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یاد     د     اشت

مناقشه

چابهار
بی سرانجام
نظم جهانی

نفت
بازارها

رتبه بندی
جهان

منط��ق و رفت��ار سیاس��تمداران ایرانی 
ب��ا توجه به اخبار،  اطالع��ات، تحلیل ها و 
آینده نگری كه نس��بت به خ��ود دارند با 
منط��ق فعاالن اقتصادی، كارشناس��ان و 
اقتصاددان��ان تفاوت بنیادی��ن پیدا كرده 
اس��ت. به طور مث��ال درحالی كه فعاالن 
اقتصادی و اقتصاددانان از ضعف و ناتوانی 
اقتصاد ایران در ماه های اخیر خبر می دهند 
و به دولت آگاهی می دهند كه تداوم وضع 
موجود ممکن اس��ت پایه های كسب وكار 
ایرانی��ان را چنان سس��ت كند كه از پای 
درآیند. اما سیاستمداران این را دست كم 
در حرف قب��ول ندارند و م��دام به مردم 
امی��دواری می دهند. اینک��ه باید به مردم 
امیدواری داد و خطرهای تس��لیم ش��دن 
در براب��ر نیروهای بزرگ جهانی را یادآور 
كرد، یک كار سیاسی است و باید نیز انجام 
شود و اما واقعیت این است كه امیدواری 
دادن ب��ه مردم باید با واقعیت های جامعه 
نیز سازگاری داشته باشد. نمی توان مدام 
از رش��د تولید گف��ت و به مردم وعده داد 
كه قرار است یک میلیون شغل ایجاد شود 
اما مردم به چش��م ببینند كه كارخانه ها 
ورشکسته و تعطیل شده اند. نمی توان به 
مردم وعده دادكه بازار ارز به سمت ثبات 
حركت می كند و دالر ارزان خواهد ش��د 
درحالی ك��ه می دانیم خزانه بانک مركزی 
آنق��در دالر ندارد كه به موق��ع و بهنگام 
و ب��ا برنامه آن را عرض��ه كند و قیمت ها 
را واقع��ی كند و با محدود كردن تقاضای 
ارز كاره��ا را پیش ببرد. نمی توان مدام از 
اقتص��اد نیرومند ایران حرف زد و ندید و 
نگفت كه در همین بهار امسال 33۰ واحد 
صنعتی به طور متوسط ۱3درصد كاهش 
تولید راتجربه كرد. واقعیت این اس��ت كه 
اگر تحریم ها تشدید می شود و اگر دولت 
آمریکا در مسیر تشدید تحریم ها حركت 
می كن��د نیک می داند كه اقتصاد ایران به 

دالیل گوناگون تضعیف شده است.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران از 
آگاه ترین سیاستمداران ایرانی در شناخت 

رفتار سیاستمداران آمریکایی به حساب 
می آید و داوری هایش دراین باره دقیق تر 
از س��ایر سیاس��تمداران ایرانی شاغل در 
دس��تگاه های دولت��ی اس��ت.او چند روز 
پیش از آنکه اخب��ار دقیقی از بحث های 
رهبری كاخ س��فید منتش��ر شود از اراده 
دونال��د ترامپ برای لغ��و برجام خبر داد. 
ای��ن روزها كه رهبری كاخ س��فید تند و 
تیزتر ش��ده اس��ت معنای داوری ظریف 
آشکارتر می ش��ود. دونالد ترامپ نماینده 
طیفی از گروه های با نفوذ آمریکایی است 
كه از بی اثر ك��ردن برجام نفع می برند و 
این نفع می تواند بلندمدت و پنهان باشد 
 و البت��ه به لحاظ جایگاه قانونی كه دارند 
می توانن��د اروپا را نیز هم��راه كنند. اگر 
برجام لغو ش��ود آنگاه رهبران امروز كاخ 
س��فید می توانن��د از راه ه��ا و روش های 

گوناگون به ایران آسیب برسانند.
روش آزم��وده ش��ده و كامی��اب اعمال 
رژی��م تحریم اقتصادی از س��وی آمریکا 
برای رهبری كاخ س��فید روش آسان تری 
است و به احتمال زیاد در گام های بعدی 
نیز همی��ن اقدام را در دس��تور كار قرار 
دارد. شاید برخی تحلیل كنند آمریکا در 
این تحریم ه��ای جدید متحدان كمتری 
داش��ته است و اروپایی ها دنباله رو آمریکا 
نبوده اند. این یک داوری است كه درستی 
یا نادرستی آن در عمل معلوم شده است و 
متاسفانه به نفع ایران نبوده است. تجربه 
نشان داده است شركت های بزرگ اروپایی 
ب��ازار بزرگت��ر، بادوام تر و رش��دیابنده تر 
آمریکا را به شركت ها و تجارت اندک ایران 
ترجیح می دهن��د و اگر ناگزیر از انتخاب 
می��ان بازار آمریکا و بازار ایران ش��وند از 
بازار ایران خارج می ش��وند كه ش��دند و 
اكنون یک س��ال پس از محدودیت های 
اعمال شده، عالوه بر این آمریکایی ها در 
چانه زنی با اروپایی ها ورزیده ش��ده و راه 
متقاعد ك��ردن آنها را بلد بودند و كم كم 
به نقطه مشترک می رسند. این گونه است 
كه هر ایرانی دلسوز به این مرز و بوم آرزو 
می كند كاش رژیم تحریم ها برنمی گشت 
یا اینکه اقتصاد ایران آنقدر نیرومند بود كه 
هیچ كشوری دنبال این نبود كه بخواهد 
اقتصاد ایران را با تحریم تحت فشار قرار 
داده و امتی��از بگی��رد. ش��وربختانه باید 
اعتراف كرد سهم اقتصاد ایران از تجارت 

جهانی كمتر از 3صدم درصد است و ایران 
صادركننده هیچ كاالی استراتژیکی نیست 
كه اگر الزم شد با استفاده از آن صادرات 
دنیا را تحت فش��ار قرار دهد. تنها كاالی 
قابل اعتنای ایران در حال حاضر نفت خام 
بود كه آن هم در بازار فعلی بی اثر ش��ده 
و ش��مار زیادی از كشورهای صادركننده 
نفت جای ایران را گرفته اند. شوربختانه از 
س��وی دیگر ایران واردكننده خالص مواد 
غذایی است و كاهش درآمدهای نفت خام 
در فضای تشدید به تحریم موج باال رفتن 
قیمت منجر شده و احتمال دارد ایران در 

آینده دچار تهدیدهای جدی شود.
ب��ازار س��رمایه و بازار پ��ول و بیمه و 
بانک های ایرانی نیز آنقدر نیرو ندارند كه 
نبود آنها ب��ر بازار مالی جهان اثر منفی 
بگذارد و تحوالت آنها هیچ اثری برجای 
نمی گ��ذارد. ایران در وضعیتی نیس��ت 
كه اگر تحریم ها ادامه یابد ش��ركت های 
قابل اعتنایی متضرر شوند و بخواهند بر 
آمریکا فشار بیاورند. البته اقتصاد ایران 
عادت به تحریم دارد و فعالیت اقتصادی 
در اندازه كوچک را بلد است. این شرایط 
ایرانی��ان را از پای درنیاورده و نمی آورد 
اما اقتصاد ملی در بلندمدت و در مقایسه 
 با كش��ورهای دیگر به ش��دت تضعیف 
می ش��ود. به نظر می رسد بهتر است به 
ج��ای اینکه همانند دولت دهم با اغراق 
در كوچک نمای��ی آثار تحریم به آمریکا 
كمک كنیم كه با اس��تناد به حرف های 
مدیران ابعاد تحریم را گسترش دهند به 
مراجع بین المللی شکایت كرده و راه را 
بر تشدید تحریم های جمعی ببندیم. اگر 
مخالفان تندخوی دولت اجازه می دادند 
دامنه همکاری ایران با شركت های بزرگ 
تعمیق یافت و آنها در ایران منافع واقعی 
پیدا می كردند امروز تحریم در دس��تور 
كار قرار نمی گرفت یا این كه آثار منفی 
آن كمتر می ش��د. اگر ای��ران اقتصادی 
توس��عه یافته داش��ت آمری��کا كمتر به 
فکر اس��تفاده از رژیم تحریم می افتاد و 
كاری از دست ترامپ بر نمی آمد. نباید 
راه را ب��رای دور كردن همین همکاری 
نه چندان گسترده اروپایی ها مسدود كرد 
و آنها را نیز به س��ویی راند كه خواستار 
تش��دید تحریم های اروپایی و نهادهای 

بین المللی شوند.

اروپا را از خود دورتر نكنيم

محمد     صاد     ق جنان صفت 
سرد     بیر
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اقتصاد ایران در سطح كالن، در سطح بنگاه ها 
و در سطح خانوار در حال حاضر به دلیل تشدید 
و طوالني شدن رژیم تحریم هاي آمریکا از عدم 
تعادل هاي اساس��ي رنج مي برد و با كاستي ها 
و كژي هاي قابل اعتنا مواجه شده است. عدم 
تعادل در دخ��ل و خرج دولت در بودجه هاي 
س��االنه و به ویژه بودجه س��ال ۱398 بدترین 
عدم تعادل موجود به حس��اب مي آید. آن طور 
كه كارشناسان و اقتصاددانان برآورد كرده اند 
بودجه عمومي دولت رقمي معادل ۱۵۰ هزار 
میلیارد تومان كس��ري دارد. به این معني كه 
هزینه هاي پیش بیني ش��ده قانون بودجه سر 
ج��اي خودش باقي مانده اس��ت و هزینه هاي 
تازه مثل تامین منابع براي س��یل گسترده در 
چند اس��تان كشور نیز بر آن هزینه هاي قبلي 

اضافه شده است.
از ط��رف دیگر به دلیل تش��دید تحریم هاي 
آمریکایي منابع درآمدي پیش بیني شده به ویژه 
درآمد حاصل از صادرات نفت خام و درآمدهاي 
پیش بیني شده براي دریافت مالیات بر واردات 
با عدم تحقق مواجه است. این عدم تعادل در 
بودج��ه كالن آثار و پیامدهاي نامس��اعدي بر 
رفتار دولت بر جاي گذاشته است و دولت تالش 
مي كند با دریافت مالیات هاي تازه مثل مالیات 
بر پیش خرید س��که،  مالیات بر پس اندازهاي 
بانکي و... كس��ري بودج��ه را جبران كند كه 
البت��ه موجي از نارضایتي ایج��اد مي كند. در 
سطح بنگاه ها نیز وضعیت بسیار نامناسب است. 
تازه ترین آمار ارائه ش��ده از سوي كارشناسان 
پژوهش��کده پولي و بانکي نش��ان مي دهد در 
به��ار تولی��د صنعتي در 3۲۰ بن��گاه بزرگ با 
۱۲ درصد رش��د منفي مواجه شده است. این 
آمار نشان مي دهد كه تولید صنعتي در رشته 
صنعتي كاالهاي با مصرف نهایي تا ۲8 درصد 
رشد منفي دارند. كاهش واردات در بهار امسال 
نسبت به بهار پارسال موجب شده است كه مواد 
اولیه و كاالهاي سرمایه اي كمتري وارد شود و 
كارخانه ها با عدم تعادل در دخل و خرج مواجه 
شده و شمار قابل اعتنایي از بنگاه ها با تعدیل 
نیروي انساني جبران خسارت هاي احتمالي را 
در دستور كار قرار دادند. در این وضعیت است 

كه دولت براي جبران كسري بودجه مي خواهد 
فش��ارهاي مالیاتي را بیش��تر كند و شرایط را 
باز هم س��خت تر كن��د. در اقتصاد خانواده نیز 
با فش��ار قابل اعتنایي از طرف افزایش قیمت 
مواد غذایي مواجه شده و خانواده هاي كم درآمد 
و به ویژه مستاجران با بدترین وضعیت از نظر 
تعادل بودجه خانواده مواجه شده اند. این عدم 
تعادل ه��ا در خانواده ها با ناهنجاري هاي قابل 
اعتنا مواجه ش��ده و برخي گزارش ها نش��ان 
مي دهد رشد ناهنجاري در رفتار خانواده ها به 
سمت و سوي رفتارهاي ناشناس پیش مي رود. 
ح��اال در این وضعیت اس��ت كه ش��وربختانه 
سیاس��تگذاري هاي اقتص��ادي از ط��رف دولت 
ب��ر وخامت اوضاع مي افزای��د. نهاد دولت تصور 
مي كن��د و باید براي ایج��اد تعادل هاي تازه در 
اقتص��اد كالن،  در اقتصاد بنگاه ها و در س��طح 
خانواده ها دخالت هاي خود را بیش��تر كند. این 
تصور نادرستي است زیرا اگر دخالت هاي دولت 
كارس��از بود و گره هاي كارها را مي گش��ود كار 
اقتصادي ایران به اینجا نمي رسید. دولت و برخي 
از احزاب و گروه هاي سیاسي و حتي نحله هایي 
از اقتصاددانان متاس��فانه به جاي اینکه در این 
وضعیت آزادي عملي بیشتر به بنگاه ها بدهند تا 
آنها در سایه ابتکار و نوآوري بخشي از مشکالت 
خ��ود را برطرف كنند در كار آنها دخالت كرده 
و ش��رایط را بدتر مي كنند. دولت آقاي روحاني 
هنوز برخالف نظ��ر اكثریت فعاالن اقتصادي و 
اقتصادددانان كه مي گویند براي ایجاد تعادل هاي 
تازه در بازار ارز كه یک بازار بسیار موثر در سایر 
بازارها شده اس��ت باید دست از تخصیص دالر 
4۲۰۰ توماني بردارد اما روي این نقطه ایستاده 
و كار را ادام��ه مي دهد. دولت دوازدهم برخالف 
شعارهاي خوبي كه مي داد و مي دهد مناسبات 
خود را ب��ا بازرگانان و تولیدكنندگان بر مبناي 
مناسبات ارباب - رعیتي تنظیم كرده و بیشترین 
فشارها را بر بنگاه ها مي آورد. درحالي كه برخي 
امور نادرست مثل روز روشن است و معلوم است 
كه فشار بر صادركنندگان براي فروش دالرهاي 
صادرات��ي به قیمتي زیر قیمت بازار ش��رایط را 
پیچیده ت��ر مي كن��د اما این كار ب��ا اصرار بانک 

مركزي در حال انجام است. 
از طرف دیگر در كالن ترین سطح اقتصاد باید 
محاسبه كرد كه آیا ادامه وضع موجود با توجه 
به سطح تاب آوري كس��ب و كارهاي ایرانیان 
در برابر تش��دید و طوالني تر ش��دن تحریم ها 
مي تواند به نتایج مثبت برسد یا وضعیت اقتصاد 
به س��وي عدم تعادل هاي پایدار منفي حركت 

خواهد كرد. به نظر مي رسد در چنین شرایط 
سخت الزم است نهادهاي مدني از جمله اتاق 
بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزي ایران به 
مثابه باالترین و رس��مي ترین نهاد كارفرمایان 
ای��ران در رفتار و تصمیم ها و برنامه هاي كالن 
خود تجدیدنظر اساس��ي به ویژه درباره اقتصاد 
كالن داش��ته باش��د. مي ت��وان و باید تدارک 
برنامه هاي تازه اي درباره طرح مباحث روز در 
باالترین س��طح اقتصاد را از همین روزها آغاز 
كرد و پیش برد. پیش��نهاد مي ش��ود همایش 
بزرگ اقتصاد سیاسي ایران در نیمه دوم سال 
برگزار شود. یک همایش چند روزه و با دعوت 
از همه فعاالن اقتصادي در رشته هاي گوناگون 
صنعت،  بازرگاني، معدني و كشاورزي، بانکي و 
حمل ونقل، خدمات، فعالیت هاي مدرن و دعوت 
از همه اقتصاددانان با اندیشه ها و دیدگاه هاي 
مختل��ف و حتي دع��وت از اقتصاددانان ایران 
مقی��م خارج و س��رانجام دع��وت از مقام هاي 
اقتصادي دولت و نهادهاي قدرت و برداش��تن 
منع ه��ا و محدودیت ها در بیان واقعیت ها یک 

ضرورت انکارناپذیر است. 
این روزهاي حساس و سرنوشت ساز ایران 
را نباید با احتیاط هاي غیرالزم و وسواس هاي 
سیاس��ي بیهوده به روزهاي كم كاري تبدیل 
كرد و نگفت و نش��نید و تصمیم نگرفت. اگر 
همه واقعیت ها از سوي هر ایران دلسوز به این 
مرز و بوم این روزها گفته نش��ود و كاستي ها 
و كجي  ها به صورت واقعي طرح نشود روزي 
مي رس��د كه باید پشت دس��ت خود بکوبیم 
و از اینکه غفل��ت كرده ایم ناراحت و مغموم 
ش��ویم. همه آنچه كه ای��ن روزها بر اقتصاد 
ایران مي گذرد جاي طرح و بررس��ي دارد و 
نبای��د تصور كنیم افرادي كه به تازگي مدیر 
ارشد صنعت، تجارت، پول و بانک و اقتصاد و 
بودجه شده اند توانایي حل مسائل پیچیده را 
دارند. همایش بزرگ اقتصاد ایران باید محل 
طرح مباحث اقتصاد سیاسي امروز ایران باشد 
و باید با لغو و كنار گذاش��تن رودربایستي ها 
همه آنچه را كه مي توان گفت را بدون ترس 
بی��ان كرد. بای��د ح��رف زد و گفت وگو كرد 
تا معلوم ش��ود چه كس��ي و چه نهادي چه 
برنامه اي براي عبور دادن اقتصاد ایران از عدم 
تعادل هاي مخرب دارد. باید درباره تاب آوري 
اقتصاد ایران در آینده دور و نزدیک حرف زد 
و از بی��ان واقعیت ها هراس نکرد. آنچه امروز 
گفته نش��ود فردا بر سر ایران و ایرانیان آوار 

خواهد شد.

عدم تعادل هاي اساسي تازه

حسین سالح ورزي 
نایب رئیس اتاق ایران



این روزها با توجه به مسائل پیچیده ای كه 
میان ایران و آمریکا وجود دارد و گرفتاری های 
بزرگ اقتصادی، موضوع اندیش��یدن به ایران 
از كانون توجه حتی نخبگان دور شده است. 
این در حالی اس��ت كه می توان و باید به دور 
از هیاهوه��ا به »ایده ای��ران« توجه كرد و به 
س��متی رفت كه از دل بحث ها و گفت وگوها 
همبستگی ملی بیرون آید و این ممکن نیست 
مگر اینکه همه ایرانیانی كه در این سرزمین 
ساكن هستند و همه ایرانیانی كه در خارج از 
كشور زندگی می كنند »ایران را دوست داشته 
باشند« و پیرامون این مقوله همبستگی ملی را 
رشد داده و به یک جای مناسب برسیم. برخی 
شاید هنوز به ژرفای این مقوله كه »باید ایران 
را دوست داش��ت« توجه كافی نکرده اند و یا 
نمی خواهن��د آن را ببینند. به نظر من و همه 
كس��انی كه به این نوع مسائل فکر می كنند، 
دوست داشتن ایران می تواند سرمایه اجتماعی 
بزرگی پدیدار س��ازد تا بتوان با آن س��رمایه 
اجتماعی مس��ائل پیش آمده را به سمت حل 

كردن سوق دهیم. 
واقعیت این است كه اكثریت كسانی كه با 
دانش اقتصاد آشنایی دارند می دانند كه راه حل 
كاهش ش��تاب تورم چیس��ت و تکنیک مهار 
تورم و تکنولوژی این خواس��ته اكنون متولد 
و به بلوغ رس��یده اس��ت و به جز چند كشور 
كه ایران هم یکی از آنهاست نرخ تورم زیر ۵ 
درصد تثبیت شده است.  در ایران نیز می توان 
ازهمین تکنولوژی مهار تورم استفاده كرد اما 
چرا این اتفاق نمی افتد؟ چون یکی از ابزارهای 
اصلی برای كنترل نرخ تورم سروسامان دادن 
 به بودجه س��االنه كشور اس��ت. بودجه ایران 
ه��ر س��ال كس��ری دارد و همه نی��ز این را 
می دانیم و همه نیز بارها اعتراف كرده ایم كه 
باید س��اختار بودجه اصالح شود اما چرا این 
اتفاق نمی افتد؟ چون اصالح س��اختار بودجه 
یعن��ی اینکه بخش درآمدها وبخش هزینه ها 
را اص��الح كنی��م و از هزینه های غیرضروری 
كاسته و درآمدها را افزایش دهیم تا به تعادل 
برس��یم. اما این كار نیاز به این دارد كه یک 
نهاد مش��خص برای مهار تورم كه سرچشمه 

آن كسری بودجه باشد در كشور متولی باشد 
و كسی هم در كار این نهاد دخالت نکند.

نظریه من این اس��ت كه ساختار اقتصاد و 
سیاست در ایران یک ساختار سوداگرانه است. 
در ایران و این ساختار اقتصادی، مساله توسعه 
ثروت و همبس��تگی ملی و حقوق شهروندی 
نیست. در یک ساختار سوداگرانه آنچه مساله 
است توزیع و بازتوزیع ثروت است و به همین 
دلیل س��اختار مس��اله تولید ث��روت ملی در 
دس��تور كار قرار نمی گیرد این مساله اصلی 
است كه باید به آن توجه كنیم. به این دلیل 
است كه شما می بینید در ایران هر مسال های 
مطرح می شود در آخر كار و به وقت تبیین در 
جامعه جور دیگری می شود. اگر گفته می شود 
ریش��ه های تورم مسائلی است مثل نقدینگی 
و رش��د پایه پولی و بدهی غیرقابل مبادله در 
بازار، دولت و پول سمی بانک ها، افزایش ارزی 
مبادله اس��ت، درست است و همه این موارد 
وجود دارد ولی هیچ وقت در تبیین این موارد 
مطرح نمی شود مسائل دیگری مطرح می شود. 
وقتی در بحث بازار ها همه بازار ها را یک بازار 
مشترک بدانیم و وقتی تورم پیش می آید روی 
همه بازار ها تاثیر می گذارد می توان داس��تان 
را جمع كرد اما اكنون تک تک بازارها را جدا 
می كنند و جداگانه در مورد مرغ و گوشت و... 
بحث می كنن��د. درحالی كه بحث تورم بحث 
اقتصاد كالن است و موضوعی است كه همه 
بحث ها را شامل می شود. چرا چنین اتفاقی رخ 
می دهد؟! اگر ما نهاد بانک مركزی را داش��ته 
باش��یم كه كار او كنترل تورم باش��د تورم را 
كنت��رل می كند. ولی ك��دام دولتی پذیرفته 
اس��ت بانک مركزی مس��تقل از قدرت باشد 
كه مساله او كنترل تورم باشد؟ سوال ما این 
اس��ت وگرنه بخش اول را همه ما می دانیم و 

دنیا تجربه كرده است. 
من جزء اولین كس��انی هس��تم كه در تیر 
۱393 بحث پول سمی را مطرح كردم و گفتم 
بانک های ایران به پول س��می آلوده هستند. 
اكثر دارایی های بانک های ایران وجود خارجی 
ندارند بلکه دارایی منفی وجود دارد. در همانجا 
گفته ام كه اكثر كشورهای دنیا برای این مساله 
راه حل دارند كره و ژاپن و كشورهای مختلف 
راه حل داش��تند و راه حل آن را همه می دانند 
ولی كدام حکومت می پذیرد هزینه راه حل را 
بپردازد؟ بله ما یک نهاد مسئول كنترل تورم 
می خواهیم و كس��ی از اس��اس در مورد آن 
تردیدی ندارد. ساختار بانکی حتما قابل اصالح 

اس��ت ولی چرا هیچ وقت اقدام نمی شود؟ آیا 
در كشور ما تولید ثروت مساله است یا توزیع 
ثروت؟ چرا توزیع ثروت مس��اله اول كش��ور 
ما شده اس��ت؟ اگر از صبح تا شب به صدا و 
س��یما نگاه كنید تماما در مورد توزیع ثروت 
ح��رف می زند و به تولید ث��روت نمی پردازد. 
چ��را؟ اینجا به مفهوم ای��ران و مفهوم منافع 
مل��ی و مفهوم دولت ملت و مفهوم س��اختار 
سیاس��ت و مفهومی كه مس��اله اصلی ایران 
را توزیع ثروت پذیرفته اس��ت برمی گردم. آیا 
فرار س��رمایه مهم تر است یا فرار مغزها؟ چرا 
بحث فرار مغزها در دستور كار ما نیست و به 
آن توجه نمی كنیم. چرا حتی به فرار سرمایه 
كم توجهیم؟ ما برای ایجاد همبس��تگی ملی 
ب��ه رویای خوبی از ایران نی��از داریم ولی در 
ح��ال ترویج تعارضات و بحث های تنش زا در 

جامعه هستیم. 
من به مفهوم هویت و ایده ایران و همبستگی 
مل��ی برمی گردم چون من فکر می كنم ما در 
آخر كار نیاز داریم ایران را دوس��ت داش��ته 
باش��یم. مفهوم دوس��ت داش��تن ایران ساده 
نیست و بسیار بزرگ است و زیربنای تشکیل 
س��رمایه اجتماع��ی اس��ت كه این س��رمایه 
اجتماع��ی زیرس��اخت های تکنیکی را ایجاد 
می كند غیر از این هیچ كس��ی قادر به انجام 
اصالح��ات تکنیکی نخواهد ب��ود. تمام بحث 
اصلی من این نکته است. كدام اقتصاد سیاسی 
اس��ت كه كنترل تورم را به شکل واقعی و با 
حذف عوامل تش��کیل دهنده تورم پیاده كند 
و نه به شکل صوری كنترل تعداد حلب های 
روغن در انبارها! س��اختاری كه كارش تولید 
ثروت نیس��ت و در حقیقت نیت مکش ثروت 
را دارد دول��ت و بودجه عمومی نه بودجه كل 
بیش��تر بودجه عمومی بیشتر كسری دارد و 
این مس��ال های اس��ت كه به طور آگاهانه در 
مورد جزئیات آن در مجلس بحث می شود و 
در حقیقت تصمیم گیری می شود این ساختار 
حتی نهادهای رس��می را از كاركرد خودشان 
بازمی دارد. قصد داش��تم به دوس��تانمان این 
پی��ام را منتقل كنم ك��ه در پایان كار اصالح 
امور از جهت تکنیکی روش��ن اس��ت در هر 
حوزه ای وارد ش��وید تکنیک ها در دنیا تجربه 
ش��ده و روشن است مس��اله اصلی ما نیاز به 
یک نظریه ای است كه بتواند از جهت اقتصاد 
سیاس��ی اصالحات را قابل اجرا كند و بتواند 
هزینه اصالح را بپذیرد در این مرحله به بحث 

و گفت وگوی بیشتری نیاز داریم.

ايران را دوست داشته باشيم

عباس آخوندی
 تحلیل گر ارشد
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در روزهاي تازه س��پري شده محمدباقر نوبخت 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و مس��ئول تهیه و 
تدوین بودجه هاي س��االنه ایران در 6 سال گذشته 
با مردم حرف زد. او به طور غیرمستقیم به ایرانیان 
خبر داد كه فعالیت هاي تازه اي براي تدوین بودجه 
بدون نفت براي سال ۱399 شروع شده است. وي 
با نوعي خرسندي ظاهري از این اتفاق سخن گفت 
و تاكید كرد كه در س��ال هاي اخیر نیز وابس��تگي 
بودجه كل كش��ور به درآمده��اي حاصل از درآمد 
نفت روندي كاهنده را تجربه كرده اس��ت. اگر این 
اتفاقي كه رئیس سازمان برنامه و بودجه از آن گفت 
و شاید در آینده باز هم بگوید از سر عمد بود و ایران 
بودن تحریم هاي موثر خارجي بر فروش و صادرات 
نفت چنین تصمیمي مي گرفت باید بسیار بیش از 
این خرسند مي شدیم. در این صورت همان كاري 
كه كشوري مثل نروژ سال هاست انجام مي دهد را 
نیز انجام مي دادیم و درآمد حاصل از صادرات نفت 
را به جاي اینکه به بودجه كل كشور سرازیر كرده 
و براي فعالیت ه��اي غیرضروري هزینه مي كردیم 
آن را براي سرمایه گذاري نسل هاي آتي اختصاص 
مي دادیم، اما متاسفانه چنین نیست. این كاري كه 
مسئول تدوین بودجه بشارت آن را مي دهد متاسفانه 
به دلیل رخداهایي است كه خارج از اراده دولت ایران 

اتفاق افتاده است.
واقعیت این است كه از اواخر سال ۱396 و با آشکار 
شدن تهدیدهاي دونالد ترامپ مبني بر اینکه آمریکا 
از پیمان برجام خارج مي شود، صادرات نفت ایران در 
معرض روندي كاهنده قرار گرفت و با اجرایي شدن 
تحریم هاي نفتي به ویژه از نیمه دوم سال ۱39۷ به 
مرور كم و كمتر ش��ده است. اگرچه مدیران ارشد 
نفت ایران آماري از میزان صادرات نمي دهند و باور 
دارند كه دادن آمار و اطالعات در حال حاضر ناممکن 
است و اطالعات نفت اطالعات محرمانه شده است اما 
برخي آمارهاي ارائه شده از سوي مراكز بین المللي 
نشان دهنده وخامت فروش نفت ایران است. در چنین 
شرایطي است كه همدستي روسیه و عربستان براي 
بیرون كردن س��ازمان كشورهاي صادركننده نفت 
مش��هور به اوپک به روزهاي حساس رسیده است. 
بیژن زنگنه وزیر پرانرژي نف��ت ایران در تازه ترین 
دیدار خود با مقام هاي عربستاني مجادله طوالني در 
همین باره داشته و در گفت وگو با خبرنگاران نگراني 

خود را از مرگ اوپک اعالم كرده است. معناي مرگ 
اوپک براي ایران چنین است كه پس از این قاعده 
و مقرراتي براي تنظیم عرضه نفت و سهمیه بندي ها 
وجود عیني و واقعي ندارد و نمي توان از هیچ كشوري 
خواست كه جاي نفت ایران در بازار جهاني را به خود 
اختصاص ندهد. در حال حاضر و با وجودي كه اوپک 
هنوز زنده است و نفس مي كشد نیز سهمیه بندي 
رعایت نمي شود و كشورهاي عربستان، روسیه و عراق 
بدون رودربایس��تي سهمیه نفت ایران در بازارهاي 
جهاني را به خود اختصاص داده اند. درحالي كه ایران 
متاس��فانه در سال هاي اخیر سرمایه گذاري تازه اي 
براي استخراج نفت و افزایش ظرفیت تولید نداشته 
است 3 رقیب اصلي ایران با جلب سرمایه هاي خارجي 
و داخلي ظرفیت هاي نفت را به سرعت افزایش داده 
و توانای��ي صادرات نفت در رقم هاي باال را دارند. به 
این ترتیب این احتمال كه عرضه نفت ایران در سال 
آینده هم تحت شرایط سابق انجام شود حتي اگر 
تحریم ها برداشته شوند نیز كار دشواري خواهد بود. 
از طرف دیگر متاسفانه شاهد هستیم كه طوالني 
ش��دن تحریم هاي ایران به ویژه تحریم نفت ایران 
خریداران عمده نفت كش��ور مثل چین، ژاپن، كره 
جنوبي و برخي كشورهاي دیگر براي خرید نفت از 
یک بازار مطمئن و كم نوسان به رقباي ایران مراجعه 
كرده و نفت خود را از آن كش��ورها وارد مي كنند. 
واقعیت تلخ تر این است كه بازار جهاني نفت اكنون 
نزدیک به یک سال است بدون نفت ایران در حال 
تعادل به س��ر مي برد و بازار كمب��ود نفت ایران را 
احس��اس نمي كند. در ص��ورت ادامه این وضعیت 
مي توان تصور كرد اگر تحریم ایران طوالني تر از این 
نیز بشود بازار جهاني نفت نیازي احساس نمي كند و 
قیمت ها نیز در مرزهاي آرامش و ثبات حفظ شده اند. 
آنچه در باال گفته شد كلیاتي درباره واقعیت هاي 
نفت ایران در نیمه سال ۱398 است كه مي توان آن 
را در یک جمله خالصه كرد: نفت ایران تمام شده 
اس��ت. این یک واقعیت سرسخت است كه بر زبان 
آسان مي چرخد اما ابعاد و پیامدهاي آن بر زندگي 
و كسب و كار ایرانیان دهشتناک است. ایرانیان اعم 
از مردم و حکومت ده هاي طوالني است كه زندگي 
خود را بر پای��ه درآمدهاي حاصل از درآمد فروش 
نفت تنظیم كرده اند و معلوم نیست در فقدان این 
درآمد چه رفتاري خواهند داشت. آیا نهادهاي قدرت 
حاضر مي شوند بخش هایي از قدرت خود را كه تنها 
و تنها در س��ایه فروش نفت ممکن شده است را از 
دست بدهند و با منافع كمتر از بودجه هاي عمومي 
فعالی��ت كنند؟ آیا نهادهاي دولتي و ده ها و صدها 
موسس��ه،  سازمان و شركت مي توانند بدون تزریق 
درآمدهاي نفت فعالیت عادي داشته باشند؟ آن طور 

كه آمار و اطالعات نش��ان مي دهد این كار سختي 
است و در كوتاه مدت بدون تزریق درآمدهاي نفتي 
اداره این شركت ها و موسسه ها و سازمان ها ناممکن 
است. فقدان قدرت رقابتي این شركت ها در مقابل 
رقبای خارجي قیمت آنه��ا را در بازارهاي جهاني 
براي فروش نیز ناجذاب كرده است و مي توان تصور 
كرد ده ها شركت و سازمان بدون كارآمدي در ایران 
باقي مي مانند و هیچ عایدي هم نخواهند داشت. آیا 
تج��ارت خارجي ایران بدون تزریق دالرهاي نفتي 
مي توان��د همانند دهه هاي گذش��ته به ویژه از نظر 
واردات ادامه یابد؟ به نظر مي رسد ارزش صادرات غیر 
از نفت ایران به اندازه اي باش��د كه بتوان با آن ارقام 
قابل مالحظه اي با قیمت هاي مناسب ارز دراختیار 
واردات قرار داد. از همه مهم تر و دهش��تناک تر این 
است كه دولت ایران در بهترین حالت تنها كمتر از 
4۰ درصد درآمدش از مالیات است و باید با همین 
می��زان انتظارات فزاینده م��زد و حقوق میلیون ها 
كارمند را جواب دهد و نیازهایي اصلي مثل امنیت 
داخلي، امنیت خارجي و آموزش عمومي و بهداشت 
و درمان حداقلي را نیز تامین كند كه كار آس��اني 
نیس��ت. دولت ایران در حال حاضر هزاران میلیارد 
تومان به بانک ها، به صندوق هاي تأمین اجتماعي، به 
پیمانکاران خصوصي و نهادهاي دیگر بدهکار است 
و تامین منابع از محلي غیر از نفت برایش متصور 

نیست و این فاجعه و تراژدي. 
اما چه باید كرد؟ شاید اگر اراده سیاسي برخاسته 
از آراي عمومي و خواست اكثریت مردم بر روندها و 
فرآیندها حاكم شود و پیامدهاي ناگزیر اقتصاد بدون 
نفت را بپذیریم بتوان در میان مدت راه به جایي ببریم 
اما در كوتاه مدت سامان دادن وضعیت كار دشواري 
اس��ت. بنابراین باید راه هاي تازه را جستجو كرد و 
این راه حل هاي تازه بدون تردید ریشه در سیاست 
خارج��ي دارد. ایران مي تواند و بای��د براي عبور از 
شرایط غیرقابل باور اقتصاد بدون درآمدهاي نفتي 
آماده شود اما در كوتاه مدت باید بتوانیم راهي براي 
باقي ماندن نفت ایران در بازارهاي جهاني پیدا كنیم. 
بازار نفت نشان داده است كه اگر ایران نخواهد كاري 
كند، این بازار كاري براي ایران انجام نمي دهد. نباید 
از روسیه، عربستان و عراق انتظار داشت دست روي 
دست بگذارند و به جاي ایران نفت نفروشند. این در 
ش��رایطي است كه قدرت تولید نفت آمریکا كه به 
سرعت در حال رشد و توسعه است، نادیده بگیریم. 
به نظر مي رسد باید راهي را رفت - هر چند سخت 
باشد - تا نفت ایران به مرور و با برنامه ریزي از پیش 
اندیشیده از اقتصاد ایران كناره گیري كند. نمي توان 
خوش خیال بود و روزهاي س��خت بدون نفت را با 

خوش خیالي تصور كرد و كاري نکرد.

بدون نفت فقط در حرف آسان است

محمد    علی توحید     
معاون سرد    بیر



ب��ه منظور تبیین ش��فاف چال��ش روابط 
خارجی شرایط د یپلماسی را با یک بیماری 
د ر بد ن انسان مقایس��ه می كنیم. روند  یک 
بیماری معموال به این اینگونه اس��ت كه د ر 
ی��ک نقطه از بد ن ی��ک بی نظمی یا اختالل 
د ر كاركرد  معمولی بد ن ایجاد  می شود  و د ر 
صورت عد م د رمان بموقع، بیماری به سطحی 
می رس��د  كه حتی جان بیمار را به مخاطره 
می اند ازد . د ر چنین حالتی تنها راهکار برای 
نجات بیمار عمل جراحی كه به معنی د خالت 
و عملیات بغرنج می باشد ، است. بنابر شواهد  
بی شمار »د یپلماسی روابط خارجه نیاز مبرم 

به عمل جراحی د ارد «.
د ر جهان معاصر فهم بشر)ش��هروند ان( د ر 
مقایس��ه با قرون پیش��ین بسیار  »فهیم تر« 
ش��د ه اس��ت. هر ش��هروند  ع��اد ی و بد ون 
تحصیالت آكاد میک یا تاریخی به س��اد گی 
متوجه می ش��ود  كه منش��اء یا د لیل زیست 
بسیار د شوار و غیرمنطقی اش؛ ناتوانی، عد م 
اراد ه، ناكامی و... مد یریت ش��هری، استانی و 
كشوری است. امری محال و غیرممکن است 
كه ش��هروند ان جهان معاصر را با راهکارها، 
ترفند ها و اند یشه های قرون پیشین هد ایت 

و مد یریت كرد . 
یقینا بس��یاری مخالف ای��ن گفته خواهند  
بود ، اما به باور نگارند ه، د ست اند ركاران روابط 
خارجه به فنون د یپلماس��ی كاربرد ی تسلط 
الزم ند ارن��د . آش��کارترین د لیل یا د الیل این 
اد عا، ناكامی های بس��یار بس��یار پرهزینه د ر 
عرصه های گوناگون كه زیست اجتماعی بخش 
بزرگی از شهروند ان د ر اقصی نقاط ایران زمین 

را طاقت فرسا كرد ه است، می باشد . 
كارب��رد ی، س��ود مند  و كارآمد ترین ابزار 
د یپلماس��ی د ر روابط بین الملل، اقتد ار ملی 
اس��ت. د ر صورت فق��د ان اقتد ار ملی الزم و 
كافی، ترفند  های مبتی بر تشخیص  و تحلیل 
عینی صحنه روابط بین الملل می تواند  كارآمد  
و سود مند ترین ابزار به منظور تحقق اهد اف 

منافع و امنیت ملی باشد .
نیروهای نظامی د ر جهان معاصر تنها یک 
مولفه از چند ین مولفه توان د فاعی محسوب 

می ش��ود . مولفه ه��ای د یگر ت��وان د فاعی از 
جمل��ه آموزش و پرورش كارآمد  و هد فمند ، 
د انش��گاه هایی كه پیوس��ته د ر ح��ال تولید  
علم د ر عرصه های گوناگون هستند ، توسعه 
صنایع د ر عرصه های گوناگون، سالمت روح 
و روان )فقد ان انواع فشارها به ویژه معیشتی 
و اقتصاد ی( ش��هروند انی كه بس��تر انرژی، 
امید  و پویایی انگیزه و... می باش��د ، ارتباط و 
مباد الت فرهنگ��ی، تجاری، علمی، صنعتی 
و... با همس��ایگان و د یگر كش��ورهای د ور و 

نزد یک، می باشد .
د یپلماسی توان و حرفه تشخیص و تحلیل 
عین��ی و عمی��ق عرصه رواب��ط بین الملل و 
امکان��ات، توانایی ها، د ارایی ها و... كه مبنای 
اقت��د ار ملی اس��ت، می باش��د . ام��ا واقعیت 
نامطلوب این اس��ت كه روابط خارجه نه تنها 
س��ود مند  نیست، بلکه بس��یار پرهزینه و با 

آیند ه ای نامشخص است.
زمان��ی ك��ه د و یا چن��د  كش��ور ارتباط و 
مباد الت فرهنگی، اقتصاد ی، تجاری، علمی، 
صنعتی و... س��ود مند  د اش��ته باشند ، د یگر 
د لیلی برای خصومت، تنش و... وجود  نخواهد  
د اش��ت. »كد ام انسان، ملت، جناح، شركت، 
د الل و... مایل اس��ت س��ود  را با زیان عوض 
كند «. شاید  برخی از این گفته خشنود  نشوند ، 
ام��ا، تنش، خصومت و... د ر روابط بین الملل 
تنها و تنها سه د لیل می تواند  د اشته باشد : 

۱- د س��ت اند ركاران روابط خارجه توانایی 
و مهارت الزم ب��رای مد یریت روابط خارجه 

را ند ارند .
۲- یا طبق گفت��ه خرد مند انه و كاربرد ی 
مقام معظ��م رهبری، برخی د یپلماس��ی را 
عرصه بازی د ر زمین د شمن تلقی می كنند .

 3- ی��ا اه��د اف، راهب��رد  و تاكتیک ها  د ر 
راستای منافع ملی نیستند . به عبارتی، راهبرد  

روابط خارجه غیرواقع بینانه است.
هزینه ه��ای گ��زاف و غیرض��روری روابط 
خارجه باید  د ر راستای منافع ملی و به منظور 
توسعه اقتصاد ی، آموزش و پرورش، بهد اشت 
و د رم��ان، تولید  علم د ر د انش��گاه ها، تولید  
اد وات نظامی، اش��تغال زایی، و...صرف/ خرج 
شود . به مختصر و س��اد ه ترین بیان امنیت 
پاید ار مل��ی محصول رفاه،  آرامش و امنیت 
نسبی شهروند ان است. بنابراین، سود  امنیت 
ملی پاید ار د ر د یپلماسی واقع گرایانه ای است 
كه هزینه های روابط خارجه را كاهش د هد .

به باور نگارند ه، كارگزاران و مد یریت روابط 

خارجه ش��د ید ا فاقد  خالقیت هس��تند . و به 
منظ��ور برون رفت از فش��ارهای آمریکا هیچ 
ابتکار عم��ل یا راهکاره��ای كاربرد ی ایجاد  
نمی كنند . به عنوان مثال؛ آمریکای انرژی خوار 
بنا بر ذات استعمارگرایانه بر ایران انواع فشارها 
را وارد  می كن��د . ام��ا واقعی��ت عینی روابط 
بین الملل این است كه اروپا، روسیه، چین و... 
رابطه  خوبی با آمریکا ند ارند . بنابراین می توان 
از كارگزاران روابط خارجه پرسش شود ، چرا 
اقد امات و طرح هایی به منظور ایجاد  ائتالف 
میان كش��ورهایی كه رابطه و د ل خوشی از 
آمریکا ند ارند  توس��ط كارگزاران د یپلماسی 
اند یشید ه و اجرایی نمی شود ؟ یا برای مثال، 
می خواهیم نفوذ رژیم صهیونیستی د ر منطقه 
كاهش پید ا كند ، آیا طبیعی ترین استراتژی 
د اش��تن روابط سالم و سود مند  با همسایگان 
و كش��ور های قد رتمند  جهان نیس��ت؟ اما، 
رواب��ط منطقه ای و فرامنطق��ه ای ما چگونه 
است؟ پاسخ این پرسش آشکارتر از بیان آن 

با تعد اد ی واژه است.
 آیا د س��ت اند ركاران راهبرد  روابط خارجه 
معتقد ند  كه روابط منطقه ای و فرامنطقه ای 
ای��ران د ر راس��تای تضعی��ف رژی��م غاصب 

صهیونیستی و آمریکای غارتگر است؟
شاید  روابط بین الملل آشفته تر از هر زمان 
د یگر باش��د . چرا ایران نباید  د ر چنین بستر 
آش��فته ای به جای طعمه بود ن، ماهیگیری 
نکند ؟ چرا  د ید ارها، همایش ها، سمینارها و... 
اقتصاد ی، سیاسی، علمی، فرهنگی، ورزشی، 
تجاری و... به عنوان بس��تر سازی به منظور 
ماهیگیری از آشفته بازار روابط بین الملل و 
تضعیف د ش��منان، تد بیر، تد وین و عملیاتی 

نمی شود ؟
ب��ا توجه به ناكارآم��د ی و هزینه های گزاف 
رواب��ط خارج��ه، طرح یک پرس��ش ضروری 
می نمایند ، د ست اند ركاران د یپلماسی به تولید  
كد ام طرح، تاكتیک و راهکار سود مند  و كارآمد  

برای كاهش انواع فشارها اشتغال د ارند ؟
پر بیراه نیست اگر گفته شود  عرصه سیاسی 
و عرصه روابط خارجه مملو از پراكند ه گویی 
و عاری از خالقیت و ابتکار عمل است. تنها 
و تنها س��نگ محک خرد مند ان��ه اظهارات  
و عملک��رد  صاح��ب منصب��ان، متنفذین و 
سیاست ورزان؛  د ستاورد های عینی، ملموس 
و قاب��ل ارزیاب��ی اس��ت ك��ه د ر عرصه های 
گوناگ��ون ب��ه وی��ژه روابط خارج��ه حاصل 

می كنند .  

ضرورت جراحی د يپلماسی روابط خارجی

کورش الماسی
پژوهشگر فلسفه سیاسی تیر  1398
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اگ��ر میزان ص��اد رات نف��ت اوپک 3۰ 
میلیون بشکه د رروز باشد  ایران د ر بهترین 
حال��ت توانایی صاد رات روزانه  ۲ میلیون 
بش��که د رروز یعن��ی كمت��ر از 8 د رصد  
ص��اد رات ای��ن كارتل را د راختی��ار د ارد . 
ای��ن روزها اما با توج��ه به اینکه صاد رات 
ایران با س��قوط مواجه ش��د ه است سهم 
ایران از همین میزان یاد ش��د ه نیز كمتر 
شد ه است. برخی سیاستمد اران از جمله 
س��خنگوی حزب كارگزاران س��ازند گی 
از احتمال بی��رون راند ن محترمانه ایران 
از ب��ازار جهان��ی نفت س��خن می گویند . 
كارشناسان باورد ارند  رفتار والد یمیر پوتین 
روسی كه خود  را متحد  استراتژیک ایران 

نش��ان می د هد  و همچنین بن سلمان كه 
د ش��منی راهبرد ی خود  با ایران را پنهان 
نمی كند  د ر یک اتحاد  نانوش��ته د رمسیر 
ح��ذف اوپک و یا تهی كرد ن آن از قد رت 
هستند . ایران نگران فروپاشی اوپک است 
زیرا د رفق��د ان اوپک س��همیه بند ی ها از 
روال فعلی خارج ش��د ه و معلوم نیس��ت 
ایران بتوان��د  د رچارچوبی از پیش تعیین 
ش��د ه به میزان مش��خص و با قیمت های 
تا حد ود ی كنترل ش��د ه نفت بفروشد . بر 
پایه نوشته فرید ون خاوند  بیژن زنگنه د ر 
همی��ن باره گفته اس��ت: »ایران اوپک را 
ترک نمی كند ، اما باور د ارم اوپک خواهد  
ُمرد . با این فرآیند ها، اوپک خواهد  ُمرد «. 

این حرف را وزیر نفت جمهوری اسالمی، 
كه برای شركت د ر نشست وزیران سازمان 
كشور های صاد ركنند ه نفت )اوپک( به وین 
رفته بود ، نقل كرد .این نخس��تین بار نبود  
كه بیژن نامد ار زنگنه از خطر مرگ اوپک 
س��خن می گفت. ارد یبهشت ماه گذشته 
نیز او د ر پی د ید ارش با محمد  سانوس��ی 
باركین��د و، د بیركل اوپک، كه د رتهران به 
س��ر می برد ، به خبرن��گاران گفته بود : به 
آقای باركیند و گفتم كه اوپک با احتمال 
فروپاش��ی روبرو است. این یکی د و نفری 
كه خارج از نهاد  های اوپک تصمیم گرفته 
و سپس تصمیم خود  را بر د یگران تحمیل 

كرد ه اند ، چه كسانی هستند ؟

ايران؛ نگران مرگ اوپک
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 وزی��ر نف��ت جمهوری اس��المی ب��د ون ترد ید  
 ب��ه والد یمی��ر پوتین رئیس جمهوری روس��یه و 
محمد  بن س��لمان ولیعهد  عربستان سعود ی نظر 
د ارد . چرا وزیر نفت جمهوری اسالمی نگران مرگ 
سازمانی است كه فعالیتش از حد ود  شش د هه پیش 
تاكنون بر نفت، قلب تپند ه اقتصاد  ایران، تاثیری قابل 
توجه د اشته است؟ د ر توجیه این نگرانی، بیژن نامد ار 
زنگنه می گوید : كشمکشی كه میان ایران و چند  
عضو عرب سازمان اوپک به ویژه عربستان سعود ی و 
امارات متحد ه عربی عمد تا بر سر مسائل ژئوپلیتیک و 
استراتژیک د ر منطقه خاورمیانه جریان د ارد : »وقتی 
د و عضو اوپک به د نبال ضربه زد ن به منافع سایر اعضا 
باشند ، این سازمان رو به فرو پاشی می رود  ترد ید ی 
نیست كه كشمکش های د رونی به كارآمد ی اوپک 
ضربه می زنند ، ولی نه آنچنان كه بقای این سازمان 
را تهد ید  كند . د ر س��ال های ۱98۰ میالد ی و د ر 
هنگامه  جنگ نفتکش ها، د رگیری مرگبار میان 
ایران و عراق مانع از آن نشد  كه نشست های اوپک 
با حضور وزیران د و كشور متخاصم برگذار بشوند . 
و بعد  ها نیز، د ر آغاز د هه ۱99۰ میالد ی، زمانی كه 
كویت به اش��غال عراق د رآمد ، نشست های اوپک 
همچنان اد امه یافت. بنابراین بحران د ر روابط ایران 
با چند  كشور عضو اوپک را نمی توان به تنهایی پیش 

د ر آمد  فروپاشی اوپک د انست.

راهاندازیمجتمعتخصصیمبارزهبامفاسداقتصادی
 سخنگوی قوه قضائیه رسید گی به پروند ه های 
مفاس��د  اقتص��اد ی را كم��اكان از اولویت های 
قوه قضائیه د انست و گفت: قوه قضائیه رسید گی 
قاطع، س��ریع، بازد ارند ه با تخلفاتی كه د ر حوزه 
جرایم اقتصاد ی به وقوع می پیوند ند  و بنا د اریم 
د ر این د وره اهتمام بیشتری نسبت به گذشته 
د ر رسید گی به مشکالت پروند ه های اقتصاد ی 
د اش��ته باش��یم. به همین منظور د ستورالعمل 
رسید گی تخصصی به د عاوی و جرایم اقتصاد ی 
تهیه شد ه است. این د ستورالعمل كه به رسید گی 
تخصصی د ر ش��عب بس��ند ه نکرد ه و به زود ی 
مجتمع تخصصی این امر مركب از د اد س��رای 
جرای��م پولی و بانک��ی، د اد گاه های كیفری ۱ و 
۲، د اد گاه های رس��ید گی كنند ه به پروند ه های 
اختالل د ر نظام بانکی و تجد ید نظر مربوطه به 
زود ی د ر مجتمع امام خمینی)ره( تهران افتتاح 
می شود  و د ر انتخاب قضات و فرآیند رسید گی 
د قت، تخصص و سرعت تد اوم می یابد .وی گفت: 
د ر راستای اهتمام جد ی و جد ید  قوه قضائیه د ر 
برخورد  با مفاسد  اقتصاد ی، د رحال حاضر ۵8 نفر 
د ر د اد گاه های ویژه ما محکومیت د ارند  كه حکم 
آنها یا سابق الصد ور بود ه، به قطعیت رسید ه و یا د ر 
مرحله اجرا قرار د ارد  واین محکومیت های قطعی 

اثبات كنند ه تصمیم جد ی قوه است. 
 حكم اعضای باند  ريخته گران 

وی د ر اد امه گفت:  آقای ش��هروز ریخته گران 
فرزند  عباس به ۷ س��ال محکومیت، س��یروس 
ریخته گران به د لیل مشاركت د ر اخالل د ر نظام 
اقتصاد ی به ۱۵ س��ال حبس، بهروز ریخته گران 
مته��م اصلی به جرم اخ��الل د ر نظام اقتصاد ی 
كش��ور به ۱۵ سال حبس محکوم شد ه كه البته 
د و محکومیت ۲ و 3 سال هم د ارد . همچنین رد  
مال به ارزش 8۵96 میلیارد                                                                                                         و 8۵۲ میلیون                                                                                                            و ۵۲4 
هزار و 66۰ ریال جزای نقد ی محکوم شد ه است.
اسماعیلی گفت: فراز ریخته گران فرزند  عباس نیز 

به ۷ سال حبس، محمد رضا توسلی معاون منطقه 
آزاد  ب��ه جرم معاونت د ر اخالل نظام اقتصاد ی و 
د ریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، 3 سال انفصال 
از خد مت، پرد اخت 3۰۰ هزار تومان جزای نقد ی 
و ۱۲ هزار د الر آمریکا محکوم شد ه است.سخنگوی 
قوه قضائیه گفت:  فرزاد  بایرامی فرزند  خلج نیز د ر 
همین پروند ه به ۱۰ سال حبس محکوم شد ه است. 
4۱ نفر مجموعا متهم این پروند ه بود ند  كه ۲ نفر 
رای برائت برایشان صاد ر شد ه و بالغ بر 3۰ نفر به 
جرم اخالل د ر نظام اقتصاد ی برایشان محکومیت 
سنگین و قطعی صاد ر ش��د ه است.وی د ر مورد  
پروند ه بانک سرمایه گفت: این پروند ه د ر فرآیند 
رسید گی قرار د ارد . بخش د یگری از آن كه همان 
تحت تعقیب هستند  و د ر پروند ه قاچاق و اخالل 
جزئی د ر نظام اقتصاد ی ۲۲ نفر شناسایی شد ه اند .

 رأی د اد گاه برای هاد ی رضوی 
سخنگوی قوه قضائیه اظهار                                                                                                                                                                                   د اشت                                                                 : پروند ه بانک 
س��رمایه د ر یک بخش د یگر ۲9 متهم د ارد  كه 
۱9 جلسه علنی آن برگزار شد ه و اد امه د ارد .وی 
اد امه د اد :                                                                                                                                                       متهم اصلی این پروند ه هاد ی رضوی رای 
برایش صاد ر شد ه و بعد  از ثبت آن محکومیتش 
اعالم می شود .وی افزود : امروز اد امه اولین جلسه 
رسید گی به پروند ه پترو            شیمی                                                                                                                                                                                                                                            با ۱۱ متهم كه 
تعد اد ی كارشناس��ان از وزارت صمت و پرسنل 
وزارت صنایع كه د ر استان لرستان است تحت 

تعقیب قرار د ارند .

معادنافغانستان
درتسخیرطالبان

مقام های د ولتی والیت بد خشان د ر شمال 
شرق افغانستان می گویند  كه گروه طالبان 
مع��د ن الجورد  ای��ن والیت د ر ولس��والی 
كران ومنج��ان را تصرف كرد ه  اس��ت.نیک 
محمد  نظری، سخنگوی والی بد خشان گفت 
كه گروه طالبان به ولس��والی كران ومنجان 
حمل��ه كرد ه و كنترل مع��د ن الجورد  این 
والیت را به د ست گرفتند .آقای نظری افزود  
ك��ه گروه طالبان حد ود  ۲۰ نفر از نیروهای 
امنیتی را كه مسئول محافظت این معد ن 
بود ند ، اس��یر گرفته اند .گروه طالبان هم از 
تصرف یک منطقه د ر ولسوالی كران ومنجان 
خبر د اد ه  اس��ت.معد ن الجورد  بد خشان از 
ش��هرت جهانی برخورد ار است. حد ود  سه 
سال قبل یک پژوهش نهاد  بین المللی گلوبال 
ویتنس نش��ان می د اد  كه د رآمد  گروه های 
مس��لح، از جمله طالبان از این معد ن برابر 
با كل د رآمد  افغانستان از بخش معاد ن این 
كشور است.بر اس��اس یافته های این نهاد ، 
رقابت گروه های مسلح بر سر كنترل معاد ن، 
پای طالبان را به بد خشان كشاند ه و این گروه 
به بزرگترین سهام د ار معد ن الجورد  د ر این 

والیت تبد یل شد ه است.

عضو كمیسیون اقتصاد ی برنامه و بود جه مجلس 
گفت: طبق اطالعات واصله فرد ی د ر شهرری صاحب 
۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی پرد ازد . 
این ارقام كم نیستند  و طبق بررسی ها متوجه شد یم 
فرد ی د ر تهران ۲۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد  بازار 

مسکن نکرد ه است.
به گزارش الف به نقل از روابط عمومی پایش، زهرا 
س��عید ی مباركه عضوكمیسیون اقتصاد ی مجلس 
شورای اسالمی د ر برنامه »پایش« د ر توضیح مالیات 
بر عاید ی سرمایه گفت: این مالیات به نوعی بر سود  
حاصل از خرید  یا فروش بسته می شود . این مالیات 
حتی د ر كشورهای آفریقایی نیز گرفته می شود .وی 
گفت: ۷۰ د رصد  معامالت مسکن مصرفی نیست و 

جنبه كسب سرمایه بیشتر را د ارد . متاسفانه نرخ مسکن 
را افراد ی كه صاحب تعد اد  خانه های باال هستند  تعیین 
می كنند . افزایش قیمت مسکن د ر شهرهای بزرگ، كم 
كم تاثیرش را نیز د ر شهرهای كوچک خواهد  گذاشت.

کشفیکسلطاندیگر:سلطانآپارتمان
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FATFمهلتپنجم
بهایران

كارگروه ویژه اقد ام مالی )FATF( د ر جلسه 
روز جمعه خود  بار د یگر تعلیق اقد امات تنبیهی 
علیه ای��ران را تمد ید  كرد . پیش ت��ر د ر اوایل 
اسفند ماه 9۷، این گروه تصمیم به اد امه تعلیق 
اقد ام��ات تقابلی علیه ایران گرفته بود ، ولی از 
ایران خواسته بود ، اصالحات مربوط به CFT و 
 FATF پالرمو را تکمیل و اجرا كند . با این حال
كه ماموریت مقابله با پولشویی و تامین مالی 
تروریس��م را از برنامه های اصلی خود  می د اند ، 
به د لیل تصویب نشد ن د و الیحه د ر ایران طی 
4 ماه اخیر، خواستار تشد ید  نظارت كشورهای 
جهان بر موسس��ات مالی ایران شد ه است. به 
گزارش خبرگزاری فارس، د ر بیانیه این گروه 
آمد ه اس��ت: »ژوئن سال ۲۰۱6 كارگروه ویژه 
اقد ام مالی از تعهد  سیاس��ی ایران د ر سطوح 
ب��اال برای رفع كمبود ه��ای راهبرد ی خود  د ر 
زمینه مبارزه با پولشویی/ تامین مالی تروریسم 
)AML/ CFT(  استقبال كرد . با توجه به ملزم 
ش��د ن ایران به این تعهد  سیاس��ی و گام های 
 FATF ،مرتبطی كه این كش��ور برد اشته است
د ر فوریه ۲۰۱9 تصمیم به تمد ید  این اقد امات 
 تقابل��ی گرف��ت.« د ر این بیانیه آمد ه اس��ت: 
»از نوامب��ر ۲۰۱۷، ایران اق��د ام به ایجاد  یک 
نظام اعالم نقد ینگی كرد ه اس��ت. این كش��ور 
آگوس��ت س��ال ۲۰۱8 اقد ام به اجرای برخی 
از متمم ه��ای الحاقی به قانون مبارزه با تامین 
مالی تروریسم خود  كرد ه و د ر ژانویه ۲۰۱9 هم 
متمم های قانون مبارزه با پولشویی را به اجرا 
د رآورد ه است. FATF  از پیشرفت های صورت 
گرفته د ر این اقد امات قانونی آگاه است. لوایح 
مربوط به معاهد ه های تامین مالی تروریسم و 
پالرمو د ر پارلمان به تصویب رسید ه  اند  اما هنوز 
اجرا نشد ه اند . FATF همانند  هر كشور د یگری 
فقط قوانینی را كه كامل اجرا می شوند ، د ر نظر 
می گیرد .« FATF  با بیان اینکه برنامه اقد ام ایران 
د ر ژانویه ۲۰۱8 به پایان رسید ه، تصریح كرد ه 
این كارگروه د ر ژوئن ۲۰۱9 خاطرنشان كرد ه 
هنوز موارد ی هستند  كه ایران آنها را كامل نکرد ه 

11و باید  د ر آیند ه به طور كامل آنها را رفع كند . 
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نفستولیدصنعتیبهشمارهافتادهاست
فرهاد  د ژپسند  وزیر اقتصاد  ایران د ر تیرماه امسال 
د وبار به مناسبت های مختلف د رتهران و د ر د ید ار از 
یک طرح د ر ایکی از شهرستانها واحتماال با هد ف 
جلوگیری از تضعیف روحیه فعاالن اقتصاد ی و با 
هد ف گسترش روحیه امید واری شهروند ان تاكید  
كرد ه است وضعیت شاخص های مهمی مثل تولید  
و صاد رات د ر بهار امس��ال خوب بود ه است. این 
گفتار وزیر كه بیشتر د رحوزه سیاست كاربرد  د ارد  

اما با واقعیت های آماری جور د رنمی آید .
یک نوش��ته تحلیلی از سوی سجاد  ابراهیمی، 
عضو هیات علمی گروه اقتصاد  پژوهشکد ه پولی و 
بانکی نشان می د هد  بخش صنعت و تولید  صنعتی 
د ر بهار امسال روزگار تلخی د اشته و تولید ات 33۰ 
كارخانه به طور میانگین ۱۲ د رصد  كاهش د اشته 
است.  وی نوشته است : آخرین آمار رسمی مركز 
آمار از رش��د  منفی 4.9 د رصد ی د ر سال ۱39۷ 
خبر می د هد . درحالی كه بخش صنعت ش��امل 
بخش معد ن و نفت رش��د  منفی 9.6 د رصد ی و 
بخش صنعت به تنهایی بد ون بخش معد ن و نفت 
رش��د  منفی ۱۲.۲ د رصد ی را تجربه كرد ه است. 
د ر غیاب آمارهای رس��می د رباره عملکرد  بخش 
حقیقی اقتصاد  د ر س��ه ماهه ابتد ای س��ال 98 
گمانه زنی ها از اد امه كاهش رشد  تولید  د ر سال 98 
خبر می د هد .اما سوالی كه مطرح می شود  این است 
كه چند  و چون این كاهش به چه صورتی است. به 
این معنی كه چه بخش ها و شركت هایی بیشتر د ر 
معرض كاهش تولید  قرار د ارند  و چه بخش هایی 

كمتر تحت تاثیر ركود  قرار می گیرند . می توان با 
استفاد ه از آمارهای عملکرد ی شركت های بورسی 
برآورد ی از روند  تغییرات تولید  بخش صنعت )كه 
به نوعی پیش رو سایر بخش های اقتصاد ی هست و 
بیشترین كاهش تولید  را د ر سال گذشته د اشته( 
د ر سه ماهه ۱398 ارائه كرد .بررسی عملکرد  سه 
ماهه بیش از ۲3۰ شركت نشان می د هد  كه تولید  
این شركت ها د ر سه ماهه ابتد ایی سال 98 حد ود  
۱۲ د رصد  كاهش د اشته است. از آنجا كه د رصد  
كاهش تولید  مشابه كاهش تولید  این شركت ها 
د ر پایان س��ال 9۷ است می توان گفت كه روند  
كاهشی تولید  د ر سال 9۷ با همان شیب د ر سه 
ماهه ابتد ای سال 98 نیز اد امه د اشته است.البته 
از آنجا كه كاهش تولید  د ر سال 9۷ از سه ماهه 
د وم س��ال آغاز شد ، می توان پیش بینی كرد  كه 
رشد  منفی د ر فصل د وم سال 98 و بعد  از آن به 
ش��د ت فصل اول 98 نباشد  و اند كی از این رشد  

منفی كاسته شود . 

رئی��س س��ازمان برنامه و بود ج��ه با بیان 
اینکه بود جه د و س��االنه، اطمینان بیش��تر 
نسبت به آیند ه ایجاد  خواهد  كرد ، می گوید  
این امر جزء ابالغیه مقام معظم رهبری بود .
محمد باقر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و 
بود جه د ر گفت وگو با خانه ملت د رباره جلسه 
غیرعلنی مجلس د رخصوص اصالح ساختار 
بود ج��ه ریزی كش��ور گفت: ب��رای اصالح 
ساختار بود جه چهار محور مشخص شد  كه 
عبارتند  از د رآمد ه��ای پاید ار كه جایگزین 
نفت می ش��ود ؛ بخش هزینه هایی كه از آن 
به عن��وان هزینه های كارآمد  یاد  می كنیم؛ 
بخش ثبات س��ازی د ر اقتصاد  برای توسعه و 
نهایتا اصالح نهاد ی نظام بود جه ریزی كشور.

رئیس س��ازمان برنام��ه و بود جه افزود : 9 
بس��ته برای این امر تعریف شد  كه هر یک 
از این بس��ته ها نیز تعد اد ی برنامه د ارد  و د ر 
جلسه شورای عالی هماهنگی قوا به تصویب 
رسید  و امروز د ر مجلس ارائه شد .وی تاكید  
كرد : مقرر ش��د  ب��رای چگونگی اجرای این 

محورها از طریق پروژه ها، برنامه ها و اقد امات 
پیشنهاد ی، توافقی فی مابین د ولت و مجلس 
صورت گیرد .نوبخ��ت همچنین د رباره اید ه 
تد وین بود جه د و ساالنه نیز توضیح د اد : برای 
پاید اری بود جه و تصمیمات، مقرر ش��د  افق 
پیش بینی را برای منابع و مصارف به صورت 
د وس��اله د ر نظر بگیری��م تا با یک اطمینان 
بیشتر نسبت به آیند ه تصمیم گیری د اشته 
باشیم. رئیس سازمان برنامه و بود جه گفت: 
این امر جزء ابالغیه مقام معظم رهبری بود  

كه بود جه د و ساله شود .

تدوینبودجهدوساالنهبخشیازابالغیهمقاممعظمرهبریبود



محمود  صد ری برای د نیای اقتصاد  نوش��ته 
اس��ت: این روزها كه اقتصاد  ایران زیر فش��ار 
ناكارآمد ی د اخلی و تحریم خارجی قرار گرفته، 
پیشنهاد هایی پرشمار به د ولت شد ه و می شود . 
یکی از این پیشنهاد ها اجرای سهمیه بند ی و 
اصطالحا كوپنی ك��رد ن همه یا بخش هایی 
از اقتصاد  مانند  د هه ۱36۰ اس��ت. اس��تد الل 
پیشنهاد كنند گان و طرفد اران آنها د ر د ولت و 
بیرون د ولت این است كه منابع ارزی و كاالیی 
كشور كمیاب تر از چند  سال پیش شد ه است.
بخش های ناپید ای »كامیابی د هه ۱36۰« 
كه د ر تحلیل پیش��نهاد د هند گان امروزی از 
آن غفلت ش��د ه اینهاست: مفاهیم خشنود ی 
و رضای��ت و امنیت غذایی د ر این 3۰ س��ال 
سراپا عوض شد ه است. ایرانیان د هه ۱36۰ با 
پشت سرگذاشتن انقالبی كه بنیاد ش بر د ین 
و فرهن��گ بود  د ر د وران زهد  انقالبی به س��ر 
می برد ند  و بس��یاری از آنها فقط به آن جهت 
می خورد ند  و می پوشید ند  و می خوابید ند  كه 
بتوانند  یا د ر جبهه ها بجنگند  یا پشت جبهه ها 
مد د كار رزمند گان باشند . این زهد  انقالبی غنی 
و فقیر و فرمانروا و فرمانبر نمی شناخت و عوام 

و خواص همه، یا تقریبا همه، به آن د ل بسته 
بود ند . آن زهد  انقالبی جای خالی همه چیز را پر 
كرد ه بود  و بر همه اشکال محرومیت اقتصاد ی 
سایه اند اخته بود  و حتی تعارض های اجتماعی 
و فرهنگی و تقابل های سیاسی و اید ئولوژیک 
د رون سیستمی و برون سیستمی را د ر خود  حل 
كرد ه بود . مفهوم »ید  واحد ه« كه بنیانگذار فقید  
جمهوری اسالمی مطرح كرد ه بود ند ، عینیت 
سیاس��ی-اجتماعی یافته و نیروهای گریز از 
مركز را از كار اند اخته بود . د ر نتیجه، مفاهیم 
برخورد اری و رفاه، ذیل و ضمیمه زهد  انقالبی 
بود  و قناعت و برد باری و د ر عین حال گذشت 

و بخشش، فضیلت شمرد ه می شد .

برگشتناممکنبهدهه1360

ایرانبدوننفت:ترکیهیاافغانستان
اگر ایران نفت ند اش��ت، افغانستان می شد یم 
یا تركیه؟ هیچ یک از این د و كشور نفت ند ارند . 
مس��عود  نیلی اقتصاد د ان نام��د ار ایرانی معتقد  
است اكنون باید  این سواالت توسط اقتصاد د انان 
و رسانه ها مطرح شود ، چرا كه وقت طرح مسائل 
با مرد م و پرد اختن به این موضوع است. از نظر 
نیلی، اینکه »چرا به اینجا رسید ه ایم؟« باید  تبد یل 
به سوال اصلی شود . مقصود  نیلی به راه اند اختن 
یک گفت وگوی كارشناسی است كه بشکافد  چرا 
این اتفاق افتاد ه و كجا اشتباه كرد ه ایم؛ چقد ر از 
اش��کاالت د ر حوزه سیاس��ت و چقد ر د ر حوزه 
سیاستگذاری است؛ اشکاالت حوزه سیاست و 
سیاستگذاری چیست و از كجا باید  برای اصالح 

شروع كنیم؟
اس��تاد  اقتصاد  د انشگاه ش��ریف با بیان اینکه 
به نظر نمی رسد  د ر یک بازه زمانی كوتاه مد ت، 
تحول عمد ه ای د ر منابع د اشته باشیم، اد امه د اد : 
»بنابراین آنچه امروز می تواند  به بهبود  وضعیت 
كشور یا به كمتر آسیب د ید ن اقتصاد  كشور كمک 
كند ، ارتقای كیفیت تصمیم گیری است.« اقتصاد  
ای��ران معتاد  به نفت بود ه اما اكنون د رآمد  نفت 
د یگر وجود  ند ارد  یا خیلی كم شد ه است. نیلی 
معتقد  اس��ت كه عملکرد  اقتصاد  كشور تعیین 
می كند  كه د ر این شرایط یا به سمت فقر گسترد ه 
برویم یا اینکه اصالحاتی صورت گیرد . پیشنهاد  

این اقتصاد د ان این است كه كامال از مسیر رفته 
برگرد یم؛ از نظر نیلی اصالح یعنی اینکه برگرد ید  
و به جاد ه د رست روید ، بنابراین الزمه اصالح این 
است كه قبول كنیم یک جاهایی اشتباه رفته ایم.

از نظ��ر نیلی د ر حال حاضر د ر یک د وراهی 
تعیین كنند ه ای قرار گرفته ایم كه یک سر آن، 
فقر خیلی زیاد  اس��ت و احتماال مرد م این فقر 
گس��ترد ه را به راحتی هضم نمی كنند ، چون 
همیش��ه از یک س��طحی از رف��اه برخورد ار 
بود ه ان��د . این اقتصاد د ان معتقد  اس��ت عاملی 
كه مسیر كاهش سریع سطح رفاه را از مسیر 
رو به بهبود  آن متمایز می كند ، تنها به وسیله 
نحوه تنظیم مناسبات خارجی تعیین نمی شود  
بلکه عمد تا به نحوه تنظیم مناسبات د اخلی و 
میان خود مان از نظر رویکرد های كارشناسی و 

مد یریتی مربوط می شود .

شهرکجنجالی
»باستیهیلز«

نایب رئیس كمیس��یون عم��ران مجلس 
ش��ورای اس��المی با تاكید  بر این كه ساخت 
ش��هرک های الكچ��ری نظیر باس��تی  هیلز 
د ر لواس��ان د ر نظام اس��المی تعجب برانگیز 
است، گفت: تصمیم قوه قضاییه د ر برچید ن 
حصاره��ای این ش��هرک نقط��ه عطفی د ر 
تصمیم مس��ئوالن بود . س��ید  احسن علوی 
د رب��اره س��اخت و س��ازهای غیرقانون��ی یا 
غیرمجاز د ر ش��هرک باس��تی هیلز لواسان 
 بیان كرد : اینکه ساخت وسازها د ر این شهرک 
به طور قانونی انجام ش��د ه است یا نه را باید  
از شهرد اری پرسید ، اما آنچه كه اعالم شد ه 
این اس��ت كه قیمت هر یک از ویالهای این 
ش��هرک بین ۲۰۰ میلیارد  تا ۷۰۰ میلیارد  
اس��ت. وی د ر اد ام��ه اظهار ك��رد : گویا این 
شهرک توس��ط گیت هایی از محیط اطراف 
جد ا شد ه بود ند  و تنها افراد  خاصی اجازه ورود  
به آن را د اشته اند . وجود  چنین شهرک هایی 
د ر جمهوری اس��المی عجیب اس��ت. وجود  
چنی��ن ش��کاف طبقات��ی د ر جامعه جای 
س��وال د ارد . اقد ام ق��وه قضاییه د ر برچید ن 
گیت های اطراف این شهرک نقطه عطفی د ر 
تصمیم مسئوالن است. این عضو فراكسیون 
مس��تقلین مجلس شورای اس��المی با بیان 
اینکه حصاركش��ی د ور ساختمان ها و ایجاد  
محد ود یت د ر ت��رد د  معنایی ند ارد ، تصریح 
كرد : باید  مش��خص شود  كه چه كسانی د ر 
آنجا تملک د ارند  كه چنین محل اختصاصی 
را برای خود  ساخته اند . نایب رئیس كمیسیون 
عمران د ر اد امه تاكید  كرد : سازمان بازرسی 
كل كشور و قوه قضاییه باید  به ساخت و ساز 
چنین شهرک هایی ورود  پید ا كنند . افراد ی 
كه چنین خانه هایی برای خود  می س��ازند  و 
یک منطقه را تسخیر می كنند  باید  مشخص 
شوند .علوی د ر پایان گفت: د ر جامعه ای كه 
رهبر انقالب د ر وسط شهر زند گی می كنند  
وجود  چنین خانه هایی با قیمت های نجومی 

ناباورانه است.

تیر  1398
د     وره جد     ید     
شماره 125
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سبحانیونو
سرمایهدارانمذهبی

اس��تاد  اقتصاد  د انش��گاه ته��ران گفت 
باید  از كس��انی كه سال هاس��ت به د لیل 
سیاست های فاسد  اقتصاد ی، سرمایه د ار 
ش��د ه اند  و متاس��فانه خیل��ی از آنها هم 
رنگ و بوی مذهبی و انقالبی گری د ارند  
مالیات گرفت اما باید  مواظب بود  به جای 
این نوس��رمایه د اران مذهبی و سالطین 
س��فته بازی، حاصل زحمات عمر مرد می 
كه اند ک پس اند ازی برای فرزند انش��ان 

مهیا كرد ه اند  به خطر نیفتد .
حسن سبحانی تصریح كرد : سال هاست 
ع��د ه ای از قِب��ل نوس��انات و ب��ه د لیل 
سیاست های فاسد  اقتصاد ی، سرمایه د ار 
شد ه اند . متاسفانه خیلی از آنها هم رنگ 
و ب��وی مذهبی و انقالبی گری د ارند . باید  
بر س��رمایه های باد آورد ه اف��راد ی كه از 
طریق مس��کن پس اند از كرد ه اند  و با یک 
تغییر مشکوک نرخ ارز، قیمت ملک شان 
یک شبه چند  برابر می شود ، مالیات های 
سنگین وضع شود ؛ حتی می توان قوانینی 
ایج��اد  كرد  كه وقتی به د لیل نوس��انات، 
ارزش اموال ثابتی افزایش می یابد ، از آنها 

مالیات گرفت.
این اس��تاد  د انش��گاه د ر م��ورد  اجرای 
مالی��ات بر عاید ی س��رمایه كه د ولت د ر 
اج��رای آن چند ان جد ی نیس��ت گفت: 
اجرای این نوع مالی��ات برای ایران الزم 
اس��ت، اما باید  د قت ش��ود  ك��ه موضوع 
سخن من سفته بازی با ملک و ارز و طال 
و... توس��ط كسانی است كه فقط اقتصاد  
غیر مولد  را گس��ترش می د هند  و ثروت 
د رو می كنند . نباید  به این بهانه واقعیات 
زند گی افراد  محترمی كه تمام عمر زحمت 
كش��ید ه اند  و احتماال سر پناه مختصری 
برای زند گی آیند ه فرزند ش��ان د رس��ت 
 كرد ه اند  ب��ا واقعیت اقد امات س��الطین 

سفته بازی یکسان تلقی شود .

دستهایپرریاضدربرابرآمریکا
عربستان د ر مقابل آمریکا د ست بسته نیست. 
نباید  كنایه گاوش��یرد ه ترامپ ما را به اشتباه 
اند ازد  و ابزارهای قد رت عربس��تان د ر مقابل 
 آمری��کا را ناد ی��د ه بگیریم. اگ��ر آمریکایی ها
می گویند  عربستان گاو شیرد ه ماست، عربستان 
هم می توان��د  اد عا كند  كه آمری��کا مزد ور و 
اجیرشد ه عربستان است و پول می گیرد  تا از 
عربستان د فاع كند  و منافع ریاض را تامین كند . 
سه مورد  از ابزارهای قد رت و نفوذ عربستان د ر 

مقابل آمریکا عبارتند  از:
یکم: عربستان روزانه د ه میلیون بشکه نفت 
تولی��د  می كند . این ق��د رت عظیم اقتصاد ی 
بزرگی را د ر اختیار ریاض قرار می د هد . آمریکا 
پس از چین د ومین مصرف كنند ه انرژی است 
و د ر ص��ورت افزای��ش قیمت جهانی نفت، با 
مشکالت زیاد ی از جمله نارضایتی عمومی از 
د ولت وقت مواجه می شود . چنانچه عربستان 
عمد اً یا س��هواً د ر این زمینه همکاری نکند ، 
ممکن است مشکالت جد ی د ر اقتصاد  جهان 
ایجاد  كند ، سرنوش��ت انتخابات د ر آمریکا را 
تغییر د هد  و این ابزار نفوذ ارزشمند ی است د ر 
د ست عربستان. امنیت و ثبات عربستان الزمه 

ثبات و رونق اقتصاد ی جهان است.
د وم: عربستان بیش از یکصد  میلیارد  د الر از 
اوراق قرضه آمریکا را د ر اختیار د ارد . چنانچه 
ریاض بخشی از این اوراق را به حراج بگذارد ، 
ارزش د الر آمری��کا اند كی كاهش می یابد  اما 

اگر این اقد ام با تبانی د یگ��ر د ارند گان اوراق 
قرضه صورت بگیرد ، بحران بزرگی د ر اقتصاد  
آمری��کا به وجود  می آید ، ت��ورم باال می رود  و 
ملموس ترین نتیجه آن شکست د ولت حاكم د ر 
انتخابات خواهد  بود . )البته كاهش قیمت د الر 
به زیان د ارند گان عمد ه اوراق قرضه نیز هست(.
سوم: عربستان ثروت فراوانی د ر اختیار د ارد  و 
با استفاد ه از این ابزار می تواند  د ر د اخل و خارج 
آمریکا د رد سرهای زیاد ی برای واشنگتن ایجاد  
كند  و با نفوذ د ر تصمیمات و سیاس��ت های 
آمری��کا منافع خود  را د نبال كند . قضیه یمن 
نمونه مش��هود  آن اس��ت. مثال عربستان به 
فالن كاند ید ا كمک مالی می كند  و یا كمک 
ب��ه ف��الن البی را كم و زی��اد  می كند  و یا د ر 
انجام مناقصات و مزاید ه های اقتصاد ی جانب 
ف��الن گروه را می گیرد  و یا یک گروه مخالف 
سیاست های آمریکا را د ر انتخابات فالن كشور 

حمایت می كند .

این روزها و د رش��رایطی كه سایه های پنهان جنگ 
گس��ترد ه تر از هرزمان د یگری شد ه است و مقام های 
ای��ران و آمری��کا از رجزخوانی درب��اره جنگ امتناع 
نمی كنند  همه افراد  و گروه های سیاسی و جریان های 
سیاسی می خواهند  راه را برروی افزایش احتمال جنگ 

مسد ود  كنند .
چهار اصالح طلب ایرانی كه از مقام های ارشد  د ولت 
و مجلس د رس��ال های ۱3۷6 تا ۱384 بود ند  د ر یک  
سرمقاله نوشتند : گذشته را نمی توان برگرد اند ، ولی آیند ه 
را می توان از نو نوشت. چشم اند از مخوِف به خطراند اختن 
جان سربازان آمریکایی د ر جنگ با ایران، كه آنچه د ر 
عراق و سوریه گذشت پیش آن كوچک به نظر خواهد  
رسید ، باید  برای همه  آمریکایی ها هشد ارد هند ه باشد . 
م��ا ایرانیان هم از تجد ید  آنچه د ر جنگ ایران و عراق 
تجربه كرد یم بیزاریم. قربانیان آن جنگ هنوز د ر میان 
ما زند گی می كنند . هیچ ایرانی ای نمی خواهد  وطنش 
را ه��د ف بمب ها و موش��ک های ویرانگ��ر ببیند . این 
اصالح طلب های نامد ار د ر بخش د یگیری از سرمقاله 
خود  یاد  آورش��د ه اند  :پیامد ه��ای یک جنگ د یگر د ر 
خاورمیانه فاجعه بار است، نه فقط برای كشور ما ایران، 

كه همچنین برای آمریکا و متحد انش د ر این منطقه. 
چنین جنگی هزینه های انسانی نامعلومی د ارد ، به فاجعه  
زیست محیطی می انجامد  و منازعه  طوالنی  مد تی ایجاد  
می كند  كه د هه ها مانع امکان همزیستی صلح آمیز و 
رونق د ر منطقه  خلیج فارس می شود . به عنوان اعضای 
جری��ان اصالح طلب د ر ای��ران همچنین نگران ضربه  
مهلکی هستیم كه حتی مقابله  نظامی محد ود  با آمریکا 
به جنبش د موكراسی خواهی د ر ایران وارد  می كند . حتی 
امروز هم آثار محد ود یت های برآمد ه از بحران د و سال 
گذشته بر جامعه مد نی نحیف ایران و فعالیت سیاسی 

مسالمت آمیز را احساس می كنیم.

