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نام اتــاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشــاورزي براي اين 
خدمتگزار اقتصاد ملي با »مصلحت عمومي« گره خورده است. 
مصلحتي كه از آن به »منافع ملي« و »خير عمومي« هم ياد 
مي شود. بدان معنا آنچه تعيين كننده اعمال و رفتار ما در اين 
نهاد معظم است، منفعت همگاني است كه هم راستا با منافع 
فــردي و صنفي و در تكميل و تكامل هم هســتند. امروزه با 
پديده ها و مسائل و مشكالتي در سطح وسيع و ملي و جهاني 
همچون گرم شــدن زمين و بيماري هاي همه گير، تضادها و 

جنگ ها و... مواجه ايم كه مسئوليت فردي ما را در قبال ميهن مان و جامعه بشري...

در ســال هاي پــس از ۱۳۹۷ كــه دونالــد ترامــپ 
رئيس جمهور سابق آمريكا با صراحت اعالم كرد از برجام 
خارج مي شــود و تحريم عليه اقتصاد ايران را تشــديد 
مي كند نرخ تورم ايران هر ســال باالتر از ۳۵ درصد بوده 
و پيش بيني مي شود نرخ تورم امسال به ۵۰ درصد برسد.

دالر اياالت متحده آمريكا نيز در واقعيت يك كاال است كه 
از همين نرخ تورم عمومي تبعيت مي كند و قيمت آن در 
بازار ارز روندي فزاينده يافته است.افزايش رشد تقاضاي 

دالر نسبت به رشد عرضه آن و تثبيت بيهوده قيمت آن از سوي بانك مركزي...

تغيير رئيس بانك مركزي نيز نتوانست توفان ارز را مهار 
كند. تغييران ترخ دالر به ريال در دو ماه تازه ســپري شده و 
پس از روي روي كار آمدن رئيس تازه بانك مركزي همچنان 
روندي فزاينده را تجربه كرد و در نيمه دوم اسفند ماه بود كه 
برخي منغيرهاي سياسي روند افزايش قيمت دال را كند كرد 
و تازه ترخ تبديل دالر به پول ايران را تا اندازه اي كاهش داد. 
شهروندان ايراني درست يا نادرست باوردارند افزايش قيمت 
دالر در بازار آزاد به سود دولت است زيرا دولت باالترين ذخاير 

دالري را دارد و  به طور انحصاري در دادوستد اين پول آمريكايي فعاليت دارد...

طي چهــار روز از 27 تا 30 دي ماه 1401، اجالس 
ساالنه مجمع جهاني اقتصاد با 372 ميزگرد و سخنراني 
تشكيل شد. گزارش زيربه مباحثي كه پيرامون توسعه 
يافتگي در اين اجالس مطرح شدند مي پردازد.شايد با 
اطمينان كامل مي توان بيان كرد كه در عموِم چند صد 
ميزگرد و سخنراني، يك واژه هزاران بار تكرار شد: اهميت 
 .)Connectivity( اتصال و تعامل ميان كشــورها
جهانــي زدايــي )Deglobalization( با توجه به 

انقالب ديجيتالي، ديگرغير قابِل تصور و بازگشت ناپذيراست...

نهاد اتاق بازرگاني بايد از اعمال ساليق بركنار بماند

بريدن سر اخالق عمومي پيش پاي دالر

دست دولت پشت دالر گران
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ايرانيان همانند همه شهروندان جهانی 
در هر ســرزمينی آرزو دارند خوشــبخت 
باشــند و شــاد و عادی زندگی كنند و از 
بدبختی و رنــج دور باشــند. ايرانيان اما 
شوربختانه دهه های پرشماری است درگير 
تنگناها وگرفتاری هايی شده اند كه می شد 
نباشند اما هســتند و در سال ۱4۰۱ نيز 
بــا آنها زندگی كردند. اگــر در ايران نهاد 
حكومت اجازه می داد بنگاه های نظرسنجی 
خصوصی تأسيس شوند و با شرايط عادی 
يعنی بدون هراس از اينكه پرســش های 
سخت از شــهروندان كنند و نتايج را نيز 
به آنها اعالم كنند شــايد راحت تر می شد 
سر در آورد ايرانيان در سال ۱4۰۱ بيشتر   
احساس خوشبختی يا بدبختی داشته اند. 
اما اين مؤسسه ها وجود ندارند و نمی شود 
بدون اين نظرسنجی های مستقل پاسخی 
راســتين برای آن پرسش پيدا كرد. كاش 
می شد  ارزيابی دقيقی از اين مسئله داشت 
و به دولت يادآور شد شهروندان از برآيند 
خوشــبختی  احســاس  آنها  فعاليت های 
دارند يا احســاس می كنند تيــره روزتر 
شــده اند. واقعيت اين است كه اما چنين 
راستی آزمايی وجود ندارد. اما يك پژوهش 
انجام شــده از مديران عامل ۳۰۰ شركت 
در ايران نشــان می دهد بيش از نيمی از 
آنها با اســترس زندگــی كرده اند و بيش 
از 8۰ درصــد گفته اند بی ثباتی سياســی 
مهمترين دغدغه آنها برای اداره شــركت 

خود بوده است. 

 شاخصاعتماد
در دهه های تازه ســپری شده شاخص 
اعتمــاد بــه دولــت يكــی از مهمترين 
شــاخص ها برای ارزيابی كارنامه اين نهاد 
 و نيــز شــخص رئيس دولت به حســاب 
می آيــد و چيــزی اســت كــه بــا نكته 
سنجی های مؤسسه های نظرسنجی و نيز 
همراهی جامعه شناســان و روانشناســان 

اجتماعی بــا زيرمجموعه هايش در رديف 
شاخص بســيار با هميت قرارگرفته است. 
درحالی كه درايــران نمی توان با قاطعيت 
وبدون هراس و بدون لكنت زبان دراين باره 
از شــهروندان وگروه های گوناگون پرسيد 
كه ميزان اعتماد آنها بــه دولت در طول 
ســال اضافه يا كاهش داشته است بايد به 
ســخنان گروه های اجتماعی وگفتار آنها 
و نيز برخی رخدادها اشــاره كرد. به طور 
مثال در حالــی كه رئيس جمهور در زمان 
مبارزه انتخاباتی دولت روحانی را مسخره 
می كرد كــه دالر را مهار نكرده اســت و 
می گفت قيمت تخم مرغ و مرغ و پياز چه 
ربطی به قيمــت دالر دارد و وعده می داد 
پول ايران را در برابر دالر نيرومند می كند 
اما همه می بينيم برعكس شده و در عمل 
قيمت دالر بيشــتر شده است معلوم است 
كه شهروندان بی اعتماد می شوند. افزايش 
درجه بی اعتمادی به دولت سيزدهم حتی 
در ســخنان برخی مديران ارشد سياسی 
و اقتصادی و فرهنگی نيز ديده می شــود 
و آنها ترســی از اين ندارند كه بگويند بی 
اعتمــادی در جامعه نســبت به كارآمدی 

دولت افزايش يافته است. 

تعاملباجهان
حاال ديگر همه ايرانيان در هرشــغل و 
در هر موقعيت اجتماعــی نيك می دانند 
يك كشور بدون دوستی با ديگر كشورها و 
به ويژه بدون دوستی با بخش برتر جهان 
نمی تواند چرخ اقتصاد را بچرخاند و زندگی 
شهروندان را در ســطح باالتری نگه دارد. 
واقعيت اين است كه ايران ويژگی برجسته 
اش اتفاقا اين اســت كه با بخش مهمی از 
جهان مناســبات سياســی پايدار و رو به 
رشدی داشته باشد تا بتواند از سرمايه های 
نيازهای  بين المللی برای برطــرف كردن 
ارزی استفاده كند. عالوه براين ايران نياز 
دارد مهمترين كاالی بين المللی خود يعنی 
نفت را بــه جهانی كه نيازمند آن اســت 
بفروشــد و يا برای منابع گاز خود سرمايه 
فراهــم كند تا بتواند آنها را از دل درياها و 
صحراها بيرون كشــيده به جهان بفروشد. 
عالوه براين ايران نياز دارد با همسايه های 
خود و نيز با كشــورهای منطقه مناسبات 
دوستانه مســتحكمی داشــته باشد و با 

آنها تجارت كند و نيز مناســبات دوستانه 
داشته باشــد تا بتواند با آسودگی تجارت 
كند. اگر با اين شــاخص به كارنامه دولت 
ســيزدهم نــگاه كنيم كاميابــی ويژه ای 
نمی بينيم وســهم ناكامی ها بيشتر بوده 
و هست. مناســبات ايران با آمريكا كه در 
شروع سال ۱4۰۱ بد بود ولی اميد وجود 
داشت از مســير گفت وگوهای برجامی به 
نقطه مناسبی برســد حاال در پايان سال 
به جايی رســيده است كه احتمال جنگ 
وجود دارد. ايــران در دوره وزارت محمد 
جواد ظريف توانســته بود بــا هرترفندی 
اروپــا را دور از آمريكا نگه دارد اما اكنون 
كشوری مثل آلمان با ايران از در خصومت 
درآمده است و مناسبات با ديگر كشورهای 
بزرگ اتحاديه اروپا بدتر شــده اســت. در 
سال ۱4۰۱ ايران نتوانست با عربستان به 
آشتی برسد و تازه مناسباتش با آذربايجان 
و تركيه نيز نامناسب تر شده است. مهمتر 
از همه و تأســف آورتر اين است كه دولت 
نتوانســت افكار عمومی جهان را در برابر 
تبليغات منفی رســانه های خارج از كشور 
با خود همراه ســازد. دولت های پرشماری 
بــا اســتفاده از تبليغات منفی بــا ايران 
مناسبات دوستانه ندارند. به عبارت ديگر 
ايران موقعيت مناسبی در جهان و به ويژه 

درميان دولت های موجود ندارد.
هنگامی كه درباره مناســبات خارجی 
ايران می نويسيم نمی توانيم درباره نزديكی 
نظام جمهوری اســالمی به شــرق يعنی 
روســيه و چين به مثابه دوكشــور غول 
پيكر نظامی و سياســی با نظام سياســی 
بسته چيزی ننويســيم. واقعيت اين است 
كــه دولت انقالبی رئيســی بــا توجه به 
انزوای نســبی در جهان بــه ويژه انزوايی 
كه از اردوگاه غرب با آن مواجه بود راهی 
نداشت كه به دامان روسيه و چين بيفتد. 
شوربختانه ايران درباره روسيه روی اسب 
بازنده يا در بهترين حالت اسبی كه ديگر 
جوان و نيرومند نمی شــود شــرط بسته 
است. دوســتی افراطی ايران با روسيه كار 
را به جايی رسانده است كه افكار عمومی 
جهان به اين سو كشــانده شده كه نظام 
سياســی ايران در جنگ اوكراين با روسيه 
همكاری تنگاتنگ نظامی دارد و اين بسيار 
به زيان ايرانيان شده است. از سوی ديگر 

سال 1401 ایران 

محمدصادقجنانصفت

سردبیر
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سرمقاله

ايــران برای اينكه بتوانــد درآمد ارزی  از 
صــادرات نفت خام داشــته باشــد همه 
تخم مرغ های صادرات نفت و پتروشيمی را 
در سبد چين گذاشته است. اما متأسفانه 
با همه تالش های ايران حجم داد و ســتد 
ايران و چين به 2۰ ميليارد دالر می رســد 
كه بخش عمده ای از آن نيز صادرات نفت 
خــام ارزان ايران به چين و واردات كاال از 

اين كشور به صورت اجباری است. 

زیربناهایبیپناه
واقعيت تلخ اين است كه در دهه ۱۳۹۰ 
و پــس از اعمال رژيم تحريم ها در اوايل و 
اواخر دهه يادشــده از سوی آمريكا وغرب 
درآمدهــای ارزی ايران روندی كاهنده به 
خــود گرفت. با كاهــش درآمدهای ارزی 
ايران و دولتی كه برای اداره كشور نيازمند 
اين ارزها بود نخستين جايی كه در كانون 
بی تفاوتــی قرارگرفت هزينه های عمرانی 
و برای ساخت زيرســاخت ها و نيز تأمين 
ســرمايه برای جلوگيری از فرسودگی آنها 
بود. اين گونه شده اســت كه در زمستان 
ناگزير به قطــع گاز بنگاه هــای توليدی 
ودر تابســتان شــاهد قطع برق صنايع و 
 خانه ها هســتيم. دولت سيزدهم نتوانست 
در اين بــاره اتفاق مثبتــی را رقم بزند و 

دســت كم از كشــورهايی كه دم از اتحاد 
استراتژيك با آنها می زد نيز كمك بگيرد. 
 پيامدهــای ســرمايه گذاری نكــردن در 
زيرساختها در سال های آينده برای ايرانيان 

دردسرهای بزرگ درست خواهد كرد. 

سیاستهایارزی
حاال ديگر همه ايرانيان اعم از ساكنان 
پايتخت و يا روســتايی در زابل می دانند 
برای اينكه درآمــد و پس انداز خود را در 
برابر ســيل تورم بی مهــار صيانت كنند 
بهترين راه اين اســت كه ريــال خود را 
تبديل به دالر كنند. به همين دليل است 
كه گفته می شــود نزديك به ۱۵ ميليارد 
دالر آمريكايــی در خانه ميليون ها ايرانی 
قفل شــده اســت. حاال ديگر رئيسی نيز 
می داند چرا مرغ و تخم مرغ به قيمت دالر 
بستگی تمام عيار دارد و خوب می داند كه 
برای توليد كافی مرغ و تخم مرغ و لبنيات 
و گوشــت قرمز بايد ساالنه دست كم ده 
ميليارد دالر برای واردات نهاده های دام و 
طيور واردات داشــته باشيم و در غير اين 
صورت شــاهد افزايش قيمت موادغذايی 
خواهيــم بود. مديريت بازار ارز در ســال 
۱4۰۱ از ســوی دولت رئيســی يكی از 
بدترين مديريت ها در ســال های پس از 

جنگ بوده و هست. دولت رئيسی ابتدای 
انتصاب فــردی معمولــی و فاقد دانش 
و تخصــص كافی برای رياســت بر بانك 
مركزی و اداره بازار ارز شرايط را از تعادل 
نيم بند دوره دولــت روحانی خارج كرد. 
قيمت هر دالر درســال ۱4۰۱ با شتابی 
شگفت انگيز روند فزآينده ای را تجربه كرد 
و قيمت هر دالر بــرای روزهای كوتاهی 
به 6۰۰۰۰۰ريــال ايران رســيد و ريال 
ايران را يكی از بــی ارزش ترين پول های 
جهان كرد. به هم خوردن تعادل در بازار 
پيامدهای دهشــتناكی برسطح رفاه  ارز 
خانواده ها و نيز بــر رفتار توليدكنندگان 
برجای گذاشــته و هنوز نيــز ادامه دارد. 
به طــور مثال از اول اســفند ماه ۱4۰۱ 
بســياری از توزيع كننــدگان كاالهــای 
صنعتی واداتــی يا توليد داخل ديگر كاال 
نمی فروشــند و منتظرند چشم انداز بازار 
ارز بيشتر روشن شود. دليل نفروختن اين 
اســت كه احتمال می دهند درسال آينده 
قيمــت ارزهای معتبر در بــازار ارز ايران 
باز هم شــتاب گيرد. بانك مركزی ايران 
در يك تصميــم عجيب و با آمدن رئيس 
جديد بانك مركزی و اعــالم اينكه دالر 
برای دو ســال در قيمت 28۵۰۰۰ريال 
تثبيت می شــود بر تقاضای ارز افزودند و 
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نيز بازار را به التهاب كشــاندند و سپس 
گفتند نزديك به 6 ميليارد دالر به قيمت 
هر دالر معادل 28۵۰۰۰ريال بين مردم 
و برای واردات توزيع شده است كه معلوم 
 هم نيســت نصيب چه افراد و نهادهايی 

شده است. 

سرمایهگذاری
يخ بنــدان  دهــه   ۱4۰۱ دهــه 
ســرمايه گذاری در ايــران بــود. دولت 
ســيزدهم تصور می كرد با رفتن دولت 
روحانی و بر ســركار آمــدن دولت تازه 
 به رياســت ســيد ابراهيم رئيسی اين 
يخ بندان تمام شده و سيل سرمايه ها به 
ايران سرازير می شود. واقعيت اين است 
كه راه های ورود سرمايه از محل پس انداز 
ايرانيــان، از محل هزينه های آنی دولت 
و نيز از مسير ســرمايه گذاری مستقيم 
خارجی در ســال ۱4۰۱ مســدود شد. 
سرمايه گذاران بين المللی به دليل ادامه 
اعمال رژيم تحريم های ايران از ســوی 
آمريكا به ايــران نيامدند. راه های تأمين 
سرمايه از مسيرهای يوزانس و فاينانس 
نيز بســته تر شد و دولت با سخت گيری 
برای تثبيت قيمت های انواع كاالها ميل 
به ســرمايه گذاری داخلی را نيز كشت. 
شــايد به همين دليل اســت كه هنوز 
هم نرخ رشد ســرمايه گذاری داخلی و 
خارجی به طور آشكار اعالم نشده است. 
كشــوری كه نتواند به اندازه استهالک 
سرمايه ســاالنه سرمايه گذاری تازه كند 
همه زير ســاخت هايش فرسوده ورقابت 

پذيری اش كاهنده خواهد شد. 

 تورم
ايرانيان از هر قشــر و گــروه و طبقه ای 
حاال معنای قاتل بودن وكشنده بودن تورم 
رشد يابنده را نيك می فهمند. درحالی كه 
نرخ تورم ســاالنه به طــور ميانگين قبل از 
تحريم هــا در ســال ۱۳۹۷، 2۵ درصد بود 
 پــس از ۱۳۹۷ ميانگين نــرخ تورم در مرز

4۰ درصد ايستاده است كه همين افزايش 
به تنهايی سه برابر ميانگين نرخ تورم جهانی 
به حســاب می آيد. دولت رئيسی به مردم 
وعــده داده بود نرخ تورم را كاهش می دهد 
و دغدغه شــهروندان را در اين باره كاهش 
می دهد اما در عمــل نه تنها چنين اتفاقی 
 نيفتاد بلكه روند فزآينده ای را تجربه كرده ايم.

نرخ تــورم موادغذايی بــرای گروه های كم 
افزايش  بوده وهســت.  درآمد كمرشــكن 
قيمت مواد غذايی مثل برنج، گوشت قرمز 
و گوشت مرغ و نيز روغن نباتی و... در سال 
۱4۰۱ ايرانيان را به خشــكی راند. آسايش 
ذهنی و روانــی شــهروندان و نيز آرامش 
مــادی آنها به دليل تناقــض در وعده های 
دولت برای مهار تورم به هم ريخته اســت. 
نارضايتی شهروندان از ناتوانی دولت در مهار 
تورم يكی از نقاط سياه كارنامه دولت بوده و 
هست. نرخ فزآينده تورم نسبت قيمت ها را 
به هم زده و به تهی دستی گروه های گوناگون 
دامن زده است ورشد فقر و نابرابری اكنون 
به وضوح ديده می شــود. دولت ســيزدهم 
در اين باره تنهــا وعده داد و با دادن يارانه 
ناچيز به شــهروندان كه مثل برف در برابر  
خورشيد سوزان تورم آب شد بسنده كرد و 
هيچ راه حل علمی - كارشناسی برای بهبود 

وضعيت تورم پيدا نكرد. 

 بودجهبندی
اقتصاددانان باور دارند ماهيت و شكل 
بودجه ريزی هر دولت نشان از كارآمدی 
و ناكارآمــدی آن دولت دارد. به ميزانی 
كه بودجه ساالنه فاقد تعادل وتوازن در 
بخش های اصلی يعنی منابع و مصارف به 
طور واقعی باشد بايد منتظر ماند جامعه 
 به آشوب كشيده شود. آشوب بودجه ای

چيزی نيســت كه دولت بخواهد آن را 
بر دوش دولت پيشــين يا كشــورهای 
خارجی بيندازد و از خود سلب مسئوليت 
كند. دولت های مــدرن به دليل نظارت 
شهروندان، دولت در سايه و رسانه های 
نيرومند نمی توانند هرجور و به هرميزان 
كــه بخواهند وبه فــرد و نهادی  كه به  
آنها نزديكی سياســی دارند پول بدهد 
و نيــز نمی تواند از هر گروه و قشــری 
هر چقدر خواســت ماليــات اخذ كند. 
دولت ســيزدهم به رغم شعارهايی كه 
درباره  نظــم جديد در بودجه ريزی داد 
در عمل ضعيف تــر از هر دولت ديگری 
عمل كرد. دولت سيزدهم با بيش برآورد 
كردن منابع درآمدی و نيز حســاب باز 
كــردن روی منابــع ناپايــدار درآمدی 
كسری بودجه های هنگفت به بار آورده 
اســت و برای تأمين كســری بودجه به 
منابع بانك مركزی دســت يازيده است 
 كه نتيجه آن نرخ بی مهار تورم اســت. 
بودجه بنــدی دولت ســيزدهم به دليل 
اســتفاده نكردن از همه دانش موجود 

دراين باره به گمراهی رسيده است.

 داراییمردم
دولــت ســيزدهم هنگامی كــه ديد با 
درآمدهای عادی نمی تواند شــكاف هزينه 
در بودجه را پركند بــه اين فكر افتاد كه 
دارايی تاريخی ايرانيان كه به شــكل های 
گوناگون درآمده اند را به فروش برســاند. 
دولت براساس يك تصميم اعالم نشده يك 
كميســيون تأسيس كرد و اين كميسيون 
به رياســت معاون اول و مديريت اجرايی 
وزيــر اقتصــاد چندين نشســت مخفی 
برگزاركردند و نتيجــه گرفتند می توان با 
فروش دارايی های مــردم هزاران ميليارد 
تومــان پول بــاد آورده به دســت آورند. 
از عجيب ترين  داستان مولدســازی يكی 
داستاهای اقتصادی در ايران تحت دولت 
ســيد ابراهيم رئيسی است كه البته هنوز 

بخش عمده ای از آن ناپيدا است.

سرمقاله
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نهاد اتاق بازرگاني باید از اعمال سالیق بركنار بماند
بازرگاني،  اتاق  نام 
و  معــادن  صنايــع، 
كشــاورزي براي اين 
اقتصــاد  خدمتگــزار 
ملــي بــا »مصلحت 
خورده  گره  عمومي« 
اســت. مصلحتي كه از آن به »منافع ملــي« و »خير عمومي« 
هم ياد مي شــود. بدان معنا آنچه تعيين كننــده اعمال و رفتار ما 
در اين نهاد معظم اســت، منفعت همگاني اســت كه هم راستا با 
منافع فردي و صنفي و در تكميل و تكامل هم هســتند. امروزه 
با پديده ها و مســائل و مشكالتي در سطح وسيع و ملي و جهاني 
همچون گرم شــدن زميــن و بيماري هاي همه گيــر، تضادها و 
جنگ ها و... مواجه ايم كه مسئوليت فردي ما را در قبال ميهن مان 
و جامعه بشري براي تحقق زندگي بهتر و توسعه و صلح جهاني، 

خطيرتر از هر زمان ديگري مي نمايد.
تحمل بار ســنگين چنين مسئوليت بزرگي به گمانم از طريق 
حضور و مشــاركت در نهادهاي مدني امكان پذير است. به اعتقاد 
نگارنده نهادهاي مدني، ســنگ بنــا و كانون امكان هر تحول و 
توســعه اي هستند و هيچ كشــوري بدون وجود چنين نهادهايي، 

در مدار توســعه قرار نمي گيرد. چرا كه هيچ كشوري بدون جلب 
مشــاركت و همــكاري آحاد جامعه و صرفا با اتــكا به گروه ها و 
طبقات خاص و محدود و ســاختاري اداري و ديواني نمي تواند بار 
حل مسائل و مشــكالت و چالش هاي يك كشور قرن بيست و 
يكمي را بر دوش كشد و رفاه و آسايش و خوشبختي و بهروزي آن 
جامعه را به ارمغان آورد.در همين منطقه خودمان، يعني خاورميانه 
به خوبي صحت اين ادعا ثابت مي شود؛ مشكل عمده كشورهايي 
كه اسير توســعه نايافتگي اند ضعف سرمايه انســاني و اجتماعي 
و فقــدان جامعه مدني قدرتمند بــراي بهره گيري از فرصت ها و 
امكانات خدادادي همچون: منابع عظيم انرژي و معدني، موقعيت 
خارق العاده جغرافيايي و ژئوپليتيكی و غيره اســت. ضعف سرمايه 
انساني و جامعه مدني به ضعف در »هويت ملي« انجاميده و اين 
نيز متأســفانه جنگ ها و ســتيزهاي داخلي و بين المللي را در پي 

داشته است.
ميهن مان، ايران عزيز خوشــبختانه عالوه بر چند هزار ســال 
تاريــخ و فرهنگ و تمدن، در حوزه نهادهاي مدني نيز دســتش 
خالي نيســت. چنانكه در روزگاري كه كمتر خبري از وجود چنين 
نهادهاي در قاره آســيا بوده اســت، يعني حدود صدو چهل سال 
قبل، »مجلــس وكالي تجار« كه نياي هميــن اتاق هاي امروز 

شیماستوده

عضوهیاتتحریریه
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دهمین انتخابات اتاق تهران

است تاسيس شد و عالوه بر 
تاثيرگذاري بر رونق كســب 
اقتصــادي  فعــاالن  كار  و 
از مداخــالت  و جلوگيــري 
دولت هــا،  اختــالل زاي 
همچنيــن از اركان تحــول 
نهضت مشروطيت و آزادي و 
رفاه جامعه بوده است. نهادي 
كه مشــاور و دلسوز دولت ها 
بــوده و آنهــا را به ســمت 
مســئوليت هاي اصلي شــان 
كه به تعبيــر امروزي عرضه 
»كاالي عمومــي« اســت، 

سوق داده است.
اســتدعاي ايــن صنعتگر 
اعضــاي  از  ســالخورده 
محتــرم اتاق هاي بازرگاني و 
نامزدهاي محترم آن اســت 
با  اكنون كــه ميهن مان  كه 
اقتصادي  شرايط  سخت ترين 
و سياســي دســت به گريبان 
است، شايسته است در جهت 
هر چه توانمندتر شــدن نهاد 
اتاق ها بكوشــند و اين نهاد 
را از آســيب هايي هم چــون 
به حاشــيه رانده شــدن در 
كالن  تصميم گيري هــاي 
ســاليق  اعمال  مملكتــي، 
فــردي و گروهــي در اداره 
امور اتــاق بازرگاني، صنايع، 
معــادن و كشــاورزي، عدم 
به  شــفافيت و اطالع رساني 
موقع و پاســخگويي مناسب 
بــه اعضا و افــكار عمومي، 
از  مناســب  بهره گيري  عدم 
نيروهاي كارشناســي زبده و 
غيره بر كنار دارند.ســخت بر 
اين باورم كه آنچه از ما براي 
آيندگان به يــادگار مي ماند، 
قــدم و قلمي اســت كه در 
راه كاهــش درد و رنج مردم 
و آزادي و رفــع فقر جامعه و 
ميهن مان  پيشرفت  و  توسعه 
بر مي داريم.  بشري  جامعه  و 
باشد كه همه ما در اين مسير 
در پيشــگاه مردم و پروردگار 

متعال سربلند باشيم.
خدايا چنان كن سرانجام كار، 

تو خشنود باشي و ما رستگار.

سیدمحمددهقاننیری
شرکتسنگساالر
بخشصنعت-581
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دهمین انتخابات اتاق تهران

 با رقابت سالم 
به سوي پيروزي

انتخابات اتاق هاي بازرگاني شــروع شــده است. ســرگروه هاي طيف هاي 
گوناگــون دراين اتاق تــالش كرده اند با يارگيــري از زبده تريــن بازرگانانان، 
صنعتگران، معدنكاران وصاحبان بنگاه هاي بخش كشــاورزي با رقيب به مبارزه 
بپردازند. آداب مبارزه و ادب فرمان مي دهد رقابت ها در خصوصي داغ وپرهيجان 
باشــد اما رقبا از افشاگري و لج بازي هاي بي جا دســت بردارند. تا امروز اما جز 
يــك- دو نفر اين ادب مبارزاتي را رعايــت كرده اند و در قالب ائتالف ها تالش 
مي كنند با معرفي ويژگي كانديداها ونيز عرضه بيانيه هاي انتخاباتي برمزيت هاي 
ائتالاف خود تكيه كنند. بديهي است بي اخالقي ها و جرزدن هاي بهانه جويانه كار 
را بركســاني كه اين اقدام را به مثابه يك راهبرد دردستور كاردارند ونيز اعضاي 
ائتالف مورد حمايت بداخالق ها تنگ مي كند. بررســي اعضاي معرفي شــده از 
ســوي اتحادهاي اصلي براي رقابت نشــان مي دهد درهردو ائتالف چهرهاي 
فعال، ورزيده ونيز داراي كارنامه مديريتي مناسب وجود دارد. برخي گمانه زني ها 
نشان مي دهد يك ائتالف منسجم وداراي كارنامه و هويت تشكيالتي يكپارچه 
وروشــن مي تواند برنده انتخابات باشد. برخي ديگر از گمانه زني ها نشان مي دهد 
ائتالف هــاي اصلي اميدوارند بتوانند با اكثريــت قاطع نامزدهاي خود را به اتاق 
تهران بفرســتند. در شهرستان ها نيز رقابت ميات گروه هاي گوناگون داغ است. 
واقعيت اين اســت كه بخش خصوصي ايران بــه اتاق هايي نيرومند، مطالبه گر، 
شجاع، انديشــمتد و داراي برنامه روشن نياز درد تا بتواند دربرابر نهاد دولت كه 
همواره نهادي تماميت خواه اســت بايستد وراه رشد بخش خصوصي را بازكند. 
هرگونه ناخالصي در اعضاي هيات نمايندگان كه گرايش هاي دولتي يا خصولتي 
داشته باشــند مي تواند اين وضعيت را از تعادل خارج كند. اتاق هاي بازرگاني در 
دوره رو به پايان توانســتند با اســتفاده از عنصر دانايي و نيز شــهامت در طرح 

بحث هاي كالن اقتصادي دولت را در شرايط پاسخگويي قراردهند. 
يكي از كاســتي هاي اتاق هاي بازرگاني درايران كه هميشه پاشنه آشيل اين 
نهادها بوده وهســت نبو.د تعامل با قشرهاي گونگون اجتماعي در كشور است 
شايد ايجاد معاونت اجتماعي در اتاق ها براي رفع وبرطرف كردن اين ضعف يك 
گام مهم باشد. در شــرايط فقدان تعامل اعضاي اتاق با كارگران، دانشجويان، 
روشنفكران وديگر اقشار نهادهاي ديگر مي توانند به سادگي و با تبليغات منفي 
اتاق هــا را منزوي ســازند. اتاق هاي بازرگاني بايد بتوانند با شــهروندان تعامل 
برقراركننــد تا دل چركيني احتمالي آنها از صاحبان ســرمايه به رفتاري بر پايه 
آگاهي تبديل شــود. اتاق هاي بازرگاني در دوره آتي به اين نقص پايان دهند و 

راه را بر اتهام زني ها ببندند.

 كارنامه اتاق تهران؛
انگيزه بيشتر براي مشاركت

در حالي كه برخي از اعضاي دوره هاي پيشــين با بداخالقي شرايط را براي 
انتخابات دوره جديد تيره وتار كرده و تمايل داشتند اين دوره از انتخابات بي رونق 
و كم جان باشد، اما به نظر مي رسد كارنامه خوب اتاق هاي بازرگاني به ويژه اتاق 
بازرگاني تهران با وجود همه تنگناها ميل به مشــاركت در انتخابات را افزايش 

داده است.
اين رخداد خجســته اي براي بخش خصوصي ايران است تا به دولت مستقر 
و گروه هاي ضدبخش خصوصي نشــان داده شود  اين سرچشمه، ديگر خشك 
نخواهد شــد و فعاالن خصوصي با فعاليت بيشــتر به منتقدان پاسخ مي دهند. 
انجمن هيات نظارت بر انتخابات اتــاق بازرگاني با بيان اينكه تعداد متقاضيان 
امسال براي شــركت در انتخابات دهمين دوره اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران با رشــد ۵0 درصدي مواجه شده است،  گفت: سه راهبرد براي 

برگزاري سالم و به دور از حواشي اين رويداد در نظر گرفته شده است.
واقعيت اين اســت كه اقتصاد هيچ ســرزميني بدون نيرومندي و مشاركت 
واقعي بخش خصوصي امكان رشــد پايدار، نوآوري و نوزايي را به دست نياورده 
اســت. تجربه تاريخي نيز نشان مي دهد كشــورهايي كه زودتر از چنگ دولت 
رها شــده و بخش خصوصي و نهادهاي مدني در قدرت سهيم شدند، رشدهاي 
باالتر و توســعه پايدارتري را تجربه كرده اند. متأســفانه در ايران اين اتفاق دير 
افتاد و بورژوازي ايران در اوايل انقالب بهمن 13۵7 نابود شــد و سرمايه داران 
بزرگي كه اساس صنعتي شدن ايران را پايه ريزي كردند، از ايران رفتند. حاال و 
در حالي كه نهاد دولت در ايران هنوز بناي ســازگاري با بخش خصوصي ندارد، 
انتخابات اســفند ماه مي تواند معياري براي سنجش نيرومندي بخش خصوصي 
باشــد. يكي از مسائلي كه اين روزها درباره آن مجادله وجود دارد اين است كه 
برخي ائتالف ها به دليل انسجام ذهني و رواني و نيز مديريت كارآمد شايد براي 
سومين بار بتوانند انتخابات را ببرند و بايد در اين باره شفاف سازي صورت بگيرد.

تجربه نشــان مي دهد ائتالف هايي كه به هنر مــدرن تبليغات باور دارند و 
بــراي اين كار وقت و انرژي مي گذارند در انتخابات بيشــتر به چشــم مي آيند. 
عالوه بر اين، برخي ائتالف هايي كه در گذشته برنده انتخابات نبوده اند با درس 
گرفتن از تجربه هاي پيشــين بايد راه را هموار كنند. تجربه نشان مي دهد اثبات 
توانمندي هاي يك ائتالف به جاي تخريب رقبا بيشتر جواب مي دهد و اين بايد 
چراغ راهنماي مبارزان انتخابات باشــد. رقابت ســالم و ساده و بر پايه مراعات 
الزامي اســت و قاعده هاي دموكراســي مي تواند بخش خصوصي را در پله هاي 

باالتر بنشاند.

دولت در انتخابات اتاق هاي بازرگاني دخالت نكند 
مشــاور عالي رئيس اتاق ايران با اشــاره به برگزاري انتخابات هيات نمايندگان اتاق هاي سراسر كشور در روز 20 اسفند گفت: از دولت انتظار داريم ناظر 
انتخابات اتاق هاي سراسر كشور باشد بدون اينكه بخواهد هيچ دخالتي در امور اجرايي و تصميم گيري و انتخابات انجام دهد. احمد پورفالح در گفت وگو با 
اتاق ايران آنالين افزود: بر اساس قانون اتاق كه مورد تصويب شوراي عالي نظارت نيز قرار گرفته به دولت 20 كرسي داده شده كه از هر وزارتخانه مورد 
نظر خود مي تواند افراد را انتخاب كرده و جزو 60 نفر اتاق تهران وارد اتاق ايران كند. اين بخش در اختيار دولت است كه هر كسي را بخواهد كانديد و معرفي 
كند؛ اما در زمينه انتخاب 40 نفر ديگر در تهران يا اعضاي اتاق هاي شهرستان ها اميدواريم شاهد دخالت دولت نباشيم. او گفت: البته تا االن هم خواسته اي 
از ما مطرح نشــده كه دليل دخالت دولتمردان باشــد. در اين انتخابات ظاهراً شوراي عالي نظارت سعي كرده همراهي داشته باشد و تا امروز حركتي دال بر 
دخالت يا تحميل خواســته اي از آنها نديدم. اميدوارم اين روند تا انتها ادامه داشــته باشد. پورفالح با ابراز اميدواري نسبت به برگزاري يك انتخابات سالم و 
درخور جامعه ارزشــمند بخش خصوصي ادامه داد: اميدوارم ما با حضور در انتخابات خردمندي و پختگي خود را نشــان بدهيم و از بي اخالقي هايي كه بعضًا 
در گذشته داشته ايم پرهيز كنيم. مشاور عالي رئيس اتاق ايران بيان كرد: دولت ها در كشورهاي توسعه يافته صرفًا در زمينه قانون گذاري و نظارت بر اجراي 
قانون ايفاي نقش مي كنند و عمده امور را به بخش خصوصي و نهادهاي مردمي واگذار مي كنند تا به خواسته هاي جامعه اقتصادي، فرهنگي و ورزشي و... 
شــكل بدهند. پورفالح افزود: در ايران هم مدت ها بخش خصوصي به ويژه در اتاق ها، خود تصميم گيرنده و مجري بوده است. البته هميشه خط قرمزهايي 
وجود داشته است. هر دولتي مي تواند حساس باشد كه افراد موجه و سالم وارد اتاق شوند؛ افرادي كه چيزي از اتاق كم نكنند بلكه با حضورشان چيزي به 

آن بيفزايند. ما هم در اين مورد مخالفتي با دولت نداريم. اما اينكه دولت بخواهد در جزييات امور و انتخابات دخالت كنند مطلوب نيست.



10

شماره 153- اسفند 1401

اميررضا نقي گنجي يكي از جوان ترين مديران 
صنعتي كانديداشده براي انتخابات دوره دهم است 

كه روز 2۰ اسفند برگزار مي شود. 
از  رازي كه يكي  مديرعامل شركت شيميايي 
برندهاي نامدار در توليد انواع چسب است و زير 
نظر اين مدير جوان درحال راه اندازي يك كارخانه 
تازه در سيرجان است در گفت وگو با ما و در پاسخ به 
اين پرسش كه با گرفتاري هاي اين روزهاي صنعت 
چه مي كنيد و چگونه چرخ كارخانه را مي چرخانيد 
گفت: عيار مديران و نهادها در روزهاي سخت و 
دوران بحراني آشكار مي شود. شركت شيميمايي 
رازي نيز در اين روزهاي نه چندان راحت اداره 
صنعت تالش كرده است با نوآوري و به كارگرفتن 
روش هاي نوين مديريت در دل كارخانه و در بخش 
داخلي خود با تنگناهايي كه از محيط ملي برصنعت 
به معناي يك كل واحد و بر صنايع ديگر وارد مي شود 
روي پا بايستد و از اين دوران عبور كند. ما در اين 
واحد صنعتي با استفاده از نيروهاي ورزيده راه 
را براي بروز استعدادها باز كرده ايم و تهديدهاي 

صنعت را شناسايي و تبديل به فرصت كرده ايم. 

