت كرد 
و با صدور مستقیم دستورات به افسران میان رده، زنجیره 
فرماندهی را پاره كرد. با گس��ترش بی ثباتی در سراسر 
خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ و بعد از آن، مالکِی نخست وزیر 
نگران بود كه یک ارتش قدرتمند عراقی ممکن است او 
را از لحاظ سیاسی تضعیف كند. متعاقب كودتاهای موفق 
و نافرجام در مصر و تركیه، ارتش عراق باید دوباره سازمان 
پیدا می كرد تا كارآمد بوده اما تحت كنترل دولت هم باشد. 
هم زمان، نباید اجازه داده مي شد كه رهبران غیرنظامی 
از این ارتش قدرتمند برای ارعاب مخالفان سیاس��ی یا 

دستکاری در نتیجه انتخابات استفاده كنند.
سیاست های نخست وزیر سابق عراق، بخش قابل توجهی 
از جمعیت سنی عراق را دچار نارضایتی كرد، و هنگامی 
كه این مسأله با تشدید جنگ داخلی در سوریه آمیخته 
شد، ارتش عراق ناگهان خود را در معرض چشم اندازی 
به غایت چالش برانگیز از تهدی��دات یافت. به عالوه، در 
حالی كه تالش های آموزش��ی ایاالت متحده شدیداً بر 
مقابله با شورش متمركز بود، داعش به حمله ای نسبتاً 
متعارف دس��ت زد. آموزش های اخیر، نیروهای عراقی 
را با مجموعه ای از مهارت های تازه آش��نا كرد كه برای 
ش��رایط مشخصی كه آنها در جنگ برای باز پس گیری 
مناطق اش��غالی از داعش با آنها مواجه اند، طراحی شده 
ب��ود، این مهارت ه��ا به چالش حفظ مناطق ت��ازه آزاد 
ش��ده نیز می پردازند. این آموزش ها، به همراه حمایت و 
كمک هایی كه ایاالت متحده برای شکست داعش بدون 
درگیری مستقیم نیروهایش در نبرد تدارک دید، بسیار 
تعیین كننده بود؛ اما این موفقیت باید با آغاز یک حکمرانی 
مشروع تحت حمایت نیروهای امنیتی توانا تضمین شود. 
عقب نشیني ناگهانی ایاالت متحده در دوران پس از داعش 
از عراق عرصه را برای بازگشت افراط گرایی خشونت طلب 

مهیا می كند.
دولت ترامپ باید قصد خود را در مورد حضور در عراق 
روش��ن كند و به دولت ع��راق اطمینان خاطر دهد كه 
مأموریت پایدار آموزش، مش��اوره و تجهیز محور رابطه 
عراق-ای��االت متحده خواهد ب��ود. تعهد ایاالت متحده 
مبنی بر حفظ سطحی از نیروهای خود در عراق متناسب 
با مأموریت بلندمدت آموزشی به متحدان ایاالت متحده 
در عراق نش��ان می دهد كه به حال خود رها نمی شوند 
و به سیاس��تمداران عراق اعتماد به نفس می دهد كه با 
همکاری ایاالت متحده جلوی ایران ایس��تادگی كنند. 
تحول ارتش عراق باید فرآیندی تدریجی باشد و موفقیت 
بیش��تر بر مبنای انس��جام و دیرپایی سنجیده شود تا 
تزریق كوتاه مدت منابع. مأموریت آموزش��ی و مش��اوره 
مؤثر باید شامل حضور مشاوران ایاالت متحده در سطح 
عملیاتی در واحدهای اصلی در طیف وسیعی از مناطق 
مختلف، از جمله در مناطق بی ثبات باش��د. این جایگاه 
مناس��ب به مشاوران ایاالت متحده امکان خواهد داد تا 
نیازه��ای تجهیزاتی تیپ های مختلف را ارزیابی كرده و 
امکان جمع آوری دست اول اطالعات، طراحی استراتژی 
و هدف گی��ری را فراهم خواه��د آورد. همچنین به این 
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كرده و برای پیشگیری از آن اقدام كنند.راهی سرراست 
و مستقیم برای تداوم مأموریت آموزشی كنونی، ممکن 
است گسترش مأموریت نیروی ویژه مشترک عملیات عزم 
راسخ با اجازه نخست وزیر عراق باشد. مأموریت نیروی ویژه 
مشترک عملیات عزم راسخ، شکست داعش »در راستای 
عزم استوار تمامی كشورهای عضو ائتالف برای تقویت 
ثبات منطقه ای اس��ت« آموزش جاری نیروهای عراقی 
مي تواند در این چارچوب ادامه پیدا كند و شاید مانع به 
وجود آمدن آشفتگی های سیاسی مرتبط با تصویب یک 
توافقنامه جدید وضعیت نیروها شود. همچنین، ممکن 
اس��ت با بهبود وضعیت اقتصادی عراق توافق ش��ود كه 
دولت عراق بخش قابل توجهی از هزینه های این آموزش 
را بپردازد.تا زمانی كه این هزینه ها واقع بینانه با دولت عراق 
تقسیم شود، ایاالت متحده باید مجوز بودجه آموزش و 
تجهیز عراق را صادر كرده و به بغداد نش��ان دهد كه در 
قبال تقویت دستاوردهای حاصل از شکست داعش و ثبات 
این كشور متعهد است.ارائه این آموزش ارزشمند، مشاوره 
و تجهیز، اهرم های فش��ار قابل توجهی در اختیار ایاالت 
متحده قرار می دهند كه باید در راستای پیشبرد اصالحات 