جنگباایرانفقطبازندهدارد



خریدزوریگندم
ازطرفدولت

خرید  گند م توس��ط د ولت از كش��اورزان 
امسال با چالشی كم سابقه مواجه شد ه است. 
كشاورزان هر جا كه بتوانند  گند م خود  را به 
د ولت تحویل نمی د هن��د  و آن را به د الالنی 
می فروشند  كه هم قیمت باالتری می پرد ازند  
و ه��م برخ��الف د ولت كه پ��ول گند م های 
خرید اری شد ه از كشاورزان را با تاخیر چند ماهه 
و گاه چند ین ماهه می پرد ازد ، نقد ا یا د ر زمانی 
كوتاه پول را به د س��ت كش��اورز می رسانند . 
برخی از كش��اورزان نیز گن��د م خود  را انبار 

می كنند  و به امید  روزهای بهتر می نشینند .
این مساله، البته قابل پیش بینی بود . د ر آبان 
ماه گذشته )9۷( د ولت قیمت خرید  تضمینی 
گند م را ۱4۷۰ تومان اعالم كرد  كه فقط ۱3 
د رصد  باالتر از قیمت س��ال 96 بود . اعتراض 
شد ید  كشاورزان كه هزینه هایشان بسیار بیشتر 
از این رقم افزایش یافته بود ، موجب شد  كه 
د ولت عقب نشینی كند  و قیمت خرید  را به 
۱6۰۰ تومان برس��اند . اما این قیمت نیز نه 
منطق مشخصی د اشت و نه كشاورزان را راضی 
كرد . سرانجام د ولت به قیمت ۱۷۰۰ تومان 
رضایت د اد  كه با توجه به تورم تازند ه و افزایش 
قیمت ارز، باز هم مورد  اعتراض كش��اورزان 
ق��رار گرفت. و این بود  كه د ر س��ال جاری، از 
حد ود  یک ماه قبل از زمان برد اش��ت گند م، 
عد ه ای با كش��اورزان تماس می گرفتند  و با 
پیشنهاد  خرید  گند م آنها، به قیمت های باالتر 
و پرد اخت نقد ی، محصول آنها را پیش خرید  
می كرد ند . هیچ كس نمی د اند  كه چه مقد ار 
گند م و به چه قیمتی از این طریق به فروش 
رس��ید ؛ اما این را می د انیم كه د ر استان های 
شمالی كش��ور مقد ار قابل توجهی گند م به 
قیم��ت باالی ۲۰۰۰ تومان و حتی تا ۲3۰۰ 
تومان معامله شد . به گفته عضو هیات رئیسه 
كمیسیون كشاورزی مجلس »گند م هایی كه 
به د ست د الالن می رسد  یا قاچاقی از كشور 

خارج می شود  یا به مصرف د ام می رسد .«

پویا ناظران د ر صفحه تلگرامی خود  نوشته است: 
وقت��ی می گوییم قوانین اقتصاد  د ر ایران هم مثل 
بقیه د نیا حاكمند ، یعنی اگربرق را ارزان بفروشید ، 
گروهی از طریق بیت كوین، برق را قاچاق می كنند  

و یارانه مرد م عاد ی را به جیب می زنند .
حاال توانیر می خواهد  تعرفه مخصوص بیت كوین 
وضع كند ؟ حتی اگر این كار هم انجام ش��ود  این 
مشکل حل نمی شود . قاچاقچیان به همین تعرفه 
عاد ی هم راضی نیستند  و د ستگاه را د ر مد رسه و 
مسجد  نصب می كنند . وقتی می گویم قوانین اقتصاد  
د ر ایران برقرار است یعنی اگر به مکان های خاصی 
برق مجانی د اد ید ، س��ر و كله رایانه های استخراج 
بیت كوین را د رهمان محل ها پید ا می ش��ود . چند  
قیمتی كرد ن بازار، مشکل قیمت یارانه ای را حل 
نمی كند . این مختص بازار برق هم نیس��ت. بازار 
بنزین هم همین است. بازار گوشت و نان هم همین 
است  یک قوانینی بر بازار حاكم است  كه د ر ایران و 
آمریکا تفاوتی  ند ارد . مهم ترین قانون  اقتصاد  به طور 
خالصه این است : اگر به بازار تک  نرخی و تعاد لی تن 
ند اد ید ، رانت توزیع می كنید ، سرمایه جامعه را حیف 
و میل می كنید ، و عموم مرد م را فقیرتر می كنید . 
یک عضو اتاق بازرگانی و وزیر س��ابق گفته است  
 »گرانی كاالهای اساسی با وجود  تخصیص ارز ارزان 

نشان د هند ه ایراد ات اساسی نظام توزیع است«
این مقام مسئول سابق و همراهان او طوری حرف 
می زنند  كه انگار می شود  یک  نظام توزیعی د اشت 
كه بتواند   كاالی چند  قیمتی را بد ون د زد ی و رانت 
به د ست مرد م برساند . شوروی هم نتوانست چنین 
كاری كند ،  سوییس و آمریکا هم نمی توانند. شوروی 
اینقد ر د ر ایجاد  چنان نظام توزیعی اصرار ورزید  تا 
نابود  شد  اما كشورهای اروپایی و آمریکایی از همان 

اول فهمید ند  نمی شود  لذا رفتند  سراغ بازار آزاد .
وزیر كنونی كار و رفاه  مش��اهد ه كرد ه  اس��ت 
ك��ه:  »برخی كاالها به نرخ هر د الر 4۲۰۰ تومانی 
وارد  می شود ، اما با نرخ هرد الر ۱4 هزار تومانی به 
فروش می رسد  و حتی د ر برخی كاالها محصول با 
نرخ هر د الر معاد ل  ۵۰ هزار تومان د ر حال توزیع 
است« و نتیجه گرفته است كه: »نظام توزیع ما د ر 
ارز و كنترل بازار كامال ناعاد النه اس��ت.« د رست 
اس��ت  نظام توزیع د ر ایران  ناعاد النه  است، چون 
تنه��ا نظام توزیع عاد النه، نظام توزیع بازار رقابتی 
اس��ت. به این معنی كه د ر این نظام توزیع قیمت 
توسط د ولت ابالغ نمی شود  بلکه توسط بازار كشف 
می ش��ود . این را بپذیریم كه د ولت به جای بازی، 
باید  د اوری كند ،  به جای تعیین قیمت و كنترل 
تخصیص منابع، باید  بر شکل گیری رقابت سالم د ر 
بخش خصوصی تاكید  كند .  برخی جار می زنند  اگر 
قیمت ها آزاد  شود، مرد م پول ند ارند  برق و بنزین 

گ��ران بخرند ! همین جوری هم قیمت گوش��ت 
با حقوق ها نمی خواند . آیا ب��ازار آزاد  بی عد التی را 
افزایش نمی د هد ؟ توصیه بر حذف یارانه ها نیست، 

بلکه نقد ی كرد ن یارانه ها است.
منابع یارانه كنونی از محل ثروت نفتی تامین 
می ش��ود   كه سرمایه ملی اس��ت.  د ر همه این 
سال ها، د ولت ثروت نفتی را از طریق جنس ارزان 
توزیع می كرد ه و می كند  د ر نتیجه بیشتر ثروت 
نفتی به یک گروه  خاص رس��ید ه و د ر عمل به 
جای اینکه نفت ملی شود   د ولتی شد ه و به ثروت 
نزد یکان د ولت افزود ه است. برای اینکه ثروت نفت 
واقعا ملی باشد  و عاد النه به همه مرد م برسد ، تنها 
راهش این است  كه منابع حاصل از ثروت نفتی 
رو به صورت نقد ی توزیع كنیم، و قیمت ها را به 
بازار آزاد  رقابتی بس��پاریم. شاید  گفته شود  مگر  
احمد ی نژاد  سال 89 یارانه ها رانقد ی نکرد ؟ مگر 
این سیاست ، سیاست تورم زای بد ی نبود ؟ شاید  
خسارت بارترین اتفاقی كه د ر د ولت د هم رخ د اد  
بد نام كرد ن یک سیاس��ت اقتصاد ی د رست، با 
اجرای غلط آن بود . نقد ی كرد ن یارانه ها سیاست 
د رس��تی بود  كه با اجرای سراس��ر اشتباه د ولت 
د هم، بد نام شد .چرا؟ اوال، د ولت د هم قیمت ها را 
آزاد  نکرد ، بلکه باز قیمت ثابت یارانه ای برای برق 
و بنزین و غیره تعیین كرد  و د رواقع  یارانه پنهان 

د ر قیمت حذف نشد   بلکه موقتا كم شد .
ثانیا، د ولت د هم این سیاست را ناگهان اجرا كرد . 
تبد یل یارانه پنهان د ر قیمت به یارانه نقد ی باید  به 
تد ریج و د ر طول د و سه سال انجام شود  تا همه فرصت 
تطبیق با ش��رایط جد ید  رو پید ا كنند . ثالثا، د ولت 
د هم مبلغ ثابتی برای یارانه نقد ی تعیین كرد . اما با 
حذف یارانه پنهان، قیمت ها آزاد  و شناور می شوند  
و بنابراین د رآمد  ایجاد  شد ه برای توزیع یارانه نقد ی، 
هر روز د ر نوسان است. پس یارانه نقد ی باید  روزانه و 
پس از تحقق د رآمد  محاسبه شود  نه این كه از پیش 
تعیین شد ه باشد . چون د ولت د هم یک مبلغ ثابت 
تعهد  كرد ه بود ، د ر سال های 89 و 9۰ پول كم آورد  
لذا پول چاپ كرد  كه به جهش تورمی منجر شد . د ر 
سال های اخیر هم آن مبلغ ثابت این قد ر كم ارزش 

شد ه كه به لعنت خد ا هم نمی ارزد .

یارانههایغیرهدفمند،شورویرانابودکرد،
درسبگیریم

تیر  1398
د     وره جد     ید     
شماره 125

14

انتخاب سرد     بیر
یاد     د     اشت

مناقشه

چابهار
بی سرانجام
نظم جهانی

نفت
بازارها

رتبه بندی
جهان



مناقشه ارزی د ر طبقه هشتم
د ولت د ر یک تصمیم غیركارشناسی د ر 
به��ار ۱39۷ بخش قابل توجهی از منابع 
ارزی را ب��ه قیمت پایین تر از قیمت بازار 
ح��راج كرد  و ه��ر د الر آمریکا را 4۲۰۰ 
توم��ان فروخت. آن گروه از كس��انی كه 
هوش��مند تر و آگاه ت��ر بود ن��د  د ر خرید  
د الر ب��ا قیمت 4۲۰۰ توم��ان د قیقه ای 
د رنگ نکرد ه و با ثبت سفارش های كالن 
میلیارد ه��ا د الر د ولتی را خرید ند  و كاال 
را وارد  كرد ه یا نکرد ه، اما رانت بزرگی به 
جیب زد ن��د . د ولت اما د ر یک ضد حمله 
د امنه د ار به مرور كار را گونه ای س��امان 
د اد  ك��ه زیان بزرگ را جب��ران كند . به 
ای��ن معنی كه د ر د و بزن��گاه یقه بخش 

خصوص��ی اصی��ل و ت��ازه وارد  را گرفت. 
د ول��ت به گم��رک د س��تور د اد  تا وقتی 
ارز  قیمت  مابه التف��اوت  وارد كنن��د گان 
ب��ازار آزاد  یا د س��ت كم ن��رخ نیمایی را 
پرد اخت نکنند  نمی توانند كاالهای وارد  
ش��د ه را از بند رها خارج كنند  و این كار 
نیز انجام شد  و البته مجاد له گسترد ه ای 
را پد ید ار ك��رد . د ولت اما د ر جای د یگر 
نیز گریبان د ارند گان ارزهای صاد راتی را 
گرف��ت و تاكید  ك��رد  د الرهای صاد راتی 
باید  با قیمت د ولتی )نیمایی( به بازار ارز 
برگرد د . این د و اتفاق بزرگ د ر د اس��تان 
ارز به یک مناقش��ه گسترد ه تبد یل شد ه 

است كه هنوز اد امه د ارد .

 د ستور 98
د ول��ت و بانک مركزی ب��رای اینکه ارز 
حاص��ل از ص��اد رات را د راختیار بگیرند  
د س��تورالعمل هایی تحت عنوان تعهد ات 
ارزی صاد ركنند گان د ر سال های ۱39۷ 
و ۱398 را فراه��م و آن را ابالغ كرد ه اند . 
ای��ن تعهد ات ارزی به گونه ای اس��ت كه 
د س��ت صاد ركنند گان را برای اد امه كار 
می بند د  و اگر انجام نشود  به بانک مركزی 
حق می د هد  تا مانع كار آنها ش��ود .نحوه 
برگش��ت ارز حاصل از صاد رات به مثابه 
كلی��د  د اس��تان از طرف بان��ک مركزی 
تد وین و پ��س از چانه زنی ها اكنون قابل 

اجرا شد ه است.
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* استفاد ه از تمام روش های فوق جهت رفع 
تعهد  صاد راتی، منوط به ثبت اطالعات فروش 

د ر سامانه های مربوطه است.
* حد اكث��ر زمان رفع تعهد  ارزی هر پروانه 
س��بز صاد راتی، حد اكثر چهار م��اه از تاریخ 
كورت��اژ )پروانه( صاد راتی اس��ت و د ر صورت 

نیاز به مهلت بیش��تر ب��رای صاد ركنند گان 
اق��الم كش��اورزی، فرش و صنایع د س��تی و 
س��ایر گروه های كاالیی با نظر وزارتخانه های 
صنعت، معد ن و تجارت و نفت حس��ب مورد  
امکان تمد ید  مهلت مذكور و اعالم آن به بانک 

مركزی وجود  د ارد .

* میزان تعهد  شركت های پتروشیمی برای 
بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��اد رات به چرخه 
تجاری كشور د ر سال ۱398، مطابق جد ول 

اعالمی وزارت نفت خواهد  بود .
* كلیه صاد ركنند گان مکلف به ارائه تعهد  
ارزی برگشت ارز حاصل از صاد رات می باشند .
* صاد ركنن��د گان د ر ص��ورت عد م امکان 
عرضه ارز به صورت اسکناس به میزان تعیین 
ش��د ه د ر جد ول فوق د ر س��امانه های ذیربط 
می توانند از روش ه��ای جایگزین فروش د ر 
»سامانه نیما« و یا »وارد ات د ر مقابل صاد رات« 

جهت رفع تعهد  ارزی خود  استفاد ه نمایند .

* بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران ۲۰ د رصد  
ارزش صاد راتی اعالمی توس��ط گمرک جمهوری 
اسالمی ایران را به د لیل نحوه محاسبه ارزش پایه 
صاد راتی د ر میزان بازگش��ت ارز حاصل از صاد رات 

آنان منظور نماید .
* كلیه سازمان ها و وزارتخانه های مورد  اشاره د ر 
این مصوبه نسبت به صد ور و ابالغ د ستورالعمل های 
الزم برای اج��رای این مصوبه به زیرمجموعه های 
خود  و ارائه گزارش سه ماهه به بانک مركزی جهت 
ط��رح د ر كمیته م��اد ه )۲( مصوبات چهارد همین 
جلسه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصاد ی ابالغی 
طی نامه شماره 9۷4۰۵ مورخ ۱39۷/۷/۲3 اقد ام 

خواهند  كرد .

* گمرک جمهوری اس��المی نس��بت ب��ه ارائه 
اطالعات سیس��تمی و بر خط پروانه های صاد راتی 
به بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران اقد ام نماید .
* بانک مركزی جمهوری اس��المی ایران امکان 
د سترسی بر خط كلیه س��ازمان های ذیربط را به 
س��امانه به برگش��ت ارز حاصل از صاد رات جهت 
اعمال این مصوبه و سایر قوانین و مقررات مربوطه 

فراهم نماید .

 نشست کارشناسی
د اس��تان برگش��ت ارز آن گونه كه بانک مركزی 
می خواس��ت و می خواهد  و برای اجرای آن مقوله 
پیچید ه »رفع تعهد  ارز صاد راتی« را اختراع كرد  با 

انتقاد های فعاالن اقتصاد ی مواجه شد . اتاق كرمان 
و فد راسیون صاد رات ایران د و نهاد ی بود ند  كه بارها 
د ر این باره اعتراض كرد ه و سرانجام كار را به شورای 
گفت وگو كشاند ند . این ش��ورا كه د بیرخانه آن د ر 
اتاق ایران مستقر است د ر نشست های كارشناسی 
و كارگروه ه��ای تخصصی موض��وع را د نبال كرد . 
د ر نشس��ت آخر كارشناسی بود  كه بحث ها شکل 

جد ی تری پید ا كرد .
محم��د  الهوتی، رئیس كنفد راس��یون صاد رات 
ایران د ر جلسه به شرح سوابق موضوع می پرد ازد  و 
می افزاید  د ر جلسه ای كه آقای همتی، رئیس كل 
بانک مركزی مهمان اتاق بود ه است، یک پیشنهاد  
6 بند ی از سوی اتاق ارائه شد ه است كه بخشی از 

نحوه رفع تعهد  ارز حاصل از صاد رات سال 1397

صاد ركنند گان با عملکرد  
بیش از ۷۰ د رصد 

* بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران نسبت به معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت ایران، 
گمرک جمهوری اسالمی ایران و سایر د ستگاه های ذیربط جهت استفاد ه از مشوق های صاد راتی اقد ام می نماید .

 صاد ركنند گان
با عملکرد 

كمتر از ۷۰ د رصد 

* تا پایان تیرماه س��ال ۱398 مهلت د ارند  مطابق د س��تورالعمل های پیشین نس��بت به رفع تعهد  ارز حاصل از 
صاد رات خود  اقد ام نماید .

* از معافیت ها و مشوق های صاد راتی نظیر معافیت مالیاتی و... مطابق با آمار عملکرد  اعالمی بانک مركزی جمهوری 
اسالمی ایران به سازمان امور مالیاتی به تناسب برخورد ار خواهند  شد .

* وزارت صنعت، معد ن و تجارت و بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران محد ود یت های الزم جهت ثبت سفارش، 
تخصیص و تامین ارز وارد ات آنها را ایجاد  نمایند .

صاد ركنند گان بد ون 
بازگشت ارز به چرخه 

اقتصاد ی

* بان��ک مركزی جمهوری اس��المی ایران اقد امات الزم جهت معرفی آنه��ا به مراجع قضایی و جلوگیری از ارائه 
خد مات بانکی را ارائه نمای.

* وزارت صنعت، معد ن و تجارت اقد ام به جلوگیری از صد ور یا تمد ید  مجوزهای وارد ات و صاد رات، صنفی، تولید ی 
و... نظیر كارت بازرگانی، مجوز صنفی و... نماید .

* سازمان امور مالیاتی اقد ام به جلوگیری از استفاد ه از مشوق های مالیاتی و گمرک جمهوری اسالمی ایران اقد ام 
به جلوگیری از وارد ات و صاد رات نماید .

*صاد رات ریالی 
موضوع بند  ۷ 

تصویب نامه شماره 
۵۵3۰۰/8۷39 مورخ 

۱39۷/۲/۲

* صاد ركنند گان مشمول بند  )۷( تصویب نامه شماره ۵۵3۰۰/8۷39 مورخ ۱39۷/۲/۲ كه قبل از تاریخ ۱39۷/۵/۱6 
به كشورهی عراق و افغانستان صاد رات د اشته اند ، می توانند شماره  پروانه صاد راتی را به بانک مركزی اعالم نمایند  تا د ر 
صورت پذیرش بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران نسبت به رفع تعهد  ارز حاصل از صاد رات ریالی آنها اقد ام شود .
* پروانه های صاد راتی كه مشمول این بند  می گرد ند ، امکان استفاد ه از قابلیت وارد ات د ر مقابل صاد رات را ند ارند .

  نحوه برگشت ارز حاصل از صاد رات د ر سال 1398
وارد ات د ر مقابل صاد راتاسکناسسامانه نیماگروه صاد راتی

مجموعه 
مابقی برای خود حد اكثر۱۰ د رصد حد اقل6۰ د رصد پتروشیمی ها

مابقیحد اكثر۲۰ د رصد حد اقل۵۰ د رصد سایر صاد ركنند گان تیر  1398
د     وره جد     ید     
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آن د ر بخشنامه اخیر لحاظ گرد ید ه است. از جمله 
اینکه ۷۰ د رصد  اظهارنامه های صاد راتی مبنای رفع 
تعهد  قرار گیرد  كه د ر بخشنامه جد ید  با 8۰ د رصد  
موافقت شد ه است. ضمنا پیشنهاد  ارائه مهلت رفع 
تعهد  ارزی سال 9۷ تا پایان شهریور ارائه گرد ید  كه تا 
98/4/3۱ پذیرفته شد ه است. مود ر د یگر د رخواست 
رفع تعهد  ۱۰۰ د رصد  ارز حاصل از صاد رات از طریق 
وارد ات برای خود  یا واگذاری به غیر ارائه گرد ید  كه 
د ر بخشنامه جد ید  فقط اختیار ۵۰ د رصد  پذیرفته 

شد ه است.
سید  مهد ی نیازی، مد یركل د فتر مقررات صاد رات 
و وارد ات وزارت صنعت، معد ن و تجارت نیز كه د ر 
این جلسه حضور یافته بود  اذعان نمود  كه امسال 
حد اقل 3۵ تا 4۰ میلیارد  د الر وارد ات كاال نیاز است 
كه ۷ تا 8 میلیارد  از آنها مایحتاج و 4 میلیارد  د الر هم 
د ارو است كه د ولت باید  تامین كند  اما حد ود  ۲8-۲۷ 
میلیارد  د الر باقیماند ه مواد  اولیه و واسطه ای صنایع و 
كاالی مصرفی مرد م است كه امسال با تحریم نفت 
نی��از به ارز برای وارد ات آنها وجود  د ارد . لذا باید  ارز 
آنها از محل صاد رات تامین و باید  با قیمت منطقی 

عرضه شود .
محمد  پورحی��د ری، كارش��ناس بانک مركزی 
جمهوری اسالمی ایران كه د ر این نشست حضور 
د اش��ت اذعان نمود ، بانک مركزی از 9۷/۱/۲۲ كه 
بحث تعهد سپاری اجباری شد  با وجود  اینکه زمان 
سه ماهه تعیین شد  اما د ر عمل، عملکرد  اشخاص 
را مد  نظر قرار د اد . اش��خاصی هستند  كه د ر سال 
گذش��ته هیچ برگشت ارزی ند اشتند . لذا عملکرد  
ب��رای بانک مركزی مالک اس��ت و اگر ۵۰ د رصد  
بازگرد اند ه ش��ود  بانک مركزی می تواند  راه را برای 
۵۰ د رصد  بقیه باز كند . اما نمی تواند  برای اشخاصی 
كه تاكنون عملکرد  مثبتی ند اشته اند  امکان ۱۰۰ 
د رص��د  وارد ات د ر مقابل صاد رات را ارائه د هد . وی 
همچنین د ر پاسخ به ایراد  وارد ه مبنی بر اینکه اساسا 
عراق و افغانستان از رفع تعهد  ارزی معاف هستند ، 
افزود  د ر بخشنامه مورخ 9۷/۲/۲ ذیل بند  ۷ گفته 
شد ه صاد ركنند گانی كه مقصد  نهایی آنها كشورهای 
عراق و افغانستان می باشد ، تا اطالع ثانوی الزامی به 
اجرای جزء )پ( بند  ۱ بخش��نامه ند ارند . بند  )پ( 
فروش ارز به صرافی و بانک ها بود ه است و علت هم 
د اشت چون باید  4۲۰۰ تومانی برمی گشت و نیما 
وجود  ند اشت. معنی آن نیست كه صاد رات به عراق 

انجام شود  و ریال برگرد د .
نمایند ه ستاد  مبارزه با قاچاق كاال خبر از برگزاری 
جلسات مختلف د ر ستاد  می د هد  و می گوید  تراكم 
آمار عد م بازگشت ارز حاصل از صاد رات، به فرمول 
قب��ل از 8/۱3 برمی گرد د  كه نرخ محاس��به ارزش 
كاالهای صاد راتی با 4۲۰۰ محاسبه می شد ه است.

د بی��ر كارگروه ارزش گ��ذاری كاالهای صاد راتی 
گم��رک جمه��وری اس��المی ایران نی��ز د ر مورد  

ارزش ه��ای صاد راتی توضی��ح می د هد  و می گوید  
جلسات متعد د ی با تشکل ها برای اصالح نرخ های 
پایه صاد راتی گذاش��ته شد ه و اصالحات هم انجام 
ش��د ه، همچنین ب��ا توجه به تغییرات ن��رخ ارز و 
اهمیت موضوع رقابت پذیری اذعان می د ارد ، گمرک 
هنوز پیش��نهاد ات را پذیرفته و بررسی می كند .د ر 
پای��ان جمع بند ی به این ترتیب صورت گرفت كه 
د بیرخانه گزارش مشکالت اجرایی بسته سیاستی 
نحوه برگشت ارز حاصل از صاد رات د ر سال 98 را 

جهت طرح د ر صحن شورا آماد ه كند .

 مناقشه د ر طبقه هشتم
عصر روز ۱۰ تیرماه بود  كه وزیر اقتصاد  به عنوان 
نفر اصلی د ر ش��ورای گفت وگ��وی د ولت و بخش 
خصوصی به همراه وزیر صنعت، معد ن و تجارت و 
رئیس اتاق ایران و نمایند گان مجلس و قوه قضاییه 
د ستور عمل گروه كارشناس را د ر د ستور كار قرار 
د اد ند . كاری كه ابتد ا به نظر می رسید  شاید  چند ان 
مناقشه  برانگیز نباشد  اما د ر نشست د ولت و بخش 
خصوصی به گالیه های قابل اعتنایی منجر شد  و د و 
طرف گفت وگو حرف های سختی بر زبان آورد ند  تا 
جایی كه اگر وزیر اقتصاد  د استان را جمع نمی كرد  
ممکن بود  مناقش��ه به س��ویی ب��رود  كه تضاد ها 

افزایش یابد .

 حرف هميشگی وزير
فرهاد  د ژپسند  وزیر اقتصاد  ایران د ر یک سال اخیر 
بر پایه برخی تصورات��ی كه د ارد  همواره به بخش 
خصوصی توصیه میهن پرس��تی می كند  و مد ام از 
بخش خصوصی می خواهد  ش��رایط كش��ور را د ر 
محاسبه های خود  لحاظ كنند  و بد انند  كه وضعیت 
غیرعاد ی است. د ژپسند  د ر شروع صحبت هایش توپ 
را به زمین بخش خصوصی منتقد  اند اخت و پرسید  
اگر شما باور د ارید  كه تعهد ات ارزی تعیین شد ه و 
د رصد هایی كه با محاسبه های بانک مركزی به د ست 
آمد ه اجرایی نیستند  و باید  نسبت به آنها تجد ید نظر 
صورت گیرد  به این پرسش جواب د هید . ارز مورد  
نیاز كشور از كجا باید  به د ست آید . وزیر اقتصاد  ایران 
و بانک مركزی قصد  د ارد  و برنامه ریزی كرد ه است 
حد اقل ۲۰ میلیارد  د الر ارز د ر سامانه نیما موجود  
باشد  تا بتواند  بازار را تنظیم كند . این كار نیازمند  
الگویی است كه بانک مركزی تعیین كرد ه و وزارت 

اقتصاد  هم آن را تایید  می كند .

 اختيار د هيد 
مظفر علیخانی، معاون فنی و خد مات بازرگانی 
ات��اق ایران به عن��وان نمایند ه بخش خصوصی د ر 
این نشست د ر نقد  د ستورهای بانک مركزی گفت 
د رصد های تعریف شد ه با توجه به ماهیت بازارهای 
مختلف قابلیت اجرا ند ارد . چرا باید  صاد ركنند گان 

را ملزم كنیم ك��ه ۵۰ د رصد  ارز صاد راتی را حتما 
د ر نیم��ا عرضه كنند ؟ بانک مرك��زی چهار روش 
بازگش��ت ارز را به رسمیت شناخته است. پس به 
صاد ركنند ه این اختیار را بد هد  كه از هر كد ام از این 
روش ها كه توانست به صورت تركیبی یا استفاد ه از 
یک روش ارز صاد راتی اش را برگرد اند . الزام آن برای 
بازگرد اند ن ارز به شیوه بخشنامه 3۱ ارد یبهشت كار 
را س��خت می كند . از این رو تقاضای ما این اس��ت 
 كه د رصد بند ی ها حذف ش��ود . از طرفی بخشنامه

3۱ ارد یبهشت امسال عطف به ماسبق شد ه كه این 
مساله موجب شد  تا كسانی كه صاد رات كمتر از یک 
میلیون یورو د اشتند  و مشمول معافیت هایی بود ند ، 

با مشکل مواجه شوند .

 ماتريس بانک مرکزی
د ر این زمان صمد  كریمی، مد یر اد اره صاد رات 
بانک مركزی كه به نمایند گی از بانک مركزی د ر 
این نشس��ت حضور د اشت د ر پاسخ به علیخانی 
گفت: منابع و مصارف كشور توسط ابزاری كنترل 
و مد یریت می شود . ما می خواهیم جریان با ثبات 
وارد ات مواد  اولیه، واسطه ای، سرمایه ای و تامین 
مالی تجارت و پروژه ها را با توجه به راهبرد ی كه 
د ر كش��ورهای منطقه د اریم، حفظ كنیم. حجم 
تجارت با كش��ورهای منطقه بالغ بر 3۵ میلیارد  
د الر اس��ت. د ر گذشته این تجارت تحت كنترل 
بانک مركزی و صرافی مجاز نبود ه اس��ت، اما با 
توج��ه به اینکه س��هم د رآمد های نفتی كاهش 
یافته و از سوی د یگر با توجه به بازخورد ی كه از 
بخش خصوصی گرفتیم، به این نتیجه رسید یم 
كه ماتریس 3۱ ارد یبهشت را تعیین كنیم و آن 
ضرایب را د ر نظر بگیریم. وی بیان كرد : با توجه 
به اینکه ما باید  بتوانیم نیازهای د اخل كش��ور را 
تامین كنیم، نمی توانیم د ر شرایط حساس كنونی 
این ضرایب را به هم بریزیم. به عبارت د یگر بد ون 
بازگشت ارز به سامانه نیما به مشکل برمی خوریم. 
از ابتد ای راه اند ازی سامانه نیما تاكنون بالغ بر ۱8 
میلیارد  یورو بازگش��ت ارز د اشتیم. همچنین از 
ابتد ای سال تاكنون ۵ میلیارد  یورو ارز به سامانه 
بازگشته است. بنابراین سامانه نیما این قد رت را به 
حاكمیت د اد ه كه منابع و مصارف ارز كشور را رصد  
كند  و با توجه به اولویت ها و سیاست های تجاری 
وزارت صمت به موقع نیازهای كشور را پوشش 
د هد . او افزود : صاد ركنند گان همکاری خوبی با ما 
د اشتند . شركت های كوچک و متوسط نزد یک به 
یک میلیارد  د الر از ابتد ای سال تاكنون به سامانه 
نیما عرضه كرد ه اند . او به نمایند گی از بانک مركزی 
گفت: ما نمی توانیم د ر شرایط سختی كه قرار د اریم 
تابع عرضه د ر بازار نیما را كم كشش كنیم. د ر اوج 
تحریم ها و تنش های منطقه ای تفاوت نرخ نیما با 

اسکناس به ۱۰ د رصد  رسید ه است.



 پاسخ عليجانی به کريمی
علیخانی نیز د ر پاسخ به كریمی و د ژپسند  عنوان 
ك��رد  ابزار كنترل عرضه و تقاض��ای ارز د ر اختیار 
سیاس��تگذار اس��ت. او گفت: بر اساس تصمیمات 
د ولت ۱۵۵9 رد یف كاالیی جزء لیست ممنوعه قرار 
گرفته كه فلسفه آن مد یریت تقاضای ارز است. از 
سویی با استفاد ه از سیستم ثبت سفارش هر زمان 
د ولت قصد  مد یریت وارد ات را د اش��ته، از سیاست 
تاخیری د ر انجام ثبت سفارش استفاد ه كرد ه است. 
ضم��ن اینکه د ر فرآیند  تامین و تخصیص ارز این 
ابزار د ر اختیار سیاستگذار است كه این موضوع را 
هر جا كه الزم است مد یریت كند . عالوه بر این بارها 
گروه ه��ای كاالهای مختلف از یک به د و و از د و به 
یک تغییر یافته كه این هم به منظور مد یریت تقاضا 
است؛ بنابراین شما ابزار الزم را برای مد یریت تقاضا 

د ر اختیار د ارید .

 رحمانی معترض به بانک مرکزی
اما پاسخ كریمی برای رضا رحمانی، وزیر صنعت، 
مع��د ن و تجارت نیز پذیرفته نبود . رحمانی گفت: 
پاسخی كه آقای كریمی به این پیشنهاد  د اد ند  من را 
قانع نکرد . من با پیشنهاد  بخش خصوصی موافقم. اگر 
واقعا د لیلی هست كه می گویید  تامین ارز با برد اشتن 
این د رصد  ها به مشکل برمی خورد ، توضیح د هید . 
محمد علی د هقان د هن��وی،  معاون امور اقتصاد ی 
وزارت اقتصاد  نیز د ر اد امه گفت: بانک مركزی این 
تجربه را د ارد  كه وقتی ضرایب را تغییر د اد  بازگشت 
ارز صاد راتی تس��هیل شد . بنابراین وقتی تسهیل 
اتفاق بیفتد  بازگشت ارز صاد راتی هم بهتر می شود . 
او همچنین پیشنهاد  د اد  می توان این ضرایب را بر 
اساس بازارهای مختلف یا كاالهای مختلف تغییر د اد . 
اما علیخانی د رباره این پیشنهاد  د هقان د هنوی اعتقاد  
د اشت: این شیوه د ر صورتی جواب می د هد  كه شما 
به یک كش��ور تعد اد  محد ود ی كاال صاد ر كنید  كه 
امکان پذیر نیست. چراكه بخش عمد ه ای از كاالها 
به كشورهای مختلف صاد ر می شود . اگر قرار باشد  
كه كشوری –كاالیی شود  قید  بند  جد ید ی را اضافه 

می كنیم كه اصال اجرایی و عملیاتی نیست.

 د استان افغانستان و عراق
علیخانی د ر توضیح مس��ائل این د و بازار گفت: 
هم��ه فعاالن اقتصاد ی اذع��ان د ارند  كه به این د و 
ب��ازار نمی توان مثل بازارهای د یگر نگاه كرد . با این 
شرایطی كه ایجاد  شد ه است یا باید  بازار را به رقبا 
تقد یم كنیم كه اتفاقا شد ید ا آنها هم عالقه مند  به 
بیرون راند ن ایران از این بازارها هس��تند . یا باید  به 
ما بقی كاركرد های این بازارها توجه كنیم و شرایط 
ریالی را بپذیریم. یا اینکه هزینه های زیاد ی را بابت 
انتق��ال ارز بپرد ازیم. او خط��اب به كریمی گفت:  
ش��ما رئیس كانون صرافان را به جلس��ه ای د عوت 

كرد ید  و آنها به صراحت گفتند  كه برای انتقال ارز 
از افغانس��تان ۱۵ د رصد  و از عراق 8 تا ۱۲ د رصد  
كارمزد  و هزینه می گیرند . این د رصد ها را صراف مورد  
وثوق بانک مركزی می گوید . بنابراین اگر قرار باشد  
ارزها به یورو و د الر به كشور برگرد د ، این هزینه ها 
به صاد ركنند ه تحمیل می شود . این د ر حالی است 
كه ماهیت این بازارها ریالی است. از سویی به د لیل 
حضور آمریکا د ر این بازارها فشار شبکه های بانکی 
خیلی شد ید تر از كشورهای د یگر است. حتی این 
كشورها به صرافی هایشان هم د ستور د اد ه اند  كه با 
ما كار نکنند . از آن س��و برخی از صرافی هایی كه 
ب��ا ایران كار می كرد ند  هم د ر د اخل كش��ور د چار 
محد ود یت هایی شد ند . حاال د ر این شرایط اگر یک 
صاد ركنند ه ایرانی بخواهد  د الر یا یورو را به كشور 
بازگرد اند ، صرافی های ایرانی می گویند  باید  هزینه 
8 تا ۱۵ د رصد ی را بپرد ازد . سوال مشخص ما این 
است كه د ر چنین شرایطی برای صاد ركنند ه چقد ر 
سود  صاد راتی وجود  د ارد  كه ۱۵ د رصد  هم هزینه 

نقل و انتقال ارز بپرد ازد ؟
او اد امه د اد : افغانستان یک كشور وارد كنند ه است. 
محد ود یت های ارزی د ر این بازارها وجود  د ارد  و از 
س��وی د یگر ریس��ک كار د ر این كشورها باالست 
و صاد ركنند ه و تولید كنند ه ایرانی این ریس��ک را 
نمی پذیرد . د ر حال حاضر س��ه میلیون افغانی د ر 
ایران كار می كنن��د  و بخش عمد ه ای از واحد های 
صنعتی افغان د ر ایران تولید  می كنند  و می خواهند  
ارز برگرد انند . د ر بازار عمد ه فروشی افغانستان تراول 
چک ایران جابه جا می شود . همه د نیا پول های ملی 
شان را به رسمیت می شناسند ؛ اما ما ریال مان را د ر 
كشورهای د یگر به رسمیت نمی شناسیم. بنابراین 
ی��ا باید  صاد رات ریال��ی را بپذیریم یا باید  صراف از 
صاد ركنن��د ه ۱۵د رصد  هزینه نقل و انتقال بگیرد . 
پیشنهاد  ما برای افغانس��تان و عراق این است كه 
صاد رات ریالی را به رس��میت بشناس��ند . د ر غیر 
این صورت سیاس��تگذاران ۱۵د رصد  هزینه نقل و 
انتقال ارز را بپذیرند . كریمی د ر پاسخ به علیخانی 
بر موضع بانک مرك��زی تاكید  كرد  و گفت: بانک 
مركزی به هیچ وجه موافق با صاد رات ریالی نیست. 
ما بررس��ی مید ان��ی كرد ه ایم و با كان��ون صرافان 
افغانستان و سلیمانیه صحبت كرد ه ایم. هیچ كد ام 
از آنها ریال تولید  نمی كنند . وقتی شما كاالیی را به 
طرف خارجی می فروشید ، قاعد تا او باید  به شما ارز 
بد هد . صرافان افغانستانی می گویند  خود  ایرانی ها از 
ما می خواهند  كه به آنها ریال بد هیم. ما به عنوان 
بانک مركزی حاضریم با تک تک شما مد ل صاد رات 
به عراق و افغانستان را پیش ببریم و ارز هم بگیریم 
و ب��رای وارد ات كاالهای اساس��ی و د ارو اس��تفاد ه 
كنیم. او افزود : همچنین  بر اساس الگوهای تهاتر از 
آن استفاد ه كنیم. وقتی عمد ه تجارت ما با عراق و 
افغانستان و پاكستان است د ر صورت صاد رات ریالی، 

حتی یک سنت هم برای بانک مركزی نمی ماند . د ر 
این شرایط ما چطور می توانیم تقاضاهای ارز را د ر 
كشور پوشش د هیم؟وزیر صنعت، معد ن و تجارت 
هم گفت: نکته ای كه می خواهم تاكید  كنم این است 
كه برای رونق تولید  امید مان به صاد رات اس��ت. ما 
به صورت رسمی بیش از یک میلیارد  د الر صاد رات 
به پاكستان د اریم. یکی از فعاالن اقتصاد ی گزارشی 
د اد ند  كه پاكستانی ها برخی از كارخانه های ما را د ر 
شهرهای ایران اجاره كرد ه اند  و محصول تولید ی را به 
پاكستان می برند . اینها ارزهایی است كه برنمی گرد د . 
من پیشنهاد های اتاق را كارشناسی شد ه می د انم. اما 
باید  د غد غه های بانک مركزی را هم بشنویم. بند ه با 
توجه به آماری كه از صاد رات د ارم، احساس خطر 
می كنم. ما با این روند  صاد راتی به هد ف گذاری های 
صاد راتی هم نمی رس��یم.اما موضوع د یگری كه د ر 
مورد  بازگش��ت ارز صاد راتی مطرح ش��د  به مساله 
بازه زمانی ابالغ شد ه برای بازگرد اند ن ارز صاد راتی 
برمی گش��ت. علیخانی د ر این باره عنوان كرد  كه 
تجربه نشان د اد ه بسته به گروه های مختلف كاالیی 
نیازمند  بازه های زمانی 6 ماه، 9 ماه و ۱۲ ماه هستیم. 
بانک مركزی با اینکه پذیرفت مد ت زمان سه ماهه 
برای بازگشت ارز صاد راتی كم است، ولی آن را به 
4 ماه افزایش د اد . ما اعتقاد  د اریم این امر باید  اصالح 
شود . این موضوع هزینه های سنگینی را به تولید ات 
و صاد رات ما تحمیل می كند . ما خواهان بازنگری و 
افزایش این بازه زمانی به 6 ماه و 9 ماه هستیم. ما د ر 
این خصوص محد ود یتی نگذاشتیم. ضمن اینکه د ر 
بحث مالیاتی هم با سازمان توافق كرد یم كه بازگشت 
ارز را تا پایان تیر ماه امسال لحاظ  كنیم. تغییر قیمت 
پایه صاد راتی هم موضوع مورد  تاكید  بخش خصوصی 

تیر  1398
د     وره جد     ید     
شماره 125

18

انتخاب سرد     بیر
یاد     د     اشت

مناقشه

چابهار
بی سرانجام
نظم جهانی

نفت
بازارها

رتبه بندی
جهان



19
no.125
July 2019

بود  كه علیخانی د ر این باره اظهار كرد : د ر جلسات 
كارشناس��ی با بخش خصوصی اصالح 3۰ د رصد  
قیم��ت پایه صاد راتی مورد  موافقت قرار گرفت. اما 
د ر بخشنامه بانک مركزی ۲۰ د رصد  اعمال شد . ما 
كماكان خواهان 3۰ د رصد  تغییر هستیم.  موضوع 
وارد ات د ر مقاب��ل صاد رات هم محل بحث د یگری 
د ر نشست شورای گفت وگو بود . بخش خصوصی 
خواستار حذف واسطه های سامانه نیما بود . علیخانی 
د ر این باره گفت: د ولت می گوید  وارد ات د ر مقابل 

صاد رات هم باید  د ر سامانه نیما انجام شود .
اما نکته ای كه وجود  د ارد  این اس��ت كه د ر 
نیما واسطه هایی گذاشته شد ه  كه صاد ركنند ه 
و وارد  كنند ه را به هم وصل می كند . صرافی ها 
یا همان واس��طه ها ۲د رصد  باب��ت این كار از 
صاد ركنن��د ه می گیرند . این د ر حالی اس��ت 
ك��ه صاد ركنن��د ه نیازی به واس��طه ن��د ارد  و 
خود ش می تواند  با وارد كنند گان معامله كند . 
او افزود : به نظر می رس��د  خ��ود  بانک مركزی 
ب��ه این جمع بند ی رس��ید ه كه حضور صراف 
به عنوان واس��طه د ر نیما ضرورت ند ارد  و این 
۲ د رص��د  هزینه وارد  ش��د ه ب��ه صاد ركنند ه، 
غیرضروری اس��ت. اما البی كانون صراف ها د ر 
بانک مركزی قوی اس��ت و  هزینه این البی را 
باید  صاد ركنند گان بپرد ازند . د رخواست ما این 
است كه این واسطه ها حذف شود  و وارد كنند ه 
و صاد ركنند ه مستقیم با هم د ر ارتباط باشند  تا 
هزینه ها كاهش یابد .  د ر مقابل كریمی پاسخ د اد : 
از ابتد ای ارد یبهشت سال جاری  صاد ركنند گان 
می توانند ارز خود  را بد ون د خالت بانک و صرافی 

به وارد كنند ه د یگر واگذار كنند .  

 صراف های کالهبرد ار
موضوع كالهبرد اری صرافی های حاضر د ر سامانه 
نیما هم موضوعی بود  كه از سوی بخش خصوصی 
مطرح شد . بخش خصوصی از بانک مركزی خواست 
تا مسئولیت این كار را بپذیرد ؛ چراكه صرافی های 
حاضر د ر سامانه نیما مورد  تایید  بانک مركزی هستند . 
اما به نظر می رسد  این نهاد  سیاستگذار مسئولیت آنها 
را بر عهد ه نمی گیرد ؛ د ر همین ارتباط  كریمی د ر 
جلسه عنوان كرد : د ر سامانه نیما د رج كرد یم كه اگر 
به كارگزار خود  اعتماد  ند ارید  اول ارز را بگیرید  بعد  
ریال بد هید . بنابراین این مساله یک ریسک تجاری 
است. اما علیخانی گفت: سامانه نیما متعلق به بانک 
مركزی اس��ت و صرافی هایی كه وارد  این س��امانه 
می شوند  از بانک مركزی مجوز د ارند . حال  آن صرافی 
كه به صورت الزامی باید  با آن كار كرد ، پول چند ین 
واح��د  تولید ی را خورد ه و  باید  ریس��کش را بانک 
مركزی بپذیرد  این ریسک تجاری نیست. صرافی را 
فعال اقتصاد ی پید ا نکرد ه كه بگوید  اشتباه از خود ش 
است. ضمن اینکه كد ام صرافی حاضر است اول ارز 
بد هد  و بعد  ریال بگیرد . تعد د  بخشنامه های مختلف 
هم مثل همیشه پایه ثابت انتقاد ها بود . فعاالن بخش 
خصوصی نسبت به این موضوع اظهار ناراحتی كرد ند  

و خواستار ثبات د ر تصمیم گیری ها شد ند .

 مشكل سامانه
مرتضی سلطانی یکی از فعاالن اقتصاد ی حاضر 
د ر نشست خطاب به نمایند ه بانک مركزی گفت: 
عمد ه سامانه های شما مشکل د ارد . كاهش صاد رات 
ما نشان از گرفتاری های عمد ه ماست. بخشنامه های 
متعد د  ما را سرد رگم كرد ه است. باید  د ید گاه ما به هم 
نزد یک شود . شما همواره طوری صحبت می كنید  
كه گویا  ما فقط برای منفعت خود مان كار می كنیم. 
د ر صورتی كه این طور نیست. بنابراین پیشنهاد های 
اتاق را جد ی بگیرید .  یکی د یگر از فعاالن اقتصاد ی 
نیز گفت: به نرخ سامانه نیما اعتماد ی نیست. اگرچه 
بانک مركزی می گوید  د خالتی د ر نرخ نیما ند ارد ، اما 
همان تفاوت ۱۰ د رصد ی د ر رقم های كالن، بسیار 
زیاد  می ش��ود .  اصل كار برگشت ارز نیست. بانک 
مركزی می گوید  د ر سامانه نیما پول می خواهیم، 
اما د ر واقع  آنها پول ارزان می خواهند . او خواستار 
اجرای  سیاست های تشویقی به جای سیاست های 
تنبیهی برای صاد ركنند گان شد .  او همچنین بر 
یکسان سازی نرخ ارز تاكید  كرد .  د ر نهایت كریمی 
خطاب به بخش خصوصی تصریح كرد : اگر ش��ما 
مد لی بهتر از آنچه د ر 3۱ ارد یبهشت ابالغ شد ه برای 
افزایش نقد ینگی ارزی سراغ د ارید  ارائه د هید . ما هم 
استقبال می كنیم.  د ر نهایت مقرر شد  كه برای نهایی 
شد ن الگوی مورد نظر، كمیته ای متشکل از بخش 
خصوصی، بانک مرك��زی، وزارت صنعت، معد ن و 
تجارت و وزارت اقتصاد ، تشکیل شود  و نظر نهایی 

را اعالم كند . البته فعاالن اقتصاد ی چند ان به این 
كمیته ها و كارگروه ها د لخوش نیستند . آنها عنوان 
می كنند  كه هرگاه د ولتمرد ان می خواهند  تصمیمی 
را به تعویق بیند ازند  یک كمیته یا كارگروه تشکیل 
می د هند . به گفته آنها د ر انتهای هر جلس��ه مقرر 
می شود  كه تمام آنچه د ر آن جلسه گفته شد ه، با 
تشکیل یک كارگروه یا كمیته مورد  بررسی قرار گیرد  

كه این خود  یک د ور باطل است.

 د و نكته اساسی
حس��ین س��الح ورزی نایب رئیس اتاق ایران د ر 
نشست شورای گفت وگوی د ولت و بخش خصوصی 
و د ر پاسخ به گفته های نمایند ه بانک مركزی كه از 
فرمول بند ی و مد ل بانک مركزی د رباره بازگش��ت 
ارزهای صاد راتی د فاع می كرد  و می گفت اگر قبول 
ند ارید  مد ل بانک مركزی كارآمد  است، بهتر است 
مد ل خود تان را ارائه كنید ، گفت: آقای كریمی مد ام 
حرف خود  را می زند  و توجه نمی كند  كه مد ل مورد  
توجه و مورد  نظر بانک مركزی اگر كارآمد  و سازگاری 
د اشت كه با تنگنا مواجه نمی شد یم. بانک مركزی 
تنها مد ل هایی را كه ممکن است قبول كند ، مد لی 
اس��ت كه نتایج مورد  انتظار د ولت و بانک مركزی 
را ب��رآورد ه كند  و د ر غیر این صورت مد ل را قبول 
نخواهد  كرد . نایب رئیس اتاق ایران د ر این نشست 
كه وزیر اقتصاد  و وزیر صنعت، معد ن و تجارت د ر 
آن حاضر بود ند  تاكید  كرد  اتاق ایران خواسته ها و 
پیشنهاد هایش را برای متعد ل كرد ن وضعیت ارزی 
به ویژه د رباره صاد رات عرضه كرد ه است اما این مد ل 
مورد  قبول نیست. باید  از د ستوری كرد ن وضعیت 
اجتناب شود  و حركت د ولت و بخش خصوصی د ر 

تناقض و تضاد  با همد یگر قرار نگیرد .
این سخنان د قیق نایب رئیس اتاق ایران د ر نشست 
ش��ورای گف وگو با س��خنان شجاعانه عضو هیات 
نمایند گان اتاق كرمان خطاب به وزیر اقتصاد  همراه 
بود  كه به او گفت: آقای وزیر حضرتعالی اقتصاد خواند ه 
هستید  و انتظار جامعه بازرگانان كشور این است كه 
سخنانتان با توجه به د انش اقتصاد  د قیق باشد . این 
كه شما د ر یک گفت وگو با رسانه ها می گویید  نرخ 
هر د الر آمریکا د ر شرایط عاد ی باید  8 هزار تومان 
باشد  از زبان یک اقتصاد د ان كمی غیرقابل باور است. 
او گفت: مگرشرایط ایران عاد ی است كه شما از این 
وضعیت صحبت می كنید . به نظر می رسد  مهم ترین 
خواسته بانک مركزی این است كه صاد ركنند گان را 
مجبور كنند  د الرهای صاد راتی را با قیمت د لخواه 
خود  به د اخل كشور بازگرد انند . مگر می شود  قیمت 
د الر د ر بازار آزاد  ۲۰ تا 3۰ د رصد  باالتر از قیمت مورد  
نظر بانک مركزی باشد  آنگاه یک صاد ركنند ه آن را 
ارزان بفروشد . مگر همین صاد ركنند ه برای تولید  یا 
خری��د  از كارخانه ها د الر را با قیمت آزاد  خرید اری 
نمی كند . این خواسته بانک مركزی باید  تعد یل شود .



س�یامک پیربابایی یک ب�ازرگان مدرن 
اس�ت که پیش�ه پدر و پدربزرگ را دنبال 
می کن�د و از مع�دود بازرگانان�ی اس�ت 
ک�ه چون حس�ابش پ�اک اس�ت در بیان 
 واقعیت ها تردید نمی کند. پیربابایی در هر 
3 تشکل اصلی که درباره واردات زاد و رشد 
کرده اند نقش فع�ال دارد و تالش می کند 
ضم�ن اینکه فعالیت بنگاه خود را روزآمد 
کند مقول�ه واردات را از بحث ها رها کرده 
و ب�ه نقط�ه مطلوب برس�اند. وی که یکی 
از نیروه�ای ورزیده در کار تش�کل گرایی 
نیز به حس�اب می آی�د، قبول ک�رد و در 
گفت وگو بانامه اتاق بازرگانی مسائل مهم 
درب�اره مقوله واردات را ط�رح کند. آنچه 
در ادامه می خوانید، پاس�خ های پیربابایی 
به پرسش های نامه اتاق بازرگانی است که 
برای روان تر شدن بحث و اجتناب از طوالنی 

شدن متن، پرسش ها حذف شده است.

 کيک کوچک و نكوهش واردات
فعالیت های اقتص��ادی در هر جامعه ای و با 
هر گرایش سیاس��ی، یک زنجیره را تش��کیل 
می ده��د كه تولید و تجارت آنها را به یکدیگر 
وصل می كند. تولید بدون تجارت معنی ندارد و 
البته تجارت بدون تولید هم ممکن نیست، این 
زنجیره فعالیت های اقتصادی در سده های دور 
ممکن بود در داخل یک سرزمین اتفاق بیفتد 
كه آن هم محل تردید است اما با پیچیده تر و 

بزرگتر شدن جامعه های انسانی و پدیدار شدن 
دولت – ملت ها و كشورها به یکدیگر گره خورده 
اس��ت. در دنیای امروز نمی توانید ببینید یک 
كشور باشد كه همه نیازهای كاالیی و خدماتی 
خود را از درون سرزمین ملی فراهم كند و نیازی 
به كاالها و خدمات سایر كشورها نداشته باشد. 
در هیچ كشوری جز چند كشور از جمله ایران 
این زنجیره ای بودن فعالیت های اقتصادی انکار 
نمی ش��ود و در كمتر جایی دیده می شود كه 
عده ای به دلیل اعتق��ادات غیر اقتصادی یک 
بخش از فعالیت ها را در اوج بنش��اند و فعالیت 
دیگر را نکوهش كرده و به حضیض بکشاند. در 
ایران اما به دالیل گوناگون تولید مقدس شده 
اس��ت و حتی صادرات را نیز رخدادی مبارک 
می دانن��د اما ب��ه واردات را نکوهش می كنند. 
دلی��ل چنین دیدگاهی به نظر من پوش��اندن 
كسری و نقص در رشد تولید ناخالص داخلی و 
كوچک ماندن كیک اقتصاد ایران است. چون 
اقتصاد ملی بزرگ و بزرگتر نمی شود متاسفانه 
به س��متی رفته ایم كه دی��وار واردات را كوتاه 
می بینی��م و آن را س��رزنش می كنیم. به نظر 
می رسد باید این دیدگاه را دگرگون كرد و نگاه 
واقع بینانه را جایگزین نمود. در هیچ كشوری 
میان تولید و تجارت و میان صادرات و واردات 
دیواركشی نمی ش��ود. توجه داشته باشیم كه 
اگر می خواهیم اقتصاد ایران بزرگ شود باید از 
ابزارهای مختلف مثل واردات در خدمت اقتصاد 

ملی استفاده شود.

 ترکيب واردات
یکی از بحث های مطرح شده در جامعه ایرانی 
به ویژه برخی افراد و دیدگاه های سیاس��ی این 
اس��ت كه واردات موجب می ش��ود ایران منابع 
ارزی اش را از دس��ت بدهد و نتواند منابع ارزی 
را در بخ��ش تولید س��رمایه گذاری كند. نیک 
می دانند كه حرف هایشان چندان پایه محکمی 
ندارد و تنها با بزرگ نمایی و شعار چنین تفکری 
را گس��ترش می دهند. آمارهای ارائه ش��ده از 
سوی نهادهای رسمی كشور نشان می دهد كه 
8۵ درص��د ارزش واردات ایران در هر س��ال به 
طور متوس��ط به واردات م��واد اولیه و كاالهای 
واسطه ای اختصاص دارد. آیا كسانی كه ذهن ها 
را منح��رف می كنند هرگز به مردم نمی گویند 
كه اگر این میزان واردات كاالهای س��رمایه ای، 
واسطه ای و مواد اولیه انجام نمی شد همین میزان 
تولید صنعتی نیز ناممکن بود. به نظر می رسد 
دولت ه��ای ایران اگر می خواهند درباره واردات 
به مثابه یک مقوله كالن سیاس��تگذاری كنند 
باید حواس خود را روی این میزان ارزش افزوده 
واردات متمركز كنند نه اینکه این بخش اصلی را 
رها كرده و روی ۱۵ درصد واردات متمركز شوند. 
اگر باز هم كالبدش��کافی در ساختار و تركیب 
واردات ادامه دهیم از ۱۵ درصد كاالهای وارداتی 
كه جزئی از كاالهای واس��طه ای، س��رمایه ای و 
مواد اولیه به حس��اب نمی آیند سهم كاالهای 
اساسی مثل دارو، شکر، روغن نباتی، چای، برنج 
و... س��هم باالیی است و شاید ۱۰ درصد از كل 

 از کوچكی 
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واردات را ب��ه خود اختص��اص دهد. در بدترین 
حالت ممکن است ۵ درصد از كاالهای وارداتی 
به بازار داخل را كاالهای مصرفی تشکیل دهند 
ك��ه البته می دانیم ب��ر واردات این كاالها انواع 

محدودیت ها اعمال می شود. 
ای��ن همه تمركز نیروه��ای اجرایی دولت بر 
روی واردات ۵ درصدی كار درس��تی است؟ آیا 
سیاستگذاران و سیاستمداران ایرانی نباید به این 

ارقام توجه كافی داشته باشند؟

  آدرس غلط
دقت در حرف ها و نوشته های مخالفان مقوله 
واردات كه در میان آنها می توان وزیر، وكیل، 
روشنفکر، اقتصاددان و عالقمندان به اقتصاد 
سیاس��ی و حتی نخبگان را نیز مشاهده كرد 
نش��ان می دهد آنها از سر عمد یا از سر سهو 
نکوهش واردات را در دستور كار دارند تا سایر 
مقوله ها زیر سایه این آدرس غلط نادیده گرفته 
ش��ود. این افراد به ویژه آن گروهی كه افکار 
و عقاید منس��وخ شده دارند به جامعه ایرانی 
آدرس غل��ط می دهند. یک��ی از آدرس های 
غلطی كه سال هاس��ت از س��وی این افراد و 
گروه ها داده می ش��ود این اس��ت كه واردات 
كمر تولید را شکسته است و اگر واردات نبود 
تولید رشد می كرد. پیش از آنکه به این پرسش 
جواب دهم كه آیا چنین داوری درست است یا 
نه، اشاره ای به كشورهای توسعه یافته صنعتی 
می كنم. به طور مثال آیا كشوری مثل آلمان 
كه آقای صادرات صنعتی نامیده می ش��ود و 
س��رانه تولید و ص��ادرات صنعتی آن در دنیا 
اول اس��ت واردات ن��دارد و همه تولیدات آن 
صادر می شود؟ چنین نیست و آمارها نشان 
می دهد سطح و ارزش واردات در این كشور 
همپای صادرات و تولید رشد می كند و اگر جز 
این باشد، تولید ملی افزایش نخواهد یافت. اگر 
آلمان درهای خود را با دس��تور و بخشنامه و 
مقررات بر روی كاالهای ارزان تر سایر كشورها 
ببندد آیا می تواند صادرات داشته باشد و تولید 
را رشد دهد؟ عین این داستان برای آمریکا، 
برای كره جنوبی، برای تركیه، برای مالزی و 
برای سایر كشورهای صادركننده وجود دارد. 
حاال برگردیم به داخل كشور ایران. این روزها 
و در گذش��ته نیز مدام ش��عار داده می شود 
واردات كمر تولید داخلی را شکسته است. من 
می پرسم، مگر در ۱۵ ماه گذشته واردات تحت 
فشارهای شدید قرار نداشته و محدودیت های 
كمی و كیفی قابل اعتنایی بر واردات تحمیل 
نشده است؟ اگر این طور است كه هست، پس 
چرا حال تولید خوب نیست و چرا حال تولید 

خوب نمی شود؟

 مشكل توليد غير از واردات است
تجربه نشان می دهد كه تولید صنعتی و تولید 
كاالهای كش��اورزی در ایران حتی با توجه به 
حمایت های دامنه دار و گسترده دولت ها هنوز با 
مشکل مواجه است. واقعیت این است كه مشکل 
تولید صنعتی ایران از درون صنعت است. صنعت 
ایران ب��ه دالیل گوناگون اكنون سال هاس��ت 
از تکنول��وژی روز دنی��ا اس��تفاده نمی كند، با 
س��رمایه گذاران خارجی و شركت های پیشگام 
در تولید صنعت��ی تعامل موثر ندارد، بهره وری 
كار و ماش��ین آالت در كارخانه ها پایین است، 
قدرت رقابت با تولیدات مشابه خارجی به ویژه 
قدرت رقابت در كیفیت را از دس��ت داده است 
و این ربطی به واردات ندارد. مش��کالت تولید 
كشاورزی ایران حتی س��اختاری و تاریخی تر 
اس��ت. اراضی زراع��ی كوچ��ک و پراكنده در 
روستاها، كشاورزان سالخورده و آموزش ندیده 
در روستاها و تولید كشاورزی، بهره وری ناكافی 
از آب و نهاده ه��ای دامی مدرن و موثر موجب 
شده است تولیدات زراعی ایران قدرت رقابت با 
كاالهای مشابه نداشته باشند و این چه ربطی با 

مقوله واردات دارد؟

  مصرف، واردات و توليد
واقعیت این است كه شهروندان ایرانی همانند 
همتایان خود در س��ایر كشورها از نظر دخل و 
خرج و معیشت خود هوشمندند و از یک منطق 
اقتصادی تبعیت می كنند و بالطبع آن راه خود 
را ب��رای تامین كاالهای مورد نیاز پیدا خواهند 
كرد. ب��ه طور مثال اگر دولت ها ب��رای واردات 
یخچال فریزر خارجی محدودیت  های تعرفه ای، 
فنی و سهمیه ای اعمال می كند راه برای قاچاق 
باز می ش��ود و مصرف كنندگان این كاالها را از 
این مسیر به دست می آورند. این منطق اقتصاد 
اس��ت و عقل نیز آن را تایی��د می كند كه اگر 
كاالیی در داخل یک كشور متقاضی دارد و آن 
كاال یک نیاز شهروندان را برطرف می كند و در 
سبد خانواده ها جا می گیرد دلیلش احساس نیاز 
مصرف كنندگان است و نه چیز دیگر. اگر مردم 
عینک خارجی خری��داری می كنند، اگر مردم 
تلویزی��ون خارجی خریداری می كنند یا لباس 
وكفش خارجی را بر لباس و كفش داخلی ترجیح 
می دهند دلیلش این است كه آن كاالها برایشان 
به لحاظ مرغوب بودن و قیمت، مطلوبیت دارد 
در غیر این صورت مردم آن كاالها را خریداری 
نمی كردند. چرا مردم دنبال برنج ایرانی و چای 
خارجی اند، چون برن��ج ایرانی و چای خارجی 
مطلوبیت دارد. حاال اگر قرار باش��د دولت ها با 
دستور و بخشنامه ها بخواهند تولید را دستکاری 
كرده و ب��رای تولیدكننده ایرانی انحصار ایجاد 

كنند و مردم را ناگزیر بر خرید كاالهای انحصاری 
كنند نتیجه اش رویکرد به قاچاق است. اگر این 
روزها می شنویم كه ارزش كاالهای قاچاق شده 
به داخل كشور نزدیک به 4۰-3۰ درصد ارزش 
كل واردات اس��ت به دلیل دستکاری دولت در 
معادله مصرف، تولید و تجارت است. دولت ها به 
هر دلیل و در هر دوره ای تالش كرده اند با اعمال 
محدودیت برای واردات رسمی و دستکاری در 
معادالت وفضای تولید صنعتی از تجارت قربانی 

بسازند كه نتیجه اش را می بینیم.

  کوله بری و ته لنجی
آی��ا باید این وضعیت نامس��اعد و نابرابر را 
پذیرف��ت كه ه��زاران نفر ایرانی س��اكن در 
روستاهای غربی ایران شغل كوله بری داشته 
باشند؟ چرا چنین اتفاقی می افتد؟ كوله برها 
چه با خ��ود می آورند و چرا می آورند؟ اگر از 
س��ر انصاف و منطق به این پرسش ها جواب 
دهیم معلوم می شود كه كاالهای وارد شده از 
سوی كوله برها در غرب كشور همان كاالهایی 
است كه در بازارهای ایران مصرف كننده واقعی 
دارد و ش��هروندان ایرانی برای خرید همین 
كااله��ا كه خدمات پس از فروش هم ندارند 
پ��ول پرداخت می كنن��د. نتیجه محدودیت 
ب��ر واردات رس��می این می ش��ود كه دولت 
درآمدی از دست می دهد و مصرف كنندگان 
نیز كاالیی خریداری می كند كه فروشنده آن 
حاضر نیست خدمات پس از مصرف ارائه كند. 
اگر می بینید در استان های ساحلی ته لنجی 
می آید و شهروندان این استان ها با قبول خطر 
به دل آب ها زده و كاالهای غیررس��می وارد 
می كنند دلیلش این است كه همان كاالها در 
بازار خریدار دارد و سر از مغازه ها و فروشگاه ها 
درمی آورد. برای مردم مهم اس��ت كه كاالی 
ارزان و با كیفیت خریداری كنند حاال این كاال 
اگر داخلی باشد چه بهتر اما اگر كاالی داخلی 
خوب و باكیفیت به هر دلیل تولید نمی شود 
نباید مردم را در فشار قرار داد و محدودیت های 
خاصی بر واردات رسمی تحمیل كرد. باید به 
جای فشار به بازار تولید كننده را جهت تولید 

كیفی تقویت نمود.

  دالر 4200 تومانی
یکی از بحث های داغ در یک س��ال اخیر كه 
از س��وی دولت ها و اح��زاب و گروه های منتقد 
دولت در جامعه ایجاد شده این است كه دولت 
به واردكنندگان دالر با قیمت 4۲۰۰ تومان داده 
است و آنها كاال وارد نکرده یا كاال وارد كرده اند 
و ب��ا قیمت های ارز آزاد به بازار عرضه كرده اند. 
پرسش این است كه آیا بازرگانان و واردكنندگان 



ایران��ی بودند كه تصمیم گرفتند دولت را وادار 
كنن��د هر دالر دراختیار خود را در بهار ۱39۷ 
زیر قیمت بازار عرضه كند؟ آیا بخش خصوصی 
ایران آنقدر قدرت دارد كه بتواند دولت را متقاعد 
كند كه دالر را ارزان دراختیارش قرار دهند؟ به 
نظر می رسد این هم یکی از آدرس های غلطی 
اس��ت كه از طرف دولتی ها داده می ش��ود. آیا 
دولت و بانک مركزی نمی دانند چه كسانی و با 
كدام اهلیت جاری توانس��تند از دالرهای ارزان 
اس��تفاده كنند؟ تصمیم سازی برای تخصیص 
دالر 4۲۰۰ تومانی در كدام دستگاه فکری و در 
كدام سازمان دولتی پخته و اجرایی شد؟ من از 
طرف تشکل های واردكنندگان از ۱39۷/۱/۲۲ 
در كمیت��ه ارزی اتاق عضویت داش��تم و بارها 
نس��بت به تخصیص ارز و دالر ارزان اعتراض و 
انتقاد كردم و اتاق هم در این خصوص با درایت 

بیانیه مخالفت صادر كرد.

  بی اعتمادی
 دولت آقای روحانی متاسفانه به هر دلیل در
۱6 ماه گذشته در ارائه یک سیاست ارزی كارآمد 
كه منافع ملی در آنها لحاظ شده باشد ناتوان بوده 
و با صدور بخشنامه های متعدد بخش خصوصی 

را تاحدودی سردرگم كرده است.
 ك��دام فرد و ك��دام س��ازمان رئیس جمهور 
محت��رم را متقاعد كرد باید دالر 4۲۰۰ تومانی 
عرض��ه كند و این كار هنوز ادامه دارد. دولت و 
برخی مردان دولت متاسفانه با سیاست تخصیص 
دالر 4۲۰۰ تومانی بی اعتمادی در جامعه ایجاد 
كرده اند. ابعاد این بی اعتمادی گسترده است و 
از بی اعتمادی بخش خصوصی به دولت شروع 
می شود تا به بی اعتمادی مردم به بازرگانان ادامه 
دارد. بی اعتم��ادی بازرگانان به دولت از جایی 
شروع می ش��ود كه آنها خواستار جلوگیری از 
تخصیص ارز ارزان بودند و حاال متهم ش��ده اند 
كه ارز ارزان گرفته و كاال وارد نکرده اند و جای 
متهم و شاكی عوض شده است. اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن و كشاورزی ایران خوشبختانه در 

این باره هوشمندانه عمل كرد و با آگاهی رسانی 
به موقع و طرح مطالبات واقعی بخش خصوصی 
دولت را در جریان گذاشت كه طرفدار ارز ارزان 
نیست و می خواهد ارز با قیمت واقعی عرضه شود 
و در مقابل محدودیت های تجاری خارجی فراهم 
نشود. متاسفانه این موضوع بسیار آسیب زننده 
بوده و موجب شده كه همه بازرگانان زیر سوال 
بروند درحالی كه شاید متخلفان از وضعیت بازار 

شمار كمی بوده اند.

  مصلحت باالتر
درباره اینکه چرا هن��وز دولت اصرار دارد كه 
ارز گرانبها و كمیاب به دس��ت آمده از صادرات 
نف��ت كه به س��ختی انجام می ش��ود را به نرخ 
كمت��ر از بازار آزاد عرضه كند ابهام وجود دارد. 
ب��ه نظر می رس��د دولت ب��ا تحلیل هایی كه از 
كل جامعه و ش��رایط سیاسی – اجتماعی دارد 

مصلحت باالتری را لحاظ كرده اس��ت كه باید 
این را با شهروندان و بازرگانان در میان بگذارد. 
اگر دولت بر اس��اس مصلحت عمومی باالتر از 
مصلحت صرف��ا اقتصادی می خواهد این روش 
را ادامه دهد باید شفاف س��ازی كند و تاوان آن 
را در كل جامعه تقسیم كند نه اینکه مصلحت 
عمومی وجود داشته باش��د و تاوان آن را تنها 
یک قش��ر بدهند. این تاوان داده شده تا امروز 
هم كم نبوده اس��ت و بخش��ی از آن متاسفانه 
غیرم��ادی بوده كه بدنامی ایجاد كرده اس��ت. 
تبعات و پیامدهای سیاس��ت ارزی موجود باید 
از طرف كارشناسان و اقتصاددانان بررسی شده 
و به اطالع جامعه ایرانی رس��انده شود و معلوم 
شود كه چرا باید ادامه داشته باشد. به طور مثال 
اگر دولت تشخیص داده است كه برای حمایت 
از گروه های كم درآمد باید دالر 4۲۰۰ تومانی 
اختصاص داده شود این را نیز باید ساماندهی كرد 
كه به هدف برسیم. متاسفانه بدون ساماندهی و 
بدون استفاده از دیدگاه و راهکارهای كارشناسان 
میلیاردها دالر به جیب یک عده ای ریخته شد 

و مردم محروم و كم درآمد نیز چیزی نصیبشان 
نشد و كاالی ارزان بر سر سفره مردم كمتر دیده 
شد. می توان و باید شبکه توزیع را نه با راه های 
اجباری و دس��توری بلکه با روش های مدرن و 

كارآمد كنترل كرد.

  دولت و بخش خصوصی
دولت های ایران حتی دولت های پیش از انقالب 
اسالمی به بخش خصوصی اعتقاد قلبی نداشته و 
ندارند. شمار قابل اعتنایی از كسانی كه در صدها 
دستگاه دولتی شاغل شده و مدیریت های میانی و 
حتی باالی دستگاه ها را قبضه كرده اند نگاهشان 
این اس��ت كه واردكنندگان ی��ا صادركنندگان 
كس��انی هس��تند كه تنها به جی��ب خود فکر 
می كنند. البته این درست نیست دولت یازدهم 
در سال های نخست فعالیت خود ذهنیتی ایجاد 
ك��رد كه می خواهد از دیدگاه ه��ا و توانایی های 
بخش خصوصی برای بهبود فضای سیاستگذاری 
اقتصاد اس��تفاده كند و این كار تا اندازه ای انجام 
ش��د كه به مرور كمرنگ ش��د. اكنون متاسفانه 
ش��اهد هس��تیم كه بی اعتمادی دولت و بخش 
خصوصی گسترده تر شده و قول و قرارها نادیده 
گرفته می شود. مردم ایران می شنوند كه وزیران 
دولت مدام می گویند كه صادركنندگان ارزها را 
برنمی گردانند و واردكنندگان كاالهای وارد شده 
با دالر ارزان را به بازار عرضه نمی كنند و به این 
ترتیب تورم ش��تابان كه نتیجه كس��ری بودجه 
دولت و عدم تعادل در دخل و خرج كالن كشور 
اس��ت به پای بخش خصوصی نوشته می شود. 
به نظر می رس��د ش��ورای گفت وگ��وی دولت و 
بخش خصوصی ب��رای نزدیک كردن دیدگاه ها 
و تصمیم های دولت با اتاق و بازرگانان و فعاالن 
تولیدی محل مناس��بی اس��ت و این شورا باید 
تقویت شود تا به یک نقطه مثبت برسیم. دولت 
دوازدهم پوسته حمایت از بخش خصوصی را نگه 
داش��ته اما در عمل متاسفانه حمایت كه نیست 

بلکه تنگناهایی نیز درست می شود.

  گفتمان جديد
واردكنندگان ایرانی تنها چند سال است كه 
از غربت خارج ش��ده و برای خود تشکل هایی 
ایجاد كرده اند. این تش��کل ها باید بتوانند در 
بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی جای 
محکمی پیدا كرده و ادبیات فاخر، كاربردی و 
ساده و قابل فهم درباره ضرورت فعالیت واردات 
تولید ك��رده و آن را به میان اهالی فن ببرند. 
بخش خصوصی به ویژه واردكنندگان باید با 
استفاده از اقتصاددانان پركار، خوشفکر و معتقد 
به اقتصاد آزاد گفتمان مناسب برای مواجهه با 
عقاید و افکار افراطی تولید كرده و در این راه 

هراس به خود راه ندهند.
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سه سال قبل و همزمان با گشایش هاي صورت 
گرفته پس از برجام، توافقنامه اي سه جانبه میان 
ایران، هند و افغانستان براي استفاده از موقعیت 
استراتژیک بندر چابهار به عنوان كریدوري براي 
حمل ونقل و اتصال هند و افغانستان به آسیاي 
مركزي، بخش ش��رقي روسیه و اروپا موقعیتي 
تاریخي در جهت بهره برداري از مزیت ژئوپلتیک 
سواحل مکران فراهم شد. در این میان عالوه بر 
افغانس��تان، هند به واسطه شرایط منطقه اي و 

بین المللي طي قراردادهایي با ایران كه با سفر 
ناندرا مودي نخس��ت وزیر این كشور به تهران 
منعقد ش��د، عالوه بر س��رمایه گذاري در بندر 
چابهار، موافقت نامه هایي در جهت طرح تکمیل 
پروژه فرزاد B، كارگروه مش��ترک نظامي و نیز 
دسترسي به بازار بکر آسیاي میانه، فصل جدیدي 

از همکاري ها با ایران را در دستوركار قرار داد.
از سوي دیگر همزمان با این توافقنامه ها، ستاد 
توس��عه س��واحل مکران نیز به ریاست معاون 
اول رئیس جمه��وري آغاز به كار كرد، اما پیوند 
خوردن این مس��ائل با موضوع خروج آمریکا از 
برج��ام و متعاق��ب آن پیامدهایي كه در روابط 
خارجي دامن گیر ایران شد، سبب شد تا مزیت 
این منطقه اس��تراتژیک براي بهره برداري هاي 
ترانزیتي، اقتصادي و سیاس��ي در حاشیه قرار 

بگیرد. به گفته اغلب كارشناسان در شرایط كنوني 
نیز چابهار به واسطه موقعیت خاص خود و معاف 
شدن از تحریم هاي آمریکا، همچنان مي تواند 
بخشي از فشارهاي كنوني را از لحاظ وضعیت 
اقتصاد داخلي و سیاست خارجي تعدیل كند. اما 
از سوي دیگر منتقدان خاطرنشان مي كنند كه 
به سبب نگاه غیربومي و نبودن زیرساخت هاي 
الزم، با وجود تمامي پتانسیل هاي موجود در بندر 
چابهار و سواحل مکران هنوز امکان بهره برداري از 
مزایاي موجود این موقعیت استثنایي براي ایران 
فراهم نیست. در همین راستا در پرونده پیش رو 
سعي كرده ایم در گفت وگو با كارشناسان و اساتید 
دانشگاه مهم ترین فرصت ها و چالش هاي پیش 
رو در طرح توسعه بندر چابهار و سواحل مکران 

را مورد تحلیل و بررسي قرار دهیم.

محمد     رضا ستاری
عضو هیأت تحریریه

بهار چابهار در خزان تحريم ها
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د ر گفت و گو با پیرمحمد  مالزهی کارشناس مسائل شبه قاره هند  مطرح شد 

د و فرصتی طاليی که ايران تا به حال به د نبال آن نرفته است

 س�ه س�ال پی�ش و همزمان ب�ا امضای 
توافقنامه س�ه جانبه میان ته�ران، د هلی و 
کابل، صحبت ها از بهار ترانزیت د ر بند ر چابهار 
مطرح می شد . س�وال نخست ما از شما این 
است که چه میزان از این فرصت د ر طول سه 

سال گذشته بهره برد اری شد ه است؟
فرصت یک چیز اس��ت و بهره برد اری از فرصت 
چیزی د یگر. د ر واقع چابهار یک فرصت فوق العاد ه 
ب��رای ایران محس��وب می ش��ود ، اما متاس��فانه 
بهره برد اری از این فرصت تاكنون به صورت بهینه 

صورت نگرفته است.
 د ر م�ورد  این فرصت ه�ا قد ری توضیح 

می فرمایید ؟
د ر زمان جنگ تحمیلی، وقتی خرمشهر به اشغال 
عراقی ها د ر آمد ، ایران متوجه آسیب پذیری منطقه 
 خلیج فارس از تنگه هرمز به س��مت غرب شد  و 
به همین موازات بود  كه د و بند ر چابهار و بند رعباس 
به عنوان فرصت جد ید  برای ایران مطرح گش��ت. 
به خصوص از زمان د ولت مرحوم هاشمی رفسنجانی 
كه نگاه استراتژیک تری نسبت به جغرافیای منطقه 
د اشت. بنابراین از آن زمان این ذهنیت بوجود  آمد  

كه بای��د  بناد ری خارج از ح��وزه خلیج فارس به 
عنوان یک فرصت ب��رای آیند ه نگری مورد  توجه 
قرار گرفته و بازسازی شود . بند ر عباس كه از قبل 
نیز مورد  توجه بود  د ر این زمان گسترش بیشتری 
پی��د ا كرد  و چابهار نیز به عنوان منطقه ای كه د ر 
اقیانوس هند  است به عنوان یک بند ر استراتژیک 

مورد  توجه قرار گرفت.
از سوی د یگر با فروپاشی اتحاد  جماهیر شوروی، 
پنج كشوری كه تازه استقالل یافته و محصور د ر 
خشکی بود ند ، خط و ربطشان از منظر استقالل به 
مس��کو كاهش پید ا كرد  و افغانستان و ایران را به 
عنوان یک مسیر ارتباطی از سمت آسیای مركزی 
به طرف آب ها آزاد  مورد  توجه قرار د اد ند . بنابراین 
د ر زمان د ولت هاشمی رفسنجانی همزمان با توجه 
جد ی به این مس��أله، خط آهن سراسری از طریق 
بند رعباس به كرمان به سمت تركمنستان و از آنجا 
به خط آهن آسیا مورد  توجه قرار گرفت كه تا چین، 
پکن و كل شرق آسیا را د ربرمی گرفت. همچنین از 
آنجا كه افغانستان با پاكستان د چار مشکالتی بود ، 
هند ی ها از این فرصت استفاد ه كرد ند  تا از طریق 
مذاكرات سه جانبه، خط آهن و جاد ه بزرگراهی از 

چابهار به سمت آسیای میانه كشید ه شود ؛ امری 
كه هنوز به جایی نرسید ه است.

د ر مجم��وع این نگاه وجود  د اش��ت كه چابهار 
را ب��ه لحاظ فرصت به د رس��تی د رک كنند ، ولی 
بهره ب��رد اری از این فرصت به سیاس��تگذاری د ر 
ایران برمی گرد د  كه اس��تراتژیک فکر نمی كند  و 
د ر چارچوب بروكراسی ناكارآمد ی كه وجود  د ارد ، 
بسیاری از كارها به د ست گروه ها و جریاناتی می افتد  
كه  نگاه آنها غیراس��تراتژیک است. اكنون نه آن 
خط آهن ساخته شد  و نه آن جاد ه تامین شد ه است. 
از س��وی د یگ��ر، برخ��الف آنچه پی��ش آمد  و 
پاكستانی ها د ر قرارد اد  توسعه بند ر گواد ر با چین 
عمل كرد ند ، ایران به شکل انحصاری چابهار را د ر 
اختی��ار هند  قرار د اد  تا از این فرصت برای اهد اف 
اس��تراتژیک خود  استفاد ه كرد ه و پاكستان را د ور 
بزند . بنابراین آنها مانند  چینی ها د ر گواد ر، به طور 
جد ی وارد  چابهار نشد ه و سرمایه گذاری های الزم 
را انجام ند اد ند  به طوری كه حجم س��رمایه گذاری 
هند ی ها د ر چابه��ار اكنون زیر یک میلیارد  د الر 
است كه تفاوتی فاحش با حجم سرمایه گذاری چین 
د ر بند ر گواد ر پاكستان د ارد . همچنین پاكستانی ها 

پیرمحمد  مالزهی از کارشناسان نام آشنای ایرانی د ر حوزه شبه قاره هند  است که د ر گفت وگوی پیش رو ضمن اشاره 
به د و فرصت طالیی ایران برای بس�ط و گس�ترش روابط تجاری با هند ، نگاه غیراستراتژیک به طرح توسعه چابهار 
را د ر آیند ه همراه با تبعاتی برای کش�ور می د اند . مالزهی تاکید  می کند  که درحالی که آمریکا فش�ارهای حد اکثری 
خود  را به ایران تحمیل کرد ه است، اما بنا به د الیل بین المللی مانعی د ر جهت توسعه چابهار ایجاد  نخواهد  کرد  اما 
مش�کل د ر این میان مربوط به کنار گذاش�ته شد ن افراد  بومی و نیز سیاست های مقطعی د ر د اخل کشور است که 

باعث کند ی و عد م بهره برد اری حد اکثری از فرصت بی نظیر چابهار شد ه است.
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اجازه د اد ند  عالوه بر چین، كشورهای اروپایی، عربی 
و ژاپن نیز وارد  سرمایه گذاری د ر گواد ر شوند  كه 
موجب ش��د  توسعه آنها تا حد  زیاد ی جلو بیفتد ، 
حال آنکه توسعه د ر ایران با كند ی همراه است و 
موضوع تحریم ها و فشارهای آمریکا نیز هند ی ها 

را تا حد ود ی ناچار به عقب نشینی كرد .
 به بحث س�رمایه گذاری اش�اره کرد ید . 
سیاست قد رت های منطقه ای و قد رت های 
بزرگ د ر این کند ی طرح بند ر چابهار چقد ر 

موثر است؟
من فکر می كنم د ر مورد  مساله بند ر چابهار تنها 
كشوری كه می تواند  مانع ایجاد  كند  آمریکا است. 
آمریکایی ها چون با هند  نزد یک هستند  و گواد ر به 
پایگاهی د ریایی تبد یل می شود ، برای آمریکایی ها 
بسیار تلخ است. آمریکا د وست د ارد  هند ی ها به طور 
جد ی وارد  قضیه چابهار شوند ، چون منافع خود  را 
د ر این می بینند . رقابت بین گواد ر و چابهار د ر پشت 
پرد ه مطرح بود  چون آمریکایی ها می خواس��تند  
پایگاه��ی بزنند  و بوتو با روس ه��ا برای د راختیار 
گذاشتن بند ر گواد ر به توافق رسید ه بود . آن زمان 
حتی گفته می شد  كود تایی كه بر علیه ذولفقار علی 

بوتو به وجود  آمد  د ر ارتباط با همین مساله بود .
 آمریکایی ها احساس خطر كرد ند  و گمان برد ند  
روس ها پاكستان را از د ست آنها خارج می كنند . به 
همین د لیل رقابت د ر این منطقه كه از بند رعباس 
تا ش��مال كراچی اس��ت د ر طول مسافتی ۱6۰۰ 
كیلومتری د ر جریان است. بنابراین رقابت قد رت های 
بزرگ از گذشته وجود  د اشته و امروز نیز وجود  د ارد . 
ما امروز د ر شرایط جد ید  می بینیم چینی ها به طور 
جد ی این مساله را مد یریت می كنند  و بند ر به شکل 
یک پایگاه د ریایی برای چینی ها د ر آمد ه است. وقتی 
كل موضوع را د ر نظر بگیرید  متوجه می شویم كه 
آمریکایی ها خواهان فعال شد ن بند ر چابهار هستند  
و مانعی ایجاد  نمی كنند . اروپایی ها نیز مانع خاصی را 
د ر چابهار ایجاد  نمی كنند . چیزی كه مشکل ایجاد  
كرد ه د ر بخش اصلی به خود  ایران برمی گرد د . ایران 
تصور د رستی از تحوالت منطقه ای ند ارد . نگاه ایران 
به مسائل استراتژیک نگاهی موقتی است، هرچند  
كه بخشی از قد رت به مسائل نگاه استراتژیک د ارد . 
مانند  مسائل نظامی كه ارزیابی و حضور د رستی از 

شرایط د ارند .
 با توجه به گفته های شما و بحث معافیت 
بند ر چابهار از تحریم ها، تا چه میزان می توان 
از این فرصت د ر جهت کاستن از فشارهای 

تحریمی استفاد ه کرد ؟
ایران چاره ای جز این ند ارد . تحریم ها مش��کل 
د یگ��ری د ارد . د ر حقیقت چ��ون نمی توان نفت 
فروخت و نمی توان خرید  كرد  و سیس��تم بانکی 
مشمول تحریم اس��ت، عمال هر حركتی د ر یک 

جایی به بن  بست می رس��د . اگر ایران به گونه ای 
رفتار كند  كه هند ی ها قانع بشوند ، شاید  بتوان د ر 

این خصوص حركاتی را صورت د اد .
شركت های بزرگ هند ی با آمریکا كار می كنند  
ول��ی به نظر من د ر هن��د  د و امکان وجود  د ارد  
ك��ه ایرانی ها تا به حال به د نب��ال آن نرفته اند . 
یکی فرصتی اس��ت كه هند ی ها برای مناطق 
و ایالت های خود  قائل ش��د ه اند . به این معنا كه 
ایالت ها می توانند به شکل مستقیم با كشورها 
ارتباط برقرار كنند . این فرصت تاریخی برای ایران 
است كه تا به حال به آن ورود  نکرد ه است. آقای 
ناند را مود ی به عنوان نخست وزیر این موضوع را 
قانونی كرد ه است. برخی از مناطق هند  از نظر 
وس��عت و جمعیت مانند  یک كشور هستند  و 
حتی برخ��ی از ایالت ها نزد یک به ۷۰ میلیون 

جمعیت د ارند .