  تهدیدوفرصت
وي توضيح مي دهد: برخي ممكن است سرمايه اي 
براي كار نداشته باشند و اميدي هم براي فعاليت نداشته 
باشند اينها كساني اند كه همه چيز را رها مي كنند و 
مي روند. برخي ممكن است سرمايه اي نداشته باشند 
ولي اميدوار باشند و براي اينكه تهديد نبود سرمايه را به 
فرصت تبديل كنند از همان نيروي اميدواري به مثابه 
نيروي پيش برنده استفاده كنند و به اين ترتيب تهديد 
را به فرصت تبديل كنند. خوشبختانه شركت شيميايي 
رازي سرمايه دارد و اميدواري هم وجود دارد و با اين 
دوعامل در بازار مانده و تهديدهايي كه وجود داشت و 
دارد را تبديل به فرصت كرده است. در همين شرايط 
است كه اين شركت درمسير راه اندازي دومين كارخانه 

خود در سيرجان است. 

  انتخاباتاتاق
اميررضا نقي گنجي مي گويد: انگيزه ام براي حضور 
درانتخابات اتاق اين است كه باور دارم نهادهايي 
مثل اتاق كه به هرحال تنها نهادي است كه مطابق 
قانون خاص اداره مي شود و اهميت بااليي در ميان 
نهادهاي خصوصي دارد بايد از نيروهاي با انگيزه 
ونيرومند استفاده كند تا در اين روزهاي سخت 
اقتصاد ايران بتواند به مردم ودولت و اقتصاد كشور 
و به ويژه به بخش خصوصي كمك كند. همانطور 
كه در باال اشاره كردم عيار آدم ها و سازمان ها در 
روزهاي سخت آشكار مي شود و اكنون در همان 
روزها هستيم و عيار اتاق درهمين دوران بايد بروز 
و ظهور خود را نشان دهد و راه هايي براي بازكردن 

برخي گره ها برداد. 

  چهمشكالتيوجوددارند
اين مديرعامل با انگيزه و جوان صنعتي مي گويد: 
واقعيت اين است كه مهم ترين تنگناي فعاليت بخش 
نتايج يك  و همانطور كه  اكنون  خصوصي درايران 
در كشور  بي ثباتي سياسي  نشان مي دهد  پژوهش 
سياست گذاري هاي  در  را  پيامدهايش  كه  است 
مي گذارد.  برجا  گوناگون  بخش هاي  در  اقتصادي 
بي ثباتي در سياست ارزي اثرش را بر سياست گذاري 
صنعتي، بر سياست گذاري بازرگاني و تجارت خارجي، 
بر سياست هاي مالي و حتي بربازار كار و كاال برجاي 
مي گذارد. اين درحالي است كه توليد كنندگان بيش 
برنامه ريزي چندين  براي  براي  از هر چيز  پيش  و 
نياز دارند  با چشم انداز ميان مدت  و  باثبات  و  ساله 
سياست هاي اقتصادي باثبات باشد. در اين وضعيت 
است كه سرمايه گذاري در ايران با انجماد روبه رو شده 
است و. به جاي جذب سرمايه شاهد رويه برعكس آن 
هستيم. دراين وضعيت است كه اتاق هاي بازرگاني 
بايد با استفاده از همه نيروهاي زبده و دلسوز راه را براي 
روشنگري باز كنند و با ارايه راه حل هاي كارساز و كارآمد 
به كشور كمك كنند. اتاق هاي بازرگاني با استفاده از 
نيروهاي ورزيده دانشگاهي و اقتصاددانان جوان داراي 

انگيزه و دانش مي تواند به كشور كمك كنند.

  دغدغهایرانوصنعت
امير رضا نقي گنجي درپاسخ به اين پرسش كه 
چه كساني بايد به اتاق هاي بازرگاني راه يابند تا 
بتوان به آينده اين نهاد بيشتر اميدوار شد گفت: هر 
كسي كه مي خواهد به عضويت هيات نمايندگان 

اتاق راه يابد بيشتر از هر چيز نيازمند اين است كه 
در ذهنيت خويش يك انسجام و سازمان و دستگاه 
فكري منسجم پديدار كرده باشد. اگر فردي بدون 
ذهنيت آماده و داشتن يك تحليل جامع از وضعيت 
صنعت و اقتصاد و بدون جمع بندي دقيق از امكانات 
و انتظارات بخواهد به اتاق راه يابد كاري از پيش 
نخواهد برد. اما پس از اين بايد كسي كه به عضويت 
در هيات نمايندگان اتاق عالقه مند است بايد دغدغه 
و دلسوزي براي اصالح اقتصاد در سطح كالن و 
سپس در سطح صنعت ملي و پس از آن صنعتي كه 
در ان فعال است را داشته باشد. در اين صورت است 
كه فرد دغدغه مند به اتاق و به اقتصاد كمك مي كند. 

در غير اين صورت كاري از پيش نخواهد برد. 

  بخشخصوصيودولت
نقي گنجي ادامه مي دهد: واقعيت اين است كه نهاد 
دولت در ايران از دهه ها پيش خود را رقيب بخش 
خصوصي مي داند و در توليد و توزيع و تجارت خارجي 
هر كااليي دخالت دارد و اين مسئله موجب شده است 
راه بخش خصوصي باريك شود. يكي از مشكالت اين 
است كه بخش خصوصي ايران هم متأسفانه كمتر 
توانسته است سياست ها و باورهاي خود را به دولت ها 
به عنوان محلي  بازرگاني  اتاق هاي  تحميل كند. 
براي انديشه ورزي و نشان دادن توانايي هاي بخش 
خصوصي راهبردهاي خود را بر دولت ها تحميل 
كنند. بايد حرف تازه اي براي طرح از سوي اتاق ها 
تهيه و عرضه شود كه دولت را ناچار كند سياست هاي 

بخش خصوصي را قبول كند

عياراتاقدرروزهايسختمعلومميشود

دهمین انتخابات اتاق تهران
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فعاالن  به  خطاب  نامه اي  شافعي طي  غالمحسين 
بخش خصوصي نوشت: در مسير رقابت هاي انتخاباتي 
هر اقدام ناپسندي به ويژه نگاه هاي انحصارطلبانه، ظلم 
به كشور، بخش خصوصي و نهاد اتاق هاي بازرگاني خواهد 
بود شافعي دراين نامه به تمامي فعاالن بخش خصوصي 
كه قرار است اسفندماه به عنوان راي دهنده يا كانديدا در 
انتخابات اتاق هاي بازرگاني شركت كنند، توصيه كرد تا از 
هر اقدامي كه به چهره و منافع بخش خصوصي خدشه وارد 

كند، پرهيز كنند.
متن كامل نامه 

به  ايران  معادن و كشاورزي  بازرگاني، صنايع،   اتاق 
اقتصاد و نهاد مدني  عنوان قديمي ترين تشكل بخش 
كشور، با قدمتي قريب به 140 سال، ميراث گران بهايي 
است كه در گذر ايام به همت انسان هاي بزرگ، شرافتمند 
و ميهن پرست دوام و قوام داشته تا امروز كه به ما سپرده 
شده است. يكايك اعضاء اتاق در حفظ اين ميراث بزرگ 
مسئوليتي سنگين بر دوش دارند. به همين استناد نيز 
هيچ كدام از ما حق نداريم به عنوان رأي دهنده يا نامزد يا 
عضو ائتالف هاي انتخاباتي، اقداماتي را انجام دهيم كه 
نتيجه آن خدشه وارد آمدن به چهره و منافع بخش خصوصي 
در چهارچوب  اينها  همه  )چراكه  باشد.  مولد كشور  و 
منافع ملي قرار مي گيرند و معنا پيدا مي كنند.(  در مسير 
رقابت هاي انتخاباتي، هر اقدام ناپسندي به ويژه نگاه هاي 
انحصارطلبانه كه موجب كم رغبتي بزرگان اقتصاد كشور 
يا تنگ شدن عرصه بر انتخابات آنها براي حضور در اركان 
اتاق شود، ظلم به كشور، بخش خصوصي و نهاد اتاق هاي 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران خواهد بود.

آمارهاي رسمي گواهي مي دهند كه حدود 70 درصد 
ارزش افزوده بخش صنعت در كشور )در كارگاه هاي 10 
نفر كاركن به باالتر(، توسط بنگاه هاي عضو اتاق ايران 
توليد مي شود. با اين اوصاف حضور كساني كه هيچ اثر 
معناداري درحركت اقتصادي كشور ندارند، در تركيب هيات 
نمايندگان اتاق هاي كشور شايسته جايگاه و هويت پارلمان 

بخش خصوصي نيست. ما مسئوليم تا استقالل اتاق و 
جايگاه بخش خصوصي را در اقتصاد كشور ارتقاء ببخشيم.  
در اين فرصت از تمامي اعضاء محترم اتاق در سراسر كشور 
تقاضا و تمنا دارم تا براي آينده بهتر و رشد و ارتقاي اين 
نهاد تشكلي و مدني و همچنين كمك و مساعدت بهينه 
به ساختارهاي مختلف حاكميتي كشور عزيزمان ايران، 
بزرگان اقتصاد بخش خصوصي كشور كه صاحب اهليت 
حرفه اي هستند را براي اداره اتاق انتخاب نمايند. رفتار و 
كنش هاي بخش خصوصي در فرآيند انتخابات اتاق، قطعًا 

مي تواند به عنوان الگوي اخالق مداري، توجه به عقايد 
مختلف و احترام به حق انتخاب، ترويج و نهادينه شود.  
اميدوارم همه همكاران ارجمند با درك شرايط موجود 
كشور، ضمن حضور حداكثري در انتخابات، افرادي شايسته 
را به عنوان نمايندگان خود در بدنه مديريتي اتاق ها انتخاب 
نمايند و رسالت عظيم خويش را براي صيانت از اين سرمايه 
ملّي در اين مقطع مهم به انجام برسانند تا همه ما سربلند و 
سرافراز از اين مرحله خطير عبور كرده و ميراث ارزشمند 

اتاق را قوي تر از گذشته به دست آيندگان بسپاريم.

درخواستغالمحسينشافعيازفعاالناقتصادي

دهمین انتخابات اتاق تهران

معادن  و  صنايع  و  بازرگاني  اتاق  انتخابات 
مي شود.  اسفندبرگزار  بست  روز  وكشاورزي 
بديهي است همه كانديداها نمي توانند به عضويت 
اتاق هاي بازرگاني درمقام هيات نمايندگان برآيند 
وشماري به اين هيات راه مي يابند. با رشد قابل 
توجه راي دهندگان نسبت به دوره قبل برگزار و 
اسامي برندگان اعالم شد..با توجه به مجموعه 
شرايط سياسي داخلي و خارجي و روزگار نه چندان 
خوش كسب وكار به نظر مي رسد اگر منتخبان 
نكات و توصيه هاي ذيل را در دستور كار قرار دهند 
مي توان اميدوار بود فعاليت اتاق هاي بازرگاني 
ايران و تهران در دوره آينده فايده هاي بيشتري 

داشته باشد.
1- شرايط دوران مبارزه انتخاباتي تمام شده است. هر گفتار و 
رفتاري از سوي منتخبان براي زنده نگهداشتن و تداوم شرايط 
و موقعيت مبارزات انتخاباتي دردسرساز است و فايده ملموس 
و عيني براي بخش خصوصي و منتخبان نخواهد داشت.

راي دهندگان حتما خرسند نخواهند شد منتخبان آنها باز هم 
بر طبل مبارزه بكوبند. نوبت كار و فعاليت رسيده است.توصيه 
مي شود همين امروز منتخبان اتاق بازرگاني سراسر كشور به 
ويژه استان تهران بيانيه مشتركي صادر و از همه راي دهندگان 
تشكر و به آنها اطمينان دهند كه دوران رقابت هاي انتخاباتي 
پشت سرگذاشته شده و آنها قصد دارند منسجم  و يكپارچه و 

متحد فعاليت كنند.
2- بخش خصوصي ايران توجه دارد »تعامل« با »نهاد دولت« 
يك ضرورت انكار ناشدني است. تعامل با دولت به معناي اطاعت 
محض از همه فرمان ها و دستورات و خواسته هاي دولت نيست. 
تعامل با دولت از طرف ديگر به معناي مخالفت تمام عيار با همه 
خواسته ها و سليقه هاي دولت نيز نيست. تعامل با نهاد دولت بايد 
از سر تدبير، در چارچوب وظايف و اختيارات نهاد اتاق بازرگاني و 
صنايع و معادن و مبتني بر فعاليت هاي كارشناسانه باشد. منتخبان 
در حال حاضر نمايندگان همه بخش خصوصي ايران به حساب 
مي آيند و قطعا بايد از »منافع بخش خصوصي« در برابر »منافع 

دولت« در مقاطع اختالف برانگيزد دفاع كنند.

3- اتاق بازرگاني استان تهران و اتاق ايران بايد بدون اينكه 
آرزوها و آرمان هاي بلند دست نيافتني را در دستور كار قرار دهد، 
بر سر چند محور عمده قابل دسترس و نياز عمومي براي دوره 
آتي به توافق برسند و ضمن انجام وظايف عادي اتاق، اهداف 
را تعريف و راهكارها را ارايه دهند و در آن مسير حركت كنند. 
توصيه مي شود آزادسازي اقتصاد كه اكنون يك موضوع ملي 
است به عنوان محور انتخاب شده و بر سر آن توافق صورت 
پذيرد. تالش براي تغيير اساسنامه و قانون اتاق با محوريت 
»كاهش منتصبان دولت« نيز مي تواند يك محور فعاليت  هاي 

متحد منتخبان باشد.
4- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بايد »صداي« خود را به 
گوش افكار عمومي ايران برساند و قدرت سياسي و اقتصادي 
خود را تبديل به »قدرت اجتماعي« كند. روزي كه افكار عمومي 
ايران بتواند صداي خود را از ميان انبوه صداهايي كه در ميانه راه 
قرار گرفته و خواسته ها و حرف هاي آنها را تحريف مي كنند عبور 
داده و به گوش افكار عمومي به ويژه نخبگان و روشنفكران و 

گروه هاي مرجع برسانند، روز پيروزي بخش خصوصي است.

چندتوصيهبرايمنتخباناتاقبازرگاني
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 آقاي دكتر صديق، شما دردو دهه گذشته ضمن مديريت 
بستر  در  بخش خصوصي  فعاالن  از  يكي  خود  بنگاه هاي 
تشكل گرايي بوده وهستيد. شما در دوره اي نيز عضو هيات 
حضور  بوده ايد.  وايران  تهران  بازرگاني  اتاق  نمايندگان 
در نهادهاي بزرگ كارفرمايي و نيز اداره بنگاه صنعتي در 
براي  وكافي  الزم  تجربه  ايران  اقتصادي  دشوار  شرايط 
كرده  فراهم  برايتان  كالن  سطح  در  اقتصادايران  تحليل 
است. با توجه به اينكه قصد داريد درانتخابات اتاق تهران 
دادن  راي  شرايط  واجدان  باشيد،  داشته  جدي  حضور 
درانتخابات پيش رو عالقه مندند ديدگاهتان درباره مسائل 
مهم اقتصاد ايران را بدانند. ارزيابي شما از وضعيت اقتصاد 

ايران در سطح كالن چيست؟ 
درباره  ايران  سياسي  مقام هاي  باالترين  كه  سخناني  با  ديگر  حاال 
وضعيت نامساعد شاخص هاي كالن اقتصادايران برزبان آورده اند واين 
وبه  تمام  روشني  با  اقتصادكالن  بايد شرايط  كه  دارد  وجود  آرا  اتفاق 
دور از حب و بغض هاي سياسي وتنها با نگاه كارشناسانه بررسي شود 
به نظر مي رسد بيان برخي نكات ضرورت دارد. واقعيت اين است كه 
از شاخص ها مثل  برخي  ماندن  پابرجا  و  استواري  و  پايداري  دليل  به 
اقتصادي  پايين  رشد  نرخ   ،1390 دهه  در  سرمايه گذاري  كاهنده  نرخ 
كه دردهه يادشده به طور ميانگين صفر بوده است و نيز كوچك شدن 
از  اقتصادايران  و  دورماندن صنعت  و همچنين  خارجي  تجارت  حجم 

تكنولوژي هاي روزآمد و دلسردي براي توسعه فعاليت ها از سوي بخش 
خصوصي تنگناها مثل روز روشن است. بسياري از فعاالن اقتصادي ونيز 
مديران نهادهاي حاكميتي اين مسائل را خوب مي شناسند يا دست كم 
با آنها برخورد جدي داشته و اكنون از مسائل شناخته شده به حساب 
مي آيند. ترديدي نيست اگر ايران نتواند در يك دوره ميان مدت اين 
مسائل را حل كند با پيچيده تر شدن كالف اقتصادايران ونيز افزايش 
شمار مجهوالت به شمار معلومات، بازكردن كالف و حل كردن مسائل 

دشوار و دشوارتر خواهد شد. 

 آنچه شما به طور مختصر و مفيد درباالتحليل كرديد را 
بسياري از فعاالن صنعتي ونيز اقتصاددانان مي دانند. اگر 
را  عمده  وشاخص هاي  اقتصادكالن  از  پايين تر  پله  چند 
بنگاه ها هستيم.  بازهم شاهد به هم ريختگي ها در  ببينيم 
به نظرتان سهم مديريت بنگاه ها درپديدار شدن وضعيت 

موجود چيست؟ 
واقعيت اين است كه به علت قدرت فوق العاده نهاددولت در برابر قدرت 
بنگاه هاي خصوصي بايد گفت بنگاه ها تابعي از سياست گذاريهاي كالن 
هستند ونبايد مديران بنگاه هابه طوراعم نكوهش شوند. اما هنر مديريت 
اين است كه دربدترين وضعيت بتواند بنگاه را سرپا نگه دارد و راه را 
برنااميدي ببنددوبا استفاده از مهارت هاي مديريتي بنگاه را اداره كند. 
هر چيزي  دولت ها خواست  از  و  گذاشت  روي دست  نمي توان دست 

 درگفت وگو با دكتر مرسل صديق  درگفت وگو با دكتر مرسل صديق 
فعال صنعتي مطرح شد فعال صنعتي مطرح شد 

 ویژگي هاي 
 اتاق امروز
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قبلي  ودولت  فعلي  دولت  ويژه  به  ايران  دولت هاي  كنند.  فراهم  را 
گرفتاري هاي مهمي دارند وبايد پاسخگوي نيازهاي شهروندان ايراني 
در كليت آن باشند. مديران بنگاه هاي ايراني اما حق دارند از دولت ها 
بخواهند اگر در شرايطي هستند كه نمي توانند كمك هاي الزم به آنها را 

فراهم كنند دست كم مانع تراشي هم نكنند.

 دولت هاي ايران با هرگرايش سياسي، مطابق قانون اساسي 
وظيفه دارند راه هاي همواري براي فعاليت ايرانيان فراهم كنند 
ونيز سدهاي پيش روي مردم براي به دست آوردن منابع الزم 
مالي، پولي و ارزي براي تامين رفاه آنها را فراهم كنند. بدون 
ترديد اين يك كار بزرگ ودر سطح ملي و وظيفه اي بسيار 
سنگين است. در ايران اما به نظر مي رسد مديران دولت ها 
در سطوح گوناگون باورندارند بخش خصوصي ايران توانايي 
براي تامين ايجاد شغل، تنظيم بازاركاالها وخدمات را دارد 
و صاحبان بنگاه هاي خصوصي تنها به منافع بنگاه خودشان 
به  تفويض قدرت  براي  را  راه  دليل  وبه همين  مي انديشند 
اين  حل  براي  مي بندند.  اقتصاد  در  حتي  خصوصي  بخش 

مسئله تاريخي چه بايد كرد؟ 
شوربختانه مناسبات دولت با بخش خصوصي در تاريخ معاصر به داليل 
گوناگون مناسبات روشن و صافي نبوده و هنوز هم نيست. من قصد 
ندارم در اينجا به طور مفصل در اين باره و اينكه چرا به چنين وضعيتي 
رسيده ايم صحبت و مقصر يابي كنم. من باور دارم اين وضعيت پيچيده 
وجود دارد و بايد دنبال راه حل گشت و مسئله را حل كرد. براي حل 
مسئله مي توان از تجربه تاريخي ديگر كشورهاي جهان استفاده كرد 
و به طور علمي- كارشناسي بررسي كرد چه شده است كه در برخي 
از كشورها كه شمارشان روبه تزايد است دولت و بخش خصوصي به 
تفاهم رسيده و در يك تقسيم كار كارآمد دركنار هم براي رشد و رفاه 

كل كشور سازگار شده اند. 
به جامعه هايي كه بخش خصوصي در آنها نيرومندند نگاه كنيد، آيا آن 
كشورها با كاستي هاي بيشتر دست وپنجه نرم مي كنند يا كشورهايي كه 
قدرت به طور انحصاري در اختيار دولت است؟ بخش خصوصي درايران 
از عرف و  دارد كه چيزي خارج  را  آنقدر تجربه و قدرت درك مسائل 
قانون نخواهد. حرف بخش خصوصي ايران اين است كه اگر دولت ها در 
چارچوب قانون اساسي رفتار كنند نبايد در بسيار ي از فعاليت ها كه بخش 
يك  باشند  حاضر  كند  ومديريت  سرمايه گذاري  دارد  توانايي  خصوصي 
نگاه به كشورهاي ديگر نشان مي دهد دردنياي امروز بزرگ ترين خودر 
اساسي،  فلزات  وساير  فوالد  توليد كنندگان  بزرگ ترين  دنيا،  وسازهاي 
بزرگ ترين واحدهاي پتروشيمي و ماشين سازي و نيز فروشگاه هاي بزرگ 
اختيار بخش خصوصي است و دولت ها  فعاليت ها در  نيز  توزيع كاال و 
مالكيت يا مديريت ندارند. البته دولت هاي اين كشورها اگرچه كوچكند اما 
هوشيار و چابك اند و راه رابراي اجحاف انحصارهاي خصوصي مي بندند. 
از سوي ديگر نهادهاي مدني نيرومند ورسانه هاي بزرگ اجازه نمي دهند 
خصوصي  بخش  مي دهد  نشان  تجربه  كند.  اجحاف  خصوصي  بخش 
با بهره وري باالتر  از منابع در اختيار خود  چاالك تر و چابك تر است و 

نسبت به شركت هاي دولتي استفاده مي كند. 

 همانطور كه شما تاكيد داريد بخش خصوصي بايد با دليل 
و كارآمدي بتواند نيرومندي خود را به شهروندان ودولت ها 
نهادهاي خصوصي  به  كارنياز  اين  است  بديهي  بقبوالند. 

اين  از  يكي  مثابه  به  بازرگاني  اتاق هاي  دارد.  توانمند 
نهادهاي خصوصي درايران داري قانون خاص مي باشند و 
به نظر مي رسد اگر اين نهاد به شكلي بهره ورتر عمل كند 
مي تواند دولت را متقاعدكند بخش خصوصي را دركنارخود 

بپذيرد. چرا تاكنون اين اتفاق نيفتاده است؟ 
اين يك پرسش بنيادين است و بايد درباره آن واكاوي ژرفي صورت 
بازگاني داشته  اتاق هاي  پذيرد كه چرا به رغم همه كوشش هايي كه 
ودارند و بايد از مديران آنها به هر حال تشكر كرد، اما راهي براي نفوذ 
به  نكرده اند. شهروندان  پيدا  و مجلس  دولت  و  مردم  ميان  در  عميق 
هردليل باور دارند اتاق هاي بازرگاني محلي براي رفع مشكالت اعضاي 
كه  مي بيند  نيز  دولت  و  است  شده  نمايندگان  هيات  واعضاي  اتاق 
هرصنف و صنعت در گفت وگو با دولت منافع خود را دنبال مي كنند. به 
همين دليل از اعتبار اتاق هاي بازرگاني كاسته مي شود. تعارض منافع در 
اتاق هاي بازرگاني هنوز به روشي كارآمد حل نشده است وهمين مقوله 

در متقاعدكردن دولت ها يك نقطه ضعف به حساب مي آ يد. 

ونقش  سهم  بتوانند  بازرگاني  اتاق هاي  اينكه  براي   
داشته  قضاييه  وقوه  ومجلس  دولت  با  تعامل  در  بيشتري 

باشند چه بايد كرد؟
وهيات  رئيسه  وهيات  مديران  گفتم  نيز  اين  از  پيش  كه  همانطور 
نمايندگان اتاق هاي بازرگاني دردوره هاي گذشته گام هاي بلندي براي 
اتاق  قبلي  دوره هاي  در  برداشته اند.  بازرگاني  اتاق هاي  نيرومندترشدن 
توانست قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار را به تصويب مجلس 
اتاق هاي  پيگيري  با  همچنين  است.  مترقي  قانون  يك  كه  برساند 
بازرگاني موادي در برنامه هاي توسعه گنجانده شد كه از دل آنها شوراي 
رئيسه  آمده است. هيات  بيرون  گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
برخي  نوانستند  گذشته  دردوره هاي  شهرستان ها  و  ايران  ي  اتاق ها 
و  بلندتر  گام هاي  بايد  مي رسد  نظر  به  اما  كنند  برطرف  را  مشكالت 
تصميم هاي پايدارتر گرفته شود. بايد بپذيريم درايران نهاددولت است 
كه مسئوليت اداره كشوررادارد و بخش خصوصي بايد به دولت ها كمك 
راي  و  حرف  استقالل  دادن  دست  از  معناي  به  كمك  اين  اما  كنند. 
با  بايد  بازرگاني  اتاق هاي  نيست.  آنها  سكوت  و  بازرگاني  اتاق هاي 
درك پيچيدگي هاي ايران امروز ضمن متقاعد كردن دولت به پذيرفتن 
توانايي هاي بخش خصوصي تا جايي كه به منافع اعضا آسيب وارد نشده 
است در برابر دولت نايستد. راه اين است كه اتاق ها بر درجه شفافيت 

فعاليت هاي خود بيفزايند و ابهام هاي احتمالي را برطرف كنند.
در  سازماني  وهر  نهادي  هر  پيشرفت  براي  امروز  دنياي  در  شفافيت 
گرفت.  ناديده  را  آن  نمي توان  ديگر  و  است  ضرورت  يك  هرسطح 
را  آن  نشود  كه  گرفت  تصميم هايي  نبايد  كه  معني  اين  به  شفافيت 
پنهان نگه داشتن اطالعاتي كه  نيز  افكار عمومي رساند و  به اطالع 
وضعيتي  در  شود.  اجرايي  بايد  حساب  آيد  به  دستاورد  حتي  مي تواند 
كه شهروندان مي توانند به هرترتيب به اطالعات دست بيابند بهترين 
كار افزايش دامنه و ژرفاي شفافيت از سوي اتاق هاي بازرگاني است. 
شهروندان ايراني بايد بدانند منابع اتاق از كدام محل ها به دست مي آيد 
و بايد بدانند محل خرج اين منابع كجا است. اتاق بازرگاني يك نهاد 
را  اين  بايد مديران  و  دارد  تفاوت  با تشكل هاي ديگر  و  قانوني است 
عمل  باز  باره  اين  در  استان ها  و  ايران  اتاق هاي  خوشبختانه  بپذيرند. 
كرده اند و اگر برخي ابهامها درباره شفاف بودن يا شفاف نبودن وجود 

دارد نيز بايد برطرف شودو تاكنون هم تالش بر همين بوده است. 
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شرط نيرومندتر شدن اتاق ها
بازرگاني در جريان است.  اتاق هاي  انتخابات 
درباره انديشه هاي ناپيداي اين انتخابات بايد 
كوتاه  نوشته  كرد  روشن  را  ذهن ها  و  نوشت 
حاضر تالش دارد برخي مسائل را در اين باره 

روشن سازد. 

 وضعيت اقتصاد سياسي 
يا  از مسير سياست  امري  بدون چون وچرا درايران هر 
دست كم اقتصاد سياسي عبور مي كند. به اين معني كه 
براي شناخت پديده هاي اقتصادي بايد نخست نگاهي به 
اقتصادسياسي ايران داشته باشيم. واقعيت اين است كه به 
بنيادي ترين رفتارهاي كالن در  از  پايداري برخي  دليل 
اقتصاد ايران كه ديگر مي توان آنها را مسائل حل ناشده 
تاريخ اقتصادايران دانست، بسياري از فعاالن اقتصادي و نيز 
مديران نهادهاي حاكميتي اين مسائل را خوب مي شناسند 
يا دست كم با آنها برخورد جدي داشته و اكنون از مسائل 
شناخته شده به حساب مي آيند. اگر فردي با ميكروسكوپ 
به مسائل اقتصاد ايران نگاه كند مي تواند ده ها مسئله حل 
نشده كوچك را ببيند كه حاال هر كدام براي خود معضلي 
شده اند. از سوي ديگر اما برخي عالقه مندند با تلسكوپ به 
اقتصاد ايران نگاه كنند و بگويند چند مسئله اهميت دارد 
و بايد آنها را حل كرد. در هر دوحال اما مسائل ايران كه 
هركدام يادگار يك دوره سياست گذاري است قابل اعتنا 
و با اهميت هستند. اگر ايران نتواند در يك دوره ميان 
مدت اين مسائل را حل كند بدون ترديد با كورشدن گره ها 
و نيز افزايش مجهوالت به معلومات، بازكردن گره ها و 
حل كردن مسائل دشوار و دشوارتر خواهد شد. اين نوشته 
درصدد يادآوري مشروح تنگناهاي اقتصاد سياسي ايران 
نيست وتصورمي كندخوانندگان ارجمند مي توانند با توجه 
به همين متن كوتاه نگاشته شده درسطرهاي باال به ژرفاي 

مسائل پي ببرند. 

 گره هاي برجامانده
يكي از مسائل حل ناشده و بسيار مهم در اقتصادسياسي 
حكومتي  ديگر  نهادهاي  و  دولت  نهاد  مناسبات  ايران 
با بخش خصوصي است كه حاال ديگر تاريخي شده و 
در  دولت  نهاد  سرسختي  عمردارد.  سده  يك  دست كم 
شناسايي فلسفه وجودي و تاثير گذاري واقعي بر فعاليت هاي 
اقتصادي از مسائلي است كه برمناسبات ميان نهاد دولت 
و بخش خصوصي سايه انداخته است. به اين معني كه 
نهاد دولت درايران به رغم تفاوت ها در گرايش هاي سياسي 
اختيار  در  را  اقتصادي  قدرت  از  بخشي  نيستند  حاضر 
بخش خصوصي ببينند. مديران دولت هاي ايران از دهه 
1300 تا امروز از قدرت سياسي دراختيار خود براي ناديده 
گرفتن توانايي هاي بخش خصوصي و نهادهاي خصوصي 

بخش  كه  دارد  عالقه  دولت  مي كنند.  و  كرده  استفاده 
خصوصي توانايي ها و نيروي خودرا دراختيار اراده و خواست 
دولت ها بگذارد اما توقع نداشته باشد درتصميم گيري ها و 
تصميم سازي ها مشاركت واقعي داشته باشد. اين مسئله 
حل ناشده اي است كه در ذهنيت رهبران دولت ها ومديران 

ارشد آنها نهادينه شده است.

 ذهنيت هاي بسته
اگر به كشورهاي داري بخش خصوصي نيرومند نگاه 
كنيم چه مي بينيم؟ آيا درآن كشورها كمبود وجود دارد يا 
كشورهايي كه قدرت به طور انحصاري در اختيار دولت 
است؟ عالوه براين بخش خصوصي نمي خواهد خارج 
از عرف و قانون عمل كند و مي گويد مطابق قانون 
اساسي عمل شود. قانون مي گويد دولت نبايد در بسيار از 
فعاليت ها كه بخش خصوصي توانايي دارد سرمايه گذاري 
و  خودرو  بزرگ ترين  حاضر  حال  در  كند.  مديريت  و 
سازهاي دنيا، بزرگ ترين فوالدسازهاي دنيا، بزرگ ترين 
واحدهاي پتروشيمي و ماشين سازي و نيز فروشگاه هاي 
بخش  اختيار  در  فعاليت ها  نيز  و  كاال  توزيع  بزرگ 
خصوصي است و دولت ها مالكيت يا مديريت ندارند. 
اما دولت ها در قانونگذاري و سياست گذاري نيرومندند 
و اجازه نمي دهند بخش خصوصي اجحاف كند. اين راه 
اما از مسير گسترش و افزايش درجه رقابت پذيري در 
هربخش از فعاليت هاي صنعتي، بانكداري و راه و جاده 
و نيروگاه و... باز شده است. نهادهاي مدني ونيز رسانه ها 
نيز اجازه نمي دهند بخش خصوصي اجحاف كند. تجربه 
نشان مي دهد بخش خصوصي چاالك تر و جابك تر 
است و از منابع دراختيار خود با بهره وري باالتر نسبت 

به شركت هاي دولتي استفاده مي كند.
شايد يك پرسش مهم اينجا طرح شود كه چرا نهادهاي 
بخش خصوصي به ويژه اتاق هاي بازرگاني توانايي متقاعد 
كردن دولت ها درايران را ندارند. به نظر مي رسد شايد در 
اين باره ناشفافيت هايي وجود دارد. اين ناشفافيت شايد 
تنها در ذهن ها باشد وكارنامه اتاق ها آنگونه كه نشان داده 
مي شود تيره و تار نيست اما به هرحال وجود دارد و بايد در 
اين باره بيشتر نيرو گذاشته شود. اين بحث مهمي است. 
به نظر مي رسد درباره شفافيت برخي ديدگاه هاي تندروانه 
از سوي مديران دولتي و نيز كساني كه سياست را به مثابه 
فعاليت اصلي قرارداده و نيز شماري از مديران خصوصي 
وجود دارد. اين تندروي ها به ابهام درتعريف ونيز دامنه 
مقوله شفافيت برمي گردد. به اين معني كه برخي مديران 
دولتي انتظاردارند نهادي مثل اتاق همه ريز و جزييات هر 
فعاليت و نيز تصميم هاي خود و حتي فلسفه هر تصميم 
خودر ا درباره هركاري دراختيار قراردهد و نيز شفافيت از 
نظر آنها فراتر از قانون و اساسنامه و قانون اتاق است. 

چنين خواسته اي از يك نهاد خصوصي به نظر مي رسد 
تندروانه است. از سوي ديگر نهادهاي خصوصي باد توجه 
داشته باشند محافظه كاري بيش از اندازه الزم به بهانه 
اينكه نبايد همه چيز را همه كس بداند نيز تندروي است. 
شفافيت در دنياي امروز براي پيشرفت هر نهادي و هر 
سازماني در هرسطح يك ضرورت است و ديگر نمي توان 
نبايد  كه  معني  اين  به  شفافيت  گرفت.  ناديده  را  آن 
تصميم هايي گرفت كه نشود آن را به اطالع افكار عمومي 
رساند و نيز پنهان نگه داشتن اطالعاتي كه مي تواند حتي 
دستاورد به حساب آيد بايد اجرايي شود. در وضعيتي كه 
شهروندان مي توانند به هرترتيب به اطالعات دست بيابند 
از سوي  شفافيت  ژرفاي  و  دامنه  افزايش  كار  بهترين 
اتاق هاي بازرگاني است. شهروندان ايراني بايد بدانند منابع 
اتاق از كدام محل ها به دست مي آيد و بايد بدانند محل 
خرج اين منابع كجا است. اتاق بازرگاني يك نهاد قانوني 
است و با تشكل هاي ديگر تفاوت داردوبايد مديران اين را 
بپذيرند. خوشبختانه اتاق هاي ايران واستان ها در اين باره 
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باز عمل كرده اند و اگر برخي ابهام ها درباره شفاف بودن يا 
شفاف نبودن وجود دارد نيز بايد برطرف شودو تاكنون هم 

تالش بر همين بوده است. 

  بازگويي
اتاق ها و  نيز روساي  اتاق ها و  رئيسه  اعضاي هيات 
گوناگون  راه هاي  از  مي توانند  كميسيون ها  روساي 
نسبت به شفاف سازي ديدگاه هاي خود اقدام كنند و 
تا جايي كه من اطالع دارم اين كار انجام مي شود ولي 
مي شود آن را تشديد كرد. از سوي ديگر بهترين راهبرد 
اتاق ها تقويت  اين است كه برخي زيرمجموعه هاي 
شوند. به طورز مثال اتاق ايران با تاسيس نهاد پژوهشي 
در اين باره گام برداشته است. در اتاق بحث هاي زيادي 
مي شود كه نهاد اطالع رساني و نيز زير مجموعه اي 
براي افزايش شفافيت تقويت شود. به هر ميزان كه 
نهادشفافيت و شاخص هاي آن در اتاق ها بيشتر شود 

كارآمدي افزايش ونيز ابهام ها كمتر خواهد شد.

