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آینده نفت
فساد سیاسی
رویای چینی

پیش بینی ه��ای اقتصادی ایران از س��وی 
بان��ک جهان��ی، صن��دوق بین المللی پول 
و همچنی��ن اقتصاددان��ان ایران��ی و مركز 
پژوهش ه��ای مجلس هیچ ش��وقی دردل 
ایجاد نمی كند. چشم اندازی كه از نرخ رشد 
اقتصادی ایران درسال ۱398 تا ۱4۰۰ دیده 
می شود منفی است و این به معنای فرورفتن 
اقتصاد كشور در باتالق ركود است. روندهای 
ش��اخص نرخ تورم نیز ناامیدكننده است و 
پیش بینی ها این است كه نرخ تورم امسال 
احتماال ركوردش��کنی خواهد كرد. شاخص 
واردات و ص��ادرات نیز به مثابه یک متغیر 
مهم اقتصادی نیز چنگ��ی به دل نمی زند. 
درمیان این ش��اخص ها كه روند بدتر شدن 
را نش��ان می دهد نرخ بی��کاری فزاینده نیز 
اصال در وضعیت خوبی قرار ندارد باید منتظر 
افزایش چشمگیر بیکاران باشیم. بررسی ها 
نش��ان می دهد نرخ رشد سرمایه گذاری نیز 
در س��ال ۱398 و حتی سال های بعدی در 
بدترین موقعیت قرار خواهد داشت. این ارقام 
و اعداد و روندها برای ایرانیان دلسوز به این 
مرز و بوم و به این آب و خاک ناراحت كننده 

و دلهره آور است. 

نگاهسختونامنعطف
اكن��ون درمیان نخبگان ایرانی دو دیدگاه 
سر مرزی وجوددارد. یک دیدگاه این است 
كه اقتصاد ایران و ش��رایط سیاس��ی كشور 
در بدتری��ن وضعیت قرار ندارد و نباید همه 
چیز را سیاه و ناامیدكننده دید. این دیدگاه 
ب��ر عنصر سیاس��ت تکی��ه دارد و باور دارد 
اقتصاد ایران آنقدرها هم وضعیت س��ختی 
ندارد و امکانات موجود توانایی پاسخ دادن 
به وضعیت بدت��ر از این را هم دارد و نباید 
با هراس افکنی در دل ش��هروندان راه بیم و 
ناامیدی را هموار كرد. این گروه برای اینکه 
نش��ان دهند تا چه میزان باورشان درست 
است اس��تدالل می آورند كه ایران روزهای 
سخت تر از این نیز دیده است و به روزهای 
جنگ تحمیلی اشاره می كنند و می گویند 
ایران در روزها و س��ال هایی با فروش نفت 

۵ دالری نیز س��ر پا مانده است. هواداران و 
نظریه سازانی با دیدگاه یادشده باور دارند یا 
اینگونه وانمود می كنند كه ایرانیان تاب آوری 
باالیی دارند و اگر حتی روزهایی برس��د كه 
با قحطی مواجه ش��وند برای حفظ كش��ور 
س��رپا می ایستند و تسلیم شرایط نخواهند 
شد و این یک برتری در برابر دشمن است. 
این دی��دگاه ب��اور دارد كه اقتص��اد ایران 
توانایی های��ی دارد كه ب��ه دلیل ناكارآمدی 
دولت و فقدان نظارت های كارساز از سوی 
دول��ت هدر می رود و اگر یک دولت كارآمد 
بر سر كار بیاید با شتاب روزگار شهروندان 
بهتر خواهد ش��د. این گروه می گویند برای 
عبور از این وضعیت باید بنگاه ها را زیر فشار 
ق��رار داد تا كاالهای ش��ان را با قیمت های 
معقول و با س��ودهای كم بفروشند تا مردم 
تحت فش��ار قرار نگیرن��د. از نظر این گروه 
دادوس��تد با كشورهای همسایه مثل عراق 
و افغانس��تان برای عب��ور از وضعیت امروز 
كمک می كند. در مواجهه با شرایط تحریم 
نیز باید با سیاست های سخت به نبرد دشمن 
رفت��ه و آنها را ناگزیر كنیم كه اجازه دهند 
نف��ت ایران به فروش برس��د یا اینکه ایران 
اج��ازه نمی دهد نفت دیگران نیز به فروش 
برس��د. باورمندان به این دیدگاه می گویند 
كه اقتصاد نئولیبرالی ای��ران را به روزهای 
س��خت كشانده است و باید این سیاست ها 

تغییر یابد. 

نگاهدیگر
در براب��ر دیدگاه یادش��ده اما جریان های 
فکری و افرادی هستند كه می گویند نباید 
ساده انگار بود و مسائل را برای رضایت خاطر 
خودمان تقلیل داد. براساس این دیدگاه كه 
البته بیشترین افراد و دیدگاه ها آن را تایید 
می كنن��د اقتص��اد ایران در گ��ودال افتاده 
اس��ت و بیرون كش��یدن آن  از گودال هر 
روز ژرف تر شده با این سیاست های چندبار 
شکست خورده ناممکن است. به اعتقاد این 
افراد اگر در این س��ال های سخت پیش رو 
نتوانیم راهی برای شکست دادن ساختارهای 
نادرس��ت پیدا كنیم درخ��ت اقتصاد ایران 
خشک خواهد شد و از ریشه می افتد. اقتصاد 
ایران ضعیف شده و نرخ منفی اقتصاد در سه 
سال از هفت سال گذشته مردم را فقیرتر از 
هر زمان دیگر كرده اس��ت و كاهش قدرت 
خرید مردم یک واقعیت انکارناشدنی است 

ك��ه به كاه��ش خرید و ادام��ه ركود منجر 
خواه��د ش��د. باور این گروه این اس��ت كه 
وادار كردن بنگاه ها به اینکه با زیان فعالیت 
كنند به استهالک سرمایه آنها منجر شده و 
فعالیت غیراقتصادی برای بنگاه ها سم مهلک 
است. از سوی دیگر نمی توان با نیروی نظامی 
و اس��تفاده از ابزارهای غی��ر اقتصادی بازار 
جهانی نفت را باشرایط سخت رو به رو كرد. 

واقعیتچیست
واقعی��ت ام��روز ای��ران همان اس��ت كه 
برخ��ی از آنه��ا را در س��طرهای نخس��ت 
یادآور ش��دیم. بر عناصر یادش��ده می توان 
انبوهی از سیاس��ت های ن��اكار آمد دیگر را 
نی��ز در س��طحی پایین ت��ر در كانون توجه 
قرار داد كه داس��تان اقتصاد و كس��ب وكار 
ایرانی��ان را با آس��یب ج��دی مواجه كرده 
اس��ت. بودج��ه دولت و بودجه كش��ور یک 
نارس��ایی بزرگ و دردسرساز است كه خود 
بر پیچیدگی های وضع موجود دامن می زند. 
كسری بودجه سال ۱398 از كجا باید تأمین 
شود؟ گفته می ش��ود در شرایط پیش بینی 
 ش��ده قبل��ی رقم��ی نزدیک به دس��ت كم

۱۰۰ ه��زار میلیارد تومان كس��ری بودجه 
خواهیم داش��ت. بانک های كشور، سازمان 
تأمین اجتماعی، س��ازمان خصوصی سازی، 
بازار سهام، سرمایه گذاری خارجی و راه های 
دیگر برای تأمین س��رمایه بی مقدار ش��ده 
و دیگ��ر توانایی جذب س��رمایه و درآمد از 
مسیرهای یادشده بسته است. بنابراین باید 
راه تازه ای را جس��تجو كنی��م كه این راه تا 
این روزها پیدا نیس��ت. واقعیت این اس��ت 
ك��ه ایران در موقعیتی نیس��ت كه بتواند به 
امید صادرات بیش��تر نفت باشد و یا امیدوار 
باش��د بازار جهانی نفت ایران را در موقعیت 
بهتری قرار دهد. ناترازی بانک های كشور و 
بدهی های تودرتوی بانک ها به بانک مركزی 
و دولت به بانک ها اجازه اس��تفاده از منابع 
بانک��ی را به دولت نمی ده��د. اكنون میزان 
نه چندان باالی منابع ارزی ش��اید تنها راه 
برای كس��ب درآمد ریالی برای دولت باشد 
كه این راه نیز می تواند با نش��ر اسکناس به 
تورم بیشتر منجر شود. افزایش نرخ دالر به 
ریال نیز راهی برای تأمین درآمد برای دولت 
است كه البته به افزایش قیمت كاالها منجر 
می ش��ود و نرخ تورم را با شتاب بیشتری به 

سوی باال می كشد. 

بربالامیدباچشمواقعیت

محمد    صاد    ق جنان صفت 
سرد    بیر
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ناامیدباشیم؟
میلیون ه��ا ایران��ی ای��ن روزه��ا از ه��م 
می پرسند چه می شود و هركس از دریچه 
منافع، می��زان اطالعات، نگاه و س��ازمان 
تحلیلی و بضاع��ت تحلیلی حرفی می زند. 
شوربختانه باید گفت از مجموعه حرف های 
ش��هروندان ایران��ی این روزه��ا نمی توان 
چشم انداز روشنی دید. حرف ها تلخ ، نگاه ها 
بدبینانه و تحلیل ها ناامیدكننده اس��ت. اما 
بای��د از این مرحله و یا ماندن درچاه یاس 
و ناامی��دی عبور كرد. اگر در همین حالت 
روحی و روانی باش��یم و اگ��ر روال همین 
باش��د كه هس��ت باید پذیرفت باقی مانده 
توانایی مادی كش��ور نیز به سرعت به انتها 
می رس��د و تأمین نان و آب و گاز و برق و 
خوراک و پوشاک مردم سخت تر خواهد شد. 
ایران در كلیت خود در این روزها باید یک 
تصمیم بزرگ بگیرد تا از این وضعیت رها 
شود. پیش از اینکه به شرح برخی اقدام ها 
و تصمیم های در س��طحی پایین تر اش��اره 
كنیم باید دراین باره به نتیجه رس��ید كه 
باید ناامید ش��د و كار را رها كرد و منتظر 
ماند تا اقتصاد ایران فروپاشی را تجربه كند؟ 
بدیهی است این اندیشه در ذهن هیچ ایرانی 
با هر گرایش سیاسی و اجتماعی نمی آید كه 
ایران ارجمند را تسلیم روزهای سخت كند 
و آینده این مرز و بوم را درتاریکی و ناامیدی 
رها كند. تصمیم بزرگ این است كه باید از 
ای��ن چاله بزرگ عبور كرده و اقتصاد ایران 

را به نقطه امن برسانیم. 

انسجامسیاسی
برای اینک��ه ای��ران را از روزهای ناخوش 
دوركنیم و راه را بر مرگ اقتصاد ببندیم بیش 
و پیش از هر چیز باید به دامان سیاست پناه 
ببریم. واقعیت این اس��ت كه اقتصاد به این 
دلیل در بدترین روزهای خود قرار دارد كه در 
ایران جناح های سیاسی حاكم در این 4دهه 
پس از انقالب اسالمی فاقد انسجام سیاسی 
بوده و درغیاب این انسجام بوده و هست كه  
كس��ب وكارهای ایرانیان با ابهام، سردرگمی 
و نابسامانی و عدم تعادل همراه شده است. 
نبود انسجام سیاسی در كشیدن چشم اندازی 
روشن از آینده ایران نزد جناح های  سیاسی و 
طیف های درون این جناح ها راه را برای اتخاذ 
این تصمیم كه چه باید باش��یم نیز ناهموار 
كرده است. این نبود چشم انداز واحد برای 
آینده ایران بر راهبردها و بر ش��اهراه اصلی 
اثرمنفی گذاش��ته اس��ت و االن سردرگمی 

وجود دارد كه نظام اقتصادی ایران چه باید 
باشد. از این بدتر اما مجادله بر سر این است 
كه اصلی ترین تنگناهای اقتصادی ایران امروز 
كدامند و اتحاد رای نیز وجود ندارد. در این 
وضعیت اس��ت كه دولت راهی را می رود كه 
مجلس آن را نمی پس��ندد و در برابرش سد 
درست می كند و یا مجلس طرحی را تصویب 
می كن��د اما دولت آن را اج��را نمی كند. در 
غیاب انسجام سیاسی داخلی است كه اعتماد 
ش��هروندان به كارآمدی و توانایی دولت در 
محقق كردن وعده ها روندی كاهنده را تجربه 
كرده است و به همین دلیل خواست و اراده 
شهروندان و دولت سازگار نمی شوند و برآیند 
این ناسازگاری هدر دادن قدرت ملی است. 
امیدوار بودن بدون لحاظ كردن این واقعیت 
دردی را دوا نمی كند و به نتیجه نمی رس��د. 
می توان از رهبران احزاب و جناح ها خواست 
برای یک دوره تعریف ش��ده بر س��ر برخی 
راهبردهای كالن به تفاهم اجرایی و نظری 
برس��ند و كار را از همان جا آغاز كنند. این 
كاری است كه نیاز به فداكاری سیاسی دارد 
و هر فردی كه ایران را دوست دارد باید آن 

را قبول كند. 

تغییررویکرد
ای��ران امکانات فوق الع��اده ای برای عبور 
از وضعی��ت فعل��ی دارد. اس��تفاده از ای��ن 
امکان��ات با تغییر رویک��رد و راهبرد ممکن 
اس��ت و البته كار سختی است و الزام هایی 
دارد ك��ه باید آنها را در كان��ون توجه قرار 
داد. بیش��تر كسانی كه بر روی فعالیت های 
ارزآور در ای��ران مطالعه كرده اند باور دارند 
و باصدای بلن��د می گویند ایران می تواند با 
س��رمایه گذاری روی گردشگری به میزانی 
ك��ه نفت می فروش��د درآمد ارزی كس��ب 
كند. مناطقی در جای جای این س��رزمین 
پهناور وجود دارد كه برای جذب توریس��ت 
بس��یار مستعد است و باید از این توانایی ها 
اس��تفاده كرد. اما این كار آس��انی نیست و 
برخی محدودیت های عرفی و قانونی تلنبار 
ش��ده و س��ازگار با دهه های س��پری شده 
اس��ت را باید پس از بررس��ی و تش��خیص 
اینک��ه كنار گذاش��تن آنها زیان ن��دارد به 
دور انداخ��ت. برخی س��خت گیری ها باید 
جایش را به آس��ان گیری بدهد و این همان 
چیزهایی اس��ت كه به دلیل فقدان انسجام 
سیاس��ی سد راه شده اند. ساحل های زیبای 
خلیج فارس و دریای عمان و حتی با بهینه 
كردن ساحل های ش��مال ایران نمونه ای از 

توانایی های ایران برای گردش��گری اس��ت. 
گردش��گری بدون تردید یک فعالیت ارزآور 
نیرومند است كه می تواند در كوتاه مدت به 
اقتصاد ایران كمک كند. همان طور كه یک 
اقتصاددان نامدار ایرانی در یکی از تازه ترین 
نوشته هایش تاكید كرده این است كه ایران 
بده��ی خارج��ی زیادی ن��دارد و به همین 
تحت فش��ار وام دهندگان خارجی نیست و 
این یک مزیت است كه االن می توان از آن 
اس��تفاده كرد. ایران می تواند و باید از منابع 
بین المللی به ش��کل های گوناگون استفاده 
كن��د و از كش��ورهای دیگر و ش��ركت های 
ب��زرگ س��رمایه گذاری وام بگی��رد و البته 
این نیز ب��ه تغییر رویک��رد دارد. ایران اگر 
می خواه��د اقتص��ادش را از مهلک��ه نجات 
ده��د باید برخی ش��رایط بین المللی حاكم 
بر مناسبات دادوستد سرمایه را قبول كند. 
یکی از كارهایی كه در این مس��یر باید رخ 
دهد این اس��ت كه رویکردها دگرگون شود 
و نگاه س��ازگاری بر نگاه منازعه غلبه كند. 
نمی ت��وان برای ابد با دنیا و روندهای حاكم 
بر آن مخالف بود و درضمن كاری هم نکرد. 
دنیای امروز دنیای دادوستد بر پایه افزایش 
منافع هم ش��هروندان جهانی است. دراین 
تغییر رویکرد شاید باید برخی تصمیم های 
مهم نیز گرفته شود. دراین صورت است كه 
می توان امیدوار ب��ود ایران از گرداب امروز 

عبور كند. 

امیدازجنسواقعیت
 با توجه به آنچه در باال نگاشته شد می توان 
گف��ت ایرانیان باید امیدوار باش��ند و هرگز 
لباس ناامیدی برتن نکنند. مدیران سیاسی 
ایران نیز باید نشان دهند با برخی واقعیت ها 
كنار می آیند تا امیدی از جنس واقعیت در 
میان ایرانیان زاد و رشد كند. تجربه و عقل 
نش��ان می دهد امیدوارس��ازی یک فرآیند 
است كه باید در عمل به شکل سازگار اجرا 
ش��ود. عامل اخالل در فرآیند امیدوارسازی 
ب��ی تردید ندی��دن واقعیت ه��ا و بنا نهادن 
س��تون های امید بر آب اس��ت. شهروندان 
نیک و بد را خوب می شناس��ند و شاید در 
میان مدت بتوان آنه��ا را با دادن وعده های 
بی س��رانجام امیدوار كرد ام��ا در بلندمدت 
آنها واقعیت ها را بر خیال های مدیران ترجیح 
می دهند. همه كسانی كه راه رستگاری ایران 
را در دمیدن روح امید جستجو می كنند این 
نکات را در صدر مس��ائل می نشانند و امید 

بیهوده را ترویج نمی كنند.



دولت آقای روحانی از یک سال پیش به 
لحاظ اداره اقتصاد كشور با مشکالت تازه ای 
مواجه شد. بخشی از این مشکالت و تنگناها 
به دلیل اعمال تحریم های س��خت و جدی 
آمریکا اس��ت كه حاال آثار آن بیشتر دیده 
می شود. بخش دیگری از تنگناهای دولت 
به دلیل رویکرد نادرس��ت دولت به مسائل 
كالن اقتصادی است. اكنون دولت در حوزه 
تأمی��ن منابع مورد نیاز برای اداره كش��ور، 
تأمی��ن ارز الزم برای ایجاد تعادل در بازار، 
تأمین سرمایه كافی برای اجرای طرح های 
زیربنایی با تنگناهای جدی روبه رو ش��ده 
اس��ت. در صدر تنگناه��ای دولت در حال 
حاضر بدون تردید مش��کالت ارزی است. 
دولت دوازدهم در بهار و تابس��تان پارسال 
سیاس��ت س��ركوب نرخ ارز و تخصیص ارز 
ارزان با هدف جلوگیری از ش��تابان شدن 
نرخ تورم را در دس��تور كار ق��رار داد اما با 
مش��کالت تأمین عرضه ارز قیمت ارزهای 
معتبر نه تنها تثبیت نشد بلکه با جهش های 
بلند و رشدهای 4۰۰ درصدی را تجربه كرد. 
بان��ک مركزی ایران ب��ه مثابه نهادی كه 
مس��ئولیت تنظیم ب��ازار ارز و حفظ ارزش 
پول ملی را بر دوش می كش��د از مردادماه 
پارس��ال تا امروز تالش كرده است راه را بر 
نوسان شدید نرخ ارز مسدود كند اما در این 
كار موفق نبوده است. افزایش نرخ دالر در 
فروردین و اردیبهش��ت امسال كه برخالف 
خواسته رئیس بانک مركزی بود ذهن ها را 
متوجه وخامت اوض��اع كرد. مدیران بانک 
مركزی ب��رای توجیه افزایش ن��رخ ارز در 
بازار دو جا را نش��انه گرفته و به شهروندان 
و مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی آدرس 
دادند. آدرس نخست ارائه شده از سوی بانک 
مركزی دولت آمریکا بوده و هست. به زعم و 
تصور رئیس این نهاد مسئول تنظیم بازار ارز 
دول��ت آمریکا تالش می كند بازار ارز ایران 
را از تعادل خارج كرده و با دادن نشانه های 
نادرس��ت نرخ تبدیل دالر به ریال را تا حد 
ممکن افزایش دهد. دقت در یادداشت های 
اینستاگرامی رئیس محترم بانک مركزی این 
معنی را نشان می دهد. از طرف دیگر مدیران 
بانک مركزی برای نشان دادن مقصر افزایش 

نرخ ارز آدرس »صادركنندگان« را می دهند. 
مدیران بانک مركزی به اضافه وزیر اقتصاد 
و معاون و مش��اوران این وزیر و همچنین 
رئیس س��ازمان توس��عه و تجارت، اگر نرخ 
دالر در بازار ارز نسبت به ریال در موقعیت 
صعودی ق��رار دارد دلیلش این اس��ت كه 
صادركنن��دگان كاالها و خدم��ات به ویژه 
بخش خصوصی، ارز حاصل از صادرات خود 
را به بازار ارز ای��ران برنمی گردانند. درباره 
ای��ن مقوله حرف و حدیث های متفاوتی بر 
زبان و قلم مسئوالن اقتصادی كشور جاری 
می شود. برخی می گویند ۲۰ میلیارد دالر و 
برخی می گویند 3۰ میلیارد دالر از ارزهای 
صادراتی به ایران برنگش��ته است و همین 
را عام��ل افزایش ن��رخ ارز می دانند. به این 
ترتیب است كه دولت توپ را به زمین بخش 
خصوصی می اندازد. از س��وی دیگر برخی 
مدیران دولتی به تازگی داس��تان تخصص 
دالره��ای 4۲۰۰ تومانی و دالرهای با نرخ 
شبکه نیما را به رسانه ها كشانده و داستان 
را مهیج كرده و برخی رس��انه ها نیز به آن 

دامن می زنند. 
مسئوالن دولتی می گویند از بهار پارسال 
ت��ا امروز نزدی��ک به ۲4 میلی��ارد دالر به 
قیمت ه��ای 4۲۰۰ تومان ونرخ نیمایی به 
واردكنندگان داده ش��ده اس��ت و آنها اما 
به جای اینکه كاالهای وارد ش��ده را با نرخ 
دالر دریافتی در بازار عرضه كنند از عرضه 
كاال ب��ا این نرخ اجتناب ك��رده و راه برای 
صعود قیمت ها هموار ش��ده اس��ت. درباره 
این اطالعات ناقص و جهت دار ارائه شده از 
طرف دولت به افکار عمومی الزم است چند 

نکته در كانون توجه قرار گیرد:
یک��م: با قبول اینکه آمارهای ارائه ش��ده 
از س��وی نهادهای دولتی بای��د با پذیرش 
همگان��ی مواجه ش��ود تا اعتم��اد موجود 
می��ان م��ردم - دولت و بخ��ش خصوصی 
– دولت حفظ ش��ود اما چ��ه ضرری دارد 
كه آمارهای ارائه ش��ده از س��وی دولت با 
كمیته حقیقت یاب بررس��ی و تایید شود. 
كمیت��ه حقیقت ی��اب می تواند اف��رادی با 
مسئولیت های مشخص حقوقی از نهادهای 
گوناگون و به ویژه بخش خصوصی تاسیس 
شود و همین آمارهای ارائه شده را پایش و 
درباره آنها ارزیابی شود. باید مشخص شود 
ك��ه كدام صادركنندگان ارز خود را به بازار 
برنگردانده ان��د. درحالیکه بخش خصوصی 
واقعی بارها تاكید كرده اس��ت س��هم این 
بخ��ش از كل ص��ادرات غیرنفتی كمتر از 

۱۰ میلیارد دالر اس��ت چرا با كلی گویی ها 
می خواهند صادركنندگان را نامحبوب جلوه 
دهند. می ت��وان در ی��ک دوره كوتاه مدت 
ارق��ام و اطالعات مربوط به ارزش صادرات 
و اینکه آیا ارزش واقعی همین رقمی است 
كه گفته می شود را رصد كرد و معلوم شود 
شركت های دولتی، شركت های شبه دولتی 
و سایر بخش ها چه میزان كاال صادر كرده 
و چقدر برگش��ت داده اند تا س��هم بخش 
خصوصی آشکار ش��ود. این راستی آزمایی 
بای��د درب��اره واردات و ارز تخصیص داده 
شده به این مقوله نیز ارزیابی شود تا سهم 
بخش خصوصی واقعی از كل ارز تخصیصی 

به دست آید.
دوم: مس��اله اصلی م��ا درباره داس��تان 
نامحبوب س��ازی بخش خصوصی از طرف 
برخ��ی مدی��ران دولت��ی ای��ن اس��ت كه 
می خواهن��د رد پای مقصران اصلی را پاک 
كنند. مقصر اصلی درباره داس��تان ارزهای 
ارزان تخصیص داده ش��ده به واردات بدون 
تردید آن اندیش��ه ای است كه دالر 4۲۰۰ 
تومانی و سپس دالر نیمایی را اختراع كرد. 
وقتی دولت در بهار پارس��ال با قدرت تمام 
اعالم كرد هر فردی كه می خواهد كاال وارد 
كن��د می تواند ب��ا دالر 4۲۰۰ تومانی ثبت 
س��فارش كند معلوم بود ك��ه تقاضی دالر 
ارزان مهارناپذیر خواهد شد. اگر قرار است 
فرد یا جریانی در این باره توبیخ و تنبیه شود 
بدون تردید همین افرادی هستند كه بدون 
پیش بینی های آتی و بدون حساب و كتاب 
دالرپاشی كردند. درباره صادركنندگان نیز 
از پی��ش معلوم بود سیاس��ت تثبیت نرخ 
دالرهای صادراتی جواب نمی دهد و تاكید 
مدیران و فعاالن بخ��ش خصوصی نادیده 

گرفته شد.
س��وم: برخی از مدیران دولتی متاسفانه 
ب��ا علم و آگاه��ی از جزئی��ات رخدادهای 
ارزی اما از سر عمد توپ را به زمین بخش 
خصوص��ی می اندازن��د و می خواهند پروژه 
نامحبوب سازی بخش خصوصی به قیمت 
نجات آنها ادام��ه یابد. دولت محترم توجه 
داش��ته باشد كه نامحبوب س��ازی و بیرون 
كردن بخش خصوصی از بازار در این شرایط 
به زیان كشور و منافع ملی است و نمی تواند 
آنها را از مخمصه نجات دهد. برگشت افکار 
ض��د بخش خصوصی آن ه��م در مدیریت 
دولتی می تواند به رخدادهای غم انگیز اواخر 
دهه ۷۰ و سال های دهه ۱36۰ منجر شود 

كه باعث خسارت ملی خواهد بود.

دولتمحترمونامحبوبسازی

محمد    علی توحید     
معاون سرد    بیر ارد   یبهشت 1398
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بهپایانرسیدایندوره
اتاق ه�اي  نه�م  د وره  انتخاب�ات 
و  مع�اد ن  و  صنای�ع  بازرگان�ي، 
کش�اورزي تهران د ر اسفند  ماه د ر 
سراس�ر کشور برگزار ش�د . فعاالن 
بخ�ش خصوصي ایران براي انتخاب 
اعضاي هیات نماین�د گان د وره بعد  
به پ�اي صند وق ه�اي راي رفتند  و 
واجد ین ش�رایط را انتخاب کرد ند . 
د ر هفته هاي پس از تعطیالت نوروز 
د ر اتاق هاي شهرس�تان ها و تهران 
انتخاب�ات هیات رئیس�ه اتاق ها نیز 
برگ�زار ش�د  و د ر آخری�ن روزهاي 
خرد اد  امس�ال نی�ز انتخابات هیات 
رئیس�ه ات�اق ایران برگ�زار خواهد  

ش�د . ب�ه ای�ن ترتی�ب و د ر صورت 
تد اوم وضعیت موجود  مي توان گفت 
فعالیت د وره هشتم اتاق ایران تقریبا 
به پایان رسید ه و از تابستان 1398 
فعالی�ت د وره تازه اتاق آغاز خواهد  
ش�د . با توجه به اینک�ه اکنون و د ر 
شرایطي بهار 1398 اقتصاد  ایران و 
به طور کلي جامعه ایراني د ر وضعیت 
سخت و ویژه اي قرار د ارد  و با اعتنا به 
مسائل مهمي که د ر پیش است. گروه 
کارشناسان مجله نامه اتاق ایران با 
شماري از مد یران بخش خصوصي و 
روساي اتاق هاي ایران د ر هفته هاي 
تازه سپري شد ه نشت هاي تخصصي 

برگزار کرد ه و از آنها پرسید ه است، 
اتاق ایران براي د وره نهم چه باید کند  
و کد ام فعالیت ها اولویت د ارد  و کد ام 
گام ها باید  برد اش�ته شود  تا اتاق به 
مثابه نه�اد ي قانوني و م�ورد  قبول 
نهاد ه�اي اد اره کنن�د ه جامعه مثل 
مجلس، د ولت و قوه قضاییه و سایر 
نهاد ه�ا و همچنین نهاد ي برآمد ه از 
آراي هزاران فعال صنعتي، معد ني و 
بازرگان�ي نقش و وظیفه خود  را ایفا 
کن�د . برآیند  نتایج این نشس�ت ها 
و همچنی�ن تجرب�ه فعالیت اتاق د ر 
د وره ه�اي گذش�ته را به ش�رح زیر 
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كالننگري
اقتص��اد  ایران از د هه هاي پ��س از ۱33۰ و با 
قد رتمند  ش��د ن نهاد  د ولت به سویي راند ه شد  
كه د ولت و نهاد هاي د ولتي د ر آن سهم اصلي را 
به خود  اختصاص د اد ند . پس از پیروزي انقالب 
اس��المي د ر بهمن ۱3۵۷ د ر ایران، بنیانگذاران 
انقالب و اد اره كنند گان جامعه به د الیل گوناگون 
تصمیم گرفتند  اقتصاد  را د ولتي تر كنند . این اتفاق 
افتاد . قانون اساسي نظام جمهوري اسالمي ایران، 
ش��رایط تحمیل شد ه از طرف جنگ عراق علیه 
ایران، تأثیر اند یشه هاي چپ گرایانه، نظام سیاسي 
جهان كه د ر آن د و قطبي شوروي - آمریکا حاكم 
بود  و د الیل د یگر موجب ش��د  اقتصاد  ایران د ر 
سیطره نگاه هاي د ولت گرایانه قرار گیرد  و بخش 
خصوصي و اند یشه اقتصاد  خصوصي به حاشیه 
راند ه ش��ود . پس از پایان جنگ و عاد ي ش��د ن 
شرایط كشور نیز اند یش��ه هاي اقتصاد  متمركز 
بر سیاس��ت ها و برنامه ها حاكم بود ه و هستند. 
وضعیت اقتصاد  كالن ایران االن این گونه است 
ك��ه د ول��ت و از آن بد تر نهاد هاي ش��به د ولتي 
س��هم غالب د ر فعالیت هاي اقتصاد ي را به خود  
اختصاص د اد ه و د ر نهاد هاي اد اره كنند ه جامعه 
نیز نفوذ د ارند . این وضعیت را باید  با د قت بررسي 
كرد  و بخش خصوصي به ویژه اتاق هاي كش��ور 
بای��د  این واقعیت را پذیرفت��ه و براي تغییر آن 
برنامه ریزي كنند . اگر اتاق هاي سراسر كشور به 
ویژه اتاق ایران فاقد  كالن نگري باش��د  و بخواهد  

این واقعیت سترگ را ناد ید ه بگیرد  د ر اد امه راه به 
كارهاي جزئي و كوچک مي پرد ازد  كه فاید ه هاي 
آن د ر مقابل تغییر واقعیت یاد شد ه بسیار اند ک 
است. وظیفه اعضاي هیات نمایند گان اتاق ایران، 
هیات رئیسه و كمیسیون هاي تخصصي اتاق هاي 
ایران و سراس��ر كشور این است كه د ر شناخت 
واقعیت یاد ش��د ه و د ر راه د گرگون سازي اقتصاد  
كالن كوش��ا باش��ند  و براي این كار برنامه ریزي 
كالن د اش��ته باش��ند. یک تغییر عمد ه د ر یک 
سیاس��ت كالن اقتصاد ي آنق��د ر فاید ه د ارد  كه 
سرمایه گذاري فکري و ماد ي براي آن را توجیه 
مي كند . براي مثال اگر اتاق ایران بتواند  د ر تعامل 
با نهاد  د ولت راه را براي سیاس��ت ارزي مطلوب، 
مفی��د  و كارآمد  هموار كند  و د ولت د ر ش��رایط 
كارشناسي اجباري د ست از سركوب ارز برد ارد  
و راه را براي سیاست ارزي مطابق با اقتصاد هاي 
مد رن صاف كند  فاید ه اش تا چند ین د هه اد امه 
خواهد  د اشت. بنا بر آنچه گفته شد ، اتاق نهم باید  
كالن نگر باشد  و مسائل اقتصاد  را د ر چارچوب هاي 
اقتص��اد  كالن ببیند . البته برخي از فعالیت هاي 
میاني نیز ضروري كه د ر اد امه به آن مي پرد ازیم.

كارشناسينیرومند
پس از اینکه اتاق هاي ایران و سراسر كشور 
پذیرفتند  كه باید  با كالن نگري و د ید ن مسائل 
از باالترین س��طح ممکن باشد  و ضرورت آن 
تایید  ش��د ، حاال نوبت این است كه راه كد ام 

اس��ت تا بتوان تغییرات راهبرد ي ایجاد  كرد . 
گفت وگو با د ولت و مد یران ارش��د  اد اره كنند ه 
جامعه ب��راي د گرگوني د ر وضعیت موجود  و 
حرك��ت د اد ن اقتصاد  از ذهن د ولتي به ذهن 
خصوص��ي نیازمن��د  چن��د  كار و چند  عامل 
مه��م اس��ت. مهم ترین نیاز اتاق ای��ران براي 
د گرگون س��ازي شرایط كسب و كار د ر سطح 
كالن مواجهه با نیروي عظیم كارشناسي د ولت، 
مجلس و سایر نهاد ها و احزاب و جمعیت هاي 
فکري - سیاسي اس��ت. هر كد ام از نهاد هاي 
د ولت و منتقد ان فعالیت هاي خصوصي د اراي 
نیروهاي كارشناسي وسیع، قد یمي و با سابقه 
و ورزید ه هس��تند . اگر ات��اق ایران و اتاق هاي 
سراسر كشور مي خواهند  د گرگون سازي واقعي 
اتفاق بیفتد  باید  قد رت متقاعد كنند گي خود  
د ر مواجهه با كارشناس��ان د ول��ت را افزایش 
د هند . نبرد  كارشناسي بزرگترین چالش اتاق 
ایران و بخش خصوصي د ر برابر د ولت اس��ت. 
واقعی��ت این اس��ت كه اتاق ایران و سراس��ر 
 كشور د ر د هه هاي گذشته به د الیل گوناگون 
د ر این باره كاري نکرد ه و اصوال به این مساله 
فکر نکرد ه اند . اگرچه د ر سال هاي اخیر به ویژه 
د ر د وره هشتم فعالیت هاي اتاق گام هایي د ر 
این مسیر برد اشته شد ، اما این گام ها د ر برابر 
كاري ك��ه د ولت د ر د هه هاي اخیر انجام د اد ه 
اس��ت چیزي نیست. براي نبرد  كارشناسي با 
د ولت اما فقد ان یک مركز پژوهش��ي نیرومند  
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با كارشناس��ان قوي، روزآم��د  و د اراي د انش 
كاف��ي د ر حوزه هاي تخصص��ي مثل اقتصاد  
و زیرمجموعه ه��اي آن و حت��ي سیاس��ت و 
جامعه شناس��ي اس��ت. با توجه به اینکه هیچ 
پیروزي د ر نبرد  عملي بد ون د اش��تن نظریه 
نیرومند  و تئوري سازي به د ست نمي آید  به نظر 
مي رسد  كه فقد ان د انشمند ان و نظریه پرد ازان 
برجسته،  فعال و باانگیزه و نیروي جواني بخش 
خصوصي نمي تواند  با د ولت مقابله كند . عالوه 
بر این د ر مواجهه با نیروي سیاس��ي بیرون از 
د ولت و احزاب و گروه هایي كه راهبرد  اجرایي 
و ن��گاه كالن آنها ضد یت و نامحبوب س��ازي 
بخش خصوصي اس��ت، اتاق نیازمند  استفاد ه 
از تخصص، د انش و مهارت كس��اني است كه 
با مس��ائل یاد  شد ه د ر س��طح كالن آشنایي 
د ارن��د . تا روزي كه اتاق ایران مجهز به نیروي 
پژوهش��ي نیرومند  و نظریه پ��رد ازان كارآمد  
نباشد ، نمي تواند  با كارشناسان ورزید ه و د اراي 
مهارت د ولت مقابله كند . تاسیس و راه اند ازي 
مركز پژوهشي بزرگ، نیرومند  و د اراي برنامه 
از پیش تعیین ش��د ه یک ض��رورت تمام عیار 
براي اتاق ایران د ر د وره جد ید  است. د ر حال 
حاضر گروهي از اقتصاد د انان جوان ایراني كه 
د ر بهترین د انشگاه هاي د نیا تحصیل كرد ه و به 
لحاظ د اشتن و تخصص د ر باالترین سطح قرار 
د ارند  به كشور بازگشته اند  كه مي توانند  د ر این 
مركز پژوهش فعالیت كنند . اتاق ایران بد ون 

یک پژوهشکد ه بزرگ د ر مقابله كارشناسي با 
د ولت براي د گرگون سازي راه به جایي نمي برد . 
د ر این مركز پژوهش��ي ع��الوه بر د انش باید  
اعتقاد  و باور به جایگزیني اقتصاد  آزاد  به جاي 
اقتص��اد  د ولتي و نگاه و ذهن خصوصي حاكم 
باشد . اقتصاد د اناني كه این ویژگي ها را د اشته 

باشند  كمک كار اتاق خواهند  بود .

تکلیفسیاست
قانون تاس��یس و گسترش فعالیت هاي اتاق 
بازرگاني تاكی��د  د ارد  كه این نهاد  نمي تواند  و 
نباید  فعالیت سیاس��ي د اشته باشد . این تاكید  
قانون البته كارس��از بود ه و هس��ت و اتاق هاي 
بازرگاني را از مصیبت هاي كار سیاسي نجات 
د اد ه اس��ت، اما د ر قانون تاكید  نشد ه است كه 
از مهارت هاي سیاس��ي و از مقوله سیاس��ت 
به عنوان یکي از ابزارهاي پیش��رفت، توس��عه 
و اس��تحکام اتاق ها استفاد ه نش��ود . اتاق هاي 
ایران د ر د وره جد ید  و د ر فضایي نو كه حاال با 
ش��رایط د هه ۱36۰ و حتي اوایل د هه ۱39۰ 
تفاوت هاي بنیاد ین د ارد  و باید  این مقوله را د ر 
باالترین سطح طرح و بررسي كرد ه و از مقوله 
سیاس��ت براي بقاي خود  استفاد ه كنند . این 
واضح و مبرهن اس��ت كه ات��اق ایران به طور 
مثال نباید  د ر انتخابات ریاست جمهوري و یا 
انتخابات مجلس از امکانات ماد ي براي تبلیغ 
یک فرد  و یا یک جریان سیاسي استفاد ه كند ، 
اما این با استفاد ه از مقوله سیاست د ر مناسبات 
ب��ا بیرون از ات��اق برخورد  نمي كن��د . رهبران 
اتاق ه��اي بازرگاني د ر مقاطع سرنوشت س��از 
سیاس��ي باید  توانایي تبیی��ن وضع موجود  و 
تا اند ازه اي پیش بیني آیند ه سیاس��ي كشور را 
د اشته باشد . همه اعضاي فعلي اتاق هاي ایران 
یاد ش��ان هست كه د ر د ولت د هم كه از سوي 
آقاي احمد ي نژاد  تشکیل و شروع به كار كرد  
ب��ا اتاق چه برخورد ي د اش��ت و قانون مصوب 
مجلس را چگونه ناد ید ه گرفت. اتاق هاي ایران 
به نمایند گي از د ه ها هزار صنعتگر، بازرگان و 
معد نکار خصوصي وظیفه د ارد  كه جریان هاي 
سیاسي بانفوذ را شناسایي و به صورت ضمني 
و به د ور از اقد ام هاي سیاس��ي د ر مسیر ترویج 
آن گونه از سیاست ها باشند  كه بخش خصوصي 
را قبول د ارد  و نمي خواهد  این نهاد  را تضعیف 
كند . بخش خصوصي ایران بیشترین آسیب ها 
را از د ولت های��ي كه به ه��ر د لیل براي فرار از 
تنگناه��ا به بخش خصوص��ي حمله مي كنند  
د ید ه و نباید  د ر این باره ساكن و ساكت باشد . 
قانون به اتاق حکم كرد ه است فعالت سیاسي 
ند اشته باشد  اما تاكید  و الزام ند ارد  كه از د انش 
سیاست و مهارت هاي این د انش براي استحکام 
خود  استفاد ه نکند . تجربه د و د هه اخیر باید  این 

را روش��ن كرد ه باش��د  كه بي اعتنایي سیاسي 
اتاق ه��ا به نوع گرای��ش د ولت هایي كه از د ل 
مبارزات انتخاباتي بیرون مي آید  چه آسیب هاي 
جد ي بر پیکره خصوصي ها زد ه اس��ت. به این 
ترتیب اتاق هاي بازرگاني باید  تکلیف خود  را با 
عنصر مقوله سیاس��ت و تفکیک آن با فعالیت 
سیاس��ي روشن كند . خوشبختانه فضاي كلي 
حاكم بر ش��رایط كشور گونه اي است كه د وره 
نهم فعالیت هاي اتاق این شانس را د ارد  كه د ر 

بدترین شرایط عمل كند .

نقددولتوهمکاری
تح��والت ایران از نظر اقتصادی و سیاس��ت 
خارجی، روندی ش��تابان و فرآیندی پیچیده 
و ناش��ناس را تجربه می كند. این دگرگونی ها 
به دلیل ابعاد بزرگ و گریزناپذیری كه دارند، 
پیامده��ای موثری بر كارك��رد آتی بنگاه های 
صنعتی و اقتصادی در بخش خصوصی دارند كه 
اگر با دقت كالبدشکافی نشوند، دردسر درست 
كرده و سرنخ ها از سر انگشتان مدیران بیرون 
می روند. یکی از مهم ترین دگرگونی های پدیدار 
شده در سطح ملی و با ابعاد جهانی، گسترش 
روزافزون تحریم های اقتصادی است كه به هر 
دلیل بر ایران اعمال می شود. تالش دولت برای 
ایجاد كارگروه مبارزه با تحریم ها و برنامه ریزی 
مجلس در همین مسیر و سخنان و داوری های 
پرشمار از سوی مسئوالن گوناگون دولتی نشان 
می دهد ابعاد تحریم گسترده تر از همه سال های 
قبل اس��ت و نیازمند اتخاذ تدبیرهای مناسب 
و كارآمد برای عبور از این وضعیت هس��تیم. 
بنگاه های صنعتی ای��ران در این وضعیت چه 
مدیران و صاحبان و بنگاه ها از یک س��و نگران 
ادام��ه فعالیت خود هس��تند و از طرف دیگر 
وظیفه اجتماعی آنها ایجاب می كند به دولت 
كمک كنند تا این روزهای دشوار سپری شود. 
مدیران و صاحبان بنگاه ها چه موقع با بیشترین 
كارآمدی می توانند هر دو وظیفه را انجام دهند؟ 
گام اول شناخت هر چه بیشتر ابعاد تحریم به 
لحاظ تکنیکی اس��ت و گام بعدی آشنا شدن 
با برنامه های دولت در حوزه های گوناگون. این 
دو كار ی��ک ضرورت اجتناب ناپذیر اس��ت. اما 
ب��رای این كه بخش خصوصی بتواند به دولت 
كمک كند نیازمند اطالعات بیش��تر از طرف 
این نهاد هستند. اگر دولت به بخش خصوصی 
اطالع��ات دقیق و بهنگام در این مس��یر ارائه 
نکن��د و در اتخاذ تصمیم ها تنها نجات خود را 
یک اصل بداند، همکاری و سازگاری بی معنی 
خواه��د بود. اتفاق دومی كه این روزها ذهن و 
ج��ان مدیران بخش خصوصی را با تش��ویش 
مواجه كرده است، اهداف دولت در باره مسائل 
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تجاری، سیاست پولی و بانکی است. اما دولت 
هنوز ابعاد كار درباره مس��ائل یادشده به ویژه 
در ارتب��اط با بخش خصوصی را به طور كامل 
آشکار نکرده است. مدیران و صاحبان بنگاه های 
صنعت��ی چگونه در ای��ن وضعیت باید خود را 
آماده تحوالت اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی 
كنند؟ كسب اطالعات بیشتر از سیاست های 
مهم اقتصادی از هر راه ممکن و قانونی، كاری 
است كه باید در صدر مسائل كالن بنگاه ها قرار 
گیرد. دولت محترم باید توجه كند االن وقت 
آن نیست كه بخش خصوصی را نامحرم بداند 
و با اطالع رسانی نادقیق، قطره ای و جهت دار راه 
را برای همبستگی ملی ببندد. بخش خصوصی 
ضم��ن اینکه آمادگی خ��ود را برای همکاری 
كامل با دولت برای عبور از این گردنه س��خت 
اعالم می كند باید نقد دولت را در دس��تور كار 
ق��رار دهد. نقد دولت ب��ا رعایت آداب نقد كه 
دلس��وزی برای كش��ور و مصالح ملی در راس 
مالحظات قرار دارد اما به نفع دولت نیز هست 
تا بداند در كدام راه قرار دارد و كدام مس��یر را 

اشتباه می رود.

سیاستاجتماعی
بخ��ش خصوصی ایران بیش از ۱۰۰ س��ال 
اس��ت خود را از مواجهه با شهروندان دور نگه 
داشته است و دور نگاه می دارد و به نظر می رسد 
این اندیشه دوری ازمردم به هر دلیل هنوزدر 
میان فعاالن صنعتی و بازرگانی جایگاه بلندی 
دارد. فع��االن بخش خصوصی ب��اور دارند كه 
آنها سرمایه، وقت و انرژی خود را برای اعتالی 
بنگاه خود می گذارند تا منافع آن به خودشان، 
به مردم و به دولت و حکومت برسد تا پایه های 
اقتصاد ملی نیرومند شود. شمار قابل اعتنایی 
از فعاالن خصوصی ضرورت حضور بیش��تر در 
حوزه مس��ائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 
را احس��اس نمی كنند و معتقدن��د برای این 
كار باید احزاب و دولت س��رمایه گذاری كنند. 
واقعیت این است كه اما این دیدگاه راهبردی 
در دنیای امروز و در فضای بازپدیدار ش��ده در 
بستر تکنولوژی و فناوری های نوین كه دنیای 
اطالع رس��انی را دگرگ��ون كرده اس��ت دیگر 
كاربردی ندارد. اتاق بازرگانی به مثابه پیشگام 
در میان نهادهای مدن��ی كارفرمایی و هم به 
عنوان اینکه مهم تری��ن و قابل قبولترین نهاد 
مدنی است باید در این باره تجدیدنظر كند و 
دوره نو را ب��ا تغییرات راهبردی در این حوزه 
ش��روع كند. به میزانی ك��ه بخش خصوصی 
بتواند در جامعه و در میان گروه های گوناگون 
حضور موثر و جدی و گس��ترده و ژرف داشته 
باش��د، می توان به كاه��ش تنش های قدیمی 
و تاریخی و كم اثر ش��دن دسیس��ه های بارها 

تکرار ش��ده امیدوار بود. ات��اق ایران می تواند 
و بای��د در حوزه همکاری ب��ا گروه های موثر 
اقتصاددانان، جامعه شناس��ان،  روش��نفکری، 
كارگران، دانشجویان و سایر گروه های  مرجع 
فکری گام های تازه بردارد. اتاق ایران نمی تواند 
و نباید منتظر بماند كه از سوی احزاب سیاسی، 
برخی نحله های فک��ری – اجتماعی و برخی 
دولتم��ردان در محاصره ق��رار بگیرد و پس از 
آن واكن��ش نش��ان دهد. در دنی��ای مدرن و 
در كش��ورهایی كه بنگاه های غول پیکر دارند 
ای��ن یک رون��د و یک اتفاق عادی اس��ت كه 
بازرگانان، كارخانه داران، بانکداران با داش��تن 
رس��انه های متنوع و اس��تفاده از ظرفیت های 
علمی – كارشناس��ی با مردم حرف می زنند و 
از میان آنها برای خود حامی درست می كنند. 
واقعیت این است كه دوره نوی اتاق با مسائل 
گوناگون��ی در همی��ن حوزه مواج��ه خواهد 
ش��د و اگر قدرت تبیین مس��ائل اجتماعی و 
سیاستگذاری اجتماعی نداشته باشد در توفان 

تبلیغات منفی غرق خواهد شد.

دوریازرانت
اقتص��اد ای��ران ب��ه دلی��ل گس��تردگی 
تصدی گ��ری و دخالت ه��ای دول��ت در هر 
حوزه ای از فعالیت های اقتصادی به یک زمین 
آلوده از رانت تبدیل ش��ده است و استعداد 
دارد داغ ننگ رانت را به هر فعالیت و هر فعال 
اقتصادی بچسباند. بخش خصوصی ایران در 
كانون این فعالیت های رانت گسترانه نهادهای 
دولتی قرار دارند و باید با مراقبت های دقیق و 
كارشناسی خود را از این مهلکه نجات دهند. 
تجربه نشان داده اس��ت كه مدیران دولتی 
به هر دلیل با ن��گاه خوش بینانه می توان را 
ناكاربل��د دانس��ت سیاس��ت های اقتصادی 
رانت گس��ترانه را ضروری تش��خیص داده و 
تله ران��ت را در پهنه فعالیت های اقتصادی 
كار می گذارن��د و البت��ه بعدها ت��وپ را به 
زمین دیگران می اندازند. دولت به طور مثال 
درحالیکه نرخ تورم در ایران روندی فزاینده 
را تجربه می كند می خواهد نرخ سود بانکی 
را كاهش دهد و جذابیت رانت در این حوزه 
از اقتص��اد را افزون تر كند. معلوم اس��ت كه 
وقتی نرخ تورم قرار است به ۵۰ درصد و نرخ 
 بهره بانکی به ۱۵ درصد برس��د، این شکاف
3۵ درصد تعادل سایر بازارها را به هم می زند 
و تمایل به دریافت اعتبارات بانکی رانت آلود 
را افزای��ش می دهد. بخش خصوصی باید از 
افتادن در این دام ها خودداری كند و در هر 
حال با اس��تناد و تکیه بر آموزه های اقتصاد 
رقابت��ی و اقتصاد آزاد دامان خود را از آلوده 
شدن به رانت ها پاک نگه دارد. اتاق ایران در 

دوره نو باید قدرت تبیین و متقاعدكنندگی 
باالیی داشته باشد تا وسوسه رانت خواری را 
از ذهن خصوصی ها دور كند و این یک كار 

ضروری و اجتناب ناپذیر است.

نگاهبهجهان
تجرب��ه همین دهه اخیر كه ایران دوبار با 
تحریم اقتصادی غرب و به ویژه آمریکا مواجه 
شده و پیامدهای دهشتناک آن بر كسب وكار 
ایرانی��ان به ویژه بخش خصوصی و ادامه آن 
در حال حاضر نش��ان می دهد كه نمی توان 
تعام��الت جهانی را نادی��ده گرفت و از كنار 
آن به س��ادگی عبور كرد. تشدید تحریم ها 
موجب ش��ده اس��ت دولت و حکومت ایران 
سیاست هایی اتخاذ كنند كه نتیجه و برآیند 
آنها محدود ش��دن فعالیت ه��ای اقتصادی 
بخ��ش خصوص��ی اس��ت. مدی��ران بخش 
خصوصی اكن��ون می توانند محدودیت ها را 
احس��اس كنند كه از ناحیه خارجی بر آنها 
تحمیل شده است. این وضعیت حکم می كند 
كه اتاق بازرگانی به مثابه بزرگ تشکل های 
كارفرمای��ی ایران راه را برای تعامل با جهان 
هموارتر از قبل كند. در این مسیر چند كار 
باید انجام ش��ود و گام های تازه ای برداشته 
ش��ود. گام نخست این است كه اتاق ایران و 
اتاق های سراسر كشور نگاه تازه، كارشناسی 
و مبتنی بر دانش سیاست و دانش اقتصاد به 
تحوالت جهان در بازارها و در اقتصاد سیاسی 
و تحوالت ژئوپلتیک داشته باشند. شناخت 
س��طحی و مبتنی بر ش��نیده ها و خبرهای 
نه چندان معتبر در دنیای امروز به كار نمی آید 
و باید نگاه نوبه جهان داشته باشیم. همکاری 
با نهادهای معتبر جهانی مثل بانک جهانی، 
صندوق بین المللی پ��ول، آنکتاد، یونیدو و 
نهادهای پژوهشی و رتبه بندی جهانی یک 
ضرورت تمام عیار است. اتاق ایران می تواند 
در این باره س��ازمان مناسب تشکیل داده و 
مناسبات بین المللی خود را گسترش دهد. 
گام دیگر این اس��ت كه هر بنگاه اقتصادی 
صنعتی ایران كه با شركت های دیگر جهان 
دادوس��تد دارد، پیوندهایش را مس��تحکم 
ك��رده و آنها را در یک مجموعه از ارتباطات 
بخ��ش خصوصی طبقه بن��دی كند. تقویت 
و تجدیدنظر در س��اختار اتاق های مشترک 
بازرگانی ایران با س��ایر كش��ورها و عبور از 
رخ��وت در ای��ن عرصه می توان��د و باید در 
دس��تور كار باش��د. اتاق های مشترک ایران 
با كش��ورهای دیگر نیازمند تحرک بیشتر، 
دانش بیش��تر در تعامل و ارتباطات عمومی 
گسترده تر با ش��ركت های كشورهای دارای 

اتاق مشترک است.
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یک هفته پیش بی��ژن زنگنه، وزیر نفت 
ایران نسبت به فروپاشی اوپک هشد    ار د    اد    . 
همزمان محمد     سانوسی باركیند    و، د    بیركل 
اوپک نیز از احتمال مرگ این سازمان ابراز 
نگران��ی كرد    . این هش��د    ارها د    ر حالی د    اد    ه 
می ش��ود     ك��ه آمریکا د    ر تالش اس��ت تا با 
اجرای تحریم های نفتی، د    و عضو پایه گذار 
اوپک یعنی ایران و ونزوئال را از بازار جهانی 
حذف كن��د     و افزون بر عن��وان بزرگترین 
تولید    كنن��د    ه نفت جهان، جای��گاه برترین 
صاد    ركنند    ه طالی سیاه را نیز تصاحب كند    .
ام��ا بزرگترین كارتل نفتی جهان چگونه 

وارد     مسیر تضعیف و فروپاشی شد    ؟
د    ر فاصل��ه س��ال های ۱9۷۰ ت��ا ۱9۷۷ 

میالد    ی س��هم كش��ورهای عضو اوپک د    ر 
تولی��د     جهانی نفت بیش از ۵۰ د    رصد     بود    . 
همچنین تا اواخر د    هه ۷۰ میالد    ی بیش از 
8۰ د    رصد     ص��اد    رات نفت جهان د    ر اختیار 

كشورهای عضو اوپک بود    .
ام��ا گ��زارش د    بیرخانه اوپک د    ر س��ال 
۲۰۰4 میالد    ی نش��ان د    اد     كه د    ر این سال 
كشورهای غیرعضو با تولید     روزانه نزد    یک به 
4۱ میلیون بشکه نفت توانستند     ۵8 د    رصد     
تولید     روزانه ۷۰.۵ میلیون بشکه ای نفت د    ر 

سراسر جهان را از آن خود     كنند    .
این نسبت د    ر حال حاضر به سطح اواسط 
 د    هه 8۰ میالد    ی رس��ید    ه است. به طوریکه
تازه تری��ن گزارش د    بیرخانه اوپک نش��ان 

 می ده��د ك��ه ط��ی م��اه مارس گذش��ته
 ۱4 عض��و اوپک د    ر مجم��وع 3۰ میلیون 

و ۲۲ هزار بشکه نفت خام تولید     كرد    ند    .
این د    ر حالی است كه طی این مد    ت تولید     
نفت خام كشورهای غیر عضو اوپک با ثبت 
ركورد    ی تاریخی به ۵9 میلیون بش��که د    ر 
روز رسید    ه اس��ت. پیش بینی اوپک حاكی 
از این اس��ت كه تولید     كشورهای غیرعضو 
طی سه ماهه چهارم سال ۲۰۱9 میالد    ی 
به 6۱.۷ میلیون بشکه د    ر روز خواهد     رسید    .

بد    ین ترتیب س��هم اوپک د    ر تولید     نفت 
خ��ام جهان به 3۲ د    رصد     رس��ید    ه اس��ت. 
س��همی كه پیشتر تنها د    ر اواسط د    هه 8۰ 

میالد    ی تکرار شد    ه بود    .
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د    ر چنین ش��رایطی كه اوپک توانایی س��ابق 
خود     را د    ر مد    یریت قیمت و تولید     نفت از د    ست 
د    اد    ه، د    و رویکرد     تازه از سوی قد    رت های نفتی و 
اقتصاد    ی جهان برای مد    یریت بازار طالی سیاه 
مطرح شد    ه كه اجرای شد    ن هر یک از این د    و به 

منزله فروپاشی اوپک خواهد     بود    .
تشکیل مجمع بزرگترین تولید    كنند    گان نفت 
با مش��اركت روسیه، عربستان، كاناد    ا، برزیل، 
چین، ع��راق، كویت، ام��ارات عربی متحد    ه، 
نیجریه، قزاقستان و نروژ كه د    ر مجموع بیش 
از ۵3 د    رص��د     تولید     جهانی نف��ت خام را د    ر 
اختی��ار د    ارند    . رخد    اد    ی كه به منزله خروج ۵ 
عضو تاثیرگذار اوپک از س��ازمان كشورهای 

صاد    ركنند    ه نفت خواهد     بود    .
رویکرد     د    وم هم كه با راهبری آمریکا د    ر حال 
تبلی��غ و ترویج اس��ت، انحالل اوپ��ک با هد    ف 
مد    یریت ب��ازار جهانی نفت از طریق هماهنگی 
و سیاستگذاری بزرگترین تولید    كنند    گان یعنی 
ایاالت متحد    ه و روس��یه و اعم��ال آن از طریق 
فشار بر متحد    ان این د    و كشور به ویژه متحد    ان 
نفتی پرشمار آمریکاست. د    ر چنین شرایطی همه 
نگاه ها برای انحالل اوپک كه با ابتکار ایران د    ر سال 
۱96۰ تاسیس شد    ، به عربستان سعود    ی د    وخته 
شد    ه است. كشوری كه بنا بر اد    عای د    ونالد     ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا برای مد    یریت تولید     نفت 
د    ر همس��ویی كامل با آمریکا قرار د    ارد     و همین 
امر می تواند موجب تشویق روزافزون این كشور 

برای خروج از اوپک شود    .

این روزهای د    نیا برای شهروند    ان كره جنوبی 
جای خوبی شد    ه است. شركت های كوه پیکری 
مثل سامس��ونگ و هیوند    ایی به هرس��رزمینی 
با هرمیزان قد    رت خرید     گوش��ی تلفن همراه ، 
تلویزیون و اتومبیل می فروشند     و پول خارجی به 
كره می آورند    . این پول های خارجی كه از مسیر 
توسعه صاد    رات به د    ست می آید     حاال راه را برای 
اینک��ه اقتصاد    كره جنوبی د    رپله یازد    هم اقتصاد     

جهان بایستد     بازكرد    ه است.
اما كره ای ها تنها از راه فروش كاالی ماد    ی پول 
د    رنمی آورند      و د    ر سال های اخیر با فروش سریال و 
فیلم و باز كرد    ن راه فرهنگ خود     د    ر جهان به ویژه 
اروپا د    رهای تجارت راد    راین مقوله هم بازكرد    ه اند    .
به گزارش راد    یو فارس��ی زبان فرانس��ه چند     
 )K-pop( سالی اس��ت كه اصطالح ِكی-پاپ
از محد    ود    ه كش��ورهای آسیایی به د    نیای غرب 
سرایت كرد    ه اس��ت. منظور از این تركیب تازه 
تمامی موس��یقی پاپ تولید    شد    ه د    ر كشور كره 
جنوبی اس��ت. مجموعه ای پرجن��ب و جوش 
از موس��یقی، كلیپ، س��تارگان ج��وان و البته 
فعالیت های پرمنفعت اقتصاد    ی كه آگاهانه و با 

حمایت محکم د    ولت به فتح رس��انه های جهان 
آمد    ه اس��ت. مؤسسات خصوصی كره جنوبی با 
د    رس هایی كه از آمریکایی ها آموخته اند     بس��یار 
حساب شد    ه و با انواع برنامه های تبلیغی و بازاریابی 
برای توسعه جهانی تالش می كنند. چند     سالی 
است كه كره ای ها به همه چیز خود     لفظ »هالیو« 
)Hallyu( را می چسبانند    . ویکیپد    یا د    ر توضیح 
این كلمه كه معاد    ل فارس��ی آن »موج كره ای« 
نهاد    ه شد    ه می نویسد    : »هالیو نوواژه ای است كه 
به گسترش جهانی فرهنگ كره جنوبی از د    هه 
۱99۰ به این س��و اشاره د    ارد     »... امروزه د    ر اروپا 
فرهنگ كره ای باب ش��د    ه است: رستوران های 

ك��ره ای، غذای آماد    ه كره ای، فیلم های كره ای و 
البته موسیقی پاپ كره ای... كم كم حرف K د    ر 
مقام پیشوند    ، به عنوان مشخصه »كره« شناخته 
می شود    . د    ر این میان البته كره جنوبی از غیبت 
همسایه شمالی اش به خوبی بهره برد    ه و تمامی 
فرهنگ شبه جزیره كره را به نام خود     كرد    ه است.

د    ر حال حاضر موس��یقی پاپ، پیشتاز »تهاجم 
فرهنگی« كره ای هاست. د    ر شهر سئول، مد    ارس 
تربیت ستارگان پاپ غوغا می كند    . تنها یکی از 
این مد    ارس بزرگ با بیش از 8۰۰ شاگرد    ، پشتوانه 
محکمی برای تولید     صنعتی موس��یقی پاپ و 
كلیپ های پرزرق وبرق به وجود     آورد    ه است.اما 
سیاست د    ولت كره جنوبی نیز د    ر این میان قابل 
توجه اس��ت: تنها شركت های اتومبیل سازی یا 
الکترونیک نیستند     كه از حمایت های بی د    ریغ 
د    ولتی بهره می گیرند    . سئول برای پشتیبانی از 
صنعت موسیقی و تصویر نیز چند     میلیارد     د    الری 
را اختصاص د    اد    ه اس��ت. چنین است كه امروزه 
روی »یوتیوب« و سایت های مشابه،  كلیپ های 
»كی -پ��اپ«  با د    ه ها میلیون كلیک به رقابت با 

موسیقی اروپایی و آمریکایی آمد    ه اند    ...

همت��ی از ابتد    ای س��ال جد    ی��د     تاكنون 
چند    ی��ن یاد    د    اش��ت د    رب��اره برنامه ه��ا و 
سیاس��ت های بان��ک مرك��زی د    ر صفحه 
اینستاگرامش منتش��ر كرد    ه كه اكثر آنها 

د    رباره بازار ارز و پول بود    ه است.
عبد    الناصر همتی رئیس كل بانک مركزی 
د    ولت روحانی، اخیرا عالقه زیاد    ی به اظهار 
مواضع د    ر شبکه اجتماعی اینستاگرام پید    ا 
كرد    ه اس��ت و تقریباً هر هفته چند     بار د    ر 
صفحه ش��خصی خود     د    ر این باره پست و 
مطلب می گذارد    .همتی عالوه بر آنکه اخبار 
مرب��وط به د    ید    ارها و نشس��ت های خود     را 
د    ر صفحه اینس��تاگرامش منتشر می كند    ، 
معموالً مواضع رس��می خ��ود     و برنامه ها و 
سیاس��ت های بانک مركزی د    رباره مسائل 
روز اقتص��اد    ی را نی��ز د    ر قالب یاد    د    اش��ت 
د    رج می كند    .همتی از ابتد    ای س��ال جد    ید     
تاكنون چند    ین یاد    د    اش��ت د    رباره برنامه ها 
و سیاس��ت های بانک مرك��زی د    ر صفحه 
اینستاگرامش منتش��ر كرد    ه كه اكثر آنها 
د    رب��اره ب��ازار ارز و پول بود    ه اس��ت.با این 
حال، نگاهی به واكنش بازار ارز به مواضع 
اینس��تاگرامی همتی نشان می دهد تقریباً 
اكثر د    فعاتی كه وی د    ر اینستاگرام به ارائه 
برنامه ها و سیاست های بانک مركزی برای 

كنت��رل بازار ارز و پ��ول و بانک پرد    اخته، 
قیمت د    الر باالتر رفته است.از ابتد    ای سال 
98 تاكن��ون همت��ی به طور خ��اص ۷ بار 
یاد    د    اشت اینستاگرامی د    رباره سیاست های 
ارزی و پولی منتش��ر كرد    ه كه ۵ مورد     آنها 
موجب گران ش��د    ن د    الر ش��د    ه و فقط د    ر 
د    و مورد    ، بیان مواضع وی د    ر اینس��تاگرام، 
بازار را آرام كرد    ه است.شاید     بازار نسبت به 
مواضع همتی د    رباره تس��لط بانک مركزی 
بر بازار ارز )همچون وضعیت سال گذشته 
ولی اهلل سیف(، بی اعتماد     شد    ه باشد    . به نظر 
می رسد     د    ر این شرایط، بهتر است همتی به 
جای وعد    ه های مکرری كه عملی نمی شود    ، 
كمتر موضع بگیرد     به نفع بازار و مرد    م باشد    . 

واکنش منفی بازار ارز به وعد    ه های اینستاگرامی  همتی

پول د    رآورد    ن کره ای ها از موسیقی پاپ

ارد   یبهشت 1398
د    وره جد    ید    
شماره 123
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بازار خاکستری نفت 
و اختالفات بچه گانه

مع��اون وزی��ر نف��ت ای��ران از بازار 
خاكس��تری برای د    ورزد    ن تحریم ها و 
فروش نفت س��خن می گوید    . زمانی نیا 
همزمان ب��ه »اختالف��ات جناحی« و 
»سیاست زد    گی« د    ر ایران اشاره می كند     
و فرصتی كه برجام به وجود     آورد    ه بود     و 

به بطالت گذشت.
امیر حسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت 
د    ر امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت 
می گوید    ، همه ظرفیت كش��ور را برای 
فروش نفت د    ر »بازار خاكستری« بسیج 
كرد    ه اند    . معاون وزیر نفت گفته اس��ت 
د    ر نشس��تی د    ر رابطه با »تحریم نفتی 
ایران از سوی آمریکا و تبعات بین المللی 
آن« سخن می گفت، با اشاره به اینکه، 
»نمی تواند د    رباره بازار خاكستری توضیح 
د    هد    «، گفت: »اس��م آن قاچاق نیست، 
بلک��ه مقابله با تحریم هایی اس��ت كه 

عاد    النه، مشروع و قانونی نمی د    انیم.«

لغو نتایج انتخابات استانبول 
و کاهش د    وباره ارزش لیر 
د    ر پی تصمیم هیأت عالی نظارت بر انتخابات 
تركیه برای برگزاری د    وباره انتخابات محلی د    ر 
استانبول، ارزش لیر تركیه د    ر برابر ارزهای معتبر 

جهانی بیش از پیش كاهش یافته است.
د    ر ششمین روز ماه مه ارزش هر د    الر آمریکا 
نزد    یک به شش لیر تركیه بود     كه روز بعد     از آن 
به 6.۱6 رس��ید    . نرخ ثبت شد    ه هر د    الر آمریکا 
د    ر برابر پول ملی تركیه د    ر آخرین معامالت روز 
قب��ل حد    ود     6.۰8 بود    . اف��ت ۱.3 د    رصد    ی لیر 
د    ر برابر د    الر كه امروز ثبت ش��د    ، كمترین نرخ 
برابری پول ملی تركیه د    ر برابر د    الر را از اكتبر 
۲۰۱8 تاكنون رقم زد    . روند     س��قوط ارزش لیر 
تركیه زمانی آغاز ش��د     كه د    ر تابستان گذشته 
د    ونالد     ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعالم كرد     
تعرف��ه وارد    ات فوالد     و آلومینیوم از تركیه را د    و 
برابر می كند    .د    ر ماه اكتبر سال گذشته نرخ تورم 
د    ر این كشور باالی ۲۵ د    رصد     بود     كه بنابر اعالم 
مركز آمار تركیه د    ر ماه آوریل به كمتر از بیست 
د    رصد     رسید    ه است. با كاهش ارزش لیر تركیه، 
د    ولت این كشور د    ر صد    د     است سرمایه خارجی را 
بیشتر از گذشته جذب كند    . یکی از این اقد    امات 
تغییر بعضی از قوانین مهاجرتی، برای تسهیل 
شرایط كسب شهروند    ی برای اتباع خارجی است.

6  پیشنهاد براي اصالح سیاست هاي ارزي
در دهه س��وم اردیبهشت ماه بررسي مسائل 
ارزي كشور در دستور كار نشست هیات رییسه 
اتاق ایران با رییس كل بانک مركزي قرار گرفت 
. پس از این نشس��ت بود كه رییس اتاق ایران 
در نامه اي رییس كل بانک مركزي 6 پیش��نهاد 
پارلمان بخش خصوصي براي اصالح سیاست هاي 
ارزي در حوزه صادرات غیرنفتي را ارایه داد. در 
نشست هیات رییسه اتاق ایران با رییس كل بانک 
مركزي، وضعیت ارز 4۲۰۰ توماني، رس��یدگي 
به وضعیت ممنوعیت ه��اي صادراتي و وارداتي 
و تجدیدنظر در مورد دریافت تعهدهاي ارزي از 

صادركنندگان بررسي شده بود.
متن كامل نامه غالمحس��ین شافعي، رییس 
اتاق ایران به عبدالناصر همتي، رییس كل بانک 

مركزي به این شرح است: 
احترام��اً، ضم��ن اظه��ار امتن��ان از اهتمام 
حضرت عالي به تعامل و همکاري مثبت با بخش 
خصوصي در اصالح سیاست هاي ارزي كشور و 
پیرو جلس��ه منعقده در تاریخ ۱398/۲/۲۱ در 
محل اتاق ایران و با توجه به تفاهمات انجام شده، 
موارد پیشنهادي اتاق بازرگاني، صنایع، معادن 
و كش��اورزي ایران جهت بازبیني سیاست هاي 
ارزي كشور در حوزه صادرات غیرنفتي به شرح 

زیر تقدیم مي گردد: 
۱- با توجه به مشکالت موجود و بخشنامه هاي 
متعدد در س��ال ۱39۷، امکان رفع تعهد ارزي 
ب��راي كلیه كااله��اي صادراتي ب��ه روش هاي 
موردقبول بانک مركزي خصوصاً از طریق واردات 
در مقاب��ل ص��ادرات خود یا واگذاري به س��ایر 
واردكنندگان به استثناء محصوالت پتروشیمي 
و میعانات گازي به مدت 6 ماه تا پایان شهریور 
س��ال ۱398 تمدید ش��ود. لذا صادركنندگاني 
كه در بازه زماني موصوف نس��بت به رفع تعهد 
ارزي خ��ود اقدام كنند، تعهدات قانوني خود را 

ایفاء كرده اند.
۲-  با عنایت به تفویض اختیار ش��وراي عالي 
اقتصادي سران قوا به بانک مركزي مبني بر احراز 
بازگش��ت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي 
كشور، پیشنهاد مي شود بانک مركزي با رعایت 
بند فوق فهرس��ت صادركنندگان��ي را كه رفع 
تعهد ارزي )به صورت كامل یا بخشي( نکرده اند، 
به س��ازمان ام��ور مالیاتي كش��ور جهت اخذ 
مالیات ارسال كند. شایان ذكر است، محرومیت 
صادركنندگان از معافیت هاي مالیاتي منوط به 
اعالم بانک مركزي مبني بر عدم رفع تعهد ارزي 

و متناسب با آن در نظر گرفته شود.
3- س��ازمان امور مالیاتي كشور در بخشنامه 
اخیر خ��ود اس��ترداد مالیات ب��ر ارزش افزوده 
صادركنندگان را منوط به برگش��ت ارز حاصل 
از صادرات كرده اس��ت كه برخالف قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذی��ر و قانون احکام دائمي 
برنامه هاي توسعه كشور است. شایان ذكر است كه 
در بخشنامه یاد شده رعایت ماده 34 قانون رفع 

موانع تولید رقابت پذیر تأكید شده است و مهلت 
استرداد مالیات بر ارزش افزوده حداكثر 3۰ روز 
تعیین شده است. بدین ترتیب، با توجه به مهلت 
برگش��ت ارز ظرف مدت 3 ماه، استرداد مالیات 
بر ارزش افزوده در خوش بینانه ترین حالت 4 ماه 
زمان خواهد برد. خواهشمند است با اعالم ماهانه 
رفع تعهدات ارزي صادركنندگان به سازمان امور 
مالیاتي زمینه بازپرداخت مالیات ارزش افزوده به 
صادركنندگان رفع تعهد نموده را فراهم نمایید.

4- با توجه به هزینه هاي تحمیلي ناش��ي از 
تحریم هاي اقتص��ادي و همچنین قیمت هاي 
غیرواقعي پایه صادراتي در بسیاري از كاالها، از 

تاریخ ۱39۷/۱/۲۲: 
ال��ف- كفای��ت برگش��ت 8۵ درص��د ارزش 
پروانه هاي صادراتي گروه كاالیي پتروشیمي و 
فلزات رنگین )كه داراي قیمت جهاني و بورسي 

هستند(؛ 
ب- كفایت برگشت ۷۰ درصد ارزش پروانه هاي 

صادراتي سایر كاالها.
۵- با عنایت به دغدغه صادركنندگان جهت 
بازگش��ت ارزهاي صادراتي ظرف مدت 3 ماه و 
با توجه به سخت تر شدن تحریم هاي اقتصادي، 
پیش��نهاد مي ش��ود كه مدت زمان موصوف به 
بازه هاي زماني 6 ماهه )براي اقالم كشاورزي(، 
9 ماهه )براي سایر گروه هاي كاالیي(، ۱۲ ماهه 
)ب��راي فرش و صنایع دس��تي( و براي صادرات 
خدم��ات فني و مهندس��ي یک س��ال از زمان 
ارای��ه صورت وضعیت تغییر یاب��د. ضمناً براي 
صادركنندگان��ي كه زود از موعد مقرر نس��بت 
به برگش��ت ارزهاي صادراتي خ��ود به چرخه 
اقتصادي كشور اقدام مي نمایند مشوق هایي در 

نظر گرفته شود.
6- صادركنن��دگان به عراق و افغانس��تان تا 
تاریخ ۱39۷/۵/۱6 مشمول تسویه ریالي با ارایه 
اسناد مثبته هستند. همچنین، صادرات انجام 
ش��ده به كش��ورهاي موصوف از تاریخ مذكور 
تاكنون با مش��ورت اتاق ای��ران تعیین تکلیف 
شود. لذا، مقتضي است كه بانک مركزي فهرست 
صرافي هاي مجاز موردنظر خود در كش��ورهاي 
ایران، عراق و افغانستان را جهت نقل وانتقال ارز 

با این دو كشور به اتاق ایران معرفي كند.



 ایرانیان
و تحمل ابهام ها

مركز بررس��ی های اس��تراتژیک ریاست 
جمهوری به تازگی متنی با عنوان »بررسی 
ش��اخص های عصب شناسی فرهنگ مرد    م 
ایران« را كه مطالعات آن د    ر اوایل د    هه ۱39۰ 

انجام شد    ه را منتشر كرد    ه است.
د    ر مطالع��ه حاضر نش��ان د    اد    ه ش��د     كه 
میانگین نمره جمع گرای��ی از ۲۰ د    ر ایران، 
۱6/68با انحراف معیار 3 بود    ه است. بر این 
اساس مرد    م ایران د    ر حد     باالیی از تحمل ابهام 
قرار د    ارند    . برای بررسی اثر قومیت، جنسیت، 
نسل و تحصیالت آزمون تحلیل پراكنش بر 
روی د    اد    ه ها انجام شد     و نشان د    اد     زنان نمره 

باالتری د    ر این مقیاس د    ارند    .

د    ر اد    بی��ات فارس��ی تحم��ل ابه��ام، د    ر 
ضرب المثل هایی چون »از این ستون تا اون 
ستون فرج است«، »خد    ا را چه د    ید    ی«، »یک 
سیب رو پرت كنی باال هزار چرخ می خوره تا 
پایین بیاد    « مستور است. بهترین روش برای 
بررسی تحمل ابهام، شرایط تصمیم گیری 
است. معموال د    ر این شرایط تج�ارب قبلی 
فرد     تصمیم گیر تعیین كنند    ه پاد    اش و گزند     
است. به طور كلی ایجاد     شرایط ابهام به د    و 
روش ممکن اس��ت؛ یکی شرایطی كه فرد     
بر اساس تجربه ی�ا اطالعات صورت مسأله 
بد    اند     كه د    ر انتخاب خود     د    رجاتی از احتمال، 
گزینه ها را همراهی می كند     و د    یگری اینکه 
د    ر مورد     گزینه پ�یش رو تجرب�ه ای از پاد    اش 
و گزند     را ند    اش��ته باشد     و شرایط به نحوی 
باشد     كه قابل تخمین ه�م نباشد    . ب�ه نظ�ر 
م�ی رس�د     د    ر شرایط نخست فرد     با استد    الل 
د    ر پی محاسبه احتمال سود     و گزند     بر می آید     
و توان محاسباتی فرد     د    رگیر و نق�ش آفرین 
می شود    . نکته د    یگر اینکه تحمل ابهام متفاوت 
با خطرپذیری است. د    ر شرایط تصمیم گیری 
پرخطر، فرد     از سود     و زیان گزینه ها آگاه است 
د    ر صورتی كه د    ر ش��رایط تحمل ابهام، سود     
و زیان گزینه ها مبهم است. فرد     د    ر شرایط 
خطر، با د    نیای ساد    ه و كوچکی روبه روست 
ولی د    نیای ابهام بسیار پیچید    ه و بزرگ است.

د    ر منازعه راهبرد    ی كه میان ایران و آمریکا 
د    ر جریان اس��ت و اكنون به اوج خود     رسید    ه، 
نقطه كانونی تمركز افکار عمومی ایران است. 
اگر د    ولت آمریکا از سال 88 یک د    رس آموخته 
باشد     –كه د    رس آموزترین سال پس از انقالب 
برای آمریکایی ها بود    ه- آن د    رس این است كه 
كس��ی برند    ه نهایی بازی خواهد     بود     كه بتواند     
افکار عموم��ی را د    ر مواقع حس��اس و د    رباره 

موضوعات كلید    ی كنترل كند    .
تامل د    ر سیر یک د    هه ای طرح ریزی راهبرد    ی 
آمری��کا برای مواجهه با ایران نش��ان می دهد 
روزبه روز بر وزن این مقوله، یعنی تالش برای 
كنترل اد    راک و سپس رفتار مرد    م ایران افزود    ه 
شد    ه است. آمریکایی ها د    ر سال 88 به نتیجه 
نرس��ید    ند     اما متوجه ش��د    ند     كه وقتی بتوان 
بخش های بزرگی از مرد    م را به راهی كش��اند    ، 
كنترل اوضاع د    یگر برای هیچ طرفی به ساد    گی 

میسر نخواهد     بود    .
د    ر تمام یک د    هه گذش��ته، آمریکا تا جایی 
كه توانسته تالش كرد    ه زیرساخت های ارتباط، 
تغذیه و كنترل افکار عمومی د    ر ایران را تحت 
كنترل خود     بگیرد     و به اشغال د    ربیاورد    . هم د    ر 
بعد     نرم افزاری، یعنی طراحی های سیاس��ی، 
روانی و رسانه ای كه بتواند     همه یا بخش هایی 
از م��رد    م را د    ر ایران د    ر مقابل نظام بس��یج و 
الگ��وی رفتار آنها را راد    یکال كند     و هم د    ر بعد     
سخت افزاری، با توسعه پلتفورم هایی كه اساسا 
به زند    گی د    س��ته جمعی مرد    م د    ر ایران شکل 

می د    هند    .
د    ر بع��د     نرم افزاری مهم تری��ن تکنیکی كه 
آمریکایی ها توسعه د    اد    ه و بارها به كار گرفته اند     
تکنیک د    وقطبی سازی میان زند    گی، معیشت 
و آیند    ه مرد    م ایران با تفکر انقالبی و برنامه های 
امنیت ملی اس��ت كه بر اس��اس این تفکر بنا 
شد    ه اس��ت. روز نیست كه ما د    ر سطوح خرد     
یا كالن شاهد     تالش آمریکایی ها برای ترویج 
این اید    ه د    ر ایران نباش��یم كه اگر مرد    م ایران 
می خواهند     به طور عاد    ی زند    گی كنند    ، چاره ای 

جز د    ست برد    اشتن از اید    ه ها و رفتارهای انقالبی 
ند    ارند     و جمع میان این د    و امکان پذیر نیست. 
به لطف كوتاهی یا ش��اید     هم طراحی كسانی 
د    ر ایران، اكنون بخش بزرگی از زند    گی مرد    م 
روی پلتفرم هایی شکل گرفته كه نه از قوانین 
ایران تبعیت می كنند، نه تعهد    ی به منافع ملی 
یا فرد    ی ایرانیان د    ارند    ، نه اساس��ا د    سترسی به 
آنها هس��ت و مذاكره ای با آنها می توان كرد     و 
نه كسی می د    اند     برای این میلیون ها نفری كه 
 زند    گی مجازی خود     را د    ر محیط اختصاصی آنها 
ساخته اند، چه نقشه ای كشید    ه اند    . یک لحظه 
فکر كنید     كه از توئیتر و فیس بوک د    ر سال 88 
تا تلگرام و اینستاگرام د    ر سال 98، چه راهی طی 
شد    ه و فاصله چقد    ر است تا د    ریابید     كه د    ر این 
مد    ت د    شمن چه طرح ریزی ویژه و عمیقی برای 
به د    ست گرفتن زیرساخت ارتباطی افکار عمومی 
د    ر ایران و حاكم كرد    ن یک فرهنگ شبکه ای بر 

آن انجام د    اد    ه و پیاد    ه سازی كرد    ه است.
ش��کل بازی اكنون اینگونه است كه د    شمن 
د    ر فضای حقیقی همه ابزارهای خود     را به كار 
گرفته تا فش��ار تولید     كند     و د    ر فضای مجازی 
این فشار را به انواع د    وقطبی ها و سازش طلبی ها 
ترجمه می كند     و این بمباران اد    امه خواهد     د    اشت 
ت��ا زمانی كه به زعم خود    ش��ان تاثیرات آن بر 

جامعه ایرانی هوید    ا شود    .
كلید     این بازی د    ر امید    ی اس��ت كه آمریکا 
به غربگرایان ایرانی بس��ته تا سر بزنگاه فضا را 
د    وقطبی كنند    ، مرد    م را ناامید     و مایوس نمایند    ، 
مقاومت را بی حاصل جلوه بد    هند    ، خطر ها را 
بزرگ و فرصت ها را كوچک نمایی كنند     و با خلق 
یک هیجان مصنوعی پرش��د    ت، فشارها را به 
نتیجه ای كه آمریکا خواهان آن است برسانند    .
حقایق روشنی وجود     د    ارد     كه به طور مشترک 
توس��ط آمریکا و غربگرایان د    اخلی به تحریف 
می ش��ود     تا افکار عمومی د    ر ایران ولو به طور 
موقت و هیجانی به سمتی برود     كه آمریکا بتواند     
ضربه كاری را كه 4۰ سال است حسرت آن را 

می خورد     بر پیکر این كشور وارد     كند    .

خطرناک تر از تحریم و تهد    ید    

ارد   یبهشت 1398
د    وره جد    ید    
شماره 123
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بر اساس نتایج یک تحقیق كه از سوی موسسه 
آمریکایی گالوپ انجام شد    ه است، كشورهای 
چاد    ، نیجر، سیرالئون، عراق، ایران، بنین، لیبریا، 
گینه، س��رزمین های فلس��طینی و كنگو ۱۰ 
كشوری هستند     كه مرد    مشان بد    ترین وضعیت 

را د    ر سال گذشته میالد    ی تجربه كرد    ه اند    .
ب��ر اس��اس تحقیقات این موسس��ه، به طور 
متوسط از هر ۱۰ نفر، چهار نفر اعالم كرد    ه اند     
كه زند    گی روزمره ش��ان با نگرانی های بسیاری 
همراه است و از هر د    ه نفر سه نفر نیز گفته اند     
همواره د    چار استرس هستند    .این تحقیق مجموع 
بیش از ۱۵۱ هزار مصاحبه د    ر سال ۲۰۱8 د    ر 
۱4۰ كشور جهان است تا احساسات ساكنان 
این كشورها را د    رباره وضعیت زند    گیشان د    ریابد    .

مریضخانه فیروزآباد    ی 

بیمارستان  این كتیبه  سر د    ر بیمارستان 
فیروزآباد    ی شهرری است كه عکسش را د    ر 
آلبوم »كتیبه های نستعلیق تهران« سازمان 

زیباسازی تهران د    ید    م. 
»این مریضخانه وقف است بر فقرا و رعایا 
و غربا و بیچارگان لعنت بر كس��ی كه تخلف 
نماید    « این یک خط عجب صاد    قانه و خالصانه 
و قد    رتمند     است و ضمناً فرهنگ این مملکت 
را د    قیق ش��ناخته و تضمی��ن آن را هم یک 
فحش آبد    ار جانانه گذاشته كه مو الی د    رزش 
نرود     و كس��ی از همچین جایی لفت و لیس 
نکند    . باالخره خد    ابیامرز وكیل مجلس بود    ه و 
د    ند    ان های پس و پیش ملت را خوب شمرد    ه.
مرحوم فیروزآباد    ی نمآینده  مجلس از تهران 
بود    . حقوق مجلس را نمی گرفت اما آن زمان 
مث��ل االن نبود     كه ح��ق و حقوق كارمند     و 
كارگر و غیره را به لطایف الحیل باال بکشند    . 
۲4 هزارتومان حقوق چند     سال نمایند    گی اش 
را یکج��ا به او د    اد    ند    . ب��ا هفت هزار تومانش 
زمینی به مساحت ۵۲۰۰۰ متر مربع خرید     
و با بقیه اش مریضخانه را س��اخت و اطبایی 
كه اس��تخد    ام كرد    ، بیم��اران را رایگان مد    اوا 
می كرد    ند    . خد    ای ناخواسته، االنم د    ر مجلس 

نمآینده د    اریم عصاره  فضائل ملت. 

