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دولت و جامعه مدني دو كفه ترازوي توسعه
پروردگار متعال را سپاســگزارم كه اين امكان را فراهم آورد تا بار ديگر
در جمع شما عزيزان و ياران و سروران گرامي افتخار حضور داشته باشم و
ضمن بهرهگيري از مباحث مطرح شده در اين مجمع شريف ،نكاتي را نيز
به اختصار عرض نمايم.همه عزيزان يقينا بيش از اين ارادتمند از وضعيت
اقتصاديسياسيميهنمانمطلعند...
صفحه2

طرح تشکیل تشکلهای صنفی و تخصصی کارشناسان
در مقدمه توجیهی طرح «تشــکیل و فعالیت تشــكلهای صنفی و
تخصصی» آمده است:مستند به اصل  26قانون اساسی ایجاد تشكلهای
سیاسی ،جمعیت ها و تشكلهای صنفی مشروط به رعایت استقالل ،آزادی
و موازین اسالمی شناسایی شده است .قانونگذار عادی نیز در راستای اجرای
این اصل به صورت موضوعی قوانین مختلفی...
صفحه7

چرخه اقتصادي كشور دچار مشكل است
سيد حسين سليمي از باسابقهترين اعضاي انجمن مديران صنايع و از
اعضاي موثراين نهاد كارفرمايي به حساب میآید .وي كه سالهاي طوالني
است که عضو ارشــد هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و از مشاوران
رئيس اتاق بوده حاال عالوه براينكه رياست انجمن سرمايهگذاري خارجي را
در اختيار دارد ،رئيس اتاق بازرگاني ايران و افغانستان...
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گفتارهايي در باب عقالنيت
تاریخ معاصر ایران به ویژه در نیم قرن تازهه ســپری شده که 7سال
آن به ســالهای نظام سیاسی شــاهی برمیگردد و  42سال و دوماه آن
را تاریخ انقالب ونظام جمهوری اسالمی تشکیل میدهد سرشار از فراز و
نشیبهایی است که واکاوی دقیق و درست آنها بهتبرانگیز خواهد بود .در
این سالهای پس از انقالب به ویژه پس از جنگ...
صفحه27

تله جنگ ارزي

جنگ ارزي در ايران دوسويه دارد .يكسويه آن به جنگ ارزي سنجاق
شــده است كه امريكاييها آن را به تن اقتصاد ايران وصل كرده وراه ورود
ارزبه ايران را از مســيرهاي گوناگون تنگ و تاريك كردهاند .تحريمهاي
امريكايي فروش نفت به خارج را مختل كرده و نيز اجازه نميدهد منابع
ارزي وارد ايران شود .اين وضعيت دهشتناكي...
صفحه53

چین دوست یا دشمن جهان
معماي چين هر روز پيچيده تر و پيدا كردن پاســخ معما نيز هرروز
سختتر شده  .بايد بسيار انديشيد تا راز اين معما را گشود .در حالي كه شي
جين پينگ در مسير مائوي مستبد راه ميرود و همه اجزا و اركان حزب
كمونيست را زير بيرق خود آورده و آنها نيز براي نگهداشتن صندليهاي
خود به او تعظيم ميكنند و اين بسته شدن...
صفحه65

مجتمع چاپ ديجيتال ايران كهن
88344387

یادداشت
شماره  -147آذر و دی 1400

سخنراني مهندس خليلي در مجمع عمومی انجمن مديران صنايع

دولت و جامعه مدني دو كفه ترازوي توسعه

2

پروردگار متعال را سپاســگزارم كه اين امكان را
فراهم آورد تا بار ديگر در جمع شما عزيزان و ياران
و سروران گرامي افتخار حضور داشته باشم و ضمن
بهرهگيــري از مباحث مطرح شــده در اين مجمع
شريف ،نكاتي را نيز به اختصار عرض نمايم.
همه عزيزان يقينا بيش از اين ارادتمند از وضعيت
اقتصادي سياســي ميهنمان مطلعند و به اقتضاي
حضور اجتماعي شــان ،درد و رنج مردم در طبقات
و اقشــار مختلف را بيش از اين خدمتگزار كوچك
درك و لمس مينمايند .از آالم و تلخيهاي جانكاه
ناشــي از بيماري كرونا و از دســت رفتن جانهاي
عزيز بســياري از هموطنان مان تا هر چه سختتر
شــدن امكان معيشت ســالم و تأمين حداقلهاي
زندگــي براي گروه كثيري از مــردم  .آنچنانكه در
همين ايام بنابر گزارشهاي رسمي بخش بزرگي از
هموطنانمان يعني بيش از  30درصد افراد جامعه
يا حدود  26ميليون نفر در فقر مطلق بسر ميبرند؛
خبري بس تاسف بار و جانكاه !
وضعيت كسب و كار و توسعه اقتصادي و صنعتي
كشور نيز در اين سالها بسيار سخت و دشوار بوده
است؛ تورم حدود  40درصدي و رشدهاي اقتصادي
بســيار پايين در حد صفر و گاها منفي و وضعيت
نامساعد سرمايهگذاري و اشــتغال و بهرهوري و....
شايد از همه ناگوارتر مشــكالت محيط زيستي و
بحران كم آبي كه رگ و ريشــه و حيات تمدني و
بود و نبودمان را با خطرات جدي مواجه نموده است.
بخش مهمي از اين دشواريها يا به تعبير مصطلح
«چالش»هــا و «ابرچالش»ها ناشــي از تحريمهاي
ظالمانه خارجي بوده اســت و بخشــي ديگر برآمده
از بيتدبيريهــاي داخلي .بــا روي كار آمدن دولت
جديد و آنچنانكه باز مصطلح اســت «يكدست شدن
قدرت» اين اميدواري ايجاد شــده اســت كه بخشي
از اين بحرانها رفع يــا حداقل تخفيف يابد .چنانكه
تسريع واكسيناسيون يا پيوستن كشورمان به «پيمان
شانگهاي» كه ميتواند دريچهاي باشد براي تعامل بهتر
با جهان و خروج از انزوا را شــايد بشود از ثمرات اين
تغييرات حكومتي دانست كه البته نقش موثر دولت
قبل در اين اقدامات انكارناپذير است.اما براي موفقيت
در خروج از اين بحرانها و تداوم راه و مسير اصالح ،به
گمان ارادتمند چند ضرورت مهم را بايد در نظر داشت:
 -1بر اساس تجارب نگارنده در طول حدود شش
دهه كار و فعاليت اقتصادي و صنعتي و آمد و رفت
دولتها در قبل و پس از انقالب ،آنچه اهميت اساسي
دارد نگــرش اقتصادي و سياســي حاكم بر فضاي

تصميمگيريهاست .يعني آنكه آنچه در بهبودي و
پيشــرفت و تكامل يك جامعه و سيستم اقتصادي
و سياسي نقش عمده دارد« ،تئوري»يا «دكتريني»
اســت كه حكومتها هدفگــذاري ميكنند و و
دولتها به عنــوان ،قوه مجريه ،براي پياده كردن و
تحقق آن اهداف ميكوشند.طبعا اگر اين دكترين
بر مبناي عقل ســليم و تجارب موفق جهاني باشد
اين اميد ميرود كه در صورت وجود مجريان قوي و
مصمم و همراه و همنظر ،كاروان توسعه و ترقي آن
جامعه به سر منزل مقصود برسد واال...
اين خدمتگزار خوب به خاطر دارم كه از اوايل دهه
چهل كه فكر پيشرفت و توسعه ميهن عزيزمان در كل
حكومــت آن زمان مقبول و معقــول افتاد و به عنوان
يك ضرورت براي دوام حيات ملي بدان نگريسته شد،
رفتهرفته هم نهادها و سازمانهاي متناسب با اين مقصود
و هم افراد و كاربه دستان شايسته پيمودن اين مسير،
مجموع و تحول عميق اقتصــادي آن دوره كه به دهه
طاليي توســعه ايران مشهور است واقع شد .قطبهاي
صنعتي شكل گرفت و ايجاد صنايع كوچك و متوسط
رونق يافت و سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي رشد و
نهادهاي مالي و توسعهاي توسعه يافت و...
موفقيتهاي دهه چهل و اوايل دهه پنجاه و در
طول برنامههاي عمراني سوم تا پنجم اما متاسفانه
به سبب فقدان بسترهاي سياسي و اجتماعي الزم و
ضعف شديد احزاب و نهادهاي مدني ،عميق و فراگير
نشد و جلب مشاركت و همراهي مردم و نخبگان را
كسب نكرد و دوام نياورد.
در اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد معروف به
دوره «اصالحات» نيز در ابعادي شاهد موفقيتهاي
اقتصادي و صنعتي بوديم .موفقيتهايي كه در پرتو
افزايش آزاديها و حقوق مشروع و قانوني شهروندي
و فعاليت رســانهها و احزاب و بهبود رابطه دولت –
ملت و افزايش سرمايه اجتماعي و تعامل و ارتباط با
جهان ،حاصل و رشدهاي باالي اقتصادي و صنعتي

(حدود  6و  11درصدي) رقم خورد.
 -2بر اين اســاس عالوه بر دولــت قوي تحول
توسعهاي يك جامعه نيازمند نهادهاي مدني كارآمد
و تواناست .اخيرا خالصه كتاب بسيار ارزشمند «راه
باريك آزادي» نوشته دو اقتصاددان برجسته «عجم
اوغلو و رابينســون» را خواندم ،كساني كه قبال نيز
كتاب ارزشمند «چرا كشورها شكست ميخورند؟»
را نوشــته بودند  .اين دو دانشمند در اثر اخير خود
مينويسند« :براي ظهور و شكوفايي آزادي ،حكومت
و جامعه هر دو بايد قوي باشــند .به حكومت قوي
نياز است تا خشونت را مهار كند و قوانين را به اجرا
بگذارد و به ارائه خدمات عمومي بپردازد ...به جامعه
مدني قوي نيز نياز داريم تا قدرت حكومت را مهار
سازد» .بهعبارتي شكلگيري «توسعه» نيازمند وجود
دو عنصر :حكومت قوي و جامعهاي قوي است؛ «راه
باريك آزادي» ،توازن ميان اين دو نيروست.
چنانكه آمد فائق آمدن بر «ابرچالش»هاي گريبانگير
اين ملــك و ملت جــز از راه همبســتگي و عزم ملي
امكانپذير نيست .دولت ميبايست با ارتقا كارآمديهاي
خود و اصالح نظام بوركراتيك و اداري با صبر و حوصله و
گشاده رويي و ارتقا ظرفيت تحمل و نقدپذيري خود و با
تساهل و مدارا و ....جامعه را از طريق نهادهاي مدني پشت
سر خود متحد و يكپارچه سازد و براي حل ابر چالشها
برنامه عملياتي داشته باشد .نهادهاي مدني نيز بايد دولت
را نهادي مفيد و ضروري براي ايجاد ثبات و رشد و ترقي
جامعه بدانند و با آن نهايت همكاري را داشته باشند.
 -3جنــاب آقاي رييســي ،رييسجمهور محترم
فرصت بسيار ارزشمندي را در اختيار دارند كه در كنار
وحدت تصميمگيري برآمده از يك دســتي در اركان
حاكميت و انسجام فكري ايجاد شده ،در قالب مدل
و الگوي موفق توســعهاي متناسب با جهان امروز كه
به گمان نگارنده الگوي «اقتصاد آزاد و رقابتي» است
و ايجاد فضاي باز سياســي و امكان فعاليت احزاب و
نهادهاي مدني و تشــكلهاي اقتصادي و همفكري
نخبگان ،ميهن مان را از مشكالت حاد فعلي به سالمت
عبور داده و رفاه و آسايش را براي مردم عزيزمان رقم
زنند كه انشاءاهلل.چنين خواهد شد.
در خاتمه بار ديگر نهايت سپاس و قدرداني خود
را از زحمات و تالشهاي همه ياران و سروران گرامي
تقديم ميدارم و موفقيت همه همراهان عزيز را در
مسير تحقق پيشرفت و توسعه و رفاه و آزادي مردم
و ميهنمان آرزو مينمايم .مسيري كه جز حاكميت
عشق و صلح و دوستي و افزايش ظرفيت يك جامعه
براي همكاري و مشاركت نيست.
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ديرپايي چند مسئله حلناشده درايران
محم دصا دق جنان صفت
سر دبیر
كتاب ارزنــده «گنج شــايگان» به قلم
«محمدعلي جمالزاده» گزارشي از شرايط
اقتصادي ايران در عصر قاجار است كه اين
نويســنده نامدار ايراني آن را در واپســين
روزهاي جنگ جهاني اول در شــهر برلين
نوشته است .اين كتاب به عنوان نخستين
تاريخنگاري اقتصادي در عصر قاجار ،شامل
اطالعــات ارزشــمندي از كليات وضعيت
اقتصــادي در ايران ،تجــارت و واردات به
كشور ،وضعيت صادرات و گمرك در ايران،
راههاي كشــور و ابزار حمل مالالتجاره از
اروپا بــه ايران و متقابال از ايــران به اروپا،
صنعت ايران ،بودجه دولت ،اوزان و مقدارها
و مسكوكات ،مواردي نظير تلفن ،تلگراف،
پســت و بهطور كلي زندگي در شــهري
همانند تهران را به مخاطبين ارائه ميكند.
اطالعات ارائه شــده در اين كتاب با توجه
به وضعيت آن ســالها البته شايد به اندازه
كافي نبوده اســت اما جمالزاده در تحليل
خود از روزگار اقتصــاد ايران در آن دوران
تصويري مناســب ارائه كــرده و ميتوان
هنوز به آن كتــاب مراجعه كرد و ديد كه
بخشي از تنگناها و سياستهاي ارائه شده
در آن كتــاب هنوز باقي اســت .چند دهه
بعد و در اواخــر دوره طاليي اقتصاد ايران
يعني دهــه  1340دكتر منوچهر فرهنگ
اقتصاددان ايراني كتاب ارزشمندي در آن
فضاي فكري و سياسي سخت به نام زندگي
اقتصادي ايران نوشت كه خواندن آن هنوز
ضرورت دارد .دكتر منوچهر فرهنگ نيز در
جاي جاي اين كتاب ارزشــمند تنگناهاي
ســاختاري اقتصاد ايــران را بازگو ميكند
و بــه خواننــده فهيم يادآور ميشــود كه
مسائل ساختاري اقتصاد ايران كه روزگاري
محمدعلي جمالزاده به آن اشاره كرده بود
هنــوز و در دوره طاليي اقتصاد ايران هنوز
پابرجاست و رشد اقتصادي اين دهه 1340
نبايد چشــمها رابر اقتصاد توســعه نيافته
ايران ببندد.

هنوز در بر همان پاشنه ميچرخد
اين فاشگويي بسيار تلخ و آزاردهندهاي
است كه در اين نوشته تصريح كنم مسائل
اقتصاد امروز ايران همان مسائلياند كه در
شروع سده  1300خودشان را نشان دادند
و سرســختانه و لجوجانه و متأسفكننده
بر ســر جاي خــود ايســتادهاند .به زبان
ســادهتر ماهيت كسب وكار ايرانيان و نيز
رفتار متغيرهــاي اصلي اقتصاد كالن اين
ســرزمين در يك سده از  1300تا 1400
هجــري شمســي از نظر گامــي به جلو
نگذاشتهاند و تنها شايد برخي از شغلها و
فعاليتها بر اساس جبر زمان تغيير شكل
داده يا فعاليتهاي نويني پديدار شدهاند.
يكي از ديرپاترين مسائل ساختاري اقتصاد
ايران كه در يك ســده سپري شده پابرجا
و اســتوار مانده است مناسبات ميان نهاد
دولت و نهادهاي مدني به ويژه بنگاههاي
اقتصادي اســت .به اين ترتيب كه از نظر
تقسيم قدرت ميان نهاد دولت و نهادهاي
مدني توازني نيســت و انــدازه قدرتي كه
هرنهاد به آن دســت يافته اســت بسيار
فاصله دارند و شــكاف بزرگــي در توزيع
قدرت ديده ميشــود .اگــر بخواهيم در
كوتاهترين عبارت اين مناسبات را تشبيه
كنيــم بايد بگوييــم مناســبات ارباب –
رعيتــي ميان قــدرت سياســي حاكم بر
ايران و شــهروندان و بنگاههاي اقتصادي
حاكم اســت .اين مناسبات هرگز از سوي
دولتهاي گوناگون ســده ســپري شده
سست نشد و هرگز قدرت بنگاههاي ايراني
به اندازهاي نشد كه بتوانند در برابر قدرت
دولت كمر راســت كنند .بخش خصوصي
ايــران البته چارهاي هم نداشــت و براي
ســهيم شــدن در قدرت درهمين اندازه
بايد همچون رعيت گوش به فرمان ارباب
بماند .اين مناســبات نادرست و وهنآلود
پايه و اســاس كژراههرويهــا در اقتصاد
ايران شده است كه به برخي از مهمترين
آنها اشاره ميشود.

عقل دولت و عقل مردم
بــدون چون و چــرا بايد قبــول كرد
ديرپاترين مســئله حل نشــده در ايران
و به ويــژه در اقتصاد ايــران به نگاهي
برميگردد كه در آن نگاه ترديدي وجود

ندارد كه عقل معاش دولت از عقل معاش
مردم بيشتر اســت .در چنين انديشهاي
اســت كــه آداب و ادب دموكراتيــك
به مــرور رنگ ميبازد و شــهروندان از
ميــدان تصميمســازي و تصميمگيري
دور ميشــوند .دولتهاي ايــران از هر
گرايش سياسي در همه سالهاي پس از
1330به بعد و حتي جلوتر از آن تصوري
نادقيق از نيرومندي نهاد دولت و اعضاي
آن دارند و تصورشــان اين است كه يك
وزير يــا يك معاون وزير يا يك مديركل
حتما و حتما عقــل اقتصادياش از يك
صاحب كارخانه كه از نزديك و در بطن
و متن توليد صنعتي است بهتر ميفهمد
و هرچه او بينديشد درست است و اجرا
شــود .يك معاون در يك اداره بازرگاني
به خود حــق ميدهد چون بر اســاس
قانون موجود قدرت دراختيارش اســت
و با اينكه تازه به اين كار آمده اســت و
ميداند كه حداكثر شايد هشت سال در
اين نصب باقي بماند بدون چون وچرا از
يك بازرگان با سابقه صادركننده بيشتر
ميفهمد.
در ايــران و در برخــي از كشــورهايي
كــه هنــوز دموكراســي اقتصــادي و
آزادي اقتصادي ريشــهدار نشــده اســت
سياستمداران و روشنفكران خود را ناجي
شهروندان ميدانند و باور دارند شهروندان
عادي عقــل معاش ندارنــد و بايد آنها را
به ســوي فعاليتهاي مولد حركت داد و
درباره نقدينگي و هدايت آن بهطور جدي
حــرف و بحث دارند .به باور اين گروه بايد
دولت به شــكل متمركز و سازمانيافته و
نهادهاي وابسته به دولت و به ويژه بانكها
پسانداز شــهروندان ناآگاه را به نيابت از
آنها به ســوي توليد ســوق دهند و با اين
كار راه رستگاري اقتصادي كشور و مردم
را فراهم كنند .بياعتقادي به عقل معاش
شــهروندان يك انديشــه خطرناك است
كــه ميتواند به تهيدســتي شــهروندان
منجر شــود و تجربــه نيز اين را نشــان
داده اســت .برخالف تصور روشنفكران و
سياســتمداران ،هر شــهروند عادي كه با
رنــج و زحمت درآمد به دســت ميآورد
در صورتي كه آزادي انتخاب داشته باشد
و دولــت و احزاب آنها را در يك مســير
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هدايتشــده و كاناليزه قرار ندهند بهتر از
آنها ميتوانند از پساندازهاي خود درآمد
به دست آورند.
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قيمتگذاري دستوري
يكي از مســائل حلناشده اقتصاد ايران
وفاداري بيحد و مرز و بيحســاب وكتاب
همه دولتهاي ايران به ويژه از دهه 1340
تا امروز به راهبرد قيمتگذاري دستوري
بوده و هست .اين راهبرد در تازهترين اقدام
دولت آقاي رئيسي به مثابه راهنماي عمل
براي مهار تورم در دســتور كار قرارگرفته
اســت .اين راهبرد بهطور خالصه دستور
ميدهــد كه نهاد دولت براي خير عمومي
و ارزانســازي قيمت كاالها و خدمات به
شــهروندان بايد در كارهــا دخالت كند و
روزنههاي گرانفروشــي و گراني را بگيرد.
چرا دولتهاي ايران در همه ســده سپري
شــده و بهويژه از دهه  1340به اينســو
اين راهبــرد را دردســتور كار قرارداده و
دســت از آن نميكشد .واقعيت اين است
كه دولتهاي ايران باورشان اين است كه
فعاالن اقتصادي درايران بيانصاف هستند
و اگــر آنها را در عرضــه كاالها وخدمات
آزاد بگذاريــم به مردم اجحــاف كرده و
شهروندان را زير تيغ ميگيرند .به عبارت
ديگر نهاد دولت و ديوانســاالران خود را
هوادار شهروندان معرفي ميكنند و بخش
خصوصي را دشمنان شهروندان ميدانند و
با تبليغات شديد اين را جا انداختهاند كه
قيمتگذاري تحت اراده دولت وارزانسازي
و غيررقابتــي كــردن اقتصاد بــراي خير
عمومي اســت .اين انديشــه نادرست را
بيشــتر از هر گروهي روشنفكران چپ در
دهــه  1320به بعد باب كردند و با تزريق
اين انديشــه به پيكره ديوانساالري ايران
و متقاعد كردن شهروندان ،قيمتگذاري
دســتوري را راه نجات شــهروندان از شر
گراني و گرانفروشــي معرفي كردند .اين
انديشــه به اندازهاي ماهرانه تبليغ شد كه
محمدرضا پهلوي نفر اول كشــور ايران با
خيالي خام خواست آن را به نام خود ثبت
كند و در دنباله انقالب ســفيد يا انقالب
شــاه و مردم يكي از اصول اين انقالب را
مبارزه با گرانفروشــي اسم گذاشت .با اين
اقدام محمدرضا پهلوي راه براي تأســيس
نهادهايــي كه بايد مبارزه گرانفروشــي را
رصد و اجرا كنند آماده كرد .خانه اصناف و
نيز مركز بررسيهاي قيمتگذاري در دهه

 1350و پيش از آن تأسيس شدند و شاه
از دانشجويان خواســت به عنوان عامالن
اجرايــي به اين مبــارزه بپيوندند .پس از
پيروزي انقالب اســامي تأسيس سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان
در دســتور كار قرار گرفت تا قانونگذاران
به زعم خود از هردو قشــر حمايت كنند.
اين ســازمان و انديشــه نهفته در پشت
آن يــك ســازمان ضد رقابت اســت و با
قيمتگذاري دســتوري وارزانسازيهاي
بيفايده كــه هرگز موثر واقع نشــدهاند
بنگاههــا را از نو آوري و تكاپو براي رقابت
انداختند .قيمتگذاري دستوري از سوي
همه دولتهاي پس از پيروزي انقالب راه
را براي رانتخواري و فساد درهمه ابعاد و
جنبهها بازكرده است و به بيراهه كشيدن
اقتصاد كمك كرده و اقتصــاد ايران را از
شــفافيت دور كرده است .به نظر ميرسد
اقتصاد ايــران اگر نتواند خــود را از اين
مقوله و انديشه پشــت آن رها كند هرگز
روي خــوش نميبيند و آرزوي داشــتن
اقتصاد ســالم را تا ابــد نخواهيم ديد .در
همه ســالهايي كه خزانــه بانك مركزي
سرشار از دالرهاي نفتي بود دولتها براي
اعمال اين راهبرد و انديشــه به هر كس و
هر گروهــي نوعي از يارانه را تعريف كرده
بودند كــه در تناقض با هم بودند و ســر
آخر آســيب آن به همه ايرانيان و به ايران
ارجمند ميرســيد و ميرسد .براي اينكه
اين مقوله بســيار پراهميت آشــكار شود
يــادآوري ميكنيم كه دولتهــاي ايران
تا همين يك ســال پيــش حاضر نبودند
قيمت شــكر را آزاد كنند و به ويژه فشار
فوقالعادهاي بردوش كارخانهاي قند بود.
دولت از يكسو براي اينكه به چغندركاران
يارانه بدهد كود ،ســم ،بــذر و آب ارزان
در اختيارشــان قرار مــيداد و نيز قيمت
تضميني خريد چغندر را هر ســال باالتر
از نــرخ تورم تعيين ميكرد .اما از ســوي
ديگر به كارخانههاي قند اجازه نميداد به
اندازه افزايش قيمت چغندر قيمت قند را
باال ببرند .در چنين وضعيتي كارخانههاي
قنــد در پرداخــت پول چغنــدركاران به
زحمت ميافتند و توليد براي ســال بعد
كاهش مييابد و دولت بــراي اينكه بازار
بدون شكر نماند با دالرهاي ارزان دستور
واردات ميدهــد.در داســتان فــوالد نيز
همين است .دولت گاز و برق و زغالسنگ
ارزان به فوالدســازها ميدهد و درمقابل

آنها را موظف ميكنــد قيمت را از دولت
بگيــرد كه معموال زير قيمت بازار اســت
و صفي از تقاضــاي غيرواقعي براي فوالد
درست ميشود و فســاد و رانت همه اين
صنعت را دربرميگيرد .اين مسئله ديرپاي
حل ناشــده در اقتصاد ايران با دستور تازه
دولت سيزدهم تازه جان دوبارهاي گرفته
اســت و مديران ارشــد دولت فعلي انبوه
هيزم خشــك زير آن ميريزد تا آتش آن
شعلهورشود .
بودجه
يكي ديگر از مســائل حل ناشده اقتصاد
ايران كه سرچشــمه تباهي و رانت وفساد
و ناكار امدي در كشــور شــده و تا روزي
كه بودجههاي ســاالنه در مســير درست
تدوين و تهيه نشود كارها سامان نميگيرد
داســتان بودجههاي ساالنه است .در ايران
پس از پيــروزي انقالب اســامي و حتي
در دولتهــاي رژيم پيشــين بــا تكيه بر
درآمــد حاصل از صادرات نفت برنامهريزان
اقتصادي در ســازمان برنامــه و بودجه زير
تيغ سياســتمداران بوده و هســتند و بايد
اليحهاي تهيه كننــد كه آنها ميخواهند و
اقــام و ارقام بودجه را گونهاي اندازهگيري
كــرده و تخصيــص دهنــد كه بــه دهان
سياســتمداران خوشــمزه بيايد و كام آنها
را شــيرين كند .در ســالهايي كه درآمد
حاصل از صادرات نفت مناسب باشد شمار
قابل اعتنايي از دســتگاهها و موسســهها
و نهادها خود را به بودجه عمومي كشــور
سنجاق ميكنند و باز كردن اين سنجاق از
لباس بودجه ناممكن ميشــود .بودجههاي
ايــران در بخش درآمدي عمومــا با توهم
همراه اســت و در بخش هزينهاي همانند
حاتم طايي برخــورد ميكنيم و به همه و
هر نهادي اعتبار بودجهاي ميدهيم .از دل
همين بودجههاي توهمآلود بوده وهست كه
ديو تورم بيدار شده و بيش از نيم قرن است
كه يقه شــهروندان ايران زمين را سفت در
چنگ دارد و هر ســال از قدرت خريدشان
كاسته شده و فقير و فقيرتر ميشوند.
تــا روزي كه بودجهريزي بر اســاس اراده
سياستمداران و پندارهاي موهوم برنامهريزان
پابرجا باشــد اقتصاد ايــران از جايش تكان
نخواهد خــورد حتــي اگر درآمــد حاصل
از صــادرات نفت خــام به عدد افســانهاي
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متاسفانه ثروت ارزشمند گاز ايران را هدر ميدهيم
مهندس محمد پارسا
صادركننده نمونه
اقتصــاد ايران در شــروع دهــه  1400يكي از
پيچيدهترين و دشــوارترين دورههاي خود در تاريخ
 100سال تازه سپري شده را تجربه ميكند .در اين
وضعيت بهشدت آشفته و درهم تنيده شده از سوي
گروهي از مسائل حلناشده پيشين ،شماري از مسائل
تازه پديدارشده امروز و چشمانداز غبارآلود فردا ،همه
دلسوزان به كشور دغدغه شان عبور دادن اقتصاد از
اين شرايط است .دراين روزها اما دادن پيشنهادهاي
كارامــد و داراي قابليت اجــرا براي بخشهاي مهم
اقتصاد ايران بايد در دســتور كار فعاالن اقتصادي و
نيز كارشناسان قرار گيرد .اين پيشنهادها البته بايد
در دستور كار نهاد دولت و نهاد قانونگذاري قرارگيرد
تا بشود با همگرا كردن و هم افزايي نيازهاي ايران و
داراييهاي آن از سوي دولت وبخشهاي غير دولتي
به راهكارهاي مهم ومفيد رسيد .نگارنده با توجه به
جنس فعاليتهاي اقتصادي و نيز تجربه حضور در
باالترين سطوح نهادهاي كارفرمايي به نظرم ميرسد
بايد گامهايي بلند براي تبديــل دارايي بزرگ ايران
به درامد در بســتر استفاده از دارايي بزرگ ايران در
حاملهــاي انرژي و به ويژه گازبرداريم .واقعيت تلخ
اين است كه سياستهاي اشتباه اقتصادي اتخاذ شده
در همه سالهاي ســپري شده از سوي دولتها ي
گوناگون والبته ترفندهاي برخي از كشــورها به اين
نتيجه منجر شــده كه ايران به مثابه دومين دارنده
ذخاير گازي ونيزسومين توليدكننده گاز طبيعي در
جهان نتواند اين دارايي ارزشــمند را به درآمد ارزي
قابل اعتنا تبديل كند .اين در حالي اتفاق افتاده است
كــه رخدادهاي جهاني در اقتصــاد گاز و بازيهاي
پيچيده قدرتهاي جهاني قيمت گاز را در زمستان
امسال به اوج ميرســاند و ايران ميتوانست درامد
ارزي مناســبي با صادرات گاز به دست آورد .هسته
سخت اين سياســتهاي ناكارآمد درباره مديريت
و اقتصاد گازبه قيمتگذاري اين كاالي ارزشــمند
بر ميگردد كه نماد چيره شدن سياست بر اقتصاد
در اين بخش اســت .براي اينكه با نتيجه اين روش
ناكارآمد و به بيراهه كشنده اقتصاد گاز در ايران بيشتر
آشنا شويم يادآور ميشوم ايران در حالي كه سومين
توليدكننده گاز در دنيا است چهارمين مصرفكننده
ن نيز هست.
گاز در جهان پس از امريكا ،روسيه و چي 

ايران با داشــتن  ۸۵ميليــون نفرجمعيت بيش از
70درصد چين صنعتي با  ۱.۴ميليارد نفر جمعيت،
حدود  ۳برابر آلمان و انگليس ۴ ،برابر هند و  ۵برابر
تركيــه گاز مصرف ميكند .آمارهاي ارائه شــده از
سوي مراكز توليدكننده اصلي آمار در اين باره نشان
ميدهد از كل گاز مصرفي در ايران بهطور متوســط
حــدود  20درصد گاز در بخش خانگي۵ ،درصد در
بخش تجاري و عمومي۳۰ ،درصد در بخش صنعت،
۲۷.۵درصد در نيروگاهها و حدود ۱۰درصد مصرف
ميشود و بقيه نيز در فرآيندهاي توليد گاز و نفت و
تلفات انتقال گازمصرف ميشود .كل ميزان صادرات
گاز ايران نيز تنها در حدود ۵درصد ميزان توليد گاز
كشور است .واقعيت سختتر رخ داده در اين فرايند
اشتباه سياستگذاري قيمتي اين است كه بخشهاي
گوناگوني كه اســتفادهكننده اين كاال به دليل رانت
نهفتــه در دل اين سياســت ناكارامد قيمتگذاري
تالشي براي استفاده اقتصادي ندارند و ميدانند كه
هرچه بيشتر گاز مصرف كنند بيشتر رانت نصيبشان
ميشــود .روند ناكارآمــد اقتصــاد گاز ،كريدوري
بازكــرده كه هرچه در اين كريــدور جلوتر ميرويم
باريك و باريكتر ميشود و اين شرايط با همزماني
تحريمهاي امريكا همزمان شده و كاهش رشد توسعه
ميدانهاي گازي با شتاب كمتري انجام و درآستانه
زمستان  ،1400بيم جدي براي كمبود گاز توليدي
نســبت به مصرف وجود دارد و صادرات اندك گاز
نيز با تهديد روبهرو شود .پيشبيني ميشود دولت
ســيزدهم نيز همانند دولتهاي پيشين جايگزين
كردن مازوت و برش سنگين و گازوييل به جاي گاز
و قطــع گاز نيروگاهها جيرهبندي گاز يا در روزهاي
بســيار ســرد قطع گاز كارخانههاي عمده صنعتي
و قطع گاز صادراتي را در دســتور كار قرار دهد .در
اين وضعيت آلودگي بيشــتر هوا در كشور ،از دست
رفتن درآمد ارزي حاصل از صادرات گاز و بياعتمادي
بيشترخريداران گاز ايران و افزايش قيمت تمام شده
واحدهاي صنعتي از دستاوردهاي نااميدكننده اين
تصميمهاي تكراري است.
چه بايد كرد؟
براي اينكه بتوانيم در زمان باقي مانده از فرصت
براي اســتفاده بهينه از منابع گاز در جهان استفاده
كنيم و جلوي هــدرروي ايــن كاالي راهبردي را
بگيريم چه بايد كرد؟ پيش و بيش از اينكه به راههاي
اجرايي در اين باره بپردازيم الزم اســت به اقتصاد
سياســي برگشــت كرده وازاجزاي اين مقوله براي
اصالح ســاختاري در دراز مدت بهره ببريم .به اين
معنا كه بايد يك همگرايي سياسي در ميان نهادهاي

اصلي تصميمگير درباره اصالح ســاختاري قيمتي
براي مصرفكنندگان اصلي گاز پديدار شود .بدون
اين همگرايي و يكپارچه شدن ديدگاهها از باالترين
نهادها تا نهادهاي زيرمجموعه و به ويژه اقناعسازي
گسترده و كار امد شهروندان نسبت به هزينههاي
كوتاهمدت و فايدههاي بلندمدت اصالح ساختاري
كار به جايي نميرسد .شجاعت در اصالح بايد روزي
خود را نشان دهد كه از روي ناچاري و بدبختي راه
به بيراهه نرسيده باشد .اما براي اين جراحي بزرگ
راههاي زنده ماندن را پيشــتر به شهروندان نشان
دهيم و واقعيتهاي تلخ و شيرين را به آنها بازتاب
دهيم .واقعيت اين است كه برداشتن سايه ترس از
آزادســازي قيمت گاز كه بدون ترديد شرط اول و
آخر براي مديريت بهرهور از اين ثروت بزرگ است با
متقاعد كردن شهروندان از راه پرداخت مابهالتفاوت
قيمت گاز آزاد و قيمت دســتوري بايد همراه باشد
و بايد به همه شهروندان از منافع اين طرح سودي
برسد .دادن سهميه گاز قابل خريد وفروش در بازاري
كه بايد درست شــود پس از تعيين حد استاندارد
(متوسط) مصرف متناظر با ميزان گاز الزم براي گرم
كردن يك خانه با متراژ معين و دماي معين وافزايش
جدي تعرفه مصرف گاز بيش از اين حد و واريز درآمد
حاصل از اين افزايش قيمت در يك حساب خاص و
توزيع اين درآمد بين ايرانيان يك گام ضروري است.
برخي محاسبههاي كارشناسانه نشان ميدهد درآمد
غيرمستقيم حاصل از كاهش مصرف گاز براي دولت
بسيار بيشــتر از درآمد مســتقيم حاصل از تعرفه
باالتر است .بنابر اين دولتها بايد از حسابگريهاي
ســختگيرانه دوري كرده و با دست و دل باز اقدام
به بازتوزيع تمام درآمد مســتقيم حاصل از تعرفه
باالتر خانوارها اقدام كنند .به نظر ميرسد براي اين
بخش از كار كه سختترين بخش است و شهروندان
را در شــرايط تازه قرار ميدهد بايد با آمادگي كافي
وارد ميدان شــد .بهطور مثال برخي كارشناســان
ميگويند دادن اختصاص سهمي ه انرژي قابل مبادله
به تمام خانوارها و اســتفاده از سازوكارهاي بورس
انرژي براي قيمتگذاري آن در ميان مدت ميتواند
به كارايد .پيش از اينكه به مسائل جزييتر در ساير
بخشها بپردازيم دولت ســيزدهم و نيز نهادهاي
تصميم ساز و تصميمگير اصلي بيايد آمادگي همراه
با بروز شــجاعت در تغيير پارادايم شيفت گاز را در
درون هسته مركزي سياسي به دست آورند.
حيف اســت ايرانيــان در حالي كــه ميتوانند
ميلياردها دالر ارز حاصل از صادرات گاز به دســت
آورند و نيز از اين ثروت ملي به كارآمدترين شــكل
استفاده كنند آن را هدر دهند.
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با آنكه تكرار مكرر است اما به داليل بسيار ناگزير
بــه تكرارم ،هرچنــد به احتمال مــورد تذكر و كم
لطفي برخي قرار خواهم گرفت .به دفعات افزون بر
نكوهش نگرش و رفتار كارگزاران اداره امور اقتصادى
فقرآفرين
كشور ،صرف نظر از گزينش نظام مخربِ ،
ِ
فِســادبرانگيز اقتصادى متمركز و دستوري دولتي
كه نمونه زنده آن را همه در همســايگى شمالى و
كشــورهاى همسوي آن به روشنى شاهد بودهايم از
يك سو ،رفتار يكسان با درآمد و سرمايه ،و به كارگيري
مترادف اين دو اصطالح و به بيان روشــنتر ،درآمد
ناميدن وجوه حاصل از فروش سرمايههاى طبيعى يا
ملى ،اعم از نفت و گاز و ساير انواع كانيهاى گرانبها
گرفته ،تا اموال عمومى ايجاد شده با استفاده از اين
سرمايههاى ملى ،از سوي ديگر ،كاهش مستمر كم و
كيف سهم درآمدهاى توليدي در بودجههاي ساالنه
كل كشور ،افزايش هزينههاي غيرضرور و تورمزا و به
تبع آن افزايش نقدينگى و كاهش قدرت خريد ريال
به عنوان پول ملى و افزايش نرخ برابرى ريال در برابر
انواع ارز و صد البته پوشش كسرى بودجههاي ساالنه
كل كشور از اين طريق ،با وجود يادآور شدن مستمر
اين اندرز كهن و ملى مبنى بر:
چو دخلت نيســت خرج آهســته تــر كن /كه
ميخوانند مالحان سرودي
اگر باران به كوهستان نبارد /به روزي دجله گردد
خشكرودي
اما به داليلي ناگفته آشكار ،رفتار كليه دولتهاى
وقت ،بدون استثنا با ناآگاهى از پيامدهاى ناشى از
اين رفتارهاى نسنجيده در فرآيند نظام بودجهريزىِ
مغاير با توان اقتصادى بالفعل كشور و ظرفيتهاي
اجرايي برقرار و بهتبع آن ايجاد اســتاندارد يا سطح
زندگى تصنعي بسيار باالي ،مخرب و فسادبرانگيز و
نامتناسب با توان اقتصادى كشور ،اجراى برنامههاي
زيربنايى و توليدى نامتناسب با نياز و توان اقتصادى
كشور ،آزادانگارى برخى فعاليتهاي تشديدكننده
اختــاف طبقاتــى ،آن هم در اقتصــاد متمركز و
دستورى دولتى كه هم ِه امور دستورى است ،مانند:

مســكن و خودرو و معافيت برخــى از فعاليتها از
پرداخت ماليات و برداشــتهاي ناراست از مفاهيم
اقتصادى ،زمينگير كردن بيشترين بخش از منابع
مالــى كشــور ،در بخشهاي مســكن و خودرو و
رشتههاي مربوط ،زيانبخشتر از اين بنابه اشاره ايجاد
استاندارد تصنعى ،فوقالعاده باالى زندگى خصوصا
در كالنشهرهاى كشور ،بىتوجه به توان اقتصادى
واقعي سرانه كشور و پايين نگاه داشتن ارزش برابرى
ريال و به تبع آن تاراج منابع مالى كشور با تسهيل
خروج سرمايه از كشور به ويژه با لغو پيمانسپارى
ارزى و انتقال آزاد ارز از طريق صرافىها در يادداشتى
با تكيه بر اين ضربالمثل كهن كه« :اگر ناخدا نداند
مقصد كدامين است؟ هيچ بادى باد مساعد نخواهد
بود» ،يادآور اين معنا شــدم كه هدف اصلى از تهيه
و تدويــن و اجراى برنامههاي توســعه اقتصادى با
هدفهاي مشــخص كه در واقع همان مقصد است
ايجاد اشــتغال پايدار يا كارآفريني و تحصيل ارزش
افزوده متناسب با مزيتهاي نسبى توليد و به تبع آن
ايجاد رفاه عمومى در چار چوب توان واقعى اقتصادى
مهياى كشور است و نه جزا اين.
اما از روز روشنتر ،اينكه هرگز گوش شنوا يا پرسشى
در استدالل يا چرايى اين يادآورىها عنوان نشد.
درچهار دهــه گذشــته اقتصاددانهايى كه يا
نمىتوانســتند يا مايل به همراه شــدن با شــيوه
اقتصــادى برقرار نبودند ،يا جــاى وطن كردند يا
آنكه با دست كشــيدن از حرفه خود جذب بخش
خصوصى يا روشنتر فعاليتهاي آزاد شدند.
به اين ترتيب مجموعه كارگزارى اقتصادى كشور
به گروههاي فرناس(؟؟) از ابتداييترين اصول اقتصاد
سياســي ،سپرده شــد ،و نتيجه آن شد كه اكنون
همگي شاهد آنيم.
بدينسان روشن است كه اكنون به دور از هرگونه
ترديــد ،صرفنظر از ايجاد حــق و حقوق كاذب و
فســادبرانگيزى كه اقتصاد كشــور را دربرگرفته و
نهادينه شده اســت ،امور اقتصادى كشور در كليه
زمينهها چنان درهم پيچيده شــده اســت كه به
نظر نمىرسد جز با اقدامى ســريع و جابهجايى و
برگرداندن بيشترين بخش از مصوبات اقتصادى به
يك زمان مشخص و از سرگيرى نظام تصميمگيرى
اقتصادى به دور از مشاركت ذهنيت شكل گرفته در
نظام اقتصادى برقرار ،با تكيه بر مزيتهاي نســبى
توليــد و مشــاركت آزا ِدانه مــردم در كليه امور به
استثناى برخى امور نظامى -دفاعى بتوان در مسير

توسعه اقتصادى گامى برداشت.
از روز روشــنتر اينكه كاســتىهاي سرسامآور
حاصل از كاركرد چهار دهه اقتصا ِد مخربِ متمركز
و دســتورى دولتى و مديريت اقتصادى فرناس را
هيچ دولتى با زبدهترين مديران اقتصادى نمى تواند
يكشبه ساماندهى كند.
نخستين شرط الزم و اساسى حركت در مسير
ساماندهى و به ثبات رساندن اقتصاد كشور افزون بر
نياز دستكم ،چند سال زمان ،پذيرش واقعىسازى
استاندارد يا سطح زندگى تصنعى برقرار و غيرقابل
دوام و نامتناسب با توان اقتصادى سرانه كشور است
كه دستكم در كالنشهرها ايجاد شده است.
روشــن است كه با برقرار شدن شــرط مورد اشاره،
همزمان با تدوين هدفهاي كوتاه و بلندمدت ،روشها
و سياستهاي اجرايى ،ايجاد ساختار اجرايى متناسب با
برنامهها ضرورىترين اقدام است كه بايد مورد توجه ويژه
و رأس امور قرار گيرد .بى ترديد هيچ سخن ديگرى در
اين زمينه نمى تواند جز اين مورد پذيرش باشد.
و اما نخســتين بايد ضرور و حياتي پذيرش اين
واقعيت است كه متوسط درآمد سرانه جامعه همراه
بــا افزايش فاصله طبقاتي دارا و ندار ،به هر دليل به
گونهيي چشمگير كاهش يافته است.
رويدادي كه با پرداخت آشكار و پنهان يارانههاي
عام وغيرضرور ،بيتوجه به آثارسامان برانداز آن ايجاد
استاندارد تصنعي زندگي را ،كه از نظر عام تا اندازهيي
پنهان مانده سبب شده است.
استاندارد يا ســطح زندگي تصنعي برقراري كه
حفظ و تداوم آن جز فروپاشي اقتصاد ملي حاصلي
در پي نخواهد داشت.
رويارويي با اين رويداد تنها با واقعيسازي قيمتها،
اقدام سريع در جهت كاهش هزينه زندگي گروههاي
آسيبپذير جامعه ،با بهرهگيري از مكانيزمي كه بارها
عنوان شده است ،لغو كليه يارانههاي آشكار و پنهان
نقــدي و كااليي عام و خاص و پذيرش اســتاندارد
واقعي زندگي متناسب با توان اقتصادي سرانه كشور،
برقراري مجدد قانون «موجر و مالك» كه در اواخر
دهه اول انقالب لغو شد به عنوان حل موقت مشكل
اجارهنشــينان ،كاهش سنجيده هزينهها و افزايش
درآمدهاي بودجهاي براســاس نظــام بودجهريزي
سنجيده ،به دور از ذهنيت شكل گرفت ِه فزونطلب
در اقتصاد دستوري دولتي و موارد زياد ديگري كه
پرداختن به آنها در اين فرصــت كوتاه امكانپذير
نيست ،.ميسر خواهد بود و نه جز اين.

الف -بررسی کلیات طرح
در مقدمه توجیهی طرح «تشــکیل و فعالیت تشــكلهای صنفی و
تخصصی» آمده است:
مستند به اصل  26قانون اساسی ایجاد تشكلهای سیاسی ،جمعیت ها
و تشكلهای صنفی مشروط به رعایت استقالل ،آزادی و موازین اسالمی
شناسایی شده اســت .قانونگذار عادی نیز در راستای اجرای این اصل به
صورت موضوعی قوانین مختلفی برای تشكلها مانند تشكلهای سیاسی
و تشــكلهای کارگری وضع نموده اســت .در رابطه با وضعیت حقوقی
تشــكلهای صنفی و تخصصی اعم از نحوه تشــکیل ،فعالیت و کیفیت
نظارت بر عملکرد آنها سابقا بر اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههاي
سیاسی مصوب  1360تعیین تلکیف شده بود .اما پس از اصالحات صورت
گرفته نســبت به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههاي سیاسی موضوع
تشكلهای صنفی -تخصصی حذف و به عبارتی احکام قانونی نسبت به
تشكلهای مذکور مســکوت ماند .در راستای رفع خالء قانونی و تعیین
تکلیف وضعیت حقوقی این تشکل ،طرح «اصالح مواد  1و  10قانون نحوه
فعالیت احزاب و گروههاي سیاســی» در دوره دهم به شماره ثبت 390
اعالم وصول و در پنج مرحله مستدل به اینکه اوال تعیین سازوکار یکسان
برای تشکلهاي سیاسی و تشكلهای صنفی -تخصصی مغایر نظام اداری

صحیحی میباشد ،ثانیا ارجاع تعیین چگونگی تاسیس ،فعالیت و نظارت
توسط هیات وزیران مغایر اصل  85قانون اساسی بوده و موضوع به دلیل
داشتن ماهیت تقنینی ميبایســت توسط مجلس قاعده گذاری شود؛ با
ایرادات شــورای نگهبان مواجه شد .اکنون بیش از  800تشکل صنفی-
تخصصی مستند به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههاي سیاسی دارای
پروانه فعالیت هستند که هر یک در حوزه تخصصی مربوط حسب مورد
فعالیتهای فنی و تخصصی به صورت غیرانتفاعی انجام ميدهند ،لکن به
دلیل خالء قانونی ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه شده است .لذا جهت
رفع خالء قانونی و تعیین تکلیف وضعیت ادامه فعالیت مجموعههاي ثبت
شده و مجموعههاي در حال تاسیس طرح زیر پیشنهاد ميگردد.
قبل از بررسی جزئیات و مواد این طرح ،بررسی مقدمه توجیهی و دالیل
تقدیم این طرح توسط نمایندگان حائز نکاتی مهمی است که تقدیم این
طرح را بالموضوع میکند:
بر اســاس اصل ۲۶قانون اساســی احزاب ،جمعیتها ،انجمنهاي
سیاسی و صنفی و انجمنهاي اسالمی یا اقلیتهاي دینی شناخته شده
آزادند مشروط به اینکه اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی ،موازین اسالمی
و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند .در راستای چگونگی اجرای این
بند ،قانون فعالیت احزاب ،جمعیتهاي سیاســی و صنفی و انجمنهاي
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اسالمی در سال  1360به تصویب رسید و انجمنهای صنفی و تخصصی در قالب
این قانون از وزارت کشــور پروانه فعالیت دریافت کردند .در واقع بعد از پیروزی
انقالب اسالمی ،اولین قانونی که حدود و اختیاراتی را برای تشكلهای صنفی و
تخصصی مطرح شد در سال  1360و در این قانون بوده است.
تا پیش از ســال  ،1357در خصوص موسسات غیر تجاری در مواد  584و
 585قانون تجارت مصوب  1310تعیین تکلیف شده بود .بر اساس قانون تجارت
تشکیالت و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند ازتاریخ
ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معینخواهد کرد شخصیت حقوقی
پیدامیکنند و شرایط ثبت مؤسسات و تشکیالت مذکور در ماده فوق به موجب
نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شــد .در آییننامه اصالحی ثبت تشکیالت و
مؤسســات غیرتجاری مصوب  1337ذکر شده است که مقصود از تشکيالت و
مؤسســات غيرتجارتي مذکور در ماده  584قانون تجارت کليه تشــکيالت و
مؤسســاتي است که براي مقاصد غيرتجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور
خيريه و امثال آن تشــکيل مي شود اعم از آنکه مؤسسين و تشکيل دهندگان
قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند .در ماده  3این آییننامه تکلیف ثبت موسسات
غیرتجاری ،به منظور ایجاد شخصیت حقوقی اداره ثبت شرکتها تعیین شده
است و امری مشخص و بر اســاس قانون تجارت است ».بعد از پیروزی انقالب
اســامی و بنا بر مالحظات موجود در خصوص فعالیت جمعیتها ،قانون سال
 1360به تصویب رسید و بسیاری از تشكلهای صنفی و تخصصی بر این اساس
تشکیل شده و فعالیت کردند.
در ســال  1369با تصویب قانون کار ،تصویب انجمنهای صنفی در ماده
 131این قانون مطرح گردید .بر اســاس ماده  131قانون کار« :در اجرای اصل
بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور حفظ حقوق و
منافع مشــروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان  ،که خود
متضمن حفظ منابع جامعه باشد ،کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یک
حرفه یا صنعت ميتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهاي صنفی نمایند ».همچنین
چگونگی تشــکیل  -حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای
صنفی و کانونهای مربوط – در آییننامه موضوع ماده( )131قانون کار جمهوری
اسالمی ایران مصوب  1371و اصالحاالت بعدی آن دیده شده است.
در ســال  1373و با اصالح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
جمهوری اسالمی ایران مصوب  ، 1369تشکیل سندیکاهای تولیدی ،اتحادیههاي
صادراتی و وارداتی و انجمنهاي خدماتی در زمینه فعالیتهای بازرگانی صنعتی،
معدنی و خدماتی نیز به وظایف و اختیارات اتاق ایران اضافه گردید .بر اساس بند
ک ماده  ،5تشــکیل اتحادیههاي صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در
زمینه فعالیتهای بازرگانی صنعتی معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط جزو
وظایف اتاق بازرگانی تعریف گردید.
در سال  1382با تصویب قانون نظام صنفی کشور (مصوب ،)1382/12/24
در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود
داشته باشد ،افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادی ه میکنند.
(ماده )21
همانطــور که در مقدمه توجیهی این طرح آمده اســت دلیــل ارائه آن از
سوی نمایندگان ،مسکوت ماندن موضوع تشکیل و فعالیت تشكلهای صنفی
و تخصصی در قانون جدید احزاب مصوب ســال  1395اســت .چرا که از سال
 1395و با تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههاي سیاسی ،هیچ مجوزی
از ســوی وزارت کشور برای ادامه فعالیت این تشكلها صادر نشده است .به نظر
میرسد مشکالت ایجاد شده برای تشکلهاي ثبت شده در وزارت کشور ،ادامه

فعالیت آنها است و در خصوص تاسیس و تشکیل تشكلهای صنفی و تخصصی
با توجه به قوانین نام برده شده هیچ خال قانونی وجود ندارد که نیازمند تصویب
قانون تازه ای باشد و مشکل ادامه فعالیت تشكلهای صنفی و تخصصی ثبت شده
در وزارت کشور است که باید از طریق اصالح و یا الحاق قوانین مرتبط و موجود
پیگیری گردد.
ب -بررسی جزئیات طرح
علیرغم مخالفت انجمن مدیران صنایع با کلیات این طرح ،لکن موارد زیر نیز
مدنظر است:
در بند الف ماده 2پیشــنهاد این است که رئیس اتاق ایران هم در کمیته
کشوری به عنوان عضو باشد و در بند ب همین ماده هم رئیس اتاق شهرستانها
هم در کمیته استانی به عنوان عضو حضور داشته باشد .یکی از نکات قابل توجه
در طرح حذف کامل اتاق ایران است.
درتبصره ماده  ۱۰گفته شده است که "عضویت همزمان یک فرد،در ارکان
بیش ازیک تشــکل اعم از استانی یا ملی (بجزمجمع عمومی)،ممنوع میباشد.
بله ارکان یعنی هیات مدیره،یعنی بازرس،یعنی اگردرهیات مدیره صنف کفاشان
هستی،حق نداری فعال درهیات مدیره کودکان سرطانی باشی  /حذف تبصره این
ماده پیشنهاد میشود چرا که ورود افراد اثرگذار را محدود میکند.
در ماده  ۱۲از انواع عبارات قابل تفسیر چون ،ارائه خدمات در حوزه فعالیت!،
رصد عملکرد ســایر بخشها «در زمینه تخصصی خود» ،ارائه آثار غیرعلمی که
جرم انگاشته شده است ،این حوزهها را چه کسی تعریف میکند؟ آیا همان کفاش
ی یکطرفه با ترکیه اظهارنظر کند؟
حق دارد راجع به قرارداد تجار 
برای داشتن نشریه الکترونیک یا مکتوب ،باید درخواست به وزارت ارشاد
برود ،اگر ســه ماه پاسخ داده نشــد ،به دیوان عدالت شکایت برده شود ،این در
حالیست که در تمامی قوانین اخیر نهادها باید دلیل خود را برای عدم صدور مجوز
بگویند .و اگر نگفتند مجوز اتوماتیک باید صادر شود .ضمنا آیا نمیتوان هر آنچه
نشر شد و الکترونیکی هم نشر شد را در روز واقعه نشریه الکترونیکی دانست؟
ارتباط با تشكلهای جهانی ،تقریبا قطع است و با تشكلها شبیه محکومان
در تبعید ،و تحت نطارت نهادهای اطالعاتی رفتار شــده اســت .پیوندها را باید
گزارش کرد و حتما اجازهگ رفت.
تبصره  ۱ماده  :۱۴نقش اتاق ایران که االن این ارتباطات از طریق اتاق انجام
میشود اصالح شده و نادیده گرفته شد.
ماده  ۱۵کامال نامفهوم اســت .احتماال هدف عدم برگزاری هر نوع اجتماع
توسط تشكلهاست! حتا اگر در جهت حفاظت از محیطزیست ،یاتخریب اراضی
ملی ،یا آثار باستانی و مانندآن باشد.
پیشنهاد:
نگاه حاکم در این طرح وابسته کردن تشکل به نهادهای دولتی است به عبارت
دیگر به غیر از اســتقالل مالی پیشبینی شــده در این طرح  ،کلیه فرایندهای
آن وابســته به نهادهای دولتی هستند .به عبارت دیگر فرآیند ،شرایط و ضوابط
پیشبینی شده برای تشکیل یک تشکل همانند تشکیل یک نهاد دولتی دیده
شده است .این طرح به دنبال حذف استقالل حداقلی تشکلها است و با توجه به
نادیده گرفتن اتاق بازرگانی در این طرح ،پیشنهاد میشود اتاق بازرگانی نسبت به
تعدیل فرایندها و بروکراسی حاکم بر اتاق در ارتباط با تشكلها تجدیدنظر نماید.
همانطور که در کلیات این گزارش مطرح گردید راهحل مشکل ادامه فعالیت
تشكلهای ثبت شده در وزارت کشور ،تصویب قانون جدید نیست بلکه اصالح
و الحاق قوانین موجود اســت و برای ثبت تشكلهای تخصصی و صنفی قوانین
موجود کفایت میکند.
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طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تأمين اجتماعي

ســازمان تأميــن اجتماعي به عنــوان يكــي از نهادهاي پر
مخاطب كشــور محســوب ميشود كه بســياري از كارفرمايان
بهطور مســتقيم با آن در ارتباط هســتند و به طبع مســائل و
مشــكالتي نيز در فرايند اين ارتباط ايجاد ميشود كه شناخت
اين مســائل و مشــكالت و تعامل بين بخش توليدي و سازمان
تأمين اجتماعي نقش بهسزايي در رفع اين مسائل خواهد داشت.
انجمن مديران صنايع هر ســاله با دعوت از مديران اين سازمان
و نمايندگان توليدكنندگان و اعضاي انجمن جلســات تعاملي را
برگزار ميكند تا با شناســايي مشكالت و راهحلهاي موجود در
رفع برخي از موانع توليد اقدام كند .اين مشكالت عموما مربوط
به بخشــنامههاي سازمان تأمين اجتماعي است كه در سالهاي
اخير نيز اصالحات انجام شــده در اين بخشــنامهها در راستاي
رفع موانع توليد صورت گرفته اســت .بخش ديگري از مشكالت
نيز وجود دارد كه نيازمند تغيير قانون تأمين اجتماعي اســت و
نيازمند تصويب در مجلس است كه اين تغييرات عموما از سوي
سازمان تأمين اجتماعي پيگيري ميشود.

پــس از انتشــار گزارشهاي مركــز پژوهشهــاي مجلس
درخصــوص ورشكســتگي ســازمان تأمين اجتماعــي و ايجاد
حساســيت در اين مورد و ارايه گزارشهاي متعددي از ســوي
نهادهاي پژوهشــي در اين خصوص مجلس نيز در  3ســال دو
طرح براي اصالح قانون تأمين اجتماعي تدوين كرده است .يكي
طرح اصالحات پارامتريك اســت و ديگري طرح توانمندسازي
و پايداري ســازمان تأمين اجتماعي است .طرح اخير با  6ماده
طرح كوچك شــدهاي از طرح اصالحات پارامتريك است كه از
ســال  1397در دستور كار مجلس است و مسكوت مانده است.
در مقدمه توجيهي اين طرح بحران صندوقهاي بازنشستگي به
عنوان ســه ابرچالش در كنار بحران آب و محيطزيست نام برده
شــده است و به نظر ميرســد هدف از اين طرح ،توانمندسازي
صندوق تأمين اجتماعي اســت و نگاه معنادار اقتصادي شفافي
در آن ديده نميشود .چنانچه قرار باشد طرح مذكور به تصويب
برسد قوانين متعددي الزم است اصالح گردد .در ادامه نگاهي به
اصالحات مطرح شده در اين طرح مياندازيم.

جدول بررسي طرح توانمندسازي و پايداري سازمان تأمين اجتماعي
مواد طرح

بررسي موضوع

اظهارنظر

مــاده  -1كارفرمايــان واحدهاي توليــدي ،صنعتي،
معدنــي و خدماتي (اعم از صنفي يا غيرصنفي) كه داراي
بدهيهاي معوقه قطعي شــده لغايت شــهريور ماه سال
 ۱۳۹۹به ســازمان تأمين اجتماعي ميباشند ،و حداقل به
مدت يكسال از زمان تقســيط نسبت به حفظ يا افزايش
اشــتغال نيروي انســاني كارگاه خود به نسبت سال قبل
آن اقدام و ليســت و حق بيمه جاري كاركنان شــاغل را
در طول دوره تقســيط ارسال و پرداخت نمايند ،ميتوانند
حداكثر ظرف شــش ماه از تاريخ الزم االجرا شــدن اين
قانون ،نسبت به درخواست تقســيط اقدام و با تشخيص
و موافقت ســازمان تأمين اجتماعي و بر اســاس بندهاي
ذيل ماده ( )۲قانون اصالح قانون تأمين اجتماعي مصوب
 ۱۳۸۷مجمع تشــخيص مصلحت نظام از بخشــودگي
جرايم متعلقه بدهيهاي قطعي شده برخوردار گردند.

در اين ماده مورد صريح و روشني در مودر
تعيين فرصت پرداخت حق بيمه و
جريمه ناشي از آن براي كارفرمايان حمايــت از بنگاههاي بدهكار ناشــي از عدم
پرداخت حق بيمه مالحظه نميشود.
عدم پرداخت حــق بيمه در اكثر بنگاههاي
اقتصادي به دليل مشــكالت ناشي از كمبود
نقدينگــي و نوســانات اقتصــادي از اراده
كارفرمايان خارج است .و پس از شيوع ويروس
كوويــد  19نيز تعدادي از بنگاههاي اقتصادي
نســبت به تعديل نيروي كاراقدام كردهاند .لذا
موارد ذكر شده در اين ماده كافي نيست.

مــاده -2اصالح تبصره مــاده ( )۷۷قانــون تأمين
اجتماعي :متوســط مزد يا حقوق عبارتســت از متوسط
وزني ضرايب دســتمزدي كه از نســبت متوســط مزد
يا حقوق روزانه بيمه شــده كه براســاس آن حق بيمه
پرداخت شــده به حداقل دســتمزد روزانه همان سال،
طي  ۲ســال آخر پرداخت حق بيمه محاسبه ميگردد
ضربدر حداقل دســتمزد ماهانه ســال برقــراري  .از
ابتداي سال  ،۱۴۰۱هر سال يكسال به سنوات مبناي
محاسبه متوسط مزد يا حقوق موضوع اين تبصره اضافه
ميگردد ،تا كل دوره  ۲۰سال بيمهپردازي را دربرگيرد.

اين ماده منجــر به كاهش دريافتي نيروي
كار بازنشســته خواهد شــد لذا اصالح تبصره
ماده  77قانون تأمين اجتماعي به ديدگاههاي
مديراني كه خواســتار وجود نشــاط و اميد در
محيــط كار و براي كاركنان خود هســتند در
تناقض است.

افزايش سنوات محاسبه مستمري
بازنشستگي
بر اساس اين ماده مبناي محاسبه مستمري،
تغيير كرده اســت .دو سال را به تدريج افزايش
داده و به  ۲۰سال سنوات اشتغال ميرسد.
براساس اين ماده ،در ســال  ۱۴۰۱مبناي
محاســبه مستمري سه ســال آخر ميشود و
هر سال يك ســال به مبناي محاسبه افزوده
ميشــود تا در نهايت در  ،۱۴۲۰كل دوره ۲۰
سال بيمهپردازي ،مبناي محاسبه قرار ميگيرد.
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ماده -3
 ۱كارفرمايان كليه كارگاههاي مشــمول قانون تأميناجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص
مراجع ذيربط ســخت و زيانآور اعــام گرديده يا خواهد
گرديد مكلفند آن دسته از مشاغل خود را كه ماهيت ًا زيانآور
نبوده و با بهكارگيري تمهيدات فني ،مهندسي ،بهداشتي و
ايمنــي و غيره ،امكان حذف يا كاهش صفت ســختي كار
در آنها تا رسيدن به ســطح استاندارد وجود دارد ،از شرايط
ســختيكار خارج نمايند .فهرســت ســاير گروههاي شغلي
موضوع اين قانون ،به پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني و
تصويب هيات وزيران تعيين ميگردد.
تبصــره :بديهي اســت هيچ كارگاهي كــه واجد صفت
زيانآوري باشــد اجــازه فعاليت نداشــته و وزارتخانههاي
صنعت و معدن ،تجارت ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
و تعــاون ،كار و رفاه اجتماعي بايســتي از شــروع و ادامه
فعاليت اين قبيل كارگاهها ممانعت بعمل آورند.
 -۲درخصوص مشاغلي كه ذات ًا سخت و زيانآور بوده و
صفت سخت و زيانآوري آنها قابل حذف نميباشد كارفرما
مكلف است صرف ًا حق بيمه ناشــي از سنوات ارفاقي را به
سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.
  ۳افرادي كه حداقل  ۲۰سال متوالي يا  ۲۵سال متناوبدر كارهاي سخت و زيانآور اشتغال داشته و حق بيمه دوره
مربوطه را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخته باشند به ازاء
هر سال سابقه اشــتغال و بيمهپردازي در مشاغل سخت و
زيانآور از ارفاق ســابقهاي بهره مند ميگردند .ميزان اين
ارفاق با توجه به نوع شــغل و ماهيت و شــرايط آن توسط
كميتهاي كه در ســازمان تأمين اجتماعي تشكيل ميگردد
خواهد بود .حداكثر ميزان ســوابق ارفاقي در مشــاغلي كه
صفت سخت و زيانآوري آنها قابل حذف ميباشد  ۳ماه به
ازاي هرسال و تا ســقف  ۵سال و درخصوص مشاغلي كه
صفت سخت و زيانآوري آنها قابل حذف نميباشد حداقل
يك تا حداكثر شش ماه به ازاي هر سال و تا سقف  ۵سال
خواهد بود
  ۴حداقل ســن بازنشســتگي وفق اين ماده ۵۰ ،سالبراي مردان و  ۴۵سال براي زنان و حداكثر سنوات ارفاقي
در اين ماده  ۳۰سال تمام خواهد بود.
  ۵نحوه تعيين سنوات ارفاقي براساس مشاغل ،اعضايكميته تشــخيص مشــاغل و ضمانتهــاي اجرايي نحوه
ايمنسازي كارگاهها و ســاير موارد بر اساس ايين نامهاي
خواهد بود كه حداكثر ظرف  ۳ماه پس از تصويب قانون به
پيشنهاد وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه
و بودجه به تصويب هيات وزيران ميرسد.

بررسي موضوع
اصالح قوانين مربوط به مشــاغل
سخت و زيانآور
بر اساس اين ماده:
كارفرمايان مكلف شــدهاند «آن دسته از
مشــاغل كه ماهيتا ســخت و زيانآور نبوده
و بــا بهكارگيري تهميدات فني ،مهندســي،
بهداشــتي ،ايمني و غيره امــكان حذف يا
كاهش سختيكار در آنها تا رسيدن به سطح
استاندارد وجود دارد» را از شرايط سختيكار
خارج كنند.
تصميمگيري درباره مشاغلي كه «ماهيتا
ســخت و زيانآور هســتند» هم به شوراي
عالــي حفاظت فني و هيات وزيران ســپرده
شده است.
به ازاي هر ســال اشتغال در مشاغلي كه
صفت ســخت و زيانآور آنهــا قابل حذف
نيست ،يك تا شــش ماه و حداكثر تا سقف
پنج سال سابقه بيمه «ارفاق شود».
«سابقه ارفاقي» براي مشاغلي كه صفت
ســخت آنها قابل حذف اســت هم حداكثر
ســه ماه به ازاي هر يك سال در نظر گرفته
ميشود.
حداقل سابقه براي بازنشستگي در مشاغل
ســخت و زيانآور از  ۲۰ســال به  ۲۵سال
افزايش مييابد.
براي مشــاغل ســخت و زيانآور شرايط
ســني پيشبيني شده است ،براي مردان ۵۰
ســال و براي زنان  ۴۵ســال در نظر گرفته
شده است.
در حال حاضر هر ســال اشتغال
در مشــاغل ســخت و زيانآور ۱۸
ماه سابقه كار محســوب ميشود.
يعني اگر فردي  ۲۰سال در مشاغل
زيانآور كار كرده باشــد ،ميتواند
بازنشسته شــود و سنوات و حقوق
بازنشســتگي مطابق با  ۳۰ســال
سابقه بيمهپردازي دريافت كند.

اظهارنظر
بســياري از مديران بنگاههــاي اقتصادي
تمايلي دارند با اتخــاذ تمهيدات فني ،محيط
كار و ابزار كار را استاندارد نمايند .لكن در حال
حاضــر به داليل اقتصــادي داخلي و خارجي
و ...قــادر به انجام آن نيســتند .در اين مورد
همكاري بيشــتر بين كارفرمايان ،كارگران و
سازمان تأمين اجتماعي و سازمانهاي ذيربط
بايستي صورت گيرد.
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مواد طرح
ماده  -4سازمان تأمين اجتماعي از شمول مفاد ماده
(« )۱۷قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي»
مصــوب ۱۳۸۳و «قانون اصالح مــاده ( )۱۱۳قانون
مديريت خدمات كشــوري و چگونگي تعيين مديريت
ســازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي
و بيمههاي درماني» مصوب  ۱۳۸۸مســتثني بوده و
فعاليت آن طبق «اليحه قانوني اصالح قانون تشكيل
ســازمان تأمين اجتماعي» مصــوب ۱۳۵۸/۰۴/۲۸
شــوراي انقالب و از نظر سياســتهاي عمومي و با
حفظ اســتقالل اداري و مالي ،زيرنظــر وزير تعاون،
كار و رفاه اجتماعي و در چهارچوب اساسنامه مصوب
۱۳۵۸/۰۶/۱۰و اصالحات بعدي آن با حفظ استقالل
اداري و مالي ،تابع شوراي عالي متشكل از نمايندگان
دولت ،تشــكلهاي رســمي كارگري ،بازنشستگان و
كارفرمايي خواهد بود.

