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بروکراسی زائد علیه واردات واکسن
درباره حواشی مربوط به واردات واکسن کرونا

بعد از آغاز پاندمی کرونا در بهمن 98 
و به خاطر غیرمترقبه بودن بیماری و 
عدم آمادگی کشــور و مراکز درمانی 
برای مقابله با این پدیده، اتاق تهران 
با توجه به مسئولیت اجتماعی خود، 
در اســفندماه همان سال ستادی به 
منظور رفع نیاز بیمارستان های کشور 
تشکیل داد و با حمایت کلیه اتاق های 
»نفس«،  کمپیــن  و  شهرســتان ها 
نیــاز آنها را بررســی کــرد و بالغ بر 
150 میلیارد تومان تجهیزات اعم از 
ونتیالتور و... برای 281 بیمارســتان تدارک دید. در تابستان 99 هم به 
توزیع بیش از 70 هزار بسته حمایتی برای نیازمندان اقدام کرد. فاز اول 
کمک های بخش  خصوصی برای مقابله با بیماری کرونا به این موضوعات 
اختصاص یافت. در فاز بعدی هم سعی کردیم راهکارهایی برای کمک 

به کسب وکارهایی پیدا کنیم که در جریان کرونا آسیب دیده  بودند. 
اما وضعیت در فروردین سال 1400 تغییر کرد. در این مقطع مشخص 
شد کشور برای واردات واکسن با مشکالتی مواجه است. به خصوص اینکه 
صنایع و واحدهای تولیدی، به دلیل تعطیلی های ناشی از کرونا، تلفات 
کرونایی و هزینه های دائمی گرفتن تست از کارکنان در مضیقه بودند. 
توقع بنگاه های تولیدی از اتاق این بود که متناســب با شــرایط کشور، 

امکانی جدید برای واکسینه کردن قشر مولد کشور فراهم آورد. 
همزمان نیاز بود که مردم و افکار عمومی هم در جریان این موضوع 
قرار گیرند و ذهن ها در مورد واردات واکســن توسط بخش  خصوصی 
آگاه شــود. بنابراین طی یک دوره زمانی به تبیین این بحث پرداختیم 
که نخست، بخش  خصوصی به این دلیل وارد این ماجرا شده که دولت 
از نظر فشــار تحریم ها، قدرت کافی برای واردات ندارد؛ دوم اینکه، این 
واردات نافی اقدامات بعدی دولت برای تزریق واکســن رایگان به عموم 
مردم نیست؛ سوم اینکه، واکسن های وارداتی تحت نظارت ستاد کرونا 
توزیع می شود؛ و چهارم اینکه،  این واکسن ها به صورت رایگان در اختیار 
کارکنــان و کارگران صنایع و بخش های تولیدی قرار می گیرد و هزینه 
آن را کارفرمــا پرداخت خواهد کرد و ارز تخصیصی هــم ارز آزاد و یا 

نیمایی خواهد بود. 
خوشبختانه چند شرکت زیرمجموعه اتاق که از شرکت های  معتبر 
دارویی کشــور به حساب می آیند و سابقه واردات واکسن دارند، موفق 
شدند 6 میلیون دوز واکسن از نوع آسترازنکا و اسپوتنیک سفارش دهند. 
بالفاصله در نیمه اول فروردین، طی نامه ای از رئیس جمهور درخواست 
شــد که با واردات واکسن توسط بخش خصوصی موافقت کنند. هرچه 
سریع تر واکسن وارد کشور می شد، می توانست جان افراد بیشتری را از 

مرگ نجات دهد. 
در همین راستا تمام شرکت های بزرگ و کوچک و حتی شرکت های 
خدماتی تقبل کردند که هزینه های مربوطه را که بالغ بر 1500 میلیارد 

تومان می شــد، پرداخت کنند. شــرکت ها حتی اعالم کردند حاضرند 
هزینه های الزم را جهت توزیع واکسن در میان اهالی روستاها و شهرهای 
اطــراف کارخانه های صنعتی هم پرداخت کنند. تعداد دیگری هم اعالم 
کرده  بودند هزینه واردات واکسن را پرداخت می کنند و آن را در اختیار 
ستاد کرونا قرار می دهند که به صالحدید در میان اقشارِ در معرض آسیب 
توزیع شود. یعنی بخش  خصوصی از منظر انجام مسئولیت اجتماعی،  در 

جهت پرداخت هزینه های واکسیناسیون عمومی پیش قدم شد. 
در ایــن مقطع به دنبال تایید رئیس جمهوری، پروفرمای 6 میلیون 
دوز سفارش داده شده از شرکت های فروشنده اخذ و به وزارت بهداشت 
ارسال شد. ضرورت داشــت برخالف رویه بوروکراتیک معمول، فرایند 
واردات با ســرعت عمل انجــام پذیرد که متاســفانه پیچیدگی های 
بوروکراتیک موجب شــد این فرصت از دســت برود. زیرا کشــورهای 
فروشنده واکسن تاکید داشتند دولت ایران طی نامه ای باید خرید این 
واکسن ها را مورد تایید قرار دهد. دوندگی های اتاق برای دریافت نامه از 
وزارت بهداشــت بیش از یک ماه تمام ادامه داشت. در این مدت تقریبا 
بــا اکثر مقامات موثر و عالی رتبه صحبــت کردیم و همگی در دولت و 
مجلس قول همکاری دادند، امــا اعتبار هر پروفرما حداکثر یک هفته 
بیشتر زمان نداشت و متاسفانه پیچیدگی های بوروکراتیک موجب شد 

این فرصت از دست برود.
حاصل این عدم همکاری، از بین رفتن فرصت خرید چند میلیون دوز 
واکسن بود که متاسفانه در خردادماه دنیا با یک پیک جدید روبه رو شد 

و عمال کشورها در خصوص صادرات واکسن محدودیت ایجاد کردند. 
ولی مجددا تالش شد که منبع جدیدی پیدا شود. این بار شرکت های 
واردکننده پذیرفتند با ریسک شخصی و اعتبار اسنادی، 3 میلیون دوز 
واکسن آسترازنکا از هند را گشایش کنند که متاسفانه به دلیل وضعیت 
وخیم هند،  صادرات واکسن از این کشور ممنوع شد. ولی اسناد اعتباری 

به قوت خود باقی است و امید است به زودی رفع ممنوعیت شود.
همزمان یکی دیگر از شــرکت های خوشــنام واردکننده موفق شد 
مقدار نســبتا فراوانی واکسن آسترازنکا با ارز 4200 تومانی وارد کند و 
در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد که خوشبختانه دو محموله آن وارد 

کشور شده است.
خالصه اینکه ای کاش از ابتدای ســال این اجازه به بخش خصوصی 
داده می شد تا عالوه بر تامین واکسن مورد نیاز وزارت بهداشت با کمک 
همه صنایع و بنگاه ها کارگران خط تولید هم سریع تر واکسینه شوند؛ 
آن هم در مقطعی از زمان که هر دوز واکســن می تواند جان انسانی را 
نجات دهد و به خصوص در دوره ای که برخالف وعده های داده شده، نه 
خبری از توزیع واکسن داخلی است و نه اینکه شیوع کرونا در کشور آرام 

گرفته است. شرح حال ما مثنوی هفتاد من کاغذ است. 
متاسفانه نظام بوروکراتیک کشور به هیچ عنوان آمادگی رفتارهای 
ســریع و کارآمد را در این مقاطع حســاس ندارد. بماند که گاهی این 
فکر به ذهن هر ناظر بی طرفی می آید که شاید حکمتی در این حجم از 

کارشکنی نهفته باشد. شاید جایی منافعی در خطر است.  

مسعود خوانساری
مدیرمسئولماهنامهآیندهنگر

ورئیساتاقتهران

ســرمقـالـه
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چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 

..........................
................. راهربد ......

...............

قتصادی:کارآمدیوتخصص
اولویتتیما

خانه نزدیک دریا

حكمرانی بد دغدغه همه است؛ یكی در نقد آن می گوید و دیگری در توجیهش؛ اما مدت هاست كه 

جامعه فهمیده است هروقت مقرراتی وضع می كنند و وعده ای می دهند، گویی امكان عملی شدن 

آن نیست؛ چوب حراج به اعتبار خود می زنند و اعتماد عمومی. حاال دولت جدید در آستانه انتخاب 

است و جامعه در حال انتظار؛ انتخابی برای آزمون وعده هایش؛ زمانی برای امیدوار كردن و یا فصل 

دروی ناامیدواری.

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

..........................
................. روایـت ......

...............

گزارش »آینده نگر« از وضعیت  بازار مسکن

سرسختی رکود
بازار مســكن طی ماه های گذشــته فراز و نشیب های 

بســیاری را تجربه كرده اســت؛ به این معنا كه میزان 

معامالت مســكن از ابتدای سال جاری نسبت به مدت 

مشابه سال قبل با كاهش مواجه بود و اگرچه در خردادماه 

اندكی به سمت اصالح پیش رفته است، اما همچنان بازار 

با ركود مواجه است و كارشناسان را به این باور رسانده كه 

ركود، سرسخت تر از آن است كه در تحلیل های قبلی شان 
نمودار شده بود.

بهراد مهرجو  
سردبیر

روزهای میانه تابســتان سال 1400 دقیقا به شکلی 
پیش رفــت کــه هیچ کارشناســان اقتصــادی حتی 
ذره ای از آن را پیش بینی نمی کرد. خوزســتان غرق 
در اعتراض و آشــوب شــد، تهران و شهرستان ها به 
خاموشــی های بســیار خوش آمد گفتند و وضعیت 
تورمی کشــور بازهم بهم ریخت. ســه موضوعی که 
هر کدام به صــورت جداگانه می توانســت، اقتصاد 
کشــوری با پایه های مستحکم را بلرزاند. اما چرا در 
ایران چنین حوادثی تکان دهنده نیســت؟ اقتصاد 
ایران بــا وجود تمام راهبردهای چند دهه گذشــته 
و حتی محدودیت هــای تحریمی، همچنان در نفت 
ارتــزاق می کند. بنابراین وقتی پول نفت در کشــور 
جاری باشــد، دیگر موضوعــات و ناکامی ها چندان 
مهم نیست چراکه با پخش همین پول می توان روی 
بحران ها ســرپوش گذاشت. از ســوی دیگر اقتصاد 
ایــران به صــورت مــدام در حال توســعه ســازه ای 
است. پل، سد، راه و...بســیاری از ملزومات توسعه 
ســاخته می شــود ولی آنطور که معــاون اول رئیس 
جمهور هم اعتراف کرده، همه اینها هیچ تاثیری در 
زندگی مردم نداشته است. توسعه سازه ای در ایران 
راه خــودش را می رود و دیگر ارکان کشــور هم کار 
خودشــان را می کنند و مردم هــم کاری به کار هیچ 

کدام ندارند.

ولی اهلل خلیلی 
دبیربخشکارآفرینایرانی

اقتصــاد ایران در آســتانه دوره ای جدید قرار گرفته 
اســت و با انتخاب ســید ابراهیم رئیســی به عنوان 
هشــتمین رئیــس جمهــور کشــورمان حــاال همه 
نگاه ها دوباره به پاســتور دوخته شده تا وزرا انتخاب 
شــوند و هیئت دولت از مجلــس رای اعتماد بگیرد 
و کار را شــروع کند. اما در دوره ســیزدهم ریاســت 
جمهوری آنچه بیش از پیش در اولویت کشــور قرار 

گرفته ســامان دادن به شــرایط اقتصادی اســت و 
ایــن مهم با دو نکته اساســی ممکن می شــود: اول 
دوســتی با جهــان و حــل چالش هــای بین المللی 
همچون برجــام و اف ای تی اف و دیگــری واگذاری 
کار بــه بخش خصوصی و پذیرش اینکــه دولت تنها 
سیاســت گذار اســت و اقتصاد را باید بــه بازیگران 
اصلی آن بســپارد که بخش خصوصی و کارآفرینان 
هســتند. نه تنها زمان آن رسیده بلکه چندین و چند 
ســال اســت که این اتفاق به تعویق افتاده است اما 
نکته اساســی که وجود دارد این است که واگذاری 
اقتصــاد به بخــش خصوصی و فراهم کــردن زمینه 
فعالیت کارآفرینان نباید تنها در حرف خالصه شود؛ 
اتفاقی که سال هاست شاهدش هستیم، بلکه دولت 
جدید باید از فرصت چهارســاله استفاده کند و فضا 
را بــه صورت عملی فراهم کند. این واقعیت را نباید 
فراموش کرد که اداره کشــور بدون ســرمایه گذاری 
واقعی از ســوی فعــاالن بخش خصوصــی و جذب 
ســرمایه گذاران خارجی پیش نخواهد رفت و دولت 
سید ابراهیم رئیسی در شرایطی می تواند در اجرای 
وعده هایش که فراهم کردن زندگی بهتر برای مردم 
و از بین بردن فقر اســت موفق باشــد که کارآفرینان 
را به ایجاد اشــتغال و تولید تشویق کند تا با گردش 
چــرخ اقتصاد، دولت هم بتواند شــرایط را ســامان 

دهد.

سعید ارکان زاده یزدی
دبیربخشکتابضمیمهوبخشراوی

کتاب ضمیمه این شــماره دربــاره پیامدهای منفی 
دورکاری اســت. از وقتــی که در دو ســال اخیر در 
پی همه گیری ویروس کرونا دورکاری شــایع شــد، 
خیلی از رســانه ها و محققان درباره زیرساخت های 
برقــراری  در  دور  ارتباطــات  تــوان  و  اینترنتــی 
جلســه های آنالین نوشــتند. متخصصان می گفتند 
که جلســات کاری و آموزش های آنالین می توانند تا 
حد زیادی جای جلسات حضوری را بگیرند و حتی 
کار تا جایی باال گرفت که چند شرکت معتبر جهانی 
اعــالم کردنــد می خواهند تا همیشــه بــه کارکنان 

خود اجازه دورکاری بدهند. اما مدتی که گذشــت، 
مشکالت کار برجسته تر شد و همان شرکت ها هم از 
تصمیم خود منصرف شــدند یا دست کم تصمیمات 
خود را در گســترش دورکاری تعدیل کردند. کتاب 
ضمیمــه این شــماره می گویــد کــه کار گروهی در 
شــرکت ها آثار و فوایدی دارد که دورکاری هیچ گاه 

نمی تواند  آن ها را محقق سازد.

کاوه شجاعی
دبیربخشآیندهپژوهی

باورش ســخت اســت کــه داریــم دوبــاره از دولت 
طالبان حــرف می زنیم و آینده منطقــه را با حضور 
آن ها پیش بینی می کنیم. امــا طی هفته های اخیر 
شــهرهای افغانســتان یکی پس از دیگری ســقوط 
کرده اند و طالبان دارد به ســرعت به قدرت مســلط 
کشــور تبدیل می شــود. شــرایط تازه چه فرصت ها 
و تهدیداتــی را پیش  روی ســه قــدرت مهم منطقه 
)چین، روســیه و ایــران( می گذارد؟ گــزارش ویژه 
این شــماره آینده پژوهی به همین بحران اختصاص 

دارد. 
این شــماره گزارشــی داریــم درباره آینــده صنعت 
گردشــگری کــه ضربه های مهلکی از بحــران کرونا 
خورده و حاال کورســوی امیدی از تحوالت جدید در 
آن مشاهده می شود. همین طور درباره شرکت های 
زامبــی حرف می زنیــم و دنبال پاســخ این ســوال 
می گردیم که دولت ها چطور باید شرکت های زامبی 
و آینــده دار را از هم تفکیک کنند. البته درباره عدم 
همزیســتی دو قــدرت بــزرگ جهان یعنــی چین و 
آمریکا و تبعات آن بــرای اقتصادهای دیگر دنیا هم 

یادداشت های متفاوتی داریم.

لیال ابراهیمیان 
دبیربخشتوسعهوآکادمی

 

پیام »در خانــه بمانید«، »در خانه بمیرید« اســت؛ 
گویی مردم به تجربه فهمیده انــد که در خانه ماندن 
راه چــاره مشــکل آن هــا نیســت. آن هــا اآلن پنج 
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..........................
................. آکــادمـی ...

............

ماراتن رقابت
یاصلیچینکداماست؟

چالشها

ـه
ـان
ـه
ب

وضعیت چین در حوزه فناوری و هوش مصنوعی چگونه است و در چه جایگاهی نسبت به رقبای آمریکایی و اروپایی ایستاده است؟ 

موانع و فرصت های در مسیر کدام است؟ این مقاله را بخوانید.

J مقدمه

چهار اختراع بزرگ چین باستان )قطب نما، کاغذ، 

چاپ و بــاروت( و نوآوری هــای خیره کننده و مدرن 

همچون پل معلق هنگ کنگ و ماکائو و کاوشگر مریخ، 

همگی                                 نشانگر روح خالق و مبتکرانه چینی ها در عرصه 

تاریخ بشری است. پس از چهار دهه سرمایه گذاری در 

حوزه صنعت و مدرن سازی سیستم های تولید، بهبود 

زیرساخت ها و افزایش کمی تولیدات در کشور چین 

که به دوران »Made in China« مشهور است، حزب 

کمونیست این کشور به بازبینی جایگاه خود به عنوان 

کارخانه جهان در عرصه اقتصاد بین الملل و رقابت در 

فناوری پرداخته و جهت بهبود کیفیت محصوالت خود تجدیدنظر جدی دراین باره را 
آغاز کرد.

چیــن از دو دهه پیش و در عرصه رقابت بر ســر 

کیفیت تولیدات خود به ارتقا و بهبود فناوری های جدید 

توجه جدی کرد و دستیابی به تکنولوژی بهتر به نوک 

پیکان رقابت ها و به محور اصلی ســرمایه گذاری های 

چین در صحنه رقابت های بین المللی تبدیل شد. تأکید 

راهبردی چین در حوزه فناوری های پیشــرفته باعث 

شد که این کشــور متوجه اهمیت حیاتی و ضرورت 

عنصر نوآوری و تقویت روحیه خالقیت در محیط های 

آموزشی، پژوهشــی و کســب وکار به عنوان موتور محرکه فناوری و زمینه ساز رقابت 

تنگاتنگ در این عرصه شود، تا جایی که رهبر حزب کمونیست و رئیس جمهور چین 

)شی  جین پینگ( صریحاً اعالم کرد که: »نوآوری روح و جوهره پیشرفت و توسعه کشور 

و منبع الیزال                                 شکوفایی در کشور است.« وی همچنین نوآوری را رکن اساسی هویت 

ملی چین دانسته و در تشویق مردمش به این روحیه به ضرب المثل معروف چینی رجوع 

کرده و می گوید: »اگر می توانید                                 یک روز خود را متحول کنید، این کار را هر روز انجام 

محمدحسین عمادی

دکتریسیستمهاوتوسعه،
مشاورومدرسنوآوریدر

مراکزتحقیقاتیچین

چرا باید خواند:

اگر می خواهید درباره 

وضعیت امروز چین در 

حوزه فناوری و هوش 
مصنوعی بدانید، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

..........................
................. همسایه هـا .

..........

]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

رومانی را بهتر بشناسیم 1
رومانــی، ســرزمین قلعه های افســانه ای قدیمی، 

کوهستان کارپات و رود دانوب، سرزمینی که مدت ها 

پیش از میالد مسیح سپاه داریوش هم از آن گذر کرده بود، کشوری در جنوب شرقی اروپا 

و در همسایگی مجارستان، صربستان، بلغارستان، اوکراین و مولداوی است. 

حدود دو هزار سال پیش، سرزمین داچیا یا همان رومانی امروزی محل سکونت اقوامی 

بود که ریشه شــان به یونانی ها می رســید. در آن زمان، سرزمین داچیا به خاطر طال و 

نقره اش مشــهور شد و مورد توجه رومی ها قرار گرفت که چشمشان دنبال این ثروت ها 

بود. امپراتوری روم این ســرزمین را مستعمره خودش کرد و ظرف دویست سال بعدی، 

درگیری بین اقوام داچیا و رومیان ادامه داشــت. همچنین رومی سازی شدیدی در این 

سرزمین صورت گرفت که حتی نام رومانی نیز متاثر از همان است. در این دوران، زبان 

التین به سرزمین رومانی تحمیل شد و فرهنگ جدیدی در این سرزمین شکل گرفت. 

رومانی طی قرون بعدی نیز محل حمالت و مهاجرت های فراوانی بود که هریک تاثیر 

خود را بر جا گذاشــتند. در قرون وســطی و پس از جنگ های پیاپی، سرزمین رومانی 

متشکل از سه شهریارنشین واالچیا، مولداویا و ترانسیلوانیا شد که دینشان هم مسیحی 

ارتدوکس بود. ترانسیلوانیا در قرن شانزدهم به بخشی از مجارستان بدل شد و همزمان، 

ترک های عثمانی به ســرزمین رومانی حمله کردند. در چندصد سال بعدی، عثمانی ها 

حکمران این ســرزمین بودند و رومانیایی ها در سرزمین خودشان شهروند درجه دو به 

حســاب می آمدند؛ تا اینکه در سال 1881 و پس از مبارزات فراوان، توانستند استقالل 

خود را به دست بیاورند و پادشاه جدیدی به نام شاه کارول اول در این سرزمین بر تخت 

نشست. در این فاصله، ترانسیلوانیا نیز به بخشی از امپراتوری اتریش- مجار بدل شده بود.

در جریان جنگ جهانی اول، رومانی سعی کرد بی طرف باقی بماند، اما باالخره تحت 

فشارها تسلیم شد و طرف بریتانیا و متفقین را گرفت. وقتی متفقین پیروز شدند، رومانی 

سرزمین های ازدست رفته اش از جمله ترانســیلوانیا را پس گرفت و دوره کوتاه مدتی از 

حکومت رومانی بزرگ تحت پادشاهی کارول دوم شکل گرفت. 

در فاصلــه پایان جنگ  اول جهانی و آغاز جنگ دوم جهانی، اقتصاد و جامعه رومانی 

تحوالت زیادی را تجربه کرد. اصالحات ارضی در فاصله سال های 1918 تا 1921 صورت 

گرفت که باعث انتقال شش میلیون هکتار زمین از زمین داران بزرگ به زمین داران خرده پا 

شد. با این حال، معضالت در راه کشاورزی در رومانی زیاد بود و تکنولوژی و برنامه ریزی 

الزم برای پیشبرد آن وجود نداشت. البته در همان زمان پیشرفت هایی در بخش صنعت و 

در تولید فوالد و زغال سنگ صورت گرفت؛ هرچند که باز هم ماشین آالت و فناوری الزم 

فرزانه سالمی، کاوه شجاعی

گروههمسایهها

باال و پایین سرمایه گذاری در رومانی

درپناه دانوب و آلپ

..........................
................... نگاه .........

................

»آینده نگر« بررسی می                                   کند: 

چرا کسی زیر بار انتشار فهرست بدهکاران بانکی نمی  رود؟  

بازی اسم،                                           فامیل 
انتشار فهرست اسامی بدهکاران بانکی یک مطالبه جدی از سوی مردم است. اما چرا؟ کافی است یک بار برای دریافت تسهیالت از هر بانکی 

اقدام کنید. رفتار تبعیض آمیز بانک ها   با مشتریان باعث شده مردم به طور جدی                                           انتشار فهرست بدهکاران بانکی و برخورد با آن ها   را دنبال کنند. 

اما چرا هیچ مسئولی زیر بار انتشار این فهرست نمی  رود؟

ان
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ضا 
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عک

..........................
................. توسعه ......

...............

نقشه راه
درباره سیاست ورزی مشورتی

و دولت یکدست
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..........................
................. کــارآفـریـن .

..........

کار باید به کارآفرینان سپرده شود
»پیشرفت كشور در گرو فعالیت بخش خصوصی است«؛ این را محمدمهدی نایبی از كارآفرینان برتر حوزه مخابرات و البته بسیاری از كارآفرینان و فعاالن بخش 

خصوصی می گویند؛ تجربه ای كه البته در جهان جواب داده است. كارآفرینان معتقدند: »از داخل  ساختار دولتی، كار بیرون نمی آید. پروژه آن قدر طول می كشد كه 

افراد از ادامه كار سرد می شوند. اصوالً بستر دولتی برای تصدی گری است اما نجات اقتصاد  ملی در گرو بزرگ شدن بخش خصوصی است. باید همه دولت مردان بدانند 

وظیفه آن ها  بسترسازی برای ایجاد بخش خصوصی بزرگ است.« این جمالت شاید كلیدی ترین نكات برای نجات اقتصاد ایران است. در این شماره از بخش كارآفرین 

با تعداد دیگری از كارآفرینان برتر ایرانی و خارجی آشنا می شویم؛ آن هایی كه تالش می كنند پرچم فعالیت بخش خصوصی را باال نگه دارند. 

..........................
................. آینده پژوهی .

..........

بار دیگر طالبان
با خروج نیروهای آمریكایی از افغانستان و قدرت گیری طالبان

اوضاع منطقه به كدام سمت خواهد رفت؟ 

................. اکونومیست ..........................
.........

مرثیه بی پایان
پس از خداحافظی با کرونای انگلیسی، حاال نوبت به دلتا و دلتا پالس رسیده است

پیــک پی درپی بیمــاری کرونا را از ســر گذرانده اند 
و هربــار خبــری جدیــد از واکســن های ســاخت 
داخل دریافــت می کنند در کنار اخبــار مردمی که 
بــر اثر کرونــا می میرند، آن ها راهِی مرز ارمنســتان 
شــده اند برای دریافت واکســن و شهروندانی که در 
این تجمــع جمعیتی و گرما بــرای نجات جان رفته 
بودنــد جان می دهنــد و وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی این خبرها را ســیاه نمایی می داند 
و از الگــوی مدیریــت جهانــی وزارت خانــه خود در 
مدیریــت این بیمــاری می گوید. قطعــی مدام برق 
شــهروندان را عاصی کرده، آن ها رمزارزها را دلیل 
خاموشــی ها می داننــد و از ســویی دیگــر بحــران 
آب و حق آبــه امان کشــاورز بریــده و آن می کند که 
نبایــد! کارگران نفت شــعله خشــم خورده اند و در 
پــی حق انــد و ملک طلق خواهان هم مدت هاســت 
تعارف را کنار گذاشــته اند و می گویند اگر دوســت 
نداریــد تشــریف ببریــد. در همزمانــی بحران های 
اقتصــادی، اجتماعی، ســپهر سیاســت هم تعارف 
را کنار گذاشــته و به ســمت یکدســتی و همدستی 
قدرت رفت بــا وعده ای که برای توســعه اقتصادی 
بود و منتقدان می گویند دســتگاه بوروکراسی توان 
چنان جســت عظیمــی را ندارد. در بخش توســعه 
ماهنامه از انتخابات، وضعیت گروه های سیاســی و 
مسیر توســعه وعده داده شده پرسیده ایم. در بخش 
آکادمی سواالتی درباره اقتصاد، سیاست خارجی و 
مشارکت زنان در حق پرسیده ایم و در بخش راهبرد 
درباره انتظاراتی که از کابینه دولت مطرح می شود. 

با ما همراه باشید؛ نقد کنید و پیشنهاد دهید.

نسیم بنایی
دبیربخشاکونومیستوایدهها

دو سال پیش، اگر فردی که داوطلب موقعیت کاری 
بــود از واژه دورکاری اســتفاده می کــرد، احتمــاال 
همــان ابتدای کار از میان گزینه ها حذف می شــد. 
اما حاال قضیــه کامال فرق کرده اســت. کرونا باعث 
شــده دورکاری به یکی از گزینه های روی میز برای 
مدیران شرکت ها تبدیل شود. بسیاری از متقاضیان 

کار هم نخســتین درخواستشان این است که در کار 
جدید بتوانند دورکاری کنند. با این حســاب به نظر 
می رســد آینده ای متفاوت برای کار و محیط کار در 
پیش اســت. در دنیــای جدیِد پســاکرونایی، نیازی 
نیســت همه به محــل کار برونــد. آن هــا می توانند 
در خانــه بماننــد و کار کننــد و در عین حال حقوق 
کامل خــود را هــم بگیرنــد. محیــط کار در دوران 

پساکرونایی، خیلی شلوغ و درهم است.
 

زهرا چوپانکاره
دبیربخشتجربهوکارآفرینخارجی

در روزهــای برگزاری مســابقات فوتبال یورو 2020 
شــاید دیده باشید که کریستیانو رونالدو شیشه های 
کوکاکــوال را از روی میز برداشــت و طوفانی از خبر 
بــه پا کــرد که باعث ســقوط ارزش کوکاکوال شــده 
اســت. در بخش تجربه این شــماره خواهید دید که 
چرا این خبر درســت نیست. در همان بخش به یک 
خبــر داغ دیگر پرداخته ایم، خبر ســفر فضایی جف 
بزوس، موســس شــرکت آمــازون. در مطلب جنگ 
ستارگان می بینید که این رقابت میان او و دو چهره 
ثروتمند و خبرســاز دیگر ســال ها اســت که جریان 
دارد. در بخــش کارآفرین هم بد نیســت به ســراغ 
مطلب »نوه خلف اســتی« بروید، شــرحی بر کسب 
و کار و مدیریت جین اســتی، نوه بنیان گذاران برند 

محصوالت زیبایی استی لودر. 

زینب کوهیار 
دبیربخشنگاه

انتشــار فهرســت بدهکاران بانکی در مناظره ها  ی 
ریاست جمهوری هم خبرساز شد؛ زمانی که رئیس                                             

ســابق بانک مرکزی فهرستی از بدهکاران بانکی را 
برای اعالم اسامی به رئیس                                             سابق قوه قضاییه داد و 
البته در نهایت خبری از علنی شــدن نام ها   نبود. در 
نگاه این شــماره تالش کردیم به چند ســوال پاسخ 
دهیم. اینکه چرا انتشــار فهرست بدهکاران بانکی 
بــرای مــردم اهمیت دارد تــا جایی کــه نامزدهای 

انتخابات ریاســت جمهوری آن را دســتاویزی برای 
جلب توجــه می                                   کنند و اینکه چرا مســئوالن زیر بار 

انتشار اسامی این فهرست نمی  روند. 

مونا مشهدی رجبی
دبیربخشآینده

دنیــا همچنان درگیر دو بحران بزرگ اســت. از یک 
طرف کرونا و واکسیناســیون ناعادالنه در دنیا است 
که اقتصاد و صنایع را درگیر کرده اســت و از طرف 
دیگــر تغییرات جــوی جهان را هر روز بیشــتر غرق 
مشــکالت می کند. در این شــماره به بررســی تاثیر 
هــردو بحران روی برخــی صنایــع از جمله صنعت 
توریسم پرداختیم. در مورد رشد شمار کودکان کار و 
افزایش فاصله طبقاتی                                    که موجب ایجاد پدیده ای به 
نام »شاغالن فقیر« است گزارش های مفصلی تهیه 
شــد. اما در بررسی تاثیرات همه گیری روی اقتصاد 
دنیا به گزارش آنکتاد در مورد کاهش سرمایه گذاری 
خارجــی در دنیــا و تاثیــر ایــن بحــران روی ورود 
ســرمایه ها  به کشــورهای                                    صنعتی و در حال توسعه 
هــم پرداختیــم. همچنین موضوع مــورد بحث این 
روزها در دنیا که تاثیر اقتصاد دیجیتال و اســتخراج 
رمزارزها روی انتشــار کربن                                    و تغییرات جوی است، 
به محــور گزارش دیگری تبدیل شــد و به تفصیل به 

آن پرداختیم.

محبوبه فکوری 
دبیربخشروایت

رکــود همراه بــا رونــق بســیاری را در بازار مســکن 
دچار تردیدهای بســیاری در معامالت کرده اســت، 
نــه ملکی را به راحتی می توانند بفروشــند و نه ملکی 
را بــه راحتی بخرند. حال کارشناســان بازار مســکن 
می گوینــد نه تنها ایــن روند در ماه هــای آینده ادامه 
می یابــد؛ بلکه ممکن اســت قیمت هــا از این هم که 
هســت باالتــر رود؛ مگر این کــه دولت جدیــد برنامه 
دیگری برای ارزان سازی مسکن در دست اجرا داشته 

باشد که بعید به نظر می رسد کارساز باشد. 
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اعالنـات

در هفتاد و ششمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح شد
خسارت باالی صنایع از قطعی برق

هفتاد و ششمین جلسه شورای گفت وگوی استان تهران با موضوع طرح مشکالت قطعی برق شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان و تعیین تکلیف خسارات ناشی از قطعی برق در صنایع برگزار شد. در این نشست، 
خسارت ها،  این  جبران  نهایت  در  و  ارائه شد  برق  قطعی  اوج  در  صنایع  خسارت  میزان  از  گزارش هایی 
انتظام بخشی به قطعی برق، برنامه ریزی برای افزایش سرمایه گذاری و جلوگیری از تکرار این مسئله مورد 

تاکید قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، محمد عیدیان، قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی استان تهران با اشاره به آمارهای 
رسمی تأمین و توزیع برق گفت: استان تهران با حدود 7 میلیون مشترک یعنی 20 درصد مشترکان کل کشور 
با رشد 1.9 درصدی مصرف در سال جاری نسبت به سال 1399 مواجه شده است؛ به طوری که در شرایط پیک، 
میزان مصرف به 8800 مگاوات رسیده و در مقابل وزارت نیرو 7253 مگاوات در اختیار شبکه توزیع قرار 
داده و این به معنای 1540 مگاوات کسری برق است. او ادامه داد: اگرچه مقرر بود برای جلوگیری از قطعی 
گسترده، مصرف برق در دستگاه های اجرایی، مراکز نظامی و انتظامی، دانشگاه ها و همچنین مصرف خانوار 
مدیریت شود اما امروز متأسفانه قطعی برق در بنگاه های اقتصادی از مرز 20 درصد گذشته و این مسئله 
باید مورد چاره اندیشی قرار گیرد؛ چرا که ادامه این وضعیت، تنظیم بازار کاالها را تحت تأثیر قرار داده و 
صدمات مالی به تولیدکنندگان وارد آورده است. افزون بر این، فشارهای مالیاتی، بیمه ای و هزینه های 

جاری و حفظ اشتغال در سالی که تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامیده شده، مضاعف شده است.
ارائه  به  باز کرده است،  اکنون سر  این دمل  دلیل عدم سرمایه گذاری کافی،  به  اینکه  بیان  با  عیدیان 
راهکارهایی برای حل این مسئله پرداخت و پیشنهادهای خود را روی میز گذاشت. براین اساس، تهیه برنامه 
منضبط و اجرایی قطعی برق با حفظ عدالت، تعیین تکلیف خسارات وارده در دو ماه گذشته و ماه های 
آینده، چاره اندیشی در مورد جبران کسری تولید برق، ارائه برنامه برای تأمین و سرمایه گذاری، تهیه ژنراتور 
و توربین های CHP با قیمت های واقعی، تأمین سوخت ژنراتورهای کارخانه جات، تأمین تسهیالت ارزان 
برای خرید ژنراتورها و همچنین سرمایه گذاری در بخش تولید، تعیین تکلیف بدهی دولت به فعاالن صنعت 
برق و تعیین تکلیف قراردادهای منعقده با پیمانکاران و ارائه برنامه برای 8 ماه آینده از جمله پیشنهادهایی 

بود که عیدیان مطرح کرد.

در ادامه این جلسه، سپهر برزی مهر از سندیکای صنعت برق، به ارائه گزارشی از چالش های صنعت برق 
ایران پرداخت و گفت: طبق گزارشی که از اعضای سندیکا اخذ شده است، اگر 30 ساعت خاموشی در ماه 
برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، متأسفانه این واحد صنعتی در طول ماه با 4.5 میلیارد تومان 
خسارت مواجه خواهد شد؛ خسارات ناشی از فرصت های ازدست رفته، هزینه های ثابت و ضایعات مواد 
اولیه و خسارات ناشی از تأخیر در قراردادها و تأمین کاال برای مشتریان. این بدان معناست که هر ساعت 

خاموشی برای واحد صنعتی 150 میلیون تومان خسارت در پی دارد.

خربنامه

آقای گل جهان برای تمدید کارت بازرگانی خود به اتاق تهران رفت
علی دایی که از سال 1388 از اتاق بازرگانی تهران برای فعالیت های اقتصادی خود کارت بازرگانی گرفته، 
برای تمدید اعتبار کارت خود به اتاق تهران مراجعه کرد تا مشکالت اداری تمدید کارتش را برطرف کند. 
عالوه بر دایی تعداد دیگری از فوتبالیست های مشهور کشور از جمله کاپیتان های تیم ملی فوتبال مانند 
محمد خاکپور، احمدرضا عابدزاده، افشین پیروانی و... نیز از اتاق تهران کارت بازرگانی دریافت کرده اند.

علی دایی که فعالیت های اقتصادی زیادی در حوزه های مختلف از صنعت پوشاک ورزشی گرفته تا 
طال و جواهر دارد، دوباره برای تمدید کارت بازرگانی خود که چند سالی فاقد اعتبار بود به اتاق بازرگانی 
تهران مراجعه کرد تا با تکمیل مدارک و رفع اشکاالت پرونده اش، کارت بازرگانی خود را به جریان بیندازد. 
سابقه حضور فوتبالیست های کشورمان در اتاق تهران برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی محدود به 
علی دایی نیست و احمدرضا عابدزاده، محمد خاکپور، علیرضا منصوریان، افشین پیروانی و... نیز در 

مقاطعی عضو جامعه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی بوده و فعالیت هایی در این حوزه داشته اند.

 1400/04/15

نابودی مواد اولیه و آسیب به تجهیزات تولیدی
از کارآفرینان و صاحبان صنایع عضو اتاق تهران که  معاونت کسب وکار اتاق تهران طی نظرسنجی 
واحدهای تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی را اداره می کنند، خسارات ناشی از قطعی گسترده برق 

و تبعات آن بر وضعیت تولید و کسب وکار این بنگاه ها را مورد ارزیابی قرار داد.
بررسی تحقیقی معاونت کسب وکار اتاق تهران از تبعات قطعی های اخیر در شبکه برق کشور به ویژه 
در شهرک های صنعتی نشان می دهد که میزان خسارت واردشده به بنگاه های مورد ارزیابی، رقمی بین 
100 تا 500 میلیون تومان برآورد می شود. این طرح مطالعاتی که تبعات قطعی پی درپی برق بر 51 
بنگاه صنعتی عضو اتاق تهران را عارضه یابی کرده، نشان می دهد که 82 درصد از بنگاه های ارزیابی شده 
به  که  کرده اند  اعالم  آنان  از  درصد   65 که  حالی  در  بوده اند  برق  تأمین  جایگزین  زیرساخت  فاقد 
واسطه قطعی برق، آسیب های جدی به دستگاه ها و تجهیزات تولیدشان وارد شده است. همچنین 
این تحقیق نشان می دهد که از مجموع 50 بنگاِه ارزیابی شده، 40 درصد از آنان اعالم کرده اند که 
مواد اولیه تولیدی خود را به واسطه قطعی برق از دست داده اند. این در حالی است که 43 درصد 
از بنگاه های موردنظر بر کاهش کیفیت و بهداشت محصوالت تولیدی خود به دلیل قطعی های مکرر 

برق طی هفته های اخیر تأکید کرده اند.

 1400/03/10

تالش برای تحول آفرینی در اقتصاد کشور
مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران که حدود یک سال از آغاز رسمی فعالیت هایش می گذرد 
میزبان اعضای هیئت رئیسه این اتاق بود تا ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته، برنامه های 
اندیشکده  از  تهران همچنین  اتاق  اعضای هیئت رئیسه  کند.  نیز تشریح  را  مرکز  این  آینده نگرانه 

کسب وکار شریف که به عنوان یک نهاد پژوهشی با اتاق تهران همکاری دارد، بازدید کردند.
مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران و اندیشکده کسب وکار شریف، در ساختمان تجهیزشده ای در 
ناحیه نوآوری شریف مستقر شده اند تا پلی برای پیوند صنعت و بنگاه های سنتی با شرکت های نوپا و 
فناوری محور باشند و پنجره ای برای گفت وگو و تعامل بخش خصوصی با نهادهای سیاست گذار باز کنند.

در این بازدید که رئیس و نواب  رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز 
حضور داشتند، هاتف خرمشاهی رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، طی سخنانی برخی 
از مهم ترین برنامه ها و پروژه های طراحی شده در این مرکز و کارکردهای آن ها را تشریح کرد؛ از جمله 
او طراحی و ساخت »رصدخانه تحلیلی اقتصاد ایران« و دیجیتال هاب یکپارچه ساز خدمات نوین اتاق 
تهران را از مهم ترین پروژه های تحولی این مرکز به منظور گسترش فرهنگ تصمیم گیری مبتنی بر داده 

و آشنایی با دستاوردهای انقالب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال عنوان کرد.
رئیس اتاق تهران نیز در این بازدید با تاکید بر اهمیت تعامل و همکاری با دولت جدید و مجلس و 
قوه قضاییه برای بهبود شرایط و فضای کسب وکار و رفع موانع کارآفرینی و تولید در کشور، به تشریح 
اهمیت کارکردهای رصدخانه تحلیلی اقتصاد ایران و انتظارات خود از این رصدخانه پرداخت. مسعود 
خوانساری افزود: برای پیش بینی فرصت های بهبود اقتصاد کشور در عرصه ملی و بنگاهی و به خصوص 
برنامه ریزی برای تعامالت بهینه بین المللی الزم است قطب نمای دقیقی برای سنجش و نظارت بر اجرای 
راهبردها و مشورت در دیده بانی اجرای تصمیمات مهم و بهبود نظام تصمیم سازی ها در عرصه های 

اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم.

 1400/04/22
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زنان: همان کار، 200 هزار دالر کمتر!
ماه آوریل بود که لی دیالنی، مدیرعامل یکی از شــرکت های 
آمریکایی که زن بود، از دنیا رفت و به جای او مردی بر صندلی 
مدیرعاملــی تکیه زد. نکته جالب توجه این بود که مدیرعامل 
جدید صرفا به خاطر مرد بودن، برای همان شغل و همان کار، 
200 هزار دالر بیشتر دریافت می کند. این اتفاق در آمریکا جرقه 
بحث شکاف حقوقی زنان و مردان را زده است. این پدیده ای رایج 
است که زنان بابت شغلی یکسان، کمتر از مردان حقوق بگیرند 
و تقریبا در همه کشــورهای جهان هم به همین شکل است. 
نمونه های مختلفی وجود دارد که همگی این شکاف حقوقی 
را تایید می کند. هرچند مواردی اســتثنایی هم وجود دارد اما 
به صورت کلیه، زنان حقوقی بســیار کمتــر از مردان دریافت 
می کنند. گویی پرداخت حقوق کمتر به زنان در مقایسه با مردان، به یک اصل در شرکت های مختلف 
جهان تبدیل شده اســت که حتی در مورد مدیران عامل آن ها هم صدق می کند. شرکت ها باید بابت 

پرداخت حقوق کمتر به زنان، احساس شرم کنند. این نابرابری، بی تردید شرم آور است. 

واکسن: نابرابری برای فقرای آسیا
سال گذشــته وقتی کرونا در جهان شــایع شده بود، 
بسیاری از کشورهای آســیایی هنوز در امان بودند. تا 
پایان ســال 2020 کشورهای تایلند و ویتنام کمتر از 
200 مــورد مرگ را گــزارش داده بودند. کارگران هم 
در کارخانه هــای آن ها همچنان کار می کردند. اما این 
وضعیت با شــیوع گونه جدید ویــروس کرونا، تغییر 
کرده است. حاال کشورهای آسیایی با نوع شدید کرونا، 
در معرض خطر شدیدی هستند. تجارت های جهانی 
و بین المللی باعث شده که کشــورها با هم در ارتباط 
باشــند و در نتیجه کرونا دوباره همه جا شایع شود. اما 
اگر واکســن به صورت برابر در اختیار همه کشــورها 
قرار می گرفت این اتفاقات هم رخ نمی داد. بسیاری از کشورهای آسیایی به واکسن کرونا 
دسترسی ندارند و به همین خاطر، شرایط بدی را به لحاظ کرونایی تجربه می کنند. افراد 

فقیر در این کشورها بیشتر از سایر افراد، در معرض خطر هستند. 

جسی یانگ
تحلیلگرسیانانبیزنس

واکنش به خطر: چرا برخی جوامع بهترند؟
ویروس کرونا به صورت برابر به همه کشــورها حمله 
کرده اســت اما میزان نرخ مرگ ومیر در کشــورهای 
مختلف با هم فرق دارد. برخی کشورها توانسته اند از اوج 
بحران دور بمانند. اما برخی دیگر، با تراژدی های عمیقی 
مواجه شــده اند. علوم اجتماعی در این زمینه می تواند 
تا حدودی کمک کننده باشــد. ماجرا به نحوه واکنش 
جوامع به تهدیدهای مختلف مربوط می شــود. برخی 
کشورها سال ها با بیماری ها، بالیای طبیعی، تجاوزهای 
خارجی و دیگر خطرات به صورت مستمر دست وپنجه 
نرم کرده اند. به همین خاطر است که توانایی بیشتری 
در واکنش به خطرات به دست آورده اند. مردم در چنین 
کشــورهایی، یاد گرفته اند که خودشان را با بحران هایی نظیر همین همه گیری، مطابقت 
دهند. بر پایه چنین نظریه ای می توان گفت کشــورهایی که به صورت مستمر نسبت به 

بحران ها واکنش نشان داده اند، عملکرد بهتری در مواجهه با ویروس کرونا داشته اند. 

میچل گلفاند
تحلیلگرفارنافرز

نفت: تغییرات اقلیمی جرم است!
بعید است کســی روی این کره خاکی زندگی کند و 
دســتش به جرمی آلوده نباشــد. امــا جرمی که من 
می خواهم درباره آن صحبت کنم، مربوط به تغییرات 
اقلیمــی و گرمایش زمین اســت. دهه ها اســت که 
شرکت های بزرگ نفتی می گویند سوخت های فسیلی 
آن قدر به زمین آسیب نمی رساند و در این مدت محیط 
زیست و ســاکنان زمین، بهای این دروغ ها را پرداخت 
کرده اند. تعداد طوفان هــای عجیب و غریب به قدری 
زیاد شده که دانشــمندان وقت نمی کنند روی آن ها 
اسم بگذارند. همه این ها ناشی از تغییرات اقلیمی است 
و مقصر اصلی در این ماجرا، سوخت های فسیلی هستند 
که کسی حقیقت را درباره آن ها نمی گوید. اما می توان هنوز هم امید داشت تا این رویه تغییر 

کند. این وضعیت قطعا عوض خواهد شد مشروط به اینکه انسان ها تغییر را طلب کنند. 

مارک هرتسگارد
تحلیلگرالجزیره

برزیل: فقط چین می تواند بحران را حل کند
برزیل جزو کشورهایی است که با بیشترین بحران های 
زیست محیطی و پدیده تغییرات اقلیمی مواجه است. 
جنگل آمازون در این کشور به سرعت در حال نابودی 
اســت و دولت برزیل هم هیچ اقدامی نمی کند. حتی 
دولت جلوی آتش سوزی های گسترده در این جنگل ها 
را نگرفت. ژائیر بولسونارو هیچ قدمی برای حفاظت از این 
جنگل برنداشته است. هر تصمیمی درباره محیط زیست 
در این کشــور گرفته شده، ویرانگر بوده است. اما چین 
می تواند این بحران را حل کند. این کشــور وارد رقابت 
با آمریکا و اروپا شــده و تالش دارد زمین را از تغییرات 
اقلیمی نجــات دهد. از آن جا که چین روابط اقتصادی 
سنگینی با برزیل دارد، می تواند با تحت فشار گذاشتن این کشور، ریاست جمهوری برزیل را 
وادار کند که دست از تخریب جنگل آمازون بردارد. در واقع چین می توانند همانند یک اهرم 

فشار، به برزیل فشار بیاورد تا مانع از جنگل زدایی در این کشور بشود. 

لوری تاتینن
تحلیلگرفارنپالیسی

میچل لدر
تحلیلگربلومبرگ

کامنت

ویروس کرونا: دلتا چقدر خطرناک است؟
همین چند وقت پیش بود که گونه جدید و جهش یافته ای از 
کرونا در هند شایع شد. به این گونه جدید، دلتا می گویند. در 
حال حاضر بیش از 85 کشور جهان این ویروس را در خاک 
خود شناسایی کرده اند و این یعنی دلتا هم عالم گیر شده است. 
اما این ویروس چقدر خطرناک اســت؟ برخی کشورها فکر 
می کردند می تواننــد آن را کنترل کنند اما موج های جدید 
کرونایی نشان می دهد که مهار این گونه جدید، چندان هم 
ســاده نیست. بررسی ها نشــان می دهد دلتا در حال حاضر 
خطرناک ترین گونه ویروس کرونا در جهان است. دلتا 40 تا 
60 درصد بیشتر از گونه های قدیمی، آسیب می رساند و 30 تا 
50 درصد سریع تر از گونه های قدیمی ویروس کرونا، به بدن 
دیگران منتقل می شود. انتقال این ویروس به قدری سریع است، حضور انسان ها در یک مرکز خرید 
می تواند به سادگی منشا انتقال این ویروس باشد. البته بسیاری از واکسن ها نسبت به این گونه واکنش 
نشان داده اند و اثرات مخرب آن را کاسته اند. در نتیجه می توان در صورت تزریق واکسن، کمتر نگران 

بود. اما به صورت کلی، این گونه جدید، خطرناک تر است و به مراقبت های بیشتری نیاز دارد. 

اسپنسر بوکات لیندل
تحلیلگرنیویورکتایمز
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اعالنـات
اعداد ماه

ترکیب مالیات مصرف تغییر کرد

کاهش درآمد از عوارض خروج
مــردم در ســال 99 بابت مصرف کاال و خدمات، بیش از 74 هزار میلیــارد تومان مالیات به دولت 
پرداختند. سرفصل مالیات بر کاال و خدمات در نظام مالیاتی مشتمل بر فروش فراورده های نفتی، 2 
درصد مالیات سایر کاالها، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور، فروش و مصرف سیگار، نقل و انتقال 
اتومبیل، شماره گذاری خودرو، مالیات بر ارزش افزوده و سایر ردیف های قانونی است. مردم بابت نقل و 
انتقال و شماره گذاری خودرو نیز به ترتیب 2 هزار میلیارد تومان و 748 میلیارد تومان مالیات دادند که 
بیش از 40 درصد رشد دارد. سال 99 به دلیل محدودیت های کرونایی ترددهای جاده ای و مسافرت ها 
کاهش یافت که آثار خود را بر روی مالیات فروش فرآورده های نفتی گذاشت و وصولی را 14 درصد 
به نسبت سال 98 کاهش داد. سال گذشته حدود 6 هزار میلیارد تومان از این محل مالیات وصول 

شد. به تبع همه گیری کرونا دریافت عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور نیز 89 درصد افت کرد.

74 هزار میلیارد تومان
مالیات پرداختی بابت مصرف کاال و خدمات 

به 74 هزار میلیارد تومان رسید.

بار صادرات روی دوش نفتی ها

سهم باالی پتروشیمی از صادرات 
براساس نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1399، درآمد های حاصل از فروش 
نفت، فرآورده های نفتی، میعانات گازی و گاز طبیعی صادرشــده توسط شرکت ملی 
نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های 
پتروشــیمی دولتی به رقم 21 میلیارد و 43 میلیون دالر رســیده است. صادرات این 
مجموعه در شش ماهه اول معادل 8 میلیارد و 558 میلیون دالر بوده و 12 میلیارد و 
485 میلیون دالر در شــش ماهه دوم سال گذشته صادر شده است. مجموع صادرات 
نفتی و غیرنفتی کشور در ســال گذشته 49 میلیارد و 848 میلیون دالر بود که 28 

میلیارد و 805 میلیون دالر آن صادرات غیرنفتی بوده است.

21میلیارد دالر
در سال گذشته معادل 21 میلیارد و 43 میلیون دالر
 نفت، گاز و فرآورده  نفتی صادر شد

استقراض مالی از خزانه

افزایش بدهی به بانک مرکزی
طبق گزارش بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی سال 99، بدهی دولت به بانک 
مرکزی معادل 115 هزار و 220 میلیارد تومان است که نسبت به سال 98 رشد 
کم سابقه 50.8 درصدی را نشان می دهد. به عبارت دیگر دولت در سال گذشته 
38 هزار و 790 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و با احتساب ضریب 
فزاینده 7.5 در سال گذشته، بیش از 290 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی 
از این محل افزوده است. از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا پایان سال 99 بدهی 
دولت به بانک مرکزی از 13 هزار میلیارد تومان به 115 هزار و 220 میلیارد تومان 

رسیده است. 

50.8 درصد
در سال 99 بدهی دولت 

به بانک مرکزی افزایش 50.8 درصدی را تجربه کرد

255 میلیون دالر موز وارد شد

عراق، مشتری اصلی سیب ایران
در سال 99 حدود 884 هزار و 798 تن سیب به ارزش 326 میلیون و 668 هزار و 134 
دالر، به 27 کشور صادر شده است. عراق 105 میلیون دالر، روسیه 95.4 میلیون دالر، 
افغانستان 51.7 میلیون دالر، هند 26.6 میلیون دالر و امارات 21.1 میلیون دالر سیب 
در سال گذشته از ایران خریداری کردند و پنج مقصد اول صادرات سیب ایرانی بودند. 
در ســال گذشته بیش از 375 هزار و 403 تن موز به ارزش 255 میلیون و 313هزار 
و 294 دالر از هشت کشور وارد ایران شد. ترکیه با 129.8 میلیون دالر، هند با 54.3 
میلیون دالر، اکوادور با 34 میلیون دالر، فیلیپین با 33.8 میلیون دالر، پاکستان با 2.7 
میلیون دالر، امارات با 433 هزار دالر، روسیه 48 هزار دالر و ویتنام با 35 هزار دالر به 

ترتیب هشت کشور فروشنده موز به ایران در سال 99 بودند.

326 میلیون دالر
ارزش صادرات سیب

 در سال 99 از 326 میلیون دالر عبور کرد

دولتی ها کمتر مالیات دادند

افزایش مالیات ستانی از حقوقی ها
سال گذشته بالغ بر 58 هزار و 600 میلیارد تومان مالیات از اشخاص حقوقی وصول شد که نسبت به عملکرد سال 98 بالغ بر 32 درصد و همچنین 
132 درصد نسبت به مصوب بودجه افزایش نشان می دهد. با این حال رقم مالیات بر عملکرد شرکت های دولتی در قانون بودجه 99 نزدیک به 70 
درصد رقم محقق شده در سال 98 بوده است. همچنین میزان درآمد محقق شده از این محل در سال گذشته کمتر از نیمی از رقم پیش بینی شده 
در قانون بودجه سال گذشته بود. به عبارت دیگر میزان درآمد دولت از این محل در سال 99 یک سوم این میزان در سال 98 بوده است. از سوی 
دیگر رقم مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی در سال گذشته نسبت به قانون بودجه 163 درصد محقق شد که 85 درصد بیشتر از رقم تحقق 

سال 98 بوده است. 

32 درصد
افزایش مالیات 
پرداختی از سوی 

اشخاص حقوقی 
در سال 99 معادل 32 درصد 

بود
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خرید تضمینی، در اولویت هدفمندی یارانه ها

یارانه 10 هزار میلیارد تومانی برای گندم
طبق اعالم سازمان هدفمندسازی یارانه ها، از محل درآمدهای یارانه ای این سازمان مبلغ 
10 هزار میلیارد ریال بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم به شرکت مادر تخصصی 
بازرگانی دولتی ایران پرداخت شد. در حال حاضر پروسه خرید تضمینی گندم به عنوان 
یک محصول استراتژیک در امنیت غذای جامعه در اولویت قرار گرفته است. از همین رو 
منابع مورد نیاز برای خرید آن مطابق مصوبه دولت در حال تامین است. از ابتدای سال 
جاری تا اواخر تیرماه بابت خرید تضمینی گندم مبلغ 73450 میلیارد ریال به شرکت 

بازرگانی دولتی ایران پرداخت شده است.

7345 میلیارد تومان
از ابتدای سال جاری تا اواخر تیر، 7345 میلیارد تومان

 بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شد

مشاغل کمتر مالیات دادند

افزایش مالیات کارکنان بخش خصوصی
بنا به آمار خزانه از وضعیت درآمدهای مالیاتی، ســال گذشته حدود 37 هزار میلیارد 
تومان از درآمدها مالیات وصول شد که نسبت به عملکرد سال 98 بالغ بر 27 درصد 
رشد دارد. همچنین این بخش توانست 107 درصد رقم مصوب را محقق کند. سال 99 
کارکنان بخش عمومی 12 هزار و 750 میلیارد تومان و نیز از بخش خصوصی 11 هزار 
و 111 میلیارد تومان مالیات حقوق پرداخت کردند. بر این اساس به دلیل شرایط ناشی 
از کرونا و رکود اقتصادی درآمد ناشی از فعالیت مشاغل کمتر از سال 98 یعنی بالغ بر 
رقم 10 هزار و 445 میلیارد تومان وصول شد که رشد منفی 10 درصدی را ثبت کرد. 
از بخش مالیات مستغالت هم 2178 میلیارد تومان درآمد به دست آمد که 42 درصد 

نسبت به عملکرد سال 98 افزایش دارد.

27 درصد
میزان رشد مالیات پرداختی کارکنان بخش خصوصی

 در سال گذشته 27 درصد بود

سرمایه گذاری خارجی کاهش یافت

نزول رتبه ایران در آنکتاد
کنفرانس تجارت و توســعه سازمان ملل، آنکتاد، اعالم کرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
ایران در سال 2020 افت 11 درصدی داشته و به 1.342 میلیارد دالر رسیده است. رتبه ایران 
از ســال 96 به بعد 27 پله در میان کشورهای مورد بررسی نزول کرده است. کنفرانس تجارت 
و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( هر سال در سلسله گزارش های »سرمایه گذاری خارجی جهان« 
به بررسی روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف می پردازد و طی آن آمار مربوط به 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می کند. میزان سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در ایران در ســال 2019 به یک میلیارد و 508 میلیون دالر رســیده بود؛ یعنی میزان 
ســرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2020 با کاهش  11 درصدی )166 میلیون دالری( 
مواجه شده است. سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال های 2019 و 2018 به ترتیب 36.4 

درصد و 30 درصد افت کرده بود.

11 درصد
سرمایه گذاری خارجی 

در ایران طی سال 2020 معادل 11 درصد کاهش یافت

نرخ بیکاری کاهش یافت

کاهش جمعیت فعال نسبت به بهار 98
بررســی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می دهد که 8.8 درصد از جمعیت 
فعال )شاغل و بیکار( در بهار امسال، بیکار بوده اند. نرخ بیکاری نسبت به بهار 99 یک 
درصد کاهش داشته است. در بهار ١٤٠٠، به میزان 41.4 درصد جمعیت ١٥ ساله و 
بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. 
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل 
مشابه در سال قبل ٠.٤ درصد افزایش یافته است. در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، 
بیش از ٤٩٩ هزار نفر به جمعیت فعال از نظر اقتصادی افزوده شده است. این میزان 
در فاصله بهار ١٣٩٨ نسبت به بهار ١٣٩٩ کاهشی معادل یک و نیم میلیون نفر داشته 
است. با این وجود، جمعیت فعال ٢٥ میلیون و ٩٦٧ هزار نفری در بهار امسال، همچنان 
نسبت به جمعیت فعال ٢٧ میلیون و ٤٦٠ هزار نفری بهار ١٣٩٨ از فاصله قابل توجهی 

برخوردار است.

41.4 درصد
جمعیت فعال در بهار امسال به 41.4 درصد رسید

یارانه ها هدفمند پرداخت می شود؟

سهم تولید از یارانه
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها از پرداخت 785 میلیارد تومان از منابع هدفمندی برای تولید و اشتغال مطابق قانون بودجه سال جاری خبر 
داد. امید حاجتی می گوید: قانون بودجه سال جاری از محل جدول تبصره 14 که مربوط به هدفمندسازی یارانه ها می شود تکالیفی را در جهت تولید 
و اشتغال به اولویت استان هایی که باالترین نرخ بیکاری را دارند، ایجاد کرده است. بنابراین از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها مبلغ 3675 
میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی، 3216 میلیارد ریال به وزارت صمت و مبلغ 4590 میلیارد ریال به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور 
پشتیبانی در ایجاد اشتغال پرداخت پرداخت شد. همچنین به منظور حمایت از مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کل 

کشور مبلغ 350 میلیارد ریال به کمیته امداد و مبلغ 150 میلیارد ریال به سازمان بهزیستی پرداخت شده است.

 785
میلیارد تومان

از ابتدای امسال تا اواخر تیر 
785 میلیارد تومان

 یارانه به تولید 
اختصاص یافته است
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اعالنـات

بانک جهانی خبر داد

واکسن در راه قاره های محروم
دسترسی عمومی و همگانی به واکسن جزو مسائل و معضالتی است که این روزها 
همه ســازمان ها و شرکت ها به نوعی برای آن بســیج شده اند و در جهت آن تالش 
می کنند. با همین تالش ها، پیش بینی می شود که تا سال 2022 بیش از 60 درصد از 
جمعیت آفریقا، واکسینه شده باشند. البته این رقم خیلی زیاد نیست و به این معناست 
که تا ســال 2022 هم خبری از ریشه کن شدن ویروس کرونا در جهان نخواهد بود. 
بیش از 400 میلیون در سرتاســر آفریقا این روزها در انتظار دریافت واکسن کرونا 
هســتند تا زندگی را بدون خطر و در آرامش سپری کنند. نکته مثبت این جاست 
که تعداد واکسیناسیون در جهان در مسیر صعودی قرار گرفته و می توان تا حدودی 

نسبت به آینده امیدوار بود. 

60 درصد از جمعیت قاره آفریقا 
تا سال 2022 در برابر ویروس کرونا، 

واکسینه خواهند شد

فائو گزارش داد

هر نفر، یک درخت
شمردن درخت های جهان کار ساده ای نیست اما تعداد آن ها هنوز خیلی کم است. 
کشورها باید سیاست هایی را در پیش بگیرند که تعداد درختان در آن ها افزایش 
پیدا کند. شاید وقت آن رسیده که هر نفر از ما انسان های روی زمین، هر سال یک 
درخت به این کره خاکی اضافه کنیم. دست کم می توانیم تالش مان را در این زمینه 
بکنیم. کشــورهایی در این زمینه پیش قدم شده اند که شاید فکرش را هم نکنید. 
برای مثال مسئوالن در روآندا تصمیم گرفته اند تعداد درختان را در این کشور در 
بازه ای ده ساله افزایش دهند. البته ابتکارات بسیاری نیاز است تا همه بتوانند فضای 
طبیعی را به کمک یکدیگر عوض کنند. اما زمین به درختان بیشتری برای نفس 

کشیدن نیاز دارد. 

30 درصد افزایش تعداد درختان 
در روآندا تا سال 2030 که مسئوالن در این کشور 

به عنوان هدف در نظر گرفته اند

بانک جهانی خبر داد

کمک ۴ میلیارد دالری برای واکسیناسیون
بانک جهانی و بســیاری از دیگر نهادهای مشــابه آن تالش دارند با کمک های خود، 
درد کرونا را کاهش دهند. آن ها تالش می کنند واکســن را به دســت مردم محروم 
در کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی برسانند. بانک جهانی تاکنون در این زمینه 
اقدامات بسیاری داشته اســت. بیش از 51 کشور جهان از کمک ها و تسهیالت بانک 
جهانی در این زمینه برخوردار شــده اند. این نهاد کمکی بیش از 4 میلیارد دالر برای 
خرید واکسن و ارسال آن به کشورهای فقیر داشته است. البته شرکت های مختلف نظیر 
شرکت های تولیدکننده دارو و واکسن هم در این زمینه نقشی پررنگ داشته اند و تالش 
کرده اند کمک های خود را راهی کشورهای فقیر کنند. سازمان ها و نهادهای بین المللی 

معتقدند تنها از این مسیر می توان همه مردم جهان را واکسینه کرد. 

4 میلیارد دالر، آخرین رقمی که بانک جهانی برای
 کمک جهت خرید واکسن کرونا به کشورهای 

آفریقایی اختصاص داده است

سازمان ها

نسیم بنایی
دبیربخشاکونومیست

بانک جهانی هشدار داد

آفریقا زیر دشنه دلتا
کشــورهای آفریقایی این روزها در معرض جدِی ویروس کرونا قرار گرفته اند. گونه مهلک و جهش یافته کرونا موسوم به دلتا اکنون سر از 
کشورهای آفریقایی درآورده و جان مردم را در این قاره می گیرد. بررسی ها نشان می دهد این گونه جدید می تواند تا 50 درصد سریع تر از 
دیگر گونه های کرونا، انتقال پیدا کند. در نتیجه سرعت انتقال آن بسیار باالست و افراد زیادی را درگیر می کند. طی هفته های گذشته میزان 
ابتال و مرگ ومیر کرونایی به خاطر شیوع گونه دلتا در آفریقا افزایش پیدا کرده و در نتیجه وضعیتی هشدارآمیز برای قاره سیاه به وجود 
آورده است. سازمان بهداشت جهانی به صورت هفتگی وضعیت را در آفریقا بررسی می کند. بررسی های هفتگی حکایت از سیر صعودی ابتال 

به کرونا در آفریقا دارد. 

25 درصد 
افزایش تعداد 

مبتالیان به کرونا تنها 
در یک هفته نسبت به هفته 

گذشته، در کشورهای 
آفریقایی بوده است

گزارش سازمان ملل از کرونا و اقتصاد جهان

ضرری ۴ تریلیون دالری!
کرونا از جنبه های مختلفی روی اقتصاد اثر گذاشته است. برای مثال، صنعت گردشگری 
تا حدود زیادی از دســت رفته و به همین خاطر اقتصاد جهان را با مشــکل مواجه 
کرده اســت. بررسی ها نشان می دهد ضرری که کرونا به گردشگری وارد کرده و از این 
طریق اقتصاد جهان را دچار مشکل کرده می تواند بالغ بر 1.2 تریلیون دالر تا 4 تریلیون 
دالر باشــد. در سال 2020 تعداد گردشگران به صورت ناگهان کاهش پیدا کرد. همه 
تصور می کردند ماجرا با توزیع واکسن برطرف می شود. اما امسال به رغم توزیع واکسن، 
هنوز خبری از بهبود در صنعت گردشــگری نیست. به همین خاطر است که اقتصاد 
جهان هم با مشکل مواجه شده است. جان گردشگری و در نتیجه جان اقتصاد جهان 

هم گرفته شده است. 

4 تریلیون دالر، ضرری که از محل
 کاهش گردشگری به اقتصاد جهان طی یک سال

 گذشته وارد شده است
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الجزیره خبر داد

آمریکا، دوباره در مسیر اشتغال زایی
اقتصاد آمریکا در ماه ژوئن موفق شــد 850 هزار شغل جدید ایجاد کند و نرخ 
بیکاری را تکانی بدهد. آمار به دســت آمده از وضعیت بیکاری در این کشــور 
نشــان می دهد نرخ بیکاری در حال حاضر به 5.9 درصد رسیده اســت. آماری 
که اکنون از وضعیت اشتغال در این کشور منتشر شده بهترین آمار در ماه های 
گذشته محسوب می شود. پیش بینی ها هم نشان می دهد که شرایط اشتغال در 
آمریکا طی ماه های آتی بهبود پیدا خواهد کرد. البته کرونا هنوز در این مسیر، 
اختالل هایی را ایجاد می کند اما روی هم رفته، می توان امید داشت که وضعیت 
اشتغال در این کشور در حال بهبود است. این کشور در مسیر اشتغال زایی قرار 

گرفته است. 

5.9 درصد، نرخ بیکاری در ماه ژوئن 
در آمریکا بوده است که نرخی موفقیت آمیز 

محسوب می شود 

سی ان ان بیزنس بررسی کرد

میلیاردرها به فضا می روند
ســفرهای فضایی به کانون رقابت میلیاردرهای جهان تبدیل شده است. همین چند 
وقت پیش بود که همه شنیدیم جفت بزوس، مدیرعامل شرکت بزرگ خرده فروشی 
آمریکایِی آمازون برای رفتن به فضا و راه اندازی سفرهای فضایی تالش های خود را آغاز 
کرده است. ایالن ماسک، مدیرعامل تسال هم چند وقتی است که بلندپروازی های خود 
را برای رفتن به فضا به نمایش گذاشته و آزمایش هایی هم در زمینه فضاپیما داشته است. 
حاال نوبت به ریچارد برنسون، دیگر میلیاردری رسیده که می خواهد سفری اختصاصی 
به فضا داشته باشد. برنسون کارآفرین و سرمایه گذاری بریتانیایی و بنیان گذار شرکت 
ویرجین است. او نخستین سرمایه گذاری خود را در 16 سالگی آغاز کرده و حاال جزو 

ثروتمندترین افراد در جهان است. 

3 میلیارد دالر، ارزش بازار گردشگری در فضا 
در سال 2030 طبق پیش بینی ها خواهد بود 

الجزیره خبر داد

مسیر تقاضای نفت صعودی می شود
قیمت نفت در ابتدای ماه جوالی به باالترین میزان خود از سال 2018 تا این زمان 
رسید. اما دلیل این افزایش قیمت چه بود؟ اوپک پالس اخیرا بررسی هایی در زمینه 
نفت انجام داده و در جدیدترین گزارش خود اعالم کرده است که تقاضا برای نفت به 
زودی افزایشی چشمگیر پیدا خواهد کرد. بازار نفت کامال وابسته به تعادل میان عرضه 
و تقاضا است. هربار که میزان عرضه افزایش پیدا می کند اما تقاضا ثابت می ماند، با 
کاهش قیمت نفت مواجه می شویم اما هر بار تقاضا افزایش پیدا می کند، قیمت نفت 
روندی صعودی را در پیش می گیرد. اکنون که پیش بینی شــده تقاضا برای نفت 
افزایش پیدا خواهد کرد، همهمه ای در بازار نفت به راه افتاده و قیمت آن را افزایش 

داده است. 

75.84 دالر، قیمت هر بشکه نفت برنت 
در ابتدای ماه جوالی بوده که افزایشی چشمگیر را 

تجربه کرده است

بلومبرگ گزارش داد

رکوردشکنی تسال در دوران کرونایی
تســال با مدیرعاملی ایالن ماسک، به یکی از غول های بزرگ جهان در زمینه تولید 
ماشــین های برقی تبدیل شده است. این شــرکت در دومین فصل از سال 2021 
رکوردشــکنی کرده و بیشترین تعداد خودروهای برقی را به مشتریان خود تحویل 
داده اســت. در حال حاضر، مدل های متنوعی از خودروهای برقی در شرکت تسال 
تولید و روانه بازار می شود. اکثر این خودروها در آمریکا طرفدار پیدا کرده اند و زیاد 
مورد استفاده قرار می گیرند. انتظار می رود میزان تولید و تحویل خودروهای برقی 
از طرف این شــرکت، در سه ماهه سوم ســال 2021 هم روندی صعودی را تجربه 
کند. آمریکا و چین بزرگ ترین بازارهای خرید و فروش ماشین های برقی در جهان 

محسوب می شود. 

201 هزار دستگاه خودروی برقی 
ساخت تسال در سه ماهه دوم سال 2021 

به دست مشتریان این شرکت رسیده است

رسانه ها

بررسی های سی ان ان نشان داد

انگشت اتهام صنعت گردشگری به سوی کرونا
همه می دانند که با شیوع همه گیری کرونا، صنعت گردشگری به شدت مختل شد. بخشی از اقتصاد جهان را صنعت گردشگری تشکیل می دهد، 
صنعتی که به خاطر شیوع کرونا، دچار مشکل شده است. سال گذشته این صنعت، دچار آسیب های فراوانی شد اما این آسیب ها امسال هم ادامه 
دارد. بررسی ها نشان می دهد توزیع نابرابر واکسن و عدم دسترسی عمومی به واکسن کرونا باعث شده که کشورهای در حال توسعه، در زمینه صنعت 
گردشگری با مشکالتی جدی مواجه شوند. در حالی که کشورهای توسعه یافته به مرور به زندگی عادی بازمی گردند، در کشورهای در حال توسعه، 
هنوز مردم به دنبال راهی برای دسترسی به واکسن هستند. در این شرایط، صنعت گردشگری هم به کلی مختل شده است. به همین خاطر است 

که انگشت اتهام صنعت گردشگری به سوی توزیع نابرابر در واکسیناسیون عمومی، دراز است. 

 2.4
تریلیون دالر، 

ضرری که برای صنعت 
گردشگری در سال 2021 

به دلیل شیوع کرونا، 
پیش بینی شده است

یکا را به میان  یکا از قدیم به عنوان کشوری دموکراتیک به جهان معرفی شده است. هربار می خواستند دموکراسی را مثال بزنند، آمر آمر
یکایی این روزها خوب نیست. براساس تحلیل نیویورک تایمز، جهان با نگرانی به وضعیت دموکراسی در  می آوردند. اما حال دموکراسی آمر
یتی نیست. یکا نگاه می کند و به این می اندیشد که شاید دموکراسی هم راه صحیح مدیر آمر



آینده نگر | tccim. ir | شماره صد و ده، مرداد 141400

اعالنـات
شاخص

3
درصد

افزایش قیمت مسکن 
در خرداد نسبت به 
اردیبهشت 1400 

52.7
درصد

کاهش معامالت 
مسکن در خرداد 
1400 نسبت به 

خرداد 1399

239
درصد

افزایش نرخ تورم 
ریالی واردات در سال 
99 نسبت به سال 98

17
درصد

افزایش نرخ تورم 
دالری واردات در سال 
99 نسبت به سال 98

بازار مسکن از مسیر نزولی بازگشت 
دوباره صعود

بازار مسکن در خردادماه به مسیر آغاز شده در سال 1400 پایبند نماند و بار دیگر با افزایش قیمت همراه شد. در حالی که در دو ماه ابتدایی امسال 
متوســط قیمت مسکن با کاهش مواجه شده بود، در خرداد 1400، متوسط قيمت يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران 29 میلیون و 670 
هزار تومان معامله شد که نسبت به ماه قبل 3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 56.6 افزايش نشان مي دهد. در ميان مناطق 22 گانه شهرداري 
تهران، بيشترين متوسط قيمت مسکن برای هرمتر 66 میلیون تومان مربوط به منطقه یک و کمترين آن با 12 میلیون و 600 هزار تومان مربوط به 

منطقه 18 بوده است.
تعداد معامالت انجام شده در خردادماه سال 1400 در حدود 5100 فقره بود که نسبت به ماه قبل 29.6 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 52.7 درصد کاهش نشان مي دهد. به رغم رشد 3 درصدی ماهانه متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی در ماه 
خرداد، کماکان قيمت مسکن در سطحی پايين تر از سطح قيمت محقق شده در اسفند 1399 که معادل 30 میلیون تومان در هر متر بود، قرار دارد.

بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري در خردادماه سال 1400 نشان دهنده رشد به ترتيب معادل 33.9 و 37.6 
درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی
درصد تغييرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلخرداد 1400اردیبهشت 1400خرداد 99
18.9428.7929.67356.6متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

52.7-107783938510229.6تعداد معامالت )واحد مسكوني(

شاخص قیمت واردات در اوج
تورم سنگین کاالهای وارداتی

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ تورم کاالهای وارداتی نشان می دهد که در سال 1399 شاخص قیمت ریالی کاالهای وارداتی رشد 534 درصدی داشته 
است. نرخ تورم ریالی کاالهای وارداتی در سال ١٣٩٨ برابر با ٢٩٥.٢ درصد بوده است که نشان می دهد این شاخص در سال 99 حدود ٢٣٩.٤ واحد درصد افزایش 
داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت كاالهاي وارداتي مبتنی بر داده های دالری در سال ١٣٩٩ نسبت به سال قبل، ٤٧.٤ درصد است که در مقایسه با 
تورم 30.3 درصدی در سال ١٣٩٨ حدود ١٧ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه های اصلی، کمترین نرخ تورم ساالنه در بخش ریالی مربوط به گروه »چوب 
و اشيای چوبى، زغال چوب، چوب پنبه و...« با ٧.٣ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه »ماشين آالت و وسايل مكانيكى، ادوات برقى، اجزا و قطعات آن ها و...« 

با ٦٠٣.٤ درصد است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به گروه »پوست خام، چرم، پوست هاى نرم و اشيای ساخته شده از اين مواد و...« با ٣.٢- درصد است.

تورم  ساالنه شاخص قيمت كاالهاي وارداتي )مبتني بر داده هاي ريالي(
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35.8 44.8 20.1 33.9 39.2

568.9

116.1

-3.2

7.3 14.9
50.7 58.9

194.2

390.5

270.2

603.4

148.0

597.2

82.8 87.7

-100.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

۱۳۹۸سال  ۱۳۹۹سال 



15 آینده نگر | tccim. ir | شماره صد و ده، مرداد 1400

 3.2
درصد

نرخ تورم ماهانه 
بخش خوراکي ها 
و آشامیدني ها در 

خرداد 1400

84.7
درصد

افزایش نرخ تورم 
ریالی کاالهای 

صادراتی در سال 99 
نسبت سال 98

9.2
درصد

افزایش نرخ تورم 
دالری کاالهای 

صادراتی در سال 99 
نسبت سال 98

1.2
درصد

افزایش نرخ تورم 
نقطه به نقطه 
خوراکي ها و 

آشامیدني ها در 
خرداد 1400

شتاب رشد قیمت ها متوقف نشد

رشد همه جانبه تورم 
شاخص قیمت مصرف کننده همچنان در مدار صعودی گام برمی دارد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ تورم ساالنه در خرداد ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به 43 
درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 2 واحد درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم نقطه ای در خرداد امسال به عدد 47.6 درصد رسیده است. این شاخص در مقایسه 
با ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش یافته اســت. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٦٢.٣ درصد و گروه »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ٠.٥ واحد درصدی به ٤٠.٨ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه در خرداد ١٤٠٠ به 2.5 درصد رسیده که در مقایسه با اردیبهشت، ١.٨ واحد درصد 

افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب ٣.٢ درصد و ٢.٢ درصد بوده است.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف

تغيير خرداد 1400 نسبت به خرداد 99تغيير خرداد نسبت به اردیبهشت 1400گروه های اصلی
3.262.7خوراکی ها و آشامیدنی ها

1.845.3دخانیات
4.257.5پوشاک و کفش

1.428.5مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
2.466اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

2.742.9بهداشت و درمان
2.950.4حمل و نقل
0.711.8-ارتباطات

2.255.2تفریح و امور فرهنگی
0.623.7تحصیل

361.5رستوران و هتل
350.5کاالها و خدمات متفرقه

شاخص ریالی و دالری صادرات چه وضعیتی دارد؟

افزایش تورم صادرات
گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت کاالهای صادراتی نشان می دهد که در سال 99 در برآورد ریالی و دالری، نرخ تورم صادرات افزایش 
یافته است. تغییرات شاخص قیمت كاالهاي صادراتي مبتنی بر داده های ریالی در سال ١٣٩٩ نسبت به سال قبل، ١٧٢.٢ درصد است که در مقایسه 
با تورم سال ١٣٩٨ که ٨٧.٥ درصد بود حدود ٨٤.٧ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت كاالهاي صادراتي مبتنی بر 
داده های دالری در سال ١٣٩٩ نسبت به سال قبل، ٢.٨ درصد است که در مقایسه با تورم سال ١٣٩٨ که ٦.٤- درصد بود، حدود ٩.٢ واحد درصد 
افزایش داشته است. در گروه های اصلی کمترین نرخ تورم ساالنه در بخش ریالی مربوط به گروه »مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد و....« 

با 61 درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه »ماشین آالت و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و...« با ٦١٩.٤ درصد است.