امکان د وم شركت های كوچک هند ی هستند . 
این شركت ها بیشتر د ر ایالت ها واقع شد ه  و تحت 
نفوذ د ولت های محلی هس��تند . د ر همین راستا، 
ای��ن فضا وجود  د ارد  ولی برای ایرانی ها ش��ناخته 
شد ه نیست. ایرانی ها نمی د انند  بانک های كوچک 
و ش��ركت  های كوچک ایالتی كه كارهای محلی 
می كنند  و تحت تاثیر تحریم های آمریکا نیستند ، 
راحت تر از ش��ركت های بزرگ با آنها كار خواهند  
ك��رد . چابهار از این نظر فرصتی اس��تثنایی برای 
ایران فراهم می آورد . همکاری فقط د ر چهارچوب 
معامالت پایاپای توافق شد ه بین ایران و هند  نخواهد  
بود  و این ش��ركت های كوچک می توانند فرصت 
ارزشمند ی برای انتقال كاال و پول فراهم آورند   كه 

متاسفانه هنوز این فرصت ها شناخته نشد ه است.
 د ر س�ال 95 که توافقنامه چابهار امضا 
ش�د  گفت وگویی با شما د اشتم که د رآن  به 
موضوع مهمی اشاره کرد ید . اینکه د ر مواجهه 
با چابهار شما با عمال با د و شهر مواجه هستید . 
یک شهر مد رن و یک شهر فقیر. د ر این مد ت 

سه سال چه میزان تغیرات ایجاد  شد ه است؟
متاسفانه این تنها نظر من نیست و كسانی كه 
از نزد یک به منطقه آشنا هستند  به این امر صحه 
می گذارند . معتقد م كه سیاستگذاران ما چابهار و 
مکران را می  خواهند  اما بد ون مرد م بومی آن. خود  
آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری د ر یکی 
از صحبت های خود  اشاره كرد  كه قصد  د اریم د و 

میلیون نفر را به این منطقه منتقل كنیم.
همان طور كه گفتی��د  ما عمال با د و منطقه د ر 
چابهار مواجه هس��تیم. یک بخش منطقه آزاد  با 
آب شیرین، امکانات رفاهی، اقتصاد ی، برق و غیره 
كه توسط تعد اد ی مهاجر با سرمایه گذاری زند گی 
خ��وب و مرفهی را رقم زد ه اند  و یک بخش د یگر 
كه مرد م بومی چابهار ساكن هستند  كه از آب و 

برق و زند گی مناسب محروم اند .
به خصوص د ر منطقه ماهیگیران، مرد م د ر كپر 
زند گی می كنند . حتی پیش از این، وضع زند گی 
آنها بهتر بود ، چون د ر د ریا ماهیگیری می كرد ند ، 
اما امروز با توجه به طرح های توس��عه این اجازه 
ماهیگی��ری نیز برای آنها وجود  ند ارد . نتیجه این 
اس��ت كه جمعیت بومی د ر حاشیه قرار گرفته و 
فقیرتر شد ه و حاشیه نشینی گسترش پید ا كرد ه 
است، به طوری كه امروز چابهار نسبت به جمعیت 
خود  بزرگترین جمعیت حاشیه نشین كشور را د ارد .
من معتقد م كه باید  نگاه نس��بت به مرد م این 
منطقه تغییر پید ا كند . ما با هند  قرار د اد  پتروشیمی 
امضا كرد ه ایم اما ش��اهد  هستیم كه تمام نیروها، 
حتی مس��تخد مین ب��رای ای��ن كار از خود  هند  
آمد ه اند . آیا نمی توانند ق��رارد اد  را طوری تنظیم 
كنند  كه هند ی ها سایتی احد اث كنند  و نیروها را 

برای آیند ه تربیت كنند ؟! 
این قرارد اد ها مساله یکی د و سال نیست و سوال 
این است كه سرانجام تکلیف نیروی انسانی بومی 
چه خواهد  شد ؟ تمامی این مسائل سبب می شود  
كه د ر نهایت، ماجرا ابعاد  سیاسی و امنیتی به خود  
بگیرد  و گروه های تروریستی با استخد ام افراد  همین 
منطقه د ست به اعمال تروریستی و خشونت آمیز 
بزنند . این تضاد ها د ر بلند مد ت به نفع ایران نخواهد  
بود . هر چند  فرصت چابهار باید  مد نظر باشد ، اما 

نباید  بومی ها د ر این میان كنار گذاشته شوند .
منابع بومی د ر منطقه د یر یا زود  متوجه می شوند  
ك��ه با برخی از طرح های موج��ود  نه تنها د ر آنها 
مشاركتی ند ارند ، بلکه محیط زیست آنها نیز د ر 
حال تخریب ش��د ن است. ش��ما به عسلویه نگاه 
كنید . چرا بومی ها د ر آن منطقه جذب نش��د ند ؟ 
تجربه تلخ عس��لویه نباید  د ر چابهار تکرار ش��ود . 
آنجا مسائل سیاس��ی و قومی وجود  د ارد  و نباید  
فکر كرد  با سرمایه گذاری و حذف بومی ها تبعات 

آن گریبانگیر ما نمی شود .

ایران برخالف پاكستان، بند ر 
چابهار را به طور انحصاری به 

هند ی ها واگذار كرد 
...

سیاستگذاران ما چابهار و 
مکران را می  خواهند  اما بد ون 

مرد م بومی آن
...

امروز چابهار نسبت به جمعیت 
خود  بزرگ ترین جمعیت 

حاشیه نشین كشور را د ارد 
...

تجربه تلخ عسلویه نباید  د ر 
چابهار تکرار شود 
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فرزاد  رمضانی بونش کارشناس مسائل شبه قاره هند  د ر گفت وگو با نامه اتاق بازرگانی مطرح کرد 

شيب کند  توسعه د ر چابهار

 د ر طول چند  سال گذشته به خصوص 
پس از امضای توافقنامه سه جانبه میان 
ایران، هند  و افغانس�تان، توجهی جد ی 
د ر خصوص توسعه بند ر چابهار و سواحل 
مکران به عنوان منطقه ای استراتژیک و 
ژئوپلتیک صورت گرفت. از نظر شما د ر 
طول این سه سال چه اقد امات مسلموسی 
د ر جهت بهره گیری از این موقعیت ممتاز 

صورت گرفته است؟
الزم است به این موضوع نگاهی كلی د اشته 
باشیم. بعد  از توافق سه جانبه چابهار هم تهران، 
ه��م كابل و هم د هلی نو توجه وی��ژه ای را د ر 
خصوص افزایش سرمایه گذاری د ر جهت توسعه 
بن��د ر چابهار و اتصال آن به آس��یای مركزی 
د اش��تند ، ولی این امر با چالش های گوناگون 
اقتصاد ی، سیاس��ی و همچنین مالی و بانکی 
روب��رو بود . لذا انتظار اولیه این بود  كه روند  با 
سرعتی بیش از این طی شود  كه برآورد ه نشد . 
ه��ر چند  نمی توان گفت ك��ه این روند  امروز 
ناتمام ماند ه یا به بن بس��ت رس��ید ه است، اما 
می توان اشاره كرد  با چالش هایی گسترد ه د ست 

به گریبان است. د ر این میان با توجه به حركت 
آرام هند  د ر منطقه، تالش هایی از سوی د هلی نو 
و كابل به منظور مذاكره با آمریکا جهت مستثنی 
ش��د ن چابهار از تحریم های این كشور صورت 
گرفته است.از سوی د یگر،  ایران با توجه به نقش 
خود  د ر ترانزیت به آسیای مركزی و اینکه نقطه 
ثقل منطقه جنوب شرقی ایران د ر چابهار قرار 
د ارد ، تالش كرد ه د ر این زمینه بازیگران د یگری 
از جمله ژاپن را د ر روند  توس��عه چابهار د رگیر 
كند . آنچه مس��لم است این است كه ما د ر این 
مسیر شاهد  شیب مالیمی از توسعه هستیم. د ر 
واقع اگر بخواهیم كار را با بند ر گواد ر كه چینی ها 
تالش گسترد ه ای را د ر این منطقه د ارند  مقایسه 

كنیم، توسعه چابهار سرعت بسیار كمی د ارد .
 به بحث مس�تثنی ش�د ن چابهار از 
تحریم های آمریکا اشاره کرد ید . با توجه 
به فشار های حد اکثری بر ایران چطور این 
حوزه از تحریم ها مستثنی شد ه است؟ از 
سوی د یگر با توجه به اینکه ایران به د نبال 
راهکارهایی برای د ور زد ن تحریم هاست، 
چابه�ار چق�د ر ظرفیت کاس�تن از این 

فشارهای حد اکثری را د ارد ؟
د ر این خصوص از یک س��و روابط د وجانبه 
میان هند  و افغانستان اهمیت د ارد  و از سوی 
د یگر، آمریکایی ها تالش كرد ند  نقش هند  را د ر 
صحنه ژئوپولتیک افغانستان گسترش د هند  تا 
هند ی ها به عنوان واسطه حضور آمریکایی ها 
د ر بخش های سیاس��ی، فرهنگی و اقتصاد ی 
افغانس��تان فعال باشند . همچنین از آنجا كه 
یکی از عوامل مانع د ر اتصال هند  به افغانستان، 
پاكستان است، این كشور تالش كرد ه با انواع 
روش های ممکن، چه امنیتی و چه ژئوپولتیکی 
مانع از گسترش نقش هند  د ر افغانستان شود . 
ب��ه همین د لیل، هند ی ها بن��د ر چابهار را به 
عنوان عاملی برای د ور زد ن بند ر گواد ر و بند ر 
كراچی و د سترسی بیشتر و مستقیم افغانستان 
به بناد ر هند  ارزیابی می كنند . افغانستان نیز 
می خواهد  به نوعی از حصر ژئوپولتیکی پاكستان 
و وابستگی گسترد ه به بناد ر این كشور خارج 
شود . لذا توجهی بسیار مهم و جد ی به توسعه 
چابهار د ارند  و نقش افغانس��تان و هند  باعث 

خروج چابهار از تحریم ها شد .

ف�رزاد  رمضان�ی بون�ش ب�ه عنوان 
پژوهش�گر مس�ائل ش�به قاره هند  
معتقد  است که بند ر چابهار می تواند  
نق�ش موت�ور محرک�ه د ر توس�عه 
ش�رق ایران را ایفا کند ، اما با وجود  
طرح ه�ای ملی از جمل�ه راه آهن و 
مسیرهای ترانزیتی به د لیل مسائل 
و مشکالت د اخلی و خارجی، شاهد  
ش�یب کن�د  د ر توس�عه ای�ن بند ر 
هس�تیم. وی همچنین د ر اد امه این 
گفت وگو با اشاره به نقش آمریکا د ر 
افغانستان و هند  تصریح می کند  که 
هر چند  بنا بر مسائل و سیاست های 
منطق�ه ای، آمریکایی ه�ا مانعی د ر 
مس�یر توس�عه بند ر چابهار ایجاد  
نمی کنن�د  و حت�ی این بن�د ر را از 
تحریم ها معاف کرد ه اند ، اما باید  د ر 
نظر د اشت که هند  به عنوان یکی از 
متحد ان استراتژیک ایاالت متحد ه 
ب�رای س�رمایه گذاری اقتص�اد ی و 
راهبرد ی خود  د ر چابهار بد ون نظر 
مثبت واش�نگتن د س�ت به حرکت 

کالن و گسترد ه ای نمی زند .
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 ایران از این فرصت چه اس�تفاد ه ای 
می تواند  انجام د هد ؟ 

هرچند  توسعه چابهار د ر مقابل توسعه بند ر 
گواد ر د ر آن س��طح جل��و نرفت، ولی همین 
روند  توس��عه نیز برای توس��عه جنوب شرقی 
ای��ران و افزایش گس��ترد ه صاد رات غیرنفتی 
از طریق بند ر چابهار و رش��د  ترانزیتی مفید  
اس��ت. د ر یک سال گذشته شاهد  رشد  ۱۰۰ 
د رصد ی صاد رات غیر نفتی از بند ر چابهار بود ه 
و به موازات آن رش��د  3۰4 د رصد ی كاالهای 
ترانزیتی از طریق این بند ر هستیم.اگر این روند  
افزایش پید ا كند ، منجر به گسترش روند  توسعه 
د ر شهر چابهار خواهیم بود . همچنین افزایش 
د رآمد  های ترانزیتی ایران و وابستگی بیشتر 
كشورهای آسیای مركزی و منطقه قفقاز به 
تنها بند ر اقیانوسی د ر جنوب شرق ایران، د ارای 
مزیت های ژئوپلتیکی نیز برای ما خواهد  بود .

د ر ش��رایطی ك��ه ایران و هن��د  نمی توانند 
معام��الت نفتی د اش��ته باش��ند  و از میزان 
د رآمد  های نفتی ایران كاسته شد ه است، بند ر 
چابهار می تواند  برای تامین منافع ایران مسیری 
مطمئن باشند  و از این طریق به توسعه روند  

آن نیز كمک های شایانی برساند .
 د ر مقایسه میان بند ر گواد ر پاکستان 
و بند ر چابهار د ر ایران، برخی کارشناسان 
موضوع سرمایه گذاری چینی ها د ر گواد ر 
را قاب�ل مقایس�ه با چابه�ار نمی د انند  و 
نسبت به رقیب بود ن این د و بند ر تاکید  
د ارند . از س�وی د یگر با توجه به اهمیت 
چابهار برای هند ی ه�ا و موضوع رقابت 
آنها با پاکستان، چرا روند  سرمایه گذاری 
و توس�عه چابهار با کند ی از س�وی آنها 

پیش می رود ؟

نبای��د  توان س��رمایه گذاری چین را با هند  
یکس��ان بد انیم. هند  د ر حال رش��د  اس��ت و 
تالش می كند  س��رمایه گذاری های متعد د ی 
را د ر خارج از كش��ور د اش��ته باشد  ولی هنوز 
نتوانسته است د ر مقام مقایسه با چینی ها د ر 
سرمایه گذاری های كالن رقابت كند . چین د ر 
اقصی نقاط جهان د ست به سرمایه گذاری های 
كالن می زن��د . نکته د وم این اس��ت كه نگاه 
راهبرد ی چین به پاكس��تان ب��ه عنوان یک 
متحد  استراتژیک، همچنین بحث های امنیتی و 
احتمال ایجاد  پایگاه نظامی چین د ر بند ر گواد ر 
و سایر پیوند  های گوناگون باعث شد ه است تا 
نوع روابط اس��الم آباد  و پکن، قابل مقایسه با 

روابط میان تهران و د هلی نو نباشد .
هند  به عنوان یکی از متحد ان اس��تراتژیک 
آمریکا د ر جنوب آسیا همیشه د ر سرمایه گذاری 
اقتصاد ی و استراتژیک و ژئوپولتیک خود  د ر 
چابهار نگاهی به آمریکا د ارد  و بد ون اجازه و یا 
بد ون نظر مثبت آمریکایی ها د ست به حركت 

كالن و گس��ترد ه ای د ر مورد  سرمایه گذاری 
د ر ای��ران نمی زند . انگی��زه اصلی هند  د ر این 
زمینه د ور زد ن پاكس��تان و رسید ن به منافع 

خود  است.
 س�فیر هن�د   د ر ای�ران اخی�را ب�ه 
چالش ه�ای پی�ش رو د ر توس�عه بند ر 
چابهار اشاره کرد ه است. به عقید ه شما 

مهم ترین این چالش ها کد ام است؟
مساله بانک ها و روند  بروكراسی هند  و ایران 
خود  از مسائل چالش زا هستند . د ر بعد  د یگر 
نوع نگاه د و كشور به تجارت ایران و روسیه و 
گله مند ی برخی از مقامات هند ی از مقامات 
ایرانی د ر این زمینه و كم توجهی و اس��تفاد ه 
نک��رد ن از حد اكثر توان س��رمایه گذاری د ر 
مسیر های ریلی و یا آزاد راهی برای د سترسی 
چابهار تا افغانستان از جمله این مسائل است. 
همچنین عد م رقبت شركت های خصوصی هند  
برای حضور د ر این منطقه نیز از عوامل د یگر 

محسوب می شود . 
 به بحث توس�عه ریلی اشاره کرد ید . 
برخی از کارشناس�ان عقید ه د ارند  این 
اتفاق هنوز رخ ند اد ه اس�ت. چرا چابهار 
از نظ�ر د اخلی تا این ح�د  محروم ماند ه 
و توس�عه آن تا چه می�زان می تواند  د ر 
ش�کوفایی منطقه و استان های همجوار 

تاثیر د اشته باشد ؟
این بند ر می تواند  نقش یک موتور محركه را 
د ر شرق ایران ایفا كند  ولی آنچه مشخص است 
این اس��ت كه با وجود  مطرح بود ن طرح های 
ملی از جمله راه آهن، هنوز روند  توسعه، تکمیل 
و بازد هی این طرح با مشکالتی مواجه است كه 
به عقید ه من به نوع سیاستگذاری و برنامه های 

اصلی د ولت باز می گرد د .

نقش افغانستان و هند  باعث 
خروج چابهار از تحریم ها شد 

...
چابهار می تواند  نقش یک موتور 

محركه را د ر شرق ایران ایفا 
كند 

...
د ر یک سال گذشته شاهد  رشد  
100 د رصد ی صاد رات غیرنفتی 

از بند ر چابهار هستیم
...

توان سرمایه گذاری چینی ها د ر 
گواد ر قابل مقایسه با هند  د ر 

چابهار نیست
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ایرج تاج الد ین رئیس سابق د بیرخانه ستاد  توسعه سواحل مکران د ر گفت وگو با نامه اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد 

بايسته های استفاد ه حد اکثری از ظرفيت استراتژيک چابهار

 آقای تاج الد ین، با توجه به موقعیت 
ژئوپولتی�ک س�واحل  و  اس�تراتژیک 
مکران و قرارد اد  میان سه کشور ایران، 
افغانس�تان و هند ، به عنوان مس�ئول 
سابق د بیرخانه س�تاد  توسعه سواحل 
مکران، لطف�ا ش�رحی از اقد امات این 
ستاد  د ر طول سال های گذشته را بیان 

بفرمایید .
از مهم تری��ن اقد اماتی كه طی س��ال های 
اخیر د ر منطقه انجام ش��د ، تش��کیل ستاد  
توسعه سواحل مکران به ریاست معاون اول 
رئیس جمهوری بود . د ر این س��تاد ، د ه وزیر 
و چه��ار معاون رئیس جمهوری عضو بود ند  
كه روی هم رفته س��تاد  بس��یار قد رتمند ی 
را تش��کیل می د اد . با این حال عمال به جزء 
چند  جلسه د ر سال های اخیر، تقریبا جلسات 
متوقف و توسعه سواحل مکران رفته رفته از 

اولویت ها خارج شد . 
 علت این موضوع چیست؟

تا زمانی كه نتوانید  پولی به منطقه تزریق 
كنی��د ، نمی توانی��د  اد عا كنید  توس��عه این 

مناطق جزء اولویت های ما محسوب می شود . 
من به یاد  د ارم د ر سال های 94، 9۵ و 96 با 
اینکه پولی برای منطقه مصوب می شد ، اما 
پروژه ه��ا پولی د ریافت نمی كرد ند . د ر طول 
این م��د ت تاكید  مقام معظم رهبری وجود  
د اش��ت و د ولت به خاطر تاكید  ایش��ان پای 
كار آم��د ه بود . د فتر مق��ام معظم رهبری از 
بود جه هایی كه د ر اختیار د اشتند ، پروژه هایی 
را د ر منطقه فعال كرد ند . عمد تا این پروژه ها 
د ر حوزه راه س��ازی و بخشی نیز به د رمان 
اختصاص د اش��ت و تا زمان��ی كه اعتبارات 
می رس��ید ، ما شاهد  انجام پرسرعت طرح و 

پروژه ها بود یم.
از س��وی د یگر تمامی د ستگاه ها پای كار 
آمد ه و فرصت های س��رمایه گذاری د ر قالب 
پروژه هایی تعریف ش��د  كه تقریبا مربوط به 
مس��ائل زیرساختی می ش��د  و هر كد ام نیز 
بسته به اعتبارات موجود  با سرعت بیشتر یا 
كمتر د ر د س��تور كار قرار می گرفت. د ر این 
میان واژه مکران به عنوان یک برند  به خوبی 
مطرح و به مرد م معرفی شد . امروز می توان 

گفت بخش عظیمی از مرد م منطقه مکران 
را می شناسند . مطالعاتی د ر د بیرخانه ستاد  
انجام ش��د  و د ر اختیار تمام د ستگاه ها قرار 
گرفت. از جمله طی مطالعاتی به وزارت راه  
و شهرس��ازی، 9 مزیت رقابت��ی د ر منطقه 
از جمله مزیت ه��ای ترانزیتی و حمل ونقل 

معرفی شد .
همان طور كه می دانید، منطقه چابهار د ر 
بطن د و كرید ور ش��مال به جنوب و شرق و 
غ��رب قرار د ارد  و به راحتی می ش��ود  بند ر 
شهید  بهش��تی یا بند ر چابهار را با كمترین 
هزینه، كوتاه ترین و امن ترین مسیر به جاد ه 
ابریش��م، مسیر شمال، كش��ورهای آسیای 
میانه، افغانستان و نهایتا به اروپا وصل كرد . 
همچنین چابهار د ر كرید ور ش��رق به غرب 
 توانای��ی اتصال كش��ورهای غرب آس��یا به 
شبه جزیره هند  و حاشیه شرقی آسیا را د اراست 

كه مزیتی بسیار بزرگ محسوب می شود .
بحث د وم گرد ش��گری اس��ت. این منطقه 
پتانس��یل های بی نظیری د ارد  كه د ر كمتر 
منطق��ه ای قاب��ل مش��اهد ه اس��ت. بح��ث 

ایرج تاج الد ین رئیس سابق د بیرخانه ستاد  توسعه سواحل مکران و مد یرکل پیشین توسعه همکاری های صنعتی و تحقیقاتی وزارت 
د فاع است. وی د ر گفت وگوی پیش رو با بیان مزیت و موقعیت های استثنایی سواحل مکران و بند ر چابهار معتقد  است: صرف توسعه 
یک بند ر، نمی توان توقع حل مشکالت را از آن ناحیه د اشت، چرا که عالوه بر موضوع سرمایه گذاری، بحث عد م توسعه زیرساخت ها نیز 
باعث شد ه تا استفاد ه بهینه از پتانسیل های موجود  د ر سواحل مکران مغفول واقع شود .تاج الد ین همچنین د ر بخشی د یگری از سخنان 
خود  تصریح  می کند  که توسعه بند ر به خود ی خود  امری مهمی نبود ه و هیچ مزیتی برای ما د ر بر نخواهد  د اشت، زمانی مزیت ایجاد  

و مشکالت تحریمی  ما از طریق چابهار حل خواهد  شد  که ما زیرساخت ها، شبکه حمل ونقل، راه آهن و فرود گاه را توسعه د اد ه باشیم.

تیر  1398
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تاالب های مختلف، كوه های گل افش��ان كه 
خاصیت د رمانی د ارند ، سواحل بسیار خوب 
و امواج مناس��ب و مد خل ورود ی اقیانوس 
هند ، همگی فرصت های بی  نظیر و استثنایی 
را برای جذب گرد شگر د ر این منطقه فراهم 
كرد ه است. موضوع بعد ی به عنوان مزیتی 
مهم كه به نوعی به زند گی و معیشت مرد م 
منطقه نیز گره خورد ه است، موضوع شیالت 
و كشاورزی است. به خصوص اینکه با توجه 
به نبود  صنعت آنچنانی، بیشتر مرد م بومی 
د ر این حوزه ها فعال هستند . د ر این منطقه، 
ناحی��ه ای به ن��ام زرآباد  وج��ود  د ارد  كه به 
هند وستان كوچک معروف است و بهترین 
میوه های گرمسیری د ر آن تولید  می شوند ؛ 
به طوری ك��ه می ت��وان با س��رمایه گذاری، 
گلخانه ه��ای بزرگ��ی را د ر آن احد اث كرد . 
از سوی د یگر عالوه بر د سترسی منطقه به 
ح��وزه آفریقا، موضوع نف��ت و گاز د ر قالب 
ترمینال د وم نفتی می تواند  موقعیتی را ایجاد  
كند  كه انحصار صاد رات نفت و انرژی ایران 
تنها منحصر به تنگه هرمز نباش��د . از سوی 
د یگ��ر این منطقه عالوه بر اینکه پتانس��یل 
تبد یل شد ن به قطب سوم پتروشیمی كشور 
را د ارد ، از منظر توس��عه زیرساخت ها مانند  
راه س��ازی، توسعه بند ر و راه آهن د ر اولویت 
ق��رار د ارد  و همچنین به راحتی می توان د ر 
این ناحیه سرمایه گذاری های قابل توجهی 

را د ر بحث انرژی های پاک د اشته باشیم.
 د ر چند  سال گذشته چه میزانی از 
شرکت های د اخلی و خارجی د ر منطقه 
فعال ش�د ه اند ؟ اس�تقبال شرکت های 

خصوصی چگونه بود ه است؟
عالقمند ی برای سرمایه گذاری د ر منطقه 
بس��یار باال اس��ت. چه از نظر د اخلی و چه 
از نظر س��رمایه گذاری های خارجی. این به 
د لیل ش��رایطی اس��ت كه وجود  د ارد ، چرا 
كه چابهار مشمول تحریم ها نیست، مضاف 
بر اینکه منطقه برای س��رمایه گذاری بسیار 
مس��اعد  است. ما د ر این خصوص توانستیم 
د ر اوج تحریم ها، اولین همایش فرصت های 
س��رمایه گذاری د ر منطقه چابهار را توسط 
خ��ود  چابهار برگ��زار كرد ه و بی��ش از 4۰ 
شركت بزرگ از 36 كشور د نیا را د ر سطوح 
مد یران ارش��د  به منطقه د ع��وت كنیم. د ر 
همی��ن رابطه تفاهم نامه های بس��یاری نیز 

امضا شد .
 ولی متاسفانه منطقه توان جذب سرمایه 
را ن��د ارد ، چون زیرس��اختی وج��ود  ند ارد . 
س��رمایه گذار زمانی وارد  منطقه می ش��ود  

كه زیرس��اخت مهیا و آماد ه سرمایه گذاری 
باشد . زیرساخت كار د ولت ها بود ه و تاكنون 
این اتفاق میس��ر نشد ه است. به اعتقاد  من 
این موضوع بزرگ ترین تهد ید  اس��ت، چرا 
كه سرمایه گذاران خارجی به تد ریج جذب 
منطقه می شوند  و بناد ری مثل عمان و زهار 
و گواد ر پاكستان به سرعت زیرساخت های 
خود  را آماد ه می كنند  و س��رمایه گذاران را 

جذب می كنند .
 س�فیر هند  د ر ایران اخیرا با اشاره 
به فرصت های چابهار از د رگیر بود ن با 
موانع صحبت کرد ه است. شما به موانع 
د اخلی اشاره کرد ید . چه موانع خارجی 
د ر این بحث د خیل اس�ت؟ چون گفته 
می ش�ود  که هند ی ها با ش�ور و ش�وق 

اولیه کار نمی کنند .
هند ی ه��ا عالق��ه د ارند ، ام��ا آنها چند ان 
د ر تج��ارت بین الملل مانند  چینی ها خبره 
نیس��تند . بخش��ی از ای��ن موانع ب��ه خود  
هند ی ها بازمی گرد د  زی��را آنها هم مثل ما 
با كن��د ی كار می كنند . هند ی ها همچنین 

بروكراس��ی پیچید ه ای هم د ارند . از س��وی 
د یگر مس��اله همجواری چابهار با پاكستان 
نیز ب��رای هند ی ه��ا مطرح اس��ت. هند  و 
پاكستان سالیان سال است كه با هم د چار 
تنش هستند  و قطعا برای پاكستان مشکل 
است كه بپذیرد  هند  د ر مرزهای غربی این 
كش��ور نیز برای خود  مركزیتی ایجاد  كند . 

م��ا باید  د ر منطقه چابه��ار زمینه ای برای 
سرمایه گذاری سایر كش��ورها فراهم كنیم 
تا اش��تراک منافع ایجاد  ش��ود . اگر د ر كنار 
هند ی ها به چینی ها و عمانی ها نیز فرصت 
س��رمایه گذاری بد هیم، یک محیط رقابتی 
ایجاد  كرد ه ایم. من بیشتر احساس می كنم 
عد م س��رمایه گذاری هند ی ه��ا بعد  از نبود  
فاكتور مهم زیرساخت ها، به مسائل د اخلی 

خود  آنها برمی گرد د .
 برخ�ی کارشناس�ان بن�د ر گواد ر 
پاکس�تان و ط�رح ی�ک ج�اد ه ی�ک 
کمربند  چین را بیش�تر از منظر رقابت 
با بند ر چابهار بررس�ی می کنند . ش�ما 
د ر صحبت ه�ای خ�ود  بر روی مس�اله 
همپوش�انی می�ان ای�ن بن�د ر تاکی�د  
د اشتید . بیشتر د ر این خصوص توضیح 

می د هید ؟
معتقد م كه بند ر گواد ر پاكس��تان به هیچ 
عن��وان نمی تواند  به عن��وان رقیب چابهار 
مطرح باش��د ، بلکه می توان��د  مکملی برای 
چابهار د ر نظر گرفته ش��ود ؛ به ش��رط آنکه 
م��ا از فرصت ها د ر زمان خود ش و به موقع 

استفاد ه كنیم. 
بند ر گواد ر برای اتصال به جاد ه ابریش��م 
چین، ناچار به عبور از د و كشور با توپوگرافی 
بس��یار س��خت اس��ت كه این امر مستلزم 
س��رمایه گذاری های كالن است تا از طریق 
ری��ل و ج��اد ه ضم��ن عبور از پاكس��تان و 
افغانستان به جاد ه ابریشم د ر آسیای میانه 
متصل شود . د ر صورتی كه اگر ما از فرصت 
چابهار اس��تفاد ه كرد ه و توافقی را به د ست 
آوریم تا بند ر گواد ر را به ش��بکه های ریلی 
و ج��اد ه ای خود مان وصل كنیم، به راحتی 
می ت��وان از طریق ایران به عنوان مس��یری 
ام��ن و كم هزینه، ط��رح اتصال گ��واد ر به 
آس��یای میانه را محقق س��ازیم. به همین 
د لیل است كه تاكنون پاكستانی ها چند ین 
بار د رخواست ارتباط زمینی گواد ر به چابهار 

را مطرح كرد ه اند .
البته ه��ر چند  د ر م��رز توافقاتی د ر این 
خصوص حاصل ش��د ه، اما عملیاتی ش��د ن 
كام��ل این پروژه، عزم��ی جد ی را د ر میان 
سیاستگذاران د اخلی ما می طلبد  تا از طریق 
مذاكره با پاكستان و چین، از فرصت زمینی 
ای��ران برای اتصال گواد ر به جاد ه ابریش��م 
اس��تفاد ه بهینه صورت بگیرد . چنین امری 
امکان پذیر اس��ت، اما تا به حال آن قد ر د ر 
این خصوص تعلل صورت گرفته كه به نظر 
می رسد  چین، پاكستان و افغانستان سرانجام 

تا زمانی كه نتوانید  پولی تزریق 
كنید ، نمی توانید  اد عا كنید  

كه توسعه جزء اولویت های ما 
محسوب می شود 

...
چابهار می تواند  مزیتی را ایجاد  كند  

كه انحصار صاد رات نفت و انرژی 
ایران از تنگه هرمز خارج شود 

...
منطقه توان جذب سرمایه را ند ارد ، 

چون زیرساختی وجود  ند ارد .
...

بند ر گواد ر به هیچ عنوان 
نمی تواند  به عنوان رقیب 

چابهار مطرح باشد ، اگر ما از 
فرصت های خود  استفاد ه كنیم

...
بند ر چابهار فعال به خود ی خود ، 

توان حل مشکالت ایران از 
منظر كاهش فشار تحریم ها را 

د ر اختیار ند ارد 
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از طریق خود ش��ان پروژه اتصال بند ر گواد ر 
به آس��یای میانه را اجرایی كنند . به اعتقاد  
من اگر چنین اتفاقی رقم بخورد ، مهم ترین 
مزی��ت م��ا د ر منطقه كه بح��ث ترانزیت و 
كرید ور ش��مال- جنوب است، به راحتی از 

د ست خواهد  رفت.
 بن�د ر چابه�ار د ر اوج فش�ارهای 
اقتص�اد ی آمری�کا از تحریم ه�ا معاف 
ش�د ه اس�ت. حال ب�ا توجه ب�ه اینکه 
سیاس�تگذاری ای�ران، یافتن راه هایی 
به منظور کاهش این فشارهاست، بند ر 
چابهار و معافیت آن از تحریم ها تا چه 
می�زان ظرفیت کاس�تن از فش�ارهای 

کنونی را خواهد  د اشت؟
د ر ح��ال حاض��ر راهکاری وج��ود  ند ارد . 
موض��وع این اس��ت كه صرف توس��عه یک 
بند ر، نمی توان توقع حل مشکالت را از آن 
ناحیه د اشت. ظرفیت بند ر چابهار د و و نیم 
میلیون تن بود ه كه اكنون به هش��ت و نیم 
میلیون تن رسید ه و د ر آیند ه نیز به بیست 
میلیون تن خواهد  رس��ید . بند ر نیاز به پس 
كرانه و زیرساخت برای حمل ونقل د ارد . ما 
د ر منطق��ه چابهار نه راه آه��ن، نه فرود گاه 
كارگ��و و نه جاد ه ه��ای ترانزیتی د اریم كه 
بتوانیم از این ظرفی��ت نهایت بهره برد اری 

را د اشته باشیم. 
وقت��ی ی��ک كش��تی 6۰ ه��زار تنی كه 
كوچک ترین كشتی اقیانوس پیما محسوب 
می شود  د ر بند ر چابهار پهلو می گیرد ، ما اگر 
تمامی تجهیزات برای تخلیه س��ریع و عد م 

توقف كشتی را هم د ر اختیار د اشته باشیم، 
باز هم یک جای كار می لنگد . به این معنی 
ك��ه 6۰ هزار تن برای انتقال نیاز به 3 هزار 
كانتینر د ارد . شما تصور كنید  د ر نقطه ای كه 
فرود گاه، راه آهن و جاد ه ترانزیتی ند ارد ، سه 
هزار تریلی چگونه می تواند  حمل ونقل این بار 
را انجام د هد ؟ به طور كلی قابل تصور نیست 
كه شما بتوانید  سه هزار تریلی را د ر چابهار 

برای انتقال بار مورد  استفاد ه قرار د هید .
بنابرای��ن توس��عه بند ر به خ��ود ی خود  
ام��ری مهمی نب��ود ه و هیچ مزیتی برای ما 
د ربرنخواه��د  د اش��ت، زمان��ی مزیت ایجاد  
و مش��کالت تحریمی  م��ا از طریق چابهار 
حل خواهد  ش��د  كه ما زیرساخت ها، شبکه 
حمل ونقل، راه آهن و فرود گاه را توسعه د اد ه 
باشیم. اكنون نزد یک ترین فرود گاه به چابهار 
د ر كنارک و به فاصله 6۵ كیلومتری از این 
بند ر قرار د ارد . آن هم فرود گاهی نظامی كه 
توانای��ی حمل بار را ند ارد . یعنی اگر همین 
ف��رود گاه كنارک را ام��روز تبد یل به كارگو 
كنیم، آنقد ر برای ما هزینه برد ار است كه د ر 
واقع بهتر است از نظر اقتصاد ی یک فرود گاه 
جد ید  د ر خود  چابهار و نزد یک بند ر احد اث 
شود . لذا بند ر فعال به خود ی خود ، توان حل 
مش��کالت ایران از منظر كاهش فشارهای 

تحریم ها را د ر اختیار ند ارد .
 برخی ناظران معتقد ند  که با توجه به 
محرومیت منطقه، طرح توسعه سواحل 
مکران و بند ر چابهار می تواند  د ر توسعه 
خود  اس�تان و مناطق همجوار، بس�یار 

موثر باشد . از س�وی د یگر انتقاد ی که 
مطرح می ش�ود  این اس�ت ک�ه د ر این 
طرح، نگاه غیر بومی بود ه و ظرفیت های 
بومیان منطقه مد  نظر قرار نگرفته است. 

ارزیابی شما د ر این خصوص چیست؟
به نظر من این صحبت ها از سوی كسانی 
مطرح می ش��ود  كه به د نبال توسعه منطقه 
نیستند  و بیشتر نیز از آن سوی خلیج فارس 
شنید ه می ش��ود . برای اینکه آنها می د انند  
اگر چابهار توس��عه پید ا كند ، د یگر بناد ری 
مانن��د  جبل عل��ی و غی��ره، توجیهی برای 
س��رمایه گذاری نخواهند  د اشت. اوال تا آنجا 
كه من اطالع د اش��ته و د ر مسئولیت بود م، 
توس��عه منطقه بر پایه اف��راد  بومی د ر نظر 
گرفته ش��د ه اس��ت. حتی د ر این خصوص 
پیش بینی برای احد اث هنرستان، كارگاه و 
رشته های تحصیلی مرتبط به توسعه منطقه 

صورت گرفته است.
ل��ذا طبق برنام��ه قرار اس��ت از ظرفیت 
بومی ها حد اكثر اس��تفاد ه به عمل آید ؛ هر 
چند  كه اكن��ون تخصص هایی م��ورد  نیاز 
است كه با توجه به محرومیت ها د ر منطقه 
وجود  ند ارد  كه این امر هم موضوع عجیبی 
تلقی نمی ش��ود . به همین د لیل اس��ت كه 
برنامه های��ی ب��رای توس��عه توانمند ی های 
افراد  بومی د ر منطقه وجود  د ارد  و مستلزم 
آن اس��ت كه طبق ای��ن برنامه ها د ر جهت 
استفاد ه حد اكثری از افراد  ساكن این مناطق 

استفاد ه شود . 

تیر  1398
د     وره جد     ید     
شماره 125
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یورش یک گروه تروریس�تی به چابهار د ر 
س�ال 1397 و د ر ش�رایطی که ای�ن بند ر از 
گس�تره تحریم های آمریکایی بیرون ماند ه 
بود  نام آن را بر س�ر زبان ها اند اخت. د ر یک 
س�ال تازه سپری شد ه اما رونق بند ر چابهار 
به د لیل وارد ات بیشتر موجب شد ه است که 
د رباره آن بحث و گفت وگوهای کارشناس�ی 
د ر کان�ون توجه قرار گیرد . آنچه می خوانید  
گزارش یک رس�انه اروپای�ی د رباره اهمیت 
بند ر چابهار و نقش آن د ر راهبرد های جهانی 
به وی�ژه راهبرد  چین و هند  و رقابت این د و 
کشور و همچنین اهمیت بند ر چابهار به لحاظ 

موقعیت استراتژیک است.

 نخستين بند ر آب عميق ايران 
یکی از د الیل س��اد ه و د ر عین حال مهم بند ر 
چابهار این اس��ت كه د ر پی ساخت و توسعه آن، 
این بند ر به نخستین بند ر آب عمیق ایران تبد یل 
خواهد  ش��د .بند رهای آب عمی��ق، نتیجه انقالب 
صنعت حمل ونقل د ر كشتیرانی است كه موجب 
شد ه تا كشتی های عظیم باربری، صد ها كانتینتر را 
با هزینه بسیار اند ک جابه جا كنند . خالی كرد ن یا 
بار زد ن این كشتی ها د ر هر بند ری ممکن نیست و 
به تجهیزات ویژه ای نیاز است. ایران د ر حال حاضر 
چنین بناد ری د ر اختیار ند ارد . به همین د لیل، یکی 
از   اتصال ایران به د نیای تجارت بین المللی، ورود  
این كشتی ها به خلیح فارس و سپس خالی كرد ن 
بار د ر امارات متحد ه عربی اس��ت. بند ر جبل علی 
د ر این كشور یکی از د و بند ری است كه د ر خلیج 
ف��ارس این ویژگی را د ارد . )بند ر د مام عربس��تان 
سعود ی نیز بند ر آب عمیق است. د ر نهایت ساخت 
و توسعه بند ر چابهار، ایران را د ر نخستین گام از 

امارات بی نیاز می كند . 
ای��ن بند ر، برخالف بند رعباس، خارج از منطقه 
پرتنش خلیج فارس و تا اند ازه ای د ور از د سترس 
د ش��من های منطقه ای و جهانی ایران قرار گرفته 
است. بند ر چابهار تنها بند ر ایران است كه به شکل 
مس��تقیم و بی واسطه به اقیانوس هند  د سترسی 
د ارد . موقعیت جغرافیایی چابهار آنقد ر برای ایران 
مهم اس��ت كه اید ه توس��عه چابهار از زمان رژیم 
گذش��ته مطرح بود  و مد ی��ران آن رژیم به د نبال 
یک س��رمایه گذاری هشت میلیارد  د الری د ر این 
بند ر بود ند . آس��یب پذیری بناد ر ایران د ر حاشیه 
خلیج فارس د ر د وران جنگ هشت ساله با عراق، 
به خوبی اهمیت استراتژیک توسعه چابهار را نشان 
د اد . د ر نهای��ت بعد  از پایان جنگ و د ر د ورانی كه 
د ولت ایران د ر تالش بود  سیاس��ت تنش زد ایی و 

عاد ی سازی روابط، د رهای اقتصاد  ایران را به روی 
جه��ان باز كند ، د ر س��ال ۱99۲ د ر چابهار یکی 
از نخس��تین مناطق آزاد  تجاری تاسیس شد . اما 
تحریم های بین المللی موجب شد  سرمایه گذاری 
خارجی برای توسعه این بند ر هرگز كافی نباشد  و 
هند  نیز به شکل مقطعی و محد ود  تنها بخشی از 
پروژه را تا میانه د هه 9۰ پیش برد . حاال چرا هند ؟

 نقطه طاليی تجارت هند  با جهان 
اهمیت چابهار برای هند  چنان جد ی است كه 
این كش��ور نزد یک به سه د هه است كه به د نبال 
توسعه این بند ر جنوبی ایران است. د ر واقع توسعه 
پروژه چابهار برای این كشور بسیار فراتر از افزایش 
مناس��بات بازرگانی با ایران و ص��اد رات به ایران 
اهمیت د ارد .نخستین مساله هند ، رقابت با اتحاد  
استراتژیک چین و پاكستان و یافتن جایگزینی برای 
بند ر »گواد ر« است. بند ر گواد ر عمال خواهرخواند ه 
پاكس��تانی چابهار است و د ر آن س��وی مرز، د ر 
بلوچستان پاكستان قرار د ارد . فاصله د و بند ر ۱۷۰ 
كیلومتر اس��ت و چین د ر آن بند ر همان نقش��ی 
را ب��ازی می كند  كه هند  د ر چابه��ار. بند ر گواد ر 
نی��ز همانند  چابهار به یک بند ر آب  عمیق تبد یل 
خواهد  ش��د . اما این د و پروژه یک تفاوت بنیاد ین 
د ارند : رابطه چین و پاكس��تان، شباهتی به رابطه 
هند  و ایران ند ارد . پاكس��تان د ر پی تیره ش��د ن 
روابطش با واش��نگتن به د نبال متحد  استراتژیک 
اس��ت و این همکاری می تواند  تا باز كرد ن پایگاه 
نظام��ی برای چین هم اد امه پید ا كند . د ر مقابل، 
ایران هرگز چنین رابطه ای با هند  ند اش��ته است. 
هند  سیاست خارجی متفاوتی د ر خاورمیانه د ارد  
و همزم��ان روابطش را با هم��ه بازیگران اصلی از 
جمله عربستان و اسرائیل نیز گسترش د اد ه است. 

به همین د لیل چشم اند ازی برای ارتقای موقعیت 
هند  به یک متحد  اس��تراتژیک برای ایران وجود  
ن��د ارد  و د و طرف نیز برای چنین ارتباط نزد یکی، 
اصراری ند ارند .این موضوع اما موجب نشد ه تا هند  
از چابهار د ست بکشد . چون با بند ر چابهار، هند  نه 
فقط به ایران و افغانستان، بلکه به آسیای مركزی 
و چه بسا روزی به اروپا د سترسی خواهد  د اشت. آن 
هم بی نیاز از پاكستانی كه می تواند  یک سد  زمینی 
د ر این مسیر باشد . برای هند ، چابهار نقطه كلید ی 
پروژه بلند پروازانه »گذرگاه بین المللی حمل ونقل 
 The International( ش��مال-جنوب« 
 )North-SouthTransport Corridor
نی��ز هس��ت؛ توافق نامه ای كه از س��ال ۲۰۰۰ د ر 
انتظار معجزه ای اس��ت برای ش��کل د اد ن به یک 
راه ارتباطی-تج��اری جد ید  كه هند  را از گذرگاه 
چابهار به شمال وصل می كند . چنین مسیری نیز 
د ر زمینه رقابت هند  و پاكستان، بد یل استراتژیکی 
 اس��ت برای »گذرگاه اقتصاد ی چین-پاكستان« 
 )China-Pakistan Economic Corridor(
كه د ر سال های اخیر شکل گرفته است.چابهار از 
جمله پروژه هایی بود  كه د ر س��فرهای س��ران د و 
كشور، هر بار نامش مطرح شد  و تفاهم نامه هایی 
د ر تهران و د هلی امضا شد ند .با این همه، مجموعه 
این عوامل موجب نشد  تا چابهار با سرمایه گذاری 
قابل توجه هند  به سرعت توسعه یابد . توسعه چابهار 
مانند  بس��یاری د یگر از پروژه های س��اخت و ساز 
پرد رآمد، اسیر رقابت های د اخلی است. د ر این میان 
شركت های وابسته به سپاه پاسد اران د ر كنار د یگر 
نهاد ه��ای بانفوذ متهمند  كه به خاطر د رآمد های 
ناش��ی از چنین پروژه هایی د ر مس��یر ورود  و كار 
شركت های هند ی س��نگ اند ازی كرد ه اند  و اد اره 
این بند ر نیز از ناكارآمد ی قابل توجهی رنج می برد .

فراتر از يک بند ر



رضا فرزام| استاد  اقتصاد  د ر د انشگاه کابل|
هند ، ایران و افغانستان موافقت نامه توسعه 
بند ر چابه��ار د ر تهران را امض��ا كرد ند . این 
موافقت نام��ه، یک��ی از مهم تری��ن گام هایی 
اس��ت كه این سه كش��ور د ر راستای تقویت 
همکاری ه��ای مش��ترک اقتص��اد ی منطقه 
برد اش��تند . كری��د ور ترازیت��ی چابه��ار د ر 
مناس��بات اقتص��اد ی و سیاس��ی منطقه از 
اهمیت استراتژیک برخورد ار است و می تواند  
د ر باز تعریف مناس��بات سیاسی – اقتصاد ی 
د ر حوزه آس��یای جنوب��ی و مركزی و تغییر 
جغرافی��ای تجارت��ی و ترانزیت��ی د ر منطقه 
نق��ش ب��ازی كند .هن��د ، به عن��وان یکی از 
قد رت های نوظهور اقتصاد ی د ر جنوب آسیا 
با طرح استراتژی درازمدت د ر راستای توسعه 
بازارهای د اخلی، د سترسی به بازار افغانستان 
و آس��یای میانه و رقابت با چین و پاكستان، 
تالش د ارد  با سرمایه گذاری د ر بند ر چابهار، به 
نفوذ اقتصاد ی و سیاسی اش د ر منطقه بیفزاید  
و بد یلی ب��رای بند ر گواد ر )كرید ور ترانزیتی 
چین و پاكس��تان( ایج��اد  كند .چابهار، برای 
هند  از اهمیت فوق العاد ه استراتژیک و حیاتی 
برخورد ار اس��ت. تالش چین و پاكستان د ر 
جهت انزوای بیشتر هند  از مسیرهای ترانزیتی 
منطقوی با اجرایی شد ن چابهار تقریبا ناممکن 
شد ه است.ایران، پس از تحریم های نفس گیر 
اقتصاد ی و تجارتی غرب، اینک د ر تالش است 
از طریق توسعه مناسبات تجارتی – ترانزیتی 
د ر راستای احیای اقتصاد  خود  اقد ام كرد ه و 
تأثیرگذارتر د ر مناسبات و تعامالت سیاسی 
و تجارتی منطقه حضور یابد . افغانستان، اما به 
عنوان یکی از اقتصاد های ضعیف د ر منطقه، 
امید وار اس��ت از طریق تقویت همکاری های 
مش��ترک اقتصاد ی – ترانزیت��ی رمقی تازه 
به اقتصاد  ناتوان اش ببخشد  و زمینه را برای 
توس��عه بیشتر تجارت و كاهش وابستگی به 

منابع مالی جهانی، فراهم س��ازد .چابهار، به 
لحاظ سیاس��ی و اقتصاد ی، ظرفیت تبد یل 
شد ن به یکی از مهم ترین قطب های ترانزیتی 
د ر منطقه را د ارا است. روابط نسبتا كم تنش 
سیاسی بین سه كشور د خیل د ر این پروژه و 
مؤثریت اقتصاد ی آن، اجرایی شد ن این پروژه 
را بیش��تر از هر زمان د یگر ممکن ساخته و 
بد ون ترد ید ، می تواند  باعث تغییرات شگرف 

د ر مناسبات سیاسی منطقه شود .

  اهميت چابهار برای افغانستان
همواره یکی از د غد غه های جد ی افغانستان 
د سترس��ی به بناد ر آبی بود ه است. افغانستان 
د ر ح��ال حاضر از مس��یر بند ر كراچی و بند ر 
عباس ب��ه آبهای بین المللی وصل می ش��ود . 
این د و بن��د ر، خصوصا بند ر كراچی، به د لیل 
همکاری نکرد ن پاكستان، هزینه حمل ونقل 
و د سترس��ی به بازارهای جهانی را به صورت 
چشمگیر افزایش د اد ه است.چابهار، د ر مقایسه 
با بند ر عباس 9۰ كیلو متر و د ر مقایس��ه به 
بند ر كراچی ۷۰۰ كیلو متر به مركز افغانستان 
نزد یک ت��ر بود ه و هزینه ه��ر كانتینر اموال از 
این مس��یر، بین ۵۰۰ ی��ا ۱۰۰۰ د الر كاهش 
خواهد  یافت. از این منظر، چابهار، ارزان ترین 
و نزد یک ترین مسیر ترانزیتی برای د سترسی 
افغانستان به آب های بین المللی و وصل شد ن 
به مسیرهای ترانزیت جهانی است. بر اساس 
آمارهای موجود ، نزد یک به 8۰ د رصد  تجارت 
خارج��ی افغانس��تان با پاكس��تان و از طریق 
بند ر كراچی صورت می گیرد . این وابس��تگی 
چشم گیر تجارت خارجی افغانستان با پاكستان 
و مسیرهای ترانزیتی تحت كنترل این كشور، 
آسیب پذیری های بی شمار اقتصاد ی و سیاسی 

برای افغانستان خلق كرد ه است.
این د و كشور د ر سال ۲۰۱۲ موافقت نامه 
مش��ترک ترانزیتی به امضا رساند ند  كه بر 

اساس آن باید  سهولت های الزم برای تجارت 
و ترانزیت بین د و كش��ور فراهم می ش��د . 
اما پس از ای��ن موافقت نامه، كوچک ترین 
اق��د ام د ر راس��تای فراهم كرد ن س��هولت 
از جانب پاكس��تان انجام نش��د  و پاكستان 
همچنان به ایجاد  موانع د ر مس��یر تجارت 
افغانس��تان اد امه د اد .از این جهت، چابهار، 
بر عالوه صد ه��ا میلیون د الر حق ترانزیت 
به افغانستان، وابستگی تجارتی – ترانزیتی 
افغانس��تان به پاكس��تان را كاهش د اد ه و 
افغانس��تان را قاد ر می س��ازد  تا سیاس��ت 
تج��ارت خارجی اش را با میزان وابس��تگی 
كمتری به پاكس��تان طراح��ی كند . البته، 
چابه��ار ب��ه هیچ وج��ه به معن��ی منزوی 
ساختن پاكستان نیست. پاكستان یکی از 
بزرگترین بند ره��ای ترانزیتی آبی منطقه 
)كراچی( را د ر د ست د ارد  و سرمایه گذاری 
صد ها میلیون د الری چین د ر بند ر گواد ر، 
به اهمیت این كشور د ر مناسبات تجارتی 
و ترانزیت��ی خواهد  افزود . اما، بد ون ترد ید ، 
آنچ��ه روش��ن اس��ت، چابهار، ب��ه كاهش 
كنترل پاكس��تان بر مسیرهای استراتژیک 
ترانزیتی و متنوع سازی مسیرهای تجارت 
و ترانزیت د ر منطقه می انجامد . این مساله، 
برای پاكس��تان غیرقابل قب��ول بود ه و این 
كش��ور احتماال تالش خواهد  كرد  تا از هر 
اب��زار ممکن د ر راس��تای بره��م زد ن این 
پروژه، اس��تفاد ه كند . به عبارت د یگر، اگر 
اجرایی ش��د ن چابهار برای هن��د ، ایران و 
افغانستان اهمیت اس��تراتژیک د ارد ، برای 
پاكستان اجرایی نشد ن این پروژه از اهمیت 
استراتژیک برخورد ار است. زمانی د ر سال 
۲۰۰9 میالد ی، هند  بزرگراه د الرام – زرنج 
را می س��اخت )مس��یر چابه��ار د ر د اخل 
افغانستان(، نزد یک به ۱3۰ نفر د ر حمالت 
طالبان جان خود  را از د ست د اد ند . این پیام 
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روشن از طرف پاكستان به هند  و افغانستان 
بود  كه با هر ابزار ممکن مانع نهایی ش��د ن 
این پروژه می ش��ود .اینک با نهایی ش��د ن 
موافقت نامه چابهار، احتمال افزایش ناامنی ها 
د ر مسیر این پروژه د ر د اخل خاک افغانستان 

به قوت خود  باقیست.

 فرصت استثنايی برای افغانستان
چابهار یک فرصت اس��تثنایی برای بهبود  
وضعیت اقتصاد  نا به سامان افغانستان فراهم 
می سازد . استفاد ه مناسب از ظرفیت چشم  گیر 
نهفت��ه د ر این پروژه، مس��تلزم آن اس��ت تا 
افغانستان با طرح جامع تجارت خارجی وارد  
معامالت تجارتی منطقه شود .جد ا از د ریافت 
حق ترانزیت اموال، كاهش هزینه حمل ونقل و 
د سترسی ساد ه تر به بازارهای جهان، آنچه كه 
برای اقتصاد  افغانستان د ر درازمدت اهمیت 
د ارد ، اس��تفاد ه از مسیر چابهار برای افزایش 
صاد رات اموال به هند ، ایران، آس��یای میانه 
و بازارهای جهان، جهت تشویق روند  توسعه 
اقتصاد ی است.ظرفیت صاد راتی افغانستان د ر 
پایین ترین سطح ممکن قرار د ارد . بخش اعظم 
اموال صاد راتی كشور را فرآورد ه های زراعتی و 
مواد  خام تشکیل می د هد . با توجه به نوسانی 
بود ن قیمت این اموال، ثبات د ر اقتصاد  كالن 
و تسریع روند  توسعه د شوار به نظر می رسد . 
افغانستان نباید  تنها به د ریافت حق ترانزیت 
و وارد ات ارزان تر اجناس از این مس��یر اكتفا 
كند ، آنچه از اهمیت حیاتی برای این كشور 
برخورد ار اس��ت، تقویت بنیاد ه��ای اقتصاد  
د اخلی و افزایش توان صاد راتی آن است.طرح 
حمایت جامع صاد راتی و تش��ویق تولید ات 

د اخلی، روی د س��تگیری سیاس��ت مناسب 
ن��رخ تباد له د ر راس��تای حمایت از صاد رات 
كش��ور، فراهم كرد ن سهولت های مهم برای 
رشد  س��رمایه گذاری های خصوصی صاد رات 
– محور، س��رمایه گذاری د ر زیرساخت های 
فیزیکی، فناوری معلوماتی و مالی و مهم تر از 
همه توافق با كش��ورهای هند  و ایران جهت 
از بین برد ن موانع د ش��وار د ر مقابل اجناس 
صاد راتی افغانس��تان، محورهای اصلی اند  كه 
كش��ور را قاد ر می سازد  تا از ظرفیت چابهار، 
ب��ه عنوان مهم ترین مس��یر صاد راتی به نفع 
توسعه درازمدت استفاد ه كند . تشویق صاد رات 
كه نیازمند  حمایت همه جانبه د ولت اس��ت، 
مهم ترین اولویت برای د س��ت یافتن به رشد  
اقتص��اد ی پاید ار می باش��د . د ر صورت عد م 
حمایت از صنایع صاد راتی، افغانس��تان قاد ر 
نخواهد  بود  تا از تمام ظرفیت نهفته د ر چابهار 

استفاد ه كند .

 راه د شوار افغانستان
از ط��رف د یگ��ر، د سترس��ی ب��ه بازارهای 
ایران و د ر موارد ی هند ، برای افغانس��تان با 
محد ود یت های فراوان مواجه اس��ت. از میان 
برد اش��تن محد ود یت های ویژه ب��رای تجار 
افغان، محد ود یت ذخیره گاه های معیاری د ر 
د اخل خاک ایران، محد ود یت های د ر عرصه 
حمل ونق��ل، محد ود یت ه��ا د ر عرصه نقل و 
انتقال پول، تعرفه های بلند  مالیاتی د ر مقابل 
اجناس تولید  شد ه د ر افغانستان و موانع غیر 
تعرفه ای كه همواره روند  صاد رات این كشور به 
ایران را محد ود  ساخته است، می تواند  بخشی 
از برنام��ه كالن اقتص��اد ی با محوریت پروژه 

چابهار باش��د . د ولت افغانستان با د یپلماسی 
فعال تجارتی می تواند  با افزایش توان صاد راتی 
و گفت وگ��و ب��ا ایران و هن��د ، زمینه را برای 
د سترسی بیش��تر به بازارهای این د و كشور 
فراهم س��ازد . عد م توازن ترازنامه تجارتی به 
طرز سرسام آور و نگران كنند ه د ر حال افزایش 
است. افغانس��تان ساالنه بیشتر از ۷ میلیارد  
الر كسر تجارتی د ارد . تنها راه مطمئن برای 
ایجاد  ثبات د ر پارامترهای اقتصاد  كالن و خلق 
تضمین برای رشد  اقتصاد ی پاید ار و درازمدت، 
افزایش توان صاد راتی و به دست آورد ن ارز از 
این مجرا اس��ت تا بتواند  روند  رشد  اقتصاد ی 
را تس��ریع كند . بر اس��اس آمارهای موجود ، 
میزان تجارت افغانس��تان با ایران ساالنه به 
۲ میلیارد  د الر می رس��د  كه سهم افغانستان 
تنها ۵۰ میلیون د الر است. ناچیز بود ن سهم 
افغانس��تان از تجارت با ای��ران، از یک طرف، 
وابس��ته به ضع��ف اقتصاد  كش��ور و محد ود  
بود ن ظرفیت های تولید ی و صاد راتی است و 
از طرف د یگر، ناشی از سیاست های حمایتی 
ایران و ایجاد  موانع د ر مقابل سرمایه گذاران 
و تجار افغانی اس��ت. الزم اس��ت ت��ا با ایران 
به توافق جامع د س��ت یابیم تا ش��اهد  تکرار 
تجربه ناموفق مثل تجربه پاكس��تان نباشیم. 
چابهار، بزرگترین د س��تاورد  برای افغانستان 
محس��وب می شود . اس��تفاد ه اعظمی از این 
د ستاورد  وابسته به توان د ولت افغانستان د ر 
راس��تای بهبود  وضعیت اقتصاد ی و افزایش 
توان صاد راتی اش اس��ت. اج��رای پروژه های 
بزرگ این چنینی، امید واری به د سترسی به 
صلح، ثبات و توس��عه پاید ار د ر منطقه را نیز 

افزایش می د هد .



اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان 
از تصمی��م هند  كه بود جه روند  توس��عه 
چابهار را به یک س��وم كاه��ش د اد ه، ابراز 

نگرانی كرد ه است. 
براساس گزارش رسانه های هند ی، د هلی 
د ر نظر د ارد  بود جه روند  توسعه بند ر چابهار 
را ساالنه از حد ود  ۲۲ میلیون د الر به شش 
و نیم میلیون د الر د ر س��ال های ۲۰۱9 و 
۲۰۲۰ كاه��ش د هد . هند  پ��س از توافق 
هس��ته ای بین ایران و قد رت ها ی جهانی 
)برجام(، كه ب��ه لغو یا تعلیق تحریم های 
مرتبط با برنامه هسته ای ایران منجر شد ، 
۵۰۰ میلیون د الر برای تس��ریع توس��عه 
بند ر چابه��ار اختص��اص د اد . به گزارش 
روزنامه »د هند و« The Hindu منابعی 
د ر وزارت خارج��ه هند  گفته اند  كه د لیل 
این كاهش »تعد یل بود جه تخصیص د اد ه 
شد ه براساس ارزیابی واقع بینانه از میزان 
مصرف د ر سال مالی است.« جان آقا نوید ، 
س��خنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری 
افغانس��تان با ابراز نگران��ی از این تصمیم 
هند  به بی بی سی گفت كه پس از مسد ود  
شد ن فضای پاكس��تان بر روی پروازهای 
افغانس��تان، كابل چشم امید  به تجارت با 
هند  را از مس��یر چابهار د اش��ت و كاهش 
بود ج��ه توس��عه ای چابه��ار می توان��د  بر 
مباد الت تجاری میان افغانس��تان و هند  
تاثیرگذار باشد . د ر سال های گذشته ارزش 

صاد رات افغانس��تان از مسیر كرید ورهای 
هوایی به هند  به د ه ها میلیون د الر رسید  
ولی امسال با بسته شد ن فضای پاكستان 
شركت های هوایی هند ی پروازهای خود  
را ب��ه كابل متوقف كرد ند . گوام د ارمند را، 
س��فیر هن��د  د ر تهران به تازگ��ی از بند ر 
چابه��ار د ی��د ار و وع��د ه د اد ه ك��ه حجم 
كاالهای اساسی كه از طریق بند ر چابهار 
بین ایران و هند  مباد له می شود ، افزایش 
یاب��د . صاد رات افغانس��تان از بند ر چابهار 
به هند  بیش��تر میوه های خش��ک و تازه، 
س��نگ مرم��ر و گیاهان طبی اس��ت، اما 
 ص��اد رات هند  كه حد ود  هفتاد  د رصد  این 
د اد  و س��تد  را تش��کیل می د هد ، بیش��تر 

كاالهای الکترونیکی است. 
د ولت هند  قبال اعالم كرد ه بود  كه تالش 
 د ارد  تا بند ر چابهار ایران تا س��ال ۲۰۱9 

به بهره برد اری سپرد ه شود . 
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، 
گوام د ارمند را، س��فیر هن��د  د ر تهران به 
تازگ��ی از بند ر چابهار د ید ار كرد ه و وعد ه 
د اد ه كه »تالش می ش��ود  تا حجم مباد له 
كاالهای اساسی از طریق بند ر چابهار بین 
ایران و هن��د  افزایش یابد  و اقالم د یگری 
نیز به این كاالها اضافه ش��ود .« د ر د ید ار 
با مد ی��ران اد اره كل بن��اد ر و د ریانورد ی 
سیس��تان و بلوچس��تان و بازد ید  از بند ر 
چابهار گفته: »بند ر چابهار س��مبل جد ید  

ارتباط ایران و هند  اس��ت و همه تالش ها 
برای توس��عه روابط اقتص��اد ی و تجاری 
فراهم است تا »اگزیم بانک« د ر ایران فعال 
شود .« ایران بارها از افغانستان نیز خواسته 
اس��ت كه نمایند گی بانک های خود  را د ر 

بند ر چابهار باز كند . 
با توجه به اینکه آمریکا، تحریم همه جانبه 
بر ایران وضع كرد ه ولی بند ر چابهار از این 
تحریم ها مستثنی ش��د ه است. مقام های 
ایرانی بند ر چابهار را تنها بند ر اقیانوس��ی 

ایران می د انند .
بند ری كه قرار اس��ت هن��د  را از طریق 
ایران به افغانس��تان و بعد  به كش��ورهای 
آس��یای میانه و روسیه وصل كند . چابهار 
از زمان��ی كه به عن��وان راه بد یل به جای 
بناد ر پاكستان برای افغانستان مطرح شد ، 
راهی طوالنی را نپیمود ه است. بند ری كه 
قرار است به قطب اقتصاد ی تبد یل شود ، 
به نظر كارشناسان اقتصاد ی هنوز از رونق 

الزم برخورد ار نیست.
هند  كه كمک كنند ه عمد ه برای اجرای 
طرح های توسعه ای د ر این بند رمحسوب 
می شود ، د ر س��ال های گذشته با احتیاط 
د ست به كیسه شد ه است. اعتبار مالی كه 
تهران انتظارش را د اش��ت، د ر موعد  الزم 
تامین نشد ه است. ولی كاهش یک سوم از 
بود جه توسعه این بند ر می تواند  مشکالت 

زیاد ی را برای توسعه چابهار ایجاد  كند .

کاهش بود جه توسعه چابهار از سوی هند 
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چهار سالگی برجام و اميدهای بر باد رفته
برجام یا توافق هسته ایران، روز سه شنبه 
۲3 تی��ر ۱394 )۱4 ژوئی��ه ۲۰۱۵( در 
وی��ن پایتخت اتریش، بین ایران، اتحادیه 
اروپا و گروه ۱+۵ )ش��امل چین، فرانسه، 
روس��یه، بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا و 
آلمان( منعقد شد.توافق اتمی میان گروه 
۱+۵ و ای��ران، در ۲3 تی��ر ۱394 )۱4 
ژوئیه ۲۰۱۵( در ش��هر وین امضا ش��د و 
سپس از اول سال بعدی میالدی )ژانویه 
۲۰۱6( به اجرا درآمد. حدود ۲8 ماه بعد، 
آمریکا از این توافق خارج ش��د و وضعیت 
پیش بینی نش��ده غریبی را به وجود آورد. 
كارنامه جمهوری اسالمی نیز باعث شد كه 
جامعه بین المللی چندان دفاعی از ایران 

نکند. اروپاییان كه به گفته یک كارشناس 
فرانس��وی در قبال آمریکا رفتاری در حد 
»كاپیتوالسیون« داشته اند، زمانی مشکل 
را جدی گرفتند كه خطر بروز بحران های 
بزرگ و مهارنشدنی در خاورمیانه و فراتر 
از آن، جامعه جهانی را سخت نگران كرده 
اس��ت. اجرایی ش��دن برجام از آغاز سال 
۲۰۱6، ب��ا اوج گیری تنش میان تهران و 
ریاض همزمان بود كه  به یکباره با اعدام 
ش��یخ نمر، روحانی شیعه در عربستان و 
سپس هجوم به سفارت عربستان در تهران 
و كنسولگری این كشور در مشهد، به اوج 
رس��ید و باالخره به قطع روابط سیاس��ی 
انجامید. در عوض، نشانه های كاهش تنش 

می��ان ایران و آمریکا همچنان مش��اهده 
می شد؛ به عنوان مثال، 4 زندانی آمریکایی 
ایرانی تبار كه یکی از آنها جیسون رضاییان 
بود آزاد ش��دند. اما  بدبینی ایران نسبت 
ب��ه آمری��کا همچنان باقی ب��ود. با وجود 
هم��ه موانع و مخالفت ها، در اوایل س��ال 
۲۰۱6 )زمس��تان ۱394(، قرار ش��د كه 
ایران چندی��ن هواپیمای ایرباس و حتی 
احتماال »بویینگ« بخ��رد. در بهمن ماه 
همان سال، حسن روحانی به پاریس رفت 
و با رئیس جمهوری وقت، فرانسوا هوالند 
دیدار كرد. به این مناسبت، شمار زیادی 
یادداشت  همکاری میان ایران و مؤسسات 

فرانسوی به امضا رسید.
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 آمدن ترامپ و پيامدها
س��ال ۲۰۱۷، ب��ا روی كار آم��دن دونالد 
ترامپ شروع شد. او كه از همان ایام تبلیغات 
انتخاباتی از توافق اتمی انتقاد می كرد و آن 
را »توافق ب��د« می نامید، با راهیابی به كاخ 
س��فید انتقادها را كم كم ب��ه تهدید تبدیل 
ك��رد. چند ماه بعد، ترامپ عالوه بر انتقاد از 
برجام، سیاس��ت های جمهوری اسالمی در 
منطقه را نیز به ش��دت مورد حمله قرار داد. 
از تابستان ۲۰۱۷- ۱39۵ مقامات آمریکایی 
تکرار می كردند كه ای��ران به »روح برجام« 
پایبند نبوده است. در مهرماه آن سال )اكتبر 
۲۰۱۷(، وزارت خارج��ه ایران اعالم كرد كه 
»ایران آغازكننده خروج از برجام نخواهد بود 
ول��ی در صورتی كه حقوق و منافع ایران در 
برجام رعایت نشود، به تمامی تعهدات پایان 

خواهد داد.«
در آغاز س��ال بعدی میالدی )ژانویه ۲۰۱8- 
زمستان ۱396(، دونالد ترامپ تهدید كرد كه اگر 
در برجام و برنامه موشکی ایران بازنگری نشود او 
نیز از ادامه لغو تحریم ها خودداری خواهد كرد.
در همان هفته ها )دی ماه 96(، ناآرامی هایی 
كه از شهر مشهد شروع شد، با تظاهراتی علیه 
گرانی و خرابی اوضاع كشور در چند شهر ایران 
 ادام��ه یاف��ت. نزدیک به 4 ماه بع��د، به فاصله
۱۷ روز، جان بولتون به عنوان مش��اور امنیت 
ملی و مایک پمپئو به عنوان وزیر خارجه آمریکا 
منصوب شدند. حدود یک ماه بعد، )مه ۲۰۱8/ 
اردیبهشت ۱39۷( بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل با نمایش تعداد زیادی پوشه و سی دی، 
گفت كه اس��رائیل به اسناد برنامه اتمی ایران 
دست یافته است. نتانیاهو كه از همان آغاز، توافق 
اتمی با ایران را »اشتباه تاریخی« توصیف كرده 
بود، خط اصلی سیاست خارجی خود را با تأكید 
بر »خطر ایران« و تبلیغ پیگیر علیه جمهوری 

اسالمی دنبال می كرد.

 خروج آمريكا از برجام
سرانجام بعد از یک سال و اندی بهانه جویی، 
آمریکا در 8 مه سال ۲۰۱8- ۱8 اردیبهشت 
۱39۷، رس��ما از برجام خارج شد. در پایان 
همان ماه، مایک پمپئو ۱۲ ش��رط را برای 
ایران تعیین ك��رد تا در صوت رعایت آنها، 
مذاكرات تازه ای آغاز شود. كمتر از یک ماه 
بعد، خروج سریع و گاه دستپاچه شركت های 
اروپایی از ایران آغاز ش��د. برخی شركت ها 
مثل »پژو- س��یتروئن« فرانسوی، با همان 
شتابی كه آمده بودند، ایران را ترک كردند و 
از ترس تحریم های آمریکایی، بدون لحظه ای 
 تردی��د، از رؤیاه��ای خود ب��رای فتح بازار

8۰ میلیون��ی ایران دس��ت شس��تند. در 
واشنگتن، استیون منوچین، وزیر خزانه داری 
اع��الم كرد ك��ه كه مجوزهای ۲ ش��ركت 
»بویینگ« و »ایرباس« برای فروش هواپیما 

به ایران لغو می شود.

 برجام فرو می ريزد
در ژانویه ۲۰۱9- دی ۱39۷، پاریس، لندن 
و برلن ایجاد س��از و كار ویژه مالی را برای دور 
زدن تحریم ها اعالم كردند. این س��از و كار كه 
بعدا نام »اینستکس« گرفت، هنوز در مرحله به 

راه افتادن است.
حدود یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام، 
فش��ارها و تحریم های این كش��ور علیه ایران 
ناگهان دوچندان شد. روز 8 آوریل- ۱9 فروردین 
۱398، آمریکا سپاه پاس��داران را در فهرست 
سازمان های تروریست قرار داد. نزدیک به یک 
ماه بعد، واشنگتن به معافیت های 8 كشور كه 
هنوز اجازه خرید نفت از ایران داش��تند پایان 
داد و به این ترتیب گام دیگری به سوی هدف 
اعالم شده خود یعنی »به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران« نزدیک شد.صادرات نفت ایران كه در 
دوره امیدواری برجام، به مرز روزانه ۲ میلیون 

و 3۰۰ هزار بشکه رسیده بود، یک سال بعد از 
خروج آمریکا از برجام به 8۰۰هزار بشکه كاهش 
یافت. در همین س��الگرد، یعنی در 8 مه سال 
۲۰۱9، ایران اعالم كرد كه »صبر راهبردی«اش 
به پایان رسیده و در نتیجه كاهش تعهدات خود 

را در قبال برجام شروع می كند.
از اوایل تابس��تان این س��ال، تنش شدید در 
منطقه خلیج فارس، زورآزمایی ایران و آمریکا 

را به مرحله تازه ای وارد كرد.

 چه بود و چه شد
چهار س��ال قبل، چن��د روز بعد از امضای 
برجام در وین، خانم »لوس��ی لوبارو« استاد 
علوم سیاس��ی دانش��گاه لیون فرانس��ه، در 
تحلیلی مفصل درباره توافق امضاشده با ایران 
 نوشت: »از دو سال قبل، دولت باراک اوباما و 
دیپلماسی آمریکا در جهت كاهش تنش در 
خاورمیانه كوشیده اند. محتوای توافق اتمی با 
ایران می تواند سنگ بنای تازه ای برای آرامش 
در خاورمیانه باشد. این فرصت، گذشته از اراده 
آمریکا، از طریق عقب نشینی دیپلماتیک ایران 

ممکن شده است.«
او می افزود: »چنین توافقی بر تمامی منطقه 
اث��ر خواهد گذاش��ت و در ص��ورت موفقیت، 
بازگش��ت ایران به جامع��ه بین المللی را رقم 
خواهد زد. پایان تحریم ها و امکان همکاری های 
اقتص��ادی – از جمل��ه در حوزه ان��رژی – با 
غربی ها تحوالتی هس��تند كه می تواند به نفع 
ایران تمام ش��ود... اما این تحول اس��تراتژیک 
آمریکا در منطقه مخالفان خود را دارد: پیش 
از همه اس��رائیل و البته عربستان سعودی«... 
مقاله خانم لوس��ی لوبارو كه بالفاصله بعد از 
امضای برجام منتشر شد، لب مطلب را چنین 
بیان می كرد: برجام در صورت موفقیت منافعی 
ب��رای ایران دارد و در عین حال تغییر نگرش 
استراتژیک آمریکا را در قبال خاورمیانه نشان 
می دهد.اما این روند ناكام ماند. با آمدن دونالد 
ترامپ، سیاست آمریکا در خاورمیانه به مسیر 
قبلی بازگشت. از باراک اوباما كه در اولین نوروز 
بعد از برجام گفته بود »آمریکایی ها مشتاقند 
پول هایشان را در مغازه ها و رستوران های ایران 
خرج كنند«، آمریکا بار دیگر به گفتمانی قابل 
مقایسه با »محور شر« جرج دبلیو بوش بازگشت 
و كار را حتی به تهدید به نابودی ایران كشاند. 
به عقیده »دیدیه بیلیون« معاون انس��تیتوی 
روابط بین المللی و استراتژیک فرانسه، در این 
میان، بی عمل��ی اروپاییان در مقابل آمریکا از 
ضعف یا محافظه كاری هم فراتر رفته اس��ت. 
او به تلویزیون دولتی فرانسه گفت: »متأسفم، 
ولی در این مورد باید از كلمه كاپیتوالس��یون 

استفاده كرد.«
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آقای عباس عبدی از روزنامه نگاران با سابقه و 
اهل قلم و اندیش��ه هستند و پیوسته دستی هم 
از دور و نزدیک در سیاس��ت داش��ته اند. وی در 
نوش��ته ای به این جمع بندی رسیده  كه مذاكره 
با آمریکا بی نتیجه است. این جمع بندی عبدی 
البته در واقع  توسط افراد دیگری هم مطرح شده. 
مسلما این گزاره از ابعاد مختلف می تواند بررسی 
ش��ود. باید اعتراف كنم از دید انگیزه سیاسی و 
مالحظات اهل قدرت نمی توانم به مطلب نگاه كنم 
چون از این میدان  بی اطالع هستم و مسلما نظر 
كسانی كه اهل این حیطه هستند برایم محترم 
است. اما می توان به این گزاره از یک دید منطقی 
و به اصطالح كارشناسی صرف هم نگاه كرد، حال 
اصحاب قدرت و سیاست هر تصمیمی می توانند 

اتخاذ كنند. چون ن��گاه كردن به این گزاره یک 
مورد و نمونه  جالب از به كار گیری نظریه بازی ها 
است، می خواهم از این زاویه به مطلب نگاه كنم. 
به عنوان یک تمرین و معرفی این نظریه. امروزه 
از نظریه بازی ها در رشته های مختلف به خصوص 
استراتژی استفاده می شود. طبعا به دلیل رعایت 
اختصار مساله را به ساده ترین شکل مختلف آن 

بررسی می كنیم .
حالت های ممکن انتخاب استراتژی برای ایران و 
آمریکا را دو حالت در نظر می گیریم؛ حالت )الف( 
مذاكره و حالت )ب( معارضه. بنابراین هر دو كشور 
بین دو اس��تراتژی می توانند انتخاب كنند. برای 
مثال اگر آمریکا استراتژی مذاكره را انتخاب كند 
ایران می توانند هر یک از استراتژی های معارضه 

یا تالش برای مذاكره را انتخاب كند. اگر آمریکا  
استراتژی معارضه را انتخاب كند هم ایران می تواند 
هر یک از اس��تراتژی های معارضه یا تالش برای 
مذاكره را  برگزیند. یعنی در مجموع وقوع چهار 
حالت در این چارچوب ممکن است. هر تركیب 
از این استراتژی ها دستاورد های مثبت یا منفی 
برای هر طرف دارد، كه در جدول اول. به صورت 
عالمت مثبت و منفی در دو طرف عالمت ممیز 
آمده. عالمت دست راست هر ممیز در خانه های 
جدول دستاورد ایران و عالمت طرف چپ ممیز 
دستاورد آمریکا اس��ت. در هر خانه هم می توان 
حالت های مختلفی را كه محتمل هس��تند وارد 
كرد. برای مثال انتخاب حالت معارضه توس��ط 
آمریکا و معارضه توس��ط ایران می تواند به نتایج 
محتمل مختلفی ختم شود. سه مورد در جعبه 
ردیف دوم و س��تون دوم ذكر شده. یکی این كه 
هردو از معارضه آسیب ببینند، دستاورد برای هر 
دو منفی است. حالت ممکن دیگر این كه ایران 
بیش از آمریکا آسیب ببیند كه دستاورد آمریکا 
مثبت و در مقایسه دستاورد ایران منفی است. یا 
عکس آن. یا مثال در مورد انتخاب مذاكره توسط 
هر دو طرف ، برای دو طرف می تواند نتایج مثبت 
وجود داش��ته باش��د یا طبق ادعای عده ای برای 
آمریکا نتیجه مثبت )الاقل از لحاظ جنبه اعتبار 
بین المللی و ادعای صلح طلبی( و برای ایران طبق 
ادعا دستاورد صفر باشد.  به همین ترتیب خانه های 
جدول پر شده. گرچه خسارت ها و منافع می تواند 
انسانی، اقتصادی ، مالی، یا دیپلماتیک باشد به هر 
حالت یک عدد  یک، صفر و منهای یک تخصیص 
می دهیم )جدول دوم(. اطالع مشخصی در مورد 
توزی��ع احتمال وقوع هر حادث��ه در هر خانه در 
اختیار نیس��ت بنابراین یک توزیع یکنواخت در 
نظر می گیریم. و برای هر خانه جدول امید ریاضی 
محاسبه می كنیم. جدول سوم نتیجه را دربردارد. 
مالحظه می شود كه تحت این فروض مساله، برای 
ایران یک استراتژی مس��لط وجود ندارد. یعنی 
هیچ یک از ستون های طرف راست ممیز نیست 
كه تمام اعداد بزرگتر یا مساوی اعداد متناظر در 
ستون دیگر باشد. اما برای آمریکا یک استراتژی 
مسلط وجود دارد و آن مذاكره است. زیرا در هر 
دو ردیف اعداد  س��مت چپ ممیز در ردیف باال 
بزرگتر از ردیف پایین هس��تند. حال اگر آمریکا 
استراتژی مسلط خود را صادقانه انتخاب كند، برای 
ایران انتخاب بهینه مذاكره است چون دستاوردها 
از خانه  ستون سمت راست همان ردیف بزرگتر 
خواهد بود. می توان این گونه تحلیل ها را با جزئیات 
بیش��تر ارائه كرد و بازیگران دیگری كه به دنبال 
منافع خود هستند و سعی در تأثیرگذاری دارند 
مانند روسیه، اسرائیل، عربستان، و تركیه... را نیز 
به حساب آورد. برخی از این بازیگران ممکن است 
برخی از گزینه ها را مسدود یا تسهیل كنند و در 
این حالت نتایج برحسب مورد متفاوت خواهد بود.

معارضه يا مذاکره
محم�د طبیبی�ان| در روزهای داغ تابس�تان 1398 که موضوع ایران و آمریکا به موضوع نخس�ت 
صاحب نظران در حوزه های گوناگون تبدیل شده بود، عباس عبدی روزنامه نگار باسابقه ایرانی تاکید کرد 
مذاکره با آمریکا بی فایده است. محمد طبیبیان اقتصددان ایرانی اما حرف آقای عبدی را نقد کرد و خود 
از دریچه تازه ای به مساله ایران و آمریکا در دو حالت معارضه و مذاکره را تشریح کرد که آن را می خوانید:

عکس: حجت سپهوند
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گام هاي بعدي ترامپ در مورد ايران
فاطمه سادات میراحمدي| 

هم�کار علمي پژوهش�کرده مطالعات 
راهبردي|

نوش�تار حاض�ر ک�ه برگرفته از 
نشست برگزار شده در موسسه 
واش�نگتن درباره ای�ران، دو 
مقاله منتش�ر شده توسط 
درب�اره  هرتی�ج  بنی�اد 
در  ترام�پ  سیاس�ت 
کش�ورمان  قب�ال 
ل�ه  مقا ی�ک  و 
در  شده  منتشر 
وبس�ایت بنی�اد 
دفاع از دموکراسي 
در مورد حزب اهلل لبنان 
است، به سیاست پیش روي 
رئیس جمه�ور آمری�کا در 
مورد جمهوري اس�المي 

ایران اختصاص دارد.
س��ال ۲۰۱۷، زمان��ي كه 
ترام��پ كیم جونگ اون را »مرد 
موشکي كوچک« نامید، هشدارهایي 
براي جنگ وجود داشت. اما پس از 
آن، آمری��کا و كره ش��مالي براي 
بی��ش از ی��ک س��ال در حال 
پیگی��ري مذاك��رات جدي 
بوده اند و هش��دارها براي 
اجتناب ناپذیر  تش��دید 
وضعی��ت ب��ه س��مت 
زیادي  م��دت  جنگ، 
است كه فراموش شده 
اس��ت. اخیرا، زماني كه 
رویاروی��ي بی��ن گوای��دو و 
مادورو در ونزوئال به یک بن بس��ت 
تبدی��ل ش��د، دوب��اره صداهای��ي وجود 
داشت كه مداخله نظامي آمریکا را به نظر 
قریب الوقوع مي دانستند. اكنون نیز برخي 
چشم هاي خود را به ایران دوخته اند. نوشتار 
حاضر برگرفته از خالصه نشست برگزار شده 
در موسسه واشنگتن درباره ایران، دو مقاله 
منتش��ر ش��ده توس��ط بنیاد هریتج درباره 
سیاست ترامپ و یک مقاله منتشر شده در 
وبس��ایت بنیاد دفاع از دموكراسي در مورد 
حزب اهلل لبنان است و به سیاست ترامپ در 

مورد ایران اختصاص دارد.

 مالحظاتي درباره ايران
جیمیز جي - كارفانو متخس��س برجسته در 
مباح��ث امنیت ملي و سیاس��ت خارجي در بنیاد 

هریتج، در مقاله اي با عنوان »ترامپ مي داند در حال 
انجام چه كاري با تهران اس��ت« كه در تاریخ 3۰ مه 
۲۰۱9 در وبس��ایت بنیاد هریتج منتش��ر شده، بیان 
مي كند: »ش��اید طبیعي باش��د كه رسانه ها در زمان 
صحبت درباره سیاس��ت خارج��ي و بازیگراني مانند 
ایران افراط كنند اما این كمک كننده نیس��ت. اكنون 
زمان ارزیابي هاي كمتر نمایشي و هوشیارانه تر است«. 
وي معتقد است هیچ نشانه اي از تشدید جدي تنش 
وجود ندارد اما این به معناي این اس��تدالل نیس��ت 
كه هیچ چیزي اتفاق نخواهد افتاد. این یک وضعیت 
ناپایدار اس��ت. هیچ ك��س نمي تواند تضمین كند كه 
رویارویي ممکن نیس��ت رخ ده��د. همان طور كه دو 
ط��رف بیان كرده اند نه عالقمند به تش��دید وضعیت 
به سوي مناقشه نظامي هستند و نه تهدید به چنین 

وضعیتي مي كنند.
كارفانو بیان مي كند كه اكنون فرصتي براي مکث و 
فهم آنچه دقیقا در حال رخ دادن اس��ت، وجود دارد. 

