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س��ازمان دهندگان انتخاب��ات دوره نه��م 
اتاق ه��اي بازرگان��ي، صنای��ع و مع��ادن و 
كش��اورزي گون��ه اي طراح��ي كرده اند كه 
صنعتگ��ران و بازرگانان و معدنکاران ایراني 
در ۱۱ اس��فند 9۷ بتوانن��د از ح��ق رأي و 
امتیاز خود استفاده كرده و نمایندگان خود 
ب��راي دوره جدید فعالیت ات��اق را با دادن 
رأي در پاي صندوق هاي انتخابات انتخاب 
ك��رده و لباس هیأت نمایندگ��ي این نهاد 
را برتن واجدان ش��رایط س��ازند. آگاهان و 
ناظران اقتصادي و سیاسي میزان مشاركت 
و حضور اعض��ا را در انتخابات آتي معیاري 
براي راس��تي آزمایي ب��زرگ و اندازه گیري 
وف��اداري جامعه فع��االن اقتصادي بخش 
خصوصي به تعهدات صنفي وپایداري براي 
سترگ تر شدن نهاد مختص خود مي دانند 
و با چشم هایي باز و با انگیزه ها و هدف هاي 
گوناگون این انتخابات را رصد مي كنند. اما 
از روزي كه سوت انتخابات به صدا درآمده 
و تا روزي كه واجدان ش��رایط رأي دادن به 
پاي صندوق هاي رأي بیایند این پرس��ش 
مه��م پی��ش روي دارندگان ح��ق رأي این 
اس��ت: چه كس��اني و با ك��دام ویژگي هاي 
فردي و اجتماعي شایستگي دارند نماینده 
آنها در یك دوره از فعالیت هاي اتاق باشند 
و رأي دهن��دگان چه افرادي را باید انتخاب 
كنن��د. ای��ن البته ی��ك پرس��ش دقیق و 
كارشناسانه اس��ت كه باید به آن از زوایاي 
گوناگون پاس��خ داده ش��ود. بدون چون و 
چ��را باید قب��ول كرد دارن��دگان حق رأي 
نباید بدون مطالعه هر فرد یا گروهي را كه 
كاندیدا شده  است را به عنوان عضو نماینده 
و بعدها هیأت رئیسه به باالترین نهاد مربوط 
به بخش خصوصي بفرستند. دارندگان حق 
رأي كه از نخبگان جامعه صنعتي و بازرگاني 
به حساب مي آیند بدون تردید با چشم هایي 
ب��از ب��ه كاندیداها و جریان هاي خواس��تار 
حض��ور درباالترین ركن اتاق نگاه كنند و با 
مشورت و رایزني نیرومندترین، كارآمدترین 
و پیگیرترین كاندیداها را از میان كاندیداهاي 
موج��ود انتخ��اب كنند. از چن��د روز دیگر 
تبلیغات علني كاندیداها شروع خواهد شد و 
البته مطرح شدن براي كاندیداتوري در میان 

ش��اخه هاي مختلف فعالیت هاي صنعتي و 
بازرگاني احتماال آغاز شده است. چه كساني 
مي توانند نماینده واقعي بخش خصوصي در 
ای��ن نهاد عالي باش��ند؟ معیارهاي كاندیدا 
شدن یا مدیر شدن چیست؟ به نظر مي رسد 
چن��د معیار را مي ت��وان معرفي كرد: معیار 
نخس��ت این است كه كاندیدا یا نامزد ورود 
به ات��اق بازرگاني از میان فعاالن صنعتي و 
بازرگاني اصیل بخش خصوصي باشند. یعني 
اینکه سرد و گرم روزگار و فعالیت در شرایط 
گوناگون را دیده و تجربه كرده باشند. كساني 
كه این معیار را نداشته و مهم تر از آن فاقد 
مالکیت بر بنگاه خصوصي باش��ند شرایط 
الزم را براي انجام وظایف نمایندگي ندارند. 
كسي مي تواند از حقوق بخش خصوصي دفاع 
كند كه خود صاحب حق و مالکیت باش��د. 
كساني كه مالکیت بنگاهي را نداشته باشند 
و براي به دست آوردن آن زحمت و مرارت را 
تجربه نکرده باشند نمي توانند به طور طبیعي 
پاس��داري و صیانت از حق مالکیت را درک 
كنند. معی��ار دوم براي افرادي كه باید آنها 
رابراي پاسداري از حقوق بخش خصوصي به 
این نهاد فرستاد داشتن روحیه همکاري و 
تعامل با بخش خصوصي به صورت گسترده 
و عمیق است. كساني كه سابقه همکاري و 
تعامل پی��ش برنده با همکاران خود ندارند 
نمي توانند دردها را بشنوند و تشخیص دهند 
آن گروه از كس��اني كه در آخرین ایستگاه 
س��وار قطار بخش خصوصي ش��ده اند و راه 
همبس��تگي یا همتای��ان را در عمل تجربه 
نکرده ان��د در روزهاي س��خت رویارویي ها 
پا پس كش��یده و می��دان را خالي خواهند 
كرد. معیار س��وم داشتن روحیه شجاعانه و 
ایستادگي در برابر مطالبات غیركارشناسي 
و زیاده خواهي نهاد دولت و صدها دس��تگاه 
كوچك و بزرگ دولت است. كساني مي توانند 
این ایس��تادگي را درعمل نش��ان دهند كه 
شجاع و دانا باشند. گروهي كه در مواجهه ها 
و رویارویي ها فاقد دانایي و دالوري باشند و 
منافع بخش خصوصي را حقیر بدانند فاقد 
صالحیت براي نمایندگي بخش   خصوصي اند. 
عالوه بر این ها یك نماینده بخش خصوصي 
باید سیاس��ت داخلي، سیاس��ت خارجي و 

مناسبات محیط ملي را خوب بشناسد. 
پرسش بعدي این است كه راه هاي شناخت 
اف��رادي با این ویژگي ها چیس��ت؟ از پیش 
معلوم اس��ت كه رایزني، مشورت و همراهي 
ب��ا افراد داخ��ل یك صن��ف در مرحله اول 
مي تواند به مثابه یك اس��تراتژي در مسیر 

شناس��ایي كاندیداه��اي نیرومندتر باش��د. 
نخبگان صنعت و بازرگاني ایران هوشیارتر از 
آن هستند كه بدون مطالعه و بدون رایزني 
دست به انتخاب بزنند. یك راه این است كه 
براي شناخت بهتر و مفیدتر از كاندیداها به 
وابستگي ها و صف بندي هاي صنفي - سیاسي 
توجه داشته باشیم. یك فرد ممکن است به 
تنهایي مفید و كاربلد باش��د اما باید دید او 
در صورت اح��راز نمایندگي با كدام گروه و 
سازمان فکري و اجرایي مي خواهد كار كند. 
در غی��اب احزاب و جمعیت  هاي سیاس��ي 
شناخته شده كه كاندیدا معرفي مي كنند به 
نظر مي رسد تشکل ها باید جاي آنها را بگیرند. 
تش��کل هاي صنعتي و بازرگاني مي توانند و 
باید با یافتن همراهان فکري خود كاندیداها 
را معرفي كنند. اعضاي اتاق هاي بازرگاني كه 
مي خواهند از حق رأي خود اس��تفاده كنند 
اگر »با گروهي از كاندیداها« مواجه ش��وند 
كه توسط تشکل هاي شناخته شده كاندید 
شده اند شاید زودتر و با دغدغه كمتر دست به 
انتخاب بزنند. اعضاي اتاق هاي بازرگاني حتما 
توجه خواهند كرد كه اگر یك گروه همفکر، 
همراه و داراي تفکر و برنامه از پیش اندیشیده 
ش��ده و اعالم ش��ده مس��وولیت اتاق هاي 
بازرگان��ي را براي یك دوره معین در اختیار 
داشته باشند نتیجه كار مفیدتر خواهد بود. 
انتخاب افراد با تفکرات و برنامه هاي گوناگون 
مي تواند به كیفیت هاي مختلف اجازه ورود 
ب��ه اتاق دهد اما این احتمال وجود دارد كه 
چنددستگي و فقدان برنامه منسجم مانع از 
پیشبرد كارها شود. كاندیداها و رأي دهندگان 
یادش��ان باشد نهاد دولت در هیچ جامعه اي 
حاضر نیست به آساني قدرت از كف داده و آن 
را واگذار كند، مگراینکه قدرت نهاد مدني به 
اندازه اي باشد كه دولت ناگزیر شود قدرت را 
تفویض كند. حضور بیشتر رأي دهندگان در 
انتخابات اتاق بازرگاني سراسر كشور به ویژه 
در پایتخت همان نیرویي است كه دولت را 
وادار به عقب نشیني خواهد كرد. نهاد دولت 
با هر گرایش سیاس��ي به ویژه در ایران اگر 
در برابر ش��مار قابل توجهي از صنعتگران و 
بازرگانان قرار گیرد در تفویض قدرت رفتار 
منعطف تري خواهد داش��ت. عدم حضور در 
انتخابات از سوي صنعتگران و بازرگانان حتما 
به اینکه ساختارهاي قدیمي تثبیت شود و 
ق��درت این نهاد افزایش نیابد كمك خواهد 
كرد. دالوران و دانایان اگر كاندیدا شوند راه 
را براي حضور بیش��تر رأي دهندگان هموار 

خواهند كرد.

جامه هيأت نمایندگان برازنده دالوران و دانایان است 

محمدصادق جنان صفت 
سردبیر
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مردم ایران بهمن  ماه امس�ال چهلمین 
س�الگرد پیروزي انقاب اس�امي را در 
حال�ي جش�ن مي گیرند ک�ه مهمترین 
دستاورد این انقاب یعني نظام جمهوري 
اسامي در معرض شدیدترین تهدیدات 
ممکن دشمنان از ابتداي پیروزي انقاب 
تاکنون قرار گرفته است. دشمنان انقاب 
از یك سو در سیاست اعامي خود تهدید 
به براندازي جمهوري اسامي مي کنند و از 
سوي دیگر در جنگ رواني علیه جامعه 
ایراني تاش دارند در عمل این جامعه را 
از انقاب خود پشیمان و شرمنده کنند. 

در این فضاس�ت که اهمی�ت بازخواني 
انقاب  و برجسته  سازي دس�تاوردهاي 
 اس�امي مردم ایران دوچندان مي شود. 
بر این اساس، در نوشتار حاضر به تبیین و 
تشریح بخشي از مهمترین دستاوردهاي 

راهبردي انقاب اسامي مي  پردازیم.

 برچینش الگوي دست نشاندگي
نخستین و مهمترین دس��تاورد راهبردي و 
امنیتي انقالب اسالمي، برچینش و خاتمه بخشي 
به الگوي دست نش��اندگي ی��ا حامي پروري در 
مناسبات راهبردي میان ایران و آمریکا و به تبع 

آن، در ترتیبات امنیتي منطقه اي بود. بسیاري 
از تحلیلگران همچون مارک جي. گازیوروسکي 
و علیرض��ا ازغن��دي، رژی��م پهل��وي در دوره 
)۱3۵۷-۱3۲۰( را با عنوان دولت دست نشانده 
)یا آمریکا س��اخته( بررسي و توصیف كرده اند.  
رابطه دست نشاندگي بین قدرت حامي و كشور 
دست نشانده داراي اهمیت استراتژیك عمدتاً با 
هدف تقویت ثبات سیاسي این رژیم ها، برقرار 
مي شود. این رابطه متضمن مبادله دوجانبه كاالها 
و خدماتي است كه براي افزایش امنیت حامي و 
دست نشانده ضرورت دارند و عموماً نمي توان از 

منابع دیگر آنها را به دست آورد. 



در دهه ۱9۷۰، این اعتقاد كه ش��اه، وابستگي 
شدیدي به كمك ایاالت متحده داشت و بنابراین، 
به جاي منافع مل��ت، منافع خارجي ها را تأمین 
مي كرد، نقش عمده اي در جلب مشاركت مردم در 
  انقالب اسالمي ایفا كرد.به دلیل تسلط مناسبات 
دست نش��اندگي، بسیاري از نخبگان و گروه ها به 
این نتیجه  رسیدند كه مخالفت با شخص یا رژیم 
ش��اه، مترادف با مخالفت با ایاالت متحده و اعاده 
حق تعیین سرنوشت ملي و تأمین »كرامت و شأن 
ملي« است. خواست ارج شناسي و كرامت ملي و در 
واقع، پایان تحقیر ملي، خواسته  اي تاریخي از زمان 
جنگ  هاي ایران و روس بود كه در انقالب اسالمي 
ایران و پیروزي آن، محقق  شد. در مقابل، انقالب 
اس��المي و رهبري آن حضرت امام خمیني)ره( 
تالش نمود دركي عزیزانه و عزتمندانه از سیاست 
و حکومت و حتي نحوه تأمین امنیت را در جامعه 
تزری��ق ك��رده و ایرانیان را آقا و عزیز كند و مجد 
و عظم��ت را به آنان بازگردان��د.در این چارچوب 
مي توان به دستاورد دیگري نیز اشاره كرد كه همانا 
پیشگیري از ایجاد دولت دست نشانده اردوگاه شرق 
در ایران بود. پس از مشخص ش��دن بیماري شاه 
مخلوع، بسیاري از تحلیلگران بر این باور بودند كه 
به سبب ناآمادگي جانشین وي و همچنین نفوذ در 
اركان حکومتي و نیرومندي چپ ماركسیستي در 
ایران، اگر جریان مذهبي انقالب نمي كرد و سیاست 
و حکومت را در اختیار نمي گرفت، چه بسا دولت 

ایران در اختیار چپ ماركسیستي قرار مي گرفت 
و در این صورت، ایران به دست نشانده شوروي در 
منطقه تبدیل مي شد. در این صورت شاهد طول 
عمر بیشتر ماركسیسم در نظام بین الملل نیز بودیم. 
بر این اس��اس، وقوع انقالب اس��المي در ایران از 
انقالب سوسیالیستي و حاكمیت چپ پیشگیري 
ك��رد و این یکي از بزرگترین خدمات راهبردي و 
امنیتي جمهوري اس��المي به ایران و بلکه كلیت 

منطقه و نظام بین الملل بود.

 برسازي انسان تراز نوین انقاب
دس��تاورد مهم راهبردي انقالب اس��المي در 
بعد ایجابي، برسازي انس��ان تراز نوین و انقالبي 
ب��ود كه مي توان آن را س��وژه معن��وي/ مومن و 
عزتمند دانست. همه دیگر دستاوردهاي انقالب 
اس��المي و جمهوري اسالمي در همه عرصه ها از 
جمله عرصه هاي علمي- صنعتي- هنري و مانند 
آنها، مرهون همین دستاورد است. این سوژه كه 
مي توان ایدئال تایپ یا نمونه آرماني آن را در چهره 
شهداي انقالب اسالمي و جنگ تحمیلي بازشناسي 
و بازنمای��ي ك��رد، در جری��ان و فرآین��د انقالب 
اسالمي و جنگ تحمیلي و به گونه اي سازه  انگارانه 
برساخته شد. براي شناخت این سوژه مي بایست 
انقالب اسالمي را به مثابه تجربه اي معنویت گرا و 
جنبشي براي ابراز و احراز هویتي تبیین و تفسیر 
ك��رد كه جامعه ایراني در آن زمان مي پنداش��ت 

در حال فراموشي و به حاشیه رانده شدگي است.
انقالب اس��المي مرهون تحول وجودي و دروني 
ایرانیان با تکیه بر معنویت و اس��الم شیعي بود و 
همین انسان ها بودند كه همه مناسبات سیاسي 
 و راهبردي داخل��ي و منطقه اي را تغییر دادند و 
امام )ره( با تکیه بر آنها الگویي درون زا براي سیاست 
و حکومت و حتي تأمین امنیت ارائه كرد. تحول 
معنوي و روحي كه در ملت ایران هویدا شد، به نظر 
امام )ره(، دو جنبه اساسي داشت كه عبارت بودند 
از شهادت  طلبي و آمادگي براي از خودگذشتگي. 
این آمادگي براي از خودگذشتگي در بیان امام با 
استعاره »دس��ت خالي« تبلور مي  یافت. به بیان 
ایشان: »تمام ابرقدرت ها پشت سر او ایستاده بودند 
و آن هم داراي همه سالح  هاي مدرن بود و ملت ما 
دست خالي بود؛ تفنگ هم نداشت. هیچ نداشت، 
لکن قدرت ایمان بود«. اس��تعاره دس��ت  خالي، 
تعبیري است كه میشل فوكو نیز براي توضیح آنچه 
در انقالب ایران روي داد، استفاده كرده است. وي 
در یکي از یادداشت  هاي خود با عنوان »شورشي 
با دست خالي«، مي  نویسد: »ده ماه است كه مردم 
با رژیمي كه از مسلح  ترین رژیم  هاي جهان است 
و با پلیسي كه از هولناک  ترین پلیس  هاي جهان 
اس��ت در افتاده  اند. آن هم با دس��ت خالي، بدون 
روي  آوردن به مبارزه مس��لحانه و با سرسختي و 
ش��جاعتي كه ارتش را بر ج��اي میخکوب كرده 
است«.بر این اساس، برسازي انسان باایمان، پاک، 
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ساده زیست و متعهد كه توانایي، اعتماد به نفس و 
تخصص كافي دارد، یکي از مهمترین دستاوردهاي 
راهبردي انقالب اسالمي است كه بسیاري از دیگر 
دستاوردها بر آن بنا شده و مرهون آن است. الگوي 
امنیت سازي در جمهوري اسالمي نیز در اساس، 
الگویي انسان پایه و مومن پایه است كه بر مبناي 
نسبت میان ایمان و امان شکل مي گیرد. به بیان 
دیگر، تربیت انسان مومن سبب مي شود دیگران 
نیز از دست و زبان او در امان باشند و در پي آن، 
نوعي عرصه عمومي مبتني بر جامعه ایماني شکل 
گیرد كه با اقامه آموزه امر به معروف و نهي از منکر، 
بدون آنکه موجب شکاف اجتماعي و قطبي  شدن 
جامعه شود و بدون آنکه نیازمند اعمال خشونت 
باشد و بدون سیاسي  كردن روابط اجتماعي و تقلیل 
نظم اجتماعي به نظم سیاسي، فرد، جامعه و دولت 
را در یك راستا قرار داده و با برقراري گفت وگوي 
متقابل میان آنها و هم  طراز قراردادن آنها، از یك سو 
آنها را از شر یکدیگر )منکر( در امان قرار مي دهد و 
از سوي دیگر، با هم  افزایي خیرها )معروف( موجبات 
رستگاري و سعادت آنها را فراهم مي كند و از این 
طریق، امنیت را به گون��ه  اي اجتماعي و اخالقي 
تأمین و برقرار مي كند و در عین حال، همین جامعه 
ایماني اس��ت كه رافع تهدیدات بیروني و حافظ 
امنیت كشور است. در این الگو، بعد سخت افزاري 
و دولتي امنیت جایگاهي حداقلي و آخري مي یابد 

نه اولي و حداكثري.

 عمومي سازي؛ راهبرد تأمین امنیت و پیشرفت
مهمترین دس��تاورد انقالب اس��المي از منظر 
راهبردي، تأسیس نظام جمهوري اسالمي است و از 
این طریق، پیشرفت و نوسازي جامعه مذهبي ایران 
و حضور و مشاركت اقشار گوناگون آن، به ویژه زنان 
را در چارچوب مناسبات و ساختارهاي دنیاي جدید 
امکان پذیر نمود. نقش  آفریني زنان و پیش گامي 
آن ها در بسیاري از حوزه ها پس از پیروزي انقالب 
اسالمي بسیار مهم است، زیرا آنها نیمي از جمعیت 
كشور را تشکیل مي دهند و پیشرفت و بالندگي 
آن ها به منزله پیشرفت و بالندگي كلیت جامعه 
ایراني است. مهمترین دستاورد انقالب اسالمي در 
حوزه زنان، هویت یابي آن ها فارغ از جنسیت  شان 
اس��ت. زن��ان امروز دریافته  اند كه جنس دس��ت 
دوم و ابزار نیس��تند و فقط جنسیت آن ها مطرح 
نیست، بلکه فکر، شعور، استعداد، هنر، توانمندي 
و نقش ه��اي اجتماعي  ش��ان اهمیت بس��یار در 
پیشبرد امور جامعه دارد.بخشي از پدیده گسترش 
و ارتقاي علم، هنر، صنعت و آگاهي و همچنین، 
مشاركت سیاسي- اجتماعي در قالب نهادهایي 
چون انتخابات یا حتي »بسیج مستضعفین« پس 
از پیروزي انقالب اسالمي، ناشي از همین سازوكار 
یعني عمومي  سازي بود. در واقع، انقالب اسالمي 
ای��ران نوعي آزمون تاریخي یا فیصله  بخش میان 
دو راهبرد خشونت  آمیز و مسالمت  جو در مبارزه 
و س��رنگوني دیکتاتورها به شمار مي رود. راهبرد 
نخست عمدتاً در جنبش چریکي ایران تبلور یافت 
كه در آغاز دهه ۱3۵۰ به بن  بست رسید و سركوب 
شد. این راهبرد بر چند اصل اساسي بنا شده بود كه 
عبارت بودند از مبارزه مسلحانه و خشونت  آمیز براي 
تغییر رژیم، انضباط خشك و متصلب سازماني، 
پنهان كاري حداكثري و اولویت كس��ب قدرت بر 
ابراز هویت. این اصول در جزوه »مبارزه مسلحانه؛ 
هم استراتژي، هم تاكتیك« كه مانیفست مبارزات 
چریکي در ایران خوانده مي شود و از سوي مسعود 
احمدزاده از اعضاي چریك  هاي فدایي خلق نوشته 
شده بود، به تفصیل آمده است.پس از شکست این 
راهبرد، آنچه مبناي عمل و پیروزي انقالب اسالمي 
ایران قرار گرفت، راهبرد »حضور علني و سراسري 
جمهور مردم« در اعتراضات و تظاهرات سیاسي 
علیه رژیم بود كه عمدتاً وجهي مس��المت  آمیز، 
علني، فاقد انضباط خشك سازماني )یعني مشابه 
جنبش  هاي نوین اجتماعي، هر كس مي توانست هر 
زمان خواست به آن وارد و هر زمان خواست، خارج 
شود( و هویت  گرا داشت. این راهبرد، مورد تأكید 
رهبري فقید انقالب اسالمي، امام خمیني)ره( قرار 
داش��ت و در معنایي كه ایش��ان از واژه »حضور« 
م��راد مي كرد، به  ویژه در بع��د مردمي آن، تبلور 
 مي  یافت. مزیت این راهبرد بر راهبرد خشونت  آمیز 
و مخفیانه، آن بود كه پارادوكس یا تناقض  نماي آن 
را در خص��وص دوگانگي میان زندگي و مبارزه از 

میان مي  برد و از این طریق، همه جامعه و به  ویژه 
اقشار مذهبي و سنتي جامعه را وارد عرصه عمومي 

سیاست و مبارزه كرد.
راهبرد پیشین، با زندگي عادي جامعه ناسازگار 
بود و مردم براي پیوستن به جنبش  هاي چریکي، 
اعم از مذهبي یا غیرمذهبي، مي  بایست از زندگي 
عادي و روزمره خود دست شسته و سبك دیگري 
از زندگ��ي را تجربه مي كردن��د. از این رو، امکان 
فراگیرش��دن آن وجود نداشت. در مقابل، راهبرد 
مسالمت  جو در زندگي عادي ایجاد اختالل نمي كرد 
و جامعه مي توانس��ت در مت��ن اعتراض جمعي، 
زندگي گذشته خود را ادامه دهد. بنابراین، كمك 
كرد بسیج انقالبي به امري همگاني و فراگیر تبدیل 
شود. فراگیرشدن جنبش موجب مي شد امکان و 
مشروعیت سركوب گسترده و خشونت  آمیز جنبش 
انقالبي از بین برود و نیروي سركوب با فروپاشي 
مواجه شود، در حالي كه سركوب جنبش چریکي 
به س��ادگي امکان پذیر بود. این ویژگي، از جمله 
مواردي بود كه انقالب اسالمي را به منبع الهامي 
ب��راي انقالب  هاي پس از خ��ود تبدیل كرد و به 
دس��تاوردي جهاني براي گسترش مردم ساالري 
تبدیل شد. تصاویر گذاشتن گل بر لوله هاي تفنگ 
نظامی��ان كه یکي از كنش  هاي خش��ونت  پرهیز 
انقالبیون ایران بود، به وضوح در انقالب  هاي ۱989 
اروپاي شرقي، مورد تقلید و تکرار قرار گرفت. دنیل 
شیرو، از نظریه  پردازان انقالب  هاي اروپاي شرقي در 
مقاله »در ۱989 در اروپاي شرقي چه گذشت؟« و 
جف گودوین در مقاله »انقالب  هاي ۱989 اروپاي 
شرقي«، هر دو تأكید مي كنند كه كمتر كسي از 
ناظران به شباهت رویدادهاي ۱989 اروپاي شرقي 
با وقایع ۱9۷9 ایران و عنصر یادگیري و الهام  بخشي 

در آن ها توجه كرده است.

 همنشین سازي مردم با دولت
در مقام مرجع امنیت

مرجع امنیت، از جمله اركان تحلیلي مفهوم 
امنیت در مکاتب و رهیافت  هاي نظري مختلف 
اس��ت كه در پاس��خ به پرسش امنیت براي چه 
كس��ي؟ یا براي چه چیزي؟ ش��کل مي گیرد و 
نقطه عزیمت بسیاري از مطالعات در تحلیل ایده 
امنیت است. تا پیش از پیروزي انقالب اسالمي، 
مرجع امنیت و سیاست »رژیم شاهنشاهي« بود 
كه در عمل به ش��خص شاه فروكاسته مي شد. 
وق��وع انقالب اس��المي و ورود جمهور مردم به 
عرصه عمومي سیاس��ت و قدرت، این امکان و 
فرص��ت را فراهم كرد ك��ه اوال مرجع امنیت به 
دولت )اس��المي( ارتقا یابد و در ثاني، دولت در 
هم نشیني و هم نوایي مردم و حکومت فهم  پذیر 
شود. بدین سان مردم در پرتو انقالب اسالمي به 
ركن اساس��ي مرجع امنیت و مرجع هر ارزش 
دیگري از جمله سیاست، پیشرفت، عدالت و مانند 



آن ها تبدیل شدند. انقالب اسالمي این فرصت و 
امکان را به  ویژه در قانون اساس��ي نهادینه كرده 
و از این رو، قانون اساس��ي جمهوري اس��المي، 
یکي از مهمترین دستاوردهاي راهبردي انقالب 
اسالمي در جهت  دهي به نحوه تأمین ارزش هاي 
اساس��ي همچون امنیت، پیش��رفت، عدالت و 
آزادي به شمار مي  آید.مطابق قانون اساسي، نظام 
جمهوري اسالمي، نظامي است بر پایه ایمان به 
»كرام��ت و ارزش واالي انس��ان و آزادي او« و 
»سعادت انس��ان در كل جامعه بشري را آرمان 
خود مي  داند و استقالل و آزادي و حکومت حق 
و ع��دل را حق همه مردم جهان مي  شناس��د«. 
عالوه ب��ر این، مواردي كه ذیل فصل اول قانون 
اساس��ي با عنوان »اصول كلي« آورده شده  اند، 
نش��ان مي دهند قانون گذار یکي از كارویژه هاي 
دولت جمهوري اسالمي را حراست و حمایت از 
افراد و توانمندسازي آن ها مي  داند و شأني براي 
دولت مستقل از افراد جامعه قائل نیست. فصل 
س��وم این قانون نیز ذیل عنوان »حقوق ملت«، 

انواع ممنوعیت  ها و محدودیت  ها را براي دولت 
جمهوري اسالمي در ارتباط با كنش آن نسبت 
به افراد جامعه مقرر نموده است. این موارد نشان 
مي دهد قانون گذار به درستي به این نکته واقف 
ب��وده كه دولت، خ��ود مي تواند به منبعي براي 
تهدید امنیت فردي و انس��اني تبدیل ش��ود و 
از این  رو مي  بایس��ت محدود ش��ود تا همچنان 
حامي افراد جامعه و توانمندس��از آن ها در ابعاد 
گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سیاسي 
و شخصي باشد.اصل نهم قانون اساسي از این نیز 
فراتر مي  رود و بر تفکیك ناپذیري این دو مفهوم 
در جمهوري اس��المي ایران تأكید مي كند: »در 
جمهوري اسالمي ایران، آزادي، استقالل، وحدت 
و تمامیت ارضي كشور از یکدیگر تفکیك  ناپذیرند 
و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ 
فرد یا گروه یا مقامي حق ندارد به نام استفاده از 
آزادي به استقالل سیاسي، فرهنگي، اقتصادي و 
نظامي و تمامیت ارضي ایران كمترین خدشه  اي 

وارد كن��د و هیچ مقامي حق ندارد به نام حفظ 
اس��تقالل و تمامیت ارضي كش��ور، آزادي  هاي 
مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب 
كند«. این تلقي كه مي توان آن را درهم  تنیدگي 
آزادي  هاي مشروع و امنیت ملي در ایده جمهوري 
اسالمي دانست، نشان مي دهد امنیت ملي در ایده 
جمهوري اسالمي، مفهومي مردم  پایه یا مردم  محور 
است و از این  رو با ایده كلي امنیت انساني و نسبت 
آن با امنیت ملي تناسب دارد.این ترتیبات نشان 
مي دهد قانون اساسي جمهوري اسالمي، انسان 
را به مفهوم جهاني و به ماهو انسان به رسمیت 
مي  شناس��د؛ هرچند به لحاظ معطوف  بودن به 
چارچوب  ه��اي ملي و كش��وري، مفهوم تبعه و 
هویت شهروندي را نیز مطمح نظر قرار داده است. 
در تبیین نسبت میان مردم و دولت، رویکردي 
وستفالیایي ندارد. در سیستم وستفالیایي، دولت ها 
ماهیتي مس��تقل یا در خود داشتند، اما مطابق 
ایده امنیت انساني، دولت ها باید باشند تا از افراد 
حمایت و حراس��ت كنن��د و از این رو، مردم به 

ركن اساسي مرجع امنیت تبدیل مي شوند. این 
همان نسبتي است كه قانون اساسي جمهوري 
اسالمي میان مردم و دولت برقرار كرده است. در 
عین حال، چون قانون اساسي معطوف به ظرف 
ملي ایران است، مالحظات و شناسه هاي امنیت 
ملي جمهوري اسالمي ایران را نیز به تمامي پاس 
م��ي  دارد، اما آن را چونان مرزها و حدود امنیت 
انس��اني طرح مي كند نه جانشین یا مزاحم آن. 
ای��ن تلقي با ایده امام خمیني )ره( در خصوص 
مرجع امنیت در جمهوري اسالمي نیز منطبق 
 اس��ت.حفظ جمهوري اسالمي از نظر امام )ره(،
منوط به خدمت به مردم به عنوان پش��تیبان و 
در واقع، پایگاه اجتماعي نظام اس��المي و التزام 
به اقتضائات آن اس��ت. به همین دلیل است كه 
جامعه ایراني امروز یکي از مطالبه  گرترین جوامع 
دنیاست و توسعه انساني و امنیت انساني خود را 
از دول��ت مطالبه مي كند و این از بركات انقالب 

اسالمي و دستاوردهاي آن است.

  مردم ساالرانه  کردن بعد پنهان حکومت
ابع��اد پنهان س��اختار حکومت ه��ا عمدتاً با 
سازمان هاي اطالعاتي و امنیتي مشخص مي شود. 
یکي از مهمترین دستاوردهاي انقالب اسالمي 
در این ح��وزه، مردم س��االرانه  كردن این بعد و 
نظارت  پذیركردن آن در ساختار نظام جمهوري 
اسالمي است كه باز هم با تأیید و پذیرش امام 
خمیني)ره( امکان پذیر ش��د. دلیل اصلي این 
مسأله نیز تجربه دهش��تناک مردم از سازمان 
اطالعات و امنیت رژیم طاغوت و نحوه مواجهه 

آن با اقشار مختلف جامعه ایراني بود. 
بر این اساس، دستگاه اطالعاتي در جمهوري 
اسالمي به جاي سازمان به صورت وزارتخانه درآمد 
كه وزیر آن همچون دیگر وزرا از مجلس شوراي 
اسالمي و نمایندگان مردم رأي اعتماد مي گیرد 
و همچ��ون دیگر وزرا موظف به پاس��خ گویي به 
مقام معظم رهبري، رئیس جمهور و نمایندگان 
مجلس اس��ت و حتي مصون از اس��تیضاح هم 
نیس��ت، در عین حال كه رسانه هاي عمومي و 
مطبوعات نیز عملکرد آن را مورد نظارت و ارزیابي 
ی��ا كنترل قرار مي دهند.مث��ال بارز این موضوع 
ادعاي چندي پیش اس��ماعیل بخشي نماینده 
شوراي كارگري در سندیکاي كارگران كشت و 
صنعت نیشکر هفت تپه مبني بر شکنجه  شدن در 
بازداشتگاه هاي وزارت اطالعات است. در پي این 
ادعا، چندین دستور بررسي و تحقیق و همچنین 
دستور تشکیل كمیته بررسي از سوي مجلس، قوه 
قضاییه و دادستان كل كشور صادر شد. این گروه ها 
به صورت فعال به موضوع ورود كرده و كمیسیون 
امنیت ملي مجلس شوراي اسالمي نیز فعاالنه به 
موضوع رسیدگي كرد، به گونه  اي كه وزیر اطالعات 
چند بار در كمیسیون حاضر شده و به پرسش  هاي 
نمایندگان در این خصوص پاسخ گفت. البته در 
این رابط��ه با وجود وجود دس��تاوردهاي مهم، 
همچنان نیازمند اهتمام بیش��تر به قانون گرایي 
و نظارت  پذیري و تکمیل دس��تاوردهاي انقالب 

اسالمي هستیم. 

  نتیجه  گیري
در این نوش��تار نش��ان داده ش��د ك��ه انقالب 
اسالمي دس��تاوردهاي سترگي همچون برپایي 
نظام جمهوري  اس��المي، تدوین قانون اساسي، 
تأمین اس��تقالل در مناسبات خارجي، برسازي 
انسان  هاي مومن و معنوي و ارتقا جایگاه مردم در 
مقام مرجع خدمت و امنیت داشته است كه حفظ 
و تداوم آن ها بیش از هر چیز منوط به حفظ توأمان 
جمهوریت و اسالمیت، حفظ و تداوم جامعه ایماني 
و بر صدرنشیني و قدربیني انسان  هاي متعهد و 
مومني است كه پیروزي انقالب اسالمي مرهون 

تحول روحي و وجودي آنها بوده است.
منبع: پژوهشکده مطالعات راهبردی
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ساده انگاری همان خودزنی است

بازرگانان،  بانکداران،  کارخانه داران، 
مع�دن داران، س�هامداران و مال�کان 
بنگاه های بزرگ حمل و نقل، خدمات و 
سایر فعالیت های اقتصادی ساکن ایران 
زمی�ن، بدون تردید یك گروه نخبه به 
حس�اب می آین�د. هر مت�ر و معیاری 
که ب�رای اندازه گی�ری درجه نخبگی 
انتخاب شوند از این قاعده نمي توانند 

عبور کنند که کس�ب مال و ثروت در 
ایران کار ساده ای نیست. شاید برخی 
افراد ادعا کنند که سرمایه داران ایرانی 
رانت خوارن�د و از ش�رایط توزیع رانت 
اس�تفاده کرده اند که البت�ه نمي توان 
آن را عمومیت داد و ش�اید یك گروه 
کوچ�ك نیز از ای�ن وضعیت بهره مند 
بوده اند. به نظر می رس�د اگر در جامعه 
ایرانی رانت وجود دارد این نهاد دولت 
بوده و هس�ت که فضای آن را پدیدار 
کرده اس�ت و نمي توان آن را به بخش 
خصوصی نسبت داد. حاال و در آستانه 
انتخابات اسفندماه که قرار است جامعه 
فعاالن بخش خصوصی نمایندگان خود 

را ب�رای عضویت در هی�ات نماینگان 
اتاق ه�ا و پ�س از آن در هیات رئیس 
اتاق ها و سرانجام در هیات رئیسه اتاق 
ایران انتخاب کنند، یادآوری چند نکته 

خالی از فایده نیست:
یکم- جامعه فعاالن بخش خصوصی 
توجه اکید داشته باشند که آنها در نهاد 
خصوصی یك رقیب بزرگ به نام نهاد 
دولت دارند. نهاد دولت سازوکار، مسیر 
و هدف هایش ش�اید در برخی موارد با 
بخش خصوصی یکسان باشد، اما این 
نهاد در مجموع دنبال اهداف راهبردی 
اس�ت و باید کاری کند ک�ه مجموعه 

شهروندان را راضی نگه دارد. 

یادداشت
40 سالگی
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خود را دست کم نگیریم
روزی در سال ۱39۲ بود كه نامه »محرم یلماز«، رئیس انجمن كارآفرینان بزرگ 
تركیه موسوم به »توسیار« انتشار همگانی پیدا كرد و معلوم شد وی از اردوغان به 
طور صریح انتقاد كرده و نوشته است اگر با مخالفان دولت برخورد مناسب صورت 
نگیرد راه ورود سرمایه خارجی به تركیه مسدود خواهد شد. جدای از اینکه محرم 
یلماز درست فکر می كرد یا اردوغان حق داشت كه بگوید روزنامه ها و رسانه های بزرگ 
در مجادله دولت با بازرگانان طرف بخش خصوصی را گرفته اند، اندازه قدرت بخش 
خصوصی و تشکل كارفرمایی در تركیه جذاب است. قدرت نمایی بخش خصوصی 
از مسیر عرف، قانون و چارچوب های نهادینه شده در برابر دولت در كشورهای دیگر 
چیز عجیبی نیس��ت و بخشی از حقوق آنها به حساب می آید. بخش خصوصی در 
كشورهای توسعه یافته اساس كار و فعالیت به حساب می آیند و نهاد دولت برای حفظ 
شرایط و موقعیت اقتصادی آنها و سایر گروه های اجتماعی است كه بر سر كار است. 
در سال های اخیر، نهادهای مدتی و تشکل های كارفرمایی در ایران نیز توانسته اند از 
مدارهای از پیش تعیین شده عبور كرده و رودرروی مدیران ارشد دولت در محل هایی 
مثل هیات نمایندگان یا شورای گفت وگوی بخش دولت و بخش خصوصی خواسته های 
اعضا را با جدیت طرح و پیگیری كنند. باال بردن اعتماد به نفس در مواجهه كارشناسی 
و حقوقی و قانونی با دولت بر سر منافع اقتصادی و اجتماعی صاحبان سرمایه و نهاد 
دولت یك ضرورت تمام عیار است كه پایه های آن باید از همین مسیر انتخابات ریخته 
شود. اگر اعضای اتاق های بازرگانی بدانند كه در كنار سایر اقشار جامعه ازحقوق ویژه و 
تعریف شده برخوردارند در رویارویی با نهاد دولت بیم و هراس به خود راه نمی دهند. 
این اتفاق بزرگی است كه اگر بخش خصوصی بدون لکنت زبان حرف هایش را بزند، 
اما این كار زمانی واقعی خواهد بود كه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كش��اورزی 
قدرت باالیی را از طریق مش��اركت همه اعضای خود به دس��ت آورد. این یك دور و 
تسلسل است كه اتاق نیرومند خصوصی منفعت اعضا را در رویارویی عرف و قانونی 
با نهادهای دیگر به ویژه دستگاه های پرشمار دولتی صیانت كند و صیانت موفق از 
دل قدرت اعضا برمی خیزد.مهم ترین موضوع و مسأله در این روزها كه انتخابات اتاق 
بازرگانی نزدیك است به موضوع قدرت برمی گردد. اعضای اتاق های ایران در سراسر 
كشور نیك بدانند كه اگر خود را دست كم بگیرند و به لحاظ ذهنی وروانی در برابر 
مدیران میانی دولت كم بیاورند تا آخر باید حرف ها ونکات ناكارشناسانه را نیز بر خود 
بار كرده و سنگینی تصمیم های غیركارشناسانه را تحمل كنند. نهادهای حاكمیتی 
به ویژه مدیران دولت در س��طوح گوناگون زمانی به قدرت بخش خصوصی احترام 
می گذارن��د كه بدانند آنها متکی بر اراده اعضای خود در برابر تصمیم های غیرعرف 
و غیرقانونی ایستادگی می كنند. بخش خصوصی ایران این را باید ملکه زذهن خود 
كند كه اگر قدرت خود را دست كم بگیرد بزرگترین آسیب را به خود و نهاد مربوط 
به خویش زده است. اما دست كم گریفتن یا دست كم نگرفتن قدرت بخش خصوصی 
چیزی نیست كه در خیال و آرزو باقی بماند. باید این ایده از ذهن به عمل تبدیل شده 
و در مسیر و فرآیند تکاملی خویش با واقعیت های بیرونی سازگار شده و آن دسته از 
سدها و موانعی كه جلوی این حركت را می گیرند از سر راه بردارد. یکی از این موانع 
ذهنی این است كه ما چیزی نیستیم و اندازه قدرت بخش خصوصی قابل مقایسه با 

بخش دولتی نیست. این سد ذهنی باید شناسایی و برداشته شود. 
یکی دیگر از سدهای پیش رو در رسیدن به باور یادشده این است كه تعارض ها 
جای تعامل ها را بگیرد و مناسبات اعضای اتاق ها از شفافیت و روشنی دور شده به 
تاریکی گرایش پیدا كند. ریختن هیزم خشك و مستعد سوختن به تنور تعارض ها 
در هر مقطعی مي تواند آسیب س��از باش��د و حاال كه در آستانه انتخابات اتاق ها 
هس��تیم شاید بدترین كار باشد. اگر هر عامل داخل و درون تشکل های بخش 
خصوصی كه مي تواند به واگرایی كمك كند به سرعت شناسایی و برطرف شوند 
و این اندیشه كه مي توان با اتحاد رای و عمل قدرت واقعی اتاق را افزایش داد را 
نزدیك كنیم به جای خوبی خواهیم رسید. بررسی مسیر پیموده شده توسعه در 
كشورهای دیگر نشان می دهد كه بخش خصوصی و نهادهای خصوصی آنها نیز 
از باور عمومی ذهنی به راه حل های عملی و اجرایی دست یافته اند و به نهادهای 
قدرتمند تبدیل شده اند. هر فرد و جریان و گروهی كه این باور عمومی را مخدوش 
كند وبا حرف های یاس آلود بخواهد قدرت خصوصی را زایل كند باید شناسایی 
و با حرف و سخن آنها را متقاعد كرد كه چنین روش هایی حتی اگر از سر سهو 

باشد چه آسیب های جدی بر جامعه كارفرمایی می زند.

از آنجایی كه ش��مار ش��هروندان ایرانی كه بنگاه اقتصادی ندارند چندین 
برابر شمار صاحبان بنگاه اقتصادی است، بنابراین در هر مقطع از زمان و در 
شرایط حاد تضاد منافع، دولت در سمت شهروندان قرار خواهد گرفت. این 
راهبرد را باید در كانون توجه قرار داد و كلیت نهاد خصوصی را در برابر دولت 
دید. این تضاد و تعارض منافع دولت و بخش خصوصی جدی است و بخش 
خصوصی ایران نباید كلیت این بخش را در دادوس��تد با نهاد دولت قربانی 
كرد. نهاد خصوصی باید به جای اینکه در سمت دولت بایستد تا رقیب خود 
در بخش خصوصی را تضعیف كند، باید از كلیت نهاد خصوصی حمایت كند.

دوم – برخی افراد و جریان های شناخته شده در بخش خصوصی شاید به 
این نتیجه برسند كه برای رای آوری باید رقبا را نفی كرد و آنها را تا سرحد 
نابودی تضعیف كرد. این نفی و نابودسازی شاید در سیاست كار منطقی و 
درستی باشد اما در مبارزات منفی به زیان عمومی و تاریخی بخش خصوصی 
منجر خواهد شد. انداختن توپ بدنامی و فساد و رانت خواری به زمین حریف 
و رقیب خصوصی با هدف جذب آرای اعضای اتاق ها یك سهم مهلك برای 
موجودیت پایدار و با عزت نفس بخش خصوصی خواهد بود. گروه ها و احزاب 
و جمعیت های سیاسی و شبه سیاسی دشمن رشد و توسعه بخش خصوصی 
بی صبرانه و مشتاقانه در كمین نشسته تا از این افشاگری های احتمالی درون 
بخش خصوصی كه به زیاد یکدیگر انجام می دهند برای تضعیف كلیت نهاد 
خصوصی استفاده كند. در همین روزهای تازه سپری شده شوربختانه كسانی 
بودند كه با ناهوشیاری اقدام به افشاگری كرده و كلیت بخش خصوصی را 
تضعیف كردند. در روزهای پیش رو و داغ ش��دن جریان مبارزات انتخاباتی 
احتمال تشدید این نوع فعالیت های تخریبی افزایش می یابد كه باید مراقب 
بود. خودزنی بخش خصوصی در این روزهای خاص توشه ای برای مخالفان 
توسعه بنگاه های خصوصی خواهد بود و آنها از تیرهایی كه از سوی گروه های 
رقیب به پرواز درمی آیند تا حریف را ناكارآمد سازند برای كشتن نهاد خصوصی 

استفاده خواهد كرد.
سوم – برخی افراد و جریان های سیاسی – اقتصادی با ترفندهای خاص 
ممکن اس��ت راه را برای دلسرد كردن اعضای اتاق ها مساعد كنند تا درجه 
مشاركت در انتخابات كاهش یابد. اگر تیر مخالفان خصوصی سازی به هدف 
اصابت كرده و نتیجه بدگویی ها، جداسازی ها و حیدری – نعمتی كردن نبرد 
انتخاباتی این باشد كه نسبت اعضایی كه پای صندوق های رای می آیند نسبت 
به كل واجدان شرایط كمتر از گذشته شود، این همان عصای جادویی است 
كه دراختیار مخالفان خصوصی ها قرار خواهد گرفت. عالقمندان به توسعه 
نهادهای مدنی از جمله نهادهای كارفرمایی باید توجه داشته باشند كاه كاهش 
شمار رای دهندگان به معنای كاهش قدرت چانه زنی در برابر نهاد دولت و 
نهادهای كارگری خواهد بود و این به زیان كلیت بخش خصوصی تمام خواهد 
شد. پس باید كاری كرد كه شمار رای دهندگان نسبت به كل اعضا نسبت 
باالیی باشد كه قدرت چانه زنی افزایش یابد. برخی ممکن است بخواهند با 
این استدالل كه كیفیت رای دهندگان باالتر از كمیت است راه را برای عدم 
حضور و مشاركت جدی تر اعضای اتاق ها هموار كرده و با این حرف ها شاید 
رقیب را از میدان به در كنند. این كار هرگز به نفع بخش خصوصی نخواهد 
بود و نباید در این دام افتاد. افزایش ش��مار رای دهندگان سالحی است كه 
نباید با ساده انگاری آن را از دست داد و در اختیار منتقدان قرار داد. تجربه 
نشان داده است هر جا كه نهاد دولت در مواجهه با نهاد خصوصی كم آورده 
اس��ت به این حربه استناد كرده است كه مگر منتخبان چند درصد بخش 
خصوصی هستند. این سالحی است كه منتقدان بخش خصوصی به شکل های 
گوناگون از آن استفاده كرده اند. هر راهی كه در مسیر افزایش مشاركت بسته 

شود یك روزنه علیه بخش خصوصی باز خواهد شد.
نکته آخر اینکه بخش خصوصی باید آنقدر هوشمند باشد كه با دست خود 
و با نیروی خود علیه كلیت این نهاد كار نکند. وقتی نهادی به دست اعضایش 

تضعیف شود منتقدان را شاد خواهد كرد.
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توسعه و دموکراسی  خواهی
اگر از افراد در هر صنف و در هر موقعیت اجتماعی زمانی كه قرار است كاری انجام 
ش��ود كه فایده های آن نامحس��وس است و در درازمدت آشکار می شود بذر این شبهه 
را از س��ر عمد یا غفلت در دل ها می كارند كه این كار چه فایده ای دارد؟ به طور مثال 
اكنون و در آستانه انتخابات اتاق های ایران و شهرستان ها هر گاه موضوع مشاركت در 
انتخابات پیش می آید می گویند این حضور و مشاركت فعال چه فایده ای دارد؟ البته 
كه مشاركت در تعیین سرنوشت واجد باالترین اهمیت است اما اگر بتوانیم برای حضور 
در انتخابات یك فایده عملی و درازمدت را بشناسیم و بر اساس آن حاضر به مشاركت 
در انتخابات باشیم برای عقال كافی است. به نظر می رسد »توسعه دموكراسی« و »رشد 
دموكراسی خواهی« یك فایده بزرگ و پایدار برای هر فرد عضو اتاق است كه در صورت 
مشاركت در انتخابات مي تواند به آن كمك برساند. دموكراسی یك روش فوق العاده با 
اهمیت برای هر جامعه ای در هر دوره ای به حساب می آید. دموكراسی روش مبتنی بر 
مشاركت اكثریت آرای سالم و آزاد شهروندان برای انتخاب مسئوالن نهاد دولت و نهاد 
قانونگذاری و نهاد سیاستگذاری شهری به حساب می آید. بدون تردید اما رفتار بر پایه 
آموزه های دموكراتیك برای شهروندان مي تواند از هر جایی شروع شود كه به نظر می آید 
حضور در انتخابات صنفی، محلی و جامعه های كوچکتر یك تمرین برای مشاركت در 
انتخابات بااهمیت تر است. اگر بتوانیم ذهن و جان خود را برای مشاركت فعال و آگاهانه 
در انتخابات كوچکتر آماده سازیم در انتخابات بزرگتر نیز كامیاب خواهیم شد. درباره 
دفاع از دموكراس��ی و منطقی و عقلی بودن توس��عه مناسبات و آموزه های دموكراسی 
 دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. به طور مثال جان استوارت میل اندیشمند بزرگ غرب 
در این باره استدالل جذابی دارد. وی باورش این بود كه دانش و شناخت از تعامل اجتماعی 
و دادوستد اجتماعی سرچشمه مي گیرد كه اساس آن نیز گفت وگو، چانه زنی و تبادل 
آرا و نظرات است و باور دارد كه دموكراسی این توانایی رادارد كه تعامل اجتماعی را به 
مثابه یك ضرورت در جامعه انسانی جاری و ساری كند. بنابراین اگر حضور در انتخابات 
همین یك مزیت را داشت كه به توسعه دموكراسی در جامعه ایرانی كمك كند، عقل و 
منطق مي گوید باید در آن حاضر باشیم. ژان ژاک روسو، اندیشمند و فیلسوف فرانسوی 
اما به این داستان نگاه دیگری دارد. او مي گوید: تنها در حکومت بر پایه دموكراسی است 
كه افراد و انسان ها مي توانند در حالی كه از یك نهاد باالدستی فرمان می برند در همان 
حال آزادی را نیز احساس كنند چون آن نهاد را با رای خود ساخته اند و احساس تعلق 
نسبت به آن دارند. در جامعه های دموكراتیك انسان ها از قانون هایی اطاعت می كنند 
كه خود در وضع آنها مشاركت داشته اند و به این ترتیب احساس سازگاری با قانون ها در 
نهاد آدمی كه رای داده است او را خشنود و راضی نگه می دارد. روسو باورش این است 
كه در جامعه های دموكراتیك احساس آدمی به آزادی ژرف تر و گسترده تر می شود و 
انسان ویژگی مدنی و اخالقی پیدا می كند زیرا در فضایی نفس می كشند كه آزادی و 

قانون در یك مسیر قرار دارند و تضاد ندارند.
حضور نیرومند در انتخابات اتاق با انگیزه های گونگون این دموكراسی خواهی را تقویت 
می كند وهر فردی كه به هر حال در صنف و قش��ر و طبقه بازرگانان یا صنعتگران و 
كارفرماها قرار دارد با دادن رای و حضور در صندوق ها در پنهان ترین ش��کل احس��اس 
رضایت می كند. نخبگان جامعه به مثابه پیشگامان و گروه های مرجع فکری اقشار دیگر 
جامعه اگر خودشان به یك اصل و مقوله شریف مثل مزیت های دموكراسی باور نداشته 
باشند چگونه مي توانند شهروندان را متقاعد كنند كه در مسیر سازگار شدن با جامعه 
نهاد انتخابات استفاده كنند و با دادن رای نهال دموكراسی را ریشه دارتر سازند. اكنون 
ده ها هزار عضو اتاق های بازرگانی ایران در سراسر كشور باید این موضوع و این مقوله 
را در ذهن خویش تجزیه و تحلیل كرده و یادشان باشد كه آیندگان درباره آنها چگونه 
داوری خواهند كرد. اگر رای دادن تنها همین یك مزیت را داشته باشد كه به توسعه 
دموكراس��ی خواهی در جامعه مدد برساند و آموزه های دموكراتیك را از دوردست های 
جامعه به نهادهای متعلق به هر صنف برساند برای مشاركت در انتخابات كافی است 
و بقیه فایده های آن را مي توان در ذیل همین یك فایده دید. دموكراس��ی تنها روش 
كامیاب تر برای اداره یك سازمان و نهاد است و نباید از این مقوله مثل روز روشن غفلت 

كرد، و این مزیت را در جامعه ایرانی توسعه دهیم.

نقطه عطف
نفطه عطف در حس��اب انتگرال و دیفرانس��یل معنای 
ویژه ای دارد و جایی است كه خم منحنی در آن نقطه تغییر 
جهت می دهد و از مثبت به منفی یا برعکس می چرخد. 
این معنا در زندگی و كسب و كار آدمی، سازمان و جامعه 
نیز معنا دارد و مي توان از آن استفاده كرد. به طور مثال 
برای یك پسر یا دختر پایان دوره تحصیالت دانشگاهی 
یك نقطه عطف اس��ت كه چرخش��ی بنیادین در مسیر 
زندگی اش به حس��اب می آید. او از این مس��یر باید وارد 
بازار كار شود و در یك منحنی دیگر بایستد كه با منحنی 
پیشین تفاوت های اساسی دارد. برای یك فعال صنعتی 
كه با چشم های باز و پس از مطالعات بازار و بررسی های 
كارشناسانه تولید محصولی را به مثابه هدف كسب و كار 
خویش انتخاب كرده و در مس��یر رسیدن به تولید حاال 
پس انداز خودش و س��رمایه عمومی را با وجه قیمت آن 
تامی��ن و كارخانه تولید آن محصول را راه اندازی می كند 
شروع خط تولید یك نقطه عطف به حساب می آید. برای 
یك نهاد اجتماعی به طور مثال یك تیم فوتبال رسیدن به 
صدر جدول در پایان یك دوره از بازی ها یك نقطه عطف 
به حساب مي آید. وجود نقطه عطف در زندگی و كسب و 
كار برای آدمی و سازمان ها یك ضرورت تمام عیار است تا 
از جنبش و حركت بازنایستند و با تحرک و انرژی مثبت 

فعالیت كنند تا به نقطه عطف برسند. 
ب��ه نظ��ر می رس��د انتخاب��ات ب��رای دوره جدیدی از 
فعالیت های اتاق های بازرگانی یك نقطه عطف به حساب 
می آید. اگر همه اعض��ای اتاق های بازرگانی با هر میزان 
سرمایه و امکانات مادی و با هر گرایش سیاسی و اعتقادات 
اجتماعی این مهم را قبول داش��ته باش��ند كه انتخابات 
اس��فندماه ۱39۷ یك نقطه عطف در مسیر فعالیت های 
اتاق اس��ت یك رخداد خ��وب و یك نقطه مثبت ذهنی 
خواه��د بود. در صورت پذی��رش این مقوله حاال اعضای 
اتاق ها مي توانند زمینه  های حضور نیرومند خود در مسیر 
انتخابات را مهیا كرده و با آمادگی ذهنی و عقلی بیشتری 
به فرآیند انتخابات نگاه كنند. هدف این است كه مسیر 
بعد از نقطه عطف مسیر مثبت و بالنده باشد تا از رهگذر 
این اتفاق اعضای اتاق ها منفعت مادی شخصی و صنفی 

خود را حداكثركرده و روح تازه ای بر كالبد اتاق بدمند. 
اتاق بازرگانی ایران یك نهاد مدنی نیرومند و دارای قانون 
در كش��ور اس��ت كه در صورت نیرومندتر شدن به دلیل 
مشاركت آگاهانه و سازمان یافته اعضا منافع اعضای خود 
را مي تواند پیگیری كند. توجه عمیق به این نقطه عطف 
از سوی فعاالن اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و معدنی و... را 
باید در روزهای آتی به شکل های گوناگون بازسازی كرده و 
به ذهن ها برسانیم و تا از آن، كمال بهره وری بیشتر باشد. 
اگر این اتفاق بیفتد و اعضای اتاق ها در سراسر كشور به 
درک نسبتا یکپارچه از مفهوم نقطه عطف بودن انتخابات 
بازرگانی برسند پیروزی بزرگی به دست آمده است. نقطه 
عطف اتاق فرا رسیده است و مي توان با مشاركت بیشتر 
مسیر آن را تعیین و از اینکه در بخش پایین و سرازیری 

قرار بگیرد اجتناب كرد.
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چرا انتخابات مهم است
درب��اره رفت��ار آدمی و اینکه هر آدمی چگونه و بر پایه كدام مقوله ها و 
انتظارات و داشته ها تصمیم می گیرند مي توان ده ها كتاب و یادداشت و مقاله 
نوشت و خواند. یك نظریه كلی این است كه آدمیان و دست كم بیشتر آنها 
بر پایه عادت، تربیت خانوادگی، فضای بیرونی، عرف، چشم و هم چشمی 
و رفتار دیگران تصمیم می گیرند كاری انجام دهند یا انجام كاری را ترک 
كنند. این دیدگاه كلی باور ندارد در پنهان ترین گوشه های ذهن وجان هر 
آدمی، یك فلسفه برای زندگی نهفته است و آدمیان در تصمیم گیری ها به 
آن الیه پنهان ذهن و آن چراغ راهنما مراجعه كرده و با سبك و سنگین 
كردن پیامدهای هر تصمیم به این نتیجه می رسند كه كاری را انجام دهند 
یا از انجام كاری چشم پوشی كنند. این نوشته هوادار نظریه دوم است و باور 
 دارد كه آدمی در هر موقعیت اجتماعی و منصب و مقام و موقعیت مادی 
به ویژه اگر تشخیص دهد پیامدهای یك تصمیم سرشت و سرنوشت كسب 
و كار و زندگی اش را دگرگون می كند به آن فلسفه زندگی برمی گردد. شاید 
البته آدمیان در تشخیص كدام رخداد مهم است، كدام رخداد مهم تر و كدام 
رخداد كم اهمیت است اختالف دیدگاه داشته باشند اما بدون تردید اگر 
به این نتیجه برسند كه یك اتفاق برایشان اهمیت دارد به فلسفه زندگی 
خ��ود مراجعه می كنند. حاال و پس از این مقدمه طوالنی كه البته برای 
پرسش این نوشته ضرورت تمام عیار داشت به این پرسش می رسیم: آیا 
انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن وكش��اورزی اهمیت دارد یا 
یك رخداد بی اهمیت است؟ شمار نخبگان و فرهیختگانی كه باور دارند 
انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی واجد اهمیت است بدون 
تردید بیشتر از شمار كسانی است كه این انتخابات را بی فایده می دانند. 
عقل و خرد و منطق مي گوید هر انتخابی یك مزیت برای آدمی دارد و 
آن استفاده از حق خود برای یك امر سیاسی یا یك امر صنفی یا یك امر 
اجتماعی است. این مزیت شاید اكنون برای جامعه بازرگانان، صنعتگران، 
بانکداران، معدنکاران، باغداران، زمینداران و سایر فعاالن اقتصادی هر 4 
سال یك بار پای صندوق های رای می روند چندان به چشم نیاید، اما تصور 
كنید كه به هر دلیلی و با هر توجیه فرهنگی و اجتماعی و منطقی یك 
گروه از افراد برای همیشه و تا زمانی كه می  شود بر اتاق ریاست كنند و 
اعضای اتاق حق نداش��ته باشند آنها را تغییر دهند؟ در این صورت چه 
اتفاقی می افتد؟ با فرض و قبول اینکه آن افراد از دلسوزترین افراد و در 
میان همراهان باشند اما مگر آنها چقدر انگیزه، توانایی، نوآوری، اشتیاق به 
پیشرفت و شجاعت عبور از محافظه كاری را دارند ؟ به نظر می رسد پاسخ 
به این پرسش آسان است: بهتر است در هر دوره ای و یا در هر مقطعی 
افراد و گروه ها و نیروهایی با آرمان ها و روش های تازه بتوانند در اتاق ها 
حاضر باشند و در كنار كسانی كه تجربه دارند امور این نهاد را پیش ببرند. 
در این صورت است كه مي توان امیدوار بود و البته عقل نیز همین حکم 
را می دهد كه روزگار نو شود و روزهای بهتر از راه برسد و البته عقل نیز 
همین حکم را می دهد كه روزگار نو ش��ود و روزهای بهتر از راه برسند. 
انتخابات و استفاده از مزیت اصلی دموكراسی در تاریخ معاصر نشان داده 

است قوی ترین نیروی پیش برنده جامعه ها از مدار عقب ماندگی است. 
توماس جفرسون، یکی از اندیشمندان اصلی و از بنیادگذاران آمریکا كه 
نوسته اصلی متن اعالمیه استقالل این كشور است و از ۱8۰۱ تا ۱8۰9 
دو دوره پشت سر هم رئیس جمهور آمریکا شده است درباره دموكراسی 
و فایده های آن و در تقابل نقد كسانی كه این روش را نمی پسندیدند 
یادآور شده بود كه اگر آدمیان آن گونه كه مخالفان دموكراسی می گویند 
نمي توانند بر خود حکومت كنند – كه این را دموكراسی می خواهد – به 
طریق اولی نمي توانند بر دیگران نیز حکومت كنند. بنابراین حکومت بر 
خود توجیه عقلی و منطقی بیشتری دارد و ممکن تر است تا حکومت 
ب��ر دیگران. مش��اركت در انتخابات اتاق این مزیت ذهن��ی رادارد كه 
مش��اركت كننده از حق خود اس��تفاده كرده و در آینده نیز با آرامش و 
آس��ایش به رخدادها و تصمیم ها نگاه می كند و حسرت نمی خورد كه 

كاش دیگران بودند كه این نهاد را تحت اختیار دوره ای دارند.

فکر خصوصی برای اتاق خصوصی
شماری از صاحبنظران به همراه گروهی از فعاالن خصوصی در مقام مقایسه و در 
مقام اندازه گیری آثار وجودی اتاق های بازرگانی نسبت به رخدادهای جاری در سطح 
ملی و رخدادهای احتمالی آتی در سطح ملی و جهانی شاید به این نتیجه برسند كه 
این نهادها فاقد اثربخشی اند. بر اساس نتیجه گیری است كه شاید گروهی از فعاالن 
بخش خصوصی حاضر نیس��تند عضویت در اتاق های بازرگانی را قبول كرده اند و 
الزام های آن را نیز بر رفتار خود تحمیل كنند. عقل و منطق حکم می كند این گونه 
افراد نباید نکوهش ش��وند و نباید آنها را از چرخه مجادله های كارشناسی بیرون 
انداخت. تدبیر كارآمد امر و دستور می دهد باید چنین گروهی از صاحبنظران و به 
ویژه فعاالن بخش خصوصی را كه دست كم این مزیت فکر كردن را دارند تقدیر و 
با آنها مجادله كرد. بنابراین باید یك پرسش اساسی در میان باشد. اتاق های بازرگانی 
چه باید كنند كه اكثریت بازرگانان و صنعتگران كشور در شهرهای دور و نزدیك و با 
اندازه های متفاوت از ثروت و موقعیت اجتماعی متقاعد شوند این نهادها فایده دارند. 
پیش از اینکه به این پرسش جواب داده شود باید این مسأله برای عالقمندان 
آشکار شود كه اتاق ایران و شهرستان ها یك نهاد خصوصی است و درباره اثربخش 
یا اثربخش نبودن آن باید این مقوله را به صدر مسائل ارزیابی ها جای گیرد. شاید 
بهتر باشد مسأله را از جای دیگری دنبال كنیم. چه باید كرد كه اتاق های بازرگانی 
سرشت و سرنوشت كارآمدتری داشته باشند. به نظر می رسد مهم ترین مسأله این 
اس��ت كه برای رسیدن به اتاق خصوصی كارآمد نیازمند تفکر خصوصی هستیم. 
داشتن تفکر خصوصی به این معناست كه بدانیم این تفکر یك نیروست و در كنار 
نیروی دولت و س��ایر نهادهای حکومتی قرار دارد و نباید آن را دس��ت كم گرفت. 
اگر این تفکر بر ذهن و جان اعضای اتاق های بازرگانی جاری ش��ود كه آنها شاید 
در مقایسه با اندازه دولت كوچك اند اما واجد نیرو هستند و مي توانند با ایستادگی 
بر سر اصول و آرمان های مشترک و گذشتن از تعارض های كوچك درون بخش 
خصوصی در برابر نهاد دولت بایستند. اگر این تفکر بر اعضای اتاق ها حاكم شود و 
اگر بتوانیم بازرگانان كوچك و بزرگ ایران زمین را به این سالح كارساز مجهز كنیم 
كارها به خوبی پیش خواهد رفت. در چنین وضعی است كه نهاد اتاق دنبال امور 
مهم تر و مس��ائل كالن خواهد بود و دنبال این خواهد بود اثربخشی كه در سطح 
ملی داشته باشد. اگر قرار بر این باشد كه اتاق خصوصی نیرومند داشته باشیم و این 
نهاد را به قدرتی در برابر قدرت نهادهای دولتی تبدیل كنیم نیازمند این هستیم 
ك��ه تفکر خصوصی نیرومندی را در عقب��ه آن تدارک دیده و آن را تقویت كینم. 
به همین دلیل است كه باید راه را برای تقویت اتاق از مسیر انتخابات هموار كرد. 
جامعه اصیل صنعتی و بازرگان��ی ایران می دانند كه دولت های ایران همانند 
همه دولت های دیگر حاضر نیس��تند و حاضر نخواهند شد كه قدرت را تقدیم 
بخش خصوصی كنند و باید برای به دست آوردن قدرت تالش كرد. این تالش 
اگر كوركورانه و بدون برنامه و بدون مقدمات باشد راه به جایی نمی برد. تالش 
هدفمند اما اتفاق نمی افتد مگر اینکه اعضای اتاق های بازرگانی ایران را به سالح 
اندیشه و تفکر خصوصی تجهیز كنیم. این كار سختی است كه اگر در مسیر آن 
قرار بگیریم و از یك جایی رسیدن به آن را كلید بزنیم مي توان امیدوار شد كه 
نهاد نیرومندتری به دست خواهیم آورد. اگر اعضای اتاق از همین روزها به این 
فکر باشند كه اندیشه خصوصی نیرومندی در ذهن خویش داشته و از آن به مثابه 
یك نیروی فوق العاده اس��تفاده كنند شاید در یك مقطع از تاریخ بتوانیم نوعی 
توازن قوا فراهم كنیم. بازرگانان، صنعتگران و معدنکاران و سایر فعاالن خصوصی 
باید بدانند در غیاب یك ذهن خصوصی پرورش یافته و مجهز به اندیشه نیرومند 
توانایی دستیابی به یك اتاق نیرومند را نخواهند داشت. بررسی تجربه كشورهای 
دیگر در حوزه تش��کل گرایی و اندازه قدرتی كه آنها دارند همان اندیشه و تفکر 
خصوصی خواهد بود و مي تواند راه را برای رسیدن به هدف های بلندتر باز كند. 
پرورش ذهن خصوصی كار س��هل و ممتنعی است كه اگر جرقه آن زده شود و 
اعضای اتاق های بازرگانی در مسیر آن قرار گیرند در دوره بعدی اتاق های بازرگانی 
توسعه خواه و نیرومندتری خواهیم داشت كه در پایتخت و در نهادهای سه گانه و 
در استان ها مي توانند با قدرت اقناع نهادهای حاكمیتی راه را برای توسعه بخش 
خصوصی هموار كنند. توسعه صنعتی از مسیر بخش خصوصی نیازمند اتاق نیرومند 
خصوصی است و این نهاد پا نمي گیرد و به مرحله تکامل نمی رسد جز اینکه افکار 

و عقاید و باورهای نیرومند و هدفمند پشت آن باشند.



به گفته بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، هدف 
اصلي آمریکا ضربه زدن به صنعت نفت ایران است.  
او اعتراف كرد شرایط بسیار سختي براي این صنایع 
به وجود آمده كه فشار آنگاه از فشار زمان جنگ با 
عراق هم بیشتر است.  با این حال او اطمینان داد 
كه ایران تمام تالش خود را براي فروش نفت انجام 
مي دهد، هرچند كه به دالیل امنیتي نمي توان این 
 اقدامات را فاش كرد. بیژن زنگنه روز سه ش��نبه

۱6 بهم��ن ، ۵ فوری��ه، در نشس��ت خبري كه به 
مناسبت چهلمین سالگرد انقالب برگزار شد، گفت: 
»نوک اصلي جنگ آمریکا علیه ملت ایران )ضربه 
زدن به( صنعت نفت ایران اس��ت.« او گفت: »ما 
نمي توانیم همه چیز را به مردم بگوییم و من نباید 
بگویم كه چگونه تحریم را دور مي زنیم.  ولي این 

به معناي آن نیست كه كاري انجام نمي شود«. او 
»جنگ كنوني« را از بعضي جهات دشوارتر از جنگ 
با عراق توصیف كرد و گفت: »من در همه دوران 
جنگ تحمیلي در جهاد بودم.  بخشي از جنگ را 
وزیر جهاد و بخش��ي از جنگ را نیز عضو شوراي 
مركزي جهاد بودم.  من جنگ نکردم، اما جنگ را 
درک كردم و مي خواهم بگویم فشاري كه اكنون بر 
صنعت نفت وارد مي شود سخت تر از دوران جنگ 
تحمیلي اس��ت«. زنگنه گفت: »بعد از تحریم، از 
جمع كشورهاي اروپایي فقط كشور تركیه است كه 
از ما نفت مي خرد و اروپایي ها به هیچ عنوان نفت از 
ایران برداشت نمي كنند.  با اینکه دو كشور اروپایي 
یونان و ایتالیا مجوز خرید نفت از ایران را دارند و 
ما بارها با آنها تماس گرفته ایم اما جواب تماس ما 

را نمي دهند«. بیژن زنگنه درباره تأثیر »ساز و كار 
ویژه اتحادیه اروپا« گفت: »من نمي توانم عددي 
اعالم كنم، اما با اطمینان مي گویم كه اروپایي ها تا 
امروز خریدي نداشته اند، ربطي هم به SPV )ساز 
و كار ویژه( ندارد« بیژن زنگنه گفت كه تالش براي 
عرضه بنزین در بورس انرژي ادامه دارد اما چندان 
موفقیت آمیز نبوده است. زنگنه با اشاره به انتقادهاي 
جناح اصولگرا گفت: »اینکه مي گویند وزارت نفت 
مي تواند هفته اي یك میلیون بشکه نفت در بورس 
انرژي عرضه كند، اما عمداً نمي فروشد تا مقاومت 
ملت را در هم ریزد، كامالً دروغ است.«  به گفته 
وي نفت را نمي توان به آساني مواد غذایي فروخت، 
خیلي ها مي آیند و مذاكره مي كنند، اما مي روند و 

دیگر مراجعه نمي كنند. 

روایت تلخ زنگنه از ترس خریداران نفت ایران
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مقاله جالبی از نیویورک تایمز در مورد والدیمیر 
پوتین، به قلم یك پیمانکار امنیتی آلمانی كه از 
زمان فروپاشی ش��وروی پوتین را می شناخته 
منتش��ر شده اس��ت. در آن زمان پوتین معاون 
شهردار سن پترزبورگ بوده و این پیمانکار برای 
 ت��دارک بازی های بین المللی س��ال ۱994 در 
سن پترزبورگ نیروی امنیتی آموزش مي داده 
اس��ت. از جمله مقایسه ای كه بین شخصیت و 
روش پوتین و ترامپ می كند جالب است. هر دو 

از نظر شخصیتی حقیر، هر دو قدرت طلب و در باطن بی رحم، هردو متملقین 
و مجیزگویان را می پسندند و افراد مستقل را رد می كنند. هر دو از این كه 
مورد تمس��خر قرار گیرند بیزارند، هردو به دنبال نابودی كامل رقیبان خود 

هستند، هر دو مطالعه نمی كنند، به گزارش های 
كارشناسی بی توجه هستند و تصمیم های آنی 
و نس��نجیده اتخاذ می كنند. پوتین س��ه شیوه 
را جزئی از ابزار كاری خود مورد اس��تفاده قرار 
می دهد. اش��اعه اطالعات مغلوط، اشاعه دروغ، 
و س��ازش های موضعی برای ایجاد آشفتگی در 
 خارج و داخل.نکته قابل توجه دیگر شیوه مالی 
نیمه خصوصی اس��ت كه پوتین برای پیش��برد 
برنامه های سیاسی خود به كار می برد. تشکیالت 
سایه ای به نام »مدیریت دارایی های ریاست جمهوری فدراسیون روسیه«. منابع 
مالی در اختیار این تش��کیالت به هزاران میلیارد دالر می رس��د. پرداخت های 
مربوط به برنامه های پوتین به صورت محرمانه از محل این منابع تامین می شود. 

عبدالرحیم كردي، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در نقد دولت گفته است: 
»برخي قانون ها و مقررات و بخشنامه هاي متعدد مانع توسعه و افزایش تولید 

شده است. متاسفانه تغییر مدیریت ها و ابالغ بخشنامه ها و تبصره و قوانین و 
مقررات دست و پاگیر سبب شده مناطق آزاد نتوانند به اهداف تعیین شده خود 
برسند به طوري كه در یك سال گذشته فقط 3۲۰ بخشنامه از سوي گمرک 
براي مناطق آزاد ابالغ شده كه مي توان گفت هر ۱6 ساعت در طول یك سال 
یك بخشنامه صادر شده است مشکالت به وجود آمده براي تولیدي ها سبب 
شده بسیاري از آنها تعطیل و كارخانه ها نیز بیکار شوند. فعاالن اقتصادي ایران 
مدت هاس��ت درباره »مختل« شدن اقتصاد كشور هشدار مي دهند.  مسعود 
خوانساري، رئیس اتاق بازرگاني تهران علت این اختالل را بیش از تحریم هاي 
آمریکا علیه ایران، در »مش��کالت داخلي« دانس��ته و از شکایت هاي متعدد 
فعاالن اقتصادي در مورد »موانع پیش روي تولید و كسب و كار« خبر داده 
بود. خوانساري گفته بود: »واحدهاي تولیدي مشکالت بسیاري را براي تامین 
مواد اولیه و واسطه اي خود دارند، پس اگر قرار باشد كه ثبت سفارش و مراحل 
طوالني آن در سامانه نیما نیز طي شود، مشکالت زیادي را ایجاد خواهد كرد و 
بنابراین پیشنهاد مي شود واردات بدون انتقال ارز براي مواد اولیه انجام شود.« 

جمعي از مالباختگان موسس��ه س��که ثامن در مقابل ساختمان 
دادستاني كل ایران در تهران تجمع كردند. 

این اولین بار نیست كه این مالباختگان با برگزاري تجمع خواستار 
اعاده پول خود شده اند. اواسط شهریور ماه امسال با افزایش قیمت 
ارز و سکه در ایران، تعدادي از سرمایه گذاران »سکه ثامن« گفتند 
امکان برداشت از موجودي حساب هاي خود را ندارند و پس از چند 
روز خبر خروج آقاي زاهدي فر، مدیر این موسس��ه و همسرش از 

ایران از سوي مقام هاي قضایي تایید شد.
یك هفته بعد، این دو در خارج از ایران دستگیر و به این كشور 
بازگردانده شدند؛ زاهدي فر هم اكنون در بازداشت است ولي همسر 

او با وثیقه آزاد شده است.
 او گفت: »اموال كش��ف شده عبارت است از 6۰ میلیارد تومان 
وجه نقد، یك باغ در شهرستان بناب به مبلغ ۵ میلیارد، 6 دستگاه 
خودرو به مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، دو واحد تجاري و 
یك واحد اداري در مجتمع تجاري نگین ظفر حدود ۱۰ میلیارد 
تومان و ۷۰ سکه. همچنین حساب افرادي كه باالي یك میلیارد 

داشته اند مسدود شده است.«

دولت آبادي همچنین گفته: »پولي هم در تركیه است كه ما به 
دنبال آن پول هستیم. ظاهراً برادر یك وكیلي كه در پرونده نقش 
داشته آنجا بوده است. آن پول را آنجا بردند و حدود 4۰ میلیارد 
تومان به تركیه رفته اس��ت.تالش مي كنیم كه بتوانیم آن فرد را 

شناسایي كنیم و به ایران بازگردانیم.«  

سفره خالي مالباختگان موسسه ثامن

پوتین و ترامپ از یک جنس 

هر ۱۶ ساعت یک بخشنامه

بهمن 1397
دوره جدید
شماره 120
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 The حمید بعیدي نژاد، س��فیر ایران در بریتانیا با بازنش��ر توییتي از
Spectator Index مدعي شده است: »در فهرست كشورهایي كه در 
حفظ ارزش پول ملي در برابر دالر با بیشترین مشکالت روبرو بوده اند، ایران 
با وجود فشارها و تحریم اقتصادي عملکرد بهتري از ونزوئال، آرژانتین، تركیه، 
پاكستان، برزیل، روسیه، سریالنکا، قزاقستان، آفریقاي جنوبي و سوئد داشته 

است.« او با اشاره به واكنش ها به توییت The Spectator Index، این 
توضیح را اضافه كرده است كه »مي گویند موسسه تخصصي اشتباه كرده 
چون مبناي محاسبه را دالر 4۲۰۰ تومان قرار داده.  قطعا این طور نیست.  
چون همه مي دانند در ایران، نرخ آزاد دالر مثال ۱۱ هزار تومان است ولي 
همزمان اختصاص دالر 4۲۰۰ توماني براي كاالهاي اساسي هم هست.  
لذا مبناي محاسبه لحاظ نمودن تمامي فاكتورهاي موجود است.« اما واقعا 
قیمت دالر در بازار رسمي ایران چقدر تغییر كرده است؟ ۱4درصد، چیزي 
جز حاصل تقسیم عدد نرخ رسمي ارز در زمستان امسال و پارسال است.  
نتایج بررسي ها نشان مي دهد در یك سال گذشته نرخ دالر رسمي با 
وزن ۲۰ درصد از معامالت ارزي، حدود ۱4درصد بوده اس��ت.  از آن سو 
قیم��ت دالر آزاد، ب��ا وزن 8۰ درصدي طي یك س��ال، بیش از ۱.۵ برابر 
افزایش پیدا كرده اس��ت.  با این حساب حتي اگر میانگین وزني مبناي 
محاس��به قرار گیرد، قیمت برابري دالر در ایران در فاصله دي ۱396 تا 
دي ۱39۷ بی��ش از ۱۲۲ درصد برآورد مي ش��ود.  با در نظر گرفتن این 
ع��دد در رده بندي The Spectator Index، ایران نه یازدهمین، بلکه 
بعد از ونزوئال دومین كشوري است كه بیشترین سقوط ارزش پول ملي را 

در طول یك سال تجربه كرده است. 

در نتیجه فقدان سیاستگذاری 
مناسب برای رشد اقتصادی، پس 
از طی چهار دهه، تولید ناخالص 
داخل��ی س��رانه ب��دون نفت به 
قیمت های ثابت در سال ۱39۷ 
نسبت به س��ال ۱3۵۵ فقط در 
ح��د ۲6 درصد افزای��ش یافته 
است. این در حالی است كه طی 
چهار دهه گذشته، GDP  سرانه 

به قیمت ثابت در تركیه 3/۲ برابر، در چین ۲8 برابر، در هند 6/8 برابر 
و در كره جنوبي ۷/9 برابر شده است.در اقتصاد ایران، هنوز بسیاری 
از سیاست های اقتصادی با رشد اقتصادی سازگار نیستند و كمکی 

به رش��د اقتصادی نمی كنند. با 
توج��ه به روند اقتص��ادی چند 
س��ال اخیر، در ص��ورت این كه 
رون��د نزولی اقتص��اد ایران )در 
سال های ۱39۷ و ۱398( بهبود 
 پیدا كن��د، اقتصاد ایران در كل 
می��الدی   ۲۰۰9 -۲3  دوره
 )۱4۰۲-۱388( به میزان ناچیز
۲۰ درصد رشد خواهد كرد كه 
بخش مهمی از آن ناشی از نفت است.در دوره ۲3-۲۰۰9 میالدی 
كل اقتصاد جهانی ۷۰ درصد رشد خواهد یافت و اقتصادهای با رشد 

متوسط ۲ برابر و با رشد سریع 3 برابر خواهند شد.

2۶ درصد رشد اقتصادی، در 42 سال

سقوط ارزش پول ملي؛ ایران پس از ونزوئال

داس��تان دالرهای 4۲۰۰ تومانی كه دولت حسن روحانی در یك 
ناباوری كارشناسی اقدام به توزیع آن در سطح گسترده كرد، هنوز 
باز اس��ت و هر روز روایت تازه ای از آن به گوش می رس��د. تازه ترین 

روایت را دادستان كل كشور بیان كرده و گفته است:
با دالر 4۲۰۰ توماني خوراک سگ و گربه وارد كشور شده است.  
روحاني پیش تر گفته بود كه موافق دالر 4۲۰۰ توماني نبوده است.  
به گفته دادستان كل، با دالر 4۲۰۰ توماني خوراک سگ و گربه وارد 
ایران شده است. محمدجعفر منتظري، دادستان كل ایران در نشستي 
با فعاالن اقتصادي در منطقه آزاد چابهار س��خن مي گفت، در عین 
حال تأكید كرد: »دستگاه قضایي و 3۵۰ دادستان در كنار دولت، با 
وحدت كامل در جنگ اقتصادي مقابل دشمن ایستاده اند و در زمینه 
تنظیم بازار، نظارت بر قیمت ها و ورود و خروج كاال فعالیت و نظارت 
مي كنند.« منتظري همچنین با اش��اره به اینکه »هیچ دس��تگاهي 
ح��ق تعطیلي واحدهاي تولیدي به خاطر بده��ي بانکي را ندارد«، 

از مس��ئوالن به ویژه استانداران و فرمانداران خواست تا در جلسات 
15مختلف با بانك ها و فعاالن اقتصادي »مشکالت را مرتفع كنند«. 
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اس��تانبول و سایر شهرهای تركیه همچنان 
برای شهروندان اروپای شرقی گیرایی دارند و 
كروات ها ، مجارها ، لهستانی ها و بلغارها و نیز 

البته 6 میلیون روسی به تركیه رفتند.
به نظر می رسد سخت گیری سیاسی اردوغان 
در تركیه مانعی برای سفر گردشگران خارجی به 
این كشور نبوده و حتی برعکس، سال ۲۰۱8 
موفق ترین سال در صنعت گردشگری در تركیه 
بوده اس��ت.دویچه وله با انتشار این گزارش از 
ورود گروه های هر چه بیشتری از گردشگران 

كشورهای غربی، به ویژه از آلمان كه  راهی تركیه می شوند خبرداده است. 
شمار گردشگران آلمانی در سال ۲۰۱8 به چهار و نیم میلیون نفر یعنی ۲6 
درصد بیش از سال پیش از آن می رسد. این تعداد اما كماكان نتوانسته است 
ركورد سفر آلمانی ها به تركیه در سال ۲۰۱۵ با پنج میلیون و 6۰۰ هزار نفر 
را بشکند.آلمانی ها تا سال ۲۰۱6 در سفر به تركیه ركورددار بودند. پس از 
آن اما مسکو و آنکارا پس از دوره ای از روابط نه چندان گرم سیاسی، به هم 
نزدیك ش��دند و سفر روس ها به تركیه رونق گرفت. شمار روس ها كه در 
سال ۲۰۱8 نیز همچون سال پیش از آن بزرگترین گروه گردشگران تركیه 

را تشکیل مي دادند، در سال گذشته میالدی با 
رشدی ۲۷ درصدی به شش میلیون نفر رسید.

در این میان نه تنها شمار مسافران خارجی به 
تركیه، بلکه درآمد این كش��ور از توریسم هم 
افزایش یافته است. اداره آمار تركیه درآمد این 
كشور از صنعت گردشگری در سال ۲۰۱8 را 
رقمی بالغ بر ۲9 و نیم میلیارد دالر یعنی ۱۲ 
درصد بیش از س��ال پیش از آن برآورد كرده 
است. در سال ۲۰۱4 این رقم 34 میلیارد دالر 
اعالم شد، اما نه تورم و نه نوسانات ارزی در آن 
محاس��به نشده بود.دولت تركیه پیش بینی می كند كه در سال ۲۰۱9 از 
محل سفر گردشگران خارجی به این كشور، دست كم درآمدی 34 میلیارد 
دالری خواهد داشت؛ امری كه در صورت تحقق خود ركوردی جدید بر جای 
خواهد گذاشت. جالب اینجاست تركیه همواره برای گردشگران كشورهای 
شرق اروپا محبوب تر می شود. راستا شمار مسافران امیرنشین قطر به تركیه 
در س��ال ۲۰۱8 تقریبا دو برابر شده است. در مقابل اما شمار گردشگران 
ایرانی در تركیه در سال گذشته میالدی، به عنوان یکی از مشتریان اصلی 

سفر به این كشور، كاهشی ۲۰ درصدی داشته است.

صفحه تلگرامی نشریه اقتصادی – اجتماعی 
شب چراغ متن كوتاهی از پیش بینی نشریه 
معتبر اكونومیس��ت از وضعیت اقتصاد ایران 
در س��ال ۲۰۱9 را منتشر كرده است كه اگر 
خوب به آن دقت كنیم نباید از وحشت خواب 
بر چشمانمان بیاید. این رسانه نوشته است: 
اقتصاد ایران به دنبال تحریم های جدید آمریکا 
با چالش های بسیاری مواجه است. نرخ تورم و 
بیکاری افزایش یافته و همچون دور پیشین 
تحریم ها، كشور با كمبود دارو و برخی كاالهای 

اساسی مواجه است. اكونومیست می نویسد كه مردم ایران پس لرزه های 
این تحریم ها را در سال ۲۰۱9 حس خواهند كرد كه عبارتند از:

كاه��ش 3۰ درصدی تولید نفت، كاهش 4۰ درصدی تولید خودرو و 
افزایش بیکاری، كاهش 6۰ درصدی قدرت خرید خانوارهای شهری و 
ضعف تقاضا، ركود عمیق در بخش معامالت مسکن و نصف شدن تعداد 

معامالت، بودجه غیرواقعی و احتمال كسری 
شدید و استقراض از صندوق توسعه.

پرسش این اس��ت كه آیا باید دست روی 
دس��ت گذاش��ت و ش��اهد باش��یم كه این 
پیش بین��ی اكونومیس��ت باش��د؟ بدبختانه 
پیش بینی های بیشتر اقتصاددانان و نهادهای 
بین المللی نیز این روندها را تایید می كنند. 
آی��ا از درون كش��ور و از توانایی این دولت و 
این توزیع قدرت سیاسی در ایران و مناسبات 
ایران با جهان نیروی كافی برای جلوگیری از 
پیش بینی های اكونومیست بیرون می آید؟ واقعیت این است كه چنین 
چشم انداز روشنی دیده نمی شود. برخی از كسانی كه بازتر به مسائل نگاه 
می كنند باورشان این است كه نقطه عزیمت برای عادی كردن روندها 
در اقتصاد ایران باید از جایی شروع شود كه بحران درست كرده است و 

این نقطه عزیمت نگاه نو به سیاست خارجی است. 

اکونومیست و دوران سخت برای ایرانیان

سازمان بین المللی شفافیت دربررسی سال ۲۰۱8 به این نتیجه رسیده 
است كه  مبارزه با فساد در بسیاری از كشورهای جهان متوقف شده و 
این فساد رو به گسترش به بحران دموكراسی در جهان دامن زده است. 
مافیای فساد در سرزمین های گوناگون توانسته است مبارزان ضد فسادرا 
تضعیف كند. پاتریشیا موریرا، مدیر سازمان شفافیت بین الملل مي گوید: 
»در سراسر جهان بسیاری از نهادهای دموكراتیك در معرض تهدید 
هستند و این تهدیدها عمدتا از سوی رهبرانی با تمایالت اقتدارگرا یا 
دیدگاه های عوام گرایانه انجام می شود. ما باید برای افزایش كنترل ها و 
ایجاد توازن میان قدرت ها و برای حمایت از حقوق شهروندان تالش 
بیش��تری كنیم.« االن فس��اد در همه جا با هدف ایجاد چرخه ای از 

فعالیت های »ش��ریرانه«، دموكراس��ی را نابود كرده  و سعی داشته اند 
با تضعیف نهادهای دموكراتیك، قدرت كنترل اوضاع و مهار فساد را 
از آنها بگیرند. این گزارش بر اساس وضعیت نهادهای دموكراتیك و 
شاخص های فساد در ۱8۰ كشور انجام شده و به هر كدام از این كشورها 
امتیازی بین صفر )باالترین حد فساد( تا صد )عاری از فساد( داده است.
بر اساس نتایج به دست آمده، بیش از دوسوم كشورها امتیازی كمتر از 
۵۰ گرفته اند. همچنین در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میالدی میزان فساد 
تنها در ۲۰ كشور جهان كاهش یافته است كه آرژانتین، ساحل عاج، 
استرالیا، چین و مالت در میان آنها دیده می شوند. دانمارک و نیوزیلند 

با دریافت به ترتیب 88 و8۷ امتیاز در راس این فهرست قرار دارند.