تورم ساالنه شاخص قيمت كاالهاي صادراتي )مبتني بر داده هاي ريالي(
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اعالنـات
کیوسک ماه

فورچون 500 و آرسن لوپن
مجالت غربی به تدریج شرایط پیش از کووید را بازمی یابند

فورچون: 500 شرکت برتر آمریکایی

شصت وهفتمین نسخه رتبه بندی شرکت های برتر ایاالت متحده که دوسوم اقتصاد این 
کشور را می سازند

مجله آمریکایی »فورچون« را به رتبه بندی هایش می شناسند و با اینکه این ماهنامه دارای 
مطالب و گزارش ها و تحلیل های اقتصادی خیلی خوبی است اما رتبه بندی هایش که شرکت ها 
را از جوانب مختلف بررسی می کند، مایه اصلی شهرت آن است. در این شماره، رتبه بندی 
اصلی مجله فورچون یعنی رتبه بندی »فورچون 500« منتشر شده است. در این رتبه بندی 
500 شــرکت برتر آمریکایی در حال حاضر معرفی شده اند. این رتبه بندی شصت وهفتم 
فورچون است که از شرکت های آمریکایی انجام می شود. فورچون 500 رتبه بندی خود را از 
نظر درآمد شرکت ها انجام می دهند و بنابراین می توانید ببینید که شرکت های خیلی بزرگ 
آمریکایی در این فهرست غایب هستند. مسئله این جاست که باید کرونا را در این درآمدزایی 
حتماً لحاظ کرد و کامالً قابل مشاهده است که شرکت های ارتباطات دور و سازنده قطعات 
هوشمند ارتباطی و همچنین شرکت های بهداشتی و ســالمتی در این دوران درآمدهای 
بیشتری از بقیه داشته اند. مجموع این 500 شرکت در حدود 13.8 تریلیون دالر )13.8هزار 
میلیارد دالر( ارزش دارند و دوسوم اقتصاد آمریکا را تشکیل می دهند. رتبه بندی فورچون 
500 از رتبه اول تا رتبه دهم به ترتیب متعلق اســت به شرکت های والمارت، آمازون، اپل، 
CVS هلث، یونایتد هلث، برکشایر هاتاوی، مک کسون، امری سورس برگن، آلفابت و اگزون 
موبیل. چنانکه پیداست، در دوران همه گیری ویروس کرونا و مصائبی که بیماری کوویدـ19 
به وجود آورده، شرکت های فعال در زمینه بهداشتی و سالمتی توانسته اند ارتقای خوبی در 
کسب وکار آمریکا داشته باشند. همچنین تالش برای احیای اقتصاد آمریکا نیز توانسته روی 
رتبه بندی فورچون 500 اثر بگذارد. مطالب دیگری نیز در این شماره فورچون منتشر شده 
است،  ازجمله مطلبی درباره ماشین های سبز که مطلبی است درباره هفت ساعت از بهترین 
ســاعت هایی که از قطعات بازیافتی ساخته می شوند. نبرد مهارت در میان شرکت ها برای 
جذب کارکنان ماهر در دوران شیوع ویروس کرونا نیز از دیگر مطالب این شماره است. رکود 
در اقتصاد چین که ناشی از کاهش سرعت جایگزینی جمعیت در این کشور است نیز از دیگر 
موضوعاتی است که در شماره جدید فورچون مطرح شده است. در همین شماره می توانید 
گزارشــی درباره آگهی های یوتیوب بخوانید. یوتیوب یک رسانه اجتماعی اشتراک گذاری 
ویدیو است که بابت الگوریتم های پیشنهاددهنده ویدیو به کاربرانش مشهور شده است. این 
الگوریتم ها آگهی های هوشمندانه ای را نیز به مخاطبان ارائه می کنند و این گزارش فورچون 

نگاهی انداخته است به دنیای آگهی ها و تبلیغات در یوتیوب.

هاروارد بیزینس ریویو: تغییر راهبردهای شرکت

کسب وکارها چقدر با تغییر سازگارند و چقدر تغییر برایشان خوب است

تیتر روی جلد شــماره آخر مجله هاروارد بیزینس ریویو درباره تغییرات کســب وکارها 
اســت. در این تقریبا دو سالی که از شــیوع ویروس کرونا در جهان می گذرد، بسیاری 
از کســب وکارها تغییر کرده اند و تالش کرده اند که خــود را با مقتضیات دوران جدید 
همه گیری وفق دهند. بنابراین تغییر در کسب وکارها بیش از هر زمان دیگری به بحث 
روز در فعالیت های تجاری و اقتصادی تبدیل شده است. پس طبیعی است که ماهنامه 
هاروارد بیزینس ریویو هم برود دنبال همین ماجرا. مطلب جالب دیگری که در این شماره 
منتشر شده درباره فشارهای ناشی از رقابت های زیاد در کسب وکارهاست. نویسنده مطلب 
می گوید که گاهی رقابت های بیش از حد در شــرکت ها باعث می شــود که خالقیت و 
نوآوری در کسب وکارها زایل شود و کارکنان آن طور که باید نتوانند بهره وری داشته باشند 
و مزیت رقابتی کســب کنند. مصاحبه با مدیرعامل شرکت »کوالتریکز« هم یکی دیگر 
از مطالب این شــماره است. این شرکت یک کسب وکار خدمات حرفه ای و مدیریتی به 
شرکت هاست که به شکل نرم افزاری و فناورانه نیز فعالیت های زیادی دارد. مدیرعامل این 
شرکت در مصاحبه اش از تغییر می گوید که موضوع اصلی مجله هم است. او می گوید که 
برخاستن از یک سمت خیلی مهم و موقعیت خیلی محکم اقتصادی چندان سخت نیست 
و به راحتی می شود آن جایگاه را ترک کرد. بازاریابی با هوش مصنوعی از دیگر موضوعات 
جالب این شــماره است. مطلبی که در هاروارد بیزینس ریویو منتشر شده می گوید که 
چطور شما می توانید از ظرفیت های هوش مصنوعی برای بازاریابی کاال و خدمات شرکت 
خود بهره بگیرید. اما بالفاصله بعد از این مطلب یک مقاله منتشر شده درباره اینکه نبابد 
از فناوری های برای بازاریابی به اشتباه استفاده کرد و سه مرحله را برای اینکه یک فناوری 
مناسب برای کسب وکار را پیدا کنید پیشنهاد کرده است. مدل کسب وکار دایره ای نیز از 
مباحثی است که در این شماره مجله منتشر شده است. همچنین یک مدل مدیریت در 
شرکت ها معرفی شده که در آن، مدیران به جای اینکه روی کلیت شرکت متمرکز شوند، 
روی یک بخش از شرکت تمرکز می کنند و سعی می کنند با درست کردن آنجا به همه 
اجزای شرکت برسند و اصالحات را انجام بدهند. »کارآفرینی و حقیقت« نیز عنوان یکی 
دیگر از مطالب این شماره است. نویسنده مطلب می گوید که خیلی از کارآفرینان سعی 
می کنند حقیقت را بپیچانند و مسائل  را طوری مطرح کنند که از حقیقت فاصله دارد اما 
نباید همه تقصیرها را به گردن آن ها انداخت چون بخش زیادی از ماجرا نظام مند و مربوط 

به ساختار کسب وکارهاست.
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فورچون 500 و آرسن لوپن
مجالت غربی به تدریج شرایط پیش از کووید را بازمی یابند

اکونومیست: یک مجله با سه جلد

ترک افغانستان و آینده دموکراسی در آمریکا و گسل های اقتصاد جهانی در سه نسخه 

هفته نامه اکونومیســت برای نسخه 10 ژوئیه 2021 سه نسخه در آمریکا و آسیا و بقیه 
نقاط جهان منتشر کرده است. نسخه جهانی این هفته نامه یک تایپوگرافی ساده است که 
می گوید خطوط گسل و ردپای اشتباهات اقتصاد جهانی کجاست و چگونه است و این 
اقتصاد به کجا می رود. طرح جلد آمریکایی این شماره، یک فیل را نشان می دهد که در 
راهــی به طرف صندوق رأی قدم برمی دارد اما زمین زیر پایش دارد ترک می خورد. جلد 
نســخه آسیایی هم یک عکس رئالیستی است از یک سرباز آمریکایی از پشت که سوار 
هلی کوپتر است و منظره جلویش شهری است در افغانستان. برای مخاطب ایرانی همین 
طرح جلد آخر که مربوط به نسخه آسیایی است از همه مهم تر است. آمریکا افغانستان 
را ترک کرده و طالبان دارد بخش های وسیعی از افغانستان را اشغال می کند. بسیاری از 
افغانستانی ها نگران شده اند که طالبان همه دستاوردهای دو دهه اخیر در این کشور را نابود 
کند. اکونومیست نیز مطلبی در تحلیل آینده افغانستان نوشته و تیترش نیز چنین است: 
»رهاکردن افغانستان«. یکی دیگر از مطالب این شماره درباره گرانی است ؛ اینکه قیمت ها 
دارد بیش از حد انتظار باال می رود و در دوران پس از کرونا باید مراقب اقتصادی بود که در 
دو سال اخیر فنرش فشرده شده و حاال بعد از واکسیناسیون و بازگشتن بازارها به حالت 
عادی، ممکن است فنر از جا دربرود. آینده توافق هسته ای ایران در دوران ریاست جمهوری 
جدید کشور، وضعیت وخیم اقتصادی در لبنان و منازعات سودان جنوبی از موضوعات 
بخش خاورمیانه اکونومیســت این شماره است. یکی از مطالب این شماره اکونومیست 
درباره فعالیت های فرهنگی کره جنوبی است. موسیقی و سریال های کره ای در سال های 
اخیر با استقبال بسیار زیادی در عرصه جهانی مواجه شده و می توان گفت که کره جنوبی 
توانســته نوعی صدور فرهنگی را از طریق موسیقی و سریال های خود و به تدریج از راه 
سینما در جهان انجام دهد. سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین و استخراج بیت کوین 
در مزارع معدنکاری رمزارزها در سرتاســر چین نیز ازجمله مطالب بخش چین آخرین 
شــماره اکونومیست است. در بخش کسب وکار این شماره همچنان تنش های آمریکا و 
چین در عرصه فناوری تحلیل می شود. بعد از رفتن ترامپ از کاخ سفید، تنش های تجاری 
آمریکا با چین کمتر شد اما این اصطکاک حس می شود و نمی توان گفت که همه چیز به 

دوران ماقبل ترامپ بازگشته است. 

بلومبرگ بیزینس ویک: آرسن لوپن و هنر دزدی

سریال جذاب فرانسوی این روزها در نت فلیکس روی جلد یک مجله اقتصادی

آخرین شــماره مجله بلومبرگ بیزینس ویک نمایی از سریال »لوپن« را روی جلد برده 
اســت. سریال لوپن یک سریال فرانسوی است که این روزها در نت فلیکس پخش شده 
است. »لوپن« سریالی اکشــن و جنایی و درام و رازآلود است که از داستان آرسن لوپن 
نوشــته موریس لوبالن الهام گرفته است. سریال لوپن نخستین سریال فرانسوی است 
که برای اولین بار در لیست ده فیلم برتر سریال های نت فلیکس قرار گرفته و همچنین 
موفق به کسب امتیازهای باال از سوی منتقدان شده است. بیزینس ویک این سریال را با 
تیتر »هنِر دزدی« روی جلد برده است. برای فصل جدید مالی سال 2021 که در واقع 
تابستان امسال است، تازه ترین شماره این مجله نگاهی انداخته است به ده شرکت برتر که 
به دالیلی در صدر اخبار قرار خواهند داشت. طبیعتاً با توجه به ادامه شیوع ویروس کرونا 
و احتیاط های همه جانبه، برخی از این شرکت ها در زمینه بهداشت و سالمتی و ساخت 
واکسن خواهد بود و تعدادی نیز در زمینه سرگرمی و تفریحات که مختص فصل تابستان 
است. تالش شرکت خودروسازی تسال موتورز برای اینکه در چین بتواند سهمی از بازار را 
به دست آورد موضوع یکی دیگر از مطالب این شماره است. بهره وری در شرکت ها، ساختار 
سازمانی پلیس فدرال آمریکا یا همان اف بی آی و کسب وکارهای متعلق به سیاه پوستان 
نیز از جمله موضوعات چند مطلب این شــماره است. یکی از مطالب جالب این شماره 
درباره رفتن سر کار است. مدت ها بود که همه گیری کوویدـ 19 باعث شده بود بسیاری 
از کارمندان و کارکنان از راه دور کار و از خانه کار کنند و رفتن سر کار خیلی دغدغه ای 
برای این گروه نبود. اما حاال که کشوری مثل آمریکا واکسن را به بخش زیادی از مردم 
زده و اماکن عمومی باز شده و کسب وکارها دوباره روند سابق را پیش گرفته است، ماجرای 
رفتن سر کار برجسته شــده و اهمیت پیدا کرده است. همچنان که در یکی از مطالب 
بخش آینده پژوهی این شماره آینده نگر نیز آورده ایم، یکی از مقاالت این شماره بلومبرگ 
بیزینس ویک درباره این است که برخالف آنچه قبالً گفته شده بود، کسری بودجه برای 
اقتصادها پیش برنده و ترغیب کننده هم نیست و حتی می تواند شکلی باتالقی مثل یک 
بازی پانزی داشته باشد. بحث بر سر واکسن زدن یا نزدن در ایاالت متحده و کشورهای 
غربی داغ است و یکی دیگر از مطالب این شماره درباره این است که آیا کسب وکارها باید 

پرسنل خود را وادار کنند که واکسن بزنند یا نه.
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قاب ماه

ضدعفونی اثر آرس

سالح اثر آلسیو فراچسکتو

پایان قرنطینه اثر کارلوس آموریم

جیر اثر یورای کایچان

کیف پول اثر آرس

آونگ اثر جو هلر

هرج ومرج اثر انجل بولیگاندر خانه می مانیم اثر دیل کیومینگ

مقاومت اثر دالسو ماشادو



............................. ایــده هــا .............................

از فرصتی که پیش آمده باید استفاده کنیم و بفهمیم که در 
وهله اول رابرت هیلبرونر که بود و در وهله دوم چرا مطالعه 
او مسئله ای بسیار واجب است که کم تر کسی به آن توجه 
دارد. در حالی کــه تاریخ نگاران به تازگی به این نکته توجه 
کرده اند که تاریخچه اندیشه اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهند، گرایش به این که چهره های 
اصلی این علم یا همان »برنده های تاریخ« مورد پژوهش قرار گیرند پیش تر در فضای دانشگاهی 
به شدت وجود داشت. با این حال همین حاال هم می توان از مطالعه چهره هایی که به مرور زمان 
از کانون توجه فاصله گرفته اند، فواید بسیاری کسب کرد و با دیدگاهی متفاوت روبه رو شد که 
قطعا می تواند کمک شایانی به باال رفتن سطح دانش ما از علم اقتصاد کند. یکی از این چهره ها 

رابرت هیلبرونر است.
گرچه هیلبرونر بیش از 20 عنوان کتاب درباره اندیشه اقتصادی نوشت و دشواری های تفکر 
اقتصادی را به جهانیان معرفی کرد، اما هیچ گاه نتوانســت هم چون بسیاری از اقتصاددان های 
هم عصر خود چون میلتون فریدمن، پل ساموئلسون و گرگوری منکیو در فهرست »اقتصاددان های 

مشهور« قرار گیرد.
فضای تفکر و پرورش هیلبرونر در دورانی از نوســان های شــدید فرهنگی و سیاسی شکل 
گرفته بود. در دهه 40 و 50 میالدی، در زمانی که دیگر کشــورهای اروپایی با مشکالت جنگ 
ســروکله می زدند، اقتصاد آمریکا به سرعت در حال رشد بود. نه تنها اقتصاد آمریکا قدرت پیدا 
می کرد، بلکه فرصت شغلی برای اقتصاددان ها هم از سال 1944 و تصمیمات روزولت، به این سو 
بهبود پیدا کرده بود. عالوه بر این، در آن سال ها بسیاری از کهنه سربازهای جنگی به کالج رفته و 
علوم اجتماعی را مطالعه می کردند و همین مسئله هم باعث شد که نیاز به استاد درس اقتصاد 
بیشتر شود. همین مسئله به نوبه خود باعث شد که دانشکده های اقتصاد در دانشگاه های آمریکا 

به حدی رشد کنند که در طول تاریخ بی سابقه بود.
از سوی دیگر هم به خاطر برنامه ریزی و مطالعات آماری و تجربی دوران جنگ، این اشکال 

مختلف مطالعات اقتصادی به شدت به هم گره خوردند. پس 
از سال 1945، علم اقتصاد بیشتر در روش های کّمی وجود 
داشت و از جبر، مدل های نظری، آمار اقتصادی و چیزهایی 
نظیر این استفاده می کرد. زمانی که پل ساموئلسون کتاب 
مشهور »مبانی تحلیل اقتصادی« را در 1947 منتشر کرد، 
چارچوبی بسیار مناسب را ارائه داد که می تواند علم اقتصاد 
را بیشــتر به سمت گزاره های قابل آزمون سوق دهد. تاثیر 
جان مینارد کینز هم به ایجاد سازوکارهایی کمک کرد که 
می توانند به شکلی دقیق مورد تحلیل قرار گیرند و کم کم 
فضای گذار به ســمت ریاضی آماده شد. اقتصاددان هایی 
نظیر میلتون فریدمن که به روش های پوزیتیویستی گرایش 

داشتند هم پس از این سال ها از راه رسیدند.

J فیلسوف های جهانی 
با در نظر داشــتن این دوران در نظر بگیرید که کتاب 
»فیلسوف های جهانی« به ما دیدگاهی مناسب را درباره این 
گرایش هــای جدید در علم اقتصاد ارائه می کند. این کتاب 
که در سال 1953 منتشر شد، زندگی اقتصاددان هایی نظیر 
آدام اسمیت، کارل مارکس و دیگرانی بود که تبدیل به یکی 
از پرفروش ترین و پرمخاطب ترین کتاب هایی شد که درباره 
اندیشه اقتصادی نوشته شده اند. گرچه هیلبرونر خودش را 
یک سوسیالیست دموکراتیک می نامید، تحسین فراوانی را 
نثار اقتصاددان هایی چون آدام اسمیت و جوزف شومپتر می کرد. در واقع اگر بخواهیم واقع بینانه 
به مســئله نگاه کنیم، او عالقه داشت که مباحثات اقتصادی به سمتی بروند که در متفکرانی 
چون اسمیت ریشه داشت. معنای این عالقه این است که گفت وگو و نظریه پردازی به سمتی 
رود که بازارها و کسب وکارها کامال صورت بندی شوند، مانند کاری که اسمیت در »ثروت ملل« 
کرد، و از ســوی دیگر به مباحثی نظیر عدالت، زهد و آگاهی هم پرداخته شــود، یعنی کاری 
که اسمیت در »نظریه احســاس اخالقی« کرد. هیلبرونر در دوران پیری و در سال 1999 در 
مصاحبه ای با نیویورک تایمز، عنوان کرد: »فیلسوف های جهانی وظیفه خود را در این می دیدند 
که تمام پیچیدگی های نظام اقتصادی - سیاســی، اجتماعی، روانی، اخالقی، تاریخی- را مدل 
کنند... اما اقتصاددان های مدرن برخالف این مسئله یک دیدگاه پیچیده را نمی خواهند. آن ها 
به مدل هایی دو بعدی عالقه دارند که آن قدر قصد دارد علمی باشد که مباحث بسیار زیادی را 

نادیده می گیرد.«
وجوه دیگر اندیشه رابرت هیلبرونر هم باید مورد بررسی قرار گیرند. عالقه او به تاریخ و ذوق 
سرشاری که داشت باعث شد که نوشته هایی بسیار جالب را درباره آینده، فن آوری، کسب وکار، 
تمدن و نظم سرمایه داری بنویسد. کارنامه غنی 40ساله او خواندنی هایی به ما می دهد که تا آخر 

عمر می توانیم با آن ها چالش کنیم و از آن ها لذت ببریم. 

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

نسیم بنایی
دبیربخشایدهها

J  فیلسوف های جهانی: زندگی، دوران و ایده های 
متفکران بزرگ اقتصادی

سال: 1951
این کتاب که مطابق عنوانش به اندیشــه اقتصادی چهره های 
شــاخص تاریــخ می پردازد، ایــن امکان را به مــا می دهد که 
مواجهه ای عمیق با تاریخ داشته و دوران خود را هم بهتر بفهمیم. 
آخرین ویرایش این کتاب، که ویرایش هفتم بود، در سال 1999 
منتشر شــد و در آن متفکران متفاوتی چون آدام اسمیت و کارل مارکس به هم متصل 
می شــوند. برای مثال از نظر هیلبرونر هردوی این اقتصاددان ها سعی داشتند بفهمند که 
اقتصاد ســرمایه داری چطور کار می کند. اگر عالقه به مطالعه تاریخ دارید، چه دانشجوی 
اقتصاد باشید، چه نباشید، حتما این کتاب هیلبرونر را در فهرست کتاب های خود قرار دهید.

کتاب شناسی

رابرت هیلبرونر

هیلبرونردرسال1919در
شهرنیویورکبهدنیاآمد.

آنسالهاینیویورکعجیب
بودند.ازدرخشانترینسالهای
والاستریتتابدترینسقوط
آنطی10سالسپریشدو
کلاقتصادآمریکاابتدادرگیر
اینمسئلهوسپسجنگدوم
جهانیشدودراینمیانداستان
گروههایمافیاییراهمداشتیم
کهدردوران»منعقاچاق

مشروباتالکلی«دراینکشور
قدرتگرفتهبودند.هیلبرونرکه
اصالتیآلمانیداشتدرسال
1940ازدانشگاههاروارددر
رشتهایفارغالتحصیلشدکه
ترکیبیازفلسفه،علومسیاسی
واقتصادبود.جنگووقایعپس
ازآناندکیدرادامهتحصیل
هیلبرونروقفهانداختندامااو
نهایتادرسال1963دکتری
اقتصادخودراگرفت.هیلبرونر
نهایتادرهمانشهرتولدخود،در

سال2005درگذشت.

] 6 ایــده بزرگ 1. اقتصاد و تاریخ [ 

 گاهی اوقات ورق زدن تاریخ 
درک بهتری از زمان حال می دهد

رابرتهیلبرونرتاریخنگاریاستکهباگذرزمانجوانترمیشود
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ایـدههـا

فیلــم »ذهن زیبا« با بازی راســل کــرو هم برای 
عالقه مندان به سینما جذاب است، هم برای افرادی که 
به علم اقتصاد عالقه دارند. دلیل جذابیت این فیلم برای 
عالقه مندان علم اقتصاد هم شخصیت مرکزی و اصلی 
این فیلم است: جان نش. اگر بخواهیم به شکلی بسیار 
خالصه، و البته تا حدی اشــتباه، نظریه تاریخ ساز نش 
را معرفی کنیم، شاید بهتر باشد بخشی از این فیلم را 
توصیف کنیم. طبق نگاه آدام اســمیت اگر افراد برای 
بهبود شرایط خود تالش کنند، به طور کلی شرایط برای 
همه بهبود پیدا می کند. در جایی از فیلم نش به همراه 
دوستانش در یک کافه مشغول بازی هستند که خانمی 
وارد صحنه شــده و نظر آن ها را به خود جلب می کند. 

نش بر این باور است که اگر او و تک تک دوستانش برای جلب توجه آن خانم 
با او وارد صحبت شوند، به احتمال زیاد این کار منجر به منزجر شدن آن خانم 
شــده و همه آن ها در کارشان شکست می خورند. به عبارت ساده تر در این 

سناریوی عرضه و تقاضایی کوچک، دیدگاه آدام اسمیت زیر سوال می رود.
همین نــوع نگاه و پیش زمینه ریاضیاتی قدرتمند نــش او را به یکی از 
مشهورترین نظریه پردازان عرصه »نظریه بازی« تبدیل کرده است. به همین 
خاطر شاید بهتر باشد پیشینه نظریه بازی و تاثیری که نش بر آن گذاشته است 

را به شکلی دقیق تر بررسی کنیم.
نظریه بازی از مطالعات بازی هایی مانند شــطرنج نشــئت گرفته است. 
هرکســی می داند که در این بازی ها، بازیگران مجبورند که از قبل فکر کنند 
و راهبردی را مبتنی بر حرکات متقابل انتظاری از بازیگر مقابل تدبیر کنند. 
چنین تعامل راهبردی مشخص کننده موقعیت های اقتصادی زیادی است که 

نظریه بازی ها ثابت کرده که می تواند در تحلیل آن ها مفید باشد.
اساس استفاده از نظریه بازی در اقتصاد در مطالعه تاریخی جان فون نومن 
و اسکار مورگنسترن با عنوان »نظریه بازی ها و رفتار اقتصادی« معرفی شد. 
اکنون بعد از گذشت هفتاد سال، نظریه بازی به ابزار مسلط برای تحلیل مسائل 
اقتصادی تبدیل شده است. به ویژه نظریه بازی های عدم همکاری، تاثیر زیادی 
در تحقیقات اقتصادی داشته است. جنبه عمده این نظریه به مفهوم تعادل بر 
می گردد که پیش بینی هایی درباره نتایج تعامل راهبردی انجام می دهد. جان 

نش کارهای برجسته ای در این نوع تحلیل های تعادلی 
انجام داده است.

J نش وارد می شود 
جان نــش تمایز بین بازی های همــکاری و عدم 
همکاری را معرفی کرد و مفهوم تعادل را برای بازی های 
عدم همکاری توسعه داد که بعدا به تعادل نش معروف 
شد. رینهارت سلتن اولین کسی بود که مفهوم تعادلی 
نش را برای تحلیل تعامــل راهبردی پویا اصالح کرد 
و این مفاهیــم را در تحلیل های رقابت با تعداد کمی 
 فروشــنده به کار برد. جان  هارسنی هم نشان داد که 
چگونه بازی ها با اطالعــات غیرکامل می توانند مورد 
تحلیل قرار گیرند و زیربنای نظری برای یک زمینه جالب تحقیقاتی یعنی 
اقتصــاد اطالعات را فراهم کرد که بر موقعیت های راهبردی تمرکز دارد که 

عامالن مختلف از اهداف یکدیگر مطلع نیستند.
در بسیاری از موارد چنین فرضی، توصیف خوبی از واقعیت است، اما در 
موارد دیگر گمراه کننده است. زمانی که تعداد اندکی بنگاه بر یک بازار مسلط 
باشند یا وقتی که کشورها قصد دارند توافقاتی درباره سیاست تجاری یا زیست 
محیطی انجام دهند یا زمانی که طرفین در بازار کار درباره دستمزدها مذاکره 
می کنند و مواردی از این قبیل هر عامل باید واکنش و انتظارت عامل دیگر 
را با توجه به تصمیمات آنها در نظر بگیرد، یعنی تعامل راهبردی داشته باشد. 
از ابتدای قرن نوزدهم اقتصاددانانی مانند کورنو کوشیدند تا روش هایی برای 
مطالعه تعامل راهبردی را توسعه دهند، اما این روش ها بر موقعیت های خاصی 
و برای مدت طوالنی تمرکز داشتند و روشی کلی وجود نداشت. اکنون رویکرد 

نظریه بازی، ابزاری را برای تحلیل تعامل راهبردی ارائه می کند.
در تعادل نش، همه انتظارات بازیگران برآورد شده و راهبردهای منتخب 
آنها بهینه هستند. نش دو تفسیر از مفهوم تعادل ارائه کرد: تفسیر اول مبتنی 
بر عقالنیت و دیگری بر جمعیت آماری استوار است. طبق تفسیر اول، بازیگران 
به صورت عقالیی شناخته شده و اطالعات کاملی درباره ساختار بازی دارند 
که این اطالعات شامل ترجیحات بازیگران درباره نتایج احتمالی می شود. این 
اطالعات همان دانش مشــترک است. چون بازیگران اطالعات کاملی درباره 
گزینه های راهبردی و ترجیحات یکدیگر دارند، می توانند انتخاب بهینه راهبرد 
یکدیگر را برای هر مجموعه انتظارات محاســبه کنند. اگر تمامی  بازیگران، 
انتظار تعادل نش یکسانی داشته باشند، آن گاه انگیزه ای برای تغییر در راهبرد 

خود ندارند.
تفســیر دوم نش بر اســاس جمعیت های آماری در بازی های موسوم به 
تکاملی مفید اســت. این نوع از بازی به منظور درک چگونگی کارکرد اصول 
انتخاب طبیعی در تعامل راهبردی درون و بین گونه ها در زیست شناسی بسط 
یافته است. نش همچنین نشان داد که برای هر بازی با تعداد محدود بازیگر، 
تعادلی در راهبردهای پیچیده وجود دارد. به طور کل نش از آن دسته افرادی 
اســت که پیچیدگی های علم اقتصاد را چندین برابر کرد، یا به عبارت بهتر 

پیچیدگی واقعیت اقتصادی را به ما بهتر نشان داد. 

] 6 ایــده بزرگ 2. اقتصاد و نظریه بازی[ 

ذهن زیبا
مرورنظریهبازیازدریچهجاننش

جان فوربز نش

نشدراواخربهار1928
درشهربلوفیلدازایالت

ویرجینیایغربیبهدنیاآمد.
پدرشمهندسبرقبودو
مادرشسابقهتدریسدر
مدرسهراداشت.جانبه
تشویقخانواده،ریاضیاترا
درتحصیلخوددنبالکرد
وتوانستبهکمکبورسیه
واردموسسهفنیکارنیجشود
امادررشتهمهندسیشیمی.
بااینحالنشنهدرشیمیو
نهدرمهندسیشیمیدوامی
نیاوردوبهریاضیاتتغییر

رشتهداد.نشبهحدینبوغاز
خودنشانمیدادکهتوانست
تاسن19سالگیکارشناسی
ارشدخودرادررشتهریاضی
بهدستآوردوازآنجابرای
تکمیلکردنتحصیالتخود
بهدانشگاهمشهورپرینستون
رفتکهدرآنسالهابهدلیل
حضورآلبرتاینشتینیکیاز
برجستهترینمراکزآموزشی
جهانبهشمارمیرفت.البته
نشبرایرفتنبهپرینستون
پیشنهادهارواردراردکردهبود
وهمینمسئلهعظمتاورا
نشانمیداد.نشکهدرسال
1994برندهنوبلاقتصادشد
ازاختاللاسکیزوفرنیرنج
میبردودربهار2015در
نیوجرسیازدنیارفت.

جان نش تمایز بین بازی های همکاری و عدم همکاری را معرفی کرد و مفهوم تعادل را برای بازی های عدم همکاری توسعه داد که 
بعدا به تعادل نش معروف شد. رینهارت سلتن اولین کسی بود که مفهوم تعادلی نش را برای تحلیل تعامل راهبردی پویا اصالح 
کرد و این مفاهیم را در تحلیل های رقابت با تعداد کمی  فروشنده به کار برد.

J تجلیل جان فوربز نش 
سال: 1996

جان نش اهل نوشــتن کتاب نبود و بیشتر یافته های خود را در قالب مقاالت 
علمی منتشر می کرد. به همین دلیل به جای معرفی یک کتاب از او، کتابی بسیار 
روشــن درباره او را این جا آورده ایم. این کتاب که در سال 1996 به همت هارول 
کوهن، لوببس نیرنبرگ و پتر سارناک جمع آوری شد مجموعه ای از ستایش ها، 
تحلیل هــا و توضیح هایی درباره زندگی کاری جان نش و تاثیر بی بدیل او بر علم 
اقتصاد است و مطالعه آن به تمام عالقه مندان به اقتصاد، نظریه بازی و زندگی نامه های نوابغ، توصیه می شود.

کتاب شناسی
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الینور اوســتروم از آن دسته اقتصاددان هایی 
است که با فعالیت خود در مکتب نهادگرای جدید 
موجب ظهور مجدد اقتصاد سیاسی در عالم علم 
اقتصاد شــد. اوستروم در ســال 2009 به همراه 
اولیور ویلیامسون برنده جایزه نوبل اقتصاد شد و   
به عنوان اولین زن اقتصاددانی که موفق به رسیدن 
به چنین درجه ای می شــود نام خود را در تاریخ 
ثبت کرد. البته چند سال پس از او، استر دافلو هم 
موفق به دریافت نوبل اقتصاد شد و اوستروم را به 
عنوان یک زن در فهرست برندگان نوبل اقتصاد از 

تنهایی درآورد.
اوســتروم به دلیل »تحلیلی کــه در زمینه 

حکمرانی، مخصوصا مسئله منابع با دسترسی مشترک ارائه کرده بود« 
موفق به دریافت نوبل اقتصاد شد. حاال سوال اصلی می تواند این باشد 
که اساسا منابع با دسترسی مشترک چه هستند؟ منابع با دسترسی 
مشترک آن دسته از منابعی هستند که بیش از یک فرد می تواند از 
آن ها اســتفاده کند، اما مصرف هر فرد، باعث می شود که دسترسی 
دیگــر افراد به آن منابع کاهش یابد. به عبــارت بهتر برای مثال در 
شرایط فعلی اکسیژن موجود در هوا مثالی مناسب برای این نوع منابع 
نیست زیرا استفاده طبیعی هریک از ما از آن در حال حاضر موجب 
به خطر افتادن دسترسی بقیه مردم نمی شود، اما ذخایر ماهی، مراتع 
و جنگل ها و همچنین آب آشامیدنی و کشاورزی مثال های مهمی  از 

منابع مشترک به شمار می روند.
پیچیدگی منابع مشترک از جایی آغاز می شود که بحث کنترل 
و مدیریــت آن به میان بیاید، زیرا کنترل کردن یک چیز در واقع به 
معنی نوعی محدودسازی و منظم سازی دسترسی به آن چیز است. از 
آنجا که نمی توان دسترسی افراد به  این منابع را به راحتی محدود کرد، 
خصوصی کردن  این منابع با مشکل رو به رو می شود. در برخی از موارد 
نیز می توان دسترسی به این منابع را محدود کرد، اما عدم توافق کسانی 
که از  این منابع استفاده می کنند، موانعی سر راه خصوصی کردن آن ها 
بــه وجود می آورد؛ مثال خصوصی کردن منابع آب زیرزمینی به نفع 
همه است، اما توافق برسر سهمی  که به هریک از ذی حقان می رسد، 
کار ساده ای نیست. اصوال ترکیبی از  این دو مشکل در مورد منابع با 
دسترسی مشترک وجود دارد. شایان ذکر است که استفاده مشترک 
باعث می شود که این منابع با سرعت بیشتری زوال یابند که این هم 
یکی از نکات برجسته ای است که باعث می شود چنین منابعی دائما در 

کانون بحث های داغ حتی سیاسی قرار بگیرند.

J نظارت مردمی 
اوســتروم طبیعتا تحلیل کردن چنین مســئله ای را با تکیه به 
مطالعات تجربی پیش برده است و برای این مطالعات هم در بررسی 
منابع با دسترسی مشترک بیشتر بر مطالعات موردی متمرکز شد. او 

پیچیدگی منابع مشترک از جایی آغاز می شود که بحث کنترل و مدیریت آن به میان بیاید، زیرا کنترل کردن یک چیز در واقع به 
معنی نوعی محدودسازی و منظم سازی دسترسی به آن چیز است. از آنجا که نمی توان دسترسی افراد به  این منابع را به راحتی 
محدود کرد، خصوصی کردن  این منابع با مشکل رو به رو می شود.

] 6 ایــده بزرگ 3.اقتصاد و منابع [ 

نه دولتی، نه خصوصی
حکمرانیبرمنابععمومیالینوراوسترومرامعروفکرد

در رساله دکترای خود در سال 1965 ، نهادهایی 
را کــه از ورود آب شــور به آب هــای زیر زمینی 
لس آنجلس جلوگیری می کردند، مورد مطالعه قرار 
داد. بیست سال بعد اوستروم با بررسی مطالعاتی 
موردی  که در زمینه منابع با دسترسی مشترک 
صورت گرفته بود، توانست به نتایج قابل توجهی 
برسد. اوستروم برای مدل کردن  ایده های خود از 
تئوری بازی های غیر همکارانه، به خصوص تئوری 
بازی های تکراری، بسیار سود برد. برای آشنایی با 
این تئوری کافی اســت تنها یک صفحه به عقب 
برگردید و با جان نش آشنایی بیشتری پیدا کنید.
اوســتروم در مطالعات خود نشان می دهد که 
چه عواملی در مدیریت موفقیت آمیز منابع مشترک موثرند. برخی از 
عوامل مورد اشــاره وی واضح به نظر می رسند؛ عواملی نظیر این که 
قوانین باید دقیق باشند، یا مکانیزم های حل و فصل اختالف ها باید 
به خوبی کار کنند و وظیفه هر فرد برای حفاظت از منبع مورد نظر 
باید با منافعی که با اســتفاده از  این منابع حاصل می کند، متناسب 
باشــد، اما عوامل دیگر  آن قدر بدیهی نیســتند. مثال اوستروم نشان 
داده که خود استفاده کنندگان یا کسانی که به آن ها پاسخ گو باشند، 
باید وظیفه نظارت بر اســتفاده از منبع مشترک و مجازات خاطیان 
را بــر عهده بگیرند. یا  اینکه مجــازات  باید زمانی که تخطی ها تکرار 
می شوند، تشدید شوند. اوستروم همچنین نشان داد زمانی که فرآیند 
تصمیم گیری دموکراتیک باشد و دولت ها اختیارات استفاده کنندگان 
از منابع را به رســمیت بشناسند، مدیریت این منابع موفقیت آمیزتر 
خواهد بود. اوســتروم مالکیت خصوصی یا دولتی  این منابع را مورد 

بررسی قرار داده است.
به طور کل برای جمع بندی نگاه ویژه اوستروم به حل مسائل باید 
به این نکته اشاره کرد که او طی مطالعات خود به این نتیجه رسید که 
استفاده از منابع پایان پذیر توسط گروه هایی از مردم می تواند عقالنی 
باشد و بدون نیاز به مداخله دولت می تواند جلوی هدر رفتن و از بین 

رفتن آن منابع را هم بگیرد. 

الینور اوستروم

الینورکلیرآواندرتابستان
1933درلسآنجلسبهدنیا
آمدوتکفرزندخانوادهای
هنرمندبودکهدرزمینه
موسیقیوطراحیصحنه
فعالیتمیکردند.پساز
جداییوالدینشازهم،الینور
بیشترزندگیخودرابامادرش
گذراند.برایتحصیلبه

دانشگاهیوسیالایرفتودر
آنجادررشتهعلومسیاسیدر
سال1954کارشناسیخودرا
دریافتکردوبرایپرداخت
شهریهبهشدتکارمیکرد.در
همینسالهابودکهازدواجکرد
اماپسازجداشدنازهمسر
اولشبهفکرادامهتحصیلدر
دورهدکتریافتادوهمینکار
راهمکرد.الینوردرسال1965
باوینسنتاوسترومازدواج

کرد.اونهایتادربهار2012در
بلومینگتوندرگذشت.

J حکمرانی بر منابع مشترک 
سال: 1990

حکمرانــی بــر منابع طبیعی که از ســوی افراد مختلف در دسترســی 
مشترک قرار دارند یکی از دل مشغولی های افرادی است که در زمینه تحلیل 
سیاست های اقتصادی و اجتماعی فعالیت می کنند. هم کنترل دولتی و هم 
خصوصی سازی این منابع پیشنهاد شده اند اما نه دولت و نه بازار نتوانسته اند به 

شکلی یک دست در حل این دسته از مشکالت موفق عمل کنند. 

کتاب شناسی
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ایـدههـا

زمانــی کــه احســاس می کنید چه بــه عنوان 
عرضه کننده و چه به عنوان تقاضاکننده از اطالعات 
ناقصی که در اختیار دارید، رنج می برید و این مسئله را 
در محیط اطراف خود به وفور می بینید باید سراغ یک 
اقتصاددان بروید: جرج آکرلوف. جورج آرتور آکرلوف، 
لیسانس خود را در رشــته اقتصاد در سال 1962 از 
دانشــگاه ییل و مدرک دکترای اقتصاد را در ســال 
1966 از دانشــگاه ام آی تی دریافت کرد. در حالی که 
آکرلوف قسمت عمده ای از زندگی حرفه ای خود را به 
عنوان اســتاد در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی گذراند، 
در سال های 1974-1973، به عنوان اقتصاددان ارشد 
در شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری نیکسون 

مشغول به کار بود.
بدون شــک آکرلوف را بیش از هر چیز به دلیل نام گذاری بازار لیمو در 
برابر بازار هلو می شناســند؛ از همین رو مقالــه ای با عنوان »بازار لیمو: عدم 
اطمینان از کیفیت و ســازوکار بازار«  هم نوشت که در سال 1970 در مجله 
اقتصاد در آمریکا منتشر شد و در آن مشکالت شدیدی را که ارائه اطالعات 
نامتقارن در بازارها بر جای می گذارد مورد بررسی قرار داد. به اعتقاد آکرلوف 
در بازار خودروی دست دوم خودروهای کم کیفیت تر می توانند عملکرد بازار را 
مختل کنند و به جای برقراری تعادل در عرضه و تقاضا در نهایت خودروهای 
با کیفیت تر را به دلیل کاهش قیمت تعادلی از بازار خارج کنند. به علت عدم 
تقارن اطالعات طرفین معامله »شکست بازار« رخ می دهد، یعنی بازار از وظیفه 

اصلی خود عاجز می ماند و در نتیجه ناکارا عمل می کند.
این مشکل ناشــی از عدم تقارن اطالعات است که بین عرضه کنندگان 
و تقاضاکننــدگان خودروی دســت دوم وجود دارد؛ چرا که تنها فروشــنده 
از جزییــات خودرو و کیفیت واقعی آن با خبر اســت. اگر متقاضیان قیمت 
را به عنوان شــاخص متوسط کیفیت خودروی مورد مبادله در نظر بگیرند، 
عرضه کننــدگان خودروهای بهتر از بازار خــارج و برعکس عرضه کنندگان 
خودروهای بدتر به بازار هجوم می آورند، زیرا عرضه کننده های خودروهای بهتر 

قیمت بازار را کمتر از ارزش خودروی خود و فروشندگان 
خودروهای بدتر قیمت بازار را بیشتر از ارزش خودروی 

خود ارزیابی می کنند.

J سقوط تدریجی 
فرایندی کــه تاکنون توضیح داده شــد در نهایت 
می تواند منجر به کاهش مستمر قیمت تعادلی و خروج 
تمام عرضه کنندگان از بازار شود. آکرلوف بازار کار را هم 
دارای ویژگی عدم تقارن اطالعات می داند و معتقد است 
در این بازار هم، زمانی که یک بنگاه نیروی کار استخدام 
می کند، ممکن است دانش کمتری در مورد توانایی های 
ذاتی نیروی کار نسبت به خود او داشته باشد. به طور کلی 
زمانی می توان انتظار بروز اطالعات نامتقارن داشت که رفتارهای افراد به راحتی 

قابل مشاهده نباشد.
او با تحلیل ریاضی و دینامیکی بازار خودروهای دست دوم، نشان می دهد 
که به دلیل عدم آگاهی کامل و دقیق مشتریان از کیفیت خودروی دست دومی 
که خریداری می کنند، به مرور، شرایط طوری تغییر می کند که فروشندگان 
ماشین های باکیفیت تر از بازار حذف می شوند و بازار پر از لیمو )ماشین های 
نامرغوب( خواهد شــد. تنها دلیل این اتفاق هم، عدم تقارن اطالعاتی میان 
فروشنده و خریدار است. در این حالت، ماشین های مرغوب به جای عرضه در 

بازار، در پارکینگ ها خواهند ماند و خاک خواهند خورد.
یکی از راه حل هایی که آکرلوف ارائه می دهد، ضمانت نامه اســت، چرا که 
ضمانت نامه ها می توانند به خریدار اطمینان دهند که اتومبیل بدون کیفیت 
نیســت و در این صورت خریدار حاضر خواهد شــد تا قیمت بیشتری برای 
اتومبیل بپردازد. همچنین، فروشندگانی که حاضر به ارائه ضمانت می شوند 
آن هایی هستند که از با کیفیت بودن خودروی خود اطمینان دارند. راه حل 
دیگری که بعد از مقاله آکرلوف ارائه شد »کارفکس« بود، راهی بسیار ارزان 
برای پی بردن به تاریخچه تعمیرات اتومبیل. آکرلوف همین مسئله را برای 
حیطه های دیگر بررسی کرد و برای مثال نشان داد که این مشکل در بازارهای 

اعتبار و بیمه هم قابل مشاهده است.
اما راه پیشگیری از ایجاد »بازار لیمو« چیست؟ به دلیل اینکه این موضوع 
ریشــه در عدم تقارن اطالعاتی دارد، قطعا با افزایش آگاهی و شفاف سازی، 
امکان کمک به مشــتریان برای انتخاب بهتر و مناسب تر، وجود دارد. در این 
حالت، لیموها واقعا با قیمت لیمو و هلوها هم واقعا با قیمت هلو خرید و فروش 

خواهند شد.
یکی از نکات مهم مقاله بازار نابسامان این است که واسطه های اقتصادی 
ممکن است انگیزه ای قوی برای پوشاندن آثار زیان بار مشکالت اطالعاتی بر 
کارایی بازار، داشته باشــند. آکرلوف در این باره بحث می کند که بسیاری از 
نهادهای بازار را می توان به  عنوان نهادهای خودجوشی تلقی کرد که در تالش 
برای حل مشکالت ناشی از اطالعات نامتقارن پدید آمده اند. مثالی از این قبیل 
عبارت است از تضمین واسطه های اتومبیل و نمونه هایی از قبیل اسم تجاری، 

فروشگاه های زنجیره ای، واگذاری حق امتیاز و انواع قراردادها. 
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شفافیت تنها راه نجات است
جرجآکرلوفازنارساییبازارهایآزادمیگوید

جرج آکرلوف

آکرلوفدرابتدایتابستان
1940درنیوهیونکنتیکتبه
دنیاآمد.پدرشیکشیمیدان
ومخترعنسبتاشناختهشده
بااصالتیسوئدیبودوتبار

خانوادگیمادرشبهیهودیانی
برمیگشتکهازآلمانبه
آمریکامهاجرتکردهبودند.
آکرلوفدرسال1962
کارشناسیخودرادررشته
اقتصادازدانشگاهییلگرفتو
درنهایتتوانستچهارسال
بعدازدانشگاهمشهورامآیتی
مدرکدکتریخودرادریافت
کند.آکرلوفکهسالهابه

عنواناقتصاددانیبرجستهنامی
برایخوددستوپامیکرد
درسالهایپایانیدهه70به
انگلستانرفتودرمدرسه
اقتصادیلندندورهنسبتا
کوتاهیبهتدریسپرداخت.
آکرلوفدرسال2001موفق
بهدریافتنوبلاقتصادشدو
اینجایزهرابامایکلاسپنسو
جوزفاستیگلیتزقسمتکرد.
همسراوجنتیلن،اقتصاددان
برجستهایاستکهدر

حالحاضروزیرخزانهداری
آمریکاست

راه پیشگیری از ایجاد »بازار لیمو« چیست؟ به دلیل اینکه این موضوع ریشه در عدم تقارن اطالعاتی دارد، قطعا با 
افزایش آگاهی و شفاف سازی، امکان کمک به مشتریان برای انتخاب بهتر و مناسب تر، وجود دارد. در این حالت، 
لیموها واقعا با قیمت لیمو و هلوها هم واقعا با قیمت هلو خرید و فروش خواهند شد.

کتاب شناسی

J فریب احمق ها 
سال: 2015

»اقتصاد فریب و نیرنگ« عنوان فرعی این کتاب مشهور آکرلوف است که 
تقریبا در سن 75 سالگی به همراه رابرت شیلر منتشر کرد. تقریبا از زمان آدام 
اسمیت، آموزه مرکزی علم اقتصاد این بوده است که بازار آزاد رفاه مادی ما را 
تامین می کند، گویی دســت پنهانی برای انجام این کار دارد. آکرلوف در این 
کتاب چالشی اساسی را مقابل این دیدگاه قرار می دهند و ادعا می کنند که بازار 
آزاد همان قدر که مفید است، ضرر هم دارد. تا زمانی که می توان سودی به دست آورد، فروشنده ها به 
شکلی نظام مند ضعف روان شناختی و بی دقتی های خریداران را مورد بهره برداری قرار می دهند. این 

کتاب که به زبان بسیار ساده ای نوشته شده است، قطعا ارزش بسیار زیادی برای مطالعه دارد.
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برای مهار َاَبرتورم در بلغارستان یک هیئت ارزی تشکیل دادیم که اسکناس و سکه هایی صادر می کرد که 
در زمان تقاضا با نرخ تبادل ثابت، قابلیت تبدیل به ارز ذخیره خارجی داشت. در بلغارستان اسکناس ها و 
سکه ها به پول محلی بلغارستان صادر می شد و ذخیره ارزی هم مارک آلمانی بود.

اســتیو هانکــه اقتصاددانی آمریکایی اســت که 
با تخصــص در زمینه اقتصاد کاربردی در دانشــگاه 
جانز هاپکینز مشــغول کار اســت. هانکه که یکی از 
ستون نویس های نسبتا ثابت مجله فوربز و تعدادی دیگر 
از نشریات مشهور است در زمینه معامله کاال و ارز هم 

فعالیت می کند.
هانکه در زمینه های مختلف، از اقتصاد منابع آب 
گرفته تا خصوصی سازی، دالری سازی، ابرتورم و تحلیل 
پولی فعالیت می کند تاکنون جدای از فعالیت علمی در 
دانشگاه ها چندین سمت مشاوره ای اقتصادی برجسته 
را هم بر عهده داشته است. از بین سمت های مختلف 
او می توان به مشــاوره در زمینه اصالحات اقتصادی 

در کشورهایی نظیر آرژانتین، یوگسالوی، آلبانی، استونی، لیتوانی، بوسنی 
و هرزگوین، اندونزی، مونته نگرو، اکوادور و مخصوصا بلغارستان اشاره کرد.

جدای از شهرت جهانی هانکه، یکی از دالیل شهرت او در ایران بحث هایی 
بود که طی چند سال اخیر درباره نوع تورم ایران و نحوه مناسب برخورد با 
آن از سوی او مطرح شد. اساسا به همین دلیل اظهار نظر او درباره ایران هم 
هســت که چند خط باالتر تاکید ویژه ای روی بحث بلغارستان کردیم. در 
ادامه با نگاه هانکه به اقتصاد ایران، راه حل های او و پاســخ هایی که از سوی 

اقتصاددان های ایرانی دریافت کرده است، بیشتر می پردازیم.

J ابربحران و راه  حل 
هانکه تاکنون چندین بار درباره نرخ تورم واقعی در ایران اظهار نظرهایی 
کرده است که تمام آن مطالب در نشریات ایرانی پوشش داده  شده اند. برای 
مثال در مرداد سال 1397 یعنی تقریبا 3 سال پیش هانکه عنوان کرد نرخ 
تورم ایران 203 درصد اســت و پیشــنهاد داد که ایران باید مسیری را در 
پیش بگیرد که خود هانکه در زمان مشاوره ریاست جمهوری بلغارستان در 

سال های پایانی قرن بیستم در پیش گرفته بود.
حرف های هانکه در نشریات مختلف ایرانی بازتاب فراوانی داشت که در 
ادامه بخش اصلی حرف های او را می خوانیم: »برای مهار اَبَرتورم در بلغارستان 
یک هیئت ارزی تشــکیل دادیم که اسکناس و سکه هایی صادر می کرد که 
در زمان تقاضا با نرخ تبادل ثابت، قابلیت تبدیل به ارز ذخیره خارجی داشت. 
در بلغارستان اسکناس ها و سکه ها به پول محلی بلغارستان صادر می شد و 
ذخیره ارزی هم مارک آلمانی بود. این هیئت اوراق قرضه کم ریسک و سوددار 
به عنوان ذخیره داشــت که با ذخیره ارزی و معموال طال صادر می شد. کف 
و سقف سطوح ذخیره از سوی قانون تعیین می شد و نسبت به بدهی های 
پولی معادل 100 درصد یا کمی بیشتر بود. الزامات پوشش ذخیره خارجی و 
قابلیت تبدیل اسکناس های تولیدشده، شامل سپرده های بانک های تجاری یا 
هر دارایی مالی دیگر نمی شد. هیئت ارزی از تفاوت میان بهره ارزهای ذخیره  

و هزینه های بدهی هایش سود تولید می کرد.
طراحی این هیئت ارزی به  گونه ای است که نمی تواند با هدف امانت دادن 
پول چاپ کند. همچنین این هیئت هیچ سیاست پولی ندارد و تنها سیاست 

نرخ تبادلی ثابت دارد. عملیات این هیئت ارزی، انفعالی 
و خودکار است. نفس عمکرد آن هم مبادله ارز محلی 
که صادر می کند بــا یک ارز ذخیره ای خارجی با نرخ 
ثابت است که در مورد بلغارستان مارک آلمان بود. در 
نتیجه حجم پول داخلی در گردش تنها توسط نیروهای 

بازار و مشخصا تقاضا برای ارز محلی تعیین می شود.«
اظهارنظرهای هانکه درباره نرخ تورم ایران و روش 
استدالل او با واکنش سه استاد دانشگاه ایرانی روبه رو 
شد که در گفت وگو با نشریه پرشیا دایجست نکات مد 
نظــر خود را مطرح کرده بودند. در ادامه بخش هایی از 

این اظهارنظرها را می خوانید:
محمدقلی یوسفی، اســتاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی می گوید: »هانکه خیلی بهتر واقعیت را بیان می کند، اما این را باید 
دانست که عملکرد اقتصادی یک کشور را نمی توان بر اساس شاخص تورم 
مورد ارزیابی قرار داد و به آن استناد کرد؛ چراکه نرخ تورم میانگینی از صد ها 
کاالی ناهمگن است و هیچ گاه میانگین ها واقعیت ها را بیان نمی کنند و اینکه 

سال پایه چه سالی باشد هم معیار مهمی است.«
آلبرت بغزیان معتقد است برای آنکه بدانیم آمار هانکه دقیق تر است یا آمار 
مراجع رسمی ایران، باید تا پایان سال صبر کرد. این استاد اقتصاد دانشگاه 
تهران می گوید: »روش هانکه برای دستیابی به نرخ تورم در ایران رگرسیونی 
است. یعنی با مدل آماری رابطه بین نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز را محاسبه 
کرده اســت. در واقع بر اساس داده های تاریخی از مدل پیش بینی استفاده 

می کند.«
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی، آمار اعالم شده از 
ســوی استیو هانکه را زیر سوال می برد و روش وی برای محاسبه نرخ تورم 
را غیرعلمی می داند. وی به پرشیا دایجست گفت: »هیچ اقتصاددان فهیمی 
نرخ تورم در ایران را 150 درصد نمی داند چراکه نیاز های اصلی خانوار های 
ایران در ماه های اخیر این مقدار افزایش نداشــته است؛ لذا من فکر می کنم 
این صحبت بیشتر یک جنگ روانی است که از سوی دشمنان ایران انجام 

می شود.« 
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متخصص دوران گذار
پیشنهاداستیوهانکهبرایمهارابرتورم

استیو هانکه

هانکهدرآخرینروزهایپاییز
1942درایالتجرجیابهدنیا
آمدامادرهمانکودکیباانتقال
بهایالتآیووادرشهرآتالنتیک
پرورشپیداکرد.ازهمینشهر
بودکهتوانستبهدانشگاه
کلرادوبولدربرودودررشته
مدیریتکسبوکارکارشناسی
خودرادریافتکند.هانکهدر
همینایالتماندوتوانستدر
سال1969ازدانشگاهکلرادو
دکتریخودرادررشتهاقتصاد
دریافتکند.پسازدریافت
اینمدرکدردانشگاهمعدنی
کلرادومشغولبهتدریسشد
درحالیکهتنها24سالسن
داشتوازآنجارفتهرفتهراه
خودرابههیئتعلمیدانشگاه
معتبرجانزهاپکینزبازکرد.

کتاب شناسی

J ارز و امور مالی در روسیه 
سال: 1993

تنها کافی است عنوان این کتاب را کنار سال انتشار آن بگذاریم تا به اهمیت 
آن وقوف پیدا کنیم. دولت روسیه که پس از فروپاشی شوروی قصد داشت اقتصاد 
این کشور را از مدیریت کنترل شده دولتی به سمت اقتصادی بازاری حرکت دهد 
طی ســال های ابتدایی دهه 90 با چالش هایی فراوان روبه رو بود که در نهایت به 
کناره گیری یلتسین رئیس جمهوری این کشور منتهی شد. برای پیدا کردن درکی 

دقیق و علمی از این چالش ها قطعا یکی از بهترین منابع مطالعاتی جهان این کتاب هانکه است.
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ایـدههـا

رابرت جیمز شیلر، اقتصاددان آمریکایی متولد 29 
مارس ســال 1946 میالدی است که کتاب هایش در 
زمینه امور مالی و اقتصاد رفتاری، در زمره پرفروش ترین 
کتاب های آکادمیک دنیاست. او که هم اکنون به عنوان 
اســتاد رشته اقتصاد در دانشــگاه ییل آمریکا تدریس 
می کنــد، تحصیالت خود را در ســال 1967 میالدی 
در دانشــگاه میشــیگان به پایان رساند و برای تکمیل 
تحصیالتش به دانشگاه ام آی تی رفت تا مدرک دکترای 
رشته اقتصاد را دریافت کند.  تحصیالت شیلر در مقطع 
دکترا با ارائه تز دکترایش در زمینه انتظارات عقالیی و 
ساختار نرخ های بهره، در سال 1972 میالدی به پایان 

رسید. استاد راهنمای او در این مقطع فرانکو مودیلیانی بود که فردی اثرگذار 
در علم اقتصاد و در زندگی حرفه ای شــیلر به حساب می آمد. شیلر از سال 
1982 میالدی تدریس در دانشگاه ییل را آغاز کرد و هنوز هم به این شغل 
ادامه می دهد. در فاصله سال های 1972 تا 1982 میالدی در مدرسه اقتصادی 
لندن و دانشگاه پرینستون و دانشگاه مینه سوتا به تدریس مشغول بود و در این 
سال ها مطالعات زیادی در حوزه اقتصاد رفتاری و مالیه رفتاری انجام داد. البته 
جهت گیری اصلی این مطالعات در زمینه بازار مسکن و مدیریت ریسک بود که 
کمک بزرگی در پیشبرد برنامه های اقتصادی بنگاه های کوچک و بزرگ بود. 
شیلر مقاالت و کتاب های زیادی تالیف کرده است که از جمله آن ها می توان به 
کتاب »فاینانس و جامعه خوب« اشاره کرد که در سال 2012 میالدی چاپ 
شــد. دومین کتاب وی »غریزه حیوانی: چگونه روان انسان اقتصاد را هدایت 
می کند« هم از دیگر کتاب های مطرح اوست. از دیگر کتاب های شیلر می توان 
به »بازارهای کالن: ایجاد موسســات برای مدیریت بزرگ ترین ریسک های 

اقتصادی جامعه« و »نوسانات بازار« اشاره کرد.

J همگام با مشکالت 
 کتاب »نوســانات بازار« شیلر که در سال 1989 میالدی به چاپ رسید 
شــامل تجزیه و تحلیل های رفتاری و ریاضیاتی پیرامون نوسانات قیمت در 
بازارهای ســوداگرایانه است. کتاب دیگر شــیلر که در سال 1993 میالدی 

منتشر شــد با عنوان »بازارهای بزرگ: موسسات ایجاد 
شده در جهت مدیریت خطرات اقتصادی بزرگ جامعه« 
اســت. این کتاب نوع جدیدی از قراردادهای پوشــش 
ریسک، مانند قرارداد سلف بر پایه درآمد ملی یا بر پایه 
امالک و مستغالت که مجوز پوشش ریسک در راستای 

استانداردهای زندگی را خواهد داد، پیشنهاد می کند.
جایزه نوبل اقتصاد ســال 2013 به خاطر تجزیه و 
تحلیل هــای تجربی در خصوص قیمــت دارایی ها به 
آن ها تعلق خواهد گرفت. در سال 1981 میالدی شیلر 
مقاله ای را در زمینه بررسی اقتصاد آمریکا با عنوان »آیا 
قیمت ســهام تا جایی جابه جا خواهد شد که تغییرات 
بعدی سود سهام را حمایت کند؟« منتشر کرد. در آن مقاله، فرض بازار کارا 
را که یک دیدگاه غالب در اقتصاد حرفه ای آن زمان بود به چالش کشــیده 
 بود. شــیلر استدالل می کند در یک بازار سهام معقول و دارای رفتار منطقی 
سرمایه گذاران قیمت سهام را با در نظر گرفتن سود سهام انتظاری دریافتی در 
آینده که به ارزش حال تنزیل شده است، پایه گذاری خواهند کرد. او عملکرد 
بازار ســهام ایاالت متحده را از بعد از سال 1920 میالدی مورد مطالعه قرار 
داد و انواع سود سهام انتظاری آینده و نرخ های تنزیلی را که می توانست طیف 
گسترده ناپایداری مشاهده  شده در بازار سهام را توجیه کند، در نظر گرفت. 
شیلر به این نتیجه رسید که نوسانات بازار سهام بیشتر از چیزی بود که بتواند 

توسط هر دیدگاه منطقی نسبت به آینده توضیح داده شود.
به دنبال ســقوط بازار سهام در اکتبر ســال 1987 میالدی مکتب های 
رفتاری، اعتبار جدیدی به دســت آوردند. کار شیلر از یک فعالیت تحقیقی 
برآوردی شــامل شده بود که در آن از سرمایه گذاران و مالکان سهام پرسیده 
می شد چه عاملی آنها را به سمت معامله سهام سوق داده است و نتایج بعدی، 
فروض او را تقویت کرد. فروضی که طبق آنها تصمیمات معامله گران به جای 
محاسبه منطقی اغلب از روی احساسات گرفته می شد. بخش عمده ای از این 
داده های بررسی شده به طور منظم از سال 1989 میالدی به بعد جمع آوری 
شده بود. شیلر در سال 2005 میالدی در پایگاه خبری سی ان بی سی مطلبی 
را منتشــر کرد مبنی بر اینکه »در بلندمدت افزایش قیمت سهام نمی تواند 
از تورم پیشــی بگیرد«، به جز برخی زمینه های محدود. قیمت های مسکن 
همواره به ســمت برابری با هزینه های ساخت به عالوه سود نرمال اقتصادی 
همگرا خواهد شد. تا اواخر سال 2006 و اوایل سال 2007 مردم چیزی را که 
شیلر آن را قله دیگر نامیده بود، باور کردند. کتاب او با عنوان »یک پیشنهاد 
مالی جدید: ریســک در قرن 21« تجزیه و تحلیلی است از نقش رو به رشد 
امور مالی، بیمه و مالیه عمومی در زندگی آینده ما. از ســال 1980 میالدی، 
او دانشیار پژوهشی اداره ملی تحقیقات اقتصادی بوده است. در سال 1991 
میالدی همکاری هایی در زمینه اقتصاد رفتاری با ریچارد تالر و از سال 1994 
میــالدی در زمینه اقتصاد کالن و تصمیم گیری های فردی با همراهی جرج 
آکرلوف انجام داده است. تمام این مسائل و حضور پررنگ او در برجسته ترین 
محافل علمی و عملی اقتصاد باعث شدند او همواره یکی از 10 اقتصاددان برتر 

30 سال اخیر باشد. 
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پیش بینی تا حدی معقول
آشناییباکارنامهرنگارنگرابرتشیلر

رابرت شیلر

رابرتجیمزشیلردربهار
1946درشهردیترویِتایالت
میشیگانبهدنیاآمد.پدرش
مهندسسرشناسیبودکه
عالقهداشتهرچهسریعتر
باکارآفرینی،کسبوکار
مستقلخودراراهبیندازد.

شیلربهمدتدوسالدرکالج
کاالمازوتحصیلکردوپساز
آنبهدانشگاهمیشیگانرفت
ودرسال1967کارشناسی
خودرادریافتکرد.پس
ازآنبهدانشگاهامآیتی

رفتوتوانستتاسال1972
کارشناسیارشدودکتری

اقتصادخودراتحتنظرفرانکو
مودیلیانیدریافتکند.شیلر
کهاقتصاددانیشناختهشده
درزمینهاقتصادرفتاریاست
موفقشددرسال2013
همراهبایوجینفاماوالرس
پیترهانسننوبلاقتصادرا

دریافتکند.

شیلر مقاالت و کتاب های زیادی تالیف کرده است که از جمله آن ها می توان به کتاب »فاینانس 
و جامعه خوب« اشاره کرد که در سال 2012 میالدی چاپ شد. دومین کتاب وی »غریزه 
حیوانی: چگونه روان انسان اقتصاد را هدایت می کند« هم از دیگر کتاب های مطرح اوست.

کتاب شناسی

J اقتصاد روایت ها 
سال: 2019

از عنوان فرعی کتاب مشــخص است شیلر به دنبال پاسخ دادن به سوالی 
روشن است: چطور داستان ها همه گیر می شوند و منجر به رخدادهای اقتصادی 
کالن می شوند؟ در جهانی که گروه های اینترنتی که کارشان ساختن تصاویر 
خنده آور و مسخره اســت، اما می خواهند بر فرایند انتخابات در کشوری دور 
تاثیر بگذارند، آیا نباید قدرت این داستان های همه گیر یا به زبان امروزی تر و 
اینترنتی تر، وایرال، را به درستی درک کنیم؟ رابرت شیلر در این کتاب بسیار به روز خود راهی را پیشنهاد 
می دهد که از طریق آن فکر کردن به اقتصاد و تغییرات اقتصادی به مختصات جدید جهان گره بخورد. 



............................. آکــادمـی .............................

ماراتن رقابت
چالشهایاصلیچینکداماست؟

ـه
ـان
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ب

وضعیت چین در حوزه فناوری و هوش مصنوعی چگونه است و در چه جایگاهی نسبت به رقبای آمریکایی و اروپایی ایستاده است؟ 
موانع و فرصت های در مسیر کدام است؟ این مقاله را بخوانید.

J مقدمه
چهار اختراع بزرگ چین باستان )قطب نما، کاغذ، 
چاپ و بــاروت( و نوآوری هــای خیره کننده و مدرن 
همچون پل معلق هنگ کنگ و ماکائو و کاوشگر مریخ، 
همگی                                 نشانگر روح خالق و مبتکرانه چینی ها در عرصه 
تاریخ بشری است. پس از چهار دهه سرمایه گذاری در 
حوزه صنعت و مدرن سازی سیستم های تولید، بهبود 
زیرساخت ها و افزایش کمی تولیدات در کشور چین 
که به دوران »Made in China« مشهور است، حزب 
کمونیست این کشور به بازبینی جایگاه خود به عنوان 
کارخانه جهان در عرصه اقتصاد بین الملل و رقابت در 
فناوری پرداخته و جهت بهبود کیفیت محصوالت خود تجدیدنظر جدی دراین باره را 

آغاز کرد.

چیــن از دو دهه پیش و در عرصه رقابت بر ســر 
کیفیت تولیدات خود به ارتقا و بهبود فناوری های جدید 
توجه جدی کرد و دستیابی به تکنولوژی بهتر به نوک 
پیکان رقابت ها و به محور اصلی ســرمایه گذاری های 
چین در صحنه رقابت های بین المللی تبدیل شد. تأکید 
راهبردی چین در حوزه فناوری های پیشــرفته باعث 
شد که این کشــور متوجه اهمیت حیاتی و ضرورت 
عنصر نوآوری و تقویت روحیه خالقیت در محیط های 
آموزشی، پژوهشــی و کســب وکار به عنوان موتور محرکه فناوری و زمینه ساز رقابت 
تنگاتنگ در این عرصه شود، تا جایی که رهبر حزب کمونیست و رئیس جمهور چین 
)شی  جین پینگ( صریحاً اعالم کرد که: »نوآوری روح و جوهره پیشرفت و توسعه کشور 
و منبع الیزال                                 شکوفایی در کشور است.« وی همچنین نوآوری را رکن اساسی هویت 
ملی چین دانسته و در تشویق مردمش به این روحیه به ضرب المثل معروف چینی رجوع 
کرده و می گوید: »اگر می توانید                                 یک روز خود را متحول کنید، این کار را هر روز انجام 

محمدحسین عمادی
دکتریسیستمهاوتوسعه،
مشاورومدرسنوآوریدر

مراکزتحقیقاتیچین

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
وضعیت امروز چین در 
حوزه فناوری و هوش 

مصنوعی بدانید، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.
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آکــادمـی

دهید تا تحول مستمر                                 به وجود آید.« )1( به رونق انداختن نوآوری در چین به کالم و 
توصیه سیاسیون و رهبران ختم نشده و همچون دیگر اقدامات اساسی در این کشور به 
برنامه های مدون و زمان بندی تبدیل  شده تا بتواند در رویارویی با رقابت های تنگاتنگ 
بین المللی به کار گرفته شــود. اما این تالش گسترده و برنامه ریزی شده با چالش های 
جدی نیز در سطح ملی و بین المللی روبه رو است که شناخت و آشنایی آن برای رهبران 

و مدیران راهبردی کشورهای درحال توسعه ضروری است.

J تدابیر چین در برابر چالش نوآوری 
 طی چند سال گذشــته، چین با تقویت نقاط ضعف خود در علم و فناوری ازنظر 
شاخص های بنیادی، اقدامات قابل توجهی را برای رشد قوه خالقیت و تقویت ظرفیت 
ابتکار ملی خود انجام داده است. چین با توجه به شاخص منتشرشده توسط سازمان 
جهانی مالکیت معنوی در سپتامبر گذشــته میالدی )2020(، در بین بیش از 100 
اقتصاد جهان در رتبه بندی معیار نوآوری در ســال 2020 در رتبه 14 قرار دارد و تنها 
اقتصاد با درآمد متوسط است که به مدت هفت سال در لیست 30 کشور برتر جهان 

قرار دارد.
در بیانیه رســمی و توضیح این رتبه بندی آمده اســت: »چین با رتبه های باال در 
معیارهای مهم ازجمله حق ثبت اختراع، مدل های سودمند، عالیم تجاری، طرح های 
صنعتی و صادرات کاالهای خالقانــه، خود را به عنوان یک رهبر نوآوری معرفی کرده 

است.«
بودجه تخصیصی دولت مرکزی چین برای »تحقیقات بنیادی« در طول 5 سال 
گذشــته دو برابر شده است و طبق گفته                                 وزیر علوم و فناوری، بودجه موردنظر در 
حدود 6.16 درصد از کل هزینه تحقیق و توســعه )D&R(                                 در بودجه سال 2020 
برآورد شده است. طبق پیش بینی رسمی وزارت علوم و فناوری چین، انتظار می رود 
در ســال 2020 میزان سهم پیشــرفت علمی و فناوری در رشد اقتصادی به 60 
درصد برسد. در سال های اخیر چندین موفقیت برجسته درزمینه                                 فناوری پیشرفته 

حاصل شده است. 
 کاوشــگر Chang'e-5 اولین نمونه های جمع آوری شــده از خاک ماه را به زمین 
بازگرداند، درحالی که اولین مریخ نورد چین در این سیاره فرود آمده و شروع به کاوش در 
سیاره سرخ کرد. این کشور درحال توسعه سریع است تا هواپیماهای مسافربری بزرگ و 
 ،5G ،قطار مغناطیسی خود را توسعه دهد، درحالی که صنایع مربوط به اقتصاد دیجیتال
هوش مصنوعی و وسایل نقلیه الکتریکی در حال رونق                                 گرفتن هستند. در این بین هوش 
مصنوعی مهم ترین و کلیدی ترین حوزه ای است که دولت چین بر روی آن متمرکزشده 
است. به اعتقاد بسیاری حاکمیت در حوزه هوش مصنوعی یعنی حاکمیت بر اقتصاد و 
امنیت ملی. برای روشن تر شدن نقش کلیدی خالقیت و نوآوری و چالش های بنیادی 
آن بهتر است با اتکا به جدیدترین تحوالت در حوزه هوش مصنوعی موقعیت و تنگناهای 

چین را مرور کنیم.

J چالش های اصلی چین در حوزه هوش مصنوعی
بسیاری از کشــورهای جهان به منظور دستیابی به مزایای نوآوری در حوزه هوش 
مصنوعی )AI( با هم در حال رقابت تنگاتنگ هستند. این کشورها به خوبی می دانند                           

      که هوش مصنوعی                                 یک فناوری بنیادی است که می تواند باعث افزایش رقابت، افزایش 
بهره وری، محافظت از امنیت ملی و کمک به حل چالش های اجتماعی آن ها شــده و 
چهره و جایگاه آنــان را در جهان پیش رو به کلی دگرگون کند. در این صحنه رقابت 
بین المللی کشــورهای مختلف براســاس ظرفیت های خود و اهداف توسعه ای خود 
استراتژی های متفاوتی را در قبال هوش مصنوعی اتخاذ کرده اند. آنچه از شواهد و قراین 
برمی آید اصلی ترین بازیگران این صحنه در شرایط کنونی سه قدرت برتر اقتصادی جهان 
یعنی آمریکا، چین و اتحادیه اروپا هســتند اما رقابت آن ها در صحنه هوش مصنوعی 
دارای حساسیت ها و پیچیدگی هایی است که می تواند برای درک شرایط و چاره جویی 

دیگر کشورها در این کارزار جهانی نیز آموزنده باشد.

 بر پایه تحقیقی که توسط مرکز نوآوری در داده ها در سال 2019 میالدی منتشرشده 
)2(، این ســه حوزه جغرافیایی ازنظر جایگاه اقتصاد هوش مصنوعی توصیف و با هم 
مقایسه شده اند. این مقایسه سه رقیب اصلی جهانی، شامل ایاالت متحده آمریکا، چین 
و اتحادیه اروپا را با بررسی شش دسته از معیارهای تأثیرگذار بر اقتصاد هوش مصنوعی 
شامل                                 1- نیروی انســانی ماهر و استعدادهای نخبه و خالق، 2- تحقیق، 3- توسعه، 
4-به کارگیری و پذیرش، 5- داده ها و 6- سخت افزارها، ازنظر موقعیت نسبی در اقتصاد 
هوش مصنوعی مقایسه می کند.                                 این تحقیق درنهایت نشان می دهد که علی رغم اقدامات 
و ابتکار عمل جســورانه درزمینه                                 هوش مصنوعی توسط چین، کماکان آمریکا در این 
زمینه با فاصله زیاد و به صورت مطلق پیشرو است.                                 چین در رده دوم قرار دارد و اتحادیه 
اروپا نیز در رده سوم است. البته                                 این رده بندی ممکن است در سال های آینده تغییر کند، 
زیرا به نظر می رسد چین با سرعت زیاد در حال پیشی گرفتن از ایاالت متحده و اتحادیه 
اروپا است.                                 اما زمانی که حجم نیروی کار در سه حوزه را مقایسه می کنیم شرایط تغییر 
می کند، به نحوی که نیروی کار ماهر در                                 ایاالت متحده                                 بیشتر می شود، درحالی که چین 
به جایگاه سوم، پس از اتحادیه اروپا سقوط می کند.                                 ناگفته نماند که برتری آمریکا در 
بهره مندی از نیروهای خبره و خالق بیش از آنکه در تربیت و آموزش آن ها باشــد در 
قدرت جذب نیروهای جوان و تحصیل کرده خارجی اســت که به دنبال زندگی بهتر و 

جذابیت های شغلی به این کشور مهاجرت می کنند.