بررسي موضوع

اظهارنظر

احياي شوراي عالي كارفرمايان به شرطي
احياي شوراي عالي
كه اصول ســهجانبهگرايي در تركيب اعضاي
تأمين اجتماعي
در سال  1389اساســنامه سازمان تأمين آن رعايت شود مطلوب خواهد بود.
اجتماعي مورد بازنگــري هيات وزيران قرار
گرفت و ســازمان تأمين اجتماعي تبديل به
صنــدوق گرديد و «هيات امنــا» جايگزين
نهاد قديمي «شوراي عالي تأمين اجتماعي»
شــد و تركيب ســازمان در قالب هيات امنا،
هياتمديــره ،مديرعامل و هيــات نظارت
به تصويب رســيد .اين تغيير باعث تضعيف
ســهجانبهگرايي در تأمين اجتماعي گرديد و
با توجــه به اينكه ســازمان تأمين اجتماعي
يك نهاد عمومي غيردولتي اســت ،داراييها
و ســرمايههاي آن از محل حق بيمه سهم
كارفرما ،ســهم كارگر و ســهم دولت تأمين
ميگردد الزم اســت تا شركاي اين سازمان
از جايگاه يكساني در تصميمگيريهاي اين
سازمان برخوردار باشــند اما بر اساس رويه
كنونــي هيات امنايي ســازمان ،نقش دولت
در برنامهريزيها و سياســتگذاريها بسيار
پررنگتــر از كارفرمايان و كارگران اســت
و پيشــنهادات احياي شــوراي عالي تأمين
اجتماعــي تاكنون مورد بررســي نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي قرار نگرفته است .در
آبان ســال  ۹۸نيز پيشنهاد تصويب «اليحه
دو فوريتي ماده واحده اعمال سهجانبهگرايي
در اركان عالي سازمان تأمين اجتماعي» در
هيات وزيــران تقديم مجلــس دهم گرديد
كــه به نتيجه نرســيد .در آخرين اقدام طرح
توانمندســازي و پايــداري ســازمان تأمين
اجتماعي در دســتور كار نمايندگان مجلس
يازدهــم قرار دارد كه اين موضوع نيز در اين
طرح مطرح گرديده است.

ماده -5دولت مكلف است نسبت به ساماندهي و اصالح
ســهم (درصد) پرداختهاي حق بيمه از محل منابع عمومي
(اعم از معافيتهاي بيمهاي ســهم كارفرمايان ،پرداخت حق
بيمه از محل هدفمندي يارانهها و پرداخت حق بيمه سهم
گروههــاي خاص) با رعايت عدالت توزيعي و لحاظ اولويت
اختصاص يارانه و سهم دولت به مناطق محروم و مشاغل،
اصناف و اقشــار كم درآمدتر اقدام نمايد .آيين نامه موضوع
اين حكم توســط وزارت تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعي و
ســازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر ظرف مهلت سه ماه
تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
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ماده  -6ســازمان تأمين اجتماعي مكلف اســت ضمن
ايجاد ســامانه كاربري براي كليه بيمهشدگان و كارفرمايان
از تاريخ الزم االجرا شــدن اين قانون سوابق پرداخت حق
بيمه بيمهشدگان (شامل ميزان سابقه ،مزد و عناوين شغلي)
را كه مطابق ليست و پرداخت حق بيمه از سوي كارفرمايان
ارايه شــده اســت ،هر  ۳ماه يكبار بهطور الكترونيكي به
بيمهشدگان ابالغ نمايد .در صورتي كه بيمهشدگان نسبت
به اعالم مراتب مذكور اعتراضي داشــته يا مدعي اشتغال
بدون ارايه ليست و پرداخت حق بيمه در مدت مزبور باشند،
ميتوانند درخواســت خود را ظرف ۳مــاه پس از ابالغ به
ســازمان تأمين اجتماعي ارايه نمايند .تبصره -۱ســازمان
تأميــن اجتماعي مكلف اســت ظرف مــدت  ۶ماه پس از
اجراي اين قانون كليه ســوابق بيمهاي بيمهشــدگان قبل
از اجراي اين قانون را بهطور الكترونيكي به ايشــان ابالغ
نمايد و كليه كساني كه مدعي وجود سابقه بيمهاي در طول
سنوات مربوطه باشــند ،ميتوانند درخواست خود را ظرف
يكسال پس از انقضاي مدت اخيرالذكر ،جهت رسيدگي به
هياتهاي تشــخيص و حل اختالف ادارات كار يا سازمان
تأمين اجتماعــي ارايه نمايند .ســازمان تأمين اجتماعي و
هياتهاي حل اختالف ادارات كار مكلفند نتيجه رســيدگي
به ادعاهاي اشــخاص را ظرف يكســال پس از درخواست
متقاضيــان به ايشــان اعالم نمايد .تبصــره -۲در تركيب
هياتهاي تشــخيص و حل اختالف ادارات كار مربوط به
احتساب سابقه ،يك نفر نماينده سازمان تأمين اجتماعي با
حق راي به عنوان عضو اضافه ميشود
تبصره- ۳آراي صادره توسط ســازمان تأمين اجتماعي
و هياتهاي تشــخيص و حل اختــاف كار ادارات كار در
خصــوص موارد فوق ،حداكثر ظرف  ۳ماه قابل اعتراض در
ديوان عدالت اداري است.
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اظهارنظر
در خصوص تصويب تبصره  3اين ماده،
اوال مراجع حل اختالف پيش بيني شــده
در قانون كار سه جانبه نخواهد بود مضافا
اينكه رفع اختالف ناشــي از اجراي قانون
كار ارتباط ي با ســازمان تأمين اجتماعي
ندارد.
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چالش تأمين مالي در اقتصاد ايران

سخنران :حسين باستانزاد (پژوهشگر ارشد پژوهشكده پولي و بانكي)
اعضاي پنل :دكتر سيد احمدرضا جاللي ناييني (عضو هيات علمي موسسه
عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي) ،محمدهادي مهدويان (مديركل
اسبق بانك مركزي و خبره در امور پولي و مالي)
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي
دبير جلسه :دكتر سيد احمدرضا جاللي ناييني (عضو هيات علمي موسسه
عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي)
نكات اصلي
تحريمها امكان استفاده از كانال تامين مالي خارجي را براي اقتصاد ايران با
مشكل روبرو كرده است.
ظرفيت تامين مالي داخلي تنها براي پروژههاي كوچك و متوسط (در مقياس
ملي) فراهم است و براي پروژههاي بزرگ چنين ظرفيتي در كشور وجود ندارد.
عدم انطباق نظــام اعتباري با ضوابط نظارت احتياطي ،فقدان مكانيزمهاي
پوشش ريسك و عدم انطباق محصوالت اعتباري با الگوهاي نوين كسب و كار بانكي
از مهمترين چالشهاي تامين مالي در كشور است.
اصالح ساختار بودجه و نظام بانكي و اعتباري كشور ضرورتي انكارناپذير است.
براي برونرفت از وضعيت موجود بايد قواعد اقتصاد متعارف را پذيرفت.
در كوتاهمدت بايد به سه مساله اصلي يعني بودجه دولت ،كرونا و تورم بپردازيم.
سياستگذاري كالن كشور بايد در امتداد كاهش ريسكهاي كالن كشور و
ريسكهاي خارجي باشد.
نشست «چالش تأمين مالي در اقتصاد ايران» با سخنراني آقاي حسين باستانزاد
(پژوهشگر ارشد پژوهشكده پولي و بانكي) و با حضور آقايان دكتر سيد احمدرضا
جاللي ناييني (عضو هيات علمي موسســه عالي آمــوزش و پژوهش مديريت و
برنامهريزي) و محمدهادي مهدويان (مديركل اسبق بانك مركزي و خبره در امور
پولي و مالي) به عنوان اعضاي پنل و با شركت جمعي از كارشناسان و عالقهمندان
در تاريخ  1400/7/21به صورت آنالين برگزار گرديد.

حسين باستانزاد :كانالهــاي تامين مالي در اقتصاد ايران شامل دو بخش
داخلي و خارجي اســت .تامين مالي خارجي از طريق بازار پول بينالمللي ،ساير
بازارهاي مالي و همچنين پرداختهاي انتقالي دولتهاي خارجي امكان پذير است.
مهمترين راه تامين مالي خارجي ما در سه دهه گذشته تامين مالي از بازارهاي پولي
بينالمللي بوده است .اين كار به دو روش صورت ميپذيرفت .روش اول ،استفاده از
 ۵۱شعبه بانك داخلي در خارج از كشور براي تامين مالي واردات بود .روش دوم،
استفاده از خدمات بانكها و موسسات مالي بزرگ دنيا بود كه تا قبل از سالهاي
 ۱۳۸۵و  ۱۳۸۶امكانپذير بود.
كانال دومي كه در تامين مالي خارجي وجود دارد اســتفاده از بازارهاي مالي و
نهادهاي مالي بينالمللي است كه در سه حوزه براي تامين واردات و تامين مالي
پروژههاي سرمايهاي از آن منتفع شــدهايم .حوزه اول خطوط اعتباري نهادهاي
بينالمللي است كه در مقاطعي از تسهيالت بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول
براي خطوط فاضالب ،واكسيناسيون ،مدارس روستايي و مسكن روستايي منتفع
شدهايم و به دفعات نيز از كانال تامين مالي بانك توسعه اسالمي بهرهمند گشتهايم.
دومين حوزه ،اوراق قرضه بينالمللي اســت .در ســالهاي  ۱۳۸۱و  ۱۳۸۴در دو
مقطــع ،اوراق قرضه يورويي براي تامين مالي واردات و حضور موثرتر در بازارهاي
مالي توسط يورو بانك منتشر شد .سومين حوزه نيز اعتبارات فروشندگان خارجي
بود كه در اختيار خريداران قرار ميدادند .در نهايت ،پرداختهاي انتقالي دولتهاي
خارجي ،كانال سوم تامين مالي خارجي است كه ما در سالهاي بعد از انقالب از
آن هيچ بهرهاي نبردهايم .مهمترين حوزه تامين مالي داخلي در اقتصاد ايران حوزه
بازار پول است كه شامل منابع حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي و منابع
اعتباري بانكها و موسسات اعتباري ميشــود .در اين حوزه ،اعتبارات اسنادي و
ضمانتنامههاي موسسات اعتباري و بانكها يكي از مهمترين ابزارهاي تامين مالي
در فرآيند سرمايهگذاري و تجارت بوده است .كانال دوم داخلي در سالهاي ۱۳۸۰
تا  ۱۳۸۲تبصرههاي بودجهاي بود كه در آن زمان تحت عنوان «وجوه اداره شده»
از طريق دولت در اختيار بانكها قرار ميگرفت تا اگر دولت تكاليفي را از بانكها
ميخواست از منابع اين وجوه استفاده شود تا سلطه مالي اتفاق نيفتد.
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كانال سوم ،بازار سرمايه است كه شامل سه حوزه اوراق قرضه ،ورود بنگاهها به
بازار ،افزايش سرمايه و تامين سرمايه ميشود .در سه سال گذشته ،در حوزه اوراق
قرضه به دليل كسري بودجه دولت ،سهم دولت بهطور قابل مالحظهاي افزايش يافته
اســت و از آن به عنوان بازار مكمل بازار پول استفاده ميشود .شركتهاي تامين
سرمايه نيز اغلب تامين سرمايههاي بانكها هستند كه براي كاهش ريسك اعتباري
خود و گسترش دامنه تامين مالي خود در بازار سرمايه حضور دارند.
حال به موضوع تامين مالي توليد ميپردازيم .مهمترين هدف تامين مالي بنگاه
توليدي ،تامين سرمايه در گردش است كه با تهيه مواد اوليه و كاالهاي واسطهاي
چرخه فعاليت بنگاه را پايدار نگه ميدارد و اخيرا آن را به عنوان تامين مالي زنجيره
ارزش تفسيرميكنند .بنگاهها براي تامين سرمايه در گردش خود معموال به دريافت
وام از بازار پول متوسل ميشوند .روش دوم تامين نقدينگي مورد نياز بنگاه ،با فروش
يا تنزيل مطالبات است .براي مثال يك بنگاه اقتصادي كه محصول خود را صادر
كرده اســت و پول آن را قرار است يك ســال ديگر بگيرد ،ميتواند به يك بانك
مراجعه كند و مطالبه خود را به بانك بفروشد .سومين روش ،تامين مالي داراييهاي
فيزيكي قابل توثيق است كه بنگاه ساختمان با ماشين آالت خود را نزد يك بانك
بــه عنوان وثيقه قرار ميدهد و براي تامين مالي ســرمايه در گردش يا طرحهاي
توسعهاي خود وام ميگيرد .چهارمين روش ،كاهش ريسك از طريق قراردادهاي
پيش فروش محصول اســت كه بنگاه را از ريسك نوسان قيمت ،دور نگه داشته و
نقدينگي مورد نياز هزينههاي جاري آن را تامين ميكند .پنجمين و آخرين روش
نيز تامين مالي موســوم به هيبريد (تركيبي) است .بدين معنا كه قراردادهايي با
شركتهاي زير مجموعه يا سهامداران باال دستي شركت براي دريافت وام با نرخي
مشخصمنعقدميگردد.
متاسفانه پنج اشتباه و تلقي نادرست در نظام تامين مالي توليد در اقتصاد ايران
وجود دارد كه بايد برطرف شود .اولين اشتباهي كه در نظام تامين مالي داريم پول
دادن به بنگاهي با ســاختار عملياتي ناكارا و محصول غير رقابتي به بهانه هدايت
نقدينگي به بخشهاي مولد اســت .اين كار به هيچوجه ساختار ريسك بنگاه را
بهبود نخواهد بخشيد .تلقي نادرســت دوم اين است كه فكر كنيم ما يك سري
ابزارهاي مالي را خودمان اختراع كردهايم و متعلق به سيستم مالي ما هستند .در
صورتي كه پيشينه بســياري از اين ابزارها را ميتوان در هزار يا دو هزار سال قبل
در كتاب سينوهه پزشك فرعون جستوجو كرد .تلقي نادرست سوم اين است كه
رشد نقدينگي و سپردههاي بانكي ميتواند منابع جديد اعتباري خلق كند .اين در
حالي است كه براي مثال وقتي بانك با تقاضاي استمهال وامگيرنده موافقت ميكند
يا با او قراردادي جديد ميبندد ،پولي را به وامگيرنده در قالب قرارداد جديد نداده
و اعتبارات نقدي بانك افزايش پيدا نكرده است .نگاه نادرست چهارم اين است كه
منابع اعتباري به بخشهاي مولد ميروند .در صورتي كه ميتوان شركتهايي توليدي
را يافت كه در بورس ايران در حال سرمايهگذاري هستند و اين نشان ميدهد كه
مقتضيات بازارهاي ما تشويق به سرمايهگذاري ميكند و پولي كه به توليدكننده
داده ميشود در حوزه سرمايهگذاري مالي استفاده ميشود .پس تنها هنگامي كه
تورم و نرخ بازدهي بازارهاي مالي پايين باشد پول به سمت توليد و سرمايهگذاري
مولد ميرود .نگاه نادرست پنجم اين است كه بايد سرمايهگذاري طرحهاي بزرگ در
بازار سرمايه انجام پذيرد .اين در حالي است كه بازار سرمايه فعلي ما چنين ظرفيتي
را ندارد و اگر تمامي تامين سرمايههاي بورس ايران را تجميع كنيم نميتوانند يك
مجتمع بزرگ فوالدي را بسازند.
نظام تامين مالي در ايران با چالشهاي فراواني روبرو است .يكي از اين چالشها
عدم انطباق عمليات اعتباري با مقررات نظارت احتياطي است .براي مثال بخشي از
داراييهاي ارزي شبكه بانكي ماهيت ارزي ندارد و مطالباتي است از طرفهاي ايراني

مهمترين هدف تامين مالي بنگاه توليدي ،تامين
سرمايه در گردش است كه با تهيه مواد اوليه و كاالهاي
واسطهاي چرخه فعاليت بنگاه را پايدار نگه ميدارد
و اخيرا آن را به عنوان تامين مالي زنجيره ارزش
تفسيرميكنند.بنگاههابرايتامينسرمايهدرگردش
خود معموال به دريافت وام از بازار پول متوسل ميشوند
كه براي بازپرداخت آن به بانك ريال (به نرخ روز) ميدهند .بنابراين چون طبقهبندي
داراييهاي ارزي ما در ترازنامه شبكه بانكي بر حسب مقيم و غيرمقيم تفكيك نشده،
بخش زيادي از اين ارقام ارزي ماهيت ريالي دارند .در نتيجه قدرت تامين مالي ارزي
شبكه بانكي منطبق با ترازنامه نيست .به عنوان مثالي ديگر معموال هر ساله توسط
شــوراي پول و اعتبار و با تحقق بودجه ،يك سقف تسهيالت بخشي و در بعضي
مواقع تسهيالت رشته صنعت يا بنگاه تصويب ميشود اما با وجود مصوبه اختصاص
تسهيالت به يك بخش ،پول مورد نظر در آن حوزه خرج نميشود.
چالش بعدي كه بسيار حياتي است ،عدم وجود مكانيزمهاي پوشش ريسكهاي
اعتباري و بازار ميباشد .براي مثال يك قرارداد اعتباري در وهله اول بايد بيمه شود.
اما در ايران مقوله بيمه اعتباري حتي در سرفصلهايي مثل تسهيالت رهني وجود
ندارد .بنابراين تسهيالت با ريسكي باال از شبكه اعتباري خارج ميشود .همچنين
بسياري از رشته فعاليتهاي تجاري در ايران بيمه نيستند و الزامي در بيمه شدن
ندارند .براي مثال اگر يك هتل بينالمللي كه با تسهيالتي از صندوق توسعه ساخته
ميشود دچار حريق شود ،به علت نداشتن بيمههاي مربوطه قادر به بازپرداخت وام
نخواهد بود .در مورد بيمههاي صادراتي نيز وضعيت همين گونه است .وقتي شخصي
با استفاده از تسهيالت ارزي محصولي را صادر ميكند ،ملزم به داشتن بيمه صادراتي
وصول مطالبات است يعني بايد از بيمهاي كه صندوق ضمانت صادرات ايران ارايه
ميدهد استفاده كند .اما در عمل سهم ضمانتنامههاي وصول مطالبات صادراتي از
كل صادرات غير نفتي ما به  ۵درصد هم نميرسد .بنابراين بسيار پيش ميآيد كه
صادركننده قادر به دريافت پول خود از خريدار خارجي نيست و چون بيمه نيست،
عمال منابع اعتباري بانك تسهيالتدهنده منجمد و تبديل به مطالبات غير جاري
ميشود .در مورد پوشش ريسك نوسان نرخ ارز و كاال نيز عدم استفاده از ابزارهاي
مشتقه ارز و كاال بسياري از كسب و كارها را با مشكالتي مانند ناتواني در بازپرداخت
اقساط وامهاي ارزي به دليل افزايش شديد نرخ ارز ،مواجه كرده است.
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عــدم انطباق محصوالت اعتباري با الگوهاي نوين كســب و كار بانكي چالش
ديگري است كه با آن مواجه هستيم ۵ .بانك اول ما حدود  ۶۴درصد سپردهها را
جذب كردهاند با الگوهاي بانكداري تلفيقي و سنتي كار ميكنند و بانكهاي كوچك
كه ســهم بازار آنها  ۲يا  ۳درصد اســت از مدلهاي تجاري به روز مانند بانكداري
اختصاصي و بانكداري شركتي بهره ميگيرند .استفاده از الگوي تلفيقي و سنتي
مديريت منابع را سخت ميكند و كيفيت خدمات بانكداري را كاهش ميدهد .عالوه
بر اين مشاهده ميشود ،بانكهاي كوچك با شعبههاي انگشت شمار كه استفاده
از الگوهاي كسب و كار اختصاصي و شركتي را برگزيدهاند ،سودآوري چند برابري
نسبت به بانكهاي بزرگ كشور دارند.
عالوه بر چالشهاي باال ،چالشهاي بسيار ديگري نيز وجود دارد كه يك بنگاه
با آن روبرو است .قيمت تمام شده باالي تسهيالت اعتباري و عدم توسعه الگوهاي
بانكداري كم هزينه ،بنگاهها را مجبور به انتخاب پروژههايي با ريسك باالتر ميكند
و پديده انتخاب معكوس رخ ميدهد .همچنين شــرايط تورمي و سيستم تجاري
پرنوسان ،بانكها را به سمت سرمايهگذاري بيشتر هدايت ميكند و سهم محصوالت
اعتباري در تركيب داراييهاي موسسات اعتباري و بانكها را كاهش ميدهد .چالش
ديگر پديده ازدحام و تسهيالت تكليفي است .در بودجه احكام متعددي وجود دارد
كه منابع بانكها را جذب ميكند و باعث كاهش سهم بخش خصوصي از تسهيالت
بانكي ميشــود .فقدان بازار ثانويه پول و تســهيالت در اقتصاد ايران يكي ديگر از
چالشهاست .بعضي از بانكها داراييهاي ارزنده و بستههاي اعتباري جذابي دارند
كه وقتي با كمبود نقدينگي مواجه ميشوند به جاي اضافه برداشت از بانك مركزي
ميتوانند آنها را به فروش برسانند .چالش بعدي اين است كه شبكه اعتباري كشور
در جذب ســپرده روي چند بانكي كه فقط در تامين ماليهاي كوچك و متوسط
فعاليت ميكنند ،متمركز است و اين كمك چنداني به رشد اقتصادي نميكند .اين
بانكها حتي اگر بخواهند تامين مالي با اندازههاي بزرگ انجام دهند ضوابط نظارتي

ناظر بر تسهيالت كالن به آنها اجازه دادن تسهيالت بيش از  ۱۰درصد سرمايه پايه
يك را نميدهد و چون ســرمايه پايهي يك بانكهاي بزرگ ما بسيار پايين است
اساسا توان تامين مالي با اندازههاي بزرگ را ندارند .چالش ديگر عدم عرضه بستههاي
محصوالت متنوع اعتباري از سوي بانكها و موسسات اعتباري و گسست در زنجيره
اعطاي محصوالت اعتباري به اشخاص و بنگاهها است كه تنها بخشي از نياز اشخاص
و بنگاهها را برطرف ميكند .بنابراين شاهد هستيم كه هم بازار پول و هم بازار سرمايه
كشور متناسب با نيازهاي آحاد اقتصادي رشد نكرده است .و در نهايت ،تحريم و عدم
دسترسي به شبكههاي پرداخت ،عدم دسترسي به منابع بازارهاي پول و سرمايه و
نهادهاي مالي بينالمللي و نيز داراييهاي خارجي چالش بزرگي است كه بر سر راه
تامين مالي اقتصاد ايران قرار دارد.
حال اين پرسش پيش ميآيد كه با وجود چنين چالشهايي ،تامين مالي ما
چگونه انجام شده است؟ عملكرد تاريخي تامين مالي خارجي در بازار پول ايران
نشان ميدهد كه در طول ســالهاي  ۱۳۷۹تا  ،۱۳۸۹عمده زيرساختهاي ما
در حوزه برق ،نيروگاه ،پتروشيمي و پااليشگاه بوده است .طي اين سالها معادل
 ۱۲۹ميليارد دالر در قالب قراردادهاي كوتاهمدت ريفاينانس ،يوزانس چرخشي،
بلندمدتفاينانس،فاينانسخودگردانوبيعمتقابل،تامينماليخارجيداشتهايم.
با قطع شدن منابع خارجي ،ما به تامين مالي از صندوق توسعه ملي روي آورديم و
طي سالهاي  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۹به  ۳۰۷طرح به ميزان  ۸/۲۱ميليارد دالر پرداخت
قطعي شده است و مبلغ  ۵/۵ميليارد دالر نيز در اختيار بانكها قرار گرفته است
كه بانكها  ۴۶طرح را در قالب قراردادهاي عامليت تامين مالي كردهاند .با نگاهي
به روند سهم سرمايهگذاري در ماشين آالت از توليد ناخالص داخلي از سال ۱۳۸۹
تاكنون در مييابيم كه سرمايهگذاري در ماشين آالت در طي اين سالها نصف
شده است كه دليل آن قطع شدن تامين مالي خارجي و فقدان ظرفيت الزم در
سيستم تامين مالي داخلي ما است.
با توجه به آنچه گفته شــد ،بايد بدانيم كه ظرفيت تامين مالي شبكه بانكي و بازار
سرمايه ايران و همينطور صندوق توسعه ملي محدود به پروژههاي متوسط متوسط در
تعريف ملي و نه متوسط در تعريف بينالمللي است و انتظاراتمان را با توجه به آن تطبيق
دهيم .نياز داريم كه عمليات بانكداري خرد را از بانكداري تجاري تفكيك كنيم .پس از
جمعآوري و ادغام سرمايه بانكها و متمركز كردن آنها بر تامين مالي با اندازههاي متوسط
و بزرگ بايد بستر جامع تامين مالي توليد را شكل دهيم .براي اين كار ابتدا بايد درگاه
اطالعات تجاري شركتها را براي آگاهي از وضعيت شركتها بسازيم و قراردادهاي تجاري
آنها را به صورت الكترونيكي در اين درگاه ثبت كنيم تا از نحوه خرج كرد تســهيالت
دريافتي آگاه شويم .در كنار آن بايد اطالعات مالياتي ،بيمهاي ،بانكي ،داراييهاي مالي و
غيرمالي و دريافتها و پرداختها را به صورت تجميع شده داشته باشيم.
براي تامين مالي خرد و متوسط نيز بايد در بخش كشاورزي بازار متشكل سلف
محصوالت زراعي و دامي با قابليت توثيق ،تنزيل ،مبادالت ثانويه اسناد خريد تشكيل
شــود و تامين مالي زنجيره ارزش مشروط به بيمه محصوالت (قابليت توثيق) و
ضمانتصنفيگردد.همچنينبايستيتامينمالياستادالكترونيكيخريدتجهيزات
و مواد اوليه) توسط تعاونيهاي اعتباري زراعي و دامي و بانك كشاورزي در بستر
جامع مبادالتي با ضمانت اعضاي صنف صورت پذيرد.
در بخش خدمات بايد تعاونيهاي اعتبار صنفي جهت تامين مالي زنجيره ارزش
(اجاره ،خريد تجهيزات و تامين سرمايه در گردش) مشاغل خدماتي خرد با توثيق
اعضاء تقويت گردد .فعاليتهاي اعتباري ،مالياتي ،صنفي ،مالي داراييهاي مالي و
غيرمالي) شــاغلين خدمات خرد توسط ذينفعان در بستر جامع مبادالت بهطور
مستمر پايش شود و تامين مالي مشاغل خدماتي بزرگ با ابزارهاي متعارف بازارهاي
پول و سرمايه انجام پذيرد.
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در بخش صنعت و معدن نيز بايستي فاكتورهاي الكترونيكي خريد تجهيزات
و مواد اوليه صنايع كوچك توســط تعاونيهاي اعتبار صنفي با توثيق محصوالت
در بورس كاال يا ضمانت صنفي تامين مالي شــود و فعاليتهاي اعتباري ،مالياتي،
صنفي ،مالي (داراييهاي مالي و غيرمالي) شاغلين صنايع خرد توسط ذينفعان در
بستر جامع مبادالت پايش مستمر گردد .در پايان راهبردهايي براي اصالح عمليات
اعتباري شامل موارد زير پيشنهاد ميگردد.
ادغام و افزايش سرمايه پايه يك موسسات اعتباري و بانكها
تمركز فعاليت موسسات اعتباري ذيل اصل  ۴۴بر الگوهاي كسب و كار نوين بانكي
انتقال عمليات اعتباري خرد به موسسات يا شعب اختصاصي
طراحي دو بســتر جامع اعتباري براي بانكداري شركتي و خرد (ذات پر ريسك و
ضعف توثيق فعاليتهاي اقتصادي خرد)
تشكيل بازار ثانويه پول و محصوالت اعتباري
تدوين و تصويب قانون صيانت از اطالعات و حريم شخصي اشخاص
تشكيل بستر جامع رتبهبندي اعتباري نهادها و اشخاص
ارتقاء ضوابط سالمت مالي و نظارت احتياطي موسسات اعتباري داخلي متناظر
با استانداردهاي بينالمللي براي برقراري روابط مجدد كارگزاري بانكي با بازارهاي
پولي بينالمللي براي شرايط پساتحريم.
محمدهادي مهدويان :از سال  ۱۳۷۸تاكنون نسبت پس انداز ناخالص خانوار
به توليد ناخالص ملي كه در سالهاي قبل از انقالب در حدود  ۴۲تا  ۴۵درصد بود
شروع به كاهش كرده و بسيار پر نوسان بوده است .براي مثال اين نسبت در سال
 ۱۳۸۴به حدود  ۳۲درصد ،در ســال  ۱۳۹۳حدود  ۱۷درصد و در ســال ۱۳۹۶
در محدوده  ۲۰درصد بوده اســت .اين روند نزولي و پر نوسان در دهههاي اخير با
توجه به ركود اقتصادي و عدم تامين مالي خارجي به دليل سياستهاي بهشدت
محدوديت زا و تحريمهاي تحميلي در طول  ۱۵ســال گذشته دور از ذهن نبوده
است .به عالوه به دليل اتخاذ سياستهاي نادرست و درك ناصحيح از مسير رشد و
توسعه اقتصاد كشور با سرعت بااليي ،مالي و غير رسمي شده و در مسير سراشيبي
و ســقوط قرار گرفته است .منظور از مالي شــدن ( )Financializationاتخاذ
سياستهاي مشاركتي پوپوليستي جهت جلب مردم به مفهوم عام در امور توليدي و
اقتصادي قبل از كورپرايز كردن فعاليتهاي اقتصادي و اعمال نظارت موثر بر رويههاي
حسابداري و استانداردهاي حسابرسي بوده است كه به ميزان قابل توجهي ريسك
فعاليتها را به صورت نامتقارن بر عهده مردم عادي قرار داده و شركتهاي سهامي و
فرمال (رسمي) به ميزان كمتري نسبت به مردم به مفهوم عام در معرض ريسكهاي
محقق شده قرار گرفتهاند .بحث غير رسمي شدن اقتصاد ()Informalization
نيز به نوبه خود ناشي از اجراي سياستهاي نادرست بوده كه سهم قابل توجهي از
فعاليتها را از حوزه نظارت موثر و مميزي مالياتي خارج گردانيده است.
محدوديتهاي مالي سخت و سنگين حاكم بر اقتصاد كشور و افت مداوم نسبت
پس انداز به توليد از يك طرف و عدم اصالح نظام بودجهاي كشور و ادامه كسري
بودجه در دهههاي اخير ،باعث تصاحب روز افزون پس انداز بخش خصوصي توسط
دولت براي جبران كسري بخش عمومي شده است .به عبارت ديگر كاهش نسبت
پس انداز ملي ظرفيت سرمايهگذاري كل در كشور را دچار افت و اختالل نموده و
با تقليل تامين مالي خارجي و عدم بهبود نسبتهاي مالي بخش عمومي ،شكاف
پس انداز  /سرمايهگذاري بخش خصوصي بهشدت تحت فشار قرار گرفته است .ادامه
اين وضعيت يعني كاهش پس انداز كل ،كاهش سرمايه خارجي ،عدم اصالح نظام
مالي و بودجهاي بخش عمومي ،فشار سنگين بر پس انداز كاهنده بخش خصوصي
وارد كرده يا نيز از يك فشار فزاينده منفي پس انداز سرمايهگذاري بخش عمومي با
فشار بر شكاف پس اندازر  /سرمايهگذاري بخش خصوصي ،تامين مالي شده است.

اين روند نميتواند ادامه داشــته باشــد و بايد هرچه سريعتر مورد اصالح واقع
شود .نتيجه اين وضعيت هم كسري فزاينده منابع مالي قابل سرمايهگذاري براي
تامين رشد سرمايهگذاري و ظرفيتهاي جديد مورد انتظار در سالها و دهههاي
آينده است.همانطور كه اشاره شد ما براي تامين مالي پروژههاي بزرگ پول كافي
نداريم .به عالوه طي دو دهه گذشته ،تورم سنگين و نرخ ارز باال ،شكاف ما را با دنيا
بزرگ كرده است و اقتصاد ما را در تامين مالي ضعيفتر كرده است .همچنين فشار
تحريمها و استفاده نكردن دولت و بانك مركزي از لنگر نرخ بهره باعث شده است
كه لنگر نرخ ارز بهطور طبيعي فعال شود و اقتصاد دالري شده است و اين موضوع
در ذهن مردم جاي گرفته است و به سادگي نميتوان اثر نرخ ارز را از ذهن مردم
پاك كرد .بيثباتي نرخ ارز سبب بيثباتي قيمتهاي نسبي ميشود كه در نتيجه،
بيثباتي نظام تخصيص منابع و سرمايهگذاري را به دنبال خواهد داشت .بزرگترين
مشكل ما ســالم نبودن بودجه است كه با توجه به وجود پديده ازدحام به تدريج
منابــع پس انداز بخش خصوصي رو به پايان نهاده و اعتماد بخش خصوصي براي
سرمايهگذاري نيز از بين رفته است.
راهكار برونرفت از اين وضعيت واقعا پيچيده اســت .ما راهي نداريم جز اينكه
دولت و دولتمردان ما قواعد اقتصاد متعارف را بپذيرند .يكي از گرفتاريهاي بزرگ
ما بانكداري مشاركتي است .در كنار اصالحاتي كه در نظام بانكي بايد به اجبار انجام
دهيم ،بايد بانكهاي سرمايهگذاري ،شركتي و خرد را جدا كنيم و بر عملكرد آنها
بهشدت نظارت كنيم .بايد نرخ بهره و سياستگذاري پولي را در اقتصاد فعال كنيم و
ساختار نظام بانكي را با يك برنامه كوتاهمدت اصالح كنيم .در كوتاهمدت بايد به سه
مساله اصلي يعني بودجه دولت ،كرونا و تورم بپردازيم .در ميان مدت نيز بايد اصالح
ساختار بودجه به ويژه در بخش هزينهها انجام شود .براي مثال بايد تمام دستگاههاي
موازي يا هزينه بر و بدون درآمد از بودجه حذف شوند.
دكتر سيد احمدرضا جاللي ناييني :همانگونه كه اشاره شد منابع مالي داخلي
به نسبت نيازهاي سرمايهگذاري كم شده است و بنابراين يك محدوديت مهم براي
تامين مالي سرمايهگذاري ثابت و سرمايه در گردش ايجاد كرده است .عاملي كه اين
عدم تعادل را ايجاد كرده ،تغييرات نرخ ارز است .هر چند كشور قدمهاي نسبتا بزرگي
در راه جايگزيني واردات برخي كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي برداشته ،اما هنوز هم
براي پروژههاي ســرمايهگذاري كالن نياز به واردات تكنولوژي و ابزار و ماشين آالت
خارجي دارد و تغييرات نرخ ارز اين امر را مخدوش كرده است .در واقع هزينه سرمايه
براي بنگاه كه مقداري از سرمايهاش را صرف واردات كاال و فناوري ميكند متناسب با
پس اندازها و سود بنگاه افزايش پيدا نكرده است و اين يك چالش مهم است.
براي مديريت اين موضوع ابعاد مختلفي مطرح شد .يك بعد آن اصالح سياست
مالي و بودجه است .بعد دوم اصالحات در بازار مالي و سيستم بانكي است .بعد ديگر
نيز سياستگذاري كالن كشور و سياستگذاري پولي است .سياستگذاري كالن
كشور بايد در امتداد كاهش ريسكهاي كالن كشور و ريسكهاي خارجي باشد.
سياست پولي هم بايد در ادامه اين كار ،وضعيتي ايجاد بكند كه تقاضاي افراد براي
ريال افزايش يابد و اين انحراف را بين قيمتهاي نسبي سرمايه ثابت و منابع ايجاد
نكند .دورههايي كه نرخ ارز ثبات دارد و تقاضا براي ريال قوي است ،اين انحرافها كم
ميشود .به محض اينكه تكانههاي رابطه مبادله به وجود ميآيد اين انحرافها بزرگتر
ميشود و چون چندين تكانه از اين نوع داشتهايم ،انباشت آنها با آثاري كه روي هم
رفته بر قيمتهاي نسبي داشته است ،يك شكاف بزرگ بين نياز به منابع و امكانات
داخلي به وجود آورده است .اصالحاتي كه مطرح شد ميتواند ابتدا از بزرگ شدن
اين شكاف جلوگيري كند و سپس به تدريج به بازسازي بازار سرمايه ،افزايش تمايل
به نگهداري پول داخلي در مقابل پول خارجي و اصالحات ساختاري در بعد بودجه
و ساختارهاي مالي منجر شود.
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سيد حسين سليمي از باسابقهترين اعضاي انجمن مديران
صنايــع و از اعضــاي موثراين نهاد كارفرمايي به حســاب
میآید .وي كه سالهاي طوالني است که عضو ارشد هيات
نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و از مشاوران رئيس اتاق بوده
حاال عالوه براينكه رياســت انجمن سرمايهگذاري خارجي
را در اختيــار دارد ،رئيس اتاق بازرگاني ايران و افغانســتان
نيز هســت .اين كارفرماي قديمي ايراني همواره تحليلهاي
روشــن و دقيق از وضعيــت كالن اقتصادي كشــوردارد و
به هميــن دليل در كانون توجه رســانهها قراردارد .وي در
تازهترين گفتوگوي رسانهاي خود كه متن ان از سوي اتاق
تهران منتشر شده درباره وضعيت كالن اقتصاد ايران نكات
قابل اعتنايي رابازگو كرده و گفته است نقدينگي در اقتصاد
ايران وارد چرخهاي شده است كه بايد در جايي درست اين
رشد نقدينگي را متوقف كند.
داوري وي را در بــاره مســائل اقتصادايــران ميخوانيد:
بخشهايي از اقتصاد نياز بــه مرمت دارند ،بخشهايي بايد
تغيير كنند ،بخشهايي هم بايد متوقف شوند.طبق گزارش
بانك مركزي از روند رشــد پايه پولــي و نقدينگي در نيمه
نخست امسال ،حجم نقدينگي از 3476هزار ميليارد تومان
در پايان ســال گذشــته با رشــدي 17درصدي به حدود
4068هزار ميليارد تومان رســيده و نســبت به شهريورماه
پارسال هم 40.5درصد بر حجم نقدينگي اضافه شده است.
اين گزارش ميگويد نسبت حجم نقدينگي به پايه پولي به
عنوان ضريب فزاينده نقدينگي هم به 7.839واحد رســيده

است .وضعيت به گونهاي است كه نميتوان گفت مهار تورم
به اين زودي اتفاق خواهد افتاد.
بــه هرحال ،هــدف دولت جديد در جهــت كاهش تورم
بوده اســت و يكي از راههــاي كنتــرل آن ،همين كنترل
رشــد نقدينگي اســت .در حالي كه آمارهاي بانك مركزي
حاكي از افزايش اين شــاخص است ،اما بايد توجه كرد كه
نسبت افزايش آن تا حدودي كمتر است .بهطوري كه رشد
نقدينگي نســبت به  7 ،6ماه يا يك ســال گذشته كاهش
يافته است .اما همانطور كه گفتم نهايتا وعدههايي كه براي
جلوگيري از رشــد نقدينگي گفته شده ،به اين زودي عملي
نخواهد شــد .در واقع كاهش دادن نرخ رشد نقدينگي كار
آساني نيست ،از طرفي سررســيد اوراق قرضهاي كه دولت
قبلي فروخته بود ،رسيده اســت و دولت جديد بايد آنها را
بازپرداخت كند .تمام اينها خودش هزينههايي اســت كه بر
دوش دولت گذاشته ميشود.
عــاوه بر ايــن ،صحبتهايي درباره حــذف دالر 4200
تومانــي به ميان آمده اســت .اگر حذف ايــن دالر در كنار
كنترل رشــد نقدينگي از ديگر مسيرها اتفاق افتد ،ميتواند
باعث كاهش نرخ تورم شــود .اما اگر مسيرهاي ديگر رشد،
كنترل شــود و در واقع دولت نتواند به نوعي اين ارز 4200
تومانــي را از راهي ديگــر تأمين كند ،دوبــاره تورم باالتر
خواهد رفت.
صحبت ديگري كه اين روزها مطرح شــده است ،درباره
افزايش يارانه نقــدي از  45هزار تومان به  200هزار تومان
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است .اين اقدام ،خودش دوباره باعث رشد نقدينگي خواهد شد.
همچنين تثبيت قيمت كاالهاي اساســي باز هم به ميان آمده
اســت .اما اگر دولت قصد دارد اين دالر  4200توماني را به مواد
غذايي مانند روغن ،مواد اساسي و دارو ندهند ،افزايش قيمت آن
در جايي خودش را نشان خواهد داد .اگر واحدهاي توليدي نبايد
قيمــت محصوالت خود را افزايش دهند ،دولت بايد ارز مورد نياز
آنها را به نوعي تأمين كند .اگر شركتهاي توليدي براي ارز مورد
نياز و افزايش قيمت محصوالت به مشكل برخورند ،توليد خود را
كاهش خواهند داد كه به ايــن صورت روي پرداخت ماليات آنها
به دولت تاثيــر ميگذارد و به اين ترتيــب درآمد مالياتي دولت
كم ميشود .االن ميبينيم كه دولت مقابل افزايش قيمت خودرو
ايستاده اســت .اين ماجرا باعث ورشكستگي شركتها نميشود،
اما اگر آنها قيمت محصوالت را متناســب با رشــد هزينههايشان
افزايــش ندهند ،ميــزان توليد خود را كمتــر خواهند كرد .پس
شــركت نميتواند ماليات دهد و دولت با كســري مالياتي مواجه
خواهد شد.

نهايتا دولت وارد چرخهاي شــده اســت كه بايد در جايي درست
اين رشد نقدينگي را متوقف كند .بخشهايي از اقتصاد نياز به مرمت
دارند ،بخشهايي بايد تغيير كنند ،بخشهايي هم بايد متوقف شوند.
همانطور كه در خبرها آمده اســت ،دولت فعال حراج اوراق قرضه را
متوقف كرده است .تمام اين اين اقدامات اگر انجام شود ،حداقل 6 ،5
ماه زمان الزم دارد تا بتواند در مسير درست و بازدهي قرار بگيرد .به
هرحال كاهش رشد نقدينگي مهم است و اثرات زيادي در تورم دارد.
اما دولت بايد دقيق و پله پله آن را عملياتي كند.
به گمان من اصل قضيه در همان ســيكل اقتصادي است .اگر
تحريمها لغو شــود ،اثرات مثبتي در جذب سرمايهگذاري ،كاهش
نرخ بيكاري و رشــد اقتصادي حاصل خواهد شــد ،نهايتا همان
رشد نقدينگي در جهت توليد ،هزينه خواهد شد .بنابراين اگر اين
طور شــود ،حتي به رشد اقتصادي هم كمك خواهد كرد .اما اگر
اقتصاد ايران همچنان تورم ،رشد نقدينگي و رشد منفي اقتصادي
داشته باشد ،تمام اين مشكالت اقتصادي كه در چند دهه گذشته
داشتهايم ،ادامه پيدا خواهد كرد.

جان سختي دالر  ۴۲۰۰توماني
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در روزهاي تازهسپريشده ،حكم صادره براي
ولياهلل ســيف رئيس كل اسبق بانك مركزي
ايــران كه او را به ده ســال زندان محكوم كرده
بود از خبرهاي برجســته و البته شگفتانگيز
دنياي اقتصاد سياســي در ايران بــود .يكي از
داليل محكوميت وي در حكم صادره تخصيص
دالر ارزان قيمت  ۴۲۰۰تومانــي در بازار ارز و
نيز توزيــع دالر ارزان براي تنظيم بازار ارزهاي
معتبر بوده اســت .بســياري از كساني كه اين
حكم را نقد كردهاند يادآور شــدهاند كه اگر اين
اقدام رئيس بانك مركزي مستوجب محكوميت
رئيس بانك مركزي شده است بايد ساير روساي
بانك مركزي را نيز با چنين احكامي روبرو كرد.
داستان ارزان نگه داشتن دالر به ريال در ايران
عالوه بر اينكه جنبه مبارزه سياسي دارد و گفته
ميشود ســقوط ريال به دالر حيثيت سياسي
ايران را مخدوش كرده است .از نظر اقتصادي نگه
داشتن سطح قيمت چند قلم كاالي اساسي و
نيز كاالي واسطهاي كه راه را براي تثبيت قيمت
كاالهاي مورد نياز تهيدستان باز ميكند اهميت
دارد .بهطور مثال تخصيص هر دالر برابر ۴۲۰۰
تومان براي واردات نهادههــاي دامي در دولت
روحاني از سال  ۱۳۹۷و به دنبال تحريم گسترده
آمريكا با راهبرد تثبيت يا رشد آرام گوشت مرغ،
گوشت قرمز ،لبنيات و تخممرغ بود .در حالي كه
مجلس انقالبي يازدهم و نيز دولت سيزدهم بارها
دولت حسن روحاني را در اين باره مقصر دانسته
و اعــام كردهاند در اين بســتر هزاران ميليارد
تومان رانت توزيع شده است و بايد اين تخصيص
رانتزاي ارز ارزان قطع شــود اما به گزارش يك

رســانه هوادار دولت سيزدهم «گمانهزنيهايي
كه در فضاي مجازي در خصوص اجراييشدن
سياســت حذف ارز  ۴۲۰۰تومانــي در آبانماه
مطرح شــده بود نادرســت بوده و بر اســاس
خبرهاي دريافتي اين اقدام در آبانماه عملياتي
نخواهد شد .اين موضوع بعد از مصاحبههاي وزير
اقتصاد و رئيسجمهور ضريب بيشتري گرفت.
البته رئيسجمهور در مصاحبه تلويزيوني خود
نيز اعالم كرده بود كه حذف ارز ترجيحي بدون
اعالم قبلي و زمينهسازي الزم انجام نخواهد شد
و در اين مورد بهصورت غافلگيرانه عمل نخواهد
شد».
با توجه به اينكه در حال حاضر و با تخصيص
دالر  ۴۲۰۰توماني تورم مواد غذايي با شتاب به
ســوي نرخهاي باال در حركت بود و شهروندان
ايراني از مصرف مواد لبني و نيز گوشت سفيد

و قرمز بهشدت كاستهاند اگر واردات نهادههاي
دامي با دالر نيمايي انجام شــود نرخ تورم اين
كاالها به ســرعت سر به آســمان ميكشد و
پيامدهاي ناشناس دارند .دولت تالش ميكند
دســتكم براي يك دوره كوتاه ديگر و احتماال
ثبت ســفارش نهادههاي دامي و ساير كاالهاي
اساسي با دالر  ۴۲۰۰تومان انجام شود تا از عدم
تعادل در بازار جلوگيري شود .در برخي طرحها
آمده بود عالوه بر عدم تخصيص دالر ارزان بايد
نرخ تعرفه واردات نيز با دالر نيمايي باشــد كه
باز هم به دامــن زدن نرخ تورمي واردات منجر
ميشود .ابقاي سياست تخصيص دالر ارزان يك
پرســش باقي ميگذارد :آيا بايد منتظر باشيم
سهم مجازات ســيف به دليل اجراي سياست
ارزانسازي دالر برداشتهشود؟
روزنامه جهان صنعت
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روسها گاز ايران را غارت نکنند

مسئله گاز ايران و رفتار روسيه با اين منبع بزرگ درآمد
ايران در ســالهاي تازهسپريشــده به يك معماي بزرگ
تبديل شــده و درباره آن داستانهاي عجيبي نوشته شده
و گزارشهاي برخي رســانههاي غربي بر ابهام ميافزايند.
پس از آنكه يك مقام صنفــي در ايران گفت روسها اجازه
بهرهبرداري از ذخاير گازي ايران در درياي خزر را نميدهند و
البته با تكذيب مقامهاي وزارت نفت دولت سيزدهم روبرو شد
ذهن عالقهمندان به اقتصاد سياسي گاز ايران درباره داستان
انحصارگري روسيه نسبت به نفت ايران در اين منطقه و اصوال
دور نگه داشــتن ايران از بازار گاز اروپا بارها و بارها شنيده و
خوانده شده است .حاال نيز يك رسانه عربي مدعي شده كه
در حالي كه شركت نفت خزر در شهريورماه امسال گزارشها
درباره «واگذاري ساختار گازي چالوس» به روسيه را تكذيب
كرده بود ،منابعي ،روز دوشنبه  ۴۲آبان در گفتوگو با يك

وبســايت اخبار نفتي ،نهايي شدن قراردادي در اين رابطه
را تاييد كردند .به گزارش وبسايت «اويلپرايس» ،منابعي
نزديك به قرارداد ذيل «توافق ۰۲ساله ميان ايران و روسيه»
براي اكتشاف و توسعه ميدان گازي چالوس گفتهاند كه اين
قرارداد «چند تريليون دالري» هفته گذشته ميان دو كشور
نهايي شــده است .در اين گزارش آمده است« :در حالي كه
پيش از اين قرار بود شركت نفت خزر (كپكو) ،بيشترين سهم
استخراج را برعهده داشته باشد ،بر اساس توافق تازه ،شركت
گازپروم روسيه و ترانسنفت ،در مجموع  ۰۴درصد و شركت
ملي نفت چين (سيانپيســي) و شــركت بزرگ چيني
(سياناواوســي) در مجموع  ۵۲درصد و شركت ملي نفت
خزر ،تنها  ۵۲درصد سهم استخراج را انجام خواهند داد».
واقعيت اين است كه اين خبر يا گزارش با وجودي كه از
سوي غربيها منتشر شده و بايد درباره آن با احتياط داوري

كرد اما ذهنيــت ايرانيها را ميتواند تحت تاثير منفي قرار
دهد .تجربه تاريخي مناســبات ايران و روسيه تزاري و نيز
روسيه پوتيني و حتي روسيه لنيني جوري بوده و هست كه
شهروندان ايراني به اهداف اين كشور با ترديد نگاه ميكنند.
با توجه به اهميت موضوع يادشده در اين گزارش بهتر است
خبرها و گزارشهاي دقيق در اين باره از ســوي مقامهاي
سياســي و وزارت نفت به شــهروندان داده شود تا ترديد و
نااطميناني گستردهاي كه نسبت به تاراج گاز ايران و حبس
شدن اين منبع عظيم درآمد ارزي در ايران شده و بسياري
نيز بازيهاي پيچيده روسيه را در اين زمينه پذيرفتهاند ريشه
ندوانــد .قبول كنيم كه ايران در بهرهبرداري از ذخاير گازي
خود ناتوان عمل كرده و در دهههاي تازهسپريشــده ،اين
ثروت ملي هدر رفته است.
جهانصنعت

تحقير كمدرآمدها به خاطر یک لیوان شیر

وزير جهاد كشــاورزي و سخنگوي انجمن
صنايــع فرآوردههــاي لبني بــا بياتي كلي به
مصرفكنندگان ماســت و پنير و شــير وعده
دادهاند از روزشــنبه قيمت اين ســه كاالي پر
مصف  10درصد ارزان ميشود اما وقتي توضيخ
محمدرضا بنيطبا ،ســخنگوي انجمن صنايع
فرآوردههاي لبني را ميخوانيم به جاي اينكه
خرسند شويم اندوهگين ميشويم كه چرا كم
درامدها را تحقير ميكنند.اوگفته اســت تنها
وتنها قيمت محصوالتي همچون ماست ساده
 ۲.۵كيلوگرمي ،پنيريواف  ۴۰۰گرمي و شــير
پاستوريزه ساده كيسهاي  ۹۰۰گرمي  ۱۰درصد
كاهش خواهند يافت .به اين ترتيب محرومان
بايد مطابق سليقه توليدكنندگان و دولت خريد
كنند حتي اگر نياز نداشته باشند كه پنير 400
گرمي و نيز ماســت  2.5كيلــو گرمي بخرند.
بني طبا با بيان اينكه تالش كرديم كه در اين
محصوالت كاهش قيمت ۱۵درصدي داشــته
باشــيم ولي اين امر محقق نشد ،افزود :صنايع
لبني از سود مشروع و قانوني خودشان  ۵درصد
بــه مصرفكننده تخفيــف دادهاند .همچنين
شــبكه توزيع و فروشــگاهي نيز بــا كاهش
۵درصدي سودشان موافقت كردند كه در نهايت
به  ۱۰درصد كاهش قيمت رســيديم .البته ۵
درصــد هم قرار بود توســط دامداران تخفيف
داده شــود ولي آنها موافقت نكردند ،زيرا هنوز
نتوانستهاند نهادههاي دامي مورد نياز خود را با
قيمت مصوب از وزارت جهاد كشاورزي دريافت
كنند.ســخنگوي انجمن صنايع فرآوردههاي
لبني تصريح كرد :شــرط تداوم كاهش قيمت

اين است كه قيمت شيرخام و ساير مولفههاي
توليد مانند قيمت پتروشــيمي (بستهبندي)،
هزينههاي ســربار ،حقوق و دستمزد افزايش
نيابد .يعني اگر قرار باشد قيمت شير خام مجددا
افزايش يابد و از قيمت مصوب  ۶۴۰۰تومان كه
در حال حاضر هم به كارخانهها با قيمت ۶۶۰۰
تومان ميرسد ،بيشتر شود يا ساير مولفههاي
توليد تغيير قيمتي داشته باشند طبيعتا اعمال
تخفيف براي كارخانهها و شبكه توزيع مقدور
نخواهد بود.
وي گفت :اعمال سراسري اين قيمتها در
بازار حدود يــك هفته تا  ۱۰روز طول خواهد
كشيد .يعني از شــنبه كارخانهها قيمت روي
اين محصوالت را تغيير ميدهند ولي نكته مهم
اين اســت كه هنوز اقالم قبلي توليد شده در
بازار هســتند و اگر مصرفكنندگان بالفاصله

كاهش قيمت را در بازار احساس نكردند بدانند
كه چند روزي طول خواهد كشــيد .بنيطبا
بــا بيان اينكــه البته اين تدابير در كشــوري
با تــورم بيش از  ۴۰درصــدي ،تدابير موقتي
است ،اظهار كرد :راهحل اساسي در حمايت از
مصرفكنندگان دهكهاي محروم ،حذف ارز
 ۴۲۰۰توماني و اختصــاص آن به دهكهاي
محروم اســت .اميدواريــم در دولت جديد با
همت وزارت جهاد و آموزش پرورش ،شــاهد
احياي طرح شيرمدرسه هم باشيم.وي در پايان
گفت :اگر مسووالن وزارت جهاد كشاورزي به
تشكلهاي بخش خصوصي اعتماد كنند و به
جاي دخالت در بازار بر آن نظارت داشته باشند
ميتوان شاهد گشايشهاي بهتري در حمايت
از مصرفكنندگان بود.
ساعت 24
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روزگار تلخ عروس خاورميانه

لبنان ،كشوري كه زماني نهچندان دور
تمام جهان عرب به آن حسادت ميكردند،
اين روزها در بدترين شرايط به سر ميبرد و
ظاهرا نميتوان پاياني براي مصايب امروزي
اين كشور متصور شد .نظام سياسي لبنان
به بنبست رسيده و اقتصاد اين كشور هر
روز وضع بحرانيتري را تجربه ميكند .كار
به جايي رســيده كه رهبــران لبنان براي
تداوم حيات كشــور به كمكهاي فوري
خارجي نياز پيــدا كردهاند .اما مردم لبنان
تا همين اواخر چندان به عمق بحران كشور
پي نبــرده بودند يا آن را قبول نميكردند.
لبنانيهــا مردمــان باپشــتكار ،زيرك و
كارآفريني هستند كه در دهههاي اخير ،دو
بحران بزرگ اقتصادي را پشت سر گذاشتند

و همواره نسبت به آينده نيز اميدوار بودهاند.
اما احتمالش هست كه اينبار سوم ،شانس
و اقبال مثل گذشته با آنها يار نباشد.ارزش
واحد پول لبنان در سالهاي اخير دايم رو
به كاهش داشته و دردسرهاي بزرگي را در
زندگي لبنانيها به وجود آورده است .يك
مثال ساده ميتواند موضوع را روشن كند:
چند سال پيش يك شاورماي لبناني (غذاي
ملي لبنان) به قيمت  ۵۰۰۰پوند لبنان يا
دو دالر قابل خريدن بود .اما حاال بايد براي
شاورما  ۲۰هزار پوند داد و تازه ارزش برابري
آن با دالر هم كامال تغيير كرده و  ۲۰هزار
پوند حتي با يــك دالر آمريكا هم برابري
نميكند.
هرباركهتنشهايمنطقهايباالميگيرد،

تاثير آن روي لبنان نيز بهشــدت احساس
ميشــود .اينبار لبنان هم از پاندمي كرونا
ضربه خورد و هم از انفجار بزرگ بيروت در
سال گذشته ميالدي .به اينها اضافه كنيد بار
جنگ با اسراييل و همين طور بار آوارگاني
را كه از ســوريه به لبنان آمدند .مجموعه
اين عوامل باعث شد بيروت موقعيت ممتاز
اقتصادي ،فرهنگي و گردشگري خود را در
يك دهه اخير از دست بدهد .درواقع بيروت
به كل از شهرهايي مثل دوبي ،دوحه و امان
در جهان عرب عقب ماند.
نتيجه اين شــد كه منابع در لبنان كمتر
شــد ،درآمد كمتري از اتباع لبناني خارج از
كشــور به داخل لبنان رســيد و اتباع لبنان
ديگــر به فرصتهاي منطقــهاي براي كار و

قيمتگذاري دستوري و ركود توليد
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علي نقيب عضو انجمــن مديران صنايع
و رئيس كميســيون صنعــت و معدن اتاق
تهران يكي از صدها فعال صنعتي است كه
در ماههاي تازه سپري شده نسبت با افزايش
ســختگيري دولت دربــاره قيمتگذاري
دســتوري از ســوي دولت نگرانــي خود را
نشان و هشدار داده است اين اتفاق ميتواند
به ركود توليد منجر ود .اوكه ســخنانش در
سايت اتاق بازرگاني تهران منتشر شده گفته
اســت« :قيمتگذاري دستوري حاصلي جز
كاهش توليد ،ركود صنايع و افزايش بيكاري
بــه همراه نخواهــد داشــت .قيمتگذاري
دستوري در صنايع مختلف باعث ركود توليد،
كاهش اشــغال و افزايش بيكاري ميشود و
مشكالت بسياري براي واحدهاي توليدي و
توليد كاال در كشور ايجاد ميكند و در نهايت
باعث ميشود دولت بعد از مدتي محبور شود
بــه واردات محصوالت نهايي از كشــورهاي
ديگــر روي آورد و اين يعني اشــتغالزايي
براي جوانان كشــورهاي ديگر و رونق توليد
واحدهاي صنعتي كشــورهاي بيگانه» .اين
عضو هيات نماينــدگان اتاق تهران كه خود
از كارآفرينان كشــور اســت ،ادامه ميدهد:
«قيمتگذاريهــا دســتوري كه از ســوي
دولت صورت ميگيرد بــه دليل حمايت از
مصرفكننده يا توليدكننده نيســت بلكه از
نظر ما به دليل مشكالتي است كه دولت خود
با آنها دســت به گريبان است مانند كمبود

نقدينگي خود ،هزينههاي باالي دولت و ...كه
ميخواهد به اين روش جبران كند ».نقيب
باور دارد« :وقتي يك توليدكننده براي فروش
كاالي خود ارزش افزودهاي را شــاهد نباشد
و بخواهــد محصول توليد شــده را به دليل
قيمتگذاري دســتوري با زيان عرضه كند
مســلم بدانيد با چالشهاي بسياري روبهرو
ميشــود و اين براي جامعه مخرب خواهد
بود و به افزايش بيكاري منجر ميشــود زيرا
قيمتگذاري دستوري به تعطيلي واحدهاي
توليدي و زيان صنايع ختم ميشــود ».اين
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشــاره
به اينكه كارشناســان و فعــاالن اقتصادي
بارها مشــكالت و چالشها را بيان كردهاند

ولي مورد توجه قرار نگرفته است ،ميگويد:
«ادامــه روش قيمتگذاري دســتوري در
نهايت به بنبســت ميرســد و پيش از اين
هم متاسفانه تجربه شده است .ما در گذشته
هم ديديم كه فشارهاي بسيار به واحدهاي
مختلف و صنايع باعث شــد آنها از توليد باز
بمانند و وقتي اين اتفاق رخ داد دولت مجبور
شد يك افزايش قيمت  60درصدي را قبول
كنــد و اين افزايش ناگهانــي اثرات مخربي
به همراه داشــت ،بهتراست به مرور زمان و
متناســب با شرايط اقتصادي و قيمت توليد
محصول ،شاهد رشد قيمتها باشيم تا اينكه
بعد از آسيب به صنايع و ركود توليد ،يكباره
قيمتها افزايش پيدا كند».
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سرمايهگذاري دسترسي زيادي نداشتند .در
اين ميان ،نخبگان فاسد لبناني كه دستشان
از منابع گذشــته كوتاه شــده بود ،راه بقاي
خود را در اين ديدند كه داراييهاي كشــور
و جامعــه  -از جمله مقرري و بازنشســتگي
بسياري از مردم -را از آن خود كنند .در يك
ســال اخير ،روند مهاجرت لبنانيها به خارج
به وضوح افزايش پيدا كرده اســت .بسياري
از آنهايي كه رفتهاند در بيروت بزرگ شــده
بودنــد و خاطــرات جنگهاي گذشــته در
ذهنشان زنده بود .آنها نميخواستند همان
خاطرات براي فرزندانشان هم ترسيم شود و
بنابراين به دنبال ساختن آيندهاي ديگر رفتند.
با اين وجود ،بحرانها فرصت مناســبي براي
ايجاد تغيير واقعي هستند .بحران دراماتيك
لبنان درواقع فرصتي براي آنهايي اســت كه
ميخواهند با وحدت بين خودشان و جنگيدن

براي حفظ كشور محبوبشان ،راهي به سوي
اصالح حكومتداري باز كنند .اگر به چنين
شــرايطي براي آينده لبنان اميد ببنديم آيا

خوشبينهــاي افراطي تلقي ميشــويم؟
احتمالش هست ،اما ايرادي هم ندارد.
رادیو فرانسه

ازدواج در تله معيشت و مسكن

با وجودي كه نهادهاي رســمي قدرت در ايران
با همه توانايي مادي و فكري خود جوانان ايراني را
به ازدواج تشويق ميكنند و در شرايطي كه تاكيد
ميشود بنياد خانواده بايد استوار بماند اما به دليل
وضعيت سخت اقتصادي روندها واژگونه شده است.
به اين معنــي كه جوانان ايرانــي از ازدواج امتناع
كرده و رشد طالق نشــان ميدهد بنيان خانواده
درايران سســت شده است .تازهترين گزارش مركز
امــار ايران همين معني را با ارقام و اعداد در پيش
چشم مديران كشور قرار داده است .در اين گزارش
كه بين ســالهاي  1396تا بهار  1400پرداخته
اســت .را هدف قرارداده آمده است جمعيت ايران
پيرتر شده ،روند آمار طالق از ازدوا ج پيشي گرفته،
تمايل به بچهدار شــدن كاهــش يافته و جامعه از
مشكالت رواني و افســردگي رنج و خشونت رشد
كرده است .نكاتي كه نشان ميدهد به صورت كلي
نااميدي دركشور افزايش داشته است .براساس اين
گزارش تعداد والدتهاي ثبت شده از يك ميليون
و 487هزار و913نفر در ســال 96به يكميليون
و114هزار و 128نفر در ســال 99رســيده يعني
373هزار و 785بچه كمتر متولد شــده است .اين
روند نزولي فرزندآوري هم در مناطق شهري و هم
مناطق روستايي تكرار شــده و در بهار امسال هم
269هزار و748نفر متولد شدهاند كه در مقايسه با
زمستان سال گذشته 12هزار و744نفر افزايش و
نسبت به بهار سال قبل 10هزار و 816نفر كاهش
داشته است .از ســوي ديگر تعداد فوتيهاي ايران
روند افزايشــي داشــته و از 373هزار و731نفر در

ســال 96به 395هزار و231نفر در سال 98رسيده
و در تابستان سال گذشته 130هزارو879نفر فوت
كردهاند .شاخص مهم ديگري كه تحوالت اجتماعي
را روايت ميكند ،نسبت طالق به ازدواج است كه در
بازه زماني 1396تا پايان بهار 1400به 31.5درصد
رسيده است .آمارهاي رسمي نشان ميدهد در بهار
امســال 158هــزار و 992ازدواج در ايران به ثبت
رسيده درحالي كه در همين مدت 41هزار و 757
طالق رخ داده كه رشد ازدواج در بهار امسال نسبت
به زمستان پارسال 17درصد و رشد طالق هم منفي
19.8درصد بوده و تعــداد ازدواجها در بهار1400
نسبت ب ه مدت مشابه سال قبل 23.6درصد و طالق
16.4درصد رشد كرده است .افزون بر اين ميانگين
سن در نخستين ازدواج در مناطق شهري همواره

باالتر از مناطق روستايي بوده و در بهار گذشته در
كل ايران ميانگين ســن ،در نخستين ازدواج ،بين
مردان 27.6سال و بين زنان 23.2سال بوده است.
سازمان ثبت احوال ايران اعالم كرده در بهار گذشته
2749زوج در سال نخست ازدواج خود تصميم به
جدايــي گرفتهاند و 11هــزار و 118طالق پس از
زندگي مشترك يك تا 5سال9 ،هزار و 847طالق
پس از  5تا 10سال زندگي و 7هزار و260طالق هم
پس از 10ســال و 15ســال زندگي رخ داده است.
همچنين 4هزار و  693زوج پس از  15تا 20سال،
3هزار و  812زوج پس از  20تا 25ســال و 1349
زوج پس از  25تا 29سال و  1929زوج هم پس از
29سال تصميم گرفتهاند به زندگي كردن زير يك
سقف پايان دهند و ازهم جدا شوند.
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بازگشت به سياستهاي دهها بار شكستخورده

دولتهاي ايــران در مواجهــه با نرخ
رشد شــتابان قيمتهاي تنها يك راه را
ميشناسند و حاضر نيستند اين راه دهها
بار شكست خورده را كنار بگذارند :فشار
به توليد كننده بــراي نثبيت قيمتها و
فعال كردن ســازمان تعزيرات حكومتي.
حاال كه نرخ شــتابان تورم در نيمه اول
امســال كمر تهيدســتان را خم كرده و
روند فزاينــده فقر در خريد موادغذايي و
كوچك شدن ســفره گروههاي كمدرآمد
ديگر انكارناشدني است دوباره اين فرمول
شكســت خورده در دستور كار قرار دارد.
دولت دوازدهم در يك فرآيند سست شدن
در كار و نااميدي از اينكه بتواند به جاي
فشار بر توليدكنندگان با صادرات نفت و

افزايش عرضه ارز قيمت تمامشده كاالها
را در محدوده دالر ارزان پايين بكشد كار
را رها كرد .دولت دوازدهم اميدش به رفع
تحريم بود تا از مســير افزايش صادرات
نفت و رشــد ســرمايهگذاري و تحريك
اقتصاد كسري بودجه را با افزايش منابع
درآمدي به تعادل برساند و موتور پيشران
شتابان شدن نرخ تورم را با كنترل حجم
پول در گــردش و نيز كنترل نقدينگي و
پايه پولي تورم را مهــار كند .حاال اما به
نظر ميرســد با توجه به اينكه داســتان
رفع تحريــم به زودي ممكن نيســت و
حتي شايد وضعيت تجارت ايران به ويژه
صادرات بدتر شــود دولت سيزدهم براي
مهار تورم به تثبيــت قيمتها و احتماال

قيمتهــاي دســتوري برگشــت كرده
اســت .رئيس دولت سيزدهم در  ۴۰روز
تازهسپريشده چندبار به ستاد اقتصادي
دولت دســتور اكيد داده اســت بايد نرخ
ارزهــاي معتبر به ريال ايران كاهش يابد
و نيز چندين بار دستور داده است قيمت
كاالهاي اساســي كنترل شــود .واقعيت
اين اســت كه سياســت تثبيت قيمتها
از راه دســتور و كنترل فيزيكي از ســال
 ۱۳۵۰كــه محمدرضا پهلوي اســتارت
آن را با تأســيس خانــه اصناف و مبارزه
با گرانفروشــي زد و بعدها يكي از اركان
انقالب سفيد شــد تا امروز به شكلهاي
گوناگون ادامه داشــته و همه دولتهاي
پــس از  ۱۳۵۳تــا امروز اين سياســت