مافیای فساد مبارزان ضد فساد را خفه کرد

درآمد 30 میلیارددالری ترکیه با ورود 40 میلیون گردشگر
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شماره 120
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مركز پژوهش های مجلس در گزارشی به 
بررسی »طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی« 
پرداخته است. ایجاد حدود 9۰ منطقه ویژه 
اقتصادي بدون در نظر گرفتن مسائل زیست 
محیطي، آمایش سرزمیني و هزینه و فایده 
محلي و ملي آثار مفید بلندمدت و پایداري 
براي اقتصاد ملي نخواهد داشت و چه بسا 
تبع��ات منفي آن بیش��تر از تبعات مثبت 
این طرح باش��د.این گزارش می نویسد: در 
مجموع تاكنون 64 منطقه ویژه اقتصادي 

ایجاد شده است. شایان توجه است كه تعیین محدوده مناطق ویژه 
اقتصادي منوط به طرح توجیهي ایجاد مناطق و برنامه زمانبندي شده 
براي عملیاتي شدن این مناطق است. در این مناطق نقش سازمان هاي 
مس��ئول مناطق بسیار شبیه سازمان هاي توسعه اي بوده، به گونه اي 
كه وظیفه ایجاد زیرساخت و واگذاري آن به سرمایه گذاران را دارند.

از كل 64 منطق��ه ویژه مصوب، تنها ۲9 منطقه ویژه اقتصادي فعال 
و 3۵ منطق��ه ویژه اقتصادي مصوب دیگ��ر به دالیلی از جمله عدم 
تعیین سازمان مسئول و یا عدم تأمین زیرساخت هاي مورد نیاز، هنوز 

غیرفعال هستند. آمارها و عملکرد مناطق 
وی��ژه اقتصادي نش��ان مي ده��د مناطقي 
كه توس��ط مجلس تصویب شده اند عمدتاً 
غیرفعال هس��تند.مناطق وی��ژه اقتصادي 
عموماً متمرك��ز بر امور تولیدي بوده اند و 
ازای��ن رو نتایج به مراتب بهتري از مناطق 
آزاد تجاري- صنعتي داشته اند، البته بخش 
عمده تولی��د و ص��ادرات در مناطق ویژه 
اقتصادي نیز مربوط به مناطقي از كش��ور 
اس��ت كه در آنجا كاالهای پتروش��یمي و 
مشتقات نفتي تولید مي شود.این گزارش اضافه می كند: در سال ۱396 
از 3،6۷9 میلیون دالر مجوز صادر ش��ده جهت انجام سرمایه گذاري 
داخلي ۲،4۲۲ میلیون دالر تحقق یافته اس��ت كه نس��بت عملکرد 
ب��ه مص��وب 6۵ درصد اس��ت. در كنار س��رمایه گذاري ارزي بخش 
قابل توجهي از س��رمایه گذاري در مناطق ویژه اقتصادي معطوف به 
سرمایه گذاري ریالي است. همچنین در همین سال تنها ۵ درصد از 
كل مجوزهاي صادر شده جهت انجام سرمایه گذاري خارجي تحقق 

یافته است كه آمار اندكي محسوب مي شود.

بی فایده بودن 90 منطقه ویژه اقتصادی
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 حداقل دستمزد در كره جنوبي در سال ۲۰۱8
به میزان ۱6. 4 درصد رش��د داشته و برای سال 
۲۰۱9 هم رشدی ۱۰. 9 درصدی در نظر گرفته 
 ش��ده است. این تغییر س��ریع اما ظاهرا افزایش 
قابل مالحظ��ه نرخ بیکاری را ب��ه همراه خواهد 
داشت.  چندین ش��ركت  اتوبوسرانی از احتمال 
توقف خدمات  خود خبر داده  و بعضی شركت های 
دیگر هم به منظور مدیریت هزینه های باال، ساعات 
كاری كاركنان شان را كم كرده اند. كاهش ساعت 
كاری هفتگی هم خود یك مشکل دیگر به حساب 

می آید.  وقتی ساعت كاری كم شود اما حجم كار ثابت بماند، كارمندان مجبور 
می شوند برای تمام پروژه های خود در ساعات غیراداری كار كنند؛ رفتار كاری كه 
مردم كره جنوبي به آن عادت كرده اند.  طبق آماری كه سال ۲۰۱۲ منتشر شد، 
4۰ درصد از كارمندان برای اضافه كاری پول دریافت نمی كردند. از سوی دیگر 
 شاد بودن در كره جنوبي شاید چندان هم آسان نباشد.  به گفته ایونکوک ام. سوه،

 اس��تاده دانش��کده روانشناسی دانش��گاه یانسه، 
فرهنگ های مختلف، برداش��ت های متفاوتی هم 
از ش��اد بودن دارن��د.  در فرهنگ های فردگرا، مثل 
انگلیس و آمریکا، هر انسانی دنیای خود را می سازد.  
در مقابل، فرهنگ های جمع گرا مثل كره قرار دارند 
كه در آن ها جامعه نسبت به فرد در اولویت است و 
در نتیجه شادی یك بعد اجتماعی قوی دارد. سوه 
می گوید: »به معنای دیگر، گاهی اوقات مهم نیست 
من در مورد روند زندگی ام چه فکر می كنم، چیزی كه 
اهمیت دارد این است كه دیگران چطور مرا ارزیابی 
می كنند.  بعضی مواقع باید به بقیه ثابت كنی كه زندگی  تو ارزش شادی را دارد.  
بنابراین به یك نشانه قابل رویت نیاز داری، مثل مدرک یك دانشگاه درجه یك، 
راندن یك اتومبیل لوكس گرانقیمت یا زندگی در یك آپارتمان بسیار بزرگ.« اما 
از آنجایی كه در كره تنها بخش كوچکی از جامعه می توانند به چنین ایده آل هایی 

دست یابند، شادی در این كشور به یك منبعی تجدید ناپذیر تبدیل می شود. 

کره جنوبي و شادی بیشتر

در آستانه اجالس مجمع جهانی اقتصاد -موسوم به نشست داووس- در 
سوئیس، سازمان آكسفام گزارشی منتشر شد كه مي گوید ۲6 ابر ثروتمند 
جهان، معادل 3.8 میلیارد فقیر دارایی دارند. به عبارتی، ثروت تنها ۲6 نفر از 
مردم جهان معادل دارایی های نیمی از دیگر ساكنان كره زمین است.آكسفام 
خبر داد درحالی كه شمار ابر ثروتمندان و دارایی آنها به شدت افزایش می یابد، 
فقرای جهان فقیرتر می ش��وند. بر اس��اس این گزارش، تنها در سال ۲۰۱8 
میلیاردره��ای جهان 9۰۰ میلیارد دالر ب��ه دارایی خود افزودند. به عبارتی 
تقریباً هرروز ۲.۵ میلیارد دالر به دارایی های آن ها افزوده شده است. صندوق 
بین المللی پول نگران اعتراض های جاری در برخی از كشورها كه عمدتاً ریشه 
در مس��ائل اقتصادی دارد از رهبران جهان خواست برای كاستن و برطرف 

كردن نارضایتی ها در جوامع رویکردی مناسب اتخاذ كنند.درخواست صندوق 
بین المللی پول برای كاهش نارضایتی توده مردم كه این نهاد بین المللی بروز و 
ظهور اخیر آن را نگران كننده توصیف كرده به مناسبت گشایش مجمع جهانی 
اقتصاد در داووس و در پی انعکاس گسترده جنبش اعتراضی جلیقه زردها 
در فرانسه مطرح می شود. گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد و معاون اقتصادی 
صندوق بین المللی پول روز دوشنبه در جریان یك كنفرانس خبری ضمن 
اشاره به جنبش »جلیقه زردها« تصریح كرد: »فکر می كنم مهم این است كه 
نباید منتظر اوج گیری ریسك ها و شعله ور شدن اعتراض های سیاسی ماند؛ 
رهبران سیاسی بایست به گونه ای عمل كنند كه جریان امور به درستی پیش 

برود و از این گونه نارضایتی ها جلوگیری شود.«

جلیقه زردها درکمین ثروتمندان افسانه ای و رهبران کشورها



نفت خام ایران براي چهارمین بار در ۱۵ بهمن امس��ال در بورس انرژي 
عرضه شد كه مانند عرضه قبلي )سوم( خریداري نیافت. عرضه قبلي نفت 
خ��ام ای��ران حدود دو هفت��ه پیش )اول بهمن( بود ك��ه آن هم در نهایت 
خریداري نیافت. یك میلیون بشکه نفت خام سبك ایران در بورس انرژي 
عرضه شده و قیمت پایه هر بشکه نفت ایران ۵6 دالر و ۲4 سنت تعیین 
شد كه نرخ آن نزدیك به چهار دالر از عرضه قبلي باالتر بود. شركت ملي 
نفت ایران در اطالعیه اي كه پیش از برگزاري عرضه چهارم منتشر كرده، 
امکان تسویه حساب را نقدي و اعتباري اعالم كرده بود. این شركت همچنین 
گفته بود خریداران مي توانند تمام مبلغ را به صورت ریالي بپردازند و مدت 
تس��ویه حس��اب از زمان بارگیري 9۰ روز است. بر همین اساس سررسید 
تحویل نفت خریداري شده تا یك ماه بعد از خرید و از طریق اسکله جزیره 
خارک خواهد بود. در عرضه قبلي )سوم( كه نفت ایران بدون مشتري ماند، 
قیمت پایه این كاال براي هر بش��که ۵۲ دالر و 4۲ س��نت در نظر گرفته 
شده بود و امکان تسویه صد در صد ریالي داده شد. این در حالي است كه 
پیش از این تس��ویه معامله به صورت ۲۰ درصد ریالي و 8۰ درصد ارزي 
صورت مي گرفت. ششم آبان امسال براي اولین بار یك میلیون بشکه نفت 
خام سبك در بورس انرژي عرضه شد كه در نهایت سه خریدار، ۲8۰ هزار 

بشکه نفت را به قیمت هر بشکه ۷4 دالر و 8۵ سنت خریدند. در آبان ماه 
امس��ال ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام سبك ایران براي دومین مرحله عرضه 
ش��د و به قیمت هر بش��که 64 دالر و 9۷ سنت به فروش رسید كه تقریبا 
۱۰ دالر نس��بت به بار اول كاهش قیمت داشت. هدف از عرضه نفت خام 

ایران در بورس، مقابله با تحریم هاي نفتي آمریکا اعالم شد.  

عربستان سعودي مي گوید در پي پایان یافتن عملیات پانزده ماهه سركوب و 
مبارزه با فساد در این كشور، نهادي ویژه براي نظارت بر هزینه هاي دولتي تاسیس 
و بازگشایي كرده است. رسانه هاي رسمي در عربستان با اعالم این خبر به نقل از 
سعود المعجب، دادستان كل این كشور تصریح كردند این نهاد تحت عنوان دفتر 
مناسبات مالي فعالیت خواهد كرد و زیرمجموعه اي از دفتر حسابرسي عمومي دولت 
خواهد بود. دادستان كل عربستان همچنین ضمن تاكید بر این نکته كه دستگاه 
قضایي و دادستان هاي مناطق مختلف مسئولیت تحقیق درباره فساد هاي دولتي را 
بر عهده خواهند داشت در ادامه خاطرنشان كرد: »فساد تنها به یك شركت خاص یا 
بخشي دولتي محدود نمي شود.  مقامات مربوطه كلیه بخش هاي مورد نظارت قرار 
خواهند داد. «محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان هفته گذشته اعالم كرد عملیات 

سركوب و مبارزه با فساد كه از نوامبر سال ۲۰۱۷ در این كشور آغاز شد روندي 
موفقت آمیز را طي كرده و به اهداف نهایي خود دست یافته است. این عملیات 
كه به صورتي گسترده در عربستان به اجرا درآمد بخش مهمي از برنامه اصالحات 
ولیعهد جوان این كشور لقب گرفت و با دستگیري و بازداشت صدها بازرگان، مدیر 
اقتصادي، مسئول دولتي و شاهزاده همراه شد. دادگاه سلطنتي عربستان سعودي 
س��ال گذش��ته میالدي اعالم كرد در جریان عملیات یاد شده بیش از چهارصد 
میلیارد ریال سعودي معادل ۱۰6 میلیارد دالر پول نقد، امالک و مستغالت ضبط 
و توقیف شده است. دادستان كل عربستان در این خصوص تصریح كرده بود كه 
حدود یکصد میلیارد دالر از اموال و دارایي هاي توقیف شده به واسطه امتیاز هاي 

ویژه در اختیار ده ها شاهزاده، وزیر و تاجر سطح اول این كشور قرار گرفته بود. 

دفتر نظارت بر هزینه هاي دولت عربستان آغاز به کار کرد 

عبدالناصر همتي، رئیس بانك مركزي ایران 
در یادداش��تي كه در اینس��تاگرام منتشر كرده 
درباره س��رمایه گذاري در بازار ارز هشدار داده و 
از شهروندان ایراني خواسته »سرمایه خود را در 
معرض ریسك بازار ارز قرار ندهند.« این اظهارات 
پس از آن اعالم ش��د كه نرخ دالر كه مدتي در 
كانال ۱۱ هزار توماني قرار گرفته بود، اما در بازار 
آزاد به باالي ۱۲ هزار تومان رسیده بود. همتي 
نوشته بود: »نرخ هایي كه توسط فرصت جویان 

و در فضاي مجازي درباره نرخ ارز مطرح مي شود، ماندگار نیست و به مردم 
توصیه مي كنم دارایي خود را در معرض ریس��ك ب��ازار ارز قرار ندهند.«  او 
همچنی��ن گفته عده اي با بزرگ نمای��ي »بحث هایي مانند تاثیر رد یا قبول 
پالرمو و س��از و كار ویژه مالي اروپا كس��ب و كار خود را با فروش ارزهاي باال 
خریده خود را رونق مي دهند.« در هفته هاي اخیر قیمت دالر در صرافي ها در 
مقاطعي به زیر یازده هزار تومان هم رسیده بود كه با گذشت چند هفته این 
نرخ به تدریج افزایش یافته است. بازار ارز در هفته هاي اخیر تحت تاثیر اخبار 

مرتبط با تعویق راه اندازي س��ازوكار ویژه مالي 
اروپا براي معامله با ایران بوده است؛ كانالي كه 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره آن به 
اروپایي ها هشدار داده است. یکي دیگر از تحوالت 
سیاسي كه در نوسان بازار ارز موثر بوده اختالف 
بین مجلس ایران و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام درباره پیوستن ایران به كنوانسیون مقابله 
با جرائم س��ازمان یافته مشهور به كنوانسیون 
پالرمو است. افزایش هاي اخیر قیمت در بازار ارز 
در حالي است كه پس از مهر ماه كه قیمت دالر به آستانه بیست هزار تومان 
رسیده بود، رو به كاهش گذاشت. فعاالن بازار ارز به دالیل دیگري هم براي 
افزایش قیمت ارز در روزهاي اخیر اشاره مي كنند. دالر در هرات افغانستان 
به باالي ۱۲ هزار تومان رسید و به دلیل تقدم زماني این بازار، قیمت ارز در 
تهران هم تحت تاثیر قرار گرفت. بر همین اساس باال رفتن قیمت دالر در 
هرات باعث افزایش نسبي تقاضاي دالر در تهران شد. بعضي دیگر علت ورود 
دالر به كانال دوازده هزار توماني را به افزایش نرخ حواله درهم نسبت مي دهند. 

هشدار چندباره رئیس بانک مرکزي درباره سرمایه گذاري در بازار ارز 

نفت ایران خریدار داخلي ندارد
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بهار 1370 که از راه رسید، آیت اهلل فقید 
اکبر هاشمی رفسنجانی در منصب ریاست 
جمه�وری هیات وزی�ران را متقاعد کرد 
باید ریل را برگرداند و س�هام شرکت های 
دولتی ش�ده در سال های نخست انقاب 
را به ش�هروندان فروخ�ت. هیات وزیران 
در بهار یاد شده دستور فروش سهام 391 
شرکت دولتی را صادر کرد. قرار بر این شد 
که این فروش از مسیرهای عرضه سهام در 
سازمان بورس اوراق بهادار تهران، از مسیر 
مزایده عمومی و یا از راه مذاکره مستقیم 
با متقاضیان خرید سهام بنگاه های دولتی 
انجام ش�ود. به این ترتی�ب بود که موتور 
خصوصی سازی در ایران روشن شد. حاال 

که نزدیك به 28 س�ال از دستور یادشده 
می گذرد، به نظر می رس�د بنیان، فلسفه 
و اندیشه و س�ازمان خصوصی سازی زیر 
تی�غ قرار دارد و این احتم�ال وجود دارد 
ک�ه برگش�ت به نوع�ی دولتی س�ازی یا 

اجتماعی سازی در ایران دنبال شود.
ای�ن روزه�ا می ش�نویم ک�ه ب�ه دلیل 
ناکارآمدی خصوصی سازی در دولت های 
پ�س از جنگ و به ویژه خصوصی س�ازی 
عجی�ب در س�ال های ریاس�ت جمهوری 
محمود احمدی نژاد و حتی در فضای پس 
از روی کار آم�دن دولت حس�ن روحانی، 
شدید قطار خصوصی سازی برای مدتی از 
سرعت بیفتد. برخی البته باور ندارند که به 

دلیل تنگناهای دولت در کسب درآمد این 
راه برای کس�ب درآمد نیز مسدود شود و 
احتماال در سال 1398 نیز خصوصی سازی 
ب�ه کمك دولت خواهد آمد تا بودجه های 
پیش بینی ش�ده محقق ش�ود. برخی اما 
باور دارند در ایران خصوصی سازی واقعی 
آن گون�ه ک�ه در جه�ان به وی�ژه آن نوع 
خصوصی س�ازی ک�ه در انگلس�تان و در 
دهه صدارت مارگارت تاچر رخ داد هرگز 
رخ نداده اس�ت و آنچه شاهد آن بوده ایم 
یك س�بد از واگذاری سهام شرکت های 
به روش  ها و نهادهای مختلف بوده اند که 
اتفاقا سهم بخش خصوصی واقعی در آن 

در حداقل قرار داشته است.
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 برخی كس��انی كه در مراحل نخست خصوصی سازی در اوایل دهه ۱3۷۰ آن 
را ترویج می كردند فلسفه پشت این فرآیند برایشان اهمیت داشت و آن تفویض 
قدرت از بخش دولتی و نیمه دولتی و نهادهای حکومتی به ش��هروندان عادی و 
در یك چشم انداز گسترده تر به شهروندان جهانی بود. این گروه باور داشتند كه 
خصوصی س��ازی واقعی در آخر كار به اینجا می رسد كه قدرت اقتصادی به مثابه 
یکی از انواع قدرت در جامعه و در نهاد دولت به شهروندان جهانی منتقل می شود 

و به این ترتیب فضای سیاسی و اجتماعی نیز خصوصی سازی خواهد شد. 
اما حاال با س��پری ش��دن ۲8 س��ال از شروع خصوصی س��ازی در ایران شاهد 
هستیم كه این فلسفه با وجود تصریح مقام رهبری در ابالغ سیاست های كلی كه 
 خواستار تغییر ریل اقتصاد از دولت به بخش خصوصی شدند، این اتفاق رخ نداد. 
دولت احمدي نژاد با ابداع سهام عدالت و تخصیص 4۰ درصد از سهام شركت های 
دولت��ی به یك نهاد عجیب ی��ك انحراف واقعی در خصوصی س��ازی ایجاد كرد. 
قانون تصویب ش��ده در مجلس برای خصوصی سازی تحت عنوان »قانون اجرای 
سیاست های كلی اصل چهل و چهار )44( قانون اساسی« كه در ۱۲ مرداد ۱38۷ از 
سوی رئیس جمهور وقت برای اجرا به وزارت اقتصاد ابالغ شد نیز یك انحراف دیگر 
ایجاد كرد. بر اساس تبصره یك ماده 3 این قانون دولت مکلف است كه »سهم الشركه، 
حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشركه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت 
خود را در ش��ركت بنگاه ها، و موسس��ه های دولتی و غیردولتی... را به بخش های 
خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار كند.« دادن مجوز قانونی به بخش 
فروش سهام به بخش عمومی و غیردولتی همان انحرافی بود كه به خصولتی سازی 
مشهورشده است. در همه ده سال از ۱38۷ تا ۱39۷ اما خصوصی سازی به مثابه یك 
پدیده عجیب از فلسفه خصوصی سازی دور شد و دولت در شركت های شبه دولتی 
مدیریت و مالکیت بنگاه های بزرگ و در نتیجه قدرت اقتصادی را در دست داشتند. 
برخی رفتارهای ناكارآمد در جریان خصوصی سازی در سال هاي اخیر راه را برای 
زیر س��وال بردن اساسی كار خصوصی سازی آماده كرده است. در همین دی ماه 
بود كه چپ گرایان ایرانی در یك نشست تحت عنوان »خصوصی سازی یك پروژه 
شکست خورده است « كه در روزنامه شرق متن كامل آن درج شد حکم دادند كه 

باید از مسیر رفته برگردیم.
برخي تخلف ها در فروش سهام شركت های دولتی و انتساب یك تصمیم درباره 
واگذاری یك شركت به رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی موجب شده است برخی 
افراد و احزاب و طیف های سیاسی كه در حاكمیت حاضرند نیز همین داستان را به 
شکل دیگری به اطالع شهروندان برسانند. از نظر دوگروه یاد شده خصوصی سازی 
به توزیع نابرابری و گس��ترش بی عدالتی منجر ش��ده است و به صنعت زدایی در 
كشور دامن زده و كارآمدی نیز محقق نشده است. به نظر می رسد در بیان دالیل 
ناكامی و نیز در بیان اندازه كامیابی یا ناكامی در خصوصی سازی به دالیل گوناگون 
بزرگنمایی و فراموشی عمدی وجود دارد و اساس و اصل این پدیده در كانون نقد 
قرار دارد. فروش سهام شركت های بزرگ دولتی به برخی از نهادها و یا نمایندگان 
آن نهادها كار درستی نبوده و تایید كارشناسی نمي گیرد اما برگرداندن آنها نیز 
در ش��رایطی كه دولت فعلی توانایی اداره آنها را ندارد و نیز بر پیچیدگی موضوع 
می افزاید. آیا قرار است، خصوصی سازی در ایران متوقف و به وضعیت دهه ۱3۵8 تا 
۱368 برگردیم؟ آیا قرار است كه با توقف خصوصی سازی به مثابه یك ضرورت كه 
باالترین مقام كشور ضرورت آن را تشخیص داده است بار دیگر شاهد دولتی سازی 
باشیم؟ آیا خصوصی سازی باید در شرایط تازه قرار گیرد و كاستی ها و كژی های 
آن برطرف ش��ود؟ در ش��رایطی كه دنیا از اقتصاد دولتی عبور كرده است و دیگر 
جایی برای برگشت وجود ندارد آیا قرار است ایران نخستین كشور با اقتصاد بزرگ 
باشد كه فلسفه خصوصی سازی را نادیده گرفته و مال شهروندان دوباره دراختیار 
بروكرات ها قرار گیرد.برخی افراد و احزاب و گروه های سیاس��ی و تکنوكرات های 
مستقر در بنگاه های دولتی بدشان نمی آید بار دیگر چتر دولت بر سر صدها بنگاه 
گسترده شود. در پرونده پیش رو ابعاد گوناگون خصوصی سازی در ایران و تجربه 
خصوصی سازی دوران مارگارت تاچر نخست وزیر افسانه ای انگلستان و همچنین از 

پیشگامان خصوصی سازی در جهان خواهید خواند.

تاچر واقعا ریل را عوض کرد
نام خانم »مارگارت تاچر« فرزند یك خواربارفروش انگلیسی 
که از 1979 تا 1990 نخست وزیر انگلستان شد بر تارک پدیده 
سرنوشت س�از و جریان ساز »خصوصی سازی« می درخشید. 
این بانوی سرسخت انگلیسی وقتی آرمان بزرگ خود را برای 
تضعیف تصدی گری دولت بر کسب و کار و در نتیجه بر رفتار و 
زندگی شهروندان آشکار کرد دشمنان بزرگی برای خود تدارک 
دید. این دشمنان که تا امروز هم نام او را به نیکی نمی برند و 
می گویند او اکنون در حال خصوصی سازی جهنم است طیف ها 
و جریان های گوناگونی بوده و هستند. چند سال پس از آنکه 
مارگارت تاچر از نخست وزیری انگلستان رفته بود گروهی از 
کارشناسان و مدیران ارشد انگلیسی درباره بخش های مختلف 
فعالیت تاچر در راهبرد خصوصی سازی اش داوری کردند که در 

زیر این داوری ها را می خوانید.

  مارگارت تاچر چگونه بریتانیا را تغییر داد؟
مارگارت تاچر از سال ۱9۷9 تا سال ۱99۰ نخست وزیر بریتانیا بود و 
معموال گفته می شود كه در این سال ها تغییرات وسیعی در این كشور 
ایج��اد ك��رد: از واگذاری صنایع ملی به بخش خصوصی گرفته تا صدور 
اجازه فروش خانه های ارزان قیمت دولتی به مستأجران و محدود كردن 

قدرت اتحادیه های كارگری.

 اتحادیه ها: نیکاس جونز، کارشناس روابط صنفی
تالش م��ارگارت تاچر برای نابود كردن ق��درت صنعتی اتحادیه های 
كارگری بریتانیا به وقوع یك انقالب اقتصادی كمك كرد. در اواخر دهه 
۱9۷۰، هر ساله میلیون ها روز كاری به دلیل اعتصاب ها هدر مي رفت، اما 
در پایان دوران نخست وزیری او شمار تعطیلی ها به تنها كسر كوچکی 
از این میزان كاهش پیدا كرد. اهرم اعتصاب به تدریج از اتحادیه ها گرفته 
ش��د، و قانون جدیدی وضع ش��د كه به موجب آن، برای انجام هرگونه 
اعتصاب، باید اول رأی گیری انجام می شد، و كارگران دیگر حق نداشتند 

ناگهان دست از كار بکشند.
رهبران و پیش قراوالن اعتصاب اجازه نداشتند در جریان تظاهرات ها 
از جایی به جای دیگر بروند، و اعتصاب كاركنان شركت ها در همبستگی 
با كاركنان شركت های دیگر ممنوع شد. از همه مهم تر اینکه دارایی های 
اتحادیه ها در صورت سر زدن اقدامات »خالف قانون« از آنها در امان نبود. 
آرتور اسکارگیل، رئیس اتحادیه ملی معدنچیان، در جریان اختالف این 
اتحادیه با دولت در سال های ۱984 و 8۵ معنای این قانون را به خوبی 
حس كرد. اس��کارگیل مثل دیگر رهبران اتحادیه ها در دوران حکومت 
حزب كارگر به نخس��ت وزیری هارولد ویلسون و جیمز كاالهان به كوتاه 
آمدن كارفرمایان عادت كرده بود. اما خانم تاچر با حمایت بخش اعظم 
مطبوعات كشور توانست نشان دهد تکلیف اختالفات دهه ۱98۰ تنها 
در وس��ط میدان اعتصاب ها تعیین نمی شود، بلکه افکار عمومی هم در 
آن تأثیرگذارند. پوشش رسانه ای هم عمدتا علیه اتحادیه ها بود. در سال 
۱986 قانونی موسوم به »انفجار بزرگ« به تصویب رسید كه بر اساس آن 
بازارهای مالی آزادی عمل به مراتب بیشتری پیدا می كردند. تصویب این 
قانون نشانه دیگری از زوال قدرت اتحادیه های كارگری بود. پایان گرفتن 
روند ملی سازی صنایع، و واگذاری سهام كارخانه های واگذار شده به بخش 
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خصوصی به كاركنان آنها جلوه روشنی از تغییرات وسیع انجام گرفته بود. 
در یك دهه حکومت مارگارت تاچر میزان مالکیت سهام سه برابر شد و بعد 
از فروش خانه های ارزان قیمت دولتی به مستأجرانشان، نرخ مالکیت مسکن 
هم به همین میزان رشد كرد. در اواخر دهه ۱98۰ اعتصاب های سراسری 
به تاریخ پیوسته بود. هیچیك از اتحادیه ها دیگر نمي توانستند از اعضایشان، 
كه همگی زیر بار قرض خرید خانه بودند، بخواهند كه بیش از یك یا دو روز 
اعتصاب فکر كنند. از نظر سازمانی، اتحادیه كارگری بزرگترین ضربه را جایی 
خوردند كه لزوم عضویت در اتحادیه برای اس��تخدام، و كسر مستقیم حق 
عضویت از حقوق كاركنان لغو شد. به این ترتیب كارفرمایان دیگر بخشی از 
حقوق كاركنان را مستقیما به حساب اتحادیه ها واریز نمی كردند. زمانی كه 
خانم تاچر در س��ال ۱9۷9 به نخست وزیری رسید، شمار اعضای اتحادیه 
موس��وم به »كنگره اتحادیه كارگری« به بیش از ۱۲ میلیون نفر )باالترین 

حد خود( رسیده بود.

 خصوصی سازی: جری گریمستون، کارمند سابق وزارت خزانه داری
من بین س��ال های ۱98۲ و ۱986 مس��ئول پیاده س��ازی سیاس��ت های 
خصوصی س��ازی بودم، و بر واگذاری ۲۲ ش��ركت و مجموعه بزرگ به بخش 
خصوصی نظارت داشتم. دوران بسیار هیجان انگیزی بود و پا به عرصه جدیدی 
می گذاشتیم. ما برنامه سرمایه داری مردمی را پی گرفتیم، و مشاهده كردیم 
ارتباط نزدیکی میان فروش خانه های ارزان قیمت به مستأجران، و طرح های 
واگذاری س��هام به اشخاص حقیقی و كاركنان شركت ها و كارخانه ها وجود 
دارد. مارگارت تاچر اشتیاق بسیار زیادی داشت كه مردم عادی را در مالکیت 

س��هیم كند و در این راه از هیچ تالش��ی فروگذار نمی كرد. در آن 
زمان من عضو كمیته ای در كابینه بودم كه مسئول نظارت 

بر پیشرفت برنامه خصوصی سازی بود. ما هر ماه با تهیه 
نمودارهایی پیش��رفت كارها را در هر یك از بخش ها 
بررس��ی می كردیم، و تاچر با هر كسی كه پا به پای 
برنامه پیش نمی آمد به سختی برخورد می كرد. به یاد 
دارم كه یکی از مشاوران سیاستگذاری نخست وزیری 

می گفت تاچر بیشتر از آنکه نقش ناخدای كشتی را بازی 
كند، ش��بیه كالسکه رانی بود كه با تعدادی اسب سركش 

طرف است، و تنها راه رام كردن آنها این است كه 
به شالقش چند میخ بچسباند.

سیاس��ت هایش  اج��رای  ب��ر  او 
پافشاری زیادی می كرد. بهترین و 
باهوش ترین كارمندان دولت روی 
این طرح ها كار می كردند. در ابتدا 
قدیمی ترها در مقابل از بین رفتن 
بزرگ مقاومت  اداری  ساختارهای 
می كردن��د، ام��ا این كاره��ا از نظر 
مقامات تندرو و جوان تر خیلی هم 
عالی بود. كار ما به شکل خارق العاده ای 

هیجان انگیز ب��ود و تركیب غریبی از 
مهندس��ی اجتماعی و سیاس��تگذاری 
در اقتصاد كالن به حس��اب می آمد. از 
آن مهم ت��ر اینکه در این زمینه بریتانیا 
در جهان پیش��تاز ب��ود و بقیه را دنبال 

خود می كشید.

در ابتدا از كارهای آس��ان تر ش��روع كردیم و س��راغ شركت هایی رفتیم 
كه معموال بیش��تر توس��ط بخش خصوصی اداره می شوند، مثال بریتیش 
ایرویز)هواپیمایی بریتانیا(، بریتیش تله كام)مخابرات( و جگوار )تولیدكننده 
خودروهای لوكس(. توجیه مالکیت بخش دولتی بر این شركت ها واقعا سخت 
بود. خیلی وقت ها به آسانی فراموش می شود كه در آن دوران سهم دولت 
از تجارت حدود ۱۵ درصد كل تولید ناخالص داخلی بود. بریتانیا یك كشور 
كامال سوسیالیستی بود. بعد از كناره گیری تاچر، افراد دیگری سعی كردند 
با همان شور و اشتیاق او به خصوصی سازی ادامه دهند، اما این طرح ها به 
سرراستی قبلی ها نبودند، و حاال با نگاه به گذشته شاید بتوان در مواردی 

نظیر واگذاری راه آهن به بخش خصوصی ایراداتی پیدا كرد.

 انفجار بزرگ: روی بچلور، استاد بانك داری و امور مالی
كاستن از محدودیت های قانونی فعالیت در بازار سهام -كه به »انفجار بزرگ« 
معروف شد – باید دیر یا زود انجام می شد، و در واقع پاسخی به نیاز امور مالی 
و تجارت جهانی بود. این كار به مدت ۲۰ سال خدمت بزرگی به اقتصاد بریتانیا 
كرد و مزایای آن بسیار زیاد بود. خوشبختانه ما در دهه ۱98۰ دولتی داشتیم 
كه متوجه بود جهان امور مالی در چه جهتی در حال تغییر اس��ت، و از همان 
ابتدا گام های الزم را برداشت. در نتیجه این اقدامات لندن موقعیت مناسبی پیدا 
كرد، و به مرور زمان از رقبایی نظیر نیویورک پیشی گرفت. انفجار بزرگ در اكتبر 
۱986 روی داد، و در نتیجه آن شمار زیادی از كارگزاران بورس سهام، بانك ها و 
كارگزاران تسهیالت پولی فعال در مركز مالی و تجاری لندن با هم ادغام شدند، و 
واحدهای بزرگتری را ایجاد كردند. این در واقع شروع شکل گیری مجموعه های 
ب��زرگ مالی بود. این اقدامات تأثیر مثبت زی��ادی روی تولید ناخالص 
داخلی كشور داشت، و از آن موقع به بعد، هیچ شهر دیگری در 
زمینه امور مالی از لندن پیش��ی نگرفته است. سرازیر شدن 
تجارت و شركت های جهانی به لندن باعث ایجاد فرصت های 
ش��غلی بسیاری شد، و س��یتی )مركز مالی لندن( به ارائه 
خدمات مالی به بریتانیا و كل جهان مشغول شد. تأثیر این 
تغییرات بر رشد اقتصادی و میزان فعالیت اقتصادی بسیار 
مثب��ت بود. لندن یکی از بزرگترین مراكز مالی جهان بود و 
چنین اقداماتی برای تضمین اینکه در این زمینه پیش��رو باقی 
می ماند، الزم بود.غول های مالی عظیمی ایجاد شدند، اما 
من فکر نمی كنم كس��ی به درستی متوجه شده بود 
ك��ه چه مقرراتی باید برای فعالیت آنها وضع ش��ود، 
و این مسأله همچنان چالش بزرگی است. پیش از 
انفجار بزرگ، سیتی و بازارهای مالی مثل كلوپ های 
جنتلمن ها اداره می شد. این احساس وجود داشت 
كه در این حوزه همه با هم آش��نا هس��تند، و خود 
بازیگران فعالیت هایشان را كنترل می كنند. البته 
آن موقع هم اتفاقات بس��یار بدی می افتاد، اما در 
مقیاسی كوچکتر. بعد از انفجار بزرگ موسسات 
و نهادها بس��یار بزرگتر ش��دند، و تسهیالت و 
خدمات مالی به مراتب پیچیده تری به بازار عرضه 
 شد. اگر بگوییم كه قانونگذاران و ناظران نتوانستند 
پا به پای این رشد پیش بیایند، سخنی دور از انصاف 
نگفته ایم. آنها در مجموع نتوانسته اند سیستمی ایجاد 
كنند كه در عین ادامه نظارت كافی، به توان رقابت 

بازیگران این حوزه آسیبی نرساند.
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 مسکن: نیك راینزفورد، وزیر سابق مسکن از حزب کارگر
دادن حق خرید خانه های ارزان قیمت دولتی به مستأجرانی كه در این 
خانه ها زندگی می كردند یکی از اقدام های نمادین دولت مارگارت تاچر 
بود، چرا كه مردم را به عمل كردن در خارج از چارچوب دولت و خدمات 
رفاهی آن تشویق می كرد. اساس این ایده این بود كه هر چیز دولتی بد و 
هر چیز خصوصی خوب است، و این نگاه یکی از برجسته ترین ویژگی های 
روش كاری او بود. در اواسط دهه ۱98۰ برای اصالح سیاست حزب كارگر 
درباره مسکن با روی هاترزلی، معاون رهبر حزب، همکاری می كرد، و با 
سیاست مارگارت تاچر مبنی بر حق خرید خانه های دولتی استیجاری 
مخالفت كرد. اما این سیاست در آن زمان به نحوی باورنکردنی با خواست 
مردم همخوانی داشت. اكثر آنها دوست داشتند مالك محل سکونتشان 
باش��ند، و این تمایل در سرتاس��ر دهه ۱9۷۰ بیشتر شده بود. به همین 
خاطر هم تصمیم حزب كارگر به گنجاندن این سیاست در برنامه هایش 
در میانه دهه ۱98۰ كار درستی بود، و تا به امروز هم قابل قبول و موجه 
است. این سیاست برای كسانی كه از آن بهرمند شدند عالی بود. مشکل 
اینج��ا بود كه دولت تاچر ب��ه آنهایی كه در نتیجه آن ضرر كرده بودند، 
اهمیتی نمي داد، و به اندازه كافی برای جایگزینی خانه های فروخته شده با 
واحدهای مسکونی جدید تالش نکرد. عالوه بر این، نگاه دولت به خانه های 
استیجاری ارزان قیمت تغییر كرد و دیگر به آن به چشم گزینه اضطراری 
نگاه می كرد، و نه مسکنی برای خانواده های معمولی. نتیجه همه اینها آن 
بود كه در اواسط دهه ۱99۰، عرضه مسکن در وضع اسف باری قرار گرفت. 
وقتی حزب كارگر در سال ۱99۷ به قدرت رسید، اولویت آن رسیدگی به 
تعمیرات انجام نشده در این واحدها بود، كه هزینه آن به ۱9 میلیارد پوند 
)حدود ۲9 میلیارد دالر( می رسید. مشکل دیگر این بود كه خانه هایی كه 
در وضعیت بهتری قرار داشتند، معموال به فروش رفته بودند. در اواخر دهه 
۱99۰ رها شدن واحدهای مسکونی یکی از مشکالت جدی بود. من مجبور 
ش��دم در شهرهای شمالی برخی ساختمان های نسبتا نوساز را تخریب 
كنم، چون خالی مانده بودند و به تعمیرات اساسی احتیاج داشتند. برای 
تونی بلر مسکن به اندازه بهداشت و آموزش اولویت نداشت. با این حال، 
در س��ال های حکومت او و گوردون براون خانه های ارزان قیمت بسیاری 
ساخته شد، و انتقاد از كمبود چنین خانه هایی در آن دوران غیرمنصفانه 
است. اگر نمایندگان محافظه كار مجلس اعیان بشدت با طرح های تاچر 
مخالفت نکرده بودند، اوضاع مي توانس��ت به مراتب بدتر هم بشود. تاچر 
می خواست در دهه ۱99۰ حق خرید خانه های دولتی را به امالک تحت 
مالکیت موسسات غیرانتفاعی تأمین مسکن ارزان قیمت هم تعمیم دهد.

 خدمات عمومی: استیون دورل، وزیر سابق بهداشت از حزب محافظه کار
مارگارت تاچر به خوبی می دانست چه كاری می خواهد انجام بدهد، اما 
در عین حال بس��یار عمل گرا بود. او طرفدار نظام ملی خدمات درمانی 
)NHS( بود و در مورد آن بس��یار محتاطانه عمل می كرد. تاچر نگران 
عواقب سیاسی ایجاد تغییرات اساسی در نظام خدمات درمانی بود. وقتی 
به نخس��ت وزیری رسید، قطعا اولویت هایی را در سیاست هایش در نظر 
داشت، و در حوزه خدمات عمومی ابتدا به سراغ آموزش رفت، زیرا در آنجا 

بیشتر احساس راحتی می كرد. او قبال وزیر آموزش بود.
اما مارگارت تاچر كس��ی بود كه تغییر بنیادین نگرش ما به NHS و 
مدیریت خدمات درمانی را تس��هیل كرد. اصالحات س��ال ۱99۰ كه به 
پزشکان خانواده اختیار اداره بودجه شان را داد، به نام اصالحات كن كالرک 
ش��ناخته می شوند، اما تاچر هم كامال در اجرای این طرح نقش داشته، 

 چرا كه او در همه حوزه های كاری دولت حضور داشت. بنظر من قانون 
اندرو لنگلی در واقع بر همان اصول اصالحات سال ۱99۰ بنا شده، و دولت 
تاچر اولین دولتی بود كه چنین قانونی را به تصویب رساند. مهم ترین راه 
آزمون هر سیاستی این است كه ببینیم آیا بعدها لغو می شود یا نه. این 
سیاست ها هنوز سر جایشان هستند، و از سال ۱99۰ به این سو، عمال 
همه وزرای بهداشت – به استثنای فرانك دابسون - از آن پیروی كرده اند. 
این اصالحات در دوران حکومت جان میجر ریشه گرفتند. دولت مارگارت 
تاچر رشته اصالحاتی را آغاز كرد كه بعدها از سوی دولت های بعدی دنبال 
ش��دند. بسیاری از تغییرات و اصالحات بعدی هم در سال های حکومت 
تاچر ریش��ه دارند. در حوزه آموزش، كن بیکر كالج های فنی و مدارسی 
را بنیان گذاشت كه با كمك های مالی اداره می شدند. این موسسات در 
واقع س��لف آكادمی ها هستند كه در دوران حکومت حزب كارگر ایجاد 

شدند و در دوران وزارت مایکل گوو گسترش یافتند.

 فقر و نابرابری: ویکتوریا هانیمن، مدرس سیاست بریتانیا
رهبری تاچر بر یك ایدئولوژی مبتنی بود. معنایش این نیست كه او با 
عمل گرایی بیگانه بود، اما برای او همه چیز در چارچوب ایدئولوژی تعریف 
می شد. اگر در معنای این حرف دقیق شوید، می بینید كه او همواره بر به 
حداكثر رساندن فایده و به حداقل رساندن هزینه متمركز بود. در بریتانیای 
دهه ۱98۰ برای به حداكثر رساندن سود چاره ای جز پرداختن به بازارهای 
تازه نظیر بانك داری و خدمات مالی نبود. البته پیامدهای این سیاست را 

همین امروز هم مي توان مشاهده كرد.
به حداقل رساندن هزینه ها به معنای كاهش هزینه های پرخرج ترین 
صنایع بود، یعنی اس��تخراج معادن و صنایع و تولیدات صنعتی كه در 
شمال كشور و ولز متمركز بودند. اگر خروجی منطقی این ایدئولوژی را 
بررسی كنید، می بینید كه در این میان شمال كشور بازنده بود، و جنوب 
آن برنده. معنای این حرف این نیست كه خانم تاچر عمدا به شمالی ها 
اعالن جنگ داده بود: او تنها به دنبال ایجاد اقتصادی سودآور و كشوری 
قوی تر بود. اما نتیجه اقداماتش تعطیلی صنایع در برخی مناطق بود، و 
این صنایع با هیچ چیز جدیدی جایگزین نشدند. در شهرهای كوچك و 
روستاهای معدنی سابق در یورک شایر، نیوكاسل، دورهام، ولز و اسکاتلند 
برخی جوامع از بین رفتند. در این نقاط هیچ فرصت شغلی وجود ندارد. 
صنایع خدماتی كه از دهه ۱98۰ به این سو رشد كرده اند، به این مناطق 
گسترش نیافته اند. در این نواحی اهالی نسل اندر نسل در صنایع قدیمی 
كار می كردند، اما حاال نسل اندر نسل در فقر زندگی می كنند. شکی نیست 
كه در دوران حکومت تاچر نابرابری ها افزایش یافت و فقر بیشتر شد. حدس 
می زنم پاسخ او به این حرف این است كه »همه چیز به خود فرد بستگی 
دارد. باید خودتان تالش كنید و اگر چیزی را می خواهید، به آن برسید.« 
این حرف روی كاغذ كامال درست بنظر می رسد، اما برای خیلی ها چنین 
اتفاقی نمی افتد. حزب كارگر جدید عناصر بنیادین تاچریسم، به خصوص 
سیاست اقتصادی آن، را رها نکرد. آنها سعی كردند با پیامدهای منفی 
این سیاست ها به شکلی مقابله كنند كه از نظر اجتماعی دموكراتیك تر 
باشد، و از جمله برخی امتیازات مالیاتی را برای اقشار كم درآمدتر در نظر 
گرفتند و میزان حداقلی برای دستمزدها تعیین كردند، اما عناصر اساسی 
تاچریس��م هیچگاه رها نشد. آنها سعی كردند برخی افراط ها و تندی ها 
را تلطیف كنند، اما چنین كاری اصال آسان نیست. برای ایجاد اشتغال 
در مناطق و حوزه هایی كه اقتصاد یکسره از آنها خارج شده، چاره ای جز 

بازگشت به گذشته و بها دادن به صنایع وجود ندارد.
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خصوصی سازی رخ داده در ایران به دالیل 
گوناگ��ون به ویژه به دلی��ل فراز و فرودهای 
سیاس��ت و ناكارآمدی نسبی دیوان ساالران 
و س��ازمان نوپای مس��ئول می��وه تلخ به بار 
داد. این میوه تلخ بیشتر از هركس مخالفان 
خصوصی س��ازی در طیف های كارشناسی و 
اقتصادی و سیاس��ی را خرس��ند كرده است 
تا با استناد به نتایج نه چندان امیدواركننده 
كلیت خصوصی س��ازی را نفی كنند. با این 
همه سازمان خصوصی سازی در گزارش های 
تهیه و منتش��ر ش��ده خود می نویسد كه در 
این مس��یر كامیابی هایی دیده می ش��ود كه 
از چش��م منتقدان دور مانده اس��ت. به طور 
مثال در گزارش منتشر شده كه ارزیابی 63 
شركت در بخش های گوناگون 63 شركت را 
نشان می دهد كه برآیند آن امیدبخش است. 
ارزیابی انجام شده از سوی این سازمان را در 

ادامه می خوانید:

 ارزیابی عملکرد 63 شرکت
در اج��رای م��دل ارزیابی عملک��رد برای 
شركت های مورد بررسی، ذكر نکات و موارد 

زیر ضروری بود كه مورد توجه قرار گرفت.
 امتیازده��ی، محاس��بات و ارزیابی انجام 
گرفته بر اس��اس تعاریف، مفاهیم و موازین 
م��دل ارزیابی عملکرد در این پروژه اس��ت. 
بدیهی اس��ت با تغیر روش و منطق ارزیابی 
و امتیازده��ی، حاصل و یافته ه��ای ارزیابی 

عملکرد متفاوت خواهد بود.
 تعاری��ف، روش امتیازده��ی و ارزیاب��ی 
عملکرد برای كلیه شركت های مورد بررسی 
به صورت یکس��ان و استاندارد انجام گرفته 
است تا بررسی تطبیقی نتایج ارزیابی عملکرد 
شركت ها در سال های قبل و پس از واگذاری 

تا حد امکان به درستی امکان پذیر گردد.
 ارزیابی عملکرد شركت های مورد بررسی 
بر اساس مقایسه امتیازات كسب شده در دو 
دوره قبل و پس از واگذاری انجام شده است.
 در یك نمای كلی، از مجموع 63 شركت 
م��ورد بررس��ی اطالعات ۵۰ ش��ركت برای 
ارزیابی عملکرد قبل و پس از واگذاری كامل 

بوده است.
 ۱۰ ش��ركت گسترش صنایع قائن، جهد 
بنای ت��وس، ایران ترانیکس )با مس��ئولیت 
محدود(، شركت تکنیکان تکنولوژی و ساخت 
صایع ایران )سهامی خاص( و صنایع تولیدی 
آرتام درخش��ان مادگار، خدمات غیرصنعتی 
گاز ایران، اس��کانیر، گاز بتن آریا و مطالعات 
طرح های جامع فلزات و ش��ركت گسترش و 

فقط ناکارآمدی نبوده است

توس��عه مصالح نوین س��اختمان پارسیان از 
زم��ان واگذاری تاكنون فعالی��ت مالی موثر 

نداشته اند.
 3 ش��ركت كارخانجات پیله، پژوهشکده 
سیس��تم های پیشرفته صنعتی، كارخانجات 
مق��دم، در ارائه صورت ه��ای مالی علی رغم 
پیگیری های گروه مش��اور همکاری الزم را 

نداشته اند.
 ب��ه طور كلی، میانگین مجموع امتیازات 

شاخص ها ۱۰ درصد رشد داشته است.
 ب��ا توج��ه ب��ه نمودار زی��ر، به ط��ور كلی
6۰ درصد شركت ها افزایش امتیاز نسبت به 
قب��ل از واگذاری را دارا بوده اند و 4۰ درصد 

از آنه��ا با كاهش امتی��از و در واقع عملکرد 
ضعیف تر پس از واگذاری نس��بت به قبل از 

واگذاری روبرو بوده اند.
گراف های زیر نشان می دهد چند درصد از 
شركت ها بر اساس هر معیار افزایش یا كاهش 
امتیاز داشته اند یا بدون تغییر باقی مانده اند.



در هنگام�ه خوش�ی و س�رحالی دولت 
یازدهم بود که مس�عود نیلی مشاور ارشد 
رئیس جمه�ور روحانی در نیمه دوم 1393 
کنفران�س اقتصادی ای�ران را برگزار کرد. 
در کنفران�س اقتص�اد ای�ران ش�ماری از 
فعاالن اقتصادی و اقتصاددانان در موضوع 
خصوصی سازی مقاله ارائه داده و سخنرانی 
کردن�د. دکت�ر داود س�وری اقتص�اددان 
ایرانی که به همراه محمدرضا فرهادی پور 
مقاله خصوصی س�ازی ارائه کرده بودند به 
جنبه های بدیع از این پدیده اشاره کردند 

که در ادامه آن را می خوانید:

 مالکیت خصوصی یا دولتی؟
ف��ارغ از مباحث نظ��ری، مقایس��ه عملکرد 
بنگاه های دولت��ی و خصوصی در دنیای واقعی 
و بررس��ی سیاس��ت های خصوصی س��ازی در 
كش��ورهای مختلف راهکاری است كه مي توان 
در بررس��ی نق��ش مالکیت بر عملک��رد بنگاه 
استفاده كرد. مطالعات تجربی مي توانند مکمل 
مطالعات نظری باشند و تا حدی به نتیجه گیری 
نهایی كمك كنند. اما همانند مطالعات نظری 
ك��ه نتیجه هر ی��ك در چارچوب مدل طراحی 
شده و فرضیه های پذیرفته شده قابل تفسیر و 
بررسی اند، مطالعات تجربی نیز با محدودیت های 
مواجه ان��د كه نتایج آن باید ب��ا در نظر گرفتن 
محدودیت های تحقیق مورد استفاده قرار بگیرند. 
یکی از اولین مشکالت مربوط به بررسی تجربی 
برنامه ه��ای خصوصی س��ازی، چندهدفه بودن 
این برنامه هاست كه انتخاب معیار اندازه گیری 
موفقیت را با مشکل مواجه می كند. مشکل دوم، 
هم زمانی برنامه های خصوصی سازی با تغییرات 
دیگری در سطح اقتصاد و نظام قانونی و مقرراتی 
است كه اندازه گیری اثر تغییر مالکیت بر عملکرد 
بن��گاه را به تنهایی با مش��کل مواجه می كند. 
مش��کل سوم كه تقریبا همراه تمامی مطالعات 
تجربی اقتصادی است، پیشرفت فناوری و تغییر 
در قیمت نهاده ها عوامل دیگری هستند كه در 
فرآین��د زمان و فارغ از نوع ماكلیت بر عملکرد 
 بنگاه اث��ر می گذارند. تفکیك و تش��خیص اثر 
هر یك از این تغییرات بر عملکرد بنگاه یکی از 

مشکالت مطالعات تجربی است.
مطالعات تجربی صورت گرفته را مي توان به 

سه گروه تقسیم كرد:
۱- مطالع��ات موردی ك��ه در آنها یك بنگاه 

خاص قبل و بعد از خصوصی س��ازی بررسی و 
مقایسه شده اند.

۲- مطالعاتی كه در یك كشور و بدون توجه به 
صنعتی خاص انجام گرفته و به مقایسه بنگاه ها 

قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته اند.
3- مطالعات بین كشوری در مورد بنگاه های 

متعلق به یك صنعت خاص.
ش��اید یک��ی از جامع تری��ن مطالعاتی كه در 
آن بیش��تر مطالع��ات جم��ع آوری و نتایج آنها 
دس��ته بندی شده اس��ت، متعلق به مگینسون 
)۲۰۰۵( باش��د. بر مبنای بررس��ی مگینسون، 
خصوصی س��ازی به ط��ور قطع بر س��ودآوری 
و كارای��ی بن��گاه تاثیر مثب��ت دارد، اما نتیجه 
خصوصی س��ازی بر اشتغال مش��خص نیست. 
در برخی از مطالعات، خصوصی س��ازی موجب 
كاه��ش اش��تغال ش��ده و در بس��یاری دیگر 
تغییری در اش��تغال ایجاد نکرده اس��ت. اجازه 
به س��رمایه گذاران خارجی برای مش��اركت در 
خصوصی سازی با رشد بهره وری بیشتری همراه 
است و در كشورهایی كه نهادهای الزم، از جمله 
احترام به حقوق مالکیت، حاكمیت نظم و قانون، 
نظ��ام قضایی كارا و محدودیت ش��دید بودجه 
برقرار است، خصوصی سازی موفق تر عمل كرده 
است. در صورتی این نهادها به اندازه كافی رشد 
نیافته باشند، خصوصی سازی حتی تاثیری منفی 

بر فعالیت های اقتصادی خواهد داشت.
مطالعاتی كه بررس��ی تاثیر خصوصی س��ازی 
بر س��طح رف��اه جامع��ه و نابراب��ری در توزیع 
درآمدها پرداخته اند بیش��تر بر خصوصی سازی 
ش��ركت های عرضه كننده آب، برق، گاز و تلفن 
متمرك��ز بوده اند. معیار مورد بررس��ی در این 
مطالعات دسترس��ی عموم به خدمت مورد نظر 
ب��وده و همگی در این نکت��ه متفق القولند كه 
خصوصی سازی سطح دسترسی به این خدمات 
را خصوصا در میان خانوارهای كم درآمد افزایش 

داده است.
س��وال دیگری كه در تحقیقات تجربی مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت این است كه آیا گزینه 
دیگری در مقابل خصوصی س��ازی وجود دارد؟ 
بس��یاری بر ای��ن عقیده اندكه رقاب��ت و وضع 
مقررات بسیار مهم تر از خصوصی سازی هستند 
و عملکرد بنگاه را بیش��تر بهبود می بخش��ند. 
ش��واهد تجربی نش��ان می دهند در رقابت قرار 
دادن و اعمال جدی محدودیت بودجه، عملکرد 
بنگاه های متعلق به ولت را بهبود بخشیده است. 
ام��ا این بدان معنی نیس��ت كه رقابت و اعمال 
سختگیرانه محدودیت بودجه مي توانند جایگزین 
خصوصی سازی شوند. همراهی خصوصی سازی 
و رقاب��ت تاثیری اف��زون بر تاثیر هر یك از این 

سیاست ها و به تنهایی بر عملکرد بنگاه دارد.

خصوصی سازی واقعی: 
5 یا 13 درصد

دکتر داود سوری 
اقتصاددان 
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 خصوصی سازی در ایران
افزایش قیمت نفت در دهه ۵۰ شمسی و به 
دنبال آن وقوع انقالب در ۱3۵۷، و تدوین اصل 
44 قانون اساسی همگن در یك فرآیند تاریخی 
زمینه س��از حضور پررنگ دولت در اقتصادو به 
ویژه بنگاهداری ش��د. مالکی��ت دولت نه تنها 
در ش��ركت های تولیدكننده كاالها و خدمات 
عمومی مانند آب، ب��رق، تلفن و گاز، بلکه در 
بسیاری از فعالیت های اقتصادی بزرگ و كوچك 
از جمله حمل و نقل ریلی و هوایی، كشتیرانی، 
فوالد، معدن، بانك و بیمه، و حتی خرده فروشی، 
گسترش یافت. وقوع جنگ تحمیلی بالفاصله 
پس از پیروزی انقالب و ساختار فکری حاكم 
بر مس��ئوالن جدید كشور هر گونه تفکر را در 
خصوص عملکرد بنگاه ها و تغییر در س��اختار 
مالکیتی آنها تا انتهای جنگ به تعویق انداخت. 
پس از پایان جنگ و در اولین برنامه توس��عه 
اقتصادی كشور، ایده خصوصی سازی مورد توجه 
سیاستگذاران اقتصادی كشور قرار گرفت و تا 
امروز همواره با نوساناتی مورد توجه بوده است. 
در برنامه سوم توسعه اقتصادی كشور، و برای 
هر چه فعال تر شدن انسجام بیشتر فعالیت های 
مرتب��ط با خصوصی س��ازی تاس��یس نهادی 
مستقل با نام سازمان خصوصی سازی تصویب 
ش��د. در س��ال ۱384 سیاست های كلی اصل 

44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به 
مسئوالن ابالغ شد و متعاقب آن قانون اجرای 
سیاست های یاد شده در سال ۱38۷ تصویب 
شد. از اهداف سیاست های ابالغ شده مي توان به 
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور 
تامین عدالت اجتماعی، ارتقای كارایی بنگاه های 
اقتص��ادی و افزای��ش رقابت پذیری در اقتصاد 
ملی اشاره كرد. روند تاریخی سیاستگذاری ها 
و تصمیم های اتخاذ شذه در زمینه توسعه نقش 
بخش خصوصی در اقتصاد كشور نشان می دهد 
ای��ن باور كه باید از نقش بنگاهداری دولت در 
اقتصاد كشور كاست، در میان مسئوالن كشور 
پذیرفته شده است و امروزه كمتر سیاستگذاری 
را مي ت��وان یافت كه با این ایده به طور كلی و 

نه مصداقی، دست كم در ظاهر، مخالف باشد.
ارزش اسمی بنگاه های واگذار شده در فاصله 
سال های ۱38۰ تا تیرماه ۱39۲ را به تفکیك نوع 
واگذاری گزارش می كند. آهنگ خصوصی سازی 
پس از ابالغ رس��می سیاست های كلی اقتصاد 
44 قانون اساسی تند شده است، به گونه ای كه 
قریب به 98 درصد از مبلغ ۱.4۰3.9۰۰ میلیارد 
ریال ارزش كل واگذاری ها فقط پس از ابالغ این 
سیاس��ت ها واگذار شده است. حدود 3۲ درصد 
از مبلغ كل واگذاری ها در قالب س��هام عدالت 
صورت پذیرفت��ه و ۲6 درصد از آن نیز به طور 

مشخص در اختیار افراد حقیقی و حقوقی بخش 
خصوصی قرار گرفته است. باقیمانده این مبلغ 
نیز كه معادل ۵۷8.393 میلیارد ریال است بابت 
رد دیون دولت به پیمانکاران، بانك ها و نهادهای 
عمومی واگذار ش��ده است. پس از سال ۱384، 
س��ه روش فروش از طریق بازار سرمایه )بورس 
و فرابورس(، ف��روش از طریق مذاكره و فروش 
از طریق مزایده برای واگذاری بنگاه های دولتی 
استفاده شده اس��ت. در این دوره ۱.383.۷۵6 
میلیارد ریال ارزش بنگاه های واگذار شده است، 
كه حدود 6۷ درصد آن از طریق بازار س��رمایه 
واگذار شده است. بیش از 94 درصد از كل مبلغ 
واگذار شده پس از ۱384 به صورت عمده فروشی 
و فروش بلوكی سهام صورت گرفته است. در این 
واگذاری ها، صنایع پاالیش و فرآورد های نفتی، 
پتروشیمی و محصوالت شیمیایی، مخابرات و 
فلزات اساس��ی در مجموع بی��ش از 6۵ درصد 
از كل واگذاری ه��ا را به خود اختصاص داده اند 
ك��ه در این میان 33 درص��د از كل واگذاری ها 
به تنهایی به صنایع پتروش��یمی و محصوالت 

شیمیایی تعلق دارد.
ب��رای بررس��ی و ارزیاب��ی اثربخش��ی برنامه 
خصوصی س��ازی در ای��ران بر كارای��ی فنی و 
تخصیص��ی بنگاه های خصوصی س��ازی ش��ده 
مطالعات��ی بر مبنای مطالع��ات آماری محدود 
صورت گرفته است كه به نتایج متفاوتی دست 
یافته اند. بسیار مناسب است كه روند فعالیت های 
صورت گرفته را از منظر مبانی نظری پیش گفته 
برای خصوصی س��ازی س��نجید و بررسی كرد 
كه آی��ا روند پیش گفته برای خصوصی س��ازی 
بنگاه های دولتی پیش شرط های الزم برای نیل 
ب��ه موفقیت را در خود دارند و آیا انتظار از این 
سیاس��ت برای كارایی بیشتر بنگاه ها، انتظاری 

موجه است یا خیر؟
اولی��ن نکته ای كه در بررس��ی ها جلب توجه 
می كند اعداد مرتبط با واگذاری بنگاه های دولتی 
به سهام عدالت اس��ت كه معادل 3۲ درصد از 
كل واگذاری ها است. طرح توزیع سهام عدالت 
برای توسعه و گسترش مالکیت عمومی و تحقق 
وعده عدالت اجتماعی در ۱38۵ آغاز شد. این 
طرح كه در چارچوب برنامه های خصوصی سازی 
عمومی و یا خصوصی سازی كوپنی قرار مي گیرد 
برای پوش��ش بیش از 4۵ میلی��ون نفر از افراد 
كم درآمد جامعه طراحی ش��ده است. بر مبنای 
این طرح هر فرد س��هامدار شركت های استانی 
عدالت است و هر یك از این شركت های سهام 
عدالت استانی در پرتفوی خود تركیبی از سهام 
شركت های متعدد دولتی را دارد. در این طرح 
مشخص نیس��ت كه هر فرد مالك چه بنگاهی 
اس��ت و امکان خرید و فروش برگه های سهام 
نیز برای وی میس��ر نیست. امید است كه پس 



از ده س��ال و برداش��ت هزینه خرید س��هام از 
محل سود حاصله، بنگاه های موجوددر پرتفوی 
ش��ركت های استانی س��هام عدالت به مالکیت 
س��هامداران درآید. حتی اگر همه امور مطابق 
برنامه پیش برود، از هم اكنون مش��خص است 
كه هنوز خصوصی س��ازی صورت نگرفته است. 
مدیران بنگاه های موجود در پرتفوی شركت های 
سهام عدالت هنوز سایه نظارت بازار سرمایه را 
بر سر خود احساس نکرده اند. البته درصدی از 
س��هام بس��یاری از این بنگاه ها در بازار سرمایه 
مبادله می گردد، اما همچنان تصمیم گیری در 
مورد مدیریت ونحوه اداره بنگاه دراختیار دولت 
است. از آنجا كه اوال مشخص نیست كه هركس 
مالك سهام كدام بنگاه است و ثانیا به دلیل اینکه 
سهام مردم ارزش مبادالتی ندارد، قدرت و انگیزه 
تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های بنگاه به مردم 
داده نمی ش��ود. از این رو، به نظر نمی رس��د كه 
بهب��ود در كارایی فنی برای این بنگاه ها متصور 
باش��د. تجربه جهانی هم نشان می دهد كه این 
گونه برنامه ها غالبا با چند مش��کل روبه روند، از 
جمله: الف( برنامه های خصوصی سازی كه كوپنی 
هیچ گونه جریان نقدی را نصیب دولت و بنگاه 
نمی كند و حتی موجب انتقال سرمایه، فناوری 
یا تخصص از بنگاه های خارجی و چندملیتی به 
بن��گاه مورد نظر نیز نمی گردند. ب( برنامه های 
خصوصی سازی كوپنی به مالکان جدید انگیزه 
تغییر ساختار بنگاه و به كارگیری موثرتر منابع 
را نمی دهد. ج( معموال دولت ها اختیار بنگاه های 
مهم خصوصی سازی شده را در اختیار سهامداران 
قرار نمی دهند، هر چند این تصمیم ممکن است 
از نظر سیاسی توجیه پذیر باشد، از نظر اقتصادی 
با مبانی نظری خصوصی سازی هماهنگ نیست. 
د( یکی از موارد مش��اهده ش��ده در بسیاری از 
كش��ورها این است كه كش��ورها حتی پس از 
برنامه های خصوصی س��ازی وس��یع همچنان 
كنت��رل بانك ها را دراختیار خود نگه می دارند. 
این امر باعث می شود كه فرآیند اعطای اعتبار 
همچنان در محدوده اختیارات دولت باقی بماند 
و بنگاه های دولتی قبلی دلگرم به دسترسی به 
منابع مالی ارزان قیمت و تحت محدودیت مالیم 
بودجه عمل كنند. مثال این شرایط را مي توان در 
مورد تصویب اعتبارات ارزان قیمت به دو بنگاه 
ایران خودرو وس��ایپا، حتی پس از به اصطالح 
خصوصی ش��دن آنه��ا، دید. فرآین��د طوالنی 
طرح سهام عدالت در كنار سست پیمانی ذاتی 
دولت ها نکته دیگری است كه اجازه نمی دهد به 
خصوصی سازی صورت گرفته با نام سهام عدالت 
چندان خوشبین بود. هر چند شروع این طرح 
در دولت نهم و دهم بوده است اما ادامه و اتمام 
آن باید به وسیله دولت یازدهم و دولت های آتی 
ص��ورت پذیرد. همراهی فکری دولت ها معموال 

برقرار نیست و به نظر نمی رسد كه مجریان دولت 
یازدهم و بعد از آن همانند دولتمردان دولت نهم 
و ده��م فکر كنند. دولتمردان دولت یازدهم به 
روشنی ناخشنودی خودرا از واگذاری بسیاری 
از شركت های صنعت نفت نشان داده اند و نه تنها 
مانع ادامه خصوصی سازی به سبك سهام عدالت 
گردیده اند، حتی صحبت از بازگشت بنگاه های 
واگذار ش��ده نیز به میان آمده است؛ امری كه 
با معرف��ی نمایندگان وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی به مجمع سهامداران بانك ملت به جای 
نمایندگان شركت های استانی سهام عدالت به 

تدریج در حال جاری شده است.
بررس��ی ها نش��ان می دهد معادل ۲۲ درصد 
از مجم��وع ارزش بنگاه های خصوصی س��ازی 
ش��ده به نهاده��ای عمومی غیردولت��ی واگذار 
شده است. این نهادها همان گونه كه از نامشان 
پیداس��ت نهادهای متعلق به بخش عمومی اند 
و به طور مش��خص، مانند ی��ك بنگاه معلق به 
بخش خصوصی، پیش��ینه كننده سود نیستند، 
عملکردشان زیر ذره بین بازار سرمایه قرار ندارد 
و در نهایت همیشه به پشتیبانی دولت دلگرم اند. 
مطالعات ساپینگتون و سیداک )۲۰۰4( نشان 
می دهن��د چنی��ن بنگاه هایی هنگام��ی كه در 
محیط رقابتی ق��رار می گیرند رفتار ضدرقابتی 
و تهاجمی تری نس��بت به بنگاه ه��ای دیگر از 

خود نشان می دهند. چنین بنگاه هایی هنگامی 
ك��ه در محی��ط رقابتی ق��رار می گیرن��د رفتار 
ضدرقابتی و تهاجمی تری نس��بت به بنگاه های 
دیگر از خود نشان می دهند. چنین بنگاه هایی 
با پش��توانه حاكمیتی خود و دسترس��ی آسان 
به سیاس��تگذاران به دنبال پوشش عدم كارایی 
خود ب��ا انحصاری كردن ب��ازار و حذف رقابت 
خواهن��د بود و در عمل انتقال بنگاه های دولت 
ب��ه نهادهای عمومی غیردولتی منفعتی از نظر 
كارایی برنامه جامعه دربر نخواهد داشت. عالوه 
بر این، ارزشی معادل ۱۵4.۲9۲ میلیارد ریال، 
كه ۱۱ درصد از مجموع ارزش بنگاه های واگذار 
شده را تشکیل می دهد، به بانك ها واگذار شده 
اس��ت كه مدیریت این بانك ه��ا نیز در واقع به 
طور مستقیم، یا از طریق سهام عدالت دراختیار 
 دولت است. از این رو، به نظر می رسدكه قریب به
6۵ درصد از ارزش بنگاه های واگذار شده همچنان 
از س��اختار مدیریتی شبه دولتی برخوردار باشند 
و خصوصی س��ازی صورت گرفته انگیزه ای برای 

كارایی بیشتر در آنها به وجود نیاورد.
از نظ��ر نوع واگذاری معادل 4۲ درصد از كل 
ارزش بنگاه های واگذار شده به عنوان رد دیون 
دولت دراختیار پیمانکاران و مشاوران، بانك ها 
و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته است. 
در واقع، این بنگاه ها ابتدا برای فروش به عموم 
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در بازار سرمایه عرضه شدند، اما از آنجا كه پس 
از چندبار تالش به فروش نرس��یدند، در مقابل 
دیون دولت به نوعی به طلبکاران تحمیل شدند. 
عدم فروش این بنگاه ها از یك سو ممکن است 
به دلی��ل عدم تمایل یا توان مالی اندک بخش 
خصوصی كش��ور، كه در غیاب سرمایه گذاران 
خارجی و شركت های بین المللی تنها خریداران 
بالقوه بنگاه های دولتی اند، برای دراختیار گرفتن 
بنگاه های بزرگ باش��د، یا از سوی دیگر ممکن 
اس��ت ریش��ه در عدم تمایل واقع��ی دولت به 
واگذاری این بنگاه ها به بخش خصوصی داشته 
باشد. در واقع، دولت با واگذاری برخی بنگاه ها 
به نهادهای عمومی غیردولتی و بانك ها ضمن 
ترمیم حس��اب های مالی خود همچنان كنترل 
خ��ود را هر چند غیرمس��تقیم ب��ر بنگاه حفظ 
می كن��د. بحش خصوصی  دالی��ل زیادی برای 
ع��دم عالقه به تمل��ك بنگاه های بزرگ و مورد 
توج��ه دولت دارد. هم��ه این دالیل به عملکرد 
نامناس��ب نظام قانونی كش��ور در حفظ امنیت 
سرمایه گذاری، بی ثباتی قوانین، و دخالت های 

مکرر در بازار محصول و نهاده ها برمی گردد.
هنگامی كه خصوصی سازی به صورت واگذاری 
بنگاه در مقابل دی��ون دولت صورت مي گیرد، 
بن��گاه الزام��ا در اختی��ار مال��ك عالقه من��د و 
كارش��ناس در صنعت مورد نظر قرار نمي گیرد 

 و از این رو خصوصی س��ازی به تش��دید مسأله 
كارفرما-كارگزار در اداره بنگاه می انجامد كه در 
تضاد با اهداف اولیه خصوصی سازی است. مشکل 
دیگ��ری كه این روش در اقتصاد كش��ور پدید 
آورده اس��ت اخالل در بازار پول و اجبار بانك ها 
به فعالیتی است كه در الگوی كسب و كار یك 
بانك جایی ندارد. بانك ها می بایست بنگاه هایی 
را اداره كنن��د كه نه تنها در اداره آنها تجربه ای 
ندارند بلکه منابع مالی خود را نیز صرف احیا و 

پوشش ناكارآمدی آنها كنند.
یکی دیگر از ویژگی های واگذاری های صورت 
گرفته تحت عنوان برنامه خصوصی س��ازی در 
كشور عرضه عمده س��هام بنگاه های دولتی به 
صورت بلوكی به متقاضیان است، به گونه ای كه 
قریب به 94 درصد از واگذاری های دهه گذشته 
به صورت عمده بوده است. این روش از آنجا كه 
قدرت مدیریت را به خریدار انتقال می دهد روش 
مناسبی است، اما در غیاب سرمایه گذار خارجی 
و كوچك بودن توان مالی بخش خصوصی حاضر 
در بازار موجب می شود كه دامنه خریداران بنگاه 
بسیار محدود شود. محدود شدن تعداد خریداران 
بالقوه تبانی بین آنها را برای خرید ارزان تسهیل 
می كند و حتی ممکن است موجب عدم فروش 
بنگاه گردد. حتی این شائبه وجود دارد كه قصد 
نهایی دولت انتقال مالکیت بنگاه به مالکی مورد 
نظر است و از ابزار عرضه بلوكی، با علم به اینکه 
بنگاهی دیگر قادر به خرید نیس��ت، تنها برای 
بخشیدن چهره ای دموكراتیك به فرآیند انتقال 

مالکیت كمك مي گیرد.
همان گون��ه ك��ه در بخ��ش ادبی��ات نظری 
خصوصی سازی مطرح شد ساختار بازار محصول 
و نهاده بنگاه خصوصی س��ازی و عملکرد دولت 
در آن از دیگر عواملی اس��ت ك��ه در موفقیت 
یك برنامه خصوصی س��ازی نق��ش جدی ایفا 
می كند. هرچه این بازار س��اختاری نزدیك به 
رقابت داش��ته باش��د و دولت با وض��ع قوانین 
مناس��ب و رفع مقررات در حفظ و گس��ترش 
رقابت بکوش��د، عملکرد بنگاه از منظر افزایش 
كارایی درخش��ان تر خواهد بود. هر چند ارزش 
بنگاه با چشم انداز انحصار در بازار، بسیار بیشتر 
اس��ت، تجربه جهانی نش��ان می دهد كه منافع 
اجتماعی رقابت، بس��یار فراتر از درآمدی است 
ك��ه دولت مي تواند از ف��روش بنگاه انحصارگر 
كسب كند. با نگاهی به دو صنعت پتروشیمی و 
محصوالت شیمیایی و فراورده های نفتی – كه 
قری��ب به ۵۰ درصد از برنامه  خصوصی س��ازی 
كش��ور در آنها صورت گرفته است – به راحتی 
مي توان دید ك��ه دولت همچنان تعیین كننده 
نتیجه ب��ازار محصوالت این دو صنعت اس��ت 
و با دخالت های وس��یع همچنان تعیین كننده 
نتیجه بازار محصوالت این دو صنعت اس��ت و 

با دخالت های وس��یع خود به عملکردهای بازار 
مجال هدایت تصمیم گیری های مشوق كارایی را 
نمی دهد. فروش نفت خام و خرید فرآورده های 
نفت��ی منحص��ر به دولت اس��ت و دولت از این 
انحص��ار حداكثر اس��تفاده را می برد و حتی در 
بس��یاری از تصمیم گیری ه��ا، همانن��د خرید 
خدم��ات و فناوری، بنگاه ها ناچار به مراجعه به 
دولت هستند. مجتمع های پتروشیمی ناچار به 
خرید گاز مصرفی خود از دولت هس��تند و باید 
برخی از محصوالت خود را به نرخ مصوب دولت 
بفروشند و برخی دیگر را ناگزیر از طریق شركت 
واسط صادر كند. قیمت گاز مصرفی مجتمع های 
پتروشیمی در قالب بودجه های سالیانه و در قوه 
مقننه تعیین می گردد و معیارهای تعیین قیمت، 
محدود كردن سود صنعت و بیشینه كردن درآمد 
دولت اس��ت. در چنین ش��رایطی تمام دالیل 
برشمرده برای اولویت مالکیت بخش خصوصی 
بر مالکیت بخش عمومی رنگ می بازند و دیگر 
نمي توان انتظار داشت كه بنگاه خصوصی سازی 
شده، یا حتی خصوصی، دغدغه كاهش هزینه ها 

و افزایش كارایی را داشته باشد.
برآین��د فعالیت های ص��ورت گرفته در قالب 
برنامه خصوصی سازی كشور نشان می دهد كه 
ای��ن برنامه در وهله اول به عنوان جزئی از یك 
برنامه اصالحات اقتصادی كه در آن افزایش رفاه 
اجتماعی و گسترش رقابت هدف اولیه گنجانده 
شده باشد، صورت نگرفته است. تجربه جهانی 
نش��ان می دهد كه اگرچه خصوصی س��ازی به 
تنهایی نیز ثمربخش اس��ت، در صورت تركیب 
خصوصی س��ازی با سیاست های مشوق رقابت، 
به��ره بیش��تری حاصل می ش��ود. ویژگی دوم 
برنامه خصوصی سازی كشور اكراه ضمنی دولت 
از خصوصی س��ازی واقعی است. هر چند طبق 
قانون دول��ت، باید به انتقال مالکیت بنگاه های 
متعل��ق به خود به بخش خصوصی تن دهد. اما 
عملکرد س��ال های گذشته نشان از عدم تمایل 
دولت به از دست دادن اختیار خود در اداره این 
بنگاه هاس��ت. این امر به خوبی در گزارش های 
تهیه ش��ده توسط نهادهای رسمی كشور نمود 
یافته است. كمیسیون اصل 44 مجلس میزان 
خصوصی س��ازی واقع��ی را طی دوره ۵ س��اله 
۱38۵-۱389 تنه��ا ۱3.۵ درص��د می دان��د و 
سازمان بازرس��ی كشور خصوصی سازی واقعی 
را در دوره ای تقریبا مشابه تنها ۵ درصد برآورد 
كرده اس��ت. ویژگ��ی دیگر، س��رعت نامتوازن 
خصوصی س��ازی در كشور اس��ت. هر چند این 
س��رعت در گرو رفع موانع حقوقی بوده است، 
حتی پس از ابالغ سیاست های كلی اصل 44 فراز 
و فرود بسیاری در روند خصوصی سازی مشاهده 
می شود كه ریشه در تصمیم های غیراقتصادی 

و سیاسی دارد.



  خصوصی سازی به فرمان خود
تا شروع برنامه سوم توسعه از سال ۱368 كه 
اولین برنامه توسعه بود تا سال هال ۱3۷9، ۱38۰ 
دس��تگاه های اجرایی كه خودشان سهام داری 
می كردند در دولت رأسا خودشان اجازه داشتند 
واگذاری سهام داشته باشند مثال سازمان گسترش 
و نوس��ازی ، سازمان ملی وقت وسازمان شركت 
بازرگانی دولتی ایران. اینها هركدام خودشان رأسا 
به موجب این قوانین واگذاری انجام مي دادند و 
مقررات واحدی هم وجود نداشت وسطح وعمق 
وحجم واگذاری ها شدت نداشت. از برنامه سوم 
توسعه قانون گذار پیش بینی كرد كه یك دستگاه 
متمركزی اوال واگذاری ها را انجام بدهد. سازمان 
خصوصی سازی را از سال ۱38۰ به موجب قانون 
برنامه سوم توسعه تصویب كردند كه آن سازمان 
ت��ا س��ال ۱38۷كه قانون اص��ل 44 به تصویب 
رسید اجرا شد با مقررات برنامه ای كارش را انجام 
می رساند بعد از آن هم با قانون اصل 44 مجددا 
این سازمان بر وجودش تاكید شد ، تقویت شد 
و با ورود به شركت های مندرج در سیاست های 
كلیت اصل 44 كه اصطالحا صدر اصل قانون 44 
اساسی هستند، كارشان گستردگی بیشتری هم 
پیدا كرد. ضرورت تاس��یس سازمان این هست 
كه یك نهاد تخصصی ك��ه با مقررات یکپارچه 
به صورت تخصصی وفنی و با مقررات یکپارچه 
و با توجه به سیاس��ت های كالن كه به آن اشاره 
شده است، انجام بدهد. در حقیقت نمي توانستند 
یك كار منسجمی كه سیاست كالن هم پشتش 
بود را انجام بدهند. از برنامه خصوصی س��ازی به 
عنوان یك سیاست تعدیل مستقیم اقتصادی نام 
می برند. یعنی شما با نرخ های مختلف بهره، نرخ 
تعرفه،سیاست های انقباضی و انبساطی در اقتصاد 
انواع سیاس��ت های مالی وپولی را اجرا می كنید. 
وقتی كه دولت ها قصد دارند سیاست های مالی و 
پولی اجرا كنند با همین سیاست های ذكر شده 
انجام می دهند اما وقتی می خواهند تعدیل سیستم 
اقتصادی انجام بدهند، این كار را می بایستی به 
شکل برنامه های سیاست خصوصی سازی انجام 
بدهند. مثال دولت حاكمیت بزرگی را دارد. دولت 
شركت داری و بنگاه داری بزرگی را انجام می دهد. 

آنگاه تصمیم مي گیرد یك دولتی در یك كشور 
برنامه خصوصی سازی را اجرا كند وخودش را از 
قید شركت داری رها كند. اینجاست كه سیاست 
خصوصی سازی را اجرا می كند و هم هزینه وهم 
ان��دازه خ��ودش را كاهش می دهد و متناس��ب 
می كند. با اجرای برنامه ی خصوصی سازی شما 
هم از نظر بودجه وابستگی خودتان را به آن میزانی 
كه شركتی را واگذار میکنید كاهش می دهید و 
ه��م از نظر بار مدیریتی كاهش می دهید )چون 
ش��ركت های دولتی در بودجه خودشان را نشان 
می دهند( و هم از اینکه ش��ما خواسته باشیدآن 
شركت دولتی زیان ده را دیگر نداشته باشید و به 
آن كمك تزریق نکنید، در بودجه از دو سه جهت 
بار فشاری را كه روی ابعاد مالی ومدیریتی دولت 
هس��ت كاهش پیدا می كند. به ویژه اینکه وقت 
كه اصوال از یك شركت صحبت می كنید از یك 
بنگاه صحبت می كنید. راجع به اوضاع اقتصادی 
صحبت می كنیم. دولت ها اقتصاددان تاجر های 
خوبی نیستند. معموال شركت هایی كه در حوزه 
شركت های دولتی هستند عمدتا زیان ده هستند. 
انباش��ت نیروی انس��انی دارند و وضعیت مالی 
مناس��بی ندارند. لذا حتما می بایستی به شکل 
تعدیل مستقیم سیاس��ت خصوصی سازی اجرا 
بشوند. قرار هست دولت كه نهاد را اداره می كند 
و برقرارش كرده، رضایتمندی داشته باشد چون 
اگر این نهاد نباشد، شركت های دولتی هستند كه 

این شركت های دولتی دولت را آزار می دهند. در 
طی این ۱۷و ۱8 سال فعالیت خصوصی سازی ۲ 
یا 3 نقطه عطف برایش وجود داشته كه به هر حال 

این نهاد در سال ۱38۰ تشکیل شد. 

 یك سازمان و چند مشکل
بعد از آن ابالغ سیاس��ت های اصل 44 اش��اعه 
شد كه می بایستی ش��ركت های سلب اصل 44 
ه��م واگذار بش��وند و واگذاری های بزرگی كه تا 
آن روز در قانون اساس��ی در اختیار دولت بودند 
به موج��ب این سیاس��ت ها از طریق س��ازمان 
خصوصی س��ازی به بخش خصوصی سپرده شد. 
مثل فوالد مباركه مثل شركت صنایع ملی ایران 
و هش��ت و نه پاالیشگاه بزرگ نفتی كشور. اینها 
هم��ه نتای��ج آن اجرای سیاس��ت های اصل 44 
هستند كه از طریق سازمان خصوصی سازی انجام 
شد. اگر یك مروری بکنیم می بینیم تا قبل ابالغ 
سیاست های اصل 44 و واگذاری این شركت های 
بزرگ هم عمق چندانی نداشت یکباره بعد از این 
واگذاری ها عمدتا از طریق بورس انجام شد. بورس 
یك عمق فراوانی پیدا كرد یك گستره بسیار بزرگ 
و نقش بس��یار بزرگی در كش��ور پیدا كرد. اینها 
آثار حضوری س��ازمان خصوصی سازی است بعد 
از ابالغ سیاس��ت هایی اصل 44. اما خب در یك 
سال هایی به واسطه مصوبات و هم لوایح دولت هم 
قوانین مجلس كه حکم مي دادند واگذاری ها در 

معاون منابع سازمان خصوصی سازی تحلیل کرد 

چند مورد مشکل و یک دنيا انتقاد
داوودخانی یکی از قدیمی ترین اعضای نهاد خصوصی سازی در ایران است که در دولت های گوناگون در این سازمان فعالیت کرده 
اس�ت. وی که در حال حاضر نیز عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توس�عه و منابع و امور پش�تیبانی سازمان خصوصی سازی 
است اطاعات و تحلیل های خاص خود را درباره روندها و فرآیندهای خصوصی سازی دارد که مي تواند راهگشا باشد. در گفت وگو 
با خانی پرسش هایی مثل »ضرورت و فلسفه تاسیس سازمان خصوصی سازی«، »جایگاه سازمان خصوصی سازی در اقتصاد ایران«، 
»کارنامه سازمان خصوصی سازی در دولت های گوناگون«، »دستاوردهای مهم این سازمان ونقش سازمان در چابك سازی دولت و 
اقتصاد« را طرح کردیم. آنچه در ادامه می خوانید تحلیل داوودخانی از شرایط دیروز و امروز سازمان و مقوله خصوصی سازی است.
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قالب دیون صورت بگیرند یعنی به جای اینکه ما 
یك واگذاری رقابتی را در بازار داشته باشیم این 
بازار، چه مزایده عمومی باشد چه بورس باشد چه 
به صورت كامال انحصاری وغیر رقابتی. ش��ركتی 
به طلبکار های دولت بخش��یده شود و جایگزین 
طلب دولت بش��ود كه این ی��ك انحرافی بود در 
واگذاری ها. از سال ۱393. مجلس محترم وهیات 
وزیران این موضوع را ممنوع كردند این هم اصالح 
شد. معموال از عددی كه در بررسی ها است وعموما 
تکراری می شود این هست كه تا پایان دولت دهم 
س��هم بخش خصوصی واقعی كه توانسته بود در 
واگذاری ها مشاركت داشته باشد حداكثر ۱3درصد 
بوده است اما خب در دولت یازدهم و دوازدهم به 
ویژه در دو سه سال اخیر شاهد هستیم كه تقریبا 
تمامی واگذاری ها نصیب بخش خصوصی واقعی 
می شود. سازمان خصوصی سازی واگذاری زیادی 
انجام داده وقتی واگذاری انجام می شود و شركت 
مدی��ری را قرار می ده��د وكاركنانش تولیدات را 
انجام می دهند اینجا هیچ كس متوجه نمی شود 
در اقتص��اد عوام وخواص متوجه نمی ش��وند كه 
واگذاری صورت گرفت. گزارشاتی هست كه داده 
می شود ودر همین حد باقی می ماند اما وقتی كه 
به ناچار بعضی از واگذاری ها به خاطر مشکالت و 
بیماری هایی كه آن شركت دولتی داشته وخریدار 
نتوانس��ته آنها را سر وس��امان ببخشد منجر به 
مشکالتی می شود آنوقت این اطالعات در سطح 
جامعه مثال با اعتراض كارگری یا با بقیه موضوعات 
شنیده می شود و به چشم می آید مثال از مجموع 
واگذاری هایی كه س��ازمان خصوصی سازی انجام 
داد، چند ش��ركت هس��ت كه در یکی دو س��ال 
اخیر مش��کالتی را از ب��اب مدیرانش یا مالکانی 
كه خریداری كردند داش��ته و دارد. مثل شركت 
صنعت هفت تپ��ه، هپکو، آلومینیم المهدی این 
چند شركت نبایستی مورد قضاوت عمومی قرار 
بگیرند. مثال اگر اذهان عمومی هم به این سمت 
سوق پیدا كه بله؛ خصوصی سازی دچار مشکالتی 
اس��ت، الاقل باید كسانی كه اهل تدبیر بیشتری 
هستند ببینند كه آیا عملکرد خصوصی سازی چه 
بوده عملکرد خصوصی سازی در مجموع منجر به 
هیچگونه از فاكتورهای منفی بهره وری اش��تغال 
سرمایه گذاری س��ودآوری برای بخش خصوصی 
و مالکش مالیات برای دولت نشده است. یعنی ما 
بر اساس سنجش هایی كه انجام دادیم )از افرادی 
خواهش كردیم كه به عنوان كار تحقیقاتی بررسی 
كنند( مجموعا با خصوصی سازی در شركت ها و 
بنگاه ها چه اتفاقی افتاده و نتایجش نشان می دهد 
بهره وری در عمده ش��ركت ها كاهش پیدا نکرده. 
عمدتا در اغلب ش��ركت ها افزایش یافته و یا مثال 
اشتغال مجموعا آنچه كه در دنیا گفته می شود این 
است كه ناشی از خصوصی سازی كاهش می یابد و 
منجر به اخراج خواهد شد ولی در تحقیقات اینگونه 

نش��ان داده نشد. نشان دادند كه اشتغال كاهش 
نیافته و بعضا افزایش هم داشته. اما چند مورد بنگاه 
واگذار شده مشکل دار هم داشتیم. این هم بسیار 
بولد شده. تمام خصوصی سازی ها همیشه این طور 
نیست واقعا. منتهی ذاتش این است كه به هرحال 
همه به ش��کل بیشتر توجه می كنند تا به اینکه 
یك كاری از نظر كلی وعمده فاقد مش��کل بوده 
مثال ضریب بهره وری پاالیشگاه بندرعباس رشد 
داشته یا میزان اشتغال فوالد مباركه رشد داشته. 
س��یمان زابل بعد از واگذاری )اساسا این شركت 
وقتی دولتی بوده فعالیت چندانی نداش��ته است 
اصال ظرفیت اینکه در آن استان سیمانی راه اندازی 
بشود( این شركت به بخش خصوصی فروخته شد. 
االن یکی از مفاخر استان سیستان و بلوچستان 
می باشد. پتروشیمی تبریز را كه پاالیشگاه تبریز 
آن را خریداری كرد خریدار به نحو احسنت اداره 
ك��رده كه قبل از واگذاری یك بنگاه زیان ده بوده 
االن جزء یکی از ش��ركت های بسیار سطح باال از 
نظر تکنولوژی است راندمان باالتر و سودآوری باالتر 
است از پتروشیمی های مدرن امروز است. شركت 
فوالد مباركه قبل از واگذاری ظرفیت تولید بسیار 
پایین تر از االن داش��ته است اساسا اگر در اختیار 
دولت و صنایع وقت قرار می گرفت اینکه طرح های 
توس��عه ای با این س��رعت وگس��تردگی امکان 
نداشت االن شركت فوالد مباركه همگام با تمام 
شركت های فوالد كشور حركت می كند. وهمینطور 
شركت ملی صنایع مس. از اینها هم نمی شود انتظار 
داشت بخش خصوصی خریداری كند مالکیت كند 

كه یك بخش خصوصی عادی باشد. 