وي در این زمینه به مالحظاتي اشاره مي كند:
اول، ترامپ جنگ طلب نیس��ت. در عمل ترامپ در 
دنبال كردن دكترین خود بس��یار ثابت قدم اس��ت و 
عالقه كمي به ش��روع جنگ ها، تغییر رژیم یا از بین 
بردن ملت ها به گونه اي كه آمریکا بتواند آنها را دوباره 
بازسازي كند، دارد.دوم، ترامپ واقعا معتقد به صلح از 
طریق قدرت اس��ت. درحالي كه عالقه كمي به ایجاد 
جنگ درجهان براي بازس��ازي آن � آن گونه كه وي 
شایس��ته مي بیند � دارد و نشان داده است كه مایل 
به استفاده از زور براي حفظ منافع آمریکا به شیوه اي 
آگاهانه است. درحالي كه كاخ سفید ممکن است مایل 
به جنگ نباش��د، به نظر مي رسد كه رئیس جمهور از 
مشغول بودن به جنگ رواني، با استفاده از لفاظي براي 
ترس��اندن و پریشان كردن دشمنان خود، خوشحال 
است. ضمن اینکه دولت خطر اینکه رجزخواني هاي 
ترام��پ جرقه یک جنگ را روش��ن كن��د را با دیگر 
ابزاره��اي دیپلماس��ي از مس��یرهاي ثانویه گرفته تا 

اقدامات قهرآمیز متعادل مي كند.
سوم، سرزنش كردن ترامپ قدیمي شده است. ایران 
پس از انقالب ۱9۷9 آمریکا را به عنوان دشمن خود 
اعالم كرده است. این موضع هرگز تغییر نکرده، حتي 
در ایام خوب بعد از توافق هس��ته اي با ایران توس��ط 
دولت اوباما. ترامپ چالش ژئوپلتیکي را به ارث برده 
كه شش رئیس جمهور پیشین براي پرداختن به آن 
و اداره مکفي آن شکس��ت خورده اند. ترامپ س��زاوار 
كسب اعتبار براي ایجاد استراتژي مناسب و پایدار با 

هدف محدود كردن ایران است.
چهارم، مشکل اصلي اروپا است. پایتخت هاي اروپا به 
جاي كمک به آمریکا براي توسعه طرحي استراتژیک 
براي مقابله با ایران، دچار شکاف شده اند. بسیاري از 
مقامات اروپایي از این موقعیت به جاي سرزنش ایران 
به خاطر رفتار بدخواهانه اش، به عنوان فرصتي براي 
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تخریب ترامپ اس��تفاده كرده ان��د. این ضربه 
دوگانه به امنیت اروپایي است. از طرفي باعث 
مي ش��ود آمریکا به نظر سست و ضعیف برسد 
كه فقط پوتین را خوش��حال مي كند. از طرف 
دیگر صلح و ثبات در خاورمیانه براي اروپایي ها 
حیاتي تر از آمریکایي هاست. ایران تهدید اصلي 
ثبات منطقه اي است. اروپایي ها باید با ترامپ 

كار كنند، نه علیه وي.
پنجم، ترامپ نیاز به كار سخت تر دارد. دولت 
نیاز دارد بازي خود را با هدف فشار براي ایجاد 
چارچوب امنیت پای��دار و دیرپا براي محدود 
كردن ایران را ارتقا دهد. در حال حاضرریال، 
كاخ سفید نیازمند راه اندازي مجدد ابتکار عمل 
است. آنچه آمریکایي ها مي توانند بخواهند این 
است كه رئیس جمهور با دید واقع بینانه اي به 
قضایا نگاه كند و در یک مس��یر منطقي براي 
حافظت از منافع حیاتي آمریکا در بخشي مهم 
از جهان باقي بماند. رئیس جمهور ثابت كرده 
كه مي تواند این كار را انجام دهد. او نیاز دارد 

كه سماجت به خرج دهد.

 ديپلماسي زور و تفنگ
كارفان��و در مقاله دیگ��ري با عنوان »ترامپ 
با دیپلماس��ي قایق هاي توپدار ایران را محک 
مي زند« كه در تاریخ هش��تم م��ه ۲۰۱9 در 
وبس��ایت بنیاد هریتج منتش��ر شده، در مورد 
ارسال ناوگروه هواپیمابر به خاورمیانه استدالل 
مي كند كه هیچ ش��کي در مورد اینکه ترامپ 
مي خواهد پیامي را به تهران بفرس��تد، وجود 
ندارد و آن این اس��ت كه آمریکا ممکن است 
حمالت حامیان ایران علیه دوستان و متحدان 
خود را تالفي كند. این اقدام ادامه نزاع متقابل 
بین كاخ سفید و تهران است كه از زمان خروج 
آمریکا از برجام بیش از یک س��ال اس��ت كه 

ادامه دارد.
واش��نگتن به این تواف��ق اعتمادي ندارد. به 
عالوه رفتار ایران پس از امضاي توافق، آمریکا 
را بیش��تر وحشت زده كرده اس��ت. اكنون به 
دلیل رهبري واشنگتن، ایران بیشتر از جامعه 
بین المللي منزوي شده است. با این حال به نظر 
مي رسد ایران عمدتا سعي مي كند منتظر بماند، 
ب��ا این امید كه در انتخابات س��ال بعد آمریکا 
فرد دیگري رئیس جمهور شود كه عالقمند به 

بازگشت به توافقات دوران اوباما باشد.
ارس��ال نیرو به منطقه توس��ط آمریکا چیز 
جدیدي نیست. آمریکا زماني كه براي اهداف 
آموزش��ي یا پرداختن به یک بحران نیاز بوده، 
ناوگروه های��ي را به منطقه اعزام كرده اس��ت. 
گزارش هایي مبني بر اینکه ارس��ال و آرایش 
نیرو از قبل برنامه ریزي شده بود، وجود دارد. با 
این حال، چنین اقدامي به ندرت توسط مشاور 
امنیت ملي در جراید برجسته اعالم مي شود. 

نکته كامال مشخص این است كه هیچ سستي 
در تصمیم آمریکا براي فش��ار بر تهران وجود 
ندارد. حتي پس از اینکه آمریکا با چند مساله 
مهم در سیاست خارجي روبرو شد � آشفتگي 
در ونزوئال تا دور اخیر آزمایش��ات موشکي در 
كره ش��مالي. واضح اس��ت ك��ه دولت ترامپ 
مي خواهد به ایران نش��ان دهد كه این وقایع 
توجه آمری��کا  از خاورمیانه را منحرف نکرده 
اس��ت. كارفانون اس��تدالل مي كند كه آمریکا 
پلیس جهان یا پرس��تار كودک آن نیست اما 
نمي خواهد ناگهان و از خفا توسط بازیگراني كه 
فکر مي كنند واشنگتن در جاي دیگر مشغول 
اس��ت و آنها مي توانند از این وضعیت استفاده 
كنند، ضربه بخورد. بنابراین آمریکا باید نشان 
دهد كه حاضر و قادر به عمل در جایي است كه 
نیاز دارد. استقرار نیرو در خلیج فارس بازدارنده 
مناقشه خواهد بود زیرا به جهان نشان مي دهد 
كه آمریکا هر جایي كه ضروري باش��د، براي 
حفاظت از منافع حیاتي اش عمل خواهد كرد.

 گام هاي بعدي براي تهران و همسايگانش
مایکل آیزنش��تات تحلیگر نظامي موسس��ه 
واش��نگتن، جان میلر دریاس��االر بازنشس��ته 
كه س��ابقا به عنوان رئیس فرماندهي مركزي 
نیروهاي دریایي آمریکا خدمت كرده و بارباراي 
اي. لیف از پژوهش��گران ارشد این موسسه و 
سفیر پیشین آمریکا در امارات متحده عربي، 
در نشستي در روز ۲4 مه ۲۰۱9 در مورد گام 
بعدي دولت ترامپ درباره ایران اظهارنظرهایي 

به شرح زیر داشته اند:
مایکل آیزنشتات معتقد است بیانات مقامات 
ایراني گاهي اوقات مي تواند گمراه كننده باشد 
زیرا درون سیستم ایران دیدگاه ها درباره مسائل 
یکپارچه نیست. در هفته هاي اخیر، پتانسیل 
تشدید تنش توجه زیادي را به خود جلب كرده 
اس��ت. با این حال، در ش��رایط كنوني تبدیل 
تنش به جنگ بعید اس��ت. در سال هاي اخیر، 
ایران نش��ان داده ك��ه نمي خواهد حامیانش، 
این كش��ور را به درون مناقشه ناخواسته اي با 
آمریکا بکشانند. براي مثال جنگ پرهزینه سال 
۲۰۰6 حزب اهلل با اسرائیل منجر به از بین رفتن 
نیروي موشکي سنگین این گروه شد كه بخشي 
كلیدي از بازدارندگي استراتژیک ایران است. 
در نتیجه تهران كنترل بیشتري را بر اقدامات 
حزب اهلل اعمال كرد. این مثال نش��ان مي دهد 
ك��ه ایران یاد گرفته ك��ه باید حامیان خود را 
كنت��رل كند و حداقل تاكن��ون در انجام این 
كار موفق بوده است. به طور همزمان، بیزاري 
تاریخي در مقابل برخورد مس��تقیم، مانع این 
احتمال نیست كه تندروها در درون نهادهاي 
امنیت��ي ایران در متحد ك��ردن دیگران براي 

ضربه متقابل علیه آمریکا موفق شوند.

جان میلر معتقد اس��ت كه كمپین فشار 
حداكثري دولت آمری��کا برخي مزیت ها را 
دارد. با این حال واش��نگتن نیز باید درباره 
هدف نهایي اش صریح باش��د و مس��یري را 
براي ایران فراهم كند كه رفتارش را تعدیل 
كند. اكنون تنش ها به عنوان نتیجه اي از این 
كمپین فشار باال هستند. اما قبل از این نیز 
باال بوده اند. برخي به اس��تقرار گروه ضربت 
آمریکا در منطقه به عنوان شاهدي از تشدید 
وضعیت غیرعادي اش��اره مي كنند اما طي 
دهه گذش��ته آمریکا تقریبا همیشه یک ناو 
هواپیمابر مستقر در منطقه داشته است. در 
كل، ه��ر دو طرف در مدیریت تنش ها براي 
اجتناب از تش��دید وضعیت موفق بوده اند و 
چنین س��وابقي دلگرم كننده است. با وجود 
ای��ن، آمریکا در تثبیت خطوط امن و پایدار 
ارتباط��ات ب��ا ایراني ها موفق نبوده اس��ت. 
امروز این كانال ها به طرز مضطرب كننده اي 
ضعیف هس��تند، هم به لحاظ دیپلماتیک و 

هم نظامي.
واشنگتن نباید وسوسه شود كه تهدید ایران 
را از سر بیرون كند. طي 4۰ سال گذشته به 
رغ��م پایداري تحریم ه��ا در درجات مختلف،  
ایران به طور پیوس��ته در افزایش قابلیت هاي 
نظامي خود بس��یار موفق بوده است. به ویژه، 
نظر ب��ه اینکه به طور موث��ري از تنگه هرمز 
پاسداري مي كند، قابلیت هاي نیروي دریایي 
ایران مهم هس��تند. گایه ناوهاي جنگي ایران 
به ش��یوه اي ظاهرا خصمانه به ناوهاي آمریکا 
نزدیک مي ش��وند. این برخورده��ا زماني كه 
فرمانده��ان نظامي باید تصمی��م بگیرند كه 
چگونه واكنش نشان دهند، ممکن است منجر 
به محاس��بات غلط ش��ود و فقدان كانال هاي 
ارتباطي موثر كاهش تنش به صورت موثر را 
دشوار مي سازد. با توجه به عدم تمایل دو طرف 
به تشدید تنش، چشم انداز مناقشه در مقیاس 
بزرگ بعید است. با این حال، ایراني ها ممکن 
اس��ت فعالیت هاي نامتقارن خ��ود را افزایش 
دهند چون نس��بت دادن چنین اقداماتي به 

تهران دشوار است.
لیف معتقد است كه بازداشتن دشمن نیازمند 
چند عنصر كلیدي است: فهم نیت دشمن، ارائه 
پیام واضح استراتژیک درباره نیات خود، ارتباط 
دادن تخلف ها و نشان دادن اینکه نیروي نظامي 
مي تواند س��ریعا در پاس��خ به چنین تخلفاتي 
بسیج ش��ود. فقدان درک كنوني واشنگتن از 
نیات ایران ریش��ه در سیستم سیاسي مبهم و 
غیرش��فاف ایران و رویکرد آن در قبال آمریکا 
دارد. به عالوه، دو دولت عمال ارتباط مستقیم 
ندارند، در عوض از طریق بیانیه هاي عمومي، 
نمایش هاي نظامي و اقدام پنهاني به یکدیگر 

پیام مي دهند.
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ایران ممکن است در نهایت تصمیم بگیرد كه 
هیچ خطوط واقعي ك��ه محدودكننده اقدامات 
نظام��ي اش باش��ند، وج��ود ن��دارد. در نتیجه 
احتماال به رویکرد فعل��ي اش ادامه خواهد داد: 
یعني به تصویر كشیدن آمریکا به عنوان آغازگر 
تنش، فشار بر اروپا براي تضعیف موضع آمریکا، 
ت��الش براي نش��ان دادن اینک��ه دولت ترامپ 
فقط تهدید مي كند اما قادر به انجام آن نیست 
و نقوی��ت احساس��ات ضدآمریکای��ي در داخل 
كشور.وي معتقد اس��ت كه عراق حساس ترین 
پس زمین��ه تنش می��ان آمریکا و ایران اس��ت. 
تهران مي تواند ش��به نظامیان زیادي را در آنجا 
بس��یج كند، بنابراین ای��ران احتماال به صورت 
دوره اي ثابت قدم��ي آمریکا را آزمایش مي كند. 
به استثناي چند سرمقاله كه خواستار برخورد با 
ایران هستند، واكنش هاي كشورهاي عربي خلیج 
فارس در قبال حمالت خرابکارانه در عربستان و 
امارات بسیار محتاطانه و حتي سکوت بوده است.

 متوقف کردن حزب اهلل
ایمانوئل اتولنگي، یکي از كارشناسان ارشد 
بنیاد دفاع دموكراس��ي در مقاله اي با عنوان  
»تأدیب ایران توسط ترامپ براي متوقف كردن 
حزب اهلل كافي نیست« كه در تاریخ ۱۲ ژوئن 
۲۰۱9 در وبس��ایت این موسسه منتشر شده 
اس��ت، بیان مي كند كه ح��زب اهلل از كمپین 
فش��ار حداكثري دولت ترامپ ب��ر ایران رنج 
مي برد. به دلیل فش��ار تحریم ها بر تهران، به 
نظر مي رس��د كه پول كمتري از جانب ایران 
به سمت حزب اهلل جریان مي یابد. البته بعید 
است كه تحریم هاي ایران منجر به ورشکسته 
شدن حزب اهلل شود زیرا این گروه داراي منابع 
مستقل، درآمد تخمیني 3۰۰ میلیون دالر در 
سال است، هر چند رقم واقعي احتماال بسیار 
بیش��تر اس��ت. وي معتقد است كه حزب اهلل 
براي مبارزه دوام خواهد آورد مگر اینکه دولت 

ترامپ این جریان هاي مالي را قطع كند.

حزب اهلل تاكنون نش��ان داده كه مي تواند 
تحریم ه��اي ش��دید علی��ه ایران را از س��ر 
بگذراند. بین سال هاي ۲۰۰6 تا ۲۰۱4 جامعه 
بین المللي به تدریج تحریم هاي شدیدي را 
به ایران براي فشار بر سر مساله هسته اي اش 
تحمیل كرد. با این حال تحریم هاي مذكور 
تاثی��ر كم��ي بر ح��زب اهلل داش��ت. بودجه 
حزب اهلل طي آن س��ال ها افزایش یافت زیرا 
دو دهه گذش��ته، مناب��ع درآمدي خود را از 
طری��ق طرح هاي مال��ي در آمریکاي التین 
متنوع كرد.واش��نگتن به دلیل ترس از خط 
خارج ش��دن مذاكرات هس��ته اي ب��ا ایران، 
تالش استواري براي پرداختن به این تهدید 
انجام نداد. با اینک��ه دولت ترامپ قول داده 
كه توجه خ��ود را بر عملی��ات حزب اهلل در 
آمریکاي التی��ن متمركز كند اما تاكنون نه 
تحریم و نه جرم��ي علیه متحدان حزب اهلل 
در آمریکاي التین اعالم نکرده اس��ت. با این 

حال واشنگتن در هدف قرار دادن حزب اهلل 
در خ��ارج از آمری��کاي التی��ن كاهل نبوده 
اس��ت. براي مثال از ژانوی��ه ۲۰۱۷، وزارت 
خزانه داري چندین تن از رهبران حزب اهلل، 
كاركنان، همکاران و كسب و كارهاي آنان را 
تحریم كرده است. در اكتبر گذشته نیز كنگره 
تحریم ه��اي جدیدي علیه حزب اهلل تصویب 
كرد و به رئیس جمهور قدرت بیشتري داد تا 
تسهیالت مالي حزب اهلل را تحت پیگرد قرار 
دهد. عالوه بر این دولت ترامپ خاطرنش��ان 
كرده كه یک ش��اهد كلیدي براي جرم هاي 
مالي حزب اهلل یعني رئیس س��ابق اطالعات 
ونزوئال، هوگو كارواخال، ممکن است به زودي 
گنجینه اي از اطالعات را با مقامات آمریکایي 
به اشتراک بگذارد. روابط بین ونزوئال، ایران و 
حزب اهلل در دوران كارواخال گسترش یافت. او 
در ماه آوریل در اسپانیا دستگیر شد و منتظر 

استرداد به آمریکا است.

ش��واهد زیادي وج��ود دارد كه مقامات 
آمریکایي مي توانن��د از قدرت نفوذ خود 
براي تعقیب ح��زب اهلل به صورت موثرتر 
استفاده كنند. واش��نگتن راه هاي زیادي 

دارد:
اول اینک��ه دول��ت ترامپ باید دس��ت 
وزارتخانه دادگستري را در برابر شبکه هاي 
حزب اهلل ب��از كند. براي انج��ام این كار، 
وزارتخانه نیاز دارد منابع بیش��تري را به 

این تالش اختصاص دهد.
دوم، آمری��کا باید ش��روع به هدف قرار 
دادن تس��هیل گران ح��زب اهلل كند. اگر 
نمي توانند  پاراگوئ��ه  مانند  كش��ورهایي 
سیاس��ت و سیس��تم بانکي خود را تمیز 
كنند، آمریکا بای��د از طریق راهکارهایي 
مانن��د گ��روه ویژه اقدام مال��ي آنها را در 

فهرست سیاه قرار دهد.
سوم، آمریکا مي تواند مانند آنچه كه قبال 
در مورد سیستم بانکي ایران انجام داد و آن 
را به دلیل تامین مالي تروریسم و گسترش 
س��الح هسته اي مورد تنبیه قرار داد، كل 
قلمرو قدرت خارجي در آمریکاي التین، 
مانند منطقه سه گانه را به عنوان »منطقه 

نگراني« هدف قرار دهد.
چه��ارم، دول��ت باید ویزاه��اي مقامات 
آمریکاي التین ك��ه در تعامل با حزب اهلل 
از راه خود خارج مي ش��وند را باطل كند یا 
به آنها ویزا ندهد. برخي نخبگان سیاس��ي 
و اقتص��ادي آمریکاي التین ممکن اس��ت 
با جنایتکاران همدس��ت باش��ند، اما آنها 
همچنین عاشق آمریکا به عنوان محلي براي 
تحصیل، تعطیالت و خرید هس��تند. این 
اهرم نفوذ عظیمي را براي واشنگتن فراهم 
مي كند. برخي اوقات تحقیر عمومي مي تواند 
موثرتر از روند قضایي باشد. در نهایت آمریکا 
باید تاثیر تعیین سرمایه گذاري حزب اهلل در 
آمریکاي التین به عنوان تروریست را هم از 
طریق هدف قرار دادن شركت هاي محلي 
كه به آنها كمک مي كنند، نیز تقویت كند.

 نتيجه گيري
نویس��ندگان مقاالتي كه در این نوشتار به 
اجمال به آنها پرداخته ش��د، معتقدند دولت 
ترامپ باید بازي خود در راستاي فشار بر ایران 
و محدود كردن ایران را ارتقا دهد و در این راه 
س��ماجت به خرج دهد. دولت ترامپ به طور 
موفقیت آمیزي در حال فشار بر اقتصاد ایران 
است. عالوه بر این از نظر آنان، اگر آمریکا فشار 
حداكثري خود را بر جریان حزب اهلل گسترش 
ندهد، حامیان ته��ران توانایي ضربه زدن به 

منافع آمریکا را حفظ خواهند كرد.
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راهبرد ايران و آمريكا در سايه تالش ها و تنش ها
محمود یزدان فام|

عضو هیات علمي پژوهشکده مطالعات راهبردي|
اشاره: این نوشتار به این پرسش مي پردازد که 
با توجه به رویدادها و تحوالت اخیر میان تهران 
و واشنگتن، جمهوري اسالمي ایران براي تامین 
اهداف و منافع ملي خود چه گزینه هایي دارد 
و کدام یک مي تواند با هزینه کمتر و دستاورد 

بیشتر منافع آن را تامین نماید؟

 مقدمه
با خروج آمریکا از برجام، در یک س��ال گذش��ته 
تنش ها میان ایران و آمریکا افزایش یافته و در ماه هاي 
اخیر راهبردهاي قبلي دو كشور كم اثر و تا حدودي به 
بن بست رسیده اند. عوامل ناشناخته و شگفتي ساز بیش 
از عوامل شناخته شده بر روند امور تاثیر گذاشته اند. 
در چنین وضعیتي تصمیم گیري ها دشوارتر و خطاها 
خطیرتر، احتمال غافلگیري، بیشتر و ضرورت آمادگي 
براي مقابله با شرایط ناشناخته افزایش یافته است. 
تصمیمات نیازمند ش��ناخت دقیق و تامل عمیق و 
بررس��ي علمي همه هزینه و دس��تاورد گزینه هاي 
متعددي است كه امکان دارد ایران با آنها روبرو شود. 
اكنون پرسش این است جمهوري اسالمي ایران براي 
تامین اهداف و منافع ملي خود چه گزینه هایي دارد 
و كدام یک مي تواند با هزینه كمتر و دستاورد بیشتر 

منافع آن را تامین نماید؟
منطقه در وضعیت پیچیده و سیالي قرار دارد. براي 
تامین موثر اهداف و منافع ملي الزم است امکان وقوع 
وضعیت هاي گوناگون از جنگ تمام عیار تا توافق كامل 
بررسي، راهبردهاي قبلي مجددا بازبیني و گزینه هاي 
ممکن ارزیابي و اقدامات ضروري براي رس��یدن به 

وضعیت مطلوب عملي شود.

 توصيف وضعيت کنوني
در دو ماه اخیر تحوالت منطقه و مناس��بات ایران 
و آمریکا شتاب بیشتري یافت. آمریکا سپاه پاسداران 
را در فهرس��ت سازمان هاي تروریس��تي قرار داده و 
ضمن پایان دادن به معافیت كشورها در خرید نفت 
ایران، تحریم ه��اي جدیدي را علیه صنایع فلزات و 
پتروشیمي ایران اعمال كرد. آمریکا در قالب راهبرد 
فش��ار حداكثري در پي به صفر رساندن درآمدهاي 
نفتي ایران، فلج كردن اقتصاد كشور، تضعیف بنیان 
نف��وذ و قدرت منطقه اي ای��ران و در صورت امکان، 

فروپاشي نظام سیاسي از داخل است.
ایران در مقابل راهبرد فش��ار حداكثري آمریکا و 
بي عملي اروپا طي بیانیه اي، به طرف هاي دیگر برجام 
دو ماه فرصت داد كه به تعهدات برجامي خود عمل 
و امکان برقراري ارتباط مالي و فروش نفت ایران به 
مشتریان را فراهم سازند. مقدمات كار در داخل كشور 
فراهم و فعالیت هاي دیپلماتیک براي جلوگیري از 
تقاب��ل، افزایش یافت. كش��ورهاي متع��ددي براي 
میانجیگري بین ایران و آمریکا اعالم آمادگي كردند. 
مقام��ات عمان، عراق، قطر، س��وییس، آلمان، ژاپن 

و... به مذاكره با مقامات دو كش��ور اقدام و خواستار 
خویشتن داري و گفت وگو شدند.

ژاپ��ن جدي ترین و مناس��ب ترین كش��ور براي 
میانجیگ��ري بین ایران و آمریکا بود. پس از س��فر 
دكتر ظریف ب��ه ژاپن، رئیس جمهور آمریکا از این 
كشور دیدار و مذاكرات مفصلي با نخست وزیر ژاپن 
در مورد ایران داشت. ترامپ در توكیو در مصاحبه 
مطبوعاتي مش��ترک ب��ا آبه اعالم ك��رد: »ایران با 
همین رهبران موقعیت تبدیل ش��دن به كشوري 
ب��زرگ را دارد. مي خواهم به صراحت بگویم كه ما 
به دنبال تغییر رژیم نیستیم. ما به دنبال جلوگیري 
از تسلیحات هسته اي هستیم«. در ایران نزار زاكا، 
شهروند لبناني كه به جرم جاسوسي زنداني بود، آزاد 
شد؛ خوش بیني به مذاكرات افزایش و قیمت دالر در 

بازار ایران به كمتر از ۱3 هزار تومان كاهش یافت.
روز ۲۲ خرداد نخست وزیر ژاپن وارد ایران و در دو 
روز اقامت خود در تهران با مقامات عالي رتبه كشور 
دیدار و گفت وگو كرد. مقام معظم رهبري در این دیدار 
خطاب به نخست وزیر ژاپن گفت: »ما در حسن نیت 
و جدي بودن ش��ما تردیدي نداریم اما در خصوص 
آنچه از رئیس جمهور آمریکا نقل كردید، من شخص 
ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامي نمي دانم و هیچ 
پاسخي هم به او ندارم و نخواهم داد«. رهبر انقالب 
اس��المي به خروج آمریکا از توافق هس��ته اي اشاره 
كرد و در خصوص اظهارنظرهاي مقام هاي آمریکایي 
براي مذاكره مجدد با ایران اظهار داشت: »كدام فرد 
عاقلي كه دوباره با كشوري كه زیر تمام توافق ها زده، 

مذاكره مي كند؟«
بامداد صبح روز پنجشنبه كه قرار بود شینزو آبه با 
مقام معظم رهبري دیدار كند، دو فروند نفتکش ژاپني 
و نروژي در آب هاي دریاي عمان و در 4۰ كیلومتري 
جنوب بندر جاسک، هدف حمله قرار گرفت و یکي 
از آنها دچار آتش سوزي شد. مقامات آمریکایي ایران را 
مسئول حمالت معرفي كردند. آمریکا نیروهاي نظامي 
و شناورهاي جنگي بیشتري را به منطقه اعزام كرد. 
با وجود این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، یک 
هفته بعد، این حمالت را مسال هاي »بسیار جزئي« 

خواند و ضمن قبول ارزیابي نهادهاي كش��ورش در 
مورد واكنش احتمالي آمریکا اضافه كرد كه شاید براي 
جلوگیري از دستیابي به تسیلحات هسته اي، گزینه 
نظامي انجام ده��م اما در خصوص راه اندازي جنگ 

براي حافظت از منابع نفتي بین المللي تردید دارم.
درحالي كه هنوز گمانه زني ها در مورد عامل حمله 
به نفتکش ه��ا و واكنش هاي احتمالي آمریکا به آن 
ادامه داشت. دقیقا یک هفته بعد بامداد روز پنجشنبه 
۲۰ خرداد یک فروند پهپاد فوق پیشرفته آمریکا در 
دریاي عمان هدف حمله نیروهاي سپاه پاسداران قرار 
گرفت و سرنگون شد. بر اساس اعالم ترامپ مقامات 
این كشور ابتدا تصمیم گرفتند كه سه سایت نظامي 
ایران را به تالف��ي این اقدام مورد حمله قرار دهند. 
اقدامات نظامي شروع و دستور حمله تنها ۱۰ دقیقه 
قبل از فرمان نهایي لغو ش��د. ترامپ دلیل لغو این 
 حمله را تلف��ات ۱۵۰ نفري اعالم و روز بعد از ایران 
به خاطر عدم حمله به هواپیماي سرنشین دار آمریکا در 
همین منطقه تقدیر كرد: »ایران بسیار هوشمند بود كه 
هواپیماي سرنشین دار ما را ساقط نکرد. ما از این اقدام 
قدرداني مي كنیم. ایران به سالح هسته اي دست پیدا 
نخواهد كرد. زماني كه آنها این را قبول كنند، به كشور 
ثروتمندي تبدیل خواهند شد«. این در حالي بود كه 
در سوم تیرماه، رئیس جمهور آمریکا، فرمان اجرایي 
اعمال تحریم هاي جدید علیه مقامات ایران را امضا 
و ادعا كرد كه این تحریم ها در واكنش به سرنگوني 
پهپاد آمریکایي اعمال شده شده است. وي همچنین 
تحریم ه��اي مذكور را »س��خت ترین« تحریم هایي 

دانست كه علیه یک كشور اعمال مي شوند.

 تقابل و ناتواني راهبردها
رویداده��اي چند هفته اخیر نش��ان مي دهد كه 
تقابل دو كش��ور به اوج رس��یده و آنها براي اجتناب 
از هزینه هاي س��نگین ناگزیر به بازبیني در راه ها و 

راهبردهاي قبلي و انتخاب راهبرد جدید هستند. 
سیاس��ت صبر راهب��ردي ای��ران در برابر خروج 
آمریکا از برجام بر چهار پایه استوار بود. نخست این 
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برخوردارند كه مي توانند سیاست یکجانبه آمریکا را 
تعدیل و نیازهاي جمهوري اسالمي ایران در روابط 
خارجي و به ویژه در بعد اقتصادي را تامین كنند. دوم 
این كه ترامپ رئیس جمهور حداكثر یک دوره اي است 
و اگر اس��تیضاح نشود، در انتخابات ۲۰۲۰ شکست 
خورده و از صحنه سیاسي آمریکا حذف خواهد شد. 
سومین فرض سیاست صبر راهبردي ایران این بود 
كه ترامپ غیرقابل اعتماد است و او بیش از این كه 
به دنبال توافق باش��د به دنبال سرنگوني جمهوري 
اسالمي ایران است و بنابراین هر گونه مذاكره با آن 
جز بدنامي دستاوردي نخواهد داشت. چهارم این كه 
توان تحریمي آمریکا محدود و جمهوري اسالمي ایران 
مي تواند با تحمل كمي رنج آنها را مدیریت و از این 

مرحله عبور كند.
طي ماه هاي گذشته برخي از فرض هاي فوق رد و 
در مورد برخي از آنها تردیدهاي جدي به وجود آمده 
است. اروپایي ها در طول یک سال گذشته تنها وعده 
توخالي داده و تا حدود زیادي آشکار شده است كه 
آنها اراده و توان الزم براي مقابله با اقدامات آمریکا را 
ندارند. اقتصاد این كشورها اساسا مبتني بر بازار آزاد 
است و دولت نمي تواند آنها را به انجام كاري مجبور 
س��ازد. نظام اقتصاد دالرمحور جهان چنان قدرتي 
به آمریکا داده اس��ت كه به راحتي مي تواند قوانین 
داخلي خود را به بازیگران دیگر تحمیل و آنها را وادار 
به اطاعت از قوانین داخلي خود نماید. در همین حال 
فناوري هاي جدید امکان رهگیري اغلب مبادالت مالي 
و تراكنش هاي بانکي را فراهم آورده و این موضوع دور 
زدن تحریم ها را براي ایران و سایر كشورها و شركت ها 
سخت و آثار و پیامدهاي آن را فزون تر ساخته است.
در خصوص یک دوره اي بودن ترامپ نیز تردیدها 
جدي شده است. گزارش رابرد مولر با همه سروصدایي 
ك��ه به پا ك��رده بود، عمال چیزي نداش��ت و حزب 
دموكرات كه در پي استیضاح بود، با انتشار گزارش 
نهایي سیاس��ت خود را كنار گذاشت. در یک سال 
گذش��ته دو مولفه اصلي تاثیرگ��ذار در آراي مردم 
آمریکا در انتخابات به نفع ترامپ رقم خورده اس��ت. 
اقتصاد آمریکا در وضعیت بسیارمناس��بي قرار دارد. 
رش��د اقتصادي آمریکا در آخرین گ��زارش 9 دهم 
درصد بیش��تر از رقم پیش بیني ش��ده بود و تقاضا 
براي نیروي كار از آمار متقاضیان كار پیشي گرفته 
و بورس آمریکا در مدار رش��د پایدار قرار دارد. مولفه 
دوم البي صهیونیس��م در آمریکا اس��ت كه به دلیل 
امتیازات غیرقابل پیش بیني مثل انتقال سفارت آمریکا 
به بیت المقدس و به رسمیت شناختن بلندي هاي 
جوالن و خروج از برجام كه خواست اصلي راستگرایان 
اسرائیل است، در وضعیت ایده آلي قرار دارد. هر چند 
نتایج آخرین نظرسنجي ها نشان دهنده فاصله قابل 
توجه نامزدهاي حزب دموكرات از ترامپ اس��ت،  اما 
یکي از نظرسنجي ها نش��ان مي دهد كه ۵4 درصد 
شركت كنندگان ریاس��ت جمهوري ترامپ را تایید 

مي كنند.
در مورد تحریم هاي آمریکا نیز نگرش ها كم و بیش 
تغییر كرده است. در ابتدا تصور این بود كه ظرفیت 
تحریمي آمریکا محدود اس��ت. به دلیل یکجانبه و 
غیرقانون��ي بودن این تحریم ه��ا انتظار مي رفت كه 

كش��ورهاي دیگر كمتر به این تحریم ها تن بدهند. 
تعارض ها و چالش هاي آمریکا با كشورهاي دیگر از 
یک سو و غیرقانوني بودن تحریم هاي آمریکا از سوي 
دیگر این برداش��ت را ایجاد كرده بود كه كشورهاي 
جهان به راحتي به تحریم ها تن نخواهند داد،  اما در 
عمل چنین نش��د. شركت هاي اروپایي از بازار ایران 
خارج شدند، دولت هاي آسیایي از خرید نفت ایران 
خ��ودداري و روابط اقتصادي خود را محدود كردند. 
كانال هاي مالي ایران، مسدود و فشارهاي اقتصادي 

افزایش یافت.
در حوزه دیپلماتیک بي اعتمادي به ترامپ همچنان 
ادامه دارد. جمهوري اسالمي ایران و گروه ۱+۵ بیش 
از ۲۲ ماه مذاكره، به یک توافق ۱۵9 صفحه اي رسیده 
بودند كه عالوه بر حمای��ت همه قدرت هاي بزرگ 
جهان پشتوانه قعطنامه شوراي امنیت سازمان ملل 
را داشت. ترامپ بدون توجه به این تالش ها و به رغم 
همه مخالفت ها،  برجام را نقض و به صورت یکجانبه از 
آن خارج شد، با چنین رفتاري كمتر كسي در جهان 

پیدا مي شود كه به ترامپ اعتماد كند.
طي ماه هاي گذشته راهبرد فشار حداكثري آمریکا 
نیز به شدت آسیب دیده است. فرض هاي اصلي این 
راهبرد نیز در چند گزاره قابل طرح اس��ت: نخست، 
اقتصاد ایران بسیار شکننده و اتکاي آن به درآمدهاي 
نفتي و مبادالت خارجي اس��ت. با به صفر رسیدن 
فروش نفت ایران و مس��دود شدن مبادالت مالي و 
پولي آن، تورم به سرعت افزایش یافته و موجب شروع 
اعتراضات اجتماعي گسترده و شورش هاي سراسري 
در كش��ور ش��ده و نظام سیاس��ي از درون متالشي 
مي ش��ود. همچنین كاهش درآمدهاي نفتي ایران 
موجب افول توان حمایتي آن از گروه هاي شبه نظامي 
طرفدار ایران در منطقه شده و در نهایت نفوذ منطقه اي 

ایران را محدود و در آینده از بین مي برد.
فرض دوم راهبرد فش��ار حداكث��ري این بود كه 
رهب��ران ایران در مقابل خ��روج آمریکا از برجام دو 
راه بیشتر ندارند: نخست، خروج از برجام و بازگشت 
تحریم هاي بین المللي و تقابل كامل با جهان، دوم، 
بازگشت به میز مذاكره و توافق در مورد همه مسائل و 
موضوعات. برداشت آنها این بود كه فشارهاي تحریمي 
به اندازه اي دردناک و تحمل ناپذیر اس��ت كه پس از 
اعمال این تحریم ها آمریکا مي تواند به كناري ایستاده و 
تماشاگر تاثیرگذاري این زهر كشنده بر بدنه اقتصادي 
و اجتماعي و سیاسي ایران باشد. سپس با بروز عالئم 
تس��لیم، ترامپ مي تواند به راحتي همه موضوعات 
مورد اختالف را كه در ۱۲ ش��رط پومپئو آمده بود، 
به ایران تحمیل و براي همیشه از چالش ایران براي 

منافع خود رهایي یابد.
فرض س��وم راهبرد فش��ار حداكثري این بود كه 
اجراي این راهبرد نه تنها هزینه اي براي آمریکا ندارد، 
بلکه مي تواند بسیار سودمند هم باشد. از نظر ترامپ 
برجام كامال یکطرفه به سود ایران بود. خروج آمریکا 
از برجام این مسیر را تغییر داده است. آمریکا مي تواند 
همانند دوره قبل شركت ها،  بانک ها و افراد را به بهانه 
نادیده گرفتن تحریم ها،  جریمه و مبالغ هنگفتي را از 

آنها دریافت نماید.
فرض چهارم این است كه مناسبات ایران و آمریکا 

با همه فراز و فرودها وارد درگیري نظامي گس��ترده 
نمي شود. آمریکا از چنان قدرتي برخوردار است كه 
ایران جرات به چالش كشدین آن را ندارد. در همین 
حال راهبرد نظامي ترامپ بسیار متفاوت از اوباما است. 
ای��ن دولت ضمن افزایش قدرت نظامي و اجتناب از 
لشکركشي گسترده براي دولت سازي در مناطق دیگر 
جهان بر اصل غافلگیري و برخورد قاطع اما محدود 
تاكید دارد. با چنین راهبردي ایران ریسک درگیري 

نظامي را نخواهد پذیرفت.
در ماه هاي اخیر فرض هاي بنیادي راهبرد فش��ار 
حداكثري آمریکا نیز به ش��دت متزلزل شده است. 
اقتصاد ایران برخالف نیمه دوم س��ال ۱396 و نیمه 
اول سال ۱39۷ به یک ثبات نسبي دست یافت. دولت 
توانست با اجراي سیاست هاي جدید روند تحوالت 
اقتصادي را مدیریت و از بروز نوس��انات گسترده در 
قیمت ها جلوگیري نماید. قیمت دالر در آغاز تیرماه 
۱39۷ كمتر از قیمت آن در شهریور ۱39۷ قبل از 
آغز مرحله دوم تحریم هاي آمریکاست. به رغم كاهش 
 رشد اقتصادي ایران در جاري، روند امور، مدیریت و 
بر اس��اس برخي شاخص ها و پیش بیني ها، اقتصاد 
ایران در سال ۲۰۲۰ در مدار رشد قرار خواهد گرفت. 
س��رعت رش��د نرخ تورم متوقف و گزارش شاخص 
مدیران خرید از رونق تولید و چشم انداز مثبت فعالیت 

اقتصادي خبر مي دهد.
برآورد دولت آمریکا از مسیر دوگانه توافق یا تقابل 
كامل نیز چندان قریب واقعیت نبود. جمهوري اسالمي 
ایران با هوشمندي تمام تاكنون اجازه نداده است كه 
مسیر بازي را آمریکا تعیین كند. ایران تاكنون ضمن 
انتقاد از سیاست خروج آمریکا از برجام و عدم اجراي 
تعهدات از سوي سایر طرف هاي توافق هسته اي، در 
برج��ام باقي مانده و به تعه��دات خود عمل كرده و 
اجازه نداده است كه تحریم هاي یکجانبه، ظآلمانه و 
نامشروع آمریکا به تحریم هاي چندجانبه بین المللي 
و قانوني تبدیل شود. جمهوري اسالمي ایران از قرار 
گرفتن در مسیر دوگانه تسلیم و جنگ اجتناب كرده 
و با انتخاب صبر راهبردي بیش از یک سال در برابر 
آمریکا ایستادگي كرده است. از این رو به نظر مي رسد 
همان گونه كه در سطور باال تشریح شد این راهبرد 
نیز با آسیب جدي روبرو شده و عالئم و نشانه هایي از 

شکل گیري راهبرد جدید در حال ظهور است.

 نتيجه گيري
راهبردهاي ایران و آمریکا در حال پوس��ت اندازي 
است. ایران پس از مشاهده بي عملي سایر طرف هاي 
برجام و تاثیرات فزاینده تحریم هاي آمریکا علیه اقتصاد 
و بنیان هاي قدرت آن دیگر تمایلي به ادامه این مسیر 
ن��دارد. برآیند صبر راهبردي و فش��ار حداكثري به 
ضرر ایران و به سود آمریکا تمام شده است. در یک 
س��ال گذش��ته صبر راهبردي براي ایران در جامعه 
بین المللي موقعیت اخالقي فراهم آورده و مواضع آن 
را نزد كشورها و افکار عمومي منطقي و متقاعدكننده 
ساخته، بهانه را از دست آمریکا و مقاصد جنگ طلبانه 
س��تانده و تیر بدخواهانه را به سنگ نشاند اما تداوم 
آن دیگر به نفع ایران نیست. فشار حداكثري آمریکا 
بدون این كه براي واشنگتن هزینه داشته باشد، قدرت 
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ایران را به تدریج از درون تهي مي سازد. اكنون پرسش 
این است كه ایران چه گزینه هایي در پیش رو دارد.

در دو سوي طیف، جنگ و تسلیم قرار دارد. اما هیچ 
كدام آنها تامین كننده امنیت و منافع ملي جمهوري 
اسالمي ایران نیستند. صبر راهبردي نیز كه در میانه 
این طیف قرار داشت اگرچه تاكنون براي ایران مفید 
بود، از این به بعد نمي تواند تامین كننده منافع آن باشد. 
راهبرد جدید ایران باید تركیبي دقیق و هوشمندانه 
از ق��درت نظامي و دیپلماتی��ک و تقویت تاب آوري 
اقتصادي و سیاس��ي باشد كه مي توان آن را راهبرد 
متوازن و فراگیر نامید. زمینه هاي عیني راهبرد متوازن 

و فراگیر تا حدود زیادي فراهم شده است.
اص��ل بنیادي راهب��رد متوازن و فراگی��ر برقراري 
مناسبات متوازن با همه بازیگران و استفاده متعادل 
از همه وجوه،  ابزارها و س��ازوكارهاي قدرت و متعادل 
س��اختن هدف با وس��یله، توانمندي با تعهد، تقابل 
با توافق و جنگ با صلح اس��ت. ق��درت داراي وجوه 
نظامي، اقتصادي، سیاسي ، اجتماعي، علمي و فناوري در 
سطوح گوناگون ملي و فراملي است. استفاده همزمان از 
همه وجوه قدرت مي تواند هم افزایش قدرت و تبدیل آن 
به قدرت هوشمند شود كه در عمل پربازده و كم هزینه 
است. از اردیبهشت سال جاري جمهوري اسالمي ایران 
با فعال سازي همسوسازي قدرت نظامي و دیپلماتیک 
به این سو حركت كرده است. چراغ سبز به تالش هاي 
میانجي گرایان��ه، كاهش تنش كالم��ي با دولت هاي 
متخاصم و مدیریت ادراک در جامعه جهاني، تحمیل 
هزینه هاي الزم و كنترل ش��ده به كش��ورهاي دیگر، 
پرهزینه كردن راهبرد فشار حداكثري آمریکا و بي عملي 
اروپا اقداماتي است كه نشان دهنده تغییر راهبرد ایران و 

اتخاذ راهبرد جدید در برخورد یا مسائل است.
س��ه رویداد انفجار نفتکش ها در فجیره و دریاي 
عمان، اولتیمات��وم دو ماهه ایران به طرف هاي دیگر 
برجام و سرنگون كردن پهپاد فوق پیشرفته آمریکا از 
سوي سپاه پاسداران در راستاي شکل گیري و تقویت 
راهبرد متوازن و فراگیر عمل بودند. این رویدادها نشان 
داد كه جمهوري اسالمي ایران صبر محدودي دارد 
و در صورت افزایش هزینه ها بازي را به هم ریخته و 
هزینه هاي قابل مالحظه اي را به همه كشورهاي دیگر 
تحمیل خواهد كرد. ایران اجازه نمي دهد كه آنها بدون 
پرداخت هزینه میوه فشار حداكثري، جنگ اقتصادي 
و نظامي را چیده و تا بي عملي و فرصت طلبي روندهاي 

منطقه اي را به نفع خود رقم بزنند.

در همین حال رویدادهاي فوق موجب ش��دند 
كه فرصت جدیدي براي مدیریت مناسبات ایران 
با قدرت هاي جهاني به ویژه آمریکا ایجاد شود. این 
تحوالت نش��ان دادند كه جمهوري اسالمي ایران 
قرباني دست و پا بسته اي نیست كه هركس لگدي 
بر آن زده و بدون هزینه میوه اي بچیند. بعد از این 
تحوالت، اروپا تالش هاي خود را در سطح داخلي و 
با ایران و آمریکا افزایش داد. جلسات متعددي برگزار 
و دیپلمات هاي خود را براي رایزني به پایتخت ها 
اعزام كرد. آنها دوباره بر فعال ش��دن سریع كانال 
مالي تاكید كردند. البته در این میان انگلس��تان 
ضم��ن تاكید بر ضرورت حفظ برجام، تا حدودي 
راه خود را در بعد نظامي و سیاسي از اروپا جدا و به 
آمریکا نزدیک تر شده است.روسیه و چین فعال تر 
از گذشته بر حقوق ایران و ضرورت تامین آن تاكید 
مي كنند. كشورهاي منطقه به ویژه عربستان و امارات 
هزینه هاي دشمني با ایران را به شکل ملموس ترین 
درک كرده و درصدد آنند كه از تنش ها كاسته و از 

بروز جنگ اجتناب شود.
تاثی��ر اصلي بر روي مواضع آمریکا اس��ت. دولت 
ترام��پ در راهبرد فش��ار حداكثري نه تنها متحمل 
هزینه اي نمي شد، بلکه از قَِبل جریمه كردن دیگران 
و اختصاص بازار نفت ایران به خود س��ود كرده و با 
ژس��ت قاطعیت در برخودر با ایران در داخل آمریکا 
و جامعه جهاني فخرفروشي مي كرد. تحوالت اخیر 
 هزینه مادي و معنای��ي قابل مالحظه اي به آمریکا 
وارد و آن را در دو راهي تصمیم گیري پرهزینه قرار 
داده است. ورود به جنگ براي آمریکا بسیار پرهزینه 
است. سرنگونگي گلوبال هاک، پیشرفت هاي نظامي و 
فني ایران را به رخ همه كشورها كشیده و ابهام آمریکا 
در م��ورد جنگ احتمالي و هزینه هاي آن را فزون تر 
ساخته است. در صورت شروع جنگ دولت ترامپ در 
سال شروع انتخابات ریاست جمهوري هزینه بسیار 
سنگیني باید بپردازد. ترامپ به خوبي مي داند جنگ 
ب��ا ایران موجب شکس��ت و توافق با ایران حتي اگر 
حداقلي باشد، موجب پیروزي او در انتخابات ۲۰۲۰ 
است. در ماجراي عقب نشیني اخیر  از دستور حمله 
به پایگاه هاي ایران نیز همین موضوع با او طرح شد: 
»اگر ترامپ به جنگ ایران برود، باید با شانس دوباره 

انتخاب شدن در انتخابات بعدي خداحافظي كند«.
در یک ماه اخیر دولت آمریکا ضمن تشدید تحریم ها 
تا حدود زیادي مواضع خود را تعدیل كرده است. ترامپ 

خواسته هاي خود را به عدم دسترسي  ایران به بمب اتمي 
محدود كرده است. چیزي كه ایران از اول دنبال آن نبوده 
و از نظر مقام معظم رهبري تولید، نگهداري و استفاده 
از بمب اتمي حرمت ش��رعي دارد. در چنین وضعیتي 
راهبرد ایران باید اس��تفاده حداكثري از نیازها، ابهامات 
و محدودیت هاي ترامپ براي تعدیل تحریم هاي آمریکا، 
كاهش هزینه كشورهاي دیگر در گسترش روابط اقتصادي 
با ایران و تقویت توان تاب آوري اقتصادي و سیاس��ي در 
داخل كشور باشد. راهبرد ایران باید بر بنیان »نه به جنگ 
و نه به تحریم« باش��د. تداوم و تشدید تحریم ها موجب 
تضعیف بنیان هاي قدرت داخلي و منطقه اي ایران است. 
مدیریت تنش و حل و فصل مس��المت آمیز اختالفات 

مي تواند اصل دیگر راهبرد ایران باشد.
توج��ه به ویژگي هاي ش��خص ترام��پ مي تواند 
فرصت هاي جدیدي را براي ایران ایجاد نماید. ترامپ 
در دولت آمریکا تصمیم گیرنده اصلي و نهایي است اما 
تیم آن در پي هدایت او به سوي جنگ با ایران هستند. 
تیم او نگراني ترامپ را ندارد. شکس��ت و پیروزي به 
نام ترامپ تمام خواهد ش��د. به نظر مي رسد ترامپ 
در آستانه انتخابات آمریکا، بیشترین آمادگي را براي 
توافق منصفانه با ایران دارد. به ویژه اینکه بنیان هاي 
راهبرد قبلي نیز به شدت آسیب دیده است. راهبرد 
جدید ایران نیازمند بازي هوشمندانه است و استفاده 
متوازن از همه وجوه و سازوكارهاي قدرت است. در 
این راهبرد نباید به یک بعد از قدرت بیش از حد بها 
داده و تک بعدي عمل كرد. اگر اقدام نظامي موجب 
تعدیل مواضع و ابهاد در توسل به قدرت نظامي شده 
است، دیپلماسي با ارائه راه حل هاي آبرومندانه باید 

روند را كامل و منافع ملي را تامین نماید.
تعلیق و در نهایت لغو تحریم هاي آمریکا با مصوبه 
كنگره مي تواند خواس��ت ایران باشد. خواسته هاي 
آمریکا به عدم دسترسي ایران به بمب اتم، بازرسي هاي 
مطمئن و موش��ک هاي بالس��تیک رس��یده است. 
همان گونه كه جنگ براي ترامپ در انتخابات بسیار 
پرهزینه اس��ت، شکست روندهاي مسالمت آمیز به 
منظور تنش زدایي هم به همان میزان پرهزینه است. 
خواست ایراني مبني بر تعلیق تحریم ها مي تواند راهي 
براي حفظ قدرت ایران از آسیب پذیري و قرار دادن 
ترامپ در مس��یر دادن امتیازات حداكثري به ایران 
در آس��تانه انتخابات باش��د. به همین شیوه مواضع 
قدرت هاي منطقه اي تعدیل و روابط اقتصادي ایران 

با جهان تسهیل مي شود. 
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حد ود  د و س��ال قبل فرانسیس فوكویاما 
فیلس��وف مش��هور و نظریه پ��رد از پایان 
تاریخ د ر مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایي 
د ر م��ورد  ترامپ گفته بود : او آمد ه اس��ت 
همه چیز را خراب كند  و ش��ما اروپایي ها 
باید  از االن به فکر بود ه و مس��یر خود تان 

را اد امه بد هید .
پس از گذشت د و سال و نیم از روي كار 
آمد ن ترامپ گفته ها، اعمال و سیاست هاي 
او ب��ه میزان زی��اد ي ب��ا پیش بیني هاي 
فوكویاما تطابق پید ا كرد . رئیس جمهوري 
نامتعارف كه نه تنها د ر د اخل كشور، بلکه 
براي متحد ان س��نتي خ��ود  نیز آمیزه اي 
از اعجاب، انتق��اد  و كالفگي را به ارمغان 
آورد ه اس��ت. ب��ه همین د لیل اس��ت كه 
اكنون مد ت هاس��ت از گوشه و كنار د نیا، 
صحبت ها و گمانه زني هاي زیاد ي از آرزو 
و خواست هاي همسو د ر جهت بركناري یا 
حتي انتظار براي كنار رفتن او د ر انتخابات 
۲۰۲۰ مطرح مي شود ؛ امري كه د ر ایران 
نیز گاهي از زبان صاحب نظران بر روي آن 
صحه گذاش��ته و بیان مي شود  كه باید  د ر 
مقابل فشارهاي آمریکا تا یک سال و نیم 
د یگر مقاومت كرد  تا شاید  با بازند ه شد ن 
 ترامپ د ر انتخابات ریاس��ت جمهوري د ر 

بر روي پاشنه د یگري بچرخد .
د ر همین راس��تا براي بررسي میزان اثر 
بخ��ش بود ن این فرمول براي كاس��تن از 
فش��ارهاي ایاالت متحد ه، الزم اس��ت به 
چند  س��طح از معاد الت د اخلي آمریکا و 

بین المللي توجه كرد . 
نخس��ت اینک��ه با ان��د ک آش��نایي از 
د رمي یابیم  آمری��کا،  س��اختار سیاس��ي 
establishment یا سیاس��ت مستقر 
د ر آمریکا كه توسط د ولت پنهان، اتاق هاي 
فک��ر و گروه هاي پرنفوذ رق��م مي خورد ، 
راهبرد ي س��اختاري ب��ود ه كه اجراي آن 
از س��وي جمهوري خواهان و د موكرات ها 
د ر نهایت با اد بیات و مس��یرهاي به ظاهر 

جد اگانه به س��مت یک هد ف مش��خص 
حركت مي كند .

یعني اگر راهبرد  امنیت ملي آمریکا د ر 
قبال ایران و خاورمیانه را د ر آیینه همین 
سیاست مس��تقر بنگریم، د ر نهایت نقطه 
تالقي جمهوري خواهان و د موكرات ها د ر 
قبال ایران، نقطه اي مش��خص و یکس��ان 
است؛ یعني تغییر نقش و د ر نهایت تغییر 

رژیم.
د ر ای��ن میان هر چند  ش��اهد  اختالف 
میان د موكرات ها با ترامپ د ر مورد  برجام 
هستیم، اما این موضوع نباید  به یک شکاف 

عمیق استراتژیک معني شود .
همان ط��ور كه د ر زمان اوبام��ا با وجود  
اجرایي ش��د ن برج��ام، همچنان مراود ات 
مالي و بانکي ایران با سایر نقاط د نیا تحت 
تاثی��ر تحریم هایي قرار د اش��ت كه طبق 
توافق هسته اي لغو شد ه بود ، اختالف میان 
د موكرات ها با ترامپ بر سر خروج از برجام 
نه به خاطر تعد یل فش��ارها بر علیه ایران 
بلکه از منظر مسیري د یگر د ر نحوه مواجه 

با كشورمان مطرح مي شود . 
همان ط��ور كه طي روزه��اي اخیر جو 
باید ن یکي از نامزد هاي اصلي د موكرات ها 
ریاس��ت جمهوري ش��رط  انتخاب��ات  د ر 
بازگشت به برجام از سوي آمریکا را توقف 
گام هاي هسته اي ایران عنوان كرد ه است؛ 
د موكرات ها و رقباي ترامپ كه او را متهم 
به بس��تن د رهاي د یپلماس��ي مي كنند ، 
معتقد ن��د  كه طب��ق راهب��رد  بلند مد ت 
آمریکا، ما همزمان با ماند ن د ر برجام باید  
د ر جهت مسائل د یگري همچون موضوع 
موش��کي، منطق��ه اي و حقوق بش��ري با 
ای��ران وارد  مذكراه، معامل��ه و د ر نهایت 
منازعه شویم. یعني د ر واقع تفاوت آنها با 
ترامپ د ر نحوه مواجهه با ایران این است 
كه جمهوري خواهان و نئوكان ها معتقد  به 
اقد امات سخت افزاري بود ه و د موكرات ها 
مایل هس��تند  با قد رت نرم افزاري بر پایه 
بس��ط هژمونیک آن، راهبرد  كالن ایاالت 
متحد ه د ر قبال ایران و خاورمیانه را عملي 

سازند .
د وم اگر هم موضوع استیضاح ترامپ د ر 
د اخل آمریکا عملیاتي ش��ود  با د و مساله 

توامان روبرو خواهیم ب��ود . اینکه فرآیند  
بركناري ی��ک رئیس جمهوري د ر ایاالت 
متحد ه از طریق استیضاح بسیار پیچید ه 
و د شوار است و به فرض اینکه این فرآیند  
پیچید ه و د شوار با موفقیت همراه باشد  و 
ترام��پ را از گرد ونه ق��د رت كنار بگذارد ، 
ت��ازه به ش��خصي به نام مای��ک پنس به 
عنوان معاون اول ترامپ خواهیم رس��ید  
كه به گفته بس��یاري از ناظران از شخص 
او تند روتر بود ه و حتي عنوان مي شود  كه 
ترامپ بسیاري از طرح هاي یکجانبه گرایانه 
پنس را د ر طول د و س��ال و نیم گذش��ته 

تعد یل كرد ه است.
س��وم، اگ��ر این گ��زاره را ك��ه اروپا د ر 
سیاس��ت هاي كالن با آمریکا همراه است 
و به جزء برجام د ر س��ایر موارد  با ایاالت 
متحد ه همس��ویي نش��ان د اد ه و اصوالً به 
خاط��ر ایران و برج��ام با آمری��کا د رگیر 
چالش نمي ش��ود  را به كناري گذاش��ته و 
معتقد  باشیم كه اروپا ابزار الزم را د ر جهت 
مقابله با فشارهاي آمریکا ند اشته و با وجود  
اراد ه، توان حفظ برج��ام را ند ارد ، به این 
مساله مي رسیم كه براي تغییر محاسبات 
استراتژیک كاخ سفید ، همان طور كه تجربه 
چهارد ه ماه اخیر نشان د اد ه، باز هم تمام 
مس��یرها ب��راي مقابل��ه، مقاومت و حتي 
تعامل احتمالي به تهران و واشنگتن ختم 
مي شود . از این رو انتظار براي راي نیاورد ن 
ترام��پ د ر انتخابات ۲۰۲۰، اگر بر مبناي 
یک راهبرد  از س��وي ایران مطرح باش��د ، 
به طور قطع محاس��به اي غیراس��تراتژیک 

خواهد  بود . 
ام��ا اگ��ر د ر چارچوب یک اس��تراتژي 
بلند م��د ت، رفت��ن ترامپ و بازگش��ت به 
مذاك��ره با د موكرات ها را ب��ه عنوان یک 
تاكتیک فرض كنیم، شاید  بتواند  گوشه اي 
از طرح ایران براي مقابله با راهبرد  امنیت 
ملي آمریکا كه همان حفظ فش��ارها براي 
تغییر رفتار و نقش اس��ت را پوشش د هد . 
كما اینکه هنوز مش��خص نیست بر فرض 
كنار رفتن ترام��پ، د موكرات هاي آمریکا 
چه ش��روطي را براي بازگش��ت به برجام 
و احتم��اال صد ور برخ��ي از معافیت هاي 

تحریمي مطرح خواهند  كرد . 

چرا نبايد  منتظر رفتن ترامپ باشيم؟

محمد     رضا ستاری
عضو هیأت تحریریه تیر  1398
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دكترمحم��د مهدي بهکیش اقتص��اددان نامدار 
ایراني و یکي از كساني كه به دلیل حضور مستمر 
در نه��اد بازرگاني خصوص��ي ایراني و بین المللي با 
تحوالت اقتصاد ایران و جهان آش��نایي كامل دارد 
با صراحت مي گوید ایران در تراز كشوري است كه 
مي تواند در تعیین تکلیف برنده نبرد دو غول اول و 
دوم جهان یعني ایاالت متحده آمریکا و چین نقش 
اصلي را داش��ته باش��د. دكتر بهکیش با بیان این 
حرف به یک گروه از ناظران آگاه بین المللي نزدیک 
مي شود كه باور دارند مناسبات آینده جهان و نظم 

جهان��ي در پیش رو بدون تردید از دل نبرد این دو 
كشور به دست مي آید. به این ترتیب دكتر بهکیش 
و ناظران و تحلیلگراني كه همانند او مي اندیش��ند 
به این مس��اله مي اندیش��ند كه بخش عمده اي از 
مجادله پایان ناپذیر ایران و آمریکا درحال حاضر به 
این دلیل است كه آمریکا مي خواهد اتحاد با ایران 
را ب��راي نبرد اصلي با به عنوان س��رمایه راهبردي 
انباشت كند. آمریکایي ها نمي خواهند همان طور كه 
دریاي عمان را از مسیر اتحاد با پاكستان و ساخت 
بندر گوادر و تاسیسات عظیم در كنار آن به سمت 
خود كشیده است خلیج فارس را نیز به سمت منافع 
خود متمایل كند. واقعیت این است كه امروزه برشمار 
كساني كه این گونه مي اندیشند و مناسبات ایران و 
آمری��کا را ذیل یک راهبرد طوالني مدت نبرد چین 
و آمریکا ارزیابي مي كنند بیشتر و بیشتر مي شوند. 
به طور مثال رابرت كي . كاپالن نویسنده و تحلیلگر 

مسائل ژئوپولوتیک، در نیویورک تایمز نوشته: »در 
دنیاي وابسته به بازار جهاني، در دنیاي جنگ هاي 
سایبري و نسل پنجم شبکه هاي ارتباطي )۵ جي( 
همه چیز به جغرافیا مرتبط است. وقتي به جغرافیا 
توجه مي كنید مي بینید تنش فعلي كمتر به ایران و 
خلیج فارس و بیشتر به دریاي عمان و اقیانوس هند 
مرتبط است. چه دولت ترامپ متوجه این قضیه شده 
باشد یا خیر، آنچه در رویارویي میان ایران و آمریکا 
در حال روي دادن است ابعادي بسیار وسیع تر دارد. 
كاپالن با اشاره به ویژگي هاي تنگه هرمز و مختصات 
باریک دو شاهراه عبور انرژي جهان از این آبراه نوشته: 
»تنگه هرمز فقط ایران و عمان را از هم جدا نمي كند 
بلکه عمان و پاكس��تان را هم تفکیک مي كند و در 
آن گوش��ه سواحل پاكستان، بندر گوادر واقع شده 
كه چین از چند س��ال پیش آنجا، همچون یک اثر 

هنري، لنگرگاه مدرن گوادر را ساخته است. 

ايران در تراز تعيين تكليف دو غول جهان

منصوره نصرتی کرد     کند     ی 
عضو هیأت تحریریه
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موسسه آمریکایی رند  )Rand( برای تهیه 
گزارشی از روند های آتی نظم جهانی و نظم 
موجود  ب��ه مایکل مازر، میراند اپریب، اند رود  
راد ین و آسترید  استوسوالس ماموریت د اد ه 
است. نتیجه مطالعات و پژوهش های این 4 نفر 
د ر اكتبر ۲۰۱6 منتشر شد ه است كه می تواند  
آین��د ه مورد  نظر آمریکایی ه��ا را تا اند ازه ای 
روشن س��ازد . مركز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری با هد ف آشناسازی مقام های 
ارشد  ایرانی و همچنین عالقمند ان به مباحث 
سیاست بین الملل د ر ایران گزارش یاد  شد ه را 

به فارسی برگرد اند ه است.
تعری��ف نظم بین الملل بخ��ش میانی این 
گزارش اس��ت كه ضمن طرح مباحثی مثل 
نظم لیبرال و قاعد ه محور پس از جنگ جهانی 
د وم، منطق حاكم بر نظم: قاعد ه ها یا قد رت و 
هد ف های نظم بین الملل و تاثیرات آنها به یک 
نتیجه گیری ۷ بند ی رسید ه است كه د ر اد امه 
آنه��ا را تحت عنوان نظم بین المللی و قد رت 

اقتصاد  می خوانید :

 د ست کشيد ن از عناصر ليبرال نظم
مهم ترین پرس��ش د رب��اره نظم بین الملل 
به اس��تراتژی ایاالت متحد ه و انتخاب هایی 
كه د ولت های آتی این كش��ور انجام خواهند  
د اد ، مربوط می شود . د رک منظور ما از نظم و 
شکلی كه این نظم می توانند به خود  بگیرد ، 
برای پاس��خ و پرد اختن به این پرسش های 
مهم تر تعیین كنند ه هستند . رهبران آیند ه باید  
برای ایجاد  كد ام شکل و صورت از نظم تالش 
كنند  و چرا؟ ك��د ام مجموعه از فعالیت های 

ترویج نظم باید  د ر اولویت قرار گیرند ؟ برای 
نمونه، آیا د ولت های آیند ه باید  تعمیق پیوند ها 
بین هس��ته د موكراتیک را هد ف اصلی خود  
قرار د هند  و اعضای بیشتری را وارد  نهاد های 
رس��می تر )معاهد ات و اتحاد ها( این باشنگاه 
گزینشی نمایند ؟ یا د رعوض باید  چشم اند ازی 
جهانی از هماهنگی بر سر چالش های مشترک 

را د ر اولویت قرار د هند ؟
البت��ه، تعقی��ب همزم��ان ای��ن اه��د اف 
وسوسه برانگیز است. از سال ۱94۵، د ستیابی 
به این د امنه وسیع از ویژگی های اصلی پروژه 
نظم بین المل��ل لیبرال بود ه اس��ت. ایاالت 
متحد ه، همزمان د ر بس��یاری از جبهه ها به 
ایج��اد  نظم پرد اخته و مجموعه ای متنوع از 

مجموع��ه ای از كش��ورها یا د ول��ت – ملت ها با 
جغرافیای منحصر به فرد  و تاریخی كه ویژه هر كشور 
است جهان یا د نیای امروز را به لحاظ سیاسی تشکیل 
د اد ه اند . كش��ور آمریکا، كشور روسیه، كشور ایران، 
كشور چین، كشور غنا، افغانستان و... هر كد ام جزئی از 
جهان به حساب می آیند . د الیل گوناگونی وجود  د ارد  
كه این كشورها را از نظیر میزان قد رت و اثرگذاری 
بر د یگر كشورها متمایز می كند . برخی كشورها مثل 
آمریکا، روسیه، چین، آلمان، انگلستان و فرانسه و د ر 
مرتبه بعد ی برزیل، هند ، كره جنوبی، تركیه، عربستان 
سعود ی و ایران را كشورهای د ارای قد رت اول و قد رت 
د وم می نامند . هر كشوری د ر د نیای امروز می خواهد  
جایگاه باالتری به لحاظ قد رت و ثروت د اشته باشد  
و البته این خواست به د لیل اینکه میزان قد رت د ر 
د نیا محد ود  است به تنازع منجر می شود . برای اینکه 
تنازع و تضاد  میان كشورها همچون قرن های گذشته 
منجر به جنگ های همسایه ها، جنگ های منطقه ای 
و جنگ های جهانی نشود  باید  نظمی د اشته باشد . 

ای��ن نظم از كجا می آید ؟ بحث همیش��ه د نیا این 
بود ه و هست كه نظم جهانی موجود  چون از طرف 
قد رت های بزرگ به ویژه آمریکایی ها تنظیم می شود  
منابع آن كشور را تضمین می كند . این حرف و اد عای 
د رستی است و نمی توان آن را ناد ید ه گرفت، اما آیا 
چاره ای جز پذیرش این نظم د ر د نیای امروز وجود  
د ارد ؟ آن طور كه از نوشته ها و كتاب ها و تجربه های 
جامعه بشری برمی آید  نظم جهانی تحوالت خاص 
خود  را د ر د وره های گوناگون تجربه كرد ه است. نظم 
نوین پس از جنگ جهانی د وم تا زمان فروپاشی اتحاد  
جماهیر سوسیالیستی شوروی نظمی بر قاعد ه منافع 
د و ابرقد رت آمریکا و ش��وروی بود . پس از فروپاشی 
اتحاد  جماهیر سوسیالیستی شوروی اما نظم تازه ای 
ب��ر پایه تک قد رتی د ر جهان ریخته ش��د  و اكنون 
اد امه د ارد . با این همه،  روسیه احیا شد ه و چین به پا 
خاسته و مقاومت ایران د ر برابر نظم جهانی مستقر 
موجب شد ه است بحث های تازه ای د ر این باره د ر 

جریان باشد .

نظم موجود  و تحوالت آن
پک��ن امیدوار اس��ت با وصل ش��دن این بندر به 
ش��اهراه ها و خط آهن یک شریان انرژي را به غرب 
چین وصل كند. چین از این لنگرگاه قادر به كنترل 

رفت و آمدهاي در تنگه هرمز است.
چین به دنبال ساخت یک پایگاه نظامي دریایي 
در گوادر هم هس��ت. به عبارت دیگر، چین همین 
االن هم بازیگر جدي در دریاي عمان و تنگه هرمز 
است. اش��اره كاپالن به گزارش هاي زمستان سال 
۲۰۱8 است كه رسانه ها از تصمیم پکن براي احداث 
یک پایگاه نظامي دریایي در بندر گوادر پاكس��تان 
خبر دادند. به عقیده این كارش��ناس ژئوپولوتیک، 
همزم��ان چین تالش دارد با به واقعیت بدل كردن 
رویاي راه ابریشم جدید به جنوب ایران وصل شود. 
این كشور هم اكنون هم یک سوم انرژي فسیلي خود 
را از ایران و تنگه هرمز تامین مي كند و به همین علت 
هر تهدیدي علیه ایران، تهران را به پکن نزدیک تر 
خواهد كرد. تازه این فقط چین نیس��ت. بلکه هند 
هم در رقابت با پکن به دنبال نزدیکي به ایران است 
تا راه وصل شریان انرژي اروپا-آسیا را از طریق این 
دو كشور به آسیاي میانه كه سرشار از منابع انرژي 
اس��ت وصل كند. از نظر كاپالن هنوز معلوم نیست 
كه هند باالخره با ایران در این زمینه متحد خواهد 
ش��د یا نقشه چین-پاكستان و چین-ایران موفق تر 
مي ش��ود اما در این میان آمریکا با خروج از پیمان 
تجارت اقیان��وس آرام )تي پي پي( دیگر داخل این 
بازي نیس��ت. در نهایت كاپالن نتیجه گیري كرده 
كه »چش��م انداز چین براي ایران تبدیل این كشور 
به نقطه كانوني راه ابریش��م جدید است؛ چیزي كه 
آمریکا توان تغییر آن را نخواهد داشت. براي همین 
هم یک رویکرد بهتر این اس��ت كه با اس��تفاده از 
حداكثر فش��ار اقتصادي، حمله س��ایبري و از سر 
گرفتن مذاكرات و با سرو صداي بلند براي افزایش 
آزادي ها در ایران و دیگر كشورهاي مشاركت كننده 
در طرح راه ابریشم جدید چین، تالش كرد موقعیت 

پکن را تضعیف كرد.«
اما دكتر بهکیش نظرش این است كه این مزیت 
جغرافیایي ایران را نباید به س��ادگي از دست داد و 
اگر ایران برنامه راهبردي براي آینده بریزد كه محور 
آن بازي قیمتي و امتیازگیري از چین یا آمریکا باشد 
برگ برنده اي دارد كه منافع ایران را تضمین مي كند. 
ایران مي توان��د و باید در نظم جهاني آینده به این 
بیندیشد كه اوال روسیه بازیگر درجه یک نیست و 
اتحادیه اروپا نیز با این وضعیت و با توجه به اینکه 
چین ۱6 كشور مستقر در شرق اروپا را با خود متحد 
كرده است قدرت برتر در برابر دو غول چین و آمریکا 
نیست و بهتر است به جاي بازي در ركاب روسیه به 
سمت امتیاز گیري از چین باشد. شاید زیركي رهبري 
حزب كمونیس��ت چین این باش��د كه نخواهند به 
موقعیت برتر ایران در تعادل دادن به نبرد با آمریکا 
اعت��راف كند اما اگر همین امروز به هر دلیل ایران 
ش��رایط را براي فروش نفت به چین قطع كند این 
كشور با دردسرهاي بزرگ مواجه خواهد شد. ایران 
مي تواند و باید به جاي نبرد ابدي با آمریکا و خرسند 
شدن چین از این نبرد ابدي راهي تازه انتخاب كند. 
در پرونده اي كه مي خوانید مسائل گوناگون درباره 
نبرد احتمالي چین و آمریکا را طرح كرده ایم تا ژرفاي 

داستان ایران آشکار شود.
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س��ازوكارهای ایجاد  نظم را طرح ریزی كرد ه 
است. شاید  مس��أله این باشد  كه برای اد امه 
مس��یر، این نظم همچن��ان بهترین انتخاب 
باشد . اگرچه قضیه این هم می تواند  باشد  كه 
این د س��تور كار هم به د لیل محد ود یت های 
فزاین��د ه بر نفوذ  و منابع ایاالت متحد ه و هم 
تقاضای رو به رشد  از جانب كشورهای د یگر، 
برای ش��کل د اد ن به نظم بین الملل مطابق 
معیاره��ا و ش��رایط خود ش��ان، بیش از حد  

جاه طلبانه خواهد  بود .
ماهی��ت و تن��وع نظم بین المل��ل الزامات 
بالقوهای برای سیاس��تگذاری د ارد  كه موارد  

زیر از آن جمله اند :
۱- نظ��م می تواند  ش��کل های متعد د ی به 
خود  بگیرد  و اس��تراتژی كالن ایاالت متحد ه 
می توان��د  د ر قیاس ب��ا آنچه عموم��اً تصور 
می ش��ود ، گزینه های بیش��تری برای آیند ه 
د اش��ته باش��د . نظام بین الملل می توانند د ر 
راستای خط مش��ی های مختلف سامان د اد ه 
ش��ود  كه منافع ملی حیاتی ایاالت متحد ه را 
تقویت خواهند  كرد . برای نمونه، اصول بنیاد ین 
وس��تفالیایی كه قد رت های اصلی قاطعانه و 
با جد یت بر آنها تواف��ق نظر د ارند ، می تواند  

هنجاری علیه تجاوز سرزمینی باقی بماند .
۲- خاس��تگاه و س��اختار این نظم و منافع 
مشترک پیچید ه، تجارت جهانی )و نهاد های 
اقتصاد ی بین المللی مرتبط( و هنجار تجاوز 
س��رزمینی را اركان اصل��ی نظ��م بین الملل 
می د انند . همان طور كه پیش تر هم بحث شد ، 
مالحظات اقتص��اد ی و امنیتی، د و مالحظه 
اصلی و غالبی بود ند  كه بد واً به س��اخت نظم 
پ��س از جنگ منتهی ش��د ند . معماران این 
نظم از تراژد ی د هه ۱93۰ الهام گرفته بود ند ، 

تراژد ی كه طی آن تمهید ات حمایت گرایانه 
یکجانبه به فروپاش��ی اقتصاد  جهانی كمک 
كرد  و معضلی امنیتی به بار آورد  كه به جنگ 
منتهی شد . سازوكارهای جهانی و منطقه ای 
د ر این د و حوزه، از نظر اهمیت، عمق، گستره 
و میزان نهاد ینه شد ن، از هر جهت، برجسته 
و قابل توجه هستند . رفاه، پیشنهاد  اصلی نظم 
پس از جنگ به د ولت ها اس��ت: به نظام های 
تجاری این نظم ملحق شوید ، با كارت قواعد  
اقتص��اد ی آن ب��ازی كنید ، س��رمایه گذاری 
مس��تقیم آن را بپذیرید  و به رشد  اقتصاد ی 
بهتر برس��ید . یک��ی از پیامد ه��ای آن برای 
سیاستگذاری می تواند  این امر باشد  كه اهمیت 
د اد ن به مؤلفه های نظم د ر تجارت، اقتصاد  و 
امنیت باید  مانند  چند  سال گذشته كماكان 

د ستور كار اصلی ایاالت متحد ه باشد 
3- و با این حال، همزمان، ش��اید  د س��ت 
كشید ن از عناصر لیبرال نظم بد ون صد مه زد ن 
به كل آن د شوار باشد . این نتیجه موقتی است 
و برای تحلیل جامع تر و كامل تر بایند  منتظر 
پژوهش بیشتر بود . اما عناصر نظم كه حول 
محور آزاد سازی اقتصاد ی و سیاسی ساخته 
شد ه اند ، بنا پروژه پس از جنگ ایاالت متحد ه 
عمیقاً پیوند  خورد ه اند  كه د س��ت كشید ن و 
حتی عقب نشینی از این هنجارها می توانند 

صد مه جد ی به مشروعیت نظم بزند .
4- سرنوش��ت نظم بین المللی می تواند  به 
طرز بی تناسبی به وضعیت روابط قد رت های 
بزرگ وابس��ته باش��د . همان ط��ور كه بروس 
جون��زو توماس رایت گفته اند ، »تعامالت بین 
قد رت ه��ای بزرگ و قابلیت همکاری مؤثر بر 
مسائل مهم روز وضعیت نظم بین الملل را از 
اس��اس تعیین می كند .« تا االن، روشن شد ه 
است كه بازیگر اصلی د ر تعیین آیند ه نظم، به 
جز ایاالت متحد ه، چین خواهد  بود . اگر ایاالت 
متحد ه و چین به نوعی توافق گسترد ه بر عمد ه 
سازوكارهای تعیین كنند ه برسند ، تا حد  زیاد ی 
این احتمال وجود  د ارد  كه نظم بین الملل د وام 
و بقا پید ا كند . اگر به توافق نرسند ، فروپاشی 
و تکه تکه شد ن از گزینه های بسیار محتمل 
خواهد  بود . به این ترتیب، چالش متوجه نظم 
تحت رهبری ایاالت متحد ه با چالش های نظم 
د وران جنگ سرد  تفاوت بسیاری د ارد . اتحاد  
شوروی، د ولت متجاوز و اقتد ارگرایی بود  كه 
نظام اجتماعی- اقتصاد ی آن بیش از حد  انتظار 
د وام آورد ه ب��ود . اگرچه، امروز برخی مد عیان 
از جمل��ه چین، هند  و برزیل اقتصاد هایی پر 
رونق د ارند  و جایگزین های اجتماعی اقتصاد ی 
چند ان متمایزی هم ند ارند . توان بالقوه یک یا 
چند  تن از این قد رتها برای س��ازماند هی یک 

نظم رقیب بسیار واقعی تر است.

۵- د ر مجموع، د و پیامد  پیشین از پیامد ی 
د یگر حکایت د ارند : احتمال د ارد  كه ایاالت 
متحد ه با انتخاب��ی بیش از پیش فوری و 
ضروری بین عمق و گستره این نظم مواجه 
شود . وجه لیبرالیسم نظم با د امنه شمول 
آن د ر تضاد ی روزافزون اس��ت. د ولت های 
مهم مانند  چین، روس��یه و حتی برزیل و 
تركیه با اصول لیبرالی كه نقض حاكمیت 
د ولت د ر راستای ترویج برخی از ارزش ها 
را می طلبند ، مسأله پید ا كرد ه اند . معضل 
اصلی د ر سیاستگذاری ایاالت متحد ه د ر 
قبال نظم می تواند  این مس��أله باش��د  كه 
پاسخ به خطرات هم نیازمند  اجرای بیشتر 
هنجارهای كلید ی و رویکرد ی همه گیرتر 
اس��ت و همزمان مستلزم تساهل د ر برابر 
همان هنجارهایی را طلب كند  كه حمایت 
د ولت های مهم از نظم را موجب شد ه اند . 
مسأله نهایی این اس��ت كه آیا بیشترین 
خط��ر متوجه نظم بین الملل از بی تفاوتی 
و بی��زاری قد رت های مهم خواهند  بود  یا 

محد ود  ساختن تمركز آن.
6- د رک و ارزیاب��ی رابطه بین بخش های 
نظم بین الملل می توانند از این هم د ش��وارتر 
ش��ود . امروزه، انتخاب ها د ر خصوص یکی از 
بخش های نظم )مانند  تج��ارت( احتماالً بر 
بخش های د یگر )مانند  همکاری امنیتی( تأثیر 
می گذارد . این تأثیرات می تواند  غیرمستقیم 
بود ه و د رک آن د شوار باشند . به احتمال زیاد  با 
متنوع شد ن بیش از پیش این نظم، پیچید گی 
روابط نظم بین الملل هم بیشتر می شود . یکی 
از پیامد ها می تواند  این باش��د  كه پیش بینی 
نحوه تأثیرگذاری یک انتخاب سیاسی خاص 

بر نظم از این هم د شوارتر می شود .
۷- د ر نتیجه، هیچ راه ساد ه و تکخطی برای 
توسعه و تقویت نظم پس از جنگ وجود  ند ارد . 
هنر رویکرد ی برای تد اوم یا تعمیق این نظم 
باید  با نهاد ها، هنجارها و ابزار بالقوه بی شمار 
د س��ت و پنجه نرم كند . د ر واقع، بغرنج ترین 
چال��ِش پیِش روی سیاس��ت ایاالت متحد ه 
می توان��د  مد یریت مخمصه ه��ا و تنش های 
متعد د ی باشد  كه بین بخش های مختلف نظم 
پیش می آید . این نظم هرچه متنوع تر می شود  
و هرچه بر ش��مار د ولت های د رصد د  اعمال 
نف��وذ بر قواعد  آن افزود ه می ش��ود ، احتمال 
اینک��ه ایاالت متحد ه تالش ه��ای خود  برای 
حفظ عناصر نظم بین الملل را د ر اولویت قرار 
د هد ، هم بیشتر می شود . قضاوت هایی از قبیل 
اینکه كد ام مؤلفه های نظم بیشترین سود  را 
ب��رای منافع ایاالت متحد ه د ارند  و كد ام یک 
امکان پذیر و عملی می مانند ، مستلزم معیارها 

و ضوابطی خواهد  بود .



سه گسل خطرناك ايران 
حسین دهشیار

ای��ران ما در ش��رایطي قرار دارد كه بس��یار 
آسیب پذیر شده چون روي سه گسل مرتبط به 
هم قرار گرفته است. این سه گسل شامل گسل 
سیستمي، گسل منطقه اي و گسل داخلي است 
كه هر سه گسل نیمه فعال شده و احتمال فعال 
شدن آنها به شدت زیاد است و اگر فعال شوند 

هر سه با هم فعال خواهند شد.
وقتي از گسل سیس��تمي صحبت مي شود 
منظور این است كه نظام بین الملل الزام هایي 
دارد ك��ه این الزام ها یک س��ري محدودیت ها 
براي بازیگران ایج��اد مي كنند. من نمي گویم 
سیستم یا نظام مي خواهد رفتار و تفکر كشور ها 
را یکسان كند بلکه مي خواهد براي رفتار و تفکر 
آنها محدودیت ایجاد كند، یعني اگر رفتار آنها 
و تفکرات بازیگران با الزام هاي نظام بین الملل 
همسو نباشد براي آنها ایجاد محدودیت مي كند 
و این ایجاد محدودیت محققا بر توانمندي هاي 
یک كش��ور تاثیر مي گذارند. بازیگراني كه در 
نظام بین الملل عضو هس��تند داراي جایگاه و 
پرستیژ هستند. جدا از اینکه ساختار را معنایي 
یا مادي تعریف كنید یا بر معنایي یا مادي بودن 
آن یا بر اش��تراک این دو تاكید كنیم كشورها 
داراي جایگاه و پرس��تیژ هستند این جایگاه و 
پرستیژ براس��اس ایده ها و ظرفیت هاي مادي 
تعیین مي شود. یعني توانمندي هاي اقتصادي 
و توانمندي هاي نظامي مجموع اینها جایگاه و 
پرستیژ را مشخص مي كند این نظام بین المللي 
از حدود س��ال ۱488 كه پرتغال شروع به فتح 
جهان كرد ش��کل گرفت در اواخر قرن ۱9 این 
نظام عمال نظامي اروپایي بود و از آغاز قرن ۲۰ 
آمریکا نیز به این نظام بین المللي اضافه شد و از 

قرن بیستم چین نیز عمال به این جمع اضافه 
شد. پس نظام بین الملل متشکل از مجموعه اي 
از كش��ورها اس��ت كه قدرت جهاني هس��تند 
یعني كش��ورها به جهت جایگاه و پرس��تیژي 
كه دارند تاثیر گذاري بیشتر و تعیین كنندگي 
فزون تري بر معادالت بین المللي و جهت دادن 
به حوادث دارند. ما حضور سایر كشورها را نفي 
نمي كنیم ولي این كشورها به جهت پرستیژ خود 
تاثیرگذار تر هس��تند و این تاثیر گذاري جهاني 
است و منطقه اي نبود و شاید جنبه هاي مادي 

یا معنوي ان بیشتر باشد. 
عمال پنج كشور كه عضو سازمان ملل و شوراي 
امنیت سازمان ملل هستند در این جمع وجود 
دارند. این كشورها هم اراده و هم ظرفیت قدرت 
جهاني بودن را دارند و دخالت گر هستند و حضور 
دارند. ویژگي این ۵ كشور عدم دشمني با هم 
است، هدف آنها حذف یکدیگر نیست، این پنج 
كشور با هم متحد هستند یا با هم رقابت دارند 
ولي دشمن نیستند. رابطه ما با این پنج كشور 
این است كه با یکي از این پنج كشور دشمني 
داریم. در عین حال با هیچ یک از چهار كشور 
دیگر متحد استراتژیک نیس��تیم و اتحادها و 
دوستي هاي ما با این كشورها مقطعي است و 
بحث فرصت ها ش��کل مي گیرد وقتي اتحاد بر 
اساس منافع دایمي و طوالني مدت یا براساس 
ارزش هاي همس��و یا بر اس��اس وابستگي هاي 
هنجاري در صحنه جهاني است اتحاد به وجود 
مي آید. حال ما با هیچ یک از این كشورها متحد 
استراتژیک نیستیم و با یکي از آنها نیز دشمنیم. 
چون تمام این كشورها به تحریم شوراي امنیت 
بر علیه ما راي دادند. پس ما هیچ دوستي نداریم. 

ش��اید این چهار كشور دشمن ما نباشند ولي 
ب��ود و نبود ما آنها را نگران نمي كند. نکته دوم 
اینکه وقتي آمریکا برخالف قوانین بین المللي از 
برجام خارج شد هیچ یک از كشورها در مقابل 
آمریکا نایستاد و آمریکا را نقد نکرد و نگفت من 

تحریم هاي آمریکا را نقض مي كنم.
براي درک كمبود دوس��ت باید به كش��وري 
مثل سوریه نگاه كنیم. ۲۰۰ هزار كیلومتر مربع 
وس��عت دارد و ۲۰ میلیون جمعیت دارد و ۲۵ 
میلیارد تولید ناخالص ملي این كشور است و از 
سال 46 مستقل است. تولید ناخالص ملي ایران 
۵۰۰ میلیارد است و 8۰ میلیون جمعیت دارد با 
وسعتي چند برابر سوریه و هرگز مستعمره نبوده 
اس��ت. روسیه به خاطر كشوري مثل سوریه با 
این ویژگي ها تمام ت��الش آمریکا و غرب را از 
بین برد و به خاطر اس��د جلوي غرب ایستاد و 
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عمال در سوریه بر علیه متحدین آمریکا دخالت 
نظامي داشت و اس��د را حفظ كرد و در مقابل 
آمریکا و فرانسه ایستاد. ما روي گسلي سیستمي 
نشسته ایم و این گسل به شدت در حال التهاب 
است و این گسل دیر یا زود به ما لطمه خواهد زد.

