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هــر پدیــدهای برای بازتولید و تــداوم حیات ،نیازمند رجعت به
اصل و ریشــههای خود اســت .انقالب اســامی نیز از این قاعده
اساســی مســتثنی نیست و این انقالب بدون هیچ تردیدی ،مولود
سیدرضا
صالحی امیری*
اندیشه ،نگرش ،نظریه و گفتمان حضرت امام خمینی (ره) است.
گفتمانی فراگیر که همه اندیشــهها و نحلههای فکری را در زیر
چتر بزرگ خود ســامان میدهد .چنانکه تمامی گفتمانهای پس از انقالب یعنی گفتمان
ارزشها ،سازندگی ،اصالحات ،عدالت و اعتدال در ذیل فراگفتمان انقالب اسالمی تفسیر
و تحلیل میشود.
بنابرایــن تــداوم حیــات انقالب در گرو تداوم گفتمان امام در عین درک واقعیتهای جامعه
امروز ایران ،منطقه و جهان اســت .عناصر «زمان» و «مکان» بهعنوان  2عنصر اساســی
تعیینکننده در تحلیل و تبیین اندیشه فقهی امام حائز اهمیت فراوان است و «اجتهاد پویا»
از درون همین گفتمان رویش مییابد.
گفتمان غالب امام (ره) فرهنگی بود و در نظریه فرهنگی ایشان ،ساحت انسان فرهنگی مقدم
بر سایر حوزههاست و توسعه در اندیشه امام به مفهوم توسعه فرهنگی است .این گفتمان،
گفتمانی پویا و حیاتبخش بوده و در تداوم زمان و مکان در مسیر تکاملی قرار میگیرد.
در همین زمینه ،یکی از عناصر کلیدی منظومه فکری امام (ره) اخالق است .تجربه چهار
دهه گذشــته نشــان میدهد که گمشده انقالب اسالمی ،اخالق و اخالق نیاز اساسی امروز
و فردای جامعه ایران است .یکی از دقایق گفتمانی امام ،اصالت قدرت مردم است .از نگاه
امام ،منشــأ قدرت ،وحی و خداوند تبارک و تعالی اســت .اما مرجع قدرت مردم هســتند .این
گفتمان باور دارد که «میزان رأی ،ملت است» و این یک شعار نیست« :ما تابع آرای ملت
هستیم .ملت ما هرطور رأی داد ،ما هم از آنها تبعیت میکنیم ،ما حق نداریم ،خدای تبارک
و تعالی به ما حق نداده ،پیغمبر اســام به ما حق نداده اســت که ما به ملتمان چیزی را
تحمیل کنیم( ».صحیفه امام ،جلد  ،11صفحه )34
دیگر عنصر اساســی گفتمان حضرت امام ،تحجرســتیزی ،مبارزه با جهل و خرافهگرایی،
تأکید بر عقالنیت ،شــفافیت و روشــنگری اســت« :اگر چهره اسالم با آن جمال جمیل که
قرآن و ســنت درهمه ابعاد به آن دعوت کرده از زیر نقاب مخالفان اســام و کجفهمیهای
دوستان خودنمایی نماید ،اسالم جهانگیر خواهد شد و پرچم پرافتخار آن در همهجا به اهتزاز
درخواهد آمد( ».وصیتنامه سیاسی  -الهی)« .مبارزه با متحجرین واپسگرا قربانی میخواهد
و دعا کنید من اولین قربانی آن باشم( ».صحیفه امام ،جلد  ،21ص )278
پاســخگویی یکی دیگر از نقاط کانونی گفتمان حضرت امام به حســاب میآید .باور درونی
و عمیق ایشــان به نظارت مردمی و غیرقابل انتقاد نبودن حاکمان چنان در اندیشــه ایشــان
جلوه دارد که در برخی موارد باورنکردنی به نظر میرسد« :اگر من پایم را کج گذاشتم ،شما
مسئول هستید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید ،نهی کنید که چرا؟»
(صحیفه امام ،جلد  ،8ص )487
حساســیت فوقالعاده امام به مقوله انســجام ،وفاق ،همگرایی ملی ،قومی و مذهبی و پرهیز
ازاختالفافکنی ،از دیگر عناصر گفتمانی ایشــان محســوب میشــود .حضرت امام (ره) به
صلــح ،مــدارا و گفتوگــو ،باوری عمیق و درونی داشــتند و از این منظر ،در عین صالبت و
ثباتقدم ،منافع ملی و مصالح جهان اسالم را هیچگاه از نظر دور نمیداشتند؛ نمونه اعالی
چنین دیدگاه و رویکردی را میتوان در جریان پذیرش قطعنامه  598سازمان ملل بازجست؛
کاری که به گواهی صاحبنظران و آگاهان ،هیچکس جز امام شــهامت و توان انجام آن را
نداشــت .اکنون رســالت اصلی نخبگان ،روشنفکران و حوزههای علمیه ،تالش حداکثری
برای نوســازی گفتمان امام منطبق با نیازهای زمان و مکان اســت .نباید اصل رویش و
زایش انقالب را در جامعه خصوص ًا در مورد نســل جوان به فراموشــی بســپاریم .باید جامعه
و نســل جوان را باور داشــته باشــیم و اندیشــه متعالی و فراگیر امام را در ظرف زمان و مکان
برای آنان تفسیر و تبیین نماییم و همگان به این گفتمان وفادار بمانیم چراکه تداوم حیات
انقالب اسالمی مرهون تداوم گفتمان امام و رهبری است.



* رئیس کمیته ملی المپیک

نوع دیدگاه آمریکا و اروپا بر سر ایران

6

ایران ،ونزوئال نمیشود
در وضعیت استرس!

ترامپ و برکسیت؛
اوج شکاف و بحران در دنیای غرب
سیاست و اقتصاد
12

باالترین و پایینترین رشد اقتصادی ایران
در چه سالهایی اتفاق افتاد؟

آری یا خیر

43

برترین کشورهای دنیا برای
بازنشستگی کدامند؟

26

نهادهايي که از سامانه انتشار و دسترسي آزاد به
اطالعات گريزانند

فرار از شفافيت!
حکايت تلخ مؤسسات «افراد خاص»
زير سقف هرمي مجلس

داستان پرغصه البي ها
50

25

خروج از برجام؛

16

آمار و ارقام دستاوردهای انقالب
نگاهی به آمار  ۴۰ساله رشد اقتصادی کشور

34

8

ایران به عراق ترامپ تبدیل میشود؟
فرازو فرودهای چهل سالگی

22

4

46

44

رانت 18.900.000.000.000
توماني!

واکاوي ابعاد اجتماعي انقالب اسالمي
و چهل سالگي آن

از رشد باالي شهرنشيني
تا دگرگون شدن سبک زندگي
مشکالت پیش روی خودروسازان در
گفت و گوی کارشناسان با «افق تازه» بررسی شد

راه نیل به توسعه

52

49

قدرتمندترين شهرهاي جهان؛
از لندن و نيويورک تا قاهره

Bilingual Economic Monthly

سخن نخست

ِ
عقالنیت اقتصادی میدانند
اروپاییها ایران را عاری از

نوع دیدگاه آمریکا و اروپا بر سر ایران
نگارنده
باعث بی تفاوتی نســبت به
قــدرت فــراوان ِ
ِ
دیگــران میشــود .ریشــه اهمیــت دادن به
دیگران در نیاز و وابســتگی اســت .این یک
واقعیت اجتناب ناپذیر زندگی انسانهاســت.
تربیتهــا و آموزشهای فراوانی باید صورت
قدرت
پذیرد و ساختارهای بی شماری بنا شود تا ِ
فراوان و اخالق نسبی ممزوج شوند .به سختی
بشر بتواند قدرت ،انصاف ،اخالق و راست گویی
را در یک شــبکه جمع کند .متاســفانه ،وقتی
قدرت افزایش مییابد ،دیگران اه ّمیت خود را
از دست میدهند .در روابط بین الملل ،اه ّمیت

محمود سریع القلم

دادن عمدت ًا اقتصادی است.
نکتــه منفــی در برخورد اروپا و آمریکا با ایران
این است که این موضوع ریشههای اقتصادی،
مالی و تجاری ندارد زیرا نیازی به ایران نیست.
چندی پیش یک مقام آلمانی به این نویســنده
گفت :که ما (یعنی آلمان) با لیتوانی تجارت به
مراتب بیشتری نسبت به ایران داریم (جمعیت
لیتوانــی 2.8 :میلیون نفر؛ مســاحت65.300 :
کیلومتــر مربع) .تولید ناخالص داخلی اتحادیه
اروپا حدود  19100میلیارد دالر است و با آمریکا
حــدود  686میلیارد دالر تجارت دارد .تجارت
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اتحادیــه اروپا با ایران حدود  12.2میلیارد دالر
فرصت شنیدن نجواهای
است .اگر شــخصی
ِ
اروپاییها را داشته باشد متوجه میشود که آنها
عقالنیت اقتصادی میدانند.
ایــران را عاری از
ِ
شاید در شــرایط عادی ،تجارت اتحادیه اروپا
بــا ایران در حد ویتنام باشــد ( 45-40میلیارد
یورو) .تجارت آمریکا با  25کشــور خاورمیانه و
شــمال آفریقا (بدون محاسبه تسلیحات) حدود
 215میلیارد دالر اســت .این درحالی است که
فقط تجارت آمریکا با آلمان حدود  170میلیارد
دالراست.
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تفاوت ظاهری در برخورد اروپا وآمریکا
شــاید
ِ
نسبت به ایران را باید در عوامل دیگر جستجو
کــرد .اروپاییهــا عموم ًا خود را کشــورهای
خواهان دموکراسی/دولت رفاه تعریف میکنند
و با تجربیات تاریخی که در ناخودآگاه آنها حضور
دارد از جنگ ،خشونت و درگیری هراس دارند و
نگران تحمل پی آمدهای تشدید تخاصمات در
خاورمیانه هستند .اروپاییها تا آنجا پیش رفتند
که ســه میلیارد یورو بــرای هزینههای حدود
 2.688.686نفر مهاجر سوری در اختیار ترکیه
قرار دادند .در مقابل ،آمریکا تنها کشوری است
که توانســت حتی از جنگ ســرد با کمونیسم و
شوروی طی چندین دهه حدود  5تریلیون دالر
تفاوت
درآمد ملی و رشــد فن آوری ایجاد کند.
ِ
دیگ ِر میان اروپا و آمریکا در جایگاه سیاســت
خارجی و نظام سیاســی آنها است .اروپاییها
عموم ًا در طیف احزابی که در پارلمانهای آنها
وجود دارد پیرامون موضوعات سیاست خارجی
به تفاهم و اجماع میرســند .با تغییر دولتها
جهت گیری آنها تغییری نمییابد .در آمریکا
هر نهاد حکومتی برای خود سیاســت خارجی
دارد و در نهایــت ،جایــگاه البیهــا در طیف
نهادهــای حکومتی ،جهت گیری یک موضوع
سیاست خارجی را مشخص میکند .البیها به
مراتب تعیین کننده تر از دســتگاههای اجرایی
موقت کاخ سفید
موفقیت
هستند .برجام ،نتیجه
ِ
ِ
بــر البیهای قدرتمند بــود .یک فعال حزب
دموکرات اخیراً در یک کنفرانس میگفت :اگر
ما  2020به قدرت برگردیم ممکن است برجام
قدرت
را احیــا کنیم ولی تحریمها به واســطه
ِ
البیها ،ســر جای خود میمانند .این تفسیر از
سیاست خارجی آمریکا نکات بدیهی و همگانی
اســت .جای تعجب است که دستگاه عریض و
طویل دیپلماســی با صدها کارشناس و انبوهی
از تجربه و ادعا ،متوجه این بدیهیات در روابط
بین الملل و سیاســت خارجی آمریکا نشد .این
خود معرف این واقعیت است که درجه شناخت
از اقتصاد و سیاســت بین الملل در داالنهای
پروپاگاندا متوقف شده است.

نکته ســوم در روان شناســی قدرت است .در
رفتار سیاســی ،اروپاییها به مراتب پیچیدهتر
از آمریکاییها هســتند .آمریکاییها فرهنگی
صریح و مســتقیم دارند .در روابط اجتماعی و
سیســتم اقتصادی خود نیز این گونه هســتند.
آمریکاییها هن ِر اســتتا ِر نفرت را ندارند .توان
غیر قابل مقایســه مالی ،اقتصادی ،فن آوری و
نظامی آنها نســبت به دیگران ،این خصلت را
نیت آمریکاییها به
حتی تشدید کرده است .فهم ِ
مراتب راحتتر از اروپاییهاست .در عین حال،
اگــر عملکرد هر دو را روی یک منحنی ببریم،
بسیار روشن است که اهداف جمهوری اسالمی
را قبــول ندارند .یکی صراحت ًا این را میگوید؛
دیگــری تعامل میکند و عکس میگیرد ولی
همــان نتیجه را منتقــل میکند .اروپاییها با
صدها فیلســوف و پانصد سال تجربه مدیریت
استراتژیست
اختالف در ســنت Sun Tzu
ِ
چینــی که حدود  25قرن پیش زندگی میکرد
عمل میکنند .جمله زیر که از اوست ،شاهکا ِر
فکری و مدیریت استراتژیک است:
Fortowinonehundredvictories
in one hundred battles is not
the acme of skill. To subdue the
enemy without fighting is the
.acme of skill
Sun Tzu, The Art of War, circa
BCE 500
روش اروپاییهــا را زمانــی یــک
مضمــون ِ
دانشــگاهی /سیاســتمدار آمریکایــی متولد
اروپا گفت« :برخورد با ایران خیلی اســتراتژی
نمیخواهد».
در حکمرانی عقالنی ،این ســخن که نباید در
انتظار دیگران نشســت و به آنها امید بســت
متین و منطقی اســت .باید از خود پرسید :کدام
کشــورها و کدام بنگاههای خارجی به کاالها
و خدمــات ایرانــی محتاجاند؟ بازی برد  -برد
وابســتگی متقابل است .وابستگی به کاال و
در
ِ
وابســتگی یک طرفه
خدمات و بانکهای آنها
ِ
اســت .ترکیه  82میلیارد دالر به اتحادیه اروپا

صــادر میکند .کره جنوبــی  56میلیارد دالر.
مکزیــک  243میلیارد دالر بــه آمریکا صادر
میکند .هند  50میلیارد دالر.
در میان دهها تعریف ،این تعریف از اســتقالل
را در نظر بگیرید:
« کشوری مستقل است که به آن زور نگویند».
به چه کشوری زور نمیگویند؟ به کشوری که
عمدت ًا از لحاظ اقتصادی به آن وابسته باشند و
وابستگی متقابل وجود داشته باشد .ترکیه عض ِو
ِ
ناتو اســت ولی با روسیه شراکت سیاسی دارد.
غربیها تح ّمل میکنند چون وابســتگیهای
متقابــل قابل توجهی با ترکیه دارند .سیاســت
خارجی ترکیه بر اســاس توئیت طراحی نشده
است بلکه پشــتوانههای مهم اقتصادی دارد.
بانکهای اروپایی نمیگذارند دولتهایشــان
با ترکیه خیلی تلخی کنند .پیش بینی میشــود
که تولید ناخالص داخلی ترکیه در ســال آینده
میالدی به  900میلیارد دالر برسد .این کشور
نه نفت دارد و نه گاز و پتروشــیمی .در برخورد
اروپا و آمریکا با ایران ،آنچنان تفاوت محتوایی
وجود ندارد .هیچ کدام به ایران وابسته نیستند.
چین در مقیاس بسیار وسیعی ،غرب و غیرغرب
را به خود وابســته کرده اســت و اهداف خود را
به آرامی پیش میبرد .وقتی زمستان میشود،
اروپای
خواستهها و فشارهای سیاسی روسیه از
ِ
شرقی افزایش مییابد چون آنها را با لولههای
گاز و فروش گاز به خود وابســته کرده است.
عدالــت خواهــی در روابط بین الملل از طریق
اعــداد و ارقام به دســت میآید .حق و حقوق
ایران در روابط خارجی از مســیر کار ،فعالیت،
کارآمــدی ،تولید ،مز ّیت نســبی و صادرات به
دست میآید.
ژاپنیها ســال  1868به این کانون حکمرانی
رســیدند .کرهایهــا  ،1962چینیها ،1980
ترکیــه  1982و هنــد  .1985منظــور اینکه
این نکات قدیمی هســتند و چندان تخصصی
نیســتند؛ نویســنده آنها را درترم دوم دانشگاه
(پاییــز  )1356در درس اقتصــاد سیاســی
بین الملل آموخت.
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تحلیلی بر چشم انداز اقتصاد ایران با تحریم های آمریکا؛

ایران ،ونزوئال نمیشود
نگارنده
ایاالت متحده از سال گذشته فشار اقتصادی بر
ایران را تشدید کرده است و قصد دارد ،با تشدید
تحریمها درد را دو برابر کند .اما آیا این فشــار
مالی برای نابود کرد اقتصاد ایران کافی خواهد
بود و میتواند دســت برتر را به آمریکا بدهد؟
به طور متوســط نظر کارشناســان این است که
«اقتصــاد مقاومتی» ایــران هنوز توان زیادی
برای مقاومت در برابر فشــارهای اعمالی دارد.
اگرچه آســیبهای وارده به اقتصاد در شــرایط
کنونی شــدید و اقتصاد ایران شــکنندهتر از دور
قبلــی تحریمهای طوالنی مدت ایاالت متحده
از  2012تا  2015اســت ،اما اقتصاد ایران تا از
دست دادن کارایی خود به مثابه اقتصاد ونزوئال
که هدف دیگر تحریمهای ایاالت متحده است،
فاصله زیادی دارد .ایاالت متحده در ونزوئال هم
با اعمال تحریمهای اقتصادی درصدد تضعیف
نظام حاکم برآمده و به فلج کردن این کشــور
در استخراج نفت و قطع کامل درآمدهای نفتی
دولت نیکوالس مادورو تهدید کرده اســت.
هنری ُرم ،تحلیلگر ایران در گروه یورآسیا گفت:
«اقتصاد (ایران) بسیار قویتر از تصور برخی از
تندروها در کاخ سفید و به طور کلی در واشنگتن
است؛ شرایط بد است و بدتر هم خواهد شد .اما
این بدان معنا نیست که نظام ایران با فروپاشی به
اندازه یک اعمال فشار فاصله دارد .تحریمهای
یکجانبــه ایاالت متحــده اقتصاد ایران را دچار
درد واقعی کرده اســت -این درد خیلی شدیدتر
از پیش بینیهاست .اما امروز اص ً
ال به فروپاشی
کامــل اقتصادی یا تهدیدی حقیقی برای بقای
نظام نزدیک نیستیم».
اعمال فشار ایاالت متحده بر ایران که از زمان

کیتجانسون

خروج ترامپ از توافق هســتهای ســال 2015
تشدید شده ،در کنفرانس ورشو که هفته گذشته
برگزار شــد هم عیان بود؛ نمایندگان  60کشور
در پایتخت لهســتان گردهم آمدند تا از وحشت
مضاعــف خود درباره «رفتارها و نیات بی ثبات
کننــده ایران» بگویند .اما نبود مهرههای اصلی
اروپایی در ورشــو از جمله آلمان ،فرانسه و خود
اتحادیه اروپا بر تالشهای آمریکا برای اعمال
فشــار حداکثری بر ایران سایه انداخت و نشان
داد واشــنگتن در کمپین علیه تهران تنهاست.
خبر بد برای ایران این است که در حالی که تنها
چند ماه از تحریمهای ایاالت متحده بر صادرات
نفتی این کشور میگذرد ،شرایط اقتصادی آن به
شدت وخیم است .ارزش ریال به شدت کاهش
یافتــه ،تورم باال رفتــه ،و نرخ بیکاری افزایش
یافته اســت .تولید ناخالص داخلی سال گذشته
کاهش داشته و به نظر میرسد که در سال جاری
کاهش بیشتری خواهد داشت .کاهش صادرات
نفت خام به درآمدهای دولت به شدت آسیب زده
و تحریمهــای ایاالت متحده بر مبادالت مالی،
فعالیتهــای اقتصادی را در بســیاری دیگر از
بخشهــای اقتصــاد از جمله تولیدات خودرو و
کاالهای انســانی مانند غذا و دارو دچار مشکل
کرده است.
علیرضــا نادر ،مدیرعامل ســازمان تحقیقاتی و
وکالتی «نیو ایران» گفت« :شــرایط اقتصادی
خیلــی بدتر از آن چیزی اســت که از خبرها به
نظر میرســد ».صنعت خودرو سازی ایران در
آســتانه فروپاشــی است و اگرچه مقامات بانک
مرکزی ایران توانستهاند نرخ ارز را تثبیت کنند،
اما این اقدام به قیمت کاهش ذخایر ارزی صورت
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گرفته اســت .در همین حال ،کمبود گوشــت و
داروهــای متداول به وحشــت و نگرانی مردم
دامن زده است.
مقامات ایاالت متحده امیدوارند که فشــارهای
اقتصادی آســیب پذیری نظام را افزایش دهد.
برایــان هوک ،نماینده ویژه وزارت امور خارجه
ایاالت متحده در امور ایران ماه گذشــته گفت
کــه دولتش بــا تمدید معافیتها از تحریمها به
مشــتریان ایران اجازه نخواهد داد که به خرید
نفت از این کشــور ادامه دهند .در زمان اعمال
تحریمهای نفتی علیه ایران در ماه نوامبر گذشته
دولت ترامپ برخی مشتریان نفت ایران از جمله
چیــن ،هند ،ژاپن و کــره جنوبی را از تحریمها
معاف کرد .این معافیت در ماه مه پایان مییابد
دولت ترامپ اصرار دارد که در آن زمان صادرات
نفتی ایران را به صفر میرســاند.
امــا چنیــن تفکری احتمــا ًال بیــش از اندازه
خــوش بینانــه اســت .چین و هند کــه دو تا از
بزرگترین مشــتریان ایران به شمار میروند،
تاکنون در برابر درخواســتهای ایاالت متحده
برای کاهش شــدید ســطح خرید خود از ایران
مقاومــت کردهاند .به عالوه ،تحریمهای نفتی
آمریــکا علیه ونزوئال میتواند بازار جهانی را با
کمبود عرضه مواجه کند و این مساله فضا برای
سیاست گذاران ایاالت متحده برای اعمال فشار
بیشــتر بر ایران را محدود میکند.
ســؤال این اســت که آیــا درد اقتصادی ایران
به معنای پیروزی سیاســی برای دولت ترامپ
خواهد بود؟ دولت ترامپ اگر به دنبال تغییر نظام
ایران نباشــد ،به دنبال تغییر رفتار در سیاســت
خارجی ایران است.
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نادر معتقد است که فروپاشی اقتصادی به تنهایی آسیبی به رهبران ایران
نخواهد زد مگر اینکه با اعتراضهای سازمان یافته تر داخلی همراه شود.
بــا ایــن حال ،او باور دارد که ناآرامیهای گســترده مردمی نوعی حال و
هوای «پیش از انقالب» دارند .بســیاری از ایرانیها از شــیوه رســیدگی
رئیس جمهوری حســن روحانی به مشــکالت اقتصادی و دیگر مســائل
دیگــر از حقــوق زنان گرفته تا مدیریت آب ناراضی هســتند .نادر گفت:
«شرایط برای نظام ایران چندان خوب به نظر نمیرسد ».اما دولت ایران
که اخیراً  40ســالگی انقالب را جشــن گرفته ،نشــان داده به رغم سخت
شدن شرایط هنوز میتواند قدرت را حفظ کند .الی گرانمایه ،معاون برنامه
خاورمیانه و شــمال آفریقا در «شــورای اروپایی در روابط خارجی» گفت:

«ایران دستاوردهای منطقهای خود را تثبیت و درخواستهای غرب برای
متوقف کردن برنامههای موشــکی را به کلی رد میکند».
اگرچه اروپا تاکنون موفق نشــده که یک شــاهرگ حیاتی اقتصادی برای
ایــران فراهــم آورد کــه تأثیر تحریمها را از بیــن ببرد ،اما ایاالت متحده
هم قادر نبوده اســت با اعمال فشــارها ،ایران را به نشــان دادن سازگاری
وادارد .گرانمایــه گفــت« :کمپین اعمال فشــار حداکثری ایاالت متحده
تمام ًا در حال اجراســت ،اما آن نتیجهای که دولت ترامپ میخواســته را
در پی نداشته است».
 منبع :فارن پالســی  /مترجم :طال تسلیمی
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ترامپ و برکسیت؛ اوج شکاف و بحران در دنیای غرب

سیاست و اقتصاد
در وضعیت استرس!
نگارنده

بهاءالدین بازرگانی گیالنی*

بیائیــد نگاهــی به وضعیت سیاســی و اقتصادی
امروز دنیا بیندازیم .اگر تا دیروز وضعیت در حالت
«نامطمئن» قرار داشــت ،بعد از انتخاب ترامپ و
ســپس خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی که هر دو
غیــر قابــل پیش بینی بودند ،باید گفت که اقتصاد
و سیاســت امروز دنیا ،دچار «استرس» شده است.
در آمریــکا ،بزرگتریــن قطــب اقتصادی عالم،
دســتمزدهای واقعی طی سه دهه گذشته افزایش
نداشته است ،احتما ًال به دلیل رقابت دستمزدی با
چین و دیگر ممالک .تولید صنعتی ایاالت متحده
بعــد از بحران اقتصــادی یک دهه پیش ()2008
هنوز التیام نیافته و زیرسطح تولید پیش از بحران
صنعتی خســته و
( )2007قــرار دارد .نیروی کار
ِ
فرســوده آمریکایی نقش کمی در انتخاب ترامپ
نداشــت .همینطور نیروی کار صنعتی در بریتانیا
نیز درتصمیم برکسیت مؤثر بود .جنوب اروپا که با
بیکاری انبوه و بی سابقه دست و پنجه نرم میکند،
باعث شده در اسپانیا و پرتغال و یونان احزاب چپ
افراطی به قدرت برسند و در ایتالیا نیروهای راست
نوظهو ِر «لیگ شــمال» و «پنج ستاره» که پیشتر
جایگاهی نداشتند ،تشکیل ائتالف حکومتی دهند.
در این کشــورها احزاب سنتی و مستقر که سالیان
متمادی بر سر قدرت بودند ،به حاشیه رانده شدهاند.
تمام اینها واکنشی به وضعیت «استرس» در عرصه
اقتصادی و سیاســی اروپا و آمریکاست .ترامپ در
همین وانفســا ،دنیا را در هول و هراس واقعی فرو

برده اســت :با شــروع جنگ تجاری با چین و اروپا
که البته موقت ًا کمی فروکش کرده است ،همینطور
خروج از بسیاری از پیمانهای اقتصادی و امنیتی
بین المللی که هیچ پایانی هم برآن متصور نیست.
تنش ترامپ با کره شمالی که به اوج خطرناک خود
رســیده بود ،عجالت ًا مسکوت بلکه بالتکلیف مانده
است .او با حالتی مهاجمانه و بدون اعتنا به اوضاع
جهانــی میخواهــد اهداف خــود را به پیش برد و
متحدان قدیمی را دچار تشویش میکند.
ترامــپ رفرم مالیاتــی عظیمی را در آمریکا به راه
اشخاص با درآمدهای
انداخته است و نرخ مالیات بر
ِ
باال و همینطور مالیات بر شــرکتها را به حد کم
ســابقهای  -از  25درصــد به  21درصد -کاهش
داده اســت :مالیات بر درآمد برگشتی شرکتهای
آمریکایی در خارج که قب ً
ال مشمول مالیات میشد،
نیز کام ً
ال ملغی شــده است .اثر سیاست جدید این
اســت که پولهای زیادی به آمریکا برمی گردد و
به رشــد ســرمایه گذاری داخلی ،مخصوص ًا تولید
کاالهای سرمایهای کمک میکند .تمامی اینگونه
تدابیــر مالیاتی ،البته به نوبه خود باعث کســری
سرسام آور بودجه میشود که از سوی کنگره رسم ًا
برای ده سال بالغ بر  1900میلیارد دالر تخمین زده
شــده است .این کسری عظیم چنانچه تقلیل پیدا
نکند دنیا را تحت تأثیر منفی خود قرار میدهد ،زیرا
بر نرخهای بهره در ایاالت متحده اثر میگذارد و آثار
اقتصادی جهانی دارد .سطح نرخ بهرهها در ایاالت
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  تولیــد صنعتی ایــاالت متحده
بعــد از بحــران اقتصادی یک دهه
پیش ( )2008هنــوز التیام نیافته

و زیرســطح تولید پیش از بحران
( )2007قــرار دارد .نیــروی کار

صنعتی خسته و فرسوده آمریکایی
ِ

نقــش کمــی در انتخــاب ترامپ

نداشت.
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متحده مخصوص ًا در دو سال گذشته تغییر کرده و
خیلی باالتر از نرخهای اروپایی قرار گرفته اســت.
در این شرایط برای اروپا دشوار است که نرخهای
بهــره تقریب ًا صفر خــود را کماکان حفظ کند .اگر
اروپا از آمریکا تبعیت نکند  -چون دول اروپایی از
عواقب نرخهای باال واهمه دارند  -در این صورت
نــرخ برابری یورو تقلیــل پیدا میکند و نرخ تورم
حساسیت اروپاییها است باال میرود.
که مورد
ِ
سیاســت مالیاتی ترامپ در بســیاری موارد مشابه
اقدامات رونالد ریگان در اوایل دهه هشــتاد است.
ریگان در  1981به قدرت رسید و بالفاصله دست
بــه رفــرم بزرگ مالیاتی زد تــا طبق الگوی جان
مینارد کینز ،اقتصاددان انگلیسی ،تقاضا را به سطح

تا آن زمان بی ســابقه جهانی افزایش دهد .او در
پاســخ به عوارض چنین سیاستی ،طی چند مرحله
نرخهــای بهــره را مجموع ًا به دو برابر افزایش داد
کــه نتیجه کار افزایش ارزش دالر بود .با افزایش
ارزش دالر ،کشــورهای در آستانه توسعه یافتگی
دچار مشــکل شــدند .بانکهای این کشورها که
دست به استقراض دالر زده بودند به ورشکستگی
افتادند و در اوایل دهه هشــتاد شاهد بحران مالی
و بانکــی بزرگ در مکزیک ،برزیل ،آرژانتین ،پرو
و -بودیم .در اروپا نیز ترکیه مقروض به دالر ،دچار
بحران مالی شد .به دلیل شباهت زیاد سیاستهای
مالیاتی و مالی ترامپ به ریگان ،حاال نیز شــاهد
بحــران پولــی و مالی در ترکیه قبل از آغاز ســال

میالدی جدید در ترکیه بودهایم .با توجه به وضعیت
مشابه در اندونزی و آرژانتین باید شروع مشکالت
مالی در این کشورها و ک ً
ال در عرصه دیون جهانی
را انتظار داشته باشیم.
بــا چنین نگاهی وضعیت بریتانیا نیز چندان خوب
نیســت .در صورت عدم توافــق نهایی اتحادیه با
لندن و خروج ســخت (خــروج بدون باقی ماندن
در بازارهــای داخلی اتحادیه) که همه آزادیهای
اساسی مثل تبادل کاال ،خدمات ،انسان و سرمایه
را ملغی خواهد کرد و انگلســتان را به کشــور ثالث
در اتحادیــه تبدیــل خواهد کرد ،این آثار زیانباری
بــرای کشــورهای بزرگ اتحادیه بــه ویژه برای
آلمــان که موتور اقتصادی قاره اســت ،به همراه
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خواهد داشــت .انگلستان عالوه بر برخوردار بودن
از مزیــت بازارهــای مالی عظیــم ،تا همین اواخر
ســومین بازار صادراتی کاالهای آلمانی بود .حاال
بیائید نگاه کوتاهی هم به ســابقه مناسبات بریتانیا
و اتحادیه بیندازیم :درسال  1963که مذاکرات بین
آلمان و فرانســه برای انعقاد پیمان مودت بین دو
کشــور موسوم به «پیمان الیزه» در جریان بود ،در
پارلمان آلمان گروهی به ریاست ارهارد ،پدر معجزه
اقتصــادی آلمان ،موضع گرفتند و گفتند که نباید
محــور آلمان  -فرانســه را بیش از حد بزرگنمایی
کــرد و بــر تقویت روابط با بریتانیا و ایاالت متحده
نیز پای فشردند .قرار شد مقدمهای بر پیمان الیزه
اضافــه کننــد تا روابط با بریتانیا نیز توســعه یابد و
این کشــور زود به عضویت «جامعهاقتصادی اروپا
 »EECدرآید .دوگل ،رئیس جمهوری فرانســه
که این را مغایر با سیاســتهای اروپایی فرانســه
میدید ،مخالفت و سراســیمه موضوع عضویت را
وتو کرد .دوگل بار دیگر در  1967نیز ورود بریتانیا
به جامعه را وتو کرد .تازه بعد از مرگ دوگل بود که
بریتانیا توانست با مساعدت آلمان درسال  1973به
عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآید.
وقتی مارگارت تاچر در انگلســتان به قدرت رسید،
درصــدد برگزاری رفراندومی برای ماندن یا خروج
بریتانیا از جامعه برآمد .هلموت اشمیت ،صدراعظم
سوسیالیســت آلمان به انگلســتان سفر کرد و طی
نطق غرا و تأثیرگذار در لندن مانع چنین اقدامی از
سوی بریتانیاییها شد .از دیدگاه آلمان حضور 45
ســاله بریتانیا در اتحادیه پر از ســود و مزیت برای
اتحادیه و مخصوص ًا برای آلمان بوده اســت زیرا
بریتانیای باز به ســوی بازارهای جهانی و با جامعه
ِ
گســترده مشترک المنافع اش ،دروازههای دنیا را
آلمان
بــه روی اتحادیه گشــوده بود و ایــن برای ِ
صادرات محور ،فرصتی بود تا صادرات جهانی خود
را افزایش دهد و چنین هم شد .آلمان و انگلستان
از سیاســتهای باز تجارت بین المللی در اتحادیه
حمایت میکردند .اینک با خروج بریتانیا از اتحادیه،
این تعادل و سپر حمایتی متقابل از بین رفته و درها
مخصوص ًا برای آلمان تا حدودی بسته شده است.
نه تنها در این زمینه بلکه سیستم تصمیم گیری در
شــورای وزیران که بزرگترین نهاد داخلی اتحادیه