 الزام دموكراسي 
بدون چون و چرا بايد قبول كرد نهاد دولت در همه جامعه ها 
تماميت خواه و انحصارگر بزرگ انواع قدرت است. دولت ها 
با استفاده از قدرت سياسي و با بهره برداري از اصل استوار 
قابليت تبديل انواع قدرت به يكديگر مي تواند قدرت اقتصادي 
را نيز ضميمه قدرت سياسي كند. اين كار در ايران به دليل 
اينكه بيش از يك سده است نهاد دولت قدرت سياسي و 
نيز هفت دهه است قدرت اقتصادي را به دليل تملك منابع 
طبيعي در چنگ دارد بيشتر نمود دارد. نهاد دولت درايران 
در دهه نخست بعد از استقرار نظام جمهوري اسالمي و با 
از هر  بيش  گرفته  بورژوازي شكل  ويران كردن سازمان 
ونيز  دولت  قدرت  افزايش  با  قدرتمند شد.  ديگري  دولت 
نظام  در دهه نخست حكمروايي  سايرنهادهاي حكومتي 
جمهوري اسالمي قدرت بنگاه هاي خصوصي ونيز قدرت 
خانواده ها به چنگ دولت افتاده است. واكاوي مناسبات دولت 
درايران با بخش خصوصي واقعي واصيل و غيروابسته به 
نهادهاي قدرت دهمه سال هاي بعد از 13۵۸ نشان مي دهد 

نهاد دولت به اين بخش اعتماد ندارد و هرگز حاضر نبوده 
ونيست كه سهمي از قدرت دراختيار بخش خصوصي قرار 
گيرد. منتقدان بخش خصوصي كه طيف هاي گوناگون وبا 
نام هاي متفاوت را شامل مي شود همواره بخش خصوصي 
را تضعيف كرده و مي كنند. با اين همه و در 16سال بعد از 
جنگ دولت هاي سازندگي و اصالحات و نيز مجلس تحت 
نيرومندتركردن  براي  را  راه هايي  الريجاني  علي  رياست 
بخش خصوصي بازكردند. يكي از اين راه ها اين بود كه 
به جاي راهبرد پيشين در انتخابات اتاق هاي بازرگاني كه با 
رخوت و نوعي دوري گزيني از سوي بخش خصوصي همراه 
بود رقابت را به انتخابات اتاق ها برگرداند. به اين ترتيب بود 
كه نخست در انتخابات اتاق تهران و در جريان انتخاب رئيس 
اتاق بازرگاني ايران رخدادهاي قابل اعتنايي ديده شد. وجود 
گروه هاي رقيب و ائتالف هاي نيرومند انتخابات را داغ كرد و 
اشتياق بيشتر بازرگانان و فعاالن صنعتي و معدني وكشاورزان 
براي انتخابات اتاق هاي بازرگاني به ويژه در دوره اي كه هنوز 

در جريان است ديدني بود.
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در دهمين دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران

دهمین انتخابات اتاق تهران
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بریدن سر اخالق عمومي پيش پاي دالر
در سال هاي پس از 1397 كه دونالد ترامپ رئيس جمهور 
سابق آمريكا با صراحت اعالم كرد از برجام خارج مي شود و 
تحريم عليه اقتصاد ايران را تشديد مي كند نرخ تورم ايران هر 
ســال باالتر از 3۵ درصد بوده و پيش بيني مي شود نرخ تورم 
امسال به ۵0 درصد برســد.دالر اياالت متحده آمريكا نيز در 
واقعيت يك كاال است كه از همين نرخ تورم عمومي تبعيت 

مي كند و قيمت آن در بازار ارز روندي فزاينده يافته است.
افزايش رشــد تقاضاي دالر نســبت به رشد عرضه آن 
و تثبيــت بيهوده قيمت آن از ســوي بانك مركزي و نيز 
دولت موجب شده است در دوره هايي از روند فزاينده قيمت 
دالر شتاب بگيرد. سياست هاي ناكارآمد دالرشويي دولت 
ســيزدهم و ادعاي رئيس كل بانك مركزي كه مي تواند 
به همه متقاضيان دالر 2۸۵00 توماني بدهد موجب شــده 
اســت شــكاف دالر بازار آزاد و دالر نيمايي به 60 درصد 
برســد و متقاضيان دالرخوار را در صــف خريداران دالر 

نيمايي قرار دهد.
به اين ترتيب بوده و هســت كه وعده هاي چند ده باره و 
هشــدارهاي رئيس دولت سيزدهم براي كاهش قيمت دالر 
واژگون شــده اســت. افزايش قيمت دالر در بازار آزاد و نيز 

ادامه دالرشويي در صرافي ها راه را براي قرباني كردن اخالق 
عمومي در جامعه هموار كرده است. خانواده هاي ايراني همه 
نيروي خود را به كار مي گيرند تا از اين سفره پهن شده لقمه 
بگيرند. با توجه به وضعيت موجود شــوربختانه خانواده هاي 
تهيدســت كارت ملي خود را اجاره مي دهند و دارايان بخشي 
از ســود باد آورده را به آنها مي دهند. از سوي ديگر اما نهاد 
دولت خســته و ناتوان و البته با ادعاي دستاوردهاي بي شمار 
از جمله اينكه امســال درآمد نفت از محل صادرات به اندازه 
چند برابر دوره روحاني بوده است با دادن وعده هاي بي فايده 
درباره به زير كشــيدن قيمت دالر هر روز بخش بيشتري از 

اعتماد حتي هواداران خود را از دست مي دهد.
جامعــه اي كه اخالق را باخته و شــهرونداني كه ديگر به 
وعده هــاي دولت دســت كم درباره قيمــت ارزهاي خارجي 
اعتماد ندارند و دولتي كه در متقاعد كردن شهروندان ناتوان 
است بسيار آسيب پذير شده و در روزهاي سخت تر، شيرازه اش 
از هم مي پاشــد. راه را براي برگشت اخالق و اعتماد بايد از 
جايي و با رفتارهاي دگرگون شــونده با سال هاي سپري شده 
هموار كرد. كارشناســان باور دارند تعديل در سياست خارجي 

كارسازترين راه است.
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درآمد حاصل از نفت و گاز ركن اصلي منبع مالي دولت روسيه را 
تشكيل مي دهند. براي مدتي طوالني، اين درآمدها حباب بااليي 
ايجاد كردند، اما اكنون، بر اساس محاسبات خبرگزاري بلومبرگ، 
به نظر مي آيد اين روند پايان يافته است.منابع مالي دولتي روسيه 
خبرگزاري  محاسبات  اساس  بر  است.  فزاينده  فشار  زير  ظاهرا 
تقريبًا  اخيراً  گاز  و  نفت  فروش  از  روسيه  دولت  درآمد   بلومبرگ، 

نصف شده است.
صادرات اگرچه توسط شركت ها صورت مي گيرد، اما دولت روسيه 
از جمله از طريق ماليات هايي كه بر صادرات مواد خام وضع كرده 
است، از اين امر سود مي برد. طبق گزارش بلومبرگ، اين ماليات ها 
كاهش  گذشته 46درصد  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  فوريه  ماه  در 
داشته است.خزانه داري دولت روسيه در ماه گذشته فوريه 6.9 ميليارد 
دالر درآمد داشته است. داليل مختلفي براي اين روند وجود داشته 
است: از يك سو، روسيه در پي تعيين سقف قيمتي كه كشورهاي 
گروه هفت تعيين كردند، تنها مي تواند بخش زيادي از صادرات نفت 
خام خود را با تخفيف هاي باال در بازار جهاني بفروشد.از سوي ديگر، 
قيمت نفت خام در بازار جهاني نيز در مقايسه با همان بازه زماني 
سال قبل، و نه تنها براي نوع نفت اورال روسيه، در مجموع كاهش 
يافته است. نوع برنت نيز يك سال پيش حدود 12۵ دالر در هر 

بشكه قيمت داشت، اما اخيراً فقط حدود ۸۵ دالر معامله مي شود.
همچنين درآمدهاي حاصل از تجارت گاز نيز به شدت كاهش يافته 
است. از يك سو، قيمت گاز روسيه اخيراً به ميزان قابل توجهي با 

كاهش روبرو شد، و از سوي ديگر، روسيه صادرات گاز از طريق 
خط لوله نورد استريم-1 را نيز متوقف كرده است. بر اساس گزارش 
بلومبرگ، اين وضعيت باعث شده كه درآمد گاز روسيه در مقايسه 
يابد. كاهش درآمد جانبي سود گاز  با سال قبل 42درصد كاهش 

صادراتي از طريق خط لوله نيز قابل توجه است. 
درآمد حاصل از عوارض گمركي گاز صادراتي كنسرن گازپروم به دليل 
توقف ارسال تا ۸1درصد كاهش يافته است.درآمد حاصل از ماليات بر 
سود سوخت، مانند بنزين و گازوئيل، ۸6درصد افزايش را نشان مي دهد. 
دولت روسيه براي جبران ماليات از دست رفته، به ميزان قابل توجهي 

ماليات بر سوخت را افزايش داده است.

سقوط درآمدهاي نفت و گاز روسيه

بـه نظر مي رسـد دولت ايـران به رهبري سـازمان برنامـه و بودجه 
مي خواهـد بدهي هـاي خـود بـه نهادهايـي مثـل سـازمان تاميـن 
اجتماعـي، پيمانـكاران، بانك هاوصندوق توسـعه ملـي را كه صدها 
هـزار ميلياردتومان اسـت بـا ترفندي عجيب نصـف كند و مجلس 
جلـوي ايـن خواسـته دولـت را تا اكنـون گرفته اسـت. چـرا دولت 
ايـران بـه جايـي رسـيده كـه نمي تواند بدهي خـود به مـردم ايران 

را تمـام وكمـال پرداخت كند؟ 
ايـران به ويـژه پس از اينكه دردهـه 1390 با تحريـم آمريكا روبه رو 
شـدند توانايـي گرفتـن انـواع وام از كشـورهاي خارجـي را از دسـت 
دادنـد. كشـورهاي خارجـي و نيز نهادهـاي بين المللـي مثل صندوق 
جهانـي پـول و نيـز بانك جهانـي وديگرنهادهـا نيز به دليـل اعمال 
رژيـم تحريم هـا عليـه ايـران از دادن وام واعتبار به ايـران خود داري 
كردنـد. بـه هميـن دليل ايران يكي از كشـورهايي اسـت كه نسـبت 
بدهـي خارجـي آن بـه توليـد ناخالـص داخلـي اش انـدك اسـت. به 
ايـن ترتيـب چند سـالي اسـت ايـران اعتبار دريافـت وام را ازدسـت 
داده و دولت هـاي ايـران بـراي اينكـه بودجـه را گونـه اي در حالـت 
تعـادل نگه دارند در سـال هاي تازه سـپري شـده شـروع بـه دريافت 
وام از داخـل كرده انـد. البتـه دولت هـاي ايـران يكـي از راه هايي كه 
يافته انـد نـدادن طلبهايـي اسـت كـه ديگـر نهادهـا از دولـت دارند. 
به طورمثـال دولـت و شـركت هاي دولتـي مبالـغ هنگفتـي بـه بانك 
مركـزي و بانك هـاي تجـاري دارنـد و بدهي هاي دولت بـه بانك ها 

رونـد فزاينـده اي دارد. عـالوه براين دولت در سـال هاي تازه سـپري 
شـده هرجـا منابـع ارزي كم آورده اسـت از منابـع قانونـي در اختيار 
صنـدوق توسـعه ملـي وام گرفتـه اسـت كـه گفته مي شـود بـه عدد 

درخواست عجيب دولت براي انحراف در بدهي هایش 
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يكم، در گذشته مثاًل يك قرن پيش، رسم بود كه درد ها را دسته بندي 
مي كردند مثاًل به دل درد، سر درد، كمر درد، تب، نوبه، سردي، گرمي… 
و براي هر يك هم حكيم باشي يك جوشانده اي در نظر داشت. يا مريض 
مي مرد يا خودش بهبود مي يافت يا كم و بيش علت ادامه مي يافت. كاري 
هم نداشتند كه يك دل درد ممكن است نتيجه سوء هاضمه باشد يا نتيجه 

سرطان يا سنگ كليه يا ده ها دليل ديگر.
دوم، مي دانيد كتاب مكاسب، كتاب اقتصاد حوزويان، زمان فتحعلي شاه 
نگاشته شده كه بر اساس اقتصاد كشاورزي محدود آن زمان كتاب خوبي 
بوده نه در اقتصاد بلكه در كسب و كار. مثاًل افزايش نرخ ارز يك بيماري 
است، تورم يكي، گراني ديگري بيكاري هم يك بيماري ديگر و كاهش 
نرخ باروري هم… اضمحالل سرمايه، كسر بودجه… هر كدام يك 

مسئله و فرار مغز ها هم اصاًل مشكلي نيست.
سوم، اين روز ها باز مشكل نرخ ارز به صورت بحراني مطرح شده و باز 
همان راه حل هاي جزيي نگر، مقابله با اخالل گران، مقابله با عوامل پشت 
بنده خداي كنار خيابان، كشف توطئه خارجيان،  پرده، دستگيري چند 
ارزپاشي، تغير شيوه سهميه بندي، تغير روش توزيع رانت، ايجاد سامانه 
جديد… و اين نسخه اي كه چند دهه است مرتب مطرح است و نتيجه اي 

نداشته و نخواهد داشت. 
يافته  توسعه  سازمان ها  به  افراد  از  يادگيري  ضرورت  امروز  جهان  در 
بين  است  رايجي  مفهوم  گيرند  ياد  سازمان  مفهوم  كرده.  سرايت  و 
و  نگيرنده  ياد  افراد  دچار  ما  كه  است  چگونه  مديريت.  متخصصان 

سازمان هاي ياد نگيرنده هستيم؟

افشانده  سال  ده ها  كه  است  بذر هايي  ثمر  و  ميوه  شرايط  اين  چهارم، 
شده، در سياست داخلي و شيوه حكمراني، سياست خارجي و تحريم، در 
اقتصاد، در اخراج نيرو هاي تحصيل كرده و كار آمد و بركشيدن غير آن، 
در تالش بي امان و فزاينده براي زير كليد در آوردن ثروت هاي كشور، 
در انكار اقتصاد علمي و در انتخاب سياست ها به منظور بردن كشور در 
حيطه نفوذ روسيه...، و تازه منت گذاردن بر سر ملت كه قدر دان باشيد 
چون برايتان كيمياگري هم مي كنيم…حاال كه ميوه ها رسيده اند و به 
اصطالح جوجه ها به خانه بر گشته اند چه جاي تعجب؟ بايد نگران بود كه 

اين تازه اول كار نباشد.
منبع: صفحه تلگرامي دكتر محمد طبيبيان

اقتصاد جدید و نرخ ارز از نگاه اقتصاددان

100 ميليارد دالر رسـيده اسـت. دولت عـالوه براين بدهي هاي قابل 
اعتنايـي نيـز بـه شـهروندان و نهادهـاي حقيقي دولتـي و غيردولتي 
از راه فـروش اوراق قرضـه بدهـكار اسـت. سال هاسـت دولـت بـه 
تعهـدات قانونـي خـود به سـازمان تاميـن اجتماعـي بابـت پرداخت 
سـه درصد سـهم خـود به سـازمان يادشـده عمل نمي كنـد و صدها 

هـزار ميليـارد تومـان به صنـدوق بدهكار اسـت. نكته شـگفت انگيز 
كـه مي خواهـد  اسـت  بودجـه  و  برنامـه  درخواسـت سـازمان  امـا 
بدهي هـاي تاريخـي خـود را بـا يـك جورخـاص از پرداخت هـا كـه 
خـودش مي گويد روش پرداخت سـاده اسـت از مسـير قانـون بودجه 
1402 صـاف كنـد. امـا گويا كميسـيون زير تيغ اراده سـازمان برنامه 
وبودجـه نرفته اسـت. مجلس بـاوردارد تفاوت پرداخـت بدهي دولت 
بـه صـورت مركـب و سـاده 100 درصد اسـت و اگـر روش پرداخت 
سـاده قانونـي شـود طلبـكاران انـگار وام ارزان بـه دولـت داده انـد. 
كميسـيون تلفيـق نـرخ مركـب را جايگزيـن كـرده اسـت كـه رقـم 
ريالـي بدهي هـاي دولـت را بـه حـدود دو برابـر افزايـش مي دهـد. 
نحـوه محاسـبه سـود بدهي هـاي دولـت بـا نـرخ مركـب منجـر به 
فشـار طلبـكاران به دولت خواهد شـد چراكه بيـش از دو روش براي 
محاسـبه نـرخ وجـود نـدارد، لذا حـذف اين حكـم منجر بـه افزايش 
حداقـل دوبرابـري بدهي هاي دولـت خصوصاً به بانك ها و سـازمان 

تأميـن اجتماعي خواهد شـد. 
دولـت سـيزدهم گويـا داسـتان بدهي هـا را شـوخي فـرض كـرده 
و انـگار كـه مديـران سـازمان برنامـه وبودجه بـاور دارند كـه معنا 
نـدارد سـود بدهي هـاي دولـت بـه روشـي اندازه گيـري شـود كـه 
دولـت زير فشـار قـرار گيـرد. كارشناسـان مي توانند دربـاره تفاوت 
ايـن دوروش و اجحـاف احتمالـي در صورت برتـري دولت واكاوي 
كـرده و حجـم زيـان به مـردم را تعيين كنند. دولت نيز بهتر اسـت 

يـك بـار فهرسـت بدهي هاي خـود را اعـالم كند.
منبع: جهان صنعت
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شواهد آماري نشان مي دهد كه مشخصاً نيمه سال 1397، از نظر شدت تورم، يك 
نقطه چرخش )turning point( براي اقتصاد ايران بوده است. به گونه اي كه 
رژيم تورمي كشور از يك تورم نسبتاً ثابت باال )در حدود 20 درصد( به يك تورم 

فزاينده تغيير وضعيت داده است. براساس آمارهاي منتشرشده توسط مركز آمار 
ايران، متوسط تورم نقطه به نقطه ماه به ماه سال 1397، ۵/26 درصد، سال 139۸، 
34 درصد، سال 1399، 36 درصد،  سال 1400، 41 درصد و متوسط 10 ماهه 

نظام جمهوري اسالمي با صراحت گفته است آمريكايي ها به ايران درباره 
برجام پيام داده اند و اگر حسن نيت نشان دهند برجام به نقطه خوبي 
مي رسد. البته اين همان حرفي است كه از زمان روي كارآمدن دولت 
سيزدهم بارها وبارها از سوي مقامهاي ايراني شنيده ايم. از سوي ديگر 
به  را  ايران  خارجه  وزير  اميرعبداللهيان  آمريكايي حسين  مقام هاي  اما 
دروغگويي در اين باره متهم كرده اند وبه نظر مي رسد يك بازي پيچيده 

طراحي شده است.
دراين بازي پيچيده ميان نظام سياسي ايران ونظام سياسي آمريكا كدام 
يك از مقام ها راست مي گويند وكدام يك دروغ مي گويند وبراي يافتن 
اين است كه مقام  راست و دروغ چه راهي وجود دارد. ساده ترين كار 
وزارت خارجه عراق يا فرستاده عمان به ايران دهان بازكنند و حقيقت را 
بگويند اما انها سكوت كرده اند. از سوي ديگر كارشناسان باوردارند كه در 
وضعيت فعلي دستگاه راهبري سياست خارجي ايران بيشتر از آمريكا نياز 
دارد اين مسئله را دامن بزند كه آمريكا مايل به ادامه گفت وگو با آنهاست. 
اين كار چند مزيت دارد. نخستين مزيت ايجاد شكاف ميان غرب است 
واينكه اروپا احساس سرخوردگي كند و تنها بماند. مزيت ديگر اما اين 
است كه نيروهاي مخالف نظام جمهوري اسالمي در خارج از كشور در 
شرايط دشوار قرارگيرند. مزيت سوم اما اين است كه اين ادعا مي تواند به 

آرام شدن بازار ارز درايران كمك كند.
اين روزها بارشاهد يك بازي بسيار پيچيده از سوي مقام هاي آمريكايي 
هستيم كه قصد دارند نظام سياسي ايران را در شرايط دشواري قراردهند. 
به اين معني كه پيام هاي خاص به ايران بدهند و مثال بگويند برجام به 
اين شكل از بن بست خارج مي شود كه ايران درچارچوب هايي باالتر از 
برجام فعلي زير تيغ خواسته غرب برود يا اينكه اصوال پيامي نداده باشند. 
ونيز  تبليغاتي  برتري  از  استفاده  با  آمريكا  باوردارند  كارشناسان  برخي 

برتري در نظام رسانه اي مي تواند دست ايران را در پوست گردوبگذارد و 
هم پيام دهد و هم با آن را تكذيب كند. »ند پرايس«، سخنگوي وزارت 
از  پيام  ارسال  ادعايي،  موضع گيري  در يك  گذشته  روز  آمريكا  خارجه 
سوي اياالت متحده به ايران را تكذيب كرد. او اين ادعا را در واكنش به 
سخنان اخير حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران كه از ارسال 
پيام واشنگتن به تهران از طريق »فواد حسين«، وزير خارجه عراق خبر 

داده بود، مطرح كرد.
ايران چند راه براي عبور از اين وضعيت پيچيده دارد. يك راه اين است كه با 
آمريكايي ها به طور مستقيم مذاكره كند تا ديگر پنهان كاري از سوي آمريكا 
ممكن نباشد. راه دوم اين است كه به مقام هاي ديگر كشورها كه ميانجي به 
حساب مي آيند با صراحت بگويد تنها به اين شرط با اآنها ديدار مي شود كه با 
شفافيت بگويند ماموريت انها آوردن پيام از سوي آمريكا است. راه سوم اين 

است كه تا اطالع ثانوي ميانجي نپذيرند.

بازي پيچيده گفت وگوهاي برجامي

نيلي و هشدار شدید نيلي و هشدار شدید 
به رشد حجم پولبه رشد حجم پول
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1401، 4۸ درصد بوده است. همانطور كه مالحظه مي شود، ما اواًل از تورم متوسط 
حدود ۵/1۸ تا 20 درصد به ميزان قابل توجهي فاصله گرفته ايم. ثانياً، رژيم تورمي 
جديد، كاماًل آهنگ افزايشي دارد. در واقع، تورم 10 ماهه سال 1401،  بدون ترديد، 
قله تورمي اقتصاد ايران، پس از سال هاي 1321 و 1322 محسوب مي شود. در 
طول 2۵0 ماه گذشته، تنها 1۵ ماه تورم ماهانه بيش از 4 درصد بوده كه 12 ماه آن 
از 1397 به بعد اتفاق افتاده و 3 ماه آن به تنهايي در 10 ماهه سال 1401 بوده است. 
در تاريخ ثبت شده عملكرد اقتصاد ايران، تورم نقطه به نقطه باالتر از ۵0 درصد، فقط 

در 6 ماه اتفاق افتاده كه چهارتاي آن در سال 1401 بوده است.
رشد حجم پول در اقتصاد ايران طي ده سال 13۸7 تا 1396، به طور متوسط، 
 سالي 2/14 درصد بوده است. اين در حالي است كه متوسط رشد نقدينگي 
در اين فاصله، 1/2۵ درصد بوده است. رشد حجم پول به يك باره در فاصله 
سال هاي 1397 تا 1400، با جهشي بسياربزرگ، به عدد كاماًل هشداردهنده 
۵0 درصد در سال رسيده و در مسير ويژه ذكرشده،  طي هفت ماه سال جاري 
به 3/۵6 درصد افزايش پيدا كرده است. توجه به اين نكته داراي اهميت بسيار 
زياد است كه در چارچوب مقدار معين رشد حجم نقدينگي، تصميم مردم به 
اينكه چه مقدار از نقدينگي را به صورت پول نگهداري كنند، مي تواند به عنوان 
شاخصي از درجه اعتماد آنها به سياست گذاران و فضاي عمومي مورد انتظار 
كشور در آينده قرار گيرد. به طور كاماًل قابل دركي مي توان حدس زد كه طي 
چندماه اخير، در پي اعتراضات سياسي در داخل و فشارهاي فزاينده كشورهاي 
خارجي ناشي از بروز چالش هاي بيروني، رشد حجم پول طي ماه هاي مهر به 

بعد كه هنوز آمارهاي آن منتشر نشده، حتماً آهنگ كاهشي نسبت به گذشته 
پيدا نكرده باشد. اگر اينگونه باشد الزم است اقدامات عاجلي براي جلوگيري 
از افتادن در يك مسير بدون بازگشت تورمي مدنظر قرار گيرد. اين نكته را با 
تاكيد زياد ذكر مي كنم كه رشد حجم پول تا قبل از سال هاي اخير، تنها در 
دو سال 13۵3 به يك دليل و سال 13۵7 به دليلي ديگر، بيشتر از ۵0 درصد 
بوده و به جز اين دو سال تجربه ديگري در گذشته ثبت نشده است. لذا از اين 
نظر، واقعاً اقتصاد كشور در وضعيت اضطرار به سر مي برد. تصوير بودجه سال 
آينده،  اشتباهات بزرگ در سياست هاي جديد ارزي از نظر تثبيت مجدد يك نرخ 
رانتي براي ارز، و شايد از همه بدتر،  اظهارنظرهاي نسنجيده و مكرر و همراه با 
اشتباهات زياد مقامات تراز اول سياسي دولت، متأسفانه هيچ كدام تصويري از 
درك شرايط خطيري كه در آن قرار گرفته ايم را نشان نمي دهد. مقامات دولت 
ظاهراً تمايل زيادي دارند كه همچنان خود را در مرحله ماه عسل منتقد دولت 
قبل نگهدارند و خود اين رويكرد بيانگر عمق بسياركم درك شرايط موجود 
است. غافل از اينكه سرعت تحوالت نامطلوب بسيار باالتر از حد تصور است. 
به جاي اجراي مانورهاي متعدد درگيرشدن با دشمن فرضي دولت قبل و اعالم 
پيروزي، متمركز بر درگيري با دشمن واقعي مشكالت فعلي شويد. بايد پذيرفت 
كه اقتصاد ما در تله تحريم هاي خارجي، سياست گذاري هاي غيرعلمي و بحران 
نبود سرمايه اجتماعي اسير شده است و درد اينجاست كه تصميم گيرندگان، 

حداقل در بيان ظاهري، هر سه مشكل را انكار مي كنند. 
منبع – صفحه تلگرامي مسعود نيلي

بنا به گفته احمد اميرآبادي، نماينده قم در مجلس، در تنظيم بودجه كشور يك بحث 
اين است كه اصناف كشور تا ۵00 ميليون تومان درآمد معاف از ماليات شوند، براين 
اساس سه ميليون كسبه از اين گردونه ماليات ستاني خارج شده و با اين قانون اينها 
دوستدار نظام و انقالب مي شوند. غالمرضا سالمي، اقتصاددان در واكنش به اين 
اظهارنظر در گفت وگو با خبرآنالين مي گويد: اگر چنين اتفاقي بيفتد، اين يك تصميم 
اقتصادي نيست، بلكه تصميم سياسي است. در واقع قرار است با اين تمهيدات، 
يك سري افراد را به گفته نماينده مردم قم، نظام دوست كرد. وي مي افزايد: ۵00 
ميليون تومان درآمد، يعني ماهانه 40 ميليون تومان درآمد كسبه. چطور يك كارمند 
كه ماهي 1۵ ميليون تومان حقوق بگيرد، مشمول ماليات مي شود، اما كسبه اي كه 
ماهي 40 ميليون تومان درآمد داشته باشند، مشمول ماليات نشوند. اين سوال مطرح 

است كه چرا ماليات كارمندان را قطع نمي كنند!؟
اين كارشناس اقتصادي تصريح مي كند: در حال حاضر درآمد مالياتي از كارمندان 
بيشتر از مشاغل است؛ در حالي كه درآمد مشاغل با تورم باال مي رود، اما قدرت 
خريد كارمندان روز به روز پايين تر مي رود.سالمي با تاكيد بر اينكه اين پيشنهاد 
فقط سياسي است، عنوان مي كند: وگرنه از نظر اقتصادي هر كسي كه درآمد دارد، 
بايد ماليات پرداخت كند. ۵00 ميليون تومان هم رقم كمي نيست و حداقل ماهي 
40 ميليون تومان مي شود. كدام كارمند در ايران ماهانه 40 ميليون تومان حقوق 
مي گيرد!؟ درآمد واقعي مشاغل چقدر بايد باشد؟ وي با اشاره به اين اظهارنظر كه 
ماليات 3 ميليون كسبه مي شود 1۵ هزار ميليارد تومان، متذكر مي شود: اين رقمي 
كه ايشان اعالم كرده، اگر در واقعيت درآمد كسبه ماهي ۵00 ميليون تومان باشه، 
رقم مالياتي بايد خيلي بيشتر باشد. ۵00 ميليون تومان يعني هر كسبه حداقل بايد 
۵0 ميليون تومان ماليات بدهد؛ اين در شرايطي است كه من ماليات كسبه را 10 

درصد در نظر گرفتم، اما ماليات كسبه تا 2۵ درصد باال مي رود.
سالمي بيان مي كند: اينكه در عمل از اين 3 ميليون نفر چقدر ماليات مي گيرند، 
بحث ديگري است، ولي اگر واقعا درآمد كسبه عدد ۵00 ميليون تومان باشد، رقم 

ماليات بايد باالتر باشد. وي در ادامه مي گويد: در هر صورت اينكه درآمد ماليات 
مشاغل اينقدر پايين است، به ضعف ساختار مالياتي كشور برمي گردد؛ وگرنه شما 
مي دانيد كه براي مثال اگر قيمت پنير گران شود، كاسب قيمت پنير را باال مي رود. 
گوشت گران شود، قيمت گوشت را باال مي برد. كاسب، درصد سود خود را مي گيرد؛ 
يعني نه تنها تورم، روي درآمد كسبه اثر منفي ندارد، بلكه اثر مثبت هم دارد.اين 
اقتصاددان مي افزايد: البته من درباره صنوفي صحبت مي كنم كه درآمد دارند و 
گروهي هم هستند كه درآمدي ندارند. اما در كل صنوف خود را با تورم تطبيق 
مي دهند، در حالي كه كارمند و كارگر اصوال نمي توانند خود را با تورم تطبيق دهند. 
اگر 20 درصد حقوق شان اضافه شود، بايد 40 درصد تورم را تحمل كنند.سالمي 
تصريح مي كند: بر همين اساس، معتقدم كه پيشنهادي كه درباره حذف 3 ميليون 
صنف از ماليات مطرح شده، فقط هدفي سياسي دارد؛ كه اين هم كوتاه مدت است 

و اين خوشحالي مدت زيادي نمي ماند.
منبع - خبر آنالين

چرا كارمندان ماليات بدهند و اصناف معاف شوند؟
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استاد  القلم  سريع  محمود  قلم  به  طوالني  نوشته اي  رسانه ها  برخي 
دانشگاه شهيد بهشتي درباره آنچه در داووس 2023 گذشت را منتشر 
كرده اند كه البته نشان نمي دهد اين نوشته از حضور دكتر سريع القلم در 

نشست اخير بوده يا برداشت او از خبرهاي منتشرشده اين اجالس. اما 
آنچه او از اين اجالس برداشت كرده است براي ايران و ايرانيان اهميت 
زيادي دارد و الزم است نوشته او از سوي مديران و اداره كنندگان نظام 

حرف های سریع القلم و خاندوزی و حسرت ملی

شانه مردم اين روزها گراني گاه اصلي تصميم هاي غلط در ديپلماسي 
و اقتصاد است. هر تصميمي در كشور ما به جاي اينكه رفاه مردم 
را در نظر بگيرد، سختي كشيدن مردم را مدنظر قرار مي دهد. انگار 
مردم ما اليق رفاه نيستند كه از تريبون ها مدام درباره قدسي بودن 
رياضت سخن مي گويند. اگر تحمل خوب است، چرا سياستمداران 
تحمل نمي كنند و چرا سنگيني بار را روي دوش مردم مي اندازند؟ 
از  اما تحريم را  مي خواهند بگويند تحريم هاي غرب بي اثر است 
طريق سياست گذاري درست خنثي نمي كنند. مي خواهند بگويند 
تحريم هاي آمريكا نمي تواند ما را از پا بيندازد اما راستش را بخواهيد 
آنها را از پا نينداخته اما ما را زمين گير كرده است. يك مقام ارشد 
دولت دوازدهم نقل مي كرد كه در سال 139۸ به مقامات وزارت 
امور خارجه گفته بودند دو سال زمان دارد تا مجدداً پرونده هسته اي 
را به سرانجام برساند. به اين معني كه تشديد فشار به مردم بيش از 
اين زمان به صالح نيست و جامعه ديگر تاب و توان تحمل فشار 
بيشتر را ندارد. در زمستان 1399 برجام داشت به سرانجام مي رسيد 
اما مصوبه مجلس شوراي اسالمي اين اجازه را نداد و مانع امضاي 
برابر  در  نمايندگان مجلس چرا  نپرسيد  آن شد. هيچ كس  مجدد 
برجام ايستادند و مانع توافقي شدند كه به سود مردم است. از آن 
زمان تا امروز جامعه چقدر از رفاه خود را از دست داده است؟ چقدر 
تورم به جامعه تحميل شده و مردم چقدر آزادي انتخاب خود را از 
دست داده اند؟ همه اينها شايد ريشه در عدم استقالل وزارت امور 
خارجه دارد و اينكه ماموريت اين دستگاه، توسعه روابط بين الملل 
نيست و در اغلب مواقع، كارمندان اين وزارتخانه حقوق مي گيرند 
با  را  ما  روابط  اينكه  تا  با جهان محدود كنند  را  روابط مردم  كه 
ديگر كشورها تسهيل كنند. در چند دهه گذشته خيلي كم پيش 

اقتصاد قرار گيرد، به همين  آمده كه سياست خارجي در خدمت 
مي دهيم  دست  از  را  خود  بازارهاي  مي گذرد،  كه  سال  هر  دليل 
اصلي  بار  اقتصاد هم  در  نمي آوريم.  به دست  تازه اي هم  بازار  و 
روي شانه هاي مردم است. ماليات را مردم مي دهند اما نهادها و 
سازمان ها از پرداخت آن طفره مي روند. درآمد مردم را نصف تورم 
تورم  از  بيشتر  درصد   10 را  حاميان  بودجه  اما  مي دهند  افزايش 
تصويب مي كنند. اين تفكر چاره كار را در حل مسئله نمي بيند اما 
حاضر است كرامت مردم را با سهميه بندي و كوپني كردن اقتصاد 
بار روي  زمينه ها سنگيني  اينكه در همه  خدشه دار كند. خالصه 
شانه مردم است. اين شانه ها بايد آزاد باشند و براي رشد و توسعه 
كشور به كار افتند اما سنگيني همه كارهاي غلط نظام حكمراني 

روي دوش مردم قرار گرفته است. 
منبع: صفحه تلگرامي محسن جاللپور

 شانه هایي براي گریه كردن
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سرنوشت ساز  نكات  همه  نمي توان  شود.  خوانده  اسالمي  جمهوري 
درج شده در نوشته دكتر سريع القلم را يادآوري كرد اما مي توان برخي 
نكات بيان شده از سوي او با ماهيت سخنان سيداحسان خاندوزي وزير 
مقايسه  عبارات  كوتاه ترين  در  را  دولت  اقتصادي  و سخنگوي  اقتصاد 
كرد. واقعيت تلخ اين است كه اين مقايسه از نظر مباحث مطرح شده 
در نوشته سريع القلم و خاندوزي به اندازه اي تفاوت دارند كه مي توان 
گفت پس از مقايسه كارشناسانه و منصفانه جز حيرت و حسرت چيزي 
نصيب ايرانيان عالقه مند به مقوله هاي بنيادين نمي شود. به طور مثال 
 ،1401 دي ماه   30 تا   27 از  روز  چهار  است: »طي  نوشته  سريع القلم 
اجالس ساالنه مجمع جهاني اقتصاد با 372 ميزگرد و سخنراني تشكيل 
شد. با اطمينان كامل مي توان بيان كرد كه در عموِم چند صد ميزگرد و 
سخنراني، يك واژه هزاران بار تكرار شد: اهميت اتصال و تعامل ميان 
 )Deglobalization( جهاني زدايي .)Connectivity( كشورها
با توجه به انقالب ديجيتالي، ديگر غيرقابل تصور و بازگشت ناپذير است. 
در مقابل، طراحي هاي جديد براي جهاني تر شدن در راه است. نزديك به 
يك سوم از ميزگردهاي داووس 2023 مربوط به موضوع انرژي، امنيت 
انرژي و انرژي هاي تجديدپذير بود. يكي از دقيق ترين سخنراني هاي 
او  برمي گردد.  چين  نخست وزير  معاون   Liu He به   2023 داووس 
سه بار بر اهميت حفظ صلح جهاني تاكيد كرد و بازار را مبناي توسعه 
دانست. در كنار سخنان بسيار شمرده رهبران آلمان و چين، سه كشور 

در داووس 2023 بسيار درخشيدند: هند، عربستان و امارات. روحيه مثبت 
و  عربستان  است.  توسعه وصف ناپذير  و  رشد  براي  ميان هندي ها  در 
اروپا، چين و كره جنوبي در  با آمريكا،  امارات با صدها پروژه مشترك 
حال مدرنيزه كردن، ديجيتالي كردن، صرفه جويي در مصرف انرژي و 
طرح هاي توليدي اشتغالزا در مسير تحوالت عظيم اقتصادي، ثروت يابي 
اقتصادي  اما سخنگوي  و كسب رضايت شهروندان خود هستند…« 
دولت با چه پرسش هايي در گفت وگوي خود با رسانه ها روبرو شد و چه 
اولين بار در بودجه  بانكي براي  گفت؟ سقف تسهيالت تكليفي شبكه 
سال آينده تعيين شده است. بستر بهتري براي فروش اموال مازاد باز 
شده است. روزهاي آينده سرفصل هاي برنامه تحول كوتاه مدت اقتصاد 
تبيين خواهيم  بيان كردند  اخيرا در مجلس  را كه رئيس جمهور  ايران 
كرد. عرضه خودرو در بورس متاثر از مصوبه شوراي عالي بورس و با 
نظر مثبت وزارت صمت انجام گرفت. خبري از آزادسازي قيمت نان 
نيست و محدوديتي براي خريد نان وجود ندارد. متأسفانه در كانال هايي 
كه خريد و فروش ارز مي شود، بدون توجه به بازارهاي رسمي كشور 
شاهد افزايش قيمت ارز هستيم. طرح كاالبرگ الكترونيكي در استان 
مهيا مي شود.  استان ها هم  براي ساير  زمينه ها  و  اجرا شده  هرمزگان 
دنياي امروز با شتابي شگفت انگيز به سويي مي رود كه شوربختانه ايران 
در آن سهمي ندارد و اقتصاد ايران در گرداب مسائلي افتاده كه دغدغه 

كشورهاي اندكي است.

يك فيلسوف روشن بين دهه ها پيش تصريح كرده بود اگر كشوري 
نتواند با كشورهاي ديگر تجارت كند و كشتي- كشتي كاال دادوستد 
كند عاقبت كارش به شليك توپ و موشك مي رسد. كره شمالي در 
جنوب شرق آسيا نمونه اعالي اين دسته از كشورهاي دنياي امروز 
است. يك خانواده چندين دهه است يك ملت را برده وار مديريت 
از كشورهاي  از زور و قدرت و كمك برخي  با استفاده  مي كنند و 
ديگر توانسته اند اين راهبرد را ادامه دهند. كره شمالي كااليي براي 
صادرات به ديگر كشورها ندارد و كااليي هم از كشورهاي ديگر وارد 
نمي كند. اينگونه شده است كه كره شمالي منزوي است و تنها به 
موشك هاي ويران كننده خود افتخار مي كند. برخي از افراد درايران 
تمايل دارند ايران را همانند كره شمالي كنند. شوربختانه بخشي از 
قدرت واقعي نيز در اختيارهمين افراد است و تصورشان اين است كه 
ايران را مي توان به شبه جزيره اي امن تبديل كرد و بدون دادوستد 
اما  احزاب  و  افراد  اين  از  كرد.برخي  اداره  را  آن  كشورها  ديگر  با 
پيچيده ترند و با استفاده از قدرتي كه دراختيار دارند راه هاي دادوستد 
با شركت ها و كشورهاي گوناگون را تنگ و تاريك مي كنند و از اين 
راه به رانت ها و درآمدهاي شگفت انگيز دسترسي پيدا مي كنند. به طور 
مثال مي توان حدس زد براي اين افراد و گروه ها بودن شركت هايي 
از كره جنوبي معتبري مثل سامسونگ يا ال جي يا شركت هاي بزرگ 
و  نامساعد  رخداد  يك  ايران  نفت  بازار  در  وپتروشيمي  وگاز  نفت 
به همين دليل سنگ و  آنها است و  بلندمدت  زننده منفعت  برهم 
صخره در برابر ورود اين شركت قرار داده اند. اين انديشه جزيره ساز 
و خطرناك هيچ بيمي از اينكه رفتار و گفتارشان آسيب هاي پرشمار 
به ايرانيان وارد مي كند به خود راه نداده و حاال دراين روزهاي سخت 
با كشورهاي  نيز  جنوبي  كره  رئيس جمهور  كه  رسيده ايم  جايي  به 

حاشيه خليج فارس دوستي هاي خود را عميق تر كرده و عليه ايران 
حرف مي زند. واقعيت اين است كه كشورهاي جهان به ويژه مديران 
و اداره كنندگان آنها جز به افزايش منافع مادي شهروندانشان به چيز 
ديگري فكرنمي كنند و تجارت و دادوستد تنهاراه براي سود بردن و 
صلح است و براي كره جنوبي ايران تنها هنگامي يك كشور دوست 
داده  نشان  تجربه  تجارت كرد. كشوري كه  آن  با  بتوان  است كه 
است ايرانيان هرگز به اين انديشه ها دل نمي بنددو راه بزرگ شدن و 
نيرومند شدن اقتصاد را درگسترش داد و ستد بادنياي آزاد مي دانند. 
راه جدا شدن كسب و كار ايرانيان از دير باز تاريخ اين سرزمين تا 
با دنياي بزرگ است و  امروز دادوستد دانش و كاال و هنر  همين 
هر ايراني دلسوز به اين مرز و بوم اين را نيك مي داند و در همين 
مسير رفتار مي كند. نمي توان به اين اميد كه روزي استكبار جهاني را 

شكست بدهيم با همه كشورهاي ديگر قطع رابطه كنيم.