كاهش  11كيلو گرمي سرانه مصرف برنج در  10سال
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روند مصرف ســرانه برنج طي سالهاي 1390
تا  1399كاهشــي بوده و از 44كيلوگرم درســال
 1390به  33كيلوگرم درسال  1399رسيده است.
موسســه مطالعات و پژوهشهــاي بازرگاني
وزارت صمــت در گزارشــي با بررســي مصرف
برنج در بين سالهاي  1390تا ( 1399پيش از
افزايش چندين و چند برابري قيمت برنج در سال
جاري) اعالم كرده اســت كه در طول  10سال
سرانه مصرف برنج در كشور حدود  11كيلوگرم
به صورت ميانگين كاهش داشــته است .در اين
گزارش آمده اســت« :ايران با دارا بودن 4درصد
از ســطح زيركشــت برنج جهان ،در رتبه بيست
و هشــتم توليد اين محصول قرار دارد .در سال
زراعــي  99-98معادل  2ميليون و  400هزارتن
برنج ســفيد از حدود 4ميليون تن شــلتوك در
سطح  700هزار هكتار اراضي شالي زاري (عمدتا
در مازندران ،گيالن ،گلستان و خوزستان) توليد
شــده است .اما شرايط خشكســالي سال جاري
ميتوانــد توليد برنــج داخل را در مقايســه با
ســالهاي قبل تحت تاثير قرار دهد .خود كفايي
در محصوالت اســتراتژيك تضمينكننده امنيت
غذايي و ماالًامنيــت عمومي و ثبات اقتصادي و
سياســي كشور اســت كه اين موضوع به وضوح
درسند چشم اندا ز  20ســاله و برنامههاي پنج
ســاله توســعه بيان شده اســت .طبق آمارهاي
وزارت جهاد كشــاورزي ،ضريب خودكفايي برنج
توليدي درايران طي ده ســال اخيرمعادل 64.3
درصد بوده اســت كه نشــان از وجــود ظرفيت

مناسبي براي تأمين بخش عمدهاي از نياز كشور
با اتكاء به توليد داخلي دارد».
در بخــش ديگري از اين گزارش آمده« :از آنجا
كه ايران به واردات برنج وابســتگي داشته و توليد
داخلي كفاف مصرف همه مــردم را نميدهد .لذا
درشرايط فعلي ،كشور ناچار به واردات آن ازخارج
است .ايران تاكنون يكي از بزرگترين واردكنندگان
برنج باســماتي ازهند بوده است .پاكستان ،تايلند
و ويتنام نيــز در رتبههاي بعدي قــرار دارند .در
دولتهاي قبل بــراي واردات حدود 300هزار تن
برنج جهت تأمين ذخاير اســتراتژيك و احتياطي
كشور ،به شــركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي
مجوز داده ميشــد كه اين رقــم در مصوبههاي
بعــدي به نصــف كاهش يافت .البتــه به اقتضاي

شــرايط ،حجم واردات اين شركت طي اين مدت
بين دو رقم فوق در نوســان بوده اســت .در سال
 1399ميزان واردات برنج به كشــور حدود 870
هــزار تن بوده كه  23درصد آن از كانال شــركت
بازرگاني دولتي صورت گرفته است .مابقي واردات
برنج توسط بخش خصوصي انجام شده است».
موسســه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني نوشته
اســت« :در ايران بهطور طبيعي الگوي تقاضاي برنج
در كشور به گونهاي اســت كه مصرفكنندگان برنج
ايراني تمايل كمتري به خريد و مصرف برنج خارجي
دارند و برخي دهكهاي درآمدي پايين براي مديريت
هزينههاي خود ابتدا برنج پرمحصول ايراني را جايگزين
برنج كيفي ايراني ميكنند و برنج خارجي را در اولويت
بعدي جهت جبران كسري قرار ميدهند».
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را آزمــوده و بــه نقطه امن نرســيدهاند.
اقتصاددانان صدها مقاله و ســخنراني و
كتاب درباره داليل شكست اين سياست
به اطالع سياســتمداران رســاندهاند اما
انگار آنها هيچ راه ديگري سراغ ندارند .به
جناب رئيسي يادآوري ميكنيم سياست
تخصيص دالر  ۴۲۰۰توماني براي واردات
كاالهاي اساســي در همين مسير بوده و
شما و دوستانتان كه از منتقدان سرسخت
اين تخصيص بوديد شنيده ميشود قرار
اســت در اليحه بودجه ســال آينده اين
ارز ترجيحي برداشــته شــود .شكل تازه
كنتــرل قيمتهــا آيا در كانــون توجه
دولت ســيزدهم قرار دارد؟ اگر بازگشت
بــه دهه  ۱۳۵۰و  ۱۳۶۰در دســتور كار
اســت بدانيد با ناكامي روبرو شده و رانت
و فســاد اقتصادي را دامن ميزنيد .شايد

بگوييد دولت شما پاكدست است كه اين
بايد راســتيآزمايي شود و از سوي ديگر
پاكدســتي يا رانتخوار بــودن افراد در

شكســت حتمي اين سياســت تغييري
ايجاد نميكند.
ساعت 24

اندازه اقتصاد ايران نصف شده است

محمد اميرزاده نايبرئيس اتاق ايران و يكي از
فعاالن اقتصادي دربخش ساختمان است  .وي
در آخرين روز ابان و در نشست هيات نمايندگان
اتاق درباره ضعف ديپلماسي ايران سخنان مهمي
را برزبــان آورد .اميــرزاده همچنين در روزنامه
اقتصــادي تعادل در همين باره و ضعف اقتصاد
ايران يادداشــتي نوشــت كه برخي از ارقام آن
بســيار اهميت دارند .او باور دارد «اقتصاد 400
ميليارد دالري ايران ،طي سالهاي اخير به دليل
اثرات تصميمسازيهاي سياسي در اقتصادي به
اقتصادي  198ميليارد دالري رسيده است .اين
حجم از آسيب ناشي از برخي تصميمسازيهاي
اشتباه سياسي اســت كه متاسفانه مشكالت
فراواني را ايجاد كرده اســت .هر دولتي بايد در
راستاي منافع ملي برنامههاي خود را پيش ببرد.
اينكه فالن گروه سياسي چه رويكردي دارد يا
فالن حزب چه مطالبهاي دارد ،نبايد براي دولت
اهميتي داشته باشــد .دولت بايد خواستههاي
مردم براي داشــتن يك زندگي مطلوب را ارج
بنهد و تالش كند زمينه يك چنين زيستي را
براي شهروندان جامعه فراهم كند .توقع مجموعه
فعاالن اقتصادي از دولت آن است كه در شرايط
حســاس فعلي ،تــاش براي حل مشــكالت
بيروني را در كنار حل سوءمديريتهاي داخلي
مدنظر قرار دهد .اينكه مدام در رســانهها اعالم
شــود ،تحريمها تاثيري در نزول شاخصهاي
اقتصادي ندارد ،بيشــتر از اينكه اميدواري را در
جامعه افزايش دهد ،كارشناسان و صاحبنظران

اقتصادي را نگــران ميكند ،چراكه يك چنين
اظهاراتي نشــان ميدهد ،دولت هنوز ريشــه
اصلي مشكالت را شناسايي نكرده است (يا اگر
شناسايي كرده ،آن را انكار ميكند) به عنوان يك
فعال اقتصادي و نايبرئيس اتاق ايران اميدوارم
كه دولت و كليات نظام تصميمســازي كشور
تالش كنند ،مشكل تحريمها را كه سايه سنگين
خــود را بر مجموعه فعاليتهــاي اقتصادي و
راهبردي كشور انداخته است ،حل و فصل كند تا
ايران بتواند در يك بازه زماني مشخص در مسير
بهبود شــاخصهاي اقتصادياش گام بردارد».
اميرزاده نوشته است« :بســياري از كشورهاي
همسايه ايران به استفاده از ديپلماسي و عملياتي
ساختن سياست تنشزدايي ،دستاوردهاي قابل

توجهي در حوزههاي اقتصادي كسب كردهاند.
از گذشــتههاي دور تا به امروز ،رمز پيشــرفت
كشورها به ايجاد مناسبات ارتباطي و اقتصادي
مطلوب با جهان پيراموني گره خورده اســت.
آيا مديــران ايراني تا به حال بــه اين موضوع
فكر كردهاند ،چرا كشوري مانند عراق به خوبي
توانســته شاخص تورم خود را مهار كند و ساير
شاخصهاي كالن اقتصاد خود را بهبود بخشد،
اما تركيه با همه ظرفيتهايي كه در حوزههاي
اقتصادي دارد ،تورمهــاي باالي 25درصدي را
پشتســر ميگذارد؟ اين يكي از پرسشهاي
مهمي است كه اقتصاد ايران از طريق پاسخگويي
به آن و انجام مقايسه تطبيقي ميتواند ،تصويري
از مهمترين بايدها و نبايدهايش به دست آورد».
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اراده مجلس يازدهم براي حذف بخش خصوصي

بازتعريفي از چرايي و چگونگي امر قانونگذاري
از ســوي مجلس قانونگذاري ايــران براي اصالح
ساختاري اين نهاد يك ضرورت تمامعيار است .در
حال حاضر اعضاي اين نهاد قانونگذاري وظيفه خود
ميدانند حتما بايد در هر بستري كه باز ميبينند
اقدام به تهيه طرح كنند و حتي اگر شرايط اجازه
دهد دولــت را از كار قانونگذاري به بيرون زمين
بازي هدايت كنند .نگاه حاكم بر اكثريت مجلس
اين اســت كه بايد به هر حال كاري انجام دهند و
بهترين كار نيز قانونگذاري است .مجلس يازدهم
كه آن را مجلس انقالبي ميدانند شايد از اين نظر
كه طرحهاي عجيب ارائه ميكند از ساير مجلسها
متمايزتــر اســت .اين مجلس به ويــژه در حوزه
اقتصاد نگاهي خــاص دارد و به بخش خصوصي
ايــران به ويژه به اتاقهــاي بازرگاني كه نماينده

قانوني بخش خصوصي به حســاب ميآيد نگاهي
سرسختانه داشته و با ارائه طرحهاي گوناگون انگار
ميخواهد اين نهــاد را از درون پوك كرده و تنها
اســكلتي از آن باقي بگذارد .هنوز مجادله بر سر
تغيير قانون اتاقهــاي بازرگاني فروكش نكرده و
تنها به داليلي اين خواست برخي اعضاي مجلس
مسكوت گذاشته شده است كه مجلس يازدهم با
دستكاري در اليحههاي شفافيت و تعارض منافع
كه در دولتهاي قبلي با مشاركت بخش خصوصي
تهيه شده بود را كنار گذاشته و ميخواهد قانوني
وضع كند كــه بخش خصوصــي را از حضور در
نهادهاي تصميمسازي و تصميمگيري حذف كند.
حسن فروزانفرد رئيس كميسيون حمايت قضايي
و مبارزه با فســاد اتاق در همين باره گفته است:
«نگرش ســادهانگارانه به موضوع مديريت تعارض

منافع ،مشــكالت جديدي ايجــاد خواهد كرد.
مســئلهاي كه در كليات طــرح مديريت تعارض
منافع وجود دارد ،آن اســت كه ماهيت متفاوت
تعارض منافع در دستگاههاي مختلف را به رسميت
نشناخته است .چنانچه اين كليات به عنوان قانون
به تصويب نهايي برسد ،نهادهايي مانند اتاقهاي
بازرگاني از حيزانتفاع خارج ميشــوند .به موجب
كليات اين طرح ،نمايندگان اتاق بازرگاني كه در
مجامع مختلف براي ارائه مشورت حضور مييابند
همهشان دچار تعارض منافع خواهند شد ،چراكه
ســطح آنها در اين كليات ،با معاونان يك دستگاه
دولتي برابر و شبيه قلمداد شده است و نمايندگان
پارلمان بخش خصوصي ،امكان تعامل با دولت را
از دست ميدهند».آيا در نهادهاي تصميمگير فقط
اعضاي اتاقهاي بازرگانــي ميتوانند از اطالعات

روزهاي سخت اقصادي اردوغان ،لير و تركيه
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رســانههای غربی نوشــتهاند :اردوغان طي ماههاي
گذشته حمايت بسيلري از احزاب و ائتالفهاي سياسي
اين كشور را هم از دست داده و پيش بيني ميشود كه
در انتخابات آينده اين كشــور شانسي براي راي آوردن
نداشته باشد.
اقتصاد تركيه روزهاي سخت و شكنندهاي را پشت
ســر ميگذارد و ارزش پول اين كشور در برابر ارزهاي
جهاني از جمله دالر و يورو به پايينترين ســطح خود
رسيده اســت .اما چرا اقتصاد تركيه در شرايط سخت
كنوني قرار گرفته است؛ به اعتقاد كارشناسان تصميمات
اشــتباه رئيسجمهور اين كشور رجب طيب اردوغان و
همچنين سياستهاي مالي و اقتصادي ماههاي گذشته
بيشترين ضربه را به اقتصاد تركيه وارد كرده است براي
مثال هفته پيش بود كه به يكباره بانك مركزي تركيه
در اقدامي غيرمنتظره نرخ ســود بانكــي را كاهش داد
كه اين اقدام افت ارزش لير را در پي داشــت و تحليل
كارشناسان از آن «اقدامي مخرب» است .نرخ سود بانكي
در تركيه حاال به  16درصد رســيده و نرخ تورم در ماه
گذشته در اين كشور  19.6درصد بوده است .اردوغان كه
بارها نرخ بهره را با صفاتي چون «دشمن توسعه تركيه»
و «مادر شياطين» خطاب كرده است ،در برابر نرخهاي
باال موضع منفي دارد و تــاش براي افزايش نرخ بهره
را تحمل نميكند؛ بهطوري كه در يكسال گذشته سه
فرد مختلف بر صندلي رياست بانك مركزي تركيه تكيه
زدهاند .اين موضوع در حالي اتفاق ميافتد كه تورم تركيه
به حدود 20درصد رسيده و در ميان كشورهاي با اقتصاد
نوظهور ،باالترين تورم منفي به تركيه تعلق دارد؛ اتفاقي
كه عالوه بر تشــديد تورم ،جريان خروج سرمايه را نيز

سرعت ميبخشد و كاهش ارزش لير را به همراه دارد .اين
درحالي است كه تركيه بيش از 450ميليارد دالر بدهي
خارجي دارد .در چنين شرايطي كه سطح سرمايهگذاري
خارجي رو به كاهش است و بانك مركزي تركيه قصد
افزايش نرخ بهره را ندارد ،تنها راه مطمئن براي پرداخت
تعهدات ارزي اين كشــور ،ذخايــر ارزي بانك مركزي
خواهد بود؛ ذخايري كه طي سياســتهاي حمايت از
ارزش لير در سال گذشته بهشدت كاهش يافته و خطر
نكول بدهيهاي تركيه را باال برده اســت .اين موضوع
ميتواند به افزايش دوباره و البته شــديد نرخ ارز در اين
كشور منتهي شود.عالوه بر اينها سياستهاي اردوغان به
خصوص در مواجه با كشورهاي ديگر مخصوصا كشورهاي
اروپايي در روزهاي گذشــته براي اقتصاد تركيه گران
تمام شده اســت .پس از آنكه  ۱۰كشورغربي خواستار

آزادي «عثمان كاواال» ،زنداني سياسي در تركيه شدند،
رئيسجمهور اين كشور در سخنراني خود از دستورش به
وزارت خارجه اينكشور ،مبني بر شناختن سفراي اين
 ۱۰كشور به عنوان عنصر نامطلوب و اخراج آنان از تركيه
خبر داد اتفاقي كه در دو روز گذشته باعث تندتر شدن
روند سقوط ارزش پول ملي اين كشور شده است .در پي
كاهش چندباره ارزش لير در تركيه ،هشتگ استعفاي
اردوغان در توييتر ترند شــد و اعتراضاتي در سطح اين
كشور به وقوع پيوســت .در توييتر ،هشتگ استعفاي
اردوغان با بيش از 32هزار توييت ،ترند شد .اردوغان طي
ماههاي گذشته حمايت بسيلري از احزاب و ائتالفهاي
سياســي اين كشور را هم از دســت داده و پيش بيني
ميشــود كه در انتخابات آينده اين كشور شانسي براي
راي آوردن نداشته باشد.
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احتمالي اســتفاده كنند يا نمايندگان مجلس و
نيز اعضاي دولتي نيز توانايي و اســتعداد انتقال
اطالعات را به ديگران دارند؟
به نظر ميرسد از نظر نمايندگاني كه اين اليحه
را دستكاري كرده و ميخواهند به بهانه رفع تعارض
منافع نمايندگان اتاق را از اين مراكز بيرون كنند
يادشــان رفته كه همكاران آنها نيز استعدادهاي
بااليي براي اســتفاده از قدرت قانونگذاري دارند
تا منافع فردي و گروهي خــود را افزايش دهند.
تنها براي نمونهاي از اين وضعيت به گزارش يك
خبرگزاري كه حامي سرسخت مجلس است اشاره
ميكنيم كه نوشته است «اگر نگاهي موشكافانه
به تاريخ تحقيق و تفحصها داشته باشيم مواردي
قابل رديابي است كه برخي انگشتشمار از پيگيران
تحقيق و تفحص از دستگاهها و بنگاههاي پولساز
قصد و نيتهايي غير از اصالح و شفافيت دارند و
متاسفانه بايد گفت كه عمال از اين ابزار سوءاستفاده

شده اســت ،به ويژه احتمال سوءاستفاده از ابزار
قانوني تحقيق و تفحص يا استيضاح و مواردي از
اين دست در شركتهاي بزرگ صنعتي ،معدني و

نفتي كه معموال گردش مالي بسيار بااليي دارند،
خيلي زياد است».
جهان صنعت

سياست غارت دالر  4200توماني را ادامه ندهيد

طلســم دالر تخصيصــي به قيمت هــردالر 4200
تومان در يك روز تاريخي در فروردين  1397از ســوي
حسن روحاني به دولت وقت تحميل شد و او سعي كرد
اقتصاددنان را مسوول اين قيمت اعالم كند كه با واكنش
مسعود نيلي مواجه شــدو نيلي خواستارانتشار صورت
مذاكرات آن روز تاريخي را كرد كه تا امروز بينتيجه مانده
ست .در حلي كه بيشتر اعضاي دولت تازه ونيز هواداران
آنهــا بارها و بارها اين سياســت ارزي را عامل هدردادن
هزاران ميليارد تومــان معرفي كردهاند حاال دالر 4200
توماني را نميتوانند رها كنند.
درروزهــاي گذشــته ابراهيــم رئيســي گروهي از
اقتصاددانان را براي نظر دادن درباره مســائل اقتصادي
دعوت كرد .دكتر محمد طبيبيان درباره اين رفتار و اقدام
رئيســي متني را در صفحه تلگرامي خود نوشته است.
وي در اين متن ضمن انتقاد شديد از حسن روحاني كه
تصميم به تخصيص دالر  4200تومان كرد به رئيســي
هم هشدار داده اســت كه نگهداري دالر  4200توماني
به ضرر كشور اســت .طبيبان به نقل از راغفر به عنوان
اقتصادداني كه در نشســت با رئيسجمهور حاضر بوده
نقلقول كرده اســت« :راغفر ضمن انتقاد از زمان كوتاه
نشست براي بررسي مشكالت مختلف اقتصادي و ارائه
راهكار براي آنها از جمله تورم ،بيان كرد :محور اصلي اين
نشست ،ارز  ۴۲۰۰توماني بود و فرصتي براي بيان ساير
موضوعات وجود نداشت كه در نشستهاي آتي به اين
موضوعات پرداخته خواهد شد .نتيجه كلي نشست ديشب
اقتصاددانان با رئيسجمهور اين اســت كه دولت توافق
چنداني براي حذف ارز  ۴۲۰۰توماني ندارد و مجلسيها
هستند كه بر حذف اين ارز اصرار دارند ».دكتر طبيبيان

باوردارد «ظاهرا ً مجلسيها از درايت بهتري بر خوردارند تا
اين مجموعه و احتماال نتايج مطالعات مختلفي را ديدهاند
كه نشان ميدهد اين سياســت فايدهاي به گروه هدف
اعالم شده يعني ضعفاي جامعه نرسانده است .وي نوشته
است :رئيسجمهور در اين نشست ،در راستاي حذف ارز
 ۴۲۰۰توماني سه خط قرمز دولت را اعالم كرد كه شامل
تورم ،ارزش پول ملي و معيشت قشر ضعيف جامعه است.
من به ايشان ياد آوري ميكنم كه حفظ ارز  ۴۲۰۰توماني
در هر ســه مورد زيان بار است ،تورم را افزايش ميدهد،
ارزش پــول را كاهش و وضع كم بهرگان جامعه را بدتر
ميكند .اينها نشاندهنده تصميمات معكوسي است كه
از اين ســاز و كار تصميمگيري خارج ميشود .اگر اين
سياســت را ادامه دهيد اين سياست فقط به نفع رانت
خوارها است .ادامه بدهيد».

پيشنهاد براي دولت محترم،
يك مفهومي در حقوق و اجراي قوانين وجود دارد تحت
عنوان  due diligenceيعني بررســي وجود صالحيت
و عــاري از انگيزه خالف بودن يك نظر يــا اقدام يا فرد.
پيشنهاد من اين است كه هرموقع رئيس دولت جلسه در
مورد تصميمسازي موضوع خاص مانند ارز  ۴۲۰۰در نظر
دارند كه ذي نفعان غول آسايي دارد ،ابتدا به يك دستگاه
امنيتي بيطرف (كه خود ذي نفع نباشد) بفرمايند كه يك
بررسي در مورد شركتكنندگان انجام دهند .آيا پسرخاله يا
پسرعمو يا برادر و برادرزاده كسي واردكننده بزرگ كاالي
سهميهاي نيست؟ آيا كسي از شركتكنندگان وا مدار يا ذي
نفع مستقيم و غير مستقيم از طريق زنجريه شركتها در
اين امر نيست؟ آيا كسي از شركتكنندگان كارمند نيمه
وقت ،مشاور يا يار غار يكي از واردكنندگان كاالي سهميهاي
نيست .آيا فرزندان يك نفر از شركتكنندگان تعدادي دالر
بورس ،مدد معاش و كمك
ناقابل در خارج كشور به عنوان ٍ
از يكي از اين ســهميه بگيرها يا وابســتگان آنان دريافت
نميكند؟… اگر جواب به اين پرســشها منفي بود تازه
ميشــود فهميد كه اينها قبل از ورود به جلســه ،به قول
ابوسعيد ابولخير ،چاهها را پر كردهاند و به جلسه آمدهاند.
تازه در اين حالت اســت كه سطح سواد و دانش و تحليل
شركتكننده ميتواند ارزيابي شود.غفلت از اين كنكاشها
نهايت به كام رانت خوارها اســت و به زيان رئيس دولت.
تجربه آقاي روحاني پيش رو است ،عدهاي هزاران ميليارد
كاسب شدند و يك شكاف بيسابقه ثروت در كشور ايجاد
گرديد ،كسي در مورد اين بهرهمندشوندگان غارت صحبتي
نميكند اما آقاي روحاني تا روز قيامت مورد انتقاد اســت
يحتمل در اين دنيا نيز پاي اين تصميم را خواهد خورد.
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ســيد ابراهيم رئيســي در دوره مبارزه
انتخاباتــي در بهار امســال بارها از وجود
راهحل براي همه مسائل حل ناشده اقتصاد
ملي از جمله مسئله آزاردهنده تورم گفت
و اكنون نيز با ايــن تصور كه اگر بگويد با
گراني مبارزه ميكنيم تورم مهار ميشــود
بــه ايــن روش ادامه ميدهد .امــا فرايند
تورمي اقتصاد ايران انگار ســر باز ايستادن
ندارد و روندي فزاينده را تجربه ميكند.
در روزهاي تازه ســپري شده مركز آمار
ايران از رشــد شــتابان تورم مواد غذايي
گزارش داده ات .به دليل رشــد شــتابان
نرخ تورم در همين ســه ماه گذشته بوده
وهســت كه چهرههــاي اصولگرايي مثل
صادق آملــي الريجاني ونيز احمد حاتمي
از فقهــاي مجلس خبــرگان درباره تورم
هشدار دادند .عالوه بر آنها فعاالن قتصادي
ونيز اقتصاددانان نيز به رشد شتابان تورم
هشدار دادهاند .حميد رضا حريري ،رئيس
اتــاق مشــترك بازرگاني ايــران و چين،
ميگويد اقتصاد ايران در «خطرناكترين
نقطه تاريخــي تورم  ۴دهــه اخير» قرار
گرفته است و احتمال بروز يك «ابرتورم»
و گراني شــديد كاالها وجــود دارد.او روز
جمعــه ۱۴ ،آبانماه ،بــه خبرگزاري ايلنا
گفت كه اگر از «مراحــل تورم  ۵۰يا ۶۰
درصدي عبور كنيم» ،كنترل تورم سخت
ميشــود و «هر تصميمي در كشور گرفته
ميشود ،بايد عواقب آن را از جهت افزايش
يا كاهش نرخ تورم بســنجيم».مركز آمار
ايــران اوايل آبانمــاه با انتشــار گزارش
جديدي از نرخ تورم اعالم كرد كه افزايش
قيمت خوراكيها و آشاميدنيها در كشور
طي  ۱۲ماه منتهي به مهرماه امسال نسبت
به دور مشابه پارسال (تورم ساالنه) ۶۱.۴
درصــد بوده كه ركــورد جديدي در تورم
اقالم خوراكي محسوب ميشود.محمدرضا
پورابراهيمي ،رئيس كميســيون اقتصادي
مجلس ،نيز روز گذشته با اشاره به سياست
تخصيص ارز دولتــي  ۴۲۰۰توماني براي
واردات و توزيــع كاالهاي اساســي گفت
اين سياست شكست خورده و «نرخ تورم
كاالي اساســي با نرخ ارز دولتي از كاالي
غيراساسي بيشتر» شده است.در ماههاي
اخير هشــدارهاي متعددي دربــاره بروز
ابر تورم در كشــور داده شده است .اواخر

تسليم در برابرتورم

تيرماه امسال ،مســعود خوانساري رئيس
اتــاق بازرگاني تهران ،در توييتي نوشــت
كه با ادامه روند موجود «در ماههاي آينده
دولــت با تورمي رو به رو خواهد شــد كه
هيچگاه در كشــور تجربه نشــده است».
در ميــان مقامهــاي حكومت ايــران نيز
انتقاداتي درباره گراني مطرح شــده است.
صادق الريجاني ،رئيس مجمع تشــخيص
مصلحــت نظام روز ششــم آبان ،وضعيت
تورم را «بســيار نگرانكننــده» خواند و
گفت« :گرانيهاي سرســامآور ،بسياري از
مواد غذايي عموم مردم را از ســر سفرهها
جمع كــرده اســت».احمد خاتمي ،عضو
شــوراي نگهبان و امام جمعه تهران ،نيز
در خطبههاي نمــاز جمعه ،روز  ۱۴آبان،
گفته اســت «گرانيهاي افسارگســيخته
و لحظه به لحظه» مــردم را رنج ميدهد
و از دولت ابراهيم رئيســي خواسته است
كه مشــكالت را سريعتر حل كند.ابراهيم
رئيســي ،رئيسجمهور ايران ،روز ششــم
مهرماه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي
دولت گفت تورم خط قرمز دولت او است.
دو روز پــس از ايــن اظهارنظر ،احســان
خاندوزي ،وزيــر اقتصاد دولت ايران اعالم
كــرد كه «افزايــش تورم در شــهريور به
هيچوجه مطلوب نيســت و با اقداماتي كه

انجام خواهد شــد ترمز افزايش قيمتها
كشيده ميشود».گراني گسترده كاالها در
حالي ادامــه دارد كه قدرت خريد طبقات
مختلــف در حال كاهش اســت .به گفته
فرامرز توفيقي ،رئيس كميته مزد شوراي
كار ،با احتساب تورم و افت ارزش ريال در
شش ماهه اول سال  ،۱۴۰۰قدرت خريد
دستمزد ريالي كارگران در پايان شهريور،
« ۳۲.۴درصــد كمتر» از قدرت خريد آنها
در اول فروردين امسال بوده است.
به گزارش روزنامه همشهري ،اين ميزان
كاهــش قدرت خريد به اين معني اســت
كه دستمزد ده ميليون توماني يك كارگر
در ابتداي ســال جاري ،به شش ميليون و
 ۴۶۰هزار تومان در پايان شهريور كاهش
يافته است.
مرکــز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار
نیز اخیرا در گزارشــی اعالم کرد که ب ه طور
میانگین از جمعیت  ۸۵میلیون نفری ایران۲۶ ،
میلیون و  ۷۰۰هزار نفر در دهکهای مختلف
با فقر دستوپنجه نرم میکنند که بخش قابل
توجهی از آنها را خانوارهای کارگری تشکیل
میدهند .ناکارآمدی حکومت ،فساد گسترده
و تحریمهــای اقتصادی در کنار بحران کرونا
از مهمترین عوامل هســتند که به آشفتگی
وضعیت اقتصاد ایران دامن زدهاند.
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تاریخ معاصر ایران به ویژه در نیم قرن تازهه ســپری شده که
7سال آن به سالهای نظام سیاسی شاهی برمیگردد و  42سال و
دوماه آن را تاریخ انقالب ونظام جمهوری اسالمی تشکیل میدهد
سرشار از فراز و نشیبهایی است که واکاوی دقیق و درست آنها
بهتبرانگیز خواهد بود .در این سالهای پس از انقالب به ویژه پس
از جنگ  4رئيس دولت بر سرکار بودهاند و پنجمین رئيسجمهور
نیز تازهکار خود را آغاز کرده است .در این دهه هر رئيس دولت با
شماریازتربیتشدگاندرایننظامبهعنوانمعاونواعضای کابینه
فعالیت کردهاند .بسیاری از تحوالت در زیرمجموعههای دولتهای
ایران از اتدیشه و عمل این تکنوکراتها سرچشمه گرفته است.
تکنوکراتهای ایرانی در دوران جوانی همه رفتار و گفتار انقالبی و
هیجانی داشته و چه بسا شاید اکنون که به آن رفتارها و گفتارها
میاندیشند و با خود میگویند کاش آن تصمیم را نمیگرفتم و
فالن تصميم را میگرفتم .در میان تکنوکراتهای ایرانی پس از
انقالب کسانی بودهاند که بر اساس تجربه و اندیشههای نو از راه
رفته پیشین تا اندازهای جدا شده و در سالهای تازه جور دیگری
اندیشــیده و عمل کردهاند .در میان این دسته از مدیران عباس
آخوندی که یکی از تکنوکراتهای باسابقه است که در جوانی در
وزارت کشور فعالیت میکرد و در درورهای در جهاد سازندگی بود
و در دولتهای آقای هاشمی رفسنجانی و نیز روحانی وزیر مسکن  
و شهرسازی بوده است به تازگی کار سترگی انجام داده و مجموعه
گفته و نوشتههایش در بیست سال اخیر را گردآوری کرده و قرار
است در  10جلد منتشر کند .آنچه در ادامه می خوانید مقدمهای
اســت که دکتر محمد طبیبیان بر جلد اول این مجموعه نوشته
است .با توجه به اهمیت مسایل ایران «کارآفرین» اقدام به انتشار
این مقدمه کرده است.

فرصتي دســت داد تا اين جانب مجموعــه مصاحبهها و مقاالتي
كه از آقــاي دكتر عباس آخوندي جمعآوري شــده رامرور كنم .اين
مجموعه مصاحبه دامنه وســيعي از مطالب را ميپوشاند كه به نوعي
با يك رشــته انديشه ،و از آن مهمتر با يك انگيزه مشترك ،با يكديگر
پيوند دارند .اين مجموعه دربرگيرنده مطالبي اســت كه وی در زمان
مديريت به عنوان وزير راه و شهرســازي مطرح كرده ،يا بعد از آن در
قالــب مقالهها و مصاحبههاي مختلف به عنوان يك دانشــگاهي و با
بهرهگيري از تجربههاي كاري با خواننده در ميان گذاشتهاند .از مسائل
مشخص كاري گرفته مانند موضوع ديپلماسي و تجارت بينالملل ،در
ارتباط با شيوههاي حمل و نقل داخلي و بينالمللي ،مسائل مربوط به
شهرسازي و بازار مسكن و ضرورتهاي اجتماعي و اقتصادي بازسازي
و بازآفريني محيط شهري ،زيستبوم و زندگي شهري درهم ريخته و
آكنده از مشكالت تاريخي تا حيطههايي كه مشخصا به دامنه اقتصاد
راه و شهرسازي مربوط نبوده است؛ مانند مسائل بخش بانكي و تأمين
اعتبار و پيشنهاد بازسازي سيستم بانكي از طريق مديريت داراييهاي
ســمي ،مقابله با نهادهاي اعتباري غيررســمي ،يا مشكل پوپوليسم
در حيطه سياســت و نقش مخرب آن .مســئله خصوصيسازي كه از
ريــل به بيرون افتــاده نقشآفريني بخش حكومتــي و بخش دولتي
در اقتصاد و خطاهاي ارتــكاب (ورود به حيطههايي كه حكومت بايد
اجتنــاب كند مانند تجارت و فعاليت ســودآور ،تعزيرات و روشهاي
تنبيهي در اقتصاد ،قيمتگذاري ،ايجاد شــرايط رانتي )...و خطاهاي
اجتناب (كارهايي كه بايد انجام شــود و كم و بيش از قلم افتاده يا به
صورت شايسته مورد تاكيد نيست ،مانند حفظ حقوق مادي و معنوي
مــردم ،مردم ،تنظيم روابط خارجي در جهت منافع مردم ،ارائه مكفي
كاالهاي عمومي سروســامان دادن به سياســت مالي و پولي و حفظ
ثبات ســطح قيمتها )...و از همه مهمتر واگذاشته شدن نقش دولت
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يا حكومت به عنوان نگهدارنــده حكومت قانون (قانون به معني نهاد حفظ
حقوق و آزاديهاي اساســي تكتك افراد جامعه) و ضعف دولتها در ايفاي
نقــش برطرفكننده تعارض در جامعه و تأمينكننده كاالهاي عمومي و در
عوض ورود به همه فعاليتهاي ناســاز مانند تعزيرات ،شركتداري ،تجارت،
كاسبي ســودآور ،قيمتگذاري ،دخالتهاي مخرب در توزيع و تخصيص .و
آن مصاحبههايي كه ظاهرا در اين مجموعه مطرح نيست در مورد تمركز بر
موضوع ايران.
در زمان وزارت آقای آخوندی برخي دولتيان ايراد ميگرفتند ،و اين ايرادها
در نشريات هم منعكس ميشد ،كه وزير راه مثال چه ارتباطي با بانك دارد يا با
سياست خارجي و بايد كار خودش را انجام دهد .در صورتي كه به نظر اين جانب
اين يك ضعف وزراي مختلف و مديران كالن است كه به مسائل محيطي كه به
نقشآفريني آنان شكل ميدهد توجه نداشته باشند .براي مثال توليد كشاورزي
و صنعتي و اشتغال دقيقا تحت تاثير قيمتگذاري و تعزيرات و چگونگي جريان
اعتبار در اقتصاد است .همچنين است تاثيرپذيري مثبت و منفي اين بخشها از
ن در ارتباط
تجارت خارجي و روابط خارجي ،وزارت راه و شهرسازي به نحو احس 
با اين حيطههاي سياستگذاري قرار ميگرفته و هر كدام مانند ديوار سختي در
مقابل كاركردهاي بخش مزبور قد برميافراشته است ،وجود يك ديدمان اقتصاد
كالن براي همه مديران حكومتي از ضروريات است و اينكه اين ديدمان هنگامي
ميتواند كارساز باشد كه همه در قالب يك پارادايم واحد و درك مشترك نسبت
به سازوكارهاي اقتصادي و اجتماعي قرار داشته باشند .به همين دليل است كه
در كشورهاي پيشرفته امر سياست بر مبناي تقسيمبندي حزبي انجام ميشود
و تقسيمبنديهاي حزبي بر مبناي پارادايمهاي مشترك اقتصادي اجتماعي و
تاريخي تنظيم و تعريف شدهاند.
دكتر آخوندي يك مدير اجرايي است كه در فضاي سياسي كشور بزرگ شده
است .از قضاي روزگار از سن جواني با آغاز انقالب وارد فعاليت سياسي و مديريتي
شــده و مراحل آموزش رســمي و عملي را در مراحل طي كرده است .انديشه
ايشان هم طي دهها سال در معرض تجربه قرار گرفته و چون از هوش و استعداد
خدادادي برخوردار بوده باب فراگيري و آموختن را باز نگه داشته ،طي اين سالها
نگاه انتقادي ،پرسشــگري و شنيدن ديدگاههاي مختلف را همواره حفظ كرده
است .او ارتباط فكري خود را با هر كسي كه از ايدهاي سازنده برخوردار بوده برقرار
نگه داشته و هميشه با اهل انديشه و خرد با نيكويي و احترام برخورد كرده است.
در سياست و معارضه حريفان نيز از شيوه متانت و ادب دور نشده است .همين
شيوه خود دليل كافي براي خردمندي است.
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  گفتمانهايي در دعوت
در اين متن قصد خالصه كردن مطلب يا تفســير مطالب با نقد نظري و
تجربي آنچه در اين مجموعه آمــده را ندارم .گرچه اين كارها همه ضروري
است و هر كار با ارزشي بايستي به شكلهاي مختلف محك بخورد و تحليل
شود .بلكه آنچه توجه اينجانب را جلب كرده است پيام ،ابراز تألم ،ابراز نگراني
ســعي در برونتابي يك تجربه براي درسآموزي نســلهاي آينده است ،و
تالش براي ايجاد اجماع فكري در جامعهاي كه غالبا ايدهها واگرا هســتند.
بســياري از مطالب را درددل كردن خفيه و نوعي بانگ زدن متمدنانه و در
عين حال ســاكت از انچه ناگفتني اســت ميبينم .با همه اين محدوديتها
تاكيــد مداوم او بر اين اســت كه مطالب در يك چارچــوب نظري معقول
قرار گيرد .اينجانب ســعي ميكنم بين خطوط را بخوانم و برخي فريادهاي
خاموش را بشــنوم .حتما چنين شيوهاي كه اينجانب برگرفتهام دستخوش
خطا نيز هســت و بنابر اين ،مسووليت مطالب اين با متن به عهده اينجانب
است و نه تدوينكننده مجموعه.
نظريه اقتصاد بخشي از عقالنيت رايج براي درك كاركردهاي جوامع امروزي
است ،نظريه اقتصاد عقالنيت سازمانيافته ،در حال نقد ،در حال تجربه و در حال
تكامل است .اين حيطه در واقع موضوع بسياري از فعاليتهاي خرد و كالن است
و ميتوان گفت بــه هيچوجه از امور مربوط به اداره جوامع از اين حيطه بيرون
نيست .اين عقالنيت مثل يك نرمافزار در هنگام بهكارگيري و استفاده نيازمند

تنظيم و تطبيق با برخي واقعيتها و شرايط فيزيك بيروني است.
گفتهاند كه اقتصاد هم علم است هم هنر .علم بودن آن نيازمند درك عميق و
هنر بودن آن نيازمند بسيار مهارتهاي انساني در انتقال ايدههاي تبيين مطالب
اثرگذاري بر درك عمومي ،ايجاد تفاهم جمعي و اجماع ،تضمين نيت و اهداف
انساني و قصد خير و نهايتا برنامهريزي و تنظيم روشهاي اجرايي است.
اجراي يك سياســت اقتصــادي بدون جلب نظر عمــوم با بخشهاي قابل
مالحظهاي از مردم ،خصوصا بخشهايي كه تحت تاثير قرار ميگيرند ،كار بسيار
مشكلي است .اين امر با چند مشكل ريشهاي روبهرو است.
هزینه وفایده
يكم ،بده بستان بين حال و آينده .ظرافت مطلب از اينجا ناشي ميشود كه
هميشه اجراي سياســتهاي اقتصادي در بلندمدت فايده ايجاد ميكنند و در
كوتاهمدت فقط هزينه .مثل هر سرمايهگذاري كه ابتدا نيازمند كاهش مصرف
است به اميد بازدهي در آينده .مانند يك كشاورز كه به جاي مصرف بخشي از
محصول خود آن را به صورت بذر ميافشاند تا در آينده ثمري حاصل كند .يك
كشاورز يا هر سرمايهگذار اين بدهبستان را به خوبي درك ميكند ،چون هزينه
و فايده آن را مقابل چشــمان خود دارد .ميداند ابتدا بايد مصرف را كم كند تا
از حاصل توليداتي ،مصرف بيشــتر را فراهم كند .اما در حيطه عمومي چنين
نيســت .ابتدا آنچه براي مردم ملموس اســت هزينه سياستي است كه به آنان
تحميل ميشود ،در حالي كه فوايد آن را درك يا باور نميكنند .براي مثال اينكه
مردم بايد ماليات بدهند يا قيمت باالتر ارز را تحمل كنند ،براي اينكه پروژهاي
انجام شــود يا صادرات افزايش يابد و اجراي پروژه و بخشهاي صادراتي ارزش
و اشــتغال ايجاد كنند ،براي مردمي كه آناً با هزينه يك تصميم روبهرو هستند
كار مشــكلي است .فايده يك اقدام قرار اســت ماهها و سالها بعد اتفاق بيفتد
كه برخي از تحملكنندگان هزينه در قيد حيات نيستند .برخي افراد از ثمرات
برخوردار نميشــوند و برخي نيز فايده را با نرخ بااليي تنزيل ميكنند و به اين
نتيجه ميرسند كه شايد بهتر باشد هزينه آن را پرداخت نكنند .معموالً در عمل
ديده ميشود كه صاحبان قدرت سواري مجاني ميكشند يا الاقل باور عمومي
چنين است و اين باور سبب ميشود عموم مردم از قبول بدهبستان حال و آينده
بپرهيزند .يعني از خير فايده احتمالي آينده بگذرند و مصرف و استفاده حال را
ترجيح دهند.
برنده ها و بازندهها
دوم ،ابهام در اينكه چه كســاني از سياســتهاي نامناسب آسيب ميبينند
و چه كســاني بهرهمند ميشوند .هميشه اصالحات اقتصادي مربوط به اصالح
سياســتهايي است كه در گذشته اتخاذ شــده يا تغيير زمانه و تحول شرايط
ضرورت آن سياستها را تغيير داده يا آثار زيانباري از آنها حاصل شده كه ديگر
قابل تحمل تشخيص داده نميشوند ،و اين ضرورت تغيير به دليل فشار اجتماعي
به وســيله بخش سياسي حس ميشود .در كشــورهايي كه سازمان سياسي
پيشــرفتهاي وجود ندارد ،به اين معني كه سازمان سياسي موجود به نحو بارز
و سيستماتيك منافع عمومي را به حساب نميآورد ،معموال و خواه ناخواه اتخاذ
سياستها با توجه و تمركز بر منافع خاص انجام ميشود .الاقل چنين باورهايي
در جوامع مختلف بين مردم رايج است .اما مطمئنا هزينه اين تصميمها و تغيير
سياستها توسط عموم مردم پرداخت ميشود .اما تعارضي كه مطرح است اينكه
عليرغم اينكه چه ميزان هزينه در گذشــته به جامعه تحميل شده است ،براي
تصحيح و تغيير و تحول نيز بايستي هزينهاي جديد تحميل شود .طعنه كار اين
است اين هزينه جديد براي اصالحات هم به دوش عموم منتقل ميشود .وجود
اين دو تعارض به تنهايي مانع انجام برنامههاي يك مدير است و بنابراين ،تالش
گسترده و صميمانه و صادقانه براي توجيه و دعوت براي تحمل هزينهها فشارها
و دعوت به همراهي و اطمينان بخشيدن نسبت به نتايج را اجتنابناپذير ميكند.
گفتمانهايي در حيرت
به صورت تاريخي در جوامع مختلف در صحنه سياســت دو دسته افراد باال
را داشتهاند .دســته اول ،افراد بيتوجه به مباني اخالقي .يعني كساني كه قول
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ميدهند وقتي قرار ندارند عمل كنند و گفتمان آنان به زبان فردوسي «سخنها به
كردار بازي بود» يعني منظور بازي دادن عموم براي نيل به مقام و حفظ صندلي
و مسند بوده است .دوم ،كساني كه به نفع خود و وابستگان خود عمل ميكنند
هزينه مردم ،يعني سياست را ميدان زيركانه و سرپوشيده غارت ميدانند گرچه
غارت در گذشته كمي مردانگي و جرأت و شهامت و خطركرد را به همراه داشت،
اما غارت زيركانه مدرن از اين ويژگيها هم بري است.
متاسفانه در تمام جوامع امروزي اين دو گروه بازيگران سياست ،ميدان بازتري
براي فعاليت دارند در مقايسه با مردم با صداقت شريف و صميمي آن دو دسته
در واقع زمينهســاز و بهرهمندشونده رانت هســتند .يعني از طريق ويژهخواري
امكانات مالي بيشــتري براي ســازماندهي و جلب ذينفعاني براي حمايت از
خود در اختيار دارند و براي ياران خود نيز زمينه كســب در آمد آسان از كيسه
عموم را فراهم ميكنند .افراد امين و درستكار و تالشگر در زمين خدمتگزاري،
هميشه دير شناخته ميشوند .معموال وقتي انسانهاي شريف و خدمتگزار جزئي
از رويكردهاي روزانه هســتند مردم بــه ارزش آنان پي نميبرند وقتي جزئي از
تاريخ گذشته شدند شايد ارزش آنان شناخته شود كه ديرهنگام است .سياهكارها
نيز معموال در تاريخ سياهكاريشان نمايان ميشود اما آن هم با تاخير ،بنابراين،
فرصت كافي براي بيرون راندن افراد درستكار را در اختيار دارند و زمان كافي براي
بهرهبرداري شخصي و گروهي ،زماني كه مردم متوجه حقايق ميشوند معموال
بسيار دير است .ميدان سياست در كشور ما نارساييها بسيار آسيب ديده است.
تئودور روزولت گفته بود كه برخي مردم را ميشود هميشه فريب داد ،همه
مردم را هم ميشــود برخي مواقع فريب داد ،اما همه مردم را نميشود هميشه
فريب داد .اين صحبت قرين واقعيت است .اما درصدها و مدت زمانها در جوامع
مختلف متفاوت است .در جامعهاي كه فرهنگ پيشرفته دارد سياستمداران تعداد
كمتري را ميتوانند هميشه گول بزنند و همه را هم براي مدت نازلتري ميتوانند
گاهي گول بزنند .در جوامعي كه فرهنگ سياســي عقب ماندهتر است ،موضوع
متفاوت است .سياستباز دور از اخالق مهارتهاي خود را وسيعتر و براي مدت
طوالنيتري به كار ميگيرد .در يك جامعه با فرهنگ سياسي پيشرفته ،افراد امين
و باصالحيــت هم فرصتي براي تحرك مييابند اما در جوامع ديگر به زودي از
ميدان به در و مقهور آن دو دسته كه ذكرشان رفت ميشوند .قانون گراشام كه
گفته بود «پول بد پول خوب را از ميدان به در ميكند» به طرز عجيبي در حيطه
سياست در مورد عاملين سياســي صادق است ،خصوصا در جوامع با فرهنگ
سياسي ضعيفتر .سياستمدار بد سياستمدار خوب را از ميدان بهدر ميكند.
رانت و فساد و قدرت
اولين رســاله باقي مانده پيرامون فساد حكومتي دويست سال قبل از ميالد
مسيح توسط مشاور يك پادشاه هند نوشته شد به نام كواتيليا ،در مجموعه كتابي
پيرامون حكومتداري كه آرتاشاسترا خوانده ميشود .قديميترين نوشتههاي
موجود در مورد فســاد اداري نيز در اين كتاب آمده است .كواتيليا ميگويد كه
فساد از ذات ضعيف و معيوب انسانها كه نميتوانند بر نفس خود چيره شوند
ناشي ميشود .و براي يك كارگزار حكومتي حيطه مسووليت و اختيارات او مانند
يك كوزه عسل اســت كه نزد فرد امانت گذاشته شود .بسيار مشكل است كه
نگهدارنده آن كوزه عسل گاهي انگشت به آن نزند .از نظر آن مولف الزمه مقابله با
آن وسوسه ،تربيت كارگزاران حكومت و آموزش به آنان در جهت كنترل نفس در
امانتداري اموال عمومي و نظارت دايم بر كساني است كه بر اموال عمومي كنترل
داشته يا متولي بخشهايي از آن هستند .كواتيليا ميگويد كه اگر كارگزاري تا
ديروز امانتدار و درستكار بوده به اين معني نيست كه فردا هم چنين كند و به
همين دليل نيز نظارت دايمي بر كارگزاران حكومتي را ضروري ميداند.
ميتوان گفت كه چنين برداشــتي ،برداشــت رايج بين مردم در مورد فساد
اقتصادي در حكومت بوده اســت و راهحلها نيز در اطراف يك چنين برداشتي
شكل ميگرفته است .اما امروزه ابعاد مختلفي به پيچيدگي اين پديده افزوده و
وجوه ديگري از آن ظاهر شده است .براي نمونه ،كشور خاصي وجود دارد كه رتبه
فســاد اداري آن در سنجههاي بينالمللي در حد  ۸۰است كه اين واقع نشان از
وجود فساد قابل مالحظه است و نتيجه آن فساد نيز ثروتاندوزي مقامات باالي

حكومتي و وابســتگان آنان بوده است .در آن كشور حدود يك دهه قبل مبارزه
پرسروصدايي با فساد مقامات آغاز شد و گروهي دستگير شدند ،مطالب زيادي
در مورد فســاد مالي و اخالقي و رفتاري آنان و خانوادههاي آنان مطرح شــد و
يك دادگاه كامال باز و يك پوشــش خبري وســيع پيرامون آن محاكمه برگزار
گرديد كه منجر به حكم اعدام براي عوامل اصلي شد .اما به زودي مشخص شد
كه اين موارد جزئي از يك جنگ قدرت بوده اســت و كساني قصد خارج كردن
بخشي از جريانات سياســي مخالف خود را داشتهاند و دست برتر را در اين راه
پيدا كردهاند .يعني اگر سابقه كاركرد و كارنامه هر زيرمجموعه ديگر از نخبگان
سياسي آن كشور نيز زير ذرهبين قرار ميگرفت و افشا ميشد همين نوع مطالب
علني ميگرديد ،چنانكه برخي فسادهاي ديگر صاحبان قدرت در آن كشور نيز
در جرايد بينالمللي منعكس شد.
سختی مبارزه با فساد
در دهه  ۱۹۸۰كه براي تصاحب معادن الماس سيرالئون در كشور مزبور جنگ
خونيني جريان داشت و نام الماسهاي خونين از آن زمان رواج يافت ،جنگاورهاي
محلي براي اخراج مردم از مناطق به طمع تصاحب الماسهايي كه معدنكارهاي
منفرد محلي به دست آورده بودند به ظلم و تعدي بيسابقهاي دست ميزدند،
از جمله قطع دســتوپاي كودكان در مقابل چشــم پدر و مادر .در آن سالها
اصطالحي براي اولينبار ظاهر شد ،در يك دستور كه يك ژنرال فرمانده شورشي
به نام فودي ســانكو به افرادش صادر كرده بود .آن دستور اين بود «به خودتان
پرداخت كنيد ».يعني هرچه توانستيد براي خودتان غارت كنيد به شكلي كه
مناسبميدانيد.
اين خبر و رويكرد تكاندهندهاي كه در آن كشــور آفريقايي در جريان بود
چشــم بسياري تحليلگران و پژوهشــگران را در مورد فساد سيستماتيك در
حيطه قدرت باز كرد .تازه متوجه نكتهاي شدند كه چرا مبارزه با فساد اقتصادي
و كارگزاران فاســد حكومتي در حيطه قدرت چنين سخت است و معموال به
جايي نميرســد .فرماندهان شورشي مانند فدي و مشابه او ساير قدرتجويان
خارج از هنجار ،نيازمند هســتند كه عوامل آنها اقداماتي انجام دهند كه براي
ناهنجارترين افراد هم غيرقابل قبول و نامطبوع است .مشاركت در ظلم و تعدي،
قتل و شكنجه ،آزار ،حقكشي ،حيلتپردازي ،پريشان كردن روزگار بيگناهان،
به فنا بردن اخالق جامعه و حتي يك كشور براي تثبيت قدرت روساي خود ،كه
معموال فرماندهان مسلح مافيايي هستند و تأمين منافع مالي و سياسي آنان .اين
كارگزاران و خدمتگزاران در صف ،با دريافت اضافهكار و پاداش آخر ماه و مانند آن
حاضر به آن حمايتها و وفاداريها و مشاركت در اقدامات غيرانساني و غيراخالقي
نيستند .چاره چيست؟ پاسخ اين است كه پاداش خود را خود تعيين كنند و خود
براي كســب آن ابتكار عمل را به دست گيرند .اين است سازوكار فساد وقتي با
سازوكار قدرتطلبي يا رقابت در ميدان قدرت بيسروسامان و غير قانونمند همراه
شود .مورد سيرالئون نمونه حدي و بارز اين قضيه است .به نمونههاي ديگر مثل
زيمبابوه زمان موگابه ،نيجريه زمان ساني آباچا ،فيليپين زمان ماركوس ،نيكاراگوئه
زمان ســوموزا ،هاييتي در زمان دوواليهها ...و ليست بسيار طوالني اين تراژدي
توجه كنيم ،به تاريخ بسياري كشورهاي جهان سومي در چهار قاره جهان نگاه
كنيم كه دستور «به خودتان پرداخت كنيد» به صورت ضمني يا صريح در جريان
بوده اســت .و اين جريان است كه فساد خوانده ميشود و مبارزه با آن مشكل
است چون تبديل به بخشي از سازوكار قدرت شده است .اگر چنين ترتيبي به
درجات مختلف حتى شدت كمتر از موارد ذكر شده ،در يك كشور برقرار باشد
سياستپيشگان با اخالق و پايبند قاعده و شرافت جايي براي تحرك و خودنمايي
نمييابند .مردم در پراكندي و تحير ،در درمان وحشت ،امكان سازماندهي ندارند
و حتي فاقد امكان شناسايي سياستمداراني هستند كه از سرمايه اخالقي براي
بيرون كشيدن كشور از اين حيطه برخوردارند تجربه كشورها نشان ميدهد كه
وقتي آن ســازوكار فعال شد سياستمداران با اخالق اولين قربانيان آن هستند،
كارگزاران فســاد با بهره گرفتن از روشهاي مختلف از جمله تبليغ ،اتهامزني
بيپايه ،تهديد خانواده ،زور ،حذف فيزيكي از مانند آن به مقابله برميخيزند نيازي
به تاييد باالدستيها هم نيست ،اين مكانيزم به صورت خودكار عمل ميكند.
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امين پرتو  -عضو هيات علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي
ايران با همه زخمهايي كه بر تن دارد و بيشــتر از همه به اقتصاد اين كشور
قديمي آسيب زده است اما از نظر داشتن مزيتهاي ژئوپلتيك و داشتن منابع
طبيعي به ويژه گاز و نيز همسايگي با كشــورهاي بزرگ و كوچك در يكي از
مهمترين مناطق جهان هنوز در كانون توجه كشــورهاي قدرتمند جهان قرار
دارد .اين وضعيت موجب شده است كه در نبرد بزرگ آينده كه ميان اتحاد چين
و روسيه از يكســو و اروپا و امريكا از سوي ديگر ممكن است رخدادها ايران
يك وزنه سنگين باشد .هردو بلوك قدرت يعني غرب و شرق روي تواناييهاي
ايران حســاب بازكردهاند و ميخواهند ايران در كنار انها بايست .البته غرب و
امريكا بيشتر عالقه دارند ايران براي انها دردسر درست نكند و بيطرف بماند.
اما روســيه وچين ميخواهند از تواناييهاي ايــران براي حبش كردن نيروي
امريكا در خاورميانه وغرب اسيا استفاده كنند .اين وضعيت موجب شده است
آينده ايران از نظر انديشكدههاي خارجي كه براي دولتهايشان پژوهش انجام
ميدهندداراي اهميت است .انديشكده مطالعات راهبردي ديايران نيز با درك
اين وضعيت است كه در ماهنامه خود هر از چندگاه تفسيري بر مطالعات انجام
شده از سوي اين انديشكدهها ميگذارد و آنها را منتشر ميكند .آنچه در ادامه
باز هم اينكه در ايران ديكتاتوري نظامي از نوعي مانند پاكســتان و مصر ايجاد شود،
ميخوانيد نوشتهاي است كه درتازهترين شماره اين نشريه منتشر شده است.
بســيار دور از تصور است .وانگهي حتي اگر ديكتاتوري نظامي در ايران شكل بگيرد،
هرگز از ريشه ايدئولوژيك خود نخواهد گسست و يك ديكتاتوري كه ضديت با غرب
ايران پسا انقالبي
اندشكده آمريكن اينترپرايز در يادداشتي تحليلي به بررسي وضعيت آينده ايران در را كنار بگذارد نخواهد شد ،تربيت اسالمي و عقيدتي در درون نيروهاي مسلح ايران
دهه پيش رو پرداخته است .نويسنده اين تحليل ابتدا اين پرسش را مطرح ميكند كه و به خصوص سپاه پاسداران ،نسلي آموزش داده كه عميقا به ارزشهاي اسالمي باور
اگر جمهوري اسالمي شكست بخورد ،ايران ممكن است به چه چيزي تبديل شود؟ به دارد و نگاهي خصمانه به امريكا ،رژيم صهيونيستي ،جهان غرب و توطئههايشان دارد.
سناريوي دوم در ايران جنگ داخلي است .به باور نويسنده ،تقريبا در هر موقعيتي
باور نويسنده جمهوري اسالمي  ۴۲ساله ايران با يك آزمايش وجودي روبرو است .در
حالي كه ايرانيان درباره آنچه ممكن است در آينده اتفاق بيافتد مشغول بحث هستند ،كه توام با ضعف دولت مركزي بوده اســت .اقليتهــاي قومي و فرقهاي در مرزهاي
تحوالت مربوط به آينده خود در حال وقوع و اجرا است .اهميت انتخاب رئيس سابق ايران به شــورش برخاستهاند .به ادعاي نويســنده ،در حالي كه بسياري از محققان
قوه قضاييه به عنوان رياســتجمهوري در راستاي حفظ جو انقالبي و هم در جهت ايرانشناسي پذيرفتهاند كه ايران عليرغم موزاييك قومي ،كليتي منسجم است زيرا
مزيتي اســت كه رياستجمهوري به رئيسي خواهد داد .اگر خأل سياسي ناگهاني در هويت آن به عنوان يك موجوديت قبل از ظهور دولت مليگرايانه وجود داشته است،
سطح باال در كشور رخ دهد ،رئيســي بهترين گزينه براي ادامه خط انقالبي خواهد ساير محققان  -به خصوص برنداشــفر ،متخصص آذربايجان ،استدالل ميكنند كه
بود .وضعيت كنوني ايران با وضعيت زمان درگذشــت امام خميني(ره) متفاوت است هويت قومي بيش از آنچه بســياري تصور ميكنند ،بــراي ايرانيان اهميت دارد .در
و مســئله رقابت جناحهاي دروني كشور ،سطح قدرت افراد و وضعيت ثبات داخلي و صورت بروز خأل قدرت ،ايران ممكن اســت به سرعت به سوي يك جنگ داخلي بر
روابط بينالمللي ايران ،به گونهاي ديگر اســت .از همين رو تصور آنكه روندي مشابه اســاس قيام اقوام غيرفارســي زبان حركت كند .اگر چنين شود كشورهاي همسايه
سال  ۱۳۶۸به پيش رود حدود زيادي دور از انتظار است .به باور نويسنده ،جمهوري ايران به اسرعت وارد عمل خواهند شد و از اين جنبشها حمايت خواهند كرد .حالت
اســامي ايران در دهه پيش رو با چند مسئله روبرو خواهد شد .يكي آنكه همانطور سوم گذار غيرنظامي در ايران است ،بخشي از ايرانيان ،هوادار مدل مشروطه هستند
كه ميراث امام خميني (ره) توسط رهبر معظم انقالب تداوم يافت ،به شيوهاي ديگر و پســر شاه سابق را اميدي براي اعاده آن ميدانند .به باور نويسنده احياي سلطنت
ميراث فكري و انقالبي رهبر معظم انقالب اسالمي هم حفظ شود؟ مسئله ديگر هم بعيد است اگرچه رضا پهلوي ميتواند به عنوان يك نيروي متحد و رئيس كنوانسيون
آن است كه چگونه بايد اقتدار مورد نياز در حوزه شرعي و ديني در ميدان مرجعيت جديد قانون اساســي نقش مهمي داشته باشد .با اين حال اين انتظار كه ايرانيان به
بازسازي گردد؟ مسئله سوم خطرات پيش روي نظام از ناحيه هرگونه خأل قدرت است رغم اشــتياق ظاهري به غرب ،غربگرا شوند اشتباه است .ســابقه رفتاري آنان گواه
مسئله ديگري است .نويســنده بزرگترين اشتباه را از آن سياستمداران امريكايي و
كه ممكن است برخي نيروهاي اجتماعي را بالفاصله براي اعتراض وارد عمل كند.
نويســنده ســپس به برهــه كنوني و پيــروزي ابراهيــم رئيســي در انتخابات غربي ميداند كه به گروههايي مانند منافقين چسبيده و با شركت در مراسم آنها براي
رياستجمهوري گريز ميزند و اشاره ميكند كه ممكن است بسياري از افراد متعلق خود در ميان ايرانيان بدنامي ميخرند و به وجهه امريكا و غرب آســيب ميرسانند.
به برخي جناحهاي سياســي قدرت در ايران خود را موافق و طرفدار روي كار آمدن در مورد اخبار ايرانيان مسئله تاريخ اهميت دارد .در حالي كه قدرتهاي استعماري،
رئيســي نشــان بدهند ،اما همانها ممكن است تالشهاي رئيســي را از ريل خارج انگلســتان و روسيه هرگز رسما ايران را استعمار نكردند ،اما ايران را قرباني و تحقير
كنند .رئيسي ،به باور نويسنده تحليل ،يك انقالبي واقعي است و سخنرانيهايش به كردند .در نتيجه ،ايرانيان نســبت مقاصد قدرتهاي خارج از كشور ،به ويژه در غرب
چهرههاي بزرگ انقالبي قرن بيســتم شباهت دارد .اما اين تصور كه همهچيز هم در دچار پارانويا هســتند .نويسنده بر آن اســت كه نابودي جمهوري اسالمي بايد يك
ايران به آرامي و خوبي و خوشــي پيش خواهد رفت خطا است .نويسنده بر آن است هدف اياالت متحده باشــد .در حالي كه ايرانيان به دنبال مداخله خارجي نيســتند،
كه در حالي كه اميد و آرزو در ميان مهاجران ايراني در خارج از كشور در مورد آينده هــدف تمام دولتهاي اياالت متحده بايد تضعيف نظام انقالبي باشــد .با اين وجود،
كشورشــان بسيار زياد اســت اما احتمال اينكه ايران به دموكراسي پر رونق و غرب بسيار مهم است كه به گذار ايران از وضعيت فعلي با واقع گرايي برخورد كنيم؟ ايران
گرايانه تبديل شود .بسيار كم اســت .نويسنده سه سناريو براي آينده ايران در دهه يك جامعه غربگراي منتظر براي در آغوش گرفتن امريكا نيســت .به باور نويسنده،
پيش رو ترســيم ميكند .سناريوي اول ،ديكتاتوري نظامي است .به باور نويسنده ،با ســرانجام ايرانيان دموكراسي خود را به دســت ميآورند اما اين دگرگوني يك روند
همه سخنان درباره قدرت گرفتن نظاميان در ايران (در عرصه اقتصاد و سياست) ،اما انتقال طوالني است كه تاريخ آن را رنگآميزي ميكند.
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آينده ايران در يك گفتوگو
مركز مطالعات راهبردي و بينالمللي در گفتوگويي با يكي از كارشناســان مســائل
ايران در موسســه كارنگي با عنوان «آينده ايران» به پيشبيني تحوالت سياسي كشور در
دهه پيش رو پرداخته اســت .اين كارشناس در پاسخ به اين سوال كه آيا انتخاب ابراهيم
رئيســي به عنــوان رئيسجمهوري نقطه عطفي در روابط ايــران و امريكا رقم خواهد زد
جواب ميدهد كه «مثالي كه من اغلب به افراد ميزنم اين است كه در دسامبر  ۲۰۱۰اگر
تحليلگري پيشبيني ميكرد بن على در تونس سقوط ميكند و سقوط او باعث ايجاد اثر
دومينوي ســقوط مبارك  -سقوط قذافي و صالح ميشود ـ به هيچكس چنين چيزي را
قبول نميكرد چون ظاهرا نشانهاي براي استنباط چنان روندي وجود نداشت .در ايران از
نظر من ،يك نارضايتي گســترده از وضعيت موجود وجود دارد كه تركيبي از وضع ناگوار
اقتصادي و سركوب سياسي و اجتماعي است .اما نكته اصلي اين است كه شما يك رژيم
متحد و متعهد به ماندن در قدرت داريد كه اراده قدرتمندي براي حفظ خود دارد .جامعه
ايران از حكومتش جدا شــده اما اين جامعه مسلح نيست؛ منظم نيست و رهبر هم ندارد.
به عالوه اراده قبول دستهجمعي مرگ براي تغيير نظام سياسي در اين جامعه وجود ندارد.
ديدگاه من اين اســت كه ما در داخل ايران به نقطه اوج نرسيدهايم؛ جمهوري اسالمي در
آستانه فروپاشي نيست و هيچ تحول كوتاهمدت در روابط ايران و امريكا رخ نخواهد داد اما
اين موارد ذاتا غيرممكن است پيشبيني شوند».
در پاســخ به اين ســوال كه «آيا ترك وزارت خارجه توسط جواد ظريف اهميتي دارد
وقتي ميدانيم كه همه تصميمها از كجا گرفته ميشود؟» كارشناس مربوطه اينگونه پاسخ
ميدهــد كه «فكر ميكنم حضور ظريف در روابط خارجي ايران تغيير ايجاد كند .ظريف
تفاوتي در سياســتهاي ايران ايجاد نميكند اما تفاوت در درك جهان از ايران است كه
به وسيله او ايجاد ميگردد؛ چون او در اتخاذ سياستهاي ايران بسيار موثر است  -كه به
نظر بسياري اين سياستها خصمانه است اما ظريف اين استدالل را براي گفتوگوهاي با
غرب ارائه ميكند كه اين سياستها منطقي است و منعكسكننده منافع ملي ايران است
و ايران واقعا قرباني اســت و نه متجاوز .بســياري از اروپاييها و چپها در اياالت متحده
اين استدالل را مطرح ميكنند كه ظريف و روحاني متحدان طبيعي غرب هستند و ما به
جاي تحت فشار قرار دادن ايران با تحريم آن ،بايد با امثال روحاني و ظريف تعامل كنيم
و آنها را توانمند كنيم .اوباما هم پيرو همين اســتدالل بود .اگر ابراهيم رئيســي چهرهاي
متفاوت و سرسختتر را به عنوان وزير خارجه معرفي كند فكر ميكنم اين اقدام ميتواند
در چگونگي نگاه جهان به ايران تغيير ايجاد كند .معلوم است كه در ايران چه كسي صاحب
قدرت و اختيار اســت و هيچ بخشي از سياســت ايران واقعا تغيير معناداري نخواهد كرد
اما فكر ميكنم در صورت بركناري ظريف از ســمت وزير خارجه ،تصوير ايران در جهان
تغيير خواهد كرد».
پرسشگر سپس اين سوال را ميپرسد كه اينكه چه كسي در ايران روي كار بيايد ،يك
نظامي يا امنيتي يا يك روحاني ديگر ،چه ميزان در رفتار ايران موثر خواهد بود؟ كارشناس
مربوطه پاســخ ميدهد كه نزديكترين سيستم به جمهوري اســامي را اتحاد جماهير
شوروي ميداند« :در مقايسه با چين كمونيست در دهه  ۱۹۷۰هنگامي كه اتحاد جماهير
شوروي به يك دوراهي رسيد و بايد تصميم ميگرفت كه آيا ايدئولوژي را در اولويت قرار
دهند يا اقتصاد و منافع ملي را؟ آنها قادر به كنار گذاشتن ايدئولوژي خود نبودند .به همين
ترتيب ،جمهوري اسالمي ايران كه اكنون چهل و دومين سال خود را پشت سر ميگذارد،
واقعأ قادر نيســت اولويت منافع ملي و اقتصادي ايران را جلوتر از ايدئولوژي انقالبي قرار
دهد .بنابراين به نظر من آنها سرنوشت اتحاد جماهير شوروي را دنبال خواهند كرد .آنها
قادر به اصالح نيستند .بنابراين در نهايت به سيستمي تبديل ميشود كه احتماال از داخل
فرو ميباشد .اما شوروي سه نسل به طول انجاميد و جمهوري اسالمي تازه وارد نسل دوم
رهبري خود شده؛ بنابراين اين وضعيت در ايران ميتواند حتي براي يك نسل ديگر پايدار
باشد .اگرچه براي آنچه در آينده در ايران اتفاق ميافتد من شاهد همسويي با روسيه پس
از شــوروي هستم .شوروي به روساي دموكراتيك منتقل نشد اما اساسا به شكل جديدي
از اقتدارگرايي بدل شــد كه جاي كمونيســم را گرفت و ناسيوناليسم روسيه را با رهبري
شــخصي از رژيم پيشــين و محصول كا.گ.ب يعني پوتين ادامه داد .روحانيت در ادامه
همچنان با اتحاد ميان ســپاه و ســرويس اطالعاتي ايران حكومت خواهد كرد هرچند در
اسالم شيعي در آن كمرنگ و رنگ مليگرايي ايراني در آن بيشتر خواهد شد .براي امريكا
همانطور كه تعامل با پوتين آســانتر از شــوروي بود ،تعامل با چنان جمهوري اسالمي
هم آسانتر خواهد بود .روسيه همچنان رقيب امريكا است اما ديگر مانند شوروي دشمن