باید به یاد داش��ته باشیم كه وقتي سیستم 
به هر دلیلي ما را نمي پذیرد این سیس��تم در 
جایگاهي اس��ت كه اگر برخ��ي از بازیگرانش 
بخواهند مي توانند صدمات جبران ناپذیري به 
ما بزنند. مثال مي زنم ایران اگر بخواهد مي تواند 
اسرائیل را از روي زمین محو كند، ایران مي تواند 
عربستان را از روي زمین محو كند ایران مي تواند 
به منافع آمریکا در منطقه ضربه بزند اما ایران 
تحت هیچ شرایطي نمي تواند زیرساخت هاي 
آمریکا را بزند مساله از این واضح تر نیست. قدرت 
یک كشور كارخانه هاي او و سرمایه گذاري هاي 
او و دانش��گاه هاي او و اف��راد تحصیلکرده او و 
فرودگاه ه��اي او و... اس��ت. و ما نمي توانیم این 
زیرساخت ها را در آمریکا بزنیم. ولي اگر موضوع 
را برعکس كنیم چه مي شود؟ انسان نباید آگاهانه 

خود را در ش��رایطي قرار بدهد كه دیگران فکر 
كنند او ناآگاه اس��ت. به همی��ن دلیل ارزیابي 
آنها تحقیرآمیز و حقیرانه است. در مورد گسل 
منطقه اي باید گفت بعد از س��قوط عثماني ها 
و عمال از زمان جنگ جهاني دوم كش��ورهاي 
منطقه به صورت مستقل در مي آیند و همیشه 
دو بح��ران كلي در این منطقه بود یکي بحران 
اعراب و اسرائیل كه از سال ۱348 و با تسخیر 
سرزمین هاي فلسطینیان توسط اسرائیل شروع 
ش��د و بحران جنگ سرد میان كشورهاي پان 
ع��رب و كش��ورهاي محافظه كار. كش��ورهاي 
پان عرب��ي به رهبري ناصر از س��ال ۵4 و بعد 
رهبري قذافي در س��ال 69 و رهبري البکر و... 
در س��ال 68 و رهبري اس��د از سال ۷۰ یعني 
كشورهایي كه در جبهه پان عرب هستند و آن 
طرف جبه هاي كه رهبر آن عربستان سعودي 
است. جبهه اعراب و اسرائیل عمال با فروپاشي 
ش��وروي از بین رفت و دیگر اتفاقي بین اعراب 
و اسرائیل نیفتاد و كشورهاي عربي از جنگ با 
اسرائیل دور شدند و همه حاضر شدند اسرائیل 
به مرزهاي ۱96۷ برگردد و حاضر ش��دند با او 
صلح كنند و جبهه هاي باز ش��د كه كشورهاي 
عربي در یک سو و ایران در سوي دیگر هستند 
ای��ن جبهه ج��اي جبهه زمان جنگ س��رد را 
گرفت. هدف آنها دش��مني با ایران است و این 
جبهه عربي با اس��رائیل همراه ش��د ه و ایران 
تنها مانده اس��ت. ما پول جنگ در س��وریه را 
مي دهیم و به آنها نفت مجاني داده ایم و به آنها 
كمک تسلیحاتي مي كنیم ولي سوریه تمامیت 
ارضي كش��ور ایران را قبول ندارد. سوریه تمام 
قطعنامه هایي را كه س��ه جزی��ره را متعلق به 
ای��ران نمي داند امضا كرده اس��ت. روس��یه در 
سوریه سامانه هاي موشکي دارد ولي در جنگ 
سوریه دولت روسیه هیچگاه تالش نکرد جلوي 
حمله هاي اسرائیل به دوستان سوریه را بگیرد. 
سامانه ها همیشه خاموش است و موشک هاي 
اسرائیلي بمباران مي كنند و مي روند. از 9 میلیون 
جمعیت اسرائیل دو میلیون روس تبار هستند. 
تحت هیچ شرایطي هیچ كشوري نمي تواند به 
اسرائیل حمله كند و این كشور را نابود كند نه 
به خاطر آمریکا بلکه به خاطر روسیه این حمله 

غیرممکن است.
گسل سوم گسل داخلي است. هر دولتي چند 
وظیفه در كش��ور خود دارد كه سه مورد بسیار 

كلي هستند:
 ۱- ایج��اد ثروت در جامعه براي مردم )مثل 
شوروي( یا تسهیل و كمک به ایجاد ثروت )مثل 

كشورهاي غربي و سرمایه داري(
۲- دفاع از امنیت كشور 

3- ساماندهي به مناسبات اجتماعي در جامعه 
براساس ارزش هاي حکومت. 

یعني مردم همان ط��ور كه در خانه لباس 
مي پوش��ند در خیاب��ان نیز لباس بپوش��ند 
و همان ط��ور ك��ه در خانه راجع به مس��ائل 
صحب��ت مي كنند در خیاب��ان نیز به همان 
ترتی��ب صحبت كنند. ما در اینجا نیز موفق 
نبودیم و كشور ما هر روز فقیرتر و ضعیف تر 
مي شود چون ما در طول سال ها در ساختن 
كارخانه ه��ا و... س��رمایه گذاري نکرده ای��م. 
چیني ها از س��ال ۱9۷9 ت��ا امروز تمام پول 
خود را در داخل كشور سرمایه گذاري مي كنند 
یعني هرآنچه به آمریکا مي فروشد در كشور 
خود سرمایه گذاري مي كند از سال ۱9۷9 تا 
امروز چین با یک و نیم میلیارد جمعیت كه 
سومین قدرت نظامي دنیا است یک بار تالش 
نکرده است در مقابل آمریکا بایستد و مانع از 
عملکرد آمریکا ش��ود نه اینکه نمي توانست 
چی��ن یک و نیم میلیارد جمعیت دارد. ولي 
آنها اقتصاد خود را پ��روار كرده اند تا آمریکا 
به دست بوس��ي آنها ب��رود. چین تا قرن ۱9 
مستعمره كش��ورهاي اروپایي بود بلژیک در 
چین قرن ۱9 مستعمره داشت. سرمایه گذاري 
ثروت در داخل پیامد هاي خارجي دارد. ما در 
كشوري زندگي مي كنیم كه بخش محدودي 
در حدود ۱۰درصد از جامعه بیشترین ثروت 
را در اختیار دارند و كمترین وابستگي ارزشي 
به نظام در بین این قشر دیده مي شود . این 
بدبختي نیس��ت؟ بچه هاي آنها در خارج از 
كشور هستند. در مورد انقالب كوبا یا چین 
مطالعه كنی��د فرزندان كدامیک از صاحبان 
قدرت در غرب بودن��د؟ چون اگر آمریکا بد 
اس��ت بد است دیگر، چرا براي من و شما بد 
است؟ چون این قش��ر اعتقادي به ارزش ها 
ندارند و به امام حسین و حضرت علي اعتقادي 
ندارند! اگر امام حسین و حضرت علي را قبول 
داشتند مرد بودند و معرفت داشتند و انسان 
بودند. این گسل اجتماعي وجود دارد. غرب 
این را فهمیده است. ۱۷ سازمان جاسوسي در 
آمریکا هستند. 6۰ میلیارد دالر بودجه صرف 
این ۱۷ یا ۱8 نهاد اطالعاتي و امنیتي آمریکا 
مي شود. كار آنها تهیه اطالعات از رهبران و 
مردم كشورها است و با این پروفایل ها متوجه 

مي شوند درایران چه خبر است. 
در این مرحله این س��ه گس��ل با هم تنیده 
مي شود و ممکن است زماني بفهمیم كه دیگر 
دیر ش��ده اس��ت. این همه سرمایه ایران صرف 
چیزهایي ش��د كه هیچ ارزش��ي نداشتند. فردا 
مردم سوریه نیز مثل مردم افغانستان و عراق بر 
علیه ما شعار خواهند داد آنها ثروتمند مي شوند 
و جلو مي روند ولي ما كشوري عقب مانده و متکي 
به دیگران خواهیم بود چون خودمان خواستیم و 

آگاهانه خود كردیم. 



نمي توانيم مدل قذافي 
را دنبال کنيم

فواد ایزدي

به نظر من هم در این جلس��ه و هم خارج از این جلس��ه اجماعي 
وجود دارد كه نظم جهاني در حال تغییر است و بحث پیچ تاریخي 
درجهان بحثي مطرح است. جهان شرایط دنیاي دو قطبي را تجربه 
كرده است و فروپاشي شوروي را نیز تجربه كرده است. آمریکایي ها 
احس��اس كردند دنیاي دوقطب��ي به دنیاي تک قطبي تغییر كرده و 
همین آمریکایي ها در متوني كه تولید مي كنند عقیده دارند دنیا به 
سوي چند قطبي شدن در حركت است. در آمریکا ۱۷ نهاد اطالعاتي 
فعالیت دارند كه كه یکي از آنها شوراي اطالعات ملي است. كار این 
نهاد اطالعاتي آمریکا پژوهش در رابطه با روند ها است و اینکه دنیا به 
چه سمتي مي رود. همین نهاد چند وقت پیش گزارشي تولید كرد به 
نام در روند هاي جهاني در۲۰3۰ كه یازده سال دیگر به آن مي رسیم. 
در ابتداي این گزارش آمده است دنیا به سمت چند قطبي شدن پیش 
مي رود و قدرت به سمت ائتالف ها و شبکه ها شیفت مي كند. با مراجعه 
به این گزارش و گزارش هاي دیگر مي فهمیم اشتراک نظري در این 
باره وجود دارد و مي فهمیم دنیا در حال تغییر اس��ت. قاعدتا سوالي 

كه مطرح است نقش ایران و هر كشور دیگري در این تغییراست. 
مي توان كشورهاي دنیا را به چند گروه تقسیم كرد كه من آنها را به 
چهار گروه تقسیم مي كنم و شاید دوستان تقسیم بندي هاي دیگري 
داش��ته باشند. قاعدتا باید دید ایران در نظم جهاني چه نوع كشوري 
اس��ت. گروهي كش��ورها در دنیا وجود دارند كه برخالف ایران منابع 
طبیعي قابل اعتنایي ندارند. این گروه از كشورها، كشورهایي نیستند 
كه دغدغه زیادي نسبت به آنها وجود داشته باشد مگر فاجعه و سیل و 
زلزله اي پیش بیاید. در رسانه هاي بین المللي نسبت به كشورهاي گروه 
یک توجه خاصي وجود ندارد. گروه دومي در دنیا داریم كه مثل ایران 
كه منابع خوب و وسعت زیاد و جمعیت خوبي دارند و از قدرت دفاع 
از جایگاه خود برخوردارند. یعني در دنیا كسي چندان به فکر تعرض 
به این كشور ها نیست. برخي از این گروه از كشورها كه كشورهاي گروه 
دوم به حساب مي آیند معموال بمب اتم دارند كه روسیه و چین از جمله 
این دسته از كشورها هستند. در دنیا گروه سومي وجود دارد كه مثل 
گروه دوم منابع طبیعي خوبي دارند و برخالف گروه اول توانمندي هایي 
دارند كه توجه به این كشورها اهمیت پیدا مي كند. این كشورها هم سو 
و هم پیمان برخي از قدرت هاي بزرگتر هستند به طور مثال برخي از 
كشورهاي اروپایي كه سال هاست از جنگ جهاني دوم به این سو هم 
پیمان آمریکا هستند و حداقل در مباحثي كه با آمریکایي ها در اختالف 
هستند چندان درگیر نخواهند شد. نمونه برجام مثال خوبي است كه 
بیشتر كشورهاي اروپایي گفتند ما از كار آمریکایي ها خوشمان نمي آید 
ولي در عمل برجام اروپایي به جایي نرسید. گروه چهارمي وجود دارند 
كه منابع خوبي دارند و هم سو و هم پیمان با كشورهاي بزرگتر نیستند 
ما در این گروه قرار داریم. ما قبل از انقالب در گروه سوم بودیم چون 
انقالب كردیم در گروه چهارم قرار گرفتیم. ما ذیل سیستمي بودیم 

كه آمریکایي ها تعریف كرده بودند.
چرا انقالب اسالمي شد؟ چون ایده اي در ایران شکل گرفت و گفته 
ش��د آمریکایي ها به درد ما نخوردند و شوروي هم چندان به درد ما 
نخواهد خورد و انقالب كمونیستي ایجاد نشد و ایران از ذیل مدیریت 
آمریکا به ذیل مدیریت شوروي نرفت. گفته شد نه شرقي و نه غربي 
و این ش��عار با آنچه اس��الم مي گفت هم سو شد و هم پوشاني اتفاق 
افتاد و تجربه تاریخي مردم ایران و ادبیات اسالمي یکي شدند. طراحي 
خاصي نبود و تاریخ این را دیکته كرد.یک تفکر در كشور گفت لیستي 
از مشکالتي كه آمریکایي ها و اروپایي ها دارند تهیه كنیم و كم كم این 
مشکالت را حل كنیم. ساخت بمب و بحث موشک و حضور منطقه اي 
ایران و حقوق بشر و... مطرح شدند. تفکري كه در كشور وجود داشت 
با توجه به مشکالت اقتصادي و فقر و تورم و... خواست تا این مسائل 
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را حل كند. قدم اول ذیل برجام برداش��ته ش��د 
دس��توراتي داده ش��د و ایران مو به مو اجرا كرد 

و طرف مقابل از ابتدا نقض برجام را آغاز كرد.
حال این ایده كه از گروه چهار به گروه س��ه 
برویم و ابتدا مشکالتمان را حل كنیم و توافق 
هس��ته اي كنیم و... ایده اي است كه باید بحث 
كرد. ولي این ایده در عمل جواب نداده اس��ت. 
قاعدتا وقتي دو كشور قصد رسیدن به توافقي 
را داشته باش��ند ۱۲ پیش شرط غیرقابل اجرا 
مطرح نمي شود. این حالت وجود دارد. ترامپ 
مي گوی��د براي مذاك��ره بیایید ول��ي در زبان 
انگلیسي مذاكره نگوییشن است ولي آمریکایي ها 
معموال در ماه هاي گذشته از این واژه استفاده 
نکرده ان��د و از كلمه ت��اک یا همان حرف زدن 
اس��تفاده كرده اند. تفاوتي بین مذاكره و حرف 
زدن وجود دارد وقتي حرف مي زنید مخاطبي 
وجود دارد و با بده بستان ذیل مذاكره متفاوت 
است. آمریکایي ها آمادگي دادن هیچ امتیازي به 
ایران وجود ندارند. امروز آمریکا ایران را كشوري 
ضعیف مي داند كه مي تواند نظام آن را سرنگون 
كند. از نظر آمریکا بازي برد برد با ایران به این 
صورت است كه روي این كشور فشار حداكثري 
مي آورد یا ایران س��رنگون مي ش��ود كه از نظر 
آمریکا رد اس��ت و اگر س��رنگون نشد ضعیف 
مي ش��ود و امتیاز مي دهد و این نیز برد اس��ت 
و سیاس��ت برد- برد آمریکایي جواب مي دهد. 
البته برد سومي نیز اعمال مي كردند و مي گفتند 
شاید جمهوري اسالمي سرنگون نشود و امتیاز 
ندهد و شروع به آتش بازي كند جایي را بزند 
و كارهایي كند كه در حوزه نظامي تعریف شود 
و ای��ن را نیز برد مي دانند تا جنوب ایران را كه 
در سي سال گذشته هزینه هاي میلیاردي برده 
اس��ت شخم بزنیم. در كش��ور طرحي به اسم 
صب��ر راهبردي وجود داش��ت و صبر را به این 
ترجمه كردند كه ما صبر مي كنیم تا ترامپ از 
كاخ سفید خارج شود ولي در عمل كشور دید 
اوضاع بس��یار خراب مي شود چون فروش نفت 
ما به صفر نزدیک شده است و كشور متوجه شد 
نمي تواند صبركند و دولت بارها اعالم كرد كه 
صبرش تمام شده است. ما متوجه شدیم گزینه 
امتی��از دادن به آمریکایي ها باید تیک بخورد و 
مواردي كه آمریکایي ها از آنها ناراحت هستند 
نه تنه��ا جواب نمي دهد بلک��ه وضعیت را بدتر 
مي كند چون وضعیت امروز ما بدتر از تهدیدات 
قبل از برجام اس��ت ما قبل از برجام در حدود 
یک میلیون بشکه نفت به طور رسمي به فروش 
مي رساندیم ولي امروز رسما صفر مي فروشیم. 
ضمن اینکه آنچه روز میز گذاشتیم و برجام را 
در ازاي آن گرفتی��م دیگر نداریم. نه آن میزان 
اورانیوم و نه سانتریفیوژ ها در حقیقت معامله اي 
اتفاق افتاد و داشته اي كه داشتیم از دست دادیم 
و برجام را گرفتیم ولي برجام مشکل پیدا كرد 

از این جهت این اجماع به تدریج در كش��ور ما 
ایجاد مي ش��ود و باید كار دیگري صورت دارد. 
دوستاني كه پیگیر برجام بودند و دغدغه داشتند 
متوجه شدند دیگر به این صورت نمي توان كاري 
كرد و نتیجه بیانیه شوراي عالي امنیت ملي در 
اردیبهشت بود كه گفته شد هنوز ابزارهایي در 
دست داریم. آمریکایي ها مي گویند شما نرمال 
ش��وید و نرمال ش��دن یعني ایران اگر در ذیل 
 ام پي تي اس��ت بتواند غني سازي داشته باشد. 
م��ا در  ام پي تي درصد غني س��ازي نداریم. ولي 
مي توانیم تولید انرژي هسته اي داشته باشیم. 
چرا ما به این سمت مي رویم آیا ما واقعا مردمي 
حزب اللهي هستیم نه در حقیقت ما چاره اي جز 
این نداریم ما احساس مي كردیم این كاري است 
كه باید انجام شود و باید به سمت طرف مقابل 
رفت و مذاكره كرد و مشکالت را حل كرد ولي 
ط��رف مقابل به میز مذاكره لگد زد و حاضر به 
برگشت به میز مذاكره نیست و نمي خواهد بده 

بستان داشته باشد.
ما گزینه برجام را با اجماع نخبگان سیاس��ي 
كش��ور قبول داش��تیم و طرفداران برجام فقط 
اصالح طلبان نبودند بلک��ه قالب اصولگراها نیز 
طرف��دار برجام بودند. پیام تبریک فرمانده فقط 
سپاه تبلیغي نبود او واقعا طرفدار برجام بود.. بقیه 
نیز همین طور به طور مثال كارهایي كه آقاي علي 
الریجاني در رابطه با برجام در شوراي عالي امنیت 
ملي دفاعي داشتند كه آقاي روحاني این دفاع را 
نکرد. امروز جز مقاومت نسبت به فشار چاره اي 
نیست. در مقابل فشار حداكثري كشور سیاست 
مقاومت حداكثري را انجام مي دهد چون چاره 
دیگري نیس��ت اگر كارهایي را كه آمریکایي ها 
مي خواهند انجام بدهیم و آمریکایي ها توافقي از 
ما بگیرند همان كاري مي شد كه با قذافي انجام 
دادن��د. قذافي موش��ک هاي ۱۰۰۰ كیلومتري 
داش��ت و مي توانس��ت به راحتي اروپ��ا را بزند 
ولي وقتي ذیل قراردادها رفت فقط مي توانست 
موشک هاي 3۰۰ كیلومتري داشته باشد. آیا آقاي 
قذافي الگوي خوبي براي سیاست خارجي ایران 
اس��ت؟! آیا مي توانیم از سبک او پیروي كنیم؟! 
صدام نیز همین مساله را داشت او فکر مي كرد 
اگر به بازرسان سازمان ملل اجازه بدهد هر كاري 
خواستند در عراق انجام دهند با توجه به روابطي 
كه قبال با آمریکایي ها داش��ت دست از سر او بر 
مي دارند و به او اجازه حکومت مي دهند كه این 
هم اش��تباه بزرگي بود. آقاي عرفات نیز همین 
احساس را داشت و فکر مي كرد اگر با آمریکایي ها 
مذاكره كند در نهایت به یک توافق مي رسند. من 
چند ماه پیش براي كنفرانسي به اردن رفته بودم 
مذاكره كننده ارشد فلسطیني ها كه یک مسیحي 
فلسطیني و به عبارتي ظریف فلسطینیان است 
بعد از اتمام صحبت ها بدون آشنایي قبلي پیش 
من آمد و به من گفت 3۰۰ ساعت با آمریکایي ها 

مذاكره كرده ام و امروز مطالب مرتبط با ایران را 
مطالعه مي كنم در ایران بین مذاكره و عدم مذاكره 
با آمریکا اختالف وجود دارد هیچ وقت این اشتباه 
را نکنی��د و با آمریکا مذاكره نکنید چون جواب 
نمي دهد و ضرر مي كنی��د. او اخیرا در مقاله اي 
كمابیش به نکات مش��ابهي اشاره كرده است از 
این جهت در نظم جهاني ما چاره دیگري نداریم 
چون در گروه چهارم قرار داریم و هر چقدر سعي 
شد تا به گروه سوم برویم به ما اجازه داده نشد.

كشور ما چندان بیچاره نیست پیشنهاد مي كنم 
كتاب رابرت كپلن را بخوانید بازگشت به جهان 
ماركوپولو در این كتاب بحث بر سر بازگشت دنیا 
به جهان ماركوپولو مطرح مي شود یعني در دوره 
ماركوپولو قدرت هاي اصلي دنیا چه كشورهایي 
بودند؟! آن كشورها امروز به قدرت هاي اصلي دنیا 
تبدیل مي شوند. از ابتداي تاریخ مکتوب بشر تا 
۱8۵۰ چین قدرت اقتصادي اول دنیا بود دویست 
سالي است كه سیستم اقتصادي دنیا به هم ریخته 
و غربي ها قدرت اقتصادي اول دنیا شدند و امروز 
چین به حالت اولیه خود برمي گردد و برآوردي 
وج��ود دارد كه این پیش بیني را تایید مي كند. 
وضعیت فعلي سیس��تم حکومت كمونیس��تي 
چین ارتباطي با آن جایگاه ندارد. در مورد چین 
پیشنهاد مي كنم كتاب هاي دكتر ظریف را قبل از 
كتاب رابرت كپلن مطالعه كنید. من این برداشت 
را كسب كرده ام كه ما باید از الگوي چیني استفاده 
كنیم. الگوي قذافي و صدام و عرفات نه ولي الگوي 
چیني بله. زماني كه چین رابطه خود را با آمریکا 
بهتر كرد به نفع او تمام ش��د صادرات چین در 
۱9۷9 در یک س��ال مس��اوي است با صادرات 
یک روز امروز چین این اتفاق در س��الي رخ داد 
كه در ایران انقالب ش��ده بود. زماني كه چین و 
آمریکا با هم به توافق رس��یدند چین بمب اتم 
داشت و آمریکایي ها چین را تهدید نمي كردند 
و كاري را كه ترامپ با ما مي كند آمریکا با چین 
نکرد ضمن اینکه مشکل تهدید اسرائیل توسط 
چین مطرح نبود. چون امروز البي اس��رائیل هر 
ب��ار رابطه ایران و آمریکا رو به بهبود برود چوب 
الي چرخ مي گذارد. در زمان توافق چین با آمریکا 
هم سیاسیون آمریکایي و هم اقتصادي هاي این 
كشور هر دو گروه موافق بودند سیاسیون گفتند 
با چین توافق كنیم و چین را از بلوک ش��رق و 
ذیل شوروي بودن خارج كنیم اقتصادي ها گفتند 
یک میلیارد و خرده اي جمعیت دارند و این بازار 
بزرگ و كارگر ارزان براي ما خواهد بود. ولي ما 
در گروه چهارم قرار داریم و در گروه دوم نیستیم 
و نمي توانیم از الگوي چیني استفاده كنیم. دلیل 
مشکل ما جمهوري اسالمي نیست چون برخورد 
نظام بین المللي با ایران و اسرائیل كه دو كشور 
متفاوت در دنیا هس��تند یکس��ان نیست. حال 
دوستان باید در رابطه با چرایي این یکسان نبودن 

رفتار دنیا فکر كنند. 



چرا نظ��م بین الملل آنقد ر اهمیت د ارد ؟ 
نگران��ی م��ن این اس��ت كه مفه��وم نظم 
بین الملل همچون س��ایر مفاهیم د یگری 
كه د ر د و - سه د هه اخیر د ر اد بیات د اخل 
كش��ور مطرح و به سرعت از آن عبور شد ، 
د ر جای مناسب قرار نگیرد ، مثل مفهومی 
نظیر جهانی ش��د ن كه به طور عمیق د ید ه 
نش��د . نظم بین الملل ساد ه به نظر می رسد  
ولی پیچید ه اس��ت. صاحبنظ��ران روابط 
بین الملل می د انند  منظور ما »اورد ر« است 
نه »د یسیپلین«، یعنی چیزی كه د ر روابط 
بین الملل به عنوان نظم د ر نظر می گیریم 
د ر وهله اول توزیع قد رت است و بعد  سازه ها 
و مکانیزم ها و قواعد ی اس��ت كه تعامالت 
ق��د رت را د ر این چهارچوب بین بازیگران 
جهان��ی تنظیم می كن��د . یعنی چیزی كه 
ما د ر عمل به عنوان سیاس��ت بین الملل و 
تحوالت آن شناخته می شود  د ر قالب نظم 

بین الملل رخ می د هد . روی این مس��اله با 
هم اجماع نظر د اریم. د ر سه د هه اخیر د ر 
تحلیل مسائل بین المللی اصطالحی مشهور 
شده كه خالصه آن با این عبارت د اریم كه 
»بعد  از فروپاش��ی ش��وروی و پایان جنگ 
س��رد « اس��ت این عبارت آنقد ر به صورت 
عام اس��تفاد ه شد ه اس��ت كه گویی تد اعی 
می كند  اگر نظمی از بین برود  خود به خود  
نظم د یگری بعد  از آن ایجاد  می ش��ود  ولی 
واقعیت این اس��ت كه د ر س��ه د هه اخیر 
ش��اهد  چنین چیزی نیستیم و نمی توانیم 
بگوییم ب��ی نظمی وجود  د اش��ت و عمال 
نمی توان گفت نظم مستقری شبیه چیزی 
كه د ر زمان جنگ سرد  د اشتیم د ر سه د هه 
اخیر د ر سیستم بین المللی موجود  بود  اگر 
می بینیم برخی از امور بر اس��اس قاعد ه و 
نظمی پیش می رود  به خاطر این است كه 
د ر برخ��ی از مناطق د نیا هنوز بقایای نظم 

جنگ س��رد  د ر حال عمل كرد ن است. د ر 
بعضیی موارد  د یگر نظم تک قطبی آمریکایی 
عمل می كند  د ر بعضیی موارد  موازنه قوای 
سنتی به صورت سنتی د ر روابط بین الملل 
ب��ود  و كنش می كن��د  د ر بعضیی از موارد  
د رهم تنید گی و وابس��تگی متقابل اقتصاد  
جهانی آن را هد ایت می كند  ما د ر این سه 
د هه هم نظم د اش��تیم و هم به نوعی نظم 
مس��تقر ند اشتیم. و د ر این سه د هه شاهد  
بر هم كن��ش هم گرایی و واگرایی و تنش 
و همکاری هستیم. شاید  این سوال مطرح 
ش��ود  كه د ر سیاس��ت همیشه همکاری و 
مناقش��ه را با هم د اش��تیم. ول��ی د ر عین 
ح��ال د ر سیاس��ت بین المل��ل مفاهیم ما 
نس��بی است یعنی نسبت به آن چیزی كه 
د ر گذش��ته وجود  د اشت این تعارض آمیز 
ب��ود ن هم گرایی و واگرای��ی اینکه د ر یک 
قسمت از د نیا كل سیستم اقتصاد ی با هم 
ست می ش��ود  و د ر قسمت د یگری از د نیا 
جنگ های قومی و نژاد ی و مذهبی و د اعش 
ظهور می كند . این تعارض آمیز بود ن ویژگی 
د وره انتقالی است. به طور كلی توافقی وجود  
د ارد  كه ما د ر د وره ای زند گی می كنیم كه 
د وران گذار و د وران انتقالی است. رشته های 
مختلف با اد بیات متفاوتی س��عی كرد ه اند  
د وره انتقال��ی را توضی��ح بد هند . برخی از 
متخصصان ژئوپولتی��ک می گویند  چیزی 
ك��ه ما می بینیم بر هم كنش فضای مکانی  
فضای جریانی است. فضای مکانی د ولت ها و 
فضای جریانی جریان هایی هستند  كه خود  
فضا د رست می كنند  و تابع زمین و سرزمین 
نیستند . اگر فرض بگیریم ما د وره انتقالی 
د اش��تیم و اس��تد الل و بحث این است كه 
د وره بالتکلیفی د ر نظم بین الملل د ر حال 
تمام شد ن است. یعنی از انقالب های عربی 
به این سو د ر نوع بحران هایی كه د ر منطقه 
خ��ود  می بینی��م و به ص��ورت مینیاتوری 
صحنه ای جهانی برای ما ترس��یم می شود . 
د ر این بحران ها حس می شود  د ر عین وجود  
د اشتن د رگیری و انباشتی بود ن بحران ها 
نظم بین الملل از بال تکلیفی و گذار بیرون 
می آید . تعبیر من این است كه خوش خیالی 
و خوش باوری كه د ر د نیا وجود  د اش��ت و 
گفته می شد  جامعه جهانی د ر حال شکل 
گرفت��ن اس��ت و از طرفی ع��د ه ای امکان 
هژمون تک قطب را محتمل می د انس��تند  
ه��ر د وی خوش باوری ها و خوش خیالی ها 

مفروضات پرمخاطره د ر روابط خارجی ما
سید  مسعود  موسوی شفائی
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از بین می رود  فهم من این اس��ت كه باید  
د ر رواب��ط خارجی خود  به این نظم ایجاد  
شد ه توجه د اشته باشیم این نظم د ر حال 
شکل گیری شبیه نظم قرن ۱9 قد رت های 
بزرگ اس��ت. نظم واقع گرایانه ناب كه د ر 
این نظم چند ان شاهد  نهاد ها و سازمان های 
بین الملل��ی و د یپلماس��ی چند جانب��ه و... 
نیس��تیم این موارد  تنزل پی��د ا می كند  و 
برعکس بلوک بند ی قد رت بین قد رت های 
بزرگ د ر د اخل هر منطقه و روابط د وجانبه 
بی��ن بازیگ��ران قد رت ه��ای بزرگ رش��د  
می كند . تفاوت نس��بت ب��ه نظم قرن ۱9 
این اس��ت كه نظ��م واقع گرایانه موازنه ای 
فعلی غیراید ئولوژیک و غیرآرمانگرا اس��ت 
و تعریف محد ود شد ه ای از منافع ملی د ارد  
اتفاق د یگری ك��ه د ر این نظم وجود  د ارد  
نوعی وابستگی متقابل د رهم تنید گی بین 
قد رت های بزرگ است. این برای ما بسیار 
معناد ار خواهد  بود  به این معنی كه به همان 
نسبت كه امکان بروز جنگ عمد ه تمام عیار 
بین قد رت های بزرگ كاهش پید ا می كند  
احتمال بروز د رگیری د ر مناطق حائل بین 
اینها و مناطقی كه به زنجیره جهانی ارزش 
اقتصاد ی وصل نیستند  و د ر مناطق اتحاد  و 
ائتالف قرار نمی گیرند  افزایش پید ا می كند . 
این نظم به ما نش��ان د اد  توافق های سیال 
و ش��کنند ه ای د ارد  و براساس موازنه عمل 
می كند  و ممکن اس��ت سوال شود  مگر د ر 
نظام بین الملل تا اینجا براساس موازنه عمل 
نمی كرد ؟! چرا می شد  ولی به صورت نسبی 
می گوییم شاید  كاركرد  نهاد  ها و سازمان ها 
و رژیم های بین المللی كمی كمرنگ تر شد ه 
باشد . اگر مصد اق های این مساله را د ر چند  
سال اخیر د ر سیاست بین الملل ببینیم این 
موارد  به ای��ن برنمی گرد د  كه فالن رئیس 
جمه��ور د ر فالن كش��ور به یکب��اره خود  
تصمیم بگیرد  چنین اتفاقی بیفتند  به نظر 
من این روند ی اس��ت كه تشکیل می شود . 

حاال به یک سوال اساسی برسیم:
چ��را مفروضات روابط خارجی ما د ر این 
شرایط مخاطره آمیز است؟ تصور من این 
است كه فهم فعلی سیستم سیاستگذاری 
ما نس��بت به این تغییر د ر نظم بین الملل 
چن��د ان تفاوتی با فهم سیس��تم حکومتی 
ایران د ر زمان فتحعلی ش��اه از نظم موازنه 
قوا د ر ق��رن ۱9 ند ارد . یعنی اگر س��وابق 
تاریخی را مطالعه كرد ه باش��ید  زمامد اران 
م��ا د ر آن د وره د ائما د چار تحیر بود ند  كه 
چرا ف��الن د ولت بزرگ كه معاهد ه ای را با 
ما بسته است این معاهد ه را نقض می كند  
و ب��ا كس د یگری كار می كند  و پش��ت ما 

را خال��ی می كنند  و یک نوع س��رد رگمی 
وجود  د اش��ت چون مناس��بات قد رت های 
بزرگ كه بر اساس موازنه شکل گرفته بود  
د اخل سیس��تم حکومتی ایران به صورت 
سیستماتیک د رک نمی شد  شاید  افراد ی به 
صورت تک ستاره هایی چیزهایی را د ریافت 
كرد ه باشند  ولی ش��رایط نشان می د اد  به 
صورت عام د ركی از واقعیت وجود  ند اشت. 
نمی خواهم سیستم سیاستگذاری د ر ایران 
را تحقی��ر كنم یا تن��زل بد هم می خواهم 
بگوی��م تحولی د ر حال روی د اد ن اس��ت 
و خ��وب اس��ت كه به آن توجه ش��ود  و یا 

حد اقل نقد  شود .
من حس می كنم امنیت ملی ما روی س��ه 
فرض اساس��ی بنا شد ه كه این سه مفروض 
اساسی اشتباه است و یا د ر شرایط فعلی كار 
نمی كند . چون این س��ه مفروض بر اس��اس 
د وران گذار د ر نظم بین الملل طراحی ش��د ه 
اس��ت. با فرض اینکه د وران گ��ذار د ر نظم 
بین المل��ل فرصت های��ی را د ر مناطق برای 
گس��ترش ایجاد  می كند  ای��ن گول زنند ه و 
اغواكنند ه است. اگر د قت كنیم د ر حوزه های 
نفوذی كه ما د اریم مفروضات روابط خارجی 
ما بر اس��اس این فرصت های س��راب گونه و 
خاله��ای قد رت منطق��ه ای د ر د وران گذار 
طراحی ش��د ه اس��ت د ر صورتی كه به نظر 
می رسد  این خال ها د یگر عمل نمی كند  چون 
نظم جد ید  د ر حال مس��تقر شد ن است این 
مفروضات چه هستند ؟ مفروض شماره یک 
كه به نظر من از همه خطرناک تر اس��ت این 
است كه نظام بین الملل یا غرب یا آمریکا با 
ایران وارد  جنگ نخواهد  ش��د . این مفروضی 
اشتباه است. مفروض د وم این است كه ذات 
نظام بین الملل با ماهیت جمهوری اسالمی 
ایران تعارضی وجود ی د ارد . مفروض سوم كه 
بنیان امنیت ملی ما است این است كه د ر این 
فضای گذار بین الملل كشور می تواند  فارغ از 
اتحاد  ها و ائتلالف ها د ر روابط بین الملل نوعی 
از اس��تقالل را د ارا باشد . البته این استقالل 
گرفتاری شد ه است و باید  تعریف و باز تعریف 
شود . آیا استقالل د ر د نیا شد نی است یا نه؟! 
تعریف چینی ها از اس��تقالل این است كه ما 
چقد ر می توانیم د ر روند های پرقد رت جهانی 
تاثیر د اشته باشیم. اگر د ر فالن روند  به این 
میزان د رص��د  تاثیر د اریم پس این د رجه از 

استقالل را د ارا هستیم.
د ر مورد  مف��روض اول و علت خطرناک 
بود نش باید  گفت، جنگ اگر قابل پیش بینی 
بود  كسانی كه آن را شروع كرد ند  مراقبت 
می كرد ند  و جنگی ش��روع نمی ش��د . پس 
جنگ همیش��ه د ر حالت غافلگیری اتفاق 

می افتد  و د رجه ای از غافلگیری د ر آن وجود  
د ارد . د ر این نظام جد ید  به همان میزان كه 
احتمال جنگ د ر بی��ن قد رت های بزرگ 
كاهش پید ا می كند  احتمال بروز جنگ د ر 
مناطق حائل بین آنها افزایش پید ا می كند  
این احتمال زمانی بیش��تر می شود  كه این 
منطقه حائل به طور مثال كش��وری مثل 
ایران باش��د  كه عضو پیمان ها و اتحاد های 
بین الملل��ی نیس��ت و بخش��ی از زنجیره 
جهانی ارزش اقتصاد ی یا شبکه وابستگی 
متقابل ارزش اقتصاد ی هم نیست. برعکس 
مفروض��ی كه ما د اریم احتمال بروز جنگ 

د ر این شرایط باال است.
د ر م��ورد  نکت��ه د وم بای��د  گفت چنین 
تعارضی بنیاد ی وجود  ند ارد  شاید  د ر فلسفه 
وجود ی د اخل د ولت چنین تعارضی وجود  
د اشته باشد  ولی د رخارج باید  د ید  آیا بخشی 
از اتحاد های بین المللی هستیم؟ آیا بخشی 
از اقتصاد  بین المللی هستیم؟ همان طور كه 
د ر د نیا گفته می ش��ود  جمهوری اسالمی 
ایران به یک د ولت نرمال تبد یل ش��ود  به 

نوعی نشان د هند ه این مساله است.
د ر مورد  مفروض سوم كافی است نگاهی 
به كشورهای پیرامون خود  و صعود  و افول 
د ر د ولت ه��ای مختلف د اش��ته باش��یم تا 
ببینیم این مورد  چقد ر شد نی و امکان پذیر 
است. به تعبیر من شاید  ما به این اتحاد  ها 
و ائتالف ها ورود  نکنیم و بتوانیم اس��تقالل 
عمل خود  را حفظ كنیم. من هم به لحاظ 
احساس��ی با این مساله قرابت د ارم و حس 
نمی كنم كس��ی باشد  كه به لحاظ عاطفی 
این تمایل را ند اش��ته باش��د  ولی به لحاظ 
عملیاتی تاكید  بر این شرایط ما را عمال به 
منطقه ای حائل و كش��وری تبد یل می كند  
كه اس��تقالل د ارد  و حائل بین قد رت های 
بزرگ اس��ت و فاقد  ت��وان اثرگذاری روی 
روند  های بین المللی اس��ت و د ورافتاد ه از 
د ایره پیشرفت قرار د ارد  ولی عنوانی سنگین 
د ارد  و آن منطقه ژئوپولتیک حساس و مهم 
ما است. و ما می توانیم تا د ویست سال بعد  
از عنوان را ید ک بکشیم ولی عمال حاصل 
و فاید ه و د ستاورد ی د ر بلند مد ت برای ما 

نخواهد  د اشت.
من فک��ر می كنم این س��ه مفروض كه 
امنی��ت مل��ی روی آنها قرار گرفته اس��ت 
سه مفروض اش��تباه است چون با شرایط 
نظم بین الملل د ر حال گذار طراحی شد ه 
اس��ت از آنجایی كه نظم بین الملل باز د ر 
حال اس��تقرار است هر سه این مفروضات 
باید  بازبینی ش��ود  و باید  مفروضات كامال 

معکوسی جایگزین آنها شود .



ايران از چين امتياز بگيرد
ت��الش آمریکا ب��رای اینکه جه��ان تک قطبی را 
جایگزین جهان دوقطبی پس از جنگ جهانی دوم 
كند به هردلیل كه بخشی از آن نیز می تواند خواست 
آمریکایی ها باش��د به جایی نرس��ید. دنیای امروز را 
می توان دست كم از نظر اقتصادی جهان چند قطبی 
نامید كه دو س��ر اصلی آن را آمریکا و چین تشکیل 
می دهند. بعد از دو غ��ول بزرگ می توان از اتحادیه 
اروپ��ا به مثابه قطب س��وم اقتص��اد جهانی یاد كرد 
و ش��اید برخی از اتحادها مثل كش��ورهای بریکس 
)شامل ۵ كشور بزرگ نوظهور صنعتی( را نیز در این 

صف بندی وارد كرد. 
جهان چندقطبی البت��ه مزیت های خود را به ویژه 
برای كشورهای ایستاده در میانه جهان امروز دارد. به 
این معنی كه این قطب های اقتصادی برای یاركشی 
و اف��زودن بر متحدان خ��ود تالش می كنند و برخی 
امتیازها را به كشورهای دیگر می دهند تا در صف آنها 
قرار بگیرند یا اینکه دس��ت كم در صف دشمنان قرار 
نگیرند. پس از روی كار آمدن دولت دونالد ترامپ این 
صف بندی میان كشورها و قطب های اقتصادی آشکارتر 
شده و نبرد غول ها تشدید شده است. در همین روزها 
شاهد هس��تیم كه دونالد ترامپ همه نیروی خود را 
برای تضعیف اتحادیه اروپا به ویژه فرانس��ه و آلمان و 
تا اندازه ای انگلستان در داستان منازعه ایران و آمریکا 
بر سر پیمان هسته ای و سایر منازعات طرف ایران را 
گرفته و یا حداقل در صف متحدان آمریکا قرار ندارند. 
دونالد ترامپ از اقتصاد آلمان گالیه دارد و می خواهد 
با این كشور به عنوان غول تجارت در جهان به شکل 
تازه ای از تعامل دست یابد. عالوه بر این آمریکا به لحاظ 

سیاسی با روسیه نیز در حال مجادله و نبرد است.
با این همه بسیاری از ناظران بین المللی باور دارند 
كه چین به عنوان یک غول اقتصادی و سیاسی اكنون 
دشمن ش��ماره یک آمریکا شده است. آمریکایی ها 
معتقدند چین از فرصت های بازار آزاد آمریکا استفاده 
ك��رده و در یک دوره 3۰ س��اله خود را به صف دوم 
قدرتمندتری��ن اقتصاد جهان رس��اند. چین از نظر 
آمریکایی ها كشوری اس��ت كه می خواهد آمریکا را 
در اقتصاد خود هضم كند. چشم طمع به كشورهای 
شرق اروپا دارد و در آمریکای التین نیز سرمایه گذاری 
قابل اعتنایی داشته است. چین در سال های اخیر و در 
شرایط تشدید تحریم های ایران از سوی آمریکا در كنار 
ایران ایستاده و البته منافع گسترده ای دارد. اما واقعیت 
این اس��ت كه چین به جای دنبال كردن راهبردی 
طوالنی برای اتحاد با ایران منافع زودگذر را پیگیری 
می كند و حاضر نیست كه ایران را به مثابه یک شریک 
راهبردی انتخاب كند. البته ایران نیز تاكنون نشان داده 
كه تمایل واقعی و گسترده برای اینکه چین را شریک 
اول خود در همه امور كند، ندارد و بیشتر دنبال این 
است كه در دنیای سیاست با روسیه و در اقتصاد با 

اتحادیه اروپا همکاری راهبردی داشته باشد.
در وضعی��ت فعلی درک این نکته كه نظم جهانی 
پیش رو با دنیای امروز تفاوت دارد یک نکته بس��یار 
بااهمیت است كه ایران باید آن را در كانون توجه قرار 

دهد. نشانه های قابل اعتنایی دیده می شود كه چین در 
آینده نه چندان دور باید با آمریکا در هر جا نبرد كند 
و ایران سرزمینی است كه می تواند در منازعه چین و 
آمریکا نقش ممتاز داشته باشد. ایران می تواند و باید 
با رویکردی منطقی، هماهنگ و یکپارچه در سیاست 
خارجی برای بهره برداری از منازعه قرن آمریکا و چین 

بهره برداری كند.
مقام ه��ای تصمیم گیر در ای��ران باید توجه كنند 
همان طور كه ایران در حال حاضر به كمک چین نیاز 
دارد تا در این روزهای سخت بتواند اقتصاد خود را تا 
اندازه ای س��رپا نگه دارد، چین نیز به ایران نیاز دارد. 
چین برای مصون ماندن از یورش های پی درپی آمریکا 
در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد ودر حوزه نظامی و 
نبردهای نیابتی نیاز شدیدی به توانایی های ایران دارد. 
این نیاز چین به ایران را باید جدی گرفت و راه های 
بهره ب��رداری از آن را به طور اصولی دنبال كرد و به 
یک نقطه مطمئن رسید. نقطه مطمئن جایی است 
كه چین بداند و بفهمد منازعه ایران و آمریکا ابدی 
نیست و ایران از امتیاز بزرگ خود كه تعادل بخشی به 
منازعه و معادالت دو طرف است هرگز تا آخر منافع 
دیگر كش��ورها را دنبال نخواهد كرد. رهبران حزب 
كمونیست چین باید در گفت وگوهای خود با ایران 
بدانند كه ایران می تواند در یک جایی »غرب ستیزی« 
را با تعدیل های الزم تمام كند. اروپا نیز همین شرایط 
را دارد و باید بداند كه اگر ایران امروز با آمریکا سر ستیز 
دارد و نیاز به همکاری با اروپا دارد روزی می رسد كه 

از این وضعیت رها خواهد شد. 
اتحادی��ه اروپا، چین و روس��یه كه به ش��کل های 
مختلف با آمریکا نبرد می كنند باید بدانند كه ایران 
قدرت دارد تا با چرخش به هر طرف منازعه كفه ترازو 
را به نفع آن كند. ایران یک س��رزمین با ویژگی های 
منحصربه فرد وتاریخی پرفراز و فرود و ش��هروندانی 
با انگیزه های توس��عه طلب اس��ت كه با وجود همه 
ضعف هایی كه در اثر تحریم ها پیدا كرده است هنوز 

می تواند در نظم آینده جهان یک كشور موثر باشد. 
نظم آینده جهان آن طور كه نشانه های دیده می شود 
به سوی جهان چند قطبی حركت می كند كه البته 
برای آمریکایی ها نیز این یک نظم دلخواه است و آنها 
می توانند با جایگزین كردن چین به جای شوروی یک 

محرک نیرومند برای نبرد داشته باشند.
مهم این است كه ایران بتواند شناخت كافی از آینده 
جهان داشته باشد و مدیران ارشد بدانند كه سهم و 
وزن ایران به اندازه ای است كه می تواند تراز و تعادل و 
توازن جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. ایران به اتحادیه 
اروپا امروز نیاز دارد و می تواند این نیاز را گونه ای تعریف 
كند كه اتحادیه اروپا را وارد یک بازی برنده – برنده با 
ایران كند كه تا اندازه ای این اتفاق افتاده است. ایران 
باید بتواند رهبران حزب كمونیست چین و گروه حاكم 
بر روسیه امروز را نیز متقاعد كند كه دوستی با ایران 
نیاز آنهاست و ایران می تواند با تغییر محل منازعه و 
دوری از نبرد فرسایشی با آمریکا دست كم برای یک 
مدت به یک مصالحه با این كشور دست یابد و در این 

صورت كفه ترازو به نفع آمریکا خواهد شد. 
ایران در خلیج فارس و دریای عمان در موقعیتی 
قرار دارد كه می تواند با استفاده از موقعیت خود تامین 
انرژی چین را با دشواری مواجه كند. بهره بردار سریع 
و گسترده و با س��رمایه گذاری هنگفت در چابهار و 
مکران،  ایران می تواند مزیت های چین را كم اثر كند 
و این امتیاز چین در برابر آمریکا را كمرنگ كند. ایران 
می تواند با برنامه ریزی گسترده و تغییر پارادایم خود 
در دنیای نفت و گاز و با اتحاد با گروه كشورهایی كه 
این روزها با ایران سازگاری ندارند تحوالت گسترده 
در صحنه انرژی پدیدار كند كه به سود چین و اتحادیه 
اروپا نخواهد بود. نظم جهانی كه در راه است و 3 قطف 
اقتصادی شامل اتحادیه اروپا، چین و آمریکا و البته تا 
اندازه ای روسیه می خواهند آن را به نفع خود تنظیم 
كنند جایی است كه ایران می تواند در آن بازیگر بسیار 

پراهمیتی باشد.
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آمريكا همه حواسش به چين است
آمریکایي هایي كه وظیفه ش��ان رصد دنیاس��ت تا 
راهبردهاي مش��خص براي آینده كشورش��ان را در 
مواجهه با دنیا با هدف تغییرناپذیر »آمریکا اول است« 
تهیه كنند در دهه اخیر بیش��ترین حواس خود را به 
چین داده اند. حواس آمریکایي ش��ش دانگ بر روي 
رفتارها و تصمیم هاي اقدام هاي حزب كمونیست چین 
متمركز شده و اندیشکده ها و كانون هاي پژوهشي - 
مطالعاتي آمریکایي در همین مسیر توصیه نامه هاي 
خ��ود را به دولت پس از اوبام��ا ارائه كردند. كارگروه 
»گس��ترش قدرت آمریکا« س��ال هاي طوالني است 
كارش همین است كه دنیا را نگاه كند و ببیند كدام 
كش��ور در كدام منطقه ممکن است منافع درازمدت 
آمریکا را تهدید كند و نیز همانند همتایانش به چین 
ن��گاه ویژه كرده و به دولت پس از اوباما توصیه كرده 
است چین را دست كم نگیرد و براي مواجهه با چین 
برنامه داشته باشد. آنچه مي خوانید بخشي از توصیه نامه 
»بسط قدرت آمریکا« به رهبري پس از اوباما بوده كه 

بر روي چین متمركز است.
كارگروه »بس��ط قدرت آمریکا« ب��ا نگاه به دولت 
پرزیدنت ترومن كه منادي دوره طالیي رهبري آمریکا 
بود آغاز به كار كرد. سال هاي بین ۱946و ۱949جهان 
شاهد دكترین ترومنس طرح مارشال، ناتو، یکپارچگي 

مجدد و بازسازي آلمان و ژاپن بود.
امروزه كمتر كسي مشکالتي را كه دولت ترومن با 
آن روب��رو بود درک مي كند. فضاي خصومت داخلي 
تنها مش��کل نبود –درصد مصوبات رئیس جمهوري 
فقط نزدیک به 3۰ درصد بود- مشکالت بین المللي 
هم وجود داشت كه از چیزهاي كمي در مورد اعتراض 
نسبت به آن مشکالت ثبت شده است چراكه در آن 
زمان توجه مردم از جنگ، معطوف به داخل كش��ور 
شده بود. سیاست خارجي ترومن در سندهاي سیاسي 
وسیعي به طور برجسته و آشکار نمایان نشد چرا كه 
مردم آمریکا بعد از جنگ به لحاظ روحي در شرایطي 
نبودند كه بتوانند ب��ه خاطر تعهدات خارجي به فدا 

كردن جان و منافع كشورشان ادامه دهند.
البته عده كمي امروز به یاد مي آورند كه دستاوردهاي 
ترومن تحقق یک استراتژي كالن مبتني بر این اندیشه 
بود كه به هیچ رقیبي نباید اجازه داده شود كه كنترل 
منابع برتر اروپا و آسیا را چه در زمان جنگ و چه در 
زمان صلح به دست گیرد. دنبال كردن این هدف در 
آن زمان به معني پذیرش شرایطي بود كه در آن به 
ازاي به دس��تاوردن چیزي باید چیز دیگري از دست 

داده مي شد.
به عنوان مثال بازس��ازي اقتص��ادي آلمان و غرب 
اروپا باعث دش��مني و خصومت شوروي مي شد كه 
این مساله منجر به مذاكره با شوروي براي دستیابي 
به توافق با مسکو و در نهایت منتهي به ایجاد اروپاي 
دوتکه مي ش��د. معني همه اینه��ا این بود كه ایاالت 
متحده مجبور بود كه بار ضمانت امنیت اروپاي غربي 

را خود به دوش بکشد.
دستاوردهاي تاریخي دولت ها مستلزم كار سخت 
می��ان خطوط حزبي و جود اراده به مصالحه و توافق 

است. در آن زمان جمهوري خواهان تازه كنترل كنگره 
و مجلس س��نا را بعد از دو دهه به دس��تاورده بودند. 
آنها بیشتر متوجه مسائل داخلي كشور بودند. ترومن 
درآن برهه توانست در جنبه هاي مختلف برنامه خود 
با آنها به توافق برس��د و حمایت شان را جلب كند. او 
ساعت ها براي ایجاد ارتباطات شخصي وقت صرف كرد. 
رئیس جمهور همین كار را در مورد متحدان آمریکا كه 
وجودشان براي شکل دادن به هسته لیبرال یک نظم 

جدید بین ا لملل حیاتي بود هم كرد.
درس هاي مهمي كه از دوره ترومن مي توان گرفت 
به دوره ما هم ارتباط دارد. در آن زمان آمریکا مجبور 
بود اشتیاق طبیعي خود براي سنگرسازي و مواضع 
تدافعي را كنارگذاشته و نقش خود در حمایت و دفاع از 
نظم جهاني لیبرال را بپذیرد. بنابراین امروز هم احتمال 
موفقیت در صورتي بیشتر مي شود كه رئیس جمهور و 
كابینه یک  استراتژي را توسعه دهد، اولویت ها را تعیین 
كند، سود و زیان را بپذیرد، براي حمایت كامل تالش 
كند و در برابر نگراني هاي شركاي خود حساس بماند.

 اقتصاد و انرژي
در اوایل قرن بیست ویکم، آمریکا با سرمایه گذاري 
و تأمین تجهیزات مورد نیاز براي دو كش��ور بریتانیا 
و فرانس��ه كه درگیر جنگ جهاني اول بودند تبدیل 
به مركز قدر اقتصادي و مالي جهان ش��د. سیس��تم 
برتون وودز و طرح مارشال بعد از جنگ جهاني دوم 
بار دیگر قدرت آمریکا را اثبات و به آن رسمیت داد، 
قدرت��ي كه هنوز هم ادامه دارد. اما چالش هاي رو به 
افزایش قدرت اقتصادي و مالي آمریکا نشان مي دهد 
كه قدرتمند ماندن در سال هاي آتي به نسبت سال هاي 

قبل مشکل تر خواهد بود.
شاید آمریکا تنها كش��وري باشد كه بعد از جنگ 
جهاني دوم هس��ته اصلي استراتژي خود را ساختن 
رقب��اي اقتص��ادي موفق ق��رار داد چرا ك��ه این كار 
بنیان هاي نظم اقتصادي لیبرال را مس��تحکم كرد و 

این به نفع مردم آمریکا بود.این استراتژي موفق بود. 
تالش چندین ده هاي آمریکا براي ترویج و توسعه یک 
نظ��م اقتصادي باز و باثبات منجر به پرورش و ظهور 
قدر ت هاي اقتصادي دیگري در جهان شد. آمریکا به 
اروپا كمک كرد تا بتواند ویراني هاي جنگ جهاني دوم 
را بازس��ازي و تبدیل به اتحادیه اروپاي امروزي شود 
همین امر زمین��ه را براي ظهور اقتصاد چین فراهم 
كرد و رش��د اقتصادهاي دیگ��ري مانند اقتصاد كره، 
 اندون��زي، برزیل و هند را تس��هیل نمود. درحالي كه 
رشد این اقتصادها منافع كلي ایاالت متحده را تأمین 
كرده است در عین حال منجر به پرورش این تمایل 
در قدرت  هاي ثروتمند جدید شده است كه در اداره 

اقتصاد بین الملل خودي نشان دهند.
عالوه بر این بحران هاي ش��دید سال ۲۰۰8 كه از 
ایاالت متحده آغاز شد و منجر به ركودي عمیق گردید 
حامیان مدل هاي رشد جایگزین را جسوركرد. بعد از 
آن نجواها براي دوري گزیدن از توافق انگلو-آمریکن 
»اجماع واشنگتن« و حركت به سوي سیستم هایي با 
نفوذ بیش��تر دولت ها بلند و بلندتر شده است. برخي 
از رقبا مانند روس��یه س��عي دارند كه نفوذ آمریکا بر 
سیس��تم هاي مالي جهان را تضعیف كنند. چین در 
این بین قصد دارد كه سازمان هاي جایگزیني مانند 
»بانک سرمایه گذاریي زیربنایي آسیا« را تاسیس كند 
و همچنین تالش دارد كه واحد پول خود را بین المللي 
كن��د. با اقدام اخیر صندوق بین المللي پول مبني بر 
اضاف��ه كردن واحد پول چین »رنمینبي« به س��بد 
ارزي این صندوق دیده مي ش��ود كه ابتکارات چین 
در همین مراحل اول در حال به دس��تاوردن برتري 
است. واشنگتن در برابر این چالش ها طیف وسیعي از 
واكنش ها را از خود نش��ان داده است. از واكنش هاي 
سودمند تا بي فایده یا دوجهي. ایاالت متحده به منظور 
افزای��ش نقش قدرت هاي در حال ظهور مانند چین 
شروع به گفت وگوهایي در مورد یک بسته اصالحي 
براي صندوق بین المللي پول كرد كه بعد از یک تاخیر 



و تعلل شرم آور امروز باالخره از اینکه كنگره این بسته 
اصالحي را تصویب كرد خوشحالیم. تهدیدهاي ساالنه 
ب��ه تعطیلي دولت آمریکا و عدم پرداخت بدهي هاي 
این كش��ور به طور غیرموجهي اطمین��ان به اقتصاد 
این كش��ور را كاهش داده است. دولت فعلي آمریکا 
گفت وگوها براي ایجاد پیمان ترنس پاسیفیک را تمام 
ك��رده و در حال كار كردن بر روي »پیمان تجاري و 
سرمایه گذاري فراآتالنتیک« است. هر دو این پیمان ها 
بدون شک در آمریکا مجادالتي را به همراه دارند. ما 
هم در همین رابطه كنگره را تش��ویق به رسیدگي و 
تصویب هرچه زودتر پیمان ترنس پاسیفیک مي كنیم. 
ام��ا حصول توافق جامع در مورد بودجه هنوز نیاز به 

كار زیادي دارد.
بازارهاي انرژي جهاني هم به طرز چشمگیري در 
حال تغییر هس��تند؛ انقالب انرژي در ایاالت متحده 
به واس��طه اس��تفاده از فناوري حفر افقي و شکست 
هیدرولی��ک نفت و گاز موجب تغیی��رات در پویایي 

بنیادین صنعت شده است.
درحالي كه انرژي تا قبل از دهه ۱9۷۰ باعث تعهدات 
و مسئولیت هاي استراتژیک براي ایاالت متحده مي شد. 
امروزه به طور فزایندهاي انرژي باعث برتري استراتژیک 
آن شده است. منابع اضافي انرژي به آمریکا این فرصت 
را مي ده��د كه زماني كه منابع جهاني رو به كاهش 
هستند به عنوان یک بال تولیدي )و حتي اگر اجازه 
داده شود به عنوان یک صادركننده انرژي( عمل كند. 
منابع گاز ارزان، سوخت مورد نیاز صنایع را تأمین و 
به نسبت زغال سنگ كربن كمتري متصاعد مي كنند. 
تحوالت در بازارهاي انرژي همه و همه باعث برتري 
اس��تراتژیک آمریکا مي ش��وند كه مي تواند منجر به 
افزایش قدر این كشور گردد. روندهاي اقتصاد بین الملل 
تا حد زیادي پیوندي ناگسس��تني با اقتصاد داخلي 
آمریکا دارد و این یکي از بزرگترین نقاط قوت آمریکا 
است. قابلیت سازش و انطباق پذیري، برگشت پذیري و 
نوآوري سیستم اقتصادي آمریکا نه تنها براي خودشان 
بسیار تعیین كننده است )ایاالت متحده بیش از سایر 
كش��ورها توانس��ت از بحران مالي رهایي پیدا كند(، 
بلکه منبعي از قدرت و نفوذ هم برایش��ان به حساب 
مي آید چرا كه دولت ه��اي دیگر این پویایي ذاتي را 
تحسین مي كنند. این كامیابي مشترک در داخل هم 
باعث افزایش حمایت هاي سیاسي براي نقش آفریني 

جهاني مي شود.
تاریخ نش��ان مي دهدكه عالقه م��ردم آمریکا براي 
حمایت از نقش آفریني هاي بزرگ جهاني زمان رشد 
اقتصادي افزایش مي یابد. این اتفاقي نیست كه اجماع 
مردم ازن كشور در انترناسیونالیسم بعد از جنگ جهاني 
دوم درست زماني رخ داد كه اقتصاد آمریکا با سرعت 
خیره كننده اي در حال رشد بود و سود حاصل از این 
رشد در میان همه اقشار و سطوح جامعه توزیع شده 
بود. البته مزیت دیگر رش��د اقتصادي این اس��ت كه 
منابع الزم براي تقویت قابلیت هاي نظامي، اقتصادي 

و دیپلماتیک این كشور مهیا مي شود.
اقتصاد آمریکا مزایاي با دوام وچشمگیري به خصوص 
در بازارهاي تکنولوژي و دانش��گاه هاي س��طح جهاني 
دارد. اما اقتصاد اول دنیا ماندن مس��تلزم این است كه 
به بخش هایي كه پیشرفت در آنها كند است رسیدگي 

شود. كارهایي كه براي حمایت از اقتصاد داخلي آمریکا 
باید انجام ش��ود عبارتند از: تقویت تحصیالت ابتدایي 
و متوس��طه، بازس��ازي زیرس��اخت ها، متعادل كردن 
مالیات ها و مزایا به گونه اي بدهي هاي آمریکا خط سیر 
قابل تحمل تري داشته باشد، تصحیح سیستم شکست 
خورده مهاجرت به آمریکا به گونه اي ایاالت متحده به 
جذب افراد خالق و اس��تعدادها از سراس��رجهان ادامه 
دهد. رهب��ران آمریکا باید براي مردم در مورد اهمیت 
نقش آفریني جهاني آمریکا به عنوان امر مهمي كه هم 
این��ک و هم آین��ده داراي اهمیت خواهد بود، توضیح 
دهند. البته هنوز بهترین راه براي اطمینان از حمایت 
مردم آمریکا از نقش آفریني جهاني آمریکا و همچنین 
همکاري براي داش��تن یک آمریکاي قوي تر و بانفوذتر 
اطمینان از این است كه اقتصاد داخلي سطح متوسط 
زندگي مردم را ارتقا دهد.در هیچ كجا روابط بین امنیت 
و شکوفایي در داخل و خارج اینقدر متقابل نبوده است. 
دس��تور كار رهبران آمریکا در مس��ائل تجاري، مالي، 
اقتصادي و انرژي باید بخشي از برنامه آنها براي ارتقاي 

نقش رهبري بین المللي این كشور باشد.

 آسيا و چين
آس��یا با جمعیت رو به افزایش، قدرت اقتصادي 
رو به گس��ترش و با چالش ه��اي ژئوپولتیکي پویا 
در حال حركت به س��وي جلب س��هم بیشتري از 
توجه سیاست خارجي آمریکا به سوي خودش در 
سال هاي آتي است. خوشبختانه به واسطه درک فوق 
العاده مناطق آسیا از آمریکا و رهبري آمریکایي ها، 
نقش آفرین��ي ایاالت متحده در این مناطق نه تنها 
باعث ت��داوم ثبات بلکه باعث توس��عه ارزش هاي 
دموكراتیک و رونق رو به رشد آنها شده است.از این 
رو ما معتقدیم كه مجموع��ه اي جامع از ابتکارات 
دیپلماتی��ک، اقتصادي و امنیتي كه براي انعکاس 
این ترقي جدید آسیا طراحي شده بود )با نام »تراز 
مجدد« و یا »چرخش« شناخته مي شد( باید براي 

آینده قابل پیش بیني ادامه پیدا كند.
رهبري ایاالت متحده در طي ۷۰ س��ال گذش��ته 
ناگزیر به تضمین یک توازن قدرت پایدار و باثبات در 
آسیا بوده است. اتحادهاي بي سابقه واشنگتن با ژاپن 
و كره جنوبي و تعهدات داده شده در مورد دستیابي 
به خطوط باز دریایي، تجارت آزاد، حاكمیت داخلي 
و آزادي دریانوردي و دیگر اتحادها و روابط منطقه اي 
ایاالت متحده همه با هم مجموعه اي از صلح تاریخي 
و شکوفایي را براي این منطقه به همراه آورده است.

در دوره اخی��ر، ظهور هند و دسترس��ي آمریکا به 
بزرگترین دموكراسي دنیا منجر به اتحادي استراتژیک 
و س��ودي چشمگیر در امنیت و ثبات منطقه هند و 
پاسیفیک شده است. با سیاستمداري محکم و پابرجاي 
واش��نگتن و دهلي نو مي ت��وان و باید بر تفاوت هاي 
تاریخي،  فرهنگي و جغرافیایي غلبه كرد. این مساله 
باعث تاثیر بیش��تر قدرت كالن دیپلماس��ي، ارتقاي 
همکاري امنیتي و عمیق تر شدن حس داشتن یک 
هدف مشترک مي شود. چنین قدم هایي ایاالت متحده 
و هند را در موقعیت بهتري براي همکاري با هم در 
جهت روبرو شدن و حل درگیري هاي آینده در منطقه 
و به طور وسیع تر چالش هاي بین المللي قرار مي دهد.

از آنجای��ي كه رش��د خیره كنن��ده اقتصاد چین و 
همچنین افزایش مخارج نظامي این كش��ور تاثیري 
ژرف بر منطقه آسیا خواهد داشت، هیچ شکي نیست 
كه مدیریت روابط چین - ایاالت متحده پر برآیندترین 
چالش خارجي آمریکا است. پیشتر با آمدن پرزیدنت 
 ش��ي جین پینگ قدرتمندترین رهب��ر پکن بعد از 
دن��گ ش��یائو پین��گ و رویکرد قاطع او به مس��ائل 
بین المللي بخصوص دیدگاه او مبني بر اینکه امنیت 
آس��یا به خود آسیا مربوط است و نه آمریکا، تیرهاي 

خیمه چنین چالشي برافراشته شده است.
ساخت جزایر مصنوعي در جزایر جنوبي چین و اعالم 
منطقه شناس��ایي دفاع هوایي در شرق دریاي چین 
توسط پکن اصول دیرین آزادي دریانوردي را تضعیف 
كرده است. رفتارهایي مانند افزایش پرداخت هاي مالي 
چین بر روي قابلیت هایي كه مستقیما علیه پایه هاي 
قدرت آمریکا است و حمالت مداوم سایبري چین به 
سیس��تم هاي شخصي و حکومتي آمریکا، رفتارهاي 
تحریک آمیز و نوعي تهدید علیه امنیت منطقه اي است 
كه آمریکا دهه ها است امنیت آن را تعهد كرده است.

ام��ا چالش چین فقط محدود به حوزه امنیتي 
نیست. چین با تاسیس موفق بانک سرمایه گذاري 
زیربنایي آسیا نشان داد كه در نبود یک دیپلماسي 
دقیق از جانب آمریکا مي تواند قدرت اقتصادي و 
دیپلماتیک الزم براي ایجاد سازمان هاي چین محور 
موازي با سازمان هاي موجود را به دستاورد. واكنش 
واشنگتن در مقابل این عمل چین دقیقا مصداق 
تاریخي آن كاري كه كشور قدرتمند نباید انجام 
ده��د بود. چ��را كه مخالفت آمری��کا با این بانک 
از جان��ب پکن به عنوان تصدیق اتخاذ سیاس��ت 
بازدارندگي از جانب آمریکا برداش��ت ش��د و این 
واقعیت كه دیپلماسي آمریکا به نحوي بد شکست 
خورد از جانب چین به عنوان نشانه ضعف و از جانب 
متحدان و دوستان آمریکا در آسیا نشانه قضاوت 

نادرست آمریکا در نظر گرفته شد.
این دلیلي است كه اثبات مي كند چرا اینقدر پیمان 
ترنس پاس��یفیک بااهمیت است. هر قدر هم كه این 
توافقات ممکن اس��ت منجر به بروز مس��ائلي با سایر 
كشورها شود اما تصویب این توافق توسط كنگره تصمیم 
مجدد آمریکایي ها براي نقش آفرین باقي ماندن از نظر 
سیاسي - استراتژیک و اقتصادي در شرق آسیا را نشان 
مي ده��د. از طرف دیگر تصویف نکردن پیمان ترنس 
پاسیفیک این خبر را به آسیا و جهان مخابره مي كند 
كه آمریکا از نظر داخلي چنان دچار دو دستگي شده 
و نگاهش رو به داخل اس��ت كه چین پیمان تجاري 
منطقه اي برایش بي ارزش اس��ت. در صورت شکست، 
دست چین براي نوشتن قوانین اقتصادي در آسیا بازتر 
می شود. در یک بازه زماني بلندتر پیمان ترنس پاسیفیک 
در صورت موفقیت به عنوان یک نمونه استاندارد براي 

تشویق تغییرات در منطقه به كار برده مي شود.
به طور كلي آمریکا باید كاري كند كه برتري خود را 
در پیمان ها و روابط منطقه اي بگنجاند. براي این منظور 
باید اس��تراتژي دیپلماتیک جدیدي براي هماهنگ 
كردن سیاست هاي آسیا با متحدان دیرپاي خود در 
اروپا طرح ریزي شود. چنین رویکردي باعث افزایش 

قدرت آمریکا و پذیرش این قدرت مي شود.
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ديوار چين

اندیشکده هاي معتبر آمریکایي از چند سال پیش 
و به وی��ژه پس از پیروزي دونال��د ترامپ در رقابت با 
كلینتون دموكرات توصیه هاي راهبردي را براي دولت 
وي تدارک دیدند. این راهبردها به ویژه درباره مناسبات 
چین و آمریکا حائز اهمیت اس��ت. استراتژیست هاي 
آمریکایي اكنون به این نتیجه رس��یده اند كه روسیه 
تحت ریاست والدیمیر پوتین و رفقایش نمي تواند خطر 
اول براي اقتدار آمریکا باشد چون زور اقتصادي ندارد و 
توانایي هایش تنها منحصر به استفاده از نیروي نظامي 
و برخي راهبردهاي سیاسي است و اروپا، ژاپن، كانادا، 
اس��ترالیا، كره جنوبي، برزیل، هند و سایر كشورهاي 
نوظهور صنعتي بر روي توانایي هاي روس��یه در حوزه 
اقتصاد حساب باز نمي كنند. استراتژیست هاي آمریکایي 
به این ترتیب بود كه نگاهشان بر روي چین متمركز 
شده است و باور دارند كه چین با اقتصاد بزرگ و روند 
فزاینده رش��د تولید ناخال��ص داخلي مي تواند رقیب 
نخست براي آمریکا باشد. به همین دلیل است كه در 
هر پژوهش راهبردي چین در كانون توجه قرار دارد. 
آنچه در ادامه مي خوانید بخش��ي از پژوهش موسسه 
»كاتو« با عنوان بازبیني نقش جهاني آمریکا است كه در 
چارچوب پرونده حاضر از مركز بررسي هاي استراتژیک 

ریاست جمهوري برداشته ایم.
با وجود برخورداري آمریکا از رس��انه هاي قدرتمند 
و تمركز سیاس��تگذارانش روي خاورمیانه، بزرگترین 
چالش هاي راهبردي این كشور در سال هاي آتي، در 

آسیا خواهد بود. 
واكنش دولت اوباما به این چالش ها در قالب سیاست 
»چرخش به سمت آسیا«، تالشي بود براي انتقال منابع 
امنیتي و دیپلماتیک از سیاست خاورمیانه-محور به 
س��مت آسیا، لیکن این سیاست نیز در وهله نخست 
روي حفظ سلطه سنتي واشنگتن در منطقه متمركز 
بود. تالش براي ایجاد این »توازن مجدد«، دشواري هاي 
خاص خودش را داش��ت؛ با اس��تقرار س��رمایه هاي 

نظامي بیشتر در منطقه و افزایش مشاركت آمریکا در 
سازمان هاي منطقه اي، برداشت چیني ها در خصوص 
اینکه سیاست ایاالت متحده تهدیدآمیزي را مبتني 
بر »تحدید« است را تقویت كرده است. سیاستگذاران 
ایاالت متحده در عوض، مي باید بیشتر روي بازدارندگي 
تقابل نظامي با چین تمركز كرده و متحدین خود را 
به اشتراک در تحمل این مسئولیت ترغیب نمایند و 
هم��گام با محیط امنیتي در حال تغییر، پیمان هاي 
ائتالفي از این دست منعقد كنند. چین همواره براي 
ایاالت متحده رقیب نظامي مس��تقیمي در آسیا به 
حس��اب آمده اس��ت و در واقع، نقاط انفجاري بالقوه 
زی��ادي براي درگیري در این منطقه نیز وجود دارد. 
از جمله، مساله تایوان، و نیز مناقشات سرزمیني در 
دری��اي جنوبي چی��ن)SCS( و دریاچۀ غربي چین 
)ECS(  ك��ه همواره در صدر اخبار هس��تند. ارتش 
چین به شکل فزاینده سیستم هاي تسلیحاتي ویژه اي 
در منطقه مس��تقر كرده ك��ه به منظور جلوگیري از 
عملیات نیروهاي ایاالت متحده در مناطِق مورد مناقشه 
طراحي شده اند. این مساله نیز خود چالش اصلي براي 
موضع سلطه جویانه ارتش ایاالت متحده در منطقه به 
حس��اب مي آید. در عین ح��ال، رویکرد چین به این 
مناقشات سرزمیني، به ویژه جزیره این كشور در دریاي 
جنوبي، دشمني بسیاري از دولت هاي آسیایي، از جمله 
دولت غیرمتعهدي چون ویتنام، و نیز كشورهایي چون 
فیلیپی��ن و ژاپن كه ای��االت متحده با آنها معاهدات 
دفاعي دارد را برانگیخته است. بنابراین، این مناقشات 
پتانس��یل درگیر ش��دن ایاالت متحده در رویارویي 
نظامي با یک دشمن بسیار مجهز و با انگیزه را افزایش 
مي دهد. نمایش قدرت و اراده نظامي آمریکا، همچون 
آزادي نیروي دریایي ایاالت متحده براي عملیات هاي 
ناوبري FONOPs در دریاي جنوبي چین، موجب 
نشده است كه چین تحركات ستیزه جویانه خود در 

منطقه را كاهش دهد. 

صحبت هاي اخیر در مورد »تله توسیدید«، مبني 
بر برخ��ورد اجتناب ناپذیر بی��ن قدرت هاي در حال 
ظهور و قدرت حاكم كامال مردود اس��ت. چرا كه اگر 
واش��نگتن بازدارندگي نظامي خود را تقویت كند و 
صف در حال گسترش متحدان منطقه اي و شركاي 
امنیتي اش را عریض و طویل تر كند برخورد بین دو 
قدرت قابل پیشگیري مي شود. تاریخ نشان مي دهد 
كه قدرت هاي در حال ظهور زماني كه باور داش��ته 
باش��ند احتمال پیروزي از نظر عملي باال است وضع 
موجود را از نظر نظامي به چالش مي كشند. صراحتا 
اینکه چقدر نیروي نظامي و قدرت حل مساله آمریکا 
براي بازداشتن یک چین تواناتر و با اعتماد به نفس 
بیشتر مورد نیاز خواهد بود چیزي است كه هنوز نیاز 

به برآورد و محاسبه دارد.
كافي است به این نکته اشاره شود كه در دوره 
شي جین بسیار مدعي تر و از نظر نظامي بسیار 
قوي تر ظاهر شده است. بنابراین ایاالت متحده 
باید توانایي هاي خود را افزایش و موقعیت نظامي 
خود را گس��ترش دهد چرا كه این كار بهترین 
روش براي نشان دادن قاطعیت این كشور براي 
ادامه اجراي یک نظم مبتني بر قانون در منطقه 
آس��یا پاسیفیک اس��ت. به طور وسیع تر دلیلي 
براي تغییر رویکردي كه دولت هاي آمریکا - چه 
دموك��رات و چ��ه جمهوري خواه - در 8 س��ال 
گذشته در مورد چین در پیش گرفته بود وجود 
ندارد. پیشبرد ظهور صلح آمیز چین كه به طور 
فزاینده اي در چارچوب قوانین و سنت هاي نظم 
لیبرال بین الملل است به عنوان یک استراتژي 

درست از سوي آمریکا دنبال مي شود.
ی��ک چالش در م��ورد چین مربوط ب��ه دریاي 
جنوبي چین مي ش��ود. چالشي كه سیاست فعلي 
یعني درخواس��ت از پکن براي توقف جزیره سازي 
براي حل آن كامال اش��تباه است و شاید عاقالنه تر 
این باش��د كه كاري انجام شود كه چین بابت این 
اقدامات خود متحمل هزینه هاي منطقه اي شود. 
این هزینه ها مي تواند شامل همکاري هاي دفاعي 
جدید با فیلیپین و ویتنام به منظور تقویت امنیت 
منطقه، اعتراضات جدي منطقه اي به اقدامات چین و 
مجازات هاي متناسب اقتصادي براي كاهش سرعت 

سلطه چیني ها بر اقتصاد منطقه باشد.
ام��ا حتي اگر آمریکا توانایي هاي خود را افزایش و 
مشکالت امنیتي منطقه را حل كند تا زماني كه چین 
ترسي از سیاست بازدارندگي نداشته باشد همه این 
تالش هاي واشنگتن راه را براي تداوم ادغام چین در 
اقتصاد بین الملل هموار مي كند. پس به عنوان مثال 
اصالحات در بخش هاي سرمایه گذاري و بازار سرمایه 
)جایي ك��ه تخصص آمریکا در آن بي همتا اس��ت( 
مي توان��د به عنوان یک اولویت در مذاكرات دوطرف 

در نظر گرفته شود.
ایاالت متحده بدون شک توانایي نظامي - اقتصادي 
و دیپلماتیک براي پاسخ به چالش هاي جدید از جانب 
چین كه روز به روز هم مدعي تر مي ش��ود را دارد اما 
متحدان و دوستان آسیایي نگران هستند كه واشنگتن 
اراده به انجام چنین كاري نداشته باشد. به همین دلیل 

باید اراده و تمایل به این كار را دوباره نشان دهد.



دولت هاي منطقه از جمله در چالش هاي حقوقي 
رسمي، گام هاي یک جانبه اي براي ارتقاي مواضعشان 
در رویارویي با چین برداشته اند. در اواخر سال ۲۰۱۵ 
دیوان دایمي داوري بین المللي حکم داد كره صالحیت 
قضایي الزم براي استماع شکایت مانیل علیه چین در 
خصوص دعاوي س��ررزمیني را دارد. دولت فیلیپین، 
نیروها و كشتي هاي آمریکایي را به بازگشت به خلیج 
سوبیک، كه قبالً محل استقرار یک پایگاه بزرگ نیروي 
دریایي ایاالت متحده بود، دعوت كرده است. ویتنام 
رویکردي به مراتب نظامي تر اتخاذ كرده اس��ت، چرا 
كه با استفاده از كمک مالي ایاالت متحده، به خرید 
زیردریایي كیلرو -كرالس دیزلي -برقي از روسیه اقدام 
كرده و گارد ساحلي خود را با استفاده از كشتي هاي 
ساخت داخلي خود توسعه داده است. اصالحات عمده 
قانون گذارانه در ژاپن، به ارتش این اجازه را داده اند كه 
در صورت بروز درگیري مسلحانه به كمک همپیمانانش 
بش��تابد. عالوه بر این، كش��ورهاي مختلف به دنبال 

توافقات منطقه اي جدي تري در دریاي جنوبي چین 
هستند، از جمله بیانیۀ مشترک هندوستان-ژاپن كه 
كشورها را به »پرهیز از اقدامات یکجانبه« در منطقه 
فرامي خواند، و نیز بیانیه مشترک ویتنام-فیلیپین كه 

روي تبادالت دوجانبه تأكید دارد.
ب��ا این حال، اگر ایاالت متح��ده تعهدات خود در 
منطقه را افرزایش دهد، هم پیمانان این كشور انگیزه 
چنداني براي تداوم سیاست هایي از این دست ندارند. 
سیاس��تگذاران ایاالت متحده در عوض الزم اس��ت 
ضمن یافتن هم پیماناني با فرصت كافي براي توسعه 
سیاست هاي دفاعي خود، راه هاي دیگر همکاري نظامي 
را پیگیري كنند و براي كاهش حضور نظامي آمریکا 

در آسیاي شرقي، برنامه ریزي نمایند.
این موضع مبتني بر خویشتن داري بیشتر، هزینه و 
خطر كمتري نسبت به تالش براي حفظ سلطه نظامي 
نامحدود ایاالت متحده در منطقه دربر خواهد داشت.

خطر درگیري با چین بر س��ر س��رزمین هایي در 
دریاي جنوبي چین و دریاچه غربي چین، نباید خیلي 

دست كم گرفته شود. قدرت رو به رشد نظامي چین، 
هزینه هاي بالق��وه درگیري را براي ایاالت متحده به 
صورت چش��مگیري افزایش داده اس��ت. همزمان، 
همان طور كه پکن به دنبال نمایش قدرت به مخاطبین 
ناآرام محلي است، اقتصاد رو به ركود چین مي تواند 
منجر به اتخاذ موضع نظامي تهاجمي تري از سوي این 
كشور شود. سیاستگذاران ایاالت متحده باید با دقت 
و ب��ا رعایت حریم دری��اي جنوبي چین گام بردارند. 
ایاالت متحده براي پرهیز از رویارویي با چین بر سر 
سرزمین هاي مورد مناقشه، نباید روي دعاوي خاصي 
موضعگیري كند، بلکه در ع��وض باید روي اهمیت 
شفافیت خالق و دوستانه مناقشات تمركز داشته باشد.
ممکن اس��ت سیاس��تگذاران ای��االت متحده به 
دولت های��ي مثل ویتنام و فیلیپین در جهت ارتقاي 
توانمندي هاي دفاعي ش��ان و نی��ز ترغیب همکاري 
منطقه اي با مللي مثل ژاپن و هندوستان كمک هاي 
محدودي كنند. با این حال، نباید چنین تصور شود 

كه واشنگتن از دعاوي این دولت ها براي سرزمین هاي 
مورد مناقشه دفاع مي كند. سیاستگذاران همچنین باید 
به تعدیل دوره ه��اي مربوط به آزادي نیروي دریایي 
برراي عملیات )FONOPs( بپردازند. این نمایشات 
اراده نظام��ي در دریاي جنوبي چی��ن، موجب بروز 
واكنش ش��دید مي شود و باید به ندرت مورد استفاده 
قرار گیرند. عملیات هاي دریایي زمان بندي شده معمول 
نباید اجرا شوند؛ این رفتارها همچون دیگر رویکردهاي 
نظامي، انگیزه هم پیمانان ما در تالش براي دفاع از خود 
را كم مي كنند. همچنین طیفي از عوامل غیرنظامي 
تنش زا نیز در روابط ایاالت متحده-چین وجود دارد. 
مهم ترین آنها  فشار چین براي ایجاد نهادهایي است 
كه رقیب نهادهاي آمریکایي به حساب مي آیند، مانند 
بانک سرمایه گذاري زیربنایي آسیا AIIB( (. پنجاه 
و هفت كش��ور به عضویت این بان��ک درآمده اند كه 
اغلب به صورت یک گزینه جایگزین یا چالشي براي 
سیستم بِرتون وودز دیده مي شوند. در میان اعضاي 
بانک مزبور هم پیمانان ایاالت متحده هم هستند مثل 

بریتانیا، آلمان، استرالیا و كره جنوبي، ضمن اینکه بیش 
از ۷۰۰میلیارد دالر در غالب تعهدات سرمایه اي براي 
تأمین مالي فعالیت هاي این بانک فراهم شده است. 
این موسسات مي توانند به بهاي از دست رفتن نظم 
بین المللي پساجنگ آمریکامحور، نقش جهاني پکن 

را چند برابر كنند.
ام��ا حل كردن چالش هاي ایجاد ش��ده از س��وي 
چین مس��تلزم تغییر ذهنیت ها است. سیاستگذاران 
باید به خاطر داشته باشند كه چنین رقابت سازماني 
بازي جمع صفر یا رقابتي صرف نیست. دلیلي براي 
عدم همزیستي بانک سرمایه گذاري زیربنایي آسیا با 
موسسات برتون وودز وجود ندارد. اگرچه ایاالت متحده 
نیازي براي پیوس��تن به هر سازمان مالي بین المللي 
ندارد، اما همراه شدن با موسسات چیني مشابه، بیش 
از بایکوت كردن آنها براي این كشور منافع دربرخواهد 
داشت. در واقع جین لیکون رئیس بانک سرمایه گذاري 
زیربنایي آس��یا زیركانه نقش بالق��وه اي براي ایاالت 
متحده در زمینه شفافیت تعریف كرده و از این طریق 
كمک كرده تا استانداردهاي باالي بانک را حفظ كند.