اســت و همانند پارلمان اروپا اهمیت دارد ،به ضرر
بلوک شمالی اتحادیه عمل خواهد کرد .طبق پیمان
لیسبون ،تصمیم گیریها بر اساس «حداقل رأی
بلوک کننده» به نســبت جمعیت اســت .تاکنون
حوزه ثروتمند شــمالی و حوزه جنوبی مدیترانهای
هرکدام تقریب ًا  35درصد حداقل رأی بلوک کننده
را بر اســاس جمعیت حائز هســتند .درحال حاضر
بریتانیــا و آلمــان و اتریش و هلند به همراه حوزه
شمالی  39درصد جمعیت اتحادیه و حوزهجنوبی
 38درصــد کل جمعیــت اتحادیه را دارد و این دو
گروه تاکنون هریک دارای  35درصد رأی حداقل
بلوک کننده تصمیمات هســتند .با خروج بریتانیا
جمعیــت بلوک شــمالی بــه  30درصد و جمعیت
مدیترانــهای به  41درصــد کل اتحادیه افزایش
مییابــد و ایــن به معنای عدم تعــادل قدرت در
اتحادیه اســت .این مخصوص ًا برای آلمان ،دارای
تأثیرات منفی زیادی اســت .اینها همه عواملی
بودنــد که چرا آلمان همواره میخواســت بریتانیا
در اتحادیه بماند و میخواهد اینک حدقل به طور
کامل (ســخت) از آن خارج نشود .دیوید کامرون،
نخست وزیر وقت انگلستان اما از عملکرد مرکل
صدراعظم بسیار ناراضی بود و میخواست قبل
از رفراندوم ،علی الخصوص آلمان امتیازات
بیشــتری مخصوص ًا در زمینه مهاجران در
اختیار بریتانیا قرار دهد تا رأی مردم به ماندن
در اتحادیه جلب شود .کامرون انتقاد میکرد
که مرکل به تأثیر از فرانسه اقدام کافی نکرده
و تنهــا بعــد از رفرانــدوم بود که همه از
نتیجه غیرقابل پیش بینی ،انگشت
به دهان ماندند .ورود مهاجران
خارجی و ادغام آنان در سیستم
تأمین اجتماعی انگلســتان و
دیگر آثار فرهنگی و اجتماعی
مهاجران نقش کلیدی در رأی
منفی افراد میانسال و کهنسال
بریتانیایی در خروج از اتحادیه
داشت.
بــه هرحال ،حــاال وضعیت
اقتصادی در شمال اتحادیه
البته خوب اســت .در آلمان

 10نخستین ماهنامه اقتصادی -اجتماعی دوزبانه /بهمن ماه  / 1397شماره 35

وضع بسیار عالی است .صادرات با رونق ،سیاست
پولی خوب ،ارزش یورو متعادل و مخصوص ًا بخش
ســاختمان در رونق کامل بســر میبــرد .دوگانه
محوری رشــد اقتصــادی آلمان یعنی :صادرات و
بخش ســاختمان رو به رشــد کامل است .هلند و
اتریش و کشــورهای نوردیک نیز وضعشان خوب
است .اما ابرهای تیره از ایاالت متحده و از بریتانیا
در حال آمدن و تیره کردن اوضاع است .درجنوب
اتحادیه و در فرانســه وضعیت اص ً
ال خوب نیست.
اگر آلمان توانســته تولید صنعتی خود را یک دهه
بعد از بحران  2008به میزان  9درصد باالببرد ،این
شــاخص در مورد فرانسه دقیق ًا  9درصد پایینتر از
ســطح تولید سال  2007باقی مانده است .فرانسه
و آلمان به یک اندازه از بحران مذکور آسیب دیده
بودند .شــاخص مذکور در مورد پرتغال منفی 14
درصد ،در مورد ایتالیا حتی منفی  17درصد است.
اینگونه بود که در پرتغال حزب چپ رادیکال و در
ایتالیا احزاب عجیب و غریب به قدرت رسیدند.
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دالیل اساسی بروز چنین بحرانی در جنوب،
یکی از ِ
استقراض از بانکها بود .کشورهای مذکور به دلیل
نرخ بهره پائین ،تا توانستند از سیستم بانکی داخلی
اروپا وام گرفتند و دیون دولتی کشــورهای ایتالیا،
اســپانیا ،پرتغال و یونان به عوض  60درصد تولید
ناخالص ملی (حداکثر تعیین شــده توسط اتحادیه
برای حوزه یورو) ،به  120تا  130درصد تولید ملی
افزایش یافت .دولتها وام گرفتند و دستمزدها را
بــاال بردنــد و مردم نیز وام گرفتند و خرج کردند و
بدهکار شدند .برخی نیز در بخش ساختمان سرمایه
گذاری کردند ،مث ً
ال در اسپانیا رشد حبابی در بخش
زمین و ساختمان ایجاد شد .کشور گران شده بود
چون دستمزدها باالرفته بود .البته این فرآیند هیچ
ارتباطــی به بخش تولیــد صنعتی و نیمه صنعتی
نداشــت و رقابت پذیری این بخشها حتی افت
هم پیدا کرد .این ریشــه بحران در جنوب بود که
هنوز ادامه دارد .گران شدن کشورهای جنوبی که
قبل از بحران  2008ایجاد شده بود ،پس از بحران
از مهار خارج شد.
تشدید شد و بعض ًا

حاصل کار بی اعتمادی به سیســتم مالیه ،نصف
شــدن قدرت رقابت و بیکاری انبوه در کشورهای
جنوبــی اروپا بود .نتیجه سیاســی این وضعیت و
سرخوردگی مردم را در تغییر دولتها چنانکه پیشتر
گفتیم ،شاهد بودیم .اتحادیه اروپایی ،دول بزرگ
اروپایــی و بانک مرکــزی اروپا برای جلوگیری از
ورشکســتگی کامل کشورها ،سراسیمه شروع به
تزریق پول و اعتبار کردند (یونان نمونهآن است).
از آن طرف به بانکهای مرکزی کشورهای جنوب
اروپااجازهدادنددرصورتیکهدیگرنتوانندهمچنان
از بانکهای اروپایی وام بگیرند ،تا میتوانند پول
چاپ کنند .به این ترتیب عدم تعادلی بر اثر افزایش
عظیم نقدینگی ایجاد شــد .جنوبیها با پولهای
چاپ شــده شــروع کردند به خرید اقالم وارداتی
و نیــز بازپرداخت وامهایی که قب ً
ال از شــمال و از
آلمان گرفته بودند و شمالیها هم خوشحال ،چون
اعتبــارات را بازپس میگرفتند! اینگونه بود که از
فروپاشــی حوزه یورو که در ســالهای  2012و
 2013بسیار محتمل و نگران کننده شده بود ،موقت ًا
جلوگیری شد .ظاهراًدلیل اتخاذ چنین سیاستی این
بود که به کشورها فضای تنفسی و فرجه زمانی الزم
داده شود تا دست به اقدامات عاجل ساختاری
و اصالحــی بزنند .نه زمان کافی بود و نه
سیاســت اساسی ،لذا هیچ گونه راه حل
و بهبود ساختاری ایجاد نشد و تا امروزه
نیز تغییر اساسی ایجاد نشده است.
ایــن نگاهی اجمالی بــود به اوضاع در
آمریــکا و اروپا ،این دو آئینه تمام نمای
دنیای غرب .طبق روند موجود به ویژه
در آمریــکا و اروپا ،بســیاری از
آگاهان مسائل اقتصادی و
مالی از این نگراناند که
دنیا در اواخر سال 2019
تا  2020با یک شــوک و
بحران بزرگ دیگر رویارو
شود .انباشت دیون ،تداوم
مشــکالت ســاختاری
اقتصــادی و مالــی و
فقدان تدابیر کافی برای
انجــام اصالحات که با 

سیاســتهای داخلی و خارجی ترامپ ،همینطور
با خروج بریتانیا از اتحادیه تشــدید هم شده است،
احتمال بروز یک شــوک دیگر کهای بسا مهار آن
بسیار مشکلتر از بحران یک دهه پیش باشد ،همه
را واقع ًا نگران کرده است.
ً
خوب ،در کشــورمان معمــوال از وجود بحران در
توأمان توهم و گریز از واقعیات
دنیای غرب با نوعی
ِ
انبوهی ارزیابیهای منفی
استقبال میشود چرا که
ِ
از دنیای غرب در اینجا ســنت دور و درازی دارد و
کمتر به عواقب به مراتب منفیتر مشــکالت بین
المللی برای ممالک کمتر توسعه یافته پیرامونی،
توجه میشود .نفی غرب دلیل اثبات ما و نابسامانی
آنها دلیل بسامانی ما نیست و تجارب تاریخی هم
نشــان میدهد که قدرت مهار و فرافکنی بحران
در دیار غرب از دیگران به مراتب بیشــتر اســت.
چهل ســال پس از انقالب اسالمی وقت آن است
ایران تمدنی با منابع سرشــار و نیروی انسانی
که ِ
بالنده ،دیگر به دور از تشویشهای تاریخی نسبت
به غرب که صد البته دیگر از آن مؤلفههای قدرت
دوران اســتعماری برخوردار نیست ،با مسئولیت
عمــل کند و در تخفیــف بحرانهای بین المللی
یا پیشــگیری از آن بکوشد و راه حلهای عملگرا
و واقعــی در مجامــع جهانی ارائــه کند و هر آینه
سهم سوخته و معوق مانده خود را بازیابد.
دههها ِ
چیــن و هنــد از مدتها پیش در این مســیر گام
برداشــته و با مســئولیت پذیری و کنار گذاشتن
عــادتِ انقالبی نفی سیســتمهای جهانی ،نوعی
نقش رهبری برای خود تعریف کردهاند ،همینطور
در ایجاد چند قطبیهای مسئولیت پذیر ،سعی بلیغ
کردهاند .حتی ترکیه که به زعم خود میخواهد طی
یکــی دو دهه آینــده گویا به پنجمین اقتصاد دنیا
تبدیل شــود ،اینک با فراست و مسئولیت ،عمل و
ســهم مطلوب ملی را مطالبه میکند .پوتین هم
که به روسیه جدید جان تازهای داده ،به دقت فعل
و انفعاالت نه چندان بســامان در اروپا و آمریکا را
زیــر نظر دارد و برای پاســخگویی به معضالت
عدیده داخلی ،ای بســا سربزنگاه دست به سازش
گــران مورد نظرش را
و همــکاری بزند و ســهم
ِ
برداشت کند.
* مترجم و پژوهشگر
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سیاست

جنگ دروغین
بعدی آمریکا

نگارنده

جف آستین

رئیــس جمهوری ناراحــت بود .دونالد ترامپ در
حالی که طبق معمول هر روز در کاخ ســفید به
تماشــای تلویزیون میپرداخت ،دید که یکی از
ســران اطالعاتی به یکی دیگــر از موضوعات
کمپینهــای انتخاباتــی او یعنی ایران اشــاره
میکند .ترامپ و دو نفر از مقامات ارشــد امنیت
ملــی دولت او  2ســال پیش اعــام کرده بودند
که جمهوری اســامی هنوز به دنبال دســتیابی
به یک ســاح هســتهای است و تهدیدی جدی
برای همسایگانش و غرب محسوب میشود .اما
آن روز ،ترامپ داشت دن کوتز ،رئیس اطالعات
ملی را در تلویزیون میدید که در جلســه استماع
در کنگره چنین برآوردی را رد میکرد.
دن کوتــز گفت« :ایــران به مفاد توافق نامهای
که ایاالت متحده در دولت باراک اوباما به همراه
پنج کشــور دیگر با این کشــور خاورمیانه بر سر
آن مذاکره کردند ،متعهد اســت ».اما همه ماجرا
این نبود .جینا هاســپل ،مدیر ســیا هم گفت اگر
تحریمهایی که ترامپ مجدداً علیه ایران اعمال

کــرده و با این اقدام تعهــدات آمریکا در اجرای
توافقنامــه را زیر پا گذاشــته لغو نشــوند ،ایران
میتواند برنامه هستهای خود را از سر بگیرد.
ترامپ ( 30ژانویه) وارد توئیتر شــد و نوشــت:
«کوتز و هاســپل اشتباه کردند .شاید الزم باشد
اطالعاتیها از نو برای درس به دانشگاه بروند».
ظاهراً کار او با ایران هنوز تمام نشده بود .چند روز
بعد از این توئیت در اظهاراتی به «سی بی اس» و
«نیویورک تایمز» تهران را «کشــور شماره یک
تروریستی در جهان» خواهند و جمهوری اسالمی
را برای تک تک مشــکالتی که در خاورمیانه از
دولتهــای قبلی آمریکا به ارث برده بود ،مقصر
دانســت .در نهایت هم رهبران جامعه اطالعاتی
آمریــکا را «بســیار منفعل و نابالــغ در ارتباط با
مخاطرات ایران» توصیف کرد.
ترامپ بعد از آن در گفت و گو با «تایمز» به برنامه
ریزی برای یک ســری فعالیتهای مخفی علیه
ایــران یا حتی یک مواجهه نظامی اشــاره کرد:
«میتوانم داستانهای زیادی برای شما بگویم،
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از کارهایی که قصد داشتیم تا همین اواخر و حتی
تا یک هفته پیش انجام دهیم».
از دیدگاه بســیاری ناظران که خاطره بلند مدت
دارنــد ،اظهارنظرهای ترامپ یادآور شــرایطی
مشابه در  17سال پیش هستند؛ زمانی که یکی
دیگر از روســای جمهوری جمهوری خواه یعنی
جــورج دبلیو .بوش عراق را بخشــی از «محور
شــرارت» توصیف کرد و گفت که این کشــور
در آســتانه ساخت ســاحی است که یک «ابر
قارچ» عراقی بر فراز ایاالت متحده ایجاد خواهد
کرد .ســال بعد از آن یعنی  ،2003بوش حدود
 200هــزار نیروی آمریکایی به عراق اعزام کرد
تا به دنبال ســاحهای هســتهای ،شیمیایی و
بیولوژیکی بگردند که بعدها معلوم شــد هرگز
وجود خارجی نداشــته اســت .اتهامات مبنی بر
ارتباط صدام حسین ،دیکتاتور عراقی با القاعده
هم پایه و اساســی نداشــت .آنچه پس از این
تحوالت آمد ،یک دهه طوالنی اشــغال عراق
بــود کــه ایاالت متحــده و کل خاورمیانه را به
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سیاست

ایران به عراق
ترامپ تبدیل
میشود؟

دردسر انداخت.
کهنه سربازان جنگهای خاورمیانه اکنون نگران
این مســاله هستند که ترامپ آمریکا را وارد یک
فاجعه منطقهای دیگر در ایران کند .یک افســر
پیشــین عملیاتی سیا برداشتهای اشتباه ترامپ
درباره ایران را با دروغهای روسای جمهوری که
بــه دنبال توجیه جنگ ویتنام بودند ،قیاس کرده
اســت« :من نمیخواهم به بررسی شباهتها با
ویتنــام بپردازم ،باتوجه به آنچه میبینم ،باتوجه
به دروغهایی که به خودمان و مردم آمریکا درباره
ایران می گوییم ،در روند مشابهی هستیم ».او که
به دلیل روابط نزدیکش با ســیا خواست هویتش
فــاش نشــود ،در گفت و گو بــا نیوزویک افزود:
«(ایــران) قصد ندارد که فــردا به ما حمله کند.
قصــد ندارد که فردا ما را بکشــد .به رغم جنگ
لفظی کنونی ،این کشور هیچ تمایلی به مواجهه
مستقیم با ایاالت متحده ندارد».
چاس فریمن ،ســفیر ســابق ایاالت متحده در
عربستان ســعودی گفت« :هرچه بیشتر اعمال

فشــار کنید ،آنها بیشــتر مقاومت میکنند ».و
هرچه بیشــتر به اعمال فشــارهای آشکار ادامه
دهید ،آنها بیشــتر میتوانند هر مشــکلی که
دارند به شــما نسبت دهند .میتوان گفت دولت
ترامــپ و تندروهــا در تهران نوعی مشــارکت
نامیمون با یکدیگر دارند .نگرانی فریمن و دیگر
کارشناسان این است که اعمال فشارهای ترامپ
و واکنشهای بیش از اندازه ایران به آغاز جنگی
منجر شود که هیچ کسی خواهان آن نیست.

 مقصود نامعلوم ترامپ

اســت .به نظر میرســد که او قصد دارد فصلی
جدید و خطرناک در جنگ  40ســاله تهدیدها و
توطئهها در روابط دو کشــور باز کند؛ جنگی که
مورد حمایت ایاالت متحده و به ویژه تندروهای
حامی اسرائیل در آمریکاست.
ســاحهای ترامــپ در این جنــگ تحریمها،
حمایــت از گروههای تبعیدی ضد دولتی ایرانی
و باز گذاشــتن دســت اســرائیل برای حمله به
پایگاههای هوایی ایران در سوریه هستند.
دیگــر بخشهای کمپین او علیه ایران را جنگ
در سایه ،اقدامات مخفی از جمله دستکاری ها در
رسانههای اجتماعی از نوع اقدامات مسکو در برابر
واشنگتن در انتخابات  2016تشکیل میدهند.
از نظر بســیاری از کارشناســان ،مشکل دولت
ترامپ و پیشــینیان او و همچنین مشــکل نظام
ایران این است که ظاهراً هیچ کسی در دو طرف
نمیدانــد تهدیدهــا به حمله و ضدحمله نهایت ًا با
خطر مواجهه ناخواسته همراه هستند.

این در حالی است که مقامات ارشد سابق امنیت
ملــی هیچ یک نمیدانند ترامپ از این اظهارات
جنجالــی درباره ایــران دقیق ًا چه هدفی را دنبال
میکند .برخی از آنها به «نیوزویک» گفتهاند بعید
میداننــد که ترامپ حقیقت ًا برای اقدامی جدی و
شدیدالحن برای مواجهه با ایران آماده شده باشد.
اما برخی ناظران هم می گویند چارچوب رویکرد
ترامپ از زمانی که وارد کاخ ســفید شــد و توافق
هســتهای را مورد انتقاد قرار داد ،مشــهود بوده 

منبع :نیوزویک  /مترجم :طال تسلیمی
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انقالب

گفتوگوباعلیرضاصوفی،تاریخپژوه:

«پارانویا»گریبانگیرحکومتشاهو
سلطنتطلبان

در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران بار دیگر برخی رسانههای خارجی
ادعای دخالت خارجی را مطرح میکنند و اینکه به خاطر منافع خودشان به رفتن شاه
رضایت دادند یا حتی مداخله و تحریک کردند.
همین موضوع را با دکتر علیرضا صوفی نویســندۀ کتابهایی چون «نقش سیاســت
موازنه و نیروی سوم در تاریخ ایران» و « شوروی در ایران؛ از انقالب سرخ تا کودتا»
در میان گذاشتهایم:
 در طول چهل ســال گذشــته برخی از سلطنتطلبان با چشمپوشی از عوامل

متعدد داخلی ،عوامل خارجی را باعث بروز یا پیروزی انقالب میدانند .شما دراین

گفت و گو:

باره چه نظری دارید؟

رضاشاهملکی

در پاسخ به این پرسش ابتدا باید مقدمهای را یادآور شوم .از ابتدای انقالب مشروطیت
جدالی پنهان و آشکار بین سلطنتخواهی مشروطهطلبان و استبداد شاه و دربار وجود
داشــته اســت .به عبارتی هواخواهان نظم دمکراتیک مبتنی برقانون درصدد بودند
قدرت شاه را مطابق قانون اساسی سال  1906به این امر معطوف و محدود کنند که
شاه سلطنت کند نه حکومت.
مهم است بدانیم که بسیاری از طیف های سیاسی و مذهبی و حتی شخصیتی مثل
امام خمینی تا قبل از ســال  1342در کتاب کشفاالســرار و تذکرات خود به محمد
رضاشاه به صراحت اعالم میکردند شما نباید حکومت کنید بلکه باید مطابق قانون
اساسی سلطنت کنید.
از همان ابتدای انقالب مشروطیت اما محمدعلیشاه درصدد بود از محدودیت قانونی
سلطنت به سوی حکومتگرایی روی آورد و به همین منظور مجلس اول را به عنوان
مهمترین مانع را از ســر راه خود برداشــت و ســرانجام نیز با قیام مشروطه خواهان از
صحنه سیاسی کنار گذاشته شد.
  این رویارویی در دوران رضاشاه نیز ادامه داشت...

بله ،درســت اســت  .در این دوران هم جدال ســلطنت و اقتدارگرایی ادامه یافت و در
دورۀ دوم حکومت رضاشــاه یعنی از ســال  1312خورشیدی به بعد با تضعیف مجلس
و نهادهای مستقل سیاسی و احزاب ،قدرت حکومت بر نظام سلطنت مبتنی برقانون
فزونی گرفت و حکومت وی با حمله متفقین به دلیلی فقدان یک پایگاه اجتماعی و
سیاسی به راحتی فروپاشید.

 این مقدمه در پاســخ به پرســش اصلی بود .لطفا درباره آن تصور یا توهم یا

ادعا توضیح دهید.

بلــه،ایــنمقدمــهراگفتــمتابههمیننقطهبرســم.دردوران 37ســالۀحکومت
محمدرضاشــاه نیز همین ســتیز در صحنۀ سیاســی تداوم یافت .از شهریور  1320تا
 1332مشــروطهخواهان در مجلس قدرت بیشــتری به دست آوردند ولی سرانجام در
ســال  1327به دنبال ترور ناموفق شــاه در در قانوناساسی بازنگری صورت گرفت تا
با اختیار انحالل مجلسین به دست شاه و تشکیل مجلس سنا وجهۀ حکومتگرایی

برجنبههای سلطنت خواهی مطابق قانون اساسی مشروطه غلبه یابد .در واکنش به
این جریانات بود که جبهه ملی به عنوان اعتراض شکل گرفت.
هرچند در تشــکیل آن از همۀ گروههای سیاســی حول محور مبارزه با اســتعمار و
تســلطنفتیانگلســتاندرآنشــرکتکردندامااختالفاتداخلیدرمیانگروههای
تشــکیل دهندۀ جبهه ملی موجب جدایی جریانهای مذهبی و سیاســی از آن شــد و
ســپس همراهی دربار و نیروهای ضد دموکراتیک با دولتهای امریکا و انگلیس به
منظور ضربه وارد ساختن به نهضت ملی و در اصل به منظور تقویت حکومت گرایی
فرد محور خود کودتای  28مرداد را رقم زد.
از آن پس شاهد پیدایش ساواک و جریانهای سرکوبگر هستیم .با سرکوب قیام
 ۱۵خرداد و تغییرات در قانون اساسی و نیابت سلطنت فرح ،سلطنت کردن در نظامی
سیاســی به حاشــیه رانده شــد و بسیاری از جریانات و احزاب سیاسی مخالف از اینکه
شاه باید سلطنت کند نا امید شدند واندیشۀ انقالب و تغییردرساختار سیاسی در قالب
فعالیتهای مسلحانه از سوی تمامی گروههای سیاسی شکل گرفتو سرانجام با فراهم
شدن شرایط داخلی و بین المللی در آستانۀ انقالب اسالمی روند سقوط حکومت شاه
را سرعت بخشید.
  نقش پیروزی کارتر و طرح سیاســت فضای باز را در این فعل و انفعاالت
را چگونه میبینید؟

پیروزیکارتردرشرایطیکههمگروههایسیاسیازسلطنتدرچارچوبقانوناساسی
نا امید شده بودند و به اندیشۀ انقالب و سقوط حکومت روی آورده بودند،با هدایت امام
خمینی یک فرجه و فرصت بین المللی را برای ضربه زدن به حکومت شاه پیش آورد.
نقش عامل خارجی در سقوط شاه را این گونه باید دید نه اینکه قدرت های خارجی
توطئه کردند تا حکومت را براندازند .این نکته بســیار مهم اســت و ما تا کنون حتی
یک ســند از دخالت خارجی نیافتهایم که نشــان دهد دولتی در ســقوط شاه و روی کار
آمدن جمهوی اسالمی نقش داشته است .با کمی تامل در می یابیم نه حکومت شاه و
سازمان های امنیتی و سیاسی از جمله ساواک و نه سرویسهای اطالعاتی خارجی
ازجمله سازمان سیا درک درستی از چگونگی رخداد انقالب اسالمی نداشتند.

  با این حال دیدگاه توطئهباور در میان سلطنتطلبان رونق زیادی دارد.

به گمان بنده حکومت شاه و سلطنت طلبان دچار پارانویا شده بودند و هستند .استدالل
تاریخی و سند تاریخی هم برای ادعای خود ندارند .آنها فکر میکردند سقوط سلطنت
ناشــی از یک توطئه از قبل تعیین شــده بوده اســت .ظهور کارتر هم این باور آنها را
تقویت کرد ،چرا که شاه و دربار امیدوار بودند جمهوریخواهان که در زمان آیزنهاور
یک بار شــاه را با کودتا نجات دادند در انتخابات پیروز شــوند و به همین دلیل هم از
جرالد فورد رقیب جیمی کارتر حمایت کردند.

  و البته به عکس کارتر که نامزد دومکرات ها بود پیروز شــد.

بله .برخالف انتظار آنان کارتر رأی آورد و ایجاد سیاســت فضای باز این تصور
توطئهگرانه را از ســوی ســلطنت طلبان تشــدید کرد که دولت جدید آمریکا قصد
انتقام گیری دارد .غافل از اینکه اندیشــۀ انقالب و تغییرات ســاختار سیاســی به
دالیل از پیش گفته درمیان مخالفان مذهبی و غیر مذهبی نهادینه شده بود و این
اتفاقــات بینالمللــی فرصت طالیی و یا به تعبیری یک ُفرجه را فراروی مخالفان
حکومت قرارداد.

 14نخستین ماهنامه اقتصادی -اجتماعی دوزبانه /بهمن ماه  / 1397شماره 35

Bilingual Economic Monthly

انقالب

40سالگیانقالب
ویکافسوسبزرگ
نگارنده

احمدبخشایشیاردستانی*

بهخاطر دارم در دوران نوجوانی بنده ،بیماران قلبی شــهر اردســتان برای
معالجه مجبور به عزیمت به انگلســتان یا ســایر کشورها بودند .اما امروز
ایران قطب صنعت توریسم پزشکی شدهاست و دیگر برای چشمپزشکی،
امراض قلبی ،پیوند کبد و ..وابســته به خارج نیستیم.
مــردم ایــران از ابتدا همــراه این انقالب حداکثری بودهاند و نقش دین و
رهبری نیز در انقالب انکارناپذیر اســت اما برای دانســتن دســتاوردهای
انقالب باید به شــعار رهبران آن توجه کنیم:اســتقالل ،آزادی ،جمهوری
اسالمی.
انقالب در این چهل ســال از یک درختچه کوچک به یک درخت تنومند
تبدیل شده است و امروز ما در دوران تمدنسازی انقالب به سر می بریم.
چهلســالگی در کشــورداری بــه معنــای حکمرانی مطلــوب ،تمدن
ســازی و اصالح کشــور با توجه به خواســت مردم است .بنابراین ،پس از


شکل گیری انقالب اسالمی ،مردم همچنان با عالقه بدان وفادارند ،زیرا
خود در شــکوفایی آن نقش داشتهاند.
با قدری تسامح می توان گفت که به شعار«آزادی» نیز رسیدهایم .جمهوری
اسالمی بین دو قطب شرق(شوروی) و غرب(امریکا) متولد شد .زمانیکه
دو نظام قطبی منعطف و غیر منعطف  ،هر یک بر سر ایران نزاع داشتند،
در این میان ایران توانســت به شعار«اســتقالل» جامهی عمل بپوشاند و
در راه رســیدن به این اســتقالل هزینههایی را پرداخت کرد.
اولیــن هزینــه برای این «اســتقالل»  ،جنگ تحمیلی بود که ما با تقدیم
تعداد زیادی شــهید ،انقالب را بیمه کردیم.
انقالب از لحاظ پزشکی دستاوردهای چشمگیری داشته است .بطوریکه
بخاطر دارم در دوران نوجوانی بنده ،بیماران قلبی شــهر اردســتان برای
معالجه مجبور به عزیمت به انگلســتان یا ســایر کشورها بودند .اما امروز
ایران قطب صنعت توریسم پزشکی شدهاست و دیگر برای چشمپزشکی،
امراض قلبی ،پیوند کبد و ..وابســته به خارج نیستیم.
در بحث نانو نیز خوش درخشیدیم؛ بطوریکه توانستیم برمبنای مهندسی
معکوس پهبادهای بســیار و موشــکهای نقطه زن زیادی را بسازیم و در
شهرســازی و معماری اسالمی تا حد زیدی موفق بودهایم.
امــا در کنــار توفیقــات در برخی حوزه ها هم موفقیت زیادی نداشــتیم؛
ماننــد صنعــت خودرو.علــت ناموفقیت مــان در صنعت خــودرو ،اول
پاسپورتهاییســت کــه در جیب برخــی از مدیرانمان قرار دارد و موجب
شــده اســت تا آنان تنها به ســفرهای خارج از کشور خود اندیشیده و توجه
کمتــری به شــرکتهای دانش بنیانی کــه میتوانند تاثیر مطلوبی در این
صنعت داشــته باشــند ،کنند .عامل دیگر در این زمینه ،فرهنگ مصرف
مردم است که برای خودروهای هرچند بیکیفیت پیش ثبت نام می کنند.
در بحث معیشــت ،مخصوصا چهار ســال دوم دولت آقای روحانی ،ما با
چالش روبرو هستیم .افسوس که در دوران چهل سالگی انقالب ،همچنان
در این حوزه دچار چالش هستیم.وظیفهی ما ایجاد معیشت مطلوب برای
مردم بود که موفق نشدیم.
مســلم اســت که دولت آقای روحانی تنها عامل نیســت .ناهمگونی تیم
اقتصادی ایشان نیز ،مشکالتی ایجاد کرده است البته مسائل دولت آقای
روحانی در گذشــته نیز موجود بوده اما نه به این شــدت.
ما در صحنهی خارجی بســیار قوی هســتیم و این حجم تهدیدها نشان از
همین گزاره اســت .اما در صحنهی سیاســت داخلی ،بزرگترین حسرت،
مشــکالت معیشــتی مردم است و از طرفی اشتباه بزرگ برخی مسئولین،
توجه بیش از حدشــان به موضوع تغییر رژیم و اپوزوســیون اســت در
صورتــی کــه با توجه به حوزه های اجتماعی و رفع مشــکالت این حوزه
و بســته عمل کردن در این بخش دیگر نیاز به نگرانی از بابت آمریکا و
ضدانقالبیون وجود ندارد.
* نماینده سابق مجلس
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آیاحرکتانقالببهسمتآرمانهامتوقفشدهاست؟

فرازوفرودهایچهلسالگی
نگارنده

ســال  ،1397چهلمین ســال پیــروزی انقالب
اسالمی است .با توجه به نظریه چرخش انقالبها
و اظهارنظرهایی که در خصوص انقالب اسالمی
با توجه به پارهای از مسائل کشور انجام میشود؛
بررســی وضعیت انقالب در چهل سالگی بسیار
مهم اســت .آیا انقالب اسالمی دچار بازگشت به
عقب شده و حرکت آن به سمت آرمانها متوقف

یداله جوانی

شــده اســت؟ یا اینکه انقالب اســامی با حفظ
ماهیت ،بر اساس مبانی ،اصول و شعارهای اصلی،
حرکتش به ســمت آرمانهــا و اهداف بیوقفه
ادامه دارد؟
دشــمنان خارجی و عدهای هم در داخل کشــور
بــا انگیزههــای مختلف ،از ختم انقالب در چهل
ســالگی آن ســخن میگویند .مهمترین دلیل
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طرفــداران این دیــدگاه ،تعمیــم دادن نظریه
«چرخــش انقالبها» یا ترمیدور کرین برینتون
به انقالب اسالمی است .بر اساس این نظریه ،هر
انقالبی یک مســیر جبری را پس از طی مراحلی
پیمــوده و در نهایــت ،اصول حاکم بر آن انقالب
به اصول حاکم بر شــرایط پیش از انقالب تغییر
جهت میدهد .کرین برینتون با بررسی وضعیت،

Bilingual Economic Monthly

انقالب

مراحل و سرنوشت چهار انقالب فرانسه ،روسیه،
انگلیس و آمریکا ،این نظریه را در کتاب معروف
خود با عنوان «کالبدشــکافی چهار انقالب» ،در
ســال  1938میالدی منتشــر کرد .برینتون بر
اســاس نظریه جامعهشــناختی خود و به استناد
فراز و فرودهای انقالبهای مورد بررسی ،معتقد
اســت تمامی انقالبها سرنوشتی مشابه دارند.