نيست .بخش بزرگي از ايرانيان ديگر طرفدار فرهنگ «مرگ بر امريكا» نيستند حتي اگر
امريكا را دوســت نداشته باشند .گرچه براي را هم انداختن تقصير مشكالت بر گردن يك
كشور ديگر ضروري و آسانترين راه است.
كارشناس مربوطه در مورد سياست منطقهاي ايران در حمايت از مقاومت معتقد است
كه «حمايت ايران از اين شــبهنظاميان منطقــهاي در خدمت منافع اقتصادي و ملي اين
كشور نبوده اســت .حمايت از اين گروهها هيچ منفعت اقتصادي ندارد .ايران ميتوانست
يك بازيگر جهاني باشد اما با درگير شدن در يك نبرد غنيمتي منطقهاي از بسياري منافع
خود چشمپوشي كرده است .به تركيه نگاه كنيد كه چگونه محصوالتش در سراسر جهان
به فروش ميرسد .از سراسر دنيا سرمايهگذاري خارجي در تركيه انجام ميشود در حالي
كه ايران جدا از نفت ،بازارهاي صادراتي خود را واقعا توســعه نداده و بســياري از اينها به
خاطر همين اخالق انقالبي اســت كه هم در سياست داخلي و هم در سياست منطقهاي
آن وجود دارد .به عالوه ايران دچار مشــكل استهالك شديد قدرت نرم خود در منطقه و
جهان اسالم و عرب به خصوص پس از جنگ سوريه است .بهطور كلي ،سياست منطقهاي
ايران نه فقط امنيت آن را بيشتر نكرده كه همسايگانش را هم با او دشمن كرده است».
كارشناس مربوطه در پاسخ به پيامد سياسي داخلي برجام معتقد است كه «نارضايتي
عظيم اجتماعي ،سياسي و اقتصادي وجود دارد .شما ميتوانيد با سركوب و جريان مداوم
درآمد نفتي اين وضع موجود را حفظ كنيد اما هر دو مورد تمام ميشوند .اينكه چرا فعال
در ايران شورش عمومي وجود ندارد اين است كه مردم فقط به نوعي در حال تالش براي
تأمين مخارج زندگي خود هســتند .با احياي برجام در افق پيش رو ،زندگي افراد با رفع
تحريمهــا و صادرات مجدد نفت خود بهبود خواهد يافت .مردم انتظارات خود را در مورد
چگونگي بهبود وضع اقتصادي از ناشي از توافق هستهاي افزايش خواهند داد اما در نهايت
جمهوري اســامي هرگز نخواهد توانســت انتظاراتي را كه ايرانيان دارند برآورده ســازد.
من فكر ميكنم كه اين امر باعث واكنش شــديد خواهد شــد ...من نميتوانم پيشبيني
كنم كه در شــش ماه آينده چــه اتفاقي ميافتد اما ميتوانم بررســي كنم طي ۱۵-۱۰
ســال آينده براساس بافت مقايسهاي و زمينه تاريخي چه رخ خواهد داد .يكي از فرزندان
يك مقام بســيار برجســته دولت ايران سالها پيش به من گفت كه آنچه براي جمهوري
اسالمي اهميت دارد وسعت حمايت از رژيم نيست يعني اينكه چند درصد از مردم از آن
پشــتيباني ميكنند بلكه عمق طرفداران آن است .اگر فقط  ۱۰درصد از جمعيت متعهد
به جمهوري اســامي باشــند و مايل به بيرون رفتن و فداكاري براي جمهوري اسالمي
باشــند اين قدرتمندتر از  ۸۰درصدي اســت كه در خانه ميمانند و از آن در فيسبوك
شكايت ميكنند .اين واقعيتي است كه من در ايران ميبينم .جمهوري اسالمي هنوز سپاه
پاسداران و بسيج را در اختيار دارد كه همچنان به حفظ وضع موجود متعهد هستند .من
واقعا به هر نشــانهاي از شكاف در نيروهاي امنيتي ايران توجه بيشتري نسبت به آخرين
اظهارات نارضايتي عمومي دارم .بســيار نادر است كه شكافهاي مشخصي را در دستگاه
امنيتي ايران ببينيم».
  نتيجهگيري
نگاهي به محتواي منتشر شده توسط انديشكدههاي خارجي در مورد وضعيت سياسي
داخلي ايران و پس از انتخابات رياستجمهوري خرداد  ۱۴۰۰از آن گواهي ميدهد كه اين
انديشكدهها چند خط كلي را مورد توجه قرار داده و طبيعتا اين خطوط ميتواند در تدوين
راهبرد يــا اقدامات عملياتي و تاكتيكي عليه جمهوري اســامي ايران مورد بهرهبرداري
واقع شود:
 نارضايتي از وضعيت اقتصادي و سياســي و كوشــش براي پيوند دادن و همپوشانكردن آنها با يكديگر؛
امكان سوق يافتن نارضايتي و اعتراض از شكل قانوني به اشكال خشن و مسلحانه؛ بسته نشان دادن افق تغييرات مثبت و حركت رو به جلو؛ كوشش براي ايجاد چنددستگي در نيروهاي نظامي و امنيتي؛ تأكيد بر خودداري از ارتباط با منافقين و گروههاي مشابه كه موجب بدنامي در ميانمردم ايران هستند؛
 تأكيد بر ايجاد رهبري و ســازمان براي نارضايتيهاي داخلي و كاناليزه كردن آنها بهسوي اهداف راهبردي مشخص؛
كوشش براي چندگانه كردن سناريوهاي پيش رو و در نظر داشتن اين امكان كه درهر حالت چگونه بتوان منابع امريكا را در ايران حفظ كرد.
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تحقیقی از پژوهشكده مطالعات راهبردي
دولت نخســت آقای رئيســی کارش را بیش از  100روز است شروع کرده و حاال قضايي ،نيروهاي مسلح و به خصوص سپاه پاسداران و نيز بنيادها و ستادها و شوراهايي است كه
همه اعضای دولت وکابینه در محلهای خدمــت خود حاضرند و با توجه به وظایف خود را داراي اختيار اجرايي م يدانند .اگر چيزي در جمهوري اســامي درست پيش نرود همه
واختیارات خــود برنامههایی که دارند را ارایه و اجرا میکننــد .رفتار دولت تازه از رئيسجمهور را مقصر م يدانند حتي اگر رئيسجمهور در مورد آن مســئله يا مسائل اختياري
نظر سیاست خارجی ،تصمیمهای اقتصادی ،تعامل با احزاب و جمعیتهای داخلی ،نداشته باشد .رئيسي هم از اين اصل و قائده مستثني نيست .رئيسجمهور در جمهوري اسالمي
اقدامهای فرهنگی و اجتماعی حاال زیر ذرهبین ذینفعان داخلی و خارجی قرار دارند ضربهگير است و حال در موقعيت فعلي كه حال و روز اقتصاد و سياست داخلي و خارجي ايران
و این رصد رفتار به ویژه از سوی خارجیها با دقت و سرسختی انجام میشود .موسسه در چنين وضعيتي است ،رئيسي بايد مراقب باشد كه نقش مشابهي بر او تحميل نشود .دومين
های مطالعاتی در بیرون از ایران به ویژه در خاورمیانه با توجه به وزن و اهمیت ایران چالش مهم فراروي رئيسي اين است كه برنامهها و ايدههاي او براي خارج كردن كشور از بحران
میخواهند برآوردی از پیامدهای فرایند و روندهای ایران بر روی کشورهای منطقه مشخص نيست .اينكه با اين وضع اقتصادي نابسامان چه بايد كرد نيازمند طراحي و برنامه دقيق
داشته باشند و خود را برای آینده مهیا کنند .برای آنها بسیار اهمیت دارد بدانند ایران و استادانهاي است كه هنوز سخني درباره آن به ميان نيامده است .سومين چالش فراروي رئيسي
تحت ریاست رئيسی در چهار سال آینده در کدام نقطه ایستاده است و ایران در چه هم اين است كه او به صورتي روي كار آمده كه بخشي از جناح حامي حكومت دچار مسئله شده
اســت .مسائل مربوط به احراز صالحيت كانديداها و حرف و حديثهاي بعدي مربوط به آن به
وضعیتی قرار خواهد داشت.
صورتي رخ داد كه چند دستگي و اختالفنظر بسياري هم در درون كارگزاران و وفاداران نظام رخ
داد و هم حاميان را دچار سوال كرد.
موسسه مطالعات خاورمیانه و ایران
هنري رم در مورد چالشهاي پيش روي رئيسي بر روي نكات ديگري انگشت مينهد .رئيسي
در ابتدا كارشــناس اين پژوهشكده مهمترين مسائل فراروي دولت رئيسي را مطرح ميكند
كه شامل بحران در سياست داخلي ايران (افزايش اعتراضات ،كاهش مشاركت سياسي و تشديد خون تازهاي به درون دولت جديد نياورده اســت .هرچند صحبت از چند چهره جوان در دولت
خشــونت در روابط نظام سياسي با شهروندان) ،بحران اقتصادي (بيكاري ،تورم و سقوط شديد اوست ،اما نيمي از كابينه او همان وزرا يا معاونان وزرا در دولت اول احمدينژاد هستند .اينكه به
ارزش پول ملي ،فروپاشــي زيرساختها و نرخ رشد اقتصادي صفر و منفي در طول يك دهه) و دولت اول رئيسي ،به طعنه دولت سوم احمدينژاد ميگويند به سبب حضورهمين افراد است .از
در نهايت بحران در سياست خارجي (تداوم تحريمها ،قطع روابط با بسياري كشورهاي مجاور و ســوي ديگر برخي از اين افراد كارشناس مسائل حوزه خود نيستند كه بخواهند با علم و آگاهي
مهم ،تنش و درگيري با بسياري بازيگران و بدل شدن به يك كشور نامعمول) است .به جز اين در آن حوزه عمل كنند .براي اين گروه نقطه قوتشــان البته اعتماد به نفس باال براي حل وفصل
چالشهاي كلي و عمومي ،كه چالشهاي كشور ايران و نظام جمهوري اسالمي محسوب ميشود ،مشكالت كشور است ،اما اعتماد به نفس به تنهايي براي فائق آمدن بر مشكالت كافي نيست .از
رئيسي خود نيز با چالشهايي اختصاصي مواجه است .يكي از آنها اين است كه در قياس با چند سوي ديگر ،رئيسي تاكنون منصب اجرايي به معناي اخص كلمه نداشته است .او در مناصب قضايي
رئيسجمهوري قبلي ،ميزان آراي كمتري داشته و ديگر اينكه روشن نيست طرح و برنامه عملياتي يا جز آن بوده كه پاسخگوي افكار عمومي و شهروندان يا رسانهها نبوده است .در ايران مقام قضايي
به قانون پاسخگوست ،اما سازوكار اين پاسخگويي در برابر قانون به هيچ رو مانند پاسخگويي روزانه
او براي حل و فصل بحرانهاي پيش روي كشور چيست؟
على الفونه در مورد دولت رئيسي در چهار سال آتي معتقد است كه نقطه قوت دولت رئيسي و هميشه سنگيني كه رئيسجمهوري با آن مواجه است ،نيست .اينكه اگر در دوره رئيسي چيزي
اين است كه رهبر معظم انقالب اسالمي ،به رئيسي و دولتش با عالقه مينگرد و از طرف ديگر درست پيش نرود چه كسي را بايد مورد شماتت و انتقاد قرار داد ،از هماكنون نامشخص است.
علي آلفونه در مورد دولت رئيسي به مسئله ورود بنيادها و نهادهاي اقتصادي تحت نظر رهبري
خود رئيســي هم با رهبري و نهادهاي منسوب به ايشــان روابط گرم و قوي دارد ،اما رئيسي با
چالش اساسي مواجه است .اولين و مهمترين چالش او همان چالش روساي جمهور قبلي است .به قوه مجريه توجه ميكند .اينكه افرادي كه در نهادهايي مانندستاد اجرايي فرمان امام يا آستان
رئيسي بر جايگاهي تكيه ميزند كه هر كس قبل از او بوده در اين جايگاه دچار مشكل شده است .قدس رضوي بودهاند .سر از دولت رئيسي درآوردهاند مطابق با ادعاي او به سمت تحكيم هر چه
اختيارات اجرايي در ايران تنها در دست رئيسجمهور و وزارتخانههاي تحت امرش نيست؛ بلكه بيشتر نفوذ و منافع اين نهادها منتهي خواهد شد نه آنكه امكانات آنها براي كمك به دولت به
طيف وسيعي از اختيارات اجرايي در اختيار رهبري و نهادهاي تحت امر رهبري مانند دستگاه ميدان بيايد .آلفونه ادعا ميكند كه البته نگاه رئيسي تنها رو به آينده است و اينكه توقع داشته
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باشيم با آمدن او مشكلي حل ميشود ،نادرست است .بلكه رئيسي خود منتظر تحوالت پيش رو
و آينده است .گرچه كار مهم رئيسي تا زمان وقوع آن تحوالت آينده حفظ خلوظ حزباللهي در
بدنه نظام سياسي است .خلوصي كه حفظ آن در برابر تغييرات نسلي و سياسي رخ داده و در سه
دهه گذشته به مسئله مهم براي ادامه حيات نظام سياسي بدل شده است.
هنري رم يك مســئله مهم فراروي دولت رئيسي را تحريمها و مذاكرات هستهاي م يداند.
رئيسي از خاتمه تحريمها استقبال كرده است .حقيقت هم همين است كه وعدههاي بزرگ او
مثل ايجاد گسترده اشتغال براي جوانان و ساخت هرسال يك ميليون واحد مسكوني يا تقويت
ارزش پول ملي بدون رفع شدن تحريمها ممكن نيست .فروش نفت ،تجارت خارجي ،توريسم و
جذب سرمايهگذاري در شرايطي كه تحريمهاي كنوني وجود دارد ،غيرممكن است و وقتي وضع
چنين است اميدي براي رشد اقتصادي ،صادرات و واردات و افزايش توليد ملي وجود نخواهد است.
مسئله مهم براي دولت كنوني و البته جمهوري اسالمي اين است كه خطر انتخابات  2024ياست
جمهوري امريكا هر لحظه در حال نزديك شدن است .اگر در آن انتخابات ،جمهوريخواهاني از
جنس ترامپ كه هوادار اسراييل بودند به پيروزي برسند ،موقعيت كنوني براي ايران از ميان خواهد
رفت ،اما ميان رئيســي و روحاني در مورد برجام يك تفاوت ديدگاه اساسي وجود دارد .روحاني
معتقد بود برجام گامي براي تغيير سياســت خارجي جمهوري اسالمي در همه عرصههاست و
به عبارت ديگر برجام تنها گام اول است .گامي كه مقصد نهايي آن بايد كاستن يا حذف نقش
نهادهاي خاص در سياست خارجي و اقتصاد داخلي ايران باشد .رئيسي اما ديدگاهي مخالف دارد
و برجام را تنها يك استثنا و نه رويه و فقط به منظور ايجاد گشايش در امور نظام م يداند .با برجام
نبايد چيزي در سياست داخلي ،خارجي و اقتصادي نظام جمهوري اسالمي تغيير كند ،برجام اگر
بخواهد در سياست خارجي و داخلي و اقتصادي نظام تغيير ايجاد كند ،خود يك پديده خطرناك
خواهد بود.
علي آلفونه در مورد جهتگيري نظام جمهوري اســامي در چهار سال پيش رو ديدگاهي
متفاوت عرضه ميكند كه با دوگانه رايج اصالحطلبي -اصولگرايي يا ميانهروي -تندروي متفاوت
است .به باور آلفونه ،مواضع سياسي جمهوري اسالمي اصالتي ندارد و اين نظام به طبيعت خود نه
پراگماتيست است وانه انقالبي؛ بلكه همه اين مواضع حسب مصلحت و موقعيت آن اتخاذ ميشود.
از ســوي ديگر ،اهداف راهبردي جمهوري اسالمي هم چيزي نيست كه به رئيسي مربوط باشد
و با آمدن او يا شــخص ديگري تغيير كند .رئيسي هم در مسير اين راهبرد حركت خواهد كرد
همانطور كه هر كس ديگر مثل روحاني هم به رغم مقاومت و در نهايت در همين مسير خواهد
بود .يكي از اين مسائل راهبردي مربوط به سياست خارجي جمهوري اسالمي است كه به رئيسي
ارتباطي ندارد .براي مثال ،ايران در ســوريه و يمن اهدافي دارد كه هر كسي روي كار بيايد بايد
مجري آن باشد .در سوريه ،هدف ايران باقي ماندن بشار اسد بر سرير قدرت است .در يمن هدف
ايران شكست دادن نظامي عربستان سعودي و تداوم تسلط انصاراهلل بر صنعا و حديده است .به
اين منظور جمهوري اسالمي ،همه گونه هزينه اقتصادي ،سياسي و نظامي را متحمل خواهد شد.
هدف ديگر ايران ،آزمودن ميزان و قوت اتحاد امريكا با متحدان خود مانند عربســتان سعودي و

اســراييل است .ايران دايما اعتبار اين اتحاد را با اقدامات خود محك ميزند .اكنون و با روي كار
آمدن بايدن ،ايران متوجه شده كه امريكا قصدي براي جنگيدن با ايران ندارد و پاسخهايي هم كه
به اقدامات نظامي عوامل ايران در عراق داده نسبت به اقدامات ترامپ بسيار كمشدت و كماثر است.
اينكه امريكا همه سامانههاي دفاع موشكي خود را از منطقه خارج كرده ،اينكه در برابر حمالت
منتسب به ايران به كشتيهاي اسراييلي خويشتن داري نشان داده و به الفاظي بسنده كرده ،اينكه
پذيرفته تا ابتداي زمستان از عراق خارج شود و اينكه از حضور نظامي خود در اطراف ايران كاسته،
همه نشانگر آن است كه امريكاي بايدن تمايلي براي پاسخ دادن به ايران ندارد و قصد دارد ايران
را با منطقه تنها بگذارد .در نهايت ،اين سئوال وجود دارد پس رئيسي قرار است چه چيزي را در
سياست خارجي ايران تغيير دهد؟
يك مسئله مهم ،وضعيت بخش انرژي (نفت و گاز) ايران در دوران چهارساله آتي است .هنري
رم معتقد است در اين چهار سال ،بخش انرژي ايران مانند بقيه بخشهاي اقتصادي آن به سمت و
سوي ادغام كامل با چين حركت خواهد كرد .شركتهاي بينالمللي انرژي كه پيشتر در ايران فعال
بودند (توتال ،آني و در زماني دورتر شــل) ديگر مانند سال  ۲۰۱۶اشتياقي به انرژي ايران ندارند.
ايران با انبوهي رقيب در حوزه نفت و گاز روبهرو شده است .بازارهاي مصرف تا حد زيادي تصرف
شده و سرمايهگذاريها براي دهه آتي مقصد خود را يافته است .به عالوه ،تحوالت بازار انرژي به
سبب تغييرات اقليمي و برقي شدن حمل و نقل ،سمت و سويي از رونق در مصرف نفت را نشان
نميدهد .توليد نفت ايران در صورت خاتمه تحريمها احيا خواهد شد ،اما به سبب شدت فرسودگي
بسيار باالي اين بخش ،نيازمند زمان است و به همين سادگي و در كوتاهمدت رخ نخواهد داد.
معناي حكمراني در جمهوري اســامي ايران چيســت؟ على آلفونه در اين مورد تفسيري
عميقا معاند با نظام جمهوري اسالمي مطرح ميكند .به باور او در جمهوري اسالمي ،مانند بقيه
حكومتهاي خاورميانه كه از ميان رفتند ،معناي موفقيت در حكمراني به موفقيت در باقي ماندن
درقدرت تعبير ميشود .به عبارت ديگر ،اگر حكومت شما به هر بهاي اقتصادي و انساني بر سر كار
بماند ،شما موفق هستيد .چنين است كه مثال حسني مبارك يا زينالعابدين بنعلي در خاورميانه
ناموفق هستند ،اما بشار اسد و انصاراهلل موفق هستند .در عرصه حكمراني سياست خارجي ،براي
ايران معني موفقيت اين است كه دست به هر اقدامي بزند ،ولي امريكا كاري به كار آن نداشته
باشد .بديهي است كه اين معني از موفقيت هم بسيار شرطي و شكننده است.
در نهايت بايد دوباره به مســئله اقتصاد برگرديم به اقتصاد ايران در چهار ســالي آتي و در دوره
رياستجمهوري ابراهيم رئيسي به چه شكل خواهد بود؟ هنري رم ادعا ميكند كه روسيه و چين
براي بهره بردن از تعامل اقتصادي با ايران منتظر گشايشي در تحريمهاي ايران هستند .اما هرچه
باشد رئيسي و تيم همراهش بهشدت به دنبال پيگيري و اجراي اقتصاد مقاومتي هستند .اين اقتصاد
مقاومتي از سويي به دنبال بهره جستن از ظرفيتهاي داخلي ايران و از سوي ديگر به دنبال خنثي
كردن تحريمها از طريق تعامل با چين و روسيه و در عين حال اجراي تدابيري متفاوت براي مقاومت
در برابر تاثير تحريمهاست تا تابآوري كشور و جامعه در برابر فشارها افزايش يابد؛ گرچه ايران فعال
در وضعيتي قرار دارد كه ظرفيتهاي داخلي اقتصادي آن براي مقاومت در برابر دور تازهاي از فشار و
تحريم با مشكل مواجه است .فرسودگي زيرساختها ،مشكالت آب و اقليم ،ضعف ساختاري اقتصاد و
مشكالت پولي و بودجهاي چنان عظيم هستند كه رفع و رجوعشان بايد به جد مورد توجه قرار گيرد.
  نتيجهگيري
از آنچه انديشكدههاي خارجي درباره دولت جديد در ايران ميگويند ،نكاتي مستفاد ميشود
كه در مورد نحوه تعامل آنان در چهار سال پيش رو ميتواند مورد توجه واقع شود:
 امريكا و اروپا چندان كاري به جامعه مدني ايران ندارند و قصد دارند تعامل خود را صرفا درراستاي تعامل با دولت ايران شكل دهند و از روي آوردن به جرياناتي كه اين تعامل با نظام را دچار
مشكل كند ،پرهيز دارند؛
 براي امريكا و اروپا مشخص شده كه خود نظام جمهوري اسالمي هم ديگر كاري به «غرب»ندارد و نگاهش به سوي شرق يعني روسيه و چين است و همين مسئله هم آنها را دچار برخي
محاسبات مجدد كرده است؛
 در مورد كيفيت حكمراني در ايران مسائلي مطرح شده كه هم از سويي هشداردهنده استو هم بايد چنين پژواكهايي با اقدامات عملي و تبليغاتي خنثي شود؛
 گرايش به راستگرايي در ميان انديشكدههاي معتدل و ميانهروي غربي در حال مشاهده استكه در بلندمدت به سود نظام جمهوري اسالمي نخواهد بود؛
 به نظر ميآيد اين نگاه كه رياستجمهوري با انتخابات موجد تحولي راهبردي در ايران استدر حال پذيرش در نگاه امريكا و اروپاست و در صورت تعميق اين نگاه ،كارت بازي بسيار مهمي از
دست جمهوري اسالمي ايران خارج خواهد شد.
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محيط پيراموني در حال تغيير ايران؛ پيامدها و سياستها
ياسر نورعليوند -عضو هيات علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي

یک تصور غیردقیق و ناکارشناســانه در میان سیاســتمداران در کشــورهای
توســعهنیافته نهادینه شده اســت که فکر میکنند دنیا بدون تغییر میماند و
تصورشان این است که تا ابد وقت دارند با سیاست آزمایش و خطا کار خود را انجام
دهند و دنیا منتظر است تا ببیند آنها چه می کنند .این در حالی است که تجربه،
دانش و عقل میگویند دنیا و هرچه در آن اســت از اندیشــه حکمروایی تا وجود
مادی اشیا و پدیدهها در حال دگرگونی است .سیاستمداران ایرانی به ویژه آنهایی
که رفتار و گفتارشان بیشتر بر پایه انقالبیگری و هیجان است نیز از این راهبرد
بهره برده و تصور میکنند دنیای پیرامون آنها چشمشان به آنهاست تا گامی بردارند
و کاری کنند اما این یک اندیشه و تصور نادرست و آسیبزننده است .روزگاری بود
که ایران و ترکیه اقتصادشان از نظر اندازه برابر بود و ایران حتی جلوتر از ترکیه گام
برمیداشت .حاال اما ترکیه جلوتر از ایران گام برمیدارد واز ایران با شتاب عبور کرده
است .روزگاری نهچندان دور و در چارچوب زمانی کمتر از یک سال در افغانستان
یک نظام سیاسی سرکار بود که با دموکراسی اداره می شد و حاال گروه طالبان که
با صراحت میگویند دموکراسی را قبول ندارند بر سرکار آمدهاند .کشور آذربایجان
و نیز عراق و ســوریه و لبنان که از کشورهای مورد عالقه ایران است و برای خود
دراین کشورها منافع تعریف کرده بود در همین ماههای تازه سپری شده با تغییرات
بنیادین روبهرو شده و نگاهشان به ایران تفاوت کرده است .آنچه در ادامه میخوانید
نوشتهای است از ياسر نورعليوند عضو هيات علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي
که به این مسئله با اهمیت پرداخته است.
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توصيف وضعيت
محيط همســايگي و روند تحوالت آن از سالهاي ابتدايي قرن بيست و يكم
به اين سو در راستاي منافع جمهوري اسالمي ايران و افزايش نفوذ منطقهاي آن
بوده است با حمله امريكا و متحدان به افغانستان در سال  ۲۰۰۱و اخراج طالبان از
قدرت ،حمله اياالت متحده به عراق در سال  ۲۰۰۳و سرنگوني رژيم صدام حسين
و فراهم شدن مقدمات نفوذ سياسي تهران در بغداد ،پيروزي اسالمگرايان در تركيه
و بهبود مناسبات با ايران ،موفقيت حزباهلل لبنان در جنگهاي  ۳۳روزه و  22روزه

شــكلگيري محور مقاومت از عراق تا لبنان ،انقالبهاي عربي  ۲۰۱۱و تقويت و
توسعه نفوذ منطقهاي محور مقاومت ،حفظ بشار اسد در قدرت ،شكست داعش در
عراق و سوريه ،تقابل حوثيهاي يمني در برابر تجاوزگري عربستان سعودي ،شكاف
قطر با شوراي همكاري خليج فارس و گرايش دوستانه به ايران ،بيطرفي كويت و
عمان در قبال تنش بين ايران و ساير كشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس،
همه و همه از جمله تحوالتي در دو دهه اخير بودهاند كه ضمن تغيير محيط امنيتي
منطقه به سود جمهوري اسالمي ايران ،بستر مناسبي براي افزايش نفوذ منطقهاي
آن فراهم كرده است.
با اين حال ،در ســالهاي اخير و به ويژه در ماههاي اخير ،تحوالتي در محيط
همسايگي ايران در حال وقوع است كه در جهت عكس تحوالت دو دهه اخير ،به
ضرر آن در جريان است  .از عراق به عنوان مهمترين پايگاه نفوذ منطقهاي جمهوري
اسالمي ايران شروع ميكنيم .اين كشور از اعتراضات اكتبر  ۲۰۱9و بركناري دولت
عادل عبدالمهدي و روي كار آمدن مصطفى الكاظمي به تدريج گرايش بيشتري
به اســتقالل راهبردي از ايران نشــان داده است .درواقع ،مقامهاي فعلي عراق در
اين روزها ،جدا از تالش براي تعادل بخشي بين ايران و اياالت متحده ،در حال تا
براي احياي خود به عنوان نيروي سوم موازنه بخش بين ايران و عربستان سعودي
هستند.
اين تحوالت برآيند تقويت موقعيت آن طيف از نيروهاي سياسي شيعي در عراق
است كه در دو دهه اخير به تدريج با ايران زاويه پيدا كردهاند كه در راس آنها جريان
مقتدي صدر قرار دارد .درنتيجه اين وضعيت ،نفوذ ايران در عراق روندي نزولي پيدا
كرده و در حالي كه در ســه دوره نخست انتخابات عراق ،انتخاب نخستوزيران و
اعضــاي كابينه بدون نظر موافق تهران امكان امكانپذير نبود .اما تحوالت پس از
انتخابات  ۲۰۱۸و همچنين انتخاب مصطفى الكاظمي برخالف ميل ايران ،گوياي
كاهش قابل توجه قدرت تأثيرگذاري ايران در اين زمينه است .اين در حالي است
كه نتايج انتخابات پارلماني اخير نشان از تشديد اين روند يعني تضعيف نيروهاي
حامي ايران و سنگينتر شدن وزنه جريان صدر با گرايش ناسيوناليستي غربي دارد.
عالوه بر اين طي چند ماه مدل گذشته ،مصر ،اردن ،عربستان و امارات توسط اياالت
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متحده بهشدت تشويق شدهاند روابط تنگاتنگي باعراق شكل دهند و اين كشور را
به تدريج به حلقه عربي برگردانند و از اين طريق اهرمهاي جديدي را در تقابل با
ايران به وجود آورند .در همين راستا عربستان و امارات قرار است هر دو پروژههاي
وسيعي را در عراق سرمايهگذاري كنند.
قطع مناســبات و تنش روزافزون با عربستان يكي ديگر از مهمترين تحوالت
محيط همســايگي ايران دستكم در شش ســال اخير بوده است .اين روزها در
حالي مذاكرات تهران و رياض براي كاهش تنش بين دو طرف در جريان اســت
كه وزير خارجه عربســتان ،ضمن اظهار نظر در مورد عدم پيشرفت چشمگير در
مذاكرات فيمابين ،به فضاســازي سياسي خود عليه ايران ادامه ميدهد و مدعي
شده كه تهران با سرعت بخشيدن به فعاليتهاي هستهاي خود ،منطقه را به جاي
خطرناكي ميكشاند .عالوه بر اين ،عاديسازي روابط بين كشورهاي عربي خليج
فارس با رچيم صهيونيســتي به عنوان راهي براي ايجاد موازنه قدرت با تهران در
حال گســترش است .در هر راســتا ،امارات طي روزهاي اخير شاهد يك نشست
تاريخي بود كه در نوع خود بيسابقهاي است .اسراييل در كنار امارات ،بحرين ،مصر،
اردن ،مراكش و سودان در نشستي تحت عنوان « »N7شركت كرد كه نماد واژه
عاديسازي و طرفهاي شركتكننده در اين نشست بود .اين در حال است كه در
كنار آذربايجان ،امارات و بحرين ،صحبت از عاديسازي روابط عربستان و عمان با
رژيم صهيونيستي نيز در ميان است .در كنار تحوالت فوق ،نبايد از تنشزدايي قطر
با شوراي همكاري خليج فارس و وخيم شدن اوضاع سياسي و اقتصادي لبنان نيز
غافل شد
در دو همسايه شرقي ايران نيز تحوالت تعيينكنندهاي در حال وقوع است كه
چندان در راستاي تأمين منافع و امنيت ايران نيست .پاكستان از طريق همكاري
با چين موفق به توسعه بندر گوادر و كاهش نقش بندر چابهار شده است و اين در
شرايطي است كه غلبه طالبان بر افغانستان ،عم ً
ال سبب كاهش اهميت و جذابيت
بندر چابهار براي هندوستان شده است ،زيرا هند مايل به توسعه اين بندر در مقابل
بندار گوادر پاكستان بود .اهميت توسعه بندر چابهار تا بدانجا بود كه اياالت متحده
سرمايهگذاري هند در اين بندر را از تحريمهاي خود معاف كرده بود .عالوه بر اين ،با
تسلط طالبان بر افغانستان ،پاكستان اكنون شرايط را براي تأمين گاز مودر نياز خود
از ازبكســتان و روسيه و نه ايران مناسب ميداند .اين وضعيت به معني به حاشيه
رفتن بيشتر خط لوله صلح است كه قرار بود گاز ايران را به پاكستان و سپس هند
برد .شــرايط فوق و تداوم تحوالت افغانستان به سود پاكستان ،بدين معني است
كه اهرمهاي پاكســتان عليه ايران براي مواقع نياز و ضرورت تقويت شــده است.
در افغانســتان نه تنها مسير همكاري ايران با دولت طالبان بسيار سخت و عرصه
بر شيعيان اين كشور تنگ شده است بلكه كشورهايي چون تركيه و قطر در كنار
پاكستان از شانس بسيار بيشتري براي همكاري با طالبان و نفوذ بر آن برخوردار
هستند .اين در حالي است كه ناامنيهاي داخلي افغانستان پيامدهايي چون دشوار
شدن تبادالت اقتصادي دوجانبه و سيل جديد آوارگان به سوي مرز ايران را در پي
داشته است.
در شــمال كشور و در منطقه قفقاز جنوبي نيز اين روزها ايران در حال تجربه
تنشــي كمسابقه با آذربايجان اســت .پيامدهاي جنگ سال گذشته آذربايجان و
ارمنستان براي ايران خوشايند نبوده و با وجود اينكه ايران در اين جنگ از احياي
تماميت ارضي آذربايجان حمايت كرد اما به آنچه اميدوار بود نرســيد و عمال راه
تجارت آن به ارمنستان ،قفقاز شمالي ،روسيه و اروپا نيز با موانعي از سوي باكو مواجه
شده اســت .اين در حالي است كه در جريان جنگ قرهباغ و پس از آن همكاري
آذربايجان و رژيم صهيونيســتي افزايش پيدا كرده و اين رژيم حضور پررنگتري
در مرزهاي شمالي ايران پيدا كرده است .با اين حال آنچه سبب افزايش جرئت و
جسارت باكو در نشده ،حمايتهاي تركيه از آذربايجان و توسعه هرچه بيشتر نفوذ
آنكارا در منطقه قفقاز جنوبي است .بهطوري كه امروزه وضعيت اين منطقه به شكلي
درآمده است كه تركيه ،آذربايجان را به مثابه ابزاري در نظر ميگيرد كه ميتواند

عليه ايران از آن استفاده كند و به نوعي ضعفهاي نفوذ خود در سوريه و عراق در
مقابل ايران را جبران كند .تالش تركيه براي نفوذ در افغانستان تحت كنترل طالبان
و نيز تالشهاي مشابه براي نفوذ در آذربايجان بايد به مثابه كنشي براي اهرمسازي
در نظر گرفته شود كه يكي از مخاطبان اصلي آن ايران است .تركيه ممكن است
سياست مشابهي در تركمنســتان نيز در پيش گيرد .مجموعه تحوالت فوق در
حالي در جريان اســت كه تنش هستهاي همچنان در جريان است و تحريمهاي
ناشي از آن عالوه بر كاهش حجم تجارت ايران با همسايگان و منطقه ،بهطوركلي
توان اقتصادي ايران را بهشدت تضعيف كرده است .بنابراين ،گزارش پيش رو با در
نظرگرفتن سطح تحليل منطقهاي ،به دنبال پاسخ ب ه اين پرسشها برآمده است كه
مجموعه تحوالت فوق چه پيامدهايي براي منافع و امنيت ملي ايران در پي دارد و
چگونه ميتوان روند اين تحوالت را متوقف و به سود ايران تغيير داد.
پيامدهاي تحوالت محيط همسايگي
برآيند مجموعه تحوالتي كه در بخش پيشــين به آنها اشــاره شد ،در صورت
تداوم ،اينبار برخالف تحوالت پس از سرنگوني صدام ( ،)۲۰۰۳به سمتي در حال
حركت است كه جمهوري اسال ايران متضرر اصلي آن است .به بيان ديگر ،نتيجه
قابل پيشبيني تداوم روند تحوالت فعلي در محيط همسايگي و منطقهاي ايران،
صورتبندي نظم جديدي در منطقه است كه جا پيامدهاي زير براي كشور است:
 -1تغييــر نظم منطقهاي و تغيير موازنه قوا به ضرر ايران :منطقه خاورميانه و
خليج فارس داراي نظمي سيال و دايما در حال تغيير است .از تحول نظم دوستوني
(دو ستون ايران و عربستان) دوره جنگ سرد به نظام موازنه قواي سهجانبه (ايران
 عراق  -عربســتان) پس از جنگ سرد تا شكلگيري مجدد نظم دوقطبي (بينايران و عربستان) پس از سرنگوني صدام با برتري محسوس ايران ،جملگي حكايت
از سياليت نظم منطقه و پتانسيل تغيير مداوم آن دارد .در اين بسترسيال و لغزان،
تمايل و گرايش فعلي عراق براي احياي استقالل سياسي و نقش منطقهاي خود،
چرخش راهبردي تركيه از اروياگرايي به خاورميانه و آسياگرايي ،شكستن حصر
ژئوپليتيك رژيم صهيونيســتي از طريق پيشبرد سياست عاديسازي مناسبات
با اعراب ،بازگشت افغانســتان به سالهاي تحت حاكميت طالبان و سر برآوردن
كشورهايي چون آذربايجان و پاكستان با تمايل به كنشگري منطقهاي ،نشانههايي
جدي از حركت خزنده نظم منطقهاي به سوي نظمي با قطبهاي متعدد است كه
مهمترين پيامد منفي آن تغيير موازنه قواي فعلي و تغيير صفحه شطرنج خاورميانه
برخالف خواست و منافع جمهوري اسالمي ايران و بهطور كلي محدود كردن نفوذ
منطقهاي و امكان كنشگري تعيينكننده آن است .در اين راستا ،تالش براي تضعيف
و فروپاشي محور مقاومت و شكلگيري اتحادها و ائتالفهاي چندگانه از سوي ديگر
قطبهاي قدرت منطقهاي براي مهار ايران از جمله پيامدهاي قابل پيشبيني نظم
جديد است .بهطور كلي ،تعدد و همزماني تحوالت فوق در محيط پيراموني ايران
پديده نادري است كه در حال شكلدهي به نظمي جديد در منطقه است؛ نظمي كه
در صورت تثبيت ،بزرگترين متضرران جمهوري اسالمي ايران است.
 -2افزايش تهديدها و كاهش ضريب امنيت ملي :بهطور طبيعي يكي از مهمترين
پيامدهاي تغيير محيط امنيتي همســايگي و منطقهاي به ضــرر ايران ،افزايش
تهديدها و كاهش ضريب امنيت ملي كشور است .بهطور كلي ،بين قدرت و توان
يك كشور و ميزان تهديدها و آسيبپذيريهاي آن ،رابطه معكوسي وجود دارد؛ به
اين معني كه به هر ميزان كه از قدرت و توان يك كشور كاسته شود ،بر تهديدها
و آسيبپذيريهاي آن افزوده ميشود .در حال حاضر روند تحوالت به سمتي در
حركت است كه ميتواند تهديدهاي متعددي را متوجه امنيت ملي كشور كند .خطر
درگيري نظامي با آذربايجان و رژيم صهيونيستي ،حمالت مكرر رژيم صهيونيستي
به نيروهاي ايراني حاضر در سوريه ،تضعيف گروههاي حامي محور مقاومت و خلع
سالح آنها از سوي كشورهاي ميزبان ،افزايش حضور اطالعاتي -امنيتي اسراييل
در مرزهاي كشــور و افزايش خرابكاري در داخل كشور ،خطر حمالت تروريستي
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از ناحيه داعش خراسان و گروههاي مورد حمايت عربستان سعودي در خوزستان
و سيستان و تحريك اقوام و اقليتها به ويژه در نواحي مرزي ،تحريك اعتراضات
داخلي و  ...از جمله مواردي هستند كه به موازات روند تضعيف موقعيت مطقهاي
امكان افزايش آنها از سوي رقبا و دشمنان منطقهاي و بينالمللي وجود دارد.
 -3افرايش ضريب تحريمپذيري و تضعيف ظرفيتهاي ژئوپليتيكي :واقعيت اين
است كه تحوالت منطقهاي اخير اثر جانبي مهمي بر افزايش ضريب تحريمپذيري،
دور زدن و تضعيف ژئوپليتيكي كشــور و كاهش مناسبات تجاري و اقتصادي با
كشورهاي همسايه و ايران با كشور كشورهاي همسايه و منطقه داشته است .جدا
از كاهش حجم مناســبات تجاري ايران با كشورهاي منطقه كه در پي بازگشت
تحريمهاي اياالت متحده با افت محسوسي مواجه شده .به نظر ميرسد استراتژي
اصلــي براي تضعيف و مهار ايران ،حذف آن از معادالت منطقهاي از طريق خالي
كردن و دور زدن ئوپليتيكي آن اســت .از نمونههاي واضح ميتوان به كارشكني
جمهوري آذربايجان در مســير تجارت ايران با ارمنستان ،قفقاز شمالي ،روسيه و
اروپا و همچنين دشــوار شدن تبادالت تجاري با افغانستان پس از قدرت گرفتن
طالبان اشاره كرد.
عالوه بر اين تحوالت منطقهاي نشان از تمايل عراق به واردات برق از عربستان،
تمايل پاكستان به تأمين گاز مورد نياز خود از روسيه و ازبكستان از طريق افغانستان،
تضعيف اهميت بندر چابهار در پي تحوالت اخير افغانستان و عملياتي شدن كريدور
داخل ارمنستان توسط جمهوري آذربايجان با حضور تركيه در شمال افغانستان
و شــكلگيري محور ترانزيتي افغانستان ،تركمنســتان .آذربايجان و تركيه دارد.
همچنين در حالي كه تركيه هنــوز قراردادهاي تأمين گاز خود با ايران را تمديد
نكرده اســت .وزير انرژي اين كشور از انعقاد يك قرارداد سه ساله براي خريد ۱۱
ميليارد مترمكعب گاز طبيعي با جمهوري آذربايجان خبر داده است .اين در حالي
است كه قراردادهاي تركيه با ايران ،زمستان امسال به پايان ميرسند و هنوز تمديد
نشدهاند .به هرحال قرارداد تركيه با آذربايجان و پروژه خريد گاز از روسيه ،احتمال
حذف ايران از بازار انرژي تركيه را افزايش داده است ..اينها همه در حالي است كه
تركيه كه در دوران تحريم دريچه تنفس اقتصادي ايران به شمار ميرود ،با احداث
خط ريلي ترانزيتي بين استانبول تا شيان چين ،عمال ايران را از مسير ترانزيت كاال
به اروپا حذف كرد و باكو و تفليس را جايگزين شهرهاي ايراني كرده است.
در اين سوي كشور ،امارات متحده عربي و رژيم صهيونيستي پس از عاديسازي
روابــط قصد دارند با ايجاد يك خط ريلي بين ابوظبي تا حيفا ،خليج فارس را به
درياي مديترانه متصل كنند .اين مسير ريلي از كشورهاي عربستان سعودي و اردن
نيز خواهد گذشت و امكان انتقال كاالهاي كشاورزي از اسراييل به خليج فارس را
فراهم ميكند .پروژه ديگري كه بين اسراييل و امارات در خط لوله انتقال نفت ايالت
 اشكلون است .اسراييل اعالم كرد كه براي انتقال نفت امارات به اروپا از طريق خطلوله اشكلون به ايالت به توافق مقدماتي دست يافته است .اين خط لوله در صورت
عملياتي شدن اين امكان را براي تل آويو فراهم خواهد كرد كه نقش فعالتري در
تجارت انرژي ،سياستهاي نفتي و سرمايهگذاريهاي عمده انرژي منطقه ايفا كند
و همچنين امنيت انرژي خود را نيز تا حد زيادي تضمين كند .همچنين در يكي
از تازهترين تحوالت ،وزراي خارجه اياالت متحده امريكا ،رژيم صهيونيستي ،امارات
و هند در نشستي مجازي مورد تأسيس يك مجمع همكاريهاي اقتصادي به توافق
رسيدند كه بسياري آن را كواد جديدا اطالق كردهاند كه هدف اصلي آن عالوه بر
توسعه همكاريهاي فيمابين ،مهار چين و ايران است ،از مهمترين توافقهاي اين
نشست ايجاد يك داالن هندي  -عربي  -مديترانهاي از هند به امارات و از امارات به
اسراييل و اروپاست كه ايران را در مرزهاي جنوبي دور ميزند.
 -4انزواي منطقهاي ايران :مجموعه تحوالت سياسي محيط همسايگي
و منطقــهاي ايران و كنــار موافقتنامههاي چندجانبه مرتبط با توســعه
زيرساختهاي ژئوپليتيكي را چه پروسه بدانيم و چه پروژه ،جملگي به يك
ســمت و سو در جريان اســت :حذف ايران از معادالت منطقهاي و منزوي

كردن آن .بنابراين اگر جلوي اين روند فزاينده گرفته نشود .اين احتمال كه
در آينده نه چندان دور شاهد حصر ديپلماتيك ،اقتصادي و ژئوپليتيك كشور
باشيم ،بسيار است .جمهو اسالمي ايران ،امروز به شكلي راهبردي تنها مانده و
از هر گونه اتحاد جدي و متصل به قدرتهاء منطقهاي و فرامنطقهاي محروم
است .در اين شرايط بيم آن ميرود كه در نتيجه تحوالت اخير تنهاتر شود؛
موضوعي كه با وجود نظم منطقهاي استوار بر «توازن تهديد» ،چشماندازي
بسيار نگرانكننده را ترسيم ميكند.
راهكارهايي براي تغيير وضعيت
همانطور كه اشاره شد ،تداوم روند فعلي تحوالت منطقهاي و همسايگي ايران
مسئلهاي بهشدت نگرانكننده است و براي جلوگيري از بروز هرچه بيشتر پيامدهاي
منفي و تهديدكننده آن .هر چه سريعتر ميبايد اين روند را معكوس كرد .در اين
راستا ،راهكارهاي زير توصيه ميشود
 -1حل موانع اساســي پيش روي كنشگري سياست خارجي كشور :سياست
همسايگي و سياست منطقهاي اگرچه مهمترين بخشهاي سياست خارجي كشور
هستند و دولت سيزدهم نيز به درستي برآنها تاكيد دارد اما اين دو سياست تابعي از
كليت سياست خارجي كشور و مسائل كالن مرتبط با آن هستند و بدون حل اين
مسائل كالن نميتوان به پيشبرد موفقيتآميز آنها اميد داشت .جدا از اين ،اساسا
يكي از عوامل اصلي تغيير تدريجي محيط پيراموني به ضرر ايران ،موانع دست و
پاگير پيش روي سياست خارجي كشور است كه امكان پويايي ،كنشگري و تحرك
باالي ديپلماتيك ،يارگيري و اتحاد و ائتالف را از آن ســلب كرده است .سياست
خارجي كشــور در حال حاضر در بنبست مســائل كالني چون تنش هستهاي،
تحريمها ،موضوع نيپيوستن به  FATFو تنش با امريكا و متحدان منطقهاي آن
گرفتار آمده است و بهطور طبيعي پيشبرد ساير شعب آن يعني سياست همسايگي
و سياست منطقهاي نيز تحت تاثير اين بين بنبستها قرار گرفته است .به بيان
صريحتر ،بدون حل مســائل كالن فوق و باز كردن بندها از دست و پاي سياست
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خارجي كشور ،نميتوان چنداناميدي به موفقيت سياست همسايگي و معكوس
كردن روند تحوالت منطقهاي به ســود ايران داشــت ،از اين رو ،حل مســائل و
چالشهاي كالن سياست خارجي و اولين و اساسيترين گام است.
 -2نگــرش چندبعدي به امنيت منطقهاي و اتخــاذ رويكردهاي عملگرايانه:
واقعيت اين است كه نگاه جمهوري اسالمي ايران به سياست همسايگي و منطقهاي
مبتني بر نگاه سنتي و تكبعدي به امنيت در چهارچوب امنيت سخت و نظامي
است .بر اساس همين نگاه ،در طول  ۴دهه گذشته از ساير ظرفيتهاي اقتصادي
و ژئوپلتيكي كشور غفلت شده و ميدان بارزي در اين حوزهها حتي در جاهايي كه
ايران پيروز ميدان سياســت و نظاميگري بوده به رقبا واگذار شده است .از سوي
ديگر ،نگاه تك بعدي به امنيت آن هم از جنس امنيت سخت و نظام موجب شده
استراتژيهاي «دفاعي» ايران در وراي مرزهايش به عنوان استراتژي «تهاجمي»
تلقي و بازنمايي شــود .به سخن ديگر ،تالشهاي دفاعي جمهوري اسالمي ايران
براي چيرگي بر معضالت و تهديدهاي امنيتي در محيط پيراموني خود ،از سوي
رقبا و دشمنان به توسعهطلبي ايراني  -شيعي بازنمايي و ترويج شده و به تدريج به
همنوايي و همنظري ساير قدرتهاي منطقهاي براي مهار ايران منجر شده است .اين
در حالي است كه اگر سياست همسايگي و منطقهاي كشور بر اساس رويكردهايي
چون نگاه همزمان و چند بعدي به امنيت (سياســي ،نظامي ،اقتصادي ،انساني و
زيســت محيطي) ،تغيير تلقي سلبي از امنيت (نظامي و رقابتي) به تلقي ايجايي
از امنيت (امنيت موسع و همكاريجويانه) و ارجحيت رويكرد اقتصادي و فني بر
رويكــرد امنيتي و نگاه همكاريجويانه بر نگاه رقابتي ،عملگرايي و تطبيقپذيري
با شــرايط منطقهاي و بينالمللي تنشزدايي منطقهاي ،بهرهگيري از نفود نرم و
ديپلماسي عمومي ،تمركز بر ارتقاي زيرساختهاي مشترك تجاري و مواصالتي و
تدوين و پيگيري يك سياست راهبردي همسايگي عملگرايانه هدايت شود .ميتواند
به افزايش نفوذ منطقهاي پايدار هم در سطح و هم در عمق بينجامد.
 -3تالش براي تبديل «نفوذ منطقهاي» به «نقش منطقهاي» :نقش منطقهاي
جمهوري اسالمي ايران قابل قياس با نفوذ منطقهاي آن نيست .به بيان واضح ،ايران

نفوذ بااليي در منطقه دارد اما به همان اندازه از نقشــي تعيينكننده در معادالت
تفاهمها و توافقهاي منطقهاي برخوردار نيست .اين موضوع چند عارضه را براي
ايران رقم زده اســت :نخســت ،روشهاي سلبي را به روش عملي سياست ورزي
منطقهاي ايران تبديل كرده اســت؛ دوم موجب شده افزايش نفوذ ايران از سوي
كشورهاي منطقه به توسعهطلبي تعبير شود؛ و سوم موجب شده ايران به راحتي
از معادالت منطقهاي كنار گذاشته شده و منزوي شود .اين به اين دليل است كه
نفوذ را ميتوان با اتكا به افزايش ابزارهاي ســلبي قدرت به دســت آورد اما بدون
همكاري و تعامل با ديگر كنشگران منطقهاي (يا همان ابزارهاي ايجابي) نميتوان
اين «نفوذ منطقهاي» را به «نقش منطقهاي» تبديل كرد .به بيان ديگر ،سازوكار
ايفاي نقش منطقهاي اساســا موضوعي ايجابي و تعاملي است .در واقع ،قدرت را
ميتوان با ابتناي بر توانمنديها و پتانسيلهاي خود كسب كرد اما از آنجا كه نقش
سازهاي اجتماعي است .فقط در چهارچوب تعامل با همسايگان و ديگر كنشگران
ذينفع حاصل ميشود.
بنابراين يكي از داليل اصلي و اساسي كه روند فعلي تحوالت محيط پيراموني
به ضرر جمهوري به اسالمي ايران در حال وقوع است اين است كه ايران از تبديل
نفوذ منطقهاي به نقش منطقهاي غافل مانده است .از اينرو ،ضروري است كه
جمهوري اســامي ايران با ابتناي بر ي سياست تنشزدا ،تعاملي ،مشاركتي و
همكاريجويانه درصدد تبديل نفوذ منطقهاي خود به نقش منطقهاي از طريق
شكلدهي به يك نظام امنيت دستهجمعي و پيشنهاد سازوكارهاي سازنده در
حوزه زيرساختهاي مشترك اقتصادي ،تجاري ،فني ،ارتباطي و زيست محيطي
برآيد .در واقع ،با كمرنگ شــدن نگرش و رويكرد امنيتي و حاكم شدن رويكرد
عملگرايانه اقتصادمحور بر سياســت خارجي ،فضا براي شكلگيري ادراكات
بيناذهني درمورد امنيت با همســايگان و كشــورهاي منطقه و نقشآفريني
تعيينكننده ايران فراهم ميشود.
 -4مديريت اصولي و متوازن سياســت منطقهاي :مديريت كارآمد سياســت
همسايگي منطقهاي نيز همانند مديريت در ساير حوزهها ميبايد از اصل «كمترين
هزينه و بيشترين دستاورد» پيروي كند .اين شكل از مديريت ميسر نخواهد شد
مگر اينكه توازني اصولي بين آرمانها و واقعيتها ،مصالح اســامي و منافع ملي،
مقدورات و محذورات ،عرصه ديپلماسي عرصه نظامي و رويكردهاي سختافزارانه
و نرمافزارانه ايجاد شــود .نكته درخور تامل براي مديريت هزينه -فايده سياست
منطقهاي اين است كه به جاي اينكه اقتصاد در خدمت پيشبرد سياسا قرار گيرد و
دايما به آن يارانه بدهد .اين سياست است كه بايد در خدمت ايجاد بسترهاي توسعه
اقتصادي قرار گيرد؛ چرا كه در صورت بروز بحران در اقتصاد ملي ،قدرت يارانه دادن
به سياست از ميان خواهد رفت و عالوه بر اقتصاد ،پيشبرد سياست منطقهاي نيز با
چالش و محدوديتهاي اساسي مواجه خواهد شد.
نتيجهگيري
مجموعه تحوالتي از نظر سياسي و ژئوپليتيكي در محيط پيراموني جمهوري
اســامي ايران در حال وقوع اســت كه ميرود تا چهره جديدي به نظم در حال
تغيير منطقه بدهد .بررسي اين تحوالت نشان ميدهد كه متاسفانه جهتگيري
اين تحوالت در راســتاي منافع و امنيت ملي ايران نيست و اگر اين روند فزاينده
متوقف و معكوس نشــود ،پيامدهاي مهمي چون تغيير موازنه قوا به ضرر ايران،
افزايش تهديدها و كاهش ضريب امنيت ملي افزايش ضريب تحريمپذيري و تضعيف
ظرفيتهاي ژئوپليتيكي و انزواي منطقهاي ايران را در پي دارد .از اين رو ،براي تغيير
اين وضعيت و معكوسسازي روند تحوالت به سود منافع ملي جمهوري اسالمي
ايران پيگيري سياســتهاي زير توصيه ميشــود :حل موانع اساسي پيش روي
كنشگري سياست خارجي كشور؛ نگرش چندبعدي به امنيت منطقهاي و اتخاذ
رويكردهاي عملگرايانه؛ تالش براي تبدیل «نفوذ منطقهاي» به «نقش منطقهاي»؛
و مديريت اصولي و متوازن سياست منطقهاي.
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تبيين موانع توليد و بهسازي راهبردها

داستان تلخ موانعي كه بر سر راه توليد گذاشته شده است و هر
نهادي ديگري را مقصر ميداند از حد الزم و كافي فراتر رفته است
و حاال هر نهاد پژوهشي در ايران ميخواهد ريشه اين وضعيت تلخ
را پيدا كند .بديهي اســت كه اين داستان سر دراز دارد و بايد براي
ريشهيابي به هر جا و هر مقوله سر كشيد و ديد كه اين سدها چگونه
برپا شدهاند .پژوهشگاه علوم انساني نيز در هفتههاي تازه سپري
شده با همين هدف ميزگردهاي دامنهداري را براي بازيابي و بررسي
موانع توليد در دستور كار قرار داد .آنچه در ادامه ميخوانيد خالصه
سخنان برخي از كساني است كه دراين ميزگردها حاضر بودند.
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دكتر سيدكميل طيبي دبير جلسه و عضو
هيات علمي گروه اقتصاد دانشــگاه اصفهان
پس از معرفي سخنرانان به اهداف برگزاري
نشست پرداخت و ســپس به اهميت رشد
اقتصادي و چالشهاي آن اشاره داشت .وي
در اين خصوص گفــت :عوامل متعددي بر
رشد اقتصادي پايدار كشورها موثر است كه
از آن جمله ميتــوان به فعاليتهاي بخش
خصوصي در بهبود فضاي كسبوكار ،گسترش روابط تجاري به عنوان موتور رشد
اقتصادي ،سياستهاي اقتصادي در ايجاد تحول در بازارهاي پول و سرمايه اشاره
كرد .بدون شك سياستگذاري نامطلوب در هر يك از زمينههاي فوق چالشهايي
را جايگزين فرصتهاي رشــد ميكند .بدين لحاظ در اين نشست از جنبههاي
نظري و تجربي به نقش سرمايهگذاري بخش اقتصادي ،فرصتها و چالشهاي
صادراتي و بازار پول در رشد اقتصادي كشور پرداخته ميشود.
اولين مقاله اين پيشنشســت با عنوان
«چالشهاي رشد اقتصادي در ايران با تأكيد
بر نقش بخش خصوصي» توسط دكتر زهرا
زماني پژوهشگر پسادكتري اقتصا ِد دانشگاه
اصفهــان و مديــر پژوهش و بررســيهاي
اقتصادي اتاق بازرگاني اصفهان ارائه شد كه
با مشاركت دكتر ســيدكميل طيبي تهيه
شده بود .ابتدا دكتر زماني ضمن تحليل روند
رشــد اقتصادي ايران از سال  1368تا سال  1398تأكيد كرد كه روند مذكور با
نوســانهاي زيادي همراه بوده اما در كل بهصورت نزولي بوده است .بهويژه رشد
اقتصادي در سالهاي 1391و  1398به دليل تشديد تحريمها منفي شده است.
از آنجا كه رشد اقتصادي بر متغيرهايي مانند بيكاري ،فقر ،توسعه ،تجارت ،توسعه
پايدار و مانند آن اثرگذار است ،لذا مطالعه عوامل تعيينكننده بر آن براي كشورها
ضرورت دارد .همچنين با توجه به اهميت بخش خصوصي بهويژه در اشــتغال
بهطوريكه  90درصد اشتغال را بر عهده دارد ،در اين مطالعه تالش شده است كه
چالشهاي رشد اقتصادي ايران از اين منظر مورد مطالعه قرار گيرد.
در عمل هرچه نقش بخش خصوصي در يك كشور پررنگتر باشد پيشرفت
آن كشــور محسوستر و نمايانتر اســت ،زيرا كارآفريني و نوآوري در بخش
خصوصــي بيش از بخش دولتي مورد توجه اســت كه زمينــه را براي توليد
محصوالت جديد و در نتيجه رشــد اقتصادي باالتر مساعد ميكند .البته بايد
توجه داشــت كه تقويت بخش خصوصي نياز به حمايت دولتها دارد ،بدين
معنا كه دولتها با فراهم آوردن محيط مقرراتي و قانوني مناسب فعاليت بخش

خصوصي و كسبوكارها را تسهيل كنند .درواقع سرمايهگذاري در زيرساختها،
حكمراني خوب و باثبات ،كاهش نااطميناني ،اتخاذ سياستهاي مناسب پولي،
تجــاري و اقتصادي و مانند آن ســبب كاهش هزينه مبادله بخش خصوصي،
بهبود محيطكســبوكار ،تشــويق كارآفرينان و شــكوفايي اقتصاد ميشود.
سرمايهگذاري خصوصي بهطور مستقيم و بيشتر از سرمايهگذاري دولتي رشد
اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را تحت تأثير قرار ميدهد .بهمنظور تقويت
رشد اقتصادي به جاي افزايش ســرمايهگذاري دولتي بايد نهادهاي كاراتري
ايجاد شود تا سرمايهگذاري براي بخش خصوصي را جذابتر نمايد.
دكتــر زماني اضافه كرد :كيفيت حكمرانــي دولت ،بهرهوري نهايي مخارج
دولت را افزايش ميدهد كه در مقابل سبب افزايش بهرهوري خصوصي ميشود.
وي در ادامه به شــاخص امنيت سرمايهگذاري اشاره كرد كه بر اساس
دو گروه مولفههاي آماري و مولفههاي پيمايشي توسط مركز پژوهشهاي
مجلس محاسبه ميشــود .بر اساس شاخص امنيت سرمايهگذاري فصل
پاييز  1399عدد  6/27گزارش شده است كه نسبت به فصل قبل ()6/46
اندكي بهبود يافته است ولي در كل وضعيت مناسبي را نشان ميدهد (اين
شــاخص بين صفر و  10است و هر چه به عدد  10نزديكتر باشد حاكي
از وضعيت بدتر است).
مطابق با شاخص امنيت ســرمايهگذاري اين نتيجه به دست ميآيد كه
امنيت ســرمايهگذاري در گرو سياستهاي مناســب دولت است از جمله
ثبات نــرخ ارز ،تورم و ماننــد آن .بنابراين تقويت ســرمايهگذاري وامدار
حمايت و پشــتيباني بخش نهاد دولت و نه دخالت آن است .در ادامه وي
ضمن الگوي مطالعه (تابع توليد الگوي رشد سولو-سوان) اشاره كرد كه بر
اساس سه نوع موجودي سرمايه؛ شامل موجودي سرمايه بخش خصوصي،
دولتي و انساني الگو تصريح شده است .نتايج حاصل از برآورد الگوي تجربي
و يافتههاي اين مطالعه حاكي از آن است:
 سرمايهگذاري بخش خصوصي در تمام حالتها اثر مثبت و معنيداريبر رشد اقتصادي ايران داشته است.
 سرمايهگذاري دولتي در برخي از حاالت اثر مثبت و در برخي از حاالتاثر منفي و معناداري بر رشد اقتصادي داشته است كه حاكي از اثر برون راني
اين نوع سرمايهگذاري در اقتصاد ايران است.
 ســرمايهگذاري مستقيم خارجي هر چند در تمام موارد در الگوي رشدداراي عالمت مثبت بوده ،اما به لحاظ آماري معنيدار نبوده است.
 شــاخصهاي حكمراني خــوب در تمام موارد اثر مثبت بر رشــداقتصادي كشور داشته است.
 متغير ضربي شاخص حكمراني و سرمايهگذاري بخش خصوصي نيزاثر مثبت و معنيداري بر رشد اقتصادي داشته است.
در پايان وي چند پيشنهاد و راهكار براي تقويت بخش خصوصي و رشد
اقتصادي ارائه كرد:
 حمايت از بخش خصوصي از طريق تأمين مالي سرمايهگذاري بخشخصوصي
 برخورداري از يك الگوي استراتژيك براي نيل به حكمراني خوب حكمراني پويا عاملي براي كارآمدي بخش خصوصي در اقتصاد ايران است. تقويت بخش خصوصي چالش رشد اقتصادي را به خلق فرصتهاي جديدبراي رشد اقتصادي تبديل مينمايد.
 سياســتگذاري مناسب در جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي برايتضمين رشد اقتصادي از مسير سرريزهاي فناوري ،مالي و مديريتي
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دكتــر عباس امينيفرد اســتاد مركز
تحقيقاتي بتا در دانشــگاه استراسبورگ
فرانســه دومين مقاله نشست را با عنوان
«سازوكار اثرگذاري سياستهاي پولي در
چارچوب نظريه ساختار زماني نرخ بهره
در اقتصاد ايــران» ارائه كرد .وي به اين
نكته اشاره كرد كه در تحليل اثرگذاري
سياست پولي ،ســاختار زماني نرخ بهره
ميتواند به عنوان سازوكار انتقال سياست پولي بر متغيرهاي اقتصادكالن
شــامل توليد ،تورم و بازده اوراق بهادار ايفاي نقش كند .بر اين اساس در
مقاله ارائه شــده از الگوي تعادل عمومي پويــاي تصادفي بازدهي اوراق
بهــادار زاگاليا ( ،)۲۰۰۹بهگونهاي كه نرخهاي بهره بلندمدت يك بخش
جدايي ناپذير مكانيســم انتقال پولي است ،استفاده شده است و با شيوه
بيزين براي دادههاي ايران تخمين زده شده است.
وي شــرح داد :نتايج به دســت آمده از مقايسه گشــتاورهاي دادههاي
شبيهســازي شده با گشــتاورهاي دادههاي دنياي واقعي بهخوبي مطابقت
دارد .همچنين نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد تغييرات در محصول
بهوسيله شوكهاي تكنولوژي ،عرضه اوراق بهادار و سياست پولي توضيح داده
ميشود .مانده پول حقيقي هم بهوسيله شوكهاي سياست پولي ،تقاضاي
پول و عرضه اوراق بهادار توضيح داده شده است .همچنين شوكهاي عرضه
اوراق بهادار ،سياست پولي و تقاضاي پول عوامل اصلي پويايي ساختار زماني
در بلندمدت هستند .تحليل پاسخهاي آني الگو نشان داد كه عالوه بر شوك
سياست پولي ،همچنين تغييرات برونزا در تقاضاي پول و عرضه اوراق بهادار
ميتواند جابهجاييها در نرخهاي بهره بلندمدت را توضيح داده و بر رشــد
اقتصادي نيز اثرگذار باشد.
در ادامه دكتر امينيفرد اضافه كرد :كه نتايج و يافتههاي اين تحقيق
نشــان داد كه براي كنترل تورم و كاهش انتظارات تورمي ،بانك مركزي
كشــور ميتواند با اســتفاده از ابزار عمليات بازار باز بر سطح قيمتها و
توليد اثرگذار باشد .براين اساس ،توصيههاي سياستي در خصوص برطرف
ساختن چالشهاي رشد اقتصادي ايران به شرح زير ارائه ميشود:
 از آنجــا كه تورم و اثرات زيانبار آن (بهويژه بر رشــد اقتصادي) نيزيكي از مشــكالت اساسي كشورها به حســاب ميآيد .بنابراين محققان
تالش خود را بر چگونگي تبيين ارتباط بين تورم و رشد اقتصادي متمركز
نمودهاند.
 نقش تورم در افزايش هزينه ســرمايه و ريسك سرمايهگذاري و درنتيجه كاهش ســرمايهگذاري ميتواند اثرات منفي و بازدارنده نسبت به
رشد اقتصادي داشته باشد.
 پيشــنهاد ميشود بانك مركزي با اســتفاده از ابزار عمليات بازار باززمينــه كنترل تورم را فراهم آورد و از طريق تأمين مالي خرد (micro
 )financeبنگاههاي كوچك و متوسط ،از ظرفيتهاي خالي اين بنگاهها
براي افزايش توليد و بهتبع آن رشد اقتصادي استفاده كند.
 براي برطرف كردن چالشهاي رشــد اقتصــادي در ايران بايد يكافق روشــن اقتصادي ترســيم شود .اين افق در ســايه ثبات قيمتها و
پيشبينيپذير بودن متغيرهاي كالن اقتصادي امكانپذير است .در نتيجه
از اتخاذ هرگونه سياست اقتصادي دستوري كه باعث بدتر شدن شرايط
موجود ميشود بايستي حذر كرد ،باالخص كاهش دستوري نرخ بهره با
هدف افزايش سرمايهگذاري آن هم در شرايطي كه نرخ بهره واقعي منفي
اســت .براي كاهش نرخ بهره ابتدا بايد تورم را كنترل كرد و سپس نرخ
بهره از طريق بازار بينبانكي بهطور طبيعي كم خواهد شد.