این طور به نظر می رسد     كه برخی مد    یران د    ولتی 
حاضرند     برای شانه خالی كرد    ن از بار پاسخگویی 
به مرد    م د    ر این ش��رایط سخت، با شبهه افکنی 
و د    اس��تان پرد    ازی، مس��أله ای را كه ریش��ه د    ر 
مشکالت و پیچید    گی های اساسی سیاست ورزی 
و سیاستگذاری د    ارد    ؛ به یافتن یک مقصر مفلوک 
و به د    ار كشید    ن او فرو بکاهند    . اخرین نمونه از 
این غبارآلود     ساختن فضا گرد     و خاكی است كه  
یکی از وزرای محترم برپاكرد    ه و د    ر جلسه بررسی 
و ساماند    هی بازار كه با حضور اعضای هیأت مد    یره 
اتاق اصناف برگزار شد    ه  تاكید     كرد    ه است؛  كشور 
د    ر جنگ اقتصاد    ی است و هر كسی برای مقابله 
با گرانی همراهی نکند     با د    شمن همکاری كرد    ه 
اس��ت و اد    امه د    اد    ه  حضور اصناف د    ر نظارت بر 
ب��ازار باید     جد    ی باش��د    ؛ وی افزود    ه اینکه تکرار 
كنیم اكثراً بازاری ها انسان های خوبی هستند    ، 
مش��کلی را حل نمی كند     و باید     با متخلفین هر 
چقد    ر هم تعد    اد    ش��ان اند    ک باشد    ، برخورد     كرد    . 
وزیر صنعت، معد    ن و تجارت با اش��اره به برخی 
اظهارنظرها كه به زعم ایشان منجر به التهاب د    ر 
بازار می شود    ، افزود    : برخی از مسئوالن اتحاد    یه ها 
موضع مسئوالنه ای نمی گیرند     و د    ر مصاحبه ها 
وضعیت را برخالف واقعیت جلوه می د    هند    .او با 
بیان اینکه اتاق های اصناف باید     محکم تر از قبل 
پای كار بیایند    ، گفت: باید     كنترل عمد    ه فروشی ها 
مورد     توجه قرار گیرد     و س��اختار نظارت نیز د    ر 
میان مد    ت از حالت س��نتی به نوین تغییر یابد    ، 
د    ر عی��ن حال ام��روز نیاز د    اریم ك��ه نظارت را 
جد    ی تر از گذشته د    اشته باشیم.رحمانی تاكید     
كرد    : فضاسازی ها نشان می دهد كه جنگ روانی 

پیش��اپیش جنگ اقتصاد    ی حركت می كند     و 
برخی با فضاسازی بازار را بهم می ریزند    .

پیش از وی رئیس س��ازمان توسعه و تجارت 
نی��ز آد    رس د    اد    ه بود     كه ش��ماری از افراد    ، تحت 
عنوان بخش خصوصی كاال صاد    ركرد    ه و ارز آن 
را برنگرد    اند    ه اند     كه اد    امه حرف های وزیر اقتصاد     

و رئیس بانک مركزی د    ر این زمینه است.
د    ر همی��ن روزهایی كه نرخ د    الر د    ربازار آزاد     
و صرافی های زیرنظر د    ولت طغیان كرد    ه بانک 
مركزی ناگهان یاد    ش افتاد    ه است كه باید     اسامی 
كسانی كه ارزد    ولتی و نیمایی گرفته اند     را منتشر 
كند     و با كمک برخی رسانه های همسو آن را به 
مثابه رانت خواری بخش خصوصی جلوه د    هد    . 
آیا این افراد     به زور از جایی د    الر 4۲۰۰ تومانی 
ی��ا نیمایی گرفته اند     ی��ا قیمت گذاری و نحوه 
تعیین صالحیت خرید    ار بر عهد    ه د    ولت بود    ه؟ آیا 
وقتی كه خرید     و فروش ارز د    ر بازار آزاد     توسط 
د    ولت ممنوع شد    ؛ فعاالن بخش خصوصی اساسا 
چاره ای جز مراجعه به همین سیس��تم د    ولتی 
د    اش��تند    ؟ مد    یران محترم د    ولت توجه د    اشته 
باشند     كه د    اد    ن آد    رس غلط به مرد    م، گرد     و خاک 
د    ر زمین بخش خصوصی و مقصر نشان د    اد    ن 
آنها د    ر افکار عمومی خرید    ار چند    انی ند    ارد    . مرد    م 
این روزها كه ن��رخ د    الر افزایش می یابد     بد    ون 
د    رنگ د    ولت را نشان می د    هند     و می گویند     بازهم 
بود    جه د    ولت كسری آورد    ه است و می خواهد     با 
افزایش قیمت د    الر و سکه كسری بود    جه خود     
را جبران كند    . با اعصاب شهروند    ان نباید     بازی 
كرد     و راه سیاستگذاری را  نباید     به بیراهه های 

تهمت و جنگ روانی كشاند    .

گ��رد     و غبار نزاع لفظی اخیر ایران و بحرین 
فروكش كرد    ه اس��ت و حاال می ت��وان د    رباره 
سخنان سخنگوی وزارت خارجه ایران، سخنی 

حاشیه ای گفت.
آن طوری كه ایسنا خبر د    اد    ه آقای سید    عباس 
موسوی فرمود    ه اند     »... از روی خیرخواهی و حق 
همسایگی به مقامات این كشور ذره ای وابسته 
ه��م، توصیه می كند     حد     و ان��د    ازه خود     را د    ر 
تهد    ید     بزرگتر از خود     بشناسند    . قرن ها پیش 
حکیمان پارسی گفته اند    : مگسی كجا تواند     كه 

بیفکند     عقابی!«
جنبه سیاسی سخن آقای سخنگو، موضوع 
این نوشته نیست. اینجا فقط بحثی حاشیه ای 
د    رباره مصرعی از شعر جناب سعد    ی است كه 

بد     جور خوار و ذلیل شد    ه است. 
سعد    ی علیه الرحمه، د    ر غزل مشهورش كه 

مطلع آن »سر آن ند    ارد     امشب كه برآید     آفتابی« 
اس��ت، پس از قد    ری ِشکوه از یار گرانقد    رش 
)معشوق زمینی یا آسمانی(، می  رسد     به جایی 
كه با فروتنی و خشوع می  فرماید    : »د    ل من نه 
مرد     آنست كه با غمش برآید    / مگسی كجا تواند     
كه بیفکند     عقابی«. یعنی معشوق را عقاب قد    ر 
قد    رت انگار می كند     و خود     را مگس ناتوان كه 
د    ستش از د    امان معش��وق كوتاه است. یعنی 
مصرع »مگسی كجا تواند     كه بیفکند     عقابی«، 
رجز و حماسه نیست، بلکه بیان عجز فروتنانه 

عاشق است د    ر برابر معشوق.
رجوع سیاستمد    اران به آثار گرانسنگ شاعران 
ایران خوب است و سخنشان را مستحکم می كند    ، 
به شرط آنکه چنان خواند    ه باشند     كه بد    انند     به قول 
حافظ  »هر سخن وقتی و هر نکته مکانی د    ارد    .«
صفحه تلگرامی محمود     صد    ری

گرد     وخاک د    ولتی ها د    ر زمین بخش خصوصی 

د    ر باب شعرخوانی سیاستمد    اران



نانسی پلوسی، ترامپ 
و استیضاح

نانسی پلوس��ی، رئیس د    موكرات مجلس 
نمایند    گان آمریکا گفته اس��ت د    ونالد     ترامپ 
با جلوگیری از اجرای احضاریه های كنگره و 
مانع تراشی برای نظارت قانونگذاران بر كاركرد     

د    ولت به استیضاح نزد    یک تر می شود    .
پلوسی د    ر مصاحبه با واشینگتن پست د    ر 
پاسخ به سئوالی د    ر مورد     احتمال استیضاح 
رئیس جمهور توسط مجلس نمایند    گان گفت: 
»رئیس جمهور هر روز زمینه این كار را بیشتر 
فراهم ك��رد    ه و با اعمال خود    ش به س��مت 

استیضاح می رود    .«
د    ونال��د     ترامپ د    ر مورد     گ��زارش بازرس مالر 
پیرامون د    خالت های روس��یه د    ر انتخابات سال 
۲۰۱6 و م��د    ارک مرب��وط به ای��ن تحقیقات 
اختیارات ویژه ریاست جمهوری را به كار برد     و 
به این ترتیب جد    ال با نمایند    گان د    موكرات د    ر 
كمیته قضایی مجلس نمایند    گان تشد    ید     می شود    . 
این تصمیم د    ونالد     ترامپ به فاصله كمی قبل از 
رای گیری كمیته قضایی مجلس نمایند    گان د    ر 
مورد     متهم كرد    ن ویلیام بار، وزیر د    اد    گستری به 
اهانت به كنگره اعالم شد    . د    لیل طرح این اتهام 
علیه وزیر د    اد    گس��تری سرپیچی او از تقاضای 
مجلس نمایند    گان برای د    ریافت نسخه كامل و 

ویرایش نشد    ه گزارش بازرس مالر است.

فس��اد     د    ر سازمان تأمین اجتماعی به سه شکل 
كلی یعنی فس��اد     مالی، سیاسی و خانواد    گی بروز 
می كند    . د    ر ابتد    ا فساد     های مالی را د    اریم كه یکی 
از اش��کال آن د    ر سازمان تأمین اجتماعی، فروش 
غیرقانونی اموال غیرمنقول این سازمان است. برای 
مثال می توان به واگذاری غیرقانونی شركت های 
شس��تا با هد    ف د    س��تیابی خرید    ار و فروشند    ه به 
منافع مالی اش��اره ك��رد    . اتفاقاتی از این د    س��ت 
می تواند باعث كاهش قابل توجه منابع مالی این 
سازمان ش��د    ه و هد    ف آن مبنی بر تأمین امنیت 
اجتماع��ی را تحت تأثیر ق��رار د    هد    . یکی د    یگر از 
اشکال فساد     مالی د    ر این سازمان مربوط به پاد    اش ها 
و پرد    اختی هایی مانند     وام، حق الزحمه، تشویقی و... 
به مد    یران سازمان است. سازمان تأمین اجتماعی 
ام��روزه به یک بنگاه اقتصاد    ی تغییر ش��کل د    اد    ه 
كه براس��اس اسناد     به د    س��ت آمد    ه د    ر سال های 
اخیر تنها مد    یران و معاونان این سازمان از طریق 
پاد    اش ها و پرد    اختی های نجومی منتفع شده اند ، 
درحالیکه وضعیت افراد     تحت پوش��ش آن رو به 
وخامت گذاشته است. از اشکال د    یگر فساد     مالی 
د    ر این سازمان، تخصیص كمک های مالی به افراد     
و نهاد    های خارج از س��ازمان است. اختیار قانونی 
س��ازمان تأمین اجتماعی برای اس��تفاد    ه از اموال 
خارج از ش��مول باعث تبانی افراد     با سازمان شد    ه 
اس��ت. یکی د    یگر از اشکال فساد     مالی د    ر سازمان 
تأمین اجتماعی مربوط ب��ه اختالس های كالنی 
است كه باعث هد    ررفت منابع سازمان شد    ه است. 
ش��کل د    یگر فساد     د    ر س��ازمان تأمین اجتماعی 
فساد     سیاسی است. سازمان تأمین اجتماعی برای 
پیش��برد     اهد    اف خود     نیازمند     افراد     متخصص د    ر 

امور سازمان است. اما گاه مشاهد    ه شد    ه است كه 
منافع جناحی بر لزوم متخصص بود    ن مد    یران سایه 
افکند    ه و مناسبات سیاسی به زد    وبند    های سیاسی 
و د    ر نتیجه قد    رت گرفتن افراد    ی از جناحی خاص 
منتهی شد    ه است. از د    یگر اشکال فساد     سیاسی د    ر 
این سازمان، تعد    د     عزل و نصب ها د    ر آن است كه 
به د    لیل مالحظات سیاسی سازمان، د    ولت، جناح ها 
و د    یگر نهاد    ها و وزارتخانه ها رخ می دهد. د    ر آخر، 
شکل د    یگری از فساد     د    ر سازمان تأمین اجتماعی، 
خویشاوند    س��االری است كه باعث پیشی گرفتن 
رابطه از ضابطه د    ر این سازمان شد    ه و صند    لی های 
تأمین اجتماعی را به جای افراد     متخصص و متعهد     
به خویشاوند    ان مد    یران رد    ه باالی سازمان و بعضاً 

خارج سازمان می دهد.
با عنایت به مطالب فوق، فساد     به اشکال مختلف 
د    ر س��ازمان تأمین اجتماعی باعث كاهش امنیت 
اجتماعی و اقتصاد    ی می شود     و از این طریق جایگاه 
تأثیرگذار سازمان د    ر جامعه را تنزل د    اد    ه، اعتماد     
عمومی به س��ازمان و د    ولت را خد    ش��ه د    ار كرد    ه و 
تحقق اهد    اف این سازمان مبنی بر بسط و توسعه 
امنی��ت اجتماعی و ارتقاء رفاه اجتماعی را با مانع 

روبه رو می كند    .

بنیان های گسترش فساد     د    ر سازمان تأمین اجتماعی

افتتاح نخستین خط 
مترو قطر 

یکی از ایستگاه های »خط قرمز مترو« كه 
چهارش��نبه ۱8 ارد    یبهشت/ 8 مه ۲۰۱9 د    ر 

د    وحه پایتخت این كشور افتتاح شد    .
قطر نخس��تین خ��ط متروی خ��ود     را د    ر 
فاصله 3 س��ال ونیم ماند    ه ب��ه برگزاری جام 
 جهانی فوتبال كه این كشور ثروتمند     حاشیه 
 خلیج ف��ارس د    ر س��ال ۲۰۲۲ برگزار می كند    ، 
د    ر 8 مه رسما افتتاح كرد    . قرارد    اد     بهره برد    اری 
و تعمیر و نگهد    اری ش��بکه جد    ید     مترو قطر، 
د    ر د    سامبر گذش��ته به كنسرسیومی موسوم 
ب��ه RKH Qitarat  ب��رای مد    ت ۲۰ س��ال 
واگذار شد    ه است. د    ر این كنسرسیوم، ۲ شركت 
فرانسوی زیر مجموعه شركت متروی پاریس 
 ،SNCF و شركت ملی راه آهن فرانسه RATP
مجموعاً 49 د    رصد     سرمایه را د    ر اختیار د    ارند     و 
شركت قطری موسوم به »گروه َحَمد    « ۵۱ د    ر 
صد     سهام را د    ر اختیار د    ارد    . متروی جد    ید     قطر 

با سرمایه 3 میلیارد     یورو ایجاد     می شود    . 

تازه ترین اسکناس ۵۰ د    الری د    ر استرالیا شامل 
اشتباهی تایپی د    ر متن نوشته شد    ه برآن است كه 
گفته شد    ه تا حد    ی مایه خجالت است. بانک مركزی 
استرالیا كلمه »مس��ئولیت« را بر روی میلیون ها 

اسکناس جد    ید     زرد     رنگ اشتباه تایپ كرد    ه است.
این بانک این اش��تباه تایپ��ی را امروز تایید     كرد     
و گفت كه د    ر چاپ این اس��کنا س ها د    ر آیند    ه این 
اشتباه را تصحیح می كند    . اما د    ر حال حاضر حد    ود     
46 میلیون از این اس��کناس های جد    ید     د    ر سراسر 
كشور د    ر گرد    ش مالی است. بر روی این اسکناس 
چهره اد    یت كووان، اولین زن عضو پارلمان استرالیا 
قرار د    ارد    . د    ر پشت تصویرش نقل قولی از او آمد    ه كه 
د    ر واقع اولین نطقش د    ر پارلمان است. او د    ر نطقش 
گفته بود    : »این مسئولیت بزرگی است كه تنها زن د    ر 
پارلمان هستم و می خواهم تاكید     كنم كه ضرورت 

د    ارد     زنان د    یگری هم اینجا باشند    .«

این جمله با حروف بسیار ریز چند    ین بار بر روی 
این اسکناس چاپ شد    ه، اما هر بار كلمه »مسئولیت« 
اشتباه چاپ شد    ه است. گفته شد    ه كه بیشتر از شش 
ماه طول  كشید     كه یک نفر بتواند     با یک ذره بین پی 
به این اشتباه تایپی ببرد    .د    ر سمت د    یگر این اسکناس 
۵۰ د    الری تصویر د    یوید     یونایپون، نویسند    ه برجسته 
بومی قرار د    ارد    . این اس��کناس جد    ید     اواخر س��ال 

گذشته چاپ و روانه بازار شد    .

اشتباه تایپی روی اسکناس های جد    ید     ۵0 د    الری د    ر استرالیا
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چالشهایامنیتایران

آیند    ه ایران، د    غد    غه ذهنی اكثریت نخبگان این 
سرمین است. آنها با چشم هایی باز و گوش هایی تیز 
رفتار و تحوالت و د    گرگونی های د    رون سرزمینی و 
محیط بیرونی ایران را نگاه می كنند و هر صد    ایی 
ازهر گوشه جهان د    رباره د    گرگونی ها را می شنوند    . 
درحالیک��ه د    ر به��ار ۱393 روزگار برای ایرانیان 
س��اكن سرزمین خوش و خرم می نمود     و امید    ها 
برای سپری كرد    ن روزهای سخت د    ر د    ل ها جوانه 

می زند     اما شوربختانه د    ر سال ۱398 شاهد     سقوط 
چشمگیر امید     هستیم و آنچه د    ر پنهان و پید    ای 
سیمای ایرانیان نمود    ار شد    ه و می شود     خشم و اند    وه 
است. به هر د    لیل و به هر بهانه و به هر علت، ایران 
سال ۱398 به جای اینکه د    ر مد    ار امید     سال ۱393 
باشد     و چشم اندازها روشن باشد     با یک پس روی 
ناراحت كنند    ه د    ر امتد    اد     سال ۱39۱ قرار گرفته 
اس��ت. د    ر سال ۱39۷ و د    ر س��ال ۱39۱ فضای 
سیاست خارجی ایران گونه ای شد     كه آمریکایی ها 
توانستند     با فریب و نیرنگ یا زور و تهد    ید     بخش 
بزرگتر اقتصاد     جهانی را از د    اد    وستد     كاال و پول با 
ایران د    ور سازند    . سایه گسترد    ه تحریم های سال 
۱398 كه حاال د    ر بد    ترین موقعیت بر ایران اعمال 
می شود     روزهای سختی را برای ایران رقم زد    ه است. 

اما این همه ماجرا نیست. بخش ناراحت كنند    ه تر 
از تحریم د    ر د    رون سرزمین رخ می دهد و ایرانیان 
را آزرده و رنجور می كند    . آیند    ه پژوهی د    رباره ایران 
كه حاال به مرور به یک مطالعه چند    سویه و از طرف 
نهاد    های گوناگون تبد    یل می شود     نشان می دهد كه 
مسائل ایران متاسفانه حل نمی شوند     و از مشکلی به 
مشکل د    یگر تبد    یل می شوند    .  گروه های پژوهشی 
آیند    ه بان كه شرایط ایران د    ر سال ۱39۷ را بررسی 
كرد    ه بود     ۱۰۰ مسأله را شناسایی كرد    ه بود     كه د    ر 
 چند     بخش از جمله »بخش اجتماعی« ش��امل
۱۷ مسأله، مسائل فرهنگی شامل۱6 مسأله، مسائل 
محیط زیست شامل۱3 مسأله، مسائل سالمت ایران 
شامل۱۲ مسأله، مسائل سیاسی شامل ۲۰ مسأله و 

مسائل اقتصاد    ی طبقه بند    ی كرد    ه بود    .
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د    ر مطالعه یاد    شد    ه ۷ عامل د    ر حال ظهور از ۱۰۰ مسأله شناسایی و آنها 
را متغیره��ای قابل اعتنا معرفی كرد    ه بود    . حاال اما محس��ن مراد    یان عضو 
پژوهشکد    ه مطالعات راهبرد    ی خالصه ای از میز خبرگی اعضای این پژوهشکد    ه 
را د    ر نوشته ای با عنوان »چالش های امنیتی جمهوری اسالمی ایران د    ر سال 
۱398« را بررسی كرد    ه و آن را د    ر د    ید    ه بان امنیت ملی منتشر كرد    ه است.

چندنکته
نوشته حاضر كه به د    لیل اهمیت آن برای فعاالن بخش خصوصی آن را 
د    ر صفحه های بعد    ی آورد    ه ایم چند     نکته د    ارد     كه قبل از خواند    ن متن اطالع 

از آنها مفید     خواهد     بود    .

شجاعت
مطالعه انجام ش��د    ه د    رباره چالش های امنیتی ایران د    ر سال ۱398 واجد     
عنصر ش��جاعت د    ر طرح مس��ائل و معرفی چالش هاست كه د    ر نوشته ها و 
گفته های كارشناسان و سیاسیون د    یگر كمتر د    ید    ه می شود    . طرح این مسأله 
كه »كاهش مشروعیت سیاسی«، »اعتراض های خشونت آمیز«، »د    رگیری 
نظامی با عربس��تان«، »د    رگیری نظامی با اسرائیل« و »د    رگیری نظامی با 
آمریکا« از مهم ترین چالش های ۱398 است جرات می خواهد     كه مراد    یان و 

پژوهشکد    ه آن را د    اشته و د    ارند    .

سهمبیشترچالشهایداخلی
نکته جذاب و قابل اعتنایی كه د    ر این نوشته آن را می خوانید    ، د    سته بند    ی 
چالش ها به چالش های با سرچش��مه و منش��أ د    اخلی و چلش ها با منش��أ 
 بین المللی اس��ت. خبرگانی كه د    ر میز خبرگی د    ر این باره رای د    اد    ه اند     از 
۱۰ چالش اساس��ی ایران د    ر س��ال ۱398 سرچشمه 8 چالش را از د    اخل 
تشخیص د    اد    ه و تنها ۲ چالش اساسی ایران را د    ارای منشأ خارجی می د    انند    . 
این یک رخد    اد     كارشناس��ی بسیار برجسته است كه با تبلیغات رسانه های 
د    اخلی به ویژه رسانه های منتقد     د    ولت و ضد     غرب آمریکایی سازگاری ند    ارد    .

ركودتورمی
درحالیکه د    ر آیند    ه پژوهی های قبلی و انجام ش��د    ه از سوی كارشناسان و 
نهاد    های د    یگر د    ر حوزه اقتصاد     مسائل بانک ها، صند    وق های بازنشستگی و فساد     
اهمیت بیشتری نسبت به سایر متغیرها د    اشتند     اما بررسی خبرگان حاضر 
د    ر این بررسی تشخیص د    اد    ه اند     »تشد    ید     ركود     تورمی« بیشتری اهمیت را 
د    ر بین چالش های اقتصاد    ی سال ۱398 خواهد     د    اشت. واقعی این است كه 
پیش بینی نهاد    های معتبر مثل صند    وق بین المللی پول، بانک جهانی، واحد     
اطالعات اكونومیست د    ر ایران و نیز مركز پژوهش های مجلسنرخ رشد     منفی 
اقتصاد    ی ایران را از ۵ تا ۱۰ د    رصد     و نرخ تورم را از 4۰ تا ۵۰ د    رصد     برای سال 
۱398 تخمین زد    ه اند     و معتقد    ند     نرخ بیکاری د    ر ایران به ویژه نرخ بیکاری 
جوانان تحصیلکرد    ه روند    ی فزآینده را طی خواهد     كرد     و این متغیرهای منفی 

شد    ه امنیت ایرانیان را آسیب پذیر خواهد     كرد    .

واقعبینینسبتبهچینوروسیه
د    ر گزارش حاضر واقع بینی نابی د    رباره اینکه آیا اقتصاد     ایران می تواند به 
كمک های روسیه و چین امید    وار باشد     نیز مهم است. د    ر این گزارش تاكید     
شد    ه است نه تنها همسایه ها بلکه چین و روسیه نیز نمی توانند     اقتصاد     ایران 

را احیا كنند     و احتمال عقب نشینی آنها نیز وجود     د    ارد    .

تضعیفانسجامملی
یکی د    یگر از واقع بینی های این گزارش د    رحوزه سیاست این است كه تاكید     
می كند     د    ر سال ۱398 برعکس آنچه كه باید     باشد    ، تضعیف انسجام ملی و 

رابطه قوا به عنوان چالش اساسی سیاسی وجود     عینی د    ارد    .

10چالشامنیتی
|محسن مراد    یان| 

|عضو هیات علمي پژوهشکد    ه مطالعات راهبرد    ي|
بش��ر بیش از آنکه از گذش��ته خود     تأثیرپذیرد    ، متأاثر از آیند    ه 
اس��ت، زیرا رفتاره��ا و انتخاب ه��اي خود     را بر اس��اس بیم ها و 
امید    هاي نیامد    ه اي شکل مي د    هد     كه برگرفته از آیند    ه اند    . به این 
ترتیب آیند    ه نیامد    ه، بیش از گذش��ته از س��ر گذراند    ه، بر زند    گي 
ما س��ایه مي اند    ازد    . از آنجا كه بس��یاري از حواد    ث و روید    اد    هاي 
آیند    ه پیش بیني پذیر هس��تند    ، انس��ان می تواند تغییر و تحوالت 
مطل��وب را د    ر آنه��ا ایجاد     كند    . د    ر اغلب موارد    ، توجه به مس��ائل 
روزمره تالش براي رفع مش��کالت فعلي، مانع از آن مي شود     كه 
مد    یران و تصمیم گیران به آیند    ه بیند    یش��ند    ، حال آنکه مشکالت 
كنوني برخاس��ته از عد    م ش��ناخت آیند    ه اي است كه اینکه زمان 
حال نامید    ه مي شود    . به بیان روشن تر، بحران ها و مشکالت كنوني، 
موجه ترین د    لیل براي اند    یشید    ن د    رباره آیند    ه اند     و ناگفته پید    است 
كه بحران هاي امروز، نتیجه قهري نپرد    اختن به موانع و مشکالت، 

قبل از بروز آنها به شکل بحران هستند    .
د    ر این میان موسس��ات پژوهشي با ترس��یم آیند    ه هاي نیامد    ه 
مي توانن��د     نق��ش موثري د    ر ش��کل د    هي به تصمیم��ات مقامات 
و د    ولتم��رد    ان ایف��ا نمود    ه و ب��ا تبیین چالش ه��اي آیند    ه و ارائه 
رهیافت هاي كوتاه مد    ت، د    ولتمرد    ان را د    ر اد    اره هرچه بهتر كشور 

كمک كنند    .
چالش ه��اي امنیت��ي جمهوري اس��المي ایران، به عن��وان مقاله 
ساالنه اي است كه از سال ۱396 با استفاد    ه از نظرات اعضاي هیات 
علم��ي پژوهش��کد    ه مطالعات راهبرد    ي تهیه و د    ر ابتد    اي هر س��ال 
منتشر مي شود    . این مقاله، سومین مورد     از این نوع است. پژوهشکد    ه 
مطالعات راهبرد    ي همواره قصد     د    اشته است با رویکرد    ي حرف هاي و 
بد    ون جانبد    اري از هیچ گروه یا نگاه جناحي از منظري اكتشافي، با 
انتشار مقاالتي از این د    ست، نگاه خرد    مند    انه به آیند    ه را وارد     فضاي 
عمومي كش��ور كند    .تجربه نش��ان مي د    هد     كه د    ر بسیاري از موارد    ، 
 بررسي هاي روشمند     علمي توسط كساني كه از بیرون به موضوعات 
و پد    ید    ه هاي امنیتي مي نگرند    ، به مراتب د    قیق تر از تحلیل هایي است 
كه فقط توسط مد    یران امنیتي و د    ر حلقه هاي بسته و محد    ود     صورت 
مي گیرند    . حتي اگر اینگونه هم نباشد    ، انجام چنین تحقیقاتي حد    اقل 
راه را براي مقایس��ه و تقاطع فکري میان این د    و طیف فراهم كرد    ه 
و باعث واقعي تر ش��د    ن نگاه ها به امنیت ملي مي شود    .با این اوصاف 
بررسي و برآورد     تهد    ید    هاي امنیتي د    ر مجامع علمي،  حتي اگر به طور 
مستقیم چنین مسئولیتي متوجه آنها نباشد    ، امري مقبول و مطلوب 
است كه هنوز د    ر جامعه ایران توسعه نیافته و باید     از سوي مد    یران 
امنیتي و مراكز علمي و آكاد    میک مورد     توجه قرار گیرد    . بر این اساس، 
پژوهشکد    ه مطالعات راهبرد    ي كه همواره د    ر مطالعات آكاد    میک د    ر 
حوزه امنیت و راهبرد     د    ر كشور پیشگام بود    ه، د    ر فرورد    ین ماه امسال 
اقد    ام به برگزاري نشس��ت خبرگي با محوریت بررسي »چالش هاي 
امنیتي جمهوري اس��المي ایران د    ر س��ال ۱398« نمود     كه فرآیند     

انجام كار و نتیجه آن د    ر اد    امه آمد    ه است.

هدفوروش
گزارش حاضر بخش��ي از یک تالش گروهي اس��ت كه با هد    ف 
بازشناس��ي چالش هاي امنیتي و عد    م قطعیت هاي كلید    ي پیش 
روي جمه��وري اس��المي ایران برگزار ش��د    ه و ش��امل توصیف 
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حوزه ه��اي موضوعي چالش ه��اي اصلي امنیتي ایران د    ر س��ال 
۱398 است.

د    ر ای��ن پژوه��ش طي نش��ت خبرگي كه با حض��ور ۱۰ تن از 
اعضاي هیات علمي پژوهشکد    ه و كارشناسان مطالعات راهبرد    ي 
برگزار شد    ، ابتد    ا چالش ها و مسائل امنیتي ایران د    ر سال ۱398 
شناساس��ي و سپس میزان احتمال وقوع و عد    م قطعیت هر یک 

از چالش ها مشخص و موارد     كلید    ي تعیین شد    .
د    ر این فرآیند    ، از تركیب روش شناس��ي هاي مختلف به منظور 
د    س��تیابي ب��ه تصویرهایي بد    یل س��ال ۱398 بهره گرفته ش��د    . 
روش هایي كه هر یک، بخشي از خروجي هاي مورد     نیاز را فراهم 
كرد    ند    . د    ر این گزارش تالش شد    ه است تا از تركیب هاي همزمان 

زیر به منظور د    ستیابي به نتایج مطلوب استفاد    ه شود    : 
* تركی��ب د    ی��د    گاه جامع��ه متخصصان و خب��رگان )از طریق 
پرسش��نامه هاي تخصص��ي( با نظرات جامع��ه عمومي )از طریق 
بررس��ي مباحث و مصاحبه هاي انجام ش��د    ه با مقامات ذیصالح 

ایراني منتشره د    ر رسانه هاي گروهي و سایت هاي معتبر( 
* تركیب د    انش ضمني )از طریق روش هاي پیمایشي( با د    انش 
صریح )از طریق روش هاي گروه اسمي و توفان فکري( كارشناسان.

* تركی��ب د    ید    گاه خب��رگاه )از طریق برگ��زاري میز خبرگي 
تخصصي( 

با مشخص ش��د    ن ابعاد     و سطوح، نظرات كارشناسان اخذ شد     
تا چالش هاي امنیتي جمهوري اس��المي د    ر سال ۱398 تبیین 
شود    . د    ر این راستا، متغیرهاي د    اراي اهمیت و عد    م قطعیت زید    ، 
تعیین و براي تحلیل ریخت شناسي انتخاب شد    ند    . بد    ین منظور، 
از اعضاي حاضر د    ر نشس��ت خبرگي خواسته شد     تا چالش هاي 
عم��د    ه جمهوري اس��المي ایران د    ر س��ال ۱398 را به تفکیک 
ابعاد     سیاس��ي، اقتصاد    ي، اجتماع��ي - فرهنگي، نظامي، امنیتي 
و زیس��ت محیطي و د    ر س��طوح د    اخلي، منطقه اي و بین المللي 
د    ر برگه هاي جد    ا بنویس��ند    . پس از نگارش و جمع آوري برگه ها، 
طي روند     شبه د    لفي، هر یک از اعضا، د    ید    گاه خود     را د    ر خصوص 

یافتههاونتایج
با توجه به تاریخ برگزاري میز خبرگي، پرسشنامه ها از قبل میان اعضاي هیات علمي پژوهشکد    ه توزیع و از آنان خواسته شد    ه بود     چالش هاي امنیتي 
پیش روي جمهوري اسالمي ایران د    ر سال ۱398 را به تفکیک ابعاد     و سطوح گفته شد    ه، مشخص كنند    . د    ر مجموع ۲4۰ چالش امنیتي توسط اعضا اعالم 
 شد     كه پس از بحث و بررسي د    ر جلسه خبرگي، به 3۰ چالش كالن كاهش یافت.پس از مشخص شد    ن چالش هاي كالن،  سطح و بُعد     آنها تعیین شد    . 
بر اساس نظر اعضاي حاضر د    ر جلسه، چهار مورد     از این چالش ها مربوط به سطح بین الملل، پنج مورد     مربوط به سطح منطقه اي و ۲۱ مورد     به سطح د    اخلي 
تشخیص د    اد    ه شد     كه تعد    اد     این موارد     د    ر هر سطح نیز مي توان معناد    ار بود    ه و اهمیت چالش هاي سطح د    اخلي نسبت به سطوح منطقه اي و بین المللي را 
د    ر سال 98 نشان د    هد    . بر اساس نظر خبرگان، مهم ترین چالش هایي كه ممکن است جمهوري اسالمي ایران د    ر سال ۱398 با آنها مواجه شود    ، عبارتند     از: 
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چالش هایي که ممکن است جمهوري اسالمي ایران د    ر سال 1398 با آنها مواجه شود    
تشد    ید     تروریسمكاهش مشروعیت سیاسيتشد    ید     آسیب هاي اجتماعي

افزایش خروج نخبگان سیاسي از كشورتضعیف انسجام ملي و رابطه قواتضعیف زیرساخت هاي توسعه اي
بي ثباتي سیاسيناكارآمد    ي مد    یریت بحرانتشد    ید     تهاجم و اقد    امات پنهان علیه كشور

بي ثباتي منطقه ايمد    یریت فضاي مجازيتشد    ید     حمایت خارجي از اپوزیسیون
سیاسي شد    ن رقابت هاي ورزشينظامي شد    ن فضاي سیاسي كشورتشد    ید     ركود     تورمي

كاهش روابط اقتصاد    ي با همسایگاند    رگیري نظامي با آمریکاتضعیف زنجیره تأمین تجهیزات نظامي
د    رگیري نظامي با اسرائیلمد    یریت تغییر سبک زند    گيبه خطر افتاد    ن امنیت سالمت

صند    وق هاي بیمه و بازنشستگياعتراضات خشونت آمیزمد    یریت مقابله با فساد     اقتصاد    ي
د    رگیري نظامي با عربستانتشد    ید     تأثیر تحریم هاگسترش اعتراضات صنفي - اجتماعي

آلود    گي هواتشد    ید     تنش هاي سیاسي د    ر روابط ایران و همسایگانتشد    ید     تنش و اختالف با قد    رت هاي بزرگ

چالش ها بیان نمود    ه و این د    ید    گاه ها توس��ط س��ایر اعضا تکمیل 
شد    . د    ر نهایت به تجمیع و اد    غام گویه هاي مشابه و هم معنا اقد    ام 
شد    . پس از آنکه هر یک از چالش ها به تأیید     حاضرین مي رسید    ، 
از آنان خواس��ته مي ش��د     نظر خود     را د    ر مورد     احتمال وقوع آن 
چالش بیان كنند    . ماحص��ل این بحث ها، اولویت بند    ي چالش ها 

ذیل سطوح و ابعاد     گفته شد    ه بود    .

 فرآیند     استخراج چالش هاي امنیتي
پیش روي جمهوري اسالمي ایران د    ر سال 1398



د    ر قد    م بعد     با مش��خص شد    ن چالش ها، میزان احتمال وقوع آنها 
به تباد    ل نظر گذاشته شد    . بد    ین منظور از اعضاي حاضر د    ر نشست 
خواسته شد     احتمال وقوع چالش ها را با اختصاص نمره از ۱ تا ۱۰۰ 
تعیین نمایند    . با اجراي این مرحله، به صورت كمي، مش��خص شد     
كه عد    م قطعیت چالش هاي جمهوري اسالمي ایران د    ر سال ۱398 
چگونه است. جد    ول زیر ۱۰ چالش اساسي ایران د    ر سال ۱398 را از 

د    ید    گاه كارشناسان حاضر د    ر نشست نشان مي د    هد    .

10 چالش اساسي ایران د    ر سال 1398
د    اخليتضعیف زیرساخت هاي توسعه اي

د    اخليتشد    ید     آسیب هاي اجتماعي
د    اخليتشد    ید     تهاجم و اقد    امات پنهان علیه كشور

بین الملليتشد    ید     حمایت خارجي از اپوزیسیون
د    اخليتشد    ید     ركود     تورمي

د    اخليتضعیف زنجیره تأمین تجهیزات نظامي
د    اخليبه خطر افتاد    ن امنیت سالمت شهروند    ان

د    اخليمد    یریت مقابله با فساد     اجتماعي
د    اخليگسترش اعتراضات صنفي - اجتماعي

بین الملليتشد    ید     تنش و اختالف با قد    رت هاي بزرگ

همان طور كه مش��اهد    ه مي ش��ود    ، تضعیف زیرساخت هاي توسعه اي 
به عنوان مهم ترین چالش جمهوري اس��المي ایران د    ر س��طح د    اخلي 
تش��خیص د    اد    ه شد    . پس از آن، تشد    ید     آسیب هاي اجتماعي و تشد    ید     
تهاجم و اقد    امات پنهان علیه كشور د    ر رد    ه هاي د    وم و سوم قرار گرفتند     
و سپس به ترتیب، تشد    ید     حمایت خارجي از اپوزیسیون، تشد    ید     ركود     
تورمي، تضعیف زنجیره تأمین تجهیزات نظامي،  به خطر افتاد    ن امنیت 
سالمت شهروند    ان، مد    یریت مقابله با فساد     اقتصاد    ي، گسترش اعتراضات 
صنفي - اجتماعي و تشد    ید     تنش و اختالف با قد    رت هاي بزرگ به عنوان 
چالش هاي اولویت د    ار جمهوري ایالمي ایران د    ر سال ۱398 تشخیص 
د    اد    ه شد    ند    . بر اساس د    ید    گاه خبرگان، مهم ترین چالش هاي جمهوري 
اسالمي ایران د    ر سال 98 مربوط به سطح د    اخلي و بعد     امنیتي است.

د    ر سطح منطقه اي، مهم ترین چالش امنیتي پیش روي جمهوري 
اس��المي ایران، بي ثباتي منطقه اي، تشد    ید     تنش هاي سیاسي د    ر 
روابط ایران و همس��ایگان و كاهش روابط اقتصاد    ي با همسایگان 
تش��خیص د    اد    ه ش��د     كه مي توانند     د    ر سال ۱398، امنیت ملي را 

تحت تأثیر قرار د    هند    .
د    ر س��طح بین المللي نیز مهم ترین چال��ش  امنیتي پیش روي 
جمهوري اس��المي، تشد    ید     تنش و اختالف با قد    رت هاي بزرگ و 

تشد    ید     تأثیر تحریم ها تشخیص د    اد    ه شد    .
یاد    آوري این نکته ضروري است كه نتایج و یافته هاي این نشست، 
بیانگر نظرات و د    ید    گاه اعضاي حاضر د    ر جلسه بود    ه و ممکن است 
د    ر ش��رایط د    یگر یا با حضور افراد     د    یگر، نتیجه اي متفاوت حاصل 
شود    ، اما از آنجا كه تمامي این مراحل به صورت علمي و با د    قت 
اجرا شده اند ، تصور اینکه نتایج تقریبا مشابه از جلسات مشابه به 

د    ست آید    ، د    ور از انتظار نیست.

تحلیلیافتهها
رصد     چالش هاي مهم د    اخلي و بین المللي كشورها به روش هاي 
مختلف امکان پذیر است. یکي از این روش ها، استفاد    ه از نظرات 
نخبگان، كارشناس��ان و تحلیلگران مسائل د    اخلي و بین المللي 
اس��ت كه به طور مد    اوم د    ر مطالع��ات و تحلیل هاي روزانه خود    ، 
ای��ن چالش ها را پیگیري و رصد     مي كنند    . بد    ین منظور، اعضاي 

اهمیت هر یک از ابعاد     چالش هاي امنیتي ایران د    ر سال 1398

ارد   یبهشت 1398
د    وره جد    ید    
شماره 123
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هیات علمي پژوهش��کد    ه مطالعات راهبرد    ي با توجه به اشراف 
مطالعاتي ش��ان د    ر حوزه هاي د    اخلي و بین المللي، خواسته شد     
كه مهم ترین چالش هاي امنیتي جمهوري اسالمي ایران د    ر سال 
۱398 را د    ر یک نشس��ت و به طور توفان فکري و شبه د    لفي به 
بحث و مد    اقه گذارند    . نتیجه این نشست پس از غربالگري نظرات، 
اتفاق نظر نهایي بر س��ر ش��ش چالش سیاسي شامل: تضعیف 
انس��جام ملي و رابطه قوا، بي ثباتي منطقه اي، تش��د    ید     تنش و 
اختالف با قد    رت هاي بزرگ و همس��ایگان و بی ثباتي سیاسي؛ 
 شش چالش اقتصاد    ي شامل: تشد    ید     ركود     تورمي، كاهش روابط 
اقتصاد    ي با همسایگان، تشد    ید     تأثیر تحریم ها، مد    یریت مقابله با 
فساد     اقتصاد    ي، تضعیف زیرساخت هاي توسعه اي، صند    وق هاي 
بیمه و بازنشستگي؛ ش��ش چالش اجتماعي - فرهنگي شامل: 
مد    یریت تغییر س��بک زند    گي، تشد    ید     آس��یب هاي اجتماعي، 
سیاسي شد    ن رقابت هاي ورزشي، گسترش اعتراضات صنفي - 
اجتماعي، به خطر افتاد    ن امنیت س��المت شهروند    ان، مد    یریت 
فضاي مجازي؛ پنج چالش نظامي ش��امل: نظامي شد    ن فضاي 
سیاس��ي كشور، د    رگیري نظامي با عربستان، د    رگیري نظامي با 
آمریکا، تضعیف زنجیره تأمین تجهیزات نظامي، د    رگیري نظامي 
با رژیم اس��رائیل؛ شش چالش امنیتي شامل: تشد    ید     تروریسم، 
اعتراضات خشونت آمیز، افزایش خروج نخبگان سیاسي از كشور، 
تشد    ید     تهاجم و اقد    امات پنهان علیه كشور، ناكارآمد    ي مد    یریت 
بحران و یک چالش زیس��ت محیطي آلود    گي هوا بود    . همانطور 
كه مالحظه مي ش��ود     برخي از این چالش ها، چالش هاي پاید    ار 
جمهوري اس��المي د    ر س��ال هاي اخیر هستند     كه به علت عد    م 
حل و فصل آنها د    ر سال هاي گذشته،  تا امروز استمرار یافته اند     
و برخي نیز به علت تشد    ید     تحریم ها علیه ایران شکل گرفته یا 

تشد    ید     شده اند .
هر چند     همه چالش هاي فوق الذكر از اهمیت باالیي برخورد    ارند     
اما ارزیابي مقایس��ه اي د    ر سطح د    اخلي نشان مي د    هد     كه پس از 
تضعیف زیرساخت هاي توسعه اي، تشد    ید     آسیب هاي اجتماعي و 
تش��د    ید     تهاجم و اقد    ام پنهان علیه كشور، د    و چالشي هستند     كه 
از اولویت و فوریت بیشتري برخورد    ار بود    ه و مد    یریت عقالني هر 
یک از آنها می تواند از تبد    یل آنها به تهد    ید     جلوگیري نماید    . نتیجه 

اظهارنظر حاضران د    ر نشست خبرگي نشان مي د    هد     كه: 
* د    ر بخش سیاسي، یک چالش بین المللي بود    ه و بقیه منطقه اي 

و د    اخلي هستند    .
* د    ر بخ��ش اقتص��اد    ي، یک چال��ش منطق��ه اي، یک چالش 

بین المللي و بقیه د    اخلي هستند    .
* همه چالش هاي اجتماعي منشأ د    اخلي د    ارند    .

* د    و چالش د    ر بخش نظامي، د    اخلي و سه چالش د    یگر، منطقه اي 
و بین المللي هستند    .

* یک چالش د    ر بخش امنیتي، بین المللي و بقیه د    اخلي هستند    
* چالش زیست محیطي د    اخلي است.

از د    ید    گاه كارشناسان، بسیاري از چالش هاي سال 9۷، د    ر سال 
98 نیز اد    امه خواهند     د    اشت و كشور را با مشکالت جد    ي مواجه 
خواهند     نمود    . لذا باید     از ریخت وپاش ها و ولخرجي هاي بود    جه اي، 
فرار سرمایه و س��وءمد    یریت هاي حکومتي به شد    ت جلوگیري 
شود     كه این امر فقط از طریق حکمراني خوب امکان پذیر است. 
حکمران��ي خوب عواملي چون پاس��خگو بود    ن د    ولت به مرد    م، 
اثربخشي د    ولت، حاكمیت قانون و كیفیت مقررات، شفاف سازي 
جریان اطالعات، تقویت نهاد    هاي مد    ني و تأمین امنیت قضایي 

و د    ر نهایت، ثبات سیاسي كشور را د    ر پي د    ارد    .

چالشهاياقتصادي
گرایش ها و شواهد     موجود     نشان از آن د    ارند     كه اقتصاد     ایران د    ر سال 
۱398 به س��مت افزایش تورم گرایش خواهد     یافت و چالش بزرگ 
د    ولت د    ر سال 98، معیشت مرد    م است؛ لذا باید     مراقب باشد     كه نرخ 
ارز بیش از مقد    ار فعلي رشد     نکند     وگرنه معضلي بزرگتر براي اقتصاد     

كشور تبد    یل خواهد     شد    .
شرایط بازار كار ایران نشان مي د    هد     كه مسأله اشتغال و بیکاري د    ر 
سال ۱398، همچنان یکي از مهم ترین مشکالت اقتصاد     ایران خواهد     
بود    ؛ به طوریکه نمي توان انتظار د    اشت مسأله بیکاري به ساد    گي مهار 
شد    ه و معجزه اي رخ د    هد    . بر اساس برخي برآورد    ها، هم اكنون حد    ود     
نیمي از نیروهاي شاغل د    ر صناعي، عمال كمکي به تولید     نکرد    ه و د    ر 
واقع ۵۰ د    رصد     نیروهاي حاضر د    ر صنعت، مازاد     بر نیاز هستند     كه د    ر 
تعاریف اقتصاد    ي به این پد    ید    ه، بیکاري پنهان گفته مي شود    . لذا د    ر 
سال 98 صنایع نه تنها اشتغالي ایجاد     نخواهند     كرد    ، بلکه با ورود     خیل 

عظیم جوانان تحصیل كرد    ه، بیکاري بیشتر هم خواند     شد    .
فارغ از بحث اقتصاد    ي، آنچه كه بیش از هر چیزي جامعه ایران را 
آزرد    ه خاطر مي كند    ، نوعي احساس نابرابري و فساد     گسترد    ه د    ولتي 
د    ر قالب اقتصاد    ي و اختالس است كه بر اساس د    ید    گاه اعضاي حاضر 

د    ر نشست، مد    یریت آن د    ر سال 98 با چالش مواجه خواهد     بود    .
عوامل مختلفي د    ر اقتصاد     ایران نقش محد    ود    كنند    ه و بازد    ارند    ه ایفا 
مي كنند     كه یکي از اصلي ترین آنها، چالش سرمایه گذاري است كه 

ریشه هاي شکل گیري آن، تورم مزمن د    ر اقتصاد     كشور است.

نکته اي كه د    ر مورد     سال 98 وجود     د    ارد    ، این است كه اد    اره اقتصاد     
ایران توسط د    ولت باعث شد    ه تا هزینه  نیازهاي عمومي كشور نظیر 
ب��رق، آب، گاز، خد    مات عمومي، حقوق كارمند    ان د    ولت و كاركنان 
نیروي مسلح، آباد    اني كش��ور و... د    ر بود    جه ساالنه گنجاند    ه شود    . از 
این رو بروز كوچک ترین مشکل د    ر اقتصاد    ، ساختار بود    جه اي كشور 
را د    چار تالطم مي كند    . بر همین اساس از هم اكنون مي توان كسري 
بود    جه د    ر س��ال 98 را پیش بیني نمود     زیرا اصلي ترین منبع د    رآمد     
د    ولت، فروش نفت اس��ت كه با مش��کالت متعد    د     مواجه شد    ه است. 
د    ر عین حال د    ولت همواره د    ر بود    جه  سال هاي گذشته با كسري ۱۵ 
د    رصد    ي روبه رو بود    ه و این كسري، افزایش نقد    ینگي د    ر جامعه را پي 
د    اشته و تبعاتي همچون تورم را به جاي گذاشته است. حال با توجه 
به مشکالت پیش رو د    ر سال 98، احتمال افزایش كسري بود    جه و 
نقد    ینگي د    ر كشور وجود     د    اشته و اگر د    ولت نتواند     د    رآمد    هاي پیش بیني 
شد    ه را محقق كند    ، احتمال افزایش تورم تا ۵۰ د    رصد     نیز وجود     د    ارد    .

از سوي د    یگر، وقتي وارد    ات د    ر نتیجه افزایش د    رآمد     نفتي زیاد     شود    ، 
د    رآمد     تعرفه اي و گمركي د    ولت نیز باال مي رود     و شركت ها مواد     اولیه 
وارد     كرد    ه و با ایجاد     ارزش افزود    ه د    ر مواد     اولیه و تولید     محصول، د    رآمد     
مالیات بر ارزش افزود    ه د    ولت نیز افزایش مي یابد    . بنابراین وقتي میزان 
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د    رآمد     ارزي ناشي از صاد    رات نفت كاهش یابد    ، روي وارد    ات مواد     اولیه 
و تجهیزات نیز اثرگذارد    ه و این موضوع بر سایر د    رآمد    هاي مالیاتي و 
گمركي نیز تأثیر منفي گذاشته و رونق اقتصاد    ي را كاهش مي د    هد    . 
از آنجا كه هزینه هاي جاري ثابت هستند    ، لذا اعتبارات سایر بخش ها 
به ویژه بخش عمراني كاهش یافته و به همین د    لیل اجراي پروژه هاي 

اقتصاد    ي و عمراني كشور د    ر سال 98 با تأخیر مواجه خواهد     شد    .
با توجه به اینکه تقاضا د    ر نتیجه افزایش نقد    ینگي و باال رفتن حقوق 
كاركنان باال مي رود    ، اگر نقد    ینگي د    ر كنار افزایش ركود     ناشي از كاهش 
اعتب��ارات عمراني، ركود     تورمي را به وجود     خواهد     آورد    . بر اس��اس 
د    ید    گاه خبرگان، یکي از چالش هاي سال 98، كاهش روابط اقتصاد    ي 
با همسایگان خواهد     بود    . واقعیت این است كه سهم ایران از تجارت با 
همسایگان خود     حد    اكثر ۵ د    رصد     است و از بازار وارد    ات ۲۰۰ میلیارد     
د    الري روسیه حتي یک د    رصد     هم سهم ند    ارد    ؛ لذا با وجود     تالش هاي 
د    ولت براي فعال كرد    ن استفاد    ه از ظرفیت همسایگان براي كاهش 
آثار تحریم ها، همسایگان ایران به د    لیل نگراني از تحریم هاي آمریکا 
وارد     روابط گسترد    ه اقتصاد    ي با جمهوري اسالمي ایران نخواهند     شد    . 
ضمن آنکه ظرفیت و توانایي احیایي اقتصاد     ما را هم ند    ارند    . حتي چین 
و روسیه نیز این توان را ند    اشته و به د    لیل فشارهاي آمریکا، اند    كي 
از مواضع خود     عقب نشیني كرد    ه اند    . البته ممکن است ارتباطاتي با 
همسایگان برقرار شود    ؛ اما از این روابط، نتایجي كه منجر به كاهش 
ملموس فشار تحریم ها بر كشور شود    ، حاصل نخواهد     شد    . بر این مبنا 
نمي توان این مسأله را به مثابه یک راهکار جد    ي براي عبور از چالش  

تحریم ها ارزیابي نمود    .
ب��ا توجه به آنچه گفته ش��د    ، عواملي كه موجب كاهش رش��د     
اقتصاد    ي كش��ور د    ر سال 98 مي شوند    ، موقتي نبود    ه و به آساني 

قابل رفع نخواهند     بود    .

چالشهايسیاسي
د    ر سایه اقتضائات كنوني، ایران مهم ترین چالش د    ونالد     ترامپ است 
كه روز به روز بر اهمیت آن افزود    ه مي شود     و ایاالت متحد    ه آمریکا 
باید     براي حل آن فشارهاي خود     را بر ایران بیشتر كند    ؛ لذا كماكان 
جمهوري اسالمي ایران یکي از چالش هاي جد    ي د    ولت ترامپ د    ر سال 
98 خواهد     بود    ؛ اما به نظر نمي رسد     كه ترامپ بتواند     مطابق شعارهاي 

انتخاباتي اش پروند    ه ایران را به س��رانجام برساند    ؛ هر چند     بخشي از 
وعد    ه هاي خود     را تاكنون عملیاتي كرد    ه است.

د    ید    گاه عمومي این است كه شرایط به سمت بد    تر شد    ن تنش ها 
و تقابل د    و طرف پیش خواهد     رفت و تالش هاي كاخ سفید     د    ر سال 

۱398 علیه ایران بر فرپاشي د    روني متمركز خواهد     شد    .
بر اساس د    ید    گاه خبرگان، عالوه بر تحریم هاي تکمیلي، تالش آمریکا 
د    ر سال 98 بر آن خواهد     بود     كه وحد    ت نظر و رویه میان اپوزیسیون 
د    اخلي و به ویژه اپوزیسون خارجي را ایجاد     كند    . بزرگ نمایي تهد    ید     
ایران از ابعاد     گوناگون براي جامعه جهاني و آس��یب پذیري غرب و 
كشورهاي منطقه د    ر برابر این تهد    ید    ات نیز همچنان د    ر د    ستور كار 
خواهد     بود     تا آمریکا بتواند     اجماع بین المللي مد     نظر خود     را به منظور 
محاصره سیاسي و د    یپلماتیک ایران سامان د    هد     كه این مهم با نشست 

ورشو د    ر سال 9۷ تا اند    ازه اي پیگیري شد    .

یک بحث مهم این است كه اگر ترامپ د    ر پروند    ه هایي ماند    ن سوریه، 
عراق، یمن، افغانس��تان، كره شمالي و اخیرا پروند    ه ونزوئال به نتایج 
د    لخواه نرس��د     و با شکس��ت روبه رو شود    ، ممکن است از شد    ت عمل 
كاخ س��فید     علیه ایران كاسته شود    ، زیرا بسیاري معتقد    ند     موفقیت 
مد    ل این كش��ور د    ر آمریکاي التین شکل د    هد    . به نظر نمي رسد     كه 
حل مس��أله ونزوئال، كره ش��مالي و د    یگر پروند    ه ها، شد    ت عمل كاخ 
س��فید     علیه افزایش را افزایش یا كاهش د    هد    ؛ زیرا اولویت و اهمیت 
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پروند    ه ایران براي كاخ س��فید     به قد    ري زیاد     است كه ترامپ د    ر این 
پروند    ه ها به نتیجه برسد     یا نرسد    ، برنامه هاي خود     را د    ر خصوص ایران 
تغییر نخواهد     د    اد    ؛ هر چند     كه نتیجه این پروند    ه ها، چراغ راهي براي 

چگونگي رفتار و اقد    امات كاخ سفید     علیه ایران خواهد     بود    .
تد    اوم آثار خروج آمریکا از برجام، بالتکلیفي د    ر وضعیت روابط 
ایران و اتحاد    یه اروپا و مشکالت منطقه اي همچون نزد    یکي بیشتر 
اس��رائیل به كشورهاي عربي، از د    یگر چالش هاي عمد    ه سیاست 
خارجي ایران د    ر س��ال 98 خواهند     بود    . د    ر واقع آمریکا به د    نبال 
این است كه موضوع ایران را به مسأله اي بین المللي تبد    یل كند     و 
تا حد    ود    ي هم د    ر این كار موفق بود    ه است. لذا آثار خروج آمریکا 

از برجام همچنان د    ر سال 98 نیز استمرار خواهد     یافت.
اكنون رابطه اي نیم بند     و نامش��خص بین ایران و اتحاد    یه اروپا 
برقرار است. هر چند     اروپایي ها براي كنترل بیشتر ایران اصرار به 
باق��ي مان��د    ن د    ر برجام د    ارند    . اما آنها از ایران انتظاراتي د    ارند     كه 
این انتظارات براي اولین بار د    ر كنفرانس امنیتي مونیخ مطرح شد    . 
این انتظرات د    ر حوزه توانمند    ي موشکي، حضور ایران د    ر منطقه 
و حقوق بشر است كه د    ر سال 98 نیز همچنان باقي خواهند     بود    .

د    ر سطح بین المللي نیز ایران نتوانسته گشایش اعتباري انجام 
د    هد    . لذا تحریم ها پابرجاست. امکان انتقال پول به د    اخل سخت 
ش��د    ه و د    ولت با كس��ري بود    جه مواجه خواهد     شد    . د    ر این راستا 
عالوه بر همسایگان، پیش بیني مثبتي براي همکاري با كشورهاي 

توسعه یافته غربي وجود     ند    ارد    .

چالشهاياجتماعي-فرهنگي
تغییر سبک زند    گي، تش��د    ید     آسیب هاي اجتماعي، سیاسي شد    ن 
رقابت هاي ورزش��ي، گسترش اعتراضات صنفي - اجتماعي، به خطر 
افتاد    ن امنیت سالمت شهروند    ان،  مد    یریت فضاي مجازي و افول د    رجه 
اعتماد     اجتماعي و رابطه د    ولت - ملت، بحث د    یگري است كه می تواند 
د    ر سال 98 بر موفقیت یا شکست د    ولت د    ر تحقق اهد    اف ملي موثر 
واقع شود    .د    ر سال ۱396 شاهد     بروز و ظهور اعتراضات خشونت آمیز 
خیاباني بود    یم كه تکرار آنها د    ر س��ال ۱398 نیز د    ور از ذهن نیست. 
اعتراضات معلمان، پرستاران، كارگران و مال باختگان موسسات مالي 

و سرمایه گذاري نیز همچنان از احتمال باالیي برخورد    ار هستند    .

میزاناهمیتهریکازچالشهاياجتماعي
مد    یری��ت فض��اي مجازي د    ر س��ال ۱398 نی��ز می تواند براي 
حوزه هاي كسب و كار مجازي چالش آفرین باشد    ؛ زیرا بنگاه هایي 
كه د    ر فضاي الکترونیک فعالیت مي كنند    ، مهم ترین زیرساخت شان، 
زیرساخت فناوري اطالعات است و هرگونه فیلترینگ و محد    ود    یتي 

د    ر این فضا، می تواند بر فعالیت این گروه اثرگذار باشد    .

چالشهاينظامي
یکي از چالش هاي مورد     انتظار د    ر سال 98، نظامي شد    ن فضاي 
سیاسي كشور به ویژه بعد     از تروریستي قلمد    اد     كرد    ن سپاه توسط 
د    ول��ت آمریکا اس��ت. تحریم هاي آمریکا باعث خواهند     ش��د     كه 
زنجیره تامین تجهیزات و قطعات نظامي كشور تضعیف شد    ه و با 
مش��کالت و هزینه بیشتري همراه باشد    . این موضوع می تواند بر 
تولید     تجهیزات نظامي كشور تأثیر منفي گذارد    . تحریم ها همچنین 
محد    ود    یت هایي را براي صاد    رات محصوالت نظامي ایران به وجود     

خواهند     آورد    .
یک��ي د    یگر از چالش هاي محتمل س��ال 98 د    ر بعد     نظامي كه 
البته از عد    م قطعیت باالیي نیز برخورد    ار است، احتمال د    رگیري 
 نظامي با آمریکا، رژیم اس��رائیل و عربستان است كه از این میان 
بر اس��اس نظر كارشناسان حاضر د    ر نشس��ت خبرگي، احتمال 
د    رگیري با آمریکا هر چند     كم، اما بیش��تر از احتمال د    رگیري با 
اسرائیل و عربستان است. تقریبا همه كارشناسان حاضر د    ر جلسه، 
 اتفاق نظر د    اشتند     كه د    ر سال 98، فشارها براي محد    ود    سازي توان 

موشکي ایران افزایش خواهد     یافت.

چالشهايامنیتي
نبود     تد    بیر یا فقد    ان امکانات الزم براي مهار بحران هاي جاري، 
باعث انباشت آنها بر روي هم شد    ه و د    ر سال 98 ممکن است به 

بروز مشکالت عد    ید    ه براي كشور منجر شود    .
ناكارآمد    ي مد    یریت بحران و تشد    ید     وخامت اوضاع اقتصاد    ي 
و تمام شد    ن كاسه صبر بخش مهمي از اصناف و اقشار جامعه 
كه توان تحمل مش��کالت را از د    س��ت د    اد    ه اند     د    ر كنار تشد    ید     
تهاجم و اقدا    مات پنهان علیه كش��ور، مي توان د    ر س��ال 98 به 
بروز اعتراضات خشونت آمیز بیانجامد    . این موضوع از آن جهت 
حائز اهمیت است كه گسترش اعتراضات صنفي و اجتماعي د    ر 
شرایط مشخصي می تواند پایه گذار جنبش هاي سیاسي بزرگ 

و مهارناپذیر شود    .
شواهد     نش��ان مي د    هند     كه آمریکا بخشي از پایگاه هاي نظامي 
خود     د    ر افغانستان را د    راختیار نهاد    هاي اطالعاتي قرار د    اد    ه و تعد    اد     
نیروهاي مد    یریت اطالعات نظامي كه وظیفه هماهنگي اقد    امات 
اطالعات��ي با نظامیان را برعهد    ه د    ارن��د    ، د    ر این پایگاه ها افزایش 
چش��م گیر د    اشته است. این موضوع نشان مي د    هد     كه طرح هایي 
براي ایجاد     ناآرامي د    ر كشور د    ر د    ست اجراست كه مد    یریت و مقابله 
با آنها نیازمند     هوشمند    ي و واكنش به موقع نهاد    هاي ذیربط است.

ب��ا د    ر نظر گرفتن افزایش س��طح آگاه��ي اجتماعي و گرد    ش 
اطالع��ات، تأثیرگذاري اجتماعي و سیاس��ي مرد    م بیش از پیش 
شد    ه و نگاه متفاوت به وعد    ه ها و سخنان سیاستمد    اران د    ر جامعه 
به وجود     آمد    ه اس��ت؛ لذا موضوعات فس��اد    ، معیش��ت، برابري و 
عد    الت ورزي همچنان از محورهاي مهم س��ال 98 بود    ه و جامعه 
خواستار مقابله حد    اكثري با بحث فساد     به خصوص د    ر بد    نه د    ولت 

خواهد     بود    .

چالشهايزیستمحیطي
با توجه به بحران آب د    ر ایران طي د    و د    هه گذشته،  تمركز مد    یریت 
بحران د    ر كشور بر خشکسالي و زلزله بود     ه با وجود     وقوع سیل هاي 
متعد    د     د    ر اقصي نقاط كشور،  این بلیه طبیعي كمتر مورد     توجه قرار 
گرفته بود    . اكنون كه مشکل كمبود     آب حد    اقل د    ر بخش مهمي از 
كشور مرتفع شد    ه، نگراني جد    ید     كه می تواند به تشد    ید     ناكارآمد    ي 
مد    یریت بحران د    ر كشور كمک كند    ، غفلت از پیگیري سیاست هاي 
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د    ولت د    ر زمینه محیط زیست است. به طور مثال ممکن است مرد    م و 
حتي مسئوالن تصور كنند     كه با وجود     بارند    گي قابل توجه د    ر كشور، 
سیاس��ت مبارزه با چاه هاي غیرمجاز ضرورت سابق خود     را از د    ست 
د    اد    ه و مشکل آبي كشور حل شد    ه است. درحالیکه صرف نظر از میزان 
بارش ها، بایستي سیاست هاي متخذه قبلي براي نجات كشور از بحران 

كم آبي همچنان و حتي با قوت بیشتر اد    امه یابد    .
نکته د    یگري كه می تواند د    ر سال 98 چالش ساز باشد    ، رانش زمین 
بعد     از وقوع سیل است كه نهاد    هاي مربوطه بایستي آماد    گي پیش بیني 

و مقابله با پیامد    هاي آن را د    اشته باشند    .
ورود     آب هاي آلود    ه به نفت د    ر هورالعظیم و د    یگر زمین هاي خوزستان 
می تواند تبعات منفي همچون بي حاصل شد    ن زمین طي سال هاي آتي 
را د    ر پي د    اشته باشد     كه د    ر میان مد    ، آثار سوء امنیتي آن گریبان د    ولت 
را خواهد     گرفت. همچنین ممکن است به علت تحریم ها، مشکالتي 
براي تولید     بنزین استاند    ارد     ایجاد     شود     كه مصرف آن د    ر كالن شهرها 

می تواند به آلود    گي مفرط هوا و نارضایتي هاي عمومي بینجامد    .

نتیجهگیري
ب��ا توجه به آنچه گفته ش��د    ، مي توان اد    ع��ا نمود     كه جمهوري 
اس��المي ایران د    ر س��ال 98 یکي از بحراني ترین سال هاي حیات 
خود     را طي خواهد     كرد    . مش��کالت ارزي د    ر س��ال 98 از مشکات 
جد    ي د    ولت خواهد     بود     كه شاید     د    ر سال 98 قابل حل نباشد    ؛ اما 
بتوان آن را مد    یریت نمود    . خصوصا كه منابع كشور د    ر مقایسه با 
چند     د    هه گذشته كاهش بسیاري د    اشته است. د    ر د    هه هاي گذشته، 
با وجود     منابع سرشار،  عمالت مشکلي حل نشد    ه و با انباشتگي و 
د    رهم تنید    گي مشکالت روبه رو هستیم. از سوي د    یگر، د    یوانگان د    ر 
د    نیا و منطقه د    ست باال د    ارند    و بي مهار مي تازند    . تركیب بن سلمان، 
 ترامپ و نتانیاهو به لحاظ راد    یکالیسم، ضد     ایران بود     و قد    رت مالي و 
نظامي آنها تقریبا د    ر تاریخ معاصر بي سابقه است. لذا خبرگان تحقیق 
هر چند     با احتمال كم و عد    م قطعیت باال، اما احتمال د    رگیري ایران 

با آمریکا، اسرائیل و عربستان را از نظر د    ور ند    اشته اند    .
سال 98، سال سخت اقتصاد    ي خواهد     بود     و د    ر این سال، بازارهاي 
مختلف با فراز و نشیب زیاد    ي مواجه خواهند     شد     و به نظر مي رسد     
د    ولت د    ر سال جد    ید    ، تنگناهاي جد    ید    تر و جد    ي تري پیش رو د    ارد    .

د    ر سال 98 كشش گذشته د    ر بازار وجود     نخواهد    ه د    اشت و بسیاري 
از صنوف د    ر زمینه محصول، بازاریابي، اس��تراتژي و منابع انساني با 
مشکالت جد    ي مواجه خواهند     شد     زیرا همیشه نوسان د    ر بازار فقط 
به خاطر انگیزه هاي مصرفي مصرف كنند    ه یا انگیزه هاي سود    جویانه 
عرضه كنند    ه، ایجاد     نمي شود    ، بلکه مسائل سیاسي، اقتصاد    ي و اجتماعي 

هم باعث ایجاد     روند    هاي جد    ید     د    ر بازار و اقتصاد     مي شوند    .
د    ر س��ال 98، تحریم ها با شد    ت بیش��تري از سوي آمریکا د    نبال 
خواهند     ش��د     كه براي حل این موض��وع، د    ولت باید     به طور د    قیق تر 
و واقع بینانه تري ظرفیت هاي كش��ور را شناس��ایي كرد    ه و استفاد    ه 

حد    اكثري از منابع غیرنفتي را د    ر د    ستور كار قرار د    هد    .
افزایش تورم، بیکاري، افت شد    ید     قد    رت خرید     مرد    م، كاهش 
امید     به آیند    ه د    ر میان جوانان، تنزل بخش وسیعي از شاغالن به 
زیر خط فقر و نبود     هیچ د    ورنماي مثبت سرمایه گذاري خارجي 
و انتق��ال تکنولوژي به د    اخل، مؤید     آن اس��ت كه چش��م انداز 
توس��عه اقتصاد    ي ایران د    ر سال 98 چند    ان امید    بخش نیست. 
د    ر بُعد     اجتماعي، افزایش آزاد    ي ها، د    سترسي عاد    النه و متوازن 
ب��ه امکان��ات و نقش آفریني حد    اكثري د    ر مس��ائل اجتماعي و 
سیاس��ي، از موارد    ي هستند     كه مورد     توجه جامعه د    ر سال 98 
قرار خواهند     گرفت. بر این اساس، موضوع تحریم هاي بین المللي، 
سیاس��تگذاري توسعه با محوریت رفاه عمومي، توسعه انساني، 
مقابله با فساد     و زد    ود    ن نابرابري د    ر د    ستگاه هاي د    ولتي،  مهم ترین 
چالش هاي پیش روي ایران د    ر سال 98 خواهند     بود    . د    ر این میان 
با توجه به توان كنش��گري جوانان و زنان د    ر عرصه اجتماعي، 
بیشترین خواست ها از سوي این د    و قشر بود    ه و حضور جوانان 
و زنان د    ر ابعاد     مختلف مد    یریتي و توسعه كشور كه ممکن است 
با مقاومت هایي همراه باشد    ، از د    یگر چالش هاي سال 98 خواهد     
بود    .س��ال ۱398 اهمیت بسزایي د    ر چشم انداز حركت ایران به 
سمت توسعه، تقویت و همگرایي د    ارد    ، به گونه اي كه چیره شد    ن 
بر این چالش ها، د    ریچه جد    ید    ي را براي تعالي و توس��عه كشور 
به همراه خواهد     د    اشت و عد    م موفقیت بر چالش هاي سال 98، 
می تواند شرایط و روزهاي سختي را براي جامعه د    ر پي د    اشته 
باشد    . د    ر نهایت اینکه بازخورد     این چالش ها د    ر انتخابات مجلس 

شوراي اسالمي 98 قابل ارزیابي و سنجش خواهد     بود    .
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ایاالت متحده آمریکا در حالي در ۱8 اردیبهشت 
سال گذشته به صورت یکجانبه از توافق هسته اي 
خارج شد كه در طول این مدت عالوه بر بازگشتن 
تحریم هاي ثانویه ایران در مرداد و آبان ماه گذشته، 
چن��د تحول مهم دیگر، باعث افزایش تنش هاي 
بي س��ابقه میان ایران و آمریکا شد؛ امري كه به 
گفته كارشناسان تقابل میان این دو كشور را به 
نقطه جوش رسانده اس��ت. از اوایل سال جاري 
عالوه بر قرار گرفتن نام سپاه  پاسداران به لیست 

گروه هاي تروریستي، معافیت خریداران نفت ایران 
نیز تمدید نشد. این مهم با پیوند خوردن به اقدام 
متقاب��ل ایران در خصوص برجام كه پس از یک 
س��ال صورت گرفت، موجب شد تا دونالد ترامپ 
صنایع مادر ایران را نیز به لیست تحریم هاي خود 
اضافه كند. در این میان ایران در س��الگرد خروج 
آمریکا از توافق هسته اي، مطابق با بیانیه شوراي 
عال��ي امنیت ملي بخش��ي از تعهدات خود ذیل 
برجام یعني فروش اورانیوم و آب سنگین را تعلیق 
و طي ضرب االجلي دو ماه به سایر شركاي برجام 
به خصوص اروپ��ا، اعالم كرد كه در صورت عدم 
تحقق تعهدات این كش��ورها، مرحله دوم یعني 
غني سازي 3.6۷ درصد و راه اندازي راكتور اراک 
را عملیاتي خواهد كرد. این امر در حالي با هدف 
بازگش��ت به برجام از سوي ایران صورت گرفته 

كه ما در طول یک س��ال گذش��ته و بنا به گفته 
مقامات كشورمان شاهد تعلل اروپایي ها در انجام 
تعهداتشان بوده ایم؛ موضوعي كه باعث شده برجام 
به تعبیر ناظران در شرایط اضطراري قرار گرفته و 
با پیوند خوردن این امر به تحركات نظامي آمریکا 
در منطقه نظیر فرستادن دو ناو هواپیمابر و مستقر 
كردن چهار فروند بمب افکن B-52 در قطر، سبب 
افزایش روز افزون نگراني ها از احتمال یک درگیري 
نظامي شود. در همین راستا و در پرونده پیش رو 
سعي كرده ایم در گفت وگو با دو تن از كارشناسان 
برجسته روابط بین الملل پرسش هایي نظیر، آمریکا 
در تقابل و تشدید فشارها بر علیه ایران به دنبال 
چیست؟ ایران با برجام چه خواهد كرد و دورنماي 
تحوالت فعلي به كجا خواهد انجامید؟ را مورد بحث 

و بررسي قرار دهیم.

محمد    رضا ستاری
عضو هیأت تحریریه

ایرانوآمریکادرنقطهجوش
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د  کتر ناصر هاد  یان استاد   روابط بین الملل د  انشگاه تهران د  ر گفت وگو با »نامه اتاق بازرگاني« مطرح کرد  

محاسباتاستراتژیکترامپراتغییردهیم
د   و مولفه مهم که احتمال مذاکره میان ایران و آمریکا را افزایش مي د   هد   

 آقاي د   کتر هاد   یان، د   ر سالگرد    خروج ایاالت متحد   ه از برجام، 
ایران نیز طبق بیانیه شوراي عالي امنیت ملي، بخشي از اقد   امات 
خود    ذیل این توافق نامه را متوقف کرد    و به طرف هاي مقابل 60 
روز ضرب االجل براي اجراي تعهد   اتشان د   اد   . شما د   ر پاییز سال 
گذشته و طي گفت وگویي با روزنامه اعتماد   ، گفته بود   ید    که اگر 
شرایط بحراني شود   ، ایران باید    سیاست خروج تد   ریجي از برجام 
را اجرا کند    و د   ر این رابطه پیش�نهاد   هایي را هم مطرح کرد   ید   . 
امروز با توجه به اقد   ام ایران و تحوالتي که رخ د   اد   ه، آیا همچنان 

بر این عقید   ه هستید   ؟
این بحثي بسیار اساسي است. هر چند    اقد   ام اخیر ایران تقریبا همان 
نظر و پیشنهاد   ي است كه مطرح كرد   ه بود   م، ولي امروز به د   الیلي كه ذكر 
خواهم كرد   ، موافق این كار نیست. د   ر مصاحبه اي كه اشاره كرد   ید   ، تصریح 
شد   ه بود    كه ابتد   ا د   و ماه اولتیماتوم د   اد   ه شود   ، د   ر مرحله د   وم اقد   اماتي به 
صورت سمبلیک د   ر د   ستور كار قرار بگیرد   ، د   ر مرحله سوم به شرایط قبل 
 NPT از برجام باز گرد   یم و د   ر نهایت به مرحله چهارم یعني خروج از
برسیم. د   ر واقع آنچه امروز صورت گرفته، سمبلیک بود   ه و اتفاق خاصي 
رخ ند   اد   ه است. یعني توقف فروش اورانیوم و آب سنگین د   ر حالي از سوي 
ایران اعالم شد   ه كه د   ر عمل آمریکایي ها طي تحریم هاي هسته اي جد   ید    
از فروش آنها ممانعت به عمل آورده اند. د   ر ثاني هنوز مشخص نیست كه 
ذخایر فعلي ایران براي فروش اورانیوم و آب سنگین به چه میزان است. 
)به طور مثال طبق مفاد    برجام سقف تعیین شد   ه براي اورانیوم ایران 3۰۰ 

كیلوگرم است كه باید    مازاد    آن به فروش برسد   ( 
البته تصریح مي كنم، همگي این اقد   امات از سوي ایران با هد   ف بازگشت 
به برجام اس��ت و د   ر صحبت من به روش��ني ذكر شد   ه كه هر گاه اروپا 
تعهد   ات خود    را د   ر چارچوب برجام عملي كند   ، ما نیز از تصمیم خود    مبني 
بر كاستن بخشي از تعهد   ات برجامي صرف نظر خواهیم كرد   . د   ر همین 
راس��تا، شاهد    بود   یم كه هم د   ر بیانیه شوراي عالي امنیت ملي و هم د   ر 
صحبت هاي آقاي روحاني، تکیه كالم بر روي بازگشت به برجام بود   ه است. 

د  کتر ناصر هاد  یان استاد   روابط بین الملل د  انشگاه تهران 
و به گفته بس�یاري از کارشناس�ان یک�ي از مطرح ترین 
تحلیلگران مس�ائل آمریکاس�ت. ایش�ان د  ر پاییز سال 
گذشته گفته بود   که ایران باید   سیاست خروج تد  ریجي 
از برجام را عملیاتي کند  ، امري که د  ر گفت وگوي پیش رو 
تصریح مي کند   د  یگر جواب گو نبود  ه و باید   د  ر مس�یري 
د  یگر گام برد  اشت. راه جد  ید  ي که د  کتر هاد  یان پیشنهاد   
مي کن�د   از نظر وي راه کم هزینه تري اس�ت که مي تواند   
اروپا و آمریکا را به صورت جد  ي به تغییر سیاس�ت هاي 
کنوني ش�ان ترغیب یا حتي واد  ار کند  . د  ر این میان البته 
پیش زمینه هایي نیز مطرح مي شود  ؛ موارد  ي همچون تغییر 
محاسبات استراتژیک آمریکا، چگونگي مواجهه با اروپا و 
نیز د  انستن اینکه چه موارد  ي د  ر د  کترین سیاسي ایاالت 

متحد  ه د  ر اختیار رئیس جمهوري این کشور است.
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اما اخیراً و پ��س از اقد   ام ترامپ مبني بر عد   م 
تمد   ید    معافی��ت خرید   اران نفت ای��ران، نظري 
متفاوت د   ارم و به راهي كم هزینه تر براي پاسخ 
متقابل فکر مي كنم. د   ر واقع ما سه راه براي پاسخ 
د   اد   ن ب��ه آمریکا پیش روي خود    د   اریم. یکي د   ر 
حوزه هس��ته اي، د   یگري ممانعت از رفت و آمد    
نفتکش ها و سومین راه د   ر مسائل منطقه است. 
باید    د   ید    هزینه پاسخ د   اد   ن د   ر كد   ام مسیر كمتر 
است؟ به نظر من پاسخ د   اد   ن د   ر چارچوب گزینه 
د   وم، یعني ممانعت از عبور و مرور كش��تي هاي 
نفتي د   ر خلیج فارس و تنگه هرمز، هزینه كمتري 

د   ر پي خواهد    د   اشت.
 چگونه؟ آیا این مساله با توجه به شرایط 
کنوني، امکان تقابل مستقیم نظامي را افزایش 

نخواهد    د   اد   ؟
به نظر من، چنانچه رهبري به سرلشگر باقري 
د   س��تور بد   هند    و بگویند   : هرگاه فروش نفت ما از 
میزان تعیین شد   ه و همچنین د   رآمد   هاي حاصل 
از آن كمتر ش��ود    د   ر »تد   ارک« توقف رفت و آمد    
كش��تي هاي نفتي باشند   ، این مهم تحقق خواهد    
یاف��ت. البته باید    تاكید    كنم كه د   ر اینجا به هیچ 
عنوان بستن تنگه هرمز مد   نظر نیست، بلکه چنانچه 
ما نتوانیم میزاني از د   رآمد    نفتي را د   اشته باشیم، 
عبور كش��تي هاي نفتي متوقف خواهد    شد   . زیرا 
ممکن است اروپا بگوید    من نفت شما را خرید   اري 
مي كنم، پول آن را پرد   اخت مي كنم، ولي د   و سال 
بعد    آن را تحویل مي گیرم. لذا د   ر اینجا مبناي ما، 
د   رآمد    قابل د   سترسي است و مالک تنها فروش نفت 
نخواهد    بود   ؛ زیرا این د   رآمد    قابل د   سترس است كه 

براي ما تعیین كنند   ه خواهد    بود   .
بنابراین چنانچه ما چنین د   رآمد   ي ند   اشته باشیم، 
باید    تد   ابیري »تد   ارک« ببینی��م تا ورود    و خروج 
كشتي ها به خلیج فارس محد   ود    شود   . د   ر این راستا، 
سرلشگر باقري مي تواند    به نیروي زمیني و د   ریایي 
د   ستوري را صاد   ر كند    كه نیروهاي نظامي و منابع 
الزم د   ر مناطق مهم مس��تقر شوند   . همچنین د   ر 
همین رابطه به سرلشگر سلیماني نیز د   ستور د   اد   ه 
مي شود    تا از پتانسیل نیروهاي طرفد   ار و نزد   یک به 
ایران د   ر منطقه جهت آرایش د   ر مرزهاي عربستان 
استفاد   ه شود   . البته الزم است تصریح كنم كه د   ر این 
جا، ایران تاكید    خواهد    د   اشت كه به هیچ عنوان به 

د   نبال جنگ نیست.
د   ر واقع، این اقد   امات از سوي ایران د   ر چارچوب 
engagement rules  یا همان قواعد    د   رگیري 
خواهد    بود   . هر كشوري براي خود    قواعد    د   رگیري 
د   ارد    كه براي خود   ش مشخص و روشن بود   ه و براي 
طرف مقابل نامشخص است. البته بسته به شرایط، 
تصمیم گیري و خواس��ت یک كشور ممکن است  
engagement rules براي طرف مقابل روشن 
شود   ، اما د   ر اینجا ایران به عمد    قواعد    د   رگیري خود    

را د   ر پیشبرد    این استراتژي، مبهم نگه مي د   ارد   .

براي روشن شد   ن بهتر موضوع قواعد    د   رگیري 
الزم است مثالي ذكر شود   . مثالً یک نیروي د   ریایي 
د   ستورالعمل هایي د   ر چارچوب قواعد    د   رگیري یا 
engagement rules د   ارد    كه مشخص مي كند    
د   ر صورت نزد   یک ش��د   ن یک كش��تي یا نیروي 
نظامي، ابتد   ا باید    با بیسیم تذكر د   اد   ، بعد    مباد   رت 
به هشد   ار هوایي كرد    و اگر بنا به فرض و مثال از 
فاصله و محد   ود   ه مشخص عبور كرد   ، آتش مستقیم 

را د   ر د   ستوركار قرار د   اد   .
آقاي د   کتر این مس�اله موجب تحریک 

طرف مقابل نمي شود   ؟
 د   ر عم��ل ما هی��چ كار تحریک كنند   ه اي د   ر 
خلیج فارس انجام نمي د   هیم تا وارد    جنگ شویم. 
به نظر من با این اقد   ام قیمت نفت د   ه د   الر باال 
م��ي رود   . هد   ف ما افزایش تنش براي باال رفتن 
قیمت نفت و به منظور تغییر محاسبه استراتژیک 
ترامپ است. تا اینجا ترامپ براي هیچ كد   ام از 
كارها و تصمیماتش علیه ایران هزینه اي پرد   اخت 
نکرد   ه است. آنها امروز مي توانند    به د   موكرات ها 
و اروپا بگویند   : د   ید   ید    كه هر اقد   امي را بر علیه 
ایران انجام د   اد   یم و با پاسخي از سوي این كشور 

روبه رو نشد   یم! 
اگر قیمت نفت د   ه د   الر باالتر برود   ، محاسبات 
اس��تراتژیک ترام��پ تغییر مي كن��د    و تمامي 
مصرف كنند   گان نفت شروع به گالیه خواهند    
ك��رد   . حتي خود    د   موكرات ها ه��م انتقاد   ات را 
ش��روع مي كنند   . ترامپ مي تواند    عکس العمل 
نش��ان د   هد    و د   و س��ه ناو هواپیمابر به منطقه 
بفرستد    كه اتفاقاً این بسیار خوب است. آمد   ن 
ناو آمریکا اتفاق خوبي است و تنش را به میزاني 
كه ما مي خواهیم، باال مي برد   . مزیت این مرحله، 
باالرفتن قیمت نفت است و احتماالً محاسبات 
اس��تراتژیک ترامپ را بر هم خواهد    زد   . تازه د   ر 
این مرحله است كه به ترامپ فشار وارد    مي شود    
كه یا با ایران وارد    جنگ شود    یا این قیمت نفت 

قابل تحمل نخواهد    بود   .
لذا بار د   یگر تاكید    مي كنم، مهم ترین اتفاقي كه 
باید    بیفتد    این است كه محاسبات استراتژیک ترامپ 
را به هم بریزیم و امکاني را فراهم كنیم تا این تغییر 
محاسبات محقق شود   . د   ر اینجا اروپا، د   موكرات هاي 
آمریکا و سایر بازیگران، د   ولت ترامپ را مواخذه كرد   ه 
و هش��د   ار خواهند    د   اد    كه تیم او د   ر حال تد   ارک 
براي ایجاد    شرایط به منظور بروز جنگ است. د   ر 
اینجا ممکن است ترامپ ناچار به تجد   ید    نظر د   ر 
سیاست فعلي خود    شد   ه و به سمت گزینه هاي بد   یل 

به منظور كاستن از فشارها گام برد   ارد   .
به اعتقاد    من هزینه این كار كمتر از مساله خروج 
تد   ریجي از برجام اس��ت. چون د   ر برجام با خروج 
ایران، این احتمال وجود    د   ارد    كه اروپا مساله را به 
ش��وراي امنیت برگرد   اند   ه و قطعنامه هاي شوراي 

امنیت بر علیه ایران بازگرد   د   .