نظریه ترمیــدور انقالبها ،به یک نظریه غالب
در علوم اجتماعی و علوم سیاســی تبدیل شــده
و برخــی از نظریهپــردازان غربی ،از آن به یک
قاعده برای تحوالت اجتماعی یاد میکنند .رهبر
معظم انقالب درباره این نظریه میفرمایند« :در
قوانین علوم اجتماعی درباره انقالبها میگویند،
انقالبهــا همچنانی که یک فرازی دارند ،یک

فرودی هم دارند .مثل یک سنگی که شما پرتاب
میکنید تا وقتی قدرت بازوی شــما پشــت سر
این ســنگ اســت برخالف جاذبه زمین حرکت
میکند ،اما وقتی این قدرت از جاذبه زمین کمتر
شــد ،این سنگ به ســمت جاذبه طبیعی زمین
برمیگردد .آن قوانین میگویند ،تا وقتی شــور
و انگیزه انقالبی در مردم هســت ،انقالبها به
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ســمت جلو حرکت میکنند ،اوج میگیرند ،بعد
هــم به تدریج این شــور و هیجــان و این عامل
حرکت به پیش ،کم میشود و در مواردی تبدیل
به ضد خودش میشود ،انقالبها سقوط میکنند
و برمیگردند پایین».
سؤال اصلی در این بحث ،آن است که آیا انقالب
اسالمی از این قاعده پیروی میکند و فرجامی جز
ســقوط و پایان یافتن ندارد .آیا انقالب اســامی
هــم دچار ترمیدور شده ،انقالب فرزندان خود
را میخورد و با منزوی شدن نیروهای انقالبی،
دوران آرمانگرایــی انقالبــی پایــان یافته و
ارزشهــای پیش از انقالب بــر جامعه حاکم
میشود؟
برای پاســخ به این پرســش بســیار مهم ،باید
توجــه داشــت که هیــچ یــک از نظریههای
مطــرح و معروف مربوط به انقالبها تا مقطع
پیروزی انقالب اسالمی ،از جمله نظریه کرین
برینتــون ،قادر به تبیین و تحلیل انقالب بزرگ
ملت ایــران نبودند .ناتوانی نظریههای موجود
انقالبها برای تحلیل و تبیین انقالب اسالمی،
به ماهیــت متفاوت این انقالب با انقالبهای
پیشــین برمیگردد .حضــرت امام خمینی(ره)
درباره این واقعیت میفرمایند« :شک نباید کرد
که انقالب اسالمی ایران از همه انقالبها جدا
اســت ،هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و
هم در انگیزه انقالب و قیام و تردید نیســت که
ایــن یک تحفــه الهی و هدیه غیبی بوده که از
جانب خداوند م ّنان بر این ملت مظلوم غارتزده
عنایت شده است ».مبتنی بر چنین نگاه عارفانه
و واقعبینانه است که رهبر کبیر انقالب اسالمی،
با عباراتی چون «معجزه قرن» و «انفجار نور»،
انقالب اسالمی را توصیف میکنند.
بنابراین وقتی اصل وقوع انقالب اســامی به
دلیل ماهیت دینی و اســامی ،با نظریه انقالب
کریــن برینتون قابل تحلیل و تبیین نیســت،
نمیتواند در سرنوشــت نیز تابع آن نظریه باشد
و از این جهت هم یک استثنا است.
رهبــر فرزانه انقالب در ایــن باره میفرمایند:
«انقالبهای بزرگ دنیا که در تاریخ دویســت
ســال اخیر ما اینها را میشناســیم ،بنا بر همین

تحلیــل ،همه بــا آن نظریه (ترمیــدور) قابل
انطبــاق هســتند .اما انقالب اســامی از این
تحلیل جامعهشــناختی به کلی استثنا است .در
انقالب اســامی پادزهر فرود انقالب ،در خود
این انقالب گذاشــته شــده است .بارها عرض
کردهایم که تجسم انقالب در جمهوری اسالمی
و در قانون اساســی جمهوری اســامی است.
نویسندگان قانون اساسی که از نظر امام و مکتب
امام درس گرفته بودند ،در خود این قانون عامل
تداومبخش انقالب را گذاشــتهاند .پایبندی به
مقررات اســامی و مشــروعیت بخشیدن به
قانون ،مشــروط بر اینکه بر طبق اســام باشد
و مسئله رهبری .من چند سال قبل در مقایسه
بین نظام جمهوری اســامی و نظام شــوروی
سابق ،که آمریکاییها و غربیها توانستند نظام
شــوروی را مضمحل کنند و طمع کرده بودند
که همان جریان را نســبت به انقالب اسالمی
انجام بدهند ،گفتم که تفاوتهای این دو نظام،
تفاوتهایی است که نمیتوانند محکوم به یک
قانون باشند .در نظام جمهوری اسالمی ،اساس
حرکت بر پایبندی به مبانی است .آن چیزی که
به عنوان مبدأ مشــروعیت این نظام محسوب
میشــود ،یعنی والیت الهی که منتقل میشود
به فقیه ،مشروط است به پایبندی بر احکام الهی.
آن کســی که در رتبه رهبری نشسته است ،اگر
نسبت به آرمانهای اسالمی ،نسبت به قوانین
اســامی از لحاظ نظری یا عملی ،بیقید شود،
از مشروعیت میافتد و دیگر اطاعت او بر کسی
واجب نیســت؛ بلکه جایز نیســت .این در خود
قانون اساسی ،یعنی در خود سند اصلی انقالب،
ثبت شده است.
بنابراین ،شــما اگر امروز به امواج دشــمنی و
کینهورزی دشمنان انقالب اسالمی نگاه کنید،
میبینید که مهمترین آماج دشمنی آنها با همین
دو ســه اصلی اســت که مربوط به این عامل
تضمینکننــده و نگهدارنده انقالب اســت؛ لذا
این انقالب شکستخوردنی نیست .این انقالب
فرودآمدنی نیست .این انقالب از سیر و حرکت
خود بازنمیایســتد؛ چون جامعه ما یک جامعه
مؤمن و دینی اســت و دین و ایمان اســامی در
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اعماق دل مردم ،از همه قشرها نفوذ دارد .مردم
به معنای حقیقی کلمه به دین معتقدند».
آری ،ملتــی کــه در راه خدا قیــام میکند و در
این مســیر والیت الهی را پذیرفته ،خداوند به
او ثبات قدم عطا میکند و او را از همه تنگناها
و تنگههای ســخت و خطرناک عبور میدهد.
در چهل سال گذشته ،ملت ایران بر همین مبنا
و اســاس ،بر توطئههایی چون؛ کودتاها ،غائله
تجزیهطلبــی ،تروریســم داخلی مورد حمایت
بیگانــه ،جنــگ تحمیلــی ،تحریمها و جنگ
اقتصــادی ،فتنههای بزرگــی چون فتنه  88و
جنگهای نیابتی و گروهکهای تروریســتی
تکفیــری در منطقه ،غلبه کرده اســت .اکنون
شــعارهای اصلی انقالب و ارزشهای بنیادین
انقــاب ،پس از چهل ســال ،نه تنها فراموش
نشــده ،بلکه مورد توجه جدی نظام ،رهبری و
تودههای مردم است .دلیل اصلی دشمنیهای
نظام ســلطه با محوریت آمریکا علیه جمهوری
اسالمی ،پایبندی نظام و مردم به همین شعارها
و ارزشها اســت .شعارها و ارزشهایی چون؛
استقالل ،آزادی ،مردمساالری ،اعتمادبهنفس
ملی ،خودباوری ملی ،عدالت ،استکبارستیزی،
حمایت از مســتضعفان و تحقق و پیاده شــدن
احکام دین و شــریعت ،مورد توجه جدی نظام
و مردم است.
اگرچه مشــکالت و نارساییهایی وجود دارد و
مردم از رفتار برخی از مسئوالن گله دارند؛ لکن
مردم نســبت به اصل انقالب ،شعارهای اصلی
انقالب ،آرمانها و اهداف انقالب ،با گذشــت
چهل ســال از زمان پیروزی انقالب ،همچنان
وفادار و معتقد هستند .بر اساس همین واقعیت،
رهبر حکیم انقالب اسالمی در بیانات نوروزی
در حرم مطهر رضوی ،وضعیت انقالب اسالمی
ن چنین توصیف فرمودند:
در چهل سالگی را ای 
«چهل ســالگی انقــاب دوران پیری انقالب
نیســت ،دوران عقبگرد انقالب نیست ،دوران
پختگی و نشاط انقالب است .انقالب در چهل
ســالگی ،بحمداهلل با قدرت ،با حفظ شعارها و با
برافراشته بودن پرچمهای اصلی ،همچنان دارد
به پیش میرود».
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آیند هایروشن
باگذشت هایپرافتخار
نگارنده

محمدجواد آذری جهرمی*

محتوای فارســی در وب به  2درصد افزایش یافت که باالتر از زبان های
ترکی ،چینی و عربی قرار می گیرد.
توسعه خدمات دولت الکترونیکی گام بزرگی در شفافیت و بستن مسیرهای
رانت و فســاد اســت و اکنون از سوی  37دستگاه  489خدمت به مردم ارائه
میشــود که در صورت همراهی همه دســتگاهها می توان امیدوار بود این
مهم به ســرانجام الزم برســد و شاهد افزایش بهره وری قابل مالحظه ای
در بخشهایی چون صنعت ،کشاورزی و خدمات باشیم.
طرحهایی چون «کارت سوخت بانکی»« ،رجیستری گوشی تلفن همراه»
و «بسته یارانهای کاال» ،عالوه بر هزاران میلیارد تومان صرفه جویی ،راه
رانت ،فساد و سوظاستفاده و قاچاق را مسدود کرده است .تعداد تراکنشهای
ماهانه مرکز ملی تبادل به  95میلیون رسید که به معنای کاهش  95میلیون
مراجعه حضوری مردم و در پیآن ،تســهیل خدمت به مردم و کاهشــجدی
هزینهها اســت.این در حالی اســت که در توسعه کسب و کارهای هوشمند
مبتنی بر فناوری اطالعات ،نیز توفیقات خوبی حاصل شده و شاهد افزایش
چشمگیر شرکت های استارتآپی هستیم .خوشبختانه دهه فجر امسال پارک
علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطالعات سجاد با سرمایه گذاری وزارت
ارتباطات افتتاح می شود و امکان رشد شرکتهای جوان و ورود آنها به بازارهای
ملی و بین المللی را فراهم خواهد آورد .افزایش تعداد نرم افزارهای بومی از
 130هزار به  250هزار و سهم  ICTاز تولید ناخالص داخلی به  1.5درصد
نشان از افق های روشن پیشرو دارد .در عین حال با پرداخت بیش از 500
میلیارد ریال وام وجوه اداره شده به کسب و کارهای بزرگ مبتنی بر فناوری
اطالعات و حمایت از بیش از  1120ایده تولید محتوای بومی درجشــنواره
کودک آنالین ،عرصه جدیدی در خدمت رســانی و اشــتغال زایی برداشته
شــده اســت .با توجه به بحران بیکاری طرح های چهار گانه اشــتغال برای
ایجاد  87000شغل تهیه شده که با اتکا بر ظرفیت های حوزه ارتباطات و
فناوری اطالعات زمینه ایجاد اشتغال نیروهای جوان و تحصیلکرده را فراهم
می کند .از سوی دیگر ،جهت ساماندهی فضای پیامکی ،طرح ساماندهی
 30میلیــون ســیم کارت فعــال بدون هویت ،ایجــاد امکان حذف پیامک
های تبلیغاتی و ارزش افزوده ،مســدود کردن بیش از  70هزار ســیم کارت
ارســال کننده پیامک های تبلیغاتی مزاحم ،رســیدگی به تخلفات در حوزه
پیامــک هــای ارزش افزوده و برگرداندن بیش از  32میلیارد تومان حقوق
تضییع شده مشترکان ،انجام شده است .و اینها تنها گوشه ای از خدمات متعدد
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در سالهای اخیر است .واقعیت آن است که
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات باید پیش تاز حضور در جهان فعلی باشد و
هدف ما نیز آماده سازی زیرساخت های الزم برای حضور مقتدرانه و جریان
ســاز در انقالب چهارم صنعتی اســت .انقالبی فراگیر که چه بخواهیم و چه
نخواهیم همه اجزای زندگی ما را در بر خواهد گرفت پس بهتر است از این
فرصت طالیی پیش رو برای توسعه و پیشرفت همه جانبه کشورمان بهره
ببریم .مسلم ًا با این گذشته پرافتخار ،آینده روشن است.

اینک چهلمین ســال از انقالب اســامی پیش روی ماست و وقتی به پشت
سر خویش می نگریم تاریخی را میبینیم که با حضور مردمی استوار و باوفا
رقم خورده است ،با خون هزاران شهید و ایثار هزاران جانباز ،با ترور مردان
و زنان بزرگ ،با تهدید و تجاوز و تحریم های ظالمانه.
این وفاداری و ایســتادگی منحصر به فرد مردم ایران پدیدهای اســت که
جهانیان را به شــگفتی وا داشــته و دشــمنان را دلسرد و ناامید کرده است .از
این روست که هیچ خدمتی به این ملت بزرگ ،جبران حضور مؤثر آنان در
همه صحنه ها نیســت و افتخاری نیز واالتر و باالتر از خدمت به این ملت
وجود ندارد آن هم در زمانهای که دشــمن با اســتفاده از ابزارهای اقتصادی
و فرهنگی و رســانه ای ســعی در تضعیف نظام مقدس جمهوری اسالمی و
ناامید ساختن مردم شریف ایران دارد.
آنچه تاکنون برای توسعه ایران اسالمی رقم خورده و برای سرافرازی ایران
هزینه شده هزاران دستاورد علمی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در
برمی گیرد اما باید اذعان داشــت که با رشــد سریع دانش و فناوری هنوز به
تمامی آرمانها دست نیافته ایم که نیاز است در دهه پنجم انقالب با ارزیابی
گذشــته و اســتفاده از ظرفیت های متعدد و متنوع پیش رو و به ویژه نیروی
جوانان تازه نفس گامهای سریعتر و موثرتری برداریم.
امروزه اگر نگوییم دستاوردهای بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور
بی ســابقه و بی نظیر اســت ،دســت کم باید بگوییم کم ســابقه و کم نظیر
اســت و این توفیق ها حاصل خودباوری و اعتماد به نفس جوانان دیروز و
امروز این حوزه است.
از سوی دیگر ،فضای مجازی فرصت های استثنایی پیش روی ما گذاشته
است که بارها رهبر معظم انقالب بر این موضوع تاکید فرموده اند .در همین
راســتا ،ضرورت دارد که با شــناخت صحیح از چالشــهای موجود ،از حضور
جریانساز و ترویج گفتمان انقالباسالمی در فضایمجازی ،حمایت ویژهای
صورت بگیرد تا همگام با توسعه زیرساختها ،نهضت تولید محتوا و ارتقای
سواد رسانه ای نیز شکل گیرد.
در حال حاضر در الیه زیرســاخت شــبکه ملی اطالعات پیشــرفت های
ارزشــمندی صورت گرفته اســت .تمامی شهرها تحت پوشش نسل سوم و
چهارم اینترنت قرار گرفتند .به منظور گسترش عدالت همگانی نیز پوشش
روســتایی به  66درصد افزایش یافت 2200 .کیلومتر فیبرنوری جدید بین
اســتانی جدید احداث شــد .ظرفیت انتقال شــبکه ملی اطالعات  2.4برابر
افزایش یافت و رشد ترافیک داخلی نسبت به خارجی  6برابر گردید .سهم 

* وزیر ارتباطات و فنآوری اطالعات
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آینهچهلسالگیانقالب
ایران کشوری است غنی از سرمایهها و ثروت ملی و
فرهنگ و پیشینهای غنی که نخبگان و دانشمندان
بزرگی از این خاک برخاسته و گنجینهای از دانش و
علم و بالندگی است .انقالب اسالمی را باید سرآغاز
تحــوالت بزرگ و بنیادین در ایران ،منطقه ،جهان
اسالم و جهان غیراسالم دانست .پیشرفتهایی که
ایران در طول  40سال از انقالب شکوهمند اسالمی
در حوزههــای مختلــف صنعت به ویژه صنعت غذا
داشته بسیار درخور توجه ،تحسین و اهمیت است.
پیشــرفت پر ســرعت دانش و تکنولوژی در ایران و
دســتیابی به فناوریهای نوین از واقعیتهای غیر
قابل انکاری است که کشور ما و دانشمندان ایرانی
در دنیا گوی سبقت را از بسیاری از کشورها ربودهاند
و امروزه شاهد نفوذ پرقدرت این دانش و فناوری در
تمام حوزههای صنعت و بویژه صنعت غذای کشور
هستیم .استفاده از فناوریهای نانو در صنایع غذایی
از پیشرفتهایی است که در سالهای اخیر شاهد آن
هستیم و همچنان در حال رشد و گسترش است.

نگارنده

مهدی کریمی تفرشی*

امنیت غذایی مهمترین مفهومی اســت که جامعه
جهانی بشدت به تمرکز بر روی آن نیاز دارد و ایران
در طول ســالهای پس از انقالب به یک پیشرفت
چشمگیر در حوزه امنیت غذایی دست یافته است.
بررســیها نشــان میدهد رژیم پهلوی در دهه ۴۰
شمســی (دهه  ۶۰میالدی) با اســتراتژی نادرست
خــود که تحت عنوان اصالحــات ارضی از آن یاد
میشد ،باعث بیمار شدن اقتصاد ایران شده بودکه
نشــانههای این بیماری را در عرصههای مختلف
اقتصاد میتوانستیم به وضوح مشاهده کنیم .توسعه
پایدار کشاورزی ،افزایش بهرهوری از کشاورزی با
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی ،بهبود تولید
و متعادل کردن مصرف ،تقویت زیر ســاختهای
کشاورزی و افزایش بهرهوری ،اصالح سیستمهای
آبیــاری و توجه به صنایع تبدیلی و ایجاد فضاهای
مدرن کشــاورزی از دیگر دســتاوردهای مهم در
طول این سالهاست که بسیار مورد توجه مسئولین
و متخصصــان قــرار گرفتــه و تالشهای زیادی
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در این راســتا صورت گرفته اســت.در دوران قبل
از انقالب اســامی ،ارزش صــادرات غیرنفتی به
یــک میلیارد دالر هم نمیرســید ،اما این رقم هم
اکنون به رقمی نزدیک به  ۴۰میلیارد دالر رســیده
است .محصوالت با کیفیت کشورمان امروز در بازار
بسیاری از کشورهای جهان میدرخشد و در زمینه
صادرات رشد چشمگیر و قابل مالحظهای داشتهایم
و این نشــانه رشــد کیفیت و مطابقت محصوالت
ایرانــی با اســتانداردهای جهانی اســت.صنایع
تبدیلی در ســالهای پس از انقالب رشد و توسعه
چشمگیری داشته است .توان مهندسان و نخبگان
ایرانی در طراحی و ساخت بسیاری ماشینآالت از
دیگر دســتاوردهای میهن عزیزمان در طول این
سالهاســت؛ در حالی که پیش از انقالب اغلب مواد
اولیه ،محصوالت غذایی و ماشــین آالت و مواد و
تجهیزات بسته بندی وارداتی بود و امروزه در تولید
و دســتیابی به بســیاری از این مواد و تجهیزات به
خودکفایی رسیدهایم و کمتر نیاز به واردات داریم.
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اقتصاد کشور طی سالهای اخیر با فراز و نشیبهای
فراوانــی مواجه بوده اســت که بــر فضای تولید و
صنعت کشور بی تأثیر نبوده است .تولیدکنندگان و
صنعتگران شریف ایرانی دورانهای سخت بسیاری
را در طول این سالها پشت سرگذاشتهاند مانند جنگ
تحمیلی ،تحریم ،زلزله و بســیاری از بحرانهای
طبیعی .قطع ًا فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان بسیار
زیاد بوده اســت .ولی اغلــب آنها رفاه و تأمین نیاز
هموطنــان را در اولویــت قرار داده و علیرغم همه
مشــکالت کمر خم نکرده و با تمام توان ســعی
کردهاند بدون افزایش چشمگیر قیمتها با حداقل
سود و گاها زیان همچنان به تولید و تأمین مایحتاج
مردم ادامه دهند و این به روحیه ایرانی و نوع دوستی
مردم این کشور بر میگردد .هر چند متاسفانه سوء
اســتفادههایی از ســوی برخی سودجویان صورت
گرفته و نواقص و مشکالتی هم وجود داشته است.
قطع ًا اغلب تولیدکنندگان در طول سالهای تحریم
در زمینه تأمین مواد اولیه از بسیاری از کشورها دچار
مشــکالت عدیدهای بودهاند ضمن اینکه نوسانات
نرخ ارز نیز دشواریهایی را در زمینه تولید و واردات
ایجاد کرد .اما بیانات مقام معظم رهبری در زمینه
اقتصاد مقاومتی همراه ســرلوحه کار بســیاری از
تولیدکننــدگان و صاحبان صنایع بوده اســت .در
سال  ۱۳۵۶میزان تولید ناخالص داخلی  ۱۱۹هزار
میلیــارد تومان بود که این رقم در ســال  ۱۳۹۳با
 ۱٫۷درصد رشد به  ۲۰۳هزار میلیارد تومان رسیده
است .اگر چه ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی در
رتبه  ۱۸قرار دارد ولی براساس پتانسیلهای بالقوه
ســرزمینی (وسعت سرزمین ،دسترسی به آبهای
آزاد بینالمللــی ،تعداد همســایگان ،بازار منطقه،
کریدورهای حمل و نقل و … ).و نیروی انســانی
(تعداد جمعیت در ســن کار و میران تحصیالت)،
ایــران میتواند در رتبــه  ۱۲در جهان قرار گیرد و
جزو اقتصادهای پیشــرو در جهان به شــمار آید.
موج جمعیتی ایجاد شده در دهه  ۶۰در حال حاضر
تبدیل به نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده آماده
ورود بــه بازار کار گردیده اســت .افزایش جمعیت
جوان تحصیلکرده و آماده ورود به بازار کار ،فرصت
منحصــر به فــردی را در اختیار اقتصاد ایران برای
جهش قرار داده است.در  ۴۰سال گذشته توانستیم

در حوزههای مختلف صنعتی به پیشرفتهای قابل
مالحظهای دســت یابیم .یکی از جنبههای دیگر
پیشرفت علمی بعد از انقالب اسالمی توسعه صنایع
غذایی بود که توانستیم با استفاده از تکنولوژی روز
دنیــا محصوالت با کیفیت و با ســرعت باال تولید
کنیم و از آنجایی که ماشینآالت در صنایع غذایی
حرف اول را میزنند ،مهندســان ایرانی توانستند با
استفاده از مهندسی معکوس برخی از ماشینآالت
صنایع غذایی مانند آبمیوهسازی را در داخل کشور
تولید کنند.قبل از انقالب به دلیل نابودی کشاورزی
سنتی ایران ،بسیاری از نیازمندیهای روزانه مردم
از قبیل مرغ از فرانسه ،گوشت از استرالیا ،تخممرغ
از رژیم صهیونیســتی ،ســیب از لبنان ،مواد لبنی از
دانمارک و … وارد میشد .بر اساس آمار در رژیم
گذشــته کشــور تنها قادر بود غذای  ۳۳روز را در
داخــل تهیــه کند .اکنون با توجه به  ۲برابر شــدن
جمعیت ،کشور میتواند غذای  ۳۰۰روز را در داخل
تهیــه نمایــد و با روندهای موجود در آینده به ۱۰۰
درصد خواهد رسید.سرعت پیشرفت علمی در ایران
براساس گزارش محافل علمی بینالمللی ۱۱ ،برابر
سرعت متوسط رشد علم در جهان است .این عدد
نشــان میدهد که ایران با چه ســرعت باالیی در
حال کمکردن فاصله خود نســبت به کشــورهای
پیشرفته جهان بوده و با این سرعت میتواند روزی
از تمامی کشــورها در عرصه تولید علم جلو برود.
اکنــون ایــران در جایگاه دوازدهم علم جهان قرار
دارد.دســتاوردهای ارزشــمند در حوزه نانو ،لیزر و
… از دیگــر آثار پیشــرفتهای علمی و فناوری
ایران بعد از انقالب است .علم نانو تحوالت بزرگی
را در جهــان ایجــاد کــرده و در ایران این نوع علم
از جایگاه و موقعیت خوبی برخوردار شــده اســت.
بــا توجه به حوزههای کاربــرد نانو از قبیل تولید و
انباشت دارو ،تشخیص بیماریها ،سمزدایی از آب،
افزایش بهرهوری در کشاورزی ،انباشت و نگهداری
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی ،کنترل آفات
و سالمســازی هوا ،در آینده آثار این دستاوردها در
زندگــی مردم قابل لمس خواهد بود .ایران اکنون
رتبه  ۱۲جهانی را در حوزه نانو دارد .با پیشرفتهایی
که با سرعت چشمگیر در زمینه دانش و فناوریهای
نوین در حال انجام است پیش بینی میشود به زودی

کشــور مــا به یکی از قطبهــای صنعتی و علمی
دنیا تبدیل شــود .حضور هر چه پر رنگ نخبگان و
دانشمندان و دانش پژوهان در مدیرت ،طرحریزی
و برنامه ریزی سیاستهای اقتصادی و صنعتی به
رشد و پیشرفت هر چه بیشتر کشورمان و نزدیکتر
شدن به افق روشن شکوفایی اقتصادی و درخشش
میهــن عزیزمان بــر قلههای افتخار کمک خواهد
کرد .براساس گزارش سازمان بینالمللی آیسسکو
جمهوری اسالمی ایران در میان  ۵۷کشور اسالمی
از لحاظ علمی و پژوهشی و ثبت اختراع در رتبه اول
کشورهای اسالمی قرار دارد .براساس سند توسعه؛
ایران تا پایان ســال  ۱۴۰۴باید به قطب علمی در
منطقه تبدیل شود و  ۵۰درصد از تولیدات ناخالص
ملی از طریق فعالیتهای اقتصادی دانشــگاهیان
تأمین شود که این موضوع بهخوبی نقش دانش و
فناوری و آموزش عالی را در تحقق اهداف این سند
نشان میدهد .حرکت به سوی اقتصاد دانشبنیان
در راســتای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی امری
اســت که به نگاه ویژهای از سوی همه ارکان بدنه
اقتصاد و صنعت و آموزش عالی کشــور نیاز دارد و
مدیریت همه جانبه و کارشناســانهای را میطلبد.
ضمــن اینکه حرکت به ســوی تولید محصوالت
دانش بنیان از مصادیق اقتصاد مقاومتی اســت و
زمینه ساز خودکفایی هرچه بیشتر کشور در تمامی
عرصههاســت و عالوه بر تأمین نیازهای داخلی و
کمک به رفع وابســتگیهای اقتصادی زمینهساز
حضور قدرتمند در بازارهای جهانی است .بنابراین
در شــرایط کنونی کشــور ما بیش از پیش به یک
حرکت و تحول جدی در مسیر توسعه اقتصاد دانش
بنیان و مبتنی بر فناوری نیاز دارد و این مهم جز با
بســیج گسترده و همت عالی تمامی اجزای پیکره
صنعت ،دانشگاه و دولتمردان کشور و یک بازنگری
جدیدرپتانسیلهاینهفتهوتوانمندیهایموجود
در این عرصه محقق نمیشود .صاحبان اصلی این
ثروتها و پتانسیلها مردم بوده و این مردم هستند
که توانایی شکوفاســازی این استعدادهای سرشار
بهره برداری نشده و منابع عظیم در ایران را دارند.
*رئیــس هیات مدیره خانه صنعــت ،معدن و تجارت
جوانان تهران
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آماروارقامدستاوردهایانقالب

امروزه صحبت از دســتاوردهای انقالب چهل
ساله حضرت امام خمینی (ره) در حوزه اقتصادی
توســط نخبگان جامعه چندان مرســوم نیست
و فشــار تبلیغاتــی و پروپاگاندای وحشــتناک
رســانههای معاند با انقالب اســامی و عوامل
دست نشانده آنها در داخل چنان فضایی ایجاد
کرده است که مجال اندیشیدن در این زمینه را
حتی از طرفداران انقالب اسالمی گرفته است،
هیچ کس منکر مشــکالت عدیده اقتصادی در
کشور نیست ولی اگر منصفانه بخواهیم شرایط
چهل ساله انقالب اسالمی را در حوزه اقتصاد با
دیگر ادوار کشــور مقایسه کنیم به نتایج
شگرفی میرسیم ،که لکنت زبان

را از جماعت انقالبی گرفته و با افتخار میتوانند
از دســتاوردهای اقتصادی انقالب اسالمی در
طی این چهل ســال دفاع کنند و سرافرازانه به
آینده این انقالب عزیز امیدوارباشند.
در ادامه برخی از این دستاوردها را که به روایت
آمار و ارقام مؤسســات بین المللی تهیه شــده
اســت ،در پنج محور جهــت قضاوت منصفانه
ارائه میگردد.
 اولیــن محــور :دســتاوردهای انقالب

اسالمی در حوزه رشد اقتصادی

 -۱به استناد آمار بانک جهانی و همه مؤسسات
مهــم اقتصادی بیــن المللی ،اقتصاد ایران با ۸
رتبه ارتقاء از جایگاه  ۲۶جهانی درســال ۱۹۷۹
( )۱۳۵۷به رتبه  ۱۸در ســال
 )۱۳۹۶( ۲۰۱۷صعود
کرده است و جزء
 ۲۰قــدرت
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اقتصادی جهان به حساب میآید.
 -۲ارتقاء هشــت پلــهای اقتصاد ایران پس از
انقالب اسالمی در حالی محقّق شده است که
میــزان فــروش نفت خام به یک چهارم قبل از
انقــاب ،کاهش یافته و جمعیت از  ۳۶میلیون
به  ۸۱میلیون نفر افزایش یافته اســت.
 -۳ارتقاء  ۸رتبهای اقتصاد ایران در ســالهای
پس از انقالب اســامی در حالی اتفاق افتاده
اســت که نظام ســلطه بین المللی تمام توان
خــود را برای فلج کــردن اقتصاد ایران به کار
گرفته است .تحمیل ترورها و کودتاها ،تحمیل
 ۸ســال جنگ ،بمباران بیشــتر زیر
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ســاختهای اقتصادی کشــور و چهل ســال
تحریم ،بویژه  ۸ســال تحریم فلج کننده از اهم
این توطئهها است.
 -۴پیش از انقالب اســامی ،قدرت اقتصادی
ایران  ۴۹۰میلیارد دالر و در حال حاضر ۱۸۰۰
میلیارد دالر است.
 -۵همزمان با اینکه جمعیت کشــور بیش از دو
برابر شده است اندازه اقتصاد جمهوری اسالمی
ایران بر اســاس میزان تولید ناخالص داخلی از
ابتدا تا امروز  ۴.۸۸برابر شــده است.
 ۱۰ -۶برابر شــدن تعــداد واحدهای صنعتی
کشــور از  ۱۰۰۰۰واحد به  ۹۸۰۰۰واحد که از
نظر کیفی دهها برابر پیشــرفته و مستقل
شــده و از صنعت مونتاژ به صنعت
بومی تح ّول یافته است.
 -۷رشــد صد برابری صادرات
غیرنفتــی ایران از  ۵۴۰میلیون
دالر در ســال  ۱۳۵۶بــه ۵۵
میلیــارد دالر در ســال ۱۳۹۶
افزایش یافته که شــامل

 ۶۰۰۰۰قلم کاال بوده و از نظر وزنی  ۲میلیون
تن در سال است.
 -۸پس از انقالب ،اقتصاد ملی (درآمد و هزینه)
با وجود فشــارهای مستمر استکبار جهانی ۳.۷
برابر شده است.
 -۹پــس از انقــاب اســامی ســهم بخش
خصوصی در اقتصاد کشــور  ۳برابر شده است.
 -۱۰قبــل از انقــاب فقــط  ۵درصد نیازهای
بخــش دفاعــی ایران تولیــد داخلی بوده و در
حال حاضر  ۹۰درصد آن تولید داخلی اســت و
مازاد بر این در حدود  ۵میلیارد دالر در ســال

هم صادرات دارد ،که میتواند الگوی مناســبی
برای همه بخشهای اقتصادی کشــور باشد.
 -۱۱ســهم و نقش بانــک در گردش پول ۲۵
درصد بوده و امروز به حدود  ۹۰درصد افزایش
پیدا کرده است.
 -۱۲سرانه برخورداری جامعه ایرانی از خدمات
بانک نسبت به پیش از انقالب اسالمی ،تقریب ًا
 ۲۰برابر شــده اســت که شــاخصی از کیفیت
اقتصادی است.
 -۱۳از نظر سرانه دستگاههای خودپرداز بانکی
رتبه  ۲۳جهان را داراســت که از بســیاری از
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کشورهای اروپایی باالتر است.
 -۱۴در حــوزه دیپلماســی اقتصادی ،ایران به
عنــوان عضــو مؤثر و تعییــن کننده در مجامع
بین المللی  NAM، OPEC، ECOو
 D۸و عضو ناظر در پیمان شانگهای حضور
داشته و ظرفیت قابل توجهی را در توسعه متقابل
اقتصادهای ملی در قالب این ســازمانها دارد.

است.
 -۵با وجود آن که حجم تهدیدات نظامی علیه
ایران در جهان بی ســابقه است ،میزان بودجه
دفاعی فقط  ۳درصد تولید ناخالص ملّی اســت.
 -۶طی سالهای بعد از انقالب از ظرفیت بزرگ
اقتصــادی ایران برای مقابله با شــدیدترین و
مســتمرترین تحریمهــا به نحو شایســتهای
استفاده شده است.

 -۱قبــل از انقــاب با کمتر از نیمی از جمعیت
فعلــی ۴ ،برابر میزان فعلــی نفت خام فروخته
میشد .یعنی باید سهم هر ایرانی از فروش نفت،
 ۱۲برابر امروز میشد .قبل از انقالب ،کشوری به
شدت عقب مانده ،با اکثریت بی سواد و پزشک
وارداتی و کشاورزی در آستانه اضمحالل و…
داشــتیم؛ به این دلیل که اکثریت درآمد نفتی
براســاس اراده آمریکا هزینه میشد .امروز در
پرتو انقالب اســامی ،با یک دوازدهم ســرانه
فروش نفت خام نســبت بــه قبل از انقالب به
یک کشــور به سرعت در حال پیشرفت در تراز
باالی جهانی تبدیل شــدهایم ،چرا که امروز به
واسطه استقالل ،برنامه ریزیها براساس منافع
و امنیت ملّی ایران انجام میشــود نه منافع و
امنیت ملّی آمریکا.
 -۲جایــگاه اقتصادی ایران با توجه به انتخاب
گزینــه مقاومت در برابر نظام ســرمایه داری
جهانــی ،از جایگاه کشــورهای هم ترازی که
گزینه ســازش و اتّحاد راهبــردی با آمریکا را
انتخاب کردهاند؛ نظیر مصر ،مکزیک به مراتب
باالتر است.
 -۳پیش از انقالب اسالمی بخش قابل توجهی
از منابــع اقتصــادی و درآمدهای نفتی ایران به
دســتور آمریکا صرف ســرکوب و کشتار مردم
مظلوم ویتنام ،کامبوج ،اتیوپی ،فلسطین و ظفّار
عمان میشد.
 -۴اســتقالل سیاســی و بومی بودن مدیریت
کشــور به اقتصــاد ایران چنان اســتحکامی
بخشــیده کــه در طــول  ۴۰ســال در مقابل
شدیدترین تکانههای تاریخی ،همچون جنگ
تحمیلــی و تحریمهای فلج کننده ،پایدار مانده

مردم با پیروزی انقالب اسالمی

 محور دوم :دستاوردهای انقالب در حوزه
استقالل و استحکام اقتصادی

 محور سوم :رشد سطح برخورداری و رفاه

 -۱چهار برابر شــدن سرانه درآمد مردم ایران
نسبت به قبل از انقالب از  ۳۶۰۰دالر به ۱۵۰۰۰
دالر با وجود بیش از  ۲برابر شدن جمعیت .یعنی
قدرت خرید نســبی مردم ایران با ارتقای چهار
برابری نسبت به قبل از انقالب به رتبه هجدهم
جهانی رسیده است.
 -۲در ابتدای انقالب به ازای هر دو خانوار ایرانی
یک واحد مســکونی وجود داشت .سرشماری
سال  ۱۳۹۰نشان میدهد که به ازای هر خانوار
ایرانی دقیق ًا یک واحد مسکونی وجود دارد ،این
درحالیکه است که در طی این سالها جمعیت
کشــور بیش از دو برابر شده است.
 -۳در ابتــدای پیروزی انقالب از شــش و نیم
میلیون نفر سرپرســت خانوار  ۲۵درصد مالک
خانه بودند و امروز از  ۲۴میلیون نفر سرپرســت
خانوار  ۷۵درصد مالک هستند.
 -۴ده برابر شــدن تنوع کاالی مورد اســتفاده
خانوار که از  ۵۴قلم در سال  ۱۳۵۷به  ۵۰۰قلم
در سال  ۱۳۹۶رسیده است.
 -۵برابــر گــزارش ســازمان خواروبار جهانی
( ،)FAOســرانه مصرف غــذای ایرانیان از
 ۱۷۰۰کیلو کالری در ســال  ۵۷با رشــد حدود
 ۲برابــری به  ۳۱۵۰کیلو کالری در ســال ۹۶
رسیده است
 محور چهارم :دســتاوردهای اقتصادی

کشور در بخش عدالت و توزیع منابع

 -۱بر اساس گزارشهای بانک جهانی ضریب
جینــی از حوالــی  ۰/۵۰در ســالهای پیش از
انقالب به زیر  ۰/۴۰در ســالهای پایانی دهه
چهارم انقالب کاهش یافته اســت .اندازه این
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شاخص ضمن افت و خیز به صورت کلی کاهش
چشمگیری داشته است.
 -۲پیش از انقالب اسالمی درآمدهای ملّی بین
 ۳۵درصد جمعیت تقسیم میشد و در جمهوری
اســامی با وجود تورمهای وارداتی و کاهش
ارزش پول ملّی در برابر دالر و سایر اثرات آن،
بــرای  ۱۰۰درصد جمعیت باز توزیع درآمدهای
ملی صورت میپذیرد.
 -۳پیــش از انقــاب توزیع منابع مالی فقط به
 ۳۰درصد جمعیت کشور که بطور عمده بخش
برخوردار شهرنشــین بودند تعلق میگرفت.
 -۴در رژیم گذشته هیچ گونه کاالی یارانهای
به  ۷۰درصد مردم که روســتا نشــین بودهاند،
تعلق نمیگرفته و امروز این یارانه به صددرصد
مردم اعم از روســتایی و شهری تعلق میگیرد.
 -۵پیش از انقالب اســامی برای هیچ یک از
اقالم وارداتی مثل گوشــت ،مرغ ،برنج ،روغن،
قند ،شکر و میوه به جامعه روستایی کشور یارانه
تخصیــص نمییافت .اما امروز به روســتایی و
شــهری حتی به دهکهای برخوردار نیز یارانه
مستقیم و غیر مستقیم تخصیص داده میشود.
 -۶اندازه بازتوزیع و ســرانه ســامت در کشور
از  ۸۰دالر به  ۴۰۰دالر رســیده و  ۵برابر پیش
از انقالب شده است.
 -۷انــدازه بازتوزیــع درآمــد در حوزه آموزش
عمومی ابتدایی و متوســطه نســبت به پیش از
انقالب  ۱۰برابر شــده اســت که در نتیجه نرخ
باســوادی هم تقریب ًا دو و نیم برابر شده است.
 -۸قانون کار در ایران از حیث تکریم کارگران
و رعایت حقوق آنها ،در جهان کم نظیر اســت.