سیاسی حیاتی برای ایجاد ثبات در عراق در بلندمدت مورد 
استفاده قرار بگیرد. ایاالت متحده بی درنگ باید اطمینان 
حاص��ل كند كه نیروهای امنیتی عراق تعدادی كافی از 
سني ها و اقلیت ها را به خدمت بگیرند؛ و عالوه بر آن، باید 
همزمان برای پیونِد تمدید مأموریت آموزشی با پیشرفت 

در عرصه سیاسی تالش كرد. 

 حصول اطمینان از حضور ائتالف
دخالت شركای بین المللی در همکاري های امنیتی یکی 
از مشخصات مثبت استراتژی ایاالت متحده در عراق بوده 
است. برخالف سال های  ۲۰۱۱-۲۰۰3 كه ائتالف شدیداً 
در سیطره نیروهای بریتانیایی و آمریکایی بودند، امروزه 
كشورهای ناتو و گروه بیست در عراق فعال هستند.حفظ 
و تداوم حمایت بین المللی از عراق و در عین حال كمک 
به گذار این مشاركت ها از دخالت در عملیات های نظامی 
به اشتراک اطالعات و آموزش، تجهیز و كمک به نیروهای 
امنیتی عراق باید یکی از اولویت های دولت ترامپ باشد. 
تدوام آموزش نیروهای عملیات ویژه، آموزش اطالعاتی 
با تمركز ویژه بر عملیات های ضد تروریس��م، توس��عه 

قابلیت های گسترده تر امنیتی و لجستیکی در مناطق 
دور از كنترل دولت و آموزش ارتش عراق و پلیس فدرال 
در زمینه مقابله با شورش مي توانند از جمله حوزه های 

اصلی تمركز ائتالف باشند.
تداوم حض��ور اروپایی ها در عراق باید مورد تش��ویق 
قرار گرفته و گسترش یابد. بحران پناهندگان و حمالت 
تروریستی در اروپا، این قاره را در برابر شوک های خاورمیانه 
آسیب پذیر ساخته و به توافق »سه دولت بزرگ« اروپایِی 
فرانس��ه، آلمان و بریتانیا منتهی شده است كه شکست 
داع��ش یکی از اولویت های بی چون و چرای سیاس��ت 
خارجی آنها محسوب مي شود. بریتانیا و فرانسه امروزه از 
جمله طرف های اصلی سهیم در كارزار مقابله با داعش 
هستند و آلمان مشغول تسیلح و آموزش پیشمرگه های 
كرد در جبهه های ش��مالی بوده و ایتالیا ش��دیداً درگیر 