تجارت نباشد دوستي هم نيست
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نوشته اي پر رمز وراز از سوي والديمير ساژين 
بدون  بعيد است  خاورشناس مطرح روس كه 
اجازه مقام هاي كرملين نوشته يا دست كم تاييد 
شده باشد در سايت بخش فارسي خبرگزاري 
به  منتشر شده كه مي تواند  اسپوتنيك  روسي 
آشفتگي و سردرگمي وهراسان شدن مقام هاي 
ايراني و نيز عالقمندان به امر سياست عملي 
روسيه  و  ايران  درمناسبات  ويژه  به  ايران  در 
منجر شود. اين نوشته با يك افشاگري بزرگ 
درباره حمله هاي اسراييل به ايران درروز 7دي 
ماه امسال شروع و با يك پيشنهاد چند پهلو و 

رازگونه تمام مي شود.
كرده  روايت  اينگونه  را  افشاگري اش  ساژين 
ايران در  ماه،  اواخر شامگاه 7 دي  است: »در 
آذربايجان شرقي  حداقل پنج منطقه كشور - 
مورد حمله  و همدان  اصفهان، كرج  غربي،  و 

ساژین روس و ترساندن ایران

قيمت گذاري به چه قيمتي
از  قانونگذاري  براي  نيز مجلسي  و  دولت  نهاد  وجود  كرد  قبول  بايد  ترديدي  بدون هيچ 
ضرورت هاي زندگي جمعي انسان بوده و هست و اصوال تأسيس اين نهادها به دليل نياز انسان 
و جامعه هاي انساني به آنها است. نهاد دولت به مثابه عامل اجرايي در امور گوناگون وظايفي بر 
دوش دارد و نيز اختياراتي دارد كه كف و سقف آن در قانون اساسي هر كشور از جمله كشور 
ايران تعيين شده است. در قانون اساسي تأكيد شده است نهاد دولت حق عدول از اين وظايف 
را ندارد و نيز حق ندارد با تصويب قانون و مقّررات و نيز تأسيس نهادهايي در عمل فراتر از 
اختيارات عمل كرده و فضاي كار وفّعاليت شهروندان را با محدوديت همراه سازد. اين يك 
حقيقت است كه برخي جامعه هاي انساني و برخي كشورها در اين راه بيشتر از ديگر كشورها 
پيشرفته و دولت ها در چارچوب هاي قانوني ودر دامنه اختيارات عمل مي كنند و در برخي از 
كشورها اما دولت ها به داليل گوناگون فراتر از اختيارات مندرج در قانون اساسي رفتار مي كنند. 
نهاد دولت درايران متأسفانه به دليل اينكه به درآمد بزرگ حاصل از صادرات نفت دست 
داشته و هنوز نيز دارد و نيز به دليل ضعف تشكيالت و سازمان هاي خصوصي توانسته است 
به مرور براي خود اختياراتي تازه تعريف كرده و در همه امور دخالت كند. دولت هاي ايران 
دخالت در اقتصاد را به بهانه هاي گوناگون از جمله اينكه بايد از حقوق مصرف كنندگان در برابر 

توليد كنندگان حمايت كند را در دستور كار داشته و دارد.
استفاده از ابزار منسوخ و كهنه شده قيمت گذاري دستوري و اراده براي كنترل همه فّعاليت هاي 
اقتصادي از ابتدا تا انتهاي فرآيند توليد و توزيع و تعيين دستور عمل براي هر بخش از اقتصاد 
همين كاري است كه نهاد دولت در ايران انجام مي دهد و شرايط را براي فّعاالن اقتصادي 
غيرقابل تحمل مي كند. تجربه نشان داده است اين راهبرد آسيب هاي جدي به اقتصاد و 
اخالق و رفتار كنشگران مي گذارد و نتيجه اي جز رانت زايي براي گروهي خاص و فساد 

اقتصادي ندارد.
وقتي يك توليد كننده بايد مطيع و فرمانبر كساني باشد كه از دور دستي بر آتش دارند به مرور 
از انگيزه هاي رقابت جويي و كارآمدتر دور شده و همه مسائل را وا مي نهد. اين معني ندارد 
كه مديراني باتجربه و استخوان خردكرده در صنايع را تابعي از اراده سياسي كارشناساني كنيم 
كه خود بر اساس دستورهاي سياستمداران باالتر فكر مي كنند و تصميم مي گيرند. در داستان 
قند و شكر ايران از اين داستان هاي تلخ بسيار رخ داده است و يكي از داليل فراز و فرودهاي 
بهت آور در اين صنعت همين دستوري اداره كردن اين فّعاليت است. دولت ها خودشان قيمت 

چغندر قند را تعيين مي كنند و از كارخانه ها مي خواهند با همين قيمت دستوري از كشاورزان 
خريداري شود. اين قيمت دستوري انگيزه اي براي چغندركاران زحمتكش فراهم نمي كند تا با 
كمي سرمايه گذاري چغندر باكيفيت باالتر توليد كند و به كارخانه ها نيز انگيزه نمي دهد رفتار 
بهينه داشته باشند. قيمت گذاري دستوري راه را براي سرمايه گذاري تازه مي بندد. صاحبان 
سرمايه باهوش تر از اين هستند كه سرمايه خود را به بخشي ببرند كه اختيار توليد و قيمت در 
اختيار ديگران باشد و او تنها سرمايه اش را بياورد. اين چه منطقي است كه نهاد دولت دنبال 
مي كند كه تو پولت را بياور من مديريت مي كنم. تجربه جهاني نشان مي دهد مديريت دولتي 
بسيار ناكارآمدتر از مديريت خصوصي است و به همين دليل بوده و هست كه دنيا به سوي 
خصوصي سازي مي رود تا از منابع موجود بهترين و بهينه ترين بهره برداري را داشته باشد اما در 
ايران چرخ برعكس مي چرخد و دولت اراده كرده است دوباره همه چيز را بسازد. واقعيت اين 
است كه انواع دخالت هاي دولت در امر فّعاليت اقتصادي در بلندمدت به سود واردات بوده و 
توليد داخلي به دليل اسارت در انديشه دولتمردان از رقابت بازمانده و به اين ترتيب ريشه توليد 
داخلي خشك مي شود و دخالت هاي دولت به كاهش انگيزه نوآوري منجر مي شود و راه رانت 
و فساد را هموار مي كند، سرمايه گذار را از ميدان دور مي كند و به توليد ملي آسيب مي رساند. 

ما مي پرسيم: قيمت گذاري دستوري به چه قيمتي؟
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شده  گزارش  گرفت.  قرار  رزمي  پهپادهاي 
است ه اين حمالت به زيرساخت هاي نظامي 
روغن  توليد  تأسيسات  جمله  از  غيرنظامي  و 
سوخت،  مخازن  مهمات،  انبارهاي  موتور، 
دزفول،  هوايي  پايگاه  نفت،  پااليشگاه هاي 
ستاد هاي سپاه و قدس انجام شده است.« وي 
ادامه داده است: »با اين حال، در 29 ژانويه، وال 
استريت ژورنال و رويترز اطالعاتي را به نقل 
از منابع ناشناس در مورد دخالت سرويس هاي 
منتشر  حمالت،  اين  در  اسراييل  اطالعاتي 
براي  دارد.  را  خودش  منطق  امر  اين  كردند. 
جنگ  يك  در  اسراييل  و  ايران  دهه،  چندين 
تركيبي قرار دارند. در اين جنگ، همه ابزارها 
در  استفاده  مورد  موارد  جز  به  هستند،  دخيل 
»جنگ كالسيك«، بياييد حمالت اسراييل به 
تاسيسات هسته اي و نظامي ايران، به واحد هاي 
پاسداران  سپاه  موشكي  انبارهاي  به  صنعتي، 
همچنين  بياوريم،  ياد  به  را  اسالمي  انقالب 

حمالت به دانشمندان هسته اي ايران كه پنج 
نفر از آنها كشته شدند، از جمله ترور محسن 
اصلي  توسعه دهندگان  از  يكي  زاده،  فخري 
برنامه هسته اي ايران در سال 2020. حضور در 
بسياري از اقدامات يا ردپاي اسراييل يا ردپاي 
اسراييلي  مفسران  توسط  آن  محلي  ماموران 

آشكارا به رسميت شناخته شده است.«
در  كه  نيست  »تصادفي  است  نوشته  سازين 
به  سرنشين  بدون  هواپيماهاي  حمله  آستانه 
بزرگ ترين  اسراييل  و  متحده  اياالت  ايران، 
رزمايش نظامي مشترك جنيپر اوك را برگزار 
جمله  )از  كشتي،  ده ها  واحد،  هزاران  كردند: 
از  هواپيما.   142 بوش،  جورج  هواپيمابر  ناو 
جمله بمب افكن هاي حامل سالح هسته اي(. 
اين نيروها حمله به اهداف ايراني و همچنين 
تهاجم فرضي به خاك دشمن، سركوب سيستم 
مستحكم  تاسيسات  انهدام  و  هوايي  پدافند 
سخنگوي  يك  كردند.  تمرين  را  زيرزميني 

گفت:  است  نشده  فاش  نامش  كه  پنتاگون 
كامال  رزمايش  مقياس  فكر مي كنم  واقعا  من 
از  مشخص  نتايج  بايد  ايران  است.  چشمگير 

اين رزمايش را دريافت كند.«
اما اين مقام روسي در پايان پيشنهادي دارد كه 
معلوم نيست از سوي او وروسيه به ايران داده 
پيشنهادهاي  از  استنباط ساژين  اينكه  يا  شده 
نوشته  خاورشناس  روسي  اين  است.  غربي 
از ميان  پيشنهاد مي شود كه  ايران  است: »به 
به  و   - روسيه  كند:  انتخاب  را  يكي  چيز  دو 
دنبال آن فشار غرب بر ايران در همه جهات، 
يا غرب با حل مشكل هسته اي، لغو تحريم ها، 
و  اقتصادي  توسعه همكاري هاي  با چشم انداز 

سپس سياسي«
او در آخرين سطر از نوشته اش ايران را مي ترساند 
و تاكيد مي كند: »حمله به تأسيسات نظامي در 
اصفهان يك هشدار كوچك و قسمتي از يك 

كارزار گسترده ضد ايراني است.«

اگر روزي در اين مملكت پاي حساب و كتاب به ميان آمد، ما و به ويژه 
با تزريق  نسل من از خيلي ها طلبكاريم؛ طلبكاريم از همه كساني كه 
هيجان و دستكاري احساسات و كلي گويي هاي بي مصداق، قدرت تامل 
و تفكر را از ما گرفتند. نه تامل و تفكر به كائنات، فلسفه و حكمت. بلكه 
قدرت انديشيدن درباره مصيبتي كه دست كم در حوزه اقتصاد و صنعت، 
و  بود  پيشگيري  قابل  فاجعه اي كه  آورديم.  روزخود  به  به دست خود، 
دخلي به جنبش و انقالب سياسي و فرهنگي ما نداشت. ما طلبكاريم از 
همه كساني كه درباره غرب، صنعت و مدرنيته معرفتي معيوب را به ما 
غالب كردند و هر آنچه مي توانست به بهروزي نسبي اين مردم و اين 
و  مونتاژكاري  كودكانه،  با چپ انديشي هاي  را  كند  كمك  خاك  و  آب 
توسعه وابسته و خدمت به امپرياليسم جهاني لقب دادند و ستايش گر فقر 
و سيه روزي شدند و سرانجام براي كسب تابعيت و اقامت براي فرزندان 
خود در همان خاستگاه امپرياليسم جهاني، روزها پشت دِر سفارتخانه هاي 
غربي صف كشيدند! ما »يك زندگي « طلب داريم از همه روشنفكران 
باليدند و  ايراني دهه 40 و ۵0 شمسي كه در غرب تحصيل كردند و 
عواقب رفاهي و بهداشتي پيشرفت هاي صنعتي و تكنولوژيك آن ديار 
فقير  جامعه  و  ترساندند  آن  از  را  ديگران  اما  ديدند،  خود  چشم  به  را 
و دچار سوءتغذيه ايران كه سمبل صنعتش »پيكان« خيامي و آرزوي 
و  »مصرف گرايي«  »غربزدگي«،  به  را  بود  روماني  تراكتور  كشاورزش 
»سلطه ماشينيزم « متهم كردند! و با روخواني نوشته هاي فانون و فرانك 
امين و رژي دبره، معدود سرمايه گذاران صنعتي كشورشان را  و سمير 
ناميدند!  خوانخوار«  »گرگ  و  سكه پرست«  »موش  پليد«،  »بورژوازي 
دست همه پيكارگران با استبداد و خودكامگي را مي بوسيم اما طلبكاريم 
از همه آنهايي كه در نخستين سال پيروزي انقالب، به جاي بهره گيري 
و صنعتي،  اقتصادي  توسعه  و  رشد  مسير  در  جامعه  توان  و  از سرمايه 
القاي مالكيت خصوصي و راندن صاحبان  مصيبت بزرگ مصادره ها و 
صنايع بزرگ و تعطيلي كارخانه ها و افول اقتصاد ايران را سبب شدند و 

امثال خيامي ها و الجوردي ها و برخوردارها را »سرمايه دار رانتي« خواندند 
و از ايران بيرون كردند. بي آنكه بدانند عرصه توليد و صنعت جاي خون 
دل خوردن است و هيچ انسان منفعت طلبي حاضر به بند كردن حيثيت و 
سرمايه در بيابان هاي تهران و باج دادن به دربار و كفتار نمي شود.درباره 
خيامي ها گفتني ها بسيار است، اما باز اگر روزي پاي و حساب و كتاب به 
ميان آمد، ما به خيامي ها بدهكاريم؛ نه تنها به خاطر پايه گذاري صنعت 
ساخت پيكان و اتوبوس در ايران و خاورميانه و ايجاد هزار شغل و خانه 
سازماني و ورزشگاه و خلق ميلياردها ثروت، بلكه به خاطر همه تصورات 
غلطي كه از آنها و ديگر سرمايه داران صنعتي هم عصر آنها داشتيم و 
هيچگاه درصدد اصالح اين ذهنيت ها مجعول برنيامديم. اين روزها كه 
ايران  برادران خيامي و شركت  به  ما  ما قسطي است  همه داشته هاي 
ناسيونال چند قسط »پوزش« و »تعظيم« بدهكاريم. خيامي ها بي آنكه 
وطن پرستي  و  انسان دوستي  شرافت،  تجسم  باشند،  داشته  مجسمه اي 
بودند. كاش به خاطر احترام به انسانيت، اكنون از آنها اعاده حيثيت كنيم.
قاسم خرمي-  روايت نامه

به »ایران ناسيونال« چند قسط »پوزش« بدهكاریم
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تغيير روساي كل بانك مركزي در ميانه بحران هاي 
ارزي در حالي رخ مي دهد كه بازار ارز در ايران طي 
بوده كه  از سه تحول عمده  اخير متاثر  سال هاي 
هيچ يك از اين عوامل در كنترل روساي كل بانك 
مركزي نبوده است. تحول اول، كاهش ميزان منابع 

ارزي حاصل از صادرات نفت و فرآورد ه هاي نفتي 
است. عمدتا تحت تاثير تحوالت حاكم بر سياست 
خارجي ايران، ميزان كل صادرات نفت و فرآورده هاي 
نفتي در ايران از حدود 63 ميليارد دالر در سال 1396 
به حدود 21 ميليارد دالر در سال 1399 و حدود 3۸ 

ميليارد دالر در سال 1400 كاهش يافت.
به  دسترسي  محدوديت هاي  گرفتن  درنظر  بدون 
منابع ارزي حاصل از صادرات نفت و فرآورده ها به 
دليل تحريم، طي اين دوره ساالنه بين 2۵ تا 42 
ميليارد دالر از منابع ارزي كشور كاسته شده است. 

راهكارهایي براي آرامش ارزي

دشمنان آزادي از نگاه غني نژاد 
با  فرومايگان. خودكامگان  و  دوگونه اند: خودكامگان  بر  آزادي  دشمنان 
آزادي ديگران دشمني مي ورزند و مايل اند اراده مختار خود را بر همگان 
تحميل كنند. خودكامه خود را برتر از همه مي داند، از اين رو آزادي را صرفا 
براي خود مي خواهد و با هرگونه حاكميت قانون مخالفت مي كند چون 
قانون محدود كننده قدرت نا محدود است. مي توان گفت بدترين دشمن 
آزادي بيشترين تمناي اراده آزاد را براي خود دارد، تمنايي كه تحقق آن 

عمال به بردگي ديگران مي انجامد.
بي مايگان،  هستند.  فرومايگان  يا  ُسفله ها  آزادي  دشمنان  دوم  گونه 
ترسوها و تنبل ها از آزادي بيزارند زيرا در وضعيت آزادي كه قانون حكم 
مي راند و قواعد همه شمول بر كردارها و اراده هاي انسان ها حاكم است، 
نامعلوم  نتايج  با  بي پايان  پيكارهاي  و  رقابت ها  اجتماعي عرصه  زندگي 
است. وضعيت مورد پسند بي مايگاِن زبون، وضعيت انحصاري است كه 
در آن دست يافتن به امتيازات و مدارج موفقيت، فارغ از رقابت و بدون 
شايستگي، به صرف چاپلوسي و اظهار بندگي امكان پذير است. رقابت 
وجه مهمي از زندگي اجتماعي انسان ها در وضعيت آزادي است، بنابراين، 
آنهايي كه استعدادي در خود سراغ ندارند تا در ميدان رقابت عرضه نمايند 

از آزادي گريزانند. 
ورود  از  مي كنند  تالش  دارند  ترس  رقابت  نامطمئن  نتيجه  از  كه  آنها 
آزادانه ديگران به عرصه فعاليت هاي اقتصادي و سياسي جلو گيري كنند 
و خود يكه تاز ميدان باشند. آنها ترجيح مي دهند قهرمان مسابقات بدون 

رقيب و پيكارهاي انجام نيافته باشند! فرومايگان هميشه از انحصارهاي 
كه  است  طريق  اين  از  تنها  زيرا  مي كنند  حمايت  اقتصادي  و  سياسي 
مي توانند به امتيازاتي كه شايستگي آن را ندارند دست يابند و حفظ كنند. 
نيست كه فرومايگان جذب مغناطيس خودكامگان مي شوند و  بي دليل 
و  فرومايگان  مي سازند.  محروم  شايستگان  وجود  از  را  اينها  ناگزير  به 
 خودكامگان مكمل هم اند، هردو گروه با آزادي دشمني مي ورزند اما با 

دو انگيزه متفاوت.
منبع – صفحه تلگرامي موسي غني نژاد
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تحول دوم، خروج سرمايه از كشور عمدتا ناشي از 
نبود چشم انداز بهبود شرايط اقتصادي و بدتر شدن 
نسبي آن در مقايسه با ساير كشورها حتي برخي از 
از  نيابتي  شاخص  يك  است.  همسايه  كشورهاي 
خروج سرمايه، آمار باالي ميزان خريد مسكن توسط 
ايرانيان در تركيه است. طي سال هاي اخير به صورت 
ايرانيان مهم ترين خريدار ملك در تركيه  تجمعي، 
بوده اند. عامل سوم نيز وجود تفاوت تورم قابل توجه 
بين ايران و كشورهاي طرف تجاري متاثر از سلطه 
بودجه اي دولت است كه اين نيز خود متاثر از اقتصاد 
سياسي حاكم بر تنظيم بودجه هاي سنواتي در ايران 
است. در حالي كه عوامل ياد شده هر سه منشأ سياسي 
اعم از سياست داخلي يا خارجي داشته اند، در واكنش 
به بحران ارزي و افزايش نرخ ارز در هر دو مقطع 
سال هاي 1397 و 1401 پس از اتخاذ مجموعه اي از 
تصميمات تجربه شده و ناكارآمد، در نهايت روساي كل 
بانك مركزي از مسئوليت خود عزل شدند و افرادي 
جايگزين شدند كه مشابه اسالف خود نه تجربه اي در 
مديريت بحران هاي ارزي داشته اند و نه حتي تخصص 

قابل مالحظه اي در زمينه مديريت بازار ارز.
در كنار سلطه تصميمات سياسي بر عملكرد اقتصادي 
كشور و بازار ارز، محدوديت در منابع ارزي به عنوان 
ايران طي  اقتصاد  در  محدودكننده  قيد  مهم ترين 
سال هاي اخير باعث شده است سياست تجاري عمال 
اولويت هاي  به  ارزي  منابع  سازوكار تخصيص  به 

وارداتي تبديل  شود و سياست ارزي به معناي تعيين 
نرخ تعادلي ارز در اقتصاد كامال تحت سلطه سياست 
سياست هاي  سلطه  انعكاس  گيرد.  قرار  تجاري 
تجاري  بر سياست هاي ارزي، تعيين نرخ دستوري 
نيما و وجود بازار چند نرخي ارز در ايران است. از اين رو 
عمال بازار ارز در ايران، زمين بازي سياستمداران و 
سياست گذاران تجاري بوده و بانك مركزي ابزار و 
اختيارات كافي براي مديريت كالن بازار به  معناي 
ثبات بخشي و ايجاد تعادل در آن را ندارد. همه اين 
محدوديت ها در شرايطي است كه عوامل بنيادي به 
صورت فعاالنه به قوت خود باقي مانده اند. به دليل 
تفاوت قابل توجه تورم داخلي و خارجي اين تفاوت در 
تورم باعث مي شود به صورت مستمر ميزان تقاضاي 
واردات از ميزان صادرات صورت گرفته بيشتر شده و 

تراز تجاري به سمت منفي شدن پيش برود. 
همچنين با تشديد خروج سرمايه ممكن است نرخ 
نيما نيز موثر بودن خود را از دست بدهد و رفتار بانك 
مركزي در قبال افزايش اين نرخ نيز منفعالنه شود. 

بانك مركزي آمار دقيق و روشني از ميزان تقاضاي 
سفته بازي و تقاضاي اسكناس بازار ارز در اختيار دارد. 
اين آمار عمال فشارسنج بانك مركزي براي برآورد 
ميزان تقاضاي ارز است. بانك مركزي بايد با برآورد 
ذخاير و ميزان توانايي مداخله در بازار ارز در يك افق 
بلندمدت ميزان حضور خود در  تا  زماني ميا ن مدت 
بازار را تنظيم كند. اين امر به ويژه با توجه به اينكه 
چشم انداز كنوني از وضعيت سياسي كمبود منابع ارزي 
در ماه هاي پيش رو است، اهميت بيشتري دارد و بانك 
مركزي نبايد حريصانه به دنبال كاهش نرخ مقطعي ارز 
از مسير فروش و مداخله مستقيم باشد. بانك مركزي 
از انجام اقدامات يا اظهارنظرهايي كه مي تواند اعتبار 
بانك مركزي را در هدايت انتظارات مردم خدشه دار 

كند، پرهيز كند.
به عنوان مثال زماني مي توان از بازار آتي ارز صحبت 
به ميان آورد كه چشم انداز منابع ارزي مثبت بوده و 
اقتصاد با شوك هاي مختلف و سيستماتيك مواجه 
نباشد. در غير اين صورت بازار آتي، صف خريد خواهد 
بود و عمال امكان بستن موقعيت هاي بازار وجود 
نخواهد داشت و بازار آتي فرو خواهد ريخت. به عالوه 
تعدد اظهارنظر در خصوص بازار ارز در شرايطي كه 
امكانات كنترلي اين بازار در اختيار نيست، گفتار درماني 

را بي اثر مي كند.
 منبع: فرهاد خان ميرزايي
دنياي اقتصاد

رشد نقدینگي مانع رشد طبيعي نرخ ارز شده است
رئيس كل اسبق بانك مركزي هزينه هاي دولت و كسري بودجه را ريشه اصلي 
تورم و افزايش نرخ ارز دانست و گفت: رشد نقدينگي مانع رشد طبيعي نرخ 
ارز شده است.به گزارش تسنيم، طهماسب مظاهري رئيس كل اسبق بانك 
مركزي در مصاحبه با راديو درمورد فضاي ملتهب ارزي در كشور اظهار كرد: به 
مرور كه نقدينگي افزايش پيدا كند و توليد ناخالص داخلي هم رشد نكند، قيمت 
واقعي و اقتصادي ارز مانند قيمت ساير كاالها باال خواهد رفت. وي افزود: دولت 
به خاطر چاپ پول، قيمت ارز را سركوب مي كند و اجازه نمي دهد كه قيمت 
ارز به مرور به عدد واقعي خودش برسد در نتيجه نرخ ارز به جايي مي رسد كه 
نهايتاً از كنترل دولت خارج شده و جهش پيدا مي كند. رئيس كل اسبق بانك 
مركزي با تأكيد بر اينكه دولت و بانك مركزي بايد رشد نقدينگي را كنترل كنند 
گفت: اگر رشد نقدينگي كنترل شود قيمت ارز باال نخواهد رفت و به صورت 
عادالنه و طبيعي رشد خواهد كرد. مظاهري معتقد است ريشه اصلي مشكالت 
به هزينه هاي دولت و كسري بودجه دولت برمي گردد كه براي تأمين آن به 
روش هاي مختلف متوسل مي شود و هر روشي هم كه انتخاب مي كند تورم 
زاست.وي متذكر شد: زماني كه دولت قبول كند هزينه هاي خود را با درآمدها 
تنظيم و متعادل كند و كسري بودجه را كاهش دهد استفاده از منابع بانك 
مركزي و پول پرقدرت هم براي تأمين منابع مورد نياز كاهش پيدا مي كند. 
مظاهري افزايش رشد اقتصادي را به عنوان راهكار ديگر مطرح كرد و گفت: 
وقتي رشد اقتصادي حدود 3 درصد و در برخي سال ها منفي بوده و از طرفي 
رشد نقدينگي 30 درصد بوده طبيعي است كه تورم هم افزايش پيدا خواهد كرد. 

رئيس كل اسبق بانك مركزي تصريح كرد: هيچ كسي نمي تواند قيمت واقعي 
ارز را اعالم كند چون در اين صورت قيمت باالتر از آن خواهد رفت لذا قيمت را 
بايد خود بازار تنظيم كند و از طرفي دولت هم بايد شرايط كسب و كار و توليد 
را طوري فراهم كند كه رشد اقتصادي باال برود و رشد نقدينگي هم كنترل 
شود. مظاهري متذكر شد: اگر دولت خيلي جدي جلوي نرخ ارز را بگيرد نرخ ارز 
در بازار آزاد خيلي باالتر خواهد رفت و اين رشد قيمت به سمت كاالهاي ديگر 
مانند خودرو سرازير مي شود و منجر به قيمت هاي نجومي خواهد شد همچنانكه 

االن هم خودرو ابزاري براي حفظ ارزش پول شده است.
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اسرار دالرشویي از عادلي تا فرزین
نگارنده در دوره اي كه محمدحسين عادلي رياست بانك مركزي را در چنگ 
داشت در گفت وگويي با او به همراه همكارانم از او پرسيديم در اين وانفساي 
ارزي كه ايران در پرداخت بدهي هاي خارجي در تله افتاده است، چرا در برابر 
هر شناسنامه به هر ايراني۵000 دالر با تفاوت معنادار با دالر آزاد پرداخت 
مي شود؟ پاسخ ايشان متقاعدكننده نبود و بيشتر روي اين مسئله تاكيد داشت 
كه مردم بايد بدانند خزانه بانك مركزي پر از اسكناس دالر است و چشم و 
دلشان سير شود و به مرور بازار آزاد به قيمت مورد نظر بانك مركزي برگردد.

توضيح عادلي اقتصاددانان را نيز متقاعد نكرد اما اين اتفاق افتاد و كسي هم 
بازخواستي از وي نكرد. بعدها در دولت محمود احمدي نژاد نيز محمود بهمني 
همين خطاي عادلي را با فروش دالر 1226 توماني انجام داد و او هم همين 
استدالل را داشت. در همان دوره نيز ايران به مرور با تنگناي ارزي روبرو 
 شد و دالرهاي ارزان معلوم نبود واقعا از سوي چه كساني و كدام سازمان ها 
خريداري شد. و البته هم معلوم نشد آقايان عادلي و بهمني چقدر دالر به 

بازار عرضه كردند.
در حالي كه در دولت حسن روحاني انتظار مي رفت اين رخداد يعني ارزپاشي 
ارزان اتفاق نيفتد، اما در اين دولت نيز روساي بانك مركزي دالرپاشي را 
در دستور كار قرار دادند و در حالي كه قيمت هر دالر به طور مثال در بهار 
1397 در بازار آزاد نزديك به دو برابر دالر 4200 توماني بود، دالر ارزان به 
بازار عرضه شد تا هركس توانست برود و سود بااليي نصيبش شود؛ البته در 
اندازه كوچك. اين روزها مي شنويم و مي بينيم بانك مركزي فرزين و دولت 
سيزدهم نيز همان راهي را مي رود كه عادلي، بهمني و سيف رفتند و اتفاقا 
استدالل فرزين و دولت سيزدهم نيز همان است كه عادلي گفت: مردم بدانند 
كشور دالر كم ندارد و دست بانك مركزي پر و خزانه اش لبريز از دالر و 
يورو است و مي تواند به هر كس كه صبح زودتر بلند شد و صف گرفت، ارز 

ارزان بدهد.
واقعيت اما بدون ترديد چيزي نيست كه بر زبان مي آيد و بر قلم جاري 
مي شود. خوش بينانه ترين تحليل از اين رفتار كه حاال عمري 30 ساله دارد و 

در كارنامه ارزي كشور موجود است را مي توان تحليل ناكارآمد دانست. اما 
اين تحليل بسيار خوش بينانه است و بايد دنبال اسرار دالرشويي گشت. برخي 
پرسش ها را مي توان طرح كرد تا اگر واقعا نهادي يا سازماني يا پژوهشگري 
دنبالش بود، سرنخ را در دست بگيرد. اينكه آمر اصلي در اين باره كيست؟ آيا 
روساي جمهوري دستور داده و مي دهند؟ آيا روساي بانك مركزي اين دستور 
و راهبرد فسادآلود و دالرشويي را مي دهند؟ آيا نيرويي بيرون از اراده دولت بر 
ادامه اين راهبرد آلوده اصرار دارد؟ نكته بعدي اين است كه بايد معلوم شود 
در همين دوره آقاي فرزين چه ميزان يورو به متقاضيان داده شده است؟ نام 
و نشان آنها چيست؟ با توجه به اينكه دولت ها حاال براي ردگيري هر كار 
و فعاليتي سامانه راه مي اندازند، آيا نظارتي وجود دارد كه چه ميزان يوروي 
ارزان و در كدام صرافي ها و به چه كساني فروخته شده است؟ تصور كنيد 
افراد يا نهادهايي همانطور كه در خبرها مي خوانيم كارت ملي اجاره مي كنند 
ارزان در نهايت به چند نفر حقيقي و حقوقي مي رسد. اسرار  و دالرهاي 

دالرشويي از عادلي تا فرزين بايد ريشه يابي شوند.
منبع: محمد صادق جنان صفت – روزنامه جهان صنعت

چين كمونيست بعد از صدمات شديدي كه در دوران مائو و حكومت كمونيستي 
متحمل شد، همزمان با انقالب اسالمي ايران در سال 1979، مباني روابط خارجي 
خود را از ايدئولوژيك بودن به تاجر بودن تغيير داد. چيني كه امروز مي   شناسيم، كشوري 
تاجر است و معيارهايي كه براي ارتباط با كشورهاي ديگر انتخاب مي كند، بر مبناي 
سرمايه گذاري، تجارت و فعاليت   هاي صنعتي و اقتصادي است. به همين دليل چيِن در 
داخل كمونيست، سال گذشته با دشمن خود آمريكا بيش از 700ميليارد دالر تجارت 

داشته كه فقط 600ميليارد دالر آن، صادرات به آمريكا بوده است.
به گواه آمار، اكنون بيشترين صادرات چين به كشورهاي غربي است؛ چرا كه براي 
چيني   ها مهم نيست با آمريكا خصومت دارند يا از نظر ايدئولوژيك با او تفاهمي 
ندارند. روابط في   مابين تنها براساس خواسته هاي تجاري و اقتصادي تعريف شده   اند و 
هريك از كشورها براي تامين منافع ملي مردم خود تبادالت تجاري را ادامه مي دهند. 
آمريكايي   ها براي حفظ منافع ملي   شان با چيني كه خيلي او را دوست ندارند، تجارت 
گسترده دارند و مردم آمريكا نيز كاالهاي چيني را در بازارها مي   خرند و مصرف مي كنند.