 سایز بزرگ و قد کوچك
ت��وان بخ��ش خصوصی ب��رای اینک��ه بتواند 
ش��ركت های خیل��ی ب��زرگ را در اختیار بگیرد 
 ومدیریت بکند محدود اس��ت م��ا طی دهه های

۷۰ و8۰ كه بخش خصوصی توانمندی را نساختیم 
كه بخواهد آن بخش خصوصی شركت های چند 
ه��زار میلی��اردی دولت را تمل��ك بکند. تمامی 
شركت هایی كه سایزشان از سطح چند ده وچند 
صد بزرگتر اس��ت قطعا توس��ط نهاد هایی مثل 
صندوق های بازنشستگی و ش��ركت های بزرگ 
سرمایه داری مالکیت و سرمایه گذاری خریداری 
شدند. هلدینگ خلیج فارس به عنوان یك هلدینگ 
بزرگ پتروشیمی كه اساسا بر اساس سیاست های 
خصوصی سازی تشکیل شده و سهامش به صورت 
بلوک های مختلف )از طری��ق بورس( در اختیار 
كس��انی كه رقابت كردند و خریدند قرار گرفت و 
االن چند نهاد و شخصیت حقوقی بزرگ هلدینگی 
كشور عهده دار آن هستند. طبیعتا این نهادهایی 
كه توانایی مالی مناسبی دارند و هم از نظر فنی 
توانمند هستند بتوانند این هلدینگ خلیج فارس 
را داراه كنن��د. از طرف دیگر اگر در اختیار دولت 

باقی می ماند اصال االن چنین وضعیتی را نداشت 
و م��ا با یك مجموعه ش��ركت های زیان ده روبرو 
بودیم. ش��ركت های زیادی هس��تند ك��ه از نظر 
اشتغال بهره وری و س��ایر شاخص ها و پارامترها 
آمار خوبی دارند كه می شود با مراجعه به سایت 
سازمان خصوصی سازی از نتایج واگذاری ها مطلع 
شد. این روزها كه ایام بودجه می باشند می بینید كه 
راجع بودجه شركت های دولتی بحث های زیادی 
مطرح می شود. حدودا بودجه شركت های دولتی 
۲/3 بودجه عمومی كشور را تشکیل می دهد. یعنی 
سطح بودجه كل كشور تشکیل می شود از ۱/3یا 
حتی كمتر و ۲/3 بودجه شركت های دولتی. اگر 
قرار بود همان شركت های نامبرده در این بودجه 
كل كشورحضور داشته باشند شك نکنید كه این 
عدد بودجه دو برابر این عدد می بود. یعنی اساسا 
بودجه ش��ركت های دولتی به بودجه تمام كشور 
طعنه می زد و س��هم بودجه كل كشور آن چنان 
كوچ��ك بود كه بودجه با این عدد به این بزرگی 
ب��ه اندازه GDP كش��وربود. دولت در جمهوری 
اس��المی ایران چاره ای ندارد كه از ش��ركت های 
دولتی دست بکشد حتی شركت های باقی مانده 
نیز می بایستی واگذار شوند اما از این نظر كه ما در 
اقتصادمان انبوهی از یارانه را در سطح شركت های 
دولت��ی توزیع می كنیم مثل ش��ركت های آب و 
فاضالب، گاز، برق و... مجموع ش��ركت ها كه در 
بودجه كش��ور هستند از ساختار قیمت تکلیفی 
تبعیت می كنند و این قیمت تکلیفی قیمت واقعی 
نیست. اگر دولت بخواهد بتدریج این قیمت های 
تکلیف��ی از اقتصاد كنار برود و آرام آرام قیمت ها 
واقعی ش��ود این حجم از شركت های دولتی باید 
از اختیار دولت خارج بشود. منتهی به واسطه این 
كه هنوز قیمت ها در این شرایط اقتصادی اجازه 
واقعی شدن ندارد دولت این یارانه را از طریق این 
ش��ركت ها به اقتصاد تزریق می كند كه طبیعتا 
این كار نمي تواند تا ابد اتفاق بیفتد و می بایستی 
بسیاری از حوزه های شركت های دولتی به بخش 
خصوصی سپرده شود كما اینکه در خیلی از این 
حوزه ها خیل��ی از دولت ها همین كار را كردند و 
به جای اینکه تمركزشان را روی بنگاه داری بگذارند 
به مس��ائل حاكمیتی وامنیتی و سیاسی كشور 
تمركز كنند. تقریبا س��ازمان خصوصی سازی در 
این ۲۰ سال گذشته حدود 8۰۰ تا 9۰۰ شركت 
را واگ��ذار كرده اس��ت یا به س��مت انحالل برده 
ی��ا در هم ادغام كرده. بنابرای��ن اگر قرار بود این 
شركت ها همچنان دولتی باشد به همین میزان 
 دولت و وزارتخانه ها سرگرم تر بودند و بحث ها به

بن��گاه داری و ش��ركت داری معطوف بود تا اینکه 
مس��ائل حاكمیتی و وزارتی خود را انجام دهند و 
حقیقتا این نقش و این اثری كه وجود دارد ناشی 
از برنامه خصوصی سازی ونقش واگذاری شركت ها 

توسط سازمان خصوصی سازی بوده است. 



 انگ ساخته شده در دهه 1370
بع��د از جن��گ تحمیلی و دوران بازس��ازی 
اقتص��ادی كه دوران آقای هاش��می كه دوران 
بازسازی پس از جنگ بود زمزمه های استارت 
ساختاری در اقتصاد شروع شد كه از مباحثش 
بحث خصوصی س��ازی بود در قالب برنامه دوم 
دوم توس��عه بوده است. قبل از سال 8۰ )دهه 
۷۰(. منتهی این واگذاری ش��ركت های دولتی 
و یا شركت های متعلق به دولت لذا مستحضر 
هس��تید كه ما دو نوع س��هام داریم: یك نوع 
س��هام هایی كه باالی ۵۰ درصد تحت كنترل 
دولت است و یك سری شركت هایی هست كه 

دولت كمتر از ۵۰ درصد سهم دارد ما در ادبیات خود به شركت های 
غول شركت های دولتی و به شركت های زیر ۵۰ درصد سهام متعلق 
به دولت گفته می ش��ود. واگذاری این شركت ها در دهه ۷۰ محول 
شد به وزارتخانه ها در واقع به مالکان این شركت ها چون شركت های 
دولتی یا متعلق به وزارتخانه ها بودند یا سازمان صنایع ملی یا سازمان 
گسترش سابق. این شركت ها ماموریت واگذاری سهام این شركت ها 
به بخش خصوصی را محول كردند به وزراتخانه ها. یك آس��یبی كه 
كه بعد از چند سال این واگذاری ها در آن ایجاد شد كه خیلی هم 
االن مطرح می شود یعنی انگی هست از همان دهه ۷۰ به پیشانی 
خصوصی سازی خورده شده است این هست كه این شركت ها به اقوام 
فروخته شده است در واقع به جای خصوصی سازی خودمانی سازی 
كردند اصطالحا. كه از همان دوران ایجاد ش��د كه گفته می ش��ود 
انتقاد هایی وارد بود به این شکل از واگذاری كه در واقع ماالك خودش 
مامور فروش آن بنگاه می ش��ود یعنی ذینفع كسی كه مالك سهم 
است خودش بخواهد سهامش را بفروشد. این اولین فلسفه تشکیل 
س��ازمان خصوصی سازی بود كه مقرر ش��د ابتدای دهه 8۰ وظیفه 
وماموریت واگذاری س��هام مربوط به ش��ركت های دولت را نه خود 
مالکینش بلکه در واقع یك واسطه ای یك شخص ثالثی كه ذینفع 
نیست در آن شركت یا در آن وزارتخانه واگذار بکند كه این بحث های 
منافع احتمالی كه فروشندگان سهام ممکن است داشته باشند از بین 
برود. هم این شائبه رانت خواری از بین برود و هم این كه ممکن بود 
مقاوم��ت صورت بگیرد. ممکن بود كه مامورین فروش تعلل بکنند. 
چون منافع داشتند در سازمان ها. ممکن بود با تاخیر این واگذاری ها 
صورت بگیرد و ش��ركت ها را نفروشند و پروژه خصوصی سازی ابتر 
بماند. در واقع این دو دلیل هم تس��ریع در واگذاری ها وایجاد یك 
سازمان كه شخص ثالث هست و ذینفع نباشد در واگذاری ها باعث 
ش��د سازمان خصوصی سازی به عنوان یك نهاد واسط شکل بگیرد 
برای فروش ش��ركت های دولتی. وچون س��ازمانی هم هست كه در 

زیرمجموعه اقتصاد ووزارت دارایی هست از این 
جهت تش��خیص داده شد در هیات دولت آن 
زمان كه این ماموریت به یکی از س��ازمان های 
زیرمجموعه وزارت دارایی منتقل ش��ود چون 
اكثر ش��ركت هایی كه قرار بود فروخته بشود 
حاال چه در وزارت صنایع چه وزارت نیرو از این 
جهت وزارت اقتصاد و دارایی كه گفته می شود 
فرمانده اقتصادی دولت است همه امور اقتصادی 
در این وزارتخانه انجام مي گیرد برای این بخش 
از ماموریت اقتصادی دولت هم سازمانی را در 
نظر گرفتند كه سازمانی هست زیر نظر وزارت 
اقتصاد و دارایی. كه این ها ضرورت و فلس��فه 

تشکیل سازمان خصوصی سازی بوده است. 

 جایگاه سازمان
اینکه بگوییم س��ازمان چه جایگاهی در اقتصاد كشور داشته باید 
ببینی��م ما چه هدفی از خصوصی س��ازی ب��رای اقتصادمان متصور 
هستیم یك زمانی هست می گوییم نقش سازمان در اقتصاد چیست 
كه خب اولین هدف همان طور از اسمش معلوم است فلسفه وجودی 
خصوصی س��ازی یعنی اینکه شركت های متعلق به دولت به بخش 
خصوصی واگذار بش��ود دس��ت دولت از اقتصاد كوتاه بش��ود یعنی 
چابك س��ازی اقتصاد داشته باش��یم یك جایگاه دیگر برای سازمان 
كه البته می ش��ود گفت كه به غلط این جایگاه داده ش��ده است  كه 
س��ازمان تعیین كننده بخشی از بودجه جاری مملکت است. اگر در 
همه دولت های گذشته از همان زمان تاسیس تا به االن نگاه بکنید 
همیشه در بودجه های سنواتی در بخش درآمدهای دولت در هرسال 
یك بخش��ی را هم در نظر می گیرند ب��رای درآمد فروش بنگاه های 
متعلق به دولت. یعنی این تکلیف برای سازمان ایجاد می شود كه بنابر 
پیش بینی هایی كه انجام می شود یك میزان از درآمدی را حاصل بکند 
از فروش و این را واریز كند به خزانه و دولت از آن منابع برداش��ت 
بکن��د برای تامین مخارج ج��اری خود. این اتفاقا یك جایگاه غلطی 
هس��ت. صرف نظر از این موضوع اگر بخواهیم جایگاه مثبت سازمان 
را در نظر بگیریم اگر كه از خصوصی س��ازی به معنای واقعیش و با 
 توجه به همه مختصات خودش واقعا ش��کل بگیرد سازمان مي تواند 
كمك كننده وتسهیل گر توسعه بخش خصوصی در اقتصاد باشد. از سال 
8۰ تا به االن كه ۱۷ س��ال از عمر سازمان خصوصی سازی می گذرد 
سازمان فراز ونشیب های زیادی را دیده كه صرف نظر از اینکه بسته 
به همت اعضای هیات عامل آن س��ازمان داشته متاثر از متغیر های 
بیرونی س��ازمان خصوصی سازی هم هست. اگر بخواهیم یك برش 
زمانی بزنیم از 8۰ تا 84 كه سیاست های كلی اصل 44 توسط مقام 

مدیرکل بازاریابی و واگذاری سازمان خصوصی سازی 

انگ ها از همان دهه 70 زده شد
سازمان خصوصی سازی بدون تردید یك سازمان موثر در میان سازمان های وابسته به وزارت اقتصاد به حساب می آید. این 
نهاد مسئولیت تغییر ریل مالکیت در ایران از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی را مطابق قانون برعهده دارد که یك مسئولیت 
تاریخی به حساب می آید. سازمان خصوصی سازی در واقع نماینده یا موکل فروش سهام شرکت های متعلق به دولت در همه 
وزارتخانه هاست و به همین دلیل تحلیل و اطاعات مدیران آنها حائز اهمیت است. محمود قامت مدیرکل بازاریابی و واگذاری 
بنگاه های سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با »نامه اتاق بازرگانی« ضمن تشریح تاریخچه ای از فرآیند خصوصی سازی از 

دهه 1370 تا امروز فراز و فرودهای نهاد و مقوله خصوصی سازی را تشریح می کند که می خوانید:
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معظم رهبری ابالغ ش��د در آن پنج س��ال اول عمر خصوصی سازی 
چون سازمان اختیارات محدودی داشتع حتما باید مي رفت از همان 
سازمان ها و وزرات خانه های مالك سهم وكالت نامه می گرفت و بر اساس 
آن وكالت نامه ها سهام را به فروش می رساند یعنی تا زمانی كه آنها 
همکاری نمی كردند خصوصی سازی محقق نمی شد طبیعتا در برهه 
اول مقاومت ها زیاد بود به هرحال سال های ابتدایی خصوصی سازی 
بود س��ازمان ها سخت شان بود بخواهند سهام شان را به یك سازمان 
دیگر واگذار بکنند روهمین حساب اگر به تركیب واگذاری های چند 
سال اول نگاه كنیم می بینیم اكثرا شركت هایی هستندكه سهام دولت 
زیر ۵۰ درصد اس��ت ولی با ابالغ سیاس��ت های كلی اصل 44 ومقرر 
ش��د كه هم اختیارات سازمان خصوصی سازی در واگذاری ها بیشتر 
شود و هم حیطه شركت های قابل واگذاری بخش خصوصی توسعه 
پیدا گردد بانك ها، شركت های فوالدی ، پاالیشگاه ها ، پتروشیمی ها، 
نیروگاه ها مي توانستند فروخته شوند این خودش در واقع یك انقالبی 
در خصوصی س��ازی باشد كه اثرش بر اقتصاد مي توانست بسیار زیاد 
باش��د این مقطع تاریخی كه سیاست ها ابالغ شد و به تبع آن قانون 
اصل 44 در مجلس تصویب ش��د دوران طالیی خصوصی سازی بود. 
در همین چهار پنج س��ال بود كه واس��طه خوبی بودند حجم بورس 
افزایش پیدا كرد اندازه بورس خیلی رشد پیدا كرد سهامداران زیادی 
وارد بورس شدند كه همین مسأله به رشد بورس كمك كرد كه یکی 
از جایگاه های خصوصی سازی كه دنبالش می گشتیم همین بود كه 
خیلی كمك شایان توجهی به بازار سرمایه ما كرد، بانك ها بیمه ها. 
ش��ركت های پاالیشی وقتی به بورس آمدند این مقطع خیلی مقطع 
خب بود منتهی مراتب چهار پنج سال كه گذشت متاسفانه در اواخر 
دهه 8۰ دقیقاد از سال 8۷ تا 9۱ یك انحرافی در خصوصی سازی شکل 
گرفت كه آن دخالت دولت در خصوص تس��ویه مطالبات خودش به 
نهاد های طلبکار بود دولت ها همیشه به سازمان های نظیر بیمه وتامین 
اجتماعی بدهکار هستند )تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق 
ذخیره فرهنگیان...( دولت به جای اینکه روند عادی خصوصی سازی 
طی شود و این شركت ها به صورت رقابتی به امور مردم و سرمایه گذاران 
و از طریق مزایده یا بورس فروخته شود با مصوبه هیات وزیران وهیات 
دولت تعداد زیادی از این شركت ها در یك پروسه زمانی واگذار كرد 
به همین طلبکارانش همان نهاد های عمومی غیر دولتی كه اینجا واژه 
خصولتی ها خلق شد در كنار آن خودمانی سازی. و یك انحرافی در 
مسیر خصوصی سازی طی شد كه خوشبختانه بعد از روی كار آمدن 
دولت آقای روحانی این از سال 9۲ به بعد پرونده واگذاری ها در غالب 
رد دیون علی رغم اینکه خیلی سخت است شما یك راه خیلی آسانی 
برای دولت هست مي تواند بخش زیادی از مطالباتش را بایك مصوبه ای 
با واگذاری یك مقدار سهم به یك دستگاه واگذار بکند ولی خب این 
را دولت تصمیم گرفت این كار را انجام ندهد و مسیر خصوصی سازی 
را به ریل اصلی خودش كه واگذاری به صورت رقابت هست برگرداند 
واگ��ذاری در غالب رد دیون رو تعطیل كرد. اگر كه بخواهیم درواقع 
این مس��یر را طی بکنیم عملکرد دولت ها و سازمان خصوصی سازی 
در دولت های مختلف بسته به شرایط خودش متفاوت است و این را 
هم باید در نظر گرفت كه هر چه به انتهای فرآیند خصوصی س��ازی 
نزدیك می ش��ویم چون به هرحال س��بد س��هام دولت كه به عنوان 
سهام قابل واگذاری شناسایی می شود روز به روز كوچکتر می شود در 
قبال واگذاری هایی كه انجام می دهد و از طرفی نامرغوب تر می شود 
و اگر بررسی آماری از واگذاری ها داشته باشید بخصوص بعد از ابالغ 
سیاست ها وتصویب قانون اصل 44 شركت های خیلی سود ده مثل 
بانك ها ، بیمه ها، پاالیشی ها و پتروشیمی ها این ها در همان سال های 
اول همه واگذار شدند وخیلی هم سازمان در فروش مشکلی نداشته 

صرف نظر از اینکه االن چه وضعیتی دارند شركت های سوددهی بودند 
ولی وقتی این واگذاری ها تمام شد كه پاالیشی ها وپتروشیمی ها هم 

بخشی از آنها بودند كه متاسفانه در غالب رد دیون واگذار شد.

 باقی مانده در سبد
االن آن چیزی كه در س��بد س��هام دولت باقی مانده دو تغییر عمده 
صورت گرفته یکی اینکه تركیب این سبد از شركت به بنگاه می رسد 
یعنی ما چند نوع موارد قابل واگذاری داریم بعضی ها ش��ركت هستند 
یعنی آن بنگاه در قالب یك ش��ركت س��هامی فعالیتی كه می كنند و 
چیزی كه فروخته می شود سهام شركت ها است بعضی ها هم شركت 
نیس��تند یك بنگاه اقتصادی هستند كه ماآن بنگاه را واگذار می كنیم 
برای مثال جایگاه های سوخت ،سیلوها كشتارگاه ها قالب بنگاه را دارند 
سهام شركت ها واگذار نمی شود یك مجموعه ای از آن دارایی ها واگذار 
می ش��ود. هرچه به انتهای واگذاری های سبد دولت نزدیك می شویم 
عالوه بر اینکه سهام شركت های باقی مانده شركت های زیان ده هستند 
با زیان های انباشته بسیار زیاد با انباشت نیروی انسانی بسیار زیاد كه 
واگذاری هایش بس��یار سخت است ما مجبور می شویم آنها را چندین 
وچند بار قیمت گذاری بکنیم و عرضه كنیم نهایتا هم به فروش نرسد و 
به سختی فروخته شود این ویژگی به كنار، ویژگی بعدی این است كه از 
شركت به بنگاه ها می رسیم و اموال ودارایی ها علي رغم این ویژگی هایی 
كه وجود دارد ولی طی این چهار، پنج س��ال گذش��ته به نوعی همان 
دوران طالیی 86 -8۵ دوباره تکرار ش��د. چون واگذاری های به شدت 
پر مشغله و پر مشقتی دار د به نظر من البته نه عنوان كسی كه داخل 
مجموعه است سازمان خصوصی سازی موفق عمل كرده است. نمي توان 
گفت س��ازمان پروژه محور اس��ت و اینکه نمي توان گفت سازمان چه 
طرحی را به طور مشخص انجام می دهد چون فرآیند خصوصی سازی 
یك پروس��ه ادامه دار است ولی در این فرآیند چالش هایی وجود دارد 
كه این چالش ها به اندازه خودش یك مشکل عظیم است االن مشکل 
اصلی كه وجود دارد البته جزو دس��تاورد های مهم س��ازمان مي توانیم 
لحاظ بکنیم ما االن طی دو سال اخیر بالغ بر ۲۰۰ جایگاه سوخت در 
كشور را س��ازمان خصوصی سازی واگذار كرده است این ۲۰۰ جایگاه 
سوخت درست است كه از نظر ارزش خیلی از مقدار ریالی ارزش زیادی 
ندار اما به اندازه یك شركت بزرگ برای سازمان انرژی و زمان مي گیرد 
ولی هیچ فرقی ندارد برای س��ازمان كه یك ش��ركتی را قیمت گذاری 
بکند و عرضه كند و بفروشد یا یك جایگاه را بفروشد. بعد از واگذاری 
این جایگاه های سوخت االن سازمان خصوصی سازی تمركز كرده روی 
واگذاری بنگاه های بخش كشاورزی مثل سیلو ها، انبار های ذخیره سازی 
غالت كه به نظر من در این بحث هم سازمان خوب عمل می كند یکی 
از پروژه های خیلی خوب ما است چرا كه از این جهت این برجستگی 
وجود دارد ومن تاكید می كنم چون وقتی می خواهید شركت را واگذار 
كنید یك مدل از قیمت گذاری دارید آیین نامه شیوه های قیمت گذاری 
اس��ت كه به ش��ما مي گوید این شركت را با چه فرمولی قیمت گذاری 
بکنید و برس��ید به عرضه ولی برای جایگاه های س��وخت كه به عنوان 
یك بنگاه اس��ت فرآیند و مکانیزم خاص خودش را دارد برای چرخه 
اقتصادی در یك جایگاه. از آن طرف سیلو ها كه چرخه اقتصادی خاص 
خودش را دارد تا به درآمدزایی و س��وددهی برسد نحوه قیمت گذاری 
این جایگاه های س��وخت ونحوه قیمت گذاری این سیلو ها به نظر بنده 
یکی از پروژه های خوب سازمان خصوصی سازی بود كه طی این مدت 
توانس��ت به یك فرمولی برس��د كه این فرمول باعث شد جایگاه های 
سوخت ما نزدیك به دو سال به فروش برسد و با تجربه همان فرمول 
قمیت گذاری االن سیلو ها قیمت گذاری می شود كه آنها هم امید هستد 

واگذاری هایشان انجام بگیرد. 



 زیان ده ها
در كنار این واگذاری ها و نحوه قیمت گذاری دو دس��تاورد دیگری كه سازمان 
خصوصی سازی مي تواند بر آن تمركز كند واگذاری شركت های بزرگ و زیان ده 
است كه بزرگترین و مهمترین آن شركت كشت وصنعت مغان است كه شركت 
بس��یار بزرگ بوده و زیان انباش��ته بسیار زیادی داشته است نیروی انسانی زیاد 
و حساس��یت های منطقه ای و بومی زیادی داشت ولی با تدبیر مسئوالن هیات 
دولت، وزارتخانه وهیات عامل سازمان خصوصی سازی این واگذاری هم به خوبی 
انجام شد و هم سازمان ار عملکرد آن راضی است و هم خریداران. از همه مهم تر 
مجموعه استان با این واگذاری همراه و راضی هستند. نکته دیگری كه قابل ذكر 
است طی یکی دوسال گذشته )طی این چند سال گذشته 4۰۰ -۵۰۰ شركت 
واگذار ش��د( طبیعتا در هر میزان از هر عملکردی ممکن اس��ت نواقصی وجود 
داش��ته باشد چند شركت كه سازمان خصوصی سازی واگذار كرده بنا به دالیل 
مختلفی كه جای بحث وكارشناسی دارد نه بحث های سیاسی و غیركارشناسی 
شركت هایی مثل هپکو، حمل و نقل خلیج فارس و هفت تپه و فوالد اكسین این 
شركت ها بنا به دالیلی كه نمي توان گفت كامال ناشی از سوءمدیریت است یك 
سری متغیرهای بیرونی است كه حاكم هست بر آن شرایط، مشکالتی را برای 
آنها رقم زده بود. به نظر بنده سازمان خیلی خوب عمل كرده بود در این قضیه. 
یك واگذاری ناموفق یك چالش رسانه ای وكارگری ایجاد شود برای زمین زدن 
یك سازمان كافی است ولی سازمان خصوصی سازی خوشبختانه همه چالش ها و 
بحران ها را پشت سر گذاشت برای مثال االن هپکو فعال است كارگران مشغول 
به كار هس��تند و ش��ركت حمل و نقل خلیج فارس به یك خریدار اهل فروخته 
شد. اگركه بنا هست با فروش و واگذاری یك شركت دولتی به بخش خصوصی 
بدنه دولت كوچك بش��ود كه می ش��ود این كوچك شدن مستلزم این است كه 
در واقع بعد از واگذاری زایشی ایجاد نشود شركت دولتی دیگر تاسیس یا بزرگ 
شود زیرا چابك سازی در این شرایط محقق نمی شود. یکی از هدف های اصلی 
خصوصی س��ازی ایجاد بهره وری در شركت ها می باش��د كه اگر بررسی جامعی 
صورت بگیرد اكثر ش��ركت های دولتی ما غیر بهره ور هستند و بهره وری عوامل 
تولید آنجا بسیار پایین است یکی از بزرگترین عواملی كه در بحث غیر بهره ور 
بودن ش��ركت های تولیدی و دولتی وجود دارد انباشت زیاد نیروی انسانی است 
ولی در فرآیند ومقررات خصوصی س��ازی خریداران را تکلیف می كنیم به حفظ 

سطح اشتغال در آن شركت. 
اوال تعدیل نیروی انسانی را به تدریج انجام بدهد وشركت با عوامل دیگری به بهره وری 
وسودآوری برسد كه تبعات خصوصی سازی به كمترین حدش برسد واین یك مقدار 
چابکسازی مد نظر اقتصادی را به تاخیر می اندازد. بحث دیگر كه چابك سازی اقتصاد 
ما را به تاخیر می اندازد و ایجاد مشکل می كند برای خریداران این است كه ما در نحوه 
قیمت گذاری بنگاه های دولتی یك نگاه محافظه كارانه وجود دارد علي رغم انتقادات 
زیاد به سازمان خصوصی سازی در نحوه قیمت گذاری وهمیشه متاسفانه چه منتقدین 
خصوصی سازی و رسانه های منتقد كه بیان دارند كه خصوصی سازی راه درستی را در 
نحوه قیمت گذاری ندارند همه این ها باعث می شود كارشناسان قیمت گذاری دست 
باال بگیرند در قیمت ها وهمیشه به قیمت گذاری های ما از دید متقاضیان ایراد وارد 
می شود كه ما یك بنگاه زیان ده را به قیمت ارزش روز خالص دارایی ها می فروشیم. 
تفاوت نگاه در دولت و خصوصی سازی كه متاسفانه خصوصی سازی هم مجبور است 
یه خاطر فش��ار هایی كه وجود دارد تا حدی به این نحوه قیمت گذاری تن بدهد و 
قیمت گذاری هایش دست باال باشد خودش عامل ومانعی برای چابك سازی و تحرک 
ش��ركت ها می شود وقتی كه این ش��ركت ها زیاد شود اثرش را بر اقتصاد می گذارد 
و این باعث می ش��ود ما هیچکدام از ش��ركت هامون چابکی وس��ودآور بودنشان را 
نمي توانند به نمایش بگذارند و شركت هایی می شوند كه دست و پا شکسته حركت 
می كنند. این ها همه موانعی هست كه خریداران بنگاه های قابل واگذاری در فرآیند 
 خصوصی سازی با آن مواجه هستند و همه این ها باعث می شود كه نتوانند شركت را 
آن طور كه باید و شاید شركت را با مختصات شركت های خصوصی واقعی اداره بکنند 

و این موانع باعث می شوند چابك سازی مورد انتظار رخ ندهد. 

 نظر شما در مورد ضرورت تاسیس سازمان چیست؟
در ابتدای تاسیس س��ازمان خصوصی سازی، امیدواری زیادی 
از تاثیرگذاری این س��ازمان بر بحث مالکیت ها و تولید به وجود 
آمد. ولی متاس��فانه دیدگاه های افراد مسئول به گونه ای نبود كه 
بتوانند نیروی محركه این سازمان را به حركت در بیاورند. بیشتر 
دیدگاه س��وداگرانه بود و قصد فروش اموال به قیمت از بیشتر از 
قیمت واقعی داشتند. و با این دیدگاه تا به امروز ادامه پیدا نمود. 
اگر هم فروش��ی صورت گرفته باش��د این عمل نتوانسته تاثیری 
بر توسعه صنعتی یا حفظ اشتغال داشته باشد. در ضمن كسانی 
كه دارای پیشینه و كننده كار بودند از نظر مالی توانایی خرید را 
نداشتند و این درحالی بود كه كسانی كه فقط دارای استطاعت 
مالی بودند توانستند بسیاری از كارخانه ها را به نام خصوصی سازی 
خری��ده و ب��ا ف��روش ملك و زمین های آن س��ود سرش��اری به 

عضو هیات رئیسه نمایندگان اتاق ایران

 خصوصی سازی
 کارشناسان خبره

می خواهد

فریدون فرقانی س�ال های طوالنی ریاس�ت اتاق 
ش�یراز را دراختیار داش�ت و اکنون نیز از اعضای 

هیات مدیره این اتاق است.
حض�ور وی در مق�ام ریاس�ت ات�اق و ارتب�اط با 
دستگاه های دولتی از جمله سازمان خصوصی سازی 
و مش�اهده کارنامه این نهاد وی را منتقد سازمان 
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عباسعلی قصاعی یکی از قدیمی ترین صنعتگران ایرانی 
اس�ت که ضمن اداره یك کارخانه بزرگ از تشکل گرایان 
نامدار نیز به جس�اب می آید. وی که در س�ال گذشته با 
آرای اعضا، ریاست هیات مدیره اتاق ایران و آلمان را به 
دست آورده است و در سال 1397 نیز یکی از دو صنعتگر 
تندیس گرفته از نهاد امین الضرب به حس�اب می آید در 
گفت وگ�و با نامه اتاق بازرگانی ایران خصوصی س�ازی را 
کالبدشکافی کره است. پرسش و پاسخ با وی را می خوانید:

 نظر شما در مورد ضرورت تاسیس سازمان چیست؟
ببینید بعد از انقالب منهای دوران جنگ و از شروع دوران سازندگی 
مشخصا كشور می بایست برای رشد در زمینه توسعه اقتصادی و صنعتی 
به خصوصی سازی روی بیاورد. از سال ۱3۵۷ كه انقالب ایران پیروز شد 
همزمان كش��ور چین نیز از حالت كمونیستی خارج گشت و به انقالب 
اقتصادی به جای انقالب سیاسی دست زد در حالی كه هیچکس فکرش 
را نمی كرد با وجود آن نظام كمونیس��تی بتواند به چنین رشدی دست 
یابد. ولی رهبران دانای این كشور مانند آقای تن شائو پینگ شالوده ای 
را بنا نهاد كه از س��ال ۱9۷9 میالدی تا به امروز )حدود چهل س��ال( 
چین را از رتبه باالی ۵۰ به رتبه دوم اقتصادی دنیا تبدیل كرده است 
و پیش بینی می شود كه این كشور ظرف سال های آینده از اقتصاد اول 
دنیا نیز پیشی خواهد گرفت. این كشور بزرگ و پرجمعیت چنان تحولی 
در اقتصاد ایجاد نموده اس��ت كه امروز كاالیی در دنیا وجود ندارد كه 
س��اخت چین نباش��د. در حالی كه كشور ما ظرف این چهل سال علی 
رغم رش��د نسبی كم در اقتصاد از س��اماندهی موفقی برخوردار نبوده 
اس��ت. اغلب س��ازمان های دولتی ایران به جای خصوصی شدن تبدیل 
به شركت های »خصولتی« ش��ده اند و سازمان خصوصی سازی در این 
مورد بسیار ضعیف عمل كرده است. مانند شركت هفت تپه كه بعد از 
واگذاری به جای سوددهی كامال زیان ده شد. البته منصفانه این است كه 
بگوییم شركت های دولتی واگذار شده از كارنامه ای مثبت در سودآورد 
و اقتصاد برخوردار نبودند به این مفهوم كه چون به عنوان واحد دولتی 

 دس��ت آوردند. بنابراین از ابتدا دیدگاه های نظیر دولتی بودن یا 
بیت المال بودن این اول سازمان را از مسیر اصلی خود خارج نمود. 
 به چه میزان توانس�ته اس�ت در بخش صنعت اقتصاد 

ایران موفق عمل کند؟
بنده هیچ موفقیتی درمورد عملکرد س��ازمان خصوصی س��ازی 
متصور نیس��تم. زیرا این س��ازمان نتوانس��ت درراستای وظایف 
ترس��یم شده خود حركت كند وآن را پیاده كند. بهتر است تیتر 
خصوصی س��ازی را از این س��ازمان را حذف كنند و به جای آن 
از خ��روج ام��وال دولتی نام ببرند. در ضمن مي توان با مقایس��ه 
واگذاری ها در كشورهای دیگر كه نمونه بارز آن كشورهای آلمان 
غربی و شرقی در زمان اتحاد می باشد و واگذاری های داخل كشور 

به درصد موفقیت این سازمان پی برد. 
 آیا توانسته است به وظایف خود عمل کرده باشد؟

از نظ��ر بنده به هی��چ وجه عملکرد نزدیك به موفقیت آمیز هم 
نداش��ته است. اگر بخواهیم از صفر تا ده به عملکردسازمان نمره 

بدهیم بنده نمره دو را درنظر می گیرم. 
 در ش�رایط حال حاضر اقتصاد کشور این سازمان چه 

عملکردی باید داشته باشد؟
بای��د از كس��انی كه كننده كار هس��تند و امتح��ان خود را در 
زمین��ه مدیریت پس داده اند كمك گرفت. هر كس را در رش��ته 
خود شناس��ایی كرده و پس از تایید صالحیت مشروط به حفظ 
اشتغال و افزایش آن با یك برنامه زمان بندی و زنده نگه داشتن 
آن در ی��ك برنامه توس��عه كوتاه و بلندمدت ب��ه واگذاری واحد 
صنعت��ی یا كارخانه ها پرداخت. در این صورت مي توانیم امیدوار 
باش��یم حركت مفیدی در شرایط اقتصدی كشور به وجود بیاید. 
در مورد چگونگی اعتبارس��نجی افراد نیز مي توان از سوابق وی، 
اهلی��ت او و كارنامه مالیاتی وی تحقیقاتی به عمل آورد. در این 
صورت مي توان واگذاری ها را به صورت اجاره به ش��رط تملیك 

انجام داد و بعد ازمدت یك یا دو سال از اعتبار وی آگاه شد. 
 پیش�نهاد ش�ما برای بهبود این س�ازمان چیست؟ و 

سخن آخر؟
باید دیدگاه سازمان نسبت به واگذاری ها عوض شود و در قالبی 
دیگر تعریف گردد. متاسفانه یا قانون درستی در مورد واگذاری ها 
وج��ود ندارد یا اگر هم آیین نامه و مقرارت درس��تی وجود دارد 
در اجرا و علی الخصوص نظارت دچار مشکل می باشیم. ابتدا باید 
دست رانت خوار ها و كسانی كه به جریان های قدرت وصل هستند 
را از اقتصاد كوتاه كرد تا نتوانند از این جریان سوءاستفاده كنند. 
متاسفانه كسانی كه توانایی انجام كارها را دارند دارای رانت نیستند 
و هم آنها مسئولیت های تولید و اشتغال را انجام می دهند كه از 

نظر اقتصادی بسیار ناچیز می باشد. 
از نظر بنده ضعف های بسیاری در وزارت صنعت و معدن وجود 
دارد. یکی از دالیل آن كمبود كارشناس��ان خبره می باش��د. در 
همه سطوح چه در تهران و چه در شهرستان ها از افراد ناالیق و 
كارنابلد اس��تفاده شده است. به همین دلیل به نظر می رسد كه 

صنعت كشور به حال خود رها شده است. 
برگزاری جلس��ات ماهانه مس��ئوالن دولتی و افراد دلس��وز در 
زمینه خصوصی سازی و ایجاد مركز تخصصی كه بتواند با نظرات 
كارشناسانه خود ایده های مفیدی به صنعتگران داده و با نظارت 
دقی��ق بر عملک��رد آنها یکی از راه های بس��یار مفید برای بهبود 

شرایط اقتصادی كشور می باشد.

رئیس اتاق ایران و آلمان 

 کارخانه ها را 
به اهلش بفروشيم



زیان ده بودند خصوصی شدند. طبیعتا تبدیل 
یك شركت زیان ده به یك شركت سودده بسیار 
مشکل تر از ایجاد یك واحد اقتصادی می باشد. 
فلس��فه س��ازمان خصوصی یعنی تبدیل یك 

اقتصاد زیان ده به یك اقتصاد سودده. 
 به چه میزان توانسته است در بخش 

صنعت اقتصاد ایران موفق عمل کند؟
اكثر خصوصی سازی های انجام شده یا بخشی 
از آنها در كشور به خاطر توجه صاحبان سرمایه 
به امکانات و محل آن شركت ها بوده است كه 
بیشتر به خاطر منافع حاصل از فروش زمین ها 
و امکانات اطراف واحد ها خریداری شده اند كه 
یا تعطیل شدند یا اگر هم به تولید ادامه دادند 
منجر به تعدیل گسترده نیروی كار شده است. 
به طور كلی س��ازمان خصوصی سازی ما هیچ 
سودی نداشته است. سازمان خصوصی سازی 
تمام��ی عیب های واحد ه��ای دولتی به عالوه 
عیب های خود و عیب های واحد های خصوصی 
زی��ان ده را یکجا دارد. ش��ركت های خصوصی 
نیز به دلیل ش��رایط اقتص��ادی بعد از جنگ 
هش��ت س��اله و در چند دوره اخیر مخصوصا 
در دولت ه��ای آق��ای احمدي ن��ژاد ب��ه دلیل 
تحریم های ناجوانمردانه آمریکا و حمایت همه 
كش��ورها از تحریم ها و دول��ت آقای روحانی 
پس از كناره گی��ری یکجانبه آمریکا از برجام 
و بازگش��ت تحریم های كمرش��کن و ظالمانه 
نتوانسته اند موفق عمل كنند. در این شرایط 
صنع��ت و اقتصاد ایران در یك دوره گذار قرار 
دارد و ب��ه نظر بنده زیر این فش��ار اقتصادی 
رشد اقتصادی به میزان منفی پنج )-۵( درصد 
خواهیم داش��ت و واحد هایی كه ریشه و بنیه 
اقتص��ادی قوی دارند به تولید ادامه خواهند و 
اگر بتوانیم این دوره متالطم گذار را ظرف چند 
ماه آینده با موفقیت پشت سر بگذاریم به طرف 

رشد اقتصادی مثبت حركت می كنیم. 
 آیا توانسته است به وظایف خود عمل 

کرده باشد؟
اینکه بگویم كه عدم موفقیت خصوصی سازی 
فق��ط مربوط به بعد از انقالب اس��ت یك نظر 
مغرضانه می باشد. ما بعد از انقالب در بسیاری 
از رشته ها مختلف گسترش پیدا كرده ایم. مثال 
در صنایع كانی های غیرفلزی مانند چینی سازی 
كه ما در آن فعالیت می كنیم از س��ه واحد به 
بیس��ت و چهار واحد و از تولید س��ه هزار تن 
به پنجاه هزار تن رس��یده ایم. ولی متاس��فانه 
شانزده واحد تعطیل ش��ده اند. به دلیل اینکه 
بزرگترین رقیب ما در دنیا و زادگاه این صنعت 
یعنی چین دارای مواد اولیه و نیروی كار ارزان 
می باشد كه الزمه قیمت تمام شده می باشند. 
در صنای��ع دیگ��ر نیز در بخ��ش خصوصی به 
تولید بیش از بیس��ت تا سی برابر رسیده ایم و 

در بعضی از صنایع مانند كاشی كاری و ظروف 
چین��ی جز چند كش��ور اول دنیا می باش��یم. 
ول��ی بعضی از واحد ها ك��ه در قبل از انقالب 
از س��ود دهی و بازده باالیی برخوردار بودند را 
نتوانسته ایم به صورت درست خصوصی سازی 
كنی��م و از آنها بهره برداری نماییم. در نهایت 
اگر بخواهم امتیازی بین صفر تا ده به عملکرد 
س��ازمان خصوصی سازی بدهم نمره سه را در 
نظر می گیرم كه نش��ان از عملکرد ضعیف این 

سازمان می باشد. 
 در ش�رایط حال حاضر اقتصاد کشور 
این س�ازمان چه عملکردی باید داش�ته 

باشد؟
یقین��ا راه نجات ایران و هر كش��وری در دنیا 
بخش خصوصی می باشد. منتها بخش خصوصی 
كه عالقه مند و عاشق كار خود باشد و صرفا برای 
برخورداری از رانت و امکانات و امالک واحد ها 
را تحویل نگیرد. مثال صنایع خودروسازی كشور 
به عنوان بزرگترین صنعت كه در ردیف بیست 
كارخانه برتر دنیا می باشد علی رغم رشد كمی 
زیاد دارای رش��د كیفی نمی باشد دلیل آن نیز 
خصوصی س��ازی غلط یا خصولتی س��ازی بوده 
است و هنوز هم به سبك دولتی اداره می شوند. 
س��ازمان خصوصی س��ازی باید افراد دلس��وز و 
مدیران الیق را برای واگذاری واحد ها شناسایی و 
در صورت احراز صالحیت این واحد ها را واگذار 
كند. در كش��وری كه صنعتی مثل س��اختمان 
 ب��ه ط��ور ناگهانی دویس��ت تا س��یصد درصد 
رشد می كند كسی رغبتی برای سرمایه گذاری 
در صنایع دیگر ندارد. از طرفی چاپ بی رویه و 
ش��اید ناخواسته اسکناس از طرف دولت باعث 
افزایش نقدینگی و رش��د زیاد تورم شده است. 
حتی تحریم ها و سیاس��ت های جهانی تحمیل 
ش��ده نیز باعث به وجود آمدن نوس��انات ارزی 
و تورم ش��د. در این حالت با رش��د دو تا س��ه 
براب��ری قیمت ه��ای مس��کن و ارز و خودرو و 
كاالهای واسطه ای گشت. تنها قیمت هایی كه 
فعال افزایش نیافته اس��ت قیمت برق و سوخت 
و كارگران می باش��د كه در این مورد حتما باید 
حقوق كارگران به نسبت تورم افزایش یابد. به 
نظر نبایستی در شرایط فعلی واگذاری صورت 
گیرد بلکه واحد ها بهتر اس��ت به همان حالت 
دولتی و نیمه دولتی ولو با زیان دهی كمتر بمانند 

تا شرایط بهتری مهیا گردد. 
 پیشنهاد شما برای بهبود این سازمان 

چیست؟ و سخن آخر؟
به نظر بنده برای سرمایه گذاری در صنایع 
اوال باید كس��انی وارد شوند كه تجربه كافی 
داشته باشند دوما دارای سرمایه كافی باشد 
و سوما مدیریت بلد باشد. كسی كه از دنیای 
دیگری وارد دنیای صنعت شود مسلما موفق 

نخواهد ش��د. در حالی كه دوره جنگ و بعد 
از جن��گ دارای تالط��م اقتص��ادی بودیم و 
قیم��ت ارز از هفت تومان در اوایل انقالب به 
بیست هزار تومان یعنی حدود سه هزار برابر 
 افزایش یافت كه در این شرایط كسی امکان 
برنامه ریزی و رش��د و اداره كردن واحد های 
صنعت��ی را ندارد. ضمن اینک��ه كار صنعت 
و تولی��د اصوال یك كار تخصصی می باش��د 
و واگذاری ه��ا باید با س��نجش اف��راد انجام 
ش��ود نه صرفا بر مبنای رانت و اس��تفاده از 
مزای��ای واحد های تولی��دی. به عنوان نمونه 
در صنع��ت چینی س��ازی در قب��ل انقالب 
دارای س��ه واحد كوچك بودی��م كه تبدیل 
به بیس��ت و چهار واحد گش��ت و در نهایت 
تولید نیز افزایش یافت. برخی از این واحد ها 
رها ش��دند یکی از این واحد ها به دست فرد 
مناس��ب رسید كه دارای سود آوری و تولید 
چند برابری اس��ت. به دلیل اینکه این واحد 
ب��ه فرد كارش��ناس و متخصص این رش��ته 
داده ش��د كه با تسویه بدهی ها و رشد تولید 
 به موفقیت دس��ت یافت. در ش��رایط فعلی 
مش��کل ترین كار واگذاری واحد های موجود 
ب��ه بخش خصوصی می باش��د ب��رای اینکه 
 واحد های موفق نیز در زیر فشار تورم كمر خم 
كرده ان��د. اگر واگذاری ها به متخصص همان 
رش��ته واگذار شوند مي توان به نتایج مثبتی 
دس��ت یافت. به عالوه مي توان با ثبات و تك 
نرخی كردن ارز مشکالت واردات و صادرات 

را به حداقل برسانیم. 
در ش��رایط فعل��ی م��ا نیازمند م��واد اولیه 
می باش��یم كه متاس��فانه به دلیل تحریم های 
آمریکا و ترس كش��ور های اروپایی و آس��یای 
ش��رقی به جز چین و هن��د از معامله با ایران 
از واردات ای��ن م��واد محروم می باش��یم. در 
ه��ر صورت می بایس��ت از این مصیبت تجربه 
كسب كرده و آن را به نوعی تبدیل به فرصت 
نماییم. اقتصاد ما تنها دارای مش��کالت بعد از 
جنگ و تحریم نیس��ت بلکه قوانین هزارتوی 
كش��ور می باش��د كه در حقیقت مانع فعالیت 
بخش ها خصوصا بخ��ش خصوصی می گردد. 
قوانین ما خیلی بیش��تر از قوانین كشورهایی 
مانند س��وییس و س��وئد و انگلیس پیچیده تر 
می باشند كه مثل كالفی سردرگم به دست و 
پای صنعت را بس��ته شده و مانع رشد صنعت 
 می شوند. بایستی بعد از دوره گذار قوانین كار،

تامی��ن اجتماعی، اقتصادی و حتی گمركی را 
طوری اصالح و بازنگری كرد كرد كه صنعت ما 
سودآورتر از داللی و تجارت و بساز بفروش ها 
شود. اگر به این نقطه برسیم مي توان امیدوار 
بود در یك دوره ده ساله به رشد اقتصادی نظیر 

كره جنوبي و تركیه فعلی برسیم. 
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یک�ی از چالش های بزرگ جامعه ایرانی در 
حال حاضر و به ویژه در دهه پیش رو، چالش 
بازار کار است. بازار کار ایران چند ویژگی دارد 
که آن را تهدیدآمیز نشان می دهد. مهم ترین 
تهدی�د ب�ازار کار ایران، نرخ ب�االی بیکاری 
جوانان تحصیلکرده از یك سو و نرخ بیکاری 
باالتر زنان تحصیلکرده از سوی دیگر است. 
عاوه بر ای�ن دو ویژگی که آثار و پیامدهای 

آن بر جامعه ایرانی ویرانگر است. سنتی بودن 
محیط و مناسبات کار، تقاضای کاهنده برای 
نیروی کار از سوی جامعه به ویژه بخش دولتی 
که تا امروز تقاضاکننده اصلی نیروی کار بوده 
است، تهاجم بازار کار مدرن و اوبرسیم و.... نیز 
بازار کار ایران را به ش�دت متاثر کرده است. 
بدترین داستان در بازار کار ایران ناهمسازی 
دانشگاه با سمت تقاضای کار و همچنین دور 
ب�ودن دانش�گاه از محل تقاضای کار اس�ت. 
ساختار آموزش عالی ایران گونه ای شده است 
که متقاضیان ورود به دانشگاه بدون توجه به 
کیفیت و کارآمدی رش�ته تحصیلی و بدون 
اینکه از تقاضای بازار آن رشته اطاع داشته 
باشند برای ادامه تحصیل به دانشگاه می روند. 

دور فزاین�ده فارغ التحصی�ان کم مهارت و 
تقاضا برای نیروی انسانی با کیفیت و فشاری 
ک�ه ب�ر دولت ها وارد می ش�ود تا با تش�ویق 
ضمن�ی ش�هروندان برای ادام�ه تحصیل در 
مقطع کارشناسی ارش�د و دکترا این بازار را 
چنان پیچیده کرده اس�ت که پیامدهای آن 
ناش�ناس است. از طرف دیگر بازار جدید کار 
در ایران بر اساس جبر و فشار جهانی که بازار 
آناین به حس�اب می آید شرایط را دشوارتر 
کرده است. مجموعه گزارش هایی که در این 
پرونده می خوانید از س�خنرانی های پرشمار 
در موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت 
و برنامه ریزی اخذ شده که نشان از اهمیت این 

بازار بر آینده ایران دارد.
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محمد وصال|
غامعلی فرجادی یک�ی از متخصصان بازار کار 
در ایران اس�ت که س�ال های طوالن�ی از فعالیت 
کارشناسی خود را روی بازار کار ایران متمرکز کرده 
است. او که یکی از اعضای میزگردی با عنوان »نقش 
نظام آموزشی در ناهمخوانی مهارت های بازار کار 
ایران« حاضر بود در جایی از این میزگرد تاکید کرد 
بازار کار ایران در حال حاضر با بازار کار هند در دهه 
1970 شباهت پیدا کرده است بیکاران دانشگاهی 
دارای م�درک کارشناس�ی به س�وی تحصیل در 
مقاطع باالتر مي رفتند و در نهایت شغلی به دست 
نمی آوردند. دکتر محمد وصال در آذرماه امسال در 
موسسه نیاوران به تفصیل درباره ناساز بودن کوک 
بازار آموزش عالی یا بازار کار ایران سخنرانی کرد 
که آن را در زیر به همراه برخی اظهارنظرها در این 

میزگرد می خوانید:
با نگاهی به داده های آماری درمی یابیم ایران در سال های 
گذشته پیشرفت مناسبی در سطح تحصیالت افراد داشته 
و از نظر میزان سال های تحصیل وضعیت بهتری نسبت به 
سایر كشورهای منطقه دارد. برخالف این عملکرد مثبت، 
ایران از نظر كیفیت  آموزشی  پایین تر  از  میانگین  جهانی  
قرار  دارد.  همچنین  نمرات  كسب  شده  ایران  در  آزمون  
بین المللی TIMSS از افزایش شکاف كیفیت آموزش 
میان دهك اول و آخر آموزشی در طول سال های ۱99۵ 

و ۲۰۱۵ خبر می دهد.
آمارها  نشان  می دهد  فارغ التحصیالن  دانشگاه  در  
ایران  نسبت  به  سایر  گروه های  تحصیلی  نرخ  بیکاری  

بیش��تری  دارند  و كمترین نرخ مربوط به افرادی است 
كه تحصیالت دبیرستان ندارند. بیشتر فارغ التحصیالن 
دانشگاه در بخش دولتی كار می كنند و بخش خصوصی 
سهم بسیار زیادی در جذب افراد با تحصیالت دبیرستان 
و كمتر دارد. نکته دیگر آنکه از روند افزایش سهم بخش 
خصوصی در جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی مي توان 
چنین برداشت كرد كه بخش دولتی دیگر ظرفیت جذب 
این گروه  تحصیلی  را  ندارد.  البته  باید  در  نظر  داشت  
ك��ه  در  این  داده ه��ا  اطالعات  بنگاه های  دولتی  كه  
به  بخش  خصوصی  واگذار شده اند قابل تمییز نیست. 
عالوه بر این، آمارها نشان می دهد كه با افزایش سال های 
تحصیل، دس��تمزد افراد افزایش می یابد. برای توضیح 
نظم های آماری مشاهده شده یك چارچوب مفهومی ساده 
ترسیم می شود كه در آن كارفرمایان نشانه های مهارت 
مورد تقاضا را به افراد می فرستند. باتوجه به این عالمت، 
نهادهای آموزشی مهارت های مورد تقاضای بازار كار را در 
افراد تقویت می كنند. در  این  میان،  عواملی  مانند  اثرات  
مثبت  برون ری��ز  آموزش،  اطالعات  ناكامل  بازیگران  
بازار  كار  و  محدودیت  اعتباری افراد برای سرمایه گذاری 
روی اس��تعدادهای بالقوه خود، مداخله دولت در هر دو 
بازار كار و آموزش را نه تنها برای رفع شکست بازار، بلکه 
برای افزایش برابری و عدالت اجتماعی  توجیه  می كند. 
بر  این  اساس  طی  سال های  گذشته  در  ایران،  دولت  
با گسترش آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی، دسترسی 
جامعه به آموزش رایگان و پولی را فراهم كرده است. به 
طور تاریخی نیز  دولت همواره  اس��تخدام كننده  اصلی  
فارغ التحصی��الن  بوده  و مزایایی  همچون  دس��تمزد  

مناس��ب  و  امنیت  ش��غلی  كاركنان  بخش دولتی  به  
افراد جامعه  برای  كسب  مدرک  تحصیلی  و  ورود  به  
این  بخش  انگیزه  داده  است. از  سوی  دیگر  تصویب  
مقررات سختگیرانه اخراج نیروی كار، امکان غربالگری در 
حین كار را از كارفرما سلب كرده و او را وادار به اتکا به 
مدرک تحصیلی افراد جویای كار می كند. به این ترتیب 
همزمان با افزایش بی س��ابقه متولدین دهه 6۰، رقابتی 
ش��دید در اخذ مدرک دانشگاهی شکل گرفت و كنکور 
به عنوان تنها سازوكار غربالگری مشروعیت پیدا كرد. در 
نتیجه، تمركز ب��ر مهارت های مورد نیاز كنکور، فرآیند 
یادگیری مهارت های مورد نیاز بازار كار را از شکل طبیعی 
انداخ��ت و خانواده ها به س��رمایه گذاری بر مهارت های 
تس��ت زنی روی آوردند. دولت  نیز  در  پاس��خ  به  این  
پدیده  به  توسعه  دانشگاه ها  پرداخت  و  دانش آموزان  
با  نمرات  درسی  پایین تر  را  به  سمت رشته های فنی 
و حرفه ای هدایت كرد. همچنین دولت با اولویت دادن 
به فارغ التحصیالن دانشگاهی در سیاست های فعال بازار 
كار، باز هم به مدرک گرایی دامن زد.این وقایع در آموزش 
عالی پیامدهایی همچون افزایش شدید رقابت برای ورود 
به دانشگاه، افزایش شدید دانشجویان تحصیالت تکمیلی  
در  مقطع  فوق  لیسانس،  گسترش  دانشگاه ها  به ویژه  
دانش��گاه های  غیر  رایگان و  افزایش  نس��بت  دانشجو  
به  اس��تاد  را  به دنبال داش��ته است.در آموزش فنی و 
حرف ه��ای نیز دخالت دولت س��بب دوپارگی آموزش 
میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان فنی وحرفه ای 
)زیرمجموعه وزارت كار( شده است و بخش خصوصی نیز 
در طراحی سرفصل های آموزشی منطبق بر نیازهای بازار  
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كار، مشاركت  كمی دارد. هدایت  تحصیلی  بر  اساس  
نمرات  كسب  شده  و  نه  بر  اساس  توانایی  و  عالقه  
افراد  موجب  شده است تا افراد از راهنمایی شغلی مناسب 
بهره مند نباشند. فارغ التحصیالن این بخش اغلب جذب 
بنگاه های كوچك می شوند و یا دست به خود اشتغالی 
می زنند كه از بازدهی و امنیت شغلی آنان كاسته می شود.

سیاست های پیشنهادی:
* ایجاد یك سیستم جامع تضمین كیفیت برای بهبود 

جریان اطالعات بین كارفرمایان و كارگران
* رتبه بندی  مدارس و دانش��گاه ها با توجه به عملکرد 
آنها برای ایجاد رقابت و پاسخگویی بهتر به سیگنال های 

بازار كار
* تخصیص بودجه دانشگاه ها بر اساس عملکرد آنها در 

پاسخگویی به سیگنال های بازار كار
* اضافه كردن آزمون مهارت های نوشتن، گوش كردن 

و فهمیدن به كنکور
* تقویت نشانه های ارسال شده از كارفرمایان خصوصی 
به دانشجویان و موسسات آموزشی از  طریق تغییر  مقررات 

سختگیرانه كار

 سواالتی که باید به آن پاسخ داد
* دول��ت برای تش��ویق اش��تغال ف��ارغ التحصیالن 
دبیرستان و فنی وحرفه ای چه كاری باید انجام دهد؟ به 
جای پرداختن به این سوال كه دولت برای نرخ بیکاری 

فارغ التحصیالن دانشگاهی چه كاری بکند؟
* چط��ور به افرادی كه در همه مقاطع فارغ التحصیل 
ش��ده اند ش��غل بدهیم بدون اینکه انگیزه ای برای ادامه 

تحصیل در مقاطع عالی در دانش آموزان ایجاد كنیم؟
* چطور مي توان در زمان تحصیل یك هدایت شغلی 

بر اساس توانایی و استعداد افراد ارائه كرد؟

 هندی شدن بازار کار
دكتر غالمعلی فرجادی: در دهه ۱9۷۰ در هندوستان 
   Educatedاتفاقی افتاد كه منجر به نوش��تن كت��اب
Unemployment  ش��د. رش��د اقتصادی در هند 
بس��یار پایین بود و افراد دیپل��م می گرفتند و كار پیدا 
نمی كردند و مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دكتری 
را هم  می گذراندند  و  باز  هم  كاری  پیدا  نمی كردند 
و  چ��ون  زب��ان  بلد  بودند  روان��ه  انگلیس  و  آمریکا  
و  كش��ورهای  دیگر  می شدند. اتفاقی كه در ایران رخ 
داده بس��یار ش��بیه این اتفاق شده است. یك نکته هم 
درب��اره كمَیت ها عرض كنم. در س��ال های پیش علت 
اصلی پیشرفت ژاپن را وجود ۱۰۰۰ دانشجو به ازای هر 
۱۰۰هزار نفر عنوان می كردند. در آن زمان ما به ازای هر 
۱۰۰هزار نفر  4۰۰ دانشجو  داشتیم  و  اكنون  4۰۰۰ 
دانشجو  داریم  و  ژاپن  نشدیم.  بنابراین  مقید  كردن  
خ��ود  به  كمَیت ها  ب��دون  در  نظر گرفتن كیفیت و 
جنبه های دیگر مسأله درستی نیست. میانگین سال های 
تحصیل در ایران به 9 سال رسیده است اما آیا به كیفیت 
آن توجه شده است؟ طبق آخرین آمار ما چهار میلیون و 
پانصد هزار دانشجو داریم و كسی به این موضوع توجه 
نمی كند كه به ازای این تعداد دانشجو چند هیات علمی 
داریم. گسترش بی رویه ای در آموزش عالی رخ داده است 
و وزارت علوم  وظایف خود را  در قبال اشتغال نمی بیند. 
افزایش فارغ التحصیالن و  پیشی گرفتن عرضه از تقاضا 
منجر به بیکاری شده و این بیکاری  منجر  به  گسترش  
بیشتر  آموزش  عالی  می شود.  دولت ها  برای  به  تاخیر  
انداختن  ورود  افراد  به  بازار  كار  متوسل  به گسترش 
بیشتر آموزش عالی می شوند. وقتی افراد بیکار هستند 
نیز تمایل به ادامه تحصیل دارند. در بحران ۲۰۰8 اكثر 
مشاغل در ركود بودند و مشاغل دانشگاهی رونق گرفته 
بودند. چون هزینه فرصت درس خواندن پایین می آید و 
افراد بیکار به فراگیری آموزش  بیشتر  روی  می آورند.  
البته  باید  توجه  كرد  كه  ریش��ه  اصلی  گرایش  به  
تحصی��ل  در  مقاط��ع  باال  به  تقاض��ای  دولت  برای 
استخدام  نیروی  كار  تحصیل كرده  و  دارای  مدرک  
ب��ه  ویژه  در  ده��ه  اول  انقالب  برمی گردد. در  اوایل  
دهه  8۰، كس��انی  موضوع »تقاضای  اجتماعی  برای  
آموزش« را  مطرح  كردند  كه  به  گس��ترش  آموزش  
عال��ی  دام��ن  زد  و  تالش  اقتصاددان ها  برای  تبیین 

ارتباط این موضوع با اشتغال نتیجه نداشت. 
س��ید علی هاشمی در پاسخ به نکات یادشده از سوی 
فرج��ادی توضی��ح داد: به نظر  می رس��د  كه  توجه  به  
نمودار  گسترش  دانشگاه ها  بسیار  اهمیت  دارد.  از  سال  
۲۰۰6 به  بعد  رشد چشمگیری  در  تعداد  دانشگاه های 
پیام  نور  دیده  می شود.  به  عالوه  تعداد  دانشگاه های  
آزاد و  خصوصی  از  س��ال  ۱996 ناگهان رشدی حدود 
۲ برابری را تجربه می كند و رش��د آن همزمان با رش��د 
دانشگاه پیام نور افزایش بیشتری می یابد. به نظر می رسد 
كه رقابت میان دانشگاه آزاد و پیام نور در گسترش كّمی 
و سیاست كاهش نرخ بیکاری از طریق كاهش جمعیت 
فعال سبب شده است كه ارتباط بازار كار و نظام آموزشی 
تضعیف ش��ود. به عالوه اصالح قوانین مرتبط با بازار كار 
در این سال ها نیز تاثیر چندانی بر اشتغال نداشته است.

 نظرهای دیگر حاضران:
* با توجه به شرایط اقتصادی )رشد اقتصادی پایین( 
و انفجار جمعیتی در سال های گذشته، رشد تقاضای 
آموزش عالی دراین سال ها اجتناب ناپذیر بوده و گسترش 
عرضه را نیز به دنبال داشته است. اما نکته ای كه باید 
در نظر گرفت فقدان رگوالتوری و نظام مقررات گذاری 
ب��رای حفظ كیفیت خروجی آموزش عالی اس��ت. در 
این مطالعه هزینه فرصت نقش كلیدی دارد. توجه به 
بحث قیمت آموزش اهمیت دارد. اگر هدف از آموزش 
عالی رایگان اشتغال باشد، با توجه به اینکه بازخوردی 
ازبازار كار دریافت نمی كنیم چرا باید تحصیالت عالی 
رایگان داشته باش��یم؟ اگر بخواهیم تحصیالت عالی 
غیررایگان داشته باش��یم باید چه مکانیزمی طراحی 
كنی��م و موضوع هایی مانند عدالت و برابری را چگونه 
پاسخ دهیم؟ باید  با  رویکرد  دیگری  به  مسأله  نگاه  
كرد.  با  توجه  به  رویکرد  تقسیم  كار  و  ساده  كردن  
كارها  با  تقس��یم  به  اجزای كوچکتر  دیگر نیازی به 
چندین سال آموزش وجود ندارد و آموزش مراحل ساده 
كار، زمان  كمتر و كارایی بیشتری دارد. رویکردمان به 
آموزش را باید تغییر دهیم. این تفکر كه دولت مسئول 
آموزش است را باید تغییر دهیم و به بازار اجازه دهیم  
خودش  آموزش  را  ایجاد  كند.  ایجاد  استاندارد  یکسان  
توسط  سازمان  فنی و حرفه ای  به  دلیل  ناهمگونی 
صنایع و مناطق مختلف سبب ناكارآمدی آموزش شده 
است. عالوه بر این، اعطای مدرک توسط سازمان فنی 
و حرفه ای برندس��ازی ش��ركتی را از بی��ن می برد. در 
سال های گذشته بیشترین توجه به تخصص داده شده 
اس��ت و توجهی به نقش تکنسین ها در بازار كار نشده 
است. بحث اطالعات بازار كار باید به طور دقیق بررسی 
شود. در سال های اخیر جریان اطالعات دستکاری شده 
و نیازهایی كه باید به اطالع افراد برسد مشخص نشده 
و یا وارونه شده است. افزایش تقاضا برای كنکور تجربی 
به جهت تفاوت فاحش درآمد در چند رشته تحصیلی 
با سایر رشته ها است و شکاف درآمدی حاصل از طرح 
سالمت نیز به این موضوع دامن زده است. انتظار مي رفت 
با توجه به عنوان این مطالعه مؤلفه هایی ارائه شود كه 
نشان دهد نظام آموزشی چه نقشی در این ناهمخوانی ها 
دارد. باید به تغییرات قوانین و اثرات آن توجه كرد. برای 
مثال قانون جدید مي گوید كه برای ارتقاء تنها یك بار 
مي توان مدرک ارائه كرد. الزم است در كنار كسب دانش، 
تجربه عملی نیز كسب شود تا فرد برای انجام كار آمادگی 
داشته باشد و تحصیلکرده های ما به دلیل نداشتن چنین 
تجربه ای نمي توانند كارایی الزم را داشته باشند و جذب 
نمی شوند. در رشته هایی مانند پزشکی، دولت هزینه این 
كسب تجربه را پرداخت می كند و دانشجو تجربه را در 
كنار دانش به دس��ت می آورد. ایجاد بازاری كه در آن 
فرصت های شغلی ای كه نیاز به تحصیالت دانشگاهی 
ندارند به اطالع افراد برسد و آنها برای ادامه دادن یا ندادن 
تحصیالت دانشگاهی تصمیم بگیرند. استخراج داده ای 
كه نشان دهد چند درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی 
كارآفرین شده و كسب وكاری راه انداخته اند و مقایسه 
این آمار با سایر كشورها كمك می كند تا میزان اثربخشی 

نظام آموزشی نمایان شود.
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علیرضا امینی| مش�اور ام�ور اقتصاد کان 
سازمان برنامه و بودجه|

سیاستگذاری های ارزی، پولی، مالی و صنعتی و 
بازرگانی شاید در نگاه اول سیاست هایی در حوزه اثر 
مرتبط با خود باشند اما پیامدهای آنها بر بازارهای 
دیگر انکار ناپذیر اس��ت. علیرضا امینی مشاور امور 
اقتصاد كالن سازمان برنامه و بودجه در دی ماه امسال 
در موسسه نیاوران ارزیابی خود از آثار سیاست های 
اقتصاد كالن بر اشتغال را تشریح كرده است كه در 

ادامه می خوانید:
سیاست های اقتصاد كالن مي توانند نسبت به هدف 
ایجاد اشتغال، رویکرد فعال و یا غیرفعال داشته باشند. 
رویکرد سیاست های  فعال با  توجه  ویژه  به  مقوله  
اشتغال  در  برنامه ریزی های  توسعه  اقتصادی،  سعی  
در  ایجاد  ظرفیت های جدید اش��تغال و رونق بازار 
كار دارد و اشتغال را به عنوان هدفی كلیدی درون 
چارچوب سیاست های اقتصاد كالن در نظر  مي گیرد  
و  آن  را  تنها  به  عنوان  پیامد  رش��د  اقتصادی  
قلمداد  نمی كند. رویکرد  غیرفعال  در  سیاست های  
اقتص��اد كالن،  با  هدف گذاری  رش��دهای  باال  و  
مستمر  و  تمركز  بر  انضباط  مالی،  ثبات  قیمت  
و  آزاد  سازی  تجارت،  واكنش خودكار بازار كار را 

به دنبال خواهد داشت.  
تاثیرگذاری سیاست های مالی بر تولید، بستگی به 
ش��کل منحنی عرضه كل و تقاضای كل در اقتصاد 
دارد. هر چقدر ش��یب منحنی تقاضای كل بیشتر 
و شیب منحنی عرضه كل كمتر باشد، تاثیرگذاری 
سیاست های مالی بر سطح تولید در اقتصاد بیشتر 

و در نتیجه اشتغال نیز بیشترتحریك خواهد شد.
سیاست های پولی از چهار كانال نرخ بهره، قیمت 
دارای��ی، كانال اعتب��اری و نرخ ارز و بخش حقیقی 
اقتصاد بخصوص اشتغال را متأثر می كنند. در حوزه 
سیاس��ت های ارزی، تغییرات ن��رخ ارز چه از محل 
سیاس��ت های پولی و چه از محل تعیین  برون زای  
نرخ  ارز،  مي تواند  از  طریق  سه  كانال  تکنولوژیکی،  
هزینه های  كاالهای  واسطه و  سرمایه ای و  حجم 

صادارت بر بخش حقیقی اقتصاد تاثیرگذار باشد.
یکی از محدودیت های  تحقیق  به ویژه  در  حوزه  
اقتصاد سنجی  سری  زمانی توابع  اشتغال،  كمبود  
آمارهای  با  دقت  و كیفیت باال  در  خصوص سری  
زمانی  اشتغال و  دستمزدها است.  به همین دلیل باید 
كیفیت داده های  آماری  اشتغال  در  سرشماری ها  و  
طرح های  آمارگیری  مورد  ارزیابی قرار  گیرد  و  در  
نهایت  سری  زمانی اشتغال برای دوره ۱36۵-۱39۵ 
با استفاده از منابع آماری دیگر نظیر طرح آمارگیری از 
هزینه و درآمد خانوار و پس از آزمون سازگاری آن، 
استخراج شود. در تشکیل سری  زمانی اشتغال سعی 
گردید حداكثر استفاده از آمارهای تولید شده دارای 
كیفیت قابل قبول، به عمل آید. در برخی سال ها كه 

اطالعاتی تولید نشده است و یا آمارهای تولید شده 
سازگار با آمارهای سال های قبل و بعد از آن سال در 
دسترس نیست، از روش درون یابي الگرانژ برای برآورد 
اشتغال  استفاده  شده  است.  عالوه  بر  این،  برای  
دستمزدها  نیز  پس  از  استخراج  از  منابع  مختلف  
و  مقایسه  آنها،  در نهایت سری زمانی دستمزدها 
مبتنی بر نتایج ط��رح آمارگیری از درآمد و هزینه 
خانوار به دست آمد. سه شاخص  دستمزد  بر  اساس  
آمارهای  طرح  هزینه  و  درآمد  خانوار  و  حساب های  
ملی  بانك  مركزی  جمهوری  اسالمی ایران  و  مركز  
آمار  ایران  محاسبه  شده  است.  نتایج  محاسبات  
سری  زمانی  شاخص های  دستمزد  در  سطح  كالن 
اقتصاد نشانگر آن است كه متوسط دستمزد محاسبه 
شده بر اساس طرح هزینه و درآمد خانوار نسبت به دو 
شاخص دستمزد دیگر،در سطح پایین تری قرار دارد 
كه دلیل آن كم اظهاری درآمدها توسط خانوارها در 
طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار است و این 
امری طبیعی و مورد انتظار است. متوسط دستمزد 
محاس��به ش��ده از طرح آمارگیری هزینه و درآمد 
خانوار نسبت به حداقل دستمزد قانونی باالتر است 
كه نشان می دهد این اطالعات از حداقل سازگاری 
برخوردار است. مطلب دیگر آنکه، متوسط دستمزد 
به دست آمده از حساب های ملی بانك مركزی نسبت 
به دو ش��اخص دیگر  در  سطح باالتری  قرار  دارد. 
یافته  دیگر آن  كه، روند هر سه شاخص دستمزد، با 
یکدیگر هماهنگ بوده و روندی  صعودی داشته اند. 
با توجه به ویژگی ذكر شده و وجود آمارهای سری 
زمانی  دس��تمزد برای كل  دوره  ۱39۵-۱36۵ از  
نتایج  طرح  آمارگیری  از  هزینه  و  درآمد  خانوار  
مركز  آمار  ایران، از  آمارهای  مذكور  برای برآورد 
مدل ها استفاده ش��ده است. با در نظر گرفتن وزن 
خانوار، جهت محاس��به متوسط دستمزد طی دوره 
۱39۵-۱36۵ از میانگین وزنی درآمد ماهیانه مشاغل 
مزد وحقوق بگیری بخش دولتی و خصوصی استفاده 

شده است. پس  از  برآورد  تابع  اشتغال با  استفاده  
از  آمارهای  س��ری  زمانی  اش��تغال  و  دستمزدها 
و  مقایسه  ارقام  واقعی  و برازش شده اشتغال، این 
نتیجه حاصل شد كه سری زمانی اشتغال تولید شده 

از كیفیت قابل قبولی برخوردار است.
نتایج نشان می دهد متغیر نرخ سود تسهیالت بانکی 
و متغیر نرخ تعرفه وارداتی در سطح مانا هستند، ولی 
بقیه متغیرها نامانا هستند. نتایج به دست آمده از این 
تحقیق نش��ان می دهد اعتبارات تملك دارایی های 
سرمایه ای اثر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد، ولی 
اگرچه اثر اعتبارات هزینه ای بر اشتغال مثبت است 
ولی از نظر آماری معنادار نیست. مالیات های مستقیم 
و غیرمستقیم اثر منفی و معناداری بر اشتغال دارند و 
بدین معنا است كه سیاست مالی انقباضی  افزایش  
مالیات ها  اثر  منفی  بر  اشتغال  دارد.  نتایج  بدست  
آمده  نش��ان  می دهد  اثر  مالیات های  مس��تقیم  
بر اش��تغال قوی تر از اثر مالیات های غیرمس��تقیم 
است. سیاست پولی انبساطی از طریق كاهش نرخ 
سود تسهیالت بانکی، افزایش  نقدینگی  وافزایش  
تسهیالت  بانکی  پرداختی  تاثیر  مثبت  بر  اشتغال  
دارد.  با  توجه  به  تاثیر  قوی تر  تسهیالت نسبت 
ب��ه نقدینگی بر تولید، هدایت نقدینگی به س��مت 
پرداخت تسهیالت بانکی به بنگاه ها، تاثیر بیشتری 
بر اشتغال دارد. سیاست افزایش نرخ تعرفه وارداتی 
تاثیر مثبت بر اشتغال دارد، ولی با توجه به سطح باالی 
نرخ های تعرفه در ایران و حجم باالی واردات  قاچاق  
كاال، نمي توان از این سیاست برای افزایش اشتغال 
استفاده كرد. افزایش نرخ ارز حقیقی  اثر  منفی  و  
معناداری  بر  اشتغال  دارد  كه  این  اثر  منفی  عمدتاً  
به  دلیل  تس��لط  و  غلب��ه  كانال  افزایش  قیمت 
كاالهای واسطه ای و سرمایه ای و تاثیر آن در افزایش 
هزینه های تولید و كاهش سرمایه گذاری است. با توجه 
ب��ه این كه  عمده  صادرات  ای��ران  را  محصوالت  
پتروشیمی  و  پایه  معدنی  )مانند  فوالد(  تشکیل  

بازار ارز و پول و بازار کار
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15 فراموشی بلندمدت به بازار کار
حسن طایی| چرا ایران نتوانسته است بازار کار خود را چنان سامان دهد 
که از عاقبت آن بیم نداش�ته باشد؟ واقعیت این است که غفلت های ایران 
از بازار کار دردسرس�از ش�ده اس�ت و حاال در آستانه تشدید تحریم های 
دوباره غرب این بازار یا چنان پیچیدگی روبه رو است که باید باالترین دقت 
کارشناسی در آن صورت پذیرد. بخشی از بازار کار از تعادل خارج شده ایران 
که برآیند آن نرخ بیکاری باالی جوانان تحصیلکرده است از نظر دکتر حسن 
طایی، پژوهشگر ارشد بازار کار و استاد دانشگاه عامه طباطبایی به دلیل 
فراموشی های بلندمدت نسبت به این بازار در بخش های مختلف است. طایی 
باور دارد که می شد در شرایطی که منابع مالی کافی وجود داشت از هدر دادن 
آن اجتناب و به جای تخصیص آن به فعالیت های کم بازده با آدرس های عوضی 
در جای مناسب سرمایه گذاری کرد و باور دارد که دلسردی سرمایه گذاران 
از ورود به سرمایه گذاری های تازه یك غفلت دیگر است. غفلت های 15گانه 

بلندمدت که بازار کار ایران را به رکود کشانده را در ادامه می خوانید:

  15گانه غفلت بلندمدت
۱- در دهه ۱3۵8 تا ۱368 رشد جمعیت ایران به یکی از باالترین نرخ رشدهای 
جمعیت جهان تبدیل شد و شمار جمعیت ایران روندی فزاینده را تجربه كرد. یکی 
از غفلت ها همین بود كه موجب شد در دهه ۱3۷۰ ایران دارای یك جمعیت زیر ۲۵ 

سال باشد كه تركیب سنی جمعیت را از تعادل دور كرد.
۲- س��یل مهاجران درون مرزی در ایران كه از دهه ۱34۰ ش��روع و چندن موج 
مهاجرتی را شامل شده است از روستاها شروع به شهرهای بزرگ رسید. بازتاب كوچ 
از روستاها به شهرها این شد كه منابع طبیعی ایران در جاهایی بودند كه منابع انسانی 
در آنها حضور نداشت و بالعکس. یعنی تمركز منابع انسانی در شهرهایی پدیدار شد 

كه منابع طبیعی در آن شهرها كمتر بود.
3- ارقام قانون های بودجه های ساالنه نشان می دهد سهم اعتبارات عمرانی در پویش 

زمان به نفع هزینه های جاری كاهش یافته است.
4- س��رمایه گذاری ناكافی برای جبران اس��تهالک دارایی ها موجب ش��ده است 

زیرساخت های فیزیکی به سمت كهولت و فرسودگی پیش برود.
۵- فق��دان ش��کل گیری زنجیره ها و ارتباطات عمودی و افقی در س��طح 

بنگاه ها، صنعت و بازار.
6- سهم واردات كاالهای سرمایه ای در سال های اخیر كاهش را تجربه و در مقابل 
كاالهای مصرفی و واسطه ای سهم بیشتری در كل واردات را به خود اختصاص دادند.

۷- نخبگان ایرانی در دهه های تازه سپری شده تمایل به مهاجرت از ایران 
را اجرا كردند و نوآوری اقتصادی به دلیل كاهش فعالیت كارآفرینان روندی 

كاهنده را تجربه كرده است.
9- دولت های ایران بدون اینکه به پیامدها و بازتاب گسترش آموزش عالی بیندیشند 
و نظام یادگیری و نوآوری فشار را ترویج دهند، شمار شاغالن به تحصیل را رشد دارند.
۱۰- فقدان حکمرانی مطلوب در بازار كار ایران محسوس است و بازار كار به ویژه 

مسائل سازمانی و كارشناسی وزارت كار حل ناشده باقی ماند.
۱۱- تنش های سیاسی ایران در سطح منطقه ای و بین المللی و به ویژه تشنج های 

سیاسی داخلی از فراموشی های منجر به بیکاری شده است.
۱۲- آمارها و ارقام و مشاهده های گوناگون نشان می دهد محیط سرمایه گذاری در 

ایران نامطلوب و غیرجذاب بوده است.
۱3- تجربه سال های اخیر نشان می دهد بسترهای خوش بینی و امیدواری برای 
سرمایه گذاران در ایران نامناسب بوده و تمایل به سرمایه گذاری را كاهش داده است.

۱4- در شرایط كمبود اعتبارات مالی، همین میزان منابع دراختیار دولت ها نیز به 
دلیل تخصیص نابهینه به فعالیت های كم بازده هدر رفته است.

۱۵- تاس��یس مراكز توسعه كس��ب و كارهای كوچك نیز در بلندمدت فراموش 
شده است.

می دهد  كه  سرمایه بر  هستند، افزایش نرخ ارز حقیقی به افزایش 
اشتغال چندانی منجر نمی شود. یافته دیگر آنکه، افزایش فاصله نرخ 
ارز آزاد و رس��می  كه  به  معنای  محدودیت  در  بازار  ارز  اس��ت،  
اثر  منفی  و  معنادار  بر  اش��تغال  دارد. بنابراین،  از  طریق  كم  
كردن فاصله نرخ ارز آزاد و رسمی مي توان بر اشتغال كشور افزود. 
در بخش دیگری از تحقیق، اثرات نسبت واردات كاالهای واسطه ای 
و سرمایه ای به تولید و نسبت صادرات غیرنفتی به تولید بر اشتغال 
مورد آزمون تجربی قرار گفت كه نتایج نشان  می دهد  با  افزایش  
نسبت های  مذكور  اشتغال  افزایش  می یابد. بنابراین،  از  طریق  
تس��هیل  تجاری )آسان  و  كم هزینه كردن  فرآیندهای  صادرات  
و  واردات(  مي توان  هم  موجبات  تشویق  صادرات  غیر نفتی  را  
فراهم  آورد  و  هم  به افزایش واردات كاالهای واسطه ای و سرمایه ای 
و نهایتا تولید و اشتغال كمك كرد. بر اساس سایر نتایج بدست آمده 

از برآورد الگوهای توابع اشتغال:
۱- دس��تمزدها  اثر  منفی  و  معناداری  بر  اش��تغال  دارند  و  
حاكی  از  آن  است  كه اجرای  سیاست هایی  مانند  یارانه دستمزد 
و اعطای معافیت حق بیمه سهم كارفرما توسط دولت مي تواند به 

افزایش اشتغال منجر شود.
۲- افزایش سرمایه سرانه كه به معنای پیشرفت فناوری است، اثر 

منفی و قوی بر اشتغال دارد.
3- افزایش تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبت و معناداری 
بر اشتغال دارد. بنابراین، رفع موانع تولید مانند تامین سرمایه در 

گردش بنگاه ها مي تواند به افزایش اشتغال كمك نماید.
در بخش بعد، روند متغیرهای مرتبط با سیاست های اقتصادكالن 
)مانند نقدینگی، مانده تسهیالت بانکی، نرخ سود تسهیالت بانکی، 
اعتبارات هزینه ای وتملك دارایی های سرمایه ای، میانگین موزون 
نرخ تعرفه وارداتی و فاصله نرخ ارز آزاد و رس��می( و اشتغال، طی 
دوره ۱39۵-۱36۵ و به تفکیك برنامه های اول تا پنجم توسعه مورد 
بررسی قرار گرفت. بر  اساس  نتایج  به دست  آمده،  از  سیاست های  
مالی  و  پولی به صورت  موثر  در  جهت  توسعه  اشتغال  استفاده  
نشده  و می بایست  به  صورت فعال  برای  توسعه  اشتغال  مورد  
استفاده  قرار  گیرند.  نتایج  به دست  آمده  نشان  می دهند  كه 
اشتغال زایی  در  برنامه  سوم  توسعه  در  قیاس  با  برنامه های  دیگر،  
بهتر  بوده  است  و  دلیل  اصلی  آن  هماهنگی سیاست های مالی، 

پولی و ارزی با اهداف توسعه اشتغال است. 
بر اس��اس بررسی متغیرهای مرتبط با اقتصاد كالن این نتیجه  
حاصل  ش��ده  اس��ت  كه  واردات كاالهای واسطه ای و  سرمایه ای 
بیشترین  سهم  را  در  كل  واردات  داشته  است  و مجموع واردات 
واس��طه ای و سرمایه ای در دوره یاد شده بیش از 8۵درصد واردات 
كشور را تشکیل می دهند. این امر نشان  دهنده  وابستگی  تولید  
داخلی  به  واردات  و  بنابراین  تولید  كشور  به  درآمد  نفت  می باشد.  
بیشترین  میزان  نرخ تعرفه  وارداتی،  بر  كاالهای  مصرفی  وضع  
شده  است  و  این  امر  نشان  دهنده سرمایه گذاری  كمتر  در  زمینه  

تولید كاالهای واسطه ای و به ویژه كاالهای سرمایه ای بوده است. 
نتایج بررسی سیاست های اتخاذ شده در برنامه ششم توسعه، برنامه 
دولت دوازدهم و اقتصاد مقاومتی نش��انگر آن است كه برنامه های  
مختلفی  برای  توسعه  اشتغال  در  نظر  گرفته  شده  است  كه  به  
افزایش  اشتغال پذیری  )مانند  ارتقای مهارت های جویندگان كار( و 
تهییج طرف تقاضای بازار كار )مانند پرداخت حق بیمه سهم كارفرما 
توسط دولت و یا پرداخت یارانه دستمزد برای استخدام نیروی كار 

جدید توسط كارفرمایان( توجه دارد.
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محمدرضا وقفی|
4 برابر شدن شمار بیکاران تحصیلکرده در یك 
دوره 3۰ ساله از ۱36۵ تا ۱39۵ نشان دهنده یك 
بیماری مداوا ناش��ده در اقتصاد ایران و در بخش 
آم��وزش عالی و بازار كار ایران اس��ت. محمدرضا 
وقفی این موضوع را با توجه به نظام اطالعات بازار 
كار ایران بررسی كرده و مي گوید نظام اطالعات این 
بازار خوب كار نمی كند. گزارش وی را می خوانید:

كار یک��ي از عوام��ل عم��ده تولی��د در تمام 
بخش هاي اقتصاد هر جامعه و كشوري است. از 
سوي دیگر بیکاري هزینه هاي فردي و اجتماعي 
ایجاد مي كند. در ه��ر جامعه اي وجود بیکاري 
بلندم��دت، عالوه ب��ر ایجاد زیان در س��رمایه 
انساني، موجب مشکالت رواني مانند افسردگي  
براي  افراد  جامعه  مي ش��ود.  از  س��وي  دیگر  
عدم  تطبیق  مناسب  مهارت  مورد  نیاز  براي  
مشاغل  با  مهارت  نیروي  كار،  موجب كاهش  
بهره  وري  بنگاه هاي  اقتصادي  و  در  كل  موجب  
كاهش  رشد  اقتصادي  مي  گردد.  در  صورتي كه  
تطبیق  مناس��ب  و  ایجاد  فضاي رقابتي سالم 
و ش��فاف براي دستیابي به فرصت هاي شغلي، 
موج��ب افزایش رضایت كاركنان و كارفرمایان، 
افزایش مدت استخدام، كاهش هزینه استخدام 
و در نهای��ت افزایش بهره وري و ایجاد اش��تغال 
مي گردد. در بررسي بازار كار واقعي، عوامل عمده 
اي كه موجب می شود تا شفافیت، رضایتمندي 
كارگران و كارفرمایان و بهره وري كاهش یابد و 
منجر به افزایش انواع بیکاري در جامعه گردد را 

مي توان در موارد زیر خالصه كرد:
- كمبود اطالعات در مورد شغل

- فقدان اطالعات در مورد مهارت هاي مورد نیاز كارفرمایان

- ناس��ازگاري بی��ن تقاضاي عرضه نی��روي كار و 
نیروي كار

- تبعی��ض )در زمینه ه��اي آموزش و اش��تغال از 
جنبه ه��اي مختل��ف از جمله جنس��یت، قومیت، 

منطقه اي و غیره(
- سطوح ناكافي براي تنظیم بازار كار

در این راس��تا دولت ها با اجراي سیاس��ت  اي بازار 
كار، مي توانن��د نقش فعال در بهبود كاركرد بازار كار 
ایفا كنند. همچنین ابزارهاي مختلفي  در  راس��تاي  
این  سیاس��ت ها  براي  افزایش  كارایي  جس��تجو  
شغل  مناسب  براي  افراد  وجود  دارد  كه  موجب  
كاهش  هزینه ها  و افزایش سرعت و كیفیت جستجوي 

شغل مي گردد. 
LMIS(( از  جمله  سیستم  اطالعات  بازار  كار

   Labour Marketing Information System
كه  به  عنوان خدمات  میانجیگر بین عرضه و تقاضاي 
ب��ازار كار با بهبود جری��ان اطالعات بین بخش هاي 
مختلف بازار، موجب كاهش هزینه و افزایش سرعت 
و كیفیت جستجوي شغلي مي گردد. LMIS مي تواند 
تغییرناپذیري بازار كار را در مورد بیکاري اصطکاكي و 
ساختاري كاهش دهد و سازگاري نیروي كار با الزامات 
تقاض��اي كار را با ارائه اطالع��ات در مورد حرفه هاو 
مهارت هاي مورد نیاز بهبود بخشد و در نهایت با بهبود 
جریان اطالعات،  در  تنظیم  بازار  كار  موثر  باشد.  
نظر  به  اینکه  در  بررس��ي  به عمل  آمده  بخش  
قابل  توجهي  از  بیکاري  موجود  در  كشور  از  نوع 
ساختاري و اصطکاكي است و از سوي دیگر شفافیت 
الزم در بازاركار وجود ندارد، به نحوي كه حتي برنامه ها 
و سیاست هاي اجراي ارزیابي نمي شوند و یا ارزیابي آنها 
با توجه به اطالعات اخذ ش��ده از سوي مراكز دولتي 
كه خود مجري این برنامه ها مي باشند انجام مي گیرد 

و نظارت مش��خصي بر آنها وجود ندارد. پیاده سازي 
و اجراي سیس��تم اطالعات بازار كار در كشور بیش 
از پی��ش اهمی��ت دارد. الزم به ذكر اس��ت، با توجه 
به اینکه س��اختار و مشکالت بازار كار در كشورهاي 
 LMIS مختلف متفاوت است، لذا توابع و فرم هاي
باید مطابق با الزامات كشورها تدوین و اجرا گردد. به 
بیان دیگر طرح كلي براي پیاده سازي LMIS موثر 
وج��ود ندارد. این گزارش به منظ��ور ارائه یك طرح 
اجرایي در مورد عملکرد و پتانسیل LMIS تدوین 
شده است. تا امکان پیاده سازي و اجراي این سیستم 
را ب��ه عنوان یك ض��رورت مهم، با توجه به وضعیت 

بازاركار كشور مهیا كند.