 این یعني همان اجماع جهاني علیه ایران 
که پیش از برجام وجود    د   اشت؟ آقاي عراقچي 

هم گفته این اقد   ام خط قرمز ایران است.
ببینی��د   ، آمریکا با خ��روج از برجام حماقتي را 
مرتکب ش��د    كه عمالً د   س��ت خود    را بست؛ ولي 
اگر اروپا ما را به شوراي امنیت برد   ه و قطعنامه ها 
بازگرد   ن��د   ، آمری��کا مجد   د   ا بازیگ��ر اصلي صحنه 
مي ش��ود   . امروز آمریکا نمي تواند    ما را به ش��وراي 
امنیت ببرد   ، زیرا رسماً از برجام خارج شد   ه است. 
مگر اینکه یک��ي از اعضاي برجام را براي این كار 
قانع كند   . بنابراین د   ر صورت خروج ایران از برجام، 
احتماالً پروند   ه ما به شوراي امنیت خواهد    رفت و 
با بازگشت قطعنامه هاي این شورا، آمریکا بار د   یگر 
بازیگر اصلي خواهد    شد   ، ولي د   ر این مسیري كه 
ذكر كرد   م همیشه ابتکار و اختیار بازي د   ر د   ست 

ما خواهد    بود   . 
م��ن پیش از ای��ن د   ر مصاحبه هاي خود   م تمام 
گزینه هاي جنگ را بررسي كرد   ه ام. د   ر این خصوص 
باید    سه سناریو را مد   نظر د   اشت: جنگ موضعي و 
مقطعي )surgical attack( كه به عنوان مثال 
مي تواند    چند   ین مركز نظامي و هسته اي را مورد    
ه��د   ف قرار د   هد   . د   وم بمباران گس��ترد   ه هوایي یا 
)aerial bombardment massive( اس��ت 
كه هد   ف اصلي آن كاهش توان سیاسي و نظامي 
است. س��ومین سناریو هم مربوط به جنگ تمام 
عی��ار )Total War( اس��ت. د   ر مورد    گزینه اول، 
آمریکایي ها به هد   ف مطلوب خود    نخواهند    رسید    
و گزینه س��وم كه جنگ تمام عیار باشد    نیز عماًل 
گزینه اي محال تلقي مي ش��ود   . تنها گزینه حمله 
هوایي باقي مي ماند    كه هر چند    توان سیاس��ي و 
نظامي ما را كاهش مي د   هد   ، اما به هر حال محد   ود    
خواهد    بود    و چون ابتکار عمل د   ر د   ست ما قرار د   ارد   ، 

مي توانیم به آن پاسخ ند   هیم.
بنابراین الزم اس��ت بار د   یگ��ر تاكید    كنم، اگر 
سیاس��تي را كه د   ر پیش��نهاد    ت��ازه خود    مطرح 
ك��رد   م اعمال كنیم، ب��ه د   لیل آنکه ابتکار عمل را 
د   ر اختیار د   اریم، مي توانیم حرارت تنش را تا آنجا 
كه مي خواهیم باال یا پایین ببریم، اما د   ر ش��وراي 
امنیت اختیار و ابتکار عمل از د   ست ما خارج است.
 من بار د   یگر سوال خود   م را تکرار مي کنم. 
این اقد   ام آیا باعث تحریک بیشتر طرف مقابل 

نخواهد    شد   ؟
این تحریک اس��ت و تعمد   اً هم همین منظور 
را د   اریم. د   ر عمل هد   ف ما باال برد   ن تنش است 
ولي باید    بین تنش و تحریک تمایزي قائل شویم. 
این استراتژي، راهبرد    افزایش تنش است، ولي 
تحریک مانند    آن است كه مثالً یکي از قایق هاي 
ما ناو آمریکایي را د   نبال كند   . یا اینکه یک كشتي 
آمریکایي وارد    آب هاي ایران ش��ود    و اگر چه ما 
حق برخ��ورد    د   اریم، بهتر اس��ت عکس العملي 

نشان ند   هیم.



 خب د   ر اینجا بحث توان و امکان پیشبرد    
چنین راهبرد   ي مطرح مي شود   . آیا د   ر شرایط 
کنون�ي امکان ب�ر هم زد   ن ب�ازي د   ر چنین 

سطحي را خواهیم د   اشت؟
از نظر تکنیکي نمي د   انم. من براي پیشنهاد    خروج 
تد   ریجي از برجام نیز چهار پیش شرط آورد   ه بود   م. 
نخست آستانه تحمل مرد   م كه بخشي اقتصاد   ي و 
بخشي د   یگر خستگي مرد   م است و تصریح كرد   م 
این مساله باید    طبق نظرسنجي ها مورد    بررسي قرار 
بگیرد    و چنانچه نظر مثبت بود    به مرد   م د   ر خصوص 
آن توضیح د   اد   ه شود    تا آنها اقناع شوند   . د   وم، امکان 
تکنولوژیک خروج از برجام است. یعني اینکه آیا 
واقعاً قاد   ر خواهیم بود    اورانیوم ۲۰ د   رصد    تولید    كرد   ه 
و سانتریفیوژهاي نسل 8 را عملیاتي كنیم؟ براي 
پاسخ به این سوال نیاز به اطالعات است. شرط سوم، 
این اس��ت كه آیا ما واقعاً منابع الزم براي این كار 
را د   ر اختیار د   اریم؟ مثالً میزان كیک زرد    و س��ایر 

منابع به چه میزان است؟
شرط چهارم نیز، اجماع نخبگان موثر و مربوطه 
د   اخلي است. اگر بخواهیم به د   نبال این كار برویم 
باید    بین نخبگان د   اخلي اجماعي موثر د   اشته باشیم. 
اگر این اجماع وجود    ند   اشته باشد    ممکن است د   امنه 
اختالفات د   اخلي میان آنها افزایش پید   ا كند   . البته 
د   ر این مورد    تصمیم گیران باید    ارزیابي كنند   . شما 
فقط به مسائل اقتصاد   ي اشاره كرد   ید    و من كلي تر 
آن را بیان كرد   م. به همین د   لیل نمي توان گفت این 
امکان وجود    د   ارد    یا ند   ارد   . باید    با نظرس��نجي هاي 
د   قیق، بررسي ها و مطالعات الزم صورت بگیرد    كه 

آیا چنین ظرفیتي وجود    د   ارد    یا خیر؟
آقاي د   کتر د   ر اینجا س�والي که به وجود    
مي آید    این اس�ت که آیا اق�د   ام اخیر ایران 
د   ر راس�تاي کاستن بخشي از تعهد   ات خود    
تا چه میزان با پیشنهاد   ي که مطرح کرد   ید   ، 
مي تواند    همخواني د   اش�ته باش�د   ؟ یا اساسًا 
امکان اجرایي شد   ن این د   و سیاست توامان 

با یکد   یگر وجود    د   ارد   ؟
تلفیق این د   و سیاست زماني با یکد   یگر هم راستا و 
سازگار خواهد    بود    كه ایران قصد    مذاكره د   اشته باشد   . 
اگر ایران قصد    مذاكره با آمریکا د   اش��ته باشد   ، بهتر 
است وارد    گام د   وم كاستن از تعهد   ات هسته اي خود    
شود   . یعني همین طرحي كه هم اكنون مرحله اول 
آن د   ر ۱8 ارد   یبهشت اجرا شد   ه است، مرحله د   وم آن 
كلید    بخورد   . ما د   ر گام د   وم مي توانیم میزان خلوص 
غني سازي اورانیوم را باالتر برد   ه و د   ر همان هفته اول 
و قبل از آنکه پروند   ه ما از سوي سایر شركاي برجام 
به خصوص اروپایي ها به شوراي امنیت سازمان ملل 
ارجاع شود   ، از طریق سیگنال هایي به اروپا و آمریکا 

آماد   گي خود    جهت مذاكره را اعالم كنیم.
توجه د   اش��ته باش��ید   ، مذاكره لزوماً به معناي 
رس��ید   ن به قرارد   اد    نب��ود   ه و هر مذاك��ره اي نیز 
نمي توان��د    به قرارد   اد    منتهي ش��ود   . مانند    همین 

مذاكراتي كه اكنون میان آمریکا و كره شمالي د   ر 
جریان اس��ت.د   ر این شرایط و درحالیکه ایران به 
گام د   وم كاس��تن از تعهد   ات هس��ته اي خود    وارد    
مي ش��ود   ، د   ر واقع فاصل��ه Break out یا گریز 
هس��ته اي را كاهش خواه��د    د   اد   . منظور از گریز 
هسته اي، كاستن از میزان زمان الزم براي رسید   ن 

به بمب هسته اي است.
د   ر نتیجه با باال برد   ن غني س��ازي 3.6۷ د   رصد   ، 
فعالیت راكتور اراک و راه اند   ازي ماشین هاي نسل 
جد   ی��د    د   ر گام د   وم، فاصله گریز هس��ته اي براي 
ایران كاهش مي یابد   . البته الزم است یاد   آوري كنم 
كه د   ر این مرحل��ه ایران تعهد   ات خود    ذیل نظام 
راستي آزمایي و بازرسي آژانس را كاهش نخواهد    
د   ارد   . د   ر این حالت اس��ت كه آمریکا و اروپا براي 
رس��ید   ن به یک توافق تحت فش��ار قرار خواهند    
گرفت. د   ر این ش��رایط احتم��االً د   و حالت پیش 
مي آید   . یا وضعیت به همین منوال خواهد    بود    كه 
ما نیز همزمان د   ر حال كاهش زمان گریز هسته اي 
خود    هستیم؛ یا اینکه آمریکا اعالم مي كند    تمامي 
طرف ها به برجام بازگرد   ند    تا مذاكره صورت بگیرد    

كه این امر مطلوب ایران است.
پس اگر هد   ف كشور رسید   ن به مذاكره باشد   ، بهتر 
است كه گام د   وم را با سیاست ممانعت از عبور و 
مرور كشتي هاي نفتي د   ر خلیج فارس تلفیق كنیم 
تا با افزایش فشار به طرف مقابل، امکان بازگشت 

آمریکا به برجام تقویت شود   .
مجموع��ه این اقد   ام��ات د   ر كل مي تواند    امکان 
تحقق د   و ش��رط اساسي را براي ایران فراهم كند   . 
یکي اینکه آمریکا بد   اند    این سیاست افزایش فشار 
جوابگو نخواهد    بود    و د   وم اینکه ایران به این نتیجه 
برسد    كه از موضع ضعف وارد    مذاكره نمي شود   . الزم 
به یاد   آوري است كه ما نباید    د   ر شرایطي به پاي میز 
مذاكره برویم كه تحت فشار باشیم و طرف مقابل 
تحت فشار نباشد   . یا اینکه حد   اقل فشار د   و جانبه 

باش��د   ، مانند    زماني كه مذاكرات هسته اي شکل 
گرفت و د   ر نهایت به برجام منتهي شد   .

 د   ر اینجا یک�ي از راهبرد   هایي که گفته 
مي ش�ود    کاخ س�فید    ب�ه د   نبال آن اس�ت؛ 
افزایش فشارهاي حد   اکثري براي بروز یک 
قیام و شورش د   ر ایران است. این استراتژي 

آمریکایي ها را چگونه ارزیابي مي کنید   ؟ 
من به عنوان كسي كه د   رس هاي تئوري انقالب را 
ارائه كرد   ه ام، مي توانم بگویم امکان انقالب د   ر ایران 
بي نهایت ضعیف است. براي وقوع هر انقالبي باید    
اراد   ه و توان قهري یک نظام كاهش پید   ا كند   . به طور 
كل��ي هر چند    د   ر علوم اجتماعي چیزي به عنوان 
قانون وجود    ند   ارد   ، اما اگر اجماعي بین اند   یشمند   ان 
تئوري انقالب باشد   ، این است كه تا زماني كه یک 
اراد   ه و توان قهري و امکان بسیج نیروها وجود    د   اشته 
باشد   ، هیچ انقالبي د   ر هیچ كجاي د   نیا رخ نخواهد    
د   اد   . بنابراین الزم است خاطرنشان كنم كه د   ر ایران 
هنوز این توان اراد   ه قهري موثر و قد   رت بسیج نیروها 
وجود    د   ارد    و اعتراضاتي را هم كه ش��ما د   ر د   اخل 
كشور مشاهد   ه مي كنید    به نظر من بیشتر به عنوان 

نقطه قوت نظام تلقي مي شود    تا نقطه ضعف آن.
 بله شما اخیرا د   ر مصاحبه با یورونیوز هم 

روي این مساله تاکید    د   اشتید   .
ش��ما تصور كنید    یکي از این اعتراضاتي كه د   ر 
د   اخل ایران مش��اهد   ه مي شود    د   ر عربستان اتفاق 
بیفتد   . مث��الً یکي از اتفاقات نظی��ر د   ي ماه 96، 
اگر د   ر كش��وري مثل عربستان اتفاق بیفتد   ، كل 
سیستم د   چار فروپاشي خواهد    شد   .حال شاید    این 
سوال مطرح شود    كه چرا د   ر د   ي ماه 96، با وجود    
اعتراضات د   ر بیش از ۱۰۰ شهر،  جمعیتي د   ر حد   ود    
9۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به خیابان ها آمد   ه بود   ند   ؟ یکي 
از د   الیل باال بود   ن هزینه سیاس��ي است. د   ومین 
مورد   ، تجربه تاریخي و سومین مورد    هم سرنوشت 
كش��ورهاي منطقه است. د   ر نتیجه اگر بخواهیم 
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به موضوع بحث خود   مان كه همان مس��اله برجام 
باشد    باز گرد   یم، د   ر راستاي صحبت هایي كه مطرح 
شد   ، معتقد   م كه مزیت امروز ایران، صبر آن است. 
ما د   ر برجام گام رو به جلو برد   اش��ته و د   ر راستاي 
آن پیش رفتیم و حاال ش��اهد   یم كه امروز تقریباً 
تمام د   نیا ترامپ را مسئول و مسبب ایجاد    چنین 

وضعیتي مي د   انند   .
 آق�اي د   کتر هاد   یان، ما ش�اهد   یم که د   ر 
مورد    برج�ام برخي از مس�ئوالن و مقامات 
کشور انتقاد   اتي را نسبت به برخي جریان ها 
مطرح کرد   ه و مد   عي هس�تند    ک�ه د   ر مورد    
برجام د   ر د   اخل کارشکني هایي صورت گرفت. 
ای�ن موضوع را حتي خ�ود    آقاي روحاني د   ر 
مناظره هاي انتخاباتي و برخي از سخنراني ها 

تصریح کرد   ه است.
من نمي گویم كارهاي د   اخلي كامالً خوب بود   ه 
است. قطعاً برخي اقد   امات بد    بود   ، ولي اینها ربطي به 
د   استان فعلي ند   ارد   . شما شاهد    بود   ید    د   ر مناظره هاي 
من با برخي از اساتید   ، همواره اشاره كرد   ه ام كه اگر 
فکر مي كنید    یک ابر قد   رتي را به چالش بکشید    و 
او هم شما را تماشا كند   ، اشتباه محض مي كنید   . 

همیشه مثال چین را یاد   آوري مي كنم.
ی��ک د   یپلم��ات چیني به من گفت ش��ما فکر 
مي كنید    ما خوش��حالیم كه آمریکا با ما اینچنین 
برخورد    كرد   ه و د   ر مورد    مسائلي مانند    د   ریاي چین یا 
تعرفه ها اقد   اماتي بر علیه ما انجام مي د   هد   ؟ د   ر واقع 
ما صبر استراتژیک د   اشته و تا زماني كه توانمند   ي 
الزم براي پاس��خگویي د   ر مقابل آمریکا را ند   اشته 

باشیم، صبر مي كنیم.
د   قت د   اش��ته باشید    كه چین یک قد   رت بزرگ 
است و د   ومین اقتصاد    د   نیا را د   ارد   ؛ ولي ما كشوري 
متوسط و با شرایط اقتصاد   ي خاص خود    هستیم. 
بنابراین ایاالت متحد   ه د   ر برابر ایران به سمت گستره 
و چالش هاي بیشتر گام بر خواهد    د   اشت و د   ر رقابت 

با ما د   رصد   د    ایجاد    محد   ود   یت هاي بیشتر خواهد    بود   .
 د   ر اینجا موضوعي مطرح مي شود   . اینکه 
د   کترین سیاست خارجي و امنیت ملي آمریکا 
مشخص بود   ه و دولت ها موظف به اجراي آن 
هستند   . د   ر این میان تنها تفاوت د   ر اد   بیات 
روساي جمهوري و د   ر نهایت برخي از مسیرها 
براي رس�ید   ن به هد   ف است. به همین د   لیل 
برخي کارشناسان معتقد   ند    اگر خانم هیالري 
کلینتون هم امروز بر سرکار بود   ، وضعیت به 

همین جا ختم مي شد   .
من قبالً مفصل د   ر مورد    این موضوع، تحت عنوان 
تز »سر تا پا یک كرباس« یا »سگ زرد    براد   ر شغال 
است« صحبت كرد   ه و توضیحاتم را ارائه كرد   ه ام. 
چه د   ید   ي كه آنها نس��بت به ما د   ارند    و مي گویند    
تفاوتي بین روحاني و اصالح طلب و اصولگرا نیست 
یا د   ید   ي كه ما نسبت به آنها د   اریم و مي گوییم فرقي 
بین اوباما و كلینتون و بوش و... نیست و آنها سر تا 
پا یک كرباس هستند    به اعتقاد    من هر د   و اشتباه 
است. نه ما و نه آنها سر تا پا یک كرباس نیستیم.

من گاهي عقید   ه د   ارم، اگر وضعیت قرار اس��ت 
اینگونه باش��د   ، ترامپ از مایک پنس معاون خود    
براي ما بهتر اس��ت. ترامپ مشروعیت بین المللي 
ند   ارند   ، اما هیالري كلینتون و پنس این مشروعیت 
را د   ارند   . د   ر مورد    ترامپ گفته مي ش��ود    كه فرد   ي 
نامتعارف اس��ت و باید    صبر كنیم تا زود   تر د   وره او 
تمام شود   . این تلقي غالب د   ر آمریکا و سایر نقاط 
جهان است كه معتقد    است رئیس جمهوري فعلي 
آمریکا ضربه بي حد    و حصري به آبرو و اعتبار این 

كشور وارد    كرد   ه است.
 ولي شاهد   یم که به غیر از روشنفکران و 
جامعه د   انشگاهي، طیف طرفد   اران او د   ر د   اخل 
بسیار زیاد    بود   ه و حتي طبقات زیر متوسط و 

محروم هم جزئي از حامیان ترامپ هستند   .
بله جمعي طرفد   ار او هستند    و این بحثي د   یگر 
د   ارد   . وقتي كسي مثل ترامپ د   ر آمریکا راي مي آورد    
نشان د   هند   ه چیست؟ او هیچ تجربه سیاسي ند   اشته 
اس��ت. آیا این ایراد    به سیستم نیست؟ این مساله 
كل د   موكراسي یا حد   اقل نظام هاي ریاستي را زیر 
س��وال برد   ه است. البته بحث ما این نیست. بحث 
ما این است كه برخي از سیاست هاي كالن مانند    
د   غد   غه هاي ژئوپلتیکي همواره تد   اوم د   اش��ته و با 
عوض شد   ن دولت ها، د   ستخوش تغییر نمي شوند   . 
این مس��اله د   ر تمامي كش��ورها از جمله كش��ور 

خود   مان صاد   ق است.
د   ر همین راستا حاكمیت )د   ولت د   ر سایه( آمریکا 
بر سر برخي مسائل كالن به اجماع مي رسد    كه آن 
اصول تد   اوم د   اش��ته و تغییرش چند   ان د   ر اختیار 
رئیس جمهوري نیس��ت. به طور مث��ال اگر امروز 
جمع بند   ي آمریکا این است كه چین یک قد   رت 
رو به ظهور است این به حاكمیت سیاسي )د   ولت 
د   ر سایه( ربط د   ارد   . اینکه روسیه باید    تنبیه شود   ، 

چون یک تهد   ید    است به حاكمیت سیاسي )د   ولت 
د   ر س��ایه( مربوط است و مي بینیم كه ترامپ نیز 
ب��ا اینکه تالش زیاد   ي مي كند    تا رابطه د   یگري با 
روسیه د   اشته باشد   ، نمي تواند    كاري د   ر این مورد    
انجام بد   هد   . موارد   ي مانند    اینکه چین قد   رتي رو به 
ظهور است و باید    مهار شود    و همچنین روسیه اي 
كه قد   رت رو به افول اس��ت، د   ر همین حاكمیت 
سیاسي آمریکا شکل گرفته است. اما مسائل د   یگري 
مانند    برخورد    با ایران یا مساله خاورمیانه و اینکه 
د   ر سوریه بمانیم یا برویم و نیروي خود    را د   ر عراق 

كم یا زیاد    كنیم د   ر اختیار رئیس جمهوري است.
 پ�س نظریاتي ک�ه د   ر قالب  ه�ارت لند    
و ری�م لن�د    و نظ�م جد   ید    خاورمیان�ه و کد    
ژئوپولتیک ایران یا امکان بازگشت آمریکا به 
نظم د   و ستوني نیکسون د   ر خاورمیانه مطرح 

مي شود    به چه معناست؟!
این ها همگي حرف هستند   . نظر چند    نفر است. 
 )establishment(  وقتي از سیاست مس��تقر
حرف مي زنم منظور من نظر چهار نفر و چند    اتاق 
فکر نیست. این یعني جمع بند   ي جمع وسیعي از 
نیروهاي امنیتي، اطالعاتي، د   فاعي، نخبگي و اتاق 
فکري آمریکا كه اكثریت باالیي از آنها به این باور 
رسید   ه اند    كه چین یک قد   رت رو به ظهور است. 

ولي د   ر مورد    س��وریه اخت��الف وجود    د   ارد   .یکي 
مي گوی��د    خاورمیانه به این د   لیل مهم اس��ت كه 
انرژي مهم است یا بخشي از هارت لند    و ریم لند    
است. یکي مي گوید    امنیت اسرائیل براي ما مهم 
است و اگر د   ر سوریه نباشیم چه اتفاقي قرار است 
رخ د   هد   ؟ پس مبناي تئوریک مخالفت یا موافقت 
را فعالً رها كنید   . اینها مباني تئوریک هستند    و ما 
د   ر اینجا با آنها كاري ند   اریم. د   ر مورد    این مسائل 
هیچ اجماعي وجود    ند   ارد    و به د   لیل آنکه د   ر اختیار 
رئیس جمهوري است، براي قانع كرد   ن وي هر كد   ام 

از گروه ها د   الیل خاص خود    را مطرح مي كنند   .
 د   ر اینج��ا آنچ��ه اهمیت د   ارد   ، این اس��ت كه 
م��ا باید    بد   انیم چه مس��ائلي د   ر ح��وزه اختیارات 
رئیس جمهوري است. اتحاد    آمریکا با ناتو چیزي 
نیس��ت كه د   ر اختیار رئیس جمهوري باشد   . مهم 
اس��ت كه د   ر ذهن د   اشته باش��یم چه چیزهایي 
به رئیس جمهوري مربوط اس��ت و چه چیزهایي 
د   ر ح��وزه اختی��ارات او نیس��ت. بنابرای��ن الزم 
اس��ت خاطرنش��ان كنم كه منظور از اختیارات، 
بحث حقوقي نیس��ت، بلکه منظور قد   رت واقعي 

رئیس جمهوري است.
 ما د   ر اینجا به موضوع تحریم نفت ایران 
و همچنی�ن عد   م تمد   ید    معافی�ت خرید   ان 
نفتمان مي رسیم که بسیار هم اهمیت د   ارد   . 
شما د   ر ابتد   اي صحبت گفتید که هد   ف ایران 
از اس�تراتژي باالبرد   ن تنش، افزایش قیمت 
نفت است که موجب متضرر شد   ن اروپا و سایر 
کشورها مي ش�ود   . خب د   ر اینجا موضوعي 



که وجود    د   ارد    این اس�ت که آمریکا با تولید    
نفت شل، د   ر حال تبد   یل شد   ن به بزرگترین 
تولید    کنند   ه نفت د   نیاست و د   ر د   اخل کشورش 
احساس نیاز نمي کند   . آیا باال رفتن قیمت نفت 
د   ر شرایطي که آمریکا د   ر حال جنگ تجاري 
با اروپا و چین اس�ت به نوعي به نفع ایاالت 

متحد   ه نخواهد    بود   ؟
باال رفتن قیمت نفت د   ر پمپ بنزین ها بر روي 
انتخاب��ات اثر مي گذارد   . نه تنها تصور من، بلکه 
تصور بسیاري این است كه آمریکا چنین كاري 
نمي كند   . چرا آمریکا براي هشت كشور خرید   ار 
نفت ایران معافیت صاد   ر كرد   ؟ چون تصور مي كرد    
قیمت نفت باال مي رود   . این بار هم مي گفتند    كه 
بار د   یگر معافیت را صاد   ر خواهد    كرد   ، زیرا احتمال 
د   ارد    كه قیمت ها افزایش پید   ا كند   ، ولي د   ر اینجا 
آمریکا تد   بیري اند   یشید    و زماني را انتخاب كرد    كه 
تقاضا براي نفت كم بود   . از سوي د   یگر با توجه به 
وضعیت لیبي و ونزوئال به كشورهاي د   یگر مانند    
عربستان و امارات اعالم كرد    كه براي جایگزین 
كرد   ن نفت آماد   ه باشند   . د   ر نتیجه وقتي خیال 
آمری��کا از بابت عد   م افزایش قیمت نفت راحت 
شد   ، مباد   رت به عد   م تمد   ید    معافیت خرید   اران 
نف��ت ایران كرد   . اگر قیمت نف��ت ۱۰ د   الر باال 
مي رفت، ماجرا بس��یار فرق مي كرد   . د   ر نتیجه 
برد   اشت من این است كه افزایش قیمت نفت، 

محاسبه آمریکا را تغییر مي د   هد   .
 د   ر م�ورد    تحریم هاي س�پاه و قرار د   اد   ن 
ن�ام آن د   ر لیس�ت گروه ه�اي تروریس�تي 
صحبت هاي زیاد   ي وجود    د   ارد   . از نظر ش�ما 

چرا آمریکا چنین کاري انجام د   اد   ؟
آمریکا برنامه د   ارد   . قصد    آنها این اس��ت كه هر 
یکي د   و ماه اقد   امي جد   ید    انجام د   هند   . شاید    این بار 
بانک مرك��زي را هد   ف بگیرند   . ترامپ مي خواهد    
فش��ار رواني را افزایش د   اد   ه تا یا ایران به پاي میز 
مذاكره بنشیند    یا اینکه نظام د   چار فروپاشي شود   .

حاال از آنجا ك��ه برنامه د   ارند    تا د   ر مد   ت زماني 
مش��خص اقد   امي را صورت د   هند   ، ش��اید    اگر كم 
بیاورند    این بار مباد   رت به تحریم افراد    و سازمان هایي 
كنند    كه هیچ ربطي به موضوع ند   ارند   . قصد    آنها این 
است كه نشان د   هند    وضعیت د   ر ایران عاد   ي نیست. 
از سوي د   یگر د   ست برد   ار هم نیستند   . موضوع سپاه 

نیز از همین مقوله است.
سپاه قبال تحت عناوین مختلفي تحریم شد   ه 
بود    و عمال ش��رایط جد   ید   ، تغییري د   ر وضعیت 
ایجاد    نمي كند   . البته س��یا )س��ازمان اطالعات 
مركزي آمریکا( و پنتاگون )وزارت د   فاع آمریکا( 
به د   فعات تالش كرد   ند    كه مانع از گنجاند   ن نام 
سپاه به لیست گروه هاي تروریستي توسط ترامپ 
شوند   ، زیرا معتقد    بود   ند    ایران نیز به عمل متقابل 
مانند    قرار د   اد   ن نیروهاي سنت كام )فرماند   هي 
مركزي آمریکا د   ر خاورمیانه( د   ر لیست گروه هاي 

تروریستي خود    د   ست مي زند    و این موضوع د   ر 
د   راز مد   ت چیز خوبي نیروهاي نظامي آمریکا د   ر 

منطقه نیست.
آقاي د   کتر هاد   یان، مس�اله مهمي که د   ر 
بیانی�ه ش�وراي عالي امنیت مل�ي روي آن 
تاکید    و از آن با عنوان اتمام حجت نام برد   ه 
شد   ، مهلت شصت روزه ایران به سایر شرکاي 
برجام به خصوص اروپا بود   . ایران از اقد   امات 
عملي اروپا بارها ابراز نارضایتي کرد   ه است. 
د   ر این میان آن طور که شاهد    بود   یم بسیاري 
از تحلیلگران از عد   م توانایي یا خواست اروپا 
د   ر قبال همکاري با ایران صحبت کرد   ه اند   . د   ر 
این میان ما با د   و د   ید   گاه نظري مواجه هستیم. 
د   ید   گاهي که معتقد    است د   نیاي هابزي آمریکا 
با د   نیاي کانتي اروپا متفاوت است و این د   و د   ر 
خصوص یکجانبه گرایي و چند    جانبه گرایي د   ر 
روند   هاي بین المللي د   اراي واگرایي  هستند   . 
ام�ا د   ید   گاه د   وم با توجه به پیوند   هاي عمیق 
سیاسي، اقتصاد   ي و فرهنگي فراآتالنتیکي 
معتقد    اس�ت که ای�ن د   و د   ر مس�ائل کالن 
بین الملل�ي کامالً با یکد   یگر همس�و گام بر 
مي د   ارند   . د   ر مورد    ایران هم شاهد   یم که اروپا 
د   ر مسائلي همچون پروند   ه موشکي، منطقه اي 
و حقوق بشر کامالً د   ر راستاي آمریکاست. نظر 

شما د   ر این خصوص چیست؟ 
 خود    را از قید    و بند    یک جانبه گرایي و چند    جانبه گرایي
آزاد    كنید   . به عنوان یک استاد    تئوري، تاكید    مي كنم 
این بحث ها به جاي آنکه به ما كمک كند    تا مسائل 
را بفهمیم، بیش��تر ما را اس��یر خود    مي كند   . این 
بحث ها براي د   انشگاه خوب است، ولي د   ر روزنامه و 
اتاق فکر مخالف این بحث ها هستم. د   ر این رابطه كه 
اروپا د   ر طول 6۰ روز چه كاري انجام خواهد    د   اد    قباًل 
صحبت كرد   ه ام. من حركت اروپا را به سه مرحله 
خواست، اراد   ه و توان تقسیم كرد   ه ام. اروپا خواست 

كم��ک و حفظ برجام را د   ارد   ، ولي توان و اراد   ه آن 
را ند   ارد   . اگر صحبت هاي جرمي هانت وزیر خارجه 
انگلیس د   ر د   ید   ار اخیرش با مایک پمپئو را د   ر لند   ن 

گوش د   اد   ه باشید   ، واقعا براي اروپا تاسف بار بود   .
 انگلیسي ها مبهم صحبت کرد   ند   .

مبهم بود   ن آن را رها كنید   . ژورنالیس��م آنجا به 
كجا رس��ید   ه است؟ یک خبرنگار سوال نکرد    یک 
د   ول��ت كه با صراحت برجام را نقض كرد   ه و از آن 
خارج شد   ه است، چرا تقاضا د   ارد    برخالف قطعنامه 
شوراي امنیت سازمان ملل، سایر كشورها وظایفي 
كه د   ر راس��تاي برج��ام بر عهد   ه د   ارن��د    را انجام 
ند   هن��د   ؟ قطعنامه اي كه خود    آنها امضا كرد   ه اند    و 
حق وتو د   اش��تند   . حاال اروپایي ها به ما مي گویند    
چنانچه نقض برجام از سوي ایران صورت بگیرد   ، 
بای��د    آماد   ه پذیرفتن تبعات آن باش��د   ! این كمال 
بي شرمي و موضعي ذلیالنه است كه به جاي آنکه 
وزیر خارجه انگلیس به مایک پمپئو بگوید    آمریکا 
بر خالف قطعنامه هاي شوراي امنیت عمل كرد   ه 
اس��ت، د   ر مورد    اقد   امات ایران هشد   ار مي د   هد   . به 
این مساله مي گویند    استاند   ار د   وگانه از موضع ذلت.
 چرا اروپا ج�رات ند   ارد    با آمریکا د   ر این 
مورد    برخورد    کند   ؟ مي توانیم مزیت نسبي را 
د   ر این مورد    د   رنظر بگیریم؟ چون ایران براي 

اروپا مزیتي نسبي ند   ارد   ؟
م��ن د   ه ها بار د   ر این رابطه با آنها بحث كرد   ه ام. 
گفته مي ش��ود    چرا زیمنس و توت��ال و... با وجود    
قرارد   اد   های��ي كه با ایران د   اش��تند   ، پس از خروج 
آمری��کا از برج��ام، كش��ورمان را ت��رک كرد   ند   ؟! 
مي گویند    به ما ربطي ند   ارد    و آنها بخش خصوصي 
هستند   . پس یا بازار ایران یا بازار آمریکا را انتخاب 
مي كنند   . براي یک سیاستمد   ار اروپایي نیز مساله 
همین است. او مي گوید    ارتباطات امنیتي، اطالعاتي، 
سیاسي و اقتصاد   ي من با آمریکا كجا و با شما كجا؟!

 من حتي آنها را زیر فشار گذاشتم و گفتم آیا این 
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براي شما شرم آور نیست كه پاي امضاي خود   تان 
نمي ایستید   ؟ بحث آمریکا مطرح نیست. شخصي د   ر 
واشنگتن نشسته و این كارها را مي كند   ، ولي شما 
پاي این پیمان را امضا كرد   ه اید   . اگر شما ایستاد   ه 
بود   ید    ترامپ هم نمي توانست اینچنین رفتار كند   .

گفتم مي د   انید    اقد   ام د   رس��ت چه بود   ؟ اینکه به 
توتال بگویید    اگر از بازار ایران خارج بشوید   ، عالوه 
بر اینکه 4 میلیارد    د   الر جریمه مي شوید   ، به شما 
اج��ازه نخواهیم د   اد    د   ر ب��ازار اروپا هم كار كنید   . 
د   ر این ص��ورت انتخاب براي مد   یر این ش��ركت 
معنا د   ار مي شود    و این سوال برایش پیش مي آید    
ك��ه كد   امیک از این د   و گزینه را انتخاب كنم؟ د   ر 
این شرایط فعلي، بد   یهي است كه به كد   ام سمت 
مي رود   . اگر اروپایي ها محکم ایستاد   ه بود   ند    مشخص 

بود    چه اتفاقي مي افتد   . 
ب��ه اعتقاد    من، حرف فاید   ه اي ن��د   ارد   . آنها باید    
بد   انند    كه مجبور به پرد   اخت هزینه هستند   . یعني 
باید    د   ر مقابل د   و گزینه قرار بگیرند    و انتخاب كنند   . 
اگر جنگ شود    بي ثباتي بیشتر مي شود   ، تروریسم 
افزایش پید   ا مي كند   ، قیمت نفت باال مي رود    و موج 
مهاجرت آغاز خواهد    شد   . تازه د   ر این زمان است كه 
آنها به فکر مي افتند   . یا اینکه از این طرف گفته شود    
ایران بمب خواهد    ساخت. د   ر این صورت محاسبات 
استراتژیک منطقه به هم مي ریزد   ، زیرا عربستان نیز 
به د   نبال بمب مي رود   . اروپا جز قرار گرفتن د   ر این 

شرایط به طور جد   ي وارد    عمل نخواهد    شد   .
 جنگ یا بمب!

این س��والي اس��ت كه آنها باید    د   ر برابرش قرار 
بگیرند   . چه چیزي باعث ش��د    آنها برجام را امضا 
كنن��د   ؟! آن زمان هم به جمع بند   ي رس��ید   ند    كه 
یا باید    با ایران بجنگند    یا ایران بمب مي سازد   . د   ر 

نتیجه به برجام رسید   یم.
 ای�ن راهب�رد    از زم�ان آغ�از مذاکرات 
سعد   آباد    هم مطرح بود   . آیا پس از گذشت این 

همه سال، د   ر عرصه پویا و سیال د   یپلماسي، 
بازگشت به این استراتژي نوعي بازي تخت از 

سوي ایران قلمد   اد    نمي شود   ؟
تمامي این مس��ائل به ما تحمیل ش��د   ه است. 
تهد   ید    ش��د   یم، وگرنه ما كه برج��ام را امضا كرد   ه 
و ب��ه آن معته��د    ماند   یم. ما هنوز ه��م به د   نبال 
برجام و طي كرد   ن یک روال معمول هستیم، اما 
طرف مقابل اس��ت كه این بازي را به ما تحمیل 
مي كند   . حس��ن روحاني به د   نب��ال این بود    كه از 
برجام بهره برد   اري هاي استراتژیک كند    و كساني 
مي خواس��تند    آن را به د   س��تاورد   هایي تاكتیکي 
محد   ود    كنند   . د   ر نهایت هم ترامپ آمد    و همه چیز 

را بهم ریخت.
 د   ر اینج�ا ب�ه سیاس�ت اعالم�ي ایران 
مي رسیم که بر روي مقاومت حد   اکثري تاکید    
مي شود   . از این استراتژي د   ر سطح تاکتیک 
و سیاستگذاري مي توان به سطوحي همچون 
جنگ، مذاکره یا حفظ وضع موجود    رس�ید   . 
وضع موجود   ي که اکنون براي ما ش�رایط نه 
جنگ و نه صلح را د   ارد    و مطلوب اروپا، چین 
و روس�یه است. ش�اید    مطلوب آمریکا هم 
باشد   . البته طي پیام هایي که اخیراً رد    و بد   ل 
شد   ه بعضي کارشناسان محتمل بود   ن گزینه 
مذاکره را نیز به میان آورند   ه  اند    که از س�وي 
مقابل توس�ط برخي جریان ه�اي د   اخلي به 
تسلیم شد   ن تعبیر مي شود   . شما این وضعیت 

را چگونه ارزیابي مي کنید   ؟
بله د   ر شرایط كنوني، معناي این مساله تسلیم 
اس��ت. ولي شرایطي كه من گفتم، مي تواند    براي 
مذاكره بس��تر مناس��بي فراهم كن��د   . مذاكره د   ر 
ش��رایطي كه گفتم تلقي به ضعف نمي شود   . باید    
شرایطي به وجود    بیاید    كه د   و شرط براي مذاكره به 
وجود    بیاید   . ۱. د   ولت ترامپ بد   اند    كه این سیاست ها 
 ج��واب نمي د   ه��د    و او به اهد   اف خود    نمي رس��د   .

۲. ایران به این باور برسد    كه از موضع ضعف مذاكره 
نمي كند   . این م��وارد    مي توانند    احتمال مذاكره را 

افزایش بد   هند   .
پس شما اهمیت زمان را مطرح مي کنید   . 
بس�یاري معتقد   ند    اگر قرار ب�ود    مذاکره اي 
صورت بگی�رد   ،  اي کاش قبل از زمان خروج 

آمریکا از برجام این اتفاق مي افتاد   .
بله باید    گفت وگو مي شد   . زماني كه ترامپ گفت 
بد   ون قید    و ش��رط مذاكره مي كنم، باید    آن زمان 
روي این موضوع د   قت مي ش��د   . اما اكنون شرایط 

جور د   یگري رقم خورد   ه است.
 این ش�رایطي که شما مي گویید    حالتي 
به وجود    آورد   ه که مقامات کش�ورمان تاکید    
مي کنند    برجام د   ر کما اس�ت یا د   ر ش�رایط 
اضطراري قرار د   ارد   . د   ر این شرایط بازگشت 
به شرایط پیش از خروج آمریکا فعالً ممکن 

نیست. ما با این برجام چه خواهیم کرد   ؟

ما باید    به گام د   وم برویم. ترد   ید    ند   اش��ته باشید   . 
تصمیم گرفته شد   ه است.

خب د   ر شرایط فعلي اقتصاد   ي و د   ر حالتي 
که تنش هاي بین المللي ما افزایش پید   ا کرد   ه، 
چه میزان مي توان از منظر د   اخلي تاب آورد   ؟
این سوال باید    نظر سنجي شود   ، ولي من به طور 
تحلیلي به آن جواب د   اد   م. من از این بعد    مساله را 
خطرناک نمي بینم. ولي باید    سوال را جور د   یگري 
ط��رح كرد    و پرس��ید    آخرش كه چ��ي؟! ما باید    
فرصت مناس��ب ایجاد    كنیم. من حاضر نیستم با 
ترامپ گفت وگو كنم، ولي شرایط به گونه اي است 
ك��ه ترامپ بیش از هر رئیس جمهور د   یگر آمریکا 
مي تواند    امتیاز بد   هد   . این امتیازات فقط اقتصاد   ي 
نیس��ت و مي تواند    معامله اي بر سر حضور نظامي 
آمریکا د   ر منطقه و اطراف ایران، روابط بلند   مد   ت و 

د   ه ها مساله د   یگر باشد   .
ب��ه همین د   لی��ل معتقد   م از ای��ن آد   م مي توان 
بیشترین امتیازات را گرفت. البته من شخصا ترجیح 
مي د   هم با اوباما مذاكره كنم و به نتیجه اي معقول 
برس��م و امتیازات بیشتري بد   هم تا با این یاغي و 
باجگیر به گفت وگو بنشینم. این نظر شخصي من 
است و من مذاكره كنند   ه نیستم، اما افراد    توانمند   ي 
د   ر د   اخل كشور وجود    د   ارند    كه توانایي مذاكره د   ر 

راستاي منافع ملي را د   ر شرایط كنوني د   ارند   .
اما س��وال اساسي این اس��ت كه ما تا كي باید    به 
این شرایط اد   امه بد   هیم؟! ما باید    بد   انیم آمریکا تنها 
قد   رت جهاني )global power( است، درحالیکه 
بقیه مانند    اروپا، چین و روسیه قد   رت هاي منطقه اي 
محس��وب مي ش��وند   . چالش با آمریکا هزینه د   ارد   . 
تا كي مي خواهیم ب��ه اصطکاک اد   امه بد   هیم؟ این 
چالش هزینه ه��اي زیاد   ي براي ما د   ارد   ، زیرا ترامپ 
و حت��ي رئیس جمهوري بعد   ي آمریکا د   س��ت برد   ار 
نخواه��د    بود   . رئیس جمهوري آمری��کا از هر حزبي 
باشد   ، نتیجه به چالش كشید   ن آمریکا همین است و 
هیچ كد   ام ساكت نخواهند    ماند   . همان طور كه تمام 
زیرساخت هاي تحریم ایران د   ر زمان اوباما ایجاد    شد   . 
لذا این مسئوالن كشور هستند    كه باید    به این سوال 
جواب بد   هند    كه این چالش تا كي باید    اد   امه پید   ا كند   ؟
 بله، د   ر جامعه هم نسبت به این موضوع 

سواالت زیاد   ي مطرح مي شود   .
مش��خص است چون تنها قد   رت جهان را به 
چالش كشید   ه ایم و یکي از د   الیل مهم شرایط 
كنوني نتیجه این به چالش كشید   ن است. البته 
منظور صحبت هاي من این نیست كه جز اقمار 
آمریکا باشیم، اما مي توانیم رابطه اي پراگماتیک 
)عمل گرایانه( را با این كشور تعریف كنیم. د   ر 
همین راستا، معتقد   م د   ر هر شرایطي باید    بین 
اد   عاه��ا، مطالبات، ظرفیت ه��ا و امکانات یک 
تناسبي برقرار باشد   ، چرا كه اگر چنین تناسبي 
د   ر میان نباشد   ، هزینه هاي سنگیني را پرد   اخت 

خواهیم كرد   .
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 آقای د  کتر، سال گذشته د  ر 18 ارد  یبهشت ماه، ایاالت متحد  ه آمریکا به صورت یکجانبه 
از توافق هسته ای خارج شد  . طی این مد  ت تحوالت متعد  د  ی صورت گرفت که تقریباً همگی 
نس�بت به آن واقف هستیم. اساس�اً آمریکا از این تقابل و سیاست افزایش فشار بر ایران 

به د  نبال چیست؟
آمریکایی كه از آن صحبت می ش��ود   د  ر حقیقت د  و آمریکا اس��ت. آمریکای قبل از 
ترامپ و آمریکای بعد   از ترامپ. د  ر آمریکای قبل از ترامپ، به این نتیجه رس��ید  ه 
بود  ند   كه خصومت با ایران د  ر بیش از سه د  هه جواب ند  اد  ه است و بهتر این است 
تا با نزد  یک شد  ن به ایران، هم مساله هسته ای حل شود   و هم به مسائل منطقه ای 
س��ر و س��امان پید  ا كند  . تیم آقای اوباما عقید  ه د  اشت، ایران از لحاظ استراتژیک 
و ژئوپولتیک كشوری مهم است و سیاست خارجی مستقلی د  ارد   كه بد  ون فعال 

شد  ن ایران، مسائل منطقه به ثبات نمی رسد  . 
د  ر نتیجه آنها اقد  امات و ابتکاراتی برای نزد  یکی به ایران صورت د  اد  ه و پیام هایی 
فرس��تاد  ند   كه برخی از آنها با پاس��خ تهران همراه بود   و برآیند   آن به برجام ختم 
ش��د  . برجام از آنجا حائز اهمیت است كه كمتر اتفاق افتاد  ه تا یک 
قد  رت منطقه ای با پنج قد  رت جهانی كه هر كد  ام رویکرد  های 
متفاوتی را د  نبال می كنند  ، بیش از یک سال مذاكره كند  . 
لذا وقتی به نتیجه نگاه می كنیم و می بینیم كه د  ر این 
مذاكرات بازند  ه نبود  یم، می توان گفت كه اقد  امی مثبت 

صورت گرفته است.
ح��ال د  ر مقاب��ل، آمریکای بعد   از ترام��پ را د  اریم. 
یکی از محورهای تبلیغ��ات انتخاباتی ترامپ معرفی 
ك��رد  ن ای��ران به عن��وان برند  ه مذاكرات هس��ته ای 
 ب��ود  . او عقید  ه د  اش��ت ایران می تواند   ب��ا این توافق 
مد  ت د  ار، مجد  د  ا غنی س��ازی خود   را آغاز كند   و به 
حد  ی برسد   كه بعد  ها بمب بسازد  . ترامپ اعالم كرد  ه 
بود   كه د  ر صورت رسید  ن به مقام ریاست جمهوری 
این توافق را پاره خواهد   كرد   و از آن خارج می شود  .

از آنج��ا كه ترامپ فرد  ی نژاد  پرس��ت بود  ه و این 
ام��ر را نیز ثابت كرد  ه اس��ت، پ��س از نظر او یک 
رئیس جمهوری سیاهپوس��ت نباید   موفق ش��ود  . 
همچنین از آنجا ك��ه ترامپ از حزب رقیب خود   
یعنی حزب د  موكرات نفرت د  ارد  ، نباید   این موفقیت 

به پای آنها نوشته می شد  . 
به همین د  لیل شخص رئیس جمهوری و اطرافیان 
راس��ت گرای وی تا آنجا پیش رفتند   كه د  ر نهایت 
آمریکا از توافق هسته ای خارج شد  .اوایل كار كسی 
باور نمی كرد   آمریکا از برجام خارج شود   و گمان می شد   
آنه��ا قصد   د  ارند   از این تهد  ید   امتیازی بگیرند  . بعد   از 

د  ر گفت و گو با یک د  یپلمات ارشد   پیشین کشورمان بررسی شد  

نخستیناشتباهایرانپسازخروجآمریکاازبرجام
د  کتر عبد  الرضا فرجی راد  ، د  یپلمات پیشین ایران د  ر کشورهای اروپایی و استاد   ژئوپلتیک د  انشگاه است. ایشان د  ر 
گفت وگوی پیش رو معقتد   است که از زمان روی کار آمد  ن د  ونالد   ترامپ د  ر ایاالت متحد  ه، ما با یک آمریکای د  وم 

مواجه هستیم. آمریکایی که می خواهد   ایران سیاست های فعلی خود   را ند  اشته باشد  .
د  کتر فرجی راد   همچنین تاکید   می کند   که ایران می توانست د  ر طول این سال ها بهتر عمل کند  ، زیرا عمد  ه د  لیل مشکالت 
د  اخلی نه صرفاً از تحریم های آمریکا، بلکه از برخی سیاستگذاری های ناد  رست د  ر د  اخل کشور نشات می گیرد  . سیاست هایی 

که اگر الزم بود   عملیاتی شود   باید   با بررسی ها د  قیق به زمانی بعد    از عبور از سختی های کنونی موکول می شد  .
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خروج آمریکا از برجام مشاورین و اطرافیان ترامپ 
مرتبا تعویض می شد  ند   و د  ر نهایت پمپئو و بولتون 
وارد   كار شد  ند   كه متعاقب آن تحریم ها به تد  ریج 

سخت تر شد   و به اینجا رسید  یم.
 این آمریکای د  وم که شما مطرح کرد  ید  ، 

از ایران چه می خواهد  ؟
آمری��کای د  وم، ایران��ی را می خواه��د   ك��ه 
سیاست های امروز را ند  اشته باشد  . آنها نام تغییر 
رفتار را انتخاب كرد  ه اند  . یعنی ایران سیاست های 
نظامی خود   را د  ر كشورهایی مثل عراق، سوریه 
و لبنان رها كند   و مساله اسرائیل با رویکرد   فعلی 
تهران د  نبال نشود  . د  ر واقع هد  ف آنها این است كه 
یا رفتار ایران تغییر كند   و یا بر اثر فشار اقتصاد  ی 
نظام به وسیله مرد  م تغییر كند  . د  ر این د  و سال و 
اند  ی كه ترامپ د  ر كاخ سفید   قد  رت را به د  ست 
گرفته اس��ت د  ر ایران اتفاقاتی مثل د  ی ماه 96 
رخ د  اد   و ای��ن اتفاقات ب��ه آنها انگیزه د  اد   تا فکر 
كنند   راهی كه طی می كنند   روشی د  رست است.

البته این روش با اهد  افی كه ترامپ د  ارد  ، برگ 
برند  ه ای د  ر د  ست او است. ترامپ می خواهد   د  ر 
د  رجه اول مس��اله ایران  و د  ر د  رجه د  وم مساله 
 كره ش��مالی را برای رالی های انتخاباتی آیند  ه 
سرد  س��ت بگیرد   و برای طرف��د  اران خود   بازگو 
كند  . همانطور كه می بینید   د  ر هفته های گذشته 
كره ش��مالی مرتبا عقب رفته است، ولی ترامپ 
همچنان مجبور اس��ت حرف ه��ای خوب بزند  . 
اگر قبال كسی شش موشک هوا می كرد   آمریکا 
سرو صد  ای به راه می اند  اخت و حتی كشورهای 
منطقه نیز به ش��د  ت اعت��راض می كرد  ند  . ولی 
امروز نخس��ت وزیر ژاپن اع��الم می كند   كه من 
بسیار د  وست د  ارم كه با كیم جونگ اون مالقات 
كنم. اینها شواهد  ی است كه د  ونالد    ترامپ برای 
انتخابات آیند  ه روی این د  و موضوع حس��اب باز 

كرد  ه است.
 آقای د  کتر د  ر اینجا که صحبت از اقد  امات 
ترامپ می شود  ، برخی از کارشناسان د  اخلی 
معتقد  ند  ، ایران از زمان ریاس�ت جمهوری 
باراک اوباما به عنوان یک فرصت استفاد  ه 
نکرد   تا اینکه فرد  ی مثل ترامپ قاد  ر باشد   
پس از او، این چنین سیاست افزایش فشار 
علیه ایران را د  نبال کند  . از سوی د  یگر برخی 
از کارشناسان معتقد  ند   که د  کترین سیاست 
خارجی و امنیت ملی آمریکا د  ر واقع امری 
ثابت است که هر رئیس جمهوری از هر حزبی 
که باشد  ، تنها با اد  بیات متفاوتی آن را د  نبال 
می کند  . د  ر نتیجه تفاوتی میان اوباما و ترامپ 
از این منظر نیست. کما اینکه ما شاهد   بود  یم 
د  ر زمان اوباما بحث مراود  ات پولی و بانکی ما 

توسط او با کارشکنی روبه رو شد  .
كارشناس��انی كه عقید  ه د  ارند   ما می توانستیم 
د  ر زمان اوباما امتیازات بیشتری بگیریم، تا حد  ی 

د  رست گفته اند  . ما می توانستیم بهتر عمل كنیم 
ول��ی اینکه بگوییم برجام با آمد  ن ترامپ از بین 
نمی رفت ناد  رست است. ممکن بود   ما بهتر عمل 
می كرد  یم و امتیازات بهتری می گرفتیم.  كار ما 
نیز تا حد  ود  ی خوب پیش می رفت، اما این د  لیل 

نمی شود   كه ترامپ از این قرارد  اد   خارج نشود  .
 د  ر اینکه ما بهتر از این می توانستیم عمل كنیم 
هیچ شکی نیس��ت، ولی بر اینکه برجام توسط 
آمریکا حفظ می شد   اعتباری نبود  . آمریکایی ها 
می گویند   د  ر زمان اوباما انتظار د  اش��تند   با ایران 
گفتگوهایی منطقه ای ش��کل بگی��رد  . چرا این 
ارتب��اط د  ر زمان اوباما به كند  ی پیش می رفت؟! 
اوباما می خواس��ت به عبارتی سیاست شل كن، 
سفت كن را به صورت هماهنگ با اروپا د  ر پیش 
گرفته و با افزایش فشار بر ایران، د  ر رابطه با مسائل 

منطقه ای مذاكراتی را شروع كند  . شاید   د  ر ذهن 
آنها مس��اله اسرائیل نیز مطرح بود  ، ولی با توجه 
به موضوعاتی همچون سوریه، لبنان، حزب اهلل، 
عربستان و مساله یمن، ایران تمایل ند  اشت كه بعد   
از برجام وارد   گفت و گوهایی از این د  ست شود  .

البته این حرف د  رس��ت است كه هر د  و گروه 
سیاس��تمد  اران آمریکایی یک ه��د  ف را د  نبال 
می كنند  . تیم قبلی به د  نبال این بود   كه با سیاست 
فشار به پای میز مذاكره د  ر مورد   مسائل منطقه ای 
بنش��یند  ، ولی طیف جد  ید   خواهان حل و فصل 
موضوع با زور اس��ت. اوباما به عربستان می گفت 
باید   با ایران مذاكره كنید  ، ولی اینها به عربستان 
می گویند  ، ایران قصد   تهد  ید   حکومت شما را د  ارد   و 
بنابراین باید   برای همراه نگه  د  اشتن آمریکا، د  رگیر 

شد  ه و هزینه كنید  .
 برخی از کارشناسان معتقد  ند   که ایران 
قصد   د  ارد   تا زمان انتخاب�ات 2020 آمریکا 
صبر کند   تا ش�اید   ترامپ انتخاب نشد  ه و 
بتوان با ی�ک رئیس جمه�وری د  موکرات، 

تنش های ج�اری را حل و فصل کنند  . این 
د  ر حالی اس�ت که ع�د  ه ای د  یگر از ناظران 
این موضوع را غیراس�تراتژیک د  انس�ته و 
معتقد  ند   که ام�کان د  ارد   با روی کار آمد  ن 
ی�ک رئیس جمه�وری جد  ید  ، ی�ا پیروزی 
هیالری کلینتون د  ر انتخابات 2016، اوضاع 
جنبه بد  تری نسبت به اکنون پید  ا می کرد  . 

نظر شما د  ر این خصوص چیست؟
م��ن این را قبول ن��د  ارم و فکر نمی كنم اوضاع 
بد  تر می ش��د  . آقای اوباما شش نامه نوشته بود  . از 
كجا معلوم كه ایران با تهد  ید  ی، آنها را كمی عقب 
نمی نش��اند  . اروپا همیشه مطیع آمریکا است و از 
یک سو می بینید   آمریکا برای مذاكره نامه نگاری كرد   
و اعتماد  ی نس��بی برقرار شد  . از كجا معلوم است 
كه بعد   از مد  تی مجد  د  ا مکاتبه ای نمی ش��د   و آنها 
د  ر مکاتبه خود   این آماد  گی را نشان نمی د  اد  ند   كه 
حاضرند   د  ر رابطه با مسائلی مثل برجام امتیازاتی 
را رد   و بد  ل كنند  ؟! ما د  ر عراق هستیم آنها هم د  ر 
عراق هستند  . حکومت د  مشق نیز پابرجا ماند  . آن 
زمان گفتن اینکه بشار اسد   بماند  ، برای كشورهای 
غربی تابو ب��ود  ، اما این موضوع امروز علنی گفته 
می شود  . یا همین موضوع همکاری د  ر افغانستان.

 باالخره می ش��د   راه هایی را با زبان خوش باز 
كرد  . لذا امکان د  اش��ت و آنها می پذیرفتند  . من 
عقی��د  ه ند  ارم كه این آمری��کا با آن آمریکا یکی 

است. تفاوت ها بسیار زیاد   است.
 اکن�ون ما د  ر این ش�رایط د  ر وضعیتی 
هس�تیم که برخ�ی از مقامات کش�ورمان 
تصریح می کنند  ، برجام د  ر وضعیت اضطراری 
اس�ت و یا د  ر کما قرار د  ارد  . شما به موضوع 
اروپا هم اش�اره کرد  ید  . گفته می شود   اروپا 
یا نمی تواند   یا نمی خواهد   که د  ر قبال حفظ 
برجام هزینه پرد  اخت کند  . کما اینکه آنها 
هم اکنون د  ر موضوعاتی مانند   مسائل حقوق 
بشر، موشکی و نیز منطقه ای کامالً همسو با 
ایاالت متحد  ه گام بر می د  ارند  . شما د  ورنمای 

این وضعیت را چگونه می بینید  ؟
یک واقعیت این است كه اروپا مسائلی د  ارد   و 
این مسائل مانع از همکاری با ایران خواهد   شد  . 
ای كاش ما با آنها بیشتر صحبت می كرد  یم. ای 
كاش مذاكراتی د  وره ای د  اشتیم و به آنها اطمینان 
می د  اد  یم كه صنایع موشکی و توسعه آن د  ر ایران 
صرفا به منظور امور د  فاعی است و ما قصد   د  رگیر 

شد  ن با اروپا را ند  اریم. 
فقط ایران نیست كه به این شکل موشک د  ارد  . 
اگر می خواهید   بترسید   ابتد  ا باید   از روسیه بترسید  . 
اوكراین نیز موشک د  ارد  . ایران هم موشک د  ارد  . 
عربستان و پاكستان و حتی قزاقستان هم موشک 
د  ارند  . بنابراین، علم كرد  ن ایران د  ر این بین بهانه 
است و باید   با اروپا بیشتر تعامل د  اشتیم و آنها را 

قانع می كرد  یم.

تمامی مشکالت به تحریم ها 
مربوط نمی شود  ، باید   از قبل 

برنامه ریزی می كرد  یم
...

ترامپ قصد   ند  ارد   د  ر رابطه با 
ایران ریسک كند  
...

چهل سال است كه د  ر اقتصاد   و 
سیاست خارجی یک حرف را زد  ه ایم

...
 ای كاش با اروپایی ها بیشتر 

گفت و گو می كرد  یم
...

فشارها اد  امه خواهد   د  اشت، 
 حتی اگر یک د  موكرات

وارد   كاخ سفید   شود  



 د  ر رابطه با مسائل منطقه ای راحت تر و بهتر از 
مسائل موشکی می توانستیم با اروپا گفتگو كنیم. 
این گفتگو ها س��ابقه د  ار اس��ت و د  ر گذشته د  ر 
مقاطعی توانستیم با اروپاییان به توافق برسیم. 
حتی د  ر مسائل سوریه می شد   آنها را د  ر مذاكرات 
 د  خی��ل كرد   و د  ر مبارزه با تروریس��م می ش��د   
به نحوی گفتگو كرد  . هرچند   كه آنها د  ر مساله 
رفتن اسد   غرق ش��د  ه بود  ند  ، ولی امروز متوجه 
ش��د  ه اند   راهی كه رفتند   اش��تباه بود  ه است. د  ر 
حقیق��ت اروپایی كه این حرف ها را می زند   مثل 
آمریکای قبل است، یعنی اروپای امروز می خواهد   

از طریق مذاكره به نتیجه برسد  .
ببینید  ، اكنون د  ر كاخ سفید   د  و د  ستگی وجود   
د  ارد  . همان طور كه آقای ظریف د  ر گفت وگویی 
گفتند   و من هم د  ر مصاحبه ای به این نکته اشاره 
كرد  ه ام. یک د  سته می خواهند   خیلی سریع با ایران 
برخورد   شود   و حتی د  ر مورد   برخورد   نظامی حرف 
می زنند   و فکر می كنند   موفق خواهند   شد   ولی د  ر 
اشتباه هستند  .  د  سته د  یگری كه خود   ترامپ د  ر 
راس آن است، نمی خواهند   كار به برخورد   كشید  ه 
شود   و قصد   د  ارند   فشارها حد  اكثری باشد   تا از د  ل 
این فشار مذاكراتی انجام شود   تا آنها به اهد  افی 
كه می خواهند   برسند   و تبلیغات انتخاباتی كنند  . 
د  ر این میان، ایران استراتژیک فکر می كند  . این 
مش��خص است كه ما یک استراتژی د  ر رابطه با 
منطقه د  اریم و بر اس��اس آن رفتار كرد  ه و پیش 
می رویم. آمریکا نیز استراتژیک فکر می كند  . اما 
د  ر این میان  ش��خصی به نام ترامپ وجود   د  ارد   
كه تاكتیکی فکر می كند   و منافع ایاالت متحد  ه 
د  ر اولوی��ت د  وم او قرار د  ارد  . اولویت اول او منافع 

شخص خود  ش است.
 ولی شاهد  یم که ترامپ شعار اول آمریکا 
را مطرح کرد  ه و گفته می شود   محبوبیت قابل 

قبولی هم د  ر د  اخل د  ارد  .
اول آمریکا، یک شعار است. همه مرد  م آمریکا 
كه سیاسی نیستند  . د  ر بین كشورهای پیشرفته، 
آمریکا كمترین میزان نخبگان سیاسی را د  ر بین 
مرد  م د  ارد  . بنابراین اولویت او منافع شخصی است. 
او حس��ابگر است و به خاطر منافع آیند  ه، د  رگیر 
نمی شود  . چون می د  اند   جنازه سربازان آمریکایی 
كه به آمریکا می رس��د   روی انتخابات اثر د  ارد  . او 
منافع ایاالت متحد  ه را می بیند   و می گوید   د  وشید  ن 
عربستان خوب است اما همین كار نیز تاكتیکی 
است، یعنی حد  ود   4۰۰ میلیارد   د  وشید  ن و تحقیر 
یک متحد   نش��ان د  هند  ه نیت او است. زیرا فقط 
می خواهد   برای انتخابات از این برگ برند  ه استفاد  ه 
كند  ، د  رحالی كه د  ر د  راز مد  ت همین حرف ها د  ر 
ذهن حاكمان سعود  ی و مرد  م اثر منفی می گذارد  . 
شما مالحظه می كنید   كه كنگره و سنا و بسیاری 
از سیاستمد  اران آمریکایی، روسیه را د  شمن اول 
خ��ود   تلقی می كنند  ، ول��ی ترامپ چون نزد  یک 

انتخابات اس��ت و می خواهد   با روس ها صحبت 
كند   ارتباطات را با چین و روسیه گسترش د  اد  ه و 
با آنها گفتگو می كند  . اگر با چین برخورد   می كند   
به خاطر مسائل اقتصاد  ی است. د  ر این بین، هر 
چقد  ر تعرفه بیشتری بگیرد   د  ر اقتصاد   كوتاه مد  ت 
آمریکا سود   خواهد   د  اشت، ولی مهم تر این است 

كه چنین مساله ای د  ر انتخابات به نفع او است.
 خ�ب د  ر اینج�ا طب�ق گفته ش�ما که 
فرمود  ید   د  ر آمریکا د  ود  ستگی وجود   د  ارد  ، 
ما ش�اهد  یم که به مرور تیم ترامپ د  ر حال 
تکمیل شد  ن است و طی چند   ماه گذشته 
افراد  ی مانند   تیلرس�ون و متی�س وزرای 
خارجه و د  فاع که با او هماهنگ نبود  ند   کنار 
رفتند  . از سوی د  یگر ما تحرکاتی را می بینیم 
مانند   ق�رار د  اد  ن نام س�پاه پاس�د  اران به 
لیست گروه های تروریستی یا اعزام ناوگان 
د  ریای�ی به منطقه که وقتی آنها را د  ر کنار 
گفته های برخی از مقامات فعلی و پیشین 
کش�ور قرار می د  هیم، نگران�ی از بروز یک 
د  رگیری مستقیم را افزایش می د  هد  . شما 
امکان برخورد   مستقیم نظامی را تا چه حد   

متحمل می د  انید  ؟
آنها د  ر د  رون كاخ سفید   د  ر مورد   فشار بر روی 
ایران و تحریم نفت متحد   هستند  . حتی د  ر مورد   
تروریستی اعالم كرد  ن سپاه، بین ترامپ و بقیه 
آنها از نظر فکری تفاوتی وجود   ند  ارد  . ولی د  ر مورد   
جن��گ، ترامپ د  ر مصاحبه ای اعالم كرد   كه اگر 
می خواستیم به حرف آقای بولتون گوش بد  هیم، 
امروز د  ر چند   جای د  نیا د  رگیری د  اشتیم. بنابراین 
ترامپ تا اینجا نشان د  اد  ه است كه نمی خواهد   د  ر 
رابطه با ایران ریسک كند  . فشار هایی كه به او وارد   
می شود   را تحمل می كند   و د  ر برابر آنها مقاومت 
می كن��د  . من نمی گوی��م ۱۰۰ د  رصد   د  رگیری 
نخواهد   شد  . آنها امید  وارند   فشارها نتیجه بد  هد  . 

چند   روزی است كه مساله عد  م تمد  ید   معافیت ها 
مطرح شد  ه است. آنها منتظرند   تا فشار اقتصاد  ی 
نتیجه بد  هد  . البته به صفر رس��اند  ن صد  ور نفت 
نتیجه نمی د  هد  ، ولی وقتی به ایران فشار می آید   
و صاد  رات نفت به حد  ی می رسد   كه د  یگر با توجه 
به هزینه های استخراج آن برای ما ارزشی ند  ارد  ، 
ممکن اس��ت ایران اقد  امات��ی را د  ر جهت تالفی 
انجام د  هد   كه  حواد  ث بعد   از آن به امروز مربوط 
نمی ش��ود  . من د  ر این شرایط، جز حاد  ثه چیزی 
نمی بین��م و آنها نیز بیش از این د  رگیر نخواهند   
شد  . البته ما باید   ۱۰۰د  رصد   آماد  گی د  اشته باشیم.

 د  ر ای�ن میان قرار گرفتن نام س�پاه د  ر 
لیست گروه های تروریستی آمریکا را چگونه 

ارزیابی می کنید  ؟ 
این مس��اله ارتباطی با د  رگیری ها ند  ارد  . آنها 
می خواهند   سپاه را د  ر راستای مساله تحت فشار 
قرار د  اد  ن مرد  م، زیر فش��ار د  اش��ته باشند  . زیرا 
عقید  ه د  ارند   ، سپاه كار اقتصاد  ی انجام می د  هد   و 
با این اقد  ام قصد   د  ارند   بر بیشتر بر اقتصاد   كشور 

تاثیرگذار باشند  .
 آقای د  کتر موضوع عد  م تمد  ید   معافیت 
خرید  اران نفت ایران موضوع بسیار مهمی 
اس�ت. راه�کار ایران ب�رای مقابل�ه با این 
اقد  امات و برون رفت از فش�ارها چیست؟  
ما شاهد  یم که مسئوالن استراتژی مقاومت 
حد  اکثری را مطرح کرد  ه و حتی اقد  اماتی را 
نیز جهت کاستن از تعهد  ات ایران ذیل برجام 
مانند   توقف فروش اورانیوم و آب س�نگین 
انجام د  اد  ند  . د  ر همین راس�تا، اس�تراتژی 
مقاومت حد  اکثری د  ر این شرایط می تواند   
تعابیر مختلفی د  اش�ته باشد  . نظر شما د  ر 

این خصوص چیست؟
سیاست ایران به طور عمومی اعالم نشد  ه است تا 
ما بد  انیم تصمیم چیست. شاید   د  ر شورای امنیت 

ارد   یبهشت 1398
د    وره جد    ید    
شماره 123

34

انتخاب سرد    بیر
پایان دوره
یاد    د    اشت

امنیت

ادامه منازعه
خاورمیانه

تجارت سخت
بازارها

آینده نفت
فساد سیاسی
رویای چینی



35
no.123
may 2019

ملی بحث شد  ه است و تصمیماتی گرفته شد  ه و 
می خواهند   بر آن اساس عمل كنند  . ولی واقعیت 
این است كه ما باید   یک پیش بینی  می د  اشتیم. 
ترامپ سال گذشته و د  ر ۱8 ارد  یبهشت از برجام 
خارج شد  ه است. وقتی او از برجام خارج شد  ، این 
بد  ان معنی نیست كه آنها قصد   د  اشتند   ببازند  . ما 
بای��د   رفتار و نوع عملکرد   آنها را پس از خروج از 

برجام پیش بینی می كرد  یم.
رفتار آنها از ابتد  ا تهاجمی بود   و برخورد   تند  ی 
با كشورها د  اشتند   تا جایی كه تک تک كشور های 
د  نیا را تهد  ید   كرد  ه اند  . حتی تهد  ید   هایی بچگانه 
مطرح شد  ه است، از جمله اینکه اگر با ایران كار 
كنید   فرزند  ان ش��ما نمی توانند   د  ر آمریکا د  رس 
بخوانند  . این جنس تهد  ید  ها یعنی برخی از مسائل 

را به صورت شخصی د  رآورد  ه اند  . 
حال ما باید   از ابت��د  ا برنامه ریزی می كرد  یم و 
اجازه نمی د  اد  یم كار به اینجا بکشد  . شاهد   بود  یم 
كه هر د  ولتی كه د  ر ایران بر س��ركار آمد  ه اعالم 
كرد  ه است كه د  الر نرخ واقعی خود   را ند  ارد  ، اما ما 
د  ر بد  ترین زمان، فنر د  الر را رها كرد  یم كه باعث 

افزایش قیمت آن شد  . 
تمام مش��کالت كه ب��ه تحریم ه��ا مربوط 
نمی شود  . خود   ما هم مقصر هستیم. مطمئن 
باشید   6۰ د  رصد   از مشکالت امروز كشور ما به 
رها كرد  ن این فنر ربط د  ارد   كه توس��ط د  ولت 
انجام شد   و روی همه جوانب زند  گی مرد  م اثر 
گذاش��ت. من تورم 4۰-3۰ د  رصد  ی را قبول 
ن��د  ارم. تورم د  ر ایران بین ۲۰۰ تا 3۰۰ د  رصد   
است و این به خاطر رها شد  ن فنر د  الر بود  . از 
روزی كه آمریکا از برجام خارج شد  ، مشخص 
بود   د  ر پی حركتی اس��تراتژیک اس��ت و قصد   
ن��د  ارد   بازند  ه این مید  ان باش��د  . اكنون حالت 
تهاجمی آنها مشخص است. بولتون بر سر كار 
آمد  ه است و آشکار است كه او چه می خواهد  . 

د  ر این وضعیت مد  یریت ما د  رست عمل نکرد   
و خرج های بی حسابی صورت گرفت؛ حال آنکه 
ضروری بود   از س��ال های گذشته برای طبقه 

محروم جامعه برنامه ریزی صورت می گرفت.
می خواهم بگویم بخش های زیاد  ی مربوط 
ب��ه خود   ما و عد  م مبارزه صحیح با فس��اد   و 
رود  ربایس��تی هایی است كه با هم د  اریم. لذا 
 از نظ��ر من برخورد   مناس��ب و برنامه ریزی 
د  رازمد  ت صورت نگرفت. حال اگر قرار است 
تا سال ۲۰۲۰ صبر كنیم تا بد  انیم چه خواهد   
ش��د  ، باید   كارهایی صورت د  هیم.  ما تجارب 
زیاد  ی را پشت سرگذاشته ایم. د  ر زمان جنگ 
6 میلیارد   د  الر د  رآمد   د  اشتیم كه 3 میلیارد   
د  الر آن صرف جن��گ و باقی برای كاالهای 

مرد  م خرج می شد  . 
هر چند   د  ر طول یک سال گذشته مسائل روانی 
و تهد  ید  ات هر روزه كاخ سفید   اثرگذار بود  ، اما من 
عقی��د  ه د  ارم فنری كه بخاطر باال رفتن ارز رها و 
گمان می شد   كه بخشی از مشکالت د  ولت را حل 
می كند  ، باعث به وجود   آورد  ن بیش از شصت د  رصد   
مشکالت شد  . اگر این كار الزم بود  ، باید   از بحران 
عبور می كرد  یم سپس به این مرحله می رسید  یم 

و با بررسی ها به چنین اقد  امی د  ست می زد  یم.
 د  ر اینجا مهم ترین سوالی که د  ر جامعه 
و میان مرد  م وجود   د  ارد   این است که میزان 
تاب آوری ایران چقد  ر است و این شرایط تا 

کجا اد  امه پید  ا می کند  ؟
ایرانی ها آد  م هایی هستند   كه به كشور خود   
عالقه د  ارند   و حاضر نیستند   خد  شه ای به كشور 
و نظام وارد   شود  . به طور طبیعی انتقاد   می كنند  ، 
چون د  ر سختی هستند   ولی د  ر حقیقت اجازه 
نخواهند   د  اد   سوءاس��تفاد  ه ای توس��ط د  شمن 
خارجی صورت بگیرد  . اگر مرد  م احساس كنند   
د  شمن قصد   سویی د  ارد  ، حاضرند   نان خشک 
بخورند   ولی به این د  شمن اجازه د  ست د  رازی 
را ند  هند  . این د  شمن با دولت های قبلی آمریکا 
متفاوت اس��ت. رفتار خصمانه بسیار زنند  ه ای 
د  ارد   كه از عرف بین المللی خارج است و حتی 
د  وستان او نیز این رفتار آمریکا را تایید   نمی كنند  . 
د  ر د  رجه اول مرد  م هستند   كه اجازه نخواهند   

د  اد   چیزی بهم بخورد  . 
از س��وی د  یگ��ر معتق��د  م، از نظر ت��اب آوری 
اقتصاد  ی، اعتراضات مرد  م بیش��تر خواهد   شد  . 
د  ول��ت باید   برنامه ریزی كن��د   و با آنان كه قصد   
فساد   و سوء استفاد  ه د  ارند   با كمک مجلس و قوه 
قضاییه مبارزه كند  . ما امسال به سمت انتخابات 
مجل��س می رویم و متاس��فانه ذهن ه��ا به این 
س��و می رود   كه هر كسی یار خود   را به مجلس 
بفرستد  ، درحالیکه مقاومت یعنی این احساس 
د  ر مرد  م به وجود   بیاید   كه د  ولت و همه حاكمیت 
با همه فشار ها د  ر حال تالش است تا خسارت و 

ضرر و زیان مرد  م را به حد  اقل برس��اند   تا اجازه 
سوءاستفاد  ه به كس��ی د  اد  ه نشود  . من اخیرا د  ر 
ازبکس��تان بود  م كه رئیس جمهوری جد  ید  ی بر 
سر كار آمد  ه است. د  ولت آنها د  ر د  و سال گذشته 
بسیار خوب عمل كرد  ه است. رئیس جمهوری به 
طور مستقیم بر قیمت ها نظارت د  ارد  ، مستقیما 
به پروژه ها سركشی می كند   و اگر كسی كار را به 
صورت مطلوب انجام ند  هد   د  ر جلوی مرد  م او را 
بركنار می كند  . لذا باید   كمی جد  ی تر و با برنامه 
كار كنی��م. ما مرد  مان خوبی د  اریم و باید   كمک 

كنیم تا از زیر بار این فشارها رها شوند  .
اما اینکه میزان تاب آوری چه میزان اس��ت 
باید   گفت كه این فشارها وجود   د  ارد   و شاید  هم 
بیشتر شود   كه اگر عملکرد   خوبی ند  اشته باشیم، 
مرد  م ضعیف تر می ش��وند  . ولی از سوی مقابل 
سیس��تم كار خود   را می كند   و ش��ک ند  اشته 
باشید   كه تغییر عمیقی كه مد   نظر خارجی ها 

است رخ نخواهد   د  اد  . 
البته می توان گفت كه ما ابتکار ند  اریم، حتی د  ر 
سیاست خارجی. چهل سال است كه د  ر سیاست 
خارجی و د  ر اقتصاد   یک حرف را زد  ه ایم. شاید   د  و 
مشاور اقتصاد  ی از كشوری د  وست بتوانند   به ما 
كمک كنند   ولی ما می ترسیم. كشورهای زیاد  ی 
این كار را انجام د  اد  ه، از بحران رد   ش��د  ه و امروز 

جزء كشورهای موفق جهان هستند  . 
 چه کاری می توانستیم انجام د  هیم که 

انجام ند  اد  یم؟
به طور مثال د  ر سیاس��ت خارجی و اقتصاد  ی 
با همسایه ها، سیاست های پایاپای و مباد  التی را 
راه اند  ازی نکرد  ه ایم. این امر د  ر مورد   عراق شد  نی 
است و آنها حاضرند  . این موضوع باید   از چند  ین ماه 
قبل د  ر د  ستور كار قرار می گرفت. باز به مساله فنر 
رها شد  ه ارز برمی گرد  یم. این فنر روی همه چیز 
حتی مباد  الت پایاپای با همسایگان اثر گذاشته 
است. اگر ارز ما ثابت بود   و تغییراتی ۱۰ د  رصد  ی 
د  اشت، تباد  ل ارز ملی كشور ها با ما راحت تر بود  ، 

حال آنکه امروز ارز ما تباد  ل ند  ارد  . 
ما می توانس��تیم حد  اقل با ۱۲ همسایه از این 
۱۵ همس��ایه گفتگو كرد  ه و كار كنیم. حتی با 
قطر می ش��د   صحبت كرد   و بخشی از مشکالت 
را حل كرد  . اینها مش��کالتی است كه ما به آنها 
توجه نکرد  یم. باید   از زمان خروج ترامپ از برجام 
برخورد  ی جد  ی تر با مساله د  اشتیم. می توانستیم 
بین ایران و تركیه و ایران و عراق خود  پرد  ازهای 
مخصوص و كارت به خصوص خود   را ایجاد   كنیم.  

حد  اقل د  ر مناطق مرزی و فرود  گاهی.
ل��ذا بای��د   بد  انیم این فش��ارها اد  ام��ه خواهد   
د  اشت، حتی اگر یک د  موكرات بر سر كار بیاید  . 
د  موكرات ه��ا با ایران با همین روش بر س��ر میز 
مذاكره نشستند  ، پس الزم است برای فشارهای 

بیشتر برنامه  ریزی د  قیق تری د  اشته باشیم.



موججدیدتحریمها،پیامدهاوراهکارها
امی��د بر آن بود كه س��ال پرتنش ۱39۷ 
به نورزی آرام در آس��تانه سال جدید، پایان 
یابد؛ نوروزی كه هموطن��ان ایرانی بتوانند 
با دید و بازدیدها، شب نش��ینی ها و آرامش 
روانی حاصل از آن دش��واری های سیاسی 
و اقتصادی یک س��ال گذشته را حداقل تا 
پایان تعطیالت به فراموشی بسپارند. با این 
حال اخبار سیل و آبگرفتگی های حاصل از 
بارش های پایان اس��فند و ن��وروز كام همه 
ایرانی��ان را تلخ كرد.تقریب��ا در ۷۰ درصد 
كش��ور، ۲8 اس��تان، ۲69 ش��عر و بیش از 
۵۱۰۰ روستا با بحران و خسارات جدی در 
بخش های مسکن، كشاورزی، زیرساخت های 
راه و تراب��ری، حمل و نقل، مخابرات و غیره 
مواجه شدند. سازمان مدیریت بحران جمع 
خسارت های مالی این سیل ها تا ۱8 فروردین 
را ۱۵ هزار میلیارد توم��ان »برآورد« كرده 
است. این رقم كه برابر با ۵ درصد از بودجه 
عمومی دولت است، بدون احتساب خسارات 
حاص��ل از ادامه بارندگی ها و خس��ارات در 
استان خوزستان لحاظ شده است. گزارش 
پزشکی قانونی نیز از كشته شدن ۷6 نفر از 
هموطنان حکایت دارد. آمار دقیقی از شمار 
مجروحان و آوارگان سیل در دسترس نیست. 

همت��ی، رئیس بانک مركزی بودجه س��ال 
۱398 را به منظور جبران خسارات ناكافی 
 دانسته و رئیس جمهور درخواست برداشت 
دو میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی 
نموده اس��ت، اقدامی ك��ه به معنای تزریق 
حداق��ل ۲۰-۱۵ هزار میلی��ارد تومان پول 
پرفشار به حجم نقدینگی موجود و افزایش 

پایه پولی و تورم جدید خواهد بود.
به موازات تالش های داخلی و حمایت های 
مردم��ی در كم��ک به مردم س��یل زده در 
اس��تان های مختلف كش��ور، افکار عمومی 
با كنج��کاوی، رفتار بازیگ��ران بین المللی 
و كش��ورهای همس��ایه را ك��ه پیش تر در 
موقعیت های مشابه از كمک های قابل توجه 
مردمی و دولتی ایران برخوردار شده بودند، 
رص��د می كرد. در این می��ان نقش مخرب 
تحریم ها از سوی مقامات مختلف جمهوری 
اس��المی نیز مورد توجه قرار گرفته اس��ت. 
ظریف، وزیر امور خارجه، تحریم های آمریکا 
را »تروریسم اقتصادی« خواند و بیان داشت 
 ك��ه »با توجه به بلوكه كردن حس��اب های 
هالل احمر هیچ شهروند خارجی یا ایرانی 
مقیم خارج نمی تواند كمکی به مردم سیل زده 
ایران كند«. پیوندی، رئیس جمعیت هالل 

احمر نیز اظهار داشت: »پیش از تحریم ها، 
برخی حساب های دارای سوئیفت متعلق به 
هالل احمر داش��تیم كه از طریق آنها برای 
جذب كمک جهانی اقدام می كردیم؛ اما در 
حال حاضر این حساب ها مشمول تحریم شده 
است و امکان انتقال پول از كشورهای دیگر و 
همین طور از فدراسیون جهانی صلیب سرخ 
به ایران در هنگام حادثه وجود ندارد.« وی 
بعدتر چنین بیان داشت كه حتی یک دالر 
كمک خارجی به سیل زدگان ایرانی نرسیده 
است. چنین گالیه هایی تنها از سوی مقامات 
ایرانی ابراز نش��د؛ دفتر امور بشردوس��تانه 
س��ازمان ملل متح��د نیز اع��الم نمود كه 
»برای ارسال كمک به ایران آمادگی دارد اما 
چالش هایی كه تحریم ها به وجود آورده به 
پاسخگویی و مسئولیت سازمان ملل در ارائه 
كمک، آسیب زده است«. واقعیت این است 
كه هالل احمر ایران به عنوان نهادی كه در 
راستای حقوق بشردوستانه فعالیت می كند، 
به طور مستقیم در فهرست خزانه داری ایاالت 
متحده یا هیچ برنامه تحریمی دیگری قرار 
ندارد. با ای��ن حال ممنوعیت ارائه خدمات 
مالی به بانک ها ونهادهای مالی ایرانی از سوی 
خزانه داری آمریکا، معرفی حوزه جغرافیایی 
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ایران به عنوان »دغدغه عمده پولشویی« از 
سوی شبکه مبارزه با جرائم مالی )فینسن(، 
جریمه ه��ای هنگفت بانک ه��ای مختلف 
بین المللی به ادعای نقض تحریم های ایران 
در یک دهه گذشته و همچنین قرار گرفتن 
ایران در فهرس��ت س��یاه گروه وی��ژه اقدام 
مال��ی )اف ای تی اف( ب��ه ادعای عدم رعایت 
اس��تانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین 
مالی تروریسم، نهادهای مالی بین المللی را 
با انواع ریسک های سیاسی و اعتباری مواجه 
ساخته است كه از هرگونه همکاری با ایران، 
حتی در موارد بشردوس��تانه دوری گزینند. 
انتظ��ار بر آن بود كه ایاالت متحده با صدور 
مج��وزی، فراتر از غذا و دارو، امکان ارس��ال 
كمک های نق��دی بین المللی به جمهوری 
اسالمی را فراهم آورد. این در حالی است كه 
پیش تر در زلزله بم )۱38۲( و همچنین زلزله 
آذربایجان شرقی )۱39۱( دولت های بوش و 
اوباما چنین مجوزهایی را صادر كرده بودند.

در كنار اخبار سیل ها، از روزهای نخستین 
نوروز خبرهای تقریبا پرشماری از كاربست 
تحریم ها و ابتکارات جدید تحریمی از سوی 
ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی ایران 
منتشر ش��د، در ادامه به اختصار به آخرین 

تحوالت تحریمی می پردازیم.
* در دوم فروردی��ن )۲۲ مارس(، وزارت 
خزان��ه داری آمریکا، ۱4 فرد و ۱۷ ش��ركت 

ایرانی را به فهرست اس دی ان اضافه كرد. افراد 
مزبور و اعضا و شركت های همکاری كننده 
با »س��ازمان پژوهش  ونوآوری های دفاعی« 
)سپند( هستند. مقامات خزانه دار مدعی اند، 
س��پند در گسترش برنامه نظامی هسته ای 
ایران نقش كلیدی داش��ته اس��ت. در این 
فهرس��ت نام شماری از ش��ركت های فعال 
در صنعت دارویی كش��ور از جمله بوعلی، 
ابوریحان و پیش��رو داروی پردیس نیز دیده 
می ش��ود. برخی سایت های تحلیلی چنین 
نوشته اند كه لیست افراد مورد نظر از اسنادی 
كه رژیم صهیونیستی مدعی سرقت آنها از 
تهران در ژانویه ۲۰۱8 است، به دست آمده 
است. در آوریل ۲۰۱8 نتانیاهو نخست وزیر 
اس��رائیل در یک نمایش تلویزیونی مدعی 
سرعت ۵۵ هزار سند و ۱83 دیسک فشرده 
مرتبط با برنامه هس��ته ای ایران از یک انبار 

مخفی در تورقوزآباد تهران شده بود.
* چهار روز بعد  د ر ششم فرورد ین، وزارت 
خزانه د اري ۲3 فرد  حقیقي و حقوقي ناقض 
تحریم هاي ایران را به فهرس��ت اس د ي ان 
اضاف��ه و همچنین وضعی��ت تحریمي د و 
نه��اد  وزارت د فاع و بانک انصار را به د لیل 
ارتباط با س��پاه قد س، با افزود ن برچسب 
اس د ي جي تي، تش��د ید  نم��ود . د ر بیانیه 
خزانه د اري آمری��کا، بانک انصار و صرافي 
وابس��ته به آن، به عنوان بازیگران مركزي 
د ر شبکه اي از افراد  و شركت هاي صوري د ر 
ایران، تركیه و امارات متحد ه عربي عنوان 
ش��د ه است كه د ر یک و نیم سال گذشته، 
د ر تبد یل ریال به د الر و یورو و انتقال آن 
به حساب هاي سپاه پاسد اران و وزارت د فاع 
فعال بود ه است. د ر اینفوگرافي منتشر د ر 
س��ایت خزانه د اري، جزئیات كاملي از این 
شبکه اد عایي و وابسته هاي آن د ر سه كشور 

مذكور منتشر شد ه است.
* د ر ۱3 فرورد ین، مقامات د ولت آمریکا 
د ر گفت وگو با رویترز از آماد گي واشنگتن 
ب��راي معرف��ي تحریم هاي جد ی��د  علیه 
جمهوري اس��المي ای��ران د ر مي ۲۰۱9 
)س��الگرد  خروج از برجام( خب��ر د اد ه اند . 
ای��ن مق��ام آگاه كه نام وي فاش نش��د ه، 
هد ف از د ور جد ید  تحریم ها را آن د انسته 
كه »كس��ب و كارها به این بیند یشند  كه 
تج��ارت با ایران د ر این برهه از زمان، اید ه 
وحش��تناكي خواه��د  بود «. ای��ن خبر د ر 
راس��تاي اظهارات د یوید  پیمان،  مد یركل 
ایراني تب��ار وزارت خارج��ه آمریکا د ر امور 
مالي و تحریم هاس��ت ك��ه پیش تر چنین 
گفته اس��ت: »آنچه از م��اه نوامبر ۲۰۱8 
انجام ش��د ه، تازه شروع كار است، این كف 

تحریم هاس��ت و نه سقف آن« رصد  برخي 
خبرها نش��ان از طرح هاي تحریمي جد ید  
نظیر تحریم كامل صاد رات پتروشیمي ایران 
كه ساالنه بالغ بر ۱4 میلیارد  د الر مي شود  و 
تحریم نهاد هاي اقتصاد ي زیرمجموعه بیت 
رهبري نظیر ستاد  اجرایي فرمان امام)ع(، 
آس��تان قد س رضوي، بنیاد  مستضعفین 
و غی��ره به بهانه »حمایت از تروریس��م و 
فساد « د ارد ، تنگناهاي تحریمي مي تواند  د ر 
سناریوهاي آتي محد ود یت یا قطع خد مات 
شركت هاي فعال د ر حوزه آي تي را هد ف 
گیرد  كه بي شک مي تواند  تبعات اقتصاد ي 
و نارضایتي هاي اجتماعي را تشد ید  نماید .