سومين ســخنراني اين نشست دكتر
مهدي يزداني ،عضــو هيات علمي گروه
اقتصاد دانشگاه شــهيد بهشتي بود كه
مقاله خود را با عنــوان «زيان صادراتي
ناشي از تحريمهاي اقتصادي در صنايع
كارخانهاي منتخب ايران» ،با مشــاركت
ليال صانعي ،دانشجوي تحصيالت تكميلي
آن دانشگاه تهيه شده بود ،ارائه كرد.
دكتر يزداني گفت :امروزه توسعه صادرات بر اساس فرضيه رشد
صادرات محور ،يكي از عوامل اصلي و حياتي براي رشــد و توسعه
اقتصادي پايدار در كشورهاست؛ زيرا ميتواند باعث افزايش مزيت
نســبي ،ايجاد توان رقابتي در تجارت بينالملل ،پرورش و توسعه
مهارتهاي نيروي انســاني و در نتيجه ،بهبــود كارايي اقتصادي
در همه حوزههاي اقتصادي شــود .اين در حالياست كه براساس
نظريههــاي اقتصاد بينالملل ،روابط تجاري و اقتصادي دوجانبه يا
چندجانبه عمدتاً بازي برد-برد اســت و ايجاد هرگونه محدوديت
بــر ســر راه تجارت بهويژه بــا اعمال تحريمها ،بـــه هر دو طرف
تحريمكننده و تحريمشونده آسيب وارد ميكند .با اين وجود اثرات
منفي تحريمهاي اقتصادي بر وضعيت اقتصادي كشورهاي در حال
توســعه ميتواند در مقايسه با كشورهاي توسعهيافته بيشتر باشد؛
زيرا كشــورهاي در حال توســعه معموالً داراي مزيت ابتدايي در
زمينه مواد اوليه (بهدليل مزيت طبيعي و فراواني مواد اوليه توليد
و نهاده) بوده و اين موضوع وابستگي زياد كشور به درآمد صادراتي
را نشان ميدهد.
بر اين اساس با توجه به اهميت نقش مخرب تحريمهاي اقتصادي
در كاهش پتانسيل صادراتي بنگاههاي اقتصادي ،در اين مطالعه اثر
تحريمهــاي اقتصادي در قالب تحريمهاي با شــدت كم و زياد بر
عرضه صادرات  11صنعت كارخانهاي با بيشــترين ميزان صادرات
با اســتفاده از روش اقتصادســنجي حداكثر درستنمايي پوآسون
نما ( )PPMLطي دوره  1397-1374ارزيابي شــد .در ادامه نيز
سعي نيز شــد كه زيان صادراتي ناشي از اين تحريمها محاسبه و
تعيينكنندههاي آن نيز شناســايي شــود .صنايع مورد بررسي بر
اســاس طبقهبندي دو رقمي كدهاي  HSانتخاب شدند كه شامل
فرآوردههاي غالت و( ...كد  ،)19فرآوردههاي ميوهها و ســبزيجات
(كد  ،)20صنايع شيميايي (كد  ،)28-38مواد پالستيكي (كد ،)39
چرم (كد  ،)41قالي و كفپوش (كد  ،)57منسوجات (كد 50-58
به جز كد  ،)57فلزات آهنــي (كد  ،)72-73فلزات غيرآهني (كد
 ،)74-80مخازن رآكتور (كد  ،)84ماشينآالت (كد  )87هستند.
محاســبات زيان صادراتي نشان ميدهد كه به غير از گروههاي
كااليــي كدهاي ( 50-58به غير از  )57و  ،72-73تحريمها باعث
كاهش صادرات در ساير گروههاي كااليي مورد بررسي شده است.
همچنين گروههاي كااليي كد  ،28-38متحمل بيشترين كاهش
صادراتي شــده و بر اساس محاسبات صورت گرفته ،زيان صادراتي
حــدود  51/8ميليارد دالر را در اين صنايــع طي دوره مورد نظر
رقم زده اســت .همچنين نتايج الگوي اقتصادسنجي نشاندهنده
اثرگذاري منفي تحريمهاي اقتصادي با شــدت كم و زياد بر عرضه
صادرات صنايع مورد مطالعه بوده است .از اينرو اعمال تحريمهاي
اقتصادي با شدت كم و زياد باعث كاهش صادرات كاالهاي منتخب
شده است .اين در حالي است كه افزايش ظرفيت توليدي در صنايع
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مورد بررســي باعث بهبود جريان صــادرات ،كاهش اثرات منفي
تحريمهاي اقتصادي بر عرضه صادرات و كاهش زيان صادراتي در
اين صنايع ميشود.
از ايــنرو افزايــش ظرفيتهاي توليدي بــه روشهاي مختلف
مانند بهبود زيرســاختهاي الزم جهت جذب سرمايههاي داخلي
و خارجــي ميتواند باعــث بهبود قدرت رقابتپذيــري بنگاههاي
اقتصادي داخلي در بازارهاي بينالمللي و افزايش پتانسيل صادراتي
آنها شــود .همچنين بهبود ظرفيت توليدي بــا اتكاء به امكانات و
سرمايههاي موجود ميتواند تا حد زيادي اثرات منفي تحريمهاي
اقتصادي را خنثي كند.
دكتر يزداني همچنين اضافه كــرد :با توجه به اثرگذاري مثبت
نــرخ ارز حقيقي بر صــادرات صنايع مورد مطالعــه ،افزايش نرخ
ارز اســمي متناســب با نرخ تورم ميتواند مانع خروج ســرمايه از
بخشهاي توليدي به فعاليتهاي ســوداگرانه و واسطهاي شود .بر
اين اســاس اصالح بازار ارز و تثبيت نــرخ ارز حقيقي با برنامهاي
مــدون و كارا ميتواند قدرت رقابتپذيــري بنگاههاي اقتصادي را
در بازارهاي بينالمللي افزايش دهد .عالوهبراين ،نوســانهاي نرخ
ارز حقيقي باعث كاهش صــادرات صنايع منتخب و افزايش زيان
صادراتي ميشود ،و اثر منفي اين متغير در شرايط تحريمي افزايش
مييابد .از اينرو ،اقداماتي كــه نااطميناني در وضعيت بازار ارز را
كاهش دهد ،بايد از الويتهاي سياســتگذارن باشــد .همچنين،
اتخاذ سياستهاي پولي مناســب و كارا توسط بانك مركزي ،بايد
در راستاي كاهش نوســانهاي نرخ ارز حقيقي باشد .با اين وجود
محدوديت عرضه ارز به عنوان يك قيد مهم در اين زمينه است.
وي افــزود :از ديگر متغيرهاي اثرگذار بر عرضه صادرات و زيان
صادراتي ،متغير سياســتهاي حمايتي بود كه ضرايبي مثبت در
همــه معادالت برآوردي براي عرضه صادرات و اثر منفي در معادله
برآوردي براي زيان صادارتي دارد.
از اينرو سياســتگذار از طريق سياســتهاي تشويقي جديد،
ميتواند انگيزه توليدكنندگان را براي صادرات محصوالت بيشــتر
افزايــش دهد .همچنين دولت ميتواند با شناســايي و حمايت از
بنگاههاي توليدي دانشبنيان كه داراي پتانسيل صادراتي هستند،
بهــرهوري در توليد و مزيت نســبي اين بنگاههــا را در بازارهاي
بينالمللي ارتقاء دهد .بنابراين ،شــواهدي از نظريه پورتر ()1990
مبني بر اثرگذاري مثبت سياســتهاي حمايتي از صادركنندگان
توسط دولت بر عرضه صادرات اين صنايع در اقتصاد ايران مشاهده
ميشــود .همچنين وجود مزيت نســبي در فرآيند توليد كاالهاي
قابل تجارت ميتواند باعث تقويت توان رقابتي صنايع مورد مطالعه
در بازارهاي بينالمللي و كاهش هزينه فرصت اين صنايع در توليد
شــود .بنابراين ،توجه به توليد كاالهاي داراي مزيت نسبي در اين
صنايع ،نكتهاي مهم در افزايش ســهم محصوالت آنها در بازارهاي
جهاني است.
در ادامه نشســت پس از بخش پرسش و پاســخ ،دكتر طيبي،
دبيــر پنجمين نشســت با جمعبندي مقاالت ارائه شــده و با يك
مرور كلي بر يافتههاي نظــري و تجربي آنها اظهار اميدواري كرد
كه مورد توجه سياستگذاران و تصميمگيران اقتصادي قرار گيرد،
بهطوريكه توصيهها و پيشــنهادهاي مطرح شــده در اين نشست
بتواند برخي از چالشهاي رشــد اقتصادي كشور را به فرصتهاي
رشد تبديل كند.

دكتــر شــجريپور ادامــه داد ،براي
سنجش شــمول مالي ،متناظر با هريك
از اين ابعاد شــاخصهايي تعريف شــده
اســت كه به عنــوان نمونــه ميتوان به
تعداد خودپردازها و تعداد شــعب بانكي
(دسترســي) ،درصد افراد داراي حساب
بانكي (اســتفاده) و دسترسي به مخارج
اضطراري (كيفيت) اشاره كرد .بهمنظور
ارائه تصويري از وضعيت موجود شــمول مالي در ايران و مقايســه آن با
ساير نقاط جهان ،برخي شاخصهاي شمول مالي در سه حوزه دسترسي،
اســتفاده و كيفيت ارائه شــد .بر اساس اين شــاخصها ،ايران در حوزه
دسترســي (تعداد خودپردازها و تعداد شــعب بانكي) و همچنين برخي
شاخصهاي استفاده (درصد افراد داراي حساب بانكي) وضعيت مناسبي
دارد .اما از نظر سطح پسانداز و بهويژه كيفيت محصوالت و خدمات مالي
(توانايي تأمين مخارج اضطراري) در جايگاه پايينتري نسبت به ميانگين
جهاني قرار دارد.
وي تصريح كــرد ،ارتقاء شــمول مالي نقش مهمــي در كاهش فقر
و نابرابــري ،بهبــود ثبات مالي و اقتصــادي و افزايش رشــد اقتصادي
جوامع ايفا ميكند .ازجمله آثار شــمول مالــي در كاهش فقر و نابرابري
ميتوان به افزايش ســطح درآمد فقرا و كاهش نوسانات درآمدي ،توسعه
كسبوكارهاي خرد و ســرمايهگذاري در آموزش و بهداشت اشاره كرد.
دسترســي و اســتفاده بيشــتر از محصوالت و خدمات مالي ميتواند به
بهبود ثبات مالي و اقتصادي نيز منجر شــود .بر اســاس مطالعات انجام
شده ،وامدهي به كسبوكارهاي كوچك و متوسط باعث كاهش مطالبات
معوق شــده و تابآوري وامگيرندگان و درنتيجــه ،تابآوري و مقاومت
نهادهاي مالي را در مقابل شــوكهاي اقتصادي افزايش ميدهد .با اين
وجود ،بايد توجه داشــت كه افزايش دسترسي به اعتبارات بدون نظارت
مناسب ،ميتواند باعث افزايش ريسكهاي تهديدكننده ثبات مالي شود.
آثار مثبت شمول مالي بر رشد اقتصادي از اوايل دهه  2000ميالدي مورد
توجه واقع شد .بهطور كلي 4 ،فرضيه در خصوص آثار افزايش دسترسي
و اســتفاده از محصوالت و خدمات مالي بر رشد اقتصادي وجود دارد كه
شامل -1 :فرضيه تأمين مالي پيشبرنده رشد اقتصادي؛  -2فرضيه رشد،
پيشبرنده تأمين مالي؛  -3فرضيه بازخورد؛ و  -4فرضيه بيطرفي هستند.
بر اســاس فرضيه تأمين مالي پيشبرنده رشــد ،تأميــن مالي و افزايش
دسترســي به منابع مالي ،محرك رشــد اقتصادي است .بازارهاي مالي،
پسانداز و سرمايهگذاري را تسهيل ميكنند و در نتيجه ،رشد اقتصادي
ايجاد ميشــود .در اين راستا ،كانالهاي اثرگذاري سيستم مالي بر رشد
اقتصادي ،انباشت سرمايه و فناوري هستند .بر پايه فرضيه رشدپيشبرنده
تأمين مالي ،اين رشــد اقتصادي اســت كه منجر به افزايش تأمين مالي
ميشــود .بر اساس فرضيه رشــدپيشبرنده تأمين مالي ،با افزايش رشد
اقتصادي ،تقاضا براي محصوالت و خدمات مالي افزايش مييابد .بنابراين
رشد اقتصادي منجر به جذب افراد و كسبوكارها براي سرمايهگذاري در
كشور شده و تقاضاي آنها را براي خدمات مالي افزايش ميدهد .فرضيه
بازخورد ،نشــانگر رابطه دوسويه بين شمول مالي و رشد اقتصادي است.
بر اين اساس ،در گام نخســت ،اقتصاد نياز به وجوه سرمايهاي نهادهاي
مالي براي حركت در مسير رشد دارد تا رسيدن اقتصاد به وضعيت پايدار،
سطح پسانداز افراد افزايش يافته و سرمايهگذاران با افزايش فرصتهاي
سرمايهگذاري (ناشي از رشد اقتصادي) ،مبادرت به استقراض از نهادهاي
مالي بهمنظور ســرمايهگذاري در طرحهاي سودآور كنند .گروه ديگري
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از پژوهشــگران ،يك فرضيه خنثي را مطرح كرده و نشــان ميدهند كه
هيچگونه ارتباط مشــخص و معناداري بين رشد اقتصادي و شمول مالي
وجود نداشته و دو متغير كام ً
ال مستقل از هم عمل ميكنند .بهطور كلي،
ديدگاههــاي متفاوتي در خصوص چگونگي ارتباط بين شــمول مالي و
رشــد اقتصادي وجود دارد ،اما ميتوان گفت كه با توسعه مدلهاي رشد
درونزا ،فرضيه تأمين مالي پيشبرنده رشــد اقتصاد وارد مرحله تازهاي
شــده و متعاقباً شواهد گستردهاي در خصوص آثار مثبت شمول مالي بر
رشد اقتصادي در كشورهاي مختلف بهدست آمده است.
اين پژوهشگر پژوهشكده امور اقتصادي تأكيد كرد :نظر به اهميت
شــمول مالي در رشــد و توســعه اقتصادي ،نهادهاي بينالمللي از
جمله بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول ،تالشهاي وســيعي را
درخصوص شناســاندن نقش و اهميت شــمول مالي و بهبود آن در
جهان آغاز كرده و ادامه ميدهند .بســياري از كشورها نيز برنامههايي
در سطوح مختلف ملي و محلي براي ترويج شمول مالي ارائه كردهاند.
ســه گروه سياستهاي كلي در شــمول مالي ،شامل توسعه فناوري،
ارتقاء ســواد مالي و توانمندي مالي و ايجــاد محصوالت و مدلهاي
كســبوكار هستند .تدوين سند ملي شمول مالي ( )NFISبه منزله
رويكردي براي هماهنگسازي ذينفعان متعدد (مانند تنظيمكنندگان
مالي ،نهادهاي اطالعاتي و ارتباطي ،وزارتخانههاي مختلف و همچنين
بخش خصوصي) در هر حوزه سياســتگذاري و تعيين مسير شفاف
و هماهنگ در مسير ارتقاء شــمول مالي است .بر اساس بررسيهاي
موجود ،پيروي از رويكردي استراتژيك مانند تدوين سند ملي شمول
مالي ،سرعت و تأثير اقدامات و سياستهاي طراحي شده در راستاي
شمول مالي را افزايش ميدهد .از سال  2010حدود  70كشور ،سند
ملي شمول مالي خود را پيادهسازي كردهاند يا در مراحل مختلف تدوين
و راهاندازي آن قرار دارند .ســند ملي شمول مالي داراي  6جزو اصلي،
شامل ضرورت تدوين و چشمانداز ،ارزيابي مبنايي ،اهداف و حوزههاي
سياستي ،ترتيبات حكمراني ،برنامه اقدام و نظام پايش و ارزيابي است.
در بخش ضرورت و چشــمانداز ،اهميت تدوين سند و همراستايي آن
با ســاير اسناد باالدستي كشور بيان شــده و هدف بلندمدت از ارتقاء
شمول مالي ارائه ميشود .ارزيابي مبنايي شامل بررسي وضع موجود و
شناسايي موانع و فرصتها در مسير توسعه شمول مالي است .اهداف
ســند بازتابي از چشمانداز ســند و محدوديتهاي شناسايي شده در

مســير دســتيابي به آن هســتند كه
ميتوان آنهــا را در قالب مجموعهاي
از حوزههــاي سياســتگذاري (مانند
زيربخشهاي مالي ،استفادهكنندگان
نهايــي و  )...طبقهبندي كرد .ترتيبات
حكمرانــي متشــكل از ســازوكار
هماهنگســازي بيــن ذينفعان طي
فرآيند اجراي ســند است .برنامه اقدام
نيز فهرســت يا جدولي از اقداماتي اســت كه بايد در چارچوب زماني
اجراي سند ملي شمول مالي انجام شود .اين اقدامات بايد با اهداف و
حوزههاي سياســتي مشخص شده در سند مطابقت داشته باشند .در
نهايت ،نظام پايش و ارزيابي ابزاري براي ســنجش سرعت حركت به
سمت اهدافِ تعيينشده و ارزيابي عملكرد اقدامات انجام شده است.
شجريپور در پايان ســخنان خود توصيهها و داللتهاي سياستي را
مطرح كرد و گفت :با توجه به نقش و اهميت شــمول مالي در رشــد و
توســعه اقتصادي ،پيشنهاد ميشود نســبت به تهيه و تدوين سند ملي
شمول مالي ايران به منزله رويكردي جامع و هدفمند براي ارتقاء شمول
مالي اقدام شــود .در اين راســتا ،ضروري است كه ضمن شناسايي تمام
ذينفعان مرتبط و ايجاد بستري براي همكاري و تعامل بين آنها ،اهداف
و اولويتهاي اصلي ســند ملي شمول مالي ،با توجه به وضعيت موجود
شمول مالي در ايران تعيين شود.
دومين ارائه اين نشست با عنوان «بيمه ديجيتال ،راهكار بهبود شمول
مالي و رشــد اقتصادي» توســط دكتر ليلي نياكان ،انجام شــد .وي در
آغاز ســخنانش گفت :بيمه به عنوان جزئي از شمول مالي ،نقش مهمي
در تقويت انعطافپذيري و رشــد پايــدار خانوارها و بنگاههاي كوچك و
متوسط ،كمك به تحقق سياستهاي عمومي ،تقويت سرمايهگذاريها،
و ترويج توســعه بخش مالي ايفا ميكند اما با وجــود اهميت و جايگاه
بيمه ،موانعي در مسير توسعه دسترسي و استفاده از آن وجود دارد .اين
موانع را ميتوان به دو گروه؛ موانع تقاضا (ســطح پايين درآمد ،ناپايداري
درآمد ،سطح پايين سواد مالي و بيمهاي و محروميت ديجيتالي) و موانع
عرضه (چالش شناسايي و ارتباط با مشتري ،مدلهاي تجاري نامناسب و
محدود ،طراحي نامناسب محصوالت بيمهاي و جنبههاي مقرراتگذاري و
نظارتي) طبقهبندي كرد .لذا ،بهمنظور رفع اين موانع و بهبود شمول مالي
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از طريق بيمه ،راهكارهايي را ميتوان پيشنهاد كرد كه شامل  )1گسترش
بيمههاي خرد؛  )2ارتقاء سواد مالي و بيمهاي؛  )3شراكت با ساير نهادها؛
 )4طراحي مناســب محصوالت؛  )5بهبود محيــط مقرراتگذاري؛ و )6
توسعه فناوريهاي ديجيتال هستند.
دكتــر نيــاكان اضافه كــرد :محصوالت بيمــه خرد بايســتي داراي
ويژگيهايــي از قبيــل پرداخت انعطافپذير حق بيمه ،طراحي ســاده،
مستندات قراردادي ساده و قابل فهم ،پذيرهنويسي با حداقل استثنائات
يا محدوديتها ،استفاده از كانالهاي توزيع غيرسنتي ،استفاده از فناوري
براي كاهش هزينه و پرداخت خسارت فوري با الزامات مستندي خاص و
حداقل باشند .از مهمترين داليل تمايل اندك افراد براي خريد بيمه ،عدم
درك اهميت بيمه و آگاهي اندك نســبت به ريسك ،تفاوت در طبيعت
ريســكهاي پيشروي افراد و محصوالت در دســترس ،ماهيت پيچيده
محصوالت و فقدان مهارت و سواد ديجيتالي است .از اينرو ،توسعه سواد
مالي نقش مهمي در افزايــش تمايل و انگيزه افراد براي خريد بيمه ايفا
ميكند .شــراكت بيمه با ساير نهادها نيز ازجمله راهكارهاي پيشنهادي
براي توســعه شمول مالي از طريق بيمه اســت .در اين راستا ،رايجترين
شركاي شــركتهاي بيمه شامل موسسات تأمين مالي خرد ،شبكههاي
نمايندگي بانكــي ،اپراتورهاي شــبكه همراه ،ســازمانهاي اجتماعي،
خردهفروشــان ،شركتهاي خدماترســاني و دولتها هستند .از منظر
طراحي محصوالت بيمهاي نيز ويژگيهايي همچون تناسب با ترجيحات
و نيازهــا ،مطابقت مدت زمان پوشــش با نيازهاي مشــتري ،مقرون به
صرفــه بودن حق بيمــه ،انعطافپذيري در روشهــاي جمعآوري حق
بيمه ،پرداخت فوري خسارت ،سادهسازي ،تركيب محصوالت بيمهاي و
غيربيمهاي و تنوع و كيفيت محصوالت حائز اهميت هستند.
ايــن عضو هيات علمي پژوهشــكده بيمه تصريح كــرد ،در خصوص
رفع موانع مقرراتگذاري و نظارتــي ،ميتوان به مواردي همچون وضع
قوانين حمايتكننده از مصرفكننده ،پشتيباني نهادهاي مقرراتگذار از
فرآيندهاي ديجيتال ،سادهســازي فرآيند اخذ مجوز و استانداردها ،رفع
موانع قانوني براي عرضه محصوالت نوين و محدود ساختن مخاطرههاي
اخالقي و كالهبرداري از طريق توســعه سيستمهاي تشويقي و كنترل
اشــاره كرد .در زمينه فناوريهاي ديجيتــال ،توجه به الزامات ،عناصر و
كاربردهاي آن حائز اهميت اســت .از مهمترين الزامات فناوري ديجيتال
ميتوان به ايجاد محيط مناســب ،رفع محروميت ديجيتالي و توســعه
زيرساختارهاي مالي و ديجيتالي اشاره كرد .فناوريهاي ديجيتال ،داراي
 9عنصر اساســي ،شامل  )1پول الكترونيكي؛  )2دادههاي بدون ساختار؛
 )3اينترنت اشياء؛  )4هوش مصنوعي؛  )5يادگيري ماشين؛  )6بسترهاي
ديجيتالي؛  )7بالكچين؛  )8خدمات ابري؛ و  )9تلماتيك هســتند .در
خصوص كاربردهاي فنــاوري ديجيتال نيز ميتوان به دادههاي جديد و
تجزيه و تحليل دادهها ،پلتفرمهاي ديجيتالي ،مشاركت از طريق فناوري،
بيمه همتا به همتا ،بيمه مبتني بر شاخص و بيمه مبتني بر تقاضا اشاره
كرد .همچنين توســعه بيمه با  5چالش اصلي روبهرو اســت كه شامل
الف) شناسايي مشــتريان؛ ب) ارتباط با مشتري (دسترسي نامناسب به
مشــتريان)؛ ج) طراحي محصول؛ د) سواد مالي و بيمهاي؛ و ه) مدلهاي
تجاري محدود است .اينشورتك براي هر يك از اين چالشها ،راهكارهايي
ارائه ميكند .در خصوص چالش شناسايي مشتريان ،راهكارهاي ارائه شده
شــامل دادههاي جديد و تجزيه و تحليل ،بيمههاي مبتني بر شاخص و
تقاضا و همچنين بيمه همتا به همتا است .براي ارتباط بهتر با مشتريان
و طراحي محصول ميتوان از پلتفرمهاي ديجيتالي ،مشــاركت از طريق
فناوري و بيمه همتا به همتا اســتفاده كرد .در خصوص ســواد بيمهاي،

توسعه پلتفرمهاي ديجيتالي ،مشاركت از طريق فناوري و دادههاي جديد
و تجزيه و تحليل آنها از جمله راهكارهاي اينشــورتك هستند .از جمله
راهكارهاي پيشنهادي براي بهبود مدلهاي تجاري نيز ميتوان به توسعه
پلتفرمهاي ديجيتالي ،دادههاي جديــد و تجزيه و تحليل دادهها ،بيمه
مبتني بر شاخص و بيمه همتا به همتا اشاره كرد.
دكتر نياكان در بخش پاياني سخنانش پيرامون توصيهها و داللتهاي
سياستي گفت :بهطور كلي ،براي توسعه بيمه ديجيتال  5راهكار ميتوان
پيشنهاد داد كه شامل:
 -1شناسايي وضعيت موجود ،مشورت با ذينفعان مختلف و تدوين يك
استراتژي مناسب؛
 -2گسترش فناوريهاي ديجيتال؛
 -3ايجاد زيرساختارهاي مالي و ديجيتالي مناسب و محيطي مناسب
براي استفاده از فناوريهاي جديد؛
 -4رفع محروميت ديجيتالي؛
 -5حمايت ،آموزش و توانمندسازي مصرفكننده.
***
آخرين سخنراني اين نشست با عنوان
«وضعيت فقر استفاده از خدمات مالي در
ايران» توسط دكتر هادي موسوينيك ارائه
شد .دكتر موسوي با اشاره به اين نكته كه
مفهوم «فقر اســتفاده از خدمات مالي» با
ميزان شموليت مالي هر كشور قابل رصد
است ،ادامه داد :شمول مالي را ميتوان در
دو ســطح پايه و ثانويه سنجيد .در سطح
پايه ،شمول مالي به مفهوم داشتن حساب سپرده يا حساب معامالتي (جاري)
در بانك يا ساير موسسات مالي يا ارائهدهندگان خدمات پول موبايلي است
كه ميتواند براي انجام يا دريافت پرداختها و ذخيره يا پسانداز پول استفاده
شود .شمول مالي در سطح ثانويه نيز شامل دسترسي به اعتبارات نهادهاي
مالي رسمي براي بهرهمندي از فرصتهاي سرمايهگذاري و محصوالت بيمه
رســمي بهمنظور مديريت بهتر ريسكها است .بر اساس آمارهاي موجود،
شــمول مالي سطح پايه در ايران از وضعيت مناسبي برخوردار است ،اما در
خصوص شــمول مالي در سطح ثانويه ،ســه چالش اساسي وجود دارد كه
شامل موارد ذيل است:
 -1دسترسي ضعيف به اعتبارات خرد :باال بودن سهم بخش غيررسمي
در سبد بدهي خانوار در ايران و عدم گسترش كارتهاي اعتباري در ايران
(رتبه 75ام جهان از منظر مالكيت كارت اعتباري)؛
 -2دسترسي ضعيف به اعتبارات كالن (تسهيالت مسكن) :پايين بودن
نســبتهاي وام مســكن به بدهي خانوار ( 20درصد در سال  )1398و وام
مسكن به ارزش مسكن ( 18درصد)؛
 -3عدم توزيع مناســب دهكي و جغرافيايي تســهيالت بانكي :توزيع
نابرابر نسبت وامگيرندگان به جمعيت استان در بين استانهاي مختلف و
همچنين بين دهكهاي مختلف درآمدي در هر استان ،توزيع نابرابر سهم
مانده تسهيالت (جاري و غيرجاري) بين استانها.
اين عضو هيات علمي مركز پژوهشهاي مجلس ادامه داد :در مطالعات
نظــري و تجربي عالوه بر تأثير كليت اعتبارات بر فقر ،بر موضوع اعتبارات
خرد نيز تأكيد ويژهاي شــده اســت .اعتبارات خرد نه تنها ميتواند ابزاري
براي كاهش فقر شديد باشد ،بلكه به عنوان رويكردي مفيد براي آزادسازي
پتانسيل كارآفريني فقرا ،هموارسازي مصرف و مديريت ريسك حائز اهميت
اســت .وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي با همكاري ساير نهادهاي دولتي،
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اقدامات اساســي در راستاي تأمين اعتبارات خرد در ايران انجام داده است.
برخي از اين اقدامات عبارتند از:
 -1كارت اعتباري رفاه اجتماعي ايرانيان (كارا كارت) :اين طرح از ســال
 1394ويژه مستمريبگيران و بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي به مرحله
اجرا درآمد و طي دو ســال ابتدايي طرح حدود  400هزار كارت صادر شد.
ميزان اعتبار حداقل  500هزار و حداكثر  10ميليون تومان و مدت بازپرداخت
آن يكســاله اســت .دو ويژگي اصلي اين كارت؛  )1عدم درگيرشدن منابع
بانكي و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي (فروشگاههاي زنجيرهاي) براي
خريد اقســاطي كاال و خدمات؛ و  )2تسهيل وثيقه از طريق تعريف فرآيند
كســر از حقوق ماهانه متقاضيان در صورت عدم پرداخت اقســاط هستند.
اعتبارسنجي اين كارت به بانك عامل (بانك رفاه كارگران) واگذار شده است.
اعتبارات ،مشمول بيمه عمر كارتهاي اعتباري با نرخ  %0.75شدهاند.
 -2تســهيالت يك ميليوني در دوران كرونا :جامعه هدف ،خانوارهاي
يارانهبگيــر فاقد درآمد ثابت (حدود  28ميليون نفر) بودند كه توســط
وزارت تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعي شناســايي و معرفي شــدند .دو
ويژگي كليــدي اين طرح )1 :ارائه يك پرونده واحد از طرف ســازمان
هدفمندسازي يارانهها (به دليل مقياس بزرگ تسهيالت)؛ و  )2تسهيل
وثيقه از طريق تعريف فرآيند كســر از يارانه ماهانه متقاضيان در صورت
عدم پرداخت اقســاط بود .اعطاي تسهيالت به صورت وام قرضالحسنه
با كارمزد  4درصد بود .بازپرداخت بهصورت اقســاط  30ماهه و از محل
يارانههاي پرداختي به خانوار انجام ميشد.
 -3كارت اعتباري سهام عدالت :گروه هدف اين طرح ،تمام دارندگان سهام
عدالت هستند كه تاكنون هيچ ميزان از سهام خود را به فروش نرساندهاند.
در بانك ملي  78هزار كارت اعتباري با توثيق ســهام عدالت صادر شــده
است .ويژگيهاي كليدي اين طرح )1 :الكترونيكيشدن كليه مراحل تشكيل
پرونده؛  )2تسهيل وثيقه از طريق احصاء داراييهاي بالقوه سهام عدالت؛ )3
عدم درگيرشــدن منابع بانكي و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي
خريد اقساطي كاال و خدمات؛ و  )4عدم دريافت سود بر اعتبارات در صورت
تســويه كامل اعتبارات تا  36روز پس از دريافت هستند .اين تسهيالت تا
سقف 50ميليون تومان پرداخت ميشود.
بهطور كلي ،سه چالش اساسي در تأمين اعتبار افراد در دهكهاي
پايين درآمدي وجود دارد كه شامل )1 :باال بودن هزينههاي تشكيل

پرونده؛  )2وجود هزينههاي غربالگري؛ و  )3عدم تأمين وثايق مناسب
هستند .راهكارهاي پيشنهادي براي اين چالشها ،با توجه به مطالعات
نظري و تجربيات اجرا در كشور ايران شامل موارد ذيل هستند:
چالش  :1باال بودن هزينههاي تشكيل پرونده
راهكار :ارائه از طريق پرونده واحد (مانند ارائه پرونده واحد توســط
سازمان هدفمندســازي يارانهها در خصوص تسهيالت يك ميليوني
كرونــا) ،كاربرد فناوريهاي جديد (مثــل الكترونيكي كردن تمامي
مراحل تشكيل پرونده در كارت اعتباري سهام عدالت) .
چالش  :2وجود هزينههاي غربالگري
راهكار :ايجاد ســامانههاي اطالعاتي يكپارچه در اعتبارســنجي و
رتبهبندي (مانند شناسايي افراد فاقد درآمد ثابت در اعطاي تسهيالت
يك ميليوني كرونا) .
چالش  :3عدم تأمين وثايق مناسب
راهكار :امكان احصاء داراييهاي بالقوه گروههاي مختلف جمعيتي
و تعريف فرآيند به عنوان وثيقه (مانند تعريف فرآيند كســر از حقوق
ماهانه متقاضيان كارا كارت و فرآيند كسر از يارانه ثابت متقاضيان وام
يك ميليوني كرونا) است.
دكتر موســوينيك در پايــان ارائه خود ،توصيههــا و داللتهاي
سياســتي در موضوع مورد بحث را مطرح كرد و گفت :ايجاد سامانه
پنجره واحد خدمــات رفاهي و اعتباري ايرانيــان ،ميتواند راهكاري
مناسب براي حمايت از اقشار آسيبپذير و افزايش دسترسي آنها به
منابع اعتباري سيستم بانكي باشد .اين پنجره امكان ارائه انواع حمايتها
مانند حمايت نقدي ،حمايت كااليي ،كاالبرگ ،حمايت اعتباري و ساير
موارد را فراهم ميســازد .منابع اعتباري متشكل از وجوه اداره شده،
منابع بانكي ،جمعســپاري ،هديه و ساير منابع هستند .انواع يارانهها
(نقدي ،سوخت ،معيشتي) ،سنوات ،سهام عدالت و ...نقش تضامين را
ن داده) شامل انواع نهادهاي دولتي
ايفا ميكنند .عاملين (تأمينكنندگا 
مثل سازمان ثبت احوال ،سازمان اداري و استخدامي ،وزارت بهداشت،
وزارت صمت و ...هستند.
در پايان اين پيشنشست ،جمعبندي مطالب توسط دكتر بالونژاد
انجام شد و از سخنرانان و حاضران در جلسه و برگزاركنندگان همايش
قدرداني به عمل آمد.
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مروري بر آخرين وضعيت شاخصهاي اقتصادي منتخب
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منبع :اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران،معاونت بررسیهای اقتصادی

جنگ ارزي در ايران
دوسويه دارد .يكسويه
آن بــه جنــگ ارزي
شیما ستوده
عضو هیئت تحریریه سنجاق شده است كه
امريكاييهــا آن را به
تن اقتصاد ايران وصل
كرده وراه ورود ارزبه ايران را از مســيرهاي گوناگون تنگ و
تاريك كردهانــد .تحريمهاي امريكايي فروش نفت به خارج
را مختل كرده و نيز اجــازه نميدهد منابع ارزي وارد ايران
شــود .اين وضعيت دهشتناكي درست كرده است كه پيامد
آن افزايــش نرخ تبديل ارزهاي معتبر به ريال ايران اســت.
بهطوري كه در فاصله بهار  1397تا پاييز امســال قيمت هر
دالر امريكا هفت برابر شده است .در حالي كه دولت روحاني
با تنگناي ارزي روبهرو بود يك خطاي راهبردي كرد و قيمت
هــر دالر را در حد  4200تومان براي واردات تعيين كرد كه
داســتانها درباره آن ساخته شده است .دولت سيد ابراهيم
رييســي نيز كه كمي بيشتر از سه ماه است فعاليت خود را
آغاز كرده اســت در تله اين جنگ ارزي گرفتار شــده است
 .دولت رييســي ميخواســت خود را از جنگ ارزي داخلي
نجات دهد اما رفتار مجلس نشــان داد اســتخوان درشت
دالر  4200توماني لقمهاي نيست كه از گلوي اقتصاد ايران
دراين شــرايط پايين برود و براي حذف آن بايد دســتكم
در كوتاهمدت پيامد شــتابان شدن رشــد قيمت دستكم
دو گروه فرآورده گوشــت و لبنيات را به جان بخرند .دولت

رييســي با ارائه اليحهاي كه در آن پيشبيني شده بود دالر
 4200توماني براي واردات نهادههاي دامي حذف شود و 27
هزار ميليارد تومان به دولت داده شود تا به شهروندان يارانه
 110هزار توماني بدهند ميخواســت بازار گوشت و لبنيات
را وارد فاز تازه كند كه مجلس انقالبي كه پيش از اين خود
ميخواســت دالر  4200توماني را حــذف كند راه دولت را
بست .با استناد به آنچه مركز آمار منتشر كرده در سال 96
نرخ تورم كشــور حدود  8.2درصد بود كه در مهر 1400به
 45.4درصد رســيد .تورم ساالنه گروه خوراكي و آشاميدني
نيز در ســال  96حدود  12.3درصد بود كه در ماه گذشته
به  61.4درصد رســيد .تورم گروه بهداشت و درمان نيز در
ســال  96حدود  7.2درصد بود كه در مهر  1400به 40.4
درصد رسيد .مقايسه اعداد و ارقام حكايت از انحراف شديد
در اهداف تخصيص ارز دولتي دارد كه همه آن نميتواند به
دليل تحريمها باشد .بخشي از آن ناشي از بروكراسي عريض
و طويل دولتي همچنين رانت گســتردهاي است كه برخي
از تخصيــص آن بهره ميبرند .نمونــه آن را نيز ميتوان در
گزارش تفريغ بودجه  97و عدم واردات كاال در قبال تأمين
 4.8ميليارد دالر ارز دانست .با بررسي عادي اليحه حذف ارز
دولتي در مجلس ،به نظر ميرســد حواشي آن نهتنها تمام
نشده كه حتي ميتواند بدتر نيز شود .مهمترين نكتهاي كه
در ايــن صد و خــردهاي روز از آغاز به كار دولت خودنمايي
ميكند ،نداشتن برنامهاي مدون براي اقتصاد و مسائلي است
كه چند سال بدون تصميمگيري رها شدهاند.
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ارز به عنوان يكي از مهمترين اهداف دشمنان در جنگ اقتصادي
مطرح ميباشد كه ميتواند توسط دشمنان يك كشور در جريان
جنگ اقتصادي و برقراري نظام تحريمها مورد هدف قرار بگيرد.
با اين حال ،هنوز تعريف دقيقي از جنگ ارزي ارائه نشــده است
(مصطفيپور ،۱۳۸۹،ص )۱۱۳.و نگاهي عميق به مباني نظري جنگ
ارزي نشــان ميدهد كه برداشت از اين مفهوم ،به صورت رايجي
كه در محافل تحليلي ايران وجود دارد ،نميباشد .لذا ميبايست با
مراجعه به محتواهاي منتشر شده در اين زمينه ،اقدام به تصريح
مفهوم جنگ ارزي كرد .در يك تحليل محتوا از مفاهيم مطرح شده
در اين حوزه ،بر اساس تمايل كشورها به اين موضوع دو برداشت
كلي را ميتوان در مورد جنگ ارزي مطرح كرد.

جنگ ارزي با مبدأ بيروني و بدون اراده كشور هدف
اين حالت برخالف حالت قبل ،با اراده كشــور هدف صورت نميپذيرد و به صورت
شوك بيروني بر كشور هدف وارد ميشود .در اين حالت ،ارزش پول ملي كشور هدف،
توسط برخي ديگر از كشورها مورد حمله قرار ميگيرد و با اقدامات مختلفي از جمله
محدوديت روابط بانكي ،محدوديت ورود ارز خارجي به كشور هدف ،محدوديت راههاي
صادرات از جمله صادرات نفتي و غيره اقدام به تضعيف پول ملي كشور هدف ميگردد.
اقدام مذكور ،اثرات ســوئي بر اقتصاد كشــور هدف ميتواند داشته باشد كه از جمله
آنها ميتوان به افزايش قيمت كاالهاي وارداتي ،افزايش هزينه توليد در صنايع وابسته
به نهادههاي وارداتي ،بروز پديده قاچاق به خارج از كشــور و غيره اشاره كرد .اين نوع
جنگ ارزي ،يكي از مهمترين و ويرانگرترين ابزارها در جنگ اقتصادي و نظام تحريمها
ميباشــد و مراد از آنچه كه در اين پژوهش به عنــوان جنگ ارزي مورد تحليل قرار
ميگيرد ،همين نوع است.

جنگ ارزي با مبدأ صورت دروني و با اراده كشور هدف
در اين حالت ،كشــور هدف اقدام به پايين نگه داشتن ارزش پول ملي خود ميكند يا
آنكه برابري قدرت خريد ارزش پول ملي خود را نسبت به ارزهاي معتبر خارجي كاهش
ميدهد .اين اقدام به داليلي از جمله رونق صادرات كشور ،تسخير بازار ساير كشورها ،به
شكســت كشاندن فعاليت برخي صنايع در كشورهاي مدنظر و غيره صورت ميپذيرد .از
لحاظ عملياتي ،اين نوع جنگ ارزي اقدامي مســبوق به سابقه است و از مهمترين شاهد
مثالهاي آن ميتوان به وضعيت اقتصادي جهاني در دهه  ۱۹۳۰ميالدي اشــاره كرد ،به
نحوي كه كشورهاي صنعتي وقت نظير فرانسه ،آلمان و انگليس ،بهطور مكرر و به صورت
چرخهاي اقدام به كاهش ارزش پول ملي خود ميكردند ،ليكن اين اقدام با پاسخ متقابل
شــركاي تجاري مواجه ميشد و اين چرخه ادامه داشت تا اينكه در نهايت منجر به قفل
شــدن جريان بازرگاني بينالملل در آن برهه زماني و صدمه به اقتصاد كشــورها گرديد.
پس از آشكار شدن نتايج منفي جنگ ارزي مذكور در سطح اقتصاد جهاني ،اتخاذ صريح
سياست مذكور توسط كشورها متوقف گرديد و اين وضعيت تا پيش از وقوع بحران مالي
 ۲۰۰۸ادامه داشت .ليكن با اقداماتي كه به منظور حل بحران مالي  ۲۰۰۸توسط اياالت
متحده آمريكا صورت ميپذيرد ،حركات زير پوستي در اين زمينه آغاز ميشود ،تا اينكه
ســرانجام گيدو مانتگا وزير دارايي برزيل در  ۲۷سپتامبر  ۲۰۱۰صريحا اعالم ميدارد كه
جهان درگير جنگ ارزي بينالمللي است ( . )Wolf, 2010اين گفتار ،مجددا نگاهها را
معطوف به مقوله جنگ ارزي مينمايد و برخي ديگر از مقامات اقتصادي دنيا نيز مواضعي
را اتخاذ مينمايند .هماكنون نيز كشور چين به عنوان مهمترين كشوري كه از اين سياست
براي گسترش صادرات خود اســتفاده مينمايد ،در مظان اتهام قرار دارد (مصطفي پور،
 ،۱۳۸۹ص.)۱۱۲ .

جنگ ارزي در ايران
اقتصاد ايران با اوجگيري تقابل با نظام سلطه ،تحت شديدترين تحريمهاي اقتصادي قرار
گرفته است ،به نحوي كه روند اين موضوع از سال  ۱۳۹۰با برقراري تحريمهاي به اصطالح
فلجكننده تشديد شده است و همچنان ادامه دارد .دو دسته كلي از نظام تحريمها كه در
زمره مهمترين آنها نيز قرار دارند ،بهطور مستقيم با مقوله ارز در ارتباط هستند كه موجب
ميشوند تا آشكارا بتوان به وقوع جنگ ارزي در ايران پي برد.
دسته نخست ،برقراري تحريمهاي نفتي ميباشند .از آنجايي كه طي دهها سال ،نفت به
عنوان مهمترين كاالي صادراتي ايران قلمداد شده است كه تأمينكننده عمده نيازهاي ارزي
كشور ميباشد ،از همين رو با برقراري محدوديت در صادرات نفت توسط ايران ،سمت عرضه
ارز در اقتصاد با محدوديت مواجه ميشود و با ايجاد نوسان در قيمت ارز ،متغير نرخ ارز مورد
هدف قرار ميگيرد .اين موضوع با توجه به تأثيرات زنجيره واري كه نرخ ارز در اقتصاد ايفا
ميكند ،منجر به بروز نوسانات جدي در بازارهاي مختلف ميگردد كه فشار آن در نهايت بر
معيشت مردم وارد ميآيد.
دسته دوم ،برقراري تحريمهاي بانكي ميباشد .در اين نوع تحريم ،تبادالت مالي ايران از
مجاري رسمي با محدوديت مواجه ميشود و در موارد شديد مسدود نيز ميگردد .اين امر
منجر به عدم بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات  -به ويژه صادرات با منشأ بخش دولتي  -و
عدم امكان بازگشايي تأمين مالي ارزي (فاينانس) ميگردد كه در نهايت موجب ميشود تا
طرف عرضه ارز در اقتصاد نيز با محدوديت منابع مواجه شود .لذا قيمت ارز نيز دستخوش
تغيير قرار ميگيرد و همانطور كه ذكر شد ،در نهايت منجر به فشار بر معيشت مردم به
عنوان يكي از ابعاد امنيت اقتصادي ميگردد.
لذا مشخص است كه با ايجاد جنگ ارزي عليه ايران ،ضربه به سمت عرضه بازار ارز به
عنوان يك مشكل مطرح ميباشد كه منجر به بروز مشكل نوسان در نرخ ارز و تضعيف پول
ملي ميگردد .اين امر در نهايت منجر به گراني كاالها و خدمات و تضعيف معيشت مردم
ميشود كه ميتواند در صورت تداوم شرايط ،زمينه بروز بحران اجتماعي و ضربه به امنيت
ملي را فراهم آورد.
امنيت اقتصادي
امنيت به عنوان يك مفهوم ذهني و نسبي مطرح ميباشد كه در مورد تعريف آن ،اتفاق
نظري وجود ندارد (درويشــي ،۱۳۸۹ ،ص ،)۵۷ .ليكن ميتوان ابعاد آن را شناسايي كرد.
امنيت ملي داراي چهار بعد اصلي شامل اقتصادي ،سياسي ،نظامي و اجتماعي  -فرهنگي
ميباشــد (جعفري و ديگران ،۱۳۹۷ ،ص )۱۰۹ .كه همانطور كه مالحظه ميشــود ،بعد
اقتصادي نيز يكي از چهار ركن امنيت است .در مورد امنيت اقتصادي تعاريف گوناگوني شده
اســت .برخي از پژوهشها ،امنيت اقتصادي را «يك چارچوب نهادي كه مشوق و موجب
اعتماد خاطر فعاالن اقتصادي براي تالش بيشتر و تضمين امنيت فيزيكي افراد و امنيت
حقوقي معامالت اســت» ،تعريف كردهاند (هاشميان اصفهاني و گرجي ،۱۳۸۶ ،ص.)۵۸ .
در اين نوع تعريف ،امنيت اقتصادي در برگيرنده عوامل و ساختارهاي اجتماعي است كه بر
كسب و كار مردم و اطمينان آنها از تداوم فعاليت شان تأثيرگذارند .برخي ديگر از تعاريف،
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«مصونيت يك فرد ،گروه و ملت را از تعرض و تجاوز به حقوق اقتصادي مشروع» را امنيت
اقتصادي تعريف كردهاند (جهان بزرگي ،۱۳۸۸ ،ص .)۱۴ .اين تعريف نيز با در نظر گرفتن
حقوق اقتصادي ،اشاره به زمينههاي نهادي در امنيت اقتصادي دارد .برخي ديگر از تحليلها،
امنيت اقتصادي را از جهت منشأ خلق آن مورد تعريف قرار داده و آن را نوعي خدمات يا
كاالي عمومي دانستهاند كه توليد آن از عهده بخش خصوصي در بازار برنميايد (رسولي و
فرزين و ش ،۱۳۹۱ ،ص۱۲۷ .؛ جعفري صميمي و اختياري ،۱۳۸۷ ،ص.)۷۴ .
باوجود تعاريفي كه از امنيت اقتصادي شــده است ،نكته مهمتر در ارتباط با مولفهها و
اركان امنيت اقتصادي ميباشد .تحليل محتواي پژوهشهاي صورت پذيرفته نشان ميدهد
كه چهار ركن كلي در زمينه امنيت اقتصادي وجود دارد:
 ثبات محيط كالن اقتصادي؛ ثبات قوانين و مقررات و نظم كار آمد؛  -ثبات سياسي و حقوقي؛  -اعتبار دولتنزد فعاالن اقتصادي
همانطور كه مالحظه ميشــود ،ثبات محيط كالن اقتصاد و وضعيت متغيرهاي
كالن اقتصادي از جمله اركان مهم در تحليل امنيت اقتصادي ميباشــند كه در اين
پژوهش مورد تحليل قرار ميگيرند.
از آنجايي كه ارتباط تنگاتنگي ميان امنيت اقتصادي و ساير ابعاد امنيت در جامعه
برقرار ميباشد (جهان بزرگي ،۱۳۸۸ ،ص ،)۱۴ .لذا هرگونه اخالل در امنيت اقتصادي
ميتواند منجر به ايجاد بحران در ســاير ابعاد امنيتي جامعه شــود و كشــور را دچار
بحرانهاي اجتماعي گرداند .از ســوي ديگر مالحظه ميشــود كه اقتصاد ايران از سال
 ۱۳۹۰با جنگ اقتصادي فراگير مواجه شده است و در جنگ مذكور و نظام تحريمهاي
برقرار شده ،جنگ ارزي نقش محوري را ايفا ميكند .لذا ميبايست به دقت به تحليل
نقش جنگ ارزي در امنيت اقتصادي پرداخته شود .در قسمت بعد با توجه به مولفههاي
امنيت اقتصادي ،اين موضوع مورد واكاوي قرار گرفته است.

پيامدهاي جنگ ارزي بر امنيت اقتصادي در ايران
از جملــه مهمترين محورهايي كــه در بحث امنيت اقتصادي مطــرح ميگردد و
تأثيرپذيري از تغيير در ساير شرايط دارد ،موضوع معيشت افراد جامعه ميباشد .اهميت
معيشــت آحاد جامعه به حدي اســت كه در صورت لطمه شديد به آن ،منجر به بروز
ناآراميهاي اجتماعي و حتي امنيتي ميگردد كه ميتواند براي نظامات سياسي كشورها
نيز چالشهايي را به همراه آورد .طي يك قرن اخير نيز شــاهد بروز تنشهاي زيادي
در كشورهاي گوناگون جهان و به ويژه آمريكاي جنوبي بودهايم كه در نتيجه تالطم در
بازارهاي گوناگون كه معيشــت مردم و امنيت اقتصادي آنان را دچار خدشه كرده بود،
بروز كردهاند .از همين رو ميبايســت پيامدهــاي جنگ ارزي بر امنيت اقتصادي را در
حوزه معيشت مردم به دقت مورد بررسي قرار داد .در همين راستا ،تأثير نوسانات ارزي
در نتيجه جنگ ارزي بر روي مولفههايي كه معيشت مردم را تحت تأثير قرار ميدهند،
مورد تحليل قرار ميگيرند كه در ادامه در چهار محور به آنها پرداخته شده است.
سرمايهگذاري در اقتصاد
بروز شوك در بازار ارز و پديد آمدن نوسانات نرخ ارز از جمله متغيرهايي است كه
در زمينه سرمايهگذاري در اقتصاد تأثيرگذار است .در همين زمينه مطالعات متعددي
در ســطح داخلي و خارج از كشور صورت پذيرفته است كه مويد مطلب مذكور است.
از جمله مهمترين تحقيقات داخلي كه طي ســاليان اخير در اين زمينه انجام شــده
اســت ،ميتوان به پژوهشهاي شــريفي رناني و ديگران ( ،)۱۳۹۴كاغذيان و ديگران
( ،)۱۳۹۴جاليي و ديگران ( )۱۳۹۳اشــاره كرد كــه نتايج پژوهشهاي فوق ،همگي
مويد رابطه معنادار ميان تكانههاي نرخ ارز و ســطح ســرمايهگذاري در اقتصاد ايران
است .از آنجايي كه بخشي از نهادههاي توليد ،تكنولوژي و سرمايهگذاريهاي صنايع در
اقتصاد ،وارداتي ميباشد ،از منظر كالن ،با وقوع تكانه در نرخ ارز و تضعيف پول ملي،
هزينه تأمين ســرمايه مذكور افزايش مييابد .به ويژه در زماني كه تكاندهاي شديدي
رخ ميدهد ،اين امر موجب اســتيصال واحدهاي اقتصادي از تأمين نهاده و كاالهاي
ســرمايهاي الزم از خارج ميشــود كه در نهايت ميتواند منجر به تعطيلي واحدهاي
اقتصادي گردد .از منظر بنگاه نيز سرمايهگذاري تحت تأثير دو عامل بازدهي و ريسك
ميباشد و تصميمات ســرمايهگذاري با توجه به روابط ميان بازدهي و ريسك صورت

ميپذيــرد (ابزري و همكاران . )۱۲۴ ۱۳۸۶ ،نوســان و نااطميناني در بازارهاي پولي
و ارزي منجــر به انتقال نااطميناني به بنگاهها ميشــود و بر تصميمات آنها در مورد
سرمايهگذاريهاي جديد در اقتصاد ،تأثير جدي و منفي ميگذارد (رجبي و تاج الدين،
 ،۱۳۹۵ص . )۱۵ .تحقيقات متعدد خارجي كه در اين زمينه منتشــر شــده است نيز
نتايج مذكور را مورد تأييد قرار دادهاند و جملگي بر تأثير منفي نااطميناني و نوسانات
ارزي بر سرمايهگذاري در اقتصاد تأكيد ورزيدهاند كه از آن جمله ميتوان به تحقيقات
داربي و ديگران ( ،)۱۹۹۹ناسي و پوزولو ( )۲۰۰۱و سيرون ( )۲۰۰۳اشاره كرد .نگاهي
به آمارهاي اقتصادي نيز مويد اين مطلب ميباشد .نمودار ( )۱روند سرمايهگذاري در
اقتصاد ايران طي ده سال اخير و تقارن منفي آن با نوسانات نرخ ارز را نمايش ميدهد.

همانطور كه در نمودار ( )۱نيز مشــخص است ،جنگ ارزي عليه ارزش پول ملي
ايران و به تبع آن نااطميناني كه در بازار ارز ايجادشده است ،منجر به انتقال نااطميناني
به سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري در اقتصاد ايران شده است كه در نتيجه آن ،حجم
سرمايهگذاري حقيقي كه يكي از اركان مهم و موثر بر توليد و معيشت مردم ميباشد،
از رقم  ۱۷۱هزار ميليارد تومان در سال  ۱۳۹۰به رقم  ۹۸هزار ميليارد تومان در سال
 ۱۳۹۸افول كرده است .لذا امنيت اقتصادي ايران از اين ناحيه (سرمايهگذاري) متأثر از
جنگ ارزي با اخالل مواجه شده است.
توليد در اقتصاد
يكي ديگر از محورهاي مهمي كه بر معيشــت مردم به عنوان يك ركن اساسي در
امنيت اقتصادي ايفاي نقش ميكند ،رشــد توليد حقيقي در اقتصاد و بهطور خاص،
رشــد توليد سرانه حقيقي در اقتصاد ميباشــد .البته ناگفته نماند كه بر معيار توليد
و توليد ســرانه حقيقي انتقاداتي وارد اســت كه از جمله مهمترين آنها ،عدم نمايش
نابرابري توســط شاخصهاي مذكور است ،ليكن همچنان به عنوان يكي از مهمترين
معيارهايي كه نماد رشد فعاليتهاي اقتصادي و رونق معيشت مردم ميباشد ،مطرح
اســت .پايش ادبيات موضوع نشان ميدهد كه بروز نوســان و نااطميناني در نرخ ارز،
منجر به ضربه خوردن توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ميشود كه از جمله مهمترين
مطالعات خارجي در اين زمينه ميتوان به پژوهشهاي دوماك و شابســيژ (،)۱۹۹۹
ويرا و همكاران ( )۲۰۱۳اشــاره كرد .در واقع از آنجايي كه با بروز نااطميناني در نرخ
ارز ،سرمايهگذاري دچار خدشه ميشود ،تأثير مستقيم بر سمت عرضه اقتصاد و توليد
ناخالص داخلي ميگذارد و منجر به تضعيف توليد ميشود .همچنين نوسانات نرخ ارز
بــا تأثيرگذاري بر تقاضاي واردات و صادرات ،منجــر به تأثيرگذاري بر توليد ناخالص
داخلي از ســمت تقاضاي اقتصاد ميشــوند (كوچكزاده و جاليي ،۱۳۹۳ ،ص. )۱۴ .
بنابراين آشــكار اســت كه با اعمال جنگ ارزي عليه ايران كه منجر به بروز تالطم در
نرخ ارز گردد ،زمينه تضعيف توليد در اقتصاد فراهم ميشود .مطالعات داخلي صورت
پذيرفته در مــورد تأثير نااطميناني ارزي بر توليد ،گزارههاي فــوق را در ايران تأييد
ميكننــد .اين موضوع در مطالعات كوچكزاده و جاليي ( ،)۱۳۹۳مبيني دهكردي و
محمدي ( ،)۱۳۹۳زارعــي و جهانگرد ( )۱۳۹۴و مطهري و ديگران ( )۱۳۹۶در مورد
اقتصاد ايران مورد تحليل قرار گرفته اســت .تجزيه و تحليل دادههاي آماري نيز نتايج
مذكور را تأييد ميكند.
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همچنان كه در نمودار ( )۲مشخص است ،توليد ناخالص داخلي حقيقي
ايران طي دهه اخير ،از رقم  ۶۳۶هزار ميليارد تومان در سال  ۱۳۹۰به رقم
 ۶۱۴هزار ميليارد تومان در سال  ۱۳۹۸كاهش يافته است .سالهاي اندكي
نيز كه رشد اقتصادي وجود داشته است ،به دليل صادرات نفتي بوده است.
حائز اهميت آنكه در هر دو ســال  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۶كه شوك ارزي بر كشور
وارد شــده است و تضعيف پول ملي رخ داده است ،توليد ناخالص داخلي با
روند شديدي دچار كاهش شــده است .متأسفانه روندي كه از سال ۱۳۹۶
آغاز شــده و كشور همچنان درگير جنگ ارزي ميباشد ،تغيير جهت نداده
و همچنان افت توليد ناخالص داخلي پس از ســه سال در حال تكرار است.
شــايان ذكر است كه وضعيت در توليد سرانه وخيمتر نيز ميباشد .طي بازه
زمانــي مذكور كه توليد ناخالص داخلي حقيقي افت كرده اســت ،جمعيت
كشــور رشد كرده و از  ۷۵ميليون نفر در سال  ۱۳۹۰به حدود  ۸۳ميليون
نفر در سال  ۱۳۹۸رســيده است .به بيان اقتصادي ،توليد سرانه حقيقي از
رقــم  ۸٫۵ميليون تومان در ســال  ،۱۳۹۰با افــت  ۱۲٫۵درصدي ،به رقم
 ۷٫۴ميليون تومان تنزل يافته اســت .با عنايت بــه آمارها و نكات مذكور،
مالحظه ميشــود كه امنيت اقتصادي كشــور در حوزه معيشت ،از مجراي
توليــد ناخالص داخلي تحت تأثير جنــگ ارزي عليه ايران در دهه  ۹۰قرار
گرفته و با اخالل مواجه شده است.

56

تورم
از جمله مهمترين مولفههايي كه بر معيشت مردم به عنوان يكي از اركان امنيت
اقتصادي ،تأثير بارز دارد ،متغير تورم ميباشــد .بر حسب مطالعات صورت پذيرفته،
تورم بهطور مستقيم با شاخص اميد به زندگي كه يكي از شاخصهاي رفاهي جامعه
اســت ،رابطه منفي دارد (پناهي و آل عمــران ،۱۳۹۵ ،ص . )۳۴۵ .همچنين تورم
تأثير مســتقيم و هم جهت با توزيع در آمد ،ضريب جيني و نابرابري درآمدي دارد،
بــه نحوي كه با افزايــش آن ،مولفههايي نظير ضريب جينــي و نابرابري در آمدي
افزايش مييابد (أبونوري و ديگران ،۱۳۸۹ ،ص )۷۷ .كه اين موضوع بهطور مستقيم،
مكانيســم تأثيرگذاري تورم بر معيشت مردم و فشار مضاعف آن بر اقشار متوسط و
ضعيف را به نمايش ميگذارد .مطالعات تجربي صورت پذيرفته ميان نوســانات نرخ
ارز و تورم ،حوزه گســترده و پرباري را نشان ميدهد .در مطالعات خارجي از جمله
ايتو و ساتو ( ،)۲۰۰۷شينتاني و ديگران ( )۲۰۱۳و مادشا و ديگران ( ،)۲۰۱۳وجود
رابطه ميان نوسانات نرخ ارز و بروز پديده تورم مورد تأييد قرار گرفته است .مطالعات
تجربــي داخلي مرتبطي كه طي يك دهه اخير در مورد تأثير نوســانات نرخ ارز بر
افزايش تورم صورت پذيرفته اســت نيز مويد اين مطلب است كه با بروز نوسانات در
نــرخ ارز ،تورم افزايش مييابد .از جمله جديدترين اين پژوهشها ميتوان به غفاري
و ديگران ( ،)۱۳۹۲عزيزنژاد و كميجاني ( )۱۳۹۴و طيبي و ديگران ( )۱۳۹۴اشــاره
كرد كه نتايج هر سه مورد ،هم راستا ميباشد .نگاهي به روند آمارهاي اقتصادي نيز
چنين چيزي را نمايش ميدهد.

با عنايت به نمودار ( )۳واضح و مبرهن اســت كه افزايــش نرخ ارز و تضعيف پول ملي،
چگونه منجر به بروز تورم در اقتصاد ايران شده است .لذا نتايج پژوهشهاي علمي مرتبطي
كه در اين زمينه صورت پذيرفته اســت و تحليل آمارهاي اقتصادي كشور نشان ميدهد كه
بروز پديده جنگ ارزي توسط كشورهاي متخاصم عليه ايران ،منجر به بروز تورمهاي باال در
اقتصاد ايران شده است و از آنجايي كه اين متغير نقشي كليدي را در معيشت مردم دارد ،لذا
امنيت اقتصادي را تحت تأثير قرار داده است .در ايران نرخ ارز و تورم در چرخهاي قرار دارند
كه بر يكديگر بهطور مستقيم اثر ميگذارند ،البته دادههاي زماني نشان ميدهد كه شوك ارزي
مقدمه افزايش نرخ ارز بوده و اين سيكل ادامه پيدا ميكند.
بازارهاي موازي
بازارهاي موازي كه امكان سوداگري در آنها وجود دارد  -نظير بازار مسكن ،طال ،خودرو و غيره -
از جمله بازارهايي هستند كه بر سطح معيشت مردم تأثيرگذارند ،از همين رو با بروز نوسان در بازار
ارز در نتيجه جنگ ارزي ،بازارهاي موازي نيز دچار نوسان ميشوند و بر سطح رفاه و معيشت مردم
تأثير ميگذارند .از آنجايي كه يكي از مهمترين بازارهاي موازي كه مستقيما بر سطح معيشت مردم،
به ويژه اقشار متوسط و ضعيف تأثير جدي دارد ،بازار مسكن ميباشد .در اين بخش بازار مسكن مورد
تحليل قرار ميگيرد .طبق آخرين دادههاي اعالم مركز آمار ،هزينههاي مربوط به مسكن ،بيش از
 ۳۰درصد از هزينه خانوار را به خود اختصاص ميدهند .واضح است كه هرچه اين درصد در طبقات
متوسط و ضعيف ،بيشتر باشد ،تأثير جديتري بر معيشت مردم دارد .مطالعات متعددي كه در اين
زمينه صورت پذيرفته است ،آشكارا تأثير نرخ ارز بر قيمت مسكن را مورد تأييد قرار داده است كه
از جمله مهمترين و جديدترين آنها ميتوان به مطالعات كاغذيان و ديگران ( )۱۳۹۴و موســوي و
دروديان ( )۱۳۹۴اشــاره كرد .در واقع با بروز شوك در متغير نرخ ارز ،اوال از آنجايي كه زمينه مهار
سوداگري در بازار مسكن با استفاده از ابزارهاي مالياتي فراهم نشده است ،بازار مسكن به عنوان يك
فرصت سود آوري نگريسته ميشود و دارندگان مسكن به عنوان يك گزينه سرمايهگذاري ،قيمت
مسكن را باال ميبرند .اين مورد به نحوي نگاه به مسكن از منظر پورتفوي سرمايهگذاري ميباشد.