نمودار 1- مقایسه سه رقیب اصلی در حوزه هوش مصنوعی

شاخص هاچیناتحادیه اروپاآمریکا
استعداد12۳

تحقیق12۳

توسعه12۳

پذیرش و به کارگیری۳21

داده2۳1

سخت افزار1۳2

برای درک بهتر و ملموس تر نقاط قوت هوش مصنوعی هرســه منطقه جغرافیایی 
مقایســه توان نیروهای کار آن ها، به صورت امتیازات کمی نیز در این گزارش محاسبه 
شــده اســت. با ارزیابی قدرت و توان نیروی ماهر و خالق، ایاالت متحده در رتبه اول 
)58.2 امتیــاز(، اتحادیه اروپا در رتبه دوم )24.3 امتیاز( و چین در رتبه ســوم )17.5 

امتیاز( قرار دارد.
 همان طور که این گزارش نشــان می دهد، چین در حوزه دسترسی به کالن داده ها 
که شرط اصلی تسلط و آزمون الگوریتم های دقیق است و همچنین به کار بستن هوش 
مصنوعی در حوزه عمل نسبت به دیگر رقبا برتری کامل دارد. اما از نقطه نظر پژوهش، 
توسعه و همچنین استعدادهای مورد نیاز نوآوری و هوش مصنوعی از هردو رقیب خود 
عقب تر است.                                 این گزارش با تأکید فراوان معتقد است که چین در حوزه سرچشمه های 
خالقیت که نیروهای نخبه و مبتکر است، می بایست ظرفیت خود را برای آموزش کیفی 
و تدریس موضوعات مرتبط با هوش مصنوعی در سطح آکادمیک و دانشگاه بازسازی 
کند و توســعه عمقی دهد، ارتقای کیفیت تحقیق را مهم تر از توسعه کمیت تشویق 
کند و فرهنگ دسترسی آزاد به داده ها را تقویت نماید. تحقیقات بی شمار دیگری نیز 
از سوی دولت چین در دو دهه گذشته انجام شده و به همین موضوع از زوایای دیگری 
پرداخته اند. در تالش برای فائق آمدن بر این محدودیت کلیدی حزب کمونیست و دولت 
چین به آسیب شناســی و تحلیل عوامل این تنگنا پرداخته است. بخشی از دالیل این 
موضوع را می توان در عوامل زیر دسته بندی و خالصه کرد: 1- عوامل مرتبط به محیط 
فرهنگی اجتماعی، 2- مبانی، محتوا و متدهای سیستم های آموزش وپرورش حاکم بر 
کشــور، و نهایتاً 3- محدودیت این کشور در تربیت نیروهای خود و جذب نیروهای 

نخبه بین المللی.
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چین با توجه به شاخص منتشرشده توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی در سپتامبر گذشته میالدی )2020(، در 
بین بیش از 100 اقتصاد جهان در رتبه بندی معیار نوآوری در سال 2020 در رتبه 1۴ قرار دارد و تنها اقتصاد با درآمد 
متوسط است که به مدت هفت سال در لیست ۳0 کشور برتر جهان قرار دارد.

J تحول در محیط فرهنگی، پیش نیاز ظهور نوآوری
مطابق برنامه پنج ساله چهاردهم چین )2025-2021( برای توسعه ملی اقتصادی 
و اجتماعی و اهداف بلندمدت، تا سال 2035، نوآوری باید هسته اصلی و موتور محرکه 
مدرن سازی چین، و اتکا به خود و خودباوری باشد.                                 نوآوری و خالقیت در علم و فناوری 
باید به عنوان پشتیبان استراتژیک، از اولویت باالتری برخوردار باشد. در مواجهه با یک 
رقابت شدید بین المللی و در محیط                                 یک جانبه گرایی و حمایت گرایی، رئیس جمهور این 
کشور بر اهمیت عنصر اعتمادبه نفس و تقویت خود در توسعه علم و فناوری کشور تأکید 
کرده و مصرانه از متخصصان فناوری علمی چین خواست تا مسئولیت خطیر زمان را به 
عهده بگیرند و برای تقویت اعتمادبه نفس و تقویت روحیه                                 علمی تالش کنند. وی معتقد 
است پیشرفت های فناوری علمی باید عاجل ترین مسائل را با تمرکز بر تأمین نیازهای 
کشور، چه نیازهای فوری و چه                                 طوالنی مدت، حل کند. اما این تنها یکی از معضالت و 
تنگناهای توسعه و بهبود محیط نوآوری در این کشور است و همان طور که گفته شد 

چالش های جدی در مقابل این کشور در صحنه رقابت بین المللی وجود دارد.
ازنقطه نظر فرهنگی و اجتماعی باید به چند ویژگی ذاتی تأثیرگذار چینی ها در عرصه 
توسعه نوآوری نیز اشاره کرد. هرچند تالش و تعهد وصف ناپذیر چینی ها، زبانزد جهانیان 
و دیگر فرهنگ ها است، اما روحیه تواضع و فروتنی، که با فرهنگ سنتی چین عجین 
شده، باعث می شود که افراد استعدادهای درخشان و یا نخبه این جامعه رغبت کمتری 
نسبت به جوامع غربی در حوزه رقابت های فردی و اجتماعی داشته باشند و این امر به 
یک چالش فرهنگی و اجتماعی در رونق دادن به نوآوری و خالقیت از طریق رقابت در 
این جامعه تبدیل شده است. هرچند تحوالت چشمگیری در دو دهه گذشته و در بین 
جوانان این کشور به وجود آمده است اما کماکان این مقوله یک چالش جدی است و 
جهت فائق آمدن به این چالش مراکز آموزشی این کشور )آموزش متوسطه و آموزش 
عالی( ســعی و تالش وافری می کنند تا همراه با رهبران این کشور، اعتمادبه نفس را 
تقویــت و روحیه رقابت فردی و گروهی را در بین جوانان کشــور ترغیب کنند. البته 
دستاوردهای جهانی چین در حوزه اقتصاد و تکنولوژی به این امر کمک فراوانی کرده 
اســت تا اعتمادبه نفس و غرور ملی را در بین شــهروندان جوان این کشور ارتقا دهد. 
اما تقویت روحیه اعتمادبه نفس و ارتقای خالقیت تنها در سطح فرهنگی، تبلیغاتی و 

آموزشی محدود نمانده و در برنامه های توسعه این کشور نیز مدنظر قرار گرفته  است
حاکمیت نیم  قرن سیستم رسمی یکدست متمرکز بر نظام مدیریت آموزشی این 
کشور و حاکمیت نظام ایدئولوژیک حزب کمونیست بر محتوای آموزشی )به خصوص 
بعد از انقالب فرهنگی( باعث شده انعطاف پذیری و هرگونه تحول در نظام آموزش رسمی 

با کندی روبه رو شود. 
تالش بی وقفه، فرمان برداری از رهبری و قانون و تعهد نســبت به ملت اصلی ترین 
ارکان و ارزش های اساســی در سیستم آموزشــی چین بوده و تربیت نیروی انسانی 
ماهر، وظیفه مدار و تالشــگر، اصلی ترین مأموریت و هدف سیستم آموزشی متمرکز و 
سنتی کشور چین در نیم  قرن گذشته بوده است. بدیهی است که تربیت صدها میلیون 
دانش آموزش و نیروی ماهر به منظور تحول در سیستم اقتصادی این کشور سرمایه گذاری 
و زیرساخت های عظیم سخت افزاری به خود اختصاص داده و موفقیت های فراوانی به 
دســت آورده اســت اما هم اکنون تحول کیفی در مسیر توسعه نیازمند تحول کیفی 

سیستم آموزشی است. 
ضرورت تحول به ســمت خالقیت و نوآوری در دو دهه گذشته تحوالت محدودی 
در سیستم آموزشی ایجاد کرده و کماکان سلطه دیسیپلین های سنتی، کّمی گرایی، 
تأکید بر حفظیات و باورهای ایدئولوژیک به خصوص در سیستم های آموزش رسمی و 
دولتی چالش اصلی در ظهور خالقیت و شکوفایی نیروهای نخبه و نوآور در چین است. 
هرچند تعالیم ایدئولوژیک در دو دهه گذشته در سیستم آموزشی سهم و نقش به مراتب 
کمتری نسبت به قبل دارند و سیســتم آموزشی معلم مدار کمرنگ تر شده است، اما 
کماکان از ایجاد محیط های باز آموزشی که ضامن یادگیری منتقدانه و پرورش نیروهای 
خالق و مبتکر باشد نمی توان نشانی یافت. هرچند در استان شاندونگ این کشور )که 

زادگاه کنفوسیوس و مهد تحوالت آموزشی است( اقدامات اساسی در تحقیق و تحول 
سیســتم آموزش رسمی )پیش دبســتانی تا آموزش عالی( آغازشده است )3( و نظام 
آموزش خصوصی و غیردولتی تغییرات جدی را آغاز کرده، اما قطعاً تحول یک سیستم 
آموزشــی کهن، متمرکز و مقتدر با صدها میلیون دانش آموز نیازمند تدابیر جدی تر و 

زمان بیشتری است.
جذب محدود نخبگان بین المللی هوش مصنوعی توسط چین در مقایسه با اروپا و 
آمریکا، عمالً امکان رقابت در بهره گیری از استعدادهای نوآور جهان را از این کشور گرفته 
اســت. بسیاری معتقدند که ضعف تبلیغات منفی کشورهای غربی و قدرت نرم چین 
در صحنه جهانی در قبال اروپا و آمریکا دلیل اصلی عدم جذابیت و کشش این کشور 
ازنقطه نظر فرهنگی و اجتماعی در بین نخبگان این رشــته است. هرچند دولت چین 
در سال های گذشته تدابیر سخاوتمندانه و جدیدی در جذب استعدادهای بین المللی 
به کار بسته است اما تأثیر این تالش ها با سرعت و شتابی که در توسعه این رشته به 
وجود آمده فاصله معنی داری دارد. شدت گرفتن رقابت های منفی حاصل از تضاد منافع 
بین چین و غرب و محدودیت هایی که آمریکا و برخی کشورهای غربی جهت تحصیل 
دانشجویان چینی در مراکز برجسته علمی و دانشگاه های معتبر این کشورها اخیراً ایجاد 
کرده اند، می تواند در ضعف توان رقابتی چین در انتقال دانش و فناوری های پیشــرفته 
هوش مصنوعی و پرورش اســتعدادهای خالق مؤثر باشد و فاصله موجود را اضافه و یا 

حفظ کند.
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نکته هایی که باید بدانید

تأکید راهبردی چین در حوزه فناوری های پیشرفته باعث شد که این 	]
کشور متوجه اهمیت حیاتی و ضرورت عنصر نوآوری و تقویت روحیه 

خالقیت در محیط های آموزشی، پژوهشی و کسب وکار به عنوان موتور 
محرکه فناوری و زمینه ساز رقابت تنگاتنگ در این عرصه شود.

مطابق برنامه پنج ساله چهاردهم چین )2025-2021( برای توسعه ملی 	]
اقتصادی و اجتماعی و اهداف بلندمدت، تا سال 2035، نوآوری باید هسته 

اصلی و موتور محرکه مدرن سازی چین، و اتکا به خود و خودباوری باشد. 
جذب محدود نخبگان بین المللی هوش مصنوعی توسط چین در مقایسه 	]

با اروپا و آمریکا، عمالً امکان رقابت در بهره گیری از استعدادهای نوآور جهان 
را از این کشور گرفته است.

تالش بی وقفه، فرمان برداری از رهبری و قانون و تعهد نسبت به ملت 	]
اصلی ترین ارکان و ارزش های اساسی در سیستم آموزشی چین بوده و 
تربیت نیروی انسانی ماهر، وظیفه مدار و تالشگر، اصلی ترین مأموریت و 
هدف سیستم آموزشی متمرکز و سنتی کشور چین در نیم  قرن گذشته 

بوده است.
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آکــادمـی

همواره در ســال هایی كه در زمینه های مختلف برنامه ریزی، 
ارزیابی و اجرای طرح های توسعه ای فعالیت داشته ام، درگیر 
مســائل اقتصادی مربوط به آن ها در معنی کلی آن )اعم از 
جنبه های اقتصادی و مالی( بوده ام.                                   در این ســال ها از جمله 
اصلی ترین موانع اجرای برنامه ریزی های انجام شده در كشور 
كمبود منابع مالی عنوان شده است و بعد از آن عوامل دیگری 
نظیر عدم  دقت در محاســبات فنــی، بی كفایتی مدیریتی ، 
 بوروكراسی و فساد قرار داشته اند. من در این یادداشت قصد 
پرداختن به این مسائل را ندارم. نه اینكه مسئله مهمی نباشد 
ـ كه هســت ـ بلكه می      خواهم                                    در خصوص دو مرحله پیش و 
پس از اجرا یعنی برنامه ریزی و اثربخشی طرح ها                                         آن گونه که 

در شکل 1 از دیدگاه خود تصویر کرده ام، صحبت كنم.

اثر اجرا برنامه

شكل 1- روند كلی طرح های توسعه ای

همان طور که در شــکل نشــان داده ام سه مرحله کلی 
در ایــن روند وجود دارد که در هریــک از آن ها مجموعه ای 
از فعالیت هــا انجام می      گیــرد.                                    در هرکدام از آن ها نیز باید عوامل مختلفی را مورد بررســی قرار 
داد که می تواند در دســتیابی به اهداف آن ها موثر باشــد. از میان آن ها می خواهم                                   در این جا، به 
دو مســئله ای که  به گمان بنده                                  کمتر در این مراحل و بــا تمرکز روی جنبه های اقتصادی مورد 
 توجــه قرار گرفته اند بپردازم. اقتصاد سیاســی در مرحله برنامه ریزی و توانمندســازی اقتصادی

 در مرحله اثربخشــی طرح های توسعه ای.                                   قسمت اول این مطلب به اقتصاد سیاسی1 می      پردازد و 
قسمت دوم به توانمندسازی اقتصادی                                 2  با نگاهی به وضعیت آن در یکی از استان های ایران.

J  اقتصادسیاسی
 تعاریف مختلفی برای اقتصاد سیاسی ارائه شده است. بانک جهانی اقتصاد سیاسی را مطالعه 
سیاست و اقتصاد و به طور خاص تعامالت بین آن ها تعریف می کند. این تعریف بر قدرت و منابع ، 
 نحوه توزیع و رقابت آن ها در زمینه ها     ی مختلف کشور و بخش ها      و پیامدهای حاصل از آن برای نتایج 
توسعه متمرکز است.                                اما در                                    تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( ،  اقتصاد سیاسی 
به تعامل فرایندهای سیاسی و اقتصادی در یک جامعه مربوط می      شود: توزیع قدرت و ثروت بین 
گروه ها      و افراد مختلف و فرایندهایی که این روابط را با گذشت زمان ایجاد ،  پایدار و دگرگون می      کنند 

ازجمله مسائل مورد توجه اقتصاد سیاسی است.
 توجه به قدرت و ثروت و توزیع آن ها در جامعه از مهم ترین نکاتی است که در این دو تعریف 
قابل توجه است. بر اساس مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی، مهم ترین مسائلی را که در اقتصاد 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

برنامه، اجرا و اثر آن 
بدانید و موانع پیش 
روی برنامه ریزی را 

بشناسید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

توسعه اقتصادی، از برنامه ریزی تا اثر
چگونهتوانسازیاقتصادیممکناست؟

ـه
ـان

ـه
ب

چگونه برنامه های توسعه اثربخش می شود و عوامل موثر بر این اثربخشی کدام است؟ 
در این مقاله سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود.

سیاســی مورد توجه بوده می توان در چهار گروه اصلی طبقه بندی کرد: محرک ها     ی ســاختاری، 
متغیرهای تاریخی، نهادها و رانت.

محرک ها     ی ساختاری شامل عوامل ساختاری و منطقه ای قابل توجه و موثر                                   در توسعه هر منطقه 
است که از کنترل مستقیم بازیگران محلی خارج است. تجزیه وتحلیل اقتصاد سیاسی این محرک ها 
را به فشارها و انگیزه های آن ها برای تصمیم گیرندگان مرتبط می      کند. در این خصوص به طور مثال، 
در بررســی منابع آب مشترک )بین مناطق یک کشور یا بین کشورها( مکان قرار گرفتن                                    منبع 
آب، در باالدست یا پایین دست از جمله مسائل مهم است که در کنار عوامل مختلفی نظیر میزان 
دسترسی به داده های مربوط به این محرک ها در زمینه های اقتصادی، جمعیتی، آلودگی،تغییرات 
اقلیم و میزان وابســتگی به آب از جمله دیگر مواردی است که در این خصوص مورد توجه است. 
در برخی از موارد نیز باید به روابط خاص و ســاختارهای قانونی که به سبب مناسبت های خاص 
مالکیتی، میراثی و یا                               شــکل گیری قلمرو و مرزها یا زبان های کشــورها در دوره استعمار به ارث 

رسیده اند توجه کرد.
توجه به متغیرهای تاریخی ازجمله موارد دیگری است که اقتصاد سیاسی به آن توجه دارد و در 
این زمینه موافقت نامه ها     ی حقوقی قبلی و اینکه چگونه بر فضای همکاری یا مداخالت پیشنهادی 
تأثیر می      گذارند از اهمیت برخوردار است. درگیری های موجود میان مناطق بر                                   شکل گیری نگرش ها      
و فرصت ها     ی همکاری تاثیر می      گذارد و سبب خواهد شد تا دستیابی به اهداف برنامه ریزی تحت 
تاثیر قرار گیرد. درگیری ها     ی مدنی و میزان آن ها که به طور مداوم وجود داشته و یا اخیرا به وقوع 
پیوسته است بر تمایل گروداران در مشارکت و توانایی بخش دولتی بر اجرای برنامه اثر می      گذارد و 

عدم توجه به آن می تواند برای دسترسی به اهداف موجب موانعی گردد. 
نهادها در قالب یــک » قاعده بازی« رفتارها را بین دولت ها      ،  بین وزارت خانه ها      ،  بین گروداران 
و بین سطوح قدرت شکل می      دهند. این قاعده بازی از تعامل ترتیبات رسمی و غیررسمی بیرون 
می      آیند. نهادهای رســمی، قوانین ،  سیاست ها      و مقررات حاکم بر یک سازمان ،  کشور یا منطقه را 
شامل می شوند و نهادهای غیررسمی شامل هنجارها و انتظارات اجتماعی ،  حمایت های سیاسی و 

شیوه های تقسیم رانت هستند.
تجزیه و تحلیل اقتصاد سیاسی چگونگی رابطه نهادهای رسمی و غیررسمی و این را که                                   آن ها 
چگونه به طور مشترک سیاست گذاری و اجرای سیاست را شکل می      دهند مورد توجه قرار می      دهد. 
نهادهای رسمی و غیررسمی با هم »قواعد بازی« را تشکیل می      دهند. رابطه بین نهادهای رسمی و 
غیررسمی پیچیده است. اگرچه انتظار می رود آن جا که »حاکمیت قانون« وجود دارد ، سیستم ها      و 
قوانین رسمی بر تعامالت بین شهروندان و همچنین بین شهروندان و دولت حاکم باشند. با این حال ، 
 در بسیاری از کشورهای درحال توسعه به خصوص کشورهای کم درآمد این گروه ،  قوانین رسمی 
موجود به صورت انتخابی رعایت می شود. به این معنی که از قوانین متناسب با شرایط استفاده شده 
و ممکن است مقررات منسوخ  یا  نامشخص باشند یا با هم تداخل داشته باشند و در نتیجه جامعه 

غالباً از روابط شخصی خود برای جهت دادن ارتباطات با یکدیگر و با دولت استفاده می      کند. 
رانت ها      در اقتصاد سیاسی مورد توجه خاص قرار می      گیرند. کلمه رانت اول بار توسط اقتصاددانان 
کالســیک نظیر آدام اســمیت و ریکاردو وارد ادبیات اقتصادی شد.                                   به اعتقاد آدام اسمیت ،  درآمد 
حاصل از یک فعالیت به سه دسته سود، دستمزد و رانت تقسیم                                   می شود. سود پاداش صاحب سرمایه 
است، چراکه سرمایه اش را به مخاطره انداخته است. دستمزد پاداش نیروی کار می شود، به دلیل 

محمدابراهیم رئیسی
پژوهشگراقتصاد
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 نهادهای رسمی، قوانین ،  سیاست ها      و مقررات حاکم بر یک سازمان ،  کشور 
یا منطقه را شامل می شوند و نهادهای غیررسمی شامل هنجارها و انتظارات 
اجتماعی ،  حمایت های سیاسی و شیوه های تقسیم رانت هستند.

اینکه نقش پررنگی در پروسه تولید و عرضه کاال یا خدمت ایفا می کند. به عقیده آدام اسمیت، در 
نهایت چیزی که بعد از پرداخت دستمزد و سود باقی  ماند،رانت به حساب می آید. اسمیت این رانت 
را مرتبط با زمین می      دانست. پس از آن ریکاردو، این مفهوم را توسعه داد. این جا سعی من توضیح 
تاریخچه نیست اما باید به این نکته توجه شما را جلب کنم که رانت،پاداش عامل تولید نیست بلکه 
به نوعی حق مالکانه است که به صاحب مالکیت داده می شود و نقشی در به حرکت درآوردن و به 
کار گماردن                                   بهینه منابع طبیعی ایفا نمی کند. در واقع رانت، جزو هزینه های تولید نیست و در شکل 
گرفتن قیمت نقشی ایفا نمی کند. به عبارت دیگر، رانت، سازنده قیمت نیست بلکه ساخته قیمت است 
و در نتیجه رانت، ماقبل رقابت است و نه مشمول آن. هنگامی که ریکاردو و آدام اسمیت این نظریه 
را بیان می کردند ،  تمام تمرکز آن ها روی زمین بود اما با ایجاد نهادهای رسمی و غیررسمی رانت 
شکل ویژه ای به خود گرفت. حضور این نهادها به خصوص دولت ها و دخالت آن ها در اقتصاد سبب 
کمیابی ها و محدودیت هایی شد و حقوقی بر منابع توسط آن ها به وجود آمد. در نتیجه آن انحصاراتی 
شکل گرفت که رانت را به شکل تاثیرگذاری در مقوله اقتصاد و سیاست مطرح کرد. رابطه قدرت و 
سیاست نیز همواره تنگاتنگ بوده و به این ترتیب در تحلیل اقتصاد سیاسی و در مقوله رانت، هژمونی 

و قدرت از اهمیت زیادی برخوردار است.
 این امر در تقســیم                                    منافع و ســاختار آن معنی می یابد و عدم همســویی آن با                                 واقعیت ها     ی 
سیاسی                                   و عدم توجه به قدرت و نفوذ نسبی افراد و گروه ها      در هر منطقه می تواند سبب مشکالت 
قابل توجهی در دستیابی به اهداف برنامه های توسعه شود. در این میان جهت گیری تحقق منافع 
معموال برای گروه های همراه سیاســی است تا کسانی که دارای قدرت صدا و قدرت محدودتری 
هستند. نکته کلیدی در این میان شیوه تقسیم رانت  ها     ی اقتصادی و مالی است. منافع                                   می      توانند از                               

    دو طریق                                   ایجاد شوند. رقابت و نوآوری در قالب فعالیت های اقتصادی و یا با محدود کردن رقابت و 
دادن دسترسی ها     ی خاص یا امتیازات ویژه به افراد                                   یا شرکت های خاص که می      تواند در قالب انواع 
شیوه ها )از جمله ایجاد تشکیالت نظارتی برای واگذاری قراردادهای دولتی ،  انتصابات افراد خاص در 
کمیته ها     ی ویژه که بر تشخیص صالحیت برای فعالیت نظارت می      کنند یا موارد مشابه این ها باشد(.                                  

 گونه دوم ایجاد منافع همان رانت است. منفعتی که براساس روابط شکل می گیرد. 
تحلیل                                   اقتصادسیاســی با کمک تحلیل های اقتصادی، منابع رانت در یک اقتصاد را 
بررســی می      کند و نحوه توزیع آن ها در بین گروه ها و افراد و این را که چگونه پشتیبانی 
سیاسی از آن حمایت می کند، مورد بررسی قرار می دهد. طرح های توسعه ای از همان ابتدا 
و در برنامه ریزی باید به این نکته توجه داشته باشند چرا که هر برنامه توسعه ای می تواند 
سرشار از انواع قراردادهای دولتی، اجازه های جدید برای محدود کردن یا گسترش استفاده 
از منابع طبیعی و ایجاد یا جلوگیری از کســب و کارهای جدید باشد که توسط منابع 
قدرت رســمی و غیر رسمی رصد می شوند. مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که در 
واقع این تقســیم منافع باید بیشتر در کشورهایی مورد توجه قرار گیرد که در آن رانت 
از طریق محدود كردن رقابت و اعطای دسترسی خاص به افراد داخلی و در ازای آغاز یا 
ادامه حمایت سیاسی ایجاد می      شود. در این کشورها می توان رانت را با استفاده از افرادی 
که توانایی برهم زدن ثبات                                   یا به چالش کشیدن وضع موجود را دارند ایجاد کرد و یا در 
یک بستر قانونی دولتی از طریق انتخابات آن را به دست آورد. بنابراین ،  رانت ها      به »واحد 
پول« سیاست تبدیل می      شوند. شکل 2 ارتباطات بین عوامل موثر در اقتصاد سیاسی را 

نشان می دهد. 

J  تحلیل اقتصادی و تحلیل اقتصاد سیاسی
تحلیل اقتصادی، در شکل کالسیک آن که در قالب منفعت به هزینه اجتماعی3 انجام می شود، 
سعی بر آن دارد که پیامدهای اقتصادی را به طور اخص و در نوع توسعه یافته آن پیامدهای محیط 
زیســتی و توزیعی را ارزش گذاری کند و به عنوان هزینه ها و منافع طرح یا برنامه در محاســبه 
شاخص های اقتصادی مورد استفاده قرار می دهد. اما در تحلیل اقتصاد سیاسی عوامل دیگری مورد 
توجه قرار می گیرد که می تواند این ارزش گذاری ها      را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به آنچه گفته شد 
باید در مرحله برنامه ریزی طرح های توسعه در کنار تحلیل اقتصادی به تحلیل اقتصاد سیاسی توجه 
ویژه ای داشــت. به خصوص آنکه مباحث مربوط به رانت در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت. تحلیل اقتصادی قادر است تا رانت ها را شناسائی کند اما این تحلیل اقتصاد سیاسی است 
که به توزیع این رانت ها      توجه می کند. این بدان معنی نیست که ارزیابی اقتصاد سیاسی تعارضی با 

ارزیابی اقتصادی دارد و تأکید بر سیاست از اهمیت دانش فنی نمی کاهد. تجزیه و تحلیل اقتصاد 
سیاسی منبعث از تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی است. در واقع تحلیل اقتصاد سیاسی با توجه به 
محرک های غیرفنی موثر در تصمیم گیری، سعی می کند تا بینشی جدید را ایجاد کند تا با توجه 
به برنامه ریزی ،  نقطه مطلوب آنچه را از نظر فنی مطلوب و از نظر سیاسی امکان پذیر است ،  بیابد و 
در این راستا نیاز به دانش تخصصی در مورد مسائل فنی ،  اقتصادی و سیاسی ـ نهادی                                    و رانت است.

تحلیل
اقتصاد سیاسی

تحلیل
 اقتصادی

شكل3- رابطه بین تحلیل اقتصادی و تحلیل اقتصاد سیاسی

تحلیل اقتصاد سیاسی می تواند با شناسایی قدرت موثر در توزیع رانت، شکل واقع گرایانه تری از 
طرح های توسعه ای را ارائه کند. زیرا با شناخت صحیح از مفهوم قدرت و هژمونی امکان برنامه ریزی 
منجر به اثــر را افزایش می دهد. به گمان من امروزه هیچ برنامه توســعه ای در جهان در مرحله 
برنامه ریــزی نمی تواند بدون توجه به مفهوم قدرت به عنوان یکی از عناصر مهم، در اجرایی بودن 
برنامه ریزی و سیاســت ها برنامه موفقی باشــد. در عین حال شناسایی ردپای این عامل در توزیع 
رانت ها که امروزه به توزیع منافع رانتی در منابع طبیعی رسیده است حتی برای اصالحات جزئی در 
راستای توسعه پایدار ضروری است. بنا بر تحقیقات انجام شده در این خصوص در کشور، ارزش ها 
و هنجارها به عنوان پیشران های اجتماعی، در شکل گیری قدرت سهیم هستند و در این نوشته 
سعی شد تا تاثیر این عامل،در تحلیل اقتصادی مورد تاکید قرار گیرد. در عین حال به سبب پویایی 
پدیده قدرت،                                   تعریف قدرت در دوره های زمانی و در شرایط مکانی مختلف، متفاوت خواهد بود. بر 
این اساس، آشنایی و شناخت ماهیت و ابعاد مختلف قدرت و هژمونی )به مثابه یکی از مشتقات 

آن( بسیارحایز اهمیت است. 
 در بخش دوم این نوشــته به تاثیر توانمندسازی اقتصادی در اثربخشی برنامه های توسعه ای 

خواهم پرداخت. 

پی نوشت 
1. Political Economic Analysis
2. Economic Empowerment
3. Social Benefit-Cost Analysis

شکل 2- ارتباطات بین عوامل موثر در اقتصاد سیاسی

متغیرهای ساختاریمتغیرهای تاریخینهادهارانت ها

جریان های مالی 
یا مزایای حاصل از 

موقعیت و دسترسی ؛ 
سیستم های سیاسی 
و اقتصادی از طریق 
رانت به هم پیوسته اند.

»قوانین بازی« در 
یک حوضه معین، 

اغلب رابط بین 
توافق نامه های 

غیررسمی و رسمی 
است.

عمق و چشم انداز 
درک »چگونه همه چیز 
به شکل امروز درآمده 

است«.

»حقایق« مهمی وجود 
دارد که فراتر از کنترل 

مستقیم بازیگران 
محلی است.

قدرت ها و افراد و 
نهاد های موثر در توزیع 
منافع ناشی از رانت  
عوامل  اصلی هستند

توافقات غیررسمی، 
اغلب ریشه در پویایی 

منافع مالی دارد

ممکن است برخی  از  
مناطق  وکشورها زودتر 

از کشورهای دیگر 
فرایند توسعه را آغاز  

 کنند و غالبا پس از آن 
ادعای حقوق تاریخی  
کنند که ممکن است 

با چشم انداز سایر 
مناطق مطابقت 

نداشته باشد.

تأثیر مستقیم در 
توسعه باالدست و 

برداشت آب توسط 
بازیگران پایین دست 
اغلب محدود است.
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آکــادمـی

داستان اصحاب کهف را همه می دانند؛ مردانی که در غار 
بــرای مدتی طوالنی خوابیده بودند و بعد به معجزه الهی 
بیدار می شــوند و وقتی به شهر می روند می بینند زندگی 
و جامعه آن قدر تغییر کرده اســت که نه اهل شهر آن ها 
را می شناســند، و نــه آنکه این اصحاب کهف، شــهر را 
می شناسند. اما این روزها این داستان، به استعاره ای برای 
بیان وضعیت جامعه ایرانی بدل شده است، موقعیتی که 
تغییرات بی منطق و ناگهانی آن قدر زیاد اســت که فاصله 
و تغییرات روز قبل با روز بعد را چنان حس می کنیم که 
گویی همســان با تجربه اصحاب کهف است. این استعاره 
طنز، در اصل بیانگر تلخی واقعیت دردناکی اســت که در 
بطــن جامعه ایرانی رواج دارد؛ مواجهه هر روز با تغییراتی 
که انتظارش را نداری، و حتی نمی توان برای آن پیش بینی 
کرد. ســرعت و شدت این تغییرات آن قدر زیاد شده است 
که عمالً مواجهه با یک تغییر ناگهانی و یک شوک بزرگ، 
به یک عادت هرروزه تبدیل شده است و هر روز آدم ها انتظار 
یک اتفاق مهیب را دارند. این شدت تغییرات را وقتی بهتر 
می توانیم بفهمیم که مهم ترین خصیصه زندگی روزمره را 
باید در نوعی اطمینان، آرامش و روال بطئی و کند تغییرات 
آن تعریف کرد. زندگی جاری مردم در هر جامعه ای اصوالً 
یک زندگی نســبتاً یکنواخت قابل پیش بینی است که هیجان های آن ناشی از موقعیت های 
آیینی و جشــنواره ها و گاه هم مدهای جدید اســت. اما بستر اصلی این زندگی باید سرعت 
بسیار کندی داشته باشد، آن قدر که آدم ها در یک بازه زمانی گسترده متوجه تغییرات بشوند.

اتفاقی که در ایران امروز افتاده، در عمل نوعی اختالل در نظم و روال زندگی روزمره 
است. پیش بینی پذیری و روشــن بودن روال های جاری در زندگی روزمره، جایش را به 
حجم انبوهی از تغییراتی با منشأ مبهم داده است. مهم ترین پیامد این وضعیت، از دست 
دادن ایده کنترل پذیری زندگی و مهم تر از همه رسیدن به نوعی درماندگی و عجز در برابر 
زندگی و جریان های آن است. به عبارت دیگر از نقطه ای به بعد، سرعت و شدت تغییرات، 
آدم ها را به این نتیجه می رســاند که زندگی از دســت ما خارج شده و آن ها دیگر نقشی 

نمی توانند در این زندگی و مهار آن و هدایت آن داشته باشند.
        این موقعیِت بسیار خطرناکی است، زیرا تمام الگوهای فرهنگی و نظام های اخالقی 
ما برای موقعیت های نرمال زندگی روزمره تعیین شده اند، اینکه آدم ها بفهمند زندگی به 
چه سمتی و چگونه حرکت می کند و مهم تر از همه اینکه هر فردی سهم خودش را در 
محدوده و قلمرو خودش برای تعیین بخش هایی از زندگی اش دارد. اما وقتی ذهن ما آدم ها 
قدرت تشخیص مسیر و جهت و کیفیت تغییرات را نداشته باشد و به این نتیجه برسد که 
هیچ اختیاری ندارد، عمالً یک وضعیت عجز و درماندگی است؛ وضعیتی که نه تنها خود 
فرد، بلکه همه الگوهای اخالقی و فرهنگی هم از کار می افتند. در این حالت است که یا تن 

چرا باید خواند:
اگرمی خواهید درباره 
وضعیت امروز جامعه 
ایرانی بدانید، خواندن 

این مقاله به شما 
توصیه می شود.

بی تفاوتی و جامعه بحران زده امروز ما
دروضعیتعجزوناتوانیگیرافتادهایم
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به وضعیت امروز جامعه ایران توجه کنید؛ از فقر تا بیکاری، از بیماری کرونا تا قطعی برق و آب، از کســانی که روز به روز فقیرتر می شوند و عده ای ثروتمندتر؛ در چنین وضعیت 
آنومیکی چه باید کرد؟ این مقاله را بخوانید.

به تغییرات می دهد و منفعالنه به تماشای آن می نشیند و زندگی را به تدریج تهی شده از 
معنا و ارزش می پندارد، یا اینکه تالش می کند به نفع خودش از این طوفان حوادث، سهم 
خودش را ببرد و به هر طریقی ضرر و زیان ناشی از تغییرات گسترده را جبران کند، آنکه 

بخواهد به شیوه اخالقی زندگی کند.
اگر نگاهی به روند تغییرات جامعه ایران در سه سال اخیر داشته باشیم، می توان آن 
را دقیقاً مصداقی برای استعاره اصحاب کهف دانست. از امروز تا فردا، قیمت ها ناگهان باال 
می رود، کاالیی نایاب یا کمیاب می شــود، کاال یا خدماتی مانند مسکن و درمان، آن قدر 
افزایش قیمت پیدا می کنند که از دسترس بخش اعظمی از جامعه ایرانی خارج می شوند. 
در این میان کرونا هم به جان مردم افتاده است و در عمل مردم می بینند که ساده ترین 
راه حل ها، مانند واکسیناسیون به مبهم ترین و موهوم ترین امور بدل می شود. از یک سو 
واکسیناســیون رخ نمی دهد و روزانه در حدود 150 نفر می میرند، از سوی دیگر حدود 
پنج الی شش واکسن ابداعی در ایران رونمایی می شود، و مقامات باالی کشور برای جلب 
اعتماد آن را جلوی دوربین ها به خودشان تزریق می کنند. آن سوتر روند افتتاح واکسن ها 
بیش از آنکه شروع یک واکسیناسیون عمومی باشد، یک کلنگ زنی برای تأسیس یک 

کارخانه بزرگ است که احتماالً چند سالی طول می کشد تا به بار بنشیند.
یکی از خصایص مهم این موقعیت آن اســت که اصوالً کســی مسئولیت وضعیت را بر عهده 
نمی گیرد، نه ستاد بحران، نه هیچ مقام مسئول دیگر. در این میانه، بحران آب و برق هم هست. بیش 
از نصف شهرهای ایران در تنش آبی هستند و بیش از صد شهر در موقعیت قرمز آب قرار دارند. برق 
هم بی نظم و نسق، همچنان قطع و وصل می شود و آدم ها بی بهانه جان می دهند، و باز هم کسی 
مسئولیت را به عهده نمی گیرد. همه این ها یک پیام ضمنی دارند، نظم جامعه برقرار نیست، کسی 
هم مسئولیت این وضع را نمی پذیرد. هیچ کس، هیچ مقام مسئولی نیست که بدانیم او قرار است 
که مشکالت حل کند یا او مقصر این وضعیت است. این موقعیت بیش از هرچیزی بیانگر فروپاشی 
نظم نمادین جامعه در ذهن افراد اســت، جامعه به تعبیــر یکی از محققان علوم اجتماعی، ذیل 
امپراتوری های دروغ دارد اداره می شود. جامعه ای رهاشده، که هرلحظه در آن ممکن است بیهوده 
و بی دلیل جانت یا مالت یا عزیزانت را از دســت بدهی. این شرایط که می توان آن را نوعی آنومی 
همه جانبه در عمق جامعه دانست، خطرناک ترین وضع برای مردم است. هرچند در ظاهر هنوز حدی 
از امنیت جانی و غذایی هست، اما نکته آن است که در ذهن مردم این نظم و امنیت فروپاشیده و به 
تعبیری همه آدم ها به سطوح پایین هرم نیازهای اولیه انسانی تقلیل یافته اند، تقلیل به اینکه امنیت 
جسم و جان را هم با تردید دارند. بیماری، بی برقی، بی آبی و مهم تر از همه بی اعتمادی به فردا و 
بی اعتمادی به جامعه به مثابه یک اقتدار اخالقی، بر زندگی افراد سیطره پیداکرده است. به همین 

سبب در این شرایط سه دسته از کنشگران را می توان انتظار داشت:

دسته اول کنشگرانی هستند که ناامیدانه وضع موجود را شاهد هستند و  منفعالنه آن را می پذیرند و امیدوارند شاید در آینده اصالح شود. برای این 1
گروه، بهترین راه برای رســیدن به آرامش ذهنی، بی تفاوت شدن به این 
بلبشــوی جامعه رهاشده به حال خویشتن است. بی تفاوتی در این جا نوعی مکانیسم و 
اســتراتژی روحی و روانی برای مواجهه با این آشــفتگی عمیق و همه جانبه جامعه ای 

جبار رحمانی
انسانشناس
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نگاهی به آمارهای اخیر افزایش بی سابقه میلیاردرها در ایران، شاهدی است بر این ماجرا که جامعه ای که روزانه در آن بیش 
از صد نفر فقط براثر کرونا جان می دهند، آن روی سکه جامعه ای است که در اوج بحران های جهانی کرونا و رکود اقتصادی 
جهان، باالتری میزان میلیاردرهای جدید را دارد.

فروپاشیده یا فرسوده شده است، بی تفاوت شدن به جامعه. اما بی تفاوتی در این حالت یا 
می تواند افراد را به تقدیرگرایی افراطی پیش ببرد که همه تلخی ها و آشفتگی ها را بپذیرند. 
یا آنکه در جایی آن ها را به سمت غریزه بقا به هر نحو ممکن بکشاند. در موقعیت بی تفاوتی 
آدم ها حسب منش و الگوهای فرهنگی جاری خودشان زندگی را پیش می برند و تغییرات 
شتاب زده بی حساب وکتاب را ناظرند و سعی می کنند با نوعی تفسیر اخالقی و الهیاتی این 
بی نظمی و بی اخالقی مدیریتی جامعه را تحمل پذیر کنند. اما وقتی این مسیر هم جواب 
ندهد، یا به بازنده های بزرگ بدل خواهند شد که همه امیدها و صبرهایشان برای زیست 
اخالقی در جامعه ای آشــفته و فرسوده را بی نتیجه خواهند یافت، یا آنکه تغییر مسیر 

خواهند داد و به گروه دوم خواهند پیوست.

گروه دوم، کسانی هستند که در این موقعیت آشفته بر سر دوراهی خطیری  قرار می گیرند: یا بر اساس الگوهای اخالقی و منش فرهنگی خودشان و در 2
چارچوب های اخالقی عمل کنند و تالش کنند از این وضعیت آشــفته و 
بلبشوی بی نظمی ها، خودشان را نجات بدهد ولی تالش خواهند کرد که کارهایشان بر 
طبق معیار اخالق و قانون )به طور نسبی( باشد؛ یا آنکه از سوی دیگر وقتی می بینند در 
جامعه اولین چیزی که متالشی  شده نظم اخالقی و قانونی است لذا هیچ تضمینی برای 
منابع و حقوق این افراد نیســت، به این نتیجه می رسند که جامعه در یک بازی بزرگ 
بی اخالقی و بی قانونی درگیر شده است. مسئوالن به جای وظیفه شان، به فکر منافعشان 
هستند و امور به حال خود رها شده اند و هرکس گلیم خودش را چسبیده است و یک 
موقعیت غارت شکل می گیرد. در این حالت، معموالً مهم ترین استراتژی بی تفاوتی است، 
اما نه بی تفاوتی به جامعه و تغییراتش، بلکه بی تفاوتی به اخالق و قانون. در دسته اول آدم ها 
به جامعه بی تفاوت می شــوند تا بتوانند به اخالق و حریم شخصی شان متعلق و متعهد 
بمانند. در این دســته، آدم ها به قانون و اخالق بی تفاوت می شــوند که منافع و عالیق 

خودشان را تضمین کنند، به هر نحو و از هر راهی که ممکن شود.
این دسته دوم، به نظر می رسد که اکثریت جامعه را درگیر خودش کرده است. دلیل 
اصلی اش هم آن است که مسئوالن و متولیان نظم اخالقی و هنجاری جامعه، خودشان 
از مسببان اصلی این بی نظمی و بی اخالقی ها هستند. لذا اولین قربانی این شرایط، اخالق 
و قانون )در کلیت آن، نظم اجتماعی( خواهد بود. منظورم از اخالق آن چیزی نیست که 
در کتاب قانون یا کتاب اخالقی نوشته شده است، منظور یک نوع قواعد ضمنی مفروض 
در جامعه است که آدم ها به واسطه آن ها به رعایت حقوق خودشان و عدم تخطی به حریم 
دیگران ملزم می شوند؛ به عبارت دیگر همبستگی اجتماعی و فرهنگی نمادی از آن نوع 
اخالق و قانون واقعی در جامعه اســت. به همین خاطر اکثریت افراد سعی می کنند در 
این میان صرفاً به منافع خودشان، به غرایز خودشان، به خواسته ها و هوس های خودشان 
فکر کنند و مهم تر از همه چندان تأثیری از عواقب کارهایشان به خودشان ندهند. اینکه 
کوتاهی یک مدیر در واکسیناسیون، منجر به مرگ روزانه باالی صد نفر می شود، اینکه 
مزرعه بیت کوین برای عده ای از افراد و نهادها، منجر به بحرانی برای مردم می شود، اینکه 
ســوءمدیریت عده ای، منجر به تخریب فاجعه بار طبیعت در بخش های زیادی از کشور 
می شود و اینکه کوتاهی یک مقام مسئول، منجر به فساد گسترده در نهادهای زیردست 
او می شود و...، همه این ها نه تنها تأثیری را برنمی انگیزد، بلکه درنهایت هیچ بار اخالقی 
هم ندارد، همه آن مقامات، شب را با خیالی آسوده سر بر بالین می گذارند. خطرناک ترین 
وضعیت جامعه در همین جاست: معیاری برای قضاوت نداشته باشد. در این نوع موقعیت 
فرسایشــی، قبل از هرچیز معیارهایی برای ارزیابی، قضاوت و تعیین مسئولیت از بین 
می رود و ســپس این شرایط آنومیک و فرسایشی شــکل می گیرد که نمونه اعالی آن 
مدیریت کروناست. چه کسی مسئول مرگ این همه آدم در پیک های پیاپی کرونا در جامعه 
ایرانی است؛ در شرایط فعلی، که همه در آیین های افتتاحیه واکسن ها هستند و مردم هم 
در صف های بی پایان واکسیناسیون یا اتاق های آی سی یو، مشخصاً کسی مسئول نیست. 
این دقیقاً موقعیت تعلیق جامعه یا اثبات بی صاحب بودن امور است. تعلیق نظم اخالقی 

که هسته اصلی هر نوع جامعه ای است.
ازاین رو باید دقت کرد جامعه امروز تا این جای کار دو نوع بی تفاوتی را شاهد است: 1- 

بی تفاوتی به تغییرات جامعه رهاشده، که در آن افراد سعی مکنند سر در زندگی خودشان 
داشته باشند و تغییرات وحشتناک جامعه را کمتر ببینند و حس کنند؛ که در این حالت هم 
افراد مجبورند نسبت به نابود شدن زندگی مردم و دیگران بی تفاوت باشند و نهایتاً سری از 
سر تأسف تکان بدهند، زیرا فهمیده اند این سقوط آزاد جامعه به ته دره بی مسئولیتی، قطعاً 
قربانیان بسیاری را در بر خواهند داشت؛ 2- بی تفاوتی به اخالق و قانون. که در این حال ما 
اوج عاملیت و کنشگری را شاهدیم، هرکس از این شرایط برای خودش منفعتی به دست 
بیاورد. موقعیتی که هرکس هرچقدر توانست غارت کند. نگاهی به آمارهای اخیر افزایش 
بی سابقه میلیاردرها در ایران، شاهدی است بر این ماجرا که جامعه ای که روزانه در آن بیش 
از صد نفر فقط براثر کرونا جان می دهند، آن روی سکه جامعه ای است که در اوج بحران های 

جهانی کرونا و رکود اقتصادی جهان، باالتری میزان میلیاردرهای جدید را دارد. 

دسته سوم در میانه این گروه ها، عده اندکی هستند که هنوز به جامعه و نظم  اخالقی و به قانون اعتقاددارند. این دســته هم ویژگی شان، بی تفاوتی به 3
بی تفاوت شدن است. آن ها مهم ترین خصلتشان، بی تفاوت نبودن نسبت به 
جامعه و مردم است. کسانی که همانند گروه دوم، رسالتی برای خودشان قایل هستند. اما 
برخالف گروه دوم که رسالتشان منافع شخصی شان است، این گروه سوم، رسالتشان، نفع 
و خیر عمومی است. اگر نتیجه دو گروه قبلی، افول خیر عمومی و شاید رشد شر عمومی 
باشد، نتیجه  این گروه، تقویت و توسعه خیر عمومی و احیای جامعه و دفاع از جامعه است. 
این گروه کسانی هستند که کنشگری و عاملیت خودشان نه برای منافعشان که برای دفاع 
از جامعه و مردم صرف می شود. مردمانی که هنوز مصداقی از الگوهای اخالقی زیستن، 
متعهدانه زیستن و... را در خودشان دارند. آدم هایی که در این بلبشو سعی می کنند به مردم 
کمک کنند. آدم هایی که در میانه این بحران ها سهم خودشان را برای نجات طبیعت ایران، 
همدلی با مردمی که قربانی بی کفایتی ها و بی مسئولیتی های اقتصادی شده اند، و مهم تر از 
همه ساختن راهی برای نجات جامعه  ایفا می کنند. این گروه اقلیت هرچند در میانه دو 
گروه فوق چندان دیده نشوند، اما تنها راه نجات از این مهلکه هستند. شاید بتوان گفت اگر 
به همت این گروه اقلیت، که می توان آن ها را بی تفاوت نسبت به اصل بی تفاوتی دانست، 
جامعه احیا شود که در این صورت امیدی به آینده هست، اما اگر این گروه هم نتیجه ای 
نداشته باشند، باید روزهای تیره تری را در انتظار داشته باشیم. به همین دلیل تنها راه برای 
نجات آینده، در این وضع غارت زده جامعه، تالش برای دفاع از جامعه و همراهی با کسانی 
است که در این راه قدم برداشته اند. سیاست و اقتصاد مدت هاست تصرف و غارت شده اند، 
بقای جامعه از دفــاع از جامعه می گذرد تا خیر عمومی به مهم ترین معیار حکمرانی و 

مسئولیت پذیری در هر سطحی بدل شود. 

نکته هایی که باید بدانید

اتفاقی که در ایران امروز افتاده، در عمل نوعی اختالل در نظم و روال 	]
زندگی روزمره است. پیش بینی پذیری و روشن بودن روال های جاری در 
زندگی روزمره، جایش را به حجم انبوهی از تغییراتی با منشأ مبهم داده 

است.
شاید به کمک گروه اقلیت، که می توان آن ها را بی تفاوت نسبت به 	]

اصل بی تفاوتی دانست، جامعه احیا شود که در این صورت امیدی به آینده 
هست، اما اگر کارهای این گروه هم نتیجه ای نداشته باشند، باید روزهای 

تیره تری را در انتظار داشته باشیم.
چه کسی مسئول مرگ این همه آدم در پیک های پیاپی کرونا در جامعه 	]

ایرانی است؛ در شرایط فعلی، که همه در آیین های افتتاحیه واکسن ها 
هستند و مردم هم در صف های بی پایان واکسیناسیون یا اتاق های 

آی سی یو، مشخصاً کسی مسئول نیست. این دقیقاً موقعیت تعلیق جامعه یا 
اثبات بی صاحب بودن امور است.
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آکــادمـی

J مقدمه
موالی ناتان و شفیر )2013( در کتاب »کمیابی: چرا 
برخورداری از حداقل ها هم به معنای داشــتن خیلی 
چیزها است«1 می نویسند: »اگر می خواهید فقر را درک 
کنید، تصور کنید که در فضای دیگری هستید. دیشب 
به زحمت خوابتان برده، برایتان دشوار است که روشن و 
شفاف فکر کنید، خویشتن داری بدل به یک چالش شده 
است، حواستان پرت است و به آسانی آشفته می شوید 
و این ها هر روز اتفاق می افتد. فقر عالوه بر چالش های 
مادی، چالش های ذهنی متعددی نیز به همراه دارد... 
تحت این شرایط، همه  ما شکست می خوریم )یا حتی 
همین حاال هم شکســت خورده ایــم(«. این توضیح 
موجز ناظر بر آن اســت که برای درک فقر الزم است 
در شــرایط افراد فقیر قرار گرفــت، در غیر این صورت 
برداشت از فقر متفاوت از آن چیزی است که افراد فقیر 
احســاس می کنند و این امر می تواند ریشه ناکارآمدی 

سیاست گذاری ها باشد.
برخالف حجم قابل توجه اظهارنظرها و نوشــته ها 
در مــورد فقر، همچنان درِک خــوِد افراد فقیر از فقر، 
در طراحی سیاست های معطوف به کاهش فقر کمتر 
بررســی و به کار گرفته می شود. حال آنکه در طراحی 
سیاست های مقابله با فقر الزم است فهم و درک خود 
افراد فقیر از ابعاد، علت ها و راه حل های فقر مورد توجه 
باشد. مستندسازی این درک و دیدگاه ها و مقایسه آن 
بــا فهم نمایندگان جامعه و مقامــات دولتی از طریق 
مصاحبه های عمیق می توانــد تفاوت بین فهم این دو 
گروه از فقر را مشــخص کند و داللت های سیاســتی 
قابل توجهی در مســیر کاهش فقر داشته باشد. چنان 
که از مرور مطالعات و ادبیات علمی در این زمینه قابل 
استنباط است، بین درک از فقر توسط دولت و افراد فقیر 
باید تفاوت های قابل مالحظه ای وجود داشته باشد. همچنین مبتنی بر دیدگاه افراد فقیر، 
فقر تنها فقدان درآمد مکفی نبوده، بلکه ترکیبی از انواع محرومیت ها است. بنابراین هرچند 
رشد اقتصادی پیش نیاز اصلی برای کاهش مؤثر فقر است، اما کافی نیست. برای داشتن 

سیاست های مؤثر، الزم است ماهیت فقر و درک پایین به باال از فقر مورد توجه باشد.

J مروری مختصر بر سابقه اندازه گیری کّمی فقر و تغییرات نرخ فقر
ســابقه مطالعات مدون در خصوص فقــر و اندازه گیری آن به اواخــر قرن نوزدهم 

چرا باید خواند:
 اگر می خواهید 

درباره فقر، ابعاد و 
سیاست های مقابله 

با فقر بدانید، خواندن 
این مقاله به شما 
توصیه می شود.
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فقر چیست و چه ابعادی دارد؟ درِک خوِد افراد فقیر از فقر چقدر در سیاست های معطوف به کاهش فقر بررسی و به کار گرفته می شود؟ این مقاله تحلیلی را بخوانید.

برمی گردد. زمانی که ســر چارلز بوث2 و ســابینام روان تری3 بــه مطالعه در حوزه فقر 
پرداختند. با این حال بررسی سیستماتیک فقر و به خصوص شیوه های اندازه گیری آن 
در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 و به پیروی از ســن )1976( به یک موضوع با 
اهمیت در مطالعات اقتصادی بدل شــد. سن روشن ساخت که بررسی فقر نیازمند یک 
فرآیند دومرحله ای شامل تعیین فقیر و تجمیع اطالعات برای دستیابی به یک شاخص 
یکتای فقر است. این شاخص می تواند با توجه به نمودهای مختلف فقر شامل »میزان«، 
»شدت« و »نابرابری«، به اشکال متفاوتی ساخته شود. تعیین شاخصی که فقر و رفاه را 
باید مبتنــی بر آن اندازه گیری کرد، چگونگی تعیین خط فقر و روش تجمیع اطالعات 
موضوع مطالعات بی شمار در حوزه فقر بوده است. تا پیش از آنکه ِسن )1985( موضوع 
فقر قابلیتی را مطرح کند، جمع آوری و ارائه اطالعات برای سیاست گذاران و تصمیم گیران 
و پژوهش ها در زمینه فقر، روی درآمدها و هزینه ها و وجوه مختلف شاخص فقر متمرکز 
بود. ِسن )1985( سرآغازی برای رویکرد چندبُعدی به مسئله فقر بود. وی با مطرح کردن 
فقر قابلیتی، محرومیت از قابلیت های داشتن یک زندگی خوب را به عنوان فقر مطرح کرد 
و به این ترتیب پایه گذار نگرش چندبُعدی به اندازه گیری فقر شد. با انتشار شاخص توسعه 
انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل )UNDP( در سال 1990، حرکت مشخصی به 
ســوی رویکرد چندبعدی به فقر، آغاز شد و همچنان به عنوان یکی از موضوعات اصلی 
مطالعات در حوزه فقر باقی ماند؛ تا جایی که اریک توربک، اقتصاددان شهیر متخصص فقر 
معتقد است: »تقریباً تمام مسائل حل نشده در تحلیل فقر به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
به ماهیت چندبعدی و پویایی های فقر مربوط می شود.« موضوع بااهمیتی که در نگرش 

علیرضا محمدی
پژوهشگرپژوهشکدهامور

اقتصادی

جواد عرب یارمحمدی
عضوهیئتعلمیپژوهشکده

اموراقتصادی

نکته هایی که باید بدانید

»رویکرد بررسی واقعیت« در کشورهای مختلفی به منظور شناخت 	]
روحیات، ویژگی و درک افراد فقیر از مقوله فقر به کار بسته شده است. 
با این وجود، در سطح مطالعات نویسندگان، در ایران این موضوع کمتر 

مورد توجه قرار دارد. شاید که منابع قابل توجهی برای مقابله با فقر 
هزینه می شود، لیکن حداقل در معیارهای غیرپولی فقر اما، دستاوردهای 

شایسته ای حاصل نمی شود. 
رویکرد بررسی واقعیت، از طریق »مطالعات غوطه وری و شنیداری« 	]

به صورت گذشته نگر و طولی، فرصتی را برای دولت ها، خیران، برنامه های 
توسعه و دیگران فراهم می کند تا روشن کنند که آیا سیاست ها و مداخالت 

آن ها مناسب بوده و به بهبود ملموس زندگی افراد مدنظر منجر می شود یا 
خیر.
جداافتادگی و محرومیت سیستماتیک اقلیت های قومی، قبایل، زنان و 	]

افراد دارای معلولیت از مشارکت در فعالیت های اقتصادی و دسترسی به 
نهادها می تواند به چرخه پایداری فقر منجر شود.
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ابتنا به رویکرد بررسی واقعیت یا رویکردهای جایگزینی که درک عمیق تری از وضعیت، 
خواسته ها و داشته های افراد فقیر در اختیار قرار می دهد می تواند به عنوان مکملی سایر 
فعالیت ها، اقدامات و سیاست ها را هدفمند کند و نتیجه بخشی آن ها را گسترش دهد

چندبعدی به مقوله فقر مطرح می شود، شناخت ابعاد مختلف فقر و شاخص هایی است که 
این ابعاد را نمایندگی می کنند. از منظر گراسکی )2006( »انتخاب ابعاد شایسته توجهی 
ویژه است چرا که اقتصاددانان هنوز به این نتیجه نرسیده اند که چه ابعادی مهم هستند و 
در عین حال حتی در مورد اینکه چگونه باید تصمیم گرفت که چه ابعادی مهم هستند 

نیز اتفاق نظر ندارند.«
گذشته از آنکه چه معیاری برای سنجش رفاه می تواند مدنظر باشد، فقر از نگاه نسبی و 
مطلق بودن نیز قابل تمایز است. به منظور ایجاد قابلیت مقایسه بین کشورها بانک جهانی 
سه معیار را برای فقر مطلق بر حسب برابری قدرت خرید دالر معرفی کرده است. تقریباً 
9.2 درصد از جمعیت جهان )700 میلیون نفر( در فقر مطلق به ســر می برند )درآمد 
کمتر از 1.9 دالر بر حســب برابری قدرت خرید(. این در حالی است که این نسبت در 
سال 1990 تقریباً 35 درصد و تعداد افراد فقیر به 1.8 میلیارد نفر بالغ بود. با این خط 
فقر تنها 0.3 درصد از مردم ایران در سال 2017 )آخرین اطالعات موجود( از فقر مطلق 
رنج برده، حال آنکه این نسبت در سال 1990 معادل 6.7 درصد بوده است. با خط فقر 
3.2 دالر )بر حســب برابری قدرت خرید( سرشمار فقر در ایران از 20.9 درصد در سال 
1990 به 2.7 درصد در سال 2017 رسیده و با خط فقر 5.5 دالر )برحسب برابری قدرت 
خرید( نرخ فقر در این فاصله زمانی از 45.3 درصد به 12.9 درصد کاهش یافته است.4 
این ارقام حکایت از آن دارد که وضعیت فقر مطلق در ایران در مقایسه با جهان نامناسب 
نبوده و در عین حال بهبودهای قابل توجهی نیز در کاهش فقر حاصل شده است. با این 
وجود، نســبتی از جمعیت که در محله های فقیرنشین زندگی می کنند در کشور ایران 
قابل توجه است. سازمان ملل متحد با توجه به اطالعات و آمار داخلی کشورها و مطالعات 
دیگر، نسبت جمعیت کشورهای مختلف جهان که در محله های فقیرنشین، زاغه نشین و 
یا مناطقی که فاقد امکانات مناسب برای سکونت هستند را مورد ارزیابی قرار داده است. 
مبتنی بر این مطالعه، آفریقای مرکزی با 95 درصد و سودان با 91 درصد جمعیت ساکن 
در محله های فقیرنشین بدترین وضعیت جهان را دارند. در مقابل، کشورهای آلمان، کانادا، 
دانمارک، سوئد و نروژ فاقد جمعیت قابل توجه ساکن در چنین مناطقی هستند. در ایران 
25 درصد از جمعیت در محله های فقیرنشین ساکن هستند5 که تفاوت قابل توجهی با 
درصد افراد فقیر در کشــور دارد. این تفاوت می تواند یکی از دالیل بیش برآوردی فقر در 

ایران توسط ناظران داخلی باشد.

J علل فقر از دیدگاه افراد فقیر
به طور کلی، دالیل فقر می تواند با توجه به ملیت ها و مناطق و در مقایســه با سایر 
کشورها در سطح جهانی متفاوت باشد. با این حال، موارد مشترکی در میان این عوامل و 
دالیل وجود دارد. دیدگاه سوسیالیستی فقر را به توزیع نامناسب سرمایه، ثروت و منابع 
مرتبط می داند و بازتوزیع ثروت را به عنوان راه حل مســئله فقر مطرح می سازد. دیدگاه 
نئولیبرال اما فقر را به ایجاد تمرکز در بازارهای آزاد دانسته و خصوصی سازی، توقف مخارج 

عمومی و مقررات زدایی را راه مقابله با فقر می داند.
اگر تصور سیاست گذاران این باشد که فقر نتیجه  ارزش های انحرافی و نقص شخصیت 
است -همان طور که بسیاری از راهبردهای ضدفقر در انگلستان و ایاالت متحده تا اواخر 
قرن نوزدهم چنین دیدگاهی داشــتند )راوالیون، پریچت و کاپــور، 20096(- یا اینکه 
افراد فقیر حقیقتاً مزایای ســرمایه گذاری های مهم مانند آمــوزش را درک نمی کنند، 
سیاست گذاران ممکن است راهکارهایی شامل اقناع والدین برای سرمایه گذاری بیشتر 
در آموزش را در پیش بگیرند. در مقابل اگر ایشــان اعتقاد داشــته باشند که تصمیم به 
دور نگه داشــتن کودک از مدرســه صرفاً ناشــی از یک نظام سیاسی و اقتصادی است 
کــه ذاتاً برعلیه افراد فقیر عمل می کند، این احتمال وجود دارد که از ســهمیه بندی یا 
توزیع مجدد منابع در سطح وسیع حمایت کنند. هردوی این روایت های مربوط به فقر، 
تصویری ناقص از تصمیم گیری و انتخاب ارائه می دهند. روایت نخست، تأکید اندکی بر 
محدودیت هایی دارد که فراتر از اختیار تصمیم گیرنده اســت - مانند هزینه های مربوط 
به تحصیل در مدرســه یا فقدان قوانین آموزش اجباری قابل اجرا، که می تواند والدین را 
مجبور به فرستادن فرزندشان به مدرسه کند. روایت دوم، کاری به منابع شناختی مورد 

نیاز برای تصمیم گیری ندارد، به ویژه هنگامی که منابع مادی کمیاب است و ممکن است 
تمایل افراد برای عملی کردن خواسته هایشان محدود شود. بنابراین به عنوان پیش نیازی 
برای سیاست گذاری الزم است بررسی شود که چرا افراد فقیر ممکن است رفتاری انجام 
دهند که در ظاهر فقر را تداوم می بخشد، مانند وام گرفتن بیش از حد و پس انداز اندک، 
سرمایه گذاری ناچیز در بهداشت و آموزش و نادیده گرفتن برنامه ها و سیاست هایی که 
برای کمک به آن ها طراحی شده است. شواهد تجربی نشان می دهد که این تصمیمات 
ناشی از ارزش های انحرافی یا یک فرهنگ فقر مخصوص افراد فقیر نیست. درمقابل، هم 
افراد فقیر و هم افرادی که فقیر نیستند به روش مشابهی تحت تأثیر برخی محدودیت های 
شناختی، روان شناختی و اجتماعی در تصمیم گیری قرار می گیرند. با این حال، این »زمینه 

 فقر«7 است که تصمیم گیری را به روش های مهم و بنیادی اصالح می کند.
فقر صرفاً کمبود پول نیســت. انتخاب های مداوم و روزمره  دشــوار مرتبط با فقر در 
واقع از ظرفیت یا منابع ذهنی فرد مالیات می گیرند. این مالیات شناختی8، به نوبه خود 
می تواند منجر به تصمیمات اقتصادی شــود که فقر را تداوم ببخشد. نخست، فقر باعث 
ایجاد تمرکز شدید بر زمان حال به هزینه  آینده می شود. از آن جا که افراد فقیر باید منابع 
ذهنی خود را به ســمت مقابله با مشــکالت مربوط به فقر سوق دهند -به عنوان مثال 
پرداخت بدهی ها یا سالم نگه داشتن فرزندان خود- کمتر به انجام سایر وظایف مهم خود 
که ممکن است به لحاظ شناختی دشوار و طاقت فرسا باشد، مانند صرف تالش بیشتر و 
کارآمدتر در کار یا سرمایه گذاری به موقع در زمینه آموزش و بهداشت، توجه می کنند. دوم، 
فقر همچنین می تواند قاب های ضعیفی ایجاد کند که از دریچه  آن ها افراد به فرصت ها 
بنگرند. فقر می تواند ظرفیت آرزوها )اپادورای 2004(9 و اســتفاده از فرصت های موجود 
را کمرنگ کند. سوم، محیط های افرادی که در فقر زندگی می کنند الزامات شناختی10 
بیشتری را ایجاد می کند. فقدان زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی خاص که باعث کاهش 

ان
ری

عط
ا م

ض
: ر

س
عک



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و ده، مرداد 341400

آکــادمـی

بارهای شناختی11 در زمینه ها و بافت های پرهزینه می شود - مانند آب لوله کشی، مراقبت 
سازمان یافته از کودکان و بدهکاری درآمد- سد راه کسانی می شود که در وضعیت درآمدی 
پایینی زندگی می کنند و با شماری از تصمیم گیری های روزمره که منابع ذهنی را تحلیل 
می برند، مواجه اند )بنرجی و موالی ناتــان، 2008(12. به عنوان مثال، در جوامعی مانند 
آمریکا، والدین به ندرت نیاز دارند که به طور جدی هزینه ها و فایده های حضور فرزندان 
خود را در مدرسه سبک و سنگین کنند. سامانه های ثبت موالید و اجرای قوانین غیبت 
از مدرســه13 در مقابل هرگونه چالش داخلی که والدین را از فرستادن فرزندان خود به 
مدرسه بازبدارد، توازن برقرار می کند. عالوه بر این، بازارهای رسمی اعتبار و بیمه، افراد را 
قادر می سازند که کمتر به شبکه های اجتماعی تکیه و شوک های ناگهانی14 بر سالمتی 

یا درآمد خود وارد کنند.
همراهی و همگامی محرومیت مادی با فقر به خوبی مستند شده است. فقرا به احتمال 
زیاد در موقعیت هایی قرار می گیرند کــه باید از وعده های غذایی صرف نظر کنند یا در 
خانه های نامرغوب زندگی کنند. ممکن اســت بدهی های زیادی داشته باشند. احتمال 
دارد سکونتگاه های ایشان به وسیله  باران تخریب و یا توسط افراد و نهادهای قدرتمندتر 
مصادره شود. شاید هر روز مجبور باشند چندین بار به دنبال آوردن آب آشامیدنی بروند. 
شــواهد اخیر نشان می دهد که این وضعیت کمبود منابع -یا شکاف بین نیازها و منابع 
مورد نیاز برای تحقق آن ها- بارهای شناختی بیشتری ایجاد می کند که به طرق مختلف، 
فراتر از محدودیت های مالی شــخص، در تصمیم گیری های او اخالل ایجاد کند. به طور 
خــاص، نگرانی های مبرم مالی مرتبط با فقر نحوه  توجه افراد را تغییر می دهد و تمرکز 
شدیدی برروی مشکالت حال حاضر و غفلت از سایر مشکالت در آینده، ایجاد می کند 

)موالی ناتان و شفیر 2013(.
در نگاهی کالن و مبتنی بر جمع بندی مطالعات موجود، مهم ترین دالیل فقر در سطح 

خرد و حاصل از بررسی مجموعه ای مطالعات میدانی در اقصی نقاط جهان عبارت اند از:
ناتوانی خانوارهای فقیر برای سرمایه گذاری در خرید و به مالکیت درآوردن اموال ]�

و دارایی ها
سطوح محدود یا بسیار ضعیف آموزش که منجر به فرصت های کمتری می شود]�
دسترسی محدود به اعتبارات و تسهیالت که به فقری عمیق تر از سطح فقر موروثی ]�

منجر می شود
جداافتادگی و محرومیت سیستماتیک اقلیت های قومی، قبایل، زنان و افراد دارای ]�

معلولیت از مشارکت در فعالیت های اقتصادی و دسترسی به نهادها )این محرومیت 
و جداماندگی می تواند به چرخه پایداری فقر منجر شود.(

جنگ، جرم و خشونت که در زمره دالیل اصلی برای بروز فقر بر شمرده شده است ]�
)در 39 کشوری که از سال 2000 به بعد خشونت سیاسی و جرایم سازمان یافته 
در سطح باالیی قرار داشته است، میزان فقر دو برابر کشورهایی که جنگ، جرم و 

خشونت در آن ها کمتر بوده، گزارش شده است.(
بیــکاری )بدون پول حاصل از شــغل افراد به ورطه فقر فرومی افتند. بر اســاس ]�

یک مطالعه میدانی، در نیمی از کشــورهای مورد بررسی که در آن ها افراد جوان 
به گروه های شورشــی پیوســته بودند ]که خود علتی برای فقر است[ دوسوم از 
شرکت کنندگان در مطالعه میدانی گزارش کردند که بیکاری و فرصت های اندک 

دلیل اصلی این امر بوده است.(
بدهی )از این جهت که افراد زیادی بدون داشتن پول یا منابع مالی به مقدار قابل ]�

توجهی درون نظام مالی یــا خارج از نظام مالی به قرض گرفتن پرداخته و توان 
بازپرداخت آن را ندارند(.

همچنین دالیلی در سطح کالن نیز برای فقر متصور است که بیش از همه توجیه کننده 
فقیر بودن کشورها و مناطق است تا فقر خانوارها. برخی از مهم ترین این دالیل به قرار 

زیر هستند:
مستعمره بودن؛ عجم اغلو و رابینسون بحث می کنند که فقر با مسئله مستعمره ]�

بودن کشــورها در ارتباط اســت، چرا که اســتعمار نهادهایی را از خود به جای 

می گذارد که ناپایدار بوده و زوال آن ها منجر به ایجاد فقر در جوامع می شود.
 کمبود منابع غذایی و کشاورزی و محدودیت در دسترسی به آب آشامیدنی سالم؛ ]�

در فقیرترین کشورها، منابع محدود برای کشاورزی و تولید غذا زنده ماندن مردم را 
تهدید و منابع را تحدید می کند و به تسریع فقر منجر می شود.

تغییر اقلیم؛ تغییر اقلیم به واسطه ایجاد قحطی یا رخدادهای طبیعی نظیر سیل ]�
می تواند به ایجاد فقر منتهی شود. به ویژه که بخش قابل توجهی از کم درآمدترین 
مردم جهان به کشاورزی و دامداری مشغول بوده و تغییر اقلیم می تواند درآمد آن ها 
را متأثر ساخته و ایشان را به ورطه فقر بکشاند. بانک جهانی هشدار می دهد که 
بدون انجام مداخالت مورد نیاز، تغییر اقلیم می تواند تا سال 2030 به فقیر شدن 

100 میلیون نفر منجر شود.
دسترسی محدود و ناکافی به مراقبت های بهداشتی به ویژه برای مادران و کودکان؛ ]�

افرادی که سالم نیستند کمتر کار می کنند، از بهره وری پایین تری برخوردارند و 
تقاضای بیشتری بر نظام مراقبت بهداشتی تحمیل می کنند.

توزیع نابرابر منابع؛ توزیع نامتناسب منابع منجر به فقر سیستماتیک شده و افرادی ]�
که از منابع بیشتری برخوردارند، دسترسی بهتری به خدمات خواهند داشت.

حکمرانی ضعیف )ظرفیت محدود دولت(، فساد و زیرساخت های نامناسب؛ این ]�
شرایط فرصت ها را از اختیار بخشی از مردم خارج می کند و به نابرابری فرصت ها 

دامن می زند.
یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مطالعاتی که در این حوزه انجام شده است، مطالعه 
»صداهای فقیر« )نارایان، 2000(15 است. در این مطالعه، به شکلی نظام مند دیدگاه های 
60 هزار نفر از مردان و زنان که در فقر زندگی می کنند از 60 کشور جهان جمع آوری و 
تحلیل شده است. بر اساس یافته های این مطالعه فقر ابعادی فراتر از کمبود درآمد دارد. 
اطالع از ابعاد مختلف فقر از این رو دارای اهمیت اســت که بر مداخالت مورد نیاز برای 
بهبود وضعیت رفاهی افراد تأثیرگذار خواهد بود. افزایش آموزش و سطح تحصیالت خود 
به برآمدهای بهداشتی بهتری منجر می شود و افزایش سطح بهداشت و سالمت می تواند 
بالقوه سطح درآمد را افزایش دهد. تأمین شبکه های امن به افراد فقیر اجازه می دهد تا در 
فعالیت های دارای ریسک و بازده بیشتر مشارکت داشته باشند. جلوگیری از تبعیض علیه 
زنان، اقلیت های قومی و سایر گروه های محروم به صورت مستقیم سطح رفاهی ایشان را 

افزایش داده و در عین حال توانایی ایشان برای افزایش درآمد خود را بهبود می بخشد.
بر اســاس این مطالعه »فقر مشتمل بر بســیاری از ابعاد درهم تنیده است. نخست، 
هرچند فقر به ندرت راجع به فقدان یک چیز خاص است، اما حد پایین فقر فقدان غذا 
است. دوم، فقر دارای ابعاد روانی بااهمیتی است که کم توانی، خشونت، وابستگی، شرم و 
احساس حقارت از مصادیق آن هستند... سوم،  افراد فقیر دارای محدودیت در دسترسی 
به زیرساخت های اساسی مانند جاده ها، حمل و نقل و آب پاکیزه هستند. چهارم... افراد 
فقیر به این نتیجه رســیده اند که آموزش می تواند راهی برای گریز از فقر باشد... پنجم، 
فقِر ســالمت و بیماری تقریباً در همه جا به عنوان منبع فالکت مطرح است. در نهایت، 
افراد فقیر به ندرت درباره درآمد حرف می زنند، اما در عوض تمرکز صحبت ایشان روی 
مدیریت دارایی ها -فیزیکی، انسانی، اجتماعی و محیطی- به عنوان راهی برای فائق آمدن 

بر آسیب پذیری های خویش است.«16
بر مبنای آنچه در مطالعه »صداهای فقیر« در خصوص ابعاد و نمودهای مختلف فقر 
از افراد فقیر جســت وجو شده اســت، می توان دالیل و عوامل زیر را برای فقر مورد نظر 

داشت17:
بدن: گرسنگی، خستگی، مریضی و فقر ظاهری]�
امرار معاش و اموال: ناپایداری، فصلی یا ناکافی بودن]�
مهارت ها و توانایی ها: فقدان اطالعات، تحصیالت، مهارت ها و اعتماد]�
محل زندگی: کوچک، پرخطر، بدون خدمات و بدنام]�
امنیت: فقدان ایمنی و آرامش ذهنی]�
نهادهای مبارزه با فقر: ضعیف و گسسته بودن نهادهای مقابله با فقر]�
رفتار: نادیده گرفته شدن یا مورد سوءاستفاده قرار گرفتن توسط افراد توانمند]�
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به عنوان پیش نیازی برای سیاست گذاری الزم است بررسی شود که چرا افراد فقیر ممکن است رفتاری انجام دهند که در 
ظاهر فقر را تداوم می بخشد، مانند وام گرفتن بیش از حد و پس انداز اندک، سرمایه گذاری ناچیز در بهداشت و آموزش 
و نادیده گرفتن برنامه ها و سیاست هایی که برای کمک به آن ها طراحی شده است.

مناسبات جنسیتی: نابرابری و مزاحمت]�
مناسبات اجتماعی: تبعیض و انزوا.]�

با در نظر داشتن دیدگاه افراد فقیر به مقوله فقر، فراتر از درآمد، می توان دریافت که 
هرچند عناصر سنتی همچون افزایش رشد )ثبات اقتصاد کالن و اصالحات طرفدار بازار( 
برای کاهش فقر الزم هستند، اما در عین حال باید بر نهادهای پشتیبان و زیرساخت های 
اجتماعی در فرآیند مدیریت اقشار آسیب پذیر و تشویق به مشارکت به منظور اطمینان از 
رشد فراگیر تأکید شود. مبتنی بر تحلیل دیدگاه ها و تجربیات، به عنوان نمونه می توان سه 
حوزه فعالیت مهم را مشخص کرد که پیشرفت در آن ها مکمل یکدیگر هستند، به این 

معنا که هریک در جایگاه خود بااهمیت بوده و در عین حال یکدیگر را تقویت می کنند:
ارتقای فرصت ها: گسترش فرصت های اقتصادی برای افراد فقیر به وسیله تحریک ]�

رشد اقتصادی و ایجاد دارایی )نظیر زمین و آموزش( برای ایشان
تسهیل توانمندسازی: ایجاد نهادهای دولتی پاسخ گوتر در برابر افراد فقیر، تقویت ]�

مشــارکت افراد فقیر در فرآیندهای سیاسی و حذف موانع اجتماعی که حاصل 
تبعیض های قومیتی، نژادی، مذهبی و جایگاه اجتماعی هستند

افزایش امنیت: کاهش آســیب پذیری افراد فقیر در مقابل بیماری، شــوک های ]�
اقتصادی، از دست دادن محصول، بالیای طبیعی و خشونت.

J فقر از نگاه روستاییان کشاورز فقیر استان فارس
در میان مطالعاتی که در خصوص فقر از دیدگاه افراد فقیر وجود دارد، یک مطالعه نیز 
در خصوص دیدگاه افراد فقیر به مسئله فقر وجود دارد که محدود به کشاورزان روستایی 
استان فارس در ایران بوده و در سال 2005 به انتشار رسیده است. در این مطالعه 207 
خانوار از 4 روستا در داراب و فامور و دیدگاه ایشان در مورد دالیل فقر مورد بررسی قرار 
گرفته اســت. نتایج در جدول یک قابل مالحظه است. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان 
)51.2 درصد( عوامل ســاختاری را علت فقر می دانستند. حال آنکه 28.5 درصد عوامل 
فردی را دلیل فقر تشــخیص داده و 20.3 درصد باقی مانده نیز قضا و قدر را دلیل فقر 
دانســته اند. جالب توجه است که در میان این گروه ها، کسانی که عوامل فردی را دلیل 
فقر می دانند، به طور متوسط از کیفیت زندگی و رفاه باالتری برخوردار هستند و به عالوه 
زمین، تکنولوژی و تولید کشاورزی بیشتری نیز نسبت به سایر دسته ها داشته اند. در مقابل 

گروه تقدیرگرا در خصوصیات پیش گفته از نامناسب ترین وضعیت برخوردار بوده اند.