چين كشوري  كه  نيست  مهم  آنچنان  آمريكايي  براي مصرف كنندگان  واقع  در 
كمونيست است يا سرمايه   دار؛ براي آنها كاالي باكيفيت و قيمت مناسب حائزاهميت 
است، به همين دليل صادرات چين توانسته است در بازار آمريكا و كشورهاي ديگر 

گسترش زيادي پيدا كند. در مقابل، حجم صادرات آمريكا به چين زياد نيست و فاصله 
تجاري بسيار گسترده   اي در اين موازنه وجود دارد. به همين دليل چيني   ها در بازارهاي 
مختلف آمريكا به   خصوص بازارهاي اوراق دولتي، سرمايه گذاري انبوهي انجام داده و 
به نوعي مي توانند در بازار مالي آمريكا بازارگرداني كنند. در اين ميان، بازار آمريكا به 
نحوي خود را تنظيم كرده    است كه مي تواند تجارت عظيمي با چين داشته باشد و 

چين ایدئولوژیك یا تاجر؟
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پایمالي اخالق با كسري بودجه
در فصل تعيين تكليف براي بودجه هستيم و از قبل مي دانيم، هر چه شود، كسري 
بودجه وجود خواهد داشت. اما بگذاريد به وجه متمايز ديگري از كسري بودجه 
بپردازيم كه كمتر مورد توجه بوده است. اقتصاددانان آزادي خواه، فارغ از كاركرد هر 
سياست، اگر تصميمي برخالف اصول و ارزش هاي انساني و مهم تر از هر چيز بر 
ضد آزادي و مالكيت فردي باشد، آن را مردود مي دانند حتي اگر ادعا شود -كه البته 
ادعايي بيش نيست - اين سياست به نفع اقتصاد ملي كشور است. ليست سياست هاي 
اقتصادي كشور كه از دهه هاي گذشته به اجرا گذارده شده و ضد آزادي فردي است 
بسيار بلند باال است، اما يكي از اصلي ترين سياست ها و شايد اقدامات از سر ناچاري 
دولت ها، كسري بودجه بوده است كه امري است كامال ضد ارزش هاي اخالقي. شايد 
براي بسياري اين گزاره عجيب به نظر برسد و از خود بپرسند، چرا كسري بودجه 

اقدامي غيراخالقي است؟
همانطور كه بوكانان و واگنر در كتاب خود با عنوان »كسري دموكراسي« توضيح 
مي دهند، همواره در تاريخ، دولت ها بر آن بودند تا خرج شان با دخل شان بخواند. از 
اين رو قاعده بر آن بود تا بودجه متعادل باشد. حتي در دوره هاي صلح، تالش آن بود 
تا مازاد بودجه ايجاد شود و بتوان از اين مازاد در دوران جنگ بهره برد. به اين شكل 
اصوال كسري بودجه امري استثنايي در تاريخ و مختص به دوره جنگ بوده است. 
جالب آنجاست كه شايد حكومت هاي ستمگري وجود داشتند كه ماليات و خراج 
بااليي را بر رعاياي خود تحميل مي كردند، اما كمتر مي توان سراغ از كسري خزانه 
اين حكومت ها گرفت. تفكر غالب در مورد بودجه دولت مانند بودجه هر خانوار آن بود 
كه دولت بايد بودجه خود را تراز كند. اما در نيمه اول قرن بيستم جان مينارد كينز  اين 
قاعده را بر هم زد. از نظر وي دولت نبايد به دنبال تراز كردن بودجه باشد، بلكه بايد 
با ابزار بودجه، اقتصاد را در سطح اشتغال كامل به تعادل برساند. شعار كينز »تعادل 
اقتصاد« به جاي »تعادل بودجه« بود. از منظر كينز، كسري بودجه به وجود مي آمد تا 

افراد بيشتري اشتغال يابند و مگر اين امر »اخالقي« نبود؟
اما كينز و اسالفش براي توجيه كسري بودجه بايد از يك مانع ديگر نيز عبور مي كردند. 
تا پيش از اين رويكرد غالب آن بود كه تامين مالي كسري بودجه از طريق استقراض به 
معني مصرف يك نسل به هزينه آيندگان است، آن هم بدون اجازه آنان. كينز اما معتقد 

بود يك جامعه در هنگام كسري بودجه به خودش بدهكار مي شود! آن هم براي رسيدن 
به سطح اشتغال كامل. به اين شكل كينز مانع اخالقي بدهكار شدن دولت را برداشت. 
تاريخ نشان داد كه رويكرد كينزي به بودجه شايد به طور موقت باعث رونق شود، اما در 
بلندمدت منجر به بي ثباتي كالن اقتصاد مي شود. اما فارغ از اين فقدان كاركرد، از منظر 
اخالقي نيز توجيه كسري بودجه براي اهل سياست، يعني تيغ دادن به كف زنگي مست؛ 
و اينگونه نيست كه كسري بودجه يعني »بدهي جامعه به خودش«. اوال كساني كه از 
اين كسري منفعت مي برند با كساني كه بايد هزينه آن را بدهند متفاوت هستند و ثانيا چه 
اين كسري با ماليات تورمي جبران شود، يعني برداشتن از جيب قشر آسيب پذيري كه 
نمي توانند در برابر تورم خود را محفوظ كنند يا از آن بهره برند كه امري است به تمامي 
ضداخالقي و اگر با اوراق بدهي تامين شود به هنگام بازپرداخت آن از جيب آيندگان 
دزديده مي شود.  چه بسا آيندگان هم بخواهند اين مشكل را به بعد از خود حواله كنند 
و اين داستان به خصوص در كشورهايي كه نهادهاي سياسي ضعيفي دارند به معني 
انباشت مفرط بدهي ها و خارج شدن آن از حالت پايدار است و مشكالت بي شماري را 

بر سر اقتصاد آوار مي كند. عبور از خطوط اخالقي نتيجه اي غير از اين نخواهد داشت.
منبع: پويا جبل عاملي- روزنامه دنياي اقتصاد

در عين حال، منافع ملي خود را به خوبي حفظ كند.در منطقه خاورميانه، حجم تجارت 
بسيار محدودتر است. اگر بخواهيم به روابط تجاري چين با كشورهاي عربي نگاه 
كنيم، از حدود 22كشور، چيني   ها با 20كشور رابطه تجاري گسترده برقرار كرده   اند. 
سال گذشته چين حدود 330ميليارد دالر كاال به كشورهاي عربي صادر كرده است. 
عالوه    بر اين چيني   ها در اين كشورها كه جمعيتشان در مجموع به 400ميليون نفر 
مي   رسد، حدود 240ميليارد دالر سرمايه گذاري كرده   اند. اگر حجم تجاري چين با ايران 
را با حجم تجارت چين با كشورهاي عربي كه 4/۵ برابر ما جمعيت دارند مقايسه كنيم، 
مشخص مي شود حجم تجاري   شان بيش از 1۵برابر ايران و حجم سرمايه گذاري چين 
در كشورهاي عربي بيش از 20برابر كشور ما است. آنچه تجار چيني به آن توجه 
دارند، سادگي تجارت با ايران يا عربستان است و به اين توجه مي كنند كه پولشان 
در آن كشور به سرعت به دستشان مي رسد و كااليي كه مي   فرستند به سرعت در 
دسترس مصرف كننده قرار مي گيرد. بنابراين براي شركت هاي چيني سياست هاي 
كشورها در اين حد مهم است كه به تجارت آنها لطمه نزند و چين از اين نوع برخورد 
شركت هاي چيني پشتيباني مي كند. شايد به همين دليل است كه چند هفته پيش 
در عربستان سعودي، رئيس جمهور چين را در حال مذاكره براي گسترش تجارت 
با كشورهاي عربي ديديم. چشم   انداز روابط بين الملل چين نشان مي دهد كه آينده 
تجارت اين كشور با جهان عرب به چند دليل روشن   تر از تجارت با ايران است. 
دليل اول اين است كه تبادل پول با آن كشورها بسيار ساده است و در سيستم هاي 

بين المللي مي توانند انتقال پول را به راحتي انجام دهند.طبق بررسي   هاي صورت گرفته، 
تجارت ايران با چين زير 20ميليارد دالر است و تجارت با كشورهاي عربي به بيش از 
330ميليارد دالر مي   رسد. بنابراين نبايد از چين تاجر، گاليه   مند باشيم، بلكه بايد به رفتار 
خود نگاه كنيم كه اگر نگاه ما به روابط خارجي تجاري بود، تجارت ما با چين بسيار 
بيشتر مي شد. ضمن اينكه تجارت ما محدود به چين نمي شد و با كشورهاي ديگر 
نيز تجارت قابل قبولي مي   داشتيم. سياست گذاران بايد بدانند تجارت است كه منافع 
ملي كشورها را تامين مي كند و ثروت را براي كشورها به ارمغان مي   آورد. بنابراين 
تجارت ابزاري بسيار قوي براي ارتقا، رشد و توسعه كشورها به شمار مي رود. در اين 
ميان چين سال هاست اين موضوع را ثابت كرده و نگاهش به آينده نيز اثبات مي كند 
كه با كشورهايي مبادالت تجاري خواهد داشت كه راه تجارت با آنها آسان   تر بوده و 

گرفتاري   هاي كمتري داشته باشد.
اگر نتوانيم مسائل متعددي همچون موضوع FATF و برقراري روابط بين الملل با 
غرب با نگاه تجاري را حل كنيم، حجم تجارتمان با ساير كشورها حتي با چين و روسيه 
محدودتر مي شود؛ زيرا مي   بينيم كه حتي راه ابريشم جديد كه بستر اصلي آن در ايران 
است، به تدريج به دور زدن ايران تمايل پيدا كرده است. اين محدوديت ها نشات گرفته 
از نگاه    ما به روابط بين الملل است كه بر مباني تجاري و اقتصادي استوار نيست و 

متأسفانه هنوز چنين تغييري هم در سياست هايمان رخ نداده است.
محمدمهدي بهكيش



36

شماره 153- اسفند 1401

انتخاب سردبیر

حساب  به  كه  است  پولی  ميزان  تومان  هزار  سيصد  و  ميليون  دو 
ريخته شده  عيدی 1402  برای  اجتماعی  تأمين  سازمان  بازنشستگان 
است. با اين مبلغ می توان كمتر از سه كيلو پسته كمتر از 4 كيلو گوشت 
و  خصوصی  بخش  كارگران  برای  داستان  همين  يا  خريد  به درد بخور 

كارمندان دولت نيز تكرار می شود.
به اين ترتيب می توان گفت بسياری از كسانی كه مزد و حقوق بگيرند 
بايد اگر پس اندازی دارند از آن برای خريدهای عرفی نوروز بردارند. اين 
در حالی است كه شهروندانی كه مزد و حقوق بگيرند حتی شايد نتوانند 
در سال نو با آسودگی و با راحتی خيال در درون سرزمين مادری نيز به 
گردش بروند. واقعيت اين است كه به رغم همه وعده های داده شده از 
سوی نهاد دولت به نهادهای باالدستی و نيز به مردم بردبار و مداراجوی 
ايران كه نرخ تورم مهار می شود و سطح رفاه مادی مردم افزايش می يابد 
حاال در پايان سال 1401 چشم انداز روشنی درباره انجام شدن وعده ها 
ديده نمی شود و ايرانيان در بهت و حيرت فرو رفته  اند كه چه بايد كنند. 
اقتصاد ايران در سطح كالن به سخت ترين روزها رسيده است و اين را 
می توان از روزگار شهروندان ايرانی كه انگشت به دهان گرفته و از غم 
ناداری نمی دانند چه كنند و نيز هزاران بنگاه صنعتی كوچك و متوسط 
تدوين  در  و مجلس  دولت  افتادن  گير  مهم تر  آنها  از  و  بزرگ  و حتی 
بودجه ای دارای تعادل به خوبی ديد. به نظر می رسد عالوه بر مسائل 
اقتصادی پديده های ناراحت كننده ديگری مثل روندها و فرآيندهايی كه 
و  شهروندان  ميان  واگرايی  به  و  ايجاد  داد  رخ   1401 ناآرامی های  در 
نهادهای دولتی منجر شد و نيز اتفاق شگفت انگيز مسموم شدن صدها 
دانش آموز مدارس دخترانه در شهرهای كشور كه هنوز پايان ناپذير به نظر 

می رسد و هيچ سرنخی هم به دست نيامده است و همچنين گره كور 
پرونده هسته ای كه هيچ گامی به جلو برای برطرف شدن آن انجام نشده 
و پيامد اصلی آن يعنی تحريم ها همچنان پابرجاست نيز بر ابعاد اندوه و 

بالتكليفی مردم افزوده است.
ميليون ها خانواده ايرانی آرزو داشتند و دارند روند رويدادهای ايران به سويی 
برود كه آنها دور از هيجان و استرس زندگی كنند و با كار كردن و كوشش 
خود و بهره برداری از توانايی های خود درآمدی مناسب با هزينه ها به دست 
آورند و زندگی عادی داشته باشند. ايرانيان آرزو دارند روزگار گونه ای شود 
كه آنها چشم اندازی روشن از هر نظر داشته باشند و با خوشی و خرمی سال 
را شروع كنند. شوربختانه مجموعه رخدادهای اقتصادی، سياسی و به ويژه 
سياست خارجی در سال 1401 اين چشم انداز روشن را نشان نمی دهد   و 

ايرانيان سال تازه را با خوشحالی شروع نمی كنند.

ایرانيان نوروز شادی ندارند

حساب وكتاب شادي
دارند؟  را  دنيا  يا شهر هايي شادترين مردم  شادي چيست؟ چه كشورها 
و شادترين مردم  دنيا چه مي كنند كه شاد هستند؟ چه چيز هايي در شاد 
بودن انسان ها تاثير مي گذاره و چه بخشي از آن قابل تغيير است و ما 
مي توانيم روي آن بخش تاثير گذار باشيم و شادي خودمان را تعيين كنيم؟ 
تعريف شادي و شادماني بسيار مشكل است و تالش ها براي تعريف اين 
نوع مفاهيم معموال به توصيف آن منجر مي شود. زيرا احساسات مباحث 
دروني و ذهني هستند و بيشتر درك شدني اند و به سادكي نمي توان آنها 
را كلمات تعريف كرد. شايد بسياري به اين فكر باشيد كه شادي قابل 
محاسبه نيست و وقتي مفهومي به سادگي قابل تعريف نيست، چطوري 
مي توان آن را محاسبه كرد؟ اين تفكر تا سال هاي اخير در دنيا فراگير بوده 
و براي همين كسي اقدام به محاسبه شادي در كشورهاي مختلف نكرده 
به محاسبه  اولين بار تصميم  براي  بوتان  در سال 200۸ كشور  اما  بود. 
شادي مردم مي گيرد تا بتواند بر اساس اين شاخص سياست هاي كالن 
كشور را به گونه اي تعريف و تعيين كند كه شادي و رضايت از زندگي 
مردم را افزايش دهد.به همين منظور شاخصي با عنوان شادي ناخالص 
ناخالص  توليد  جايگزين  نوعي  به  كه  مي كند  توليد   )GNH( جهاني 
داخلي )GDP( شود. در سال 2012 سازمان ملل با كمك كشور بوتان 
شاخصي جهاني براي شادي توليد مي كند و شادي مردم همه كشورها را 
محاسبه و رتبه بندي مي كند و امسال دهمين سال انتشار گزارش شادي 
به  و  گرفت  قرار  كشورها  استقبال  مورد  شادي  محاسبه  است.  جهاني 

نوعي هدف دولت ها براي سياست گذاري ها را تغيير داد تا همه داشته ها 
و سرمايه هاي كشور ها صرف بهبود رضايت مردم از زندگي و شادي آنها 
گردد. همين تغيير كوچك در هدف باعث تغييرات بسيار بزرگ در رفتار 
دولت ها شده است. به نظر مي رسد در زندگي هاي فردي دنياي مدرن هم 
اين تغيير هدف الزم است و افراد بايد به جاي دستيابي به اهداف متعدد 
اقتصادي و اجتماعي، بيشتر بر روي خود تمركز كنند و هدف اصلي را 

شادتر زندگي كردن قرار دهند.
منبع: صفحه تلگرامي پويش فكري توسعه
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دست دولت پشت دالر گران
تغيير رئيس بانك مركزي نيز نتوانست توفان ارز را مهار كند. 
تغييران ترخ دالر به ريال در دو ماه تازه ســپري شده و پس از 
روي روي كار آمدن رئيس تــازه بانك مركزي همچنان روندي 
فزاينــده را تجربه كرد و در نيمه دوم اســفند ماه بود كه برخي 
منغيرهاي سياسي روند افزايش قيمت دال را كند كرد و تازه ترخ 
تبديل دالر به پول ايران را تا اندازه اي كاهش داد. شــهروندان 
ايراني درست يا نادرست باوردارند افزايش قيمت دالر در بازار 
آزاد به سود دولت است زيرا دولت باالترين ذخاير دالري را دارد 
و  به طور انحصاري در دادوستد اين پول آمريكايي فعاليت دارد.

در حالــي كه دولت مردان در اين مدت با رويكرد ســركوب، 
سكوت، انكار و نسبت دادن وضعيت بازار ارز به عوامل بيگانه در 
تالش بودند بر كج كاركردي هاي خود در زمينه سياســت گذاري 
ارزي ســرپوش بگذارند، بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي 
انتقادي ريشه اصلي بحران ارزي مدت اخير را متوجه تصميمات 
دولتي كرد. اين مركز پژوهشــي با اشــاره بــه تغييرات مكرر 
ايده هاي دولت در ماه هاي گذشــته، سياست تثبيت نرخ ارز را 
تكرار سياست ها و اقدام هاي شكست خورده گذشته عنوان كرده 
كه بر پيچيدگي شرايط بازار ارز افزوده است. از نگاه اين مركز، 
تداوم مسير فعلي خود را در قالب تشديد مازاد تقاضا، افزايش 

نرخ، فاصله بيشتر نرخ رســمي و غيررسمي و مجدداً افزايش 
تقاضا در آينده نزديك نشان خواهد داد. بازوي پژوهشي مجلس 
با اشــاره به تجربه ارز 4200 توماني تاكيد كرده كه عدم تغيير 
سياســت نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم يك سياست 
غلط، هزينه هاي گزافي را در ســال هاي آتي بركشــور تحميل 
خواهد كرد. از همين روســت كه تجربه اندوزي دولت از اقدامات 
چند ماه گذشته و تغيير رويكرد در قبال بازار ارز راه حل هاي عبور 

از بحران ارزي كنوني عنوان شده است. 
 نرخ ارز در نيم ســال دوم روند صعودي به خود گرفت و در 
دو ماه اخير با شتاب بيشتري مسير صعودي خود را ادامه داد، تا 
جايي كه در تاريخ هفتم اســفند ماه نرخ ارز در بازار غيررسمي 
به60 هزار تومان رسيد. نوســانات نرخ ارز به داليل مختلف از 
جمله اينكه اين نرخ به صورت تاريخي لنگر اســمي انتظارات 
تورمي بوده و بســياري از بازارهاي ديگــر را با بي ثباتي روبرو 
مي ســازد از اهميت ويژه اي نزد افكار عمومي برخوردار است. از 
همين روست كه بخش قابل توجهي از اقدامات دولت در ماه هاي 
گذشته معطوف به كاهش بي ثباتي ارز بوده اما اين اقدامات براي 
كاهش نوسانات نرخ ارز نه تنها به كنترل نرخ ارز منجر نشد بلكه 

خود به عامل تشديد بي ثباتي بدل شد.
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 ريشه هاي افزايش نرخ ارز
موازنــه پرداخت ها، خالصــه اي از مبادالت خارجي كشــور را نمايش 
مي دهد كه شــهروندان كشور در يك مقطع زماني مشخص انجام داده اند 
و افزايش نرخ ارز، انعكاســي از ناترازي موازنه پرداخت هاي خارجي كشور 
به شكل افزايش تقاضاي مصارف ارزي نسبت به عرضه منابع ارزي است. 
موازنه پرداخت ها شــامل دو حساب جاري و سرمايه است و عمده فشار به 
موازنه پرداخت ها از كانال حساب جاري، مربوط به افزايش تقاضاي واردات 
نسبت به صادرات بوده و در طرف حساب سرمايه، مهم ترين عامل تشديد 
كســري موازنه پرداخت ها، افزايش تقاضاي خروج ســرمايه است. منظور 
از افزايش تقاضاي خروج ســرمايه، افزايش تقاضاي نگهداري دارايي هاي 
خارجي )مانند اســكناس و حواله ارز( و ســرمايه هاي خارجي )مانند خريد 
مســكن و سرمايه گذاري در خارج از كشور( نسبت به داخلي است. به دليل 
تداوم ناترازي هاي كالن اقتصادي )منتهي به رشــد نقدينگي مازاد بر رشد 
توليد( و عدم كفايت صادرات نفتي براي جبران كامل كسري حساب جاري 
بدون نفت و پوشش اين ناترازيها، فشار به موازنه پرداختها و روند صعودي 

نرخ ارز، دور از انتظار نيست.

چرخه معيوب ناترازي هاي اقتصادي 
ناتــرازي درآمد-هزينــه در مقيــاس اقتصاد كالن، بــه معناي فزوني 
رشــد مخارج بر رشــد درآمد ملي است. به طور مشــخص ناترازي بودجه 
بخش عمومي، ناترازي شــبكه بانكي، ناترازي صندوق هاي بازنشستگي، 
ناترازيهاي بنگاه ها همگي محصول ايجاد مخارجي بيشــتر از درآمدهاي 
اين نهادهاست. كسري بودجه بخش عمومي كشور بيانگر فزوني مصارف 
دولت نســبت به منابع اســت. وقتــي در بازه اي بلندمدت، شــركت هاي 
خصوصي بيش از توان ايجاد ارزش افزوده خود از تسهيالت براي مخارج 
بيشتر استفاده مي كنند، به معناي تقاضاي خرج كردن بيش از توليد است. 
تداوم ناترازي درآمد- هزينه در بازه اي بلندمدت تنها با دسترســي فزاينده 
به اعتبار امكان پذير است. بنابراين، همه تقاضاهاي مازاد بر توليد كشور با 

استفاده از خلق نقدينگي توسط نظام بانكي بالفعل مي شود.
نهادهــاي ناترازي كه واجد اهميت سيســتمي هســتند يا وابســته به 
نهادهاي داراي قدرت خلق اعتبار هستند خواهند توانست به رغم ناترازي 
و با اســتفاده از دريافت فزاينده تسهيالت )همراه با نكول( به فعاليت خود 
ادامــه دهند؛ كه پيامد حتمي تداوم فعاليت اين نهادها نيز رشــد نقدينگي 
مازاد بر رشــد توليد خواهد بود. تا پيش از كاهش صادرات نفتي، اين مازاد 
تقاضاي خرج كردن با اســتفاده از واردات حاصل از ارزهاي نفتي پوشش 
داده مي شــد. اما حال كه ارزهاي نفتي براي پوشش اين ناترازيها كفايت 
نمي كند، كاهش تقاضاي خرج كردن با افزايش ســطح قيمتهاي توليدات 
خارجي و داخلي يا همان افزايش نرخ ارز و تورم محقق مي شــود. اگرچه 
رفع ناترازيهاي كالن اقتصادي به عنوان ريشه بلندمدت كاهش ارزش پول 
ملــي، امري زمانبر و نيازمند اراده تمام اركان حاكميت و جامعه اســت اما 
نبايد تصور كرد كه بدون حل آنها مي توان شاهد جلوگيري از روند صعودي 

نرخ ارز اسمي بود. 

 افزايش نااطميناني و خروج سرمايه
خروج ســرمايه اعم از فرار سرمايه بوده و افزايش نگهداري دارايي هاي 
خارجي را نيز شامل مي شود. براي مثال، زماني كه نگهداري اسكناس ارز 
و طال در داخل مرزهاي كشــور افزايش مي يابد، خروج ســرمايه رخ داده 
است. نظر به ماهيت دارايي گونه ارز، افزايش ريسك ها و نااطميناني ها به 
سرعت در نرخ ارز منعكس مي شود. ناآرامي هاي ابتداي نيمسال دوم سال 

جاري، كمرنگ شــدن احتمال حصول توافق هسته اي، سفرها و اقدام هاي 
مقامات آمريكايي به كشــورهاي منطقه براي اعمال فشار بيشتر به ايران، 
تحريم هاي جديد وضع شــده عليه برخي نهادها و اشخاص ايراني و ساير 
عالمتهــا و خبرهايي كه فعاالن اقتصادي درخصــوص عدم بهبود روابط 
بين المللي دريافت كرده اند از طريق افزايش خروج سرمايه )اعم از فرار( از 

عواملي است كه به افزايش نوسانات نرخ ارز منجر شده است. 
يكي از دغدغه هاي كارشناسان اقتصادي از نيم سال اول سال جاري، 
افزايش رشــد واردات و منفي شدن حســاب جاري تراز پرداخت ها بود. 
حجم بيشتر ثبت سفارش هاي تأييد شده در سامانه جامع تجارت نسبت 
به سال گذشته در كنار حساب جاري منفي حاكي از مازاد تقاضاي ارز در 
ماه هاي پيش رو تلقي مي شد. كسري حساب جاري حاوي كم برآوردي 
از ميزان كســري ارزي كشور اســت و به ويژه در شوك هاي ارزي به 
دليل كندتر شدن روند بازگشــت ارز، تنگناي ارزي كشور بسيار بيشتر 
از آن چيزي خواهد بود كه كســري حساب جاري نشان مي دهد. با اين 
توضيح، ايجاد مكانيزم انگيزشــي براي بازگشت سريعتر ارزهاي حاصل 
از صادرات در شــوك هاي ارزي يك ضرورت حائز اهميت است. با اين 
وجود، سياست هاي ارزي دولت در واكنش به اين تالطمات كه مي توان 
عصاره آن را »تثبيت نرخ ارز رسمي« معرفي كرد، موجب تضعيف بازار 
رســمي، عمق بخشيدن به بازار غيررسمي، كاهش سرعت بازگشت ارز 
و افزايش مضاعف تقاضاي واردات شــد و خود به عاملي براي افزايش 
مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غيرقابل باور 60 هزار توماني تبديل 
شــد. اما سياست هاي ارزي دولت چگونه موجب افزايش فشار برحساب 

جاري و حساب سرمايه شد؟ 
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ارز

 اعالم سياست ارز ترجيحي جديد با عنوان ارز 28500 توماني 
اولين اثر روشن اعالم اين نرخ، افزايش تقاضاي واردات در سامانه نيما 
بود كه بالفاصله پس از اعالم آن، تجربه شد. صف طويل پديد آمده براي 
دريافت ارز 2۸۵00 توماني عمال واردكننده را ترغيب كرد تا تقاضاي حواله 
ارز خود را به بازار غيررســمي منتقل كــرده و همزمان منتظر دريافت ارز 
ترجيحي بماند. در ســمت عرضه نيز تعيين نرخ دستوري و ثابت 2۸۵00 
توماني براي صادركنندگان عمده درحالي كه روند نرخ افزايشي پيش بيني 
مي شد، موجب كاهش بازگشت ارز شد كه به معناي افزايش خروج سرمايه 
اســت. ازسوي ديگر، تثبيت دستوري نرخ ارز صادركنندگان به معناي عدم 
افزايش بازدهي سهام اين صادركنندگان متناسب با افزايش نرخ ارز بود و 
بدين ترتيب عمال يكي از جايگزينهــاي ريالي بديل بازار طال و ارز )يعني 
بازار ســهام( توسط اين سياست تضعيف شــد و منجر به افزايش تقاضاي 

خروج سرمايه و فشار بر حساب سرمايه شد.

 تثبيت دستوري نرخ ارز صادركنندگان 
اين اقدام بخش ديگري از فعاالن بازار ارز كه بدون مداخله دولت اقدام 
به عرضه ارز مي كردند را نيز هدف گرفت و با محدودســازي قيمت عمال 
تمامــي پيامدهــاي منفي ارز 2۸۵00 توماني را به آنهــا و اين بار در قالب 
ســقف نرخ 40 هزار تومان تســري داد. اهميت اين اقدام ازآنجايي روشن 
مي شود كه اعمال آن به دليل افزايش تقاضاي واردات و خروج سرمايه به 
شكل عدم بازگشت ارز، باعث شد براي اولين بار نرخ ارز امارات )به عنوان 
شاخص اصلي بازار حواله( اختالف 2000 توماني با نرخ ارز تهران پيدا كند. 
از اثر تثبيت نرخ ارز اين صادركنندگان كه سهم به مراتب كمتري بين 10 

تا 1۵ درصد از مجموع فروش ارز در ســامانه نيمــا دارند، مي توان نتيجه 
گرفت كه تثبيت نرخ ارزهاي نفتي و پتروشــيمي، اثر قابل توجهي در بازار 
غيررسمي دارد. اين اقدام بانك مركزي را نيز مي توان عامل افزايش فشار 

بر حساب سرمايه و حساب جاري قلمداد كرد.

 اقدامات بانك مركزي در حوزه بازار اسكناس
اقدام به كاهش فاصله نرخ اسكناس »ســاير« )ارز سهميه اي( با بازار 
غيررسمي را مي توان از اقدامات خوب بانك مركزي دسته بندي كرد كه به 
كاهش نرخ ارز نيز منجر شــد. اين سياست اما متأسفانه متوقف شد و حتي 
در ادامه بانك مركزي اقدام به حذف ارز سهميه اي كرد كه پيام بسيار بدي 
را به بازار منتقل كرد. اگرچه از روز 1401/12/6 مجدداً اســكناس »ساير« 
بازگردانده شده، اما ايجاد اختالف بين نرخ غيررسمي ارز يا حذف ارز ساير، 
به معناي حذف نقش فعاالنه بانك مركزي در مديريت بازار اســكناس و 
ســپردن تام رهبري قيمت به سفته بازان است. افزايش تقاضاي احتياطي 
و سفته بازانه اســكناس ارز نيز به معناي خروج سرمايه )افزايش تقاضاي 
نگهداري اسكناس ارز( و افزايش فشــار بر حساب سرمايه است. بنابراين 
اهــم اقدام هاي دولت در مواجهه بــا بي ثباتي بازار ارز عبارت بود از: ايجاد 
نــرخ ارز ترجيحي 2۸۵00، مداخله دســتوري در قيمت معامالت ارزي در 
بســتر مركز مبادالت ارزي و ترديد در فروش اسكناس ساير )ابتدا افزايش 
سهميه، سپس حذف و مجدداً برقراري آن( كه همگي به افزايش تقاضاي 
ارز و كاهش عرضه آن در بازار منجر شد و نه تنها در بازار آرامش و ثبات به 
وجود نيامد بلكه اتفاقًا ســفته بازي و تقاضاي احتياطي )يا به تعبير دقيق تر 
خروج سرمايه( را تشديد كرد. اين موارد در حالي اتفاق افتاد كه كارشناسان 
نسبت به رشد باالي واردات قبل از اعمال سياست تثبيت توسط دولت ابراز 

نگراني كرده بودند.

 ضرورت عقب نشيني از سياست تثبيت ارز
تجميع تمام ارزهاي صادراتي و بانك مركزي در مركز مبادله ارز بدون 
مداخله قيمتي، ايفاي نقش رهبري در بازار غيررســمي ارز به جاي انفعال، 
كنترل هــاي ارزي در حــوزه ثبت ســفارش واردات كاال و خدمات، اتخاذ 
اقدام هاي حمايتي از معيشــت خانوار، افزايــش پيش بيني پذيري با ايجاد 
ابزارهــاي مالي جــدي د و كاهش پيامدهاي منفــي كنترل هاي ارزي بر 
صادرات و همچنين تمركز اختيارات و مســئوليت ارزي در بانك مركزي 
از جملــه پيشــنهادات مركز پژوهش هــاي مجلس به عنــوان جايگزين 
سياست هاي فعلي دولت است. در اين راستا بر اين نكته نيز گفته شده كه 
دولت به همان داليلي كه در ارديبهشت ماه سال جاري، اقدام به حذف ارز 
4200 توماني كرد از سياســت تثبثيت ارز 2۸۵00 توماني نيز عقب نشيني 
كند و از خلط سياســت ارزي با سياست رفاهي و حمايتي بپرهيزد و براي 

هريك برنامه مجزايي داشته باشد. 
از سوي ديگر، تناسب اختيارات و مسئوليت ها شرط الزم ايجاد يا توسعه 
ظرفيت سياســت گذاري ازجمله در بازار ارز عنوان شده است. تا زماني كه 
بانك مركزي در سياست گذاري مجري مصوبات ستاد تنظيم بازار يا حتي 
مجري دســتورات شفاهي تصميم گيران ديگري در دولت باشد و استقالل 
در رأي نداشته باشــد و عمال سياست گذاري ارزي از يك نهاد متخصص 
به نهادي غيرمتخصص و بســيار مهم تر از آن، غيرپاســخگو در حوزه ارز 
برون سپاري شده باشــد، عمال نمي توان شاهد سياست گذاري ارزي كارا و 
اثربخش بود. در اين راستا الزم است اوال تصميمات ارزي در شوراي پول 
و اعتبار اتخاذ شــود و ثانيًا بانك مركزي در فرايندهاي مرتبط با حوزه ارز 

نقش محوري داشته باشد.
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داستان دالر و تورم
واقعيت اقتصاد ايران چنين شده است كه افزايش 
قيمت آمريكا در بازار آزادارز ايران با يك تاخير زماني 
پيامدهايش را بــر بازار كاالها وخدمان مصرف كننده 
نهايي مي گــذارد. به اين معني كــه تغييرات قيمت 
دالر راه را براي توليد كنندگان باز مي گذارد تا افزايش 
قيمت كاالهاي عرضه شــده خود را افزايش دهند. 
توليد كنندگان باوردارند قيمت دالر برقيمت مواد اوليه 
مصرفي بنگاه ها و نيــز بر حمل ونقل و مزدكارگران 
موثر اســت و قيمت تمام شــده را افزايش مي دهد. 
توزيع كننــدگان نيز ناگزيرند از اين رفتار توليد تبعيت 
كنند و در نتيجه نرخ تورم عمومي يا همان شــاخص 
قيمت مصرف كننــده نيز روندي فزاينــده را تجربه 
مي كنــد. قيمت دالر در ســال هاي طوالني با توجه 
به دليل اســتمرار درآمدهاي صادراتي ونيز تغييرات 
قيمت نفت دريك روند فزاينده در دهه13۸0 تغييرات 
معنــاداري را تجربه نكرد و نوعي تثبيت قيمت وجود 

داشت وحتي از نرخ تورم هم عقب مانده بود. 

 دهه 1380
هر دالر در ســال ۸2 معادل ۸3۵ تومان بوده و در 
سال ۸6 به 93۵ تومان رسيده است. به اين ترتيب در 
اين دوره شــاهد ثبات نــرخ ارز و نرخ تورم بوده ايم و 
تغييرات اندك قيمت ارز در رشد نامحسوس نرخ تورم 
تسري پيدا كرده اســت. افت ارزش پول ملي نيز در 
اين دوره روند بسيار كندي داشته و در مقابل تحوالت 
ســال هاي بعد از آن حتي مي تواند قابل چشم پوشي 
باشــد. دور بعدي رياســت بانك مركزي با روي كار 
آمدن طهماسب مظاهري در سال ۸6 رقم خورد. عمر 
حضور وي در نهاد سياست پذاري پول تنها يك سال 
بود و بنابراين تغييرات اين دوره يك ســاله نمي تواند 
مالك درســتي براي ارزيابي عملكرد وي باشــد. در 
اين دوره يك ساله نرخ تورم از 1۸/4 درصد به 2۵/4 
درصد رسيد كه مويد رشــد 7 درصدي آن است. در 
اين فاصله نرخ ارز تنها 3/3 درصد رشــد داشته است 
بنابراين تورم از طريق جلوگيري از افزايش نرخ ارز در 
اين دوره كنترل شده و از افزايش بيشتر آن جلوگيري 
شده است. با اين حال اين نخستين بار از سال 76 بوده 
كه نرخ تورم توانســته از قله 20 درصدي عبور كند. 
پيش از آن تورم فقط يك بار و در ســال 76 رشد 20 
درصدي به خود ديده بود و در سال هاي بعد از آن )به 
جز از ســال ۸6 به بعد( نرخ تورم حتي زير 1۵ درصد 

قرار داشت.
از ســال ۸7 تا 92 محمود بهمني رياســت بانك 
مركزي را بر عهده گرفت. اتمام اولين سال از حضور 
وي با افت شديد نرخ تورم همراه شد. هرچند ورود وي 

به بانك مركزي با نــرخ 2۵/4 درصدي كليد خورده 
بود، اما در ســال ۸۸ اين نــرخ با افت 14/6 درصدي 
به 10/۸ درصد رســيد. اين پايين ترين نرخ تورم ثبت 
شده از ســال 76 به بعد )به جز تورم 10/4 درصدي 
ســال ۸4( محسوب مي شود. در اين دوره نرخ ارز نيز 
ثبــات قيمتي خود را حفظ كــرد و تغييرات زيادي را 
تجربه نكرد. به عبارتي دالر در ســال ۸7 حدود 966 
تومان قيمت داشــت اما در ســال ۸۸ نرخ ثبت شده 
براي آن 997 تومان بود. اما افت ناگهاني نرخ تورم در 
اين دوره مي توان شبهه كاهش دستوري قيمتها را به 
دنبال داشته باشد. نگاهي به ميزان رشد نقدينگي در 
سال ۸۸ نيز مي تواند اين مسئله را توجيه كند كه نرخ 
تورم نبايد اين ميزان افت را تجربه مي كرد. بر اساس 
همين آمارها رشــد نقدينگي نزديك 24 درصد بوده 
اســت. هرچند اين ميزان رشد نقدينگي براي اقتصاد 
ايران موضوعي عادي است، با اين حال خلق پول اگر 
به هدف هاي اقتصادي برخورد نكند افزايش نرخ تورم 
را به همراه خواهد داشــت. در ادامه سال هاي حضور 
بهمني در بانك مركزي تغييرات مهمي در بازار پول 
و ارز اتفاق افتاد. نرخ تورم كه تا سطح 10 درصد افت 

كرده بود وارد ريل صعود شــد و بعد از دو دوره رشد 
تدريجي ناگهان جهــش يافت و به قله 30 درصدي 
بازگشــت. آنطور كه آمارها نشــان مي دهند يكي از 
بدترين عملكرد تورمي دولت ها مربوط به ســال هاي 
91 و 92 بوده اســت. در اين دو سال نيز نرخ تورم به 
ترتيب 30/۵ و 34/7 درصد بوده است. نرخ ارز نيز در 
هردوي اين ســال ها رشد قيمتي زيادي داشته است. 
در ســال 91 دالر بازده 116/۵ درصد داشته است كه 
بيشــترين بازده دالر از سال 76 به بعد )سال ابتدايي 
دوره مورد بررســي اين گزارش( بوده است. دالر در 
ســال 90 با قيمت 1204 توماني معامله مي شد اما با 
رشد 116/۵ درصدي به 2607 تومان رسيد. همانطور 
كه گفته شــد اولين خيز بزرگ تورم نيز در سال 91 
برداشته شد. در فاصله ســال هاي 91 تا 92 نيز نرخ 
دالر رشــد 22/1 درصدي را تجربه كرد و به 31۸3 

تومان رسيد.

 سيف و همتي
از ســال 92 به بعد اما بــازار پول چهره ديگري از 
خود ترســيم كرد. به عبارتي مي توان اعالم كرد كه 

ارز
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دوره افت نرخ تورم در دوره مديريت ولي اهلل ســيف 
اتفاق افتاد. در اين دوره نرخ تورم در دوره يك ســاله 
خود به 1۵/6 درصد رسيد. به عبارتي تورم در فاصله 
سال هاي 92 و 93 تقريبا نصف شد و بنابراين جهش 
رو به پايين شــديدي داشته است. روند رو به كاهش 
نرخ تورم تا ســال 96 ادامه داشت، به طوري كه براي 
نخستين بار از ســال 76 نرخ تورم در سال هاي 9۵ و 
96 به زير 10 درصد )9 درصد و 9/6 درصد( رســيد. 
در ايــن دوره تغييرات نرخ ارز نيز اندك بود، به طوري 
كه از ســال 92 تا 96 ميانگين تغييرات نرخ دالر 6/2 
درصد بوده اســت. اما تغيير بــزرگ در اقتصاد ايران 
درســت از اوايل سال 97 ديده شــد. اين آمارها نيز 
سال 97 به بعد را بدترين سال ها در زمينه كنترل نرخ 
تورم عنوان كرده است. اين اتفاق درست همزمان با 
تصميم دولت به موجب مصوبه 21 فروردين ماه 97 
مبني بر دالر 4200 تومان بود. گفته مي شــود بانك 
مركزي به صورت جدي بــا اين مصوبه مخالف بود 
و به همين دليل هم از همان زمان رئيس كل بانك 
مركزي استعفا داد. با دخالت دولت و مصوبه مورد نظر 
عمال دولت تا تعيين جانشين سيف مسئوليت بازار ارز 
را رأسا بر عهده گرفت. تعيين جانشين تا اخر تير ما 97 
طول كشــيد و عبدالناصر همتي از تاريخ 2 مرداد ماه 
97 كارش را در بانك مركزي شــروع كرد. نرخ تورم 
در ســال 97 جهش زيادي داشت و با وجود آنكه در 

ســال 96 به زير 10 درصد رسيده بود بار ديگر به قله 
30 درصدي بازگشت. در همين بازه زماني نرخ دالر 
نيز بازده 166/6 درصدي داشته و از 404۵ تومان به 
10 هزار و 7۸3 تومان رســيد. بنابراين اين يك سال 
را مي تــوان دوره تغيير بزرگ در بازار پول و ارز ايران 
عنوان كرد كه در آن تورم و نرخ ارز به شدت افزايش 

يافت. 
نرخ ارز در زمان شروع به كار همتي 9200 تومان 
بود. ولي يك هفته بعد از حضور ايشان مصوبه ديگر 
مبني بر تثبيت نرخ ارز 4200 توماني در دولت گذشت 
كه شوك مجددي را به نرخ ارز وارد كرد و قيمت ارز 
را به فاصله دو ماه به نزديك 20 هزار تومان رســاند. 
از زماني كه همتي رئيس بانك مركزي شد بازار پول 
و ارز كماكان ضمن برخورداري از نوسانات شديد در 
مجموع به روند رو به رشد خود ادامه دادند و بازار پول 
و ارز هيچ توقفي بــراي متغيرهاي قيمتي خود قائل 
نبودند. بر اساس آمارهاي اعالم شده نرخ تورم در اين 
دوره به روند رو به رشــد خود ادامه داد و ركوردهاي 
قبلي خــود را جابه جا كرد، به طوري كه بر اســاس 
آمارهاي بانك مركزي نرخ تورم در ســال 9۸ قله 40 
درصدي را نيز فتح كرد و به 41/2 درصد رســيد. نرخ 
ارز نيز در اين دوره كماكان به حركت خود ادامه داد و 
از كانال 10 هزاري در ســال 97 خارج و به قيمت 2۸ 
هزار و ۸۸7 تومان در پايان ســال 99 رسيد. اين نرخ 

آخرين نرخ دالر ثبت شده در سال 99 بوده است، چه 
آنكه دالر در ســال 99 و در دوره اي كوتاه قيمت 32 
هــزار توماني را نيز به خود ديد. با توجه به اين آمارها 
مي توان تاييد كرد كه نرخ دالر و نرخ تورم حركت هم 
جهتي داشته اند. در عين حال نرخ رشد نقدينگي نيز در 
پايان سال 99 ركوردهاي قبلي اش را جابه جا كرد و به 
40/6 درصد رسيد. از اين رو مي توان هردوي اينها را 

در تحوالت مربوط به نرخ تورم موثر دانست.