همانطور كه در نمودار ( )۴مشخص است ،طي دهه اخير كه ايران مورد هجمه از طريق
جنگ ارزي قرار گرفته اســت ،با افزايشهاي قابل توجه در نرخ ارز ،بهاي مســكن نيز دچار
جهش شده است .لذا با توجه به اهميتي كه مسكن در سبد معيشتي خانوارها دارد ،با وقوع
جنگ ارزي ،امنيت اقتصادي از اين ناحيه نيز متأثر شده است.
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تاثيرات بيثباتي نرخ ارز بر بخش توليد

حساسيت صنايع توليدي به نرخ ارز به دليل وابستگي به واردات
كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي به گونهاي است كه هر گونه بيثباتي
ونوسان شديد در نرخ ارز ،با اثرگذاري در قيمت نهايي كاالها و در
نتيجه ،افزايش نرخ تورم در كشور ،به مصرفكننده منتقل ميشود
و از رفاه اقتصادي خانوارها ميكاهد .بررسي سابقه چهارساله كشور
نشان ميدهد كه نرخ ارز در ايران به دليل برخهي مناسبات سياسي
داخلي و خارجي و در راس آنها ،تحريمهاي ظالمانه دســتخوش
نوسانات شديد شده است .اين در حالي است كه افزايش نرخ ارز
موجب رواج سفتهبازي و خروج سرمايه از بخشهاي مولد و توليدي
كشور ميشود و اين موضوع ،ناامني اقتصادي و ملي را از كانالهايي
مانند كاهش رفاه اقتصادي خانوارها ،افزايش نارضايتي عمومي،
افزايش شمار بيكاران،كاهش امنيت غذايي و ...در پي دارد .از اين
رو ،پيشنهاد ميشود به منظور بهبود وضعيت نرخ ارز در كشور،
دولت با ايجاد زمينههاي رونق توليد داخلي ،تعديل پيوسته نرخ ارز
با شاخصهاي اقتصادي ،مديريت واردات كاالها به كشور ،كاهش
وابستگي به كاالهاي وارداتي ،كنترل و مديريت انتظارات جامعه،
مبارزه با سوداگري در بازار ارز و ...در راستاي ثباتبخشي به نرخ
ارز در كشور اقدام كند.
يكي از مســايلي كه در همــه دورهها در محافــل علمي و
سياستگذاري اقتصاد ايران به عنوان يك چالش اساسي از آن ياد
شــده ،نحوه تعيين نرخ ارز و كنترل آثار ناشي از بيثباتي آن بر
بخشهاي مختلف اقتصادي در كشــور است .برآيند آثار ناشي از
تغييرات نرخ ارز ميتواند عملكرد اقتصادي كشور را تحت تاثير
مثبت يا منفي قرار دهد .با توجه به اينكه تعيين نرخ ارز در كشور
ميتواند نقش موثري در صادرات و واردات كاالها داشته باشد از
اين رو ،ميتوان گفت تعديل تراز تجاري و تراز پرداختهاي كشور
نتيجه نحوه تغييرات نرخ ارز اســت .همچنين اهميت نرخ ارز به
حدي اســت كه ميتوان گفت اين عامل با نوسانات خود ميتواند

قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي را در مقابل رقباي خارجي و
داخلي در بازارهاي داخلي و خارجي تعيين كند كه اين موضوع به
تعيين ميزان توليد و اشتغال در كشور ميانجامد .از سوي ديگر،
تعيين نرخ ارز در كشور ميتواند بر سطح عمومي قيمتها و تورم
اثرگذار باشــد .اين در حالي است كه افزايش نرخ تورم با افزايش
قيمت تمام شــده كاالها از قدرت خريد خانوار ميكاهد كه اين
موضوع موجب كاهش رفاه اقتصادي خانوارها ميشود.
با توجه به اهميت تعيين نرخ ارز در كشــور و اثرگذاري آن بر
متغيرهاي كالن اقتصادي ،چنانچه نرخ ارز در كشور بيثبات باشد،
ميتوان انتظار هر گونه بيثباتي را در ســاير بخشهاي اقتصادي
داشت و در نتيجه ،كشــور با عدم تأمين امنيت اقتصادي روبهرو
ميشود .از اينرو در اين گزارش پس از تبيين جايگاه نرخ ارز در
كشور و توليد ،به بررســي تاثير نوسانات نرخ ارز بر بخش توليد
كشور ميپردازيم و با بيان تبعات امنيت اقتصادي ناشي از بيثباتي
نرخ ارز بر كشور ،برخي راهكارهاي پيشنهادي را ارائه ميدهيم.
 -1جايگاه ارز در اقتصاد و توليد
نرخ ارز در ايران طي ســالهاي اخير ،تغيير و تحوالت زيادي را تجربه
كرده است .بررسي سابقه نرخ ارز نشان مدهد ،نظام ارزي در اقتصاد كشور
تا سال  1380از يك نظام دونرخي كه شامل نرخ ارز رسمي (ثابت) و يك
نرخ ارز غيررســمي (بازار آزاد) بوده ،تبعيت كرده است .اما از سال 1381
با اجراي سياســت يكسانسازي نرخ ارز ،نظام ارزي در كشور به تكنرخي
شناور مديريت شده تغيير يافت ،به طوري كه اختالف بين نرخ ارز رسمي
و غيررســمي بسيار ناچيز بود .در سال  ،1389به دليل تورم باال در كشور
فاصله نرخ ارز رســمي و غيررسمي رو به افزايش گذاشت .بنابراين ،نگاهي
به گذشــته نظام ارزش در كشور نشان از بيثباتي در رويه نظام ارزي دارد
تا حدي كه برخي كارشناسان معتقدند ،اقتصاد ايران از نظام ارزي خاصي
پيروي نميكند.
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يكي از مسايل مهم در نظام ارزي كه ميتواند موجب نوسانات شديد
در نرخ ارز يك كشور شود ،منبع تأمينكننده ارز در آن كشور است ،به
طوري كه هرچه منابع تأمينكننده ارز در يك كشــور از ثبات كمتري
برخوردار باشند ،شاهد بروز نوسانات بيشتري در نرخ ارز آن كشور خواهيم
بود .در بازار ارز ايران عالوه بر ارز حاصل از صادرات غيرنفتي ،مهمترين
منبع تأمينكننده ارز ،درآمد حاصل از صادرات نفت اســت .البته ،بايد
توجه كرد كه درآمدهاي ارزي ناشــي از صادرات نفتي به طور مستقيم
وارد بازار ارز كشور نميشود ،بلكه از طريق سياستهاي ارزي اعمال شده
توسط بانك مركزي و دولت عرضه ارز در اقتصاد كشور صورت ميپذيرد.
بنابراين ،نحوه مديريت درآمدهاي ارزي ناشــي از صادرات نفت توسط
دولت و بانك مركزي نقش زيادي در تعيين نرخ ارز و كنترل نوســانات
اين بازار دارد .از اينرو ،نگاهي به تحوالت بازار ارز طي ســالهاي اخير
ميتواند گوياي نحوه تغييرات اين متغير در اقتصاد كشور باشد .به همين
منظور در نمودار شماره  ،1نرخ ارز كشور طي سالهاي  1395تا 1399
به صورت فصلي آمده است
نمودار  -1متوسط نرخ فروش ارز در بازار آزاد
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همانطور كه در نمودار شماره  ،1مشاهده ميشود ،طي سالهاي 1395
تا  1396شاهد روند رو به صعود نرخ ارز در كشور بوديم ،به طوري كه هر
دالر امريكا در سه ماهه ابتداي سال  1395به طور ميانگين از  34732ريال
به  45249ريال در سه ماههه پاياني سال  1396رسيد .به عبارت ديگر ،نرخ
ارز در كشور طي سالهاي  1395و  ،1396از رشد  30درصدي برخوردار
بود .شــايد بتوان داليل اين كاشه ارزش پول مالي را اين گونه توجيه كرد
كه در ســال  1396بانك مركزي با ابالغ نرخ دســتوري سود حسابهاي
بانكي ،بانكهاي كشور را ملزم كرد تا به كاهش سود سپردههاي خود اقدام
كنند .اين موضوع موجب شد بســياري از سپردهخگذاران دارائهاي پولي
خود را به بازارهاي موازي از جمله ارز ببند و در نتيجه اين اقدام ،تقاضاي
ارز در كشور رو به ازدياد گذاشت و شاهد افزايش قيمت ارز در كشور بوديم.
همچنين برخي اخبار مبني بر خروج امريا از توافق هستهاي با ايران و ايجاد
نااطمينانيها در اين حوزه را ميتوان دليل قطعي ديگري دانست كه موجب
روند رو به صعود نرخ ارز در كشور شد.
در بررســي نرخ ارز در سال  1397نيز شاهد شروعت يك بحران ارزي
در كشــور بوديم ،به طوري كه نرخ تســعير ارز در سه ماهه ابتدايي سال
به  60738ريال و در ســه ماهه پاياني ســال به  119026ريال رسيد از
جمله داليل رشــد نــرخ ارز در اين دوره را ميتوان در دو بخش شــامل:
عوامــل اثرگذار بر افزايش تقاضاي ارز و عوامل اثرگذار بر كاهش عرضه ارز
طبقهبندي كرد .تصميم بانك مركزي به اجراي سياست يكسانسازي نرخ
ارز (بــر مبناي آن نرخ برابري دالر به ريال معــادل  42000ريال اعالم و
خريد و فروش ارز با نرخي غير از آن ممنوع شد) و در نتيجه،وجود اختالف

قيمت بين نرخ ارز رســمي و غيررسمي كه زمينه ايجاد رانت و در نتيجه،
رشــد تنقاضا براي ثبت سفارش كاالهاي وارداتي را در كشور فراهم آورد،
يكي از داليل جهش تقاضا در بازار ارز بود .همچنين رشد باالي نقدينگي
در اسفند  1396نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تقاضا براي خريد ارز
را در كشــور افزايش داد .خروج امريكا از برجام و اعمال مجدد تحريمها از
مرداد  1397يكي ديگر از عوامل اصلي اثرگذار بر افزايش نرخ ارز از سمت
تقاضا در سال  1397بود.
در طرف عرضه نيز به نظر ميرسد سه عامل كليدي اثرگذاري بيشتري بر
افزايش قيمت دالر در بازار غيررسمي ارز داشته است .اعمال محدوديت در
انتقاالت ارزي و عدم امكان برقراري روابط كارگزاري با بانكهاي بينالمللي
از جمله داليل كاهش عرضه ارز در كشور بود .همچنين الزام صادركنندگان
كاالهاي غيرنفتــي به فروش ارز حاصل از صادرات به بانك مركزي با نرخ
اعالمي ( 42000ريال) اين بانــك و اطاعت نكردن صادركنندگان از نرخ
تكليفي ،موجب كاهش عرضه ارز از سمت صادركنندگان غيرنفتي به كشور
شــد .از ســوي ديگر ،افزايش هزينه نقل و انتقاالت ارزي به دليل تشديد
سختگيري برخي كشورها به بهانه اجرا نشده قوانين  FATFدر ايران از
ديگر عواملي بود كه افزايش قيمت دالر را در كشور تشديد كرد .بنابراين،
همه عوامل يادشده موجب شد در سال  1397شاهد رشد  96درصدي نرخ
ارز در كشور باشيم.
از جملــه اقدامهاي دولت به منظور ســاماندهي بازار ارز و ايجاد تعادل
در عرضه و تقاضاي ارز در اين ســال ،ميتوان به راهاندازي بازار ثانويه ارز
در تيرماه اشاره كرد .در اين بازار ،صادركنندگان كاالهاي غيرنفتي بايد تا
يكپنجم ارز صادراتي خود را با قيمت توافقي به فروش ميرســاندند كه
خريد ارز نيز براي واردات كاالهاي با اولويت سوم ،يعني كاالهاي مصرفي
مقدور بود .اين موضوع به همراه عقبنشيني ترامپ و دعوت ايران به مذاكره
موجب شد نرخ ارز در كشور كمي كاهش يابد .همچنين اعالم بسته جديد
ارزي دولت در اواسط مرداد و آغاز به كار مجدد صرافيها موجب شد كمي
از التهاب بازار ارز آن در زمان كاسته شود.
نرخ ارز در ســال  1398نيز با افت و خيزهايي همراه بود ،به طوري كه
در ســه ماهه ابتدايي اين سال ،نرخ ارز به طور ميانگين به رقم 137753
ريال رســيد .هر چند در سه ماهه دوم و سوم اين سال ميانگين نرخ ارز با
كاهش مواجه شد ،اما در ســه ماهه پاياني اين سال شاهد نرخ 138534
ريال براي هر دالر در كشور بوديم .شايد بتوان داليل اثرگذار بر نرخ ارز را در
اين دوره ،افزايش تحريمهاي بينالمللي در فروش نفت و در نتيجه ،كاهش
درآمدهاي ارزي دانســت .از آنجا كه نرخ ارز در ايــران عالوه بر رويدادها
و تحوالت داخلي از رويدادهاي سياســي و اقتصادي بينالمللي نيز تاثير
ميپذيــرد .از اين رو ،برخي ناماليمات سياســي در حوزه نظامي در اواخر
سال  1398و ترور شخصيتهاي نظامي كشور ،همچنين تهديد پايگاههاي
نظامي امريكا در كشورهاي همسايه از جمله عراق ،توسط ايران به نابساماني
در بازارهاي موازي مانند بازار بورس منجر شد كه اين موضوع نيز موجب
افزايــش تقاضا براي دالر و در نتجيه ،افزايش نرخ ارز شــد .يكي ديگر از
عواملي كه توانست بر شدت افزايش نرخ ارز در كشور بيفزايد تنش ناشي از
همهگيري ويروس كرونا در كشور و جهان بود .كاهش درآمدهاي صادراتي
به دليل محدوديتهاهي صادراتي ديگر دليل ديگري براي كاهش عرضه
ارز در كشــور و به تبعف افزايش قيمت آن است كه اين موضوع همچنان
آثار خود را بر بازار ارز خواهد گذاشــت .در بررســي روند نرخ ارز در شش
ماهه نخست سال  1399نيز شاهد رشد  18درصدي نرخ ارز در سه ماهه
ابتداي ســال  1399در مقايسه با ســه ماهه چهارم سال  1398در كشور
بودهايم .همچنين در ســه ماهه دوم سال جاري نرخ ارز در مقايسه با سه
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ماهه ابتدايي ســال  1399از رشد  34درصدي برخوردار بوده است .اين در
حالي اســت كه از مقايسه نرخ رشد ارز كشور در سه ماهه دوم سال جاري
با ســه ماهه دوم سال 1398ميتوان شاهد رشــد  84درصدي نرخ ارز در
كشــور بود .شايد بتوان يكي از داليل اصلي اين افزايش نرخ ارز را پوشش
كسري بودجه دولت از محل نوسانات نرخ ارز و جذابيت اين بازار براي دولت
برشمرد .همچنين فعاليت گســترده سفتهبازان در بازار ارز از ديگر عوامل
اثرگذار بر روند افزايشي نرخ ارز بوده است .رشد نقدينگي در كشور و كاهش
بازدهي در بازارهاي موازي ،بهخصوص در سه ماهه دو مال در افزايش نرخ
ارز در كشور بيتاثير نبوده است.
نگاهي به روند طي شــده در بازار ارز كشــور نشان ميدهد كه بازار ارز
در كشور از ســال  1396تاكنون به رغم اجراي برخي سياستهاي دولت
به منظور ســاماندهي و نظارت و كنترل اين بازار همچنان داراي نوسانات
زيادي اســت و همواره شاهد رشــد مثبت نرخ ارز در كشور طي سالهاي
مورد بررســي بودهايم .اين در حالي بوده كه اهميت نرخ ارز در اقتصاد به
حدي است كه وجود نوسانات زياد در اين نرخ ميتواند از كانالهاي مختلف
اقتصاد كشور را تحت تاثير شديد قرار دهد .اهميت تغيير نر خر ارز از انجا
مشخص ميشود كه هر گونه تغيير در نرخ تسعير ارز ميتواند باعث ايجاد
ناآراميهايي در نرخ ارز بازار آزاد ،گسترش سفتهبازي ،ايجاد محدوديت در
تجارت خارجي و همچنين تعميق ركود در بخش توليد كشور شود .ميتوان
يكي ديگر از آثار تغيير نرخ ارز را افزايش تورم از طريق افزايش نقدينگي به
دليل افزايش پايه پولي و تزريق پول پرقدرت از سوي بانك مركزي دانست.
بنابراين ،نرخ ارز را ميتوان به عنوان يكي از شــاخصهاي مهم در اقتصاد
دانست كه ميتواند با نوسانات خود همه بخشهيا اقتصادي كشور را تحت
تاثير قرار دهد .در اين بين ،بخش توليد كه زمينهســاز ساير فعاليتهاي
غيرتوليدي مانند خدماتي و ...اســت ،اهميت بيشتري دارد كه در ادامه به
بررسي تاثير نرخ ارز و نوسانات آن بر بخش توليد كشور ميپردازيم.
 -2تاثير نوسانات نرخ ارز بر بخش نوليد
تغييرات نرخ ارز از راههاي مختلف ميتواند بر بخش توليد كشور اثرگذار
باشــد .اين تغيير نرخ ارز بر بخش توليد برآيند اثرات مختلفي است كه از
دو كانال استفاده از ظرفيت توليدي موجود و ايجاد ظرفيت جديد توليدي

متوجه اين بخش ميشود .كاهش نرخ ارز باعث ميشود تا با افزايش قيمت
كاالهــاي صادراتي و كاهش قيمت كاالهاي وارداتي تقاضا براي كاالهاهي
وارداتي رو به افزايش بگذارد و شاهد ورود بيشتر كاالهاي وارداتي به كشور
باشيم ،اين موضوع به كاهش تقاضا براي كاالهاي داخلي و در نتيجه ،عدم
استفاده از ظرفيت كامل توليدي در بخش توليد منجر خواهد شد .بنابراين،
كاهش نرخ ارز به دليل عدم اســتفاده از ظرفيــت كامل توليدي موجب
افزايش آســيبپذيري بخش توليد و در نهايت ،عدم استفاده از نيروي كار
در اين بخش ميشود.
در مقابل ،افزايش نرخ ارز بــا افزايش قيمت كاالهاي وارداتي و كاهش
قيمت كاالهاي صادراتي ميزان تقاضا براي كاالهاي توليد داخل را چه در
داخل كشــور و چه در خارج از كشــور افزايش ميدهد و موجب استفاده
ازتمام ظرفيتهاي توليدي داخل كشور ميشود .اين موضوع موجب افزايش
بهرهوري در بخش توليد كشور و افزايش اشتغال ميشود بنابراين ،تغييرات
نرخ ارز از كانال استفاده از ظرفيتهاي توليدي بر بهرهوري توليد و اشتغال
تاثيرگذار خواهد بود.
يكــي ديگر از آثار تغيير نرخ ارز بر بخــش توليد را ميتوان فراهم آوردن
زمينه رشد يا تضعيف ظرفيتهاي جديد توليدي دانست .كاهش نرخ ارز به
دليل كاهش توان رقابتي توليدكنندگان داخلي در مقابل خارجيان به دليل
كاهش قيمت كاالهاي وارداتي و در مقابل ،افزايش قيمت كاالهاي صادراتي
موجب كاهش بازدهي در درآمد و ســرمايهگذاري در داخل ميشود .اين در
حالي است كه اين كاهش موجب افزايش قيمت كاالهاي وارداتي واسطهاي
و سرميهاي ميشود و در نتيجه ،با كاهش هزينههاي سرمايهگذاري ،افزايش
بازدهي ســرمايهگذاري و در نتيجه ،افزايش ســرمايهگذاري را در پي دارد.
بنابراين ،برآيند اين دو اثر ميتواند نحوه اثرگذاري تغيير نرخ ارز را بر توليد
كشــور نمايان سازد ،به نظر ميرســد در كوتاهمدت شاهد اثرگذاري مثبت
كاهش نرخ ارز بر بخش توليد باشيم ،اما در بلنمدمدت اثر منفي كاهش نرخ
ارز بر بخش توليد كشور غالب خواهد بود.
بنابراين در مجموع ،ميتوان گفت كاهش نرخ ارز در كوتاهمدت به
دليل كاهش استفاده از ظرفيتهاي مجود بر توليد كشور اثر منفي
دارد ،اما از مســير ايجاد ظرفيتهاي جديد توليدي اثر مثبتي را بر
بخش توليدي ميگذارد .اين در حالي اســت كه در بلندمدت كاشه
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نرخ ارز هم از مســير كاهش استفاده از ظرفيتهاي موجود و هم از
مسير كاهش ايجاد ظرفيتهاي جديد توليدي موجب تضعيف بخش
توليد و اشتغال ميشود.
در اقتصادهي در حال توسعه ميزان اثرگذاري نرخ ارز بر سرمايهگذاري
و ايجــاد ظرفيتهاي جديد توليدي به ميزان وابســتگي آنها به كاالهاي
واسطهاي وارداتي بستگي دارد .بنابراين ،با توجه به اينكه اقتصاد ايران طي
ســالهاي متمادي با تحريمهاي بينالمللي ،به خصوص تحريم در حوزه
واردات كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي مواجه بوده است ،از اين رو  ،كاهش
نرخ ارز نميتواند راهگشاي ورود كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي به كشور
باشد .تجارب ســالهاي دهه هشتاد در كشور نشان ميدهد ،پايين بودن
نرخ ارز به ورود افســار گسيخته كاالهاي مصرفي به داخل كشور و ضربه
ســنگين اين واردات به توان اقتصادي كشور منجر شد تا جايي كه بخش
توليد توان مقابله با كاالهاي مشــابه خارجي را در كشور نداشت و از اين
رو ،شــاهد تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي و در نتيجه ،بكاري خيل
عظيمي از جمعيت جوياي كار در كشور بوديم .افزايش لجام گسيخته نرخ
ارز و بيثباتي در اين بازار هر چند ميتواند تاحدودي جلوي افزايش ورود
كاالهاي مصرفي را به كشــور بگيرد ،اما از آجا كه توليد كاالهاي صادراتي
در ايران به نوعي به واردات وابسته است ،به همين دليل ،افزايش نرخ ارز و
نوسانات شديد آن به بخش توليد آسيبهاي زيادي ميزند .به همين دليل،
در اين بخش به بررسي كانالهاي تاثير بيثباتي كشور ميپردازيم.
 -1-2افزايش هزينههاي توليد
با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي اسناد باالدستي كشور ،رسيدن به
رشد اقتصادي باال و بهرهمندي از افزايش قدرت اقتصادي در بين كشورهاي
منطقه اســت ،از اين رو ،ميتوان گفت يكي از راهكارهاي رسيدن به رشد
و توســعه اقتصادي در كشــور تقويت توان صادراتي ،بهخصوص صادرات
غيرنفتي اســت .با توجه به اثرپذيري صادرات نفت از مناســبات و روابط
بينالمللي و در نتيجه ،بيثباتــي درآمدهاي حاصل از فروش نفت ،تكيه
بر اين نوع صادرات ،آســيبپذيري اقتصاد كشــور را افزايش ميدهد و با
كوچكترين خللي در روند قيمتي يا مقداري فروش نفت ،مشكالت زيادي
را براي كشور به دنبال خواهد داشت .از سوي ديگر ،رونق صادرات غيرنفتي
نيز به نوعي به رونق بخش توليد وابسته است .اين در حالي بوده 9كه بخش
زيادي از توليد كشــور به واردات كاالهاي واســطهاي و سرمايهاي وابسته
اســت .به همين دليل ،هر گونه تغيير يا بيثباتــي در بازار ارز ميتواند بر
ميزان واردات اين گونه كاالها اثرگذار باشد و به تبع ،با تحت تاثير قرار دادن
بخش توليد كشور به كاشه يا تضعيف صادرات غيرنفتي كشور منجر شود.
در نمودار شماره  ،2ســهم ارزش واردات كاالها در سال  1397به تفكيل
آمده است.
نمودار  -2سهم ارزش واردات طي سال  1397به تفكيك
كاالهاهي سرمايهاي ،واسطهاي و مصرفي (درصد)
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همانطور كه در نمودار شماره  ،2مشــاهده ميشود حدود  79درصد
از ارزش كاالهاي وارداتي در كشــور در ســال  ،1397مربوط به كاالهاي
واسطهاي و سرمايهاي بوده است .بنابراين ،با توجه به حجم باالي اين گونه
كاالها در سبد وارداتي كشور ،بيثباتي نرخ ارز و نوسانات شديد آن ،موجب
ميشــود توليدكنندگان كاالهاي مورد نياز خــود را با قيمتهيا باالتري
خريداري كنند كه اين موضوع به دليل اثرگذذاري بر قيمت تماام شــده،
قــدرت رقابت را در بازارهاي داخلي و خارجي از محصوالت توليد شــده
ميربايد كه در نهايت ،ايــن موضوع موجب ايجاد ركود در بخش توليد و
تعطيلي واحدهاي توليدي و افزايش آمار بيكاري در كشور ميشود.
 -2-2افزايش تورم
نگاهي به روند افزايش نرخ ارز و تورم ،وجود رابطهاي مستقيم بين اين
دو متغير را در اقتصاد ايران نشان ميدهد .افزايش نرخ تورم ناشي از افزايش
نــرخ ارز كه از آن به تورم وارداتي نيز ياد ميشــود ،زماني رخ ميدهد كه
قيمت برخي كاالها ،به خصوص كاالهاي واسطهاي يا مواد اوليه براي توليد
به دليل برخي عوامل سياســي يا اقتصــادي افزايش يابد .اين بيثباتي به
افزايش قيمت تمام شــده محصوالت توليدي و در نهايت ،افزايش قيمت
كاالها و روند رو به صعود نرخ تورم در كشور منجر ميشود .اين موضوع در
نمودار شماره  ،3آمده است.
نمودار  -3روند نرخ ارز و شاخص قيمت توليدكننده (ريال)

همانطور كه در نمودار شماره  ،3مشاهده ميشود ،اين دو نمودار رفتار
بســيار مشابهي با يكديگر دارند .طي ســالهاي  1395تا  1396دولت با
اتخاذ سياستهاي ارزي سعي در كاهش نوسانات نرخ ارز و ايجاد ثبات در
اين بازار را داشت .افزايش شاخص قيمت توليدكننده نسبت به نرخ ارز را
ميتوان ناشي از عوامل داخلي دانست .اما با شروع نوسانات شديد نرخ ارز
در سال  1397شاخص قيمت توليدكننده نيز دستخوش نوسانات شديد
شــد كه اين موضوع ميتواند ناشي از وابستگي شديد توليدات داخلي به
واردات مواد اوليه و كاالهاي ســرمايهاي باشد تا جايي كه ميتوان گفت،
رشد شاخص قيمت توليدكننده در سه ماهه دوم سال  1397در مقايسه به
سه ماه چهارم  1396معادل  29درصد و رشد نرخ ارز نيز در مدت مشابه
معادل  120درصد بوده اســت .اين روند افزايش و پيروي شاخص قيمت
توليدكننده از نرخ ارز تا سه ماهه دوم سال  1399همچنان ادامه داشته تا
جايي كه در سه ماهه دوم سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل،
شاهد رشد شاخص قيمت توليدكننده به بيش از  40درصد و رشد نرخ ارز
تا بيش از  84درصد بودهايم.
اين وابستگي باعث ميشود شاخص قيمت توليدكننده همبستگي زيادي
با نرخ ارز داشــته باشــد .از اين رو ،افزايش شاخص قيمت توليدكننده به
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افزايش در قيمت تمام شــده كاالها و ايجاد تورم در كاالهاي توليد داخل
منجر ميشــود .اين در حالي است كه افزايش تورخ در كشور موجبكاهش
ارزش پول ملي ميشــود و از آنجا كه نرخ ارز در كشور بايد خود را با نرخ
تورم تعديل كند ،دوباره افزايش نرخ ارز به افزايش قيمت كاالها و خدمات
منجر ميشــود كه در نتيجه آن ،شــاهد بروز دور باطل نرخ ارز – تورم در
كشور خواهيم بود .اين افزايش قيمت كه در سطحي باالتر از مصرفكننده
منتقل ميشود ،رفاه اقتصادي خانوارها را كاهش ميدهد و با از بين بردن
انگيزه سرمايهگذاري بين سرمايهگذاران ،با تضعيف بخش توليد در كشور
و كاهش رقابتپذيري آن ميزان وابستگي اقصتاد كشور را تشديد ميكند.
 -3-2افزايش پايه پولي
با توجه به تعريف پايه پولي كه شامل نسبت اسكناس عرضه شده توسط
بانك مركــزي به جمع داراييهاي داخلي و خارجي بانك مركزي اســت
و بــا عنايت به اينكه داراييهاي بانك مركزي شــامل ذخاير طال ،خالص
مطالبات بانك مركزي از دولت ،مطالبات بانك مركزي از بانكهاي تجاري
و خالص داراييهاي خارجي است .به همين دليل ،انتظار ميرود با افزايش
نرخ ارز شــاهد افزايش ارزش ريالي داراييهاي خارجي بانك مركزي و در
نتيجه،افزايش پايه پولي و در نهايت ،تزريق بيشتر اسكناس به بدنه اقتصادي
كشور باشيم .تزريق بيشتر اســكناس در كشور توسط بانك مركزي خود
عاملي براي افزايش نرخ تورم در كشور خواهد بود .حال از آنجا كه نرخ تورم
ميتواند آثار منفي بر ســطح عمومي قيمتها بگذارد ،دوباره اين افزايش
قيمت بر قيمت تمام شده كاالها تاثير ميگذارد و بر تورم توليدكننده افزوده
ميشود كه در نهايت ،شاهد تضعيف قدرت رقابتي توليدات داخلي در كشور
خواهيم بود .بنابرايــن ،ميتوان گفت افزايش نرخ ارز از كانال افزايش پايه
پولي و تشــديد نرخ تورم در كشــور ،ضربهپذيري بخش توليد را تشديد
ميكند.
 -4-2انتظارات تورمي
انتظارات تورمي به معناي پيشبيني ،انتظار و توقع مردم براي وقوع تورم
اسم .اين نوع پيشبينيها ممكن است درست يا اشتباه باشد ،اما اثر آن از
طريق نحوه فعاليت فعاالن و تصميمگيران اقتصادي به دولت انتقال مييابد.
آنچه در اقتصاد ايران قابلمشــاهده بوده ،نقش بسيار زياد انتظارات تورمي
توليدكنندگان و مصرفكنندگان در مقدار تورم كشور است .به عبارت ديگر،
انتظــاري كه مردم از تورم در آينده دارند ،در رفتار مصرفي و هزينهاي آنها
تاثيرگذار است .همانطور كه قبال نيز به آن اشاره شد ،به دليل وارداتي بودن
كاالهاي مصرفي و همچنين وارداتي بودن بخشي از مواد اوليه توليد ،قيمت
اين نوع كاالها به قيمت ارز وابسته است .از اينرو ،افزايش قيمت ارز با توجه
به اينكه افراد انتظارات تطبيقي را نيز مد نظر دارند با اســتفاده از تجارت
ســالهاي قبل ،پيشبيني افزايش نرخ ارز غيررســمي را در بازار خواهند
داشت .به داليل بيان شده و به خصوص در سطح خردهفروشي شاهد رشد
قيمتها خواهيم بود و از آنجا كه ساختار نظارتي دقيقي بر آنها وجود ندارد،
شاهد افزايش نرخ تورم در كاالهاي مرتبط و غيرمرتبط با ارز خواهيم بود.
مصرفكنندگان نيز به دليل وجود انتظار افزايش قيمتها دست به خريد
بيــش از نياز يا در برخي مــوارد احتكار ميزنند كه اين عامل نيز احتمال
افزايش تورم را دوچندان ميكند .انجام احتكار توسط مردم عالوه بر ايجاد
نارضايتي مردمي ،كاالهاي مورد نياز توليد را نيز با مشــكل مواجه ميكند
و در نتيجه ،شــاهد افزايش قيمت تمام شده كاالها و كاهش توان توليدي
واحدهاي توليدي در كشور خواهيم بود.
 -5-2افزايش سفتهبازي
يكي از مزاياي نظام ارزي شناور نبود تفكيك بين نرخ ارزي رسمي و
غيررســمي است .اين در حالي بوده كه در اقتصاد ايران به دليل تفاوت

بين نرخ ارز رســمي و غيررسمي و شكاف قيمتي آن ،انگيزه سوداگران
براي سفتهبازي افزايش يافته است .از آنجا كه اين گونه بازارها به نوعي
بــازار رقيب براي بخش توليد كشــور به شــمار ميآيند ميتوان گفت
رواج ســفتهبازي در كشور مانع سرمايهگذاري داراييها در فعاليتهاي
مولد ميشود و از اينرو ،انتظار ترويج فعاليتهاي غيرمولد را در كشور
خواهيم داشــت .از سوي ديگر ،گسيل منابع ارزي در دست سفتهبازان
موجب ميشــود توليدكنندگان به دليل كافي نبودن منابع ارزي دولتي
براي واردات كاالهاي اوليه ،ناگزير به تهيه ارز از بازار آزاد ميشــوند كه
آنها نيز از اين نوسانات مستثنا نخواهند بود .به همين دليل ،هزينههاي
توليد افزايش مييابد و زمينه باال رفتن نرخ تورم در كشور فراهم ميآيد
كــه در برخي مواقع موجب تعطيلي وحدهــاذي توليدي و در نتنيجه،
تعميق ركود در كشور ميشود.
 -3مالحظات امنيت اقتصادي
باتوجه به شــرايط بحراني اقتصاد كشــور ،هر گونه عاملي كه بتواند
به اعمال شــوكهاي اقتصادي در كشــور منجر شــود ،با اثرگذاري بر
بخشهــاي مختلف اقتصادي ميتواند تبعات اقتصادي و امنيتي زيادي
داشــته باشد .وجود شوكهاي ارزي ناشــي از برخي مناسبات سياسي
و اقتصادي نيز اين اين قاعده مســتثنا نيست .شايد بتوان از مهمترين
اثرات شوكهاي ارزي بر امنيت اقتصادي كشور ،به موارد زير اشاره كرد:
 كاهش رفاه اقتصــادي خانوارها :افزايش بيثباتــي در نرخ ارز (باتوجه به وابستگي توليد كشور به كاالهاي وارداتي) بخش توليد را بيش
از هــر بخش ديگــري متاثر ميكند .اين در حالي اســت كه با افزايش
قيمت تمام شــده كاالهاي داخلي شاهد افزايش نرخ تورم در كاالهاي
مورد نياز خانوارها خواهيم بود از آنجا كه افزايش نرخ تورم در كشــور
به كاهش توان اقتصادي خانوارها و كوچك شدن سبد خريد آنها منجر
ميشــود ،بنابراين ،ميتوان گفت افزايش نرخ ارز از كانال افزايش نرخ
تورم توليدكننده به مصرفكننده منتقل و موجب كاهش رفاه اقتصادي
افراد ميشود.
 نارضايتي عمومي :نوســانات شديد برخي شاخصهاي اقتصادي ازجملــه نرخ ارز كه موجب تضعيف ارزش پول ملي ميشــود ،دارندگان
درآمدهــاث ثابت را بيــش از بقيه افراد تحت تاثير قــرار ميدهد .اين
افزايش كه تبعاتي مانند افزايش تورخ و گسترش سفتهبازي را به دنبال
خواهد داشــت .از توان اقتصادي افراد يادشــده بيش از ديگران خواهد
كاســت .همچنين وجود برخي ســوءمديريتهاي دولت در بازار ارزي
نارضايتي عمومي و گســتردهاي را در كشــور موجب ميشــود كه اين
موضوع عالوه بر موارد بيان شده ميتواند امنيت اقتصادي و امنيت ملي
كشور را تضعيف كند.
 افزايش شــمار بيكاران :افزايش نرخ ارز از كانال افزايش هزينههايتوليد كاال ،كهش تقاضاي سرمايهگذاري و كاهش تقاضا موجب ميشود
بخش توليد كشــور دچار ركود شود و توان ادامه مسير را نداشته باشد.
به همين دليل ،شــاهد تعطيلي تعداد زيادي از واحدهاي توليدي و در
نتيجه ،افزايش شــمار بيكاران در كشور خواهيم بود .اين در حالي است
كه افزايش بيكاري در كشــور عالوه بر اتالف منابــع ،تبعات امنيتي و
اقتصادي زيادي را براي كشــور به همراه خواهد داشــت ،به طوري كه
ميتوان گفــت افزايش تعداد بيكاران در جامعــه عالوه بر كاهش رفاه
اجتماعي مردم ،موجب افزايش هزينههاي مديريت كشور نيز ميشود.
 كاهــش امنيت غذايي :افزايش نرخ ارز بــه دليل اثرگذاري بر نرختورم ،به طور مســلم موجب كاهش قدرت خريد افراد متوسط و ضعيف
جامعه ميشود و با كاهش تقاضاي موثر در كشور ،عالاوه بر ايجاد ركود
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اقتصــادي در بخش توليد ،موجب كاهش تــوان اقتصادي خانوارها به
منظور پوشــش هزينههاي مربوط به تهيه غذا و تأمين سالمت خواهد
شــد .از اين رو ،ميتوان گفت يكي ديگــر از تبعات افزايش نرخ ارز در
كشور ،تهديد امنيت غذايي مردم است.
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جمعبندي و پيشنهادها
با توجه به وابستگي شديد بخش توليد كشور به نرخ ارز ،بايد گفت ،هر
گونه بيثباتي و نوسان در نرخ ارز بخش توليد كشور را ضربهپذيرتر ميكند.
بررسي انجام شده نشان ميدهد ،وابستگي كشور به درآمدهاي ارزي ناشي
از فروش نفت موجب شده است هر گونه تغيير در مناسبات بينالمللي از
جملــه اعمال تحريمهاي خارجي بتواند عالوه بر كاهش درآمدهاي ارزي،
مانع دسترســي كشــور به ارز حاصل از صادرات اين محصول شود .از اين
رو ،اعمال و تشــديد تحريمهاي اقتصادي در سالهاي اخير توانسته است
كشــور را به لحاظ ارزي در مضيقه قرار دهد .به نحوي كه شــاهد رشــد
حدود  534درصدي نرخ ارز در ســه ماهه دوم ســال  1399در مقايسه با
ســه ماهه اول سال  1395در كشور هستيم .هر چند برخي سياستهاي
ارزي دولت به منظور كنترل اين نرخ موثر بوده است ،اما به دليل اثرگذاري
نوســانات سياســي داخلي و خارجي بر نرذخ ارز ،شاهد بيثباتي اين نرخ
در كشــور بودهايم .اين در حالي اســت كه صعود نرخ ارز از كانال افزايش
قيمت كاالهاي واسطهاي و سرمايهاي (و با توجه به همبستگي شديد نرخ
ارز و شاخص قيمت توليدكننده) ،موجب افزايش قيمت تمام شده كاالها
و ايجاد تورم توليدكننده و به تبع انتقال اين تورخ به مصرفكننده شــده
است .بنابراين ،ميتوان گفت افزايش بيثباتي در بازار ارز به دليل افزايش
نرخ تــورم ،رفاه اقتصادي خانوارها را كاهش داده و همچنين زمينه ايجاد
فعاليتهاي ســوداگري و سفتهبازي را در كشور گسترش داده است و اين
موضوع امنيت اقتصادي و ملي كشور را تهديد ميكند .با توجه به اهميت
نرخ ارز در اقتصاد ايران ،سياســتهاي زير براي مديريت شرايط كنوني و
خروج از بحران به وجود آمده در بخش ارزي كشور پيشنهاد ميشود:
 تعديل پيوســه نرخ ارز با شاخصها :دخالت دولت در بازار ارز و ثابتنگه داشــتن آن طي سالهاي متمادي مانع تعديل نرخ ارز با شاخصهاي
اقتصادي در كشــور ميشود با توجه به اينكه اقتصد ايران به طور متوسط
در سالهاي اخير تورم  20درصد را تجربه كرده است .بنابراين ،ثبات نرخ
ارز در يك نرخ دستوري توسط بانك مركزي موجب ميشود تا وقوع يك
شوك اقتصادي يا سياسي نرخ ارز را به يك باره دو تا سه برابر افزايش دهد
كه ميتوان گفت تبعات تورمي شوك وارد شده در اقتصاد كشور بسيار زياد

خواهد بود ،زيرا نرخ ارز پس از عمال يك شوك تورمي دوباره مدتي طول
ميكشــد تا خود را با نرخ تورم تعديل كند و اين درو باطل همچنان ادامه
مييابد .بنابراين ،پيشنهاد ميشود با كم كردن نقش بانك مركزي در تعيين
نرخ ارز ،نرخ ارز به طور پيوسته با شاخصهاي اقتصادي تعديل شود.
 مديريت واردات كاالها به كشور :افزايش درآمدهاي ارزي كشور كه دربرخي سالها به دليل افزايش در قيمت نفت صادراتي از رشد چشمگيري
برخوردار بوده است موجب شد در برخي از سالها از جمله نيمه دوم سال
 1396و بعد از امضاي برجام ،واردات كاال به كشور رو به افزايش بگذارد و
تراز تجاري كشور افت شديد كند .از اين رو ،با الهام از سابقه كشور در اين
راه پيشــنهاد ميشود دولت با مديريت در بخش واردات كشور با ايجا يك
انسجام همگاني بين دستگاههاي متولي (مانند وزارت صمت ،گمرك و)...
در اين حوزه از واردات كاالهاي غيرضروري به كشور جلوگيري كند تا عالوه
بر تقويت بنيه بخش توليد ،هدررفت منابع ارزي در كشور كاهش يابد.
 فراهم كردن زمينههاي رونق توليد داخلي :با توجه به اينكه وابستگيبه واردات كاالها به رغم برخورداري كشــور از فناوري ســاخت كاالهاي
مشابه در داخل موجب كمبود منابع ارزي ميشود ،از اين رو ،اجراي برخي
سياســتها با هدفل رونق توليد داخلي ،حمايت از صنايع داخلي ،تشويق
مردم به مصرف كاالهاي ســاخت داخل ،ميتواند عالوه بر جبران كمبود
منابع ارزي و كاهش وابستگي به فروش نفت موجب افزايش اشتغال كشور
و همچنين كاهش تبعات ناشي از بيكاري و تهديدهيا امنيتهي براي كشور
شــود .بنابراين ،پيشنهاد ميشود دولت به اجراي سياستهاي حمايتي از
بخش توليد به صورت واقعي و شــناخت دقيــق توليدكنندهها و افزايش
نظارت بر عملكرد اين واحدها اقــدام كند ،زيرا برخي حمايتها از بخش
توليد در قالب وام ،صرف مصارف ديگري شــده كه اهداف مورد نظر را در
كشور برآورده نكرده است.
 كاهش وابســتگي به كاالهاي وارداتي :يكي از راههايي كه ميتواند دركهش وابســتگي به درآمدهاي ارزي در كشور موثر واقع شود ،روند رو به
افول وابستگي كشور به كاالهاي واسطهاي و مواد اوليه خارجي است .تقويت
توان توليد داخل از كانال حمايتهاي مالي و همچنين سياستگذاريهاي
صحيح در عرصه بخش توليد ميتواند به رشــد توليد كشور و كاهش اين
گونه وابســتگي در كشــور منجر شــود .اين حمايتها ميتواند در قالب
معافيتهاي مالياتي ،كاهش نرخ سود بانكي و افزايش تسهيالت همراه با
نظارت دقيق در نحوه اجرا باشد.
 كنترل و مديريت انتظارت جامعه :افزايش نرخ تورم در سالهاهي اخيردر كشــور به حدي بوده كه قدرت خريد خانوار و در نهايت ،رفاه اقتصادي
آن را تا حد قابل توجهي كاهش داده است .به همين دليل ،افراد به منظور
جلوگيري از كاهش قدرت اقتصادي خود ســعي در جبران كاهش درآمد
واقعي خانوار ميكنند .اين در حالي اســت كــه برخي دخالتهاي دولت
يا تصويب برخي قوانين و اعمال سياســتگذاريهاي نامناسب ،با ايجائ
اختالل در بازده بازارهاي موازي با بازار ارز روند افسارگسيخته نرخ ارز را در
كشور تشديد ميكند و موجب شكلگيري انتظارات رو به افزايش نرخ ارز
در كشور ميشود .بنابراين ،كاهش دخالت دولت در بازارهاي موازي با ارز و
در نهايت ،اعمال سياستهاي كنترلي در اين بازار موجب كنترل ،و مديريت
انتظارات جامعه و مانع روند رو به صعود آن ميشود.
 مبارزه با سوداگري در بازار ارز :عدم نظارت و كنترل دقيق در بازار ارز،اين بازار را به جوالنگاهي براي فعاليت سوداگران تبديل كرده است .اعمال
برخي قوانين كنترلي به منظور جلوگيري از فعاليت اين افراد و همچنين
رســد دقيق عملكرد صرافيهاي فعال در اين حوزه ميتواند تا حد زيادي
مانع رشد بيرويه قيمت ارز ناشي از فعاليت سفتهبازان در اين حوزه شود.
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رواج سوداگري قانوني

نسيمسوران-وجودنرخهايچندگانهدربازار
ارزبسترسازتخلفاتوسوءاستفادههايبسياري
از سوي دالالن و سوداگران شده است ،مسئلهاي
كه در دورههاي پر تالطم بازار اوج ميگيرد و به
ابزاري براي رانتجويي و سهمخواهي گروههاي
ذينفع تبديل ميشــود .طي مدت اخير نيز
همزمان با افزايش شــكاف قيمتي ارز آزاد و
ارز صرافي و تشــكيل صفهاي طويل پشت
صرافيها ،بازار ارز به محفلي براي بدهبســتان
معاملهگران و متوليان فروش ارز در صرافيهاي
منتخب تبديل شد .بررسيها نشان ميدهد كه
تنها طي چند هفته گذشته بيش از سه هزار نفر
قرباني طمعخواهي صرافيهايي شدهاند كه با
پرداخت مبلغي ناچيز اقدام به اجاره كارت ملي
اين افراد كرده و سهميه ارزي دو هزار يورويي
را كه هر ســال بر اساس قانون بانك مركزي به
هر فرد تعلق ميگيــرد را دريافت و با نرخهاي
باالتري در بازار به فروش رساندهاند .اگرچه ارز
سهميهاي تنها با هدف تأمين نيازهاي خرد مانند
سفر خارجي ،درماني و تحصيلي بايد به اشخاص
پرداخت شود اما آنچنان كه از روند بازار برميآيد
صرافي ملي ايران بدون چشمداشتي و تنها از
طريق ارائه كارت ملي ،سهميه ارزي ساالنه را
به افراد پرداخت ميكند .پرسشي كه در اينجا
مطرح ميشود اين است كه چرا در دورهاي كه
ذخاير ارزي بانك مركزي در سطح قابل قبولي
نيست نظارتها بر روند تخصيص ارز سهميهاي
تا اين اندازه ضعيف است؟

آشوب قيمتي در بازار ارز
در هفتههــاي اخير بازار ارز يك بار ديگر شــاهد
آشوب قيمتي بود .نرخ ارز كه در يك دوره كوتاه چند
ماهه تقريبا با نرخ مشخصي خريد و فروش ميشد به
ناگاه افزايشي شــد و ركورد قيمتي كل سال ۱۴۰۰
را شكست .بررسيها نشان ميدهد كه معاملهگران
بازار ارز ديگر چندان به اخبار سياســي حساســيت
نشــان نميدهند و حتي اگر خبــر مثبتي هم در
خصوص مذاكرات به گوش ميرسد آن را به فال نيك
نميگيرند و تصورات افزايشي خود را بر احتماالت در
خصوص به نتيجه رسيدن مذاكرات ارجح ميدانند.
اين همان مســئلهاي است كه موجب شد نرخ دالر
در هفتههــاي اخير مرز رواني  ۲۸هزار و  ۵۰۰تومان
را لمــس كند و حتي باالتر از آن نيز خريد و فروش
شود .نكته جالب توجه آنكه در همان زمان نرخ دالر
در صرافيها حدود هزار تومان كمتر از نرخ بازار آزاد
اعالم ميشد و همين مسئله نيز انگيزه حضور دالالن
در بازار را باال ميبرد .هرچند بر اساس مقررات ارزي
بانك مركزي دريافت ارز به صورت سهميهاي و معادل
دو هزار يورو يا  ۲۲۰۰دالر در هر سال و براي مصارفي
چون مسافرتهاي خارج از كشور ،درمان يا تحصيل
صورت ميگيــرد اما آنچنان كه از بازار برميآيد اين
قانون طي چند وقت اخير به نحو ديگري در حال اجرا
بوده است .تشكيل صفهاي طويل پشت در صرافيها
همان مسئلهاي است كه نشان ميدهد صرافي ملي
ايران بدون در نظــر گرفتن قوانين تخصيص ارز به
اشخاص و تنها از طريق ارائه كارت ملي سهميه ارزي
هر فرد را به وي پرداخت كرده است.

بازار اجاره كارت ملي و رونق فعاليتهاي داللي
مطابق آمارهاي اعالمي بيش از ســه هزار نفر
در همين چنــد وقت اخيــر كارت ملي خود را
با دريافت مبالغ ناچيــزي بين  ۳۰۰تا  ۵۰۰هزار
تومان در اختيــار دالالن و حتي در برخي موارد
متوليان صرافيهاي موجود در بازار قرار دادهاند تا
ســهميه ارزي ساالنه آنها با هدف كسب سود به
دليل شــكاف قيمتي به جيب آنها سرازير شود.
دادســتان تهران در هفتههاي اخير و در همين
خصوص گفته بود« :بانك مركزي بابت هر كارت
ملي حدود دو هزار يورو ارز واگذار ميكند كه اين
اقدام باعث ايجاد بازار سياه شده است به نحوي كه
عدهاي از طريق اجاره كارت ملي ،ارز تعلق گرفته
به آنها را دريافت كرده و در قبال آن ،رقم ناچيزي
بابت اجاره كارت ملي به آنها پرداخت ميكنند».
اگر نگاهي به آخرين نرخهــاي معامالتي دالر و
يورو در هفته گذشته بيندازيم متوجه ميشويم كه
شكاف قيمتي باالي هزار توماني بين نرخ بازار آزاد
و نرخ صرافي وجود داشته است .بديهي است وجود
چنين شكافي انگيزه كافي را به دالالن و سفتهبازان
ميدهد كه براي كسب سود پشت صرافيها صف
ببندند و ارزي را كه با نرخ صرافي دولتي دريافت
ميكنند در بازار آزاد با نرخي باالتر بفروشند .اما
نكتهاي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه
بانك مركزي كه خود با تنگناي منابع ارزي دست
به گريبان است چنين مسئلهاي را ناديده ميگيرد
و مانع از تخصيص ارز بدون ارائه مدارك قابل قبول
از سوي متقاضيان نميشود.
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هرچند در گذشته ســهميه ارزي هر فرد براي
مسافران در فرودگاه و بعد از عبور از گيتهاي كنترل
تخصيص داده ميشود اما در حال حاضر تنها با كارت
ملي و در همان محل صرافي ميتوان سهميه ۲۰۰۰
يورويي و  ۲۲۰۰دالري را دريافت كرد ،مسئلهاي كه
در صورت مسكوت ماندن بانك مركزي و نهادهاي
تصميمگير ميتواند بازار سياه خريد و فروش ارز را
پررونقتركند.
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مداخله مسكوت در بازار ارز
آنطــور كه معــاون اســبق ارزي بانك مركزي
ميگويد ،زماني كه فاصله نرخ بازار متشكل با نرخ بازار
آزاد به باالي  ۵۰۰و  ۷۰۰تومان ميرسد به اين معني
است كه سياستگذار و بانك مركزي در حال فروش
ارز به سفتهبازان هستند و افرادي كه براي دريافت
ارز سهميهاي درخواست ميدهند مسافر يا متقاضي
واقعي ارز نيستند.
ســيدكمال ســيدعلي در گفتوگــوي خود با
«جهانصنعت» گفت :فروش ارز در بازار متشــكل
ارزي بــا اين فرض انجام ميگيرد كــه ارز از مردم
خريداري و مجددا در معــرض فروش به مردم قرار
گيرد .از آنجا كه روند نرخ ارز در ايران طي چند سال
گذشته همواره به سمت باال بوده بازار متشكل ارزي
شــكل گرفت تا خريد و فروش ارز در بازار مقداري
ســامان بگيرد كه اين خود يك نوع مداخله ارزي از
سوي سياستگذار بود .مداخله ارزي در بازار نيز خود
روشهاي مختلفي دارد ،بهطوري كه در برخي موارد
ارز را به صرافيهاي بانكي داخلي و در برخي موارد نيز
به صرافيهاي خارج از كشور ميفروشند .اما مداخله
بايد در زمان مشخص و بر اساس يك مبلغ مشخص
انجام بگيرد و محدوديت مبلغي براي آن مترتب باشد
و بر اثربخشــي فروش ارز نظارت كافي وجود داشته
باشد تا مشخص شود كه آيا بازارساز توانسته قيمت
ارز را مديريت كند يا خير.
آنطــور كه معــاون اســبق ارزي بانك مركزي
ميگويد ،فروش ارز با كارت ملي كه اين روزها باب
شده نيز يك نوع مداخله ارزي است .زماني كه بانك
مركزي در بازار متشكل وارد ميشود و به جاي آنكه
ارزهاي خريداري شــده از مردم را در معرض فروش
قرار دهد خود اقدام به فروش ارز ميكند؛ در حقيقت
به نوعي مداخله ارزي دست ميزند .به عبارتي در اين
حالت مسووالن و مديران در حال فروش ارز به مردم
و خريداران واقعي هستند .اما زماني كه فاصله نرخ
بازار متشــكل با نرخ بازار آزاد به باالي  ۵۰۰و ۷۰۰
تومان ميرسد به اين معني است كه سياستگذار و
بانك مركزي در حال فروش ارز به سفتهبازان هستند
و افرادي كه براي دريافت ارز سهميهاي درخواست
ميدهند مسافر و متقاضي واقعي ارز نيستند.
به گفته ســيدعلي ،در گذشته زماني كه مسافرها

خواســتار دريافت ارز سهميهاي خود ميشدند بعد از
عبور از گيتهاي خروجي در فرودگاه قادر به دريافت
ارز ميشدند .در دوره فعلي اما شرايط تغيير كرده و هر
فردي كه به صرافي دولتي مراجعه و با ارائه كارت ملي
سهميه ارزي خود را درخواست كند به راحتي ميتواند
ازطريقصرافياينميزانارزدرخواستيرابگيرد.جالب
آنكه دولت و بانك مركزي نيز نسبت به اين قضيه آكاه
هستند كه آنهايي كه براي دريافت ارز به صرافي ملي
ايران مراجعه ميكنند ممكن اســت مسافر نباشند و
سفتهبازان و دالالن هستند كه اقدام به اجاره كارت ملي
افراد ميكنند و با خريد و فروش ارز از شكاف قيمتي ارز
آزاد و ارز صرافي بهرهمند ميشوند.
معاون اســبق ارزي بانك مركزي ميگويد كه ما
بايد بدانيم هر زمان كه شاهد تشكيل صفهاي طويل
پشت صرافيها هستيم در حقيقت يك نوع رانت ارزي
در حال توزيع است .بنابراين اين يك واقعيت است
افرادي كه ايــن روزها براي دريافت ارز به صرافيها
مراجعه ميكنند نه مسافر هستند و نه متقاضي واقعي
ارز ،بلكه دالالني هستند كه در تالشاند تا از شكاف
قيمتي شكل گرفته بين ارز آزاد و ارز دولتي استفاده
كنند و بهــره هرچند اندكي از آن ببرند .تنها كاري
كه در اين وضعيت بانك مركزي براي كاهش انگيزه
خريد و فروش ارز ميتواند انجام دهد اين اســت كه
نرخ صرافي را به نرخ بازار آزاد نزديك كند.
به گفته وي ،حتي اگر تقاضاي ارز در بازار نيمايي
نيز باال باشــد و بانك مركزي در ايــن بازار اقدام به
فروش ارز كند در حقيقت در حال مداخله ارزي است.
در بازار نيمايي فرض بر اين است كه صادركننده ارز
خود را در بازار عرضه ميكند و در اختيار واردكننده
قرار ميدهد اما اگر بانك مركزي در قامت صادركننده
در بازار حاضر شود و اقدام به فروش ارز به واردكننده
كند مداخله ارزي انجام ميدهد .بنابراين تنها راهحل
ممكن در شرايط فعلي اين است كه فاصله قيمتي
نرخ ارز در صرافي با نرخ ارز بازار آزاد به حداقل برسد
تا انگيزه دالالن براي خريد و فروش ارز با هدف كسب
سود به حداقل برسد.
معاون اســبق ارزي بانك مركزي تاكيد كرد :از
طريق تراز تجاري ميتوانيم پي ببريم كه چه ميزان
كاال در حال ورود به كشور است ،اما تراز پرداختهاي
كشــور بعضا به دليل همين مداخلههاي مسكوت
فاصله زيادي با تراز تجاري كشــور گرفته است .به
عبارتي ميزان كااليي كه وارد كشور ميشود با ميزان
ارزي كه فروخته ميشــود فاصله زيادي دارد كه در
برخي مــوارد حتي به  ۱۶تا  ۱۷ميليــارد دالر هم
ميرسد .اين مسئله هم ميتواند نشاندهنده خروج
سرمايه باشد و هم ميتواند نشان دهد كه اين ارزها
براي واردات كاالي قاچاق تخصيص يافته است.
به باور سيدعلي ،هرچند تكنرخي كردن ارز يكي
از راهحلهاي جامع براي پايان دادن به آشــوبهاي

ارزي بازار اســت ،اما در برهه كنوني به دليل ذخاير
ارزي اندكــي كه بانك مركزي در اختيار دارد امكان
تكنرخي كردن ارز وجود ندارد.
رانتخواري در بستر ارز چندنرخي
آنطور كه يك اقتصــاددان نيز ميگويد ،دليل
تالطمهاي اين روزهاي بازار ارز و شــكلگيري بازار
سياه براي خريد و فروش ارزهاي سهميهاي نظارت
نيست ،بلكه مشكل در جايي است كه توزيع اين رانت
در حال انجام است.
پيمانمولويدرگفتوگويخودبا«جهانصنعت»
گفت :بايد بپرسيم دليل اينكه دالر به قيمتي غير از
قيمت آزاد در ايران توزيع ميشود چيست؟ مگر ايران
چه تفاوتي با تركيه ،امارات و بقيه كشورها دارد كه
بايد چند بازار ارزي داشــته باشد و براي هر بازار نيز
يك نرخ جداگانه تعريف كند؟ به نظر ميرسد وجود
نرخهاي چندگانه در بازار و فراهم بودن بستر رانت و
فساد مسئلهاي است كه از سوي سياستگذار و بانك
مركزي حمايت ميشود و همين مسئله است كه به
تشكيل صفهاي طويل پشت در صرافيها ميانجامد.
به گفتــه وي ،در هر جايي كه يــك صرافي ارز
دولتــي ارائه ميدهد گروههايي از مردم را ميبينيم
كــه نيازمندند و بــا ارائه كارت ملــي و اجاره آن با
قيمت ناچيز با گروههاي ذينفع همكاري ميكنند
تا منفعتي هرچند اندك به طرفين معامله برســد.
دليــل اين امر نيز تنها يك چيز اســت و آن وجود
نرخهاي چندگانه در بازار است .تنها زماني ميتوان
با بازار سياهي كه هرچند وقت يكبار شكل ميگيرد
مقابله كرد كه ارز به قيمت بازار آزاد وجود داشــته
باشد و ســاير ارزها از صحنه سياستگذاري حذف
شوند .مسئله امروز بازار ارز مشابه سياست تخصيص
ارز  ۴۲۰۰توماني اســت كه اگرچه با هدف حمايت
از اقشار جامعه اجرايي ميشود ،اما در نهايت منافع
گروههاي ذينفع را تأمين ميكند.
ايــن اقتصاددان بر اين باور اســت كه دولت بايد
جلوي توزيــع ارزهاي چندنرخي را در بازار بگيرد و
نيازهاي ارزي افراد را تنها بر اساس يك نرخ واحد كه
آن هم بايد نرخ بازار آزاد باشد تأمين كند .واقعيت اين
است كه در شرايط كنوني فشار معيشتي و اقتصادي
زيادي به افراد وارد است و همين خود دليلي ميشود
كه اين افراد فرصت پيش آمده را مغتنم ببينند و به
اين فكر بيفتند كه از شكاف قيمتي ارز آزاد (باالي
 ۲۸هزار تومان) و ارز صرافي (حدود  ۲۷هزار تومان)
بهره ببرند و بخش اندكي از نيازهاي مالي و اقتصادي
خود را برآورده كنند.
بديهي است تا زماني كه بازار ارز تكنرخي نشود و
چند نرخ همزمان در بازار وجود داشته باشد بازار سياه
براي رانتخواري و كسب درآمد از شكاف قيمتي اين
ارزها تداوم خواهد داشت.
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معماي چين هر روز پيچيده تر و پيدا كردن پاسخ معما نيز
هرروز سختتر شــده  .بايد بسيار انديشيد تا راز اين معما را
گشــود .در حالي كه شي جين پينگ در مسير مائوي مستبد
راه ميرود و همه اجزا و اركان حزب كمونيســت را زير بيرق
خود آورده و آنها نيز براي نگهداشــتن صندليهاي خود به او
تعظيم ميكنند و اين بسته شدن سياست در نهايت به بسته
شــدن اقتصاد اين كشور منجر خواهد شد امااين رهبر چيني
قصد دارد رهبر بالمنازع جهان شــود و عنوان قدرتمندترين
رهبر جهان را از رئيسجمهور آمريكا به نفع خودش مصادره
كند .با اين حال و هوا است كه ميبينيم اندرزهاي دنگ شيائو
پينگ كه قدرت چين را مخفي ميكرد از ســوي شــي جين
پينگ ناديده گرفته شده و او پرخاشگر است و در جواب هر
حرف آمريكاييها و در پاسخ به هر تصميم آمريكاييها چند
تصميم راديكال ميگيرد .رهبري چين تصور ميكند با اين ر
اهبرد وفشــار اوردن بر نقاط ضعف آمريكا ومتحدانش ر پهنه
جهان ميتوانند قدرت خود را بر غرب ديكته كنند .چينيها با
صيانت از رهبر كره شمالي و تقويت نيروي نظامي و هستهاي
اين كشور در عمل ژاپن و كره جنوبي كه از متحدان غرب به
حساب ميآيند و از قدرتهاي بزرگ اقتصادي نيز هستند كه
در عمل با چين رقابت ميكنند را هميشه هراسان نگه دارد و
هزينههاي امنيتي اين دوكشور را افزايش دهد .از سوي ديگر
رهبران چين با ســرمايهگذاري در اروپاي شرقي راه ورود اين
كشورها به اتحاديه اروپا و بزرگتر و نيرومندتر شدن اتحاديه
اروپا را ميبندد و ميخواهد در اين اتحاديه آشوب باشد تا در

نقطه آخر از آمريكا حمايت مادي قابالعتنايي نداشته باشند .از
سوي ديگر رهبري چين با نزديك شده به ايران و عقد قرارداد
 25ســاله با ايران انقالبي و دشمن آمريكا در عمل بخشي از
قدرت آمريكا را در خاورميانه حبس كرده است و با خريد نفت
ايــران اگرچه به زير قيمت اما اقتصاد ايــران را تا اندازهاي از
نابودي شتابان دور كرده است .رهبري حزب كمونيست چين
اما با نزديك شدن سياسي به روسيه و خريد گاز ونفت از اين
كشور در عمل به اتحادي حتي اندك با يكي از نيرومندترين
قدرتهاي نظامي راه را بر پيشروي آمريكا سد كرده است.
بــا توجه به اينكه ايران در تازهترين رويكر راهبردي خود با
چين دست دوستي داده و اميد وار است از قدرت اقتصادي اين
كشور درروزهاي سختتر درنبرد با آمريكا استفاده كند ،بررسي
تحوالت چين براي ايرانيان در هر صنف و صنعت اهميت دارد.
نوشته زير كه از سايت ايراس نزديك به روسيه برداشته شده
است از نشريه معتبر فارين پاليسي برداشته شده است و نشان
ميدهــد برخالف تصورهايي كه وجود دارد و ميگويند چين
از سر قدرت ميخواهد آمريكا را به جنگ تهديد كند ،رهبري
حزب كمونيست چين با درك اين مسئله حياتي كه ديگر از
رشــدهاي باال خبري نيست و نميتواند افكار عمومي داخلي
را متقاعد كند بايد جنگي بزرگ دست كم در حرف و برروي
كاغذ تدارك ببيند تا حريف را بترساند و در داخل نيز صداها
را خاموش كند .اين نوشــته به دليل اهميتي كه براي آينده
چين و جهان وايران دارد براي خوانندگان ارجمند كار آفرين
انتخاب شده است.

جهان

چین دوست یا دشمن جهان
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از چين درحال افول بايد ترسيد
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جنگ از سر ضعف
چرا قدرتهــاي بــزرگ جنگهايي بزرگ
پديد ميآورند؟ پاسخ متعارف به همان داستان
هميشگي هژمونهاي رو به افول و قدرتهاي
نوظهور برميگردد :وقتي يك قدرت نوظهور كه
قوانين و ساختار تعريف شده توسط يك قدرت
پايدار را قبول ندارد ،توان ايجاد مشكل براي او
را پيدا ميكند .نتيجه هم ميشــود خصومت و
ترسي كه در نهايت و بدون اجتناب به درگيري
ختم ميشــود .نمونههاي زيادي هســت .مثال
شكل گرفتن قدرت آتن و ترسي كه اين موضوع
در اســپارتا ايجاد كرد ،جنگ را اجتناب ناپذير
نمود .اين جمله را توسيديد ،تاريخ نگار باستاني
نوشته بود و همين رويه راميتوان در خصوص
تقابل آمريكا و چين هم به كار برد.
تئوري «دام توســيديد» كه توســط گراهام
آليسون ،دانشمند علوم سياسي هاروارد مطرح شده
چين در حال قدرت گرفتن،
بود ،ميگويد كه وقتي ِ
از يك آمريكاي رو به افول سبقت ميگيرد ،خطر
بروز درگيري نظامي به طرز چشمگيري افزايش
ميابد .حاال ديگر شي جين پينگ ،رئيسجمهور
چين هم به اين موضوع اشــاره داشته و گفته كه
آمريكا بايد جــا را براي چين خالي كند .اما تنها
مشكل با چنين فرمول معروفي اين است كه اشتباه
است.
«دام توسيديد» به درستي آنچه را كه منجر
به «جنگ پلوپونز» شــد توضيح نميدهد .اين
قاعــده نميتواند محركهايــي كه قدرتهاي

آلمان ۱۹۱۴
تجديدنظرطلب (روزيونيست) مثل
ِ
ژاپن  ۱۹۴۱را به ايجاد بزرگترين جنگهاي
يا ِ
فاجعه بار رســاندند ،توضيــح دهد .همچنين
نميتوانــد توضيح دهد كه چرا جنگ در روابط
آمريكا و چين بسيار ممكن است ،چراكه اساسا
برداشتي اشتباه از وضعيت و جايگاه فعلي چين
دارد .در واقــع يك دا ِم كشــنده وجود دارد كه
ممكن است آمريكا و چين را گرفتار خود كند.
اما اين دام ،محصــول جايگزيني قدرت به آن
شكل كليشــهاي كه توسيديد ميگويد نيست.
آن را بهتر اســت «دا ِم قدرت نوظهور» ناميد .و
اگــر بخواهيم اين موضوع را در چارچوب تاريخ
بررســي كنيم ،اين چين است و نه آمريكا ،كه
قدرت رو به افولش ممكن است به يك درگيري
سريع منجر شود.
 يك نقاشي قديمي از نبرد پلوپونز
تئوريهاي زيــادي با عنــوان «جابهجايي
(جايگزيني قــدرت)» وجود دارد كه ميگويند
جنگ قدرتهاي بزرگ معموال در نقطه برخور ِد
افول يك هژمون و صعو ِد يك قدرت جديد رخ
ِ
ميدهد .اين تئوري همان پيش زمينه الزم براي
تئوري «دام توسيديد» است كه البته بايد اذعان
داشت تا حد زيادي هم واقعيت دارد .پديد آمدن
قدرتهاي نوظهور به اشكال مختلف بيثباتي
ايجاد ميكند .آتن در آستانه جنگ پلوپونز در
قرن  ۵پيش از ميالد ،اگر يك امپراتوري وسيع
با نيروي دريايي قوي نميساخت ،براي اسپارتا
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خطرآفرين نميشــد .پكن و واشنگتن هم اگر
هنــوز چين درگير فقر و ضعف بود ،وارد رقابت
شــديد با هم نميشــدند .قدرتهاي نوظهور
معمــوال تاثير خود را به روشهايي گســترش
ميدهند كه مســتقيما منافع قدرتِ حاكم را
تهديد ميكند .اما محاسباتي كه باعث ميشوند
قدرتهاي رويزيونيســت كه بــه دنبال تغيير
ساختار موجود هستند ،به اقدامات خشونت بار
دست بزنند ،بسيار پيچيدهتر هستند .كشوري
كه ثروت و قدرت نظامياش در حال گسترش
اســت و به حدي برابر با قدرتِ حاكم رسيده،
حتما جاه طلبتر و مصرتر ميشــود و در پي
تاثيرگذاري و پرستيژ بيشتر در سرتاسر جهان
خواهد بود .اما اگر هنوز بهطور مستمر در حال
تقويت خود اســت ،بايد درگيري كشــنده با
هژمون حاكم را به تاخير بيندازد تا قويتر از اين
شود .چنين كشوري بهتر است كه قاعده دنگ
شيائوپينگ ،رهبر سابق چين را دنبال كند كه
چين در حال توسعه پس از جنگ مطرح
براي
ِ
كــرده بود :بايد تواناييها را پنهان كرده و زمان
را غنيمت شمرد.
  سناريوي پيچيده
حاال يك ســناريوي ديگر را در نظر بگيريد:
يك كشــور ناراضي از ساختار موجود ،مشغول
ايجاد قدرت و توسعه چشماندازهاي ژئوپلتيك
خود بوده اســت .اما ناگهــان به داليل مختلف
به قله ميرســد (باالتــر نمــيرود)  .ميتوان
كاهش ســرعت رشــد اقتصادي ،يا ايجاد يك
ائتالف بينالمللي متشــكل از رقباي مصمم يا
شــكلگيري هر دو اين روندها بهطور همزمان،
داليلي براي اين توقف باشــد .در اين شرايط،
آينده كمي مبهم شده و يك حس خطر فوري،
جــاي خود را به امكانهــاي بيپايان ميدهد.
در اين شــرايط آن قدرت نوظهور ممكن است
اقدامات سخت يا خشونت بار را در پيش بگيرد
تا پيش از اينكه دير شــود ،به آنچه ميخواهد
برســد .خطرناكترين اتفاق در دنياي سياست
اين اســت كه يك صعو ِد طوالني مدت ،به يك
افول سريع ختم شود.
همانطور كه در كتاب پيش رويمان« ،منطقه
خطر :درگيري پيش رو با چين» هم خواهيم گفت،
اين سناريو از آنچه فكر ميكنيد ،بيشتر محتمل
است .دونالد كاگان ،تاريخ دان مطرح براي نمونه
ميگويد كه آتن زماني شروع به اقدامات خشونت
توازن مورد
بار عليه اسپارتا كرد كه حس كرد دارد
ِ
نظرش با اسپارتا در زمينه قدرت نظامي و به ويژه
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قدرت دريايي را از دست ميدهد .چنين روندي را
در موارد اخير تاريخي هم ميبينيم .قدرتهايي
كــه طي  ۱۵۰ســال اخير به ايــن نقطه توقف
(پيشرفت بيشتر برايشــان ميسر نبود) رسيدند،
يعني قدرتهاي بزرگي كه براي مدتي ســرعت
رشــد چشــمگيري را تجربه كرده و بعد از آن با
افول طوالني مواجه شدند ،به سادگي محو نشدند،
بلكه خشــن و عصبي عمل كردند .آنها مخالفان
را در كشورشــان سركوب كرده و سعي كردند با
ايجاد مناطق انحصاري حوزه نفوذ در خارج ،رشد
اقتصادي شان را حفظ كنند .آنها بودجه بيشتري
براي تقويت ارتش خود هزينه كرده و سعي كردند
از اين طريق نفوذشان را هم گسترش دهند .اين
رفتار معموال باعث واكنش قدرتهاي بزرگ شده و
در مواردي به جنگ منتهي شد.
مردم ناراضي
دوران رشــد ســريع ،جاهطلبــي حكام و
انتظارات مردم آن كشور را بهشدت باال برده و
رقبايش را نگرانميكند .در دوره رشد اقتصادي،
بيزنسهاي آن كشور سودهاي هنگفتي كسب
كــرده و مردمش به زندگي بــا رفاه باال عادت
ميكنند .آن كشور به بازيگري مهم و تاثيرگذار
در جهان تبديل ميشــود .در همين شرايط،
يكباره ركود از راه ميرسد .كاهش سرعت رشد
يا ركود ،راضي نگه داشتن مردم را براي حكام
آن كشور سخت ميكند .تضعيف اقتصادي هم
جايــگاه آن كشــور را در برابر رقبايش تحليل
ميبرد .حكام از ترس بروز اعتراضات اجتماعي،
ســركوب را افزايش ميدهند و با نمايشها و
مانورهاي دايمي سعي ميكنند دشمنان خود
را نگران نگه دارند .در اين شــرايط“ ،انبســاط
گرايــي “ يك راهحل به نظر ميرســد .يعني
حكام چنين كشــوري سعي ميكنند با چنگ
انداختن به منابع اقتصادي و بازارهاي ديگران
و تقويت حس مليگرايي ،ساختار زخمي خود
را حفــظ كرده و تهديدات رقبــا را دفع كنند.
كشــورهاي بسياري اين مسير را طي كردهاند.
وقتي در دهه  ۱۸۹۰ميالدي ،رشــد اقتصادي
طوالني مدت اياالت متحده متوقف شــد ،اين
كشور به سركوب اعتراضات داخلي ،ايجاد يك
گسترش
نيروي دريايي قوي و جنگ طلبي و
ِ
امپرياليســتي روي آورد.وقتي روســيه تزاري
پس از يك رشــد چشــمگير در ابتداي قرن
 ۲۰با پسرفت مواجه شد ،دولت شروع كرد به
سركوب خونين مخالفان ،بزرگنمايي ارتش و
گسترش نفوذ اســتعماري در شرق آسيا و در
نهايت ارســال  ۱۷۰هزار ســرباز براي اشغال
منچــوري .اين رويكرد باعــث عصبانيت ژاپن

شد كه در نخســتين جنگ قدرتهاي بزرگ
در قرن  ،۲۰در ســال  ۱۹۰۵ميالدي روسيه را
شكست ســختي داد .روسيه يك قرن بعد هم
در شرايطي مشابه ،باز هم سياست تهاجمي را
در پيش گرفت .مســكو كه با ضعف اقتصادي
بزرگ پــس از  ۲۰۰۸مواجه شــده بود ،با دو
كشور همسايه خود يعني گرجستان و اوكراين
وارد درگيري نظامي شد .اين البته تنها واكنش
كرملين نبود بلكه والديمير پوتين ســعي كرد
يك بلوك اقتصــادي اوراســيايي ايجاد كند،
ادعايش براي مالكيت شمالگان را افزايش داده
و روسيه را بيشتر به ســوي ديكتاتوري سوق
داد .حتــي فرانســه دموكراتيك هــم پس از
توقف رشــد اقتصادي در دهه  ۷۰ميالدي ،به
بزرگنمايي نظامي و توسعه طلبي نگرانكننده
روي آورد .پاريس سعي كرد حوزه نفوذ سابقش
در آفريقا را باز به دســت آورد ۱۴ ،هزار نظامي
به مستعمرههاي گذشته فرستاد و طي دو دهه
دســت به مداخالت نظامي بيشماري در آنجا
زد.
ترس از افول
همه آن موارد خيلي پيچده بودند ،با اين حال همه
از يك الگوي ثابت پيروي كردند :اگر قدرت گرفتن
سريع باعث شود يك كشور رويكرد سرسختي اتخاذ
كند ،ترس از افول هم باعث ميشــود خشــنتر و
توســعه طلبانهتر رفتار كند .زماني كه قدرتهاي
نوظهور به وسيله يك ائتالف رقيب محدود ميشوند
هم اتفاقي مشــابه رخميدهــد .در واقع ،برخي از
خونبارترين جنگهاي تاريخ زماني رخ دادند كه يك
قدرت نوظهور با مشكالتي مواجه شده بود.