* برایان هوک، نمایند ه ویژه امور ایران د ر 
وزارت خارجه آمریکا، د ر ۱4 فرورد ین اعالم 
د اشت كه از میان هشت كشور وارد كنند ه 
نف��ت ایران كه د ر آبان ماه گذش��ته، براي 
یک د وره شش ماهه، از وارد ات نفت ایران 
معاف شد ند ، سه كشور د یگر موفق شد ه اند  
وارد ات خود  را به صفر برسانند . چین، هند ، 
یونان، ایتالیا، تای��وان، ژاپن، تركیه و كره 
جنوبي، هش��ت كشور مزبور هستند  كه تا 
د وم مي ۲۰۱9، از معافیت مزبور برخورد ار 
شد ه اند . او همچنین مد عي شد ه است كه 
»شرایط بازار جهاني نفت به منظور تحقق 
صفر كرد ن صاد رات ایران مهیاتر شد ه و ما 
قصد  ند اریم تعلیق یا اس��تثناي د یگري را 
به رژیم تحریم هاي خود  بیافزاییم«. هوک 
اضافه نمود  كه از خرد اد  گذش��ته تاكنون، 
صاد رات نفت ایران ۱.۵ میلیون بشکه د ر 
روز كاهش یافته كه این به معناي بیش از 
۱۰ میلی��ارد  د الر كاهش د رآمد هاي نفتي 
است. رویترز به نقل از منابع خود  مي افزاید  
كه »احتماال فعالیت هاي مزبور براي س��ه 
كشور تایوان، یونان و ایتالیا تمد ید  نخواهد  
ش��د « و بد ین ترتیب، ش��مار كشورهایي 
كه ص��اد رات نفت خود  از ایران را به صفر 
رساند ه اند ، به ۲3 كشور خواهد  رسید . د ر 
نهایت اما فرات��ر از چنین پیش بیني هاي 
خوش بینان��ه اي، وزارت خارجه آمریکا د ر 
د وم ارد یبهش��ت بیانیه اي منتشر كرد  كه 
هیچ كشوري از د وم مي، براي وارد ات نفت 
ایران معافیت نخواهد  د اشت. بیانیه پس از 
تاكید  مجد د  بر سیاست »فشار حد اكثري« 
از آماد گي بازارهاي جهاني به منظور حذف 
نفت ایران و تعهد ات عربس��تان س��عود ي 
و ام��ارات به منظور جبران س��هم ایران و 
همچنی��ن آمارهاي مطل��وب از وضعیت 
تولید  نفت د ر ایاالت متحد ه )۱.6۱( میلیون 
بشکه د ر روز بیش��تر از مد ت مشابه سال 
قبل( خبر مي د هد . الزم به ذكر اس��ت به 



منظور تامین بود جه د ر سال جاري، د ولت 
نیازمند  تامین ۱48 هزار میلیارد  تومان از 
محل فروش نفت است كه با د ر نظر گرفتن 
۷۰ د الر د ر هر بشکه )نفت ایران با قیمت 
بس��یار كمتر از قیمت جهان��ي به فروش 
مي رسد (، د ولت باید  حد اقل ۱.۱ میلیون 
بشکه د ر روز فروش د اشته باشد  كه تحقیق 

این رقم بسیار د شوار به نظر مي رسد .
* ۲۰ فرورد ین، وزارت خزانه د اري آمریکا 
اعالم نمود  كه با بانک استاند ارد  چارترد  بر 
سر میزان جریمه نقض تحریم هاي آمریکا 
به توافق رسید ه اس��ت. استاند ارد  چارترد  
متهم اس��ت ك��ه د ر س��ال هاي ۲۰۰۷ تا 
۲۰۱4 تراكنش هاي متعد د ي را د ر نقض 
تحریم هاي ایران، س��ود ان، برمه، سوریه و 
كوبا انجام د اد ه است. مبلغ این توافق ۱.۱ 
میلیارد  د الر اعالم ش��د ه است. این بانک 
پیش تر د ر س��ال ۲۰۱۲ نی��ز به پرد اخت 
66۷ میلیون د الر به علت نقض تحریم هاي 
ایران، سود ان، لیبي و میانمار محکوم شد ه 
بود . همچنین د ر سال ۲۰۱4، بانک مزبور 
جریمه د یگري به مبلغ 3۰۰ میلیون د الر 
به علت نواقص د ر رژیم مبارزه با پولشویي 
و تامین مالي تروریسم به د پارتمان خد مات 

مالي نیویورک پرد اخت كرد .
* د ر نهای��ت، مهم تری��ن خب��ر تحریمي، 
اعالم س��پاه پاس��د اران جمهوري اس��المي 
ایران به عنوان »س��ازمان تروریس��تي« د ر 
تاری��خ ۱9 فرورد ین از س��وي د ولت آمریکا 
بود . توضیح آنکه ایاالت متحد ه د ر خصوص 
مب��ارزه با تروریس��م د االي د و برنامه عمد ه 
تحریم��ي اس��ت: نخس��ت، »معرفي خاص 
به عنوان تروریس��ت جهان��ي« ذیل فرمان 
اجرای��ي ۱3۲۲4 كه به د ولت آمریکا امکان 
مص��اد ره ام��وال اف��راد  و گروه های��ي را كه 
فعالیت هاي تروریس��تي »انج��ام« د هند  را 
فراهم مي سازد . این برنامه تحریمي با هد ایت 
وزارت خزانه د اري البته د ر مشورت با وزارت 
خارجه فعال است و افراد  و گروه هاي مشمول 
این فرمان با برچسب اس د ي جي تي د ر سایت 
خزانه د اري شناس��ایي مي شوند . البته سپاه 
پاسد اران پیش تر با اتهامات و برچسب هاي 
د یگر از س��وي وزارت خزانه د اري د ر لیست 
تحریم ها قرار گرفته است؛ د ر د سامبر ۲۰۰۷ 
به اتهام اش��اعه هسته اي ذیل فرمان اجرایي 
۱338۲؛ د ر ژوئن ۲۰۱۱ به اتهام نقض حقوق 
بشر ذیل فرمان اجرایي ۱3۵۵3 و همچنین 
د ر آوریل ۲۰۱۲ به اتهام »نقض حقوق بشر 
د ر ایران و س��وریه از مجراي تکنولوژي هاي 
اطالعات��ي« ذی��ل فرمان اجرای��ي ۱36۰6. 
ام��ا برنامه تحریم��ي د وم، معرفي به عنوان 

»سازمان تروریستي« ذیل بخش ۲۱9 قانون 
»تابعیت و مهاجرت« با هد ایت وزارت خارجه 
ایاالت متحد ه اس��ت، د ر حال حاضر نام 6۷ 
گروه تروریس��تي د ر صفحه مربوطه سایت 
وزارت خارج��ه ایاالت متح��د ه وجود  د ارد . 
د ر ای��ن برنامه تحریم��ي، »صرف عضویت« 
د ر س��ازمان تروریس��تي به معناي ریس��ک 
د ستگیري و پیگرد  قضایي از سوي آمریکا و 
همچنین استرد اد  به خاک ایاالت متحد ه از 
سوي د ولت هایي است كه با واشنگتن د اراي 
پیمان اس��ترد اد  مجرمین هس��تند . روید اد  
اخیر د ر خصوص سپاه پاس��د اران به ابتکار 
و رژی��م حقوقي د وم بازمي گرد د  كه س��پاه 
پاس��د اران را ذیل رژی��م حقوقي و گفتماني 
»مبارزه با تروریس��م« د ر ایاالت متحد ه قرار 
مي د هد . قرار است د ر هفته هاي آتي جزئیات 
فهرست شركت ها و افراد ي كه به نظر آمریکا 
با س��پاه پاسد اران د ر ارتباطند ، منتشر شود . 
سپاه قد س ایران به عنوان شاخه برون مرزي 
سپاه پاسد اران پیش تر د ر سال ۲۰۰۷ د ر این 

لیست قرار گرفته است.

تحلیلرویدادها
معرفي سپاه پاسد اران به عنوان »سازمان 
تروریس��تي« د ربرد ارند ه تبعات مختلفي 

است، د ر سطح استراتژیک، این اقد ام د ولت 
آمریکا را باید  د ر تقابل با رویکرد  جمهوري 
اسالمي د ر اتخاذ آنچه »صبر استراتژیک« 
د ر قبال خ��روج آمری��کا از برجام نامید ه 
مي شود ، د انست. د ر عمل استراتژي ایران بر 
آن قرار گرفته كه از هرگونه مذاكره با د ولت 
فعلي آمریکا كه تا پایان ۲۰۲۰ س��کاند ار 
كاخ سفید  اس��ت، اجتناب ورزد . اظهارات 
برخي كاند ید اهاي بالقوه د موكرات )سند رز، 
هری��س و وارن( د ر خصوص بازگش��ت به 
برجام د ر صورت پی��روزي د ر انتخابات و 
همچنی��ن برخي امید هاي هر چند  اند ک 
به پیشرفت تحقیقات مولر علیه ارتباطات 
كمپین انتخاباتي ترامپ با د ولت روسیه و 
امکان اس��تیضاح او، د ر تد وین یا كاربست 
عملي این اس��تراتژي موثر بود ه است. د ر 
مقاب��ل جناح تند رو بولت��ون - پومپئو د ر 
د ولت آمری��کا و اتاق هاي فکر پش��تیبان 
آنها با آگاهي از اس��تراتژي تهران، د رصد د  
ساختن د یواري از تحریم ها علیه جمهوري 
اسالمي هستند  كه به فرض پیروزي یک 
رئیس جمهور د موكرات، برچید ن تحریم ها 
به این س��اد گي نباش��د . مارک د وبوویتز 
مد ی��ر اند یش��کد ه د فاع از د موكراس��ي با 
این هد ف، بر لزوم معرفي س��پاه به عنوان 
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سازمان تروریستي تاكید  مي كند . د وبوویتز 
همچنین هد ف گیري بانک مركزي ایران و 
د یگر نهاد هاي مالي با برچسب »حمایت از 
تروریسم« را پیشنهاد  مي د هد  زیرا خروج 
این نهاد ها از اس د ي ان، به مراتب د شوارتر 
از وضعیتي اس��ت كه نهاد هاي مذكور به 
د لیل ارتب��اط با برنامه هس��ته اي د ر این 
فهرست باش��ند . خروج نهاد هاي مالي د ر 
فرض نخست نیازمند  گواهي د ولت آمریکا 
بر حمایت نکرد ن ایران از برخي گروه هاي 
منطقه اي از جمله حزب اهلل، حماس، جهاد  
اسالمي و غیره )كه از د ید گاه د ولت آمریکا 
تروریس��تي خواند ه مي شوند (،  س��ازمان 
د ر یک بازه زماني مش��خص اس��ت كه با 
توجه ب��ه جایگاه گروه هاي فوق د ر هویت 
برس��اخته جمهوري اسالمي بسیار د شوار 

به نظر مي رسد .
اظه��ارات مقامات آمریکایي د ر خصوص 
روند  آت��ي تحریم ها، تروریس��تي نامید ن 
س��پاه، عد م تمد ید  معافیت هاي صاد رات 
نفت ای��ران،  رویکرد  س��ختگیرانه آنها د ر 
شناس��ایي و رصد  ناقضین تحریم ها )۵6 
ف��رد  د ر كمت��ر از ی��ک م��اه گذش��ته( و 
همچنین رفت��ار متفاوت آنه��ا د ر بحران 
سیل ایران، حتي د ر مقایسه با جرج بوش 

جمهوري خواه، حکایت از عزم بسیار جد ي 
د ولت ترامپ د ر تقابل با جمهوري اسالمي 
است؛ برخالف د وره هاي پیشین سیاست 
خارجي آمریکا، اینک، ایران د ر مقایسه با 
د یگر بحران هاي خاورمیانه نظیر س��وریه، 
عراق، افغانس��تان و فلس��طین، به اولویت 
نخست سیاست خاورمیانه اي ترامپ بد ل 
شد ه است و پند اشت آنان بر این است كه 
حل د یگر بحران هاي منطقه اي بد ون حل 

بحران ایران ممکن نیست.
تروریس��تي نامید ن س��پاه پاسد اران كه 
مورد  حمایت و د ر راستاي سیاست كالن 
د و رقی��ب اصل��ي منطقه اي ای��ران یعني 
اسرائیل و عربستان سعود ي است، سیاست 
تعامل ایاالت متحد ه با جمهوري اسالمي 
را به ش��د ت محد ود  مي كند . هد ف نهایي 
پیون��د  تل آویو - ری��اض د ر موضوع ایران،  
س��وق د اد ن ایاالت متحد ه به سوي گزینه 
نظامي با جمهوري اس��المي اس��ت. رصد  
تجرب��ه د ولت هایي چون عراق، س��وریه، 
ونزوئال، كره شمالي و غیره كه د ر چند  د هه 
گذشته به مرز تقابل غیرقابل حل با ایاالت 
متحد ه رسید ه اند ، موجب نگراني هر ناظر 
د غد غه مند  سیاست خارجي ایران مي شود .

از منظر اقتصاد ي، معرفي سپاه پاسد اران 

ب��ه عن��وان س��ازمان تروریس��تي واجد  
محد ود یت مس��تقیم جد ید ي نیس��ت. به 
عنوان نمونه قرار نیست محد ود یت جد ید ي 
د ر تراكنش هاي مالي با ایران وضع ش��ود ، 
ام��ا از آنج��ا كه س��پاه پاس��د اران انقالب 
اس��المي د ر بخش هاي مختلف اقتصاد ي 
كش��ور فعال اس��ت، چنین اقد امي امکان 
مجازات ه��اي مد ني و كیفري و همچنین 
اعتباري شركت هاي خارجي  ریسک هاي 
د ر تعام��ل با جمهوري اس��المي به بهانه 
»ارتباط با س��ازمان هاي تروریستي« را به 
شد ت افزایش خواهد  د اد . درحالیکه بانک ها 
و نهاد هاي مالي بین المللي س��االنه شاهد  
مجازات ه��اي متعد د  و هنگفت از س��وي 
خزانه د اري آمری��کا و د یگر نهاد هاي ناظر 
بین المللي ان��د  و میلیارد ها د الر به منظور 
»برآورد  و مد یریت ریس��ک« و همچنین 
رعایت هرچه بهتر استاند ارد هاي مبارزه با 
پولشویي و تامین مالي تروریسم پرد اخت 
مي كنند ، از تایید  هرگونه تراكنش مالي به 
س��وي ایران )حتي اگر د ر راستاي اهد اف 
و س��ازمان هاي بشرد وس��تانه نظیر هالل 
احمر باش��د ( رویگرد ان خواهن��د  بود . د ر 
نتیجه مش��اركت خارجي د ر اقتصاد  ایران 
به شد ت كاهش خواهد  یافت و این امر به 
معناي تعمیق ركود  اقتصاد ي خصوصا د ر 

بخش صنعت است.
نتیجه تبعي د یگر از فضاي توصیف شد ه،  
تشد ید   بالتکلیفي و عد م قطعیت د ر فضاي 
اقتصاد ي كش��ور و تحریک بیش��تر مرد م 
ب��ه رفتارهاي هیجاني نظی��ر تبد یل ریال 
به كاالهاي باثبات ت��ر و د ر نتیجه كاهش 
بیشتر ارزي پول ملي آن هم د ر سال رونق 

تولید  است.
انتظار مي رود  تروریس��تي نامید ن سپاه 
پاس��د اران اقد امي محد ود  به د ولت آمریکا 
نباشد  و با قانونگذاري ملي از سوي متحد ان 
نزد یک آمریکا د نبال شود ، پیش تر د ر خرد اد  
۱39۷، پارلمان كاناد ا د ر مصوبه اي س��پاه 
را س��ازمان تروریستي نامید ه بود . معرفي 
سپاه د ر س��طح بین المللي ذیل قطعنامه 
۱۲6۷س��ازمان مل��ل به عنوان س��ازمان 
تروریستي د یگر سناریوي ممکن است كه 
البته د ر این مقطع، احتمال اند كي د ر این 

خصوص د ید ه مي شود .

نتیجهگیري
بس��یاري از ناظران اعتراض هاي د ي ماه 
۱396 د ر ش��هرهاي مختل��ف ایران را د ر 
تصمی��م د ونالد  ترامپ د ر ت��رک برجام و 
39كاربس��ت د وباره تحریم ها موثر مي د انند . 
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ترامپ د رصد د  بود  با د شواري اقتصاد ي و 
تحریک هر چه بیشتر ناراضیان اقتصاد ي 
د اخل��ي، جمهوري اس��المي را مجبور به 
 مذاك��ره كند . د ر ش��رایط فعل��ي نه تنها 
هیچ یک از د غد غه هاي اقتصاد ي معترضین 
د ي ماه ۱396 برآورد ه نش��د ه است، بلکه 
از س��وي د یگر كاهش شد ید  ارزش ریال، 
تعمیق ركود ، تعطیلي بسیاري از واحد هاي 
تولی��د ي، ت��ورم فزایند ه و د یگ��ر تبعات 
اقتصاد ي س��ال ۱39۷ با وضعیت بحراني 
حاصل از سیل د ر جغرافیایي بسیار فراتر 
از جغرافیاي اعتراضات ۱396 همراه شد ه 
است. این وضعیت »اولویت بخشي« و توجه 
ویژه همه مسئوالن نظام به مسائل د اخلي 

كشور را طلب مي كند .
با معرفي سپاه پاسد اران به عنوان سازمان 
تروریس��تي، به لحاظ تئوریک این ارگان 
ذیل »نظام گفتمان��ي - حقوقي« مبارزه 
با تروریس��م د ر ایاالت متحد ه قرار گرفته 
است كه الزامات و اختیارات متفاوتي را از 
وضعیت پیش��ین، د ر اختیار د ولت آمریکا 
قرار مي د هد . یکي از این اختیارات آن است 
ك��ه حد اقل د ر عرصه نظ��ر، د ولت آمریکا 
محد ود یت هاي بوروكراتیک )مثال د ر تعامل 
با كنگره( كمتري د ر د رگیري با نیروهاي 
س��پاه پاس��د اران،  خصوصا د ر كشورهاي 
ثالث نظیر س��وریه د ارد . این امر به معناي 
افزایش ریسک تقابل میان نیروهاي نظامي 
د و كش��ور است كه هوشیاري و اجتناب از 

اقد امات تحریک آمیز را طلب مي كند .
شواهد  مد وني مبني بر اینکه استراتژي 
صبر از س��وي نظام جمهوري اس��المي 
اتخاذ شد ه باشد ، موجود  نیست. هر چند  
د ر عمل چنین رویه اي د ید ه مي ش��ود . با 
ف��رض وجود  چنین رویک��رد ي، توجه به 
نکات زیر ضروري به نظر مي رسد : نخست، 

هیچگونه تضمیني وجود  ند ارد  كه د ونالد  
ترامپ برن��د ه د ور بعد ي انتخابات آمریکا 
نباش��د ، همان گونه كه برآورد هاي برخي 
مقامات جمهوري اس��المي د ر انتخابات 
پیشین بر روي پیروزي هیالري كلینتون 
اس��توار ب��ود ؛ د وم، معلق نم��ود ن برنامه 
توس��عه كش��ور به انتخابات آمریکا امري 
خالف مصالح ملي به ش��مار مي رود ؛ این 
معناي بالتکلیفي اقتصاد  و تعمیق ركود  تا 
پایان ۲۰۲۰ است. حتي یک سال نخست 
پس از ۲۰۲۰ به د وران استقرار و تد وین 
اس��تراتژي د ولت جد ید  آمریکا اختصاص 
خواهد  یافت كه انتظار حل بحران د ر این 
سال، د شوار به نظر مي رسد . سوم، حتي به 
فرض پیروزي یک د موكرات د ر انتخابات، 
رئیس جمهور جد ید ، رئیس د ولتي خواهد  
بود  كه یک بار هزینه هاي هر چند  اند ک، 
خروج آمریکا از برجام را پرد اخته اس��ت. 
به نظر نمي رسد  حتي یک رئیس جمهور 
د موكرات، بد ون هرگونه قید  و شرط د وباره 

به توافق برجام برگرد د .
»بي عمل��ي و نب��ود  ابت��کار« د س��تگاه 
د یپلماس��ي ایران د ر یک سال گذشته به 
نحوه مد یریت پروند ه هس��ته اي از س��وي 
شوراي عالي امنیت ملي د ر د وره قبل شبیه 
ش��د ه است. د ر آن د وران فضاي تصاعد ي 
تن��ش با »تحریم بیش��تر - س��انتریفیوژ 
بیش��تر« میان طرفین حاكم ش��د ه بود  و 
عمال ابتکار چند اني از س��وي طرف ایراني 
مذاكرات د ید ه نمي  ش��د. نگارند ه به خوبي 
بر تفاوت ه��اي د ولت ترامپ و اوباما واقف 
اس��ت، با این حال، وظیفه د یپلماس��ي نه 
انتظار، بلکه تالش براي حفظ منافع ملي 
د ر بد ترین شرایط موجود  است. نگارند ه د ر 
مقام مقایس��ه معتقد  است كه د یپلماسي 
كره شمالي د ر مقایسه با »استراتژي صبر 

و انتظار« د ولت ایران، هر چند  به آنچه مورد  
نظر مقامات پیونگ یانک است،  د ست نیافته 
اما حد اقل تنش هاي موجود  را تحت كنترل 
نس��بي قرار د اد ه اس��ت. به نظر مي رس��د  
د ستگاه د یپلماسي نیازمند  ارزیابي جد ي 

د ر رویکرد  انتظارگونه خود  است.
د ولت آمریکا هم اكنون تحت س��یطره د و 
طیف »تند رو- تند روت��ر« علیه جمهوري 
اسالمي اس��ت. این شکاف د ر فرآیند  اخیر 
معرفي س��پاه به عنوان سازمان تروریستي 
كامال مشهود  بود ، درحالیکه جناح بولتون - 
پومپئو حامي این اقد ام بود ند ، سیا و پنتاگون 
مخال��ف بود ن��د ؛ د ر نهایت جناح نخس��ت 
توانست ترامپ را متقاعد  به چنین تصمیمي 
نماید . جمهوري اسالمي باید  با كنترل بیشتر 
بر سیاست هاي اعالمي خود  د ر تریبون هاي 
مختل��ف،  از مقبولی��ت د ید گاه هاي جناح 
»تند روتر«، د ر هیات حاكمه و افکار عمومي 

ایاالت متحد ه اجتناب ورزد .
برخي گزارش ها حاكي از آن اس��ت كه 
نتانیاهو پس از پیروزي د ر انتخابات اخیر 
رژیم صهیونیس��تي، با ه��د ف بهره گیري 
حد اكثري از تنش هاي موجود  میان ایران 
- آمری��کا، د رصد د  آغاز جنگي د یگر علیه 
حم��اس یا حزب اهلل با هد ف س��رایت این 
بحران به س��طح كالن تر و تقابل مستقیم 

ایران - آمریکا است.
ایاالت متح��د ه و رقباي منطقه اي ایران 
آرزومند  »اقد ام واكنشي ایران د ر خروج از 
برجام« د ر پاسخ به تروریستي نامید ن سپاه 
هستند . د ر سطح پایین تر تصویب نکرد ن 
اف اي تي اف د ر همین راستا تفسیر مي شود . 
چنین تصمیماتي مي تواند  شکاف موجود  
میان اروپاو ایاالت متحد ه د ر قبال ایران را 

به حد اقل برساند .
د ر خص��وص مس��اله لوای��ح مب��ارزه با 
پولش��ویي، الزم به این توضیح اس��ت كه 
تحریم ه��اي مالي موجود  علیه نظام مالي 
ایران،  متاثر از قوانین بازیگران متعد د  است: 
تحریم هاي اوفک )از سوي د ولت آمریکا(، 
اقد ام��ات ویژه از س��وي واح��د  اطالعات 
مالي آمریکا و فهرس��ت سیاه اف اي تي اف. 
تصمیم س��ازان جمه��وري اس��المي باید  
محد ود یت ه��اي اف اي ت��ي اف را جد اي از 
تحریم هاي آمریکایي د ر نظر گیرند . بیم آن 
مي رود  كه مساله پیوستن یا نپیوستن به 
اف اي تي اف، متاثر از مساله كامال جد اگانه 
»تعامالت ایران - آمریکا«، خصوصا اقد ام 
اخیر این كشور د ر تروریستي نامید ن سپاه 

پاسد اران قرار گیرد .
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ای�ران در وس�ط غرب آس�یا و در جایی 
 به نام »خاورمیانه« مس�تقر ش�ده اس�ت. 
ه�ر تحولی در هر جای�ی از این منطقه بر 
زندگی و کسب وکار ایرانیان موثر می شود. 
در این منطقه بسیار بااهمیت جهان بخش 
بزرگی از نفت و گاز ذخیره شده و به همین 
دلیل همه کش�ورهای جهان به اهمیت آن 
آگاه هستند و تحوالت هر کشور مستقر در 
خاورمیانه را بررسی می کنند. این وضعیت 
موجب شده اس�ت کشورها و شرکت های 
ب�زرگ برای خود در خاورمیانه منافع ویژه 
تعری�ف کنن�د. از طرف دیگ�ر بزرگترین 
رقبای منطق�ه ای ایران در سیاس�ت و در 
اقتصاد یعنی کشورهای عربستان و ترکیه 

قرار دارند که اولی با ایران امروز ناسازگار و 
دومی سازگار است. ایران در خاورمیانه در 
همسایگی خود با عراق به عنوان یک کشور 
قدرتمند و نفتی و کمی دورتر با سوریه به 
مثابه یکی از کشورهای عجیب و کمی دورتر 
از خلیج فارس با کش�ورهای کوچک مثل 
قطر، کویت و امارات همسایه است که البته 
کشورهای ثروتمند به حساب می آیند. همه 
اینها موجب شده است که منطقه خاورمیانه 
و تحوالت آن برای ایران جذابیت داش�ته 
باشد و کارشناسان و سیاسیون و استادان 
علوم سیاسی به این منطقه نگاه ویژه کرده 
و اختالف های سیاسی ایران با همسایه ها را 
در کانون توجه قرار دهند. رفتار نادوستانه 

برخی کشورها در خاورمیانه به ویژه ادعاهای 
غیرواقعی یکی از کشورهای همسایه ایران و 
برخی تنگناهای پدیدار شده در این منطقه 
موجب شده تا انجمن علوم سیاسی ایران 
میزگردی با حضور برخی از کارشناس�ان 
امور خاورمیانه برگزار کند. گزارش حاضر 
خالصه ای از سخنرانی های برخی از استادان 
علوم سیاسی در این میزگرد است. با توجه 
ب�ه اهمیت ای�ن منطقه در ح�وزه تجارت 
خارجی ایران آگاه�ی از تحوالت آن برای 
بازرگانان ایرانی مفید خواهد بود. ایران اینجا 
مستقر است: در خاورمیانه، جایی که همه 
خود را در بازی های آن دخالت می دهند و 

یا در آن نقش بازی می کنند.

اینجاهستیم؛درخاورمیانه
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بهجایبستنهرمزشکایتكنیم
پیروز مجتهد   زاد   ه، کارشناس مسائل 
بین الملل و تحلیلگر مسائل ایران د   ر 
مناسبات جهانی است. او سال هاست 
با سخنرانی های خود    که حاال از عرف 
پیش�ین کمی  د   ورتر ش�د   ه اس�ت از 
مناف�ع ایران د   فاع می کند    د   ر د   اخل و 
خارج یک چهره کارشناسی به حساب 
می آید   . وی د   ر همایش نشست علمی 
خلیج فارس د   ر قرن 21 صریح و روشن 
می گوی�د    که ایران نباید    اصوال حرفی 
از بستن تنگه هرمز بزند    زیرا این کار 
به معنای اعالن جنگ از س�وی ایران 
است. سخنرانی وی د   ر این همایش را 

می خوانید   :
 

د   رحال��ی همه از موقعی��ت ژئوپولتیکی 
صحبت می كنند    كه باید    موضوع را جد   ی تر 
د   ر نظر گرفت. ژئوپولتیک عبارت است از 
مطالعه رقابت قد   رت ها برای سلطه بر جهان 
یا منطقه با استفاد   ه از امکاناتی كه جغرافیا 
د   ر اختیار آنها قرار د   اد   ه است. د   قت كنید    
فقط رقابت مورد    بحث اس��ت و هیچ چیز 
د   یگری مورد    بحث نیس��ت. ما باید    قد   رت 
را تعریف كنیم. قد   رت می تواند    یک كشور 
عظی��م مثل ایاالت متحد   ه آمریکا باش��د   . 
ق��د   رت می توان��د    مجموعه چند    كش��ور 
باش��د    مثل اتحاد   یه اروپا. قد   رت می تواند    
مجموعه ای از چند    شركت بین المللی باشد    
مثل اوپک كه د   ر د   وران های گذشته مثل 
د   هه ۱9۷۰ تاثیر عمد   ه ای د   ر سیاست های 

جهانی به جا گذاشت و شرایط بازار نفت و 
رابطه ه��ای نفتی را به كلی د   گرگون كرد   ، 
چون قد   رت د   اشت و توانست اعمال قد   رت 
كند   . ق��د   رت د   ر بحث ژئوپولتیکی عبارت 
اس��ت از امکان د   اش��تن توان اعمال نفوذ 
د   ر ورای مرزها است. توان اعمال نفوذ د   ر 
د   رون مرزها كرسی سیاست و علوم سیاسی 
اس��ت. امروز ایران ورای مرزهای خود    د   ر 
لبنان و سوریه و د   ر فلسطین اعمال قد   رت 
می كند   . ژئوپولتیک عبارت است از مطالعه 
رقابت قد   رت ها و بهترین نمونه آن انتخاب 
شوروی د   ر جهان د   و قطبی است. كه د   نیا 
را به د   و ارد   وگاه ش��رقی و غربی تقس��یم 
ك��رد   ه بود   ند   . این بهتری��ن نمونه وضعیت 
ژئوپولیتیکی د   ر جهان اس��ت. ژئوپولتیک 
می توان��د    د   ر مناط��ق جه��ان نیز ش��کل 
بگیرد   . به طور مثال د   ر منطقه خاورمیانه 
د   ر عمل به چش��م می بینیم كه همیش��ه 
بین د   و سه قد   رت منطقه ای رقابت وجود    
د   ارد   . بین ایران و اس��رائیل و بین ایران و 
عربستان و بین ایران و مصر و زمانی بین 
ای��ران و تركیه و د   ر زمان��ی بین تركیه و 
عربستان و همیشه رقابت هایی وجود    د   ارد    

این ژئوپولتیک منطقه ای اس��ت. با 
د   انستن این وضعیت ما امروز 

اینجا می خواهیم وضعیت 
ژئوپولیتیکی خود    را د   ر 
ایران  بین  رقابت ه��ای 
و آمری��کا بد   انی��م این 

رقابت توازن ند   ارد   . 

یک قد   رت ابرقد   رتی جهانی اس��ت و یک 
قد   رت قد   رتی منطقه ای با محد   ود   یت های 
خود    اس��ت. عد   م توازن خطرناک اس��ت. 
به خصوص اینکه ابرقد   رت جهانی تفکرات 
ش��یطانی جهان��ی د   ارد   . ای��ن كلمه برای 
خوش آمد    د   وستان نیست اساسا سیاست 
یعنی ش��یطنت و م��ن از آن جهت از این 
 كلمه اس��تفاد   ه می كنم. آمریکا همیش��ه 
د   ر حال ت��د   ارک وضعیت هایی برای ضربه 
زد   ن به قد   رت های كوچک تر محلی است. ما 
نیز روابط سیاسی خارجی عجیبی د   اریم و 
هر كسی هر كاری می كند    می گوییم فالن و 
فالن است. بله خب آمریکا فالن و فالن  است 

حال چه جوابی باید    به او بد   هیم.
روابط بین الملل بای��د    پیگیر منافع ملی 
باش��د    منظور من ایراد   گی��ری از پیگیری 
اید   ئولوژیکی نیست. سیاست جهان پیگیری 
از منافع ملی است و هیچ كشوری به د   نبال 
پیگیری منافع اید   ئولوژیکی نیست. د   ر این 
صورت تنها ماند   ه و شکست می خوریم. این 
روش ب��ا قواعد    بین المللی جور د   رنمی آید   . 
اینجا باید    اصالح كنیم. اگر واقعا می خواهیم 
منافع اید   ئولوژیک��ی را پیگیری كنیم باید    
برای آن زحمت بکشیم و مطالعه كنیم و د   ر 
قالب وضعیت موجود    پیاد   ه كنیم 
تا بتواند    كارا باش��د   . نه اینکه 
برای م��ا این همه د   رد   س��ر 

د   رست كند   .
یکی از عیب های ما عد   م 
مطالعه اس��ت. پش��ت سر 

ارد   یبهشت 1398
د    وره جد    ید    
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شعار می رویم ولی شعار قابل عمل نیست. 
ببینی��د    آمریکا چه وضعیتی ایجاد    كرد    ما 
ك��ه نمی توانیم معركه ایج��اد    كنیم. ولی 
شعار می د   هیم و شعار به اید   ئولوژی تبد   یل 
می ش��ود    و اید   ئولوژی عملی می شود   . اگر 
ایراد   ی از روابط خارجی گرفته می ش��ود    
ب��ه این جور چیزه��ا اش��اره د   ارد   . روابط 
خارجی وضعیت��ی د   ارد    كه د   ر چهارچوب 
سیاست های بین المللی قرون وسطی كار 
می كند   . امروز جهان د   ر آن وضعیت نیست.
ایاالت متح��د   ه آمریکا ابرقد   رتی جهانی 
اس��ت و د   اعیه ای جهان��ی د   ارد   . ایران یک 
ق��د   رت منطقه ای اس��ت و تمام د   اعیه آن 
ب��ه منطقه مربوط اس��ت. ای��ن مورد   ی از 
تناقض است یک ابرقد   رت كه جهانی فکر 
می كن��د    و می خواهد    جه��ان را تصاحب 
كند    و ابرقد   رتی منطق��ه ای كه آمال های 
جهان��ی ند   ارد    ولی ای��ن د   و د   ر آن قالب با 

هم برخورد    می كنند   .
امروز شاهد    وضعیتی هستیم كه از نظر 
امنیتی بس��یار خطرناک است. شرایط به 
صورتی پیش آمد   ه اس��ت ك��ه بحث ها و 
ش��عارهای معصومانه ما ك��ه با آنها عقد   ه 
د   ل خال��ی كرد   ه ایم و زمانی كه می گفتیم 
مرگ بر آمریکا واقعا قصد    ند   اشتیم آمریکا 
را بزنیم، توس��ط آنها جد   ی گرفته ش��د   ه 
اس��ت. آنها می گویند    شما به همین د   لیل 
تروریس��ت هس��تید   . ما د   قت نکرد   یم چه 
شعاری می د   هیم آنچه ما به عنوان خوراک 
د   اخلی و با ش��عار بی��ان می كرد   یم تماما 
جهانی فرض شد   . غافل از اینکه این كارها 

و این بحث ها واكنش د   ارد   .
یا مکن با پیل بانان د   وستی

یا بنا كن خانه ای د   ر خورد    پیل
اگ��ر می خواهید    ب��ا ابرقد   رت��ی جهانی 
د   ربیفتید    باید    ظرفیت های این برخورد   ها 
را د   اش��ته باشید    و اگر ند   ارید    ایجاد    كنید   . 
مقد   اری از این تناقض تقصیر ما اس��ت و 
كمی تقصیر كسی كه بی رحمانه برخورد    
می كن��د   . رقابت ابرقد   رت ه��ای و ما برای 
س��لطه و سروری بر منطقه است و د   ر این 
برخورد    كه س��ال ها از شروع آن می گذرد    
هر روز محد   ود   تر می ش��ویم و یک د   وست 

نیز برای ما باقی نماند   ه است.
د   ر وضعیت��ی ك��ه امروز وج��ود    د   ارد    و 
ایاالت متحد   ه آمریکا رسما تهد   ید    می كند    
می خواهد    ص��اد   رات نفت ایران را به صفر 
برساند    همه شاهد    هستیم تا حد   ود    زیاد   ی 
موف��ق بود   . به صفر نرس��ید    ولی به ۱۰ و 

۱۵ د   رصد    س��ال های قبل رس��ید   ه است. 
این وضعیت بس��یار بد   ی است و به همین 

صورت پیش می رود   .
آمریکایی ها از نظ��ر مقررات بین المللی 
كاری كام��ال غیر قانونی انجام می د   هند    و 
ما واكنش��ی كامال غیرمنفعل د   اریم. هیچ 
كاری نمی كنیم. تحریم قانونی و غیرقانونی 
 ای��ن تف��اوت را د   ارد    تحری��م قانون��ی د   ر 
س��ازمان ملل و ش��ورای امنی��ت مطرح 
می ش��ود    و ب��ه تصویب جهانی می رس��د   . 
 تحریم های آمریکا د   ر 9۰ د   رصد    یک جانبه و 
غیر قانونی است و ما كاری نمی كنیم و د   ر 
همان سازمان ملل متحد    فریاد    نمی زنیم. 
این سازمان چه كاره است كه یک قد   رت 
 اج��ازه پید   ا می كند    به ص��ورت یک طرفه 

هر كاری می خواهد    بکند   .
آقای رفسنجانی د   ر اوایل د   ولت روحانی 
برای پس��ت وزارت امور خارجه به د   نبال 
م��ن فرس��تاد   . و من به چن��د    د   لیل قبول 
نک��رد   م و نرفتم. یک د   لیل این بود    كه من 
نگاه می كنم و من د   ر س��ازمان ملل فریاد    
س��ر نمی د   هم زیرا فریاد    زد   ن و این رفتار 
ممکن اس��ت اوضاع را بد   ت��ر كند   . من د   ر 
مجامع بین المللی د   ر مورد    نام خلیج فارس 
و تعلق جزایر به ایران فریاد   ها كشید   ه ام و 
كار پیش رفت. اما وزیر خارجه ما د   ر شش 
سال گذشته برای اولین بار صحبت كرد   .

این چه سیاستی است كه د   اریم و همه 
منافع مرد   م خود    پا می گذاریم و به كشوری 
چون عراق و سوریه و... كمک می كنیم و 
همه آنها متاس��فانه جواب این كمک ها را 
خوب نمی د   هند   . برخی از مقام های پر شور 
ایران د   ر برخورد    با این قضیه می گویند    ما 
می خواهیم تنگه هرمز را ببند   یم! مگر این 
كار ش��د   نی اس��ت؟! ما د   ر چند   ین جلسه 
د   انش��گاهی بعد    از بررسی های مختلف به 
این نتیجه رس��ید   یم ك��ه نمی توان تنگه 
هرمز را بس��ت. هیچ روشی عملی نیست 
چگون��ه می ت��وان تنگه هرمز را بس��ت؟! 
مگر اینکه از پش��ت قش��م با موشک های 
د   ورب��رد    نفتکش ه��ا را بزنی��م. با بس��تن 
یکی د   و نفتکش راه بس��ته می ش��ود   . ولی 
شلیک به سمت كشتی كه مالکیت آن د   ر 
د   س��ت كشوری د   یگر است به معنی اعالم 
جنگ اس��ت و برخی متوجه این موضوع 
نیس��تند   . زد   ن یک كشتی اعالن جنگ با 
كش��ور فروشند   ه و وارد   كنند   ه است. یعنی 
كاری بس��یار ناشیانه كه فقط می تواند    به 
خطرپذیری ما ختم شود   . هرچه می گوییم 

این حرف را نزنید    این حرف خطرناک است 
و می تواند    واكنش های خطرناكی به همراه 

د   اشته باشد    فاید   ه ای ند   ارد   .
برای رسید   ن به مفاهیم حد   اقل سیاسی 
د   ر روابط بین الملل بس��یار عقب هستیم. 
پیش��نهاد    من این اس��ت كه وزیر خارجه 
ای��ران د   ر س��ازمان ملل متحد    و ش��ورای 
امنیت شکایتی كتبی ارائه كند    و مشخص 
كند    كار ایاالت متحد   ه آمریکا اعالن جنگ 
اقتص��اد   ی با ای��ران اس��ت و باید    محکوم 
ش��ود   . ترامپ بارها و بارها با زبان خود   ش 
این مس��أله را عنوان كرد   ه كه می خواهد    
صاد   رات نفت ایران را به صفر برس��اند   . با 
توج��ه به اینکه زند   گی ملت ایران به نفت 
وابس��ته است د   ر حقیقت ترامپ می گوید    
من می خواهم زند   گی ملت ایران را به صفر 
برس��انم و این اعالن جنگ است. اگر این 
مسأله را د   ر شورای امنیت ثابت كنیم خود    
به خود    مختار به د   فاع از خود    می شویم و 
ای��ن د   فاع جنبه ای قانون��ی د   ارد    یعنی د   ر 
همان شکایت رسمی به طور مستقیم اشاره 
می كنیم كه این مسأله اعالم جنگ با ملت 
ایران است و ملت ایران حق د   ارد    آن گونه 
كه پس��ند   ید   ه و مقبول بین الملل است از 
خود    د   فاع كند   . می توانیم د   ر همان شکایت 
اعالم كنیم كشورهایی كه می خواهند    نفت 
صاد   راتی مفقود    ش��د   ه ای��ران د   ر بازار های 
صاد   رات��ی را جبران كنن��د    د   ر این جنگ 
ش��ریک هس��تند    و ما این اختیار را د   اریم 
ك��ه د   ر د   فاع از خ��ود    پایانه های نفتی این 
كشورها را بزنیم. ما هم عضو سازمان ملل 
متحد    هستیم. ما هم عضو شورای امنیت 
سازمان ملل متحد    هستیم. ما هم این حق 
را د   اری��م ت��ا د   ر د   اد   گاه جهانی د   اد   خواهی 
كنیم. د   ر عالم سیاس��ت جنگ آخر جنگ 
روانی است و د   ر این نوع جنگ اینکه چه 
كس��ی ظالم و چه كسی مظلوم است چه 
كسی تروریست و چه كسی بی گناه است 
د   ر كوتاه مد   ت بی معنی اس��ت. آمریکا نیز 
همه این مراحل را د   ر سازمان ملل گذراند   ه 
است و به د   فعات ایران را ظالم و تروریست 
معرفی كرد   ه اس��ت تا همه از تنبیه ایران 

خوشحال و راضی باشند   .
كار ترامپ جنگ اس��ت و ما حق د   اریم 
از خ��ود    د   فاع كنیم. د   فاع ما بس��تن تنگه 
 هرم��ز نیس��ت. د   فاع م��ا این اس��ت كه 
هر كسی د   ر جنگ وارد    می شود    و به جبران 
تحریم نفت صاد   راتی ایران كمک می كند    

با ما می جنگد   .
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روزی که بر سر کار آمد   ند    با هد   ف های 
راهب�رد   ی از پیش تعیین ش�د   ه تالش 
کرد   ه اند    به لحاظ نظامی نیز تحت فشار 
باشد   . تاسیس ناتوی عربی که عربستان 
س�عود   ی رهبری آن را د   ر د   س�ت د   ارد    
البته می تواند    د   ر صورت تد   اوم وضعیت 
موجود    نیروی نظامی اسرائیل را نیز د   ر 
کنار خ�ود    ببیند    و د   ر ابع�اد   ی بزرگتر 
نیروی نظامی آمریکا را نیز همراه کند   . 
ناتوی عربی د   ر مجموع به لحاظ نیروی 
انسانی و نیروی نظامی قابل اعتنا نیست 
و ایران ب�ه تنهایی پیش از آنها نیروی 
پی�اد   ه د   ارد    اما تجهیزات نیروی هوایی 
ناتوی عربی نیرومند    است. نوشته حاضر 
که بخش�ی از صحبت های عسگرخانی 

د   ر همایش نشست علمی خلیج فارس 
د   ر قرن 21 است ضمن بررسی 

نات�وی عرب�ی ام�ا د   ر اد   امه 
به برخی مس�ائل حاشیه ای 
می پ�رد   ازد و ب�اور د   ارد    که 
د   ول�ت ایران س�هل انگاری 

کرده    است.
 

د   ر این میزگ��رد    تا به حال 
از حق��وق مختل��ف صحبت 
شد   ه اس��ت و از حقوق نسل 
نس��ل  و  بش��ر  اول حق��وق 
 د   وم و س��وم حقوق بش��ر د   ر 
خلیج فارس و استان هرمزگان 
صحبت و گفته شد   ه كه این 
حق��وق ناد   ید   ه گرفته ش��د   ه 
اس��ت د   ر این بحث ترد   ید   ی 
نیس��ت. از می��راث فرهنگی 
صحبت ش��د    و از پاس��د   اری 
از ن��ام خلیج ف��ارس صحبت 
ش��د    همه این د   ید   گاه ها قابل 
ستایش است. ولی همه اینها 
بد   ون امنیت خلیج فارس قابل 

بحث نیست و تحت الشعاع 
بنابراین  می گی��رد   .  قرار 
اول  د   رج��ه  د   ر  آنچ��ه 
مهم اس��ت امنیت این 
منطقه است. ما مثلثی 
را تش��کیل می د   هیم 
كه ی��ک زاوی��ه آن 
زاویه  و یک  فرهنگ 

د   یگر اقتص��اد    و زاویه 

د   یگر امنیت اس��ت این مثل��ث قائم الزاویه 
است و زاویه قائمه آن امنیت است. بنابراین 
پاس��د   اری از خلیج فارس و استان هرمزگان 

د   ر د   رجه اول باید    امنیتی باشد   .
من می خواه��م د   ر همین مقول��ه د   رباره 
ناتوی عربی حرف بزنم. ناتوی عربی عبارتی 
اس��ت برای مقابله با ایران تشکیل شد   ه كه 
ب��ه گفته خود    آنها ب��رای مقابله با هژمونی 
ایران د   ر منطقه شکل گرفته است. آمریکا و 

عربستان و سایر كشورها آن را طراحی كرد   ند    
تا تجهیز سیاس��ی سیاسی د   ر منطقه باشد   . 
این بخشی از استراتژی ایاالت متحد   ه آمریکا 
برای برخورد    نظام جمهوری اسالمی ایران و 
حتی فراتر از نظام برای ایران است. اگر د   قت 
كنید    همین زوایایی كه به آن اش��اره كرد   م 
د   ر بحث فرهنگ با ابزارها و اس��تراتژی های 
مختلف فرهنگ كش��ور را نشانه رفته است. 
د   ر كنار آن به عنوان مثال رسانه های گروهی 
به طور ۲4 ساعته علیه ایران تبلیغ می كنند   . 
د   ر زاویه اقتصاد    شاهد    این هستیم كه قانون 
 FATF .تحریم های ایران وضع ش��د   ه است
را آورد   ند    و تد   وین كرد   ند    و حتی توانس��تند    
آن را د   ر مجلس ایران تصویب كنند   . د   ر كنار 
آنها مسأله تحریم سپاه مطرح شد   ه كه نوعی 
تحریم همه جانبه برای سپاه مطرح است كه 
اگر به زوایای مختلف این مسائل د   قت كنیم 
محور های مختل��ف با هم د   ر ارتباط 
 FATF هستند   . به طور مثال د   ر
با سه محور پولشویی و تروریسم 
و سالح های كشتار جمعی این 
س��ه مح��ور با برج��ام مرتبط 
اس��ت. بنابراین برجام امنیت 
را نش��انه گرفته است و آنچه 
برای اقتصاد    د   ر نظر گرفته اند    
امنیت را نش��انه رفته است. 
ش��بکه هایی  مثل  بنابراین 
ت��ار عنکبوت د   ر  همچون 
د   رجه اول امنیت را نشانه 
گ. و د   ر د   رجه د   وم اقتصاد    
و د   ر د   رجه سوم فرهنگ را 
نشانه گرفته و هر سه را 
هم زمان شروع كرد   ه اند   . 
و ناتوی عربی د   قیقا برای 

تکمیل این پازل است.

قانونهاینرم
وبرجام

وقت��ی به برج��ام نگاه 
می كنید    برج��ام یک رژیم 
اس��ت و هر رژیم��ی اصولی د   ارد    
و نرمی د   ارد    و قواعد   ی د   ارد    و رویه های 
تصمیم گیری د   ارد   . تمام این قوانین نرم 
د   ارای اصول هس��تند    د   ر برجام به اصل 
خلع سالح ابد   ی ایران اشاره می شود    نه 
جمهوری اس��المی بلکه ایران از د   اشتن 
هرگونه اد   وات هسته ای و نه بمب اتم و 
به همی��ن د   لیل وقتی ایران این پیمان 

ارد   یبهشت 1398
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را می پذی��رد    و آن را امضا می كند    می بینیم 
یک��ی از مقامات عربس��تان می گوید    حاال 
می توانیم به ایران حمله كنیم. نمی خواهم 
بگویم این كار د   ر توان عربس��تان است ولی 
آنها از س��ال ۱99۵ به صورت حلقه هایی از 
زنجیر با تمد   ید    نامحد   ود    ام پی تی و با امضای 
سی تی د   ر سال ۱996 و بعد    با اجرای آن و 
بعد    مذاك��رات برجام و بعد    پروتکل الحاقی 
و... مجموعه ای را برای از بین برد   ن امنیت 
ایران تش��کیل د   اد   ند   . د   ر د   رجه اول سپاه و 
بسیج كه محور اصلی و ستون فقرات نظام 
است به چالش كش��ید   ه شد   ه متاسفانه د   ر 
د   اخل نیز عد   ه ای بود   ند    كه چراغ سبزهایی 
ب��ه آنها د   اد   ند    و باعث تضعیف امنیت ایران 
ش��د   ند   . اینکه گفته می شد    ما نمی توانیم به 
د   و نی��رو حقوق بد   هی��م و یا اینکه د   ر بحث 
س��یل زد   گان د   ید   یم كه فعالیت های س��پاه 
انکار ش��د   . اگر فرم قانون ن��رم را مالحظه 
كنید    اع��م از فرهنگی و اقتصاد   ی و... تمام 
اینها برای امنیت اس��ت. و تش��کیل ناتوی 
عربی كه اس��م نابه جایی اس��ت ائتالفی به 
د   نبال شورای همکاری خلیج فارس بود    كه 
ب��ه ظاهر به لحاظ اقتص��اد   ی بر علیه ایران 
تش��کیل ش��د    ولی د   ر ناتو ع��الوه بر اینکه 
مس��أله اقتصاد   ی است بیشتر امنیتی د   ید   ه 
ش��د   ه است. اگر به ساختار ناتو نگاه كنید    با 
مش��کل جد   ی روبه رو است من نمی خواهم 
خطر ناتوی عربی را بسیار زیاد    جلوه بد   هم 
زیرا كه ناتو مشکالت عظیمی د   ارد   . فرصتی 
نیس��ت كه به تناقض ها و مشکالت ناتو هم 
د   ر م��ورد    رهبری آن و هم د   ر مورد    اقتصاد    
سیاسی ناتو و تصمیم گیری های ناتو هم د   ر 
مورد    س��الح های هسته ای ناتو و سالح های 
متع��ارف ناتو و س��همیه های و پذیرفتن یا 
نپذیرفتن كش��ورها د   ر ناتو بپرد   ازم. چطور 
ممکن اس��ت با وجود    این مشکالت چنین 
ناتویی را تد   ارک د   ید   ه باش��ند    ولی با وجود    
این نوعی اتحاد    اس��تراتژیک وجود    د   ارد    كه 
نباید    به تنهایی د   ر نظر گرفته شود    د   ر رابطه 
 FATF با تحریم های اقتصاد   ی و د   ر رابطه با
و مصوبات و برجام باید    د   ید   ه ش��ود    و وقتی 
د   ر این چهارچوب د   ید   ه می شود    اصولی د   ارد   . 
اصول د   ر رابطه با اهد   اف است. نرم های آن 
د   ر رابطه با رفتار اس��ت یعنی رفتار تک تک 
آنها چ��ه خواهد    بود    رفت��ار ایاالت متحد   ه 
و رفت��ار عربس��تان و رفتار امارات و س��ایر 
كش��ورهای عربی كه د   ر این برنامه شركت 
می كنند   . طبیعی است كه قواعد   ی را برای 
آن د   رس��ت كنند   . باید    چنین منش��وری را 
ك��ه د   ر ح��ال تد   وین برای ایران اس��ت د   ر 
نظر گرفت. اصول این منش��ور چه می تواند    

باشد   ؟ رفتار اعضای آن چگونه خواهد    بود   ؟ 
و قواع��د    آنکه می خواهن��د    رهنمونی برای 
اجابت اهد   اف باشند    چه هستند   ؟ ما باید    از 
این نظر تحلیل كنیم و اهد   اف چنین سازمان 
منطقه ای و امنیتی را د   ر رابطه با كشورمان 
بد   انیم. به این نکته اشاره می كنم كه چنین 
اهد   افی د   ر د   رجه اول برای اضمحالل سپاه 
و تضعیف س��پاه اس��ت. اد   عا شد   ه است د   ر 
مصوبه ها كه سپاه و د   ر د   رجه اول سپاه قد   س 
تروریست است و به د   نبال سالح های كشتار 
جمعی اس��ت. د   ر بند    بعد   ی كل سپاه را د   ر 
نظ��ر می گیرد    به طوریک��ه از د   ید   گاه چنین 
اد   بیاتی هر سپاهی یک مقصر است بنابراین 
آنچه مسلم است و من به مسئوالن توصیه 
می كنم این است كه تمام این سخت افزارها 
یا قوانین نرم را مطالعه كنند   . قوه مجریه ما 
د   ر ش��ش سال گذشته به حد   ی منفعل بود    
كه نتوانسته است تهد   ید    ها را شناسایی كند    
و آنه��ا را به خوبی ارزیابی و لمس كند   . قوه 
مقنن��ه ما نیز د   ر س��ال های اخیر به همین 
مس��أله گرفتار ش��د    د   ر د   نیا پد   ی��د   ه ای به 
عنوان حقوق نرم قانون گذار های بین المللی 
شکل می گیرد    یعنی قانون گذاران بین المللی 
قوانین نرمی را تحت عنوان FATF رس��م 
می كنن��د    و قوانین د   اخلی ما آن را تصویب 
می كند   . ما د   و نوع قانون د   اریم یکی قوانین 
د   اخل��ی ك��ه د   ر تمام كش��ورها وجود    د   ارد    
و د   ر همه كش��ورها یکی اس��ت مثل قانون 
مرب��وط به د   زد   ی و تجاوز و...  این ها قوانین 
سلبی و منعی هستند    ولی سلسله قوانینی 
نوشته می شود    مثل FATF كه توسط آنها 
نوشته می ش��ود    و مجلس ما آن را تصویب 
می كند    و به قانون ما تبد   یل می ش��ود    گفته 
می شود   . سپاهی كه مد   عی سالح های كشتار 
جمعی است پولشویی می كند    كشتیرانی ما 
عملیات تروریستی انجام می د   هد    در حالیکه 
كشتیرانی ما حمل كنند   ه است و مسئولیتی 
ن��د   ارد    ق��رارد   اد   ی به نام بارنام��ه به او د   اد   ه 
می ش��ود    بارنامه قرارد   اد   ی بین حمل كنند   ه 
كریر و متصد   ی اس��ت این قرارد   اد    اس��ت و 
قانونی د   ارد    ولی اد   عا می ش��ود    كش��تیرانی 
ایران د   ر بارهای خود    اسلحه موشک و سالح 

كشتار جمعی می برد   . 

حملبارباشتر؟
اولین س��وال این اس��ت مگر د   ر س��ایر 
كش��ورهای د   نیا با ش��تر بار می برند   ؟ تمام 
كش��ور های د   نی��ا و تم��ام صاد   ركنند   گان 
اس��لحه د   نیا مشخص هستند    و همین طور 
نیز مشخص  مصرف كنند   گان تس��لیحات 
هس��تند   . همین طور د   الل ها نیز مشخص 

هستند    همه آنها با كشتی حمل می كنند    
وانگهی این مسئولیت كشتیرانی نیست بار 
به او د   اد   ه می ش��ود    و او حمل كنند   ه است 
ولی كشتیرانی كه شاهرگ حیاتی اقتصاد    
ایران اس��ت و د   رص��د    باالیی از از كاالهای 
وارد   ات��ی و صاد   راتی از طریق د   ریا اس��ت 
تحریم می شود    و با این تحریم اصولی ترین 
قوانین حقوق بشر ناد   ید   ه گرفته می شود   . 4۵ 
 تا ۵۰ د   رصد    از كشتیرانی متعلق به سازمان 
تأمین اجتماعی است و بازنشستگان ایران 
تحت تاثیر این تحریم قرار می گیرند   . این 

برنامه هد   فمند    است.
ما تولید    نف��ت د   اریم و انبارهای ما پر از 
نفت اس��ت ما نمی توانیم تولید    نکنیم ولی 
به ما اجازه صاد   رات نفت د   اد   ه نمی شود    ما 
با ای��ن نفت چه بکنیم؟ آیا باید    آن را د   ور 
بریزی��م و یا آتش بزنیم. مس��أله اصلی د   ر 
خلیج فارس امنیت است. اگر فرد   ا د   رگیری 
ص��ورت بگی��رد    با توج��ه به اینکه س��پاه 
تروریس��ت اعالم شد   ه اس��ت رابطه سپاه 
با كش��ورها و افراد    و شركت ها و پنتاگون 
قابل مالحظه اس��ت. نظامیان آمریکا برای 
ترد   د    د   ر خلیج فارس باید    با سپاه د   ر ارتباط 
باش��ند   . آیا این به معنی احتمال د   رگیری 
نیست؟ با چنین د   ید   ی وقتی به خلیج فارس 
نگاه می كنم ضمن د   ید   ن تمام مسائل این 
منطقه این ش��رایط خ��اص را می بینم. با 
توجه به قوانین وضع ش��د   ه من نگران این 
منطقه هس��تم. قوه مقنن��ه و قوه مجریه 
منفعل بود   ند    و نتوانس��تند    این قوانین نرم 
را تجزی��ه و تحلیل كنن��د    و حتی ملحق 
ش��د   ند    و اد   امه د   اد   ن��د    و اجرا كرد   ند   . وقتی 
قوه مجریه معاهد   ه ای را امضا می كند    باید    
بر طبق معاهد   ه وین بر آن پایبند    باشد    حال 
كه اجرا كرد   ه اند    حتی اگر مجلس تصویب 
نکند    باز هم باید    سهمیه را بپرد   ازند   . اگرچه 
انتقاد    های امروز فاید   ه ای ند   ارد    و بازرسی ها 
انجام می گیرد   . برای ایران د   رصد    غنی سازی 
مهم نیست بلکه س��ه رژیم آن مهم است 
رژیم نظارت كه مرتبا و ۲4 س��اعته انجام 
می ش��ود    و هر وقت بخواهند    بد   ون اطالع 
قبل��ی ویزا می گیرند    و بازرس��ی می كنند    
همچنین مصونیتی كه بازرس ها د   ر همین 
رابط��ه د   ارند    جوام��ع بین الملل گفتند    كه 
ایران بی س��ابقه ترین نظارت ه��ای د   نیا را 
قبول كرد   ه است. قوه قضاییه ما حق د   خالت 
ند   ارد    و اگر هرگونه جاسوسی انجام شود    و 
ه��ر اطالعاتی را ببرند    و هر جرمی مرتکب 
ش��وند    قوه قضاییه ما حق اعتراض ند   ارد    و 
این نوعی كاپیتوالسیون است. و بازرس ها 

از چه كشورهایی هستند   ؟! 



خلیجفارسهموارهایرانيبودهاست
 خلیج ف�ارس د   ر تاریخ ایران جایگاه 
بلن�د   ي د   ارد    و از د   یرب�از مناقش�ه بر 
س�ر آن وجود    د   اش�ته اس�ت. اسناد    
تاریخ�ي نش�ان مي د   ه�د    جزای�ر و 
مناطق حاش�یه اي خلیج فارس هرگز 
ب�ه مناطق جن�وب ای�ن خلیج فارس 
گرایش ند   اش�ته اند   ، چ�ون قد   رت د   ر 
شمال این خلیج بود   ه که ایران است. 
ایران د   ر س�د   ه هاي طوالني تا قبل از 
ورود    خارجي ه�ا ب�ه جزایر احس�اس 
ناامن�ي نمي کرد   ن�د    و ناامني از زماني 
پد   ید   ار شد    که انگلیسي ها و پرتقالي ها 
پایشان به منطقه باز شد   . سید    محمد    
رضوي اس�تاد    علوم سیاسي ایران د   ر 
همایش نشس�ت علم�ی خلیج فارس 
 د   ر ق�رن 21 تاریخچ�ه اي از تحوالت 
خلیج فارس را بازگویي کرد   ه است که 
براي خواند   گان جذاب و براي مد   یران 
سیاسي کاربرد    د   ارد   . سخنراني وي را 

د   ر اد   امه مي خوانید   :
 

موضوع��ي كه م��ن عن��وان ژئوپولتیک 
فرهن��گ و اقتصاد    د   ر پهن��ه خلیج فارس 
انتخ��اب كرد   ه ام بیش��تر از حیث تاریخي 
موضوع را د   نبال مي كند    و بیشتر با اعتنا به 
پیشینه تاریخي موضوع د   ر پي تبار شناسي 

فرهنگ سیاسي خلیج فارس هستم.
د   غد   غه یا مس��أله این بحث تبار شناسي 
فرهن��گ سیاس��ي حاكم ب��ر خلیج فارس 
اس��ت تا به كم��ک آن بتوانیم سیاس��ت 
فرهنگ��ي حاكم بر منطق��ه را بهتر تجزیه 
و تحلیل كنیم. ش��اید    بر خالف بس��یاري 
از تصورات كه د   وس��تان ما د   ر عرصه علوم 

انس��اني و تاری��خ د   ارن��د   . بر این 
قائل هس��تند    ك��ه تاریخ د   ر 
پوزیتیویستي  برد   اشت هاي 
محض د   انش��ي نیست كه 
د   ر خد   م��ت فهم گذش��ته 
باشد    بلکه د   انشي است كه 
فهم گذشته را د   ر خد   مت 
فضاي  مطلوب ت��ر  فهم 
گفتمان��ي زم��ان حال 
مورد    مطالعه و تحقیق 

قرار مي د   هد    كه باید    
د   ر این باره د   قت كرد    
كه د   رس��ت است یا 
قابل تفسیر. آنچه د   ر 
عنوان تبار شناس��ي و 

مفه��وم خاص اصطالح��ي آن مورد    توجه 
اس��ت د   ر همین جهت اس��ت و موشکافي 
و بررس��ي زمینه هاي تاریخي هر پد   ید   ه و 
موضوعي از جمل��ه موضوعي كه د   ر پهنه 
خلیج ف��ارس ی��اد   آوري مي كنم و مي تواند    
ب��راي فهم زمان ح��ال آن موضوع كارایي 
و كارآمد   ي د   اشته باشد   . د   ر سخنراني این 
د   غد   غه را د   نبال مي كنم كه د   ر این منطقه 
از قد   یم و به خصوص د   ر د   وران معاصر و از 
نیمه قرن بیستم شرایطي تقریبا نابسامان 
و پاراد   ایمي حاكي از بي نظمي و نابساماني و 
حتي مي توان به تعبیري با عنوان آنارشیسم 
از آن یاد    كرد    كه د   ر پهنه خلیج همیش��ه 
فارس حاكم است. این نابساماني مي تواند    
د   ر ش��رایط جغرافیایي و اقلیمي منطقه و 
تحوالت��ي كه از این مس��أله اثر مي پذیرند    
تأثیرگذار باش��د   . و بخشي ساختگي و د   ر 
پرتو تح��والت منطق��ه اي و فرامنطقه اي 

رقم بخورد   .
آنچه مس��لم است این است كه د   ر پهنه 
خلیج ف��ارس حد   اق��ل د   ر د   هه هاي معاصر 
نوع��ي فضاي ناامن و ش��رایط نابس��امان 

د   ید   ه مي ش��ود    و ثباتي ند   ارد   . از این جهت 
مقد   مه اي تاریخ��ي عرض مي كنم. كه اگر 
وق��ت اجازه بد   هد    آن را ت��ا د   وران معاصر 
مي آورم. و س��والي را مط��رح مي كنم كه 
احتماال مورد    بحث د   وستان قرار مي گیرد   .

صرف نظر از نام و عنوان خلیج فارس و نام 
و عنوان��ي از قرون قبل از میالد    و از زماني 
كه سنت هاي نوش��تاري د   ر مشرق زمین 
توس��ط س��اكنان این مرز و بوم یا توسط 
یونانیان و س��پس رومیان نوش��ته مي شد    
به طور مش��خص د   ر عنوان خلیج پارس و 
خلیج ف��ارس هیچ ترد   ی��د   ي وجود    ند   ارد    و 
ای��ن پهنه د   ر د   رون خود    از آغاز برحس��ب 
شرایط ژئوپولتیکي و شرایط استراتژیک و 
ژئواستراتژیکي كه د   اشته است مسائلي را 
آفرید   ه است كه بد    نیست مروري كلي بر آن 
د   اشته باشیم. د   ر این شرایط نوع ارتباط ان 
با نظام هاي قد   رت و حاكمیت هاي شمالي و 

جنوبي این خطه بررسي مي شود   .
آی��ا تا به حال آنچه كه با نام خلیج فارس 
و ن��ام پارس گره خورد   ه اس��ت حاكمیت 
سیاس��ي خطه شمالي كه ما با نام پارس و 
بعد   ها ایران مي شناسیمش سازگاري د   ارد   ؟

بررس��ي ها نش��ان مي د   هد    چه د   ر د   وران 
قبل از اس��الم تاریخ ایران و چه د   ر سراسر 
د   وران اس��المي، یک نوع اقتد   ار و برتري و 
جایگاه ویژه قد   رت و قد   رت هایي مس��تقر 
د   ر حوزه شمالي خلیج فارس بود   ند    و نقش 
اثرگ��ذار د   ر ماهیت رق��م خورد   ن تحوالت 
د   اش��تند   . د   ر فراخن��اي تاریخ كش��ورها یا 
نمود   هاي سیاس��ي مش��خص كشورهایي 
مث��ل كویت و ع��راق و قطر وبحرین د   ید   ه 
نمي ش��وند    ولي د   ر حوزه ش��مالي همیشه 
با حکومت هاي پارسي روبه رو بود   ه ایم یا 
حکومت های��ي كه با رویکرد   ي 
تمركزگرایانه یا د   ر بد   ترین 
حال��ت تراكمي از مركز 
اعمال قد   رت مي كنند    
ی��ي  حکومت ها ی��ا 
محلي كه مش��خصا با 
فارس  مركزیت ه��اي 
د   ر د   وره اي مش��خص 
یا ب��ا مركزیت كرمان 
ب��ا  ی��ا  د   وره اي  د   ر 
مركزی��ت بند   ر هرمز 
و سپس جزیره هرمز 
نق��ش  د   وره های��ي 
اثر گذاري د   ر چگونگي 
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رقم خورد   ن تح��والت منطقه د   ارند   . لذا از 
این حیث انچه تحت عنوان سیاس��ت هاي 
فرهنگ��ي ی��ا سیاس��ت هاي اقتص��اد   ي و 
ه��ر عن��وان د   یگري رقم مي خ��ورد    تا حد    
زی��اد   ي معطوف به نوع نگاه و جهت گیري 
حکومت هایي اس��ت كه د   ر ای��ن خطه از 
خلیج فارس اعم��ال حاكمیت مي كنند    د   ر 

این هیچ ترد   ید   ي نیست.

آلبویهوكیش
به عنوان مثال به د   و مورد    اشاره مي كنم، 
یک��ي حکومتي ك��ه آل بوی��ه د   ر د   وراني 
خ��اص د   اش��تند    و حد   اق��ل د   ر حد    فاصل 
بن��د   ر صیراف كنوني تا بن��د   ر هرمز قد   یم 
كه بعد   ها به جزیره هرمز منتقل ش��د    یک 
د   وره اي پررونق از نظر اقتصاد   ي رقم مي زند    
كه پش��ت سر این رونق اقتصاد   ي با حیات 
فرهنگ��ي پویایي روبه رو مي ش��ویم. یا د   ر 
د   وره اي كه یک سلس��له محلي موسوم به 
اتابکان بر فارس حکومت مي كند    تا جزیره 
كیش مي رون��د    و آن را مي گیرند    و كیش 
تبد   یل مي ش��ود    به یک��ي از پررونق ترین 
مراكز تجاري جهان د   ر آن روز یا زماني كه 
حاكمان محلي د   ر كرمان اعمال حاكمیت 
د   ارند    با مركزیت بند   ر هرمز د   وراني عجیب 
د   ر روند    اقتصاد   ي این خطه رقم مي خورد    
و براي نخس��تین بار د   ر این د   وره ها حتي با 
برقراري مناسبات تجاري مستقیم با چین 
روبه رو مي شویم د   ر سراسر این د   وره ها نوعي 
تعامل و همنوایي و همگرایي ملل مختلف 
را د   ر بن��اد   ر و جزایر خلیج فارس مي بینیم. 
این تأثیر گذاري خطه شمالي چه از حیث 
نگاه مركزگرایانه و چه از حیث محلي گرایي 
عمال بر بافت سیاسي و اقتصاد   ي و فرهنگي 
این خطه سخت تأثیرگذار است و ما تا به 
امروز مي توانیم این نقش اثرگذار را ببینیم.
ول��ي د   ر كنار این اثر گذاري باید    نکته اي 
د   یگ��ر را م��د    نظر ق��رار بد   هی��م. منطقه 
خلیج ف��ارس به لح��اظ ویژگي هاي خاص 
ژئوپولتیکي و ژئواس��تراتژیکي خود    از آغاز 
محل نزاع یا چالش و آورد   گاهي سیاس��ي 
و نظامي بود   . همه نام خوارج را شنید   ه ایم. 
این گروه یک د   وره نفي حکومت مي كنند    
و د   ر گوشه و كنار جهان اسالم به رفتار هاي 
آنارشیس��تي به بد   ترین وضع گرایش پید   ا 
مي كنن��د   . وقتي اولین ب��ار مي خواهند    به 
حاكمیت سیاس��ي تن بد   ه��د    و یک نظام 
مخفیانه د   ر ابتد   اي امر تش��کیل بد   هند    به 
عمان كنوني آم��د   ه و از این عرصه ناامني 
زی��اد   ي ایجاد    مي كنند   . ش��اید    نام فرقه یا 
مذهبي به نام خرمتي ها را ش��نید   ه باشید    

آنها یک د   وره د   ر بحرین حکومتي تشکیل 
مي د   هند    آنها افراطي بود   ند    و حتي به مکه 
حمله مي كنند    و كعبه را به آتش مي كشند    
و حجراالس��ود    را از مکه به بحرین منتقل 
مي كنن��د    و كاروان هاي زیارت��ي را د   ر راه 
حج مورد    غارت قرار مي د   اد   ند    و از موقعیت 
خاص خلیج فارس به جهت منویات سیاسي 
و نظامي و فکري و فرهنگي خود    استفاد   ه 
مي كنن��د   . الزنگیان د   ر قرن س��وم هجري 
قم��ري د   ر تاریخ با قیام زنگیان ش��ناخته 
مي ش��ود    آنها از خوزس��تان فعلي ش��روع 
مي كنند    و آرام آرام به س��واحل مي كشد    و 
هرمزگان فعلي را د   ر بر مي گیرد    و یک د   وره 

فعالیت شد   ید   ي د   ر بین آنها د   اریم.

دودستهفعالیت
د   ر منطقه د   و د   س��ته فعالیت د   اریم یک 
د   سته فعالیت هاي سازند   ه و همگرا د   ر جهت 
تحول فکر و سیاس��ت و اقتصاد    د   ر منطقه 
د   ید   ه مي شود   . و د   ر كنار آن یک فضاي ناامن 

و واگرا و بازد   ارند   ه د   ید   ه مي شود   .
ابت��د   ا د   ر ایران نظام هاي عمارتي ش��کل 
مي گی��رد    منظور من طاهریان و صفاریان و 
غزنویان و آل بویه اس��ت د   ر منابع آنها را با 
عنوان امیر مي شناسند    و به د   نبال آن با نظام 
س��لطنتي و به گونه اي با احیا شاهنش��اهي 
روبه رو هستیم. و تمركز و فراگیري بیشتري 
د   ر تاری��خ خود    مش��اهد   ه مي كنیم. و حوزه 
استیال یا تمركزگرایانه ایراني بر خلیج فارس 
مس��تحکم تر مي ش��ود    و این برتري تا زمان 
صفویان با ش��د   ت و ضعف ب��ه خوبي د   ید   ه 
مي ش��ود   . بیش��تر فعالیت د   ر این د   وره یا از 
حیث اقتصاد   ي اس��ت یا از حیث فرهنگي و 
قطعا زمینه هاي سیاسي ایجاد    شد   ه توسط 
د   س��تگاه قد   رت موجبات رونق اقتصاد   ي د   ر 
منطقه است. این رونق اقتصاد   ي د   ر كنار آن 
سیاست و كاركرد   هاي جمعي حیات فرهنگي 
را بنیانگذاري و متحول مي كند   . ریشه هاي 
اقتص��اد   ي فعالیت تج��اري د   ر خلیج فارس 
حد   اقل به عصر اشکانیان مي رسد    و د   ر د   وره 

ساسانیان به اوج خود    مي رسد   .
د   ر د   وره صفوي د   ر د   وره اي آمد   ن پرتغالي ها 
 را د   ر عرص��ه خاورمیان��ه و به خصوص د   ر 
خلیج ف��ارس د   اری��م ش��اید    ای��ن پد   ید   ه 
اس��تعمارگرایي د   ر ح��وزه خاورمیان��ه و 
خلیج ف��ارس ب��ود    و تا زمان ش��اه عباس 
به ط��ول انجامی��د   . باقیماند   ه قبرس��تان 
پرتغالي ها و انگلیس��ي ها د   ر جزیره قش��م 
د   ید   ه مي شود    وقتي شاه عباس مي خواهد    
از شر پرتغالي ها خالص شود    ضمن اینکه به 
اقتد   ار خود    تکیه د   ارد    از انگلیسي ها د   ر این 

جهت اس��تفاد   ه مي كند    و ما نخستین بار با 
نیروهاي فرامنطقه اي د   ر حوزه خلیج فارس 
روبه رو مي ش��ویم كه عم��ال به نحوي و به 
آرامي موازنه قد   رت به نفع حوزه ش��مالي 

را به هم مي زنند   .
خوش��بختانه د   ر عصر صف��وي با د   رایت 
ش��اه عباس موفق مي شوند    انگلیسي ها را 
از ای��ن منطقه برانند    و ب��ه گونه اي برتري 
سیاس��ي و فرهنگي ای��ران بر منطقه احیا 
مي ش��ود   . د   ر ح��د    فاص��ل د   وره صفوي تا 
قد   رت گیري قاجارها با س��کون سیاسي و 
به طبع آن با س��کون اقتصاد   ي و فرهنگي 
د   ر تاری��خ خود    روب��ه رو مي ش��ویم. د   وره 
۷۰ س��اله گذار كه د   ر ای��ن د   وره تقریبا و 
متاسفانه نوعي ضعف عمومي نظام قد   رت 
د   ر ای��ران وج��ود    د   ارد    و د   ر نتیجه همین 
مي بینیم دولت هاي اس��تعماري آرام آرام 
ظاهر مي شوند    و با پررنگي خود    را تحمیل 
مي كنند    انگلیس و فرانس��ه و مهم تر از هر 
د   و هلند   ي ها خود    را مطرح مي كنند    و حتي 
آلماني ه��ا آرام آرام جایگاه خود    را تثبیت 
مي كنند   . تاریخ ایران به س��متي مي رود    تا 
تأثیر گذاري نیروهاي فرا منطقه اي پررنگ 
و پررنگ تر ش��ود    د   ر تحوالتي كه د   ر صد   ر 
قاج��ار د   ر ایران رقم مي خورد    و نوع تعامل 
این دولت هاي امپریالیستي كه وارد    عرصه 
شد   ند    تا حد   ود   ي د   ر سطح كتب د   رسي ما 

آمد   ه است و همه اطالع د   ارند   .

پهلويوخلیجفارس
م��ا د   ر د   وره قاجار از حض��ور دولت هاي 
فرامنطق��ه اي د   و ن��وع تأثیر پذیري ایجابي 
و س��لبي بر این منطق��ه د   ارند    كه بعضا ما 
را به زمینه هاي توسعه نیافتگي خود    واقف 
مي كن��د    و ضرورت ارتباط با د   نیاي غرب و 
ضرورت تکوین طیف روشنفکري و ضرورت 
به وجود    آمد   ن شیوه هاي آموزش نوظهور 
و... تا رس��ید   ن به مشروطه د   نبال مي شود    
ولي د   ر وجه سلبي آرام آرام با یک نوع تغییر 
س��لطه د   ر نیروهاي امپریالیس��تي روبه رو 
مي ش��ویم و برگ برند   ه م��ا را تا حد   ود   ي 
د   ر محاق فرو مي برد    و ما به عنوان قد   رتي 
تأثیرگ��ذار نمي توانی��م آنچنان كه باید    د   ر 
عرصه هاي مل��ي و بین المللي از جمله د   ر 

عرصه خلیج فارس اثرگذار باشیم.
د   ر عصر پهلوي تش��کیل د   ولت پهلوي اول 
و د   وم صرف نظر از هر ایراد   ي كه بر آن وارد    
است از منظري نقطه عطفي د   ر تاریخ ما است 
كشور ما از حالت ملوک الطوایفي و خانخاني 
نج��ات پید   ا مي كند    و حکومت��ي متمركز و 
جغرافیاي سیاس��ي منسجم و وجهه ملي و 



منطقه اي و بین المللي پید   ا مي كند   . براساس 
آنچه د   ر این د   وره محقق مي ش��ود    ما به یک 
نیروي اثرگذار د   ر منطقه تبد   یل مي ش��ویم. 
نیروي اثر گذاري ك��ه د   ر این پاراد   ایم تاكید    
ب��ر هویت ملي و ایراني و برگش��ت به نظام 
شاهنشاهي و باستان گرایي و تالش د   ر جهت 
احی��ا و تثبیت موقعیت خ��ود    د   ر منطقه را 
شاهد   یم. به نظر مي رسد    تحت تأثیر اقد   اماتي 
 ك��ه د   ر ای��ن زمان انجام مي ش��ود    از طرفي 
تحت تأثیر آنچه با عنوان موج ناسیونالیستي 
د   ر جه��ان و د   ر منطقه خاورمیانه و از جمله 
د   ر منطقه خلیج فارس مي شناسیم و از طرفي 
آنچه كه آرام آرام د   ر كش��ورهاي عربي بعد    
از فروپاشي امپراتوري عثماني رخ مي د   هد    و 
كشورهاي ریز و د   رشت عربي ظهور مي كنند    
شاید    از د   هه ۱9۷۰ به بعد    نوعي حركت د   ر 
بحث ناسیونالیس��م عربي مي بینیم كه یک 
س��ر ماجرا د   ر مصر و س��ر د   یگر آن از حیث 
معروفیت د   ر خلیج فارس د   ر عراق است. ولي 
بر اساس نوع نگاهي كه رژیم پهلوي د   وم د   ر 
د   س��تور كار خود    د   اشت و با نظم بین المللي 
و آنچه م��ورد    نظر قد   رت هاي بین المللي د   ر 
خلیج فارس بود    همخواني د   اش��ت و از طرف 
د   یگر برخي از كش��ورهاي عرب��ي نیز با آن 

همنوا بود   ند    و به نوعي با ناسیونالیسم عربي 
احساس خطر مي كرد   ند    زمینه را د   ر اختیار 
ایران قرار مي د   ه��د    كه به عنوان د   ولت برتر 
د   ر منطقه نقش��ي اثرگذار د   اشته باشد   . و د   ر 
عین حال آن آنارشیسم و پاراد   ایم نابسامان 
تا حد    زیاد   ي صورتي منظم تر و مشخص تر به 
خود    بگیرد    و ما با چالشي آنچناني د   ر عرصه 
خلیج ف��ارس از حیث به خطر افتاد   ن منافع 
خود    روبه رو نیس��تیم و جریانات به س��متي 
مي رود    كه برت��ري ما را به جهت د   فع خطر 

از خود    بپذیرند   .

خلیجفارسپسازانقالب
اما بعد    از انقالب پاراد   ایم حاكم بر جامعه 
ما عوض شد    و به د   نبال آن جهت گیري ها 
و شعارهاي ایران نیز تغییر كرد   . به طور كلي 
آنچه كه هویت جد   ید   ي براي ما تعیین كرد   ه 
بود    به س��متي مي رفت كه د   رصد   د    صد   ور 
 انقالب و گسترش اسالم انقالبي هستیم و 
هرچ��ه جلوتر رفتیم رنگ و بوي ش��یعي 
پی��د   ا كرد    و د   ر این جه��ت پیش رفتیم و 
د   ر منطق��ه با همین رویک��رد    جلو رفتیم. 
اینجا بود    كه كشورهاي منطقه از جانب ما 
احساس خطري جد   ي كرد   ند    و همین طور 

قد   رت هاي فرامنطقه اي نیز ما را تهد   ید   ي 
د   ر جهت منافع خود    د   ید   ند   .

د   ر اد   امه ش��رایط به س��متي پیش رفت 
ك��ه آنچه د   ر كش��ورهاي عرب��ي و خاصه 
عراق پیش رفت و تاكید   ي كه حزب بعث 
و صد   ام روي ناسیونالیس��م عربي د   اش��ت 
د   ر ابتد   اي امر قد   رت ه��اي فرامنطقه اي را 
ب��ا او همنوا كرد    تا ب��ر علیه خطري كه از 
نظر آنها نظم منطقه اي و جهاني را تهد   ید    
مي كرد    اقد   ام كنند   . اولین جنگ منطقه اي 
و جنگ خلیج ف��ارس را د   ر د   هه هاي اخیر 
ب��ر منطق��ه تحمیل كرد   ن��د    و قد   رت هاي 
منطقه اي بد   ش��ان نمي آمد    كه این جنگ 
را اد   امه بد   هند    برخالف برخي تحلیل هاي 
ژورنالیس��تي كه معتقد   ند    نظام حاكمه ما 
به خاط��ر تثبیت مش��روعیت و حاكمیت 
خود    ای��ن جنگ را اد   ام��ه مي د   هد    ولي از 
این منظر هم مي توان د   ید    كه تد   اوم جنگ 
عمال خد   عه قد   رت هاي فرامنطقه اي بود    تا 
ای��ن د   و پاراد   ایم روبه روي هم نیروي خود    
را از د   ست بد   هند    و نتوانند    نقش اثر گذاري 

از حیث سلبي د   اشته باشند   .
جنگ تمام ش��د    و عراق د   ر نگاه د   یگري 
این ب��ار به عنوان خط��ري د   امنگیر د   نیاي 
عرب ش��د    و ب��ا متهم ك��رد   ن قد   رت هاي 
ف��را منطقه اي عنوان كرد    ك��ه این مرزها 
س��اختگي اس��ت و د   نیاي عرب باید    یکي 
باش��د    و ب��ه كوی��ت حمله ك��رد    و مقابله 
كش��ورهاي عربي و مقابله جهاني را با هم 
د   اشت. د   ر حد    فاصل ۱99۰ تا ۲۰۰3 عمال 
با تحوالتي روبه رو مي ش��ویم كه به سمت 
و س��ویي پیش مي رود    و ب��ا از بین رفتن 
رژی��م بعث زمینه را براي نفوذ بیش��تر ما 
هموار مي كند    دولت هاي اس��تعماري فکر 
مي كرد   ند    با نفوذ د   ر عراق بیش��تر و بهتر و 
عیني تر مي توانند    د   ر منطقه تأثیر بگذارند    
عم��ال از د   هه ۱99۰ به این س��و ما با یک 
آنارشیست واقعي د   ر منطقه روبه رو هستیم 
از طرف��ي نیروهاي فرامنطقه اي و د   ر راس 
آنها آمریکا سخت تالش مي كند    تا جایگاه و 
پایگاه خود    را تثبیت كند    و به نیرویي كامال 
اثرگذار تبد   یل شود    و د   ر همین جهت هرجا 
كه نتوانسته است سیاست هاي خود    را پیش 
ببرد    نیروهاي سومي ایجاد    كرد   ه است. ما 
با س��رمایه گذاري د   ر گوشه و كنار منطقه 
تا حد   ود   ي توانس��ته ایم این مورد    را خنثي 
كنیم و عمال تا امروز توانس��ته ایم سیاست 
مورد    نظر خود    را ك��ه تلفیقي از اقتصاد    و 
فرهنگ و سیاست بهتر است و تركیبي از 
ژئوپولتیک تا ژئواستاتیک منطقه را خوب 

هد   ایت كنیم.
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موج كمرش��کن تحریم هاي اقتصاد   ي هر روز به 
سوي ایران گسیل مي شود   . د   ر كنار یاغي گري هاي 
د   ول��ت آمریکا، اروپا و د   یگر طرف هاي برجامي نیز 
منفعالنه، د   ر حال تماشاي این شرایط هستند   . د   ر 
این میان اما مد   یریت د   اخلي نیز گویا چند   ان قد   رت 
مد   یری��ت و كنترلي بر وضعیت كنوني ند   ارد   . روند    
صعود   ي قیمت ها، شد   ت یافتن رفتارهاي ریسکي و 
خروج سرمایه از بخش هاي مختلف اقتصاد    كشور، 

از جمله عواملي هس��تند    كه ممنوعیت ها و موانع 
تحمیل شد   ه بر كشور را شد   ت مي بخشد   . متاسفانه 
د   ر برهه كنوني، انگش��ت اتهامات بیشتر به سوي 
مقامات د   اخلي نشانه مي شود    چراكه د   ر زمان هایي 
كه قد   رت استقرار و ایجاد    برخي اصالحات ساختاري 
د   ر بازار و عملکرد    د   ولتي را د   اش��ته اند   ، سرباز زد   ند    
و اكنون كه ش��فافیت و قد   رت بازار باید    به كمک 
معیشت مرد   م بیاید   ، هر د   و از صحنه تأثیرگذاري 

اقتصاد   ي به د   ورند   . 
از این رو رشد    سرسام آور قیمت ارز د   ر د   وره هاي 
اخیر، عرضه د   اخلي را به شد   ت تحت تأثیر قرار د   اد   ه 
و جهش هاي قیمتي د   ر اقالم ضروري مرد   م را پد   ید    
آورد   ه است. این د   ر حالي است كه بسیاري از این اقالم 
تولید   ي كه با ارز یارانه اي د   ولت تولید    و تهیه مي شود   ، 

بیشترین س��ود   آوري را براي برخي صاد   ركنند   گان 
پد   ید    آورد   ه است و متاسفانه مکانیزم هاي ناد   رست 
تخصیص ارز و حتي فقد   ان شفافیت كافي د   ر این امر، 
به این موضوع د   امن زد   ه است. به عبارت د   یگر آنچه 
كه امروز به عنوان اثر تحریم یاد    مي شود   ، بیشتر نشات 
گرفته از نارسایي هاي سیستم اقتصاد   ي د   اخلي است 
كه با اند   ک موجي بر مي آشوبد    و پر تالطم مي شود   . 
د   ر ای��ن پروند   ه ضمن مروري بر اد   بیات تحریم كه 
تنها به ایران اختصاص ند   ارد   ، به بررسي راهکارهایي 
مي پرد   ازیم كه تج��ارت را با وجود    ممنوعیت هاي 
ش��د   ید   ، هموار مي كند    و از س��وي د   یگر پرد   اختن 
به تجربه هاي سیاستي كشورها كه مي تواند    الگوي 
مناسبي را براي تصمیم گیري هاي د   اخلي فراهم كند   ، 

به صورت مبسوط مطرح مي شود   . 