J  جمع بندی؛ لزوم توجه به »رویکرد بررسی واقعیت« در سیاست گذاری
مقابله با فقر

»رویکرد بررســی واقعیت«18، رویکردی برای تحقیــق به منظور بهبود ارتباط بین 
سیاســت های حامی فقرا، اجرای آن ها و افرادی 
اســت که تصور می شود چنین سیاست هایی در 
خدمت آن ها است. این رویکرد از طریق »مطالعات 
غوطه وری و شــنیداری« به صورت گذشته نگر و 
طولی، فرصتی را برای دولت ها، خیران، برنامه های 
توسعه و دیگران فراهم می کند تا روشن کنند که 
آیا سیاست ها و مداخالت آن ها مناسب بوده و به 
بهبود ملموس زندگی افراد مدنظر منجر می شود یا 
خیر. رویکرد بررسی واقعیت یک رویکرد تحقیق 
کیفی شناخته شده در ســطح بین المللی است 
که گروه تحقیق را ملزم می کند برای مدت زمان 
طوالنــی با افرادی کــه در خانه های خود در فقر 
زندگی می کنند، به گــذران زندگی پرداخته و از 
این فرصت برای مکالمه غیررسمی با تمام اعضای 
خانوار، همسایگان آن ها و با بخش های خدماتی که 
بالفصل با آن ها تعامل دارند، استفاده کنند. تأکید 

بر غیررسمی بودن و حضور در فضای خصوصی افراد، بهترین شرایط ممکن را برای صادق 
بودن فراهم می کند تا اعضای تیم مطالعه بتوانند با تجربه و مشاهدات دست اول خود به 

بررسی مذاکرات بپردازند.
این رویکرد تاکنون در کشورهای مختلفی به منظور شناخت روحیات، ویژگی و درک 
افراد فقیر از مقوله فقر به کار بسته شده است. با این وجود، در سطح مطالعات نویسندگان، 
در ایران این موضوع کمتر مورد توجه قرار دارد. از همین رو اســت شاید که منابع قابل 
توجهی برای مقابله با فقر هزینه می شود، لیکن حداقل در معیارهای غیرپولی فقر )پیش تر 
در خصوص جمعیت ســاکن در محله های فقیر نشــین ایران و سطح نسبتاً باالی آن 
بحث شد(، دستاوردهای شایسته ای حاصل نمی شود. ابتنا به رویکرد بررسی واقعیت یا 
رویکردهای جایگزینی که درک عمیق تری از وضعیت، خواسته ها و داشته های افراد فقیر 
در اختیار قرار می دهد می تواند به عنوان مکملی سایر فعالیت ها، اقدامات و سیاست ها را 

هدفمند کند و نتیجه بخشی آن ها را گسترش دهد. 
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آکــادمـی

رمزارزها به بلوایی در اقتصاد ایران بدل شده اســت. 
همــه درباره آن حرف می زننــد و اغلب هم طوری 
حرف می زنند که انگار سال ها متخصص آن بوده اند. 
انبوهی اخبار و اطالعات و آمــار درباره رمزارزها در 
ایران منتشر می شود که بخش عمده ای از آنها اشتباه 
یا نادقیق است. مثل خیلی چیزهای جدیدی دیگر، 
پدیده رمزارز هم با هیاهو و شلوغ کاری وارد فضای 
رسانه ای و سیاســت گذاری ایران شــده و به قول 
معروف آب آن چنان گل آلود شده که هرکسی ماهی 
خــود را از این آب می خواهد بگیرد و البته خیلی ها 
هم حیران و سرگردان فقط اخبار را دنبال می کنند. 
ترجیح می دهم قبل از اینکه نگاهم به بلوای رمزارز 
در ایران را بگویم ابتدا یک ســری مفاهیم پایه ای را 

شرح بدهم.

J )Digital Currency( پول دیجیتال
نوعی ابزار مبادله است یعنی مشابه همان پول عادی است 
با این تفاوت که به صورت دیجیتال عرضه و نگهداری می شود. 
وقتی پول کاغذی هست چه نیازی به پول دیجیتال است؟ 
اول اینکه مبادله پول دیجیتال ســاده تر است یعنی مثال ارسال پول دیجیتال از یک شخص به 
شخص دیگر مستلزم حضور فیزیکی آنها در کنار هم نیست، دوم اینکه امنیت پول دیجیتال باالتر 
اســت چون هم جعل و هم سرقت آن دشــوارتر از پول کاغذی و اسکناس است. کاربرد این نوع 
پول دیجیتال عمدتا در مناطقی استفاده می شوند که مردم حساب بانکی ندارند مثال در آفریقا و 
بخش هایی از آسیای جنوب شرقی، در این مناطق عمدتا اپراتورهای موبایل نوعی از پول دیجیتال 
را عرضه می کنند که روی گوشی های هوشمند ذخیره شده و از گوشی یک نفر به گوشی فرد دیگر 
قابل انتقال اســت. یعنی فرد پول خودش را می تواند روی گوشی نگهداری کند. در اصل گوشی 

موبایل فرد به یک کیف پول موبایل بدل می شود.
باید توجه داشت این نوع کیف پول موبایل با آنچه در ایران رایج است تفاوت دارد چون فردی 
که چنین پولی را دارد آن را صرفا روی گوشــی نگهداری می کند و اساســا حساب بانکی ندارد 
در حالی که کیف پولی که روی اپلیکیشــن های ایرانی رایج است متکی به حساب بانکی بوده و 

تراکنش های آن در شبکه بانکی رخ می دهد.
البته این روزها دیگر کســی با اسکناس و سکه معامله نمی کند و نقل و انتقال پول عمدتا با 
کارت و از طریق سیستم های بانکداری و پرداخت الکترونیکی انجام می  شود. به همین دلیل این 
سوال منطقی است که فرق پول دیجیتال با پول عادی چیست وقتی هردو به صورت الکترونیکی 

نگهداری و منتقل می شوند؟ 
مهم ترین فرق به باور من این است که پول دیجیتال به معنایی که گفته شد عمدتا ماهیت 
پول دارد نه شــبه پول، به همین دلیل می شود پول دیجیتال را روی موبایل منتقل کرد - شبیه 

اسکناس - بدون  آنکه تراکنش بانکی انجام شود. طبیعی است این نوع پول دیجیتال کامال تحت 
نظارت بانک های مرکزی است و اپراتورها را در موقعیتی شبیه بانک ها قرار می دهد.

J  )Cryptocurrency( رمزارز
همه رمزارزها نوعی پول دیجیتال هستند اما هر پول دیجیتالی لزوما رمزارز نیست. رمزارزها آن 
نوعی از پول دیجیتال هستند که پردازش و ذخیره سازی آنها با استفاده از الگوریتم های رمزنگاری 
)Cryptography( انجام شــده و به همین دلیل سطح امنیت باالتری دارند. اگر پول دیجیتال 
قرار باشــد به صورت عمومی منتشر شود حتما باید از جعل آن جلوگیری کرد. همان طور که با 
روش هایی از جعل اسکناس جلوگیری می  شود رمزنگاری هم جعل پول دیجیتال را دشوار می کند. 
هم اکنون هزاران رمزارز در دنیا وجود دارد اما معروف ترین رمزارز دنیا بیت کوین است که بیشترین 

سهم را در بازار رمزارزها دارد.

J )Blockchain( بالک چین
بالک چین یک فناوری جدید در پردازش و ذخیره سازی داده مبتنی بر رمزنگاری است. این 
فناوری به دلیل استفاده از یک منطق بدیع و خالقانه از رمزنگاری، امکان می دهد داده ها به صورتی 
امن تر و غیرمتمرکز نگهداری و پردازش شــوند. بالک چین نیاز به یک نهاد متمرکز برای تایید 
اصالت و صحت اطالعات را از بین می برد و با استفاده از یک ابزار جدید که دفتر کل توزیع شده 
)Distributed Leger( نامیده می شود به سامانه های مختلف امکان می دهد داده های خود را 
در زنجیره ای از بلوک های نرم افزاری که هر بلوک در یک جای متفاوت میزبانی می شود نگهداری 
کنند چون اطالعات هر بلوک رمزنگاری شده و شکستن کل زنجیره تقریبا محال است پس امنیت 

باالتری را فراهم می آورد.
اهمیت فناوری بالک چین در آن است که لزوم نهاد اعتمادبخش را زیرسوال می برد و از آنجا که 
این نهاد اعتمادبخش در بسیاری از تراکنش ها و معامالت، دولت است بالک چین در تضاد با این 
نقش دولت هاست. مثال با استفاده از قراردادهای هوشمند مبتنی بر بالک چین می توان نقش دولت 
در صدور سند مالکیت دارایی ها را حذف کرد و از مفاسد و ناکارآمدیهای سیستم دولتی نجات پیدا 
کرد بی آنکه نگران امنیت و اصالت اسناد بود. واضح است که این فناوری می تواند در انتشار پول 
دیجیتال هم به کار گرفته شود. یعنی اگررمزارز با استفاده از فناوری بالک چین ایجاد شود دیگر 
نیازی به بانک مرکزی ندارد که اصالت و اعتبار آن رمزارز را تصدیق کند. بیت کوین اولین رمزارزی 
بود که بر اساس بالک چین منتشر شد اما هزاران رمزارز دیگر هم وجود دارند که بسیاری از آنها بر 
اساس بالک چین و برخی هم بر اساس فناوری های دیگر هستند. واضح است که رمزارزهای مبتنی 
بر بالک چین، علیه حاکمیت دولت ها بر بازار پول ایجاد شده و به همین دلیل مخالف حق اعمال 
حاکمیت دولت ها هستند. پس عجیب نیست که دولت های مختلف این رمزارزها را به عنوان پول 

به رسمیت نشناسند و آنها را ممنوع کنند.

J )Mining( استخراج یا ماینینگ
فناوری بالک چین همان طور که از اسمش پیداست شامل یک زنجیره از بلوک های نرم افزاری 
است. هر بلوک در یک جای شبکه نگهداری می شود و اصطالحا یک میزبان دارد. این بلوکها از 

چرا باید خواند:
اگر به حوزه رمزارزها 
و شناخت و جایگاه آن 

در اقتصاد عالقه مند 
هستید، این مقاله را 

بخوانید.

بلوای رمزارز
چرااینهمهدربارهرمزارزحرفزدهمیشود؟
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ـه
چرا خیلی از دولت ها با رمزهاارزها  مخالف هستند؛ این اختالف ریشه در چه مسائلی دارد و چه باید کرد؟ آیا دولت باید سرمایه گذاری مردم در رمزارز را تشویق کند؟ پاسخ این ب

سواالت را در مقاله پیش  رو بخوانید.

نیما نامداری
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پدیده رمزارز هم با هیاهو و شلوغ کاری وارد فضای رسانه ای و سیاست گذاری ایران شده و به 
قول معروف آب آن چنان گل آلود شده که هرکسی ماهی خود را از این آب می خواهد بگیرد و البته 
خیلی ها هم حیران و سرگردان فقط اخبار را دنبال می کنند.

طریق الگوریتم های نرم افزاری خاصی به هم متصل هستند به نحوی که هر تغییری در یک بلوک 
باید در همه بلوک های دیگر هم ثبت شــود و چون این بلوک ها به صورت رمز شــده نگهداری 
می شوند بابت هر تغییر در هر بلوک باید کلی فعالیت برای رمزگشایی انجام شود. البته همه این 
کارها را کامپیوترها انجام می دهند اما چون کامپیوترها هم ظرفیت محاسباتی محدودی دارند این 

فرایند می تواند زمان بر شود.
حاال فرض کنید کســی قصد دارد یک بلوک به زنجیره اضافه کند این فرد باید با استفاده از 
یک رایانه و تجهیزات شبکه بتواند با همه میزبان های دیگر شبکه ارتباط برقرار کرده و محاسبات 
سنگینی انجام دهد تا بتواند یک بلوک به زنجیره اضافه کند. وارد جزئیات فنی نمی شویم اما همین 
را بدانید هر چه زنجیره بزرگ تر شود تغییر در آن دشوارتر می شود. رمزارزهای مبتنی بر بالک چین 
طوری طراحی شده اند که ایجاد رمزارز جدید بر اساس تغییر در زنجیره بلوک ها رخ می دهد یعنی 
کسی که بتواند بلوک جدیدی به زنجیره اضافه کند به عنوان پاداش، رمزارز دریافت می کند. به این 
کار استخراج یا ماینینگ می گویند. پس ماینینگ یک فرایند محاسباتی است که توسط کامپیوترها 

انجام شده و منجر به خلق رمزارز جدید می شود.
از آنجا که هرچقدر زنجیره بزرگ تر شود تغییر در آن هم سخت تر می شود پس استخراج رمزارز 
هم دشوارتر خواهدشد. در بیت کوین این کار آن قدر سخت شده که نیازمند کار همزمان صدها 
دستگاه کامپیوتر با توان پردازش باالست. برای اینکه کار ماینینگ یا همان استخراج ساده تر شود 
دستگاه هایی ساخته شده که مثل یک کامپیوتر تک کاره اما بسیار قدرتمند فقط انجام محاسبات 
و پردازش های استخراج بیت کوین را انجام می دهند به این دستگاه ها ماینر )Miner( می گویند. 
ماینرها مثل همه دستگاه های الکترونیکی دیگر برای کار کردن نیازمند برق هستند و از آنجا که 

کار آنها نیازمند پردازش  سنگین و مستمر است مصرف برق آنها بسیار باالست. 

J )CBDC( رمزارز ملی
در سال های اخیر این بحث طرح شد که چرا خود دولت ها یک رمزارز ملی ایجاد نکنند و از 
این طریق هم در هزینه چاپ پول صرفه جویی کنند و هم برخی مراودات بین المللی که با ارزهای 
مختلف انجام می شــوند را تسهیل کنند. فناوری بالک چین و به خصوص دفتر کل توزیع شده 
می تواند در افزایش امنیت و ســهولت تسویه  بین نهادهای پولی کشورهای مختلف در تبادالت 
بین المللی از جمله ACH بســیار مفید باشد. در دنیای دیجیتالی شده امروز نقل و انتقال سریع 
پول و تبدیل آنی ارزهای مختلف به هم یک ضرورت شده که سیستم های تسویه متمرکز فعلی 
از پــس آن برنمی آیند. ضمن اینکه اگر بانک مرکزی یک کشــور رمزارز ملی عرضه کند در آن 
صورت کاربردهای دیگر پول دیجیتال که باال اشــاره شد مثل عرضه خدمات پولی به افراد فاقد 
حساب بانکی در مناطق محروم هم تسهیل می شود. این گونه بود که ایده رمزارز ملی یا رمزارز 
بانک مرکزی )CBDC( رونق پیدا کرد. اما اغلب کشورهای دنیا ایده رمزارز ملی را چندان جدی 
نگرفته  اند و به نظر می رسد ترجیح می دهند روی کاربردهای مختلف فناوری بالک چین کار کنند 

تا انتشار یک رمزارز ملی. 

J رمزارزها در ایران
خوب حاال می شود به سواالت اصلی درباره رمزارز در ایران پاسخ داد. سوال اول این است که آیا 
ما نیازی به رمزارز ملی داریم؟ به باور من خیر! در کشوری که 97 درصد افراد بزرگسال آن حساب 

بانکی داشته و کارت پرداخت دارند پول دیجیتال و رمزارز ملی کاربرد چندانی ندارد.
آیا با رمزارز می شود تحریم ها را دور زد؟ خیلی بستگی دارد که دولت های دیگر یا بنگاه های 
خارجــی بپذیرند که با رمزارزهایی نظیر بیت کوین معامالت خود را انجام دهند. فعال که چنین 
چیزی خیلی بعید به نظر می رسد. به خصوص قواعد مرتبط با پول شویی در دنیا به شدت در مقابل 
هر تراکنشی که مبدا و مقصد مشخص نداشته باشد سخت گیرند و رمزارزها اگر بخواهند وضعیت 
فعلی را داشته باشند که تبادالت آنها در فضای غیررسمی انجام می شود طبعا در معامالت رسمی 
استفاده نخواهندشد و به درد دور زدن تحریم نمی خورند. به همین دلیل هم کاربرد رمزارزها عمدتا 
در تجارت های غیرقانونی )قمار، اسلحه، مواد مخدر، باجگیری مجازی، قاچاق انسان، سکس و...( 

است چون خارج از نظارت دولت ها بوده و رهگیری آنها دشوار است. 
آیا سرمایه گذاری بر روی رمزارزها کار درستی است؟ ابتدا باید توجه داشت همه انواع ارز دو 
کاربرد دارند یکی کاربرد معامالتی و دیگری کاربرد ســرمایه گذاری، مثال کسی که دالر آمریکا 

می خرد یا می خواهد با دالر خرید کند یا اینکه می خواهد بخشی از دارایی خود را به صورت دالر 
نگه دارد تا از رشــد ارزش دالر در قیاس با ریال ســود کند. این کار دوم طبعا ریسک باالیی دارد 
چون ممکن است ارزش دالر در قیاس با ریال افت کرده و فرد ضرر کند. این بحث درباره رمزارزها 
هم صادق اســت. البته چون کاربرد معامالتی رمزارزها بسیار محدود و در حد همان تجارت های 
سیاه است و عمده انگیزه نگهداری آنها سود بردن از نوسان گیری است ریسک رمزارزها حتی از 

ارزهای دیگر هم بیشتر است.
آیا دولت باید ســرمایه گذاری مردم در رمزارز را تشــویق کند؟ اگر فردی خودش در این نوع 
سرمایه گذاری )که خیلی شبیه فارکس است( تخصص دارد طبعا با دولت کاری ندارد اما اگر یک 
نفر که تخصصی در این نوع سرمایه گذاری ها ندارد وارد چنین بازاری شود عمال خودش را درگیر 
التاری کرده است. طبیعی است چنین بازاری ریسک باالیی دارد و هیچ دولتی در هیچ جای دنیا 
مردم خود را تشویق به چنین کاری نمی کند و مسئولیتی در قبال آن هم نمی پذیرد. از عجایب 
روزگار است که مقامات ایرانی نگران زیان مردمی هستند که در التاری رمزارز مشارکت کرده اند. 

این را باید یا به حساب بی سوادی گذاشت یا عوام فریبی!
آیا خرید و فروش رمزارزها در ایران موجب توسعه فناوری و انتقال دانش می شود؟ نه ماینینگ 
و نه خرید و فروش رمزارزها هیچ ارزش فناورانه ای نداشته و چیزی به توانایی های فنی و علمی 
کشور اضافه نمی کنند. ماینینگ عمدتا توسط دستگاه هایی انجام می شود که در چین تولید شده و 
در ایران از کارتن درآورده شده و به برق زده می شوند تا به برکت برق نسبتا ارزان ایران، استخراج 
ارزان تری انجام شود. خرید و فروش رمزارز هم همین وضعیت را دارد و اینکه کسی بیت کوین و 
اتریوم بخرد و دوج کوین بفروشد هیچ تاثیری در دانش و فناوری او یا دیگران نخواهدداشت. اگر 
کسی مثال در کار خرید و فروش خودرو باشد صاحب دانش و فناوری ساخت خودرو هم می شود؟

کدام بخش این روند اهمیت علمی و توســعه ای دارد؟  در این بلوا فقط بالک چین اســت که 
اهمیت بنیادین دارد. فناوری بالک چین و کاربردهای مختلف آن در صنایع مختلف به سرعت در 
حال فراگیر شدن در دنیا است. اما متاسفانه در ایران به جای تمرکز روی این زیرساخت فناوری، 
فقط به یکی از کاربردهای آن که کم فایده ترین و البته پرسروصداترین آن هم هست یعنی رمزارز 
توجه می شود آن هم نه از منظر فنی و علمی بلکه صرفا به عنوان یک دارایی مالی که در یک اقتصاد 

تورمی فعال به پارکینگ نقدینگی سرگردان افراد پولدار بدل شده است.
پس چرا این همه درباره رمزارز حرف زده می شود؟ بلوای رمزارز در ایران مثال خوبی از ایجاد 
هایپ )Hype( است سرو صدای زیاد بر سر چیزی که درونش چندان خبری نیست. البته در ایجاد 
این هایپ نباید منافع افرادی که در خرید و فروش رمزارزها سرمایه گذاری کرده اند و نیز افرادی که 
در تجارت ماینینگ هستند و متاسفانه پولی که آنها در رسانه ها و نهادهای صنفی خرج می کنند 
را دست کم گرفت. البته فقدان دانش فنی در نهادهای دولتی و نیز رسانه ها هم به ایجاد این هایپ 

کمک زیادی کرده است. 

نکته هایی که باید بدانید

مبادله پول دیجیتال ساده تر است یعنی مثال ارسال پول دیجیتال از یک 	]
شخص به شخص دیگر مستلزم حضور فیزیکی آنها در کنار هم نیست، 

دوم اینکه امنیت پول دیجیتال باالتر است چون هم جعل و هم سرقت آن 
دشوارتر از پول کاغذی و اسکناس است. 

رمزارزهای مبتنی بر بالک چین، علیه حاکمیت دولت ها بر بازار پول ایجاد 	]
شده و به همین دلیل مخالف حق اعمال حاکمیت دولت ها هستند. پس 

عجیب نیست که دولت های مختلف این رمزارزها را به عنوان پول به رسمیت 
نشناسند و آنها را ممنوع کنند.

در کشوری که 9۷ درصد افراد بزرگسال آن حساب بانکی داشته و کارت 	]
پرداخت دارند پول دیجیتال و رمزارز ملی کاربرد چندانی ندارد.

اهمیت فناوری بالک چین در آن است که لزوم نهاد اعتمادبخش را زیر 	]
سوال می برد و از آنجا که این نهاد اعتمادبخش در بسیاری از تراکنش ها و 

معامالت، دولت است بالک چین در تضاد با این نقش دولت هاست.
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آکــادمـی

هســتند که در جریــان آن یک ایده 1 پروژه هــای اســتارت آپ پروژه هایی 
خام، به کمک تالش و کوشــش یک 
گروه به تولید یک محصول می انجامد و زمینه برای 
فروش آن محصول فراهم می شــود. اســتارت آپ 
تمامی مسیر از صفر تا صد را طی می کند و تمامی 
مراحل را به صورت آزمون وخطا و یا یادگیری اصول 
و مبانی پایه آن انجام می دهد. در اســتارت آپ ها 
کارآفرینی و فعالیت های مرتبط با آن نقش فراوانی 
در ایجادشــان بــازی می کنــد. از ویژگی هــای 
استارت آپ ها می توان به رشد سریع آن ها در عرصه 
تجاری و اقتصادی اشــاره کرد. این شــرکت ها در 
زمینه تولیــد راه حل های خالقانه را جســت وجو 
می کننــد. اســتارت آپ ها امروزه بــه کمک حل 
مشــکالت جهان پر از تغییر و تحول آمده اند و با 
ایده پردازی و به ســرانجام رساندن ایده در جهت 
رسیدن به هدف مشخص به فعالیت می پردازند. در 
همه فعالیت های اقتصادی حضور اســتارت آپ ها 
دیده می شود و بخش کشاورزی نیز برای مدیریت 
مسائل و چالش های کنونی و آینده خود در جهت 
توســعه پایدار از اســتارت آپ ها ســود می برد در 
خصوص موضوعات مختلف همچون حفظ و صیانت 

از منابع طبیعی، کاهش ضایعات، فروش محصوالت و...

جمعیت جهان تا سال 2050 به 9 میلیارد نفر افزایش یابد، این بدان 2 چالش هــای بخش کشــاورزی و غذا فراوان اســت: انتظار می رود 
معناســت که طبق پیش بینی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل 
متحد، برای جلوگیری از قحطی عظیم، بایســتی تولیــد جهانی غذا 70 درصد 
افزایش یابد. به طور همزمان، صنعت کشاورزی با افزایش هزینه های تولید، کمبود 
نیــروی کار، ناکارآمدی مدیریت زمین و آب، ضایعات و هدر رفت مواد غذایی در 
بخش تولید و مصرف روبرو است. براساس گزارش »وضعیت ناامنی غذا در جهان 
سال 2019«، بیش از 820 میلیون نفر در گروه »ناامنی غذایی« طبقه بندی شده اند 
و دست کم 155 میلیون نفر در ســال 2020 به دلیل درگیری و جنگ، حوادث 
شدید جوی و شــوک های اقتصادی مرتبط با کووید-19 با بحران ناامنی غذایی 
روبرو شدند. چالش پیش روی جهان تهیه غذا و دسترسی به آن برای جمعیت در 
حال رشــد و جمعیت درگیر با ناامنی غذایی اســت. از طرف دیگر تولید بخش 
کشــاورزی تیغ دولبه است از طرفی فعالیت های بخش کشاورزی همانند توسعه 

جنگل باعث کاهش گازهای گلخانه ای می شود و از طرف دیگر برخی فعالیت های 
بخش به انتشار گازهای گلخانه ای کمک می کند. به عنوان نمونه طبق گزارش فائو، 

بخش دام مسئول 18 درصد از انتشار گازهای گلخانه ای بخش کشاورزی است.

مشکل بزرگ اســت زیرا تغییرات آب و هوایی و مخاطراتی همانند 3 آینده هرچه باشد، ما نیاز به غذا خواهیم داشت. امنیت غذایی یک 
کووید-19 باعث می شود که اعتماد به تولید مطمئن دشوارتر باشد. 
آینده پایدار برای غذا آن قدر مهم است که موسسه نوآوری و فناوری غذای اروپا که 
پیشــگام در ابتکار نوآوری غذایی در اروپا است و تالش می کند سیستم غذایی را 
 (EIT) European Institute of ،پایدارتر، ســالم تر و قابل اعتمادتــر کنــد
Innovation & Technology  به تازگی بیش از 5 میلیون یورو برای کمک به 
مشــاغلی که روش سیستم های غذایی کنونی را دگرگون می کنند در نظر گرفته 
اســت؛ اما این تحول در سیســتم های غذایی به چه معناست؟ استارت آپ ها در 
سراسر اروپا در حال تغییر اندیشه مردم در مورد آنچه می خوریم و یافتن راه حل های 
جدید برای مشــکالت زیســت محیطی مرتبط بــا تغذیه کره زمین هســتند. 
به عنوان مثال Noquo یکی از استارت آپ هایی است که در سوئد مستقر است و به 
دنبال تولید پنیری از حبوبات )از میوه یا دانه گیاه( هســتند و آن ها معتقدند که 
فن آوری ساخت پنیر قدیمی بر پایه شیر حیوانات دیگر در شرایط کنونی وضعیتی 
نیســت که بتوانیم از آن پشــتیبانی کنیم. یا Karma اپلیکیشــنی است که به 
خرده فروشــان مواد غذایی اجازه می دهد غــذای مانده خود را به نصف قیمت به 
مصرف کنندگان بفروشــند. این اپلیکیشــن ابتدا در ســوئد آغاز به کار کرد و با 
رستوران ها و ســوپرمارکت های این کشور کار را پیش برد اما اکنون فعالیت های 
خود را با انگلیس و فرانسه گسترش داده است. هدف جلوگیری از هدر رفتن مواد 
غذایی اســت که به آشغال تبدیل نشوند. از زمان تأسیس، کارما بیش از 800 تن 

زباله مواد غذایی را به کود تبدیل کرده که مورد تحسین باراک اوباما قرار گرفت.

سراســر جهان درحال توســعه راه حل های نوآورانه بــرای مقابله با 4 استارت آپ های فناوری کشاورزی و غذایی )Agrifood Tech) در 
 Kray Technologies .چالش های بخش کشاورزی و غذا هستند
اولین سم پاش پهپادی دیجیتال - و کاماًل بدون سرنشین - جهان را ایجاد کرد که 
کودها و سموم دفع آفات را به درخواست کشاورزان به زمینه ای آنان می رساند. این 
راه حل در مقایســه با روش های جایگزین فعلی به سوخت، نگهداری و کارکنان 
کمتــری نیاز دارد و هزینه های کشــاورزان را کاهش می دهــد. هواپیمای بدون 
سرنشین می تواند تا 1200 هکتار در روز عملیات انجام دهد. Trapview یک پلت 
فرم خودکار کنترل و پیشــگیری از آفات است که امکان جمع آوری قابل اعتماد 
داده های نظارت بر آفات را فراهم می کند. همچنین زمان وقوع آفت را پیش بینی 
می کند و به تولیدکنندگان اجازه می دهد تا به شرایط موجود پاسخ درستی دهند. 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره استارت آپ ها 
و سرمایه گذاری در 

وجوه مختلف آن 
در حوزه کشاورزی 
بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.

انقالب استارت آپ ها در کشاورزی
چگونهفناوریهاینوینبهتوسعهپایدارکشاورزیکمکمیکند؟

ـه
ـان

ـه
ب

جایگاه استارت آپ ها در حوزه کشاورزی کجاست؟ چقدر در این حوزه از استارت آپ ها استفاده می شود و در چه حوزه هایی فعال هستند؟ 
پاسخ را در این مقاله بخوانید.

فاطمه پاسبان
عضوهیئتعلمیموسسه
پژوهشهایبرنامهریزیو

اقتصادکشاورزی
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براساس گزارش »وضعیت ناامنی غذا در جهان سال 2019«، بیش از 820 میلیون نفر در گروه »ناامنی 
غذایی« طبقه بندی شده اند و دست کم 155 میلیون نفر در سال 2020 به دلیل درگیری و جنگ، حوادث 
شدید جوی و شوک های اقتصادی مرتبط با کووید-19 با بحران ناامنی غذایی روبرو شدند.

AgriWebb یک نرم افزار مدیریت مزرعه است که ثبت سوابق را ساده می کند، به 
نیازهای حسابرســی و اعتبارســنجی کمک می کند و بهره وری مزارع را افزایش 
می دهد. این ویژگی ها شــامل ثبت کامل سوابق، نقشه برداری از مزرعه، برنامه ریز 
عملیاتی، مدیریت موجودی، مدیریت وظایف، مدیریت مزرعه، برنامه های امنیت 
زیســتی و موارد دیگر اســت. Smallhouse اولین و تنها مزرعه پرورش قارچ 
ارگانیک در نیویورک است. فناوری Smallhold به رستوران ها، فروشگاه های مواد 
غذایی و بازارهــای مرتبط آن ها اجازه می دهد تا قارچ و ســبزی های برگ دار را 
به صورت یکپارچه در محل پرورش دهند. Smallhold امیدوار است که در سراسر 
ایاالت  متحده گسترش یابد و محصوالت تازه را به مناطق شهری وارد کند. بیش 
از 250 شرکت تازه تأسیس فناوری کشاورزی و غذایی در هند در سراسر زنجیره 
ارزش وجود دارد که با استفاده از فناوری و نوآوری رد جهت توسعه پایدار بخش 
کشاورزی فعالیت می کنند. همه نمونه های اشاره شده از استارت آپ های کشاورزی 
و غذایی است که به دنبال راه حل یک مسئله یا بهبود وضعیت موجود و یا پاسخ 
به نیازهای موجود و آینده با ارائه ایده و طراحی و اجرایی کردن آن هســتند. در 
شرایط کنونی که بخش کشاورزی و غذا با تهدیدهای تغییرات آب و هوایی، آفات 
و بیماری ها، خشک ســالی و کم بارشــی، افزایش هزینه تولیــد و... مواجه بوده و 
کوویــد-19 هم به دالیل مختلف ازجمله محدودیت هــای جابجایی، قرنطینه و 
تعطیلی یا رکود کسب وکارهای مرتبط با غذا که به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
بر تولید محصوالت کشــاورزی و غــذا تأثیر دارند، حضور اســتارت ها در بخش 
کشاورزی دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است تا با خالقیت، نوآوری، 
فنــاوری و دانش بتوان مدیریت هوشــمندی برای بخش کشــاورزی و غذایی و 
ذینفعان آن با حفظ منابع و محیط زیست داشت. این نکته نیز قابل تأمل است که 
به دلیل شیوع ویروس کووید-19 بسیاری از کسب وکارها تعطیل یا حجم فعالیت 
آن ها کم شــده و درآمد و معیشــت کارگران و کارفرمایــان را به خطر می اندازد 
به خصوص کسب وکارهای مرتبط با گردشگری و تهیه غذا. در این شرایط توسعه 

استارت آپ ها    می تواند یک فرصتی برای توسعه اشتغال و درآمدزایی باشد.

محصوالت غذایی از سال 2013 تاکنون 370 درصد رشد کرده است. 5 آمار و اطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری در استارت آپ های 
ســال 2020 به دلیل همه گیری کووید-19 بر ســرمایه گذاری در 
نوآوری های محصوالت غذایی تأثیر گذاشته است. در سال 2019، استارت آپ های 
مواد غذایی زراعی 4.7 میلیارد دالر آمریکا ســرمایه گذاری داشتند که رشد 6،8 
درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. برای توسعه استارت آپ ها در وهله 
اول نیاز به یک ایده اســت که آن ایده طراحی شــده و برای دســتیابی به هدف 
مشخص )حل مسئله و چالش یا پاسخ به یک نیاز( خالقیت و نوآوری به خرج داد 
و ســپس ایده را اجرایی نمود. برای طراحی ایده نیازمند شناخت واقعی وضعیت 
موجود و آینده بخش کشاورزی و غذایی و شناسایی مشکالت و چالش های اصلی 
و نیازهای واقعی بخش کشــاورزی و غذایی اســت. به عبارتی شناســایی ایده و 
فرصت ها الزمه توسعه استارت آپ ها    است. در حال حاضر در کشور ما استارت آپ ها 
   بیشتر حول وحوش فروش محصوالت و بازاریابی است و به چالش های اصلی بخش 
کشــاورزی و امنیت غذایی توجه کمتری می شود موضوعاتی در خصوص آفات، 
مدیریت دانــش، مدیریت مزرعه، بهــره روی، حفاظت از منابــع )آب وخاک( و 
محیط زیســت، تنوع زیستی، گردشگری کشاورزی و روستایی و... ازاین رو به نظر 
می رسد واکاوی هدفمند و واقعی نیازهای بخش کشاورزی و مشکالت و چالش ها 
به همراه چگونگی تبدیل این چالش ها و نیازها به ایده و فرصت از ضروریات توسعه 
استارت آپ ها    در کشور ماست. شناسایی ایده و فرصت به همراه خالقیت و نوآوری 
می تواند به توسعه استارت آپ های کارآمد و پایدار منجر شود. به عبارتی نمی توان 
انتظار داشت خالقیت و نوآوری در توسعه استارت آپ ها دیده نشود. نکته مهم دیگر 
بررسی امکان سنجی توسعه استارت آپ هاست که آیا قابلیت اجرایی شدن دارند و 

چه الزاماتی موردنیاز است و ظرفیت توسعه استارت  آپ ها چقدر است؟ اینکه تعداد 
بی شــماری اســتارت آپ بر موضوع بازار فروش تکیه کرده به طور یقین موضوع 

پایداری استارت آپ ها را با مشکل مواجه می سازد.

در امکان سنجی برای الزامات توسعه استارت آپ ها    به حمایت هوشمندانه  دولت و حاکمیت نیاز است یعنی همان حکمرانی خوب. دولت ها بر اساس 6
مأموریت ها و وظایف ذاتی خود انواع مسئولیت های مختلف را در توسعه 
کسب وکار در جامعه بر عهده دارند ارتقا و بهبود شاخص های فضای کسب وکار، قوانین 
و مقررات کارآمد، بســته های حمایتی مناسب ازجمله وظایف حاکمیت است. تأمین 
سرمایه، پشتیبانی فنی، ارائه امکانات عمومی نظیر فضای کاری و زیرساخت های فنی و 
همچنین حمایت های حقوقی و قانونی از مهم ترین خدماتی است که به استارت آپ ها 
   ارائه می شود. همراه با سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های روستایی، برای آموزش 
کشاورزی در آموزش وپرورش باید بودجه بیشتری در نظر گرفته شود تا توانایی استفاده 
از فناوری پیشرفته کشاورزی و مشارکت جوانان و کشاورزان کارآفرین و نوآورانه تقویت 
شود. توجه به توسعه منابع انسانی و ظرفیت سازی، به ویژه در سازمان های محلی، برای 
سازمان دهی بهتر ارائه خدمات و سایر پشتیبانی های ترویجی برای توسعه استارت آپ ها 
ضرورت دارد. در این میان مشوق های مالیاتی و اعتباری برای توسعه استارت آپ هایی 
که در مناطق روســتایی و به خصوص آن هایی که بانوان روســتایی را به کار مشغول 
می کنند، می تواند ضمن پرداختن به چالش ها و نیازهای روستا و تبدیل آن به یک ایده 
زمینه ایجاد اشــتغال و درآمد را برای روستاییان فراهم سازد. به موازات آن، طرح های 
کشاورزان جوان بایستی برای تشویق جوانان به ورود به بخش و شروع کار خود توسعه 
یابد. به طور یقین توسعه استارت آپ ها برحسب نیاز بخش کشاورزی و روستایی حال و 
آینده، نیازمند راهبرد و تعیین سیاست ها و خط مشی های مناسب است سیاست هایی 
که بر توسعه و تقویت فناوری، نوآوری دیجیتال، تقویت اکوسیستم توانمندی بناشده 
باشد. توسعه شتاب دهنده ها یکی از نیازهای استارت آپ های بخش کشاورزی و روستایی 
است. شتاب دهنده هایی که با خدمات آموزشی و مشاوره ای و ترویجی، توسط مربی های 
متخصص، به یک ایده و طرح جهت دهد. درصورتی که یک ایده قابلیت اجرایی شدن 
داشته باشد، آن ایده را تحت نظارت قرار داده و حمایت خود را، از ابتدای مسیر تا پایان 
موفقیت استارت آپ، در بازه    زمانی مشخص، ایفا کرده و تا معرفی محصوالت استارت آپی 
و حتــی فروش محصوالت، این پشــتیبانی و همراهی را ادامه دهند. در این مســیر 
سازمان های مردم نهاد نیز با تبادل ایده به توسعه فعالیت های استارت آپ ها    کمک کرده 

و راه توسعه استارت آپ ها هموارتر می شود. 

نکته هایی که باید بدانید

آینده پایدار برای غذا آن قدر مهم است که موسسه نوآوری و فناوری 	]
غذای اروپا که پیشگام در ابتکار نوآوری غذایی در اروپا است، به تازگی بیش 
از 5 میلیون یورو برای کمک به مشاغلی که روش سیستم های غذایی کنونی 

را دگرگون می کنند در نظر گرفته است.
حضور استارت آپ ها در بخش کشاورزی دیگر یک انتخاب نیست بلکه 	]

یک ضرورت است تا با خالقیت، نوآوری، فناوری و دانش بتوان مدیریت 
هوشمندی برای بخش کشاورزی و غذایی و ذینفعان آن با حفظ منابع و 

محیط زیست داشت.
آمار و اطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری در استارت آپ های 	]

محصوالت غذایی از سال 2013 تاکنون 3۷0 درصد رشد کرده است.
در سال 2019، استارت آپ های مواد غذایی زراعی 4.۷ میلیارد دالر 	]

آمریکا سرمایه گذاری داشتند که رشد 6،8 درصدی نسبت به سال گذشته 
را نشان می دهد.
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آکــادمـی

ورود به عرصه اقتصاد جهانی، مدعایی است کامالً ضروری و البته نسبتاً 
تکراری که از سوی دولتمردان عموم کشورهای توسعه نایافته ابراز می شود. 
ابعاد این وعده، از مرحله اشتیاق صرف، شعارزدگی و جنگ روانی گرفته تا 
دغدغه ای ملی، هدفی راهبردی و سازوکاری بنیادین، تکاملی و بلندمدت 

در هر کشوری اعم از فقیر و غنی نوسان دارد. 
در فضایی که گفته می شــود مذاکرات سیاســی حکومــت ایران با 
کشورهای امضاکننده برجام در پاگردی نو و امیدبخش قرار گرفته و امکان 
بازگشت آمریکا به توافقات ناظر بر برنامه جامع هسته ای، کاهش تحریم ها 
و گسترش ارتباطات سیاسی و تعامالت صنعتی و اقتصادی چندان دور از 
دسترس نیست، بحث ورود ایران به عرصه اقتصاد جهانی می تواند حایز 
اهمیتی مضاعف، چشم اندازی ایمن و انتظاری مفید و واقع بینانه باشد که 
نه تنها در قامت بشارتی مصلحانه و راهکاری سیاسی، بلکه به مثابه ضرورتی 
بی بدیل برای گسترش روابط صلح آمیز جهانی و خروج از بحران فزاینده 

اقتصادی کشور ارزیابی شود.
 »اقتصــاد جهانی« را نمی توان به صحنه مبادالت مالی فروکاســت. 
»اقتصاد جهانی« سیســتم و دستگاهی است، نظام مند که »چارچوبی از 
توافقات قانونی، موسسات و همچنین کارگزاران اقتصادی را در بر می گیرد 
که به منظور سرمایه گذاری و انجام مبادالت اقتصادی، سعی در تسهیل 
جریان سرمایه های پولی و اعتباری در سطح جهان دارند. روند تکاملی این 
سیستم با تاسیس بانک های مرکزی، معاهدات چندجانبه و سازمان های 
 James. paul W: Globalization( »دولتی بین المللی صورت می گیرد
and Economy(. از همین روست که به رغم ریسک هایی که هم سویی 
با سیاســت های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت 
جهانی در ابتال به اقتصاد نئولیبرالی، کاهش فرصت های عدالت خواهانه و 
حتی نابودی صنایع ملی می تواند در پی داشته باشد، اما همکاری با این 
سازمان ها امری است غیرقابل چشم پوشی و انکارناپذیر که چنانچه در قالب 
نظام های برنامه ریزی حکومت های دموکراتیک بهره گیری شود، ظرفیتی 
عظیم، تعیین کننده و بی بدیل برای دستیابی اقتصادهای ملی به حوزه های 

کالن تر و بازارهای فراملی پدید می آورد.
سازمان تجارت جهانی، یک نهاد اقتصادی است که مناسبات خود را 
با هر دولتی تنها بر اساس مبادالت تجاری و مالی تنظیم نمی کند بلکه، 
متاثر از اراده قدرت های برتر جهانی و ساختارهای سیاسی فراگیرتر است. 
از این رو، برای حضور اقتصاد ایران )اعم از بخش های دولتی یا خصوصی( 
در بازارهــای بین المللی کاال و خدمات، جز گسســتن از ســاختارهای 
تصمیم ســازی سیاسی که منجر به انزوای سیاسی و بی اعتمادی جهانی 

شده است، راهی وجود ندارد. 
همین توضیح مجمل کفایت می کند تا جهت گیری این نوشــتار را 

ورود ایران به اقتصاد جهانی را نمی توان مترادف با جهانی شدن اقتصاد ایران برآورد کرد و از سوی 
دیگر، توسعه اقتصادی در ساحت یک اقتصاد غیرمولد را نمی توان زمینه محتوم و متقابل گذار به 
دموکراسی دانست یا متضمن رشد اقتصادی پایدار و فزاینده به حساب آورد.

چرا باید خواند:
اگر به مقوله های 
اقتصادی و تاثیر 

عوامل اقتصاد سیاسی 
بر توسعه اقتصادی 

عالقه مندید، این مقاله 
را بخوانید.

مسیر سخت اقتصاد
پیشنیازهایورودبهاقتصادجهانی

ـه
ـان

ـه
ب

الزامات پیوستن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی چیست؟ چه باید کرد و چه نهادها و سازمان هایی برای این همکاری الزم است؟ 
این مقاله را بخوانید.

به ضرورت تبیین پیش نیازهای ملی و بین المللی ورود به اقتصاد جهانی 
روشن کند. افزایش صادرات صنعتی، رشد توریسم، بازسازی صنایع کهنه 
و فرســوده به ویژه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، انتقال فناوری های 
روز، رشــد تولید ناخالص ملی و دسترسی شرکت های ایرانی به بازارهای 
بین المللی کاال و خدمات، شــرط الزم ورود به اقتصاد جهانی است، کما 
این که میزان اثرگذاری و ظرفیت اقتصادی سه قدرت برتر اقتصاد جهانی 
)ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چین( بر اســاس همین شــاخص 
ســنجیده می شود. اما شــرط کافی ورود به اقتصاد جهانی، در الزامات و 
متغیرهای اقتصادی خالصه نمی شــود بلکه، متاثر از ساختارهای کالن 
تصمیم سازی سیاسی عمل می کند که موجبات پذیرش بین المللی دولت 
ایران را فراهم آورده و متضمن تحقق زیرساخت های الزم در نظام بانکی 
هر کشــور و هماهنگ سازی آن با مقررات و سازوکارهای مالی و اعتباری 
بین المللی است. مجموعه مناسبات حاکم بر اقتصاد جهانی در دوران پس 
از جنگ سرد، تحولی ساختاری نسبت به گذشته پیدا کرده و فراتر از ابعاد 
صرفاً اقتصادی یا مالحظات و خصومت های میان دو بلوک کمونیســم و 
جهان سرمایه داری، ناظر بر پیش نیازهای سیاسی و بازتعریف »دکترین 
امنیت ملی« کشورهایی است که متقاضی ورود به عرصه اقتصاد جهانی 
هستند. بخش مهمی از این خواسته، متکی به تحقق شیوه های »حاکمیت 
مطلوب« است تا بهره وری و ظرفیت اثرگذاری بخش خصوصی را به مثابه 
جزیی از نهادهای جامعه مدنی ارتقا  دهد، به اقتصادهای ملی ثبات  بخشد 
و امکان حضور در عرصه ارتباطات بین المللی، رشد سرمایه گذاری تجاری و 

صنعتی و ورود به اقتصاد جهانی را فراهم  کند. 
چنانچه از یک ســو بحران اقتصادی ایران انکار نشود و از سوی دیگر، 
»برجام« به عنوان الگویی صلح آمیز و توسعه آفرین در سیاست خارجی و 
به مثابه راه حلی موثر در در برابر ابَربحران های  امنیتی و اقتصادی کشور 
 Financial( مالحظه شــود و چنانچه به برآوردهای اقتصاددانــان مالی
Economists( اعتماد کنیم که می گویند: حکومت ایران تنها در صورتی 
می تواند بر این وضعیت بحرانی فایق آید که به رشد اقتصادی پایدار حدود 
7 درصد دست یابد و بدین منظور، نیاز به جذب سرمایه گذاری بین 800 
تا 1000 میلیارد دالر وجود دارد و با عنایت به این واقعیت که ولو به شرط 
تحقق تمام دستاوردهای برجام، حداکثر عایدی ایران بالغ بر 200 میلیارد 
دالر نخواهد بود که قاعدتاً تنها بخشی از آن در مسیر »سرمایه گذاری« قرار 
می گیرد، الجرم به این نتیجه رهنمون خواهیم شد که اگرچه بازگشت به 
برجام و بازسازی سیاست خارجی می تواند در کوتاه مدت، منفذی بر اقتصاد 
به نفس افتاده ایران باز کند، ولی در نهایت، مانع از کســری شدید بودجه، 
توقف روند توسعه و گرفتار ماندن در ورطه بحران و فروپاشی و فراگیر شدن 

فقر و فساد و خشونت نخواهد شد.

مهدی معتمدی مهر
کارشناسمسائلاجتماعی
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ریشه بحران اشتغال 
در ایران چیست؟

کمبودشغلعلتنیست

در زمانی این یادداشت را می نویسم که شرکت کوچک ما 8 نفر 
 4 ،embedded کارشناس سخت افزار و نرم افزار، 3 نفر برنامه نویس
نفر مدیر کنترل پروژه و مدیر خط تولید مونتاژ، مدیر فنی، مسئول 
دفتر و... را در حال استخدام دارد و این روند از بهمن ماه سال گذشته 
آغاز شده است و تا امروز برای هیچ کدام از این پست ها در شش ماه 
گذشته نیرو استخدام نکردیم. با ذکر این تجربه و مقدمه بد نیست 
که بحران اشــتغال را در ایران بررسی کنیم و دریابیم که مشکالت 
ریز و درشتی که صنایع کوچک و متوسط با آن دست و پنجه نرم 

می کنند، چیست.

J  سایت های کاریابی فاقد کارکرد
وقتی به جامعه وارد می شویم و نگاهی به آمار، مستندات و اظهار 
نظر مسئوالن درباره مسئله اشــتغال و جمعیت بیکار می کنیم و 
همزمــان به برنامه دولتمردان، نمایندگان مجلس و وزرا می نگریم، 
به صورت مداوم درباره ایجاد شــغل حــرف می زنند و از جمعیت 
بیــکاران می گویند. با این حال، در ســطح جامعــه جوانان زیادی 
بیکار هســتند و از طرفی کارفرمایان در بخش صنعت، صادرات و 
خدمات با نبود نیروی متخصص، فقر منابع انسانی و فرهنگ سازمان 
تعهد و مســئولیت پذیری درگیر هستند. در این شرایط به تعارض 
برمی خوریم؛ مبنی بر اینکه کار هست و نیرو پیدا می کنیم و نیروهای 
کاری می گویند کار نیســت! پس باید به این مسئله گریز بزنیم و 

ببینیم چه اتفاقی افتاده است؟
تجربه شــخصی من این گونه بوده است که در این سال ها هربار 
که ســراغ ســایت های کاریابی رفته ام هنوز بستر ارتباطی درست، 
جامــع و بدون نقصی برای تعامل با افــراد جویای کار ندارم. یعنی 
بستری که بتوان مطمئن بود اکثر افراد متخصص نیازمند کار حتماً 
آگهی استخدام را ببینند. ما مجبور هستیم در چهار یا پنج وب سایت 
کاریابی آگهی بگذاریم و حتی اگر توضیحات شغلی بی نقص باشند 
باز هم نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شــد. تا به امروز پیش نیامده 
که بستری جامع با مخاطبان دسته بندی شده ساخته شود که بتواند 

مشکل استخدام و جذب نیرو را برای هردو طرف هموار سازد. 
در مورد بعدی شما لبریز از رزومه هایی می شوید که هیچ ارتباطی 
با عنوان شغلی یا تخصص مورد نیاز ندارند. این مسئله سبب اعتراض 
کارفرمایان و مدیران منابع انســانی شــده است و هم اینکه انرژی 

اگرچــه نمی توان منکر تاثیر روند ســقوط ارزش پول ملی به عنوان 
مهم ترین متغیر موثر بر بی ثباتی اقتصاد کالن کشور شد، اما آنچه باعث 
شــدت وضعیت کنونی اقتصاد ایران شــده، تنها ریشــه در کمبودهای 
اقتصادی و مالی کشــور ندارد بلکه ناشی از عدم تفاهم سیاسی و فقدان 
همکاری الزم بین نهادهای کالن مدیریت کشور است که همچون مانعی 
در برابــر مدیریت بهینه منابع، تحقــق اراده تغییر وضع موجود و بهبود 
معیشــت مردم قرار گرفته و از همین روست که »سیاست خارجی« به 
تنهایی از ظرفیت حل بحران اقتصادی کشــور عاجز است و در صورتی 
که حامل وجوه دموکراتیک، ضدتبعیض و ناظر بر تحوالت ساختاری در 
حوزه هایی فراتر از مسئله هسته ای قرار نگیرد، به تنهایی نخواهد توانست به 

کالبد در حال احتضار اقتصاد ایران، جانی بدمد. 
این واقعیت که بحران های ایران فقط سیاسی نیستند، اما گام نخست 
برای حل تمام بحران های جاری، ماهیت سیاســی دارد، امروزه چندان 
محل مناقشه جریانات سیاســی اصالح طلب و محافظه کار نیست. آنچه 
موجب تداوم نزاع سیاســی و تن ندادن محافظه کاران تندرو به مناسبات 
منجر به توزیع عادالنه قدرت شــده است، تکیه بر این تحلیل است که 
»یک دست سازی حاکمیت« تنها امکانی اســت که می تواند در راستای 
انسجام نظام تصمیم گیری و تعامل با جهان سودمند افتد حال آنکه متاثر 
از تحوالت ساختاری که انقالب اسالمی در مناسبات قدرت ایجاد کرده و 
به رغم آنکه گذار به دموکراسی محقق نشده است، اما »ساختار قدرت« 
جهت گیری دموکراتیک پیدا کرده و یک دست ســازی قدرت را به امری 
محال و آرزویی ســترون بدل کرده است که ولو به فرض تحقق، بر مدار 
یک دستی پایدار نمی ماند؛ چرا که از ظرفیت الزم برای مدیریت بلندمدت 

کشور، پایش اقتصاد، مهار فساد و بهبود شرایط برخوردار نیست.
 »حاکمیت یک دست« روزنی به سوی تعامل با جهان ندارد بلکه فقط 
راه زد و بند را بلد است؛ در غیاب نظارت نهادهای غیررسمی و در فقدان 
جامعه مدنی، نه ظرفیت هم افزایی بخش خصوصی برای دولت باقی می ماند 
و نــه دولت توان ادامه وضعیت را دارد و نه برنامه ریزی کارآمد و مدیریت 
سالم منابع مالی میسر می شود. از این رو، در ایران امروز، دموکراسی تنها 
مطالبه ای سیاسی به حساب نمی آید بلکه الگویی مدیریتی است که در 
مواجهه با زمینه های متنوع بحران های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی 

و امنیتی کارآرایی انکارناپذیری دارد. 
حجم ســرمایه گذاری الزم جهت رشد اقتصادی و تقویت ارزش پول 
ملی ایران یادآور می شود که جز با رفع بنیان های فساد سیستماتیک، ثبات 
سیاسی دموکراتیک، اصالحات ساختاری در قوه قضاییه، به هنجارسازی 
رفتار سیاســی حاکمیت در عرصه سیاست داخلی که متمرکز بر حقوق 
شهروندی باشد و بدون انصراف آگاهانه از سیاست های ماجراجویانه نظامی 
و امنیتی در منطقه، امکانی برای جذب »سرمایه« و در نهایت، توسعه پایدار 

و متوازن کشور و ورود به اقتصاد جهانی وجود ندارد. 
ورود ایران به اقتصاد جهانی را نمی توان مترادف با جهانی شدن اقتصاد 
ایران برآورد کرد و از سوی دیگر، توسعه اقتصادی در ساحت یک اقتصاد 
غیرمولد را نمی توان زمینه محتوم و متقابل گذار به دموکراســی دانست 
یا متضمن رشــد اقتصادی پایدار و فزاینده به حساب آورد. اما بی تردید، 
متناسب با تحوالت ســاختاری در مجموعه مناسبات قدرت و هم سو با 
تقویت روند دموکراتیزاســیون در ایران، زمینه های عینی ورود به عرصه 
اقتصاد جهانی و گام نهادن در ریل توســعه و ارتقای اقتصاد ملی کشور 
رقم می خورد که در نهایت، منجر به عملیاتی شدن و به سرانجام رسیدن 
فرآیندی اجتناب ناپذیر در راستای توزیع عادالنه ثروت و قدرت و دسترسی 

به »خیر عمومی« خواهد شد. 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

سرمایه گذاری در 
عرصه های مختلف 
و در عرصه سیاست 
بدانید، این مقاله را 

بخوانید  .  

ـه
ـان

ـه
ب

سرمایه گذاری بلندمدت در سیاست چگونه ممکن است؟ افراد چه مسیری را باید طی کنند و اگر 
سیاست محمل فرد بهترین ها نباشد، توسعه چه سرنوشتی پیدا می کند؟ این مقاله را بخوانید  .  

نسیم توکل
فعالاقتصادی

یادی بیکار هستند و از طرفی کارفرمایان در بخش صنعت، صادرات  در سطح جامعه جوانان ز
و خدمات با نبود نیروی متخصص، فقر منابع انسانی و فرهنگ سازمان تعهد و مسئولیت پذیری 
یم. درگیر هستند. در این شرایط به تعارض برمی خور
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آکــادمـی

نکته هایی که باید بدانید

بسیاری افراد و نیروهای متخصص به دالیل مختلف از جمله مشکالت اقتصادی و عدم 	]
همخوانی درآمد با هزینه های زندگی ایران را ترک کرده اند و کارفرمایان به صورت مستقیم زیر 

فشار بیشتری قرار گرفته اند. 
ما نیازمند شغل هستیم. تراکم افراد با تحصیالت عالی در مقاطع ارشد و دکتری سبب شده 	]

است که توقع نیروی کار در اختیار داشتن سطح سازمانی باال و جایگاه مدیریتی ارشد در 
شرکت ها باشد.

باید پتانسیل ها و قابلیت های کشور کشف شود و روی آن ها چشم انداز و نقشه راهی 	]
تهیه شود تا کارفرمایان دولتی، بخش خصوصی و کارآفرینان تکلیف خود را بدانند و همواره 

فرصت طلبانه به دنبال اولویت های کشور نباشند، امروز تولید، فردا واردات.

 مسئوالن در 
شعارهای خود 
چندان موضوع 
ایجاد شغل را 

مطرح نسازند به 
این دلیل که شغل 

هست اما اواًل 
تناسب ارتباطی 
میان کارفرما و 
کارجو وجود 

ندارد؛ دومًا نبود 
توازن میان مشاغل 
مورد نیاز کشور با 
نظام آموزشی و 
وزارت خانه های 

ما که بدون 
هیچ سابقه ای 

رشته های 
تحصیلی ایجاد 

کرده، گسترش داده 
و فارغ التحصیل 
تحویل می دهند 

ضعف فعلی 
اقتصاد و اشتغال 

ایران است

بسترهای آنالین را می گیرد. فرض کنید شما مدیر مالی نیاز دارید 
و صدهــا رزومه غیر مرتبط دریافت می کنید به همراه یک رزومه با 
ســابقه فعالیت در خط تولید کارخانه ای که هیچ ربطی و سابقه ای 
به نیازمندی شرکت ندارد. این معضل نشان می دهد که هیچ کدام 
از بســترهای کاریابی آنالین نتوانستند هیچ گونه برنامه ریزی برای 
رسیدن آگهی های کاریابی به دست متخصصان کارجو انجام دهند. 

همچنین بایــد اضافه کنم که تعداد بی شــماری از این افراد و 
رزومه ها جویای کار واقعی نیستند و مثالً اگر از صد رزومه دریافتی 
با صد نفر تماس بگیرید نهایتاً بیست نفر جویای کار واقعی هستند و 
مابقی حتی به تماس ها پاسخ نمی دهند. از بیست نفر باقی مانده فقط 
چند نفر در ساعت مقرر برای جلسه کاری حاضر می شوند و باز مابقی 
اهمیتی به زمان و قول و قرار خود نمی دهند. این مشــکالتی است 
که هیچ کدام از بسترهای کاریابی آنالین تاکنون نتوانستند نیازهای 

واقعی کارفرمایان و کارجویان را هموار ساخته و به آن  پاسخ دهند.

J نظام آموزشی ناهماهنگ و در مسیر غلط
مورد بعدی، نظام آموزشی کشور ما است. این بخش بدون اینکه 
توجهی به صنعت کشور، چشــم انداز توسعه اقتصادی، نیاز بخش 
تولید، قابلیت ها و مزیت های کشور داشته باشد بر اولویت های ساخته 
خــود تمرکز کرده و جوانان و نوجوانان ما را در راهی دیگر و جدا از 
مسیر اشــتغال پرورش می دهد و سرفصل هایی برای خود دارد که 
هیچ هماهنگی با بخش های مذکور ندارد. این ضعف بزرگ مشکل 
اشتغال را در کشور ایجاد کرده است، نه نبود نیروی کار و نبود شغل. 
شغل هست، کارخانه ها، صنایع، شرکت های بخش خصوصی اکنون 

درگیر بحران نیروی انسانی متخصص هستند. 
شــما یک حسابدار نیاز دارید و می بینید هزاران حسابدار رزومه 
فرستاده اند در حالی که به طور مثال برنامه نویس embedded نیاز 
دارید اما هیچ کس مراجعه نمی کند. این به معنای باال یا پایین بودن 
جایگاه ها و تخصص های شغلی نیست بلکه منظور اصلی عدم توازن و 

آموزش غیر اصولی در سیستم آموزشی کشور است. 
بارها در یادداشت هایم گفته ام که باید پتانسیل ها و قابلیت های 
کشور کشف شــود و روی آن ها چشم انداز و نقشه راهی تهیه شود 
تــا کارفرمایان دولتی، بخش خصوصی و کارآفرینان تکلیف خود را 
بدانند و همواره فرصت طلبانه به دنبال اولویت های کشــور نباشند، 
امروز تولید، فردا واردات و... متأســفانه چنین چیزی وجود نداشته 
است. در این شرایط، هم کارفرمایان سردرگم و از این شاخه به آن 

شاخه هســتند و هم نیروهای کار که به درستی آموزش ندیده اند 
و به کل از مســائل بی اطالع بوده و در ناآگاهی به سر می برند. این 
ناهماهنگی نظام آموزشی هزینه های سربار تولیدکننده، صنعتگر، 
کارآفرین و به طور کلی کارفرمایــان را اضافه کرده و آن ها مجبور 
هستند پس از جذب نیروهای مد نظر خود به آموزش و تربیت مجدد 

آن ها مبادرت ورزند.
با این همه، در همین شرایط ما نیازمند شغل هستیم. تراکم افراد با 
تحصیالت عالی در مقاطع ارشد و دکتری سبب شده است که توقع 
نیروی کار در اختیار داشتن سطح سازمانی باال و جایگاه مدیریتی 
ارشــد در شرکت ها باشد. یعنی یک فرد بدون داشتن تجربه کاری 
به صرف داشــتن مدرک دکتری از حتی یک دانشگاه غیر معتبر و 
گاه نقاط دورافتاده در کشور، بدون آنکه سطح سواد و تحصیالتش 
همخوانی داشته باشد، حاضر نیست در قسمت های ابتدایی چارت 
سازمانی در بخش خصوصی قرار گیرد. همان گونه که اشاره کردم در 
ابتدای کار می خواهند در باالترین قسمت چارت سازمانی قرار گیرند 

و حتی لحظه ای به میزان کارآیی خود فکر نمی کنند.
از یک سمت دیگر، به طور مثال در حوزه مهندسی صنایع نیاز 
کشور 1000 نفر بوده است اما 4000 نفر فارغ التحصیل داشته ایم؛ 
در حالی که در زیرشاخه ای از مهندسی الکترونیک نیاز کشور 1000 
نفر است اما 100 نفر فارغ التحصیل داریم. این نبود همخوانی باعث 
بیکاری شده و تحصیالت کاذب به کسب وکارها آسیب فراوانی وارد 
ساخته است. همچنین در مواردی برای افرادی که مهارت و تخصص 

دارند بستر مناسب وجود ندارد و متخصصان سرخورده می شوند.

J ...معضل مهاجرت نخبگان و حرف آخر
به این مســائل، موضوع مهاجرت را بیفزایید که بسیاری افراد و 
نیروهای متخصص به دالیل مختلف از جمله مشــکالت اقتصادی 
و عــدم همخوانی درآمد با هزینه های زندگی ایران را ترک کرده اند 
و کارفرمایان به صورت مســتقیم زیر فشار بیشتری قرار گرفته اند. 
نیروهای متخصص می بینند که با دانش و سواد خود در جای دیگری 
از دنیا می توانند به درآمدهای پایدار و مناسب برای گذران زندگی 

دست پیدا  کنند و تصمیم به ترک کشور می گیرند.
این در حالی اســت که افراد در این جا بیکار نیستند و تخصص 
آن ها مورد نیاز کشور هست اما ترجیح می دهند گزینه سخت  ترک 
وطن را به دلیل داشــتن تــوازن درآمدی در زندگی انتخاب کنند. 
همچنین مقایسه نرخ درآمد با ارزش پول کنونی کشورمان را در نظر 
بگیرید و نیروهای با توانایی خاص درمی یابند که درآمدهای باالیی 
در آن کشورها به دست خواهند آورد. درآمدهایی که در همان جا هم 
زیاد محسوب می شود و می توان سطح زندگی مطلوب و مرفه داشت.  
در پایان، باید گفت این مســائل واقعیت های کشور است که در 
سخنرانی ها و اظهارنظرها وجود ندارد. پیشنهاد می کنم مسئوالن 
در شــعارهای خود چندان موضوع ایجاد شغل را مطرح نسازند به 
این دلیل که شغل هســت اما اوالً تناسب ارتباطی میان کارفرما و 
کارجو وجود ندارد؛ دوماً نبود توازن میان مشاغل مورد نیاز کشور با 
نظام آموزشی و وزارت خانه های ما که بدون هیچ سابقه ای رشته های 
تحصیلی ایجاد کرده، گسترش داده و فارغ التحصیل تحویل می دهند 
ضعف فعلی اقتصاد و اشــتغال ایران است. بهتر است فرصت های 
کاری برای نیازهای کشور ایجاد کنند و موقعیت های شغلی را برای 

نیروهای متخصص دارای مهارت اما بیکار گسترش دهند. 
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................................ روایـت ................................

گزارش »آینده نگر« از وضعیت  بازار مسکن

سرسختی رکود
بازار مســكن طی ماه های گذشــته فراز و نشیب های 
بســیاری را تجربه كرده اســت؛ به این معنا كه میزان 
معامالت مســكن از ابتدای سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با كاهش مواجه بود و اگرچه در خردادماه 
اندكی به سمت اصالح پیش رفته است، اما همچنان بازار 
با ركود مواجه است و كارشناسان را به این باور رسانده كه 
ركود، سرسخت تر از آن است كه در تحلیل های قبلی شان 

نمودار شده بود.
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روایت

بازار مسکن در خردادماه امسال نفسی تازه کشیده 
است؛ اما همچنان از تنگی نفس ناشی از رکودی که 
ماه هاست بر بازار حاکم شده، قدرت و قوت باالیی 
ندارد. ماه هاســت که به دلیل آنچه در اقتصاد ایران 
ناشــی از تحوالت سیاســی و اقتصادی همچون آماده شدن کشور برای برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری از یک سو و وضعیت آشــفته اقتصاد ایران به لحاظ 
شاخص های کالن اقتصادی از سوی دیگر رخ داده است، بازار مسکن نیز که یکی از 
بازارهای جذاب برای ورود سرمایه های سرگردان است و می تواند رونق بخش صنایع 
دیگر باشــد، رکود عمیقی را تجربه می کند؛ به نحوی که بر اساس آخرین گزارش 
منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در خردادماه امسال که رشد 30 درصدی نسبت 
به اردیبهشــت ماه در معامالت بازار مسکن تجربه شده است، تنها 5100 دستگاه 
آپارتمان و ملک معامله شده که نسبت به ماه قبل 29.6 درصد افزايش و نسبت به 

ماه مشابه سال قبل 52.7 درصد کاهش نشان می دهد.
از سوی دیگر، روند نزولی رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن معامله شده در شهر 
تهران در ماه گذشته نیز تداوم یافته و بر این اساس اطالعات و آمار جمع آوری شده 
از ســوی بانک مرکزی، متوســط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی 
معامله شده در شهر تهران در خردادماه سال جاری، نسبت به ماه مشابه سال قبل 
56.6 درصد افزایش یافته و این در حالی اســت که رشــد این نرخ در فروردین و 

اردیبهشت 1400 به ترتیب، 91.7 و  69.7 درصد بوده است.
در خرداد، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملکي شهر تهران که بازارش مالکی برای 
هدف گذاری و نرخ گذاری از سوی بازار مسکن در سایر کالن شهرهای کشور است، 
29 میلیون و 670 هزار تومان بوده که نســبت به اردیبهشت ماه، 3 درصد افزايش 

را به ثبت رسانده است. 
در این میان بیشترین معامالت صورت گرفته در واحدهای مسکونی کمتر از 5 
ســال ساخت بوده است که سهم 36 درصدی داشته و البته از آن جا که از ابتدای 
امســال، باز هم تورم باالیی گریبان گیر مردم بوده و قدرت خرید آن ها به شــدت 
کاهش یافته است، باز هم رغبت آن ها را نسبت به خرید واحدهای مسکونی دارای 
سال ساخت پایین تر نسبت به سال گذشته، کمتر کرده است؛ به نحوی که بنا بر 
آمارها، میزان خرید خانه های مسکونی کمتر از 5 سال، نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کاهش 3 درصدی را به ثبت رسانده است و در مقابل، سهم واحدهای دارای 
قدمت باالتر از جمله گروه های دارای سن بنای شش تا 10ساله را باالتر بوده است؛ 
هرچند نباید از افزایش معامالت خانه های دارای سال ساخت 11 تا 20 ساله هم 

غافل شد. 
آمارهای رســمی حکایت از آن دارد که میزان معامالت صورت گرفته در خرداد 
سال 98 معادل 2 هزار و 378 واحد، خرداد 99 معادل 4 هزار و 194 واحد و سال 
1400 معادل هزار و 827 واحد بوده اســت که در سال 1400 نسبت به سال 99 
حدود 56 درصد کاهش و در سال 99 نسبت به خرداد 98 بالغ بر 76 درصد رشد 

داشته است. 
در این میان ســهم خانه های شــش تا 10 ساله در سال 98 معادل یک هزار و 
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103 واحد، در سال 99 معادل دو هزار و 34 واحد و در سال جاری معادل هزار و 
90 واحد بوده. همچنین در سال 98 میزان معامالت صورت گرفته بر روی آپارتمان 
دارای سال ساخت 11 تا 15 ساله 804 دستگاه، در سال 99 هزار و 365 دستگاه 

و در سال 1400 معادل 701 دستگاه به ثبت رسیده است. 
از ســوی دیگر، میزان معامالت صورت گرفته در سال 98 بر روی واحدهای با 
ســن ساخت 16 تا 20 سال معادل 1021 واحد، در سال 99 معادل 1833 واحد 
و در ســال 1400 معادل 821 دســتگاه بوده که این اعداد برای خانه های با سال 
ســاخت باالتر از 20 سال به ترتیب 680 دستگاه، 1352 دستگاه و 663 دستگاه 

بوده است. 
در این میان بیشترین آمار کاهش معامالت در سال 1400 نسبت به سال 99 
مربوط به واحدهای دارای سال ساخت تا پنج سال بوده که 56.4 درصد کاهش را 
به ثبت رسانده و در رتبه بعدی، واحدهای دارای سال ساخت 16 تا 20 ساله را در 

بر می گیرد که 55.2 درصد کاهش را ثبت کرده است. 
در این بین همچنان منطقه 5 با ســهم 14 درصدی از کل معامالت، بیشترین 
تعــداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده و پس از آن، مناطق 10 و 
4 با اختصاص سهم 10 درصدی و 8 درصدی، در رتبه های بعدی محله های دارای 

جذابیت برای مردم قرار گرفته اند. 
در ایــن میان، اگر پای صحبت بنگاه های معامالت ملکی و کارشناســان بازار 
مسکن بنشینیم، همچنان خبر از رکودی می دهند که از ابتدای سال 1400 و به 
خصوص در ماه های ابتدایی یعنی فروردین و اردیبهشــت تشدید شده و معتقدند 
که آمارهای بانک مرکزی خیلی نمی تواند نشانگر آنچه باشد که در بازار مسکن به 

لحاظ رکودهای بی سابقه در حال رخ دادن است. 
واقعیت آن است که بازار مسکن به رکود عمیقی فرو رفته که اگرچه بسیاری را 
برای خانه دار شــدن با مشکل جدی مواجه کرده، اما در مقابل افراد متقاضی برای 
فروش ملک خود را هم دچار مشــکل ساخته اســت؛ چراکه تعداد آپارتمان های 
عرضه شده بســیار محدود بوده و به دلیل روشن نبودن فضاهای سیاسی و بلوکه 
شدن بخشی از پول ها و دارایی های مردم در بازارهای نقدشونده دارای رکود عمیقی 
همچون بازار سرمایه، بسیاری را در معامله ملک خود دچار تردید کرده و همین امر، 
عرضه واحدهای مسکونی را برای خریداران بسیار محدود کرده است. همچنین در 
مقابل، افرادی که بخواهند ملک خود را بفروشند و ملکی بخرند، عمدتا با مشکل 
مواجه می شوند؛ چراکه ممکن است ملک خود را بفروشند و در مقابل ملک مورد 
درخواســت خود را پیدا نکنند که همین امر، تردیدها را نسبت به خرید و فروش 
امالک بســیار بیشتر از قبل می کند و به معنای دامن زدن به رکود بیشتر در بازار 

است. 
اما ضرر و زیان ناشــی از این رکــود در معامالت، تنها مختص معامله گران در بازار 
نیســت؛ بلکه میزان ساخت و سازها هم به شدت کاهش یافته است و از سوی دیگر، 
با توجه به اینکه صنعت ســاختمان، پیشران بسیاری از صنایع دیگر از جمله مصالح 
ساختمانی و فوالد، تزئینات ساختمانی و سایر ملحقات یک آپارتمان است، این رکود 
دامنه فراگیرتری نسبت به سایر بازارهای نقدشونده دارد، بنابراین وقتی این صنعت در 

رکود به سر می برد، خواه ناخواه بر روی سایر صنایع وابسته اثرگذار خواهد بود. 
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بازار مسکن در خردادماه سال جاری اگرچه نسبت به اردیبهشت ماه 1۴00 با رشد حدود ۳0 درصدی 
مواجه بود، اما همچنان نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش 5۳ درصدی را به ثبت رسانده است که 
نشان از رکود عمیق در این بخش از اقتصاد کشور دارد.