 تحوالت جمعیتی
جمعیت ایران طی 6۰ سال گذشته، 4/۲ برابر شده 
و نرخ شهرنشینی از 3۰ درصد در سال ۱33۵ به ۷4 
درصد در س��ال ۱39۵ افزایش یافه است. در همین 
مدت شمار شهرهای ایران از ۲۰۱ شهر در سال ۱33۵ 
به ۱۲4۵ شهر در سال ۱39۵ رسیده است. جمعیت 
ش��هری در این دوره 9 برابر افزایش یافته، بنابراین 
تغییرات شدید ساختاری در نوع سکونت نیز رخ داده 
است. عالوه بر اینها نرخ باسوادی نیز از كمتر از ۱۵ 
درصد به 94/۷ درصد رسیده است. همه عوامل موجب 
شده اند كه بازار كار ایران از نظر حجم، تركیب سکونتی 

و سواد نیروی انسانی دچار تحول اساسی شود.

 سواالت اساسی درباره بازار کار
* چگونه اطالعات مربوط به تقاضای كار را 

به دست آوریم؟
* چگونه مي توان كیفیت اطالعات بازار كار 

را بهبود بخشید؟

نظام ناقص اطالعات بازار کار
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* چگونه مي توان اطالعات در مورد مهارت های 
مورد نیاز برای حرفه ها را بهبود بخشید؟

* اطالع��ات در زمین��ه ارتق��ای حرفه ها و 
خوداشتغال چیست؟

 LMIS كدام گروه هدف قادرند از خدمات *
استفاده نمایند؟

* چ��ه س��اختار س��ازمانی را مي تواند برای 
پیاده سازی LMIS استفاده كرد؟

* دس��تورالعمل ها برای آموزش مش��اوران 
شغلی چیست؟

* چگونه راه هایی برای آگاهی متقاضیان در 
مورد LMIS وجود دارد و راه های ایجاد انگیزه 

برای استفاده از این سیستم چیست؟

 بیکاری ساختاری
در بررس��ی بازار كار واقعی، عوامل عمده ای كه 
موجب می شود ش��فافیت، رضایتمندی كارگران 
و كارفرمای��ان و به��ره وری كاهش یابد و منجر به 
افزایش انواع بیکاری در جامعه گردد را مي توان در 

موارد زیر خالصه كرد:
- كمبود اطالعات در مورد مشاغل و شغل

- فقدان اطالعات در مورد مهارت های مورد نیاز 
كارفرمایان

- ناسازگاری بین تقاضای عرضه كار و نیروی كار
- تبعیض )در زمینه های آموزش و اش��تغال از 
جنبه هایی از جمله جنس��یت، قومیت، منطقه ای 

و غیره(
- سطوح ناكافی برای تنظیم بازار كار

از آنجا كه بیکاری فعلی كشور لزوما به نوسانات 
فصل��ی و دوره ای اقتص��اد مرتبط نب��وده و جنبه 
ساختاری دارد، لذا تمهیدات و راه حل های موقت 

اگ��ر بدون توج��ه به اصالحات س��اختاری اعمال 
شود جز اینکه این معضل را در اینده تشدید كند 
نتیجه دیگری نخواهد داشت. در این راستا مطابق 
تجربیات سایر كشورها یکی از راهکارهای مقابله با 
بیکاری، اجرای سیاس��ت های فعال بازار كار است. 
نظر به اینکه در بررسی به عمل آمده بخش قابل 
توجهی از بیکاری موجود در كشور از نوع ساختاری 
و اصطکاكی است و از سوی دیگر شفافیت الزم در 
بازار كار وجود ندارد، به نحوی كه حتی برنامه ها و 
سیاست های اجرای ارزیابی نمی شود و یا ارزیابی آنها 
با توجه به اطالعات اخذ شده از سوی مراكز دولتی 
كه خود مجری این برنامه ها می باشند انجام می شود 
و نظارت مشخصی بر آنها وجود ندارد پیاده سازی 
و اجرای سیس��تم اطالعات بازار كار بیش از پیش 

اهمیت دارد.

  تحوالت گروه فارغ التحصیان دانشگاهی
بیکاری اف��راد دارای تحصیالت عالی در فاصله 
س��ال های 6۵ تا 9۵ بیش از 4 برابر شده است؛ با 
این حال دانشگاه ها همچنان به روند جذب دانشجو 
ادامه می دهند و نصف متقاضیان ورود به دانشگاه هم 
برقرار است. همچنین شاید زمان آن رسیده باشد 
كه بخش قابل توجهی از تحصیالت پس از دیپلم 
متوسطه به سمت رشته های فنی و مهارت آموزی 
س��وق پیدا كنند. به دالیل نامعلوم نرخ مشاركت 
اقتصادی افراد دارای تحصیالت عالی از 68/9 درصد 
در سال 6۵ به 48 درصد در سال 9۵ كاهش یافته 
كه معنای آن بی برنامگی درصد قابل توجهی از افراد 
تحصیلکرده درباره آینده خود اس��ت. عدم مهارت 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی نیز یکی از علت های 
مهم در بیکاری دانشجویان است و از همه مهم تر 
مایوس شدن آنها برای انتخاب شغل می باشد كه 
این امر مي تواند منجر به وجود ناهنجاری های زیادی 
برای این گروه از جوانان پیش آورد از جمله اعتیاد، 
افسردگی، مهاجرت به سایر كشورها، فساد و غیره.
رشته های تحصیلی دانشگاهی توسط خود جوانان 
نیز اغلب بر اس��اس نیازس��نجی بازار كار صورت 
نمي گیرد و افراد بر اساس پارامترهای دیگری مانند 
عالقه شخصی، رشته دانشگاهی را انتخاب می كنند. 
این مس��أله باعث می شود درصدد قابل توجهی از 
كارجویان در زمان جستجو برای شغل، با مشکالت 
جدی مواجه شوند؛ هر چند عالقه و گرایش به رشته 
تحصیلی باعث ایجاد انگیزه در افراد برای تحصیالت 
می شود و بدون عالقه كاری پیش نمی رود ولی در 
شرایط فعلی بازار كار، باید تلفیقی از عالقه و بازار 

كار را برای انتخاب رشته ها دنبال كرد.
برخی گروه ه��ای تحصیلی مانند كش��اورزی، 
دامپزش��کی و علوم تربیتی دارای باالترین درصد 
از بیکاران هس��تند كه دالیل گوناگ��وی دارد. به 
ط��ور بنیادی در ایران، هیچ گونه پایش و تحقیقی 
از وضعیت بازار كار رش��ته های دانشگاهی توسط 
دولت یا خود دانش��گاه ها صورت نمي گیرد و افراد 
بدون هر گونه اطالعی از بازار كار آینده رشته های 
تحصیلی، وارد داننشگاه ها می شوند. متاسفانه در 
حال حاضر، هیچ گونه بانك اطالعاتی قابل اعتنایی 

از وضعیت بازار كار، نیازها، وضعیت جذب دانشجو، 
آینده شغلی كارجویان و اطالعات مهم و كلیدی از 
این دست وجود ندارد و اغلب انتخاب ها با چشمانی 
بسته انجام می شود. آمارها نشان می دهد مایل به 
تحصیل در برخی از این رشته ها به صورت تصاعدی 
و چش��مگیر افزایش یافته اس��ت. به عنوان نمونه 
 تحصیل در رش��ته های گروه بهداشت و پزشکی
۱۷ برابر شده، اما بازار كار برای این بخش وجود ندارد.

با وجود بی میلی بیشتر فارغ التحصیالن به تحصیل 
در برخی رشته ها مانند زیرگروه های خدماتی، اما 
نرخ بیکاری افراد فارغ التحصیل در این رشته ها از 
سال 6۵ تا 9۵ كاهش یافته و در سال های گذشته 
این رش��ته ها از بازار كار بهتری برخوردار شده اند. 
بنابراین نامتوازن بودن تحصیل در رشته های مختلف 
نیز دلیلی بر مس��أله دار ش��دن اشتغال كارجویان 
تحصیلکرده است. جمعیت دارای تحصیالت عالی 
بعد از انقالب ۱4 برابر ش��د ك��ه این میزان برای 
مردان حدود ۱۰ برابر و برای زنان ۲3 برابر اس��ت. 
اما ظرفیت های بازار كار به این میزان رشد نداشته 
است. در این شرایط جامعه برای جستجوی بهتر 
كار از س��طح تحصیالت كاردان��ی در دهه 6۰ به 
س��مت تحصیالت كارشناسی و كارشناسی ارشد 
در دهه 9۰ حركت كرده است. این مسأله عالوه بر 
اینکه سطح توقعات جامعه از كار و اشتغال را تغییر 
می دهد، شاغل شدن افراد را پیچیده تر كرده است. 
در یکی دو دهه گرایش شدیدی به برخی رشته ها 
مانند بازرگانی، حقوق، مهندسی، رشته های گروه 
بهداشت و پزشکی، كشاورزی، كامپیوتر، دامپزشکی، 
علوم تربیتی و... شکل گرفت كه نتیجه آن انباشت 
تقاضا برای كار برای فارغ التحصیالن این رشته ها، 
دش��وارتر شدن ورود به بازار كار و در نتیجه دامن 

زدن به بیکاری كارجویان جوان است.

 4 برابر شدن بیکاری تحصیلکرده ها
توانمندس��ازی زنان و دختران از طریق ارتقای 
آموزش و مهارت های ش��غلی، امری بسیار حیاتی 
برای توس��عه پایدار است. شرایط نشان داد افزاش 
نس��بت زنان ش��اغل دارای تحصی��الت عالی در 
دهه های اخیر، در افزایش مشاركت آنان در مشغال 

علمی و تخصصی و مدیریتی موثر بوده است.
اگرچه درصد قابل توجهی از جمعیت ۱۰ ساله و 
باالتر زنان كشور خانه دار هستند، اما در سال های 
اخیر با افزایش سطح سواد و تحصیالت زنان، گرایش 

به فعالیت در خارج از خانه افزایش یافته است.
اگرچه میزان رش��د ساالنه جمعیت زنان شاغل 
قابل توجه بوده است اما هنوز بین اشتغال زنان و 

مردان تفاوت فاحشی وجود دارد.
نرخ مش��اركت ویژه س��نی م��ردان وز نان طی 
 6۰ س��ال اخی��ر، الگوه��ای متف��اوت و تغییرات 
قابل توجهی داشته كه با افزایش عمومیت آموزش 
در مقاطع مختلف تحصیلی و دانشگاه ها، سن ورود 
به بازار كار زنان از سن ۱۰ سالگی به سنین باالتر 

افزایش یافته است.
بیکاری اف��راد دارای تحصیالت عالی در فاصله 

سال های 6۵ تا 9۵ بیش از 4 برابر شده است.
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محمد حسینی|
زنان ایرانی به لحاظ اندیش��ه، شخصیت فردی، 
موقعیت اجتماعی و حضور در جامعه با زنان حتی 
دهه ۱3۷۰ نیز تفاوت های بنیادین پیدا كرده اند. 
زنان ایرانی امروز در جامعه حضوری فعال دارند و 
می خواهند در بازار كار كشور نیز سهم قابل اعتنایی 
پیدا كنند، اما واقعیت ها نشان می دهد شرایط به 
نفع آنها نیست و بازار كار ایران راه را برای مشاركت 
بیشتر و مفیدتر زنان هموار نکرده است. در حالی كه 
بازار كار زنان در آمریکا به سمت برابری زنان و مردان 
حركت می كند اما بازار كار زنان در هند به زیان زنان 
است و شوربختانه بازار كار برای زنان ایران با بازار 
كار زنان مشابهت پیدا كرده است. محمد حسینی 
در س��خنرانی خود در موسسه نیاوران این بازار را 

تشریح كرده است كه می خوانید:
تحوالت نرخ مشاركت زنان دربازاركار در سال های 
اخیر به  شدت افزایش یافته، به طوری كه سهم زنان 
از جمعیت فعال به نرخ ۱9درصد در سال ۱39۵ 
رسیده است. در كنار این، فاصله نرخ های بیکاری 
زنان و مردان بیشتر شده كه این امر به طورنسبی 
از نامساعد بودن بازار كار كشور برای زنان نسبت 
به مردان حکایت دارد. با مقایس��ه ایران و س��ایر 
كشورهای جهان و كشورهای خاورمیانه درمی یابیم 
از نظر مشاركت مردان در بازار كار تقریبا در وضعیت 
میانگین هستیم ولی حتی  در سطح خاورمیانه هم 
از نظر نرخ مشاركت زنان در بازار كار با توجه به اینکه 
از نظر تحصیالت دانشگاهی در وضعیت مطلوبی قرار 

داریم، وضعیت مناسبی نداریم.
در مدل نئوكالس��یك، تصمیم گی��ری زنان به 
منظ��ور عرضه نیروی كار به عوامل زیر بس��تگی 
دارد:۱- نرخ دستمزد: تاثیر نهایی افزایش دستمزد 
به كش��ش جانشینی و درآمدی دستمزد بستگی 
دارد. ۲- درآمد غیرش��غلی )نظیر درآمد همسر( 
3- تابع  تولید  كار  خانگی و عوامل  دیگری  نظیر  
ازدواج،  بچه داری، تحصیالت  و  دیدگاه  فرهنگی  

نسبت  به  كاركردن زنان.
در  كشورهای  پیشرفته  دنیا  در  ۱۰۰ سال  اخیر  
بنا  به  دالیلی  نظیر  پیشرفت های پزشکی  جهت  
جلوگیری  از  مرگ مادران، كاهش  نرخ  باروری  
ب��ه  دلی��ل  افزایش جمعیت  و  بهبود  روش های  
جلوگیری،  پیشرفت های  فناوری  در  وسایل منزل 
و خانه داری پس از فراهم شدن برق، سرمایه گذاری  
در سرمایه انس��انی زنان، رواج یافتن پرستاری از  
فرزندان، تغییرات فرهنگی در جوامع نس��بت به 
كاركردن زنان، گسترش مشاغل خدماتی كه زنان 
در آنها مزیت نس��بی دارند نظیر خدمات دفتری، 
آموزش، بهداش��ت و ... فاصله بین زنان و مردان از 

نظر مشاركت در بازار كار كاهش یافته است. 
در ای��ن پژوهش دو كش��ور از لحاظ تاریخی در 

بازه زمانی سال های ۱88۰ تا ۲۰۰6 بررسی شدند: 
آمریکا )توسعه یافته( و هند )در حال توسعه(.

برای كشور آمریکا نرخ مشاركت مردان در بازار 
كار روند نسبتا ثابتی داشته است اما نرخ مشاركت 
زنان در بازار كار افزایش چشمگیری داشته و تقریبا 
نزدیك مردان شده است. از عواملی كه باعث شد تا 
این تفاوت در نرخ مشاركت كاهش  یابد  مي توان  
افزایش  سطح  سواد  بانوان و  تغییر  دیدگاه  خانم ها  
نسبت  به  كار  كردن  و  انجام  مشاغل  دفتری، 
دسترسی به برق و كاهش زمان انجام كارهای منزل 
و حضور مردان در جنگ جهانی و اجبار حضور زنان 
در بازار كار برای امرار معاش را نام برد. اما بررسی 
كشور هند نشان می دهد نرخ مشاركت بانوان در 
بازار كار این كش��ور تقریبا همانند ایران است. با 
توجه به  اینکه  س��طح  س��واد  و  تحصیالت  در  
این  كشور  افزایش  یافته  اما  تغییر  چشمگیری  

در  نرخ  مشاركت  مشاهده  نشده است.
بین تحصیالت و نرخ مشاركت زنان در بازار كار 
رابطه ای Uشکل وجود دارد:۱- اجبار زنان بیسواد 
یا كم سواد كه معموال  فقیرتر  هستند  به  كاركردن  
برای  تامین  معاش.۲- با  افزایش  درآمد  خانوار،  
اثر  درآمدی  درآمد  سرپرس��ت موجب باال رفتن 
دستمزد آس��تانه می ش��ود و نرخ مشاركت زنان 
كاهش می یابد. 3- با افزایش بیشتر تحصیالت از 
یك طرف  افزایش  دس��تمزد  موجب  غلبه  اثر  
جانش��ینی  بر  درآم��دی  و  از  طرف  دیگر  كم  
ب��ودن  محدودیت های  فرهنگی موجب  افزایش  
مشاركت  می شود. 4- نیاز مشاغل  مطلوب تر  زنان  
)نظیر  تعلیم  و  تربیت،  پزشکی  و  پرستاری(  به 
تحصیالت دانشگاهی و...ایران نیز در این مورد تقریبا 
مانند كشور هند است. با بررسی ایران از سال های 
۱3۵۵ تا ۱39۵ مي توان دریافت تعداد دانشجویان 
تا س��ال 9۰ رو به افزایش ب��وده و بعد از آن دچار 
كاهش شده است. نرخ مشاركت زنان در بازار كار 

نیز تا سال 6۵ رو به افزایش بوده، از سال6۵ كاهش 
یافته و دوباره سیر صعودی یافته است. دلیل اصلی 
این افزایش نرخ مشاركت، مشاركت بانوان در صنایع 
بافندگی فرش و علت كاهش آن، كاهش صادرات 
فرش پس از انقالب بوده است. علت كاهش افراد 
شاغل در بین سال های 8۵ تا 9۰ نیز ورود جمعیت 
سنی به بازار كار بوده است. یعنی افراد برای ادامه 
تحصیل و رفتن به دانشگاه زمان كار كردن خود را 
به تعویق انداختند.در  ایران  همواره  نرخ  بیکاری  
بانوان  از  مردان  بیشتر  بوده  است،  حتی  با  وجود  

باال  رفتن  سطح  سواد  و  تحصیالت. 
مجموعا ۱6 درصد بانوانی كه در سن كار هستند 
شاغل می باشند. حتی در سال 9۰ مشاهده شده 
است كه بیشترین آمار افراد بیکار میان كسانی است 
كه تحصیالت دانشگاهی دارند. در گذشته حدود 
دو سوم افراد بیکار تحصیالت زیر دیپلم داشته اند 
اما امروزه این رابطه برعکس ش��ده اس��ت و افراد 
باس��وادتر و بیکار، بیشتر شده اند. با افزایش سطح 
تحصیالت بانوان، نرخ مش��اركت آنها در مشاغل 
كشاورزی و صنعتی كاهش داشته است و بالطبع 
نرخ مشاركت  آنها  در  مشاغل  علمی،  مدیریتی،  
آموزشی  و  خدمات  درمانی  افزایش  یافته  است. 
الزم  به  ذكر  است  كه  با توجه به قوانین مربوط به 
كار زنان در ایران بسیاری از كارفرمایان از استخدام 
بانوان امتناع می كنند. گروه های اصلی بانوان شاغل 
در ایران:۱- حقوق بگیر  عمومی– شاغل  در آموزش 
یا سالمت– با بیمه شغلی–فارغ التحصیل  دانشگاه 

–۲۵ تا 3۰ سال– متاهل– بعد خانوار كوچك.
۲- كاركن فامیل/مستقل– شاغل دركشاورزی– 
بدون بیمه– بیس��واد یا كم سواد– باالی4۰سال– 

متاهل یا بیوه/مطلقه– بعدخانوار بزرگتر.
4- كاركن مستقل/فامیلی– شاغل در بافندگی 
و دوزندگی– بدون بیمه– باسواد دیپلم و كمتر– 

زیر3۰ سال–مجرد.

بازار کار زنان ایران مثل هند
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4- حقوق بگیر خصوصی– شاغل در خدمات– 
باسواد دیپلم یا بیشتر–۲۵تا 3۰سال– مجرد.

جامع��ه  زن��ان  ایرانی  بر  مبنای  نقش  آنان  
در  بازار  كار  از  چند  دس��ته  مجزا  تش��کیل  
شده اس��ت :۱- یك  چهارم  از  زنان ش��اغل در 
مشاغل رسمِی بخش عمومی –اغلب در آموزش 
و س��المت –فعالیت می كنند و بهترین شرایط 
ش��غلی را به نسبت بقیه دارا هستند. ۲- حدود 
نیمی از زنان در بخش كش��اورزی و صنعت به 
صورت غیررسمی و با وضعیت كاركن مستقل  
یا  فامیلی  كار  می كنند  و  س��هم  این  گروه  
 در  س��ال های  اخیر  رو  به  كاهش  بوده است.
3- دسته  دیگر  كه  در سال های  اخیر  با  افزایش  
تعداد  فارغ التحصیالن  دانشگاهی  سهم  رو  به  
رش��دی  داشته است  شاغالن  بخش  خدمات 
هس��تند كه به صورت حقوق بگیر خصوصی و 
یا كاركن مستقل فعالیت می كنند. 4- در بین 
زنان بیکار سهم افراد بدون تحصیالت  عالی  رو  
به  كاهش  اس��ت،  اما  در  مقابل  زنان  بیکار  
فارغ التحصیل  دانشگاهی  در  حال  حاضر  در  
حدود  ۷۰ درصد  بیکاران  و ۱8درصد  جمعیت  
فعال  را  تش��کیل  می دهند.  ۵- بیش  از  8۰ 
درصد  از  زنان  در  سن  كار  غیرفعال هستند 
كه س��هم خانه داران در آنها ۷4درصد است. در 
میان زنان خانه دار سطح تحصیالت رو به فزونی 
دارد و آنها به طور بالقوه مي توانند در صورت بودن 

فرصت شغلی مناسب فعال شوند. 
پیش بینی می ش��ود با توجه ب��ه افزایش تعداد 
زنان فارغ التحصیل دانشگاهی روند صعودی نرخ 
مش��اركت در س��ال های آینده ادامه دار شود. اگر 
تقاضای مناسب نیروی كار زنان كه عمدتاً در بخش 
خدمات است از سمت بخش خصوصی ایجاد نشود، 
زنان تحصیلکرده با طوالنی شدن مدت بیکاری از 
جستجوی كار ناامید می شوند و عالوه بر بالاستفاده 
ماندن سرمایه انسانی آنها، تبعات اجتماعی بیکاری 

به وقوع خواهد پیوست.
سیاس��ت هایی  كه مي توان با اس��تفاده از آنها 
وضعیت مشاركت بانوان در بازار  كار را افزایش  داد: 
۱-توسعه خدمات بخش  خصوصی  از  طریق  جذب  
س��رمایه  خارجی  و  ایجاد  مش��وق های  داخلی:  
بخش هایی  نظیر  گردشگری،  خدمات حرفه ای و 
فناوری اطالعات پتانسیل باالیی جهت اشتغالزایی 
زنان دارند. ۲- اصالحات قانونی در جهت كاهش 
شکاف بین  زنان  شاغل  در  بخش  عمومی  با  زنان  
شاغل  در  دیگر  بخش ها.3- برداشتن  هزینه های  
جانبی  استخدام  زنان  از دوش كارفرمایان و تامین 
مال��ی آنها به صورت عموم��ی و از طریق مالیات. 
4- اتخاذ سیاست های فعال بازار كار نظیر كاراتر 
كردن  جورسازی  بازار  كار  و  طرح های  كارورزی  
مش��ترک  با  بخش  خصوصی  برای  كاس��تن  از  

خیل  زنان تحصیلکرده بیکار.

سیدعلی هاشمی|
ب��ازار كار ایران اكنون در مقایس��ه ب��ا بازار كار 
حتی كش��وری مثل هند و چین یك بازار سنتی 
به حساب مي آید كه پیامدهای انقالب دیجیتالی 
و فن��اوری اطالعات در آن نم��ود واقعی ندارد. اما 
تجرب��ه جامعه های دیگر نش��ان می دهد بازار كار 
ایران نیز دیر یا زود به س��وی »اوبرسیم« حركت 
خواه��د كرد ك��ه پیامدهای خاص خ��ود را دارد. 
فناوری اطالعات به مثابه انقالب چهارم صنعتی بر 
بازار كار جهان و ایران چه آثار و پیامدهایی خواهد 
داشت؟ سیدعلی هاشمی با عنوان »اثرات فناوری 
نوین و تحوالت آن بر تركیب بازار كار« این مقوله 
را كالبدش��کافی كرده است كه بخش هایی از این 

ارائه را می خوانید:
ب��ا توجه به مباحثی كه در م��ورد از بین رفتن 
برخ��ی از ش��غل های موجود و ظهور ش��غل های 
جدید بیان شد، نمي توان گفت اتفاق نظری كامل 
در مورد آینده تقاضای كار در جهان وجود دارد. اما 
مي توان برخی از جنبه های اثرگذاری انقالب صنعتی 
چهارم بر وضعیت اشتغال را روشن تر ساخت. اگرچه 
پلت فرم ه��ای مختلف در اقتصاد آنالین، س��طوح 
مختلف مهارت را شامل می شوند، اما به نظر می رسد 
به تدریج تعداد شغل های با مهارت باال روند افزایشی 
را طی می كند. با گذشت زمان مشاهده می شود كه 
پلت فرم ه��ای با درآمد باال )عالوه بر مهارت باال( از 
اهداف اقتصاد آنالین هستند. از طرف دیگر، پش تر 
در این اقتصاد، تنها كاالهای قابل تجارت به فروش 
می رسید اما امروزه سهم كاالهای غیرقابل تجارت 
در اقتصاد آنالین در حال افزایش است كه این خود 
به افزایش اشتغال كمك می كند؛ گزارش منتشر 
ش��ده از سوی سازمان جهانی نیروی كار )۲۰۱۵( 
پیش بینی می كنند كه تقاضای آتی برای مشاغل 
با مهارت متوس��ط كاهش خواهد یافت: مشاغلی 
مانند كتابداری، كفاشی و نجاری. اگرچه در بیشتر 
مطالعات آمده است كه تقاضای نیروی كار با مهارت 
پایین كاهش خواهد یافت اما پارلمان اروپا )۲۰۱۵( 
بیان می كند كه به دلیل كاربرد فناوری های نوین 
در مشاغلی مانند تاكس��یرانی آنالین تقاضا برای 
نی��روی كار یا مهارت پایین نی��ز افزایش می یابد. 
به نظر می رسد این نتیجه  گیری به علت سهولت 
بیش��تر در انجام امور در پی گسترش فناوری های 
نوین بیان شده باشد، برای مثال تلفن های همراه 
هوشمند، اس��تفاده از تلفن همراه را برای افرادی 
كه به هر دلیلی – ناتوانی جس��می، سواد اندک یا 
بی سوادی – در استفاده از نسل اولیه تلفن همراه 
ناتوان بودند، بیش از پیش امکان پذیرتر كرده است.

 پیامدهای فناوری در بازار کار
برخی از اثرات فناوری و نظریه های مرتبط در بازار 

كار را مي توان به شرح زیر خالصه كرد:

 قطبی شدن بازار کار و نابرابری دستمزد
این ایده كه پیشرفت فناوری به نفع نیروی كار 
ماهر بوده اس��ت یك پدیده قرن بیس��تمی است. 
در حقیقت اغل��ب نوآوری های قرن ۱9 منجر به 
جایگزینی نیروی كار غیرماهر به جای نیروی كار 

ماهر شده است.
امروزه نس��بت اشتغال به جمعیت بسیار كمتر 
از هر زمانی در بیست سال گذشته است و درآمد 
واقعی كارگران در آمریکا به طور متوس��ط از دهه 
۱99۰ پایین تر است. در همین حال، تولید ناخالص 
داخلی، سرمایه گذاری و سود پس از كسر مالیات نیز 
به باالترین سطح خود قرار دارند. این شواهد حاكی 
از این اس��ت كه سهم برخی از شاغالن از دریافت 
دستمزد كم شده است یا به عبارت دیگر نابرابری 

دستمزدی افزایش یافته است.

 بهره وری نیروی کار
رش��د بهره وری نیروی كار پس از س��ال ۱99۵ 
افزای��ش قابل توجهی یافته اس��ت كه همزمان با 
افزایش حضور فناوری اطالعات در آمریکا اس��ت. 
این افزای��ش بهره وری مي توان��د دالیل مختلفی 
داشته باشد، اما اقتصاددانان بخش اعظم آن را به 
فناوری اطالعات منتسب كرده اند. به گونه ای شاید 
رفع ابهام از اظهارنظر منتسب به سولو درباره تناقض 
بهره وری باشد. نکته كلیدی برای شناخت این الگو 
آن است كه فناوری های كلیدی با اهداف عمومی 
نیازمندی نوآوری های مکمل هستند كه فرآیندی 
زمان بر بوده و ممکن است سال ها و یا دهه ها این 
تکمیل به طول بیانجامد و سبب ایجاد وقفه بین 
زم��ان ظهور فناوری جدید و بهره  مندی از مزایای 

آن به لحاظ بهره وری شود.

 بیکاری فناورانه
در س��ال ۱۵89 ویلیلم لی ماش��ین بافندگی را 
اخت��راع كرد با مقاومت ملکه الیزابت و جیمز اول 
با ثبت درخواست اختراع خود و نهایتا رد ثبت آن 
مواجه شد. اس��تدالل آنها این بود كه این اختراع 
موجب بیکاری كارگران خواهد شد. ملکه الیزابت 
به او مي گوید: »مالحظه كنید آنچه ش��ما اختراع 
كرده ای��د با مردم فقیر چ��ه می كند. به طور قطع 
این اختراع با از بین بردن شغل شان به آنها آسیب 
می زند و باعث می ش��ود آنها گدا شوند.« این یك 
مثال تاریخی از آنچیزی است كه جان مینارد كینز 
اقتصاددان نامدار انگلیسی آن را بیکاری فناورانه نام 
نهاد و مدت ها پس از او نیز لئونتیف به آن اشاره كرد. 
دغدغه ای كه امروز نیز همچنان میان اقتصاددانان 
و سیاستگذاران پابرجاست و چه بسا موضوع داغ و 
چالش برانگیزتری نسبت به گذشته شده است. كینز 
مي گوید: »ما مبتال به بیماری جدیدی هستیم كه 
ش��اید برخی از خوانندگان تاكنون با نام آن آشنا 

بازار کار ایران و اوبرسيم
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نباش��ند، اما در سال های آینده با آنکه همان بیکاری 
فناورانه است، آشنا خواهند شد. این نوع بیکاری بدان 
معنی اس��ت كه سرعت كش��ف روش های اقتصادی 
به كارگیری نیروی كار از سرعت یافتن كاربرهایی جدید 
برای كارگران بیکار شده، پیش گرفته است.« لئونیتف 
نیز باور دارد كه نقش انسان به عنوان مهم ترین عامل 
تولید همانند نقش اسب ها در عرصه كشاورزی در حال 
كمرنگ شدن و جایگزینی با سایر عوامل تولید است.«

 جایگزینی نیروی کار
به نظر می رسد برخالف دیگر انقالب های صنعتی 
كه ربات ها برخی وظایف فیزیکی انس��ان را به عهده 
گرفتند، این بار ماش��ین ها مکمل یا جایگزین ذهنی 

انسان خواهند شد. پیش بینی می شود.
فری و آزبورن با بررسی ۷۰۲ حرفه مختلف 
بر اس��اس احتمال خودكارس��ازی آنها نشان 
دادن��د فناوری اثرات بالقوه ای روی اش��تغال 
دارد. طب��ق نتای��ج پژوهش آنه��ا، حدد 4۷ 
درص��د اش��تغال در ایاالت متح��ده در خطر 
خودكارس��ازی بوده و شاید رد یك یا دو دهه 
آینده ش��اهد از میان رفتن س��ریع تر مشاغل 
نس��بت به جابه جایی نی��روی كار باتجربه در 
بازار كار در انقالب های صنعتی گذشته باشیم. 
»س��هم مشاغل جایگزین مانند كاركنان قراردادی 
و گوش به زنگ، مش��اغل خدمات آنی و مانند آنها از 
۱۰/۱ درصد در س��ال ۲۰۰۵ به ۱۵/8 درصد در سال 
۲۰۱۵ در آمریکا رسیده است« )كاتز و كروگر، ۲۰۱6(.

 اثر فناوری بر تقاضای باز ار کار کشورهای 
در حال توسعه

باور عمومی این اس��تکه كش��ورهای توسعه یافته 
به دلیل صنعتی بودن بیش از س��ایر كشورها تحت 
 تاثی��ر انقالب صنعتی چهارم ق��رار می گیرند. اما اگر 
جهانی شدن را مد نظر قرار دهیم، مسأله تا حدودی 
متفاوت خواهد بود. بنابر آرنتز و همکاران )۲۰۱6( در 
برخی از كشورهای در حال توسعه سهم شغل های در 
معرض خطر بسیار باالست؛ در هند 69 درصدف چین 
۷۷ درصد و اتیوپی 8۵ درصد مش��اغل موجود جزء 
مشاغل پرخطر محسوب می شوند.بنابر گزارش انکتاد 
 )WB( كه با همکاری بانك جهانی )UNCTAD(
در سال ۲۰۱6 منتشر شده است، كشورهای در حال 
توسعه بازنده اصلی خواهند بود. بنابراین مطالعه، حدود 
دوس��وم از كل مشاغل موجود در این كشورها از بین 
خواهد رفت كه این امر عمدتا به این دلیل است كه 
در مراحل اولیه، ربات ها عموما در مشاغل با مهارت های 
پایین و متوسط به كار گرفته می شوند و این مشاغل در 
كشورهای در حال توسعه بیشترین سهم را دارا هستند.

 اثر فناوری بر تقاضای بازار کار چین
چین به عنوان پرجمعیت ترین كشور دنیا و نیز نرخ 
رشد باالی اقتصادی در بلندمدت نمونه مناسبی برای 
مطالعه در باره اثر پیش��رفت فناوری بر بازار كار در 
انقالب چهارم صنعتی مي تواند باشد چرا كه خطر 
جایگزینی نیروی كار در این كش��ور باالتر از سایر 

كش��ورها است. علی رغم وجود چنین خطر باالیی، 
چی��ن اما نه تنها به كارگیری فناوری در تولید را به 
تعویق نینداخته اس��ت، بلکه این فرآیند را ش��تاب 
بخشیده است. به نقل از بردشر و مازور )۲۰۱۷( چین 
در این مواجهه، با اتخاذ استراتژی صنعتی دولتی به 
نام »س��اخته شده در چین« )۲۰۲۵( از یك طرف، 
تعداد جمعیت در سن كار را كاهش و از طرف دیگر 
هزینه استخدام نیروی كار را افزایش داده است. بنابر 
گزارش آنکتاد )۲۰۱6(، از سال ۲۰۱3 چین بیشترین 
ربات صنعتی را در مقایسه با سایر كشورها خریداری 
كرده است و در پایان سال ۲۰۱6 بزرگترین دارنده 

ربات های صنعتی در جهان شناخته شد.
استراتژی »س��اخته شده در چین، ۲۰۱۵« شامل 
برنامه های دولت این كشور برای تامین داخلی تقاضای 
كشور در بخش های مختلف در سال ۲۰۲۵ است كه 
شامل تراشه، كامپیوتر و كلود )4۰ تا 6۰ درصد(، جنگ 
رباتیك )۷۰ درصد(، صنعت هوایی )۱۰ تا 8۰ درصد(، 
صنایع دریای��ی )8۰ درصد(، راه آه��ن )4۰ درصد(، 
خودروهای سبز هوش��مند )8۰ درصد(، انرژی های 
بازگشت پذیر )8۰ درصد(، صنایع كشاورزی )بیش از 
9۵ درص��د(، موادهای تك )9۰-8۵ درصد( و صنایع 

دارویی )۷ درصد( تا سال ۲۰۲۵ میالدی است.

 هند سومین بازار کار آناین جهان
هند به عنوان سومین بازار كار آنالین در حال ظهور 
است. نظرسنجی آنالین شاخص اشتغال ۲۰۱6 نشان 
می دهد كه كارفرمایان مستقر در هند، ۵/9 درصد از 
تمامی پروژه ها، وظایف را به نیروی كارآنالین محول 
كردن��د كه 4۵ درصد آن برای پروژه های نرم افزاری و 
تکنولوژی بوده است. این روند پیشنهادش تغییرات در 

ماهیت اشتغال در بخش IT-BPM است.
در هند، در بخش تکنول��وژی اطالعات- مدیریت 

 3/86 IT-BPM فرآیندهای تجاری یا به اختص��ار
میلیون نفر به طور مستقیم و ۱3 میلیون نفر به صورت 
غیرمستقیم مشغول به كار هستند. در سال ۲۰۱8 به 
طور خالص ۱۰۵ هزار نفر به شاغلین مستقیم اضافه 

شده شدند.
اش��تغال بخش IT-BPM با نرخ رش��د 3 تا 3/۵ 
درصدی ساالنه برابر نرخ رشد تاریخی 6 تا 6/۵ درصدی 
ادامه خواهد یافت تا به 4/۵ میلیون در س��ال ۲۰۲۲ 
برس��د. ۷۰ تا ۷۵ درصد از مشاغل در سال ۲۰۲۲ به 

مجموعه مهارت های جدید نیاز دارد.
درآم��دی حدود ۱۵3 میلیارد دالر در س��ال مالی 
۲۰۱۷ به دست آمد، كه در مقایسه با سال مالی ۲۰۱6 
معادل ۷/8 درصد افزایش یافته اس��ت. این كشور در 
سال ۲۰۱8 با 8 درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱۷ به 

درآمد ۱6۷ میلیارد دالری دست یافت.

 پلت فرم های آناین
بر اساس نمونه گیری تصادفی انجام شده، پس 
از معرفی اوبر در لس آنجلس )به عنوان اولین شهر 
ارائه كننده خدمات اوبر( جهش��ی قابل توجه در 
روند اشتغال رانندگان مالحظه شد، به طوری كه 
در دوره ۲۰۱۱-۲۰۱6 اشتغال رانندگان تاكسی از 
۲۰ هزار به 3۰ هزار نفر رسید. در نیویورک با وجود 
نوساناتی روند رو به جلویی را مي توان شاهد بود از 
كمتر از ۱۱ هزار به بیش از ۱۲ هزار نفر رسید. در 
سانفرانسیس��کو نیز در سال ۲۰۱۱ حدود 8 هزار 
راننده تاكس��ی وجود داش��ت كه در سال ۲۰۱6 
این رقم به بیش از ۱3 هزار نفر رسیده است. 8۷ 
درصد از رانندگان مالك تاكسی بوده اند و نزدیك 
ب��ه 4۰ درصد از آنها ش��غل دیگری ندارند. نتایج 
حاص��ل از مطالعه داللت ب��ر آن دارد كه فعالیت 
اوبر ب��ه كاهش تقاضای نیروی كار منجر نش��د؛ 
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همچنین با وجود آنکه دستمزد ساعتی رانندگانی 
كه خود مالك تاكسی نیستند، كاهش یافته است، 
درآمد رانندگانی كه مالك تاكسی هستند و یا به 
عبارتی خویش فرما هستند، افزایش می یابد. بنابر 
برآوردهای اقتصادسنجی به سختی مي توان گفت 
اوبر بر اش��تغال رانندگان سنتی تاكسی اثر منفی 
قابل مالحظه ای داشته است. همچنین نتایج برآورد 
حکایت از افزایش ۲ تا 3 درصدی در تعداد رانندگان 

خویش فرما پس از معرفی اوبر دارد.
از نظر زمانی اوبر 3۰ درصد و از نظر مکانی هم 
مساعتی ۵۰ درصدكاراتر از تاكسی است. كارایی 
بیشتر اوبر به چهار دلیل است: ۱- فناوری ارتباط 
 راننده – مس��افر پیش��رفته تر از تاكس��ی است.

۲- مقیاس بزرگتر اوبر نسبت به تاكسی خود سبب 
سرت بخشیدن به این ارتباط می شود. 3- مقررات 
ناكارآمد در صنف تاكسی ها كه به كاهش كاریی آنها 
منجر می شود و 4- عرضه انعطاف پذیرتر رانندگان 
در اوبر و قیمت گذاری چند نرخی و انعطاف پذیر. 
بناب��ر داده های موجود از چند ش��هر بزرگ مورد 
بررس��ی از جمله سانفرانسیس��کو، لس آنجلس، 
نیویورک، سیاتل به طور كلی مي توان گفت میزان 
استفاده از ظرفیت موجود در اوبر 38 درصد باالتر 
از شركت های تاكسیرانی است. بدون در نظر گرفتن 
هزینه اولیه و با فرض خطی بودن قیمت، هزینه هایی 
 ك��ه راننده های ش��ركت اوبر متحمل می ش��وند

۲8 درصد كمتر از تاكسیرانی است. در لس آنجلس 
كه بیش��ترین تفاوت بین استفاده از ظرفیت بین 
اوبر و تاكس��ی وجود دارد، میزان كرایه پرداختی 
تا 3۷ درصد پایین تر اس��ت. از طرف دیگر به ازای 
هر مایلی كه رانندگان تاكسی همراه با مسافر در 
حركت هستند، ۱/46 مایل را بدون مسافر مجبور به 
حركت هستند، در حالی كه این رقم برای رانندگان 

اوبر ۰/۵6 مایل است. این تفاوت به وضوح مي تواند 
بیانگر وضعیت ترافیك جاده ها و میزان س��وخت 

مصرفی و آلودگی هوا باشد.

 تجربه های سیاستی
برخ��ی از پژوهش��گران مانن��د رودری��ك بح��ث 
صنعت زدای��ی زودهنگام را مطرح می كنند، رودریك 
بیان می كند صنعت زدایی زودهنگام برای كشورهای 
در حال توسعه خبر خوبی نیست چرا كه مانعی جدی 
در مسیر همگرایی سریع اقتصادی میان كشورهای 
ب��ا درآمد كم ایجاد می كند. همچنین، صنعت زدایی 
سبب می شود نیروی كاری كه قبال در بخش صنعتی 
مشغول بوده اند و در حاشیه شهرها سکونت داشتند، 
با همان سطح بهره وری به شهرها كه بهره وری باالتری 
را تقاضا می كند، كوچ كنند. صنعتی ش��دن از طریق 
دو اث��ر تخصیص مجدد منابع و مهم تر از آن رش��د 
به��ره وری – به عنوان موتور اصلی – منجر به رش��د 
اقتصادی می شود. هر چه مقیاس اقتصاد بزرگتر شود، 
نقش بهره وری در رشد نیز پررنگ تر می شود اما از آنجا 
كه در كشورهای در حال توسعه به طور نسبی تمایل 
به صنایع در مقیاس كوچك وجود دارد، اثر بهره وری 
تحت الشعاع اثر تخصیص منابع قرار مي گیرد كه در 

نهایت به رشد كمتر می انجامد.
رودریك اضافه می كند در غیاب صنایع بزرگ در 
این كش��ورها ضروری اس��ت مدل های جدید رشد 
مد نظر قرار گیرند ماند رش��دی كه از طریق بخش 
خدمات حاصل می شود. خدمات بسیاری از جمله 
فناوری اطالعات و خدمات مالی كه هم قابل تجارت 
هس��تند و هم بهره وری در این بخش ها باالس��ت. 
در واقع در این كش��ورها بخش هایی مانند فناوری 
اطالعات و خدمات مالی و مانند آن مي توانند نقشی 
را ایفا كنند كه به طور سنتی صنایع كارخانه ای در 
رش��د اقتصادی ایفا می كردند خدمات نوینی كه از 
آنها یاد شده به طور معمول مهارت باالیی می طلبند 
و ظرفیت جذب نیروی كار با مهارت پایین تر كه در 
كش��ورهای كم درآمد یا با درآمد متوسط هستند را 
ندارند. خدمات دیگ��ر – به جز فناوری اطالعات و 
خدم��ات مالی و مانند آن – دو ضعف عمده دارند، 
یا فناوری پویایی ندارند و یا غیرقابل تجارت هستد. 
غیرقاب��ل تجارت بودن خدمات باعث می ش��ود كه 
قابلیت آنها در توسعه سریع این خدمات به درآمد و 
بهره وری سایر بخش های اقتصاد محدود شده است.

در بخ��ش مربوط به كش��ورهای در حال توس��عه 
ب��ه مطالعه عجم اوغلو و زیلیبای��ی )۱999( یکی از 
راهکارهای اساسی در مفید بودن فناوری تولید شده 
از سوی كشورهای توسعه یافته در كشورهای در حال 
توسعه را اجرای حقوق مالکیت معنوی عنوان كردند. 
رعایت حقوق مالکیت معنوی به خودی خود تقویت 
انگیزه در كشورهای توسعه یافته و ایجاد منافع مشترک 
در می��ان فناوری های نوین را متناس��ب با نیازهای 
كشورهای جنوبی ارائه دهند. در همین راستا تقویت 
روابط بین الملل و نهادهای موجود در كش��ورهای در 
حال توسعه. ایجاد نهادهای جدید و ضروری از جمله 

مواردی است كه باید بر آن تاكید داشت.

 اثرات فناوری بر اشتغال
ش��واهد كش��ورهای صنعتی در سطح بنگاه و سطح 
بخش های اقتصادی نشان می دهد كه اثر مستقیم نوآوری 
تولید، ایجاد اشتغال كرده و اثر غیرمسقیم آن بر اشتغال، 
بیش از حد انتظار بوده است. در مقابل، یافته های پیرامون 
اثر نوآوری فرآیند، نامناسب است. در سطح بنگاه، برخی 
مطالعات اثر مثبت نوآوري فرآیند را بر اش��تغال نشان 
داده اند. این امر ممکن اس��ت ناشی از توانایی در دست 
گرفتن سهم بازاری بنگاه های غیرخالق توسط بنگاه های 
نوآور باشد. در سطح بخش های اقتصادی مطالعات به اثر 

منفی نوآوری فرآیند بر اشتغال دست یافته اند.
در ح��ال كلی، نوع  ن��وآوری و فناوری پیامد نهایی را 
مشخص می سازد و عالوه بر آن به كشور، بخش و زمان 

مورد مطالعه بستگی دارد.
در كشورهای در حال توسعه نسبت به جوامع پیشرفته، 
شواهد تجربی كمتری، اثر فناوری بر اشتغال را مطالعه 
كرده اند. مطالعات موجود در سطح بنگاه، نشان می دهد 
كه یك كش��ور در حال توسعه، فناوری تولید مثبت بر 
اشتغال داراست در حالی كه الگوی روشنی برای نوآوری 
در فرآیند، دیده نمی شود. در سطح بنگاه یافته ها طیفی از 
اثر مثبت تا اثر منفی بی معنا را به خود اختصاص می دهند.

 پیشنهادات
مشاغل و كسب و كارهای متعددی را مي توان پیشنهاد 
كرد ولی در اینجا به دو نوع آن بسنده می شود. نوع اول 
بازاریابی اینترنتی برای طیف گسترده ای از فعالیت های كه 
می شود در خانه یا هر مکان دیگری كه در دسترس باشد، 
انجام داد. و دوم گردشگری با توجه به ویژگی های بسیار 
متنوع فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران كه در صورت ارائه 
خدمات مناسب هر گردشگری ازجمله گردشگران سالمت 
و درمان را مجذوب خود می كند. و از این طریق مي توان 
بدون اتکا به نفت رش��د اقتصادی را نیز محقق نمود. با 
عنایت به افزایش به��ره وری و در پی آن اوقات فراغت، 
شاید بتوان گفت تنها كسب و كار فیزیکی كه در آینده 
رشد خواهد كرد، گردشگری است.مشاغل حوزه فناوری 
اطالعات از تنوع و گوناگونی زیادی برخوردار اس��ت كه 
تعدادی از آنها تحت عنوان مشاغل جدید معرفی شدند. 
این مشاغل فرصت های قابل توجهی كه متاسفانه تاكنون 
بالاستفاده مانده اند، با توجه به مشخصه های بیکاران و 
جمعیتی كشور پیش روی مسئوالن امر می گذارد. از این 
رو پیشنهاد می گردد ضمن توجه به تجربه بسیار موفق 
هن��د، بهره مندی از این فرصت ها محور سیاس��ت های 
آت��ی در بازار كار قرار گیرد. بدیهی اس��ت همچنان كه 
اش��اره شد مشاغل و كسب وكارهایی كه بدون توجه به 
فناوری های نوین فعالیت كنند در آینده ای نه چندان دور 
به صورت امری گریزناپذیر از عرصه بازار خارج خواهند 
شد. در پایان با توجه به تجربه ناموفقی كه از قانونگذاری 
در گذش��ته از قوانین متعددی كه ناظر بر فعالیت های 
اقتصادی بوده اند، وجود دارد از ارائه هر گونه پیشنهادی 
در این مورد خودداری می شود مگر با رعایت و احترام به 
حقوق مالکیت، آزادی حق انتخاب فعالیت های مشروع، 
جلوگی��ری از ه��ر گونه انحصار اقتص��ادی و در نهایت 
خودداری دخالت های بی مورد دولت در این فعالیت ها و 

محدود به شرایط شکست بازار كار.
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 فناوری اطاعات ایران
برآوردها و محاسبات نشان می دهند در سال ۱39۵ 
بازار فناوری اطالعات و ارتباطات در كشور ایران حدود 
3۲ هزار میلیارد تومان اس��ت كه در حدود ۲/6 درصد 
تولید ناخالص داخلی كشور است. در پایان برنامه ششم 
توس��عه اقتصادی اجتماعی كشور مقرر شده است این 
می��زان به بیش از ۵ درصد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان افزایش پیدا كند. نتایج برآوردها نش��ان می دهد 
میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره 
۲۰۱4-۱99۰ حدود 3/8 درصد و سهم بالفعل فناوری 
اطالعات و ارتباطات از این رشد اقتصادی كه به روش 
حس��ابداری رشد به دست آمده است حدود نیم درصد 
اس��ت. همچنین یك درصد افزایش در س��هم فناوری 
اطالعات و ارتباطات رشد اقتصادی را به میزان 93 صدم 

درصد افزایش خواهد داد.
طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد با همکاری دانشگاه 
كورنل و مدرس��ه كسب و كار )س��ال ۲۰۱6( ایران در 
شاخص »آمادگی شبکه« در میان ۱39 كشور در رتبه 
9۲ قرار دارد. در بین اركان ۱۰ گانه در چهار زیربخش، 
ضعیف ترین عملکرد به »استفاده تجاری« با رتبه ۱۲6 
برمی گردد و در بین نشانگرها، ضعیف ترین آنها به سه 
نشانگر استفاده از شبکه های مجازی )با رتبه ۱34( جذب 
فن��اوری در بنگاه ها ) با رتبه ۱3۲( و فراگیری آموزش 
كاركنان )با رتبه ۱۲8( از ركن مذكور تعلق دارد. اگرچه 
نش��انگرهای »حمایت خردمندانه از مالکیت« با رتبه 
۱۲9 از ركن »محیط سیاسی و قانون گذاری و مداخله« 
و نشانگر »دسترسی به سرمایه گذاری های مخاطره آمیز« 
با رتبه ۱۲۵ از ركن »محیط نوآوری و كس��ب و كار« 
عملکرد بهتری ندارند. در مقابل بهترین عملکرد در بین 
اركان به ركن »توان مالی دسترس��ی« با رتبه 3۷ و در 
بین نشانگرها به نشانگرهای »نرخ اینترنت« با رتبه ۵ و 

»نرخ ارتباط تلفن همراه« با رتبه ۲۰ مربوط می شود.
ب��ر اس��اس اطالع��ات معاون��ت علم��ی و فناوری 
 ریاس��ت جمهوری تعداد كل شركت های دانش بنیان
3۵۵6 شركت است. نسبت شركت های دانش بنیان داری 
درخواست به شركت های دانش بنیان فعال، ضریب نفوذ 
صن��دوق نوآوري نامیده می ش��ود، در حال حاضر این 

شاخص حدود 83 درصد است.

 برآیند
فناوری های نوین و به خصوص فناوری دیجیتالی برای 
ب��از كار هم فرصت آفرینی می كنند و هم باخود تهدید 
به همراه می آورند. ولی نکته ای كه نباید آن را دست كم 
گرفت س��یطره بالمنازع فن��اوری دیجیتالی بر تمامی 

عرصه های جوامع از جمله بازار كار است.
همراه با تحوالت فناوری دیجیتالی در جهان، سهم 
بخش خدمات در تولید و اش��تغال در كشورهای مورد 

مطالعه و ایران روند افزایشی یافته است.
در ایران به علت اهمیت باالی سهم نفت و متناسب 
با میزان درآمدهای به دست آمده از این منبع، از نقش 
فناوری در تولید و اشتغال سایر بخش ها كاسته می شود. 
روی دیگر این نکته این اس��ت كه در شرایط تحریم و 
كاه��ش درآمدهای نفت��ی، فناوری های نوین اهمیتی 
دوچن��دان می یابند. برآوردهای مربوط به مش��اغل در 

معرض تهدید، حاكی از آن است كه در اغلب كشورهای 
توسعه یافته در حدود 6۰-4۰ درصد مشاغل موجود و در 
كشورهای در حال توسعه حدود ۷۵ درصد در خطر از 
بین رفتن هستند. این خطر برای مشاغل روتین و مشاغل 
با سطح مهارتی پایین بیشتر است و در بلندمدت شدت از 
میان رفتن مشاغل موجود افزوده می شود. مشاغل حسب 
ویژگی وظایف شان متاثر از فناوری دیجیتالی برخی كمتر 
و برخی بیشتر در معرض تغییر و یا حذف قرار می گیرند. 
متقابال مشاغل جدیدی پدید می آیند و اشکال جدید 
حقوقی نیز در رابطه همکاری با شاغلین ایجاد می شود.

در اقتصاد پلت فرمی یا آنالین بر كاهش شدید هزینه ها 
)از طریق حذف برخی واس��طه ها و هزینه های مکان و 
تجهیزات و استخدام و اخراج نیروی كار(، ارائه خدمات 
در س��طحی وسیع و انبوه امکان پذیر می گردد. در این 
ش��رایط مدل تامین مالی نس��بت به روش های سنتی 
تغییر یافته و هزینه كمتری به بنگاه اقتصادی تحمیل 
می كند. این عوامل سود بیشتر برای عرضه كنندگان و 
قیمت كمتر برای متقاضیان را به همراه دارد. از این رو 
كسب و كارهای سنتی مشابه به دلیل عدم توان رقابت 

محکوم به حذف از بازار می شوند.
در بررسی فناوری اطالعات و محیط كسب و كار در 
ایران به نظر می رسد بخش��ی از ناكارآمدی بنگاه های 
اقتصادی در به كارگیری مناس��ب ب��ا امکانات موجود 
فناوری اطالعات در كش��ور، ناش��ی از فض��ای الوده و 
نامناسب حاكم بر محیط كسب و كار است. بدتر آنکه 
رتبه جهانی ایران نسبت به سال قبل در هر دو شاخص 
سهولت كس��ب و كار و ادراک فس��اد اداری، علی رغم 
هدف گذاری دستگاه های ذیربط برای بهبود آنها، بدتر 
شده است. بررسی ویژگی های عمده بازار كار ایران حاكی 
از آن اس��ت كه زنان، جوانان، دانش آموختگان آموزش 
عالی، مناطق ش��هری و اس��تان های محروم بیشترین 

آسیب را از بیکاری متحمل می شوند.

 پیشنهادها برای ایران
قوانین و مقررات ناكارآمد، عدم ش��فافیت، بی حسی 
نظام اداری، فس��اد گسترده، وجود انحصار، تاثیر منفی 
سیاس��ت های خارجی، باال بودن متوس��ط نرخ تورم و 
هزینه  باالی تامین مالی، و مانند اینها س��بب بهره وری 
بسیار پایین در محیط كسب و كار و در نتیجه كاهش 
قدرت رقابت بنگاه های داخلی در مقایسه با تولیدات و 
خدمات خارجی می شود. با توجه به تجربیات نگارنده، 
خروج از این چرخه باطل در كوتاه مدت با توسل به منافع 
ارزان قیمت و دستوری از سوی دولت ها چاره ساز نخواهد 
بود. از این رو توجه به دستاوردهای فناوری های نوین و 

به كارگیری آن مي توانند راهگشا باشد.
تحت تاثیر تحوالت چش��مگیر و همه جانبه انقالب 
دیجیتالی مهم ترین نکته و قبل از هر پیشنهادی تغییر 
رویکرد سنتی سیاس��تگذاران، برنامه ریزان و مجریان 
حوزه بازار كار در زمینه اشتغال زایی به رویکردی پویا و 
دائما در حال تحول در گس��تره جهان كنونی است. در 
این صورت پیشنهاداتی كه در پی می آیند، ممکن است 

مفید واقع شوند.
* ایده هایی كه برای قرن بیس��تم طراحی شدند، در 

قرن ۲۱ محکوم به شکست خواهد بود.

* در پنج تا ده س��ال آینده نرم افزار و اطالعات همه 
صنایع را خواهد بلعید.

* رودریك )۲۰۱۵( در بحث صنعت زدایی زودهنگام 
اظهار می دارد، در غیاب صنایع بزرگ )كه به منابع مالی 
نس��بتا زیاد نیاز دارند( در كش��ورهای در حال توسعه 
ضروری است تا مدل های جدید رشد مد نظر قرار گیرند 
مانند رشدی كه از طریق بخش خدمات حاصل می شود. 
بسیاری از خدمات مانند فناوری اطالعات و خدمات مالی 
كه هم قابل تجارت هستند و هم بهره وری آنها باالست. در 
واقع در این كشورها بخش هایی مانند فناوری اطالعات 
و خدمات مالی و مانند آن مي توانند نقشی را ایفا كنند 
كه به طور سنتی صنایع كارخانه ای در رشد اقتصادی 

ایفا می كردند.
* نظر به محدودیت منابع مالی به ویژه در ش��رایط 
تحری��م اقتصادی، از روش های��ی كه بهره وری منابع را 
افزایش می دهند ضرورتی دو چندان می یابد. از این رو 
با توجه به نتایج مورد اشاره، گسترش فناوری اطالعات 
در فضای كسب و كار كشور برای توسع منابع و جهش 
 در رش��د اقتصادی )یا دست كم كاهش اثرات تحریم( 
به خصوص در چارچوب اقتصاد دسترسی یا مشاركتی 

یکی از موثرترین سیاست هاست.
* شركت خدماتی اوبر UBER كه االن بزرگترین 
تاكسیرانی است صاحب یك ماشین هم نیست و فقط 
 Airbnb یك نرم افزار است. هم اكنون كشرت ایربی انبی
بزرگترین ش��ركت هتلداری جهان است بدون داشتن 
حتی یك هتل ملکی، كشاورزی بدون خاک و مبتنی 
بر اطالعات با بهره وری 99 درصدی در مصرف آب، جای 

كشاورزی سنتی را خواهد گرفت.
* با توجه به بیکاری باالتر زنان نس��بت به مردان و 
برآورد سهم شاغلین غیررسمی زنان با كل شاغلین زن 
برابر حداقل ۵۰ درصد و بیشتر یکی از راهکارها فراهم 
نمودن زمینه كار در خانه است. »كار در خانه« به لحاظ 
انعطاف پذی��ری، تمام فعالیت های اقتصادی در خانه به 
منظور كسب درآمد را دربر مي گیرد. از این رو مي توان 
آن را در قالب مشاغل خانگی، كسب و كار خانگی، دور 
كاری، خوداشتغالی، مشاغل مشاركتی و پاره وقت برای 
خود و برای دیگران به انجام رساند. لذا حمایت و هدایت 
هوشمندانه این نوع فعالیت ها در سیاست های بازار كار، 
انعطاف پذیری بازار كار و در نتیجه كاهش هزینه مبادله 
برای عرضه كنندگان و متقاضیان نیروی كار را موجب 
می ش��ود )سیدعلی هاش��می ۱39۵(.این نوع كسب و 
كاره��ا یکی از بهترین ش��یوه های مقابله با بیکاری در 
جوامع در حال گذار )كه همزمان با هر دو شیوه تولید 
سنتی و مدرن سروكار دارند( محسوب می شوند. فناوری 
اطالعات مهم ترین ابزار برای تحقق این پیشنهاد محسوب 
می گردد. با این حال مردان نیز مي توانند از مزایای این 

مشاغل بهره مند شوند.
* ب��ا توجه به الزامات ش��غلی فن��اوری اطالعات 
)داشتن مهارت و تحصیالت دانشگاهی، داشتن روحیه 
فراگیری كه از مشخصه های دوران جوانی است، مدرن 
بودن فعالیت ه��ای آن( و از طرف دیگر باالتر بودن 
نرخ بیکاری جوانان، دانش آموختگان آموزش عالی و 
مناطق شهری، این نوع مشاغل فرصتی برای كاهش 

بیکاری گروه های یاد شده است.



دکتر عباس ملکی در حال حاضر مقام 
سیاس�ی وی�ژه ای در دول�ت و نهادهای 
حکومت�ی ندارد و تنه�ا کارش در حوزه 
سیاست سردبیری فصلنامه ای است که 
بررسی های اس�تراتژیك ریاست  مرکز 
جمهوری منتشر می کند. با این همه هر 
رسانه ای که بخواهد مزه دهان میانگین 
احزاب و گروه ها در دو جناح سیاس�ی و 
حت�ی در نهادهای حاکمیتی را بفهمد با 
عب�اس ملکی گفت وگ�و می کند. معاون 
علی اکب�ر والیتی در وزارت خارجه حاال 
که مقام سیاس�ی ن�دارد راحت تر حرف 

می زن�د و واقع بینی او ی�ك معیار برای 
اندازه گیری تحوالت دیپلماتیك ایران به 
حساب می آید. عباس ملکی در هفته ها و 
روزهای تازه سپری شده درباره مناسبات 
ایران با اروپا و مناسبات ایران با آمریکا 
داوری کرده است و هنوز منتقدان دولت 
ی�ا کس�انی که ب�ا ادبی�ات مداراجویانه 
افرادی مثل او س�ازگار نیس�تند چیزی 
به او نگفته اند که به معنای تفاهم درباره 

داوری اوست. 
او به دنیای اقتصاد گفته است: راه اندازی 
SPV ی�ا کان�ال مال�ی اروپا و ش�رکت 

اینس تکس به طور کلی اقدامات مثبتی 
ارزیابی می شوند و باید جمهوری اسامی 
ایران این مسائل را درنظر بگیرد. درواقع 
اروپا سال هاست که به دنبال تجربه کردن 
روش ه�ای جدیدی برای بی�رون آوردن 
دالر از وضعی�ت انحصاری خود اس�ت و 
طبیعی اس�ت که این اقدامات در تئوری 
قابل دستیابی نیست بلکه در عمل باید 
انجام گیرد. اروپایی ها دوبار این اقدام را 
در م�ورد کوب�ا و نیکاراگوئه انجام دادند 
و اکنون نیز در م�ورد ایران می خواهند 

دست به چنین اقدامی بزنند. 

از بزرگ راه برجام تا راه باریک اینس تکس
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عالوه بر اینکه این اقدام به نفع ایران است، اروپا را نیز در پیشبرد 
امور به جلو می راند؛ لذا طبیعی است كه تهران در این زمینه ها 
باید همکاری الزم را داشته باشد. ولی این اقدامات اروپا، حداكثر و 
سقف خواسته های ایران نیست اما مي تواند كف خواسته های ما را 
پوشش دهد. لذا باید شركت ها، وزارتخانه های اجرایی و موسسات 
را وادار كرد دراین چارچوب فعالیت كنند تا مشکالت آن رفع شود. 
حتی اگر در مقطع فعلی آمادگی برای امور كشاورزی، پزشکی 
یا مواد غذایی وجود دارد باید آنها را سریع تر عملیاتی كرد. نباید 
از نظر دور داشت كه كشورهای دیگر به فکر ما نیستند بلکه ما 
باید مانند هر كشور دیگری به فکر خودمان باشیم. چه درست 
و چ��ه غلط، ما دوره ای را گذراندیم كه به لحاظ روانی به مردم 
این گونه القا می ش��د كه مواد غذایی یا دارو در ایران كم است. 
بخش خصوصی و اتاق بازرگانی كه خیلی مشتاق بودند این امور را 
انجام دهند باید سریع تر آن را آغاز كنند تا ببینیم به كجا می رسد. 
همچنین باید به تدریج حوزه همکاری ها را به بخش های صنعتی 
و خدماتی گسترش داد. به نظر من، جمهوری اسالمی مدیر یك 
خانواده بزرگ 8۲ میلیون نفری است و باید تالش كند كه همه 
این 8۲ میلیون نفر را راضی نگه دارد. درواقع ایران مي تواند در 
برخی موارد از چیزهایی كه ما را قانع نمی كند به عنوان اعتراض 
چشم پوشی كند ولی بالفاصله این سوال مطرح می شود كه این 
چ��ه تاثیری روی جامعه دارد؛ آن هم جامعه ای كه با تغییرات 
اقلیمی به شدت متالطم روبه رو است. همچنین ساختارهای ایران 

نیاز به نوسازی و بازسازی دارد و از همه مهم تر مردم ایران مردمی 
هستند كه مایلند به كشورهای دیگر رفت وآمد داشته باشند كه 
باید فضا برای این خواسته مردم فراهم شود. یکی از نقاط قوت 
ایران، آموزش عالی آن است كه باید شرایطی فراهم شود تا كسانی 
كه مایل به تحصیل در ایران هستند بتوانند وارد كشور شوند. 

اروپا در مسأله ایران همچنان مصر است كه به تعهدات خود 
پایبند باشد و این یکی از نقاط مثبت در روابط ایران و اروپاست. 
م��ا باید از رویکرد افرادی چون خانم موگرینی و وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا كه به دنبال حفظ برجام هستند و در مورد مسائل 
مربوط به ایران هزینه  می پردازند قدردانی كنیم و راه هایی برای 

گسترش این رویکرد نزد كشورهای دیگر پیدا كنیم. 
نبای��د این گون��ه تلقی كرد كه اروپا و آمریکا بر س��ر ایران با 
یکدیگر درگیر اختالف و جنگ خواهند شد؛ درواقع اروپایی ها 
نیز تا اندازه ای پیش می آیند. به نظر نمی رسد شکاف بین اروپا و 
آمریکا آنقدر عمیق شود كه رودرروی یکدیگر قرار بگیرند. باید 
توجه داشت وضعیت فعلی آمریکا و هیات حاكمه آن یك وضعیت 
استثنایی است. چرا كه دولت ترامپ حتی در داخل كشور نیز با 
دیگر ارگان ها و جریان ها درگیر است و در همین رابطه تعطیلی 

طوالنی مدت دولت فدرال را شاهد بودیم. 
به طور كلی مي توان گفت كه نقاط وفاق اروپا و آمریکا بیش 

از نقاط اختالف آنها است. زیرا این دو از یك جایگاه و آبشخور 
فلسفی، فرهنگی و تمدنی سیراب می شوند و دلیلی دیده نمی شود 
كه بین انگلیس و آمریکا یا حتی فرانسه و آمریکا كه دو شکل از 
تمدن غربی هستند، اختالفات خیلی شدت یابد. نباید از یاد برد 
كه در اروپا و در كشورهایی مانند اتریش، ایتالیا و آلمان جریان های 
راست افراطی به تدریج در حال تقویت شدن هستند. هدف این 
است كه دیپلماسی ایران فضای بیشتری برای مانور داشته باشد 
تا با حداكثر كشش، به منافع ملی بهینه دست یابیم. به همین 
دلیل به نظر می رس��د كه باید مشکالت را با اروپا كمتر كرد و 
حتما باید به لحاظ امنیتی تنش ها میان طرفین كاهش پیدا كند. 
از دیگر مسائلی كه برای كشورهای اروپایی اهمیت دارد، مسأله 
حقوق بشر است. اگر به چند دوره ریاست جمهوری اخیر در ایران 
نگاهی بیندازیم، حتی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، 
رفت وآمد میان دانشگاهیان و نخبگان ایران و اروپا بیشتر از مقطع 
فعلی بود. در حال حاضر مشخص نیست كه به چه دلیلی این 

تبادالت علمی و فرهنگی تا این حد كاهش یافته است. 
در مورد اعالمیه اخیر اتحادیه اروپا درباره برنامه موشکی ایران 
نیز به نظر می رس��د كه این بیانیه فهرستی از مجموعه نظرات 
كشورهای عضو اتحادیه در س��ال های اخیر است. واقعیت آن 
است كه این مجموعه بزرگ جهانی، در عین اشتیاق به داشتن 
روابط متعادل با ایران، نگرانی هایی نیز دارند. حاال میدان برای 
دیپلمات های ایرانی باز اس��ت كه با مذاكره نسبت به رفع این 

نگرانی ها كوش��ا باشند. ش��اید برگزاری نشستی تحت عنوان 
دیالوگ ایران-اروپا در تهران یا یکی از شهرهای اروپا مناسب باشد. 
پس از آن، نزدیکی های ایران، تركیه، قطر، روس��یه و سوریه 
پدیدار شد و در عراق نیز نیروهای شیعی طرفدار ایران قدرت را 
به صورت كامل در دست گرفتند و استقالل كردستان نافرجام 
باقی ماند. گرچه در كش��ورهایی مانن��د بحرین، مصر و یمن، 
س��ركوب یا جنگ ادامه دارد؛ اما به صورت كلی ایاالت متحده 
آمریکا و متحد استراتژیك آن یعنی رژیم اسرائیل احساس ناامنی 
می كنند. آنها این احساس ناامنی را به نیروهای مختلفی منتسب 
می كنند؛ در گذش��ته به نیروهایی در داخل سوریه و اكنون به 

جمهوری اسالمی ایران. 
طبیعی اس��ت كه آمریکا و متحدانش برای تغییر فضا به 
نفع خودشان نیاز به فعالیت های روابط عمومی دارند و روابط 
عمومی به معنای آماده سازی افکار عمومی برای هرگونه فعالیت 
در مناطق و مراكز مختلف است. در گذشته ایاالت متحده این 
كار را در مجمع عمومی ملل متحد، ش��ورای امنیت، اجالس 
داووس و مجامع منطقه ای در داخل خاورمیانه انجام مي داد؛ 
اما در ماه های اخیر متوجه شده كه در مراكز یاد شده كمتر نفوذ 
دارد. بنابراین در حال بهره برداری از یکی از حلقه های ضعیف 
اتحادیه اروپا به نام لهستان است. لهستان و دیگر كشورهای 

اروپای شرقی و اروپای مركزی كه به تازگی از كمونیسم رها 
شده اند، نیاز ش��دیدی به سرمایه گذاری و تکنولوژی دارند و 
عالوه بر آنکه در اتحادیه اروپا حضور دارند، احساس می كنند 
شاید بتوانند از واشنگتن نیز كمك هایی دریافت كنند. به همین 
دلیل برخی از این كش��ورها به نظریات آمریکا توجه دارند. با 
این تفاسیر به نظر من اجالس ورشو، موضوع مهمی نیست و 
به اهداف نخستینی كه مایك پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در 
سخنرانی اولیه خود به آن اشاره كرده بود؛ یعنی محکوم كردن 

ایران نخواهد انجامید. 
همان طور كه در داوری های ملکی خواندیم سردرگمی های 
تصمیم گیری در ایران برای رویارویی با آنچه غرب و اروپا دنبال 
آن هستند هر روز آشکارتر می شود. بخشی از این سردرگمی ها 
شاید از ابهام سازی و ترس آفرینی های گروه خشن جمع شده 
در كاخ سفید سرچشمه مي گیرد. در كاخ سفید اكنون ترامپ 
به مثابه نفر اول به همراه پمپئو وزیر خارجه و بولتون مشاور 
امنیت ملی به همه نیروهای مرتبط با پرونده ایران آماده باش 
داده اند تا این داستان را به سوی نقطه ای كه می خواهند پیش 
ببرند. این گروه آشکارا به همراه گروه ناپیدایی كه آنها را به 
لحاظ فکری هماهنگ و مدیریت می كنند می خواهند ایران 
در دنیایی از ترس و ارعاب فرو برود و همچنین البته بنگاه ها و 
شركت ها و كشورهای جهان نیز طعم تلخ ترس را بچشند و از 
همکاری با ایران انصراف دهند. این گونه بود كه وعده موگرینی 
برای پوشیدن لباس عمل ماه ها طول كشید و سرانجام نیز 
چیزی زاده شد كه تصور نمي رفت همان كودک موعود باشد. 
موگرینی به همراه وزیران خارجه 3 غول اروپایی به ایران وعده 
دادند در صورت خروج آمریکا از برجام و برگشت رژیم  تحریم ها 
به صورت كامل از ۱3 ابان ۱39۷ در دس��تور كار اس��ت راه 
تازه ای برای اروپایی بازخواهد ش��د. این راه از نظر موگرینی 
چندان فراخ پیش بینی نشده بود و البته چندان هم تنگ و بار 
یك وعده داده نشده بود. موگرینی كه چندین سال است پنجه 
در پنجه سیاستمداران آمریکایی انداخته و از موجودیت برجام 
حمایت می كند می خواهد در این ماه های آخر ریاست خودبر 
سیاست خارجی راه را برای دادوستد هموار كند و با آسودگی 
بیشتری كارش را پایان دهد.در برابر این سیاست اروپایی اما به 
تازگی باز هم نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا این كار اتحادیه را 
نکوهش كرده و آنها را تهدید كرده است. برخی از سیاسیون 
ایرانی به ویژه منتقدان دولت دوازدهم این خواس��ت اروپا را 
برخالف مصالح ملی تشخیص می دهند و از اروپا انتقاد كرده 
و می گویند مي توان بدون این راه باریك هم به راه خود ادامه 
دهیم. اما برخی دیگر باور دارند باید از كوچکترین فرصت ها 
نیز اس��تفاده كرد و روزنه كوچك امروز را به راهی هموار و 
صاف و پهن تر تبدیل كرد. تجربه برجام نشان می دهد اگر از 
فرصت ها در هر اندازه ای كه به دست می آیند استفاده نکنیم 
روزهای بهتری پیش روی ایران نخواهد بود. البته مي توان با 
یك تصمیم بزرگ همه درها را بست و همه پل ها را خراب كرد 
و همچنان در ارزوی همراهی و همکاری شركت های چینی 
و روس��ی و هندی ماند. واقعیت اما این اس��ت كه اروپا برای 
ایران همواره كارسازتر از شرق بوده اند و اگر امروز می خواهند 
كاری كنند كه برخالف گذشته در مسیر سازگاری با آمریکا 
نیست باید آن را حفظ كرد. پرونده حاضر نگاهی به موضوع 

اینس تکس از زوایای گوناگون و دیدگاه های مختلف دارد.
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سایت رجانیوز كه از سوی منتقدان دولت حسن روحانی 
اداره می شود نس��بت به رفتار غرب با ایران بدبین است. 
مدیران این س��ایت كه سعید جلیلی دبیر شورای امنیت 
ملی ایران در دوره ریاس��ت جمه��وری احمدی نژاد را به 
عنوان سیاستمدار اصولگرا قبول دارند در همه سال های 
اخیر نسبت به رفتار غرب نامداراجو بوده و از دولت انتقاد 
دارند كه چرا با وجود آشکار بودن یکپارچگی اروپا و آمریکا 
به اروپا وفاداری نشان می دهد. مدیران و نویسندگان رجانیوز 
در دنباله مخالفت های خود با برجام حاال می گویند نباید 
FATF را پذیرفت و نباید هیچ سازش و مسالمتی با اروپا 
و آمریکا داش��ت. آنچه می خوانید یك متن از نوشته های 
پرشمار سایت رجانیوز درباره مناسبات ایران و غرب است.
با داغ شدِن موضوع لوایح مربوط به FATF در مجمع 
تش��خیص مصلحت، برخی موافقان FATF كه از هیچ 
تالشی برای توجیه ضرورت پیوستن به كنوانسیون های 
پالرمو و CFT دریغ نکرده اند، ادعا می كنند اگر نام ایران 
به لیست سیاه FATF باز گردد، روابط بانکی ایران با همه 
دنیا حتی روسیه و چین و تركیه و عراق نیز قطع خواهد 
شد! آخرین نمونه از این اظهارات، سخنان پدرام سلطانی، 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران است كه در 6 بهمن ماه در 
ضمن مصاحبه ای مي گوید:  برای حفظ ارتباطات بانکی و 
مالی حتی با چین و روسیه، الزم است نام ایران از لیست 
سیاه FATF خارج شود.  شبیه این اظهارات، چندی قبل 
از س��وی رئیس جمهور نیز مطرح شده بود.  برای این كه 
روش��ن شود چنین اس��تدالل هایی تا چه اندازه سست و 

بی پایه است، توجه به نکات زیر ضروری است:
 

 بی ارتباط بودن مشکات بانکی
FATF با لیست سیاه

اوال باید توجه داش��ت كه همه این توجیهات در حالی 
مطرح می شود كه اساساً موضوِع لیست سیاه FATF، یك 
مسأله فرعی است و آنچه امروز باعث اختالل در روابط مالی 
و بانکی ایران با سایر كشورها شده است، تحریم های ثانویه 
آمریکا است كه هیچ ارتباطی با FATF ندارد. این بدین 
معناست كه حتی اگر نام ایران از لیست سیاه FATF خارج 
شود، باز هم بانك های خارجی از ترس تحریم های آمریکا 

تمایلی برای همکاری با ایران نخواهند داشت.
 

 تضمینی برای خروج نام ایران
از لیست سیاه وجود ندارد

ثانیاً: در صورت پیوستن ایران به دو كنوانسیون پالرمو 
 FATF باز هم خروج نام ایران از لیس��ت سیاه ،CFT و
منوط به تصمیم اعضای FATF در این باره است. با توجه 
ب��ه فرآیند تصمیم گیری در FATF كه مبتنی بر اجماع 
مؤثر است اگر دو یا چند عضو از 38 عضو حاضر، با خروج 
نام ایران از لیست سیاه مخالفت كنند، نام ایران همچنان 
در لیس��ت سیاه FATF باقی خواهد ماند. حضور آمریکا 
و رژیم صهیونیستی در میان اعضای FATF هیچ روزنه 
امیدی برای خروج نام ایران از لیست سیاه باقی نمی گذارد. 

بنابراین پذیرش پالرمو و CFT از سوی ایران فقط سبب 
تحمیل هزینه بیشتر به كشور خواهد شد و هیچ عایدی 

برای كشور نخواهد داشت.
 

FATF بی اهمیت بودن لیست سیاه 
در ارتباطات بانکی ایران با روسیه و چین

اما این كه گفته می شود با قرار گرفتِن نام ایران در لیست 
سیاه، ارتباط بانك های خارجی با ایران قطع خواهد شد، 
ادعایی است كه ش��واهد فراوانی دال بر بطالن آن وجود 
دارد. از جمله این شواهد مي توان به موارد زیر اشاره كرد:

 FATF ۱- ایران از سال ۱388 تا ۱39۵ در لیست سیاه 
قرار داشته و در این مدت هیچ یك از كشورهای مزبور به 
دلیل قرار داشتِن نام ایران در لیست سیاه، ارتباطات مالی 

و بانکی خود را با ایران قطع نکرده است.
 ۲- قرار گرفتِن نام ایران در لیست سیاه )لیست اقدام 
متقابل( بدین معناست كه توصیه شماره ۱9 از توصیه های 
FATF  درباره مؤسس��ات مالی ای��ران به اجرا درخواهد 
آمد. FATF در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱9، از 
كشورهای همکار می خواهد 9 مورد از اقدامات متقابل را 
در این باره انجام دهند. بخش عمده این اقدامات، اقدامات 
احتیاطی است كه الزام حقوقی به بار نمی آورد و ممنوعیتی 
برای طرف مقابل ایجاد نمی كند. الزم است ذكر شود كه در 
حال حاضر اگرچه نام ایران از لیست سیاه تعلیق شده است، 
اما باز هم بخش زیادی از اقدامات متقابل درباره مؤسسات 
مالی ایران انجام مي گیرد و بازگشت ایران به لیست سیاه 

چیزی را تغییر نخواهد داد.
 3- مهم ترین شركای تجاری ایران، كشورهای چین و 
روسیه و تركیه و عراق هستند كه منافع سرشاری از تجارت 
با ایران دارند. به همین دلیل است كه در سال های اخیر 
روس��یه و تركیه برای ایجاد مصونیت در برابر تحریم های 
آمریکا، مصرانه به دنبال انعقاد پیمان پولی دوجانبه با ایران 
بوده اند و چندین بار این پیشنهاد را مطرح كرده اند؛ با این 
حال در هیچ یك از این پیش��نهادها، همکاری با ایران را 
مش��روط به خروج نام ایران از لیس��ت سیاه نکرده اند. در 

همین زمینه پوتین در آذر 94 در حاشیه اجالس كشورهای 
صادركننده گاز در تهران، پیشنهاد استفاده از پول های ملی 
را در پرداخت های دوجانبه با ایران اعالم كرد.  همین طور 
وزیر اقتصاد تركیه در ۲4 فروردین 94 از تالش این كشور 
برای استفاده از پول ملی در تجارت با ایران خبر داد.  جالب 
اینجاست كه این سخنان مربوط به زمانی است كه نام ایران 

در لیست سیاه FATF قرار داشت!
 4- برخ��ی اقدامات صورت گرفته از س��وی چین كه 
موافقان FATF تالش می كنند آنها را در تأیید دیدگاه خود 
تفسیر كنند، هیچ ارتباطی با لیست سیاه FATF ندارد. در 
همین خصوص سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در 
شهریور ماه سال جاری مدعی شده بود قطع امکان پرداخت 
یورو در بانك كونلون چین و تبدیل پرداخت های یورویی به 
 FATF یوانی در راستای انطباق این بانك با استانداردهای
بوده است . در حالی كه این اقدام چین در راستای تقویت 
پول ملی خود بوده و هیچ ارتباطی با FATF ندارد؛ زیرا 
استانداردهای FATF به ارز خاصی اختصاص نداشته و از 
این بابت، فرقی میان یوان و یورو نیست. همچنین برخی 
تالش می كنند محدودیت های جدیدی كه بانك های چینی 
درباره ایرانیان دارای شركت در چین و دانشجویان و ساكنان 
ایرانی در چین ایجاد كرده اند به FATF و لیست سیاه آن 
مرتبط كنند  در حالی كه اعمال چنین محدودیت هایی 
به دلیل س��وء اس��تفاده برخی تجار ایرانی از حساب های 
دانشجویی برای فرار مالیاتی بوده است و هیچ ارتباطی با 

لیست سیاه FATF ندارد.
 بر این اس��اس روشن می ش��ود چنین اظهاراتی هیچ 
پش��توانه فنی و كارشناس��ی ندارد. با این حال جای این 
سؤال وجود دارد كه چرا برخی چهره های سیاسی موافق 
FATF در شرایطی كه لوایح مرتبط با FATF پیچ و خم 
فرآیند قانونی خود را طی می كند، چنین سخنانی را مطرح 
می كنند؟ به نظر می رسد این سخنان نیز در راستای همان 
سیاست آشنای سال های اخیرِ این گروه است كه با ترساندن 
مردم و تصمیم گیرندگان از تحریم و عواقب ناگوار آن، به 

دنبال پیشبرد اهداف سیاسی خود هستند.

یک نگاه تند به غرب



انگلستان كه پس از جنگ جهانی دوم متحد 
راهب��ردی آمریکا بوده اس��ت و با دولت های 
گوناگون دموكرات و جمهوری خواه همکاری 
كرده است اما با دونالد ترامپ رهبر این روزهای 
كاخ سفید سازگاری كامل نداشته و ندارد. در 
برابر اما انگلس��تان در كنار آلمان و فرانس��ه 
ایس��تاده اس��ت و می خواهد با این دو كشور 
نخس��تین گام بزرگ برای جدایی اقتصادی 
از آمری��کا را ب��ردارد. با این همه كاخ س��فید 
همچنان اروپ��ا را تهدید می كند. خبرگزاری 
آسوشیتدپرس به نقل از یك مقام ارشد دولت 
آمریکا نوش��ت كه ایاالت متحده علیه هر فرد 
یا نهادی كه قصد دور زدن تحریم های ایران 
را داشته باش��د، اعمال مجازات خواهد كرد. 
دول��ت دونالد ترامپ به كش��ورهای اروپایی 
هشدار داده اس��ت كه اگر آن ها تالش كنند 
تا تحریم های ایاالت متحده علیه ایران را دور 
بزنند، با مجازات و جریمه های سنگینی مواجه 
خواهند شد. تام كاتن، سناتور جمهوری خواه، 
هم گفته است كشورهایی اروپایی باید انتخاب 
كنند مایل به تجارت با ایران هستند یا آمریکا. 
۲4 آب��ان رویترز گ��زارش داده بود كه برایان 
هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا، در 
امور ایران به نهادهای اروپایی در مورد تجارت 
غیر دالری با جمهوری اس��المی هشدار داد. 
آقای هوک گفته بود: »بانك ها و كمپانی های 
اروپای��ی می دانند كه م��ا در اجرای تحریم ها 

علیه این رژیم بسیار جدی هستیم. 