آموزش پلیس فدرال عراق است.
ایاالت متحده با تداوم نقش رهبری خود و در عین حال 
تسهیل انتقال مسئولیت های بیشتر به شركای اروپایی باید 
این تعهد تازه را تقویت و بر آن تکیه كند. این رویکرد هزینه 
حضور ایاالت متحده در عراق را كاهش داده و در عین حال 

به قدرت های اتحادیه اروپا امکان می دهد كه با تهدیدات 
حیاتی فراروی امنیت ملی خود مواجه شوند. یک شراكت 
امنیتی چندجانبه با عراق نیز به لحاظ سیاسی حساسیت 
كمتری در نظر افکار عمومی عراق و ایاالت متحده ایجاد 
خواه��د ك��رد؛ و دولت های اروپایی كه در حمله س��ال  
۲۰۰3 به عراق حضور نداشتند، دامنه عمل بیشتری در 
عراق دارند و جنجال هایی كه اغلب متوجه ایاالت متحده 
در این كشور است، چندان دست و پای آنها را نمي بندد. 
با همه این اوصاف، به كارگیری كارآمد منابِع دولت های 
شریک در عراق مستلزم آن است كه ایاالت متحده نقش 

رهبری در هدایت این تالش را برعهده بگیرد.

 میانجیگری بین بغداد
و حکومت اقلیم کردستان

روابط بغداد و حکومت اقلیم كردستان از فقدان اعتماد 
و حسن نیت رنج می برد و حکومت اقلیم كردستان معتقد 
است كه قربانی بغداد شده و بغداد هم تصور می كند كه 
مورد سوءاستفاده حکومت اقلیم كردستان قرار گرفته 
است؛ اما تداوم وخامت رابطه میان بغداد و حکومت اقلیم 

كردستان نه به نفع خودشان است و نه به منافع ایاالت 
متحده كمکی می كند.

تردیدی وجود ندارد كه بیشتر كردهای عراق خواهان 
یک دولت مستقل هستند. هرچند، كردها درباره نحوه 
و زمان این اتفاق اختالف نظرات عدیده اي با هم دارند، 
اما تقریباً همگان بر این مسأله اجماع نظر دارند كه این 
فرآیند باید به نحوی مدیریت ش��ود كه یک كردستان 
مس��تقل رابطه نزدیکی با بغداد، خصوصاً در حوزه های 

اقتصادی و امنیتی داشته باشد.
این مسأله نش��ان دهنده امکان دو فرآیند همپوشان 
است: یکی فرآینِد بلندمدِت پرداختن به مسائل مرتبط 
با تشکیل یک دولت مستقل مانند مرزها، نفت و وضعیت 
كركوک و دیگر مناطق محل مناقشه. فرآیند كوتاه مدت 
بر مدیریت بی درنگ چالش هایی مانند توزیع درآمد نفت، 
همکاری امنیتی پس از شکست داعش و حفظ آرامش در 
سرزمین های محل مناقشه تمركز دارد. بغداد و حکومت 
اقلیم كردستان در سال های اخیر كمیته های مشتركی 
تشکیل داده اند و برخی كمیته ها عملکردی بهتر از بقیه 
داشته اند. هر دو طرف از قصد خود برای ایجاد كمیته اي 

جهت بحث درباره جدایی سخن گفته اند.
از نقطه نظر اقتصادی، منطق حکم می كند كه حکومت 
اقلیم كردستان به یک توافق كارآمد تقسیم درآمدها با 
بغداد برسد؛ و بغداد از تعامل با حکومت اقلیم كردستان به 
عنوان كانونی نسبتاً با ثبات برای سرمایه گذاری بین المللی 

و مسیری برای تجارت با همسایگان عراق نفع ببرد.
همان طور كه پیشتر هم اشاره شد، سرزمین های محل 
مناقش��ه ظرفیت بالقوه برافروختن دوباره آتش جنگ 
داخلی را دارند. حل و فصل كامل این مس��أله آش��کارا 
قضیه اي بلندمدت اس��ت. هرچند، برای احت��راز از راه 
افتادن دور تازه اي از جنگ داخلی در عراق باید اقداماتی 