امــا اگر بخواهیم نگاهی هم به قیمت همین امالک معامله شــده در خردادماه 
امســال داشته باشیم، متوسط قیمت به 29 میلیون و 673 هزار تومان رسیده که 
علی رغم کاهش 52 درصدی حجم معامالت نسبت به خردادماه سال 98، در حوزه 
قیمتی افزایش 56 درصدی را به ثبت رسانده است. در واقع، آمارهای ثبت شده در 
سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور، در میان مناطق 22گانه شهرداری 
تهران، بیشــترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده 66 
میلیون و 300 هزار تومان آن هم در منطقه یک بوده و کمترین آن با 12 میلیون و 
610 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است که نشان می دهد قیمت در منطقه 
یک نسبت به مدت مشابه سال گذشته 61 درصد و قیمت در منطقه 18 نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 42 درصد رشد را به ثبت رسانده است.
در این میان، یک نکته هم قابل توجه اســت و آن اینکه، بیشــترین معامالت 
مربوط به واحدهای دارای قیمت حدود 15 تا 20 میلیون تومان به ازای هر مترمربع 
بوده اســت که این خود نشــان می دهد که قدرت خرید بســیاری از خریداران و 
معامله گران در بازار مسکن باال نیست؛ ضمن اینکه بخش عمده ای از معامله گران 

در بازار امالک در خردادماه امســال، دامنه قیمتی 20 تا 25 میلیون تومانی یا 25 
تا 30 میلیون تومانی را انتخاب کرد ه اند که به ترتیب سهمی 16 و 12 درصدی در 
معامالت را به خود اختصاص داده است. این جا است که نشان می دهد رغبت برای 
خرید خانه هایی که قیمت هر مترمربع آن ها باالتر از 30 میلیون تومان است، برای 
بسیاری از خریداران ملک، جذابیت چندانی نداشته است؛ اما در میان همین افرادی 
که محدوده قیمتی 15 تا 30 میلیون تومانی به ازای هر مترمربع واحد مسکونی را 
برای خود انتخاب کرده اند، توزیع حجم معامالت به گونه ای بوده است که بالغ بر 
60 درصد متقاضیان، واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از 29 میلیون و 670 هزار 

تومان را انتخاب کرده اند.
آن گونــه که آمارهای بانک مرکزی می گویند، توزیــع فراوانی تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده بر حسب زیربنای هر واحد مسکونی در خردادماه سال جاری 
نشانگر آن است که بیشترین سهم از معامالت انجام شده، به واحدهای مسکونی 
با زیربنای 60 تا 70 مترمربعی اختصاص داشته که سهمی 15 درصدی را به خود 
نســبت داده اند؛ ضمن اینکه واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 مترمربعی با سهم 
14 درصــدی در رتبه بعدی قرار گرفته اند. این جاســت که می توان گفت که در 
خردادماه ســال جاری، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع 
سهم 56 درصدی از معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند؛ ضمن اینکه 
دامنه های قیمتی مورد بررسی نیز نشان می  دهند که واحدهای مسکونی با ارزش 
500 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان، با اختصاص سهم 20 درصدی، بیشترین 
ســهم معامالت را به خود اختصاص داده اند؛ در ضمن واحدهای دارای ارزش یک 
میلیارد تومان تا 1.5 میلیارد تومان و 1.5 میلیارد تومان تا 2 میلیارد تومان سهم 
18.2 درصدی و 11.9 درصدی را به ثبت رسانده اند. پس در مجموع می توان گفت 
که 54 درصد از معامالت به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 2 میلیارد تومان 

اختصاص داشته است. 
در نهایت آنچه کارشناســان بازار مسکن از آن به عنوان نقاط قوت و ضعف یا 
تحلیل وضع موجود در بازار مســکن یاد می کنند، منحنی های کالن اقتصادی در 
حوزه مسکن اســت که به اعتقاد آن ها، نشان دهنده رکود یا افت قیمت نیست و 
نخواهد بود، یعنی همان چیزی که در گزارش های خردادماه بانک مرکزی هم به 
تایید رسیده اســت؛ به این معنا که شاخص های توسعه اقتصادی در حال حاضر 
نشــان دهنده رونق بخش مسکن است. یعنی سال قبل بعد از چندین سال، رشد 
اقتصادی کشور مثبت بوده و احتماال امسال هم این رشد مثبت ادامه پیدا می کند؛ 
ضمن اینکه بودجه عمرانی دولت، اثرات مذاکرات هسته ای بر اقتصاد، رشد نقدینگی 
و چرخش پول، ارتباط با چین و کشــورهای غربی، همگی از رشد و توسعه خبر 
می دهند. بنابراین با توجه به پیشــران بودن حوزه مسکن قطعا در این بخش نیز 
با رونق و رشــد قیمتی مواجه خواهد شد. پس رکودی که هم اکنون در آن به سر 
می بریم ممکن است بیشتر از آنچه که مرتبط با وضعیت کالن اقتصاد ایران باشد، 

به بالتکلیفی های اقتصادی بر گردد. 
در واقع، تصور غالب این است که علت افزایش قیمت مسکن، رشد قیمت دالر 
اســت که اگرچه همچنان می توان این برداشــت را داشت که نرخ ارز، یک عامل 
محرک بوده، اما بخش امالک در ایران ذاتا ظرفیت رشد دارد و مسکن، یک کاالی 
ســرمایه ای است. این در حالی است که برآوردهای آماری نشان می دهند که طی 
30 ســال گذشــته قیمت ارز و طال 170 تا 180 برابر شده، اما مسکن در بعضی 
مناطق تا 1200 برابر رشد کرده است. اما به اعتقاد کارشناسان و تحلیل گران بازار 
مســکن، رکود فعلی نوعی حالت انتظار از سوی کنشگران امالک برای رسیدن به 
شرایط باثبات سیاسی است. یعنی اگر ثبات سیاسی اتفاق بیفتد، قدر مسلم بازار 
مسکن رشد می کند؛ زیرا هم حدود 5 میلیون کسری مسکن در کشور وجود دارد 
و هم برای رونق اقتصادی باید این حوزه را راه انداخت؛ اما از آن جا که هنوز مشخص 
نیست که دولت آینده چه برنامه ای برای بخش مسکن دارد یا می تواند مشکالت 

این بخش را حل کند، ابهامات و نگرانی در مورد آینده این بازار بیشتر می شود. ان
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روایت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
از ضرورت تدوین برنامه 10  ساله برای رهایی بازار مسکن از وضعیت بغرنج می گوید

خروج از بن بست

بازار مسكن روزهای خاصی را می گذراند و با ركود تورمی 	�
دست و پنجه نرم می كند. شما دلیل شكل گیری چنین وضعیتی 
را چه می دانید و فكر می كنید كه این فرآیند در اقتصاد ایران، تا 

چه مقطعی ادامه داشته باشد؟ 
آنچه در حال حاضر در رابطه با بازار فعلی مســکن قابل مشاهده 
اســت، روندی بوده که طی 50 سال گذشته همواره ادامه داشته و 
در نیم قرن گذشته یعنی در 8 سال قبل از انقالب و 43 سال بعد از 
انقالب، در بازار مشاهده شده و وقوع آن، علل مختلفی داشته است. 
همان طور که تاریخ مشخص کرده، تمامی دولت هایی که بر سر کار 
آمده اند، در حل مشــکل مسکن عاجز بوده و هریک از آن ها با ارائه 
وعده و اجرای ســناریوی تکراری تالش کرده تا بازار را به ســامان 

برساند و البته از پس آن هم برنیامده است و مشکل به وضعیت فعلی 
رسیده است. در این میان، اگر بردارهای اقتصادی را نگاه کنیم، رونق 
و توسعه در بخش های مختلف مشاهده می شود، اما کمبود مسکن 
وجود داشــته و افزایش قیمت را شاهد هستیم اما اینکه این روند تا 
کی ادامه یابد، موضوع دیگری است. در واقع، مسکن مقوله ای نیست 
که در کوتاه  مدت بتوان مســائل آن را حل کرد و با یک وعده ســه 
تا پنج ســاله مشکل را تماما برطرف نمود؛ بلکه حل مشکل مسکن، 
نیازمند برنامه ریزی بلندمدت 20ساله و میان مدت 10ساله است که 
بتوان در این مقاطع، ابتدا مشــکل مسکن را تعدیل و نرمال کرد و 
سپس ریشه ای آن را حل کرد و به شرایط مابقی کاالها رساند پس 
این موضوع نیازمند برنامه ریزی است؛ اما اینکه چرا دولت ها تا به حال 
نتوانســته اند این موضوع را حل کنند، به دو عامل برمی گردد: یکی 
بحث ساختار اقتصادی کشور است که همچون تمامی پارامترهای 
دیگر اقتصادی مثل ارز و سکه که روند رشدیابنده داشته، مسکن هم 
رشــد کرده؛ اما رشد مسکن بیشتر بوده است. اگر به تاریخ بازار ارز 
یا طال نگاه کنیم، به صورت متوسط، رشد این بازارها کمتر از 200 
برابر بوده؛ اما مسکن در مقطع مشابه 25ساله، بین 1000 تا 1500 
برابر بسته به نقاط مختلف شهری، رشد قیمت داشته و رشد آن، به 
صورت میانگین، 2.5 برابر شــاخص کاالهای دیگر بوده است. عامل 
دیگر، درگیری این بخش با کالن اقتصاد ایران اســت؛ به خصوص 
اینکه ســاختار اقتصادی ایران هم غلط است و شکل و ساختار آن، 
غلط بنا شده و باید تغییرات عمده ای در آن صورت گیرد؛ ضمن اینکه 
تکلیف خود را باید با اقتصاد روشن کنیم. نمی شود با اقتصاد شتر گاو 
پلنگ، یک کشور را اداره کرد و باید تکلیف را در مقوله علم اقتصادی 
و استفاده از روش های علمی، روشن کرد. مشکل دیگر آن است که 
شــاکله دولت ما برای حل کردن معضل بازار مسکن ایجاد نشده و 
تشکیالت دولتی برای آن طراحی نشده است؛ چراکه با یک اقتصاد 
عظیمی به عنوان اقتصاد صنعت ساختمان که نیمی از نقدینگی را در 
خود جای داده و نزدیک به 70 درصد مردم هم در آن شاغل هستند، 
مواجه است و از سوی دیگر، کنش و واکنش وسیعی در اقتصاد دارد. 
نکته حایز اهمیت، متولی این بخش است؛ به این معنا که نمی توان 
گفت که کدام بخش از دولت، متولی این بخش از اقتصاد است، یعنی 
هیچ بخشی نه در وزارت اقتصاد و نه در وزارت صمت و بانک مرکزی 
برای ساماندهی بازار مسکن طراحی نشده و این بخش عمال از سوی 
بخش  خصوصی هدایت می شود؛ یعنی مسکن تماما در دست مردم 
اســت و 95 درصد از صنعت ساختمان کشور هم در اختیار بخش  
خصوصی است؛ پس سوال این جاست که کجای دولت باید برای این 
بخش از اقتصاد برنامه دهد و ســکان دار این قسمت از اقتصاد باشد؛ 
به خصوص اینکه هیچ یک از وزارت خانه ها، ســهمی در این موضوع 
ندارند و قادر به این نیســتند که برای اقتصاد مســکن، برنامه ریزی 
دقیــق و پربازدهی صورت دهند؛ ضمن اینکه بانک مرکزی نیز ابزار 
الزم را برای این بخش ندارد و وزارت صمت هم گوشه رینگ است؛ 

 بازار مسكن انگار بلد شده هر دو روی سكه را بخواند، هم راكد باشد و هم پررونق. راكد باشد تا نشان دهد كه 
تعداد معامالت كمی در بازار صورت می گیرد و پررونق، از آن جهت كه قیمت همچنان رو به رشد است و انگار 
تقاضا در بازار باال رفته است كه عرضه پاسخ گو نیست و قیمت باال رفته است؛ یعنی درست عالمت یک ركود 

تورمی. درست در شرایطی كه همه از ركود در بازار مسكن خبر می دهند، معامالتی در خردادماه صورت می گیرد 
كه اگرچه نسبت به دوماهه ابتدای سال جاری رشد را نشان می دهد، اما همچنان بازار نسبت به معامالت گارد 

بسته دارد و اجازه یک بازار پررونق به معنای واقعی را نمی دهد. از سوی دیگر، كمبود عرضه ای كه به لحاظ 
پاسخ گویی به ورود تقاضای تازه واردها در بازار وجود دارد هم به قصه ركود اضافه شده و شرایط را برای تمامی 
تصمیم گیران و بازیگران سخت كرده است. اكنون فعاالن بازار مسكن بر این باورند كه دولت جدید باید طرحی 
نو دراندازد و با افزایش عرضه مسكن، راه را برای پاسخ گویی به تقاضاها باز كند؛ شاید هم باید طرحی را به اجرا 

بگذارد كه مشابه مسكن مهر یا مسكن ملی، اقدام به عرضه مسكن كند، اما به طور قطع نباید اشتباهات آن 
طرح ها را تكرار كرده و راه را برای ورود انتقادات جدی به طرح های نو باز بگذارد. بیت اهلل ستاریان، عضو هیئت 
علمی دانشگاه تهران بر این باور است كه آنچه امروز در بازار مسكن قابل مشاهده است، همان چیزی است كه 
ظرف 50 سال گذشته بر این بخش از اقتصاد ایران گذشته است و اگر دولت بخواهد آن را حل و فصل كند باید 

در یک برنامه میان مدت 10ساله و بلندمدت 20 ساله، زمینه را برای بهبود وضعیت بازار فراهم كند. 
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یزی بلندمدت 20 ساله و  حل مشکل مسکن، نیازمند برنامه ر
میان مدت 10 ساله است که بتوان در این مقاطع، ابتدا مشکل 
یشه ای آن را حل کرد. مسکن را تعدیل و نرمال کرد و سپس ر

پس تنها یکی از معاونت ها در وزارت راه و شهرســازی نمی تواند بار 
همه را به دوش کشــد و متولی بیش از نیمی از اقتصاد کشور باشد 
و ســکان این بخش را به دست گیرد؛ بنابراین در یک کالم می توان 
گفت که هیچ کس نمی تواند با این تشکیالت و طراحی دولت، معضل 
بخش مســکن را حل کند؛ کما اینکــه هیچ یک از دولت های قبلی 
نتوانستند مسئله بازار مســکن را حل کنند و علی رغم اینکه بیش 
از نیم قرن، مردم درگیر این مشکالت بوده و بیش از نیمی از مردم 
هم با مشــکالت آن دست و پنجه نرم می کنند، هنوز راه حل جدی 
حاصل نشده است. نکته حایز اهمیت آن است که علی رغم اینکه به 
صورت میانگین، نیمی از ســبد هزینه خانوار و مشکالت مرتبط با 
آن، به بازار مســکن مربوط می شود و این کاال در سبد خانوار، سهم 
باالیی دارد و در کل کشور این سهم به 48 درصد و در شهرها به 80 
درصد می رسد، اگر معضل بازار مسکن حل شود، نیمی از مشکالت 
خانوارها هم حل خواهد شد. پس این سه فرض نشان می دهند که 
مســکن، یک پارامتر بسیار مهم و ساختاری برای کشور است و اگر 
این مشکل مسکن حل شود و به صورت نرمال سهم آن به 12 درصد 
برسد، فضا باز شده و بخش عمده ای از معضالت اقتصاد کشور حل 
می شــود. تصور کیند که بیش از 90 درصــد از خانوارهایی که زیر 
خط فقر هستند، با حل معضل مسکن به باالی خط فقر می آیند و 
رضایت عمومی افزایش می یابد؛ ضمن اینکه بخشی از ناهنجاری های 
اجتماعی نیز حل می شــود. پس مسکن، پارامتری سنگین و دارای 
وزن مهمی در اقتصاد کشــور است؛ اما همچنان الینحل باقی مانده 

است. 
به هر حال ما اكنون با شــروع یک دولــت جدید مواجه 	�

هستیم. آیا تصور می كنید كه با ارایه یک طرح از سوی دولت، 
بتوان معضل بازار مسكن را حل كرد؟

گمان نمی کنم که دولت آینده نیز بتواند مشکل بازار مسکن را 
حل کند؛ ولی بســتر را می تواند به نحوی با اقتصاد ایران هماهنگ 
کند که معضل مسکن کمرنگ تر از گذشته شود. در واقع، اگر همه 
برنامه ها را با تمام تــوان انجام دهند و به صورت عملیاتی و واقعی 
بخواهند که مشــکل بازار مسکن را حل کنند، به طور قطع تنها به 
زمینه ســازی برای این موضوع خواهند رســید و ثمره کار، به عمر 
دولت قد نمی دهد؛ ولی بســتر آماده ای را می توان برای دولت بعد 
فراهم کرد. اکنون فرض بر این است که تشکیالت دولت عوض شود 
و تمام ساختارهای اقتصادی به هم ریخته شوند؛ تا جایی که شاکله 
اقتصاد را عوض کنند و همه کارها را در جهت ایجاد تعادل در بازار 
مسکن پیش برند؛ باز هم نتیجه اصلی حاصل نخواهد شد و به عمر 

دولت کفاف نخواهد داد. 
شما به برنامه های مورد نیاز برای تحقق بسترسازی در حل 	�

معضل مسكن اشاره كردید؛ از دید شما این برنامه ریزی 10ساله، 
چه شاخصه ای باید داشته باشد؟ 

مسئله کلی مســکن را در 10 سال نمی توان حل کرد؛ ولی اوال 
باید سهم بخش دولتی را در اقتصاد و بازار مسکن ضعیف کرد و در 
این برنامه ریزی، سهم دولت را به حداقل رساند؛ چراکه تالطم های 
بخــش اقتصاد دولتی در عملکرد بخش  خصوصــی اثرگذار بوده و 
تولیــد را نابود می کند؛ لذا تالطم هــا را باید کاهش داد و هرچقدر 
که می توان ضعیف تر کرد تا این بخش قوی تر و منسجم تر شود. در 
خود اقتصاد و در بخش مســکن، همه ابزارهای مالی را باید در نظر 
گرفت؛ به نحوی که باید ابزارهای مالی را همزمان با هم فعال کرد؛ 

یعنی هم تسهیالت بانکی و هم صکوک، رهن ثانویه و صندوق های 
زمین و مسکن باید کنار هم فعالیت کنند؛ ضمن اینکه تکنولوژی 
ســاختمان را در کارخانه جات تولیدی تغییر دهیم و از تکنولوژی 
به روزتر اســتفاده کنیم. در کنار این، باید قوانین ســاخت و ساز را 
به صورت کلــی تغییر داد و در مجوزهای دریافتی تجدیدنظر کرد 
تا فعال بتوانیم خود را به یک میلیون و 200 هزار واحد مســکونی 
که نیاز ســاالنه است، برســانیم. از این به بعد، در سال های آینده 
که انتهای برنامه است، شاید بتوانیم کسری ای را که باعث افزایش 

حاشیه نشینی و کپرنشینی شده از میان برداریم. 
بانک مركزی در حالی رشد 30 درصدی معامالت مسكن در 	�

خردادماه امســال را اعالم كرده كه فعاالن بازار خبر از ركود در 
معامالت می دهند. 

رشد معامالت و افزایش قیمت طبیعی است و رابطه های خاصی 
با هم دارد؛ ولی همواره در موقعی که شــرایط فعلی بر بازار مسکن 
حاکم است و کسری باالیی در عرضه به صورت مخفی وجود دارد، 
رکود رخ می دهد که رکود تورمی است. این پدیده ای است که فقط 
در بخش مسکن در ایران رخ داده است و در اقتصادهای دنیا، بسیار 
نادر با رکود تورمی بخش مسکن مواجه بوده ایم؛ یعنی در عین اینکه 
امالک معامله نمی شوند، برخی ها ناچار هستند ملک خود را به قیمت 
ارزان تر بفروشند؛ ضمن اینکه تعداد معامالت هم کمتر می شود؛ اما 
در عین حال، قیمت پایین نیامده و در بطن خود، باال رفته اســت؛ 
یعنی تقاضای مطلق به عنوان یک تقاضای تعیین کننده تر از تقاضای 
موثر وجود دارد؛ لذا تقاضا رکود تورمی ایجاد می کند. پس در رکود 

قیمت باال رفته و معامله صورت نمی گیرد.
پیش بینی می كنید این ركود تا كی ادامه داشته باشد؟  	�

االن رکــود آن چنانی نداریم و اگرچه نســبت بــه فروردین و 
اردیبهشــت رکود داشــتیم، در خرداد به یک نوعی رشد را تجربه 
کرده ایم؛ اما مثل سال قبل نیست. به هر حال این رکود ادامه نخواهد 

یافت، اما قیمت هم افزایش خواهد یافت. 
چرا اگرچه قیمت باال می رود، اما ســازنده ها خیلی رغبت 	�

ندارند ملک بسازند و امالک موجود دست به دست می شوند؟ 
وقتی که رونق می شــود، آمــار تولید باال مــی رود؛ ولی اینکه 
ســازنده ها رغبت ندارند وارد شــوند به این دلیل است که بخش 
 خصوصی ما که متولی 95 درصد بازار مســکن است، خرده سازها 
هستند و کالن ســازها نیستند و کسی را نداریم که 10 هزار واحد 
مســکونی را برای تولید برنامه ریزی کند. همه در حد 50 تا 100 
واحد می سازند و این ها سرمایه گذاران خرد هستند و با یک کنش 
و واکنش دولت و یک بار که یک مسئول از ارزانی مسکن می گوید، 

به سرعت از بازار خارج می شوند.  
سازندگان كالن كدام قشر از اقتصاد ایران هستند؟	�

در ایران مشکل ما این است که انبوه ساز نداریم؛ بلکه پیمانکاران 
انبوه ساز داریم؛ تولیدکننده مسکن انبوه در ایران نداریم. ما انبوه ساز 
در ایران تولید نکردیم و همه خرده ســاز هســتند که 95 درصد از 
بخش مســکن را به دســت دارند. از این رقم، کمتر از 10 درصد 
آن ها تولیدکنندگان انبوه هســتند که بیشتر نیمه دولتی به شمار 
می آیند؛ اما همین ها هم با هزار برخورد سیاسی مواجه هستند که 
دست از بازار می کشند. یعنی نداریم در ایران افرادی را که 10 هزار 
واحد مســکونی بسازند؛ اما در دنیا که این معضل حل شده، چنین 

رویکردی حاکم است و انبوه سازان وارد گود می شوند.  

باید ابزارهای مالی 
را همزمان با هم 

فعال کرد؛ یعنی هم 
تسهیالت بانکی 
و هم صکوک، 
رهن ثانویه و 
صندوق های 

زمین و مسکن باید 
کنار هم فعالیت 

کنند؛ ضمن 
اینکه تکنولوژی 
ساختمان را در 
کارخانه جات 
تولیدی تغییر 

دهیم و از 
تکنولوژی 

به روزتر استفاده 
کنیم
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روایت

اختالف نظرهایی 
میان آمار بانک 

مرکزی با آنچه که 
معامالت ملکی و 

فعاالن بازار مسکن 
اعالم می کنند، 

وجود دارد؛ چراکه 
هم اکنون نه 

می توان ملکی را 
به راحتی فروخت 

و نه ملکی را 
به راحتی خرید

ید و فروش و ساخت و ساز راکد است و از رونق خبری  اکنون خر
نیست؛ ضمن اینکه سازنده ها رغبتی به سرمایه گذاری در بخش 
مسکن ندارند و زمین هم گران است.

رکود مهمانی است که چند وقتی است سر و کله اش در بازار مسکن 
پیدا شده است. هم اکنون اگرچه آمارهای رسمی بانک مرکزی حکایت از 
افزایش تعداد معامالت در خردادماه دارد، اما همچنان بازار کامال راکد است 
و خرید و فروشی انجام نمی شود. تنها افرادی وارد بازار مسکن می شوند که 
نیازمند جابه جایی بوده و عجله ای برای تعویض یا فروش ملک خود داشته 
باشند. این اتفاقی است که تحت تاثیر شاخص های کالن اقتصادی رخ داده 
و همواره روند سینوسی آن در گذشته و هر چند سال یک بار، تکرار شده 
است. واقعیت آن است که هر چند سال یک بار، منحنی سینوسی رکود و 
تقاضا در بازار مشاهده شده و کامال روندی تکراری داشته است. اکنون هم 
شرایط اقتصادی کشور بحرانی بوده و در شرایط معمولی نیست که قابلیت 
تصمیم  گیری منطقی از سوی افراد و سیاست گذاران وجود داشته باشد؛ اما 
اکنون به دلیل مسائل تحریم و درگیری هایی که در دنیا وجود دارد از یک 
سو و وضعیت بالتکلیفی که ناشی از انتقال دولت و استقرار دولت جدید 
در کشور وجود دارد از سوی دیگر، بازار مسکن دارای وضعیت ابهام آمیزی 
است؛ ضمن اینکه نتیجه مذاکرات بین المللی ایران با دنیا هم بر روی بازار 

مسکن اثرگذار خواهد بود. 
شرایط به نحوی اســت که شاخص ها و نمودارهایی که در گذشته و 
در روال معمول، در رونق و رکود بازار مســکن اثرگذار بوده اند، هم اکنون 
برای تحلیل بازار کارساز نیستند؛ ولی همه آنچه که باعث اصلی این اتفاق 
شده است، عوامل غیراقتصادی اثرگذار بر رونق و رکود بازار مسکن است؛ 
ضمن اینکه وقتی که قیمت ارز باال و پایین می شــود، روی بازار اثرگذار 
می شود. البته ناامنی به هر شکلی اعم از زلزله، جنگ یا هر بحران دیگری 
نیز می تواند بر روی این بازار اثرگذار باشــد و مردم را نسبت به معامالت 
امالک، بی توجه کند؛ اما از ســوی دیگر، درســت در شرایطی که مردم 
از معامالت دســت برمی دارند و رکود بازار را در بر می گیرد، به واســطه 
تورم و بحران اقتصادی، تمامی قیمت ها باال می رود و از دستمزد گرفته تا 
نهاده های ساختمانی که اعضای تشکیل دهنده قیمت ساختمان را تشکیل 
می دهند، همه دستخوش تغییر می شوند. این در حالی است که بخشی 
از تورم قیمتی در تولید ساختمان هم مرتبط با بازارهای جهانی از جمله 
تغییرات قیمتی فوالد و سیمان است و در عین حال هم، وقتی که قیمت 
در بازارهای داخلی و خارجی باال می رود، بازار مسکن هم متالطم می شود 

و این اوضاع، رکود و رونق قیمتی را همزمان رقم می زند. 
اکنون شــرایطی که در بازار مســکن اتفاق افتاده، خرید و فروش و 
ساخت و ســاز راکد است و از رونق، خبری نیست؛ سازنده ها هم رغبتی 
به سرمایه گذاری در بخش مســکن ندارند؛ ضمن اینکه زمین هم گران 
اســت و سرمایه های بزرگ برای ساخت و ســاز اثرگذار در بازار نیاز دارد 
و از سوی دیگر، عدم قطعیت ها و عدم شفافیت ها، مشخص نمی کند که 
سازندگان چه زمانی به سود می رسند و مشخص نیست موقعی که ساخت 
بنا به پایان می رسد، شرایط اقتصادی کشور چطور باشد. پس تمامی این 
ابهامات، بازیگران در بازار را دچار تردید می کند و تا زمانی که این مشکالت 

حل نشوند، بازار مسکن نمی تواند اوضاع و احوال مناسبی را تجربه کند. 
در این میان برخی صحبت از این به میان می آورند که شاید در دولت 

جدید طرح های جدیدی هم برای بازار مسکن روی میز بیاورند؛ اما به نظر 
نمی رسد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، هیچ طرحی پاسخ گو باشد؛ 
چراکه هم اکنون کشور در شرایط عادی اقتصادی قرار ندارد؛ اما در شرایط 
عادی، اقتصاد کشور با همه کم و کاستی ها می چرخد و اتفاقاتی همچون 
مسکن مهر یا مسکن اجتماعی می تواند در بستر همین اقتصاد، عملیاتی 
شود. بنابراین اگر دولت بخواهد چنین طرح هایی را اجرا کند، حتما باید 
تغییرات جدی را در ساختار اقتصادی ایجاد کند؛ ضمن اینکه دخالت هایی 
که دولت ها در بازار صورت داده اند تا مســائل را سامان دهند باید از میان 
برداشته شود. بنابراین دولت کنونی این وقت و امکان را ندارد که اصالحات 
ساختاری عمیق در اقتصاد ایجاد کند، چراکه هم اکنون مسائل اساسی تر 
و حیاتی تری وجود دارند که باید حل شــوند. اتفاقات اصلی زیر پوســت 
اوضاع فعلی در حال رقم خوردن است که اگر به درستی مدیریت نشود، 
منجر به بحران خواهد شد. بنابراین در شرایط بحران شدید، اینکه دولت 
ساختمان سازی کند یا از این کار دست بکشد، مسئله ای است که به نظر 
نمی رسد فعال در دستور تصمیم گیری باشد؛ اما به هر حال امیدواریم که 
موضوع تنش های بین المللی و اقتصادی در داخل کشور فیصله یابد و کشور 
به سالمت از بحران هایی همچون کرونا، قطعی برق، عدم توزیع واکسن و 
مواردی از این دســت، نجات یابد. پس اگر قرار است که این بحران ها باز 
هم ادامه یافته یا حادتر شــوند، کسی فرصت نخواهد داشت که وارد بازار 
مسکن شده، خانه بسازد، وام بدهد و طرح های مسکن ارزان را اجرایی کند. 
پس تمامی این موارد برای یک شــرایط عادی است که در وهله اول باید 
دولت برای حل بحران های کنونی تالش کند و شرایط فعلی را فیصله دهد؛ 

چراکه ادامه آن به نفع کشور نیست.
به هر حــال این اتفاقات هم اکنون در اقتصاد ایران رخ داده اســت و 
نمی توان آن ها را انکار کرد؛ بنابراین اکنون بیش از آنکه نگران بخش مسکن 
باشیم، باید نگران کل اقتصاد ایران باشیم و زمینه را به نحوی پیش بریم 
که راهکار اساسی برای حل بحران های اصلی کشور در وهله اول، اصالح 
ساختارهای اقتصادی در وهله دوم و سپس بازار مسکن را به عنوان جزئی 
از اقتصاد ایران صورت دهیم؛ به همین دلیل است که امروز رکود و رونق 
را همزمان با هم در بازار شاهد هستیم و به نوعی با رکود تورمی دست و 
پنجه نرم می کنیم که تصور نمی رود موضوع آن حل شود؛ به این معنا که 
اگرچه رکود همچنان بازار را همراهی خواهد کرد، اما رونق قیمتی و باال 
رفتن قیمت در عین عدم انجام معامالت در بسیاری از مناطق شهری رخ 

می دهد؛ پس قدرت خرید مردم هم در این حوزه کاهش خواهد یافت.
در این میان بانک مرکــزی در گزارش خردادماه خود خبر از افزایش 
معامالت داده اســت که بر این اساس البته اختالف نظرهایی میان این 
آمار بانک مرکزی با آنچه که معامالت ملکی و فعاالن بازار مســکن اعالم 
می کنند، وجــود دارد؛ چراکه هم اکنون نه می تــوان ملکی را به راحتی 
فروخت و نه ملکی را به راحتی خرید. پس بازار مسکن با نوعی گرفتاری 
ناشی از وضعیت کنونی کشور مواجه است که باید منتظر اتفاقات جدید در 
چرخه تصمیم گیری کشور باشیم تا بازار مسکن هم از آن اتفاقات خوب، 

بهره مند شود.  

بهار در زمستان 
آیا افزایش معامالت نشان از پایان رکود دارد؟

احمد سرحدی 
کارشناسبازارمسکن



................................ راهربد ................................

اولویتتیماقتصادی:کارآمدیوتخصص

خانه نزدیک دریا
حكمرانی بد دغدغه همه است؛ یكی در نقد آن می گوید و دیگری در توجیهش؛ اما مدت هاست كه 
جامعه فهمیده است هروقت مقرراتی وضع می كنند و وعده ای می دهند، گویی امكان عملی شدن 
آن نیست؛ چوب حراج به اعتبار خود می زنند و اعتماد عمومی. حاال دولت جدید در آستانه انتخاب 
است و جامعه در حال انتظار؛ انتخابی برای آزمون وعده هایش؛ زمانی برای امیدوار كردن و یا فصل 

دروی ناامیدواری.
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راهربد

اقتصاددان های توسعه معتقدند که راه توسعه از آزادی می گذرد؛ از آزادی اندیشه و توجه جدی به مشارکت های مردمی، 
همراهی جامعه مدنی، تشکل ها، انجمن ها و سایر نیروهای اجتماعی و رسانه های مستقل تا امکان نقد آزادانه داشته باشند. در 
این صورت امکان اثربخشی الگوهای علم اقتصاد و تئوری های اقتصاددان ها خواهد بود.

 پیشنهادی برای 
فردای اقتصاد

اولویت وزارت خانه های اقتصادی چه باید باشد؟

چرا باید خواند:
کابینه اقتصادی دولت 
چه اولویت هایی باید 

داشته باشند تا بتوانند 
بخشی از مشکالت 

اقتصاد کشور را حل 
کنند؟ این پرونده را 

بخوانید.

»من اقتصاددان های کشــور را به خط خواهم کرد 
تا مشکالت کشــور حل بشود«؛ این بخشی از گفته 
ابراهیم رئیسی در پانزدهم خردادماه بود. اقتصاد ایران 
در مسیر درهم تنیدگِی مشکالت، بحران های متوالی 
و همزمان افتاده اســت؛ اگرچه برخی از به کار بردن 
»فروپاشی اقتصادی« برای ایران ابا دارند و معتقدند 
»نمی توان بر یک مفهوم جهان شــمول از سقوط و 
فروپاشی یک نظام اقتصادی تأکید کرد«؛ اما همین 
افراد هم می گوینــد باید با اســتفاده از تئوری ها و 
ابزارهای مختلف، مسیر پس روند و فروپاشی اقتصاد 
ایــران را توضیــح داد. اصوالً چــرا برخی نظام های 
اقتصادی رونــدی پیش برنده دارند و برخی ســیر 
قهقرایی طی می  کنند؟ چرا اقتصاد کشورهای آلمان، 
ژاپن، دانمارک به جز در شرایط بحران، پایدار هستند و اقتصاد کشورهایی مثل ونزوئال، 
زیمبابوه، ایران و سوریه مشکالت اساسی دارند؟ یا اقتصادهایی مانند کره جنوبی، مالزی، 
قطر و امــارات روندی قابل پیش بینی دارند، و در مقابل اقتصــاد ایران درگیر تالطم و 

بی ثباتی است؟
بارها دولت ها در شــرایط دشوار رو به ســوی اقتصاددان ها کرده اند در طلب راهی و 
راهنمایی و چون سالمت از بحران به عافیت نسبی رسیده اند، به گفته خیلی از اقتصاددان ها، 
همه قرارها فراموش شده است. زمانی محمود احمدی نژاد به نامه ها و هشدارهای پی درپی 
اقتصاددان ها درباره شــرایط کشور توجه نکرد و حکم به خانه نشینی آن ها داد. در دوره 
حسن روحانی هم گوش ها خیلی بدهکار انذار و تنذیر اقتصاددان ها نبود، اگرچه گاه به 
اقتضای شرایط نشست هایی با استادان دانشگاه برگزار می کرد اما روحانی هم در چهاردهم 
آبان ماه 1397 چنین حرف دل بر زبان آورد: »اقتصاد، کتاب نیست، بعضی ها فکر می کنند 
اقتصاد، کتاب است؛ فرمول هایی که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، 
می شــوند اقتصاددان؛ نه اقتصاد خیلی فراز و نشــیب دارد.« حاال پرسش این است که 
آیا علم اقتصاد و اقتصاددان هــا می توانند نظام اقتصادی ایران را از بحران نجات دهند؟ 
بارها تاکید شــده که برای اصالح اقتصاد شعار و سخنرانی کافی نیست، وجود بسترها 
و نهادینه شــدن نهادهای ضروری اولین قدم برای نجات اقتصاد از بحران است. اصالح 
قوانین باالدســتی سازگار با شایسته ساالری، شکل گیری بخش خصوصی توسعه یافته، 
بخش عمومی منضبط، مالیات محور و غیررانتی، وجود آزادی های اقتصادی، رعایت قواعد 
بازی ملی، منطقه ای و جهانی از سوی حاکمان و هماهنگی سراسری برای پیشرفت نظام 
اقتصادی حیاتی اســت. حاال ابراهیم رئیسی می خواهد اقتصاددان ها را »به خط« کند!، 
اگرچه همین به خط کردن نوعی خطای دیدگاهی و اندیشــه ای است، اقتصاددان های 
توسعه معتقد هستند که راه توسعه از آزادی می گذرد؛ از آزادی اندیشه و توجه جدی به 
مشارکت های مردمی، همراهی جامعه مدنی، تشکل ها، انجمن ها و سایر نیروهای اجتماعی 
و رســانه های مستقل تا امکان نقد آزادانه داشته باشند. در این صورت امکان اثربخشی 
الگوهای علم اقتصاد و تئوری های اقتصاددان ها خواهد بود و می توان به وعده های داده شده 
عمل کرد؛ اما همین هم کار ساده ای نیست، در میانه درهم تنیدگی مشکالتی که بارها 
گفته شده این اتفاق شرایط سازگاری می طلبد و از مدیران ضعیف، سیاست زده، ایدئولویک 

و اقتصادخوانده های ضعیف کاری برنمی آید: باید طرحی نو درانداخت برای اقتصاد ایران:
هزار نکته باریک تر ز مو این جاست ـ نه هرکه سر بتراشد قلندری داند. 

لیال ابراهیمیان
دبیربخشراهبرد

نظر مخالف

اقتصاددان تقلبی 
و مسیر اقتصاد
چگونه بر توسعه اجماع کنیم؟

این روزها زمان چینش کابینه دولت ســیزدهم اســت؛ 
هرکسی پیشــنهاد و باید و نبایدهایی را مطرح می کند 
از جمله اقتصاددان ها؛ امــا چرا اقتصاددان ها راهكارهای 

متعددی را ارائه می دهند و راهكار چیست؟
بخشــی از این تفــاوت دیدگاه ها کاماًل 

طبیعی اســت و به ذات علوم انســانی 1
بازمی گردد. علم اقتصاد زیرمجموعه علوم 
انسانی است و موضوع آن رفتار انسان هاست. برخالف علوم 
ریاضی و تجربی ما در علم اقتصاد نمی توانیم درستی یا 
نادرستی نظرات و دیدگاه ها را در آزمایشگاه راستی آزمایی 
کنیم و ببینیم در شرایط مشــابه و شبیه سازی شده در 
آزمایشگاه، یک دیدگاه یا نظر اقتصادی چه پیامدی دارد و چگونه عمل می کند. اگر دو شیمی دان 
درباره موضوعی با هم اختالف داشته باشند به راحتی می توانند نظراتشان را در آزمایشگاه بررسی 
کنند و به راحتی یک فرد به درستی و نادرستی دیدگاهش پی می برد. اما در علوم انسانی از جمله 
علم اقتصاد، آزمایشگاهی وجود ندارد. آزمایشگاه علوم انسانی جامعه است و برخالف بسیاری از 
آزمایشگاه ها اقتصاددانان کنترلی روی آزمایش دیدگاه های خود ندارند. اقتصاددانان تنها می توانند 
مشاهداتی از کل جامعه داشته باشند و براساس مشاهدات و نتایجی که می بینند درخصوص 
درستی و نادرستی دیدگاه های خود به نتایج تقریبی برسند. این جاست که اختالف نظر پیش 

می آید که نحوه اطالع افراد از مشاهدات خود از جامعه به چه صورتی باید باشد.
سابقه بدگویی سیاستمدار از اقتصاددان تقریبا عمری به اندازه توزیع درآمدهای 

نفتی و تشدید کسری بودجه دارد، اما از دهه 60 به این سو شدت گرفته است. 2
احتماال دلیل عمده تشدید بی اعتمادی سیاستمداران ایرانی به اقتصاددانان، به 
قول دکتر طبیبیان وجود »شبه اقتصاددانان« یا به قول دکتر غنی نژاد »اقتصاددانان تقلبی« بوده 
اســت. خطر اقتصاددانان تقلبی این است که با اســتناد به شبه علم، سیاستمداران را از وجود 
راه حل های موقتی و اقتضایی آگاه می کنند و سیاستمداران چون می خواهند به صورت موقت از 
بحران خارج شــوند، راه حل های دروغین را به عنوان راه اصلی می پذیرند و در نتیجه مشکالت 

اقتصاد ایران هیچ گاه حل نمی شود و در آینده تبدیل به چالش های بزرگ تر می شود.
در چند دهه گذشته هربار وضع اقتصاد ایران بحرانی شده -و از جمله در شرایط حاضر- انبوهی 
اظهارنظر غیرعلمی، کلیشه ای و تکراری از سوی افراد مرتبط و غیرمرتبط مطرح شده است. وقتی 
اقتصاددانان بر اساس ادبیات علمی و با اتکای دقیق به مبانی علمی به تبیین شرایط موجود و 

چرایی آن نپردازند، »شبه علم« جایگزین »رویکرد علمی« خواهد شد.
دارون عجم اوغلو در کتاب »چرا کشورها شکست می خورند« می گوید: »مسئله 

مخالفت با اصالحات اقتصادی مسئله دانایی و نادانی و البته مسئله اختالف نظر 3
علمی هم نیست. مسئله این اســت که منافع چه افرادی در این اصالحات یا 
سیاست گذاری تامین می شود.« بنابراین در مورد علم اقتصاد نمی توان شکل گیری اجماع را انتظار 
کشید. به این دلیل که در سمت گیری های اقتصادی که اقتصاددانان پیشنهاد می کنند، یک یا 
چند طبقه و گروه اجتماعی زیان کرده و یک یا چند طبقه اجتماعی سود می برند. به همین دلیل 

اجماع در اقتصاد منتفی است.
راهكار اصلی برای خروج از بحران های اقتصادی در این دوره انتخاب بهترین استراتژی اقتصادی 
است كه دو دهه اخیر در كشورهایی مشابه ما از بوته آزمایش سربلند بیرون آمده و توانسته باشد 
ضمن افزایش رشد اقتصادی، فضای مناسب كسب وكار و موجبات رفاه عمومی جامعه را فراهم 

آورد. پیدا كردن چنین الگوهایی در جهان معاصر كار سخت و پیچیده ای نیست. 

محسن جاللپور
رئیسسابقاتاقبازرگانی،
صنایع،معادنوکشاورزی

ایران
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وزیر نفت باید بیشتر از هر وزیری دغدغه منافع ملی را داشته باشد. متأسفانه در طول این سال ها در میادین مشترک هیدروکربنی صدها 
میلیارد دالر و نیز فرصت های بزرگی را در تعامالت و تجارت انرژی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی از دست داده ایم و باید 
جلوی خسارات بیشتر در این زمینه را بگیریم.

آنچه باید وزیر نفت بداند
بایدها و نبایدهای وزیر نفت

قبــل از پرداختن به ویژگی های یک وزیر نفــت مطلوب و اینکه وزیر این 
وزارت خانه صنعتی و اقتصادی چه ویژگی هایی باید داشــته باشــد و چه 
خصوصیاتی نباید داشــته باشد، الزم اســت یک بحث عمومی را در مورد 
جایگاه دولت و وزرا مطرح کنم و ســپس بحث را به وزارت نفت تخصیص 

دهم.
تدوین اســتراتژی های ملی، سیاست گذاری جامع،  برنامه ریزی، نظارت 
و کنترل، مقررات گذاری و به ویژه هماهنگ کردن مستمر منافع خصوصی 
با منافع ملی از طریق اهرم های خــاص در اختیار یک دولت، مهم ترین و 
اصلی ترین وظیفه دولت است که در یک کلمه به آن حکمرانی می گویند. 
ممکن است دولت ها ضرورتاً تصدی بعضی از امور و اداره بعضی از بنگاه های 
اقتصادی را عهده دار شــوند امــا در دولت های پیشــرفته حجم این گونه 
فعالیت ها برای دولت بسیار محدود بوده و در حدی است که به عنوان ضامن 
اجرایی وظایف حاکمیتی، ضرورت داشته باشد و به تعبیری برای یک دولت 
مدرن تصدی گری به مثابه اکل میته است یعنی اقدامی در حداقل ممکن، 
از ســر اجبار و با نهایت اکراه. اما متأسفانه در ایران به دالیل عدیده، دولت 
به یک متصدی بزرگ در همه امور و به یک بنگاه دار غول پیکر تبدیل شده 
و گستردگی حجم بنگاه داری و تصدی در دولت ایران موجب تحت الشعاع 
قرار گرفتن وظایف حاکمیتی شده است. حتی سازمان دهی دولت در ایران 
و توزیع وزارت خانه ها نیز بیش از آنکه براســاس وظایف حاکمیتی باشــد 
تحت تأثیر تصدی بوده اســت، مثاًل تقسیم بخش انرژی به دو وزارت خانه 
نفت و نیرو قطعاً به دلیل گســتردگی بنــگاه داری در این دو وزارت خانه و 
ناشــی از تفاوت فعالیت های اجرایی این دو دســتگاه بوده وگرنه در سطح 
سیاست گذاری و برنامه ریزی و به عبارتی در سطح حکمرانی چنین تفکیکی 
بی معنا به نظر می رسد. البته به دلیل گستردگی بنگاه داری و تصدی گری و 
تحت الشعاع بودن حاکمیت در هریک از دستگاه ها و وزارت خانه های موجود، 
با ادغام این دستگاه ها نیز خأل حاکمیتی پر نخواهد شد بلکه ممکن است با 
بزرگ تر شــدن ابعاد بنگاه داری و معضالت جدید ناشی از ادغام بنگاه های 
متفاوت، همان توجه اندک به وظایف حکمرانی نیز مورد غفلت بیشــتری 

قرار گیرد.
اما آنچه از ســطور فوق نتیجه می شود این است که همه دولتمردان و 
وزرای دولت، قبل از هرچیز باید درک درست و عمیقی از حکمرانی به عنوان 
وظیفه اصلی دولت و وزارت خانه خود داشته باشند و وظایف و ویژگی های 
حکمرانی را در دســتگاه تحت مدیریت خود احصا کنند و به معاونان خود 
نیز حکمرانی را بیاموزنــد. وزرا و خصوصاً وزیر نفت باید تفکیک حقوقی، 
مالی و مدیریتی روشنی را بین ستاد وزارت خانه به عنوان ستاد حکمرانی و 
شرکت های دولتی تحت پوشش به وجود آورند و از بروز تعارض منافع در 
این زمینه جلوگیری کنند. دولتمردی که چه در سطح وزیر یا معاون وزیر و 
چه در سطح مدیران ستادی وزارت خانه به مثابه دستگاه حکمرانی، همزمان 
در هر ســطحی به بنگاه داری ولو در بنگاه های دولتی هم مشغول است به 
دلیل تعارض منافع نخواهد توانســت وظایف حکمرانی خود را به درستی 
انجام دهد. اگر چنان تفکیک روشنی که اشاره شد برقرار شود شرکت های 
دولتی نیز به ســمت عملکرد بهینه هدایت خواهند شد و محیط رقابتی را 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید بدانید 
که وزیر نفت در 
دولت جدید باید چه 
ویژگی هایی داشته 
باشد و چه راهبردی 
در پیش بگیرد، این 
مقاله را بخوانید.

غالمحسین حسنتاش
کارشناسارشدانرژی

نکته هایی که باید بدانید

 وزیر نفت باید بتواند با سامان دهی دستگاه حکمرانی و ساختارهای نهادی تحت نظر خود، 	]
کارگزاران و فعاالن صنعتی و اقتصادی را در مسیر پر کردن خألهای این زنجیره ارزش و تکمیل 

آن هدایت کند.
 بدون مشورت نه تنها تصمیمات درست و منطقی و عقالیی نمی توان گرفت و درنتیجه 	]

خسارت به صنعت نفت و به کشور وارد خواهد شد، بلکه در طوالنی مدت لطمات جبران ناپذیری 
هم به سرمایه اجتماعی و انسانی سازمان وارد خواهد شد.

در ایران به دالیل عدیده، دولت به یک متصدی بزرگ در همه امور و به یک بنگاه دار 	]
غول پیکر تبدیل  شده و گستردگی حجم بنگاه داری و تصدی در دولت ایران موجب 

تحت الشعاع قرار گرفتن وظایف حاکمیتی شده است.

در عرصه اقتصادی مخدوش نخواهنــد کرد. ضمن اینکه حتی اگر مقوله 
خصوصی ســازی هم در دولت هدف گرفته شــود یک دستگاه حکمرانی 
کارآمد می تواند یک جریان خصوصی ســازی مطلوب را هدایت کند و بعد 
از خصوصی شــدن فعالیت ها و شرکت ها مانع لطمه زدن خصوصی شده ها 

به منافع ملی شود.
بنابراین یک بنــگاه دار ولو موفق و خوب یــا مدیرعامل یک هلدینگ 
یا شــرکت بزرگ دولتی یا خصوصی حتی اگر در آن جا موفق بوده باشــد 
لزوماً نمی تواند یک وزیر خوب هم باشد مگر اینکه استعداد و دانش و توان 

حکمرانی ملی در او شناسایی شود.
مدیریت پیمانکاری حتی یک رده پایین تر از مدیریت شرکت های دولتی 
است ولذا مدیری که در سطح پیمانکاری حتی دارای عملکرد خوب و موفق 
بوده است لزوماً نمی تواند وزیر خوبی هم باشد. پیمانکار خوب ممکن است 
یک پروژه بد و ذاتاً غلط را با سرعت مطلوب و با کیفیت خوب جلو ببرد اما 
اینکه آیا این پروژه ازنظر سیاســت های ملی در اولویت است یا در راستای 
منافع ملی قرار دارد یا منابع کافی برای به اتمام رســاندن و به بهره برداری 
رسیدن آن وجود دارد، توسط دستگاه حکمرانی باید تعیین و اولویت گذاری 
شــود. مدیر بی برنامه که توان اجرایی قوی دارد منابع ملی بیشتری را هدر 
خواهد دارد. باز هم در این جا باید تکرار کرد: مگر اینکه اســتعداد و دانش 
و توان حکمرانی ملی، در این مدیر موفق در ســطح پیمانکاری، شناسایی 
شود. به نظر نگارنده از میان مجموعه مشکالت و موانع توسعه کشور، یکی 
از آن ها مسئله ای است که شاید بتوان آن را فرهنگ سخت افزاری یا تفکر 
سخت افزاری نامید و این  یکی از گرفتاری ها در مدیریت دولتی بوده است. 
فرهنگ سخت افزاری، مقدم داشــتن سخت افزار بر نرم افزار، مقدم داشتن 
اجرا بر برنامه ریزی و مقدم داشــتن به کارگیــری افزار یا ابزار فنی بر درک 
متدولــوژی ابداع و بر دانش فنی و بر اطالعات و حتی بر آموزش و مهارت 
به کارگیری آن است. مصادیق تفکر و فرهنگ سخت افزاری را در همه جای 
کشــور می توان یافت و می توان نتیجه گرفت که یکی از مهم ترین دالیل 

پایین بودن سطح بهره وری در کشور است.
شناخت دالیل گسترش فرهنگ سخت افزاری خصوصاً در میان مدیران 
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راهربد

اجرایی کشــور خود نیازمند بررسی و مطالعه است. شاید ضعف باور علمی 
و یا حاکمیت دانش آموختگان رشته های مهندسی بر پست های مدیریتی 
کشور یکی از دالیل آن باشد اما به نظر می رسد که به احتمال قوی اقتصاد 
نفتــی و اتکای دولت به درآمد نفت یکی از دالیل ایجادکننده و یا حداقل 
تشدیدکننده این فرهنگ و نگرش است. مطالعات علمی انجام شده نشان 
می دهد که تحقق دسترسی به توسعه در سطح کالن و تکنولوژی در سطح 
خرد، مستلزم تقویت هماهنگ حداقل چهار بال یا چهار افزار فناوری شامل: 
افزار انســانی، افزار سازمانی و مدیریتی، افزار اطالعاتی و تحقیقاتی و افزار 
فنی است که سه تای آن ها ماهیتاً نرم افزاری هستند. اما تفکر سخت افزاری 
عمدتاً به افزار فنی می اندیشــد و آن را در صدر می نشاند و محصول عدم 
تجانس و رشــد ناهماهنگ این چهار بال، همان توســعه نیافتگی و بحران 
بهره وری است. تفکر سخت افزاری گاهی حتی با پدیده های ماهیتاً نرم افزاری 
نیز سخت افزارانه برخورد می کند. تفکر سخت افزاری در سطوح کالن و خرد 
اقتصاد کشور تبلور دارد. در سطح کالن تفکر سخت افزاری گسترش صنعت 
و احداث واحدهای صنعتی را معادل صنعتی شدن و توسعه یافتگی می داند. 
تفکر سخت افزاری اجرامحور است و حوصله و عنایت چندانی به مقوله هایی 
چون مطالعات بازار و مطالعات فنی ـ اقتصادی و نتایج آن ندارد، درحالی که 
در تفکر اقتصادی متعارف، سودده بودن یک سرمایه گذاری، بازده اقتصادی 
مطلــوب آن، وجــود تقاضای مطمئن و طوالنی مدت بــرای محصول آن، 
منطقی بودن و قابل قبول بودن دوران بازگشــت ســرمایه و از همه مهم تر 
کمک آن به رشد و توســعه اقتصادی و به وجود آوردن مازاد در اقتصاد و 
اثرات مثبت خارجی و اجتماعی اهمیت دارد. در تفکر سخت افزاری صرف 
باال رفتن توده های آهن و فوالد و نصب شدن تجهیزات و امثال آن مهم تر 
تلقی می شود و حتی اصحاب تفکر سخت افزاری گاهی طرفداران مطالعه و 
بررسی و مقدم داشتن نرم افزار و فکرافزار بر سخت افزار را مانع و مخالف و 
مخل روند رشد و توسعه کشور می دانند. شاید حداقل یکی از دالیل بزرگ تر 
شــدن روزافزون حجم تصدی گری و بنگاه داری دولت در ایران نیز همین 
حاکمیت تفکر سخت افزاری باشد. وظایف اصلی دولت در سطح حکمرانی 
آن یعنی سیاست گذاری، قاعده گذاری، برنامه ریزی، کنترل و نظارت و امثال 
آن، یکسره از جنس نرم افزاری هســتند و ابزارها و اهرم های اقتدار دولت 
در این ســطح نیز از جنس نرم افزاری هســتند. تفکر سخت افزاری درک 
دقیقــی از اِعمال حکمرانی ندارد، اما در عوض اعمال اقتدار دولت از طریق 
تصدی گری و بنگاه داری را می شناســد و این شناخت اثر مثبتی بر توسعه 
کشور نداشته است. فرهنگ سخت افزاری اجرا و عمل را مقدم می دارد، اما 
فرهنگ نرم افزاری بررسی و برنامه ریزی را بر صدر می نشاند. مدیریت دارای 
بینــش نرم افزاری اصوالً بدون مطالعه و برنامه نمی تواند قدم از قدم بردارد 
و الجــرم قبل از هر چیز به تقویت و فربهی بخش های نرم افزاری مبادرت 
می کنــد. با این اوصاف مدیر حکمران در یک وزارت خانه خصوصاً صنعتی 
نباید گرفتار تفکر ســخت افزاری باشد و باید اهمیت نرم افزارها و خصوصاً 

سرمایه انسانی را درک کند.
تمام وزرا و خصوصاً وزیر دستگاه پیچیده ای مانند صنعت نفت که ابعاد 
فنی، اقتصادی و بین المللی دارد باید معتقد و پایبند به شایسته ســاالری 
باشــند. کنار گذاشتن شایسته ســاالری و عدم انتصاب معاونان و مدیران 
بر مبنای شایســتگی ها عالوه بر ناکارآمد کردن خســارت بار دستگاه ها و 
ســازمان ها، اثرات بسیار زیان بار و طوالنی مدت بر ساختار نیروی انسانی و 
انگیزش کارکنان داشته و دارد و حرکت طبیعی رشد نیروی انسانی و فرایند 

طبیعی جانشینی در سازمان ها را مخدوش کرده است.
همه وزرا و به ویژه وزیر دســتگاه پیچیده و عظیمی چون صنعت نفت 
باید مشــورت پذیر باشند؛ گفته اند که »همه چیز را همگان دانند و همگان 

هرگــز از مادر نزاده اند«. حضرت علی بن ابی طالــب )ع( به کارگزاران خود 
فرموده اند: »استبداد رأی نداشته باشــید زیرا خودرأی هالک و ]در جای 
دیگری فرموده اند[ ذلیل خواهد شد«. این فرمایش رهایی بخش مربوط به 
زمانی است که تصمیم گیری ها یک هزارم پیچیدگی امروز را نداشته است. 
بدون مشورت نه تنها تصمیمات درست و منطقی و عقالیی نمی توان گرفت 
و درنتیجه خســارت به صنعت نفت و به کشــور وارد خواهد شد، بلکه در 
طوالنی مدت لطمات جبران ناپذیری هم به ســرمایه اجتماعی و انســانی 

سازمان وارد خواهد شد.
روحیه قانون مداری نیز از دیگر ویژگی هایی اســت که وزیر نفت و همه 
وزرا باید در باالترین سطح از آن برخوردار باشند. تنگ بودن لباس قوانین 
بــر قامت نیازها و اقدامات ضروری هرگــز و به هیچ وجه توجیه قابل قبولی 
بر قانون گریزی و دور زدن قوانین نبوده و نیســت و هرگز مشکلی را حل 
نکرده است بلکه موجب گسترش فساد و اختالس شده است مدیر دستگاه 
حکمرانی اگر قوانین را تنگ می یابد ابتدا باید به اصالح آن ها از طریق مراجع 

ذی صالح بپردازد تا بتواند در چارچوب قانون حرکت کند.
وزارت نفــت یکی از زیربخش ها و به عبارتی مهم ترین زیربخش انرژی 
کشور است. درست یا نادرست در حال حاضر بیش از 95 درصد انرژی اولیه 
کشور از هیدروکربن ها تأمین می شود یعنی وزارت نفت فعالً تأمین کننده 
اصلی انرژی کشــور است. بنابراین حداقل تا زمانی که یک ستاد حکمرانی 
مطلوب در بخش انرژی کشور شکل نگرفته و حتی اگر چنین ستادی شکل 
بگیرد وزیر نفت باید در مســائل بخش انرژی کشور کالن نگر باشد و باید 
شــناخت و درک دقیق و روزآمدی از تحوالت جهانی انرژی داشته باشد و 

برنامه های بلندمدت انرژی کشور را با آن هماهنگ کند.
فقدان بهره وری در همه بخش ها از بزرگ ترین مشکالت کشور است و 
این مسئله در بخش انرژی که هرگونه ارتقای بهره وری به سرعت می تواند 
به دالر تبدیل شود و آالینده ها را کاهش دهد از اهمیت ویژه تری برخوردار 
است. وزیر نفت باید کسی باشد که هم بهینگی در سیستم عرضه انرژی و 
هم بهینگی و بهره وری را در بخش مصرف و بخش تقاضای انرژی کشــور 
موردتوجــه قرار دهد و ارتقای بهره وری در عرضــه و تقاضای انرژی را در 
اولویت قرار دهد و با ســایر مدیران حکمران در بخش انرژی در این جهت 
هماهنگ باشد. جمهوری اسالمی با در اختیار داشتن بیش از یکصد میدان 
هیدروکربوری، از حدود 17 درصد از ذخایر گاز جهان و بیش از 10 درصد 
از کل ذخایــر نفت جهان و نیز به لحاظ قرار گرفتن در منطقه ای که قلب 
انرژی جهان نام گرفته است از جایگاه ممتاز و ویژه ای در این زمینه برخوردار 
است که به خوبی از آن استفاده نشده است. این جایگاه یک مزیت اقتصادی 

ویژه را برای کشور فراهم می آورد.
یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در حوزه مباحث توسعه، که مستقیم 
و یا غیرمستقیم موردتوجه اقتصاددانان توسعه قرار گرفته است. مسئله آثار 
تکاثری یا آثار انتشار پروژه ها و سرمایه گذاری ها در کشورهای درحال توسعه 
است. اگر در دوره گذار به توسعه، بتوان منابع و امکانات را بر نقاطی متمرکز 
کرد که آثار انتشار هرچه گسترده تری داشته باشند، قطعاً به شتاب توسعه 

کمک خواهد شد.
اینک یکصد ســال از عمــر صنعت نفت ایران می گذرد. این مســئله 
قابل بررســی و مطالعه اســت که صنعت نفت به عنــوان مهم ترین مزیت 
اقتصادی کشــور در طول این یکصد سال تا چه حد توانسته است با پیکره 
اقتصاد ملی تعامل و ارتباط برقرار کند؟ ده ها میلیارد دالر در صنعت نفت 
ایران سرمایه گذاری شده است و ده ها میلیارد دالر دیگر نیز باید در دهه های 
آینده سرمایه گذاری شود. آیا چنین موقعیتی ایجاب نمی کرد و نمی کند که 
به نوعی همه بخش های صنعتی و اقتصادی کشــور حول صنعت اکتشاف، 

ده ها میلیارد 
دالر در صنعت 

نفت ایران 
سرمایه گذاری 

شده است و ده ها 
میلیارد دالر 

دیگر نیز باید در 
دهه های آینده 
سرمایه گذاری 
شود. آیا چنین 
موقعیتی ایجاب 

نمی کرد و نمی کند 
که به نوعی 

همه بخش های 
صنعتی و 

اقتصادی کشور 
حول صنعت 

اکتشاف، تولید، 
پاالیش و توزیع 

نفت و گاز توسعه 
یابند؟
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 افزایش تاب آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از تحریم، تبدیل به تاب آوری در 
برابر رفتارهای دستگاه های متولی داخلی شد و تشویق تولید رقابت پذیر و صادراتی، 
جای خود را به تنبیه بازرگانان شناسنامه دار داد.

تولید، پاالیش و توزیع نفت و گاز توسعه یابند؟ کشورهایی که سابقه بسیار 
کمتری از ما در نفت و گاز دارند با اســتفاده از مزیت داخلی خود اینک به 
صادرکننده کاالها و خدمات موردنیاز صنایع نفت و گاز تبدیل شده اند. در 
صورت استفاده مطلوب از این فرصت تاریخی و این مزیت مهم ملی، اینک 
ما باید می توانستیم نه  واردکننده، بلکه صادرکننده کاالها و خدمات بخش 

نفت باشیم.
البته این رســالت، یعنی ایجاد تعامل میان بخش های مختلف صنعتی 
و اقتصادی، تنها وظیفه صنعت نفت به معنای حوزه شــرکت های نفت و 
گاز نیســت، بلکه فراتر از آن و در حوزه وظایف دولت اســت. و یک دولت 
کارآمد با تأکید بر وظایف حاکمیتی خود می تواند این جریان را در کشــور 
ســامان دهد. تحقق این هدف مشارکت همگانی و ملی را می طلبد. همه 
باید از تبدیل این مزیت نسبی به مزیتی رقابتی در سطح جهانی همکاری 
کنند و دولت از این همکاری عمومی در این زمینه حمایت کند. تولیدات 
و خدماتی که از یک بازار بزرگ و تضمین شده داخلی و درعین حال از یک 
بازار گسترده جهانی برخوردار هستند بیشترین مزیت را برای توسعه دارند 
و تولیدات و خدمات موردنیاز صنایع نفت از این امتیاز بهره مند هستند. اما 
وزارت نفت در این زمینه نقش کلیدی دارد. تا زمانی که برنامه بلندمدت و 
جامع توسعه ذخایر هیدروکربنی تدوین نشود امکان هماهنگ کردن سایر 
بخش ها حول صنعت نفت و واردکردن آن ها در زنجیره ارزش این صنعت 
به وجود نمی آید. چراکه وقتی پروژه های نفتی و گازی و پتروشــیمیایی، 
نه بر اســاس یک نقشه راه از پیش تدوین شده، بلکه بر مبنای آزمون وخطا 
و تقاضا و نیاز تحمیل شده و با شتاب زدگی تعریف می شوند، معموالً آن قدر 
فوریت و اهمیت و عدم النفع ناشی از هر یک روز تأخیر را دارند که نمی توان 
معطل توان داخلی شد. اما اگر برنامه ها و طرح ها و پروژه ها از پیش مشخص 
باشند سایر بخش ها و نیز دانشگاه ها می توانند به موقع برای تأمین نیازهای 
این صنعت برنامه ریزی کنند. وزیر نفت باید کســی باشــد که به حداکثر 
به کارگیری توانایی های داخلی و گســترش توانایی های داخلی باور داشته 
باشد و از طریق آنچه ذکر شد و با روشن کردن تقاضای بلندمدت صنعت 
نفت به کاالها و خدمات بخش های دیگر درواقع به صورت ســازمان یافته و 

نهادی این مسیر را دنبال کند.
در صنایع پایین دســتی نفت نقص غیرقابل چشم پوشــی در تکمیل 
زنجیره ارزش وجود دارد مقایسه ارزش محصوالت وارداتی پتروشیمی که 
چهار تا پنج برابر ارزش محصوالت صادراتی آن )در هر تن( اســت یکی از 
نماگرهایی اســت که این مشکل را به خوبی بازتاب می دهد. وزیر نفت باید 
بتواند با سامان دهی دستگاه حکمرانی و ساختارهای نهادی تحت نظر خود، 
کارگزاران و فعاالن صنعتی و اقتصادی را در مســیر پر کردن خألهای این 

زنجیره ارزش و تکمیل آن هدایت کند.
وزیر نفت باید بیشــتر از هر وزیری دغدغه منافع ملی را داشــته باشد. 
متأســفانه در طول این سال ها در میادین مشــترک هیدروکربنی صدها 
میلیــارد دالر و نیز فرصت های بزرگــی را در تعامالت و تجارت انرژی چه 
در سطح منطقه ای و چه در ســطح جهانی از دست داده ایم و باید جلوی 

خسارات بیشتر در این زمینه را بگیریم.
در جهان امروز هیچ بخشی نمی تواند از تعامالت جهانی غافل باشد اما 
تعامالت جهانی صنعت نفت از دیرباز بیشتر و گسترده تر از سایر بخش ها 
بوده است؛ ضمن اینکه اثرگذاری های متقابل صنعت نفت و دستگاه سیاست 
خارجی و دیپلماســی کشور فراوان و گسترده است و وزیر نفت باید بتواند 
این تعامالت و روابط را به خوبی مدیریت کند. آنچه ذکر شد حداقل شروط 
الزم برای اشغال پست وزارت نفت است؛ در مورد شروط کافی سخن فراوان 

است.

ابهام در مسیر 
چشم انداز تجارت خارجی ایران چیست؟

آینده تجارت خاجی کشور بیش از هر زمان دیگری در هاله ای از تردید و 
ابهام اســت و مسیر رو به رشدی که قریب 5 دهه نمودار تجارت خارجی 
ایران را صعودی کرده بود، از نیمه دهه 90 رو به افول گذاشته و در پایان 

سال 99 به کمترین میزان خود در طول یک دهه گذشته تنزل یافت.
در تحلیــل عوامل اصلی این افول، شــاید بتوان به رویکرد اشــتباه و 
شــتاب زده ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن اشاره کرد که 
بزرگ ترین قربانی آن بی تردید تجارت خارجی کشور بوده و بعد از آن تخلیه 
هویتی سازمان تخصصی توسعه تجارت ایران از اختیارات و امکانات، که 
تقریباً باعث فروپاشی فرماندهی واحد در این عرصه مهم اقتصادی شد؛ و آن 
سازمانی که می بایست سیاست تجاری کشور را تعیین و تعقیب کند، ناگزیر 
از پیروی دستگاه ها و ستادهای غیر متخصصی شد که قاطعانه تصمیمات 
غیرکارشناســانه می گرفتند، اما هرگز پاسخ گوی تبعات تصمیماتشان بر 

آمارهای تجاری کشور نبودند.
به عبارت دیگر ابزارهای ترویجی نهاد سیاســت گذار و مجری تجارت 
خارجی بسیار محدود و ناچیز شده اند، دیپلماسی تجاری و اعزام رایزنان 
بازرگانی آن به حداقل میزان یک دهه اخیر رســید و تشــویق صادرات 
جای خود را به تنبیه صادرات داد. اصالحات سیاست ها و زیرساخت های 
تجاری مغلوب سیاســت های ارزی و مالی شــد، فضای کســب و کار و 
محیط سرمایه گذاری برای توسعه محصوالت صادراتی بسیار ناامن شد و 

موافقت نامه های تجاری و پیمان های منطقه ای در زیر سایه تحریم ها به فراموشی سپرده شدند.
کرونا نیز عامل تهدید و تحدیدکننده مضاعفی برای تجارت خارجی شد و بر تعداد گلوگاه های تجاری نظیر 
فضای غیررقابتی، تعرفه و محدودیت وارداتی )که در سایه سیاست ارزی به دپوی عظیم محصوالت در گمرکات 
منجر شد(، قاچاق و تجارت غیررسمی )که نقش قاچاق واردات را به صادرات داد و موانع غیرتعرفه ای از جمله 
ضعف در نظام کارت های بازرگانی و قوانین ناظر بر سرمایه گذاری خارجی( افزود. تمام این عوامل دست به دست 
هم دادند تا دولت دوازدهم در مجموع در حدود 50 میلیارد دالر کمتر از دولت یازدهم صادرات داشته باشد و 
اگر هر تن محصول صادراتی را حدود 383 دالر برآورد کنیم، یعنی چیزی در حدود 130 میلیون تن کاال کمتر 
صادر شده و این یعنی فلج شدن سیستم حمل و نقل، خدمات بندری، خدمات لجستیکی و از همه مهم تر تولید! 
و اگر بخواهیم ارزش این بازار ازدست رفته را به ریال بسنجیم یعنی چیزی در حدود یک میلیون و دویست هزار 

چرا باید خواند:
چگونه می توان از 

ظرفیت اقتصاد ایران 
در حوزه تجارت 

خارجی بهره گرفت و 
الزام های آن چیست؟ 

این مقاله را بخوانید.

محمدرضا مودودی
رئیسهیئتمدیرهخانهتوسعه

تجارت

نکته هایی که باید بدانید

در نتیجه رویکرد اشتباه و شتاب زده ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن، 	]
بزرگ ترین قربانی آن بی تردید تجارت خارجی کشور بوده و بعد از آن تخلیه هویتی سازمان 

تخصصی توسعه تجارت ایران از اختیارات و امکانات که تقریباً باعث فروپاشی فرماندهی واحد 
در این عرصه مهم اقتصادی شد.

بهره گیری از ظرفیت باال بیش از هرچیز نیازمند مدیریت حرفه ای و راهبرانی خالق، توانمند، 	]
مسئولیت پذیر، جسور و دارای اهلیت فنی در عرصه مدیریت کالن است که درک و بینش 

درستی از تحوالت دنیا و افق پیش رو داشته باشند.
اقتصاد ایران ظرفیت باالیی نظیر داشتن مرزهای آبی و خاکی بسیار با 15 کشور همسایه با 	]

بازاری 1200 میلیارد دالری، موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی 
منطقه و رتبه 19 بین بزرگ ترین بازارهای دنیا را دارد.
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راهربد

تجاری خارج از کشور )نیرو و امکانات( با رویکرد توسعه سهم بخش خصوصی و توسعه 
برنامه های ترویجی شامل بخش صنعت، معدن و کشاورزی

مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی: تدوین سند راهبردی توسعه مناطق ]�
ویژه اقتصادی با رویکرد جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات، تعیین تکلیف مناطق 
ویژه اقتصادی غیرفعال با تاکید بر مکان یابی مناسب، توسعه صادرات و توسعه خوشه ها 
و ســامان دهی معافیت های بازارچه های مرزی، پیله وری و ته لنجی به منظور کاهش 

هزینه های اجتماعی ناشی از آن
هماهنگی صنعتی و حمایت بخشــی: توسعه خوشه های ملی و منطقه ای صادراتی با ]�

رویکرد مزیت های منطقه ای، کمک و تسهیل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی و توسعه 
شرکت های مدیریت صادرات،  تدوین برنامه حضور بنگاه ها در زنجیره ارزش جهانی و 
منطقه ای، کمک و تسهیل به تکمیل زنجیره های تولید و صادرات محصوالت مزیت دار 
بین شــرکای تجاری و ایران و بازنگری بسته مشــوق های صادراتی با رویکرد توسعه 

مشارکت بخش  خصوصی
�[ SMEتوسعه نوآوری و برند: تسهیل و کمک به ایجاد پیوند میان بنگاه های دانش بنیان و

ها،  راه اندازی کلینیک جذب فناوری، ایجاد مرکز توسعه برند ایران با هدف تقویت برند 
ملی، محصولی و بنگاهی، تدوین برنامه تقویت برند ملی و منطقه ای و گسترش فناوری 

جدید و استارت آپ ها در حوزه صادرات
هماهنگی سیاســت صنعتی و تجاری )صنعت، معدن و کشــاورزی(: تدوین برنامه ]�

منطقی ســازی و کاهش تدریجی نرخ های تعرفه به منظــور کاهش قاچاق و آمادگی 
حضور در پیوندهای تجاری، طراحی و اعمال مشــوق های مؤثر و کارآمد جهت ورود 
سرمایه های خارجی به بخش های اولویت دار و انتقال فناوری، پیگیری و اجرایی شدن 
موافقت نامه های ســرمایه گذاری موجود، لزوم هماهنگی بین سیاست تجارت خارجی 
و تنظیم بازار داخلی، اتخاذ تمهیدات الزم جهت فعال سازی کمیسیون های مشترک 
در راســتای اجرایی شدن موافقت نامه ها، به روزرسانی قانون مقررات صادرات و واردات، 
ساماندهی کارت های بازرگانی با رویکرد تخصصی شدن تجارت و به روزرسانی مستمر 

ارزش گمرکی کاالهای صادراتی با کمک اتحادیه های صادراتی.
اقتصاد ایران ظرفیت باالیی نظیر داشتن مرزهای آبی و خاکی بسیار با 15 کشور همسایه 
با بازاری 1200 میلیارد دالری، موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور برای تبدیل شدن به هاب 
ترانزیتی منطقه و رتبه 19 در بین بزرگ ترین بازارهای دنیا را دارد. یا ایران رتبه هجدهم 
اقتصاد براساس رتبه بندی تولید ناخالص داخلی )برابری قدرت خرید( است. پایین بودن 
بدهی های خارجی، وجود توان باالی ارائه خدمات فنی - مهندسی، برخورداری از توان باالی 
ارائه خدمات گردشگری سالمت، وجود جاذبه های متنوع طبیعی، تاریخی و گردشگری، و 
قابلیت شکل دهی به یک بلوک صادراتی پتروشیمی در منطقه از ظرفیت های این اقتصاد 
است. همچنین برخورداری از 15 درصد ذخایر معدنی شناخته شده جهان و رتبه دهم از 
نظر ذخایر معدنی در دنیا،  دارا بودن ذخیره قطعی بالغ بر 55 میلیارد تن از انواع کانی ها و 
تنوع بیش از 64 نوع ماده معدنی، داشــتن سهم 8/ 1 درصدی و کسب جایگاه چهارم در 
تولید سیمان در دنیا، از دیگر ظرفیت هاست. باید به وجود 992 شهرک و ناحیه صنعتی 
و 6 شــهرک فناوری و بیش از 2500 شرکت دانش بنیان در کشور، رتبه چهارم در تنوع 
محصوالت کشاورزی در سطح جهان، توان مهندسی کافی برای ایجاد زیرساخت ها، موقعیت 
جغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر پروژه »یک کمربند، یک جاده« چین و کریدور شمالی- 
جنوبی و غربی - شــرقی ترانزیتی، داشــتن مزیت در کریدورهای هوایی عبوری از ایران 
به عنوان کوتاه ترین کریدور هوایی میان قاره ای، قیمت پایین سوخت و حامل های انرژی و 
مناسب بودن زیرساخت های فیزیکی بنادر اصلی کشور از جمله بندر شهید رجایی و امام 
خمینی و وجود بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوســی کشور توجه کرد.  با این وصف 
بهره گیری از ظرفیت باال بیش از هرچیز نیازمند مدیریت حرفه ای و راهبرانی خالق، توانمند، 
مسئولیت پذیر، جسور و دارای اهلیت فنی در عرصه مدیریت کالن است که درک و بینش 
درستی از تحوالت دنیا و افق پیش رو داشته باشند؛ ضرورتی که سال هاست در سایه رانت ها، 
جناح بندی های سیاســی و فساد گسترده اداری فراموش شده و نتیجه آن از دست رفتن 

فرصت ها، تضییع حقوق بیت المال و نارضایتی گسترده شده است. 

میلیارد تومان درآمد کشور در طول 4 سال دوم دولت تدبیر و امید کاهش پیدا کرده که 
برای خلق مشاغل، رونق فضای کسب و کار و توسعه درآمد سرانه بسیار حایز اهمیت است.

J غفلت از تدوین و اعتنا به نقشه راه توسعه صادرات
تیــم اقتصادی دولت در ایجاد و اتخاذ یک درک مشــترک به منظور هماهنگی بین 
دستگاهی مرتبط با صادرات ناکام بود و در جنگ اقتصادی که هدف امریکا، محدودسازی 
و توقف تجارت خارجی ایران بود، سیاســت های غلط اتخاذشــده نه تنها موجب حمایت 
همه جانبه و هدفمند از خط مقدم این جبهه نشد، بلکه حتی موانع فراروی تجارت، بیش 
از تحریم ها موجب توقف و رکود تجارت خارجی کشور شد. در این میان افزایش تاب آوری 
اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از تحریم، تبدیل به تاب آوری در برابر رفتارهای دستگاه های 
متولی داخلی شــد و تشویق تولید رقابت پذیر و صادراتی، جای خود را به تنبیه بازرگانان 
شناسنامه دار داد و سیل کارت های اجاره ای وارد عرصه تجارت شدند، برند تجاری ایران را در 
کشورهای هدف تخریب کردند، مانع از بازگشت ارز صادراتی به کشور شدند و شکل تازه ای 

از تجارت غیررسمی را پدید آوردند.

J الزامات توسعه تجارت در دولت آینده
الزامات ســطح کالن: اصالح و هماهنگی سیاست های پولی، مالی و ارزی با سیاست ]�

تجاری به منظور توســعه صادرات، تدوین سیاســت های یکپارچه صنعتی، معدنی، 
کشــاورزی، تجاری، فناوری، زیست محیطی و آمایشی، لزوم سیاست خارجی فعال و 
تعامل گرا با جهان در راســتای گسترش تجارت خارجی و بهبود فضای کسب وکار و 

محیط سرمایه گذاری
الزامات سطح کارکردی و عمودی: حرکت به سمت تولید رقابتی در بازارهای داخلی ]�

و خارجــی از طریق ایجاد توانمندی ها و انباشــت ظرفیت های مولد، لزوم توســعه و 
ایجاد موافقت نامه های تجاری دو یا چندجانبه، لزوم توسعه کمی و کیفی و همه جانبه 
زیرساخت های سخت افزاری )لجستیک و حمل و نقل( و نرم افزاری )دسترسی به منابع 

مالی( و لزوم توسعه زیرساخت های ارتقای تجارت و سرمایه گذاری
انعقاد و توسعه موافقت نامه های تجاری: انعقاد موافقت نامه دو یا چندجانبه با شرکای ]�

تجاری به ویژه با کشورهای آسیای جنوب غربی، انعقاد موافقت نامه دو و چندجانبه با 
هند و چین، پیگیری عضویت در پیمان شانگهای، پیگیری موافقت نامه تجارت آزاد با 
اوراسیا، رفع موانع موجود در اجرای موافقت نامه اوراسیا، پیگیری و اجرایی شدن انعقاد 
موافقت نامه های گمرکی با کشــورها و پیگیری و اجرایی شدن انعقاد موافقت نامه های 

بیمه و بانک
تسهیل دسترسی به منابع مالی: افزایش ســرمایه صنــدوق ضمانت صادرات، توسعه ]�

ضمانت نامه ها و بیمه صادراتی، احصا و به کارگیری روش های نوین تأمین مالی صادرات 
و تسهیل تأمین مالی بنگاه ها از بازار سرمایه

توســعه زیرساخت های تجاری: پیگیری و ارائه تسهیالت الزم برای تجهیز و نوسازی ]�
بنگاه های فعال در عرصه لجســتیک به منظور ارائه خدمات یکپارچه، ایجاد و توسعه 
زیرســاخت های زمینی و هوایی با بازارهای هدف به ویژه کشــورهای همسایه، ارائه 
تسهیالت الزم برای ســرمایه گذاری در پایانه های صادراتی، ارائه تسهیالت الزم برای 
سرمایه گذاری در بنادر خشــک، ارائه تسهیالت الزم برای سرمایه گذاری در گمرکات 
مرزی، ایجاد شرکت های مشترک حمل و نقل با برخی از شرکای تجاری و ایجاد خطوط 

مشترک کشتی رانی و برقراری خطوط منظم آن
ارتقای سرمایه گذاری و صادرات:  دیپلماسی اقتصادی - تجاری فعال در راستای توسعه ]�

صادرات، ضرورت انسجام نهادی در حوزه سیاست گذاری تجاری با مدیریت واحد سازمان 
توسعه تجارت ایران، ایجاد منابع مالی مستقل برای سازمان توسعه تجارت ایران مانند 
ثبت سفارش، درآمد سایت نمایشگاهی تهران و فروش خدمات، ادغام شرکت سهامی 
نمایشگاه ها در سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان بازوی ترویجی و مالی، رتبه بندی 
سایت های نمایشگاهی کشور و ارائه برنامه ارتقای سایت های پایین تر از استاندارد جهانی، 
ایجاد مراکز تجاری و شوروم ها در بازارهای هدف توسط بخش خصوصی، توسعه دفاتر 
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از آن جا که بیشتر معادن بزرگ در اختیار دولت قرار دارد، دولت باید با اجرای درست سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و 
سیاست های کلی نظام، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه با حضور 
کارآمد، به سمت خصوصی سازی حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدی گری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد.