مس��ائل س��ایبري نیز به عنوان موضوع مهمي در 
درگیري میان ای��االت متحده و چین كماكان ادامه 
دارد. چیني ها با نفوذ آش��کار در دولت و شبکه هاي 
بازرگاني ایاالت متحده، مشغول جاسوسي سایبري، 
به ویژه در ارتباط با دزدي مالکیت فکري بوده اند كه 
چالشي عمده در روابط ایاالت متحده-چین به حساب 
مي آید. اگرچه بس��یاري از دولت ها درگیر جاسوسي 
براي اهداف نظامي یا سیاسي هستند، ایاالت متحده 
دزدي مالکیت فکري از سوي چیني ها براي پیشرفت 
تجاري خود را غیرقابل قبول مي داند. با وجود اینکه 
در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ پیشرفت هایي در برخورد با 
این مساله حاصل شد -از جمله توافق ایاالت متحده 
و چین براي خودداري از دزدي مالکیت فکري- لیکن 
تردید زیادي در خصوص نیات چین و تمایل آنها براي 

محدود كردن چنین فعالیت هایي وجود دارد.
مدیریت مش��کالت دیپلماتیکي كه ریش��ه در 
فعالیت هاي سایبري چیني دارنرد، چالش دشواري 
است؛ واشنگتن و پکن در خصوص اینکه چه چیزي 
در فضاي سایبري قابل قبول هست، نظریات كاماًل 
متفاوت��ي دارند و فرصت چندان��ي براي همکاري 
وجود ندارد. به هر حال باید این تهدید مدنظر قرار 
گیرد. در اختیار داشتن اطالعات حساس به مراتب 
آس��ان تر از به كارگیري ای��ن اطالعات در اقتصاد یا 
امور نظامي اس��ت و این در حالي اس��ت كه تهدید 
به حمله سایبري وسیع یا مخرب، به زیرساخت ها، 
به وی��ژه با توجه به س��رمایه گذاري هاي قابل توجه 
نظامي در حوزه سایبري، منتفي است. در خصوص 
سایر حوزه هاي درگیري، فعالیت هاي چیني ها در 
فضاي سایبري تهدیدي براي منافع ایاالت متحده 
هستند با این حال سیاستگذاران الزم است هنگام 
برنامه ریزي براي پاسخ به این تهدیدات، از واكنش 

اضافي نسبت به آنها پرهیز نمایند.
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داستان تكراري تحريم نفت

تهدید به تحریم نفتي یکي از مهم ترین حربه هاي 
دولت هاي غربي براي دولت هاي ایران پس از انقالب 
بوده است. در سال هاي حضور اوباما در كاخ سفید، 
استرتژیس��ت هاي آمریکایي بر این باور بودند كه 
تحریم هاي نفتي باید به گونه اي باش��د كه ایران 
بتواند حداقل یک میلیون بشکه در روز نفت خود 
را صادر كند. این قید براي تحریم، از دو جهت قابل 
تامل است. یکي اینکه حذف ناگهاني عرضه نفت 
ایران، قیمت نفت را به طور ناگهاني افزایش ندهد 
و دوم اینکه تاثیر تحریم ها همچنان وجود داشته 
باشد. با آمدن دونالد ترامپ و مواضع سختگیرانه او، 

تحریم هاي نفتي به یک باره روند صعودي به خود 
گرفت و این بار كاخ سفید كل فروش نفت ایران را 
تحریم كرد. سیاستي كه امروز به شکست منتهي 
شده است. هر چند وابستگي ایران به درآمد نفت 
غیرقابل انکار اس��ت، آنچه كه مورد بحث اس��ت 
میزان این وابس��تگي است. این میزان بین 3۵ تا 
۷۰ درصد، بسته به اینکه از چه زاویه اي به مساله 
نگاه كنیم برآورد شده است. نفت بیش از صد سال 
است كه نه تنها اقتصاد ایران بلکه تحوالت سیاسي 
و اجتماعي را در كش��ور رقم مي زند. درصد باالي 
بیکاري، ت��ورم، كاهش قدرت خرید خانواده ها، و 
شکاف هاي عظیم ثروت و درآمد از جمله نتایجي 
بوده اند كه وابستگي به نفت براي ایران به ارمغان 
آورده است. اما در این دوره فصل جدیدي گشوده 
شده است. نخست متدهاي جدید دور زدن تحریم ها 
و دوم راهکارهایي كه دولت براي كاهش وابستگي 
خود در سال هاي گذشته برداشته است. به طور مثال 

بنابر برآوردهاي صندوق بین المللي پول، ایران حدود 
۱۲۰ میلیارد دالر ذخایر ارزي دارد. از س��وي دیگر 
میزان واردات كاالهاي ضروري مردم، رقمي برابر با 
3۰ میلیارد دالر است. این یعني حتي اگر ایران نتواند 
حتي یک بشکه نفت را هم به فروش برساند، تا چهار 
سال قادر خواهد نیاز ضروري مردم را از طریق واردات 
مواد غذایي تامین كند. این البته یک زاویه از ماجراي 
پیش آمده است. با این حال نفت كاالیي نیست كه 
روي زمین بماند. در این میان چهار سوال به ذهن 
متبادر مي شود كه نخست كاهش تولید نفت، آیا به 
منزله حفظ ذخایر و ثروت ملت تلقي مي شود یا آن 
نیز با مشکل روبه رو مي شود؟ دوم بازارهاي جهاني 
چه تاثیري از آن خواهند پذیرفت و سوم شوک نفتي 
از چه مجراهایي وارد چرخه اقتصاد مي ش��ود و در 
آخر چه باید انجام مي شد تا تاثیر تحریم ها در تولید 
و فروش نفت ایران كمتر دیده مي شد؟ پاسخ به این 
چهار سوال محورهاي اصلي پرونده پیشرو هستند. 

حسن صاد     قی
عضو هیأت تحریریه
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نتایج تحلیل ها نش��ان داده اس��ت كه تا اواسط 
دهه آینده، ایران مي تواند از ذخایر توس��عه نیافته 
براي جبران كاهش برداشت از ذخایر توسعه یافته 
خود اس��تفاده كند. یعني ذخایري كه هنوز آماده 
بهره برداري نیس��تند باید به مرحله اي برسند كه 
بت��وان از آنها بهره برداري را آغاز كرد. با این حال، 
مش��کل اصلي از بعد از اواس��ط ده��ه آینده آغاز 
مي ش��ود كه حف��ظ نرخ تولید در همان س��طح، 
مستلزم بهره برداري از تعداد بیشتري چاه، تزریق 
مقادیر بیشتري گاز طبیعي، استخراج مصنوعي و 
سرمایه گذاري بیشتر در این بخش است. بنابراین 
با وجود آنکه انتظار مي رود درآمد ناخالص افزایش 
یابد، افزایش هزینه هاي تولی��د به عالوه افزایش 
مصرف در داخل كش��ور، اج��ازه افزایش صادرات 
را از سطح مشخص پس از سال ۲۰۲۵ نمي دهد.

 نقش نفت در اقتصاد
كل درآم��د حاصل از فروش نف��ت در ایران در 
ح��دود 3۰ درصد از درآمد دولت اس��ت كه البته 
این رقم در س��ال هاي مختلف تغییراتي دارد كه 
بی��ش از ۲۰ درص��د از آن ارزش افزوده ناخالص 
واقعي اس��ت. صنعت نف��ت و گاز در ایران نیاز به 
تکنولوژي و سرمایه گذاري به صورت جدي دارد. 
به این منظور، دولت ایران براي جذب ۱۵۰ تا ۲۰۰ 
میلیارد دالر براي بخش باالدستي مطابق با برنامه 
توسعه ششم، ۵۰ پروژه نفتي و گازي در راستاي 
سرمایه گذاري خارجي در عرصه بین المللي مطرح 
كرده ك��ه در قالب قراردادهاي بیع متقابل كه در 
س��ال ۱989 تصویب شده اس��ت، اجرا مي شود. 
طبق این قراردادها، پس از توسعه میادین، مالکیت 
در نهایت به شركت ملي نفت ایران بازمي گردد و 
شركت خارجي نمي تواند بر میادین نفتي مالکیت 
داشته باشد كه البته اصالحاتي در این زمینه انجام 
شده است. از سوي دیگر، نگراني ها در مورد شرایط 
آب و هوایي، سیاس��تگذاري هایي را در راس��تاي 
كاهش انتشار كربن دي اكسید، همراه داشته است 

و بدین گونه جذابیت سوخت هاي فسیلي كاهش 
یافته است. در واقع توافق پاریس در راستاي محدود 
كردن افزایش دماي جهاني تا دو درجه سانتیگراد، 
تنها اجازه انتشار یک تریلیون تن كربن دي اكسید 
را داده اس��ت كه منجر به محدود ش��دن افزایش 
رش��د تقاضاي نفت تا ۰.6 درصد در سال ۲۰3۰ 
ش��ده اس��ت. در حال حاضر ظرفیت پایدار براي 
استخراج نفت خام در حدود 3.۷ میلیون بشکه در 
روز تخمین زده شده است، در طي دو دهه اخیر، 
ظرفیت تولید همواره مابین 3.6 و 4.۱ میلیون بشکه 
در روز نوسان داشته است. اگرچه صادرات نفت پس 
از مدت اندكي از توسعه اولین میادین آغاز شد و 
تا اواسط دهه ۱9۷۰ به ۵.۵ میلیون بشکه در روز 
رسید، با وقوع انقالب در سال ۱9۷9 به یک میلیون 
بش��که در روز كاهش یافت. صادرات نفتي پس از 
رش��د مجدد، بار دیگر در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به 

دلیل تحریم ها كاهش یافت.
ب��ا هزینه اي حدود ۱۰ دالر به ازاي هر بش��که، 
تولید نفت در ایران نسبت به بسیاري از كشورهاي 
دنیا كم هزینه تر اس��ت. اما توجه به این نکته حائز 
اهمیت است كه جبران كاهش استخراج از میادین 
توسعه یافته، تنها با بهره برداري از ذخایر توسعه نیافته 
و ذخایري كه اس��تخراج از آنها س��خت تر است، 
امکان پذیر مي ش��ود و لزوم استفاده از روش هایي 
همچون EOR را گوشزد مي كند كه هزینه هاي 
تولی��د نفت افزایش و به تبع آن س��ود را كاهش 
مي دهد، عالوه بر این رشد تقاضاي هیدروكربن هاي 
مایع در داخل كشور، مسئولیت دیگري بر دوش 

صنعت نفت ایران قرار مي دهد.
در واقع اقتصاد ایران به شدت به هیدروكربن هاي 
مایع وابسته است. مصرف سوخت هاي مشتقه از 
نفت تا ۲۰۰8 س��االنه با 6۰ هزار بش��که در روز 
افزایش داشته است كه ۰.8۵ درصد افزایش تقاضا، 
به ازاي هر یک درصد افزایش فعالیت اقتصادي را 
بیان مي كند. با این حال، كل تقاضا براي فرآورده ها 
پس از س��ال ۲۰۰8، روند نسبتاً ثابتي داشته كه 

به دلیل محدودیت هاي ش��ركت ملي نفت و نیز 
انقباض اقتصاد در سال هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ بوده 
است. در سال ۱99۵ تا ۲۰۱۵ شدت مصرف نفت 
ایران به ازاي هر نفر، از ۷.۲ به 8.۷ بشکه در سال 
افزایش یافت درحالي كه ش��دت مصرف نفت در 
اقتصاد از ۱.۷ به ۱.3 بشکه به ازاي هر ۱۰۰۰ دالر 
تولید ناخالص داخلي، كاهش داشته است. در سال 
۲۰۱4، نفت و گاز طبیعي به ترتیب3۷ درصد و ۵۷ 
درصد از نیاز كشور به انرژي را تأمین كرده است.

تعداد چاه هاي تولید كننده نفت میانگین تولیدات 
چاه ه��اي نفتي ط��ي س��ال هاي۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ 
بهره برداري از چاه ها به درس��تي نشان داده نشده 
است، زیرا تولیدات به میزان قابل توجهي كمتر از 

ظرفیت آنها بوده است.
نرخ تولید چاه هاي ایران به طور جدي طي چند 
دهه گذش��ته كاهش یافته است، در حال حاضر 
متوس��ط تولید از چاه نفتي در ایران۱۵۰۰ بشکه 
در روز اس��ت، درحالي كه می��زان تولید در امارات 
۱۷۰۰، در كوی��ت۱6۰۰، در ع��راق ۱۵۰۰ و در 

عربستان ۲9۰۰ بشکه در روز است.
در این بخش چهار عاملي كه بیشترین تأثیر را 
روي ظرفیت تولید نفت در ایران دارند، تبیین شده 
است، این چهار عامل كاهش ساالنه میادین نفتي، 
ن��رخ بهره وري از چاه ها، تغییرات موقت در میزان 
به��ره وري از چاه هاي جدی��د و میزان نفتي كه از 

طریق تزریق گاز به دست مي آید.
نتایج تحقیقات نشان داده است كه نرخ كاهش 
میادین نفتي در ایران6 درصد در هر س��ال بوده 
است. این میزان بیانگر این موضوع است كه در 
صورت��ي كه تزریق گاز و تعمیرات چاه با همین 
س��رعت پیش روند و هیچ چ��اه جدیدي تولید 
نداشته باشد، ظرفیت تولید ساالنه6 درصد كاهش 
مي یابد كه معادل با ۲4۰ هزار بشکه در روز با نرخ 
تولید كنوني اس��ت. عامل دوم نرخ بهره وري از 
چاه هاست. مطالعات نشان داده است كه بهره وري 
از چاه هاي تازه تأسیس در حدود ۱9۰۰ بشکه در 

ذخاير نفت؛ ماندگاری يا هدر رفتن



61
no.125
July 2019

روز بوده است به طوري كه میانگین بهره وري از كلیه چاه ها ۱۵۰۰ بشکه در روز است.سومین 
عامل مهم، تغییرات نرخ تولید از چاه هاي جدید در هر سال است. نتایج نشان داده است كه 
در بازه زماني مابین سال هاي ۱99۱ تا ۲۰۱6، میانگین تولید چاه هاي جدید در سال اول 
بهره برداري، از 3.8 به ۱.۷ هزار بشکه در روز تغییر كرده است كه ساالنه رقمي در حدود 
3.۲ درصد كاهش را نشان مي دهد. چهارمین عامل، تأثیرات تزریق گاز در بازیابي نفت خام 
است. در ایران هنوز مرجعي كه بتواند به صورت دقیق مقادیر نفت تولید شده با استفاده از 
روش تزریق را بیان كند وجود نداشته و مقادیر مختلفي براي نفت تولید شده با این روش 
بیان شده است، تأثیر تزریق گازهاي غیرقابل امتزاج به عواملي همچون شرایط جغرافیایي، 
درصد تخلیه چاه، ویژگي هاي نفت خام و نسبت تزریق به تولید بستگي دارد. همان طور كه 
بیان شد میزان نفت استخراج شده در كشور به ازاي تزریق هر میلیون مترمکعب گاز در 
حدود 4۰۰۰ بشکه برآورد شده است. میزان تولید از میادین حاضر، میادیني كه در آینده 

استخراج مي شود و میادیني كه هنوز كشف نشده اند، را نشان مي دهد. 
 نتایج نشان داده است كه ظرفیت تولید نفت خام تا سال ۲۰۲۰ به چهار میلیون بشکه در 
روز مي رسد كه این میزان تا اواسط دهه بعد تا 4.4 میلیون بشکه رشد خواهد داشت. همچنین 
پیش بیني شده است كه ظرفیت تولید از میادین بهره برداري شده كنوني، از 3.۷ میلیون بشکه 
در روز در سال ۲۰۱۵ به ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰4۰ كاهش یابد. ظرفیت تولید 
روزانه از میادین توسعه نیافته، با نرخ رشد 9۰ هزار بشکه اي در سال، به یک میلیون بشکه در 
سال ۲۰۲۷ خواهد رسید، اما پس از آن با كاهش ۲۷ هزار بشکه اي در روز، به مقدار6۵۰ هزار 
بشکه در روز در سال ۲۰4۰ مي رسد. به نظر مي رسد از زمان كشف ذخایر جدید پس از سال 
۲۰۱6، باید ۱۰ سال تا زمان بهره برداري بگذرد. با كشف ساالنه به میزان ثابت ۵۰۰ میلیون 
بشکه، پیش بیني مي شود سهم ذخایر كشف نشده در سال ۲۰4۰ در حدود ۷۰۰ هزار بشکه 
در روز باش��د. نهایتا انتظار مي رود اس��تفاده از روش تزریق در راستاي ازدیاد برداشت نفت به 

تولید ۵۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰4۰ منجر شود. 
همچنین مقادیر بازیابي شده از طریق تزریق گاز به میادین در سال ۲۰4۰، به افزایش تولید 

نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه در روز منجر خواهد شد. 
در حال حاضر پیش بیني مي شود درآمد ناخالص ساالنه ۱6 میلیارد دالر در سال افزایش یابد تا 
اینکه در سال ۲۰۲۰ به مقدار ۱۱3 میلیارد دالر برسد. سپس در نرخ رشد آن كاهش مشهودي 
روي خواهد داد و درآمد حاصل از آن در سال ۲۰۲6 به ۱۵۰ میلیارد دالر مي رسد. پیش بیني 
مي شود كه این میزان تا سال ۲۰4۰ به ۲۲۰ میلیارد دالر افزایش یابد. البته باید توجه داشت 
به دلیل عدم قطعیت در بازار نفت ایران و آینده قیمت نفت، این مقادیر ممکن است تغییر كنند. 
در سال ۲۰۱6، توزیع ذخایر نفتي ایران بر اساس میزان توسعه یافتگي آنها و حجم ذخایر 
و نیز میزان برداشت روزانه از آنها داراي كالس بندي هاي مختلفي باشد. از مجموع 98 میدان 
نفتي در ایران، از س��ال ۱9۱3 تاكنون در حدود ۷۲ میلیارد بشکه نفت استخراج شده است. 
با توجه به كاهش س��االنه میادین نفتي در ایران، كاهش تولید چاه هاي جدید، بررسي نحوه 
عملکرد چاه ها اهمیت فراواني دارد. در راستاي افزایش بهره وري از میادین نفتي الزم است به 
نکاتي از قبیل كاهش نرخ تولید چاه هاي نفت، ظرفیت تولید از میادین بهره برداري شده از 3.۷ 
میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ به ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰4۰، ظرفیت تولید 
از میادین توسعه نیافته از 9۰ هزار بشکه در سال به یک میلیون بشکه در سال ۲۰۲۷ است. 



سناريوهاي غيرهمسو با آمريكا در بازار نفت

بلومبرگ|
جه�ان در آس�تانه تغیی�رات بزرگي 
است. در حالي بازار نفت دچار آشفتگي 
نس�بي ش�ده و از برخي تحوالت، نظیر 
انرژي هاي تجدیدپذیر، به هراس افتاده 
اس�ت که بنا ب�ر تحلیل س�ایت معتبر 
oilprice.com تقاضا براي خرید نفت 
همچنان ثابت باق�ي خواهد ماند. البته 
بر اس�اس تحلیل هاي این نشریه معتبر 
نفتي، قدرت مان�ور ایاالت متحده براي 
دس�ت کاري در تقاض�اي جهان�ي نفت 
بسیار محدود شده اس�ت. این گزارش 
با ترجمه س�ه مطلب مرتبط که پیش تر 
با عنوان هاي »تقاض�اي نفت براي دهه 
روبرو«، »ترامپ و خط شکني تحریم ها« 
و همچنین »غلبه تقاضاي نفت بر بنزین« 
منتش�ر ش�ده اند، بر این نکت�ه اذعان 
دارد ک�ه دونال�د ترامپ ب�راي پیروزي 
انتخابات ریاس�ت جمهوري آینده، نیاز 
دارد ت�ا حداق�ل قیمت س�وخت را در 
داخ�ل آمریکا، باثبات نش�ان دهد و از 
نارضایتي ه�ا در این خصوص بکاهد و از 
طرفي بکوش�د تا قیمت جهاني نفت را 
با توجه به تحریم ه�اي ایران و ونزوئال، 
کاهش دهد. سیاس�ت هایي که چندان 
موف�ق نبوده و آمری�کا باید میان از این 
دو هدف، یکي را برگزیند. ازاین رو اتکاي 
آمریکا به عربس�تان براي جبران عرضه 
نفت در اوپک، خوش بیني اي بیش نیست 
و این بار سعودي ها مراقب  هستند تا اسیر 

سیاست هاي نفتي دونالد ترامپ نشوند. 

 پتروشيمي، مشتري پابرجاي نفت خام
به گفته رئیس آژانس بین المللي انرژي، بعید 
نیست تقاضا براي خرید نفت در طول ۱۵ سال 
آینده استمرار داشته باشد، زیرا نفت در تولید 
مواد شیمیایي و محصوالت تصفیه شده، بیشتر 
به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار مي گیرد. 
فاتح بیرول در مجمع جهاني اقتصاد در داووس 
كه در سومالي برگزار شد، گفت: »در ۱۵ سال 
آینده، انتظار نمي رود كه تقاضاي نفت به دلیل 
نیروهاي بازار تحت نوسانات زیادي قرار بگیرد، 
هرچند ممکن است عواملي خارج از تصور من 
موجب تغییرات شدید شوند«. او افزود: »نفت 
خاورمیانه براي س��ال ها مي تواند پاس��خگوي 

تقاضاها باشد«.
همچنین سازمان انرژي پاریس در چشم انداز 
جهاني انرژي خود تصریح كرد، در حالي تقاضا 
براي نفت خام به بیش��ترین حد خود خواهد 
رسید كه در بخش خودرو احتماال در ۱۵ سال 
آینده به دلیل توسعه خودروهاي الکتریکي و 
س��وخت هاي جایگزین، مصرف بنزین كاهش 
مي یاب��د؛ اما بخش هاي دیگري مانند هواپیما 
و پتروش��یمي با تکیه بر سوخت هاي فسیلي 
تداوم خواهند داش��ت. نگران��ي در مورد اوج 
تقاضا در طول س��ه س��ال، خود را در قیمت 
نفت نش��ان داد. جایي كه قیمت ها در س��ال 
۲۰۱6 پ��س از افزای��ش ذخایر نفت، به دلیل 
كمبود عرضه تولیدكنندگان ش��یل آمریکا و 
كاهش رش��د اقتص��ادي در چین، به ۲9 دالر 
در هر بشکه رسید. پیش بیني تقاضاي جهاني 
نفت براي س��ال ۲۰۱9 توسط IEA، با وجود 
نگراني هاي جنگي تجاري، هنوز محتمل است. 

كری��ل دیمیتریف، مدی��ر اجرایي صندوق 
سرمایه گذاري مستقیم روسیه، گفت: »معتقدم 
تقاضاي زیاد براي پتروشیمي ها وجود دارد و 
پتروش��یمي موج بعدي استفاده از نفت است. 
البته اعتقادي هم نداریم كه بیشینه تقاضاي 

نفت بزودي فرا رسد«. 
مدی��ر اجرایي IEA همچنین تاثیر ش��یل 
در بازاره��اي انرژي جهان��ي را خنثي عنوان 
ك��رد. اداره اطالع��ات انرژي ای��االت متحده 
پیش بیني كرده است كه شیل ایاالت متحده 
در ماه آوریل سال جاري، بیش از ۱۲ میلیون 
بش��که در روز افزایش یابد. این در حالي است 
كه تولیدكنندگان مستقل روسیه و عربستان 
س��عودي در سال گذشته تبدیل به بزرگترین 
تولیدكنندگان نفت خام جهان ش��دند. آقاي 
بیرول گفت: »صادرات خاورمیانه افزایش یافته 
است. نفت شیل ایاالت متحده بطور عمده در 
خانه براي اهداف داخلي مورد اس��تفاده قرار 
مي گی��رد و م��ا همچنان به نف��ت خاورمیانه 

نیاز داریم«.

 آمريكا زير فشار قيمت سوخت 
آخرین كاهش قیم��ت نفت موجب نگراني 
در چندین مورد ش��ده اس��ت كه ازجمله آنها 
مي توان به نگراني براي وضعیت اقتصاد جهاني، 
واكنش تحریم هاي واش��نگتن ب��ه خریداران 
ب��زرگ نفت خام ای��ران و البته افزایش تولید 
ناگهاني نفت شیل در پالتز آمریکا اشاره كرد. 
ام��ا درحالیکه هم��ه اینها در واق��ع از عوامل 
فشار قیمت بودند، یکي دیگر از عوامل مهمي 
كه در قیمت اثرگذار بوده اس��ت، اما از لحاظ 
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فصل��ي، مصرف بنزین ایاالت متحده اس��ت.
رویت��رز در این هفته با توجه به گزارش اداره 
اطالع��ات انرژي گفته اس��ت مص��رف بنزین 
 در بزرگتری��ن مصرف كننده نفت خام جهان 
در ۱۰ م��اه اول س��ال ۲۰۱8 ثاب��ت گزارش 
ش��ده. مصرف بنزین درست است در ژانویه و 
اكتبر سال گذشته تغییري نداشته و با وجود 
برنامه هاي اقتصادي براي رونق بخش��یدن به 
مص��رف بنزی��ن و حتي یک فص��ل رانندگي 
سه ماهه، مصرف نس��بتا پایین تري نسبت به 

بسیاري از دوره ها ثبت شده است.
كمپ گزارش مي دهد میانگین مصرف روزانه 
س��وخت حدود 9.34 میلیون بشکه است كه 
با این حس��اب، ۲۰ هزار بش��که در روز كمتر 
از میانگین س��ال ۲۰۱۷ است. عالوه بر این، 
EIA انتظار دارد مصرف س��وخت بنزین در 
سال ۲۰۱8، چهل هزار بشکه در روز كاهش 
یابد. این اطالعات نشان مي دهد كمتر به هر 
الگوهاي رشد اقتصادي وابسته است و بیشتر 
به كاهش پایدار رش��د ترافیک اش��اره دارد. 
یادداش��ت كمپ اضافه كرد در هنگام رش��د 
ترافیک، اقتص��اد و قیمت هاي نفت دو عامل 
عمده اثرگ��ذار هس��تند، درحالیکه تحلیلگر 
پیش��ین رویترز مي گوید ب��راي افزایش تردد 
مثبت بوده است، این در مورد قیمت هاي نفت 
در بیشتر ۲۵ سال گذشته صادق نبوده است و 
رشد ترافیک را در بلندمدت كاهش داده است. 
بااین حال، در گذش��ته، توسعه صنعت نفت 
شیل، تاثیر زیادي در رشد اقتصادي نداشت. در 
آخرین چشم انداز انرژي در مدت زمان كوتاه، 
EIA برآورد تولید نف��ت خام ایاالت متحده 
در سال ۲۰۱8 را از سال قبل كه ۱.6 میلیون 
بشکه در روز بود، به ۱۰.9 میلیون بشکه در روز 
برآورد كرده است. در پایان سال، البته تولید 
به بیش از ۱۱.۷ میلیون بشکه در روز رسید. 
بیشتر این تولید، نفت خام سبک بوده كه نوعي 

نفت خام است كه به بنزین افزوده مي شود.
در اوایل ماه جاري، رویترز گزارش داد عرضه 
بیش از حد بنزین در ایاالت متحده و كاهش 
رشد تقاضا، حاش��یه رفاه رانندگان را كاهش 
داده اس��ت و قیمت پاالی��ش نفت در ایاالت 
متحده در هفته گذش��ته ب��ه 4۵.۷۰ دالر در 
هر بشکه رس��ید. این كاهش پس از افزایش 
در هفته چهارم، براي ذخایر بنزین در كشور، 
 كامال مفید بوده و منجر به ذخایر بنزین زیاد 
به اندازه ۲۵9.6 میلیون بشکه از تاریخ ۱8 ژانویه 
شده است. در طول چهار هفته تا ۱8 ژانویه اداره 
انرژي اطالعات گزارش داد كه موجودي بنزین 

به ۲6.6 میلیون بشکه مي رسد.
درحال حاضر این آمارها در موجودي بنزین 

گزارش ش��ده و زمینه مفیدي براي حركات 
قیمت فراه��م مي كند. با وجود كاهش تولید 
اوپک، امسال بعید به نظر مي رسد رشد قیمت 
پر نوس��ان باشد و این بار مصرف بنزین ایاالت 
متحده هم به گونه اي نخواهد بود كه از افزایش 
قیمت اس��تقبال كند. در این موضوع اقتصاد 
جهاني و روابط ایاالت متحده و چین بي تاثیر 
نخواهد بود. طبق گزارش قبلي كمپ، رش��د 
تقاضاي نفت نش��ان مي دهد: »میزان كاهش 
رشد به این بستگي دارد كه آیا رشد اقتصادي 
جهاني دوباره تس��ریع مي شود یا خیر و آیا به 
یک رشد پایدار ادامه مي دهد یا به ركود تبدیل 
مي ش��ود. تفاوت هریک از این سه سناریو، به 
چند صد هزار بش��که در روز براي رشد تولید 

ناخالص داخلي مربوط است«.
رواب��ط ایاالت متحده و چی��ن، به هیچ وجه 
روش��ن به نظر نمي رسد. درس��ت زماني كه 
گزارش ه��اي مربوط به ای��ن موضوع موجب 
ایج��اد خوش بیني هاي بیش��تر ش��د، ایاالت 
متحده اتهام جاسوسي صنعتي شركت هوآوي، 
نق��ض تحریم هاي ایران، پول ش��ویي و تقلب 
بانک��ي را به چین نس��بت داد. بطور طبیعي، 
ای��ن اتهامات موجب برآشفته ش��دن مقامات 
پکن شد و این اتهامات را ناعادالنه و با انگیزه 
سیاسي به حساب آوردند. در ضمن، احتمال 
دارد مجریان شركت هاي آمریکایي مجبور به 
ادامه تولید بیش از حد تولید بنزین شوند؛ زیرا 
تولید آنها در افزایش تقاضا بي تاثیر نیست؛ اگر 
این تقاضا همچنان در حال رشد باشد، قیمت 
بنزین در سطح ثابتي باقي مي ماند. این خبر 
خوبي براي رانندگان است، اما آیا این به اندازه 

كافي موثر است؟

 تحريم هاي دولت آمريكا؛ تيري به سوي خود
ایاالت متحده قول داده اس��ت كه صادرات 
نف��ت ایران را صفر كند و پس از یک نمایش 
جدي، مقامات آمریکایي اعالم كرده اند كه در 
صورت تمدید تحریم ها در ماه مه، انعطاف پذیر 
نخواهند بود. بااین حال، دولت ایاالت متحده 
ممکن است ناگزیر به دادن معافیت هاي دیگر 
ش��ود. دولت ترامپ در اواخر سال گذشته به 
كشورهاي واردكننده نفت ایران، اجازه داد تا 
به مدت شش ماه به مقدار مشخصي از ایران 
نف��ت وارد كنند. این تحریم ه��ا، بازار نفت را 
شگفت زده كرد و بطور خاص ناامیدي عربستان 

سعودي را به دنبال داشت. 
در بره ه��اي ك��ه بازپرداخ��ت در م��اه مه 
منقضي مي شود، دولت ترامپ وعده داده كه 
همه چی��ز متفاوت خواهد بود. بریان هوک در 
ماه جاري گفت: »ما در تالش��یم مسیر خود 

را براي رس��اندن صادرات نفت ایران به صفر 
ادامه دهیم. با اشاره به اظهارات دولت ایاالت 
متحده براي جلوگی��ري صادرات نفت ایران، 
ما تالش براي به صفر رس��اندن صادرات نفت 
ایران را ادامه مي دهیم«. هوک افتخار مي كند 
ك��ه صادرات نفت ایران به حدود یک میلیون 
بش��که در روز كاهش یافته اس��ت كه از سال 

گذشته به ۲.۷ میلیون بشکه در روز رسید.
كمي زود است كه بگوییم چقدر نفت ونزوئال 
به دلیل تحریم هاي ایاالت متحده، به صورت 
مخفیانه تولید مي شود، اما حداقل ۵۰۰ هزار 
بشکه در روز از واردات نفت ایاالت متحده در 
معرض خطر است. این بشکه ها مجبور خواهند 
شد كشوري براي خود پیدا كنند. ممکن است 
تصور ش��ود كه دولت مادورو مي تواند خریدار 
دیگ��ري براي نفت خود پیدا كند كه احتماال 

براي تخفیف هاي سنگین آماده است.
دولت ترامپ، به عربس��تان س��عودي وعده 
داده ت��ا در صورت س��قوط قیم��ت نفت، هر 
زیان مالي را جبران كند. اس��تیون منوچین، 
وزی��ر خزان��ه داري آمریکا، گفت: »دوس��تان 
ما در خاورمیانه خوش��حال خواهند ش��د كه 
عرضه خود را بیش��تر كنند«. اما این بس��یار 
دور از انتظار اس��ت. عربستان سعودي گفته 
اس��ت خروجي خود را در ماه فوریه به میزان 
۱۰.۱ میلیون بش��که در روز )كمتر از س��قف 
مورد نیاز( كاه��ش مي دهد و از ماه ژوئن آن 
را حف��ظ خواهد كرد. ریاض نمي خواهد براي 
دومین بار براي نجات دونالد ترامپ شتاب كند.
این بدان معني اس��ت كه بازار نفت با توجه 
به زمان اج��راي تحریم ها، زماني مي تواند در 
ماه مه بطور قابل توجهي پیچیده تر ش��ود كه 
بار دیگر ترامپ مجبور به عقب نش��یني شود. 
عالوه بر این، رویکرد تهاجمي ترامپ نسبت به 
ایران تقریبا به اندازه تالش او براي تغییر رژیم 
در ونزوئال تأثیري ندارد. درحالیکه قدرت هاي 
ب��زرگ اروپایي به حمای��ت از مخالفان دولت 
ونزوئال برخواسته اند، كه اساسا رویکرد آمریکا 
به سرنگون كردن مادورا است اما در قبال ایران، 
اروپا و آمریکا چنین هم نظري بایکدیگر ندارند.

در واق��ع فرانس��ه، آلم��ان و انگلس��تان در 
هفته جاري تنه��ا هدف خاص خود را نهایي 
مي كنند كه یک س��ازوكار تأمین مالي است 
كه به شركت هاي اروپایي تضمین مي دهد از 
گزند تحریم هاي ایاالت متحده به دور باشند 
و همچنان به تجارت با ایران ادامه دهند. بحث 
در مورد چگونگي تاثیر SPV وجود دارد، اما 
تالش ها نشان مي دهد اروپا قصد دارد به ایران 
همچن��ان از مزایاي توافق هس��ته اي ۲۰۱۵ 

وعده دهد. 



براي كش��ورهایي كه تک محصولي هستند، 
ش��وک صادرات مهم ترین محص��ول آنها اثرات 
ش��دیدي بر اقتص��اد دارد. به عبارت��ي اقتصاد 
مقاومتي یعني كاهش شوک هایي كه از طریق 
نفت بر پیکره اقتصاد وارد مي ش��ود. با این حال 
مجراهایي كه كاهش تولید و فروش نفت و بطور 
كلي تحریم هاي نفتي بر اقتصاد اثر مي گذارد، در 
این گزارش بررسي و مروري بر مهم ترین متغیر 

اقتصاد كالن یعني بیکاري مي شود. 

 شوك نفتي
به طور كلي، شوک هاي قیمت نفت از دو طریق 
مي توانند فعالیت هاي اقتصادي یک كش��ور را 
تح��ت تأثیر قرار دهند. یک��ي از طریق تأثیر بر 
طرف عرضه اقتصاد است كه این تأثیرات اصوال 
با وقفه نمایان مي شود و با تأثیر گذاري بر ظرفیت 
تولیدي كشور نقش خود را آشکار مي كند. دیگري 
از طریق تأثیر بر تقاضاي كل است كه مي تواند در 
كوتاه مدت آثار خود را بر فعالیت هاي اقتصادي 
كش��ور بر جاي گذارد.شوک هاي مثبت قیمت 
نفت از طریق بیماري هلندي مي تواند كشورهاي 
صادر كننده منابع طبیعي را تحت تاثیر منفي قرار 
دهد. افزایش قیت نفت موجب كسب در آمدهاي 
هنگفت در كشورهاي صادر كننده نفت مي شود 
كه از جمله پیامدهاي آن، تقویت پول كشور با 
كاهش نرخ ارز است كه مي توان این موضوع را در 
هر دو سیستم نرخ ارز ثابت و شناور مشاهده كرد. 

در سیستم نرخ ارز شناور، ورود ارزهاي خارجي 
موجب باال رفتن ارزش پول ملي مي ش��ود. اما، 
اگر سیس��تم نرخ ارز ثابت باشد یا توسط دولت 
كنترل ش��ود، ورود ارز خارجي به داخل كشور 
باعث افزایش حجم پول ش��ده كه این موضوع 
افزایش نقدینگي و در نهایت انبس��اط تقاضا و 

افزایش قیمت ها را در پي خواهد داشت.
افزایش ارزش پول ملي به همراه شتاب گرفتن 
تورم به كاهش قدرت رقابت كاالهاي تولید شده 
در داخل، در مقایسه با كاالهاي خارجي مي شود 
و در نتیج��ه صادرات كاه��ش و واردات افزایش 
پی��دا مي كند. افزای��ش درآم��د ارزي حاصل از 
صادرات نفت، با باالرفتن واردات و كاهش تقاضا 
براي محصوالت صنعتي تولید داخل از یک سو و 
افزایش گرایش به سرمایه گذاري در كاالهاي غیر 
قابل تجارت )از جمله زمین و ساختمان( همراه 
است كه تضعیف صنعت و كاهش رشد اقتصادي را 
سبب مي شود.همچنین، افزایش ارزش پول داخلي 
باعث افزایش قیمت كاالهاي )مواد اولیه و كاالهاي 
واسطه( وارداتي و افزایش هزینه تولیدات صنعتي 
مي ش��ود. ضمن این كه، صنایع كارخانه اي خود 
مصرف كننده انرژي هستند كه با افزایش قیمت 
نفت، این صنایع مجبور به سرمایه گذاري كمتر در 
نیروي كار و سرمایه مي شوند. مجموع این شرایط، 
منجر به از دس��ت دادن توان رقابتي صنایع در 
داخل و خارج مي شود كه ركود بخش صنعتي و 
افزای��ش بیکاري را به همراه دارد. از طرف دیگر، 

هر چند با كاهش قیمت نفت، قیمت انرژي و در 
نتیجه بخشي از هزینه تولید صنایع )مصرف كننده 
انرژي( كاهش مي یابد و مي تواند انگیزه اي براي 
افزایش تولید صنعتي و اشتغال باشد، اما شوک 
منفي نفتي بهبود و رونق بخش صنعت را به همراه 
ندارد. چراكه غالبا دولت ها تحت تأثیر شوک هاي 
منفي قیمت نفت، مجبور مي شوند تا به واردات 
كاال و خدمات، محدودیت بیشتري اعمال كنند 
تا از طریق صرفه جویي هاي ارزي امکان تأمین 
نیازه��اي ضروري كش��ور و بازپرداخت به موقع 
تعهدات خارجي فراهم ش��ود. با توجه به اینکه 
بخش عمده اي از واردات كشورهاي درحال توسعه 
را مواد اولیه، كاالهاي واسطه اي، ماشین آالت و 
كاالهاي سرمایه اي مورد نیاز بخش هاي تولیدي 
كشور تشکیل مي دهند، محدودیت اعمال شده بر 
واردات مي تواند آثار نامساعدي بر بخش تولیدي و 
سطح اشتغال كشور بر جاي گذارد.رابطه معکوس 
بین وفور منابع طبیعي و رشد اقتصادي، به پدیده 
نفرین منابع شهرت یافته است. بر اساس نظریه 
نفرین منابع، ویژگي هاي زیر در اثر وابستگي به 
درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات منابع طبیعي 

بروز مي كند. 

 رانت جويي گروه هاي قدرتمند و ذي نفوذ
اقتصادهاي با منابع غني در مقایسه با اقتصاد هاي 
با منابع فقیر به شدت به رفتار رانت جویي گرفتار 
مي شوند. بدین ترتیب كه گروه هاي قدرتمند و 

مهم ترين محرك تحميل شوك نفتي
تیر  1398
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ذي نفوذ تالش مي كنند تا سهم هر چه بیشتري 
از درآمدهایي كه به اقتصاد تزریق شده به دست 
آورند. این دسته در طول زمان نفوذ عمیقي در 
ساختار هاي سیاسي و اقتصادي كسب مي كنند 
كه عامل گس��ترش فس��اد در این كشورها به 

شمار مي آید.

  جامعه و فعاليت هاي مولد
در این كش��ورها، عموم��ا، بخش كوچکي از 
جامعه در فعالیت هاي مولد نقش دارند، اما بیشتر 
مردم از باز توزیع ثروت حاصل از صادرات منابع 
طبیعي بهره مند مي شوند. به سختي دیگر جامعه 
كاالها و خدماتي را مصرف مي كنند كه بخش 
اعظ��م آن را با تالش خود ایجاد نکرده، بلکه با 
اس��تخراج منابع طبیعي و ص��دور آن به دیگر 
كش��ورها، كاالها و خدمات مورد نیاز را تامین 
نموده است كه در نتیجه بي توجهي به نوآوري 
و گسترش ظرفیت هاي تولیدي در این كشورها 
را به دنبال دارد. اكثر كشورهاي صادر كنندهاي 
منابع طبیعي یارانه هاي هنگفتي بابت كاالهاي 
اساسي پرداخت مي كنند. دولت به دلیل كسب 
درآم��د كافي از صادرات منابع طبیعي، مالیات 
كمتري وضع مي كنند و از در آمد هاي ناش��ي 
از صادرات منابع طبیعي، براي كسب حمایت 
مردم اس��تفاده مي كند، س��هم مالیات از كل 
درآمد دولت بسیار پایین است و مردم از خدمات 
عمومي استفاده مي كنند كه غالبا از درآمدهاي 

ارزي حاص��ل از صادرات منابع طبیعي تامین 
مالي ش��ده اس��ت. از آنجا كه مردم در تأمین 
درآمدهاي دولت نقشي ندارند، دولت نیز خود 
را موظف به اعالم شفاف درآمدها و هزینه هاي 
خود نمي بین��د و در مقابل مردم و نمایندگان 
آنها پاسخ گو نیست. بدین ترتیب چنانچه دولتي 
سیاست هاي كالن اقتصادي نامناسبي را اعمال 
كنند كه هزینه هاي سنگیني را در میان مدت 
و بلندمدت بر مردم تحمیل كند، مي تواند این 
سیاس��ت ها را براي مدت زماني طوالني ادامه 
دهد. در نتیجه تخصیص غیر كار آمد منابع از 
ویژگي هاي برجسته اغلب كشورهایي است كه 

منابع غني برخوردار هستند.

 تاثير ناچيز سرمايه انساني در رشد اقتصادي 
 یکي از ریسک هاي بزرگ ناشي از وفور منابع 
طبیعي، بي توجهي كشورهاي غني از نظر منابع 
طبیعي به توسعه كیفي آموزش و ارتقاء دانش 
و مهارت نیروي كار و انباش��ت سرمایه انساني 
اس��ت كه به عملکرد ضعی��ف اقتصادي در این 
كشور ها منجر مي ش��ود. در این كشورها براي 
تحول صنعتي و حض��ور در بازارهاي صادراتي 
ت��الش چنداني صورت نمي پذی��رد. به همین 
دلیل براي نیروي انساني ماهر و دانش تقاضاي 

زیادي وجود ندارد.

 تشديد گرايش هاي رانت جويانه
 عدم ش��فافیت و كارای��ي دولت و بي توجهي 
به ارتقاء كیفیت سرمایه انساني سبب مي شود 
كه كش��ورهاي صادر كنن��ده منابع طبیعي در 
معرض ریسک نوسانات قیمت هاي جهاني قرار 
گیرند. بنابراین در نظریه »نفرین منابع« عامل 
رش��د پایین و نرخ باالي یکاري در كش��ورهاي 
صادر كنن��ده منابع طبیعي فقط افزایش ارزش 
پول ملي نیست و مجموعه اي از عوامل سیاسي، 
اقتص��ادي و اجتماعي به عملکرد ضعیف و نرخ 

باالي بیکاري در این كشورها منجر مي شود.

 تاثير تحريم ها بر بيكاري
تحریم ها از طریق س��ه اثر مه��م بر بازار ارز 
موج��ب تاثیر بر متغیرهاي اقتص��اد كالن از 
جمله بیکاري مي شوند. ابتدا تحریم ها از طریق 
افزایش نرخ ارز مي تواند موجب افزایش هزینه 
مواد اولیه، واس��طه اي و س��رمایه اي وارداتي 
براي تولید كنندگان داخلي شده و در نتیجه 
ب��ا افزایش هزینه تولی��د، برخي بنگاه ها را به 
كاه��ش ظرفیت تولید و برخي را به تعطیلي 
كش��اند و در نتیجه منجر ب��ه تعدیل نیروي 
كار در بخش هاي تولیدي ش��ده و بیکاري را 
افزایش دهد. اثر دوم تحریم ها بر بازار ارز تاثیر 
بر نوس��انات نرخ ارز است كه به دلیل ایجاد نا 

اطمیناني براي تولید كنندگان و سرمایه گذاران 
داخلي و خارجي مانع افزایش سرمایه گذاري 
در اقتصاد ش��ده و لذا تاثیر منفي بر اشتغال 
مي گذارد. همچنین تحریم ها مي تواند از طریق 
افزایش شکاف نرخ ارز رسمي و بازار آزاد موجب 
تقویت فعالیت هاي رانت جویي و سفته بازي 
در بازار ارز ش��ده و به انحراف تخصیص منابع 
منجر شود و لذا تخصیص منابع بجاي حركت به 
سوي تولید و اشتغال، صرف سفته بازي و رانت 
جویي در بازار ارز شود و تاثیر منفي بر اشتغال 
برجاي گذارد. از طرف دیگر تحریم ها از طریق 
ممنوعیت انتقال تکنولوژي به داخل كش��ور 
موجب تضعیف قدرت رقابتي تولید كنندگان 
داخلي در مقایس��ه با رقباي خارجي مي شود 
و در نتیجه كاهش تولید و اش��تغال داخل را 
در پ��ي دارد. همچنی��ن تحریم هاي بانکي و 
بیم��ه اي از طریق اختالل در مبادالت تجاري 
صادر كنندگان كشور مي تواند اثراتي منفي بر 
بخش هاي صادراتي داشته باشد كه در نتیجه 
مي تواند به افزایش نرخ بیکاري نیز منجر شود.

مطالعه تجربي رابطه میان شوک فني و عملکرد 
اقتصادي از اوایل دهه ۱98۰ و پس از مشکالتي 
كه اولین بحران ش��وكت نفتي در اقتصاد كالن 
كش��ورهاي صنعتي به وجود آورد، آغاز ش��د. 
رابطه اي منفي بین ش��ركت نفت و متغیرهاي 

اقتصادي كالن بود.
اثر منفي نوسانات قیمت نفت بر اشتغال كل 
در كوتاه مدت است درحالي كه در بلندمدت این 
اثر معنادار نیس��ت. همچنین نتایج پژوهش ها 
نشان مي دهد شوک قیمت نفت منجر به تغییر 
سهم اشتغال و دستمزد نسبي در صنایع مختلف 
مي شود. نوسان قیمت نفت در محیطي كه قیمت 
نفت با ثبات بوده اثر شدیدتري بر سطح تولید و 
اشتغال دارد درحالي كه این اثر در محیطي كه 
قیمت نفت در آن بي ثبات بوده كمتر است. طبق 
مطالعه، شوک مثبت قیمت نفت اثر معناداري 
بر كاهش رشد تولید و اشتغال دارد درحالي كه 
شوک منفي قیمت نفت اثر معناداري بر تولید 

و اشتغال ندارد.
اگرچه شوک تقاضاي نفت تاثیر بسیار اندكي بر 
بیکاري داشته است و اغلب مطالعات انجام شده 
در داخل مطالعاتي اس��ت كه به بررسي رابطه 
قیمت نفت و متغیرهاي كالن اقتصاد مي پردازند 
و كمتر مطالعه اي نوسانات قیمت نفت را مورد 
توجه قرار داده است. ثر نوسانات قیمت نفت بر 
رشد اقتصادي برخي كشورهاي پیشرفته صنعتي 
)OECD شامل تروز، انگلستان، كانادا كه جزء 
كش��ورهاي خالص صادر كننده نفت هس��تند 
پرداختند. همچنین سرمایه گذاري و تولید در 
نتیجه عدم اطمینان موقتي تب نفت كاهش و 

بیکاري افزایش یافته است.



مشکالتي که تحریم در آنها نقشي ندارد  

چالش هاي شرکت هاي نفتي در ايران

صنعت نفت و گاز ایران داستاني دراماتیک دارد. 
هنوز صنایع داخلي در كشور براي پیشبرد صنایع 
نفت و گار آنچنان كه باید رشد و نمو نیافته است. 
هر چند در این میان نمي توان متهم اصلي را پیدا 
كرد چراكه هر دو طرف عرضه و تقاضا دالیل خاص 
خود را دارند. با این حال در این گزارش به برخي از 
نارسایي هاي ساختاري شركت هاي نقت و گاز اشاره 
مي شود. اگر این شركت ها در طول سال هاي پیشین 
به اندازه كافي رشد و پیشرفت داشتند، شاید امروز 
تاثیر تحریم هاي نفتي از س��وي دولت هاي غربي، 

كمتر اثر خود را نشان مي داد. 
در صنعت نفت و گاز كشور حدود ۱۲۰۰ قلم كاال 
وجود دارد كه در حدود ۲۰۰ تا 3۰۰ قلم آن، جزء 
موارد پرمصرف محسوب مي شوند و 6۰ درصد هزینه 
پروژه هاي نفت و گاز را تشکیل مي دهند. با توجه به 
آمار موجود، به طور میانگین64 درصد دانش فني در 
زمینه ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت 
نفت و گاز در كشور وجود دارد. این در حالي است 
كه تنها 3۰ درصد از بازار تأمین تجهیزات و قطعات 
مورد نیاز صنعت نفت و گاز در اختیار س��ازندگان 
داخلي اس��ت و این موضوع نش��ان دهنده س��هم 
 پایین بازار س��اخت داخل است. با توجه به قدمت
4۰-۱۵ س��اله س��ازندگان در این ح��وزه، انتظار 
مي رود كه زمینه و شرایط حضور بیشتر این دسته 

از سازندگان در این بازار بیشتر شود.
ح��دود ۵۲ درصد ظرفیت تولیدي س��ازندگان 
داخلي و فعال در حوزه صنعت نفت و گاز خالي و 
بدون استفاده است و فقط 3۰ درصد توان آنها در 

صنعت نفت و گاز فعال است. برابر برخي گزارش هاي 
منتش��ره، از سال ۱36۱ تا ۱39۰، وضعیت خرید 
وزارت نف��ت در بخش داخلي و خارجي به ش��رح 

زیر بوده است: 
كل اقالم خریدهاي داخلي شامل 69 هزار و ۷4۰ 
قلم به ارزش ۵ هزار و 3۰۰ میلیارد تومان و كل اقالم 
خریدهاي خارجي شامل 634 هزار و 44۷ قلم به 

ارزش ۲۱ میلیارد دالر است.
همان طور كه مالحظه مي ش��ود با وجود رش��د 
روزاف��زون خریده��ا در بخش داخل��ي، جمع كل 
ارزش اقالم خریدهاي خارجي )با احتس��اب دالر 
۱۱۰۰ توماني در س��ال هاي مورد بررس��ي( چهار 
برابر كل اقالم خریدهاي داخلي است. این موضوع 
نشان مي دهد با اینکه اقداماتي براي توسعه ساخت 
داخل در صنعت نفت و گاز انجام شده است، اما به 
دلیل نبود همگرایي و گاه تضاد آنها با یکدیگر، كارایي 
الزم را نداشته و همچنان بخش قابل توجهي از نیاز 
صنعت، علی رغم وجود پتانسیل داخلي، از خارج در 

حال تأمین است. 
سطح توانمندي در دانش فني ساخت، ظرفیت 
تولید و بازار در اختیار را تا سال ۱394 نشان مي دهد 
كه طبق آمار، دانش فني كشور در حوزه هاي مختلف 
صنعت نفت و گاز به مراتب بیشتر از ظرفیت تولید و 
بازار در اختیار بوده كه فاصله زیاد بین بازار و دانش 
فني و ظرفیت تولید، گویاي آن است كه استفاده 
بهینه از ظرفیت هاي تولیدي، توانمندي هاي فني 
و منابع كشور در حوزه تولید تجهیزات و كاالهاي 
مورد نیاز صنعت نفت صورت نمي گیرد. براي مثال 

دانش فني در مورد ساخت پکیج كولینگ صنعتي 
بیش از 8۰ درصد و ظرفیت تولید آن در حدود ۷۰ 
درصد اس��ت درحالي كه بازار در اختیار كمتر از ۵ 
درصد است، بنابراین ارتقاي وضعیت به نحوي كه 
وضعیت بازار در این بخش و سایر بخش هایي كه 
بازار به نسبت دانش و ظرفیت تولید، بطور محسوسي 
كمتر است، مي تواند گام مهمي براي رونق تولید در 

داخل كشور محسوب شود.

 چالش هاي موجود 
قابلیت اجرا و ش��یوه نظ��ارت بر اجراي برخي از 
قوانی��ن در حین تدوی��ن و تصویب در نظر گرفته 
نمي شود و حالت ارشادي دارند، لذا این نوع قوانین 
پس از تصویب ضمانت اجرایي نداشته و در نهایت 
اجرا نمي شود. به عنوان مصداق، ماده )۱۲( قانون 
رف��ع موانع تولید رقابت پذی��ر و ارتقاي نظام مالي 
كشور و آیین نامه مرتبط با آن است كه عمال تنها 
در صنعت نفت قابل اجرا بوده و در سایر بخش ها 
قابل اجرا نیست. همچنین نبود ضمانت اجرایي در 
قانون حداكثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي در 
تأمین نیازهاي كشور و تقویت آنها در امر صادرات 
و اصالح ماده )۱۰4( قانون مالیاتهاي مس��تقیم از 
جمله مشکالت غیرقابل اجرایي بودن آن بود كه در 
اصالحیه اخیر این قانون در قالب ماده )۲۲( جرایم 
در دو بخش )پیمانکار و كارفرما( به تفکیک تعیین 
شده است. عالوه بر آن پس از آسیب شناسي قانون 
قدیمي، در طرح جدید فصلي مجزا به نام نظارت و 

بازرسي دیده شده است.
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 نبود مكانيس�م و متولي نظارت بر 
اجراي قوانين و مقررات 

حمایت از س��اخت داخل در ای��ران به موضوع 
تنظیم گ��ري و ایجاد نه��اد تنظیم گر كه در فصل 
نهم قانون اجراي سیاس��ت هاي كلي اصل چهل و 
چهارم قانون اساسي و اصالحات بعدي آن پرداخته 
ش��ده است توجه الزم نش��ده است. در این مسیر 
با فقدان چارچوب نظري متناس��ب با ویژگي هاي 
اقتصاد ایران در عرصه تنظیم گري مواجه هستیم. 
براي مثال بسیاري از نهادهاي دولتي در كشور ما 
خصوصا وزارتخانه هاي مرتبط، آمادگي و عالقه اي به 
تفویض اختیارات خود به نهادهاي تنظیم گر مستقل 
از ق��وه مجریه ندارند. حال آنکه یکي از مهم ترین 
ویژگي هاي نهادهاي تنظیم گر در هر كشور، مستقل 
بودن آن از دولت و فشارهاي سیاسي است. به طور 
مثال خأل وجود نهاد تنظیم گر مقررات كه منافع 
تولید كننده، مصرف كننده و دولت را در وضعیت 
انحصار طبیعي مورد توجه قرار دهد، وجود ندارد 
تا فعالیت هاي دولت، نهادها و بخش خصوصي را 
براي تعقیب اهداف همسو كند. در چنین شرایطي 
روابط به صورت نامناسب شکل مي گیرد و منابع 

به شکل بهینه اختصاص پیدا نمي كند.

 نبود رويكرد حمايتي از ساخت داخل 
در بین مدیران صنعت انرژي به دلیل باال بودن 
سطح استانداردها، نسبت به تولیدات ساخت داخل 
قدری ش��ک و تردید وجود دارد و این باعث شده 
است بسیاري از كاالهایي كه در صنعت نفت و گاز 
استفاده مي شود و مشابه داخلي دارد با توان تولید 
آن در داخل وجود دارد. از آنها خریداري نشود. از 
طرفي به دلیل حساس��یتي كه این صنعت دارد و 
كوچک ترین خطا، آثار زیان بار گسترده اي به دنبال 
دارد مدیران ریسک جایگزیني كاالي خارجي به 
كاالي ایران��ي را نمي پذیرند. حتي در مواردي كه 
كاالي مذكور اس��تانداردهاي الزم را داشته باشد 
و تست هاي آزمایشگاهي معتبر دنیا را با موفقیت 
گذرانده باش��د. البت��ه این موضوع در م��اده )9( 
قانون حداكثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي 
كش��ور و حمایت از كاالي ایران��ي در قالب بیمه 
 Performance Guarantee( تضمین عملکرد

Insurance( به آن توجه شده است.
عالوه بر این به منظور جلوگیري از واردات برخي 
تجهیزات داراي مشابه داخلي از خارج كشور الزم 
اس��ت كمیته ماده )۱( س��ازمان توسعه و تجارت 
ش��ناخت و اش��راف كامل به تجهیزات و كاالهاي 
مورد نیاز داخلي داشته باشد و با استفاده از اطالعات 
انجمن هاي ساخت و تجهیزات و دیگر انجمن هاي 
مربوطه رسمي نسبت به تکمیل اطالعاتشان براي 
ساخت داخل و تعیین تعرفه اقدام كنند. با وجود 
اینکه طي سالیان اخیر مکانیسم هاي مناسبي جهت 

جلوگیري از واردات بي رویه كاالها باالخص اقالم 
و تجهیزاتي كه داراي مشابه داخلي هستند به كار 
گرفته شده است، گاها برخي از كاالها و تجهیزات 
ب��دون در نظر گرفتن ام��کان تولید آنها در داخل 
كش��ور، از خ��ارج كش��ور وارد و در پروژه ها مورد 

استفاده قرار مي گیرند. 
تحریم ها یک��ي از بخش هاي مهم تاثیرگذار در 
توسعه ساخت كشور، شرایط بین المللي و سیاسي 
حاكم است كه بر روي عملکرد اكثر زیر سیستم ها 
اثر گذاشته است. ابعاد گسترده تحریم ها در بسیاري 
از بخش هاي كشور مشکالت عدیده اي را به وجود 
آورده است. از جمله چالش هاي ناشي از تحریم ها 
در صنعت نفت و گاز كش��ور مي توان به مشکالت 
واردات مواد اولیه خاص، اعمال جریمه هاي تأخیر 
علی رغم طوالني بودن فرآیند واردات كاال در شرایط 
تحریم، تحریم بانک ها و مشکالت ارتباط با بانک هاي 
خارجي، عدم تمدید مدت پیمان ها در زمان هایي كه 

تأخیر مربوطه ناشي از تأثیر تحریم هاست. 

 مشكالت حوزه ارز 
و نوسانات قيمت ارز 

بازار ارز طي س��ال ۱39۷ دستخوش تغییرات و 
نابساماني هاي زیادي قرار گرفته است. تأثیر منفي 
جهش ارزي بر فرآیند تولید، ایجاد محدودیت در 
زمان برگشت ارز حاصل از صادرات كاال به چرخه 
اقتصادي، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت 
و نرخ ارز بازار در زمان ترخیص از جمله مشکالت 
ایجاد شده در حوزه ساخت داخل و رونق تولید در 
كشور است. از محل پروژه هاي ده كاالیي مورد نیاز 
صنعت نفت )اقالم ده گانه( كه در سال ۱393 به 
تصویب هیات وزیران نیز رسید، تاكنون ۵۰ فقره 
قرارداد براي 6 پروژه منعقد شده است كه تشریفات 
برگزاري مناقصات آنها در س��ال ۱393 و ۱۲94 
انجام پذیرفته اس��ت اما قراردادها در سال ۱394 
با ۱39۵ نهایي ش��ده اس��ت. بدیهي است یکي از 
مالک هاي اصلي در برآورد قیمت و ارائه پیشنهاد 
از طرف س��ازندگان مالک نرخ ارز بوده است. نظر 
به اینکه سازندگان در دوره زماني پس از عملیاتي 
شدن قراردادها، موضوع تکمیل و توسعه فناورانه و 
تکنولوژیک مورد نیاز )مطابق با نقشه راه ضمیمه 
قراردادها( را در دستور كار خود قرار داده اند، تأمین 
مواد اولیه مورد نیاز جهت اجراي قراردادها با تأخیر 
یک تا ۱.۵ سال مواجه شده است. در نتیجه از اواخر 
سال ۱396 زماني كه عمال فرآیند درخواست مواد 
اولیه و تولید در دستور كار سازندگان قرار گرفت، 
آنها با مشکالت عدیده اي ناشي از افزایش و بر اساس 
بخشنامه سازمان كه بین۱۰ تا 6۰ درصد متناسب با 
ماه هاي مختلف قابل محاسبه است كه پاسخگوي 

رشد 3۰۰ درصدي قیمت مواد اولیه نیست.
یکي دیگر از شاخص ترین مشکالت سازندگان 

داخلي در شرایط فعلي موضوع اسناد مثبته است، 
به این ترتیب كه وقتي یک شركت سازنده داخلي 
در یک مناقصه بین المللي برنده و قرارداد ارزي مابین 
این شركت و شركت ملي نفت ایران منعقد مي شود، 
بي شک پرداختي ها مي بایست به صورت ارزي باشد. 
اما براساس اعالم بانک مركزي پرداخت ارزي فقط 
در صورت ارائه استاد مثبته )برگه سبز گمركي و...( 
انجام مي گیرد. حال آنکه كاال به طور كامل در داخل 
ساخته شده و فقط در حد بسیار ناچیزي از مواد 
اولیه آن وارداتي است. حال آنکه طبق قانون بانک 
مركزي، به منظور ممانعت از قاچاق كاال، دولت به 
سازندگان یا فروشندگان داخلي در صورت داشتن 

اسناد مثبته ارز پرداخت مي كنند.
از س��وي دیگر، نحوه تسویه حساب قراردادهاي 
ارزي با س��ازندگان داخل��ي زماني كه در مناقصه 
بین المللي برنده مي شوند. براساس نرخ تسعیر ارز 
4۲۰۰ تومان در نظر گرفته مي شود. لذا با توجه به 
افزای��ش قیمت ارز در بازار آزاد و اختالف زیاد آن 
با نرخ دولتي، شركت هاي سازنده با ضرر هنگفتي 
روبه رو مي شوند. براي حل این مساله و به منظور 
حمایت از ش��ركت هاي داخلي در برابر نوس��انات 
قیمت ارز، وزیر نفت در س��ال ۱393 بخشنامه اي 
ابالغ كرد مبني بر اینکه پرداخت تعهدات ارزي به 
سازندگان داخلي مي بایست بر اساس میانگین ۱۰ 
روز آخر نرخ صرافي ها صورت پذیرد، اما مشکل از 
آنجایي آغاز ش��د كه از سال ۱39۷ بانک مركزي 
اعالم كرد كه نرخ پرداخت در برابر تعهدات ارزي 
به سازندگان داخلي فقط بر مبناي نرخ تسعیر ارز 

4۲۰۰ تومان است.
همچنین تعهدات ارزي شركت هاي سازنده در 
معامالت برون مرزي كه توس��ط بانک هاي عامل 
)از جمله بانک تجارتي ایران و اروپا( انجام مي شد 
هم اكنون در ش��رایط تحریمي فعلي متوقف شده 
اس��ت و شركت هاي ایراني ناگزیر به بهره گیري از 
موسس��ات اعتباري - مالي واسطه اي هستند. لذا 
این امر موجب هزینه مضاعف ۷ الی ۱۵ درصدي 
براي سازندگان داخلي مي شود و این ضرر و زیان را 

بخش خصوص به تنهایي منحل مي شود.
 

 چالش هاي ساختاري
از جمله چالش هاي س��اختاري، نبود رویه هاي 
نظ��ام من��د در وزارت صم��ت جهت شناس��ایي 
ظرفیت هاي ساخت تولید داخل بوده است. براي 
رفع این موضوع، در قانون حداكثر استفاده از توان 
تولیدي و خدماتي كشور و حمایت از كاالي ایراني 
در قالب ماده )4( - وزارت صمت موظف ش��ده از 
محل اعتبارات داخلي یا اس��تفاده از س��امانه هاي 
موجود، س��امانه متمركزي را جهت درج فهرست 
توانمندي هاي محصوالت داخلي ساماندهي كند. 
این سامانه جامع شامل توانستني هاي تولید داخلي، 



ش��ركت هاي ساخت داخل، میزان ساخت داخلي 
قطعات و غیره اس��ت كه كمک شایاني در جهت 
شناسایي ظرفیت هاي ساخت تولید داخل و توسعه 

و نگهداشت آن متناسب با نیازهاي كشور است.
عدم اجراي صحی��ح قوانین موجب نبود رابطه 
منطقي و ش��فاف فیمابین وزارت صمت با س��ایر 
وزارتخانه ه��ا و انجمن ه��اي تخصص��ي در اخ��ذ 
اس��تعالمات توان س��اخت داخل حیط��ه واردات 
تجهیزات و ماشین آالت ش��ده است. در ماده )۲( 
قانون بهبود مس��تمر كس��ب و كار، دولت مکلف 
شده است كه در مراحل بررسي موضوعات مربوط 
به محیط كسب و كار براي اصالح و تدوین مقررات 
و آیین نامه ه��ا، تظر كتبي اتاق ها و آن دس��ته از 
تشکل هاي ذي ربطي كه عضو اتاق ها نیستند، اعم از 
كارفرمایي و كارگري را در خواست و بررسي كند و 
در صورت صالحدید آنان را به جلسات تصمیم گیري 
دعوت نماید. همچنین با توجه به ماده )3( همین 
قانون، دستگاه هاي اجرایي مکلفند هنگام تدوین با 
اصالح مقررات، بخشنامه ها و رویه هاي اجرایي، نظر 
تشکل هاي اقتصادي ذیربط را استعالم كنند و مورد 
توجه قرار دهند مشکالت گمركي و ترخیص كاال 
برخي از سازندگان و تولید كنندگان داخلي بعضیا 
در زمینه انجام تش��ریفات واردات و ترخیص مواد 
اولیه كاالهاي نیمه س��اخته و تجهیزات ضروري 
از خارج كش��ور باالخص در ش��رایط كنوني )كه 
متأثر از محدودیت هاي مالي و بازرگاني ناش��ي از 
تحریم هاست( . یا مشکالت و موانعي مواجه شده اند 

كه ذیال به برخي از آنها اشاره مي شود
۱. تهیه و تکمیل اس��ناد مورد نیاز جهت انجام 

تشریقات ترخیص باالخص تهیه گواهي مبدا
۲. تغییرات و تنوع زیاد بخشنامه هاي ارزي مرتبط 

با واردات كاال
 ب��ا توجه به اینکه برخ��ي از كاالها داراي تاریخ 
مص��رف كوتاه مدت بوده یا داراي ضرورت كاربري 
در یک بازه خاص هس��تند، عدم ترخیص آنها در 
مدت زمان معین باعث از بین رفتن یا صدمه دیدن 
كاالها و متضرر شدن وارد كنندگان و از بین رفتن 

سرمایه هاي ملي مي شود.
از دیگر مسائل گمركي در شرایط كنوني این است 
كه واردات از طریق شركت هاي واسطه اي صورت 
مي گیرد كه این ش��ركت ها ام��کان تهیه و صدور 
گواهي مبدا را ندارند و در صورت عدم ارائه گواهي 
مبدا به گمركات، وارد كنندگان ملزم به س��پردن 

تضامین كالن به گمركات مي شوند.

 مشكالت بانكي
تعدد و ناهماهنگي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي 
صادره به خصوص بخش��نامه هاي مرتبط با حوزه 
واردات كاال )انج��ام تعهدات، پی��ش پرداخت( از 

مشکالت پیمانکاران و سازندگان داخلي است.

براي مثال، حدود ۱۰ ماه اس��ت كه تعداد 9 
مته توسط شركت ابزار برقي وارد گمرک ایران 
شده اس��ت. لکن تاكنون اجازه ترخیص به آن 
داده نشده است. طبق بررسي به عمل آمده ۱۰ 
درصد از مبلغ ال سي، با ارز 4۲۰۰ توماني بوده 
و با وجود اینکه در شرایط ال سي نیز قید شده 
است كه كاال باید حداكثر ظرف ۱8۰ روز وارد 
ایران و ترخیص ش��ود. این در حالي اس��ت كه 
فرآیند مذكور طي 89 روز انجام شده، اما بانک 
حاضر به معامله اسناد نشده و تحویل اسناد را 
به دلیل صدور بخش��نامه جدید از طرف بانک 
 مرك��زي منوط به تس��ویه مابه التفاوت نرخ ارز 

بر اساس نرخ مبدا كرده است.
مش��کالت س��ازندگان داخلي در نحوه تهیه 
و تس��لیم تضامین اداري مورد نیاز براي انجام 
تعهدات قراردادي یکي از چالش هاي این بخش 
است. با وجود اینکه تبصره ذیل ماده )آیین نامه 
تضمین معامالت دولتي مصوب هیات وزیران( 
اشخاص ایراني مجازند به جاي ضمانتنامه هاي 
ارزي ضمانتنام��ه ریالي بانکي بر اس��اس نرخ 
تس��عیر بانک مركزي جمهوري اسالمي ایران 
)زمان تس��لیم(، ارائه كنند. متأسفانه به دلیل 
تغییرات در سیاس��ت هاي ارزي بانک مركزي 
و تعدد بخش��نامه هاي صادره در خصوص نرخ 
تسعیر ریالي مالک عمل براي ضمانتنامه انجام 

تعهدات ابهام وجود دارد.
در ح��ال حاضر ضمانتنام��ه ارزي به صورت 
conditional صادر مي ش��ود. مبني بر اینکه 
در صورت مطالبه، معادل ریالي پرداخت مي شود. 
صدور ضمانتنامه مش��روط در تعارض با قانون 
برگزاري مناقصات و آیین نامه تضمین معامالت 
بوده و مورد تأیید امور سندرسي شركت ها قرار 

نمي گیرد.

 فرآيندهاي مرتبط
با ورود مواد اوليه و تجهيزات

 مشکالت در خصوص ثبت سفارش، تأمین 
ارز و واردات مواد و تجهیزات مورد نیاز از خارج 
كشور از جمله مشکالت پیمانکاران و سازندگان 
این بخش است. عالوه بر اینکه در حال حاضر 
به دلیل محدودیت هاي بازرگاني و بانکي ناشي 
از تحریم هاي اعمال ش��ده، گش��ایش اعتبار 
اسنادي براي بخش ارزي قراردادهاي منعقده 
با سازندگان جهت ورود مواد اولیه میسر نیست، 
س��ازندگان طرف قراردادهاي ارزي و ریالي و 
بهطور كلي تأمین كنندگان ط��رف قرارداد با 
شركت هاي زیر مجموعه شركت ملي نفت ایران 
در فرآیند ثبت سفارش مواد اولیه و تجهیزات و 
نحوه تأمین ارز مورد نیاز با مشکالت عدیده اي 

مواجه شده اند. 

 چالش وندورليست ها
 از جمله مش��کالت پیمانکاران و س��ازندگان 
صنع��ت نفت و گاز كش��ور موض��وع زمان بر و 
طوالني بودن فرآیند ثبت در وندورلیست، عدم 
ثبت در وندورلیست با وجود سوابق گذشته، ورود 
ش��ركت هاي چیني و تركیه اي به وندورلیست 

شركت هاي نفت و گاز است.
در قالب ماده )4( قانون حداكثر مقرر شده است 
وزارت صمت از محل اعتبارات داخلي و با استفاده 
از سامانه هاي موجود، سامانه متمركزي را جهت 
درج فهرست توانمندي هاي محصوالت داخلي 
ساماندهي كند. سپس با رعایت مواد )4( و )3( 
قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار و دریافت 
نظرات اتاق هاي كانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارفرمایي ایران و دیگر تش��کل هاي سراسري 
كارفرمایي و كارگري، ظرف مدت چهار ماه پس 
از الزم االجرا شدن این قانون اقدام به درج فهرست 
توانمندي هاي محصوالت داخلي، ظرفیت و اسامي 
تولید كنندگان كاالها و عرضه كنندگان خدمات، 
پیمانکاران طراحي ساخت، فناوري هاي داخلي 
و رتبه بندي در سامانه متمركز نماید. اطالعات 
این س��امانه باید به صورت مستمر روز آمد و در 

دسترس عموم باشد.
همچنین در باب نگراني پیمانکاران و سازندگان 
داخلي از ورود شركت هاي چیني و تركیه اي به 
وندورلیس��ت شركت هاي نفت و گاز، باید گفت 
كه با لحاظ شدن مواد )4( و )۲( قانون حداكثر 
و ایجاد س��از و كار اجرایي كه ملزم شده است 
ارجاع كار توس��ط دستگاه ها صرفا به موسسات 
و ش��ركت هاي ایراني ثبت ش��ده در فهرس��ت 
توانمندي هاي مندرج در س��امانه متمركز ماده 
)4( باش��د. در غیر این صورت و نیاز به استفاده 
از مشاركت ایراني خارجي با سهم شركت ایراني 
حداق��ل پنجاه و یک درصد )۵۱(، مجاز خواهد 
ب��ود. عملیاتي نبودن، زمان بر بودن و ریس��ک 
باالي ابطال قراردادها و انعقاد قراردادهاي جدید 
نوسانات را در برخي متغیرهاي كالن اقتصادي 
باعث شد انجام بسیار از پروژه ها از توجیه پذیري 
الزم برخوردار نباشد و ابطال قراردادها و انعقاد 
قراردادهاي جدید راه حل پیش��نهادي از طرف 
كارشناسان سازمان برنامه و بودجه براي جبران 
ضرر و زیان مالي سرمایه گذاران بوده است. حال 
آنکه ابطال قرارداد و بس��تن قراردادهاي جدید 
نی��از به تش��ریفات زیاد و با برگ��زاري مناقصه 
مجدد دارد كه این خود خالي از ریسک نیست. 
زیرا در صورت برگزاري مناقصه جدید، با توجه 
به امکان برنده ش��دن شركت دیگرفعالیت ها و 
هزینه هاي ش��ركت كه تا ب��ه آن زمان متقبل 
ش��ده اس��ت از بین رفته و شركت دچار ضرر و 

زیان جبران ناپذیري مي شود.
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باالخ��ره بعد  از ماه ه��ا بانک مركزی روزه 
سکوت آماری خود  را شکست و گزارش های 
ماهانه خود  د ر خصوص بازار پول را منتشر 
ك��رد . گ��زارش بانک مرك��زی د ر خصوص 
وضعیت بازار پول نشان می د هد  د ر اسفند ماه 
9۷، متغیرهای تورم سازی چون پایه پولی 
و پ��ول نرخ رش��د  قابل توجهی د اش��تند  و 
همین طور نرخ رش��د  نقد ینگی به باالترین 

مقد ار خود  د ر یک س��ال اخیر رسید ه است.  
د ر اقتصاد  ه��ر پولی كه از بانک مركزی به 
بیرون انتش��ار یابد  و د ر جریان فعالیت های 
بانک��ی و خلق اعتبار قرار گیرد  پایه پولی یا 
پول پرقد رت نامید ه می ش��ود . از این جهت 
به آن پول پرقد رت گفته می شود  كه وقتی 
از بانک مركزی به بیرون انتشار پید ا می كند ، 
د ر یک فرآیند خلق بد هی و س��پرد ه گذاری 
به چند  برابر تبد یل می شود .  طبق آمارهای 
د ر سال ۱39۷ رشد  پایه پولی به رقم ۲4.۲ 
د رصد  رسید  كه د ر 6 سال گذشته بی سابقه 
بود ه است. همچنین بررسی ها نشان می د هد  
كه تهاتر 34 هزار میلیارد  تومانی د ر آذر ماه 
س��ال گذشته باعث چرخش د ر اجزای پایه 

پولی ش��د ه است، به نحوی كه از میزان جزء 
بد هی بانک ها د ر پایه پولی كاسته و به میزان 
خالص بد هی های د ولت افزود ه ش��د ه است. 
مد یر اد اره بررسی ها و سیاست های اقتصاد ی 
بانک مركزی، د ر این خصوص گفت: رش��د  
نقد ینگ��ی د ر پایان س��ال ۱39۷ ناش��ی از 
افزای��ش ۲4.۲ د رصد ی پایه پولی و كاهش 
۰.9 د رصد ی ضریب فزایند ه پولی بود ه است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مركزی، جعفر 
مهد ی زاد ه اد امه د اد : بررسی اجزای نقد ینگی 
نش��ان می د هد  كه رشد  نقد ینگی د ر پایان 
سال ۱39۷ ناشی از افزایش ۲4.۲ د رصد ی 
پای��ه پولی و كاه��ش ۰.9 د رصد ی ضریب 

فزایند ه پولی بود ه است. 

علی پاالر
عضو هیأت تحریریه

اوج 6 ساله پايه پولی
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وی اد امه د اد : د ر این میان، خالص د ارایی های 
خارجی بانک مركزی واجد  سهم فزایند ه د ر رشد  
پایه پولی بود ه كه بیانگر بهبود  نس��بی وضعیت 
ذخایر ارزی بانک مركزی و همچنین بهبود  كیفیت  
ترازنامه بانک مركزی است. وی با اشاره به اینکه 
د یگر عامل فزایند ه پایه پولی د ر پایان سال ۱39۷ 
افزای��ش خالص مطالبات بانک مركزی از بخش 
د ولتی بود ه است، خاطرنشان كرد : افزایش متغیر 
مذكور اغلب به د لیل انتقال بخشی از بد هی بانک ها 
و موسس��ات اعتباری به بانک مركزی به بد هی 
د ولت به بانک مركزی )موضوع بند  »و« تبصره ۵ 
قانون بود جه سال ۱39۷(، انتقال بد هی برخی از 
شركت های د ولتی به بانک مركزی به بد هی د ولت 
به بانک مركزی )موضوع ماد ه 6 قانون رفع موانع 
تولید  رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 
سال ۱394( و افزایش اوراق و اسناد  بهاد ار د ولتی 
بابت پشتوانه و تعهد ات بین المللی د ولت بود ه كه 
د ر عمل فاقد  آثار پولی است. مد یر اد اره بررسی ها 
و سیاست های اقتصاد ی عنوان كرد : هرچند  كه 
بد هی بانک ها به بانک مركزی نیز د ارای س��هم 
فزایند ه د ر رشد  پایه پولی بود ه است، اما باید  توجه 
د اشت كه طی ماه های آبان تا اسفند سال ۱39۷، 
بد هی بانک ها به بانک مركزی روند ی نزولی د اشته 

است؛ به طوری كه بد هی بانک ها به بانک مركزی از 
۱6۰۵.4 هزار میلیارد  ریال د ر پایان مهرماه سال 
۱39۷ ب��ه ۱38۱.۷ هزار میلیارد  ریال د ر پایان 

اسفند ماه این سال رسید ه است. 
اگرچه علت افزایش پایه پولی عملیات س��اد ه 
حس��ابد اری عنوان ش��د  اما  این موضوع نشان 
می د هد  د ر شرایطی كه از سرعت نرخ رشد  تورم 
كاس��ته شد ه است، ولی د ر بلند مد ت با توجه به 
موضع همیشه فعال بانک مركزی د ر اقتصاد  ایران، 
نباید  انتظار كاهش نرخ تورم د اش��ت. نکته مهم 
د یگری كه د ر گزارش های بانک مركزی مشاهد ه 
می شود  این است كه با افزایش پایه پولی از سوی 
د یگر شاهد  كاهش ضریب فزایند ه پولی هستیم. 
ضریب فزایند ه به نوعی حلقه واسط میان پایه پولی 
و نقد ینگی است و به تعد اد  واحد  پولی كه توسط 
یک واحد  پایه پولی از طریق مکانیسم خلق اعتبار 
ایجاد  می شود  گفته می شود . آمارهای بانک مركزی 
نشان می د هد  ضریب فزایند ه د ر پایان سال گذشته 
با كاهش ۱.8 د رصد ی  به رقم ۷.۰9 واحد  رسید . 
نکته جالب توجه د یگر اینکه بین د و جزء كلی 
نقد ینگی، یعنی پول و شبه پول، جزء اول روند  
بی سابقه ای را د ر سال گذشته طی كرد ه است. 
حجم پول د ر سال 9۷ معاد ل 46 د رصد  رشد  

كرد ه تا باالترین رشد  د ر طول حد اقل ۱۰ سال 
اخیر ثبت ش��ود . این رشد  باعث شد ه تا سهم 
پول د ر نقد ینگی به باالی ۱۵ د رصد  برسد . علت 
این مهم را د ر تغییرات سپرد ه های مد ت د ار و 
اسکناس و مسکوک د ر د ست اشخاص می توان 
مشاهد ه كرد .  گزارش های بانک مركزی نشان 
می د هد  اسکناس و مسکوک د ر د ست اشخاص 
د ر اسفند ماه با رشد  قابل توجه ۲3.۷ د رصد ی 
به رقم ۵۵ هزار میلیارد  تومانی رس��ید ه است. 
همچنین سپرد ه بلند مد ت از اسفند  96 تا اسفند  
ماه 9۷ تنها 39 هزار میلیارد  تومان یا 4.۷ د رصد  
رشد  كرد ه و به 88۰ هزار میلیارد  تومان رسید ه 
است. متاثر از سیاس��ت های بانک مركزی د ر 
كنترل نرخ سود  بانکی، بازار ارز و طال و سکه، و 
تغییر سود  حساب های كوتاه مد ت از ماه شمار به 
روز شمار، عمال سپرد ه جاری یا حساب د ید اری 
ب��ا 69 هزار میلیارد  تومان افزایش و ۵6 د رصد  
رشد ، بیشترین رشد  را د ر بین سپرد ه ها د اشته 
و ب��ه ۱9۲ هزار میلیارد  تومان د ر اس��فند  9۷ 
 رسید ه است. همچنین حساب كوتاه مد ت نیز با
۱9۱ ه��زار میلیارد  تومان افزایش و 48 د رصد  
رشد  به ۵84 هزار میلیارد  تومان رسید ه كه رشد  

آن باالتر از حساب بلند مد ت بود ه است.
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آخرین وضعیت بازار پول د ر سال 9۷ )هزار میلیارد  تومان(
سهم از نقد ینگیرشد مقد ارمتغیر

۱88۲۲3.۱۱۰۰نقد ینگی
۲6۵۲4.۲۱4.۱پایه پولی

-۰.9-۷.۱ضریب فزایند ه
۱9۲۵6۱۰سپرد ه د ید اری
88۰4.۷46سپرد ه بلند مد ت

۵84483۱سپرد ه كوتاه مد ت
۱۵9۷۱9.68۵شبه پول

۲8۵46۱۵پول
۲3۱۱4۱۲.3بد هی د ولت به بانک ها

۷3۱۷۱3.8بد هی د ولت به بانک مركزی
۱384.۷۷.3بد هی بانک ها به بانک مركزی



 رون��د  حركت قیم��ت د الر نش��ان می د هد  از
۲۵ خ��رد اد  د الر فرات��ر از ۱36۰۰ تومان نرفته و 
پایین تر از ۱۲۷۰۰ تومان نیز نیامد ه است. عالوه 
بر این كاهش نوسانات مهم ترین مولفه روند  قیمتی 
د الر د ر یک ماه گذشته بود . محد ود  شد ن نوسانات 
و جذابی��ت باالی بازار موازی چون بازار س��رمایه 
موجب شد ه است تا نقد ینگی تمایل چند انی برای 
ورود  به بازار ندا شته باشد . د ر كنار این سیاست های 
نزد یک س��ازی نرخ نیما و بازار آزاد  موجب ش��د ه 
است تا عرضه ارز از سوی عرضه كنند گان افزایش 
یابد  و بخشی مهمی از تقاضای وارد اتی د ر شرایط 
س��خت صاد رات نفت از محل صاد رات غیرنفتی 
تامین شود . طبق آخرین آمار از سوی معاون ارزی 
بانک مركزی تاكنون بیش از پنج میلیارد  د الر ارز 
حاصل از صاد رات غیرنفتی توسط صاد ركنند گان 
د ر نیما و به روش وارد ات د ر مقابل صاد رات طی 
چهار ماهه سال جاری تامین شد ه است. از سوی 
د یگر طی ۲ ماه ابتد ایی سال 98، صاد رات كشور 
از وارد ات بیش��تر بود ؛ به عبارت د یگر طی د و ماه 
ابتد ایی امس��ال 8 میلی��ارد  و 4۱۲ میلیون د الر 
صاد رات غیرنفتی و 6 میلیارد  و ۷63 میلیون د الر 
وارد ات به ثبت رسید . اگرچه باید  قابل ذكر است د ر 
فصل ابتد ایی سال به د لیل اینکه اكثر شركت های 
تجاری د ر فاز برنامه ریزی هستند  تقاضای تجاری 
د ر كمترین مقد ار خود  قرار د ارد . به طور س��نتی 
تقاضای تجاری از فصل د وم وارد  بازار می ش��ود  و 
د ر آذرماه به بیشترین مقد ار خود  می رسد ؛ از این 
جهت شرط ثبات فعلی بوجود  آمد ه تعمیق هرچه 

بیشتر و مستمر بازار ارز است. 
روند  حركتی د الر نش��ان می د هد  ریسک های 
سیاس��ی اگرچه مانند  گذش��ته تغییرات شد ید  
قیمت��ی د ر د الر ایجاد  نکرد ه اس��ت ولی بر روند  
قیمتی د الر تاثیرگذار بود ه است. برد اشتن »گام 
د وم« د ر مس��یر كاهش تعه��د ات برجامي یکی 
از مهم ترین ریس��ک های بود ه كه نشان می د هد  
برآیند  كنش و واكنش های سیاس��ی د ر آیند ه ای 
نزد یک منجر به مرگ توافق هسته ای خواهد  شد . 
شاید  بازار اخبار و انتظارات پایان توافق هسته ای 
را پیش خور كرد ه باشد  ولی هزینه های ماتاخر این 
عمل موجب خواهد  ش��د  ایران مسیر جد ید ی را 
آغاز كند . بازگش��ت پروند ه ی قد یمي به شورای 
امنیت و برقراری كامل تحریم های شورای امنیت 
بزرگترین هزینه ای است كه می توان آغاز تلخی 
ب��رای این پایان باش��د . البته ایران كوش��ید ه كه 
 برد اش��تن این گام ها را د ر راستای منشور برجام 
د ر نظر بگیرد  اما حرف ایران د ر این زمینه كه مورد  
حمایت هیچ یک از د یگر امضاكنند گان توافق، حتي 
منتقد ان د ولت آمریکا به د لیل ترک توافق هسته ای، 

نیست. براساس این توافقنامه، ایران تنها كشوری 
اس��ت كه ملزم به رعایت بند  بند  برجام و اجرای 
كامل قطعنامه  ۲۲3۱ شورای است و خروج یک 
كشور و یا تمام د یگر كشورهای امضاكنند ه، این 
الزام قانوني ایران را معلق نمي كند . با این روند  بود  
و نبود  ابزارهای مالی چون اینستکس نیز تفاوتی 
نخواهد  د اش��ت؛ چون د ر این صورت ایران نفتی 
نمی تواند  بفروشد  تا بحث بر روند  چگونگی بازگشت 
د رآمد های نفتی باشد . از این جهت د ر میان مد ت 
كاهش د رآمد های ارزی مهم ترین عاملی است كه 
از سمت عرضه ارز می تواند  بازار ارز را تحت تاثیر 
قرار د هد . با توجه به پایان یافتن د وره معافیت ۱8۰ 
روزه د ر كنار تحریم صاد رات پتروشیمی و از آنجا كه 
بخش زیاد ی از د رآمد های ارزی به واسطه صاد رات 

نفت و پتروشیمی هاست، كاهش صاد رات این د و 
گروه می تواند  میزان د رآمد های ارزی را تحت تاثیر 
قرار د هد . برخ��ی خبرگزاری های خارجی مانند  
رویت��رز عنوان می كنند  كه ص��اد رات نفت ایران 
اخیرا به زیر ۵۰۰ هزار بشکه د ر روز رسید ه است. 
پیش��تر خبرگزاری تس��نیم، عنوان كرد ه بود  كه 
ایران د ر آوریل كمتر از یک میلیون بشکه نفت د ر 
 روز صاد ر كرد . این مقد ار تقریبا كمتر از یک پنجم

۲.۵ میلیون بش��که ای است كه د ر آوریل ۲۰۱8 
صاد ر شد ه بود ، یعنی یک ماه قبل از بیرون رفتن 
ترامپ از قرارد اد  برجام. به تعبیر د قیق تر باید  گفت 
محرک نوسانات قیمتی د الر  این بار ،از سمت تقاضا 
نخواهد  بود  و بیش��تر تضعیف عرضه ارز می تواند  

عامل این موضوع باشد . 