تجارتدربزنگاهتحریم

حسن صاد    قی
عضو هیأت تحریریه

یاد    د    اشت
پایان دوره

انتخاب سرد    بیر

امنیت
ادامه منازعه

آینده نفت
فساد سیاسی
رویای چینی

خاورمیانه
تجارت سخت

بازارها



سیاست خارجي با ابزار ممنوعیت

مروريبرادبیاتتحریم

اینوست پد   یا|
تحریم مجازات یک كشور یا شهروند   ان همان 
كش��ور اس��ت. این یک ابزار سیاست خارجي و 
فشار اقتصاد   ي است كه مي تواند    به عنوان یک 
نوع رویکرد    هویج و چماق براي برخورد    با تجارت 
و سیاست بین المللي توصیف شود   . به عنوان مثال، 
د   رگیري هاي روسیه د   ر مارس ۲۰۱4 د   ر خصوص 
كریمه، از جمل��ه تحریم هایي بود    كه همچنان 
وج��ود    د   ارد    و حتي تش��د   ید    هم مي ش��ود   . د   ر 
سپتامبر ۲۰۱۵، آرسني یاتسنیوک نخست وزیر 
اوكراین اعالم كرد    كه كشورش پرواز هواپیماهاي 
روسي را از خاک اوكراین ممنوع خواهد    كرد   . این 
ممنوعی��ت قرار بود    د   ر ۲۵ اكتبر ۲۰۱۵ به اجرا 
د   رآید   . تنها چند    روز پس از اعالم اوكراین، وزارت 
حمل و نقل روسیه با تهد   ید    به این ممنوعیت، د   ر 

اقد   امي تالفي جویانه علیه اوكراین، پاسخ د   اد   .
و این تنها تحریم هایي نبود    كه به اجرا گذاشته 
شد   . ممنوعیت هاي اعالم شد   ه براي پرواز، بیش از 
یک سال پس از آنکه ایاالت متحد   ه و اتحاد   یه اروپا 
د   ر مارس ۲۰۱4، د   ارایي هاي آمریکایي و اروپایي 
نزد   یکان والد   یمیر پوتین را كه حاوي سیاستمد   اران، 
رهبران كسب و كار و یک بانک بود   ، تحریم كرد   ند   . 
روسیه با تحریم چند   ین سیاستمد   ار آمریکایي از 
جمل��ه جان بوئنر، رئیس مجلس س��ناي ایاالت 
متحد   ه، هري رید    و جان مک كین، سناتور آریزونا 
پاسخ د   اد   . تأثیر تحریم هاي روسیه بر سیاستمد   اران 
آمریکا به ظاهر محد   ود    بود    و به طرز شگفت آوري 

برخورد    ش��د   : جان مک كین د   ر ۲۰ مارس همان 
سال د   ر توئیتر، به حالتي طعنه آمیز نوشت. »من 
حد   س مي زنم این به این معني است كه بهار من د   ر 
سیبري خاموش شد   ه است، سهام شركت گازپروم 
سقوط كرد   ه و حساب بانکي مخفي من د   ر مسکو، 
بلوكه شد   ه است.« د   ر حالي سیاستمد   اران روس 
تحریم شد   ه د   ارایي هاي خارجي ند   اشتند    كه با فشار 
مالي مواجه بود   ند   . آنها قاد   ر به انجام معامله با د   الر 
نبود   ند   ؛ بانک ها تمایل كمتري براي كمک به آنها 
براي غلبه بر ترس از ابرازهاي دولت هاي غربي، و 
كس��ب و كارهاي آمریکایي د   اشتند    و د   ر این راه 
كمک شایاني نکرد   ند   . با این حال، د   ر بلند   مد   ت، این 
تحریم ها احتماال تأثیر كمتري نسبت به تحریم هاي 
گسترد   ه تر بر صاد   رات انرژي روسیه به اروپا د   اشت. 
تقریبا ۵3 د   رصد    صاد   رات گاز روسیه به اتحاد   یه اروپا 
به ارزش حد   ود    ۲4 میلیارد    د   الر د   ر س��ال اس��ت.

كش��ورها براي تحریم یکد   یگر ابزارهاي متنوعي 
د   ر اختیار د   ارن��د   . درحالیکه بعضي از آنها به طور 
گسترد   ه تري از آنها استفاد   ه مي كنند   . هد   ف كلي 
تحریم، تغییر د   ر رفتار كشور تحریم شوند   ه است.

انواعتحریم
تحریم ه��ا ب��ا روش هاي متنوع��ي صورت 

مي گیرد    كه شامل: 
۱- تعرفه ه��ا - مالیات هاي اعمال ش��د   ه بر 

كاالهاي وارد    شد   ه از كشور خارجي 
س��همیه بند   ي: محد   ود   یت تعد   اد    كاالهاي 

وارد   ات��ي از یک كش��ور را مي توان وضع كرد    
یا حتي صاد   رات به كش��ور مقصد    را مي توان 

محد   ود    كرد   .
Embargoes: محد   ود   یت تجاري كه مانع 
از خرید    یک كش��ور از كش��ور د   یگر مي شود   . 
به عنوان مثال، د   ولتي مي تواند    شهروند   ان یا 
ش��ركت هاي تجاري خود    را از ارائه كاالها یا 

خد   مات به كشور د   یگر، بازد   ارد   .
محد   ود   یت ه��اي غیرتعرف��ه اي:   موان��ع 

غیر تعرف��ه اي براي كاالهاي وارد   اتي بود   ه كه 
مي تواند    ش��امل الزامات صد   ور مجوز و بسته 
بند   ي، استاند   ارد   هاي محصول و سایر الزاماتي 

باشند    كه به طور خاص مالیاتي نیستند   .
 انس��د   اد    د   ارایي: جلوگی��ري از د   ارایي هاي 
متعلق به یک كشور یا فرد    از فروش یا انتقال 

به كشور مبد   ا.

انواعتحریمها
تحریم ها به روش هاي مختلف طبقه بند   ي 
مي ش��وند   . یکي از راه ه��اي توصیف آنها، 
تعد   اد    احزابي اس��ت كه مج��وز تحریم را 
صاد   ر مي كنند   . تحریم »یک جانبه« به این 
معني است كه یک كشور د   ر حال تصویب 
تحریم ها است، درحالیکه تحریم »د   وجانبه« 
به این معني است كه یک گروه یا بلوک از 
كشورها از استفاد   ه از آن حمایت مي كند   . 
از آنجاییکه تحریم هاي د   و جانبه توس��ط 
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گروه ه��اي مختلف اعمال مي ش��ود   ، آنها 
مي توانند    كمتر خطرن��اک د   ر نظر گرفته 
شوند   ؛ زیرا هیچ كشوري د   ر نتیجه تحریم 
نیست. تحریم هاي یک جانبه خطرناک تر 
هس��تند   ، اما اگر د   ر این گروه یک كش��ور 
قد   رتمند    اقتصاد   ي حضور د   اشته باشد   ، این 

نوع تحریم ها مي تواند    بسیار موثر باشد   .
روش د   یگر ب��راي طبقه بن��د   ي تحریم ها، 
بر مبناي تجارت محد   ود    اس��ت. تحریم هاي 
صاد   رات��ي، كااله��ا را به یک كش��ور متصل 
مي كنند   ، درحالیکه تحریم هاي وارد   اتي كاالها 
را از كش��ور خارج مي كند   . این د   و گزینه برابر 
نیستند    و منجر به تأثیرات اقتصاد   ي مختلف 
خواهند    شد   . مسد   ود    كرد   ن كاالها و خد   مات 
از ورود    به یک كشور )تحریم صاد   رات( به طور 
كلي تأثیري خنثي تري از مسد   ود    كرد   ن كاال 
یا خد   مات از آن كشور )تحریم وارد   ات( د   ارد   . 
تحریم هاي صاد   راتي مي تواند    انگیزه اي براي 
جایگزیني كاالهاي مسد   ود    شد   ه باشد    كه یا با 
كمک د   انش فني د   اخلي كشور تحریم شوند   ه 
یا بازارهاي سیاه تامین شود   . تنها د   ر صورتي 
ممنوعیت صاد   رات ممکن است اثرگذار باشد    
كه د   انش فني فناوري اساسي از ورود    به كشور 

هد   ف، ممنوع و محد   ود    شود   . 
مسد   ود    كرد   ن صاد   رات كشور از طریق تحریم 
وارد   ات، احتمال د   ارد    كه كشور هد   ف را با بار 
اقتصاد   ي قابل توجهي روبه رو كند   . به عنوان 
مث��ال، د   ر 3۱ ژوئی��ه ۲۰۱3، ایاالت متحد   ه 
اسکناس HR. 8۵۰ را تصویب كرد   ، كه عمد   تا 
ایران را از فروش هرگونه نفت به خارج از كشور 
به علت برنامه هسته اي آن منع مي كرد   . این 
الیحه سالي است كه د   ر آن صاد   رات نفت ایران 
از طریق تحریم هاي بین المللي به نصف كاهش 
یافته بود   . اگر كش��ورهاي وارد   ات كنند   ه نفت، 
محصوالت كشور هد   ف را وارد    نکنند   ، اقتصاد    
هد   ف مي تواند    با فروپاش��ي صنعت و بیکاري 
مواجه ش��ود    كه البته از جمله پیامد   هاي آن 
مي تواند    فشار سیاسي قابل توجهي بر د   ولت 

ایجاد    كند   .

تحریمهايهدفمند
درحالیکه اهد   اف تحریم ه��ا مجبور كرد   ن 
یک كش��ور براي تغییر رفتار آن است، تنوع 
زی��اد   ي د   ر مورد    نح��وه تحریم ها و هد   ف آنها 
وجود    د   ارد   . تحریم ها مي توانند    یک كش��ور را 
به عنوان یک كل هد   ف قرار د   هند   ، همانطور 
كه د   ر مورد    تحریم صاد   رات كشور )به عنوان 
مثال تحریم هاي ایاالت متحد   ه د   ر مورد    كوبا(. 
آنه��ا مي توانند    صنایع خاص��ي را هد   ف قرار 
د   هند   ، مانند    تحریم فروش اس��لحه و نفت. از 
س��ال ۱9۷9، ایاالت متح��د   ه و اتحاد   یه اروپا 

وارد   ات یا صاد   رات كاالها و خد   مات را به ایران 
ممنوع كرد   ند   .

تحریم ها همچنین مي توانند    به افراد   ي مانند    
شخصیت هاي سیاسي یا رهبران كسب و كار 
مانند    موارد    ذیل اش��اره كنن��د   : اتحاد   یه اروپا 
تحریم هاي ای��االت متحد   ه د   ر مورد    متحد   ان 
پوتین د   ر ماه مارس ۲۰۱4. تصویب این نوع 
تحریم ها به منظور ایجاد    مشکالت مالي براي 
مجموعه اي كوچک از افراد    تأثیرگذار اس��ت 
كه محد   ود   یت روابط تجاري آنها بر جمعیت 
كشور اثرگذار است. این نوع استراتژي تحریم، 
زماني بیشترین احتمال انجام را د   ارد    كه قد   رت 
سیاس��ي و اقتصاد   ي د   ر د   ست گروهي نسبتا 
كوچک از افراد   ي باشد    كه د   اراي منافع مالي 

بین المللي هستند   .

گزینهتهدیدنظامي
د   ر حالي كشورها از قرن ها به اعمال تحریم ها 
روي آورده اند یا سیاست هاي تجاري د   یگران را 
تحت تأثیر قرار د   اد   ه اند    كه سیاست تجارت به 
ند   رت تنها استراتژي سیاست خارجي است. این 
مي تواند    همراه با اقد   امات د   یپلماتیک و نظامي 
باش��د   . با این حال، یک تحریم ممکن اس��ت 
یک ابزار جذاب تري باشد   ، چراكه هزینه هاي 
اقتصاد   ي براي مقابله با كشور هد   ف را به جاي 
نیروي نظامي قرار مي د   هد   . د   رگیري هاي نظامي 
پرهزینه است و نیاز به منابع فزایند   ه و حتي 
هزینه هاي زند   گي كهنه سربازها د   ارد   . همه این 
موارد    مي تواند    موجب جنجال د   یگر كشورها به 

علت رنج هاي انساني ناشي از خشونت شود   .
عالوه بر این، كشورها براي هرگونه مشکل 
سیاسي با نیروي نظامي واكنش نشان نمي د   هد   : 
ارتش ها اغلب به اند   ازه كافي بزرگ نیس��تند   . 
عالوه بر این، برخي از مش��کالت به ساد   گي 
براي مد   اخله مس��لح مناس��ب نیست. وقتي 
تالش هاي د   یپلماتیک شکست خورد   ه است، 

تحریم ها عموما مورد    استفاد   ه قرار مي گیرند   .

زمانتحققتحریمها
ممکن اس��ت تحریم ها ب��ه د   الیل مختلف 
اعمال شود    مانند    اقد   امات تالفي جویانه براي 
فعالیت هاي اقتصاد   ي كشور د   یگر منظور شود   . 
به عنوان مثال، كشور تولید    كنند   ه فوالد    ممکن 
است از نوعي از تحریم ها استفاد   ه كند    اگر كشور 
د   یگر س��عي د   ر حفاظت از صنعت فوالد    تازه 
تاسیس خود    با د   اد   ن سهمیه وارد   اتي به فوالد    
خارجي باشد   . تحریم ها ممکن است به عنوان 
یک ابزار نرم تر، به ویژه به عنوان بازد   ارند   ه نقض 
حقوق بش��ر )مثال تحریم هاي ایاالت متحد   ه 
علیه آپارتاید    آفریقاي جنوبي( مورد    استفاد   ه 
قرار گیرد   . سازمان ملل متحد    ممکن است از 

اعمال تحریم هاي د   وجانبه علیه یک كشور د   ر 
صورت تحقق نقض حقوق بشر یا قطعنامه هاي 

مربوط به سالح هاي هسته اي استفاد   ه كند   .
گاه��ي تهد   ی��د    یک تحریم كافي اس��ت تا 
سیاس��ت هاي كش��ور هد   ف را تغیی��ر د   هد   . 
تهد   ید    به این معني است كه كشورها از طریق 
مشکالت اقتصاد   ي براي مجازات كشور هد   ف 
درصورتیکه تغییر رفتاري رخ ند   هد   ، استفاد   ه 
كند   . هزینه تهد   ید    كمت��ر از مد   اخله نظامي 
است، اما هنوز هم د   اراي وزن اقتصاد   ي است. 
به عنوان مثال، د   ر سال ۲۰۱3، رابرت موگابه، 
رئیس جمهور زیمبابوه و حلقه د   روني او، از سوي 
ایاالت متحد   ه به د   لیل نقض موارد    نقض حقوق 

بشر تحریم شد   .
د   ر بعضي موارد   ، یک كش��ور ممکن اس��ت 
د   رمورد    اهد   اف د   اخلي، به جاي جامعه بین المللي، 
تحریم كند   . برخي اوقات ناسیونالیسم وارد    بازي 
مي شود    و د   ولت یک كشور مي تواند    از تحریم 
به عنوان راهي براي نشان د   اد   ن عزم یا ایجاد    
حواس پرتي از مشکالت د   اخلي استفاد   ه كند   . 
براي این مشکل، سازمان هاي بین المللي نظیر 
س��ازمان تجارت جهان��ي WTO به د   نبال 
كاهش برخي فشارها هس��تند   ، پانل هایي را 
ایجاد    مي كند    تا به طور عاد   النه اختالفات بین 
كشورها را بررسي كند   . این امر به ویژه د   ر كنار 
گذاشتن مشکالت بزرگتر مفید    است، چراكه 
تحریم ه��ا مي تواند    منجر به جبران اقتصاد   ي 

جنگ هاي تجاري شود   . 

نارضایتيدرتحریم
می��زان رنج هاي اقتصاد   ي ناش��ي از تحریم 
اغلب به سرعت شناخته نمي شود   . تحقیقات 
نش��ان د   اد   ه است كه ش��د   ت تأثیر اقتصاد   ي 
زماني بر كشور هد   ف افزایش مي یابد    كه سطح 
همکاري هاي بین المللي آن كشور زیاد   تر باشد   . 
همچنین اگر بیشتر كشورها د   ر تحریم كشور 
مقصد   ، قبال روابط نزد   یک د   اشته باشند   ، احتمال 
بیشتري وجود    د   ارد    كه تحریم هاي مورد    نظر 

جوابگو باشد   .

تأثیریکتحریم
تأثیر فوري تحریم وارد   ات د   ر كش��ور هد   ف 
این اس��ت كه صاد   رات كشور تحریم شد   ه د   ر 
بازارهاي جهاني خرید   اري نش��ود   . با توجه به 
وابستگي اقتصاد   ي كشور به كاالي صاد   راتي یا 
خد   مات صاد   راتي، این مي تواند    تأثیر فلج كنند   ه 
د   اشته باش��د   . این تحریم ممکن است سبب 
بي ثباتي سیاس��ي و اقتصاد   ي شود    كه البته 
نتایجي از قبیل ایجاد    یک رژیم تمامیت خواه 
یا افزایش خأل قد   رت شود   . د   ر نهایت نارصایتي 
كشوري به واسطه شهروند   انش تعیین قد   رت 
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هژمونيدالرعاملاثربخشي
تحریمهايایران

 تحریم ها چگونه ب�ر اقتصاد    ایران 
تأثیر خواهند    گذاشت؟

 درحالیکه گزارش ش��د   ه اس��ت ایران به 
د   نبال راهکارهایي براي د   ور زد   ن تحریم هاي 
ایاالت متحد   ه اس��ت )یعني فروش نفت از 
طریق ش��ركت هاي خصوص��ي د   اخلي كه 
به عنوان واس��طه ها عم��ل مي كنند   (، این 
تالش ها براي مقابله با ش��وک اقتصاد   ي از 
تحریم هاي مجد   د   ا تحمیل نش��د   ه اس��ت. 
بسیاري از شركت هاي خارجي اعالم كرد   ه اند    
ك��ه قصد    خ��روج از بازار ای��ران را د   ارند    یا 
س��رمایه گذاري هاي جد   ید    را رد    كرد   ه اند    و 
مایل نیست كه از د   سترسي به بازار ایاالت 
متحد   ه و خروج از سیس��تم مالي مبتني بر 
د   الر د   ست برد   ارند   . صند   وق بین المللي پول 
IMF  پیش بیني مي كند    كه اقتصاد    ایران 
۱.۵ د   رصد    د   ر س��ال ج��اري و 3.6 د   رصد    
 د   ر س��ال ۲۰۱9 كاهش خواهد    یافت، این 
د   ر حال��ي بود    ك��ه پیش بیني مي ش��د    با 
تد   اوم برجام رشد    ساالنه 4 د   رصد   ي د   اشته 
باش��د   . صاد   رات نفت ای��ران از ماه ژوئیه به 
۲.۷ میلیون بش��که د   ر روز )بشکه د   ر روز( 
به ۱.۷-۱.9 میلیون بش��که د   ر روز كاهش 
یافته اس��ت و انتظار مي رود    تا پایان س��ال 
ج��اري كاهش یابد   . بیکاري نیز به ویژه د   ر 
میان كارگران جوان افزایش مي یابد   . تورم 
از ماه آوریل تا به حال افزایش یافته است، با 
آمار رسمي رسید   ن به اوج 4 ساله د   ر 3۱.4 
د   رصد    د   ر ماه سپتامبر و برآورد   هاي خارجي 
نشان مي د   هد    كه نرخ تورم هنوز ظرفیت باال 

رفتن د   ارد   . گرچه بانک مركزي ایران براي 
حمایت از ریال مد   اخله كرد   ه اس��ت، از اول 
ژانویه، ارز بیش از د   و سوم ارزش خود    را د   ر 

بازار غیر رسمي از د   ست د   اد   ه است.
 کشورهاي د   یگر چگونه د   ر خصوص 

تحریم ها واکنش نشان مي د   هند   ؟
A۲: كشورهاي متعد   د   ي خواستار معافیت 
از تحریم ها براي اد   امه وارد   ات نفت از ایران 
شده اند. روز د   وشنبه، د   ولت ترامپ، معافیت 
موقت به هش��ت كشور صاد   ر كرد   . گزارش 
شد   ه كه چند   ین كشور از جمله ژاپن و كره 
جنوبي قبال وارد   ات نفت از ایران را متوقف 
 ،Kunlun كرد   ه اند   ، درحالیکه چین بانک
كان��ال اصلي براي معام��الت مالي چین با 
ایران، اعالم كرد   ه اس��ت ك��ه د   یگر با ایران 

كار نمي كند   .
امضاء كنند   گان JCPOA )چین، اتحاد   یه 
اروپا )اتحاد   یه اروپا(، فرانسه، آلمان، روسیه 
و انگلستان، به عالوه ایران( مخالفت جد   ي 
خ��روج آمریکا از توافقنامه و تحریم مجد   د    
بود   ه اند   . اتحاد   یه اروپا تالش كرد   ه اس��ت با 
فشار ایاالت متحد   ه مقابله كند   ، از جمله با 
»مقررات مس��د   ود    كرد   ن«، كه به اشخاص 
اتحاد   ی��ه اروپا اجازه مي د   هد    از خس��ارات 
ناش��ي از تحریم هاي مجد   د   ا تحمیل شد   ه 
توسط آمریکا جلوگیري شود   . این اساسنامه 
همچنین »افراد    اتحاد   یه اروپا را از پذیرش 
ای��ن تحریم ها من��ع مي كند   ، مگ��ر اینکه 
به طور انحص��اري مجاز به انج��ام این كار 
توسط كمیس��یون باشد   ، درصورتیکه عد   م 

مي شود   ، ممکن اس��ت د   ر د   وره بحران، رژیم 
مس��ئول د   چار ناآرامي هاي سیاسي كند    و تا 

مرز سرنگوني پیش رود    . 
تحریم ها ممکن است قانون عواقب ناخواسته 
را د   نب��ال كنن��د   . به عن��وان مثال، س��ازمان 
 )OAPEC( كشورهاي صاد   ر كنند   ه نفت عرب
د   ر س��ال ۱9۷3 تحری��م محموله هاي نفتي 
ب��ه ایاالت متحد   ه را به عن��وان مجازات براي 
بارگزاري د   وباره اسرائیل با اسلحه صاد   ر كرد   . 
OAPEC از تحری��م ب��ه عنوان ی��ک ابزار 
سیاست خارجي استفاد   ه كرد   ، اما تأثیر آن بر 
سقوط بازار سهام جهاني د   ر سال هاي ۱9۷3 
تا ۱9۷4 تش��د   ید    شد   . ورود    سرمایه از طریق 
افزایش قیمت نفت منجر به مسابقه تسلیحاتي 
د   ر كش��ورهاي خاورمیانه شد    - یک مشکل 
بي ثبات كنند   ه - و منجر به تغییر سیاست هاي 
پیش بیني ش��د   ه توس��ط OAPEC نشد   . 
عالوه بر این، بسیاري از كشورهایي كه تحریم 
ش��ده اند، مصرف نفت را كاهش د   اد   ه و نیاز به 
اس��تفاد   ه موثر از فرآورد   ه ه��اي نفتي د   ارند   ، و 

تقاضاي بیشتر را كاهش مي د   هند   .
تحریم ها مي توانند    هزینه هاي مصرف كنند   گان 
و كس��ب و كار د   ر كش��ورهاي صاد   ر كنند   ه را 
افزایش د   هند   ، چرا كه كشور هد   ف قاد   ر به خرید    
كاالها نیست، د   ر نتیجه زیان اقتصاد   ي از طریق 
بیکاري و همچنین افت تولید    به مرد   م تحمیل 
مي ش��ود   . عالوه بر این، كش��ور صاد   ر كنند   ه، 
انتخاب كاالها و خد   ماتي را كه مصرف كنند   گان 
د   اخلي د   ارد   ، كاهش مي د   هد    و هزینه هاي انجام 
كس��ب و كار را براي شركت هایي كه باید    د   ر 
جاي د   یگري ب��راي تامین منابع مورد    نظر را 
افزای��ش د   هند   ، كاهش مي د   ه��د   . اگر تحریم 
یک طرفه باشد   ، كشور هد   ف مي تواند    از كشور 
ثالث براي جلوگیري از تأثیر وارد   ات و صاد   رات 

مسد   ود    شد   ه، استفاد   ه كند   .

خطپایین
موفقیت تحریم ها مطابق با تعد   اد    زیاد   ي 
احزاب د   رگیر است. تحریم هاي د   و جانبه 
موثر تر از تحریم هاي یک جانبه هس��تند   ، 
اما نرخ موفقیت به طور كلي كم است. د   ر 
بس��یاري از م��وارد   ، تحریم ها باعث ایجاد    
آسیب اقتصاد   ي بد   ون تغییر سیاست هاي 
كشور هد   ف مي شوند   . تحریم ها د   ر نهایت 
ابزار بي پرد   ه سیاست خارجي هستند    چرا 
كه اعزام آنها به اند   ازه كافي د   قیق نیست 
ك��ه تنها بر اقتصاد    ه��د   ف تأثیر بگذارد    و 
ب��ه این د   لیل كه پیش بیني مي ش��ود    كه 
آسیب هاي اقتصاد   ي به نوعي فشار سیاسي 
منجر ش��ود    كه عاملي تهد   ید    كنند   ه براي 

كشور هد   ف است.

رئیس جمهوري آمریکا بهار گذش�ته، اعالم کرد    از برنامه مشترک اقد   ام جامع خارج 
خواهد    شد    و تحریم هاي آمریکا علیه ایران که تحت قرارد   اد    JCPOA به حالت تعلیق 
د   رآمد   ه بود    را د   وباره از سر مي گیرد   .. پس از یک د   وره پایاني 90 روزه ابتد   ایي، د   ور اول 
تحریم ها اعمال شد   . امروز ایاالت متحد   ه تحریم هایي را علیه ایران به طور کامل مجد   د   ا 
اعم�ال کرد    که تحت JCPOA د   ر حال لغو یا لغو ش�د   ه بود   . تأثیرات فوري تحریم ها 
بر اقتصاد    ایران ظاهرا تولید    نفت و رش�د    تولید    ناخالص د   اخلي را نشانه گرفته است 
که متعاقبا ارزش پول ملي این کش�ور کاهش و تورم د   ر حال افزایش اس�ت. تأثیرات 
بلند   مد   ت همچنان د   ید   ه مي شود   ، از جمله اینکه چگونه کشورهاي شریک ایاالت متحد   ه، 
با اقد   امات یک جانبه آمریکا روبه رو مي شوند    و نقش د   الر به عنوان ارز ذخیره ارشد    
جهان چگونه اقتصاد   ي را زمینگیر کرد   ه است. استفاني سیگال، معاون و عضو ارشد    
 CSIS گروه سیمون د   ر اقتصاد    سیاسي د   ر مرکز مطالعات استراتیژیک و بین المللي

د   ر واشنگتن، نگاه د   قیق تري به پیامد   هاي تحریم ایران د   ر بازار نفت ارائه مي د   هد   .
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تحقق آن به طور جد   ي منافع آنها یا منافع 
اتحاد   یه را آس��یب برس��اند   «. عالوه بر این، 
 JCPOA د   ر ۲۵ س��پتامبر امضا كنند   گان
توافق كرد   ند    حمایت از توسعه كانال مالي 
SPV ب��راي تس��هیل تجارت ب��ا ایران و 
اجتن��اب از تحریم ها ایجاد    ش��ود   . جزئیات 
SPV نامشخص است، اما گزارش ها نشان 
مي د   هد    كه آن را به عنوان »مركز تس��ویه 
حس��اب« براي معامالت با ای��ران به یورو 
اس��تفاد   ه مي كند   . با توجه ب��ه نقش غالب 
د   الر د   ر تج��ارت و بازاره��اي مالي جهاني، 
این تالش ه��ا د   ر كوتاه مد   ت موفق نخواهد    
بود    و كارشناس��ان این ت��الش را به عنوان 
بیانیه سیاسي طبقه بند   ي كرد   ه اند   . حد   اقل 
پیش��نهاد    مشترک نش��ان د   هند   ه مخالفت 
ش��د   ید    با اق��د   ام یکجانبه ای��االت متحد   ه 
 است كه به نوبه خود    موجب پیشنهاد    ویژه 
به منظ��ور تمركز د   ر مركز بین المللي د   الر 

آمریکا شد   ه است.
 این ب�ه معناي نقش د   الر به عنوان 

مهم ترین ارز ذخیره جهان است؟
درحالیک��ه تحریم ه��اي یکجانبه ایاالت 
متحد   ه د   ر زمینه ایجاد    وخامت اقتصاد   ي بر 
ای��ران موفقیت آمیز بود   ه آنها نیز به تالش 
Jean- .   براي حركت به سمت د   الر رفته اند

Claude Juncker، رئیس كمیس��یون 
اروپ��ا، د   ر مصاحب��ه اي د   ر ماه س��پتامبر، 
خواستار نقش بین المللي بیشتر براي یورو 
ش��د    و اظهار كرد    »این كه اروپا 8۰ د   رصد    
وارد   ات ان��رژي خ��ود    را ب��ه د   الر پرد   اخت 
مي كند   ، این موضوع واقعه تلخي است. این 
د   ر حالي است كه تقریبا ۲ د   رصد    از وارد   ات 
انرژي ما از ایاالت متحد   ه است. بد   یهي است 
كه شركت هاي اروپایي هواپیماهاي اروپایي 
را به جاي یورو خرید   اري مي كنند   .« چند   ي 
پیش وزیر خارجه آلمان، هیکو ماس و وزیر 
امور مالي فرانسه، برونو لمیره، اعالم كرد   ند    
ك��ه د   ر حال كار بر روي »ی��ک ابزار مالي 
مس��تقل اروپایي هس��تند    كه به ما امکان 
مي د   هد    كه از قربانیان وثیقه اي از تحریم هاي 
خارجي ایاالت متحد   ه« و اطمینان د   اد   ن از 
اینکه اروپا »قاره اي مستقل است و قوانین 

خود    را د   ارد   ، استفاد   ه كند   .«
ع��الوه بر تالش ه��اي اروپایي، هند    براي 
پرد   اخ��ت نف��ت ایران ب��ه روپیه ها تحقیق 
كرد   ه و چین اولی��ن قرارد   اد   هاي آتي نفت 
ب��ا RMB را د   ر ماه مارس راه اند   ازي كرد   . 
سیس��تم پرد   اخت بین بانک��ي بین المللي 
CIPS بر مبناي رمنینگ چین یک طرح 
بلند   پروازانه اي اس��ت كه ایجاد    آن از زمان 
عقب نشیني ایاالت متحد   ه از JCPOA د   ر 

مراحل جد   ي تري قرار گرفته است. هیچ یک 
از این تالش ها د   ر كوتاه مد   ت موفق نخواهد    
بود   . د   الر آمریکا د   الر ارز اصلي د   ر نظام مالي 
بین المللي باقي مي ماند    و تقریبا د   و س��وم 
ذخای��ر بانک مركزي، بیش از 4۰ د   رصد    از 
پرد   اخت هاي جهاني را تشکیل مي د   هد    و به 
عبارتي گسترد   ه ترین ارز د   ر بازار ارز خارجي 
است. غلبه بر د   الر از طریق طیف وسیعي از 
عوامل، از جمله عمق و نقد   ینگي بازارهاي 
مالي ایاالت متحد   ه و سیاست هاي اقتصاد    
كالن د   ر ایاالت متحد   ه اس��ت كه ابزارهاي 
د   ارایي هاي ارزش��مند    را ب��ه خوبي ذخیره 
مي كند   ، حفظ شد   ه است. همچنان با نبود    
گزینه ه��اي قاب��ل قبول، ای��ن نقس مد   اما 
تقویت مي ش��ود   ، اما اگر منطقه یورو بتواند    
نگراني هاي مربوط به آیند   ه بلند   مد   ت اتحاد    
پول��ي را مورد    توجه قرار د   هد   ، یا اگر چین 
اصالح��ات كالن اقتصاد   ي و مالي ضروري 
ب��راي ارز خود    را انجام د   ه��د   ، به طوري كه 
مبد   ل به یک ارز جهاني ش��ود   ، قد   رت د   الر 
رو ب��ه نزول خواهد    بود   . ارزهاي رمز گذاري 

ش��د   ه نیز یکي د   یگر از رقیبان بالقوه است.
تحریم هاي ای��االت متحد   ه، به عنوان ابزار 
د   قیق سیاس��ت خارجي ب��ه د   لیل تمركز 
د   الر د   ر امور مالي و تجارت بین المللي بود   ه 
است، به ویژه هنگامي كه كشورهاي شریک 
ایاالت متحد   ه مایل به شركت د   ر مشاركت 
د   ر اقد   ام چند   جانبه هستند   . اگرچه تجارت 
د   وجانبه آمریکا-ایران تنها بخش كوچکي 
از اقتص��اد    ایران اس��ت، تحریم ها د   رد   ناک 
هستند   ، زیرا آنها مي توانند    د   سترسي ایران 
به بازارهاي هاي بین المللي را محد   ود    كنند    
و ش��ركت هاي چند    ملیت��ي كه معامالت 
زیاد   ي ب��ا ایاالت متحد   ه د   ارن��د   ، مجازات 
كنند   . درحالیکه كش��ورهاي د   یگر ممکن 
اس��ت فعال به س��وي كاهش وابستگي به 
د   الر حرك��ت نکنن��د   ، اقد   ام��ات یکپارچه 
و غیرمس��تقیم ایاالت متح��د   ه به وضوح 
ب��ه برخ��ي از بازیگ��ران انگی��زه اي براي 
جس��ت وجوي جایگزین ه��ا مي د   هد   ، كه 
به طور بالقوه اثربخشي تحریم هاي آیند   ه را 

محد   ود    مي كند   .



آزادسازيبرايخروجازبيثباتي

مجید    محمد   رضایي|
د   ر د   وره تحری��م، بی��ش از پی��ش، وج��ود    
آزاد   ي هاي اقتصاد   ي احساس مي شود   . جایي كه 
بخش خصوصي توانمند   ي بتواند    د   ر روابط خود    
با ش��ركاي تجاري، از مکانیزم هاي منعطف و 
پیچید   ه تري براي د   ور زد   ن تحریم ها استفاد   ه 
كند   . ما براي ایجاد    بخش خصوصي قد   رتمند   ، 
ثبات ه��اي سیاس��ي و اجتماعي نقش مهم و 
ش��گرفي د   ارند    چراكه د   امن زد   ن به الگوهاي 

رشد    تنها از طریق آنها امکان پذیر است. 

مدلهايرشددرخدمتآزادسازي
د   ر د   هه ۱9۵۰، س��ولو الگویي را توسعه د   اد    
كه به صورت ابزار استاند   ارد    مطالعات مربوط 
به رش��د    اقتصاد   ي د   ر آمد   ه است. د   ر این الگو، 
نرخ رشد    اقتصاد   ي به سرعت افزایش نهاد   ه هاي 
عوامل تولید    كار و س��رمایه فیزیکي بستگي 
د   ارد   . د   ر مقاب��ل، الگوهاي رش��د    د   رون زا كه از 
سوي رومر و لوكاس مطرح شده اند، نرخ رشد    
اقتصاد   ي را تابح عواملي د   ر آن د   انسته اند   . گرچه 
بر اساس نظریه هاي رش��د    د   رون زا، پیشرفت 
فناوري را د   رون زا د   انسته اند    اما الگوهاي رشد    
د   رونزا همچنان ق��اد   ر به تبیین كامل تفاوت 
د   رآمد   ه س��رانه كش��ورها نیس��ت. بنابراین تا 
اواخر د   هه نود    الگوهاي رش��د    تنها به بررسي 
تأثیر عوامل اقتصاد   ي مانند   : سرمایه انساني و 
فیزیکي، بهره وري، جمعیت، شرایط جغرافیایي 

و غیره بر رشد    اقتصاد   ي مي پرد   اختند   ، كه این 
ام��ر به ظهور اد   بیات اقتصاد    سیاس��ي جد   ید    
رش��د    اقتصاد   ي انجامید    ك��ه از اد   غام نظر به 
جد   ید    رش��د    د   رونزا و »اقتصاد    سیاسي كالن« 
نوین توسعه یافته است. از جمله این نظریه ها، 
اقتصاد    نهاد   گراي جد   ید    است كه عامل نهاد   ي 
را وارد    تحلیل ه��اي اقتصاد   ي رش��د    كرد   ند    و 
عامل هایي مانند    نظام سیاسي، رفتار حاكمان 
سیاست هاي عمومي، فرهنگ، مذهب و غیره را 
كه د   ر الگوهاي پیشین رشد    اقتصاد   ي مفروض 
گرفته مي شد   ند   ، از عوامل مهم تفاوت عملکرد    
اقتصاد   ي كشورها معرفي كرد   ه اند    چراكه نهاد   ها 
را ش��کل د   هند   ه محیط اقتصاد   ي د   ر كشورها 
مي د   انستند    و عامل اصلي عقب ماند   گي برخي 
كش��ورها را نه كمبود    سرمایه بلکه نبود    بستر 
نهاد   ي مناس��ب ب��راي فعالیت هاي اقتصاد   ي 

بیان مي كرد   ند   .

ثباتسیاسي
بي ثباتي سیاس��ي بیانگر مفهوم هایي مانند    
ناآرامي ه��اي اجتماع��ي، ت��رد   د    و اعد   ام هاي 
سیاسي، كود   تا، آشوب هاي شهري، تنش هاي 
فرمي و انتقال آرام قد   رت د   ر سطوح باال است. 
د   ر مورد    چگونگي تأثیر بي ثباتي سیاس��ي بر 
رشد    اقتصاد   ي، مد   لي ارائه شد    كه د   ر آن انواع 
سناریوهاي تأثیر و كنش افکار عمومي د   ر مقابل 
تقاضا براي تغییرات سیاسي را نشان مي د   هد   . 

د   ر حال��ت كلي مي توان اد   ع��ا كرد    نقطه آغاز 
بي ثباتي سیاسي، تقاضا براي تغییرات سیاسي 
است. این تقاضا از د   و جنبه قابل بررسي است. 
از منظر اول نیاز به تغییرات از ساختار د   اخلي 
حاكمیت سیاسي شروع مي شود    كه ناشي از 
عوامل متعد   د   ي همچون به وجود    آمد   ن اخالق 
و كشمکش میان سیاستگذاران است. از منظر 
د   وم احس��اس نیاز به اعمال تغییرات از خارج 
سیستم به ساختار سیاسي تحمیل مي شود   . 
غالبا منش��أ این تفاضا مي تواند    افزایش سطح 
آگاهي مرد   م، نارضایتي از نظام سیاسي، فشار 
گروه هاي اپوزوس��یون و غیره باشد   ، حکومت 
نی��ز از طریق مش��روعیت سیاس��ي با تهد   ید    
و س��ركوب به ثبات سیاس��ي د   ست مي یابد   ، 
سرایت این تشنج و ناآرامي به فضاي اجتماعي، 
تمرك��ز الزم براي مد   یریت اقتصاد   ي را از بین 
مي برد    و چه بسا نوع كنش و تقابل اعتراضي، 
فضاي اجتماعي همچون اعتصابات، اقتصاد    را 
با بحران ها و چالش هاي جد   ي مواجه مي سازد   . 
به هر حال آنچه كه مس��لم اس��ت، بي ثباتي 
سیاس��ي فارغ از نوع و ش��د   ت خ��ود    همواره 
اثر و پتانس��یل هایي را كه باید    د   ر مسیر رشد    
اقتصاد   ي به كار گرفته شوند   ، از بین مي برد    و 
روند    طبیعي سیس��تم اقتصاد   ي را د   ر اثر سوء 
مد   یریت كه ناشي از منازعات د   روني و بروني 
حزبي اس��ت؛ منحرف مي كند    و سرعت رشد    

اقتصاد   ي را كند    مي كند   .
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 بي ثباتي سیاس��ي از راه بی��ن برد   ن امکان 
سرمایه گذاري موجب كاهش رشد    اقتصاد   ي 
مي شود    به طوریکه د   ر كشورهایي كه احتمال 
كود   تا، ش��ورش هاي خیاباني، ترور و اش��کال 
د   یگر تغییر غیر مس��المت آمیز قد   رت وجود    
د   ارد   ، انگیزه براي س��رمایه گذاري پایین بود   ه 
و سرمایه گذارها د   ر چنین شرایطي بر انتقال 
س��رمایه خود    به مکان هاي امن مي كوشند    و 
نرخ جانشیني سرمایه گذاري ها، بلند   مد   ت است 
و احتماال با بهره وري باال به وسیله طرح هاي 
سرمایه گذاري كوتاه مد   ت و با بهره وري پایین 
افزای��ش مي یاب��د   . افزون بر ای��ن، ناكارآمد   ي 
تولید   ي پد   ید    آمد   ه به واسطه بي ثباتي سیاسي، 

تولید    نهایي را كاهش خواهد    د   اد   . 
همچنی��ن بي ثباتي سیاس��ي از كانال بازار 
نیروي كار مي تواند    بر رشد    اقتصاد   ي اثرگذار 
باش��ند    و مطاب��ق پیش بیني ای��ن اثر منفي 
اس��ت. د   ر مجموع مي توان بیان د   اش��ت تمام 
ش��اخص هاي بي ثباتي سیاس��ي، از راه كانال 
كاهش تولید    نهایي عوامل تولید   ، رشد    اقتصاد   ي 

را تحت تأثیر قرار مي د   هد   .

آزادياقتصادي
آزاد   ي اقتص��اد   ي یک��ي از اص��ول مهم د   ر 
ارزیابي توس��عه یافتگي اقتصاد    كشورهاست. 
موسسه فریزر د   رجه آزاد   ي اقتصاد   ي كشورها 
را بر اس��اس پنج شاخص حجم و اند   ازه د   ولت 
مصرف د   ولت ب��ه عنوان د   رصد    GDP حجم 
یارانه ها، سرمایه گذاري د   ولت، نرخ هاي مالیات 
بر د   رآم��د    و حقوق، س��اختار قانوني )امنیت 
حق��وق مالکیت اس��تقالل د   س��تگاه قضایي، 
حمایت از مالکیت معنوي، یکپارچگي د   ستگاه 
قضایي(، د   سترس��ي به تقد   ینگي سالم )رشد    
نقد   ینگي، آزاد   ي مالکیت ارزهاي خارجي، نرخ 
ت��ورم فعلي، تغییر تورم د   ر پنج س��ال اخیر(، 
آزاد   ي تجارت خارج��ي )مالیات و تعرفه هاي 
گمركي، موان��ع تجاري قانون��ي، تفاوت نرخ 
ارز رس��مي و بازار سیاه، كنترل بازار سرمایه، 
حجم بخش تجارت( و قوانین مالي، بازار كار 
و تجارت )میزان مشاركت بانک هاي خصوصي 
و خارجي، محد   ود   یت نرخ س��ود    بانکي، سهم 
سپرد   ه ها د   ر بانک هاي خصوصي، محد   ود   یت 
 د   ر قوانی��ن د   س��تمزد    و اخ��راج نیرو، س��هم 
اش��تغال زایي د   ولت( تعیین مي كن��د   . آزاد   ي 
اقتصاد   ي تأثیرات قابل توجهي بر رشد    اقتصاد   ي 
و د   رآمد    سرانه كشورها از كانال هاي زیر د   ارد   .

۱- وجود    امنیت حقوق مالکیت و همچنین 
پایین بود   ن مالیات ها س��بب مي شود    افراد    به 
كارهایي اقد   ام كنند    كه كاراتر است؛ از این از 
او، افزایش كارایي، خود    به رشد    اقتصاد   ي بیشتر 

منجر خواهد    شد   .

 ۲- آزاد   ي بیشتر د   ر مباد   الت موجب توسعه 
فنون و افزایش تخصصي شد   ن و بازد   ه اقتصاد   ي 
مي شود   ؛ از این رو، توسعه فنون و بازد   ه اقتصاد   ي 

به افزایش رشد    اقتصاد   ي منجر خواهد    شد   .
 3- آزاد   ي ورود    و رقابت د   ر بازارها به افزایش 
كارایي و س��ود    بیشتر منجر مي شود    و منابع 
برخي فعالیت هایي كه بیش��ترین عملکرد    را 

د   ارند   ، هد   ایت مي شود   .
 4- هنگامي كه آزاد   ي اقتصاد   ي وجود    د   ارد   ، 
تشکیالت تجارت و نیز اقتصاد   ، به كشف هاي 
جد   ی��د    د   ر مد   یریت اقتصاد   ي و بهبود    قناوري 
و ش��یوه هاي بهتر تولید    تش��ویق مي ش��ود   ؛ 
لذا فرصت هایي كه مورد    چش��م پوش��ي قرار 
مي گرفتند    به منابع اصلي براي رشد    اقتصاد   ي 

تبد   یل مي شوند   .
بنابراین رشد    اقتصاد   ي مستمر و باثبات یکي 
از اه��د   اف نهایي هر نظام اقتصاد   ي اس��ت كه 
د   ستیابي به آن مستلزم بسط پایه هاي رشد    و 
د   روني شد   ن آن از طریق ساز و كارهایي نظیر 
انباشت سرمایه، توسعه سرمایه انساني، ارتقاء 
بهره وري عوامل تولید    است. آمارهاي موجود    
حاكي از اختالف فراوان كشورهاي جهان د   ر 
رش��د    اقتصاد   ي، د   رآمد    س��رانه و س��طح رفاه 
اقتصاد   ي و روند    افزایش��ي این نابرابري است، 
مطابق اد   بیات اقتصاد    سیاسي، ساختار اقتصاد   ي 
و سیاسي یک كشور رابطه تنگاتنگ و د   ر عین 
حال پیچید   ه اي با یکد   یگ��ر د   ارند   . به طوریکه 
ساختار سیاسي كشور به عنوان سیستم هد   ایت 
د   ر مد   یریت اقتصاد   ي كشور كه منعکس كنند   ه 
تفکرات اقتصاد   ي آن سیس��تم سیاسي است، 

شناخته مي شود   . 
از این حیث هرگونه اختالل د   ر نهاد    مد   یریتي 
یک كشور )د   ولت( با عنوان بي ثباتي سیاسي، 
به ویژه كش��ورهاي د   ر حال توسعه، مي تواند    
منج��ر به بي ثباتي اقتصاد   ي ش��د   ه و حركت 
طبیعي اقتص��اد    را د   چار اخ��الل كند    كه د   ر 
نتیجه رش��د    اقتصاد   ي كش��ور را ب��ه عنوان 
مهم ترین ش��اخص عملکرد    اقتصاد   ي كند   تر 

مي كند   . همچنی��ن آزاد   ي اقتصاد   ي تأثیرات 
شگرفي بر رشد    اقتصاد   ي د   ارند   . د   ر این راستا 
نتایج نشان مي د   هد    ارتقاء شاخص كلي آزاد   ي 
اقتصاد   ي موجب بهبود    رشد    اقتصاد   ي د   ر هر 
د   و گروه كش��ورهاي توس��عه یافته و د   ر حال 
توسعه مي شود    و مي تواند    باعث افزایش تأثیر 
س��رمایه گذاري بر رشد    اقتصاد   ي شود   . شایان 
ذكر است از بین شاخص هاي آزاد   ي اقتصاد   ي 
كشورهاي توسعه یافته به جز اثر اند   ازه د   ولت 
كه مثبت و بي معناست، تأثیر چهار زبر شاخص 
ساختار قضایي و امنیت حقوق مالکیت، پول 
سالم، آزاد   ي تجارت خارجي به قوانین و ضوابط 
 بس��یار اثرگذار اس��ت. درحالیکه كشورهاي 
د   ر حال توس��عه به جز شاخص پول سالم كه 
بر رشد    اقتصاد   ي اثر د   ارد   ، مابقي شاخص هاي 
آزاد   ي اقتصاد   ي تأثیر كمتري بر رشد    اقتصاد   ي 
د   ارد   ، كه از بین شاخص هاي به ترتیب شاخص 
آزاد   ي تج��ارت خارجي، اند   ازه د   ولت و قوانین 
مالي، بازار كار و تجارت، بیشترین اثر را بر رشد    

اقتصاد   ي این گروه از كشورها د   ارا است. 
آزاد   سازي تجاري درصورتیکه همراه با تولید    
محصوالت د   انش محور و با فناوري باال انجام 
گیرد   ، مي تواند    توان رقابتي كشورها را افزایش 
د   هد   . ب��راي تحقق این امر س��ه عامل اصلي 
پیشنهاد    مي شود   ، نخست اینکه سیاستگذاران 
اقتص��اد   ي كش��ورهاي د   ر حال توس��عه باید    
ع��الوه بر توجه به فعالیت هاي نوآورانه اجراي 
سیاست هاي آزاد   سازي تجاري را جد   ي بگیرند    
و تحق��ق واقعي آنها را مد   نظر قرار د   هند   . د   وم 
اینکه یک برنامه ریزي د   قیق و بلند   مد   ت وجود    
د   اشته باشد   . د   ستگاه هاي د   ولتي كشور كه د   ر 
امر صاد   رات و وارد   ات د   خیل هستند    همکاري 

نزد   یکي با یکد   یگر د   اشته باشند   . 
از س��وي د   ستگاه قانون ساز كشور د   ر تالش 
باشد    تا با ایجاد    قوانین و مقررات با كیفیت و 
شفاف، تنظیم گري و سیاستگذاري اقتصاد   ي 
د   ر جهت رفع نقایص و كاس��تي هاي مکانیزم 

بازار را برطرف كند   . 



درسهايضدتحریميازروسیه

سید    علي روحاني|
اقد   ام��ات ض��د    تحریمي روس��یه د   ر كنار 
اقتصاد    بزرگ این كش��ور موجب ش��د    كه 
تحریم ه��اي غرب علیه روس��یه، بر اقتصاد    
كش��ورهاي اروپایي نیز اثرات قابل توجهي 
د   اشته باشد   . حجم تجارت اروپا و روسیه د   ر 
سال هاي ۲۰۱3 و ۲۰۱4 به ترتیب 3۲6 و 
۲8۵ میلیارد    د   الر بود   ه است. این رقم براي 
ش��ش ماه نخست سال ۲۰۱۵، بیش از 3۰ 
د   رصد    كاه��ش یافت كه با این روند   ، حجم 
تجارت میان روسیه و اروپا د   ر سال ۲۰۱۵، 
حد   ود    8۰ میلیارد    د   الر كاهش د   اشت. از این 
رقم، حد   ود    3۰ میلیارد    د   الر مربوط به كاهش 

صاد   رات اروپا به روسیه بود   .
البته برخ��ي از محققان معتقد   ند    كاهش 
حد   ود    ۲۰ د   رصد   ي مباد   الت اتحاد   یه اروپا به 
روسیه، تماما ناشي از اقد   امات ضد    تحریمي 
روسیه نبود   ه، بلکه بخش عمد   ه آن ریشه د   ر 
كاهش قیمت نفت د   اشته كه منجر به كاهش 
كل وارد   ات روسیه شد   ه است. استد   الل این 
گروه از محققان، اس��تناد    به سه كشورهاي 
اروپای��ي، آمریکا و ژاپن )یعني كش��ورهاي 
تحریم كنند   ه( د   ر كل وارد   ات روس��یه است. 
آماره��ا نش��ان مي د   ه��د    كه پی��ش از آغاز 
تحریم ها، س��هم اروپا د   ر وارد   ات از روس��یه 
حد   ود    43 د   رصد    بود   ه اس��ت كه این س��هم 
پس از اعمال تحریم ها به حد   ود    3۷ د   رصد    
كاهش یافته اس��ت. سهم ژاپن و آمریکا نیز 
د   ر وارد   ات از روسیه، پیش و پس از تحریم ها 

د   ر ح��د   ود    ۵ د   رصد    باقي ماند   ه و تغییر قابل 
مالحظه اي ند   اشت.

تخمین ه��اي مختلف��ي از می��زان تأثیر 
تحریم هاي اروپا علیه روس��یه و تحریم هاي 
متقابل روس��یه، بر اقتصاد    اروپا ارائه ش��د   ه 
است. د   ر برآورد    ارائه شد   ه توسط كمیسیون 
اروپا د   ر جوالي ۲۰۱4 براي رشد    اقتصاد   ي 
این اتحاد   یه. كاهشي معاد   ل3۰ د   رصد    براي 
س��ال ۲۰۱4 و 4۰ د   رصد    براي سال ۲۰۱۵ 
ب��راي كل اتحاد   ی��ه اروپا پیش بیني ش��د   . 
همچنین د   ر گ��زارش پیش بیني اقتصاد   ي 
اروپا د   ر به��ار ۲۰۱۵، ۰.۲۵ د   رصد    كاهش 
رشد    اقتصاد   ي براي سال ۲۰۱۵ برآورد    شد   .

توسعهپیمانهايپولي
قبل از تحریم هاي بانکي علیه روسیه، این 
كش��ور د   ر تاریخ ۲3 ژوئ��ن ۲۰۱۱ با چین 
پیمان پولي د   و جانبه امضا كرد   ه بود   . مطابق 
این پیمان، تجار قاد   رند    پرد   اخت ها و تسویه 
تجاري را با اس��تفاد   ه از واحد   هاي پول ملي 
و بد   ون استفاد   ه از ارزها و تبد   یل آن به د   الر 
انجام د   هند   . این اقد   ام گام مهمي د   ر كاهش 
تکیه به د   الر آمریکا د   ر تجارت د   و جانبه بود    
كه ریسک هاي نوسانات نرخ ارز را كاهش د   اد    
و به جهاني ش��د   ن ارزهاي محلي نیز كمک 

قابل توجهي كرد   . 
از زمان تصوی��ب تحریم هاي بانکي و مالي 
علیه روس��یه، این كشور تالش كرد   ه است تا 
نقش ارزهاي واس��ط مانن��د    د   الر و یورو را د   ر 

تجارت خارجي خود    كاهش د   هد   . با گذشت 
بیش از یک سال از راه اند   ازي سیستم تسویه 
بد   ون د   الر میان چین و روسیه، حجم تجارت 
بین د   و كشور بر اساس ارزهاي محلي، بیش از 
۷۰۰ د   رصد    رشد    د   اشته است. د   ر حال حاضر، 
نزد   یک به ۷ د   رصد    از حجم تجارت بین چین 
و روسیه با اس��تفاد   ه از پیمان پولي د   وجانبه 
مد   یریت مي ش��ود    كه به طور مستمر د   ر حال 
تبد   یل به یکي از محورهاي كلید   ي د   ر مذاكرات 
مقامات بلند   پایه روس��یه با د   یگر كش��ورها با 
استفاد   ه از پول هاي ملي د   ر تجارت بود   . اخیرا 
رئیس جمهور روسیه د   ر د   ید   ار با همتایان خود    
از كشورهاي هند   ، تركیه، مصر، ویتنام، آرژانتین 
و اند   ونزي به طور ویژه به این موضوع پرد   اخته 
است. اقد   ام د   یگر روسیه به منظور كاهش سهم 
د   الر و یورو د   ر تجارت انرژي بود    كه د   ر آن یوان 
چین نیز به واحد   هاي پولي مورد    قبول روسیه 
د   ر ازاي گاز و نفت صاد   راتي خود    افزود   ه ش��د   . 
روسیه همچنین د   ر تالش براي تعریف شاخص 
جد   ید   ي براي قیمت گذاري نفت و گاز بر مبناي 
روبل اس��ت تا بتواند    جایگزین شاخص هاي 

مشهوري همچون برت شود   .

تغییرمقصدصادراتيانرژيروسیهبهآسیا
سیاست چرخش به سوي آسیا و آمریکاي 
جنوبي پس از افزایش تحریم ها، به شد   ت از 
سوي د   ولت د   نبال شد   . رئیس جمهور روسیه 
د   ر همایش اقتصاد   ي مسکو د   ر اكتبر ۲۰۱4 
د   ر این رابطه گفت: شرایط كنوني سخت تر 

ارد   یبهشت 1398
د    وره جد    ید    
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ش��د   ه است. با این حال، این براي ما انگیزه 
مي س��ازد   . یکي از اولویت هاي ما كس��ب و 
كار، تجارت و ش��راكت د   ر سرمایه گذاري با 
كشورهاي آمریکاي التین، كشورهاي حاشیه 
اقیانوس آرام و كشورهایي نظیر چین و هند    
است« د   ر سال هاي پس از ۲۰۱۰، حد   ود    8۰ 
د   رصد    از صاد   رات انرژي اروپا به مقصد    اروپا 
انجام مي ش��د   ه كه معاد   ل حد   ود    3۰ د   رصد    

از وارد   ات انرژي اروپا بود   ه است.
پس از تشد   ید    تحریم هاي روسیه به منظور 
كاهش وابستگي وارد   اتي خود   ، اقد   ام به انعقاد    
قرارد   اد    هاي صاد   رات انرژي با چین و س��ایر 
كشورهاي آس��یایي كرد   . بزرگترین قرارد   اد    
انرژي د   نیا د   ر سال ۲۰۱4 و با ارزشي معاد   ل 
4۰۰ میلیارد    د   الر بین روسیه و چین امضا 
شد    تا هم وابستگي روسیه د   ر صاد   رات گاز به 
اروپا كاهش یابد   ، و هم پرد   اخت ها بر اساس 
ارزهاي محلي انجام شود    و تقاضا براي د   الر 

را كاهش د   هد   .
این قرارد   اد    بین شركت گاز پروم روسیه با 
شركت ملي نفت چین براي صاد   رات ساالنه 
38 میلیارد    متر مکعب گاز طبیعي به چین 
از س��ال ۲۰۱8 به مد   ت سه سال امضا شد   . 
س��ه ماه پس از این قرارد   اد    پوتین خط لوله 
4۰۰۰ كیلومت��ري انتق��ال گاز به چین را 
آغاز كرد   . د   ر ماه نوامبر نیز چین و روس��یه 
قرارد   اد    د   یگري را امضا كرد   ند    كه موضوع آن 
مباد   رات 3۰ میلیارد    متر مکعب گاز طبیعي 

از مسیري د   یگر به چین بود   . 
از س��وي د   یگ��ر نیز ش��ركت گازپروم د   ر 
مي ۲۰۱۵ قرارد   اد   ي به منظور احد   اث خط 
لوله انتقال گاز به تركیه از خط د   ریاي سیاه 
امضا نم��ود    كه د   ر فاز اول، ۱6 میلیارد    متر 
مکع��ب گاز را براي مصرف د   اخلي تركیه از 

سال ۲۰۱6 مصاد   ر خواهد    كرد   . 

بازنگريبودجهسال۲01۵دولتروسیه
 د   ولت روس��یه د   ر پ��ي  تحریم ها و نیز 
كاهش قیمت نف��ت، پیش بیني عملکرد    
بود   جه س��ال ۲۰۱۵ را تعد   ی��ل نمود   . د   ر 
این تعد   یل، نرخ رشد    اقتصاد   ي پیش بیني 
ش��د   ه د   ر قانون بود   ج��ه ۲۰۱۵. 6 كمتر 
از پیش بین��ي اولیه اس��ت. مبن��اي این 
پیش بین��ي قیمت نف��ت ۵۰ د   الر د   ر هر 
بش��که بود   . از سوي د   یگر پیش بیني شد    
مناب��ع بود   جه به می��زان 3 د   رصد   كاهش 
د   اش��ت، ام��ا مص��ارف بود   جه ف��د   رال. با 
كاهش جزئي، تنها از ۲۰.9 د   رصد    تولید    
ناخالص د   اخلي د   ر س��ال ۲۰۱4 به ۲۰.8 
د   رصد    كاهش خواهد    د   اشت. این به معناي 
وجود    كسري بود   جه به میزان 3.۷ د   رصد    

تولی��د    ناخالص ملي اس��ت ك��ه صند   وق 
ذخیره منب��ع اصلي جب��ران آن خواهد    
بود   . د   ر اعالمیه بود   جه روس��یه براي سال 
۲۰۱۵. بخش هایي كه با بیشترین كاهش 
 بود   جه مواجه شد    كه عبارتند    از: د   فاع ملي 
)4.8 د   رص��د   ( . امنیت ملي )3.۷ د   رصد   (، 
س��المت )3.8 د   رص��د   (، آم��وزش )4.9 
د   رصد   (، محیط زیس��ت )۱6.۱ د   رصد   ( و 
خد   مات ش��هري )۱۰.8 د   رص��د   ( . منابع 
حاصل از كاهش بود   جه این بخش ها عمد   تا 
براي اجراي سیاست هاي اجتماعي نظیر 
مقرري بازنشستگي و حمایت از خانوارهاي 

آسیب د   ید   ه از ركود    اقتصاد   ي بود   .

ممنوعیتوارداتموادغذایي
ازكشورهايتحریمكننده

 روس��یه د   ومین بازار صاد   راتي محصوالت 
غذای��ي اتحاد   یه اروپا پ��س از آمریکا بود   ه 
اس��ت. د   ر ش��ش آگوس��ت ۲۰۱4، روسیه 
ممنوعیت گس��ترد   ه اي را ب��ر وارد   ات میوه، 
س��بزیجات محص��والت لیس��تي، ماهي و 
گوش��ت از كش��ورهاي عضو اتحاد   یه اروپا، 
آمریکا، استرالیا و نروژ براي مد   ت یک سال 
وضع كرد   . كش��ور روس��یه د   ر سال ۲۰۱3، 
۲3.۵ د   رصد    میلی��ارد    د   الر مصرف وارد   ات 
مواد    غذایي تحریم ش��د   ه فعل��ي كرد   ه بود    
كه د   ر حد   ود    ۲.9 د   رصد    میلیارد    د   الر آن از 
كشورهایي بود   ه كه مشمول ممنوعیت هاي 

جد   ید    شد   . 
مباد   رات محصوالت كش��اورزي و غذایي 
اوباما، حد   ود    ۷ د   رص��د    از كل صاد   رات این 
اتحاد   یه را ش��امل مي ش��د    و 9د   رصد    از كل 
صاد   رات كش��اورزي اروپا به مقصد    روس��یه 
اقد   ام��ات ضد   تحریمي،  انج��ام مي گی��رد   . 
تحریم هاي مقابل روسیه، حد   ود    43د   رصد    
از اقالم صاد   راتي كش��اورزي اروپا به روسیه 
را شامل مي شد   . این تحریم ها موجب كاهش 
صاد   رات كشاورزي و غذایي اروپا به روسیه، از 
۱۱ میلیارد    د   الر د   ر آگوست ۲۰۱4 به 3.6 

میلیارد    د   الر د   ر جوالي ۲۰۱۵ شد   .
روس��یه تالش ك��رد   ه اس��ت این كاهش 
وارد   ات را با استفاد   ه از ظرفیت هاي موجود    
د   ر كش��ورهاي نزد   یک به خود    و همچنین 
كشورهاي آمریکاي جنوبي باالخص برزیل 
جبران كند   . وزیر كشاورزي برزیل بالفاصله 
بع��د    از اعالم ممنوعیت ه��ا عنوان كرد    9۰ 
تولید    كنن��د   ه محصوالت د   ام��ي د   ر برزیل 
براي ص��اد   رات گوش��ت گاو، خوک و مرغ 
به روس��یه تأیید    ش��ده اند. تاجیکس��تان، 
ارمنس��تان، قرقیزس��تان، چین، ش��یلي، 
پ��رو و آرژانتین از كش��ورهایي بود   ه اند    كه 

صاد   رات مواد    غذایي خود    به روسیه را پس 
از تحریم ها افزایش د   اد   . وضع معافیت هاي 
مالیاتي براي جلو گیري از خروج س��رمایه 
د   ر اث��ر محد   ود   یت ه��اي مالي ایجاد    ش��د   ه 
د   ر پي تحریک خروج س��رمایه از روس��یه 
د   ر س��ال ۲۰۱4 بالغ بر ۱۵۲ میلیارد    د   الر 
بود   ه اس��ت. به منظور جلوگی��ري از اد   امه 
ای��ن رون��د   ، د   ر تاریخ 4 د   س��امبر ۲۰۱۵، 
پوتین از وض��ع معافیت هاي مالیاتي براي 
د   ارایي هاي بازگشته به روسیه خبر د   اد   . د   ر 
این راستا الیحه تسهیل اعالم د   ارایي ها د   ر 
مارس ۲۰۱۵ به د   وماي روسیه تقد   یم شد   . 
طبق این الیحه، د   ارایي هایي كه با سازوكار 
ش��فاف مشخص شد   ه د   ر قانون هستند    و با 
این د   ستگاه هاي مربوطه توسط سرمایه گذار 
اظهار شد   ه باشند   ، از یک بار معافیت مالیاتي 
د   ر شروع سرمایه گذاري برخورد   ار مي شوند   . 

تبدیلذخایردالريبهطال
توسطبانکمركزيروسیه

د   ر مارس ۲۰۱3. روس��یه نزد   یک به ۲6 
میلیارد    د   الر از د   ارایي هاي خود    نزد    بانک 
مرك��زي آمری��کا را فروخت��ه و د   ر مقابل 
خری��د    طالي خود    را افزایش د   اد   ه اس��ت. 
پای��گاه گلد   ر گزارش د   اد    ك��ه ارزش د   ایر 
مط��الي روس��یه از 33۵ میلی��ون اونس 
به34.4 میلیون اونس رسید    كه ارزش آن 
برابر با 44٫3 میلیارد    د   الر اس��ت. د   ر سال 
۲۰۱4، ط��ال ۱۰.6 د   رص��د    از كل ذخایر 
روس��یه را تشکیل د   اد   . این میزان د   ر سال 
۲۰۱3 كمت��ر از 8.4 د   رصد    بود   ، روس��یه 
ح��د   ود    ۱۱۵ تن طال به ذخای��ر خود    د   ر 
سال ۲۰۱4 اضافه كرد   . تقریبا ۵۰ د   رصد    
افزایش د   ر خرید   هاي د   و س��ال گذش��ته 
د   ید   ه ش��د   ، میزان خرید    طالي روسیه د   ر 
سال هاي ۲۰۱۲ و ۲۰۱3 به ترتیب ۷۵ و 
۷۷.۵ تن بود   ه است. یکي از د   الیل افزایش 
ذخایر طال د   ر شرایط تحریمي تنوع بخشي 
به د   ارایي ها است، خصوصا د   ر شرایطي كه 
به د   لیل تحریم هاي اروپا و آمریکا، ذخایر 
د   الر و یورویي با خطر مسد   ود    شد   ن مواجه 
اس��ت. این امر تاحد   ود    زی��اد   ي این اقد   ام 

بانک مركزي روسیه را توجیه مي كند   .

اصالحنظامپرداختبانکيداخلي
واستقاللازسویفت

 د   ر پاسخ به تحریم هاي مالي كه خد   مات 
د   هي به ۵ بانک د   ولتي روس��یه را توسط 
همتایان غربي با محد   ود   یت روبه رو مي كرد    
و اقد   امات احتمالي بعد   ي غرب كه ممکن 
بود    د   ر آیند   ه به ممنوعیت د   سترس��ي این 
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اد   بیات تحریم تنها به آمریکا اختصاص ند   ارد   . 
د   ر طول د   هه اخیر، اتحاد   یه اروپا و ایاالت متحد   ه 
بیشترین ممنوعیت ها و محد   ود   یت ها را د   ر تجارت 
جهاني وضع كرد   ه اند    كه همواره به عنوان تحریم 
شناخته مي شود   . هرچند    جهاني شد   ن و سهولت 
د   ر تجارت جهاني از غرب برخاس��ته اس��ت اما 
كشورهاي غربي مهم ترین بازیگراني بود   ه اند    كه 
هم��واره به د   الیل متعد   د   ي، پد   ید   ه اي را كه خود    
آفرینند   ه آن بود   ه اند    را زیر سوال برند   . د   ر این میان 
نوع خاصي از محد   ود   یت هاي تجاري وجود    د   ارد    
كه توسط دولت ها تد   وین و اجرا شد   ه و سرپیچي 
از آن موج��ب تحمیل جریم��ه و مجازات هاي 
سنگین براي شركت هاي خاطي مي شود   . د   ر این 
میان كشورهاي نیکاراگوئه، كوبا، روسیه و ایران 
بیشترین تحریم هاي اقتصاد   ي را تحمل كرد   ه اند    
كه البته سهم ایران د   ر این پد   ید   ه بیشتر از د   یگر 
كشورهاست. هرچند    ابزار تحریم نقش شگرفي د   ر 
تغییر رفتار حکومت هاي تحریم شد   ه ند   اشته است 
اما همچنان از آن به عنوان ابزاري د   ر د   س��ترس 

یاد    مي شود   .
ممنوعیت تجارت EmbargoTrade موانع 
اعمال شد   ه توسط د   ولت براي تجارت بین المللي 
است. كشورها اغلب این محد   ود   یت ها را به د   الیل 
سیاس��ي، مانند    نقض امنیت ملي و حقوق بشر، 

توجیه مي كنند   .
تحریم هاي ایاالت متحد   ه د   ر نیکاراگوئه: 
د   ر ۵ ژوئی��ه ۲۰۱8، ای��االت متح��د   ه د   ر براب��ر 
مقامات نیکاراگوئه به اعتراضات ضد    د   ولتي اعمال 
تحریم ها علیه مقامات د   ولتي نیکاراگوئه اعتراض 
كرد    كه منجر به كش��ته شد   ن بیش از ۲۰۰ تن 
د   ر تظاهراتي خشونت آمیز شد   . با توجه به قانون 
Global Magnitsky ۲۰۱۲، ایاالت متحد   ه 
مي توان��د    تحریم ها را علیه كس��اني كه به نقض 
حقوق بشر و فساد    مرتکب مي شوند   ، اعمال كند   . 
LA Times گ��زارش د   اد    ك��ه تحت تحریم ها 
»همه د   ارایي سه نفر از حکومت نیکاراگوئه كه د   ر 
ایاالت متحد   ه است، بلوكه خواهد    شد    و شهروند   ان 

ای��االت متحد   ه از معام��الت تجاري با آنها یا هر 
شركتي كه د   ر آنها مالکیت ۵۰ د   رصد    یا بیشتر را 

د   ارند    ممنوع كرد   ه است.«
تحریم هاي ایاالت متحد   ه د   ر روس�یه: د   ر 
آوری��ل ۲۰۱8، ایاالت متحد   ه تحریم هاي جد   ید    
علیه روسیه را تصویب كرد    و قصد    د   ارد    مقامات 
روس��یه را د   ر م��ورد    د   خالت آنه��ا د   ر انتخابات 
ریاست جمهوري ایاالت متحد   ه د   ر سال ۲۰۱6 و 
حضور آنها د   ر كریمه، اوكراین و سوریه مجازات 
كند   . به گزارش CNN، د   ارایي ها براي ۱۷ مقام 

ارشد    روسیه محکم خواهد    شد   .
تحریم هاي اتحاد   یه اروپا د   ر مورد    روسیه: 
از تاریخ ۵ ژوئیه ۲۰۱8 اتحاد   یه اروپا به اتفاق آرا 
موافقت كرد    كه تحریم ها علیه روسیه را حد   اقل 
 ،PBS شش ماه د   یگر تمد   ید    كند   . طبق گزارش
گس��ترش تحریم ها هیچ تعجب آور نبود    و پس 
از آنکه روس��یه به ش��به جزیره كریمه اوكراین 
د   ر س��ال ۲۰۱4 حمله ك��رد    و از جد   ایي طلبان 
طرفد   ار روسیه با د   ولت د   ر شرق اوكراین حمایت 

كرد   ، اعمال شد   .
کان�اد   ا مج�ازات د   ر ونزوئال: د   ر س��پتامبر 
۲۰۱۷، كان��اد   ا ممنوعی��ت د   ارایي و ممنوعیت 
معامله با ونزوئال را اجرا كرد   . طبق قانون اقد   امات 
ویژه اقتصاد   ي، كاناد   ا مجازات ش��هروند   ان و هر 
س��اكنان كاناد   ایي را از ارائه »هر كاال هر جا كه 
قرار د   ارد   ، به لیست شد   ه ونزئوالیي یا به شخصي 
كه ب��ه نمایند   گي از فهرس��ت ونزئوالیي عمل 
مي كند   ، ممنوع مي شود   « تحریم بر اساس اتحاد    
آمریکا و كاناد   ا د   ر پاس��خ به نقض حقوق بشر د   ر 
ونزوئ��ال بود   . به عنوان مث��ال، د   ولت ونزوئال ماه 
آوریل ۲۰۱۷ هزاران معترض را د   س��تگیر كرد    و 
بسیاري از غیرنظامیان د   ر طي اعتراضات زخمي 

یا كشته شد   ند   .
تحریم ه�اي آمری�کا علیه کره ش�مالي: 
د   ر س��ال ۲۰۰6، ش��وراي امنیت س��ازمان ملل 
)UNSC( تحریم ه��ا را د   ر پاس��خ ب��ه اولی��ن 
آزمایش هسته اي كره شمالي تحمیل كرد   . این 
تحریم ممنوع عرضه سالح هاي سنگین و انتخاب 

بانک ها به بس��تر بین الملل��ي ارتباط بین 
بانکي بیانجامد   ، روسیه گام هاي جد   ي براي 
توس��عه با پرد   اخت ملي خود    برد   اشت. د   ر 
یک آوریل ۲۰۱۵، سیستم ملي پرد   اخت 
كاري جد   ید    معرفي ش��د    و ش��ركت هاي 
ب��زرگ فع��ال د   ر زمین��ه كارت اعتباري 
نظیر مس��تركارت و ویزا ملزم به تس��ویه 
تراكنش هاي خود    د   ر این سیستم شد   ند   . 
همچنین روس��یه قوانین جد   ید   ي را براي 
فعالیت این د   و ش��ركت وضع كرد    كه آنها 
را ملزم به سپرد   ه گذاري به میزان گرد   ش 
مالي ساالنه خود    به عنوان تضمین پرد   اخت 

به مشتریان مي كند   .

تدوینطرحمقابلهبابحراناقتصادي
وحمایتازبنگاههايآسیبدیده

 د   ر ۲9 ژانویه ۲۰۱۵، نخست وزیر روسیه 
مطرح طرح بحران را امضا كرد    كه ش��امل 
حمایت از بانک ها و بنگاه هاي آسیب د   ید   ه 
این كشور و همچنین حمایت هاي اجتماعي 
نظی��ر افزایش پرد   اخت به بازنش��تگان بود   . 
ارزش كل ای��ن كمک ه��ا 3۵ میلیارد    د   الر 
براي یک س��ال اس��ت كه عمد   ت��ا از محل 
كاه��ش هزینه هاي د   ولت تامین ش��د   . ۱۵ 
میلیارد    د   الر از این میزان براي كمک به ۲۷ 
بانک و موسس��ه مالي كه د   ر اثر تحریم هاي 
مالي د   چار شکس��ت اعتباري ش��د   ه بود   ند   ، 
اختصاص خواهد    یافت، همچنین بخش��ي 
از این كمک ها مصرف تاسیس نهاد   ي مالي 
خواهد    شد    كه مطالبات معوق شركت ها را 

بر عهد   ه خواهد    گرفت.
عالوه بر این، د   ر ۱۵ سپتامبر ۲۰۱4 مقامات 
روس از تشکیل صند   وق حمایت از بنگاه هاي 

آسیب د   ید   ه از تحریم خبر د   اد   ند   . 

تهدیدبهممنوعیتاستفادهخدماتاروپایي
د   ر 8 سپتامبر ۲۰۱6 نخست وزیر روسیه 
از برنام��ه این كش��ور ب��راي ممنوع كرد   ن 
د   سترس��ي خطوط هوایي كشورهاي غربي 
به حریم هوایي روس��یه د   ر صورت افزایش 
رون��د    تحریم ها علیه این كش��ور خبر د   اد   . 
كمي بعد    از انتشار این خبر، تهد   ید    د   یگري از 
مصرف مقامات روس مبني بر د   ر نظر د   اشتن 
تحریم وارد   ات اتومبیل به ویژه اتومبیل هاي 
كار كرد   ه و برخي منس��وجات از كشورهاي 
غربي صورت گرفت. با توجه به عملي شد   ن 
تصمی��م د   ر تحریم وارد   ات م��واد    غذایي از 
كشورهاي غربي، این تهد   ید   ات نیز به عنوان 
برنامه روسیه براي د   ور د   وم اقد   امات مقابل، 
از س��وي اتحاد   یه اروپا جد   ي تلقي شد   ه كه 

البته تاكنون عملي نشد   ه است.
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كاالهاي لوكس اس��ت. بر اساس گزارش شوراي 
روابط خارجي، شوراي امنیت سازمان ملل متحد   ، 
محد   ود   یت هاي بیش��تري را براي وارد   ات نفت و 
فلز، صاد   رات كشاورزي و صاد   رات كار د   ر د   سامبر 
۲۰۱۷ اع��الم كرد   . اما U.N.  اجازه مي د   هد    كه 

كمک هاي بشرد   وستانه وارد    كره شمالي شود   .
تحریم هاي ایاالت متحد   ه د   ر چین: اخیرا، 
ایاالت متحد   ه و چین د   ر جنگ هاي تجاري هستند    
و هر كد   ام با تعرفه هاي خود    پاسخ مي د   هند   . د   ر 
تاریخ ۱6 آوری��ل ۲۰۱8، ایاالت متحد   ه آمریکا 
ممنوعیت صاد   رات ۷ ساله را به ZTE، شركت 
مخابراتي چیني، اعمال كرد   . واش��نگتن پست 
توضیح د   اد    ك��ه ZTE مجبور ش��د    »صاد   رات 
غیرقانون��ي كاالهاي U.S.  را به كره ش��مالي و 
ایران تحریم كند   .« د   ر ۷ ژوئن، ایاالت متحد   ه این 

ممنوعیت را به حالت تعلیق د   رآورد   .
امضاي ایاالت متحد   ه براي کوبا: د   ر س��ال 
۱96۲، ایاالت متح��د   ه تحریم كامل علیه كوبا 
را زمان��ي كه د   ولت كند   ي اع��الم كرد    كه تمام 
تجارت را متوقف كرد   ه است. با این حال، د   ر ماه 
مارس ۲۰۱6، پرزید   نت اوباما و رائول كاس��ترو، 
رئیس جمه��ور كوبا، موافقت كرد   ن��د    كه »براي 
اولین بار د   ر بیش از ۵۰ س��ال اجازه پرواز تجاري 
بین د   و كشور را فراهم كنند   .« د   ر سپتامبر ۲۰۱۷، 
رئیس جمهور ترامپ پیش��نهاد    خروج د   و س��وم 
سفارت خود    را پیش��نهاد    كرد    كاركنان از هاوانا، 

كوبا و د   یگر شهرهاي كوبا بازگشتند   .
تحریم هاي اتحاد   یه اروپا د   ر سود   ان: اتحاد   یه 
اروپا تحریم هاي اس��لحه براي سود   ان را د   ر سال 
۱994 اعمال كرد   . این تحریم د   ر سال ۲۰۱۱ به 
د   لیل استقالل سود   ان جنوبي تغییر یافت و اكنون 
د   ر مورد    سود   ان و سود   ان جنوبي نیز صد   ق مي كند   .
تحریم ه�اي آمریکا علیه ایران: د   ر س��ال 
۲۰۰6 تحری��م براي تأمین منابع تولید    اورانیوم 
و توسعه موشک هاي بالس��تیک، را د   ستور كار 
قرار د   اد    كه هد   ف این تحریم آس��یب به اقتصاد    
ایران اس��ت. د   ر آوری��ل ۲۰۱۵، جاكوب لو، وزیر 
خزانه د   اري ایاالت متحد   ه، اشاره كرد    كه »اقتصاد    
ایران ۱۵ تا ۲۰ د   رصد    كوچک تر شد   ه و بنابراین 

تحریم ها د   ر سال ۲۰۱۲ افزایش نیافته است.«
تحریم ژاپن: د   ر س��ال ۱94۱، ایاالت متحد   ه 
وارد    همان جنگ جهاني د   وم شد   ، ایاالت متحد   ه 
تحری��م تجاري جامع را علیه ژاپن تحمیل كرد   . 
ایاالت متحد   ه »تمام د   ارایي هاي ژاپني د   ر آمریکا« 
را متوقف كرد   ، كه د   ر نهایت منجر به از د   ست رفتن 
»د   سترسي به سه چهارم تجارت خارج از كشور و 

88 د   رصد    نفت وارد   اتي« شد   .
این ۱۰ نمون��ه از تحریم هاي تجاري نش��ان 
مي د   هد    كه چگونه كشورهاي با یکد   یگر د   ر خد   مت 
منافع د   اخلي خود    و مجازات د   یگران براي نقض 
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روابط ایران و غرب د   ر د   وران پس از انقالب 
اس��المي د   ر طیفي از صلح سرد    تا تنش و 
تخاصم قرار د   اش��ته است. د   ر این چارچوب 
عمد   ه تالش غرب معطوف به ضربه زد   ن به 
اهد   اف و منافع اقتصاد   ي ایران بود   ه اس��ت. 
د   ر این راستا، تحریم هاي اقتصاد   ي، به ویژه 
د   ر سال هاي اخیر، با ایجاد    انحراف د   ر مسیر 
طبیعي د   اد   وستد   هاي بین المللي این كشور، 
به منزل��ه پركاربرد   ترین اب��زار غرب، براي 
تقاب��ل با ای��ران مطرح اس��ت. از این رو، به 
منظور واكنش مناسب به تحریم هاي اعمال 
شد   ه علیه ایران، به بررسي آثار تحریم هاي 
اقتصاد   ي ایاالت متح��د   ه و اتحاد   یه اروپا بر 
جریان تجارت ایران و شركاي عمد   ه تجاري 
آن، باید    پرد   اخت كه نتایج علمي د   ال بر این 
نکته د   ارند    كه با اجراي برخي سیاست هاي 
 تج��اري و برنامه ه��اي زمان بن��د   ي ش��د   ه
تا حد   ود   ي مي توان تأثیرات منفي این فشارها 

را التیام د   اد   .
براي ارزیابي آثار تحریم هاي اقتصاد   ي بر 
تجارت غیرنفتي كش��ورهاي تحت بررسي 
از پنج گروه كاالیي طبقه بند   ي اس��تاند   ارد    
تجارت بین الملل - ش��امل م��واد    غذایي و 
د   ام زند   ه، مواد    خام، مواد    شیمیایي، تولید   ات 
كارخان��ه اي و ماش��ین آالت و تجهی��زات 
حمل و نقل اس��تفاد   ه شد   . همچنین، پد   ید   ه 
 Low تحریم نیز د   ر قالب د   و متغیر شاخص
و Ext نقش خود    را ایفا مي كند   . نتایج گویاي 
آن است كه تأثیر تحریم ها، محد   ود    د   ر كلیه 
گروه هاي مورد    بررسي د   اراي عالمت مورد    
انتظار است و جز د   ر زمینه تجارت ماشین 
آالت و تجهیزات حمل و نقل از تأثیرات مورد    
توجهي د   ارد   . همچنین، بررس��ي ها نش��ان 
مي د   هد    كه تحریم گس��ترد   ه نی��ز، جز د   ر 
حوزه تجارت مواد    ش��یمیایي، آثار منفي و 
معني د   اري بر مناسبات تجاري طرفین بر 
جاي نهاد   ه است. بر همین اساس، مي توان 
اظهار كرد   ، با توجه به اینکه شالود   ه صنایع 
شیمیایي معموال بر مواد    خام طبیعي، نظیر 
نفت، گاز و زغال سنگ، استوار است، تحمیل 
تحریم ه��اي نفتي علیه ای��ران و همچنین 
وضع قانون ممنوعی��ت صاد   رات مواد    مورد    
نیاز این صنایع با صاد   رات به شرط پرد   اخت 
عوارض از سوي مسئوالن این كشور شرایط 
را ب��راي حضور بیش از پیش ایران د   ر صف 
صاد   ركنند   گان صنایع شیمیایي فراهم كرد   ه 
است. با وجود    این، نتایج تخمین هاي انجام 

گرفت��ه بر این نکته نی��ز اذعان مي كند    كه 
تحریم هاي اقتصاد   ي كه د   ر سال هاي اخیر 
از محد   ود   ی��ت د   ر مراود   ات بین المللي نظام 
بانکي تا حمل و نقل كاالهاي انتقالي به ایران 
را د   ر بر گرفته، از س��ویي، با محد   ود    كرد   ن 
عملیات بانکي فقط به تعد   اد   ي از بانک هاي 
فعال د   اخلي و همچنین محد   ود   یت د   ر تبد   یل 
و نقل و انتقال ارز به س��بب كاهش قد   رت 
مانور تولید    كنند   گان و بازرگانان د   اخلي د   ر 
بازار جهاني و حتي كاهش تجارت كاالهاي 

مستثنا از تحریم شد   ه است. 
از س��وي د   یگ��ر، قطع رواب��ط گروهي از 
ش��ركت هاي خارج��ي، اعم از خری��د   ار و 
فروشند   ه، با شركت هاي ایراني، موجب توقف 
رون��د    تأمین برخي از م��واد    اولیه، كاالهاي 
واسطه اي، ماشین آالت و، د   ر نتیجه، كاهش 
صاد   رات بخش هاي وابسته به این منابع شد   ه 
است.توصیه هاي سیاستي به مذكور بررسي و 
كاهش نحوه اثربخشي تحریم ها را مي تواند    
د   ر حوزه هاي متنوعي اشاره شود   . نخستین 
اقد   ام تالش براي گسترش روابط تجاري با 
اقتصاد   هاي نوظهور د   ر راستاي تنوع بخشي 
به شركاي تجاري است كه مهم مي تواند    د   ر 
تأمین نیازهاي اقتصاد   ي كش��ور و كاهش 
وابس��تگي به ایاالت متحد   ه و اتحاد   یه اروپا 
مثمر ثمر باشد   . كمااینکه برخي اقتصاد   هاي 
تحریم ش��د   ه نظیر روسیه، به سوي اجراي 
چنی��ن اقد   امات��ي روي آورد   ن��د    و تا حد   ود    
زیاد   ي توانس��تند    بازارهاي وارد   اتي خود    را 
مستقل از غرب و جریان هژموني غالب د   ر 

جهان كنترل كنند   . 
 اق��د   ام تقابلي ای��ران د   ر برابر تحریم هاي 
اقتصاد   ي از طریق ایج��اد    تنوع د   ر تولید    و 
صاد   رات كاالها و خد   مات، به ویژه د   ر موارد   ي 
كه از مزیت بیش��تري برخورد   ار اس��ت، از 
د   یگر اقد   امات كارساز براي مهار تحریم هاي 
اقتصاد   ي است. این موارد    نظیر صاد   رات مواد    
شیمیایي، مي تواند    همچون عاملي ضربه گیر 

د   ر برابر تحریم ها عمل كند   .
از س��وي د   یگر تالش د   ولتمرد   ان و صرف 
هزینه مورد    نیاز براي بومي سازي تکنولوژي 
و تکمیل زنجیره تولی��د    كاالها، به ویژه د   ر 
حوزه ه��اي تأثیرپذی��ر از تحریم، به تقلیل 
ریسک ناشي از تحریم ها به واسطه كاهش 
وابستگي به بازار جهاني منجر خواهد    شد   . د   ر 
این میان نیز شركت هاي د   انش بنیان و فعال 
د   ر بخش هاي د   انش��گاهي و هایتک، قابلیت 
شگرفي د   ر شکوفایي این پتانسیل ها د   ارند   . 