در حال حاضر فضای کسب و کار در بخش معدن نامطلوب 
است. سایه سنگین سیاست ها  ی دولتی بر بخش معدن 
همانند سایر حوزه ها  ی اقتصادی سال هاست که وجود دارد. 
اگرچه بخش معدن با داشــتن پتانسیل فراوان به عنوان 
یکی از حوزه های مهم اقتصادی کشور همواره مورد توجه 
بوده است، ولی تاکنون نتوانسته است به جایگاه مطلوب 
خود برســد.  هرچند مقامات و مسئوالن کشور در مورد 
بهره گیری از پتانسل معادن و تنوع بخشی به درآمدهای 
کشــور تاکید دارند، لیکن در عمــل هیچ اقدامی جهت 
سامان دادن به محیط کســب و کار این بخش به عمل 
نیاورده اند بلکه با دخالت بیشتر سد راه بوده اند. در حالی 
که دولت می    توانست با فراهم کردن امکانات تجهیزاتی و 
ابزاری و ایجاد تشکل ها  ی پژوهشگران معدنی و حمایت 
مالی از آن ها، به توســعه فعالیت ها  ی معدنی کمک موثر 

و شایانی کند.
اکنون که کشور در شرایط تحریم قرار دارد حوزه معدن 
با چالش های زیادی نظیر عدم عالقه مندی سرمایه گذاران 
خارجی به ســرمایه گذاری در ایران، مشکالت جدی در 
نقل و انتقاالت مالی، عدم دسترســی به تکنولوژی های 
نوین و بــه روز جهت افزایش کارایی فنــی، عدم امکان 
افزایــش بهره وری عوامل تولید، کمبود شــدید دانش مدیریتی و مشــکالت نفوذ در بازارهای 
بین المللی روبه روست. عالوه بر مشکالت خارجی متاسفانه مشکالت داخلی نظیر فقدان ثبات در 
سیاست های اقتصادی و دستورالعمل های لحظه ای، بوروکراسی اداری، مشکل در تامین مواد اولیه 
و نبود بستر امن سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی نیز بر سر راه فعاالن اقتصادی در بخش 
معدن قرار دارند. وجود این مشکالت باعث شده است که سرمایه گذاران داخلی در شرایط تحریم 

سرمایه خود را در بخش تولید، خدمات و تجارت، سرمایه گذاری نکنند. 
اقتصاد ما از خودتحریمی ها   ضربه بیشتری خورده است. در شعار مطرح می شود که از تولید 
و بخش خصوصی حمایت می کنیم اما در تصمیم گیری هیچ نشانه ای از حمایت دیده نمی شود 
و بخش خصوصی تاوان تصمیمات دولت را می دهد. نگاه دولت مآبانه به بخش معدن و دخالت 
فراوان دولت در این حوزه باعث شده اند که ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این بخش به 
سختی صورت پذیرد و مانع رشد معدن و صنایع معدنی و یا حتی عقب گرد در این حوزه باشند. 
قبل از هرگونه اقدام برای جذب سرمایه گذار، دولت می     بایست موانع موجود را حل و فصل کند 
و اجرای سیاســت ها  ی درست و منطقی و هدفمند برای جذب سرمایه گذاران را در رأس برنامه 
خود قرار دهد. ایجاد زمینه جذب و تشویق سرمایه گذاران خارجی با هدف انتقال دانش فنی و 
روش ها  ی پیشرفته مدیریت بنگاه های معدنی می      تواند منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهره وری 
در بخش معدن به همراه ورود سرمایه به کشور شود. ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش 
خصوصی داخلی کشور با سرمایه گذاران خارجی خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایه گذاری 

خارجی است. 
درحال حاضر با وجود پیشــرفت ها  ی بســیار زیاد در امر استخراج و فرآوری مواد معدنی در 
سطح جهان، همچنان در معادن کشور بیشتر از روش ها  ی سنتی استفاده می شود و معادن کشور 
چندان مکانیزه نشده اند و اکثر تجهیزات داخل معادن به شدت قدیمی و فرسوده هستند. تنها 
دارا بودن منابع طبیعی خدادادی نمی تواند برای ما امتیازی برای توسعه اقتصادی کشور و مطرح 

بودن در اقتصاد جهانی باشد. ظرفیت ها  ی بسیار باالی معادن ایران قابلیت توسعه بیش از پیش را 
دارند و به جرئت می توان ادعا کرد که محصوالت معدنی ایران در صورت رفع مشکالت موجود و 
تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک 
با برنامه ریزی اصولی و هدفمند می     توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد 
را داشت. معادن ایران هنوز جایگاه واقعی خود را در بازارهای جهانی ندارند. پرواضح است که برای 
دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه ای باید با دنیا ارتباط داشت. دولت برای رونق بخشیدن به 

صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. 
همان طور که گفته شــد مهم ترین مشکالت بخش معدن و صنایع معدنی نبود منابع مالی 
اســت، لذا از اولویت ها  ی اصلی دولت باید حل این مشکل باشد. در واقع دولت می     بایست منابع 
مالی را به سمت تولید هدایت کند و موجب رونق بخش ها  ی تولیدی شود. از اولویت ها  ی مهم، 
توسعه امکانات پژوهشی کشور در کالس بین المللی و فراهم کردن امکانات و تجهیزات مناسب و 
به کارگیری افراد با تحصیالت باال، مهندسان خبره و محققان مطلع در زمینه ها  ی مختلف و توسعه 

مراکز پژوهشی است.
در مجموع با توجه به رکود فعلی اقتصاد مهم ترین اقدامات دولت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال 
اســت و ضروری است برنامه ای برای عبور از موانع پیش روی اقتصاد در کشور تدوین شود و به 
مرحله اجرا درآید. رشد پایدار و ایجاد اشتغال با تعیین و اعالم بخش ها  ی اولویت دار اقتصادی و با 

حمایت همه جانبه دولت از این بخش ها  ، میسر خواهد شد. 
مضافا از اولویت های مهم و ضروری که دولت تاکنون نتوانســته به درستی آن را به مرحله 
اجرا درآورد، اجرای سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساسی است. از آن جا که بیشتر معادن 
بزرگ در اختیار دولت قرار دارد، دولت باید با اجرای درست سیاست های اصل 44 قانون اساسی 
و سیاست های کلی نظام، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران با حفظ مسئولیت پذیری آنان 
و کاهش تصدی خود همراه با حضور کارآمد، به سمت خصوصی سازی حرکت کند و مانند دیگر 
کشــورهای جهان از تصدی گری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد. زیرا تجربه تاریخی به خوبی 
گواه این نکته است که ورود و رقابت دولت و نهادهای شبه دولتی به زمینه های سرمایه گذاری و 
تصدی گری با هدف کسب سود و منافع، رویه پسندیده ای در اقتصاد کشور نبوده و تنها به اتالف 

منابع ملی منجر شده است. 

کاهش تصدی گری 
مطالبات معدن از تیم اقتصادی دولت چیست؟

نکته هایی که باید بدانید

ورود و رقابت دولت و نهادهای شبه دولتی به زمینه های سرمایه گذاری و 	]
تصدی گری با هدف کسب سود و منافع، رویه پسندیده ای در اقتصاد کشور 

نبوده و تنها به اتالف منابع ملی منجر شده است.
با وجود پیشرفت ها  ی بسیار زیاد در امر استخراج و فرآوری مواد معدنی 	]

در سطح جهان، همچنان در معادن کشور بیشتر از روش ها  ی سنتی استفاده 
می شود و معادن کشور چندان مکانیزه نشده اند و اکثر تجهیزات داخل 

معادن به شدت قدیمی و فرسوده هستند.
باتوجه به رکود فعلی اقتصاد مهم ترین اقدامات دولت رشد اقتصادی و 	]

ایجاد اشتغال است و ضروری است برنامه ای برای عبور از موانع پیش روی 
اقتصاد در کشور تدوین شود و به مرحله اجرا درآید. رشد پایدار و ایجاد 

اشتغال با تعیین و اعالم بخش ها  ی اولویت دار اقتصادی و با حمایت همه جانبه 
دولت از این بخش ها  ، میسر خواهد شد. 

فریال مستوفی
فعالحوزهمعدن

چرا باید خواند:
تصدی گری دولت در 

معادن چه شرایطی 
را برای این حوزه 

به وجود آورده است و 
چه انتظاری از دولت 
سیزدهم می رود؟ این 

مقاله را بخوانید.
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راهربد

موانع متعدد پیش روی کشاورزان خرده پا و فقیر روستایی برای دسترسی 
به وام ها و منابع اعتباری بانک کشاورزی، موضوع جدیدی نیست و با تغییر 
دولت ها هم گشایش ویژه ای در این زمینه ایجاد نشده است.

ایران در قامت یکی از 20 کشور وسیع دنیا و با بهره گیری 
از تنوع اقلیمی چشمگیر، طبیعتا از مهم ترین سرزمین های 
  کشــاورزی دنیاســت. بنابراین انتظار یک راهبرد کالن و 
بلندمدت برای بخش کشــاورزی، یقینــا انتظاری بجا و 
پذیرفتنی از دولت های   مســتقر است. متاسفانه این مهم 
تاکنون در هیچ دولتی تحقق نیافته و چون امنیت غذایی 
جامعه در گرو عملکرد امروز کشاورزی است، فردا و فرداها 
به فراموشی سپرده شده و تنها موضوعاتی مانند خودکفایی 
در تولید محصوالت راهبردی که ذیل راهبرد پابرجای تامین 
امنیت غذایی تعریف می شود، مورد تاکید قرار گرفته اند. با 
این تفاصیل، ضروری است که اولویت های   راهبردی دولت 
ســیزدهم در بخش کشاورزی با دقت فراوان تدوین شوند. 

اولویت های   پیشنهادی به این شرح است:

J  ،الف. تدوین و تعریف الگوی كشت ملی
منطقه ای و ناحیه ای 

حلقــه اول زنجیــره مشــکالت و بحران های بخش 
کشــاورزی، فقدان الگوی کشــت در مقیاس های ملی تا 
ناحیه ای است. کشت محصوالت پرآب بر، عدم تنظیم بازار محصوالت کشاورزی در سال های زراعی 
براساس نیازهای بازار داخلی و بازارهای صادراتی، از مهم ترین این مشکالت است. همچنین فقدان 
الگوی کشت باعث بالتکلیفی کشاورزان و کاهش تدریجی انگیزه آنان برای توسعه کمی و کیفی 
فعالیت  هایشان می شود. ناگفته نماند که تدوین الگوی کشت، موضوعی فرابخشی بوده و نیازمند 
همراهی نهادهایی مانند وزارت نیرو، وزارت بازرگانی، سازمان هواشناسی، دانشگاه ها  و پژوهشگاه های 
  حوزه کشاورزی با متولی اصلی یعنی وزارت جهادکشاورزی است. البته از منظری دیگر هم موضوع 
الگوی کشــت را می توان مورد توجه قرار داد. تعریف الگوی کشــت باید در ساختار کالن آمایش 
ســرزمین و آمایش استان های   کشــور و در قالب ماموریت ها  و مزیت های   منطقه ای اتفاق بیفتد. 
شاید بتوان مهم ترین دلیل عدم تحقق الگوی کشت را تسلط نگاه بخشی و عدم امعان نظر کافی 

به پیشنهاد الگوی کشت در قالب چارچوب انسان- فضا- فعالیت در مقیاس های   گوناگون دانست.

J ب. تدوین راهبرد كالن مدیریت مصرف آب در بخش كشاورزی
مصرف حدود 90 درصد آب در بخش کشاورزی، ضرورت تدوین راهبرد مذکور را نشان می دهد. 
الگوی کشت علمی و آینده نگرانه، اولین گام در این مسیر است و با گام های   بعدی شامل توسعه 

سامانه های   نوین آبیاری، کشت محصوالت کم آب بر، پوشش انهار، ترویج دانش مدرن و احیای دانش 
بومی مدیریت مصرف آب تکمیل می شود. میان بخشی بودن موضوع مدیریت منابع آب و فقدان 
تعامل راهبردی دو وزارت خانه نیرو و کشاورزی موجب شده که راهبرد مذکور محقق نشود.  طی 
سال اخیر، شکل گیری ساختار مدیریت منابع آب در وزارت نیرو در سطح حوزه های   آبریز، تحولی 
بسیار مثبت بوده و می تواند با اتکا به توان واقعی زمینه جغرافیای طبیعی حوضه ها، عرضه و تقاضای 
آب را به تعادل برســاند و از دست اندازی های   فراحوضه ای -که اتفاقا غالب آن ها  غیرکارشناسی و 
مبتنی بر تصمیمات سیاسی هستند- به منابع آب پیشگیری کند. بدیهی است که وزارت جهاد 
کشاورزی نیز باید همراه با این تغییر مثبت در شیوه مدیریت عرضه و تقاضای آب در سطح ملی، 
وجهه همت خود را در تدوین راهبردهای کالن و منطقه ای و از همه مهم تر، الگوی کشت بر اساس 

عرضه و تقاضای آب در حوضه های   آبریز قرار دهد.

J ج. آسیب شناسی دقیق ساختار كالن وزارت جهاد كشاورزی
ایــن وزارت خانه یکی از بزرگ ترین نهادهای دولتی از حیث تعداد کارکنان اســت، با این حال 
بخش کشاورزی در ایران مبتالبه بسیاری مشکالت مزمن و رو به فزونی است. اینکه مدیریت بخش 
کشاورزی توسط یک وزارت خانه به تمامی و مطلوب انجام گیرد، بسیار خام اندیشانه و ساده دالنه است، 
اما همچنین اگر بنا بر ادامه شــرایط نامناسب بخش کشاورزی با این حجم از مسائل و تنگناهای 
اقتصادی، محیطی، فرهنگی و سیاسی باشد، این ساختار عریض و طویل به چه کار آمده است؟ حضور 
تا سطح دهستان، مزیتی است که در اختیار معدود نهادهای دولتی قرار دارد و البته شواهد بسیاری 
گواه این است که وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته در سطح ناحیه ای و منطقه ای، به طرز قابل توجهی 
ردپای توسعه ای خود را برجا بگذارد. ترویج دانش روز کشاورزی از جمله در حوزه تولید محصوالت 
سالم و ارگانیک، تامین نهاده های   دامی با کمیت و کیفیت و قیمت مناسب، خرید تضمینی و منصفانه 
محصوالت کشاورزی استراتژیک، شناخت و تعامل فعال با بازارهای بین المللی محصوالت کشاورزی 
به ویژه حفظ جایگاه جهانی در زمینه محصوالت شناخته شده کشاورزی ایران، حوزه هایی است که 

ضروری است با هدف گذاری دقیق تر و انرژی بسیار بیشتری در دولت سیزدهم دنبال شود.

J د. كاداستر اراضی كشاورزی
یکی از مهم ترین عوامل توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تعیین حدود قانونی اراضی است. 
ادامه روال سنتی حقوق مالکیت و بهره برداری از اراضی کشاورزی در دهه های گذشته، نه تنها مانع از 
نگاه بلندمدت سرمایه گذاران به این بخش شده، بلکه زمینه منازعاتی را به ویژه در نواحی دارای فضای 
قومی- طایقه ای ایجاد کرده است. کاداستر اراضی کشاورزی که طی دهه 1390 توسط سازمان امور 
اراضی در دســتور کار قرار گرفت، هنوز فقط در سطح برخی استان ها  باقی مانده و تا تحقق کاداستر 
کشــاورزی در سطح ملی راه طوالنی در پیش است که نیازمند تخصیص بودجه و نیروی متخصص 

فراوانی است. البته که این امر باید در زمره اولویت های   دولت سیزدهم قرار داشته باشد.

J ه. بازبینی ماموریت بانک كشاورزی
این بانک با هدف توسعه کمی و کیفی بخش کشاورزی از منظر فرایند تامین سرمایه ایجاد شده 
است، اگرچه در تحقق این هدف تا حدودی موفق بوده است، اما نگاه صرفا تجاری به این فرایند مانع 
از تحقق مسئولیت اجتماعی بانک در راستای حمایت از فقرا شده است. موانع متعدد پیش روی 
کشاورزان خرده پا و فقیر روستایی برای دسترسی به وام ها و منابع اعتباری بانک کشاورزی، موضوع 
جدیدی نیست و با تغییر دولت ها هم گشایش ویژه ای در این زمینه ایجاد نشده است. پرواضح است 
که یکی از اولویت های دولت سیزدهم که فراتر از بخش کشاورزی و همچنین در حوزه بانکداری و 

سیاست های پولی باید مورد نظر قرار گیرد، بازبینی ماموریت بانک کشاورزی است. 

ردپای کمرنگ جهاد کشاورزی در توسعه
آغاز بازبینی در ماموریت ها؛ تنگناها و اولویت ها

نکته هایی که باید بدانید

تدوین الگوی کشت، موضوعی فرابخشی بوده و نیازمند همراهی 	]
نهادهایی مانند وزارت نیرو، وزارت بازرگانی، سازمان هواشناسی، دانشگاه ها 

 و پژوهشگاه های   حوزه کشاورزی با متولی اصلی یعنی وزارت جهادکشاورزی 
است.
تعریف الگوی کشت باید در ساختار کالن آمایش سرزمین و آمایش 	]

استان های   کشور و در قالب ماموریت ها  و مزیت های   منطقه ای اتفاق بیفتد.

محمدامین خراسانی
استادیاردانشکدهجغرافیای

دانشگاهتهران

چرا باید خواند:
جهاد کشاورزی چه 
اولویت هایی را باید 

برای راهبری اقتصاد 
بخش کشاورزی در 

پیش بگیرد؟ این مقاله 
را بخوانید.
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رسیدن به یک نظام مسکن پایدار بدون تمرکززدایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کالن شهرها 
و نیز برنامه ریزی عملیاتی برای مبنا قرار گرفتن رویکرد آمایش سرزمین در برنامه های توسعه ملی و 
منطقه ای، و جلوگیری از ویران شدن روستاها و شهرهای کوچک، سرابی بیش نیست.

مسکن و سوداگری
برنامه اجتماعی کارآمد در حوزه مسکن؛ چیستی و چگونگی

عبدالوهاب شهلی بر
جامعهشناسمسکن

چرا باید خواند:
سیاست های مسکن 
در ایران چقدر منطبق 
بر وعده های عدالت 
اجتماعی است؟ این 
مقاله را بخوانید.

از آن جایی که سیاســت گذاری مســکن نه صرفاً امــری تکنیکال 
بلکه به شــدت سیاسی اســت، یکی از وجوه تمایز دولت ها از همدیگر 
جهت گیری های متفاوتشان در حوزه مســکن است. دولت ها متناسب 
با ایدئولوژی، خاســتگاه طبقاتی و نیز رویکــردی که در اقتصاد کالن و 
برنامه های رفاه اجتماعی دارند، کارهای مشخصی را برای تولید مسکن 
و نیز مدل های بهره برداری از آن در دســتور کار قرار می دهند. اما اینکه 
دولت سیزدهم چه جهت گیری  مشخصی در بخش زمین و مسکن خواهد 
داشــت باید منتظر شروع به کار رسمی آن بمانیم تا ببینیم چه رویکرد 
و هدف گذاری را اعالم و عملیاتی خواهد کرد. اما آنچه تاکنون توســط 
آقای رئیسی اعالم شده، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال 
اســت. اینکه این واحدها کجا، چگونه، با چه کیفیتی، برای چه اقشاری 
و با چه مدل تامین مالی و اجرایی و... ســاخته خواهند شــد هنوز بیان 
رسمِی مشخصی نشده اســت. اما به نظر می رسد باتوجه به حاد شدن 
مسئله مسکن و نیز اهمیتی که دسترسی استطاعت پذیر به آن در عدالت 
اجتماعی دارد، بخش مسکن یکی از مهم ترین دستور کارهای دولت جدید 

باتوجه به رویکردهای اعالمی اش درخصوص عدالت اجتماعی است. 
 مداخله دولت در بازار مسکن با هدف اعالمِی بهبود وضعیت دسترسی 
اقشار متوســط و پایین به آن امر جدیدی نیست، بلکه تقریباً همزاد با 
نظام برنامه ریزی مدرن است. در طول بیش از 7 دهه گذشته، که از عمر 
سیاست گذاری مسکن در ایران می گذرد دولت ها سیاست ها و برنامه های 
متعددی را با ادعای حل مسئله مسکن، طراحی و بعضاً اجرا کرده اند که 
موفقیت ها و شکست های خودشان را در هر دوره ای داشته اند. اما به طور 
مشخص از ابتدای دهه 1370، با جهت گیری اصلی سیاست های توسعه 
زمین و مسکن متأثر از تحوالت سیاسِت اقتصاد کالن و نقش  جدیدی که 
برای بازار تعریف  می شود، شاهد افول روزافزون نقش اجتماعی دولت در 
جهت کنترل بازار زمین و مسکن به منظور تأمین مسکِن در استطاعت 
برای اقشار متوسط و ضعیف و حرکت به سمت آزادسازی زمین و مسکن 
و سپردن آن ها به منتها درجه ساز و کارهای بازاری و سوداگرانه هستیم 
که پیامدش چیزی جز کاالیی شدن افراطی مسکن و خارج شدن آن از 

دسترس عموم مردم نبوده است. 
دیگر تولید مسکن در ایران نه برای رفع یک نیازِ انسانی و اجتماعی 
بلکه بیشتر ابزاری برای ســوداگری و انباشت سرمایه است که عامالن 
اصلی اش نه مردم و مصرف کنندگان، بلکه سرمایه داران و هلدینگ های 
بزرگ ساخت و ســازند که بازار مسکن را طراحی و حتی سیاست های 
دولت را جهت دهی و مدیریت می کنند. شاید عیان ترین شاهِد این مدعا 
آمار رو به رشد خانه های خالی در کشور باشد که نه مردم توان خریدشان 
را دارند و نه مالکانشــان حاضر به اجاره دادن آن ها به مستأجرانی اند که 
مدام در حال فقیرتر شدن و خروج از نواحی اصلی شهرها و سکونت در 

نواحی حاشیه ای اند1. 
شاخص های آماری مسکن گویای آن هستند که برنامه ریزی مسکن 
در ایران، از بنیان گذاشتن یک نظام پایدار تأمین مسکن، ناتوان بوده  است 
و علی رغم موفقیت های مقطعی که برخی از دوره ها داشــته اند، مسکن 

کماکان به عنوان یکی از عمده ترین مسائل اجتماعی باقی مانده و مدام 
در حال بغرنج تر شــدن است. فقط توجه به شاخِص نحوه تصرف واحد 
مسکونی این امر را به خوبی نشان می دهد که امکان تصرِف ملکی مسکن، 
که مسلط ترین شکل آن در ایران است کاهش یافته و سهم اجاره از کل 
بازار مســکن افزایش یافته است. به جز بازه زمانی 1355 تا 1365 که در 
اثر سیاست های حمایتی دولِت برآمده از انقالب اسالمی، تصرف ملکی 
اعیــان و عرصه از 76.13 درصد به 77.13 درصد افزایش می یابد، بعد از 
آن ضریب مالکیت در مسیری کاهشی قرار می گیرد و در سال1395 به 
60.47 درصد می رســد. روند تصرف استیجاری، از 1355 تا 1365 یک 
دوره کاهشــی را تجربه می کند به طوری که از 14.97 درصد به 11.97 
درصد می رسد؛ اما از سال 1365 تا 1395 افزایشی شده و در سال 1395 
به 30.75 درصد در ســطح کشــوری و 36.70 درصد در سطح شهری 
می رسد. به بیان دیگر اجاره نشــینی از 18.33 درصد در سال 1365 به 
36.70 درصد در ســال 1395 افزایش می یابد که بیش از 100 درصد 
اســت )مرکز آمار ایران، نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن، 1395-

1355(. فاجعه بار بودن این رشد زمانی معنای واقعی اش را نشان می دهد 
که آن را با افزایش نرخ اجاره بها در این مدت زمان 30 ساله در نظر بگیریم.
یکی از مهم ترین و پردامنه ترین برنامه های دولت برای توسعه مسکن 
قابل دسترس، طرح مسکن مهر است که در سال 1386 شکل گرفت. این 
طرح از دید طراحانش پاسخی بود به مشکل تاریخِی طبقات و الیه های 
فرودست جامعه در تأمین ســرپناه مورد نیازشان. مسکن مهر قرار بود 
تغییری بنیادین در روند و ســاز و کار مسلط آن زمان در حوزه مسکن 
)کــه همان منطق بازار بود( ایجاد کند. طراحــان و مدافعان این طرح، 
مســکن مهر را طرحی همچنان قابل دفاع می دانند که گره از مشکالت 
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راهربد

بخشی از مردم گشوده است. آمار متقاضیان مسکن مهر گواه آن است که 
بخش هایی از جامعه نیز به استقبال این طرح شتافتند؛ به طوری که به 
قول ســعیدی کیا، وزیر وقت مسکن و شهرسازی، در سال 1386 بالغ بر 
3 میلیون و 700 هزار متقاضی برای زمین های 99 ساله ثبت نام کردند 
که از این تعداد، یک میلیون و 300 هزار واجد شــرایط واگذاری زمین 
تشخیص داده شدند )روزنامه اطالعات، 1387(. اما در عین حال، مسکن 
مهر از همان ابتدا طرحی مسئله ساز و در مواردی ابهام آفرین بود. پیوند 
این طرح با رویکرد رفاهی دولت، نهادها و گروه های ذی نفع در این طرح 
)در مقام پیمانکار و غیره(، کیفیت اجرای این طرح و کیفیت و امکانات 
خانه های ساخته شــده و میزان رضایت متقاضیان و بهره مندان از جمله 
نکات مسئله ساز بودند. برخی »کارشناسان« حوزه مسکن از همان ابتدا بر 
این عقیده پای می فشردند که این طرح محکوم به شکست است و نه فقط 
در حل مسئله مسکن کارساز نخواهد بود، بلکه حتی در سایر حیطه ها نیز 

به مسائلی مانند تورم دامن خواهد زد.
سیاست مسکن مهر، که مدعی بود با مداخله دولت بر محدودیت ها 
و شکســت بازار در تأمین مسکن اقشار متوسط و ضعیف، غلبه خواهد 
کرد، هرچند توانســت بیش از 2 میلیون واحد مسکونی ارزان قیمت را 
به موجودی مسکن کشور اضافه کند و بخشی از اقشار ضعیف اجتماعی 
را صاحب مسکن کند، جدا از مشکالت فنی و اجتماعی که این واحدها 
دارند، اما نتوانست تاثیری معنادار بر سوداگری تاریخی-ساختاری موجود 
در مسکن ایران بگذارد؛ به خصوص با سر کار آمدن دولت روحانی و صدور 
جواز خرید و فروش قانونی واحدها و ملکی شــدن عرصه های 99 ساله، 
این طرح از اندک بن مایه های اجتماعی و غیربازاری که در برنامه اولیه اش 

داشت، تهی شد. 
در یک نگاه آسیب شناسانه به سیاست های اجتماعی مسکن در ایران، 
از جمله سیاست مسکن مهر، می توان به چهار نقطه ضعف ساختاری-

تاریخی اشــاره کرد که منجر به شکست یا اثربخشی کم آن ها شده اند 
که الزم است در برنامه های توسعه مسکن دولت سیزدهم برطرف شوند: 
1( ضعف نظام برنامه ریزی نهاد دولت، 2( اقتدارگرا و غیرمشارکتی بودن 

برنامه های حمایتی مسکن، 3( متکی نبودن بر دولت های محلی کارا و 4( 
ملکی بودن برنامه ها.

نمونه های موفق برنامه های اجتماعی مسکن با مداخله تمام قد دولت 
در جهان، متعلق به دولت های قوی همچون دولت فرانکلین روزولت بعد 
از بروز رکود بزرگ در ایاالت متحده در سال 1929 معروف به نیودیل2، 
یا دولت کارگری انگلیس بعد از جنگ دوم است که از توان برنامه ریزی و 
حمایت اجتماعی الزم برای پیش بردن برنامه های اجتماعی شان برخوردار 
بودند، نه نهاد دولت رانتیر در ایران. مضاف بر این، بزرگ ترین سیاســت 
اجتماعی مســکن در ایران در دولتی طراحی و اجرا شد که از یک طرف 
سازمان برنامه و بودجه را که مغز متفکر دولت بود منحل کرد و از سوی 
دیگر، سیاست آزاد ســازی قیمت ها را اجرا کرد که در تضاد با سیاست 
اجتماعِی پایین نگه داشتن قیمت کاالهای عمومی به منظور جلوگیری از 

آسیب پذیری اقشار فرودست اجتماعی است.
طی دهه های 70 و 80 میالدی سیاســت های اجتماعی مسکن که 
مبتنی بر مداخله متمرکز دولت بودند در کشوری چون انگلستان که مهد 
این نوع مدل است مشروعیت خودشان را به دلیل اقتدارگرا بودن از دست 
دادند و بیشتر به سمت »سیاست راه سوم« رفتند که نقشی اساسی برای 
»بازار« و »نهادهای مدنی« در کنار »دولت« قایل اند. در سیاسِت مسکن 
مهر، نقش متقاضیان که ذی نفعان اصلی تعریف شده بودند واقعاً انفعالی 
بود. هیچ ساختاری برای متشکل شدن و نظارت واقعی آن ها در امر ساخت 
و ساز واحدهایشان در نظر گرفته نشده بود و همه چیز در ید دولت ضعیف، 
از نظر نهــادی و توان نظارت، و پیمانکارانی بود که در اکثر موارد از توان 
فنی و مالی الزم برای انجام وظیفه ای که متقبل شده بودند، بی بهره بودند. 
در عصــری که روایت های کالنی چون دولت های متمرکز ملی مورد 
نقدهای جدی قــرار گرفته اند و بخش زیــادی از وظایف حاکمیتی به 
دولت های محلی، که وقوفی واقعی تر به نیازها و واقعیت اجتماعی مناطق 
مختلف کشــورها دارند، واگذار شده اند، مسکن مهر بر بنیان یک نظریه 
سنتی و زوال یافته از دولت متمرکز ملی بنیان گذاشته شد که حتی در 
ایران دیگر موجودیت واقعی ندارد و شــهرداری ها به عنوان نوعی دولت 
محلی، البته با فسادی بیشتر از دولت، برای خودشان قدرتی دارند. این امر 
باعث شد که نهادهای واسطی برای بومی کردن سیاست مسکن مهر در 
مناطق مختلف شکل نگیرد و طرح بدون توجه به نیازها، شرایط اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و پیشینه معماری مناطق مختلف کشور پیش برود 
که در نتیجه نتوانست بهبودی جدی در مسئله مسکن به وجود آورد. به 
نظر می رسد بدون تبدیل شدن شهرداری ها به نهادهایی قوی تر و گذر از 
فسادهای فراگیری که آلوده به آن شده اند، و نیز مشارکت آن ها در تولید 
مسکن استطاعت پذیر، دولت  به معنای کنونی آن نمی تواند فصل جدیدی 
در تولید مساکن حمایتی بگشاید که پایداری اجتماعی و اقتصادی فراتری 

نسبت به طرح های قبلی داشته باشند.
مشکل تاریخی بهره برداری ملکی در سیاست های اجتماعی مسکن 
در ایران، یکی دیگر از مشــکالت ساختاری مسکن مهر است که آن را 
از منطق مســکن اجتماعی دور می کند. این امر باعث شد که سیاست 
مسکن مهر عرصه جدیدی برای تولید رانت و سوداگری شود؛ به طوری 
که خیلی ها با کسب ارزش افزوده کم یا زیاد، واحدهایشان را فروختند و 
از طرح خارج شدند. به نظر می رسد چون سیاست های توسعه مسکن در 
ایران متکی بر دولت مرکزی است و عمالً اعتقادی به تقویت دولت های 
محلی و نیز مشارکت خود مردم در قالب نهادهای مدنی و صنفی وجود 
ندارد، کسی به فکر ساخت واحدهای استیجاری به دلیل پردردسر بودن 
مدیریت بهره برداری آن ها نیســت. ملکی بودن مسکن مهر از یک سو، 
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منجر به گسترش منطق سوداگری در آن شد و از سوی دیگر، نتوانست 
یک نظام تأمین مسکن استیجاری را شکل دهد که مدیریتش در دست 
نهادهای عمومی باشد؛ البته این بماند که نهاد عمومی شفاف و کارآمدی 

هم در کشور وجود ندارد.
بــه دلیل دخیل بــودن نیروهای قــوی اقتصــادی و اجتماعی در 
سیاســت گذاری بخش مسکن، و نیز تن ندادن آن به مداخالت معمول 
بوروکراسی، که عموماً متمرکز در وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه 
و بودجه است، نباید انتظار داشت که بدون وارد شدن مسکن در دستور 
کار سیاســِی دولت و حاکمیت در جهت انجام جراحی های بزرگی که 
هدفشان خارج کردن تقاضاهای سوداگرانه از بخش مسکن و کاالزدایی 
از آن باشد، بهبودی در وضعیت دسترسی مردم به مسکن مورد نیازشان، 
حتی با باالرفتن تولید، به وجود آید. به عنوان مثال، می توان به عملیاتی 
نشدن طرح های مسکن اجتماعی در دهه های1370 و1380، علی رغم 
هدف گذاری ای که در برنامه های توســعه شــده بــود و قوانین خاص 
موضوعی آن تصویب شــدند، اشاره کرد. همان طوری که در نمودارهای 
فوق نشــان داده شده است بهترین عملکرد اجتماعی بخش مسکن در 
ایران، دهه اول بعد از انقالب است که به دلیل رویکرد انقالبی حاکمیت، 
بهبود وضع ســکونتی مردم تبدیل به یکی از مهم ترین دستور کارهای 
سیاسی-انقالبی شد و تأسیس نهادهای انقالبی چون بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و تصویب قانون اراضی و زمین شهری، باعث شد بخش بزرگی 
از سیاست های بوروکراتیک قبلی که از گسترش مالکیت زمین شهری و 
روستایی، جلوگیری می کردند ملغا و مقداری از زمین های ملی به مردم 

واگذار شوند و بهبودی در وضعیت عمومی مسکن به وجود آید.
 در شرایط کنونی که بخش مسکن و ساختمان تبدیل به مهم ترین 
و گسترده ترین عرصه انباشــت سرمایه، البته با افت و خیزهای دوره ای 
که دارد، شده اســت و سرمایه های  کالن بانک ها و هلدینگ های بزرگ 
اقتصادی در کنار سرمایه های خرد مردمی، به منظور انباشت سرمایه وارد 
آن شده اند، با رویکردهای بازارگرا که به دنبال تقدیس مالکیت و یکه تازی 
سرمایه هستند نباید انتظار بهبود در مسئله مسکن را داشت. هدف اصلی، 
باید اجتماعی کردن بازار مسکن از طریق کنترِل یکه تازی گرایش های 
سوداگرانه باشــد تا حداقل بخش هایی از مسکن کاالزدایی شود و نیاز 

مصرفی فرصت تنفس، پیدا کند.
ایجاد نظام تنظیم گری در بازار اجاره بها، باید یکی دیگر از ابزارهای یک 
برنامه اجتماعی مسکن باشد. در حال حاضر، در بازار واقعی اجاره هیچ نوع 
قانون تنظیمی برای کنترل اجاره بها ویا تعیین نرخ رشد مشخصی وجود 
ندارد و یک آنارشی تام بر آن حاکم است. بدیهی است که با فشار جمعیتی 
که در شــهرهای ایران، به خصوص کالن شهرها، وجود دارد نباید انتظار 
داشت که فقط از طریق گسترش مالکیت مسکن بتوان مسئله مسکن 
را بهبود بخشــید. باید همراه با روندهای موفق جهانی، نظام استیجاری 
قاعده مند را ایجاد کرد تا مستأجران بتوانند با فشار کمتری نیاز اساسی 
مسکن را از بازار تأمین کنند. ابزار این کار هم در بدو امر می تواند تشکیل 
»سندیکاهای مستأجران« باشد تا با متشکل و قانونی شدن بتوانند از یک 
سو، به عنوان یک نهاد مشورتی در سیاست گذاری مسکن مشارکت کنند، 
و از سوی دیگر، وارد چانه سازی با نظام قانون گذاری و اجرایی کشور شوند 

و از منافعشان دفاع کنند.
زمانــی می توانیم بیشــتر پــی به ضــرورت ایجاد ســندیکاهای 
مصرف کنندگان مسکن ببریم که تولیدکنندگان حرفه ای مسکن، نهادهای 
صنفی و البی گری خودشــان را اتفاقــاً در دوره اصالحات ایجاد کردند. 
یکی از اقدامات دولت اصالحات، ســاختن انجمن های صنفی کارفرمایی 

انبوه سازی مســکن در همه  استان های کشور ذیل ماده 131 قانون کار 
جمهوری اســالمی ایران بود که اولین آن ها »انجمن صنفی کارفرمایی 
انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران« است که هسته اولیه اش در 
سال 1380 توسط وزارت مسکن و شهرسازی شکل گرفت و در ادامه به 

همه استان ها سرایت کرد. 
تجربه مســکن مهر نشــان می دهد که بدون نهادسازی مدنی برای 
مشارکت ســاختارمند مردم در تولید دولتی مسکن، نه انضباط مالی و 
نه انضباط فنی در پروژه های خانه سازی به وجود نخواهد آمد و هرچند 
که اهداف خوبی در ســطح برنامه تعریف شوند، در اجرا برندگان واقعی 
پیمانکاران و سازندگان مسکن اند که از سر و ته پروژه ها می زنند و آخرسر 
دوباره دولت و مردم می مانند که پرداخت هزینه های اضافی کم کاری ها و 

سوداگری آن ها را جبران کنند.
محتمل اســت جریان غالب بر اقتصاد کالن ایران، که حرکت هرچه 
بیشتر به ســمت آزادسازی اقتصادی اســت، دیگر اجازه مداخله تام و 
مستقیم دولت در پروژه های بزرِگ مسکن سازی اجتماعی همچون مسکن 
مهر را ندهد. مضاف بر این، چنین برنامه هایی در معرض این نقد جدی 
قرار دارند که منجر به ســوق دادن گروه های کم درآمد به سمت افتراق 
فضایی-اجتماعی می شوند که در تضاد با آرمان عدالت اجتماعی و بهبود 
زندگی اقشار ضعیف قرار دارد که برنامه های حمایتی مسکن براساس آن 
در دستور کار دولت ها قرار می گیرند. بنابراین، سیاست اجتماعی مسکن 
در ایران بایستی به سمت نظریه های سیاست اجتماعی پسادولت رفاهی 
برود که مشارکت چهار عنصر »جامعه مدنی«، »دولت محلی«، »دولت 

مرکزی« و »بازار« را در کنار هم می دهد.
در کنار مباحثی که مطرح شــد، شــاید دیگر نتوان، مسئله مسکن 
در ایران، به خصوص در کالن شــهرها، را فقط بر بنیان »واحد مسکونی 
مســتقل« بهبود بخشید. چند سالی اســت که در شهری چون تهران، 
الیه هایی از طبقات متوسط و نیز پایین درآمدی با روی آوردن به زندگی 
در »خانه های اشتراکی«، راه حلی اجتماعی برای مشکل مسکنشان خلق 
کرده اند. این ســبک از سکونت، راه حلی برای کاهش هزینه های زندگی 
و مقاومت در مقابل پرتاب شــدن به سکونت گاه های حاشیه ای بیرون از 
متن کالن شهری اســت. چنین راه حل های اجتماعی ای می توانند نظام 
برنامه ریزی مسکن و نیز سازندگان را به سمت و سویی سوق دهند که به 
تولید خانه هایی بپردازند که طراحی الزم برای زندگی اشتراکی را داشته 
باشند. البته رواج خانه های اشتراکی در جهان امروز، فقط علت اقتصادی 
ندارد و در برخی موارد همراه با سبک های جدید زندگی است که توسط 

آموزه های قوی فلسفی، زیست محیطی و اجتماعی پشتیبانی می شوند. 
در پایان، باید گفت که رســیدن به یک نظام مســکن پایدار بدون 
تمرکززدایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کالن شهرها و نیز برنامه ریزی 
عملیاتی برای مبنا قرار گرفتن رویکرد آمایش ســرزمین در برنامه های 
توسعه ملی و منطقه ای، و جلوگیری از ویران شدن روستاها و شهرهای 

کوچک، سرابی بیش نیست. 

پی نوشت 
1. نتایج سرشماری 1395 حکایت از افزایش حدود 55 درصدی خانه های 
خالی در کشور نسبت به ســال 1390 دارد؛ از یک  میلیون و 663 هزار 
واحد در سال 1390 به 2 میلیون 587 هزار واحد در سال 1395 افزایش 
یافته اند. آمار واحدهای خالی در ســال 1385 حدود 630 هزار واحد بود 
)مرکز آمار ایران، نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن، 1395 و 1385(.
2. New Deal

توجه به شاخِص نحوه تصرف واحد مسکونی این امر را به خوبی نشان 
می دهد که امکان تصرف ملکی مسکن، که مسلط ترین شکل آن در ایران 
است، کاهش یافته و سهم اجاره از کل بازار مسکن افزایش یافته است.

دیگر تولید 
مسکن در ایران 
نه برای رفع یک 
نیازِ انسانی و 

اجتماعی، بلکه 
بیشتر ابزاری 

برای سوداگری و 
انباشت سرمایه 
است که عامالن 

اصلی اش نه مردم 
و مصرف کنندگان، 
بلکه سرمایه داران 
و هلدینگ های 
بزرگ ساخت و 
سازند که بازار 

مسکن را طراحی و 
حتی سیاست های 
دولت را جهت دهی 
و مدیریت می کنند
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راهربد

این روزها همزمانی بحران آب و برق، اقتصاد و مشکالت توسعه ای 
سبب شده بار دیگر این پرســش را مطرح کنیم که علت مشکالت 
چیست و آیا می توان با مصرف آب کمتر، اقتصاد بزرگ تری داشت؟ این 
ســؤال اصلی است که در برنامه ششم در پیش روی جامعه ایران قرار 
گرفته بود؛ برخالف برنامه های پیشین، قرار بود 11 میلیارد مترمکعب 
از منابع آب زیرزمینی کمتر برداشت شود. بدین منظور، در الیحه برنامه 
ششم توسعه، تدابیری برای افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی 
تدارک دیده شــد. کانون توجه این پژوهش، دامنه و عمق این تدابیر 
اســت که در حد یک برنامه اجرایی کاهش مصرف است، در صورتی 
که آنچه مورد نیاز است، یک برنامه تمام عیار توسعه ای است که فقط با 
بخش کشاورزی )زیربخش زراعت و باغداری( سر و کار ندارد و به طور 
فراگیری، سه مؤلفه تحول در سبک زندگی، نظام اقتصادی و سازگاری 
با شــرایط محیطی و جغرافیایی را مورد توجــه قرار می دهد. در این 
صورت، اختالف بین این دو رویکرد در چیست؟ یا به عبارت دیگر چه 
جنبه های اضافی در برنامه نسبت به رویکرد توسعه ای و فراگیر، می توان 

متصور بود و فواید آن چیست؟
البته در این برنامه تنها به کاهش مصرف آب پرداخته شده و تدابیر 
پیش بینی شده در آن بعد توسعه ای ندارد. همچنین برنامه ششم توسعه 
از منظر عدم بررسی تمام ابعاد و عوامل اصلی بحران آب کشور نیز مورد 
تردید است. این در حالی است که مدیریت عرضه نمی تواند بحران آب 
کشور را کنترل کند. بررسی، شناخت و اعمال ابعاد فرهنگی موثر در 
این برنامه، به خوبی می تواند بحران را در بلندمدت کنترل کند. حاال 
در آســتانه شروع به کار دولت سیزدهم بار دیگر باید گفت که بحران 
آب برای کشور بسیار جدی و خطرآفرین است، به طوری که ابعاد آن 
فراتر از مدیریت مصرف در وزارت نیرو و اقدامات مرتبط با تدابیر فنی-
مهندسی است. به منظور برقراری امنیت آبی، سیاست هایی در شورای 
عالی آب به تصویب رسیده که برای اجرای این سیاست ها، استراتژی 
کاهش 20 درصد برداشت های کنونی از منابع آب تجدیدپذیر کشور 
انتخاب شد. این استراتژی قرار بوده به صورت مرحله ای انجام شود و 
در مرحله اول در برنامه ششم توسعه 11 مترمکعب از 20 مترمکعب 

تعیین و توافق و تحت عنوان برنامه توسعه کم آب بر مطرح شد. این در 
حالی است که تدابیر پیش بینی شده در برنامه ششم به نظر نمی رسید 
که عوامل و علل اصلی بحران آب کشور را هدف قرار داده باشد. اجرای 
این استراتژی بدون توجه به عوامل و علل اصلی به وجودآورنده بحران 
آب در نظام اجتماعی کشور، می تواند با ریسک و خطرات عدم انجام آن 
مواجه شود. ما در مطالعاتی در »اندیشکده تدبیر آب«، بحران آب را از 
منظر فرهنگی، اداری، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، بررسی کردیم. با 
توجه به بررسی بحران آب از نظر فرهنگی، حوزه ها و میدان های اضافی 
در یک برنامه جامع توسعه کم آب بر در مقایسه با برنامه جامع مدیریت 

مصرف آب باید مورد توجه قرار گیرد.
الف. تحوالت در نظام اقتصــادی و تخصیص آب: در این زمینه باید 
چندین اقدام اساسی برای ایجاد تحول در وضع موجود و سازگاری با 
شرایط جدید، مورد توجه نظام سیاست گذاری کالن جامعه قرار گیرد. 
اوال بخش کشاورزی باید فراتر از یک بخش اقتصادی نگریسته شود. 
پیشنهاد می شــود این بخش به عنوان بخش مادر و پایگاه پرورش و 
پویش رشد سبز و توسعه کم آب بر انتخاب و جنبه های مختلفی برای 
ســازگاری آن با محدودیت های تعیین شــده در نظام تخصیص آب 
برنامه ریزی شــود؛ به طوری که پویایی جدیدی در انطباق با موازین 

اقتصاد سبز در این بخش بروز کند.
دوم اینکه الزم اســت در بخش صنعت و اقتصاد شهری، تا جایی 
که منطق اقتصاد ســبز ایجاب می کند، صنایع آلوده کننده و آب بر، با 
تکیه بر تحوالت خصوصیات جمعیتی و نیروی انسانی، جای خود را 
به فعالیت های اقتصــادی جدید و دانش محور و ازجمله فعالیت های 

اقتصادی - فرهنگی بدهند.
سوم اینکه برای ورود تحوالت در نظام برنامه توسعه کم آب بر، الزم 
است که رویکرد فعلی نظام تخصیص آب کشور، یعنی حداقل کردن 
اثرات منفی ناشــی از برداشت آب در مناطق باالدست بر حق آبه ها و 
اهداف طرح های بهره برداری و اجرایی پایین دست حوضه های آبریز، 
تغییر پیدا کند. در جهت گیری جدید باید بهینه سازی مصارف منابع 
آب موجود بر اســاس تحلیل پیامدهــای قابل پیش بینی اقتصادی، 
اجتماعی و محیط زیســتی، و ارزیابی تبــادالت میان مصارف رقیب 
و تکیه بر مدیریت تقاضا تمرکز شــود. همچنین برنامه ریزی توسعه 
اســتانی با محوریت رویکرد فرهنگی و اســتفاده از فرهنگ بومی و 
صنایع فرهنگی سازگار با ظرفیت های طبیعی و پرهیز از رویکردهای 

اسراف کارانه تهیه یا بازبینی شود.
ب. توان افزایــی و تجهیز نظام تخصیص: الزم اســت که برای نظام 
تخصیص چند زمینه کاری مهم فراهم شــود که به این شرح است: 
اوال تعیین هدف های سیاسی مشخص و منسجم برای ایجاد ارتباط 
و موازنه صحیح میان امنیت آبی، امنیــت غذایی و امنیت انرژی در 
سطح ملی و برای مناطق مختلف کشور. دوم اینکه عالوه بر ارتقای نظام 
اطالعات پایه منابع آب، این نظام باید به ابزارهای مدیریتی مانند ایجاد 
سامانه های حسابداری اقتصادی و محیط زیستی و مدل های هیدرو-

توسعه کم آب، تأملی در مسیر
بازسازی توسعه کشور از کدام مسیر می گذرد؟

نکته هایی که باید بدانید

بخش خصوصی و مردم از فرآیندهای متفاوتی نسبت به مراودات درون بخش دولتی تبعیت 	]
می کنند. بنابراین الزم است که برای توسعه کم آب بر تا حد امکان از سازوکارهای اقتصادی و 

رقابتی و پویش های شبکه ای و داوطلبانه استفاده کرد.
در جهت گیری جدید باید بهینه سازی مصارف منابع آب موجود بر اساس تحلیل پیامدهای 	]

قابل پیش بینی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، و ارزیابی تبادالت میان مصارف رقیب و 
تکیه بر مدیریت تقاضا تمرکز شود. 

بحران آب برای کشور بسیار جدی و خطرآفرین است، به طوری که ابعاد آن فراتر از 	]
مدیریت مصرف در وزارت نیرو و اقدامات مرتبط با تدابیر فنی-مهندسی است.

انوش نوری اسفندیاری
کارشناسارشدآب

چرا باید خواند:
وزارت نیرو در شرایط 

بحران آب و برق چه 
سیاستی را باید در 

پیش بگیرد؟ این مقاله 
را بخوانید.
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طی سالیان گذشته با گسترش فعالیت نهادهای عمومی در میدان اقتصاد بخش جدیدی 
در اقتصاد کشورمان شکل گرفته، که نه تابع معیارهای بخش دولتی است، و نه کارآمدی و 
نظارت پذیری بخش خصوصی را دارد؛ هرچند مدعی خصوصی بودن است.

طی چند دهه گذشته اقتصاد ما با دو دسته دشواری ها در سطح جهانی و 
ملی روبه رو بوده است. در سطح جهانی تحریم های ظالمانه باعث شده درآمد 
ارزی كشــور كاهش جدی بیابد، جریان عادی تجارت خارجی لطمه ببیند، 
دسترسی كشورمان به منابع ارزی خود محدود شود، تولیدكنندگان موفق به 
تأمین مواد اولیه و واسطه ای موردنیاز جریان تولید نشوند، و... . بدین ترتیب 
ازیك سو رقبای منطقه ای كشورمان در میدان اقتصاد قدرت بیشتری یافته و 
موقعیتی ممتاز نسبت به ایران در بازارهای منطقه كسب كرده اند و این امر 
امكان رشد آینده اقتصاد ملی ما را با مخاطراتی روبه رو كرده است؛ همچنین در 

بازار نفت دیگران جای ما را گرفته، و بازار آینده فروش ما را محدود كرده اند.
در سطح ملی نیز با دشواری های متعددی روبه رو بوده ایم. ازیك سو حضور 
گسترده دولت و نهادهای عمومی در میدان اقتصاد امكان رشد و شكوفایی 
را از بخش خصوصی واقعی گرفته است؛ از سوی دیگر رشد نجومی نقدینگی 
طی چند دهه به دو فعالیت تجارت پول و تجارت امالك ابعادی افســانه ای 
و درنتیجه قدرت تخریبی فوق العاده داده اســت. تورم دورقمی مزمن و ركود 
همزمان، سوءمديريت، ایرادات تشكیالتی بدنه دولتی، گسترش دیوان ساالری 
پرهزینه، تاخت وتاز بخش هاي غيرمولد، گسترش مناسبت رانتی و فساد همه 

و همه دشواری هایی هستند كه اقتصاد در داخل كشور با آن روبه رو است.
معموالً در دوران تبليغات انتخاباتي برخي فعاالن سياسي براي پيشبرد 
اهداف و برنامه هايشان تالش مي كنند تصويري دستكاري شده از دشواري ها 
و موانع را مطرح كنند، به عنوان نمونه ممكن است گروهي بر كم تأثير بودن 
تحريم ها تأكيد كنند و اينكه مهم ترين عامل بروز دشواري هاي اقتصادي، فقط 
و فقط سوءمديريت داخلي و كم كاري متوليان امر است، درحالي كه ممكن 
است خودشان نيز با طرف مقابل كه تحريم را مهم ترين مانع تلقي مي كند، 
هم عقیده باشــند. به بيان ديگر در دوران تبليغات انتخاباتي اين غيرمنتظره 
نيست كه اطالعات نادرستي درباب دشواري هاي بر سر راه اقتصاد ملي ارائه 
شود. اما اينك دولت جديد در آستانه شروع فعاليت خود و در همان آغاز راه 
نيازمند تصويري واقع بينانه از دشــواري ها است؛ تصويري كه متوليان امر را 
براي تنظيم خردمندانه فهرست اولويت بندي دشواري هايي كه بايد برايشان 
چاره انديشي شود، راهنمايي خواهدكرد. به نظر می رسد دولت جدید از همان 
روزهای نخســت فارغ از شعارهای تبلیغاتی برخی جریان های سیاسی، باید 
براساس یک اولویت بندی اندیشیده به فکر حل دشواری ها و برداشتن موانع 

اقتصاد ملی و اولویت های مانع زدایی از مسیر توسعه

مبارزه با فساد چگونه ممکن است؟

نکته هایی که باید بدانید

خصوصی سازی در کشور ما از ابتدا در مسیری غلط شکل گرفت. درواقع اتفاقی که افتاد 	]
بیشتر نوعی نقل و انتقال دارایی و ایجاد درآمد برای دولت بود تا واگذاری امور به بخش 

خصوصی واقعی. 
رابطه دولت با اقشار کم درآمد جامعه نباید در قالب اعطای صدقه تعریف شود. شأن و 	]

شخصیت شهروندان واالتر از این است که چنین نگاهی به آنان داشته باشیم. 
نظام بانکی کشور طی سالیان گذشته چندان خدمتی به بخش تولید و تولیدکنندگان واقعی 	]

کشور نکرده است. درمقابل با اعطای تسهیالت به بخش غیرمولد و با دامن زدن به تجارت 
مخرب امالک و مستغالت، موجب افزایش هزینه های تولیدکنندگان شده  است.

ناصر ذاکری
کارشناساقتصادی

چرا باید خواند:
اقتصاد کالن ایران چه 

تصویری دارد و وزارت 
اقتصاد و دارایی در این 

حوزه چه باید بکند؟ 
این مقاله را بخوانید.

اکونومیکال تجهیز شود. الزم است اقتصاد آب در نظام تخصیص اجرا 
شود که از طریق مشخص کردن بهره وری بالقوه آبی از بازتخصیص بین 

منطقه ای، بین کاربران و بین نسلی میسر می  شود.
پ. تهیه چارچوب تحلیلی برای رویکرد فرهنگ محور به توســعه 
کم آب بر: بررســی ها و پژوهش های مربوط به رابطه فرهنگ با توسعه 
جوامع نشان داده که فرهنگ به عنوان عامل انگیزشی قوی در ایجاد 
الگوهای فکری و رفتاری می تواند پیشران توسعه باشد. بنابراین تهیه 
چارچوب تحلیلی برای ایجاد این ارتباط بین عوامل و عناصر فرهنگی 
با محورهای اصلی توسعه کم آب بر، مانند اصالحات نظام مدیریت آب، 
سازوکارهای انگیزه ساز اجرای سیاست ها، فناوری، ابزارهای تحلیل-

مدیریتی، اقتصاد سیاسی و نظام برنامه ریزی، باید در دستور کار قرار 
گیرد.

ت. اتخاذ سیاســت های فرهنگی و رابطه اقتصاد و فرهنگ و صنایع 
خالق: به منظور دســتیابی به برنامه توســعه فرهنگ محور مباحث 
سیاست گذاری، مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی با توجه به لحاظ 
کردن دیدگاه های فرهنگی در فرآیند تدوین و اجرای برنامه توسعه، 
پشتیبانی از اقتصاد فرهنگ، حفاظت از دارایی های فرهنگی، پشتیبانی 
از دانش و کردارهای ســنتی و ارزش ها و هنجارهای مشوق انسجام 
اجتماعی، توصیه می شــوند که از مولفه های اصلی توســعه به شمار 

می آیند.
ث. اصالحات مدیریت آب از دیدگاه به هم پیوستگی تاریخی و ارکان 
ســه گانه حکمرانی: برای اجرایی و بومی کردن توصیه های موجود 
در سطح جهانی برای ایجاد مدیریت آب به هم پیوسته، باید اقداماتی 
مورد توجه قرار گیرد؛ مثال توجه به پیشینه و عناصر هویتی مدیریت 
آب کشــور که متاثر از بافت تاریخی و فرهنگی جامعه اســت و باید 
در مطالعات شناخت و نقد و بررسی گذشته و وضع موجود مدیریت 
آب کشور مورد توجه قرار گیرد. به منظور ایجاد هم افزایی میان بخش 
خصوصی، دولت و نهادهای اجتماعی، باید حقوق و تکالیف و به تبع 
آن رابطه بین دولت و بخش خصوصی، به طور کلی و به ویژه در حوزه 
استفاده از منابع آب، مطابق با مقتضیات زمانی و مکانی بازتعریف شوند.

ج. اصالحات مدیریت آب از دیدگاه سازوکارهای انگیزشی: این یک 
واقعیت است که بخش خصوصی و مردم از فرآیندهای متفاوتی نسبت 
به مراودات درون بخش دولتی تبعیت می کنند. بنابراین الزم است که 
برای توسعه کم آب بر تا حد امکان از سازوکارهای اقتصادی و رقابتی و 

پویش های شبکه ای و داوطلبانه استفاده کرد.
چ. بررسی اصالحات مدیریتی از دیدگاه مدیریت تقاضا: سیاست ها و 
فرآیندهای اجرایی مدیریت تقاضای آب از مدیریت عرضه آن متفاوت 
است و بیشتر با ویژگی های جامعه هدف سروکار دارد. لذا برای تعیین 
سهم هر متقاضی از آب نمی توان فقط به قیمت و بازار اتکا کرد. ورود 
به حوزه مدیریت تقاضا نیاز به برنامه ریزی برای تامین چند پیش نیاز 
به شــرح زیر دارد: مدیریت آب بیان کننده نیاز توامان به مدیریت آب 
کاالیی با ابزارهای اقتصادی و آب اجتماعی با سازوکارهای سیاستی 
است و باید این موارد با همدیگر دیده شود، وگرنه برنامه های بخشی 
مشکلی از این حوزه حل نمی کند. الزم است که در حوزه های تحوالت 
در نظام اقتصادی و تخصیص آب، افزایش توان و تجهیز نظام تخصیص 
آب، چارچوب تحلیلی برای رویکرد فرهنگی به توسعه، سیاست های 
فرهنگی، مدیریت آب از دیدگاه به هم پیوستگی، مدیریت آب از دیدگاه 
سازوکار انگیزشی، و مدیریت تقاضا، در برنامه جامع توسعه کم آب بر 

لحاظ شود. 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و ده، مرداد 621400

راهربد

از پیش پای اقتصاد ملی باشد. مهم ترین و تأثیرگذارترین دشواری ها که طبعاً 
باید در صدر فهرست قرار بگیرند، عبارت اند از:

اصالح مسیر تعامل با جهان 
تحریم هــا در طول زمان خســارت فراوانــی به اقتصاد 1

کشورمان زده است. هرروز تعداد بیشتری از سخنوران که در 
گذشته از بی اثر بودن و حتی مفید بودن تحریم ها سخن می گفتند، به جمع 
کارشناسان دلسوزی می پیوندند که از همان ابتدا دولتمردان را به تالش برای 
رفع تحریم ها و گرفتن بهانه از دست بدخواهان کشور توصیه می کردند. در این 
راستا دولت جدید باید ضمن تالش برای لغو تحریم ها و جلوگیری از ایجاد هر 
نوع اجماع احتمالی در جامعه جهانی برعلیه کشورمان، در صدد حل مشکالت 
ارتباط شبکه بانکی کشــورمان با جهان برآید. بدون حل یا حداقل کم رنگ 
کردن تحریم ها و بدون رفع مشکل ارتباط بانکی ایران و جهان، اقتصاد ملی 
نمی تواند عملکرد درخشانی داشته باشد و موفق به ایجاد آن چنان رونقی در 
داخل کشور شود که معضالتی چون بیکاری، تورم دورقمی، تعطیلی واحدهای 

تولیدی و... در سایه آن رفع شوند.

رانت زدایی و مبارزه واقعی با فساد
اقتصاد کشورمان سال هاست که گرفتار مناسبات رانتی 2

است. مقابله با برخی از مظاهر کوچک مقیاس فساد را می توان 
نوعی تالش برای دادن آدرس غلط و منحرف کردن مسیر مبارزه با فساد تلقی 
کرد. دولت جدید باید از همان روز نخست با این پیش فرض کار خود را آغاز 
کند که مبارزه با فساد همانند هر حوزه دیگری از رتق و فتق امور کشوری، 
دانــش خاص خود را الزم دارد. این مبارزه باید به دور از فضای احساســی و 
شــعارهای تند با هدف بهره برداری های سیاسی و جناحی و با اتکا به دانش 
مرتبط ســازمان دهی شــود. نهادهای مردمی فعال در این میدان می توانند 
بیشترین کمک را به دولتمردان برسانند و دراصل موفقیت در میدان مبارزه با 
فساد در گرو شفافیت و حضور پررنگ رسانه ها و نهادهای مردمی است. مبارزه 
با فساد بدون همراهی رسانه های مستقل، حتی اگر هم با نیت و برنامه درست 
آغاز شده باشــد، همواره در معرض خطر انحراف و مبدل شدن به یک بازی 
سیاسی و جناحی است. نکته دیگر اینکه مبارزه با فساد را باید دولتمردان از 
خود و نزدیکان و همفکران خود آغاز کنند. در این صورت مردم این مبارزه را 

جدی تلقی، و با جان و دل از این مبارزه و این مبارزان حمایت خواهندکرد.

اصالح نظام پولی و بانکی
سال هاست که غول نقدینگی در اقتصاد ما قدرت نمایی 3

می کند، و هیچ دولتمردی نتوانســته این غول را به داخل 
خمره بازگرداند. حجم عظیم نقدینگی که هیچ تناسبی با بخش واقعی اقتصاد 
ملی ندارد، با تشدید جریان تورمی ازیک سو کمر بخش تولید را خرد کرده، و از 
سوی دیگر سفره اقشار کم درآمد را کوچک و کوچک تر کرده، و گروه کثیری از 
شهروندان را به زیر خط فقر رانده است. طبعاً درمان این بیماری در کوتاه مدت 
ممکن نیست. اما دولت می تواند حتی در کوتاه مدت موتور خلق پول را متوقف 
کند. نظام بانکی کشور طی سالیان گذشته چندان خدمتی به بخش تولید 
و تولیدکنندگان واقعی کشــور نکرده است. اما درمقابل با اعطای تسهیالت 
ســخاوتمندانه به بخش غیرمولد و با دامن زدن به تجارت مخرب امالک و 
مستغالت، موجبات افزایش هزینه های تولیدکنندگان، یا به بیان دیگر افزایش 
قیمت تمام شده کاالهای تولید داخل را فراهم ساخته است. زیرا تولیدکنندگان 
در شرایط جدید ناگزیر از پرداخت مبالغ بیشتری بابت اجاره کارگاه و دفاتر 
اداری خود شــده اند. بازگرداندن قطار شبکه بانکی به ریل خدمت رسانی به 

بخش مولد اقتصاد و منع باج دادن به بخش غیرمولد یک ضرورت است.

تقویت بخش تولید واقعی
مناسبات رانتی در اقتصاد ما شرایطی فراهم ساخته است 4

که در همه عرصه ها با پدیده جعل عنوان روبه رو هســتیم. 
در کنار تولیدکنندگان واقعی، مدعیان تولید را داریم. در کنار صادرکنندگان 
واقعــی مدعیان صادرات را داریــم و در کنار بخش خصوصی واقعی، بخش 
شــبه خصوصی را داریم. در چنین فضایی حتی اگــر دولت برنامه ای جدی 
برای حمایت از بخش تولید تدوین و اجرا کند، ممکن اســت میوه شیرین 
این حمایت نصیب تولیدکنندگان واقعی نشود. سامان دهی بخش مولد اقتصاد 
کمک خواهدکرد که حمایت دولت منجر به تقویت تولیدکنندگان واقعی و 

نه مدعیان تولید شود. 

بازنگری در سیاست های فقرزدایی و حمایت از 
اقشار محروم5

روشن است که رابطه دولت با اقشار کم درآمد جامعه نباید 
در قالب اعطای صدقه تعریف شود. ازیک سو شأن و شخصیت شهروندان واالتر 
از این است که چنین نگاهی به آنان داشته باشیم. از سوی دیگر برقراری چنین 
شــیوه های حمایتی هیچ گاه از کارآمدی کافی برخوردار نیستند. بااین حال 
شرایط دشوار سالیان اخیر موجب شده که گروه کثیری از شهروندان جامعه 
به جمع افراد مستمند اضافه شوند. تدوین و طراحی شیوه های نوین و کارآمد 
حمایتی که ضمن حفظ کرامت انسانی شهروندان، بتواند بخشی از دشواری 
تأمین معیشــت را از دوش نان آوران خانوارهای کم برخــوردار بردارد، یک 
ضرورت اســت.  اصالح نظام مالیاتی، کاستن از بار مالیاتی اقشار کم درآمد و 
طبقه متوسط، مهار جریان تورمی از طریق افزودن بر درجه کارآمدی شبکه 
توزیع کاال و خدمات، رفع مشکالت در عرصه تولید و توزیع کاالهای اساسی 

از جمله اقدامات ضروری در این عرصه هستند.

اصالح جریان خصوصی سازی
خصوصی سازی در کشور ما از ابتدا در مسیری غلط شکل 6

گرفت. درواقع اتفاقی که افتاد بیشتر نوعی نقل و انتقال دارایی 
و ایجــاد درآمد برای دولت بود تا واگــذاری امور به بخش خصوصی واقعی. 
خصوصی سازی باید منجر به تقویت بخش خصوصی واقعی در کشور شود، 
و با واگذاری میدان فعالیت اقتصادی به کارآفرینان مقدمات رشد این بخش 
و حضور پررنگ آن در عرصه تولیــد و صادرات فراهم گردد. بااین حال طی 
سالیان گذشته با گسترش فعالیت نهادهای عمومی در میدان اقتصاد بخش 
جدیدی در اقتصاد کشورمان شکل گرفته که نه تابع معیارهای بخش دولتی 
است، و نه کارآمدی و نظارت پذیری بخش خصوصی را دارد؛ هرچند مدعی 
خصوصی بودن اســت. رشد این بخش در اقتصاد ملی و واگذاری بنگاه های 
متعلق به دولت به آن، موجب شده عرصه برای بخش خصوصی واقعی کشور 
هرروز بیش از پیش تنگ شــود. از طرف دیگر این بخش که بهتر است آن 
را بخش شبه خصوصی بنامیم، هرگز نمی تواند در مسیر کارآمدی و پویایی 
همچون بخش خصوصی واقعی پیش برود. یکی از مهم ترین دالیل این ادعا 
این اســت که در این بخش برخالف بخش خصوصی واقعی، مدیران هرگز 
پاسخ گوی ســهامداران )جامعه( نیستند، و در چارچوب یک سلسله مراتب 
سازمانی فقط پاسخ گوی مقامات باالدست خود خواهندبود. شش موردی که 
در باال برشمرده  شدند، دراصل از این ظرفیت باال برخوردار هستند که به عنوان 
ســرفصل های اصلی سیاست گذاری اقتصادی دولت جدید برای اصالح امور 

اقتصاد ملی موردتوجه قرار گیرند.

بخش 
شبه خصوصی 

هرگز نمی تواند در 
مسیر کارآمدی و 
پویایی همچون 
بخش خصوصی 
واقعی پیش برود. 
یکی از مهم ترین 

دالیل این ادعا این 
است که در این 
بخش برخالف 

بخش خصوصی 
واقعی، مدیران 

هرگز پاسخگوی 
سهامداران 

)جامعه( نیستند، 
و در چارچوب یک 

سلسله مراتب 
سازمانی فقط 

پاسخ گوی مقامات 
باالدست خود 
خواهندبود 
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یکی از وعده های   اصلی دولت یازدهم راه اندازی مجدد سازمان برنامه و بودجه بوده است. علی رغم آنکه در این دولت 
مجددا سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت و از شخصیت سازمانی و حقوقی مستقلی برخوردار شده                                                    ولی به طور واقعی 
نقش تعیین کننده ای به این سازمان از سوی دولت اعطا نشده است.

در حسرت استقالل
سازمان برنامه و بودجه به جایگاه واقعی برسد

حسن خوشپور 
اقتصاددان

چرا باید خواند:
مهم ترین مشکل 
سازمان برنامه و 
بودجه در زمان 
دولت های   متعدد 
چیست و چه باید 
کرد؟ 

در دهه اول سال های 1300 زیربناهایی در کشور ایجاد شد که 
در شــکل دادن به آن ها فقط دولت نقش منحصر به فرد داشت. 
ایجاد فرآیندهای تولید صنایع بزرگ فوالد، زیربناهای اساسی در 
راه آهــن، انحصارات، بانک و بیمه و تدوین و تصویب قوانین مادر 
)قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و غیره( مهم ترین اقداماتی 
بود که از ســوی دولت طی دهه هــای اول و دوم 1300 به انجام 
رسید. شکل گیری دولت مدرن و لزوم توسعه زیربناهای اساسی 
کشور اشکال جدیدی از سازمان دهی های   اداری و تصمیم گیری را 
ضروری نمود که تاسیس نهاد عالی برنامه ریزی از جمله آن هاست.

J  شكل گیری و شكوفایی
   ســال های پایانی دهه 1320، نهاد عالی برنامه ریزی کشور نه 
صرفا به عنوان اتاق فکر حکمرانی کشــور، بلکه در قالب نهادی 
برای طراحی، ســازمان دهی و هدایت طرح های توسعه ای کشور 
شکل گرفت. تدوین برنامه های هفت ساله توسعه محصول کارکرد 
نهاد عالی برنامه ریزی )سازمان برنامه( طی سال های 1327 تا قبل 
از پیروزی انقالب اســالمی است. جایگاه سازمان برنامه در نحوه 
کارکرد آن بسیار موثر است. از ابتدا سازمان برنامه به گونه ای فراتر 
از دیگر نهادها و موسسات سازمان دهی شده و در چارچوب خاصی 
اداره می شد. برنامه های جامع توسعه، آمایش سرزمین که مشخصه 
فرابخشی و فرامنطقه ای دارد و برنامه هایی برای توسعه بخش های 
کشور ،    الزم است توسط نهادی طراحی شود که هیچ وابستگی و 
منفعِت بخشی یا صنفی نداشته باشد. حضور تخصص های مختلف 
و رشته های   گوناگون علمی و فنی توان حرفه ای سازمان برنامه را 
افزایش می داد. در حقیقت                                                    فراتر از اختیارات قانونی و جایگاه برتر 
سازمانی ،    آنچه به سازمان برنامه اعتبار باالتر از دیگر وزارت خانه ها 
و سازمان ها می داد، توان تخصصی، علمی و حرفه ای آن بوده که 
به نوعی در جایگاه مرجعی بــرای حل اختالفات وزارت خانه ها و 

مشکالت اداری و اجرایی کشور ایفای نقش می کرده است.
به طور عمده موضوعات ســازمان برنامه در شورای اقتصاد که 
جایگاهی فراتر از هیئت وزیران را داشــته اســت مطرح می شده 
است و در رأس شورای اقتصاد باالترین مقام کشور حضور داشت. 
مالحظه مســتندات، مصوبات و خالصه مذاکرات شورای اقتصاد ، 
   حاکی از وجود چالش مســتمر و همیشگی دستگاه های اجرایی 
و وزارت خانه هــا با ســازمان برنامه در مــورد موضوعات مختلف 
مطرح شده در جلسات بوده است. علی رغم آنکه سازمان برنامه از 
اختیاراتی وســیع در دولت برخوردار بود لکن همواره در چالش و 
درگیری اداری با دیگر نهادهای اداری و دخالت گروه های   ذی نفع 
و ذی نفوذ در فرآیند برنامه ریزی ،    اجرای برنامه های توسعه و نظارت 
بر عملکرد آن ها قرار داشت. علت اصلی چالش و درگیری سازمان 
برنامه با دیگر دســتگاه های جرایی تــالش آن برای ایجاد نظم و 
انضباط در فعالیت هــای اقتصادی، اجتماعی جامعه و حرکت در 

جهت تحقق اهداف برنامه ها بوده است.
   تا ابتدای دهه 1350 ســازمان برنامه از اقتدار باالیی برخوردار 
بود و با تصویب قانون برنامــه و بودجه مصوب 1351 اختیارات 
وسیعی به آن داده شد. با تصویب قانون برنامه و بودجه، تصویب 
برنامه های   توسعه و فعالیت کشور در چارچوب آن ذیل قانون دائمی 
برنامه و بودجه قرار گرفت ،    ولی انتقال فرآیند تهیه و تنظیم بودجه 
کل کشــور از وزارت دارایی به ســازمان برنامه و بودجه ضربه ای 
اساســی به محتوا و ماهیت اصلی این ســازمان تلقی می شود. تا 
قبل از آن درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب                                                    سازمان برنامه 
انتقال می یافت و در قالب پروژ ه ها و طرح های ســرمایه گذاری به 
مصرف توسعه کشور می رســید و تامین مالی هزینه های   جاری 
دولت از محل ســایر درآمدهای جاری دولت )مالیات ،    انحصارات 
و...( صــورت می گرفت. لکن با انتقال وظیفه تنظیم بودجه دولت 
به سازمان برنامه اســتفاده از منابع حاصل از صادرات نفت خام 
برای تامین مالی وظایف جاری دولت ها رسمیت یافت. درآمدهای 
سرشار نفتی که خصوصا از ســال های ابتدایی دهه 1350 برای 
کشور ایجاد شد، حرکت های توسعه ای کشور را کند کرد و موجب 
رشد بی رویه بدنه سازمان و تشکیالت دولت شد و سازمان برنامه 
و بودجه در تعیین و تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی کشور 
از نقش منحصر به فرد و اختیارات بســیار وسیعی برخوردار شد. 
شــکل گیری رانت های غیرمولد در تخصیص منابع ،    شکل گیری 
ارتباط های غیررسمی و با انگیزه کسب سهم بیشتر از منابع نفتی 
توسط وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی ،    رفتار حرفه ای و اخالق 
تخصصی سازمان برنامه و بودجه و بدنه کارشناسی و مدیریتی آن 

را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

نکته هایی که باید بدانید

سازمان برنامه ریزی با مشخصات فرابخشی ،    تخصصی و توان علمی و فنی باال می تواند 	]
بازوی تخصصی رئیس جمهور باشد. کشور با دو بال برنامه ریزی و امنیت به پرواز درمی آید. بال 

برنامه ریزی کشور باید سازمان برنامه و بودجه باشد.
در بسیاری موارد قانون گذار به بهانه اینکه نمی تواند در اجرای قانون از رئیس  سازمان برنامه 	]

و بودجه سوال کند، تمایلی به اعطای اختیارهای الزم در مفاد قانون و برنامه های توسعه به این 
سازمان ندارد.

انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و خروج مدیران و کارشناسان مجرب و زبده آن 	]
در سال های 1386 به  بعد امکان انتقال دستاوردها و تجربیات مدیران و کارشناسان مزبور به 

کارشناسان بعدی را فراهم نیاورد.
                                                      پس از پایان جنگ و شروع به کار دولت سازندگی مجددا ساختار سازمانی سازمان برنامه و 	]

بودجه از وزارت خانه تغییر کرده و به صورت سازمان تحت مدیریت رئیس جمهور درآمد. از این 
به بعد رئیس  سازمان برنامه و بودجه رئیس جمهور کشور است که برای اداره آن معاونی از سوی 

خود منصوب می کند. 
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راهربد

J   بدبینی به سازمان برنامه و تالش برای انحالل آن 
 پس از پیروزی انقالب اسالمی مخالفت هایی اساسی با حضور و 
ادامه فعالیت سازمان برنامه و بودجه به عمل آمد. به ظاهر مشکل 
اصلی آن ،    نحوه شکل گیری در سال های 1327 و طرز فکر مدیران 
و کارشناســان آن عنوان می شد ولی به واقع عدم پذیرش اصول 
علمی و حرفه ای حاکم بر کارکرد سازمان و نداشتن اراده به تداوم 
انضباط و شــفافیت در تخصیص و مصرف منابع )به طور عمده 
حاصل از صادرات نفت خام( و حرکت برنامه ای کشور انگیزه های 
  اصلی و واقعی و پنهان مخالفان سرســخت سازمان برنامه بود. به 
دلیل                                                     نقشی که این سازمان در تنظیم بودجه های سالیانه داشت، 
به سختی با ادامه فعالیت آن موافقت می شد، ولی همواره سازمان 
برنامه و بودجه در مظان اتهام دگراندیشی و مغایرت عملکرد آن 
با ارزش های کشور قرار داشت ،    به گونه ای که زمانی به طور کامل 

تعطیل شد.
 تا قبل از پیروزی انقالب اســالمی و سال های ابتدایی بعد از 
انقالب مشخصه هایی که ســازمان برنامه را دارای: اقتدار می کرد 
موارد زیر بوده است:                                          جایگاه ســازمانی و جامع نگری ،    توان باال و 
تنوع حرفه ای و تخصصی، عدم دخالت در امور جاری و عملیاتی، 
مرتبط بودن با مراکز، مراجع و نهادهای علمی و تخصصی جهان، 

و دور بودن از جهت گیری های سیاسی و جناحی.
                                                     بعــد از راه اندازی مجدد ســازمان برنامه و بودجه، یکی از 
راه حل هایی که با هدف تحت کنترل درآمدن و هم جهت کردن 
آن با سیاست های کشور اجرا شــد ،    تغییر ساختار سازمانی و 
جایگاه آن از موسســه ای تحت نظر مستقیم رئیس جمهور به 
ســاختار و جایگاه وزارت خانه بود. در وضعیت جدید ،    در رأس 
وزارت برنامــه و بودجــه وزیری قرار می گرفــت که می باید از 
مجلس قانون گــذاری رأی اعتماد بگیرد. ایــن اقدام                                                  علی رغم 
اینکه با هدف همســو کردن جهت گیری های سازمان برنامه با 
ارزش هــای قانون گذار و حاکمیت صورت پذیرفت ولی به طور 
کامــل مغایر با ماهیت و خصلت های اصلی ســازمان برنامه و 
بودجــه بود که باید به عنوان ابزار تخصصی در اختیار باالترین 
مقام اجرایی کشــور در سطحی فرابخشــی و فراجناحی قرار 
گیرد. تصمیم به وزارت خانه کردن نهاد عالی برنامه ریزی کشور 
در زمانی صورت گرفت که کشــور درگیر جنگ تحمیلی بود 
و جهت گیری اصلی مقامات اجرایی کشــور در راستای حضور 
منحصر به فرد و حداکثری دولت در فعالیت های اقتصادی بود 
و ضرورت داشت سازمان برنامه منابع موجود را با اولویت تامین 
مالی اداره جنگ و وسیع تر کردن دخالت های دولت در اقتصاد 

برنامه ریزی کند و تخصیص دهد.                                                     
پس از پایان جنگ و شــروع به کار دولت سازندگی مجددا 
ساختار سازمانی ســازمان برنامه و بودجه از وزارت خانه تغییر 
کرده و به صورت سازمان تحت مدیریت رئیس جمهور درآمد. 
از این به بعد رئیس  سازمان برنامه و بودجه رئیس جمهور کشور 

است که برای اداره آن معاونی از سوی خود منصوب می کند. 
 مخالفت با کارکرد سازمان برنامه و بودجه در دوره های   بعد 
کماکان ادامه یافت، خصوصا ورود مدیران غیرحرفه ای و سیاسی 
به بدنه سازمان ،    ویژگی های حرفه ای و تخصصی آن را تضعیف 
کرد و در یک اقدام کامال اشتباه اجرای برنامه ادغام سازمان امور 
اداری و اســتخدامی در آن، که به واقع                                                    تجمیع اداری سازمان 

اداری استخدامی با سازمان برنامه و بودجه بود، ضربه نهایی به 
کیفیت و محتوای سازمان برنامه و بودجه وارد شد.