 تكرار چرخه هاي تورمي
در مجموع با توجه به مجموع اطالعات آماري 
ارايه شــده مي توان گفت كه نرخ تــورم در ايران 
بدترين عملكرد را در ســال هاي 1391 و 1392 و 
1397 به بعد داشــته است و اين در حالي است كه 
مشــكل تورم در حال حاضر در اغلب كشورهاي 
جهان حل شده است. ميانگين درصد تغيير نرخ ارز 
اســمي بازار آزاد نيز در دوره هاي 1376 تا 13۸3، 
13۸4 تا 1391 و 1392 تا 1396 و 1397 تا 1399 
به ترتيب ۸/۸3، 14/63 و 1۵/4 و 39/۸ درصد بوده 
كه نشانگر بدتر شدن وضعيت كاهش ارزش پول 
ملي طي دوره هاي چهارگانه باال بوده اســت. نرخ 
ارز تنها از ســال 1396 تا 1399، تقريبا ۵/7 برابر 
شده است و حدود 466 درصد رشد كرده است. در 
مجموع ميانگين نرخ تورم از سال 76 تا 99 از 1۵ 
درصد بيشتر بوده است و اين مسئله نشان مي دهد 
كه راه حــل جامعي براي كنترل تورم در كشــور 
شناسايي نشده است. با استناد به اين آمارها مي توان 
پي به يك نتيجه روشن برد، سياست گذاري پولي 
دولت ها نه قادر به خاموش كردن موتور نقدينگي 
شــده و نه قادر بوده است ارزش پول ملي در برابر 
دالر را حفــظ كند. به اين ترتيب بايد منتظر تكرار 
چرخه هاي صعود و ســقوط نرخ ارز و چرخه هاي 

تورمي سنگين در سال هاي پيش رو نيز باشيم.
نرخ تورم در ايران ســال هاي طوالني اســت 
دورقمي بوده و هست و يكي از ديرپاترين نرخ هاي 
با شتاب باالرا داريم. شتاب باالي اين شاخص در 
برخي سال ها در ايســتگاه هاي نزول توقف كرده 
و بعد از ســوخت رساني توســط دولت ها از مسير 
سياست پولي ســير صعود خود را ادامه داده است. 
بررسي هاي آماري نشان مي دهد علي رغم به ثمر 
نشستن سياســت هاي دولت ها براي كنترل تورم، 
عملكرد قابل قبولي در اين زمينه به ثبت نرســيده 
اســت. بدترين عملكرد تورمي اقتصــاد ايران بر 
اســاس آمارها در دوره هــاي 91، 92 و 97 به بعد 
ديده شده و وجه مشترك همه اين سال ها نيز عبور 
تورم از قله 30 درصدي بوده اســت. در دوره هاي 
اعالمي تغييرات هم جهت نرخ دالر با نرخ تورم را 
نيز مي توان تاييد كرد، به طوري كه بيشترين بازده 
قيمت دالر متعلق به همين ســال ها بوده است. به 

ارز

شماره 153- اسفند 1401



42

شماره 153- اسفند 1401

ارز

 نقش سياست هاي دولت ایران 
در افزایش اخير نرخ ارز چه بود؟

پس از دو هفته كه در آن قيمت دالر در مقطعي به 60 هزار تومان هم رســيد، نرخ 
اين ارز در بازار آزاد به حدود 50 هزار تومان بازگشته است؛ ولي بحث درباره داليل اين 
صعود و نزول سريع همچنان ادامه دارد.در ابتداي آذر امسال نرخ دالر حدود 35 هزار 
تومان بود و در دي ماه با انتصاب رئيس جديد بانك مركزي به 43 هزار تومان رسيد و 
در هفتم اسفند براي ساعاتي تا سقف 60 هزار توماني هم پيش رفت و بعد از آن افت 
آن شروع شد. بسياري اين سئوال را مطرح مي كنند داليل اين جهش و فروكش كه از 
حالت »تدريجي« و به اعتقاد بسياري از عرف بازار خارج شده بود چه بود. و مهم تر اينكه 
اگر سياست گذاران ارزي در جمهوري اسالمي توانايي مهار قيمت ها را داشته اند، چرا 
زودتر دست به كار نشدند.مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي اخيرا در گزارشي 
به شتاب اخير نرخ ارز پرداخته؛ در اين گزارش گفته شده با اينكه دولت ابراهيم رئيسي 
در تالش بوده كه »ثبات را به بازار ارز برگرداند« اما به داليل مختلفي بي ثباتي را بيش 

از پيش در اين بازار تشديد كرده است.

 خروج سرمايه 
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي به ناترازي هاي موازنه ورود و عرضه ارز در ايران 
اشاره شده و گفته شده مهم ترين عامل تشديد كسري موازنه پرداخت ها، افزايش تقاضاي خروج سرمايه بوده 
است؛ در اين زمينه به مواردي نظير افزايش تقاضا براي خريد ارز به صورت اسكناس يا حواله هاي ارزي و 
همچنين تشديد خروج پول از ايران براي سرمايه گذاري در خارج از كشور اشاره شده است.به عنوان مثال 
خريد مسكن در كشورهايي نظير تركيه در همين قالب قرار مي گيرد؛ هر دو مورد خروج سرمايه )خريد ارز و 
سرمايه گذاري در خارج( به نوعي ريشه در بي اعتمادي به آينده اقتصادي ايران دارد.در بخش ديگري از اين 

گزارش افزايش نرخ ارز به تحوالت داخلي اخير و مناسبات بين المللي ايران نسبت داده شده است.
مواردي نظير اعتراضات پس از كشته شدن مهسا اميني، نامحتمل شدن دستيابي به احياي برجام، سخت تر 
شدن مواضع كشورهاي غربي نسبت به جمهوري اسالمي، وضع تحريم ها پس از اعتراضات ايران وسختگيري 
آمريكا در مراودات مالي كشورهاي همسايه با ايران همگي مواردي بوده اند كه چشم انداز روشني را پيش روي 
اقتصاد ايران قرار نداده  است.از همين رو براي عده اي، خروج سرمايه از بازار داخلي ارجحيت يافته است.به گفته 
مركز پژوهش هاي مجلس ايران، »نظر به ماهيت دارايي گونه ارز، افزايش ريسكها و نااطميناني ها به سرعت در 
نرخ ارز منعكس مي شود.«به تعبيري كاهش بازده و باال رفتن ريسك سرمايه گذاري يا حتي حفظ دارايي ها در 

ايران، تقاضاي خروج سرمايه را تشديد كرده و اين روند در قيمت ارز خود را نشان داده است.

اين ترتيب بــا وزن كردن دو متغير تورم و دالر در 
ترازوي سياست گذاري دولت ها در سال هاي گذشته 
مي توان سهم روســاي بانك مركزي در تغييرات 
مربوط به متغيرهاي كالن اقتصادي را به روشني 

ترسيم كرد.
تازه ترين برآوردهاي انجام شــده نشان مي دهد 
كه در سايه افزايش تورم و همسويي نرخ ارز با آن، 
سير نزولي افت ارزش پول ملي در تمام سال هاي 
دهه 90 ادامه دار بوده اســت. كميته اقتصاد كالن 
مجمع تشــخيص مصحلت نظــام در تازه ترين 
گزارش خود وضعيــت متغيرهاي كالن اقتصادي 
در دوره 76 تا 99 را مورد واكاوي قرار داده اســت. 
داده هاي ارايه شــده از سوي اين مركز روند رو به 
رشــد نرخ تورم و همزماني آن با جهش هاي نرخ 
ارز را تاييد مي كند. بديهي است در تمام دوره هايي 
كه شــاهد افزايش نرخ ارز و رشد قيمتها بوده ايم، 
ارزش پول ملي نيز به همان اندازه تضعيف شــده 
است. با بهره گيري از اين آمارها مي توان عملكرد 
روساي بانك مركزي در دوره هاي مختلف را مورد 
واكاوي قرار داد. از آنجا كه بدترين عملكرد تورمي 
دولت ها در سال هاي دهه 90 اتفاق افتاده است در 
اين گزارش به تغييرات نرخ تــورم و دالر از دوره 

نزديك به آن، يعني دهه ۸0 به بعد مي پردازيم.
با اســتناد به آمارهاي منــدرج در اين گزارش، 
نرخ تورم در دوره چهار ساله ۸2 تا ۸6، يعني دوره 
رياست ابراهيم شيباني بر بانك مركزي رشد اندك 
2/۸ درصدي داشته است. نرخ تورم در ابتداي روي 
كار آمدن شيباني 1۵/۵ درصد بوده و در زمان خروج 
از بانك مركزي نيز نرخ تورم 1۸/4 درصد گزارش 
شده است. به اين ترتيب مي توان گفت كه عملكرد 
قابل قبولي در زمينه كنترل تورم در اين دوره وجود 
داشته اســت. اگر چه درسال پاياني دوره مسوليت 
ولي اهلل سيف نرخ تورم نسبت به سال شروع فعاليت 
وي در بانــك مركزي 2/۵ درصد كاهش داشــته 
است ولي دســتاورد اصلي در دوره مسئوليت وي 
تحقق تورم تك رقمي در سال هاي 9۵ و 96 بوده 
اســت كه در طول سال هاي بعد از انقالب اتفاقي 

نادر بوده است. 
مرور تحوالتي كه در دنيا در ارتباط با نقش بانك 
مركزي در ثبات اقتصادي و حفظ ارزش پول ملي و 
كمك به رشد اقتصادي به وقوع پيوسته و همچنين 
تجربيات و روند هاي اقتصادي در كشورمان نشان 
مي دهد اساسي ترين و ضروري ترين اقدام به منظور 
ايجاد آرامــش و ثبات پايــدار در اقتصاد و زمينه 
مناسب براي تحقق رشــد هاي اقتصادي با ثبات، 
تأمين الزامات مربوط به استقالل بانك مركزي و 
سياست پولي است. تجربه در ساير كشور ها نشان 
مي دهد اين اقدام منجر به نرخ تورم كم نوســان و 

باثبات در قريب به اتفاق اين كشور ها بوده است.
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 افزايش تقاضا براي خريد ارز
مركز پژوهش هاي مجلس شــوراي اسالمي در گزارش خود به افزايش واردات 
و منفي شدن حساب جاري تراز پرداختها به عنوان يكي از نگراني هاي كارشناسان 

اقتصادي از ابتداي سال 1401 اشاره كرده است.
»حجم بيشتر ثبت سفارشهاي تاييد شده در سامانه جامع تجارت نسبت به سال 
گذشــته در كنار حســاب جاري منفي حاكي از مازاد تقاضاي ارز در ماه هاي پيش 
رو تلقي مي شــد.«؛ با اين وجود در نيمه دوم ســال بعضي از تقاضاهاي جديد ارز 
-نظير واردات خودرو- اعالم شد.به نوعي گفته شده دولت تمهيدات الزم با توجه به 

پيش بيني افزايش تقاضا را در اين بازار در نظر نگرفته است.
در اين گزارش كسري حساب جاري به »كم برآوردي« از ميزان كسري ارزي در 
ايران نســبت داده شده است كه در بحران هاي ارزي بيشتر خود را نمايان مي كند؛ 
عميق تر شدن بازار آزاد، كاهش ســرعت بازگشت ارز و افزايش مضاعف تقاضاي 
واردات از پيامدهاي »تثبيت نرخ ارز رسمي« عنوان شده است.بازارهاي همسايه ايران 
از جمله امارات متحده عربي- به داليل وارداتي براي ايران- نقش پررنگي در تعيين 
نرخ ارز در بازار تهران طي هفته هاي اخير داشته اند؛ افزايش نرخ ارز در اين بازار قيمت 
ارز را در بازار آزاد ايران را افزايش داد. افزايش اختالف قيمت نرخ ارز در بازار امارات 
با تهران به فشار در بازار حواله برمي گردد.در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به 
نرخ ارز در در نيمه دوم دي ماه كه به 4۵ هزار تومان رســيد اشــاره شده و اينكه در 
4 بهمن ماه با تغيير نحوه فروش ارز سهميه اي در بازار متشكل ارزي در يك روز تا 
بيش از 2 هزار تومان كاهش يافت. كه البته اين روند دوام چنداني نداشت و در هفته 
آخر بهمن ماه همزمان با تصميم اعمال نرخ دستوري بر نرخ فروش ارز صادركنندگان 
غيرپتروشيمي، به پايان رسيد. با اين نرخ دستوري قيمت در امارات باال رفت و در پي 

آن قيمت ارز در بازار تهران هم افزايش يافت.

منبع تصوير، مركز پژوهش هاي مجلس شواري اسالمي

 اعالم ارز ترجيحي جديد
مركز پژوهش ها از ديگر داليل افزايش نرخ ارز را اجراي سياســت ارز ترجيحي 
)2۸۵00 توماني( برشمرده است.با آغاز اجراي اين سياست تقاضاي واردكنندگان براي 
دريافت ارز افزايش يافت و آنها را »ترغيب كرد تا تقاضاي حواله ارز خود را به بازار 

غيررسمي منتقل كرده و همزمان منتظر دريافت ارز ترجيحي بمانند.«
گفته شده تعيين نرخ دستوري 2۸۵00 توماني براي صادركنندگان موجب كاهش 
بازگشت ارز به بازار داخلي شد.از ديگر موارد اشاره شده در اين گزارش كه »فشار« 
بر بازار ارز را بيشتر كرد، نرخ دستوري ارز صادركنندگان غيرنفتي و غيرپتروشيمي در 

هفته آخر بهمن ماه در سقف 40 هزار تومان بود.
اين گزارش مي گويد »اين اقدام بخش ديگري از فعاالن بازار ارز كه بدون مداخله 

دولت اقدام به عرضه ارز مي كردند را نيز هدف گرفت« و براي اولين بار نرخ ارز امارات 
اختالف 2000 توماني با با نرخ ارز تهران پيدا كرد.

در نهايت نتيجه گيري شــده كه سياست هاي دولت ابراهيم رئيسي در مقابله با 
افزايش نرخ ارز از جمله ايجاد نرخ ارز ترجيحي 2۸۵00 توماني و مداخله دستوري به 
افزايش تقاضاي ارز و كاهش عرضه آن در بازار منجر شد و خروج سرمايه را تشديد 
كرده اســت. بانك مركزي ايران گزارش اخير مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي را واقعيت هاي اقتصاد »منطبق« ندانسته است.بانك مركزي گفته افت ذخاير 
ارزي ناشــي از عدم بازگشت بعضي از ارزهاي صادراتي و همچنين تقاضاي ممتد 
خروج ســرمايه در كنار تحريم هاي آمريكا، باعث »بر هم خوردن نظم اقتصادي« 
الاقل در كوتاه مدت شده كه »اجتناب ناپذير است.«اين نهاد در پاسخ به اين گزارش 
گفته بانك مركزي انتخاب »مسير كنترل بازار« را در دوراهي تثبيت و انفعال انتخاب 

كرده است.

 دفاع دولت از سياست هاي ارزي
در روزهايــي كه نرخ دالر در بازار آزاد ايــران از ابتدا تا اتنهاي روز چندين هزار 
تومان گران تر مي شد، مسئوالن ارشد دولتي در ايران ضمن وعده كاهش قيمت ها، از 

سياست هاي بانك مركزي براي »كنترل بازار ارز« دفاع مي كردند.
ابراهيم رئيسي، رئيس جمهوري ايران التهاب در اين بازار را ادامه آنچه خواند 
كه او »جنگ تركيبي دشــمن« توصيف كرده؛ اين عبارت در زمان اعتراضات 
ضد حكومتي ايران هم مورد استفاده بسياري از مسئوالن ايراني قرار گرفته بود.

آقاي رئيسي گفته بود: »چطور ممكن است كه قيمت ارز در سه روز تعطيلي كه 
هيچ معامله اي در بازار صورت نمي گيرد، افزايش پيدا كند«؛ اين در حالي بود در 
همين بازار اندكي بعد، در همان روزهاي تعطيل، كانالهاي اعالم نرخ ارز در بازار 
آزاد قيمت هاي پايين تري اعالم كرده بودند.عبدالناصر همتي، رئيس سابق بانك 
مركزي در دولت حسن روحاني كه از منتقدان دولت ابراهيم رئيسي است سوالي 

پرسيده كه بسياري ديگر پرسيده اند.
او زمانــي كه دالر بــه اوج تاريخي 60 هزار توماني نزديك مي شــد، 
پرســيده بود: » اگر با جلســه يك ســاعته مي شد براي ســاماندهي ارز 
جمع بندي كرد، تا به حال چه مي كرديد؟ تيم اقتصادي تاثير دالر ۵6 هزار 
توماني را بر زندگي و سفره مردم درك مي كند؟«بعضي دولت ايران براي 
جبران كسري بودجه متهم به »نوسان گيري« مي كنند؛ هر چند مقامهاي 

دولتي در ايران آن را رد مي كنند.
در اوايل اســفند ماه و در حالي كه نــرخ دالر در بازار آزاد به تازگي مرز ۵0 هزار 
تومانــي را رد كرده بود، بانك مركزي ايران مركز مبادله ارز و طال را راه اندازي كرد.

يكي از اهداف ايجاد اين مركز »ايجاد مرجعيت قيمت« اعالم شده است.
نرخ دالر در اين بازار با 41 هزار و ۵00 تومان كار خود را شروع كرد و امروز قيمت 

دالر در اين بازار به حدود 43 هزار و ۵00 تومان رسيده است.
بحران هاي ارزي در ايران كم نبوده اند و دولت هاي مختلف جمهوري اســالمي 
طي ادوار مختلف با ابزار تقريبا يكساني درصدد كنترل اين بازار برآمده اند كه عمده 
آن ارز پاشــي بوده؛ نتيجه اين اقدامات در بازه بزرگ تاريخي افت كوتاه مدت قيمت 
و باال رفتن نرخ در بلندمدت بوده است.مهم ترين دليل افزايش اخير نرخ ارز در ايران 
به باال رفتن تقاضا به دليل نبود چشــم انداز افتصادي در اين كشور برمي گردد؛ هر 
چند مواردي نظير محدوديت  ورود ارز از بازارهاي همسايه، افزايش انتظارات تورمي، 

نگراني از كاهش ارزش ريال و تحريم ها در اين موضوع مشاركت جدي داشته اند.
سياست هاي كوتاه مدت براي مقابله با شوك هاي ارزي در ايران هر چند ممكن 
است به افت مقطعي هم منجر شود اما حتي با »فرض« ادامه كاهش و تثبيت بازار، 

بار تورمي خود را بجا خواهند گذاشت.
هر چند نگاهي تاريخي به قيمت ارز در بعد از استقرار جمهوري اسالمي در ايران 

نشان مي دهد، اين »فرض« براي مدتي طوالني پايدار نخواهد بود.
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پاسخ ارزي دولت به مجلس

درحالي كه ســيد ابراهيم رئيسي، رئيس دولت سيزدهم ادعا 
مي كند با مجلس سازگاراســت و همراهي دارد اما تجربه نشان 
مي دهد دست كم درباره مسائل اقتصادي اين همراهي به چشم 
نمي آيــد. پس از اينكه مركز پژوهش هــاي مجلس رفتار بانك 
مركــزي و تصميم هاي اين نهاد را با چالش مواجه كرد دولت به 
اين مركز پاسخ داد و تاكيد كرد در روش نقد منطق محكمي نداد. 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشــي به بررسي وضعيت 
بــازار ارز در چند ماه اخير پرداخته و علت العلل افزايش نرخ را، 
اقدامات اخير دولت و بانك مركزي در قالب سياست تثبيت نرخ 
ارز دانسته است. اين گزارش كه در ابتدا با بررسي حساب جاري 
و حساب سرمايه كشور سعي بر تشريح وضعيت مبادالت ارزي 
در چند ماه اخير دارد با غلط خواندن سياســت هاي اخير دولت 
پيشــنهادات خود را در قالب 6 پيشنهاد كوتاه مدتي عنوان كرده 
و بر دو محور اصلي »تجميع تمــام ارز هاي صادراتي« در مركز 
مبادله ارز و »فعاليت در بازار غير رســمي به جاي انفعال« تاكيد 
دارد.هر چند بررسي هاي كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس 
موثر و دغدغه مند شــمرده مي شود، اما به هر روي الزم به ارايه 
توضيحاتــي در مورد فعاليت هاي بانــك مركزي و خروجي هاي 

سياست هاي اين بانك است.

 انتخاب مسير كنترل بازار در دوراهي تثبيت و انفعال
اواًل؛ در ســال جاري باتوجه بــه افت ذخاير ارز مرغوب ناشــي از 
عدم بازگشــت برخي از ارز هاي صادراتــي و همچنين تقاضاي ممتد 
خروج ســرمايه و همزمان تحريم هاي ظالمانه آمريكا، ناگاه در عرصه 
سياســت گذاري با دوگانه اي روبرو مي شــويم كه بر هم خوردن نظم 
اقتصادي در هر دوي آنها الاقل در كوتاه مدت اجتناب ناپذير است؛ اوال 
سياســت گذار مي تواند از بازار ارز كناره گيري كند و تعيين قيمت را در 
اين برهه حساس به بازار بسپارد و درواقع اعالم كند كه »هر قيمتي كه 
در بازار براي دالر تعيين شد را مي پذيريم و با آن تبادالت خود را انجام 
مي دهيــم، مثال اگر دانه هاي روغني را تــا چندي پيش با ارز 16 هزار 
توماني وارد مي كرديم اگر قيمت ارز در بازار به 40 هزار تومان برســد، 
روي همــان قيمت وارد مي كنيم.« در انتخاب اول كه دولت نرخ ارز را 
رها مي كرد قطعا با افزايش قيمت هاي بســيار در كاال هاي استراتژيك 

مثل روغن، برنج، دارو و... در مدت بســيار كوتاهي روبرو مي شــديم و 
در اصطالح تورمي از ناحيه فشــار هزينه رخ مي داد، اما در انتخاب دوم 
مي توانســتيم به ســمت تعيين نرخي براي ارز برويم كه سياست گذار 
در ايــن برهه به صورت مقطعي هميــن موضوع را انتخاب كرد. تاكيد 
مي شــود كه اين سياست به صورت مقطعي و در جهت مخابره جديت 
بانك مركزي به كنترل نرخ ارز انتخاب و با گذشــت مدت كوتاهي از 
آن گذر شد. هرچند تعيين نرخ ارز ترجيحي با ميانگين 2۸ هزار و ۵00 
توماني و كم و كيف تعيين اين نرخ بررســي هاي كارشناســي مفصلي 
طلــب خواهد كرد، امــا فكرش را بكنيد كه بعــد از آن آغاز دومينوي 
افزايش قيمت ها در بازار ارز و تغيير رئيس كل بانك مركزي در بهمن 
ماه، بازار ارز با كناره گيري مقام پولي كشــور مواجه مي شــد كه عنان 
لنگرگاه تورمي خود را به دســت بازاري ناقص داده است؛ بنابراين در 
بررسي هاي كارشناسي بازار ارز در سه ماهه اخير بايد متوجه گزيرها و 
ناگزيرهاي مقام پولي كشــور بوده باشيم كه عمده آن انباشت سال ها 

فشار بر موازنه پرداخت ها بوده است.

 اما و اگرهاي بازگشت ارز حاصل از صادرات
ثانيًا؛ گــزارش مركز پژوهش هاي مجلس همچنين با طرح مســئله تعيين 
سقف دســتوري براي صادركنندگان غيرنفتي به اشتباه دوم بانك مركزي در 
مديريت بازار ارز مي پردازد. بايد اذعان داشت كه بر اساس اعالم گزارش مذكور 
سهم فروش ارز توســط صادركنندگان غيرنفتي در سامانه نيما بين 10 تا 1۵ 
درصد بوده و اين رقم نمي تواند تأثير چشــم گير و لحظه اي بر بازار ارز داشــته 
باشــد. همچنين عدم بازگشت ارز هاي حاصل از صادرات غيرنفتي تنها معلول 
تعيين ســقف نبوده كما اينكه در ماه هاي گذشته و در مقاطعي با وجود نزديك 
شدن نرخ نيما به نرخ بازار شــاهد تكرار اين ماجرا بوده ايم. تحريم ها، فعاليت 
شــركت هاي تراستي غيرشــفاف و همچنين عدم تمايل برخي صادركنندگان 
غيرنفتــي با وجود دارا بودن ارز به عرضه آن در ســامانه نيما از داليل اصلي 
تعامل جديد بانك مركزي با اين طبقه تجاري از كشــور است. مسئله بازگشت 
ارز حاصل از صادرات صرفا با برداشــتن سقف دستوري الاقل در شرايطي كه 
انتظارات تورمي باالســت ميسر نبوده و چه بســا اينكه چنين انتحاري موجب 
ســركش تر شدن و نوسانات شــديد نرخ ارز باشد. هر چند سياست فعلي بانك 
مركزي بسيار منعطف اســت و با توجه به بازخورد هاي موجود در بازار ارز، در 
معرض تغيير خواهد بود، اما مســئله بازگشــت ارز هاي صادراتي فرادستگاهي 
بوده كه با توجه اختيارات جديد اعطا شــده به بانك مركزي در جهت مديريت 

شركت هاي تراستي و صادركنندگان غيرنفتي ممكن تر خواهد بود.

 جمع شدن صف  صرافي ها با تغيير سياست فروش ارز آزاد
ثالثــًا؛ با توجه به انتقاد اين گزارش از حذف و نصب مجدد ارز ســهميه اي 
الزم به ذكر است كه اقدام به حذف ارز سهميه اي با توجه به فعاليت سوداگرانه 
بخشــي از صراف ها در قالب بازار متشــكل ارزي مثبــت و در جهت كنترل 
تقاضا هاي مكرر ســفته بازانه بوده و جالب اســت كه پس از راه اندازي مركز 
مبادلــه ارز و طال و تغيير نحوه تخصيــص و فروش ارز به صراف ها )عرضه و 
فــروش ارز با قيمتي نزديك به بازار(، تقاضــاي دريافت ارز كارت ملي نيز به 
حداقل رســيده و اين مهم نشــان مي دهد كه حذف اين سياست در قالب بازار 
متشــكل و وضع مجدد آن در مركز مبادله ارز و طال باعث خروج بخشــي از 

تقاضاي سوداگرانه در بازار است.
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در داوس2023 چه گذشت؟
طي چهار روز از 27 تا 30 دي ماه 1401، اجالس ساالنه مجمع 
جهاني اقتصاد با 372 ميزگرد و سخنراني تشكيل شد. گزارش زيربه 
مباحثي كه پيرامون توســعه يافتگي در اين اجالس مطرح شــدند 

مي پردازد.
شــايد با اطمينان كامــل مي توان بيان كرد كــه در عموِم چند 
صد ميزگرد و ســخنراني، يك واژه هزاران بار تكرار شــد: اهميت 
اتصال و تعامل ميان كشــورها )Connectivity(. جهاني زدايي 
)Deglobalization( با توجه بــه انقالب ديجيتالي، ديگرغير 
قابِل تصور و بازگشت ناپذيراست. در مقابل، طراحي هاي جديد براي 
جهاني تر شدن در راه اســت. تقسيم بندي كشورها از اين به بعد به 
درصد ديجيتالي شــدن جامعه و اقتصاد آنها ارتباط پيدا خواهد كرد. 
در اين مســير، چين، آمريكا، هند، آسياي شرقي، اروپا و كشورهاي 
عربي خليج فارس به ترتيب ديجيتالي ترين مناطق جهان هســتند. 
بقيه جهان با ســرعت به مراتب كمتري اين مسير را طي مي كند. 
حــدود 40 درصد ارتباطات در جهان، ارتباط ميان Dataها اســت 
و ماشــين ها با هم تعامل دارند. با عمومي شــدن و تجاري شــدن 
محاسبات كوانتومي، ســرعت كار در پزشكي، مهندسي، كشاورزي 
و بازارهاي مالي، به صورت غيرقابل تصوري تصاعدي خواهند بود. 

در آينــده اي نه چندان دور، تبــادِل )Trade( ديجيتالي به مراتب 
وســيع تر از تبادل كاال خواهد شــد. هوش مصنوعي جاي بسياري 
از كارهايــي كه پزشــكان امروزانجام مي دهنــد را خواهد گرفت. 
رابطه ميــان توليد كننده خودرو و مصرف كننــده آن از حالت يك 
طرفه و خطي به رابطه دورانــي و تعامل دايمي ميان توليد كننده و 
مصرف كننده بر بستر ابر )Cloud( انجام خواهد گرفت. اين امكان 
وجود خواهد داشت كه افراد با فناوري درون خودرو، بتوانند در جلسه 
شركت كنند. احتمال دارد تمام كاربُردهاي تلفِن هوشمند در عينك 
طراحي شود تا افراد مجبور به حمل گوشي نباشند. خودروهاي كاماًل 
هوشــمند براي تحويل كاال به زودي به بازار خواهند آمد )شركت 
Qualcomm در آمريكا(. دويست ماهواره با دقت ۵0 سانتي متر 
مي توانند ده بار در روز از كِل كره زمين عكس برداري كنند. كيفيت 
عكس برداري از طريق ماهواره نسبت به ُجلبك ها، خاك كشاورزي، 
حيات وحش و وضعيت آب، فقط در دوســال گذشــته ده برابر شده 
است و اين سطح از Data، زمينه كشف مشكالت زيست محيطي 
را فراهم كرده است. به عنوان مثال، از طريِق اين عكس برداري هاي 
ماهواره اي، محققان متوجه شده اند كه فقط در سال 2022، به اندازه 
مســاحت كشــورهلند دركره زمين جنگل زدايي شده است. حدود 
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 Cloudflare 2۵درصد تبادالِت اينترنتي كِل جهان در اختيار شــركت
است. تنها چيني ها با توجه به 2۵ ماهواره اي كه براي اتصاالت 5G خود 
در اختيــار دارند خارج از اينترنت موجــود جهاني عمل مي كنند. ديجيتالي 
شــدن جهان در حدي اهميت پيدا كرده كه بعضي معتقدند اهميِت رديابي 

اطالعات كمتر از تسليحات در سرنوشِت جنگ اوكراين نخواهد بود.
در تحقق Digitalization، شــركت ها با شدِت بيشتري از گذشته 
در حال تعامل، يادگيري و انجام پروژه هاي مشــترك هســتند. يك وزير 
اسبِق خزانه داري آمريكا در اين رابطه گفت: اشتباه بزرگي است كه دولت 
آمريكا با فكر امنيت ملي درصدد كاهش نرخ رشــد اقتصادي كشور چين 
بر ايد. همكاري فناوري با چين به نفع كل جهان است. همينطور در داوس 
مطرح شــد كه اگر طي چند دهه گذشته به واســطه كارگر ارزان، كاالها 
و خدمــات چيني به موجب جهاني شــدن در اختيار همه قرار نگرفته بود، 
مصرف كنندگان در جهان امروز با تورم بسيار باالتري روبرو بودند. آمريكا 
از طريــق Chip Act، محدوديت هايي را براي برخي تعامالت فناوري 
به ويژه در توليد تراشــه براي شهروندان خود اِعمال كرده است. از هر ده 
نفر رئيس شــركت در آمريكا، سه نفر از كمبود نيروي كار در حوزه IT و 
مهندسي نرم افزار شــكايت مي كنند. در حالي كه در دوره كرونا، بيكاري 
در آمريكا به 14 درصد رســيده بود، هم اكنــون به 3.۵ درصد كاهش پيدا 
كرده و تعداد كار از متقاضيان بيشــتر شده است. آلمان، كانادا و آمريكا در 
مهندسي و پزشــكي به شدت به نيروي كار نيازمند شــده اند تا بتوانند در 
شــرايط پس از كرونا به نرخ رشــد اقتصادي باالي 3 درصد دست يابند. 
از اين رو، جنبش گســترده اي در اروپــا و آمريكا براي آموزش هاي جديد، 
 Reskilling( تجديد مهارت و كسب مهارت هاي جديد آغاز شده است
Upskilling &(. اين در حالي است كه آسيا، مشكل نيروي كار ندارد 
و با بازگشــايي و بازگشــت چين به توليد و بازارهــاي جهاني، پيش بيني 
مي شــود جايگاه آســيا از GDP جهاني از 3۵ درصد فعلي به 4۵ درصد 
در ســال 2027 افزايش يابد. هرچند نرخ تورم در دو ماه گذشته در سطح 
جهاني نسبت به اوايل 2022 كاهش يافته، ولي انتظار مي رود با گسترش 
فعاليت هاي اقتصادي به خصوص در آسيا، جهان شاهِد افزايش تورم 1-2 
درصد در ســال 2023 باشد. گفته مي شود سرمايه براي سرمايه گذاري به 
وفور يافت مي شود، اما در شمال آمريكا، غرب اروپا و شرق آسيا به مراتب 
ســهل تر قابل دسترسي است تا در كشــورهاي جهان سوم؛ به طوري كه 
نرخ بهره بانك هاي غربي براي بسياري از كشورهاي جنوب تا هفت برابر 

افزايش مي يابد.
شايد نزديك به يك سوم از ميزگردهاي داوس 2023 مربوط به موضوع 
انرژي، امنيت انرژي و انرژي هاي تجديد پذير بود. آلماني ها در كمتر از يك 
ســال، چندين ترمينال LNG كه معمواًل چندين سال طول مي كشد را 
تكميل كرده اند. آلمان تا سال 2030، چهارصد ميليارد يورو در انرژي هاي 
تجديد پذير سرمايه گذاري خواهد كرد به طوري كه ۸0 درصد برق مورد نياز 
خود را از اين طريق توليد خواهد كرد. به موجب قطِع گاز روسيه به اروپا و 
فوريت تامين انرژي براي صنعت آلمان، تنها در سه سال آينده 1۸0 ميليارد 
يورو در انرژي هاي تجديد پذير ســرمايه گذاري خواهد شــد. دولت بايدن 
 Inflation Reduction( موفق شــد با تصويِب اليحه كاهش تورم
Act( در كنگــره آمريــكا، 360 ميليارد دالر به تخفيف هــاي مالياتي و 
سرمايه گذاري در انرژي هاي تجديد پذير اختصاص دهد. تحوِل گسترده اي 
در جهان براي توليد باطري در حال شكل گيري است. چيني ها از ده سال 
پيش متوجه اين موضوع شدند و هم اكنون در ۵0 درصد از فلزات مورد نياز 
توليد باطري ســرمايه گذاري كرده و انحصارايجاد كرده اند. جهان به شدت 
بــه كره جنوبي و چين در صنعت باطري وابســته اســت. درعين حال با 

 )Decarbonization( مشخص شدن سقف 203۵ براي كربن زدايي
در خودروهاي اروپا، چيني ها از چند ســال پيش سرمايه گذاري گسترده اي 
را در مجارستان براي توليد باطري شروع كرده اند تا بازار اروپا را طي دهه 
آينده در دست گيرند. با گستردگي مصرف باطري در خودروها و كاميون ها، 
تقاضاي قابل توجهي براستخراج فلزات مورد نياز در آفريقا و استراليا شروع 
خواهد شد و هر دو منطقه طرح هاي وسيعي را با شركت هاي به خصوص 
چيني و اروپايي اســتخراج معادن آغاز كرده اند. ســرمايه گذاري در انرژي 
خورشــيدي به طور وســيعي در جهان در حال گسترش است و پيش بيني 
مي شود برخالف گذشته كه سرمايه گذاري در انرژي هاي تجديد پذير بسيار 
باال بود، به تدريج كاهش يابد، به طوري كه اگرچه در گذشته نه چندان دور، 
هزينه يك كيلووات در ســاعت پانل خورشيدي تا صد دالر بود، هم اكنون 
به زير ده دالر رسيده است. سرمايه گذاري در انرژي هسته اي و هيدروژن 
نيز در آسيا، اروپا و شمال آمريكا به صورت تصاعدي در حال افزايش است. 
غربي ها ســال 20۵0 و چيني ها 2060 را زماِن تحقِق كربن زدايي تعيين 
كرده اند. در اين چارچوب، قرار اســت يك تريليون درخت در جهان كاشته 
شود كه 6۵ ميليارد آن در چين خواهد بود، زيرا 30 درصد اكسيد كربن در 
اتمســفر را چين، 11 درصد آمريكا، و 7 درصد را اروپا توليد مي كنند. قاره 
آفريقــا در مجموع تنها 3 درصد اكســيد كربن كره زمين را توليد مي كند، 
ولي با توجه به افزايش جمعيــت آن از 1.3 ميليارد نفر فعلي به 2 ميليارد 
نفر تا ســال 20۵0، پيش بيني مي شود اين درصد به شدت رشد كند. پيش 
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بيني مي شود جمعيت نيجريه تا سي سال آينده به باالي ۵00 ميليون نفر 
برسد. از اين رو، آمريكا ده ميليارد دالر براي انتقال از مصرف ذغال سنگ 
به انرژي هاي تجديدپذير و گاز طبيعي در اختيار كشــورهاي آفريقايي قرار 

خواهد داد.
بازگشــت چين به بازار و كاال در جهان، موتوِر رشِد اقتصادي در 2023 و 
 Liu بعد از آن خواهد بود. يكي از دقيق ترين سخنراني هاي داوس 2023 به
He معاون نخست وزير چين بر مي گردد. او با صراحت در واژه ها، مفاهيم و 
سياست گذاري هاي پيش روي دولت و حاكميت چين را بيان كرد. او سه بار 
بــر اهميت حفظ صلح جهاني تاكيد نمود و رقابت را مبناي تعامالت جهاني 
دانســت. او بازار را مبناي توسعه دانسته و هدف ميان مدِت حاكميت چين 
را »رفاه مشترك و عمومي« )Common Prosperity( قلمداد كرد و 
گفت تا ثروت ملي توليد نشود، رفاه عمومي تحقق پيدا نمي كند. او بر افزايِش 
 Green( مصرِف داخلي، سرمايه گذاري سبز براي انرژي هاي تجديد پذير
Financing(، مالكيِت بخش خصوصي، دسِت باز بخش خصوصي براي 
فعاليت اقتصادي، مدل هاي پيشرفته Business، نوآوري داخلي و تعامل 
با خارجي ها، ثباِت مالي، ايجــاد فرصت هاي برابر براي همه مردم، اهميت 
ويژه به مسكن و مستغالت كه 40 درصد وام بانكي را به خود اختصاص داده 
و همينطور مدرنيزه كردن و ديجيتالي كردن اقتصاد كشور و در نهايت ايجاد 
 Foreign Direct( فضاي مستعد براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي
Investment( تاكيد كرد. در كنار سخنان بسيار شمرده رهبران آلمان و 
چين، سه كشور در داوس 2023 بسيار درخشيدند: هند، عربستان و امارات. 
روحيه مثبت در ميان هندي ها براي رشــد و توســعه وصف ناپذير است و 
تمام ســخنرانان هندي آن را مديون تشــخيص و برنامه ريزي و مديريت 
دولت مي دانند. FDI در هند در چند ســال گذشــته دو برابر شده است. در 
صنعت تراشه، هندي ها سرمايه گذاري عظيمي را با حمايت تلويحي آمريكا 
براي شكســتن انحصار چين آغاز كرده اند. دولــت هند به ۸00 ميليون نفر 
غذاي رايگان مي دهد. هندي هاي مشــغول به كار در خارج از كشور حدود 
100 ميليارد دالر به هند مي فرســتند )Remittances(. تحرك بسياري 
از نســل جوان براي پيوســتن به نيروي كار آغاز شــده و دولت هند براي 
تحصيل، آموزش و بهداشــت 320 ميليون هندي بين سنين 6 تا 16 سال 
برنامه ريزي هاي گسترده اي انجام داده است. هند طي سال هاي آتي به اقتصاد 
ســوم جهان ارتقا يافته و ژاپن را پشت سر خواهد گذاشت. انسجام فكري و 
سياست گذاري در ميانEliteهاي هندي تحسين آميز است و دولت به طور 
همه جانبه اي از رشد و ثروتمند شدن بخش خصوصي با سياست گذاري هاي 
مناسب حمايت مي كند. دولت هند همه شركت ها را موظف كرده تا 2 درصد 
از درآمد خود را صرِف مسئوليت هاي اجتماعي و رشد عمومي كنند. عربستان 
در انرژي هاي تجديدپذير به خصوص خورشــيدي و هيدروژني، 40 ميليارد 
دالر ســرمايه گذاري كرده و در پروژه هاي 14 كشور نيز سهم مهمي دارد. 
عربستان و امارات با صدها پروژه مشترك با آمريكا، اروپا، چين و كره جنوبي 
در حال مدرنيزه كــردن، ديجيتالي كردن، صرفه جويي در مصرف انرژي و 
طرح هاي توليدي اشتغال زا در مسير تحوالت عظيم اقتصادي، ثروت يابي 