فوری انجام پذیرد.
در حالی كه یک توافق بزرگ بر سر تقسیم درآمدها 
و سرزمین های محل مناقشه الزاماً باید بخشی از فرآیند 
بلندمدت باشند، تالش ها در كوتاه مدت باید بر تمهیدات 
دست یافتی و اعتمادساز متمركز باشند. توافقات امنیتی 
مش��ترک بین نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگه ها در 
نواحی محل مناقشه مي تواند تضمین نماید كه منازعات 
محلی ش��دت پیدا نمي كنند. بغداد مي تواند بیشتر باِر 
مراقب��ت از آوارگان داخلی ناش��ی از منازعه داعش كه 
در س��رزمین های كردنشین مستقر شده اند را به دوش 
بکش��د. بغداد و حکومت اقلیم كردس��تان مي توانند بر 
سر عقب نش��یني نیروهای خود از جوامع اقلیت نشین 
كه خواهان دس��تیابی به خودمختاری بیشتر و تأمین 
امنیت در س��طح محلی هستند، با هم توافق كنند؛ و 
همچنین مي توانند برای دستیابی به نتایج بهتر سیاست 
خارجی هماهنگی داشته باشند.ایاالت متحده تنها طرفی 
است كه بغداد و حکومت اقلیم كردستان برای هدایت 
ای��ن تالش ها در كوتاه م��دت و بلندمدت به آن اعتماد 
دارن��د. ایاالت متحده هم مي تواند از كمک جاری خود 
به نحوی اس��تراتژیک برای ترغیب همکاری حکومت 
اقلیم كردس��تان-بغداد كمک بگیرد، مثالً از پروژه های 
مشترک زیربنایی در نواحی محل مناقشه حمایت كند 



كه پاسخگوی نیازهای محلی نیز باشند. دو طرف با ایجاد 
مشوق هایی برای تدوام همکاری مي توانند برای حركت از 
مدیریت بی وقفه بحران به روابط سازنده تر تالش كنند.

ایاالت متحده و ش��ركای آن باید ب��ه تالش ها برای 
برق��راری دوباره توافق تقس��یم درآمده��ا بین اربیل و 
بغداد ادامه دهند. ایاالت متحده مي تواند حکومت اقلیم 
كردس��تان را ترغیب كند كه ارزش صادرات مستقل را 
نسبت به تبادالت فدرال محاسبه كرده و تصمیم بگیرد 
ك��ه آمادگی پذیرش چه ن��وع مصالحه هایی را دارند؛ و 
احزاب سیاس��ی كرد رقیب، باید خواسته اي واحدی از 

بغداد داشته باشند.
تالش های ایاالت متح��ده برای میانجیگری در اوت 
۲۰۱6 نتایج��ی محدود اما قابل توجه داش��ت، چراكه 
حزب دموكرات كردس��تان با بغداد به توافق رسید كه 
تولید در سه میدان نفتی كركوک را كه در حال حاضر 
توس��ط شركت دولتی نفت شمال اداره می شوند از سر 
گرفته ش��ود و منافع حاصل را تقس��یم كند. بغداد در 
مارس   ۲۰۱6 و بعد از اینکه حکومت اقلیم كردستان 
درآمد حاصله را به بغداد ارس��ال نک��رده بود، تولید در 
این سه میدان نفتی را تعطیل كرده بود. دیپلمات های 
آمریکایی به عقد توافقی كمک كردند كه بر اساس آن 
تولید نزدیک به ۱۵۰ هزار بشکه در روز در این میدان ها 
از س��ر گرفته شده و درآمد حاصل به طور مساوی بین 
بغداد و حکومت اقلیم كردس��تان تقسیم گردد. هر دو 
طرف متعهد ش��دند كه از این درآمدها برای پرداخت 
دستمزد كاركنان دولت در كركوک استفاده كنند، یعنی 
جایی كه این میدان های نفتی واقع شده اند. این معامله 
بعد از توافق عراق با سازمان كشورهای تولیدكننده نفت 
)اوپک(، تغییر یافت و اصالح شد. اكنون سهم بغداد به 
پاالیشگاه های نفت كردها منتقل مي شود تا عمدتاً برق 
شهروندان محلی را تأمین كند و میزان اندكی از آن هم 
صادر مي شود. این اقدام، گامی سازنده و عملی از جانب 
بغداد بود و مي تواند نشانه ای مثبت دال بر مذاكرات بیشتر 