قيصر ويلهلم دوم آلمان
آلمــان و ژاپن امپرياليســتي نمونههاي
دقيق ايــن اتفاق هســتند.رقابت آلمان با
بريتانيا در انتهاي قــرن  ۱۹و ابتداي قرن
 ۲۰بارها با رقابت چين-آمريكا مقايسه شده
است :در هر دو مورد يك كشور خودكامه،
يك هژمون ليبرال را به چالش كشــيد .اما
جنگ جهانــي اول زماني رخ داد كه آلمان
متوجه شده بدون اقدام به درگيري نظامي،
ژاپن
نخواهد توانست از پس رقبايش برآيدِ .
امپراليستي هم مسيري مشابه را طي كرد.
ژاپن تا نيم قرن پس از اصالحات «ميجي»
در ســال  ۱۸۶۸ميالدي ،داشت با سرعتي
باال رشد ميكرد .ايجاد يك اقتصاد مدرن و
ارتش قوي باعث شد توكيو در دو جنگ مهم
پيروز شــود و در چين ،تايوان و شبهجزيره
كره هم حضور اســتعماري داشــته باشد.
هرچنــد ژاپن آنقدر هم جنگ طلب نبود و
دهــه  ۲۰ميالدي با آمريكا ،بريتانيا و ديگر
كشــورها همكاري داشت تا يك چارچوب
امنيتي مشترك در در آسيا-اقيانوسيه ايجاد
كند .طي آن دهه اما همهچيز عوض شــد.
ســرعت رشــد اقتصادي توكيو از باالي ۶
درصد تا پيش از  ،۱۹۲۰به  ۱درصد در دهه
بعد رســيد و «ركود بزرگ» همه بازارهاي
خارجي ژاپن را بســت .در عين حال ،نفوذ
ژاپــن در چين هم به دليــل افزايش ملي
گرايي و گسترش حضور شوروي با مشكالت
جدي مواجه شــده بود .پاسخ توكيو به اين
وضعيت اين بود كه به ســوي فاشيسم در
داخل و خشونت در خارج حركت كرد.
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اين تجربه تاريخي ،دقيقا همان دامي است كه
آمريكا بايد اين روزها در خصوص چين آن را در
نظر داشته باشد .توسعه چين يك سراب نيست:
دههها پيشرفت به چين قدرت اقتصادي مشابه
ابرقدرتها داده است .سرمايهگذاريهاي عمده
در زمينــه فناوري و زيرســاختهاي ارتباطي،
جايگاهي كليدي بــراي چين در عرصه رقابت
براي نفوذ ژئوپلتيك پديد آورده است :چين دارد
از يك ابتكار «جاده و كمربند» چند قارهاي براي
وارد كردن ديگر كشورها به چرخه خود استفاده
ميكنــد .خطرناكتر از آن هــم گزارشهاي
انديشــكدهها و وزارت دفاع آمريــكا از قدرت
گرفتن روز افزون ارتش چين تا جايي است كه
حتــي توان پيروز شــدن در جنگي رو در رو با
آمريكا را هم دارد .پس اينكه چين به جاه طلبي
براي رســيدن به جايگاه يك ابرقدرت رسيده
عجيب نيســت .شي جين پينگ رئيسجمهور
چين مكرر گفته است كه كشورش ميخواهد
كنترل بر تايــوان ،درياي چين جنوبي و ديگر
مناطق مورد مناقشه را به دست آورد و به قدرت
اصلي در آسيا تبديل شده و آمريكا را به عنوان
ابرقدرت به چالش بكشــد .هرچند حاال پنجره
فرصت ژئوپلتيك براي چين باز است ،اما آينده
اين وضعيت دارد هر روز بيشــتر مبهم ميشود
چراكه چين در حال از دست دادن محركهايي
است كه با آنها به اينجا رسيده است.
چين از دهه  ۷۰ميالدي تا دهه  ۲۰۰۰تقريبا
در زمينههاي غذا ،آب و منابع انرژي مستقل بود.
همچنين به دليل روابط دوستانهاي كه با آمريكا
داشت ،دسترســي آزاد به بازارها و فناوريهاي
خارجي هم داشت .و دولت چين با اجراي يك

پروســه اصالحات اقتصــادي همزمان با تغيير
رويهاش از يك نظام كامال توتاليتاريســتي در
زمان مائو ،به يك نظام آزادتر (هرچند هنوز هم
سركوبگر بود) ،توانست از فرصتهاي موجود
بهترين بهره را ببرد .چين بين دهه  ۷۰ميالدي
تــا  ،۲۰۱۰همه لوازم الزم را براي شــكوفايي
در دست داشــت :از داراييها گرفته تا محيط
پيراموني ،مردم و سياســتهاي ضروري .اما از
دهه  ،۲۰۰۰محركههاي چين يا تضعيف شده يا
كامال از بين رفتهاند .براي مثال چين در حال از
دست دادن منابعش است :آب در چين كمياب
شــده و چين بيش از هر كشــور ديگري غذا و
انــرژي وارد ميكند ،چراكه منابع خودش را به
پايان رســانده است .به همين دليل هم مجبور
است هزينه بيشــتري براي رشد اقتصادياش
بپردازد .بر اســاس دادههاي بانك  ،DBSحاال
چين بايد براي توليدات مشــابه نسبت به يك
دهه پيش ،سه برابر بيشتر هزينه كند.
چين همچنين دارد به يك پرتگاه جمعيتي
وارد ميشــود :بين  ۲۰۲۰تــا  ۲۰۵۰ميالدي،
جمعيتي  ۲۰۰ميليون نفري از نيروي كار خود
را از دســت ميدهد و به همين ميزان بر تعداد
بازنشســتههايش افزوده ميشود .نتايج مالي و
اقتصادي چنين اتفاقــي فاجعه بار خواهد بود:
هزينههاي پزشــكي و امنيــت اجتماعي چين
در اين شــرايط به ســه برابر توليــد ناخالص
داخلي در مقايســه با وضعيت موجود ميرسد.
بدتر هم اينكه چين دارد از سياســتهايي كه
باعث رشــد ســريعش شــد ،فاصله ميگيرد.
در دوران شــي جين پينگ ،چيــن باز هم به
سوي توتاليتاريانيسم حكومتي بازميگردد .او

خــود را به «رئيس همهچيــز» تبديل كرده و
ســبك حكمراني جمعي را از بين برده است.
او حتي با اصرار بر مركزگرايي حكومتي ،رشــد
اقتصادي را هم به خطر انداخته اســت .در اين
دوران شــركتهاي بزرگ با مشــكالت مالي
مواجه شــدهاند و تبليغات دولتي جاي خود را
به تحليلهــاي دقيق اقتصادي دادهاند .رويكرد
خشن شي در برابر فساد ،باعث شده كارآفريني
با مشكل مواجه شود .برخي سياستهاي جديد
نزديك به  ۱تريليون دالر ســرمايه را از دست
شــركتهاي اصلي حوزه فنــاوري چين خارج
كرده اســت .او فقط آزادي اقتصادي دهههاي
اخير چين را متوقف نكرده ،بلكه آن را برعكس
كرده است.
سرعت رشد اقتصادي چين از سال  ۲۰۰۷كه
 ۱۴درصد بود ،به  ۶درصد در سال  ۲۰۱۹رسيده
است و البته بررسيهاي دقيق نشان ميدهد كه
اين عدد حاال نزديك به  ۲درصد اســت .بدتر
آنكه ،بخشي از اين رشد هم به دليل هزينههايي
اســت كه دولــت دارد از جيبش ميدهد .يك
نمونه اينكه بدهيهاي چين از  ۲۰۰۸تا ۲۰۱۹
ميالدي ۸ ،برابر شده و تا قبل از كوويد ۱۹-به
ميزان  ۳۰۰درصد از توليد ناخالص داخلي اين
كشور رســيده بود .هر كشوري كه در تاريخ به
چنين حجم بدهي رسيده بود ،حداقل يك دهه
رشــد اقتصادي نزديك به صفر را تجربه كرده
است.
همه اينهــا در حالي رخ ميدهد كه چين با
مقابله شــديدتر ديگران هم مواجه شده است.
تركيب كوويد ،۱۹-محكوميتهاي مستمر در
زمينه حقوق بشر و سياستهاي تهاجمي رقبا
باعث شده چين به نگاههايي منفي روي آورد كه
از زمان كشتار ميدان تيانآنمن در سال ۱۹۸۹
ميالدي نديدهايم .كشــورهايي كه نگران چين
هســتند ،هزاران مانعتراشي بر سر راه كاالهاي
چينــي اعمال كردهاند .تعــداد قابل توجهي از
كشــورها از طرح «كمربند-جاده» چين خارج
شــدهاند و آمريكا هم يــك كمپين بينالمللي
عليه شركتهاي كليدي فناوري چين به ويژه
هــوآوي ايجاد كرد .جهان كمتر از قبل با چين
براي پيشــرفتش همكاري ميكند و حكومت
شي دارد بهطور روز افزوني محاصره ميشود ،آن
هم به همان شكلي كه آلمان و ژاپن به نااميدي
رسيده بودند.
دردسر بزرگ
نكتــهاي كه ميخواهيم به آن دقت شــود،
سياســت آمريكاســت .طي  ۵ســال گذشته،
دو دولت آمريكا اين كشــور را به سوي رقابت
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مستقيم با چين كشــاندهاند .سياست دفاعي
آمريكا هم حاال بــر بازدارندگي چين در غرب
اقيانوس آرام متمركز شده است .اياالت متحده
از مجموعــهاي از تحريمهاي فناوري و تجاري
براي تحت كنترل گرفتن نفوذ چين و محدود
كردن چشــمانداز برتري اقتصادي آن استفاده
ميكند .به قول يكي از فرماندهان ارتش چين،
«وقتي آمريكاي امپرياليســتي تو را دشــمن
خودش بداند ،به دردســر بزرگــي افتادهاي».
آمريكا حتي در حال شــكل دادن يك مقاومت
بينالمللــي عليه چين اســت و اين كمپين با
پيوســتن كشورهاي بيشــتر ،دارد نتايجش را
نشان ميدهد .مقاومت در برابر چين در زمينه
دريايي در آســيا رو به افزايش اســت .تايوان با
تقويت هزينههاي نظامي ،خود را به يك رقيب
راهبــردي براي پكــن در آن منطقــه تبديل
ميكند .ژاپن بزرگترين برنامه توســعه نظامي
خــود بعد از جنگ جهانــي دوم را كليد زده و
اعالم كرده در صــورت تهاجم چين به تايوان،
آمريكا را همراهي خواهد كرد .كشورهاي اطراف
درياي چين جنوبي به ويژه ويتنام و اندونزي در
حال تقويت نظاميان خود در سواحل و آسمان
هستند تا در برابر ادعاهاي توسعه طلبانه چين
ايستادگي كنند.
كشــورهاي ديگر هم در نوع خــود به اين
مقاومت پيوســتهاند .اســتراليا در حال توسعه
پايگاههاي شــمالي خود براي حضور كشتيها
و هواپيماهــاي نظامــي آمريكاســت و برنامه
موشــكهاي دور بــرد و زيردرياييهاي اتمي
را دنبال ميكند .هنــد هم حضور نظاميان در
مرزش با چين را افزايش داده و ناوهاي نظامي
به درياي چين جنوبي ميفرستد .اتحاديه اروپا
پكن را «رقيب سيستمي» خوانده و سه قدرت
اصلي يعني فرانســه ،آلمان و بريتانيا تعدادي
ناوگان دريايي به درياي چين جنوبي و اقيانوس
هند فرستادهاند .اخيرا هم كه اتحادي با عنوان
 AUKUSعليه چين شكل گرفته است.
هرچند ائتالف ضد چين هنوز كامل و موفق
نيســت ،اما مشخص است كه رو به رشد است.
به عبارت ديگر ،چين هميشه يك قدرت رو به
گسترش نخواهد بود .همين حاال هم قوي ،بزرگ
و جاه طلب است ،اما با مشكالت زيادي مواجه
شــده و پنجره فرصتها هم هميشه رويش باز
نخواهد بود .اين اتفاقات در نوع خود براي آمريكا
خوشايند هستند :چيني كه رشد اقتصادياش با
مشكل روبرو شده و هر روز با مقاومت بيشتري
در جهان روبرو ميشود ،نميتواند جاي آمريكا
را به عنوان تنها ابرقــدرت بگيرد .اما با نگاهي
متفاوت ،اين اتفاقات بسيار نگرانكننده هستند.

تاريخ نشان داده كه بايد منتظر اقدامات تهاجمي
از ســوي چين باشيم و حتي ممكن است پكن
در دهه پيش رو ،درگيريهاي نظامي هم ايجاد
كند .با توجه به آنچه پكن فعال در دســتور كار
قــرار داده ،ميتوانيم حدسهايي بزنيم كه اين
روند به كجا منتهي ميشود.
پكن براي ايجاد يك حــوزه نفوذ اقتصادي
به وسيله تحت ســيطره در آوردن فناوريهاي
حياتي مثل هوش مصنوعي ،كوانتوم و ارتباطات
 5Gتالشهايــش را دو برابر كرده و ميخواهد
از اين طريق كشــورها به خواســتهاش تن در
دهند .پكن همچنين به رقابت براي ايجاد يك
توتاليتاريانيســم ديجيتال كه بتواند حاكميت
حزب شكننده كمونيســت را در خانه تضمين
كنــد و جايگاه ديپلماتيكــش را با صادرات آن
مدل به كشــورهاي خودكامه در جهان تقويت
كنــد ،ادامه خواهد داد .در زمينه نظامي ،چين
در برابر ژاپن ،فيليپين و ديگر كشورهايي كه در
مقابل ادعايش بر درياي چين جنوبي و شرقي
ايستادگيميكنند ،مصرتر خواهد شد و تالش
براي تضميــن امنيت خطوط تأمين نيازش در
آفريقا ،جنوب غرب آسيا و آسياي مركزي را هم
بيشتر خواهد كرد.
مشــكلزاتر از همه اين است كه چين براي
حل مســئله تايوان در دهــه پيش رو ،پيش از
آنكه تايــوان بتواند با همراهــي آمريكا قدرت
نظامياش را افزايش دهد ،ممكن اســت دست
به حمله نظامي بزند .ارتش خلق چين هماكنون
رزمايشهايش را در تنگه تايوان بيشــتر كرده
اســت .شي بارها گفته كه چين نميتواند براي
بازگشت «استان جداشــدهاش» هميشه صبر

كند .در شرايطي كه توازن نظامي در دهه فعلي
به نفع چين در حركت است و آمريكا هم مجبور
است هواپيماها و ناوهاي قديمياش را بازنشسته
كند ،چين ممكن اســت ديگر هيچوقت چنين
فرصت مناسبي براي اشــغال تايوان و تحميل
يك شكست تلخ به واشنگتن نداشته باشد.
چيــن يك عمليات نظامي تمــام عيار را در
سرتاسر شرق دور شروع نخواهد كرد ،شبيه به
كاري كه ژاپن در دهه  ۳۰و  ۴۰ميالدي انجام
داد .اما براي رســيدن به دستاوردهاي كليدي،
ريسكهاي بيشــتر كرده و وارد تنش بيشتري
ميشــود .كشوري كه همين حاال هم اين توان
را دارد تا ساختار موجود را به چالش بكشد ،در
شرايطي كه ممكن است اعتماد به نفسش را از
دست دهد ،سريعتر و خشنتر هم رفتار ميكند.
آمريكا در اين شــرايط نه يكي ،بلكه دو وظيفه
مهم را در خصوص چين در دهه  ۲۰۲۰دنبال
ميكند .بايد خود را براي رقابتي بلندمدت آماده
كرده و در عين حال براي بازدارندگي سريع در
برابر تهاجم نظامي چيــن حتي در كوتاهمدت
آماده باشد .پس محكم بنشينيد .آمريكا خودش
چين رو به رشــد آماده
را بــراي مقابله با يك ِ
ميكرد اما حاال بايد منتظر يك چين رو به افول
باشد كه خطرناكتر هم هست.
*هال برندز ،استاد برجسته روابط بينالملل
در دانشــكده مطالعات امور بينالملل دانشگاه
جانز هاپكينز اســت .او از ســتون نويسهاي
بلومبرگ هم هست.
*مايكل بكلي استا ِد علوم سياسي در دانشگاه
 Tuftsو استاد مدعو در موسسه American
 Enterpriseاست.
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پكن و تئوري گرگ خاكستري
فيليپ اسگلوب

كشــور و سرزمين ايران يكي از دهها كشــوري است كه سرنوشت و
آينده شهروندان وحتي نظام سياسي حاكم بر آن تا اندازهاي قابل اعتنا به
سرنوشت نبرد سرد و در آينده شايد گرم چين -آمريكا گره خورده است.
اگر كشورهاي ديگر جهان از اين نبرد احتمالي چين و آمريكا به دليل اينكه
هوادار غرب و بيتفاوت به چين هستند يا برعكس اما ايران از يك سو با
آمريكا در حال نبرد بزرگ است و از سوي ديگر به سرعت و با شدت با نظام
سياسي و اقتصادي چين پيوند ميخورد و در نبرد آتي احتمالي دوكشور
نقش اساسيتري دارد .به همين دليل است كه شناخت اينده نبرد بزرگ و
احتمالي چين و آمريكا براي مردم ايران بسيار حياتي است .آمريكا قصد
دارد با اســتفاده از همه نيروي مادي و نرم خود ايران را از صف دوستان و
متحدان چين خارج كند و با اين كار دستيابي چين به منبع انرژي مورد
نيازش را سخت و سخت تركند و از سوي ديگر چين ميخواهد با نيرومند
ساري ايران راه نفس آمريكا رد خاورميانه را تنگ كند و اين را با استفاده از
نيروي ايران ميخواهد انجام دهد.
نبرد احتمالي آمريكا وچين چيزي نيســت كه به سادگي از كنار آن
بتوان عبور كرد و به همين دليل كارشناسانرســانههاي گوناگون و معتبر
اين داستان را از راويههاي گوناگون زير ذره بين قرار دادهاند .نوشتهاي كه
در ادامه ميخوانيد درباره بخشي از ماجرااي بزرگ ونبرد احتمالي چين و
آمريكا است و از سوي نشريه چپگراي فرانسوي تهيه شده است.

70

سرود ليبراليسم و تضادش با توتاليتاريسم داخلي
شي جين پينگ ،رئيسجمهور چين ،در در سخنراني افتتاحيه خود در انجمن
بوآئــو ( ،)Boaoمعادل چيني مجمع جهاني اقتصاد در داووس ،از نظم بينالمللي
جديدي صحبت كرد .وي با اشاره به اياالت متحده[ ،هرگونه ايده] «جنگ سرد» و
«هژموني» را رد كرد ،قبل از آنكه اعالم كند« :ما بايد آزادســازي و تسهيل تجارت
و سرمايهگذاري را توسعه دهيم ،ادغام اقتصادي منطقهاي را عميقتر و زنجيرههاي
تأمين و تداركات كاال را ( )...با هدف ايجاد يك اقتصاد جهاني باز تقويت كنيم( )...در
عصر جهاني شدن اقتصاد ،گشايش و ادغام يك روند تاريخي غير قابل برگشت است.
برپايي ديوارها يا «انزواطلبي» مغاير با قوانين اقتصادي و اصول بازار است».

اين سرود ليبراليسم اقتصادي به يك مانترا در گفتمان رسمي تبديل شده است.
دولت-حزب چين رودرو با تالشهاي حمايت گرايانه اياالت متحده براي دگرگون
كردن و سازماندهي مجدد زنجيرههاي فراملي تأمين و تداركات كاال و محدود كردن
دسترســي جمهوري خلق چين به فناوريهاي حساس ،مدافع سرسخت تجارت
آزاد و ســرمايه مالي جهاني شده است .با تكيه بر ميهن پرستي محدود و اشتهاي
نامحدود شركتهاي فراملي ،موانعي را حذف كرد كه دسترسي به بخشهاي خاصي
از بازارهاي سرمايه ملي را مســدود ميكردند ،و مجوزهايي براي گروههاي بزرگ
آمريكايي صادر كرد تا آنها بتوانند شركتهاي تابعه را با شراكتي  ١٠٠درصد يا اكثريتي
در بازارهاي تخصصي اداره كنند (مديريت داراييها ،پرداختها ،انتشار اوراق قرضه،
بيمهها ،رتبهبندي شركتها و غيره).
روزنامه چيني  Global Timesكه به زبان انگليسي منتشر ميشود در شماره
 ١٤ژوئن  )٢٠٢٠مينويسد« :چين رو به گشايش است در حالي كه اياالت متحده
بسته ميشود» ،كه اشارهاي است به مجوزهايي كه بانك چين در سالهاي  ٢٠١٩و
 ٢٠٢٠از جمله به Goldman Sachs، BlackRock، JP Morgan Chase،
Citibank، Morgan Stanley، American Express، PayPal،
 Mastercard، S&P Globalو  Fitch Ratingsداده اســت .مقالهاي كه ١٨
مارس  ٢٠٢١در  China Dailyمنتشــر شد ،با رضايت خاطر يادآور ميشود كه
« وال استريت متمايل به انجام كاري است كه به بهترين وجه انجام ميدهد :دنبال
سود گشتن « » The Economistدر شماره  ٥سپتامبر  ٢٠٢١با اين عقيده كامال
موافق اســت« :چين فرصتهايي را ايجاد ميكند كه سرمايه خارجي انتظارش را
نداشت ،حداقل نه به اين سرعت .بسياري از ناظران بر جدا ئي اياالت متحده و چين
متمركز شدهاند .در حالي كه ،براي كساني كه هزاران ميليارد دالر در روز در بازارهاي
جهاني معامله ميكنند ،گرايش اصلي بين دو كشور بيشتر شبيه يك نزديكي (جفت
پيوندي) است» .فايننشال تايمز  ٤فوريه  ٢٠٢١مينويسد« :وقتي نوبت به كسب
درآمد ميرسد ،يك حقيقت اساسي در مورد رقابت استراتژيك بين اياالت متحده و
چين وجود دارد و آن اينكه چيزهاي بيشتري آنها را بهم نزديك ميكند نسبت به
مواردي كه دفعكننده هستند».
بر اســاس برآوردهاي رســمي ،ميزان جريان مالي آمريكايي به چين در دوران
رياستجمهوري آقاي دونالد ترامپ بالغ بر  ٦٢٠ميليارد دالر بوده است كه بايد به آن
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ورود دهها شركت چيني به بازارهاي مالي آمريكا را اضافه كرد .در پايان سال ،٢٠١٩
ســرمايهگذاران آمريكايي حداقل  ٨١٣ميليارد دالر سهام و اوراق قرضه چيني در
اختيار داشتند ،در حالي كه اين رقم در سال  ٢٠١٦تنها  ٣٦٨ميليارد دالر بود .برآورد
ميشود كه مجموع آن امروز به  ١.١تريليون دالر برسد .در سال  ،٢٠٢٠داراييهاي
خارجي خارجي نسبت به سال قبل  ٥٠درصد و اوراق بهادار  ٢٨درصد در افزايش
يافت .اين ارقام ميزان جريان مالي ورودي را كمتر از واقعيت ارزيابي ميكنند زيرا
بسياري از شركتهاي چيني منتشركننده سهام ،شعبهاي از شركتهاي مستقر در
بهشتهاي مالياتي هستند .طبق مطالعهاي در ژوئيه  ٢٠٢١هفتاد و سه شركت در
جزاير كيمن مستقرند كه« :بيش از هر كشور ديگري ،پس از اياالت متحده ،انگلستان
و تايوان است.در سال  ،٢٠١٧سرمايهگذاران آمريكايي ،انگليسي و كشورهاي منطقه
يورو  ٨٣٠ميليارد دالر از ســهام شركتهاي چيني را از طريق بهشتهاي مالياتي
در اختيار داشتند كه  ٧٠٥ميليارد دالر آن از طريق جزاير كيمن بود» .يك گزارش
اخير به اين نتيجه رسيده است كه « ادغام چين در بازارهاي مالي جهاني سرعت
ميگيرد».
اين تحول با ديپلماسي ستيزه جويانهتري موسوم به «گرگ جنگجو» و تاكيد بر
سازش ناپذيري در مورد «منافع ملي» همراه است :ادعاهاي ارضي در آسيا ،اقدامات
اقتصادي تنبيهي يا تحريم عليه كشــورها و افرادي كه از جمهوري خلق چين در
زمينه حقوق بشر در سينكيانگ و هنگكنگ ...انتقاد ميكنند .اين رفتار كه جهان
گرايي و حاكميت ملي را تركيب ميكند ،كمتر از آنچه به نظر ميرسد متناقض است.
صعود نوظهور چين ،ادغام كنترل شــده آن را در بازار جهاني امكان پذير ميكند.
بينالملليسازي نه تنها چين را در مسير توسعهاي وابسته قرار نداد ،بلكه به ايجاد
قدرت آن كمك كرد.اين امر پديده جديدي نيست .اگر در طول قرن نوزدهم ،ادغام
مناطق جغرافيايي مختلف در اقتصاد جهاني اروپا محور ،گاه منجر به ويراني جوامع
آسيب پذير ميشد ،اما در عين حال تمركز جديد قدرت اقتصادي و سياسي را نيز
به وجود ميآورد .بدينترتيب ،جريان سرمايه نقش مهمي در پيدايش شهركهاي
مهاجر نشين بريتانيايي ايفا كرد .آنها براي اياالت متحده ضروري بودند ،زيرا به ادغام
فضاي قــارهاي و ظهور يك قدرت بزرگ صنعتي كمك كردند .اروپاييها  -عمدتا
انگلستان – تأمينكننده مالي تجارت خارجي آمريكا بودند و در زمين ،كشاورزي،
دامداري ،دولتهاي ايالتي و محلي ،بانكهاي تجاري و زيرساختها (جادهها ،كانالها
و راه آهن) سرمايهگذاري كردند.
صنايع نوظهور
از زمــان پايان جنگ داخلي ( ١٨٦٥تا  ،)١٩٠٠ســهم ايــاالت متحده در كل
سرمايهگذاري بريتانيا در جهان بهطور متوســط  ٢٢درصد بود .و در سال ،١٩١٣
بــا وجود حمايت از «صنايع نوظهور» و بحرانهــاي مالي مكرر در اياالت متحده،
اين كشور « بيش از يك سوم كل سرمايهگذاري بريتانيا در خارج از امپراتوري» را
جذب ميكرد .اين جريانهاي مالي نقشي مهم و گاه تعيينكنندهاي در شكلگيري
سرمايهاي ايفا كردند كه به « توسعه سريع اولين سيستم حمل و نقل بين منطقهاي»
و از جملــه در « غرب آمريكا و ادغــام آن در اقتصاد ملي و به خصوص در اقتصاد
صنعتي سواحل شرقي» ايفا كرد.
در ژاپن ،تالشهاي شــديد مدرنيزاســيون صنعتي و نظامي در دوران ميجي
( )١٨٦٨-١٩١٢نيز از حمايت حياتي سرمايهگذاران انگليسي و آمريكايي سود برد.
هربرت فيس ،مورخ ،خاطرنشان ميكند« :ژاپن براي دستيابي به تسليحات و ادامه
جنگ ،هماهنگ كردن راه آهن خود تحت مديريت ملياي كارآمد ،تشويق صنعت
در مقياس بزرگ ،تســخير و توسعه كره و منچوري [در چين] و گسترش خدمات
عمومي در شــهرهاي خود ،به اين سرمايهگذاريها نياز داشت .حدود نيمي از كل
بدهي دولتي اين كشــور در سالهاي قبل از جنگ با روســيه [از فوريه  ١٩٠٤تا
ســپتامبر  ،]١٩٠٥بدهي خارجي بود .اين كشور از دانش و تجهيزات فني سراسر
جهان استفاده ميكرد ،اما سرمايه عمدتا از انگلستان ميآمد .ميتوان گفت كه به
واسطه اين سرمايه ،با نقشي نه كمتر از وفاداري سياسي ،بود كه انگلستان ژاپن را به
يك قدرت بزرگ تبديل كرد».
در مــورد چين ،دولــت نقش اصلي را ايفــا كرد ،با گشــايش تدريجياي كه
همراه با كنترل نوع و حجم ســرمايههاي خارجي بود و بر انتقال فناوري از طريق

سرمايهگذاريهاي مشترك تكيه داشت كه در آن خارجيها عموماً منافعي حداقل
داشتند .در بخشهاي كليدي صنعتي ،شرايط خود را به آنها ديكته كرد ،در همان
حالي كه ظهور «قهرمانان ملي» مانند هواوي را ممكن ميساخت كه قادر بودند با
رقابت جهاني روبرو شوند .حتي آزادسازي رژيمهاي سرمايهگذاري و فروش سهام
برخي از شــركتهاي دولتي در اواخر دهه  ٢٠٠٠منجر به از دســت دادن كنترل
نشد :دولت « مالكيت داراييهاي كليدي ،توانايي انتصاب كاركنان ،شالوده سيستم
حمايتي قوي و همچنين نظارت و برنامهريزي جامع براي ســازمانهاي مركزي و
دولتــي را حفظ كرد» .اين امر امروزه هنوز هم صدق ميكند ،همانطور كه اخيرا ً
شاهد كشــيدن گوش غولهاي ديجيتالي عليبابا و تنسنت و همچنين بسياري
از شــركتهاي مهم ديگر بوديم ،كه از نظر دولت چيــن زيادي در خدمات مالي
خودمختار شده بودند .ليست چنين شركت هايي در حال افزايش است.
دسترسي نسبتا محدود شركتهاي خارجي به بازار مالي ،كه تحت كنترل شديد
مقررات دولت است ،خطرات محدودي را براي چين به همراه دارد ،زيرا بخش مالي
آن زير سلطه بانكهاي بزرگ تجاري وابسته به دولت است .باز كردن كنترل شده
مزاياي بالقوه قابل توجهي را ارائه ميدهد .اين امر ورود بازيگراني را ممكن ميسازد
كه دانش آنها ميتواند در توسعه مراكز مالي چين -محور در چارچوب بينالمللي
شدن رنمينبي نقش داشته باشد .در عين حال ،دايره بازيگران خصوصي را تقويت و
گسترش ميدهد كه عالقهمند به موفقيت اقتصادي چين هستند.بدينترتيب دولت
چين براي تضعيف اقدامات حمايتي رقيب خود ،سرمايههاي فراملي را بسيج ميكند
كه بر خالف منافع استراتژيك آمريكا عمل ميكنند .بازيگران اصلي سرمايه مالي
در ســاخت دولت چين مشاركت دارند آنچنانكه پيش از آنها ،شركتهاي صنعتي
فراملــي اينكار را انجــام داده بودند .برخي از بازيگران آگاهانه ايــن بازي را انجام
ميدهند ،مدير صندوق سرمايهگذاري ميگويدBridgewater Associates « :
امپراتوريها زماني رشد ميكنند كه از نظر مالي سالم باشند ،درآمد بيشتري نسبت
به هزينههايشان كسب كنند[ ...و] مردم آنها تحصيالت خوبي داشته باشند ،سخت
كوش بوده و رفتار متمدانهاي داشته باشند».
گرچه دو قطب سرمايهداري جهاني چيني و آمريكايي بهشدت به يكديگر از لحاظ
تجاري ،مالي و فناوري وابسته هستند ،اما در يك رقابت استراتژيك شديد و پايدار
قرار دارند .اگرچه پكن ممكن است ادعا كند كه «قدرت سياسي نميتواند قوانين
اقتصــادي تغيير دهد» ،اما قدرت دولتي در حال احياي تواناييهاي خود در اياالت
متحده است .و تضاد بين منافع استراتژيك دستگاه امنيت ملي و منافع مالي فراملي
بهطور فزايندهاي آشكار ميشود .اين امر واشنگتن را مجبور ميكند كه آزادسازي
جهاني را  -كه تاكنون هدف اصلي سياستهاي اقتصادي بينالمللي بود  -رها كرده
و به دولت حمايتي و مداخلهگر بازگردد .در  ٣ژوئن ،دولت آقاي جوزف بايدن تصميم
گرفت فرمان اجرايي  ١٣٩٥٩دولت ترامپ را تمديد كرده و بسط دهد .فرماني كه
با هدف رودروئي با «تهديد مجموعه نظامي  -صنعتي جمهوري خلق چين» صادر
شد و هرگونه معامالتي با كاركنان اين مجموعه يا شركتهاي مرتبط با آن را جرم
ميانگاشــت .اين اقدام در پي اعالميه دفتر صنعــت و امنيت وزارت بازرگاني در ٨
آوريل  ٢٠٢١انجام شد ،كه شركتهاي ابر رايانه چيني را به ليست «موسسات داراي
فعاليتهايي خالف منافع امنيت ملي يا سياست خارجي اياالت متحده» اضافه كرد.
يك گزارش كاخ ســفيد در مورد «زنجيرههاي تأميــن و تدارك در آمريكا» بر
آســيبپذيري در بخشهاي زير تاكيد ميكنــد« :توليد نيمه هادي در تجهيزات
پيشرفته .باتريهاي با ظرفيت باال ،مانند باتريهاي خودروهاي برقي؛ مواد معدني
كمياب و محصوالت حياتي؛ فرآوردههاي دارويي پيشرفته و مواد اوليه دارويي فعال
( )APIاين گزارش به «شش بخش اساسي صنعتياي كه زيربناي امنيت اقتصادي
و ملي آمريكا هســتند» ،اشاره ميكند« :پايگاه صنعتي دفاعي ،سالمت عمومي و
آمادگي بيولوژيكي ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،بخش انرژي ،زنجيرههاي حمل و
نقل و تأمين و تداركات مواد اوليه خام كشاورزي و محصوالت غذايي».
در  ٨ژوئن  ،٢٠٢١سنا « قانون نوآوري و رقابت اياالت متحده» را تصويب كرد،
اين ابتكار كه با حمايت دو حزب انجام گرفت ،بودجهاي  ٢٥٠ميليارد دالري را طي ٥
سال براي تحقيق و فعاليت بخش دولتي و خصوصي در حوزه فناوريهاي پيشرفته
اختصاص ميدهد .واگرايي بين منطق ســرمايه و قدرت دولتي ،شرايطي را به ياد
ميآورد كه در پايان قرن نوزدهم ،باعث توقف اولين جهاني شدن سرمايهداري شد.
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در روزهــاي گذشــته يكي از دوســتانم بــه همراه يك هيات از شــركت
ايرانخودروديــزل به چين رفته بود تــا براي خريد كاميونهاي چيني مذاكره
كنند.بعد از برگشــت او از چين با وي تمــاس گرفتم و گفتم كفش و كيف و
پيراهن چيني كم بود كه ميخواهيد كاميون هم وارد كنيد؟ به او يادآوري كردم
ساير همكاران شما نيز در صنعت اتومبيلسازي ميخواهند خودرو ارزان قيمت
چيني وارد كنند و آيا قرار اســت ايران آزمايشگاه چين شود كه توليدات خود
را در اين بازار بفروشــد و مهارت كسب كند تا بتواند به بازارهاي ديگر راه پيدا
كند .خوب كه حرفهايم را شــنيد ،گفت :كجاي كار هستي برادر .چين امروز
موضوع و مسئله ايران نيســت و دنيا روي چين دارد حساب باز ميكند .امروز
آمريكاييها و اعضاي نيرومند اتحاديه اروپا به ويژه آلمان از ترس رشد اقتصادي
و صادرات فزاينده چين خوابشان نميبرد .امروز ايتاليا ،فرانسه ،آفريقاي جنوبي،
آمريكا ،ايران ،اســتراليا ،مصر ،برزيل ،مكزيك و ....با چشمهايي باز و گوشهايي
تيز ،مراقب رفتار و گفتار چينيها هستند كه به كدام سو حركت ميكند .اين
دوست قديميام توضيح داد ،مگر فقط ايران است كه ميخواهد از چين اتومبيل
وارد يا كاميون خريداري كند .خودروسازان چيني با استفاده از تكنولوژي غربي
و سرمايه بنگاههاي معتبر خودروساز در جهان مثل برق و باد جلو ميآيند و از
كنار همه عبور ميكنند .او ادامه داد اكنون ژاپنيها و كرهايهايي كه سالهاست
اتومبيلساز شده و بازارهاي مهمي در دنياي امروز گرفتهاند از بيم خودروسازان
چيني شــتاب خود را چند برابر كردهاند كه پشــت سر چين قرار نگيرند .به او
گفتــم اما ميدانيد توليدات بدون كيفيت چيني چه روزگار تلخي براي صنايع
ايران ارمغان آوردهاند؟ ميگويد اگر توليدات چيني بدون كيفيت است چگونه
آمريكاييها حاضر شدهاند 350ميليارد دالر كاالهاي اين كشور را به بازار خود
راه دهند؟ چگونه اســت اعضاي نيرومند اتحاديه اروپا حاضر ميشوند كاالهاي
چيني خريداري كنند .در چين همه كاالها با كيفيتهاي گوناگون و قيمتهاي
متفاوت توليد ميشوند .اين بستگي به بازرگانان دارد كه چه كاالهايي خريداري
كنند و پرسيد آيا با توجه به سطح قدرت خريد مردم ايران ميتوان كاالهاي به
قيمتهــاي باال از چين وارد كرد و به آنها فروخت .او ادامه داد :براي اينكه ابعاد
كاري چينيها مشخص شود خوب است به پديده فوالدسازي اين كشور نگاهي
بيندازيم .وقتي در ســال  1995ايران 10ميليون ظرفيت توليد فوالد داشت
ظرفيت توليد فوالد چين 100ميليون تن بود .االن و در آغاز سال 2007
ظرفيت توليد فوالد ايران هنوز به 15ميليون تن نرسيده است ،ظرفيت
توليد فوالد چين در ســال  2007به 480ميليون تن خواهد رسيد.
يعني طي  12سال چين توانسته است ظرفيت توليد فوالد خود را 4/8
برابر كند ،اما ايران با همه نيازي كه دارد در  10ســال كمتر از 50درصد
بر ظرفيت توليد خود افزوده است .ســخنان و آمارهايي كه اين كارشناس
اقتصاد ايران ارائه ميكرد و صدها مقاله ،گزارش و خبري كه هر روز از ســوي
خبرگزاريهاي جهان درباره رشد حيرتانگيز چين به دنيا مخابره ميشود اين
پرسش اساسي را ايجاد ميكند :دنياي آينده بر مدار چين خواهد چرخيد؟ برخي
از كارشناسان مسائل بينالمللي كه نگاه استراتژيك به جهان دارند ميتوانند با
قاطعيت به اين پرسش پاسخ منفي بدهند .اما اكثريت ناظران آگاه بينالمللي با
اين فرض كه همه تحوالت جهان در دهههاي آتي بر مدار آنچه موجود اســت
بچرخد و با فرض ثبات شرايط يك پرسش ديگر مطرح ميكنند :چين دوست يا
دشمن جهان است؟ كشوري كه به تنهايي نزديك به 21درصد جمعيت جهان
را در خود جا داده است با دنيا چه خواهد كرد و رهبران حزب كمونيست چين
چه انديشــهاي در سر دارند و چه نقشهاي براي جهان دارند .واقعيت اين است
كه در شــرايط فعلي چين لباس درست پوشيده است و به روي جهان لبخند
ميزند .رهبران حزب كمونيست چين با بردباري ،زيركي و آيندهنگريها مرموز و
پررمز و راز به سرمايهداران جهاني خوش آمد گفته و آنها را به كشورشان دعوت
ميكنند .آنها در لباس دوستي ظاهر شدهاند و استداللشان اين است كه وقتي
يك فرد فقير برزيلي يا ايراني يا اروپايي توانايي خريد پوشاك گران توليد شده در

كشورش را ندارد ،اين نساجان چينياند كه لباس ارزان براي آنها توليد ميكنند.
چينيها ميگويند ســربازان و دهقانان و كارگران چيني فداكاري ميكنند و با
دســتمزدهاي اندك و ســاعت كار باال توليدات ارزان به جهان عرضه ميكنند
و دنيا بايد ممنون چينيها باشد .استدالل آنها اين است كه اگر يك كارفرماي
آمريكايي ميخواهد سوار آخرين مدل اتومبيل شده ،در شبانهروز فقط 8ساعت
كار كند ،در آپارتمان يا ويالي 300متري زندگي كند و گوشــت خوب بخورد
و كارگرانش نيز با اختــال اما بر اين روش قرار گرفتهاند و كاالي توليدي آنها
گران درميآيد ،چه ربطي به كارفرمايان چيني دارد كه همپاي كارگرانشان كار
ميكنند ،اتومبيل ارزانقيمت سوار ميشوند و پيتزا ميخورند و كاالي ارزان توليد
ميكنند .رهبران حزب كمونيست چين ميگويند دنيا بايد ممنون چينيها باشد
كه راه ارزان توليد كردن را به كشورهاي ديگر مثل ويتنام ،تايلند ،فيليپين و...
ياد ميدهند و شرايط را براي خريد تهيدستان جهان فراهم ميكنند .اما از طرف
ديگر تعداد پرشماري از كارشناسان ،فعاالن و مديران اقتصادي و طرفداران حقوق
بشر و استراتژيستهاي جهاني اعتقاد دارند چين در
لباس دوست جامعه جهاني اكنون با جهان و مردم
آن دشمني ميكند .اين گروه ميگويند رهبران حزب
كمونيست چين امروز همان هدفهاي دهه  1960را
با شكل ديگري پيگيري ميكند .رهبران
حزب كمونيست چين وقتي
ديدند ايدئولوژي
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آنها در ميان روشنفكران ،كارگران ،دهقانان و ساير گروههاي اجتماعي طرفدار
ندارد اينبار از در ديگري وارد شدند و ميخواهند از طريق صادرات كاال دنيا را
تسخير كنند .منتقدان رهبري حزب كمونيست چين معتقدند اگر اين كشور
توانسته است صادرات خود را به سرعت رشد دهد بخشي از آن حاصل استشمار
ميليونها كارگر و دهقانان چيني است كه با كار سخت و در شرايط غيرواقعي و
در غياب اتحاديههاي مستقل كارگري و دهقاني ناگزيرند زور حزب كمونيست
را تحمل كنند .برخي از كساني كه با چين و از نزديك با مناسبات كار در اين
كشور آشنا شدهاند از ستم كارفرمايان كه بخش عمدهاي از آنها را كادرهاي حزب
كمونيست تشكيل ميدهند داستانها نقل ميكنند .گفته ميشود كارگراني كه
به استخدام شركتهاي چيني در ميآيند تا 6ماه فقط غذا و مسكن ميگيرند و
حقوقي دريافت نميكنند .كارگران تازه استخدام شده پس از گذشت اين مدت
قراردادي را منعقد ميكنند كه در آن كارفرما نقش مســلط دارد .عالوه بر اين
رهبران حزب كمونيست چين با تثبيت قيمت يوآن به دالر و ساير ارزهاي معتبر،
قيمتهاي مصنوعي و دامنگير شده ارزي را در تجارت خارجي به كار ميگيرند
و به رقابتي شدن توليدات ساير كشورها از اين طريق آسيب ميزنند .منتقدان
حزب كمونيســت چين معتقدند ،رهبران اين حزب با بستن فضاي سياسي و
سركوب هرگونه انديشه آزاديخواهانه سياسي شرايط دشواري را بر روشنفكران
اين كشور حاكم كردهاند .درحالحاضر چين در صدر كشورهاي ضد حقوق بشر
قرار دارد .حزب كمونيست چين با سرمايهگذاري كالن به قاتل اينترنت مشهور
شده است و فيلترينگ سازماندهي شده گستردهاي را براي جلوگيري از جريان
آزاد اطالعات از طريق اينترنت اعمال ميكند .روزنامههاي چين عموما توسط
دولت و نهادهاي دولتي مديريت و منتشر ميشود .روزنامههاي غيردولتي
محــدودي نيز كه وجــود دارند با ترس و لرز مديريت و منتشــر
ميشوند .آزاديخواهان جهان ميگويند رفتار دوگانه چين در
اقتصاد و سياســت در نهايت كار را به جاهاي غيرقابل
پيشبيني خواهد كشــاند .اين گروه معتقدند كار
چين با دنيا معلوم نيست به كجا ميرسد و چه
سرنوشتي در راستاي جهان خواهد داشت .اگر
همين امروز كشــور چين به هر دليل ناگزير
شــود قيمت پول ملي خــود را آزاد كند
و اجــازه دهد تا اين پــول در بازار آزاد
خريد و فروش شــود تقاضا براي آن
ميتواند به رشد قيمت آن در برابر
ساير ارزها منجر شده و توليد و

صادرات اين كشور را ناكارآمد و كارخانههاي متعددي تعطيل خواهند شد .چين
حدود 300ميليارد دالر كاال به آمريكا صادر ميكند كه موجب ايجاد دهها هزار
فرصت شــغلي در اين كشور شده اســت و اگر روزي آمريكا بازار خود را ببندد
معلوم نيســت پيامدهاي آن در چين و ساير كشورها چه خواهد بود .در حالي
كه چين خود را دوست تهيدستان معرفي ميكند و معتقد است توليدات ارزان
اين كشور موجب شده است كمدرآمدهاي جهان از كاالهاي اين كشور بتوانند
اســتفاده كنند ،اما در كشورهاي فقير و توسعهنايافته چينيها آرامآرام دشمن
شناخته ميشوند .ميليونها نفر بيكار در چهارگوشه جهان وجود دارند كه بنگاه
صنعتي آنها به دليل ناتواني در رقابت با توليدات چيني تعطيل شــده است .در
همين جامعه امروز ايران مگر تعداد بيكاران صنعت نساجي ،صنعت كفش و كيف
و پوشاك ،صنعت كاالهاي صوتي و تصويري و ...كم شمارند كه به دليل ورود و
قاچاق كاالهاي چيني قادر به توليد نيستند؟دنياي فردايي نه چندان دور ،خوب
يا بد ،مفيد يا مضر ،به زلفان چينيها گره خورده است و اين كشور با رشد فزاينده
توليد و صادرات خود در 2دهه گذشته و همچنين برنامههاي توليدي در سالهاي
آتي جهان را با معما مواجه كرده است.
رقص زيبا اما وحشــتناك اژدهاي چيني را ديدهايد كه بازيگران با رقصندگان
آن در زير انبوهي از پارچه و رنگ پنهان شده و در حالي كه كسي آنها را به خوبي
نميشناسد آنها تماشاگران را زيرنظر دارند .اژدهاي زرد در دنياياقتصاد همين رقص
را در ابعاد جهاني به نمايش گذاشته است .در حالي كه وسعت سرزمين اين كشور
و نيروي مهيب حزب كمونيست چين مانع از اين ميشود كه زاويهها و گوشههاي
پنهان اقتصاد اين كشور آشكار شود اما آنها دنيا را زيرنظر دارند.
ايران يكي از كشورهايي است كه در دهه گذشته در مناسبات خود با چين شرايط
خاص ايجاد كرده است .وقتي دولتهاي ايران متوجه شدند آمريكا و اتحاديه اروپا نگاه
مثبتي به توســعه مناسبات تجاري با ايران ندارند نگاه به شرق را در دستور كار قرار
دادند .در نگاه به شرق به جز روسيه كه اصوال كشوري با رهبران مرموز است و نميتوان
اميدوار بود كه مناسبات پايدار مبتني بر نفع دو طرف با آن داشته باشيم ،چين قرار
دارد .ايران در دهه اخير به ويژه پس از شــرايط ايجاد شده به دليل پرونده هستهاي
چين را به عنوان دوستي انتخاب كرده است كه ميتواند در اين پرونده به او كمك كند.
چند سال پيش بود كه بيژن زنگنه وزير نفت وقت ايران به چين رفت و قرارداد
100ميليارد دالري فروش بلندمدت نفت و گاز به چين را منعقد كرد .همچنين چند
روز پيش بود كه اعالم شد يك شركت چيني قرارداد 16ميليارد دالري براي توسعه
ميدان گاز پارس جنوبي با ايران منعقد كرده اســت .به دســت آوردن دل رهبران
حزب كمونيست چين با هدف استفاده از حق و توي اين كشور در شوراي امنيت
سازمان ملل متحد موجب شده است در ميدان اقتصاد ايران چين به تدريج به بازيگر
اول تبديل شــود .شركتهاي دولتي اين كشــور كه خود خريدار تكنولوژي روز از
شركتهاي غربي به حساب ميآيند و در غياب شركتهاي بزرگ صنعتي جهان از
جمله ژاپن ،آمريكا ،فرانسه و آلمان به راحتي به بازار ايران وارد شدهاند .اسداهلل عسگر
اوالدي رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين گفته است حجم معامالت ايران و چين در
ســال  1385به 10ميليارد دالر خواهد رسيد .در اين دادوستد ،ايران به چين نفت
ميفروشــد و چينيها انواع كاالهاي خود را به ايران صادر ميكنند .در حال حاضر
صنعت سنگ ،صنعت كاشي و سراميك ،صنعت بلور ،صنعت ظروف چيني ،صنعت
توليد تجهيزات مخابراتي و  ...ايران زير بار واردات از چين كمر خم كردهاند .ايران در
اين وضعيت شايد تمايل چنداني ندارد تا در برابر سيل واردات از چين موانع تعرفهاي
و غيرتعرفهاي برقرار كند .آيا چين آنگونه كه شايســته است از ايران حمايت كرده
است؟ تجربه 5سال گذشته نشان ميدهد رهبران حزب كمونيست چين منافع خود
را بر هر چيز ديگر ترجيح ميدهند و در برابر تحوالت جهاني اين اصل را هرگز به نفع
كشورهاي ديگر مخدوش نميكنند.
چين در برابر اشــغال عراق از سوي آمريكا ،انگليس واكنش جدي نشان نداد و
اصوال خود را در حد يك بازيگر معمولي تنزل داد .در سالهاي اخير رهبران حزب
كمونيست چين اگرچه در حرف از ايران در برابر آمريكا دفاع كردهاند اما در روزها
سخت پاپس كشيده و به تجارت 300ميليارد دالري خود با آمريكا وفادار ماندهاند.
كشــور چين براي حفظ منافع تجاري خود در غرب نقش بينالمللي خويش را از
دست داده است .چين دوست جهان است يا دشمن آن؟
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چين و جهان در عصر جديد

فصل اول :چين مسير توسعه را متناسب با شرايط واقعي خود پيدا كرده است
چين كشــوري بزرگ و داراي تمدني  ۵۰۰۰ساله است .در طي يك دوره
طوالني از تاريخ ،چين در بين پيشرفتهترين كشورهاي جهان قرار گرفت .در
دوران مدرن ،چين قرباني فقر و ضعف مفرط بود و به واسطه تهديدهايي چون
نزاعهــاي داخلي و تجاوز خارجي ،حتي با مرگ و زوال كامل روبرو شــد؛ اما
از طريق مبارزه بيامان ،چينيها آرزوي ســعادت و جوانسازي كشورشان و
خوشبختي مردم را دنبال كردند .در سال  ،۱۹۴۹تحت رهبري حزب كمونيست
چين ،آنها جمهوري خلق چين را تأسيس نمودند ،جامعهاي نيمه استعماري
و نيمه فئودالي را به يك كشــور واحد و كامال جديد تبديل كردند و نهايتا به
استقالل ملي و آزادي مردم دست يافتند .سپس چين وارد دوره جديد توسعه
شد .در طي  ۷۰سال گذشته ،اين كشور با وجود همه اختالفات به جلو پيش
رفته اســت ،و مسير پيشرفت را جستوجو ميكند .بر اساس فرهنگ ۵۰۰۰
ساله چيني ،مردم اين كشور تجربه و درسهايي از بدو تولد سوسياليسم ،چرخش
پاييز و رو به رشد ملت چين در  ۱۷۰سال تاريخ انقالب ،نوسازي و اصالحات در
اختيار دارند .از همين رو ،چين مسير سوسياليسم را با خصوصيات چيني گشود
و به نتايج قابل توجهي دست يافت.
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 -1توسعه چين در اعتماد به نفس و سخت كوشي نهفته است
در اوايل دوره جمهوري خلق چين ،پس از يك قرن جنگ و هرج و مرج ،كشور و
مردم در فقر شديد قرار داشتند ،پايههاي صنعتي و كشاورزي ضعيف بودند و اقتصاد
در آســتانه فروپاشي قرار داشت .مردم در جستوجوي بقا و پيشرفت با مشكالت
غيرقابل تصوري روبرو بودند .ظرف هفت دهه پس از آن ،با اعتماد به نفس و سخت
كوشي ،كشور را از نقطه «هيچ چيز» بازسازي كردند و افقهاي جديدي را گشودند.
در اين مدت ،قدرت اقتصادي چين بســيار افزايش يافته اســت .از سال ۱۹۵۲

تــا  ،۲۰۱۸ارزش افزوده صنعتي چين از  ۱۲ميليــارد رنمينبى ( )RMBبه ۵,۵
هزار ميليارد رنمينبي فزايش يافت ،كه در قيمتهاي ثابت  ۹۷۰برابر افزايش يافته
اســت و ميانگين رشد ساالنه آن  ۱۱درصد اســت .توليد ناخالص داخلي از ۶۷,۹
ميليارد رنمينبي به  ۹۰هزار ميليارد رنمينبي ،افزايشي  ۱۷۴برابري در قيمتهاي
ثابت ،با متوســط رشد ســاالنه  ۸٫۱درصد و توليد ناخالص داخلي سرانه از ۱۱۹
رنمينبي به  ۶۴٫۶۴۴رنمينبي را نشان ميدهد ،كه اين ميزان  ۷۰برابر قيمت ثابت
اســت .براساس آمارهاي بانك جهاني ،شاخص بازار بورس چين در سال  ۲۰۱۸به
ارزش  ۱۳۶هزار ميليارد دالر آمريكا ،در رتبه دوم اقتصاد دنيا پس از اياالت متحده
كه ارزش شــاخص بورس آن  ۲۰٫۵هزار ميليارد دالر اســت قرار گرفته است .در
حال حاضر چين تنها كشور عضو سازمان ملل است كه در «طبقهبندي استاندارد
بينالمللي تمامي رشته فعاليتهاي اقتصادي» با توليد بسياري از محصوالت صنعتي،
رتبه اول جهان را در اختيار دارد.
چين پيشــرفت چشمگيري در حوزه فناوري داشــته است .دستاوردهاي قابل
توجهي مانند بمب هستهاي ،موشكهاي بالستيك ،ماهوارههاي دست ساز ،پرتاب
فضايي سرنشين دار ،تيپهاي جديد برنج تركيبي ،ابر رايانهها ،انسولين مصنوعي گاو،
آرتميســينين و راه آهن پر سرعت ،روي هم رفته ،موجب حمايت جدي از توسعه
اجتماعي و اقتصادي شــده است .تجارت خارجي چين نيز مدام در حال رشد بوده
است .در سال  ،۲۰۰۹چين بزرگترين صادركننده كاال در جهان و دومين واردكننده
كاال بود .اما در سال  ،۲۰۱۳چين به بزرگترين تاجر كاال در جهان بدل شد .از زمان
سياست «اصالحات و درهاي باز» در سال  ،۱۹۷۸سرمايهگذاري خارجي در چين
شاهد افزايش چشمگيري بوده و چين براي سرمايهگذاريهاي جهاني بسيار جذاب
شده است .چين به دومين اقتصاد بزرگ جهان ،بزرگترين توليدكننده ،بزرگترين
تاجر كاال ،دومين مصرفكننده كاالها ،دومين دريافتكننده سرمايهگذاري مستقيم
خارجي ( )FDIو بزرگترين دارنده ذخاير ارزي جهان تبديل شده است (جدول .)1
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جدول  -۱رشد قدرت اقتصادي چين

بنابراين ،زندگي مردم چين بهشدت بهبود يافته است .اين يعني يك تالش مداوم،
چينيها را از غذاي مناسب و پوشاك بهرهمند كرده و اين امكان را براي آنها فراهم
كرده است كه زندگي شايستهاي داشته باشند و به سمت جامعهاي نسبتا مرفه در
همه جنبهها حركت كنند (جدول  ۲را ببينيد) .جمعيت روستايي چين كه عموما
زير خط فقر زندگي ميكردند ،آمار كنوني حاكي از آن است كه از  ۷۷۰ميليون نفر
در سال  ۱۹۷۸به  ۱۶۶ميليون نفر در سال  ۲۰۱۸كاهش يافته است ،و ميزان فقر
در مناطق روستايي ،از  ۹۷٫۵درصد به  ۱٫۷درصد كاهش يافته است ،كه اين رقم،
كاهش  ۹۵٫۸درصدي را نشــان ميدهد (شكل  . )1اين يك دستاورد برجسته در
تاريخ كاهش فقر است (به كادر  ۱دقت كنيد).
جدول  – 2بهبود استانداردهاي زندگي مردم چين

شكل  -1سير نزولي فقر روستايي در چين 1978-2018

كادر  -1دستاوردهاي چين در فقرزدايي
از زمان هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیســت چین در سال ،2012
چین برنامه کاهش جدی فقر را هدف قرار داده و در این مسیر ،پیشرفت
چشمگیر بوده است .جمعیت فقیرنشین روستایی چین از  99میلیون نفر
در سال  2012به  16.6میلیون نفر در سال  2018کاهش یافته است ،که در
مجموع رقم کاهش  82.4میلیون نفری را نشان می دهد .این یعنی به طور
متوسط  14میلیون نفر در سال از زیر خط فقر بیرون آمدهاند .به عبارتی،

میزان فقر در چین از  10.2درصد به  1.7درصد کاهش یافته است که نزدیک 
به  9درصد کاهش را نشان میدهد .در سال  2019نیز چین تصمیم دارد که
شهرستان درگیر فقر کمک 
به حداقل  10میلیون فقیر دیگر و حدود 330
ِ
کند .بیش از  42سال سیاست اصالحات و درهای باز از سال ( ،1918مطابق
المللی بانک جهانی که مالک ،درآمد  1.9دالر آمریکا
شاخص خط فقر بین
ِ
ِ
در هر روز است) ،بیش از  800میلیون جمعیت چین از خط فقر نجات یافته
اند که تنها همین جمعیت چین ،بیش از  12درصد از رقم جهانی را تشکیل
می دهند .امروزه چین به نخستین کشور در حال توسعه تبدیل شده است
که اهداف کاهش فقر را در چارچوب اهداف توســعه هزاره سازمان ملل
متحد تحقق بخشیده است .دبیرکل سازمان ملل ،متحد ،آنتونیو گوترش،
چین را به عنوان بزرگترین شــرکت کننده در کاهش فق ِر جهانی مورد
ستایش قرار داده است .در سال  ،2018مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه
ای را برای رفع فقر روستایی به تصویب رساند ،که در مفهوم و عمل مطابق
برنامۀ کاهش هدفمند چین در این زمینه بود .چین تجربیات فراوانی را برای
مبارزه جهانی با فقر ارائه داده است.
چين يك سيستم تأمين اجتماعي اوليه ايجاد كرده كه شامل مراقبت از سالمندان،
مراقبتهاي پزشكي ،تأمين حداقل معاش ،مسكن و تحصيالت ميشود .اين يعني
چين در بزرگترين مقياس ،بزرگترين جمعيت جهان را پوشش داده است.
از اين منظر ،تا پايان سال :۲۰۱۸
 شركتكنندگان در بيمه مراقبتهاي بهداشتي اوليه كارگران شهري به ۴۱۹ميليون نفر رسيده است.
 شركتكنندگان در بيمه بيكاري  ۱۹۶ميليون نفر بودند. شــركتكنندگان در بيمه خسارت ناشي از صدمات كار بالغ بر  ۲۳۹ميليوننفرهستند.
 بيمه مراقبتهاي بهداشتي پايه بيش از  ۹۰۰ميليون نفر را پوشش ميدهد. بيمه پزشكي اوليه بيش از  ۱٫۳ميليارد نفر را تحت پوشش قرار داده است كهاين رقم يعني همه افراد در كشور.
افزون بر آن ،در طول  ۷۰ســال گذشته ،اميد به زندگي در چين از  ۳۵سال در
سال  ۱۹۴۹به  ۷۷سال در سال  ۲۰۱۸افزايش يافته است ،كه باالتر از ميانگين ۷۲
سال در جهان اســت .طي  ۷۰سال گذشته ،مردم چين به لحاظ طرز فكر ،شاهد
تغييرات عميقي بودهاند .آنها فرهنگ سنتي چيني را پيش بردهاند ،ارزشهاي مدرن
چيني را گسترش دادهاند ،و زندگي فرهنگي خود را غني و تقويت كردهاند .براساس
گزارش ســازمان بهداشت جهاني كه در سال  ۲۰۱۸توسط گروه مشاوره بوستون
( )BCGمنتشر شد ،در يك دهه گذشته ،رتبهبندي چين با  ۲۵پله افزايش يافته،
كه اين مهم حاكي از ســريعترين نرخ رشد در بين  ۱۵۲كشور تحت پوشش اين
سازمان است.
موقعيت و نفوذ بينالمللي چين نيز بهشدت بهبود يافته است .در سال ،۱۹۷۱
چين جايگاه مشــروع خود را در ســازمان ملل پيدا كرد و نقش فعالتري در امور
بينالملل ايفا نمود .در ماه آوريل و مه  ،۱۹۸۰چين كرسيهاي مشروع خود را در
صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني به دست آورد .در سال  ،۲۰۰۱چين به سازمان
تجارت جهاني ( )WTOپيوست و شروع به مشاركت گسترده و عميق در مبادالت
اقتصادي و تجاري بينالمللي كرد .چين با ايجاد روابط ديپلماتيك با  ۱۷۹كشور و
 ۱۱۰نوع مشاركت از انواع مختلف در جامعه بينالمللي ،دوستاني براي خود دست و
پا كرده است .از زمان هجدهمين كنگره ملي حزب كمونيست چين در سال ،۲۰۱۲
چين يك جامعه جهاني با آينده مشــترك را در پرتو ابتكار كمربند و راه پيشنهاد
كرده ،كه در بسياري از قطعنامههاي سازمان ملل گنجانده و به رسميت شناخته شده
و در پي آن نيز ،پاسخي گرم از جامعه بينالمللي دريافت كرده است.
موفقيتهاي چين از طريق ســخت كوشي به دست آمدهاند .كشوري بزرگ با
جمعيت تقريبا  ۱٫۴ميليارد نفري ،با درخواست كمك و انتظار از ديگران نميتواند
به رفاه برسد .تنها گزينه ،كار ،تالش مداوم و سخت است .چين به تالشهاي استوار
و بيوقفه نسلهاي مردم خود اعتماد نموده ،كه اين تالش به عنوان نمونه ،با مبادله
 ۸۰۰ميليون پيراهن در ازاي هواپيماي بوئينگ نشان داده ميشود .چين متكي به
انجام تعهدات و مسووليتهاي خود در زمانهاي خوب و در ناماليمات بوده ،و بدون
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صدور مشــكل يا ايجاد تغيير در جاهاي ديگر و با پرهيز از توسعه از طريق تجارت
تحت اجبار يا استثمار ساير كشورها ،موفقيت خود را به پيش برده است .چين همواره
بر يك روح پيشگام تكيه داشته است؛ مانند عبور از رودخانه با احساس سنگها در زير
پاي خود ،و نه رفتن به مسير امپرياليسم و استعمار ،و نه نسخهبرداري از مدل توسعه
كشورهاي غربي ،بلكه راه خود را با تجربيات دليرانه ،بر اساس شرايط خاص خود،
تجربه و درسها و نيز دستاوردهاي ساير تمدنها روشن كرده است.
 -2چين در حال توسعه از طريق تعامل با جهان است
چين بخشي از جهان است و توسعه چين با ساير نقاط جهان ارتباط تنگاتنگي
دارد .در روزهاي اوليه پس از تأسيس جمهوري خلق چين ،اين كشور تالش زيادي
براي شكستن محاصره خارجي انجام داد و بهطور فعاالنه به دنبال مبادالت اقتصادي،
تجاري و فرهنگي با ساير كشورها بود .از زمان اصالحات و درهاي باز در سال ،۱۹۷۸
چين در پي روند جهاني شــدن و ترويج سياست بازگشايي به عنوان يك سياست
اساسي دولتي بوده ،و در مسير توسعه گام برداشته است .چين از طريق تعامل مثبت
و توسعه مشترك ،جهان را پذيرفته ،از جهان آموخته و به جهان كمك كرده است.
رو به داخل در مقياس بزرگ .چين مملو از قدرت است .جامعه بينالمللي ديدگاه
خوشبينانهاي نســبت به چين دارد .كشورهاي بيشــتر و بيشتري در حال ايجاد
همكاري با چين هســتند؛ شركتهاي بيشتري در حال تزريق سرمايه و راهاندازي
كســب و كار در چين هستند؛ هر روز بيش از گذشته خارجيها براي تحصيل ،كار
و ســفر به چين ميآيند .از سال  ۱۹۷۸تا  ،۲۰۱۸چين در مجموع بيش از  ۲هزار
ميليارد دالر سرمايهگذاري خارجي غيرمالي داشته است و نزديك به يك ميليون
موسســه سرمايهگذاري خارجي در اين كشور تأسيس شده است .در سال ،۲۰۱۸
تقريبا نيم ميليون نفر از دانشجويان خارجي براي تحصيل به چين آمدهاند .از زمان
الحاق اين كشور به سازمان تجارت جهاني در سال  ،۲۰۰۱مشاركت چين در روند
جهاني شدن اقتصادي پيامدهاي جدي و سريعي را به ارمغان آورده است (كادر ۲
را ببينيد)  .واردات كاالها از سال  ۲۰۰۱تا  ۲۰۱۸از  ۲۴۴ميليارد دالر به  ۲٫۱هزار
ميليارد دالر رسيده است .اين افزايش كه بهطور متوسط رقم  ۱۳۶۶درصدي را در
سال نشان ميدهد ۶٫۸ ،درصد باالتر از ميانگين جهاني است .واردات خدمات چين
نيز از رقم
 ۳۹,۳ميليارد دالر به  ۵۲۵ميليارد دالر افزايش يافته اســت ،كه بهطور متوسط
 ۱۶٫۵درصد در سال و  ۹٫۴درصد از شاخص كل جهاني را نشان ميدهد.
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كادر -۲موقعيت چين به عنوان يك قدرت تجاري بهطور فزاينده تقويت
ميشود
از سال  ۱۹۷۸تا  ،۲۰۱۸كل واردات و صادرات كاال در چين با ضريب ۲۲۳
افزايش يافته است ،و كل واردات و صادرات خدمات آن نيز با ضريب ۱۴۷
افزايش داشته است .تا نوامبر  ،۲۰۱۸چين با بيش از  ۲۳۰كشور و منطقه
روابط تجاري برقرار كرده اســت .اين كشور  ۱۷قرارداد تجارت آزاد با ۲۵
كشور و منطقه امضا كرده و تقريبا به كليه سازمانهاي بزرگ اقتصادي و
مالي بينالمللي و سازوكارهاي اقتصادي چندجانبه پيوسته بود .طبق آمار
سازمان تجارت جهاني ،در سال  ۲۰۱۷سهام چين از كل واردات و صادرات
كاال در جهان  ۱۰٫۲درصد و  ۱۲٫۸درصد بود .در ســال  ،۲۰۱۸اين دو رقم
 ۱۰٫۸درصد و  ۱۲۸درصد بوده است .از ســال  ۲۰۰۱تا  ،۲۰۱۸اين دو رقم
بهطور متوسط ساالنه  ۱۳٫۸درصد رشد داشتهاند .ارقام فوق تأييد ميكنند
كه جايگاه چين به عنوان بزرگترين تاجر كاال در جهان بيشتر تثبيت شده
است.
رو به بيرون با گامهاي بلند .از سرمايهگذاري اقتصادي و تجاري گرفته تا مبادالت
فرهنگي ،از همــكاري دولت تا تبادالت مردم با مردم ،چيــن در حال انجام تمام
مبادالت تجاري ،فراگير و چندسطحي و همكاري با كشورهاي ديگر است ،و نسبت
به قبل در ســطح جهاني ،اين روند سريعتر و افزونتر به پيش ميرود .در موضوع
سرمايهگذاري خارجي و همكاري ،چين شاهد بهبود مستمر و پايدار در كيفيت و
مقياس بوده است .در سال  ،۲۰۱۸سرمايهگذاري برون مرزي چين به  ۱۴۳ميليارد
دالر رســيده اســت كه از ســال  ۲۰۰۲با  ۵۳ضريب ،ميانگين رشد ساالنه ۲۸٫۲

درصدي را نشان ميدهد .لذا تجارت خارجي چين سال به سال رو به رشد است .از
سال  ۱۹۷۸تا  ،۲۰۱۸تجارت خارجي چين  ۵۲٫۲هزار ميليارد دالر آمريكا بود .در
سال  ،۲۰۱۸ميزان صادرات كاالهاي چين  ۲٫۵هزار ميليارد دالر و صدور خدمات
آن نيز  ۲۶۷ميليارد دالر بوده است .در سالهاي اخير نيز ،چين موقعيت خود را به
عنوان بزرگترين منبع گردشگري در خارج از كشور حفظ كرده است .بر اين اساس،
در سال  ،۲۰۱۸نزديك به  ۱۵۰ميليون گردشگر خارجي از چين بازديد كردهاند.
كشور در حال توسعه و انتفاع جهان .سياست درهاي باز ،فناوريهاي پيشرفته
و تجربــه مديريتي جديدي را براي چين به ارمغــان آورد ،طرز فكر مردم چين را
تغيير داد ،خالقيت آنها را تقويت كرد و به چين در زمينه نوســازي كشــور كمك
نمود .در همين زمان ،چين بازار گستردهاي را براي ساير كشورها فراهم كرده است.
افزون بر آن ،سياست تجاري و خدمات سرمايهگذاري چين ،رشد اقتصادي محلي و
اشتغال را در كشورهاي مورد نظر تسهيل كرده است .چين در تقسيم بينالمللي كار
مشاركت فعال داشته و اين حضور ،منجر به تخصيص عقالنيتر منابع جهاني شده
است .صادرات با كيفيت باالي چين ،همزمان با تقاضاي بازار بينالمللي مواجه شده،
هزينههاي زندگي در كشورهايگيرنده را كاهش داده و فشار تورمي آنها را تسكين
داده اســت .مردم چين اكنون به سراسر جهان سفر ميكنند ،كه اين مهم ،تبادل
فرهنگي و يادگيري متقابل بين چين و ساير كشورها را تقويت كرده است.
 -3چين انرژي مثبت را به صلح و توسعه جهاني تزريق كرده است
مسير توسعه چين داراي خصوصيات منحصر به فرد چيني و چشمانداز جهاني
گسترده و دورانديشانه است .اين به منافع كل بشريت اختصاص يافته است .در طول
 ۱۰سال گذشته ،در حالي كه چين براي تحقق پيشرفت خود سخت تالش ميكند،
مردم چين هم در صلح جهاني نقش داشتهاند و در اين مسير ،به پيشرفت مشترك
همه كشورها شتاب ميبخشند.
چين در توســعه و صلح جهاني مشــاركت و همكاري دارد .چين در اوايل دوره
تأســيس ،سياست خارجي مستقل صلح خود را بنا نهاد ،كه پس از جنگ جهاني
دوم به صلح جهاني كمك كرد .در دهه  ،۱۹۵۰چين ،هند و ميانمار بهطور مشترك
پنج اصل همزيستي مسالمتآميز را پيشنهاد كردند (احترام متقابل به حاكميت و
تماميــت ارضي ،عدم تجاوز متقابل ،عدم دخالت در امور داخلي يكديگر ،برابري و
منافع متقابل و همزيستي مسالمتآميز) .اين اصول امروزه به هنجارهاي اساسي براي
روابط بينالملل و اصول اساسي حقوق بينالملل تبديل شدهاند.
چين همواره از منافع كشورهاي در حال توسعه محافظت كرده و نقش مهمي
در ايجاد يك نظم سياسي منصفانه و عادالنه بينالمللي ايفا ميكند .در سالهاي
اخير ،چين پيشنهادات زيادي از مفاهيم و ابتكارات مهم بينالمللي ،از جمله آينده
مشترك جامعه جهاني ،الگويي جديد از روابط بينالملل ،ابتكار كمربند و راه ،اصل
حمايت از منافع بيشــتر و دنبال كردن منافع مشترك ،چشمانداز همكاري جامع،
مشترك و امنيت پايدار ،اصول مذاكره و رايزني گسترده ،مشاركت و منافع مشترك
در حكمرانــي جهاني و اصول برابري ،يادگيري متقابل و گفتوگوهاي فراگير بين
تمدني را ارائه داده است.
چيــن صلح جهاني را از طريق اقدامــات واقعي محافظت ميكند .در طول ۷۰
ســال گذشــته ،چين نه جنگ و درگيري را تحريك كرده و نه به يك متر مربع
از سرزمين خارجي حمله كرده اســت .از زمان سياست اصالحات و درهاي باز در
سال  ،۱۹۷۸چين نيروهاي مســلح خود را بيش از چهار ميليون نفر كاهش داده
است .چين حضور فعالي در كنترل بينالمللي تسليحات ،خلع سالح و منع گسترش
سالحهاي هستهاي داشته ،و در پرتو مخالف با هرگونه مسابقه تسليحاتي ،حفاظت
از توازن و ثبات استراتژيك جهاني را مطمح نظر قرار داده است .چين بيش از ۲۰
معاهده مربوط به كنترل چندجانبه تسليحات ،خلع سالح و منع گسترش سالحهاي
هستهاي (از جمله  )NPTرا امضا يا به آن پيوسته است .چين به دومين تأمينكننده
بودجه سازمان ملل ،نيروهاي حافظ صلح اين سازمان و در عين حال ،به بزرگترين
نيروي مشاركتكننده در ميان اعضاي دايم شوراي امنيت ملل متحد تبديل شده
است به كادر  ۳مراجعه كنيد).
در ســال  ۲۰۱۵چين اعالم كرد كه يك صندوق صلح و توســعه ده ساله چين
سازمان ملل را با مبلغ يك ميليارد دالر راهاندازي خواهد كرد كه اين امر در سال ۲۰۱۶
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رسما به بهرهبرداري رسيد .چين همواره توجه خود را به حل و فصل اختالفات مرزهاي
دريايي و ارضي از طريق مذاكره و رايزني اختصاص داده و با  ۱۲كشــور از  ۱۴كشور
همســايه خود به حل و فصل كامل مشكالت مرزهاي سرزميني دست يافته است.
ترسيم مرز دريايي چين  -ويتنام در خليج بيبو ( ،)Beibu Gulfيكي از بارزترين
اين نمونههاست .اين موضوع بستر جديدي را براي حل مسائل مربوط به كشور كه
از تاريخ و همچنين ساير اختالفات بينالمللي به وجود آمده ،ايجاد كرده است .چين
نقش سازندهاي در حل و فصل موضوعات مهم بينالمللي و منطقهاي ايفا كرده است.
كادر  -۳پشتيباني فعال چين از عمليات حفظ صلح سازمان ملل
چين ســهم عمــدهاي در بودجه حفظ صلح ســازمان ملل متحد و
بزرگترين كشور كمككننده در بين اعضاي دايم شوراي امنيت سازمان
ملل است .تا دسامبر سال  ،۲۰۱۸چين در  ۲۴عمليات حفظ صلح سازمان
ملل شــركت كرده و در اين راه ،بيش از  ۳۹۰۰۰سرباز را اعزام كرده است،
كه  ۱۳نفر از آنها جان خود را در حين وظيفه از دست دادند .در سپتامبر
 ،۲۰۱۵چين تصميم خود را براي پيوستن به سيستم جديد آماده باش ۸۰۰۰
نفره حفظ صلح ســازمان ملل اعالم كرد .از دسامبر سال  ،۲۰۰۸با اجراي
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل ،چين ناوگان دريايي خود را براي انجام
ماموريتهاي اسكورت منظم در خليج عدن و آبهاي خارج از سومالي (براي
مبارزه با دزدان دريايي اعزام كرده است .چين همچنين نيروهاي نظامي
را به ماموريتهاي بينالمللي امدادرســاني براي مقابله با بحران و ارائه
كمكهاي بشردوستانه اعزام كرده است.
چين توسعه مشــترك را در سراسر جهان ترويج ميكند .به عنوان بزرگترين
كشور در حال توسعه در جهان ،چين همواره حامي ،متخصص و مروج كاهش فقر
جهاني و توسعه بوده است .در راستاي دستيابي به اين اهداف ،چين همكاريهاي
جنوبجنوب را در دســتور كار قرار ميدهد و به ســاير كشورهاي در حال توسعه،
بدون تحميل يا پيوست شرايط سياسي كمك ميكند .اين كمك به ويژه در مورد
كشورهاي كمتر توسعه يافته ( )LDCبراي رفع فقر بيشتر صدق ميكند.
با گذشت شش دهه از زماني كه چين در اوايل دهه  ۱۹۵۰كمكهاي خارجي را
آغاز كرد ،اين كشور به  ۱۶۶كشور و سازمانهاي بينالمللي نزديك به  ۴۰۰ميليارد
رنمينبي كمك كمك كرده و بيش از  ۶۰۰هزار نفر امدادگر را اعزام كرده است كه از
اين تعداد ،بيش از  ۷۰۰نفر جان خود را براي توسعه كشورهاي ديگر از دست دادهاند.
در هفت نوبت ،چين بدهيهاي ناشــي از وامهاي دولتي بــدون بهره را كه به
كشورهاي فقير و بدهكار اعطا شــده بود ،لغو كرده است .چين براي  ۶۹كشور در
آسيا ،آفريقا ،آمريكاي التين ،كاراييب و اقيانوسيه كمكهاي پزشكي ارائه داده و براي
اجراي اهداف توسعه هزاره سازمان ملل ،به بيش از  ۱۲۰كشور در حال توسعه كمك
كرده است.
چين بهطور فعال در مورد دســتور كار برنامه توسعه پايدار ملل متحد در سال
 ۲۰۳۰و تضمين اجراي كامل اين برنامه مشغول رايزني و مذاكره است .از اين منظر
چين اولين كشوري بود كه يك برنامه ملي و يك گزارش پيشرفت در زمينه اجراي
اين برنامه منتشر كرد و در بسياري از زمينهها به نتايج مثبت اوليه دست يافت .در
چارچوب هم كاري جنوب -جنوب ،چين بستر كمك به كشورهاي در حال توسعه
را براي اجراي دســتور كار  ۲۰۳۰فراهم كرده است .بيش از سه سال از زماني كه
صندوق توسعه چين  -ملل متحد در سال  ۲۰۱۶فعاليت خود را آغاز كرد ،چين ۲۷
برنامه را در چارچوب دستور كار  ۲۰۳۰براي صندوق توسعه پايدار قرار داده است كه
در پرتو آن ۴ ،كشور آسيايي ،آفريقايي و آمريكاي التين بهرهمند شده ،و يك موتور
قدرتمند براي اجراي دســتور كار جهاني  ۲۰۳۰را اضافه كرده است .چين در سال
 ۲۰۱۵اعالم كرد كه «صندوق معاضدت همكاري جنوب-جنوب» ( )SSCAFرا
راهاندازي خواهد كرد.
تا سال  ،۲۰۱۸در بيش از  ۳۰كشور آسيايي ،آفريقايي و آمريكايي ،چين بيش
از  ۲۰۰برنامه همكاري توســعه تحت اين صندوق در زمينه رفع ســوانح و باليا،
مراقبتهاي بهداشــتي ،محافظت از زنان و كــودكان ،امداد و نجات پناهندگان و
حفاظت از محيط زيست اجرا كرده است.