تمايل به ثبات
تیر  1398
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ب��ه گزارش بانک مركزی د ر خرد اد ماه س��ال  
۱398متوسط قیمت خرید  و فروش یک مترمربع 
واحد  مس��کوني د ر شهر تهران به ۱33 میلیون 
ریال رسید  كه نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
۱۰4.3  افزایش نش��ان مید هد . تعد اد  معامالت 
انجام ش��د ه طي این ماه 6  ه��زار فقره بود  كه 
نس��بت به خرد اد ماه سال  ۱39۷معاد ل  ۵9.8  
كاهش د ارد . افزایش رشد  معامالت د ر ماه گذشته 
ارد یبهشت را می توان ناشی از این د انست كه  د و 
بخش تقاضای مصرفی و سرمایه ای د ر ارد یبهشت 
ماه به د لیل رش��د  ه��ر روز قیمت های كاالهای 
اساسی نگران رشد  بیشتر مسکن بود ه اند ، برای 
همین به این بازار هجوم برد ند  اما ترس از آیند ه د ر 
خرد اد  ماه را می توان د ر بخش معامالت و كاهش 
حجم معامالت مشاهد ه كرد .  د ر واقع مهم ترین 
د لیل كاهش تعد اد  معامالت مسکن د ر خرد اد  ماه 
و به تبع ماه های آتی به د لیل جو روانی ناشی از 
انتظار بر وضعیت سیاسی و اقتصاد ی كشور است.  
براساس آمارهای موجود  نرخ مسکن هر ماه افزود ه 
شد ه و هر روزه تسهیالت كنونی قابلیت خود  را از 
د ست می د هد . د ر مقابل كاهش یافتن قرارد اد های 
خری��د  و فروش ام��ا قرارد اد های اجاره وضعیت 
بهتری د اشته است. طبق اظهارات رئیس اتحاد یه 
مش��اوران امالک طی ۲۰ روز ابتد ای خرد اد ماه 
۱398، ۷8۰۲ ق��رارد اد  اجاره د ر تهران به امضا 
رس��ید ه كه نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲9 
د رصد  كاهش نشان می د هد . این نمایه می تواند  
حاكی از آن باش��د  ك��ه متقاضیان بالقوه خرید  
مسکن پس از رشد  قیمت ها به سمت بازار اجاره 
سوق یافته اند . رئیس اتحاد یه مشاوران امالک با 
بیان اینکه اوضاع معامالت د ر كل كشور نسبت 
به تهران مقد اری بهتر است، می گوید : 3۱ هزار 
و ۱۰8 قرارد اد  خرید  و فروش مس��کن طی ۲۰ 
روز ابتد ای خرد اد ماه ۱398 منعقد  ش��د ه است. 
این تعد اد  نس��بت ب��ه ۲۰ روز ابتد ای خرد اد ماه 
۱39۷ بالغ بر 3۲ د رصد  كاهش یافته و نشان از 
اوضاع مناسب تر معامالت د ر كل كشور نسبت 

به شهر تهران د ارد .
همچنی��ن بررس��ي توزیع تع��د اد  واحد هاي 
مسکوني معامله شد ه د ر شهر تهران به تفکیک 
متر بنا حاكي از آن است كه واحد هاي تا  ۵سال 
س��اخت با سهم  39.۷ د رصد  د رصد  بیشترین 
س��هم  را به خود  اختصاص د اد ه اند . د ر این ماه 
ش��اخص كرایه مسکن اجاري د ر شهر تهران و 
د ر كل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب معاد ل  ۲3 و  ۲۰.۷ د رصد  رشد  
نشان مي د هد . د ر خصوص پیش بینی وضعیت 
قیمتی می توان گفت همان مولفه هایی كه سال 

گذشته د ر بازار مسکن وجود  د اشتند  با مقیاس 
ضعیف تر هنوز هم فعال هستند . عالوه بر احتمال 
افزایش قیمت ارز، افزایش حد اقل د ستمزد  كه تا 
حد ود  3۵ د رصد  تعیین شد ه و بخش عمد ه ای 
از هزینه های ساخت مسکن را تحت تأثیر قرار 
می د هد ، بر قیمت تمام شد ه مسکن تأثیرگذار 
اس��ت، از ای��ن رو، تورمی از این ناحیه خواهیم 
د اش��ت ولی افزایش جهشی نخواهد  د اشت. از 
سوی د یگر تا زمانی كه بازار خرید  وفروش مسکن 
آرام نگیرد  نمی توان انتظار د اشت كه بازار اجاره 
كنترل شود ، قیمت ها د ر بازار خرید  و فروش طی 
یک سال گذشته بیش از ۷۰ د رصد  رشد  كرد ه 

است و با توجه به اینکه قیمت مسکن مهم ترین 
و اصلی ترین فاكتور د ر تعیین اجاره بهاست، نرخ 
كرایه هم به شد ت افزایش یافته است. به گزارش 
ایسنا بررسی های مید انی حاكی از آن است كه 
صاحبخانه ه��ا ترجیح می د هن��د  به جای رهن 
كامل، اجاره ماهیانه د ریافت كنند ؛ چرا كه نرخ 
سود  بانکی كاهش یافته و مالکان، این موضوع را 
د ر قرارد اد ها محاسبه می كنند . نسبت نرخ اجاره 
ب��ه ود یعه نیز كماكان از فرمول قد یمی تبعیت 
می كند . طبق عرف معم��ول، هر یک میلیون 
تومان رهن معاد ل 3۰ هزار تومان اجاره د ر نظر 

گرفته می شود .

تعميق رکود 



علی رغم افزایش ریسک های سیاسی به باالترین 
سطح خود  د ر هفته های گذشته، د ر بازار سهام شاهد  
شکل گیری صفوف خرید  د ر بازار سهام بود یم. نه 
خبر س��قوط پهباد  و عقب نشینی ترامپ از حمله 
نظام��ی و نه خبر اع��الم گام د وم كاهش تعهد ات 
هسته ای توس��ط ایران و برخورد  سرد  طرف های 
مقابل با این روید اد ، تاثیر آنچنانی نتوانسته بر بازار 
سرمایه بگذارد . همین عامل موجب شد ه طی فصل 
بهار ۱398 ش��اخص كل ب��ورس با بازد هی 3۱.۱ 
د رصد  باالتر از س��ایر بازارهای موازی قرار د اش��ته 
باش��د . اما د ر هفته ه��ای اخیر تحت تاثیر عواملی 
مانند  كاهش رش��د  تورم و ثبات نرخ ارز تمایالت 
اصالحی د ر معامالت بورس نس��بتا پررنگ باشد . 
د ر شرایط فعلی، قیمت ها با فرض عد م بروز شوک 
شد ید  و غیرمنتظره، ظرفیت های تورم زیاد ی ند ارند . 
پیامد  این وضعیت، شیفت تد ریجی انتظارات تورمی 
و خد احافظی با جهش های پیوس��ته قیمت ها و 
انتظار بازد هی های ۲۰ تا 3۰ د رصد ی د ر مقیاس 
هفتگی یا ماهانه خواهد  بود . البته این تحلیل بد ین 
معنا نیس��ت كه اصالح سهام طوالنی باشد  باشد ، 

بلکه تاكی��د  بر لزوم تغییر رویکرد  طیف زیاد ی از 
معامله گران و كاهش سطح انتظارات نسبت به د وره 
جهش های مستمر است. ضمن اینکه د ر شرایطی 
كه ش��ركت هاي خوب و بزرگ بورسی رشد هاي 
خوبی د اشته اند ؛ روند  حركتی سخت تري را د نبال 
می كنند  كه طبیعتا معامله گران ترجیح می د هند  
سود  تحقق یافته را س��ریع تر شناسایی كنند  د ر 
نتیجه س��هام شركت هاي بزرگ خود  را به فروش 
می رسانند  و به سمت سهام شركت هاي كوچک تر 
متمایل می شوند . نمونه بارز این مثال را می توان د ر 
سهام صنایع شیمیایی ایران عنوان كرد  كه بعد  از 
گزارش  6ماهه و خوب آن د ر روز اول با صف خرید  
و د ر د و روز اد امه هفته با صف فروش مواجه بود  چرا 
كه با وجود  گزارشات خوب توان رشد  بیشتر را از 
خود  نشان ند اد  و اكثر سهامد اران ترجیح د اد ند  كه 
از این سهم خارج شوند  و به سمت گرفتن بازد هی 

از سایر سهام ها حركت كنند .
 بنابراین با كمرنگ شد ن محرک های تورمی و 
قیمتی فضای كالن اقتصاد ی و وضعیت سیاسی 
كشور كلیت بورس تهران را تحت الشعاع خود  قرار 

خواه��د  د اد  و از طریق اثرگذاری بر نرخ های ارز یا 
تقویت یا تضعیف صرف ریسک، سهام را متاثر خواهد  
كرد . با توجه به اینکه د ر روزهای اخیر آرامش نسبی 
د ر بازار ارز برقرار شد  و د ر كنار همگرایی نرخ های 
نیمایی د الر با بازار آزاد ، یکی از محرک های بنیاد ی 
بورس تهران برای صعود  پرشتاب را تا حد ود  زیاد ی 
تعد یل كرد . همزمان ریسک های غیراقتصاد ی نیز 
سایه خود  را بر فضای عمومی كشور حفظ كرد ه  و 
بالطبع بورس تهران را هم بی نصیب نگذاشته اند . از 
طرف د یگر، همانطور كه گفته شد  شتاب رشد  تورم 
نیز بر اساس آخرین گزارش ها افت كرد ه و تورم نقطه 
به نقطه از اوج خود  عقب نشینی كرد ه است. ضمن 
اینکه وضعیت كنونی بازار جهانی هم از توقف رونق 
و رش��د های پرشتاب حکایت د ارد  و از این منظر، 
نمی ت��وان چند ان به بهبود  بهای كامود یتی ها د ل 
بست. به این ترتیب، می توان نتیجه گرفت كه بازار 
سهام برای كسب سود  باالتر صرفا به رشد  نرخ های 
فروش نمی توانند امید  باالیی د اشته باشند  و باید  د ر 
معاد الت جد ید  اقتصاد  كالن به د نبال بهبود  عملکرد  

و ایجاد  ظرفیت جد ید  برای اد امه رشد  باشند .

بورس پيشتاز
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ذهن آدمي فعالیت هایي دارد كه هرگز از رفتن و 
بالنده ش��دن بازنمي ایستد و از ازل تا ابد با آدمي 
همراه هس��تند. یکي از این فعالیت ها كه برخي 
باور دارند سرچشمه پیشرفت انسان و جامعه هاي 
انساني نیز هست »مقایسه گري« است. آدمي از 
همان سال هاي نخست زندگي تا كهنسالي و در هر 
موقعیت شغلي و درآمدي و همچنین شأن و منزلت 
اجتماعي و سیاسي بي درنگ و بي معطلي در حال 
مقایسه كردن است. این مقایسه روزي میان امروز 
و دیروز یک فرد و جامعه انجام مي شود تا آدمیان 
و جامعه هاي بشتري بدانند نسبت به دیروز خود 
و با توجه به معیارهاي زندگي جلو رفته اند یا عقب 
مانده اند. یک روز دیگر آدمي خود را با دوس��ت، 
آشنا و همکارش مقایسه مي كند تا ببیند از او جلو 

زده یا پس مانده است. این مقایسه ها در روح كلي 
جامعه ه��ا نیز اتفاق مي افتد و ای��ران و ایرانیان با 
تركیه و تركیه اي ها و یا كره و كره جنوبي مقایسه 
مي شود. این نیاز بشر همانند هر نیاز تعطیل ناپذیر 
دیگر ام��ا در جامعه مابه ازاي خود را پیدا كرده و 
روش ها و ابزارهایي براي اندازه گیري و مقایسه گري 
پدیدار شده اند.رتبه بندي همان روش پدیدار شده 
در جامعه هاي انس��اني و محیط هاي كسب و كار 
اس��ت كه به مرور زم��ان و به ویژه در جامعه هاي 
زودتر صنعتي شده براي اندازه گیري رشد و افول 
شركت ها و بنگاه ها پدیدار شد. با امین اهلل فرهادي 
مدیرعام��ل مركز رتبه بندي اتاق ایران در همین 
باره گفت وگوي مشروحي انجام شده است كه در 

ادامه مي خوانید:

 فلسفه رتبه بندي
پرسش نخست از مدیرعامل مركز ملي رتبه بندي 
اتاق ایران این است كه فلسفه رتبه بندي چیست و 

تاریخ رتبه بندي كدام است؟
جامعه انس��اني پدیده اي زنده و بالنده است و 
روح دارد و زندگي مي كند و پیچیده و پیچیده تر 
مي شود. پیچیده تر ش��دن جامعه هاي انساني و 
نهادهای��ي مثل بنگاه ها نیازمن��د ابزارهاي تازه و 

كارآمد براي كنترل، نظارت و اندازه گیري هاست.
انسان و جامعه انساني و جامعه تولیدكنندگان 
صنعتي نیاز داشته و دارند بدانند در كجا ایستاده اند 
و وضعیت آنها نسبت به رقبا درون مرزهاي ملي و 
منطقه اي و جهاني چگونه است و چه باید كنند كه 

از رقابت بیرون رانده نشده و پایدار باشند.

رتبه بندي علمي به جاي البي گري مخرب
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 این نیاز بنگاه ها بود كه موجب شد فلسفه رتبه بندي 
در ذهن ها شکل گرفته و ماهیت پیدا كند و سپس 
از ذهن و كاغذ به عمل و اجرا درآید. در سال ۱8۲۰ 
بود كه نخستین موسسه ها و سازمان هاي رتبه بندي 
در اروپاي غربي و كشورهاي توسعه یافته صنعتي زاد 
و رش��د كردند و این فعالیت روندي بالنده و تکاملي 
ت��ا ام��روز را تجربه كرده و هم اكن��ون یک مهارت و 
فن انکارناپذیر در س��طوح ملي و منطقه اي و جهاني 

شده است.

 تاخير 200 ساله
مدیرعام��ل مرك��ز ملي رتبه بندي ات��اق ایران 
مي گوید: واقعیت این است كه در این مقوله در ایران 
با یک تاخیر ۲۰۰ ساله مواجه مواجه هستیم. ایران 
به دالیل گوناگون هرگز همپاي كشورهاي زودتر 
صنعتي شده حركت نکرد و ابزار توسعه صنعتي 
نیز به همین دلیل دیرتر و با غفلت تاریخي در ایران 
به كار نیامده اند. این وضعیت البته به همراه سایر 
مسائل اقتصادي، اجتماعي و سیاسي موجب شده 
است كه پیامدهاي نامساعدي را در فضاي اقتصاد 
كشور شاهد باشیم.نهادینه شدن فساد اقتصادي 
در ذات و نه��اد اقتصاد ایران و فقدان مناس��بات 
شفاف در كاركرد بنگاه ها به ویژه بنگاه هاي دولتي 
دالیل گوناگوني دارد كه یکي از آنها نبود فلسفه 
مقایسه گري و نبود مرازک علمي - كاربردي براي 
اندازه گیري رشد و سقوط ها و نبود مراكز رتبه بندي 
در جامعه صنعتي ایران اس��ت. نبود فعالیت هاي 
كارآم��د رتبه بندي در ایران راه را براي غیررقابتي 
ش��دن بنگاه ها هموار كرده است و اصوال همین 
غیررقابتي بودن فعالیت ها آسیب ساز است. یکي 
از آسیب هاي بزرگ فدان رقابت و فقدان شفافیت 
این است كه سرمایه گذاران نمي دانند با كدام بنگاه 
و تحت شرایط و وضعیت شفاف كدام بنگاه ها باید 

با آنها مشاركت كنند.

 اعتبار و اعتماد و رتبه بندي
امین اهلل فرهادي مدیرعامل مركز ملي رتبه بندي 
ای��ران مي گوید: در غیاب یک مركز ملي رتبه بندي 
كارآمد و داراي مهارت هاي علمي - كارشناسي باال 
در گذشته شاهد از دست رفتن اعتماد و اعتبار بنگاه ها 
و كل اقتصاد ایران بوده ایم. غفلت از رتبه بندي به مثابه 
یک اقدام ضروري و گریزناپذیر معلوم نمي شود و نشده 
است كه كدام بنگاه در چه سطحي از قابلیت ها قرار 
دارد و در عمل شاهد بوده ایم كه ادعاهاي پرشمار و 
تبلیغات گمراه كننده در سرلوحه اعتبارسنجي ها قرار 
گرفته و به این ترتیب بود و هست كه تولیدات ایراني 
نزد مصرف كنندگان اعتبار كمتري پیدا كرده و اعتبار 
ندارند. این وضعیت البته یک آسیب بزرگ به همراه 
داشته و دارد و آن ایجاد انحراف در بستر تخصیص 
منابع و دسترسي بنگاه ها به امکانات مالي و بانکي و 

بودجه اي است.

البي به جاي اعتبار و رتبه بندي
مدیرعام��ل مركز ملي رتبه بندي ات��اق ایران باور 
دارد كه البي گ��ري یک فن و مهارت الزم براي كار 

هر بنگاهي در هر س��طحي و در هر جامعه اي است 
اما اص��رار دارد كه بگوید البي گري در هیچ اقتصاد 
پیش��رفته اي نمي تواند همه اعتبار و اعتماد الزم را 
فراهم كند. آنچه به یک بنگاه اعتبار مي دهد و آن را 
بلندآوازه و خوشنام مي كند درجه اي است كه نهادهاي 
رتبه بندي به آنها مي دهند. در ایران متاسفانه در غیاب 
موسسه هاي كارآمد رتبه بندي در گذشته و با توجه به 
نوپا بودن این مراكز البي گري، خواهش و تمنا، عبور 
و عدول از اصول حاكم بر فعالیت هاي سالم و بالنده 
اقتصادي جاي خود را مستحکم كرده و براي بنگاه ها 
فعالیت البي گري قابلیت پذیرش عام پیدا كرده است.

 1.7 ميليون بنگاه ثبت شده
مدیرعامل مركز ملي رتبه بندي اتاق ایران مي گوید: 
بر اساس آمارهاي ثبت شده در حال حاضر باید ۱.۷ 
میلیون بنگاه ثبت ش��ده در ایران فعالیت كنند اما 
اطالعات منتشر شده از طرف مسئوالن نشان مي دهد 
تنها 3۰ درصد از این بنگاه ها فعالیت مي كنند و ۷۰ 
درصد آنها غیرفعال اند. نماد فعال بودن نیز این است 
ك��ه صورت مالي این بنگاه ها در جایي ثبت و ضبط 
شده و به مراجع ذیصالح مثل سازمان امور مالیاتي 
گزارش مي دهند. ممکن است صورت مالي یک بنگاه 
سود و زیان صفر را نشان دهد اما به هر حال وجود 
دارد. از صدها هزار بنگاه فعال اما شمار قابل اعتنایي 
از آنها تنها براي استفاده از فضاهاي رانتي ثبت شده 
و تخصصي ندارند و ارزش افزوده اي در اقتصاد ایجاد 
نمي كنند. این اتفاق چرا رخ داده است؟ چون مراكز 
رتبه بندي وجود نداش��ته و ی��ا بنگاه ها الزامي براي 
دریافت كد رتبه بندي نداشته اند تا معلوم شود كه آنها 
چه مي كنند و چرا باید فعالیت آنها تنها در روي كاغذ 

باشد و مابه ازایي در جامعه نداشته باشند.
این گونه ش��ده است كه مي ش��نویم ۲۲ میلیارد 
دالر از منابع كمیاب ارزي كشور در یک سال میان 
شركت هایي توزیع شده است كه نه نام و نشان درستي 
داشته و نه فعالیت واقعي را ثبت كرده اند. اگر مراكز 
ملي و تخصصي رتبه  بندي وجود داشت شاهد این گونه 

آشفتگي ها نمي شدیم.
فره��ادي درباره مركز ملي رتبه بندي اتاق ایران 
توضیح مي دهد: اولین و ضروری ترین پرسش های 
رایج در ادبیات اقتصادی و سرمایه گذاری جهان است 
و عدم رویکرد سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد ایران 
واخذ تضامین دولتی حتی برای سرمایه گذاری در 
بخش خصوصی به دلی��ل عدم رتبه بندی فعاالن 
اقتص��ادی صورت می گیرد. با این وجود اتاق ایران 

در جایگاه قانونی خود به عنوان هسته هماهنگی 
اقتصادی نظام جمهوری اسالمی و به عنوان بخشی 
از حاكمیت در عرصه اقتصاد، بیش از یک دهه است 
كه با مکاتبات و توصیه های دلسوزانه خود به مقامات 
محترم ذیصالح، فقدان »قانون و مکانیزم رتبه بندی« 
و ضرورت این امر را گوشزد و با وجود بی مهری ها 
و مقاومت های مختلف، به منظور ایجاد »هس��ته 
رتبه بندی فعاالن اقتصادی« با اهداف و منظورهای 

زیر سرمایه گذاری و اقدام كرده است:
- تمایز بین فعاالن اقتصادی و شفافیت در رفتارهای 

اقتصادی
- اطالعات دقیق از كمیت و كیفیت بنگاه های فعال 

و حوزه كسب وكار
- ایج��اد امکان جلوگیری از سوءاس��تفاده مالی و 

هدررفت منابع كشور
- توس��عه و ترویج فرهنگ رتبه بندی در محیط 

كسب وكار كشور
- عضوی��ت در نهاده��ای رتبه بندی بین المللی و 

همپوشانی رتبه های صادره در خارج از كشور 
- انتشار گزارش های رتبه بندی برای همه دستگاه ها 

و ذینفعان
- فراهم كردن بستر مناسب برای برخورداری فعاالن 

واقعی اقتصادی از منابع مالی
- فراهم كردن امکان ارائه خدمات منظم و منطقی 
توس��ط دس��تگاه های اجرایی كش��ور برای فعاالن 

اقتصادی واقعی
- ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

در عرصه های متعدد اقتصادی
- رس��یدگی به ش��کایات و تخلفات موسس��ات 

رتبه بندی

 فايده هاي مرکز رتبه بندي
اتاق ایران همپای كارشناس��ان متعهد اقتصادی 
كشور، معضالت پیچیده ای مثل: رانت جویی و عدم 
شفافیت مالی و اقتصادی، هدررفت منابع بانکی و فرار 
مالیاتی و زیرزمینی شدن اقتصاد را در نبود شفافیت 
و رتبه بندی دیده و  هشدار داده و بر ضرورت تدوین 
قوانین الزم برای حفظ حیثیت اقتصادی كشور تاكید 
كرده است. خوشبختانه با تالش های اتاق ایران برای 
نخستین بار »موضوع رتبه بندی« در سال ۱386 ذیل 
قانون و مقررات صادرات و واردات در قانون درج گردید 
و اتاق ایران با سرعت به تشکیل تیم های كارشناسی 
برای كمک به اقتصاد كشور اقدام نمود در حالی كه 
تکلیف زمین مانده دولت از آن سال، در این خصوص 

همچنان معطل مانده است.
ات��اق ایران با درک اهمی��ت رتبه بندی و ضرورت 
شفاف سازی اقتصادی و با پیگیری های جدی وانتقال 
نظرات كارشناسی به مجلس شورای اسالمی،  موفق 
گردید در سال ۱39۱ قانون رتبه بندی و شفاف سازی 
اقتصاد را اس��تحکام ببخش��د و موضوع رتبه بندی 
را س��رعت داد و ای��ن در حالی اس��ت كه مقاومت 
دستگاه های اجرایی روزبه روز افزایش یافته است. بدون 
شک اگر مقاومت ها و كم لطفی های دستگاه های دولتی 
نبود هیچ گاه رانت ها و رفتارهای چپاولگرانه چند ساله 
اخیر روی نمی داد و حیثیت نظام و مردم خدشه دار 
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نمی شد.پس از مطالعات تطبیقی و امکان سنجی موضوع 
و تدوین مدل اولیه رتبه بندی و تست و رتبه بندی در 
بنگاه ها در حالی كه تکلیف دستگاه های اجرایی مسکوت 
مانده است، اتاق نسبت به رتبه بندی ۱4۰۰ واحد اقدام و 
بیش از پنج مرحله رتبه بندی را تکرار كرد و به دنبال آن 
در سال ۱396 مركز ملی رتبه بندی را به ثبت رسانید 
و با حمایت مجلس ش��ورای اسالمی وارد فاز عملیاتی 
رتبه بندی گردید. اتاق با هدف ایجاد سازمانی هوشمند، 
چاالک و پاس��خگو مركز ملی رتبه بن��دی را به عنوان 
نهاد ملی تنظیم و اجرای مقررات رتبه بندی طراحی و 
تصویب نمود تا فرآیند طراحی و نظارت، هرگز با اجرا 
درهم آمیخته نش��ود و از هر گونه البی گری و آلودگی 

در امان بماند.

 ساختار مرکز و تعرفه ها
بر اساس ساختار مركز ملی رتبه بندی و تجارب حاصلی 
مبتنی بر اقتضائات مسلم رتبه بندی حرفه ای در دنیا، 
باید متناسب با حجم اقتصادف موسسات رتبه بندی در 
كش��ور ایجاد و تربیت و احراز صالحیت شوند تا تحت 
نظارت مركز ملی رتبه بندی و مقررات و شاخص هایی 
كه مركز ملی طی فرآیند خاص خود )با همکاری همه 
تشکل های اقتصادی ملی و استانی« تدوین و برای هر 
یک از گرایش های تعریف شده ابالغ می كندف ارزیابی و 
رتبه بندی فعاالن اقتصادی صورت گیرد. از این رو مركز 
 isic4 ملی رتبه بندی بر اس��اس استاندارد بین المللی
تمام رشته فعالیت های اقتصادی كشور را در ۱4 خوشه 
)تحت عنوان گرایش( طبقه بندی نموده است. بنابراین 
موسس��اتی كه متقاضی احراز صالیحت جهت انجام 
رتبه بندی اقتصادی باشند، با معیارهای دقیق مصوب 
هیات مدیره مركز و آیین نامه احراز صالحیت موسسات 
رتبه بندی مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت داشتن 
ش��رایط الزم، در یک یا چند گرایش به دریافت مجوز 

رتبه بندی تحت نظارت مركز نائل می شوند.
تمامی آیین نامه ها، دس��تورالعمل ها، مقررات اخالق 
حرف��ه ای و مفاد تعهدنامه ها با آخری��ن ویرایش روی 
وب سایت مركز به آدرس www.nrc-ic.ir قرار دارد 
و در چهارچ��وب دولت الکترونیک، نیازی به مراجعه و 

تقاضای اداری نمی باشد.
تعرفه خدمات رتبه بن��دی در مركز تهیه و تصویب 
گردیده و روی وب سایت مركز قرار گرفته است. معیار 
تعیین تعرفه بر اساس دو عامل تعداد كاركنان و گردش 
مالی هر بنگاه از ۲ میلیون تومان شروع و برای بزرگترین 
بنگاه های كشور حداكثر ۱4 میلیون تومان است.نکته 
كلیدی در اینجا این است كه با هدف جلوگیری از هر 
گونه آلودگی در فرآیند رتبه بندی، ارتباط مالی موسسات 

رتبه بندی با متقاضیان رتبه، قطع گردیده است.

 سامانه يكپارچه و رونده
ارزیاب��ی و رتبه بندی بنگاه ها و فعاالن اقتصادی طی 
فرآیند مشروحه زیر و در قالب سامانه یکپارچه رتبه بندی 
طراحی ش��ده بر بستر Network صورت می گیرد و 
پس از خاتمه فرآیند گزارش ارزیابی برای صحه گذاری 
و صدور گواهینامه رتبه به مركز ملی رتبه بندی اتاق ارجاع 
می شود. مدت زمان انجام ارزیابی یک بنگاه در سال اول 
4۵ روز می باشد و timer ارزیابی هر بنگاه زمان بندی 

انجام كار را به موسسه رتبه بندی و متقاضی رتبه نشان 
می دهد.قابل توجه اینکه امکان الزم در سامانه یکپارچه 
رتبه بندی دیده شده است تا نتایج )رتبه( ارزیابی فعاالن 
اقتصادی را بر اس��اس تکالیف قانونی مصوب مجلس 
شورای اسالمی به وزارت صمت به صورت وب سرویس 

منتقل نماید.

 فرآيند ارزيابی و رتبه بندی
فعاالن اقتصادی

گام صفر
۱- آگهی عمومی و پذیرش موسس��ات واجد 

شرایط رتبه بندی
۲- فرآیند تایید صالحیت موسسات متقاضی 

مجوز رتبه بندی
3- انتشار اس��امی واحدهای دارای صالحیت 

رتبه بندی از طریق سایت مركز
گام اول

۱- اطالع رس��انی و مراجع��ه متقاضی رتبه به 
سایت مركز

۲- ثب��ت نام متقاضایان رتب��ه و واریز وجه به 
حساب متمركز در مركز

3- ارجاع متقاضی به واحد رتبه بندی
گام دوم

۱- انج��ام فرآیند ارزیابی و رتبه بندی توس��ط 
موسسه رتبه بندی

۲- ارسال گزارش ارزیابی به مركز ملی رتبه بندی
3- كنترل های سیستماتیک و صحه گذاری مركز

گام سوم
۱- صدور گواهینامه رتبه با امضای مش��ترک 

موسسه رتبه بندی و مركز
۲- تسویه مالی

3- ثبت اطالعات و انتشار رتبه توسط مركز

 مولفه هاي مورد استفاده
مدل یا الگوی رتبه بندی فعاالن اقتصادی با بهره گیری 
از تجارب موسس��ات بین المللی و مطالعه و بررس��ی 
نمونه های داخلی بر پایه چهار مولفه اصلی به شرح زیر 

شکل می گیرد:
- حوزه فعالیت های مالی و اقتصادی

- حوزه محیط كسب وكار و موقعیت رقابتی بنگاه ها
- حوزه مسئولیت های اجتماعی و مشتری مداری

- اهلیت و صالحیت حرفه ای مدیران بنگاه
با بررسی شاخص های تخصصی چهار موله و تلفیق 
امتی��ازات حاص��ل با نمرات بخش حاكمیتی ش��امل 
ش��اخص های قانون گرایی )یعنی اهتم��ام به قوانینی 
حسابرسی، مالی و مالیاتی و اهتمام به مالکیت بخش 

خصوصی( رتبه نهایی بنگاه استخراج می گردد.
نکت��ه ۱- اگرچه فرآیند رتبه بندی ب��ر پایه ارزیابی 
كارشناسی و مستندات ارائه شده و خوداظهاری بنگاه و 
فعال اقتصادی صورت می گیرد اما مركز ملی رتبه بندی 
همزمان و سیستماتیک وضعیت معوقات بنگاه مورد 
ارزیابی را از طریق بانک مركزی و وضعیت ثبتی شركت 
و اعضای هیات مدیره را از اداره كل ثبت ش��ركت ها و 
وضعیت مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی و نیز آخرین 
وضعیت وارات و صادرات ش��ركت را از سامنه گمرک 

 Online طی تفاهم نامه منعقده اتاق با ایشان به صورت
استعالم و در محاسبه نتایج شاخص ها لحاظ می كند.

نکته ۲- رتبه بندی یک فرآیند تعریف شده است كه با 
جمع اوری اطالعات شركت تفاوت اساسی دارد و هیچ گاه 
نمی توان با جمع آوری پراكنده اخبار و اطالعات و بدون 
نظر كارشناسان عرصه رتبه بندی، ارزیابی و رتبه بندی 
یک شركت یا بنگاه را انجام داد. آنچه برخی دستگاه ها 
در حال انجام آن هستند، اگرچه ممکن است توجیهاتی 
را همراه داشته باشد اما حس امنیتی و سرمایه گریزی را 

نمی توان از آن جدا كرد.
نکته 3- تجربه جهانی و ماهیت كار اقتصادی تاكید 
دارد رتبه بندی باید در فضای شفاف دور از فضای امنیتی 
صورت گیرد تا احس��اس اطمینان و آرامش صاحبان 
سرمایه محفوظ بماند و سرمایه دچار گریزندگی نشود.

 همكاري بين المللي
 مركز ملی رتبه بندی بر اساس تکالیف اساسنامه  ای 
و ماموریت های ذاتی خود را تکمیل فرآیند پیوستن به 
انجمن های بین المللی رتبه بندی و عضویت در حداقل 
یک یا چند انجمن و موسس��ه بین المللی را تصویب و 
در حال رایزنی با آنها می باشد تا از این طریق رتبه های 
اعطایی در ایران را تحت پوش��ش اعتباری موسسات 
بین الملی ق��رار دهد. این كار ضمن تش��ویق رویکرد 
فعاالن اقتصادی به رتبه بندی و افزایش موج شفافیت 
مالی و اقتصادی در كش��ور،  موجب اعتمادآفرینی در 
عرصه اقتصاد ملی و شناخت و تشویق صاحبان سرمایه 
برای س��رمایه گذاری در كشور و همچنین تسریع در 

تصمیم گیری آنها خواهد شد.

 محورهاي ادامه کار
با عنایت به توضیحات فوق و فقدان موسس��ات 
توانمند رتبه بندی در كشور،  مركز ملی رتبه بندی 

همزمان سه محور:
الف- پیدا كرده هسته های دارای قابلیت رتبه بندی و 
تشویق و ترغیب آنها برای سرمایه گذاری و ورود به جرگه 

موسسات رتبه بندی
ب- احراز صالحیت موسسات و آموزش و تجهیز آنها 

برای رتبه بندی حرفه ای
ج- هدایت و نظارت بر عملکرد موسسات رتبه بندی 
را مدیریت می كند و در صورت حمایت دس��تگاه های 
اجرایی كشور و مقید شدن دستگاه ها به ارائه خدمات 
به بنگاه های دارای اعتبار و رتبه اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و كش��اورزی ایران، امید است در سال ۱398، 
بنگاه های فعال در حوزه های كامال پر ریس��ک از نظر 
دسترسی به منابع مالی، ارزی و ریالی را تحت پوشش 
رتبه بن��دی قرار دهد و رتبه بندی تعداد ۲۰ هزار فعال 

اقتصادی را هدف گذاری نماید.
این اقدام با افزایش تعداد مووسسات رتبه بندی از یازده 
واحد كنونی به بیست واحد وافزایش تجربه موسسات در 
فرآیند ارزیابی و رتبه بندی، تکمیل ساختار منابع انسانی 
مركز، كامل شدن سامانه جامع رتبه بندی و تشویق دولت 
محترم )به معنای حاكمیت( بر شفافیت و ارائه خدمات 
و بنگاه های دارای اعتبار اقتصادی و در نتیجه رویکرد 
عمومی به شفافیت و كاهش مقاومت در مقابل شفافیت 

به حول و قوه الهی كامال امکان پذیر است.



نخستین معیارهاي رده بندي

مهم ترين نمايانگرهاي اقتصادي
شاخص هاي موجود در بخش اقتصاد، تحلیلگران 
را قادر مي سازد تا جنبه هاي مختلف فعالیت هاي 
اقتص��ادي و ملي هر كش��ور را تجزیه و تحلیل 
كنند. به عنوان كشورهاي تولید كاالها و خدمات 
و مصرف داخلي یا تجارت بین المللي، شاخص هاي 
اقتصادي س��طح و تغییرات در اندازه و ساختار 
اقتصادهاي مختلف را اندازه گیري و رشد و ركود 

را شناسایي مي كنند.
شاخص هاي اقتصادي عبارتند از: شاخص هاي 
عملکرد اقتص��ادي كل )تولید ناخالص داخلي، 
مصرف، س��رمایه گذاري و تج��ارت بین المللي( 
و ثب��ات )بودجه هاي دول��ت مركزي، قیمت ها، 
عرضه پ��ول و تعادل پرداخت( . همچنین دیگر 
ش��اخص ها شامل تحلیل هاي گسترده از درآمد 
و پس انداز تنظیم شده براي آلودگي، استهالک، 
و فرسایش منابع زیست محیطي است. بسیاري 
از ش��اخص هاي اقتص��ادي از WDI در ردیابي 
پیشرفت در راستاي اهداف SDG 8، ترویج كار 
مناسب و رشد اقتصادي استفاده مي شود كه باعث 

افزایش مصرف و تولید پایدار مي شود.

 داده هاي اقتصادي چگونه استاندارد مي شوند؟
داده هاي اقتصادي توسط استانداردهاي آماري 
توافق ش��ده بین المللي س��ازماندهي مي ش��وند: 
سیستم حساب هاي مليSNA یک سیستم كامل 
از حساب ها را فراهم مي كند كه مقیاس بین المللي 
را در مقایسه با س��ایر فعالیت هاي مهم اقتصادي 
تحلیل مي كند. ت��راز پرداخت ها BoP نظارت بر 
معامالت بین المللي كشور است؛ آمار موسسه امور 
مالي دولت، درآمد و هزینه هاي دولت و آمار پولي 
و مالي را كنترل مي كند. اگرچه استانداردهاي توافق 

شده بین المللي وجود دارد و ارائه هايWDI از این 
اس��تانداردها پیروي مي كند، الزم به ذكر است كه 

اجراي آنها در سطح ملي متفاوت است.

 شاخص هاي اصلي فعاليت اقتصادي چيست؟
س��نجش فعالیت اقتص��ادي در یک كش��ور یا 
منطقه، بینش هاي مربوط به رفاه اقتصادي ساكنان 
 ،GDPآن را ارائ��ه مي دهد.تولید ناخالص داخلي
یک ش��اخص به طور گسترده اي استفاده مي شود، 
به ارزش كل ناخالص تمام تولید كنندگان س��اكن 
در اقتصاد اش��اره دارد. رش��د اقتصادي با تغییرات

GDP در قیمت ثابت محاسبه مي شود. بسیاري 
از شاخص هاي WDI از تولید ناخالص داخلي یا 
تولید ناخالص داخلي سرانه استفاده مي كنند كه به 
عنوان تعریف كننده امکان مقایس��ه بین داده هاي 
اجتماعي و اقتصادي سایر كشورها را فراهم مي كند.

همچنین به ط��ور گس��ترده در ارزیابي ثروت و 
ظرفیت كش��ور براي تأمین آن براي مردم، درآمد 
 ناخال��ص مل��يGNI در س��رانه - مجم��وع كل 
ارزش افزوده داخلي و خارجي كه ادعا شده توسط 
ساكنان تقسیم بر كل جمعیت است. عالوه بر این، 
GNI به ازاي هر سرانه در دالر آمریکا، كه از روش 
محلي Atlas به روش ارزش��ي تبدیل شده است، 
براي طبقه بندي كش��ورها براي اهداف عملیاتي - 
ش��رایط واجد شرایط بودن و ش��رایط بازپرداخت 
استفاده مي شود. همچنین براي طبقه بندي اقتصاد 
ب��ه چهار گروه درآمد اصل��ي براي اهداف تحلیلي 
طبقه بندي مي شود: درآمد كم، درآمد پایین، درآمد 
باال، درآمد باال و درآمد باال. داده هاي سرانه ساالنه 
GNI هر س��ال در ماه ژوئیه براي س��ال گذشته 
منتش��ر مي شود كه براي س��ال ۲۰۱۷ در جریان 

به روزرساني ژوئیه ۲۰۱8 پایگاه داده WDI منتشر 
مي شود. با این حال، برخي از داده هاي ملي تا سال 

بعد در دسترس نیست.
به روزرساني هاي عمده براي داده هاي حساب هاي 
ملي هر جوالي و دسامبر رخ مي دهد. با این وجود 
داده ها را مي توان به صورت متناوب به روز كرد، در 
صورتي كه كش��ورها ماهانه یا سه ماهه اطالعات 
اقتصادي خود را تجدید نظر، روش یا پوشش تغییر 

دهند یا وزن جدیدي را معرفي كنند. 

پ�س از پایان جنگ جهان�ي دوم و به فراخور 
توس�عه جهان�ي ش�دن و آزاد ش�دن تجارت، 
کمپاني ه�اي ب�زرگ تصمیم گرفتن�د که دامنه 
فعالیت هاي خود را در برخي کش�ورها به دلیل 
دسترسي ارزان تر و راحت تر به بازارها و همچنین 
نیروي کار ارزان تر، توسعه دهند. اولین گام ها براي 
اتخاذ این تصمیم که کجا و در چه کش�وري این 
اقدام انجام شود، معیارها و استانداردهایي متولد 
ش�د که کش�ورها را بر مبناي میزان نمره اي که 
مي گرفتند، رتبه بندي مي کرد. رده بندي کشورها 
با توج�ه به داده هاي آن زم�ان، اولین گامي بود 
که کش�ورها را در یک می�دان جدي، تحلیل و 
بررس�ي کنند تا سرانجام کشوري که بیشترین 
نمره را از آن خود مي کرد، محل س�رمایه گذاري 

بعدي آنها باش�د. بررسي کیفي اقتصاد مناطق، 
به دلیل داشتن میزان خطاي زیاد و کامل نبودن 
آهسته آهس�ته جاي خود را به کمي سازي آنها 
داد. در برهه نیز اقتصاددان ها به تازگي به استفاده 
گسترده ریاضیات و علم آمار روي آورده بودند و 
آنها نیز برحسب نیاز خود، کمي سازي داده هاي 
موجود را طل�ب مي کردند. این دو عامل موجب 
شد تا روش هاي متعددي براي رتبه بندي و اساسا 
ضرورت آن پدید اید. با این حال هر چند رده بندي 
موجب تقویت رقابت میان شرکت کننده ها شد تا 
جایگاه هاي ممتاز را از آن خود کنند، اما همزمان 
خسارات و آفت هایي را نیز به همراه داشته است. 
هر چن�د یکي از مهم ترین آفت هاي رتبه بندي، 
خطا پیدا کردن اس�تراتژي هاي شرکت ها شده 

اس�ت، اما به مرور نهادهاي قدرتمندي تشکیل 
شد تا با حساس ترین و اساسي ترین استانداردها، 
شرکت کنندگان را رده بندي کند. در ایران اما این 
داستان، تازه به عرصه هاي سیاستگذاري و اجرایي 
ورود پیدا کرده است و هنوز نهادهاي قدرتمند و 
با کیفیت رده بندي ش�کل نگرفته است. یکي از 
نخستین گام هایي که اتاق بازرگاني ایران برداشته 
است، رفع این خأل و کمک به ایجاد شاخص هایي 
است که ش�رکت ها و بازیگران بخش خصوصي 
بهتر بتوانند عملکرد خ�ود را در آن ببینند. در 
این پرونده مروري بر اهمیت رتبه بندي و سپس 
بررسي چند شاخص رتبه بندي اساسي مي شود 
که همزمان معیارها و استانداردهاي بررسي آنها 

نیز مورد توجه قرار مي گیرد. 

رده بندي براي شناسايي بهترين ها
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 رشد و ساختار
رشد اقتصادي به وسیله تغییر حجم تولیدیا هزینه 
واقعي یا درآمد س��اكنان آن اندازه گیري مي شود. 
سیستم حس��ابداري ملي ۲۰۰8، سه روش براي 
تخمین تولی��د ناخالص داخل��ي را ارائه مي دهد: 
رویکرد تولید براي پیدا كردن ارزش افزوده ناخالص؛ 
رویکرد هزینه و رویک��رد درآمد )هیچ داده اي در 
پایگاه داده WDI از روش درآمد استفاده نمي كند(. 

در تئوري همه باید برآورد مشابهي را ارائه دهند.

 توليد
رویکرد تولید ابتدا ارزش ناخالص تولید داخلي را 
از بخش هاي فعالیت، كشاورزي، صنعت و خدمات 
برآورد مي كند. س��پس مقدار متوسط   مواد، لوازم 
و خدمات مورداس��تفاده )مصرف متوسط( رابراي 
تولید آن تعیین مي كند. ارزش افزوده خالص ارزش 
ناخالص تولید ناشي از مصرف متوسط   است. به طور 
رس��مي، تولید ناخالص داخلي در تولید، مجموع 
ارزش ناخالص تمام تولیدكنندگان ساكن در اقتصاد 
به همراه هر مالیات محصول )یارانه كمتر( است كه 

در ارزیابي تولید وجود ندارد.

 هزينه ها
رویکرد هزینه هاي اجزاي زیر را پوشش مي دهد: 
هزینه ه��اي خصوص��ي ب��راي مص��رف كاالها و 
خدمات پایدار و غیرقابل تحمل؛ س��رمایه گذاري 
در دارایي هاي جدید غیرمالي یا تجهیزات، مانند 
مسکن جدید، ماشین آالت یا نرم افزار؛ هزینه هاي 
دولت براي كاالها و خدمات نهایي، از جمله دستمزد 

كارمندان عمومي؛ و صادرات ناخالص منهاي واردات 
ناخالص )به عنوان آخرین خواهد ش��د در جاهاي 
دیگر گنجانده شده است(. به صورت رسمي، تولید 
ناخال��ص داخلي از طرف بخ��ش هزینه، مجموع 
هزینه مصرف نهایي خانوارها، دولت ها و موسسات 
غیرانتفاعي خدمت به خانواده ها اس��ت. تشکیل 
سرمایه ناخالص؛ و صادرات خالص )صادرات منهاي 

واردات( كاال و خدمات.

 درآمد و پس انداز
درآم��د ناخالص مل��يGNI، كل ارزش افزوده 
داخلي و خارجي را كه توسط ساكنان ادعا مي شود، 
اندازه گیري مي كند. GNI ش��امل تولید ناخالص 
داخلي و درآمد خالص درآمد اولیه )جبران خدمت 
و درآمد ملک( از منابع غیرمستقیم است. هنگام 
محاسبه GNI در دالر آمریکا، براي داده هاي قابل 
مقایس��ه بین المللي، بانک جهاني از روش اطلس 
استفاده مي كند كه یک میانگین سه ساله نرخ ارز 
)سال هاي قبل را براي تورم نسبي تنظیم مي كند( 
براي صاف كردن اثرات نوسانات گذرا در نرخ هاي 

مبادالت را در نظر مي گیرد.
با توجه به تفاوت هاي زیاد در سطح قیمت هاي 
  GNPسراسر اقتصادها، نرخ هاي تولید ناخالص ملي
و تولید ناخالص داخليGDP  مبادله شده با نرخ 
ارز، دقیقا اندازه نسبي اقتصاد، ثروت و میزان رفاه 
م��ادي را اندازه گیري نمي كنند. براي غلبه بر این، 
برآوردها با استفاده از نرخ بهره خریدPPP  به دالر 
بین المللي تبدیل مي شوند. PPPs مقدار كل كاالها 
و خدمات را اندازه مي گیرند كه یک واحد واحد پول 
یک كشور مي تواند در یک كشور دیگر خریداري 
كند. بنابراینPPP ها مي توانند براي تبدیل هزینه 
 یک س��بد كاالها و خدمات به یک ارز مش��ترک، 
درحالي ك��ه از بی��ن ب��ردن تف��اوت قیمت ها در 
كشورهاي مختلف، استفاده شود. به عبارت دیگر، 
PPP برابر قدرت خرید ارزها اس��ت كه مي تواند 
مقادیر واقع بین هزینه ها را بین كشورها مقایسه 
كند، درس��ت همان طور كه یک ش��اخص قیمت 
متعارف اجازه مي دهد كه مقادیر واقعي را در طول 

زمان مقایسه كنیم.
برنامه مقایسه بین الملليICP  مکانیسمي 
است كه از آن نرخ بهره PPP حاصل مي شود. 
ICP مجموع��ه داده هاي قیمت را براي یک 
س��بد كاال و خدمات مشترک در حدود ۲۰۰ 
كش��ور هماهن��گ مي كند، مقادیر مناس��ب 
براي اجزاي مختلف س��بد را اعمال مي كند 
و فاكتوره��اي ارتب��اط بین مناط��ق را براي 
ارائه PPP جهاني محاس��به مي كند. آخرین 
نرخ PPP در س��ال ۲۰۱4 منتش��ر شد و به 
مجموعه س��ال ۲۰۱۱ اشاره دارد. دور بعدي 
داده ه��اي PPP در WDI در س��ال ۲۰۲۰ 

برجسته خواهد شد.

 پس انداز خالص تعديل شده
چگونه ث��روت در طول زمان تغییر مي كند.این 
موضوع براي فهم چش��م انداز كشور براي توسعه 
پایدار ضروري است. صرفه جویي در خالص تعدیل 
ش��ده ANS به عنوان یک شاخص براي تقریبي 
تغییر در ثروت، بر اس��اس نظریه اقتصادي ساده 
كه در آن پس انداز برابر با س��رمایه گذاري اس��ت، 
 ANS .و سرمایه گذاري برابر با تغییر ثروت است
برآوردهاي اقتصادي ناخالص ملي را براي درآمدهاي 
)هزینه هاي آموزشي( و زیان )مصرف سرمایه ثابت، 
تخلیه دارایي هاي زیرزمیني و جنگل ها، آسیب هاي 
آلودگي( تنظیم مي كند. ANS منفي ممکن است 
 ANS ،نشان دهد كه ثروت در حال كاهش است
مثبت نشان مي دهد كه ثروت در حال رشد است. 
ANS در نظارت بر پیش��رفت در راستاي اهداف 
SDG ۱۲ مفید اس��ت كه ب��راي مدیریت پایدار 

و استفاده موثر از منابع طبیعي مورد نیاز است. 

 تعادل پرداخت
تع��ادل پرداخت ه��ا معامالت بین س��اكنان و 
غیرساكنان را خالصه مي كند. این شامل حساب 
كاالها و خدمات، حساب درآمد اولیه، حساب درآمد 
ثانویه، حساب سرمایه و حساب مالي است. صندوق 
بین المللي پول IMF یک توازن پرداختي و روش 

شناختي پرداخت مي كند.

 بهره وري کار
بهره وري كار كشور توانایي اقتصادي كشور را براي 
ایجاد و حفظ فرصت هاي ش��غلي مناسب با حقوق 
عادالنه و عادالنه ارزیابي مي كند. افزایش بهره وري از 
طریق سرمایه گذاري، تجارت، پیشرفت تکنولوژیک یا 
تغییر در سازمان هاي كاري مي تواند حمایت اجتماعي 
و كاه��ش فقر را افزایش دهد كه به نوبه خود باعث 
كاهش اشتغال آسیب پذیر )مشاركت كاركنان خانواده 
و كاركنان خود( و فقر كار مي شود. افزایش بهره وري 
این پیشرفت ها را تضمین نمي كند، اما بدون آنها - و 

رشد اقتصادي آنها - پیشرفت ها بسیار بعید است.

 بهره وري نيروي کار
بهره وري اغلب توس��ط خروجي براي هر واحد 
ورودي اندازه گیري مي ش��ود. یک ش��اخص براي 
به��ره وري نیروي كار، تولی��د ناخالص داخلي در 
هر فردي اس��ت كه در PPP ۲۰۱۱ ثابت اس��ت. 
 8.۲ SDG Target نرخ رش��د براي نظارت ب��ر
مورد استفاده قرار مي گیرد: به دستاوردن سطوح 
باالتري از بهره وري اقتصادي از طریق تنوع، ارتقاي 
تکنولوژي و نوآوري، از جمله با توجه به بخش هاي 
با ارزش افزوده و كارآفریني. بانک اطالعات جهاني 
شاخص هاي توسعه نیز ارزش افزوده را به ازاي هر 
كارگر برحسب بخش )كشاورزي، صنعت و خدمات( 

ارائه مي دهد.
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بي تردید یک��ي از مهم تری��ن رده بندي هاي 
اقتصاد یک كش��ور، میزان فساد موجود در آن 
كشور است. هیچ ویتریني نمي تواند اهمیت این 
شاخص را كاهش دهد. در رده كسب و كارهاي 
خرد و متوسط، این شاخص بسیار نقش بسزایي 
دارد اما در كس��ب و كارهاي بزرگ، ش��اخص 
فساد گاها ترغیب كننده ورود این شركت ها به 
اقتصادهایي است كه درجه فسادپذیري باالتري 
دارند. با این حال س��وال اساس��ي آنجاست كه 
شاخص فساد چگونه اندازه گیري مي شود و چه 
پارامترهایي در آن اثرگذار است؟ براي پاسخ به 
این سوال نخست باید استانداردهاي اندازه گیري 

فساد را مورد توجه قرار داد. 

 تعريف فساد 
 Rumpere اصطالح »فساد« از فعل التین
مي آید كه به معناي شکستن است. بنابراین در 
فساد چیزي مي شکند یا نقض مي شود این چیز 
ممکن است یک شیوه رفتار اخالقي یا قانوني 
ی��ا گاهي مق��ررات اداري باش��د. بانک جهاني 
فس��اد را این گونه تعریف مي كند: سوءاستفاده 
از اختیارات دولتي براي كسب منافع شخصي. 
این تعریف در ایران عموما تحت عنوان فس��اد 

اداري به كار مي رود.
فس��اد در حال حاضر پدیده اي فراگیر است 
كه همه كشورها اعم از كشورهاي توسعه یافته 
و در حال توس��عه با آن روبه رو هستند و یکي 
از اهداف همه دولت ها مبارزه با آن است، اما از 

آنجا كه فساد پدیدهاي انتزاعي و پنهان است 
پیچیدگي طبیعت این پدیده و انتزاعي بودن آن، 
دشواري هاي زیادي را در مواجهه با این پدیده 
ایجاد كرده است كه مي توان به دشواري سنجش 

و اندازه گیري این پدیده اشاره كرد.
اهمیت و ضرورت سنجش و ارزیابي فساد را از 
دو جنبه نظري و عملي مي توان بررسي كرد، از 
جنبه نظري مهم ترین نکته قابل ذكر آن است 
كه هر اقدام مقابله با فساد، مستلزم پاسخ به سه 
پرسش بنیادین است. مهم ترین این سه پرسش 
شناخت چیستي این پدیده است و سپس چرایي 
آن پدیده و در نهایت چگونگي پدید آمدن آن 
بدون پاس��خ به این پرسش ها نمي توان انتظار 
داش��ت كه اقدامات علیه فساد به نتایج موثري 
بیانجامد. از بعد عملي هم نمونه هاي عملي آن 
را در دستور كار دولت مي توان دید به گونه اي 
كه براس��اس س��نجش و ارزیابي میزان فساد، 
راهکارها و سیاس��ت هایي براي استقرار نظامي 

سالم، پیش بیني و تدوین خواهد شد.
در ابتدا سنجش به این صورت تعریف مي شود: 
فرآین��د تعیین مقدار ی��ک ویژگي با صفت در 
ش��خص یایک چیز. بر این اس��اس سنجش و 
ارزیاب��ي فس��اد اداري عبارت اس��ت از فرآیند 
نظام  مند گردآوري، تحلیل و تفسیر رفتارهاي 
فسادآمیز متناسب با سطح تحلیل مورد نظر، 
تاكنون شاخص هاي فراواني براي فساد تعریف 
شده است، ولي به طور كلي به شاخص هاي مهم 

ذیل مي توان اشاره كرد:

  شاخص ادراك فساد
 س��ازمان ش��فافیت بین المللي س��ازماني 
غیردولتي اس��ت كه در سال ۱993 تأسیس 
ش��د مقر اصل��ي آن در آلمان اس��ت )البته 
شعبه اي هم در انگلیس دارد( هدف اصلي آن 
مبارزه با فس��اد است. شاخص CPI از سوي 
این س��ازمان و به وسیله آقاي المبدورف در 
ژوئ��ن ۱99۵ براي اولین بار تهیه و در س��ال 
۱996 به صورت رس��مي ارائه ش��د. در این 
شاخص كشورها از نظر میزان فساد ارزیابي 
و بررسي مي شوند و هر سال فهرستي از این 
كشورها با توجه به میزان سالمت و فساد آنها 
منتش��ر مي شود. كشور ما نیز از سال ۲۰۰3 

در این فهرست قرار گرفته است.
این ش��اخص كه تقاضاي فس��اد را نشان 
مي ده��د ش��اخصي تركیب��ي اس��ت كه به 
وس��یله اندازه گیري هاي گوناگون میداني و 
اسنادي به دست مي آید و مبتني بر ادراک و 
نگرش تعدادي از تجار، تحلیلگران اقتصادي، 
سیاستمداران و مدیران بخش دولتي است. 
این ش��اخص میزان سالمت كش��ورها را از 
صفر تا ۱۰ نشان مي دهد و هر چه این عدد 
ب��ه ده نزدیک تر باش��د آن كش��ور پاک تر و 

سالم تر است.
در ح��ال حاضر با تالش هاي انجام ش��ده 
اطالع��ات این ش��اخص از ۱۲ منبع تأمین 
مي ش��ود، به عبارت دیگر۱۲ منبع و مرجع 
بین الملل��ي اطالع��ات الزم براي محاس��به 

معیارهاي شاخص فساد در رده بندي کشورها

اولين ويترين اقتصاد
تیر  1398
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ای��ن ارائ��ه مي كنن��د.   ش��اخص CPI را 
۱۲ مرجع، ۱8 نوع اطالعات را تولید مي كنند 
كه از آنها براي محاس��به ش��اخص استفاده 
مي شود. دوره زماني اطالعات استفاده شده 
براي محاسبه شاخص، معموال دو سال است 
در همان گونه كه سازمان شفافیت بین المللي 
اشاره كرده است، CPI شاخصي براي بیان 
فساد مالي است و فقط رشوه را اندازه گیري 
مي كند. این سازمان اخیرا شاخص BPI را كه 
 CPI نشان دهنده عرضه فساد است در مقابل
كه تقاضاي فساد است، منتشر كرد. به عبارت 
دیگر BPI شاخص پرداخت كنندگان رشوه و 
CPI شاخص دریافت كنندگان رشوه است.

دومی��ن و مهم تری��ن نکت��ه درب��اره ای��ن 
ش��اخص، آن است كه این ش��اخص مبتني 
بر ادراک پاس��خ دهندگان است و این ادراک 
به دلیل تأثیرپذیري از محیط و تفس��یرها و 
برداش��ت هایي كه از مفهوم فساد و مصادیق 
آن در كش��ورهاي مختلف وج��ود دارد قطعا 
فرهنگ مدار اس��ت، به همی��ن دلیل، نمرات 
كسب شده كش��ورها به هیچ وجه با هم قابل 
مقایسه نیست، به خصوص هنگامي كه افرادي 
از كشورهاي دیگر مي خواهند راجع به فساد 
در كش��ور دیگري - بدون توجه به ویژگي ها 
و ش��رایط اقتصادي - فرهنگي آن كش��ورها، 
اظهارنظ��ر كنن��د، در نظر نگرفتن ش��رایط 
اقتصادي - فرهنگي كش��ورها، عدم توجه به 
م��واردي از قبیل حجم مداخل��ه دولت ها در 
اقتصاد، تفاوت هاي ساختاري كشورها و تکرار 
نقاط تماس مردم و فعاالن اقتصادي با دولت، 
باعث مي شود كه نتوان به نتایج این شاخص 

اعتماد زیادي داشت.
كم و كیف فس��اد در كشورهایي نظیر ایران 
كه س��طح تم��اس كارگزاران ب��ا ارباب رجوع 
بسیار باالست و ارباب رجوع براي هر كاري باید 
تماس هاي مکرري با كارگزاران داشته باشد، با 
كشوري كه این تماس ها به حداقل رسیده است، 
به دالیل گوناگون متفاوت است و این از مواردي 

است كه CPI نمي تواند آن را در نظر بگیرد.
عالوه بر این، تغییر نمونه ها در هر سال نتایج 
پایاني را تح��ت تأثیر قرار مي دهد. براي مثال 
نمونه اي كه امس��ال از آن راجع به ایران سوال 
مي شود، معلوم نیست سال آینده هم از همین 
نمونه راجع به ایران نظرخواهي خواهد شد یا 
منابع اطالعات، تغییر مي كند، امس��ال یکي از 
منابع دانشگاه كلمبیا بود سال آینده ممکن است 
یکي از منابع بانک جهاني باشد، این امر باعث 
مي شود كه پایایي نتایج CPI تحت تأثیر قرار 
 CPI بگیرد. با وجود این، باید اش��اره شود كه
تنها شاخصي است كه در حال حاضر كشورها با 

آن ارزیابي مي شوند )البته، به دلیل ایجاد نکردن 
شاخص هاي بومي باید این برآوردها و ارزیابي 
را طرح تا زماني كه شاخص هایي در مقابل آن 

طرح نکرده ایم بپذیریم(.

 شاخص تجارت بين المللي
 ش��اخص تجارت بین المللي كه به وس��یله 
تع��دادي از متخصصی��ن تعیین مي ش��ود از 
س��ال ۱98۰ تا ۱983 زیرنظر سازمان تجارت 
بین الملل��ي بود، ام��ا اكنون زیرنظ��ر اتحادیه 
روشنفکران اقتصاد اداره مي شود. این شاخص 
كش��ورها را از صفر تا ده براساس میزان فساد 
در معامالت تجاري و پرداخت هاي مش��کوک 

رتبه بندي مي كند.

 شاخص راهنماي ريسک بين الملل
 این شاخص از سال ۱98۲ منتشر مي شود. 
ش��اخص راهنماي ریس��ک بین المل��ل براي 
مشخص كردن میزاني است كه احتماال مقامات 
ارشد دولتي، تقاضاي پرداخت هاي خاصي دارند، 
در نتیجه نسبت به این خواست ها، پرداخت هاي 
غیرقانوني در سطح پایین دولتي انتظار مي رود 
كه به ش��کل رشوه مرتبط با جوازهاي وارداتي 
و صادرات كنترل نرخ ارز، ارزیابي هاي مالیاتي، 

حمایت هاي پلیسي اخذ وام و امتیاز باشد.

 شاخص گزارش رقابت جهاني
 مبنا در این ش��اخص مقادیر به دست آمده 
از پاسخ هاي مدیران بنگاه هاي اقتصادي است. 
در این نظرخواهي از بنگاه هاي اقتصادي درباره 
زمینه هاي مختلف رقابت در كشورهاي میزباني 
كه آنها سرمایه گذاري مي كنند پرسیده مي شود. 
این شاخص مقادیري از یک تا هفت مي گیرد 
و می��زان پرداخت هاي اضافي مرتبط با مجوز 
واردات و صادرات، جواز كس��ب و كار - كنترل 
نرخ ارز، ارزیابي مالیاتي، حمایت هاي پلیسي و 
درخواست وام را مشخص مي كند. شاخص فساد 
گزارش رقابت جهاني براي كشوري معین، به 
صورت میانگین نسبت تمام پاسخ دهندگان براي 

آن كشور محاسبه مي شود.

 شاخص هاي اخالقي و فساد شرکت ها
 شاخص فس��اد غیرقانوني ش��ركت: درصد 
بنگاه هایي كه در كشور نرخ رضایت بخشي را 
نسبت به س��واالتي درباره اخالق كاري، وجوه 
غیرقانوني سیاسي، هزینه تصرف دولت، متوسط 
فراواني رشوه در خرید و تصرف فعال و فساد در 
سیستم بانکي )متوسط پول رسمي، پولشویي و 
رشوه براي وام( پاسخ مي دهند، نشان مي دهد.
شاخص فساد قانوني شركت: درصد بنگاه هایي 

كه در كشور نرخ رضایت بخشي را در پاسخ به 
سواالتي درباره تأثیر وجوه سیاسي قانوني یا نفوذ 
سیاسي غیرموجه بیان مي دارند، نشان مي دهد.
شاخص اخالقي شركت درصد بنگاه هاي كه 
در كش��ور نرخ رضایت بخش��ي را در پاسخ به 
سواالتي كه درباره شاخص هاي محاسبه شده به 
 CLCC و CICC عنوان میانگین دو شاخص

بیان مي دارند، نشان مي دهد.
ش��اخص اخ��الق بخ��ش عموم��ي: درصد 
بنگاه هایي كه در كش��ور نرخ رضایت بخش��ي 
را در پاس��خ به س��واالتي كه درب��اره صداقت 
سیاستمداران و آشنابازي دولتمردان در خرید، 
انحراف وجوه بخ��ش عمومي، اعتماد به نظام 
پستي و میانگین فراواني رشوه براي هریک از 

این دو بیان مي دارند، نشان مي دهد. 
شاخص اثربخشي قانوني نظام قضایي: درصد 
بنگاه هایي كه در كشور نرخ هاي رضایت بخشي 
را در پاس��خ به س��واالتي كه درباره اس��تقالل 
قضایي، رشوه قضایي، كیفیت چارچوب قانوني، 
حمایت هایي از مالکیت، اثربخش��ي مجلس و 

پلیس را بیان مي كنند، نشان مي دهد. 
شاخص اداره شركت ها: درصد بنگاه هایي كه 
در كشور نرخ هاي رضات بخشي را در پاسخ به 
س��واالتي كه مربوط به حمایت از سهامداران 
جز، كیفیت آموزش، تمایل به تفویض اختیار، 
پارتي بازي و اداره ش��ركت ها بی��ان مي دارند، 

نشان مي دهد.

 شاخص هاي حكمراني
 شاخص هاي حکمراني شش بعد از حکمراني 

را اندازه گیري مي كنند: 
۱- ش��اخص پاس��خگویي )حق اظهارنظر(: 
حقوق انس��اني، ش��هروندي و سیاسي افراد را 

اندازه گیري مي كند
۲- ش��اخص عدم ثبات و درگیري سیاسي: 
احتم��ال فعالیت هاي تهدیدآمی��ز یا تغییر در 
حکومت )می��زان تروریس��ت( را اندازه گیري 

مي كند.
3- ش��اخص كارآم��دي حاكمی��ت: میزان 
بروكراسي اداري و كیفیت ارائه خدمات عمومي 

را اندازه گیري مي كند. 
 بار سنگین مقررات آثار نهایي سیاست هاي 

نامناسب بازار را اندازه گیري مي كند. 
4- حاكمیت قانون كیفیت اجراي قراردادهاي 
پلیس و دادگاه ها و احتمال جرایم و درگیري ها 

را اندازه گیري مي كند.
۵- كنترل فساد: عمل قدرت بخش عمومي 
براي منافع شخصي را اندازه گیري مي كند كه 
شامل فساد خرد و كالن و تصرف و نفوذ دولت 

به وسیله گروه هاي ذینفع است. 



مروري بر استانداردهاي مالکیت

شاخص جذب سرمايه گذار خارجي
یکي از مهم ترین ش��اخص هاي رده بندي كشورها كه نقش مهمي در جذب 
سرمایه گذاران داخلي و خارجي دارد، شاخص حقوق مالکیت است كه كمتر از دو 
دهه از عمر تاسیس آن مي گذرد. حقوق مالکیت معیار مهمي براي سرمایه گذاران 
است. هر چند ایران در این شاخص حضور ندارد، اما معیارها و استانداردهاي این 
شاخص نشان مي دهد كه اگر ایران نیز در این رده بندي حضور داشت، بعید به 

نظر مي رسد كه جایگاه ممتازي از آن خود مي كرد. 
س��ازمان اتحاد حقوق مالکیت از س��ال ۲۰۰۷ میالدي با تعریف مولفه هاي 
حقوق مالکیت و شاخص بین المللي مربوطه PRI همه ساله وضعیت حقوق 
مالکیت در بیش از یک صد كشور جهان را مي سنجد و كشورها را از این نظر 

رتبه بندي مي كند.
گزارش۲۰۱۰ شاخص بین الملل حقوق مالکیت، ۱۲۰ كشور را كه 9۷ درصد 
تولید ناخالص داخلي جهان را در اختیار دارند، در بر گرفته اس��ت ولي شامل 
ایران نمي شود، شاخص بین المللي حقوق مالکیت، مولفه هاي حقوق مالکیت را 
در سه دسته كلي محیط حقوقي و سیاسي، حقوق مالکیت فیزیکي و حقوق 
مالکیت فکري دسته بندي كرده و وضعیت كشورهاي حاضر در این رتبه بندي 
را نسبت به مولفه هاي فوق نیز ارزیابي كرده است. این رتبه بندي و استنتاج هاي 
مربوطه نشان مي دهد كشورهاي با اقتصاد شفاف تر و سالم تر در رتبه هاي باالتر و 
كشورهاي داراي بخش غیررسمي بزرگتر و اقتصاد ضعیف تر در رتبه هاي پایین 

در رتبه بندي بین المللي شاخص حقوق مالکیت قرار گرفته اند.
مفهوم ش��اخص بین المللي حقوق مالکیت، س��ه جزء اصل��ي و ۱۰ متغیر 
مورد اس��تفاده براي جمع آوري آن را عرضه مي دارد. در این بخش همچنین 
یادداش��ت هاي توضیحي مفصلي درباره روش شناسي به كار رفته و فهرست و 
جایگاه مجموعه كشورها در گزارش ۲۰۱۰ شاخص بین المللي حقوق مالکیت 
آمده است. مفهوم هر شاخص این است كه درجه و مقیاسي تهیه شود تا با آن 
بتوان كشورها با سایر قلمروهاي سیاسي را مقایسه كرد، شاخص بین المللي حقوق 

مالکیت چنین معیاري را براي حقوق مالکیت به كار گرفته است.
سه جزء اصلي شاخص بین المللي حقوق مالکیت عبارتند از ۱- محیط حقوقي 
.IPR  3- حقوق مالکیت فکري ،PPR۲- حقوق مالکیت فیزیکي .LPو سیاسي
هارولد دمستز حقوق مالکیت را در اثر دوران ساز خود درباره نظریه حقوق مالکیت 
بر ۱99۷ به شرح زیر تعریف كرد: »حقوق مالکیت ابزار جامعه بوده و اهمیت 
خود را از این واقعیت مي گیرد كه به انسان ها كمک مي كند تا انتظارات خویش 
را چنان شکل دهند كه بتوانند معامالت را با دیگران به صورت معقول حفظ 
كنند. این انتظارات بر قوانین، آداب و رسوم و اخالقیات جامعه تظاهر مي یابند. 
مالک حقوق بر یکي دارایي، رضایت همشهري هاي خود را در اختیار دارد كه 
به او اجازه مي دهند به ش��یوه خاصي عمل كند، مالک انتظار دارد كه جامعه 
جلوي مداخله دیگران در اقدامات وي را بگیرد به شرط اینکه چنین اقداماتي 

در مشخصه هاي حقوق وي ممنوع نشده باشد«
دمس��تز در بین آن دس��ته اندیشمندان جاي مي گیرد كه به نقش حیاتي 

قوانین و رس��وم جامعه در درک حقوق مالکیت اش��اره مي كنند، بنابراین 
محی��ط حقوقي و سیاس��ي بخش ضروري هر نظ��ام حقوق مالکیت به 
حساب مي آید. این شاخص شامل چندین سنجه از محیط حقوقي و 
سیاسي است با وجود این واقعیت كه آنها جنبه هاي گسترده تر، فراتر از 
حقوق مالکیت را اندازه گیري مي كنند. دو جزء دیگر به حقوق مالکیت 
فیزیکي و فکري - دو شکل از حقوق مالکیت را بازتاب مي دهند كه 
هر دو نقش حیاتي در توسعه اقتصادي دارند. متغیرهاي شامل شده 
در این دو دسته، هر دو حقوق قانوني و نتایج واقعي در كشورهاي 

مورد مالحظه را در نظر مي گیرند.متغیرها شاخص بین المللي حقوق مالکیت 
از مجموع ۱۰ متغیر تشکیل شده است كه به سه جزء اصلي تقسیم مي شوند 
محیط حقوقي و سیاسي حقوق مالکیت فیزیکي و حقوق مالکیت فکري. بررسي 
نهایي شاخص بین المللي حقوق مالکیت فقط بر عوامل اصلي تمركز كرد كه 
مستقیما به درجه قوت و حمایت از حقوق مالکیت مربوط هستند. رتبه بندي 
نهایي شباهت زیادي با رتبه بندي هاي بدیلي داردكه با سایر متغیرها محاسبه 
شده اند. سرانجام ترجیح به سمت متغیرهایي بود كه تعداد زیادي از كشورها را 
پوشش مي دهند و به صورت مرتب به روز رساني مي شوند تا مطمئن شویم كه 
امتیازات حاصله در بین كشورها و سال هاي مختلف قابل مقایسه هستند.از بین 
ده متغیر گنجانده شده در شاخص، متغیر ثبت اموال از دو متغیر فرعي تشکیل 
شده است. در مجموع، شاخص بین المللي حقوق مالکیت از پانزده بازده براي 

هر كشور تشکیل شده است.

 ساختار تشكيل دهنده شاخص بين المللي حقوق مالكيت 
د-  محیط حقوقي و سیاسي

- استقالل قوه قضاییه - حاكمیت قانوني - ثبات سیاسي، 
- كنترل فساد 

۲-  حقوق مالکیت فیزیکي
- حمایت از حقوق مالکیت فیزیکي - ثبت اموال

- دسترسي به وام.
 3-  حقوق مالکیت فکري

- حمای��ت از حق��وق مالکیت فکري - حمایت از حق اختراع. - بهره برداري 
غیرمجاز آثار دیگران

محیط حقوقي و سیاسي حتی جامع ترین حقوق مالکیت قانوني را نمي توان به 
اجرا در آورد مگر اینکه حاكمیت قوي قانون و قوه قضاییه مستقل داشته باشیم كه 

آنها را ضمانت اجرایي دار كنند. به عالوه، ثبات سیاسي و فقدان فساد، 
امکان ایجاد رژیم حقوق مالکیتي را فراهم مي كند 

كه جلوي معامل��ه اقتصادي دارایي ها را 
نمي گیرد. بنابراین عنصر محیط 

حقوقي و سیاسي از چهار 
جزء فرعي تشکیل 

شده است.
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 استقالل قضايي
 این متغیر درجه مصونیت قوه قضاییه از نفوذ و فشار گروه هاي 
سیاسي و تجاري را بررسي مي كند. استقالل قوه قضاییه، ستون 
اصلي براي حمایت قاطع و پش��تیباني موثر از نظام دادگاهي در 

ارتباط با مالکیت خصوصي است.

 حاکميت قانون
 این متغیر، می��زان اعتماد كارگزاران اقتصادي به قوانین جامعه و 
اطاع��ت از آنها را اندازه مي گیرد تاكی��د اصلي این متغیر بر كیفیت 
اج��راي قراردادها، پلیس و دادگاه ها و نیز احتمال جرم و خش��ونت 
است، این متغیر چند شاخص از جمله، عدالت، صداقت، اجرا، سرعت 
و كم هزینه بودن نظام با نگاهي حمایت از حقوق مالکیت و پاسخگویي 

قواي قضاییه و مجریه را تركیب مي كند. 

 ثبات سياسي
درجه ثبات سیاس��ي به شکلي اساس��ي بر انگیزه فرد براي كسب مالکیت با 
گسترش آن و با مدیریت بر دارایي ها تأثیر مي گذارد. هر اندازه احتمال بي ثباتي 
دولت بیشتر باشد، احتمال اینکه مردم اموالی را به دست آورند و به وجاهت حقوق 
متصل به آن اعتماد پیدا كنند كمتر خواهد بود.این متغیر، چندین شاخص را 
تركیب مي كند كه دامنه اعمال قدرت عمومي جهت دستیابي به منافع خصوصي 
را اندازه مي گیرد. در این متغیر انواع فس��اد خرده پاها و دانه درشت ها، همچنین 
تسخیر دولت توسط فرادستان و گروه هاي خصوصي شامل مي شود. مشابه دیگر 
متغیرها جز در محیط حقوقي و سیاسي، فساد بر اطمینان مردم به اجراي سالم 
حقوق مالکیت تأثیر منفي مي گذارد. فساد درجه غیررسمي بودن اقتصاد را منعکس 
مي كند كه عامل اخالل در احترام و رعایت بیشتر مالکیت خصوصي قانوني است.

 حقوق مالكيت فيزيكي
رژیم حقوق مالکیت قوي، ناظر بر اعتماد مردم به كار آمدي این رژیم 
در حمای��ت از حقوق مالکیت خصوصي اس��ت. رژیم حقوقي مالکیت 
ق��وي همچنین معامالت بي وقفه مربوط به ثبت دارایي ها را 
ممکن مي س��ازد. به دالیل پیش گفته است كه 
از متغیره��اي زیر ب��راي اندازه گیري 
میزان حمایت از حقوق مالکیت 
فیزیکي خصوصي استفاده 

مي شود.

 حمايت از حقوق مالكيت فيزيكي
این متغیر در ارتباط مستقیم با قدرتمندي نظام حقوق مالکیت یک كشور است 
چون كه نظرات كارشناسان درباره كیفیت حمایت قضایي از مالکیت خصوصي 
ش��امل دارایي هاي مالي را منعکس مي سازد. به عالوه، نظرات اهل فن درباره 
شفافیت تعریف قانوني از حقوق مالکیت را در بر مي گیرد.ثبت اموال این متغیر، 
دیدگاه صاحبان كسب و كار درباره میزان دشواري ثبت اموال از نظر تعداد روز و 
مراحل مورد نیاز را نشان مي دهد، بر اساس منبع این اطالعات، متغیر فوق سیر 
كامل مراحل الزم براي انتقال سند مالکیت زمین یا ساختمان از فروشنده به 
خریدار را ثبت مي كند. این اطالعات بسیار حیاتي هستند، چون هر اندازه ثبت 
مالکیت سخت تر باشد، احتمال بیشتري است كه دارایي ها در بخش غیررسمي 
باقي بمانند و بنابراین درک و حمایت گسترده عمومي از نظام قوي حقوقي و 
حقوق مالکیت سالم را محدود مي سازد. به عالوه، موانع ثبت دارایي ها جلوي 
انتق��ال آنها از كاربردهاي بي ارزش به باارزش تر را مي گیرد. این متغیر یکي از 

استدالل هاي اقتصادي اصلي كه هرناندو دسوتو مطرح كرد را بازتاب مي دهد.

 دسترسي به وام 
این متغیر در ش��اخص بین المللي حقوق مالکیت ش��امل شده است چون 
دسترسي به وام بانکي بدون وثیقه به صورت متغیر جانشین براي درجه توسعه 
یافتگي نهادهاي مالي در كشور عمل مي كند نهادهاي مالي در كار نظام قوي 
حقوق مالکیت نقش مکملي ایفا مي كنند تا دارایي هاي اقتصادي وارد اقتصاد 

رسمي شوند.

 حقوق مالكيت فكري
 جز حقوق مالکیت فکري به ارزیابي حمایت از حقوق مالکیت فکري 
مي پردازد. این عنصر عالوه بر معیار مبتني بر افکار عمومي حمایت از 
مالکیت فکري، حمایت از دو نوع اصلي حقوق مالکیت فکري یعني حق 
اختراع و حق تکثیر را به ترتیب از دیدگاه قانوني و علي ارزیابي مي كند.
حمایت از حقوق مالکیت فکري این متغیر حاوي نتایج نظرسنجي از 
افکار عمومي است كه میزان حمایت ملت از مالکیت فکري را منعکس 
مي كند، بنابراین یک جنبه حیاتي از جزه حقوق مالکیت فکري است. 
از كارشناسان حاضر در در كشور خواسته شد تا به حمایت از مالکیت 
فکري در آن ملت عدد بدهند و امتیازدهي از ضعیف و اجرا نشده، به 

قوي و اجرا شده تغییر مي كند.
حمایت از حق اختراع این متغیر، قدرتمندي قوانین حق اختراع كشور 
خاصي را براساس پنج معیار كلي بازتاب مي دهد پوشش دهي، عضویت 
در پیمان هاي بین المللي، محدودیت بر حقوق اختراعات، اجراي قانون 

و طول دوره حمایت از حق اختراع.

 بهره برداري غيرمجاز آثار ديگران
 میزان بهره برداري غیرمجاز در بخش مالکیت فکري یک شاخص 
مهم از كارآمدي تنفیذ حقوق مالکیت فکري در یک كش��ور اس��ت. 
اطالع��ات براي ای��ن متغی��ر از اتحادیه بین الملل��ي مالکیت فکري 
جمع آوري مي ش��ود كه در س��رور س��االنه رویه هاي مالکیت فکري 
كش��ورها آماده مي ش��ود. این متغیر حاوي اطالعات��ي درباره میزان 
بهره ب��رداري غیرمجاز در صنایع تحت حمایت حق تکثیر، ش��امل 
نرم افزار تجاري و صفحه و موس��یقي است. چون این متغیر نتایج 
عملي براساس داده هاي سخت را نشان مي دهد، كشورها را طبق 
كارآم��دي آنه��ا در حمایت از حقوق مالکی��ت فکري رتبه بندي 
مي كند داده ها از اتحادیه بین المللي مالکیت فکري یا جدید ترین 

آمار در دسترس از اتحادیه نرم افزار تجاري تکمیل مي شود. 



چهار محور اصلی رده بندی آزادی اقتصادی 

شاخصی برای اندازه ارزيابی انحصار

همانگونه كه میزان آزادی برای زندگی در اجتماع 
اهمیت ف��راوان دارد، برای بازیگ��ران اقتصادی و 
سرمایه گذاران، شاخص آزادی اقتصادی اطالعات 
حیاتی و مهمی را از آینده كسب وكار آنها در اختیار 
می گذارد. این ش��اخص اطالعات��ی از قبیل آزادی 
بازارها، نقش قانون، حمایت از دارایی های خصوصی، 
تجارت باز و مواردی از این قبیل را عنوان می كند 
كه هر كدام می تواند میزان هزینه حضور بنگاه های 
سرمایه گذار در آن كشور را كم یا زیاد كند. در این 
رده بندی كه شدیدا می تواند بیانگر میزان انحصار 
در بازارهای كش��ور مورد نظر باشد، بنگاه ها چشم 
اندازهای توسعه و نوع فعالیت خود را در آن ارزیابی 
می كنند. با این حال مطابق با رده بندی های موجود 
كه توسط دو سازمان مختلف انجام می شود، ایران در 
میان كشورهای همسایه خود، جایگاه خوبی ندارد. 
در این گزارش مروری بر استانداردها و معیارهای 
این رده بندی می ش��ود كه البته در پاره ای موارد، 
دو نهاد مسئول، تفاوت هایی در استانداردهای رده 

بندی خود دارند.  
فریزر یک موسسه مستقل پژوهشی و آموزشی 
مستقر در كاناداس��ت كه در سال ۱9۷4 تاسیس 
شده است. این موسسه هر ساله »شاخصی آزادی 
اقتصادی را بر اساس عملکرد سیاست ها و نهادها 
در یک كش��ور در دفاع از آزادی اقتصادی،« مورد 
سنجش قرار می دهد. مبانی اصلی آزادی اقتصادی 
در این موسسه عبارتند از: انتخاب شخصی، تبادل 
داوطلبان��ه، آزادی ورود به ب��ازار و رقابت، امنیت 
 ش��خصی و مالکی��ت خصوص��ی. 4۲ داده ب��رای 

شکل گیری شاخصی آزادی اقتصادی و در پنج محور 
مورد استفاده قرار می گیرند.

 محور ۱: اندازه دولت با افزایش هزینه های دولت، 
مالیات و اندازه ش��ركت های تحت كنترل دولت، 
تصمیم گیری ه��ای دولت برای انتخاب های فردی 

جایگزین شده و آزادی اقتصادی كاهش می یابد.
 مح��ور ۲: س��اختار قانونی و حق��وق مالکیت - 
حفاظت از اش��خاص و اموال قانونی آنها، به عنوان 
یکی از عناصر اصلی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی 

است. در واقع، این مهم ترین نقش دولت است.
محور 3: پول س��الم - تورم باعث كاهش ارزش 
دس��تمزد و پس انداز می شود. بنابراین برای حفظ 
حقوق مالکیت داش��تن پول سالم ضروری است، 
زمان��ی كه ت��ورم نه تنها باال اس��ت، بلکه بی ثبات 
است، برنامه ریزی افراد برای آینده دشوار می شود.

محور 4: آزادی تجارت بین المللی برای مبادله در 
وسیعترین معنای آن، خرید، فروش و بستن قرارداد، 
برای آزادی اقتصادی ضروری است، بنابراین زمانی 
كه تجارت با كشورهای دیگر محدود شود، آزادی 
اقتصادی كاهش می یابد. محور ۵: مقررات - دولت 
نه تنها ابزارهایی را برای محدود كردن حق تبادل 
بین المللی مورد استفاده قرار می دهد، بلکه ممکن 
اس��ت مقررات طاقت فرس��ایی را نیز اعمال كند 
كه حق تبادل، به دس��تاوردن اعتبار، استخدام با 
بکارگی��ری افراد مورد نظر و كس��ب وكار آزادانه را 

محدود كند.
 در گ��زارش س��االنه آزادی اقتص��ادی ك��ه در 
س��پتامبر سال ۲۰۱8 منتشر شده است، ایران در 

سال ۲۰۱6 از بین ۱6۲ كشور در رده ۱3۰ام قرار 
گرفته اس��ت كه نسبت به سال قبل از آن )با رتبه 
۱49( ۱9 پله صعود داش��ته است. نمره كلی ایران 
در ش��اخص آزادی اقتص��ادی 6۰۲ ب��وده و در ۵ 
محور مورد اشاره فوق شامل اندازه دولت، ساختار 
 قانونی و حقوق مالکیت پول س��الم، آزادی تجارت 
بین الملل��ي و مقررات به ترتی��ب نمره های 8.43، 
4.۵9، ۵.6۷ را كسب كرده است. كشورهای هنگ 
كنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس، ایرلند و ایاالت 
متحده در رتبه های اول تا ششم قرار گرفته اند و در 
مقابل، الجزایر، آرژانتین، لیبی و ونزوئوال در رده های 

۱۵9 تا ۱6۲ قرار گرفته اند. 