با حکومت اقلیم كردستان باشد.
شخصیت تکنوكرات وزیر كنونی نفت در بغداد مي تواند 
از فرصت و امکان پیش��برد گفتگوهای حکومت اقلیم 
كردستان-بغداد حکایت داشته باشد. جباراللعیبی، رئیس 
پیشین شركت دولتی نفت جنوب و یکی از تکنوكرات های 
برجسته، از زمان ادای سوگند در مقام وزیر نفت اظهارات 
آشتی جویانه ای درباره حکومت اقلیم كردستان مطرح 
كرده و نش��ان داده است كه شریکی فعال در تالش ها 
برای حصول یک توافق اس��ت. به عالوه، فشار مالی در 
حکومت اقلیم كردستان نشان می دهد كه این منطقه 
مشتاق رسیدن به توافق با بغداد است.ایاالت متحده و 
ائتالف حاضر در عراق باید تالش كتند تا با تداوم فشار 
ب��ر هر دو طرف جهت حصول مصالحه ای پایدار از این 
فتح باب بالقوه بیشترین استفاده را ببرند. این توافق به 
احتمال زیاد می طلبد كه بغداد واقعیت تداوم صادرات 
مستقل نفتی كردستان را بپذیرد كه به لحاظ نمادین 
برای حکومت اقلیم كردستان در تعقیب خودمختاری 
اهمیت دارد؛ و احیای تبادالت مالی با بغداد می طلبد كه 
حکومت اقلیم كردستان هوشیارانه تالش كند كه خود 

را به عنوان شریکی قابل اعتماد در دولت عراق، حداقل 
در كوتاه مدت، تثبیت كند.

آشکار شدن اشتیاق كردها برای استقالل، موجب عدم 
اعتماد عمیق اعراب عراق شده، زیرا آنها مقاصد اعالمی 
كردها را مبنی بر ماندن در عراق درس��ت نمي دانند و 
معتقدند كردها تا زمانی در چارچوب عراق باقی می مانند 
كه بازده مالی مثبتی برایشان داشته باشد. این پرسش 
مطرح شده است كه چرا بغداد باید خواهان باقی ماندن 
كردس��تان به عنوان بخش��ی از كشور باشد. قابلیت دو 
طرف در مدیریت مسائل كوتاه مدت بر نحوه حل و فصل 
فرآیند بلندمدت تأثیر مي گذارد. مجموعه ای مؤثر از نتایج 
دست یافتی هستند؛ اما با توجه به پیچیدگی و حساسیت 
مسائل، این امر به غایت دشوار خواهد بود. تعامل پایدار 
ایاالت متحده با دو طرف ضروری است. با این حال، در 
خصوص مسأله واسپاری قدرت سیاسی، ایاالت متحده 
نباید له یا علیه استقالل  كردستان موضع گیري كند. 
ایاالت متحده تا جایی كه ممکن است باید به طرفین 
كمک كند تا به اهدافی كه برای خود تعیین نموده اند، 

دست پیدا كنند.

 نتیجه گیری
در حالی كه عراق به روزگار پایان كنترل داعش 
بر مناطق تحت اشغال آن نزدیکتر مي شود، اعالم 
پیروزی و رفتن به س��راغ كارهای دیگر وسوسه 
كننده اس��ت، اما این اش��تباهی بسیار فاجعه بار 
محسوب مي شود. داعش با دست زدن به حمالت 
پر تلفات خود علیه اهداف غیرنظامی در سراسر 
عراق به سراغ خط مشی قدیمی خود رفته است. 
در صورت عقب نش��یني ایاالت متحده از عراق، 
داع��ش فرصت پیدا می كند كه دوب��اره خود را 
احیا ك��رده و به تدریج قابلیت خود برای تهدید 
منافع ایاالت متحده در عراق، سراسر خاورمیانه 
و ش��اید حتی در داخل خود ای��االت متحده را 
بازیابد. دستیابی به شکست كامل داعش مستلزم 
آن اس��ت كه ایاالت متحده حضور قاطع نظامی، 
پشتیبانی و دیپلماتیک خود در عراق را حفظ كند. 
به این ترتی��ب، ایاالت متحده مي تواند به ارتش 
عراق در ریش��ه كن ك��ردن عناصر داعش كمک 
ك��رده و دولت عراق هم مي تواند به محرک های 