 در مسیر استقال
اتحادی��ه اروپا پس از خ��روج ایاالت متحده 
از برجام و بازگش��ت تحریم های ایران، اعالم 
كرده بود كه یك س��ازوكار وی��ژه مالی برای 
تجارت ب��ا ایران راه ان��دازی می كند. تاكنون 
دس��ت كم چهار كشور اروپایی میزبانی از این 
سازوكار را رد كرده اند. در روزهای اخیر برخی 
مناب��ع اروپای��ی و ایران خب��ر دادند به زودی 
این س��ازوكار مالی فعالیت خ��ود را اجرایی 
می كن��د. وزیر خارجه آمری��کا اول خردادماه 
ضمن اع��الم راهبرد جدی��د آمریکا در قبال 
ایران، ۱۲ ش��رط ایاالت متح��ده برای توافق 
جدید با جمهوری اس��المی را برش��مرد، كه 
در واقع فهرست خواسته های ایاالت متحده از 
جمهوری اسالمی یا به عبارتی جزئیات تغییر 
رفتار رژیم ایران اس��ت. برخی از این شروط 
شامل توقف حمایت از تروریسم و خودداری 
از اقدامات مخرب در منطقه، نظیر حمایت از 
حزب اهلل لبنان و دخالت در كشورهای منطقه 
اس��ت. سازوكار مالی مشترک اتحادیه اروپا و 

ایران موس��وم به »اس پ��ی ویSPV « برای 
دور زدن تحریم های فراسرزمینی آمریکا علیه 
ایران این هفته اجرایی می شود. این سازو كار 
به ش��ركت های اروپایی امکان می دهد تا در 
چهارچ��وب مقررات اتحادیه اروپا و در زمینه 
كاالها و خدمات��ی كه صادرات و واردات آنها 
مجاز شناخته شده است، با ایران تجارت كنند. 
اجرایی شدن این سازوكار مالی اتحادیه اروپا 
موجب نگرانی واش��نگتن شده است. هرچند 
واشنگتن از ماه ها پیش تالش های گسترده ای 
را ب��رای متقاعد كردن ش��ركت های اروپایی 
انجام داده اس��ت، ولی ب��ه رغم این تالش ها، 
برخی شركت های كوچك و متوسط اروپایی 
كه هیچگونه فعالیتی در خاک آمریکا ندارند 
و یا از تهدیدهای واشنگتن واهمه ندارند، در 
چهارچوب این س��ازوكار مالی مي توانند وارد 
بازار ایران شوند. راه اندازی این سازوكار مالی 
بی��ش از مناف��ع محدودی كه ب��رای اقتصاد 
ایران دارد، از نظر استراتژی میان مدت و بلند 
 مدت اقتص��ادی اتحادیه اروپ��ا حائز اهمیت 

فوق العاده ای است. 
درواقع، راه اندازی س��ازوكار مالی مش��ترک 
اتحادی��ه اروپا برای ای��ن اتحادیه به منزله گام 
نخس��ت و بس��یار مهمی در جهت اس��تراتژی 
تقویت و اس��تقالل اقتص��ادی اروپا در برابر دو 
اقتصاد بزرگ جهان، یعنی آمریکا و چین است. 
برونو لوِمر، وزیر اقتصاد فرانسه این راهبرد را به 
روشنی در گفتگو با رادیو »فرانس اینتر« بیان 
كرده اس��ت . برونو لوِمر، وزیر اقتصاد فرانسه از 
عزم راس��خ فرانسه، آلمان و بریتانیا برای ایجاد 
یك س��ازوكار مالی مس��تقل با هدف تجارت با 
ای��ران و اجرایی ش��دن این س��ازوكار در چند 
روز آین��ده خب��ر داد. برونو لوِم��ر ایجاد چنین 
س��ازوكاری را نشانه اعتبار اروپا و گام گذاشتن 

اروپا در راه استقالل تکنولوژیك و اقتصادی در 
برابر آمری��کا و چین توصیف كرد. برونو لوِمر ، 
مواضع آمریکا در قبال اروپایی ها را در بهترین 
حالت »بی اعتنایی« و اغلب »تهاجمی« توصیف 
كرد و گفت این مواضع فقط یك پاسخ دارد و آن 
اتحاد كشورهای اروپایی در مقابله به این مواضع 
است:"آمریکا تحریم های فرا سرزمینی به ایران 
تحمیل كرده است. به این معنی كه شركت های 
ما نمي توانند با ایران تجارت كنند، چون تمامی 
پرداخت ها باید از طریق بانك هایی انجام بگیرد 
كه به بانك ها و نهادهای مالی آمریکایی وابسته 
هستند. ما در روزهای آینده یك نهاد مالی مالی 
و مس��تقل اروپایی با همکاری بریتانیا، آلمان و 

فرانسه ایجاد خواهیم كرد. 
تواف��ق ب��رای ایجاد این س��ازوكار مالی در 
روزهای آینده امضا می ش��ود تا بتوانیم حتی 
اگر آمریکا مخالفت كند، از طریق این سازوكار 
مال��ی با ایران تجارت كنیم. لومر افزود: »چه 
نتیجه ای مي توان از این اقدام گرفت؟ نتیجه 
این حركت این است كه اروپا قادر به پیشرفت 
است و دیگر آنکه اروپا بدون اتحاد، نمي تواند 
در براب��ر ق��درت آمری��کا و چی��ن مقاومت 
كند. وقت��ی آقای ترامپ ب��ه تحریم فوالد و 
آلومینیوم مبادرت می كند و اروپا قادر باش��د 
ای��ن تحریم ها را رد كن��د و »نه« بگوید و به 
ضدتحریم دست بزند و ترامپ را به عقب براند، 
م��ا معتبر خواهیم ش��د و مي توانیم در برابر 
 آمریکا و چین به حیات مان ادامه بدهیم. . .«
آیا س��ازوكار مالی مش��ترک اتحادیه اروپا و 
ایران مي تواند در برابر تحریم ها و فش��ارهای 
فزاینده واش��نگتن مقاومت كند و همانگونه 
كه وزیر اقتصاد فرانسه می گوید، آغازی برای 
استقالل اقتصادی و مالی اروپا در برابر آمریکا 

و چین باشد؟
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اروپایی ها نفت ایران را نمی خرند. با انقضای معافیت 
مشتریان نفت ایران، وضع دشوارتر هم می شود. وضعیت 
اینس تکس هم مبهم است. برخی امیدوارند، اما برخی 
این كانال را »غیرعملی« می دانند. اروپا خواست های 
دیگری هم دارد. سازوكار ویژه مالی اروپا برای معامالت 
غیردالری با جمهوری اسالمی كه اكنون اینس تکس 
ی��ا »ابزار حمایت از مبادالت تج��اری« نام گرفته، از 
همان آغاز مطرح ش��دن ط��رح آن، به موضوع بحث 
و گمانه زنی محافل سیاس��ی و رسانه ای، به خصوص 
جناح های مختلف درون حاكمیت ایران تبدیل شد. 
اینك اما به خصوص پس از انتش��ار »جمع بندی« دو 
روز پی��ش اتحادیه اروپا از موضع خود در قبال ایران، 
صف بندی مخالفان و موافقان یا موافقان مشروط بیش 

از پیش در حال شکل گیری است. 

  سازوکاری »اساسا غیرعملی«

از نظر احمد توكلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، این سازوكار »اساسا غیرعملی« است. این چهره 
سرشناس اصولگرا چهارشنبه ۱۷ بهمن )ششم فوریه( 
در گفت وگو با »تجارت نیوز« مدعی ش��ده است كه 
»اروپا سازوكار مالی خاصی در نظر نگرفته است. بلکه 
یك شركت ایجاد كرده كه بعدها به ایران اجازه داده 
می ش��ود صرفا برای غ��ذا و دارو، تبادالت مالی داده 
باشد. ضمن آنکه بسیار هم بر سر ما منت گذاشته اند.« 
توكلی سپس با اشاره به اینکه دارو از منظر اروپایی ها 
»همان كاالی نهایی« است، ادامه داد: »یعنی ما باید 
برندهای اروپایی دارو را بخریم و در این زمینه به ما 
اج��ازه واردات مواد اولیه را نخواهند داد. در نتیجه با 
این كار صنعت دارویی ما ممکن است تعطیل شود.« 
البته گرچه س��ازوكار ویژه مالی مي تواند »تکمیل« 
شود، اما واقعا هم اروپا در بیانیه اخیر خود بر حمایت 
از »تجارت مشروع« با ایران تأكید كرده بود. تجارب 
تاكنونی نشان می دهند كه هم تلقی طرفین از »تجارت 
مشروع« متفاوت است و هم هر یك از آنان تفسیرهای 
متفاوتی از قطعنامه شورای امنیت دارند. اتحادیه اروپا 
اعالم كرده است: »این كانال ویژه، منطبق با قوانین 
اتحادی��ه اروپا و قطعنامه ۲۲3۱ ش��ورای امنیت از 
عامالن اقتصادی دخیل در تجارت مش��روع با ایران 
حمایت خواهد كرد.« این نماینده پیش��ین مجلس 
ایران افزود: »اكنون بخش دارویی ما فقط دو میلیارد 
دالر ارز جهت واردات نیاز دارد كه در صورت پیگیری 
چنین سازوكاری، این رقم بسیار باالتر خواهد رفت. « 

احمد توكلی در نهایت مي گوید: »در صورتی كه برای 
واردات دارو این سازوكار را پیگیری كنیم، تبدیل به 
كشوری مانند تركیه خواهیم شد كه اكنون ۲۱ میلیارد 
دالر در سال برای واردات دارو هزینه می كند. چرا كه 
این سیاست را پذیرفته است. سوال این است كه آیا 
ما مي توانیم چنین كاری كنیم؟ بنابراین این سازوكار 
اساسا غیرعملی است.« اظهارات توكلی و بسیاری دیگر 
از مقام های جمهوری اسالمی نشانگر ناخشنودی آنها 
از دامنه تجاری سازوكار ویژه مالی اروپا است. از سوی 
دیگر بیانیه اخیر اتحادیه اروپا هم از خشنودی كامل 
آنها از طرف ایرانی خبر نمی دهد. طبق گزارش منابع 
مختلف، اینس تکس شامل نفت ایران نمی شود و قرار 
است ابتدا تنها كاالهای اساسی همچون غذا و دارو را 
در بر بگیرد. در عین حال اما از امکان گسترش این 

سازوكار مالی سخن گفته می شود. 

  در »انتظار« واکنش بانك های اروپایی
شاید به همین دلیل یحیی كمالی پور، نایب رئیس 
كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، ضمن ابراز 
امی��دواری برای »عملیاتی« ش��دن كانال مالی اروپا، 
قضاوت درباره آن را به آینده س��پرد. كمالی پور گفت: 
»باید منتظر بمانیم و مشاهده كنیم كه آیا بانك های 
اروپای��ی كه حاضر به هیچ نوع م��راوده مالی، ارزی و 
تجاری با ایران نبودند، باز هم به دنبال این س��ازوكار 
مي توانند با ایران همکاری كنند و یا دوباره تحت تاثیر 
تحریم های آمریکا س��عی می كنند خودشان را از این 

موضوع كنار بکشند.«
این عضو »فراكسیون مستقلین« مجلس ایران در 
عین حال با اشاره به اینکه اروپایی ها »حرف های زیادی 
زدند كه هیچ یك از آنها تاكنون عملی نشده«، تأكید 
كرده است: »علی رغم ایجاد این سازوكار مطمئنا اگر 
آمریکا فشار را نسبت به اروپا افزون كند فکر نمی كنم 
اروپایی ها كار خاصی برای عبور از تحریم های آمریکا 

انجام دهند. «

  تهدید به »تصمیمات جدی«
مجتبی ذوالنوری، از اصولگرایان تندروی مجلس ایران 
اما با لحنی سخره گرایانه اینس تکس را »روغن ریخته 
ش��ده نذر امام��زاده« خواند و با اش��اره به اینکه این 
كانال مالی »حتی در حد SPV هم نیس��ت«، گفت: 
»اینس تکس اس��تثناء در غذا و دارو اس��ت؛ البته این 
موض��وع نیز از تحریم های یکطرفه ای كه آمریکا ضد 
كشورمان اعمال كرده معاف است.« این نماینده منتسب 
به جبهه پایداری سپس تهدید كرد: »اروپایی ها باید 
هرچه سریع تر تصمیم بگیرند كه چگونه می خواهند 
تعهدات برجامی خود را عملیاتی كنند. اگر این اتفاق 
نیفتد قطعاً جمهوری اسالمی ایران تصمیمات جدی 
در این زمینه اتخاذ خواهد كرد. « اما اتخاذ »تصمیمات 
جدی« دیگر، در شرایطی كه به قول وزیر نفت ایران 
»از جنگ هم سخت تر« است، مي تواند این تنها منفذ 
احتمال��ی مبادالت مال��ی و بانکی را هم بر جمهوری 
اس��المی ببندد. ش��اید به همین دلیل هم هست كه 
مقام های دولت روحانی از اینس تکس به عنوان »گام 
اول« اس��تقبال كرده ان��د. فعاالن اقتص��ادی هم ابراز 

خوش بینی می كنند. 

  کانال »سدشکن«
محمدرض��ا نجفی منش، از اعضای ات��اق بازرگانی 
تهران، امروز در گفت وگو با خبرگزاری ایس��نا، كانال 
ویژه مالی اروپا را به عنوان »نخس��تین اقدام عملی« 
در راس��تای س��امان دادن به مبادالت مالی و بانکی 
حاصل از معامله با ایران، حركتی »سدشکن و مهم« 
خواند. این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش كه 
»بخش های صنعتی كش��ور چگونه مي توانند از این 
كانال مالی بهره مند شوند« گفت: »در مرحله نخست 
م��ا باید تالش كنیم از فضای مثب��ت به وجود آمده 
اس��تفاده كنیم و ببینیم در آینده دولت های اروپایی 
چه تالش هایی برای حفظ برجام و اجرای تعهداتشان 
خواهند داشت.« در سخنان پدارم سلطانی، نایب رئیس 

کانال مالی اروپا و انتظارات ایران



اتاق بازرگانی ایران اما تردید بیش��تری دیده می شود. 
به گفت��ه او: »اینس تکس در خوش بینانه ترین حالت 
 شش ماه تا یك سال زمان می برد تا آزمون خودش را 
پ��س بدهد و اثبات كند نقش اثرگ��ذاری در عبور از 
تحریم ها دارد؛ بنابراین نباید انتظار كوتاه مدت از این 
س��ازوكار ویژه مالی داشته باشیم.« علی قربانی، عضو 
كمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران نیز ثبت رسمی 
كانال مالی اروپا را یك »دستاورد مهم سیاسی« خوانده 
و خواستار تالش »در جهت پیشبرد این موفقیت بزرگ 

سیاسی و بین المللی« شده بود. 

 ناخشنودی متقابل و »مذاکرات« قریب الوقوع
با وجود این، سخنان موافقان و مخالفان اینس تکس 
در ایران از یك س��و و مواضع اخیر اروپا در جمع بندی 
اخیرش در قبال جمهوری اسالمی از سوی دیگر، نشانگر 
خشنودی كامل طرفین از یکدیگر نیست. گرچه اروپا 
از پایبندی جمهوری اسالمی به برجام استقبال كرده، 
اما از نقش ایران در منطقه از جمله در سوریه و لبنان، 
تداوم حضور نظامی جمهوری اسالمی در سوریه، برنامه 
موشك های بالستیك ایران، »فعالیت های خصمانه« 
جمهوری اس��المی در خاک چند كشور اروپایی و نیز 
وضعیت حقوق بش��ر در ایران اب��راز »نگرانی جدی« 
كرده است. اروپا همچنین خواستار تصویب و اجرای 
قوانین مرتبط با FATF در ایران شده است. جمهوری 
اسالمی هم با اس��تقبال از »مواضع مثبت« و »دیگر 
نکات قابل قبول« بیانیه اروپا، نارضایتی شدید خود از 
این نگرانی ها را پنهان نکرده است. یکی از انتقادهای 
ایران »دیرهنگام و ناكافی« بودن كانال ویژه مالی اروپا 
موسوم به اینس تکس است. در پی همین انتقادها دیروز 
اعالم شد كه »مذاكرات كارشناسی« میان ایران و سه 
كشور اروپایی مؤسس اینس تکس »به زودی« برگزار 
خواهد شد. گفته شده است كه این توافق در جریان 
سفر عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، 

به پاریس صورت گرفته است. 

 مزایای اندک و موانع بسیار
از آنج��ا كه تاكنون بخ��ش اصل��ی واردات اروپا از 
ایران نفت و فرآورده های نفتی بوده و مرحله نخست 
اجرای سازوكار مالی نیز شامل این اصلی ترین كاالی 
صادراتی جمهوری اسالمی نمی شود، به نظر نمی رسد 
كه عایدی ایران از اینس تکس، دس��ت كم در شرایط 
كنونی، چندان قابل توجه باشد. از سوی دیگر، حتی 
به گفته خ��ود دیپلمات های اروپای��ی، یکی دیگر از 
دالیل مزایای ناچیز مال��ی »ابزار حمایت از مبادالت 
تجاری« اروپا برای ایران، هراس شركت های بزرگ از 
مواجه شدن با تحریم های آمریکا در صورت معامله با 
ایران است. بدین ترتیب پیش بینی می شود كه اجرایی 
شدن اینس تکس نیز در این حوزه تحولی ویژه ایجاد 
نکند و تنها ش��ركت های كوچك اروپایی كه ارتباط 
تنگاتنگی با آمریکا ندارند، از این مکانیس��م استفاده 
كنند. این مکانیسم همچون صندوقی عمل می كند كه 

پرداخت های غیردالری میان ایران و شركت های طرف 
معامله با این كشور را رد و بدل می كند. ایاالت متحده 
هم گرچه به اروپا در مورد راه اندازی این كانال هشدار 
داده، اما در عین حال مدعی ش��ده است كه سازوكار 
مزبور تأثیری بر كمپین اعمال فشار حداكثری بر ایران 
نخواهد داشت. در حالی كه جمهوری اسالمی بر اهمیت 
»منافع اقتصادی برجام« برای خود تأكید دارد و كانال 
ویژه مالی را هم هنوز »ناكافی« می داند، اروپا خواستار 
توقف برنامه موشك های بالستیك ایران شده و شرایط 

را برای تهران سخت تر كرده است. 

 شرایط دشوار و فشار »مذاکره«
برخی حتی »اختالفات« را فراتر از بیانیه اخیر اروپا 
می دانند. روزنامه شرق االوس��ط با اس��تناد به »منابع 
دیپلماتیك بلندپایه اروپایی« نوشته است كه »موضع 
ثابت و همیشگی« اتحادیه اروپا »غیرقابل قبول« بودن 
برنامه موشك های بالستیك ایران و »خطرناک« بودن 

سیاست منطقه ای ایران است. 
منابع اروپایی این روزنامه گفته اند، پیام اروپا به ایران 
این اس��ت كه »اگر می خواهد با آشتی و سازگاری در 
منطقه زندگی كن��د، باید برای متوقف كردن عناصر 
تحریك آمیز در برنامه موشکی خود، تمایل و اراده نشان 
داده و سیاست منطقه ای فعلی خود در سوریه، عراق، 

یمن و لبنان را تغییر دهد.«
طبق گفت��ه مناب��ع شرق االوس��ط، اروپایی ها كه 
نگرانی ه��ای خود از فعالیت های منطقه ای ایران را به 
ش��کل دوره ای به جمهوری اسالمی انتقال می دهند، 
در ح��ال حاضر دو ه��دف اصلی دارند: حفظ برجام و 
فراهم كردن ش��رایط برای مذاكرات احتمالی آتی در 
حوزه های غیرهسته ای. شرایط حساس تر هنوز در راه 
است. انقضای معافیت مشتریان نفت ایران در ماه های 
آینده وضعیت را پیچیده تر خواهد كرد. در صورت تمدید 
نشدن این معافیت ها از سوی آمریکا، اروپا با چالشی 
جدی مواجه خواهد ش��د. تأكید اروپا بر توقف برنامه 
مناقشه برانگیز موشك های بالستیك ایران و تجدیدنظر 
جمهوری اسالمی در سیاست منطقه ای اش نیز مي تواند 
در همین راستا ارزیابی شود. وضعیت جمهوری اسالمی 
اما دشوارتر به نظر می رسد. اروپا فروش نفت ایران را 
تضمین نکرده است. وزیر نفت ایران روز گذشته گفت: 
»اروپایی ه��ا عمال مجوز خرید نفت از ایران را دارند و 
ما بار ها با آنها تماس گرفته ایم، اما جواب تماس ما را 
نمی دهن��د. «. بیژن زنگنه با اش��اره به اینکه ایتالیا و 
یونان با وصف داشتن مجوز، نفت ایران را نمی خرند، 
گفت��ه بود، عراق كه ماهان��ه ۲۰۰ میلیون دالر گاز از 
ایران دریافت می كند، پس از اعالم تحریم های آمریکا 
پول آن را نداده است. در چنین شرایطی كه وزیر نفت 
ایران آن را »س��خت تر از جن��گ« می داند، مقام های 
جمهوری اسالمی هرگونه مذاكره بر سر برنامه موشکی 
و سیاست های منطقه ای خود را رد كرده اند. اما پرسش 
از پی احتمال چنین مذاكراتی در آینده، در رسانه های 

داخلی و افکار عمومی مطرح است. 

یك نگاه بسیار بدبینانه
سازوكار مالی جدید اروپا برای ایران جهت 
دورزدن تحریم های آمریکا )اینس تکس( روز 
پنجشنبه، ۱۱ بهمن، باالخره به طور رسمی 
اعالم ش��د. وزیر خارجه آلم��ان این اتفاق را 
نش��انه ای از آن دانسته كه اروپا صرف نظر از 
اینک��ه دیگران )آمریکا( چ��ه موضعی دارند 
مصم��م و همبس��ته به راه خوی��ش می رود. 
اروپایی ها با این گام نه چندان اساسی پس از 
ماه ها تعویق و تأخیر، خواسته اند كه هم ایران 
را به برجام پایبند نگه دارند تا دور جدیدی از 
رقابت اتمی در منطقه و تغییر در موازنه كنونی 
قوا را مانع شوند، هم باب مذاكره در مورد سایر 
مواضع و رویکردهای از نظر آنها مناقشه انگیز 
ای��ران را باز نگ��ه دارند، و هم تجارت با ایران 
را ولو در س��طح محدود حفظ كنند تا حلقه 
اتصال با اقتصاد پرظرفیت ایران برای شرایطی 
كه وضعیت مناس��بات این كشور عادی شد 
باقی بماند. اما شركت های بزرگی كه از ایران 
خارج ش��ده اند و یا ب��ا آن معامله نمی كنند 
مسأله شان صرفاً قطع ارتباطات بانکی ایران 
زیر فشار آمریکا نیست، بلکه معامله با ایران 
به معنای محرومیت شان از بازار بسیار بزرگتر 
آمریکاست. بس��یاری از شركت های  كوچك 
هم بیش از آنها زیر فشار آمریکا و انسدادهای 
بانکی آن هس��تند كه وارد ریسك معامله با 
ایران بش��وند. سفارت آمریکا در آلمان حتی 
به شركت ارس��ال كننده وسایل الکتریکی و 
باغبانی به س��فارت و كنسولگری های ایران 
در اروپ��ا هم نامه نوش��ته ك��ه نکنید، وگرنه 
خود دانید. این كه حتی از ترس تحریم های 
آمریکا وزارتخانه های اقتصاد و دارایی سه كشور 
عضو اینس تکس )آلمان، فرانس��ه و بریتانیا( 
حاضر نش��ده اند مأموران خود را به ش��ورای 
نظارت بر اینس تکس بفرستند و مأمورانی از 
وزارتخانه های خارجه كه سررشته ای در این 
مسأله ندارند این مأموریت را به عهده گرفته اند 
ه��م، خود نکته گویایی از تأثیر محدود س��از 
آمریکا بر كاركرد نهاد تازه اس��ت. اروپا یی ها 
گفته اند كه با اینس تکس می خواهند سطح 
تج��ارت با ایران را )ولو در عرصه های غذایی، 
دارویی و تجهیزات پزشکی( دست كم در سطح 
دوره قبلی تحریم ها و قبل از امضای برجام نگه 
دارند و نگذارند كه رویکرد تهاجمی تر دولت 
آمریکا در این دوره كل تجارت با ایران را فلج 
كند. منتهی مش��کل از یك سو این است كه 
فشارهای آمریکا شاید نهایتاً در ماه های آینده 
صدور نفت ایران را بیش از پیش كاهش دهد 
و اصوالً پول چندانی از بابت درآمدهای نفتی 
وارد اینس تکس نشود كه بتوان با آن مطالبات 

صادركنندگان كاال به ایران را تصفیه كرد. 
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اتحادیه اروپا برای نجات برجام، سازوكاری به نام 
»اب��زار حمایت از مبادالت تجاری« را ثبت كرده 
است. این سازوكار چیست و قرار است چگونه عمل 
كند؟ دویچه وله به این پرسش ها پاسخ می دهد. 

آلمان، فرانسه و بریتانیا سیستمی تازه را برای 
تس��هیل تجارت با ایران، پس از خروج آمریکا از 
برجام و اعمال تحریم های یك جانبه این كش��ور 

علیه ایران، راه انداخته اند. 
این سیستم كه تا پیش از این »سازوكار ویژه مالی« 
 ) )Special Purpose Vehicleمخف��ف SPV یا
نامیده می ش��د، اكنون نام تازه ای به خود گرفته است: 
»ابزار حمایت از مبادالت تجاری« یا INSTEX مخفف

 Instrument In Support Of Trade Exchanges

 اینس تکس یا »ابزار حمایت از مبادالت 
تجاری« چگونه عمل می کند؟

این سیستم جدید، در حقیقت مانند یك شركت 
تس��ویه وجوه اروپایی برای ایران عمل می كند تا 
امکان انجام مبادالت تجاری شركت های اروپایی 
را با ایران فراه��م آورد. در واقع، »ابزار حمایت از 
مبادالت تجاری« همچون برنامه ای برای معامالت 
پایاپ��ای بیرون از حوزه تس��لط آمریکا بر اقتصاد 
جهان��ی كار می كند. انتظار می رود كه دامنه این 
تجارت پایاپای یا تهاتری تنها كاالهای اساس��ی 
همچون دارو، غذا و محصوالت كشاورزی را در بر 
بگیرد. قرار نیست كه این سازوكار شامل مبادالت 
مالی ناشی از فروش نفت، به عنوان اصلی ترین منبع 

درآمد ارزی ایران شود. 

  چه کش�ورهایی در »اب�زار حمایت از 
مبادالت تجاری« حضور دارند؟

آلمان، فرانسه و بریتانیا، به عنوان سه كشوری 
كه توافق هسته ای با ایران یا همان برجام را امضا 
كرده اند، این سازوكار را طراحی و اجرا می كنند.  

این سازمان جدید، كه از حمایت مالی هر سه 
كشور برخوردار خواهد بود، در فرانسه مستقر 
خواهد ش��د و آلمان مدیری��ت آن را برعهده 
خواهد داشت. این سه كشور البته از حمایت 
گسترده تر هر ۲8 عضو اتحادیه اروپا برخوردار 
خواهند بود تا حسن اعتماد خود را به پایبند 
ماندن ایران به تعهداتش در برجام و نیز اتحاد 
خود را در مقابله با تحریم های یك جانبه آمریکا 

به نمایش بگذارند. 

 آیا »اب�زار حمایت از مبادالت تجاری« 
نتیجه بخش خواهد بود؟

به رغم ثبت رسمی این سازوكار، هنوز جزئیات 
فنی بیشتر و دقیق تری باید روشن شود. از جنبه 
نظری، و فارغ از آنچه در عمل مي تواند اتفاق افتد، 
قرار اس��ت این سازوكار برای شركت های اروپایی 
همچون سپری در مقابل مجازات های مربوط به 
نقض تحریم های اعالم شده از سوی آمریکا عمل 
كند. با این همه، شركت ها و بانك هایی كه با آمریکا 
تجارت می كنند ممکن است از بیم مجازات های 
آمری��کا تمایلی به انجام تجارت با ایران نداش��ته 
باشند. بسیاری از شركت های اروپایی، در واكنش 
به همین تحریم ها بازار ایران را ترک كرده اند. هدف 
اولیه »ابزار حمایت از مبادالت تجاری« شركت های 
كوچك و متوس��ط اروپایی اس��ت و پیش بینی 
می شود كه حجم مبادالت این شركت ها با ایران 

نیز چندان بزرگ نباشد. 
محدود بودن این س��ازوكار به تامین كاالهای 
اساس��ی، غذا و دارو این پرسش را پیش می كشد 
ك��ه آیا چنین اقدامی مي تواند به ش��کلی موثر و 
رضایت بخش به اقتصاد ایران برای مقابله با تورم و 
كاهش شدید نرخ ارز كمك كند یا خیر. در گام 
نخست چنین به نظر می رسد كه این سازوكار تا 

حدی مبادالت ارزی ایران را تسهیل كند. 

اینس تکس، »اینس تکس« چگونه عمل می کند؟
جاده صاف کن یا حرکتی 

فقط نمادین؟
»اینس تکس«  )INSTEX(، كوتاه شده 
عبارتی انگلیسی به معنی »ابزار حمایت از 
مبادالت تجاری«، نام نهاِد تازه ای است كه 
آلمان، فرانس��ه و بریتانیا برای كاهش اثر 
تحریم های آمری��کا علیه ایران راه اندازی 

كرده اند. 
اینس تک��س ی��ك كانال مال��ی و یك 
سازوكار ویژه برای نقل و انتقال پول است 
كه قرار است علی رغم فشار آمریکا، امکان 
ادامه تبادالت ایران با شركت های اروپایی 

را فراهم كند. 
به گفته طرف های اروپایی، اینس تکس 
در آغ��از تنها برای فروش م��واد غذایی، 
دارو و تجهیزات پزشکی به ایران استفاده 
خواهد ش��د، اما امکان گس��ترده تر شدن 

حوزه عمل آن در آینده وجود دارد. 
اینس تک��س هم��ان س��ازوكار اتحادیه 
اروپا یعنی »وس��یله ب��رای هدفی ویژه« 
)اس پ��ی وی( كه ش��کل و نامی جدید به 

خود گرفته است. 
نهاد اینس تکس در فرانسه ثبت می شود 
و مق��ر آن در پاریس خواهد بود اما اداره 
آن برعهده آلمان اس��ت و تأمین مالی آن 
را نیز هر سه كشور برعهده خواهند داشت. 
اینس تک��س ب��ه عن��وان ش��ركت و با 
س��رمایه ای 3 ه��زار یوروی��ی در پاریس 
ب��ه ثب��ت رس��ید و در هی��أت ناظر آن 
اعضایی از فرانسه و آلمان حضور دارند و 
ریاست آن را نیز »پر فیشر«، مدیر سابق 

كومرتس بانك آلمان، برعهده دارد. 
هرچند این نهاد جدید پروژه سه دولت 
یادش��ده اس��ت، اما از تأیید رسمی همه 
۲8 عض��و اتحادی��ه اروپا نی��ز برخوردار 

خواهد شد. 
ایران به خاطر كاستن از فشار تحریم های 
قبلی علیه خود، تن به امضای برجام داد 
و طرف های اروپایی برجام سعی دارند با 
راه اندازی س��ازوكار ویژه مالی، امتیازاتی 
كه جمهوری اسالمی به خاطر آن با برجام 

توافق كرد از بین نرود. 
ط��رح اصلی اروپ��ا این بود ك��ه ایران 
بتوان��د در ازای فروش نفت خود به اروپا، 
دادوستد پایاپای داشته و كاالهای اروپایی 
دریاف��ت كند. ام��ا اكنون ك��ه به خاطر 
تحریم های آمریکا، اروپا نفت خیلی كمی 
از ایران می خرد، كانال جدید تنها به كار 
شركت های كوچك و متوسط خواهد آمد. 



 تاش اروپایی ها
برای توضیح اینس تکس

سفارت فرانسه در تهران ویدیویی را در حساب 
توییتری خود منتشر كرده كه چگونگی عملکرد 
س��ازوكار »ابزار مالی برای حمایت از مبادالت 
تجاری«یا اینس تکس را به زبانی ساده توضیح 
می دهد.  در توییت س��فارت فرانس��ه به زبان 
فارسی نوشته شده است: »برجام زنده است. برای 
حفظ این قرارداد علی رغم خروج آمریکا، فرانسه، 
آلمان و بریتانیا اینس تکس را ایجاد كرده اند.« 
پیشتر سفارتخانه های بریتانیا و آلمان نیز اقدامات 
مشابهی را انجام داده بودند تا به ایرانیان اطمینان 
خاطر دهند كه با این س��ازوكار، اروپا بر خالف 
آمریکا، به برجام متعهد خواهد ماند. در ویدیویی 
كه در توییت سفارت فرانسه در تهران منتشر 
شده، پس از اشاره به پایبندی ایران به تعهدات 
خود در برجام، گفته ش��ده كه اینس تکس به 
ش��ركت های اروپایی امکان تجارت با ایران را 
می دهد اما بدون جریان مالی مس��تقیم با این 
كش��ور. اما در این ویدیو بر نکته ای تاكید شده 
كه پیشتر، كمتر به آن اشاره شده بود. در این 
ویدیو گفته می شود: »به منظور اجرایی كردن 
كامل اینس تکس، ایران اكنون باید ساختاری 
مشابه ایجاد نماید. « اقدام كشورهای اروپایی 
ب��رای معرفی و توضی��ح اینس تکس در حالی 
صورت مي گیرد كه رهبران جمهوری اسالمی 
ارزیابی چندان خوشبینانه ای از آغاز به كار آن 
نداشته اند. عالوه بر دامنه و میزان تاثیرگذاری 
محدود اینس تکس بر تحریم های آمریکا، تاكید 
بر ضرورت پیوستن ایران به FATFبه عنوان 
پیش شرطی برای موفقیت سازوكار »ابزار مالی 
ب��رای حمایت از مبادالت تج��اری« بر میزان 
نارضایتی  و بدبینی مقامات جمهوری اسالمی 
افزوده اس��ت. طبق متن رسمی منتشر شده 
توسط سه كشور اروپایی، این سازوكار بر اساس 
قوانین مالی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، قوانین 
ضد پولشویی AML و تأمین مالی تروریسم 
CFT عمل خواهد كرد. كش��ورهای اروپایی 
از ایران خواس��ته اند هر چه سریع تر نسبت به 
اجرایی ك��ردن FATF اقدام كند. خبرگزاری 
تسنیم، نزدیك به سپاه پاسداران، در واكنش به 
این خواسته نوشته است: سه كشور اروپایی »با 
صراحت و البته گس��تاخی از ایران خواسته اند 
فوراً تمام دس��تورات FATF را اجرایی كند«. 
به نوشته تسنیم، »اجرای این دستورات یعنی 
خودتحریمی و بستن راه دور زدن تحریم ها. این 
در حالی است كه دستگاه دیپلماسی كشور پیش 
از این مدعی بود اروپایی ها راه اندازی كانال مالی 
را مشروط به تصویب FATF نکرده اند. در واقع 
اروپا وعده ای نسیه به ایران داده و امتیازی نقد 

طلب می كند.

شروط تحقیرآمیز
اندک زمانی پس از س��خنان روحانی اما، 
صادق آملی الریجانی، رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، از دو »شرط« اروپا برای اجرای 
سازوكار ویژه مالی برای تجارت با ایران خبر 
داد و آن را »تحقیرآمی��ز« خوان��د. به گفته 
 FATF آمل��ی الریجانی، پذیرش مق��ررات
و مذاكره بر س��ر برنامه موش��کی ایران، دو 
شرط اروپا هستند. رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، نهادی كه قرار است در مورد 
لوای��ح مرتبط با FATF تصمیم گیری كند، 
در ادامه گفت: »مگر جمهوری اسالمی ناتوان 
است كه برای دارو و غذا FATF را بپذیرد؟« 
رئیس قوه قضاییه: اروپایی ها دو شرط برای 
اجرای سازوكار مالی گذاشته اند كه دو شرط 
تحقیرآمیز است؛ یکی پذیرش FATF و یکی 
هم اینکه باید بپذیریم روی مسائل موشکی 
ه��م مذاكره كنیم. مگر جمهوری اس��المی 
ناتوان اس��ت كه ب��رای دارو و غذا FATF را 
بپذیرد؟ ایجاد »اس��تانداردهای بین المللی« 
برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
در جهان یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام 
مالی )FATF( است. تصویب لوایح مقابله با 
پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم نیز برای 
خروج كامل ایران از »لیست سیاه« این گروه 
و تسهیل مبادالت بین المللی بانکی جمهوری 
اس��المی ضروری است. لوایح مورد نظر این 
س��ازمان جهانی میان دولتی كه در ایران به 
لوایح چهارگانه معروف اند، عبارتند از: الیحه 
پیوستن ایران به كنوانسیون مبارزه با جرایم 
سازمان یافته فراملی موسوم به »كنوانسیون 
پالرمو«؛ الیحه الحاق ایران به كنوانس��یون 
مقابله با تأمین مالی تروریسم )CFT(، الیحه 
اصالح قانون مبارزه با پولشویی و نیز الیحه 
اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. 
از این لوای��ح، دو الیحه اول یعنی »پالرمو« 
و »س��ی اف تی« با وجود تصویب در مجلس 
شورای اسالمی، به خاطر اختالف نظر مجلس 
و شورای نگهبان، هنوز »تعیین تکلیف« نشده 
و قرار اس��ت تصمیم نهایی در مورد آنها در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته شود. 
از دو الیحه دیگر، الیحه اصالح قانون مبارزه 
با تروریسم در حال اجراست و الیحه اصالح 
قانون مبارزه با پولشویی نیز ششم بهمن ماه 
گذشته توسط حس��ن روحانی برای اجرا به 
دستگاه های دولتی ابالغ شد. حتی به گفته 
مجید انصاری، از اعضای اصالح طلب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، پس از برطرف كردن 
»ایرادات« ش��ورای نگهبان توسط مجلس، 
»االن از نظر شورای نگهبان پیوستن ایران به 
كنوانسیون پالرمو تصویب نهایی شده است«. 

توهم توطئه
درباره اینس تکس و FATF در روزهای گذش��ته 
برخی از فعاالن سیاسی و نمایندگان مجلس نکاتی 
را مطرح كردند كه در ادامه می خوانید. به طور مثال 
محمود صادقی،نماینده مجلس  گفته است: در رابطه 
ب��ا این لوایح به گونه ای توه��م توطئه داریم و این در 
حالی است كه حدود ۱۵۰ كشور دنیا این معاهدات را 
پذیرفته اند و در حال اجرای آن هستند، اما متاسفانه 
در كش��ور ما در رابطه ب��ا این لوایح، برخی اطالعات 
غلط و آدرس های اش��تباه داده شده است.« بخشی 
از مخالفت ها به رقابت های جناحی و سیاسی مربوط 
می شود. برخی اش��خاص نمی خواهند آب خوش از 
گلوی دولت پایین برود و همواره تالش می كنند كه 
دولت را با گردنه و سختی روبه رو كنند.« سابقه بررسی 
لوایح مرتبط با پولشویی و تأمین مالی از تروریسم در 
زمان ریاس��ت جمهوری محمود احمدی نژاد شروع 
ش��ده بود. در واقع در آن زمان مجلس هشتم كامال 
در این جهت گام برمی داشته و قوه قضائیه و مشخصا 
دادستان وقت، دولت احمدی نژاد را متهم می كردند 
كه تکالیف خود را در این زمینه انجام نمی دهد ولی 
در حال حاضر شاهد هستیم كه بنا به دالیل مختلفی 

با این لوایح مخالفت می شود. 
همچنین مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نیز تاكید دارد: بحث پیوستن ایران به FATF اصال به 
دولت های یازدهم و دوازدهم مربوط نیست و این موضوع 
به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح شده 
و حتی با دستخط سعید جلیلی، عضو وقت شورای عالی 
امنیت ملی ایران، تصویب چنین الیحه ای توصیه شده 
است. االن در كشمکش های داخلی و جبهه گیری های 
سیاسی موضوع از حوزه كارشناسی خارج شده و عده ای 
جبهه گیری های��ی مثل زمان برج��ام می كنند. جالل 
میرزایی، یکی دیگر از اعضای فراكسیون امید مجلس، 
تأكید كرد كه تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی در تسریع 
تکمیل كانال مالی اروپا برای تجارت با ایران تأثیر بسزایی 
خواهد داش��ت. میرزایی گفت: »س��ازوكار مالی با اروپا 
می بایست از جایی شروع می شد كه موانع كمتری داشت. 
از این رو در گام نخس��ت تامین كاالهای ضروری مانند 
غذا و دارو را شامل شد تا حوزه واردات كاالهای اساسی 
از حالت ركود خارج ش��ود، این امکان در ادامه راه سایر 
حوزه های دیگر مانند خودروس��ازی، فروش محصوالت 
پتروشیمی و نفت را تحت پوش��ش قرار خواهد داد. « 
این نماینده اصالح طلب نیز برخی مخالفان لوایح مزبور 
را متهم كرد كه به دنبال این هس��تند كه به هر پدیده 
رنگ و بوی امنیتی دهند. در حالی كه به گفته او »نگاه 
امنیتی به برخی پدیده های اقتصادی هزینه هایی را به 
كشور تحمیل می كند كه این شیوه دور از عقل و درایت 
است«. گروه ویژه اقدام مالی ۲۷ مهرماه گذشته تعلیق 
ایران از لیست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید 
كرد. بدین ترتیب جمهوری اسالمی تا اواخر ماه جاری، 
بهمن، فرصت دارد تا تکلیف دو الیحه باقی مانده از لوایح 

چهارگانه مورد نظر این گروه را روشن كند. 
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راست افراطی در کمين اروپا

اتحادیه اروپا بدون ش��ك یکی از موفق ترین 
نمونه های سازمان های منطقه ای و الگویی به 
عنوان همگرایی چند جانبه اس��ت. سیستمی 
كه در میان خیل زیادی از نهادهای بین المللی 
و فراملی توانسته موقعیتی ممتاز كسب كرده 
و هویتی فراتر از یك سازمان بین الدولی برای 

خود دست و پا كند. این نهاد با درهم آمیختگی 
عناصر مهمی از ملی گرایی و نهادهای فراملی، 
آنچنان فرآین��د وحدت اقتص��ادی و امنیتی 
را در قاره س��بز ایج��اد كرده كه پس از جنگ 
جهان��ی دوم، ماندگارس��ازی صلح را به عنوان 
برجسته ترین دستاورد خود به رخ می كشد. به 
عقیده كارشناسان نهاد اروپای واحد نه تنها خطر 
جنگ را از سر این قاره دور كرده، بلکه همگرایی 
اقتصادی، محور دیگری از موفقیت آن محسوب 
می شود كه در یك بازه زمانی قادر به ایجاد نوعی 
همگرایی سیاسی نیز شده است. در واقع با حذف 
تدریجی موانع اقتصادی طی نیم قرن گذشته، به 

بهبود استانداردهای زندگی، فرصت های جدید 
سرمایه گذاری و پیوندهای نزدیك تر سیاسی و 
اقتصادی میان كش��ورهای عضو یاری رسانده 
اس��ت؛ به گونه ای كه بیانیه برلین تاكید دارد: 
بازار مشترک و یورو، سبب تقویت ما می گردد.

به همین دلیل اگر ساختار كنونی اروپا را یك 
ساختار ژئوپلتیکی در نظر بگیریم، نظم ایجاد 
شده توسط آن نه تنها اقتصاد سیاسی جهان را 
تحت الش��عاع قرار می دهد، بلکه قادر است در 
سیر تحوالت كنونی نظام بین الملل كه مرزهای 
ملی را درنوردیده، یك پاردایم جایگزین و نمونه 

برای سایر مناطق جهان محسوب شود. 

محمدرضا ستاري 
عضو هیأت تحریریه
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وجود سه كش��ور قدرتمند آلمان، انگلیس 
و فرانس��ه در بطن اتحادیه عالوه بر وزن دهی 
جهانی به این سیستم، كشورهای دیگری را نیز 
در بر مي گیرد كه با توامان سازی سیاست های 
اقتصادی و تا حدودی همگرایی سیاسی، عالوه 
بر مثلث قدرت اروپایی، ظرفیت و دایره قدرت 
سایر اعضاء را نیز به خود جلب و جذب می كند.

با تمامی این احوال این الگوی موفق همگرایی 
از همان ابتدا دو چالش مشخص را تجربه كرده 
است. نخست بحث قانون اساسی اروپا و دیگری 
موضوع سیاس��ت خارجی واحد كه مستقیماً 
به منافع ملی كش��ورهای عضو مربوط بوده و 
عنصر ناسیونالیسم را همچنان در خود مستتر 
نگاه داشته است. در این میان، نخستین شواهد 
چال��ش زا برای همگرایی اروپایی از یونان بروز 
كرد، جایی كه پس از بحران اقتصادی س��ال 
۲۰۰8 آنچنان دامن كشورهای اروپایی را گرفت 
كه سران این اتحادیه را ناچار به حمایت از دولت 
ورشکسته این كشور با امتیازهای قابل توجه 
كرد. در همان زمان برخی ناظران معتقد بودند 
كه یکی از دالیل اصلی حمایت اروپا از ساختار 
ناكارآمد یونان و به نوعی به دوش كشیدن این 
كشور با تمامی بار مشکالتش، در واقع نوعی 
پیشگیری از به خطر افتادن همگرایی اروپا بود. 
پ��س از ای��ن ماجرا و در حال��ی كه به نظر 
می رسید اروپا موج یونان را با موفقیت پشت سر 
گذاشته، به ناگهان سیل خورشان خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا از راه رس��ید تا پس از دو سال 
چالش و رایزنی، همچنان نوع بریگزیت بدون 
توافق یا سخت یکی از گزینه های پیش روی 
لندن در مواجه با اروپا باشد. در این بین دولت 
آن��گال مركل پس از انتخابات پارلمانی س��ال 
گذش��ته درگیر یك بحران سیاسی بی سابقه 
شد تا مركل نهایتاً با كناره گیری از مقام ریاست 
حزب دموكرات مسیحی، برای آخرین دوره ای 
باش��د كه رهبری آلمان را بر عهده مي گیرد. 
از س��وی دیگر امانوئل ماك��رون از زمان روی 
كار آمدنش با انواع مختلفی از چالش ها روبرو 
بوده كه اكنون در مواجهه با جنبش اعتراضی 
گسترده جلیقه زردها، نه تنها محبوبیت خود را 
به میزان قابل توجهی از دست داده، بلکه حاال 
به فکر یك همه پرس��ی برای مهار تنش های 

داخلی فرانسه است.
در همین راستا دولت محافظه كار » ترزا می« 
در بریتانی��ا وضعیتی بهتر از همتایان خود در 
آلمان و فرانسه ندارد. او حتی با هم حزبی های 
خود نیز بر سر بریگزیت به شدت درگیر است 
و تاكنون دو مرتبه از زیر سایه رای عدم اعتماد 
و عزل از مقام نخست وزیری فرار كرده است.

تمام��ی این عوام��ل با گره خ��وردن به موج 
استقالل خواهی از اسکاتلند تا كاتالونیا و بروز و 

ظهور راست افراطی، موجب شده تا تحلیلگران 
آژی��ر خطر را برای وح��دت اروپایی به صدا در 
آورند. به قدرت رسیدن راست گرایان در ایتالیا، 
مجارستان، لهستان و نیز اقبال عمومی گسترده 
به آنها كه نوعی پوپولیس��م ناسیونالیستی را در 
جوامع اروپایی ترویج می كنند، باعث ش��ده تا 
در آلمان برای نخستین بار حزب آلترناتیو برای 
آلمان پس از جنگ جهانی دوم حائز كرسی هایی 
در پارلمان این كشور شود. از سوی دیگر در هلند، 
اتریش و سوئد نیز راست گرایان افراطی به سمت 
قدرت گام هایی جدی برداشته و در فرانسه جبهه 
ملی به ریاس��ت ماری لوپن مترصد استفاده از 

شرایط تنش آلود برای تسخیر الیزه است.
در چنین ش��رایطی گویا به نظر می رس��د 
كه اروپا در یك دو راهی میان لیبرالیس��م یا 
بازگشت به ناسیونالیسم قرار گرفته است. دعوا 
بر س��ر پناهجویان و برجسته كردن نقش آنها 
در تضعیف جوامع اروپایی اكنون این س��وال 
جدی را میان ش��هروندان اروپایی ایجاد كرده 
كه آیا حمایت از آنها كه باعث س��قوط دولت 
در بلژیك ش��ده  اند، یك وظیفه اس��ت یا یك 
لطف؟ س��والی كه به عقیده ناظران به چالش  
كشیده شدن محتوایی اروپا تعبیر شده و آن 
را موتور محرک برآمدن جریان های عوام گرا و 

نه توده گرا می داند.
به طور كلی بررس��ی چالش های سیاسی و 
اقتص��ادی با پیوند خوردن به موانع اجتماعی 
در اروپا، بیانگر موضوع هویت است. بروكراسی 
به ه��ر میزان ك��ه قوی تر می ش��ود در برابر 
اش��تباهات نیز مصون تر خواهد ب��ود، اما این 
موضوع محدودیتی نیز دارد، زیرا افزایش فشار 
بر روی هر سیستمی سرانجام باعث می شود 
كه آن سیستم رفتار غیر طبیعی از خود نشان 
ده��د. به همی��ن دلیل موضوع فرو كاس��تن 
جنبش جلیقه زردها در اروپ��ا به اعتراض در 
برابر س��رمایه داری خود ام��ری تقلیل گرایانه 
محسوب می شود، چرا كه زنگ خطر الیه های 
زیرین آن یعنی هویت و چالش های لیبرالیسم 
پیش از آن در موج جوانانی كه از دل اروپا به 
س��مت نیروهای افراط گرای خاورمیانه روان 
شده تا برای آنها جنگیده و كشته شوند به صدا 

درآمده بود.
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راست افراطی در اروپا، 
آزادی بیان و ترویج 

بیگانه هراسی
قدرت راست گرایان افراطی در اروپا رو به رشد 
است. لیز فِِکت، رئیس موسسه روابط نژادی است 
او كتابی نوشته است به نام »اشتباه های اروپا: 
نژادپرستی و ظهور راست گرایی«. یورونیوز نظر 
وی را درباره تحوالت اخیر در اروپا و بهره برداری  
احزاب راس��ت گرا جویا شده است.خانم فکت 
معتقد است احزاب راست افراطی اروپا از موج 
بیگانه هراس��ی به طرزی آگاهانه و هوشمندانه 
بهره می برند تا به اهداف خود دس��ت یابند.وی 
مي گوید: »آنها در استفاده از آزادی بیان بسیار 
ماهرن��د و درواقع با بهره برداری تمام عیار از آن 
برنامه بیگانه هراسانه و نژادپرستانه خود را پیش 
می برند. احزاب راست گرای افراطی در این كار 
بس��یار خوب عمل می كنند. حزب ای.اف.دی 
آلمان را ببینید. مسائلی نظیر انکار هولوكاست 
و اعالم علنی نژادپرست بودن به تابو تبدیل شده 
است و این حزب با به كارگیری نوعی ملی گرایی 
و ایجاد این باور كه ملت و مردم آلمان قربانی 

هستند از آزادی بیان بهره برداری می كنند.«
این پژوهشگر روابط انسانی با تأكید براینکه 
احزاب راس��ت گرای افراطی ای��ن كار را كامال 
آگاهانه انجام می دهند می افزاید: » به س��وی 
وضعیتی می رویم كه رفتارهای غیرقانونی كه 
انگیزه نژادپرس��تی هستند مجاز شمرده شده 
كم كم به هنجار تبدیل می شوند. ما و رسانه ها 
باید نسبت به این امر هشیار باشیم. اگر رسانه ها 
در چهارچوب مش��خص خود بمانند و اگر در 
معرفی و ارائه راست گرایان افراطی خام دستانه 
عمل كنند آنگاه با رش��د ای��ن حركت همراه 
خواهند شد.«آلمان، زخم خورده گذشته است 
و برلین مملو از یادبود قربانیان نازی هاست. آیا 
پیامی كه می گفت »دیگ��ر هرگز«، امروز هم 
آشکار و روشن است؟ لیز فکت معتقد است كه 
پیام آنگال مركل در این زمینه بسیار گویا بوده 
است.وی مي گوید:  »آنگال مركل اخیرا بیانیه ای 
داد كه به نظر من بسیار قوی بود. او گفت وقتی 
نس��لی كه هولوكاست را تجربه كرد كنار  برود 
خواهیم دید سیاستمداران در مقابله با فاشیزم 
و اقتدارگرایی چقدر قدرتمندانه عمل خواهند 
كرد. اگر سیاستمداران واقعا متوجه نباشند كه 
چه عواملی فاشیزم را تقویت می كند، اگر از تاریخ 
درس نگیرند،  و اگر در آموزش جوانان ساختارها 
و جریان هایی در كار نباش��د كه عوامل قدرت 
گرفتن فاشیزم و اقتدارگرایی را نشان دهد آنگاه 
پیام روشن گذشته كه مي گوید »دیگر هرگز«، 

معنای خود را از دست خواهد داد.«
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راست گرایان و تهدید 
دموکراسی در آلمان 

خارجی س��تیزی در آلم��ان، ب��ه وی��ژه در 
مناط��ق ش��رق این كش��ور، رو به گس��ترش 
است. پژوهشگران یك تحقیق جامعه شناختی 
درباره »افکار اقتدارگرایانه و راس��ت گرایی در 
آلم��ان« می گویند كه دموكراس��ی در آلمان 
در خطر اس��ت و جامعه دوقطبی ش��ده است.

بر اس��اس نتایج یك پژوهش با موضوع »افکار 
اقتدارگرایان��ه و راس��ت گرایانه« در الیپزیگ، 
یك س��وم شهروندان آلمان معتقدند كه اتباع 
خارجی فقط با این هدف وارد كشور می شوند 
كه از دولت رفاه اجتماعی آلمان سوءاس��تفاده 
كنند. در مناطق ش��رق آلمان تقریبا نیمی از 
جمعیت چنین اعتقادی دارند.به همین نسبت 
شهروندان آلمان معتقدند كه آلمان فدرال »در 
مقیاس خطرناكی پذیرای بیگانگان« شده است 
)3۵،6 درص��د در كل آلمان و 44،6 درصد در 
ایالت های شرق آلمان.( اولیور ِدِكر، سرپرست 
این پژوه��ش از »مركز پژوهش های الیپزیگ 
در زمینه راس��ت گرایی افراطی و دموكراسی« 
مي گوید: »ما در حال حاضر در ش��رق آلمان با 
3۰ درصد از جمعیت روبرو هستیم كه به طور 
یکپارچه با رویکردهای خارجی ستیزانه موافقت 
كامل دارند.« او مي گوید كه این آمار به شکل 
بسیار خطرناكی باالست. این رقم در ایالت های 
غربی آلمان به ۲۲ درصد می رسد.انس��تیتوی 
اولیور ِدِكر از س��ال ۲۰۰۲ بدین س��و، هر دو 
س��ال یك بار یك نظرس��نجی در زمینه افکار 
و اعتق��ادات اقتدارگرایانه و راس��ت افراطی در 
سطح آلمان برگزار می كند. در این نظرسنجی 
دو نهاد »بنیاد هاینریش بل«، نزدیك به حزب 
سبزها و »بنیاد اوتو برنر« وابسته به سندیکای 
كارگران فلزكار آلمان سهیم هستند.پژوهشگران 
به این نتیجه رسیده اند كه نه تنها به طور كلی 
پیشداوری نس��بت به مهاجران افزایش یافته، 
بلکه پیش داوری ها علیه مسلمانان، سینتی ها و 
روماها )كولی ها( نیز رو به گسترش است. ِدِكر 
تأكید می كند كه به ویژه علیه سینتی ها و روماها 
)كولی ه��ا( رویکردهای تهاجم��ی وجود دارد. 
برای مثال 6۰ درصد پرسش شوندگان اعتقاد 
عمیق دارند كه سینتی ها و روماها گرایش های 
تبهکارانه دارند؛ و این رقم ۵ درصد بیش��تر از 
سال ۲۰۱4 است. همچنین پیشداوری نسبت 
به مس��لمانان نیز رو به فزونی اس��ت. بیش از 
44درصد پرسش شوندگان معتقدند كه ورود 
مهاجران مس��لمان به كشور باید ممنوع شود 
)در مقایس��ه با نظرسنجی ۲۰۱4 كه بیش از 

36 درصد بوده است.(

در گفت وگو با پرفسور نادر انتصار بررسی شد 

 عوام گرایی به مثابه
ویروسی بر پيکره اروپا

  اروپا در دو راهی ناسیونالیسم کور و لیبرال دموکراسی
  خطر بزرگ برای ثبات سیاسی و رونق اقتصادی اروپا

 بزرگترین اشتباه اروپا پس از فروپاشی شوروی 

پرفسور نادر انتصار استاد ممتاز علوم سیاسی در دانشگاه آالبامای جنوبی آمریکاست. 
ایش�ان در گفت وگوی پیش رو با اش�اره به افزایش اقبال جریان های راست افراطی و 
عوام گرا در اروپا معتقد است: راست افراطی، بحران مهاجران را به چالش های اقتصادی 
و بی�کاری در اروپا متصل کرده و عاوه ب�ر به خطر انداختن بنیان های اروپای واحد، 
سعی دارد تا فرهنگی نیمه فاشیستی را جایگزین فلسفه و ایده لیبرال دموکراسی کند. 
وی همچنین عوام گرایی را به مثابه ویروسی بر پیکره اروپا می داند که در صورت عدم 
مدیریت و از دست رفتن پایه های مردمی احزاب سنتی مي تواند به تهدیدی برای نظام 
جهانی بدل شود. پرفسور انتصار همچنین معتقد است که یك اروپای منسجم و واحد 
قطعاً برای ادامه همکاری ها با ایران سودمندتر و نتیجه بخش تر از یك اروپای تضعیف 
شده خواهد بود، زیرا چهارچوب فلسفه ناسیونالیسم و راست افراطی روی نژاد پرستی 

و افکار ضد خارجی به خصوص خارجیان غیر اروپایی بنا شده است.
این استاد علوم سیاسی همچنین در ادامه با اشاره به سازوکار جدید اروپایی برای 
همکاری با ایران به نام اینس تکس، تصریح می کند: هر چند اکنون برای قضاوت کردن 
این مکانیسم مالی اندکی زود است، اما اینس تکس در شکل کنونی قادر نخواهد بود 
که منافع ایران ذیل برجام را تامین کند، زیرا در مورد اجرای کامل تعهدات اروپا در 

چارچوب برجام هیچ تضمینی ارائه نداده است.

 در طول سال های گذشته به خصوص سال 
گذش�ته میادی تاکنون ش�اهد بروز و ظهور 
جریان های راست افراطی در اروپا بوده ایم. این 
مسأله به اعتقاد شما بر چه پایه هایی بنا شده 
و تا چه حد مي تواند بنیان های اروپای واحد را 

به خطر بیندازد.
راس��ت افراطی س��ال ها اس��ت ك��ه در اروپا 
 نقش ب��ازی می كند، بنابراین ظهور جریان های 
راس��ت افراطی در اروپا پدیده جدیدی نیس��ت. 
آنچه جدید اس��ت تقویت قدرت راست افراطی 
در سیاست اروپا و جذب محبوبیت جنبش های 
راست افراطی در بین تعداد نسبتا زیادی از مردم 
عادی اروپا در چند س��ال اخیر اس��ت. مثال در 
آخرین انتخابات پارلمانی در كشورهای اروپایی، 
احزاب راس��ت افراطی در فنالند ۱8 درصد، در 
س��وئد ۱۷.6 در صد، در دانمارک ۲۱ درصد، در 
آلمان ۱۲.6 درصد، در س��وییس ۲9 درصد، در 
اتریش ۲6 درصد، در هلند و فرانسه ۱3 درصد، 
در مجارس��تان ۱9 در صد، و در ایتالیا ۱۷.4 در 
صد آرا را به دس��ت آوردند. به عالوه،در برخی از 
كشورهای اروپایی مانند مجارستان راست افراطی 
قدرت را در حکومت بدست آورده است. ظهور و 

مقتدر شدن راست افراطی در اروپا دالیل مختلفی 
دارد. آنچ��ه كه به آن بحران مهاجران لقب داده 
شده به راست افراطی فرصت داده است كه این 
موضوع را به عنوان خطری جدی برای فرهنگ 
و نحوه زندگی اروپایی مطرح كند . راست افراطی 
این مسأله را به بحران اقتصادی و بیکاری در اروپا 
وص��ل كرده و پایه های اجتماعی خود را تقویت 
كرده است. اگر این روال ادامه پیدا كند، نه تنها 
بنیان ه��ای اروپای واحد به خطر می افتند بلکه 
فلس��فه و ایده ای لیبرال دمکراس��ی به حاشیه 
كش��انده می ش��وند و فرهنگی نیمه فاشیستی 

جانشین آنها خواهد شد.
 آقای دکتر، همان طور که اشاره کردید در 
اتریش، مجارستان، لهستان و در نهایت ایتالیا 
دولت های محافظه کار و راست گرا ظهور کرده 
و در آلمان، هلند و س�وئد جریان های راست 
حائز کرسی هایی در پارلمان شده اند، این مهم 
و قدرت سیاسی این احزاب را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
من نه تنها ظهور این احزاب را نگران كننده می بینم، 
بلک��ه افزایش اقتدار آنها را خطری بزرگ برای ثبات 
57سیاس��ی و رونق اقتصادی در اروپا ارزیابی می كنم. 
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متأسفانه خیلی از احزاب در اروپا از ترس از دست 
دادن آراء طرفداران، خود مواضع دس��ت راستی در 
برخی از مس��ائل اجتماع��ی و اقتصادی اتخاذ و به 
 این ترتی��ب برنامه های خود را ب��ه مواضع احزاب 

راست گرایان افراطی نزدیك  تر كرده اند. 
 همان ط�ور ک�ه مس�تحضر هس�تید به 
م�وازات تضعی�ف دولت های ق�وی اروپایی، 
نوع�ی عوام گرایی نیز در اروپا ش�کل گرفته 
که به واس�طه چالش های فعلی روندی رو به 
گس�ترش به خود گرفته اس�ت. آیا مي توان 
جامعه اروپایی را اکنون در میان یك دوراهی 
ناسیونالیس�م و لیبرالیس�م دانس�ت؟ ای�ن 
بازگش�ت به ناسیونالیسم تا چه میزان جدی 
اس�ت و چقدر مي تواند میان توده های مردم 

رسوخ کند؟
بله، عوام گرایی مانند یك ویروسی است كه وقتی 
در یك جامعه پیدا ش��د فراگیر می ش��ود و اگر از 
گس��ترش این ویروس جلوگیری نش��ود خسارات 
فراوان��ی به بار م��ی آورد. امروز جامع��ه اروپایی در 
میان یك دوراهی بین ناسیونالیس��م و به خصوص 
ناسیونالیس��م كور و لیبرال دموكراسی قرار گرفته 
است. گرچه لیبرالیسم سنتی در اروپا هنوز نمرده 
است، ولی ناسیونالیسم آن را به سختی به چالش 
كشیده است و درمیان تعداد قابل توجهی از توده های 

مردم رسوخ كرده است.  
 یک�ی از تحلیل ه�ا در خص�وص جنبش 
جلیقه زردها در فرانس�ه مربوط به نارضایتی 
از س�رمایه داری اس�ت، در حال�ی که برخی 
تحلیلگران این موضوع را تقلیل گرایانه عنوان 

ک�رده و معتقدند در واقع این نوعی مش�کل 
هویتی در جامعه اروپایی است که بروز کرده 

است. نظر شما در این خصوص چیست؟
جنبش جلیقه زردها در فرانسه را مي توان جنبش 
ناراضیان نامید. در این جنبش افراد و گروهایی وجود 
دارند كه ضد سرمایه داری هستند و مشکالت جامعه 
فرانس��ه را از دید ماركسیستی و ضد سرمایه داری 
بررسی می كنند. افراد دیگری هستند كه جنبش 
جلیقه زردها را از زاویه مس��ائل هویتی موجود در 
فرانسه بررسی می كنند. آنچه كه مي توان در مورد 
جنبش جلیقه زردها گفت این است كه این جنبش 
یك پارچه نیست و در آن افراد و گر وه هایی با دیدگاه 
و اهداف مختلفی فعال هس��تند. آنچه این افراد و 
گروه ها را به هم ارتباط می دهد نارضایتی آنها از وضع 
كنونی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرانسه است  . 
 آق�ای دکتر انتص�ار، ما اکن�ون عاوه بر 
تضعیف دولت های اروپایی شاهد چالش هایی از 
قبیل راست افراطی، پوپولیسم، موج استقال 
خواهی از کاتالونیا تا اسکاتلند و نیز برگزیت 
هستیم. این عوامل تا چه حد مي توانند وحدت 
و همگرای�ی اروپایی را ب�ه عنوان یك الگوی 

موفق منطقه ای و حتی جهانی تهدید کند؟
اروپای امروز با آنچه كه بنیانگذاران اتحادیه اروپا 
به آن اعتقاد داشتند فاصله گرفته است. در اتحادیه 
اروپا ش��کاف های عمیقی ایجاد ش��ده است و این 
شکاف ها در یکی دو سال اخیر عمیق تر هم شده اند. 
من اتحادیه اروپا را دیگر به عنوان یك الگوی موفق 
منطقه ای حساب نمی كنم و متعجب نخواهم شد اگر 
برخی دیگر از كشورهای اتحادیه اروپا راه انگلستان 
را انتخاب كنند و از آن جدا شوند. به نظر من یکی 
 از بزرگتری��ن اش��تباهاتی كه اتحادی��ه اروپا بعد از 
فروپاشی اتحاد شوروی مرتکب شد عجله در گسترش 
این اتحادیه و اضافه كردن كشورهای اروپای شرقی 
بود كه خیلی از آنها از نظر اقتصادی ضعیف و از نظر 

سیاسی پایه های سست دموكراسی داشتند.
 با توجه به آنچه آمد ش�ما آینده تحوالت 
در اروپ�ا را چگونه پیش بین�ی می کنید و آیا 
ممکن است که جریان های تندرو قادر به قبضه 
کردن قدرت در اروپا شوند. در صورت 
رخ دادن چنین مس�أله ای آینده 
تحوالت جهانی و نظم اروپایی 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
مشکل اس��ت آینده تحوالت 
در اروپ��ا را پیش بین��ی كرد. 
ولی اگر احزاب س��نتی اروپا 
پایه های مردمی خود را از 
دست بدهند و جریان های 
تن��درو قادر به پر كردن 
خالء سیاسی گردند، آن 
وق��ت اروپا به تهدیدی 
برای ثبات نظم جهانی 

 آرزوی رهبری
با مشت آهنین

بر اساس این پژوهش، حدود هشت 
درصد از پرسش شوندگان اعتقاد دارند 
كه در شرایط معینی، دیکتاتوری، نظام 
حکومتی بهتری اس��ت. حتی فراتر از 
این، ح��دود ۱۱ درصد از آنها آرزوی 
ی��ك »رهب��ر« را دارند كه كش��ور را 
»در راستای سعادت همگان با مشت 
آهنین اداره كن��د.« به ویژه در میان 
طرف��داران و رأی دهن��دگان به حزب 
راس��ت »آلترناتیو برای آلمان«، افکار 
خارجی س��تیزانه )ب��ا ۵۵ درص��د( و 
دموكراسی س��تیزانه )با ۱3،۲ درصد( 

جلب توجه می كند.
این گزارش می افزاید: »رأی دهندگانی 
كه به طور مش��خص یك جهان بینی 
بسته ی راس��ت افراطی را نمایندگی 
می كنن��د، در ح��زب آلترناتی��و برای 
آلمان )AfD( منزلگاه سیاس��ی خود 

را یافته اند.«
البته ۲۰ درصد رأی دهندگان احزاب 
دموكرات مسیحی، سوسیال مسیحی، 
و دموكرات های  سوس��یال دموكرات 
گرایش ه��ای  نی��ز  )لیبرال ه��ا(  آزاد 
بیگانه س��تیزانه دارند كه رقم نس��بتا 

باالیی است.
اولیور ِدِكر مي گوید این پژوهش در 
عین حال بیانگر نشانه های مثبتی نیز 
هس��ت: »ما مي توانیم بگوییم كه 3۰ 
درصد جمعیت آلمان به اصول آزادی 
و دموكراسی عمیقا پایبند است.« این 
رقم البته در نگاه نخست زیاد نیست، اما 
انسان ها آماده اند برای حفظ دموكراسی 
وارد عمل شوند و دیدگاه های متفاوت 
را بپذیرند.از سوی دیگر بخش بزرگی 

از آلمانی ها احساسی دوگانه نسبت 
ب��ه دموكراس��ی دارن��د؛ ام��ا 

این ب��دان معنا نیس��ت كه 
ای��ن افراد به ط��ور خودكار 
 اقتدارگرا هستند. با این همه
آلمان  4۰ درصد جمعیت 
با س��اختارهای اجتماعی 
ِدِكر  موافق اند.  اقتدارگرا 
»به  مي گی��رد:  نتیج��ه 
همی��ن دلیل م��ا امروز 
به ش��کلی واضح با یك 
جامع��ه ی دوقطبی در 

آلمان روبرو هستیم.«
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تبدیل خواهد شد. البته من هنوز خوشبین هستم 
كه مسئولین در اروپا شرایطی ایجاد نکنند كه اروپا 

را به یك برزخ تبدیل كنند.
 اکنون با توجه به شرایط کنونی آمریکا نیز 
با اروپا دچار نوعی واگرایی محسوس شده. آیا 
آمریکا از فروپاش�ی یا تضعیف اروپا استقبال 
می کند؟ سایر قدرت های جهانی مانند چین 

و روسیه چطور؟
ممکن است كه برخی افرا ط گرایان در رژیم ترامپ 
از فروپاش��ی یا تضعیف اروپا اس��تقبال كنند ولی 
نخبگان سیاسی آمریکا مایل به فروپاشی یا تضعیف 
اروپا نیستند. چون می دانند كه روابط آمریکا با اروپا 
ریشه های عمیقی دارد و منافع آمریکا و اروپا چنان 
به هم گره خورده  اند كه تضعیف اروپا به ضرر آمریکا 
تمام خواهد ش��د. چین نیز منافع اقتصادی زیادی 
در اروپا دارد و مایل به فروپاشی اروپا نیست. گرچه 
روسیه اختالفاتی با اروپا دارد ولی مسکو نیز در دراز 
م��دت منافع خود را در همکاری با اروپا می بیند و 

تمایلی به فروپاشی اروپا ندارد. 
 بحث خروج از برجام، خروج از پیمان آب و 
هوایی پاریس، مسأله ناتو و جنگ تجاری میان 
آمریکا و اروپا به نظر جنابعالی موید چیست؟ 
آی�ا مي ت�وان این موض�وع را جدالی بر س�ر 
تعیین روند بین المللی برداشت کرد؟ همچنین 
نزدیکی آمریکا به کشورهای اروپای شرقی به 
خصوص در همین موضوع نشست ورشو، آیا 
تنها مختص به ایران اس�ت یا اینکه لهستان 
ب�ه عنوان یك نماد مي تواند نوعی یارکش�ی 

بین المللی میان آمریکا و اروپا تعبیر شود؟
بحث خ��روج آمریکا از قرادادها و زیر پا گذاش��تن 
ضوابط بی المللی را باید در چهار چوب افکار ترامپ و 
اطرافیانش مطرح كرد.. یعنی این جماعت از تعدادی 
یاغی بین المللی تش��کیل شده است كه دیدی قرون 
وس��طایی به نظم جهانی و روابط بین المللی دارند و 
انتظار دارند كه همه كشورها كور كورانه از آنها اطاعت 
كنند. نشست ورشو گرچه به ظاهر تنها مختص به ایران 
نیست ولی هدف اصلی آن هماهنگ كردن سیاست های 
دیگر كشو ها با سیاست های ضد ایرانی دولت ترامپ 
است. لهستان به عنوان میزبان این نشست مایل است 
ب��ه آمریکا بار دیگر پیغام دهد كه در نظام بین المللی 
 من دنباله رو واشنگتن هستم، یعنی همان چیزی كه 

دار و دسته ترامپ مایل به شنیدنش هستند.  
 چالش های�ی که مطرح ش�د به خصوص 
پوپولیس�م اروپایی تا چه میزان مي تواند در 
کلیت اتحادیه تاثیر گذاشته و آینده مناسبات 

این اتحادیه را شکل دهد؟
پوپولیسم اروپایی و سایر چالش هایی كه اتحادیه 
اروپا با آن روبرو است به تضعیف این اتحادیه منجر 
خواهد شد و یك اتحادیه ضعیف نمي تواند نقشی 
قاطع در روابط جهانی بازی كند. البته اگر اتحادیه 
اروپا بتواند با قاطعیت به چالش هایی موجود فائق آید، 

مي تواند نقش مثبتی در روابط بین المللی بازی كند 
ولی اگر شکاف های موجود بیشتر شوند و چالش های 
كنونی ادامه داشته باشند، اتحادیه اروپا به سراشیبی 
بیشتری خواهد رفت و آینده خوبی نخواهد داشت. 
 با توجه به تح�والت کنونی، موضع ایران 
در این میان چگونه خواهد بود؟ آیا بازگشت 
به ناسیونالیس�م و راس�ت افراط�ی و نهایتا 
تضعیف اتحادیه به نفع ایران اس�ت یا اینکه 
حفظ ساختار موجود مي تواند در آینده روابط 
ای�ران و اروپا نقش بهتری را ایفا کند؟ اکنون 
تحلیل هایی مطرح اس�ت که ایران مي تواند 
از واگرای�ی میان آمری�کا و اروپا به نفع خود 

استفاده کند.
بازگشت اروپا به ناسیونالیسم و راست افراطی به نفع 
ایران نخواهد بود چون چهارچوب فلسفه ناسیونالیسم 
و راست افراطی روی نژاد پرستی و افکار ضد خارجی، 
به خصوص خارجیان غیر اروپایی بنا ش��ده است. 
همچنین یك اتحادیه اروپایی ضعیف نمي تواند به 
عنوان یك بلوک منس��جم در مقابل آمریکا نقش 
بازدارنده ای بازی كند و جلوی یکه تازی های آمریکا 
را بگیرد. ایران مي تواند از واگرایی میان آمریکا و اروپا 
به نفع خود زمانی بهره ببرد كه اتحادیه اروپا تضعیف 
نشده و با قاطعیت به عنوان وزنه ای مستقل در سطح 
جهانی عمل كنند. متاسفانه در مقطع كنونی اتحادیه 
اروپا قادر نیست كه چنین نقش مستقلی را ایفا كند.   
 در همین رابطه، موضوع همکاری های ایران 
و اروپا به خصوص ذیل کانال مالی ثبت شده به 
نام اینس تکس چگونه رقم خواهد خورد و آیا 

دورنمای مثبتی از آن به نظر می رسد؟
االن هنوز زود است كه در مورد كاركرد اینس تکس 
واكنش قاطعی داشته باشیم. آنچه كه مي توان گفت 
این است كه در شکل كنونی اینس تکس نمي تواند 
منافع ناش��ی از حض��ور ایران در برج��ام را تامین 
كن��د. قرار بود بعد از برج��ام رابطه تجاری ایران با 
دنیای خارج به صورت عادی برگردد در صورتی كه 
اینس تک��س در مورد اجرای كامل تعهدات اروپا در 
چه��ار چوب برجام هیچ تضمینی نمی دهد. ضمنا 
كاالهای بشردوستانه كه در بیانیه وزرای امور خارجه 
انگلیس، آلمان و فرانسه به آن اشاره شده است شامل 
كاالهای تحریم شده نبوده اند. بنابراین گام نخست 
اینس تکس را نباید زیاد بزرگ كنیم چون در حقیقت 
اروپا به ایران امتیاز مهمی نداده است و بعد از ماه ها 
تاخیر هنوز به تعهدات خود در چها چوب برجام عمل 
نکرده است. تا امروز هیچ نشانه ای كه اروپا تعهدات 
برجامی خود را انجام دهد دیده نمی شود. ولی اگر 
اینس تکس كاركرد خوبی داشته باشد و كانالی برای 
عملک��رد اروپا به اجرای تم��ام تعهداتش در برجام 
تبدیل شود آن وقت دورنمای مثبتی خواهد داشت. 
در آینده نزدیك ما خواهیم فهمید كه آیا اینس تکس 
نیز یکی از پایه های سیاست یك بام و دو هوای اروپا 

در مقابل ایران است یا چیزی مهمتر از آن.

 راست گرایان سوئدی
هم آمدند

سوئد برای مدت طوالنی در جهان به میانه روی 
و تعادل ش��هرت داش��ته اس��ت. اما حاال راست 
افراطی در این كشور مدعی شده است. تا همین 
اواخر س��وئد یکی از بازترین و گشاده دست ترین 
سیستم های پذیرش مهاجر و پناهجو را در جهان 
داشت و رای دهندگان سوئدی هم از آن حمایت 
می كردند. اما اوضاع با بحران پناهجویان در سال 
۲۰۱۵ تغییر كرد و سوئد ۱63 هزار پناهجو قبول 
كرد كه به تناسب جمعیتش، حتی بیشتر از آلمان 
ب��ود. این حجم از ورود پناهجویان روی مس��أله 
اسکان، بهداشت و خدمات اجتماعی اثر گذاشت، 
تا جایی كه دولت چپ میانه كنترل مرزها را از سر 
گرفت و مقررات مربوط به پناهجویی و ورود اعضای 
خانواده ها را سفت و سخت تر كرد. نرخ بیکاری در 
سوئد 6.8 درصد است كه با متوسط نرخ بیکاری 
در اتحادیه اروپا برابری می كند، اما میزان بیکاری 
ش��هروندان متولد خارج به ۱6.۲ درصد می رسد. 
اینك تمامی احزاب سنتی سوئد مواضع خود تندتر 
كرده اند تا نگرانی های موجود در باره مسأله ادغام 
مهاجران، تیراندازی ها، پرتاب نارنجك های دستی 
و آت��ش زدن خودروها را -در مناطقی كه درصد 
بیشتری از پناهجویان مستقرند- بازتاب دهند. این 
حزب میزان آرای خود را از س��ال ۲۰۱4 دو برابر 
كرده است و طبق تازه ترین نظرسنجی ها انتظار 
می رود رای حدود یك پنجم سوئدی ها را به خود 
اختصاص دهد. برای حزب ملی گرایی كه سال ها با 
نئونازی ها و گروه های راست افراطی ارتباط داشته، 
چنین جایگاهی قطعا یك موفقیت قابل توجه به 
شمار می رود. این حزب تنها از سال ۲۰۱۰ به این 

سو در مجلس سوئد حضور داشته است. 
در همی��ن مدت، حمای��ت از حزب چپ میانه 
سوسیال دموكرات و بزرگترین حزب مخالف یعنی 
حزب راست میانه »میانه روها« كاهش یافته است. 
موضع رسمی حزب دموكرات های سوئد این است 
كه از حامیانی با هر پیشینه  استقبال می كند، اما 
این حزب درگیر رس��وایی های نژادپرستانه  بوده 
است. به نوشته روزنامه آفتونبالدت، چندی پیش 
یك كاندیدای شهرداری این حزب در فیسبوک 
خود نوشته بود: »سوئدی ها سفیدپوست هستند 
و كش��ور مال ماست« در عین حال، رئیس حزب 
دموكرات سوئد در شهر اوربرو سوئد مي گوید: »هیچ 
هوادار نازی در حزب ما وجود ندارد.« او می افزاید: 
»اگر به رای دهندگان ما و اعضایمان نگاه كنید، همه 
افراد عادی هستند.« قشر كارگر حامی اصلی این 
حزب است، اما به تدریج زنان و تحصیلکردگان و 
رای دهندگان با درآمد باال هم جذب این حزب و 

مواضع سرسختانه آن می شوند.



با پایان جنگ جهانی دوم، تمام قابلیت های 
مادی و روان ش��ناختی س��اختن نظم جهانی 
توسط اروپا از بین رفت. هر كدام از كشورهای 
اروپایی به اس��تثنای سوئد و سوئیس توسط 
نیروه��ای خارج��ی حداقل یك ی��ا چند بار 
اشغال شده بودند و اقتصاد تمام این كشورها 
نابود ش��ده بود. با این حال اروپای غربی این 
نقطه قوت اخالقی را به دست آورد تا قدم به 
راهی نهد كه رویک��ردی جدید به نظم بود و 
این كار از س��ه مرد بزرگ ساخته بود: كنراد 
 آدنائور از آلمان، رابرت ش��ومان از فرانس��ه و 

آلچیده د گاسپری از ایتالیا. 
 آنها ابتدا باید با تقسیمات دیگر اروپا دست و پنجه

ن��رم می كردند. در س��ال ۱949، هم پیمانان 
غربی س��ه منطقه اشغال شده را ادغام كردند 
تا جمه��وری ف��درال آلمان را ایج��اد كنند. 
روس��یه منطقه اش��غالی خود را به حکومتی 
سوسیالیستی وابسته به شوروی طبق پیمان 
ورش��و تغییر داد. در نتیجه آلمان به موقعیت 
س��یصد س��ال قبل خود یعنی پ��س از صلح 
وس��تفالی بازگشت و تقس��یماتش به عنصر 
كلیدی ظهور س��اختار بین المللی تبدیل شد. 
در این میان موازنه اروپایی كه از لحاظ تاریخی 
توس��ط حکومت های اروپا نوشته شده بود، به 
جنبه ای از استراتژی قدرت های بیرونی مبدل 
شد. ائتالف آتالنتیك شمالی )ناتو( چارچوب 
منظمی ب��رای رایزنی ای��االت متحده و اروپا 
بود و درجه ای از انس��جام در اجرای سیاست 
خارجی را بنا نهاد. اما در اصل آن موازنه قدرت 
اروپای��ی از آرایش داخلی اروپا به مهار جهانی 
اتحاد جماهیر ش��وروی تغییر یافت كه عمدتاً 
از طری��ق توانایی اتمی ایاالت متحده صورت 
می گرفت. در همین راستا و در حالی كه موازنه 
قدرت سنتی اروپا بر اساس برابری اعضایش بنا 
شده بود، فروپاشی شوروی تاكید دیپلماسی 
را دس��تخوش تغییر كرد. ماهیت ژئوپلتیکی 
نظ��م اروپایی زمانی كه دیگ��ر تهدید نظامی 

قابل توجهی از درون اروپا وجود ندارد، اكنون 
دگرگون شده است. 

در جو ش��ادی كه بعدا دنبال شد، مشکالت 
س��نتی موازنه به عنوان دیپلماس��ی قدیم رد 
شد و گسترش ایده های مشترک جایگزین آن 
گش��ت. ناتو حاال اظهار می كرد كه باید كمتر 
در مورد امنیت نگران باش��د و بیشتر در مورد 
حیطه سیاس��ی اش تمركز داشت. توسعه ناتو 
تا مرزهای روسیه )حتی شاید شامل روسیه( 
ح��اال برای اولین بار ب��ه عنوان یك دورنمای 
جدی مطرح شده اس��ت. در چنین شرایطی 
اس��ت كه باید پرس��ید اروپا چه راهی را برای 
رسیدن به این نقطه پیموده و آینده آن چگونه 

رقم خواهد خورد؟
در نقط��ه اوج ی��ك عصر تاریخ��ی، اروپا به 
منظور شركت در آن احساس كرد كه مجبور 
است تا س��ازوكارهای سیاسی را كه از طریق 
آن س��ه و نی��م قرن امورات��ش را گذرانده، به 
كناری بنهد. همچنی��ن با میل به حمایت از 
اتح��اد در حال ظهور آلم��ان، اتحادیه جدید 
اروپا در سال ۲۰۰۲ رواج عام یافت و ساختار 
سیاسی رسمی خود را در سال ۲۰۰4 بنا نهاد. 
اتحادیه اروپا اعالم كرد كه اروپای متحد، كامل 
و آزاد با سازوكارهای صلح آمیز تفاوت هایش را 

وفق داده است.
از س��وی دیگر انتش��ار ارز واح��د درجه ای 
از اتح��اد را در اروپ��ا پدی��د آورد كه از زمان 
امپرات��وری مق��دس روم تاكنون مش��ابه آن 
دیده نش��ده بود. ساختار جدید به چند معنی 
چشم پوش��ی از وس��تفالی را نشان داد. با این 
حال اتحادیه اروپا همچنان مي تواند به عنوان 
بازگشت اروپا به نظام حکومتی وستفالی تفسیر 
شود. نظامی كه خود آن را به وجود آورده بود، 
آن را در سراس��ر جهان گسترش داده و از آن 
دفاع كرده بود، این بار آن را به عنوان قدرتی 
منطق��ه ای نه ملی در نس��خه جهان حاضر از 

نظام وستفالی به منصه ظهور رسانده است. 
تاكنون نتیجه هر دو جنبه رویکردهای ملی 
و منطقه ای بدون تامین تمام منافع هیچ یك، 
تركی��ب ش��ده اس��ت. اتحادیه اروپا س��لطه 
حکومت ه��ای عضو را كاه��ش داد و عملکرد 
دولت س��نتی را، از قبی��ل كنترل پول رایج و 
مرزها كم كرد. از س��وی دیگر سیاس��ت های 

»ُوکس« کوچك و 
راست گرای افراطی 
پیروز در انتخابات 

از زمان مرگ فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور 
پیش��ین اسپانیا در سال ۱9۷۵ و استقرار 
دموكراسی در این كشور، این نخستین بار 
است كه اسپانیایی ها با حضور یك حزب 
از جناح راست افراطی در صحنه سیاسی 
مواجه می ش��وند. در انتخابات زودهنگام 
مجلس استان اندلس واقع در جنوب اسپانیا 
كه روز یکش��نبه ۱۱ آذر برگزار شد، ۱۲ 
نماینده از حزب وكس توانستند كرسی های 
این مجلس را تصاحب كنند و به این ترتیب 
به اقتدار مطلق سوسیالیست ها پایان دهند. 
حزب ملی گرای وكس كه در سال ۲۰۱3 
تشکیل شده و نمایندگان آن برای نخستین 
بار به پارلمان محلی اندلس راه یافته اند، به 
ش��دت مخالف مهاجران غیرقانونی و نیز 
استقالل كاتالونیاست. سانتیاگو آباسکال، 
رهبر این حزب حتی اس��تقالل بودجه ای 
استان ها براساس قانون اساسی اسپانیا را 
قبول ن��دارد. وكس در حال��ی در اندلس 
 اقبال یافته كه بیشتر شهروندان این استان

به طور س��نتی طرفدار سوسیالیس��ت ها 
هستند. سوسیالیست ها از 36 سال پیش 
تاكنون همچنان اكثری��ت را در پارلمان 
اندلس در اختیار دارند. پیروزی این گروه 
همچنین شکست س��نگینی برای دولت 
سوسیالیست نخس��ت وزیر، پدرو سانچز 
محس��وب می ش��ود. به باور كارشناسان 
سیاس��ی اسپانیا، یکی از مهم ترین دالیل 
شکست سوسیالیست ها در اندلس آن است 
كه از سال ۱98۲ تاكنون آن ها نتوانسته اند 
به وعده های خود برای كاهش نرخ بیکاری 

عمل كنند.
 بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده، حزب 
سوسیالیست كارگر از ۱۰9 كرسی پارلمان 
توانس��ت تنها 33 كرسی را تصاحب كند. 
این س��قوط تاریخی در حالی است كه تا 
پیش از این آنها دس��ت كم 4۷ جایگاه را 
در اختیار داشتند. مجموع آرا به دست آمده 
ب��رای این حزب به همراه آرا احزاب دیگر 
چپ كافی نبود تا آنها بتوانند الاقل ائتالف 
تشکیل بدهند. بر اساس قانون اسپانیا، هر 
حزب یا ائتالف سیاس��ی برای آنکه بتواند 
دولت محلی تشکیل بدهد، باید دست كم 
۵۵ كرسی در اختیار داشته باشد. استان 
 اندلس در جنوب اس��پانیا واقع ش��ده و با

8 میلیون و 4۰۰ هزار نفر پر جمعیت ترین 
استان این كشور است. 
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اروپای��ی در وهل��ه اول ملی باق��ی ماند و در 
كش��ورهای بس��یاری اعتراضات به سیاس��ت 
اتحادیه اروپا موضوع اصلی داخلی شد. نتیجه 
تركیبی طبق قانون اساس��ی چیزی بین یك 
حکومت و یك كنفدراسیون اداره شده توسط 
جلس��ات و بوروكراس��ی رایج اس��ت. در این 
فرآین��د اتحادیه، پ��ول را در كنار پراكندگی 
مال��ی و بوروكراس��ی در تضاد با دموكراس��ی 
دنبال كرد. در سیاست خارجی نیز از ایده های 
جهانی بدون به كار بس��تن آنها استقبال شد 
ك��ه در نتیجه آن هویت بین المللی در رقابت 
ب��ا وفاداری ملی و نگرش��ی جهان��ی در مورد 
جنبش ه��ای خودمختار )كاتاالن ه��ا، باواریا، 
اس��کات( یکپارچگ��ی حکوم��ت را به چالش 

می كشیدند.
مدل اجتماعی اروپایی نیز هر چند با سختی، 
اما بر پایه بازار مس��تقل اس��ت. سیاست های 
اتحادی��ه اروپ��ا رواداری را تقدی��س می كند 
و نش��ان می دهد كه اش��تیاقی به ارزش های 
متمای��ز كننده غربی، حت��ی به عنوان اجرای 
سیاست های پدید آمده در اثر ترس از هجوم 
غی��ر اروپایی ه��ا را ندارد. نتیج��ه یك چرخه 
است كه مش��روعیت عمومی اتحادیه اروپا را 
اروپایی بخش های  می آزماید. حکومت ه��ای 
مهمی را از آنچه زمانی تحت سلطه آنها فرض 
می ش��د وانهادند. زیرا هن��وز رهبران اروپایی 
توس��ط فرآیندهای دموكراتی��ك ملی اعتبار 
یافته یا طرد می شوند. آنها وسوسه می شوند كه 
سیاست های مبتنی بر منافع ملی را اجرا كنند 
كه در نتیجه آن، مناقشات كه عمدتاً هم بر سر 
مسائل اقتصادی است بین مناطق مختلف اروپا 
ادامه می یابد. در اینجاست كه رهبران اروپایی 
با دو گزینه اعتنا نکردن به اراده مردمش��ان و 
یا گزینه پیروی از آنها بر خالف نظر بروكس��ل 

روبرو می شوند.
در این شرایط اروپا كه زمانی ساختار جهانی 
را حفظ كرده، نماینده مفهوم غالب نظم جهانی 
ب��ود و دولتمردانش با طراحی س��اختارهای 
بین المللی آن را به س��ایر نقاط جهان تجویز 
می كردند، در جهانی كه س��اختارهای قاره ای 
مث��ل آمریکا، چین و ش��اید برزیل و هند به 
انبوه رس��یده اند، چگونه مي تواند انتقال خود 
ب��ه یك واحد منطق��ه ای را مدیریت كند؟ از 
س��وی دیگر اگ��ر اروپا باید از ه��ر طریقی به 
اتحاد دست یابد، چگونه مي تواند نقش جهانی 
خود را تعریف كند؟ در اینجا به اعتقاد من سه 
گزینه وجود دارد. در س��ر پروراندن مشاركت 
آتالنتیك، اتخاذ موقعیتی خنثی تر از همیشه 
یا حركت به س��مت یك پیمان ضمنی با یك 
قدرت بزرگ اروپایی یا جمع كردن بین آنها.