نقشهراهمقابلهباتحریم
عباس سپهري|

عضو اند   یشکد   ه مطالعات د   انشگاه شریف|
تحریم ها بر ایران بسیار فراگیر و متنوع است. 
د   ر ای��ران تحریم ها را د   ر چهار گروه اصلي مورد   ، 
تحریم هاي مالي و بانکي، تحریم هاي حوزه انرژي، 
تحریم هاي حمل و نقل و تحریم هاي علم و فناوري 
تقسیم بند   ي مي ش��ود   . د   ر حوزه مالي و بانکي، 
تحریم هاي ایران د   ر حوزه مالي و بانکي بس��یار 
پیش��رفته تر بود   ه و هم از لحاظ تعد   اد    نهاد   هاي 
تحت تحریم )بان��ک مركزي، بانک هاي د   ولتي 
و اغل��ب بانک هاي خصوصي و هم از جهت نوع 
تعامالت مالي مشمول تحریم )گشایش اعتبار 
اسناد   ي، تراكنش هاي نقد   ي، تحریم د   سترسي 
به شبکه سوئیفت و...( به شد   ت گسترد   ه تر است. 
بررس��ي تحریم هاي حوزه انرژي ایران شامل 
هرگونه س��رمایه گذاري، مد   یریت و تأمین مالي 
ب��راي پروژه هاي بخش نفت و گاز، فروش كلیه 
تجهیزات و تکنولوژي هاي مرتبط با صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمي، فروش فرآورد   ه هاي پاالیشگاهي 
به ایران و د   ر نهایت خرید    نفت، فرآورد   ه هاي نفتي 
و محصوالت پتروشیمي از ایران است. د   ر خصوص 
حوزه حمل و نقل نیز بررسي ها نشان مي د   هد    حوزه 
حمل و نقل د   ریایي ایران مشمول انواع مختلفي از 
تحریم ها، شامل تحریم )فروش تجهیزات و انتقال 
فناوري ساخت(. خرید    ناوگان )ممنوعیت اجاره 
ناوگان از ایران و توسط ایران كه تحریم خد   مات 
پشتیان )بیمه كش��تیراني و نفتکش، سوخت 
رساني به كشتي( و تحریم ترد   د    و پهلو گیري د   ر 
بناد   ر برخي كشورها بود   ه است. تحریم هاي حوزه 
علم و فناوري نیز شامل بسیاري موضوعات مانند    
هسته اي، نظامي، امنیت اطالعات، كشتي سازي 

خود   رو سازي و مواد    شیمیایي مي شود   .
د   ر مجموع مطالعات نشان مي د   هد    گره و عمق 
تحریم هاي صورت گرفته بس��یار عمیق بود   ه 
است. ایران د   ر طول د   وره شد   ت تحریم ها، د   ر 
برهه هاي گوناگون فرصت ضربه زد   ن به منافع 
كش��ورهاي تحریم كنند   ه را د   اشته اما از آن به 
خوبي اس��تفاد   ه نکرد   ه اس��ت. نمونه بارز آن، 
فرصت ایران د   ر قطع س��ریع صاد   رات نفت به 
كشورهاي عضو اتحاد   یه اروپا پس از اعالم قطع 
وارد   ات آنها از ایران پس از مد   ت شش ماهه بود   . 
چنین اقد   ام متقابلي از سوي ایران مي توانست 
منجر به شوک د   ر بازار نفت و تجد   ید    نظر غرب 
د   ر اد   امه تحریم هاي نفتي ش��ود   . بررسي روند    
وارد   ات محصوالت غذایي ایران طي سال هاي 
تحریم نشان مي د   هد    همواره كشورهاي اروپایي، 
كاناد   ا، استرالیا و حتي آمریکا، جزو مباني اصلي 
وارد   ات كاالهاي اساس��ي غذایي )نظیر گند   م، 
كنجاله سویا، ذرت د   امي و شکر( بود   ه اند   . الزم به 

ذكر است كه اقالم فوق همواره جز د   ه قلم عمد   ه 
وارد   اتي ایران طي سال هاي 8۷ تاكنون بود   ه اند   .

كاهش وابس��تگي به د   الر و ی��ورو د   ر تجارت 
خارجي با انعقاد    پیمان ه��اي پولي د   وجانبه از 
جمله راهکارهایي است باید    د   ر نظر گرفته شود   . 
تحریم هاي مالي علیه ایران و روسیه د   ر سال هاي 
اخی��ر نش��ان د   اد    د   ر صورت ب��روز تضاد    منافع 
میان كشورهاي مستقلي كه از زیرساخت هاي 
مالي غربي اس��تفاد   ه مي كنند   ، یکي از ابزارهاي 
محد   ود    كنند   ه روابط تجاري آنها بود   ه است. یکي 
از شبکه ها و زیرساخت هاي مالي سالح توانمند   ي 
است تا نقشه هاي تحریم را به د   رستي و با كارایي 
 بیش��تر د   ر كشور تحریم ش��وند   ه، محقق كند   . 
به كارگیري این سالح جد   ید    براي صاحبان آن 
هزینه اند   كي د   ارد   ، اما به كشور مقابل هزینه اي 
د   ر حد    یک جنگ تحمیل مي كند   . لذا كشورهایي 
مانند    روسیه چین، هند   ، پاكستان، كره جنوبي، 
مال��زي، اند   ونزي و تركیه ب��ا انعقاد    پیمان هاي 
پولي د   و جانبه به د   نبال كاهش استفاد   ه از د   الر 
و یورو د   ر تجارت خارجي هستند   . با وجود    آنکه 
تحریم هاي مالي علیه ایران، قد   مت بیش��تري 
نسبت به تحریم هاي روسیه د   ارد   ، اما پیمان هاي 
پولي د   و جانبه د   ر تجارت خارجي ایران، مهم تر 
اس��ت. الزم به ذكر است د   ر طول د   وره تحریم 
ایران، اقد   اماتي به منظور جایگزیني ارزهایي غیر 
از د   الر و یورو د   ر تجارت خارجي كش��ور انجام 
گرف��ت. از جمله فروش نفت خام به واحد   هاي 
پول��ي ین، ی��و آن. ووت، روپیه اما این رویکرد   ، 
موجب وابستگي مجد   د    ایران به سایر ارز كشورها 
مي ش��ود   . ساز و كار پیمان هاي پولي د   و جانبه، 
به كلي متفاوت از اس��تفاد   ه از ارز سایر كشورها 

د   ر تج��ارت خارجي اس��ت. تد   وین برنامه ملي 
براي حمایت از بنگاه هاي آسیب د   ید   ه از تحریم 
آسیب د   ید   ن بنگاه هاي مختلف د   ر شرایم تحریم 
پد   ید   ه اي پویاست. روسیه به منظور جبران این 
آس��یب ها طرح هاي علمي مختلفي را تد   وین و 
اجرا نمود   . مقابله با آثار سوء اقتصاد   ي تحریم و 
حمایت از بنگاه هاي آسیب د   ید   ه از تحریم، د   ر 
كوتاه م��د   ت با اقد   امات مورد   ي و قضایي ممکن 
است، ولي د   ر بلند   مد   ت نیاز به برنامه شفافي د   ارد    
كه مانع از سوءاستفاد   ه از شرایط خاص تحریم 
شود   . د   ر ایران د   ر د   وره شد   ت تحریم ها، اقد   اماتي 
بد   ین منظور انجام شد   ، اما د   ر موارد   ي به د   لیل 
عد   م شفافیت و برخي تعارضات قانوني، موجبات 

و استفاد   ه هایي را فراهم كرد   . 
یکي از علل فقد   ان نقشه راه مد   ون براي مقاله 
موثر با تحریم ها را مي توان عد   م واقع بیني د   ر 
میزان آثار منفي تحریم توسط مقامات كشور 
د   انس��ت. برآورد    آثار منفي تحریم ها د   ر عین 
اعالم، عزم جد   ي براي كاهش این اثرات منفي 
به منظور طراحي برنامه هاي میان مد   ت متقابل 
ضروري است. نشانه هاي متعد   د   ي از واقع بیني 
مقامات روس��یه د   ر این خصوص وجود    د   ارد   . 
بازنگ��ري د   ر بود   جه س��االنه د   ولت با توجه به 
شرایط تحریم یکي از همین موارد    است. بود   جه 
س��ال ۱39۷ د   ر ایران، با وجود    ش��د   ت یافتن 
تحریم هاء بیش از ۲۰ د   رصد    افزایش د   اد   ه شد   . 
این امر عالوه بر اینکه نشان از عد   م واقع بیني 
تصمیم گیران كشور د   ارد   ، موجب اختالل جد   ي 
د   ر برنامه ریزي و تخصیص بود   جه به بخش هاي 
مختلف اقتصاد   ي كشور شد   ه و بر اثرات منفي 

تحریم ها مي افزاید   .
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ماه گذشته یکی از پرخبرترین مقاطع اقتصاد     
ایران از لحاظ اخبار سیاسی و اقتصاد    ی بود    ه است. 
برآیند     این اخبار ثبت بازد    ه تقریبا ۱۰ د    رصد    ی برای 
شاخص د    الر بود    ه است. اخباری مانند     برد    اشت از 
صند    وق توسعه ملی، پیشنهاد     ظریف برای مباد    له 
زند    انیان بین آمریکا و اخبار راه اند    ازی بازار متشکل 
ارزی تنها د    ر مقاطعی توانس��تد     از شد    ت حركت 
د    الر بکاهند     ولی د    ر اد    امه آنقد    ر تحوالت فزآینده 

بر ریسک های سیاس��ی زیاد     بود     كه نتوانستند     
مانع از پیشروی خرامان د    الر د    ر راه فتح قله ۱۵ 
ه��زار تومانی گرد    ند    . ش��روع موج جد    ید     افزایش 
د    الر از هفته سوم فرورد    ین با افزایش نرخ د    رهم 
رقم خورد    .  د    ر كنار افزایش نرخ د    رهم ،جو روانی 
ناشی از اخبار تحریمی مخصوصا اضافه شد    ن سپاه 
د    ر لیست گروه های تروریسیتی از سوی آمریکا 
موجب وارد     ش��د    ن د    الر به كانال ۱38۰۰ تومان 
شد    . باید     د    ر نظر د    اشت اتخاذ چنین تصمیماتی 
د    ر ماه ه��ای آتی روی واكن��ش ایران بر تصویب 
لوایح باقیماند    ه FATF و همین طور باقیماند    ن 
د    ر برجام بی تاثیر نخواهد     بود    . د    ر همین خصوص 
 مصباحی مقد    م عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
 گفت: اقد    ام آمریکا د    ر مورد     تروریستی خواند    ن 

سپاه احتمال تصویب نکرد    ن FATF را د    ر مجمع 
تش��خیص قوی تر كرد    . اگرچه د    ر روزهای پایانی 
فرورد    ین اخبار مبنی بر برد    اشت از صند    وق توسعه 
با محوریت عرضه ارز به بازار موجب ثبات نسبی د    ر 
این روزها شد     اما با  اعالم موافقت مشروط با این 
برد    اشت د    ر كنار شد    ت تحوالت سیاسی روزهای 
بعد     موجب شد     تا انتظارات كاهشی د    ر میان معامله 

گران شکل نگیرد    . 
د    ر روزهای ابتد    ایی ارد    یبهش��ت پس از اینکه 
آمری��کا اعالم ك��رد    ، معافیت های تحریمی نفت 
ایران را تمد    ید     نمی كن��د    ، معامله گران بازار آزاد     
نتوانس��تند    ، قیمت را با هیجانات زیاد    ی مواجه 
كنند    ، ولی توانستند     با افزایش خرید    ها قیمت ها 

به مرز مهم ۱4 هزار تومانی برسانند    . 

علی پاالر
عضو هیأت تحریریه
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پیشخور شد    ن اخبار مربوط به معافیت های 
تحریم نفت ایران د    ر كنار حضور فعال بانک 
مركزی با هد    ف كاهش اختالالت نرخ حواله 
د    رهم كه عام��ل اصلی افزایش قیمت بود    ، 
موجب ش��د     تا ش��اهد     عبور نرم بازار از این 
اتفاق مهم باش��یم. این اتفاق نشان د    اد     كه 

بازار ارز از این پس بیشتر از آنکه از سمت 
تقاضا تحریک شود    ، از سمت عرضه سیگنال 
خواه��د     گرفت. بازار ارز س��ال گذش��ته با 
تقاضای زیاد    ی روبه رو شد     و به طور طبیعی 
د    ر س��ال جاری با س��طح تقاضای كمتری 
مواج��ه خواهد     ش��د    . د    ر این می��ان آنچه 

می توان��د قیمت را د    چار تغییرات بیش��تر 
كند    ، ضعف د    ر س��مت عرضه ارز است. د    ر 
این می��ان، اگر آمریکا بتواند     صاد    رات نفت 
ایران را با تغییرات كاهش��ی زیاد    ی مواجه 
كند    ، احتمال كاه��ش د    رآمد    های نفتی د    ر 

میان مد    ت وجود     د    ارد    .

د    ر اد    امه د    ر كنار افزایش تنش ها و لفاظی های 
سیاس��ی با ورود     ناوهواپیم��ا بر لینکلن به خاور 
میانه موجب شد     تا با كامل شد    ن آرایش جنگی، 
ریس��ک سیاسی به باالترین مقد    ار خود     برسد     و  
عمد    ه تحلیل كارشناسان و رسانه ها روی تحقق 
چند     و چون جنگ شکل بگیرد    .  به نظر مي رسد     
ترام��پ و د    ار و د    س��ته جنگ اف��روز پیرامونش 
نیز قص��د     د    ارند     كه همه گزینه ها را بر روی میز 
د    اشته باشند    . پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا د    ر 
این خصوص اد    عا د    ارد     كه د    ر روزهای اخیر و به 
عبارتي پس از قرار د    اد    ن نام س��پاه د    ر فهرس��ت 
گروه های تروریس��تي از سوی آمریکا، رفتارهای 
ایران بیشتر تنش زا شد    ه و این می تواند زمینه ای 
را برای برخورد    های اتفاقي اما پرهزینه ایجاد     نماید    . 
همان گونه كه وزیرخارجه كشورمان پیش از این 
گفت، نه ترامپ خواهان جنگ است و نه ایران، اما 
گروهي د    ر پیرامون ترامپ هستند     كه بي صبرانه 
انتظار یک برخورد     اتفاقي با ایران را مي كشند     تا 
هم ضرب شصتي به تهران نشان د    هند     و هم اگر 
شانس با آنها یاری كرد    ، ایران وارد     جنگي مستقیم 
با ایاالت متحد    ه گرد    د    . مسلما اگر چنین اتفاقي 
روی د    هد    ، محد    ود     كرد    ن د    امنه آن بسیار د    شوار 
خواهد     بود     و این می تواند جنبه ترسناک د    استان 
باشد    . از سوی د    یگر مواضع د    اخلی گویای این است 
كه مقامات كشورمان محور تصمیم های خود     را 
بر مبنای واقعیت های جد    ید     بازتعریف كرد    ه اند    . 

واقعیت هایی كه از ش��رایط سیاس��ی اقتصاد    ی 
آمریکا و انتخابات آتی آمریکا نش��ات می گیرد    . 
گزارش ها نش��ان می دهد نرخ بیکاری د    ر ایاالت 
متحد    ه به پایین ترین ركورد     تاریخي خود     رسید    ه 
است و نظرسنجي ها هم نشان مي د    هد     كه میزان 
محبوبیت رئیس جمهور آمریکا د    ر حال افزایش 
اس��ت كه نش��ان از رضایت مرد    م این كش��ور از 
عملک��رد     وی د    ارند    . از این جهت امید     ماند    ن د    ر 
برجام به امید     اینکه ترامپ برای بار د    وم به ریاست 
جمهوری انتخاب نشود    ، موجب خواهد     شد     تا زمان 
بد    ترین سناریوها را به ایران تحمیل كند    .  به همین 
جهت د    ولت د    ر نامه ای به كش��ورهای حاضر د    ر 
توافق هسته ای )بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و 
روسیه( تصمیم خود     برای كاهش تعهد    اتش د    ر 
قبال این توافق را اعالم كرد    . تصمیمی كه نشان 
می دهد ایران برنامه خروج از برجام را د    ر د    ستور 
كار قرار خواهد     د    اد    . د    ر هر صورت تمامی شرایط د    ر 
جهت تشد    ید     ریسک های سیاسی پیش می رود    . 
ب��رای پیش بینی اینک��ه د    الر د    ر ماه آتی چه 
روند    ی خواهد     د    اشت از زاویه د    یگر به تحوالت 
یک ماه گذشته نیز می توان نگاه كرد    ؛ د    ر واقع د    ر 
مقطعی كه  باالترین ریسک سیاسی مانند     خطر 
وقوع جنگ د    ر اقتصاد     ایران را ش��اهد     هستیم، 
بازار ارز واكنش هیجانی به این تحوالت ند    اشت. 
عل��ت این امر را می توان د    ر د    وعامل د    انس��ت، 
اول جذابیت بازار س��رمایه و ورود     نقد    ینگی به 

این بازار د    انس��ت و د    وم موانعی كه برای ورود     
نقد    ینگی به ب��ازار ارز وجود     د    ارد    ، مانع از ورود     
تقاضای احتیاطی مانند     گذشته است؛ د    ر واقع 
نقد    ینگی اگر هم بخواهد     مانند     گذشته نمی تواند 
بازار ارز را تحت تاثیر قرار د    هد    ؛ مگر اینکه ریسک 
سیاسی باالیی چون تحقق جنگ به جذابیت 
ارز بیفزاید    . از این جهت با توجه به اینکه ورود     
تقاضای احتیاطی مانند     گذش��ته نیست، توان 
عرضه بانک مرك��زی و د    رآمد    های ارزی د    ولت 
نق��ش تعیین كنند    ه خواهند     د    اش��ت. صاد    رات 
غیرنفتی و فروش نفت به عنوان د    و منبع مهم 
ورود    ی ارز د    ر اقتصاد     ایران به حس��اب می آیند     
 ك��ه به ش��د    ت از تحریم های اقتص��اد    ی تاثیر 
پذیرفته اند    . سازمان توسعه تجارت  د    ر گزارشی 
اع��الم كرد     تنها 63 د    رص��د     از اهد    اف صاد    رات 
غیرنفتی ایران د    ر س��ال 9۷ محقق شد    ه است. 
طبق برنامه ریزی های ص��ورت گرفته قرار بود     
د    ر سال 9۷ حد    ود     ۵4 میلیارد     و 9۰۰ میلیون 
د    الر صاد    رات غیرنفتی انجام شود    ، اما این رقم 
تنها به 39 میلیارد     و 3۷۵ میلیون د    الر رسید    ه 
اس��ت. صاد    رات غیرنفتی ایران به اروپا د    ر سال 
9۷ نسبت به سال 96 حد    ود     3۱ د    رصد     كاهش 
یافته و به حد    ود     یک میلیارد     د    الر رسید    ه است. 
جد    ا از كاالهای غیرنفتی، شركت های اروپایی د    ر 
نیمه سال گذشته میالد    ی خرید     نفت از ایران را 

كال متوقف كرد    ند    .

ارد   یبهشت 1398
د    وره جد    ید    
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ب��ر اس��اس ش��ركت رد    یاب��ی نفتکش ها، 
»كپل��ر«، اتحاد    یه اروپ��ا )منهای تركیه( د    ر 
س��ال 96 روزان��ه ۵۵3 هزار بش��که نفت از 
ای��ران می خرید    ، اما از تابس��تان 9۷ تقریبا 
هیچ نفتی از ایران وارد     نکرد    ه است. گزارش 
س��ازمان توس��عه تجارت نیز نشان می دهد 
وارد    ات ای��ران از اتحاد    یه اروپا نیز د    ر س��ال 
گذش��ته ب��ه 9 میلی��ارد     و 8۲ میلیون د    الر 
رس��ید    ه كه نسبت به س��ال 96 حد    ود     ۲۲ 
د    رصد     كاهش را نش��ان می ده��د. د    ر میان 
كشورهای اروپایی، تنها اتریش صاد    رات خود     
ب��ه ایران را افزایش د    اد    ه )64 د    رصد    ( و بقیه 
كاهش د    اد    ه اند    . همچنین بر اساس آمارهای 
سازمان توسعه و تجارت، همه شركای اصلی 
تجاری ایران، صاد    رات به جمهوری اسالمی 
را كاه��ش د    اد    ه اند    ، اما صاد    رات روس��یه به 
ایران حد    ود     8۵ د    رصد    ، عمان ۱۰۰ د    رصد     و 
هند     ۱۵ د    رصد     افزایش یافته اس��ت. وارد    ات 
ایران از چین، امارات و تركیه به عنوان س��ه 
صاد    ركنن��د    ه بزرگ كاال ب��ه ایران به ترتیب 
۲۲ د    رص��د    ، 3۵ د    رص��د     و ۱9 د    رص��د     افت 

 كرد    ه است. آمارهای رسمی چین، هند    ، ژاپن، 
كره جنوبی و تركیه به عنوان پنج كشوری كه 
طی شش ماه گذشته از طرف آمریکا مجاز به 
خرید     نفت ایران بود    ند    ، نشان می دهد كه نه 

تنها وارد    ات این كشورها )نفتی و غیرنفتی( 
از ای��ران طی ماه های ابتد    ایی س��ال ۲۰۱9 
كاه��ش یافته، صاد    رات آنها به ایران نیز )به 

استثنای هند    ( سقوط كرد    ه است.

تجارت د    وجانبه )نفتی و غیرنفتی( کشورهای مشتری نفت ایران طی سال2019 )میلیون د    الر(
تغییرات ساالنه وارد    ات )د    رصد    (تغییرات ساالنه صاد    رات )د    رصد    (وارد    اتصاد    راتد    وره زمانیمشتریان نفتی

3۲-۵6.6-693.۵۱۵۰۵سه ماهه ۲۰۱9چین
3۰-64-33۲۷۱9ژانویه ۲۰۱9هند    

۱۵.۵-83-99۱۲۱۰سه ماهه ۲۰۱9كره جنوبی
۷9-99-643۷۰۷سه ماهه ۲۰۱9ژاپن
۱۷-۲8.۲-3۷۷.۵9۵۱.۲د    وماهه ۲۰۱9تركیه

منبع: آمارهای گمركی پنج كشور مشتری نفت ایران



خوفورجایبورس
د    ر روزهای گذش��ته، ش��اخص های بازار 
س��رمایه با ریزش های س��نگین و عجیبی  
مواجه شد    . به طوریکه صف های خرید     روزهای 
اخی��ر، جای خ��ود     را به  صف ه��ای فروش 
س��نگین د    اد    ند    . د    ر عالم بازار سرمایه ریزش 
9 كانالی ش��اخص سهام ؛ پس از ثبت رشد     
۲6 د    رصد    ی د    ر سال 98 و سبقت گرفتن از 
د    یگر بازارهای موازی، اصالح قیمت سهام و 
كامال منطقی قلمد    اد     می شود    . د    ر واقع طبیعی 
است كه پس از رشد     پرشتاب قیمت سهام، 
بازار به د    نبال بهانه ای برای اصالح می گرد    د    . 
بیانی��ه بولتون و تویی��ت ترامپ د    ر رابطه با 
جنگ تجاری  این بهانه را به معامله گران د    اد    . 
انتشار برخی اخبار د    رخصوص افزایش تعرفه 
 ب��ر روی كاالهای چینی از س��وی آمریکا و 
به د    نب��ال آن برخی گمانه زنی ه��ا از آیند    ه 
تحریم ها علیه ایران، فضایی منفی بر معامالت 
حاكم كرد     و بهانه ای برای شناسایی سود     از 
سوی سهامد    اران ش��د    . د    ر واقع كلیت روند     
روزهای گذشته بازار سرمایه، نگرانی از بابت 
مخابره اخبار سیاس��ی د    ر ارتباط با سالگرد     
خروج آمریکا از برجام و احتمال عکس العمل 
طرفین د    ر این روزها بود    ه كه س��بب ش��د     
ریسک  سیستماتیک بازار افزایش یابد    . این 
ام��ر تمامی گروه ها و ش��ركت های فعال د    ر 
بازار را به سمت د    رصد     های منفی سوق د    اد    . 
ولی ش��رایط مزبور گذرا بود    ه و چنانچه این 
بحث ها منجر به رویارویی جد    ی تری نشوند    ، 
روند     ب��ازار تغییر نخواهد     كرد    . همچنین د    ر 
خصوص جنگ تجاری آمریکا و چین به نظر 
می رسد     توافق بین د    وطرف د    ر نهایت صورت 
گی��رد     و نگرانی بابت قیمت نفت و كاالهای 
اساس��ی د    ر بازارهای جهانی وجود     ند    اشته 
باشد    . به این ترتیب ریسک جد    ی از این ناحیه 
نیز مترصد     بازار سرمایه نخواهد     بود    . د    ر این 
میان با توجه به روند     نرخ د    الر و رش��د     های 
صورت گرفته د    ر بازار ارز، مشاهد    ه می شود     
كه بازار سرمایه همچنان خود     را با این متغیر 
تطبیق ند    اد    ه و امکان رشد     بیشتر وجود     د    ارد    . 
به طور  كلی انتظار رشد     حد    اقل ۲۰د    رصد    ی 
بازار سرمایه، عقب ماند    گی بازار سهام از د    یگر 
بازاره��ای رقیب را جبران كرد    ه و رس��ید    ن 
ب��ورس به نقطه تعاد    ل��ی را به د    نبال خواهد     
د    اشت. بر اساس اطالعات به روز شد    ه د    ر ۱۵ 
ارد    یبهشت د    ر سامانه مركز پرد    ازش اطالعات 
مالی ایران، شاخص كل د    ر یک ماه اخیر بالغ 
بر ۲۰ د    رصد     سود     آوری د    اشته و این موضوع 
با بررسی بازد    هی شاخص های صند    وق های 

د    ر س��هام كه د    ر یک ماه اخیر بازد    هی كه تا 
س��قف 3۱ د    رصد     بازد    هی را د    اشتند    ، نشان 
از این د    ارد     وضعیت س��رمایه گذاری د    ر این 
بازار رو به بهبود     اس��ت. موضوع د    یگری كه 
شاهد    ی بر این اد    عاست، مقایسه نقل و انتقال 
نقد    ینگی د    ر میان صند    وق های سرمایه گذاری 
است. بر این اساس اطالعات مالی به روز شد    ه 
توسط پرد    ازش اطالعات مالی پارت تا تاریخ 
۱4 ارد    یبهشت ماه سال جاری صند    وق های 
د    رآمد    ثابت ۲۱6۰ میلیارد     ریال از منابع خود     
را از د    ست د    اد    ه اند     و د    ر مقابل صند    وق های 
د    ر سهام با صد    رنشینی د    ر رد    ه بند    ی جذب 
منابع صند    وق ها، توانسته اند     ۲3۰۵ میلیارد     
ریال جذب منابع مالی د    اشته باشند     و به طور 
كلی صند    وق های سرمایه گذاری بازار سرمایه، 
3۰4۱ میلیارد     ریال منابع مالی جذب كرد    ند    . 
د    ر موقعیت حاضر چند     نکته حائز اهمیت 

است:  
۱- د    لیل نا آرامی بازار ها و موج جد    ید     
تورمی از اوایل سال جد    ید     چیست ؟ چند     
نرخی بود    ن كاال ها كه سرمنش��ا آن ارز 
است عامل این رخد    اد     است) ارز 4۲۰۰-
نیما، سنا و ارز كاغذی ...( بررسی ها نشان 
می ده��د تا ماد    امی كه نرخ ها به یکد    یگر 
نزد    یک نشوند     و سیاست سقف قیمتی از 
س��وی  نهاد     سیاستگذار اعمال می شود    ، 
فس��اد    ، رانت، بازار سیاه و د    ر نهایت عد    م 
عرضه محصول و كاال از سوی تولید     كنند    ه 
و م��ازاد     تقاضا از س��وی مصرف كنند    ه و 
س��فته باز ایجاد     خواهد     ش��د    .؛ از این رو 
د    ر ش��رایط حاضر این مهم برای س��ال 
جاری نی��ز تورم آفرین خواهد     بود    . تورم 
اثر مس��تقیم بر ش��اخص بهای كاال ها و 
ب��ا تاخیر بر بازار س��هام و ارزش د    ارایی 
ش��ركت ها و نرخ های فروش محصوالت 

این گروه خواهد     د    اشت.

۲- جریانات ملتهب سیاسی: تقابل نظامی، 
زد    وخورد    های لفظی بین طرفین ایران، آمریکا 
 و متحد    ان ع��رب و اروپایی، خروج از برجام 
و ... نکاتی است كه ریسک سیستماتیک بازار 

را افزایش می دهد    .
3- بازار جهانی و نش��انه هایی از ضعف د    ر 
این بازار ناشی از احتمال افزایش تعرفه های 

وارد    ات از سوی آمریکا و تقابل با چین 
نتیجه  جریان  ۱ و ۲ به ش��کل ساد    ه یعنی 
تورم فزآینده و ركود     تورمی كه می تواند نسبت 
به س��ال 9۷ نیز فشار تورمی باالتری را فراهم 
كند    . كس��ری شد    ید     بود    جه د    ولت كه از اعد    اد     
۵۰تا ۱۰۰ هزار میلیارد     تومان سخن به میان 
آمد    ه حاكی از آن اس��ت كه سیاست یارانه ای 
حد    ف خواهد     شد     و نرخ های یارانه ای به سمت 
آزاد    س��ازی خواهد     رفت و چاره ای جز تحمیل 
این كس��ری بود    جه بر د    وش جامعه  به شکل 
ایجاد     تورم نخواهد     ب��ود    . د    ر مجموع تورم د    ر 
كوتاه مد    ت اثر خود     را بر ارزش د    ارایی ها، رشد     
نرخ محصول  و رشد     سود     خواهد     د    اشت انتظار 
بر آن است كه این رویه د    ر سال 98 نیز اد    امه 
خواهد     د    اشت  و به رشد     بازار كمک خواهد     كرد    .

ادعایانبساط
بان��ک مركزی به تازگ��ی خبر از افزایش 
۲6 د    رصد    ی تس��هیالت پرد    اختی د    ر سال 
9۷، د    اد    ه است. طبق گزارش بانک مركزی 
تسهیالت پرد    اختی بانک ها طی ۱۲ ماهه 
س��ال ۱39۷ به بخش های اقتصاد    ی مبلغ 
۷۷3۷.3 ه��زار میلیارد     ریال اس��ت كه د    ر 
مقایس��ه با د    وره مش��ابه س��ال قبل مبلغ 
۱۵98.۲ ه��زار میلیارد     ری��ال )معاد    ل ۲6 
د    رصد    ( افزایش د    اش��ته اس��ت. به گزارش 
رواب��ط عموم��ی بانک مرك��زی، جد    ول ۱ 
بیانگر هد    ف از د    ریافت تسهیالت پرد    اختی 
د    ر بخش های اقتصاد    ی طی ۱۲ ماهه سال 
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۱39۷ است. سهم تسهیالت پرد    اختی د    ر 
قالب سرمایه د    ر گرد    ش د    ر كلیه بخش های 
اقتصاد    ی طی ۱۲ ماهه س��ال جاري مبلغ 
43۱9.9 ه��زار میلیارد     ریال معاد    ل ۵۵.8 
د    رصد     كل تس��هیالت پرد    اختی اس��ت كه 
د    ر مقایس��ه با د    وره مشابه سال قبل مبلغ 
۵3۱.۱ ه��زار میلی��ارد     ریال مع��اد    ل ۱4 
د    رصد     افزایش د    اشته است. سهم تسهیالت 
پرد    اختی بابت تأمین س��رمایه د    ر گرد    ش 
بخش صنعت و معد    ن د    ر ۱۲ ماهه س��ال 

جاري مع��اد    ل ۱643.3 هزار میلیارد     ریال 
بود    ه است كه حاكی از تخصیص 38 د    رصد     
از منابع تخصیص یافته به سرمایه د    رگرد    ش 
تمام بخش های اقتصاد    ی )مبلغ 43۱9.9 
هزار میلیارد     ریال( است. مالحظه مي شود     
از ۲۰89.3 هزارمیلی��ارد     ریال تس��هیالت 
پرد    اختي د    ر بخش صنعت و معد    ن معاد    ل 
۷8.۷ د    رصد     آن )مبلغ ۱643.3 هزار میلیارد     
ریال( د    ر تأمین سرمایه د    ر گرد    ش پرد    اخت 
شد    ه اس��ت كه بیانگر توجه و اولویت د    هي 

به تأمی��ن منابع براي این بخش توس��ط 
بانک ها د    ر س��ال جاري اس��ت. د    ر جد    ول 
شماره ۲ مشاهد    ه می شود     تعد    اد     3۰۵۰۵9 
فقره تسهیالت به بخش صنعت و معد    ن با 
میانگین پرد    اختی هر فقره 6.8 میلیارد     ریال 
پرد    اخت شد    ه كه بیشتر از میانگین پرد    اختی 
سایر بخش ها می باشد    . د    رضمن د    ر بخش 
خد    مات تعد    اد     ۵۵6۲۲6۰ فقره تسهیالت با 
 میانگین پرد    اخت هر فقره ۰.۵ میلیارد     ریال 

پرد    اخت شد    ه است.

نکته مهمی كه د    ر این خصوص وجود     د    ارد     
این است كه حتی اگر رشد     ۲6 د    رصد    ی بانک 
مركزی به معنای خلق اعتبار جد    ید     باشد     د    ر 
مقایس��ه با تورم ۲۷ د    رصد    ی سال 9۷ نشان 
می دهد سیاس��ت پولی د    ر راس��تای انبساط  
نبود    ه است و تسهیالت حقیقی پرد    اختی د    ر 
س��ال س��خت9۷، تغییری ند    اشته اند    .  سایر 
گزارش های بانک مركزی از بازار پول نش��ان 
می دهد عمد    ه تس��هیالت اعطایی استمهال 
بد    هی های قبلی بود    ه است تا اعطای تسهیالت 
به معن��ای اعتبار جد    ید     یا خلق ش��به پول. 
گزارش بانک مركزی از بازار پول نشان می دهد 
تا آذر ماه ماند    ه تسهیالت اعطایی بانک ها كه 
به عنوان شبه پول و نقد    ینگی جد    ید     به اقتصاد     
اضافه می ش��ود    ، د    ر مقایسه با اسفند     ۱396 
تنها ۱۱۰ هزار میلیارد     تومان افزایش د    اشته 
است. هرچند     گزارش مذكور مربوط به آذرماه 
بود    ه اس��ت و  عد    د     ۱۱۰ هزار میلیارد     تومان 
ب��ا اد    عای پرد    اخت ۷۷3 هزار میلیارد     تومانی 

د    ر پایان س��ال9۷ فاصله زی��اد    ی د    ارد    ؛ ولی 
می توان گواه این باشد     كه بانک مركزی بین 
تسهیالت اعطایی جد    ید     كه خلق اعتبار جد    ید     
بود    ه است با استمهال بد    هی های قبلی تمیزی 

قائل نیست. مگر اینکه شبکه بانکی د    ر ماه های 
پایانی 9۷ به خلق بیش از حد     اعتبار مباد    رت 
ورزید    ه باشند     كه شرایط سخت اقتصاد    ی این 

مطلب را تایید     نمی كند    . 

تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود    اسالمی
 آذر 1396 ماند   ه د   ر پایان

سهم از ماند   ه
 د   رصد    تغییر 

به اسفند    1395 آذر 1397اسفند    1396
۱۰8۲3.۲۱۱9۷۲.3۱۰۰۱۰.6بانک ها و موسسات اعتباری

۵9۵.۲۷3۷.۵6.۲۲3.9قرض الحسنه
۱.8-۱۷۰.۷۱6۷.6۱.4مضاربه
64.۱98.۲۰.8۵3.۲سلف

۱.۵-4۰9۲.۱4۰۲8.۷33.۷مشاركت مد   نی
448.۷۵۵۱.94.6۲3جعاله

۲863۲۲۲8.6۲۷۱۲.8فروش اقساطی
8۷۲.9۱۱3۱.۱9.۷۲9.6مرابحه

۱.3۱.۵۰۱۵.4استصناع
3۵.6۵۵.۷۰.۵۵6.۵اجاره به شرط تملیک

۰.6-3۱۷.63۱۵.8۲.6مشارک حقوقی
6.۵-8۰.3۷۵.۱۰.6سرمایه گذاری مستقیم

۱۲8۱.۷۱۵8۰.6۱3.۲۲3.3سایر
منبع: گزید   ه های پولی آذرماه بانک مركزی
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تشدیدانقباضمسکن
آمارهای بازار مسکن نش��ان می د   هد    »تعد   اد    
معامالت« و »قیمت« نه تنها د   ر د   و مسیر متفاوت 
كه د   ر د   و مسیر مخالف به روند    خود    اد   امه د   اد   ند   .
به گزارش تعاد   ل آنگونه كه بانک مركزی تحوالت 
بازار ملک د   ر فرورد   ین سال جاری را گزارش د   اد   ه 
است، د   ر این ماه، متوسط قیمت خرید    و فروش 
یک متر مربع واحد    مس��کونی د   ر شهر تهران با 
رشد    جهش گونه ۱۰3.9 د   رصد   ی نسبت به ماه 
مشابه سال قبل به ۱۱ میلیون ۲۷۰ هزار تومان 
افزایش یافته است. تعد   اد    معامالت انجام شد   ه د   ر 
این ماه نیز 3 هزار و 4۰۰ فقره گزارش شد   ه است 
كه نسبت به فرورد   ین سال ۱39۷ معاد   ل 3۲.۲ 
د   رصد    كاهش د   اشته است. مسأله ای كه فرضیه 
رایج مبنی بر كاهش طبیعی معامالت ملک د   ر 
ماه نیمه تعطیل اول هر سال را رد    می كند    و نشان 
می د   هد    كه به غیر از این روند    طبیعی، ركود    د   ر 
این بازار د   ر حال تعمیق اس��ت. افزایش س��هم 
آپارتمان های با عمر باال، آپارتمان های كم متراژ 
و ارزان قیمت از تعد   اد    معامالت انجام ش��د   ه د   ر 
فرورد   ین ماه سال جاری نیز از جمله ویژگی های 
قابل توجه اس��ت. ویژگی هایی كه طی ۷ ماهه 
گذشته تحت تاثیر افزایش جهش گونه قیمت ها، 
كاهش سهم وام های خرید    مسکن د   ر پوشش د   هی 
قیمت كل ملک و د   ر نهایت كاهش شد   ید    قد   رت 
خرید    متقاضیان مصرفی د   ر پی نوسانات ارزی و 
نرخ تورم عمومی كشور د   ر بازار مسکن ساری و 

جاری بود   ه است. 
حجم فروش آپارتمان های نوساز د   ر یک روند    
كاهند   ه پنج ساله از ۵۷ د   رصد    د   ر فرورد   ین ماه 
۱393 ب��ه 4۰ د   رص��د    د   ر فرورد   ین ماه ۱398 
رسید   ه است. د   ر مقابل، فروش قطعی واحد   های 
باالی ۱6 س��ال از ۱4 د   رصد    د   ر سال ۱393 به 
۲9 د   رصد    د   ر س��ال ۱398 افزایش یافته كه از 
افت توان طرف تقاضا د   ر بازار مس��کن حکایت 
د   ارد   . آمار گویای آن است كه رتبه آپارتمان های 
كمتر از پنج سال ساخت به عنوان گروه غالب 
معامالت د   ر س��ال ۱39۲ به طور محسوس��ی 
افت كرد   ه و جای خود    را به آپارتمان های باالی 
پنج سال د   اد   ه است؛ به طوریکه د   ر فرورد   ین ماه 
۱398 واحد   های مسکونی باالی پنج سال، ركورد    
س��هم از فروش را طی شش سال اخیر جابه جا 
كرد   . گزارش بهمن ماه ۱39۲ گویای آن بود    كه 
واحد   های باالی پنج سال 4۱ د   رصد    معامالت را 
د   ربر می گرفت. این رقم د   ر فرورد   ین ماه ۱398 
به 6۰ د   رصد    افزایش پید   ا كرد   ه اس��ت. فروش 
واحد   های میانس��ال و قد   یمی س��از د   ر بازه یک 
سال اخیر نیز ۲.۵ د   رصد    افزایش نشان می د   هد   . 
فرورد   ین ماه ۱39۷ سهم د   رصد    آپارتمان های 
باالی پنج س��ال از معامالت شهر تهران ۵۷.۵ 

د   رصد    بود    كه هم اكنون به 6۰ د   رصد    رس��ید   ه 
است. كارشناسان، جهش قیمت مسکن، تورم 
مصالح س��اختمانی و ایجاد    فاصله قیمتی بین 
واحد   های نوس��از با قد   یمی س��از را علت اصلی 
شیفت متقاضیان به سمت آپارتمان های باالی 
پنج سال می د   انند   . اما نکته قابل تأمل، عد   م تغییر 

محسوس د   ر حجم فروش واحد   های باالی 9۰ 
متر است. حتی فرورد   ین ماه امسال این گروه از 
آپارتمان ها سه د   رصد    رشد    معامالتی را تجربه 
كرد   ن��د   . این موضوع می تواند    به رش��د    خرید    و 
فروش س��فته بازانه كه از ماه های پایانی س��ال 

گذشته آغاز شد   ه مربوط باشد   .
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چند    سال پیش و د   ر د   وره اصالحات 
که همین بیژن زنگنه وزیر نفت بود   ، 
مس�عود    نیل�ی را به عنوان مش�اور 
اقتصاد   ی خ�ود    انتخاب کرد   . د   ر آن 
س�ال های طالیی نفت که هنوز تیغ 
تحریم بر جس�م و جان آن کشید   ه 
نشد   ه بود    د   ر یک همایش بین المللی 
نف�ت د   ر تهران مس�عود    نیلی یکی 
از س�خنران های اصل�ی بود   . وی د   ر 

این س�خنرانی با اس�تناد    به آمار و 
اطالع�ات و رخد   اد   ها گف�ت: د   ر هر 
د   وره از زمان که عرضه نفت ایران با 
توقف مواجه ش�د   ه است،  عربستان 
س�عود   ی ج�ای ای�ران را د   ر بازارها 
پر کرد   ه اس�ت. این سخن شاید    30 
سال پیش مس�عود    نیلی پس از آن 
باره�ا اثبات ش�د   ه و د   ر ه�ر مقطع 
از د   وران س�خت فروش نفت ایران 
ب�ه بازارهای جهانی، مش�تری های 
ایران به سوی د   یگر عرضه کنند   گان 
رفته ان�د   . د   ر س�ال های اخی�ر و به 
وی�ژه د   ر د   هه 1390 ک�ه نفت ایران 
ب�ا تحری�م ج�د   ی آمری�کا و غرب 

مواجه ش�د   ه اس�ت می بینیم که به 
مرور از بازار جهانی راند   ه شد   ه ایم و 
حاال عالوه بر عربس�تان که ظرفیت 
تولید   ش د   س�ت کم 2.5 برابر ایران 
است کشورهایی مثل عراق، امارات 
و کوی�ت د   ر همی�ن نزد   یکی ه�ا و 
کش�ورهای قد   رتمن�د    اقتص�اد   ی و 
نظام�ی مثل آمری�کا و روس�یه به 
سرعت خود    را د   ر نقش عرضه کنند   ه 
بزرگ قرار د   اد   ه اند   . متاسفانه ایران 
ح�اال د   ر اوپک کش�ور پنجم ش�د   ه 
است و د   ر شرایط کاهش جد   ی نفت 
صاد   رات�ی ای�ران حت�ی آمریکا هم 

د   نبال بازار ایران است.

نفتایراندیگربیهمتانیست
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عرضهجهانی
د   ر فاصل��ه س��ال های ۱9۷۰ تا ۱9۷۷ 
میالد   ی سهم كش��ورهای عضو اوپک د   ر 
تولید    جهانی نفت بیش از ۵۰ د   رصد    بود   . 
همچنی��ن تا اواخر د   هه ۷۰ میالد   ی بیش 
از 8۰ د   رصد    صاد   رات نفت جهان د   ر اختیار 
كش��ورهای عضو اوپک ب��ود   . اما گزارش 
د   بیرخانه اوپک د   ر س��ال ۲۰۰4 میالد   ی 
نش��ان د   اد    كه د   ر این س��ال كش��ورهای 
غیرعضو ب��ا تولید    روزان��ه نزد   یک به 4۱ 
میلیون بش��که نفت توانستند    ۵8 د   رصد    
تولید    روزانه ۷۰.۵ میلیون بش��که ای نفت 
د   ر سراس��ر جهان را از آن خود    كنند   . این 
نس��بت د   ر حال حاضر به س��طح اواسط 
د   هه 8۰ میالد   ی رسید   ه است. به طوریکه 
تازه تری��ن گزارش د   بیرخانه اوپک نش��ان 
می د   ه��د    كه طی ماه مارس گذش��ته ۱4 
عض��و اوپک د   ر مجموع 3۰ میلیون و ۲۲ 
هزار بشکه نفت خام تولید    كرد   ند   . این د   ر 
حالی اس��ت كه طی این مد   ت تولید    نفت 
خام كش��ورهای غیر عض��و اوپک با ثبت 
ركورد   ی تاریخی به ۵9 میلیون بشکه د   ر 
روز رسید   ه است. پیش بینی اوپک حاكی از 

این است كه تولید    كشورهای غیرعضو طی 
س��ه ماهه چهارم سال ۲۰۱9 میالد   ی به 
6۱.۷ میلیون بشکه د   ر روز خواهد    رسید   .

از ای��ن میزان تولید   ، ۲۵ میلیون بش��که 
سه كشورهای آمریکای شمالی و مركزی 
شامل آمریکا، كاناد   ا و مکزیک خواهد    بود    
و ۱4.6 میلیون بش��که نیز توسط روسیه، 
قزاقس��تان و آذربایجان تولید    خواهد    شد   . 
۲۲.۱ میلیون بش��که نی��ز مجموع تولید    
كش��ورهای اروپای��ی، آفریقایی، آمریکای 
التین، خاورمیانه و چین خواهد    بود   . بد   ین 
ترتی��ب س��هم اوپک د   ر تولی��د    نفت خام 
جهان به 3۲ د   رصد    رس��ید   ه است. سهمی 
كه پیشتر تنها د   ر اواسط د   هه 8۰ میالد   ی 

تکرار شد   ه بود   .

صعودآمریکا
ام��ا این بار صعود    آمریکا به صد   ر جد   ول 
تولید   كنند   گان نفت جهان موجب شد   ه تا 
تولید    روزانه این كشور به همراه روسیه و 
عربستان سعود   ی از مجموع تولید    ۱4 عضو 
اوپک فراتر برود   . د   ر حال حاضر تولید    نفت 
روسیه روزانه ۱۱.۱ میلیون بشکه است و 

عربستان س��عود   ی نیز حد   ود    ۱۰ میلیون 
بش��که د   ر روز نفت خام تولید    می كند   . اما 
آمریکا با تولید    روزانه ۱۱.۷ میلیون بشکه 
نف��ت خ��ام بزرگتری��ن تولید   كنند   ه نفت 
محسوب می ش��ود    و مطابق پیش بینی ها 
حجم تولید    این كش��ور تا پایان نیمه اول 
س��ال جاری میالد   ی از م��رز ۱۲ میلیون 
 بش��که خواهد    گذش��ت. این كش��ور طی
3 ماهه نخس��ت سال ۲۰۱9 میالد   ی نیز 
با اس��تفاد   ه از ذخایر استراتژیک خود    د   ر 
مجموع روزانه ۱۵.۵ میلیون بش��که نفت 
عرضه كرد   ه اس��ت. این د   ر حالی است كه 
تولی��د    نفت خام آمریکا د   ر س��ال ۲۰۰8 
میالد   ی كمتر از 4 میلیون بش��که د   ر روز 
بود   ه است. جهش قیمت نفت تا ۱۲۰ د   الر 
به ازای هر بشکه د   ر سال ۲۰۰8 میالد   ی، 
اوج گیری مناقش��ه هسته ای ایران با غرب 
و آغ��از و باال گرفت��ن منازعات د   اخلی د   ر 
كش��ورهای نفت خی��زی همچ��ون عراق، 
لیبی، س��ود   ان، آنگ��وال، نیجریه و ونزوئال 
توجیه الزم را برای سرمایه گذاری سنگین 
آمریکا د   ر ارزان سازی تکنولوژی استخراج 

شیل اویل ایجاد    كرد   .
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حتیبرزیل
د   ر می��ان كش��ورهای غیرعض��و اوپک، 
برزیل، چین و كاناد   ا نیز هم اكنون روزانه 
بی��ن 3.۵ تا ۵ میلیون بش��که نفت خام 
تولید    می كنند   . د   ر مقابل د   ر میان اعضای 
اوپک نیز پس عربس��تان سعود   ی، عراق 
ب��ا تولید    روزانه 4.۵ بش��که نفت د   ر مقام 
د   وم ق��رار د   ارد    و ام��ارات عربی متحد   ه و 
كویت هم به ترتی��ب با تولید    روزانه 3 و 
۲.۷ میلیون بش��که جایگاه سوم و چهارم 
را د   ر اختیار د   ارند   . این د   ر شرایطی است 
كه كش��ورهای همچون ای��ران و ونزوئال 
به د   لیل فش��ار تحریم های آمریکا و لیبی 
به د   لیل منازع��ات فراگیر د   اخلی جایگاه 
پیش��ین خود    را د   ر میان تولید   كنند   گان 
نفت از د   س��ت د   اد   ه ان��د   . تولید    نفت ایران 
د   ر ماه مارس گذشته د   ر حالی به پایین تر 
از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید    كه 
تولید    این كشور د   ر فاصله ۲۰۰4 تا ۲۰۱۱ 
میالد   ی روزانه بیش از 4 میلیون بش��که 
بود   ه و ركورد    6 میلیون بش��که د   ر روز را 
نیز طی د   هه ۷۰ میالد   ی ثبت كرد   ه بود   . 
همچنی��ن تولید    نفت ونزوئال كه از حد   ود    

3 میلیون بش��که د   ر روز طی سال ۲۰۱4 
میالد   ی، این روزه��ا به حد   ود    ۷۰۰ هزار 
بش��که رس��ید   ه اس��ت. لیبی نیز تا پیش 
از س��قوط حکومت معمر قذافی د   ر سال 
۲۰۱۱ میالد   ی روزانه حد   ود    ۱.6 میلیون 
بشکه تولید    نفت د   اشت با رسید   ن د   وباره 
این رقم به یک میلیون بشکه د   ر ماه مارس 
گذشته بار د   یگر گرفتار شد   ید   ترین جنگ 
د   اخلی طی 8 س��ال گذش��ته شد   ه است. 
لیبی د   ر ماه مارس گذشته بیشترین رشد    
تولی��د    نفت را د   ر میان كش��ورهای عضو 
اوپک از آن خود    ك��رد   ه بود   .بد   ین ترتیب 
چهار تولید   كنند   ه برتر اوپک نزد   یک به 6۷ 
د   رصد    كل تولید    این سازمان را د   ر اختیار 
د   ارند   . د   ر چنین شرایطی كه اوپک توانایی 
س��ابق خود    را د   ر مد   یریت قیمت و تولید    
نفت از د   ست د   اد   ه، د   و رویکرد    تازه از سوی 
قد   رت ه��ای نفتی و اقتصاد   ی جهان برای 
مد   یریت بازار طالی سیاه مطرح شد   ه كه 
اجرای ش��د   ن هر یک از این د   و به منزله 

فروپاشی اوپک خواهد    بود   .
تشکیل مجمع بزرگترین تولید   كنند   گان 
نفت با مشاركت روسیه، عربستان، كاناد   ا، 

برزی��ل، چین، عراق، كویت، امارات عربی 
متحد   ه، نیجریه، قزاقس��تان و نروژ كه د   ر 
مجم��وع بیش از ۵3 د   رصد    تولید    جهانی 
نفت خ��ام را د   ر اختیار د   ارن��د   . رخد   اد   ی 
ك��ه به منزله خ��روج ۵ عض��و تاثیرگذار 
اوپک از سازمان كش��ورهای صاد   ركنند   ه 
نف��ت خواهد    بود   . رویک��رد    د   وم هم كه با 
راهب��ری آمریکا د   ر ح��ال تبلیغ و ترویج 
اس��ت، انح��الل اوپک با ه��د   ف مد   یریت 
ب��ازار جهانی نف��ت از طریق هماهنگی و 
سیاس��تگذاری بزرگترین تولید   كنند   گان 
یعنی ایاالت متحد   ه و روسیه و اعمال آن 
از طریق فشار بر متحد   ان این د   و كشور به 
ویژه متحد   ان نفتی پرش��مار آمریکاست. 
د   ر چنی��ن ش��رایطی همه نگاه ه��ا برای 
انحالل اوپک كه با ابتکار ایران د   ر س��ال 
۱96۰ تاسیس شد   ، به عربستان سعود   ی 
د   وخته شد   ه است. كشوری كه بنا بر اد   عای 
د   ونالد    ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای 
مد   یریت تولید    نفت د   ر همس��ویی كامل 
با آمریکا ق��رار د   ارد    و همین امر می تواند    
موجب تش��ویق روزافزون این كشور برای 

خروج از اوپک شود   .



تاثیرتحریمایرانرویبازارنفتچقدراست؟
سیاس��ت تک��راری تحریم و فش��ار بر 
اقتصاد    ایران از طریق تحریم نفتی باز هم 
از طرف آمریکا اجرا ش��د   . سیاستی كه با 
هد   ف همسو كرد   ن ایران با سیاست های 
آمری��کا و متقاع��د    كرد   ن این كش��ور به 
مذاكره با آمریکا د   ر مورد    مسأله هسته ای 
اجرا می شود    ولی عهد   شکنی ترامپ باعث 
ش��د    تا مقام��ات تمایلی به این مس��أله 
ند   اشته باشند   . البته این سیاست تنها د   ر 
مقابل ایران اجرا نش��د   ه است. آمریکا د   ر 
ماه های اخیر كش��ورهای لیبی و ونزوئال 
را نی��ز تحری��م كرد   ه اس��ت و به همین 
د   لیل از این س��ه كشور كه هر سه هم از 
تولید   كنند   گان بزرگ نفت د   ر بازار هستند    
به عن��وان زنجیره نفتی د   ر د   نیا نام برد   ه 
است. طبق گزارش سی ان ان این زنجیره 
نفت��ی اهمیت زی��اد   ی د   ر تأمین ثبات و 
امنی��ت اقتصاد   ی د   ر د   نی��ا د   ارد    و با اجرا 
این تحریم زنجیره از هم گسیخته است. 
از هم گس��یختن این زنجی��ره می تواند    
كل زنجی��ره تأمی��ن نفت د   نی��ا را د   چار 
اختالل كند    كه موضوعی بسیار جد   ی و 

نگران كنند   ه محسوب می شود   . 

آیانفتایرانحذفمیشود
تحری��م نفتی ای��ران می تواند    زمینه را 
بر حذف نفت ای��ران از بازار فراهم كند   . 
البته این س��وال كه آی��ا آمریکا می تواند    
صاد   رات نفت ایران را به صفر برساند    بارها 
مطرح شد   ه است و كارشناسان پاسخ های 
متفاوتی به آنها د   اد   ه اند   . بیش��ترین شمار 
پاس��خ ها به این صورت ب��ود    كه آمریکا 
نمی توان��د    ص��اد   رات ای��ران را ب��ه صفر 
برساند    ولی كاهش چشمگیری د   ر میزان 
صاد   رات را ش��اهد    خواهیم بود   . ولی این 
فشار زمینه س��از افزایش قیمت می شود    
ك��ه د   ر مجموع می توان��د    د   رآمد    زیاد   ی 
را نصیب اقتص��اد    ایران بکند   . بنابراین با 
وجود    اینکه ایران ش��اهد    تورم و كاهش 
نرخ رش��د    اقتصاد   ی و حتی ركود    خواهد    
بود    ولی س��قوط اقتصاد   ی و بحران های 
غیرقابل جبران د   ر اقتصاد    كش��ور ایجاد    
نمی ش��ود   . از طرف د   یگر ایران ابزارهایی 
ب��رای مقابله با این وضعی��ت د   ر اختیار 
د   ارد    ك��ه یکی از ای��ن ابزارها تصمیم به 
مذاك��ره و تعامل ب��ا آمریکا به منظور به 
حد   اقل رساند   ن فش��ارهای اقتصاد   ی بر 

كشور است. س��ی ان ان نوشت: د   ر اینکه 
ترامپ با خروج از برجام فش��ار زیاد   ی از 
نظر اقتصاد   ی به ایران وارد    كرد    ترد   ید   ی 
وج��ود    ند   ارد    ول��ی ترامپ اخی��را تاكید    
كرد   ه است كه آماد   ه و متمایل به مذاكره 
اس��ت و به نظر می رسد    این بهترین ابزار 
و كم هزینه تری��ن آنها ب��رای حل كرد   ن 

تناقشات است. 

سناریوهایپیشروكدامند
مرك��ز مطالع��ات اقتص��اد   ی آمریکا بر 
این باور اس��ت ك��ه د   ر جری��ان اجرای 
تحریم نفتی ایران یعنی طی ش��ش ماه 
اخی��ر می��زان صاد   رات نفت این كش��ور 
به 6۰۰ هزار بش��که رس��ید   ه است و د   ر 
خوش بینانه تری��ن حال��ت انتظار می رود    
د   ر ماه های آتی ه��م د   ر همین وضعیت 
بماند   . اما س��ناریوهای د   یگری هم برای 

بازار می توان متصور بود   . 
این س��ناریوها بس��تگی ب��ه عملکرد    
خرید   اران نفتی ایران د   ر مقابل سیاست 
ترامپ د   ارد   . كش��ورهای تركیه و چین و 
هند    از خرید   اران اصلی نفت ایران هستند    
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و هر سه هم برای مقابله با سیاست ترامپ 
د   الی��ل قانع كنن��د   ه ای د   ارن��د   . چین كه 
د   ومین اقتصاد    ب��زرگ د   نیا و اصلی ترین 
خرید   ار نفت ایران اس��ت د   ر س��ال های 
اخی��ر د   رگیر جنگ تجاری با آمریکا بود   . 
جنگی س��خت و بحران آفرین كه باعث 
ش��د    تا تعرفه های تجاری س��نگینی بر 
محصوالت چینی به منظور عرضه د   ر بازار 
آمریکا وضع شود   . انتظار می رود    چین د   ر 
مقابل سیاس��ت آمریکا ایستاد   گی كند   . 
البته این ایستاد   گی نه به منظور حمایت 
از ای��ران د   ر مقابل آمریکا بلکه به منظور 
د   ر اختیار د   اش��تن ابزاری برای مذاكره با 
آمریکا د   ر مورد    تعرفه ها و مس��ائل د   یگر 
اس��ت. اس��تفاد   ه از این ابزار برای چین 
منفع��ت زیاد   ی د   ارد    و ای��ران هم از این 

رابطه سود    می برد   . 
مركز مطالعات اس��تراتژیک آمریکا د   ر 
پاسخ به این سوال كه اگر چین به خرید    
نفت خ��ود    از ایران اد   ام��ه د   هد   ، تجارت 
آمریکا با این كشور متوقف می شود    یا خیر 
نوشت: چین اقتصاد    بزرگی است و اعالم 
كرد   ه است كه نفت ایران را با تخفیف زیاد    
و با قیمت بسیار پایین خرید   اری می كند   . 
این كشور روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت از 
ایران خرید   اری می كرد    و به همین د   لیل 

نقش مهمی د   ر د   رآمد    نفتی ایران د   اشت. 
ما انتظار د   اریم چین خرید    خود    از ایران 
را اد   ام��ه د   هد    و آمریکا مذاكراتی را برای 
توقف این رابطه ب��ا چین انجام می د   هد    
ولی حج��م تباد   الت تج��اری و منافعی 
مالی د   ر كش��ور با هم به ان��د   ازه ای زیاد    
است كه قطع این رابطه به نفع هیچ یک 
از طرفین نیست. من اطمینان د   ارم حتی 
اگر آمریکا و چین د   ر زمینه سیاستشان 
د   ر قب��ال ایران با هم اتفاق نظر ند   اش��ته 
باشند    و نتوانند    به توافقی برسند   ، بازهم 
رابطه تجاری و اقتصاد   ی د   و كشور اد   امه 

پید   ا می كند. 
البت��ه باید    به این نکته هم اش��اره كرد    
ك��ه اخیرا عربس��تان اعالم كرد   ه اس��ت 
تخفیف هایی ب��رای خرید   اران نفت خود    
د   ر نظر می گیرد   . این كشور د   ر نظر د   ارد    
از طریق ارائه تخفیف مش��تریان ایران را 
جذب كند    و اگر این سیاس��ت اثر بخش 
باشد    می تواند    بستر ساز افزایش فشار بر 

اقتصاد    ایران شود   . 

تركیهوهندهماثرگذارند
از ط��رف د   یگر تركیه یکی از ش��ركای 
اقتصاد   ی ایران اس��ت كه هر ساله بخش 
زی��اد   ی از نفت مورد    نی��ازش را از ایران 
تأمین می كند   . د   ر سال های تحریم، این 
كشور كانالی برای صاد   رات نفت ایران به 
د   یگر كشورها بود    و انتظار می رود    این بار 
هم ضمن تد   اوم خرید    نفت از ایران، از این 
كش��وربرای صاد   رات نفت استفاد   ه شود   . 
البته به جز تركیه د   و كش��ور پاكس��تان 
و ع��راق ه��م د   ر د   وره قبلی تحریم ها د   ر 
ای��ن زمینه با ایران همکاری می كرد   ند    و 
ایران از طریق این سه كشور روزانه ۲۰۰ 
تا 3۰۰ هزار بشکه نفت به بازارهای د   یگر 

صاد   ر می كرد   . 
سومین كشور هم هند    است كه به د   لیل 
طراحی پاالیشگاه ها متناسب با نفت ایران 
د   ر صورت اجرایی شد   ن تحریم ها با فشار 

اقتصاد   ی بزرگی روبه رو می شود   . 
عکس العم��ل این كش��ورها د   ر مقابل 
فشارهای تحریمی آمریکا می تواند    روی 
وضعیت آیند   ه بازار نفت بس��یار اثرگذار 
باش��د   . البته باید    ب��ه این نکته هم توجه 
د   اش��ت كه آمریکا اب��زاری به نام د   الر را 
د   ر اختی��ار د   ارد    كه از طریق آن می تواند    
كش��ورهایی كه از سیاست هایش تخطی 
می كنن��د    را تحریم كن��د    و همین ابزار 

می تواند    سه كش��ور ذكر شد   ه را مجاب 
به اد   ام��ه همکاری با آمریکا كند   . آمریکا 
بزرگتری��ن اقتص��اد    د   نیا اس��ت و حجم 
معامالت سه كشور چین و هند    و تركیه 
ب��ا آمریکا بس��یار باال اس��ت. اگر آمریکا 
تهد   ی��د   ش مبنی بر تحریم كش��وری كه 
ب��ا ایران همکاری می كن��د    را اجرا كند   ، 
احتمال اینکه این كش��ورها همکاری با 
آمریکا را به اد   امه همکاری با ایران ترجیح 

د   هند    بسیار زیاد    است. 

آیاآمریکامیتواند
درعرضهنقشداشتهباشد

آمریکا د   ر سال های اخیر سرمایه گذاری 
زیاد   ی د   ر تولید    نفت شیل كرد   ه است. این 
كشور كه روزگاری بزرگترین وارد    كنند   ه 
نف��ت خام د   ر د   نیا بود   ، هم اكنون به یک 
صاد   ركنند   ه خالص تبد   یل ش��د   ه اس��ت 
یعنی ضمن تأمین نیاز د   اخل بخش��ی از 
تولید   ش را صاد   ر می كند   . د   ر سال گذشته 
متوسط صاد   رات روزانه نفت خام آمریکا 
برابر با ۲.۵ میلیون بشکه د   ر هر روز بود   ه 
اس��ت و وزارت نفت آمری��کا اعالم كرد   ه 
است كه د   ر سال ۲۰۱9 آمریکا صاد   راتش 
را بیشتر می كند   . آمریکا بازیگری مهم د   ر 
بازار اس��ت و می تواند    بخشی از كسری 
ناش��ی از حذف ای��ران از ب��ازار نفت را 
جب��ران كند    و مان��ع از كمبود    عرضه د   ر 
بازار ش��ود   . اما از آنجا كه آمریکا حواد   ث 
طبیعی زی��اد   ی د   ارد   ، نمی توان اطمینان 
د   اش��ت كه عرضه نف��ت از آمریکا مد   اوم 
اس��ت. این كش��ور با طوفان ها و سیل ها 
و آتش سوزی های زیاد   ی روبه رو می شود    
كه ای��ن بحران ها می توان��د    اختالل د   ر 
عرض��ه نفت و بازار ایجاد    كند   . به همین 
د   لیل تحریم كش��ورهای د   یگر و وابسته 
كرد   ن بازار به نفت آمریکا خود    تنش زا و 

نگران كنند   ه است. 
 د   ر پایان باید    گفت بازار نفت تحت تاثیر 
تحریم عرضه نفت ایران با شوک افزایش 
قیمت روبه رو شد   ه است ولی اینکه رشد    
قیمت د   ر بازار اد   امه د   ارد    یا خیر د   ر آینده 
می توان نظر قطعی د   اد   . ولی باید    د   ر نظر 
د   اش��ت كه تصمیم گیری خرید   اران نفت 
ایران، كش��ورهای اروپای��ی كه به برجام 
متعهد    هس��تند    و حتی مقامات ایران د   ر 
مقابل سیاست های آمریکا همه می تواند    
روی آین��ده بازار نفت اثر چش��مگیری 

د   اشته باشد   . 



روسیهبازیگرداناصلیبازارنفتاست
د   ونالد    ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به منظور وارد    كرد   ن فشار 
حد   اكثری به ایران، اقد   ام به اجرای تحریم های نفتی و لغو معافیت 
هش��ت كش��ور از ممنوعیت خرید    نفت ایران كرد   . سیاستی كه 
مقام��ات آمریکا از آن به عنوان راه��ی برای مجاب كرد   ن ایران 
برای بازگش��تن به میز مذاكره نام می برند    اما مانند    شمشیر د   و 
لبه ای است كه می تواند    روی اقتصاد    د   نیا و حتی نتیجه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری د   ر آمریکا تاثیر منفی بگذارد   . اویل پرایس د   ر 
گزارش خود    نوش��ت: د   ولت ترامپ یک بازی بسیار خطرناک را 
د   ر بازار نفت آغاز كرد   ه اس��ت كه می تواند    تبعات بسیار مخربی 
د   اشته باشد   . د   ر د   هه اول ماه می سال ۲۰۱9 میالد   ی قیمت نفت 
د   ر بازار جهانی رش��د    كرد    كه د   لیل آن حذف شد   ن ۲.۲ میلیون 
بشکه از تولید    نفت سازمان اوپک بود   . این حجم از نفت توسط د   و 
كشور ایران و ونزوئال وارد    بازار نفت می شد    ولی بعد    از تحریم ها 
 د   ر د   وره ش��ش ماهه این حجم از نفت از بازار خارج ش��د   . البته 
هم اكنون به د   لیل افزایش تولید    آمریکا و عربستان میزان عرضه 
نفت د   ر بازار باالتر از متوس��ط عرضه نفت د   ر هر سال است ولی 
بد   ون شک این وضعیت خاتمه پید   ا می كند    و بازار با تنش روبه رو 
می ش��ود   . به خصوص كه روسیه به عنوان یکی از بازیگران مهم 
د   ر این بازار د   ر نظر د   ارد    د   ر مقابل سیاس��ت های آمریکا بایستد   . 
روسیه اخیرا اعالم كرد   ه است طرح كاهش تولید    روسیه و اوپک 
ب��ه منظور مقابله ب��ا كاهش قیمت نفت د   ر ب��ازار تا انتهای ماه 
ژوئن اجرا خواهد    ش��د   . این كش��ورها د   ر نظر د   ارند    ۱.۲ میلیون 
بشکه د   ر روز از میزان تولید    خود    را بکاهند    تا مانع از افت قیمت 
 نفت ش��وند    و این سیاس��ت قیمت را افزایش خواهد    د   اد   . بانک

مریل لینچ آمریکا د   ر گزارش خود    نوشته است: به ازای هر یک 
میلیون بشکه نفتی كه از عرضه روزانه نفت د   ر د   نیا كاسته شود    ، 
قیمت نفت د   ر بازار جهانی بیش از ۱۷ د   الر افزایش پید   ا می كند   . 
حال با حذف ش��د   ن ۲.۲ میلیون بشکه و اد   امه سیاست كاهش 
تولید    توس��ط روسیه باید    انتظار د   اش��ته باشیم د   ر ماه های آتی 
قیمت بالغ بر 4۰ د   الر رشد    كند    كه این مسأله آسیب زیاد   ی به 

اقتصاد    د   نیا وارد    می كند   . 

عربستانوآمریکاتولیدرابیشترمیكنند
بان��ک آمریکا نی��ز د   ر گزارش د   یگری با اش��اره به 
ای��ن مطلب كه آمریکا تولید    نفت ش��یل خود    را د   ر 
ماه های اخیر افزایش د   اد   ه اس��ت تا بتواند    د   ر مقابل 

فش��ارها ایستاد   گی كند    نوش��ت: آمریکا تولید    خود    را بیشتر 
كرد   ه اس��ت و به همین د   لیل شد   ت افزایش قیمت نفت بعد    
از اجرای تحریم كمتر از انتظار بود    ولی ما انتظار ند   اریم این 
روند    افزایش قیمت اد   امه پید   ا كند   . مطالعات نشان د   اد   ه است 
از د   س��امبر س��ال جاری تا كنون قیمت نفت د   ر بازار جهانی 
۲۰ د   الر رشد    كرد   ه است ولی قیمت آتی نفت د   ر بازار تنها 6 
د   الر افزایش یافت. د   ر این وضعیت تولید   كنند   گان نفت شیل 
نخواهند    توانست منابع مالی الزم برای حفاری و بهره برد   اری 
از نفت را تأمین كنند    كه این معضل بس��یار بزرگی اس��ت و 

تایید    می كند    وضعیت كنونی اد   امه نخواهد    د   اشت. 
بانک آمریکا د   ر اد   امه نوش��ت: د   ر روزهای اخیر اعالم ش��د   ه 
اس��ت كه عربس��تان تولید    خود    را افزایش خواهد    د   اد    تا مانع 
از افزایش قیمت نفت د   ر بازار ش��ود    و این توافقی اس��ت كه 
عربستان با آمریکا انجام د   اد   ه است. اما شواهد    نشان می د   هد    
عربس��تان تمایلی به این كار ند   ارد    و حتی اگر برای چند   ین 
هفت��ه از این سیاس��ت پیروی كند    به د   الی��ل مختلف آن را 
متوقف می كند   . د   ر د   رجه اول افت قیمت نفت د   ر س��ال های 
گذش��ته باعث ش��د    تا این كشور با كمبود    منابع مالی روبه رو 
شود   . كم شد   ن د   رآمد    نفتی برای كشوری كه نفت اصلی ترین 
و مهم ترین منبع د   رآمد   ش اس��ت مشکالت اقتصاد   ی زیاد   ی 
را به همراه می آورد   . عربس��تان نیازمند    فروش نفت با قیمت 
بس��یار باال است تا كسری های مالی خود    را جبران كند    و به 

همین د   لیل با سیاست ترامپ همراه نخواهد    شد   . 

عربستانبهنفت۹۳دالرینیازدارد
بانک آمریکا د   ر گزارش س��ال جاری قیمت سر بسری نفت 
برای كشور عربستان را برابر با 93 د   الر به ازای هر بشکه اعالم 
كرد    و توشت كه عربستان از وضعیت كنونی برای بهبود    شرایط 
مالی خود    بهره خواهد    گرفت. قیمت سربس��ری نفت قیمتی 
است كه باعث می شود    تا كسری بود   جه كشور از بین برود    و 
منابع مالی الزم برای تأمین هزینه های جاری را به د   ست آورد   . 
اویل پرایس هم د   ر گزارش خود    از قمار نفتی 
ترامپ نام برد   ه اس��ت. این نشریه سیاست های 
خصمانه آمریکا د   ر مقابل ایران و افزایش تنش 
بین آمریکا با د   و كشور نفت خیز ایران و ونزوئال 
را عامل��ی مهم د   ر ارتق��ای قیمت نفت قلمد   اد    
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كرد   . این نش��ریه با اش��اره به این نکته كه رس��انه ها از اعالم 
آمادگی عربستان و آمریکا برای افزایش تولید    به منظور مقابله 
با افزایش قیمت نفت خبر د   اد   ه اند    نوش��ت: بازار نفت بازاری 
بسیار استراتژیک و مهم است و عالوه بر عرضه و تقاضا، مسائل 

استراتژیک و سیاسی هم روی این بازار اثر د   ارد   . 
حتی اگر بپذیریم كه د   و كش��ور عربستان و آمریکا بتوانند    
كسری ناشی از حذف د   و كشور بزرگ عضو اوپک یعنی ایران 
و ونزوئ��ال را پر كنند    ولی باز هم سیاس��ت های اخیر ترامپ 
ش��رایط را د   ر منطقه بحرانی كرد   ه است. نگرانی د   ر مورد    باال 
گرفتن د   رگیری بین آمریکا و این د   و كشور عضو اوپک خود    
می تواند    بس��تر ساز افزایش قیمت نفت شود    و افزایش تولید    

نمی تواند    د   ر این بخش اثرگذار باشد   . 

روسیهبازیگراصلیاست
د   ر این میان به نظر می رسد    روسیه اصلی ترین و مهم ترین 
نقش را د   ر بازار نفت د   ارد   . این كش��ور د   ارای حجم باالیی از 
ذخایر نفت و گاز طبیعی اس��ت و یکی از بزرگترین 
تولید   كنن��د   گان نفتی غیراوپکی اس��ت. این كش��ور 
می توان��د    نیاز بازار جهان��ی را تأمین كند    ولی اخیرا 
اعالم كرد   ه اس��ت سیاست كاهش تولید    را 

برای مد   ت بیشتری اجرا می كند   . از طرف د   یگر د   ولت روسیه 
رسما اعالم كرد   ه كه با سیاست های تحریمی آمریکا علیه ایران 
و خروج این كش��ور از برجام مخالف اس��ت. روسیه و آمریکا 
از زمان انتخاب ش��د   ن ترامپ د   ر آمریکا روابط پر تنش��ی را 

تجربه كرد   ه اند   . 
این كش��ور یکی از ش��ركای اصلی ایران د   ر عرصه انرژی و 
اقتصاد   ی است و د   ر جریان توافق هسته ای و بعد    از آن طرفد   ار 
سیاست های ایران بود   . حال به نظر می رسد    این كشور تمایلی 
به همکاری با آمریکا ند   اشته باشد   . همچنین روسیه هم تمایل 
د   ارد    قیم��ت نفت د   ر بازار رش��د    كند    زیرا قیمت باالتر بخش 

بزرگتری از نیاز مالی این كشور را تأمین می كند   . 
اویل پرایس نوش��ت: روسیه بازیگر اصلی د   ر بازار است زیرا 
هم ت��وان تولید    باالیی د   ارد    و هم قد   رت تاثیرگذاری اس��ت. 
روس��یه بارها اعالم كرد   ه كه تمایل د   ارد    قیمت نفت د   ر بازار 
رشد    كند    ولی همواره د   ر مقابل افزایش افسارگسیخته قیمت 

نفت د   ر بازار ایستاد   ه است. 
د   ر جریان افزایش قیمت نفت د   ر بازار طی ش��ش ماه اخیر 
 - بع��د    از اجرای سیاس��ت كاهش تولید    اوپک و كش��ورهای 
نفت خیز غیراوپکی- ش��ركت های نفتی روسیه سود    زیاد   ی 
كسب كرد   ند   . شركت های نفتی روسیه د   ر سال ۲۰۱8 میالد   ی 
ش��اهد    افزایش 38.۲ د   رصد   ی میزان سود   آوری خود    بود   ند    و 
اگر قیمت نفت د   ر سال جاری به طور متوسط د   ر سطح 8۰ 
د   الر بماند   ، میزان سود   آوری این شركت ها 43 د   رصد    نسبت 
به س��ال قبل رش��د    می كند    كه موفقیت مالی چشمگیری 

برای این كشور محسوب می شود   . 
د   ر انتها باید    گفت، بازار نفت د   ر سال های آتی د   ر اختیار 
عربستان و روسیه خواهد    بود   . اینکه د   و كشور مذكور 
چقد   ر نفت تولید    كنند    و بخواهند    با سیاس��ت های 
ترامپ د   ر زمینه تولید    و قیمت گذاری نفت همراهی 
كنند    یا خیر مس��أله ای اس��ت ك��ه می تواند    بازار 
جهانی نفت را تحت تاثیر قرار د   هد    و حتی ثبات 

و امنیت اقتصاد   ی جهان را نیز متاثر كند   . 
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نفتبهكدامسومیرود؟
تحوالت اخیر د   ر بازار نفت بس��یار جد   ی 
است. تحوالتی كه د   یر با زود    می تواند    اثرات 
منفی روی اقتص��اد    د   نیا و تجارت جهانی 
د   اشته باش��د    و با تصمیم های اخیر د   ولت 
آمری��کا نگرانی د   ر م��ورد    این بازار بیش از 
پیش ش��د   ه اس��ت. طبق گزارش نش��ریه 
balance قیمت نفت د   ر نتیجه تحوالت 
سیاسی و استراتژیک د   ر بازار نفت د   ر مسیر 
افزایش قرار د   ارد    و ازانجا كه آمریکا هر روز 
تنش تازه ای د   ر كشورهای صاد   ر كنند   ه نفت 
ایجاد    می كند   ، نمی توان انتظار د   اشت قیمت 
این منبع انرژی د   ر بازار جهانی تنزل یابد   . 
این نش��ریه د   ر اد   امه نوشت: شاید    افزایش 
ت��وان تولید    نفت د   ر آمری��کا و تمایل این 
كشور برای نقش ایفا كرد   ن د   ر بازار جهانی 
عامل مهمی د   ر تنش زایی این كشور د   اشته 
باشد   . آمریکا سال ها وارد    كنند   ه خالص نفت 
ب��ود    و اخیرا د   ر زم��ره صاد   ركنند   گان قرار 
گرفته اس��ت. این كشور د   ر نظر د   ارد    سهم 
بیشتری از بازار را د   ر د   ست بگیرد    و حذف 
شد   ن كش��ورهای نفت خیزی مانند    ایران 
و ونزوئ��ال از بازار تاثی��ر مثبتی د   ر اجرای 

سیاست های آمریکا د   ارد   . 
كوی��ن كیمبرل��ی یک��ی از تحلیلگران 

ب��ازار نفت د   ر مركز مطالعات اس��تراتژیک 
نفت آمری��کا هم روی این مس��أله تاكید    
كرد   ه اس��ت. او نوش��ت: آمری��کا به د   نبال 
قد   رت نمایی د   ر بازار نفت است. این كشور 
می خواهد    س��اختار ب��ازار را تغییر د   هد    و 
خود    را به عنوان یک كش��ور اثرگذار روی 
بازار معرفی كند   . نباید    انتظار د   اشت آمریکا 
سرمایه گذاری های اخیر خود    د   ر تولید    نفت 
ش��یل را ناد   ید   ه بگیرد    و به د   یگر كشورها 
به خص��وص اوپک و روس��یه اج��ازه د   هد    

همچنان فرماند   ه بازار نفت باشند   . 
اما د   ر شرایطی كه د   ر بازار نفت د   و قد   رت 
بزرگ نظامی و اقتصاد   ی د   نیا یعنی آمریکا 
و روس��یه حضور د   ارن��د    ، وضعیت اند   كی 
خطرناک اس��ت. آمریکا می خواهد    بازار را 
د   ر كنترل خود    بگیرد    ولی مانع از افزایش 
قیم��ت نفت د   ر بازار ش��ود   . از طرف د   یگر 
روسیه كه س��هم زیاد   ی د   ر این بازار د   ارد    
و از نظر سیاس��ی و استرتژیک د   ر تقابل با 
آمریکا اس��ت می خواهد    قیمت این منبع 
انرژی رش��د    كند   . د   ر این وضعیت بازار به 
محلی برای قد   رت نمایی این د   و قطب انرژی 
د   نیا تبد   یل ش��د   ه است و این قد   رت نمایی 

همچنان اد   امه د   ارد   . 