اساس��ی افراط گرایی خش��ونت طلب در كشور 
بپردازد. حمایت پایدار از تالش های دولت عراق 
برای حکمرانی، تثبیت دوباره مشروعیت آن بین 
شهروندان و تثبیت اقتصادی، كلید موفقیت پایدار 
خواهد بود.ما شاهد بودیم كه وقتی ایاالت متحده 
بدون توجه به اوضاع و شرایط سیاسی و نظامی 
از عراق عقب نش��یني كرد، چه اتفاقاتی به وقوع 
پیوستند. ایران و گروه های تحت امر آن وارد بغداد 
و جنوب كشور شدند، در عین حال داعش شمال 
و غرب این كشور را درنوردید. تمركز دولت پیشین 
ایاالت متحده، عمدتاً بر شکست نظامی داعش بود؛ 
اما داعش یکی از عالئم ناكارآمدی عمیق سیاسی 
است و نه عامل آن. اگر دولت كنونی ایاالت متحده 
تصمیم بگیرد كه همان سیاست اعالم پیروزی و 
عقب نشیني پس از شکست داعش را دنبال كند، 
دوباره شاهد نتیجه ای مشابه خواهیم بود: آغاز دور 
تازه اي از جنگ داخلی در عراق، تقویت س��لطه 
بدخواهانه ایران بر ع��راق و ظهور دوباره داعش 
یا جانش��ین های آن. و ما در راستای محافظت از 

امنیت خاک آمریکا خیلی زود درگیر یک جنگ 
پرهزینه دیگر خواهیم شد.

ما در اینجا به ارائه عناصری از یک اس��تراتژی 
برای عراق پرداخته ایم كه دس��ت آخر به دنبال 
مصون نگه داشتن آمریکایی ها در مقابل تروریسم 
است. این امر مستلزم تالش طوالنی ایاالت متحده 
و متح��دان آن با صبوری اس��تراتژیک و میزانی 
هزینه است؛ اما این هزینه ها تنها بخش كوچکی 
از آن چی��زی خواهند بود كه درگیری دوباره در 
جنگ به همراه خواهد داش��ت. این واقعیت كه 
نیروه��ای آمریکایی پس از خروج س��ال  ۲۰۱۱ 
دوباره به عراق بازگش��تند، بای��د حق مطلب را 
ادا كن��د. منافع امنیت ملی ایاالت متحده حکم 
می كند كه بیشترین تالش ممکن برای كمک به 
عراق صورت گیرد تا به كشوری مستقل، باثبات 
و مرفه بدل شود؛ عراقی كه در صلح با همسایگان 
خود زندگی كند، نموِد حکمرانی مشروع و كارآمد 
بوده و تمایل وافری به همکاری نزدیک با ایاالت 

متحده در خاورمیانه داشته باشد.
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صفحه 3................................... 7 میلیون تومان
صفحه 4................................... 5 میلیون تومان
پشت پشت جلد......................... 4 میلیون تومان
دو صفحه ماقبل پشت جلد )هر صفحه(......... 3 میلیون تومان
دو صفحه روبروی وسط................. 5 میلیون تومان

صفحه داخلی............................. 2 میلیون تومان
گزارش ویژه.............................. 5 میلیون تومان

تخفیفات:
 پرداخت نقدی: 10 درصد

 سه شماره متوالی: 15 درصد
 شش شماره متوالی: 20 درصد

 دوازده شماره متوالی: 30 درصد