 محــور پنجــم :دســتاوردهای انقالب

اسالمی در زمینه تأمین نیازهای اساسی

 -۱پیش از انقالب اســامی امنیت غذایی ما
 ۳۰روز بــوده و در حــال حاضــر بــه  ۳۳۰روز
رسیده است.
 -۲پیــش از انقــاب اســامی کل تولیدات
کشــاورزی ما  ۱۸.۵میلیون تن بوده اســت و
مابقــی را وارد میکردهایم .در حال حاضر ۱۲۵
میلیون تن اســت .یعنی بهره برداری از ســطح
نســبت به قبل از انقالب  ۶.۷برابر شده است.
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انقالب

خروجازبرجام؛
آرییاخیر
نگارنده

مصطفیداننده

اینکه اروپا هنوز نتوانسته به تعهدات خود در برابر بعد از خروج آمریکا از
برجام عمل کنند ،بر کســی پوشــیده نیست .آنها هنوز نتوانستهاند به قول
معــروف راهی بــرای دور زدن تحریمهای ایاالت متحده علیه جمهوری
اسالمی پیدا کنند.
در ایــن میــان برخی در داخل با دیدن این ناتوانی بر خروج ایران از برجام
تاکیــد میکننــد و میگویند چرا ایران هنوز در برجام مانده اســت؟ به نظر
میرســد این افراد دیپلماســی را دوســت ندارند و بیشــتر به دنبال تنش و
درگیری هســتند .درســت اســت که اروپا هاج و واج مانده و نمیداند با
ترامــپ چــه کند امــا حداقل علیه ایران کاری نمیکند .حتی بســیاری از
ســران اروپایی به دنبال راههایی هســتند که به اقتصاد ایران کمک کنند.
در سالهای نه چندان دور همین ُد َول اروپایی دست در دست آمریکاییها،
ایران را تحریم میکردند .حاال اما به دنبال راهی برای دور زدن تحریمها
علیه ایران هســتند .برای اولین بار در تاریخ جمهوری اســامی آنها حق
را به آمریکا نمیدهند و در کنار ایران ایســتادهاند .رقیب ُپر قدرت اســت
و پنجــه پــر زوری دارد و البته با تصمیمهای عقالنی هم چندان رابطهای
ندارد .حاال ســؤال این اســت چرا با وجود ترامپ ما باید دور خود را خالی
کنیم و با یک تصمیم اشــتباه دوســتان را به دشمن تبدیل کنیم .ماندن ما

در برجام باعث شــده اســت ،اروپاییها پای ایران بمانند و خروج ما برای
اروپاییها یعنی پایان دوستی.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به دوستان منطقهای و فرامنطقهای
احتیاج دارد .ما نباید از هیچکدام از دوستان خود دست بکشیم .در زمانی
کــه آمریکا ،عربســتان و اســرائیل تمام قدرت و پول خــود را به میدان
آوردهاند ،خروج از برجام یعنی خودکشــی .حفظ اروپا ،روســیه ،چین و
 ...یعنی دیپلماســی .در شــرایط بحرانی اســت که دیپلماسی میتواند هنر
خود را نشان دهد.
به این نکته توجه کنید؛ واقع ًا ترامپ تصور میکرد وقتی از برجام خارج شود،
کشــورهای اروپایی او را همراهی خواهند کرد .اما این اتفاق نیفتاد .این
یک پیروزی بزرگ برای ایران بود .مگر ایران در این ســالها نمیخواســت
آمریکا تنها بماند ،خوب مانده اســت.
ترامپ زمین را به زمان دوخته که اروپایی از برجام دســت بکشــند اما
آنهــا پــای امضایی که کردهاند ایســتادهاند .ماندن آنها حتی در موقعیت
انفعال هم بهتر از نبودن آنهاست .دوستان کاش به یک سؤال ساده پاسخ
میدادند .در شــرایط فعلی اروپایی که کاری نمیکند بهتر اســت یا اروپایی
که ایران را تحریم کند؟ ما باید بر اســاس شــرایط کشور تصمیم بگیریم.
وضعیت اقتصاد ایران خوب نیست و نباید اجازه بدهیم باری بر مشکالت
ریز و درشــت کشــور اضافه شود .در گذشته شرکتهای کوچک اروپایی به
جرم همکاری با ایران تنبیه میشــدند اما االن اروپاییها چشــمان خود را
میبندند و میگویند شــتر دیدی ،ندیدی .احتما ًال منتقدان پاســخ میدهند
انتظــار نمیگــذارد که کار خودمان را بکنیم ولی بارها توضیح داده شــده
که منتظر اروپا نیســتند اما امیدوارند .میشــود همین االن بلندگو به دست
گرفت و به اروپا فحش داد و از برجام هم خارج شــد اما چه چیزی عاید
مردم خواهد شــد؟ وضع زندگی آنها بهتر خواهد شــد؟ اقتصاد سروسامان
خواهد گرفت؟ ســایه تحریمها از ســر ایران دور میشود؟ کاش دوستان در
هنگام ســخنرانیهای آتشــین خود به این سوالها هم جواب بدهند.
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نگاهیبهآمار۴۰سالهرشداقتصادیکشور

نترینرشداقتصادیایران
باالترینوپایی 
لهاییاتفاقافتاد؟
درچهسا 

اقتصــاد ایــران در چهــار دهه گذشــته فراز و
فرودهــای فراوانــی را به خود دیده اســت ،از
جنگ تا تحریم سازمان ملل و تحریم همیشگی
آمریکا.
هنوز انقالب دو سالگی خود را به جشن ننشسته
بود که حمله عراق به ایران جنگی فرسایشــی
وطوالنی مدت را رقم زد .جنگی که اقتصاد هر
دو کشــور را با بحرانهایی جدی روبرو کرد.
 دولت جنگ

ایران در دوره جنگ صحنه پرتالطم سیاست را
نیز شاهد بود ،بنی صدر ،اولین رییس جمهوری
ایران رأی عدم کفایت از مجلس گرفت و خرداد
ماه ســال  ۱۳۶۰از کار برکنار شــد .پیش از آن
دولــت موقت تجربهای توام با تنش بود ،پایان
دولــت رجایی ،زودتر از آنچــه انتظار میرفت
اتفاق افتاد و شــهریور ماه  ۱۳۶۰با انفجار دفتر
نخســت وزیری ،سیاســت ایران بــار دیگر در
معــرض انتخاب رییس جمهــوری جدید قرار
گرفت.
این دوره آیت اهلل خامنهای از ســوی مردم به
عنوان رییس جمهوری اســامی ایران انتخاب
شــد و تا پایان جنگ این دولت مســئولیت اداره
کشور را عهده دار بود.
دولــت جنــگ کارنامــهای مقبــول در حوزه
کارشناسی و افکار عمومی دارد .از منظر تأمین
معیشت و کنترل نرخ تورم .بخش مهمی از آنچه
در قالب درآمد حاصل میشد صرف اداره جنگ
میگردید و بررســیها نشــان میدهد اقتصاد
ایــران در این دوره ،یعنی در دوره جنگ رشــد
منفــی  ۱.۸۲درصــدی را تجربه کرد .این عدد
وقتی در کنار متوســط رشد دوران تحریمهای
اقتصادی در دهه نود قرار میگیرد ،مشــخص

میکنــد که تا چه میــزان اداره اقتصادی ایران
در دوره جنگ مناســب بوده است.

  دولت سازندگی

پایــان جنــگ تحمیلی ،آغازی بر دوران جدید
اقتصاد ایران بود .حاال دیگر شعارهای اقتصادی
اینجا و آنجا از زبان مسئوالن به گوش میرسید.
دهــه اول انقــاب اگر دهه دفاع بود ،دهه دوم،
دهه سازندگی و راه افتادن چرخهای صنعت در
کشور بود .ظرفیتهای خالی فراوانی در اقتصاد
وجود داشــت از این رو شرایط برای رشد باالی
اقتصاد فراهم شــده بود .جمعیت جوان ایران،
انگیزه کارو تالش برای ساختن کشور و زندگی
بهتر داشــت .سال  ۱۳۶۸رشد اقتصادی ایران
از پی ســه ســال رشد منفی به  ۵.۹درصد رسید.
سال  ۱۳۶۹اما رکوردی ماندگار در اقتصاد ایران
تلقی میشود .رشد اقتصادی ایران در این سال با
احتساب نفت برابر با  ۱۴.۱درصد و بدون احتساب
نفت برابر با  ۱۳.۱درصد برآورد شــد .اولین ســال
دهه هفتاد نیز رشــد اقتصاد ایران با احتساب نفت
 ۱۲.۱درصــد و بدون احتســاب نفت  ۱۱.۷درصد
بود .این رشــد اما در میانه فعالیت دولت سازندگی
چنــدان دوام نیاورد .ســالهای  ۷۲تا  ،۷۴دولت
هاشــمی رشــد باالیی را به خود ندید اما در پایان
دوره فعالیت این دولت یعنی در ســال  ۱۳۷۵رشد
اقتصادی ایران بدون نفت  ۴.۳درصد و با احتساب
نفت  ۶.۱درصد بود.
 دولت اصالحات

اگر دولت هاشــمی کارویژه خود را در سیاســت
تعریف کرده بود ،دولت خاتمی ،در حوزه سیاست،
صدای بلندی داشت.
کارویژه دولت اصالحات ،در بســتری متفاوت از
دولت پیشــین شــکل گرفت .دولت اصالحات در
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اولین ســال فعالیت خود با احتســاب نفت رشدی
برابر با  ۲.۸درصد و بدون احتســاب نفت رشــدی
برابــر با  ۴.۳درصد را به خود دید.
نگاهی به آمارهای اقتصادی در این دوره نشــان
میدهد دولت هفتم و هشــتم ،روندی آهســته و
پیوســته را در حوزه رشــد اقتصادی در دستور کار
خود قرار داده بود.
تحریمهای نفتی آمریکا ،پیش از این ،وقتی ایران
عــزم افزایش تولید نفت و انعقاد قراردادهای تازه
را کرده بود ،از راه رســیدند اما ان روزها شــرایط
تحریم ،شــرایطی متفاوت از امروز بود.
اروپاییهــا میــل به همکاری با ایران را نشــان
میدادنــد و این چنیــن بود که قراردادهای متعدد
نفتی و گازی با شــرکتهای راوپایی منعقد شد.
باالترین رشــد اقتصادی در دولت اصالحات در
سال  ۱۳۸۱حاصل شد ،وقتی رشد اقتصادی ایران
به  ۸.۲درصد با احتســاب نفت و  ۸.۸درصد بدون
احتســاب نفت رســید .طی سه سال بعدی نیز این
رشــد دوام آورد و ایران رشــدی در محدوده  ۶تا ۸
درصــدی را در فاصله ســالهای  ۱۳۸۱تا ۱۳۸۴
تجربه کرد.
 دولت مهرورزی

ســال  ۱۳۸۴آبســتن حادث تازهای بود .چهرهای
جدید به عرصه سیاست ایران راه یافت و هاشمی
رفســنجانی در رقابت انتخاباتی بازماند.
احمدی نژاد با شــعارهای اقتصادی عدالت محور
کار خود را آغاز کرد .مســکن مهر ،ســهام عدالت،
یارانه نقدی و  ...در دوره فعالیت وی اجرایی شدند.
هر چند ایران در سال  ۱۳۸۴رشد اقتصادی برابر با
 ۷.۸درصد را شاهد بود اما هیچ گاه نتوانست در دوره
فعالیت این دولت یعنی دولتهای نهم و دهم این
مهم را بار دیگر محقق کند .سال  ۱۳۸۵همچنان
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ســال خوب اقتصاد برای دولت نهم تلقی میشد.
در این ســال رشد اقتصادی ایران به  ۶.۶درصد با
احتســاب نفت و به  ۷درصد بدون احتســاب نفت
رســید اما ســالهای باقیمانده از آن دولت ،ایران
هیچ گاه رشــدی در این محدوده را تجربه نکرد.
دولت نهم و دهم در کارزاری ســنگین در عرصه
سیاســت ،با تحریمهایی ســخت و فلج کننده در
عرصه بینالملل نیز روبرو بود.
از پس ســال طوفانی  ۱۳۸۸که رشــد اقتصادی
ایران به حدود  ۳درصد رســید ،فضای اقتصادی
تنگتر از قبل شــد .زمزمه تشــدید تحریمها به
گوش میرســید .سال  ۱۳۹۰بود که اقتصاد ایران
موقعیتی تازه را تجربه کرد .تحریم فروش بنزین،
تحریم خرید نفت از ایران از ســوی اتحادیه اروپا،
تحریمهای ســازمان ملل علیه ایران و این چنین
بود که پایان دولت دهم گره خورد به رشــد منفی
 ۵.۸درصد با احتساب نفت و رشد منفی  ۳.۱درصد
بدون احتساب نفت.

  دولت تدبیر و امید

دولــت یازدهــم اما با شــعاری تازه از راه رســید.
بهبــود موقعیت ایران در نظام بین الملل و افزایش
کارایــی بنیانهای اقتصادی .ســال  ۱۳۹۴همراه
بــود بــا امضای برجام و این چنین ایران توانســت
ســرزمینهای تجاری از دســت رفته را احیا کند.
فروش نفت به اروپا و دیگر نقاط جهان از سر گرفته
شــد .تحریمهای ســازمان ملل موضوعیت خود را
از دســت داد و ایران در توافقی با  ۵به عالوه یک
موقعیتی تازه را تجربه کرد اما شطرنج سیاست روی
دیگری به ایران نشــان داد .ترامپ در رقابتهای
انتخاباتی امریکا پیروز شد و اقدامات ضد ایرانیاش
را کلــید زد .از اولیــن روزها مخالفت با برجام را
فریاد میزد و اردیبهشت ماه سال  ۱۳۹۷بود که
باالخره از برجام خارج شــد و دور جدید تحریم
علیه ایران را به مرحله اجرا گذاشــت .ایران در
دوره فعالیــت دولــت یازدهم و دوازدهم ،یعنی
در فاصله ســالهای  ۱۳۹۲تا کنون ،باالترین

رشــد اقتصادی که به خود دیده اســت برابر با
 ۱۲.۵درصد در ســال  ۱۳۹۵اســت و حاال پیش
بینی میشود تحریمهای جدید آمریکا چرخش
تازهای را در عرصه اقتصاد ایجاد کند.
بررســی رشــد اقتصادی ایران در ســالهای
گذشــته ،طی چهار دهه اخیر اما نشان میدهد
اقتصاد ایران میانه جنگ و تحریک ناثیرپذیری
باالیی از عوامل برونزا داشته است و نفت ،عامل
ایــن تاثیرگــذاری در چهار دهه گذشــته تلقی
میشــود ،هر چند که ســطح وابســتگی به آن
کاهش یافته است .بررسی اعداد و ارقام مرتبط
با رشــد اقتصادی نشان میدهد باالترین رشد
اقتصادی ایران در سال  ۱۳۶۹با ثبت رشد ۱۴.۱
درصد و پایینترین رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱
با ثبت رشــد اقتصادی منفی  ۶.۸درصد پس از
پایان جنگ به دست آمده است.
جدول زیر متوســط نرخ رشــد اقتصادی ایران
در دولتهای چهار دهه اخیر را نشان میدهد.
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یهاومختصاتدیپلماسیایران
ویژگ 
دردههپنجمانقالب
نگارنده

جمهوری اسالمی ایران در حالی وارد پنجمین
دهه از حیات خود شــده که توانســته اســت با
پشت سرگذاشتن سختیهای بسیار و مقاومت
مثــال زدنــی ،حــوزه نفوذ خــود را در محیط
پیرامونی ،گســترش و بــه بازیگری اثرگذار در
منطقه تبدیل شود.
مهمتریــن ســرمایه ایران در رســیدن به این
نقطــه ،برخــورداری از الطــاف الهی در درجه
نخســت ،تشخیص درست روندهای پیرامونی
و مجاهدتهــا و همراهی مردم اســت که در
آخرین مورد ،تجلی آن را در حضور پرشــور در

سید احمد حسینی

مراسم گرامیداشت انقالب در شهرهای مختلف
کشور شاهد بودیم.
نکته کانونی این حضور آن اســت که جامعه با
همه ســائق و نگرشها و درگیر بودن مردم
با مشــکالت اقتصادی و معیشتی بسیار به این
آگاهی رسیده که پشتیابی از ارکان اقتدار کشور،
از چه ارزش و اعتباری برخوردار است و این نقش
تــا چه میزان ظرفیــت بازدارندگی در مواجه با
دشــمنیها و دفع تهدیدات پیش رو در داخل و
خارج دارد.در این میان نباید از نقش رهبری در
رســیدن به جایگاه کنونی غافل بود که با ثبات
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و اطمینان ،موجب انســجام و همگرائی عناصر
قدرت ایران شــده و منشور راهبردی ایشان در
آغاز دهه جدید ،مأموریت مهمی برای ساختارها
و آحاد جامعه مشخص کرده است.
از آنجــا که سیاســت خارجــی نقش مهمی در
شکل دهی به شرایط عمومی جامعه و پیشران
حرکت کلی کشور در مسیر رشد و توسعه است،
ضروری است اهمیت و چگونگی تصمیم سازی
و برنامه ریزی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا ،ویژگیها و نکاتی مد نظر است
که به برخی از آنها اشاره میشود:
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 آگاهی بخشی:

بــا توجه به نقش مــردم در عرصههای مختلف
اجتماعی ،سیاســی و پشــتیبانی از دیپلماســی
کشــور ،مناسب اســت اطالعات و تحلیلهای
جامعی به مردم داده شــود و اجازه ندهیم افکار
عمومی جامعه توســط دیگران تحت تأثیر قرار
گیرد.
 گسترش دامنه و سطح دیپلماسی:

به رغم فناوریها و دسترسی به اطالعات ،هنوز
دیپلماسی مستقیم و رو در رو از اهمیت بسیاری
برخــوردار اســت .باید همــکاری و گفت وگو با
کشــورها را در کانون تالشهای خود قرار داده و
در باالترین سطوح با آنها در تماس مستمر باشیم.
این امر به ویژه در حوزه همسایگان دارای اهمیت
بسیار است و نباید اجازه داد که حتی یک کشور
تحت تأثیر ســناریوهای ضد ایرانی قرار گیرد.

 تجمیع توانمندیها:

ضرورتها و شــرایط جدید ایجاب میکند که
توانمندیهای خود را در همه عرصهها تجمیع و
قــدرت مانــور خود را افزایش دهیم و از پراکنده
کاری و اقدامــات موازی که اثرگذاری برنامهها
را دچار خدشــه میسازد اجتناب کنیم.
 تشخیص روندها:

ســیالت اوضــاع ،ســیر تحــوالت و جابجائی
اولویتها و ترجیحات ،کشــورها را در شــرایط
جدیدی از رفتار سیاســی و رویکرد سیاســت
خارجی خود قرار داده اســت .باید این تغییرات
را به دقت مطالعه و روندها را تشــخیص داده و
توجه کرد کشــورها برای سیاست خارجی خود
چــه اهدافی را مد نظر قرار میدهند؟
 پایبندی به اصول و آرمانها:

اصول و آرمانهای منبعث از انقالب اســامی و
خواست حقیقی ملت ایران عناصری هستند که
دقت و پافشاری بر آنها موجب پیدایش ابزارهای
قدرت و چانه زنی برای کشــور شــده است .باید
همچنــان به این اصول و عناصر عزت و قدرت
کشــور ونظام ،پایبند و وفادار ماند .درعین حال

باید در برداشــت و اســتنباط از اصول و آرمانها،
دقت و همه جانبه نگری داشت و تغییر و تحوالت
ناشــی از رخدادها و تناســب آن با شرایط و گذر
زمــان را مد نظر قرار داد.
 گفتمان شایسته:

باید متناسب با تغییرات و دگرگونیها ،با زبان و
ادبیات مناســب با مخاطبین ،شرکا ،رقبا و حتی
دشــمنان خود سخن بگوئیم .مواضع ما باید از:
بنیانهای ادبی ،حقوقی ،منطق و استدالل الزم
برخوردار باشد تا موجب جاذبه برای کشور شده و
هزینههای طرف مقابل در مخالفت و دشمنی با
ایران را باال ببریم و توان یارگیری و جبهه بندی
را از آنها به حداقل برســانیم.
 نقاط آسیب و قوت:

یکی از مأموریتهای مهم سیاســت خارجی هر
کشــوری توجه به نقاط ضعف و آســیب خود و
رقباست .مناســب است در شرایط کنونی ،این
توجه را بیشــتر کرده و با تدبیر و چاره اندیشــی
بــرای برطرف کردن نقاط ضعف ،از نقاط قوت
جهــت همگرائی و تعمیق همکاریها با دیگران
بهره گیریم.
 در هم تنیدگی و وابستگی متقابل:

در جهان امروز ایجاد وابستگی متقابل و در هم
تنیدن ارتباطات با کشــورهای مختلف از جمله
همســایگان بالفصل ،یکی از رموز موفقیت و
ایجــاد بازدارندگــی در مقابل نامالیمات و افت
و خیزهاســت .ایران برغــم گامهائی که برای
توســعه نفوذ در منطقه برداشــته از این نقصان
ملموس رنج میبرد و نســبت به رقبا و حریفان
خود آســیب پذیر اســت .باید با حساسیت مانع
از تخلیه ظرفیتهای اســتراتژیک کشــور شد و
برغم تحریمها و فشــارها ،بسترها و چگونگی
پیونــد منافع با کشــورها که مهمترین رکن آن
فراهم ســاختن نقش آفرینی مردم میباشــد را
فراهم کرد.
 تقویت بنیانها:

از آنجا که طراحیهای جبهه مقابل بر اســاس

مؤلفــه هائی چون :فرســایش ،خســته کردن
و تضعیــف توانمندیهاســت بایــد به تقویت
بنیانهای کشــور در همه ابعــاد توجه وافری
شود .این امر شامل بسیاری موضوعات از جمله:
گســترش ســطح رضایت مندی ،برخورداری
جامعه از رفاه قابل قبول و متناســب با شــان
جامعه ایرانی ،کم کردن هزینهها ،مســئوالنه و
عقالنــی عمــل کردن و در یک کالم باال بردن
کیفیــت زندگی مردم میباشــد .در عین حال،
توجــه بــه این موارد منافاتی با روح شــجاعت
و جســارت در برخــورد بــا میــل بــه تعدی و
زیاده خواهی از ســوی رقبا و دشمنان ندارد.
 جمع بندی:

تحوالت بزرگی که درمنطقه جاری است نشان از
بازی بزرگی است که ایران خواسته یا ناخواسته
در کانــون آن قــرار دارد .به لطف الهی و برغم
ســختیها و ماللتها ،جمهوری اسالمی ایران
نه تنها طرف بازنده این رویاروئی نیســت بلکه
تا این مرحله توانســته اســت سنگرهای مهمی
را فتح کند.
بــا ایــن حال ،مرحله حســاستر و دشــوارتر
ایــن همــاوردی ،مقطــع تثبیــت و صیانت از
دستاوردهاســت که ظرافتها و حساسیتهای
خــود را دارد و جبهــه مقابــل بــا تجمیع تمام
ظرفیتهــا و امکانــات در صدد آن اســت که
نشــان دهد او ًال موفقیتی نصیب ایران نشــده،
ثانی ًا با ســیاه نمائی چشــم انداز تیره و تاری را
نشان دهد و جامعه را از امکان رسیدن به جایگاه
شایسته خود ناامید کند.
طبع ًا موفقیت بزرگ کشــور در تثبیت و نهادینه
ســاختن دستاوردها نیاز به برنامه ریزی دقیقی
دارد که جمهوری اســامی بــه مدد تجربیات
گران سنگ خود زمینه الزم برای تحقق چنین
امری را در اختیار دارد اما شرط آن است که همه
افراد جامعه در جایگاهی که هستند به وظائف و
رسالت خود عمل نمایند و برای سالها سرنوشت
خــود را به بهترین وجه ممکن تعیین کنند.
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در40سالگيانقالب؛
سوسياليسمياسرمايهداري؟
نگارنده
از نخســتین روزهای بعــد از پیروزی انقالب
اسالمی،بحث بر سر شیوه اداره اقتصاد کشور
آغاز شــده و تا کنون ادامه دارد.
تئــوری حاکم بر اقتصاد ایران در دوره پهلوی
و نیز سلســله های پادشاهی قبل از آن،تئوری
ســرمایه داری و بورژوازی بود.به لحاظ عملی
نیز ســرمایه داران کالن یا از خاندان سلطنت
بودنــد و یــا از حاکمان نزدیک به حاکمیت به
شمار می رفتند.ظلم اقتصادی،فسادمالی،رانت
خواری،تمرکــز ثروت نزد اصحاب قدرت و...
از ویژگی های آن اقتصاد به شــمار می رفت.
مبارزیــن علیه رژیم پهلوی،بصورت عمده به
دو گروه تقســیم می شدند -۱:مذهبی ها -۲
طرفدراران نگاههای مارکسیســتی شوروی یا
مائوییستی چین و اقمار آنها
بیــن این دو گروه،چپ ها(سوسیالیســت ها و
مارکسیســتها) تفکــر نظام منــد تری در باره
سیستم اقتصادی داشتند .برخی از آنها مدلهای
کامال کپی شده از شوروی را تجویز می کردند
و بعضی دیگر نسخه هایی که کمی بومی شده
بودند؛یعنی کمونیسم رقیق شده.
اما نکته اصلی این بود که همگان بدنبال روشی
بودند که بتواند نظام اقتصادی رژیم پهلوی را
متحول کندو آن را در کانال و مســیر عدالت
اجتماعی قرار دهد.
طبیعتا نیروهای مذهبی ،راه را در اجرای اقتصاد
اســامی می جســتند.این جمله بارها شنیده
می شــد که اقتصاد اســامی،نه کاپیتالیستی
اســت و نه کمونیستی؛بلکه چیزی است میان

محمد مهاجري

ایــن دو.و البته بخش متفکرتر جریان مذهبی
معتقد بودند اینکه اقتصاد اســامی را چیزی
بین کمونیسم و سرمایه داری بدانیم،خطاست.
اقتصاداسالمی،اقتصاداسالمی است.
بــا این حــال مذهبی ها مدل اقتصادی تجربه
شــده ای کــه در آن نهادهــای اقتصــادی
ماننــد بانک،پــول و ســرمایه،مالکیت،کار و
نظایرآن تبیین شــده باشــد نداشــتند .بجز
احــکام فقهــی اقتصادی که در رســاله های
عملیه وجود داشــت،کتاب«اقتصادنا» نوشته
شــهیدمحمدباقرصصدر از منابــع مورد اعتنا
به شــمار مــی آمد .مقاالتی هــم در روزنامه
ها منتشــر می شــد.اما وجه غالب و حاکم بر
اندیشــه ها،بیشــتر از سوسیالیســم الهام می
گرفت.ملــی شــدن بانکها و مصــادره های
اموال وابســتگان به پهلوی نیز بیشــتر در بستر
نگاه سوسیالیستی به اقتصاد قابل تعریف بود.
در اصول قانون اساســی نیز که در ســال۱۳۵۸
تصویب شــد ،تجربه منفی اقتصاد سرمایه داری
،این قانون را به سمت اقتصاد دولتی با گرایشهای
آشکار سوسیالیستی سوق داد .بعدها و در تفسیر
قانون اساسی از سوی شورای نگهبان،بخشهایی
از این قانون تعدیل شد و دست بخش غیردولتی
را بازتر کرد .در قانون اساسی قدرت بسیارباالی
دولت در اقتصاد-بسان کشورهای مارکسیستی
و سوسیالیستی -راه را بر بخش خصوصی کامال
بسته بود.با شروع جنگ تحمیلی،به ناچار اقتصاد
جنگی بر کشور حاکم شد و دولت وقت با استفاده
از شرایط روز،هرچه سریع تر،اقتصاد را به سمت
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دولتی تر شــدن برد .دولتی شدن اقتصاد در ابتدا
فساد بزرگی را رقم نزد،زیرا جو انقالبی و جنگی،
همچنان بر کشور غالب بود .با این حال بازاریان
به عنوان پیشــگام تریــن مخالفان دولت
میرحسین موســوی ،خواهان
اقتصاد آزاد به خصوص در
بخش بازرگانی داخلی و
خارجی بودند و با طرح
این موضوع که دولتها
هرگز تاجران خوبی
نبوده و نیستند ،فشار
بر دولت را

گســتر ش
دادند.نویسنده
ایــن ســطور
بارهــا از بازیارانی
کــه در سیاســت هم
صاحــب نفــوذ بودند،
شنیده اســت که سیاست
کوپنــی اقتصاد،گرایــش
مارکسیســتی دارد .در واقع شــعار
«کوپنیست،کمونیســت» از همین
نــگاه برمی خاســت.تجار و بازاریان
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ادعــا مــی کردند اگر واردات و توزیع کاالها را به
آنها بسپارند ،بسیار بهتر از دولت عمل می کنندو
قیمتها را متعادل نگه می دارند و بعالوه سیستم
کوپن را برمی اندازند..اما دولت با سوارشــدن بر
موج تفکر سوسیالیستی که در آن مقطع،مشتریان
فراوانــی بیــن توده ها داشــت،بازاریان را ناکام
گذاشت.
پایــان حنگ،فرصتی بود برای نفس کشــیدن
بخش خصوصی.