و كسب رضايت شهروندان خود هستند.
عموم مديران و سياست مداران كشورهاي درحال توسعه در داوس تاكيد 
داشتند كه بدون مشاركت مالي، فناوري و دانشي نمي توان وضعيت كشور 
را بهبود بخشيد. ديجيتالي شدن جهان باعث شده كه دولت ها ديگر نتوانند 
ناكارآمدي خود را مخفي كننــد. بي توجهي به بهره وري و نيازهاي عامه 
در نهايت به بي ثباتي هاي اجتماعي منجر مي شود. ثبات در سياست گذاري 
و دولت هاي همكار با بخش خصوصي، به روشــي جهان شــمولي تبديل 
شــده است. اگر كشورها ســاختار ديجيتالي خود را نسازند، نه چندان دور 

 Digital( از صحنــه رقابــت و بهره وري در جهان عقب خواهنــد ماند
Infrastructure(. هرچند اتوماســيون به تعطيلي برخي از مشــاغل 
خواهد انجاميد، اما با كسب مهارت هاي جديد درجهان ديجيتال، شغل هاي 
جديدي براي شــهروندان ايجاد خواهد شد. بســياري از شركت ها به اين 
نتيجه رسيده اند كه با چهار روز كار، بهره وري كارمندان به مراتب افزايش 
پيدا مي كند. با دنياي جديد ديجيتال كه اولين مظهر تبلور آن در بهداشت 
و تغذيــه خواهد بود، اميــد به زندگي در غرب به حدود 120 ســال و در 
كشورهاي نوظهور اقتصادي به حدود 100 سال خواهد رسيد. در اين رابطه 
اقتصاددان Financial Times )مارتين ُولف( اظهار داشــت كه وقتي 
حوزه سياست مسير اشــتباهي برود، رشد اقتصادي و توزيع صحيح منابع 
تحقق پيدا نمي كند. او در جلسه اي در تبيين بحث اصلي كتاب خود تحت 
 Crisis of Democratic( عنوان بحران ســرمايه داري دموكراتيك
Capitalism(، اظهار داشــت كه غرب در جلوگيري از انحصار ثروت و 
كنترل سياست توسط ثروتمندان بايد اقدامات جدي انجام دهد و نمي تواند 
با اين درجه از اختالف طبقاتي پيش رود زيرا اين باعث خواهد شد تا نظريه 
»حامي« )Protector( افالطوني تحقق يابد و سياســت مداران دست 
راستي قشري )Demagogic( در غرب به قدرت برسند. هر چند غرب 
آنقدر ثروتمند است كه گردش زندگي در آن صورت مي پذيرد ولي فاصله ها 

به تدريج قابل تحمل نخواهند بود.
عالوه بر اين، مديران اظهار داشــتند كه دولت ها به تنهايي نمي توانند 
 )Partnership( مسائل كشورشان را حل كنند و مشاركت با داخل و خارج
فرموِل تجربه شــده جهاني اســت. يكي از مشــكالِت فزاينده در جهان، 
گسترِش اطالعاِت غلط )Misinformation( است و صرفاً با همكاري 
كشورها و تفاهم ميان آنان اين مشكل قابل حل است. بدون دسترسي به 
اطالعات و آگاهي از ديگران، در رقابت هاي هوش مصنوعي، كشــورها به 
جايي نخواهند رســيد زيرا هركه Database بيشتري داشته باشد، هم 
از فناوري بهتري اســتفاده مي كند و هم به عمق مسائل بهتر پي مي برد 
)Big Data Leads to Big insights(. ظرفيِت حكمراني دولت ها 
با اين شاقول سنجيده مي شود كه چگونه با شوك هاي اقتصادي و سياسي 
برخورد مي كنند و چقدر در پيش بيني آنها توانايي و مهارت دارند. يك مقام 
از سازمان ملل اشاره داشت كه در كشورهاي آمريكاي مركزي، آنقدر افراد 
دولتي به فكر حفظ ســمت و مقام خود فكر و تالش مي كنند و مافياهاي 
اقتصادي و سياســي درست كرده اند كه هرچه افراد با استعداد و با مهارت 
)The Talented( هستند از سيستم دولتي و تصميم سازي دور مي مانند 
و دولتي ها در مدارهاي انحصار و فســاد مالي خود، كشــورهاي آمريكاي 
مركزي را در فقر و جمود حفظ كرده اند. چندين ســخنران به موفقيت تيم 
فوتبال مراكش در جام جهاني اشــاره كردند كه به همت دولت اين كشور 
با برنامه ريزي از ســال 2010 و با مشاركت فوتباليست هاي مراكشي مقيم 
خــارج، تيمي توانمند با اســتفاده از تجربيات جهاني و مربي مراكشــي و 
نزديك به 12 سال سرمايه گذاري به چنين جايگاهي رسيد. دولتي كه براي 
آينده خود با مشاركِت داخلي و خارجي سرمايه گذاري نكند، با چالش هاي 
جدي زيســت محيطي، اشتغال، فناوري، ارايه خدمات عمومي و در نهايت 

امنيت اجتماعي و ملي روبرو خواهد شد.
در داوس 2023 جلســات اندكي پيرامون مسائل ژئوپوليتيكي برگزار شد، 
اما حذف كامل روسيه در مباحث و ميزگردها مشهود بود. دراجالس امسال، 
نه نويسندگان نه سياست مداران و نه كارآفرينان روسي هيچ كدام به داوس 
دعوت نشده بودند. تصوير بسيار منفي از سياست ها، نيات و عملكرد روسيه در 
ميزگردها موج مي زد. »فضاي حمايتي از اوكراين« در مباحث و سخنراني ها، 
حضور قابل توجهي داشــت. اين فضا، توانايي و قــدرت نرم غرب را در به 



48

شماره 153- اسفند 1401

ارز

والديمير پوتين هنوزهم باور نمي كند زلنســكي دربرابر او قد علم كرده و 
بــدون اينكه يك روز لباس جنگ از تــن بيرون آورد غرب را دورخود جمع 
كرده اســت و مي خواهد او را شكســت دهد و حتي شبه جزيره كريمه را نيز 

پس بگيرد. اما اين بخشي از واقعيت است. 
وقتي در اسفند ماه سال گذشته والديمير پوتين دستور حمله به اوكراين را 
صادر و بزرگ ترين جنگ اروپا پس از جنگ جهاني دوم را رقم زد، بســياري 
گمان مي كردنــد كه احياي امپراتوري جديد روســيه در حال كليد خوردن 
اســت، اما بزودي چنين قضيه اي رنگ باخت. اوكرايني ها مقاومت كردند و 
حتي در طول يك سال گذشته پيروزي هاي بزرگي را در خاركيف و خرسون 
به دســت آوردند.عالوه بر اين، رفته رفته از جنگ كه گذشت اهداف روسيه 
براي غيرنظامي ســازي و محصور كردن اوكراين در خشــكي نيز شكست 
خورد. همچنين اهرم فشــار انرژي روسيه بر ســر اروپا نيز علي رغم تمامي 
پيش بيني ها چندان كارساز نشد. به همين دليل است كه كرملين اكنون براي 
كمــك به وزارت دفاع خود كه نشــان داده توانايي چنداني براي اداره يك 
جنگ گسترده و طوالني را ندارد، دست به دامن گروه هاي شبه نظامي شده 
تا جريان موجود را به نفع خود تغيير دهد.يكي از مشــهورترين اين گروه ها، 
گروه واگنر اســت كه به فرماندهي يوگني پريگوژين نقش برجســته اي در 
جبهه ســولدار و باخموت ايفا كرده است. اين گروه به دليل سابقه جنگ در 
اوكراين و روســيه مشهور اســت و فرمانده آن نيز اگر چه روابط نزديكي با 
شخص پوتين دارد، اما چندان هماهنگي و رابطه دوستانه اي با وزارت دفاع 
روســيه ندارد. بنابر گزارشي كه نشنال اينترســت به تازگي منتشر كرده در 
طول چند ماه گذشته پريگوژين با شويگو و گراسيموف كه هر دو فرماندهي 
جنگ در اوكراين را برعهده داشــته اند، درگير شده است. اين درگيري هاي 
پشــت پرده تاثير خود را در ميدان نبرد داشــته به طوري كه اكنون شواهدي 
وجود دارد كه نشــان مي دهد گروه واگنر اقداماتي براي شكســت نيروهاي 
نظامي رســمي روســيه انجام داده تا خود را به عنــوان اولين و مهم ترين 
نيروي جنگي روســيه به كرملين معرفي كند.بــه گفته ناظران وقتي پوتين 
ژنرال ســوروويكين معروف به ژنرال آرماگدون را بركنار كرده و گراسيموف 
را به جاي وي منصوب كرد، چنين اقدامي يك نشــانه مهم براي گروه هاي 
شبه نظامي و جنگ ساالران روسي بود؛ زيرا سوروويكين به واسطه سوابقش 
در سوريه به شدت مورد عالقه قديرف )فرمانده چچن ها( و پريگوژين بود. در 
واقــع به گفته اين ناظران پيام چنين اقدامي اين بود كه پوتين نگران قدرت 

گرفتن بيش از حد گروه هاي شبه نظامي و جنگ ساالران است.

 تاكتيك هاي جنگ جهاني اول
به نظر مي رســد امروز مســكو با توجه به حمايت غرب از اوكراين و نيز 
مقاومت اين كشــور به روش هايي متوسل شــده كه در طــول تاريخ از آنها 
بهره برده است. اين روش اســتفاده از غيرنظاميان و گروه هاي شبه نظامي 
در ميدان جنگ اســت؛ كاري كه گروه واگنر با جذب گســترده نيرو از آنها 
به عنوان اهرم نظامي و انســاني در جبهه ســولدار و باخموت استفاده كرد. 
اين تاكتيك تا به اينجاي كار براي روس ها نتيجه داشــته؛ زيرا با پيشروي 
گروه هاي شــبه نظامي و واگنر، اكنون شهر باخموت در محاصره به سر برده 

 پوتين 
ودل كندن از ارتش كالسيك

حاشيه راندن و تضعيف روســيه به نمايش مي گذارد. اروپايي ها 
حفظ اوكراين و حمايت هاي همه جانبه خود را با اعتقاد راســخ 
بيان كردند. كشــورهاي كوچك تر اروپاي شــرقي و مركزي به 
مراتب ضد روس تر از كشورهاي غرب اروپا خود را نشان مي دادند 
و پرســش هاي فراواني را مطرح مي كردنــد: آينده روابط اروپا و 
روسيه چيســت؟ چگونه مي توان تحريم هاي ثانويه عليه مسكو 
تنظيم كرد؟ به چه صورت مي توان همكاري كشورهاي آمريكاي 
التين و آسيا را با روسيه محدود كرد؟ آيا اروپايي ها بايد خودشان 
را به يك جنگ فرسايشــي عادت دهند؟ تا چه ميزان اروپايي ها 
بايد براي تقويت بنيه نظامي خود سرمايه گذاري كنند؟ يك مقام 
نظامي اروپايي اظهار داشــت كه اعضاي ناتو به شــدت از طرف 
آمريكايي ها تحت فشــار هستند تا توانمندي هاي نظامي خود را 
به صورت تصاعدي افزايش دهند. او همچنين به يك نكته مهم 
سياسي و چه بسا علمي-حقوقي اشاره كرد: فعال كردن ماده پنج 
اساســنامه ناتو منوط به يك تصميم سياسي است و نه ضرورتًا 
شــرايط نظامي. عموم افراد به كشــانده شدن جنگ اوكراين به 
ابعاد هسته اي بسيار نگران بودند. اما فارغ از اين فضاي حمايتي و 
مثبت رواني نسبت به اوكراين، واقعيت اين است كه بازسازي به 
خصوص ساختار عمراني اوكراين حدود يك تريليون دالر هزينه 
دارد و اين در صورتي است كه تهاجم پيش بيني شده بهار آينده 
روسيه تحقق نپذيرد. آمريكا و اروپا تا به حال حدود 100 ميليارد 
دالر هزينه كرده و قرار اســت طي دو ســال آينده هزينه كنند. 
اوكراين به مهم ترين موضوع ژئوپوليتيك جهاني تبديل شــده و 
نگراني ها و بي ثباتي هاي فراواني را به وجود آورده اســت ضمن 
اينكه چهره روسيه در اروپا براي دراز مدت تخريب شده است. دو 
پرسش كانوني در اين ميان در مباحث داوس قابل شناسايي بود: 
آينده مردم اوكراين چيست؟ با اين سطح از تحريم و انزوا، آينده 

روسيه و حاكميت فعلي آن چه خواهد بود؟
در داوس 2023 نســبت به گذشــته، كارآفرينان و سياست 
مداران آفريقايي و آســيايي حضور پررنگ تري داشتند. در سال 
20۸0، ۸3 درصد جمعيت جهان در آســيا و آفريقا خواهد بود و 
رشــد آنها محركه اي براي كل جهان محسوب مي شود. تفاهم 
آمريكا و چين نيز در مباحث داوس براي كاهش تنش و همكاري 
قابل مشاهده بود. با توجه به اينكه 26 در صد مردم جهان به آِب 
آشاميدني سالم دسترسي ندارند و 320 ميليون نفر به كمك هاي 
فوري بشردوســتانه نيازمندند، در كل، تاكيــِد اصلي داوس بر 
فناوري هاي جديد براي حل اينگونه مشكالت انساني و زيست 
محيطي بود. بــه موازات جنگ اوكراين، اميــد به فعاليت هاي 
تصاعدي اقتصادي در ســال 2023، گسترِش شبكه سازي هاي 
ديجيتالــي، افزايِش اهميِت »تشــخيص« دولت هــا در تنظيم 
اولويت ها و هدايت برنامه ريزي ها به طور احتياط آميزي اجالس 
را به پايان رساند. اما شوقي كه چيني ها، هندي ها، عربستاني ها 
و اماراتي ها نسبت به آينده نشان مي دادند، از همه بيشتر بود. به 
نظر مي رسد دليل اين شــوق، ظرفيت هر چهار كشور در توليد 
ثروت است. آشــنايي با موضوعات جهاني، مهارت هاي تحليلي 
و تســلط به زبان انگليســي كارآفرينان و سياست مداران اين 
كشورها تحسين آميز بود. آنچه در بيان و زباِن بدن آنها مشهود 
بود اعتماد به نفس و حِس تعلق به كشورشان بود كه به صورت 

جمعي براي آينده آن تالش مي كنند.
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و مهم ترين دستاورد روسيه در طول 6 ماه گذشته در حال رقم خوردن است. 
اين موضوع را مي توان با عمليات ارتش روسيه در وهلهدار مقايسه كرد كه 
تيپ چترباز نخبه عملكرد فاجعه باري داشته و مورد انتقاد شديد گروه واگنر 
هم قرار گرفت. با اين حال شاهد بوديم كه پوتين با بر كشيدن شويگو به 
فرماندهي قصد دارد نشان دهد كه در چنين شرايطي بيشتر روي وفاداران 

نزديك خود حساب باز مي كند تا جاه طلباني نظير پريگوژين.

 مسئلهاي به نام جنگ ساالران
مســئله مهم در ساختار نظامي روسيه اين اســت كه امروز گروه واگنر 
تنها گروه شــبه نظامي حاضر در اين كشور نيست و با تضعيف نفوذ كرملين، 
ارتش هــاي خصوصي ديگري نيــز در حال ظهور و بروز هســتند. به عنوان 
مثال شــركت گازپروم به عنوان غول انرژي روســيه در حال ايجاد يك 
ارتش شبه نظامي براي خود است.عالوه بر اين، رمضان قديرف فرمانده 
نيروهاي چچني نيز اعالم كرده كه در حال ساختن ارتش مخصوص 
به خود اســت. هر چند كه چنين ســازمان هايي طبق قوانين روسيه 
غيرقانوني هســتند، اما كارشناســان معتقدند كه با تضعيف ارتش و 
وزارت دفاع، اكنون اليگارشي ها و جنگ ساالران از چنين خأل قدرتي 
اســتفاده كرده و در حال تقويت سازمان نظامي خود هستند.به گفته 
اين كارشناسان، يك كشور مملو از نظاميان و شبه نظاميان مي تواند 
نتايج فاجعه باري داشــته باشــد؛ به ويژه زماني كــه قدرت مركزي 
به صورت قابل توجهي ضعيف شــود. مثــال اين قضيه را مي توان در 
جنگ هاي يوگســالوي، يمن، لبنان، اتيوپي و افغانســتان مشاهده 
كرد؛ كشورهايي كه جنگ ساالران با ارتش هاي خصوصي هر يك با 
انگيز ه هــاي متفاوت از دولت مركزي، درگيري داخلي را اجتناب ناپذير 
ساختند. خطر اين قضيه براي پوتين نيز اين است كه اگر وي در جنگ 
اوكراين شكســت خورده و اعتبار قدرتش زير ســوال برود، چهره هاي 
بلندپروازي هســتند كه با تكيه بر نيروهاي شبه نظامي و نظامي خود 

بتوانند در عرصه داخلي روسيه عرض اندام كنند.

 نيروهاي بي  انگيزه
گفته مي شود كه در ابتداي تهاجم روسيه 
بــه اوكراين، كرملين مــدت زمان جنگ و 
ميزان تلفات را بســيار كم تخمين زده بود، 

حاال  جنگ به گونه اي طوالني و گســترده شــده اما 
دومين  ارتش جهان بــراي نيازهاي تســليحاتي خود كه 

نيازمند واردات سالح از ساير كشورهاست. حتي برخي گزارش ها حاكي 
از اين اســت كه حقوق برخي ســربازان و نظاميان روسيه نيز به موقع 
پرداخت نشده اســت. اين در حالي است كه سربازان واگنر حقوق هاي 

باالتري نسبت به نظاميان رسمي روسيه دريافت مي كنند.
در هميــن رابطه برخي تحليلگران معتقدند، اگر چه پوتين فرد اول 
روسيه است، اما حلقه هاي نزديك وي در مورد جنگ و ميزان تلفات 
آن با مردم صادق نبوده انــد. بنابراين امكان دارد، هر چه مدت 
زمان جنگ طوالني تر شــود، سربازان و نظاميان روسيه 
نيز انگيزه كمتري براي ادامه نبردها داشــته باشند. لذا 
ادامه چنين وضعيتي به قدرت و اعتبار پوتين به ميزان 
قابل توجهي خدشه وارد مي كند. او كه خود را امروز پطر 
كبير فرض مي كند، وضعيتش شــبيه نيكالي دوم است؛ 
شــخصي كه در زمان جنگ جهانــي اول با توجه به جنگ 

داخلي و نفوذ جنگ ساالران امپراتوري اش فروپاشيد.
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شي جين پينگ ورویاي استيال بر آمریكا
رهبري حزب كمونيست چين به شي جين پينگ اين قدرت راداد 
كه با برخي تغييرات بنيادين در ساختار حكومتي بزرگ ترين قدرت 
اقتصادي دنيا پس از آمريكا همه نيروهاي قديمي حزب را به گوشه 
رينــگ برده و خود را رئيس مادام العمر كند. او پس از رســيدن به 
اين راهبرد كالن كه گام به گام پيش برد و به نقطه خوبي رســاند 
حــاال با تغيير وزير خارجه اش و اوردن يك جنگجو به وزارت خارجه 
مي خواهد دربرابر آمريكا باســتد و قدرت نمايي كند و منتظر روزي 
باشد كه آمريكا از درون ضعيف شده وتن به شكست دهد. نشست 
ساالنه كنگره ملي خلق چين )NPC( در حالي آغاز به كار كرد كه قرار 
اســت در اين كنگره، سومين دوره رياست جمهوري شي جين پينگ 
رســما تاييد و بزرگ ترين تغييرات در كادر رهبري حزب كمونيست 

چين در طول يك دهه اخير انجام شود.
در همين رابطه لي كچيانگ نخست وزير چين كه جزئي از تغييرات 
مهم كادر رهبري چين بوده و قرار است در اين كنگره از سمت خود 
كناره گيري كند، سخنراني آغازين كنگره را انجام داده و هدف گذاري 
رشد اقتصادي 5 درصدي و ايجاد 12 ميليون شغل را اعالم كرد. اين 
هدف گذاري در شرايطي بوده كه توليد ناخالص داخلي چين در طول 
سال گذشته تنها 3 درصد رشد كرده و يكي از بدترين عملكردهاي 

اقتصادي اين كشور در طول دهه هاي گذشته را به ثبت 
رسانده است. در واقع به گفته كارشناسان، اعالم 

هدف گذاري رشد 5 درصدي براي سال 2023 
از سوي دولت پكن به اين معناست كه چيني ها 
به جاي رقم زدن رشد اقتصادي باال، بيشتر به 

دنبال ايجاد ثبات هستند.

 پيام افزايش بودجه نظامي
به گزارش الجزيره، كنگره ملي امســال كه اهميت زيادي 
براي ساختار سياســي و اقتصادي چين دارد، ديروز با حضور 

294۸ نماينــده در ضلع غربي ميــدان معروف 
»تيــان آن من« آغاز بــه كار كرد. اين 

نخستين نشست كنگره از زمان كنار 
گذاشته شدن سياســت كوويد صفر 
و ناآرامي هــاي انجام شــده چند ماه 
پيــش در جهان اســت. در همين 
راستا چيني ها امروز با چند موضوع 
بسيار مهم روبرو هستند. نخستين 
مسئله بحث تشديد تنش ها ميان 
پكن و واشــنگتن اســت. مسئله 
پيامدهاي  و  اوكراين  بعدي جنگ 
ژئوپليتيك آن اســت كه اكنون در 
روابط چيــن با غرب نوعي واگرايي 

ايجاد كرده است. به همين دليل است 
كه دولت چين در اقدامي بي سابقه، براي 

ســال جاري ميــالدي 7/2 درصد به بودجه 
دفاعي خود افزوده است. اين موضوع نشان 
مي دهد كــه بودجه 224 ميليــارد دالري 

نظامي چيني ها نشــانه اي از نگراني آنها از مخاطرات جهاني و ژئوپليتيكي پيش رو 
اســت.از ديگر موارد بسيار مهم كنگره امسال كنار رفتن لي كچيانگ و برخي ديگر 
از چهره هاي اصالح طلب سياســي و اقتصادي چين از هرم اصلي قدرت و باز شدن 
راه ترقي براي وفاداران شي جين پينگ است. الزم به ذكر است در بيستمين كنگره 
حزب كمونيست چين كه در مهرماه برگزار شد، شي جين پينگ براي سومين بار به 
مقام رياســت حزب رسيد و در كنگره ملي خلق نيز مقام رياست جمهوري وي تاييد 
مي شود. از سوي ديگر با قدرت گرفتن بي سابقه شي و بركشيده شدن نزديكان وي 
در هرم قدرت بسياري از كارشناسان معتقدند كه برنامه هاي وي جهت سازماندهي 
مجدد نهادهاي دولتي و نوع مواجهه با بخش خصوصي در اين كشــور به ســرعت 
در دستور كار حزب كمونيســت چين قرار بگيرد.از ديگر نكات مهم دوران رهبري 
جديد شــي جين پينگ اين اســت كه وي در اقدامي بي سابقه ممنوعيت تمديد دو 
دوره اي رياســت جمهوري را لغو كرده و يك مــاه قبل از برگزاري كنگره حزب نيز 
نســخه اي اصالح شده براي انتصاب كادرهاي حزبي تعيين كرد؛ امري كه منجر به 
خروج برخي از چهره هاي مشهور حزب كمونيست چين و جايگزيني آنها با وفاداران 

و نزديكان شي شد.

 راه هموار شي و طرفدارانش
طبق گزارشــي كه گاردين منتشر كرده اســت، تثبيت قدرت شي منجر به 
پاكســازي رقبا و ارتقاي وفاداران در صفوف حزب كمونيســت چين شده 
و حذف لي به عنوان يكي از اعضاي جناح رغيت، نشــانه اي از تغيير 
مناســبات قدرت در چين محسوب مي شود. در همين رابطه ويكتور 
شيه اســتاد دانشــگاه كاليفرنيا معتقد اســت كه اهداف اقتصادي 
اعالم شــده در روز نخست نشست كنگره، چندان بلندپروازانه نبوده 
و نشــان مي دهد كه چيني ها قصد تغيير استراتژي دارند. همچنين 
به دليل اينكه صادرات چين به عنوان موتور اصلي رشــد اقتصادي 
اين كشور در طول سه ســال گذشته كاهش يافته، مقامات حزب 
كمونيست متقاعد شــده اند كه امسال نيز وضعيت به همين منوال 
رقم مي خورد؛ در نتيجه بيشتر به دنبال ثبات اقتصادي و تمركز 

براي خروج از مشكالت هستند.
الزم به ذكر است برخي از ناظران معتقدند 
كه افزايــش بودجه نظامي چين همزمان با 
تشــديد تنش ها با غــرب و اياالت متحده 
فعال به صورت اسمي بوده و طبق اعالم 
نظر شي جين پينگ، همزمان با افزايش 
تورم باالتر خواهد رفت. از سوي ديگر 
هــر چند كه شــركت در اين كنگره 
براي عموم آزاد است، اما تصميمات 
آن از قبــل در راس هــرم حــزب 
كمونيست اتخاذ شــده و تنها در اين 
جلسه و نشســت به صورت تشريفاتي 
اعالم مي شود؛ به همين دليل همانطور 
كه گفته شد، انتصابات جديد و تغيير افراد 
كه قرار است در اين كنگره به صورت رسمي 
اعالم شــود، راه را براي تســلط بيشتر حزب بر 
ادارات دولتــي و همچنين افزايش بيش از پيش 

نفوذ شي جي پينگ فراهم مي كند.
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اوكراین دنيا را دوتكه كرد
روزي كه پوتين از سر غرور دستور داد به اوكراين حمله شود باور نمي كرد 
اين دستور او به صخره برخورد كرده و به سوي خودش برگردد و به جاي 
تحكيم موقعيت او در داخل به تضعيف او منجرشود. حاال اما پس از سپري 
شدن يك سالگي جنگ به نظر مي رسد دنيا دوقطبي شده است. يك قطب 
دور روسيه جمع شده اند كه البته به لحاظ شمار و قدرت دربرابر قطب ديگر 
ضعيف ترند و نيز البته مشروعيت كمتري دارند. اين دوتكه شدن در نشست 
سران بيست كشور بزرگ دنيا خود را نشان داد. نشست وزراي خارجه گروه 
بيست در حالي در هند پايان يافت كه در بيانيه پاياني آن كشورها به دليل 
اختالف نظر گسترده در مورد اوكراين نتوانستند به اجماع برسند و از همين 
رو در سند نهايي به دليل مخالفت روسيه و چين بند پاياني سند حذف شد.

در اين رابطه يكي از مهم ترين اتفاقات اين نشست ديدار آنتوني بلينكن وزير خارجه آمريكا 
با سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه بود كه به گفته برخي از رسانه ها يك جدال لفظي نيز 
ميان آنها به وجود آمده است. طبق آنچه در اخبار منتشر شده، بلينكن در ديدار 10 دقيقه اي خود 
با الوروف كه براي نخستين بار پس از شروع جنگ اوكراين صورت گرفته بر حمايت كشورش 
از اوكراين تاكيد كرده و از مسكو خواسته تا با ديپلماسي فعال به جنگ عليه اين كشور پايان 
دهد.در مقابل، الوروف نيز با اشاره به سفر بلينكن به آسياي مركزي تصريح كرده كه واقعيت 
اين اســت كه ما اكنون شــاهد افزايش فعاليت ها عليه روسيه نه تنها از سوي آمريكايي ها، 
بلكه از ســوي اروپايي ها و انگليسي ها در كشــورهاي در حال توسعه، به ويژه در كشورهاي 
مشترك المنافع هستيم. آنها پنهان نمي كنند كه در كشورهاي آسياي مركزي تالش مي كنند 
تا اين كشورها را وادار كنند كه از حفظ روابط خوب با روسيه دست بكشند. بنابراين غرب به 
اين كشورها پيشنهاد مي كند بر اساس اين اصل كه روسيه سقوط خواهد كرد و بايد از قبل 

تصميم گيري شود اقدام كنند.
عدم اجماع بر ســر اوكراين در نشست جي20 از آنجا اهميت دارد كه اكنون مدتي است 
كشورهاي غربي مدعي هستند چين در حال ياري رساندن به مسكو بوده و در خصوص ارايه 
تسليحات به روسيه در جنگ به پكن هشدار داده اند. به همين دليل وقتي كه كشورها بر سر 
بيانيه پاياني به اجماع نرسيده اند، حمايت چين از روسيه آشكارتر مي شود. در واقع پس از ديدار 
الوروف با هيات چيني بود كه روســيه اعالم كرد غرب در حال مداخله در امور داخلي ساير 
كشورهاست و تحميل رويكردهاي يكجانبه و تهديد راه به جايي نخواهد برد. برخي از ناظران 
معتقدنــد علت اصلي جدال لفظي بلينكن و الوروف اين بوده كه وزير خارجه آمريكا تالش 
داشته به هيات هاي حاضر در نشست فشار بياورد تا به صورت علني تهاجم روسيه به اوكراين 
را محكوم كرده و در صورت ارسال سالح از سوي چين به روسيه، بر سر تحريم ها عليه پكن 
با غرب همراهي كنند. از سوي ديگر همانطور كه روزنامه گاردين گزارش داده، تالش هاي 
هند براي خارج كردن موضوع اوكراين از نشست جي 20 نيز تا حدودي با چالش مواجه شد، 
زيرا سياستمداران و هيات هاي غربي حضور الوروف در اين نشست را فرصت مناسبي جهت 

اعمال فشار بر روسيه براي پايان دادن به جنگ اوكراين قلمداد كردند.
در همين رابطه نارندرا مودي نخست وزير هند كه كشورش روابط خود با روسيه را حفظ و علنا 
از محكوم كردن مسكو نيز خودداري كرده است در يك سخنراني ويدئويي از طرفين خواسته كه 
به جاي مسئله اوكراين روي نقاط مشترك مانند بحران مالي، تغييرات آب و هوايي، همه گيري و 

تروريسم تمركز و از موضوعاتي كه باعث بروز اختالف مي شود خودداري كنند.

 گره جنگ در دستان پوتين؟
در واقع موضوع مهم اين است كه اكنون ميان غرب و روسيه نوعي جدال براي ياركشي 
جهاني بر سر جنگ اوكراين وجود دارد؛ اين مسئله از آنجا حائز اهميت است كه در قطعنامه 
اخير سازمان ملل براي محكوم كردن حمله روسيه به اوكراين، بيش از 40 كشور كه عمدتا 
آفريقايي هســتند از محكوم كردن مســكو علنا خودداري كردند.بــه همين دليل در ميان 
دودستگي عميق ميان غرب و كشورهاي جنوب، وزير خارجه آلمان به صراحت اعالم كرد كه 
متأسفانه يكي از اعضاي گروه بيست مانع از آن مي شود كه 19 كشور ديگر بر روي مسئله 
اوكراين تمركز كنند. در همين راستاست كه سوال مهم و اصلي اين است كه سرنوشت جنگ 
اوكراين كه باعث تغييرات ژئوپليتيكي معنادار در نظام جهاني شده به كجا ختم مي شود؟ سوالي 
كه پاسخ به آن دشوار بوده و تنها مي توان گمانه زني هايي در مورد آن مطرح كرد.آن طور كه 

مشخص است عمليات ويژه نظامي روسيه كه در ابتدا به نظر مي رسيد چند روز يا نهايتا چند 
هفته ادامه پيدا كند، اكنون وارد اولين سال خود شده است. يعني جنگ اوكراين امروز به يك 
جنگ فرسايشي تبديل شده و كارشناسان معتقدند شكست واضح هر يك از دو طرف فعال 
بعيد به نظر مي رسد. بنابراين سناريوي محتمل اين است كه جنگ طوالني تر شده و هر روز از 
احتمال پايان سريع منازعات كاسته مي شود. نكته مهم اين است كه جنگ اوكراين به سرعت 
ابعادي بين المللي به خود گرفته و در طرفين درگيري نيز قدرت هاي هسته اي وجود دارند. به 
همين دليل برخي ناظران معتقدند هر چند كه غربي ها در حال تقويت مالي و نظامي اوكراين 
بوده و تحريم هاي ســنگيني را نيز عليه روسيه اعمال كرده اند، اما فعال معادالت به گونه اي 
رقم خورده كه بعيد به نظر مي رسد روسيه در كوتاه مدت آنچنان ضعيف شود كه ديگر قادر به 
ادامه جنگ نباشد. طبق گزارشي كه خبرگزاري الجزيره منتشر كرده، روسيه به دليل تصرف 
كريمه و مناطق شرقي اوكراين در سال 2014، از سوي غربي ها منزوي شده بود و به همين 
دليل براي چنين وضعيتي آمادگي پيدا كرده است. به گفته برخي از تحليلگران، امروز وضعيت 
به گونه اي رقم مي خورد كه تنها پوتين كه جنگ را آغاز كرده، مي تواند به آن پايان دهد؛ ولي 
مسئله اينجاست كه وي فعال تمايل يا انگيزه اي براي اين كار ندارد. به گفته مك ميالن استاد 
دانشگاه اكسفورد كه با الجزيره گفت وگو كرده است، رئيس جمهوري روسيه حيثيت خود را 
روي اين جنگ گذاشته و هر چه زمان بگذرد و تلفات روسيه افزايش يابد، عقب نشيني براي او 
دشوارتر خواهد شد. در اين رابطه برخي از كارشناسان با استناد به شكست هاي روسيه در جنگ 
كريمه در قرن نوزدهم، شكست از ژاپن در سال 190۵ و شكست در افغانستان در قرن بيستم 
معتقدند همانطور كه چنين وقايعي منجر به تغييرات داخلي وسيع در روسيه شد، عقب نشيني 
و ناكامي در اوكراين نيز ممكن است به سقوط پوتين منجر شود. اما برخي ديگر از تحليلگران 
چنين گزينه اي را غيرمنطقي مي دانند، زيرا معتقدند هيچ جايگزيني براي پوتين وجود ندارد و 

همين موضوع نيز يك پيام واضح براي دورنماي جنگ در اوكراين است.
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اردوغان در آستانه شكست؟
زلزله دهشــتناكي كه تركيه را در اندوه وغصه فروبرد و جان هزاران نفراز اهالي اين كشور 
را گرفت تنها براي چند روز به بحث هاي غير سياســي داغ دراين كشور مهر سكوت زد. پس 

از ان اما با سرســختي رجب طيب اردوغان براي برپايي انتخابات در موعدي كه او 
برايش برنامه ريزي كرده بود از سرگرفته شده است. رفت وبرگشت يكي از احزاب 
شش گانه كه براي شكست اردوغان متحد شده اند نيز اثري مبارزه جويي نداشت. 
ائتالف شــش حزب مخالف دولت تركيه، كمال قليچ داراوغلو رهبر حزب 
جمهوري خلق را به عنوان نامزد خود در انتخابات رياســت جمهوري تركيه 
معرفي كرد. انتخابات قرار اســت چهاردهم مه )24 ارديبهشت( برگزار شود و 

حتي پيش از اعالم اين نامزدي هم با توجه به تاثيرات اجتماعي، اقتصادي و 
سياسي زلزله ويرانگر اخير در تركيه، انتظار مي رود رجب طيب 

اردوغان براي پيروزي مجدد در انتخابات با مشــكالت 
جدي روبرو شــود.كمال قليچداراوغلو، اقتصاددان و 

سياستمدار كهنه كار تركيه، رهبر حزب جمهوري خواه 
خلق، اصلي ترين حزب مخالف دولت و بزرگ ترين 

حــزب الييك تركيه اســت.از وي به عنوان 
»گاندي تركيه« ياد مي شود و اكنون اعالم 

نــام او به عنوان نامــزد احزاب مخالف 
دولت - كه اثتالف ميان آنها به ندرت 
اتفاق مي افتد- مي تواند راي دهندگان 
مخالف رجب طيب اردوغان را اميدوار 
كند كه در دو ماه آينده با متحد شدن 
شــانس بااليي براي شكست آقاي 
داشــت.كمال  خواهند  اردوغــان 
قليچ دار اوغلو كه به علت شباهتش 
يا به مهاتما گاندي به »كمال گاندي« 

»گاندي تركيه« شهرت يافته 74 سال 
دارد با منش و لحن آرام در گفتارش، به نوعي نقطه مقابل 
رجب طيب اردوغان اســت كه سياســت مداري با لحن 

آتشين و كاريزماتيك شناخته مي شود.
او به هواداران خود وعده داده كه در صورت به قدرت 

رســيدن، تركيه را از طريق اجماع سياسي و مشورت اداره 
كند.آقاي قليچ دار اوغلو كه بخشي از سخنان آن را خبرگزاري 

رويترز منتشر كرده درباره نحوه حكومت داري خود گفته: »هدف 
ما بازگرداندن كشــور به روزگار خوش و خرسند و مملو از صلح 

است. ميز كار ما، ميز صلح خواهد بود«.او همچنين وعده داده كه 
در صورت به قدرت رســيدن ساختار حكومت در تركيه را به نظام 
پارلماني بازگرداند. رجب طيب اردوغان پس از پيروزي در انتخابات 
ســال 201۸ و اصالحات سياسي، ساختار حكومت در تركيه را به 

سوي تمركز قدرت در قوه مجريه و رياست جمهوري سوق داد. حزب 
جمهوري خواه خلق كه كمال قليچ داراوغلو رهبر فعلي آن است توسط 

كمال آتاتورك بنيان گذاري شده و قديمي ترين حزب سياسي در تركيه 
اســت هر چند در دهه 90 ميالدي عمال از دايره مركزي قدرت در اين 
كشور بيرون بوده است.اگرچه در چند سال اخير آقاي قليچ داراوغلو تالش 
كرده با دعوت از اقليت ها و جذب احزاب راست گرا، دامنه مقبوليت حزب 
خود را گسترش دهد.او همچنين سعي كرده خود را چهره اي كه قادر 
به رويارويي و به چالش كشــيدن رجب طيب اردوغان است، مطرح 

كند و در اين راه »انتقادناپذيرتر شدن« آقاي اردوغان در سال هاي 
اخبر هم به او كمك كرده است.پس از دو زلزله ويرانگر ماه فوريه 
كه به جان باختن 4۵ هزار نفر و بي خانمان شدن حدود يك و نيم 

ميليون نفر در تركيه انجاميد، آقاي قليچ داراوغلو با اشاره به فساد دولتي منجر به رعايت نشدن 
كدهاي ساختمان سازي، انتقادهاي تندي از دولت آقاي اردوغان طرح كرد.