علی رغم آنکه انحالل ســازمان برنامه و بودجه )ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشــور( را به تصمیم رئیس دولت نهم 
نسبت می دهند، ولی به واقع ســازمان برنامه و بودجه از زمان 
تجمیع آن با سازمان امور اداری و استخدامی منحل شد. عدم 
اطمینان به صالحیت و صداقت سازمان برنامه و باور نداشتن به 
ایفای نقش اتاق فکر کشور توسط نهاد عالی برنامه ریزی در همه 
مدیران عالی رتبه و تصمیم گیران کشور تاکنون وجود داشته و 
درحال حاضر نیز وجود دارد. در بســیاری موارد قانون گذار به 
بهانه اینکه نمی تواند در اجرای قانون از رئیس  ســازمان برنامه 
و بودجه سوال کند، تمایلی به اعطای اختیارهای الزم در مفاد 

قانون و برنامه های توسعه به این سازمان ندارد.

J   راه اندازی مجدد نهاد عالی برنامه ریزی كشور
یکی از وعده هــای   اصلی دولت یازدهــم راه اندازی مجدد 
سازمان برنامه و بودجه بوده است. علی رغم آنکه در این دولت 
مجددا ســازمان برنامه و بودجه شــکل گرفت و از شخصیت 
ســازمانی و حقوقی مستقلی برخوردار شده                                                     ولی به طور واقعی 
نقش تعیین کننده  ای به این سازمان از سوی دولت اعطا نشده 
است. در حقیقت ســازمان برنامه و بودجه کماکان از وضعیت 
انحالل خارج نشده است که دلیل اصلی آن فقدان باور و وقوف 
مدیران عالی کشــور به نقش نهاد عالی برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی در ساختار اجرایی کشوراست. تضعیف سازمان برنامه 
و بودجه تا آن جا ادامه یافته است که طی سال های قبل وظیفه 
سخنگویی دولت به رئیس سازمان برنامه و بودجه محول شد 
کــه این اقدام حاکی از اهمیت ندادن به مقام فنی و تخصصی 
سازمان و سیاسی شــده آن بوده است. سازمان برنامه وبودجه 
در حــال حاضــر دارای ضعف هــای بســیاری در زمینه های 
  کارشناســی و تخصصی، معماری داخلی و ماموریت و شــرح 
وظایف است. انحالل ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و خروج 
مدیران و کارشناسان مجرب و زبده آن در سال های 1386 به 
 بعد امکان انتقال دستاوردها و تجربیات مدیران و کارشناسان 
مزبور به کارشناســان بعدی را فراهم نیاورد. در سال های اخیر 
افراد تحصیل کرده ای از دانشگاه های معتبر کشور به استخدام 
سازمان درمی آیند     لکن به دلیل فقدان صالحیت الزم در سطوح 
مدیریت ســازمان ،    از توان افراد مذکور به نحو مطلوب استفاده 
نمی شــود.                                                    تاکنون مدیریت عالی کشور به اهمیت و راهبردی 
بودن نقش نهادهای برنامه ریزی در جایگاه اتاق فکر کشور باور 

ندارد.
با روی کار آمدن دولت ســیزدهم و انتظار وجود تفاهم کاملی 
که میان قوای اجرایی ،    قانون گــذاری و قضایی پدید خواهد آمد 
و مهم تر از آن باور کامل حاکمیت باالی کشــور به دولت جدید ، 
   امیــد می رود که نهاد عالی برنامه ریزی کشــور به جایگاه واقعی 
خود به عنوان اتاق فکر کشــور بازگردد. ســازمان برنامه ریزی با 
مشخصات فرابخشی ،    تخصصی و توان علمی و فنی باال می تواند 
بازوی تخصصی رئیس جمهور باشد. کشور با دو بال برنامه ریزی و 
امنیت به پرواز درمی آید. بال برنامه ریزی کشور باید سازمان برنامه 

و بودجه باشد. 

با روی کار آمدن 
دولت سیزدهم 
و انتظار وجود 
تفاهم کاملی که 

میان قوای اجرایی ، 
   قانون گذاری و 
قضایی پدید 
خواهد آمد و 

مهم تر از آن باور 
کامل حاکمیت 
باالی کشور به 

دولت جدید ،    امید 
می رود که نهاد 

عالی برنامه ریزی 
کشور به جایگاه 
واقعی خود به 
عنوان اتاق فکر 
کشور بازگردد 
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نقشه راه
درباره سیاست ورزی مشورتی

و دولت یکدست



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و ده، مرداد 661400

توسعه

وعده هایی که نباید فراموش شوند
یکدست یا همدست؛ کدام دولت توسعه محور است؟

لیال ابراهیمیان
دبیربخشتوسعه

 ابراهیم رئیسی و 
تیم اقتصادی او 
می دانند که تنها 

یکدستی در قدرت 
توسعه آور نیست؛ 
به قول آمارتیا سن، 
اقتصاددان، توسعه 

به مثابه 
آزادی است و 

رئیس جمهوری 
جدید باید بتواند 
در مسیر آزادی 

تشکل های صنفی، 
مدنی، سیاسی، 

اجتماعی و 
اقتصادی کوشا 
باشد تا بتواند 
در پی چنین 

سنگ بنایی اعتماد 
ازدست رفته را 

به جامعه ایرانی 
بازگرداند

ســیزدهم چهار میلیون فرصت شغلی ایجاد شود، شغل هایی که 
برای آن فارغ التحصیالن آموزش عالی و افراد کم درآمد به ویژه زنان 
سرپرســت خانوار و مرزنشینان در اولویت قرار گیرند. او از اصالح 
بودجه نظام مالی گفته، از اصالح ساختار بودجه، و افزایش شفافیت 

اقتصادی؛ آمده تا جلوی فساد را بگیرد.
حاال رئیس  دولت جدید اصولگرا، در کنار مجلس اصولگرا و سایر 
ارکان نظام سیاسی یکدست می خواهد به وعده توسعه ای اش عمل 
کنــد و خیلی ها دل در گرو این دارند که در نتیجه »یکدســتی« 
و »همدســتی قدرت« توســعه بهتر رخ می دهد و آنها در انتظار 
چنین گذاری هســتند؛ گذاری که از در آن تضادها و تناقض های 
بوروکراســی در نتیجه همسویی و یکدستی کنار گذاشته شود و 
اصالحات اقتصادی رخ دهد. اما همین ایده مخالفانی جدی دارد و 
معتقدند دولت یکدست، انحصارطلب است و هرچیزی را بنا به باور 
محــدود خود پیش داوری می کند؛ امور مقدس آزادی  و عدالت را 
به دور می ریزد و جای آن انجماد و انقیاد می نشاند. کمال اطهاری، 
پژوهشگر ارشد حوزه توسعه جزو کسانی است که درباره دو مفهوم 
دولت »همدست« و دولت »یکدست« می گوید: در دولت یکدست، 
رهبران در پی دیکته  همه  امور هستند. در دولت یکپارچه، هژمونی 
با اقناع و اقتدار اعمال می شود، اما در دولت یکدست تنها با اقتدار. 
دولت یکپارچه، طبقات و اقشــار اصلی جامعه مدنی را قانع کرده 
است که منافع آن ها را به طور منصفانه تامین خواهد کرد، که این 
به معنای اجازه یافتن برای راهبــری منافع آن ها در یک »بلوک 
تاریخی« اســت. با اســتفاده از مارکس باید گفت، دولت به مثابه 
سامانده امر عمومی، تا وقتی وجود خواهد داشت که امر خصوصی 
یا جامعه  مدنی وجود داشــته باشد، و هنگامی قوی خواهد شد و 

خواهد ماند که جامعه  مدنی قوی باشد و بماند. 
ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او می دانند که تنها یکدستی در 
قدرت توسعه آور نیست؛ به قول آمارتیا سن، اقتصاددان، توسعه به 
مثابه آزادی است و رئیس جمهوری جدید باید بتواند در مسیر آزادی 
تشکل های صنفی، مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کوشا باشد 
تا بتواند در پی چنین سنگ بنایی اعتماد ازدست رفته را به جامعه 
ایرانی بازگردانــد؛ تا یأس و امید زخم خورده و رنجوری جای خود 
را اگرنه به همراهی و همدلی، بلکه به تاب آوری و همبستگی دهد. 
اما اگر دولت جز این کند خوشحالی عده ای که می گویند ملت یک 
دولت یکدست به اصولگرایان بدهکار بود، عاقبتی ناخوش خواهد 
داشت. وعده های رئیسی و آینده سیاسی او اگر برنامه و شعارهایش 
باشــد، نقشــه راهش جز تدوین برنامه جامع توسعه اقتصادی و 
همراه کردن جامعه مدنی، روشنفکران، نخبگان سیاسی و اجتماعی 
نخواهد بود. او باید بتواند به تن خسته جامعه ایرانی، روح سیال امید 
بدمد و جز این سرانجامی نیک نخواهد داشت؛ انتظارهایی که شاید 
به اعتراض بدل شود. او برای ادامه حیات سیاسی خود نیازی به نام 

نیک دارد؛ وعده هایی که نباید فراموش شوند. 

چهاردهم مردادماه؛ روزی که مراســم تحلیف ابراهیم رئیسی 
برگزار شــده و او به عنوان رئیس دولت ســیزدهم وارد پاســتور 
شــده اســت؛ پایان بازی انتخابات و آغازِ بــازی انتخاب، اگرچه 
همچنان پیروزی رئیســی زیر ســایه »آرای باطله« و آمار پایین 
رای دهنده هاست. انتخاب مسیری برای تحقق رویاها و وعده هایی 
که درباره ایراِن توســعه یافته داده بود؛ وعده فسادستیزی توسط 

»دولتی مردمی برای ایرانی قوی«. 
ابراهیم رئیســی در دوران کوتاه رقابت های انتخاباتی، در کنار 
رقبای نه چندان قدر و جدی خــود، اقتصاد را محور اصلی برنامه 
دولتش تعریف می کرد. او می گفت: قرار است تولید را افزایش دهد 
و صادرات را دو برابر کند. این هدف در سال اول به گونه ای است که 
میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران بدون نفت و با افزایش بهره وری 
به باالی 5 درصد برسد، تمام نیاز ارزی ایران در سال 1402 فقط 
از طریق صادرات غیرنفتی تامین شــود؛ در پایان دولت آینده هم 
صادرات غیرنفتی ایران از 35 میلیارد دالر به بیش از 70 میلیارد 
دالر برسد؛ سهم صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه دست کم 
2 برابر شود و از 20 میلیارد دالر فعلی به بیش از 40 میلیارد دالر 

برسد؛ این یعنی اقتصاد بدون نفت قد خواهد کشید.
رئیسی از سفره رنگین مردم می گفت؛ سفره ای که در آن برای 
کاهش هزینه های وعده داده شده، از همان آذرماه برای خانوارهای 
5 دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می شود. به ازای هریک 
از اعضای خانوار در 3 دهک اول 200 هزار تومان و 2 دهک بعدی 
150 هزار تومان اعتبار ماهانه قرض الحســنه با کارمزد 2 درصد 
تخصیص می یابد. البته به خانوارهایی که توانایی بازپرداخت اقساط 

را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط داده خواهد شد.
او از پایان کابوس مسکن هم گفته است: دولت تالش می کند 
تا پایان عمر خود 4 میلیون خانه بســازد. افزون بر این قرار است 
طی 4 ســال آینده دولت تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن را از 
70 درصد فعلی به 35 درصد یعنی نصف برســاند و سهم هزینه 
مســکن در سبد خانوار را هم به یک ســوم کاهش دهد؛ یعنی از 
حدود 50 درصد به حدود 30 درصد برســاند. در کنار آن رئیس 
دولت ســیزدهم از اصالح ســاختار اقتصاد سالمت گفته است: از 
ســال آینده به همه مردم ایران کارت ســالمت می دهد که با آن 
هزینه خدمات از مراکز درمانی نظیر بیمارســتان ها، آزمایشگاه ها 
و داروخانه ها از طریق بیمه و تســهیالت قرض الحسنه بابت سهم 
بیمار پرداخت می شــود و مراجعه کننده دیگر پولی نخواهد داد. 
عالوه بر این قرار اســت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی 
در سراسر ایران عادالنه شده و پرداخت از جیب مردم بابت درمان 
از 43 درصــد بــه 20 درصد در پایان دولــت او کاهش یابد. قرار 
است نوســان های بورس مدیریت و صندوق تثبیت بازار سرمایه 
شــارژ شود. اوراق بهادار برای پوشــش ریسک سهامداران خرد از 
سال آینده منتشر شــود. همچنین تا پایان ریاست جمهوری دوره 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

انتخابات 1400 در 
ایران، ابعاد سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی 
و توسعه ای آن بدانید، 

خواندن این پرونده 
تفصیلی به شما 
توصیه می شود.
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 اجازه دهید بحث را از قبل انتخابات شروع کنیم؛ ارزیابی و تحلیل اصالح طلبان 	�
درباره مسیر انتخابات 1400 چه بود؟

 این تصور قبل از انتخابات در طیف گســترده ای از اصالح طلبان وجود داشت که 
نتیجه انتخابات 1400 از پیش تعیین  شــده و برنامه یکدست سازی کامل حکومت 
در حال پیشــرفت است؛ منتها سؤاالتی که به مرورزمان مطرح شد، کمی جزئی تر و 
ریزتــر بود، مثالً آیا دولت بعــدی، دولت نظامی ها خواهد بود یا خیر؟ بحث ها کمتر 
معطوف به سطح مشارکت در انتخابات بود، گرچه با توجه به انتخابات مجلس اخیر، 
کمی دغدغه مشارکت هم وجود داشت. من خیلی مطمئن نیستم که آن پیش بینی 
از نوع پیش بینی های خود تحقق بخش بود یا پیش بینی مبتنی بر رصد واقعیت های 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. می دانید که پاره ای پیش بینی ها به خصوص در حوزه 
سیاســت، پیش بینی های به اصطالح خودتحقق بخش است. یعنی خود پیش بینی 
ازجمله علت های تحقق وضعیت پیش بینی شده است. لذا اگر بعداً این اتفاق افتاد، لزوماً 

دلیل بر این نیست که آن پیش بینی، یک پیش بینی علمی بوده است.
اگر به صحنه سیاسی کشور نگاه کنیم، قبل از انتخابات یک دغدغه وجود داشت 
و چند پارامتر برجسته بود. یکی فشار تبلیغاتی خیلی شدید علیه دولت روحانی که 
عامدانه آن را دولِت اصالح طلبی می گفتند. فضای بسیار سنگین تبلیغاتی که مشخص 
بود جناح مقابل دولت در حکومت، آن را طراحی کرده تا از ضعف ها، کاستی ها و نقایص 
دولت به نفع خود بهره برداری سیاسی کند. البته این مسئله در همه جای دنیا مرسوم 
است و یک اتفاق عجیب وغریبی نیست. پارامتر دیگری که خیلی پررنگ بود، انشقاق 

در خود اصالح طلب ها بود بر سر اینکه نسبت به دولت 
روحانی باید چه موضعی اتخاذ کنند،؛ نشانه های این 
انشــقاق از دو-سه سال قبل دیده می شد. بخشی از 
اصالح طلب ها معتقد بودند که باید موضع انتقادی در 
برابر دولت داشت و برخی معتقد بودند دولت مؤتلف 
ماست و باید از آن حمایت کنیم. این شکاف باعث شد 
اصالح طلب هــا نتوانند راهبردی را در مورد انتخابات 
1400 اتخــاذ کنند که متضمن پاســخی به حمله 
جناح رقیب دولت باشــد و پاسخ به ابهاماتی که در 
ذهن جامعه بود. لذا تکلیفشان روشن نبود. برای اینکه 
تأثیــر این بالتکلیفی در راهبرد اصالح طلبان در انتخابات 1400 را پررنگ کنم، یک 
جهان ممکن را ترسیم می کنم که در آن اصالح طلبان از سه سال قبل به این تصمیم 
رسیده اند که ما با روحانی ائتالف کردیم و باید از او حمایت کنیم. در این صورت، در 
برابر حمالت به دولت، سپری خاص بلند می کردند: عامل ناکارآمدی یا ناکامی روحانی 
تخریب های شما است و این تخریب ها سیاست های ضد ملی و به زیان کشور است. 
اگر دو سال در این فضای تبلیغاتی حرکت می کردند، در انتخابات تمام کاسه کوزه ها 
بر سر دولت اصالح طلب نمی شکست و بسیج افکار عمومی به سود جبهه مقابل آن 
ســامان نمی یافت. جهان دیگری را هم در نظر بگیریم که اصالح طلب ها از سه سال 
قبل تصمیم می گرفتند که به تالفی تخلف ها یا بدقولی های روحانی، مسیر خود را جدا 

انتخابات و سیاست [  [

اصالح طلبان در 
انتخابات بدون سپر 

ماندند
حسین واله در گفت وگو با »آینده نگر« 

از انتخابات و سیاست در ایران می گوید

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 
درباره وجهه سیاسی 
انتخابات 1400 
بدانید، خواندن این 
گفت وگوی تحلیلی 
به شما پیشنهاد 
می شود.

 در فضای سوت و کور دانشگاه شهید بهشتی، فقط صدای اوست که در راهرو می پیچد، بلند و پرشور از سیاست می گوید؛ از وضعیت جناح های 
سیاسی، از مردم و ناامیدی های آن ها. اما آنچه بیش از همه از گفته های حسین واله می شود به خاطر سپرد شاید این باشد که برای قضاوت در سیاست 
نباید عجله کرد. استاد دانشگاه شهید بهشتی می گوید بزرگ ترین مشکل اصالح طلبان این بود که نتوانستند موضع مشخص و روشنی در قبال دولت 

حسن روحانی بگیرند و برای همین در مقابل جامعه منفعل شدند و در حوزه سیاست بی  سپر ماندند. اما او ناامید نیست و معتقد است اگرچه شورای 
نگهبان در یکدست کردن قدرت تعارف را کنار گذاشته اما عواملی که زمینه را برای قدرت گرفتن یک جریان سیاسی در آینده مساعد یا نامساعد می کند، علی الدوام متغیر است. 

ادامه این گفت وگو را بخوانید.

لیال ابراهیمیان
دبیربخشتوسعه
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توسعه

کنند و با تکیه بر مواضع خودشان منتقد دولت شوند و بگویند چرا به فالن وعده های 
اصالح طلبانه ات عمل نکردی؟ در این صورت چه اتفاقی می افتاد؟ اگر اصالح طلب ها 
می توانستند این موضع یکپارچه را از سه سال قبل اتخاذ کنند، انتخابات 1400 حول 
محور القای مســئولیت تمام ناکارآمدی ها به دولت روحانی و علیه جریان اصالحات 
سازمان نمی یافت. من دو جهان متضاد ترسیم کردم که در آن موضع اصالح طلب ها 
نسبت به دولت روحانی متفاوت باشد تا زمینه تبلیغات در انتخابات 1400 را روشن 
کنــم. یکی جهانی که اصالح طلبان موضع مشــخص دارند چه در حمایت و چه در 
نقادی دولت و یکی جهانی که بالتکلیف باشند. در عمل، بالتصمیم ماندند؛ نه توانستند 
حمایت کنند و موانع حقیقی را روشن کنند و نه توانستند از دولت روحانی به قدر کافی 
فاصله بگیرند. حتی مشخص نکردند که با مجموعه ای تکنوکرات و بعضاً امنیتی بر سر 
یک مصلحت کالن ملی ائتالف کرده اند. مصلحت کالن و حیاتی ملی مثل برجام و 
امنیت ایران؛ اینکه ایران از بحران امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک جهانی خارج شود. 
وقتی اصالح طلبان نتوانستند تصمیم بگیرند که موضع حمایتی یا انتقادی بگیرند، 
هرچه به شــرایط انتخابات نزدیک تر شدیم، با یک موقعیت متزلزل سیاسی مواجه 
شدند و جوابی برای پرسش های جامعه مثالً درباره ارز 4200 تومانی، ناکامی برجام، 
عدم رفع حصر و امثال آن نداشتند. آن ها بدون راهبرد ماندند. اصالح طلب ها در کل 
فرایند انتخابات سال 1400 بی سپر بودند؛ بی سپر در برابر رقیب سازمان یافته ای که 

می خواست از کاستی ها، ضعف ها و ناکامی های دولت به نفع خود استفاده کند.
 در ســال 1392 اصالح طلبان از »نرمالیزاسیون مقدمه دموکراتیزاسیون« 	�

صحبت می کردند، چرا بعداً نتوانستند ایده محوری درباره دولت ارائه دهند؟
این یک عامل داخلی مهم داشــت و یک عامل خارجی مهم. عامل خارجی دونالد 
ترامپ بود. جمهوری خواهان همیشه از یک الگوی رفتار سیاست خارجی در منطقه ما 
پیروی می کنند که به زیان تحوالت دموکراتیک این منطقه است؛ آمدن ترامپ یک 
اتفاق بسیار بزرگ بود. اصالح طلب ها یک نیروِی اجتماعی- سیاسی بودند با اهدافی 
مشــخص. روحانی پرچم دار آن اهداف نبود. هیچ کس روحانی را رهبر اصالح طلبی 
نمی دانست؛ خودش هم خود را رهبر این جریان نمی دانست. اما تمام نیروی اصالح طلب 
برای رفع بحران ملی پشت او قرار گرفت تا نرمالیزاسیون رخ دهد؛ یعنی شرایط زندگی 
در کشور طبیعی شود که بعداً بتوان بحث دموکراسی و باقی شعارهای اصالح طلبی را 
مطرح کرد؛ آقای روحانی به این ترتیب برگزیده شد. او موفق شد گام اول برجام را بردارد 
ولی با آمدن ترامپ یک بازگشت به گذشته صورت گرفت؛ خشت خشتی که روی هم 
گذاشته بود برای اینکه بتواند کشور را به حالت نرمال تر برگرداند، به کلی فروریخت؛ 
مناسبات اقتصادی ایران مختل شد، تحریم ها برگشت، وضع اقتصاد در داخل سخت 
شد، اشتغال مردم دچار مشکل شد، تورم باال رفت و مجدداً برگشتیم به همان بحران ها. 
سخن گفتن از حقوق مردم درحالی که بحران ها همه را در خود غرق می کند، خنده دار 
است یا دست کم شنیده نمی شود. طبیعی هم هست؛ تا نیاز اولیه کسی را رفع نکنید، 

نوبت به نیاز ثانویه اش نمی رسد.
انتخاب ترامپ پیامدهای سیاسی در داخل هم داشت. عمده ترین پیامد سیاسی 
آن این بود که آن دسته از نیروهای سیاسی یا نیروهای اجتماعی که پرچم دار نوعی 
بازگشت به مناسبات طبیعی با جهان بودند، در برابر سدی مثل ترامپ قرار گرفتند که 
با برخوردهای خشن و با سیاست براندازانه، این مشی را بالموضوع می کرد. گفت وگو 
بی معنا شد و نرمالیزاسیون متوقف شد؛ درنتیجه موضوع دموکراتیزاسیون هم منتفی 
شد؛ یعنی ادامه مسیر اصالحات را غیرممکن کرد. نیروهای تندرو و نظامی ها دارای 
اهمیت و نقش بیشتر شدند. به این دلیل که کشور در برابر خطری فوری قرار گرفت: 
جان بولتن مشــاور امنیت ملی کاخ سفید به طور رسمی و علنی، در جمع سازمان 
مجاهدین خلق در پاریس گفت که به بهمن امسال نرسیده، ما آزادی ایران را جشن 
می گیریم؛ یعنی براندازی رژیم. پمپئو وزیر خارجه امریکا شرایطی برای ایران تعیین 
کرد که فقط یک معنا داشــت: می خواهیم نابودت کنیم و هزینه اش را هم نپردازیم. 
وقتی آمریکا جنگ تمام عیار را شــروع می کند، این طرف کدام نیرو قدرت می گیرد؟ 
قطعاً نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی. کدام نیرو به حاشیه می رود؟ نیرویی که پرچم 

گفت وگو و بازگشت به مناسبات بین المللی و همکاری با جهان را برداشته. حداکثر 
کاری که این نیرو می توانست بکند و روحانی هم تمام توان خود را به کار گرفت که 
انجام دهد، این بود که از اجماع جهان پشت سر آن آمریکا ممانعت کند و موفق شد. 

دور نگه داشتن اروپا از آمریکا و ممانعت از اتحاد جهانی علیه ایران کار آسانی نبود.
امــا در عمــل، در ایران قدرت چرخید و توازن قوا به نفع بخشــی تغییر کرد که 
قدرت سخت را در دست دارد. البته این هم طبیعی است. درنتیجه همین دو عامل، 
اصالح طلبی نتوانســت طرحی را که در سال 92 شــروع کرده بود و در سال 1396 
مجدداً از مردم برای آن رأی گرفت، ادامه بدهد. اما مشکل دیگری هم در درون جریان 

اصالح طلبی وجود دارد.
 مشکل درون مجموعه اصالح طلبی چیست؟	�

مجموعه اصالح طلبی به عنوان یک جریان اجتماعی در کشور، به رغم اینکه شعار 
اصالح طلبی می دهد، پرچم تحول گام به گام و اصالحات خشت به خشت برمی دارد، 
اما به لحاظ رویکرد عاطفی و عادت رفتاری، به دو معنا کامالً انقالبی است. زود، تند 
و ســریع همه چیز را می خواهد و به رغم شعارهایی که می دهد و شاید هم به راستی 
باورشان اســت، یک عادت حذفی هم دارند. این دو در درون نیروی اصالح طلب در 
ایران وجود دارد. منظور از حذف، در مرحله اول حذف سیاسی رقیب است؛ ولی اگر در 
حذف رقیب از عرصه سیاست موفق شدند، او را از عرصه اجتماع هم حذف می کنند. 
اگر موفق به حذف شدند، از عرصه اقتصاد هم حذف می کنند؛ درست مثل رقیبشان 
و این همان خصلت انقالبی است. خصلت انقالبی که به نظر من اآلن دیگر آناکرونیک 
است. خصلت انقالبی که 45 سال پیش روزآمد و کارآمد و ضرورت زمانه بود، امروزه 
دیگر ناکارآمد است. این گرایش سبب شد که دستاوردهای سیاست رسمی در جهت 
همان نرمالیزاسیون که قرار بود صورت بگیرد و ایران را از بحران خارج کند، دیده نشود 
یا کم دیده شود، بی ارزش تلقی شود. در مقابلش انتظارات بسیار زیادی به وجود آید که 

عمدتاً محقق نشود و البته محقق نشدنشان گناه بسیار بزرگی محسوب شود.
 منتقدان می گویند اصالح طلب ها در سال 96 و 98 آن گونه که ادعا می کنند، 	�

در کنار جامعه قرار نگرفتند و بدنه اجتماعی به مرور از آن ها جدا شد.
اتفاق هــای 96 و 98 نمونه هایی بود از کهیــر زدن پیکره جامعه ایران؛ نه جامعه 

سیاسی ایران. جامعه نسبت به یک امر حساسیت داشت و به آن واکنش نشان داد.
 حساسیت نابجا بود؟	�

 نمی گویم حساسیت بجا بود یا نابجا؛ بخشی از آن واقعاً بجا بود. من هم به عنوان 
یک فرد سیاسی نسبت به نحوه رفتار آقای روحانی به عنوان رئیس دولت در موضوع 
بنزین انتقاد دارم و فکر می کنم خیلی بهتر از آن می شد مسئله را اداره کرد تا آسیب 
به جامعه وارد نشود. من حتی پیشنهادی برای تضمین حق و اداره اعتراض ها همان 
وقت ارائه کردم. اما انتقادی که به اصالح طلب ها می شود از موضع اینکه چرا کنار مردم 
و معترضان نبودند، از موضع سیاست ورزی اصالح طلبانه نیست، از موضع سیاست ورزی 

انقالبی است.
هرگاه اقدام دولت برخالف منافع ملی باشــد، البته باید پای اعتراض ایستاد و از 
آن حمایــت کرد؛ اما اگــر اقدامی که دولت انجام داده ولو به روش غلط و زشــت و 
ناکارآمد اما برخالف منافع ملی نبوده، اصالح طلبی نمی گوید که باید در کنار اعتراض 
به آن بایستی؛ اما انقالبی گری می گوید باید بایستی. انقالبی گری می خواهد که مشکل 
لحظه ای رفع شــود و به بعد آن کاری نــدارد ولی اصالح طلب می گوید چه چیزی را 

می خواهی با چه چیزی جایگزین کنی. 
انتقاد به اینکه اصالح طلبان در کنار مردم نایستادند، در بعضی جاها وارد است، در 
بعضی جاها وارد نیست. آن جا که معلم ها اعتراض داشتند، اصالح طلب ها باید کنارشان 
می ایستادند و کم وبیش ایستادند، آن مطالبه بحق بود و بی توجهی به آن به منافع ملی 
کشور آسیب می زد. اما انتقاد به افزایش قیمت بنزین اعتراض درستی نیست. اگرچه 
اعتراض به نحوه افزایش آن، اعتراض درستی است. بنزین با قیمت غیرطبیعی یعنی 
40 درصد قاچاق. اما چرا به اصالح طلب ها انتقاد می شود؟ چون عادت انقالبی می گوید 
فعالً موضوعی هست که در آن می شود یقه حکومت را گرفت و به آن فشار آورد. مردم 
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هم به خاطر آن حاضرند که به خیابان بیایند و تحرک کنند. راه بیفت فشار بیاور.
  راهبرد جایگزینی عنوان شد؟	�

 در زمان اعتراضات مشــهد، مــن به دولت آقای روحانی پیشــنهاد دادم که در 
شهرهای بزرگ، امنیت یک سری اماکن را تأمین کنند تا هرکس می خواهد اعتراض 
کند و اعتراِض مســالمت آمیز و بدون خشونت دارد، از این اماکن استفاده کند؛ مثل 
»هایدپارک« انگلستان. این وظیفه دولت و حکومت است. کارمند و کارگر مظلومی که 
شش ماه است حقوق نگرفته، چه کار کند؟ کجا داد بزند؟ معلوم است که در خیابان 
داد می زند. او تقصیری ندارد، مقصر دولت است که شرایط اعتراض را فراهم نمی کند. 
اگر بنا را بر این بگذاریم که چندصدایی در کشور الزم است، حق اعتراض مردم باید 
محفوظ بماند، و وجود اعتراض مسالمت آمیز کمک به حکومت است برای اینکه بفهمد 
کجای کارش ایراد دارد، آن گاه شــرط تحققش این است که امنیت هم حفظ شود. 
اگر اعتراض همراه با سلب امنیت بشود به خاطر اولویت امنیت بر همه چیز، اعتراض 
سرکوب خواهد شــد. پس باید راهی یافت برای سازگار کردن اعتراض با امنیت. اما 
همان زمان عده ای گفتند این ها علیه حاکمیت اعتراض می کنند و شعار می دهند؛ 
ما امنیتشان را تأمین کنیم؟ حتی برخی چهره های شاخص اصالح طلب ایده مرا به 
تمسخر گرفتند و گفتند هدف از اعتراض اساساً تحت فشار گذاشتن حکومت است، 

حاال یعنی چی که در محل هایی باشد که حکومت برای اعتراض در نظر گرفته!
 برگردیم به موضوع انتخابات! برخی وضعیت اصالح طلبان در انتخابات 1400 را 	�

با 1384 مقایسه می کنند؛ مبنای این قیاس چیست و شرایط چه تفاوت و تشابهی 
دارد؟

این دو مقطع تشابه سطحی غلط انداز و تفاوت های خیلی مهمی با هم دارند. فقدان 
نامزد یگانه و خط مشی واحد در جبهه اصالح طلبی شباهت سطحی دو مقطع است. 

وضعیت داخلی دولت و بحران خارجی تمایز عمده دو مقطع است.
ســال 84 پایان دوره آقــای خاتمی بود. در گــذر از دوره آقای خاتمی به دولت 
بعدی، اصالح طلب ها شقه شــقه شدند و نتوانستند بر سر نامزد اجماع کنند و آقایان 
هاشمی رفســنجانی و احمدی نژاد به دور دوم رفتند. ناتوانی اصالح طلبی در اجماع 
بر ســر یک کاندیدا در ســال 84 به نظر من بزرگ ترین عاملی بود که روند حضور 
اصالح طلبی در حکومت را متوقف کرد. ســال 84 تشتت جبهه اصالح طلبی عامل 
بزرگ ناکامی بود. اما در 1400 این عامل فرعی شد؛ پارامتر اصلی عامل خارجی است. 
سال 1388 احمدی نژاد رئیس جمهور بود. حکومت هم تصمیم داشت که این ادامه 
پیدا کند. اصالح طلبان می خواستند وارد انتخابات شوند و دولت را از او بگیرند. یک 
سری اقدامات اولیه برای سنجش نبض جامعه انجام شد. کم وبیش این نتیجه حاصل 
شد که امکان یک تغییر در ساخت سیاسی کشور وجود دارد؛ اما خیلی دشوار است؛ 
ولی اصالح طلب ها و بخشی از جناح راست در حکومت که با تندروی مخالف بودند، 
با خط  مشــی احمدی نژاد مخالف بودند و او را ویرانگر کشور می دانستند، توانستند 
بر ســر یک امر خیلی مهم اتفاق کنند. توانستند بر سر یک کاندیدای واحد در برابر 
احمدی نژاد اجماع کنند. و موفق شدند. آقای موسوی کاندیدایی بود که بخش مهمی 
از اصولگرایان و تقریباً تمام اصالح طلب ها، توانستند بر سر او اجماع کنند. اما نیروهای 
سیاســی درون حکومت خالف این را می خواستند. احمدی نژادی که با شعار احیای 
انقالب آمده بود در برابر رقیبی قرار داشت که این شعار را از او می گرفت؛ چون پرچمی 
داشت از انقالب اسالمی، با یک سابقه خیلی موفق تر. اما در سال 84 این اتفاق نیفتاد. 
انتخابات 1400 به دو دلیل مشابه هیچ یک از آن دو دوره نیست. مشابه انتخابات 88 
نیســت، به این دلیل که یک رقیب قدرِ دارای پرچم کاریزماتیک انقالب اسالمی که 
بتواند شعارهای آن طرف را مصادره کند، نداشت. شبیه انتخابات 84 هم نیست، به این 
دلیل که در آن زمان یک شرایط نرمال اجتماعی، یک حکومت نسبتاً موفق از حیث 

اقتصادی سر کار بود. 
 درنتیجه علت واقعی تمرکز قوا در داخل کشور بر روی بخش نظامی از بین 	�

رفته بود.
بله! اما به جای آن، یک  چیز ثابت، مستقر و روشنی نیامده است؛ یعنی جو بایدن 

بر سر کار آمده، اما هیچ تغییری در سیاست نسبت به ایران به طور مشخص رخ نداده. 
ابهام در سیاست خارجی که ربط مستقیم دارد به اقتصاد در داخل و سیاست داخلی، 
امکان تصمیم گیری از کل حکومت را در ایران سلب کرده بود؛ یعنی هیچ سطحی از 
سطوح حکومت در ایران به نظر من قادر نبود که تصمیم بگیرد اآلن وقتی است که 
من باید خنجر خود را غالف کنم یا وقتی است که کماکان باید خنجرم را تیز کنم، 

چون نمی داند که قدم بعدی چه خواهد بود.
  انشقاق امروزی درون اصالح طلبی، آیا شباهتی به عدم اجماع آن ها در سال 	�

84 که منجر به آن شکست شد، دارد یا خیر؟
اگر بخواهیم یک  الیه زیرین را نگاه کنیم، 84 شرایطی بود که یک دولت مستقر 
تقریباً موفق مواجه بود با یک اپوزیســیون حکومتی که با تمام وجود می کوشــید 
دستاوردهای آن دولت را تا می تواند نفی کند و یک رگه تندرو اپوزیسیون داخلی که 
می خواست از دولت خاتمی عبور کند و کارهای خیلی بزرگ انجام دهد. از حمالت 
به کوی دانشگاه بگیرید تا قتل های زنجیره ای تا به قول خاتمی هر 9 روز یک بحران. 
این ها همه معطوف به این هدف بود. از طرفی مجلس هفتم خیلی با خاتمی همراه 
نبود؛ اما شمشیر هم از رو نبسته بود. با هم تعامل می کردند. در انتخابات 84 آن میزان 
انگیزه در اصالح طلبی برای ادامه یافتن وجود نداشت که انگیزه در جناح مقابلش برای 
پس گرفتن دولت از رقیب وجود داشت؛ اما در 1400 این گونه نبود، انگیزه در نیروی 
اصالح طلب برای اینکه دولت را بگیرد وجود داشت؛ منتها نکته اش این بود که درصحنه 
عمل سیاسی مات شده بود. به این دلیل که در سه سال دوم دوره آقای روحانی، نیروی 
اجتماعی سیاسی اصالح طلبی تصمیم نگرفته بود که می خواهد با این دولت مستقر 
چه کار کند. چون خود را در بالتکلیفی نگه داشته بود، آچمز شده بود. انگیزه کسب 
قدرت خیلی قوی تر بود؛ اما در عرصه سیاسی به طور کامل آچمز بود. پارامتری که در 
1400 نقش اصلی را در سیاست ایران بازی می کند، محصول یک اتفاق در سیاست 
خارجی است که شرایط ایران را امنیتی کرده است. در 84 و 88 ما چنین چیزی را 

نداریم. لذا صحنه امروز مطلقاً قابل مقایسه با آن دوره نیست.
 قاعده چه بود؟	�

تکثر سیاســی در ایران یکی از پارامترهای موردتوجه در سیاســت های خارجی 
به خصــوص غربی راجع به ایران بــود. به نظر من رفتن ترامــپ، آمدن بایدن ولی 
دست دســت کردن او در تصمیم گیری در ارتباط با ایران، به ســاختار سیاست این 
پیام را داد که وقتش رسیده که از الگوی مواجهه غرب با ایران بر پایه تکثر سیاسی 
نمایندگی شده در حکومت، گذر کنیم به ساختار سیاسی یکپارچه در ایران که یک نفر 
تصمیم بگیرد. یعنی غرب با یک نفر طرف است. به نظر من انتخاب آقای رئیسی به 

اصالح طلبان نتوانستند تصمیم بگیرند که موضع حمایتی یا انتقادی بگیرند، هرچه به شرایط انتخابات نزدیک تر شدیم، با یک 
 درباره ارز ۴200 تومانی، ناکامی برجام، عدم رفع 

ً
موقعیت متزلزل سیاسی مواجه شدند و جوابی برای پرسش های جامعه مثال

حصر و امثال آن نداشتند. آن ها بدون راهبرد ماندند. اصالح طلب ها در کل فرایند انتخابات سال 1۴00 بی سپر بودند.

نکته هایی که باید بدانید

با آمدن ترامپ یک بازگشت به گذشته صورت گرفت؛ خشت خشتی که 	]
روحانی روی هم گذاشته بود برای اینکه بتواند کشور را به حالت نرمال تر 

برگرداند، به کلی فروریخت.
ما سه تا بحران کلیدی داریم که اگر بتوانیم این سه بحران کلیدی را 	]

مقداری تخفیف بدهیم، کارآمدی حکومت باال می رود. نخست بحران اعتماد، 
دوم بحران مشروعیت و سوم بحران علم گرایی است.

با رفتن ترامپ خیلی اتفاق ها افتاد. سیاست های منطقه ای و جهانی به 	]
سمت دگرگونی رفت. با آمدن بایدن پاره ای از تغییرات خیلی چشمگیر در 

دنیا اتفاق افتاد. اما در مورد ایران یک حالت انتظار وجود دارد. 
ناتوانی اصالح طلبی در اجماع بر سر یک کاندیدا در سال 84 به نظر من 	]

بزرگ ترین عاملی بود که روند حضور اصالح طلبی در حکومت را متوقف کرد. 
سال 84 تشتت جبهه اصالح طلبی عامل بزرگ ناکامی بود. اما در 1400 این 

عامل فرعی شد؛ پارامتر اصلی عامل خارجی است.
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این شکل، معنایش فقط همین است؛ یک پیام صریح به ایاالت متحده آمریکا و اروپا 
که ما قریب به 4 سال با گربه رقصانی شما راه آمدیم. روحانی نماینده بخش معترضان 
نظام سیاسی بود؛ تمام تالشش را کرد اما شما جز تلف کردن فرصت و زیر پا گذاشتن 
تعهدات خود و فشــار آوردن، کار دیگری نکردید. ما موفق شدیم ترامپ را که خیلی 
گنده تر از شما بود پشت سر بگذاریم. به طریق اولی موفق می شویم شما را هم پشت سر 
بگذاریم. حاال می خواهیم مسیری را متوقف کنیم که با مک فارلین شروع شد. این پیام 

خارجی انتخاب آقای رئیسی است.
من این را فقط براســاس پارامترهای کشفی که در افکار عمومی دیدم می گویم؛ 
یعنی نحوه کاندیدا شــدن آقای رئیســی، نحوه آمدن الریجانی، نحوه کاندیدا شدن 
اصالح طلبان، نحوه کنار رفتن ظریف. وقتی تمام این ها را کنار هم می گذارم، این الگو 
از آمدن آقای رئیسی، به من می گوید که نظام سیاسی می خواهد به اروپا و غرب پیام 
بدهد و بگوید شما در ایران، با یک نفر طرف هستید. هرچه ما با تکثر خودمان آمدیم 

با شما حرف زدیم، بیشتر متضرر شدیم.
 ولی همیشه در سیاست خارجی تصمیم گیر اصلی نظام بود.	�

اآلن هم همین گونه است.
 منظور من این است که در سیاست خارجی، وحدت نظر حاکم بود.	�

از طرف ایران بله! اما از طرف جهان صنعتی نه. در رویکرد سیاست جهانی نسبت 
به ایران یک اختالف اساســی جود دارد؛ هیالری کلینتــون و باراک اوباما متفاوت 
می اندیشــیدند؛ یکی می گفت در ایران شــکاف »میانه رو« و »تندرو« چرند است، و 
دیگــری معتقد بود واقعاً ایران تندرو و میانه رو دارد. البته هیچ کدام هم نمی خواهند 
نوکر غرب شــوند. اروپایی ها هم این را می گفتند. کل سیاست غرب راجع به ایران، 
ظاهراً بر این زاویه استوار بود. پیشینه اش برمی گردد به مک فارلین و تالش ریگان برای 
مثالً تقویت میانه روها در ایران. اما برآیند نیروهای سیاسی در غرب که بر تصمیمات 
نهادها اثر می گذارند این نبود که میزانی از منافع ملی ایران را تأمین کنند که ساختار 
سیاسی بتواند ادامه حیات بدهد. انگار می خواستند درعین حال که این بازی را انجام 
می دهند، کمترین امتیاز ممکن را حتی به همان میانه روها بدهند. با میانه روها بدتر 
رفتار کردند تا با تندروها به اصطالح خودشان. جواب همکاری ایران در افغانستان چه 
بود؟ گنجاندن ایران در محور شــرارت. جواب تعامل های پشت پرده در موضوع های 

انسانی هم نقض عهد بود.
خــب من در این پیام یک نکته مثبت حیاتی می بینم که آرزو دارم پندار محض 
نباشد و قدری جامه تحقق بپوشــد. سده هاست که سیاست داخلی در ایران تحت 
تأثیر کشمکش های خارجیان با هم قرار دارد. دهه هاست که تحوالت سیاست داخلی 
ما متأثر از تحوالت خارجی اســت و حتی جهت گری مناقشــات نیروهای رقیب در 
عرصه سیاست با هم، از رخدادهای خارجی موضوع خود را دریافت می کند. این یک 
واقعیت است. اما تلخ است و زیان بار و مانعی بر سر راه دموکراتیزاسیون. آرزو می کنم 
یکدست سازی حکومت گامی باشد در مسیر قطع کردن بند ناف سیاست داخلی از 
نیروهای خارجی و تفکیک قلمرو مشاجرات مجاز در عرصه سیاست، از قلمرو اجماع.

  پیام داخلی این انتخاب چه بود؟	�
 تحلیل این مسئله کمی سخت تر است، چون اگر وارد پیام داخلی شدیم، در این جا 
دیگر عاملیت از حکومت انتقال می یابد به مجموع نیروهای سیاسی. وقتی ایران دارد 
با خارج حرف می زند، عاملیت از آن حکومت است. حکومت تصمیم می گیرد خود را 
یکپارچه کند تا به آمریکایی ها و اروپایی ها بگوید با من طرف هستید. بزنید، می خورید. 
اما وقتی مسئله را از منظر داخلی می بینیم، این جا دیگر فقط حکومت و نهادهایش 
نیســت که نقش بازی می کند. عالوه بر این ها، اصالح طلب ها هم نقش بازی کردند، 
منتقدان، اپوزیسیون داخل ایران و اپوزیسیون خارج از ایران هم نقش بازی کردند. اگر 
بخواهیم بگوییم پیام این انتخاب برای داخل چیست، باید این انتخاب را نتیجه یا برآیند 
نهایی نقش تمام این ها در نظر بگیریم، نه فقط یک عده خاص. اگر آقایان موسوی و 
احمدی نژاد طور دیگری عمل می کردند اصالً یک حادثه سیاســی دیگری در ایران 
رقم می خورد. مالحظه کردید که کسانی به سراغ این رفتند که ممکن است در ایران 

»سونامی« رخ بدهد؛ اولین بار این را مسعود بهنود گفت، آقای مهاجرانی هم دنبالش 
را گرفت و در داخل هم حسین مرعشی این موضوع را ادامه داد. این ذهنیت از کجا 
آمد؟ گفتند جامعه معترض ایران را باید بشود یک  جوری حرکت داد تا به جای اینکه به 
عالمت اعتراض در خانه بنشیند، بیاید بیرون اقدامی بکند و به همتی رأی بدهد. کسی 
همتی را نمی شناخت. زمانی که این 7 کاندیدا مشخص شدند، همه معترض بودند. 
حتی عده ای می گفتند که همتی و مهرعلیزاده باید انصراف بدهند. یک دفعه به سر 
کسانی زد که این صحنه را به هم بزنیم. نمی خواهم بگویم که این حرف ها درست بود. 
آدم اگر می خواهد حرف سیاسی هم بزند، باید نبض جامعه را داشته باشد. حرفم این 
است که اگر بازیگران سیاسی جور دیگری عمل می کردند، شرایط جور دیگری رقم 
می خورد؛ این ها همه فرض است؛ اما در این فرض ها قطعاً نتیجه انتخابات چیز دیگری 
می شد؛ در ارزیابی پیام داخلی رأی آوردن آقای رئیسی باید نقش تمام نیروهایی را که 

در این حادثه بازی کردند در نظر بگیریم.
  شــورای نگهبان تعارف را کنار گذاشته و با توجه به عمق ناامیدی، گزینه 	�

نیابتی اصالح طلبی مثل روحانی بعدازاین در جامعه شکســت خواهد خورد؟ 
بعدازاین اصالح طلبان چه راهی باید در پیش بگیرند؟

 چقدر ممکن اســت در آینده در ایران راســت ها و پوپولیست ها قدرت برتر را در 
دست بگیرند؟

دوگانه نیابتیـ  اصلی را برخی احزاب اصالح طلب قبل از انتخابات مطرح کردند. این 
دوگانه استوار بر این فرض است که پارامترهای دخیل در موقعیت یک جریان سیاسی 
ازنظر دسترسی به قدرت معموالً ثابت می ماند. اما من فکر می کنم این فرض درست 
نیست. عواملی که زمینه را مساعد یا نامساعد برای قدرت گرفتن یک جریان می کند 
علی الدوام متغیر است. مثالً وقتی امنیت اهمیت پیدا کند دسته آلفا و وقتی اقتصاد 
اهمیت پیدا کند دسته بتا و وقتی فرهنگ مهم تر شود دسته گاما از عوامل تعیین کننده 
می شوند. لذا این طور نیســت که چون مجموعه شرایط روزی دوگانه اصالح طلبـ  
اصولگرا را در ساخت قدرت پررنگ کرده همیشه این دوگانه کارا بماند. با گذر از آلفا به 
بتا، این دوگانه شاید بالموضوع شود. در این صورت »نامزد نیابتی« اساساً ترم بی معنایی 

می شود چون خود جریان اصلی از موضوعیت می افتد.
جریان اصالح طلب باید علی الدوام با توجه به تحول پارامترهای عینی سیاست، خود 
را روزآمد کند در عین حفظ آرمان ها و نمایندگی از طبقه یا قشری که پایگاه اجتماعی 
اصلی آن است. تصمیم به حضور در قدرت، تمام عیار یا حاشیه ای، کناره گیری یا صبر و 
انتظار باید حاصل محاسبه دقیق توانایی خود و ظرفیت های جامعه و حکومت و شرایط 
خارجی باشد. ممکن است در مقطعی تصرف نهاد قدرت ممکن باشد اما با توجه به 
آرمان های اصالح طلبی مطلوب نباشد. باید آن را به تعویق انداخت. پیشاپیش نمی توان 
تصمیم گرفت که چهار سال دیگر برای کسب قدرت مبارزه خواهد کرد یا نه، با جریانی 
دیگر در حکومت ائتالف خواهد کرد یا نه، صبر و انتظار پیشه خواهد کرد یا نه. این 

پرسش ها خیلی زمینه بندتر از آن اند که پاسخ های درازمدت دریافت کنند.
پوپولیسم خطری است که همه دموکراسی ها را تهدید می کند. اساساً افالطون به 
همین خاطر مخالف دموکراسی بود. اما ظهور و رشد پوپولیسم هم تابعی از شرایط 
و رفتار نیروهاست. به نظر من در ایران امتیازهایی داریم برای مهار این خطر. ازجمله 
الیه بسیار بزرگی از نخبگان دغدغه مند که می توانند فرهنگ بسازند و بسیج کنند. این 
نیرو 40 سال قبل وجود نداشت. نیز تجربه احمدی نژاد. و تکثر بسیار زیاد مراکز قدرت 
اجتماعی که تســخیر آن توسط یک جریان پوپولیست دشوار است. البته پوپولیسم 
ایرانی شــاخه های زیاد و متعارض دارد. اما حکومت ما با همه امکاناتش با انتظارات 
نیروی متکثر مهیبی مواجه است که اگر جهت گیری سیاسی دقیق و سازنده پیدا کند 
نهایتاً آن را وادار می کند به خواست اکثریت تمکین کند. همه چیز به گونه های کنش 
سیاسی بستگی دارد. اصالح طلبان می توانند و باید الگوی روزآمد کنش سیاسی بر پایه 
متغیرهای نو را ترسیم و ارائه کنند. شاید زیاد طول نکشد تا زمانی که جامعه ایران 

زمزمه کند: دوران روحانی کجایی که یادت به خیر.
 عبدالناصر همتی و حامیان او، قبل از 28 خرداد درباره تکرار 28 مرداد هشدار 	�
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دادند و به نوعی، تنها گذاشتن اصالح طلبان مشارکت جو در برابر اقتدارگرایان را با 
انفعال جامعه در پایان دولت مصدق مقایسه کردند. نظر شما درباره این مقایسه 

چیست؟ آیا واقعاً وارد عصری مشابه ایران پس از 28 مرداد نشده ایم؟
 نه، نشده ایم. جلوگیری از تبدیل 28 خرداد به 28 مرداد شعاری برای برانگیختن 
مردم به حضور در انتخابات با اســتفاده از نگرانی های مردم بود. این شــعار متضمن 
توصیفی واقع گرایانه از شــرایط سیاسی جاری نیست. اآلن که همتی رأی نیاورده و 
دیگری رئیس جمهور شــده، ساختار حقوقی آسیبی ندیده. فاجعه ای که رخ داده در 
ساختار حقیقی قدرت است. آقای رئیسی منتخب مردم است ولو نه اکثریت واجدان 
رأی. دولتی که تشکیل خواهد داد مشروع است بااینکه مطلوب اکثریت مردم نیست. 

دولت زاهدی نامشروع بود چون ساختار حقوقی را نقض کرده بود. 
خب، چرا اصالح طلب ها نتوانستند مانع از اتفاقی بشوند که آن را 28 مردادسازی 
از 28 خرداد توصیف کردند؟ چون دچار انشقاق شدند. در این شکی نیست؛ اما این 
انشقاق یک شــبه نبود، برخالف تصور عموم که فکر می کنند مثالً سه روز مانده به 
انتخابات انشقاق شکل گرفت. همان طور که قبالً عرض کردم، برگردیم به دو، سه سال 

قبل، اصالح طلب ها نتوانستند تکلیف خود را با دولت مستقر مشخص کنند.
نام »اصالح طلب« طیف گســترده ای را شامل می شــود. این طیف دچار انشقاق 
شد. تعدادی از نیروهای سیاسی موجود در کشور که همیشه به اصالح طلب ها رأی 
می دادند، این بار به آقای رئیســی رأی دادند. اصالح طلب ها دچار انشقاق شدند. این 
چیز عجیب وغریبی نیســت. چرا؟ چون ادامه یک فرایند سه ، چهارساله است. ما از 
دور دوم آقــای روحانی، یعنی از زمانی که در هچل ها افتاد، باید تصمیم می گرفتیم 
یا پشــت آقای روحانی در حمایت از او بایســتیم یا منتقد شویم و آن خط را برویم 
که توضیح دادم. اما چنین نکردیم. عین همین انشقاق در مورد رأی هم در انتخابات 
1400 پیش آمد. عده ای گفتند این ســطح انتخابات یک بازی شبه دموکراسی برای 
مسخره کردن انتخابات و دموکراسی است و نفس مشارکت در آن، همراهی با مسخره 
کردن دموکراسی است. یک طیف هم در مقابل آن می گوید اگر حتی چنین طرحی 
برای بالموضوع کردن انتخابات و ابزارهای دموکراتیک در کار باشد، از طریق همین 
ابزارها باید با آن جنگید. این عین همان دعوا بر ســر دولت آقای روحانی اســت. در 
آن جا تکلیف روشن نشد، در این جا هم نشد و به نظر من طبیعی بود. به این دلیل که 
جریان اصالح طلبی و جریان سبز مولود انقالب اسالمی است. این ها ته مانده های انقالب 
اسالمی هستند. انقالب اسالمی هم یک شوربای شلوغ پلوغ است. به مرور زمان عناصر 
متضاد موجود در آن هی از هم جدا می شــوند. همان طور که در ابتدا از دل انقالب 
اسالمی مارکسیســت ها و مجاهدین خلق بیرون آمدند و از آن طرف حزب اللهی ها. 
زدند به تیپ هم، به جنگ مســلحانه هم کشــید. باز از دل همین ها راست و چپ 
درآمد. و زدند به تیپ هم. از دل همین ها اصالح طلب و اصولگرا بیرون آمدند. همین 
اآلن منتسبان به سپاه پاسداران، دکتر عبداهلل گنجی می خواهد چپ جدید دربیاورد 
در برابر راست اصولگرا. آن انشقاق ها از دل انقالب اسالمی به طور طبیعی برآمد. حاال 
ایشان می خواهد یک زایمان دیگر طراحی کند و چپ نوی بسازد و اصالح طلب ها را 
هم حذف کند. یک گوی بزرگ به نام انقالب اســالمی داشتیم که از اجزای بسیاری 
ترکیب یافته بود. این ها به مرورزمان به هم ساییدند تا کم کم از هم تفکیک شدند تا 
رسیدند به این جا. اصالح طلبی هم همین گونه بوده است. یک عده زودتر به این ایستگاه 
می رسند، یک عده دیرتر. یک عده به شعارهای ایران برای همه ایرانیان، اهمیت رأی 
مردم، حق مردم، اصالت جمهوری و... تأکید و تکیه  دارند. یک عده در ســال 76 به 
این حرف ها رسیدند، یک عده هم در 1400. مهدی نصیری از پارسال این حرف ها را 
می زند. علی مطهری 8 سال پیش این حرف ها را می زد. این حرف ها را علوی تبار 20 
سال پیش می زد. آدم ها برحسب محیط و تجربه شخصی و زیسته خود در دوره های 
مختلف دستخوش تحوالت می شوند و این خیلی طبیعی است. چرا انتظار داریم همه 

مثل هم و یکنواخت باشند.
  آیا آنچه در 28 خرداد )چه پیروزی نامزد راست گرایان و چه چنددستگی در 	�

جبهه های معترضان، از اصالح طلبان تا تحریمیان( رخ داد، قابل پیش بینی بود؟ با 

توجه به تفرق نیروهای مخالف، آیا جریان حاکم حکمرانی ساده ای در پیش خواهد 
داشت؟

سؤال شما دو بخش دارد. یکی پیش بینی پذیری انتخابات 1400. بعد از شکست 
ترامپ و پیروزی بایدن من پیش بینی می کردم که حکومت ایران یک تغییر سیاست 
نسبتاً رادیکال در داخل بدهد و به سراغ گسترش پایگاه حکومت در سطح اجتماعی و 
افزایش مشارکت انتخاباتی تا حدود سقف 80 درصد برود تا راه دراز آینده را با پشتوانه 
محکم داخلی طی کند. اما هرچه زمان گذشت و فرازوفرودهای مذاکرات وین، قانون 
رفع تحریم مجلس و بعد انقباضی که در آمریکا و اروپا دیده شد، هرچه این ها بیشتر 
شد، پیش بینی من هم تضعیف شد. وقتی آقای رئیسی ثبت نام کرد، تحلیل من این بود 
که او رئیس جمهور است و نظام تصمیم گرفته که از مشارکت حداکثری به یکدست 
کردن کامل حکومت تغییر سیاست بدهد؛ لذا تقریباً برایم روشن بود که همتی رأی 
نمی آورد. روشــن بود که اگر اوضاع به این سمت برود که همتی باال بیاید و برسد به 
آســتانه تهدید، ردصالحیت یا وادار به کناره گیری می شود یا خودش مثل جلیلی و 
مهرعلیزاده به اراده خود کنار می کشد. اما بخش دوم سؤال، آیا با توجه به تفرق آرا، 

جریان حاکم حکمرانی ساده ای خواهد داشت؟
 بله!	�

به نظر من این مهم ترین سؤال شما است. تصور بخش مهمی از نیروهای موجود در 
حکومت ما فعالً این است که اگر بر شلختگی بوروکراسی بتوان تفوق یافت، بحران های 
کشــور آسان تر حل می شود. این نگاه استراتژیک شــان است؛ لذا بخشی از این ها از 
مدت ها و دهه ها پیش به دنبال یکدست ســازی حکومت بودند. در طول این دهه ها، 
رهبری با یکدست سازی حکومت مخالف بوده و طرفدار مشارکت پرشور بوده ولو از 

دل آن خاتمی بیرون آید.
اما من معتقدم به دالیل متعددی که بعضی از آن ها را می گویم، کاهش آشفتگی در 
بوروکراسی سهم خیلی قابل توجهی در حل بحران های کشور و کارآمدسازی حکومت 
ندارد و این تصور یک تصور بسیار بوروکراتیک و مکانیکال است. این تصور کسانی است 
کــه زیادی در حکومت بودند. من هم  زمانی که در حکومت بودم و کمتر در جامعه 
بودم، میل به سمت این نوع نگاه داشتم؛ اما از وقتی که آمدم در جامعه، یک جور دیگر 
می بینم. ما سه تا بحران کلیدی داریم که اگر بتوانیم این سه بحران کلیدی را مقداری 
تخفیف بدهیم، کارآمدی حکومت باال می رود. نخســت بحــران اعتماد، دوم بحران 
مشروعیت و سوم بحران علم گرایی است. ما در این سه موضوع دچار بحران هستیم. 
به این معنا که متأسفانه در دهه های اخیر هرچه پیش تر آمدیم، چسب اعتماد عمومی 
بین مردم رقیق تر شده است و چسب اعتماد بین حکومت و مردم کمتر شده است؛ 
بحران اعتماد روزبه روز تشدید شده و افزایش یافته است. مشروعیت هم همین گونه 
است. مشروعیت یعنی اینکه جامعه ای حس کند حکومتی که به او امرونهی می کند، 
حق دارد که امرونهی کند. این جامعه به طور طبیعی در مقابل امرونهی حکومت حاکم 
بر خود گارد نمی گیرد. فقط وقتی گارد می گیرد که به ضررش باشــد؛ اما زمانی که 
حکومت را نامشــروع می داند، اصالً در برابر امرونهی آن گارد می گیرد ولو به ضررش 
نباشد. بحران سوم علم گرایی است. این سه تا اگر بهبود پیدا کرد، کارآمدی حکومت 
می رود باال. حاال نکته من این اســت که بوروکراســی یکدست شود؛ یعنی در درون 
حکومت آدم ها هم فکر هم باشند. مجموعه این ها به احزاب متفاوتی متعلق نباشند که 
با هم رقیب هستند، در این صورت، این ها چه توانایی ای دارند؟ آیا مثالً می توانند علل 
اصلی بیکاری در جامعه را درمان کنند؟ می توانند رابطه بین فرایند آموزش عالی در 
کشور را با اشتغال درست کنند؟ مگر با تسبیح چرخاندن، جلسه گرفتن در یک اتاق 
و صورت جلسه کردن حل می شود؟ آیا می توان به نحوی به مردم قبوالند که به خدا 
قسم ما آمدیم جلوی فساد را بگیریم؟ آیا مردم باور می کنند؟ اگر واقعاً هم برای کاستن 
از مصرف بنزین، ســوار موتورسیکلت شود، سوار مرسدس بنز نشود، تلویزیون هم او 
را نشان بدهد و مردم هم ببینند، آیا جامعه باور می کند؟ من فکر می کنم وقتی نگاه 
ما زیادی بوروکراتیک است، وقتی که ما زیاد در حکومت هستیم، وقتی خیلی زیاد با 
سازوکارهای بوروکراتیک سروکار داریم، نامه نگاری ها، تصمیم های اتاق ها، کمیسیون ها، 

یان نمی دانست. اما تمام نیروی اصالح طلب برای  هیچ کس روحانی را رهبر اصالح طلبی نمی دانست؛ خودش هم خود را رهبر این جر
 بتوان بحث دموکراسی و 

ً
رفع بحران ملی پشت او قرار گرفت تا نرمالیزاسیون رخ دهد؛ یعنی شرایط زندگی در کشور طبیعی شود که بعدا

باقی شعارهای اصالح طلبی را مطرح کرد؛ آقای روحانی به این ترتیب برگزیده شد.
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جلسه ها و... کم کم این ذهنیت در ما غالب می شود که انگار با همین جلسات، با همین 
تصمیم ها و کاغذبازی ها می شــود اتفاقات بزرگ رقم زد. بعد یادمان می رود که این 
جامعه دارد درباره من قضاوت می کند. این قضاوت را باید درســت کرد. این جامعه 
نسبت به عمل من موضع می گیرد، آن موضع را باید اصالح کرد. من اگر می خواهم 
مشکل آب را حل کنم، باید بروم سراغ کسی که متخصص آب وهوا است، اقلیم شناس 
الزم دارم. اگر جهش تولید و بهبود اقتصادی و افزایش درآمد و ثروت و کاهش بیکاری 
و فقر می خواهیم باید بازار به اطمینان برسد، سرمایه برگردد، رقابت سالم توسعه یابد، 
مالکیت خصوصی محترم شمرده شود و حکومت فقط در حد حفظ امنیت و برقراری 
عدالت مداخله کند والغیر. اتفاقاً بعد از یکدست شدن حکومت، حکمرانی به دالیلی 

بسیار سخت تر می شود. بحران ها از این طریق حل نمی شود و ازقضا تشدید می شود.
 چطور تشدید می شود؟	�

اگر تابه حال اشکال یا ایرادی در جایی پیش می آمد، می توانستیم بگوییم تقصیر 
دولت یا فالن بخش است، این دولت ها بی عرضه هستند اصل نظام ایرادی ندارد. آیا دو 

سال دیگر می توانیم چنین حرفی بزنیم؟
 اگــر 70 درصد جامعه آمده رأی داده به یک دولت و آن دولت تصمیم می گرفت 
قیمت بنزین را یک شبه 5 برابر کند، آن آدم عصبانی، راننده تاکسی، راننده وانت که از 
این اتفاق ضربه هم می خورد، در دل می گفت خودم رأی دادم به این فالن فالن شده؛ 
خود همین از خشــم او می کاست؛ اما حاال فردا اگر دولت مجبور شد بنزین را بکند 
30 هزار تومان، این 50 و چند درصدی که رأی ندادند، از این کار خیلی برافروخته تر 
می شوند و واکنش خیلی بدتری نشان می دهند. مقاومت خیلی شدیدتر می شود. هر 
میزان که جامعه در حد گســترده تری حکومــت را از آِن خودش بداند، خراب کاری 
حکومت را بیشــتر تحمل می کند. وقتی از آن خودش نداند، تحمل نمی کند. کمتر 
تحمل و بیشتر اعتراض می کند. عالوه بر تمام این ها، آیا ما نهاده ای در جایی داریم که 
تابه حال در اختیار بوروکراسی و حکومت نبوده تا برای سامان دهی وضع مردم از آن 
استفاده کند و حاال قرار است که دولت بعدی از آن استفاده کند؟ الهی که این گونه 
باشد. اما اگر چنان چیزی نیست، این دولت بی نوا می خواهد چه کار کند؟ عصای موسی 
بیندازد اژدها شود! این دولت است و همین کارخانه هایی که زیر 40 درصد ظرفیت 
کار می کنند، همین کارگرانی که مدام دارند اعتراض می کنند. همین بازاری که سبد 
نیازمندی های معمولی مردم ساعت می زند که برود باال و همین واکنش اجتماعی این 

شرایط در صحنه سیاست.
 و در آخر اینکــه برخی تحلیل گران در ارزیابی رخــداد 28 خرداد، آن را 	�

شکســتی برای همگان و برخی دیگر آن را صرفاً پایان کار اصالح طلبان تلقی 
می کنند. مهم ترین پیام ها و پیامدهای این انتخابات را در سطح جامعه شناسی 

سیاسی چه می دانید؟
 به نظرم این هم یک نتیجه گیری شتاب زده است. به این دلیل که اآلن فقط یک 
انتخابات برگزار شده؛ ما گیج گیج وارد انتخابات شدیم، گیج گیج هم آمدیم بیرون. 
در این انتخابات تنها نیروی سیاسی که از اول یک پرچم روشن را برداشت و تا آخر 
هم پرچم خود را نگه داشت، تحریمی های خارج از کشور بودند. در داخل کشور هم 
اصالح طلب هــا، هم اصولگراها، هم قدرت پنهان، همگی گیج می زنند. تحریمی های 
داخل کشــور هم در حال تردید هســتند. یک عده مردد بودند و رفتند رأی دادند، 
یک عده رأی ندادند و پشیمان شدند. این ها طبیعی است. اصالً چرا فکر می کنیم که 
دموکراتیزاسیون تمام شده است؟ چون تصور می کنیم دموکراتیزاسیون پروژه بسیطی 
اســت که از دل صندوق درمی آید. حاال که خیابان صندوق مسدود شده، پروژه هم 
ختم شده. نه، این تصور صحیح نیست. برای دموکراتیزه تر شدن حکمرانی، باید عناصر 
خیلی واقعی و عینی مساعد برای مناسبات دموکراتیک در جامعه پدید بیاید و تقویت 
شــود. غیرازاین راهی ندارد. صندوق یکی از عناصر بسیار کوچک آن است. صندوق 
مهم ترین عنصر برای دموکراتیزاسیون نیست. دموکراسی از دل تکاپوهای اجتماعی 
پیوسته و عقالنی تولد می یابد. فرصت برای این تکاپو تمام نشده بلکه مناسب تر هم 

خواهد شد. 

انتخابات ریاســت جمهوری ســال 1400 از جهت 
ناامیــدی از اصالحات و برآورده  نشــدن  مطالبات، 
بی شباهت به انتخابات سال 1384 نبود؛ با این تفاوت 
که عمق و ســطح این ناامیدی در نوبت اخیر شکل 
گسترده تری یافت. در 1384 اگر نامزدهای منسوب 
به اصالح طلبی تا بدان حد گسترده نبودند، پیروزی 
جناح مقابل ناممکن بود اما ارزیابی هایی وجود دارد 
که معتقد است جریان اصالح طلبی در هیچ سطحی 

نمی  توانست پیروز انتخابات 1400 باشد.
در مورد اقدام به تحریم انتخابات این نکته حایز 
اهمیت است که اصوالً در ایران سازمان تعریف شده ای 
بــرای تحریم وجود ندارد. درواقع ما با مجموعه ای از 
مواضع معطوف به عدم شرکت مواجه هستیم و نبض 
جامعه برای عدم شرکت در انتخابات، تا حدود زیادی 
مســتقل از نظر افراد، جریان ها و گروه های سیاسی 
می زند. البته در سال 84 دفتر تحکیم وحدت فعاالنه 
برای تحریم می کوشید و به یاد داریم در همان سال 
اکبر گنجی جزوه مانیفست جمهوری خواهی را نوشت 
که فعاالن تحریم در دفتر تحکیم، آن را در همه جا انتشار دادند، ولی بُرد تالش های 
تحکیم بسیار محدود بود و جدا از دلزدگی عمومی از حرکت اصالحی، موثرترین علت 

ناکامی، همان تعدد نامزدها بود.
تفاوت دیگر میان 1384 و 1400 در تغییر شکل نظام سیاسی طی شانزده سال 
اخیر است. در سال 1384 هنوز ساختار حاکم اجازه حضور کلی اصالح طلبان را در 
قدرت سیاسی می داد اما تحوالتی که به ویژه از سال 1388 به این  سو رخ  داد، نیروی 
اصلی اصالح طلب را به طور کامل از رهبری نهادهای سیاسی حذف کرد و آن ها هم 
که به عنوان نامزدهای نیابتِی اصالحات رای مردم را به دست آوردند، به هر دلیلی از 

تامین مطالبات عمومی مردم عاجز ماندند.
 در مجموع و به طور خالصه در مقایسه با شانزده  سال پیش، اوالً میزان نارضایتی 
جامعه بسیار گسترده تر شده است؛ ثانیاً بحران های همه جانبه، به همان میزان و در همه 
سطوح افزایش  یافته  است؛ ثالثاً اصالح طلبان قدیمی پایگاه های رای خود را به شکل 
وسیع تری از دست داده اند؛ رابعاً نظام سیاسی در یک سیِر حدوداً چهل ساله رفته رفته، 
در شکل و محتوا حالت نهایی خود را پیدا کرده  که در این حالِت نهایی، اصوالً جایی 
برای اصالح طلبی تعریف نشده است؛ و خامساً انواع اپوزیسیون های ایران، چه در داخل 

و چه در خارج کشور، فاقد خصلت هژمونیک شده اند. 

اصالح طلبان امروز 
اصالح طلبان دیروز

تفاوت و شباهت ها کدام است؟

چرا باید خواند:
آیا رفتار اصالح طلبان 

در انتخابات 1400، 
شباهتی به انتخابات 
1384 داشت؟ پاسخ 

را در این یادداشت 
بخوانید.

علیرضا رجایی
روزنامهنگاروتحلیلگرسیاسی

در سال 1۳8۴ هنوز ساختار حاکم اجازه حضور کلی اصالح طلبان را در قدرت سیاسی می داد اما تحوالتی که به ویژه از سال 1۳88 به 
این  سو رخ  داد، نیروی اصلی اصالح طلب را به طور کامل از رهبری نهادهای سیاسی حذف کرد و آن ها هم که به عنوان نامزدهای نیابتِی 
اصالحات رای مردم را به دست آوردند، به هر دلیلی از تامین مطالبات عمومی مردم عاجز ماندند.
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انتخابات و جامعه [  [

جامعه نمی خواهد پرولتاریای سیاسی باشد
انتخابات و آینده جامعه ایران در گفت وگو با مقصود فراستخواه

 شما بارها درباره جامعه ایران گفته اید: »در نومیدی بسی امید است«، اما 	�
این بار جامعه ایرانی با آمار پایین مشارکت سیاسی و با آرای باطله خود نشان 
داد که به تغییرات اساســی عرفی امیدی ندارد؛ چگونه جامعه به این مرحله 

رسیده است؟
در واقع بیش از 30 میلیون نفر در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
شرکت نکردند و شما می پرسید چرا نباید از این داده های انتخابات نتیجه بگیریم 
که مردم تغییرات اساسی یا اصالحات جدی می خواهند و یک امید فرو خورده و 
زخم دیده اجتماعی در پس این شرکت نکردن بخش مهمی از جامعه وجود دارد؟

 بله، دقیقا!	�
من هم با شــما موافق هستم! فرض کنیم که 10 درصد کسانی که مشارکت 
نکردند، به دلیل شــیوع بیماری کرونا بوده است؛ نزدیک سی میلیون نفر نشان 
دادند که امید به انتخاب معنادارتری داشتند ولی در عمل چنین انتخاباتی ندیدند 
و از شــرکت در آن منصرف شــدند. این ها هم مردم هستند و در واقع امید نیز 
دارند؛ اما این بازی را برای امید خود معنادار ندیدند و در این میدان حاضر نشدند. 
امیِد مردم را نمی گذارند به صورت ســازنده فعال بشود. اگر نظام حزبِی رقابتی و 
پویا در کشــور وجود داشــت، اگر پلتفرم های رسمی، حقوقی و سیاسی موجود، 
به نحوی امکان مشــارکت آزاد می داد، ولــو در حد محدود، بخش بزرگی از این 
30 میلیون نفر رأی می دادند و رفتار فعال تری از خود نشان می دادند. این اتفاق 
به دلیل ممانعت از احزاب آزاد اســت. ما نتوانســتیم در کشور نظام حزبی ایجاد 
کنیم. با محدودیت احزاب ملی، مذهبی، چپ، قومی، احزاب مستقل که گروه های 
اجتماعی تهی دستان، حاشیه نشینان، زنان، اقوام، جوانان، طبقات متوسط جدید، 
دیدگاه هــا و باورهای مختلفی موجود در میان                                   ایرانیان را همراهی کند، ســپهر 

سیاسی به چنین سمت و سوی غیرسازنده ای رفته است.
اگر این ها گروه های متنوع                                   جاافتاده ای داشتند و نظام حزبی در ایران امکان پذیر 
می شــد و گردش قدرت براســاس برنامه  های حزبی و آرای واقعی مردم صورت 
می گرفت که نگرفته اســت، شرایط جامعه شــکل دیگری داشت. نزدیک ترین 

احــزاب به حاکمیت نیــز که فقط مخالف یک جناح هســتند نه کل نظام، 
متأســفانه منحل شــده اند و نیروهای زیادی اصاًل امکان کاندیدا شدن برای 
انتخابات ریاســت جمهوری را ندارند، بخش زیــادی از داوطلبان و نیز زنان با 

نظارت استصوابی شورای نگهبان حذف می شوند؛ مسیر به گونه ای است 
که حتی نزدیکان به حاکمیت، حذف می شوند. در این شرایط رفتار 

جامعه  نشــان می دهد که به سطحی از رشد رسیده و در بازی 
برنامه ریزی شده مشارکت نمی کند؛ این بلوغ اجتماعی است 

و من بــه این بلوغ امیدوارم. در متن جامعه نشــانه های 

بلوغ هســت. حال فکر کنید شرایط طور دیگری رقم می خورد، حزب فعال وجود 
داشت یا حتی مصطفی تاج زاده که خودش در این سیستم کار و مدیریت کرده                                   و 
خطاهای سیستم را خوب می شناسد و هزینه هم داده، اگر تایید صالحیت می شد، 
امکان داشت جامعه رفتار دیگری از خود نشان بدهد. جامعه به سمت بلوغ حرکت 
می کند و حوادث و شــرایط را به دقت دنبال می کند، این بیانگر درجاتی از رشد 
و بلوغ اجتماعی اســت و عدم مشارکت سیاسی نه به معنای ناامیدی بلکه نوعی 

کنشگری معنادار است و همان »امیِد زخم خورده« است. 
از طرفی نامزدهای رقیب هم در این انتخابات برنامه ای برای تغییرات اساسی 
و عرفی ارائه ندادند. همان طور که اشــاره کردید، بخش بزرگی از جامعه  خواهان 
تغییرات اساسی هستند. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که مردم به هر برنامه ای 
رأی بدهند؛ از آن ها دعوتی نشــده بود که بخواهند به آن دعوت پاســخ بدهند. 
ایده ای ارائه نشده بود که برایشان معنادار باشد؛ یعنی واقعه ، رویداد یا امر سیاسی 

با کوله باری از گله هم پای صحبتش بنشینی، باز هم به این جا می رسی: »در نومیدی بسی امید است«! بارها چنین بوده و این بار هم وقتی از یأس، 
سرخوردگی، عصبانیت و شهروند عاصی می شنود، آن را به »امیِد زخم خورده« تعبیر می کند. مقصود فراستخواه، جامعه شناس معتقد است: الگوی 

کنشگری اجتماعی تغییر کرده، جامعه ایران دیگر چون گذشته توده وار عمل نمی کند، به بلوغ رسیده و نشانه این بلوغ انتخابات                                   1400 است؛ مردم خود 
را پرولتاریای سیاست نمی دانند و برای همین دیگر در انتخاب خود حتی به حرف گروه های مرجع هم توجه ندارند. فراستخواه انتخابات را شکستی برای 
جامعه نمی بیند، آن را فصل تازه ای برای ابراز وجود معترضان می شناسد؛ در این شرایط اگر حکومت با جامعه بی قرار همراه نشود، آغاز فصل مشکالت خواهد بود. این گفت وگو را بخوانید.