اما همه دولتها بدون اســتثنا از واگذاری اقتصاد
بــه بخش خصوصی گزیزان بودند  .دلیل بســیار
روشنی هم داشت.آنها معتقد بودند قدرت سیاسی
بدون پشتوانه اقتصادی معنا ندارد.
در واقع واگذاری اقتصاد به بیرون از دولت را پوست
خربزه زیر پای خود می دانستند و با همین توجیه،
بازشــدن دست سرمایه داران را برنمی تابیدند .در
نها یــت
هم

بخشی
از اقتصاد به
«خصولتی»ها
واگــذار شــد.
واگــذاری هایــی که
فســاد آن روز بــه روز
بیشتر می شود.آنچه گفته
آمد تنها یک مقدمه است
بر نــگاه بالتکلیف به
مقولــه اقتصاد .این

مقدمه باید با تخقیقات و مقاالت بیشتر به شفافیت
ایدئولــوژی اقتصادی نظام جمهوری اســامی
منجر شــود .بســیاری از خطبا ،با اینکه با استناد
به «الناس مســلطون علی اموالهم» مشروعیت
بخش خصوصی را گوشزد می کنند ،اما در همان
حال با برجسته کردن مشکالت معیشتی مردم ،از
دخالت بیشتر حکومت و دولت سخن می گویند.اگر
مالکیت خصوصی
محترم اســت
پــس چرا
مثال

واردات
خودروهای
لوکس و خریدوفروش
خانه هــا و ویالهای گران
قیمــت با طعنه های سیاســیون
و رســانه ها مواجه می شــود .اگر ثروت
داشــتن ضد ارزش نیست چرا مکررا در رسانه
هــا این اعتراض را شــاهدیم کــه با کدام منظق
مثال ۹۰درصدســپرده های بانکی در دست درصد
کوچکــی از مردم اســت؟ اگــر بخش حصوصی
مصونیت دارد پس چرا بیشــترین تقصیرها بر آنها
بار می شود؟
به یقین،صاحب این قلم همچنان مانند نخستین
سالهای پیروزی لنقالب می اندیشد و همان نگاه
ضدســرمایه داری و حمایــت از عدالت(بخوانید
سوسیالیســم) را بیشتر می پسندد .اما االن حرف
بر ســر تعیین تکلیف اســت .کدام نــگاه را باید
پذیرفت:سوسیالیسم یا سرمایه داری؟
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سیاست نابودگر ارز  ۴۲۰۰تومانی برای کشور
نگارنده

در منطق اقتصاد هرگونه دســتکاری در متغیرهای
کلیــدی اقتصــادی مانند نــرخ ارز جز تخصیص
غیربهینه منابع و بر هم خوردن تعادل بازار حاصل
دیگری نخواهد داشــت .چیزی که برای سیاســت
ارز  4200تومنــی اتفاق افتاد که یکی از پیامدهای
آن گــم شــدن بــه روایتی  ، 8بــه روایتی  13و به
روایتی  20میلیارد دالر از منابع ارزی کشــور بود از
ابتدا به صورت واضحی قابل پیش بینی بود .وقتی
کفــه پوپولیســم بر دانش و اقتصــاد می چربد این
چنین پیامدهای مخربی ظاهر می شــود که حالت
حدی آن ونزوئالســت.اما یکی دیگر از پیامدهای
اصلی این سیاســت  ،کمبــود انواع کاالها از جمله
کاالهای اساســی خواهد بود ،اتفاقی مانند صفهای
طویل گوشــت یک شــبه پدیدار نشده اند و نتیجه
یک سیاستگذاری غلط اقتصادی است .اعالم دالر
4هزار و 200تومانی یکی از بزرگترین دستکاریهای
قیمت تعادلی بود که در گذشته نیز تجربه شده بود،
امــا به دالیلــی از جمله عدم اصالح نظام پرداخت
یارانه در کشــور در حال حاضر در مقایســه با سال
 92میــزان تخریــب اقدام کنونی به مراتب بیش از
گذشته است.
بعــد از اعــام ارز  4200تومانی در اولین گام طرف
تقاضای اقتصاد تحریک شده و نزدیک  35میلیارد
دالر تقاضا برای خرید صورت پدیدار شد ،در همین
حــال تخصیــص ارز ارزان به بخشــی از این ثبت
سفارش ها موجب شد تا سود باد آورده عظیمی در
بخش واردات ایجاد شود .این واردات اما هر چند
زمینه ســاز آرامش نســبی بازار کاال را فراهم
کــرد اما به دلیل برهم خوردن قیمت تعادلی
شرایط پایدار نماند و این کاالهای اساسی که
مشمول قیمت گذاری بودند به زودی از بازار محو
شدند و قطعا کشور اگر تمهیدی اندیشیده نشود
با بحرانی جدی مواجه خواهد شد.
نگاهــی بــه قیمتهای ارزهای کشــورهای
همســایه در محدوده یکسال اخیر بیندازیم،

مهدی رباطی*

افغانی سال قبل  570ریال هم اکنون  1450ریال،
دینــار عراق  30ریال به  87ریال ،منات آذربایجان
 23هــزار و  300ریــال به  61هزار و  600ریال،لیر
ترکیــه 11هزار و 110ریال به 21هزار و 480ریال
و درهم 10هزار و 440ریال به 28هزار و 790ریال
رســیده اســت این امر یک انگیزه جدی در مناطق
مرزی برای خرید کاالهای اساســی که قیمت آنها
ثابت مانده است ایجاد می کند ،خبرهای رسمی نیز
حکایت از هجوم مردم در کشورهای همسایه برای
خرید کاالهای اساسی در ایران دارد.
دارو ،روغن،آرد ،برنج،حبوبات و دهها کاالی اساسی
دیگر که توسط دولت تعیین نرخ می شوند مورد خرید
قرار گرفته یا مانند موضوع گوســفند زنده به خارج
منتقل می شوند.در واقع ایران االن مانند مغازه داری
اســت که کاالیی با قیمت 10هزار تومان را 4200
تومان می فروشد و مجددا 10هزار تومان می خرد.
این رفتار «پت و مت» گونه را در داســتان گوشــت
قرمز به وضوح می توان دید که به دلیل سیاســت
های دولت گوسفند به همه کشورها صادر می کنیم
و با قیمت  2.5برابر همان گوسفند را وارد می کنیم.
اینجا هیچ خرده ای به فعال اقتصادی صادر کننده
و وارد کننــده نیســت ،منطق اقتصــادی به دنبال
ســود بیشتر اســت ،بلکه این سیاستگذار است که
با دستکاری بازارباعث این

 32نخستین ماهنامه اقتصادی -اجتماعی دوزبانه /بهمن ماه  / 1397شماره 35

نابسمانی فراگیر و نارضایتی گسترده اجتماعی و تباه
شدن منابع کشور گشته است.در کنار این موضوع
وقتی فضای آربیتراژ بر روی کاالهای اساســی در
کشور باز می شود  ،سیل نقدینگی موجود در کشور
طبیعتــا اگر زیــر  10درصد آن هم از فضای آموزه
های اخالقی به دور باشد به سمت احتکار و سرمایه
گذاری روی این کاالها حرکت خواهد کرد و کمبود
آنها را دو چندان خواهد کرد  ،کما اینکه این روزها
اخبار متعددی از کشف انبارهای احتکار گوشت به
گوش می رسد.
علت بخش اندکی از شرایط موجود کشور بر دوش
تحریم اســت  ،تحریم تنها کاتالیزوری است برای
بیرون ریختن مشــکالت و ضعف دانش موجود در
حلقه سیاستگذاری کشور  ،دولت برای برون رفت
از این بحرانی که خود آن را ســاخته چاره ای ندارد
جز حذف ارز  ،4200اصالح سیستم یارانه ای کشور
بویژه در بخش انرژی ،شفاف کردن بخش در سایه
اقتصاد که از هر نوع مالیاتی معاف است ،تن دادن
به اصالحات ســاختاری اقتصــادی با پرهیز از هر
گونه انگیزه پوپولیســتی و در یک کالم احترام به
علم اقتصاد و اقتصاددانان به جای تمسخرشان.
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پارادوکس نقدينگي باال و کمبود پول براي پروژه ها
نگارنده
در پارادوکس نقدینگی ســوال این اســت که چرا در حالیکه حجم نقدینگی
از ســال  92تا کنون بیش از ســه برابر شــده ،اما دولت در انجام اکثر پروژهها با
کمبود نقدینگی مواجه اســت و به همین دلیل هزاران پروژه نیمهکاره زمین
مانده است .شاید بتوان توضیح فشرده زیر را برای این پدیده ارائه کرد.
فرض کنید کل تولید کاال و خدمات قابل مبادله در کشور  10عدد لیوان باشد
(ارزش اقتصادی تولید شده در کشور) .دولتها برای تسهیل مبادله اسکناس
چاپ میکنند ،اگر دولت  10هزار تومان اســکناس چاپ کند قیمت هر لیوان
معادل هزار تومان خواهد بود .اگر تعداد لیوان تولید شده در کشور به  20عدد
برســد دولت برای تســهیل مبادله و جلوگیری از کمبود اسکناس میتواند 20
هزار تومان اســکناس وارد بازار کند ،در این صورت باز هم قیمت هر لیوان
هزار تومان است .اگر تعداد لیوان تولید شده در کشور همان  10عدد باشد اما
دولت  20هزار تومان اســکناس به بازار تزریق کند ،قیمت هر لیوان  2هزار
تومان میشود .گرچه اتیکت قیمتی که روی لیوان نصب شده  2هزار تومان
را نشان میدهد اما ارزش اقتصادی هر لیوان همانی است که قب ً
ال بود .عددی
که بهعنوان قیمت اعالم میشــود یک عدد انتزاعی و قراردادی اســت .ارزش
اقتصادی لیوان هزار تومانی اول و لیوان هزار تومانی دوم و لیوان  2هزار تومانی
با هم مســاویند.ارزش اقتصادی یک کاال را با رقم ریالی که برایش پرداخت
میشود نمیسنجند بلکه ارزش اقتصادی هر کاال با مطلوبیت آن در نزد مشتری
و در مقایسه با ارزش اقتصادی دیگر کاالها سنجیده میشود و نسبی است.
ریشــه مشــکل نقدینگی را باید در سیاستهای اقتصادی دنبال کرد .دولتها
به هر دلیلی وعدههای شــیرین میدهند و خودشــان را در مقابل ملت بدهکار
میکنند.گیر کار وقتی اســت که بار مالی وعدهها از درآمد کشــور باال میزند.
مثل اینکه شــما در بودجه ســاالنه وعده بدهید که تعداد  10لیوان را به 15
لیوان میرســانید و برای تولید و مبادله این پنج لیوان اضافه 5 ،هزار تومان
دیگر اســکناس وارد بازار کنید اما نتوانید لیوان عرضه کنید و تعداد لیوانها
همان  10لیوان قبل باقی بماند .در این صورت قیمت هر لیوان  1500تومان
خواهد بود .چیزی که از آن به عنوان تورم یاد میشود.

سعیدقصابیان
در واقع دولت خرج کرده اما محصول بیرون نیامده اســت .آن  5هزار تومان
اسکناس اضافه در جامعه خرج میشود و بهدست مردم میرسد و در واقع پول
در دســت مردم بیشــتر شده بدون آنکه کاالیی معادل با این افزایش عرضه
شــده باشــد .دولت اسکناس چاپ شــده را خرج کرده و دستش خالی شده و
در همان حال مردم پول به دستشــان رســیده اما متناسب با آن ،کاال در بازار
نیســت .این موضوع بیانگر ناکارآمدی دولت اســت که نمیتواند سرمایهها را
به سمت محصول و سود هدایت کند .میبینید از یک طرف دولت برای انجام
کارهای عمرانی آه در بســاط ندارد ،از طرف دیگر ،اســکناس زیادی در بازار
موجود اســت که برای دارنده آن قدرت اقتصادی بیشــتری خلق نمیکند .آن
اســکناس اضافه هیچ اثری ندارد مگر اضافه شــدن عددی که روی برچسب
قیمت لیوانها نوشته میشود.

 عالج کار:

 -1دولت نباید بیش از دخلش در مقابل مردم متعهد بشــود و اگر این اتفاق
رخ داد سعی کند از هزینهها کم نماید تا بین دخل و خرج تعادل برقرار شود.
 -2دولت باید راندمان عملکرد اقتصادی را باال ببرد به طوری که بهازای هر
ریالی که در جامعه میریزد محصول و خدماتی بیرون بیاید که ارزش اقتصادی
آن از یک ریال کمتر نباشد .این یعنی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی همیشه
مدیون افزایش بهرهوری است.
در حــال حاضــر عکس این وضعیت وجود دارد یعنی مجموع ارزش اقتصادی
که در کشور تولید و به بازار عرضه میشود کمتر از هزینهای است که صرف
شده و این یعنی ضایع شدن سرمایههای کشور و رکود اقتصادی.
اینهایی که مطرح شــد الفبای اقتصاد اســت .اما وقتی سیاســت برای اقتصاد
تعییــن تکلیــف کند میتوان روی بدیهیات هم پا گذاشــت .رکود و راندمان
اقتصادی پایین و ضایع شدن سرمایهها سالها در این کشور وجود داشته اما
هر بار درآمد نفت به داد دولت رســیده و کســر بودجه را پوشــش داده است اما
حاال کار به جایی رســیده که دیگر درآمد نفت هم جوابگوی ناکارآمدیها در
دستگاه اداری کشور نیست.
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نهادهايي که از سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات گريزانند

فرار از شفافيت!

نگارنده
همیشه وقتی صحبت از شفافیت به میان میآید،
فورا شــرایط کشورمان را با کشورهایی مقایسه
میکنیم که در آنها از هر سازمانی هر اطالعاتی
کــه بخواهیم به ما میدهد و بعد میگوییم دلیل
پیشرفت آن کشورها همین است.
خیلیهــا شــاید بگویند کاش ما هــم قوانینی
داشــتیم که بر اســاس آنها میتوانستیم از این و
آن حسابکشی کنیم .جالب است بدانید که اتفاقا
 ۱۰سال پیش چنین قانونی تصویب شد اما مثل
خیلــی از قوانیــن خوب دیگر ،ما این قانون را هم
داریــم و هــم نداریم یعنی روی کاغذ وجود دارد
اما به صورت کامل و دقیق اجرایی نشده است.
در ماده  ۲این قانون به هر شــخص ایرانی حق
دسترســی به اطالعات عمومی داده شده است،
مگــر آنکــه قانون منعکرده باشــد« .اطالعات
عمومــی» طبــق تعریفی که خــود این قانون
ارائه داده ،اطالعات غیرشــخصی نظیر ضوابط
و آییننامههــا ،آمــار و ارقــام ملی و رســمی و
اســناد و مکاتبات اداری اســت که «از مصادیق
مســتثنیات فصل چهارم این قانون نباشد» .حاال
مســتثنیات فصل چهارم قانون چیست؟ اسناد و
اطالعات طبقهبندی شــده ،اطالعات مربوط به
حریم خصوصی اشــخاص ،اطالعاتی که جان یا
سالمت افراد را به مخاطره میاندازد یا متضمن
ورود خســارت مالی یا تجاری برای آنها باشــد
و اطالعاتــی که به امنیت و آســایش عمومی،
پیشــگیری از جرائم یا کشــف آنها ،بازداشت یا
تعقیب مجرمان ،ممیزی مالیات یا عوارض قانونی
یا وصول آنها و اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور
لطمه بزند .شــاید با دیدن این استثنائات بگویید
که «پس چه اطالعاتی را میتوان درخواســت
کرد؟» .در پاســخ باید گفت که گرچه با توجه به

حسام الدين قاموس مقدم

این اســتثنائات ،دایره اطالعاتی که میتوان از
دســتگاهها خواست محدود است اما همین دایره
محدود هم به طور کامل مورد استفاده شهروندان
قرار نمیگیرد و بسیاری از افراد حتی نمیدانند که
چنین قانون و ساز و کاری وجود دارد.
نکته مهم این است که قانونگذار برای این قانون،
ضمانت اجرای کیفری و مدنی در نظر گرفته است
یعنی گفته اگر دســتگاهی به ســوال شهروندان
پاســخ ندهد ،درست پاسخ ندهد یا پاسخ درست
ندهد ،مجازات میشود یا باید خسارت بدهد .در
ماده  ۲۱قانون آمده اســت« :هر شخصی اعم از
حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشــار اطالعات
غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی
صدمه وارد شده است ،حق دارد اطالعات مذکور
را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد
و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران
خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید».
ماده ۲۲نیز مقرر کرده اســت« :ارتکاب عمدی
اعمال زیر جرم میباشــد و مرتکب به پرداخت
جزای نقدی از سیصد هزار ریال تا یکصد میلیون
ریال با توجه به میزان تأثیر ،دفعات ارتکاب جرم
و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف  -ممانعت از دسترسی به اطالعات برخالف
مقررات این قانون.
ب  -هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات یا
وظیفه اطالعرسانی مؤسسات عمومی برخالف
مقررات این قانون شود.
ج  -امحاء جزئی یا کلی اطالعات بدون داشــتن
اختیار قانونی.
د  -عــدم رعایت مقررات این قانون در خصوص
مهلتهای مقرر.
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چنانچه هر یک از جرائم یادشده در قوانین دیگر
مســتلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات
اعمال میشود».
بــا تصویب این قانــون و آییننامههای اجرایی
آن ،کمیســیونی متشکل از وزیر ارشاد به عنوان
رئیس کمیسیون ،وزیر ارتباطات ،وزیر اطالعات،
وزیــر دفاع و رئیس ســازمان برنامه و بودجه یا
معاونان آنان ،رئیس دیوان عدالت اداری ،رئیس
کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی
و دبیر شــورای عالی فناوری اطالعات کشــور
تشکیل شده که با این حساب ۵ ،عضو از دولت،
یــک عضو از قــوه قضاییه ،یک عضو از مجلس
شورای اسالمی و یک عضو از یک نهاد فرا قوهای
در آن حضور دارند.
بر همین اساس ،یک سامانه هم شکل گرفته به
نام سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات که
میتوانید با ورود به این سامانه و عضویت در آن،
ســواالت خود را از دستگاههای مختلف بپرسید.
راهنمای کار با این سامانه به صورت بسیار ساده
در آن وجود دارد و در عرض چند دقیقه میتوانید
با نحوه کار آن آشنا شوید.
با مراجعه به این ســامانه و بررســی بخشهای
مختلف آن ،اطالعات جالبی به دست میآید که
بد نیست با هم مرور کنیم.
طبق قانون ،همه دســتگاهها باید به این سامانه
متصل شوند و به مخاطبان پاسخ بدهند اما برخی
دستگاهها هنوز متصل نشدهاند ،برخی هم متصل
شدهاند اما فعال نیستند.
در ادامه ،فهرست دستگاههایی که به این سامانه
متصل نشدهاند را مشاهده میکنید:
 قوه مجریه

 .۱بانک مرکزی :شورای پول و اعتبار ،پژوهشکده
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پولی و بانکی ،موسسه عالی بانکداری ایران
 .۲جمعیت هالل احمر :ســازمان امداد و نجات،
سازمان داوطلبان ،مجتمع دارویی و درمانی هالل
ایران ،معاون آموزش ،پژوهش و فناوری ،سازمان
تدارکات پزشــکی ،شرکت نساجی هالل ،مرکز
پزشکی حج
 .۳ســازمان انرژی اتمی :شــرکت توسعه کاربرد
پرتوها ،شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران،
مرکز نظام ایمنی هســتهای کشور ،شرکت تولید
مواد اولیه و ســوخت هســتهای کشور ،شرکت
فناوری پیشــرفته ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون
هستهای
 .۴سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران :آرشیو ملی،
پژوهشــکده اسناد ،اندیشگاه فرهنگی کتابخانه
ملی ،کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران
 .۵نهاد ریاســت جمهوری :بنیاد ایرانشناســی،
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،فرهنگســتان
علوم ایران ،فرهنگستان هنر ،مرکز امور حقوقی
بینالمللی ریاســت جمهوری ،مرکز ملی رقابت
(شــورای رقابت) ،دبیرخانه شورای اطالعرسانی
دولت ،ســتاد مبارزه با مواد مخدر ،فرهنگســتان
علوم پزشکی ایران ،مرکز مطالعات جهانیشدن،
مرکــز بررســیهای راهبردی و پژوهشــکده
مطالعات فناوری
 .۶وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات :موزه
ارتباطات
 .۷وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی:
آزمایشــگاه مرجع سالمت ،اورژانس استانهای
کشور ،سازمان بیمه سالمت ایران ،شرکت مادر
تخصصی دارویی و تجهیزات پزشــکی کشــور،
انستیتو پاستور ایران ،سازمان انتقال خون ایران،
ســازمان غذا و دارو ،شــرکت پژوهش و پاالیش
خون
 .۸وزارت راه و شهرســازی :بنیاد مسکن انقالب
اسالمی ،سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات
دولتــی و عمومی ،شــرکت فرودگاهها و ناوبری
هوایی ایران ،شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی
(ره) ،شــرکت مادر تخصصی عمران شهرهای
جدیــد ،دانشــکده صنعت هواپیمایی کشــور،
ســازمان هواپیمایی کشوری ،شرکت عمران و

بهسازی شهری ایران
 .۹وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری :موسســات
پژوهش و فناوری ،دانشــگاه ســید جمال الدین
اســدآبادی ،دانشگاه صنعتی ســهند ،دانشگاه
صنعتــی قوچان ،دانشــگاه علوم و فنون دریایی
خرمشــهر ،مجتمع آموزش عالی کشــاورزی و
دامپروری تربت جــام ،مرکز تحقیقات نجوم
و اخترفیزیک مراغه
 .۱۰وزارت نفــت :شــرکت بهینه
ســازی مصرف سوخت کشور،
صندوق بازنشســتگی پس
انداز و رفاه کارکنان صنعت
نفت ،شرکت انتقال گاز،
شــرکت بازرگانــی
گاز ایــران ،شــرکت
ذخیرهسازی گاز طبیعی،
شرکت مهندسی و توسعه
گاز ایران ،شرکت مجتمع
گاز پارس جنوبی ،شــرکت
ت
پاالیــش گاز ایالم ،شــرک 
پاالیــش گاز بید بلن ،شــرکت
پاالیش گاز ســرخون و قشم ،شرکت
پاالیش گاز شــهید هاشمینژاد ،شرکت
پاالیش گاز فجر جم ،شــرکت پاالیش گاز
پارسیان
 .۱۱وزارت ورزش و جوانان :خبرگزاری برنا،
صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان،
کمیته ملی پارا المپیک
 .۱۲بنیاد شهید و امور ایثارگران :دانشگاه شاهد
 .۱۳ســازمان برنامه و بودجــه :مرکز آموزش و
پژوهشهای توسعه و آیندهنگری
 .۱۴ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری :شــرکت توســعه ایرانگردی و
جهانگردی ،صندوق مرمت ،احیاء و بهرهبرداری
از بناهــای تاریخــی ،کانــون جهانگــردی و
اتومبیلرانی جمهوری اســامی ایران ،شــرکت
توسعه گردشگری ایران
 .۱۵معاونت اجرایی رئیس جمهور
 .۱۶وزارت اطالعات :شــامل ســازمان حراست
کل کشور

 .۱۷وزارت امور خارجه :مرکز مطالعات سیاســی
و بینالمللی ،مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای
 .۱۸وزارت جهــاد کشــاورزی :شــرکت مادر
تخصصی تولید محصوالت کشــاورزی دامی و
منابع طبیعی

 .۱۹وزارت
دفاع و پشــتیبانی
نیروهــای مســلح :بنیــاد تعاون،
ســازمان تأمیــن اجتماعی نیروهای مســلح،
ســازمان جغرافیایی نیروهای مســلح ،سازمان
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صنایع دفاع ،شــرکت سهامی صنایع الکترونیک
ایران ،موسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی،
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،سازمان توسعه منابع
انرژی ،ســازمان صنایع دریایی ،سازمان صنایع
هوایی نیروهای مسلح ،شرکت صنایع هوا فضای
ایران
 .۲۰وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت :صندوق
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک،
مرکــز آمــوزش بازرگانی ،شــرکت اقتصادی
مختلــط بهرهبرداری بوکســیت دابوال  -توگه
( ،).S.B.D.Tشــرکت المهدی  -هرمزال،
شرکت سنگ آهن شرق ایران ،شرکت صنعتی،
بازرگانی  ،.I.C.Sشرکت فوالد مبارکه اصفهان،
شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب ،شرکت
مس شهر بابک ،شرکت ملّی صنایع مس ایران،
شــرکت آلومینیوم ایران ،شــرکت البرز غربی،
شــرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فوالد اهواز
(آســکوتک) ،شرکت بینالمللی مهندسی ایران
(ایریتک) ،شــرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد
ایران ،شــرکت ســهامی احداث صنعت ،شرکت
ســهامی خاص تالشگران صنعتی معدنی المرد
پارســیان ،شــرکت صنعتی و معدنی چادرملو،
شرکت فوالد آذربایجان ،شرکت فوالد خوزستان،
شرکت فوالد مکران منطقه آزاد چابهار ،شرکت
مجتمع صنعتی و معدنی فرزانگان خرامه ،شرکت
نورد و لوله اهواز ،شــرکت نوین الکترود اردکان،
طرح احداث زنجیره فوالد در اســتان لرســتان،
طرح احداث کارخانه مشــترک فوالد ســازمان
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و
کویت اســتیل ،طرح اکتشاف پهنههای سنگان،
طرح بررســی و مطالعه احداث کارخانه پترولیوم
کک ،طرح توانمندســازی بخش اکتشاف ،طرح
عناصر نادر خاکی ،طرح کمک به ایجاد زیربنای
کارخانــه الکترود گرافیتــی اردکان ،طرحهای
اکتشافی شناســایی و پیجویی ،طرح کمک به
اکتشاف و تجهیز معادن سنگ آهن سنگان (منابع
عمومــی) ،طرح کمک به تامین زیربناهای واحد
تولید آلومینا از نفلین ســینیت سراب ،طرحهای
اکتشــافی عمومی و تفضیلــی ،مرکز تحقیقات
مواد معدنی غرب کشــور (مرکــز پایلوت تولید

آلومینا از نفلین ســینیت آذرشــهر) ،منطقه ویژه
اقتصــادی صنایع انرژیبــر المرد ،منطقه ویژه
اقتصادی صنایع انرژیبر پارســیان ،منطقه ویژه
اقتصادی کاشــان ،ایران خودرو ،بهینهگستر آریا
طب ،توربین توانگستر ایرانیان ،تولیدی منیزیم
گســتر اریش ،دانش بافت البرز ،دریا دانش فناور
پارس ،ریختهگری ماشینســازی تبریز ،سایپا،
صنایع کشتیســازی عظیم گســترش هرمز،
غشا گســتر داالهو ،فوالدکار سیستم اسفراین،
الستیک نیکرو گســترش ،لولهگستر اسفراین،
مجتمع صنایع الستیک پیشرو زاگرس ،مجتمع
صنعتی اســفراین ،مجتمع کشتیسازی و صنایع
فراســاحل ایران (ایزوایکو) ،مدیریت طرحهای
صنعتی ایران ،مرکز گســترش فناوری اطالعات
(مگفا) ،نســاجی قائمشهر ،پاک مایه کرمانشاه،
پژوهشکده میکروالکترونیک ایران ،پیمانکاری
عمومی گســترش انرژی نوین ،کاغذ و اسکناس
پاکســتان ،گــروه توســعه شــیرآالت صنعتی
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نیکگســتر ،گروه ماشینسازی تبریز ،گسترش
الیاف شیشه مرند ،گسترش سوخت سبز زاگرس،
گسترش صنایع آریا تایر هامون (سهامی خاص)،
گسترش کاتالیست ایرانیان
 .۲۱وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی :انجمن
ســینمای جوانان ایران ،مرکز گسترش سینمای
مســتند و تجربی ،صندوق اعتباری هنر ،موسسه
سینما شهر ،موسسه رسانههای تصویری
 .۲۲وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی :اتاق تعاون
مرکزی ،شــرکت آپاداناسرام ،شرکت بین المللی
تامین قطعات آتیه صبا ،شرکت سرمایهگذاری و
خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری،
شــرکت سیمان یاسوج ،شرکت صبا فوالد خلیج
فارس ،شــرکت لولهســازی اهواز ،شرکت نفت
ایرانول ،شرکت نفت پاسارگاد ،شرکت نیرو آتیه
صبا ،شــرکت کارگزاری صبا جهاد ،پتروشیمی
امیرکبیر ،پتروشــیمی جم ،گــروه صنعتی ملی،
صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون ،انتشارات
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علمی و فرهنگی ،سرمایهگذاری دارویی تأمین،
سرمایهگذاری سیمان تأمین ،سرمایهگذاری صبا
تأمین ،سرمایهگذاری صدر تأمین ،سرمایهگذاری
صنایع عمومی تأمین ،ســرمایهگذاری عمران و
ســاختمان ،ســرمایهگذاری نفت و گاز تأمین،
ســرمایهگذاری پتروشــیمی و شیمیایی تأمین،
شــرکت بازرگانی بینالمللــی تامین اجتماعی،
شــرکت رفاهگســتر تأمین اجتماعی ،شــرکت
ســرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) ،شرکت
مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین ،شرکت
میالد سالمت تأمین اجتماعی (هلدینگ درمانی
ســازمان) ،شــرکت کار و تأمین ،شرکت گروه
پزشــکی حکمت ،موسســه امالک و مستغالت
تأمین اجتماعی ،موسســه خدمات بهداشــتی،
درمانی میالد ســامت تهران ،موسسه خدمات
درمانی البرز کرج ،موسســه عالی پژوهش تامین
اجتماعی ،موسســه فرهنگی هنری آهنگ آتیه،
میالد بیرجند ،میالد سالمت اهواز ،میالد سالمت

ایــام ،هلدینگ گردشــگری تامین اجتماعی،
موسســه آمــوزش عالــی علمــی  -کاربردی
بهزیستی و تأمین اجتماعی
قوه مقننه
شورای نگهبان
قوه قضاییه
 .۱دادستانی ویژه روحانیت
 .۲دادسراها و دادگاهها
 .۳دیوان عالی کشور
 .۴سازمان بازرسی کل کشور
 .۵ســازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
کشور
 .۶سازمان پزشکی قانونی کشور
 .۷دادستانی کل کشور
 .۸دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
 .۹سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 .۱۰سازمان قضایی نیروهای مسلح
 شهرداریها

 .۱شهرداری اراک
 .۲شهرداری ارومیه
 .۳شهرداری اهواز
 .۴شهرداری بجنورد
 .۵شهرداری بندرعباس
 .۶شهرداری بیرجند
 .۷شــهرداری تهران :ســازمان آتش نشــانی
و خدمــات ایمنی شــهرداری تهران ،ســازمان
بازنشستگی شهرداری تهران ،سازمان بوستانها
و فضای ســبز تهران ،ســازمان زیبا سازی شهر
تهران ،سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران،
ســازمان مدیریت میادین میوه و تره بار ،سازمان
مدیریت پســماند ،ســازمان مهندسی و عمران
شــهر تهران ،سازمان ورزش شهرداری تهران،
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران،
شــرکت برج میالد تهران ،شــرکت توسعه رفاه
شهر ،شرکت خاکریزآب ،شرکت خودرو سرویس
شــهر ،شرکت ســرمایهگذاری شــهر ،شرکت
شهربان و حریمبان ،شرکت نوسازی عباسآباد،
شــرکت پیام رسا ،شــرکت کنترل کیفیت هوا،
مرکــز مطالعــات و برنامهریزی شــهر تهران،
موسســه هادیان شهر تهران ،سازمان امالک و
مســتغالت ،سازمان بهشت زهرا (س) ،سازمان
حملونقل و ترافیک شــهرداری تهران ،سازمان
سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی ،سازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری تهران،
ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران،
ســازمان مشاور فنی و مهندســی شهر تهران،
سازمان نوســازی شهر تهران ،سازمان پایانهها
و پارکســوارهای شهرداری تهران ،ستاد مرکز
معاینه فنی خودروها ،شرکت بهرهبرداری راهآهن
شــهری تهران و حومه ،شرکت توسعه فضاهای
فرهنگی شهرداری تهران ،شرکت خدمات اداری
شــهر ،شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر،
شــرکت شهر سالم ،شرکت نمایشگاه بینالمللی
شهرآفتاب ،شــرکت واحد اتوبوسرانی ،شرکت
کنترل ترافیک تهران ،شــرکت یادمان ســازه،
موسسه فناوران شهر ،موسسه همشهری
 .۸شهرداری سمنان
 .۹شهرداری شهرکرد
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 .۱۰شهرداری قزوین
 .۱۱شهرداری مشهد :شرکت بهرهبرداری قطار
شــهری مشهد ،شــرکت تعاونی خدمات اداری،
رفاهی ،عمرانی و گردشــگری شهرداری مشهد
(شهروند هشتم) ،شرکت ترافیک هوشمند الیت،
شرکت قطار شهری مشهد
 .۱۲شهرداری یاسوج
 .۱۳شهرداری اردبیل
 .۱۴شــهرداری اصفهان :شــرکت مهندســی
نیکاندیش اصفهان ،شــرکت واحد اتوبوسرانی
اصفهان
 .۱۵شهرداری ایالم
 .۱۶شهرداری بوشهر
 .۱۷شهرداری تبریز
 .۱۸شهرداری خرمآباد
 .۱۹شهرداری زاهدان
 .۲۰شهرداری ساری
 .۲۱شهرداری سنندج
 .۲۲شهرداری شیراز
 .۲۳شهرداری قم
 .۲۴شهرداری همدان
 .۲۵شهرداری کرمان
 سایر

 .۱آســتان قدس رضوی :بنیاد فرهنگی رضوی،
دانشگاه امام رضا (ع) ،سازمان اقتصادی رضوی،
سازمان موقوفات یزد و کرمان مرکز رفسنجان،
شرکت آرد قدس رضوی ،شرکت به نشر ،شرکت
توســعه نفت و گاز رضوی ،شــرکت داروسازی
ثامن ،شــرکت شــهاب خودرو ،شرکت صنایع
چوب آستان قدس رضوی ،شرکت فرآوردههای
لبنی رضوی ،شــرکت قند آبکوه ،شــرکت قند
چناران ،شــرکت معادن قدس رضوی ،شــرکت
مهندســی آب و خاک قدس رضوی ،شــرکت
نخریســی و نساجی خســروی خراسان ،شرکت
کشاورزی رضوی ،شرکت کشت و صنعت انابد،
شرکت کمباینسازی ایران ،مؤسسه امداد آستان
قدس رضوی ،مؤسســه فرهنگی قدس (روزنامه
قــدس) ،مرکز آموزش ضمن خدمت ،موسســه
باغات آســتان قدس رضوی ،موسســه منطقه
ویژه اقتصادی ســرخس ،موسســه کشاورزی و

موقوفات چناران ،موقوفات و کشــاورزی جنوب
خراســان ،بنیاد پژوهشهای اسالمی ،دانشگاه
علوم اســامی رضوی ،سازمان عمران و توسعه
حریم حرم حضرت رضا (ع) ،سازمان کتابخانهها،
موزهها و مرکز اســناد ،شرکت بنای سبک قدس
رضوی ،شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس
رضــوی ،شــرکت خمیر مایه رضوی ،شــرکت
ســاختمانی بتن و ماشین قدس رضوی ،شرکت
شــهاب یار ،شرکت فرآوردههای غذایی رضوی،
شــرکت فناوری اطالعات و ارتباطات رضوی،
شــرکت قند تربت حیدریه ،شــرکت مســکن و
عمران قدس رضوی ،شــرکت مهندسان مشاور
معماری و شهرســازی آســتان قدس رضوی،
شــرکت نان قدس رضوی ،شــرکت کارگزاری
رضوی ،شرکت کشت و صنعت اسفراین ،شرکت
کشــت و صنعت سرخس ،مؤسسه آفرینشهای
هنری ،مؤسســه خدمات مشــاورهای ،جوانان و
پژوهشهای اجتماعی ،مؤسسه چاپ و انتشارات
آســتان قدس رضوی ،موسسه اعتباری رضوی،
موسســه دامپــروری صنعتی قــدس رضوی،
موسســه کشاورزی و موقوفات سمنان ،موسسه
کشت و صنعت مزرعه نمونه
 .۲آســتان مقــدس حضرت صالح ابن موســی
الکاظم (ع) تهران
 .۳آستان مقدس حضرت معصومه (س)
 .۴بانک تجارتی ایران و اروپا
 .۵بانک حکمت ایرانیان
 .۶بانک مهر اقتصاد
 .۷بانک پاسارگاد
 .۸بنیــاد مســتضعفان انقالب اســامی :بنیاد
علوی ،شرکت مادر تخصصی خدمات مهندسی
و شهرســازی علوی ،شــرکت مادر تخصصی
شــرکت مادر تخصصــی پایا ســامان پارس،
شــرکت مادر تخصصــی صنایع مادر تخصصی
انرژی گســتر سینا ،شرکت مادر تخصصی مالی
و ســرمایهگذاری ســینا ،شرکت مادر تخصصی
گسترش صنایع معدنی کاوه پارس ،شرکت مادر
تخصصی گســترش پایا صنعت ســینا ،عمران و
مسکن ایران ،موسسه حسابرسی و بازرسی هادی
بینات ،موسسه فرهنگی موزههای بنیاد ،شرکت
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آزادراه تهران شــمال ،شــرکت مادر تخصصی
سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان ،شرکت مادر
تخصصی صنایع برق و انرژی صبا ،شرکت مادر
تخصصی فناوری و ارتباطات سینا ،شرکت مادر
تخصصی گســترش صنایع غذایی سینا ،شرکت
مادر تخصصی گسترش کشاورزی پیوند فردوس
پارس ،شــرکت کشت و صنعت شهید مطهری،
موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند ،موسسه
ســینمایی نور تابان ،موسســه مطالعات تاریخ
معاصر ایران
 .۹جامعه المصطفی العالمیه
 .۱۰ستاد اقامه نماز :مرکز رسیدگی به امور مساجد
 .۱۱شوراهای اسالمی شهر و روستا
 .۱۲شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
 .۱۳شورای عالی امنیت ملی
 .۱۴شــورای عالی فضای مجــازی :مرکز ملی
مجازی ،پژوهشگاه فضای مجازی
 .۱۵شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی :ستاد
برگزاری مراسم دهه فجر
 .۱۶فیوچر بانک (المستقبل)
 .۱۷مجمع جهانی اهل البیت
 .۱۸مرکز اسناد انقالب اسالمی
 .۱۹موسسه اعتباری غیربانکی ثامن
 .۲۰موسسه اعتباری غیربانکی نور
 .۲۱نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
 .۲۲آســتان مقــدس حضرت احمدبن موســی
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الکاظم شاهچراغ (ع)
 .۲۳آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)
 .۲۴اتاق اصناف ایران
 .۲۵ارتش جمهوری اسالمی ایران
 .۲۶بانک استاندارد چارترد
 .۲۷بانک تعاون اســامی برای سرمایهگذاری
(مصرف التعاون االسالمی لالستثمار)
 .۲۸بانک رفاه کارگران
 .۲۹بانک قوامین
 .۳۰بانک کارآفرین
.۳۱ستاداجراییفرمانامام(ره):شرکتآیندهگران
صنعت و معدن فردا ،شرکت مجتمع فراوردههای
فسفات کارون ،شرکت تولید و صادرات ریشمک،
شرکت سرمایهگذاری پردیس ،شرکت لیزینگ
ایران و شــرق ،شــرکت کارگزاری تدبیرگران
فردا ،Kaz InterCom ،شــرکت آســمان
مدیا ،شــرکت ارتباطات رهکام ایرانیان ،شرکت
ارتباطات سیار ایران (همراه اول) ،شرکت ایرانیان
نت ،شرکت توسعه ارتباطات جامع مبین ،شرکت
توســعه اعتماد مبین ،شــرکت توسعه مخابراتی
آریاسل ،شــرکت رایمون مدیا ،شرکت فناوران
مبین خاور ،شرکت مبین ،شرکت مبین وان کیش،
شرکت مخابرات ایران ،شرکت مهر اقتصاد مبین،
شــرکت گسترش ارتباطات تالیا ،شرکت توسعه
آینده پارس ،شرکت توسعه و عمران امید ،شرکت
توســعه و عمران نوآوران تدبیر (توسعه و عمران