حال س��وال این اس��ت كه اروپا خ��ود را به 
كدام یك از گذش��ته هایش ارتباط می دهد؟ 
به گذش��ته اخیر یعنی انس��جام آتالنتیك یا 
تاریخی به منظور مانور برای كس��ب حداكثر 
امتی��از ب��ر اس��اس منافع مل��ی؟ در چنین 
ش��رایطی اروپایی ها به منظور تصمیم گیری 
به تحول نیاز دارند. اس��تراتژی محض سنتی 
توازن قدرت كشورهای بزرگ اروپایی با سد 
واقعیت های اس��تراتژیك و ژئوپلتیك معاصر 
روب��رو اس��ت. در این میان س��ازمان نوبنیاد 
قوانین و هنجارها كه توسط نخبگان اروپا باور 
ایجاد شده است، ابزار مناسبی برای استراتژی 
جهانی نخواهد بود مگر آنکه با برخی واقعیات 
ژئوپلتیکی همراه شود. پس به نظر من آمریکا 
هم��ه دالی��ل تاریخی و ژئوپلتیک��ی را برای 
سرپا نگه داش��تن اتحادیه اروپا و جلوگیری 
از غلتیدن آن به یك خالء ژئوپلتیکی دارد. 

ای��االت متح��ده اگر از اروپا در سیاس��ت، 
اقتصاد و مس��ائل نظامی جدا بماند، از لحاظ 
ژئوپلتیکی به جزیره ای در س��واحل اوراسیا 
تبدی��ل خواهد ش��د و خود اروپا به س��مت 
ضمیمه ش��دن به محیط آسیا و خاورمیانه 
می��ل می كن��د. اروپا كه تا ی��ك قرن پیش 
تقریباً حق انحصاری در طراحی نظام جهانی 
را داش��ت، حاال با شناخت ساخت درونی و 
با هدف نهایی ژئوپلتیکش، خود را در خطر 
می بین��د كه مبادا از تقاض��ای موجود برای 
نظم جهانی جدا بماند. برای خیلی ها چنین 
نتیجه ای منته��ای آرزوی نس��ل ها خواهد 
ب��ود كه ق��اره ای متحد در صل��ح و ثبات و 
 با كنار گذاش��تن جنگ قدرت ایجاد ش��ود. 
در حالی كه ارزش های تركیبی در اروپا شامل 
رهیافت قدرت نرم هنوز الهام بخش هستند، 
برخی دیگر از مناطق نشان داده اند كه چنین 
تعهد مهمی به یك نوع از سیاست، مي تواند 

چشم انداز عدم توازن را به وجود آورد.
اروپا صرفا به دلیل مطالبه یك نظم جهانی 
كه به نحو قابل توجهی طراحی ش��ده باشد و 
نی��ز با پیچیدگی های زیادی روبروس��ت كه 
نتیجه اش مي تواند این باش��د كه هر منطقه 
دیگری كه در ش��کل گیری آن كمکی نکرده 
اس��ت را در خود فرو برد، ناچار متوجه درون 
خود می گردد. بنابراین اروپا خود را در میانه 
گذش��ته ای می یابد كه تالش می كند بر آن 
غلب��ه كن��د و آینده ای كه هن��وز تعریفی از 

آن ندارد.
منبع: كسینجر، هنری، نظم جهانی؛ تاملی 
در ویژگ��ی ملت ها و جری��ان تاریخ، ترجمه 
محمد تقی حسینی، شركت انتشارات علمی 

و فرهنگی؛ ۱396

 برزیل در چنگ
راست افراطی

ژایر بولسونارو، نامزد راست افراطی برزیل، 
برنده انتخابات ریاست جمهوری برزیل شد.  
او وعده داده امنیت را به برزیل باز می گرداند. 
به گزارش مقامات برگ��زاری انتخابات در 
برزیل آرا او حدود ۵۵ درصد از آرا را به دست 
آورده است. فرناندو حداد، نامزد رقیب كه 
از حزب چپگرای كارگران برزیل اس��ت در 
این دوره از انتخابات رقیب آقای بولسونارو 
بوده اس��ت.  او حدود 44 درصد از آرا را به 
دس��ت آورده است. این دو نامزد در مرحله 
اول انتخابات توانس��تند 4۷ و ۲8 درصد از 
آرا را به دست بیاورند.  اما در روزهای اخیر 
نظرسنجی ها نشان مي داد اختالف آنها كم 
شده اس��ت. اما وعده های آقای بولسونارو 
ب��رای رای دهندگان جذاب تر ب��وده.  او به 
مردم قول داده بود كه آمار فزاینده جرم و 
جنایت در برزیل را كم می كند و از فس��اد 
اداری در این كشور می كاهد. و به هوادارانش 
هش��دار داده بود كه اگر به آقای حداد رای 
دهند، برزیل نابود می شود.  آقای حداد هم 
طرفدارانش را ترسانده بود كه اگر به رقیب 
رای دهند، از كشور چیزی باقی نمی ماند. 
ژایر بولسونارو،  خود را به چهره های نظامی 
نزدیك كرده بود كه بین سال های ۱964 
تا ۱98۵ اداره كش��ور را در دست داشتند.  
رقبا می گفتند همین نشانه ای است از اینکه 
آقای بولسونارو كشور را به نابودی می كشد. 
او همچنین اظهاراتی نژادپرستانه، زن ستیزانه 
و در ضدیت با همجنس گرایان گفته بود كه 
به مذاق بسیاری از برزیلی ها خوش نیامده 
بود. اما بسیاری از برزیلی ها او را »منجی« 
برزیل می دانند كه كشور را به محلی امن تر 
تبدیل می كن��د و از اصول س��نتی، مثل 
مخالفت با سقط جنین، حمایت می كند. 
یکی از مهم ترین وعده های آقای بولسونارو 
این بود كه امنیت را به كوچه های برزیل باز 
می گردان��د. او همچنین گفته كه دولتش 
قوانین مالکیت و حمل س��الح را آسان تر 
خواهد كرد. در زمینه اقتصاد، آقای بولسونارو 
گفته كه می خواهد از مصرف بیهوده بودجه 
دولتی بکاهد و دست ایالت ها را در مسائل 
اقتصادی باز بگذارد. وعده دیگر او كه بسیار 
مورد توجه قرار گرفته، وعده كنارگذاشتن 
سیاستمدارانی است كه فاسدند.  بسیاری 
در برزی��ل از ش��نیدن اتهام های اقتصادی 
ریز و درش��ت سیاستمداران احزاب بزرگ 
برزیل ناخرسند بوده و مشتاق خانه تکانی 

در سیاست كشور هستند. 



 تحوالت اروپا و آینده نظام جهانی
در گفت و گو با دکتر مهدی مطهرنیا

حکومت ها  احساس 
ناامنی  می کنند

دکتر مهدی مطهرنیا استاد روابط 
بین الملل و آینده پژوه سیاس�ی 
گفت وگ�وی  در  ایش�ان  اس�ت. 
پیش رو ضمن بررسی روند حرکت 
نظام جهان�ی در الیه های زیرین 
و تحوالت�ی ک�ه از ای�ن تغییرات 
پرش�تاب حاص�ل می ش�ود، در 
الیه ه�ای فوقانی ب�ه چالش ها و 
تنش های جاری در اتحادیه اروپا 
می رسد و معتقد است: در اروپا با 
توجه به لغزندگی مرزها و رویکرد 
جهانی ش�دنی که خواه و ناخواه 
در پرت�و فن آوری ه�ای ارتباطی 
و اطاعاتی پیش م�ی رود، نوعی 
مقاومت درونی شکل گرفته است 
ک�ه برخ�ی از آنها جه�ت گیری 

پوپولیستی کور پیدا کرده اند.
دکتر مطهرنیا با تاکید بر اینکه 
دنیا دچار تغییر و تحوالت هویتی 
ش�ده و نمي توان در راستای این 
تح�والت با ش�اکله  و فرمان های 
حکومت�ی قدی�م حرک�ت کرد، 
تصری�ح می کند: هر چن�د اروپا 
وارد چالش ه�ای بس�یار ج�دی 
شده است، اما این جهان، جهانی 
پارادوکس�یکال اس�ت که در آن 
عاملیت ها باید در مس�یر حرکت 
پرش�تاب خ�ود، تهدیده�ا را به 
فرصت ها مب�دل کنند. در نتیجه 
اروپا نی�ز اکنون باید این واقعیت 
را بپذی�رد ک�ه جهت گیری ه�ای 
هم فکرانه میان کشورهای اروپایی، 
مقاومت های�ی را بر می انگیزد که 
س�رانجام با قبول وضعیت ناچار 

است از این شرایط عبور کند.
این استاد دانشگاه همچنین در 
بخش پایانی صحبت خود با پیوند 
دادن تح�والت جهانی به موضوع 
ایران، ضمن برجسته کردن ژنوم 
اس�تراتژیك و ک�د ژئوپلتیک�ی 
کش�ور، مي گوید: زمانیک�ه ما از 
درون فوالد آبدیده باش�یم هیچ 
قدرت�ی نمي توان�د به ما آس�یب 
برس�اند. ن�ه اینکه الی�ه بیرونی 
خ�ود را فوالدین جلوه بدهیم، اما 
از درون ج�زام ان�دام واره جامعه 
ملی ما را در نوردیده باش�د. باید 
بی طرف�ی فعال ایج�اد کنیم و به 
گفتمان س�ام در درون و صلح با 

بیرون بیندیشیم.
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 آقای دکتر مطهرنیا، تخصص ش�ما 
آینده پژوهی سیاس�ی اس�ت. س�وال 
نخست این است که با توجه به تحوالت 
پرش�تاب جهان�ی و در حالی که به نظر 
می رس�ید ایده اتحادی�ه اروپا به مانند 
صلح وستفالی در 1688 میادی مي تواند 
یك نظم الگویی را به سایر نقاط جهانی 
تعمیم دهد، اکنون شاهد هستیم که اروپا 
در حال مواجهه با موج راست افراطی و 
نوعی پوپولیس�م شده است. علت این 
تحوالت چیس�ت و ش�ما آن را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
زیست بوم جهانی ما در الیه های گوناگون 
در ح��ال تغییر و تحول اس��ت. اگر در مقام 
تمثیل، جهان را به یك اتم تش��بیه كنیم و 
اتم را فقط در س��ه الی��ه نوترون و پروتون و 
الکترون ببینیم، هسته مركزی این تغییر و 
تحول در هویت قدرت اس��ت. من در كتاب 
آینده قدرت كه در س��ال ۱396 منتشر شد 
به این نکته اش��اره كردم كه هندسه جهانی 
قدرت در سطح لیتانی یا الیه زبرین زیست 
بوم جهانی در حال تغییر و تحول است. اما این 
تغییر و تحول، تغییر و تحولی اصلی نیست، 
بلکه مسأله اصلی در الیه های زیرین در حال 

رخ دادن است.
در چنین شرایطی جهان امروز به صورتی 
پرش��تاب به س��مت تغییر و تحول در تمام 
الیه های قدرت در حركت اس��ت. در مرحله 
نخس��ت ما در آستانه انقالب صنعتی پنجم 
هستیم. در این مرحله ما شاهد شکل گیري 
عصر هوش مصنوع��ی خواهیم بود كه من 
عقی��ده دارم در آینده ای نه چندان دور پلی 
برای دستیابی به روح مصنوعی خواهد بود. 
یعنی آنچ��ه كه امروز تح��ت عنوان هوش 
مصنوع��ی خوانده می ش��ود، در اثر ش��تاب 
تحوالت تکنولوژیك و ف��ن آورانه در آینده 
زندگی بش��ریت به انقالب صنعتی ششمی 
می انجامد كه من آن را انقالبی صنعتی مبتنی 

بر روح مصنوعی می دانم. 
بنابراین مرگ فاصله ها در حال تکمیل شدن 
است. جهانی كه »مارشال مك لوهان« آن را 
در سال ۱96۷ دهکده جهانی نامید و فریدمن 
در سال ۲۰۰۵ میالدی آن را جهان مسطح 
خواند، در سال ۲۰۱۰ اتاق شیشه ای نامیده 
ش��د. ولی ما امروز در آس��تانه ورودی گوی 
بلورین قرار داریم. در گوی بلورین فاصله های 
زمان��ی مکانی كه در اتاق شیش��ه ای از بین 
رفته بود تکمیل تر می شود و در بخش دوم 

با فروریزش فاصله ها، فرو ریزش بزرگ زبان ها 
در راه است. یك زبان زنده دنیا بدون عاملیت 
انس��ان به راحتی به چندین زبان زنده دنیا 
ترجمه می شود و عرصه آزاد تبادل اطالعات 
و اندیشه ها را افزایش می دهد. در وجه سوم 
ما ش��اهد فروریزش فاصله های جنس��ی و 
جنسیتی خواهیم بود، بلکه فاصله های جسمی 
نیز فرو می ریزد و ما در آینده بسیار نزدیك 
شاهد از بین رفتن رسانه ها در ایجاد تغییرات 
رس��انه ای خواهیم بود. به این معنا كه دیگر 
وسایل فیزیکی انتقال پیام نیز از بین خواهد 
رفت و فركانس های مغزی با مغز بشر و ایجاد 
ارتباط با مغز انس��ان ها به عنوان جغرافیای 
تبادل اطالعات و ادراكات آنها ارتباط مستقیم 
خواهند گرفت و جهان در گوی بلورین كامل 

خواهد شد.
 در چنین جه��ان پر تغییری در الیه های 
زیرین، ما ش��اهد تحوالت زبرین هس��تیم. 
حکومت ها احساس ناامنی می كنند و مرزها 
كم رنگ شده است. با كم رنگ شدن مرزها و 
گسترش شبکه های اجتماعی و ورود به عصر 
پسا مدرن و متکی بر هوش مصنوعی به عصر 
فرا شبکه های اجتماعی، كنترل اطالعات بسیار 
س��خت خواهد شد. اینجاس��ت كه ضایعات 
ناگهانی در الیه زبرین و الیه لیتانی و یا سطح 
رویی خود را نشان می دهد و رشد راست گرایی 

در اروپا متوجه به همین معنا است.
 همان گونه كه در تحوالت ورود به انقالب 
صنعتی سوم و چهارم در قرن بیستم شاهد 
ش��کل گرفتن نوعی فاشیس��م و نازیس��م 
بودیم، ولی ماندگار نبود، اینجا هم به طبع 
تحوالت شگرف و پرشتاب كه چند ریشتر 
قدرت دارند جهت گیری های راست گرایانه 
نازیستی و فاشیستی را احتماال شکل و یا 
در گونه های مختلف نمایش های تروریستی 

خود را نشان می دهد.
 در همین راس��تا، اصطالحی كه روی آن 
گذاشته می شود یعنی پوپولیسم، چندان مورد 
پذیرش من نیست. من با رادیکالیسم مانوس تر 
 هس��تم تا پوپولیسم. پوپولیس��م به معنای 
توده گرایی است و دموكراسی ها نیز بر اكثریت 
آرا مردم یا توده ها متکی است. از این جهت 
پوپولیسم به معنای تکیه كردن به توده های 
م��ردم و كار كردن ب��رای توده های مردم و 
اهمیت قائل ش��دن برای توده ها بد نیست و 
امری پسندیده است. اما پوپولیسم بر اساس 
ساختار شکل دهنده آن توسط عاملیت های 
 متفاوت دو دس��ته اس��ت: یکی پوپولیس��م 

توده گرا و دیگری پوپولیس��م عوام گرا است. 
اولین مورد پوپولیسم روشن و یا خوش خیم 
اس��ت و دومین مورد پوپولیسم تاریك و یا 
بدخیم است كه عوام گرا است. در اینجا باید 

بین توده و عوام تمایز قائل شد. 
توده ه��ا و عوام ه��ر دو از اقش��ار پایین و 
الیه های متوسط جامعه هستند. هر دوی آنها 
در مجموعه مردم قرار می گیرند. ولی بخشی 
از این توده ها فعال هستند و منفعالنه پذیرای 
دس��تورات باال دس��ت و فرا دست نیستند. 
حال این فرادس��ت چه حکومت باشد و چه 
نیروهای اجتماعی باشد آنها سعی می كنند 
بفهمند و عمل كنند. اینها توده ها هس��تند. 
ولی بخشی از همین طبقات وجود دارند كه 
از نظ��ر امتیازات اقتصادی با توده ها تمایزی 
ندارند و هم طبقه هستند، اما شأن و منزلت 
اجتماعی آنها نه متکی بر فهم و ادراک، بلکه 
متکی بر تبعیت كوركورانه است. ما آنها را به 

جای توده، عوام می دانیم. 
ه��ر دو از منظر طبقات��ی و اقتصادی و از 
دیدگاه ماركسیس��تی در طبق��ه پایین و یا 
متوسط جامعه قرار دارند. ولی خط ممیز  آنها 
همین فهم، عمل كردن و تابعیت كوركورانه 
است. ما در پوپولیسم خوش خیم و روشن، 
انس��ان هایی را می یابیم كه به مردم متکی 
هستند و با طبقات پایین مانوس می شوند، 
اما سعی دارند ادراک آنها را افزایش داده و به 
واسطه دانایی آنها، زمینه های ایجاد جامعه ای 
متکی بر توده های مردمی و استحکام مشاركت 
ملی را در جریانی دموكراتیك فراهم آورند. 
درحالیکه عاملیت های دیگری به شگرد های 
گوناگون توده های مردم را كوركورانه و عوامانه، 
فرا می خوانند تا تحت لوای حمایت مردم به 
نوعی كلپتوكراسی یا دزد ساالری رو بیاورند 
تا عالوه بر فربه كردن طبقه حاكم، با استفاده 
از حمایت عوام، اس��تحکام قدرت خود را در 
پایگاه های دیده شده قدرت خویش تقویت 
كنند. اینها پوپولیسم كور و بدخیم هستند و 
این پوپولیسم كور كه باید به جای توده گرایی 

عوام گرایی خوانده شود، باید نابود گردد.
 در چنی��ن فرآین��دی در اروپا با توجه به 
لغزندگی مرزها و رویکرد جهانی شدنی كه 
خواه و ناخواه در پرتو فن آوری های ارتباطی 
و اطالعات��ی پیش م��ی رود، نوعی مقاومت 
درونی ش��کل گرفته اس��ت كه برخی از آنها 
جهت گیری پوپولیستی كور پیدا كرده اند. در 
نتیجه به سمت رادیکالیسم در رفتار سیاسی، 
اجتماعی و بین المللی روی آورده اند. این خط 



تفکیك را باید برای پوپولیسم، توده گرایی و 
راس��ت گرایی موجود نه تنها در اروپا بلکه در 
تمام زیست بوم های سیاسی موجود در سطح 

بین المللی و منطقه ای قائل باشیم.
امروز در ایران ما نیز پوپولیس��م روش��ن و 
بدخیم وجود دارد. من این را نوعی عکس العمل 
در جه��ت تغیی��ر و تحول الیه ه��ای زیرین 
نظام های گوناگون حیات اجتماعی و زیست 
بوم فکری مردم جهان می دانم كه خود را به 
هر تقدیر در اروپا بیش��تر و بهتر نش��ان داده 
اس��ت. از طرف دیگر آن را با این وجه تمایز 
از هم جدا می كنم كه ما باید میان پوپولیسم 
كور و پوپولیس��م روشن و پوپولیسم بدخیم 

تمایز قائل بشویم.
 با این وجود ما به مسأله ای می رسیم 
که در جنبش جلیقه زرد ها مستتر است. 
در داخ�ل گفته می ش�ود ای�ن حرکت 
مخالفتی بر علیه س�رمایه داری اس�ت، 
در حالی که برخی ناظران معتقدند این 
ام�ر در حقیق�ت نوعی مس�أله هویتی 
تلقی می شود. آیا مي توان گفت اروپا در 
میان یك دوراهی میان ناسیونالیس�م و 

لیبرالیسم قرار گرفته است؟
من در سال 9۰ در نشریه زمان یا زمانه كه 
رضا جاللی سردبیر آن بود مقاله و یادداشتی 
به نام هویت های تك سرنشین دانش بنیان 
منتش��ر كردم. دنیا تغیی��ر و تحول هویتی 
دارد. یک��ی از پیامد ه��ای این تغییر و تحول 
در قدرت، میکروئیزه شدن جهان در نظامی 
مایکرو است. یعنی جهان به اندازه یك انسان 
كوچك می ش��ود و آنقدر بزرگ می شود كه 
دیگر دولت - كشورها در آن جایگاهی ندارند 
و رس��انه كش��ورهای جهانی شکل خواهند 
گرفت. رس��انه به معنای اعم در اینجا مدنظر 
است. شاید گفته ش��ود این بیان پارادوكس 
دارد. من می گویم از منظر هویتی، جهان در 
حال میکروئیزه شدن است. هر انسانی كه در 
آینده با هوش مصنوعی و حتی روح مصنوعی 
تلفیق می شود، یك دولت به تمام معنا خواهد 
بود. دولت هایی به وجود خواهد آمد كه به اندازه 
یك انسان، شهروند دارد. انسان سایبری خود 
در درون خود حامل دولتی خواهد بود كه به 
او نظم و نظام خواهد داد و هر انسانی، دولتی را 
در درون خود انباشت خواهد كرد كه مي تواند 
دولت های بعدی را به چالش بکش��د و دولت 
را میکروئیزه كند. یعنی دولت را كوچك ولی 
چابك می كند. در عین حال انسانی كه به این 
ترتیب هویت تك سرنش��ین دانش بنیاد پیدا 

می كند، راحت مي تواند با كل ابنای بش��ر در 
كل جغرافیای زمین ارتباط سریع داشته باشد. 
در چنین وضعیتی فروریزش مرگ فاصله ها 
ش��کل خواهد گرفت. لذا این انسان كوچك 
ش��ده ای كه جهان اكب��ر را به طور عملیاتی 
و ن��ه در تعریف س��قراطی و ن��ه تعریف امام 
علی)ع( كه مي گوید انس��ان جرمی است كه 
عالم اكبر را در خود دارد، بلکه در این تعریف 
ك��ه عالم اكبر را در خود آش��کار خواهد كرد 
و ب��ه عنوان یك قدرت میکروئیزه ش��ده به 
سرعت با كل جهان ماكرو شده ارتباط خواهد 
گرفت، تعریف خواهد كرد. بنابراین با برداشته 
شدن كامل مرزهای ملی، مي توان گفت كه 
این جهان میکرو- مایکرویزه ش��ده است. در 
نتیج��ه این جهان حکومت های مناس��ب با 
خود را می طلبد. اگر این زمین ۵۰ سال دیگر 
 عمر كند، دس��تاورد های علمی بشر ۵ برابر

۵۰ سال گذشته خواهد بود كه به باور من در 
۵۰ سال گذشته دو برابر تمام قرون پیشرفت 
كرده است. لذا نمي توان با شاكله های حکومتی 
قدیم و فرمان های قدیم عمل كرد. نظام های 

اقتدارگرای مثبت باید جای خود را به نظام های 
دموكراتیك بدهند. دیگر جهان، اخالق اشرافی 
و اولی��گارش را نمی پذیرد كه یك نفر از باال 
فرمان بدهد. حال یا یك نفر و یا یك جمع و 
یا یك نظام باشد. به طور مثال در یك منطقه 
و یا در س��طح بین الملل یك ابر قدرت بدون 
منطق علمی و استداللی و منفعتی و اخالق 
دموكراتیك همه را به دنبال خود بکش��اند. 
در همه الیه ها، دنی��ای برخورد های اینگونه 
گذشته اس��ت. این دنیایی كه من درباره آن 
صحبت می كنم، با مازاد نشانگان روبرو است. 
در دنیای قدیم می شد یك عاملیت در همه 
الیه ها صحبت كند و بقیه تابعیت كنند ولی 
امروز یك عاملیت باید خود را در كنار س��ایر 

عاملیت ها ببیند.
  چ��ون انس��ان ها دارای هویت ه��ای 
تك سرنش��ین دانش بنیان خواهد شد و 
این دانش بنی��ادی منجر به تغییرات در 
رفتار و كنش های آنها خواهد ش��د. گفته 
می ش��ود امروز به نوعی ارتجاع به عقب 
دی��ده می ش��ود، یعنی همزمان راس��ت 
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گرای��ی افراط��ی، ناسیونالیس��م و حتی 
شوونیسم مشاهده می شود. من می گویم 
اینها ضایعات مقاومتی است كه در مقابل 
این جریان خود را نشان می دهند. جریان 
اصلی این است كه دانایی ملت ها در برابر 
قدرت دولت ها صف آرایی می كند. چه در 
نیرو های اجتماعی و چه در قدرت سیاسی، 
عده ای و جناح هایی وجود دارند كه از این 
ام��ر ناراضی بوده و آن را برای خود خطر 
می دانند. لذا بر اساس قانون سوم نیوتون 
كه هر عملی را عکس العملی است به همان 
نسبت در جهت معکوس، عمل می كنند. 
اگر این اس��ت این راست گرایی افراطی 
وقتی به ناسیونالیسم و شوونیسم و نهایتا 
به پوپولیسم كور می انجامد در واقع عکس 
العملی ناشی از این فرآیند است و هر چه 
این فرآیند قدرتی بیشتر داشته باشد بیشتر 
عکس العمل خود را نشان می دهد. پیش 
بینی من این است كه فرآیند فعلی قدرت 
بیشتری مي گیرد و در آینده فرآیند افراطی 

را عقب می زند.

 این س�یالیتی که توضی�ح دادید و 
گفتید که انسان یك هویت تك سرنشین 
دارد و ب�ا ه�وش مصنوع�ی هم جهت 
می ش�ود، آیا این نمي تواند برای انسان 

آینده عامل وحشت باشد؟
نه تنها برای انسان آینده عامل وحشت نیست، 
بلکه عامل امنیت خواهد بود. انسان امروزی كه 
نمی خواهد خود را ب��ا آینده تطبیق دهد این 
مسأله وحشت زا است. این وحشت برای انسانی 
است كه در خانه اش یك جور زندگی می كند و 
در خیابان یك جور دیگر زندگی می كند و در 
براب��ر خدا هنگام عبادت به آنچه كه باور دارد، 
عمل نمی كند. در دنیای آینده با شفافیت همه 
چیز، مردم باید در این الیه ها یکس��ان زندگی 
كنند. چون گوی بلورین است و همه چیز شفاف 
است. اتاق شیشه ای نیست. در اتاق شیشه ای 
همه ما دیده می شدیم، ولی در گوی بلورین همه 
ما همدیگر را از باال به پایین می بینیم. آنجا است 
كه باید شفاف شویم. درست مانند اینکه گفته 
می شود در جهان موعود ناجی بشریت می آید 
و همه مجبورند راس��ت بگویند، چون در كف 

دست ها دیده خواهد شد.
 برای بررسی تحوالت جاری ما اکنون 
شاهد تضعیف دولت های بزرگ اروپایی 
از آلمان تا فرانسه و بریتانیا هستیم. به 
موازات این مسأله ما موج استقال  خواهی 
از کاتالونی�ا تا اس�کاتلند و نیز موضوع 
بریگزی�ت را هم داری�م. پیامدهای این 
مسأله برای اروپای واحد چه خواهد بود؟

اروپ��ای واحد با چالش هایی بس��یار جدی 
روبرو است. برخی تعبیر می كنند این استقالل 
خواهی روندی ضد وحدت خواهی و جهانی 
ش��دن است. من اساس��ا به این اصل عقیده 
ندارم. شاید بی اعتقادی من به این امر، عقالیی 
ب��ه نظر نرس��د، ولی جهان ق��درت و جهان 
سیاست جهانی پارادوكسیکال و متناقض نما 
اس��ت. جهان دیالکتیك هگلی اس��ت و تز و 
 آنتی تز می آورد. مگر زمانی كه ماجرای پیمان 
زغال سنگ در اروپا مطرح شد، اتحادیه با این 
چالش ها روبرو نبود؟ اصوال چالش به موانعی 
 گفته می ش��ود كه در روب��روی عاملیت های 
پر شتاب اما حامل تهدید و فرصت قرار دارند. 
عاملیت ها هستند كه باید در مسیر حركت پر 
شتاب خود تهدید ها را به فرصت مبدل كنند. 
اتحادیه اروپا بای��د این واقعیت را بپذیرد كه 
جهت گیری هم فکرانه میان كشورهای اروپایی 
در درون خود، مقاومت هایی را بر می انگیزد. 
ولی این طبیعی است و نباید مقاومت ها را به 

صورت یك تهدید در برابرخود ببیند، بلکه باید 
ب��ه صورت یك چالش ببیند كه در درون آن 
فرصت نهفته است. همانگونه كه از توافق نامه 
زغال سنگ تا اكنون توانسته است تا حدودی 

از این فرصت ها بهره ببرد. 
اینکه ما بگوییم ناسیونالیسم درحال رشد 
است و شوونیسم افراطی در حال رشد است به 
عقیده من نیز امری طبیعی است، زیرا سرعت 
و شتاب جهانی شدن به ریشتر رسیده است 
و هرچه این شتاب به ریشتر نزدیکتر می شود 
مقاومت ها را در درون خود بیشتر به نمایش 
می گذارد. چون الیه های گوناگون زندگی بشر 
و زیس��ت بوم ها را مانند یك همزن پرشتاب 
می چرخان��د و هر چه در زیر اس��ت را به رو 
می آورد. این ها به نمایش گذاشتن گردش پر 
شتابی است كه جهان را به طرف جهانی میکرو 
-مایکرویزه شده می برد.این امر بنا بر نظریه من 
طبیعی است. ما به دولت رسانه ها و رسانه های 

میکرو- مایکروییزه شده خواهیم رسید.
 یعنی مي توانیم بگوییم این دولت های 
ضعیف ش�ده بار دیگر در شکلی جدید 

ظاهر می شوند؟
دولت یك نهاد است و همیشه وجود داشته 
است. تعریف نهاد این است كه در كاركرد خود 
نیازی را از افراد رفع می كند، مثل خانواده كه 
همیشه بوده است. ولی آیا خانواده امروزی با 
خانواده آدم و حوا یکی است؟ دولت های مدرن 
امروز، با دولت های خویشاوند ساالر قدیم یکی 
نیست. پس دولت همواره به عنوان یك نهاد 

وجود خواهد داشت. 
این وضعیت تغییر خواهد كرد ، اما اگر این 
دولت ها خود را تغییر نداده و با آینده منطبق 
نش��وند، وا خواهند ماند. یعن��ی از كثرت به 
وحدت می رسیم و دوباره به كثرت می رسیم 
و دوب��اره كثرت، وحدت ب��ه وجود می آورد و 
وحدت، كثرت می آفریند. سیر منطقی تغییر 
و تح��ول پیدا می كند و پارادایم فرا گفتمانی 
تغییر می كند و جهان امروز در برابر آن مقاومت 
نشان می دهد. آنچه در اروپا می بینیم مقاومت 

در برابر این جریان است.
 در چنین ش�رایطی آمری�کا با یك 
دولت با ش�عار اول آمریکا بروز و ظهور 
کرده است. ما ش�اهد برخی واگرایی ها 
میان آمریکا و اروپا هس�تیم. ش�ما این 

مسأله را چگونه ارزیابی می کنید؟
این مس��أله در الیه بیرونی هندسه جهانی 
قدرت كه تغییر می كند، شکل گرفته است. من 
در سناریو های آینده قدرت خود گفته ام. امروز 



سه قدرت بزرگ بین المللی در برابر هم برای 
شکل دادن به هندسه جهانی آینده قدرت 
در الیه زبرین صف آرایی كرده اند. زبرین نه 
زیرین چون آنچه در الیه زیرین بود بیان شد. 
در الیه زبرین، اتحادیه اروپا و ایاالت متحده 
آمریکا و چین قرار دارند. اینها س��ه كنشگر 
اصلی ش��کل دهی به نظام آینده بین الملل 
از نظر شکلی، آرایشی و محتوایی محسوب 
می شوند. رقابت شدیدی بین آمریکا و اروپا 
در ش��کل دهی به آین��ده نظم نوین جهانی 
وجود دارد. من بارها در رس��انه ها مطابق با 
نظریه هارتلند و ریم لن��د بزرگ با اصحاب 

رسانه و روزنامه  نگاران صحبت كرده ام.
در هارتلن��د بزرگ كه خش��کی اس��ت، 
ایاالت متحده می خواهد از ش��مال غربی 
آفریقا تا تبت را داشته باشد. یعنی هارتلند 
ن��و )خاورمیانه عرب��ی(، نوهارتلند )فالت 
ای��ران( و هارتلند علیا یا تب��ت. ریملند را 
نیز قصد دارد به عنوان یك كمربند مورد 
تصرف داشته باشد. یعنی كانادا، ژاپن، كره، 
استرالیا و كوبا. این یك خط مركزی روی 
زمی��ن و یك دایره داخل دریا اس��ت كه 
برای شکل دهی به آینده نظم نوین جهانی 
در هندس��ه جهانی آینده قدرت از منظر 
آمریکایی مد نظر است كه دنیا را به دنیایی 
تك چند قطبی تبدیل خواهد كرد. در اینجا 
اروپا به ویژه انگلیس، فرانس��ه و آلمان كه 
شركای اقتصادی آمریکا در گذشته بودند 
احساس خطر می كنند، چون دیگر شركای 
تجاری آمری��کا نخواهند بود. در وضعیت 
جدید، كره، كوبا، ژاپن، كانادا و ایران شركای 
تجاری جدید آمریکا خواهند بود. اینجاست 
كه اتحادیه اروپا نمی خواهد نوهارتلند در 
دست آمریکا باشد. از این طرف چین نیز 
نگران است ،چون اگر آمریکا بر نوهارتلند 
مسلط شود از منظر ژنوم ژئواستراتژیك و 
ژئوپولتیك كجا را محاصره كرده اس��ت؟! 
چین را. چه از منظر هارتلند در خشکی و 

چه از منظر ریملند در دریا.
 لذا اگر می بینید اتحادیه اروپا با اینکه متحد 
آمریکا اس��ت در عرصه هایی با آمریکا وارد 
رقابت می شود نگران آینده است. این رقابت ها 
با اروپا در زمان ترامپ به عنوان عکس العملی 
در براب��ر این جریان قابل پیش بینی بود كه 
شدیدتر شود و اگر ترامپ در این عرصه نبود 
و هیالری كلینتون رئیس جمهوری آمریکا 
می شد، این وضعیت فرق چندانی نداشت. این 
دكترین كالنی است كه فقط بازیگران آن در 

ادبیات متفاوت هستند.

 آیا در کوتاه مدت آمریکا از تضعیف 
اروپا و فروپاشی هم گرایی آن استقبال 

می کند؟
به طور منطقی در منط��ق زمانه كوتاه و 
میان مدت آمریکا نمی خواهد اتحادیه اروپا 
قدرتمند شود. ولی در منطق دراز مدت و بعد 
از شکل دهی به این هندسه جهانی قدرت، 
ب��ا آن مخالفتی نخواهد داش��ت. به عبارت 
دیگر فشار های ترامپ بر اتحادیه اروپا بر سر 
ستیز برای تسلط بر نو هارتلند است. آمریکا 
می خواه��د فالت ای��ران را كامال در اختیار 
خود داش��ته باش��د. فالت ایران همواره پل 
پیروزی میان شمال و جنوب و شرق و غرب 
اس��ت و اكنون آمریکا می خواهد این مركز 
ثقل جهان در دست داشته باشد. یعنی حد 
فاصل تنگه هرمز تا خلیج عدن پل ارتباطی 
بین هارتلند بزرگ و ریملند بزرگ آمریکا در 
 قرن ۲۱ میالدی است. پس این بار نزاع بر سر

نو هارتلن��د، ایران و پل پیروزی اس��ت. لذا 
 ایران اكنون یکی از بزرگترین جغرافیاهای 

تعیین كننده آینده جهان است.
  با توجه به این شرایط، پیامدهای آن 
را برای ایران چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ما ام�روز دو تحلیل داریم یکی معتقد 
اس�ت، هرچه میان این دو قطب بزرگ 
قدرت اختاف باشد به نفع ایران خواهد 
بود و دیگری مي گوید ایران نباید وارد 
این منازعه شود زیرا توان رویارویی با 

آن را ندارد.
من س��طح س��ومی می آورم. س��طح اول 
مي گوید ما وس��ط این دو بایس��تیم و بهره 
ببریم، ولی اشتباه می كند، زیرا اگر در بین 
چرخ دنده های این تالطم بایستیم له خواهیم 
شد. یعنی هم از آمریکا ضربه خواهیم خورد 
و هم از اروپا. پس این نگاهی تقلیل گرایانه و 

خطرناک است.
نگاه دوم مي گوید، س��طح بازی باالست و 
ما نمي توانیم به این س��طح ورود كنیم. این 
س��طح تحلیل نیز به اعتقاد من واماندگی و 
درجا زدن است به عالوه اینکه به نفع آینده 

و منافع ملی ما نیز نخواهد بود.
 سطح تحلیلی سوم، سطح تحلیل بی طرفی 
فعاالنه است. ما چهار دهه و حتی قبل تر به 
برگ بازی برای امتیازگیری قدرت های بزرگ 
جهانی از یکدیگر تبدیل شده ایم. ما در جنگ 
جهانی دیگری به سر می بریم كه نه جنگ 
جهانی اول و دوم اس��ت و نه جنگ جهانی 
سوم. نه درگیری امپراطوری روم و ایران است 
و ن��ه جنگ های صلیبی، بلکه جنگ پنهان 

اس��ت كه بین قدرت های بزرگ جهانی در 
حال اجرا است. آنها اگر در جنگ های قبلی 
هزینه ه��ای نبرد خود را به دیگر كش��ورها 
تحمیل می كردند، در این جنگ ها در صدد 

تحمیل هزینه ها به جمله ایران هستند. 
اكنون با وارد كردن ایران به جنگ های 
نیابتی منطقه ای و جنگ سرد فرامنطقه ای، 
قدرت های بزرگ در ص��دد امتیازگیری 
و تحمیل هزینه بر ما هس��تند. عالوه بر 
این م��ا از نظر ایدئولوژی��ك، فرهنگی و 
مس��ائل مربوط به قدرت نرم نیز در حال 
پرداخت هزینه هستیم. لذا ایران به برگی 
برای گرفتن امتیاز از یکدیگر در بازی های 
منطقه ای تبدیل ش��ده است، در حالیکه 
اگر ما به جای اینکه خود را در همه جهان 
پیش قراول معرفی كنیم، آش خود را بپزیم، 
مي توانیم از همه آنه��ا برای ایران و آینده 
ای��ران امتیاز بگیریم. ما پل پیروزی میان 
ش��مال و جنوب و شرق و غرب هستیم. 
ما ژنوم ژئوپولتیك و كد ژئوپولتیك باالیی 
داریم. چ��را نمی خواهیم اعالم بی طرفی 
كنی��م و بیش از اندیش��یدن به بیرون از 
مرزها، به درون بیندیش��یم؟! زمانی كه ما 
از درون فوالد آبدیده باش��یم هیچ قدرتی 
نمي تواند به ما آسیب برساند. نه اینکه الیه 
بیرونی خود را فوالدین جلوه بدهیم، اما از 
درون جزام اندام واره جامعه ملی ما را در 
نوردیده باش��د. باید بی طرفی فعال ایجاد 
كنیم و به گفتمان سالم در درون و صلح 

با بیرون بیندیشیم.
 آی�ا مي توان این مس�أله را به صبر 

استراتژیك تعبیر کرد؟
بل��ه همه اینها صبر اس��تراتژیك اس��ت. 
نمي توان به صلح و به صیانت از یك صبر و 
اصول اندیشید، ولی صبور و با صالبت نبود. با 
صراحت سخن نگفت و با صداقت و صمیمیت 
رفتار نکرد. برای اینکه به صیانت استراتژیك 
بپردازی��م، باید صبر اس��تراتژیك داش��ته 
باش��یم لذا من از هفت صبر حرف می زنم. 
صداقت استراتژیك، صمیمیت استراتژیك، 
صراحت اس��تراتژیك، صالبت استراتژیك، 
صبر استراتژیك و صلح استراتژیك تا بتوانید 
صیانت استراتژیك داشته باشید. نه اینکه خود 
را فوالد نشان می دهیم و نهایتا به فتح آندلس 
می رسیم. همانگونه كه مسلمانان رسیدند 
ولی در تاریخ چه كسی برد كرد؟! آنهایی كه 
در میدان جنگ به ظاهر بازنده بودند برنده 
ش��دند، چون صبر استراتژیك داشتند و ما 

امروز این معنا را نداریم.

بهمن 1397
دوره جدید
شماره 120

66

انتخابات اسفند
40 سالگی
یادداشت

انتخاب سردبیر

خصوصی سازی
بازار کار

اینس تکس
افراطی های راست
داووس 2019
بحران بانکی
مرکانتیلیسم



در داووس امسال چه گذشت
داووس و ایران، از نوربخش تا هيچکس

کاوس ش�واب که در دنیای اقتصاد 
امروز چهره ای نامدار به حساب می آید 
48 س�ال پیش یك اس�تاد دانشگاه 
بود که البت�ه برنامه های بلندپروازانه 
داش�ت و می خواست کاری در سطح 
اروپا انجام ده�د. او از مدیران صدها 

شرکت اروپایی تقاضا کرد به دهکده 
زیبای داووس در س�وییس بیایند در 
این محل نس�بت به مسائل جهانی و 
اروپا گفت وگو کنند. وقتی این دعوت 
با اقبال مواجه ش�د شواب راه را برای 
جهانی ک�ردن اجاس هم�وار دید و 
کارش را توس�عه داد. در 48 نشست 
برگزار ش�ده در روس�تای داووس هر 
سال در هفته های شروع سال جدید 
میادی صدها نفر از مردان و زنان موثر 
و بانفوذ در سیاست و اقتصاد جهانی 
به این مجمع جهانی اقتصاد می روند 

و درباره مسائل جهانی گفت وگو کرده 
و میزگرد و مناظ�ره برگزار می کنند. 
در دهه ه�ای اخیر رهب�ران آمریکا، 
روس�ای دولت های غول های اروپایی 
و در برخی س�ال ها رهبران روسیه و 
چین، ژاپن و سایر غول های اقتصادی 
در داووس حاضر بودند و در نشست 
آخر ک�ه در روزهای گذش�ته برگزار 
ش�د نیز ج�ز برخ�ی رهبران س�ایر 
روسای کشورها به همراه سهامداران 
 و مدی�ران صده�ا ش�رکت ب�زرگ 

حاضر بودند.

 مونا مشهدی رجبی 
عضو هیأت تحریریه
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 از نوربخش تا هیچکس
شادروان محسن نوربخش رئیس كل فقید 
بان��ك مرك��زی در دولت های س��ازندگی و 
اصالحات در سال ۱3۷۱ وزیر امور اقتصادی 
و دارای��ی بود و با همی��ن عنوان در اجالس 
داووس حاضر ش��د. وی پس از بازگش��ت از 
داووس نکاتی درباره اهمیت این نشس��ت را 
طرح كرد اما رئیس جمهور هاشمی رفسنجانی 
هرگز به این اجالس نرفت. چند س��ال بعد 
اما س��ید محمد خاتمی رئیس جمهور دولت 
اصالح��ات به داووس دعوت ش��د و در آنجا 
س��خنرانی مبس��وطی هم كرد اما در داخل 
با نقد جدی مواجه ش��د. از آن پس تا چند 
س��ال رئیس جمه��وری از ای��ران به داووس 
نرفت تا اینکه نوبت به حسن روحانی رسید 
ك��ه به عنوان رئی��س یازدهمین دولت پس 
از انق��الب به این نهاد جهان��ی برود. در آن 
روزها نیویورک تایمز نوشت حرف های حسن 
روحانی یادآور س��خنان سیدمحمد خاتمی 
است كه از دوستی و آرامش و مدارا مي گوید، 
اما خود می دان��د كه اجرای این حرف ها در 

داخل با موانع جدی مواجه است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در 
س��ال های ۱384 تا نیمه اول ۱39۲ ش��اید 
هرگز به داووس دعوت نش��د یا اگر ش��د به 
ای��ن مجمع جهانی نرف��ت. از میان ایرانیان 
ش��مار اندكی هس��تند كه همانند محمود 
سریع القلم پژوهشگر ارشد سیاست در ایران 
س��ال های طوالنی به طور مداوم به داووس 
رفته باش��ند. در داووس امسال اما بر اساس 
اخبار و گزارش های منتش��ر شده هیچ مقام 
رس��می از دولت و س��ایر نهاده��ا به مجمع 
جهانی اقتصاد نرفته است. هیچ روزنامه نگار 
ش��اغل در رس��انه های داخلی نی��ز به این 
اجالس بسیار با اهمیت جهانی دعوت نشده 
بود و هیچ رس��انه ایرانی نیز نیازی ندید كه 

یك گزارش��گر خود را به سوییس بفرستد. 
از میان ۵۰۰ ش��ركت برتر كه نام آنها چند 
روز پیش به عنوان ۵۰۰ شركت برتر انتشار 
یافت هیچ كدام از مدیرانش نیازی به شركت 
در داووس نداشتند و نیازی احساس نکردند 
كه خود یا یکی از اعضای ارش��د یا مش��اور 
خود را به این اجالس بفرستند تا از تحوالت 
آتی رفتاره��ای بنگاه های بزرگ اطالعی به 

دست آورد.

 تفاوت فزآینده
شاید برای برخی افراد و گروه های سیاسی 
و حتی مدیران ش��ركت های كوه پیکر – در 
مقایس��ه با ایران – نرفتن هیچ مقام دولتی 
و حکومتی به داووس كم اهمیت باش��د كه 
ظاهرا هس��ت. این گروه باور دارند كه آنچه 
در داووس در كانون توجه قرار دارد نیاز امروز 
و فردای ایران نیست و ایران راهی را می رود 
كه خود انتخاب كرده اس��ت. تفاوت رفتار و 
گفتار مدیریت سیاسی – اقتصادی ایرانی با 
رهبران كشورها و شركت ها متاسفانه روند و 
اندازه های فزآینده ای را تجربه می كند. ایران 
به لحاظ سیاس��ی در منطق��ه و در جهان با 
دشواری مواجه شده است و در بهترین حالت 
با تركیه به عنوان یك كشور همسایه و بزرگ 
در حوزه اقتصاد رقابتی نفس گیر دارد. ایران با 
عراق در وضعیت مبهم قرار دارد و با عربستان 
و امارات و بحرین وضعیت ش��کننده برقرار 
كرده اس��ت. كشورهای دیگر همسایه ایران 
مثل تركمنس��تان، آذربایجان و ارمنس��تان 
نیز رفت��ار باثباتی در برابر ای��ران ندارند. از 
طرف دیگر ایران با افغانس��تان و پاكس��تان 
نیز مناس��بات عجیب��ی دارد كه بی ثباتی از 
ویژگی های آن است. سیاست خارجی ایران 
گونه ای است كه نیازی به حضور در نهادهایی 
مثل داووس كه مي تواند محل گفت وگو باشد 

احساس نمی كند و البته رهبران این مجمع 
جهان��ی نی��ز می دانند كه مناس��بات ایران 
با جهان دس��ت كم در داووس حل ناش��دنی 
اس��ت. از طرف دیگر اقتصاد ایران در سطح 
كالن با دش��واری های بنیادین مواجه شده 
است كه حل آنها نیازمند اقدام های بزرگ و 
بلندپروازانه اس��ت كه به نظر نمی آید فضای 
اجرای آنها در داخل فراهم باشد. شركت های 
ایرانی كه اندازه بزرگ دارند عموما در تملك 
نه��اد دول��ت و نهادهای فرادس��ت دولت و 
نهادهای خاص است و انحصار این شركت ها 
راه را برای كس��ب سود هموار كرده است و 
آنها نیازی به رقابت ندارند. مدیران غول های 
بزرگ صنعت، تجارت، حمل و نقل، بانکداری 
و... حتی استارتاپ ها در چنان گرد و غباری 
گرفتار ش��ده اند ك��ه جلوی چشمش��ان را 
نمی بینند و آنقدر درگیر حل مسائل روزمره 
ش��ده اند ك��ه اصوال به چیزی ج��ز رفع این 

گرفتاری های روزآمد نمی اندیشند. 
مدیران ش��ركت های ایرانی چ��را باید به 
داووس برون��د و در آنج��ا حس��رت بخورند 
ك��ه رقب��ای آنها در كجا هس��تند و آنها در 
كج��ا؟ ب��ه طور مث��ال آیا مدی��ران صنعت 
خودروسازی ایران مي توانند چشم در چشم 
رقیبی در اندازه هیوندای بدوزند و بخواهند 
در گفت وگ��وی رودررو با آنها چیزی عرضه 
كنند. بازار ایران حتی در شرایط جذاب امروز 
آنقدر پیچیدگی سیاسی دارد كه نمي توانند 
با مدیران ش��ركت های همتای خود درباره 
مسائل روز بازار و تکنولوژی گفت وگو كند. 
رسانه های ایران نیز اجالس داووس را ندیدند 
و چیزی درباره آن ننوشتند و مخابره نکردند 
و تحلیلی ارائ��ه ندادند. اقتصددانان، فعاالن 
اقتصادی و استادان دانشگاه در ایران به ویژه 
در حوزه سیاست، تکنولوژی و اقتصاد چیزی 
درباره انچه در داووس بحث ش��د نگفتند و 
تحلیل��ی ارائه ندادند. امس��ال داووس برای 
ایرانیان غریب تر از همیش��ه بود و انگار كه 
نشس��تی برگزار نشده است. فاصله فزآینده 
اقتصاد و سیاس��ت در ایران با داووس شاید 
در ن��گاه اول چندان با اهمیت نباش��د، اما 
عب��ور از این رخداد و تح��والت جهانی كه 
در ده ها میزگرد داووس در كانون توجه بود 
نیز خالی از خطر نیس��ت. انزواگرایی ایران 
نبای��د به مثابه یك ع��ادت و عرف درآید و 
ایران تنهاتر از هر زمان دیگر باشد. نهادها و 
مراكز پژوهشی ایران مي توانستند و مي توانند 
با انتخاب یك یا چند نماینده از میان خود 
راه��ی ب��ه داووس پیدا كنن��د و حرف ها را 

بشنوند. شاید سال بعد.
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مجمع جهانی اقتصاد پنل های مختلفی در مورد 
وضعی��ت بازار كار و اش��تغال در س��ال های پیش 
رو و تغییرات��ی كه در این فضا ایجاد خواهد ش��د 
برگزار كرده است. این مجمع در یك گزارش مجزا 
مهم ترین بخش های این جلسات را با هدف تشریح 
نح��وه به كارگیری نیروی كار در بخش خصوصی 
گنجانده است. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد 
ب��رای اینکه یك مجموعه خصوصی بتواند كارایی 
باالتری داش��ته باش��د باید در انتخاب و استخدام 
نیروهای كار دقت كند و مهارت های مورد نیاز خود 
را در نیروهای توانمند ایجاد كند. پیام اصلی تمامی 
جلسات این بود كه مهارت های مورد نیازبازار كار در 
حال تغییر است و سرمایه گذاری روی نیروها برای 
كسب مهارت های جدید یك اولویت بسیار مهم برای 
شركت های خصوصی است. در این جلسات همواره 
تاكید شده است كه توانایی و مهارت های نیروی كار 

ارزشمندتر از سرمایه است.

 نیرویی با هوش تر از مدیر
جك ما مدیر عامل گروه هولدینگ علی بابا بر این 
باور است كه مدیر یك شركت خصوصی باید كسی 
را استخدام كند كه از او باهوش تر باشند. افرادی كه 
چهار یا پنج سال آینده این قابلیت را داشته باشند كه 
ریاست شركت را بر عهده بگیرند بهترین كارمندان 
یك شركت هستند. به نظر من افرادی كه مثبت 
فکر می كنند و در مقابل مشکالت هیچ گاه تسلیم 

نمی شوند بهترین گزینه برای استخدام هستند.
او ریاست شركتی را بر عهده دارد كه بالغ بر ۲۰ 
سال است دربازار وجود دارد و در این سال ها موفق 
عمل كرده است. او مي گوید: قبل از اینکه ریاست 
ای��ن ش��ركت را بر عهده بگیرم، معل��م بودم. یك 
معلم همیشه می خواهد دانش آموزانش از خودش 
بهتر ش��وند زیرا نتیجه زحمات��ش را در موفقیت 
و پیش��رفت آنها می بیند. این اولی��ن رمز و قانون 
موفقیت در یك شركت خصوصی است. به دیگران 
كمك كنید تا رشد كنند و حتی از شما هم بهتر 
ش��وند. آنها مي توانند كارایی و بهره وری شركت را 
بهبود بخش��ند و شركت شما را با اقتدار به سمت 
موفقیت های بیشتر هدایت كنند. با این كار شما بر 
موجی سوار شده اید  كه مقصدش تنها پیشرفت و 
كسب درآمد است.جینی رامتی مدیر عامل شركت 
ای بی ام مي گوید: در سال های اخیر ما شاهد رسوخ 
دنیای تکنولوژی به بخش تولید و صنعت بودیم و 
همین مسأله سبب شد تا انسان ها بیشتر در نقش 
اپراتور كار كنند و ماشین ها مسئول اصلی انجام كار 
شوند. از نظر من بخش خصوصی در سال های آتی 
با یك چالش بسیار بزرگ روبرو می شود و آن هم 
موجی از نیروی كار است كه توانایی و مهارت مورد 
نیاز بازار كار را ندارد. از نظر من در سال های پیش 

رو تمامی كارها تغییر می كند و هر كه بخواهد در 
این فضا همچنان شاغل باقی بماند باید مهارت های 

مورد نیاز سال های آتی را در خود ایجاد كند.

 سرمایه گذاری روی نیروی انسانی 
از نظ��ر من ش��ركت های خصوص��ی باید روی 
نیروه��ای توانمند خود س��رمایه گذاری كنند به 
ای��ن معنا كه فرصت های تحصیلی و كارآموزی را 
برای افراد توانمند ایجاد كنند تا با ارتقای س��طح 
مهارت های خود ، نیاز شركت در سال های آتی را 
تامین كنند.  در ده س��ال آینده دیگر هیچ یك از 
نیازهای امروزی در بازار مورد نیاز نیست. بازار تغییر 
می كند و شركت ها هم باید از افرادی استفاده كنند 
كه با این تغییر همراه شده باشند.  الن بلو مدیر عامل 
و بنیانگذار Linkedin بر این باور است كه بازار كار 
آینده انعطاف پذیرتر از بازار كنونی است و سیستم 
بازنشستگی هم باید تغییر كند. در سال های آتی 
مردم مي توانند با استفاده از هوش مصنوعی بسیاری 
از كارها را انجام دهند. آنها مي توانند از راه دور یا از 
طریق شركت در كالس های آنالین مسائل تازه را 
یاد بگیرند و حتی مسئولیت های خود را در زمان های 
مختلف روز ، بسته به برنامه روزانه خود، انجام دهند. 
بخش خصوصی باید بتواند از این فضا استفاده كند. 
دیگر نیازی به داشتن مکانی بزرگ برای راه اندازی 
یك دفتر خدماتی نیس��ت. مي ت��وان این كار را با 
نیروهای كمتر و دوركار انجام داد كه ضمن كاهش 
هزینه سودآوری را نیز بیشتر می كند.وی ادامه داد. 
تکنولوژی كمك زیادی به بازار كار كرده است ولی به 
نظر می رسد با تحوالت سال های اخیر نه تنها تولید 
بلکه نیروهای كار هم از این جریان منتفع می شوند.

 تخصیص بودجه ب�رای آموزش جوانان 
توسط دولت ها

 در این وضعیت كه یادگیری مهارت های جدید 
ب��رای زندگی و كار در دنیای آینده یك اولویت 

مهم محس��وب می شود، وزیر كار كشور فرانسه 
طرح تازه ای را پیشنهاد داد و از تمامی كشورهای 
اروپایی خواس��ت با اجرای طرح مشابه زمینه را 
برای اشتغال فراهم كنند. وی در این مورد گفت: 
ما در نظر داریم به تمامی جوانان اعم از بیکار یا 
شاغل ساالنه ۵۰۰ یورو كمك هزینه بدهیم تا آن 
را صرف یاد گیری مهارت تازه ای كنند. مهارتی 
متناسب با كارش��ان یا مهارت های دیگری كه 
درست داشتند بیاموزند ولی تاكنون فرصت آن 
را نداشتند. با این پول ما می خواهیم به جوانان 
بگوییم مهم این است كه كاری را انجام دهید كه 
به آن عالقه دارید زیرا در آن كار بهترین خود را 
ارائ��ه خواهید داد. وی ادامه داد: در دنیای امروز 
دسترسی به سرمایه بسیار ساده تر از دسترسی به 
مهارت و نیروی كار توانمند است به همین دلیل 
باید برای نیروی انسانی با مهارت و تحصیلکرده 

ارزش زیادی قابل شویم.
وزیر كار فرانس��ه در انتهای س��خنرانی خود در 
پنل سرمایه گذاری برای آموزش نیروی كار گفت: 
بسیاری از شهروندان ما بر این باور هستند كه قربانی 
جهانی سازی و تکنولوژی شده اند. زمانی كه شما در 
صندلی راننده ننشسته اید و نمي توانید تصمیم گیری 
كنید، هر تغییر كوچکی از نظرتان خطرناک است. با 
دریافت آموزش و مهارت های الزم برای دنیای جدید 
شما همیشه هادی خودروی زندگی خودتان هستید 

و آینده خوبی برای خودتان می سازید.
در پایان این پنل تاكید ش��د كه نه تنها نیروی 
انسانی از ناشناخته های دنیا در سال های پیش رو 
احساس خطر می كند بلکه شركت های خصوصی 
هم نگران آینده هس��تند زیرا برای اجرای پروژه ها 
و طرح هایش��ان نی��روی ماهر و توانمن��د ندارند. 
ش��ركت هایی مي توانند در دنیای آتی موفق باقی 
بمانن��د ك��ه از همین امروز برای آم��وزش نیروها 
ی��ا جذب جوانان جویای كس��ب مهارت های تازه 

سرمایه گذاری می كنند. 

مهارت انسان ارزشمندتر از سرمایه است



رشد پایدار و بازار پایدار در اقتصاد دنيا
درداووس مس��أله موضوع چهارمین انقالب صنعتی 
به بحث گذاشته ش��د. انقالبی كه بدون شك تغییرات 
و تح��والت زیادی را به همراه خواه��د آورد و مي تواند 
برای كش��ورها و اقتصادهایی كه آمادگی الزم را ندارند 
چالش برانگیز باش��د. اما س��وال این اس��ت كه در این 
دوران گذر اقتصادی و صنعتی چگونه مي توان پایداری 
بازارها را حفظ كرد یا اینکه سازوكار بازارهای كنونی را 
به گونه ای تغییر داد كه همچنان پایدار باقی بمانند. این 
مس��أله هم برای اقتصاد دنیا اهمیت زیادی دارد و هم 
مي تواند سازوكار مالی جهان را تحت تاثیر قرار دهد. به 
همین دلیل پنلی با عنوان رشد اقتصادی پایدار و ایجاد 
بازارهای پایدار در اقتصاد دنیا ایجاد شده است و برگزیده 
ترین تحلیلگران و كارشناسان اقتصادی در مورد چگونگی 

ایجاد این بازارها به بحث می نشینند. 
یکی از مهم ترین مس��ائلی كه در داووس سال ۲۰۱9 
میالدی مطرح شد،رشد پایدار اقتصادی و ایجاد بازارهایی 
پایدار و با ثبات در دنیا بود. برای داش��تن بازاری پایدار 
باید نظام انرژی در دنیا هم پایدار باشد و كشاورزی هم 

با روش های پایداری انجام شود. 
 یکی از شركت كنندگان در این پنل مدیر عامل شركت 
IKEA بود. اودر پاسخ به این سوال كه این شركت بزرگ 
كه امروزه در سطح بین المللی كار می كند برای داشتن 
بازاری پایدار و تجربه رش��د پایدار چه می كند گفت: ما 
ی��ك هدف را برای خود در نظ��ر گرفته ایم. هدفی كه 
نشان می دهد باید در كدام مسیر حركت كنیم و كدام 
سیاس��ت ها را در پیش بگیریم ما ب��ازار بزرگی داریم و 
همیش��ه برای حل كردن مسائل باید به مطالعه تقاضا 
و شناس��ایی كشش تقاضا بپردازیم. باید بپذیریم كه در 
سال های اولیه بیشتر به جذب مشتری و توسعه بازار فکر 
می كردیم ولی اخیرا به مسئولیت های اجتماعی دیگر از 
قبیل استفاده از مواد بازیافتی یا تالش برای حفاظت از 
محیط زیست هم توجه ویژه ای داریم زیرا می دانیم كه 
در صورتی مي توانیم به رشد درآمد خود ادامه دهیم كه 
در محیطی ایمن و پایدار زندگی كنیم. از نظر من كلید 
داشتن بازارهایی پایدار توجه به پایداری رشد اقتصادی 

در كش��ورها و توجه به مس��ائل زیست محیطی است. 
مطالعات اخیر ما نشان داده است كه بالغ بر 9۰ درصد 
از اف��راد فعال در بخش خصوصی در اروپا آمادگی الزم 
برای تغییر سیستم كار خود و تولید بر مبنای اصول پایدار 
اقتصادی و زیست محیطی را دارند و باید از این پتانسیل 

باال استفاده شود. 
وزیر اقتصاد كشورشیلی یکی دیگر از شركت كنندگان 
در این جلس��ه بود. او در پاسخ به این سوال كه از نقطه 
نظر دولت رشد پایدار اقتصادی و داشتن بازارهایی پایدار 
چ��ه معنایی دارد گفت:از نظر دولت برای داش��تن بازار 
پایدار باید بخش خصوصی را به گونه ای به كار گرفت كه 
باالترین بازدهی را برای اقتصاد كش��ور داشته باشد و از 
روش های پایدار و حافظ محیط زیست این تولید انجام 
شود. دولت هدف اصلی خود را شمولیت تمام مردم در 
رشد اقتصادی قرار می دهد زیرا بر این باور است كه اگر 
مردم از رش��د اقتصاد بهره نبرن��د، اختالف طبقاتی در 
اقتصاد زیاد می شود و كشور به سمت بحران های اقتصادی 
حركت می كند. شیلی یکی از توسعه یافته ترین كشورها 
در آمریکای التین اس��ت ولی هنوز بالغ بر یك میلیون 
نفر در این كشور زندگی می كنند كه به آب آشامیدنی 
سالم دسترسی ندارند. افراد زیادی در زندان های شیلی 
هستند كه بعد از پایان یافتن دوره حبس خود نمي توانند 
شغل مناسب پیدا كنند و نیم میلیون زن در كشور زندگی 
می كنند كه به دلیل خشونت خانگی در رنج هستند ولی 
به دلیل نداشتن درآمد شخصی نمي توانند از آن فضا خارج 
شوند. بررسی های ما نشان داده است بالغ بر ۱6 مشکل 
بسیار بزرگ در كشور وجود دارد و از نظر من حل این 
مشکالت بزرگ كلید داشتن رشد پایدار است. از دیدگاه 
دولت شیلی زمانی مي توان رشد پایدار اقتصادی را تجربه 
كرد و امنیت و آرامش اقتصادی را به مردم هدیه داد كه 
مشکالت اقتصادی، اجتماعی و معیشتی مردم برطرف 
ش��ود و ما در این جهت حركت می كنیم. وی در پاسخ 
به این س��وال كه در بسیاری از كش��ورهای دنیا دولت 
مسئولیت ارائه خدمات اجتماعی را بر عهده دارد ولی شما 
خواستار همکاری بخش خصوصی در این زمینه هستید 

گفت: بله دولت ها در بسیاری از كشورها این مسئولیت را 
بر عهده دارند ولی در اغلب آنها كارایی الزم وجود ندارد. 
ما خواستار همکاری و مشاركت بخش خصوصی با دولت 
هستیم تا از این طریق بهترین خدمات را به مردم ارائه 
دهیم و زمینه را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در 

كشور فراهم كنیم. 
 كارل اوایل یکی از مدیران ارشد بانك ار بی سی كانادا 
هم در این جلسه حضور داشت. وی راهکار اصلی برای 
ایجاد رشد پایدار اقتصادی در كشورها تامین منابع مالی 
به بنگاه های خصوصی و ارائه خدمات به آنها دانس��ت و 
گفت: بخش خصوصی همیشه كارایی بیشتری داشته 
است و برای ایجاد رشد اقتصادی گزینه مطلوب تری بود 
ولی هیچ گاه از نظر میزان منابع مالی كه در اختیار دارد، 
قابل مقایسه با بخش دولتی نبوده است. اگر نظام بانکی 
و مالی در دنیا مسئولیت خطیر خدمات رسانی مالی به 
این بخش را بر عهده بگیرد، این ضعف از بین می رود و 
بخش خصوصی مي تواند زمینه را برای رشد تولید و رشد 
اقتصادی فراهم كند ولی در زمینه پایدار بودن این رشد 
و توجه به مسائل زیست محیطی باید دولت حضور پر 
رنگ داشته باشد و با قانون گذاری مانع از این شود كه 
منابع طبیعی و محیط زیست تنها به منظور ایجاد رشد 
اقتصادی تخریب شود. ایجاد انگیزه های مالی و مالیاتی 
برای ش��ركت هایی كه در مسیر رشد حركت می كنند، 
مي توان��د آنها را ترغیب كنند ك��ه از الگوهای پایدار و 
دوستدار محیط زیست استفاده كنند و این مسأله بسیار 

مطلوب است. 
از نظر من برای داش��تن یك رش��د بازارهای پایدار و 
 رشد پایدار اقتصادی باید موسسات مالی و )NGO(ها
در س��طح دنیا با هم همکاری نزدیکی داش��ته باشند و 
با تعریف یك دس��تورالعمل یکسان در مورد پروژه های 

مختلف تصمیم گیری كنند. 
 مدیر یکی از بزرگترین شركت های بیمه ای در آمریکا 
از دیگر شركت كنندگان در این جلسه بود. او در پاسخ 
به س��وال جلسه گفت: ما در دنیایی زندگی می كنیم 
ك��ه انقالب های بزرگ��ی در آن جری��ان دارد. انقالب 
تکنولوژیک��ی، انقالب در عرصه اقتصادی و انقالب در 
بازار كار. در این فضا همان اندازه كه ایجاد بازار پایدار 
اهمیت دارد ایجاد بازاری پویا كه به ما امکان و فرصت 
حركت در این مس��یر را بدهد نیز مهم است. در این 
شرایط در حال تحول، شركت ها با چالش های زیادی 
روبرو هستند و بس��یاری از موارد به نظر می رسد كه 
شركت ها درحال تنبیه شدن هستند زیرا باید در شرایط 
كنونی كار كنند كه بسیار پرچالش است ولی باید به 
آینده ای فکر كنند كه بسیار بحرانی و سخت است و 
مهم تر اینکه به دلیل دامنه وس��یع تغییرات، اصولی 
كه در زمان حال یاد می گیریم دیگر برای آینده قابل 
استفاده نیست. برای گذر از این دوره بحرانی هم دولت 
و مدیران ش��ركت های دولتی نقش دارند و هم بخش 

خصوصی نقش قابل توجهی ایفا می كند. 
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سرمایه دولت و تخصص بخش خصوصی، کليد توسعه پایدار اقتصادی
در اجالس ساالنه داووس به مقوله توسعه بخش 
خصوص��ی و ضرورت همکاری بخش خصوصی و 
بخش دولتی پرداخته شده است زیرا این همکاری 
برای رشد اقتصادی دنیا و ایجاد رشد پایدار اهمیت 
زیادی دارد. رشد پایدار هم در این جلسه به معنای 
رش��د مداوم اقتصادی بدون وارد شدن آسیب به 
اجتماع یا محیط زیست تعریف شده است. البته 
باید در نظر داش��ته باش��یم به دلیل اهمیت این 
مش��اركت و همکاری در تمامی جلسات داووس 
در مورد بخش خصوصی و عملکرد آن و ضرورت 
همکاری بخش خصوصی و دولتی پنل هایی برگزار 
شده است ولی در سال جاری موضوع اصلی اهمیت 
این همکاری برای داشتن رشد پایدار اقتصادی و 
تقابل با چالش های موجود در زمینه محیط زیست 

و سالمت و حتی اقتصاد بود.
 در اجالس س��ال ۲۰۱9 می��الدی در داووس 
به بالغ بر 3 هزار نفر از سرش��ناس ترین افراد در 
زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست حضور داشتند، 
بر این نکته تاكید شد كه افزایش همکاری بخش 
خصوصی و دولت به منظور تحقق اهداف توسعه 
اقتصادی و انس��انی سال ۲۰3۰ میالدی و ایجاد 
رشد پایدار اقتصادی ضرورت دارد. سوئد یکی از 
كشورهای پیشگام در این زمینه بود كه بخشی از 
سخنرانی در این مورد را نخست وزیرش انجام داد. 
نخس��ت وزیر كشور سوید در این جلسه گفت: ما 
زمان محدودی داریم و نباید این زمان را از دست 
بدهی��م. اهداف اهمیت زی��ادی دارند و اگر ما در 
مسیر رشد حركت می كنیم ، باید بدانیم این رشد 
بدون رشد كسب و كارهای خصوصی و رشد علم 
و تحقیقات دانشگاهی و آكادمیك میسر نیست. 
در واقع زمانی مي توانیم ش��اهد رش��د اقتصادی 
باشیم كه این رشد همه جانبه باشد و تنها در این 
صورت اس��ت كه ما پایداری را در رشد اقتصادی 
تجربه خواهیم ك��رد. مطالعات ما در طول تاریخ 
نشان داده است تنها زمانی مي توانیم رشد پایدار 
اقتصاد دنیا را شاهد باشیم كه بخش خصوصی و 
بخش دولتی همکاری نزدیك و تنگاتنگی با هم 
داشته باشند . این یك الگو و دستورالعمل بسیار 
مهم اقتصادی است كه باعث می شود تا ظرفیت 
نوآوری و خالقیت ما بیش��تر ش��ود و نوآوری هم 
كلید مهم حركت به س��مت یك جامعه پایدار و 
توسعه یافته اس��ت. جامعه ای كه در عین تجربه 
كردن رش��د اقتصادی مي تواند، تمامی مردم را از 

این رشد منتفع كند.
میروس��الف الژاک وزی��ر امور خارجه كش��ور 
اس��لواكی هم در این زمینه گفت: اگر نتوانیم این 
همکاری و مش��اركت دولت و بخش خصوصی را 
ب��رای تحقق اهداف مختلف به كار بگیریم، بدون 
ش��ك حصول بس��یاری از این اهداف غیرممکن 

می شود.هم اكنون اقتصاد دنیا بسیار در هم تنیده 
است و هر تحول در بخشی از دنیا روی بخش های 
دیگر اثر می گذارد. در این شرایط نه تنها همکاری 
و مشاركت بخش خصوصی و دولتی یك كشور به 
منظور رشد پایدار اقتصادی همان كشور ضروری 
است بلکه باید همکاری بین بخش خصوصی در 
كش��ورهای مختلف وجود داشته باشد تا فرصت 
رشد فراهم شود.باید به این نکته توجه كرد كه دنیا 
هنوز نتوانسته است چالش رابطه بخش خصوصی و 
دولتی را بر طرف كند واین موضوعی بسیار جدی و 
مهم است.اگر بخش خصوصی با دولت ها در مسیر 
توسعه پایدار اقتصاد دنیا و تحقق اهداف توسعه ای 
سال ۲۰3۰ همراهی نکند، امکان حصول نتیجه 

مطلوب وجود ندارد.
ال گور معاون سابق رئیس جمهور آمریکا در این 
جلسه روی مسأله تغییرات جوی و تاثیرات مخرب 
آن روی زندگی مردم صحبت كرد و گفت: شاید 
تصور كنید كه تنها دولت ها مسئول مبارزه با این 
تغییرات هستند ولی واقعیت اینجاست كه دولت ها 
تنها بخشی از كار را باید انجام دهند. بخش دیگر 
كار كه به نظر من مهم ترین بخش آن است توسط 
بخش خصوصی و مردم انجام می ش��ود. آنها باید 
در مورد مس��أله تغییرات جوی، استفاده از منابع 
انرژی فسیلی و تبعات منفی استفاده بیش از حد 
از این منابع اگاه شوند و كسب و كارهای خود را 
با توجه به این وضعیت تازه طراحی كنند . دولت 
زیرس��اخت را فراهم می كند و بخش خصوصی از 

این زیرساخت استفاده می كند.
وی ادام��ه داد: هم��کاری و مش��اركت بخش 
خصوص��ی و دولتی كلید اصلی حل مش��کالت 
اقتصادی و مش��کل محیط زیست در دنیا است . 
ما ابزارهای الزم برای حل مش��کالت را در اختیار 
داریم، توانایی حل این مشکالت را داریم و بدون 
ش��ك در این مسیر موفق می ش��ویم ولی زمانی 
مي توانیم سریع تر این موفقیت را كسب كنیم كه 

بخش دولتی و خصوصی همراه و همگام با هم در 
جهت تحقق این هدف حركت كنند. 

 در بخش سالمت هم همکاری و مشاركت بخش 
خصوصی و دولتی یك ضرورت است. فرانس وان 
هیوتون یکی از پژوهش��گران ارشد حوزه سالمت 
در هلند در این مورد گفت: هیچ دولت یا شركتی 
به تنهایی نمي تواند مش��کالت سالمت در دنیا را 
حل كند . حل كردن این معضالت نیاز به همکاری 
بخش خصوصی و دولتی دارد. دولت باید بداند كه 
استفاده از تمامی ابزارها به تنهایی كارساز نیست. 
دول��ت باید بخش خصوصی را با خود همراه كند 
در غیر این صورت بخش خصوصی ممکن اس��ت 
سیاس��ت هایی مخالف سیاس��ت های دولت را در 
پیش بگیرد. مطالعات نشان داده است كه بخش 
خصوص��ی كارایی و بهره وری باالتری نس��بت به 
بخ��ش دولتی دارد و به همین دلیل اگر با دولت 
شریك شود و از سرمایه های دولتی در جهت تحقق 
اهداف مشترک استفاده كند، بدون شك كارایی 

باالتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت.
 در اجالس داووس به مشاركت بخش خصوصی 
در توسعه حوزه های نفتی به خصوص در كشورهای 
خاورمیانه اش��اره شده است. مثال در كشور مصر 
حوزه های زی��ادی وجود دارد كه البته حوزه های 
وسیعی هس��تند و در پنل های مختلف در مورد 
ضرورت همکاری بخش دولتی و خصوصی برای 
توسعه این حوزه ها صحبت شده است.كوین اسکات 
یکی از تحلیلگران صنعت نفت كه در این جلسه 
هم حضور داش��ت گفت: توسعه حوزه های نفتی 
نیازمند سرمایه و تخصص است. سرمایه مي تواند 
از طرف دولت تامین شود و نیروی انسانی توانمند 
هم توس��ط بخش خصوصی در اختیار پروژه قرار 
گی��رد. اگر نظارت بخش خصوص��ی و دولتی به 
طور همزمان و موازی در روند اجرای پروژه حس 
شود دیگر هیچ كاس��تی و ضعفی در بازار وجود 

نخواهد داشت.



واقعیت حاکم بر اقتصاد امروز غرب

طبقه متوسط منفعتی از رشد اقتصادی نمی برند
مجمع جهانی اقتصاد هر س��اله پنل های زیادی در 
مورد موضوعات مختلف برگزار می كند كه مسائل مهم 
اقتصادی دنیا و حتی مسائل اقتصادی مناطق مختلف 
را در آن پنل ه��ا به بحث می گذارد. یکی از این پنل ها 
مقابله با پارادوكس رشد و ایجاد رشد پایدار اقتصادی نام 
داشت كه یکی ازخبرنگاران اقتصادی شبکه سی ان بی سی 
آن را اداره می كرد. در ابتدای این جلسه وی به تشریح 
وضعیت اقتصادی دنیا پرداخت و گفت: هم اكنون نرخ 
رشد اقتصادی دنیا خوب است، تورم كنترل شده است 
و ارزش بازارهای دارایی ها روند افزایش��ی دارد. مطالعه 
وضعیت زیرس��اخت های مالی و اقتصادی هم نش��ان 
می دهد كه روند رو به رش��د و خوبی در بازارها حاكم 
است ولی یك س��وال اصلی وجود دارد آیا مردم هم از 

منافع این رشد اقتصادی بهره مند شده اند؟ 
بدون شك فقرا در دنیا در شرایطی بهتر از دو دهه قبل 
زندگی می كنند. به مدد برنامه های حمایتی جهانی شمار 
زیادی از س��ازمان های جهانی اقد ام به ارائه كمك های 
مالی به فقرا كردند و در اغلب كشورهای دنیا مردم فقیر 
ش��رایط معیشتی بهتری نسبت به دو دهه قبل دارند. 
وضعیت ثروتمندان هم كه روشن است .آنها با بهره گیری 
از سرمایه های خود و سرمایه گذاری اصولی مي توانند هر 
ساله سود بیشتری بدست آورند و ارزش سرمایه های آنها 
بیشتر شود. ولی وضعیت طبقه میانه اقتصادی چگونه 
است. باید پذیرفت طبقه متوسط اقتصادی در گیرنده 
افراد تحصیلکرده و با مهارتی است كه بیشترین سهم را 
در ایجاد رشد اقتصادی در دنیا و تداوم این رشد دارند 
ولی اغلب این افراد معتقدند نتوانسته اند بهره ای كافی از 
رشد اقتصادی دنیا به دست آورند و این مسأله باعث نا 
امیدی و ناراحتی آنها شده است. در این جلسه ما در نظر 
داریم به این سوال پاسخ دهیم كه كجای راه را اشتباه 
رفتیم و به چه دلیل طبق متوسط اقتصادی نتوانسته 
است از این رشد بهره كافی را ببرد. بعد از یافتن این پاسخ 
در صدد هستیم كه دریابیم چه كسی مسئول حل این 
معضل است؟آیا دولت ها باید این مسأله را حل كنند یا 
اینکه شركت ها و سازمان های خرد مي توانند برای حل 

این معضل وارد میدان شوند.
گای استندینگ پژوهشگر ارشد در زمینه بازار كار و 
اقتصاد كالن در دانشگاه لندن یکی از شناخته شده ترین 
چهره های اقتصادی در این پنل در پاسخ به این سوال ها 
گفت: باید در نظر بگیریم كه تغییرات زیادی در روند 
اقتصادی و بازار كار دنیا در جریان است. تغییراتی در 
سیستم بازارها كه مي تواند برای بخشی از مردم منفعت 
به همراه بیاورد و برای برخی دیگر منفعت نداشته باشد.
از نظر من اگر مردم و سازمان های كوچك در جریان 
این تغیی��رات قرار نگیرند و خود را با این تغییرات و 
تحوالت درونی آن همسو نکنند، ما شاهد ایجاد فجایعی 
در دنیای سیاست خواهیم بود. این موضوع را من در 
كتابی كه در س��ال ۲۰۱۱ تالیف كرده بودم نوش��تم 

و ب��ه همین دلیل بود ك��ه بعد از انتخابات آمریکا در 
نوامبر سال ۲۰۱6 میالدی ایمیل های زیادی دریافت 
ك��ردم مبنی بر اینکه این بح��ران در اقتصاد آمریکا 
ایجاد شده است. از نظر من بریگزیت و تحوالت ناشی 
از آن هم مصداقی از چالش های سیاس��ی قرن اخیر 
اس��ت.این وضعیت در كشورهای آمریکای التین هم 
مشاهده می شود. باید بپذیریم كه این بحران جهانی 
اس��ت و هنوز راهی برای حل آن پیدا نشده است. در 
كشورهای غربی شمار زیادی از جوانان تحصیل كرده 
هستند كه با انبوهی از بدهی و وام های تحصیلی وارد 
جامعه شده اند و به دلیل فضای حاكم بر اقتصاد امکان 
اشتغال ندارند. از طرف دیگر موج بزرگی از پناهنده ها 
هم در این كشورها دیده می شوند كه احساس تعلق به 
كشور میزبان نمی كنند و در واقع چیزی برای از دست 
دادن ندارند. این عده احساس نمی كنند منفعتی از رشد 
اقتصادی می برند و به نظر من همین احساس است كه 
مي تواند بستر ساز ایجاد طوفانی بزرگ در اقتصاد غرب 
شود و البته تداوم رشد اقتصادی را هم به خطر بیندازد.

كریس��تین فریلند وزیر روابط خارجی كشور كانادا 
یکی دیگر از ش��ركت كنندگان در این پنل بود. وی 
با تاكید بر این مسأله كه موضوع مورد بحث اهمیت 
زیادی در اقتصاد دارد گفت: از نظر من صحبت تنها 
در مورد احساسی نیست كه طبقه متوسط از شرایط 
كنونی اقتصاد دارند بلکه در مورد واقعیتی است كه در 
اقتصاد وجود دارد. طبقه ای كه سازنده رشد اقتصادی 
در كشورهای غربی هستند ، منفعت چندانی از این 
رشد نصیبشان نمی شود. به نظر من مهم ترین نکته ای 
كه باید در نظر داشته باشیم این است كه كاپیتالیسم 
در دنیای غرب طی 4۰ س��ال اخیر نتوانس��ته است 
همه اقشار جامعه را در مسیر منفعت و رشد با خود 
همراه كند.البته وضعیت در كشورهای مختلف با هم 
متفاوت اس��ت ولی همین روند بیمار گونه در تمامی 
كشورها مشاهده می شود. مثال اجرای این سیاست ها 
در فرانسه اس��ت كه موجب اعتراض شمار زیادی از 

مردم در سال های اخیر شده است و در بریتانیا زمینه 
را برای رای مردم در خروج از اتحادیه اروپا را فراهم كرد.

 از طرف دیگر ما ش��اهد افزایش م��وج دیدگاه های 
پوپولیستی در كشورهای مختلف هستیم و این سوال 
در محافل اقتصادی و سیاس��ی بارها مطرح شده است 
كه دلیل گرایش مردم به این دیدگاه های پوپولیس��تی 
چیس��ت. پاسخ به این سوال بس��یار روشن است. این 
گرای��ش به دلیل حفره ای كه در بدنه طبقه متوس��ط 
ایجاد شده است، بوجود امد. هم اكنون شمار زیادی از 
مردم طبقه متوسط نگران شغل خود، آینده فرزندانشان 
و تامین نیازهای جاری خانواده خودهستند ولی به جای 
اینکه ریشه این مشکالت شناسایی شود و مشکل برطرف 
شود، مردم گروه های دیگر را به دلیل مشکالتشان مقصر 
می دانند. مثال ش��مار زیادی از مردم مهاجران را عامل 
مشکالتشان می دانند و این اتهام ها به اختالفات دامن 
می زند و بی ثباتی بیشتررا برای كشور به همراه می اورد. 
از نظر من این ضعف به دلیل سیاستگذاری های نادرست 
اقتصادی در كش��ور ایجاد شده است و به همین دلیل 

سیاستمداران مي توانند این مشکل را برطرف كنند.
نکته دیگر این است كه شرایط امروز ما تشابه زیادی 
به وضعیت دنیا در دهه ۱99۰ و بعد از انقالب صنعتی در 
دنیا دارد. در آن سال ها هم صنایع دنیا با سرعت زیادی 
رشد كردند و تحوالت زیادی در دنیای صنعت ایجاد شد. 
اقتصاد رشد كرد و مردم با چالش های زیادی روبرو شدند. 
در آن س��ال ها هم شمار زیادی از مردم طبقه متوسط 
خشمگین و ناراضی بودند زیرا بر این باور بودند كه منافع 
چندانی از روند رشد اقتصادی دنیا نمی برند ولی نتیجه 
این همه خشونت و نارضایتی دو جنگ جهانی، فروپاشی 
شوروی و درگیری دیگر بود. ما باید از تحوالت تاریخی 
درس بگیریم و مانع از این شویم كه چهارمین انقالب 

صنعتی دنیا با جنگ و درگیری پایان یابد.
با اس��تفاده از این تجربه، سیاس��تمداران مي توانند 
بحران كنونی را پایان دهند ولی در این مس��یر باید با 

هم همراه شوند. 
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روایتی بر بحران های بانکی

بحران در اقتصاد امری اجتناب ناپذیر است چراكه 
بحران غایت آشکاری خطاهای مدیریتی و انسانی 
است. بررسی تجربه بحران هایی اقتصادی در دهه 
۱99۰ تا اوای��ل ۲۰۰4، همگی بر یك نقطه نظر 
ات��کا دارند و آن فقدان نظارت قوی و قدرتمند بر 
بخش های پولی و بانکی اس��ت. این گفته میلتون 

 فریدمن ك��ه در مصاحب��ه ای از كنترل ناپذیری 
بانك ها و بی فایده بودن بانك های مركزی سخن 
گفته بود، امروز حقیقتی درس��ت اس��ت »تصور 
می كنم خطر واقعی وضعیت كنونی یعنی سیستم 
پولی كنونی این نیست كه تداوم آن به ركود بزرگ 
منجر می شود، بلکه خطر اصلی این است كه تداوم 
وضعیت كنونی به رشد شدید نرخ تورم منجر خواهد 
شد. در گزارش های بانك مركزی درباره پیش بینی 
نرخ تورم در ده و بیست سال آینده، نرخ تورم هر 
س��ال ۲ درصد در نظر گرفته ش��ده است؛ اما من 
معتقدم چنین چیزی تحقق پیدا نخواهد كرد. دیر 
یا زود اوضاع از كنترل خارج خواهد شد.« با این حال 

بحران بانکی، گذاری اجتناب ناپذیر برای كشورهای 
درحال توسعه است. كشورهای در حال توسعه كه 
هم از لحاظ ساختاری دموكراتیك ضعیف اند و از 
طرفی نظام های بانکی مدون و تعیین شده ای برای 
كنترل ندارند، ناگزیرند بحران های بانکی را تجربه 
كنند تا از پس از آن به فکر بازس��ازی درست آن 
باش��ند، دقیقا مانند اندونزی كه س��ازمانی با این 
عنوان تاسیس كرد. یقینا بحران های بانکی، تاثیر 
مس��تقیمی نیز در بحران ارزی دارند كه این همه 
بازیگران درگیر در اقتصاد را، تحت تاثیر قرار می دهد. 
در این پرونده گذاری كوتاه بر برخی از بحران های 

بانکی در جهان می كنیم.  
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تجربه بحران بانکی اندونزی، بیشترین 
ش�باهت را به بحران بانک�ی ایران دارد. 
رش�د قارچ گونه نهادهای مالی و پولی در 
کشور، که ساالنه خسارات هنگفتی را به 
بدن�ه نظام اقتصادی کش�ور وارد می کند 
و از طرف�ی حاکمی�ت نی�ز ناگزیر اس�ت 
برای جلوگی�ری از بحران های اجتماعی، 
تا حدود زیادی خس�ارات تحمیل ش�ده 
 به س�پرده گذاران را جبران کند. در این 
بن بس�ت، تجربه اندونزی در آن سال ها، 
بسیار ارزشمند و چاره ساز است. کشوری 
که با استفاده از نهادهای خارجی، کوشید 
ت�ا عمق بحران خود را شناس�ایی کند و 
سپس بر اساس برنامه ای مدون و اصولی، 

درمان این اپیدمی را به عهده گیرد. 

 اندونزی پیش از بحران
بحران اقتصادی اواخر سال ۱99۷ به 3۰ سال 
رش��د بی وقفه اندونزی پایان داد. درآمد سرانه 
در اندونزی در سال ۱96۷، حدودا نصف هند، 
نیجریه و بنگالدش بود. در حالی كه در اواسط 
س��ال ۱99۷، پنج برابر بنگالدش، چهار برابر 
نیجریه و 3.۵ برابر كشور هند بود. بحران بانکی 
كش��ور اندونزی كه به طور همزمان یا بحران 
اقتصادی ایجاد ش��د، به علت اثر آنی بر تولید 
و همچنین اثری كه در نهایت بر انباره بدهی 
كشور گذاشت، یکی از جدی ترین بحران های 

جهان در قرن ۲۰ بود.
رویک��رد این بخ��ش از گ��زارش به صورت 
تاریخی اس��ت و سال های ۱988 - ۱999 كه 
روند بانک��داری اندونزی و بحران و مواجهه با 
بحران را تا حد خوبی نش��ان می دهد در هفت 
فاز مختلف بررسی شده اند كه البته تمركز فازها 
در س��ال ۱99۷ - ۱999 اس��ت كه سال های 

شکل گیري و مقابله با بحران بانکی هستند.