 .۴٫۱مسير توسعه چين مطابق با واقعيت و الزامات زمان است
انتخاب مسير براي پيشرفت موفقيت آميز يك كشور بسيار مهم و حياتي است.
به عنوان يك كشور وسيع با جمعيت تقريبا  ۱٫۴ميليارد نفري ،چين تجربهاي از
نوسازي در تاريخ ندارد كه به آن مراجعه كند؛ اما بايد مسير خود را روشن ميساخت.
از همين رو در طول  ۷۰سال گذشته ،چين موفقيت بزرگي كسب كرده است .دليل
نهايي اين است كه چين در مسير صحيح  -سوسياليسم با ويژگيهاي چيني  -گام
برداشته و اين مسير را ادامه خواهد داد.
اين مسيري است كه بر شرايط واقعي چين ابتناء يافته است .در پرتو واقعيت و
تاريخ ،و از طريق آزمايش ،چين خرد را از فرهنگ خود بيرون كشيده و از نقاط قوت
فرهنگهاي ديگر ،اعم از شرقي و غربي راه موفقيت را آموخته است .چين به انتخاب
مسير خود پايبند است؛ اما هرگز به اين معني نيست كه بهطور سختگيرانه مخالف
تغيير باشــد .چين از تجارب ديگران وام ميگيرد ،اما هرگز به طرز غيرمتفكرانهاي
روشها و مسير ديگران را نسخهبرداري نميكند.
اين مســيري است كه منافع مردم را در اولويت قرار ميدهد .در جمهوري خلق
چين ،مردم ،كشور را به معناي واقعي اداره ميكنند .به مدت  ۷۰سال ،چين از فلسفه
توسعه مردم محور حمايت كرده است و تمام تعهدات خود را به سمت تحقق آرمان
مردم براي زندگي بهتر و حمايت از حقوق دموكراتيك خود هدايت ميكند .چين به
دنبال نيروهاي محرك در ميان مردم است و توسعه را با تكيه بر مردم ترويج كرده و
از طريق توسعه نيز مردم را بهرهمند ميكند.
اين يك مسير اصالح و نو آوري است .هيچ راهحل از پيش آمادهاي براي مسائل
توســعه – كه چين با آن روبرو است  -وجود ندارد .مردم چين با پيگيري و تالش
جســورانه ،با اصالح و نوآوري و رفع موانع سازماني كه مانع توسعه است ،مشكالت
و چالشها را برطرف كردهاند .هدف ،رونق بخشــيدن و توسعه بهره وري و نشاط
اجتماعي ،بهبود و توسعه سوسياليسم چيني و نوسازي سيستم چين و ظرفيت آن
براي حاكميت است .اين راهي است كه چين از طريق گشايش درهاي اقتصاد خود
در مخالفت با سياســت حمايت گرايي دولت ترامپ ،به دنبال توسعه مشترك گام
برميدارد .چين از سياست بنيادين دولت براي اين گشايش حمايت ميكند و يك
راهبرد سودمند متقابل را براي اين منظور در نظر دارد.
چين توسعه به هم پيوسته را ارتقا داده است .اين يعني در حالي كه خود را توسعه
ميدهد ،چين ميوه تالشهاي خود را با ساير كشورها و مردم به اشتراك گذاشته
است .اين فرايند تحول تاريخي از اقتصاد بسته ،تا گشايش كامل اقتصادي است كه
چين آن را محقق كرده است .چين يكي از مشاركتكنندگان فعال و مروج جهاني
شدن اقتصادي است و صلح و توسعه را براي بشريت تسهيل ميكند.
اين يك مسير حكمراني مبتني بر قانون است .چين حاكميت قانون را به عنوان
يك اصل اساســي در حاكميت اين كشور عملي ميكند .چين به دنبال پيشرفت
هماهنگ در حكمراني مبتني بر قانون ،اعمال قانوني قدرت دولت و مديريت مبتني
بر قانون در دولت اســت .حاكميت قانون يك تضمين اساسي ،كلي و پايدار براي
توســعه چين اســت .حاكميت قانون ،متضمن يك جامعه قوي و منظم در زمان
تغييرات عميق است كه صلح و ثبات پايدار را تضمين ميكند.
در طول  ۷۰سال گذشته ،موفقيت چين با رهبري حزب كمونيست چين پيوند
خورده است .با توجه به قلمرو وسيع چين و شرايط پيچيده ملي ،مديريت و حكمراني
بر چين بسيار دشوار است .بدون رهبري متمركز ،متحد و مستحكم ،چين به تجزيه
و واگرايي ســوق مييابد و باعث ايجاد هرج ومرج گســترده در وراي مرزهاي خود
ميشود .حزب كمونيست چين ،رهبر و هسته اصلي چين است كه به مدت طوالني
بر اين كشور حكمراني ميكند و توســط مردم حمايت ميشود .دليل اين امر در
رسالت بنيانگذار آن براي دستيابي به سعادت مردم ،تحقق جوانسازي ملي چين و
ترويج صلح و توسعه براي بشريت است؛ و نه اينكه به دنبال منافع خود باشد .دليل
اين امر در ظرفيت آن براي بهبود خود و در هســته رهبري محكم آن ،نظريههاي
موثر ،نظم و انضباط دقيق و مكانيســمهاي بهبود يافته براي انتخاب مقامهاي راد
سرشت و صالح نهفته است ،كه تضمين كردهاند حزب با ثبات ،مترقي و پاك باقي
بماند .دليل اين امر در برنامهريزي راهبردي حزب براي توســعه بلندمدت كشور و
صالحيت آن در اجراي سياســتهاي خاص نهفته است .دليل اين امر در توانايي
ذهن باز براي سازگاري با تغيير دوران ،پيشبرد ميراث خود در عين جذب نقاط قوت
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ديگران و در توانايي آن در اتحاد ،سازماندهي و الهام بخشيدن به مردم نهفته است.
اين يك مسير حكمراني مبتني بر قانون است .چين حاكميت قانون را به عنوان
يك اصل اساســي در حاكميت اين كشور عملي ميكند .چين به دنبال پيشرفت
هماهنگ در حكمراني مبتني بر قانون ،اعمال قانوني قدرت دولت و مديريت مبتني
بر قانون در دولت اســت .حاكميت قانون يك تضمين اساسي ،كلي و پايدار براي
توســعه چين اســت .حاكميت قانون ،متضمن يك جامعه قوي و منظم در زمان
تغييرات عميق است كه صلح و ثبات پايدار را تضمين ميكند.
در طول  ۷۰ســال گذشته ،چين خطرات بسياري را خنثي كرده و بر بسياري
از چالشــها فائق آمده است و در اين مسير ،قدم به قدم به پيش ميرود .به ويژه ،از
زمان هجدهمين كنگره ملي حزب كمونيســت چين در سال  ،۲۰۱۲چين شاهد
دســتاوردها و تغييرات تاريخي بوده اســت .ملت چين با خيزش ،كشوري مرفه و
قدرتمندتر شده است و از هر زمان ديگري به هدف جوانسازي ملي نزديكتر است.
مسير توسعه چين ،با گذشت زمان روشن و درخشانتر ميشود( .به كادر شماره ۴
مراجعهكنيد).
كادر  -۴نظر مثبت در داخل و خارج از چين در مورد توسعه آينده
آن مردم چين نسبت به چشمانداز كشور خود اطمينان كامل دارند .بر
اساس گزارش نظرسنجي افكار عمومي در مورد وضعيت جامعه منتشر
شده كه توسط واحد اطالعات اكونوميست ( ،)EIUدر نوامبر  ۲۰۱۸انجام
پذيرفته است ،پاسخدهندگان چيني نسبت به آينده كشورشان خوشبين
بودنــد ،و با  ۹۱٫۴درصد معتقدند كه چين در دهه پيش رو به جامعه بهتر
خواهد بود .اين بيشــترين ميزان رضايت در ميان تمام كشورهاي تحت
پوشش اين تحقيق اســت كه  ۳ ،۲۲۱نفر را در  ۵۰كشور و مناطق اطراف
جهان پوشش داده اســت .تصوير بينالمللي چين در حال بهبود است.
براساس نتايج تحقيقي كه بهطور مشــترك توسط انجمن غيرانتفاعي
آلمانــي  Atlantik – Bruckeو  German pollingدر مــارس ۲۰۱۹
منتشر شد ۴۲٫۳ ،درصد از پاسخدهندگان بر اين باورند كه چين نسبت به
اياالت متحده يك شريك قابل اعتمادتر براي آلمان است .براساس گزارش
بانكجهاني ،چين در سال  ،۲۰۱۸گزارشي در مورد  ۱۱۰۰۰نفر از  ۲۲كشور در
 ۵قاره كه توسط آكادمي چين معاصر چين و مطالعات جهاني ()ACCWS
در آگوست  ۲۰۱۹منتشر شد ،پاسخدهندگان خارج از كشور بهطور كلي
امتياز  ۶٫۲را از  ۱۰در تأييد | سياســتهاي داخلي و خارجي چين ،با به
رسميت شناختن حاكميت داخلي چين ،به تصوير كشيدند .اين گزارش
نشان ميدهد كه تصوير چين به عنوان يك همكار و مشاركتكننده در
توسعه جهاني در حال برجسته شدن است و  ۴۸درصد از پاسخدهندگان
خارجي آن را تاييد ميكنند.
طي  ۷۰سال توسعه ،چين پيشرفت چشمگيري داشته است .با اين حال ،جنبۀ
اصلي بافت چين  -اينكه چين هنوز در مرحله اوليه سوسياليسم باقي خواهد ماند
 ثابت اســت .يعني وضعيت چين به عنوان بزرگترين كشور در حال توسعه درجهان تغيير نكرده است .اگر قرار بر اين باشد كه فشار بين توسعه نامناسب و ناكافي
و نيازهاي رو به رشد مردم براي زندگي بهتر را كاهش دهيم ،بايد اطمينان حاصل
نمود كه نزديك به  ۱٫۴ميليارد نفر از سطح مناسبي از رونق برخوردار هستند ،و لذا
چين هنوز جادهاي طوالني براي سفر در پيش دارد.
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فصل  -۲توسعه چين فرصتي براي جهان است
با افزايش سريع قدرت ملي و نفوذ بينالمللي چين ،برخي مردم نگران اين هستند
كه چين انتظارات پيشين را از دســت بدهد و با ادامه روند قدرتافزايي ،به دنبال
هژموني و ســلطه باشد ،بنابراين آنها تئوري «تهديد چين» را ساختهاند .علل اين
نظريه به واسطه سوءتفاهم شناختي ،تعصبات عميق ،عدم تعادل روانشناختي ناشي
از چشمانداز فروكش قدرت و تحريفهاي عمدي است كه توسط كساني با منافع
خاص دنبال ميشود .تحقق رفاه ملي ،جوانسازي و خوشبختي مردم ،رويايي است
كه چينيها با مردمان ساير كشورها به اشتراك گذاشتهاند .توسعه چين به جاي يك
تهديد با چالش ،فرصتي براي جهان است.

-2چيناصليتريننيرويثباتبخشومنبعقدرتاقتصادجهانياست
از ســال  ۱۹۷۹تا  ،۲۰۱۸اقتصاد چين به سرعت با ميانگين ساالنه  ۹٫۴درصد
رشد كرده و به موتور مهمي براي رشد اقتصادي جهاني تبديل شده است .در سال
 ،۲۰۰۸جهان دچار بحران جدي مالي شد و آسيب شديدي به اقتصاد جهاني وارد
گرديد .اما اقتصاد چين از طريق يك سلسله اقدامات موثر براي مقابله با بحران ،به
سرعت بهبود يافت و همچنان به رشد متوسط و پر سرعت خود ادامه ميدهد .در
نتيجه ،چين به نيروي ثبات بخش اصلي و منبع قدرت اقتصاد جهاني تبديل شد.
چين بزرگترين عامل رشد اقتصادي جهان است .از زمان هجدهمين كنگره ملي
حزب كونيست چين در سال  ،۲۰۱۲چين مفاهيم توسعه نوآورانه ،هماهنگ ،سبز،
باز و فراگير را پيادهسازي كرده است .اين امر سازگار با هدايت و رهبري عادي جديد
توســعه اقتصادي ،تقويت اصالحات ساختاري در سمت عرضه ،و توسعه اقتصادي
پايدار و سالم با افزايش كيفيت و كارآيي است.
در سه سال گذشته ،كل اقتصادي چين پياپي از  ۷۰هزار ميليارد رنمينبي۸۰ ،
و  ۹۰هزار ميليارد رنمينبي فراتر رفته است و تقريبا  ۱۶درصد از اقتصاد جهان را به
خود اختصاص داده است .از سال  ۲۰۱۳تا  ،۲۰۱۸چين بهطور متوسط بيش از ۲۸
درصد از رشد اقتصادي جهان را به خود اختصاص داده است .برآوردها نشان ميدهد
بدون چين ،ميانگين رشد ساالنه اقتصاد جهان از سال  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۶با  ۰٫۶درصد
كاهش و شدت نوسان  ۵٫۲درصد افزايش يافته است.
براساس گزارشي كه توسط موسسه جهاني مك كينزي ( )MGIمنتشر شده
است ،شاخص كل جهاني قرار گرفتن در معرض اقتصاد چين به تدريج از سالهاي
 ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۷از  ۱٫۴به  ۱٫۲افزايش يافت و چين  ۳۵درصد از توليدات جهان را
به خود اختصاص داده است .نوآوريهاي علمي و تكنولوژيكي چين شتاب جديدي
را به رشد اقتصادي جهان تزريق كردهاند .در سالهاي اخير ،سرمايهگذاري در زمينه
علم و فناوري در چين در حال افزايش بوده است و نوآوريهاي بزرگ علمي و فن
آورانه پديد آمدهاند .در سال  ،۲۰۱۸هزينه تحقيق و توسعه در چين  ۲٫۱۹درصد از
توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است .بر اساس شاخص جهاني نوآوري (GII
كه توسط سازمان جهاني مالكيت معنوي ( )WIPOو ساير سازمانها منتشر شده
است ،چين در سال  ۲۰۱۹روند صعودي خود را ادامه داد و از رتبه هفدهم در سال
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 ۲۰۱۸به چهاردهم در سال  ۲۰۱۹رسيده است( .به كادر  ۵بنگريد).
در زمينه فناوريهاي پيشرفته (هايتك) ،چين در حال پيشرفت و رسيدن به
جايگاه شايسته است .ارتباطات كوانتومي ،ابر رايانه ،هوافضا ،هوش مصنوعي ،فناوري
نسل پنجم شبكه تلفن همراه ( ،)۵Gپرداخت مبايل ،وسايل جديد انرژي ،راه آهن
پرسرعت و فناوري مالي ،بخشهايي هستند كه چين به واسطه آنها جهان را هدايت
ميكند .بنابراين ،امروزه نوآوريهاي چين در حوزه علم و فناوري بهطور گستردهاي
مورد استفاده قرار گرفته است ،آسايش بيشتري را براي كار و زندگي روزمره ساير
كشورها به ارمغان ميآورد و نيروي جديدي را به رشد اقتصادي جهان تزريق ميكند.
كادر  -۵سازمانهاي بينالمللي و نهادهاي خارجي درباره نوآوري علمي
و فناوري چين ديدگاه مثبتي دارند
مطابق گزارش نهادهاي معتبر جهاني در سال  ،۲۰۱۹چين همچنان به
بهبود رتبه جهاني خود در زمينه نوآوري ادامه داده است .نخست ،توانايي
چين در نوآوري بهطور مداوم بهبود يافته است .چين به مدت چهار سال
متوالي در اين زمينه ســير صعودي را تجربه كرده است و در سال جاري
به چهاردهمين كشور برتر در زمينه فناوري و نواوري دست يافته است.
دوم ،خوشههاي علم و فناوري چين بهطور جمعي در حال افزايش هستند.
تعداد  ۱۸خوشــه علم و فناوري در چين جزو  ۱۰۰نوآوري و فناوري برتر
جهان است كه دو برابر بيشتر از سال گذشته است .اين مقام دوم پس از
در اياالت متحده است ،كه داراي  ۲۶خوشه در  ۱۰۰شاخص برتر است .در
ميان آنها ،خوشه شنژن -هنگ كنگ رتبه دوم و خوشه پكن در رده چهارم
قرار دارد .تقريبا رتبه تمام خوشههاي چيني در مقايسه با سال گذشته رو
به افزايش بوده است .مطابق نظرسنجي بلومبرگ از متخصصان مشاغل
جهاني ۳۹ ،درصد از پاسخدهندگان بر اين باورند كه پكن تا سال ۲۰۳۵
به شــهر برتر فناوري جهان تبديل خواهد شد و  ۲۶درصد معتقدند كه
شانگهاي در آينده به مركز جهاني نوآوريهاي فناوري تبديل خواهد شد.
سوم ،كيفيت نوآوري در چين بيش از گذشته بهبود يافته است .گزارش
 GIIاشاره ميكند كه تمركز رقابت جهاني فعلي براي نوآوري از كميت به

كيفيت تغيير كرده است .چين از نظر كيفيت نوآوري در رده پانزدهم قرار
دارد و در هفت سال گذشته رتبه اول در بين اقتصادهاي با درآمد متوسط
را به خود اختصاص داده است .همچنين اين تنها اقتصادي با درآمد متوسط
است كه از نظر كيفيت دانشگاههاي بينالملليسازي اختراعات محلي و
كيفيت انتشارات علمي ،شكاف را با اقتصادهاي پردرآمد كاهش داده است،
و اين مهم ،با استناد به تعداد استناداتي كه به صورت محلي توليد ميكند،
اندازهگيري شده است .كيفيت دانشگاههاي چين تنها بين اياالت متحده و
بريتانيا رتبه سوم را دارا ميباشد .چين در زمينه ثبت اختراعات بينالمللي
و كيفيت انتشارات علمي رتبه اول را در بين اقتصادهاي با درآمد متوسط
دارد .عملكرد ورودي و خروجي نوآوري آن نزديك به يا باالتر از برخي از
اقتصادهاي پردرآمد است و از نظر توليد نوآوري با آلمان ،انگليس ،فنالند،
اسراييل و اياالت متحده همگام است .طرحهاي صنعتي چين ،برنامههاي
تجاري و صادرات محصوالت پيشرفته و خالق اين كشور در حال پيشرفت
اســت .تعداد برنامههاي ثبت اختراع براي اختراعات و ابتكارات در چين
از  ۱۰هزار در ســال  ۱۹۹۰به  ۱٫۳۸ميليون در ســال  ۲۰۱۷رسيده است.
چهارم ،چين نســبت به نوآوريهاي فن آورانه خوشبين است .براساس
نظرســنجيهاي بلومبرگ و  ،KPMGاياالت متحده و چين بيشترين
پتانسيل را براي دستيابي به موفقيتهاي بينظير در فناوري دارند كه تأثير
جهاني خواهد داشت .چين با بيان اينكه فناوري باعث شكلگيري دنياي
بهتري ميشود ،نسبت به نوآوريهاي مبتني بر فناوري خوشبينتر است،
به همين دليل چين در برخي زمينههاي فناوري توانسته است از كشورهاي
غربي همگام شود يا از آنها پيشي بگيرد.
در آينده ،چين در نقش خود به عنوان يك نيروي تثبيتكننده و منبع قدرت،
جايگاه برجستهتري خواهد داشت .در حال حاضر ،اقتصاد جهاني فاقد انگيزه الزم
براي رشــد است و به همين جهت ،استحكام اقتصاد چين براي جهانيان بيشتر و
بيشتر احساس ميشود .اقتصاد چين از رشد سريع به سمت توسعه با كيفيت باال
در حال تغيير اســت و صنعتي شدن جديد ،كاربرد فناوري اطالعات ،شهرسازي و
نوســازي كشاورزي ،با سرعت در حال تجميع و يكپارچه شدن است .از اين منظر،
ميتوان درك كرد كه ســاختار اقتصادي ،دستخوش تعديل عميقي است ،ارتقاء
صنعتي همچنان ادامه دارد و حوزههايي كه رشــد اقتصادي جديدي را به همراه
دارند ،دايما در حال ظهور هستند .نرخ شهرنشيني ساكنان دايمي در سال ۲۰۱۸
به  ۵۹٫۶درصد رسيده و بهطور پيوسته افزايش خواهد يافت .تعداد ساكنان دايمي
شهري نيز همچنان در حال افزايش است .اين امر طيف گستردهاي از نيازها را در
زمينههاي مختلف از جمله زيرساختها ،امالك و مستغالت ،خرده فروشيهاي جديد،
درمان پزشكي و بهداشت عمومي ،آموزش ،فرهنگ و سرگرمي به ارمغان ميآورد
و محرك مهمي براي توسعه اقتصادي است .بنابراين صنايع جديد و اشكال تجاري
نويني ظهور و بروز ميكنند.
در ســال  ،۲۰۱۸ارزش افزوده توليد فناوريهاي پيشرفته  ۱۱٫۷درصد نسبت
به ســال قبل افزايش يافته است .ارقام مربوط به صنايع نوظهور راهبردي و توليد
تجهيزات ،به ترتيب  ۸,۹درصد و  ۸,۱درصد بود .وسايل نقليه جديد ،تلويزيونهاي
هوشــمند ،باتريهاي ليتيوم يوني و مدارهاي مجتمع (آي.سي) به ترتيب ،۶۶٫۲
 ۱۲٫۹ ،۱۷,۷و  ۱۱٫۲درصد افزايش يافته است .نرخ رشد صنعت خدمات اطالعات
به ميزان  ۳۰٫۷درصد است و نرخ رشد بازيهاي موبايل ،خريد آنالين ،سيستمهاي
اشــتراكگذاري حمل و نقل (مثل اوبر) ،شركتهاي مسافرتي ،رايانش ابري داده
بزرگ و ســاير صنايع فرعي  ۳۰تا  ۵۰درصد است .هر صنعت فرعي نيز تعدادي از
شركتهاي «يونيكورن» به دنيا معرفي كرده است .براساس گزارش  ،MGIتا سال
 ،۲۰۴۰انتظار ميرود كه يكپارچگي اقتصادي چين و بقيه جهان از  ۲۲هزار ميليارد
دالر به  ۳۷هزار ميليارد دالر برسد كه معادل  ۱۵تا  ۲۶درصد توليد ناخالص داخلي
جهاني است .بنابر اين ،تقويت همكاري ميان چين و كشورهاي ديگر ،ارزش اقتصادي
عظيمي را به دنبال خواهد داشت.
(از طرفي) ،اقتصاد چين و اقتصاد جهاني دستخوش تغييرات ساختاري شده و
عميقا يكپارچه شدهاند .چين كه اقتصاد باثباتتر ،كيفيت رشد باالتر و چشمانداز
اميدواركننده و چشــمگيري را تجربه ميكند ،در درازمدت به عاملي پايدار براي
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توســعه اقتصاد جهاني تبديل خواهد شد (به كادر شماره  ۶مراجعه كنيد)  .لذا در
نظر گرفتن توسعه اقتصادي چين به عنوان يك «تهديد» يا «چالش» و تالش براي
خــروج چين از زنجيره صنعت جهاني ،زنجيره تأمين و نهايتا زنجيره ارزش ،براي
اقتصاد جهاني نه تنها غير واقعي كه مخرب و مضر است.
كادر  -۶نهادهاي بينالمللي نســبت به چشــمانداز اقتصادي چين
خوشبينهستند
در  ۴ژوئيه  ،۲۰۱۹آژانس بينالمللي رتبهبندي اعتباري مودي ،اعتبار
چين را به عنوان اقتصادي با درجه  ،A۱با يك چشمانداز اقتصادي پايدار
مورد تأييد قرار داد .اين موسسه معتقد است كه تمركز سياست اقتصادي
چين به سمت بهبود كيفيت رشد اقتصادي تغيير يافته است و چين مانع
از افزايش اهرم اقتصادي كلي شده و ثبات مالي را حفظ كرده است .ذخاير
ارزي عظيم چين و مديريت راهبردي دولت نيز به تدابيري با هدف مهار
ريسكهاي مالي كمك ند .در حالي كه «چشماندازهاي جهاني اقتصاد»
بانك جهاني در ژوئن سال  ۲۰۱۹پيش بيني رشد اقتصادي جهاني خود را
براي سال  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰كاهش داده است ،اين نهاد ،روند پيش بيني خود
را براي رشد اقتصادي چين در سال جاري حفظ كرده ،با بيان اين استدالل
كه چين توانايي مقابله با چالشهاي خارجي و نوسانهاي پيش رو را دارد.
 -2گشايش همهجانبه فرصتهاي بيشتري را براي همه كشورها ايجاد
ميكند تا مزاياي توسعه چين را به اشتراك بگذارند
چين راهبرد ســود متقابل را براي گشايش اقتصادي دنبال ميكند و سعي در
گسترش اين سياست دارد .يك محيط سياسي امن و پايدار ،گروههاي مصرفكننده
بزرگ با نيازهاي فزاينده ،كارگران سخت كوش و داراي مهارت ،زيرساختهاي سالم
و كامل و يك فضاي تجاري بينالمللي و مناسب براي رقابت عادالنه تحت حاكميت
قانون ،همه كشــورها را با يك بازار وســيعتر ،سرمايه بيشتر ،محصوالت غنيتر و
فرصتهاي بيشتري براي همكاري مواجه ميكند.
چين اميدواركنندهترين بازار مصرف را در سطح جهان در اختيار دارد .اين يعني
چين تنها «كارخانه جهان» نيســت؛ بلكه يك بازار جهاني است .چين با جمعيتي
نزديك به  ۱٫۴ميليارد نفر و گروه متوســط درآمد  ۴۰۰ميليون نفري ،بزرگترين
بازار جهان را دارد .توسعه پايدار و سالم اقتصاد چين باعث ايجاد تقاضاي گسترده در
بسياري از زمينهها شده و محرك مهمي براي توسعه اقتصادي است .چين از فضا و
پتانسيل زيادي براي مصرف برخوردار است ،كه به وضوح بازار را به حركت وا ميدارد
و سهم روزافزوني در اقتصاد ايفا ميكند.
نرخ رشد مصرف از سرمايهگذاري داراييهاي ثابت فراتر رفته است و تأثير شيب
آن نيز برجسته است به كادر  ۷مراجعه كنيد) .طبق گزارش  ،MGIچين بزرگترين
بازار جهان در بسياري از بخشها همچون خودرو ،الكل و تلفن همراه است كه حدود
 ۳۰درصد از مصرف جهاني را به خود اختصاص داده است .اين يعني تقاضاي عظيم
مصرف در چين ،بازار عظيمي را براي كشورهايي در سراسر جهان فراهم ميكند.
پيشبيني ميشود طي  ۱۵سال آينده ،به ترتيب واردات كاال و خدمات چين از ۳۰
هزار ميليارد دالر و  ۱۰هزار ميليارد دالر آمريكا فراتر رود.
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كادر  -۷مصرف به وضوح در حال انتقال به بازار است
پيش از آغاز سياست «اصالحات و درهاي باز» در سال  ،۱۹۷۸ساكنان
شهري و روســتايي در چين هزينههاي خود را صرف تهيه غذا و پوشاك
ميكردند .در سال  ،۱۹۷۸ضريب شهري و روستايي انگل به ترتيب به اندازه
 ۵۷٫۵و  ۶۷۷درصد بود .از سال  ۱۹۷۸سطح مصرف در چين بسيار بهبود
يافته است و زيست فرهنگي مردم با ثروتمندتر شدن به پيش ميرود .در
سال  ،۲۰۱۰ضرايب شهري و روستايي انگل به ترتيب به  ۳۱٫۹و  ۳۷,۹درصد
كاهش يافت .از زمان هجدهمين كنگره ملي حزب كمونيست چين در سال
 ،۲۰۱۲استانداردهاي زندگي بيشتر بهبود يافته و از هر نظر ،گامهاي بزرگي
در جهت پيشرفت و جامعه نسبتأ مرفه برداشته شده است .در سال ،۲۰۱۸
ضرايب شهري و روستايي انگل به  ۲۷,۷درصد و  ۳۰٫۱درصد كاهش يافت.

چين جذابترين مقصد سرمايهگذاري است .تقريبا  ۹۰۰ميليون نيروي كار دارد
و بيش از  ۷۰۰ميليون نفر شاغل هستند .اين كشور يك بانك استعداد  ۱۷۰ميليون
نفري اســت كه تحصيالت عالي يا حرفهاي دريافت كردهاند و ســاالنه بيش از ۸
ميليون فارغالتحصيل دانشگاهي توليد ميكند .چين همچنان به عنوان يك اولويت
به بهينهسازي محيط تجاري خود پايبند است و به توليدكنندگان و سرمايهگذاران
خارجي فضاي گســتردهتر و محيط تجاري بهتري ارائه ميدهد (به كادر شماره ۸
مراجعه كنيد)  .چين طيف گستردهاي از سياستهاي آزادسازي و تسهيل تجارت و
سرمايهگذاري را اجرا كرده است،
چين در حمايــت از حقوق مالكيت معنوي قدم برداشــته اســت .اين اقدام،
سيستمها ،سازوكارها ،قوانين و مقررات مربوطه را بهبود بخشيده و نظام حفاظت
از نوآوري را در راســتاي قوانين اقتصادي و تجاري بينالمللي تقويت كرده است؛
به گونهاي كه محافظت قدرتمندتر و موثرتري را براي ســرمايهگذاران و دارندگان
حق مالكيت معنوي ( )IPRفراهم ميكند .براساس گزارش سرمايهگذاري جهاني
 »۲۰۱۹در چارچوب كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (،)UNCTAD
در سال  ،۲۰۱۸سرمايهگذاري مستقيم خارجي با ادامه  ۱۳درصد كاهش نسبت به
سال گذشته ،روند نزولي خود را ادامه داده است ،اما چين با ادامه روند رشد مناسب
اقتصادي خود ،دومين دريافتكننده بزرگ سرمايهگذاري مستقيم خارجي در جهان
شد .در نيمه اول سال  ۲۰۱۹نيز ،سرمايهگذاري مستقيم خارجي براي استفاده واقعي
در چين ،رقم  ۷۸,۳۳ميليارد رنمينبي بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۷٫۲درصد افزايش داشته است .سرمايهگذاري خارجي در توليد و خدمات با فناوري
پيشرفته نيز رشد بسيار سريعي را به نمايش گذاشته است.
كادر  -۸محيط تجارت همچنان رو به بهبود است
در چارچوب رو به رشد مقابله با جهاني شدن و حمايت گرايي تجاري،
چين بهطور جدي برنامه اصالحات و گشايش اقتصادي را ارتقا داده است.
بر اين اساس در سال  ،۲۰۱۸يك سري از اقدامات اساسي اين سياست را
آغاز كرد و باعث بهبود بيشتر فضاي كسب و كار شد .نخست ،نرخ تعرفه
كلي به  ۷٫۵درصد كاهش يافته اســت كه شامل  ۱,۵۸۵فقره مالياتي ،با
ميانگين كاهش در حدود  ۲۶درصد بوده است .از اين تعداد نرخ ماليات بر
روي خودروها از  ۲۵به  ۱۵درصد كاهش يافته است و نرخ ماليات بر روي
قطعات خودرو به  ۶درصد كاهش يافته است .دوم ،چين همچنان به سهولت
دسترســي به بازار و تشويق رقابت ادامه ميدهد .ما دسترسي به بازار را
براي صنايع بانكي ،اوراق بهادار و بيمه بهطور قابل توجهي تسهيل خواهيم
كرد ،محدوديتهاي مالكيت خارجي را تا ســال  ۲۰۲۰حذف ميكنيم و
دامنه تجارت را بهطور قابل توجهي گسترش ميدهيم .ما به سرمايهگذاران
خارجي در صنايعي مانند گزارش اعتبار كسب و كار ،رتبهبندي اعتباري،
ترخيص كارت بانكــي و پرداختهاي غير بانكي ،كمك خواهيم كرد .ما
بهطور پيوسته افتتاح دو طرفه بازار سرمايه را ارتقا خواهيم داد .پيشرفت
قابل توجهي در دسترسي به بازار و گسترش مشاغل براي موسسات مالي
با بودجه خارجي حاصل شده و (به طريق اولي) ،محدوديتهاي مالكيت
خارجي براي هواپيماها و صنايع كشتيسازي برداشته شده است .در طول
سه سال گذشته ،چين سه بار ليست منفي سرمايهگذاريهاي خارجي را
كاهش داده و اقدامات محدودكننده در مقابل سرمايهگذاريهاي خارجي را
به ميزان  ۵۷درصد تقليل داده است .سوم ،ما توسعه مناطق آزاد تجاري
آزمايشي را تسريع خواهيم كرد و چشماندازهاي جديدي براي سياست
اصالح و درهاي باز در سطوح باالتر مورد توجه قرار خواهيم داد .ما ساخت
يك بندر تجاري آزاد در هاينان را بررســي خواهيم كرد .ما يك منطقه
جديد را در منطقه تجاري آزاد چين (شــانگهاي) براي تشويق و حمايت
از تالشهاي نوآورانه شــانگهاي در ترويج ســرمايهگذاري و آزادسازي
تجارت ،تسهيل و تأسيس خواهيم كرد .چهارم؛ ما محيط كسب و كار را
بهبود خواهيم بخشيد .براساس گزارش بانك جهاني ،چين در رده  ۴۶از
 ۱۹۰اقتصاد جهان از نظر محيط كسب و كار ۳۲ ،پله نسبت به سال گذشته،
ارتقاء جايگاه داشــته است .در اين راستا ،چين براي شروع يك كسب و

جهان
شماره  -147آذر و دی 1400

كار (رتبه  ،)۲۸به دست آوردن برق (رتبه  ،)۱۴ثبت داراييها (رتبه  ،)۲۷و
اجراي قراردادها (در رتبه  )۶جهان قرار دارد.
با جهاني شدن چين ،كشورهاي بيشتري منتفع خواهند شد .شركتهاي چيني
بهطور فعال در رقابت و همكاريهاي بينالمللي شركت ميكنند ،فعاليتهاي تجاري
و سرمايهگذاري جهاني و عميقتري انجام ميدهند و به رشد اقتصادي كشورهاي
ميزبان و گســترش اشتغال محلي كمك ميكنند .بررسي سرمايهگذاري چين در
آفريقا توسط دانشكده مطالعات شرقي و آفريقايي ( )SOASاز دانشگاه لندن نشان
ميدهد كه بيش از  ۹۰درصد كارمندان در كارگاههاي ساختماني و كارخانههايي
كه توســط شــركتهاي چيني در اتيوپي اداره ميشوند ،ساكنان محلي هستند.
شركتهاي چيني تعداد زيادي شغل در آفريقا ايجاد كردهاند .تخمين زده ميشود
كه تجارت خارجي كاالهاي چين در پنج سال آينده به  ۲۵هزار ميليارد دالر برسد .با
ادامه سياست گشايش اقتصادي چين در عرصه جهاني ،شركتهاي چيني بيشتري
در خارج از كشور سرمايهگذاري ميكنند و چينيهاي بيشتري به تحصيل ،كار و
مســافرت به خارج از كشور ميپردازند .چين فعاالنه با رويكردي جهاني به نوآوري
علمي و فناوري ،شرايط را به نفع هر دو كشور چين و ديگر كشورهاي جهان ارتقا
داده اســت و افراد بيشتري ميتوانند از ســهولت و مزاياي ناشي از علم و فناوري
بهرهمند شوند .به كادر  ۹مراجعه كنيد).
كادر  -9نوآوريهاي چين در علم و فناوري از جهان سود ميبرد
برنج تركيبي ،امنيت جهانــي غذا را تضمين ميكند .در اوايل دهه
 ،۱۹۹۰سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) فناوري برنج تركيبي
چين را به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي براي حل بحران غذايي در
كشورهاي در حال توسعه تصديق كرد .چين از طريق برنامه همكاري
جنوب -جنوب تحت چارچوب فائو ،فناوريهاي كشت برنج تركيبي را
در اختيار  ۲۸كشور و منطقه در سراسر جهان قرار داده است .تا پايان
ســال  ،۲۰۱۸بيش از  ۴۰كشور بيش از  ۷ميليون هكتار برنج تركيبي
كاشتهاند ،كه اين دســتاورد بهطور متوسط ساالنه بيش از  ۲۰درصد
عملكرد برنج محلي را افزايش داده است .اين افزايش ميتواند حدود
 ۳۰ميليون نفر را تغذيه كند .نقش چين در توليد داروي ضد ماالريا نيز
همين ويژگي را براي جهان به همراه داشته است .راه آهن پر سرعت
چين ،سهولت اتصال به جهان را ارتقا ميبخشــد .از آنجا كه ابتكار
كمربند و راه ،پيشنهاد شده و در مرحله عملياتي شدن قرار دارد ،راه
آهن پر سرعت چين با سرعت ،وارد بازارهاي خارجي شده است .اين
دستاورد ،توسعه اقتصادي و اشتغال محلي را ارتقا داده است .فناوري
ارتباطات چين بين «شكاف ديجيتالي» جهاني پل ميزند .شركتهاي
مخابراتي چين بهطور فعال جهاني ميشوند و در تالشاند تا ديجيتالي
شــدن جهاني را ارتقا دهند ،و در پرتو آن ،مردم بيشتري در سرتاسر
جهان منتفع شوند .تا سال  ،۲۰۱۸شركت هواوي در بيش از  ۱۷۰كشور
و منطقه ،بيش از  ۱۵۰۰شبكه را مورد پوشش قرار داده است و تسهيل
ارتباطات مخابراتي را براي بيش از  3ميليارد نفر در سراسر جهان (از
جمله در بسياري از كشورهاي آفريقايي) فراهم نموده است .تا ژوئن
ســال  ،۲۰۱۹هواوي  ۵۰قرارداد  5Gتجاري در سراسر جهان را تأمين
كرده و بيش از  ۱۵۰هزار ايستگاه مبنا را تحويل داده است.
سياست درهاي باز بايد بيش از يك بازي با حاصل جمع صفر ،سودمندي متقابل
را عرضه كند .فقط منفعت متقابل ميتواند تاب بياورد .چين متعهد است كه واردات
را بيشــتر گسترش دهد ،دسترسي به بازار را تسهيل كند ،محيط تجاري را بهبود
بخشــد و حمايت از حقوق مالكيت معنوي را تقويت نمايد .ساير كشورها نيز بايد
درهاي اقتصاد خود را گشوده و اقدامات مناسبي را براي بهبود فضاي كسب و كار
انجام دهند .تنها با حركت به سمت يكديگر ميتوانيم يك محيط توسعه يافته ايجاد
كنيم كه باز ،فراگير ،متعادل و سودمند براي همگان باشد .لذا بايد كيك توسعه را
بزرگتر كرده و يك جامعه مشترك با منافع مشترك سامان دهيم.
 -3چين خير همگاني بيشتري را به جامعه بينالمللي ارائه ميدهد

چينيها همواره اعتقاد داشتهاند كه« :اگر شما آرزوي مقام و جايگاه داريد؛ پس به
ديگران كمك كنيد تا مقام و جايگاه خودشان را به دست آورند» .از همين رو ما به
مردم جهان اهميت ميدهيم و به واسطه آن) ،پيشرفت خود را هم دنبال ميكنيم.
چين براي توسعه خود از جامعه جهاني سود برده و هيچگاه فراموش نكرده است كه
در عوض ،كاالهاي عمومي (خير همگاني بيشتر و بهتري را براي جهان فراهم كند.
ما كمربند و راهي با كيفيت را با همكاران و شركاي خود خواهيم ساخت« .ابتكار
كمربند و راه» ( )BRIبر اساس اصول مشاوره و رايزني گسترده ،مشاركت و منافع
مشترك استوار است و با روحيه جاده ابريشم كه با صلح ،همكاري ،باز بودن ،فراگير
بودن ،يادگيري و منافع متقابل استوار است ،هدايت ميشود .با تمركز بر هماهنگي
سياست ،اتصال زيرساختها ،تجارت بدون موانع ،ادغام مالي و پيوندهاي نزديكتر
بين مردم با مردم ،اين هدف از ايدهها به عمل ،از تصوير به واقعيت و از يك ابتكار
مفهومي به يك محصول عمومي محبوب در سطح جهاني تبديل شده است (نگاه
كنيد به كادر .)۱۰
در نوامبر سال  ،۲۰۱۶سازمان ملل قطعنامهاي را تصويب كرد كه در چارچوب
آن ،از ابتكارات همكاري اقتصادي مانند كمربند و راه استقبال نمود .در مارس ۲۰۱۷
نيز ،شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه خود از همه كشورها خواست تا
ابتكار عمل و ايجاد جامعه جهاني با آينده مشترك را ارتقا دهند .ابتكار كمربند و راه
در چين سرچشمه گرفت ،اما فرصتها و دستاوردهاي آن متعلق به تمام جهان است.
براساس يك گزارش تحقيقاتي بانك جهاني ،اين ابتكار به  ۷۶ميليون نفر از فقر شديد
و  ۳۲ميليون نفر از فقر متوسط كمك ميكند .تأثير اين امر در كشورهاي مشمول
ايــن ابتكار به ارتقاء تجارت بين  ۲٫۸تا  ۹٫۷درصد ،تجارت جهاني حدود  ۱٫۷تا
 ۶٫۲درصد و در آمد جهاني  ۰٫۷تا  ۲٫۹درصد كمك كرده است .اين ابتكار راهي
واقعي براي به اشتراكگذاري منابع ،رونق و توسعه مشترك است.
كادر -۱۰از زمان شروع ابتكار كمربند و راه ،نتايج مفيدي حاصل شده است
اولين مورد در هماهنگي سياست است .از زمان طرح اين ابتكار عمل ،از
طرف بيش از  ۱۶۰كشور ،منطقه و سازمانهاي بينالمللي پاسخهاي مثبت
دريافت شده است .تا پايان اوت  ،۲۰۱۹دولت چين  ۱۹۵اسناد همكاري را
در قالب ابتكار كمربند و راه با  ۱۳۶كشور و  ۳۰سازمان بينالمللي امضا كرده
است .مورد دوم در ارتباط با زيرساختها است .پيشرفتهاي بزرگي در
ساخت شبكههاي كليدي راهآهن بين منطقهاي و بين قارهاي مانند راهآهن
چين-الئوس ،راهآهن چين -تايلند ،راه آهن مجارستان  -صربستان و قطار
پر ســرعت جاكارتا باندونگ صورت گرفته است .تا پايان ژوئن  ،۲۰۱۹در
مجموع حدود  ۱۶۷۶۰قطار باري چين  -اروپا ،موفق شده اند  ۱,۵ميليون
تي.اي.يو ( )TEUكاال حمل و جابهجا كنند و در اين چارچوب ،محصوالت
را به  ۱۶كشور و  ۵۳شهر اطراف ارسال نمايند .سوم در تجارت بدون موانع
است .چين  ۱۸منطقه آزاد تجاري آزمايشي راهاندازي كرده است .از زمان
اولين مجمع كمربند و راه براي همكاريهاي بينالمللي در ســال ،۲۰۱۷
چين و ساير كشورها در امتداد مسيرها ،بيش از  ۱۰۰سند بازرسي گمركي
و همكاري قرنطينه را امضا كردهاند و بيش از  ۴۰مكانيسم همكاري براي
بازرسي گمركي و قرنطينه ايجاد شده است .به همين منظور ،از سال ۲۰۱۳
تا  ،۲۰۱۸واردات و صادرات كاال بين چين و ساير كشورهاي مشمول ابتكار
كمربند و راه ،تقريبا  ۶٫۵هزار ميليارد دالر آمريكا بوده است .چهارم در
ادغام مالي است .سيستم تأمين مالي ،سرمايهگذاري باز ،كثرت گرا و بازار
محور بهطور مداوم بهبود يافته است .تا پايان سه ماهه اول سال  ،۲۰۱۹بانك
خلقچين،شركتماليبينالملليگروهبانكجهاني،بانكاروپاييبازسازي
و توسعه و بانك توسعه آفريقا ،بهطور مشترك نزديك به  ۲۰۰پروژه و بيش
از  ۷۰كشور را با تأمين مالي پوشش دادهاند .تا پايان سال  ،۲۰۱۸شركتهاي
چيني بيش از  ۹۰ميليارد دالر در كشورهاي مشمول ابتكار كمربند و راه
سرمايهگذاري كردهاند و گردش مالي پروژههاي پيمانكاري از  ۴۰۰ميليارد
دالر فراتر رفته است .پنجمين مورد در خصوص روابط نزديك مردم با مردم
است .تا ژوئيه  ،۲۰۱۹از  ۱۳۶كشوري كه اسناد همكاري كمربند و ابتكار راه
را با چين امضا كردهاند ،چين با  ۱۱۳كشور جهان توافق نامههاي متقابل
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معافيت رواديد را (با انواع گذرنامهها پوشش داده است و با  ۲۵كشور جهان،
موافقتنامههاي تسهيل امضا كرده است .از زمان آغاز طرح كمربند و راه
در سال  ،۲۰۱۳چين با  ۷۱كشور شركتكننده موافقت نامههاي لغو متقابل
رواديد و با  ۱۱كشور ،موافقت نامهها يا ترتيبات تسهيل ويزا را منعقد كرده
است .از اولين مجمع كمربند و راه براي همكاريهاي بينالمللي نيز ،چين
مبلغ  ۲ميليارد رنمينبي غذاي فوري براي كشورهاي در حال توسعهاي
فراهم كرده است كه در امتداد مسيرهاي طرح بودهاند و در همين راستا،
چين حدود  ۱۰۰پروژه «خانه شاد» ۱۰۰ ،پروژه ريشه كني فقر ،و  ۱۰۰پروژه
مراقبتهاي بهداشتي و توان بخشي را راهاندازي كرده است .در سال ،۲۰۱۷
تعداد  ۲۸۷۰۰نفر از كشــورهاي در مسير كمربند و راه ،در چين با بورس
تحصيلي دولتي تحصيل كردهاند .در سال  ،۲۰۱۸چين ميزبان  ۵۰۰دانشمند
جوان از ديگر كشورهاي مشمول ابتكار كمربند و جاده براي انجام مبادالت
تحقيقاتيبود.
چين در حال ايجاد چارچوبهايي براي گفتوگو و همكاري چندجانبه است.
مــا قاطعانه از چند جانبــه گرايي حمايت ميكنيم و از ايــن موضوع كه امور
بينالملل بايد توســط همه مورد بحث و بررسي قرار گيرد پشتيباني ميكنيم.
چين بســترهايي براي گفتوگو و همكاري چندجانبه در زمينههاي سياسي،
اقتصــادي ،امنيتي ،فرهنگي و ...ايجاد كرده اســت .بــراي ارتقاء همكاريهاي
چندجانبه ،ما ترتيباتي چندجانبه را در سطح جهاني و منطقهاي ايجاد كردهايم
كه برخي از مهمترين آنها را ميتوان به ترتيب زير برشمرد:
*مجمع كمربند و راه براي همكاريهاي بينالمللي
*نمايشگاه بينالمللي واردات چين
*مجمعبينالمللياقتصاديهونگچيائو
*مجمع همكاري چين و آفريقا (فوكاك)
*مجمع همكاري چين و كشورهاي عرب
*مجمع همكاري چين  -سالك (جامعه كشورهاي آمريكاي التين و كاراييب)
CELAC
*مجمع آسيايي بوائو
*نمايشگاه چين  -آسه آن
*نمايشگاه چين و كشورهاي عرب
*نمايشگاه اقتصاد و تجارت چين – آفريقا
*كنفرانس گفتوگوي تمدنهاي آسيايي و
*كنفرانسجهانياينترنت.
چين ميزبان اجالس سران سيكا ( )CICAدر شانگهاي ،نشست غير رسمي
رهبران اپك ( )APECدر پكن ،اجالس گروه  )G۲۰( ۲۰در هانگژو ،اجالس
بريكس ( )BRICSدر شــيامن و اجالس سازمان همكاري شانگهاي ()SCO
در چينگدائو بوده اســت كه اين مجامع و نشستها ،يك سري از دستاوردهاي
پيشــگامانه ،پيشــرو و ســازماني را عرضه ميكند .ما نهادهاي همكاري مالي
بينالمللي مانند بانك ســرمايهگذاري زيرساخت آســيا و بانك توسعه جديد
را تأســيس كردهايم كه ســهم فزايندهاي در توسعه فراگير جهان داشته است.
سازمان همكاري شانگهاي نيز با همكاري چين ،نقش مهمي در حفاظت از صلح
و ثبات منطقهاي و جهاني ايفا نموده است.
چيــن فعاالنه در امور بينالملل و منطقهاي شــركت ميكند .به عنوان يك
عضو دايم شــوراي امنيت ملل متحد ،اين كشور در تالش است تا در پرتو خرد
و قدرت ،به حل و فصل مســائل مهم بينالمللي و منطقهاي كمك كند .چين
براي ارتقاء حل وفصل سياسي شبه جزيره كره ،مسئله هستهاي ايران ،سوريه و
افغانستان تالش كرده است و متعهد به ترويج گفتوگو و مشورت و جستوجوي
راهحلهاي قابل قبول براي همه طرفهاي درگير است .ما بهطور فعال در روند
مديريت تغييرات آب و هوايي با محوريت ســازمان ملل و ســاير چارچوبهاي
چندجانبه شركت كرده و از اجراي توافق نامه پاريس حمايت كردهايم .ما راهبرد
جهاني مبارزه با تروريســم ســازمان ملل و قطعنامههاي ضد تروريسم شوراي
امنيــت را ارتقا داده و به اجرا در آوردهايم و بهطور فعال در اقدامات بينالمللي
ضد تروريسم شركت ميكنيم .ما تبادالت و همكاريهاي بينالمللي را در زمينه

انرژي ،غذا و امنيت شبكه و در مناطق قطبي ،فضا و اقيانوسها تقويت كردهايم.
چين بهطور فعال به كشورهايي كه نيازمند هستند كمك كرده است .به عنوان
يك كشــور در حال توسعه ،چين با ديگر كشورهاي در حال توسعه  -از نظر فقر و
رنجي كه آنها تجربه ميكنند ،همذات پنداري ميكند و به آنها مدد ميرساند .چين
همزمان كه از منافع بيشتر حمايت ميكند؛ از راهبرد منافع مشترك پيروي ميكند،
بــه اصول احترام متقابل ،برابري ،حفظ تعهد ،منافع متقابل ،و ارائه حداكثر كمك
در چارچوب ظرفيت خود پايبند است .اين كشور كمكهاي مالي ،فني ،پرسنلي و
فكري را به كشورهاي در حال توسعه بدون هيچ گونه پيوند سياسي ارائه ميدهد،
تا به كشــورهايگيرنده ،كمك كند تا ظرفيت خود را براي توسعه مستقل تقويت
كرده و توسعه اقتصادي و اجتماعي سال  ۲۰۳۰را براي توسعه پايدار به دست آورند.
 -4توسعه چين ،تجربه و مرجعي براي ساير كشورهاي در حال توسعه
فراهمميكند.
براي يك كشــور آسان نيست كه يك مسير توســعه متناسب را با شرايط
ملي خود پيدا كند .در ســالهاي اخير ،بســياري از كشورهاي در حال توسعه
بــا اين اميد كه خود را مرفــه و قدرتمند جلوه دهند ،تــاش زيادي به خرج
دادهاند ،اما تعداد معدودي واقعا راه درست را پيدا كردهاند و به پيشرفت خوبي
دست يافتهاند .برخي از كشورها كوركورانه از مسير ديگران نسخهبرداري كرده
يا مجبور شــدند الگوي غربي را اتخاذ كنند؛ اما به پيشــرفت اقتصادي يا ثبات
سياسي نرسيدند .درعوض آنها دچار ناآراميهاي اجتماعي ،بحران اقتصادي ،فلج
حكمراني و حتي جنگ داخلي بيپايان شدند.
با گذشــت چندين دهه پيگيري و تالش دشــوار ،چين همچنان راه خود را در
پيش گرفته و مســير توسعه خود را شكل داده است .موفقيت چين باعث افزايش
اعتماد به نفس ساير كشورهاي در حال توسعه در توانايي خود براي دستيابي به رفاه،
گسترش مسيرهاي آنها به سمت نوسازي ،و ارائه تجربه و رجوع به كشورهايي است
كه ميخواهند توسعه خود را تسريع كنند ،استقالل خود را حفظ كنند و آنها را قادر
به انتخاب راهي براي همسو با شرايط ملي خود نمايند.
نســخهبرداري يا تقليد از ســاير كشــورها راهي را براي پيشرفت به ارمغان
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نميآورد .بزرگترين الهام از توســعه چين اين است كه چه نوع از مسير را يك
كشــور بايد طي كند و بر اساس تجربه ديگر كشــورها مبتني شود؛ اما مهمتر
از آن بايد مســير را بر واقعيتهاي كشــور خود استوار سازد و بايد توسط افراد
آن جامعه مطابق با تاريخ خود ،ســنتهاي فرهنگي و سطح توسعه اقتصادي و
اجتماعي تصميم گرفته شــود .هيچ مورد يا مسيري به عنوان يك الگوي واحد
كه كاربرد جهاني داشــته باشد وجود ندارد .كشــورها ميتوانند از يكديگر ياد
بگيرند؛ اما نوسازي با غربي شدن برابر و يكسان نيست و نميتوان با همان مدل
به صورت مكانيكي به توســعه دست يافت .اينكه مسير يك كشور درست است
يا نه ،بســتگي به اين دارد كه آيا اين مسير ميتواند مشكالت تاريخي و عملي
پيش روي كشور را حل كند؛ آيا اين ميتواند رفاه مردم را بهبود ببخشد ،يا اينكه
روش مذكور ميتواند حمايت و پشتيباني مردم را به همراه داشته باشد يا خير.
اين حق هر كشور مستقل براي انتخاب مسير توسعه خود است .هيچ كشوري
نميتواند مدل خود را بر ديگران تحميل كند ،چه رســد به اينكه با زور دولتها و
نظامهاي سياسي كشورهاي ديگر را واژگون سازد .چين به مسيرهاي مختلفي كه
توسط ساير كشــورهاي انتخاب شدهاند احترام ميگذارد .اين مدل ،نه به واردات»
مدلهاي خارجي و نه به «صادرات» مدل چيني است و ما هرگز نيازي به كشورهاي
ديگر نداريم كه شيوههاي ما را تكرار كنند .چين با تكميل تجربه خود ،به بررسي
قوانين نوســازي ،حاكميت و جامعه بشــري ،تقويت مبادالت با ساير كشورها در
چارچوب حاكميت دولت ،و اشتراك تجارب براي تحقق مشترك حكمراني خوب
ادامه خواهد داد.
 -5چين هرگز به دنبال هژموني (سلطه) نخواهد بود
اين درست است كه در گذشته ،كشورهايي كه نيرومند شدند به دنبال هژموني
بودند؛ اما اين يك قانون تاريخي نيست و اگر كسي بخواهد تجربه برخي قدرتهاي
غربي و منطق آنها را در مورد چين اعمال ،يا به اين كشور تسري دهد ،نتيجهگيري
پوچ و تحريف ميشود .تالش چين براي توسعه مسالمت آميز ،لفاظي ديپلماتيك،
عملي مصلحتي يا ابهام راهبردي نيست .در عوض ،اين اعتماد به نفس چين به فكر
و آمادگي براي عمل را نشان ميدهد و نمايانگر انتخاب راهبردي و تعهد بيحد و

حصر چين در خصوص مسير توسعه خود است .چين هرگز هژموني يا توسعه طلبي
را دنبال نخواهد كرد و به دنبال ايجاد حوزههاي نفوذ نخواهد بود؛ فارغ از اينكه اوضاع
بينالمللي چگونه تغيير كند ،و چين چطور خودش را توسعه ميدهد.
چين راه توسعه مســالمتآميز را پي ميگيرد كه از ميراث عميق تمدن چين
ناشي ميشود .تمدن چين از ســرزمين خود و مزارع سرچشمه گرفته است .اين
يك تمدن ميانهرو و دفاعي است .با سابقهاي كه قدمت آن به بيش از  ۵۰۰۰سال
ميرســد ،فرهنگ چين حاكي از ديدگاهي كيهاني (فلسفه انتظام گيتي) وحدت
انسان و طبيعت ،رويكرد هماهنگي بينالمللي ميان همه كشورها ،ديدگاه هماهنگي
اجتماعي در تنوع ،و ديدگاه اخالقي در پرتو مهرباني و خيرخواهي است .از زمانهاي
باستان ،چين حامي اين تفكر و انديشه بوده كه «افراد قوي نبايد بر ضعفا ظلم كنند،
و ثروتمندان نبايد از فقرا سوءاستفاده كنند» و «با ديگران به گونهاي رفتار نكنيد كه
نميخواهيد ديگران با شما رفتار كنند» .چين به اين مهم واقف است كه «يك كشور
جنگجو ،با تمام عظمت و بزرگي ،در نهايت نابود خواهد شد» .ملت چين ژن حمله
به ديگران و تسلط بر جهان را ندارد .از اواسط قرن نوزدهم ،چين مورد سوءاستفاده
قدرتهاي غربي قرار گرفت و اين تجربه ،خاطراتي غيرقابل توصيف از رنجهاي ناشي
از جنگ و بيثباتي به جاي گذاشته است .به همين منظور ،چين هرگز رنجي را بر
ملتهاي ديگر تحميل نميكند.
توســعه مسالمتآميز چين ناشي از درك او از شرايط رسيدن به اهداف توسعه
ناشي ميشود .توسعه اولويت اصلي چين است .در طول  ۷۰سال گذشته ،چين از
يك محيط خارجي صلح آميز و پايدار بهرهمند شده و در آينده نيز به چنين محيط
خارجي احتياج دارد .نكته اصلي موفقيت چين در تمركز بر اجراي درست امور خود
و تحقق پيشرفت متقابل در پرتو صلح و توسعه نهفته است .توسعه طلبي و سلطه بر
خالف منافع چين و خواست مردم اين كشور است .لذا اين اراده ملي ناخواسته چين
در تالش براي ايجاد يك محيط بينالمللي صلح آميز است كه مطلوب توسعه بوده و
باعث صلح و توسعه مشترك شده ميشود.
توسعه صلحآميز چين از درك عميق روند كلي توسعه جهاني نشات ميگيرد.
امروزه ،كشــورها در حال تبديل شدن به يك جامعه درهم تنيده از عاليق و آينده
مشترك ،و صلح ،توسعه ،همكاري و منافع متقابل ،در گذر زمان هستند .هر كشوري،
بزرگ يا كوچك ،قوي يا ضعيف ،تنها در صورت مشاركت در همكاريهاي بينالمللي
و بر اساس برابري و منافع متقابل ميتواند به توسعه پايدار دست يابد .در مقابل ،دنبال
كردن هژموني و نظاميگري فقط قدرت و انرژي ملي را مصرف ميكند كه نهايتا به
زوال ميانجامد .در تاريخ بشريت ،مبارزه براي هژموني قدرتهاي بزرگ ،منجر به
جنگهاي مكرر ،از بين رفتن زندگي ،عقب ماندگي براي بشريت و حتي عقبنشيني
تمدن بشري شده است .درسها از اين وقايع هم دردآور و هم عميق بودهاند .صلح،
توســعه و ثبات ،به جاي جنگ و فقر و هرج و مــرج ،آرمانهاي واقعي مردم همه
كشورها هستند .بنابر اين ،مسير توسعه صلح آميز چين مطابق با روند تاريخ و روند
كلي جهان است.
چين حق توسعه دارد و مردم آن حق دارند زندگي بهتري را دنبال كنند .به
عنوان كشــوري كه در گذشته دچار سوءاستفاده ديگران شده و تحقير را تجربه
كرده است ،چين قصد دارد با پيشرفت خود ،عزت ،امنيت و زندگي بهتر را براي
مردم خود به ارمغان آورد .چين بهطور طبيعي توسعه مييابد و قويتر ميشود،
اما نميخواهد هيچ كشور ديگري را در اين روند تهديد كند ،به چالش بكشد ،يا
جايگزين كند؛ و از همين رو چين به دنبال هژموني نخواهد بود .آينده چين به
دست خودش است .اين مردم چين هستند كه سرنوشت خود را تعيين ميكنند.
هيچ كس نميتواند چينيها را از حق ادامه زندگي بهتر محروم كند .هيچكس
نميتواند مانع حركت چين شود.
چين قاطعانه به توســعه صلحآميز متعهد اســت و اميدوار اســت كه همه
كشــورهاي جهان نيز به هميــن ترتيب عمل كنند .تنها زماني كه كشــورها
مســيرهاي توسعه مســالمت آميز را طي ميكنند ،ميتوانيم با هم در صلح و
آرامش زندگي كنيم .چين هرگز به ضرر ديگران توسعه نخواهد يافت و از حقوق
و منافع مشروع خود هم دست نخواهد كشيد .هيچ كشور خارجي نبايد انتظار
داشــته باشــد كه چين منافع اصلي خود را مبادله كند يا هر چيزي را كه به
حاكميت ،منافع امنيتي و توسعه كشور چين آسيب برساند بپذيرد.
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ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﻰ
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ﺭﺍﺳﺘـﺎﻯ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﺯ ﻃـﺮﻳﻖ ﻃﺮﺡ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ،ﺿﺮﻭﺭﺗﻬﺎ ،ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ
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