نوآوران فرحزاد) ،شــرکت رنج هاسپیتالیتی امید
کیش ،شــرکت رویال ســاختمان آریا (سهامی
خاص) ،شــرکت ساخت و عمران تدبیر ،شرکت
ساختمانی بهساز کاشانه تهران ،شرکت البرز دارو،
شــرکت ایران دارو ،شــرکت برکت تل ،شرکت
بیوسان فارمد ،شرکت تولید مواد اولیه البرز بالک،
شرکت داروسازی آتی فارمد ،شرکت داروسازی
تولیدارو ،شــرکت ســبحان انکولوژی ،شرکت
ســبحان دارو ،شرکت ســرمایهگذاری اعتالء
البرز ،شرکت سل تک فارمد ،شرکت شفا فارمد،
شرکت پخش البرز ،شرکت کی بی سی ،شهرک
صنعتی دارویی برکت ،مؤسسه صندوق پژوهش
و فناوری پرشین داروی البرز ،هربی فارمد ،گروه
دارویی ســبحان ،شرکت زرین دام پایدار تدبیر،
شــرکت زرین کشت پایدار زرندیه ،شرکت مدبر
کشت توس ،شرکت بهمن گنو (سهامی خاص)،
شــرکت توســعه حفاری تدبیر (سهامی خاص)،
شــرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا ،شرکت
تولید نیروی برق آبادان (ســهام عام) ،شــرکت
تولیدات پتروشــیمی قائد بصیر (ســهامی عام)،
شــرکت حفاری شمال (ســهامی عام) ،شرکت
شیمیایی مدبران شیمی (سهامی خاص) ،شرکت
مهندسی ری نیرو (سهامی خاص) ،شرکت نفت
پارس (ســهامی عام) ،شــرکت پارس بازرگان
(ســهامی خاص) ،شرکت پاالیش پارسیان تدبیر
(ســهامی خــاص) ،گروه مشــاوران مدیریت و
مطالعات راهبردی تدبیر
 .۳۲سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 .۳۳شــورای عالــی انقالب فرهنگــی :جهاد
دانشگاهی ،شورای عالی انقالب فرهنگی
 .۳۴شورای نظارت بر سازمان صداوسیما
 .۳۵صداوســیمای جمهوری اســامی ایران:
انتشارات سروش ،دانشگاه صدا و سیما ،سروش
رســانه ،ســیما چوب ،شرکت صوتی و تصویری
سروش ،مرکز پژوهشهای اسالمی صدا و سیما،
خبرگزاری صدا و ســیما ،روزنامه جام جم ،سیما
فیلم ،شرکت تکتا ،شرکت ساختمانی و تأسیساتی
ساراتل ایران
 .۳۶کتابخانه ملی
 .۳۷مؤسسه اعتباری غیربانکی کوثر مرکزی

 .۳۸مجمع تشــخیص مصلحت نظام :دبیرخانه
مجمع تشخیص مصلحت نظام
 .۳۹مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
 .۴۰موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 .۴۱موسسه اعتباری غیربانکی کاسپین
 .۴۲موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره)
 .۴۳بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران :بیمه
آرمــان ،بیمه اتکایی ایرانیــان ،بیمه امید ،بیمه
ایران معین ،بیمه تعاون ،بیمه حافظ ،بیمه رازی،
بیمه ســامان ،بیمه سینا ،بیمه کوثر ،بیمه متقابل
اطمینان متحد قشــم ،بیمــه معلم ،بیمه میهن،
بیمه پارسیان ،بیمه آسماری ،بیمه اتکایی امین،
بیمــه البرز ،بیمه تجارت نو ،بیمه توســعه ،بیمه
حکمــت صبا ،بیمه دی ،بیمه زندگی خاورمیانه،
بیمه سرمد ،بیمه کارآفرین ،بیمه ما ،بیمه متقابل
کیش ،بیمه ملت ،بیمه نوین ،بیمه پاسارگاد
.44سازمانتبلیغاتاسالمی:حوزههنریسازمان
تبلیغات اســامی ،روزنامه تهران تایمز ،سازمان
مدارس معارف اســامی ،موسسه آموزش عالی
غیردولتی غیرانتفاعی ســوره ،موسسه فرهنگی
هنــری تبیان نــور ،خبرگزاری مهر ،ســازمان
دارالقرآن الکریم ،شــرکت کتاب شهر ،موسسه
عــام المنفعه و غیرانتفاعی انتشــارات امیرکبیر،
پژوهشکده علمی  -کاربردی باقرالعلوم (ع)

 جمعبندی

از  ۶۶۶دســتگاه در قوه مجریه ۴۲۶ ،دســتگاه
به ســامانه متصل هستند .از  ۱۰دستگاه در قوه
مقننه ۹ ،دستگاه به سامانه متصل هستند .از ۱۱
دستگاه در قوه قضاییه ،فقط  ۱دستگاه به سامانه
متصل اســت .از  ۳۱دستگاه در استانداریهای
سراســر کشور تمام دستگاهها به سامانه متصل
هستند .از  ۹۰دستگاه در شهرداریهای سراسر
کشور صرفا  ۲۰دستگاه به سامانه متصل هستند
و در میان  ۴۲۲دســتگاه دیگر ،فقط  ۳۹دستگاه
به ســامانه انتشــار و دسترسی آزاد به اطالعات
متصل هســتند! این یعنی از  ۱۲۳۰دســتگاه و
نهاد در کشــور ،فقط  ۵۲۶دستگاه از نظر قانون
انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات ،به مردم
پاسخگو هستند و عملکرد شفافی دارند؛ چیزی
کمتر از  ۴۳درصد.
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جالي خالي درآمد  30هزار ميليارد توماني ماليات در بودجه

يک درصدي ها
سود بانکي را قبضه کرده اند!
نگارنده

نسرین هزاره مقدم

اين يکدرصديها که 70درصد ســپردههاي بانکي متعلق به آنهاست
و از ماليــات فــرار ميکنند ،جزو همين ملت هســتند؛ آيا رواســت يک
توليدکننده که سرمايهاش را در راه سازندگي کشور انداخته با هيوالي
هزار ســر رکود و ورشکســتگي دســت و پنجه نرم کند اما يک درص ِد
سپردهگذار ،هر ماه سود نجومي سپردههايشان را بدون کمترين دردسر
دريافت کنند؟ آيا رواســت وقتي پولي براي يارانهپردازي به فرودســتان
«حمايت يارانهاي از فرودستان» در شرايطي که
بخش خصوصي و صنعت دچار کود گسترده است
و شکاف درآمد-هزينه براي همه دستمزدبگيران،
يک معضل ظاهراً پايدار در ســال آينده به نظر
ميرســد ،چونوچرا بردار نيســت و بايستي به
عنوان يک اصل در بودجهنويســي ،هم در تامين
ريالي مکفي و هم در سيســتم توزيع،
درآمدهاي ِ
در نظر گرفته شود.
در حالــي بودجــه 98با بــا دو چالش عمده يعني
«تــورم» و «تحريــم» ،روبرو اســت که دولت
افزايــش درآمدهــا را پيشبيني کرده و حتي در
بخش مالياتي نيز درآمدها با رشدي 11درصدي
بايد در سال 98به 153هزار ميليارد تومان برسد
و در بخــش نفت و فرآوردههاي آن نيز درآمدي

و پرداخت بدهيهاي تامين اجتماعي نيســت34 ،هزار ميليارد تومان از
درآمدهاي بالقوه کشور ،باد هوا شود؟! به گزارش پايگاه خبري نقدينه،
آيا درآمدهاي پيشبيني شده در بودجه 98محقق خواهد شد؛ چرا دولت
اهداف عدالت-محور در
همواره مدعيســت بودجه کافي براي تحقق
ِ
اختيــار ندارد و چه راهکارهايي در شــرايط فعلــي ميتواند درآمدهاي
ريالي دولت را بدون وابستگي به نفت ،تحريم و نرخ ارز افزايش دهد؟

142هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است؛ اين
پيشبينيها اگرچه نسبت به بودجه سال گذشته
رقمهاي بســياري بزرگي نيســت ،اما از آنجا که
نرخ ارز در ســال جاري نســبت به سال گذشته
ســه برابر شــده و در اقتصاد کشــور به جز رکود
بيشتر ،اتفاق خاصي نيفتاده است ،به نظر ميرسد
تحقــق برخي اهداف درآمدي آن با مشــکالتي
روبرو خواهد شــد .مشکالتي که ميتواند تحقق
حداقلي اهداف رفاهي بودجه را با مشکل مواجه
ِ
کند .يکي از راهکارهاي دولت براي کسب درآمد
بيشتر ،تعريف پايه مالياتي براي ماليات ستاني از
نقدينگيهاي سرگردان و انباشتهي ثروتمندان
اســت؛ نقدينگيهايي که بــه گفتهي مرتضي
افقه (اقتصاددان و اســتاد دانشگاه شهيد چمران
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اهواز) يا زاييده بازار نابسامان سوداگريست و يا
محصول ســپرداگذاري در نظام ناکارآمد بانکي.
نقدينگياي که افقه اعتقاد دارد دهههاســت از
تيــغ تيز ماليات ،در امان مانده اســت و دولتها
هــم چشمشــان را روي اين فــرار انبوه مالياتي
بســتهاند90 .درصــد نقدينگي «شــبه پول» يا
همان سپردههاي بلندمدتِ بانکيست!
يکــي از بحرانهــاي اصلي اقتصــاد ايران به
خصوص در دوراني که توليد با رکود و سرآسيمگي
روبروســت ،بحران نقدينگيســت؛«هيوالي
نقدينگــي» عليرغــم راهکارهــاي مقطعي و
تالشهــاي دولــت براي کنترل و بازداشــت،
همچنان در حال فربه شدن است؛ حجم نقدينگي
در انتهاي بهار و تابســتان امســال به اندازهاي
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پيــش رفته که حتي از پيشبينيها هم ســبقت
گرفته اســت؛ بنا بر گزارشهاي بانک مرکزي،
حجم نقدنگي در مهرماه امسال به حدود هزار و
700هزار ميليارد تومان رســيده اين رقم ،برآورد
کارشناسان براي رشد نقدينگي تا پايان سال بود
که در شــرايط نابسامان اقتصادي در هفت ماهه
نخست سال محقق شده است؛ نگرانکنندهتر از
نابسامان آن است؛
حجم باالي نقدينگي ،ترکيب
ِ
براســاس گزارشهاي بانک مرکزي90 ،درصد
اين نقدينگي «شــبه پول» يا همان سپردههاي
بلندمدت بانکيســت! اين نقدينگي سرگردان با
ِ
اين شــاکله ناموزون و مهيــب ،در هيچ کجاي
جهان ،ســابقه ندارد؛ اينکه چرا اين اتفاق افتاده
و چه عواملي موجب رشــد نقدينگي تا اين حد و
اندازه شــده ،مبحثيســت عليحده و مفصل؛ اما
حــال که اين ميزان از نقدينگي در جامعه داريم،
دولت چگونه مي تواند ســهم مردم را به صورت
ماليات از بخشهاي انباشــتهي آن برداشت کند
و چه راهکارهايي براي مهار اين نقدينگي به نفع
مردم فرودست وجود دارد؟

وحيد شقاقي شهري (اقتصاددان و استاد دانشگاه)
در ايــن رابطه با تاکيد بر لزوم ترميم نظام بانکي
ميگويد :پرداخت ســودهاي ماهانه و روزشمار،
نظام بانکي ايران را منحرف کرده اســت؛ االن
اداري بانک محور داريم که
در کشــور يک نظا ِم ِ
هيچ جاي دنيا معمول نيست؛ مردم پولهايشان
را در بانک ميگذارند و ماهانه ســود ميگيرند.
وي ادامه ميدهد :با اين حســاب ،يک رقابت بد
بر ســر جذب ســپردههاي مردم بين بانکها و
موسسات اعتباري شکل گرفته که در اين رقابت
منفي ،بانکها و موسساتي که مشکالت بيشتري
دارند ،برنده هستند چراکه اينها نرخهاي سود را
بــاال ميبرند و باقي بانکها هم ناگزير از تبعيت
از آنها ميشوند.
بانکي ما نه مبتني بر سرمايهگذاري مدرن
نظام
ِ
است و نه بانکداري اسالمي! وقتي در شرايط رکود
توليد و عدم امنيت ســرمايهگذاري ،موسســات
مشــکلدار« ،پيشران نظام بانکي» شوند ،مردم
بــه صــورت انبوه ،نقدينگي خــود را در بانکها
ســپردهگذاري ميکنند و بدون فعاليت مولد ،در
انتظار دريافت ســود ماهانه ميمانند؛ به گفتهي
شقاقي شهري در هيچ کجاي جهان ،چنين نظامي
وجود ندارد؛ او ميافزايد :در کشورهاي مدرن دنيا،
بانکهاي ســرمايهگذاري با سرمايههاي مردم،
فعاليــت اقتصــادي و تجاري ميکنند و در پايان
زيان مکتسبه را بين سرمايهگذاران يا
سال ،سود و ِ

سهامدارن توزيع ميکنند؛ در بانکداري اسالمي
نيز بايد ســپردهگذاريها در قالب عقود اسالمي
مثل مضاربه يا مشــارکت ،سرمايهگذاري شود و
در پايان سال ،سود و زيان احتمالي توزيع شود و
همين مســاله ،وجه افتراق بانکداري اسالمي با
«بانکداري ربوي» است.
بانکي
ايــن اقتصــاددان با تاکيد بــر اينکه نظام ِ
ما نه مبتني بر ســرمايهگذاري مدرن اســت و نه
بانکداري اســامي ،ميافزايد :اين نظام بانکي
همه ما ملت را آلوده کرده؛ همگي نقدينگي خود را
در بانکها به وديعه ميگذاريم و برايمان اهميتي
هم ندارد که اين پولها کجا سرمايهگذاري مي
شود؛ فقط منتظر سود ثابت ماهانه ميمانيم .در
شــرايط «رکود تورمي» يا بازارهاي سوداگري
محل جذابي براي جذب نقدينگي هستند يا نظام
بانکي؛ شــقاقي با بيان اين مطلب تاکيد ميکند:
در زمانهايي که ســوداگري فروکش ميکند،
بانکها در اولويت جذب نقدينگي قرار ميگيرند؛
اما مشــکل اساسي اينجاست که ماليات بر سود
سپرده تصويب نشده است.
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اين اقتصاددان به آمار اشــاره ميکند :براساس آمار
70حجم
منتشره توسط مرکز پژوهشهاي مجلس،
ِ
آن يک درصد سپردهگذاران
ســپردههاي بانکي ،از ِ
اســت .از سوي ديگر ،در ســال گذشته85 ،درصد
ســود سپرده ،نصيب 2.5درصد سپردهگذاران شده؛
در همين ســال گذشــته ( ،)96ما بالغ بر 200هزار
ميليارد تومان ســود ســپرده توزيع کرديم که حدود
180هــزار ميليارد تومــان از آن ،نصيب 2.5درصد
ســپردهگذاران شده است180 .هزار ميليارد تومان،
عدد بزرگي است و از آن مهمتر اينکه ،اين 2.5درصد
ماليات هم ندادهاند.
سپردهگذاران بانکي تا پايان سال 340هزار ميليارد
تومانسودميکنند!شقاقيادامهميدهد:اگرفقطده
درصد ماليات بر سود سپرده تصويب ميکرديم ،سال
گذشــته ،چيزي حدود 20هزار ميليارد تومان درآمد
مالياتي ميداشــتيم .اين رقم در مقابل درآمدهاي
بودجهاي قابل توجه اســت؛ همين امسال از هزار و
700هزار ميليارد تومان نقدينگي1450 ،هزار ميليارد
تومان ،شــبه پول يا سپردههاي بانکيست؛ احتمال
ميرود تا پايان ســال ايــن نقدينگي به 1900هزار
ميليارد تومان برســد؛ در آن صورت ،شــبه پول به
بيش از 1700هزار ميليارد تومان ميرســد؛ فرض
کنيد ميانگين سود سپرده در سال جاري20 ،درصد
باشد ،بيست درص ِد شبه پول340 ،هزار ميليارد تومان
تا پايان سال ،نصيب سپردهگذاران بانکي ميکند که
با توجه به تقسيمبندي قبلي240 ،هزار ميليارد از اين
سود ،نصيب يک درصد جامعه ميشود.
ايــن اقتصاددان ميافزايد :ايــن 240هزار ميليارد
تومان بدون کار ،تالش و ريســک و بدون الزام به
پرداخت ماليات ،نصيب يک درصد جامعه ميشــود
و طبيعيست که اين توزيع ناعادالنه ثروت ،موجب
طبقاتي تشديد شونده است .سوال
يک شکاف عميق
ِ
اينجاست که چرا ماليات بر سود سپرده نميگيرند؛
ميتوانند بر سپردههاي باالي يک ميليارد تومان يا
پانصــد ميليون تومان ،ماليات ببندند؛ چرا اين اتفاق
نميافتد تا هم درآمدزايي دولت بيشــتر شــود و هم
به عنوان يک بازدارنده در مقابل هجوم سرمايههاي
غيرمولد به بانکها عمل کند؛ شقاقي در اين رابطه
ميگويــد :اگر ده درصد بر ســود ســپرده ماليات
ميبســتند ،همين امســال 34هزار ميليارد تومان

درآمد مالياتي نصيب دولت ميشــد؛ در شــرايطي
که کل ماليات دريافتي دولت در ســال 97بيش از
100هزار ميليارد تومان نيست ،اين 34هزار ميليارد
تومان ،عدد بزرگيست؛ اما چرا اين کار را نميکنند؟!
دليلش اينســت که از «شفافيت» گريزانيم و حاضر
نيســتيم تن به شــفافيت مالي بدهيم! اگر قرار باشد
ماليات اخذ شود ،نظام بانکي بايد اطالعات را شفاف
به سيستم مالياتي کشور ارائه بدهد؛ نظام بانکي ما
در مقابل ارائه آمارهاي شفاف مالي مقاومت ميکند؛
نميخواهند مشــخص شــود که چه کساني و تا چه
ميزان در بانکها پول دارند.
مرتضي افقه نيز اجتناب دولت از مالياتســتاني از
معلول اتصال اين گروهها
ثروتمنــدان غيرمولــد را ِ
بــه بلوکهاي قدرتمنــد قدرت ميداند و ميگويد:

ظاهــرا ً دولت «قــدرت» آن را
ندارد کــه بخش قابل توجهي از

درآمدهاي دهکهاي نهم و دهم
را که معموالً اين درآمدها ناشي از
فعاليتهاي غيرمولد است

دولت ميتوانست ســهم ماليات افرادي که عمدت ًا
فعاليتهايشــان در بخش ّ
دللي و غيرمولد است و
متاسفانه ســهم بااليي در کسب درآمدهاي کشور
دارند را افزايش بدهد؛ از قبيل همين سپردهگذاران
نجومي اما شــوربختانه دولت اين کار را انجام نداده
اســت .بدون ترديد ،دولت اگر بدون قاطعيت عمل
کند «توانايي» مالياتستاني از اينها را ندارد چراکه
اينها به نهادهاي قدرتمند متصل هستند؛ تشخيص
اين افراد و گروهها و اخذ ماليات از آنها دشوار است
اما نشــدني نيســت منتها ساختار دولت در ايران به
گونهاي نيست که بتواند با اينها قاطعانه برخورد کند
و در نهايت ،توزيع درآمدهاي ملي را عادالنه انجام
بدهد .دولت قدرت اخذ ماليات از ثروتمندان را ندارد!
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او تاکيــد ميکند :ظاهراً دولت «قدرت» آن را ندارد
که بخش قابل توجهي از درآمدهاي دهکهاي نهم
و دهم را که معمو ًال اين درآمدها ناشي از فعاليتهاي
غيرمولد اســت به سه دهک پايين درآمدي اجتماع،
اختصاص بدهد .هميشــه اين رونــد معمول بوده
اما امســال که در بودجــه محدوديت درآمد داريم،
اين نقيصه نمود بيشــتري پيدا کرده اســت .اگر اين
مالياتها اخذ ميشــد ،دولت فرصتهاي بسياري
براي توزي ِع عدالت داشت؛ شقاقي شهري البته معتقد
اســت؛ نظام بانکي ،مالياتي و يارانهاي ما در خدمت
ثروتمندان است و به مراتب از نظامهاي سرمايهداري
پيشرفته ،ليبرالتر عمل ميکند؛ هيچ کجاي جهان
اين ميزان فرار مالياتي نداريم آنهم در زماني که دولت
بيش از هر زمان ديگر به درآمد ريالي نياز دارد .اگر
دولت اين مالياتها را بستاند ،درآمد حاصله ميتواند
هم به بازتوزيع ثروت منتهي شــود و هم به حمايت
از توليد ورشکســته و يا حمايت از دهکهاي پايين
درآمــدي بيانجامــد؛ در صورتي که اين درآمدها به
دســت بيايد ،دســت دولت براي حمايت از توليد و
نيروي کار باز مي شــود و ديگر بهانهي «من درآمد
ندارم» ،از ميان برداشته ميشود .ولي اگر پايه مالياتي
براي اخذ ماليات از يکدرصديها ،تعريف نشــود،
شــکاف طبقاتي هر سال پررنگتر ميشود و سطح
خدمات اجتماعي کمرنگتر.
افقــه نيــز تاکيد ميکند :دولــت در چيدمان فعلي
بودجــه قادر به حمايت از نيروي کار و فرودســتان
نيســت؛ چراکه هم غيرمولدهاي ثروتمند از ماليات
فــرار ميکنند و هــم درآمد محدود مالياتي و نفتي،
صرف چاههاي ويلي ميشوند که بودجه را ميبلعند.
اين يکدرصديها که 70درصد سپردههاي بانکي
متعلــق به آنهاســت و از ماليات فرار ميکنند ،جزو
همين ملت هســتند؛ آيا رواســت يک توليدکننده
که ســرمايهاش را در راه سازندگي کشور انداخته با
هيوالي هزار سر رکود و ورشکستگي دست و پنجه
نرم کند اما يکدرص ِد سپردهگذار ،هر ماه سود نجومي
سپردههايشــان را بدون کمترين دردســر دريافت
کنند؟ آيا رواســت وقتي پولي بــراي يارانهپردازي
به فرودستان و پرداخت بدهيهاي تامين اجتماعي
نيســت34 ،هزار ميليارد تومان از درآمدهاي بالقوه
کشور ،باد هوا شود؟!
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برترین کشورهای دنیا برای بازنشستگی کدامند؟
نگارنده

مجله اینترنشنال لیوینگ اخیرا گزارش شاخص
جهانی بازنشســتگی را منتشــر کرده است و ده
کشوری که برای بازنشستگان بهترین وضعیت
را ایجاد کرده اســت را معرفی کرد.
این نشــریه نوشت :برای معرفی بهترین کشور
برای زندگی بازنشستگان فاکتورهای مختلفی
در نظر گرفته شده است از جمله اینکه وضعیت
اب و هوایی کشور چگونه است  .زندگی در یک
منطقه بسیار سرد برای بازنشستگان مطلوبیتی
ندارد زیرا باعث می شود انها روزهای طوالنی در
خانه باشــند و نتوانند به راحتی در محیط خارج
از خانه تردد کنند .از طرف دیگر ســبک زندگی
مــردم محلی در کشــور  ،هزینه های زندگی ،
ســطح و کیفیت خدمات بهداشــتی و درمانی ،
شــرایط اخذ ویزا و اقامت دایم در ان کشــور در
نهایت ســهولت یا ســختی ورود به کشور برای
افراد تازه وارد از جمله مسایلی است که در تهیه
شاخص مد نظر قرار گرفته است ولی وزن برخی
از ایــن فاکتورهــا بیش از فاکتورهای دیگر بود
 .مثال وزن هزینه های زندگی و شــرایط اب و
هوایی بیشتر از فاکتورهای دیگر بوده است زیرا

مونا مشهدی رجبی

زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

 دوران بازنشستگی

طبق این گزارش در سال  ۲۰۱۹میالدی پاناما
بهترین کشــور دنیا برای بازنشســتگان است و
کشــورهای کاســتاریکا و مکزیک و اکوادور و
مالــزی در رده هــای دوم تــا پنجم قرار دارند.
دلیل انتخاب پاناما به عنوانبهترین کشــور برای
بازنشستگی این است که این کشور دارای اب و
هوای گرمی است و تازه واردان با استقبال گرم
مردم محلی روبرو می شوند  .از طرف دیگر نرخ
پاییــن مالیات و هزینه بســیار پایین زندگی در
این کشــور باعث شــده است تا پاناما به عنوان
بهشتی برای بازنشسته ها معرفی شود .از طرف
دیگر قوانین زیادی در این کشور وجود دارد که
به مزایای درمانی زیادی در اختیار بازنشســته
هــا قــرار می دهد و افراد ســالمند می توانند از
تخفیــف های زیاد بــرای خرید دارو و دریافت
خدمات درمانی برخوردار شوند.
کشورهای کلمبیا ،پرتقال ،پرو ،تایلند و اسپانیا
در این رده بندی به عنوان کشــورهای دیگری
که بهترین شــرایط را برای بازنشستگان دارند

معرفی شده اند  .اسپانیا و پرتقال تنها کشورهای
اروپایی موجود در این فهرســت هستند و دلیل
انتخــاب این کشــورها هزینه پایین زندگی در
انها اســت .اسپانیا هر ســاله میلیونها توریست
دارد که تنها برای استراحت و استفاده از افتاب
مدیترانه ای وارد این کشور می شوند اما برای
بازنشســته ها سیستم درمانی عالی ،استاندارد
بــاالی زندگــی و هزینه پایین تــر زندگی در
مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی مزیت اصلی
محسوب می شود .در مالزی که پنجمین کشور
این فهرست است هم طبیعت زیبا و اب و هوای
گرم یکی از مهمترین دالیل است .ضمن اینکه
هزینه های زندگی در این کشور کم است و مواد
غذایی به وفور یافت می شود .در این کشور هن
سیستم دولتی خدمات رسانی درمانی وجود دارد
و هم سیســتم خصوصی وجود دارد که بســیار
ارزان است.
نکته مهم دیگر این گزارش اینجاست که از میان
ده کشور مناسب برای بازنشستگی تنها دو کشور
در قاره آســیا و دو کشــور در اروپا واقع شده اند
و بقیه کشــورها در امریکای جنوبی قرار دارند.
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رانت  18.900.000.000.000توماني!
نگارنده

زهرا علي اکبري

شیوه تخصیص ارز به کاالهای اساسی تغییر می کند ،همین جمله کوتاه
نشان از آن دارد که کاالهای اساسی در سال آینده میتوانند منظر قیمتی
تغییراتی جدی را تجربه کنند.
تاجگردون ،نماینده مجلس شــورای اسالمی تاکید کرده است نمایندگان
خواســتار تغییر شــیوه تخصیص ارز هســتند اما داستان ارز  ۴۲۰۰تومانی
چیست؟
پــس از تشــدید تحریمهــا و بحران ارزی ،دولت بــا هدف کنترل قیمت
کاالهــای اساســی یا به عبارت دیگر ســفره مــردم و مایحتاج عمومی،
تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانــی را برای واردات برخی اقالم در دســتور کار
قرار داد.
درســت در میانه رشــد قیمت ارز و افزایش تورم و تغییر مداوم قیمتها
بود که مساله تاثیرگذاری ارز  ۴۲۰۰تومانی بر بازارها به میان آمد .گوشی
تلفــن همــراه ،خودرو ،لوازم خانگــی و  ...همگی در حالی افزایش قیمت
را تجربــه میکردند کــه ارز تخصیصی برای واردات  ۴۲۰۰تومان قیمت
داشــت .کــم کم دامنه تخصیص ارز با هدف کنتــرل رانتی که در اختیار
برخی قرار گرفته بود جمع شــد اما تخصیص ارز برای کاالهای اساســی
همچنان برقرار ماند.
حاال نمایندگان مجلس از تغییر این مکانیزم ســخن میگویند و معتقدند
الزم اســت تدبیری در این حوزه به کار گرفته شــود .پیش از این نیز نایب
رییس اتاق ایران خواســتار حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی شــد و گفت :ســاالنه
 ۲۰۰هزار میلیارد تومان یارانه به کاالهای اساســی اختصاص مییابد.
میــزان ارز تخصیصی به قیمت  ۴۲۰۰تومان
بر اســاس پیش بینیهای صورت گرفته دولت پیش بینی کرده اســت در
سال  ۹۸برابر با  ۱۴میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای اساسی اختصاص
دهــد .ایــن میزان اعتبار با ارز  ۴۲۰۰تومانی تخصیص خواهد یافت.
ایــن ارز صــرف تامین مایحتاج ســفرم مردم و اقالم اساســی پرکاربرد
خواهد شــد اما نکته اینجاســت که شیوه کنونی تنها به تخصیص رانت به
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جمعی کوچک منجر می شــود و اتفاقا افزایش قیمت کاالهای اساســی
در اثر رشــد تورم ،رخ خواهد داد .مابه التفاوتی که در این میان
در اختیار برخی قرار میگیرد موضوعی اســت
کــه به دغدغه ای جــدی در عرصه اقتصاد
تبدیل شــده اســت ،آن هم زمانی که در
اثر ســختی تحریم و فشــار تورم ،شرایط
اقنصادی چندان مساعد نیست.
گزارش دولت نشان می دهد که برخی
کاالهایی که ارز ترجیحی گرفته اند
مشمول تورم شده اند و مردم تورم
 ۳۰تا  ۵۰درصدی ارز  ۴هزار و ۲۰۰
تومانی را تحمل کردهاند.

 ارز گرفتنــد ،کاال
نیاوردند

ماجرا تنها تخصیص
ارز  ۴۲۰۰تومانــی و
بهــره مندی برخی از
این رانت نیســت .محمد دهقان ،نماینده مجلس
شــورای اســامی و عضو کمیســیون حقوقی و قضایی نیز پیش از این
در توییتی گفته اســت متخلفان  ۲میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر ارز دولتی
را بــه نرخ آزاد فروخته اند.
به گفته وی بررسی بخشی از پروندهها نشان می دهد از  ۱۸میلیارد دالر
ارز  ۴۲۰۰تومانی پرداخت شــده ۲ ،میلیارد و هفتصد میلیون دالر آن در
بازار به قیمت آزاد فروخته شده است.انچه وی در این توییت بدان اشاره
مــی کنــد پرده از راز چرایی افزایش قیمت کاالهای اساســی همزمان با
تخصیص ارز  ۴۲۰۰توماتی برمی دارد .این اتفاق نشان می دهد که نبود
کاال یکی از دالیل افزایش قیمت ها در بازار است .در این حالت جامعه
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ایران دو بار ،یک بار بابت تخصیص ارز ۴۲۰۰
تومانــی برای واردات کاال متحمل فشــار می
شود و یک بار در اثر عدم واردات کاال به بازار.
  یک محاسبه ساده

قیمت ارز در ســال جاری حتی پا را از محدوده
 ۱۷هزار تومان نیز فراتر گذاشته است .اقدامات
بازدارنده بانک مرکزی در بازار پولی سبب شده
اســت قیمتها بار دیگر به محدوده یازده هزار
تومان بازگردد.
آنچه دهقان  ،عضو کمیســیون قضایی در این
خصوص اعالم کرده اســت اما نشــان میدهد
رانتــی عظیم در مدت زمانــی کوتاه در اختیار
کســانی قــرار
گرفتــه که ارز
۴۲۰۰

تومانــی را برای واردات کاال دریافت کرده اند
امــا در بازار فروخته انــد .کمترین آورده برای
متخلفــان در این حوزه  ۱۸هزار و  ۹۰۰میلیارد
تومان بوده اســت چرا که امروزه قیمت ارز در
کانال یازده هزار تومان ،هفت هزار تومان باالتر
از  ۴۲۰۰تومان است.
این بدان معنی است که حداقل سودی در حدود
 ۱۸هــزار و  ۹۰۰میلیارد تومان در اختیار برخی
قرار گرفته اســت در حالی که ممکن است این
رقم حتی بیش از این میزان باشد چرا که قیمت
فــروش ارز در بــازار میتواند بیش از اینها نیز
باشد .به نظر میرسد همین رانت عظیم الزامات
ورود دســتگاههای نظارتی را برای شناسایی و
معرفــی متخلفان از یک ســو و تغییر مکانیزم
تخصیص ارز برای واردات کاالهای اساســی
آشکار کرده است.
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حکايت تلخ مؤسسات «افراد خاص» زير سقف هرمي مجلس

داستان پرغصه البي ها
نگارنده

داســتان البیها ،داستان عجیب
وغریبی اســت و این قصه وقتی
به راهروهای مجلس میرســد،
پیچیدگیهایش آنقدر میشود که
دیگر دوست و رقیب نمیشناسد؛
حاال فکرش را بکنید فصل بودجه
و تخصیص اعتبــارات هم از راه
برســد دیگر همه الیههای پیدا و
پنهان به دنبال راهی هســتند تا
بتوانند اعــداد بودجهای که قرار
است شــامل حالشــان شود را
بزرگتــر کنند .در این میان ،قانون
بازی همان قانون قدرت بیشتر و
منفعت بیشــتر است .البته با این
تفاوت که اینجا حرف اول را قدرت
البی میزند.