 بنياد هريتيج
بنیاد هریتیج در س��ال ۱9۷3 در واش��نگتن 
تاسیس شد و ماموریت آن عبارت است از تدوین 
و ترویج سیاس��ت های عمومی بر اس��اس اصول 
بنگاه ه��ای آزاد، دولت مح��دود و آزادی فردی. 
 Wall Street Journal این بنیاد با همکاری
بصورت ساالنه شاخص آزادی اقتصادی را برای 
۱8 كشور منتشر می كند. این شاخص بر مبنای 
۱۲ عامل كمی و كیفی شکل گرفته و در چهار 

دسته كلي طبقه بندی شده است:
حاكمیت قان��ون) حقوق مالکیت، یکپارچگی 

دولت، اثربخشی قضایی( 
 اندازه دولت )مخارج دولت، بار مالیاتی، سالمت مالی( : 
كارایی قوانین )آزادی كسب وكاره آزادی بازار 

كار، آزادی پولی(
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 ب��از ب��ودن بازاره��ا )آزادی تج��اری۔ آزادی 
سرمایه گذاری، آزادی مالی(

هر دوازده شاخص زیر مجموعه آزاد اقتصادی در 
این دسته بندی ها در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی 
می ش��وند نمره كلی هر كشور بر اساس میانگین 
این دوازده شاخص آزادی اقتصادی با یکسان بودن 
وزن هر كدام به دس��ت می اید، بر اساس گزارش 
این بنیاد در گزارش سال ۲۰۱8 كه در ماه فوریه 
منتش��ر شده است، رتبه ایران از بین ۱86 كشور، 
۱۵ و شاخص آزادی اقتصادی ۵۰.9 از ۱۰۰ است 
كه نسبت به سال قبل ۰.4 نمره بهبود یافته است 
كه دلیل آن بهبود نسبی مولفه های آزادی پولی، 
آزادی بازار كار و یکپارچگی دولت است. رشد این 
مولفه ها تا حدودی نمره پایین سالمت مالی، مخارج 
دولت و اثر بخشی قضایی را جبران كرده است. ایران 
در بین ۱4 كشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
در رتبه ۱3 و تنها نمره باالتر از الجزایر قرار گرفته 
و نمره كلی در شاخص آزادی اقتصادی پایین تر از 
میانگین جهانی )6۱.۱ ( و منطقه ای )6۱.۵( است.

 ارزيابی بنياد هريتيج از اقتصاد ايران 
نم��ره آزادی اقتصاد ای��ران در این ارزیابی ۵۰.9 
است كه ایران را در جایگاه ۱۵6 امین اقتصاد دنیا 
از منظر آزادی قرار می دهد. نمره آزادی اقتصاد ایران، 
۰.4 واحد رشد كرده است كه دلیل آن بهبود نسبی 
مولفه های آزادی پولی، آزادی بازار كار و یکپارچگی 
دولت اس��ت. رش��د این مولفه ها ت��ا حدودی نمره 
پایین ایران در س��المت مالی، هزینه های دولت و 
اثربخش��ی قضایی را جبران كرده است از آنجا كه 
مناف��ع گروه های قدرتمند، معم��وال در تعارض با 
پیگیری آزادسازی اقتصادی و بازسازی مراودات با 
 اقتصاد جهانی است و اقتصاد ایران نیز اتکای بیش از 
اندازه ای به صنعت نفت دارد، رشد پایدار اقتصادی در 
ایران باید یک هدف بلندمدت باشد نه كوتاه مدت، 
نقض معاهده هس��ته ای از س��وی ایاالت متحده و 
توسعه تحریم های اقتصادی علیه ایران از سوی این 
كشور احتماال مانعی در برابر جریان سرمایه گذاری 

خارجی مورد نیاز به سوی ایران خواهد بود.
گرچه در ایران حق قانونی مالکیت بر دارایی های 
ش��خصی و راه اندازی كسب وكار خصوصی وجود 
دارد، ام��ا این دولت اس��ت كه نق��ش غالب را در 
اقتصاد بازی می كند. در این بخش سه مولفه مهم 
حق مالکیت، یکپارچگی دولت و اثربخشی قضایی 
مورد ارزیابی قرار گرفته است كه در دو مولفه اول 
نمره ایران بهبود یافته و در مولفه سوم با نزول مواجه 
بوده است. در ارزیابی اخیر بنیاد هریتیج نمره كشور 
در مولفه حق مالکیت با ۰.۱ نمره بهبود به 3۲.۵ 
رس��یده است. همچنین یکپارچگی دولت هم كه 
سال گذشته نمره ۲9٫4 را به خود اختصاص داده 
بود توانسته است با كسب سه نمره به 3۲.6 برسد. 

در مولفه اثربخشی قضایی كه از سال گذشته وارد 
شخصی آزادی شده و نمره ایران اندكی نزول داشته،  
از 36 به 3۵.3 كاهش یافته اس��ت. میانگین نمره 
ایران در س��ه مولفه حاكمیت قانون مناسب تلقی 
نمی شود و به 33٫4 می رسد كه نشان می دهد این 
حوزه می تواند برای بهبود وضعیت شاخص آزادی 

اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

 اندازه دولت
در مولفه اندازه دولت، ارزیابی هریتیج از اقتصاد 
ایران در هر س��ه مولفه نزولی است. ایران با وجود 
اینکه نمرات نسبتا خوبی در سه مولفه هزینه های 
دولت، بار مالیاتی و سالمت مالی كسب كرده، اما 
تمامی آنها نسبت به سال گذشته با افت نمره مواجه 
ش��ده اند. نرخ مالیات سختی در ایران ۲۵ درصد و 
نرخ مالیات ش��ركتی ۲۵ درصد است تمام نقل و 
انتقال دارایی ها مشغول بک مالیات استاندارد می 
شوند. بار مالیاتی كلی كش��ور برابر با ۷.۱ درصد 
از كل در آمد داخلی اس��ت. در س��ه سال گذشته 
هزینه ه��ای دولت به ۱۷٫۲ درص��د از كل تولید 
ناخال��ص داخلی ایران افزای��ش یافته و میانگین 
كس��ری بودجه دولت مع��ادل ۱۰ درصد از تولید 
ناخالص داخلی برآورد شده است. بدهی عمومی نیز 
معادل 3۵ درصد از كل تولید ناخالص داخلی است.

 کارايی قوانين 
در بخ��ش كارای��ی قوانین س��ه مولف��ه آزادی 
كس��ب وكار، آزادی ب��ازار كار و آزادی پولی مورد 
سنجش قرار می گیرند كه اقتصاد ایران در اولین 
مولف��ه ب��ا كاهش نم��ره و در دو مولف��ه بعدی با 
افزایش نمره مواجه بوده اس��ت. بر اساس ارزیابی 
هریتیج ، دولت ایران به طور مستقیم مالک است 
و مدیر صدها شركت و بنگاه دولتی است و به طور 
غیر مستقیم نیز هزاران بنگاه دیگر را كنترل می 
كنند و به این ترتیب توانایی كسب وكار های بخش 
خصوصی برای رقابت را محدود نگه می دارد، قوانین 
بازار كار محدود و بازار كار در ایران راكد است. دولت 
كنترل قیمت ها را بر عهده دارد، یارانه پرداخت می 
كنند و از نظر قانونی هم نمی تواند برای رسیدن به 

تراز بودجه، این یارانه ها را كاهش دهد.
نمره ایران در آزادی كسب وكار در گزارش ۲۰۱8 
بنیاد هریتیج نزولی بوده و با ۰.۵ درصد افت كاهش 
به 64.3 رسیده است. در آزادی بازار كار نمره ایران 

از ۵4.۵ در سال گذشته به ۵8.۲
ارتقا یافته اس��ت و آزادی پولی نیز بهبود 4.33 
واحدی نمره ایران را به ۵9.8 رسانده است. با این 
ح��ال رتبه ایران در بخش كارای��ی مقررات نمره 
مطلوبی نیست و میانگین این سه مولفه به 6۰.۷ 
می رسد كه نمی تواند جایگاه مناسبی برای اقتصاد 

ایران در این حوزه باشد. 

 باز بودن بازارها
 در گزارش ارائه شده توسط هریتیج، تجارت 
برای اقتصاد ایران بسیار مهم ارزیابی شده است 
زی��را تركیب ارزش ص��ادرات و واردات ایران، 
معادل 39 درصد از تولید ناخالص داخلی است. 
میانگین نرخ تعرفه های كاربردی درایران ۱۵.۲ 
درصد اس��ت. با این حال موانع غیر تعرفه ای 
زیادی در تجارت ایران وجود دارد. سیاست های 
دولت در باال بردن ظرفیت اس��می تولید یکی 
از موانع س��رمایه گذاری خارجی است. كنترل 
دولت، كس��ب وكارها را در دستیابی به منابع 
مالی محدود می كند. بانک های تجاری دولتی 
بخش عظیمی از دارایی های بانکی را در اختیار 
دارن��د و در نتیج��ه تخصیص اعتب��ار به طور 
مستقیم زیر نظر دولت انجام می شود. اقتصاد 
ایران در مولفه آزادی تجارت نمره ۵4.۵ را به 
خود اختصاص داده است، بدون اینکه نسبت 
به سال گذشته تغییری در آن مشاهده شود. 
 آزادی مال��ی هم بدون تغیی��ر همان نمره بد

۱۰ را حفظ كرده است و در آزادی سرمایه گذاری 
هم بنی��اد هریتیج هیچ نم��ره ای به اقتصاد 
 ایران نمی دهد. نمره میانگین این س��ه مولفه
۲۱ است. در نتیجه نمره كلی ایران به زحمت 

از ۵۰ فراتر می رود.

 جايگاه ايران در منطقه و جهان
 ای��ران در رده بن��دی جهانی ش��اخص آزادی 
اقتصادی جایگاه مناس��بی ندارد و با رتبه ۱۵6 در 
محدوده اقتصادهای تقریبا بسته قرار می گیرد، با 
این همه رتبه ایران در منطقه خاورمیانه و شمال 
 آفریق��ا از رتب��ه جهان��ی نیز بدتر اس��ت و از بین
۱4 كشور در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است. در 
این منطقه تنها الجزایر است كه با كسب نمره 44 و 
رتبه ۱۷۲ در منطقه وضعیت بدتری از ایران دارد و 
چهاردهم است. امارات متحده عربی بهترین عملکرد 
را از منظر شاخص آزادی اقتصادی دارد و با كسب 
نم��ره ۷۷.6 در رتبه اول منطقه و دهم جهان قرار 
گرفته و باالتر از اقتصادهایی چون دانمارک، ایاالت 
متحده، نروژ، آلمان و كره جنوبی قرار گرفته است. 
قطر با نمره ۷۲.6 رتبه دوم منطقه و ۲9 جهان را 
كسب كرده و یک پله باالتر از ژاپن قرار گرفته است. 
بحرین، اردن، كویت، مراكش و عمان در جایگاه های 
چهارم تا هشتم منطقه قرار دارند و جزء اقتصادهای 

نسبتا باز به شمار می آیند. 
عربستان سعودی، تونس، مصر، لبنان و عمان هم 
نمراتی در بازه اقتصادهای تقریبا بسته كسب كرده 
و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه های نهم 
تا سیزدهم را به خود اختصاص داده اند و الجزایر به 
عنوان یک اقتصاد كامال بسته نیز در پایین ترینرتبه 

قرار گرفته است. 



شاخص هايي که دروغ مي گويند
فوربز|

مدل هاي اقتصادس��نجي و س��ري هاي زماني، 
از جمل��ه مهم ترین روش هایي ب��ود كه مدیران و 
سیاس��تگذاران را براي درک بهتر ش��رایط موجود 
و تصمیم گی��ري یاري مي كرد. هر چند روش هاي 
ریاض��ي كام��ال منطق��ي و دقیقي ب��راي ارزیابي 
تصمیم هاي احتمالي وجود داشت اما نکته اساسي 
آنجاس��ت كه برخ��ي از روش ها، ب��ا وجود منطق 
خلل ناپذیر خود، روش��ي درس��ت براي تحلیل و 
تصمیم گیري اقتصادي نیستند. اینکه چه متغیري 
باید براي تحلیل مورد استفاده قرار گیرد و این متغیر 
تا چه اندازه قابلیت تطابق با روابط ریاضي و آماري را 
دارد، مسال هاي است كه باید اوج هنر متخصصان 
اقتصادسنجي باشد. رتبه بندي و رده بندي شركت ها 
نیز كه از این متدها اس��تفاده مي كنند نیز بس��یار 
حساس است. چراكه تمركز این موسسات بر برخي 
معیارها مي تواند مصداق بارز هل دادن بنگاه ها به 
چاه باشد. از این نظر كه بنگاه ها تالش مي كنند در 
این رتبه بندي ها جایگاه هاي ممتازي را براي خود 
به ثبت برسانند كه الجرم ناگزیرند به سوي بهبود 
شاخص هایي حركت كنند كه چندان در دراز مدت 
مطلوب بنگاه نیس��ت و هیچی��ک از قواعد بازار را 
تبعیت نمي كند. این ضعف در تاریخچه شركت ها 
به خوبي روشن است. آنجایي كه بسیاري از بنگاه ها 
در عین اوج بودن در برخي پارامترهاي اندازه گیري، 
بطور باور نکردني سقوط كردند و خسارات شدیدي 
به س��اختارهاي بازار س��رمایه و س��رمایه گذران 
 Borders، تحمیل كردند. شركت هایي نظیر نوكیا
 Tower و   General Motors، Compaq

Records از جمله این شركت ها بودند. 
در سال ۱98۱، به عنوان یک تحلیلگر اعتبارات با 
یک لیست كه شامل برخي از نهادهاي رصدكننده 
بازار مس��کن بود، كار مي ك��ردم. یک روز با یکي از 
اقتصاددانان كارفرما، ش��روع به كار ك��ردم. در آن 
برهه سرش��ماري از مسکن با وجود تعدیل فصلي 
)كه اختصاص به فصل زمس��تان داش��ت(، به طور 
چشمگیري پایین تر از دوره هایگذشته بود. او به من 
اطمینان داد كه آمارگیراني كه این شاخص ها و سایر 
شاخص هاي اقتصادي را تهیه مي كنند، روش هاي 
تعدیل فصلي را كاهش داده اند. این اقتصاددان نشان 

داد كه ادراک من از اعداد، توهم بود.
 Wells Fargo Securities در ۱۵ مارس، گروه
Economics گزارشي منتشر كرد و اعالن كرد كه 
آیا فصلي بودن كاهش فیش حقوقي درداده هاي دیگر 
نهادها وجود دارد؟ این گزارش نشان داد كه از سال 
۲۰۱۰، دوره ژانویه-مارچ همیشه یک ماه »بدبختي« 
شروع مي شود كه درآمد حقوق و دستمزد حداقل 
34 درصد پایین تر از میانگین دو ماه دیگر است. تیم 

جان سیلویا، اقتصاددان اصلي، فرض مي كند كه این 
الگو در س��ه ماهه اول سال ۲۰۰9 میالدي ناشي از 
اختالل بوده است، زماني كه درآمدهاي كارخانه ها 
 از س��ال ۱94۵ به ش��دت كاهش یافته اند. گزارش
Wells Fargo به این نتیجه رس��ید كه رسوبات 
داده هاي اولیه آن دوران هنوز در تخمین هاي اولیه 

داده هاي فیش حقوقي غیر رسمي وجود دارد. 
در نهای��ت س��رپیچي حتي با قابلی��ت پردازش 
اطالعات امروزه كه بسیاردقیق تر از 3۷ سال پیش 
اس��ت، تعدیل فصل��ي در یک ش��اخص اقتصادي 

برجسته، نتایج غلط ارائه مي دهد.
آیا این به معني است كه همه شاخص هاي دولت 

غیرقابل اعتماد است؟
البته نتیجه گیري اش��تباهي است كه من از این 
 واقع��ه بخواهم همه آمار دولت��ي را بي اعتبار كنم. 
به ویژه، سرمایه گذاران باید نظریه هاي توطئه شامل 
آم��ار اقتص��ادي ای��االت متح��ده را رد كنند. یک 
نکته اساس��ي كه باید به آن توجه ش��ود، این است 
ك��ه باوجود تالش هاي زیادي ب��راي گزارش دقیق 
داده هاي اقتصادي، هنوز گره هاي كوري وجود دارد. 
این موضوع كامال متمایزي است نسبت به این اتهام 
دولت كه در تالش است در جهت اهداف نابخردانه 
خود، آمارهاي اقتصادي را جعل و سپس گزارش دهد.
یک مثال در رده دوم این استدالل است كه اداره 
آمار كار )BLS( عمدا شاخص قیمت مصرف كننده 
را نادرست اعالم مي كند. اینکار به منزله یک طرح 
ب��راي صرفه جویي در هزینه هاي بازنشس��ته هاي 
تأمین اجتماعي است به گونه اي كه آنها با كمک این 
جعل مي توانند دریافت كنندگان تأمین اجتماعي را 
از هزینه هاي كامل زندگي كه حق آنهاست، به طرز 
نامرئي محروم كنند. این داستان در زمان پایین بودن 
اعتماد عمومي به دولت، بیش��تر قابل درک است. 
در چنین برهه اي دولت ها سرمایه گذاري مي كنند 
و اهداف فلس��في یا ایدئول��وژي خود را با قدرت به 

پیش مي برند، غافل از اینکه محل تامین اعتبارات 
آنها از كجاست. 

Gene Epstein، سردبیر اقتصادي پیشین بارون 
كه در حال حاضر انجمن س��وهو لیبرتار را هدایت 
مي كند، درباره انتق��اد از ادغام هاي مختلف دولت 
فدرال با اقتصاد معتقد است نباید افسوس خورد. وي 
با اشاره به یک مشکل عمده بیان مي كند كه نرخ 
تورم واقعي بسیار باالتر از گزارش هاي موجود است، 
شاخص تورم مصرف كننده، منجر به نتیجه گیري 
نامناس��ب در مورد رش��د تولی��د ناخالص داخلي 
)GDP( مي ش��ود. به عنوان مثال، در نظرسنجي 
آمار موازي دولت، تورم واقعي را از زمان ركود بزرگ 
تقریبا 4 تا ۷ درصد در نظر بگیرید. این مقایسه با 
محدوده گزارش شده از BLS حدود صفر تا 4 درصد 
است. »اجازه دهیدصریح تر بگویم كه من به سخنان 
نظریه پردازانه توطئه نویسنده آمار سایه دولت جان 
ویلیامز توجه نمي كنم. با این حال، بین س��ال هاي 
۲۰۰9 و ۲۰۱۷، تولید ناخالص داخلي ساالنه 3.8 
درصد افزایش یافت. این رقم را با نرخ تورم جایگزین 
كنید، به این معني است كه تولید ناخالص ملي واقعي 
ایاالت متحده از زمان آخرین اوج سیکل رشد نکرده 
است.« اپستین نشان مي دهد كه افزایش اشتغال 
ب��ا افزایش 8.۲ میلیون كارگر از زمان اوج خود در 
سپتامبر ۲۰۰۷، چندان خوشایند نیست. این نرخ تا 
حدودي از گزارش هاي اجباري مالیاتي توسط تمام 
شركت هاي تحت پوشش برنامه هاي بیمه بیکاري 

دولتي و همچنین كارمندان فدرال است.
 plus در طي هش��ت سال گذشته تورم 4 درصد
را به خود اختصاص داده و از این رو تولید ناخالص 
داخلي واقعي صفر تا منفي در طي دوره نامعلومي 
است كه نشان مي دهد كارگران اضافي تولیدي ندارند. 
براي نتیجه گیري در غیر این صورت، باید ادعا كرد كه 
افزایش اشتغال با اخراج 8.۲ میلیون كارگر شاغل در 

اقتصاد زیرزمیني جبران شده است.
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چين نقطه ضعف اقتصاد  د نيا می شود 

د ر گذشته چین موتور رشد  اقتصاد  د نیا بود  
و د ر س��ال های ركود  اقتصاد ی سهم زیاد ی د ر 
بازگرد اند ن رونق به اقتصاد  د نیا د اش��ت ولی با 
توجه به تنش های تجاری ایجاد  ش��د ه بین د و 
كشور چین و آمریکا و افت نرخ رشد  اقتصاد ی 
د اخلی این كشور به نظر می رسد  نه تنها نتواند  
د ر زمینه اصالح شرایط اقتصاد ی د نیا كاری بکند  
بلکه خود  عاملی برای تشد ید  بحران د ر اقتصاد  

د نیا باشد .نیویورک تایمز با اشاره به جایگاه چین 
د ر خارج شد ن اقتصاد  د نیا از ركود  سال ۲۰۰8 
میالد ی نوش��ت: د ر غرب چین تعد اد  زیاد ی از 
كارخانه های خود روسازی آمریکایی كه مونتاژ 
خود روه��ای تولید  ش��د ه د ر آمریکا را بر عهد ه 
د اشتند ، فعال بود ند  ولی از ابتد ای سال جاری 
تاكنون اغلب این كارخانه ها یا تعطیل شد ه اند  
یا تولید  خود  را تقلیل د اد ه اند . د ر بخش شرقی 
این كشور هم صد ها كارخانه تولید  محصوالت 
شیمیایی تعطیل شد ند  و جنوب شرق این كشور 
تعطیلی تعد اد  زی��اد ی از واحد های صنعتی و 
تولید ی زمینه را ب��رای افزایش نرخ بیکاری و 
اعتراضات مرد م فراهم كرد ه است.افت نرخ رشد  
اقتصاد ی د ر چین تنها د ر س��ال ۲۰۱9 اتفاق 

نیفتاد ه است، آمارها نشان می د هد  از سه ماه اخر 
سال ۲۰۱8 میالد ی تا كنون ما شاهد  تنزل نرخ 
رشد  اقتصاد ی این كشور هستیم و این موضوع 
برای كشوری كه سال ها موتور رشد  اقتصاد  د نیا 

بود  یک معضل بزرگ محسوب می شود .

  نشانه های رکود  د ر اقتصاد  چين
 از تابستان سال ۲۰۱8 فروش خود رو د ر كشور 
چین تنزل پید ا كرد ه است، فروش گوشی های 
هوشمند  كمتر شد  و حتی بازار مسکن هم وارد  
ركود  شد . اقتصاد  این كشور د ر فصل اخر سال 
۲۰۱8 با نرخ 6.6 د رصد  رشد  كرد  كه كمترین 
نرخ رش��د  از سال ۱99۰ بود ه است . این روند  

د ر سال جاری هم اد امه د اشت. 

 مونا مشهد     ی رجبی 
عضو هیأت تحریریه
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تن��ش د ر روابط سیاس��ی و اقتصاد ی بین 
آمریکا و چین هم باعث ش��د  تا تعد اد  زیاد ی 
از كارخانه های آمریکایی فعال د ر چین از این 
كش��ور خارج ش��وند  و تعد اد  زیاد ی از مرد م 
بیکارشوند  . رش��د  بیکاری ضمن كاستن از 
ق��د رت خرید  مرد م د ر چین زمینه را برای از 
بین رفتن ثبات اجتماعی هم فراهم می كند  
كه تبعات منفی زی��اد ی د ارد .از طرف د یگر 
تن��ش رواب��ط تجاری آمری��کا و چین باعث 
ش��د  تا ص��اد رات محص��والت چینی كمتر 
شود  و س��ختگیرانه تر ش��د ن سیاست های 
س��رمایه گذاری د ر چین موجب تنزل ورود  
س��رمایه های خارجی به این كش��ور ش��د . 
سیسیلیا مالمستروم كمیسیونر اتحاد یه اروپا 
د ر مصاحبه ای با یورو نیوز گفت: سرمایه گذاری 
اروپا د ر چین كاهش یافته است زیرا با قوانین 
تازه ای كه د ر این كشور وضع شد ه است ، كار و 
تجارت با این كشور بسیار سخت تر شد ه است. 
د ر یک سال اخیر قانونی كه چین وضع كرد ه 
است شامل تضمین انتقال تکنولوژی به كشور 
چین د ر صورت سرمایه گذاری برای آغاز كار د ر 
این كشور است كه د ر موارد ی خالف قوانین 
اروپا اس��ت. همچنین تبعی��ض موجود  بین 
بازاری كه شركت های چینی د ر اختیار د ارند  
و بازاری كه شركت های خارجی د ر د سترس 
د ارند  هم می تواند  بر مشکالت بیفزاید . د ولت 
چی��ن از طریق پرد اخ��ت یارانه های زیاد  به 
شركت های چینی زمینه را برای تنزل قیمت 
تولید ات این كشور د ر بازارهای مصرف د اخلی 
و خارجی فراهم می كند  كه این سیاست خالف 
 اص��ول تجارت آزاد اس��ت و فضای رقابتی را 

بر هم می زند .

 مشكلی که به بحران د امن می زند 
د ر این ك��ه اقتصاد  چرخه های��ی را تجربه 
می كند  شکی نیست و به نظر می رسد  خارج 
ش��د ن چی��ن از د وره رونق د ر وضعیت فعلی 
اقتصاد  د نی��ا می تواند  بر ش��د ت بحران های 
اقتصاد ی اضافه كند . اقتصاد  آمریکا بعد  از تجربه 
یک د وره رونق د ه ساله از انتهای سال ۲۰۱8 
میالد ی نش��انه هایی از رك��ود  را تجربه كرد ه 
اس��ت. از طرف د یگر تصمیم سران اقتصاد ی 
مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی د ر این كشور 
و عاد ی كرد ن این شاخص مهم اقتصاد ی هم 
می تواند  ترمز بزرگتری برای رش��د  اقتصاد ی 
محسوب ش��ود . د ر اروپا هم وضعیت چند ان 
مطلوب نیست و نشانه هایی از بحران حتی د ر 
اقتصاد های بزرگی مانند  آلمان د ید ه می شود .

آمارهای رسمی كشور آلمان خبر از كاهش 
ن��رخ رش��د  فعالیت های صنعت��ی و تولید ی 
 د ر این كش��ور می د هد  كه موضوعی بس��یار 

نگران كنند ه است.
د ر سال ۲۰۰8 میالد ی رشد  سریع اقتصاد  
چین و توس��عه اقتص��اد ی و صنعتی د ر این 
كش��ور باعث شد ه بود  تا از شد ت آسیبی كه 
اقتصاد  د نیا د ر نتیجه بحران های كش��ورهای 
صنعتی متحمل ش��د ه بود  كاسته شود  ولی 
ای��ن بار چین به عامل تضعیف كنند ه اقتصاد  

د نیا تبد یل شد ه است.
بانک جهانی د ر گزارشی با عنوان افق تاریک 
اقتصاد  د نیا هشد ار د اد  تنزل نرخ رشد  اقتصاد ی 
د ر چین روی اقتصاد  كش��ورهایی كه شریک 
تجاری این كشور هستند  تاثیر مخرب د ارد . 
این كشور بعد  از آمریکا بزرگترین وارد كنند ه 
د نیا است و كاالهای مختلفی را از كشورهای 

متفاوت وارد  می كند  اما اصلی ترین صاد ركنند ه 
ماشین آالت و تجهیزات صنعتی به چین كشور 
آمریکا است. اگر اقتصاد  چین با بحران روبرو 
شود ، بد ون شک این بحران د امن اقتصاد  آمریکا 

را هم می گیرد .

 اقتصاد  د نيا مشكالت د يگری هم د ارد 
البت��ه چین تنه��ا معضل اقتص��اد ی امروز 
د نیا نیس��ت. بریگزیت و تبعات خروج بد ون 
توافق بریتانیا از اتحاد یه اروپا، بحران مالی د ر 
اقتصاد های بد هکار و آس��یب د ید ه ای از قبیل 
ایتالیا نیز مشکالت بزرگی محسوب می شوند . 
د ر آمریکا س��طح بد هی های د ولتی با سرعت 
باالیی رش��د  كرد ه است و با توجه به سیاست 
تخفیف های مالیاتی د ر سال پیش رو بحران 
بد ه��ی د ولتی د ر این كش��ور بزرگتر خواهد  
شد . افزایش نرخ بهره بانکی د ر این كشور به 
منظور كنترل تورم ، استقراض را پر هزینه تر 
می كند . البته هنوز برنامه قطعی برای افزایش 
نرخ بهره اعالم نش��د ه است ولی این سیاست 
د یر یا زود  باید  د ر كش��ور آمریکا اجرا شود  تا 

شرایط بازارهای مالی عاد ی شود .
ای��ن بحران ها د ر كن��ار ضعف اقتصاد ی د ر 
كشور چین می تواند  د نیا را د ر آستانه مشکالت 
زیاد ی قرار د هد  و یاد آور س��ال هایی است كه 
اقتصاد د انان د ر مورد  ركود  سال ۲۰۰8 هشد ار 
د اد ه بود ند  ولی تصمیم گیران اقتصاد ی بد ون 
توج��ه به این د ید گاه ه��ا و بد ون به كارگیری 
ابزارهای مالی الزم برای مقابله با این بحران ها، 
زمینه را برای ركود ی بزرگ د ر س��ال ۲۰۰8 
فراهم كرد ند . حال با گذش��ت یک د هه از آن 
زمان به نظر می رسد  تاریخ تکرار خواهد  شد .
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پيش بينی رکود ی د يگر به د نبال اجرای سياست های ناد رست اقتصاد ی
اقتص��اد  د نیا هر روز با چالش های تازه ای روبرو 
می شود  و جنگ تجاری بین آمریکا و چین یکی 
از مهم ترین چالش های سال های اخیر است. این 
جنگ تج��اری از زمان روی كار آمد ن ترامپ د ر 
آمریکا ایجاد  شد  و د ر ابتد ا با محد ود  كرد ن وارد ات 
كاالهای چینی و بعد  با وضع تعرفه برای وارد  شد ن 
محصوالت خاص این كشور به آمریکا اد امه پید ا 
كرد . ولی این پایان ماجرا نبود  و د ر س��ال ۲۰۱8 
میالد ی چین د ر پاسخ به سیاست های ضد تجاری 
د ر آمریکا خبر از مقابله به مثل د اد  و تعرفه وارد ات 
كاالهای مختلف وارد ات��ی را افزایش د اد . د ر این 
زمان بود  كه د ر مورد  تاثیرات بحران های تجاری 
روی اقتصاد  د نیا گزارش های مختلفی ارائه ش��د  

و نگرانی د ر مورد  ركود  اقتصاد ی افزایش یافت.
 شبکه خبری سی ان بی سی اخیرا مصاحبه ای با 
نوریل روبینی اقتصاد د ان برجسته د نیا كه ركود  
س��ال ۲۰۰8 میالد ی را هم پیش بینی كرد ه بود  
انج��ام د اد ه اس��ت و وی د ر ای��ن مصاحبه اعالم 
كرد  تبعات این جنگ تجاری و جنگ د ر د نیای 
تکنولوژی بین آمریکا و چین می تواند  به كمرنگ 
شد ن مصاد یق اید یولوژی جهانی سازی بیانجامد  
و چند  د س��تگی را د ر اقتصاد  د نیا افزایش د هد  و 
د ر نهایت زمینه را برای بحرانی بزرگتر د ر اقتصاد  

د نیا فراهم كند .
وی با اشاره به مذاكرات تجاری آمریکا و چین 
د ر روزهای اخیر گفت:من د ر مورد  ثمربخش بود ن 
مذاكرات تجاری د و كشور زیاد  خوش بین نیستم. 
بد ون شک این مذاكرات د ر آیند ه نزد یک نمی تواند  
ما را به توافقی ثمربخش برساند  زیرا سیاست های 
اقتصاد ی كه د ولت آمریکا بعد  از روی كار آمد ن 
د ونالد  ترامپ د ر پیش گرفته اس��ت د ر مسیری 

خالف مسیر تایید  شد ه د نیا است.
 وی د ر مصاحب��ه ای د یگر با ش��بکه بلومبرگ 
هم به این مس��اله اشاره كرد  و گفت: به نظر من 
تن��ش تجاری بین آمریکا و چین به طور موقتی 
متوقف می شود  ولی د ر میان مد ت این تنش باال 
می گیرد  به خصوص اگر د ر د وره بعد ی انتخابات 
ریاست جمهوری د ر آمریکا، بازهم د ونالد  ترامپ 
روی كار بیاید . مطالعات من نشان د اد ه است د ر 
اغلب كشورهای صنعتی د نیا، تولید  د ر ركود  قرار 
د ارد  و با توجه به محد ود یت هایی كه ترامپ وضع 
كرد ه است بخش تکنولوژی هم نخواهد  توانست 

با حد اكثر توان رشد  كند . 
روبین��ی د ر این مصاحبه ب��ه تاثیر منفی این 
بحران اقتصاد ی روی وضعیت كش��ورهای د یگر 
اش��اره كرد  و گفت: یکی از كشورهایی كه د ر اثر 
ركود  و بحران زیاد ی می بیند  كشور آلمان است. 
این كش��ور اقتصاد ی وابس��ته به تولید  و صنعت 

د ارد  و بحران ه��ای تجاری ابن بازار را به ش��د ت 
ملتهب می كن��د . آلمان بزرگترین بازار خود رو را 
د ر كشورهای اروپایی د ارد  و اقتصاد ش وابسته به 
تولید  خود رو و تجارت آن است. د ر شرایط فعلی كه 
تولید  د ر د نیا راكد  است و جنگ تجاری تهد ید ی 
برای اصول جهانی سازی و تجارت آزاد  است، خطر 
ركود  د ر اقتصاد  آلمان بسیار جد ی است. از طرف 
د یگر بحران اقتصاد ی موجود  د ر كشور ایتالیا هم 
بر شرایط اقتصاد ی متزلزل آلمان د امن زد ه است.

د یوید  لیپتون معاون رئیس صند وق بین المللی 
پول د ر مصاحبه ای كه با شبکه تلویریونی بلومبرگ 
انجام د اد هم به تفسیر شرایط اقتصاد ی پرد اخت 
و گف��ت: سیاس��ت هایی كه روس��ای جمهوری 
كشورهای مختلف اجرا می كنند  و به بهانه حمایت 
از اقتصاد  د اخلی د ر مس��یر تجارت مانع تراش��ی 
می كنند  د ر میان مد ت می تواند  روند  رشد  اقتصاد ی 
د نیا را مختل كند  و جهان را به سمت بحران های 
مالی هد ایت كند . تجارت آزاد  مهم ترین د ستاورد  
جامعه جهانی د ر قرن بیست و یکم بود ه است ولی 
ما شاهد  این مساله هستیم كه آمریکا و چند ین 
كشور د یگر با وضع تعرفه ها به تد ریج به مقابله با 
این سیاست می پرد ازند  و این موضوع نگران كنند ه 
اس��ت. تجارت میان آمریکا و چین كه د و قطب 
اصلی و بزرگ اقتصاد ی د ر د نیا هستند  با چالش 
روبرو شد ه است و این وضعیت می تواند  جهان را 

با تهد ید  های اقتصاد ی مواجه كند .
 وی افزود : وضعیت اقتصاد ی د نیا خوب نیست، 
ش��رایط د ر حال بحرانی شد ن است و نمی توان 
تصویر روش��نی از آیند ه اقتصاد ی د نیا د اشت.از 
د الیل مهم این بحران می توان به روی كار آمد ن 
رهبران پوپولیست د ر د نیا، سیاست های مخالف 

تجارت آزاد  د ر آمریکا و تش��د ید  تحریم ها علیه 
ایران و كش��ور ونزوئال به عنوان د و كشور بزرگ 
نفت خیر و تاثیرگذار د ر اقتصاد  د نیا اش��اره كرد . 
بازار د الر به عنوان ارز مرجع د ر د نیا بحرانی است 
زیرا اعتبار سیاسی و اقتصاد ی آمریکا د ر حال افول 
است و این خبر بسیار بد ی برای فعاالن اقتصاد ی 

و صنعتی د ر د نیا است.
 سخنان د یوید  لیپتون د ید گاه صند وق بین المللی 
پول و بانک جهانی را د ر مورد  وضعیت اقتصاد ی 
د نیا به خوبی نمایان می كند  زیرا د ر گزارش های 
جد اگان��ه د ر ابتد ای س��ال جاری، ه��ر د و ارگان 
رسما د ر مورد  تاثیر عوامل غیراقتصاد ی از جمله 
سیاست های د ولتی روی اقتصاد  د نیا ابراز نگرانی 

كرد ه اند .
 این د و ارگان اقتصاد ی مهم د نیا د ر ش��رایطی 
كه نگرانی د ر مورد  سیاست های حمایتی از اقتصاد  
اقتص��اد  د اخلی و اثرات مخرب آن روی تجارت و 
اقتصاد  د نیا هر روز بیشتر می شود ، گزارش هایی 
د ر مورد ش ش��اخص های اقتص��اد ی د ر ماه های 
اخیر ارائه د اد ند . صند وق بین المللی پول نرخ رشد  
اقتصاد ی د نیا د ر س��ال ۲۰۱8 میالد ی را برابر با 
3.9 د رصد  پیش بینی كرد ه است كه نسبت به سال 
قبل بیشتر خواهد  بود . د ر سال ۲۰۱9 میالد ی هم 
اقتصاد  د نیا با نرخ 3.9 د رصد  رشد  خواهد  كرد . اما 
متوسط نرخ رشد  اقتصاد ی چین د ر این د و سال به 
ترتیب 6.۵ د رصد  و 6.3 د رصد  خواهد  بود  و اقتصاد  
آمریکا هم د ر سال های ۲۰۱8 و ۲۰۱9 میالد ی به 
ترتیب رشد  ۲.9 و ۲.۷ د رصد ی را تجربه می كند . 
متوس��ط نرخ رشد  اقتصاد ی منطقه یورو د ر این 
سال ها برابر با ۲.۵ و ۲ د رصد  و متوسط نرخ رشد  
اقتصاد ی ژاپن برابر با ۱.۲ و ۰.9 د رصد  خواهد  بود .



همسويی سياست و اقتصاد  برای تضعيف نظام مالی
از سال ۲۰۰8 میالد ی كه د نیا با بحران بزرگی د ر اقتصاد  روبرو شد ، هر روز 
گزارش هایی از تحوالت اقتصاد ی د ر د نیا و سیاست هایی كه برای مقابله با شرایط 
بحرانی طراحی شد ه است شنید ه می شود  ولی به نظر می رسد  این تالش ها تا 
كنون نتوانسته است زیرساخت های مالی و اقتصاد ی د نیا را تقویت كند  و مانع 
از بحرانی شد ن زیرساخت های مالی د نیا شود . اهمیت این موضوع تا آنجا است 
كه صند وق بین المللی پول هم اخیرا گزارشی د ر مورد  ضعف های موجود  د ر 
زیرس��اخت های مالی د نیا ارائه د اد . این چند مین بار طی ۱۰ سال اخیر است 
كه صند وق بین المللی پول به تشریح وضعیت مالی د نیا و ضعف های موجود  
د ر این بازار پرد اخته است اما این بار با توجه به سیاست های اخیر د ولت آمریکا 
شرایط سخت تر ترسیم شد ه است. ضعف زیرساخت های مالی و اقتصاد ی د ر 
د نیای امروز به این د لیل اهمیت زیاد تری د ارد  كه هر روز شوكی تازه به اقتصاد  
وارد  می شود . شوكی ناشی از بازگشت به سیستم حمایت از اقتصاد  د اخلی و 
مقاومت د ر برابر تجارت آزاد ، شوک ناشی از جنگ تجاری بین چین و آمریکا 
كه از بزرگترین و اصلی ترین اقتصاد های د نیا هستند  و د ر نهایت شوک ناشی 
از خروج ترامپ از توافقی جهانی هسته ای ایران كه تبعات اقتصاد ی و سیاسی 
زیاد ی را د ر د نیا د اش��ت. سیاس��ت های د ولت آمریکا د ر این گزارش به عنوان 
یکی از مهم ترین و اصلی ترین عامل های آسیب رسان به اقتصاد  د نیا و تنش زا 
معرفی شد ه است. نیویورک تایمز د ر این زمینه نوشت: به نظر می رسد  د نیا به 
سمت بحران حركت می كند . د نیا روزهای سخت تری را تجربه خواهد  كرد  زیرا 
سیاستمد اران و رهبران كشورهای بزرگ د نیا به جای توجه ساختار مالی كشور 
و سیاس��ت هایی كه اوضاع را برای مرد م بهتر می كند ، به اجرای سیاست های 
پوپولیستی مشغول هستند . د نیای امروز تاریک تر از د نیای گذشته است . این 
سیاستمد اران و سیاست هایی كه وضع می كنند  خود  عامل بحران است و می تواند  

نظام مالی و اقتصاد ی د نیا را تضعیف كند .
 د ر د نیای سیاست هم حضور د ولت ها د ر سیاستگذاری مالی یک عامل خطر 
است. به عنوان مثال سیاست های د ولتی آمریکا د ر د وره ریاست جمهوری 
ترامپ و سیاس��ت های د ولت بریتانیا همه نش��ان از تاثیر زیاد  سیاست د ر 
تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های مالی و پولی د ارد . د ر چین هم اقتصاد  
د ولتی عامل تنش است. حضور د ولت چین نه تنها د ر بازار ارز بلکه د ر تمامی 
فعالیت های اقتصاد ی كش��ور را آسیب پذیر كرد ه است. اگر د ولت چین به 
د لیلی توان اد امه همکاری با سیستم های مالی د نیا را از د ست د هد  یا مانند  
وضعیت اخیر به جنگی تجاری با كشوری خاص وارد  شود ، كسب وكارها د ر 
این كشور بیش از د یگر كشورها آسیب می بینند  زیرا همه وابسته به د ولت و 
سیاست های د ولتی هستند . مد اخله د ولت د ر بازار یوان هم مسال های جد ی 

است كه د ر سال های اخیر با اعتراض زیاد ی روبرو بود .
 

 نقاط ضعف سيستم مالی د نيا
طبق گزارش منتشر شد ه د ر جوالی سال جاری، نقاط ضعفی كه د ر سیستم 
مالی د نیا وجود  د ارد  می تواند  زمینه ساز وقوع ركود ی د یگر د ر اقتصاد  د نیا شود . 
ركود ی كه این بار آسیب رسان تر خواهد  بود . اولین و اصلی ترین نقطه ضعف 
موجود  د ر نظام مالی د نیا سطح باالی بد هی های د ولتی به خصوص د ر كشورهای 
صنعتی است. د ر آمریکا نسبت بد هی های د ولتی و بد هی های بخش خصوصی به 
تولید  ناخالص د اخلی كشور بسیار باال است و د ر بسیاری از كشورهای اروپایی 
بانک ها با انبوهی از اوراق قرضه د ولتی مواجه هستند  كه هر روز بیش از روز 
د یگر آنها د ر انجام وظیفه خود  د ر نظام مالی و اقتصاد ی د نیا تضعیف می كند . 
د ر كشور چین كه د ومین اقتصاد  بزرگ د نیا است سود آوری نظام بانکی د ر حال 
كاهش است و میزان سرمایه د ر موسسات مالی و بانک های كوچک د ر حال 
كاهش است و همین مساله زنگ خطری را برای اقتصاد د انان به صد ا د رآورد ه 

است.صند وق بین المللی پول نوشت: نظام مالی د نیا آسیب پذیر شد ه است و 
یک شوک كوچک می تواند  بحرانی بزرگ را د ر بازار مالی ایجاد  كند . البته هنوز 
وضعیت مالی د ر شماری از كشورهای اروپای غربی از قبیل آلمان و فرانسه به 
مرز هشد ار نرسید ه است ولی اگر همین سیاست ها اد امه پید ا كند ، روند  استقراض 
بد ون پشتوانه وجود  د اشته باشد  و برای اصالح اوضاع مالی برنامه ریزی نشود ، 
بحران بزرگتر خواهد  شد . اقتصاد د ان ارشد  صند وق د ر این گزارش نوشت: اگر 
سیاست های اقتصاد ی صحیح د ر د نیا به كار گرفته شود  و به جای همسویی د ر 
اجرای سیاست های مالی و پولی، سیاست های تركیبی با كاركرد  مکمل اجرا 
شود ، كشورها می توانند ضمن تجربه رشد  پاید ار اقتصاد ی، آسیب پذیری های 

موجود  د ر زیرساخت های مالی را تحت كنترل د رآورند .

 تغيير روند  از زمان انتخاب ترامپ
 مجموع جهانی اقتصاد  هم د ر گزارشی د یگر به این مساله تاكید  كرد ه است: 
د ر س��ال ۲۰۱۲ و بعد  از اینکه د نیا ركود  اقتصاد ی را پش��ت سر گذاشته بود ، 

تیر  1398
د     وره جد     ید     
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تصمیم بر كاهش نرخ بهره بود . د ر فصل آخر تصمیم بر این شد  كه نرخ بهره 
اند كی رشد  كند  ولی این سرعت افزایش به اند ازه ای كند  است كه هنوز هم نرخ 

بهره د ر این كشور منفی است د ر حالی كه اقتصاد  د ر وضعیت رونق قرار د ارد .
مجمع جهانی اقتصاد  سیاست های اقتصاد ی ترامپ د ر بازارهای مالی را یکی 
از آسیب رسان ترین سیاست های د ولتی د انست و نوشت: اقتصاد  علمی است 
كه نیاز به د انش د ارد  و با د ید گاه های فرد ی نمی توان د ر آن وارد  شد . د ر اقتصاد  
امروز د نیا به جای افراد  عالم د ر این زمینه سیاستمد اران د خالت د ارند  و تالش 

می كنند  تا با د ستکاری د ر فضای اقتصاد ی به اهد اف سیاسی برسند .
د ر مورد  وضعیت آمریکا باید  به این مساله اشاره كرد  كه این كشور بزرگترین 
اقتصاد  د نیا است و تاثیر زیاد ی روی اقتصاد  د یگر كشورها د ارد . با سیاست های 
مالی كنونی د ر آمریکا بس��تر برای بحران بزرگ د یگری د ر این كش��ور فراهم 
می ش��ود  و می تواند  تجربه تلخ ركود  سال ۲۰۰8 و حتی ركود  سال ۱93۰ را 
برای جهانیان تکرار كند . ركود  د ر آمریکا می تواند  ركود  د ر د یگر كش��ورهای 

صنعتی را هم به همراه بیاورد  كه موضوعی بسیار نگران كنند ه و جد ی است.
 بنابراین سیاست های مالی سهل و سطح باالی بد هی های د ولتی د ر فضای 
كنونی اقتصاد ی كه تنش های سیاسی و اقتصاد ی د ر میان كشورها د ید ه می شود ، 
زمینه را برای افزایش سطح آسیب پذیری اقتصاد  فراهم می كند .از طرف د یگر د ر 
سال های اخیر ارزش اعتباری وام گیرند گان د ر كشورهای صنعتی تضعیف شد ه 

است كه مساله می تواند  خود  به سیستم مالی آسیب وارد  كند .

 وضعيت اروپا چگونه است
چالش های مالی د ر ش��ماری از كشورهای منطقه یورو باعث شد ه است تا 
راند م��ان اوراق قرضه افزایش یاب��د  و به د نبال آن بانک هایی كه حجم زیاد ی 
از پشتوانه مالی شان از بد هی های د ولتی تامین می شود ، با زیان مالی زیاد ی 
روبرو شوند . شركت های بیمه فعال د ر كشورهای اروپایی به د لیل همین چالش 
مالی متحمل زیان اقتصاد ی شد ند . این بحران ها د ر سال ۲۰۱۱ میالد ی و د ر 
جریان بحران بد هی های د ولتی د ر كشورهای اروپایی هم وجود  د اشت و با توجه 
به اینکه د ولت های اروپایی همچنان با مشکالت زیاد ی روبرو هستند ، بحرانی 
شد ن زیرساخت های مالی اروپا برای چند مین بار می تواند  بسیار آسیب رسان تر 
از قبل باشد . مطالعات نشان د اد ه است هنوز بانک های اروپایی با معوقات زیاد ی 
روبرو هستند  و تالش های سیاستگذاران برای مد یریت وام های معوقه و اصالح 

وضعیت ترازنامه های بانکی د ر اروپا راه به جایی نبرد ه است.

 اين خطرات د ر کوتاه مد ت بروز نمی کند 
خطراتی كه صند وق بین المللی پول و مجمع جهانی اقتصاد  د ر میان مد ت و 
بلند مد ت ظهور می كنند . به این معنا كه ظرف د و تا چهار سال آیند ه همچنان 
اقتصاد  د نیا د ر حال رش��د  خواهد  بود  ولی امکان كاهش نرخ رشد  وجود  د ارد  
ولی اگر سیاست های مخرب اقتصاد ی همچنان اجرا شود ، د ر میان مد ت یعنی 
ظرف ۵ سال آیند ه بحران تشد ید  می شود . بنابراین كشورها فرصت د ارند  كه 
ضمن آشنایی با نقاط ضعف بازارهای مالی از سیاست های پولی و مالی مناسب 

برای مواجهه با آنها استفاد ه كنند  و از بحرانی شد ن اوضاع جلوگیری كنند .
 سیاست های اقتصاد ی باید  د ر سطح مختلف كارایی د اشته باشد  یعنی نه تنها 
خانوارها و كسب وكارهای كوچک را مورد  هد ف قرار د هد  بلکه روی عملکرد  مالی 
بانک ها و موسسات اقتصاد ی هم تاثیر د اشته باشد . همچنین باید  به این نکته 
توجه د اشت كه افزایش ناگهانی نرخ بهره بانکی یا سختگیرانه تر كرد ن نظام مالی 
د ر د نیا هم توصیه نمی شود  زیرا این تغییر ناگهانی باعث می شود  تا واحد  های 
صنعتی و تولید ی كوچک و حتی خانوارهای بد هکار به سیستم بانکی توان باز 
پرد اخت بد هی های خود  را از د س��ت بد هند  . د ر صورت افزایش ناگهانی نرخ 
بهره واحد های تولید ی كه با استفاد ه از تسهیالت بانکی اقد ام به ایجاد  اشتغال 
و تولید  كرد ه بود ند ، از سرمایه گذاری انصراف می د هند  و این موضوع هم میزان 

بیکاری را بیشتر می كند  و هم سطح تولید  را تقلیل می د هد .

سیاست كاهش نرخ بهره بانکی برای ایجاد  انگیزه د ر میان مرد م برای استفاد ه 
از تسهیالت بانکی و توسعه تولید  د ر د ستور كار قرار گرفت. د ر همین زمان بود  
كه نرخ بهره بانکی د ر آمریکا و د یگر كشورهای صنعتی د رگیر بحران كاهش 
پید ا كرد  و این مس��اله به رونق اقتصاد ی كمک زیاد ی كرد . ولی به تد ریج از 
سال ۲۰۱4 روند  افزایش نرخ بهره د ر آمریکا آغاز شد . این روند  تد ریجی بود  
و د ر جلسات مختلف فد رال رزرو نرخ بهره رشد  می كرد . قرار بود  این سیاست 
تا عاد ی ش��د ن نرخ بهره بانکی د ر آمریکا و تا مرز ۲ الی 3 د رصد  اد امه پید ا 
كرد  ولی بعد  از انتخاب ترامپ د ر آمریکا د وباره وضعیت تغییر كرد . د ر آخرین 
جلسه فد رال رزرو د ر د وره ریاست جمهوری اوباما نرخ بهره بانکی د ر این كشور 
به ۰.۲۵ د رصد  رسید  و قرار بر این بود  كه این روند  اد امه یابد  ولی با روی كار 
آمد ن ترامپ و تغییر رئیس فد رال رزرو وضعیت تغییر كرد . از آن زمان تا كنون 
نرخ بهره بانکی د ر آمریکا كاهش یافته است. تا اواسط سال ۲۰۱8 میالد ی نرخ 
بهره بانکی بین ۰.۵- تا ۱.۲- د رصد  نوسان د اشت و و د ر فصل اخر سال ۲۰۱8 
و بعد  از اعتراضات زیاد ی كه مقامات اقتصاد ی به رئیس جمهور كرد ند ، همچنان 



 براي زلزله بزرگ آماد ه باشيد 
بحران د ر سیستم مالي د نیا مسال هاي است كه د ر 
سال هاي اخیر بارها مورد  بررسي قرار گرفته است ولي 
سوال اصلي و كلید ي اینجاست كه بحران مالي آیند ه از 
كجا شروع مي شود ؟ به تعبیر صحیح تر ضعف موجود  د ر 
سیستم مالي د نیا كه زمینه ساز بحران اقتصاد ي بعد ي 
مي شود ، از كجا نشات مي گیرد  و چگونه مي توان این 
بحران را مد یریت كرد ؟ آیا راهي براي مقابله با تشد ید  
بحران وجود  د ارد  یا اقتصاد  د نیا چاره اي جز پذیرش 
این بحران نخواهد  د اشت؟ پاسخ این سواالت و د ه ها 
س��وال د یگر موضوع اصلي گزارش ها و مطالبي است 
كه د ر وبس��ایت هاي خبري و تحلیلي منتش��ر شد ه 
است ولي اصلي ترین و معتبر ترین منبعي كه مي توان 
براي یافتن پاسخ این سواالت مي توان یافت، صند وق 

بین المللي پول است.
صند وق بین المللي پول د ر پاسخ به این سوال نوشته 
اس��ت: نمي توان پاسخ د رستي به این سوال د اد  ولي 
موضوع اصلي این اس��ت كه با شناسایي نقاط ضعف 
موجود  د ر بازارهاي مالي و عوامل آسیب رسان موجود  
د ر ای��ن بازارها و برطرف كرد ن آنها، مي توان از وقوع 

بحران جلوگیري كرد .
س��وال د یگري كه مطرح شد ه است مفهوم د قیق 
آسیب پذیري د ر سیستم مالي و اقتصاد ي د نیا است. 
صند وق بین المللي پول نوشت: آسیب پذیري سیستم 
مالي به معناي نقاط ضعف هاي موجود  د ر این سیستم 
اس��ت كه مي تواند  زمینه س��از توس��عه غیرمنتظره 
شوک هاي اقتصاد ي و تشد ید  بحران مالي شود . این 
عوامل مي توانند  س��طح خطر د ر سیستم مالي د نیا 
را تش��د ید  كنند . شناسایي این نقاط ضعف و تالش 
براي برطرف كرد ن آنها را مي توان د ر یک مثال ساد ه 
توضیح د اد . شرایطي را تصور كنید  كه زلزله رخ د اد ه 
است. تاثیر این زلزله روي خانه اي كه از شن ساخته 
شد ه است را با تاثیر آن روي ساختماني كه با اصول 
مهند سي طراحي و با استفاد ه از انواع فلزات سخت و 
بتون ساخته شد ه است را د ر نظر بگیرید . بد ون شک 
خانه اي كه با ش��ن ساخته شد ه سریع از بین مي رود  
ولي خانه د یگر مي تواند  د ر مقابل ش��وک هاي ناشي 
از زلزل��ه د وام بیاورد .د ر این خانه محکم تنها مي توان 
ش��یارهایي د ر د یوار مش��اهد ه كرد  یا حد اكثر شاهد  

تخریب كوچکي بود .
د ر اقتصاد  این شوک ها همان بحران هاي اقتصاد ي 
هستند  كه اگر زیرساخت هاي مالي كشور مستحکم 
باش��د ، تنها باع��ث ایجاد  ترک های��ي د ر د یواره هاي 
اقتصاد ي مي ش��ود . این ترک ها د ر اثر س��طح باالي 
بد هي هاي د ولتي و عد م انطباق فاكتورهاي ریس��ک 
 موسسات مالي با هم ایجاد  شود . بحران د ر بازار ارز و 
س��ر رسید  بد هي هاي موسس��ات مالي خصوصي د ر 
شرایط ركود  اقتصاد ي هم مي تواند  به عمق این ترک ها 
اضافه كند  ولي اگر آماد گي اولیه براي این بحران ها وجود  
ند اشته باشد  و خانه اي شني و آسیب پذیر ساخته شد ه 

باشد  این شوک هاي اقتصاد ي باعث ویراني مي شود .

 آسيب پذيري د ر کد ام بخش بيشتر است
صند وق بین المللي پول براي تعیین این مساله كه د ر 
كد ام بخش از اقتصاد  آسیب پذیري بیشتري وجود  د ارد  
مطالعه جامعي انجام د اد ه است و به بررسي بخش هاي 
مختلف اقتصار پرد اخت.نتیجه این مطالعه نشان د اد  
میزان آسیب پذیري مالي د ر تمامي كشورهاي د نیا 
افزایش یافته اس��ت و این مساله زنگ خطري براي 

مقامات اقتصاد ي د ر جهان است.
 صند وق بین المللي پول براي اینکه بتواند  تحلیل 
د قیقي ارائه د هد  بخش هاي مختلف بازار مالي را د ر 
ش��ش زیر گروه قرار د اد  تا بتواند  عملکرد  هر یک از 
آنها را به طور د قیق بررسي كند . زیر گروه اول د ولت ها 
هس��تند  كه بخش زیاد ي از منابع مالي را د ر اختیار 
د ارند  و اد اره كش��ورها نیز بر عهد ه آنها است. بخش 
د وم شركت هاي د ولتي، بخش سوم خانوارها، بخش 
چهارم بانک ها، بخش پنجم ش��ركت هاي بیمه اي و 
بخش ششم د یگر موسسات مالي قرار د ارند . از طرف 
د یگر براي اینکه س��ازوكار نظام مالي د ر كشورهاي 
مختلف د ر نظر گرفته ش��ود ، كل كش��ورهاي مورد  
مطالعه به د و زیر گروه بزرگ تقس��یم شد . زیر گروه 
اول اقتصاد هاي صنعتي و توسعه یافته است كه شامل 
آمریکا و كش��ورهاي منطقه یورو و د یگر كشورهاي 
صنعتي هستند  و زیر گروه د وم اقتصاد هاي د ر حال 
گذار اس��ت كه ش��امل چین و د یگر اقتصاد هاي د ر 

حال گذار مي شود .
بررسي ها نشان د اد ه است كه د ر تمام هفت د سته از 
كشورهاي مورد  مطالعه آسیب پذیري رشد  كرد ه است 
وهم اكنون سطح آسیب پذیري باالتر از استاند ارد هاي 
تاریخي اس��ت. بد هي د ولتي د ر منطقه یورو یکي از 
مهم ترین و اصلي ترین عوامل آسیب پذیري اقتصاد هاي 
صنعتي د ر د نیا است كه نه تنها قاره اروپا بلکه اقتصاد  
د نیا را با چالش روبرو كرد ه است.د ر كشورهاي صنعتي 
خارج از اتحاد یه اروپا، سطح باالي بد هي خانوارها و 
سطح باالي اس��تقراض آنها از بانک ها اصلي ترین و 

اصلي ترین عامل بحران آفرین است. د ر كشور چین 
اصلي ترین مساله آسیب رسان به عملکرد  بازار مالي را 
مي توان بحران د ر موسسات مالي غیربانکي د انست.

 چه بايد  کرد 
حال كه نقاط آسیب پذیر اقتصاد ي مشخص شد ، 
مي توان سیاست هاي مناس��بي براي كنترل بحران 
د ر ای��ن بخش ه��ا اتخاذ كرد  و از سیس��تم مالي د ر 
مقابل تهد ید  ه��ا و بحران ها حفاظت كرد .اصلي ترین 
و مهم ترین گامي كه مي توان برد اش��ت این است كه 
بانک ها را موظف كرد  تا سرمایه خود  را افزایش د هند  
و از وابس��تگي به پشتوانه بد هي د ولتي بکاهند . این 
مساله به خصوص براي كشورهاي اروپایي كه با بحران 
بد هي هاي د ولتي روبرو هستند  اهمیت زیاد ي د ارد . از 
طرف د یگر این سیاست باید  د ر تمامي كشورها اجرا 
شود  زیرا سیستم بانکي امروز د نیا یک سیستم د رهم 
تنید ه و زنجیره اي است و زمانیکه د ر یک كشور بحران 
بانکي ایجاد  شود ، كم و بیش د یگر كشورها را د رگیر 
مي كند . حال اگ��ر این بحران د ر اقتصاد هاي بزرگي 
مانند  آمریکا و اروپا و چین ایجاد  شود ، تاثیرش روي 
عملکرد  سیس��تم مالي د نیا غیرقابل اغماض اس��ت. 
همچنین كاهش میزان بد هي د ولتي و وضع قوانیني 
كه مانع از استقراض زیاد  خانوارها و كسب وكارهاي 
كوچک و بزرگ از بانک ها و موسس��ات مالي ش��ود  
هم مي تواند  د ر تقویت عملکرد  سیس��تم مالي موثر 
باشد . د ر س��ال ۲۰۰8 میالد ي هم بحران اقتصاد ي 
به د لیل سیاس��ت هاي بسیار سهل براي د ریافت وام 
مسکن ایجاد  شد . انبوهي از مرد م به بانک ها بد هکار 
بود ند  ولي توانایي بازپرد اخت بد هي خود  را ند اشتند  و 
این مساله بسیار جد ي است ولي این بار سطح باالي 
 استقراض تنها شامل خانوارها نیست بلکه شركت ها و 
كسب و كارهاي كوچک هم مقروض هستند  و اگر به 
هر د لیلي شوكي منفي به اقتصاد  تحمیل شود ، ما شاهد  
سقوط بزرگي د ر عملکرد  بازارهاي مالي خواهیم بود .

تیر  1398
د     وره جد     ید     
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 آقای د کتر، س�از و کار مرکز د اوری اتاق 
ایران چگونه است و این مرکز د ر پاسخ به چه 

نیازهایی تأسیس شد ؟
مركز د اوری اتاق بازرگانی یک تشکیالت رسمی 
و قانونی-ن��ه خصوصی- د اوری و حرفه ای اس��ت 
كه از اواخر س��ال8۰ به موجب قانون تأسیس شد  
و كارش ح��ل و فصل اختالفات تجاری) د اخلی و 
بین المللی(  بین فعاالن تجاری، اقتصاد ی، شركت ها 
و موسس��ات تجاری اس��ت. یکی از موانع مهم د ر 
روان سازی تجارت، مساله د عاوی و اختالفاتی است 
كه خواه ناخواه د ر معامالت و قرارد اد ها رخ می د هد  
و د ر قرارد اد ه��ا و معامالت بزرگ، بیش��تر پیش 
می آید .د اد گس��تری به د لیل اینکه د عاوی تجاری 
 جنبه تخصصی و پیچید ه ای د ارد ، كمتر آماد گی 
حل و فصل این نوع اختالفات را د ارند . د ر همه جای 
د نیا این گونه است و منحصر به ایران نیست. د لیلش 
این است كه قضات د اخلی و ملی بیشتر برای حل و 
فصل د عاوی شایع و متد اول كشور، تعلیم می شوند  و 
برای د عاوی تخصصی ناگزیرند  مطالعه كنند  و خود  
را آماد ه سازند . بنابراین د عاوی تجاری و بازرگانی كه 

ماهیتا د عاوی پیچید ه و چند  بعد ی هستند ، باید  به 
طریق د یگری و با شیوه د یگری حل و فصل شود . 
این شیوه د یگر، د اوری است. د عاوی تجاری اگر به 
د اد گستری ارجاع شوند ، راه حل معمول این است 
كه پروند ه به كارشناس��ان د اد گاه ارجاع می شود  و 
كارشناس نیز با خواند ن پروند ه اظهار نظر می كند  و 
قاضی هم معموال به تبعیت از نظر كارشناس رای را 
صاد ر می كند . اما د ر د اوری ها این امتیاز بسیار مهم 
وجود  د ارد  كه طرفین می توانند د اور خود  را از بین 
متخصصین موضوع انتخاب كنند . مركز د اوری اتاق 
بازرگانی ایران، د عاوی تجاری و اقتصاد ی و د عاوی 
تخصصی  را با مالحظه همین بعد  تخصص، مد یریت 
و نظ��ارت می كند . همین جا اضافه كنیم كه خود  
مركز د اوری مباد رت به انجام د اوری نمی كند  بلکه 
د اور یا د اوران منتخب، تحت نظارت مركز به پروند ه 

رسید گی می كنند  و رأی صاد ر می كنند .
بنابرای��ن مركز د اوری د ر پاس��خ به یک نیاز 
ج��د ی و مهم یعنی حل و فصل د عاوی تجاری 
و اقتصاد ی و برای روان سازی روابط و معامالت 

تجاری، تاسیس شد ه است.

 مزیت های ساختاری این مرکز عالوه بر 
تخصصی بود ن آن چیست؟

آماری كه تا پایان سال ۱39۷ د ر مركز گرد آوری 
شد ه نشان می د هد  كه معد ل مد ت زمانی كه برای 
د اوری د ر د عاوی كه به مركز ارجاع  ش��د ه، خیلی 
كمتر از یک س��ال است و موضوع به سرعت تمام 
ش��د ه است. بس��یاری از پروند ه ها ظرف چند  ماه 
رسید گی و مختومه می شود ، درحالی كه اگر همان 
د عاوی به د اد گس��تری می رفت حد اقل ۵-4 سال 
طول می كشید . یاد آوری می كنم كه این د عاوی، 
همه د عاوی بازرگانی و اقتصاد ی است كه موضوعات 
متفاوتی د اش��ته اند  و هر كد ام از پیچید گی های 
خاصی برخورد ار بود ه است. بسیاری از د عاوی هم 
به صورت سازشی حل و فصل شد ه و منجر به صد ور 
»گزارش اصالحی« شده اند . اینها، مزیت های بزرگی 
است، اما مهم تر از اینها همان است كه عرض كرد م: 
رسید گی به موضوع توسط د اوران متخصص و البته 
معتمد  كه از بین اش��خاص بصیر و مطلع انتخاب 
می ش��وند . د بیرخانه مركز د اوری مهم ترین ركن 
ساختاری آن است كه بر جریان رسید گی صحیح و 

اس�لوب د اوري ب�رای حل و فصل د عاوی و اختالفات همواره د ر حقوق ایران وجود  د اش�ته اس�ت، منته�ی به صورت د اوري 
مورد ي)ad hoc arbitration( د ر د عاوی د اخلی بود ه است که با تراضي طرفین د ر خارج از د اد گاه یا از طریق د اد گاه انجام 
 )institutional arbitration( می شد ه است. با تشکیل مرکز د اوري، د ر بهمن 1380 برا ي اولین بار مفهوم د اوري سازماني
وارد  نظام حقوقي ایران شد ه است . مرکز د اوری اتاق ایران اولین سازمان د اوری رسمی و قانونی است و صالحیت آن شامل 
د اوری د ر د عاوی تجاری د اخلی و بین المللی می باشد . د ر واقع آنچه به این مرکز هویت می د هد ، ساز و کار حقوقی و تجاری 
مد رن آن اس�ت. مرکز د اوری، د ر واقع د ر پاس�خ به یک ضرورت د ر جامعه تجاری ایران تاسیس شد ه است و با عملکرد  خود  
د ر طول سال های گذشته توانسته اعتماد  و احترام جامعه تجاری کشور و جامعه حقوقی کشور را کسب کند .  د ر گفت وگو با 
د کتر محسن محبی، د بیرکل مرکز د اوری اتاق ایران به چگونگی تأسیس این مرکز و معرفی ساز و کار اجرایی آن پرد اخته ایم. 
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 د کتر محسن محبی، د بیرکل مرکز د اوری اتاق ایران تشریح کرد:

مرکز د اوری؛ پاسخ به ضرورت جامعه تجاری ايران



مواعد  و پرد اخت ها و جزئیات شکلی نظارت می كند . 
 د ر مورد  انواع د عاوی که به مرکز ارجاع 

شد ه، بیشتر توضیح بد هید .
د ع��اوی بازرگانی، د عاویی اس��ت كه 

یا طرفی��ن آن تاجرن��د  و یا موضوع 
و ن��وع د عوی د ر ح��وزه تجارت و 
بازرگانی است. د عاوی كه به مركز 
ارجاع شد ه و د ر مورد  آنها د اوری 
شد ه، متنوع است. مثالً د عاوی 
ق��رارد اد ی، د ع��اوی مربوط به 
نمایند گی های تج��اری، د عاوی 
حمل ونقل، د ع��اوی پیمانکاری، 

د عاوی مربوط به فاینانس و بانکی، 
د عاوی مربوط به خس��ارات ناش��ی 

از تخلف��ات ق��رارد اد ی و حتی د عاوی 
بین المللی كه یک طرف آن یک ش��خص 

خارجی)اعم از حقیقی و حقوقی( است، از جمله 
د عاوی است كه به د اوری مركز ارجاع شد ه است.

بنابراین طیف وسیعی از انواع د عاوی به مركز ارجاع 
شد ه و می شود  و مرتب تنوع بیشتری می یابد .

*منبع تامین هزینه های مركز د اوری كجا است 
و از نظ��ر هزینه بری چه تفاوتی میان این مركز با 

د یگر مراكز قضایی و د اوری وجود  د ارد ؟
به طور كلی هزینه ه��ای د اوری د ر این مركز به 
مراتب كمتر و ارزان تر از رسید گی قضایی د ر د اد گاه 
است و یکی از مزایای د اوری همین ارزان تر بود ن 
خد مات آن است. هزینه های د اوری مشتمل بر د و 
جزء است، یک قسمت حق الزحمه د اوران است كه 
طبق بخشنامه قوه قضائیه مشخص شد ه یعنی تا 
۵ میلیون خواسته د عوی،پنج د رصد  و از ۵ تا ۲۵ 
میلیون تومان سه د رصد  و از ۲۵ میلیون تومان به 
باال د و د رصد  اس��ت. البته د ر مركز د اوری، همین 
نصاب ها را حفظ كرد یم اما سعی كرد یم منصفانه تر 
باشد . جزء د یگر، هزینه های اد اری است كه برای 
انجام خد مات اد اری می گیریم، كه آن هم بس��یار 
ناچیز اس��ت. به هرحال، روی هم رفته هزینه های 
د اوری مثالً برای یک د عوای ۵۰۰ میلیون تومانی، 
د ر د اد گستری د ر مرحله بد وی ۱۷.۵ میلیون تومان 
اس��ت اما د ر مركز د اوری ۱۲.۱۰۰ میلیون تومان 
خواهد  بود . حتی، هزینه های مركز نسبت به سایر 

سازمان های رسمی د اوری، ارزان تر است.
به هرح��ال، هزینه های مرك��ز از محل همین 
هزینه ه��ای اد اری پروند ه ها و نیز كمک های اتاق 
ایران تامین می شود .اما توجه كنید  كه مركز د اوری 
فعالً »د رآمد محور« نیست بلکه »خد مت محور« 
است. همین كه بتوانیم هزینه های جاری را تامین 

كنیم، كافی است.
آیا د اوران ش�ما همگی د ر اتاق متمرکز 

هستند ؟
بل��ه! اما اجازه بد هید  ابتد ا به تش��کیالت مركز 

د اوری اشاره كنم. مركز د اوری سه ركن د ارد ، هیات 
مد یره كه مركب از ۷ نفر اس��ت یعنی رئیس اتاق 
ای��ران یکی از نواب رئیس اتاق ایران، د بیركل اتاق 
ایران و رئیس اتاق تهران و س��ه نفر از بازرگانان و 
مد یران بصیر و خوشنام با انتخاب هیات نمایند گان 
اتاق ایران. د ومین ركن، د بیر كل مركز د اوری است 
و سومین ركن نیز د اوران مركز هستند  كه از بین 
حقوقد انان و كارشناسان بصیر، خوشنام و با تجربه 
د ر رشته های مختلف حقوقی انتخاب می شوند  اما 
كارمند  اتاق هم نیستند . فهرستی از نام اشخاص با 
تخصص های مختلف آماد ه شد ه و د ر مركز موجود  
اس��ت و روی س��ایت مركز هم هست و اصحاب 
د عوی می توانند د اور خود  را از بین ایشان انتخاب 
كنند  و اگر نخواهند  یا نتوانند ، مركز برای ایش��ان 

انتخاب می كند .
 گویا برای د اوری ه�ای مرکز د اوری یک 
مجموعه قواعد  و آیین د اوری هم نوشته اید . 
د ر مورد  این قواعد  و آیین د اوری مرکز د اوری 

اتاق ایران توضیح د هید ؟ 
طبق ماد ه ۱۰ قانون اساسنامه مركز د اوري، د ر 
د اوري هاي د اخلي، رسید گي طبق مقررات قانون 
آیین د اد رسي مد ني د رباره د اوري )باب هفتم( و د ر 
د اوري هاي بین المللي مطابق قانون د اوري تجاري 
بین المللي مصوب ۱3۷6 انجام مي شود . معذلک 
الزم بود  جزئیات رسید گی د اوری روشن شود  زیرا 
قانون آیین د اد رسی مد نی و قانون د اوری تجاری 
بین المللی د ر بعضیی قسمت ها ساكت است و د ر 
بعضیی قس��مت ها اختیار را به طرفین د اد ه است. 
این است كه آیین د اوری خاصی برای مركز د اوری 
تهیه شد  كه مشتمل بر سه آیین نامه است »آیین 
د اوري« د ر د ع��اوي د اخلي و بین المللی كه همان 
قواعد  د اوری اس��ت، »آیین نامه  تش��کیالت مركز 

د اوری« و »آیین نامه هزینه ها« كه هر سه آیین نامه 
ابتد ا د ر هیات مد یره مركز تأیید  ش��د  و سپس به 
تصویب  هیات نمایند گان اتاق بازرگاني ایران 
رس��ید ه است. د عاوی كه به مركز ارجاع 
می شود  مطابق همین قواعد  و آیین 
د اوری رسید گی می شود  و طرفین 
با مراجعه به د اوری مركز، اجرای 
مقررات و آیین نامه های  د اخلی 

مركز را می پذیرند .
د ر تنظی��م »قواع��د  و آیین 
د اوری« سعی شد ه احکام و لوازم 
د اوری های س��ازمانی، شناسایی 
شود  و پس از بررسی های الزم، د ر 
آیین د اوری مركز د رج شود . مثالً د ر 
موارد ی كه قانون ساكت بود ه، مقررات 
الزم د ر قواعد  مركز وضع گرد ید ه و د ر بعضی 
موارد  هم مقررات قانونی موجود  بسط یافته و د ر 
قواع��د  د اوری مركز آمد ه  اس��ت. به عالوه مطابق 
م��اد ه 3 )الف( و م��اد ه 6 )۲( قانون د اوری تجاری 
بین المللی، انجام پاره ای از صالحیت ها و وظائفی 
كه با د اد گاه و مرجع نظارتی ماد ه 6 آن قانون است، 
برعهد ه سازمان د اوری ذیربط )مركز د اوری( قرار 
گرفت��ه و لذا الزم بود  مقررات الزم برای انجام این 
گونه وظائف توسط مركز د اوری اتاق بازرگانی ایران 
بویژه د ر د اوری های بین المللی، پیش بینی گرد د  كه 

این كار هم انجام شد ه است. 
ی��ک نکته د یگر هم عرض كن��م: قواعد  و آیین 
د اوری مركز د اوری ناظر به د اوری س��ازمانی است 
كه برای نخستین بار د ر ایران تنظیم شد ه و حاوی 
نوآوری هایی اس��ت: مانند  د اوری های چند  جانبه 
)ماد ه ۱۵(، رس��ید گی به ج��رح د اور )ماد ه ۲4(، 
صالحیت د اور برای رس��ید گی به صالحیت خود  
)ماد ه ۲9(، د ستور موقت )ماد ه 3۵(، قرارنامه د اوری 
)39-4۰( و عالوه بر اینها یک »د یوان د اوری« هم 
د ر مركز تأسیس شد ه كه كار آن رسید گی به جرح 
د اوران )ماد ه ۲4( و نیز بررس��ی پیش نویس رأی 
د اوری )از لحاظ ش��کلی( د ر د عاوی مهم و بزرگ 
)ماد ه ۵3( است و جزئیات بیشتر این د یوان د اوری 
د ر فصل پنجم آیین نامه تشکیالت مركز، آمد ه است.
 ب�ه د یوان د اوری اش�اره کرد ید  د ر مورد  
ماهی�ت و عملک�رد  این د ی�وان هم توضیح 

فرمایید . 
به منظور حس��ن انجام خد مات مركز د اوری و 
به منظور اطمینان بیشتر از رعایت صحیح قانون 
منجمله مقررات اساس��نامه مركز د اوری و قواعد  
د اوری و آیین نامه هاي د اخلی مركز د اوری، هیأتی 
متش��کل از اشخاص ذي صالح و مجرب د ر مركز 
د اوری  تش��کیل گرد ید  كه ب��ه نام »د یوان د اوری 
مركز د اوری اتاق ایران« ش��ناخته می شود . تعد اد  
اعضاي د یوان د اوري ۱۵ نفر است كه به پیشنهاد  

تیر  1398
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بازارها

رتبه بندی
ویژه



د بی��ركل و تأیید  هیأت مد ی��ره مركز د اوری براي 
مد ت 3 س��ال انتخاب و تعیین می شوند . هر یک 
از اعضای د ی��وان د اوری كه د ر پروند ه ها و د عاوی 
مطروحه د ر مركز د اوری، به عنوان د اور یا وكیل یا 
مشاور یا كارشناس انتخاب شد ه باشند ، حق اظهار 
نظر یا حضور د ر جلس��ات د یوان كه به آن پروند ه 

رسید گی می كند ، نخواهند  د اشت. 
 کار این د یوان چیست و چه د عاوی به این 

د یوان ارجاع می شود ؟
د ر د اوری ه��ای كه ارزش خواس��ته آنها بیش از 
۵۰۰ میلی��ون ریال یا مع��اد ل ارزی آن یا معاد ل 
مبل��غ مذكور د ر د عاوی غیرمالی باش��د ، و نیز د ر 
سایر د عاوی چنانچه  اوضاع و احوال پروند ه اقتضا 
كند  مانند  د عاوی مه��م، پیش نویس رأی د اوری 
)قبل از امضای رای د اوری( باید  برای بررس��ی به 
د یوان د اوری ارجاع ش��ود  )ماد ه ۵3 قواعد  د اوری 
مركز د اوری و ماد ه ۲۵ آیین نامه تشکیالت مركز 
د اوری(د یوان هم نظرات خود  را د رباره جنبه های 
ماهوی و شکلی پیش نویس رأی اعالم می كند . د اور 
پروند ه مخیر اس��ت نظرات د یوان د رباره »مسائل 
ماهوی« را بپذیرد  یا نپذیرد  اما د ر خصوص »مسائل 
شکلی« باید  نظرات د یوان د اوری را رعایت نماید . 
البته چون بررسی این پروند ه های بزرگ و مهم د ر 
یک د یوان ۱۵ نفری كار مشکل و وقت گیری است 
براي تسهیل و تسریع رسید گی و تصمیم گیري د ر 
د یوان د اوری، كمیته هایي مركب از سه نفر از اعضاي 
د یوان تشکیل گرد ید ه و رسید گی به پروند ه ها به 
كمیته های مذكور ارجاع می شود ، اما د ر موضوعات 
مهم ت��ر، پروند ه ب��ه هیات عمومی د ی��وان ارجاع 
می شود . به هرحال، تشکیل این د یوان، یک اقد ام 
مهم است و فاید ه آن این است كه طرفین د عاوی 
را مطمئن می سازد  كه رأی د اوری از استحکام الزم 
برخورد ار اس��ت. د ر مرحله اجرای رای نیز، د اد گاه 
را د لگرم می كند  كه رای د اوری كه برای اجرا نزد  
د اد گاه آمد ه، با اتقان و د قت صاد ره ش��د ه و مورد  

بررسی قرار گرفته است.
 تا به حال استقبال از مرکز د اوری چگونه 
ب�ود ه؟ چه آماری از حجم د عاوی که به مرکز 

ارجاع شد ه و پروند ه های جاری د ارید .
بل��ه خیلی خ��وب و امید وار كنن��د ه! تا به حال 
بیش از ۱۲۰۰ پروند ه به مركز ارجاع شد ه )د عاوی 
د اخلی و بین المللی( كه بعضیی از آنها د ر جریان 
رسید گی و با تالش مركز و د اور منتخب، به سازش 
ختم گرد ید ه و بعضی د یگر هم به رأی د اوری )رای 
ترافعی( منتهی ش��د ه است. به طور متوسط ۱۵۰ 
پروند ه ارجاع می شود  كه بعضی آنها تحت مکاتبه 
و تباد ل لوایح اس��ت و بعضی د یگر منتظر صد ور 
رأی است. تا به حال 3 جلد  گزید ه ای از مجموعه 
آراء )آراء ترافعی( نیز چاپ ش��د ه اس��ت كه مورد  
استقبال جامعه حقوقی و قضایی قرار گرفته است. 

البته اسامی طرفین را حذف كرد ه ایم تا محرمانگی 
د اوری رعایت شد ه باشد . انتشار این گزید ه آرا هم 
موجب ترویج د اوری و اد بیات د اوری می شود  و هم 
بخشی از كارنامه مركز د اوری را د ر معرض عموم 
قرار می د هد  و مزایای د اوری بویژه از حیث د قت و 
جزئیات پروند ه را بهتر نشان می د هد . تا جایی كه 
اطالع د ارم، د ر بعضی د انشکد ه های حقوق نیز د ر 
د رس د اوری تجاری بخشی از این مجموعه آرا به 
عنوان متن د رس یا نمونه آراء مورد  توجه و تد ریس 

اساتید  قرار گرفته و می گیرد . 
بد  نیست این را هم بگویم كه اخیراً میانجیگری 
را نیز به خد مات مركز د اوری اضافه كرد یم و قواعد  
میانجیگ��ری تهیه كرد یم كه ب��ه تصویب هیات 
نمایند گان اتاق ایران رس��ید ه است. همان طور كه 
می دانی��د د اوری جنبه حقوق��ی د ارد  و جایگزین 
رسید گی قضایی د اد گاه است نیتجه آن هم رای د اوری 
 است كه قطعی و الزم االجرا است. اما میانجی گری،
جنبه حقوقی ند ارد  و نوعی كد خد ا منش��ی است 
و نتیج��ه آن نی��ز به صورت »پیش��نهاد « جهت 
حل اختالف اس��ت كه طرفین می توانند بپذیرند  

یا نپذیرند .
 بفرمایید که شرکت ها و فعاالن اقتصاد ی 
چگونه می توانند از خد مات مرکز اس�تفاد ه 
کنن�د  و آیا نحوه مراجعه و ط�رح د عوی د ر 

مرکز تشریفات خاصی د ارد ؟
كافی است طرفین هنگام تنظیم قرارد اد  یا انجام 
معامله، شرط د اوری مركز را د ر قرارد اد  د رج نمایند  
و بنویس��ند  كه د ر صورت بروز هرگونه اختالف به 
د اوری مركز د اوری اتاق ایران مراجعه خواهد  شد  
ی��ا اگر این كار نکرد ن��د  و بعد اً به اختالف برخورد  
كرد ن��د ، می توانند توافق كنند  كه موضوع را برای 
د اوری ب��ه مركز ارجاع نمایند . البته د رج ش��رط 
د اوری د ر قرارد اد  بهتر اس��ت. برای این منظور هم 
خود  مركز یک »نمونه شرط د اوری« تهیه كرد ه و 
طرفین هر قرارد اد  یا معامله ای می توانند عیناً همان 

متن را د ر قرارد اد  خود  بگنجانند . این اطالعات د ر 
سایت مركز موجود  است و می توانید  با مراجعه به 

آن مالحظه فرمایید .
 آیا مرکز د ر شهرستان ها هم شعبه د ارد ؟

خی��ر! مرك��ز د اوری طبق قانون، یک س��ازمان 
كش��وری و ملی است كه مقر اصلی آن د ر تهران 
است و د ر قانون اجازه تاسیس »شعبه« د اد ه نشد ه. 
اما برای سهولت كار مراجعین د ر بعضی اتاق های 
بازرگانی شهرس��تان ها، د بیرخان��ه مركز، د فتری 
تاسیس كرد ه است كه كار تباد ل لوایح و مد یریت 
د اوری نظارت می كنند . این د فاتر، وابس��ته و زیر 
نظر د بیركل مركز د اوری فعالیت می كنند  و حتی 
رای د اوری را قبل از امضا می فرستند  تهران برای 
بررسی و مد اقه. به هرحال حضور مركز د اوری د ر 
شهرستان ها به این صورت است: »مركز د اوری اتاق 
بازرگان��ی ایران- د فتر اصفهان« )مثال(. د ر بعضی 
شهرستان ها، د فاتر ما خیلی فعالند  و كارنامه خوبی 
د ارند  اما بعضی شهرستان ها، هنوز محتاج آموزش 
و فرهنگ سازی هستند  و ما به آنها كمک می كنیم 
یکی از كارهای خوب د فاتر كه د ر اتاقه ای بازرگانی 
شهرستان ها تاس��یس كرد یم، برگزاری د وره های 
آموزش��ی و ترویجی د اوری اس��ت كه خیلی هم 

استقبال می شود . 
 با قوه قضائیه ارتباط و همکاری د ارید ؟

بله. قوه قضائیه سال ها است كه به مساله د اوری 
توج��ه می كند  و از آن ب��رای كاهش بار د اد گاه ها، 
اس��تفاد ه می كند . معاونت پیش��گیری از جرم د ر 
تهران و شهرستان ها با د فاتر ما د ر شهرستان ها د ر 
تماس اند  و تباد ل نظر می نمایند  و د وره های آموزشی 
برگزار می كنند . البته معاونت پیش��گیری از جرم 
قوه قضائیه، یک سلسله موسسات د اوری خصوصی 
هم د ر شهرستان ها تاسیس كرد ه یا آنها را هماهنگ 
یا حمایت می كند  كه یک موضوع د یگری است و 
به نظر من آسیب ها و د شواری هایی را ایجاد ه كرد ه 

كه باید  د ر جای خود  بررسی شود . 
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