 »ميز شش نفره« اردوغان را شكست مي دهد؟
نظرسنجي ها نشــان مي دهد كه حزب عدالت و توسعه آقاي اردوغان ممكن 
است اكثريت خود را در پارلمان از دست بدهد.ِسدا مي گويد: »سال گذشته 4۵00 
لير )240 دالر( براي اجاره پرداخت مي كردم، اما صاحب خانه ام گفت كه بايد اجاره 
را افزايــش دهد. ما مبلغي را كه مي پردازيــم دو برابر كرديم، اما او همچنان از ما 
خواســت كه آپارتمان را خالي كنيم.« او يكي از ميليون ها شهروند تركيه است كه 
براي مقابله با هزينه هاي زندگي در كشوري كه نرخ تورم رسمي آن باالتر 
از 64 درصد است، تقال مي كنند.رجب طيب اردوغان در بحبوحه 
تالطم اقتصادي، اعالم كرد انتخابات رياست جمهوري 14 مه 
برگزار مي شود، به اين اميد كه پس از 20 سال تصدي قدرت 

همچنان در اين منصب باقي بماند. 
جست وجوي ِســدا براي يافتن آپارتمان ادامه دارد، اما 
اجاره بها تا 30 هزار لير افزايش يافته است - ولي درآمد او با 
همان سرعت افزايش پيدا نكرده است: »احساس مي كنم 
بسيار آسيب پذير هستم - انگار در جنگل هستم و سعي 
مي كنم زنده بمانم.« اردوغان به اميد به حركت انداختن 
اقتصاد، مبلغ بي ســابقه اي براي هزينه هاي عمومي 

اعالم كرده است
طرح او شامل يارانه انرژي، دو برابر شدن حداقل 
دســتمزد و افزايش مستمري و همچنين فرصت 
بازنشستگي فوري بيش از دو ميليون نفر است.اما 
مردي سالخورده كه در بازاري خياباني در استانبول 
براي خريد ميوه و سبزيجات رفته است اين خبر 
را چندان جدي نمي گيرد.او مي گويد: »ما امسال 
ناگهان فقيرتر شديم. فكر مي كنم تورمي كه در 
خيابان احســاس مي كنيم 600 درصد است، اما 
حقوق بازنشستگان فقط 30 درصد افزايش يافته 
است.«برخي از تحليل گران مي گويند كه برگزاري 
اتخابــات پيش از موعد مي تواند به اردوغان كمك كند تا از اقدامات محرك 
خود اســتفاده كند.او مي گويد: »احساس قدرداني كه برخي از رأي دهندگان در 
حال حاضر احساس مي كنند به سرعت از بين خواهد رفت… مگر اينكه تعديل 
دستمزد و حقوق بازنشستگي ديگري وجود داشته باشد«.اپوزيسيون اصلي اردوغان، 
اتحاد احزاب چپ ميانه و راست است كه به »ميز شش نفره« معروف است.آنها متعهد 
شده اند كه سياست هاي اقتصادي او را معكوس كنند، سياست پولي سخت تري را اعمال 
كنند و استقالل بانك مركزي را بازگردانند.اين تصميم احتمااًل در 13 فوريه اتخاذ خواهد 
شد و بسياري انتظار دارند كه آنها كمال قليچ داراوغلو، رهبر حزب جمهوري خواه خلق، 

اصلي ترين حزب مخالف تركيه، را انتخاب كنند.
ماه گذشته دادگاهي اين شــهردار را به اتهام توهين به مقامات انتخاباتي از 
حضور در سياســت منع كرد و او را - در پرونده اي كه او آن را با انگيزه سياسي 
رد كرد - به حدود سه سال زندان محكوم كرد. امام اوغلو در حالي كه به دنبال 
تجديد نظر عليه حكم دادگاه است، همچنان در سمت خود باقي است. سونر 
چاغاپتاي از انديشكده مؤسسه واشنگتن معتقد است كه هرگونه تالشي براي 
محروم كردن شــهردار استانبول از زندگي سياسي مي تواند نتيجه معكوس 
داشته باشد. او خاطرنشان مي كند كه خود اردوغان در دهه 1990 در وضعيت 
بسيار مشابهي قرار داشت - شهردار محبوب و موفق استانبول بود كه توسط 

دادگاه هاي سكوالر تركيه از فعاليت سياسي منع شد.

ارز
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ارز

اروپاي غرق در تورم وركود 
اتحاديه اروپا در جنگ اوكراين با روســيه بدون درنگ پشت سر اوكراين ايستاد 
و اقتصاد خود را در مســير دشواري هاي تازه قرارداد. اقتصاد اروپا اما با شرايط تازه 
چگونه كنار آمد؟ پس از سه سال همه گيري كرونا و بعد از آن وقوع جنگ اوكراين 
كه منجر به مسدود شدن زنجيره تامين و تورم فزاينده شد، سياست گذاران اروپايي 
فكر مي كردند ســال 2023 سالي خواهد بود كه قاره ســبز از لحاظ اقتصادي به 
وضعيت عادي بازگشته و با رشد مناسب بتواند تورم را به زير 2 درصد كنترل كند. 
با اين حال آنچه امروز مشخص شــده اين است كه اقتصاد اروپا به صورت واقعي 
در حال فروپاشــي است و حتي دورنماي وضعيت در سال جاري نشان مي دهد كه 

شرايط به مراتب دشوارتر از آن است كه اقتصاددانان پيش بيني مي كردند.
طبق گزارشي كه اخيرا اكونوميست منتشر كرده تاكنون با توجه به شوك حمله 
روسيه به اوكراين و بحران انرژي كه متعاقب آن ايجاد شد، برخي ناظران معتقدند 
كه منطقه يورو به طرز قابل توجهي انعطاف پذير بوده است. در واقع پس از افزايش 
قيمت گاز در تابســتان گذشــته، دولت ها به لطف زمستان گرم تر و نيز ذخيره گاز 
مجبور نشــدند سوخت را ســهميه بندي كنند. همچنين آمارها نشان مي دهد تورم 
كه در ماه اكتبر ركوردشــكني كرده و به 10.6 درصد رسيد، در حال كاهش است. 
عالوه بر اين برخالف پيش بيني ها، صنايع اروپايي نيز به دليل افزايش چشــمگير 
هزينه انرژي دچار فروپاشــي نشدند. در اين رابطه در آلمان صنايع انرژي از زمان 
شــروع جنگ در حدود 20 درصد كاهش توليد داشتند كه اين امر منجربه افزايش 
واردات و جايگزيني توليد داخلي شده است. با اين حال توليد به صورت كلي تا پايان 
ســال 2022 تنها 3 درصد كاهش يافت كه مطابق روند پيش از همه گيري كرونا 
بود.به گفته برخي كارشناسان، اگر چه اقتصاد آلمان در سه ماهه چهارم سال گذشته 
ميالدي اندكي كوچك تر شــده، اما منطقه يورو به صورت كلي توانسته معضالت 
مرتبط با ركود را مهار كند. به همين دليل كميســيون اروپا برآورد كرده كه منطقه 
يورو در سه ماهه اول ســال 2023 از انقباض خارج مي شود.عالوه بر اين شاخص 
مديران خريد )pmi( در ماه هاي اخير افزايش يافته كه نشــان مي دهد تصويري 
بهتر در بخش توليد و به ويژه خدمات در حال ظهور است. بنابراين ثبات اقتصادي 
باعث رونق اشتغال مي شــود؛ به طوري كه امروز گفته مي شود در سه ماهه چهارم 
سال 2022 نرخ بيكاري در پايين ترين حد خود از سال 1999 به اين سو قرار داشته 

و كارخانه ها اشتهاي زيادي را به حفظ و استخدام كاركنان دارند.

 كاهش قدرت خريد خانوار
با اين حال ســوال اساســي اين اســت كه قدرت خريد خانوارها تا چه زماني 
حفظ خواهد شــد. آمارها نشان مي دهد كه در سه ماهه پاياني سال گذشته ميالدي 
خانوارهــا كمتر هزينه كرده اند. در اتريش و اســپانيا كه ارقام دقيق توليد ناخالص 
داخلي در دســترس است، برآوردها نشان مي دهد كه مصرف سه ماهه پاياني سال 

يك درصد كاهش يافته است.
همچنين خرده فروشي در منطقه يورو در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل به ميزان 
2.7 درصد كاهش يافته اســت. در همين رابطه گفته مي شود در شرايطي كه تورم 

همچنان وجود دارد، ميزان مصرف نيز مي تواند تحت الشعاع آن كاهش يابد.
به گفته يكي از مقامات كميسيون اروپا، در اين اتحاديه 27 روش مختلف براي 
انتقال قيمت هاي عمده فروشــي انرژي به مصرف كنندگان داريم كه پيش بيني آن 
كابوس است. عالوه بر اين برخي فشارهاي قيمتي در راه هستند و به نظر مي رسد 
در آلمان كه قيمت انرژي در ماه ژانويه نســبت به ماه دسامبر ۸/3 درصد افزايش 

يافته، قيمت هاي عمده فروشي، قدرت خريد خانوارها را كاهش دهد.

 دورنماي تيره اقتصاد
در چنين شــرايطي برخي ناظران معتقدند، بازار پــر رونق كار در اروپا مي تواند 
منجر به افزايش تورم شــود. در واقع قيمت هــاي باالتر و كمبود نيروي كار، باعث 
افزايش تقاضاي دســتمزد خواهد شــد. به عنوان مثال در هلند، دستمزدها پس از 

افزايش 3.3 درصدي در ســال 2022، تنها در ماه ژانويه امسال 4.۸ درصد نسبت 
به ســال گذشته افزايش يافته است. از ســوي ديگر خبرها حاكي از آن است كه 
اتحاديه هاي كارگري آلمان تهديد به اعتصاب كرده اند. آنها خواهان افزايش 10/۵ 

درصدي حقوق هستند كه اين امر مي تواند به ساير كشورها نيز تسري پيدا كند.
در اين راستا مطابق داده هاي يك وبسايت كاريابي به نام Indeed دستمزدها 
در منطقه يورو به موازات تورم دســتخوش تغييرات مي شــوند. زيرا شواهد نشان 
مي دهد قيمت مصرف كننده بدون احتســاب مواد غذايي و انرژي در پايان ســال 
ميالدي 7 درصد افزايش يافته است. همچنين براساس شاخص هاي pmi افزايش 
هزينــه خدمات نيز به تورم بيشــتر دامن مي زند. به همين دليل اســت كه بانك 
مركزي اروپا ناچار به باال بردن نرخ بهره مي شــود؛ به طوري كه انتظار مي رود نرخ 

بهره از 2.۵ درصد تا 3.7 درصد افزايش يابد.
چنين موضوعي باعث گران تر شــدن سرمايه گذاري براي شركت ها و خانوارها 
مي شــود؛ اين در حالي است كه برخي اقتصاددانان معتقدند كه هنوز تاثير انقباض 

پولي در منطقه يورو به صورت كامل نمايان نشده است.
لذا هر چند كه تاكنون منطقه يورو توانســته از ركود جان ســالم به در ببرد، اما 
چشــم انداز آينده كه با افزايش تورم، نرخ بهره باال و اقتصاد ضعيف توامان است، 

دورنماي سختي را براي اقتصاد اين قاره به تصوير مي كشد.
در چنين شرايطي صندوق بين المللي پول رشد 0.7 درصد و كميسيون اروپا رشد 
0.9 درصدي را براي اقتصاد اتحاديه اروپا پيش بيني مي كند كه برخي كارشناسان 
معتقدند چنين رشــدي ممكن است بسيار خوش بينانه باشــد. زيرا اوال آمريكا نيز 
مانند اروپا با معضل تورم باال مواجه اســت و شــواهد نيز نشان مي دهد بازگشت 

رونق اقتصادي به چين تاكنون تاثير چنداني بر اقتصاد منطقه يورو نداشته است.



 10 درس
 از بازگشت تاریخ

در سال 2022 آموختيم كه جنگ هر چيزي است به جز آنچه از نظر 
عده اي دانشگاهي منســوخ تلقي مي شود و آن فراتر از انتظار يا فرضي 
است كه در روابط بين الملل دوامش تا سال 2022 رو به پايان گذاشت.

 نيويورك - تعداد كمي دلتنگ ســال 2022 خواهند شــد، سالي كه 
بــا يك بيماري همه گير طوالني مــدت، افزايش تغييرات اقليمي، تورم 
تندرو، كاهش رشد اقتصادي، و بيش از هر چيز ديگري، آغاز يك جنگ 
پرهزينه در اروپا و نگراني از وقوع ســريع درگيري هاي خشونت آميز در 
آسيا تعريف شده است. برخي از اينها پيش بيني مي شد، اما بسياري دور 
از انتظار بود - و همه آن درس هايي را نشان مي دهد كه ما به قيمت به 

خطر انداختن خود آنها را ناديده مي گيريم.
اول، جنگ ميان كشــورها هر چيزي است به جز آنچه از نظر عده اي 
دانشــگاهي منســوخ تلقي مي شود، اين در حالي اســت كه ما در اروپا 
شاهد يك جنگ امپرياليستي قديمي هستيم كه در آن والديمير پوتين، 
رئيس جمهور روســيه، بــه دنبال ويران كردن اوكرايــن به عنوان يك 
حكومت و نهاد مســتقل اســت. هدف او اين است كه اطمينان حاصل 
كند كه كشــوري دموكراتيك و بازارمحور كه به دنبال روابط نزديك با 
غرب است، نمي تواند در مرزهاي روسيه رونق پيدا كند و به نحوي رفتار 

مي كند كه بتواند نظر روس ها را جلب كند
البته پوتين به جاي دســتيابي به پيروزي ســريع و آساني كه انتظار 
داشت، دريافته است كه ارتش خودش آنقدر قدرتمند نيست و مخالفانش 
بســيار مصمم تر از آن چيزي هستند كه او و بسياري در غرب پيش بيني 

مي كردند. 10 ماه بعد، جنگ بدون هيچ پاياني همچنان ادامه دارد.
دوم، اين ايده كه وابستگي متقابل اقتصادي يك سنگر در برابر جنگ 
ايجاد مي كند، زيرا هيچ يك از طرفين نفعي در برهم زدن روابط تجاري و 
سرمايه گذاري سودمند دوجانبه ندارد، ديگر قابل دفاع نيست. مالحظات 
سياســي حرف اول را مي زند. در واقع، وابســتگي شــديد اتحاديه هاي 
اروپايي به منابع انرژي روسيه احتمااًل بر تصميم پوتين براي حمله تأثير 
گذاشــته و او به اين نتيجه رسيده است كه اروپا در مقابل او ايستادگي 

نخواهد كرد.
سوم، ادغام، كه براي چندين دهه الهام بخش سياست غرب در قبال 
چين بوده، نيز شكست خورده است. اين استراتژي نيز بر اين باور استوار 
بــود كه پيوندهاي اقتصادي همراه با مبادالت فرهنگي، دانشــگاهي و 
ســاير مبادالت، منجر به توسعه هاي سياســي شود و نه بالعكس باعث  
ظهور چين بازارمحورتر مي شــود كه در سياست خارجي خود نيز ميانه 
رو تر اســت.هيچ يك از اينها اتفاق نيفتاد، اگرچــه مي توان و بايد درباره 
آن بحــث كرد كه آيا نقص در مفهوم ادغام اســت يــا در نحوه اجراي 
آن. با اين حال، آنچه واضح اســت اين اســت كه نظام سياسي چين در 
حال سركوبگري بيشتر است، اقتصاد آن در جهت دولت گرايانه تر حركت 

مي كند و سياست خارجي آن قاطعانه تر مي شود.
چهارم، تحريم هاي اقتصادي، در بسياري از موارد ابزار انتخابي غرب 
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و شــركاي آن در واكنش به نقض حقوق بشر يا تجاوزات خارجي توسط 
دولت ها، به ندرت تغييرات معنــاداري در رفتار ايجاد مي كند. حتي تجاوز 
آشكار و وحشيانه روسيه به اوكراين نتوانسته است بيشتر دولت هاي جهان 
را متقاعد كند كه روسيه را از نظر ديپلماتيك يا اقتصادي منزوي كنند، و در 
حالي كه تحريم هاي تحت رهبري غرب ممكن اســت پايه هاي اقتصادي 
روســيه را از بين ببرد، آنها به ترغيب پوتين به عقب نشــيني از سياســت 

فعليش منجر نشده اند.
پنجم، عبــارت »جامعه بين المللي« بايد كنار گذاشــته شــود. جامعه 
بين المللي وجود ندارد. حق وتوي روســيه در شوراي امنيت، سازمان ملل 
متحد را ناتوان كرده اســت، در حالي كــه گردهمايي اخير رهبران جهان 
در مصر بــراي مقابله با تغييرات اقليمي يك شكســت نا اميد كننده بود.

عــالوه بر اين، واكنش جهاني كمي بــه كوويد 19 وجود دارد و همچنين 
آمادگي هاي كمي نيز براي مقابله با همه گيري بعدي وجود دارد. چندجانبه 
گرايي ضروري باقي مي ماند. اما اثربخشي آن به ايجاد ترتيبات محدودتر 
بين دولت هاي همفكر بســتگي دارد. چندجانبــه گرايي نيمه كاره، عمدتًا 

نتيجه اي نخواهد داشت.
ششم، بديهي است كه دموكراسي ها با چالش هاي مربوط به خود روبرو 
هستند، اما مشــكالتي كه نظام هاي استبدادي با آن روبرو هستند ممكن 
اســت حتي بيشتر باشد. ايدئولوژي و بقاي رژيم اغلب باعث تصميم گيري 
در چنين سيســتم هايي مي شــود. و رهبران اقتدارگرا اغلب در برابر كنار 
گذاشتن سياســت هاي شكســت خورده يا اعتراف به اشتباهات مقاومت 
مي كنند، مبادا كه نشــانه اي از ضعف تلقي شود و درخواست هاي عمومي 
بــراي تغيير بيشــتر را تامين كند. چنين رژيم هايي بايــد دايماً خود را در 
معرض تهديد اعتراضات گســترده، مانند روسيه، يا آنچه كه اخيراً در چين 

و ايران ديده ايم، بدانند.
هفتم، پتانســيل اينترنت براي توانمندســازي افراد به منظور به چالش 

كشــيدن دولت ها در دموكراسي ها بسيار بيشتر از سيستم هاي بسته است. 
رژيم هاي خودكامه مانند چين، روسيه و كره شمالي مي توانند جامعه خود 
بســته نگه دارند و محتوا را مورد نظارت و سانســور يــا حتي هر دو قرار 
دهند. چيزي نزديك تر به »تكه تكه شــدن اينترنت« از راه رســيده است. 
در همين حال، رسانه هاي اجتماعي در دموكراسي ها مستعد انتشار دروغ ها 
و اطالعات نادرســت هستند كه قطب بندي را افزايش مي دهد و حكومت 

كردن را بسيار دشوارتر مي كند.
هشــتم، هنوز يك غرب وجود دارد )اصطالحي كه بيشتر بر ارزش هاي 
مشترك مبتني است تا جغرافيا(، و اتحادها ابزاري حياتي براي ارتقاي نظم 
باقي مي مانند. اياالت متحده و شــركاي فراآتالنتيك آن در ناتو به تجاوز 
روســيه به اوكراين پاســخ موثري داده اند. اياالت متحده همچنين براي 
مقابله با تهديد فزاينده ناشي از چين، به ويژه از طريق چهار قدرت نيرومند 
)اســتراليا، هند، ژاپن، و اياالت متحده(، و ســه قدرت )استراليا، بريتانيا و 
اياالت متحده(، روابط قوي تري در هند و اقيانوســيه ايجاد كرده اســت و 
افزايش همكاري هاي سه جانبه با ژاپن و كره جنوبي را افزايش داده است.

نهم، رهبري اياالت متحده همچنان ضروري است. اياالت متحده اگر 
بخواهد تأثيرگذار باشــد، نمي تواند در جهان به طور يكجانبه عمل كند، اما 
اگر آمريكا منفعل يا در حاشيه باشد، جهان براي مقابله با امنيت مشترك و 
چالش هاي ديگر گرد هم نمي آيد. تمايل آمريكا براي پيش بردن رهبري 
به جاي عقب نشيني بيشتر مورد نياز است.دهم، در نهايت، ما بايد در مورد 
آنچه مي توانيم بدانيم متواضع باشــيم. توجه به اين نكته كه تعداد كمي از 
درس هاي قبلي يك سال پيش قابل پيش بيني بودند، نشانه ناتواني است. 
آنچه ما آموخته ايم اين است كه نه تنها تاريخ بازگشته است، بلكه خوب يا 

بد، توانايي خود را حفظ كرده كه ما را شگفت زده كند. 
منبع پژوهشكده مطالعات خاورميانه
 نويسنده: ريچارد هاس - مترجم: زهرا شيخ قمي
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طبق گزارشــي كه به تازگي سايت ژئوپليتيك منتشــر كرده است، رشد 
اقتصادي هند يك موضوع بســيار مهم در طول ســال هاي اخير بوده است. 
براساس گزارش بانك جهاني، هند با توليد ناخالص داخلي اسمي 3/۵ تريليون 
دالر در حال حاضر پنجمين اقتصاد بزرگ جهان است؛ اين در حالي است كه 
توليد ناخالص داخلي اين كشــور در سال 2010، رقمي در حدود 1/6 تريليون 

دالر بوده است.
برآوردها نشان مي دهد از سال 1991، هند از يك اقتصاد عمدتا كشاورزي 
بــه يك اقتصــاد مبتني بر خدمات بــا تمركز فزاينده بر توليد تبديل شــده 
اســت. در دهه گذشته، هند با متوسط نرخ رشــد 7/6 درصدي در سال هاي 
2016-201۵ و 6/۸ درصدي در سال هاي 201۸-2017، يكي از سريع ترين 
رشدهاي اقتصادي در جهان را رقم زده است. اين رشد اقتصادي توسط عوامل 
متعددي از جمله سياست هاي آزادسازي اقتصادي، پيشرفت هاي تكنولوژيكي 
و افزايش ســرمايه گذاري خارجي تقويت شده است. اصالحات بازار آزاد هند 
كه در ســال 1991 كليد خورد ، اقتصاد اين كشــور را به روي سرمايه گذاري 
خارجــي باز كرد، موانع تجاري را كاهش داد و راه را براي خصوصي ســازي 
بسياري از شــركت هاي دولتي هموار كرد. در نتيجه، هند به مقصدي جذاب 
براي ســرمايه گذاري خارجي تبديل شده و جريان ورودي سرمايه نيز به طور 

پيوسته در چند دهه گذشته افزايش يافته است.
اين كشور در سال هاي اخير شاهد افزايش چشمگير سرمايه گذاري خارجي 
به ويژه در بخش هاي فناوري و توليد بوده است. طبق گزارش بانك مركزي 
هند )RBI(، هند در سال مالي 2021-2020 در مجموع ۸1/97 ميليارد دالر 
ســرمايه گذاري مستقيم خارجي )FDI( دريافت كرده كه نسبت به سال قبل 
10 درصد افزايش داشته است. اين نشان مي دهد كه با وجود همه گيري كرونا، 

هند مقصدي مطلوب براي سرمايه گذاران خارجي باقي مانده است.
براســاس پيش بيني هاي  World Population Review، هند با 
1/417 ميليــارد نفر جمعيت، از چين به عنوان پرجمعيت ترين كشــور جهان 
پيشــي گرفته است. جمعيت بزرگ و رو به رشد هند كه شامل طبقه متوسط 
تحصيلكرده اســت، بازار مصرف بزرگي را ايجاد كرده كه همچنان به جذب 
ســرمايه گذاري خارجي ادامه مي دهد. عالوه بر اين، هند به طور فزاينده اي به 
عنوان يك مركز فناوري و نوآوري شــناخته شــده است. مجموعه بزرگي از 
كارگران بسيار ماهر و تحصيلكرده اين كشور، هند را به مقصدي جذاب براي 
شركت هاي چند مليتي تبديل كرده كه به دنبال برون سپاري فناوري اطالعات 

و ساير خدمات اصلي هستند.
همچنين شركت هايي از جمله  IBM، Accenture و مايكروسافت در 
حال حاضر فعاليت هاي قابل توجهي را در هند دارند. براي مثال،  IBM بيش 
 Accenture از 100 هــزار كارمند در هند دارد؛ در حالي كه اين رقم براي
بيش از 300 هزار كارمند اســت. با اين حال به رغم اهميت و رشد اقتصادي 
چشــمگير، هند با چالش هاي متعددي مواجه است كه مي تواند مانع از ادامه 
رشد اقتصادي آن شود؛ مهم ترين مســئله نيز تهديد، ظهور استبداد و راست 
افراطي در طول سال هاي اخير است.در اين رابطه دولت كنوني هند به رهبري 
حزب بهارتيا جاناتا )BJP( متهم به ترويج يك برنامه ملي گرايانه هندو است 
كه منجر به افزايش قطب بندي مذهبي و تنش ها در اين كشور شده است. در 

زمان نخست وزيري نارندرا مودي، چند سياست بحث برانگيز وجود داشته كه 
كارشناســان از آن به عنوان سياست هاي اقتدارگرا و تبعيض آميز ياد مي كنند. 
به عنوان مثال، قانون اصالح شهروندي )CAA( تصويب شده در سال 2019 
به دليل تبعيض آميز بودن عليه اقليت هاي مســلمان مورد انتقاد قرار گرفته و 
سركوب صداهاي مخالف و محدوديت هاي آزادي بيان توسط دولت به عنوان 

تهديدي آشكار براي ارزش هاي دموكراتيك تلقي شده است.
تفسير اخير از سركوب آزادي هاي عمومي توسط دولت، سركوب دانشجويان 
بود كه براي تماشــاي مستند بي بي ســي، با عنوان هند: پرسش مودي، گرد 
هم آمدند و به بحث و جدل شــورش هاي گجرات در ســال 2002 پرداختند. 
به همين دليل واكنش بي ســابقه دولت، عدم تحمــل فزاينده در هند تحت 
پوشش ملي گرايي در برابر مخالفت ها و اختالف نظرها را برجسته مي كند.طبق 
گزارشي كه اخيرا نشريه اكونوميست منتشر كرده، شاخص دموكراسي هند در 
طول سال هاي اخير به طور پيوسته كاهش يافته و از 7/92 در سال 2014، به 

6/91 در سال 2022 ميالدي رسيده است.
براساس شاخص دموكراسي واحد اطالعات اكونوميست، امتياز دموكراسي 
هند در چند سال گذشته به طور پيوسته در حال كاهش بوده است و از باالترين 
ميزان 7/92 در ســال 2014 به 6/91 در سال 2022 رسيده است. در واقع به 
گفته برخي از ناظران اين كاهش به عواملي از جمله تضعيف نهادهايي مانند 
قوه قضاييه و رســانه ها، كاهش آزادي هاي مدني و تمركز قدرت در دســت 
حزب حاكم بازمي گردد. در اين ميان برخي از كارشناســان استدالل كرده اند 
كه اين سياست ها مي تواند به چشم انداز رشد اقتصادي هند در بلندمدت آسيب 
برساند. آرويند سوبرامانيان، مشــاور ارشد سابق اقتصادي دولت هند، هشدار 
داده كه سياســت هاي دولت مي تواند به يــك دولت و جامعه دوقطبي منجر 
شود كه به چشم انداز رشد اقتصادي هند آسيب مي رساند. دني رودريك استاد 
دانشــگاه هاروارد نيز در اين خصوص معتقد است: افزايش ميزان ناسيوناليسم 
و عدم تحمل، نه تنها پيشــرفت اقتصادي هند را به خطر انداخته، بلكه بافت 
اجتماعي اين كشــور را نيز تهديد مي كند. زيرا افزايــش افراط گرايي و عدم 
تحمل مي تواند منجر به بي ثباتي اجتماعي و سياســي شــود كه به نوبه خود 

سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

 آينده دموكراسي و اقتصاد هند
به همين دليل اكنون ســوال مهم اين است كه آينده دموكراسي و اقتصاد 
هند چگونه رقم خواهد خورد؟ برخي از تحليلگران معتقدند كه برخي از روندها 
در جامعه هند وجــود دارند كه مي توانند در برابر تهديد دموكراســي و زوال 
اقتصادي ايستادگي كنند؛ يكي از مهم ترين روندها افزايش مستمر تعداد افراد 

طبقه متوسط در هند است.
طبق گزارش بانك جهاني، اندازه طبقه متوســط هند از سال 2004 بيش 
از سه برابر شده و پيش بيني مي شود كه در سال هاي آينده به رشد خود ادامه 
دهد. اين طبقه متوســط رو به رشد احتماال محرك اصلي رشد اقتصادي هند 
خواهد بود، زيرا خانوارهاي طبقه متوسط درآمد قابل بيشتري براي خرج كردن 
در كاالها و خدمات دارند. بنابراين، طبقه متوســط رو به رشد همچنان تقاضا 
براي طيف وسيعي از محصوالت، از لوازم الكترونيكي مصرفي گرفته تا خودرو 

ميهن دوستي هندي درخدمت اقتصاد 
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و كاالهاي لوكس را هدايت مي كند كه به 
نوبه خود رشد اقتصادي و ايجاد شغل را در 

هند حفظ خواهد كرد.
از ســوي ديگر ميــزان تراكنش هاي 
ديجيتالــي در هند كه دولــت نيز در اين 
خصوص سرمايه گذاري چشمگيري داشته، 
مطابق با داده هاي بانك مركزي اين كشور 
در ســال 2022 به حدود 32 تريليون دالر 
رســيده و پيش بيني مي شود تراكنش هاي 
غيرنقــدي نيز تا ســال 2026، 6۵ درصد 
از كل پرداخت ها در اين كشور را تشكيل 

دهد.
با ايــن حــال، ظهــور اقتدارگرايي و 
افراط گرايــي راســت گرايانه مي تواند هم 
براي دموكراســي و هم اقتصاد اين كشور 
تهديدزا باشــد؛ امري كه اگر كنترل نشود، 
به افزايش بي ثباتي سياســي، ناآرامي هاي 

اجتماعي و افول اقتصادي منجر مي شود.
در ايــن رابطه برخــي از اقتصاددانان 
معتقدنــد كــه اوليــن نتيجــه چنيــن 
سياست هايي روي سرمايه گذاري مستقيم 
خارجــي اثرگــذار خواهد بود. براســاس 
داده هــاي بانــك مركزي هنــد، ورودي 
اين كشور  سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
در ســال 2021 در حدود ۸1/72 ميليارد 
دالر بوده كه نســبت به سال قبل از آن به 

ميزان 1/6 درصد كاهش يافته است.
بــه گفته برخي از كارشناســان تمركز 
دولت بــر ملي گرايــي هندو و مســائل 
مذهبي روي چنين كاهشــي تاثير داشته، 
زيرا ســرمايه گذاران خارجي به شدت روي 
مسئله بي ثباتي سياسي حساس هستند. به 
همين دليل است كه گفته مي شود تركيبي 
از احتياط سياســي و اقتصــادي و عدالت 
مي تواند روند رشــد اقتصادي خيره كننده 
هند را تضمين كنــد؛ در غير اين صورت 
دولت هند در ميانه اي از قمار سياســي و 
اقتصادي گير افتاده و آينده اي مبهم را در 

پيش رو خواهد داشت.
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 تأثير بحران اروپا 
بر خاورميانه

مقام هاي روســي و نيز رســانه هاي اين كشور عالقه جدي به 
جداســازي اروپا و آمريكا دارند و مي خواهند با تحريك احســاس 
شهروندان اروپايي كه ايستادم پشت سر آمريكا در جنگ اوكراين 
زندگي آنها را ســخت تر خواهد كرد به هدف ياد شــده برســند. 
بدون ترديد اين تحليل روس ها با پذيرش بخشــي از شهروندان 
كشــورهاي مهم اروپايي روبه رو شــده است و در صورت تعميق 
مشكالت مي تواند به دردسرهاي بيشــتر منجر شود. با اين نگاه 
اســت كه نويسندگان و سياستمداران روسي فرض خود را درست 
مي دانند كه اتحاديه اروپا به دليل حمايت از اوكراين در مشكالت 
غرق شده است و حاال بايد ديد اين تنگناها چه بر سر سايرمناطق 

از جمله خاورميانه مي آورد. 
آندري سوشنتسوف؛ مدير برنامه هاي باشگاه مباحثه والداي 
روســيه درهمين باره نوشته اســت: بحران اوكراين نقطه اوج 
فروپاشــي نظم بين المللي پس از جنگ ســرد است كه توسط 
غرب ايجاد شــد. اهميت بين المللي اين بحران با اين واقعيت 
مورد تأكيد قرار مي گيرد كه اين اوكراين است كه به ابزاري در 
مبارزه با نفوذ فزاينده روسيه و در عين حال به ميدان جنگ بين 
روسيه و غرب تبديل شده اســت. اين بدون شك بزرگ ترين 
بحران منطقه اي در تاريخ معاصر روســيه اســت. با اين وجود، 
كاماًل تمام منابع سياست خارجي كشور را جذب نكرده است، لذا 
سياســت خارجي روسيه در جهات مختلف به توسعه خود ادامه 
مي دهد. در اين زمينه، خاورميانه يكي از محورهاي استراتژيك 
مسكو است كه صرف نظر از آنچه در مناطق ديگر اتفاق مي افتد، 
در دستور كار سياست خارجي قرار خواهد گرفت. تمايل روسيه 
به خاورميانه و كشــورهاي منطقه همچنان زياد اســت: از اين 
طريق، اين كشور انتظارات قابل توجهي از همكاري اقتصادي 
را در شــرايط جديد بين المللي به هم پيوند مي هد.با اين حال، 
نمي توان گفت كه وضعيت بين المللي در خاورميانه براي اهداف 
سياست خارجي مسكو كاماًل مطلوب است. كشورهاي منطقه 
منتظرند تا دريابند چه كســي در درگيري اوكراين پيروز خواهد 
شد، زيرا اين امر به طور قابل توجهي بر توازن نيروهاي سياسي 
تأثير خواهد گذاشت. اين امر به ويژه به اين بستگي دارد كه ايا 
»لحظه تك قطبي« ادامــه خواهد يافت يا جهان چندقطبي در 
حال بروز اســت. عالوه بر    اين، بحران اوكراين به طور مستقيم 
بر امور خاورميانه در زمينه سياست و اقتصاد تأثير مي گذارد. در 
حوزه سياسي، اياالت متحده به طور فعال به همه شركاي خود 
فشار آورد و آنها را وادار كرد كه در مورد بحران موضع روشني 
بگيرند و با تامين تســليحات بــه اوكراين كمك نظامي كنند. 
اين فشار هميشه اثر ندارد: كشورهاي منطقه به دنبال يك راه 
مستقل در تعيين مســير خود هستند و اغلب از تفويض اختيار 
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به اياالت متحده براي توســعه موضع خود در قبال بحران هاي 
بين المللي خودداري مي كنند.

از بين اثرات اقتصادي، اختالل در حمل و نقل، بي ثباتي بازارهاي 
انرژي، اختالل در زنجيره توليد و پيامدهاي آن براي امنيت غذايي 
كشورهاي منطقه به طور قابل توجهي احساس مي شود. اين موضوع 
مجــدداً بر جهاني بودن بحران اوكرايــن تأكيد مي كند. اگرچه اين 
بحران در اروپا متمركز شده اســت، اما پيامدهاي آن بر خاورميانه 
تأثير مي گذارد. اين منطقه يكي از مهم ترين مراكز تمركز تالش هاي 
روســيه براي چرخش به شرق است. مسكو اين را تقويت استقالل 
اســتراتژيك خود و راهي براي حفظ ابتكار سياست خارجي خود در 
جهان در حال تغيير مي داند. بحران نظم تك قطبي در اروپا، سياست 
روســيه را در قبال كشورهاي شرق و جنوب در دنياي جديد نشان 
مي دهد – براي مسكو، اين مناطق اكنون به گره هاي اصلي فعاليت 
سياست خارجي تبديل شده اند. عالوه بر اين، روابط اقتصادي روسيه 
و غرب در حال حاضر عمدتاً با واســطه توســط كشورهاي شرق 
– كشورهاي عربي، تركيه و كشــورهاي آسياي مركزي – انجام 
مي شــود.حتي در خارج از چارچوب روابط با غــرب، تعميق روابط 
روســيه با كشورهاي خاورميانه و شــمال آفريقا، به عنوان يكي از 
ســريع ترين مناطق در حال رشــد و پويا در جهان، اهميتي كامال 
مستقل پيدا كرده است. برنامه ريزي استراتژيك روسيه اين واقعيت 
را در نظر دارد كه طي بيست سال آينده، اندونزي، پاكستان، ايران، 
نيجريه، ويتنام، فيليپين، مالزي و مصر وزن اقتصادي خود را افزايش 

خواهند داد و كشــورهاي غربي را از نظر نرخ رشــد به پس زمينه 
سوق خواهند داد. عالوه بر اين، روندهاي جاري منطقه اي نمي تواند 
روســيه را نگران كند زيرا از طريق تعداد قابل توجهي از پيوندهاي 
فرهنگي، قومي، اقتصادي و سياســي با منطقه مرتبط است. روسيه 
از لحاظ تاريخي يكي از مهم ترين بازيگران منطقه بوده و در آينده 

نيز چنين خواهد بود.
در سال هاي اخير، منطقه شاهد كاهش مشاركت اياالت متحده در 
امور منطقه و رهايي بزرگ ترين كشورهايي بوده است كه برنامه هاي 
توســعه اســتراتژيك در مقياس بزرگ و ابتكارات دفاعي بزرگ را 
اعالم مي كنند. اين منجر به شــكل گيري يك سيستم چند مركزي 
در منطقه مي شــود كه در آن هيچ قدرت خارجي نقش مسلط را ايفا 

نخواهد كرد. اين وضعيت براي منطقه جديد است.
مــا نبايد فراموش كنيم كه چند مركــزي خطرات زيادي را به 
همــراه دارد، به ويژه براي منطقه اي مانند خاورميانه. از يك ســو، 
بدون كنترل خارجي و ســلطه گران خارجي، مشــكالت و خطوط 
تقابل جديد منطقه اي ظاهر مي شود. از سوي ديگر، بدون دخالت 
آمريــكا در امور منطقه، برخي از بحران هاي ديرينه ديگر از خارج 
دامن زده نمي شــوند و به همين دليل است كه پويايي آنها ديگر 
براي كشــورهاي منطقه حياتي نخواهد بود. بنابراين، تضادهاي 
قديمي ممكن است كاهش يابد و كشورها به دنبال زمينه جديدي 
براي همكاري باشند. براي روسيه، اين فرصتي براي تقويت نفوذ 

خود و گسترش دايره شركا است.
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