 مقررات برای التزام آوری 
در اكتبر ۱988 بس��ته جامع مقررات زدایي 
برای نظام بانکی اندونزی معرفی شد كه شامل 
آزادس��ازی ش��رایط الزم برای تأسیس بانك 
خصوصی جدید می ش��د. بدین ترتیب تعداد 
بانك ها از ۱۱۱ عدد در س��ال ۱988 به ۲4۰ 
عدد در سال ۱996 رسید و بسیاری از نهادها 

برای خودشان بانك تأسیس كردند.
چارچوب قاعده گذاری در این سال ها نسبتا 
بهبود یافت، اما ال��زام آوری برخی قوانین و 
به ویژه حد قانونی تس��هیالت دهی همچنان 
با مش��کل مواجه بود. عالوه بر این، با اینکه 
بانك ها به راحتی مي توانستند وارد بازار بانکی 
ش��وند، اما مکانیس��م خروج برای بانك های 

ورشکسته وجود نداشت. 

 به طور مثال بانك سوما با بدهی ۷۵۰ میلیون
دالری با مشکالت زیادی مواجه بود كه ناشی 
از خراب شدن كیفیت وام هایش بوده بیشتر 
آنه��ا در بخش امالک و مس��تغالت بود و به 
احزاب و افراد مرتبط داده ش��ده بود و از حد 
قانونی تسهیالت دهی به مقدار زیادی عدول 
كرده ب��ود. بانك مركزی اندون��زی )در این 
كشور به آن بانك اندونزی گفته می شود( دو 
س��ال با این بانك مذاكره كرد كه بدهی های 
خود و دارایی های خواب خود را درست كند 
و همچنان از آن حمایت می كرد اما در نهایت 
از حمایت دس��ت برداش��ت و بانك سوما در 
دس��امبر ۱99۲ لغو مجوز ش��د. این فرآیند، 
طوالنی و دش��وار بود و به اعتراضات عمومی 
زی��ادی در اندون��زی منجر ش��د. این تجربه 
پرتنش به این منجر ش��د كه بانك اندونزی 
تمایل كمتری برای بس��تن بانك ها داش��ته 
باشند.مش��کالت ج��دی در بانك های دولتی نیز 
وجود داش��ت كه سهم بزرگی )حدود ۷۰ درصد( 
از بازار را در اواخر دهه ۱98۰ در اختیار داشتند. 
بازپرداخ��ت تس��هیالت این بانك ه��ا به خصوص 
آنهایی كه به نهادهای بزرگ و با نفوذ اندونزی داده 
ش��ده بود، با مش��کل مواجه بود و نیاز به حمایت 
مالی مکرر و گس��ترده داشت كه در برخی موارد 

به مشاركت مالی بانك جهانی منجر شده بود.

 دومینوی ورشکستگی های بانکی
 اندون��زی نیز یك برنامه مقررات زدایی از 
نظام بانک��ی را از ۱988 اجرا كرد كه یکی 
از محورهای اصلی آن آزادس��ازی تأسیس 
بانك ه��ای خصوصی بود كه براس��اس آن 
تعداد بانك ها از ۱۱۱ عدد در س��ال ۱988 
به ۲4۰ عدد در سال ۱996 رسید و بسیاری 
از نهاده��ا، برای خودش��ان بانك تأس��یس 
كردن��د. اگرچه چارچ��وب قاعده گذاری در 
این سال ها بهبود یافت، اما الزام آوری برخی 
قوانین و به ویژه حد قانونی تس��هیالت دهی 
همچنان با مشکل مواجه بود. عالوه بر این، 
یا اینکه بانك ها به راحتی مي توانستند وارد 
بازار بانکی ش��وند، اما مکانیسم خروج برای 
بانك های ورشکسته وجود نداشت. مشکالت 
جدی در بانك های دولتی نیز وجود داشت 
كه س��هم بزرگی )حدود ۷۰ درصد( از بازار 
را در اواخر دهه ۱98۰ در اختیار داش��تند، 
بازپرداخت تسهیالت این بانك ها به خصوص 
آنهای��ی كه به نهادهای بزرگ اندونزی داده 
ش��ده بود، با مشکل مواجه بود و به حمایت 
مال��ی مکرر و گس��ترده نیاز داش��ت كه در 
برخی موارد به مشاركت مالی بانك جهانی 

منجر شده بود.
 در اندونزی نیز شوک ارزی به ایجاد مشکل 

بحران بانکی در اندونزی 

 ایجاد سازمانی قدرتمند
برای بازسازی نظام پولی

بهمن 1397
دوره جدید
شماره 120
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برای بانك ها منجر شد. بات تایلند در جوالی 
۱99۷، فش��ار زیادی ب��ه روپیه )4۰ درصد 
ارزش آن در مقابل با دالر كاهش یافت( وارد 
ش��د.. بررسی بانك ها در آن زمان نشان داد 
34 بانك ورشکسته اند كه از این تعداد، دو 
بانك دولتی، 6 بانك توس��عه ای منطقه ای و 
۲4 بانك خصوصی بودند. در آن زمان میان 
مسئوالن و صندوق بین المللی پول اجماعی 
وجود داش��ت كه مش��کالت نظ��ام بانکی 
ماهیت سیس��تمی ن��دارد. در آن دوره ۱4 
بانك ورشکسته در اول نوامبر ۱99۷ طبق 
حمایت با صن��دوق بین المللی پول تعطیل 
ش��دند. بانك مركزی اندونزی در آن زمان 
تمایلی برای بس��تن بانك های دیگر نداشت 
و در نتیج��ه چاره ای نداش��ت جز اینکه به 
بانك های كه نمي توانستند از بازار بین بانکی 
مش��ایع جذب ش��ده نقدینگی تزریق كند. 
بدین ترتیب حمایت نقدینگی بانك اندونزی 
 از ۲3 تریلی��ون روپی��ه در اكتبر ۱99۷ به
4۰ تریلیون روپیه در اواخر ژانویه ۱998 رسید.
 در استراتژی جدید دولت در ابتدای سال 
۱998 ضمن تضمین س��پرده ها مؤسس��ه 
 جدیدی به تمام اداره بازسازی بانك اندونزی
)IER( برای یك دوره پنج ساله تأسیس شد 
تا بانك های مشکل دار را احیا كرده و دارایی 

غیرجاری آنها را مدیریت كنند. این موسسه 
چند نقش اصلی داش��ت. نخست نظارت بر 
بازس��ازی با انحالل بانك های ضعیف برای 
محدود كردن هزینه های مالی تضمین شده 
دولت، دوم، ادغام بانك های دولتی و س��وم 
مدیریت وام های بی كیفیت منتقل ش��ده از 
بانك های مش��کل دار همانند یك ش��ركت 

مدیریت دارایی.
اداره بازس��ازی بانکی اندونزی اعالم كرد 
شعبه بانك هایی كه حداقل دو برابر سرمایه 
خود را از بانك اندونزی گرفته اند باید تحت 
نظ��ارت آنها در بیایند. در ۱4 فوریه مالکان  
۵4 بانك كه 34 درصد نظام بانکی را شامل 
می شد، به بانك اندونری فراخوانده شدند و 
به آنها درباره شرایط مالی شان هشدار داده 
ش��د و از آنها دعوت ش��د كه تحت نظارت 
اداره IBRA در بیایند. همه بانك ها موافقت 

كردند و فرآیند آغاز شد.
در میانه سال ۱998، پس از شورش علیه 
چینی هایی كه در اندونزی ساكن بودند. پول 
اندونزی مجددا بی ثبات شد و هجوم مردم به 
بانك آسیای مركزی )BCI( كه بزرگترین 
بانك خصوصی بود اتفاق افتاد و در ۲9 این 
م��اه این بانك به كنترل IBRA درآمد در 
این زمان مس��ئوالن اندونزی به این نتیجه 
رسیدند كه با استفاده از كارشناسان خارجی 
وضعیت بانك ها را دقیق بررسی كنند. اولین 
نتایج بررسی ها برای 6 بانك خصوصی تحت 
كنترل IBRA نش��ان داد ك��ه حدود ۷۵ 
درصد از كل دارایی های آنها به طور میانگین 
باید در دسته از دس��ت رفته ها لحاظ شود 
و نش��ان مي داد كه بانك های بررسی شده 
عمیقا ورشکس��ته هستند، در ماه اوت، سه 
مورد از این بانك ها توس��ط IBRA بسته 
ش��د و مانند دفعات قبلی سپرده هایشان به 
یك بانك دولتی انتقال یافت. دومین نتیجه 
بررسی برای ۱6 بانك خصوصی بزرگ منتشر 
 IBRA شد كه تعداد ۱۵ آنها تحت كنترل
بودند. كیفیت دارایی در این بانك ها به مراتب 
بهتر از دس��ته اول بود، هرچند بس��یاری از 
آنها نیز ورشکسته بودند. به دلیل اینکه این 
بانك ه��ا قوی ترین بانك های كش��ور بودند 
این مسأله نشان از عمق باالی ورشکستگی 
سیس��تم بانکی و بحران بانکی داشت. فهم 
ای��ن بحران به این ایده منجر ش��د كه یك 
برنامه مشترک بین دولت و مالکان بانك های 
منتخب شکل بگیرد و منابع الزم برای جبران 
زیان ها تأمین شود. در این راستا استراتژی 
جدید حاوی سه محور حل و فصل  بانك های 
زیرمجموعه IBRA، طراحی مجدد ساختار 
بانك های دولتی و پیشنهاد افزایش سرمایه 

مشترک برای بانك های خصوصی كه واجد 
شرایط خاصی هستند، تحت شرایط دشوار 

و خاص بود. 
 براس��اس ارزیاب��ی مجدد بانك ه��ا، همه 
 بانك ه��ای خصوص��ی دس��ته بندی ش��دند.
۷3 بان��ك ك��ه ۵ درصد دارایی های ش��بکه 
بانکی را در اختیار داش��تند و كفایت سرمایه 
باالتر از 4 درصد داشتند مجوز ادامه فعالیت 
 یافتند. ۱6 بانك كه كفایت سرمایه آنها بین

4 درصد و منفی ۲۵ درصد بود، ورشکس��ته 
ام��ا قاب��ل نج��ات تش��خیص داده ش��دند. 
س��هامداران بانك ه��ای خصوص��ی كه واجد 
ش��رایط بانك مركزی بودند، مي توانس��تند 
انتخاب كنند كه در فرآیند افزایش س��رمایه 
شركت كنند یا خیر. اگر شركت نمی كردند، 
بان��ك آنه��ا دولت��ی می ش��د و در مقابل آن 
چیزی نمی گرفتند. اگر تمایل داش��تند سهم 
 خ��ود در بانك را حفظ كنند باید دس��ت كم
۲۰ درصد س��رمایه مورد نی��از برای افزایش 
ضریب كفایت س��رمایه به 4 درصد را عرضه 
می كردند و بقیه را اوراق قرضه دولتی عرضه 
می كرد. 38 بانك خصوصی دیگر كه ۵ درصد 
دارایی شبکه بانکی را داشتند، ارزش خالص 
منف��ی آنها بی��ش از ۲۵ درصد دارایی ها بود 
كه تعطیل ش��دند. تا پایان سال ۱999 اداره 
بازس��ازی بانك اندون��زی كنترل ۱3 بانك را 
عهده داش��ت كه یك چه��ارم كل بازار بانکی 
بودند. احیای وام های این بانك ها پیش��رفت 
كمی داش��ت و لذا آماده خصوصی سازی نیز 
نش��دند و هزینه های آنها برای اداره بازسازی 
به ش��دت افزایش یافت. در اواس��ط ۱998، 
هفت بان��ك دولتی وجود داش��ت كه نیمی 
از دارایی ه��ای كل بخش بانکی به آنها تعلق 
داشت و بخش بزرگتری از زیان ها به آنها تعلق 
داشت. همه آنها عمیقا ورشکسته بودند و طبق 
 C دسته بندی بانك های خصوصی در دسته
قرار می گرفتند. اما دولت خود را متعهد كرد 
كه در تمام بانك های دولتی س��رمایه گذاری 
مجدد كند و س��رمایه آنها را افزایش دهد. تا 
اواسط ۱998 تصمیم گرفته شده بود كه چهار 
تا از ضعیف ترین بانك های دولتی ادغام شده 

و بانك جدیدی را تشکیل دهند.
 در مجم��وع 8۵ میلی��ارد دالر مع��ادل
۵۱ درصد تولید ناخالص داخلی اندونزی برای 
مواجهه با بحران هزینه ش��د كه ۱۲ درصد 
آن ب��رای حمایت نقدینگ��ی بانك مركزی 
 از بانك ها، ۲3 درصد برای تزریق س��رمایه

 ۱۲ درصد برای ش��ركت مدیری��ت دارایی 
و 3 درصد برای هزینه های بهره ای بوده است. 
این منابع از طریق استقراض خارجی و انتشار 

اوراق بدهی دولتی تامین شد.



ترکیه برعکس ای�ران، از ادغام بانك های 
ورشکسته در دوره بحرانی خود، هیچ ابایی 
نداش�ت. تعداد بانك ها، تعداد شعب و حتی 
تعداد کارمندان آنها به شدت تقلیل یافت و 
سهامداران این بانك ها، یا می بایست با دولت 
در تامین خسارات وارد شده همکاری کنند 
و یا از دارایی خود باید چش�م می پوشیدند. 
رودربایسی در حل معضات اقتصادی، خود 

تعمیم دهنده بحران است.  

 ترکیه پیش بحران
قبل از بحران، اقتصاد تركیه بسیار بی ثبات بود. 
این كش��ور در دهه های ۱98۰ و ۱99۰ میالدی 
شدید به ورود س��رمایه های كوتاه مدت خارجی 
وابسته شده و نوسانات زیادی را تجربه كرد. در دهه 
۱99۰ میالدی رش��د اقتصادی حدود ۵.۵ – 9.3 
درصد در نوسان یوان۔ بازارهای مالی، نرخ های بهره 
و نرخ های ارز نیز بسیار پرنوسان بودند. میزان نسبتا 
كم كسری حساب جاری تركیه )در حد یك درصد 
تولید ناخالص داخلی در سال های ۱99۵–۱99۷( 
نیز از طریق ورود سرمایه خارجی كوتاه مدت تأمین 
می شد. به دلیل اتکای زیاد به تأمین مالی پولی تا 
س��ال ۱99۷ تورم معموال ب��االی 8۰ درصد بود. 
كس��ری بودجه دولت در سال ۱99۷ به ۷ درصد 
تولید ناخالص داخلی نیز افزایش یافت. نرخ بهره 
بدهی های دولتی به طور متوسط 3۰ درصد بیش 
از نرخ های تورم بود. بسیاری از بخش های اقتصاد 
نظیر مخاب��رات دولتی بودند و با بهره وری پایین 
كار می كردند و فش��ار بودجه ای به دولت تحمیل 
می كردند. نوس��ان و بی ثباتی اقتصادی به محیط 
بسیار نامساعد كسب و كار منجر شد. بحران های 
مالی ش��رق آس��یا و روسیه در س��ال های ۱99۷ 
و ۱998 اعتم��اد س��رمایه گذاران به تركیه را نیز 

كاهش داد و ورود س��رمایه خارجی به این كشور 
را كاهش یافت. رش��د اقتصادی هم از ۷.۵ درصد 
در س��ال ۱99۷ ب��ه ۲.۵ درصد در س��ال ۱998 
رس��ید. این كاهش در رشد باعث كاهش بیشتر 
اعتماد سرمایه گذاران خارجی شد، در اوت ۱999 
زلزله ای در تركیه اتفاق افتاد و اقتصاد تركیه از این 
ناحیه نیز آسیب دید، كاهش شدید در میزان ورود 
سرمایه و زلزله باعث ركود عمیق در اقتصاد تركیه 
ش��د و در سال ۱999 اقتصاد تركیه به اندازه 3.6 
درصد كوچك تر ش��د و میزان كس��ری بودجه و 
بدهی عمومی به ترتیب به ۱۲ و 4۰ درصد تولید 
ناخالص داخلی رسید.در روز ۲۲ دسامبر ۱999 و 
دقیقا پس از انتخابات، دولت جدید و بانك مركزی 
تركیه با توافق صندوق بین المللی پول برنامه جدید 
نیات بخشی مبتنی بر نرخ ارز را برای كاهش نرخ 
تورم تا عدد ۱۰ درصد تا انتهای سال ۲۰۰۱ اعالم 
كردند. هدف كلی این برنامه رهایی اقتصاد تركیه 
از تورم و بهبود چشم اندازهای رشد اقتصادی بود. 
پای��ه اصلی این برنامه یك رژیم نرخ ارز میخکوب 
خزنده بود كه از قبل اعالم شده بود. تركیه از طریق 
این برنامه به دنبال آن بود تا میزان ذخایر بین المللی 
در دسترس برای رفع كسری تراز پرداخت هایش 
را افزایش دهد. عالمت روش��نی از اعتماد را نشان 
دهد و حمایت های سرمایه گذاران بین المللی دولتی 
و خصوصی را تسریع كند. همچنین برنامه شامل 
خصوصی سازی كسب و كارهای بزرگ دولتی نظیر 
Turk Telekom انضباط بودجه ای و تنظیم گری 

نظام مالی و بانکی بود. 

 ضعف های نظام بانکی در ترکیه
در س��ال های قب��ل از بحران، سیس��تم بانکی 
تركیه ش��کننده بود. چهار ضعف عم��ده در این 
خصوص وجود داشت. نخست اینکه بخش بانکی 

مقررات زدایی ش��ده بود و ب��دون نظارت كارآمد، 
سپرده ها تامین شده بودند. دوم اینکه بخش بانکی 
به مهم ترین ابزار تأمین مالی دولت بدل شده بود و 
منابع كوتاه مدت را از سپرده گذاران و سرمایه گذاران 
دریافت می كرد و به دولت قرض مي داد. در س��ال 
۲۰۰۰ بیش از نصف دارایی های بهره ای بانك های 
خصوصی شامل اوراق دولتی داخلی بود كه باعث 
شده بود تا درآمد بانك ها به شدت به اوراق خزانه 
با بازدهی باال وابسته باشد. كیفیت اوراق دولتی به 
صورت مستقیم به انتظارات در خصوص پایداری 
بدهی های عمومی مرتبط بود. سوم اینکه سیستم 
بانکی تركیه به ش��دت به سرمایه خارجی وابسته 
بود و این باعث می شد تا بانك ها به خروج ناگهانی 
س��رمایه آس��یب پذیر باش��ند. به ویژه بانك های 
خصوصی به طرز فزاین��ده ای به قرض از خارج و 
سپرده های ارزی خارجی برای سرمایه گذاری در 
اوراق خزانه دولت تركیه وابسته بودند )تقریبا دوسوم 
بدهی این بانك ها به ارز خارجی بود( و این سیستم 
بانکی تركیه را به شدت در معرض ریسك نرخ ارز 
قرار مي داد. چهارم اینکه بخش بانکی با یك عدم 
تطابق ساختاری سررسیدها مواجه بود. بانك های 
تج��اری خصوصی در حالی كه توان قرض پول به 
صورت بلندمدت را نداشتند، به دولت و شركت ها 

به صورت بلندمدت قرن مي دادند.
یك جنبه بسیار مهم بخش بانکی تركیه این بود كه 
چهار بانك دولتی حدود 3۰ درصد كل دارایی های 
بخش بانکی در س��ال ۱999 را در اختیار داشتند. 
ای��ن چهار بانك در كنار حدود ۵۰ بانك خصوصی 
نسبتا كوچك فعالیت می كردند. این بانك ها مجبور 
شده بودند تا اعتبار یارانه ای برای بخش كشاورزی 
و صنعت را توسعه دهند و همچنین چندین بانك 
خصوصی ورشکس��ته اعالم شدند. در سال ۱998 
نس��بت مطالبات غیرج��اری در بخ��ش بانکی به 
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س��رعت رو به افزایش بود و در سال ۱999 به ۱۱ 
درصد رس��ید. در دوره ركود در سال ۱999 تعداد 
۱3 بانك كوچك و متوسط تحت كنترل صندوق 
ضمانت س��پرده های پس انداز قرار گرفت. هرچند 
این نیز باعث تسکین مشکالت سیستم بانکی نشد.

 ترکیه در سیاب بحران
بخش بانکی تركیه به واس��طه مقررات زدایي و 
نظارت ناكارآمد، مشکالت بانك های دولتی با توجه 
به سهم باالی آنها در بازار، وابستگی به منابع ارزی 
كوتاه مدت خارجی و عدم تطابق سررسید دارایی ها 
و بدهی ها بسیار شکننده بود. در سال ۱998 نسبت 
مطالبات غیرجاری در بخش بانکی به سرعت رو به 
افزایش بود و در سال ۱999 به ۱۱ درصد رسید. 
شوک ارزی كه به صورت كاهش ارزش لیر تركیه 
بروز كرد ب��ه انقباض اقتصاد و به تبع آن افزایش 
نرخ مطالبات غیرجاری به ۱9 درصد منجر شد و 
موجبات بحران بانکی در سال ۲۰۰۱ را ایجاد كرد. 
به رغم كمك 3۰ میلیارد دالری صندوق بین المللی 
پول از دسامبر ۱999 تا سال ۲۰۰۱ بر اثر این بحران 
بانکی، تولید ناخالص داخلی تركیه در سال ۲۰۰۱ 
ب��ه میزان ۵.3 درصد كاهش یافت و میزان بدهی 
عمومی از 38 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 
۲۰۰۰، به ۷4 درصد در سال ۲۰۰۱ افزایش یافت. 
در مواجه��ه با بحران بانکی، دولت تركیه برنامه 
تجدید س��اختار بانک��ی را در چهار محور تجدید 
س��اختار بانك های دولتی از نظر مالی و عملیاتی؛ 
ح��ل و فصل س��ریع بانك ه��ای واگذار ش��ده به 
صندوق ضمانت سپرده های پس انداز سالم سازی 
ساختار بانك های خصوصی آسیب دیده از بحران 
و تدوین و اجرای قوانین ش��ركتی و حقوقی برای 
افزایش اثربخش��ی نظارت و ایجاد یك س��اختار 
رقابتی و كارآمد در بخش بانکی دنبال كرد - سهم 
بانك های دولتی در ش��بکه بانکی تركیه زیاد بود. 
در سال ۱999 چهار بانك دولتی حدود 3۰ درصد 
كل دارایی های بخش بانکی را در اختیار داشتند. 
بانك های دولتی از میزان زیاد زیان های ناش��ی از 
تکالیف محول شده رنج می بردند، زیرا این بانك ها 
مجبور ش��ده بودند تا اعتبار یارانه ای برای بخش 
كش��اورزی و صنعت را توسعه دهند و این ضررها 
روی هم انباشته شده بود. زیان های ناشی از تکالیف 
محول شده كه مقدار آنها تا انتهای سال ۲۰۰۱ به 
حدود ۱۷.۵ میلیارد دالر آمریکا رسیده بود، تصفیه 
شد و مقرراتی كه به ایجاد این زیان ها منجر می شد 
نیز منسوخ شد. منابعی را كه باید بانك های دولتی 
برای ش��ركت های تابعه فراه��م كننده در بودجه 
گنجان��ده و این منابع قب��ل از پرداخت واقعی به 
بانك ها منتقل ش��د، از تاریخ 3۱ دسامبر ۲۰۰۰، 
نرخ بهره بر زبان های ناشی از تکالیف محول شده 
اعمال ش��د و حدود ۲3 میلی��ارد لیر تركیه اوراق 
قرضه دولتی موارد خاص منتش��ر ش��د. با هدف 

تقویت ساختار سرمایه ای بانك ها حمایت سرمایه ای 
ب��ه میزان حدود 3.6 میلیارد لیر تركیه در انتهای 
سال ۲۰۰۱ انجام گرفت كه اغلب به صورت اوراق 
بهادار بود. تبدیل زیان ناشی از تکالیف محول شده 
به اوراق بهادار و كل منابع منتقل شده به بانکهای 
دولتی برای پشتیبانی س��رمایه ای در پایان سال 
۲۰۰۱ و پ��س از آن، ۲8.۷ میلیارد لیر بود، برای 
كاهش بدهی های كوتاه مدت بانك های دولتی به 
بانك های خصوصی و بخش غیربانکی، این امکان 
برای این بانك ها فراهم شد تا نقدینگی خود را از 
طریق عملیات ریپو یا فروش مستقیم اوراق موارد 
خ��اص كه از خزانه دریافت ك��رده بودند، از بانك 
مرك��زی تأمین كنند. بنابرای��ن بدهی های كوتاه 
م��دت كه مقدار آنها به 8.۵ میلیارد لیر رس��یده 
بود، از تاریخ ۱6 مارس ۲۰۰۱ حذف شد. مدیریت 
بانك های زی��رات و هالك به ی��ك هیات اجرایی 
مشترک داده ش��د و اختیارات الزم به این هیأت 
اعطا شد تا بانك های دولتی را برای تجدید ساختار 
و خصوصی سازی آماده كنند. تعداد شعب بانك های 
دولتی از سال ۲۰۰۰ تا انتهای سال ۲۰۰3 به میزان 
3۰ درصد كاهش یافت و كاركنان نیز در این مدت 

به نصف تقلیل پیدا كرد. 
صندوق ضمانت سپرده ها در تركیه ضمن انجام 
فعالیت های متعارف چنین نهادی، مدیریت و كنترل 
بانك های ضعیف را برعهده گرفت و البته به عنوان 
یك شركت مدیریت دارایی نیز در دوره بحران بانکی 
تركیه نقش ایفا كرد. بانك هایی كه مجوز فعالیت 
آنها ابطال شده در ابتدا همه هزینه های مربوط به 
سپرده ها را صندوق ضمانت سپرده های پس انداز 
تأمین كرده و به سپرده گذاران پرداخت می كند و 
در مرحله بعد ورشکستگی بنك درخواست می شد. 
در صورتی كه دادگاه، ورشکستگی بانك را تأیید 
كرده فرآیند تصفیه از طریق ورشکس��تگی آغاز 
می شد و در صورتی كه این درخواست رد می شد، 
فرآیند تصفیه اختیاری پیگیری می شد. در تصفیه 
از طریق ورشکستگی، صندوق ضمانت سپرده های 
پس انداز به عنوان طلبکار ممتاز وارد فرآیند می شد 
و به واس��طه ق��درت و اختیارات خودش عملیات 
تصفیه بانك را پی می گرفت. فرآیند حل و فصل 
بانك هایی كه مدیریت و كنترل و همچنین حقوق 
سهامداری آنها به جز تقسیم سود به صندوق محول 
ش��ده بود، براساس اینکه آیا سهام بانك ها نیز در 
اختیار صندوق ضمانت سپرده های پس انداز قرار 
می گرفت یا خیر، متغیر بود. در صورتی كه سهام 
هم در اختیار صندوق قرار گرفته بود، فرآیند حل 
و فص��ل پیچیده تر بود و چندین مطالعه مختلف 
برای بازیابی بانك و فعال كردن مجدد آن در اقتصاد 
انجام می شد. ابزارهای حل وفصل صندوق ضمانت 
س��پرده های پس انداز در چارچوب قوانین بانکی 
ش��امل فروش س��هام، فروش وام ها و سپرده های 
تکمیلی )انتقال تعهد و دارایی( و نیز ادغام یا انتقال 

به بانك دیگر بود - در بازه زمانی ۱994 - ۲۰۰9 
صندوق ضمانت سپرده های پس انداز 3۰.۲ میلیارد 
دالر منابع به بانك ه��ای صندوق از طریق قرض 
گرفتن از خزانه منتقل كرده اس��ت. برای تسریع 
در تصفیه بانك های صندوق ضمانت، بدهی های 
خارجی و س��پرده ها از طری��ق مزایده و در مقابل 
اوراق قرض��ه دولتی به بانك های دیگر انتقال داده 
شد، با هدف بهبود ترازنامه های بانك های صندوق 
ضمانت سپرده های پس اندازه امکان استقراض كوتاه 
مدت از بانك مركزی البته تا میزان ۲.6 میلیارد لیر 

از مارس ۲۰۰۱ فراهم شد.
 بانك هایی كه ساختار مالی آنها توسط صندوق 
بهبود یافته بود، به مزایده گذاشته شدند. بانك های 
صندوق كه در مزایده شركت داشتند، ولی به فروش 
نرفته بودند، با یکی از بانك های دیگر صندوق ها یك 
بانك دولتی ادغام شدند تا هزینه های عملیاتی آنها 
كاهش یاید و فرآیند تصفیه تس��ریع شود. از ۲۲ 
بانک��ی كه ط��ی س��ال های ۱99۷ - ۲۰۰3 بجز 
مواردی كه با لغو مجوز فعالیت به فرآیند تصفیه 
وارد شدند، چهار بانك به صورت مستقیم به فروش 
رفت، 6 بانك نیز ادغام شده و به فروش رفتند، یك 
بانك با یك بانك دولتی ادغام شد و هشت بانك هم 
به بانك بیر لشیك فون كه به عنوان یك بانك گذار 
)بانك انتقالی( انجام وظیفه می كرد، منتقل شدند.
برای تصفیه سریع و كارآمد دارایی های بانکی كه 
به صندوق محول شده بود، یك ساختار سازمانی 
جدی��د در درون صن��دوق ضمانت س��پرده های 
پس انداز ایجاد ش��د و برای حل و فصل مطالبات 
غیرجاری، شركت های تابعه و امالک و مستغالت 
دپارتمان شركت های تابعه و مستغالت شکل گرفت. 
همچنین تالش برای روش های جدید جهت احیای 
مطالبات غیرجاری، ش��ركت های تابعه، امالک و 
مستقالت و منقوالت كه در اختیار صندوق ضمانت 
سپرده های پس انداز قرار داده شده بودند، با هدف 
تصفیه هر چه سریع تر و با كسب بیشترین درآمد 
ممکن آغاز شد. در این چارچوب روش های جدیدی 
نظیر رویکرد اس��تانبول، فروش اسناد دریافتی و 
شركت های مدیریت دارایی و فروش های تجمیعی 
اقتصادی و تجاری استفاده شد. در جریان بازیایی 
وجوه دریافتنی از س��هامداران عمده بانك ها، یك 
فرآیند قانونی به وسیله جبران از طریق باز پرداخت، 
ورشکستگی انفرادی و دادخواست های مسئولیت 
مالی انجام ش��د و موافقتنامه ه��ای بازپرداخت با 
تع��دادی از بدهکاران امضا ش��د. همچنین برای 
بهبود بازیابی اسناد دریافتنی ناشی از سوءاستفاده 
س��هامداران عم��ده بانك ها، ق��درت و اختیارات 
مس��ئوالن جمع آوری و نظارت صندوق ضمانت 
سپرده های پس انداز از طریق مقررات افزایش یافت و 
مدیریت و نظارت شركت های تابعه، شركای با هویت 
قانونی و شركای عادی بانك ها كه به صندوق منتقل 

شده اند، در اختیار صندوق قرار گرفت.



سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد، چندین تاثیر 
مه��م در متغیرهای اقتصاد كالن دارد. نخس��ت 
در حس��اب ج��اری كش��ورها و س��پس در نرخ 
س��رمایه گذاری و پس ان��داز به خوبی اثر خود را 
نشان می دهد. در كره جنوبي، این تاثیر به خوبی 
خود را نشان داد و مسأله بحران كره از نقطه ای 
آغاز ش��د كه تراز حس��اب جاری به دلیل خروج 
ناگهانی س��رمایه منفی شد. منفی شدن حساب 
جاری، خود دلیل محکم تری برای حمله به پول 
مل��ی و از طرف دیگر كاهش ص��ادرات و واردات 
ش��ود. در تجرب��ه كره جنوبي وام ه��ای تکلیفی 
دولت به بانك ها برای شركت های بزرگ كره ای، 
پیامدهایی شدیدی برای متغیرهای اقتصاد كالن 
این كش��ور داشت. بی اعتمادی سرمایه گذاران به 
بخش های مالی و اعتباری یك كش��ور، موجب 
می شود تا اوال سرمایه گذاران داخلی، منابع مالی 
خود از بانك های خارجی تامین كنند. به طور مثال 
بسیاری از بنگاه های بزرگ اقتصادی، دریافته اند كه 
اگر بتوانند نقدینگی های مورد نیاز خود را از منابع 
خارجی تامین كنند، نسبت به داخل، از تسهیالت 
ارزان قیمت تری برخوردار خواهند بود. در كره نیز 
مشابه این اتفاق روی داد. سرانجام چنین تصمیمی 
چیزی نیست جز اینکه در صورت عدم سوددهی 
س��رمایه گذاری، ش��ركت های بزرگ با ریس��ك 
پرداخت بدهی های خارجی خود روبه رو می شوند 
كه این مهم دوباره پای نهادهای حاكمیتی را به 
میان می كشد. از طرف دیگر استقراض های خارجی 
و سرمایه گذاری های آن در بخش های غیر مولد و 
كوتاه مدت، حساب جاری را با نوسانات شدیدی 
رو ب��ه رو می كن��د كه در نتیجه ناامن��ی ارزی و 
 سپس بحران ارزی به وقوع خواهد پیوست. تجربه 
كره جنوب��ي در دهه ۱99۰، چندان متفاوت از این 
روند نیست. هر جا دولت در نظارت بر بانك ها، اهمال 
و سستی كند، نتیجه آن به صورت ناخوشایندی، 
گریبانگیر همه مردم و جامعه اقتصادی خواهد شد. 

 بحران بانکی در کره جنوبي
ماهی��ت بح��ران ارزی ده��ه ۱99۰ میالدی 
برخی اقتصادهای نوظهور، متفاوت از بحران های 
ده��ه ۱98۰میالدی ب��ود، زیرا این ب��ار بحران 
در كش��ورهایی رخ مي داد كه به واس��طه كسب 
موفقیت هایی در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی 
توانسته بودند بخشی از دارایی های سرمایه گذاران 
خارجی را جذب كنند. افزایش جریان ورود سرمایه 
خارجی به این كشورها به نوبه خود سبب رونق 
اقتصادی بیش��تر و تس��ریع در فرآیند ادغام این 
كشورها و همگرایی بیشتر با اقتصاد جهانی شده 
بود. با این حال، باید توجه داشت كه خروج سریع 
و پیش بینی نش��ده این سرمایه ها مي تواند كشور 
را با مشکل مواجه كند. به راستی چنین جریان 
معکوسی چه هنگام و به چه دلیل روی می دهد؟ 

حمالت سوداگرانه ارزی سال ۱99۷ میالدی در 
گروهی از كشورهای جنوب شرق آسیا را مي توان 
در این گروه جای داد. لذا با بررسی تجربه كشور 
كره جنوبي در این گروه مي توان به سؤال مذكور 

پاسخ داد.
عملکرد موفق كره جنوبي تا اواخر سال ۱99۷ 
میالدی بروز بحران در این كشور را غیرمحتمل 
كرده بود، ریشه های اصلی بروز بحران در این كشور 
را مي توان در باال بودن نسبت اهرمی شركت های 
بزرگ این كشور و به طور كلی وضعیت شکننده 
ترازنامه این ش��ركت ها جس��تجو كرد. عالوه بر 
ای��ن، عملکرد نظام بانکی این كش��ور نیز در آن 
زمان ضعیف بود كه نشان می دهد هرچند عدم 
تعادل ه��ای قابل توجهی در س��طح كالن وجود 
نداشته است، رابطه پیچیده میان بانك ها، شركت ها 
و دولت مشکالتی را پدید آورده بود كه در نهایت با 
ایجاد ورشکستگی های گسترده بحران های مالی و 

ارزی را در این كشور به ارمغان آورد.

 پیشینه بحران در کره جنوبي 
 بحران ارزی اواخر سال ۱99۷ میالدی كره جنوبي
را ب��ه س��ختی مي ت��وان با چارچ��وب مفهومی 
بحران های ارزی نسل اول یا دوم تطبیق داد، زیرا 
در این مدل ها، سیاس��ت های متناقض اقتصادی 
دولتها و هراس سرمایه گذاران نقش مهمی در بروز 

بحران دارند. عالوه بر این بحران مذكور را نمي توان 
صرفا به آثار بحران مالی س��ایر كشورهای شرق 
آس��یا نسبت داد. تجربه بحران ارزی سال ۱99۷ 
میالدی كه نشان داد بحران های مالی نه تنها در 
شرایط نامناسب بودن شاخص های كالن اقتصادی 
رخ می دهند، بلکه در صورت وجود آسیب پذیری 
در س��طوح اقتصاد خرد نیز وقوع بحران محتمل 
است. به طور مشخص، وضعیت مالی شركت ها و 
وضعیت ثبات نظام مالی كشور مي تواند به تنهایی 

عامل بروز بحران باشد.
ب��ا توجه به آنک��ه در زم��ان بروز بح��ران در 
كره جنوبي، شاخص های كالن اقتصادی نشانه ای 
از آسیب پذیری نداشتند، تحلیل بحران مالی این 
كشور صرفا با اتکا به شاخص های كالن اقتصادی 
بسیار دشوار است، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
واقعی بین سال های ۱996 و ۱999 میالدی حدود 
8 درصد در نوسان بود. در عین حال، متوسط رشد 
سالیانه تورم ۵.۱ درصد بود و نرخ بهره اوراق قرضه 
شركتی به دلیل تثبیت قیمت ها از ۱9.۲ درصد 
در س��ال ۱99۲ میالدی به ۱۱.9 درصد در سال 
۱999 میالدی كاهش یافت��ه بود. عالوه بر این 
وضعی��ت بودجه دولت نیز متوازن بود و در پایان 
سال ۱996 میالدی بدهی عمومی این كشور كمتر 

از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
پیش از آزادسازی مالی كه از اوایل دهه ۱99۰ 
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میالدی آغاز ش��د، مقامات پولی این كشور نرخ 
رشد متغیرهای پولی همچون ما را به عنوان ابزار 
سیاستی كنترل می كردند، زیرا با استفاده از آن نرخ 
تورم و نرخ ارز به صورت درون زا تعیین می شد. با 
وجود پیشرفت های مالی و توسعه بازارهای مالی در 
كره جنوبي پس از آزادسازی در ابتدای دهه ۱99۰ 
میالدی سیاست هدف گذاری نرخ رشد حجم پول 
دنبال شد. دو سال پیش از بروز بحران نرخ رشد را 
در كره بین ۱۰ تا ۱9 درصد در نوسان بود. اگرچه 
این نرخ رش��د از متوسط نرخ رشد حجم پول در 
ابتدای دهه ۱99۰میالدی كمتر بوده سبب رشد 
سریع اعتبار داخلی طی سال های ۱99۷ - ۱996 
میالدی شد به نحوی كه، نرخ رشد اعتبار داخلی 
در این سه سال به ترتیب به ۱8.۵،  ۱6.۱ و ۲۰.۱ 
درصد رسید. این وضعیت نسبت نقدینگی ذخایر 
خارجی این كشور را به  یك رساند كه در مقایسه 
با سایر كشورهای درگیر بحران شرق آسیا بیشتر 
مي تواند برای مثال این نس��بت در مالزی 4 و در 
تایلند 4.9 بود. با این حال، سایر شاخص های كالن 

در حد قابل قبول بود. 
نرخ های س��رمایه گذاری و پس ان��داز به طور 
متوس��ط ۲۷ و ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی 
بودند. تنها استثنا در میان شاخص های كالن این 
كشور كسری حساب جاری بود كه در پایان سال 
۱996 میالدی به 4.۵ درصد تولید ناخالص داخلی 

رسید و عمدتا از محل ورود سرمایه های خارجی با 
سررسید كوتاه مدت تامین مالی شده بود. 

با توجه به آنکه كسری حساب جاری اختالف 
میان نرخ پس انداز و سرمایه گذاری است، در صورت 
كاهش نرخ پس انداز و افزایش نرخ سرمایه گذاری 
بر كسری حساب جاری افزوده می شود. بدین روی 
نگرانی پیرامون كسری حساب جاری به تركیب 
آن بستگی دارد. اگر از وجوه بدهی خارجی برای 
تأمین مالی س��رمایه گذاری های مولد در بخش 
تجاری اس��تفاده ش��ود، س��ود حاصل از چنین 
س��رمایه گذاری هایی به بازپرداخ��ت اصل و فرع 
بندی در آینده و دستیابی به تعادل های خارجی 
پایدار كمك می كند. چنانچه از وجود بدهی های 
خارجی برای تأمین مالی فعالیت های سفته بازی 
معامالت ملک��ی، بخش غیرتجاری و معرفی كه 
سبب كاهش پس انداز می ش��ود استفاده شود، 
مي تواند عدم تعادل های خارجی قابل توجهی را 
به وجود آورد. با توجه به باال بودن نرخ پس انداز، 
به نظر نمی رسد كه كسری حساب جاری دلیل 
ضعف س��اختاری در نرخ پس انداز ملی باش��د. 
تعادل مالی دولت در سال های ۱993میالدی تا 
۱999 میالدی در محدوده مثبت باقی ماند. منبع 
كسری حساب جاری انبساط مالی و نرخ های باالی 
س��رمایه گذاری بوده است. به هر حال، مسأله آن 
است كه اغلب سرمایه گذاری ها به سمت فعالیت 
غیرسودآور با فعالیت های مخاطره آمیز با سود آوری 

كم هدایت شدند.
 این امر مي تواند بر نگرانی های مربوط به كاهش 
اعتماد سرمایه گذاران خارجی نسبت به وزن كم 
دامن زن��د. بخش عمده ای از ع��دم تعادل های 
حس��اب جاری به فعالیت های اقتصادی بستگی 
دارد. كره جنوبي در دوره زمانی ۱99۲ میالدی نرخ 
رشد بیش از 9 درصد را تجربه كرد. پس از كاهش 
موقت عدم تعادل حس��اب جاری در سال ۱993 
میالدی، نرخ رش��د تولید ناخالص داخلی واقعی 
در سال های ۱994 میالدی و ۱99۰ میالدی به 
8۰ درصد رس��ید. نرخ رشد در سال های ۱999 
میالدی و ۱99۷ میالدی به ترتیب به ۷.۱ و ۰.۵ 
درصد كاهش یافت. اغلب عدم تعادل های جاری 
كه بحران های ارزی را تشدید می كند زمانی رخ 
می دهد كه كسری حساب جاری نسبت به تولید 

ناخالص داخلی باال رود. 
از این منظر، كسری حساب جاری 4.۵ درصدی 
نس��بت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱999 
میالدی نیز در تشدید بحران ها سهیم بوده است. 
با این حال، در سه ماهه دوم سال ۱99۷ میالدی، 

كسری حساب جاری شروع به بهبود كرد.

 محیط کان اقتصادی پس از بحران
 پس از بروز بحران، كره به سمت ركود اقتصادی 
شدیدی حركت كرد كه حتی صندوق بین المللی 

پول نیز آن را پیش بینی نکرده بود. همان گونه كه 
پیش تر عنوان شد، پیش بینی های رشد در كنار 
سایر مؤلفه های برنامه تجدید ساختار به سمت 
پایین تجدید نظر می شد، عالوه بر این در راستای 
تطابق فعالیت های اقتصادی ضعیف و هزینه های 
تجدید ساختار مالی، كسری مالی نیز اصالح شد. 
وجود نرخ های بهره باال )۲۵ درصد در ژانویه ۱998 
میالدی( برای دس��تیابی به ثبات نرخ ارز فش��ار 
بسیاری بر بخش واقعی اقتصاد تحمیل كرده بود. 
در نیمه اول سال ۱998 میالدی، تولید ناخالص 
داخلی نسبت به سال قبل به 3.۵ درصد سقوط 
كرد و طی كل سال نیز رشد منفی به میزان 6.۷ 
درصد را تجربه كرد. كاهش تولید عمدتا ناشی از 
كاهش سریع تقاضای داخلی بود. تغییر سالیانه 
مصرف خصوصی و عمومی به ترتیب 9.۰6 و ۰.۱ 
درصد بود. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲۱ درصد 
كاهش یافت كه خود نقش بس��زایی در كاهش 
تولید داشت. صادرات ۱3 درصد كاهش یافت، اما 
كاهش واردات ۲۲ درصد بود. طی نیمه اول سال 
۱998 میالدی نرخ بیکاری به 6.3 درصد افزایش 
یافت و در اواخر سال به حداكثر خود 9.8 درصد 
رس��ید )نرخ بیکاری طی دوران پیش از بحران از 
3 درصد تجاوز نکرده بود(. بودجه تلفیقی دولت 
مركزی در مقایس��ه با مازاد دوره پیش از بحران، 
كس��ری 4 درصد از تولی��د ناخالص داخلی را به 
خود اختصاص داد. تورم سالیانه در سه ماهه اول 
سال به 8.9 درصد رسید، اما در سه ماهه چهارم 
به 3.9 درصد كاهش یافت كه كمتر از دوره پیش 

از بحران بود.
ركود اقتصادی س��ال ۱998 میالدی به سال 
۱999 نیز تسری یافت و تنها برخی نشانه های 
ثبات در نیمه دوم سال ۱998 مشاهده شد كه 
به تقویت سرمایه گذاری كمك كرد. در سه ماهه 
سوم سال ۱999 میالدی، تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در مقایسه با سطح سال ۱998 میالدی 
مع��ادل 4.8 درصد افزایش یافت. رش��د تولید 
ناخالص داخلی در اواخر س��ال ۱999 میالدی 
به ۱۰ درصد رس��ید كه ناش��ی از سیاست های 
پول��ی و مالی بود. نرخ های به��ره كوتاه مدت از 
۲3 تا ۲۵ درصد به ۵ درصد كاهش یافت كه به 
نوبه خود هزینه های استقراض را به میزان قابل 
توجه��ی كاهش داد. عالوه بر این نرخ های بهره 
پایین به بانك ه��ا در تحمل هزینه های تجدید 
 س��اختار بدهی كمك كرد. كس��ری بودجه به
3 درص��د تولید ناخال��ص داخلی كاهش یافت. 
رشد واردات كاهش یافت و مازاد حساب جاری 
به حدود 6 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. 
نخس��ت نرخ بی��کاری 9.3 درصدی كه به رغم 
كاهش سریع باز هم نس��بت به دوران پیش از 
وقوع بحران بسیار باال بود و دوم فروپاشی گروه 

دوو در اواسط سال ۱999.



در یك طبقه بندی س��اده، بنیان های اقتصادی 
را مي توان به گروه بنیان های خرد و كالن تقسیم 
كرد. در آغاز بحران تایلند، اغلب متغیرهای كالن 
اقتصادی وضعیت نسبتا مناسبی داشتند و عالئمی 
از آسیب پذیری در آنها مشاهده نمی شد، با این حال، 
در برخی بنیان های كالن نشانه هایی از آسیب پذیری 
وجود داش��ت. در اواسط دهه ۱98۰ اقتصاد تایلند 
دهه رشد سریع اقتصادی را تجربه كرد، به طوری 
كه در دوره زمانی ۱98۱-۱986 رش��د اقتصادی 
 ب��ه طور متوس��ط ۵.۵ درصد ب��ود. ام��ا در دوره

۱98۷-۱99۵ این نرخ تقریبا دو برابر شد )به طور 
متوس��ط حدود ۱۰ درصد در س��ال(. شتاب رشد 
اقتصادی در وهله نخست سرمایه گذاری را افزایش 
داد و به دنبال آن تركیب تولید در این كشور به میزان 
قابل توجهی تغییر كرد، به صورتی كه، تایلند به یك 
اقتصاد صنعتی تبدیل شد )به عبارتی جهت گیری 
 تولید به سمت سرمایه گذاری بود( در دوره زمانی

۱986-۱98۰ س��هم بخش كش��اورزی از تولید 
ناخال��ص داخلی این كش��ور كاه��ش یافت كه با 
افزایش تولید صنعتی و بخش غیر تجاری )همچون 

ساختمان(، بخش مالی و مستغالت جبران شد.
در اواخر دهه ۱98۰، نرخ رش��د سرمایه گذاری 
تقریبا دو برابر نرخ رش��د اقتص��ادی بود )بیش از 
۲۰ درص��د در س��ال(. در دهه ۱99۰، نرخ رش��د 
س��رمایه گذاری همگام با نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی افزایش یافت و س��هم س��رمایه گذاری در 
سطح 4۰ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت شد. 
در اوای��ل این دهه، تورم تحت كنترل در آمد و در 
سطح حدود ۵8 درصد سالیانه تثبیت شد. تثبیت 
رشد قیمت موجب كاهش تدریجی نرخ های بهره 
شد. تقاضا برای پول پرقدرت در تایلند نسبتا باثبات 
بود و سهم پول گسترده در اقتصاد این كشور نیز 
در حال افزایش بود، به نحوی كه، در س��ال ۱99۷ 

به بیش از 86 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
در س��ال ۱996، بودجه دول��ت مركزی مازادی 
مع��ادل ۲.4 درصد تولید ناخالص داخلی داش��ت. 
طی دوره ۱993–۱99۷، نرخ بیکاری بسیار پایین 
بود و رقمی برابر با ۱.۱ درصد به ثبت رسیده بود.  
نرخ های سرمایه گذاری و پس انداز بسیار باال بودند 
)به طور متوسط بیش از 3۰ درصد تولید ناخالص 
داخلی(. اما در كنار این وضعیت مطلوب اقتصادی، 
كسری حساب جاری رو به وخامت بود، به نحوی 
كه، كسری حس��اب جاری در س��ال های ۱99۵ 
۱996 به ۷.8 درصد تولید ناخالص داخلی رس��ید 
كه عمدتا با خرید دارایی مالی كوتاه مدت توس��ط 
خارجیان پوش��ش داده می ش��د. كسری حساب 
ج��اری مبین میزان تقاضای بخش خصوصی و به 
عبارتی میزان جذب سرمایه خارجی بود. از طرف 
دیگر در دهه ۱98۰، اولویت دولت تایلند افزایش 
خالص جریان های ورودی س��رمایه از طریق انجام 
اصالحات نهادی و مالیاتی بود و همزمان با آن به 
توسعه بازارهای مالی نیز می پرداخت. در این ارتباط، 
اختالف بزرگ و مثبت نرخ های بهره در تایلند با سایر 
كشورها و حاكمیت نظام میخکوب ارزی پشتیبان 
این سیاست بودند. در واقع، این نظام تضمینی برای 
سرمایه گذاران كوتاه مدت مبنی بر بازدهی مثبت با 
مخاطره ناچیز و امکان خارج كردن سرمایه خود با 
كمترین هزینه یا بدون تقبل هزینه به وجود آورد. 
در آن زم��ان و به منظور جذب س��رمایه خارجی، 
مقامات تایلندی به انجام اقداماتی مبادرت كردند 
ك��ه مهم ترین آنها را مي توان ب��ه صورت مواردی 
نظیر حذف محدودیت های سرمایه گذاری خارجی، 
حذف بسیاری از موانع پیش روی مالکیت خارجی 
صنایع صادرات محور، ارائه مش��وق های صادراتی 
به صندوق های سرمایه گذاری مشترک خارجی و 
سرمایه گذاری در بازارهای سهام، ایجاد صندوق های 

س��رمایه گذاری مشترک با س��رمایه ثابت، تدوین 
قوانین مرتبط با انتشار اوراق قرضه خارجی توسط 
شركت های تایلندی، كاهش مالیات بر سود تقسیم 

شده خارج از كشور تقسیم بندی كرد. 

 عائم آسیب پذیری کان اقتصادی
پیش از بحران 

عالئمی از آسیب پذیری در اقتصاد تایلند وجود 
داش��ت. از جمله بنیان های كالن اقتصادی كه به 
نحوی عالئمی از بحران را نشان مي دادند مي توان 
به سطح ذخایر بین المللی رسمی، سرمایه گذاری 
بیش از حد و گس��ترش افراطی اعتبار و كس��ری 

باالی حساب جاری اشاره كرد.
نخست اینکه سطح ذخایر بین المللی رسمی به 
رغم افزایش ۱83 درصدی ذخایر رسمی خارجی 
بی��ن س��ال های ۱99۰ و ۱996، این میزان برای 
مقابله با حمالت سوداگرانه ناشی از افزایش كسری 
حساب جاری و پرداخت های بدهی خارجی كوتاه 
مدت كافی نبود. به طور سنتی پوشش هزینه های 
وارداتی س��ه ماهه به عنوان حداقل آستانه ذخایر 
خارجی رس��می در نظر گرفته می ش��د. در دهه 
۱99۰ كشورهای آسیای شرقی، به جز كره جنوبي، 
نسبت ذخایر به واردات نسبتا مناسبی را ثبت كردند.

 سطح ذخایر عالئم خطر بروز بحران ارزی را نشان 
نمی داد، عامل نگران كننده نسبت ذخایر به بدهی 
كوتاه مدت بود، به نحوی كه، تایلند در آن زمان یکی 
از ضعیف ترین ركوردهای خود را در این زمینه ثبت 
كرد. به طور دقیق تر، سه ماه پیش از وقوع بحران، 
نس��بت ذخایر به بدهی خارج��ی كوتاه مدت ۱.۱ 
تعهدات كوتاه مدت را پوشش مي داد، دو ماه پیش 
از بحران این میزان به كمتر از یك كاهش یافت و 
در جوالی سال ۱99۷ به حدود ۷- رسید. در واقع 
مي توان گفت پیش از وقوع بحران، ذخایر خارجی 
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رسمی برای تخمین بدهی های كوتاه مدت ناكافی 
بوده اس��ت. سرمایه گذاری بیش از حد و گسترش 
افراطی اعتبار در بخش امالک و مستغالت، موجب 
انباش��ت گسترده سرمایه بیش از حد در سال های 
رش��د س��ریع تایلند بود. در س��ال ۱996 رش��د 
س��رمایه گذاری كاهش یافت و به كمتر از ۷ درصد 
رسید. این در حالی بود كه رشد سرمایه گذاری بخش 
خصوصی تنها 3 درصد بود كه حکایت از رسیدن به 
مازاد ظرفیت و س��رمایه گذاری های بیش از حد در 
اقتصاد تایلند داش��ت. در سال ۱99۷ در مقایسه با 
س��ال قبل، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص 
داخل��ی از 43 درصد ب��ه 33 درصد كاهش یافت. 
كاهش سرمایه گذاری نقش بسزایی در كاهش تولید 
در زمان شروع بحران داشت. در تبیین دالیل كاهش 
سرمایه گذاری مي توان به گسترش بیش از حد بخش 
غیر تجاری به ویژه مستغالت و فعالیت های ساخت و 
ساز اشاره كرد. در دوره ۱994-۱99۰ سرمایه گذاری 
خصوصی در ساخت و ساز تایلند به سرعت افزایش 
یافت و به ۵۰ درصد كل س��رمایه گذاری های نایت 
رسید. متوسط رشد سرمایه گذاری بخش عمومی در 
ساخت و ساز به طور متوسط ۲۵ درصد )دو برابر پیش 
از سرمایه گذاری خصوصی( بود. اغلب ساختمان های 
اداری در بخش های تجاری با سرمایه خود شركت ها 
و برای استفاده شخصی ساخته شده بودند. در دوره 
پیش از وقوع بح��ران، كل اعتبار بخش خصوصی 
به س��رعت در حال افزایش بود. به ویژه این اعتبار 
مربوط به وام برای امالک و مستغالت و پروژه های 
مسکن سازی انجام شده توسط شركت های مالی بود. 
بسیاری از این وام ها به وام های معوق تبدیل شدند و 
شركت های مالی توانایی باز پرداخت خود را از دست 
دادند. این امر به وضوح نشان از گسترش بیش از حد 
اعتبار در بخش امالک دارد.  كسری باال در حساب 
جاری در دوره ۱99۵-۱98۵، متوسط رشد سالیانه 
صادرات تایلند ۲3 درصد بود. در اغلب س��ال های 
این دوره رشد صادرات بیش از رقبا )اندونزی، كره، 
مالزی و فیلیپین( بود. اما، رش��د س��ریع صادرات 
به صورت ناگهانی در س��ال ۱996 متوقف شد كه 
هش��دار جدی برای تایلند بود. در اغلب سال های 
این دوره رش��د ص��ادرات پیش از صادرات رقبا بود 
اما رش��د سریع صادرات به صورت ناگهانی در سال 
۱996 متوقف ش��د كه هشدار جدی برای تایلند و 
نشانه ای از آسیب پذیری اقتصاد ایران این كشور به 
شمار مي رفت. نرخ های رش��د صادرات به سرعت 
كاهش یافتند و به لحاظ ارزشی و مقداری منتفی 
شد. مهم ترین عوامل بیرونی مؤثر در كاهش صادرات 
سال ۱996را مي توان به كاهش رقابت پذیری، رشد 
آهسته تر تقاضا در شركای تجاری و تقویت ارزش 
پول تایلند در اوایل سال ۱99۵ نسبت داد. در سال 
۱996 ارزش اسمی ین ژاپن در مقابل دالر آمریکا به 
میزان قابل توجهی كاهش یافت، با توجه به نقش مهم 
این كشور در تجارت تایلند )جایگاه اول در واردات و 

دوم در صادرات(، تقویت 8۵ درصدی ارزش مطابق 
با اواخر سال ۱994 تا اواخر سال ۱996 در برابر ین 
نش��ان دهنده زبان در رقابت پذیری بین المللی در 
بازارهای عمده صادراتی بود. نتیجه این امر كاهش 
سریع صادرات تایلند و افزایش بیشتر كسری حساب 
جاری په تقریبا 8 درصد تولید ناخالص داخلی در 
س��ال ۱996 بود. به هر حال، عوامل ساختاری نیز 
نقش مهمی در كاهش صادرات داشتند كه از جمله 
آنها مي توان به آهنگ آهس��ته تعدادی به س��مت 
تولیدات با فناوری پیشرفته و سرمایه بر اشاره كرد. 
تایلند سهم بازاری خود را در تولیدات كاریر )نظیر 
لباس و كفش( به كشورهای با دستمزد پایین از جمله 
چین و هندوستان از دست داد، به نحوی كه، صادرات 
این تولیدات در سال ۱996 معادل ۲۱ درصد كاهش 
یافت. عالوه بر این به رغم افزایش رقابت میان كره، 
سنگاپور، تایوان، مالزی و هنگ كنگ در تولیدات با 
فناوری پیشرفته نظیر رایانه، موتورهای الکترونیکی 
)كه نشان از همگرایی بیشتر در ساختارهای صادراتی 
آنها داشت(، حجم صادرات این كاالها در تایلند در 

سال ۱996 به میزان 8 درصد كاهش یافت.
كسری حساب جاری همراه با تغییر در ساختار 
صادرات و ارزش گذاري بیش از حد پول ملی سبب 
بروز بحران پرداخت ها در تایلند شد. راهبرد صنعتی 
اجرا شده در تایلند با آزادسازی نظام مالی و حجم 
انبوه جریانات ورودی سرمایه سبب افزایش سریع 
اس��تقراض بخش خصوصی شد. اغلب وام ها كوتاه 
مدت بودند و بر حسب پول خارجی ارزش گذاري 
ش��ده بودند. با توجه به ارزان تر بودن اس��تقراض 
برحسب دالر نسبت به بات، استقراضی كنندگان 
تایلندی حتی برای تأمین مالی پروژه های بلندمدت، 
ترجیح مي دادند ك��ه در نرخ های بهره كوتاه مدت 
ارزش گذاري ش��ده برحسب دالر استفراض كنند. 
بدین روی، بدهی خارجی تایلند به ۵۰ درصد تولید 
ناخالص داخلی رسید كه 8۰ درصد آن استفراض 

بخش خصوصی بود.
در س��ال های ۱99۵ و ۱996 نرخ رش��د اعتبار 
دریافتی توس��ط بخش خصوصی به طور متوسط 
بی��ش از ۱۵ درصد )دو برابر رش��د تولید ناخالص 
داخلی واقعی( بود. در اواسط سال ۱99۷، گسترش 
اعتبار در بخش خصوصی با سرعت بیشتری انجام 
شد تا به حداكثر میزان خود در سال ۱998 رسید. 

 سیر تحول و اقدامات اصاح پولی و ارزی 
تایلند در پی بحران

 نظ��ام ارزی میخکوب )جن��گ جهانی دوم 
۱99۷( طی این دوران ارزش بات در ابتدا به یك 
ارز اصلی یا سبدی از ارزها میخکوب شد. نظام 
سبد ارزی از نوامبر سال ۱984 تا ژوئن ۱99۷ 
اتخاذ شد طی این دوران صندوق یکسان سازی 
ارز روزانه از ارزش بات در مقایل دالر آمریکا دفاع 
می كرد و اقدامات پولی و مالی اساسا در راستای 

نظام ارزی میخکوب طراحی شده بود. در پایان 
ای��ن دوره، ضعف بنیان های اقتصادی همراه با 
ناسازگاری های سیاس��تی به سقوط این نظام 
ارزی و وق��وع بدترین بحران اقتصادی در تاریخ 

تایلند منتهی شد. 
ب��رای حل این بحران نظ��ام قانونگذاری پولی 
)ج��والی س��ال ۱99۷ - س��ال ۲۰۰۰(  پ��س 
از پذی��رش نظ��ام ارزی ش��ناور در دوم جوالی 
س��ال ۱99۷، تایلند از كمك های مالی صندوق 
بین المللی پول بهره مند شد. هدف سیاست پولی 
در آن زمان، باز گرداندن اعتماد از دست رفته در 
نتیجه سقوط نظام ارزی نایت یا تالش در جهت 
ایج��اد ثبات متغیرهای كالن اقتصادی بود. طی 
برنامه صندوق بین المللی پول، نظام هدفگذاری 
پولی اتخاذ ش��د، تحت این نظام، یانگ با هدف 
تضمین سازگاری كالن اقتصادی و دستیابی به 
اهداف نهایی رش��د پایدار و ثبات قیمت، كنترل 
عرضه پول داخلی را هدف قرار داد. در این ارتباط، 
بانك مركزی به صورت روزانه و فصلی اهداف پایه 
پولی را تعیین می كرد كه در تعیین این اهداف، 
مدیریت روزانه نقدینگی مینای عمل بود. مدیریت 
روزانه نقدینگی اساسا با هدف حفاظت از اقتصاد 
در مقابل نوسانات گسترده نرخ بهره و نقدینگی 

در نظام مالی انجام می شد.
نظام هدف گذاری تورم )می سال ۲۰۰۰ تا كنون( 
نیز تش��کیل و دارای اختیارات زیادی بود. پس از 
اجرای برنامه صندوق بین المللی پول، به دلیل كمتر 
بودن اثربخشی نظام هدف گذاری عرضه پول نسبت 
به هدف گذاری تورم، بانك مركزی به ارزیابی مجدد 
بات در فضای داخلی و خارجی و خاتمه دادن به 
نظام هدف گذاری پولی پرداخت، چرا كه به ویژه 
در دوران پس از بحران ارتباط میان عرضه پول و 
رشد اقتصادی تغییر كرده بود و ترس از گسترش 
بی رویه نقدینگی وجود داشت. به عالوه چشم انداز 
بخش مالی در تایلند هنوز از ثبات الزم برخوردار 
نبود. از س��وی دیگر، در چنین شرایطی بازگشت 
به نظام ارزی قبل از بحران گزینه ای عملی نیود. 
همچنین چارچوب سیاست پولی صالحدیدی از 
سوی بانك مركزی مناسب به نظر نمی آمد، چرا كه، 
به طور جدی به این بانك ابزارهای مورد نیاز برای 
احیای اعتبار گذشته آن را نمي داد. بنابراین، بانك 
تایلند نظام هدفگذاری تورم را بدعنوان چارچوب 

سیاست پولی در ۲3 می سال ۲۰۰۰ اتخاذ كرد.
در مجموع سیر تحوالت نشان می دهد یا وقوع 
بحران دولت تایلند در زمینه سیاست ارزی از نظام 
ارزی میخکوب ش��ده به سمت نظام ارزی شناور 
و در زمینه سیاست های پولی نیز از سیاست های 
پولی صالحدیدی ابتدا به سمت سیاست های پولی 
مبتنی بر هدف گذاری رشد پایه پولی و سپس به 
سمت چارچوب سیاس��تی هدف گذاری تورمی 

حركت كرده است.



۱۲ آذر ماه ۱394 بود كه یك س��ایت خبري تحلیلي 
با عنوان »صندوق هاي قرض الحس��نه بمب هاي ساعتي 
در اقتص��اد ای��ران« به مدی��ران بانك مرك��زي و دولت 
هش��دار داد مراقبت بیش��تري از نظام بانکي و بازار پول 
را دردس��توركارخودقرار دهند. این سایت كه با وسواس 
تحوالت بازار پول و ش��بکه بانکي را زیرنظر داشت چند 
روز بعد و در ۱۰ دي ماه ۱394 دوباره از بمب س��اعتي 
3۰۰ هزارمیلیارد توماني كارگذاش��ته شده بانکي و بازار 
پول در زمین اقتصاد ایران نوشت. ساعت ۲4 كه ازنزدیك 
درجریان دشواري هاي پدیدارشده دربازار پول و كارنامه 
بانك ها قرار داشت در ۵ اردیبهشت ۱39۵ براي سومین 
بار و این بار به نقل از مسعود نیلي مشاور ارشد اقتصادي 
رئیس جمهور روحاني خبر داد شرایط نقدینگي كشور و 
شمار فزاینده بیکاران ایراني دو بمب ساعتي هستند كه 
زیر س��اختمان اقتصاد ایران كارگذاشته شده اند و باید با 

اتخاذ تدبیرهاي اقتصادي آنها را خنثي كرد. 
همین س��ایت س��پس در ۱۱ آبان پارسال به، نقل از 
معاون صندوق بین المللي پول كه درتهران س��خنراني 
مي كرد نوش��ت بمب س��اعتي به كارگذاش��ته شده در 
بانك ها مي تواند كل اقتصاد ایران و هر سرزمیني را ویران 
كند و نمي توان با دس��تکاري هاي ارادي این ش��رایط را 
دگرگون كرد. در۲۲ آذر ۱39۵ بود كه ساعت ۲4 پس از 
 تلخیص نوشته افرادي مثل مسعود نیلي، اكبركمیجاني، 
مدني زاده، رامین مجاب و چند كارش��ناس ارشد پولي و 
بانکي تاكید كرد بمب ساعتي بانك ها در زیر ساختمان 
اقتصاد ایران هنوز فعال است و به مدیران بانك مركزي 
و دولت هش��دارداد باید جلوي نزدیك شدن انفجار این 
بمب را گرفت. س��اعت ۲4 دوباره و با بررسي مقاله هاي 
ارائه شده در یك نشریه تخصصي بانك مركزي به ده ها 
مشکل بانك هاي ایراني و سیاست هاي پولي ناكارآمد اشاره 
كرد و نوشت: شاخص هاي یك بانك خوب و كارآمد مثل 
نسبت مناسب جذب سپرده به دارایي ها، نسبت اعتبارات و 
وام هاي پرداختي به دارایي ها، نسبت مطالبات معوقه به كل 
مطالبات و... در ایران از تعادل خارج شده و اكنون بر اساس 
آنچه كه در ادامه مي خوانید در شرایط نامساعد قرار دارند. 
۱- تامین مالي به عنوان محدودكننده ترین محدودیت 
تولید، فرآیند خروج از ركود را از شتاب كافي انداخته است. 
۲- روند كاهنده شاخص هاي سودآوري بانك ها نشان 
مي دهد افزایش نرخ سود بانکي منجر به افزایش حاشیه 

سود بانك ها نشده است. 
3- نس��بت مطالبات غیرج��اري و كفایت س��رمایه 
نشان دهنده تضعیف فراگیر و مستمر سالمت بانك هاست. 
4- رقابت براي جذب منابع بدهي جدید، جنگ قیمتي 
در بازار وجوه وام دادني را فعال كرده و موسسه هاي مالي 

ناسالم تضمین كننده قیمت بازار شده اند. 

 تحلیل و اخطار مسعود نیلي
۵- مقاومت بانك ها در برابر كاهش نرخ سود سپرده ها 
 در حالي ك��ه نرخ ت��ورم نقطه به نقط��ه از 4۰ درصد به
۱۰ درصد رسید، بیشتر از آنکه ناشي از تخلف و نافرماني 

باشد ناشي از بیماري نظام بانکي است. 
6- بیماري نظام بانکي دو نش��انه دارد. نشانه نخست 
تامین منابع مالي با قیمت هاي باالس��ت و نش��انه دوم 

بیماري قدرت محدود منابع مالي براي تخصیص دادن به 
فعالیت هاي اقتصادي است. 

۷- اعتبارگیرندگان و اش��خاص حقیقي و حقوقي به 
این دلیل كه نرخ تورم باالتر از نرخ س��ود بانك هاس��ت، 
انگی��زه اي براي بازگرداندن پول بانك ها را ندارند و نکول 

اداري رخ داده است. 
8- انباش��ت حجم باالي ریس��ك در نظ��ام بانکي از 
سال هاي ۱384 به بعد تبدیل به كوه یخي شده است كه ما 
فقط آن بخش از كوه یخ كه از آب بیرون است را مي بینیم 

و بخشي از آن را كه در زیر آب است هنوز ندیده ایم. 
9- رهبري قیمت پول در جنگ بانك ها و موسسه ها 
ب��راي جذب س��پرده ها با هدف تبدی��ل آنها به منابع 
قابل اس��ترداد، اصل و سود سپرده هاي جمع شده در 
اختیار بانك هاي بد قرار گرفته است و این مسأله بسیار 

خطرناک است. 
۱۰- اس��تفاده و استقراض بانك ها از بانك مركزي معموال 
براي چند ش��ب اس��ت اما برخي از بانك ها از این منابع بطور 
سیس��تماتیك و نه چند شب اس��تفاده كرده اند و این موجب 
مي شود منابع بانك مركزي دراختیار بانك هاي ناسالم قرار گیرد. 
۱۱- اصالح نظام بانکي پیچیده اس��ت و حساس��یت 
اجتماع��ي باالیي دارد و نبای��د این كار بزرگ و پیچیده 
سیاسي ش��ود و باید تالش كرد اطمینان مردم به نظام 

بانکي مخدوش نشود. 

 نگاه اکبر کمیجاني قایم مقام بانك مرکزي 
۱۲- یکي از مشکالت جدي شبکه بانکي پایین بودن 
نسبت كفایت سرمایه در بانك ها و موسسه هاي اعتباري 

است كه ریسك آنها را به شدت افزایش داده است. 
۱3- ضع��ف مق��ام ناظر كه از ضعف زیرس��اخت ها و 
ابزارهاي نظارتي سرچش��مه گرفته است ریشه پایداري 

تنگناهاي فعلي به حساب مي آید. 

 علي دیواندري رئیس پژوهشکده پولي و بانکي 
۱4- با توجه به وضعیت شاخص هاي سالمت در نظام 
بانکي و در صورتي كه برنامه مدوني تهیه و اجرا نش��ود 
اقتصاد كشور با اختالل گسترده در عملکرد بانك ها مواجه 

و بي ثباتي مالي حتمي است. 

 سیدعلي مدني زاده طراح الیحه هاي اصاح 
نظام بانکي 

۱۵- شبکه بانکي در دو جهت با مشکل جدي مواجه 
است: توسعه مالي متوقف شده و ثبات مالي از استواري 

دور و متزلزل شده است. 
۱6- بررسي ترازنامه بانك ها در این دوره نشان مي دهد 
پوشش هاي نامناسب براي ریسك تحمیل شده بر فعالیت 
گسترش یافته این موسسه ها لحاظ نشده است و نسبت 
حقوق صاحبان سهام به دارایي روندي كاهنده و مستمر 

را تجربه كرده است. 
۱۷- فراگیر شدن جنگ قیمتي موجب شد رهبري در 
اختیار بانك هاي ناسالم و موسسه هاي نظارت ناپذیر قرار 

گیرد و بانك ها به بازي پانزي روي آوردند. 
۱8- افزای��ش هزین��ه تامین مالي ك��ه از جنگ قیمتي 
سرچش��مه گرفت س��ود بانك ها را كاهش داده است و به 
انباشت ریسك منجر شده و اگر مدیریت نشود اقتصاد ایران 
به بیماري ابرتورم و ركود تورمي تشدید شده گرفتار مي شود. 
۱9- وضعیت س��المت و پایداري نظام بانکي ایران در 
قالب تمام ش��اخص هاي موجود در مقایس��ه با متوسط 
كشورها و به ویژه كشورهایي كه بحران بانکي را تجربه 

كرده اند نامساعدتر است. 
۲۰- با توجه به ریس��ك سیستماتیك شبکه بانکي، 
پدیدار و ظهور یافته است، مشکل جریان نقد در یکي از 
این بانك ها مي تواند به سرعت به سایر بانك ها سرایت و 

وضع را وخیم كند. 
۲۱- در صورتي كه فاصله نظام بانکي از بحران بانکي كاهش 
نیابد و در صورتي كه اقدام هاي عاجلي اتخاذ نشود، كاركرد نظام 
بانکي مختل مي ش��ود و اگر براي اجتناب از وقوع بحران هاي 
اجتماعي بانك مركزي مجبور به دخالت هاي گس��ترده شود 
نتیجه اش ركود تورمي شدید و طوالني و ابرتورم خواهد شد. 
۲۲- اگر سیاستگذار سطح مطلوب ثبات مالي و پولي 
را تعیین كند، سطح وام به تولید كاهش مي یابد و رشد 

اقتصادي تضعیف مي شود. 

 رامین مجاب کارشناس ارشد پولي 
۲3- به نظر مي رسد وضعیت سیستم بانکي به جز از 
نظر بعد مطالبات غیرجاري رسمي در همه ابعاد وضعیت 

بحران را در چاه فراموشی دفن کردیم
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نسبتا ناسالمي را نمایش مي دهد. نتایج مقایسه بانکداري 
ایران نش��ان مي دهد با توجه به معیارها و اندازه شاخص 

سالمت، در وضع بدتري قرار داریم. 
۲4- در كنار مشاهده هاي مربوط به نسبت هاي سالمت 
بانکي كه سیستم بانکي اقتصاد را ناسالم تشخیص مي دهد 
پیش بیني این نسبت ها افق چندان سالمي را براي آینده 

ترسیم نمي كند. 

 دیگر کارشناسان
۲۵- از سال ۱39۰ جریان درآمدي شبکه بانکي در حال 
كاهش بوده تركیب دارایي ها به سمت دارایي غیرنقدي 
جهت گیري كرده و جریان هزینه ها افزایش پیدا كرده است 
و قیمت تامین منابع ناشي از جذب سپرده ها افزایش یافته 

و ریسك ها را به سمت باال كشانده است. 
۲6- تركیب سپرده ها در پایان ۱39۲ نسبت به ۱389 
به ش��کلي تغییر كرده كه سپرده هاي مدت دار جانشین 
س��پرده هاي دیداري و پس انداز ش��ده اند و هزینه هاي 
بهره اي بانك ها را افزایش و سودآوري كاهش یافته است. 
۲۷- نرخ س��ود س��پرده پذیري حقیق��ي در بازار بین 
بانکي در سال هاي ۱389 تا ۱39۲ از منفي ۲ درصد به 
۱۱ درصد رسیده است. جالب آنکه نه تنها در این سال ها 
نسبت سپرده پذیري كاهش نداشته است بلکه 8 درصد 

نیز افزایش را نشان مي دهد. 
۲8- واقعیت هاي آشکار شده نشان مي دهد در شرایط 
كنوني، بانك ها در هر ش��رایطي و در هر سطح قیمتي، 
خواس��تار جذب س��پرده چه از بانك هاي فعال در بازار 

بین المللي و چه از مشتریان هستند. 
۲9- كاهش نسبت تسهیالت اعطایي به دارایي از یك 
سو و افزایش تقاضا براي سپرده در بازارهاي بین بانکي و 
سپرده و افزایش استقراض از بانك مركزي یعني حركت 
به س��وي حاكمیت خطر خفته است. استمرار این وضع 

مي تواند سبب انتخاب استراتژي انتحار شود. 

 نشست امنیت اقتصاد 
درآذرماه امسال اما بانکداري پرمسأله ایران زیر ذره بین 
اقتصاددانان قرار گرفت دراین میزگرد كه حسین عبده 
تبریزي، حسین درودیان، علي مدني زاده و مجید شاكري 
در آن حاضر بودند موضوع بانك ها به امنیت كشور گره زده 
شد. به گزارش اقتصاد آنالین، حسین درودیان، كارشناس 
پول و بانکداري در این نشست در خصوص بحران بانکي 
در ایران گفت: ویژگي بحران بانکي در ایران این اس��ت 
كه مثل مش��کل ارز و سکه آنچنان مشهود نیست بلکه 
بیماري مهلك و پنهاني اس��ت و برخ��الف بحران ارز و 
مسأله قیمت هاي انرژي كه اتفاق جدیدي نیستند و فقط 
روز به روز عمیق تر مي ش��ود مسأله نو و جدیدي است. 
وي با اش��اره به این موضوع كه ترازنامه هاي بانکي واقعا 
تراز نیست بلکه آن را تراز نشان مي دهند، افزود: بخشي 
از سرمایه هاي بانك ها به واقع موجود نیست و در بسیاري 
از مواقع س��رمایه هاي بانك ها منفي هم مي شوند. او در 
این خصوص ادامه داد: سرمایه هاي بانك ها بیش از 3۰ یا 
4۰هزار میلیارد تومان نیست و مي توان گفت بانك هاي 
ما در واقع ورشکس��ت ش��ده اند. درودیان افزود: در سایر 
كشورها ترازنامه بانك ها بطور عادي جلو مي روند و ناگهان 
براساس تکانه هاي شدیدي كه به ویژه در بازار سرمایه رخ 
مي دهد، ترازنامه ناتراز مي شود  اما در ایران ما همواره ناتراز 

جلو رفته ایم. این كارشناس با تاكید بر اینکه باید دلیل این 
اتفاق را در شکاف درآمد هزینه بانك ها جست وجو كرد، 
گفت: عامل اصلي آن نرخ بهره حقیقي مثبت است كه با 
ایجاد نیرویي منجر به كسري درآمد بانك ها شده است. 
درودیان افزایش نرخ س��پرده ها را رفتار انقباضي عنوان 
كرد كه سرعت گردش پول را كاهش مي دهد. وي دلیل 
اینکه نرخ سپرده ها در سال هاي اخیر باال مانده است را 
یك بسته سیاستي عنوان كرد و افزود: توجه به تورم به 
مثابه یك پدیده پولي یکي از همین سیاست هاي نادرست 
است، این تفکر كه براي كنترل آن باید جلوي پایه پولي 
و در نتیجه مصارف بانك ها گرفته شود سیاست اشتباهي 
است كه طي این سال ها در پیش گرفته شده است. این 
كارشناس اقتصادي همچنین به سیاست هاي مستقیم از 
جمله سقف گذاشتن بر اعتبارات بانك ها به عنوان یك 

ابزار بسیار قدیمي و ناكارآمد اشاره كرد. 

 شوک ارزي به نظام بانکي نکرده است
مجید شاكري نیز در این نشست با اشاره به این موضوع 
كه بحران بانکي فعلي در تاریخ ایران بسیار ویژه است ادامه 
داد: البته این حرف ها به این معني نیس��ت كه ما با یك 
بحران نقد ناپذیر رو به رو هس��تیم، زیرا ما یك سیستم 
بین بانکي گسترده و یك بانك مركزي گشاده دست داریم 
كه به راحتي كسري ها را جبران مي كند. این كارشناس 
اقتصادي افزود: باید گفت قبل از بحران ارزي مهمترین 
اتفاق در مقابل چشمان ما بحران بانکي بود و این بحران 
در ای��ران از مرحله اي كه تنه��ا بانکداران یا اقتصاددانان 
بتوانند راجع به آن نظر بدهند گذشته او یك بحران چند 
 وجهي است كه نیازمند نظر همه است. شاكري تاكید كرد: 
بر خالف حرف هایي كه گفته مي شود، شوک ارزي كمکي 
به مشکالت بانکي نمي كند، زیرا اساسا تورم براي بانکي 
اتفاق خوبي است زیرا بار نرخ بهره را از دوش بانك ها كم 
مي كند. وي این ادعا كه مشکالت دارایي ارزي بانك ها با 
تورم برطرف شده است رد كرد و ادامه داد: این دارایي هاي 
ارزي به صورت بستانکاري است و درست است كه دارایي 

4برابر شده ولي چه كسي است كه آن را پس بدهد؟
این كارش��ناس اقتصادي اضافه كرد: اگر نگوییم تورم 
فعلي وضعیت ترازنامه كل سیستم بانکي را بهتر نکرده، 
نمي ت��وان گفت آن را بهبود هم بخش��یده اس��ت. وي 
همچنی��ن درباره این موضوع كه گفته مي ش��ود دارایي 
بانك ها به صورت مس��تغالت است، گفت: تنها ۵۰هزار 
میلیارد دارایي بانك ها مس��تغالت اس��ت و عالوه بر آن 
بخش زیادي از این مس��تغالت ك��ه قابلیت نقدپذیري 
داش��ت قبال فروخته شده اند. ش��اكري ضمن تاكید بر 
این نکته كه به اصالح نظام بانکي توجه زیادي مي شود، 
گفت: با این وجود هنوز كساني در بدنه دولت هستند كه 
به دنبال افزایش ضریب كفایت س��رمایه بانکي هستند. 
این كارشناس اقتصادي ادامه داد: درست است كه ضریب 
كفایت س��رمایه مثل یك كمربند بانکي اس��ت ولي اگر 
بخواهیم در شرایط فعلي به آن بپردازیم مثل این است 
كه بخواهیم به دنبال بستن كمربند ایمني كسي باشیم 
كه براثر ضربه در تصادف خونریزي كرده است. شاكري 
گفت: برخي دولتمردان بحران را این مي بینند كه مردم 
به پشت كانتر بانك بروند و پولي براي نقد شدن نباشد، 
مثل موسسات ثامن! اما چنین اتفاقي نمي افتد زیرا بانك 
مركزي همیشه با گشاده دستي این كسري ها را جبران 

مي كند. وي همچنین با اشاره به اینکه در شرایط فعلي 
ادغام بانك ها نباید صورت بگیرد، خاطرنشان كرد: زیرا با 
این ادغام اگر چه آزادس��ازي مستغالت صورت مي گیرد 
اما بسیاري از این مستغالت قابلیت فروش ندارند وعالوه 
بر آن بسیاري از كاركنان بانك هایي كه مي خواهند ادغام 
شوند قابلیت تعدیل ندارند. شاكري در پایان خاطرنشان 
كرد: من ناقض ادغام صحبت نمي كنم اما ادغام بانك ها 
در شرایط فعلي كارآمد نیست در ضمن اگر كسي بخواهد 
با موسسات مالي غیرمجاز برخورد كند آن كار یك هفته 

است و اصال سخت نیست. 

 دهه هشتاد، شروع بحران بانکي
س��ید علي مدني زاده نیز در این نشست با بیان اینکه 
بحران بانکي فعلي از دهه هش��تاد آغاز ش��د، گفت: در 
سال 8۰ ما در بستري قرار داشتیم كه آمادگي بانکداري 
خصوصي به دلیل نبود قوانین مناسب وجود نداشت. وي 
اضافه كرد: از سال 9۱ و 9۲ به بعد شاهد سیر صعودي 
نرخ هاي س��پرده حقیقي بانك ها بودی��م ولي در مقابل 
مي توان گفت بخش عرضه اقتصاد دچار ش��وک ش��ده 
است. مدني زاده افزود: در چنین بستر نامناسبي بانکداري 
خصوصي و وام دهي هاي كالن شکل گرفت كه در كنار 
آن ناكارآم��دي قضایي هم وجود داش��ت و مجموع این 
اتفاقات باعث بروز برخي مطالبات غیر جاري در ترازنامه 
بانك ه��ا و بدهکاري دولت به نظام بانکي ش��د كه خود 
نوعي دیگر از بدهي هاي غیرجاري هس��تند و هیچگاه 
تسویه نمي شوند. این كارش��ناس در ادامه افزایش نرخ 
تس��هیالت را منجر به بروز یك ركود اقتصادي و پس از 
آن یك تنگناي اعتباري عنوان كرد. وي ركود سال هاي 
9۱ و 9۲ را مقارن با قطع آخرین شریان اقتصادي بانك ها 
با كاهش قیمت مستغالت عنوان و تصریح كرد: پس از 
سال 9۲ بانك ها با مراجعه به بانك مركزي و استقراض از 
آن انتظارات تورمي را ایجاد كردند كه متاسفانه هیچ نهاد 
نظارتي هم به اینگونه فعالیت ها نظارتي نداشت و در این 
میان موسسات سپرده گذاري غیرمجاز كه به هیچ كجا 
پاسخگو نبودند با اعالم نرخ هاي باالي 3۰ یا 4۰درصدي 
به دنبال افزایش سرمایه موهوم خود بودند. وي پایان این 
 فرآیند را زیان دهي بانك ها عنوان كرد و گفت: متاسفانه 
در حال حاضر هیچ كس هم نگران این زیان دهي نیست 
زیرا هم��ه مي دانند كه با رجوع به بانك مركزي جبران 
خواهد شد. مدني زاده این بحران بانکي را گلوله برفي خواند 
كه بزرگ و بزرگتر مي شود و با نرخ هاي سود سپرده باال 
كه به دنبال آن انتظارات تورمي نیز باالتر مي رود، سرانجام 
خ��ود را در ركود اقتص��ادي خالي مي كند. وي در پایان 
خاطرنش��ان كرد: بدون تغییر پارادایم و ایجاد اصالحات 
ساختاري نمي توان این مشکالت را حل كرد ضمن اینکه 
این اصالحات س��اختاري هزینه اقتص��ادي زیادي دارد 
ولي مشکل آن جاست كه این هزینه به هزینه سیاسي 
اجتماعي بزرگي گره خورده است و اگر بخواهیم پارادایم 
خود را تغییر دهیم احتیاج به یك هزینه اجتماعي داریم. 

 بمب را پنهان کرده ایم 
نگاهي كوتاه ب��ه روند بحث درباره معضل بانکي 
و پول��ي درای��ران و بحراني ك��ه آن را درال به الي 
بحران هاي دیگر پنهان مي كنیم نشان مي دهد باید 

منتظر روزهاي سخت تر بود. 