فائزهعباسی

چندی پیش که الیحه بودجه ســال  ۹۸به مجلس آمد و روی میز کمیســیون تلفیق قرار گرفت
کــه بعــد از بررســی به صحن بیاید تا بهارســتانیها تکلیف مهمترین الیحــه اقتصادی دولت را
مشــخص کنند؛ الیحهای که قرار اســت برای درآمد و هزینه یکســال مالی
کشــور برنامهریزی کند اما هرســاله بخشی از این برنامهریزیها تحت تاثیر
البیها تغییر میکند .امســال هم از قواعد هرســاله مســتثنا نبود و کار تا
جایــی پیشرفت که صدای اعتــراض نمایندگان بلند
شــد؛ محمود صادقی نماینده مردم تهران در توئیتی
نوشــت« :قرآن کریم :چه بســا از چیزی بدتان بیاید
و آن برای شــما خیر باشــد .تحریمهای ظالمانه
خیری بزرگ برای کاهش وابستگی کشور به نفت
است؛ دستگاههای مختلف به جای البی کردن با
مقامات و نمایندگان ،کسری بودجه را به خیری
بــزرگ برای افزایــش بهره وری تبدیل کنند.
گرفتن بودجه با البی ظلمی مضاعف است».
 مجلس تحت ســیطره افراد عجیب و
غریب

«ردیــف اندر ردیف درســت
شــده بود ،بایــد بتوانیم بر
ایــن ردیف ها نظارت کنیم
تا روشن باشد این پول کجا می
رود؟» هرچنــد این جمالت یکی
از مهمترین بحثهایی بود که حســن
روحانــی در زمان تقدیم الیحه بودجه  ۹۷به
مجلــس بر زبان آورد اما همه آن نبود.
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روحانی یکســال پیش وقتی رشته کالمش به
موسسات مالی رسید ،صحبت هایش تندتر شد.
او گفت «فشارهای زیادی از کانال های مختلف
بــه ما وارد می کردنــد .اینها رفته بودند همه جا
را دیــده بودنــد ،از تمام ارگان ها به من نامه می
نوشتند که این آدم خوبی است ،چرا دارید حسابش
را مــی بندیــد آدم های عجیب غریب می آمدند
و ســفارش اینها را مــی کردند که جای تعجب
داشــت! معلوم بود که آنها با دغل بازی رفته اند
و آدم هــای خوب را هم مدافع خودشــان کرده
بودند!» این صحبتها مهر تائیدی بر داســتان
پرغصه البیها دارد.
در همین راستا محمدعلی پورمختار به خبرآنالین
گفت «مدیران یا اعضای این موسســات مالی
معموال از افرادی هســتند که زمانی مســوولیت
داشتند یا دارند و یا از وابستگان مسوولین هستند
که طبیعی است مراجعه می کنند
و شــرح و توصیفی از
عملکر د شا ن
می دهند که

همه چیز درست و بر اساس حساب و کتاب است و
متاسفانه اعتماد می شود و بعد سفارش می کنند.
این یک واقعیتی است که در کشور ما وجود دارد
که از ســوی من نماینده گرفته تا دیگران بدون
مطالعه توصیه هایی می شــود و آنچه در مورد
این موسسات رخ داد و گفته شد درست است».
ســال گذشته بخش قابل توجهی از انتقادات در
این زمینه متوجه بازنگری در جدول شــماره ۱۷
بودجــه بود ،موضوعی که ســر و صدای زیادی
بــه پا کرد .گرچه این جدول به طور کامل حذف
نشد اما شکلش تغییر و بخشی از ردیفهایش به
ردیفهای اصلی بودجه انتقال یافت تا نظارت بر
هزینهکرد بودجهموسسات فرهنگی بیشتر شود.
امــا این مســئله همچنــان مجلس ســئوال
افکارعمومی اســت .حسام الدین آشنا در مراسم
روز دانشــجو درباره وضعیت نظام بودجهریزی
در کشــور و بودجههای پرداختی به موسســات
فرهنگــی از جمله جامعهالمصطفی ،حوزه علمیه
و شــورای هماهنگــی نماز جمعــه و هرزرفت
بودجه کشــور تصریح کرد «سابقه بودجهریزی
در کشور بیش از نیم قرن است و بروز اشکاالت
در آن موضوع جدیدی نیســت ،در این
زمینــه نیازمند یک همت و ارادهای
هســتیم تا تغییراتی حاصل شود.
تــاش بــرای تغییــر در نظام
بودجهریــزی در دولتهــای
هاشمی ،خاتمی ،احمدینژاد
و روحانی انجام شــده است.
در طول زمــان ردیفهای
بودجهای پادار شــدهاند .به
این صورت کــه در ابتدا
فــردی با البی ،فشــار،
تمــاس و توافــق یک
بند در بودجه ســاالنه
کشور به عنوان کمک
به فالن موسســه باز
کرد که در آغاز
نیز اعتبار
این بند
۱۰

میلیون تومان بوده ،اما به مرور زمان این بند و مبلغ
اعتبار آن رشــد کرده است .هر رییس جمهوری
فکر کرده که دوستانی دارد و باید آنها را تقویت
کند به همین دلیل نیز در بودجه ردیفهایی برای
حمایت از آنها قرار داده اســت .پشــت هر ردیف
بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد ،من اگر
به جای دانشجویان امروز بودم به دنبال برگزاری
دورههای مختلفبودجهخوانی و کسب اطالعات
بیشــتر درباره بودجه میرفتم .امروز دانشجویان
اسم یک نهاد به نام جامعهالمصطفی را میدانند،
اما سایر نهادها را نمیشناسند».
 البی تبدیل به روش شده است؟

ســئوال اینجاست که البی برای تقویت بودجه
به روش ُعرفی در مجلس تبدیل شــده اســت؟
حمیدرضا فوالدگر عضو کمیســیون اقتصادی
مجلــس درباره بودجه موسســاتی که افرادی
خاص پشــت آنها قرار دارند و در مقابل خروجی
از آنها دیده نمیشــود بــه خبرآنالین گفت «با
وجود آنکه معتقدم در بســیاری موارد البیهای
قدرتمنــدی صورت میگیرد اما در موارد زیادی
هم بحث فضاســازیهای رسانهای وجود دارد.
مثال بودجه یک موسســه فرهنگی را مقایســه
میکنند با یک ســازمان دولتی که این مقایســه
غلط است مثال بودجه یک موسسه فرهنگی را با
بودجه جاری سازمان غذا و دارو مقایسه کردهاند
که این شیوه غلط است .یا مثال بودجه دستگاهی
یک ســازمان را با بودجه حوزه علمیه مقایســه
کردهاند که باید گفت اینها قابل مقایســه نیستند
و در برخی موارد تنها آدرس غلط دادن اســت».
وی افزود «وقتی بودجه مطرح میشــود البیها
اوج میگیرد و این چیز عجیبی نیست و همواره
هم وجود داشته است .در این میان البی نماینده
با نماینده چندان محل بحث نیســت چراکه به
هــر حال نمایندگان بــا یکدیگر مراوده دارند و
نمیتوان اســم آن را البی کردن گذاشــت .اما
البی دســتگاهها و حتی افراد بیرون از مجلس با
نمایندگان برای گرفتن بودجه بیشــتر مسئلهای
رایــج اســت .درواقع افراد یا دســتگاههایی که
نتوانستهاند پیشنهاداتشان را در دولت به تصویب
برسانند چه از روی ضرورت و چه خدایی ناکرده
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بر اساس منافع شخصی ،راهی مجلس میشوند
تا از طریق البی این کار انجام شود .این موضوع
در همــه دولتها رایج بوده و مختص این دولت
و آن دولــت نیســت فقط یــادم میآید در زمان
احمدینــژاد یک ســال حضور دســتگاهها در
مجلس آن هم در زمان بودجه را ممنوع کرد اما
بعد از یکســال این موضوع دامنگیر آن دولت

اساسا مجلس نمیتواند تغییرات
اساســی در الیحه بودجه داشته
باشــد چراکه این موضوع باعث
میشــود بودجه ماهیت خود را از
دست بدهد و شورای نگهبان هم
با آن مخالفت میکند

هم شد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس ادامه
میدهد« اما حرف این اســت که ظرفیت بودجه
واقعا آنقدر نیســت که بخواهیم آن را دستکاری
کنیــم .منابع محدود و امروز شــرایط اقتصادی
کشــور کامال مشــخص است و معتقدیم همین
بودجهای هم که نوشــته شــده خوشبینانه است
یعنی امیدواریم بتوانیم شرایط بحران را دور بزنیم
و البتــه روزنههای امیدی هم برای فروش نفت
وجــود دارد اما باید واقعبینانه به بودجه نگاه کرد
و نــه خوشبینانه .لــذا با این منابع محدود واقعا
قــدرت مانوری وجود نــدار .حتی اگر البی هم
وجود داشــته باشد فضایی برای تغییر آن نیست
و اگر خیلی دست باال بخواهیم حساب کنیم تنها
پنــج درصد تغییر میکند که به اعتقاد من همان
تغییر هم نباید صورت بگیرد مگر اینکه یک مورد
خاص و اضطراری وجود داشته باشد .باید مراقب
باشیم این البیها تبدیل به یک روش نشود که
هر دســتگاهی نتوانسته در ایام بودجه حرفش را
به کرسی بنشاند برای البی راهی مجلس شود.

یا اینکه هر فرد حقیقی و حقوقی بر اساس منافع
خود دست به البی بزند».
فوالدگــر دربــاره شــفافیت بودجــه نیز گفت
«شفافیت به آن معنی که همه جداول و ردیفها
قابل بررســی و در معرض دید باشــد ،اکنون این
اتفاق رخ داده اســت امــا به این معنی که چقدر
بتــوان بــه داخل آن نفوذ کنیم و اعداد و ارقامش
را تغییر دهیم باید گفت حداقل در ان دو ســومی
که مربوط به شرکتهای دولتی و بانکها است
مجلس خیلی ورود نمیکند و اخیرا امسال دولت
اعالم کرده است که  ۱۰درصد این شرکتها را
وارد کرده اســت لذا این یکی از بخشهای عدم
شــفافیت است که ما در آن دو سوم شرکتهای
دولتی وارد نمیشویم».
 مشکلی به نام بودجه سنتی

کاظم دلخوش نماینده صومعهســرا و سخنگوی
کمیســیون اقتصادی نیز درباره تغییرات بودجه
در اثر البیها به خبرآنالین گفت «اساسا مجلس
نمیتواند تغییرات اساسی در الیحه بودجه داشته
باشــد چراکه این موضوع باعث میشود بودجه
ماهیت خود را از دست بدهد و شورای نگهبان هم
با آن مخالفت میکند .لذا اگر تغییری هم بخواهد
صورت بگیرد چهار تا پنج درصد اســت .بنابراین
البیها چندان نمی تواند قدرتی داشــته باشد».
او مشــکالت را برآمده از بودجه نویســی سنتی
میداند و میگوید« :بودجه ما بودجه سنتی است
و عملیاتی نیست .مهمترین مسئله هم این است
که پیشبینی درآمدها و هزینهها باید با یکدیگر
همخوانی داشته باشد؛ امروز شما میتوانید کامال
پیشبینی درآمدها را داشــته باشید؟! پس به این
وضعیت میگویند ســنتی و غیرقابل پیشبینی
لذا تحقق بودجه در صورتی امکان پذیر اســت
که منابع پیشبینی شــده محقق شود».
او ادامه میدهد« :شما امسال را ببینید دولت برای
اولیــن بار در دو ســطح بودجه را تعیین کرد که
یکی  ۴۰۷هزار میلیارد بودجه عمومی در بخش
درآمدهاســت این درحالی است که هزینهها در
همین ردیف  ۴۴۷هزار میلیارد تومان اســت .لذا
وقتی ایرادات این چنینی وجود دارد ما مجبوریم
با مشــکالت زیادی دست و پنجه نرم کنیم».
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در مجموع تمام دستگاه ها و موسساتی که بودجه
دولتی دریافت می کنند ،اگر در ســنوات گذشته
هنگام بررســی الیحه بودجه با کمیسیون های
تخصصی و فراکسیون ها وارد رایزنی می شدند
تا ســهم خود را از کیــک بودجه افزایش دهند،
قطعا سال آینده برای ادای وظایف قانونی راهی
جز کاهش هزینه های غیرضرور و افزایش بهره
وری ندارند .موضوعی که محمدرضا تابش نایب
رئیس فراکسیون امید و عضو کمیسیون برنامه،
بودجه و محاســبات مجلس نیز به آن مهر تأیید
می زند و معتقد است« :پیشنهاد من به کمیسیون
بودجه و کمیسیون تلفیق این بود که عین الیحه
دولت را بدون هیچ تغییری بپذیریم چرا که اصال
زمینه چانه زدن و باال و پایین کردن نیست و به
دلیل شــرایطی که در کشور وجود دارد ،مجلس
نمیتوانــد اعداد و ارقــام بودجه را تغییر چندانی
بدهد».
در همین رابطه محمدباقر نوبخت معاون رئیس
جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه نیز به
خبرآنالین گفت« :نمایندگان و کمیســیون ها
حداکثر دقت را انجام می دهند ،من امیدوارم که
به دیدگاههای کارشناسی توجه شود نه اصرار و
ابرام دستگاه ها».
البتــه بایــد منتظر ماند و دید ،با همه این اوصاف
کار بررسی الیحه بودجه در مجلس چه خروجی
پیدا می کند؟

بودجه ما بودجه ســنتی است و
عملیاتی نیست .مهمترین مسئله
هم این اســت کــه پیشبینی
درآمدها و هزینهها باید با یکدیگر
همخوانی داشــته باشد؛ امروز
شــما میتوانید کامال پیشبینی
درآمدها را داشته باشید؟!
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اقتصاد

محيط زيست ،نقطه ضعف شهرهاي بزرگ

قدرتمندترين شهرهاي جهان؛ از لندن و نيويورک تا قاهره
نگارنده
نتایج مطالعهای جدید در ژاپن نشان داده که لندن،
نیویــورک ،توکیو و ...از قدرتمندترین شــهرهای
جهــان در زمینههــای اقتصــادی ،فرهنگــی و
زیستمحیطی هستند.
این مطالعه توسط بنیاد یادبود موری ،موسسهای در
ژاپن برای انجام مطالعاتی در زمینه سیاستگذاری
شــهری انجام شــده و هدف آن اندازهگیری قدرت
شــهرها در جذب مردم و ســرمایهگذارها اســت.
آنهــا این موضوع را در  ۶بخش اقتصاد ،تحقیق و
توسعه ،تعامل فرهنگی ،زیستپذیری ،دسترسی و
محیطزیست بررسی کردهاند.
 ۴۴شــهر بزرگ در مناطق مختلف جهان از قاهره
و مومبایــی تــا پاریس و آمســتردام در این مطالعه
بررســی شــدند و برای هفتمین سال متوالی لندن
قدرتمندترین شــهر جهان معرفی شد .بسیاری به
دلیــل خروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا انتظار چنین
نتیجهای را نداشــتند .به طور کلی  ۵شــهر اول این
رتبهبندی ،شهرهای لندن ،نیویورک ،توکیو ،پاریس
و ســنگاپور هســتند و وضعیت آنها نسبت به سال
گذشته هیچ تغییری نکرده است.
آمســتردام در میان این شهرها بیشترین رشد را در
رتبهبندی داشــته به طــوری که به عنوان بهترین
شهر «زیستمحیطی» جهان شناخته شده است.
از  ۱۰شهر اول این رتبهبندی  ۴شهر از قاره آسیا۴ ،

نيو صدر

شهر از اروپا و  ۲شهر دیگر هم قارههای اقیانوسیه
و آمریکا هستند.
 لندن؛ شهری برای تعامالت فرهنگی

قرار گرفتن لندن در رتبه اول این مطالعه به معنای
بهترین بودن این شــهر در  ۶بخش اعالم شــده
نیست؛ در واقع امتیاز باالی این شهر در دو بخش
«تعامل فرهنگی» و «زیستپذیری» باعث وقوع
این انتخاب شــده اســت .برای مثال این شهر در
زمینه محیطزیســت رتبــه نوزدهم را در بین ۴۴
کشور داشته است.
در توضیف لندن ،در این مطالعه نوشــته شــده
اســت« :حتی پس از رفرانــدوم خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا ،امتیاز لندن نســبت به ســالهای
گذشــته افزایش پیدا کرده و این شــهر با اختالف
در رتبه اول قرار دارد .از سویی از میان  ۱۶شاخص
اندازهگیری شــده لندن در ۱۳مورد در ۵رتبه اول
قرار دارد».
 نیویورک؛ اقتصاد قوی ،عامل قدرت شهر

در میــان  ۸شــهری کــه از قاره آمریــکا در این
رتبهبندی قرار دارند ،نیویورک تنها شهری است
که در میان ۱۰شــهر قدرتمند جهان قرار گرفته
اســت؛ اقتصــاد یکی از اصلیتریــن دالیل قرار
گرفتن نیویورک در رتبه دوم اســت.
نقاط ضعف این شهر هم در زمینه «محیطزیست»

و «زیستپذیری» است.
در رابطه با این شهر در مطالعه بنیاد یادبود موری
آمده اســت« :امســال ،نیویورک از زمان شروع
مطالعات تاکنون بیشــترین رشد را در امتیاز خود
داشــته دلیل این موضوع هم ایجاد یک ارزیابی
قوی در محیط اســتارتآپ و گزینههای موجود
در فضای محل کار است .این شهر رتبه اول را در
زمینــه اقتصادی و رتبه  ۲۵و  ۲۸را در زمینههای
محیطزیست و زیستپذیری دارد».

 توکیو؛ قدرتمندترین شهر آسیا

این برای ســومین ســال متوالی است که توکیو
به عنوان ســومین شــهر قدرتمند جهان در این
رتبهبنــدی قــرار گرفته اســت ،برخالف لندن و
نیویورک این شهر در هیچکدام از  ۶بخش اعالم
شده رتبه اول قرار نگرفته .آنها بیشترین امتیازها
را در زمینه «اقتصاد» و «دسترسی» گرفته است.
در این رابطه در مطالعه منتشــر شــده نوشته شده
است« :با وجود اینکه به علت رشد شاخصهایی
مثــل تولیــد ناخالص ملی ،توکیو در حوزه اقتصاد
در رتبه ســوم قرار گرفته اســت ،این شهر به دلیل
عدم انجام تعهد خود در زمینه اقدامات مربوط به
تغییراقلیم در حوزه محیطزیست در رتبه  ۲۹قرار
گرفت ،ســال پیش توکیــو در این زمینه در رتبه
دوازدهم قرار داشت».
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جامعه

واکاوي ابعاد اجتماعي انقالب اسالمي و چهل سالگي آن

از رشد باالي شهرنشيني تا دگرگون شدن
سبک زندگي

نگارنده
ســالهای  1335تــا  1365را میتــوان یکــی از
مهمتریــن مقاطــع اجتماعی تاریخ ایران خواند که
تحوالت اجتماعی متعددی در آن رخ داد .تحوالتی
که جامعه ایرانی را به کلی تغییر داد و وقوع انقالب
اســامی ایران در ســال  1357یکی از مهمترین
مقاطع آن بود .دیروز در دانشــکده علوم اجتماعی
دانشــگاه تهــران همایش خوانش چهل ســالگی
انقالب اســامی ایران برگزار شد و جامعهشناسان
در پنلهــای این همایش به واکاوی ابعاد اجتماعی
انقالب اسالمی و چهل سالگی آن پرداختند.
یکــی از پنلهایــی که مورد توجه قرار گرفت ،پنل
شــهر و انقالب بود .در این پنل دکتر ناصر فکوهی
عضو هیات علمی دانشــگاه تهران ،دکتر ابولحسن
ریاضــی و دکتر حســین ایمانی جاجرمی اســتاد
دانشــگاه تهران و جامعهشــناس شهری به تحلیل
ایــن موضوع پرداختند .در ابتدا ناصر فکوهی عضو
هیئتعلمی دانشــگاه تهران با اشــاره به اینکه در
ایران یک انقالب شهری اتفاق افتاده است ،گفت:
در حدود ســال  1335جامعهی ما کام ً
ال روســتایی
بوده ،در انتهای ســال  65ما به جامعهی شــهری
میرســیم.فرایند شهری شدن در ایران شتابزده
بوده اســت و آنهم به دلیل منابع نفتی اســت که از
دهه چهل به بعد وارد سیســتم شده و بهرغم اینکه
سیستم دیکتاتوری بوده ولی به دلیل فراوانی منابع،
باعث تغییر شــکل زیســتگاهی و به عبارتی تبدیل
جامعهی روستایی به جامعهی شهری شده است.او
گفت :موازی با شهرنشــینی شــتابزده در ایران ما
شاهد تغییر سبک زندگی در فاصلهی دههی چهل

رايحه قره

تا شــصت بودهایم و به عبارتی همهچیز در زندگی
روزمرهی مردم شروع به تغییر و دگرگونی میکند و
قدرت انطباق با تغییرات در سطح زندگی وجود ندارد.
فکوهی با تاکید بر اینکه وقتی شعارهای انقالب را
مطالعه میکنیم؛ (آزادی و برابری و اســتقالل) این
شــعارها نشــان از یک خوانش سیاسی و همچنین
اجتماعی بوده اســت ،میگوید :شــکافی که در آن
دههها ایجادشده بود و نیازها و محدودیتهایی که
ایجاد کرده بود در شعارهای انقالب خودش را نشان
میدهد .مدیر وبگاه انسانشناسی و فرهنگ افزود:
وقتی انقالب میشود این انقالب در گفتمان خودش
یک گفتمان ضدشــهری دارد ،یعنی به عبارتی در
ادبیات دههی اول انقالب رفرنس به دوران طالیی
و گذشــتهی جامعهی روســتایی دارد ،وجود ذخایر
بزرگ اقتصادی در سال  57و از بین رفتن منابع در
انتهای دههی شصت ،کشور را وارد جریان جدیدی
میکنــد و گفتمان ضد شــهر بهیکباره تبدیل به
گفتمــان شــهرگرایی افراطی میشــود .به گفته
فکوهی ،شــهری شدن اتفاق افتاده است و انقالب
و جنگ آن را تشدید کرده است و هردو باعث ایجاد
دینامیســم های شــدید جمعیتی میشود .جمعیت
جذب نقاطی میشــود که پاســخ به آن جمعیت را
بدهد که طبیعت ًا آن نقاط شهرها هستند.
وی در ادامه افزود :با روی کار آمدن کرباســچی و
دادن اختیارات عظیم به وی برای تبدیل تهران به
یک کالنشــهر مدرن ،حال شــاهد این هستیم که
شهر به سمت کسب درآمد از خودش میرود بهجای
عقالنی سیستمهای حکمرانی شهری ،که نتیجهی
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آن انفجار شدیدتر جمعیت و از دست رفتن مدیریت
شهری است؛ شهر تهران در انتهای دههی  70و بعد
از دوران کرباســچی به یک شهر غیرقابل مدیریت
تبدیلشده است .او گفت :تمام مشکل این است که
شهرداری ازیکطرف و حکومتهای پشت سرهم
از سال  70تا به امروز درگیر یک سیاست اقتصادی
نولیبرالیسم رانتی شدهاند که این سیاست اقتصادی
کام ً
ال از شعارهای انقالب به دور است.

 چرا ما در موقعیت بحرانی قرار میگیریم؟

اســتاد دانشگاه تهران افزود :ما االن دچار بحرانی
هســتیم که یک نوع راهحل از نوع رادیکالیســم در
سال 57دیگر پاسخگو نیست و انقالب هم بهعنوان
یک راهحل مدرن دیگر نمیتواند وجود داشته باشد
چراکــه اینقدر تراکــم جمعیت و هزینهی انقالب
باالســت که طبع ًا هر سیستمی به سمت آن برود با
نابودی کامل مواجه میشود
فکوهی ادامه داد :در دههی شــصت که در اواســط
دورانی اســت که اشــاره شده است ما در کنار رشد
شــتابزدهی شــهری و تغییر سبک زندگی ،دچار
پرزایی جمعیت شــدیم که این جمعیت از نیمه ی
دههی  80وارد سیســتمهای اجتماعی شــدهاند و
کسانی هستند که ما به آنها دهه شصتی می گوییم
و این افراد بیش از بیش به دنبال تحقق شعارهای
انقالب برای زندگی  30سال اینده ی خود هستند.
وی در ادامه افزود :ما در ســی یا چهال ســال آینده
ســقوط جمعیتی را تجربه میکنیم و دچار بحران
سالمندی می شویم مگر اینکه بتوانیم در  30سال
آینده منابعی را برای فرزندآوری ایجاد کنیم که این
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قطعا به صورت ابالغی نیست .باید چشم اندازهای
امید ایجاد بشود ،باید کاری کرد جوانان چشم انداز
مهاجــرت را از خود دور کنند و این ممکن نیســت
مگر با تحقق شعارهای انقالب.

 پدیده انقالب تک شهری در ایران

در ادامه ی نشست ابوالحسن ریاضی بیان کرد :ما
در حال حاضر با پدیده ی انقالب تک شهری مواجه
هســتیم و تا تغییری در تهران رخ ندهد عمال هیچ
اتفاقی دردیگر شهرها نمی افتد.
ریاضی بیان کرد :وقتی از شــهر صحبت میکنیم
مــا بــه ترکیبی از کالبد میرســیم که در آن روابط
بیــن مــردم و تولید فضا اهمیت دارد ،دربحث تولید
فضا در شهر اغلب سه گروه بازیگران اصلی شامل
دولــت و مردم و برنامه ریزان اســت اما آن چیزی
که در ایران وجود دارد این اســت که نقش دولت و
حاکمیت برجسته تر است.
وی در ادامه افزود :پس از انقالب رانت زمین بیشتر
اهمیــت پیدا میکند ،رانت زمین در همه شــهرها
وجــود دارد و بارگذاریهایــی در ســطح خدمات،
دسترسی ها و کاربری ها توسط دولت های محلی
و ملی انجام می گیرد ،خیابان و درمانگاه و مدارس
و ...احداث می شود و همه ی اینها تبدیل به زمینه
هایــی میشــود که یک زمیــن را با ارزش و زمین
دیگر را بی ارزش میکند.
مدیــر کل دفتــر مطالعات فرهنگــی و اجتماعی
شــهرداری تهــران افزود :در تهــران رانت به چه
شــکلی عمل شــده؟ بعد انقالب مــا تحوالت در
کاربــری فضاهادی شــهری داریم  ،تحت عنوان
بخش هایی که مصادره میشد و به تبع آن جابجایی در
ســاخت های اجتماعی را ایجــاد کرد و این اولین
تاثیر پس از انقالب بر شهرهاســت ،اتفاق دوم این

اســت که حریم شهر تغییر میکند به عبارت دیگر
انقالب است که حریم شهر تهران که براساس نظم
و برنامه ریزی طراحی شــده بود را بی معنا میکند
و براســاس فرصتی که حاشــیه نشینان پیدا کردند
اولین رانت برای حاشــیه نشین شکل می گیرد که
زمین های فاقد ســند را مالک شــوند و شهر مجبور
شود اینها رو به رسمیت بشناسد.
ریاضــی بیان کرد :در مجموع چیزی که در ارتباط
با رانت زمین شــهری مهم اســت این اســت که
عمال هرنوع برنامه ریزی در شــهر تهران بی معنا
شــده اســت و تقریبا همه ی قومیت های محله ای
از بین رفته است.

 ســاختار رانتی نظم و برنامه یریزی شهری

را بهم می ریزد

او در ادامــه افــزود  :بــه تبــع ســاختار رانتی ما
شــاهد بیشــترین عدم توازن فضایی ،بیشــترین
اضطراب های ســاختارهای فردی به واســطه ی
ناهنجاری های فضایی هســتیم و درنتیجه نوعی
گسست دولت ملی با محلی ،دولت محلی با مردم
و مردم با هردو را به وجود آورده است و هیچ انتظام
قابل قبول در تهران وجود ندارد.
وی در پایــان تأکیــد کــرد :مجموعــا آن چیزی
کــه درمورد شــهر تهران و نســبت آن با انقالب
می توان گفت ،برهم خوردن بسیار شدید رابطه ی
منطقی برنامه ریزان و مردم و دولت که در ساختار
ایدئولوژیک و اقتصاد سیاسی دولت نهفته است.
 ایمانی جاجرمی :شکاف باالی شهر و پایین

شهر هنوز مستقر است

در ادامه ی نشست ایمانی جاجرمی در مورد نسبت
مســائل شــهر تهران با مســائل حاشیه ی تهران
صحبت کرد .او گفت :آمار نزاع در کل کشور نسبت

به سال قبل هفت درصد رشد کرده است در حالی که
در استان البرز  36/7درصد افزایش یافته است و این
نشان دهنده ی این است که تهران مشکالت خود
را به پیرامون خود منتقل کرده است و کاری به آن
ندارد ،ما تا جایی که توانستیم تهران را شهری قابل
زندگی کرده ایم ولی پیرامون تهران رها شده است.
ایمانی جاجرمی بیان کرد :در بحث فضاهای شهری
ما شــاهد گسترش این فضاها هستیم بدون اینکه
مدلی برای اداره کردن آن داشته باشیم.
اســتاد دانشگاه تهران افزود :در سال چهل جدایی
بیــن شــمال و جنوب تهــران رخ داد و این فرایند
جدایی گزینی بین باالشهر و پایین شهر در جریان
انقالب ادامه پیدا کرد و ما همچنان با ادامه ی این
تقابل مواجه ایم و انقالب نتوانســت این شــکاف را
از بین ببرد.
وی در ادامه بیان کرد :شــوراهای اســامی شهر
همچنان تجربه ای پایدار بوده است و بعد از بیست
سال همچنان پابرجاست .چیزی که در انجمن بلدیه
و انجمن های شهر وجود نداشت و ازبین رفتند.
وی تأکید کرد :شاید شوراهای اسالمی شهر هسته
های دموکراســی محلی را در خود داشــته باشند و
یکی از دالیل عدم موفقیت دموکراسی ملی ،نداشتن
ریشــه های محلی باشــد .ولی اگر این شوراهای
اسالمی شهر بیست سال تداوم داشند و بیست سال
دیگر هم بمانند ،احتمال دارد ریشه دموکراسی بتواند
اســتوار باشــد .استاد دانشگاه تهران افزود :مشکل
دیگــر تحلیــل رفتــن اقلیت ها در تهران اســت،
اقلیت های زرتشتی و ارمنی به شدت از تعدادشان
کاســته شــده است و تهران را ترک کرده اند و این
برای شهری که قرار است پویا باشد به هیچ عنوان
خوب نیست.
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مشکالت پیش روی خودروسازان در گفت و گوی کارشناسان با «افق تازه» بررسی شد

راه نیل به توسعه

نگارنده
محمدخانی

صنعت خودروســازی در کشــورمان امروزه به عنوان یکی از
صنایع پیشــرو در توســعه اقتصادی کشور نقش بسزایی را در
رشــد و شکوفایی و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشورمان
ایفا میکنند.در عین حال طی سالهای اخیر تالشهای صورت
گرفتهدرصنعتخودروســازیکشــورمانجهترســیدنبه
استانداردهای قابل قبول و کسب حداکثری رضایت مشتریان
و همچنین حضور پایدار در بازارهای بین المللی با چالشهای
فراوانیمواجهبودهاســتودراینمســیرشــاهدحرکتهای
روبهرشــدیدرجهتتوســعهاینصنعتتوسطخودروسازان
کشــورمان بودهایم .اما گستره ســرعت تحوالت جهانی این
ضرورت را ایجاب میکند که مدیران و متخصصان در صنایع
خودروســازی کشورمان با رصد دقیق وضعیت موجود به ارائه
مدل مناســبی جهت توســعه این صنعت و رقابت پذیری در
بازارهای جهانی بپردازد.همچنین نقش انتقال فناوری و دانش
روز به صنعت خودروسازی کشورمان نیز نقشی بی بدیل است
که اگر با عدم آگاهی و پژوهشهای الزم صورت نگیرد منجر
به هزینه و زیانهای هنگفتی برای این صنعت کشور خواهد شد.
اما مدلهای توســعه صنعت خودرو در کشــورهای مختلف و
اســتفاده از تجربیات آنها نیز میتواند راه پیمودن این مســیر را
برای ما هموارتر ســازد .در بسیاری از کشورها دولتها بخشی
از درآمدهای خود را مرهون صنعتگران این حوزه و قطعه سازان
هســتند .با نیم نگاهی به شــرایط حال حاضر خودروســازی
کشــورمان به این نکته میرســیم هر چند تالشهایی برای
پیشــرفت این صنعت در کشــورهای ما صورت گرفته است اما
نتیجه و ســرعت مطلوب پیمودن راه توســعه همچنان هموار
نیست و بازنگری در سیاستهای گذشته از جمله اقدامی است
که باید ســرلوحه عملکرد این تالشــگران عرصه صنعت قرار
گیرد.تجربه کشورهای مختلف همچون هند ،چین ،ترکیه ،کره
جنوبی و ...بیانگر نکات مهمی است که استفاده از آن میتواند
ما را تا حدودی به ســرمنزل مقصود برســاند.به طور مثال کره
جنوبــی از حدود 60ســال قبل بــا تصویب یک قانون واردات
خودرو را به مدت  25سال ممنوع کرد و چند سال بعد ضوابطی
را برای تأسیس کارخانه خودرو تعیین کرد .داشتن سرمایه اولیه،
فضا ،خط تولید مختلف اعم از رنگ و مونتاژ و بدنه و  ...و استفاده