رویت��رز آمریکا را اصلی ترین عامل ایجاد    
ثبات د   ر بازار نفت د   نیا معرفی كرد   ه است. 
تاثیر این عامل بعد    از اینکه كنگره آمریکا 
ممنوعی��ت صاد   رات نفت از این كش��ور را 
تایید    كرد   ، بیش از پیش پررنگ شد   . اد   اره 
اطالعات انرژی آمریکا اعالم كرد   ه اس��ت 
ك��ه آمریکا بزرگترین تولید    كنند   ه نفت د   ر 
بازار جهانی اس��ت و هم اكنون این بازار د   ر 
وضعیت تعاد   ل قرار د   ارد   . هم اكنون میزان 
تولید    نفت د   ر این كشور به اند   ازه ای است 
كه می تواند    زمینه ساز تثبیت قیمت د   ر بازار 
نفت باشد    و هزینه های اكتشاف و تولید    را 
نیز تأمین كند   . این كش��ور تا انتهای سال 
بعد    د   ر همین وضعیت باقی خواهد    ماند    ولی 
سوال این است كه آیا ما شاهد    تد   اوم ثبات 

د   ر قیمت نفت و بازار نفت خواهیم بود   ؟

چهاردلیلبراینوساندرقیمتنفت
د   ر نتیجه نوس��ان عرض��ه و تاثیر عوامل 
سیاس��ی و اس��تراتژیک، قیم��ت نفت د   ر 
بازار جهانی با نوس��ان روبه رو خواهد    بود   . 
مركز مطالعات بازار نفت آمریکا پیش بینی 
می كن��د    به چه��ار د   لیل ما د   ر س��ال های 
پیش رو ش��اهد    نوسان قیمت نفت د   ر بازار 
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جهانی خواهیم ب��ود   . اولین د   لیل افزایش 
تولید    نفت ش��یل و سوخت های جایگزین 
از قبیل اتانول اس��ت كه از سال ۲۰۱۵ د   ر 
آمریکا آغاز ش��د    و هم اكنون افزایش یافته 
است. د   ر نوامبر سال گذشته آمریکا ركورد    
تولید    نفت را شکس��ت و توانس��ت ۱۱.۵ 
میلیون بش��که نفت د   ر ه��ر روز وارد    بازار 
مص��رف كند    این د   ر حالی اس��ت كه طی 
4۰ س��ال اخیر باالترین رك��ورد    تولید    به 
س��ال ۱9۷۰ اختصاص د   اشت كه د   ر این 
زمان آمریکا روزانه 9.6 میلیون بشکه نفت 
تولی��د    كرد   . اما د   لی��ل افزایش تولید    نفت 
آمریکا چیست به خصوص كه د   ر سال های 
اخیر قیمت نفت ه��م د   ر بازار چند   ان باال 
نبود   ه است. مطالعات نشان می د   هد    شمار 
زی��اد   ی از واحد   های تولید    نفت ش��یل د   ر 
سال های اخیر كارایی بیشتری پید   ا كرد   ه 
است و هزینه تولید    آن كاهش یافته است. 
از طرف د   یگر حوزه های تازه ای د   ر آمریکا 
كش��ف ش��د   ه اس��ت كه به آمریکا امکان 
می د   هد    حجم بیشتری نفت استخراج كند   . 
د   ر این شرایط حتی اگر قیمت نفت د   ر بازار 
پایین باشد   ، بازهم آمریکا توان تولید    د   ارد    
و تولی��د    نفت برای آمریکا صرفه اقتصاد   ی 
د   ارد   . جالب اس��ت بد   انید    د   ر س��ال ۲۰۱9 
می��الد   ی تولی��د    نفت ش��یل از حوزه های 
غربی تگزاس ۲ میلیون بشکه د   ر روز رشد    

خواه��د    كرد    زیرا بالغ بر ۱۱4 هزار چاه د   ر 
این منطقه حفر شد   ه است. از طرف د   یگر 
به د   لیل توسعه تکنولوژی و كاهش هزینه 
تولی��د    ، حتی د   ر زمانی كه نفت د   ر بازار با 
قیمت 3۰ د   الر مباد   له شود    هم بهره برد   اری 
از حوزه های ش��یل تگزاس غربی سود   آور 
اس��ت و این نشان می د   هد    كه د   ر وضعیت 
فعل��ی ك��ه قیمت بالغ بر ۷۰ د   الر اس��ت، 
تد   اوم تولید    س��ود    زیاد   ی را نصیب اقتصاد    

این كشور می كند   . 
د   ومی��ن د   لیل این اس��ت كه كش��ورهای 
عضو اوپ��ک تمایلی به كاه��ش زیاد    میزان 
تولی��د    نفت ند   ارند   . كش��ورهای عضو اوپک 
نمی خواهند    س��هم خود    را از بازار از د   س��ت 
بد   هند    و مشتریانش��ان را به س��مت آمریکا 
و تولید   كنن��د   گان این كش��ور هد   ایت كنند   . 
البت��ه هم اكنون تولید    اوپک كمتر از میزان 
حد   اكثری اس��ت ك��ه د   ر توافق ه��ای قبلی 
اعالم ش��د   ه بود    و د   لیل آن هم تمایل اوپکی 
ب��ه افزایش قیمت نفت د   ر بازار اس��ت ولی 
اختالف نظر بین اعضای این سازمان است كه 
می تواند    زمینه ساز نوسان د   ر این بازار باشد   . 
سومین عامل اثرگذار روی نوسان قیمت 
نف��ت د   ر ب��ازار وضعی��ت بازار ارز اس��ت. 
د   ر س��ال های اخی��ر ارزش د   الر د   ر ب��ازار 
جهانی افزایش یافته است. مطالعات نشان 
می د   هد    متوس��ط ارزش هر د   الر د   ر س��ال 
۲۰۱8میالد   ی ۲۵ د   رصد    بیش تر از س��ال 
۲۰۱۵ بود   . قد   رت باالی د   الر د   ر بازار برای 
كشورهایی كه هر یک ارزش خود    را وابسته 
ب��ه د   الر كرد   ه اند    به معنای جبران ش��د   ن 
بخش��ی از افت قیمت نفت د   ر بازاراس��ت. 
از ط��رف د   یگر به د   لیل بی ثباتی كنونی د   ر 
فضای سیاسی و اس��تراتژیک د   نیا، قد   رت 
د   الر د   ر ب��ازار جهانی د   ر روند    افزایش قرار 
د   ارد   . ما انتظار د   اریم با باال گرفتن تنش بین 
ایران و ونزوئال و لیبی با آمریکا، ارزش د   الر 
د   ر بازار جهانی رشد    كند    كه این فاكتوری 

تاثیرگذار روی قیمت نفت خواهد    بود   . 
چهارمین عامل نوسان د   ر بازار نفت هم 
پایین تر بود   ن نرخ رش��د    تقاضای نفت د   ر 
د   نیا نس��بت به برآورد   ه��ای قبلی خواهد    
بود   . آمارها نش��ان می د   هد    د   ر سال ۲۰۱۷ 
می��الد   ی تقاضای نفت د   ر د   نیا ۱.6 د   رصد    
رشد    كرد    و د   ر سال ۲۰۱8 میالد   ی با نرخ 
۱.3 د   رصد    افزایش پید   ا كرد   . بخش اعظم 
این افزایش به كشور چین اختصاص د   ارد    
ك��ه مصرف كنند   ه ۱3 د   رص��د    از كل نفت 
د   نیا است ولی این كشور هم د   ر سال های 
اخیر ش��اهد    كاهش نرخ رشد    اقتصاد   ی و 
اجرای طرح های اصالحاتی د   ر كش��ور بود    

كه موجب شد    تا تقاضای نفت كمتر شود   . 
از طرف د   یگر جن��گ تجاری اخیر آمریکا 
ب��ا چین هم می تواند    اث��ر منفی روی بازار 

د   اشته باشد   . 

قیمتنفتبهكدامسومیرود؟
اما فاكتور مهمی ك��ه روی جهت گیری 
كش��ورها د   ر بازار اثر د   ارد    قیمت این منبع 
انرژی د   ر بازار جهانی اس��ت. طبق گزارش 
اد   اره اطالعات انرژی آمریکا د   ر سال ۲۰۱9 
میالد   ی متوس��ط قیمت هر بشکه نفت د   ر 
ب��ازار جهانی برابر با 6۵ د   الر خواهد    بود    و 
د   ر س��ال ۲۰۲۰ به مرز 6۲ د   الر می رسد   . 
البته این قیمت هایی اس��ت كه د   ر صورت 
ع��د   م مد   اخله د   ر ب��ازار نفت و عد   م اجرای 
طرح تحریمی نف��ت ایران د   ر بازار محقق 
می ش��ود   . د   ر خوش بینانه تری��ن حال��ت با 
اج��رای تحریم های نفت��ی می توان انتظار 
د   اشت د   ر س��ال جاری متوسط قیمت هر 
بش��که نفت د   ر بازار به ۷9 د   الر برس��د    و 
د   ر س��ال بعد    هم ركورد    سه رقمی را ثبت 
كن��د   . البت��ه اوپک هم اخی��را اعالم كرد   ه 
است قیمت مناس��ب نفت د   ر بازار بالغ بر 
۷۰ د   الر اس��ت و به همین د   لیل به همراه 
روس��یه تصمیم گرفته است تولید    خود    را 
تا انتهای ماه ژوین ۱.۲ میلیون بش��که د   ر 

هر روز تنزل د   هد   . 
ام��ا برآورد   های نگران كنن��د   ه ای هم د   ر 
بازار وجود    د   ارد   . برآورد   هایی كه از رسید   ن 
قیمت نفت به مرز ۲۰۰ د   الر خبر می د   هد    
و تحقق این مس��أله را به وضعیت عرضه و 
تقاضای نفت نس��بت می د   هد   . اگر آمریکا 
نتواند    به تولید    با سطح كنونی اد   امه د   هد   ، 
چین تصمیم ب��ه افزایش تقاضای نفت به 
منظور تسریع نرخ رشد    اقتصاد   ی خود    بکند    
و تحریم های نفتی آمریکا علیه كشورهای 
صاد   ر كنند   ه اد   امه د   اشته باشد   ، قیمت نفت 
با سرعت باالیی رشد    می كند    و حتی تا مرز 
۲۰۰ د   الر ه��م اد   امه پید   ا می كند    و بد   ون 
ش��ک اقتصاد    را با چالش های بسیار جد   ی 

و مهمی روبه رو می كند   . 
اما اگر روس��یه و اوپک بتوانند    به توافق 
خ��ود    پایبن��د    بمانن��د    و حت��ی س��ازمان 
مشتركی د   ر زمینه تولید    نفت ایجاد    كنند    
و تولید   كنن��د   گان ش��یل بتوانند    با همین 
توان به تولید    نفت اد   امه د   هند    و تنش های 
ژئوپولتیک��ی و سیاس��ی د   ر كش��ورهای 
صاد   ر كنند   ه نفت یا كشورهایی كه د   ر مسیر 
انتقال نفت هس��تند    وجود    ند   اش��ته باشد   ، 
می توان انتظار د   اشت متوسط قیمت نفت 

75د   ر مرز ۷۰ تا ۱۰۰ د   الر خواهد    بود   . 
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افسانه گسستن پای كسب وكار ایرانیان از 
قفل هایی كه د   رآمد    نفت صاد   راتی بر آن زد   ه 
است د   یگر جذابیت ند   ارد   . شهروند   ان ایرانی 
د   س��ت كم ۷ د   هه است با این افسانه كه از 
بلند   گوی سیاس��تمد   اران شنید   ه می شود    
آشنا ش��د   ه و د   یگر آن را گوش نمی كنند   . 
هم��ه رخد   اد   های سیاس��ی – اجتماعی و 
 اقتصاد   ی ایران د   ر این ۷ د   هه نتوانسته است 
كس��ب وكار خانواد   ه ه��ا، بنگاه ها و اقتصاد    
كالن را از وابستگی تمام عیار به د   رآمد   های 
حاصل از صاد   رات نفت رها كند   . اما به نظر 
می رسد    د   ر قرن بیست و یکم و د   ر آستانه 
عبور از بیستمین سال سد   ه جد   ید    د   نیای 
نفت با د   گرگونی های بنیاد   ین د   ر س��مت 
عرض��ه مواجه ش��د   ه اس��ت و آرام آرام به 
سوی حذف ایران از بازار نفت جهان پیش 
می رود   . این رخد   اد    د   ر حال تحقق از چند    
ناحیه سرچش��مه گرفته است و اگر ایران 
نتواند    خود    را با شرایط روز د   نیا سازگار كند   ، 
می توان تصور كرد    د   یگر برای ایران جای پای 
محکمی د   ر سمت عرضه باقی نماند   . برخی 

از تحوالت را د   ر اد   امه می آوریم:

نفتعراق
روزی كه صد   ام حس��ین رهبر د   یکتاتور 
عراق نتوانست خویشتن خویش را صیانت 
كرد   ه و به گوشه ای خزید    هر تصوری می شد    
د   رباره آیند   ه عراق كرد    جز اینکه معلوم نبود    
سرنوشت نفت عراق چه خواهد    شد   . روزهای 
بالفاصله پس از صد   ام اما نشان د   اد    سرنوشت 
نفت عراق گونه ای رقم خورد   ه است كه به 
بازی قد   رت د   ر د   رون عراق چند   ان بستگی 
ند   ارد   . رهبران احزاب و گروه های سیاسیی 
د   رگیر كس��ب قد   رت د   ر عراق به د   لیل باز 
شد   ن فضای نقد    و بررسی ها و مبارزه برای 
كس��ب قد   رت به این نتیجه رس��ید   ند    كه 
می توان سرنوشت نفت را از سیاست د   اخلی 

جد   ا كرد    و شركت های كوه پیکر جهان را به 
عراق فراخواند   . این د   استان از همان روزهای 
بالفاصله پس از صد   ام نوشته شد   ه و هنوز 
اد   امه د   ارد   . این گونه شد    كه ظرفیت تولید    و 
صاد   رات نفت عراق د   ر یک د   وره میان مد   ت 
د   ر اوپک و د   ر جهان روند   ی فزآینده را تجربه 
كرد    و به سرعت جای ایران را د   ر بازارهای 
جهانی گرفت. عراق به تازگی برای چند   مین 
بار با معرف��ی چاه های نفت خود    به مثابه 
محلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی 

ظرفیت تولید    خود    را افزایش می د   هد   .
د   ر ای��ن روزهای د   اغ ك��ه صاد   رات نفت 
ایران د   ر د   ستور كار جد   ی قرار گرفته است 
س��رمایه گذاران جهانی به بازار عراق روی 
آورد   ه اند   . درحالیکه عراق د   ر این س��ال ها 
با مجاد   له های سیاسی د   اخلی مواجه بود   ه 
است اما س��رمایه گذاری بر روی نفت این 
كش��ور بد   ون وقفه انجام ش��د   ه است و د   ر 
كمتر از ۱۰ س��ال عراق ج��ای ایران را د   ر 
بازار نفت گرفته است و حاال خبر می رسد    
كه عراق قصد    د   ارد    قرارد   اد    3۰ ساله نفتی 
با اكسون موبیل و پتروچاینا، د   و غول بزرگ 
انرژی جهان امضا كند   . قرار است تولید   ات 
نفتی عراق به كمک این د   و شركت افزایش 
پید   ا كند   . عراق بعد    از عربستان بزرگترین 
صاد   ركنند   ه نفت اوپک است. ثامر غضبان، 
وزیر نفت عراق خبر د   اد    كه كش��ورش به 
زود   ی با اكس��ون موبیل و پتروچاینا قراد   اد    

عظیمی را امضا خواهد    كرد   . 
عاد   ل عبد   المهد   ی، نخست وزیر عراق هم 
یک روز پیش از آن اعالم كرد   ه بود     كشورش 
د   ر آیند   ه ای نزد   یک قصد    د   ارد    با شركت های 
یاد   ش��د   ه قرارد   اد    نفتی 3۰ ساله امضا كند   . 
نخس��ت وزیر عراق د   ر نشست مطبوعاتی 
خود    د   ر بغد   اد    اع��الم كرد    كه با این پروژه 
می ت��وان تولید   ات چاه ه��ای نفتی جنوب 
این كش��ور را افزایش د   اد   . عراق هم اكنون 

هم د   ر تولید    نفت به ركورد   ی تازه د   س��ت 
یافته است. این كشور د   ر ماه مارس ۲۰۱9 
چهار و نیم میلیون بشکه نفت د   ر روز تولید    
كرد   ه است. عراق هم اكنون بعد    از عربستان 
سعود   ی بیشترین نفت را د   ر میان اعضای 
سازمان كشورهای صاد   ركنند   ه نفت )اوپک( 
صاد   ر می كند   . برای افزایش تولید    نفت د   ر 
میاد   ی��ن رمیله و مجنون آب به د   اخل چاه 
پمپاژ خواهد    ش��د   . د   ر میاد   ین یاد    ش��د   ه 
سال هاس��ت كه نفت اس��تخراج می شود   . 
حال نفت این چاه ها به ش��د   ت افت كرد   ه 
و به د   لیل كاهش فشار برای استخراج آن 
عراق با مشکل مواجه شد   ه است. برای رفع 
این مش��کل قرار است با پمپاژ آب د   ریا به 
چاه ها نفت آن د   وباره برای تولید    به سطحی 
باالی زمین انتقال یابد   . اما این روند    به انرژی 
زیاد   ی برای تمیز كرد   ن و شیرین كرد   ن آب 

د   ریا قبل از پمپاژ نیاز د   ارد   .
اكسون موبیل د   ومین شركت نفتی بزرگ 
جهان است. پتروچاینا بزرگترین تولید   كنند   ه 
نفت خام چین اس��ت و تح��ت مد   یریت 
مس��تقیم ش��ركت ملی نفت چی��ن اد   اره 
می شود   . د   فتر مركزی این شركت د   ر پکن 
قرار د   ارد   .به نظر می رس��د    با د   گرگونی های 
شگرف د   رس��مت عرضه جهانی نفت باید    
ش��اهد    غروب غم انگیز صنع��ت و اقتصاد    
نفت ایران د   ست كم د   ر كوتاه مد   ت باشیم. 
نفت ایران د   ر چاه فراموش��ی ق��رار د   ارد    و 
شرایط سیاست خارجی گونه ای است كه 
 احتمال از چاه بیرون كشید   ن نفت هر روز 

د   شوارتر می شود   .



سیاستمداراناقتصادرافاسدمیكنند
آد  می د  ر پنهان ترین الیه های ذهن و د  ل خویش 
نیرویی د  ارد   كه د  ر هر كس��ری از زمان او را واد  ار 
می كند   د  نبال به د  ست آورد  ن بیشتر و بیشتر هر 
چیزی باشد  . اگر روزی نیرویی می توانست بر این 
خواست پنهان و نیرومند   همه آد  میان استیال یابد   
و آن را مهار كند  ، شاید   د  نیا جای بهتری می شد  . 
اما تا امروز این د  ارو و این نیرو پد  ید  ار نش��د  ه اند   و 
آد  می د  نبال به د  ست آورد  ن بیشتری اند  ازه از هر 
چیز اس��ت. این پنهان ترین نیرو د  ر انسان برای 
برخی به د  ست آورد  ن قد  رت بیشتر،  برای برخی 
ثروت بیشتر،  برای برخی شهرت و نامد  اری بیشتر 
و... اس��ت. تجربه بشری نشان د  اد  ه است آنها كه 

به د  ست آورد  ن قد  رت و اقتد  ار د  ر الیه الیه ذهن 
و د  لش��ان خانه و آش��یانه كرد  ه است د  ر مقایسه 
با د  یگران خطرپذیرتر و د  ر مس��یری كه انتخاب 
كرد  ه ان��د   به تهد  ید  ها و خطرها ع��اد  ت كرد  ه و با 
افسون سیاست از مهلکه ها و گرد  اب ها می گذرند  .

فرانست نویمان پژوهش��گر سیاست د  ر مقاله 
مشهور خود   به نام »شیوه های تحقیق د  ر قد  رت 
سیاسی« می نویس��د  : »قد  رت سیاسی مفهومی 
د  شواریاب و آسان گریز است. قد  رت سیاسی، قد  رتی 
اجتماعی اس��ت كه محور آن د  ولت است و برای 
تصرف د  ر رفتار د  ولت و فعالیت قانونگذاری و اد  اری 
و قضایی آن، استیالجویی بر د  یگران را د  ر د  امان 

خویش پرورش می د  هد  . با توجه به اینکه قد  رت 
سیاسی به معنای سلطه بر د  یگران است، رابطه ای 
د  وجانبه را شامل می ش��ود   »... صاحب منصبان 
قد  رت سیاس��ی ناچار می شوند   برای برانگیختن 
مرد  مان تحت حکومت به قبول تصریحی یا تلویحی 
فرمان های خویش د  ر ایشان واكنش های عاطفی 
یا عقالنی ایجاد   كنند  ...« صاحب منصبان سیاسی 
اما برای واد  ار كرد  ن شهروند  ان به آنچه می خواهند   
باید   مد  یرانی د  اشته باشند   كه از آنها حرف شنوی 
د  اشته باشد  . د  ر این فرآیند   است كه رهبران احزاب 
و گرو ه های سیاس��ی پس از گرفتن افسار قد  رت 

د  ولت د  وستان خویش را به كار می گیرند  . 
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حاال و پس از این مرحله است كه می بینیم با توجه 
به گسترد  گی و فربهی دولت ها صد  ها و هزاران نفر 
از د  وستان به سازمان ها و شركت های تحت تملک 
دولت ها رفته و به مرور قد  رت به د  ست آمد  ه سیاسی 
را ب��ه قد  رت اقتص��اد  ی تبد  یل ك��رد  ه و راه را برای 
فساد   باز می كنند  .سیاس��تمد  اران اما د  ر همه جای 
د  نی��ا ویژگی های خاصی د  ارند  . آنها د  ر هنگامه و د  ر 
جریان منازعات همه چیز را فد  ای اراد  ه و منافع خود   
می كنند  . سیاستمد  اران د  ر همه جای د  نیا به ابزارهای 
اطالع رسانی بیش��تر د  سترسی د  ارند   و د  ر فضاهای 
ناشناس برنامه و نقشه تهیه می كنند  . یکی از نقشه ها 
این است كه د  ر هر د  وره ای باید   روی برخی از مقوله ها 
ایستاد   و از آن استفاد  ه كرد  . سیاستمد  اران معموال برای 
تضعیف رقبای خود   به آنها وصله و آرم فساد   می زنند   و 
چه بسا كه رقبا چنین فساد  ی را انجام د  اد  ه اند  . اینجا 
گام د  وم برای حضور سیاست د  ر مقوله فساد   اقتصاد  ی 
برد  اشته می شود  . د  ر ایران به ویژه د  ر سال های پس از 

جنگ شاهد   این رخد  اد   بود  ه و هستیم.

بازیفساددرایران
سیاستمد  اران ایرانی كه د  ر هر د  وره توانسته اند   با 
آرای شهروند  ان نهاد   د  ولت را د  ر د  ست د  اشته باشند   
د  ر همان گام های نخست د  نبال روزنه های فساد   رخ 
د  اد  ه د  ولت قبلی می روند   و جریان مبارزه با فساد   را 
به انحراف می كشانند  . باتوجه به گسترد  گی د  خالت 
د  ولت د  ر حوزه های اقتصاد  ، فرهنگ و امور اجتماعی 
است كه مبارزه با فساد   اقتصاد  ی د  ر ایران از سیاست 
تاثیر می پذیرد   و به ناامید  ی و كم اعتماد  ی شهروند  ان 
منجر می شود  . د  ر همه 3۰ سال پس از جنگ شاهد   
بود  ه و هستیم كه هر د  ولتی د  ولت قبلی را متهم به 
فس��اد   یا ناد  ید  ه گرفتن روزنه های فساد   متهم كرد  ه 
اس��ت و البته د  ر هر د  وره نیز این روش پاس��خ د  اد  ه 
اس��ت. د  قت د  ر موارد  ی كه افش��اگری ش��د  ه است 
نشان می د  هد   كه مفسد  ان اقتصاد  ی هر كد  ام به یک 
نهاد   یا فرد   حقیقی سنجاق شد  ه و از مسیر آن فرد   
ب��اال آمد  ه اند  . نمونه قابل اعتنای د  ر جریان مبارزه با 
فساد   عظیم یعنی بابک زنجانی این مطلب را تایید   

می كند  . شمار قابل اعتنایی از كسانی كه این پروند  ه را 
از زاویه های گوناگون بررسی كرد  ه و یا می كنند   به این 
نتیجه رسید  ه اند   كه وی با برخی مقام های د  ولت نهم 
و د  هم د  ست كم همکاری یا مشورت می كرد  ه است. 
یک راه د  یگری كه سیاس��تمد  اران برای مفسد  ان 
باز می كنند   تغییر د  ر رویه ها و مقررات برای منفعت 
برخی افراد  ی است كه سرانجام پاد  اش آنها را خواهند   
د  اد  ؛ د  اد  ن اطالعات د  قیق از تصمیم های آتی دولت ها 
به اقتصاد  گرد  انان و فعاالن اقتصاد  ی نمونه د  یگری 
از د  خالت سیاستمد  اران د  ر تشد  ید   فساد   اقتصاد  ی 
است. شنید  ه شد  ه اس��ت كه افراد  ی حاضر بود  ه اند   
برای به د  ست آورد  ن مقامی د  ر یک نهاد   شبه د  ولتی 
ك��ه د  ارای هولد  ینگ های بزرگ اقتصاد  ی اس��ت تا 
۵۰ میلی��ارد   تومان پرد  اخت كند  . د  اد  ن آد  رس های 
عوضی از طرف سیاستمد  اران د  ر هنگامه تیز شد  ن 
شامه شهروند  ان برای شنید  ن بوی فساد   د  ر یک نهاد   
یا سازمان د  ولتی از د  یگر ترفند  های سیاستمد  اران 
برای پاک كرد  ن رد  پاهاس��ت. سیاستمد  ارانی كه از 
اطالعات و رانت های اطالعاتی خبر د  ارند   و می د  انند   
كه به طور مثال قرار اس��ت د  ولت یا نهاد  های باالتر 
د  ست روی كد  ام فعالیت فساد  آمیز بگذارد   می توانند   
د  وستان و آشنایان د  رگیر آن فساد   را آگاه كرد  ه و راه 

فرار را به آنها نشان د  هند  .

نامكدامسیاستمدارهست؟
د  ر تاریخ معاصر ایران آیا سیاس��تمد  اری به جرم 
فساد   سیاسی د  س��تگیر و محاكمه شد  ه است؟ آیا 
مد  یران ارش��د   د  ولت كه توانایی و د  انایی برای انجام 
یک فعالیت د  ولتی را ند  ارند   و تنها به د  لیل سفارش 
 باالیی ها به ریاست یک سازمان منصوب می شوند   و 
به د  لیل كارنابلد  ی به كشور و مرد  م خسارت زد  ه اند   
نباید   محاكمه شوند  ؟ آیا آنها فاسد   نیستند  ؟ آیا نباید   
چنی��ن افراد  ی كه زیان مل��ی را بر جامعه تحمیل 
می كنند   را فاس��د   د  انست؟ فس��اد   همیشه به طور 
مستقیم نیست و یک نفر كه ناكاربلد   است اما خود   را 
به مناصب باال می رساند   وراه را برای فساد   د  یگران باز 
می كند   نیز باید   د  ر زمره مفسد  ان قرار بگیرند  . به طور 

مثال فرد  ی كه د  ر سال های ۱384 و ۱38۵ تصمیم 
گرفت و مقام های باالتر را نیز متقاعد   كرد   ۲۰ هزار 
میلیارد   تومان منابع كشور را به طرح های زودبازد  ه 
اختصاص د  اد  ه و رقمی معاد  ل ۲۰ میلیارد   د  الر )د  الر 

به نرخ آن سال ها( را هد  ر د  هد   فاسد   نیست؟

فاسدساز
واقعیت این است كه سیاس��تمد  اران مستقر د  ر 
نهاد  های اصلی اد  اره كنند  ه جامعه توانایی قانونی د  ارند   
با كشاند  ن پای برخی افراد   به وسط ماجراهای فساد  آور   
وضعیت را د  گرگون نشان د  هند  . همه ایرانیان سال 
۱39۷ را د  ر خاط��ره و یاد   خویش نگه می د  ارند   كه 
د  ر یک د  وره كوتاه سلطان سکه، سلطان پتروشیمی، 
سلطان قیر، سلطان... شناسایی و د  ستگیر و برخی 
اعد  ام شد  ند  . آیا با اعد  ام این افراد   حاال سکه گران نشد  ه 
است؟ آیا قیمت هر د  الر پس از د  ستگیری گروهی از 
افراد   به جرم فساد   ارزی ثابت ماند  ؟ آیا قیمت قیر و 
صاد  رات پتروشیمی رانت جویانه پس از د  ستگیری های 
پرشمار ثابت ماند  ه است؟ به نظر می رسد   برد  اشتن 
پرد  ه هایی كه افکار و عقاید   را پنهان می كنند   و مبارزه 
با فساد   را به انحراف می كشانند   نیاز امروز ایران است.

احزاببیاثر
یک مشکل د  یگر د  ر ایران كه سرانجام به موضوع 
و مقوله فساد   می رسد   فقد  ان احزاب و تشکل های 
واقعی اثرگذار بر همه روند  ها و فرآیند  هاست. احزاب 
بی اثر ایرانی تنها د  ر زمان انتخابات نهاد  های انتخابی 
مثل مجلس و ریاست جمهوری پد  ید  ار شد  ه و برای 
گرم كرد  ن تنور انتخابات فعالیت می كنند  . احزاب 
ایران فاقد   مبنای نظری و تئوریک برای حضور د  ر 
صحنه سیاست هستند   و فلسفه سیاسی خاصی 
را نی��ز ترویج نمی كنند   و پس از انتخابات ناپید  ا 
می شوند  . آیا د  ید  ه اید   حزبی د  ر ایران به طور مثال 
د  رباره مفاهیم فساد   سیاس��ی و فساد   اقتصاد  ی 
و نمونه های قابل ذكر آن جزوه ای منتش��ر كند  . 
آیا تاكنون شنید  ه اید   كه پشت پرد  ه تأمین كنند  ه 
منابع مالی احزاب چه كسانی و با چه هد  ف هایی 
ایس��تاد  ه اند  ؟ اینها انواع مصد  اق هایی اس��ت كه 
می توان اد  امه د  اد   و آن را به فس��اد   سیاسی وصل 
كرد  . سیاستمد  اران ایرانی د  ر سال های اخیر آنقد  ر 
هوش��مند   و زیركی و قد  رت د  اش��ته اند   كه توپ 
فساد   را همیشه د  ر زمین اقتصاد   نگه د  اشته و آنجا 
را كانون توجه قرار د  اد  ه اند  . پش��ت پرد  ه سیاسی 
فس��اد  های اخیر به ویژه د  ر صنعت پتروشیمی، 
د  ر واد  ار كرد  ن د  ولت به پرد  اخت 3۰ هزار میلیارد   
توم��ان از مناب��ع بانکی و عموم��ی به طلبکاران 
موسسه های اعتباری چه كسانی قرار د  ارند  . برای 
مبارزه با فساد   اقتصاد  ی باید   به ریشه ها برگشت و 
یکی از ریشه های فساد   نیز نابسامانی سپهر سیاست 
د  ر جامعه ایرانی است. سیاست د  ر ایران به وسیله 
كس��انی مورد   استفاد  ه قرار می گیرد   كه بسیاری 
از آنها حاضر نیس��تند   خود   را د  ر معرض د  اوری 

شهروند  ان قرار د  هند   و همچنان گم و ناپید  ایند  .

ارد   یبهشت 1398
د    وره جد    ید    
شماره 123
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چرایينگرانيفراگیرازمسالهفساد
ش��واهد   فراواني وجود  د  ارد   مبني بر اینکه هر 
چقد  ر به پایان س��د  ه بیستم نزد  یک مي شویم، 
فس��اد   سیاسي، یکي از مسائل فراگیر د  هه آخر 
ای��ن قرن،  اهمیت بیش��تري مي یابد  . د  ر ایاالت 
متحد  ه و انگلستان یعني د  و مورد   از باثبات ترین 
د  موكراس��ي هاي جهان، د  استان هاي مربوط به 
فساد  ، بر انتخابات ملي سایه افکند  ه اند  . د  ر آمریکا، 
هم رس��وایي وایت واتر و هم مشاجرات مربوط 
به نح��وه تامین مالي مب��ارزان انتخاباتي براي 
انتخاب مجد  د   بیل كلینتون به ریاست جمهوري 
د  ر ۱996 همچن��ان د  امنگی��ر او بود  ه ان��د   و د  ر 
انگلس��تان د  ول��ت محافظه كار ج��ان میجز د  ر 
مبارزه انتخاباتي ۱99۷ با اتهاماتي نظیر: اهمال 
و س��هل انگاري به ویژه د  ر مس��اله پول د  ر برابر 
س��وال، مواخذه گرد  ید  . د  ر د  موكراس��ي نسبتا 

كم ثبات پاكستان، د  ولت بي نظیر بوتو د  ر اوایل 
نوامب��ر ۱996 به وس��یله رئیس جمهور فاروق 
لغاوي به اتهام تضعیف اس��تقالل قضا و شركت 
د  ر فس��اد   گسترد  ه صرف نظر از د  یگر علل از كار 
بركنار شد  . نخست وزیر اسبق هند  ، ناراسمها رائو، 
كه قبال متهم به خرید   و فروش آرا و جعل اسناد   
شد  ه بود  ، متهم به تباني كیفري براي كالهبرد  اري 
از یک بازرگان شد  . د  ر روسیه كه هنوز د  ر حال 
مبارزه براي اس��تقرار یک د  موكراسي مطمئن 
است، رئیس جمهور بوریس یلتسین د  ر مارس 
۱99۷ اعتراف كرد   كه یکي از خطاهاي مقامات 

روسي د  ر كلیه سطوح، فساد   است.
وقتي فس��اد   سیاس��ي د  ر مل��ل د  موكراتیک 
و به طور مش��خص د  ر د  موكراس��ي هاي باثبات 
غربي معم��وال انحرافي اس��تثنایي از قاعد  ه به 
نجار تلقي مي گرد  ید  . افش��اگري هاي بي سابقه 

فساد   سیستمي د  ر اوایل د  هه ۱99۰ د  ر ایتالیا، 
این نظریه را منس��وخ كرد  ؛ كل پیکره سیاست 
د  ر ایتالیاي پس از جنگ بر اس��اس رشته هاي 
پیچید  ه اي از شبکه هاي فساد   استوار بود  ه است 
كه سیاستمد  اران، بوروكرات ها و بازرگانان را د  ر 

عالي ترین سطوح د  ربر مي گرفت.
ام��ا، حتي اگ��ر ایتالیا مثال��ي افراطي د  ر این 
خصوص باش��د  ، فس��اد   سیاس��ي رایج و شایع 
د  ر س��طوح عال��ي را نمي توان اساس��ا معضل 
ملل غیرد  موكراتیک معرف��ي كرد  . بر این مبنا 
رس��وایي هاي مربوط به فساد   سیاسي د  ر چند   
د  موكراس��ي د  یگر اروپای��ي - مهم تر از همه د  ر 
همسایگان جنوبي ایتالیا یعني اسپانیا و یونان و 
حتي فرانسه، آلمان، اتریش و بلژیک - نیز به طور 
مرتب شایع شد  ند  . تا اواسط د  هه ۱99۰ به نظر 
مي رسید   هیچ كشوري از تأثیر فرسایند  ه فساد   

دمفسادسیاسیدیدهمیشود

پل هیوود  | سیاس�تمد  اران از عنصر سیاست چگونه راه 
را برای فس�اد   د  رحوزه ه�ای د  یگر باز می کنن�د  ؟ آنها با 
انتخاب د  وستان، همکالس�ی ها، فامیل و توصیه  شد  گان 
از طرف مقام های حزبی یا نهاد  های باالس�ری فضای کار 
را برای ارتکاب فساد   باز می کنند  . انتصاب های پرشماری 
که از سوی یک مد  یر ارشد   د  ولتی می تواند   رخ د  هد   گام 
اول برای افزایش احتمال فس�اد   اس�ت. آیا تفاوتی میان 
کشورهای باسابقه د  موکراسی بیشتر یا کشورهای کمتر 
د  موکراتیزه ش�د  ه وجود   د  ارد  ؟ این یک موضوع پذیرفته 
ش�د  ه بود   که کشورهای با د  موکراسی نهاد  ینه تر احتماال 
فساد   کمتری د  ارد   اما فساد   سیاسی گسترد  ه د  ر ایتالیا و 
البته کش�ورهای جنوبی این کشور یعنی اسپانیا و یونان 

فرضه یاد   شد  ه را سست کرد  . د  ر این وضعیت بود   و هست 
که فساد   سیاسی به مثابه پیشگام و هموارکنند  ه راه فساد   
اقتصاد  ی حتی فساد   اخالقی د  ر کانون توجه اند  یشمند  ان 

قرار گرفته است.
پل هیوود   از کارش�ناس و تحلیلگر فس�اد   سیاس�ی از 
گروهی پژوهش�گر مبارزه و ش�ناخت فس�اد   سیاسی 
د  عوت کرد   تا نوشته های خود   را د  راختیار یک مجموعه 
ق�رار  یک مجموع�ه قرار د  هند   که این کار انجام ش�د  . 
فساد   سیاسی اما د  ر ایران از سوی پژوهشکد  ه مطالعات 
راهبرد  ی به فارسی ترجمه شد  ه است. بخش اول کتاب 
که به تعریف فس�اد   اختصاص د  ارد   به قلم هیوود   است 

که خالصه آن را می خوانید  :



سیاسي د  ر امان نیست. د  انشگاهیان با هیجاني 
به موازات این روید  اد  ها كه مشخصه اش فراگیر 
شد  ن كنفرانس هاي مختص به این مساله و انتشار 
مطالب مرتبط با آن بود  ، به پد  ید  ه یاد  شد  ه عالقه 

نشان د  اد  ند  .
فساد   د  ر ذات تمامي سیستم هاي اجتماعي - 
فئود  الیسم، كاپیتالیسم، كمونیسم و سوسیالیسم 
- وج��ود   د  ارد   و تمام��ي طبقات جامعه،  تمامي 
سازمان هاي د  ولتي، پاد  شاهي ها و جمهوري ها، 
تمام��ي وضعیت ها چه د  ر جنگ و چه د  ر صلح، 
تمامي گروه هاي س��ني، مذك��ر و مونث و همه 
زمان ها از باس��تان تا قرون وسطي تا معاصر را 

تحت تأثیر قرار مي د  هد  .
بخش��ي از پاسخ د  ر این تصور نهفته است كه 
ای��ن پد  ید  ه د  ر حوزه ها و مناطق جد  ید   انتش��ار 
یافته اس��ت، د  یگر هیچ د  ولتي حتي بالغ ترین 
د  موكراسي ها از فساد   ایمن نیستند  . افشاگري هاي 
اوای��ل د  هه ۱99۰ د  ر ایتالیا براي روزنامه نگاران 
كنجکاو و بیش��تر از آن براي قضات د  ر س��ایر 
د  موكراسي ها همچون عاملي شتاب د  هند  ه عمل 
كرد  . د  ر واقع، مورد   ایتالیا اثر نمایشي پد  ید   آورد   
كه موجب حساس شد  ن د  یگر د  موكراسي هاي 
غربي به مس��اله فساد   سیاسي شد  . پس از آنکه 
تحقیقات معروف به د  س��ت هاي پاک د  ر میالن 
آغاز شد   به سختي مي شد   این واقعیت را تصاد  في 
د  انست و به نظر مي رسید   افشاگري هاي مربوط 
به فساد   سیاسي نقطه عطف د  وراني جد  ید   است. 
افزایش افشاگري از فساد   سیاسي بیش از واقعیت 
وجود   آن، باعث پید  ایش انگیزه هاي خود  بسا د  ر 

جهت تقویت انگیزه هاي ضد  فساد   شد  .

نظمنوین
لیکن این حقیقت را كه فساد   سیاسي چنین 
د  غد  غه عمومي پد  ید   آورد  ه باش��د   نمي توان از 
بس��تر سیاسي وس��یع تري كه از د  رون آن از 
پرد  ه برون افتاد  ه اس��ت جد  ا انگاش��ت. اوایل 

د  ه��ه ۱99۰ مص��اد  ف بود   با فروپاش��ي نظم 
پ��س از جنگ د  وم جهاني، تا آن زمان، جنگ 
سرد   مالحظات اید  ئولوژیکي و ژئواستراتژیکي 
براي بازیگران سیاس��ي به وجود   آورد  ه بود   و 
این تحول آن اطمینان هایي را كه مش��خص 
اروپ��اي پس از جن��گ بود  ند   از بی��ن برد  . از 
این گذش��ته به اضمحالل مالحظات سیاسي 
 د  ر ایتالی��ا ك��ه د  ر اص��ل مبتني ب��ر ائتالف 
ضد  كمونیس��تي گرد  اگ��رد   د  موكراس��ي هاي 
مسیحي بود  ، كمک نمود  . افشاي فساد   سیاسي 
گس��ترد  ه به تضعی��ف یکي از س��اختارهاي 
حمایتي - كه اد  عا مي شد   بر اساس پاسخگویي 
عمومي فعالیت مي كند   - منجر شد  . ساختاري 
كه اساس د  موكراسي هاي غربي پس از جنگ را 
تشکیل د  اد  ه و آنها را از رژیم هاي كمونیستي 
متمایز مي كرد  . عد  م اعتماد   به س��ازمان هاي 
د  ولتي با آنچه به اصالح سیاس��ت پسامد  رني 
ترس و مخاطره نامید  ه ش��د  ه است همبسته 
بود  ه است كه با توجه به میزان فساد   سیاسي 
تشد  ید   نیز شد  ه اند   و فقد  ان اعتماد  ، موجود  یت 
د  موكراسي را به مخاطره مي اند  ازد  . بنابراین از 
نظر برخي افراد  ، فس��اد   سیاس��ي صرفا تجلي 
د  یگري است از بحران كنوني كشور - ملت ها 
یا به طور اخص، دولت هاي د  موكراتیک غرب.

از نظ��ر عد  ه اي د  یگر، چنین تصوري ممکن 
اس��ت خیالي - یا د  ر بهتری��ن حالت مطرود   
به نظر برس��د  . البته، نمي توان د  الیلي بس��یار 
عاد  ي تر براي نگراني عمومي از مس��اله فساد   
سیاس��ي اقامه كرد  . براي مثال مي توان گفت 
آنچه د  ر اوایل د  هه ۱99۰ تغییر كرد   آماد  گي 
عمومي براي تس��امح د  ر مقابل فساد   سیاسي 
ب��ود  . نتیجه اي ك��ه به خاطر تحول ش��رایط 
اقتص��اد  ي پد  ید   آم��د  . همانند   پیش��نهاد  ات 
من��د  رج د  ر پیمان ماس��ت ریخت د  ر هنگامي 
كه چند   كشور عضو اتحاد  یه اروپا براي توجیه 
كنترل شد  ید   هزینه هاي عمومي با ترد  ید  هاي 

فزایند  ه روبه رو شد  ند  . فساد   سیاسي نیز ممکن 
اس��ت د  ر فقد  ان حسن ظن اهمیت بیشتري 
كس��ب كرد  ه باشد  . ممکن است آماد  گي قبل 
اشتباهات سیاستمد  اران با عملکرد   اقتصاد  ي 
رابطه معکوس د  اشته باشد  . پید  ا كرد  ن اینگونه 
واكنش ها د  شوار است. زیرا تا همین اواخر فساد   
سیاسي به عنوان موضوع محوري بررسي هاي 
س��نجش افکار نقش مهمي ند  اتشت. اگرچه 
مي توان این واقعیت را في نفس��ه شاهد  ي بر 
این اد  عا تلقي كرد   كه مساله یاد  شد  ه هیچ گونه 
نگراني قابل توجهي را ایجاد   نکرد  ه، اما از سوي 
د  یگر خود   مي تواند   به ساد  گي منعکس كنند  ه 
عد  م آگاهي از وجود   فس��اد   گسترد  ه باشد  . اما 
به نظر نمي رس��د   برخي از رسوایي هاي فساد   
سیاس��ي د  ر د  هه ۱98۰ مانند   مساله P۲ د  ر 
ایتالیا، قضیه كارفورد  و د  ولویمنت و قضیه اروپا 
د  ر فرانس��ه، مساله فیلک د  ر آلمان یا رسوایي 
كسکتاس د  ر یونان موجب احساس بیگانگي، 
بي اعتماد  ي و س��رخورد  گي از طبقه سیاسي 
شد  ه باش��د  ، امري كه تا میانه د  هه ۱98۰ د  ر 

سراسر اروپا به صورت عاد  ي د  رآمد  ه بود  .

نظارتبیشتربرسیاستمداران
از سوي د  یگر، بر مبناي تحقیقات رسانه اي 
بیشتر، انتظارات مربوط به معیارهاي رفتاري 
نزد   كارمند  ان بخش عمومي د  چار تغییر شد  ه 
اس��ت. از اوایل د  ه��ه ۱9۷۰ )و ت��ا حد  ود  ي 
د  ر نتیجه ماجراي واترگیت( سیاس��تمد  اران 
كنوني بیش از اسالف خود   د  ر معرض نظارت 
هر چه ش��د  ید  تر رس��انه ها ق��رار گرفته اند  . با 
ای��ن وجود  ، نباید   پیرامون این اس��تد  الل غلو 
كرد  : ممکن است - حد  اقل با توجه به اخالق 
شخصي - این امر د  ر كشورهاي آنگلوساكسون 
بیش از د  موكراس��ي هاي اروپ��اي قاره اي كه 
به نظر مي رس��د   عالقه عمومي كمتري براي 
اطالع از زند  گي خصوصي سیاستمد  اران ابراز 
مي كند  ن، صد  ق كند  . ب��ا این حال، جنبه اي 
از فساد   سیاس��ي كه د  ر سال هاي اخیر آن را 
د  ر معرض د  ید  ه باني عمومي نگه د  اشته است 
امکان تهیه د  استان هاي جد  ید   و جذاب از آن 
است: كمتر شکي مي توان د  اشت كه رسوایي 
ناش��ي از فساد   تقریبا به همان اند  ازه كه براي 
بینند  گان، شنوند  گان و خوانند  گان رسانه هاي 
عموم��ي جذابی��ت د  ارد   براي نویس��ند  گان و 
روزنامه ن��گاران نیز جالب توج��ه بود  ه و مورد   
عالقه پژوهش��ي آنها است. د  ر سال هاي اخیر 
چند  ین رسوایي فساد   سیاسي، چنان حجمي از 
د  سیسه چیني و گاه وقاحت صرف را به نمایش 
گذاش��تند   كه د  نبال كرد  ن آنها مانند   خواند  ن 
یک د  استان هیجان انگیز و جالب بود  . همچنین 
براي خود   روزنامه نگاران هم، اند  یشه كشف یک 
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رسوایي بزرگ نوید  بخش پیشرفت حرف هاي 
و پاد  اش مالي است. احتماال بازپرسان قضایي 
ه��م از جذابیت فریبند  ه ش��هرت یابي كه هر 
اقد  ام آنها به همراه مي آورد   د  ر امان نیس��تند  . 
د  ر اسپانیا، بالتازار گارزون كه تحقیقات مساله 
گال را رهب��ري مي كرد   د  ر رس��انه ها س��وپر 
كارزون لق��ب گرفت - لقبي كه چون او را به 
نفوذ سیاس��ي مي رس��اند   به نظر مي رسید   از 
كس��ب آن خرسند   است � و به همین ترتیب 
د  ر ایتالیا، چند   قاضي - مهم تر از همه آنتونیو 
د  ي پیترو - زبانزد   خاص و عام ش��د  ند   و قاد  ر 
بود  ند   حرفه سیاسي خود   را د  ر پوشش پیگیري 

اسناد   و مد  ارک ضد   فساد   آغاز كنند  .
حت��ي د  ر بریتانی��ا كه سیس��تم حقوقي آن 
تفاوت قابل مالحظه اي با حقوق مد  ني د  ر اكثر 
كشورهاي اروپاي قاره اي د  اد  ر، كشورهایي كه 
به قضات اختیار مد  عي العموم را هم مي د  هند  ، 
نتیجه بازرس��ي هاي رس��مي ن��والن و د  اوني 
د  ر زمینه مس��اله معیاره��اي زند  گي عمومي 
و پ��ول د  ر برابر س��وال، موجب اعتبار عمومي 
آنها ش��د  . مثال هاي یاد  ش��د  ه تاكنون از فساد   
د  ر حوزه ه��اي متنوع نظام ه��اي د  موكراتیک 
اس��تخرج شد  ه بود  ند   كه تا حد  ي نشان د  هند  ه 
واقعی��ت گس��ترش نگراني عمومي از ش��یوع 
آشکار فساد   سیاسي د  ر كشورهاي د  موكراتي 
اس��ت. پژوهش��گران الزاما موافق این د  ید  گاه 
نخواهند   بود   كه فس��اد   سیاس��ي - به ویژه د  ر 
س��طح عالي - د  ر د  موكراسي ها بیش از د  یگر 
انواع سیس��تم هاي سیاسي مس��اله اي جد  ي 
اس��ت. علت، آن نیس��ت كه فساد   سیاسي د  ر 
د  موكراسي ها بیش از نظام هاي غیرد  موكراتیک 
اهمیت د  ارد  . بلکه د  لیل آن اس��ت كه فس��اد   
به د  موكراسي صد  مه بیش��تري وارد   مي آورد  ، 
فس��اد   از این راه اصول بنیاد  ین د  موكراسي را 
بیش��تر تضعیف مي كند  ، چی��زي كه د  ر مورد   
غیرد  موكراس��ي ها صد  ق نمي كند  . اثرات فساد   
بر د  موكراسي ها ویرانگرتر است، فساد   با جمله 
به بعضي از اصول اساس��ي كه د  موكراس��ي بر 
آنها استوار است - خصوصا، برابري شهروند  ان 
د  ر برابر نهاد  ها به عبارت د  یگر، خد  شه بر اصل 
لزوم رفتار منصفانه و محترمانه مقامات د  ولتي 
با افراد   - به مش��روعیت زد  ایي از سیستم هاي 
سیاس��ي و نهاد  ي كه د  ر آنها ریشه مي د  واند  ، 
كمک مي كند  . به همین د  لیل اس��ت كه فساد   
سیاس��ي به د  رس��تي كانون اصولي نگراني د  ر 

د  موكراسي هاي عصر حاضر است.

معمايتعریففسادسیاسي
تاكید   این نوش��ته بر فس��اد   سیاسي است و 
چون با فساد   به مفهوم عام تر منطبق نیست، 
عمد  ت��ا به ح��وزه عمومي فعالی��ت بازیگران 

سیاس��ي، توجه شد  ه اس��ت. تاكید   قاطع د  ر 
اینجا به حوزه عمومي اس��ت، به فعالیت هاي 
فساد  آلود  ي كه یا كال د  ر د  رون حوزه عمومي 
یا د  ر برخ��ورد   حوزه هاي عمومي و خصوصي 
روي مي د  هند   - مانند   زماني كه سیاستمد  اران 
یا كارمند  ان از د  سترسي محرمانه خود   به منابع 
)به هر شکل( به طور نامشروع براي سود  رساني 
به خود   ی��ا د  یگران اس��تفاد  ه مي برند  . مرزها 
كامال آش��کار است، آن د  س��ته فعالیت هایي 
ك��ه كال خ��ارج از حوزه هاي عموم��ي انجام 
مي گیرند  ، مانند   فس��اد   مالي و حرف هاي د  ر 
بخش خصوصي )كه فراوان هستند  ( خارج از 
حوزه عالیق تحلیلي این كتاب قرار مي گیرند  . 
البته بین حوزه هاي اساس��ي بخش عمومي و 
خصوص��ي تد  اخل وج��ود   د  ارد  . براي مثال د  ر 
برخي كشورها فرق نهاد  ن بین فساد   سیاسي 
و جرایم سازمان یافته واقعا د  شوار است. مورد   
ایتالیا و به خصوص تحوالت اخیر روسیه ثابت 
مي كنند   رابطه متقابل جرایم س��ازمان یافته و 
سیاس��ت مي تواند   فوق العاد  ه نزد  یک باشد  . به 
همین سان د  وناتال د  الپورتا و آلساند  رو پیزورنو 
از سیاستمد  اران تجارت پیشه سخن گفته اند  ، 
یعني نس��لي جد  ید   از سود  اگران سیاسي كه 
میانجیگري سیاس��ي به معناي سنتي آن را 
ب��ا میانجیگري د  ر معامالت تجاري )قانوني یا 
غیرقانوني( و مشاركت مستقیم د  ر فعالیت هاي 
اقتصاد  ي، اد  غام مي كنند  . براي نمونه، فس��اد   
پلیس��ي مسائل بیش��تري را مطرح مي سازد  . 
هر اند  ازه كه پلیس د  ر حوزه بخش عمومي به 
فعالیت بپرد  ازد  ، وقتي فرآیند  هاي قانوني معین 
تحریف بش��وند   ممکن اس��ت به مثابه د  ارند  ه 
قدر  ت بالقوه د  خالت د  ر فساد   سیاسي نگریسته 
شود  . اما مس��اله اساسي د  ر اینجا حول محور 
تحریک یا برانگیختن یا حتي هد  ایت اینگونه 
تحریفات قانوني به خاطر اهد  اف سیاس��ي كه 
مغای��ر با اهد  اف ش��خصي، خصوصي یا حتي 

جمعي هستند  ، است.ارائه تعریفي تعمیم پذیر 
و غیرمتناقض از فساد   سیاسي ممکن نیست. 
د  ر واقع شاید   این اقد  ام خطیر ضرورتي ند  اشته 
باش��د  ، همان گونه كه مارک فیلیپ مي گوید  ، 
هرگونه تعریفي از فس��اد   سیاسي مفهومي از 
سیاست غیرآلود  ه به فساد   را مفروض مي گیرد  . 
چنین برد  اشتي متضمن د  اوري هاي هنجاري 
د  ر م��ورد   ماهیت واقعي سیاس��ت و تحریف 
بالقوه آن اس��ت. اما همچنین تاكید   مي كند   
باید   د  انست چگونه تعریف ما از سیاست، فهم 
ما را از فس��اد   سیاسي تحت تأثیر قرار خواهد   
د  اد  . بر این مبنا مي توان استد  الل كرد   ممکن 
است مفهوم فساد   سیاسي با ماهیت سیستم 
سیاس��ي مورد   بحث فرق د  اشته باشد  . این به 
معني اس��تد  الل به نفع نوعي نس��بیت گرایي 
قیاس ناپذیر نیس��ت كه نت��وان بین د  و نظام 
سیاس��ي به د  اوري مقایسه اي د  ست زد  ، بلکه 
حکایت از آن د  ارد   كه فس��اد   سیاس��ي د  ر به 
اصطالح یک جامعه سیاسي د  موكرات ممکن 
است )یا حتي باید  ( از مشابه خود   د  ر جامعه اي 
غیرد  موكراتیک، شکل )یا اشکالي( متفاوت به 
خود   بگیرد  . از نظر نوع جامعه شناس��ي مورد   
بحث و مقاصد   آن، ماهیت حوزه و امکان بالقوه 
فساد   سیاسي تفاوت خواهد   د  اشت. از این رو، 
تعریف گسترد  ه و عام، د  ر بهترین حالت نقطه 
شروع ش��ناخت و تحلیل انواع مختلف فساد   

سیاسي است. 
د  ر واقع، تنها د  و مورد   اول این تعاریف حقیقتا 
تعریف هس��تند   كه آنها نیز به نوبه خود   متکي 
ب��ه د  اوري ه��اي هنج��اري - و بنابراین الجرم 
متناقض - د  رباره ش��غل د  ولتي یا ماهیت منافع 
عموم��ي هس��تند  . برعک��س، د  ر رهیافت هاي 
بازارمحور كه معموال د  ر واژگان شناسي برگرفته 
از تحلیل هاي اقتصاد  ي بیان مي شوند  ، بیشتر به 
سازوكارهاي فساد   سیاسي )كه از نظر مد  ل ویژه 
رابطه كارگزار مورد   توجه قرار مي گیرد  ( و شرایط 



ایجاد  كنند  ه آن پرد  اخته مي شود  . تعریف صریحي 
كه رهیافت هاي بازارمحور ارائه مي كنند   میل به 
سوي تقلیل گرایي و توسل به هنجارهاي حقوقي 
د  ارد  . فساد   سیاسي هنگامي روي مي د  هد   كه یک 
كارگزار قانون را به نفع شخص خود  ش با قرباني 
ك��رد  ن منافع حاصله از یک اصل حقوقي نقض 
كند  . د  ر حقیقت، غیرقانوني بود  ن،  مساله محوري 
بس��یاري از تعریف هاي فس��اد   سیاسي است و 
مي توان استد  الل كرد   كه مبناي الزم براي انجام 
تحلیل مقایس��ه اي فقط با رجوع به هنجارهاي 
حقوقي فراهم مي ش��ود  . ام��ا چنین رهیافتي با 
معضلي د  وگانه روبه روست، نخست آنکه، قوانین 
ضرورتا د  ر كشورهاي گوناگون تفسیر یا كاركرد   
یکسان ند  ارند  . آنچه د  ر كشوري غیرقانوني است 
ممکن است د  ر كشور د  یگري اینگونه نباشد   و از 
این رو به وضعیتي مي انجامد   كه بتوان رفتاري 
نظیر یکد  یگر را تنها بر اساس محل و نوع شان، 
فساد   یا غیرفساد   تعریف كرد  . نمونه جالب توجه، 
 تامین مالي احزاب سیاس��ي است كه د  ر برخي 
كشورها نسبت به د  یگران، شرایط سخت گیرانه اي 
د  ارد  ، د  ر بعضي از رویه هاي جاافتاد  ه د  ر بریتانیا 
- مث��ل كمک هاي د  اوطلبانه خصوصي حتي از 
خارج از كشور به صند  وق هاي حزبي - نسبت به 
د  یگر نظام هاي د  موكراتیک موجب پیگرد   قانوني 
است. همان گونه كه د  ستورالعمل هاي پرد  اخت 
د  ستمزد   براي اعضاي نشسته د  ر پارلمان بریتانیا 

چنین است.

فهماینموضوعپیچیده
د  وم اینک��ه د  ر تعریف فس��اد   با تمس��ک 
به هنجارهاي حقوق��ي امکان فهم ویژگي 
پیچید  ه این پد  ید  ه از د  ست مي رود  . جنبه اي 
ك��ه وابس��ته به مفه��وم الج��رم هنجاري 
تعریف د  موكراس��ي اس��ت. همان گونه كه 
گفت��ه ش��د  ، هم��ه د  موكراس��ي ها باید   بر 
چند   اصل اساس��ي استوار ش��وند   كه یکي 

از آنها مس��اله پاس��خگویي عمومي د  ر امر 
تصمیم گیري است. د  شوار بتوان د  ر اهمیت 
اساسي یاد  ش��د  ه مبالغه كرد  . د  موكراسي ها 
به شیوه اي اساسا متفاوت با تمام نظام هاي 
غیرد  موكراتیک، مد  عي پاسخگویي هستند   
)خیلي از جنبه ه��اي د  یگر اقد  امات د  ولتي 
مانن��د   تد  وی��ن، هماهنگ س��ازي و اجراي 
سیاس��ت هاي عمومي مثل توزیع منابع د  ر 
كلیه جوامع سیاسي مشترک هستند  ( . اما 
فقط د  ر صورتي مي توان پاسخگویي را عملي 
كرد   كه اقد  ام د  ولت شفاف و بي ابهام باشد  ؛ 
وقتي شهروند  ان از اعمال انجام شد  ه مطلع 
نباشند   از رهبران منتخب خود   مي خواهند   
د  ر قبال اقد  اماتشان پاسخگو باشند  . یکي از 
پیچید  گي هاي اساسي تعریف فساد   سیاسي 
همین مساله صد  اقت است. مي توان استد  الل 
كرد   وقتي به اصل د  موكراسي خیانت مي شود   
یکي از شرارت بارترین اشکال فساد   سیاسي 
روي مي د  هد  ، به عبارت د  یگر وقتي اعضاي 
طبقه نخبگان سیاس��ي فعاالنه مي كوشند   
به ش��هروند   تضمی��ن د  هند   ك��ه چون د  ر 
فالن مس��اله مفروض اط��الع صحیحي د  ر 
اختی��ار ند  ارند   مي توانن��د   از اجراي وظیفه 
پاس��خگویي خود  د  اري كرد  ه یا طفره روند  . 
بنابراین مي توان استد  الل نمود   كه استفاد  ه 
شبه قانوني از منابع د  ولتي د  ر پوشش قانون 
د  ر یک نظام د  موكراس��ي را هم مي توان به 

فساد   تعبیر كرد  .

نمونهصنایعارتباطاتانگلستان
د  ر تفس��یري از خصوصي س��ازي صنایع 
ارتباطات راه د  ور انگلس��تان د  ر ۱984 كه با 
وجود   افزایش قیمت س��هام د  ر پایان اولین 
روز كاري ح��د  ود   ۱.۲ میلی��ارد   پوند   كمتر 
ارزیابي شد  ه بود  ، جان ویکر و گئورک ویرو 
اظهار د  اش��تند  :»ویژگي مهم فرآیند   یاد   شد  ه 

این است كه برند  گان مي د  انند   سود   برد  ه اند  ، اما 
زیان كنند  گان كمتر مي د  انند   كه زیان د  ید  ه اند  . 
سود   باد  آورد  ه ۲۰۰ پوند  ي د  ر هر سهم از صنایع 
BT آشکارتر از زیان موثر ۲۰ پوند  ي هر یک از 
د  ه نفري است كه از ارائه د  رخواست بازماند  ند  . 
ی��ک بار جان كنت گالبرایت گفته بود   برخي 
چیزها احس��اس كلي ثروت اند  وزي را بهتر از 
د  زد  ي د  ر پ��س پرد  ه تقویت مي كنند  . بي آنکه 
بخواهیم د  ر تعمیم این مقایس��ه اغراق كنیم، 
معتقد  یم د  ر د  و مورد   یاد  شد  ه عنصر مشتركي 

وجود   د  ارد  .«
ب��ه زع��م آلبرت��و آد  س و رافائ��ل د  ي تال، 
بقی��ه  واق��ع  د  ر  )و  خصوصي س��ازي  ای��ن 
خصوصي س��ازي ها( را مي ت��وان چنین تعبیر 
ك��رد   كه د  ولت خانم تاچر د  ر پي آن بود  ه كه 
براي بازتوزیع گس��ترد  ه ثروت از منابع د  ولتي 
اس��تفاد  ه كرد  ه و لذا احتم��ال انتخاب مجد  د   
خود   را افزایش د  هد  . تفس��یر د  یگر آن اس��ت 
كه ارزیابي سهام زیر قیمت هاي جاري باعث 
تضمین مالکیت گسترد  ه مي شود   كه به نوبه 
خود   با كاهش احتمال ملي ش��د  ن ش��ركت 
به د  س��ت دولت هاي آیند  ه به صورت سپري 
د  ر مقاب��ل سوسیالیس��م عمل مي كند  ، هد  ف 
اولی��ه تحلیل مزبور تقوی��ت كارایي صاحبان 

شركت هاي د  ولتي است.

فسادواخباردرست
بر اساس این تفسیر د  یگر، مي توان انگیزه ها را 
اعتراض برانگیز د  انست - اما به سختي مي توان 
آنه��ا را آلود  ه به فس��اد   تلقي ك��رد  ؛ د  ر مقابل 
تفس��یر نخس��ت، د  ر مورد   هد  ف هاي مشروع 
یک سیاس��ت كه ب��راي خد  مت به عالي ترین 
منافع حزب سیاس��ي خاص و نه د  ولت طرح 
ش��د  ه است، پرس��ش هاي بس��یار جد  ي تري 

برمي انگیزد  .
رهیافتي د  یگر براي تعریف فساد   سیاسي 
كه به د  نبال پرهیز از تمسک به تعریف هاي 
حقوقي هم هس��ت اس��تد  الل مي كند  ، كه 
فساد   به صورت اجتماعي تعریف مي شود  ، 
 آنچه عموم مرد  م د  ر هر د  ولت فس��اد   تلقي 
مي كنند  ، فساد   است. د  شواري هاي چند  ي 
د  ر ای��ن تعریف وجود   د  ارد  . نخس��ت اینکه 
تعریف یاد  شد  ه به آن د  سته از افکار عمومي 
مبتني اس��ت كه از اقد  امات��ي كه احتماال 
فاس��د   تلقي مي شوند   و عمال د  ر حال وقوع 
هستند   آگاه اس��ت. چنانکه اند  كي پیشتر 
مالحظه كرد  یم، یکي از انواع فس��اد   د  قیقا 
مي توان��د   ت��الش ب��راي د  ور نگه د  اش��تن 
عموم از اخبار صحی��ح مربوط به اقد  امات 
د  ولتي باش��د  . ثانیا، تعریف یاد  شد  ه توانایي 
اظهارنظر آزاد  انه افکار عمومي د  ر مورد   هر 
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موضوع فرضي را مفروض مي گیرد    . مي توان 
احتجاج ورزید   عد  م توانایي اظهارنظر آزاد  انه 
بد  ین معني است كه غیرد  موكراسي ها ذاتا 
آل��ود  ه به فس��اد  ند   و بنابرای��ن فرق گذاري 
بي معناس��ت. لیکن این د  ید  گاه به سومین 
د  شواري مي انجامد  ، تکیه به تعریف اجتماعي 
فساد   سیاسي، هرگونه تحلیل مقایسه اي را 
بي معني مي كند   زیرا نمي توان تعریف هاي 
مفهوم��ي را ك��ه ویژگي فرهنگ��ي د  ارند  ، 
جابه جا كرد  . به بیان جیوواني س��ارتوري، 
چنین مفاهیمي سیال نیستند  . چهارمین 
مساله این است كه چگونه مي توانیم تعیین 
نماییم افکار عمومي چه كساني ارزش د  ارد  ، 
براي مثال، آیا اكثریت س��اد  ه كافي است؟ 
آیا افکار عمومي كس��اني كه به واقعه مورد   
بحث بیشترین نزد  یکي را د  اشته اند   مهم تر 
از افکار عمومي كساني است كه از واقعه د  ور 
بود  ه اند  ؟ و باز هم تجربه اخیر بریتانیا مثال 
مناسبي از مس��ائل پیچید  ه د  ر این ارتباط 
اس��ت، افکار عمومي به روش��ني د  ر مورد   
اینکه آیا قبول پول د  ر برابر پرسید  ن سواالت 
پارلماني، فساد   محسوب مي شد   یا نه به د  و 
شق تقسیم ش��د  ه اند  . همان گونه كه د  اون 
الیور ایج��اد   كمیته نوالن د  ر نوامبر ۱994 
بازتابي از نگراني رو به رشد   عمومي بود  ، كه 
طي تقریبا د  و د  هه پیرامون مس��اله ضوابط 
هد  ایت امور د  ر زند  گي عمومي گس��ترش 
یافته ب��ود   - اما تمایز میان س��هل انگاري 
اخالقي، اهمال و فس��اد  ، بسیار مبهم بود  . 
نوع برد  اشت آشکارا مهم است. هاید  ن هایمر 
بین س��ه نوع فساد   تمایز قائل شد  ، فساد  ي 
كه پذیرفته و تحمل مي ش��ود  ، برعکس آن 
فس��اد  ي كه به گس��ترد  گي رد   مي ش��ود   و 
مورد   انتقاد   واقع مي شود   و انواع میانه آنکه 
از جان��ب گروه هاي مختل��ف واكنش هاي 
متف��اوت برمي انگی��زد  . د  ر عم��ل، اینگونه 
تمیزهاي صریح د  ش��وار است، د  ر بازبیني 
د  قیق مي توان گفت فساد   بیشتر د  ر مقوله 

انواع میانه یاد   شد  ه قرار مي گیرد  .
عمل اعطاي هد  ایاي قانوني یا ممنوع د  ر اروپا 
د  ر معامالت بین كارمند  ان غیرنظامي و افراد   
خصوصي را از نظر آد  اب و رسوم ملل آفریقایي 
و آس��یایي مي توان كامال قابل قبول و صحیح 
د  انست. پیشکش كرد  ن یا تامین منافع خانواد  ه، 
محفل د  وستان یا طایفه از محل مزایاي حاصله 
از قد  رت و تماس هاي شخصي د  ر برخي جوامع 
نمي توانند   د  قیقا مانند   قبول حمایت یا پذیرش 

رشوه د  ر بعضي د  یگر زشت و زنند  ه باشد  .
س��النامه ش��فافیت بین الملل ب��ا همکاري 
د  انش��گاه گوتینگتن نوعي رتبه بند  ي ساالنه 
فساد   - بر اساس یاد  د  اشت هاي افراد  ي كه براي 

شركت ها و نهاد  هاي چند  ملیتي كار مي كنند   
راجع به سطح تأثیر فساد   شركت ها د  ر زند  گي 

اجتماعي و بازرگاني تهیه مي كنند  .
نویسند  گان با وجود   این اظهارنظر كمابیش 
غیرصاد  قان��ه، مبني بر اینکه ممکن اس��ت 
برد  اشت هایش��ان همیش��ه بر اساس تامل 
منصفانه د  ر اوضاع و احوال امور نباشند   ولي 
با وجود   این، حقیقت هستند  . آنها استد  الل 
مي كنند   كه د  رجه بند  ي یاد  شد  ه سعي د  ارد   
به مقیاس��ي د  س��ت پید  ا كند   كه مقامات 
بخش عمومي و سیاستمد  اران د  ر كشورهاي 
خاصي به كارهاي فساد  آلود   د  ست مي یازند  . 
تعریف سالنامه شفافیت بین الملل از فساد   
عبارت است از: سوءاستفاد  ه از قد  رت عمومي 
به نفع منافع خصوصي. براي مثال پرد  اخت 
رش��وه به مقام��ات د  ولت��ي، باج گیري د  ر 
تد  اركات عمومي یا اختالس اموال عمومي. 
اما شاخص مزوبور هیچ گونه مد  ركي د  ال بر 
اینکه افراد   تحت نظرسنجي با همین مفهوم 
فساد   كار مي كنند  ، ارائه نمي كند  ، و همچنین 
استد  الل قانع كنند  ه اي براي محرمانه كرد  ن 
نظرات افراد  ي كه براي شركت ها و نهاد  هاي 
چند  ملیتي كار مي كنند  ، اقامه نمي كند  . از 
این گذش��ته، د  رجه بند  ي هاي انجام ش��د  ه 
به وس��یله این س��النامه به طور گس��ترد  ه 
مورد   اس��تناد   قرار گرفته و مي توانند   بسیار 

تعیین كنند  ه باشند  .
روشن است كه سلس��له اي از انواع و اقسام 
فساد   سیاسي با ویژگي هاي متنوع وجود   د  ارد   
كه باید   تبیین شوند  . ایجاد   نوعي طبقه بند  ي 
جام��ع مي تواند   خطر قربان��ي كرد  ن تکیه گاه 
تحلیل��ي به پاي تفصیل ه��اي توصیفي را به 
همراه د  اش��ته باش��د  . ولي احتماال نخستین 
گام د  ر جه��ت ایجاد   مبناي هرگونه مقایس��ه 
معناد  ار اس��ت. چند   نمونه از اینگونه تالش ها 
صورت گرفته اند  . براي مثال آالتاس بر اساس 

نوعي تعریف تقلیل گرایانه، گونه شناسي بسیار 
متنوعي ارائه كرد  ه است. فساد   به معني خیانت 
د  ر امانت به نفع ش��خصي است. او بین فساد   
س��ود  اگرایانه و غاصبانه تفاوت قائل مي شود  . 
اول��ي به توافق د  وجانب��ه بین د  هند  ه و گیرند  ه 
مربوط مي شود  ، كه هر د  و طرف عاالنه و به نفع 
متقابل آن را د  نبال مي كند  ، درحالیکه د  ومي 
نوعي حالت اجبار و اضطرار است، كه معموال 
ب��راي اجتن��اب از نوعي عم��د  ه اي كه ممکن 
اس��ت به د  هند  ه یا نزد  یکان او واد   ارید  ، صورت 
مي گیرد  . د  یگر انواع فس��اد   حول محور فساد   
س��ود  اگرانه و غاصبانه مي چرخند   یا محصول 
فرعي آن هستند  . فساد   تد  افعي آشکارا با نوع 
اجحاف گرایانه رابطه معکوس د  ارند  . درحالیکه 
فس��اد   س��رمایه گذارانه متضمن ارائ��ه كاال و 
خد  مات بد  ون رابطه مستقیم همراه با د  ریافت 
مساعد  تي ویژه اما با توجه به وضعیت هاي آیند  ه 
اس��ت كه ممکن است د  ریافت نوع مساعد  ت 
د  ر آن وضعی��ت، ض��رورت پید  ا كند  . فس��اد   
آشناپرورانه به نصب غیرقابل توجیه د  وستان 
یا خویشاوند  ان به مناصب د  ولتي یا نشان د  اد  ن 
رفتار تبعیض آمیز به آنها اش��اره د  ارد  . فس��اد   
خود  زا مس��تلزم وجود   فقط یک شخص است 
كه براي مثال چون از نتیجه خط مشي مفروض 
قب��ال آگاه ب��ود  ه از آن نفع مي برد  . س��رانجام 
فساد   حمایت گرایانه، اقد  امات انجام شد  ه براي 
حفاظت یا تقویت فس��اد   موجود   را معموال از 
طریق د  سیس��ه چیني )مثال د  ر سیاست نظام 
ایاالت متحد  ه( یا از طریق خش��ونت، توضیح 
مي د  هد  . یکي از مزایاي گرته برد  اري آالتاس این 
است كه تعریف روشني از فساد   ارائه مي كند   كه 
نه منحصر به قانون است نه وابسته به عرف ها 
یا هنجارهاي اخالقي رایج د  ر یک جامعه. د  ر 
هر د  و جوامع پیچید  ه یا س��اد  ه مي توان فساد   
اجحاف گرایانه و تجاوزكارانه را از فساد   تد  افعي 

و سود  اگرانه بازشناخت.



كمترینمیزانفساد
ش��یلي همواره به عنوان یکي از كش��ورهاي 
آمریکاي التین با كمترین میزان فساد   مطرح 
بود  ه اس��ت. از اولین د  وره انتشار شاخص هاي 
حکومتي جهاني د  ر سال ۱996 سطح مبارزه با 
فساد   د  ر شیلي باال بود  ه و از آن زمان تاكنون این 
كشور پیشرفت آرامي د  ر این زمینه د  اشته است. 
با لحاظ كرد  ن CPI )شاخص اد  راک فساد  ( كه 
از سال ۱99۵ توسط سازمان شفافیت بین الملل 
تهیه شد  ه است، شیلي همواره د  ر بین پاک ترین 

كشورها قرارگرفته است.
تحلی��ل ش��اخص هاي حکومت��ي جهاني و 
همچنین شاخص اد  راک فساد   نشان مي د  هد   
شیلي كشوري پاک است، اما نمي توان گفت 
مبارزه با فس��اد   چگونه توس��عه یافته اس��ت. 
  )ICRG( راهنماي ریسک اقتصاد  ي كشورها
تنها ش��اخصي اس��ت كه ریسک فس��اد   را از 
س��ال ۱983 تحلیل كرد  ه و د  ر مورد   كش��ور 
شیلي، ریسک فس��اد   د  ر سال ۱983 )زماني 

كه پینوشه هنوز د  ر قد  رت بود  ( هم نسبت به 
سایر كشورهاي منطقه اند  ک بود  ه است. با این 
وجود  ، شاخص هاي سال ۱994 نشان مي د  هد   
ریسک فساد   حتي به میزان بیشتري كاهش 
مي یابد  . د  ر سال ۱989، بعد   از همه پرسي كه 
پینوش��ه را از سمت ریاست جمهوري بركنار 
كرد  ، تع��د  اد   احزاب به ش��د  ت افزایش یافت 
اما ریس��ک فساد   هنوز ثابت بود  . بعد   از اولین 
انتخاب��ات )۱99۰( چند   حزبي ثابت ماند  ه )با 
كست امتیاز 8 از ۱۰( و ریسک فساد   د  ر حد  ود   
سال هاي ۱99۱ و ۱994 كاهش یافت، د  ر سال 
۲۰۰3 این ریسک افزایش یافت اما كمي بعد   
د  وباره كاهش یافت. نظرسنجي ها نشان د  هند  ه 
اد  راک تجار از فساد   بود  ، شاید   تمام انواع فساد   
را د  ربر نگیرد  . بر اس��اس این د  ید  گاه، مي توان 
اظهار د  اش��ت برنامه ها و مقررات سیاسي د  ر 
ش��یلي نسبتا شفاف هستند  . سیستم مالیاتي 
س��اد  ه، میزان فرار مالیات��ي اند  ک و فرآیند  ها 
و زمان الزم براي راه اند  ازي كس��ب و كارهاي 

جد  ید   و انطباق با مقررات حکومت د  ر مقایسه با 
میانگین كشورهاي آمریکاي التین بسیار كمتر 
است. به عالوه، كارمند  ان سازمان هاي نظارتي 
سازمان هاي جمع آوري مالیات، بانک مركزي 
و وزارت اقتصاد   نس��بت به سایر سازمان هاي 
د  ولت��ي از آماد  گي بیش��تر برخ��ورد  ار بود  ه و 
آموزش هاي بهت��ري د  ریافت مي كنند  . پایه و 
اس��اس برنامه نظارتي شیلي بر كاهش موانع 
ورود  ي و بر مد  اخله گزینش��ي، د  ر مقایسه با 
مد  اخله س��اختاري، اس��توار است كه توسط 
كمیسیون هاي ضد  انحصار انجام شد  ه و باعث 

انعطاف بیشتر سیستم مي شوند  .
براي د  رک مبارزه با فس��اد   د  ر ش��یلي، الزم 
اس��ت به د  وره گذار به د  موكراسي به خصوص 
س��ال ۱994 كه بر اس��اس نمود  ار ریس��ک 
اقتص��اد  ي كش��ورها )ICRG(  بیش��ترین 
پیش��رفت د  ر مبارزه با فساد   روي د  اد  ه نگاهي 
بیند  ازیم، اما باید   با تحلیل موسس��ات، توزیع 
قد  رت و قوانین بازي از اولین د  وره د  موكراتیک 

دموكراسیومهارفسادشیلی

شیلی امروز با شیلی 1973 که کود  تای آگوستینو پینوشه 
علیه سالواد  ور آلند  ه رخ د  اد   زمین تا آسمان تفاوت د  ارد  . د  ر 
آن روزها و سال هایی که آلند  ه محبوب و پینوشه نامحبوب 
شد   نام میلتون فرید  من، اقتصاد  د  ان نامد  ار آمریکایی نیز 
بارها شنید  ه شد   و چپگرایان عالم این اقتصاد  د  ان و پینوشه 
را بارها لعن و نفرین کرد  ند  ، حاال د  یگر به حافظه تاریخی 
مرد  م شیلی سپرد  ه شد  ه است. اقتصاد   شیلی د  ر حال حاضر 
یکی از باثبات ترین و نیرومند  ترین اقتصاد  ها د  ر آمریکای 
التین اس�ت و به همان میزانی که اقتصاد   ش�یلی رشد   را 

تجربه کرد   د  موکراسی نیز بیشتر د  ر این کشور جا باز کرد  . 
مسیر هموار د  موکراتیزه کرد  ن شیلی پیامد  های گوناگونی 
د  ر حوزه های مختلف د  اش�ته است و این کشور را به یک 
جامعه پیش�گام د  ر مبارزه علیه فساد   تبد  یل کرد  ه است. 
روند   کاهند  ه فساد   اقتصاد  ی د  رشیلی به نظر کارشناسان 
از محل کاهش فساد   سیاسی رخ د  اد  ه است. نوشته حاضر 
که د  ر نشریه تخصصی سازمان بازرسی کل کشور منتشر 
شد  ه روند  های فساد   سیاسی د  ر شیلی و راه های کاهش آن 

و بازتاب این فساد   بر حوزه اقتصاد   را بررسی کرد  ه است.

ارد   یبهشت 1398
د    وره جد    ید    
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تا به امروز به نتایج ش��یلي نیز توجه كنیم تا 
د  لیل مبارزه موفق تر ش��یلي با فساد   را نسبت 
به سایر كشورهاي آمریکاي التین د  رک كنیم.

حزبگراییرقابتيوجهانگرایي
كشور شیلي سه نوع رژیم مختلف را تجربه 
كرد  ه اس��ت، س��لطه موروثي، تحزب رقابتي 
و جهان گرای��ي. د  ر د  وره اس��تعمار، مالکیت 
تنها د  ر د  س��ت افراد   كمي متمركز شد  ه بود  ، 
توزی��ع قد  رت، نابرابر و با د  سترس��ي محد  ود   
ب��ود  ، قوانین و موسس��ات غیررس��مي ایجاد   
ش��د  ه بود  ند   كه همین مس��ائل باعث مي شد   
تا تمایز بی��ن بخش د  ولتي و خصوصي عمال 
غیرممکن ش��ود  . بعد   از اس��تقالل و افزایش 
تعد  اد   احزاب، گروه هاي نخبه بر سر جایگاه هاي 
مهم د  ر حکومت و همچنین رانت های د  ولتي 
ش��روع به بحث و مشاجره كرد  ند  . د  سترسي، 
تنه��ا براي اف��راد   د  اراي مق��ام و جایگاه هاي 
خ��اص د  ر جامعه امکان پذیر بود   به ش��کلي 
كه توزی��ع كاالهاي د  ولت��ي، غیرمنصفانه و 
غیرقابل پیش بیني شناخته مي شد  . استفاد  ه 
از روش هاي حامي گرایانه متد  اول بود   و امکان 
تمایز میان بخش د  ولتي و خصوصي به ویژه د  ر 
اواخر د  هه ۱96۰ و اوایل د  هه ۱9۷۰ ضعیف 
بود  . د  ر س��ال ۱9۷3، بعد   از كود  تاي نظامي، 
فعالیت احزاب سیاسي و سازمان هاي جامعه 
مد  ني ممنوع شد  . پینوشه رژیمي اقتد  ارگرا را 
بر پایه انحصار قد  رت با د  سترسي محد  ود   ایجاد   
كرد   كه به عنوان صاحب كشور عمل مي كرد  . 
هر چند   برخالف س��ایر رژیم هاي اقتد  ارگرا، 
یک اصالح اقتصاد  ي ب��ر پایه تمركززد  ایي و 
خصوصي س��ازي اتفاق افتاد   كه باعث كاهش 
فرصت هاي رانت خواري شد  . پس از بازگشت 
د  وباره د  موكراس��ي د  ر س��ال ۱99۰، شرایط 
آن زمان باعث تقیس��م شد  ن احزاب سیاسي 
به د  و ائت��الف بزرگ )طرفد  ار یا مخالف رژیم 
اقتد  ارگرا( شد   و اگرچه تعد  د   احزاب به سرعت 
ایجاد   ش��د  ،  اما سیاست ها تحت حزب گرایي 
رقابت��ي توس��عه نیافتند   بلکه ب��ه جاي آن، 
محیط سیاسي، نوسازي و مسئولیت پذیري را 
به عنوان اصول مهم اد  اره امور عمومي توسعه 
د  اد  ه و ای��ن اعتقاد   را ایجاد   كرد   كه به عنوان 
یک قاعد  ه كلي، كش��ور باید   از مصلحت بیني 
شخصي مستقل باشد   و كاالهای د  ولتي باید   
به شکل برابر و منصفانه توزیع شوند   و تمایز 
كام��ال واضحي بین بخش د  ولتي و خصوصي 
وجود   د  اشته باشد  . معناي این حرف، آن نیست 
كه فساد  ، جانبد  اري یا »د  خالت د  ر تصمیمات 
حکومت« د  ر این كشور وجود   ند  ارد   بلکه آن 
اتفاقات، استثناهایي هستند   كه خارج از قاعد  ه 

طبیعي رخ مي د  هند  .

دورانپینوشه
ارتش با احزاب راستگرا متحد   شد   و كنگره 
را تعطیل كرد   و پینوشه به عنوان رئیس د  ولت 
انتخاب ش��د  ، تمام قد  رت د  ر ژنرال پینوش��ه 
متمركز ش��د   و تمام مخالفان بركنار ش��د  ند  . 
فعالیت سازمان هاي جامعه مد  ني و نیز احزاب 

چپگرا ممنوع شد  .
د  ر سال ۱9۷4، حکومت نظامي یک رفورم 
اجتماعي و اقتصاد  ي را تحت فش��ار س��قوط 
شد  ید   شرایط اقتصاد  ي بین المللي و به عنوان 
روشي براي ایجاد   تمایز بین خود   و رژیم هاي 
سوسیالیس��ت قبلي تصویب كرد   كه توسط 
گروه��ي از اقتصاد  د  انان لیبرال مطرح ش��د  ه 
بود  . این اقتصاد  د  ان ها كه به »پسران شیکاگو« 
معروف بود  ند  ، پیش��ینه هاي آكاد  میک مشابه 
د  اشته و اكثر آنها بد  ون مشاركت سیاسي قبلي 
بود  ند  ، اگرچه، تمایل سیاس��ي آنها به سمت 

احزاب راستگرا بود  .

رفورم هاي اصلي اجراشد  ه كه د  ر مبارزه با فساد   
نقش د  اشتند  ، این موارد   بود  ند  :

 ۱- تضمین حقوق مالکیت، كه د  ر د  وره حکومت 
آلند  ه بسیار تضعیف شد  ه بود  ند  ، زماني كه شركت هاي 
بسیاري بد  ون پرد  اخت هیچ گونه غرامت، ملي شد  ه و 

یا تحت مد  یریت د  ولت قرار گرفتند  .
 ۲- نق��ش كمکي د  ولت، كه مد  اخالت د  ولت را 
تنها به موارد   مشخص از شکست و د  رماند  گي د  ر 
بازار به استثناي حفظ شركت هاي د  ولتي د  ر بخش 

معد  ن محد  ود   كرد  .
3 - آزاد  ي انتخاب: كه بازتاب آن د  ر حذف مجوزها 
و ممنوعیت هاي تجارت و همچنین سرعت بخشي به 
فرآیند  ها و كنترل قیمت هایي كه د  ر تمام فعالیت هاي 

انتهاي حکومت آلند  ه د  ید  ه مي شد  .
 4- تثبی��ت مال��ي و مد  یریت صحی��ح پولي و 
سیاس��ت هاي ارزي خارجي كه ش��رطي ضروري 
براي عملکرد   خوب اقتصاد   بازار بود  ، بخش��ي كه 
حکومت هاي قبلي همواره د  ر مد  یریت كرد  ن آن 

شکس��ت خورد  ه بود  ند  . ۵- كاهش اصولي فضاي 
اختیار و صالحد  ید   عمومي و رفتارهاي د  ل بخواهي 
بالقوه، با تعیین قوانین بي طرف د  ر هر زمان ممکن: 
رانت خواري به عنوان یکي از د  الیل اصلي ناكارآمد  ي 
و فساد   كه تأثیر قابل توجهي د  ر رشد   و تولید   د  اشت، 
د  ر نظر گرفته مي شد  . 6- باز بود  ن فضاي تجارت و 
اقتصاد  ، كه باعث ایجاد   انگیزه براي رشد   و همچنین 
ایجاد   رقابت د  ر اقتصاد   محلي مي ش��د   كه اقتصاد   
د  اخل��ي با قد  رت محد  ود   خ��ود   توان فراهم كرد  ن 
آن را ند  اش��ت و ۷- نهاد  ینه سازي »قوانین بازي« 
به ش��کلي كه امکان تغییر آنها به ساد  گي ممکن 
نباشد  ، با هد  ف ایجاد   ثبات د  ر آن قوانین كه تحت 

حاكمیت هاي مختلف تغییر پید  ا نکنند  .
د  ر س��ال ۱98۰، پینوش��ه با هد  ف قانوني كرد  ن 
حکومت خود  ، یک قانون اساسي را پیشنهاد   د  اد   كه 
د  ر همان سال از طریق رفراند  وم مورد   تایید   شد  . ركود   
اقتصاد  ي د  ر سال ۱983 و كاهش شد  ت سركوب ها 
توسط ارتش تثبیت د  وباره احزاب سیاسي را ممکن 

ساخت، طولي نکشید   كه جناح مخالف سیاسي ظهور 
كرد  ، زماني كه جامعه مد  ني به همراه رهبران سیاسي 
مشاركت خود   را د  ر جنبش مقاومت تایید   كرد  ند  . 
مخالفین از این واقعیت بهره برد  ند   كه رژیم، اجازه 
بحث و مذاكره راجع به مد  یریت اجتماعي اقتصاد  ي 
كش��ور را م��ي د  اد   و انتقاد  ات آنها از سیاس��ت هاي 
اقتص��اد  ي گس��ترش یافت. نارضایت��ي عمومي و 
ناآرامي هاي اجتماعي د  ر تظاهرات هاي عمومي كه 
توسط رهبران اتحاد  یه ها با حمایت جناح سیاسي 
مخالف س��ازماند  هي مي شد  ند  ، ابراز مي شد  ، طولي 
نکشید   كه حامیاني از بین كشاورزان، صاحبان كسب 
و كارهاي كوچک د  ر بخش هاي تجاري و حمل و نقل 
كه تحت تأثیر ركود   اقتصاد  ي قرار گرفته بود  ند   هم 

مخالف حکومت شد  ند  .
همان طور كه د  ر قانون اساسي سال ۱98۰ پیش بیني 
شد  ه بود  ، یک همه پرسي د  ر ارتباط با باقي ماند  ن پینوشه 
د  ر قد  رت براي هش��ت سال د  یگر انجام شد  ، پینوشه 
شکست خورد  ، انتخابات عاد  النه و د  موكراتیکي د  ر سال 



بعد  ي به وقوع پیوست. تا سال ۱998 پینوشه تنها مورد   
از ثروت اند  وزي غیرقانوني د  ر زمان قد  رت بود  ، شواهد   
بسیاري وجود   د  ارد   كه نشان مي د  هد   اگرچه حکومت 
او فرص��ت رانت خواري را كاهش د  اد  ه،  اما پینوش��ه و 
خانواد  ه اش از خصوصي سازي و موقعیت قد  رتمند   سود   
برد  ه اند  . این اتهامات بعد  ها مورد   بررسي قرار گرفت، اما 

هیچ كس هیچ گاه مجازات نشد  .
 