با فرو ریختن دیوار برلین در اواخر سال 
۱989، یکی از مهم ترین گذارهای اقتصادی 
تاریخ شروع شد. این دومین تجربه بزرگ 
اقتص��ادی و اجتماعی این قرن محس��وب 
می شود. نخس��تین تجربه، گذار روسیه به 
كمونیس��م در هف��ت دهه قب��ل بود. طی 
س��ال ها، ناكامی نخستین تجربه به تدریج 
مش��خص شده بود. در نتیجه انقالب سال 
۱9۱۷ و استیالی روسیه بر بخش بزرگی 
از اروپ��ا پس از جن��گ دوم جهانی، قریب 
8 درص��د جمعیت جهان ك��ه تحت نظام 
كمونیس��تی ش��وروی زندگی می كردند، 
هم از آزادی سیاس��ی و هم از پیش��رفت 
اقتصادی محروم ش��دند. دومین گذار كه 
در روس��یه، اروپای شرقی و جنوب شرقی 
روی داد هنوز راه زیادی در پیش دارد، اما 
تا این اندازه روش��ن شده است كه در خود 
روسیه این گذار به آنچه هواداران یلستین 
امید داش��تند، دس��ت نیافته است. برای 
بیش��تر كسانی كه در اتحاد شوروی سابق 
زندگی می كنن��د، زندگی اقتصادی تحت 
نظام سرمایه داری بدتر از آن چیزی است 
كه رهبران قدیمی از سرمایه داری مافیایی 
و پارتی بازی ایجاد ش��ده و تنها دستاورد 
این وضع، یعنی ایجاد مردم ساالری همراه 
با آزادی واقعی و از جمله آزادی مطبوعات، 
حداقل بس��یار ش��کننده به نظر می رسد، 
خاصه اینکه ایستگاه های تلویزیونی مستقل 
یک��ی پ��س از دیگری تعطیل می ش��وند. 
درحال��ی كه آنانی كه در روس��یه زندگی 
می كنند باید برای آنچه روی داده، هرگونه 

سرزنشی را تحمل نمی كنند. 
تنه��ا معدودی اف��راد انح��الل ناگهانی 
اتحاد ش��وروی را پیش بین��ی می كردند و 
تنها معدودی اس��تعفای ناگهانی »بوریس 
یلتس��ین« را پیش بین��ی كردن��د. برخی، 
محص��ول  ك��ه  را  الیگارش��ی  حکوم��ت 
زیاده روی ه��ای دوره یلتس��ین بود، دیگر 
تحت كنترل می دانند، دیگرانی هستند كه 
معتقدند كه فقط چند نفری از الیگارش ها 
از قدرت كنار رفته اند. برخی افزایش تولید 
پس از بحران سال ۱998 را شروعی برای 
یك رنس��انس می دانس��تند رنسانسی كه 
منجر به ایجاد یك طبقه متوس��ط خواهد 
شد. كسانی دیگر، معتقدند كه سال ها طول 

می كشد تا خسارت های وارده بر این كشور 
طی دهه گذش��ته جبران شود. درآمدهای 
امروزی به نحو قابل مالحظه ای پایین تر و 
فقر و تنگدس��تی بیشتر از یك دهه پیش 
اس��ت. بدبینان، در این كشور، یك قدرت 
اتمی می بینند كه گرفتار بی ثباتی سیاسی 
و اجتماعی اس��ت. خوش بینان، كشور را 
تحت یك رهبری نیمه استبدادی می بینند 
كه مشغول تثبیت كشور به بهای از دست 
دادن برخی آزادی های مردم ساالری است.  
از س��ال ۱998، روس��یه رشد اقتصادی 
باالیی داشته كه مبتنی بر قیمت های باالی 
نفت خام و منافع تضعیف ارزش روبل است 
كه صن��دوق بین المللی پول مدت ها با آن 
مخالفت می كرد. اما، با كاهش قیمت نفت 
و تحلی��ل منافع حاص��ل از تضعیف ارزش 
پول، رشد نیز آهسته تر شده است. امروزه، 
پیش بینی ه��ای اقتصادی كمت��ر از دوره 
بحران ۱998، تیره اس��ت، لیکن كمتر از 
آن زمان نامشخص نیست، زمانی كه بهای 
نفت صادرات اصلی كش��ور، باال بود، دولت 
به زحمت مي توانس��ت پاس��خگوی نیازها 
باشد. اگر بهای نفت سقوط كند، مي تواند 
مشکالت جدی ایجاد كند. بهترین سخنی 
كه در مورد روسیه می شود گفت این است 

كه آینده كماكان ناروش��ن خواهد بود.اما 
خ��وب می دانیم كه قضاوت های سیاس��ی 
و اقتصادی مش��خصی صورت گرفت و نیز 
می دانیم ك��ه پیامدها مصیبت ب��ار بودند. 
در مواردی، رابطه میان سیاس��ت ها و این 
پیامدها به روش��نی قابل تشخیص است: 
صندوق بین المللی پول نگران این بود كه 
تضعی��ف ارزش روبل باعث یك دوره تورم 
ش��ود. اصرار صندوق به روس��یه برای باال 
نگه داش��تن ارزش روبل و حمایت از آن با 
میلیاردها دالر وامی كه به روس��یه داد، در 
نهایت كمر اقتصاد روسیه را شکست )وقتی 
باالخره روبل در سال ۱998 رسما تضعیف 
شد، به رغم نگرانی صندوق، تورم چندانی 
به وجود نیامد و اقتصادی نخس��تین رشد 
قابل مالحظه خود را تجربه كرد. در موارد 
دیگر، این رابطه پیچیده تر است. اما تجارب 
چند كش��وری كه برای تحول اقتصاد خود 
از كمونیسم به سرمایه داری، سیاست های 
متفاوتی انتخاب كردند، ما را در این مسیر 
پ��ر پیچ و خم راهنمایی می كند. این مهم 
اس��ت كه جه��ان، در مورد سیاس��ت های 
صندوق برای روسیه، و اینکه علت اصرار بر 
این سیاست ها چه بود و چرا این سیاست ها 
 ای��ن چنی��ن ب��ه بیراه��ه رف��ت، قضاوت 

گذار از اقتصاد دولتی به آزاد     

چه کسی روسيه را از دست داد؟
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آگاهانه ای داش��ته باش��د. رهبران انقالب 
۱9۱۷ تشخیص داده بودند كه آنچه با آن 
روبه رو بودند بیش از تغییر امور اقتصادی، 
و درواقع، تغییر در همه ابعاد جامعه است. 
لذا، گذار از كمونیسم به اقتصاد بازار چیزی 
بیش از یك تجربه صرفأ اقتصادی است و 
شامل تحول جوامع و ساختارهای اجتماعی 
و سیاس��ی آن می ش��ود. علت پیامدهای 
مایوس كننده گذار اقتصاد تا حدودی عدم 
تش��خیص اهمیت این عوام��ل دیگر بود. 
اولین انقالب، این نکته را تش��خیص داده 
بود كه تحول اقتصاد چقدر مي تواند دشوار 
باشد و انقالبیون هم فهمیده بودند كه این 
تحول را نمی ش��ود با ابزار مردم ساالری به 
انجام رس��اند. ای��ن كار باید تحت رهبری 
»دیکتات��وری پرولتاری��ا« ص��ورت بگیرد. 
بعض��ی از رهبران انقالب دوم در دهه 9۰، 
ابتدا تصور می كردند كه مردم روس��یه كه 
از قید و بند كمونیس��م رها شده اند، منافع 
اقتصاد بازار را فورا درک می كنند. اما برخی 
اصالح طلبان روسی )و از جمله حامیان و 
مشاورین غربی آنان( به اعتقاد و نه عالقه ای 
به مردم س��االری داشتند و از این بیمناک 
بودند كه اگر مردم روس��یه اجازه انتخاب 
بیابند، الگوی اقتصادی درستی را انتخاب 

نخواهند كرد. جای تعجب ندارد كه خیلی 
از اصالح طلبان ه��وادار بازار رویکرد قابل 
مالحظه ای ب��ه روش های قدیمی نش��ان 

دادند.
 یلتس��ین، رئیس جمهوری كش��ور، كه 
ق��درت فراوان تری از همقط��اران خود در 
مردم س��االری های غربی داش��ت، ترغیب 
ش��د تا دوم��ا )مجلس( را ك��ه تحت یك 
انتخابات آزاد تش��کیل ش��ده بود، تعطیل 
كند و اصالحات را با صدور احکام حکومت 
انجام دهد. گویی كه بلش��ویك های هوادار 
ب��ازار، مؤمنین واقعی داخل كش��ور، و نیز 
كارشناسان غربی و مبلغان آیین اقتصادی 
جدی��د ك��ه ب��ه ای��ن كش��ورهای پس از 
سوسیالیسم رفته بودند، كوشیدند تا روایتی 
واقعی از روش های لنینی را به كار برند تا 
تحول »دموكراتیك« پس از كمونیس��م را 

هدایت كنند.  
چالش ها و فرصت های گ��ذارد در اوایل 
دهه 9۰، وقتی گذار )اقتصاد از كمونیس��م 
به ب��ازار( آغاز ش��د، ه��م چالش ها و هم 
فرصت ه��ای بزرگی به وجود آمد. پیش از 
این، به ندرت اتفاق افتاده بود كه كشوری 
تصمی��م بگیرد از وضعیتی كه دولت عمال 
همه جنبه ه��ای اقتصاد را كنترل می كند 
به اس��ت كه تصمیم��ات از راه بازار اتخاذ 
می ش��ود، تغییر ماهی��ت بدهد. جمهوری 
خلق چین، گذار اقتصاد خود را از اواخر دهه 
۷۰ شروع كرده بود و هنوز از اقتصاد كامال 
تحت حاكمیت بازار، فاصله زیادی داشت. 
یکی از موفق ترین گذارها، مورد تایوان بود 
ك��ه در یکصد مایلی س��احل خاک اصلی 
چین واقع شده بود. این كشور از اواخر قرن 
نوزدهم مستعمره ژاپن بود. پس از انقالب 
۱949 در چی��ن، تایوان پناهگاه در هیران 
ناسیونالیست« قدیمی شد كه از پایگاه شان 
در تایوان ادعای حاكمیت بر خاک اصلی را 
داشتند و نام »جمهوری چین« را برای آن 
حفظA كردند. آنها زمین ها را ملی كرده و 
تقسیم كرده بودند، صنایع عمده را تأسیس 
و سپس خصوصی كردند و اقتصاد بازار پر 
طراوتی به وجود آوردن��د. پس از ۱94۵، 
خیلی از كش��ورها و از جمله ایاالت متحد 
از حالت بسیج جنگی به اقتصاد زمان صلح 
تغییر جهت دادند. در آن زمان، بسیاری از 
اقتصاددانان و دیگر متخصصان، بیم داشتند 
كه متعاقب كنار گذاش��تن بسیج جنگی، 
ركود عمده ای ایجاد ش��ود كه نه تنها در 
نحوه تصمیم گیری ها تأثیر می گذاش��ت، 
بلک��ه همچنین تغییر در تولید محصوالت 
از تولید تانك به تولید خودروی شخصی، 

ضروری بود. 
در س��ال پایان جن��گ، 3۷ درصد تولید 
ناخالص��ی داخل��ی به هزینه ه��ای دفاعی 
اختصاص داده شده در سال ۱94۷ این رقم 
با كاهش شدید به ۷.4 درصد رسیده بود.

 گ��ذار از اقتصاد جنگ به اقتصاد صلح با 
گذار متضمن شرایط خاصی است.  اقتصاد 
كمونیس��م به اقتصاد بازار تفاوتی اساسی 
دارد: قب��ل از جنگ دوم ای��االت متحده، 
صاحب نهادهای اساس��ی بازار بود. اگر چه 
ك��ه در طول جنگ بس��یاری از آنها را به 
حال تعلیق در آورده و كنترل و دس��تور« 
را جایگزین آنها كرده بود. در مقابل، روسیه 
می باید، هم منابع را جابه جا و هم به ایجاد 

همه نهادهای بازار اقدام كند.
ام��ا تایوان و چین با همین مس��ائلی كه 
اقتصادهای درحال گذار داش��تند، روبه رو 
بودند. هر دو، با چالش گذار جوامع ش��ان 
و از جمله تأس��یس نهادهای ویژه اقتصاد 
بازار مواجه بودند. هر دو كشور هم توفیق 
نمایانی داشتند و به جای كسادی طوالنی 
دوره گذار، هر دو كش��ور از رشد اقتصادی 
دورقم��ی برخوردار بودن��د. اصالح طلبان 
تندروی��ی ك��ه به روس��یه و بس��یاری از 
كشورهای درحال گذار مشاوره مي دادند، 
به این تجارب و درس هایی كه می ش��د از 
آن آموخت، توجهی نکردند. این بدان خاطر 
نبود كه معتقد باشند كه تاریخ روسیه )یا 
تاریخ دیگر كشورهای درحال گذار( استفاده 
از این درس ها را غیر عملی می س��ازد. آنها 
سرسختانه توصیه های دانشمندان روسی، 
اعم از كارش��ناس تاریخ، اقتصاد یا جامعه 
شناسی، را نادیده گرفتند. دلیلش هم ساده 
ب��ود: آنها بر این باور بودند كه انقالب بازار 
در حال وقوع، همه این دانش های موجود 
را كه از انتظام های دیگری نشأت مي گیرد 
نامربوط می سازد. آنچه بازارگرایان افراطی 
موعظه می كردند اقتصاد كتاب های درسی 
بود- شکل ساده شده اقتصاد بازار كه توجه 

كمی به پویایی های تغییر داشت.

 بحران بانکی در روسیه
مش��کالتی را كه روس��یه )یا س��ایر این 
كشورها در سال ۱989 با آن مواجه بودند 
در نظر بگیرید. در روسیه مؤسساتی بودند 
كه مؤسس��اتی با نام مش��ابه آنها در غرب 
موجود بود، ولی وظایف ش��ان فرق داشت. 
روسیه صاحب بانك هایی بود كه پس اندازها 
را جمع آوری می كردند ولی تصمیم در مورد 
اعط��ای وام ها به عهده آنها نبود. همچنین 
هیچ مسئولیتی برای نظارت بر نحوه مصرف 



وام ها و بازپرداخت آنها نداشتند. آنها تنها به 
دستور سازمان برنامه ریزی مركزی، وجوه 
را در اختیار دیگران می گذاشتند. بنگاه های 
تولیدی نیز در روسیه مشغول به كار بودند، 
ولی تنها به تولید كاالیی می پرداختند كه 
از آنان خواس��ته شده بود و داده هایی مواد 
اولیه، نیروی كار و ماش��ین آالت را مصرف 
می كردند كه در اختیارشان گذاشته می شد. 
عمده ترین زمینه های خالقیت كارفرمایی 
این بود كه مشکالتی را كه دولت برای آنها 
ایجاد می ك��رد دور بزنند. مثال دولت برای 
آنها سهمیه تولید تعیین می كرد، ولی مواد 
اولیه كافی در اختیارشان نمی گذاشت و یا 
در برخ��ی موارد بیش از مق��دار الزم مواد 
اولی��ه به آنه��ا مي داد. مدی��ران واحدهای 
تولیدی برای رس��یدن به سهمیه تولیدی 
كه از آنان خواس��ته شده بود، با بنگاه های 
دیگ��ر وارد معامالتی می ش��دند و در این 
میان اگر دست ش��ان می رسید چیزی هم 

به جیب می زدند. این كارها كه همواره در 
اتحاد ش��وروی انجام می شد تا نظام بتواند 
كار كند، منجر به فس��ادی شد كه در گذار 
روسیه به اقتصاد بازار گسترش زیادی یافت، 
دور زدن قانون، اگر نگوییم نقض كامل آن، 
جزئی از زندگی عادی و زمینه س��از نقض 

حاكمیت قانون در دوره گذار شد.
در اتحاد ش��وروی هم، مثل اقتصاد بازار، 
كاالها قیمت داشتند، ولی این قیمت ها نه 
به وس��یله بازار، بلکه توسط دولت تعیین 
می ش��د. بعض��ی قیمت ه��ا، مث��ل قیمت 
ضروری��ات، به طور مصنوع��ی پایین نگه 
داشته می شد، تا پایین ترین اقشار درآمدی 
هم دچار فقر نش��وند قیمت انرژی و منابع 
طبیع��ی هم به ط��ور مصنوعی پایین نگه 
داشته می شد و روسیه به دلیل منابع عظیم 
خود مي توانست این كاالها را به قیمت كم 

در اختیار بگذارد. 

 قیمت های مصنوعی
كتاب های درس��ی قدیمی اقتص��اد غالبا به 
نح��وی از اقتص��اد بازار صحب��ت می كنند كه 
گویی ای��ن اقتص��اد دارای س��ه عنصر اصلی 
است: قیمت ها، مالکیت خصوصی و سود. این 
عناصر همراه با عنصر رقابت، انگیزه ها را فراهم 
م��ی آورد و تصمیمات اقتص��ادی را هماهنگ 
می كرد تا اطمینان حاصل ش��ود كه بنگاه های 
تولیدی آنچ��ه را مورد نیاز اس��ت با كمترین 
هزینه عرضه می كنند. اما اهمیت وجود نهادها 
هم از دیرباز شناخته شده است. مهم ترین این 
نهادها، چارچوب های حقوقی و مقرراتی است 
ت��ا اطمینان حاصل ش��ود ك��ه قراردادها اجرا 
می ش��وند، اختالفات تجاری به نحو درس��تی 
حل و فصل شده و وقتی بدهکاران نمي توانند 
دیون خود را تأدیه كنند، روش های ورشکستگی 
تعبیه شده، رقابت وجود دارد و بانك ها هم در 
وضعی هستند كه بتوانند پول سپرده گذاران را 
هر وقت كه الزم باشد به آنها پس بدهند. این 

چارچوب حقوقی و نهادهای مربوطه، همچنین 
باید اطمینان یابند ك��ه بازارهای اوراق بهادار 
ب��ه میوه عادالنه ای عم��ل می كنند و مدیران 
بنگاه ها از س��هامداران و اكثریت س��هامداران 
از اقلیت سهامداران س��وء استفاده نمی كنند. 
در كش��ورهایی كه اقتص��اد بازار ج��ا افتاده، 
چارچوب های حقوقی و مقرراتی طی یك قرن 
و نیم و در پاس��خ به مسائلی كه سرمایه داری 
بازار بی قید و بند، ایجاد كرد، فراهم آمده است.

كش��ورهایی كه ب��ه دنبال اس��تقرار اقتصاد 
بازار بودند، الزم نبود كه دوباره با این مس��ائل 
روبه رو ش��وند، آنها مي توانس��تند از تجربیات 
 دیگ��ران اس��تفاده كنن��د. ام��ا در حال��ی كه 
اصالح طلبان ه��وادار بازار، از ای��ن زیربناهای 
نه��ادی ن��ام می بردند، در عمل ب��ه آنها توجه 
زی��ادی نکردند. تالش آنها بر این متمركز بود 
كه كوتاه ترین راه را به س��رمایه داری انتخاب و 
اقتص��اد بازار را ب��دون نهادهای الزم آن ایجاد 

كنند. پیش از تاسیس بازار بورس، باید مطمئن 
شد كه مقررات درستی در این مورد وجود دارد، 
بنگاه های اقتصادی جدید به سرمایه نیاز دارند و 
این امر مستلزم آن است كه بانك ها به وظایف 
واقعی خود عمل كنند، به بانك هایی كه برای 
نظام سابق مناسب بودند یا بانك هایی كه فقط 
ب��ه دولت وام می دهند. یك نظ��ام بانکی كارا 
و واقعی، مس��تلزم وجود مقررات بانکی است. 
بنگاه ه��ای اقتصادی جدید به زمین نیاز دارند 
و این امر مستلزم وجود یك بازار برای زمین و 

مقررات ثبت و ضبط زمین هاست.
به همین ترتیب، در كشاورزی اتحاد شوروی، 
كش��اورزان بذر و ك��ود را از دولت می گرفتند. 
لزومی هم نداش��ت كه نگران رسیدن این و یا 
دیگ��ر داده های مورد نی��از )مثل تراكتور( و یا 
حتی فروش محصول باشند. تحت یك اقتصاد 
بازار، م��واد اولیه و محصول تولید ش��ده باید 
بازار خود را داش��ته باش��ند و این امر مستلزم 
وجود بنگاه ها با شركت های جدید است. وجود 
نهادهای اجتماعی هم مهم است. در نظام اتحاد 
شوروی، بیکاری وجود نداشت، لذا، نیازی هم 
به بیمه بیکاری ب��ود. كارگران، نوعا همه عمر 
ب��رای یك بنگاه تولیدی كار می كردند و بنگاه 
تولیدی، مس��کن آنها را فراهم می كرد و وقتی 
بازنشسته می شدند حقوق بازنشستگی شان را 
مي داد. اما در دوره پس از ۱989، اگر قرار بود 
بازار كاری وجود داشته باشد، افراد باید بتوانند 
از ی��ك واحد تولیدی به واح��د تولیدی دیگر 
بروند. اگر نمي توانستند از واحد جدید مسکن 
بگیرند، عمال این تغییر ش��غل میس��ر نبود. از 
این رو، وجود بازار مس��کن ه��م ضروری بود. 
همین طور وجود حداقل حساسیت اجتماعی 
بدان معناس��ت كه اگر كارگ��ران هیچ ملجأ و 
پناه��ی ندارند، كارفرمایان در اخراج آنان اكراه 
داشته باشند. لذا، بدون و تور ایمنی اجتماعی، 
تجدید ساختار اقتصاد نمي توانست به طور كامل 
صورت گیرد. متأسفانه در روسیه سال ۱989 نه 
بازاری برای مسکن وجود داشت و نه تور ایمنی 

اجتماعی تعبیه شده بود.
چالش های��ی كه در براب��ر اقتصادهای اتحاد 
ش��وروی سابق و دیگر كش��ور كمونیستی در 
حال گذار قرار داش��ت، چالش های سهمگینی 
بودند: این كش��ورها بای��د از یك نظام قیمت 
)نظام قیمت های مختل ش��ده به نظام قیمت 
بازار مي رفتند، آنها باید بازارها و زیربناهای این 
كار را فراهم می كردند، آنها باید همه اموالی را 
كه متعلق به دولت بود خصوصی می كردند. آنها 
می باید نوع جدیدی از كارفرمایی ایجاد كنند 
- ن��ه از نوعی كه برای كار زیر مقررات دولتی 
مناس��ب اس��ت و نیز باید بنگاه های جدیدی 
ایجاد می كردند كه منابع را كه قبال بسیار ناكارا 

مصرف می شد، به نوع دیگری مصرف كنند.
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 مرکانتيليسم ترامپ را نشناسيم باخته ایم
آی�ا دونالد ترامپ که حاال دوس�ال 
اس�ت قدرتمندترین م�رد جهان به 
لحاظ داش�تن قدرت م�ادی نظامی و 
اقتصادی به حس�اب می آی�د، فردی 
س�اده، فریبکار، رانت خوار، دنباله رو 
پوتی�ن، دمدمی م�زاج و هیجان آلود 
اس�ت؟ این داوری برخ�ی از نخبگان 
حت�ی در درون جامع�ه آمریکای�ی 
درباره ترامپ است که گروهی دیگر از 
نخبگان آن را قبول ندارند. نزد برخی 
نخبگان و خبرگان سیاس�ت، دونالد 
نماینده یك اندیشه آمریکایی نوزاد 

در میان قدرتمندان آمریکایی اس�ت 
که می خواهند ملی گرایی را جانشین 
جهان وطنی کرده و از مسیر این فلسفه 
با دش�من اصلی ام�روز خود در حوزه 
اقتصاد یعنی کشور و حزب کمونیست 
چین مبارزه کنند. این گروه می گویند 
ترامپ در یك بازی فوق العاده پیچیده 
طراحی ش�ده از س�وی اندیشکده ها 
و استراتژیس�ت های آمریکایی قرار 
است حزب کمونیست چین را از درون 
تهی کرده و اندیشه های برتری جویانه 
کمونیست های چینی را به نقطه انجماد 

برس�اند. همین گروه باور دارند برخی 
امتیازهای داده ش�ده از سوی ترامپ 
به والدیمیر پوتین و روسیه برای گمراه 
کردن ذهنیت غالب بر مناسبات امروز 
جهان است. ترامپ در این 2 سال نشان 
داده است با برگشت به مرکانتیلیسم 
اقتصادی قصد دارد بس�ته فلس�فی 
برای مبارزه ب�ا اقتدارگرایی چینی را 
مهیا س�ازد و ش�هروندان آمریکایی 
را متقاع�د کند که باید س�ال هایی را 
برخاف دهه های قبل تجربه کنند که 

تحمل آن چندان ساده نیست. 
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رواج مركانتیلیس��م ترامپ در اروپای غربی 
و برخی كش��ورهای شرقی اروپا مثل لهستان 
و مجارس��تان و حتی برزیل با اقبال عمومی و 
نخبگان ملی گرا همراه بوده است و احتمال اینکه 
چهره اقتصاد در دنیای پیش رو تفاوت كند هر 

روز افزایش می یابد.
مركانتیلیسم اقتصادی آمریکایی مي تواند در 
میان كشور سیاست ورزان و احزاب كشورهای 
دیگر ازجمل��ه ایران موثر باش��د و ملی گرایی 
اقتصادی به مرور محور تصمیم ها و سیاست های 
اقتص��ادی ش��ود. این اندیش��ه و ای��ن راهبرد 
مي توان��د در صورت تداوم ریاس��ت جمهوری 
ترامپ چهره تازه ای به دنیا بدهد كه منازعه و 
مجادله بر سر بازارها در كانون آن نهفته است. 
منازعه بر سر بازارهای بزرگ مثل آمریکا، بازار 
چین، بازار اتحادیه اروپا، ژاپن و برخی كشورها 
مث��ل ایران همانند س��ال های قب��ل از جنگ 
دوم جهانی خطرآفرین اس��ت. ایرانیان به ویژه 
بازرگان��ان، صنعتگران، مدیران و س��هامداران 
بانك ها و شركت های اقتصادی و حمل و نقل و 
استارتاپ ها و... باید از روندهاهی آتی جهان كه 
ذیل مركانتیلیسم ترامپی جای مي گیرد آگاه 

شوند و بهترنی تصمیم ها را بگیرند.
آگاهان باور دارند باید مركانتیلیسم ترامپ را 

خوب ش��ناخت و از باال و پایین آن اطالع پیدا 
كرد تا غافلگیر نشویم. آنچه می خوانید برگردان 
متن تهیه شده از سوی »موقوفه كارنگی« برای 
صلح جهانی است این بنیاد یك شبکه منحصر 
به فرد در دنیای ام��روز از مراكز پژوهش های 
سیاستی در روسیه، در چین، اروپا، خاورمیانه، 

هندوستان و ایاالت متحده است.

 مرکانتیلیسم چیست؟
با توجه به ارجاعات مکرر به این اصطالح در 
طی چند سال گذشته، به جاست كه بپرسیم: 
مركانتیلیسم چیست؟ پاسخ به مراتب پیچیده تر 
از آن اس��ت كه تصور كنی��م. در آغاز، تاكنون 
كسی برای تعریف یا پیگیری سیاست هایی كه 
از آنها با عنوان مركانتیلیسم یاد می شود، اقدام 
نکرده است. بلکه، این اصطالح به میانبری برای 
توصیف مجموعه ای از اقدامات و سیاست هایی 
تبدیل شده است، كه با شکل گیری ایده دولت 
ملت و تس��ریع در تج��ارت دریایی بین اروپا و 
آفریقا، آس��یا و قاره آمریکا بین قرون پانزده تا 
هیجده در اروپا تکامل پی��دا كرد. بازرگانان و 
دولتمردان پیشتاز در راهبری این دگرگونی های 
اصولی، از باورهای س��نتی و قرون وس��طایی 
فاصله گرفته به سمت بازتعریف افراطِی رابطه 

بین ثروت و قدرت گرایش پیدا كردند. با آنکه 
مركانتیلیست ها در خصوص مسائل مربوط به 
سیاست اختالفات قابل توجهی با هم داشتند، 
اما در یك طرح اساس��ی با هم اش��تراک نظر 
داشتند: و آن سازماندهی همه ابزارهای قدرت 
دولتی برای توس��عه تجارت و صنعت، رقابت 
مؤثرت��ر با رقبای خارجی و توانمند س��اختن 
دولت های مربوطه در گردآوری منابع مورد نیاز 

برای جنگ بود. 
اصطالح مركانتیلیسم برای اولین بار در دهه 
۱۷۵۰ هنگامی به كار گرفته شد كه فیزیوكرات 
)مال گرا( فرانسوی ویکتور دی دو ریکت، ماركیز 
دو میرابو، آنچه »سیس��تم مركانتیل «خوانده 
می شد را به تمسخر گرفتند. بیست سال بعد، 
آدام اسمیت انتقاد میرابو را بسط داده، نزدیك 
به یك چهارم از كتاب پژوهشی پیرامون ماهیت 
و اسباب ثروت ملل )كه پس از این ثروت ملل 
گفته می شود( را به تجزیه وتحلیل محدودیت ها 
و نقاط ضعف سیاست مركانتیلیستی اختصاص 
داد. مركانتیلیسم از آغاز آفریده منتقدین این 

اندیشه بود.
در چارچوب فعلی، مشخصه های برجسته تر 
مركانتیلیسم عبارتند از: عدم پذیرش مباحث 
كمونیس��تی به نفع ناسیونالیس��م سیاس��ی و 
اقتصادی صریح؛ دریافت صفر و صدی از منافع 
دولت ه��ای مختلف در تج��ارت بین المللی و 
دست كم تا حدودی به عنوان یك پیامد برای 
این ویژگی ها، تنش مداوم و شدید بین اروپاییان.

از منظ��ر جهت گیری، مركانتیلیس��م اصوال 
تفکری ناسیونالیستی بود. مؤلفین این اصطالح 
به طور ضمنی از تبعیت از قانون و مقررات و امر 
و نهی هایی كه توسط دیگرانی خارج از محدوده 
خودشان تعیین شده باشد -خواه سایر دولت ها 
باشد، خواه كلیسا و امپراتوری مقدس روم كه در 
تئوری مدعی حاكمیت بر تمام عالم مسیحیت 
بود-گریزان بودند. در عوض، آنها پیشنهادهای 
خود را به پادشاهان و پارلمان های درون مرزهای 
ملی تازه شکل گرفته ارائه مي دادند. در همین 

زمان، مركانتیلیست ها در درون 
مرزهای مزب��ور به دنبال تقوی��ت دولت در 
مقابل رقبای داخلی مثل اش��راف، انجمن ها و 
س��ایر بازیگران بودند. به عبارت روشن تر، این 
تفکری متفاوت از ناسیونالیسم خون و خاک قرن 
نوزدهم بود. در حالی كه در متون مركانتیلیستی  
عمدتا به كلیشه های شخصیت ملی برمی خوریم، 
متون مزبور مستقیما روی تقویت دولت به عنوان 
یك نهاد، متمركز هستند. مركانتیلیست ها از 
این طریق در تحلیل بردن هنجارهای موروثی 
فضیلت و اجتماع مسیحیت كه رفتار سیاسی 
شاهزاده ها را مدیریت و استدالل های مبتنی بر 
توجیه مصالح دولت را جایگزین آنها می نمود، 
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نقشی اساسی ایفا می كردند- استدالل هایی كه 
برای سیس��تمی از دولت های مستقل مناسب 
اس��ت كه به طور خودآگاه به دنبال منافع خود 

در رقابت با یکدیگر هستند.
قدرت و فراوانی، چنان كه اقتصاددان و مورخ 
ژاكوب وینر توضیح می دهد، دو هدف دو قلوی 
سیاست مركانتیلیستی بودند. مركانتیلیست ها 
»به دنبال قدرت برتری كافی برای قانونگذاری 
برای دیگر كشورها، تسخیر قلمروهای همسایه 
ی��ا مس��تعمره های برون م��رزی، یا شکس��ت 
دادن دش��منان خود در جنگ بودند. این یك 
دكتری��ن كلی بود كه ق��درت به عنوان ابزاری 
برای محافظت از ثروت و انباش��ت آن ضروری 
اس��ت، در حالی كه ثروت یك منبع راهبردی 
ضروری برای تولید قدرت و پشتیبانی از اِعمال 
قدرت بود«. ژان بابتیس��ت ُكلبر، نخست وزیر 
لویی سیزدهم در فرانسه، نمونه كالسیك این 
وابستگی متقابل ثروت و قدرت است. ُكلبر برای 
افزایش رونق قلمرو پادشاهی، با استفاده از قدرت 
پادشاه برای توسعه صنعت فرانسه، تشویق به 
اجرای پروژه های عمومی، جذب صنعتگران ماهر 
از خارج از كشور و باز كردن بازارهای جدید برای 
تجارت فرانسه در فراسوی مرزهای این كشور، 
ده ها پروژه را به اجرا گذاشت. این ثروت به نوبه 
خود هنگام ضرورت برای باال بردن پرس��تیژ و 
قدرت پادش��اه به كار گرفته می ش��د. كلبر در 
جمله ای مشهور می نویسد: »تجارت منشأ تولید 
پول است و پول رگ حیاتی جنگ است«. برای 
مخاطب امروزی، پیوند نزدیك بین پول و قدرت 
كامال آشنا است. اما در روزگار كلبر این ایده، كه 
خود پیامد اهمیت روزافزون تجارت برای اجرای 
موفق دولت داری بود، اندیشه ای كامال نو و ناآشنا 
می نمود. در اروپای قرون وس��طایی تجارت و 
صنعت در وهله اول مس��أله ای برای شهرهای 
كوچك و شهرهای بزرگ – حرف های مناسب 
برای بازرگانان اما دون شأن و شکوه پادشاه- بود. 
در اواخر قرن هفدهم حاكمی كه از رسیدگی به 
تجارت و صنعت غافل می شد، ریسك از دست 
دادن جایگاه پیش��تازی در سیاس��ت اروپایی 
را به جان خری��ده بود. نگرانی های امروزی در 
خص��وص توانایی ایاالت متحده برای رقابت با 
چین و پیامدهای بالقوه سیاست های بین المللی، 
اَش��کال مدرن این چالش هستند. كشورداری 
اقتصادی -یعنی استفاده از ابزارهای اقتصادی 
برای دس��تیابی به اهداف سیاسی و استفاده از 
ابزاره��ای دیپلماتیك و نظامی برای پیش��برد 
اهداف اقتصادی- میراثی از مركانتیلیسم است.

البته، این بدان معنا نیست كه مركانتیلیست ها 
تج��ارت را دقیق��ا به همان ش��کلی می دیدند 
ك��ه بیش��تر اقتصاددان��ان ام��روز می بینند. 
مركانتیلیس��ت ها با معدود استثنائاتی، معتقد 

بودند كه تجارت بین المللی- دست كم از منظر 
پیامده��ای آن برای هر ی��ك از دولت ها- یك 
سیستم صفر و صدی است. از این منظر سود 
یك طرف ضرورتا به معنای ضرر طرف دیگر بود. 
در چارچوبی افراطی تر، این منطق موجب شد 
برخی مركانتیلیست ها چنین نتیجه گیری كنند 
كه قحطی یا طاعون در یك كشور رقیب، ثروت 
كشور خودی را افزایش می دهد. اما در كل، این 
دیدگاه بر حفظ توازن مطلوب خود در تجارت 
تأكید می كرد. آنها چنین استدالل می كردند كه 
تضمین پیشی گرفتن صادرات از واردات، درآمد 
پیوسته كشور در قالب فلزات گرانبها را تضمین 
می كند، و موجب تضمین منبعی حیاتی برای 
تجهی��ز ارتش و نیروی دریایی، تهیه تداركات 
نظامی، استخدام س��رباز و فراهم كردن یارانه 
برای هم پیمانان در جنگ ها می شود. دولت ها 
از ابزارهای گوناگونی برای حصول اطمینان از 
ایج��اد توازن مطلوب خود در تجارت، از جمله 
انگیزه ها یا قوانین و مقررات طراحی شده برای 
تروی��ج تولید داخل��ی در بخش های مختلف، 
با تعرفه های ویژه ی��ا دیگر محدودیت ها برای 
واردات كاالهای خارجی، و در برخی موارد، حتی 
ممنوعیت قانونی برای پرداخت های خارجی به 

طال و نقره، استفاده می كنند.

 نقد لیبرال
مركانتیلیسم آنقدر ریشه دوانده و گسترش 
پی��دا ك��رده بود كه به یکباره محو نش��ود، اما 
در اواخ��ر ق��رن هیجدهم پیوس��ته به اصول 
بنیادین آن حمله می ش��د. در دهه سوم قرن 
نوزدهم سیاست های مركانتیلیستی در سراسر 
اروپ��ا ج��ای خود را ب��ه یك دی��دگاه اقتصاد 
سیاسی كامال متفاوت یعنی لیبرالیسم داد. این 
دگرگونی با ظهور بریتانیا به عنوان قدرت برتر 
صنعتی، تجاری و اقتصادی جهان، تقویت شد. 
جامع ترین حمله به مركانتیلیسم از جانب آدام 
اسمیت صورت گرفت. اسمیت در كتاب ثروت 
مل��ل توضیح می دهد كه چگونه بده بس��تان 
می��ان افرادی كه به دنبال دس��تیابی به منافع 
مورد نظر خود هس��تند مي تواند با »دس��تی 
نامرئی« به س��مت منافعی هدایت ش��ود كه 
مشمول كل جامعه می شوند. هر چه در مورد 
افراد صدق می كند، در مورد ملت ها نیز صادق 
اس��ت: بنابراین، هر یك از ملت ها از طریق بده 
بستان آزادانه مي توانند خریدارانی برای مازاد 
تولیدات صنعتی خود پیدا كرده و به كاالهایی 
كه در داخل كشور یافت نمی شود یا در خارج 
از كشور ارزان تر تهیه می شود، دسترسی پیدا 
كنند. با آنکه اسمیت معتقد بود كه وارد كردن 
كاالهای خارجی ممکن است به صنعتی خاص 
آس��یب بزند، باور داش��ت كه مزایای افزایش 

ث��روت كلی حاصل از تجارت، بیش��تر از تأثیر 
منفی این كار است. وظیفه دولتمردان به جای 
تالش برای قانونمند كردن این بده بستان، آن 
است كه مناسب ترین شرایط را برای شکوفایی 
آن فراهم آورند و مسائل تجارت را به بازرگانانی 

كه آنها را بهتر می فهمند، واگذارند. 
اگر نگوییم هیچ كدام، تعداد معدودی از این 
ایده ها كامال اصالت داشتند. در دهه ۱۵9۰در 
اوج شکوفایی امپراتوری جهانی كه فیلیپ دوم 
پادش��اه اسپانیا ساخته بود، جزوئیت جیووانی 
بوت��رو معتقد بود كه خداوند دریاها را آفرید تا 
به انسان اجازه دهد با هم معامله كنند تا همگی 
سود ببرند. پِیِتر ِدال كورت، هلندی تولیدكننده 
پارچه، در دهه ۱66۰ مدعی ش��د انحصارهای 
دولت��ی از طریق كاهش حج��م تجارت مانع 
انباشت ثروت می شوند. در دهه ۱۷۵۰، بارون 
دو منتسکیو ۱در كتاب روح قوانین نشان داد 
چگونه توازن منافع رقیب مي تواند به هماهنگی 
ختم ش��ود و چگونه تج��ارت مي تواند موجب 
شکل گیری پیوندهای قوی بین دشمنان بالقوه 
شود. و دیوید هیوم، استاِد اسمیت، به آنچه از 
نگاه او »حس��ادت تجارت« بود حمله می كند، 
باوری مش��ترک )اما از نظر اوبیبنیاد( مبنی بر 
این كه یك ملت مي تواند تنها به قیمت نابودی 

ملتی دیگر شکوفا شود: 
در میان كش��ورهایی كه پیش��رفت هایی در 
تجارت داش��ته اند، هیچ چیز معمول تر از این 
نیس��ت كه با دیدی مش��کوک، به پیش��رفت 
همسایگانشان نگریس��ته، همه كشورهای در 
حال تجارت را رقبای خود ببینند و فرض را بر 
این بگذارند كه شکوفایی هیچیك از آنها میسر 
نیست مگر به قیمت نابودی خودشان. در تقابل 
با این دیدگاه تنگ نظرانه و بداندیشانه، من به 
خودم جرأت می دهم بگویم كه افزایش ثروت 
و تجارت در یك كشور، به جای آسیب زدن به 
همسایگان، عموما ثروت و تجارت همه آنها را 
افزایش می دهد؛ و این كه یك كشور به ندرت 
مي تواند تجارت و صنعت خود را خیلی پیش 
ببرد در حالی كه كش��ورهای اطرافش غرق در 

جهالت، تن پروری و بربریت هستند. 
در تحلیل اس��میت منافع ش��خصِی طبقه 
روش��نفکر در كانون اقتصاد سیاسی قرار دارد. 
اگر نظام تجارت برد-برد در میان باش��د، آنگاه 
هدف كشورداری كاهش دادن ثروت رقبا نبوده، 
بلکه تقویت آزادی اقتصادی و تجارت در میان 
ملت ها با هدف سود بردن همگان خواهد بود. 
بین المللی گرایی او از سیاست قدرت غافل نبود: 
اسمیت به روشنی مسئولیت دولت برای دفاع 
مل��ی را بیان می كند و بالفاصله قبول می كند 
ك��ه تج��ارت در برخی اقالم خ��اص مرتبط با 
89اهداف نظامی باید محدود شود. اما او قاطعانه 
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توازن را به نفع فراوانی در مقابل قدرت بر هم 
می زند. به هر میزانی كه دولت در روند عادی 
تجارت دخالت كند، به همان حد به خود 
آسیب می زند. در عوض، نقش دولت باید 
اج��رای عدالت، مدیریت كارهای عمومی 
و نهادهای عمومی )كه اس��میت آموزش 
عموم��ی را ه��م در آن ج��ای می دهد( و 
ایجاد محیطی مناسب تجارت باشد. از زمان 
اسمیت تاكنون این ایده ها به خوبی ساخته 
پرداخت��ه و قانونمند ش��ده اند، 
اما تا به ام��روز همچنان در 
كانون توجه اندیشه لیبرال 
و مواد كتاب های اقتصادی ای 
بوده اند كه توسط میلیون ها 
دانش��جو در سراس��ر دنیا 

مطالعه شده اند. 
ای��ن كه عقاید اس��میت 
آنقدر محبوبیت پیدا كرد، 
عمدتا ناش��ی از اوجگیری 
خیره كننده بریتانیا در قرن 
نوزدهم ب��ود. همان زمان 
كه اسمیت در حال نوشتن 
كتاب ث��روت ملل بود،در 
اطراف او انقالب صنعتی 
در جریان بود، گرچه او 
هیچ وقت اس��می برای 
آن نگذاشت. دگرگونی 
در  بریتانیایی  جامع��ه 
اث��ر انق��الب صنعتی را 
به روش��نی مي ت��وان در 
مثال كارخانه سنجاق سازی 
ك��رد،  مش��اهده  اس��میت 
جایی ك��ه با تقس��یم كار ده 
نف��ر مي توانند در روز 48 هزار 
س��نجاق تولید كنند، در حالی 
كه یك نس��ل پی��ش ازآن، هر 
مردی كه به تنهایی كار می كرد 
نمي توانست تولیدی بیش از ۲۰ 
عدد س��نجاق داش��ته باشد. این 
دستاوردهای انفجاری در بهره وری 
با پیدایش قدرت بخار در دهه ۱۷8۰ 
افزایش پیدا كردند. سلطه بریتانیا بر 
دریاها، قدرت رو به رش��د مالی آن و 
ثروت عظیمی كه از مستعمراتش به 
دس��ت می آمد، جایگاه این كشور را به 
عنوان اولین قدرت معتبر جهانی تثبیت 

می كرد. 
با توجه به پیش��رفت چشمگیر بریتانیا 
در تولید و نیز دسترس��ی هایش در سراسر 
جهان، هیچ كشور دیگری نمي توانست 
به اندازه این كشور از گشایش 

حاص��ل در تجارت بهره مند ش��ود. از دهه ۱8۲۰ 
بریتانیا و س��پس سایر كشورهای اروپایی شروع به 
كاهش عوارض و سایر موانع بر سر راه تجارت كردند. 
 در همین زمان، مخارج دفاعی بریتانیا به رقمی بین

۲ ت��ا 3درص��د تولید ناخالص مل��ی كاهش یافت. 
بریتانیا به دنبال حف��ظ موازنه قدرت در قاره اروپا 
بود اما عمدتا از مداخله نظامی پرهیز می كرد، و به 
جای آن از قدرت نظامی برای باز كردن راه تجارت 
با سایر مناطق و حفظ دسترسی خود به بازارهای 
موجود به ویژه آفریقا، چین، هندوستان و آمریکای 
التین اس��تفاده می كرد. نهادهای پیچیده مالی در 
لندن نقدینگی و ثباتی فراهم كردند كه زمینه توسعه 

سریع تجارت بین المللی را فراهم كرد.
البته محدودیت هایی برای نف��وذ بریتانیا وجود 
داشت: مثال، این كشور نمي توانست ایاالت متحده 
را وادار كن��د ت��ا از سیاس��ت های حمایت از تولید 
داخل��ی كه در ط��ول قرن هیجده��م اتخاذ كرده 
بود، دس��ت بردارد. و همچنین داستانی به مراتب 
سیاه تر از زورگویی، بهره كشی و بی نظمی اجتماعی 
و اقتصادی در مقیاسی وسیع از پیامدهای مستقیم 
سیاست استعماری بریتانیا بود. اما چشم انداز بریتانیا 
برای نظم بین المللی-یك آش��تی جهانی )پاكس 
بریتانیکا(- به روش��نی رقابت مركانتیلیستی را رد 
ك��رده و الگوی هماهنگی میان- دولتی كه به تبع 
رونق اقتصادی و مادی روزافزون ایجاد و حفظ شده 

بود را ترویج می كرد.

 راهبردهای امنیت ملی
از دوران رونالد ریگان

ایاالت متحده در طول قرن نوزدهم و در سال های 
منتهی به جنگ جهانی اول وفادارانه مدافع اندیشه 
حمایت از تولیدات داخلی ب��ود. در دوران بین دو 
جنگ جهان��ی تعرفه ها افزایش یافتن��د، با قانون 
اسموت-هاولی در سال ۱93۰ و سیاست های متقابل 
در سراسر اروپا كه شتاب گرفت و پیامدهای ركود 
بزرگ را تشدید كرد، به اوج خود رسیدند. تنها پس 
از جنگ جهانی دوم و در پی توافق عمومی بیست 
و سه كشور روی تعرفه ها و تجارت در سال ۱94۷ 
در ژن��و بود كه آزادس��ازی تج��ارت به طور جدی 
ص��ورت گرفت. حتی پس از آنکه ایاالت متحده به 
نماد تجارت آزاد در خارج از كش��ور تبدیل شد نیز 
گهگاه با ظهور مجدد اندیشه های حمایت از تولیدات 
داخلی این رویه در داخل كشور به چالش كشیده 
میشد. مثال، همچنان كه مازاد تجاری ژاپن و سایر 
كشورها در دهه های ۱9۷۰ و ۱98۰ جای خود را به 
كسری درآمد مي داد، سیاست تجاری ایاالت متحده 
حاكی از حساس��یت فزاینده داخلی به برداشت ها 
از عملک��رد غیرمنصفانه تج��ارت خارجی بود. این 
مس��أله بعضا منجر به ایجاد محدودیت در واردات 
برخی كاالها، از فوالد و خودرو گرفته تا منسوجات 

و تلویزیون می شد. 
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اما سیاست تجاری ایاالت متحده را نمي توان 
ف��ارغ از دغدغه ه��ای فراگیرت��ر در خصوص 
امنی��ت ملی درک ك��رد. در پی ب��روز جنگ 
جهانی دوم، راهبرد ایاالت متحده در وهله اول 
متأثر از چالش مهار توسعه طلبی شوروی بود. 
س��پس رئیس جمهور هری ترومن تركیبی از 
سیاست هایی را اتخاذ كرد كه عبارت بودند از: 
احیای مجدد اروپای ش��رقی و ژاپن، ادغام آنها 
در نظم اقتصاد بین المللِی تحت هدایت ایاالت 
متحده، و ایجاد نهادهای چندجانبه ای كه منافع 
ایاالت متحده را تأمین كنند. رقابت دیپلماتیك 
و نظامی با روسیه شانه به شانه تالشی فزاینده 
در جه��ت تأمین امنیت و توس��عه اقتصادی 
كشورهایی خارج از مدار روسیه پیش مي رفت. 
در این زمینه، منافع اقتصادی مستقیم حاصل 
از آزادس��ازی تجارت، تابع نیاز به مش��اركت و 
هم��کاری با هم پیمانان در یك نظام اقتصادی 
مشترک هستند؛ و به طور طبیعی اتحاد شوروی 
و كش��ورهای وابس��ته به آن از این نظام كنار 

گذاشته می شوند. 
در همین زمان، ای��االت متحده اجازه اتخاذ 
سیاس��ت های تج��اری محدودیت زا توس��ط 
انجم��ن اقتصادی اروپا و ژاپن را داد و از طریق 
طرح مارشال كمك های اقتصادی بی سابقه ای 
در اختیار آنها قرار داد تا صنایعی كه در دوران 
جنگ نابود ش��ده بودند را بار دیگر احیا كنند. 
این سیاس��ت ها -حتی با وجود این كه كمك 
شایانی به تس��ریع روند رشد اقتصادی رقبای 
ای��االت متحده، از جمله آلم��ان و ژاپن، كرده 
بود- بنیانی برای یك نظم بین المللی به رهبری 
ایاالت متحده را نهاد كه مبتنی بر تجارت آزاد 
و ب��از بود و منافع زیادی ب��رای ایاالت متحده 

فراهم می كرد. 
این گرایش راهبردی را در تداوم قابل توجه 
در شانزده راهبرد امنیت ملی تهیه شده توسط 
دولت ه��ای دموكرات و جمهوریخواه از س��ال 
۱98۷ یعنی زمانی كه كنگره ارس��ال ساالنه 
آنها همراه ب��ا تقاضای بودجه رئیس جمهور را 
تصویب نمود، مي توان مش��اهده كرد. شکل و 
محتوای این راهبردها بسته به نوع جهانی بینی، 
منش و ریس��ك پذیری و ایدئولوژی سیاس��ی 
رئیس جمهور و زم��ان تهیه آن- از تالش های 
رئیس جمهور سابق جورج اچ دبلیو بوش )پدر( 
برای تعیین نقش جدیدی برای ایاالت متحده 
پس از فرو ریختن دیوار برلین تا مقدمه چینی 
پس��رش پس از حمالت یازده سپتامبر ۲۰۰۱ 
ب��رای حمله به عراق- به مرور زمان به ش��کل 
قابل مالحظه ای تغییر كرده است. اما پیوسته 
روی مبانی راهبردها توافق گس��ترده ای وجود 
داشته است. راهبردهای همه دولت ها بی واهمه 
و آشکارا عنوان می كرد كه هر كاری كه ایاالت 

متح��ده در جهان انجام می دهد باید در جهت 
خدمت به منافع این كش��ور باش��د: س��المت 
جس��مانی آمریکایی ها را تأمین كند، آنها را به 
لحاظ اقتصادی كامیاب كند و از حقوق و روش 
زندگی شان دفاع كند. راهبردهای پیشین همگی 
بر ایجاد و مراقبت از منابع اصلی قدرت ایاالت 
متحده و نفوذ جهانی این كشور از جمله قدرت 
بالمنازع نظامی و اقتصادی اش، هم پیمانان سالم 
و قدرت الگوی آن، تأكید داشتند. آنها همچنین 
تأكید داشتند كه موفقیت این رویکرد به حفظ 
و مراقب��ت از یك نظ��ام بین المللی تجارت و 
وابستگی متقابل اقتصادی كه برای همگان در 

بردارنده منافعی باشد، وابسته است. 
در دومین راهبرد امنیت ملی ریگان آمده است 
كه »یك دنیای باز از نظر تشکیالت اقتصادی 
و حرك��ت آزادنه مردم، كاالها و عقاید نه تنها 
كلید خوشبختی است، بلکه اصول اولیه اخالق 
نیز هس��تند. از نظر ما رونق روزافزون جهانی 
كامیاب��ی و رونق ما را نی��ز افزایش می دهد«. 
ریگان همزمان معتقد بودكه س��رمایه گذاری 
ایاالت متحده بر روی فرصت های سایر ملت ها 
موجب تحلیل رفتن قدرت نسبی اقتصاد این 
كشور در مقابل اروپای غربی و شرق آسیا شده 
است و به احتمال زیاد با توجه به رشد بیشتر 
در اقتصاد صنعتی ش��رق آسیا به ویژه اقتصاد 
چین در آینده این روند ادامه خواهد داشت. اما 
او در عی��ن حال از این رویکرد دفاع كرده و بر 
این باور بود كه افزایش تجارت جهانی همانند 
دوران پس از جنگ جهانی دوم منافع امنیتی 
و اقتصادی ایاالت متحده را تأمین خواهد كرد. 
او درخواس��ت می كند كه »نگذاریم تنش ها و 
جنجال ها بر سر مسائل تجاری تالش ما برای 
رسیدن به تجارت آزاد را تحت الشعاع قرار دهد 
یا به تسریع كننده ای برای سیاست هایی تبدیل 
شود كه تنها موجب كاهش رشد اقتصادی ما 
خواه��د بود و بالطب��ع در جهت خالف اهداف 

امنیتی ما عمل می كند«.
بوش تا ح��دودی با جلب نظ��ر هم پیمانان 
و دوس��تان ایاالت متحده در سراس��ر دنیا در 
مخالفت و مقابله با تهاجم رئیس جمهور سابق 
عراق صدام حسین به كویت، پاسخ این پرسش 
را داد- یك پاسخ قاطع جهانی كه او در راهبرد 
امنیت ملی س��ال ۱99۱ خود به تش��ریح آن 
پرداخت و الگویی بالقوه ب��رای آن ارائه و ابراز 
امیدواری كرد یك »نظم نوین جهانی« حاصل 
شود. چنین نظامی مستلزم پرهیز از پیمودن 
مسیری بود كه در فضای پس از جنگ جهانی 
اول انتخاب ش��ده بود، یعنی هنگامی كه ملت 
به س��مت داخل گرایش پیدا ك��رد و این كار 
پیامدهای فاجعه ب��اری برای امنیت بین الملل 
به بار آورد. »در دورانی كه كش��ورهای جهان 

-ب��ه لحاظ اقتص��ادی، تکنولوژیکی، زیس��ت 
محیطی-به هم وابس��تگی متقاب��ل به مراتب 
بیشتری دارند، هر تالشی برای منزوی كردن 
خود به لحاظ نظامی و سیاس��ی كاری بیهوده 
خواهد بود و راه به جایی نمی برد«. پادزهر این 
وضعیت،س��رمایه گذاری بیشتر در كشورهای 
هم پیمان ایاالت متحده، تقویت و توسعه »رفاه 
ملت های آزادی كه در پایبندی به دموكراسی 
و حقوق افراد سهیم بودند«، تعمیق تعهد ایاالت 
متحده به نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل 
و حمایت از »حركت تاریخی مردم شرق اروپا 
به سوی وحدت اقتصادی و سیاسی بیشتر« در 

پیمان آتالنتیك شمالی بود.
رئیس جمه��ور س��ابق ایاالت متح��ده بیل 
كلینت��ون این رویک��رد را بس��ط داده، حتی 
تأكید بیشتری روی گس��ترش دادن اجتماع 
دموكراسی های بازاری بر مبنای همان برداشتی 
داش��ت كه »هر چه آزادس��ازی دموكراسی و 
اقتصاد سیاسی بیشتر حاكم باشد، احتمال این 
كه ملت ایمن تر باشد و مردم ما كامیاب شوند، 
بیشتر است«. او نخست و پیش از همه، اندیشه 
گرد آوردن كشورهای عضو پیمان ورشوی سابق 
در این اجتماع را در ذهن می پروراند. اما همانند 
اسالفش، او نیز رشد اقتصادی فزاینده در دنیای 
در حال پیشرفت و به نوبه خود افزایش تقاضا 
برای صادرات ایاالت متحده را به عنوان یکی از 

منافع كشور، در برنامه خود داشت. 
كلینتون در خصوص آسیا بر این عقیده بود كه 
رشد این منطقه »مي تواند و باید به سود مردم 
ما باشد« زیرا »بیش��تر آنچه آسیا برای تداوم 
رشد خود نیاز دارد، كاالها و خدماتی است كه 
ما در آن قوی هستیم«. اما هشدار می دهد كه 
»ضرورت دارد با توجه به رشد اقتصادی بالقوه 
و ق��درت نظامی قابل مالحظه چین، از تبدیل 
ش��دن این كش��ور به یك تهدید امنیتی برای 
منطقه جلوگیری شود«. كلینتون در اینجا به 
یك معمای امنیت ملی ایاالت متحده اش��اره 
میکند كه اهمیتش افزایش خواهد یافت. یك 
اقتصاد جهانی باز نه تنها به س��ود هم پیمانان 
خواهد بود و به رشد اقتصادی و امنیتی ایاالت 
متحده كم��ك می كند، بلکه به طور بالقوه در 
جهت تأمین منافع كسانی كه هم پیمان ایاالت 
متحده نبوده و ممکن است در آینده رهبری این 
كشور را به چالش بکشند، نیز هست. كلینتون 
چندین سال بعد در آخرین راهبردهای امنیت 
ملی كه تهیه كرد، به اس��تدالل در باب ایجاد 
توازن در مقابل روس��یه و چین پرداخت. او از 
مخاطب خود می خواهد كه »مراقب تهدیدهایی 
كه متوجه صلح هستند باشند و در عین حال 
این احتمال رو به افزایش اس��ت كه روس��یه و 
91چین به سمت فضای بازتر داخلی، ثبات و رفاه، 
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تحقق آرزوی هر دو كشور برای مشاركت در اقتصاد جهانی 
و نهادهای جهانی، پافشاری بر پذیرش تعهدات و نیز 
منافع این ادغام در اقتصاد جهانی توسط هر دو كشور، 
پیش بروند«. او مي گوید »باید رهبران چین را در 
 )WTO(  شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی
قرار دهیم كه بیش��ترین امیدواری برای اصالحات 
داخل��ی را فراه��م می كند« و همچن��ان بر این 
عقیده پافشاری می كند كه »وارد 
ك��ردن كامل جمهوری خلق 
چین به نظام تجارت جهانی 
مسلما همسو با منافع ملی 
ماس��ت« زیرا این كشور 
یك »ب��ازار بالقوه عمده 
برای كاالها و خدمات ما 
خواهد ب��ود« و در قرن 
آتی »صدها هزار شغل 
در سراسر كشور ما« 
از تجارت روز افزون 
با چین خلق خواهد 
ش��د. از این رو، او 
اس��تدالل  چنین 
می كند كه »باید 
همان طور كه هر 
رؤس��ای  از  یك 
جمهور از س��ال 
تاكن��ون   ۱98۰
این  برای تقویت 
اقتصادی  رابط��ه 
عم��ل كرده ان��د، 
ب��ه رابط��ه تجاری 
ع��ادی خود ب��ا چین 
ادامه دهیم«. هنگامی كه كلینتون 
در سال ۲۰۰۱ كاخ سفید را ترک 
كرد، كشور روندی را تجربه می كرد 
كه او در آخرین راهبرد امنیت ملی 
خود از آن با عنوان »بیشترین توسعه 
اقتصادی ای��االت متحده در طول 
تاریخ« تعریف و تمجید كرده بود.

در خصوص تجارت، بوش از ورود 
روسیه به س��ازمان تجارت جهانی 
و توس��عه روابط اقتص��ادی ایاالت 
متح��ده با چینی ك��ه ورودش به 
سازمان تجارت جهانی »فرصت های 
صادراتی بیشتر و نهایتا فرصت های 
ش��غلی بیش��تری برای كش��اورزان، 
كارگ��ران و كمپانی ه��ای آمریکایی 
فراهم می نمود«، پشتیبانی می كرد. 
به منظور برطرف كردن نگرانی ها در 
خصوص اقدامات تجاری غیرمنصفانه، 
بوش خواهان احتیاط بیشتر در برخورد 
با سوبسیدها و ارزان فروشی دولتی و محافظت از مالکیت 

معنوی ش��د. او همچنین متعهد ش��د به صنایع داخلی و 
كارگران، به ویژه در بخش كشاورزی و صنعت فوالد ایاالت 
متحده كمك كند تا خود را با فضای جدید تجارت جهانی 
وفق دهند. تعهد دیگری ك��ه داد این بود كه دغدغه های 
كارگری و زیس��ت محیطی را در مذاكرات تجاری ایاالت 
متحده برای ایجاد یك »ش��بکه سالم بین تفاهم نامه های 
زیست محیطِی چندجانبه با سازمان تجارت جهانی، مدنظر 
قرار دهد و از سازمان بین المللی كار، برنامه های ترجیحی 
تجاری و گفتگوهای تجاری برای بهبود شرایط كار همراه 

با تجارت آزاد استفاده كند«.
بوش در راهبرد سال ۲۰۰6 این مضامین را تشریح می كند 
و از چین كه اكنون نقش جدیدی به عنوان یك بازیگر بزرگ 
جهانی داشت، می خواهد كه »سهامداری مسئول« باشد كه 
»به تعهدات خود عمل و برای پیش��رفت نظام بین المللی، 
كه در موفقیت این كش��ور نقش شایانی داشته، با ایاالت 
متحده و سایر كشورها همکاری كند«. او همچنین از چین 
می خواهد كه برای رسیدن به هدف مزبور گام های مهمی 
بردارد، از جمله برای پیش��برد رشد اقتصادی خود، بیشتر 
به تقاضای داخلی و كمتر به عدم موازنه تجارت جهانی اتکا 
كند؛ مسیر رسیدن به اصالحات داخلی و فضای باز سیاسی 
را ادامه دهد؛ در اس��تفاده از ثروتی كه به تازگی به دست 
آورده برای توسعه نظامی خود شفاف عمل كند؛ و از تالش 
برای »قبضه كردن منابع انرژی در سراس��ر دنیا« یا تالش 
ب��رای هدایت بازارها به جای باز كردن آنها -به گونه ای كه 
گویی آنها مي توانند از یك مركانتیلیسم عاریتی از دوران 

بی اعتبار گذشته تبعیت كنند- خودداری كند«.

 راهبردهای موازنه مجدد اوباما
زمان��ی كه اوباما اولین راهبرد امنیت ملی خود را تدوین 
می ك��رد، ایاالت متحده دیگر مانند دوران جنگ س��رد یا 
دوران پس از حمالت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با تهدید بزرگ 
و مهم��ی روبرو نبود. و از طرفی، دیگر آزادی عمل و رونق 
اقتصادی دهه ۱99۰ را نیز نداشت. بنابراین، زمان مناسبی 
ب��رای او بود تا باور همگانی و عناصری از رویکردی كه در 
ادوار پیشین پیوسته اتخاذ شده بود را بازنگری كند. امروز 
برای ترامپ نیز از بس��یاری جوانب شرایط مشابهی وجود 
دارد. این مس��أله مقایسه بین دو رئیس جمهور را جذاب تر 
می كن��د، اما در عین حال اهمی��ت درک دقیق تر رویکرد 

راهبردی اوباما را بیشتر نیز می كند. 
در نبود ش��عاری س��اده یا عنوانی موجز برای سیاس��ت 
خارجی اوباما، منتقدین س��عی كردند با بیرون كش��یدن 
عبارت »ش��کیبایی راهبردی« از متن راهبرد امنیت ملی 
سال ۲۰۱۵، برای آن برچسبی بسازند. اما این كلمات تنها 
برخ��ی از جنبه های درگیری با مجموعه ای از چالش ها را 
توصیف می كنند. اگر كس��ی بخواهد شعاری برای كلّیت 
رویکرد اوباما انتخاب كند، »موازنه مجدد راهبردی «بسیار 

مناسب تر خواهد بود.
اولین راهبرد امنیت ملی اوباما كه در س��ال ۲۰۱۰ تهیه 
شد همان عقاید رؤسای جمهور پیشین در خصوص فواید 
ی��ك نظام تج��ارت باز بین المللی و ناگزی��ر بودن رهبری 
جهانِی ایاالت متحده در برقراری نظم بین الملل را منعکس 

بهمن 1397
دوره جدید
شماره 120

92

انتخابات اسفند
40 سالگی
یادداشت

انتخاب سردبیر

خصوصی سازی
بازار کار

اینس تکس
افراطی های راست
داووس 2019
بحران بانکی
مرکانتیلیسم



می ك��رد.  اما او می دانس��ت كه این سیس��تم 
برای عملکرد درستی كه برای كارگران ایاالت 
متحده بازده قابل لمس تری داش��ته باش��د به 
برخی اصالحات نیاز دارد )مثال، از طریق به روز 
كردن توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی، 
بهبود استانداردهای كاری و زیست محیطی در 
توافقنامه ه��ای تجارت آزاد و وادار كردن چین 
به انجام اقدامات و اصالحات مختلفی كه توسط 
بوش تبیین ش��ده بود(. از جمله تعهدات او در 
رابط��ه با قدرت ایاالت متحده عبارت بودند از: 
برقراری و ایجاد تحول در نظم بین المللی، باتوجه 
به بحران اقتصادی و مالی سال ۲۰۰8 كه زمان 
زیادی هم از آن نمی گذشت، تعهدات و مخارج 
ایاالت متحده در عراق و افغانستان كه همچنان 
ادامه داشت و یك هوشیاری فزاینده نسبت به 
تغییرات ساختاری طوالنی مدت كه در دورنمای 

اقتصادی و سیاسی جهان نمود پیدا می كرد. 
گزارش س��ال ۲۰۰8 شورای اطالعات ملی، 
رویه های جهانی ۲۰۲۵: جهانی دگرگون شده، 
توضیح روش��نی از این ك��ه این چرخش های 
ساختاری در آن زمان چگونه تشریح می شدند، 
ارائه می كند. این گزارش با جمله ای تکان دهنده 
آغاز می شود: »نظام بین الملل- چنان كه پس 
از جن��گ جهانی دوم ش��کل گرفت- تقریبا تا 
سال ۲۰۲۵ پابرجا خواهد بود كه این را مدیون 
قدرت های نوظهور، یك قدرت جهانی ساز، یك 
انتقال تاریخی ثروت و قدرت اقتصادی از غرب 
به شرق و نفوذ رو به رشد كنشگران غیردولتی، 

خواهد بود«.
در حال��ی ك��ه اوباما مج��ددا روی تعهد به 
پیشبرد منافع ایاالت متحده فراسوی مرزهای 
خود- امنیت،رفاه، ارزش ها و نظم بین الملل- 
تأكید می كند، همزمان و با احتساب ماهیِت 
به هم مرتبط آنها، باز هم به افزایش تمركز بر 
رفاه اشاره دارد. این امری طبیعی بود چرا كه 
ایاالت متحده و دنیا با بدترین بحران اقتصادی 
و مالی از زمان ركود بزرگ به بعد روبرو بودند. 
اهدافی كه او تعیین كرده بود برای پیشگیری 
از بی ثباتی مجدد در اقتصاد جهان؛ پس انداز 
بیشتر و صادرات بیشتر؛ تشویق بازارهای تازه 
خارجی به افزایش الگوهای رشد داخلی محور؛ 
باز كردن بازاره��ای خارجی به روی كاالها و 
خدمات آمریکایی؛ متوق��ف كردن تهدیدات 
علیه نظام مالی بین المللی؛ و ایجاد همکاری 
بیشتر با شركای اقتصادی بین المللی، طراحی 
شده بودند. البته دولت های پیشین همگی این 
اه��داف را دنبال كرده بودن��د، اما برای دولت 
اوباما كه در آس��تانه وقوع ی��ك بحران مالی 
پای به كاخ سفید گذاشته بود، این كاری بس 
توان فرسا بود. س��وم، او پیشنهاد چرخش به 
س��وی یك اقدام چندجانبه بزرگتر و جمعی 

برای از میان برداشتن تهدیدها و چالش هایی 
كه ایاالت متحده نمي تواند یا نباید به تنهایی با 
آنها روبرو شود، را ارائه می كند. این امر مي تواند 
ب��ه رجوع به گروه ج��یG۲۰(۲۰ ( به عنوان 
مجمع پیشرو در همکاری بین المللی در زمینه 
اقتصاد نیز منجر شود. در این پیشنهاد، كار از 
طریق جی۲۰ با هدف پیگیری اصالحات در 
صندوق بین المللی پول )IMF( و بانك مركزی 
پیش بینی شده است. این اصالحات از آن نظر 
ضروری هستند كه »كشورهایی كه به سرعت 
در حال رشد هستند شاهد افزایش نمایندگی 
خود باشند و برای سرمایه گذاری در نهادهایی 
كه قدرت مورد نی��از آنها برای ترویج ثبات و 
رش��د بازده جهانی و تج��ارت را دارند، تمایل 
پیدا كنند«. این ب��ه معنای تقویت نهادهای 
بین المللی به طور كلی و اس��تفاده از رهبری 
ایاالت متحده برای »تشویق اقدامی جمعی كه 
منافع مشتركی همچون مبارزه با افراط گرایی 
ش��دید؛ توقف توسعه تس��لیحات هسته ای و 
تأمین امنیت مواد هسته ای؛ دستیابی به رشد 
اقتصادی متوازن و پایدار و یافتن راه حل هایی 
ب��رای تهدید تغیی��رات آب و ه��وا، درگیری 
مس��لحانه و بیماری های همه گی��ر، را تأمین 
كند«. برای آنکه اقدام جمعی فوق الذكر مؤثر 
واقع شود، ایاالت متحده نه تنها نیاز دارد روابط 
خود با دوستان و هم پیمانانش در هر چهار قاره 
را تقویت كند، بلکه باید »شراكت های عمیق تر 
و مؤثرتری با مراكز نفوذ عمده -از جمله كوبا، 
هندوستان و روسیه و نیز كشورهای در حال 
پیش��رفتی نظیر برزیل، آفریق��ای جنوبی و 
اندونزی نی��ز برقرار كند«. اوباما می افزاید كه 
همکاری ایاالت متحده با كش��ورهای مزبور 
ضروری است، زیرا »قدرت در دنیایی با روابط 
پیچی��ده كنونی دیگر یك بازی صفر و صدی 
نیست« بلکه برعکس، »تعامل با دیگر كشورها و 
ملت ها همچنان از این عقیده تبعیت میکند كه 
منافع ما به منافع كسانی در خارج از مرزهایمان 

گره خورده است«.
چهارم، او معتقد اس��ت برای پیش��برد این 
منافع و اهداف، ایاالت متحده باید در استفادهاز 
ابزارهای قدرت خود توازن بیشتری ایجاد كند. 
ای��ن یعنی حفظ توان نظام��ی ایاالت متحده، 
البته با هدایت و تکمیل آن از طریق توس��عه 
دیپلماتیك قوی، اجرای قانون و عملیات های 
اطالعاتی بیش��تر و مؤثرتر. در سپتامبر ۲۰۱۰ 
اوباما یك فرمان سیاستی ریاست جمهوری در 
خصوص توس��عه جهانی صادر كرد كه امر به 
»ترفیع توس��عه به عنوان ستون مركزی قدرت 
آمریکا «كرده و »توس��عه، دیپلماس��ی و دفاع 
ب��رای تقویت متقابل و تکمیل كردن همدیگر 
در رویکردی جامع و یکپارچه به امنیت ملی« 

را در دس��تور كار ق��رار مي داد. این دس��تور از 
سرمایه گذاری های عمده دولت وی در حوزه های 
امنیت غذایی، بهداشت جهانی و پیشگیری و 
مبارزه با بیماری های همه گیر مانند بحران اِبوال، 

خبر مي داد.
راهبرد امنی��ت ملی س��ال ۲۰۱۵ اوباما دو 
جنب��ه دیگ��ر در موازن��ه مجدد راهب��ردی را 
برجسته می كرد، اما در عین حال به دشواری 
اج��رای آن در میان چالش های فزایندهای كه 
گریبانگیر نظم بین المللی بود نیز اشاره روشنی 
داشت. دو جنبه مزبور عبارتند از: نخست، این 
راهبرد بر تعهد رئیس جمهور به موازنه مجدد 
جغرافیایی حضور و درگیری ایاالت متحده در 
مناطق دارای رش��د فزاین��ده در حوزه اقتصاد 
جهانی تأكید دوباره ای داش��ت، كه با آس��یا و 
اقیانوس��یه شروع می ش��د. »موازنه مجدد در 
آس��یا و اقیانوس��یه« در كنار پیامدهای دیگر، 
مدرنیزه كردن هم پیمان��ان ایاالت متحده در 
منطقه اقیانوس��یه، تعمیق شراكت های جدید 
در جنوب ش��رق آس��یا و هندوستان، تشدید 
هم��کاری و رقابت با چین و ایجاد پایگاه برای 
اكثر ناوگان های نیروی دریایی و هوایی ایاالت 
متحده در اقیانوسیه تا سال ۲۰۲۰، را نیز در پی 
داشت. در این راهبرد همچنین انعقاد توافقنامه 
چندجانبه تجارت آزاد بین دوازده كشور، یعنی 
شراكت ترانس پاسیفیك )TPP( ، كه منطقه ای 
برابر با 4۰ درصد تجارت جهانی را تحت پوشش 
قرار مي داد، پیش بینی شده بود. شراكت ترانس 
پاسیفیك به تثبیت موازنه مجدد و تقویت روابط 
بین ایاالت متحده و ش��ركایش در آسیا و قاره 

آمریکا كمك شایانی می كرد.
از نظر اوباما، ایاالت متحده نقش چشمگیرتری 
در شکل دهی مسیر نیمکره غربی ایفا می كرد، 
مس��یری كه طبقه متوس��ط رو به رش��دش 
بازارهای جدیدی ایجاد می كرد و وضعیت انرژی 
مطلوبش موجب كاهش وابستگی به خاورمیانه 
می ش��د. اوباما معتقد بود پس از عادی س��ازی 
رواب��ط با كوبا و خالص ش��دن از ش��ر این بار 
سیاس��ی سنگین كه مدت ها بود در منطقه به 
دوش می كشید، ایاالت متحده خیلی راحت تر 
مي تواند رهبری در نیمکره غربی را در دس��ت 
بگی��رد. در ضمن، ح��ل و فصل دیپلماتیك و 
مسالمت آمیز مسأله هسته ای ایران مي توانست 
 از وقوع یك جنگ بزرگ دیگر جلوگیری كند و 
به طور بالقوه در درازمدت نیاز به حضور نظامی 
س��نگین ایاالت متح��ده در خلیج ف��ارس را 

برطرف كند. 
اوباما اندكی پیش از ترک كاخ س��فید، روی 
گزینه های راهبردی كلیدی ای كه ممکن بود 
پیش روی رئیس جمهور بعدی و سایر رهبران 
93جهان باشد، تأكید كرد. او در آخرین سخنرانی 
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خود در نشس��ت عمومی س��ازمان ملل متحد در 
سپتامبر ۲۰۱6 از »پارادوكسی كه دنیای امروز 
ما را تعریف می كند «س��خن گفت. او اش��اره 
ك��رد كه یك رب��ع قرن پ��س از پایان جنگ 
س��رد »دنیا از بس��یاری جهات نسبت به قبل 
با خش��ونت كمتری روبرو و از رونق بیش��تری 
برخوردار است«.وی درباره پیشرفتی كه خصوصا 
در نتیجه اقتصاد یکپارچه جهانی، در 
این مدت حاصل ش��ده بود، 
سخنانی گفت، اما پس از 
آن اصل صحبت خود را 
به مجموعه اصالحاتی 
كه برای حفظ و بقای 
در  ای��ن سیس��تم 
داخل و در سطح 
بین الملل��ی الزم 
است،اختصاص 

داد.
نس��بت  اوباما 
به دس��تمزدهای 
ساكن )بدون ترفیع( 
برای كارگران متوسط و 
بی عدالتی درآمدِی در حال 
رشد هشدار داد. وی خطاب 
به مخاطبین اظهار داش��ت 
»اقتص��اد جهان��ی را طوری 
بسازیم كه برای تمامی مردم 
و ن��ه تنه��ا كس��انی كه در 
صدر هس��تند،مفید باشد«. 
او از اقتصاده��ای پیش��رفته 
جهان از جمله ایاالت متحده 
خواست پش��تیبانی از اتحادیه ها 
را احیا كنن��د و با این واقعیت كه 
از دس��ت رفتن مش��اغل در بخش 
تولی��د ب��ه خاطر جهانی س��ازی و 
پیشرفت های فناوری رخ می دهد، 
روبرو شوند. همچنین از »دولت هایی 
الگوه��ای صادرات مح��ور« -كه  با 
اشاره روشنی به كشور چین داشت-

خواس��ت از پیگیری »سیاست های 
مركانتیلیس��تی« كه »توافقی كه از 
تجارت جهانی پش��تیبانی می كند را 
تضعیف می كنند«، دست بردارند. این 
پیشنهادات به همراه سایر مواردی كه 
برای اصالحات پیش��نهاد كرد، بیانگر 
ب��اور و دغدغ��ه او ب��رای ای��ن بود كه 
اصالح سیس��تم نیازمند حمایت است. 
گزینه حیات��ی ای كه رهبران پیش رو 
داشتند این بود كه آیا »با الگویی بهتر 
از هم��کاری و یکپارچگی رو به جلو 
حركت كنند« یا »به جهانی ش��دیدا 

تقسیم بندی ش��ده و نهایتا دچار درگیری در كنار 
خط كش��ی های كهن برای ملت و قبیل��ه و نژاد و 

مذهب عقب نشینی كنند«.

  نئومرکانتیلیسم ترامپ؟
نظ��م بین المل��ل و نظام تج��ارت باز، ام��روزه با 
بزرگتری��ن چال��ش از زمان پای��ان جنگ جهانی 
تاكنون روبرو است. آینده آنها نامطمئن باقی مانده 
و بیش��تر وابس��ته به تصمیمات سیاستی ترامپ 
و واكنش ه��ای بین الملل��ی كه ای��ن تصمیمات را 
برمی انگیزند، است. این یك انتخاب سیاه و سفید 
بین مركانتیلیس��م و لیبرالیس��م نیس��ت، درست 
همان ط��ور كه تجارت بین الملل حت��ی در دوران 
شکوفایی و تسلط لیبرالیسم هرگز كامال آزاد نبوده 
اس��ت. در نظم بین المللی و لیبرال امروزی -چنان 
ك��ه مردم، كاالها و خدم��ات آزادانه از میان مرزها 
جریان پیدا می كنند- هنوز هم بسیاری از كشورها 
سیاست هایی را دنبال می كنند كه برای ترویج صنایع 
ملی خودشان طراحی شده اند. هر كشوری در تدوین 
سیاست خارجی و اقتصادی خود باید مجموعه ای از 
رویکردهایی را اختیار كند كه مزایای رقابتی منحصر 
ب��ه فرد خودش را تقویت كند و با چالش های ویژه 

زمان خود روبرو شود.
ترامپ مي تواند ب��ه دنبال تداوم نظم بین المللی 
تح��ت هدایت ایاالت متحده ب��وده ضمنا تركیب 
سیاست های مورد نظر خود برای خدمات دهی بهتر 
به كارگران و خانواده های متوسط ایاالت متحده را 
هم اتخاذ نماید. او مي تواند از همه ابزارهای قدرت 
ایاالت متحده -چنان كه مركانتیلیس��ت ها توصیه 
می كردند كه مشابه روش های اوباما یا كامال متفاوت 
از او عمل شود-اس��تفاده كند تا كش��ور را در نظم 
بین المللی مورد نظر رقابتی تر كرده و به كسانی كه 
قادر نیستند از این منافع بهره ببرند،كمك كند. او 
همچنین مي تواند عقاید جدیدی را مطرح كند كه 
به ایمن نگه داشتن ایاالت متحده از تهدیدات بیرونی 
كمك می كنند. یا مي تواند رهبری ایاالت متحده در 
نظم لیبراِل بین الملل را باطل اعالم و به طور كامل 
خود را از گذشتگان تا زمان رونالد ریگان جدا كند 
و قاطعانه رویکردی مركانتیلیس��تی را برای نقش 
ایاالت متحده در دنیا برگزیند. در این حوزه، راهبرد 
امنیت ملی آتی دولت ترامپ فرصت مغتنمی برای 
شفافسازی پیام هایی كه تاكنون ارسال كرده است، 

فراهم خواهد ساخت.
عقاید ترامپ به ظاهر از مركانتیلیسم سنتی به طرق 
گوناگونی فاصله گرفته اند. مثال، بیزاری جستن او از 
قوانین دولتی كامال با این باور محکم نویس��ندگان 
مركانتیل كه دولت مي تواند و باید برای تأمین منافع 
ملی مستقیما در اقتصاد دخالت كند، در تضاد است. 
اما اظهارات و اقدامات اولیه او قرابت نسبی با منطق 
ملی گرا و صفر و صدی دوران مركانتیلیست ها دارد. 
ترامپ در سخنرانی افتتاحیه ریاست جمهوری خود 
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تشریح می كند كه ایاالت متحده برای دهه ها 
»صنایع خارجی را ب��ه قیمت نابودی صنعت 
آمریکایی غنی كرده است« و »دیگر كشورها را 
ثروتمند كرده است در حالی كه ثروت، قدرت 
و اعتماد كشورمان در افق ناپدید شده است«. او 
در حالی كه چند هفته بعد در مراسمی مربوط 
به بوئینگ دركارولینای جنوبی سخن می گفت 
كارخانه ه��ا را با »جریمه ای بس��یار جدی كه 
برای اخراج كاركنان و انتقال به كشوری دیگر 
تعیین می ش��ود« تهدید كرد و گفت »كاال را 
تولید می كنید، و فکر می كنید كه قرار اس��ت 
آنها را آن سوی جایی كه به زودی مرزی بسیار 
بسیار مستحکم خواهد شد به فروش برسانند.« 
او س��پس بودجه ای را به كنگره پیشنهاد كرد 
كه به شدت بودجه دیپلماسی، توسعه و كمك 
تج��اری ایاالت متحده را كاه��ش و در عوض 
هزینه های نظامی را افزایش مي داد -بدون در 
نظر گرفتن هزینه س��فارش بین المللی، بلکه 
برای كس��ب اطمینان از این كه ایاالت متحده 
به خودی خود به قدر كافی قوی هست كه هر 
دشمن بالقوه ای را عقب براند. او همچنین ایاالت 
متحده را از مجموعه ای از توافقنامه ها از جمله 
شراكت ترانس پاسیفیك و اخیرا پیمان آب و 

هوایی پاریس خارج كرد.
همه س��خنان و تصمیم��ات ترامپ در كنار 
ه��م حاكی از یك راهبرد نئومركانتیلیس��تی 
دارد ك��ه در آن نقش ایاالت متحده در دنیا در 
وهله اول تبادلی و خصمانه است؛ توافق جامع 
همخوان با تج��ارت آزاد را در راه ارضاء برخی 
خواسته های خاص داخلی قربانی می كنند؛ و 
ابزارهای كشورداری ایاالت متحده نخست صرف 
دستیابی به تعریفی تنگ نظرانه از نفع شخصی 
می شود. جای كمی برای همکاری بین المللی 
پایدار به منظور برطرف كردن مشکالت مشترک 
یا برای گونه ای از رهبری اخالقی در باب مسائلی 
مثل حقوق بشر و دموكراسی كه ایاالت متحده 
طی هفتاد س��ال گذش��ته آرزوی آن را داشته 

است، باقی می ماند.
همان طور كه بس��یاری از مفس��رین اش��اره 
كردهاند، رابطه بین اخالق و سیاست واقعی در 
دوران ریاست جمهوری ترامپ همچنان بسیار 
نامطمئن و برای بسیاری افراد در داخل و خارج 
كش��ور گیج كننده اس��ت. حتی وقتی ترامپ 
صراحتا منافع تعهدات ایاالت متحده در قبال 
هم پیمانان سنتی از جمله روابط تجاری با آنها را 
زیر سؤال می برد، مشاوران ارشد او راه افتاده به 
سراسر دنیا سفر می كردند تا به همان هم پیمانان 
اطمینان دهند كه ایاالت متحده همچنان به 

تعهدات خود به آنها وفادار خواهد ماند.
دولت ترامپ مي تواند مواضع خود را روش��ن 
كند و با ارائه پاس��خی صریح به دست كم سه 

پرسش زیر، ادبیات خود راتغییر دهد.
نخست، آیا دولت تجارت را از منظر اقتصادی 
و راهبردی می بیند؟ تجارت برای مدتی طوالنی 
س��تون كلی��دی راهبرد ایاالت متح��ده برای 
ترویج رفاه مشترک و تقویت روابط با سایر ملل 
دموكراتیکی بوده اس��ت ك��ه با ایاالت متحده 
منافع و ارزش های مشترک دارند. همه روابط 
تجاری یکسان نیستند و تمام روابط نیز صرفا 
تبادلی نیس��تند. همان طور كه در راهبردهای 
امنیت ملی تهیه شده توسط رؤسای جمهور از 
ریگان تا اوباما تصریح شده است، ایاالت متحده 
همیشه پرسش های تجاری را از منظر اقتصادی 
و راهب��ردی مدنظر قرار داده اس��ت. آیا دولت 
ترامپ نیز همین طور عمل می كند؟ و تجارت 
نه تنها ابزاری برای غنی ساختن ایاالت متحده 
بلکه به منزله ابزاری برای تقویت شركایش هم 
خواهد بود؟ اگر چنین باش��د، آنها مي توانند تا 
حد زیادی به هم پیمانان دیرینه خود اطمینان 
دهند كه ایاالت متحده كنار نخواهد ایستاد و 
آنها را برای پیدا كردن شركای جدید رها نخواهد 
ك��رد. در غیر این صورت، باید گفت این قضیه 
مي تواند به واقع یك نقطه عطفی تاریخی باشد.

دوم، راهبرد كلی ایاالت متحده برای رقابت 
مؤثرتر با چین و سایر قدرت های اقتصادی در 
درازمدت و حصول اطمینان از موفقیت نهایی 
راهبرد مزبور در منفعت رسانی به طبقه كارگران 
و خانواده های متوس��ط آمریکایی، چیس��ت؟ 
روشن است كه اشتیاقی در بخش های كلیدی 
در می��ان تمام طیف سیاس��ی برای گفتگوی 
اندیش��مندانه و صادقانه در خصوص كمك به 
كس��انی كه در اقتصاد یکپارچه و اتوماسیونی 
ش��ده جهانی برای بقا ت��الش می كنند، وجود 
دارد. این امر شامل افزایش دستمزدهای ساكن، 
احیای حركت اجتماعی، مبارزه با از دست رفتن 
مش��اغل به خاطر جهانی سازی و فناوری های 
نوی��ن و حفظ كااله��ا و خدمات مصرفی قابل 

دسترس می شود.
گفتگویی صادقانه در باب این پرسش می طلبد 
كه از قول دادن برای مالیات های پایین، قاعده 
و قوانین كمتر وقراردادهای تجاری بهتر برای 
شناس��ایی تعادل های دش��وار، فراتر بروند. در 
حوزه راهبرد امنیت ملی، این یعنی برابر كردن 
س��رمایه گذاری هایی كه دولت ایاالت متحده 
مي تواند برای ارتقاء رقابت پذیری اقتصادی این 
كشور )مثال، در زیرساخت ملی، آموزش و تعلیم 
حرفه ای( صورت ده��د با هزینه هایی كه باید 
متحمل شود یا مي تواند در اكثر درگیری های 
نظامی خارجی از آنها پرهیز كند. یعنی صراحتا 
پذیرفتن این كه ایاالت متحده مزایای رقابتی 
عظیمی در اقتصاد باز و یکپارچه جهانی دارد، در 
حالی كه توجه خاصی به صنایع و اجتماعاتی كه 

در حال شکست خوردن هستند،از خود نشان 
می دهد. تقاضاهای مشروع ایاالت متحده برای 
دیگران، تعهداتی نیز به همراه دارد؛ به همین 
ترتیب هر اقدامی در حمایت از تولیدات داخلی 
از س��وی ایاالت متحده احتم��اال در خارج از 
كشور با واكنش متناسب روبرو خواهد شد كه 
مي تواند پیامدهای مخربی برای رشد اقتصادی 

در پی داشته باشد.
نهایتا، دولت ترام��پ چگونه برای همکاری 
س��ازنده ب��ا چین و س��ایر قدرت ه��ای بزرگ 
اقتصادی در جهت دستیابی به منافع متقابل 
برنامه ریزی می كن��د، در حالی كه همزمان با 
آنه��ا رقاب��ت دارد؟ در درازمدت امنیت ایاالت 
متحده را ب��دون س��رمایه گذاری در نهادها و 
كنوانس��یون های بین المللی ای كه ابتدائا برای 
پیشگیری از جنگ جهانی سوم طراحی شده اند، 
تأمین می كند؟ دولت های پیش��ین پذیرفتند 
كه كش��ورها همیشه منافع مشتركی داشته و 
همزمان به عنوان ش��ریك با هم همکاری و به 
عن��وان رقیب با هم رقابت دارند. برای حصول 
اطمینان از مس��المت آمیز بودن این رقابت ها، 
همه كشورهای شركت كننده در این سیستم، 
توافق كرده اند رقابت را در حیطه چارچوب مورد 
توافق محدود كنند. آنها نهادها و سازوكارهایی 
ب��رای پایش و تقویت پایبندی به قوانین مورد 
تواف��ق خلق كرده اند و ایاالت متحده به عنوان 
قدرتمندترین كشور دنیا، مسئولیت های ویژه ای 
برای تضمین بقای چارچوب مزبور تقبل كرده 
است. این مس��ئولیت ها به معنی به كارگیری 
تمامی ابزارهای ق��درت ملی برای دفاع از این 
چارچوب است در عین حالی كه اعمال قدرت 

مزبور را محدود می كند.
ای��االت متح��ده دلیل كافی ب��رای طرح این 
پرس��ش دارد ك��ه آیا دیگ��ران، به ویژه چین و 
روسیه، نیز به مسئولیت های خود عمل می كنند 
یا مسئولیت های خود را انجام می دهند. به همین 
ترتیب، دیگ��ران هم��واره بی ثباتی های ایاالت 
متحده در ایفای نقش خود در دفاع از چارچوب 
مزبور و پایبندی به آن را در بوق و كرنا می كنند. 
اما اگر قرار باش��دایاالت متحده هم منطق این 
چارچوب را خود زیر سؤال ببرد، مسئولیت های 
خود را نفی كند و اصرار داشته باشد صرفا مانند 
دیگر كشورها با آن برخورد شود، آنگاه مي توان 
توقع داشت درست همین رفتار در مقابل صورت 
گیرد -و همراه آن باید انتظار تهدید دائم و بالقوه 
جنگی خانمان س��وز را داش��ت كه مظهر عصر 
مركانتیلیسم است. اگر دولت ترامپ بر این باور 
باشد كه مي تواند یك رویکرد نئومركانتیلیستی 
اتخاذ كند و از عواقب آن در امان بماند، راهبرد 
امنی��ت ملی آتی جای مناس��بی برای توضیح 

چگونگی این روند خواهد بود.
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در جهت انعکاس اخبار، فعالیت و خدمت رسانی به اعضای محترم 
اتاق و صاحبان كارت بازرگانی و ارسال مستقیم برای مشتركین 
و صاحبان مشاغل، كلیه اتاق های سراسر كشور و با تیراژ باال و 

مطلوب در كیوسک های مطبوعاتی نیز توزیع می گردد.
این نشریه ضمن ارتباط دوسویه و مستقیم میان اعضاء و اتاق ایران، زمینه انعکاس نظرات دیدگاه های 

نخبگان اقتصادی و صاحبنظران را فراهم می آورد.
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