از تجربه ژاپنیها و جذب دانش آنان از جمله مواردی بود که با
تدوین ضوابط سختگیرانه چشم انداز روشنی را پیش روی چشم
بادامیها قرار داد.در چین سند اهداف توسعه صنعت خودرو از
سال  1994در  13فصل و  61بند تدوین شد و اصالح ساختار
این صنعت در دستور کار قرار گرفت .در این حین مؤسسات و
بنگاههایاقتصادیبزرگ،تخصصیشدنصنعتخودرو،بهره
برداری بهینه از ظرفیتها و کنترل مرکزی صنعت در دســتور
کار قرار گرفت و مالیات صفر درصد (در خصوص
سرمایه گذاری در حوزه دارایی ثابت) ،در اولویت
قــرار دادن صنعت خودرو در واگذاری ســهام و
فروش اوراق مشــارکت بلندمدت ،حمایت برای
دریافت وام و حمایتهای مالی بین المللی از آنها
مد نظر قرار گرفت .همانطور که امروز میبینیم
صنعــت خودروســازی چین به عنــوان یکی از
پیشــگامان این ورطه حرفهای بسیاری برای
گفتن دارد .کشور هند نیز در سال  2006و برای
یک دهه آینده یعنی تا ســال  2016سند اهداف
صنعــت خودروســازی را تدوین کرد .ایجاد 25
میلیون شــغل و  10درصد تولید ناخالص داخلی
از اهداف این سند بود .مشوقهایی که دولت هند
برای توســعه صنعت خودرو مقرر کرده بیشتر در
جهت ارتقای رقابت پذیری و افزایش نوآوری در
عرضه محصوالت جدید با هزینه پایین اســت.
کشور همسایه ایران یعنی ترکیه نیز در جهت توسعه این صنعت
گامهای ارزندهای برداشت .ترکها سالهاست که نقش اعظم
توسعه ظرفیتهای و اهمیت به مدرنسازی صنعت خودرو پی
بردهاند بطوریکه ورود هوندا و تویوتا به خاک ترکیه برای تولید
و از سالهای  ۱۹۹۵نتایجی همچون صادرات مدلهای به روز
از ترکیه به بازارهای کشورهای همسایه و را دربر داشته است.
در همین رابطه داوود میرخانی رشتی مدیر عامل دهه  ۶۰ایران
خودرو در گفت و گو با «افق تازه» اذعان داشت :صنعت خودرو
کشورمان در حال حاضر در شرایط خاص قرار گرفته و باید نوع
نگاه را نسبت به زمان پیش از تحریم عوض کنیم .وی در ادامه
افزود :پیش نیازها و بسترهای الزم صنعت خودروی کشورمان
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باید فراهم شود این در حالیست که در حال حاضر و با باال رفتن
قیمت ارز این صنعت در کشــور نیز تحت الشــعاع قرار گرفته و
بدون شک سایر صنایع را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .به طور
مثال وابســتگی ارزی صنایع قطعه سازی ما اکنون باعث شده
تا خودروسازان نیز از این وضعیت متضرر گردند ما نمیتوانیم
تمام نیازهای قطعهای خود را در داخل کشــور تولید کنیم و از
طرفی افزایش به یکباره قیمت ارز نیز مزید بر علت شده تا هم

قطعه ساز و هم خودروساز با مشکالت عدیدهای دست و پنچه
نــرم کنند.همچنین محمد رضا نجفی نماینده مردم تهران در
مجلس در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد :شــرایط امروز
کشور در حالی که به ظاهر تهدید است یک فرصت ویژه برای
خودروسازانکشورماناستبطوریکهشرکتهایخودروسازی
کشورمان با یک برنامه ریزی اصولی میتوانند زنجیره تولید و
تأمین را بهبود بخشند .وی ادامه داد :ظرفیتهای تولیدی باید
نهادینه شــودو در حالی که با یک صف طوالنی خرید از ســوی
مردم مواجه هســتیم تولید باید افزایش یافته و شــرکتهای
خودروسازی از تمام ظرفیتهای موجود استفاده کنند تا فاصله
معنــادار بــه وجود آمده بین قیمت کارخانه و قیمت بازار از بین
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برود و دست سودجویان قطع شود.وی ادامه داد :در حال حاضر عزم
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با وزارت صمت امری ستودنی
است اما در این بین باید اصالح ساختارها و تطبیق شرایط موجود
با واقعیتها به طور اصولی و با دقت نظر کارشناســی شــود و یک
برنامه مدون برای صنعت خودروسازی کشور تدوین شود.امیرحسن
کاکایی عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و
صنعت نیز اذعان داشت :شرایط کنونی کشور شرایط خاصی برای
خودروسازان است و باید نگاه دولتمردان جهت توسعه این صنعت
تغییــر کنــد بطوریکه ارتقای فناوری در این بخش باید مورد توجه
قرار گیرد.وی اظهار کرد :مباحثی همچون انحصار و رقابت یا نبود
شفافیتهای الزم در صنعت خودرو باید سالها پیش حل میشد و
این مسائل در وضعیت کنونی که با یک جنگ تمام عیار اقتصادی
مواجه ایم ،نمیتواند اولویت نخســت باشد.این کارشناس صنعت

خودرو اضافه کرد :شاید مهمترین اقدام در این شرایط تعدیل قیمتی
خودروها و اعالم هرچه سریعتر آن باشد ،زیرا قیمت نهادههای تولید
بین  2تا سه برابر رشد داشته است .این رشد قیمتی که همه ارکان
نظارتی کشور نیز آن را تأیید میکنند اثر معنی داری بر قیمت تمام
شــده خودروها داشــت.وی تاکید کرد :در این شرایط باید قیمتها
تعدیل شود تا حاشیه سود منطقی شده و با مشخص شدن تقاضاهای
واقعی و کنار کشیدن دلاالن ،بازار بتدریج به تعادل برسد.وی گفت:
در این وضعیت باید برای تأمین سرمایههای الزم بخش فناوری و
خطــوط جدیــد تولید ،به اصالح و تقویت ارتباطات بین الملل اقدام
کرد؛ در غیر این صورت هزینهها و زمانبری بیشتری در پی خواهد
داشت.رییس انجمن ملی کیفیت ایران نیز در گفت و گو با خبرنگار

ما تدوین راهبر د یکپارچه کیفیت را از مهمترین مســائلی دانســت
کــهبایــددرصنعتخودروســازیموردتوجهقــرارگیرد.فرزین
انتصاریــان در ادامه افزود :بدون شــک باید اســتراتژی و راهبرد
یکپارچــهای بــرای صنعت خودرو در نظــر گرفته برای نمونه اگر
شرکتهای بزرگ تولیدکننده خودرو نظیر جنرال موتورز ،تویوتا و
رنو را بررسی کنیم شاهد مدیریت یکپارچه در این واحدها هستیم
به طوری که همه موارد به صورت یکپارچه دیده شــده اســت .در
مدیریت کیفیت ،اصطالحاتی همچون سطح یکنواخت کیفیت و
ســطح یکنواخت ایمنی مورد تاکید قرار میگیرد و الزم اســت این
ســطح یکنواخت در همه نقاط و در هر شــرایطی جاری باشد.وی
ادامه داد :اگر قرار باشد برندی ایرانی را در صنعت خودرو شناسایی
کنیــم و بــا ایــن برند در دنیا حرفی برای گفتن داشــته باشــیم،
یکپارچهسازی راهبرد کیفیت یک ضرورت غیر قابل اجتناب است
که عزم خودروســازان کشــورمان برای این مهم بسیار
مورد توجه اســت و در این زمینه نیز کارهای خوبی در
حال شــکل گرفتن است.حســن کریمیســنجری،
کارشناس صنعت خودرو میگوید :تنها راه توسعه صنعت
خودرو در ایران از طریق مشارکت با برندها و خودروسازان
بزرگ دنیا اتفاق میافتد .به نظر میرسد بدون مشارکت
و ســرمایهگذاری خارجیهــا تقریب ًا توســعه صنایع و
تجهیــزات و ورود تکنولوژیهــای جدیــد به کشــور
غیرممکن اســت.افزایش ســهم بخش خصوصی در
صنعت خودرو تحقق نیافتن خصوصیســازی معضل
جدیدرمسیرتوسعهصنعتخودرویایراناست.درست
اســت در ســالهای اخیر تصدی دولت در بخشهای
مختلــف صنعــت خــودرو بســیار کمتر شــده اما تا
خصوصیسازی واقعی و بهصورت کامل راه بسیاری باید
پیموده شــود .یکی از راههایی که صنعت خودرو برای
رسیدن به توسعه کامل باید طی کند ،عبور از سد دولتی
و خصولتی اداره شــدن اســت .ضمن اینکه باید راه برای پیشرفت
بخشهای خصوصی هموار شــود و یک رقابت ســالم بین این
بخشها شــکل بگیرد .این کارشــناس خودرو میافزاید :یکی از
اتفاقاتی که باید در مسیر توسعه صنعت خودرو رخ دهد ،این است
کــه ارتقای بهرهوری نیروی کار ،ارتقای منابع و همچنین ارتقای
تجهیزات صورت گیرد .این اتفاق زمانی میافتد که ســهم بخش
خصوصی در صنعت خودرو را افزایش دهیم .ضمن اینکه باید در
افزایش سهم شرکتهای خصوصی در همکاری با خودروسازان
خارجی تالش بیشــتری صورت گیــرد .اصالح قوانین و افزایش
مشــوقها شرکتهای خارجی برای اینکه سرمایههای خود را به
کشور وارد کنند ،نیازمند یک آرامش ذهنی و حمایت فوقالعاده از

سویدولتهستند.درسالهایاخیرخودروسازانفرانسویحضور
مؤثر و پررنگی در صنعت خودروی کشــور داشــتهاند .علت این
اطمینان خاطر فرانســویها برای ســرمایهگذاری را میتوان در
آشــنایی آنها با فضای اقتصادی و سیاســی کشور جستوجو کرد.
کریمیسنجریدراینرابطهمیگوید:بایدبرایجذبخودروسازان
برتــر جهانــی ،قوانین موثری را در جهت حذف درآمدهای دولتی
ناشــی از اخذ تعرفه و مالیات برای آن دسته از سرمایهگذاریهای
خارجی که منجر به ایجاد خطوط تولید میشود ،تدوین کنیم .یعنی
اگر شــرکتی حاضر به سرمایهگذاری در ایران و ایجاد خط تولید
است ،به این شرکت تسهیالت دهیم و مالیات بر ارزش افزوده و
تعرفــه را بــرای آن شــرکت حذف کنیم .شــرکتی که حاضر به
ســرمایهگذاری در ایران است ،اشتغال ایجاد میکند و قسمتی از
محصوالت تولیدشده را به کشورهای دیگر صادر میکند ،از این
رو درآمد ارزی برای کشور به همراه دارد .نمونه این کار را میتوان
در ترکیه و چین دید.از طرفی باید گفت مشــکل صنعت خودرو
ایران نداشتن سند توسعه صنعت خودرو نیست ،چون این سند در
سال ۱۳۷۹تصویب شده است ،مشکل آن همکاری با خودروسازان
بزرگ جهان نیســت چه آن که شــرکت ســایپا از بدو تأسیس با
شرکتهای سیتروئن ،رنو ،نیسان و کیا همکاری داشته ،شرکت
پارس خودرو به عنوان نماینده جنرال موتورز در ایران شروع کرده
و اکنــون در تولیــد تنــدر ۹۰و مگان رابطه تنگاتنگی با رنو دارد و
ایران خودرو هم سالیان سال است که با پژو فرانسه و بنز آلمان و
ســوزوکی ژاپن همکاری داشــته است .مشکل این صنعت هم،
همچون کشور هندوستان ،زیرساختهای اصلی مثل تأمین راه
و برق و انرژی هم نیست .در  ۵۰سال گذشته هم وجود تعرفههای
باال از واردات بی رویه جلوگیری کرده است و این فرصت را برای
رقابت پذیر شــدن صنعت خــودرو فراهم آورده .به عبارت دیگر
سیاســتهای مالی و ســرمایه گذاری کشور هم در جهت بهبود
توســعه صنعت خودرو بوده اســت .با این حال از صنعت خودروی
ایران انتظار بیشتری میرود .مهمترین نقطه بهبود برای صنعت
خودروی ایران افزایش دانش مهندسی و افزایش توانایی در توسعه
محصــول همــگام با صنعت خودروی جهان با قابلیت فروش در
بازارهای جهانی است .دو شرکت ایران خودرو و سایپا با ارائه دو
محصولســمندوتیباقابلیتطراحیوتوســعهمحصولرانشان
دادهاند اما محصوالت این دو شرکت باید از لحاظ قیمت و کیفیت
و روزآمدی قادر به رقابت با محصوالت ژاپن ،چین ،کره جنوبی،
برزیل و هند در عرصه جهانی باشد تا امکان بقای آن فراهم آید.
تکیه به بازار داخلی نتایج ناگواری دارد که آثار آن از یک یا دو سال
گذشــته آشکار شــده است و در صورت ادامهٔ این روند ،بقای این
صنعت به خطر خواهد انداخت.
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رمز جدول شماره قبل:
سالروز بیمه

حل جدول شماره قبل

به  3نفر از خوانندگان محترم که رمز درســت

جــدول را برای ما پیامک کنند مبلغ یک میلیون

اسامیبرندگان

شماره پیامک02186022778 :

عباس آرمند

ریال به صورت نقدی اهدا میشود

پوریا نجات الهی
سینا پورطیبی
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About Bolton’s and Trump’s threatening Turkey for
the US-backed forces in Syria, Graham said he thought
Ankara was right and that these groups are affiliated
with PKK.
In fact, stances like those of Bolton and Trump had the
Republican senator make a visit to Turkey to balance
things, or, in other words, to mend what Bolton broke.
Bolton took his Zionist pals aback, too.
Politico quoted former Defense Minister of Israel Shaul
Mofaz as saying, ‘I know John Bolton from when he
was the US ambassador to the UN. He tried to convince
me that Israel needs to attack Iran,’ and that the twostate solution is impossible.
Politico added that Bolton, as an extremist nationalist,
considered Europe an enemy as well; he has repeatedly
praised Brexit and strongly opposes Lisbon Treaty. It
may sound unbelievable, but Bolton sees Europe as the
root of all evil on earth, but in very good terms with
the MKO, the very same organization that the US State
Department has more than once put on the black list of
terrorist groups.
Does Bolton know Western Asia?
The first issue in the US’ was described by Zvi Bar’el
in Haartz, the Zionist regime newspaper. He wrote,
‘The flowchart for US policy against Iran in the Middle
East requires it first to effect a reconciliation between
the Arab states, then persuade Iraq to reduce its ties
with Iran, push Lebanon to decide whether to make
Hezbollah a partner in the government, see what can
be done to end the war in Yemen and persuade Turkey
to abandon its alliance with Iran. So far, each of these
tasks has proven impossible, and accomplishing all of
them would evidently require replacing all the Arab
states’ leaders.’
He said that Trump’s policy in West Asia is ‘zigzagging’ and added that it seems that ‘anti-Iran show’ is

more ‘an effort to maintain the anti-Iranian momentum,
given that threats and pressure haven’t persuaded Iran
either to reopen the nuclear deal or negotiate a separate
deal on its ballistic missile program.’
He also said that the Arab countries trying to approach
to Damascus to push the away from Tehran is an ‘internal paradox’.
Regarding the US conditions not to reconstruct Syria
before Iran’s exit, he asked, ‘If Riyadh helped Assad,
would that stop the flow of money from Iran?’
‘All these countries claim their moves are meant
to bring Syria closer to the Arab world and thereby
distance it from Iran. But if that argument holds water,
why haven’t these countries resumed diplomatic relations with Qatar for the same holy purpose?’
Zvi added that there are definitely priorities in the region that are not in line with those of Washington’s.
‘Trump has only himself to blame if he discovers that
his [Persian] Gulf allies haven’t forgotten the tweet in
which he announced the withdrawal of US forces from
Syria, or his subsequent statement that the Iranians ‘can
do what they want’ in Syria.’
Bolton made his visit to West Asia in such a misty
atmosphere.
The second issue is that Bolton sees different things in
the sweltering mirage of the Middle East. From Don
Quixote’s point of view, the windmills that can rotate
large stones with the power of a breeze and crushes the
bones as well, are monsters ‘with the long arms’ that
need to be fought with, and sees the US’ shaky partners
that have come to their knees in Yemen, Syria, Lebanon, and Sudan as fresh soldiers of the new frontline, a
war whose table has been long changed.
*Javad Ershadi writes in Persian on world affairs for the Islamic
Republic News Agency (IRNA)
Translated into English by: Hossein Abolqasemi

35  شماره/ 1397  بهمن ماه/ اجتماعی دوزبانه- نخستین ماهنامه اقتصادی56

Bilingual Economic Monthly

By:

By: Javad Ershadi *

Don Quixote in White House
Don Quixote has been inspiring to many a man of
thought that prefer to be responsive to their circumstances, about whom Spanish philosopher George
Santayana says, ‘The mass of mankind is divided into
two classes, the Sancho Panzas who have a sense for
reality, but no ideals, and the Don Quixotes with a
sense for ideals, but mad.”
At this point, they came in sight of thirty or forty
windmills that there are on that plain, and as soon as
Don Quixote saw them he said to his squire, ‘Fortune
is arranging matters for us better than we could have
shaped our desires ourselves, for look there, friend
Sancho Panza, where thirty or more monstrous giants
present themselves, all of whom I mean to engage in
battle and slay, and with whose spoils we shall begin to
make our fortunes; for this is righteous warfare, and it
is God’s good service to sweep so evil a breed from off
the face of the earth.”
“What giants?” said Sancho Panza.
“Those thou seest there,” answered his master, “with
the long arms, and some have them nearly two leagues
long.”
“Look, your worship,” said Sancho; “what we see
there are not giants, but windmills, and what seem to
be their arms are the sails that turned by the wind make
the millstone go.”
“It is easy to see,” replied Don Quixote, “that thou
art not used to this business of adventures; those are
giants; and if thou art afraid, away with thee out of this
and betake thyself to prayer while I engage them in
fierce and unequal combat…” (An excerpt from Don
Quixote by Miguel de Cervantes; translated by John
Ormsby)
My story’s Don Quixote penned in the Washington
Post in 2009 ‘Time for an Israeli Strike’ on Iran, authored in the New York Times in 2015 ‘To Stop Iran’s
Bomb, Bomb Iran’, and said in an MKO meeting in
2017, “The declared policy of the United States should
be to overthrow ... in Tehran … And that’s why, before
2019, we here will celebrate in Tehran!”
In 2019, with his dream still a dream, it was written
and read in the media that he had demanded the Pentagon to review the plans to attack Iran, which bewildered James Mattis, then the secretary of defense.
The knight of this tale is still sharpening his sword.
Now, John Bolton is famed as was Don Quixote; like
him, Bolton considers himself the closest to justice,
whereas, everyone, including his friends, even James
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Mattis ‘the Mad Dog’, counts him certifiably insane.
However, the two are slightly different: One, Bolton is
the National Security Advisor of the United States. US
President Donald Trump cannot digest his belligerent
delusions but listens to him. Two, his cause is not to
defend the suppressed; or maybe simply, his definition
of the suppressed and the suppressor is different than
Don Quixote’s.
John Bolton’s Pistol and Lindsey Graham’s message
Politico, a Spanish website, wrote about the extremist
neoconservative that Bolton is the biggest enemy of
Iran and closest friend of Israel. He made a visit to
Ankara and Tel Aviv; he intends to counter Iran with a
solely military approach and undermine Turkey.
Soon after Bolton returned home from Turkey, Trump
threatened that the US ‘will devastate Turkey economically’ if Recep Tayyip Erdoğan’s government doesn’t
comply with Washington’s conditions about USbacked forces in Syria. However, Trump and Erdoğan
phone call modified things a bit.
Perhaps, that’s why United States Senator Lindsey
Graham, a Republican like Bolton and Trump, tried in
Turkey on Saturday to counter Bolton and his pugnacious approch using two different ways.
First, Graham tried to show how shameless Bolton
and Trump’s indifference was in dealing with the issue
of Jamal Khashoggi, who was butchered by Saudi
Arabia’s blood-dripping hands.
Second, Graham supported Turkey’s behavior in
northern Syria.
He may have wanted to tell Bolton that one should
not and cannot draw a pistol in every condition. Of
course, taking into consideration the all-out pressure
on Trump’s administration, Graham’s stances are quite
understandable.
Countering Bolton, who backs Mohammad bin
Salman, Graham said on Saturday, ‘The relationship between the US and Saudi Arabia cannot move
forward until Crown Prince Mohammed bin Salman is
dealt with.’
His remarks are considered by many observers as a
prelude to new pressures to be exerted on Trump’s administration to make the Saudi crown prince abdicate.
But his words also intended to convey the message to
the US administration that Washington has so many
Achilles’ heels that it shouldn’t think about new crises,
at least with allies like Turkey.
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part of the development achieved
in various scientific and technical
areas during past two decades,
have surprised the world particularly some of the big powers that
do not seem to be so happy about
the path of independence chosen
by the Iranians after the Islamic
Revolution.
Achievements made by Iran in
developing its military industries,
especially the missile technology,
nuclear and enrichment sciences,
medical sciences and pharmaceutical production present just some
parts of the capacities possessed
by the Iranian people.
But the question is what is behind
the developments in recent years.
Analysts maintain that despite
imposition of sanctions which has
been mainly the result of West›s opposition against
Iran, the

country has revealed to be much
more powerful during the past 15.
Sanctions have simply forced Iran
to try to achieve independence and
self-sufficiency in the most critical
areas such as military and food
productions.
In fact, imposition of sanctions
has made Iranian experts and
scientists to move forward and
answer necessary demands of the
society.
In the meantime, all other sectors
in the whole system of society have adapted themselves to
synchronize with the universities
and research centers, accordingly. In other words, the country›s
industrial sector has also tried hard
to produce what the country needs
in accordance with the research
works conducted by the universities. But the main question,
regarding this condition, is if

governments› role in running the
economy. In such s system industries tend to finance and force the
universities to advance within the
frameworks set by the industries
based on their interests and competitiveness.
This fact illuminates the true path
of a durable, academic, scientific
and technical development via
a market-based economy in the
future.
Finally, it has to be emphasized
that Iranian academic centers will
follow the path of independence,
the path initiated and stabilized
by the Islamic Revolution in the
country. However, this shiny path
cannot lead the nation towards
achieving its goals unless it develops a true market-based economy;
a system which could ultimately
be adapted within Iranian political
system based on revolution values
and merits.

*Reza Sharifi is an Iranian journalist.

these
crises would push
Iran going forward
forever.
There are economic
realities that should
be taken into consideration. Shortages in short
term may provide impetus for
a society to move on and try
to address its issues, as they
could serve as significant
driving force that would lead
to some progress. But in long
run shortages will hinder sustainable scientific and technological developments.
On the other hand, modern global capitalism prescribes privatization of all sectors and reducing

35  شماره/ 1397  بهمن ماه/ اجتماعی دوزبانه- نخستین ماهنامه اقتصادی58

Bilingual Economic Monthly

By:

Reza Sharifi *

Right path toward
development
Less-developed countries are in need of power and
knowledge in order to deal with the crises caused by
the poverty and diseases which are mainly the consequence of conflicts among big powers.
To do this, they should adopt an independent
approach towards development as none of the old
imperialistic countries and super powers accept to
provide them with help unless their own interests are
secured.
This has made the weaker nations to get involved in
the super power’s wars with no real interest; First
and Second World Wars at the beginning of the 20th
century are good examples depicting an actual situation the innocent people in the poor countries got
trapped amidst the two destructive wars.
Considering the facts and experiences, after the Second World War some elites inside the so-called Third
World countries, decided to change the situation in
order to make themselves much more independent
comparing to the past.
In other words, weaker countries decided to choose
the path towards becoming powerful and achieve
scientific and technical development. Of course,
each nation embarks on the way based on its own
culture, religion, capacity and intelligence.
This was also true about Iran and
the Iranian people. Iranians
chose a different way on
the path toward progress:
the Islamic Revolution
in 1979; a path which at
first seemed to be strange and
unknown to the rest of the world,
but surprisingly, it worked.
Tehran University was founded
more than 80 years ago. As the first
Iranian university, the University
of Tehran, started work with limited
number of departments, including medical
and engineering departments.
But now, eight decades on, the number of universities in Iran has risen significantly, despite the fact
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that they have had to address a lingering problem
inherited mainly from the Pahlavi regime in general,
a problem faced by other sectors of the society as
well: the Iranian universities were not independent.
The Islamic Revolution, however, changed the game
completely. Yet, true development started years after
the revolution.
Today, according to the most recent figures and
authenticated information, Iranian universities have
flourished, in both quantity and quality comparing
to the early years of the 1979 Islamic Revolution,
especially during the past 20 years.
Presently, Iran boasts more than 2500 accredited universities spreading countrywide, that is, universities
which their certificates and degrees are acceptable
in all known and high-level academic centers of the
world.
Too, the Iranian universities have had significant progress based on the accredited worldwide ranking
systems over the past 10 years.
Furthermore, a

major
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From Carter to Reagan, and Bush to Obama, US
presidents have long viewed sanctions as an effective
means of achieving political gains with respect to
Iran. Short of full-fledged military action, the US has
deployed every possible coercion policy against Iran but thus far, it has failed.
In US President Donald Trump’s era, however, these
pernicious policies are being pursued most comprehensively and aggressively. A clique of notorious
warmongers, including
Pompeo and National Security Adviser John Bolton,
have taken key policymaking positions in the Trump
administration.
Representing the most radical and conservative factions of the American polity, they have mobilised all
their resources not just to put pressure on the Iranian
government, but also to possibly overthrow it.
The US focus is now on garnering further international support to confront Iran. It will host an
international summit next month to promote stability
and freedom in the Middle East, focusing on Iran’s
regional influence. “We’ll bring together dozens of
countries from all around the world,” Pompeo said in
announcing the 13-14 February event in Poland.
Moreover, top US officials and their Arab allies in
the region, along with Israel, hold regular meetings
to hatch plots against Iran. This new strategy has
economic, political and military dimensions. From
violating the terms and conditions of the Iran nuclear
deal, to impeding Iran’s European and Asian trade
partners, the US has become the flag-bearer of an
economic war against Iran.
Israel’s role
On the military side of this strategy, Israel has vowed
to take action if necessary. Prime Minister Benjamin
Netanyahu recently said Trump was “acting against
Iran at the economic level, and we here in Israel are
acting against Iran at the military level”. This is only
part of Netanyahu’s warmongering strategy: he also
invoked God to destroy the Iranian government.
Despite these collective effort to “contain” Iran’s
regional role, recent developments in the region have
seemed to favour Iran, Russia and Turkey. The US
and its allies waged wars in Libya, Yemen, Iraq, Syria
and Afghanistan, with very mixed results.
In Lebanon, Hezbollah played a key role in the establishment of a cabinet in 2016 headed by Saad Hariri
and in the appointment of Hezbollah ally Michel
Aoun as president.
In Syria, Russian and Iranian support for the Syri-

an government undermined the US regime-change
strategy and played a decisive role in preventing the
country’s collapse.
In Iraq, Tehran came to Baghdad’s aid to manage a
military force in the form of the 120,000-strong Popular Mobilisation Units to liberate Iraqi lands occupied
by the Islamic State group (IS). In Yemen, the US and
Saudi Arabia are bogged down in a costly war.
As analyst Jonathan Spyer said, “So far, the Iranians
have effectively won in Lebanon, are winning in Syria and Iraq, and are bleeding the Saudis in Yemen.›
Iran has been doing its best to minimise the deleterious effects of the US sanctions. Evading sanctions is
an art that Iran has perfected, as Zarif said. Still, there
is no doubt that the sanctions have been effectively
hitting the Iranian economy.
Iran’s Achilles heel comprises the US sanctions, the
US-Saudi-Israeli alliance and its confrontational
strategy, and domestic economic problems, such as
inflation, corruption, unemployment and political
factionalism, which undermine Iran’s internal social
cohesion.
Internal divisions
Containing the current political factionalism and
social polarisation will be difficult, given upcoming
Iranian parliamentary and presidential elections in the
next two years, which may further divide the country’s social and political forces.
Meanwhile, the US domestic Achilles heel, as noted
by Andy Surabian, the Republican strategist and former special assistant to Trump, is “that the next two
years are going to be nonstop political war”.
On foreign policy, the major US weakness is its
strategy of unilateralism, undermining international treaties, losing traditional allies and investing in
palaces in the Middle East rather than nations. Pompeo›s Cairo speech ‹praised dictators and ignored the
aspirations of ordinary people. But give the secretary
of state this: he was honest,” noted an analysis in
Bloomberg.
In short, the US-Iran duelling over next two years
will have tremendous impacts on the region’s political
trajectory. In the end, there will be no winner unless
all parties divert from confrontation to cooperation.
*Hossein Mousavian is Middle East Security and Nuclear Policy
Specialist at Princeton University and a former spokesman for
Iran’s nuclear negotiators.
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US has used every possible coercion
policy against Iran - and it failed

Iranian ex-diplomat and former nuclear negotiator
Hossein Mousavian in an article said all the possible
coercion policies adopted by the US against Iran
have been defeated.
‹Over the next two years, this battle will have tremendous effects on the region - but there will be no
winner until all concerned parties shift from confrontation to cooperation,› Mousavian said.
The full text of Mousavian’s article that originally
appeared in middleeasteye.net is as follows:
Shortly after Secretary of the State Mike Pompeo
embarked on a Middle East tour to mobilise US
allies to “confront” Iran, his Iranian counterpart,
Mohammad Javad Zarif, tweeted that “whenever/
wherever US interferes, chaos, repression & resentment follow”.
From overthrowing the democratically elected
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government of the late prime minister Mohammad
Mosaddegh in 1953, to continuously supporting
authoritarian states, to waging wars in Afghanistan,
Iraq and Libya, all US interventions have led to
the destruction of physical capital and democratic
institutions, collateral damage, political instability,
displacement and the empowerment of autocratic
rulers.
Where direct military intervention may not be a
viable solution, as seems to be the case with Iran,
imposing illegal sanctions has been a convenient
strategy for the US to exert power and project its
hegemony. ‹America’s economic sanctions against
the regime are the strongest in history, and will keep
getting tougher until Iran starts behaving like a normal country,” Pompeo recently said in Cairo.
US coercion policy
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the Islamic Revolution and to change its course to serve
their own benefits and reach their own political goals.
Failing to secure an influential place with the Iranian
people, however, these groups were wiped out by the
very real supporters of the revolution and especially
those who considered the Islamic Revolution to be the
beginning of an end for the presence of the West and
its mercenaries in the region, a trend the West led by
the United Sates could barely bear with and a trend that
resulted in the imposition of a war on Iran by the neighboring Iraq ruled by the Ba’athist regime of Saddam who
had the backing of the Islamic Revolution enemies.
And Iran, again, had to pay price of continuing on the
path toward materialization of the revolution ideals.
Official figures suggest that more than 200,000 Iranians
were killed during the 1980-88 war, while there are
around 6,000 Iranian soldiers who are still unaccounted
for.
And above 600,000 Iranian soldiers were injured during
the war.
This is while, a 2015 report put the economic loss inflicted on Iran as a result of the unequal war imposed on
the country to undermine the Revolution, at 10.5 trillion
dollars. Unequal as Iraq was enjoying all kinds of support by the world powers but Iran, as once appeared in
the words of current Foreign Minister Mohammad Javad
Zarif ‘We went to one country after another, begging – I
insist, begging – for a single scud missile to defend our
people’.
“You were not the subject of war, where your cities were
showered with missiles carrying chemical warheads,
and you didn’t have a single missile to retaliate,’ he told
reporters in 2017.
But the Iranian people, without ceding even one centimeter of the country’s soil to the enemy, managed to survive
the ordeal, reconstruct the country and continue down the
path of revolution.
Yet, there were still many obstacles in the path.
Disappointed to bring the Iranian people to their knees
through imposition of more military wars, this time US
and its Western allies started an economic war against
Iran by placing the country under political and economic
sanctions.
Nevertheless, it was under the same brutal sanctions
that Iran succeeded in developing many scientific and
technological areas, including the nuclear energy and
space sciences. It was under the same brutal sanctions
that Iran expanded its deterrent defensive military
power to stand against the storm of terrorism sweeping
across the region, and stay unharmed and safe. And it

was under the same sanctions that the Iranian people
learned how to turn stumbling blocks into opportunities
and work toward independence and self-sufficiency, the
ideals aspired by the nation from the inception of 1979
revolution.
Forty years have passed. It was a long bumpy road. But
now, the sapling of the Islamic Revolution has grown to
become a robust tree casting its shadow more and more
in support of the nations aspiring to break free from the
chains of oppression. Maybe today, ‘We the Peoples’,
both in Iran and across the region, tend to better understand the real cause of the 1979 revolution.
It was the revolution in Iran that laid the foundation for a
coalition among regional nations that have similar common interests to establish mechanisms to address issues
without necessarily relying on foreign resources. What
Iran did in Iraq to exterminate terrorists in the country
and its cooperation with Turkey and Russia to bring to an
end the crisis in Syria are good evidence.
Looking at the phenomenon from such a perspective
tends to reveal yet another fact about Iran and the Islamic
Revolution. That, it was not a simple phenomenon that
overthrew a monarchy to replace it with an Islamic establishment, rather it should be viewed as the root cause of a
new regional order.
Iran, through history, has demonstrated that it has the
capacity and leverage to influence regional and global
developments.
Now, four decades after the revolution and with globalization the dominant philosophy of the century, Iran and
its people increasingly appear to be harbingers of peace
and defenders of the oppressed, doing their share to end
the hegemony of the big powers and foster peace and
security.
Globalization follows a rough agenda in reshaping the
world. Its harsh approach, however, is mainly the consequence of the will and actions of bigger world powers
that seek to orientate it in a way to serve their own interests and to secure more control over the globe.
Revolutions, like the one in Iran, constitute an endgame
in the process, thwarting plans to further devour the
world or cause nations to melt away. As, similar to a
wakeup call, revolutions promote awareness both inside
countries and across regions urging unity and adopting
the role of a player.
Iran in 1979 perfectly played its role to be part of the
game.
*Reza Bahar is on the editorial staff of IRNA English news.
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Iran Islamic Revolution, path
toward new regional order

On the 40th anniversary of the victory of the Islamic
Revolution in Iran, the country is emerging as playing
a significant role in the regional and global politics, a
reality could hardly be ignored by other global players,
while it is deemed as initiating a process to establish a
new regional order.
The massive overthrowing movement in 1979, launched
and supported by Iranians from all walks of life, similar
to a sprout grafted onto a tree, gradually transformed
the nature of the tree to produce fruits enjoyed and
cherished by a nation who was after a structural social,
political and economic change in the country; a change
that above all envisaged an end to the traditional role
Iran used to play in the region: the so-called regional
gendarme.
‘There was literally a light that lit up’ within the Iranian
people ‘and which bathed all of them at the same time,’
wrote French philosopher, historian of ideas, social theorist, and literary critic Michel Foucault on the Iranian
Islamic Revolution.
Now 40 years on, the 1979 Islamic Revolution, away
from all the speculations surrounding the reasons behind
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its occurrence, is increasingly demonstrating itself to be
a driving force for greater regional changes.
No doubt, the Islamic Revolution in Iran was a popular
reaction to authoritarianism and global arrogance, an
emphasis on the fact that the time of monarchies and
despotic rulers, serving arrogant powers, were over.
It was, at the same time, reminiscence of a will of the
Iranian people to end the decades-long hegemony of
trans-regional powers ruling the nation and deciding
its fate and it was an endeavor aimed at guaranteeing
the country the right to have its say on the international
arena, and most of all, a campaign to steer the ship of
state towards independence.
In fact, the revolution paved the way for the people
to ‘purge themselves of the psychic dependency and
reclaim their autonomy of will’.
Embarking on the new path towards achieving these
superb goals, though, has proven to be very costly for
Iran. The country from the early days after the victory of
revolution had to deal with extremist armed opposition
groups who assassinated at least 17,000 people, including revolution figures and supporters, in a bid to derail