دورهگذار
انگی��زه تغییر د  ر د  وره گذار ش��یلي از خارج از 
د  ایره نخبگان حاكم بر این كش��ور ایجاد   شد  ، از 
بین گروه هایي كه توسط حاكمان نظامي د  ور از 
حکومت نگه د  اشته شد  ه بود  ند   )شکست خورد  گان(. 
اگرچه نخبگان حاكم نتوانستند   مانع از تغییر د  ر 
رژیم ش��وند  ، اما توانس��تند   نس��بت به تغییر د  ر 
حکومت هاي قبلي، كنترل بیشتري بر این د  وره 
گذار اعمال كنند  . این د  وره گذار بر پایه هم پرسي 
انجام شد  ه مطابق بر قانون اساسي د  ر سال ۱998 
راه اند  ازي شد  ، كه جناح مخالف د  ر آن به پیروزي 
رسید  . اگرچه براي حذف نخبگان حاكم از قد  رت 
جناح مخالف مجبور به تشکیل ائتالفي گسترد  ه 
شد  ، كه فرصت مناسبي براي د  امنه گسترد  ه اي از 
نیروهاي اجتماعي د  ر جریان سیاسي ایجاد   كرد  ، 
اما نخبگان حاكم از قد  رت حذف نشد  ند   و رقابتي 
نسبتا متعاد  ل بین گروه هاي سیاسي به وجود   آمد  .

د  ر ط��ول د  ه��ه ۱99۰ و اوای��ل ۲۰۰۰ رواج 
د  ید  گاه هاي مشترک د  ر ارتباط با موضوعات مربوط 
به سیاست اقتصاد  ي بین مقامات حکومتي و جناح 
مخالف، باعث كاهش »هزینه هاي معامالت« شد  ه 
و ب��ه رفورم اقتصاد  ي ای��ن امکان را مي د  اد   كه با 

سرعتي معقول به كار خود   اد  امه د  هد  .

ایجاددوبارهدموكراسيومبارزهبافساد
بوروكراسي شیلي د  ر طول قرن بیستم، موجب 
ایجاد   اعتبار براي این كشور به د  لیل سطح پایین 
فساد   نسبت به استاند  ارهاي آمریکاي التین شد  . 

اصالح��ات س��اختاري اقتص��اد  ي د  ر د  وره رژیم 
اقتد  ارگ��را باع��ث كاهش اند  ازه د  ول��ت از طریق 
خصوصي سازي شركت هاي سهامي عام و سیستم 
تامی��ن اجتماعي، تنظیم مقررات براي بازارهاي 
مختلف و بهبود   سیستم مالیات شد  . اگرچه این 
اصالحات د  ر یک محیط اید  ئولوژیک و د  ر تناقض 
با توانمند  س��ازي د  ولت انجام ش��د  ، كه كاهش 
میزان س��رمایه گذاري د  ر توانمند  ي هاي د  ولت و 
عد  م تالش براي نوسازي ارائه خد  مات عمومي را 
به د  نبال آورد  . بنابراین بعد   از بازگشت د  موكراسي 
د  ر س��ال ۱99۰ بخ��ش د  ولتي به ارث رس��ید  ه 
ب��ه حکومت هاي منتخب از به��ره وري، كیفیت 
پاس��خگویي، اخالق عمومي و مسئولیت پذیري 
كافي براي پاس��خگویي نیازهاي ش��هروند  ان د  ر 

ارتباط با خد  مات عمومي برخورد  ار بود  ند  .
د  ول��ت آیلوین ك��ه اولین د  ول��ت د  موكراتیک 
منتخب بع��د   از رژیم اقتد  ارگراي پینوش��ه بود  ، 
به رویکرد   تکنیکي و بخش��ي د  ر سیاستگذاري 
به ش��د  ت تمایل د  اشت، كه باعث محد  ود   شد  ن 
حاش��یه فشار سیاسي از طرف احزاب سیاسي و 

سایر بازیگران اجتماعي شد  .
ایجاد   كمیسیون اخالق عمومي د  ر سال ۱994 
پاسخ د  ولت رئیس جمهور فریز به افزایش نگراني 
عموم��ي راجع به رفتار اخالقي سیاس��تمد  اران 
و مقام��ات د  ولتي بود  . رس��وایي هاي و اتهامات 
مختلف فس��اد  ، اعمال نف��وذ و مد  یریت غلط و 
ه��د  ر د  اد  ن منابع طبیعي كه توس��ط رس��انه ها 
محکوم شد  ه بود  ، باعث كاهش اعتماد   عمومي به 
سیاستمد  اران و سازمان هاي د  ولتي شد  . از این رو، 
د  ر س��ال ۱994، یک كمیته نوسازي متشکل از 
وزراي مختلف براي بخش د  ولتي تش��کیل شد   
)متشکل از بخش هاي مختلف حکومت و جامعه 
مد  ني(، ماموریت ای��ن كمیته، هماهنگ كرد  ن 
تالش ها براي نوسازي شركت هاي به وجود   آمد  ه 
از بوروكراس��ي هاي مختلف بخش د  ولتي و ارائه 
پیشنهاد  هاي سیاسي و قانوني بود  . این كمیته یک 

برنامه استراتژیک ارائه كرد   كه د  ر آن شش حوزه 
فعالیت براي تقویت نوسازي د  ولت تعریف شد  ه 
بود  : ۱- مد  یریت و ارزیابي استراتژیک، ۲- منابع 
انساني، 3- شفافیت و اخالق گرایي بخش د  ولتي، 
4- كیفیت خد  مات بخش د  ولتي، ۵- مشاركت 
شهروند  ان، 6- نهاد  گرایي د  ولتي و روابط عمومي.

از آن زمان به بعد  ، فساد   به عنوان یک نگراني 
عمومي براي ریاس��ت جمهوري مطرح بود  ه و 
تمام روساي جمهور بعد  ي هم به مقابله با فساد   
پرد  اخته ان��د  . د  ر نتیجه، بع��د   از هر د  وره تنش 
سیاس��ي حاصله از رس��وایي هاي فساد  ، تد  ابیر 
متعد  د  ي براي بهبود   اد  ارات د  ولتي د  ر نظر گرفته 
مي ش��د  ؛ تد  ابیري كه معموال حاصل اجماع با 
نمایند  گان جناح مخالف بود  ند  . براي مثال،  بعد   
از اتهامات مبني بر فس��اد   د  ر سال هاي ۲۰۰۲ 
و ۲۰۰3، ك��ه د  ر آنها پرد  اخت پول به مقامات 
د  ولتي براي مبارزات سیاس��ي افشا شد  ، خوزه 
میگوئیل انیسولزا وزیر ائتالف و پابلو لونگي رئیس 
UDI - قوي ترین حزب مخالف، براي رسید  ن 
به راه حلي براي این بحران مذاكره كرد  ند   و یک 
برنامه شامل 38 رفورم د  ر د  ولت پیشنهاد   شد  ، 
یکي از پیشنهاد  ها كاهش اند  ازه د  ولت بود  ، تا سال 
۲۰۰3 ح��د  ود   3۵۰۰ منصب د  ر اد  ارات د  ولتي 
مستقیما توسط رئیس جمهور تعیین مي شد  ، بعد   
از این پیش��نهاد  ، این عد  د   به ۷۵۰ عد  د   كاهش 
 پید  ا كرد  ه و سیس��تم خد  مات مد  یریتي ارشد   
)Alta Direccion Publica(  ایجاد   ش��د  ، 
و به تد  ریج، موقعیت هاي شغلي مهم از طریق 

رقابت عمومي انتخاب مي شد  ند  .
د  ر س��ال ۲۰۰6 بعد   از اتهامات تازه مبني بر 
فساد  ، رئیس جمهور بکلت كه از اعضاي ائتالف 
بود  ، حركت تازه اي براي شفافیت و اخالق گرایي 
د  ر اد  اره ام��ور عمومي راه اند  ازي كرد   كه برنامه 
اخالق گرایي نام د  اشت و د  ربرگیرند  ه موضوعات 
حساس��ي مانند   حفاظت از افش��اگران، قانون 
د  سترسي به اطالعات كه به تازگي مورد   تایید   
قرار گرفت و مق��ررات البي گري، د  رب گرد  ان 
و بقیه موضوعاتي ب��ود   كه هنوز راجع به آنها 
د  ر پارلمان مذاكره مي ش��ود  . د  ولت به كلی د  ر 
مقایسه با دولت هاي قبلي، نسبت به فشارهاي 
وارد  ه از طرف گروه هاي فش��ار به خصوص د  ر 
موضوع��ات فرهنگي و اخالب��ي كمتر از خود   
واكنش��ي نش��ان مي د  اد  . با این وجود  ، برنامه 
ائتالف د  ر ارتباط با آموزش، سالمت عمومي،  
امنیت اجتماعي و مقررات شركت هاي معد  ني، 
ب��ه ش��د  ت تحت تأثی��ر نخبگان سیاس��ي و 
اقتصاد  ي قرار گرفت و حکومت قاد  ر به ارائه یا 
تایید   هیچ گونه اصالحات اساسي نشد  . شعبه 
شفافیت بین الملل د  ر كشور شیلي د  رگاهي را 
براي نظارت بر تمام اسناد   مرتبط با شفافیت و 

اخالق گرایي د  ر بخش د  ولتي ایجاد   كرد  . 
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جایایراندررویایچینی
د   یگر ترد   ید   ی باقی نماند   ه اس��ت كه رهبری 
حزب كمونیس��ت چین قصد    د   ارد    اقتصاد    این 
كش��ور را همچون ابزاری نیرومند    برای مقابله 
راهب��رد   ی و د   رازمد   ت با غ��رب به ویژه آمریکا 
به كار گیرد   . رهبران حزب كمونیس��ت چین 
د   ر هفته های تازه سپری شد   ه توانستند    مرد   ان 
و زنانی د   ر رتبه های باالی سیاسی از كشورهای 
جه��ان را به پکن د   عوت كرد   ه و د   رباره راهبرد    

»راه ابریشم نو« با آنها سخن بگویند   .
د   ومی��ن مجمع هم��کاری بین المللی طرح 
بزرگ چین موسوم به »راه ابریشم نوین« روز 
جمعه 6 ارد   یبهشت/ ۲6 آوریل    با سخنان شی 
جین پین��گ رئیس جمهوری چی��ن، د   ر پکن 
پایتخت چین گشایش یافت. د   ومین مجمع كه 

نام »یک كمربند   - یک جاد   ه« را به طور رسمی 
به خود    گرفته است، به مد   ت ۲ روز اد   امه د   ارد   . 
این مجمع فرصتی است كه شی جین پینگ 
تالش می كند    تا طرح بزرگ »راه ابریشم نوین« 
چین را د   ر مركز روابط اقتصاد   ی جهانی قرارد   هد   . 
این طرح بزرگ زیرساخت ها، د   ر جهت اهد   اف 
توسعه ارتباطات تجاری بین قاره ای چین است؛ 
برای رسید   ن به این اهد   اف، ساخت و ایجاد    بناد   ر، 
جاد   ه ها، توسعه راه آهن، و ساخت شهرک های 
صنعتی د   ر بخش بزرگی از آسیا، آفریقا، اروپای 
شرقی و مركزی و آمریکای جنوبی، پیش بینی 
شد   ه اس��ت. والد   یمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روس��یه و عمران خان، نخست وزیر پاكستان 
به عن��وان متحد   ین نزد   یک چی��ن و رهبران 

3۵ كش��ور د   یگر جهان، د   بیركل سازمان ملل، 
مد   یركل س��ازمان صند   وق بین المللی پول و ۵ 
هزار نمآینده د   یگر از كشورهای خارجی د   ر این 

مجمع بزرگ شركت د   ارند   .
سران اكثریت كشورهای غربی كه این طرح 
ب��زرگ را با احتی��اط می نگرند   ، د   ر این مجمع 
شركت نکرد   ه اند    و به اعزام هیأت های نمایند   گی 
د   ر سطح وزیران بسند   ه كرد   ه اند   . ایاالت متحد   ه 
هیچ مقام��ی را برای ش��ركت د   ر این مجمع 
نفرستاد   ه اس��ت. »ژان-ایو لود   ریان« وزیر امور 
خارجه فرانس��ه، از سوی این كشور د   ر مجمع 
پکن حضور د   ارد   . تنها استثنا، »جوزپه كونته« 
نخس��ت وزیر ایتالیا، تنها رهبری از كشورهای 

غربی است كه د   ر این مجمع حضور د   ارد   .
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از س��وی جمهوری اسالمی ایران 3 هیأت به 
سرپرستی »فرهاد    د   ژپسند   « وزیر امور اقتصاد   ی 
و د   ارایی، »ناصر قاضی س��راج« رئیس س��ازمان 
بازرسی كل كشور و »حد   اد    عاد   ل« عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، د   ر اجالس بین المللی 

»یک كمربند   - یک جاد   ه« شركت كرد   ه اند   .
رئیس جمهوری چین طی سخنانی د   ر هنگام 
گشایش این مجمع د   ر پکن گفت كه د   سترسی 
به بازارهایش را بیش از پیش گسترش می د   هد    و 
شرایط سرمایه گذاری خارجی را تسهیل می كند   .
چی��ن با كاهش بیش از پیش میزان تعرفه ها، 
به طور مس��تمر د   رهای بازار چین را باز كرد   ه و 
از محصوالت با كیفیت باال از كشورهای مختلف 
جهان اس��تقبال می كند   .رئیس جمهوری چین 
تأكید    كرد   : چین به د   نبال مازاد    تجاری نیس��ت 
و مایل است برای پیشبرد    توسعه تعاد   ل تجاری، 
محصوالت با كیفیت كشاورزی، كاالها و خد   مات 
د   ارای توان رقابتی را از كشورهای د   یگر وارد    كند   .

شی جین پینگ گفت: پکن به اجرای توافق  نامه 
اقتص��اد   ی و تج��اری چند   جانب��ه و د   وجانبه با 
كشورهای مختلف اهمیت بسیار زیاد   ی می د   هد    
و د   ولت چین تالش می كند    تا س��اخت د   ولت با 
حاكمیت قانونی و معتبر را تقویت كرد   ه و سازوكار 
اجرای توافق نامه های بین المللی را تضمین كند   .

جایایرانكجاست؟
ایران با د   اش��تن منابع عظیم نفت و گاز و قرار 
گرفتن د   ر »هارتلند    انرژی« موقعیت جغرافیایی 
خوبی برای مش��اركت و بهره گرفتن از مزایای 
پروژه راه ابریشم چین د   ارد   . موقعیت ژئواستراتژیک 
ای��ران كه د   ر مرز د   ریای خزر و خلیج فارس قرار 
گرفته برای چین مهم است و این كشور خواهان 

مشاركت جد   ی ایران د   ر این پروژه است.
چین بزرگترین ش��ریک تجاری ایران د   ر سال 
۲۰۱8 ب��ود   ه و ارزش تباد   الت تجاری د   و كش��ور 
به حد   ود    3۵ میلیارد    د   الر رس��ید   ه اس��ت. چین 

بزرگترین وارد    كنند   ه نفت ایران اس��ت. د   و كشور 
د   ر نظ��ر د   ارند    حجم تج��ارت را د   ر د   هه آیند   ه به 
س��طح 6۰۰ میلیارد    د   الر برسانند   . پس از برجام 
و به د   نبال لغ��و تحریم های بین المللی، چین د   و 
تس��هیالت اعتباری را به مبلغ 4.۲ میلیارد    د   الر 
اختص��اص د   اد    كه این تس��هیالت ب��رای تأمین 
بود   جه مورد    نیاز خطوط راه آهن با س��رعت باال و 
متصل كرد   ن شهرهای بزرگ ایران، از جمله تهران، 
مشهد    و اصفهان بود   . تأمین مالی پروژه قطار برقی 
مشهد    - تهران از طرف چین می تواند    گام مهمی 
د   ر تکمیل پروژه راه ابریشم جد   ید    چین باشد   ، ایران 
هم می تواند    از مزایای خط راه آهن برقی مش��هد    
به��ره گیرد   .با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، 
انتظار می رود    این كشور جایگاه خوبی د   ر راهبرد    
تزانزیتی چین د   اشته باشد   . د   ر جریان سفر سال 
94 شی جین پینگ رئیس جمهور چین به ایران، 
د   و طرف از تمایل و استقبال ایران از پروژه كمربند    
و جاد   ه چین خبر د   اد   ه بود   ند   . طرفین با اش��اره به 

ظرفیت های ایران اسناد   ی د   ر مورد    مشاركت ایران 
د   ر این پروژه امضا كرد   ند    و قرار شد    د   و كشور د   ر 
زمینه های مختلفی چون راه آهن - بناد   ر - انرژی 
- صنایع و خد   مات ... همکاری نمایند   . با عملیاتی 
شد   ن این پروژه، باید    شاهد    افزایش نقش آفرینی 
چین د   ر معاد   الت منطقه ای و جهانی بود   .د   ر بهمن 
94 اولین قطاری كه مستقیما از پکن به تهران سفر 
می كرد    وارد    ایران شد   . این عمل به معنای برقراری 
مسیر مستقیم ریلی بین ایران و چین بود   . افتتاح 
این خط آهن گام مهمی د   ر مس��یر تحقیق پروژه 
یک جاد   ه و یک كمربند    چین اس��ت. افتتاح این 
خط راه آهن می تواند    حجم تجارت د   و كش��ور را 
نیز افزایش د   هد   . چین برای فراهم ساختن منابع 
مالی مورد    نیاز د   ر كشورهایی كه د   ر مسیر پروژه 
راه ابریش��م جد   ید    چین قرار د   ارند   ، بانک آسیایی 
سرمایه گذاری زیر ساخت را تاسیس كرد   . تقویت 
موضع ایران د   ر این بانک هم می تواند    د   ر همکاری 
ایران د   ر اجرای این پروژه موثر واقع ش��ود    و ایران 

از منابع مالی این بانک برای احد   اث زیرس��اختار 
اس��تفاد   ه كند   .با خروج آمری��کا از برجام و خروج 
شركت های اروپایی از برخی پروژه های ریلی ایران، 
این پروژه ها نیمه تمام رها ش��د   ند    و شركت های 
چینی و موسسات مالی چین می توانند    د   ر تکمیل 
این پروژه ها مشاركت كنند   ، البته تا فرورد   ین امسال 
پیشرفت خاصی د   ر مذاكرات ایران و شركت های 
چینی د   ر این مورد    حاصل نشد   ه است. اگر ایران 
نتواند    س��رمایه و تکنولوژی الزم را برای تکمیل 
چنین پروژه هایی فراهم نماید   ، بعید    به نظر می رسد    
كه د   ر كوتاه مد   ت و میان مد   ت از منافع و امکانات 
پروژه راه ابریشم چین بهره گیرد   .تاخیر د   ر تکمیل 
زیرساختارهای نیمه تمام ایران می تواند    بر جایگاه 
این كشور د   ر تحوالت منطقه ای و پروژه هایی مثل 
پروژه كرید   ور شمال و جنوب، تاثیر منفی بگذارد   . 
خروج شركت سی ان پی س��ی چین از پروژه فاز 
۱۱ پ��ارس جنوب��ی نش��ان د   اد    د   ر د   وران تحریم 
شركت های چینی ریسک سرمایه گذاری د   ر ایران 
را ب��ه راحتی نخواهند    پذیرفت و ایران بد   ون حل 
مسائل و مش��کالت با غرب بر سر مسائلی چون 
آزمایش های موشکی - حقوق بشر و... نمی تواند    
 به سرمایه گذاری شركت های خارجی د   ر پروژهای 
زیر س��اختاری خوی��ش امید   وار باشد   .سیاس��ت 
منطقه ای تنش زد   ا این امکان را برای ایران فراهم 
خواهد    كرد    كه د   ر امنیت منطقه ای نقش مهمی 
بازی كن��د    و هم چنین د   ر پروژه ه��ای ترانزیتی 
بین الملل��ی از موقعیت ژئواس��تراتژیکی خویش 
اس��تفاد   ه كند   . پروژه یک كمربند   ، یک جاد   ه یکی 
از این پروژه هاست، با تد   اوم سیاست خارجی فعلی 
امکان استفاد   ه حد   اكثری ایران از این پروژه میسر 
نخواهد    بود   . ایران می تواند    د   ر هر د   و قسمت پروژه 
راه ابریشم جد   ید    چین، یعنی هر د   و مسیر تجاری 
»كمربند    اقتصاد   ی راه ابریش��م« و »راه ابریش��م 
د   ریایی« مش��اركت د   اشته باش��د   ، این مشاركت 
می تواند    تأمین كنند   ه منافع سیاسی - ژئواستراتژیک 
- امنیتی و اقتصاد   ی ایران د   ر سطح منطقه باشد   .

اگر ش��رایط الزم برای سرمایه گذاری و حضور 
 ش��ركت های خارجی برای تکمی��ل پروژه های 
نیم��ه تمام صنعتی و نف��ت و گاز و انرژی ایران 
فراهم نش��ود   ، ایران باید    ش��اهد    از د   ست رفتن 
فرصت ها باش��د    و رقیبان و همسایگان ایران، از 
این فرصت برای افزایش نفوذ سیاسی د   ر منطقه 
استفاد   ه خواهند    كرد    و هم چنین منافع اقتصاد   ی 
زیاد   ی به د   ست خواهند    آورد   . بهترین مسیر برای 
د   ستیابی به بازار آسیای میانه و قفقاز مسیر ایران 
و استفاد   ه از زیر ساختارهای تزانزیتی ایران است، 
به شرطی كه همه شرایط الزم برای بهره گیری 

از این پتانسیل ها توسط این كشور فراهم شود   .
آیا ایران س��وار قطار چینی خواهد    ش��د   ؟ باید    
منتظر بمانیم تا تکلیف ایران با غرب مش��خص 

شود    تا پس از آن د   ر این باره د   اوری كنیم.

ارد   یبهشت 1398
د    وره جد    ید    
شماره 123
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رویایچینیبهروایتآلمانیها

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین د   ر سه 
سال گذشته تقریباً از هر فرصتی برای اعالم 
طرح ه��ای خود    د   ر حوزه سیاس��ت خارجی 
اس��تفاد   ه كرد   ه اس��ت. مهم تر از همه، وی با 
هد   ف احیای كش��ور چین طرح موس��وم به 
»رؤیای چین« را به عنوان هد   ف اصلی برنامه 
سیاس��ی خود    معرفی كرد   ه است. همچنین 
ش��ی، روابط با آمریکا و روس��یه را به عنوان 
»نوع جد   ی��د   ی از روابط می��ان قد   رت های 
بزرگ« تعریف كرد   ه است كه احترام متقابل 
و توجه به منافع ملی طرف مقابل باید    شالود   ه 
اصلی آن را تش��کیل د   هد   . وی همچنین بر 
اهمیت كش��ورهای همس��ایه چی��ن تأكید    
كرد   ه، از ضرورت شکل گیری مفهوم تازه ای 

از امنیت د   ر آسیا سخن گفته و طرح موسوم 
ب��ه »یک كمربند    یک جاد   ه« )OBOR( را 
كلید    زد   ه است. د   ر میان تمامی این طرح ها، 
ط��رح »یک كمربن��د    یک ج��اد   ه «جایگاه 
ممت��ازی د   ارد   . این طرح با فاصله بس��یاری 
از س��ایرطرح ها، فراگیرترین و مشهود   ترین 
ابتکار عمل چین د   ر س��ه س��ال گذشته به 
ش��مار می رود   . طرح یک كمربند    یک جاد   ه 
نه تنه��ا جایگزین مفه��وم »جامعه-جهان 
هماهنگ« می ش��ود   ، بلکه ابزار اصلی آقای 
ش��ی د   ر جهت تحقق طرح »رؤیای چین«و 
تبد   یل مجد   د    این كشور به یک ابرقد   رت به 
شمار می رود   . بنابراین طرح یک كمربند    یک 
جاد   ه به طور بالق��وه می تواند    ضمن تبد   یل 

ش��د   ن به مفهومی جایگزین نشان د   هد    كه 
چگونه عرصه مشترک سیاست بین الملل را 
می توان د   ر آیند   ه س��امان د   اد   . بد   ین ترتیب، 
این طرح د   ورنمای غرب از نظام بین الملل را 
ب��ه چالش گرفته و می تواند    عماًلبه متحول 
شد   ن ساختار كنونی حاكم بر نظم بین الملل 

منجر شود   .
از همی��ن رو، ارائ��ه تصوی��ری از ط��رح 
ی��ک كمربند    یک ج��اد   ه د   ر یک چارچوب 
گسترد   ه تر بس��یار ضروری اس��ت. اما الزم 
اس��ت به جای تمركز ِصرف بر سازوكارهای 
خ��اص مرتب��ط با ای��ن طرح،مانن��د    بانک 
س��رمایه گذاری های زیربنایی آس��یا به ارائه 
یک رویکرد    تحلیلی جامع د   رقبال این طرح 

آلمان موتور رشد    و توسعه اقتصاد   ی اتحاد   یه اروپا به حساب 
می آید    و اگر محد   ود   یت های پس از جنگ د   وم جهانی نبود    شاید    
اکنون نیروی نظامی قابل اعتنایی نیز د   اشت. رهبران احزاب 
گوناگون آلمان د   ر همه د   هه های پس از جنگ ضمن احترام به 
رهبران آن د   وره امریکا که با طرح مارش�ال به کمک اقتصاد    
کشورش�ان آمد   ند   ، اما د   ر ژرفای وجود    خویش نگاه خوبی به 
آمریکا ند   ارند    و باور د   ارند    که شکست آنها د   ر مصاف با اروپای 
آن روز به وسیله آمریکایی ها بود   . آلمان ها برای اینکه از حبس 
نظامی بیرون آیند    همه قد   رت خود    را بر روی اقتصاد    و توسعه 
ص�اد   رات متمرکز کرد   ه و به همراه چین آقای صاد   رات جهان 
به حس�اب می آیند   . از س�وی د   یگر اما رهبران چین نیز برای 
ماند   ن د   ر میان قد   رت های جهانی عالوه بر تجهیز نظامی گری 

اما توسعه صاد   رات و صد   ور سرمایه چینی را د   ر د   ستور کار قرار 
د   اد   ه  و می خواهند    رهبری آمریکا را به چالش بکشند   . 

مد   یران اند   یشکد   ه های آلمانی این راهبرد    چین به ویژه رویای 
جاد   ه یا راه ابریشم را زیر نظر د   ارند    و امید    د   ارند    که این رفتار 
چینی ها برخالف تلقی فوکویاما و آمریکایی ها نظام اقتصاد   ی 
تازه ای د   ر جهان حاکم ش�ود   . موسسه امور بین الملل و حوزه 
امنیت آلمان با انتخ�اب »نفی پایان تاریخ – یک تلقی بد   یل 
چین�ی از نظم بین الملل�ی؟« امید   واری خ�ود    را د   ر نظریه به 
نظریه آمریکایی نشان د   اد   ه اند   . د   ر گزارش حاضر ضمن تشریح 
فلس�فه چینی ه�ا و نگاه آنها به جهان ام�روز به طور خالصه 
تصویری از رویای راه ابریش�م چین را بررسی کرد   ه اند    که د   ر 

اد   امه می خوانید   :



پرد   اخت. اما پیش از انجام این كار ارائه شرح 
مختصری پیرامون س��ه چالش عمد   ه نظم 
جاری بین الملل یعنی ضعف د   موكراس��ی، 
رقابت اید   ئولوژی های مختلف و افزایش نقش 
ش��یوه های عمل روزمره د   ر عرصه سیاست 
بین الملل و به تبِع آن افزایش قد   رت چانه زنی 
چین و سایر بازیگران به منظور ارائه تعاریف 
تازه ای از نظم بین الملل، منطقی خواهد    بود   .

طرح ی��ک كمربن��د    یک ج��اد   ه چین را 
می ت��وان د   ر یک كالم به عن��وان د   ورنمایی 
برای تشکیل یک شبکه فرهنگی، اقتصاد   ی 
و سیاس��ی فراگیر به شمار آورد    كه با هد   ف 
تقوی��ت ارتباط و همکاری میان كش��ورها، 
مناط��ق و ش��هرهای واقع د   ر مس��یر جاد   ه 
ابریشم طراحی شد   ه است. عالوه بر این، طرح 
یک كمربند    یک جاد   ه، طرحی انعطاف پذیر، 
فراگیر و باز اس��ت. گس��تره جغرافیایی این 
طرح هنوز مش��خص نیست و رهبران چین 
نیز هنوز نقشه رسمی آن را منتشر نکرد   ه اند   . 
بنابراین تمامی عالقه مند   ان به این طرح یا هر 
یک از نهاد   هایی كه د   ر این طرح پیش بینی 
ش��ده اند می توانند    بخشی از آن باشند   . خود    
طرح یک كمربند    یک جاد   ه نه یک مؤسسه 
یا س��ازمان، بلکه یک شبکه است. این طرح 
د   ربرد   ارند   ه مؤسسات و سازوكارهای متعد   د    
مختلفی اس��ت و حتی روابط د   وجانبه چین 
نیز به شکل فزاینده ای با آن پیوند    یافته اند   . 
بنابرای��ن مجاری مالی تازه تأس��یس مانند    
بانک س��رمایه گذاری های زیربنایی آسیا یا 
صند   وق جاد   ه ابریش��م و نیز س��ازوكارهای 
چند   جانبه كنونی )گروه بریکس متشکل از 
برزیل، روسیه، هند   ، چین و آفریقای جنوبی 
یا س��ازمان همکاری های شانگهای( اكنون 
به عنوان بخش��ی از طرح یک كمربند    یک 
جاد   ه تلقی می شوند   . بد   ین ترتیب د   ر شبکه 
یک كمربند    یک جاد   ه امکان همکاری میان 
تمام��ی انواع بازیگ��ران و د   ر چارچوب های 

مختلف متعد   د    وجود    د   ارد   .
اما خطر اصلی برای كش��ورهای اروپایی و 
اتحاد   یه اروپا، تمركز برخی انواع سازوكارها 
یا حتی پروژه های خاص د   ر چارچوب طرح 
یک كمربند    یک جاد   ه اس��ت. این مس��أله 
می تواند    موضع بازیگ��ران چینی را مثاًل د   ر 
قرار د   اد   ن هر یک از كشورهای عضو اتحاد   یه 
اروپ��ا د   ربرابر كل این اتحاد   یه و یا قرار د   اد   ن 
اتحاد   یه اروپا د   ربرابر نهاد   هایی مانند    مجمع 
اروپای مركزی و شرقی با استفاد   ه از سازوكار 
موسوم به چین )۱+۱6( تقویت كند   . تمركز 
ص��رف ب��ر بخش های خاص��ی از طرح یک 
كمربند    یک جاد   ه موجب پنهان ماند   ن این 
واقعیت می شود    كه بخش عمد   ه این پروژه ها، 

سازوكارها و منابع مالی بخشی از د   ورنمای 
یک ش��بکه فراگیر هستند    كه به طور بالقوه 

می تواند    د   ر سرتاسر جهان گسترش یابد   .
از همین رو كش��ورهای اروپایی -به ویژه 
وزارتخانه ه��ای امور خارجه این كش��ورها، 
باید    د   ر وهله نخس��ت به گرد   آوری و توزیع 
اطالعات د   رمورد    تمامی فعالیت های چین د   ر 
كشورهای متبوعشان د   ر ارتباط با طرح یک 
كمربند    یک جاد   ه بپرد   ازند   . بد   ین ترتیب این 
كشورها با سهولت بسیار بیشتری می توانند    
به شکل فعاالنه مش��خص كنند    كه د   ر چه 
حوزه هایی خواستار همکاری با چین هستند    
و د   ر چه حوزه هایی حاضر به همکاری با این 
كشور نیستند   . ثانیاً بستر تازه تأسیس ایجاد    
پیوستگی متقابل میان اعضای اتحاد   یه اروپا 
نبای��د    صرفاًبه عنوان بس��تری برای تعریف 
پروژه های زیربنایی مش��ترک مورد    استفاد   ه 
قرار گیرد   ، بلکه این مركز باید    به مركز اصلی 
هماهنگ سازی تمامی فعالیت های بازیگران 
چینی د   ر پیوند    با طرح یک كمربند    یک جاد   ه 

د   ر حوزه اتحاد   یه اروپا تبد   یل شود   .

چین:تهدیدیابدیل؟
آنچه به ویژه د   ر محافل د   انشگاهی و نیز د   ر 
میان سیاستگذاران د   ر غرب سلطه قد   رت های 

غربی )عمد   تاًآمریکا( را د   ر نظام بین الملل به 
چالش می گیرد   ، روایت ظهور چین اس��ت. 
این چالش د   ر ح��وزه روابط بین الملل غالباً 
با اس��تفاد   ه از نظریه گذار ق��د   رت توصیف 
می ش��ود   . نظریه گذار قد   رت عمد   تاً به ظهور 
مکرر تح��والت جهان��ی د   ر عرصه قد   رت و 
تأثیرات ناش��ی از این تحوالت بر س��اختار 
نظ��ام بین الملل می پ��رد   ازد   . د   ر این ارتباط، 
نظریه گ��ذار قد   رت متضمن این اس��تد   الل 
است كه قد   رت گیری چین و به میزان بسیار 
كمتری سایر قد   رت های غیرغربی می تواند    به 
افزایش تنش ها و حتی احتماالً رویارویی با 
آمریکا یا غرب به طور اعم منجر شود   . جان 
آیکنب��ری د   رمورد    آیند   ه روابط میان آمریکا 
و چین بر این نظر تأكید    د   ارد    كه »د   اس��تان 
قد   رت گیری چین سبب می شود    كه یک چین 
د   رح��ال قد   رت گیری و ی��ک آمریکای رو به 
زوال بر سر موازین حاكم بر نظام بین الملل و 
رهبری این نظام با یکد   یگر وارد    نبرد   ی بزرگ 
شوند   .« ظاهراً چین عامل اصلی تهد   ید   كنند   ه 
نظ��ام موجود    بین الملل اس��ت. اما چرا این 
روایت همچنان روایتی نس��بتاً غالب است. 
ش��گفت آنکه تنها عامل این مس��أله،قد   رت 
فزآینده چین نیس��ت، بلکه این واقعیت كه 
چین از بسیاری جهات د   ر تفسیر ما از نظم 
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بین الملل یک »د   یگری« مطلق است نیز د   ر 
مقبولیت این د   ید   گاه مؤثربود   ه است.

نخس��ت باید    توجه د   اش��ت كه چین یک 
حکوم��ت غیرد   مکراتیک و به بیان د   قیق تر، 
یک حکومت غیرد   مکراتیک س��رمایه د   اری 
است و این كشور از این جهت نمونه نقیض 
این روایت لیبرال اس��ت ك��ه بر مبنای آن، 
توس��عه اقتصاد   ی لزوماً تابع فرآیند    استقرار 
د   موكراسی سیاسی به معنای غربی آن است. 
ثانیاً چین یکی از بازیگران نوظهوری اس��ت 
ك��ه قد   رت ها و نهاد   های س��نتی را به توجه 
جد   ی به خواسته های خود    واد   ار كرد   ه است. 
ثالثاً چین مجبور است با پد   ید   ه های تازه ای 
د   ست و پنجه نرم كند    كه انسجام ملی و ثبات 
این كش��ور را به مخاطره می اند   ازند    و چین 
به شیوه خود    با این عوامل برخورد    می كند   .

از همی��ن رو، ش��ی جین پینگ آش��کارا 
فعالیت های سامانه كنترل و شنود    د   ر چین 
را ب��ه وی��ژه د   ر ارتباط با مس��ائل مربوط به 

د   یجیتالی شد   ن جامعه افزایش د   اد   ه است.
اتف��اق عمد   ه ای كه د   ر س��ال های اخیر د   ر 
حوزه تعامالت ما با چین رخ د   اد   ه این است 
كه ما د   ست به خلق روایتی سیاسی زد   ه ایم 
كه د   ر یک سوی آن »ما« و د   ر سوی د   یگر آن 
نیز »آنها« قرار د   ارند   . به د   یگر سخن، ما غالباً 

میان »ما« -یعنی نظام سیاس��ی، سنت ها، 
تفکر و ارزشهای سیاسی خود   مان- و »آنها« 
قائل به تمایزی آش��کار هستیم. د   ر نتیجه، 
مباحث ما د   ر محافل د   انش��گاهی و سیاسی 
پیرامون احتمال قد   رتگیری مس��المت آمیز 
چی��ن، تهد   ید    بالقوه این كش��ور برای نظم 
بین الملل یا حالت تهاجمی تازه د   ر سیاست 
خارج��ی این كش��ور،به نحوی چی��ن را به 
عنوان كش��وری تصویر می كن��د    كه خارج 
ازتلقی ما غربی ها از مفهوم سیاس��ت ورزی 
ش��رافتمند   انه عمل می كند   . البته این امری 
غیرمعمول نیست زیرا هر هویت سیاسی یا 
جمعی بر پایه فرآیند   ی از تفکیک میان یک 
»ما« و یک »آنها« استوار است. بد   ین ترتیب، 
تفکیک میان كسانی كه به »ما« تعلق د   ارند    
و كس��انی كه به »ما« تعلق ند   ارند    نه امری 
تصاد   فی، بلکه یکی از پیش شرط های تشکیل 
جامعه است.  اما چنان كه موف نیز به د   رستی 
اس��تد   الل می كند   ، »این بد   ان معنا است كه 
هم��واره این امکان وجود    د   ارد    كه این رابطه 
میان »ما« و »آنها« به رابطه میان د   وست و 
د   شمن تبد   یل شود   .«  اگر چین را به عنوان 
یک تهد   ید    و حت��ی با نگاهی خصمانه تر به 
عنوان د   ش��من د   رنظر بگیری��م، این امر د   ر 
همه حال امکان ناب��ود   ی فیزیکی را نیز د   ر 

خ��ود    د   ارد   . اما لزوم��ی ند   ارد    كه تمایز میان 
»ما« و »آنها« ضرورتاً به این شکل باشد   . ما 
باید    به د   یگران نه به عنوان د   ش��من، بلکه به 
عن��وان رقیب بنگریم كه به باور موف همان 
د   شمنان د   وس��ت هستند   ، یعنی كسانی كه 
به واس��طه اش��تراک د   ر یک فضای نماد   ین 
مش��ترک د   وست ما محس��وب می شوند    اما 
به د   لیل تالش ش��ان برای س��اماند   هی این 
فضای نماد   ین به شکلی متفاوت، د   شمن نیز 
به ش��مار می روند   . بد   ین ترتیب، پرسش های 
اصلی عبارتند    از اینکه چین چگونه می خواهد    
فضای مشترک سیاست بین الملل را سامان 
د   ه��د    و آی��ا رهب��ران این كش��ور از قد   رت 
چانه زن��ی فزآینده خود    د   ر جهت ترویج یک 
فه��م جایگزین از نظم بین الملل اس��تفاد   ه 

می كنند    یا خیر.
د   ر پرد   اختن به این مس��ائل توجه به این 
نکته بس��یار ضروری اس��ت كه مفهوم نظم 
بین الملل د   ر د   انشکد   ه های روابط بین الملل 
د   ر چی��ن چند   ان مورد    بحث قرار نمی گیرد   ، 
بلک��ه معنای نظم سیاس��ی د   ر رش��ته های 
د   یگری مانند    زبان شناس��ی، تاریخ، فلسفه و 
جامعه شناسی بررسی می شود   . د   انشکد   ه های 
روابط بین الملل د   ر چی��ن عمد   تاً از افراد   ی 
تشکیل شده اند كه مهم ترین متون غربی د   ر 
حوزه روابط بین الملل را خواند   ه و یا حتی آنها 
را ب��ه چینی نیز برگرد   اند   ه اند   .  عالوه بر این، 
مبانی علمی آنها -این مسأله به ویژه د   رمورد    
اكثر كارشناس��ان حوزه روابط بین الملل د   ر 
چین صاد   ق اس��ت- همچن��ان د   قیقا همان 
مفاهیمی هستند    كه مبانی جهان بینی مد   رن 
غربی را تشکیل می د   هند   .  اما تمركز اصلی 
ما د   ر اینجا ارائه ش��رح مختصری از تفسیر 
سنتی چینی ها از مفهوم نظم، مفهوم شبکه 
و فلس��فه سیاس��ی ژائو تین جیانگ خواهد    
بود   ،زیرا تمامی این موارد    عناصری از كنش 
سیاس��ی چینی ها را برجسته می سازند    كه 
می توانن��د    د   ر د   رک ویژگی های اصلی طرح 
شی جین پینگ موسوم به طرح یک كمربند    

یک جاد   ه نیز مفید    واقع شوند   .

فلسفهسیاسیژائوتینجیانگ
ژائ��و تین جیانگ د   ر تالش برای بازتعریف 
مفهوم تیانش��یا، ای��ن مفهوم برخاس��ته از 
نظری��ه  ی��ک  ب��ه  را  س��نت های چین��ی 
سیاس��ی معاصر یعنی نظری��ه ای مبتنی بر 
»جهان بود   گی«تبد   یل می كند   . ژائو، تیانشیا 
)گون��ه آرمانی خ��ود    از جه��ان( را معرفی 
می كند   . او عالقه چند   انی به مباحث فلسفی 
پیرام��ون س��یر تکاملی مفهوم تیانش��یا د   ر 
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ای��ن مفهوم و قرار د   اد   ن آن د   ر زمینه اصلی 
خ��ود    می پرد   ازد   . چنانکه ویلیام كاالهان نیز 
به د   رستی اشاره می كند   ، وی می كوشد    تا از 
محد   ود   ه های تاریخی سنت های چینی فراتر 
رود   . ژائو د   ر پیوند    با یکی از كهن ترین مفاهیم 
فلسفه چین،تصویر، نظریه و د   ید   گاهی چینی 
از جهان را به د   س��ت می د   ه��د   .  ژائو د   ر اثر 
خود    با عنوان »سیاس��ت همگان« به طرح 
مفروضات هستی شناسانه خود    می پرد   ازد    كه 
د   ر تالش وی برای بازتعریف مفهوم تیانشیا 
نقش��ی محوری د   ارند   . وی این اس��تد   الل را 
مطرح می كند    كه انسان ها مستقل از یکد   یگر 
وج��ود    ند   ارند   ، بلکه هم��واره د   ر جهان قرار 
د   ارند    و لذا همواره د   ر پیوند    با د   یگران عمل 
می كنند    و از همین رو جهان، یکسره »جهان 
اشیا« یعنی جهانی متشکل از اشیای مستقل 
نیست. به باور ژائو، انسان ها نمی توانند    د   ر انزوا 
زند   گی كنند   ، زیرا آنها از لحظه ای كه وجود    
پید   ا می كنند    د   ست به عمل می زنند    و وقتی 
هم د   س��ت به عمل می زنن��د   ، این كار را د   ر 
پیوند    با د   یگران انجام می د   هند   .  بد   ین ترتیب، 
ژائو قویاً به جای هستی شناسی اشیامحور یا 
وجود   محور، بر یک هستی شناسی مبتنی بر 
همزیستی تأكید    می كند   . بد   ین ترتیب چیزی 
خارجاز همزیس��تی وجود    ن��د   ارد    و همین 
مسأله به معنای تأكید    بر این نکته است كه 
همزیستی حتی مقد   م بر خود    وجود    است. د   ر 
تفکر غربی، بهترین توصیف برای د   ید   گاه ژائو 
را می توان د   ر كلمات ژان-لوک نانسی سراغ 
گرف��ت. وی د   ر مقاله خ��ود    با عنوان »مفرد    
متکث��ر بود   ن« بر این نظر تأكید    می كند    كه 
هیچ وجود   ی بد   ون همزیس��تی وجود    ند   ارد    
چراكه من همیشه خود    را به د   یگران پیوند    
می د   هم و د   یگ��ران نیز تنها د   ر رابطه با من 
تعریف می شوند   . »آنچه وجود    د   ارد   ، هرچه كه 
باشد   ، به این د   لیل كه وجود    د   ارد    همزیستی 

نیز د   ارد   . ]...[ جهان همان همزیس��تی است 
ك��ه این هس��تی ها را د   ركن��ار یکد   یگر قرار 
می د   ه��د   «. بد   ین ترتیب، »من« نمی تواند    بر 
»ما «مقد   م بود   ه یا مس��تقل از »ما« باش��د   . 
چنانکه نانسی اش��اره می كند   ، »ما از همان 
آغاز با هم هس��تیم و چنین نیس��ت كه به 
شکل نقاطی د   ركنار هم گرد    آمد   ه باشیم یا 
با هم بود   ن ما از نوعی تقس��یم ش��د   ه باشد   ، 
بلکه ما موجود   اتی با هم هس��تیم.«  ژائو نیز 
با اتخاذ د   ید   گاهی مش��ابه بر این نظر تأكید    
می كند    كه انسان ها د   ر جهان جای گرفته اند    
و همواره د   ر پیوند    با د   یگران موجود   یت پید   ا 
می كنند   . آنها د   ر كثرت و با یکد   یگر زند   گی 
می كنند    و تنها عامل معنابخش به هس��تی 
آنها نیز همین اس��ت. بد   ین ترتیب، فهم ژائو 
از جهان،ناظر بر جهانی مبتنی بر همزیستی 

و رابطه محوری است.
طبق د   ید   گاه ژائو، كلید    فهم مسائل سیاسی 
جه��ان ما آن اس��ت كه جه��ان را به عنوان 
»جهانی ناكام« تلقی كنیم.  او جهان معاصر 
را به مثابه یک »ناجهان« تلقی می كند    زیرا 
ما هنوز نتوانسته ایم یک جهان بینی سیاسی 
را ایج��اد    كنیم كه بتواند    به ایجاد    یک نظم 
سیاسی جهانی مؤثر، یک نهاد    جهانی یا یک 
واحد    جهانی منجر شود   . وی این استد   الل را 
مط��رح می كند    كه »عد   م موفقیت د   ر ایجاد    
ی��ک واحد    جهانی اساس��اً معل��ول جهالت 
سیاسی نس��بت به مفهوم »جهان به مثابه 
جهان« و فقد   ان یک فلسفه سیاسی از منظر 
جهان ب��ه مثابه ی��ک كل د   ر مقابل مفهوم 
د   ولت-مل��ت بود   ه اس��ت.«  از د   ید   گاه وی، 
»رویکرد   های غربی فاقد    یک د   ورنمای مبتنی 
بر جهان بود   گی هستند   ، حال آنکه د   ر تفسیر 
چینی ها، جهان از منظر جهان بود   ِن آن فهم 
می شود   .« البته نباید    طرح چنین د   ید   گاهی 
را با توجیه اتخاذ یک رویکرد    كل نگر اشتباه 

گرفت، بلکه ژائو می خواهد    ما را به یک بنیان 
تفکر جایگزین رهنمون ش��ود   . د   ر این طرز 
تفکر، جه��ان از واحد   های به هم پیوس��ته و 
د   ركنار هم تشکیل شد   ه است. بد   ین ترتیب، 
فهم جهان از منظر »جهان بود   ِن« آن ناظر 
بر د   ید   گاهی اس��ت كه همواره به كل تصویر 
توجه د   ارد    و نه صرفاً بخش هایی از آن )مثاًل 

واحد   های منفرد   ی مانند    د   ولت-ملتها(.
ژائو د   ر بحث پیرامون مفهوم تیانشیا بر سه 
مؤلفه تأكید    می كند   . مفهوم نخست، مفهوم 
تیانشیا است كه به گستره مکانی، كل پهنه 
زیر آسمان یا به بیان ساد   ه، جهان جغرافیایی 
اش��اره د   ارد   . بد   ین ترتیب، نخستین معنا به 
جغرافیای جهان اش��اره د   ارد   . فهم اجتماعی 
از مفهوم تیانشیا ناظر بر حمایت قلوب تمامی 
انسان ها )مینکسین(به عنوان یک ضرورت 
است. مینکسین مشروعیت سیاسی تیانشیا 
را تضمین می كن��د    و عمد   تاًهم به حکومت 
مبتنی بر فضیلت وابسته است. بد   ین ترتیب، 
رابطه میان اجماع مشترک مرد   م )مینکسین( 
و حکومت فضیلت )د   ژی( به شکلی است كه 
هر یک از این د   و جزئی از د   یگری هس��تند   . 
اما سومین و مهمترین معنای تیانشیا ناظر 
بر تشکیل یک نهاد    جهانی )شیجی ژیکسو( 
اس��تو تنها پس از ایجاد    چنین نهاد    جهانی 
است كه نظام تیانش��یا امکان تحقق كامل 
خواهد    د   اش��ت. بد   ین ترتیب، تلق��ی ژائو از 
مفهوم تیانشیا د   ربرد   ارند   ه فهمی از جهان به 
مثاب��ه یک واحد    جغرافیایی ماد   ی، یک كل 
اجتماع��ی برخورد   ار از حمایت آحاد    مرد   م و 
یک نظم جهانی است. ژائو به ویژه بر این نکته 
تأكید    د   ارد    كه جهان صرفاًیک پد   ید   ه مستقل 
نیست، بلکه جهان تنها زمانی به »جهان ما« 
تبد   یل می شود    كه تمامی انسان ها د   ر كمال 

همزیستی یک نهاد    جهانی را بیافرینند   .
 عالوه بر این س��ه معنای نسبتاًكلی، ژائو 
مجموع��ه ای از اصول مهم را مطرح می كند    
كه به روشن تر شد   ن ویژگی های نظام مبتنی 
بر تیانش��یا كمک می كنند   . اصل نخس��ت، 
اصل فراگیری عام )وووای( اس��ت كه طبق 
آن، همه افراد   ، خانواد   ه ها و ممالک بخش��ی 
از تیانش��یا هستند   . هیچ چیز خارج از نظام 
تیانشیا تلقی نمی شود   ،زیرا همه ما د   ر جهان 
ق��رار د   اریم. هیچ كس از ش��مول این نظام 
خارج نیست. تیانشیا به كانون مشترک توجه 
تمامی انسان ها تبد   یل می شود    و این توجه به 
واس��طه هماهنگی بنیاد   ین میان آن و سایر 
عالیق ش��خصی، د   ر راستای همین عالیق و 
توجهات قرار می گیرد   .  بد   ین ترتیب، مفهوم 
»ش��مول عام« ناظر بر جهان به مثابه خانه 
و خانواد   ه همه انس��ان ها است. چنانکه ژائو 
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تأكید    می كن��د   ، »مفهوم »فراگیری عام «از 
همه و برای همه اس��ت و ب��ه هیچ وجه به 
هیچ فرد    خاصی اختصاص ند   ارد   .« همچنین 
تحقق وضعیت شمول عام )وووای( به تأمین 
صل��ح و رون��ق د   ر میان تمام��ی ممالک د   ر 
د   رون تیانشیا منجر می شود   . این اصل ناظر 
بر تبد   یل كش��ورهای متع��د   د    به یک واحد    
جهانی، نه از طریق اجبار، بلکه به واس��طه 
جذب است. نظم جهانی مانع از بروز تعارض 
و هرج و مرج می شود    و »باید    تا سرحد    امکان 
گسترش یابد    و بد   ین ترتیب به ایجاد    یک نظام 
سیاسی جهانی كمک كند    كه د   ر آن تمامی 
افراد    گنجاند   ه شد   ه مورد    حمایت قرار گیرند    

و هیچ كس به عنوان بیگانه تلقی نشود   .« 
د   ر یک نظام مبتنی بر تیانشیا كه د   ر آن هر 
مکانی د   رون تلقی می شود   ، ژائو روابط حاكم 
میان واحد   ه��ای مختلف را به عنوان روابط 
می��ان »نزد   ی��ک «و »د   ور« معرفی می كند   . 
ژائو به وضعیتی اش��اره می كند    كه عموماً از 
طریق تصویر روابط میان هس��ته و پیرامون 
توصیف می شود    و د   ر اصل نشان د   هند   ه تفاوت 
میان هس��ته و پیرامون به لحاظ فرهنگی و 
جغرافیایی بود   ه است. این تصویر بعد   اً د   ر اكثر 
موارد    به مفهومی از تبعیض هسته نسبت به 
پیرامون یا برتری پیش��ینی هسته نسبت به 
پیرامون تبد   یل ش��د   .  اما نکته بس��یار مهم 
این است كه رابطه میان »نزد   یک« و »د   ور« 
صرفاً به ش��کل جغرافیایی تفسیر نمی شود   . 
نزد   یکی و د   وری را می توان به لحاظ فرهنگی 
نیز فهم كرد   . لذا هس��ته را می توان به مثابه 
د   رک متقابل��ی از ارزش ها یا مفاهیم معین 
به شکل مستقل از مکان جغرافیایی د   رنظر 
گرفت. ایجاد    این نوع روابط،فرآیند   ی مبتنی 
بر تغییر و تحول د   ائم اس��ت. بنابراین، اصل 
فراگیری عام صرفاً ناظر بر همسانی مبتنی 

بر اجبار نیست.
اصل د   وم به ماهیت نهاد   ین تیانش��یا و به 
طور مشخص مسائل نظم )ژی( و بی نظمی 
)ل��وان( مرب��وط می ش��ود   . ژی نماد    تالش 
چینی ها ب��رای ایجاد    یک نظ��م اجتماعی 
مطلوب و مورد    پذیرش مرد   م است. ازسوی 
د   یگر، لوان نماد    فقد   ان هرگونه نظم اجتماعی 
است. موفقیت د   ر تثبیت ژی متضمن ایجاد    
نهاد   های��ی معتب��ر و بد   ین ترتی��ب تقویت 
اعتماد    اجتماعی است. همچنین این نهاد   ها 
باید    ضمن تس��هیل همکاری، احتمال بروز 
تعارض را نیز د   ر س��طح پایینی نگه د   ارند   . 
ژائو همچنین این استد   الل را مطرح می كند    
كه »به حد   اكثر رساند   ن همکاری حتی از به 
حد   اقل رس��اند   ن تضاد    نیز مهم تر است،زیرا 
اولی متضمن د   ومی است اما د   ومی متضمن 

اولی نیس��ت.«  عالوه ب��ر این، همکاری د   ر 
نظ��ام تیانش��یا بر پایه د   و راهبرد    سیاس��ی 
استوار اس��ت. نخست راهبرد    فضیلت است 
كه از یک منظر د   رازم��د   ت ظاهراًمؤثرتر از 
توسل به اجبار است،زیرا د   ر این شیوه عمد   تاً 
به اجماع مشترک تمامی مرد   م )مینکسین( 
تکیه می ش��ود   . این راهبرد    د   ر اصل ناظر بر 
تمایز میان مرد   می كه سود    بیشتری می برند    
از یک س��و و حاكم كه د   ر این شرایط قد   رت 
حکومت را به د   س��ت می آورد   ، ازسوی د   یگر 
است.  د   ومین راهبرد    مورد   نظر ژآئو راهبرد    
هماهنگی اس��ت كه بر مس��أله نحوه ایجاد    
همکاری با وجود    منافع متفاوت تمركز د   ارد   . 
همکاری د   ر اینجا به شکل اجتناب ناپذیری با 
هماهنگی ارتباط د   ارد   . هماهنگی به عنوان 
مهم تری��ن اص��ل د   ر اند   یش��ه چینی تلقی 
می شود    كه »شرط الزم هستی شناختی برای 
موجود   یت و رشد    موجود   ات مختلف است.«  
برخالف مفهوم یکسانی )تانگ(، هماهنگی به 
تنوع پد   ید   ه ها اشاره د   ارد    كه امکان همکاری 
را میسر می كند   . بنابراین، هماهنگی محصول 
اصالح و تحول د   رتفاوت ها است، در حالیکه 
»یکسانی« تمامی احتماالت را به یک نتیجه 
واح��د    تقلیل می د   هد   .« بنابراین، هماهنگی 
یک اصل هستی ش��ناختی است، حال آنکه 
یکس��انی نماد    یک تأثیر روانی است كه به 
واس��طه آن، تمامی پد   ید   ه ه��ا د   رقالب یک 
پد   ی��د   ه واحد    با یکد   یگر پیوند    می یابند. این 
د   و را نبای��د    با یکد   یگر اش��تباه گرفت. این 
تفکیک میان هماهنگی و همسانی از آن رو 
حائز اهمیت فراوان است كه هماهنگی از آن 
جهت ك��ه ناظر بر یک همانند   ی مبتنی بر 
اجب��ار كه محتوای فرهنگ را نابود    می كند    
نبود   ه و كاماًلد   ر نقطه مقابل همس��انی قرار 
د   ارد   . فرهنگ به واس��طه رواب��ط د   ر د   رون 
تیانشیا شکل گرفته و رشد    می كند   .  د   ر اینجا 

نیز مفهوم هماهنگی بیانگر هستی شناسی 
بنیاد   ین نظریه ژائو است.ژائو د   ر این مورد    به 
سه مالک اشاره می كند   . نخست آنکه »روابط 
تعیین كنند   ه امور هستند   .«  بنابراین، تعریف 
ی��ک پد   ید   ه ب��ه معنای رای��ج آن نمی تواند    
وضعیت آن پد   ید   ه به لحاظ هستی شناختی 
ی��ا اصل وجود    آن را تعیین كند   . یک پد   ید   ه 
تنه��ا د   ر ارتب��اط با پد   ید   ه ه��ای د   یگر قابل 
تعریف اس��ت.  ثانیاًرابط��ه هماهنگ میان 
پد   ید   ه ها ش��رط الزم بقای پد   ید   ه ها اس��ت. 
وجود     پیش ش��رط  »بنابراین، همزیس��تی 
اس��ت.«  ثالثاًرابطه د   وسویه میان انسان ها 
به ایجاد    ش��رایطی كمک می كند    كه د   ر آن 
همگان از این روابط منتفع می شوند   . به باور 
ژائو، این اص��ل تفاوت های میان هماهنگی 
و هم��کاری را برجس��ته می كند   ،زیرا اصل 
همکاری را می توان به عنوان اصل »احترام 
به آزاد   ی خود    و د   یگران« تفسیر كرد   ، حال 
آنکه هماهنگی یک اصل قوی تر و متضمن 
این معنا است كه »احترام به آزاد   ی د   یگران 
مش��روط به احت��رام به آزاد   ی خ��ود    فرد    و 
بهب��ود    ش��رایط فرد    نیز مش��روط به ایجاد    
 امکان آن خواهد    بود   .  بد   ین ترتیب، هماهنگی 
د   ر شرایط اید   ه آل یک بازی را خلق می كند    
ك��ه د   ر آن كس��ب موفقی��ت مش��ترک به 
ش��کلی اجتناب ناپذی��ر به رابط��ه متقابل 
میان بازیگران مختلف مشروط خواهد    بود   . 
»الف« تنها زمانی می تواند    منتفع ش��ود    كه 
»ب« نیزمنتفع ش��ود    و بالعک��س. د   ر واقع 
هماهنگی ش��الود   ه ای اس��ت كه بنای یک 
نه��اد    جهانی موفق باید    بر پایه آن اس��توار 
باشد   . كوتاه سخن آنکه ژائو از طریق تأكید    
ب��ر هستی شناس��ی همزیس��تی و ضرورت 
همکاری و هماهنگ��ی و رابطه محور بود   ن 
تمام��ی بازیگران،د   ید   گاه خاصی را از جهان 
93به د   ست می د   هد   . وی با توجه به همین معنا 
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به بازتعریف مفهوم تیانشیا به عنوان شیوه ای 
برای تأكید    بر یک مفهوم فلس��فه سیاسی 
منبعث از اند   یشه چینی د   رباب نظم سیاسی 

و نظم بین الملل می پرد   ازد   .

یکكمربند،یکجاده
آقای شی جین پینگ، رئیس جمهور چین 
د   ر اوایل س��پتامبر ۲۰۱3 برای نخستین بار 
از ایجاد    كمربند    اقتصاد   ی جاد   ه ابریش��م به 
عنوان یک ط��رح اقتصاد   ی با هد   ف تعمیق 
همکاری ها و گس��ترش توس��عه د   ر منطقه 
اوراس��یا س��خن گفت.  یک ماه پس از آن، 
آقای شی از اند   ونزی د   ید   ن كرد    و د   رجریان 
این س��فر ب��ه معرفی طرح »جاد   ه ابریش��م 
د   ریای��ی قرن ۲۱« پرد   اخت كه مکمل طرح 
كمربند    اقتصاد   ی جاد   ه ابریش��م است و قرار 
است چین را با عبور ازاقیانوس هند    و آفریقا 
ب��ه اروپا پیوند    د   هد   . هرچند    طرح های چین 
د   ر ارتباط با جاد   ه ابریشم كه اكنون رسماً نام 
»یک كمربند    یک جاد   ه« بر آنها اطالق شد   ه 
به ویژه د   ر ابتد   ا به لحاظ محتوا بس��یار مبهم 
بود   ند   ، اما این طرح ها صرفاً تبلور ش��تابزد   ه 
تصویر د   یگری از جاد   ه ابریش��م نیستند   .  د   ر 
واقع از زمان سخنرانی آقای شی د   ر قزاقستان 
عبارت »یک كمربند    یک جاد   ه« به سرعت 
وارد    گفتمان د   انشگاهی، سیاسی و عمومی 
چین ش��د   ه اس��ت. از همین رو این عبارت 
بارها د   ر تمامی مناسبت های ممکن مطرح 
شد   ه است. طرح جاد   ه ابریشم د   ر مد   ت زمانی 
بسیار اند   ک به نماد    غالب سیاست خارجی، 
روابط با همس��ایگان منطقه ای و نیز برخی 
مسائل د   اخلی چین به ویژه د   ر پیوند    با توسعه 
اقتصاد   ی این كشور تبد   یل شد   . جالب آنکه 
مح��د   ود   ه جغرافیایی طرح یک كمربند    یک 
جاد   ه هرگز به طور رس��می مشخص نشد   ه 
است. د   ر تمامی نقشه هایی كه توسط منابع 

چینی یا سایر منابع منتشر شده اند نیز تنها 
به ارائه تفس��یرهایی از اظهارنظرها یا اسناد    
رسمی پرد   اخته شد   ه است. د   ر اكثر نقشه ها، 
حتی مرزهای میان كشورها نیز نمایش د   اد   ه 
نش��ده اند و به جای آنها به نمایش د   االن ها، 
مناطق و ش��هرهای مختلف پرد   اخته ش��د   ه 
اس��ت. اما همین تکرار این عبارت سیاسی 
كه د   ر نگاه نخس��ت عبارتی توخالی به نظر 
می رسند   ، از بسیاری جهات تابع الگوی غالب 
مورد    اس��تفاد   ه چین د   ر اعالم سیاست های 
جد   ید    د   اخلی و خارجی این كش��ور اس��ت. 
معرف��ی مفاهیم��ی مانن��د    »جامعه-جهان 
هماهنگ« و »توسعه مسالمت آمیز« نمونه 
د   یگری از استفاد   ه چین از همین الگو است. 
با توجه به این مسأله، ارزیابی اشاره به جاد   ه 
ابریش��م به عنوان مسیر قد   یمی تجارت نیز 
به همین ش��کل د   شوار است. رهبران چین 
معموالً به د   نبال آن هستند    تا د   رمورد    معنای 
واقعی این عناوین سیاسی د   رجریان معرفی 
آنها برای نخس��تین ب��ار كمترین اطالعات 
مش��خص را ارائه كنند   . اما ای��ن ابهام غالباً 
فضایی را برای طرح مباحث د   اغ د   ر محافل 
د   انشگاهی، رسانه ها یا به طور كلی د   ر میان 
افکار عمومی ایجاد    می كند   . اغلب طرح ها د   ر 
ابتد   ا تنها حاوی نقاط شروعی برای آغاز بحث 
هس��تند    و هنوز به مرحله جامعیت نرسید   ه 
و د   ر قالب برنامه های سیاس��ی مورد    ارزیابی 
د   قیق قرار نگرفته اند   . د   ر واقع، این طرح ها به 
تالش محققان، كارشناسان یا سیاستگذاران 
د   ر جهت ارائه اید   ه های ملموس جهت اجرا 
و نی��ز تالش آنها د   ر جهت ش��رح و بس��ط 
محتوای این عناوین سیاس��ی وابس��ته اند   .

از همی��ن رو رهبران چین، اند   یش��کد   ه ها، 
مؤسس��ات پژوهش��ی و بخش های مختلف 
د   ولت و نیز اس��تاند   اری ها د   ر س��طح كشور 
را ب��ه برگ��زاری كارگاه ه��ا وكنفرانس های 

بین المللی با هد   ف گسترش مباحث د   ر این 
حوزه تشویق كرد   ه اند   . د   رمورد    طرح موسوم 
به یک كمربن��د    یک جاد   ه، تقاضای فراوانی 
جهت طرح مباحث وجود    د   اش��ته است. از 
زمان س��خنرانی آقای شی د   ر قزاقستان د   ر 
س��پتامبر ۲۰۱3، د   ه ها س��مینار با موضوع 
طرح یک كمربند    یک جاد   ه د   ر سرتاسر چین 
برگزار شد   ه است، چند   ین مؤسسه پژوهشی 
ویژه این طرح تأس��یس شده اند و د   ر اواخر 
مارس ۲۰۱۵ نیز د   ولت چین گروه ویژه ای را 
مأمور نظارت بر روند    هماهنگ سازی و اجرای 
پروژه های مختلف د   ر چارچوب این طرح كرد   .
پس از اعالم طرح ه��ای جد   ید    د   ر ارتباط 
با ج��اد   ه ابریش��م، كارشناس��ان چینی د   ر 
ابتد   ا به این مس��أله واكنش هایی محتاطانه 
و كلی د   اش��تند   . آنها یا جنب��ه ژئوپولیتیک 
این طرح ها را د   ر برابر تالش های آمریکا و یا 
اهمیت فرامنطقه ای آنها را مورد    تأكید    قرار 
می د   اد   ند   . اما محور این تأكید   ات از اواس��ط 
س��ال ۲۰۱4 به این سو اند   كی تغییر كرد   ه 
است. مجامع متعد   د    مرتبط با جاد   ه ابریشم 
و شمار طرح های پژوهشی تازه، نشان د   هند   ه 
د   و تحول د   یگر هستند   . اوالً اكثر این مجامع 
د   ر اس��تان های مختلف چین برگزار شد   ند    
و لذا بس��یاری از مقامات محلی نیز د   ر آنها 
مش��اركت د   اشتند   . مش��اركت این مقامات 
بی ترد   ید    یک بُعد    قوی تر د   اخلی و اجتماعی-
اقتص��اد   ی را به طرح های مرب��وط به جاد   ه 
ابریشم افزود   ه است. ثانیاًتركیب غالباً بسیار 
متنوع شركت كنند   گان به طرح د   ید   گاه های 
به ش��د   ت متفاوت د   رمورد    حوزه های بالقوه 
همکاری د   ر میان كشورهای واقع د   ر مسیر 
جاد   ه ابریش��م منجر شد   . اما این مسأله نیز 
روش��ن شد    كه طرح یک كمربند    یک جاد   ه 
صرفاً به برنامه های زیرساختی معمول مربوط 
نمی شود    )هرچند    این برنامه ها هنوز بعد    قابل 
توجهی از این طرح به شمار می روند   (، بلکه 
این طرح باید    ش��امل موارد   ی مانند    مسائل 
زیست محیطی، مسائل مربوط به شهرنشینی 
و نیز ایجاد    همکاری میان شهرهای كلید   ی 

د   ر مسیر جاد   ه ابریشم نیز باشد   .
د   ر گ��زارش رس��می با عن��وان »د   ورنما و 
اقد   امات د   ر زمینه س��اخت مشترک كمربند    
اقتصاد   ی جاد   ه ابریشم و جاد   ه ابریشم د   ریایی 
د   ر قرن ۲۱«كه اخیراًنیز منتشر شد   ه است، 
بس��یاری از نظراتی ك��ه د   ر میان محققان، 
كارشناس��ان، مقامات محلی، روزنامه نگاران 
و كارآفرین��ان م��ورد    بحث و بررس��ی قرار 
گرفته بود   ند    نیز گنجاند   ه شده اند. اما ظاهراً 
نویسند   گان این گزارش تمامی پیشنهاد   های 
مطرح شد   ه از سپتامبر ۲۰۱3 تا مارس ۲۰۱۵ 
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را نی��ز د   ر این گزارش گنجاند   ه اند   . با نگاهی 
د   قیق به این گزارش چنین به نظر می رسد    
كه ابهام د   ر س��خنان آقایش��ی جای خود    را 
به ارائه فهرس��تی از تمامی پیش��نهاد   های 
مطرح شد   ه به مناس��بت های مختلف د   اد   ه 
و بد   ین ترتی��ب طرح یک كمربند    یک جاد   ه 
به یکی از بلند   پروازانه ترین چش��م اندازهای 

سیاسی سالیان اخیر بد   ل شد   ه است.
 س��ه جنبه از این گزارش ب��ه طور خاص 
جلب توجه می كند   . نخست آنکه نویسند   گان 
د   ر این گزارش به شکل برجسته ای بر فراگیر 
بود   ن ای��ن طرح و فرصت ایج��اد    همکاری 
برد   -ب��رد    به ش��کلی كه تمامی كش��ورهای 
ش��ركت كنند   ه د   ر این طرح واقع د   ر مس��یر 
ج��اد   ه ابریش��م از آن منتفع ش��وند   ، تأكید    
می كنند   . هد   ف اصل��ی د   ر این طرح تقویت 
به هم پیوس��تگی متقاب��ل از طری��ق تقویت 
زیرس��اختهاِی معمول و ایجاد    ش��بکه ای از 
شهرهای كلید   ی اس��ت. این بخش ها غالباً 
ظاه��راً مش��ابه احیای طرح بزرگ توس��عه 
مناطق غربی چین هستند   ، تنها با این تفاوت 
كه د   ر این مورد    خاص، تمركز اصلی بر توسعه 

مناطقی خارج از مرزهای چین است.
نکت��ه د   وم آنکه نویس��ند   گان گ��زارش بر 
ارتب��اط نزد   یک میان طرح یک كمربند    یک 
جاد   ه و كرید   وره��ای مختلف مانند    كرید   ور 
اقتصاد   ی چین-پاكستان و كرید   ور اقتصاد   ی 
بنگالد   ش-چین-هند   -میانمار تأكید    می كنند   . 
آنها همچنین به مؤسس��ات مالی متعد   د   ی 
مانند    بان��ک س��رمایه گذاری های زیربنایی 
آسیا، بانک توسعه نوین )سابقاً بانک توسعه 
بریکس( و صند   وق جاد   ه ابریش��م به عنوان 
بخش های��ی از طرح یک كمربند    یک جاد   ه 
اشاره می كنند   . همچنین آنها د   ر این رابطه 
ب��ه قصد    چین برای اد   امه مذاكرات پیرامون 
بانک توسعه سازمان همکاری های شانگهای 
نیز اش��اره می كنند   . این مس��أله همچنین 
بیانگ��ر تمایل چین به ایجاد    یک پش��توانه 
مال��ی قوی برای اج��رای طرح یک كمربند    
یک جاد   ه،عمد   تاً از طریق تأس��یس بانک ها 
یا صند   وق های س��رمایه گذاری چند   جانبه و 
نیز از طریق جلب حمایت مؤسس��ات مالی 
د   اخلی مانند    بانک صاد   رات-وارد   ات یا بانک 

توسعه چین است.
نکته سوم آنکه طرح یک كمربند    یک جاد   ه 
به وی��ژه د   ر پیوند    با افزایش میزان توجه به 
مناطق مرزی چی��ن د   ارای یک بعد    د   اخلی 
و اجتماعی-اقتص��اد   ی نیز هس��ت. به د   یگر 
س��خن، د   ر این گزارش برخی اس��تان های 
كلید   ی مانند    شینجیانگ، فوجیان، گوانگسی 
و یونان معرفی ش��ده اند ك��ه باید    به تقویت 

همکاری های خود    با كش��ورهای همس��ایه 
بپرد   ازند   . البته حضور این عنصر د   ر سیاست 
چین تازگی ند   ارد   ، اما آنچه آش��کارا تازگی 
د   ارد    این اس��ت كه ای��ن بخش های مختلف 
سیاس��ت چین )سیاس��ت د   اخلی، خارجی، 
منطق��ه ای و...( هم اینک د   ر چارچوب طرح 

یک كمربند    یک جاد   ه گنجاند   ه شده اند.

ویژگیهایكلیدی
طرحیکكمربندیکجاده

ط��رح یک كمربن��د    یک ج��اد   ه هنوز به 
ی��ک راهب��رد    ب��زرگ ك��ه بت��وان آن را به 
عن��وان الگویی د   ربرابر تمامی س��ازوكارها، 
مق��ررات و ارزش هایی كه مؤلفه های اصلی 
تش��کیل د   هند   ه نظم موجود    بین الملل،ارائه 
كرد   ،تبد   ی��ل نش��د   ه اس��ت .تفکر به ش��یوه 
س��یاه و س��فید    نیز د   ر این مقط��ع چند   ان 
س��ود   مند    نیست، زیرا چنین تفکری موجب 
ناد   ید   ه گرفته شد   ن این واقعیت می شود    كه 
چینی ه��ا نمی توانند    به س��اد   گی روایتی را 
د   ربراب��ر وضعیت كنونی مطرح كنند   . عالوه 
بر این، چین خود    بخشی از نظام بین المللی 
موجود    اس��ت كه د   ر شبکه های جهانی نیز 
اد   غام ش��د   ه است و پیش��برد    تد   ریجی طرح 
ی��ک كمربند    یک جاد   ه نیز مس��تلزم وجود    
یک نظام بین المللی باثبات خواهد    بود   . با این 
حال، طرح یک كمربند    یک جاد   ه را می توان 
ب��ه مثابه واكنش فعاالنه چین به پیچید   گی 
فزآینده د   ر جهان تلقی كرد    كه به طور قطع 
ظرفی��ت بالقوه تبد   یل ش��د   ن به یک تلقی 
جایگزین از نحوه نظم د   هی به عرصه سیاست 
بین المل��ل د   ر آیند   ه را د   ارد   . این طرح، نماد    
یک مفهوم سیاسی س��یال است كه د   ر آن 
سازوكارهای تازه ای جهت همکاری ایجاد    یا 
نهاد   ها و طرح های موجود    د   ر یکد   یگر اد   غام 
می شوند   . از این نظر، طرح یک كمربند    یک 

جاد   ه با الگوی اروپامركز قاعد   ه محور ما از نظم 
بین الملل بسیار متفاوت است. اوالًطرح یک 
كمربند    یک ج��اد   ه عمد   تاً به ایجاد    وتقویت 
همکاری د   ر میان كشورهای د   ر مسیر جاد   ه 
ابریشم مربوط می شود   . هد   ف از اجرای این 
طرح، ایجاد    شبکه های همکاری د   ر حوزه های 
متعد   د    و د   ر س��طوح سیاس��ی متعد   د    است. 
 اص��ل بنیاد   ین ای��ن طرح بازت��اب توصیف 
ژائو تین جیانگ از یک نظم موفق اس��ت كه 
د   ر آن »به حد   اكثر رساند   ن همکاری حتی از 
به حد   اقل رساند   ن تضاد    نیز مهم تر است،زیرا 
اولی متضمن د   ومی است اما د   ومی متضمن 
اولی نیست«. این اصل همچنین د   ر مباحث 
پیرامون طرح یک كمربند    یک جاد   ه د   ر چین 
نیز بازتاب یافته اس��ت كه د   ر آنها عمد   تاً بر 
منافع مش��ترک و فرصت ه��ای اقتصاد   ی و 
كمت��ر بر تهد   ی��د   ات و چالش ه��ای امنیتی 
تمركز می ش��ود   . همچنین این اصل یک بار 
د   یگر ما را به تلقی نس��بتاً ساد   ه چینی ها از 
مفهوم ثبات رهنمون می شود    كه همان عد   م 

وجود    هرج و مرج است.
ثانی��اً طرح یک كمربند    یک جاد   ه طرحی 
انعطاف پذیر، فراگیر و باز است. از همین رو 
گس��تره جغرافیایی این طرح به طور قطعی 
تعیین نشد   ه و همچنان د   ر هاله ای از ابهام قرار 
د   ارد   . چنانکه د   ر گزارش رسمی مارس ۲۰۱۵ 
نیز اشاره شد   ه است، طرح یک كمربند    یک 
ج��اد   ه به میزان فزاینده ای به عنوان طرحی 
س��ود   مند    برای مرد   م و كش��ورهای مختلف 
د   ر سرتاسر جهان تلقی می شود   . این مسأله 
كه رهبران چین هنوز نقش��ه رسمی طرح 
مذكور را منتشر نکرد   ه اند    نیز نشان د   هند   ه باز 
بود   ن راه مشاركت د   ر این طرح برای تمامی 
كشورهای جهان و فراگیر بود   ن آن است. هر 
كشوری كه د   ر ارتباط باجاد   ه ابریشم یا یکی 
95از نهاد   های مرتبط با این طرح د   ارای منافعی 
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باش��د   ، می تواند    د   ر این طرح مشاركت كند   .  
اما علیرغم این جهت گیری فراگیر، موفقیت 
ط��رح یک كمربن��د    یک ج��اد   ه و نهاد   های 
مرتبط با آن به تنوع كشورهایی كه د   ر مسیر 
جاد   ه ابریش��م قرار د   ارند    نیز بستگی خواهد    
د   اشت .طبق استد   الل ژائو تین جیانگ، فراگیر 
ب��ود   ن به معنای صرف همس��انی مبتنی بر 
اجبار نیست. بنابراین، همکاری موفق مستلزم 
وجود    منافع و قابلیت های متنوعی نیز خواهد    
بود   . اما بس��یار مهم است كه تأكید    چینی ها 
ب��ر همکاری برد   -برد    نبای��د    لزوماً به معنای 
قرار د   اشتن د   ر شرایط كاماًلبرابر تلقی شود   . 
حتی د   رصورت توزیع نابرابر سهام اقتصاد   ی 
نیز امکان ایجاد    موقعیت برد   -برد    وجود    د   ارد   .

ثالث��اً، مأموریت اصل��ی د   ر این طرح ایجاد    
یک ش��بکه اقتصاد   ی و سیاسی فراگیر است 
كه بتواند    به تقویت به هم پیوس��تگی متقابل 
میان كشورهای واقع د   ر مسیر جاد   ه ابریشم 
كمک كند   . د   ر همین راستا طرح یک كمربند    
یک جاد   ه از یک س��و تمامی ان��واع بازیگران 
د   ر د   اخ��ل چی��ن و از جمله اس��تاند   اری ها و 
شهرد   اری ها، بانک ها، مؤسسات كنفوسیوسی 
و د   انشگاه های د   ولتی را د   ربرمی گیرد   . بخش 
عمد   ه فعالیت های بیرونی این بازیگران اكنون 
به عنوان بخش��ی از ط��رح یک كمربند    یک 
جاد   ه تعریف شده اند. از سوی د   یگر، همکاری 
د   رقالب س��اختارهای بس��یار متنوعی مانند    
سازوكارهای چند   جانبه ای كه به ابتکار چین 
ایجاد    شده اند، س��ایر مؤسسات چند   جانبه و 
روابط د   وجانبه صورت می گیرد   . بد   ین ترتیب، 
چین آش��کارا محور اصلی طرح یک كمربند    
یک جاد   ه را تشکیل می د   هد   . با توجه به شبکه 
رو به رش��د    همکاری ها، كش��ورها به ش��کل 
فزاینده ای با چین پیوند    می یابند و اهمیت هر 
بازیگر با توجه به جایگاه خاص آن د   ر شبکه 
یک كمربند    یک جاد   ه چین تعیین می شود   .

اینهمهسروصدابرایچیست؟
طی سال های گذشته بسیاری از كشورها 
ش��بکه متراكمی از همکاری ها را با چین به 
وجود    آورده اند. به عنوان نمونه، آلمان و چین 
به تنهایی از بیش از 6۰ س��ازوكار همکاری 
اس��تفاد   ه می كنند    كه به تقویت روابط میان 
دولت ها، احزاب سیاسی، مجالس قانونگذاری، 
محاف��ل د   انش��گاهی و اند   یش��کد   ه ها كمک 
می كنند   . گذش��ته از ای��ن، چین بزرگترین 
كش��ور طرف مب��اد   الت تج��اری د   ر جهان 
اس��ت. عالقه سایر كشورها به تقویت روابط 
اقتصاد   ی با چین علیرغم تمامی ترد   ید   های 
موجود    د   رمورد    منویات این كشور یا سیاست 
خارجی جد   ید    تهاجمی این كش��ور،به هیچ 
وجه كمرنگ نش��د   ه اس��ت. همین مس��أله 
طرح این پرس��ِش اند   كی بد   بینانه را موجه 
می سازد    كه این همه جار و جنجال د   رمورد    
جاد   ه ابریشم و طرح یک كمربند    یک جاد   ه، 
واقع��اً برای چیست.پاس��خ مؤد   بان��ه به این 
پرسش چنین اس��ت: پیوند    فزآینده روابط 
چین با سایر كش��ورها با طرح یک كمربند    
یک جاد   ه مسأله ای حائز اهمیت است. اكثر 
س��ازوكارهای تازه تأسیس یا موجود    مربوط 
به همکاری های چند   جانبه و مس��ائل مالی 
و نیز بس��یاری از روابط د   وجانبه، اكنون به 
عن��وان بخش��ی از طرح ی��ک كمربند    یک 
 جاد   ه تلقی می ش��وند   .  به عنوان نمونه سفر 
شی جین پینگ به بند   ر د   ویسبورگ د   ر مارس 
۲۰۱4 همچنین نشان د   اد    كه چگونه طرف 
چینی بازد   ید    خ��ود    از تکمیل طرح احد   اث 
چونگک وینگ-ش��ین  بین المللی  خط آهن 
جیانگ-اروپا را به د   ورنمای احد   اث مسیری 
مانند    جاد   ه ابریشم میان اروپا به ویژه آلمان و 
چین پیوند    د   اد   ه است. رهبران چین از همان 
آغاز از طرح های مربوط به جاد   ه ابریش��م و 
بعد   ها از ط��رح یک  كمربند    یک جاد   ه برای 

بازتعریف روابط خود   با بس��یاری از كشورها 
و نهاد   ه��ا -و ی��ا حتی طرح ه��ای زیربنایی 
د   رازمد   ت-ب��ه عنوان بخش مهمی از معرفی 
طرح یک كمربن��د    یک جاد   ه به عنوان یک 
شبکه همکاری و پیوند    متقابل بهره گرفتند   .
 این مس��أله د   رمورد    روابط چی��ن با اروپا 
نی��ز مص��د   اق د   ارد   . هرچند    ه��م اكنون نیز 
سازوكارهای مشخص فراوانی جهت گفتگو 
میان چین و اتحاد   یه اروپا وجود    د   ارند   ، رهبران 
سابق چین تصمیم گرفتند    تا د   ر آوریل ۲۰۱۲ 
ایجاد    سازوكار تازه ای جهت گفتگو میان این 
كشور و ۱6كشور اروپای مركزی و شرقی را 
تحت عنوان ۱+۱6اعالم كنند   .  امروزه گروه 
۱+۱6ب��ه عنوان یکی از عناصر بس��یار مهم 
طرح یک كمربند    یک جاد   ه تلقی می شود    و 
این مس��أله د   ر گرد   همایی اخیر این گروه د   ر 
سوژو كه نخستین جلسه این گروه د   ر چین به 
شمار می رفت نیز آشکار بود   .  همچنین چین 
روابط د   وجانبه بسیار خوبی نیز با كشورهای 
اروپای مركزی و شرقی د   ارد   . د   رژوئن ۲۰۱۵، 
مجارس��تان به عنوان نخستین كشور عضو 
اتحاد   یه اروپا یاد   د   اشت تفاهمی را د   ر راستای 
كمک به اجرای طرح یک كمربند    یک جاد   ه با 
چین به امضا رساند   . اند   كی پس از آن، چین 
و لهس��تان تصمیم گرفتند    یک موافقتنامه 
هم��کاری را د   ر پیوند    با طرح مذكور به امضا 
برس��انند   . این موافقتنامه ب��ه تقویت هرچه 
بیشتر روابط د   وجانبه میان د   و كشور مربوط 
می ش��ود    و د   ر آن عمد   ت��اً بر تد   وین و اجرای 
طرح های مش��ترک د   ر حوزه احد   اث راه آهن 
تمركز شد   ه است.  این اسناد    ممکن است د   ر 
نگاه نخس��ت مانند    هر توافق د   وجانبه میان 
یک كشور اروپایی و چین به نظر برسند   ، اما 
ای��ن فعالیت ها د   ر چین به عنوان گام موفق 
د   یگری د   ر جهت تقویت شبکه همکاری چین 
د   ر چارچ��وب طرح ی��ک كمربند    یک جاد   ه 
تلقی می ش��وند   . بنابراین، دولت های اروپایی 
و س��ایر دولت ها باید    توجه د   اشته باشند    كه 
طرح یک كمربند    یک جاد   ه بر روابط كنونی 
و آیند   ه آنها باچین تأثیر خواهد    د   اشت. اكثر 
كش��ورهای اروپایی از هم اینک به واس��طه 
موافقتنامه های د   وجانبه و یا عضویت د   ر یکی 
از س��ازوكارهای موجود    )گروه ۱+۱6، بانک 
س��رمایه گذاری های زیربنایی آسیا، اتحاد   یه 
اروپا و...( به عنوان بخش��ی از این طرح تلقی 
می شوند   . چنین به نظر می رسد    كه بسیاری 
از دولت های اروپایی، هرچند    به شکل ضمنی، 
بد   ون د   رک این مسأله كه طرح یک كمربند    
یک جاد   ه به طور بالقوه می تواند    ساختار نظام 
بین الملل كنون��ی را د   گرگون كند    د   ورنمای 

مورد   نظر چین را پذیرفته اند   .

ارد   یبهشت 1398
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نخبگان اقتصادی و صاحبنظران را فراهم می آورد.
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