لیال ابراهیمیان
دبیربخشتوسعه

 در ایران نوعی از امید در حال شکل گرفتن است که فعال و مولد است، امیدی در ناامیدی است که 
برای تحقق آمال خود موجبات و مقدماتی را فراهم می کند، رنج می کشد، کار می کند؛ یعنی حاضر 
است که برای امیِد خود هزینه بدهد.
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توسعه

معناداری در این انتخابات رخ نداده بود تا توجه آن ســی میلیون جمعیت را که 
رأی نداده اند به خود جلب بکند؛ بنابراین می توان چنین تفســیر کرد که کسانی 
که رای ندادند، با یک مدل و معنای دیگری، امر سیاسی را دنبال می کنند. مثال 
در شــهر تهران نرخ مشارکت 26 درصد بود، و در استان تهران 34 درصد، میزان 
مشارکت در شیراز حدود 32 درصد بود و این  در وضعیتی است که آقایان رضایی 
و قاضی زاده هاشمی و همتی، تا آخر رقابت در صحنه ماندند، اگر این ها هم انصراف 
داده بودند، انتخابات به دور دوم موکول می شد که  باز نتیجه نهایی به رفتار جامعه 
بســتگی داشــت. به نظر من نمی توان خیلی راحت نتایج و داده های انتخابات را 
این گونه تفسیر کرد که جامعه سرخورده و ناامید است، یا از دست این جامعه دیگر 
کاری برنمی آید و امید خود را از دســت داده است. اتفاقا جامعه کنجکاو است و 

دست به انتخاب می زند.
  به نظر شما این 52 درصد که در انتخابات به دنبال معنای دیگری بودند، در 	�

آینده چه مسیری را در کنشگری سیاسی و اجتماعی خود طی خواهند کرد؟
این نکته مهمی است؛ الگوی مشارکت جامعه تغییر کرده؛ الگوی همبستگی 
آن دیگر مکانیکی نیست، الگو و کردار گفتمانی جامعه عوض شده است. در جامعه 
نشانه هایی از رشد دیده می شود و این برای جامعه ای که 14 میلیون تحصیل کرده 
دارد، طبیعی اســت. جامعه ای که به رغم تمام محدودیت ها به اینترنت دسترسی 
دارد، توانسته گفتمان ارتباطی خود را به نوعی به بخشی از حاکمیت تحمیل کند 
که باید این پلتفرم ها و فضاها وجود داشته باشد. در این جامعه گروه های اجتماعی 
جدید، اقوام بزرگ، زنان، جوانان سبک زندگی دیگری دارند. این جامعه با تغییراتی 
که در آن رخ می دهد، طبعاً الگوی رفتاری، عمل سیاسی و عمل انتخاباتی متفاوتی 
می خواهد. ما دیگر نمی توانیم براســاس مدل داده های انتخابات گذشــته ایران، 
درباره انتخابات آینده فکر کنیم. رفتارهای بعدی جامعه ایران، ازجمله رفتارهای 
انتخاباتی، رفتارهای مدنی و اجتماعــی و کنش های صنفی وحرفه ای و مدنی و 
محلی اش روز به روز در حال توســعه است؛ در نتیجه من این انتخابات را شکستی 

برای جامعه نمی بینم بلکه فصل تازه ای برای ابراز وجود معترضان می بینم.
 اما realpolitik بازی را تمام شده می داند.	�

در realpolitik بازی ای تمام شــده است                                   اما این پایان داستان نیست؛ جامعه 
هم بازی خواهد کرد. شرکت نکردن بخش بزرگی از مردم در انتخابات، خود یک 
رأی است، یک کنِش اجتماعی است که خود را به شکل سلبی نشان داده و تعداد 
افرادی که در این کنش اعتراضی مشــارکت کردند، بیشتر از آرای آقای رئیسی 
است و این نکته بسیار مهمی است. اگر این ها را در نظر بگیریم، به نظر من در ادامه 
مسیر، جامعه شکل های متنوعی از عمل را از خود نشان می دهد؛ یعنی گروه های 
مختلف اجتماعی، گروه های محروم و حاشیه ای جامعه، کارگران، گروه های قومیتی 
و جنسیتی، گروه های مختلف مدنی، ان جی اُها و تشکل های صنفی و حرفه ای و 
خود شــهروندان به جایی رسیده اند که امید و آمال خود را افتان و خیزان دنبال 
می کنند و اصرار به نشان دادن اعتراض خود از راه های مسالمت آمیز دارند. در ایران 
نوعی از امید در حال شکل گرفتن است که فعال و مولد است، امیدی در ناامیدی 
است که برای تحقق آمال خود موجبات و مقدماتی را فراهم می کند، رنج می کشد، 
کار می کند؛ یعنی حاضر است که برای امیِد خود هزینه دهد. به همین دلیل فکر 
می کنم این جامعه راحت نمی نشیند و فعالیت می کند چرا که نشانه های رشد آن 
را می بینیم. اگر قرار است کسی هم پاسخ گوی جامعه باشد و خشنودی و رضایت 
این جامعه را جلب کند، باید برای تغییراتی اساســی و عرفی برنامه داشته باشد، 
آن گاه جامعه می تواند با این برنامه ها همراهی کند، در انتخابات شرکت کند؛ همه  

این ها نشانه کنشگری آگاهانه و رشد جامعه است.
  اما عده ای برخالف شما، معتقدند که جامعه و شهروندان عاصی شده اند؛ 	�

شــهروند عاصی از الگوی رفتاری مشترکی پیروی نمی کند و گاه با خشونت 
همراه است.

من مسئله را به دو شکل مطرح می کنم. شما همین انتخابات را در نظر بگیرید؛ 

صرف نظر از مهندســی ها و مداخالتی که وجود داشته، مجموع  کل آرای آقایان 
رئیسی، رضایی و قاضی زاده را در یک طرف و مجموع آرای آقای همتی و کسانی 
که در انتخابات شرکت نکردند و آرای باطله را در طرف دیگر بگذارید، نتیجه اش 
این می شود که                                   جامعه به نوعی قطبی شده است. در یک طرف                                   حدود 22 میلیون 
نفر امیدوار هســتند که از طرق انقالبی و در چارچوب نظام حاکم، مسائل کشور 
حل می شود. البته خود این ها هم رفتار بعدی شان براساس اقتضائات خواهد بود 
ومعلوم نیست چقدر همچنان راضی بمانند. اما در مقابل این ها، 32 میلیون و 600 
هزار نفر هم داریم که معتقد به تغییرات و اصالحات اساسی هستند. به نظر من این 
ماشین جامعه است که جلو افتاده و نخبگان جامعه                                   از این ماشینی که زمانی هل 
می دادند عقب مانده اند، چه آن ها که در بیرون از حاکمیت و منتقد هستند و کنش 
می کنند و چه آن هایی که در داخل حاکمیت هستند، همگی باید خود را با زمان 
و آهنگ رشــد جامعه تطبیق دهند. باید رفتارهای معنادار نوینی به مردم نشان 
دهند، دعوت های معنادار و برنامه های معنادار داشته باشند تا این بازی انتخابات 
که به صورت یک »نابازی« درآمده و رنگ باخته است، عوض شود و معنادار شود.

در مقابِل سیاســت در معنای حاکمش، یک امر سیاسی هم در حوزه عمومی، 
نهادهای مدنی و کنشــگران خودآگاه اجتماعی جریــان دارد که ناگزیر باید به 
آن توجه شــود. نباید جامعه را از ذهن حذف کنیم و باید به توســعه این جامعه 
بیندیشیم. انتشارات کمبریج کتابی با عنوان »دموکراسی و تعارض های اخالقی«، 
نوشــته رابرت تالیس منتشر کرده است، در بخشــی از این کتاب آمده: »اگر در 
جامعه ســاخت های قدیمی غلبه داشته باشد، گونه های زیست عشیره ای و نفوذ 
گروه های فرقه ای و ایدئولوژیک وجود داشته باشد، ساخت اجتماع و اقتصاد هنوز 
به قدر کافی توسعه پیدا نکرده باشد، شما با یک دموکراسی قالبی، با یک انتخابات 
قالبی و اسمی مواجه خواهید شد.« به گفته تالیس ظواهر دموکراسی و انتخابات 
اسمی و صوری معجزه نمی کند و شمارش آرا نمی تواند تمام کارها را پیش ببرد. 
تالیس معتقد اســت: »ما باید ساخت جامعه و الگوهای اساسی جامعه را توسعه 
بدهیم.« او از گروه های فامیلی، قومی و عشــیره ای می گوید، اینکه چگونه رئیس 
یک عشــیره بیــش از یک رأی دارد و با نفوذ و قــدرت اجتماعی رأی خود را به 
دست پیروان خود می دهد تا به صندوق بریزند و ساخت های حامی پرور را توضیح 
می دهد. ساخت حامی پرور و رانتی، اگر جامعه رشد نکند، دموکراسی را می بلعد، 
آن را پس می زند و مناسک انتخاباتی اش را استحاله می کند. به همین دلیل ما نباید 
به صورت دموکراسی و فرم انتخابات چشم بدوزیم و فکر کنیم که تمام اتفاقات در 
انتخابات برگزار می شود. ما باید به سیرت دموکراسی توجه داشته باشیم. اگر ما در 
عمل سیاسی فقط به انتخابات فکر کنیم، اشتباه کرده ایم. جامعه شناسی سیاسی 
می گوید به اعماق جامعه فکر کنید که این اوضاع سیاســی نتیجه آن اســت. اما 
شهروندان در مواجهه با فرمی که محقق کننده خواسته هایشان نبوده، چه واکنشی 
نشان بدهند؟ یک واکنش این است که شورش کنند و بنای رادیکالیستی بگذارند. 
تالیس در این مورد توضیح می دهد که جامعه به جای شورش، می تواند به تقویت 
بنیان های معرفتی و اخالقی و پایه های خود بپردازد و پایه های صنفی و حرفه ای، 
ان جی اُ ها و تشکل های مدنی را تقویت کند و باز بکوشد با شیوه های مسالمت آمیز 

اعتراض خود را نشان بدهد.
به گفته تالیس، ما از این طریق می توانیم در میا ن مدت به دموکراسی واقعی تری 
برســیم و از این انتخابات های صوری و دموکراسی های پوپولیستی عبور کنیم؛ 
هریــک از ما دالیلی برای حمایت از دموکراســی داریم و این دالیل ریشــه در 
بنیادی ترین تعهدات نظام معرفتی ما دارد؛ ولی این نباید به دموکراسی های صوری 

تقلیل پیدا کند.
 الزمه آن چیست؟	�

 الزمه اش این است که ما درگیری های عمیقی با مسئله داشته باشیم و بتوانیم 
به آن دموکراسی واقعی که ناشی از تعهد مشترک ما و آرای واقعی است برسیم. 
جامعه بتواند با اجماع و توافق اصولی، به شــکل واقعی با دیدگاه های کثیر مردم 
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اداره شود و گردش قدرت برقرار شود. اگر بخواهیم از زبان هابرماس سخن بگوییم، 
حالت آرمانی آن همان حالت گفت و گوی ایده آل است که بدون محدودیت، تمام 
دیدگاه ها مطرح می شود و به جامعه قدرت انتخاب می دهد و جامعه می تواند یک 
ســبک زندگی تازه را تجربه کند و بخشــی از این زندگی تازه هم در انتخابات و 
دموکراسی بروز می کند. بنابراین من فکر می کنم پیامی که این انتخابات می دهد، 
پیامی خطاب به حاکمیت است و به نخبگان که باید الگوی مدیریت و حکمرانی 
خود و نگاه به جامعه و آینده آن را تغییر بدهند. به جامعه توجه کنند، با خواست 
جامعه هماهنگ شــوند و به جامعه کمک کنند که خواسته های خود را اظهار و 
پی جویی ومتحقق بکند. این جاست که من فکر می کنم که برای ما یک فاز تازه ای 
از امیــد می تواند به میان آید و جامعه هم نشــان می دهد که آمادگی چنین فاز 

تازه ای از زندگی سیاسی و اجتماعی را به رغم تمام مشکالت موجود، دارد.
  آیا پیام جامعه، توسط گروه های سیاسی و حاکمیت شنیده خواهد شد؟	�

اگر شما تغییراتی هم در حاکمیت می بینید، تحت تأثیر جامعه است. جامعه از 
حاکمیت جلو افتاده و حتی به رغم تمام مهندسی ها، تغییرات اجتماعی و مدنی در 
جامعه ایران بر مناظرات نیز سایه انداخته است. یک رشد محتوایی در جامعه دیده 
می شود و این محتوا خواهان شکل حقوقی و روال های حکمرانی درخور خودش 
اســت محتوا فشــار می آورد و حتی در فضای انتخابات تأثیر می گذارد. انتخابات 
مهندسی شده نمی تواند از ظهور این محتوا جلوگیری کند؛ البته شکل همچنان 
مقاومت می کند. اما آثار این محتوا به صورت مداوم بر این شکل تأثیر می گذارد. 

 به مناظره ها اشاره می کنید؟	�
به نظر من در مناظره های صوری که تلویزیون دولتی، بدون مشــارکت مردم 

برگزار کرد، باز فشار گفتمان های جامعه بر آن سایه انداز بود.
  حتی اگر به شکل غلطی از آن استفاده می کردند؟	�

این مناظره ها نشان داد که گفتارهای اجتماعی با تأخیر و به نحو شکسته بسته 
به زبان حاکمان منتقل می شود، می دیدید که در مناظره ها به زنان توجه می شد؛ 
من کاری به درک آن ها از داســتان ندارم؛ ولی برای من توجه به زنان در شعارها 
و گفتارهای سیاســی نشان دهنده این اســت که جامعه خود را، گفتارها و زبان 
اجتماعــی خود را به زبان سیاســت حاکم تحمیل کرده اســت. توجه به اقوام، 
گروه های حاشیه ای و محروم اجتماعی، حساسیت به فساد، ضرورت پاسخ گویی 
و شــفافیت خود را به گفتمان سیاسی ها تحمیل کرده و این ها نشان دهنده یک 
نوع عقب نشینی - هرچند نه به شکل رضایت بخش و اساسی- در نخبگان ماست. 
در آن مناظره ها دیالکتیک شکل و محتوا را مشاهده می کنید؛ شکل اداره کشور 
با محتوای جامعه متناســب نیست، بنابراین مرتباً محتوا به شکل فشار می آورد. 
بهترین حالت این است که شکل تحول جدی پیدا کند؛ ولی اگر این تحول به موقع 
رخ ندهد در این جا تنش ایجاد می شود و به طور مداوم زیست جهان اجتماعی دچار 
تالطم می شود. اما این پایان کار نیست. من معتقدم جامعه ایران یک طرح ناتمام 

است، یک پروژۀ پایان یافته نیست، یک پویش ناتمام دارد.
اینکه می بینید در جامعه ایران نارضایتی، ناراحتی و تنش وجود دارد و گاهی 
ممکن اســت از آن به یأس و ناامیدی تعبیر کنیم، بیانگر یک جامعه زنده است 
که همچنان نمی خواهد از زندگی استعفا بدهد و نمی خواهد از تقالی خود دست 
بکشــد. شما جامعه ای دارید که دویســت و اندی سال است که به دنبال تحول، 
دموکراسی، آزادی و حیات مدنی است. اگر دقیق به سفرنامه ها، به گفتارهایی که 
در جامعه ما ایجاد شده نگاه کنید، این روند را می بینید. عبداللطیف شوشتری                                   ب

ازرگانی ایرانی اســت که در سفرنامه خود بیش از دو قرن پیش از پارلمان، قانون 
و آزادی صحبت می کند. یا به ســفرنامه میرزا صالح شیرازی که 200 سال پیش 
برای تحصیل به انگلســتان رفته توجه کنید! ما با جامعه ای مواجه هســتیم که 
حداقل دو قرن اســت که خواستار تغییر و تحول، آزادی، تجدد، عقالنیت، قانون، 
مشــارکت اجتماعی و خواهان گذر از جباریت و یکه ساالری است؛ جامعه ای که 
چنین گفتمان هایی را از 200 سال پیش داشته، انقالب مشروطه را تجربه کرده 

و بعد برای نوســازی و مدرنیته و توسعه تالش کرده، تجربه انقالب دموکراتیک 
داشــته، می خواسته با انقالب مسئله خود را حل کند، بعد با موانعی مواجه شده، 
سپس در دو، سه دهه گذشته خواهان اصالحات اجتماعی و سیاسی اساسی بوده. 
منظــور من از اصالحات اجتماعی، یک خواســت اجتماعی برای تغییر از طریق 
اصالح و بدون خشــونت و درهم ریختگی اوضاع اســت. جامعه ایران 200 سال 
است که بی قرار است، تمنا و تقال دارد، هزینه داده است، اما به اندازه این هزینه، 
نتیجه اثربخشی نگرفته. احساس می کند به اندازه کاری که کرده، حساب کاربری 
ملی اش رضایت بخش نیست، در نتیجه این جامعه تنش دارد. جامعه در هر فرصتی 
همچنان بر ســر همان رویاها و مطالبات و خواسته های خود هست و می خواهد 
حرکت کند. این همان محتوای اجتماعی و میزان تغییراتی است که در این جامعه، 

به ویژه در دوره های اخیر بیشتر شده است.
 شاید استفاده صوری از گفتمان های اجتماعی توسط حاکمیت، در نهایت 	�

به ابتذال آرمان ها منجر  شود.
 نکته مهمی را مطرح می کنید! در این جا نوعی دیالکتیک وجود دارد. من معلم 
هستم و خاطرات و روایت خودم را می گویم؛ زمانی دخترهای دانشجویمان پیش 
چشمانمان                                   برای رنگ لباس و پسرها برای آستین کوتاه توبیخ می شدند. اما امروز 
جامعه به وضعیتی رسیده که گاه تلویزیون دولتی نیز سبک های مختلف پوششی 

را به ناگزیر پخش می کند. این ها زمانی اصال رؤیت پذیر نبودند. 
 این ها مصداق استفاده ابزاری است.	�

بله، اما نشــانه استیصال حکومت در برابر اصرار مردمان به زندگی هم هست. 
گفتمان رسمی مجبور است این ها را پوشش دهد، حتی اگر به قول شما بخواهند 
از این ها اســتفاده ابزاری کنند. حرکت جامعه سینوســی است نه خطی. جامعه 
عناصــری از گفتمان خــود را به نوعی تا درون گفتمان های رســمی برده و این 
یک پیروزی اســت. جامعه خواسته رؤیت پذیر شود. به روزهای بعد از انتخابات و 
اعتراضات کارگــران صنعت نفت و اعتراضات به قطع بی رویه برق آن هم در این 

شرایط                                   نگاه کنید. جامعه و تقالهای آن تمام نشده است.
ممکن اســت از جامعه استفاده ابزاری کنند یا در دوره انتخابات به آن ها توجه 
کنند و یا رفتار دوگانه ای با آن داشته باشند و در زمانی بخواهند جامعه را سرکوب 
کنند؛ اما این ها نشــانه ای اســت از اینکه جامعه بخشی از صدای خود را به گوش 
حاکمیت رسانده و این تکاپوها روشنفکران ارگانیک تازه خود را هم می سازد. یعنی 

نکته هایی که باید بدانید

الگوی مشارکت جامعه تغییر کرده؛ الگوی همبستگی آن دیگر مکانیکی 	]
نیست، الگو و کردار گفتمانی جامعه عوض شده است. در جامعه نشانه هایی 
از رشد دیده می شود و این برای جامعه ای که 14 میلیون تحصیل کرده دارد، 

طبیعی است.
گروه ها باید بگویند به لحاظ ایدئولوژی، باورها، گفتمان های سیاسی و 	]

اجتماعی ای که دارند آیا می توانند گروه کارگران را نمایندگی کنند. باید 
مسیر جامعه را جدی بگیریم. برای جامعه و با جامعه کار کنیم، کارهای 

اساسی و درازمدت و نه فقط                                   در موسم های انتخاباتی.
رفتارهای بعدی جامعه ایران، ازجمله رفتارهای انتخاباتی، رفتارهای 	]

مدنی و اجتماعی و کنش های صنفی و حرفه ای و مدنی و محلی اش روز به روز 
در حال توسعه است؛ در نتیجه من این انتخابات را شکستی برای جامعه 

نمی بینم بلکه فصل تازه ای برای ابراز وجود معترضان می بینم.
جامعه به سمت بلوغ می رود و دنباله  رو نخبگان و گروه ها نمی خواهد باشد. 	]

به دقت نظاره گر و کنجکاو است هم در حاکمان و هم در مخالفان حاکمان. 
هردو باید توجه کنند که دیگر با یک جامعه توده وار طرف نیستند.

این ماشین جامعه است که جلو افتاده و نخبگان جامعه                                   از این ماشینی که زمانی هل می دادند عقب 
مانده اند. چه آن ها که در بیرون از حاکمیت و منتقد هستند و کنش می کنند و چه آن هایی که در داخل 
حاکمیت هستند، همگی باید خود را با زمان و آهنگ رشد جامعه تطبیق دهند.
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توسعه

نسل جدیدی از نخبگان سیاسی و اجتماعی از درون همین جامعه و کوشش های 
صنفی و حرکت های اجتماعی آن بیرون می آید. از نارضایتی اجتماعی یا نارضایتی 
کارگران، نخبگان تازه ای به عرصه می آیند و نوعی دگردیسی در نخبگان اجتماعی 
شکل می گیرد و نســل های تازه ای از نخبگان، کنشگران اجتماعی و روشنفکران 
ارگانیک از متن جامعه و نســل های تازه ای از دستور زبان اجتماعی و دستور زبان 
سیاسی شکل می گیرد. وقتی در مناظرات می بینید زبان سیاسی آقایان تغییر کرده، 
نباید در آن متوقف شد. خواست اجتماعی باید به گرامر مدیریتی و سیاسی تبدیل 
شود و اگر چنین نشود، همچنان جامعه کوشش و کنش خود را نشان خواهد داد.

 دنیا منتظر ما نمی ماند.	�
من هم این را می پذیرم و به شــما حق می دهم که بگویید در این روند، زمان 
جامعه از دســت می رود. کشــورها حرکت می کنند و پیش می رونــد؛ ما با این 
اال کلنگی رفتن ها، با این باال پایین شدن ها، در یک دنیای پرشتاب زمان را از دست 
می دهیم. در دنیای در حال توسعه، جوامع رشد می کنند. در محدودیت های اقلیمی 
و منابع و دنیایی که روز به روز رقابتی تر و پیچیده تر می شــود، همه جوامع سعی 
می کنند رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی خود را باال ببرند و حاکمیت و دولت ملی 
مشروع وکارآمد و معنادار داشته باشند. این غیرخطی شدن حرکت جامعه، زمان 
از دســت رفته اجتماعی است و برای تاریخ ما خوب نیست و دنیا واقعاً منتظر ما 
نمی ماند. من در این تنش شــما صمیمانه مشارکت دارم؛ اما این تنش ها لزوما به 
معنای یأس و ناامیدی نیست. امید اجتماعی با تنش همراه خواهد بود. جامعه خود 
منطق دولت ها را فهمیده اســت و با آن درگیر است؛ آرامشی فعال و امیدی توأم 
با تنش. امید و آرامش عمیق همان »نیروانا«ی بودایی اســت که برای داشتن آن 

باید سلوک کرد. 
 آیا روشنفکران توانسته اند الگو و برنامه قانع کننده ای بدهند؟	�

باید نخبگان به واقعیت و تغییرات واقعی جامعه ای که متکثر اســت و آزادی، 
توسعه، رفاه، احترام و مشارکت اجتماعی و تعامل با دنیا می خواهد، توجه کنند. من 
نمی خواهم بگویم که رشــد جامعه هم خطی بوده، مضاف بر اینکه انواع دیدگاه ها 
در جامعه وجود دارد و اصوال جامعه ایران قطبی شــده است و چندپاره                                   است. در 
جامعه ضعف ها و پس افتادگی هایی وجود دارد. جامعه ایرانی با خودش هم درگیر 
است؛ ناآگاهی و محدودیت های مختلف دارد، باورهای نیازموده و ایدئولوژی هایی 
دارد. اما بخش بزرگــی از جامعه، در تب وتاب آگاهی های جدید تمدنی و ملی و 
قومی و نسلی و جنسیتی و طبقاتی                                   و نمادین است. خواستار تحوالت و اصالحات 
اساســی اســت. اما در مقابل بخش دیگری یا گرفتار حاشیه های سود کوچک در 
پیرامون رانت های بزرگ هستند و سهم های کوچکی در کنار سهم های بزرگ آن ها 
را وسوســه می کند                                   یا                                   گرفتار انواع صورت بندی های غلط انداز ایدئولوژیک از سنت 
هســتند و دچار                                   ضعف های آگاهی و ارتباطی و مدنی و رفتاری اند و در هر صورت 
خیلی نمی توانند خواستار تحوالت اساسی تری شوند و مایل به حفظ وضع موجود 
هســتند. به این جامعه باید در اعماق آن )در آمــوزش، در ان جی اُها، در صنوف 
وحرفه ها، در نهادهای مدنی                                   و محلی و قومی( اجازه داد که رشد خود را ادامه بدهد. 
نخبگان باید همراه با جامعه باشند؛ یعنی در بهترین حالت فقط                                   برای جامعه کار 
نکنند بلکه با جامعه کار کنند. فکر نکنند که دیدگاه های آماده ای دارند و آن را در 
جامعــه اجرا کنند. به جای آن باید با جامعه گفت وگو کنند، با آن حرکت کنند و 
از آن پیام بگیرند. نخبه ساالری قدیمی، چه به شکل ایدئولوژیک یا سنتی و چه به 
شکل روشنفکرانه آن دیگر پاسخ گوی جامعه ایران نیست. یک نوع عامه خالق در 
این جامعه شکل گرفته اند. نخبگان معمولی و کوچک، گروه های کوچک، صنوف، 
حرفه ها و ان جی اُها، نهادهای مدنی، گروه های شهری و جنسیتی، گروه های سنی 
و نســلی، گروه های طبقاتی و قومی و غیره به وجود آمده و جامعه را خالق کرده 
یا در جهت خالقیت پیش می برد. این عامه خالق دیگر آن توده مبهمی نیستند 
که نخبگان بر آن ها سوار شوند تا مسئله رفع و رجوع شود بلکه خود جامعه صدا 
و گفتــار دارد، رفتار و کردار دارد. نخبگان هم می توانند با این گفتارها و رفتارها و 

کردارها همراهی داشته باشند.
 شــما معتقد هستید که باید به سمت رویش نهادهای اجتماعی و تقویت 	�

سازمان های اجتماعی پیش برویم؛ در شرایطی که به نظر می رسد شهروندان 
عاصی و جامعه دچار یأس هستند، چطور می توان به افق چنین رویشی چشم 
دوخت؛ آیا این نوعی ایده آل گرایی نیست؟ )دلیل این گسست ها و شکاف های 

اجتماعی است.(
پرسش منتقدانه شما این اســت که به رغم آنچه در انتخابات و سیاست اتفاق 
افتاده، من هنوز چشــم دوخته ام که جامعه سازمان پیدا کند، بزرگ شود، تقویت 
شود، به بلوغ برسد و خود را باال بکشد و در برابر دولت بایستد و بگوید من هستم؛ 
محتوای توســعه یافته ای هستم و شکل سیاســی و حقوقی                                   و روال های حکمرانی 
درخور خودم را برای اداره کشــور می خواهم؟ به نظر ســرکار                                   این گفته ها نوعی 
آرمان گرایی در برابر realpolitik است. رئالیستی نیست، برای همین اجازه دهید 

اول رئالیسم را توضیح بدهم.
 بفرمایید.	�

در معرفت شناســی اجتماعی یک نسخه خامی از رئالیسم اثبات گرایانه هست؛ 
نوعی پوزیتیویســم. حاکمیــت و رئال پلیتیک                                   از یک نــوع غلط اندازی از همین 
رئالیسم سیاسی اثبات گرا استفاده می کند؛ قدرت، نفت، تقدس، رانت و ایدئولوژی 
وپوپولیسم و آپاراتوس                                   دارد. باورهای اجتماعی را کنترل و مدیریت می کند. با این 
حساب یک معنای مبتذل رئالیسم اثبات گرا این است که باید با حاکمیت مستقر 
رقصید. با آن کنار آمد یا به ساز ناسازِ                                   اصالح طلبانی که به هر قیمت اصرار بر استقرار 
خود در مکان های سیاسی دارند، گوش داد. طبعا در مقابلش نیز شکل دیگری از 
رئالیسم اثبات گرا این اســت که با این حاکمیت باید جنگید. هردو پوزیتیویست 

هستند و یا اثبات یا نفی می کنند. 
من به این معنا از رئالیســم قایل نیســتم. در مقابل این رئالیسم خام، بنده به 
رئالیسم انتقادی، گفت و گویی و دیالکتیکی قایلم. رئالیسم پوزیتیویستی یا به نحو 
رادیکال نفی می کند یا                                   به نحو محافظه کارانه اثبات می کند، اما رئالیســم انتقادی 
می خواهد واقع بینانه راه تغییرات اساسی وسنجیده و با منافع درازمدت و کمترین 
ضــرر برای جامعه و برای ایران را دنبال بکند.                                   دربرابر ردصالحیت های تحکم آمیز 
داوطلبان بایستد؛ کنش سیاسی معناداری دارد. با رعایت                                   واقعیت هایی مثل تمامیت 

ارضی کشور و مصالح عمومی مردم می پذیرد تغییرات را دنبال بکند. 
پس بنده ایده آلیستی فکر نمی کنم. اتفاقا به رئالیسم قایلم اما نه نوع پوزیتیویستی 
آن. نه نفی و اثبات ســطحی. درک ما از واقعیت باید مدام نقد شود و تحول پیدا 
بکنــد از راه گفت وگو و دگرواره اندیشــی. در این جا اجازه بدهید یک                                   معنای فاخر 
ایده آلیسم را نیز که در فلسفه آلمانی هست عرض بکنم. واقعیت موجود، شبحی از 
یک امر حقیقی است.                                   نباید اسیر واقعیت موجود شویم، بلکه چشم بدوزیم به آن 
امر حقیقی و واقعیت موجود را ارزیابی کنیم. فلسفه سنجش گری آلمانی می گوید 
ما به طور مداوم باید درک خود را از امر واقع بهبود ببخشیم و به واقعیت موجود 
تعالی بدهیم و آن را به سطح باالتری از واقعیت برسانیم. این همان فلسفه تغییر و 
توسعه است. جرج زیمل، جامعه شناس هم معتقد است که محتوا همچنان می تواند 
پویش خود را ادامه بدهد و هرچه بیشتر خواسته های خود را به شکل منتقل بکند 
و از این طریق دگردیسی هایی رخ خواهد داد. البته همین موضوع هم صورت های 
مختلفی دارد: یک حالت آن اعتراض های مدنی، اجتماعی، صنفی و حرفه ی است 
که نمونه آن را در اعتصــاب کارگران می بینیم. یک حالت حرکت های آرام و زیر 
پوستی هم هست که نباید نادیده گرفته شود؛ این ها به شکل »کنشگران مرزی« 
عمل می کنند و در مرز میان دولت و جامعه قرار می گیرند. اگر جامعه بتواند مسیر 
توسعه خود را ادامه دهد، به نوعی می تواند حکومت را مجبور به دگردیسی و مجبور 
به پذیرش هرچه بیشتر مشارکت بیرون از خود کند. البته روند ممکن است طوالنی 

شود، اما اساسی است 
پیر بوردیو از »دســت چپ و دست راســت حکومت« ها می گوید: دست چپ 
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حکومت ها، بخشی از حکومت اســت که با مردم سر و کار دارد و مجبور است به 
نوعی به خواسته های جامعه توجه کند، پاسخ گوی                                   مطالبات جامعه باشد، بخشی از 
مشارکت ها را به جامعه بدهد، در بخش هایی از مدیریت شهری، تأمین اجتماعی 
و ســالمت. اما دست راست حکومت سرکوب می کند، نگاه امنیتی دارد، رانت ها و 

ایدئولوژی ها را مراقبت می کند و این تعارض در خود دولت هم به وجود می آید.
 با توجه به آنچــه در 28خرداد )چه پیروزی نامزد راســت گرایان و چه 	�

چنددســتگی در جبهه های معترضان، از اصالح طلبان تا تحریمیان( رخ داد و 
با توجه به تفرق نیروهای مخالف، آیا جریان حاکم حکمرانی ساده ای در پیش 

خواهد داشت؟
نه، اصال. محتوای جامعه همچنان بی قرار است و هرچند هم دیر شده است اما 
باز الزم است شکل اداره جامعه با این محتوا متناسب باشد. اگر با جامعه همزمان 
نشــوند و بیش از اندازه از زمانش بگذرد، مشکل ساز می شود. اگر حکومت بیش از 
اندازه درگیر رانت و ایدئولوژی شــود، و صدای جامعه را نشنود، زمان اصالح را از 
دســت می دهد.                                   تحلیل هایی که برخی درباره آرای باطله می دهند. اگر آن دست 
راست ها که عرض کردم                                   به دلیل همان منافع و رانت ها، ریاست و قدرت و مسائل 
مختلف دیگر مانع این شوند که صدای جامعه و گروه های اجتماعی، ضجه ها، ناله ها 
و درد و رنج های جامعه، مرارت های اجتماعی، شــنیده شود، سیستم دچار فرایند 
خودتخریبی می شود. سیستم هایی که دچار خودویرانگری می شوند و نمی توانند 
خود را بهبود ببخشــند، طبعاً هزینه های تغییرات اجتماعی را خیلی باال می برند 
و در آن صورت ایران دچار مصایب بیشــتری می شود. سیستم اندام های حسی و 

حسگرهای کوچک خود را دایماً قطع می کند و دور می اندازد. 
در شرایط سخت این گونه نیست که مردم فارغ البال بنشینند و مصلحت خود را 
بررسی کنند. آن موقع همه به دنبال منافع خودشان خواهند بود؛ بازی بازنده ـ بازنده 
و مخرب خواهد بود و بســیاری از دســتاوردهای دهه هــای مختلف پویش های 
اجتماعی، مدنی، فکری و حتی انباشتی که در جامعه اتفاق افتاده، از بین می رود. 
در طول سال ها زیرساخت هایی در کشور انباشته شده، استانداردهای حرفه ای در 
جامعه توســعه یافته است. اگر صورت درست سیاست ورزی به موقع فراهم نشود، 
این امکانات و زیرســاخت ها هم نفله می شود. این هم خطری است که پیش روی 
آینده ما اســت. ما مسیر پرمخاطره ای پیش  رو داریم. در جامعه عدم اطمینان ها و 
عدم قطعیت هایی وجود دارد و برای کنترل این عدم قطعیت ها و برای محافظت از 
آینده ایران، همچنان نوعی کوشــش از طرف جامعه و ایجاد یک سپهر عمومی و 
فشاری الزم است تا حکومت                                   را به عقالنیت و سازگاری با جامعه و واقع گرایی با دنیا 
سوق بدهد. ما همچنان امیدواریم که چنین تغییراتی در دولت به وجود بیاید. اگر 

هم به وجود نیاید، همچنان جامعه ایران به مسیر خود ادامه خواهد داد.
 یکی از مسائلی که انتخابات 1400 را با 1392 متفاوت کرده عدم توجه به 	�

گروه های مرجع بود؛ آیا این به معنای بلوغ اجتماعی در دوره بحران اســت یا 
به معنای فروپاشی اعتماد به گروه های مرجع؟

تصور من این اســت که آرای باطله، حتی رای ندادن در انتخابات نشان از یک 
بلوغ شــهروندی در جامعه دارد؛ نشان از گذری که در بخش هایی از جامعه وجود 
دارد که نمی خواهند سوار کامیون های سیاسی شوند. این ها با رأی باطله خود بیان 
کردند که ما کارگران سیاســی نیستیم که بر کامیون های سیاست سوار شویم و 
رنج پیاده رفتن را بــر خودمان هموار می کنیم. ما پیاده می رویم، ولی پرولتاریای 
سیاســی شما نمی شویم. این حرکت سیاســی نیز در خود نوعی امید فعال دارد 
که با تنش هم توأم اســت، رنج و سختی هم در خود دارد؛ اما همچنان یک امید 
فعال است و مقدماتی را فراهم می کند. عدم مشارکت به این معنا که این بازی در 
حدی معنادار نبوده اســت که شرکت کنند و قواعد بازی را درست نمی دانستند. 
این ها انتقادهای اساسی دارند و همچنان می خواهند با روش مسالمت آمیز و بدون 
خشــونت خواســته های خود را دنبال کنند و در نتیجه رأی نمی دهند و یا رأی 
باطله می دهند. البته این مسئله برای تحریم  کنندگان هم می تواند داللت های خوبی 

داشته باشد. این ها هم به نوعی مواجه می شوند با جامعه ای که توده نیست که بر 
آن سوار بشویم. تحریم نیز نوعی کنش سیاسی است اما نهایتا جامعه است که باید 
انتخاب بکند و تصمیم بگیرد.                                   در هرحال جامعه به ســمت بلوغ می رود و دنباله  رو 
نخبگان و گروه ها نمی خواهد باشد. به دقت نظاره گر و کنجکاو است هم در حاکمان 
و هــم در مخالفان حاکمان. هردو باید توجه کنند که دیگر با یک جامعه توده وار 
طرف نیستند؛ مثال کارگرانی برای ابتدایی ترین حقوق خود، امنیت شغلی، درآمد 
و یا بیمه، ناگزیر هزینه های ســختی را متحمل می شوند و اعتصاب می کنند، ولی 
گروه ها و اشخاصی از مخالفان که با جریان های خیلی راست محافظه کار در آمریکا 
و اروپا زندگی می کنند می آیند                                   ریاکارانه سنگ کارگران را به سینه می زنند؛                                   با یک 
راه رشــد سرمایه داری که مصایب کارگرها حل شدنی نیست. البته منظور من این 
نیست که همه ایرانیان مخالف در خارج که برای حق وحقوق هم وطنانشان کوشش 

می کنند چنین اند. اتفاقا بخش مهمی نیز برای ایران و ایرانیان تالش می کنند. 
 یعنی عدم صداقت گروه های سیاسی در بزنگاه ها باعث شده که گروه های 	�

مرجع سیاسی اعتبار خود را از دست بدهند؟
 بله، در حقیقت تکه هایی از حاکمان در ماها نیز ممکن است باشد و در برخی 
مخالفان هم باشــد.                                   این گونه نیست که بگوییم فقط حکومتی در مقابل ما هست 
و مشــکل فقط حکومت اســت و اگر این حکومت را برداریم، مسئله رفع و رجوع 
می شود. واقعاً بخشی از مشکالتی که در حکومت است، ریشه در باورها و الگوهای 
رفتــاری ای دارد که در ما و در نخبگان اجتماعی و سیاســی هم کم و بیش خود 
را نشــان می دهد. بنابراین این جاســت که من بر پویش های دراز مدت اجتماعی 
تأکید می کنم تا جامعه دچار یک دگردیسی عمیقی شود. این  شرایط هم از طریق 
فعالیت های حرفه ای، صنفی و مدنی و                                   سمنی و محلی و شهری و استانی و قومی 
و                                   رشــد سازمان یابی اجتماعی صورت می پذیرد. این فعالیت ها می تواند در توسعه 
عمیق اجتماعی مؤثر شــود و جامعه را برای داشــتن یک شکل مناسب حکومت 
آماده می کند. البته من معتقد نیستم که برازنده جامعه ما همین حکومتی است 
که وجود دارد. محتوای خیلی بهتری هم در جامعه ما وجود دارد که این برنامه ها 
و حکمرانی برازنده آن نیســت؛ بنابراین معتقد نیســتم که هرچه هست از خود 
جامعه است. نه، واقعا بخشی از این داستان ها یک نوع تحمیل، زور و استیال است، 
نه اینکه همه این ها برخاســته از جامعه است. نخبه ها                                   و همه ما باید در گفتارهای 
خود به تعبیر شما »صداقت« داشته باشیم و ببینیم چه می خواهیم و طرف واقعی 
کدام یک از گروه های اجتماعی هســتیم. گروه ها باید بگویند به لحاظ ایدئولوژی، 
باورها، گفتمان های سیاســی و اجتماعی ای که دارند آیا می توانند گروه کارگران 
را نمایندگی کنند. باید مسیر جامعه را جدی بگیریم. برای جامعه و با جامعه کار 
کنیم، کارهای اساســی و درازمدت و نه فقط                                   در موسم های انتخاباتی. چه حاکمان 
که فکر می کنند مناظره هایی را برگزار کنند و شعارهایی بدهند و بعد هم بگویند 
تمام،                                   و چه نخبگانی که فکر می کنند انتخابات را تحریم                                   می کنند و بعد مشکالت 

حل می شود.
جامعه نیاز به آرامش فعال، کوشــش مداوم، ســرمایه گذاری، ابتکارات خالق، 
                                  کمک به توسعه بنیان های تربیتی و آموزشی                                   و تمرین                                   همبستگی اجتماعی، تمرین 
گفت و گو، فعالیت های مدنی، تمرین عقالنیت ارتباطی و ایجاد پایه ها و بنیان های 
اخالقی، معرفتی و صنفی و حرفه ای و شهری و                                   مدنی دارد که بتواند آمادگی یک 
سبک زندگی دموکراتیک، یک عرف مدنی                                   و یک زیست سیاسی شرافتمندانه تر، 
عقالنی تر و همراه تر با دنیا را برای خود در آینده داشته باشد. این تنها راهی است 
که به نظر من پیش  روی ما مانده است. باید به پروژه های کوچک مقیاس برگردیم؛ 
یعنی پروژه های کوچکی که از حرفه، محله، شــهر، و صنف، از گروه های نســلی 
و قومی و طبقاتی و                                   جنســیتی شروع شــود. پروژه های کوچک است که برنامه و 
طرح بزرگ ایران را محقق می کند. اگر این پروژه ها درست اجرا شود، برآیند آن ها 
می تواند طرح آزادی، طرح ناتمام توســعه، طرح رفاه اجتماعی و برابری و                                   کیفیت 

زندگی در کل جامعه ایران را به سطح رضایت بخشی برساند. 

این ماشین جامعه است که جلو افتاده و نخبگان جامعه                                   از این ماشینی که زمانی هل می دادند عقب مانده اند. چه آن ها 
که در بیرون از حاکمیت و منتقد هستند و کنش می کنند و چه آن هایی که در داخل حاکمیت هستند، همگی باید خود 
را با زمان و آهنگ رشد جامعه تطبیق دهند.
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توسعه

انتخابات و اقتصاد [  [

تقلیل توسعه به توزیع، دامن زدن به پوپولیسم است
»توسعه با راهبرد یکدستی و همدستی قدرت« در گفت وگو با کمال اطهاری

الگوی توسعه، دولت توسعه بخش، دولت انتظام بخش، لزوم استفاده از فشرده دانش بشری، تالش 
روشنفکران برای جامعه، مفاهیمی است که مدت هاست کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی بر آن ها 

تاکید دارد. او معتقد است که پریشان گویی سیاسی ها از مسیر توسعه به دلیل بی توجهی آن ها به دانش 
است و باید آن ها به مسیر بازگردند. این گفت وگوی انتقادی را بخوانید.

باشد- نکاتی را عنوان می کنم. اخیرا هم مدعی اند کسانی که می خواهند با 
آن ها کار کنند، در سایتی طرح یا نظر خود را ارائه دهند؛ دولتی که نداند با 
چه کسی می خواهد همکاری کند، معلوم است فاقد خصیصه پایه ای برای 
توســعه است و یکدست شدن هم گشایشی ایجاد نمی کند. اما آنچه مهم 
اســت اینکه در جهان امروز، دولت یکدست از لحاظ اقتصادی و اجتماعی 
نداریم؛ یعنی دولت یکدســت موفق نداریم؛ ممکن است در حوزه سیاسی 
یکدستی وجود داشته باشد و نمونه های موفقش چین و کره جنوبی است اما 
از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به هیچ وجه واژه یکدستی معنا ندارد. البته در 
سیاست هم یکدستی باعث بروز فاشیسم شد و آثارش را دنیا دید همان طور 

که شعار دهان پرکن »ناسیونال سوسیالیسم« چنین شد.
  به نظر می رســد نگاه آن ها به چین است، مشخصه الگوی چین 	�

چیست و چقدر بر شرایط اجتماعی ایران منطبق است؟ 
دولت یکدست از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کره شمالی است 
و معنایش را در دهه 1930 آنتونیو گرامشی عنوان می کند که دولت های 
مــدرن همه دولت های »مدغم« هســتند که درنهایــت دولت یکپارچه 
می شوند. دولت مدغم یعنی با طبقات اجتماعی ادغام و یکپارچه شده اند. 
دولت مدرن دولتی اســت که طبقات مختلف اجتماعی را با اقتدارش قانع 
می کند؛ اقناع و اقتدار در دولت های توسعه بخش مثل چین و کره جنوبی به 
خوبی دیده می شــود و هیچ کدام از این دولت ها طبقات اجتماعی را حذف 
نکرده اند تا یکدست شوند و اتفاقاً دولت های جدید همین کار را می کنند. 
طبقات اجتماعی، به خصوص طبقات اصلی یعنی بورژوازی و طبقه کارگر و 
حقوق بگیران را قانع می کند به مسیر توسعه بخشی که دارند، ادامه دهند 
و به این ترتیب این قدرت یکدســت بقا پیدا می کند. یکدستی به معنای 
پافشــاری و احکامی از پیش تعیین شده نیست. یکدستی سیاسی یعنی 
یک نوع مهندسی اجتماعی با مشــارکت این طبقات در قالب یک الگو و 
برنامه توسعه. طبقات اجتماعی که قانع شدند، یعنی جامعه مدنی قانع شده 
اســت. اینکه دولت یکدست از لحاظ سیاسی به صورت منصفانه ای توزیع 
و بازتوزیع ثمرات فعالیت های اجتماعی را انجام می دهد و رشــد اقتصادی 
پیوسته و توسعه پایدار را دارد. اینکه توزیع و بازتوزیعش در سطح طبقات 
و در ســطح جغرافیایی منصفانه است و نمی گذارد مناطق محروم بمانند 
و سکونتگاه های غیررسمی  شکل بگیرد. حقوق زنان را پایمال نمی کنند، 
حقوق کارگر را به پای بورژوازی پایمال نمی کند یا بورژوازی را ســرکوب 
نمی کند و به  جای مداخله گری، انتظام بخش اســت و روابط جامعه مدنی 
را ســر و سامان می دهد. جامعه مدنی کشــورها به این دلیل این دولت ها 
را قبول می کند که می بیند اگر بخواهند در یک فرایند 200 یا 300 ساله 
مثل کشورهای مرکزی سرمایه داری به توسعه برسند، زمان بر است و از پا 
می افتند و حتی ممکن اســت تجزیه شوند. از طرفی چون می خواهند به 
فرآیند سرعت ببخشــند و جامعه مدنی هم قانع شده که این فرایند یک 
فرایند در مسیر توسعه است، یکدستی را در حوزه سیاسی قبول می کنند. 
مثالً تمام کشورهای آسیای شرقی از جمله چین اصالحات اقتصادی شان را 
از روستا آغاز کردند. به روستاها اجازه دادند در چارچوب تعاونی ها فعالیت 

چرا باید خواند:
دولت سیزدهم چگونه 
می تواند به شعارهای 
توسعه ای و ضد فساد 

خود عمل کند و چه 
راهی باید در پیش 

بگیرد؟ این گفت وگو را 
بخوانید.

عکس: رضا معطریان

 اخیرا گرایشــی با خلط دو راهبرد »همسویی« و »یكدستی« در 	�
قدرت، می گوید با »یكدستی« اركان و نهادهای قدرت، موانع توسعه در 
كشور به سرعت رفع و پیشرفت و رونق اقتصادی حاصل می شود. مبنای 
استدالل این گروه چیست و چرا فکر می کنند با یکدست شدن قدرت 

در ایران توسعه اتفاق می افتد؟
جرالد میرر، اقتصاددان توسعه می گوید کمیاب ترین عامل توسعه دانش 
است و واقعیت این اســت که هرچه می گذرد این عامل کمیاب در حوزه 
سیاسی ما حتی کمیاب تر می شود. این پریشانی ناشی از بحران هایی است 
که سیاســت های غلط گذشــته آن  را به وجود آورده و کم کم راه 
رفتن گذشته  را نیز فراموش می کنند. نمود این بی دانشی ها 
واژه »دولت یکدســت« اســت که اآلن بسیاری به آن 
معتقد شده اند. یک جناح قدرت را به دست گرفته و 
یکدستی قدرت را در عمل معنا کرده، دو سه سالی 
است که نغمه این یکدستی را ساز کرده بود و با 
شگفتی بسیار در جناح مخالف هم توجیه گرانی 
پیدا شــده  اند که با استفاده نادرست از واژگانی 
مثل »بناپارتیسم« این دولت را توجیه کنند. من 
برای اینکه این افراد از این اشــتباه بیرون بیایند 
و مسیر توســعه بخش را در پیش بگیرند - هرچند 
ناامیدم از اینکه حوزه سیاسی گوش شنوایی داشته 
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کنند، برایشان برنامه و نقشه راه گذاشتند تا زودتر توسعه پیدا کنند نه اینکه 
کارگران بهای توسعه بخش های دیگر را بدهند. آن ها یک مرتبه آزادسازی 
نکردند، باز کردن اقتصاد را طبق برنامه ای که مدام بازبینی می شد، از مناطق 
آزاد شروع کردند. در این جا دولت یکدست توسعه بخش و فراطبقاتی بود ولی 
ضد طبقات نبود بلکه یکپارچه کننده فعالیت طبقات در جهت توسعه بود. 
ولی ما چنین ویژگی ای را در ایران نداریم و تاکنون هیچ دولتی جز یک دوره 

دولت اصالحات، دارای چنین ویژگی ای نبوده است.
 دولت جنگ چطور؟	�

البته دوره جنگ، دولت توسعه بخش بود، اما اجازه ندادند که این دولت 
حتی برنامه داشــته باشــد و همان جناحی که جزو دولت یکدست است، 
مانع شــد. نشانه اش بازگشت به دهه اول انقالب و انحالل سازمان برنامه و 
بودجه به وســیله محمود احمدی نژاد بود؛ همان توقع وجود داشته و االن 
هم چنین است. یکدستی از جانب این جناح یعنی حتی سازمان مدیریت 
هم نباشــد و حوزه سیاسی هرکاری دلش می خواهد، بکند. یعنی حداقل 
تلفیق بین منافع مختلف وجود نداشته باشد. این طرف هم عده ای گفتند 
این بناپارتیسم است. واژه بناپارتیسم را کارل مارکس به کار برده و این ها با 
ملغمه ای می خواهند به خورد جامعه دهند. البته جامعه این طور نیست که 
این تحلیل های ابتدایی را قبول کند. مارکس وقتی واژه بناپارتیسم را به کار 
می برد برای دولت فراطبقاتی که بعداً انگلستان این را بسط می دهد و سپس 
گرامشی به آن اشاره دارد، توضیح می دهد و می گوید دولت فراطبقاتی کی 
بــروز می کند و کی در تاریخ برمی آیــد؟! موقعی که طبقات اصلی جامعه 
هیچ کدام نمی توانند هژمونی اعمال کنند -  منظور طبقه بورژوازی و طبقه 
کارگر است- نمی توانند به حداقل توافق برسند، دولت فراطبقاتی باالی این 
طبقات می آید که نمونه اش دولت لوئی بناپارت، برادرزاده ناپلئون بود. یک 
نمونه دولت فراطبقاتی، حکومت محمدرضاشاه بود. به جای اینکه طبقات 
را که خواستار دموکراسی بودند در حوزه سیاسی مشارکت دهد، معکوس 
عمل کرد و حزب رستاخیز را تاسیس کرد و درنهایت سقوط کرد؛ طبقات 
خواســتار این بودند که در قدرت حداقل به صورت مشــورتی هم که شده 
مستقیماً حضور داشته باشند ولی شاه آن ها را کنار زد و این شکاف در باال 
و واکنش در پایین باعث شــد سقوط کند. در دولت شوروی هم این اتفاق 
افتاد؛ دولت شوروی یکدست بود، وقتی جامعه پیشرفت کرد، طبقات پیچیده 
شدند و خواستار وارد شدن در قدرت شدند و خواستار دولت انتظام بخش و 
مشارکت در قدرت شدند، دولت نتوانست طبقات را با برنامه توسعه اش قانع 

کند و برنامه های توسعه اش هم مداوم شکست خورد و فروپاشید. 
چه زمانی دولت فراطبقاتی ضد توسعه می شود؟	�

دولت های فراطبقاتی به دو دسته تقسیم می شوند: یکی دولت فراطبقاتی 
دســته توسعه بخش و عامل و دسته دیگری ضد توسعه و مانع رشد است. 
در ایران همیشــه دولت فراطبقاتی بوده چون تشکل هراســی هم تشکل 
بورژوازی و هم طبقه کارگر مشــترک اســت و از مشارکت این ها حتی در 
فرآیند تولید هم جلوگیری شده است. در دولت توسعه بخِش ژاپن، در فرآیند 
تولید شــوراهای کارگری مستقیماً دخالت دارند و در کره جنوبی و چین 
هم چنین اســت. از طرف دیگر بورژوازی در شوراهای اقتصاد و شوراهای 
محلی شــرکت دارد و خودمختاری ها یا تمرکززدایی در چین برای جهان 
مثال زدنی و آموختنی است اما تشکل هراسی در ایران که هم کارگر هراسی و 
هم سرمایه دار هراسی است، اجازه یکپارچگی حوزه سیاسی را با جامعه مدنی 
نداده و به یک دولت فراطبقاتی ضدتوسعه تبدیل شده و توسعه بخش نیست. 
به جای تحلیل های مغلوط، ببینیم چگونه یک دولت فراطبقاتی را به دولت 
توسعه بخش تبدیل کنیم. بناپارتیسم یا توسعه با یکدستی قدرت نتیجه 
بی دانشی در توسعه است. همه این ها که در حوزه سیاسی ما حضور دارند، 

عناصر دولت فرا طبقاتی اند و خودشان عناصر بناپارتیسم هستند. حاال عده ای 
می گویند اگر بناپارتیسم حاکم شود،خوب است! اگر می خواست خوب شود 
تا حاال شده بود. باید با این خطا مقابله شود. اگر این دولت ها می خواهند باقی 
بمانند بایستی خود را به یک دولت یکپارچه تبدیل کنند و آن هم با یک 
برنامه مشخص توسعه که جامعه را قانع کنند. اقناع ممکن نیست مگر اینکه 
نماینده  همه طبقات در حاکمیت حضور داشته باشد و این هم با فراخوان 

مدیریت امکان پذیر نیست.
  آیا ما ناظر به  بن بســت اقتصاد ایران در هســتیم که عده ای از 	�

بناپارتیسم می گویند؛ توجیه این افراد چیست؟
درک رایج از بناپارتیسم در روشنفکران رسمی ما درکی ناقص و نادرست 
است. دولت فراطبقاتی دولتی است که نمایندگی طبقات اصلی جامعه یعنی 
بورژوازی و حقوق بگیران را ندارد. قبال مزدبگیران عمدتا همان پرولتاریا یا 
کارگران صنعتی بودند ولی اآلن به خاطر گســترش بخش های خدماتی، 

وسعت بسیاری دارند.
نگاهی به اول انقالب کنید، بورژوازی صنعتی رانده، اموال آن ها مصادره 
و برخی اعدام شــدند؛ بانک ها ملی شــد که مبنای بورژوازی دولتی است، 
شــوراها و تشکل های صنفی ممنوع شد و به این ترتیب دولت جدید همه 
نمایندگان طبقات را کنار می گذارد و حتی نمی توانید نماینده دهقانان را که 
طبقه بزرگــی در ایران بوده، در دولت پیدا کنید. البته این پدیده در دیگر 
کشورها نیز دیده می شود؛ دهقانان معموال نماینده مستقیم در نظام های 
سیاسی ندارند. منظور من این است که دولت فراطبقاتی بوده، البته نماینده 
اقشاری که بخشی از قدرت را در دست داشتند، نماینده بورژوازی تجاری، 
خرده بورژوازی سنتی و روشنفکران ارگانیک و روحانیت که دست باال را در 
قدرت داشتند، بود. اما از همان ابتدا برخوردهای سرکوبگرانه با بقیه طبقات 
و اقشار شروع شد و حاال این برخوردها به جناح های درون حاکمیتی یعنی 

اصالح طلبی رسیده است.
دولت اصالحات که سر کار آمد توانست بخشی از خرده بورژوازی مدرن 
را راهبری کند. در پایان دولت هفتم، مشخص شد که در این دولت هم با 
گرته برداری از نئولیبرالیســم طبقه کارگر به پای بورژوازی دولتی و مدرن 
قربانی شده و همین باعث واکنش هایی شد. به عالوه موضوع تراکم فروشی و 
بحرانی شدن وضع مسکن در دهه 1370 که باعث شورش های شهری شد، 
برخی از اصالح طلبان را به فکر فرو برد. زودتر از آن مرحوم مهندس سحابی 
نسبت به این موضوع هشدار داده بود که ممکن است گرایش بخشی از مردم 
به طرف جریانی که تمامیت خواه می نامیدند، پیش آید. ســعید حجاریان 

تمام کشورهای آسیای شرقی از جمله چین اصالحات اقتصادی شان را از روستا آغاز کردند. به روستاها اجازه دادند 
در چارچوب تعاونی ها فعالیت کنند، برایشان برنامه و نقشه راه گذاشتند تا زودتر توسعه پیدا کنند نه اینکه کارگران بهای 
توسعه بخش های دیگر را بدهند.

نکته هایی که باید بدانید

کمیاب ترین عامل توسعه دانش است و واقعیت این است که هرچه می گذرد این عامل 	]
کمیاب در حوزه سیاسی ما حتی کمیاب تر می شود.

الگوی توسعه بخش به معنای یکدستی در حوزه سیاسی نیست. این دولت ها دارای برنامه 	]
جامعی برای توسعه هستند که فشرده دانش بشر را در این زمینه حمل می کند.

یکدستی به معنای پافشاری و احکامی از پیش تعیین شده نیست. یکدستی سیاسی یعنی 	]
یک نوع مهندسی اجتماعی با مشارکت این طبقات در قالب یک الگو و برنامه توسعه؛ طبقات 

اجتماعی که قانع شدند، یعنی جامعه مدنی قانع شده است.
وظیفه روشنفکران جامعه مدنی است که بر این ناامیدی در مورد آینده یا سرگشتگی و 	]

آنومی ایجادشده در جامعه به وسیله دولت فائق آیند و با ارائه یک برنامه جایگزین، به مردم 
یک اراده ملی مردمی ببخشند و این ها نمی توانند از این وظیفه شانه خالی کنند، همان طور که 

روشنفکران مشروطه شانه خالی نکردند.

به سرنوشت آلمان 
و ژاپن نگاه کنید؛ 
اگر اراده ملی نبود 
باید هنوز هم از 

شکست جنگ دوم 
جهانی سر بلند 

نکرده بودند و این 
سو به وضعیت 
افغانستان و 

سوریه نگاه کنید. 
این وضعیت 

متفاوت نتیجه 
بلوغ جامعه 
است و در این 

شرایط به تاکید 
ساماندهی وظیفه 
روشنفکران است
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توسعه

هم هشدار داده بود که اگر وضعیت چنین پیش برود با بناپارتیسم روبه رو 
خواهیم شد.

من در پاسخ کوتاهی نوشتم دولت جمهوری اسالمی ایران فراطبقاتی 
اســت؛ درست است که یک جریان تمامیت خواه تقویت می شود اما نامش 
بناپارتیســم نیست و درنهایت احمد ی نژاد به صورت پوپولیستی بر سر کار 
آمد. آن دولت پوپولیســتی بود اما بناپارتیستی نبود. نوع جدیدی از دولت 
فراطبقاتی با احمدی نژاد در ایران شــکل گرفــت. همان زمان در ماهنامه 
»مهرنامه« دو مقاله نوشــتم: یکی »چون کشتی بی لنگر کژ می شد و مژ 
می شــد« و دیگری »اجاق ســرد« و خرده بورژوازی سنتی را که قبال پیرو 
خرده بورژوازی تجاری بود و اصولگرا نامیده می شد، نقد کردم. من آن زمان 
گفتم که دولت آقای احمدی نژاد نوع جدید دولت فراطبقاتی است که از دل 
خرده بورژوازی ســنتی آمده یا حتی منقطع شده. خرده بورژوازی در دوره 
پهلوی وابستگی فکری اش به بورژوازی تجاری سنتی بود و مسئله تأمین 
اجتماعی فراگیر نشده بود و یک رابطه استاد- شاگردی بین خرده بورژوازی 
سنتی و بورژوازی تجاری برقرار بود. این تبعیت فکری در طول دوره جنگ 
با باال گرفتن حضور خرده بورژوازی ســنتی در میدان جنگ و رشد آن ها، 
نمی خواســت از بورژوازی تجاری تبعیت کند و سهم می خواست. در واقع 
در دهه 70 یک تقسیم بندی می بینید بین اصولگراها با تجارت سنتی و با 
محوریت روحانیت مبارز، و روحانیون مبارز که با خرده بورژوازی مدرن پیوند 
پیدا کرده و می خواستند در دولت اصالحات جریان توسعه جدید را به سامان 
کنند. در دولت اصالحات به نوعی سر خرده بورژوازی سنتی بی کاله ماند و 
احمدی نژاد نماینده آن ها بود و بعدا بسیار عجوالنه خواستار این شد که آن ها 
را کنار بزند و خودش در رأس باشد. پیش بینی آقای حجاریان که دموکراسی 
تهدید می شــود، درســت بود اما به کار بردن واژه بناپارتیسم نادرست بود. 
به هرحال عواقب برخورد احمدی نژاد با اقتصاد، سیاست، سیاست جهانی، 
انحصار قدرت و ثروت برای نظام ایران بسیار سنگین تمام شد و هنوز عواقب 

آن را می بینیم و تکرارش دیگر موردی ندارد.
 آیا این یکدستی درنهایت به بقای جامعه و اقتصاد می انجامد یا آغاز 	�

مشکالت دیگر است؟
به این توجه کنید! جریانی که از شکست های دوره یکدستی قدرت در 
زمان احمدی نژاد بیرون آمد و تــالش کرد خود را دوباره احیا کند، طیف 
سازندگی بود اما آن ها هم نتوانستند از این فرصت تاریخی درست استفاده 
کنند، برنامه ای نداشــتند تا توســعه و رفاه را توأما برای ایران فراهم کنند 
و شکســت ها مردم را از این جریان که کاریکاتوری از ســازندگی دهه 70 
بود، دور کــرد. حال که اصولگراها دوباره می خواهند قدرت را کامال قبضه 
کنند، باز عده ای از طیف منتسب به کارگزاران نغمه بناپارتیسم سر داده اند و 
عجیب است که می گویند اولین بار است که ما این را می گوییم. به کار بردن 
مفاهیم روشنفکری در مورد حاکمیتی که فراطبقاتی است، نادرست است. 
در 20 سال اخیر طبقات اصلی نتوانسته به حاکمیت وارد شود و بسیاری 
حتی جایگاهشان را از دســت داده اند. به اعتراض   های امروز کارگران نگاه 
کنید، همه این ها ریشه در شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی دارد و حاال 
کارد به استخوان کارگران رسیده است. اعتصاب نشان دهنده حضور نیست؛ 
بــه خاطر عدم حضور در دولت اعتصاب می کنند. این ها نماینده ای ندارند، 
سندیکا، تشــکل، ندارند که مثل کره جنوبی و چین در مدیریت شرکت 
داشته باشند تا بتوانند رقابتی تولید کنند. در ایران اینها حتی در فرایند تولید 
مشارکت ندارند چه برسد به اینکه بخواهند در فرایند سیاسی و تصمیم گیری 
باشــند. بورژوازی متوسط را هم که احمدی نژاد قلع و قمع کرد و روحانی 
هم هیچ وقت بورژوازی متوسط را پرورش نداد. تنها دولتی که می توانست 
خصلت فراطبقاتی دولت را به دولت توسعه بخش تبدیل کند، دولت آقای 

خاتمی بود که آن هم نتوانست به بلوغ برسد. به این توجه کنید که دولت 
توسعه بخش طبقات را یکپارچه می کند، هرچند نمایندگان مستقل طبقات 
به صورت احزاب وجود نداشته باشد. دولت های احمدی نژاد و روحانی این 
ویژگی را نداشتند و این ها دولت های فراطبقاتی بودند که مانع رشد نیروهای 
مولد یا مانع رشد اقتصادی بودند. این ها دولت فراطبقاتِی مانع رشد بودند 
نه فراطبقاتی توسعه بخش؛ یکی به خاطر انحصارطلبی و دیگری به خاطر 
نوستالژی نئولیبرالیســم یا گرته برداری مبتذل از نئولیبرالیسم به صورت 
نئوفئودالیسم عمل کردند. حاال در نتیجه این تضادها و تقابل ها حاکمیت 
تصمیم گرفته که یک جناح را کنار بگذارد و جناح دیگر دولت یکدســت 
تشکیل دهد. مجلس یازدهم هم به این شکل است؛ 220 نماینده از 270 
نماینده زیر چتر اصولگرا قرار دارند. حاکمیت به دلیل ترس از آینده و اینکه 
نمی تواند الگوی نوین قانع کننده ای به جامعه ارائه کند، و چون بارها صدای 
»دیگه تمومه ماجرا« را شنیده، به سمت یکدستی روی آورده است؛ البته 

شرایط منطقه هم در این رویه بی تاثیر نبوده است.
 با همراهی حاکمیت چقدر دولت جدید می تواند به شــعارهای 	�

توسعه ای خود عمل کند؟
دولت و حاکمیت باید یک الگوی قانع کننده به جامعه ارائه دهند؛ اینکه 
حریف شما قانع شده باشد که قدرت نظامی دارید هیچ وقت برای بقا کافی 
نیست. شوروی قدرت برتر نظامی بود، حریف هم به نسبت قدرت نظامی اش 
قانع شده بود اما فروپاشید. باید مردم قانع شوند که الگوی توسعه بخش دارند. 
البته همین دولت اصولگرا هم درون خود طیف های مختلفی دارند و باید 
بدانند که این آخرین فرصت آن هاست. اگر فرصت ها از دست برود، می تواند 
دوره زوال ســرعت گیرد، می تواند اتفاقات عجیب و پیش بینی نشده ای رخ 
دهد. باید ببینیم آیا این دولت می تواند فرصت آخر را به شکست آخر نرساند.

  الگوی مورد استناد این دولت چیست؟ 	�
دولت جدید هم فاقد الگو و فاقد دانش الزم برای توســعه اســت؛ دانش 
خلق الساعه بعد از تشــکیل  دولتی در آن دمیده نمی شود. حوزه سیاسی ما 
استاد گرته برداری ساده بوده از الگوهایی که به نظرش موفق می رسیده است. 
زمانی از برنامه ریزی الگو گرفتند؛ برنامه ریزی یعنی به صالح جامعه و توسعه 
جامعه عمل کردن و این با استقالل و توان سازمان برنامه و برنامه ریزی جامع 
ممکن اســت؛ طیفی در اصولگرا که از ابتدا با برنامه ریزی و حتی ســازمان 
برنامه مخالف بودند، بعدها در دوره قدرت خواســتند این سازمان را منحل 
کنند. گرته برداری دوم بعد از فروپاشی اقتصاد دولتی یا سوسیالیسم دولتی 
از نئولیبرالیسم بود؛ این گرته برداری هم ساده انگارانه بود و مبانی الزم برای 
آن فراهم نشده بود تا بتواند از نیروهای رقابتی بازار استفاده کند و درنهایت 
به قدرت خصولتی انجامید و نئوفئودالیسم را بنیاد نهاد. یا تراکم فروشی که 
نتیجه آن به بازارسپاری جامعه بود به جای به بازارسپاری اقتصاد؛ این ها اقتصاد 
را به رانت و جامعه را به بازار سپردند. در دولت احمدی نژاد این ملغمه از یک 
طرف به نقدی کردن یارانه تبدیل شــد به همراه یک سیاست نئولیبرالی به 
همراه انحالل بورژوازی متوسط و رشد خصولتی ها و دولتی کردن های بیشتر 
اقتصاد و باز کاریکاتور این را در دولت روحانی داشتیم در کنار نوستالژی ای 
از نئولیبرالیســم. اآلن که چین به کارگاه صنعتی جهان و اولین صا درکننده 
جهان تبدیل شــده، دولت جدید گرته برداری از روش چین را در دستور کار 
قرار می دهد و این ها غفلت می کنند که چین الگوی دولت توسعه بخش را در 
دســتور کار دارد. ژاپن، کره جنوبی و چین الگوی دولت توسعه بخش دارند. 
الگوی توسعه بخش به معنای یکدستی در حوزه سیاسی نیست. این دولت ها 
دارای برنامه جامعی برای توســعه هستند که فشــرده دانش بشر را در این 
زمینه حمل می کند. من بارها این را گفته ام که الگوی توسعه در ژاپن فشرده 
دانشی است که دولت توســعه بخش آلمان به کار برده بود. لنین هم الگوی 
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توســعه آلمان را برای شوروی آن زمان پیشنهاد می کند ولی استالین آن را 
کنار می گذارد. الگوی دولت توسعه بخشی که ژاپن برمی دارد و کره جنوبی از 
ژاپن اقتباس می کند و آن را توسعه می دهد، با ساز و کارها و نهادها منطبق 
است؛ سازگاز با شرایط تاریخی و فرهنگی آن کشور نه در تضاد با فرهنگ و 
تاریخش. این یک مهندسی اجتماعی دقیق بر پایه دانش فشرده بشری است. 
بقیه کشورهای آسیای شــرقی هم از الگوی آلمان و ژاپن اقتباس کردند و 
درنهایت چین تجربه های این هــا را برمی دارد و در دوران اصالحات با دولت 
توســعه بخش کار خود را آغاز می کند. چون اندیشه مارکسیستی بر چین 
حاکم اســت از نظریه های گرامشــی برای رابطه دولت با جامعه مدنی مدد 
می گیرند؛ آن چیزی که گرامشــی به آن دولت مدغم یا یکپارچه با جامعه 
مدنی می گوید. یکپارچگی در مقابل یکدستی است. یکپارچگی یعنی دولت 
نمایندگان طبقات اصلی جامعه را در فرایند تصمیم گیری شرکت می دهد و با 
تمرکززدایی این دولت یکپارچه می شود. راز دوم موفقیت این است، از آن جا 
که می خواهند حرکتشان برای توسعه سرعت داشته باشد یا عقب ماندگی ها 
را جبران کنند، نمی توانند ابتدا آزادی سیاسی را در حد کشورهای پیشرفته 
کنونی سرمایه داری ایجاد کنند. کشورهای پیشرفته سرمایه داری 300 سال 
طول کشــیده تا به دموکراسی بالغ برسند. البته در این مهندسی اجتماعی 
و الگو نمی شــود سه قرن صبر کرد تا این بلوغ دموکراتیک در جامعه شکل 
بگیرد؛ برای همین نمایندگان جامعه مدنی در فرایند تصمیم گیری ها حضور 
دارند، شــوراهای کارگری حداقل در فرایند تولید و تصمیم گیری برای رفاه 
اجتماعی نقش دارند و تمرکززدایی بسیار قوی ادامه دارد. من این ویژگی ها 
را در دولتی که می خواهد یکدســت باشد، نمی بینم. برای همین دلخوشی 
به اینکه یکدستی، توسعه به همراه خواهد داشت، بی معناست. تاکید می کنم 
که یکدستی باید پیش تر براساس یک الگوی جامع و کامل صورت گیرد که 
نشانه هایی از این در جامعه امروز ما دیده نمی شود. من به این خاطر که تمایل 
ندارم درد و رنج جامعه مان بیشــتر شود، امیدوارم این برنامه و اندیشه وجود 
داشته باشد وگرنه به قول مارکس جامعه به جایی می رسد که باالخره پایان 
وحشتناک را به یک وحشت بی پایان ترجیح خواهد داد. جریان فقر، بیکاری، 
توسعه نیافتگی، گسترش سکونت گاه های غیررسمی و بی آبی آدم را به تأسف 
عمیق فرو می برد. پیش از اینکه دیرتر شــود، این اراده باید در این دولت به 
وجود آید تا الگو و راهی پیدا کند. البته نیاز به نظرخواهی هم نیست، مردم 
نظرشان را مدت هاست که می گویند و اسناد برنامه ها موجود است. مثال در 
حوزه مسکن که قول ساخت یک میلیون مسکن در سال داده شده، به دو طرح 
جامع مسکن نگاه کنند و ببینند چگونه می شود این را اجرایی کرد و شیوه راه 

چگونه باید باشد؟ شاید بتوانند راه عافیت را پیدا کنند.
 شــما معتقدید که مخاطب اصلِی برنامه، جامعه است نه دولت؛ 	�

جامعه چه ابزارهایی در اختیار دارد تا این مســئولیت را پیش ببرد؟ 
ارتباط ارگانیکی که بین مردم، نهادهای مدنی و روشنفکران باید باشد، 

چگونه است؟ 
من در صحبت های بســیاری این را عنوان کــردم که مخاطب اصلی 
روشنفکراِن جامعه مدنی باید خود جامعه باشد و نه دولت؛ چون دولت گوش 
شــنوا ندارد و وقتی گوش شنوا ندارد و مردم ناامیدند، وظیفه روشنفکران 
جامعه مدنی است که بر این ناامیدی در مورد آینده یا سرگشتگی و آنومی 
ایجادشده در جامعه به وسیله دولت، فائق آیند و با ارائه یک برنامه جایگزین، 
به مردم یک اراده ملی مردمی ببخشند و این ها نمی توانند از این وظیفه شانه 
خالی کنند، همان طور که روشنفکران مشروطه شانه خالی نکردند. آن ها 
هیچ وقت از ارائه الگوی توسعه به مردم و قانع کردن آن ها و نهادسازی های 
الزم برای توسعه دست برنداشتند و چون مدل و الگو داشتند می توانستند 
نهادسازی کنند آن هم نهادسازی هایی که باقی مانده؛ اساس مدنیت و روابط 

اقتصادی اجتماعی تمام نهادهای امروز ما را روشنفکران مشروطه و سپس 
شاگردانشان ساختند. ما این توانمندی را به صورت بالقوه در روشنفکرانمان 
داریم ولی تاکنون به دلیل ایدئولوژی زدگی یا سیاست زدگی چنین نکرده اند. 
ما باید از این بالهت بگریزیم و دانش را به جامعه بدهیم. دولت هم مختار 

است که به این دانش بشری گوش دهد یا امتناع ورزد.
اما نتیجه اش این اســت که جامعــه اراده ملی-  مردمی پیدا می کند و 
می فهمد چه باید بکند. به سرنوشت آلمان و ژاپن نگاه کنید؛ اگر اراده ملی 
نبود باید هنوز هم از شکست جنگ دوم جهانی سر بلند نکرده بودند و این 
سو به وضعیت افغانستان و سوریه نگاه کنید. این وضعیت متفاوت نتیجه بلوغ 
جامعه است و در این شرایط به تاکید ساماندهی وظیفه روشنفکران است. 
اقشار و طبقات مختلف هم که در ایران وجود دارد برای همین است که ما 
یک برنامه جامع می خواهیم تا بتواند منافع مختلف طبقات و یک پیچیدگی 
را حمل کند و در مسیر توســعه جهت دهد. توانمندی امروز که از لحاظ 
فناوری و ارتباطات وجود دارد، قوت است، جامعه با فرهنگ و تجربه تاریخی 

بسیار باال پشتوانه خیلی بزرگی است برای کار مشترک. 
از طرفی نظام دولت توسعه بخش، الگو و مدل دولت توسعه بخش بسیار 
پخته تر و کامل تر شده و نحوه تلفیق برنامه و بازار مشخص تر شده است. اما 
اینکه ترکیب بندی چگونه باشد بحث و گفت وگوی حوزه روشنفکران جامعه 
مدنی از بورژوازی گرفته تا مزد و حقوق بگیران است که می بایست به این 
بپردازند. باید سیاه و سفید کردن ها که ایدئولوژی کودکانه است، کنار گذاشته 
شود. اآلن در جهان جامعه ای وجود ندارد که در آن نوعی از ترکیب برنامه 
و بازار ساماندهی نشــده باشد. اروپا الگوی بسیار خوبی از یک دموکراسی 
پیشــرفته است. ژاپن، کره جنوبی و چین الگویی از کشورهایی هستند که 
دیرتر به مرحله توســعه پا گذاشتند. همه این تجربه ها جلوی پای ماست؛ 
چه از لحاظ ساماندهی ترکیب برنامه و بازار در مراحل مختلف توسعه، چه 
نحوه دموکراتیک شدن، نحوه منطبق شدن دولت توسعه به سیستم صنعتی 
و هم گامی اقتصاد و جامعه دانش محور. به قول زنده یاد محمدامین قانعی راد، 
یارانه دادن و خصلت دستگیری از جامعه، نگه داشتن آن ها در حصار وضع 
موجودشــان است؛ درحالی که جامعه مشارکت می خواهد و باید جامعه را 
با دانش توانمند کرد. روشــنفکران جامعه مدنی باید اصول را بشناسند و 
ترکیب بندی مناسب را با الگو برداری از نظام های توسعه یافته جهان با شرایط 
ایران خلق کنند و برای جامعه شان نوآوری ارائه دهند. اگر دولت می خواهد 
از زوال و فروپاشــی خودش جلوگیری کند، اجــازه کار به این افراد بدهد 
اما اگر اجازه هم ندهد عقب کشیدن معنی ندارد. این برخوردها راه گشای 
نحوه حضور بورژوازی در فرایند الگوی توســعه نیست؛ این بسته نه نجات 
اقتصاد و نه نجات دولت اســت. نهادسازی قواعدی دارد و تکلیف بسیاری 
از چیزها باید مشــخص شود. روشنفکران جامعه مدنی باید به جای اینکه 
نیرویشان را بگذارند و بودجه را نقد کنند، باید نیرویشان را بگذارند در مورد 
اینکه الگوی توسعه قابل انطباق با شرایط ایران چیست و سیاست اجتماعی 
شایسته برای ایران چیست؟ تقلیل مطالبه ملت از توسعه به توزیع، به جان 
گرفتن پوپولیسم دامن می زند و روشنفکران جامعه مدنی ناخواسته در اثر 
سیاست زدگی جاده صاف کن پوپولیسم می شوند. ادبیات توسعه در جهان 
تولید شده، کشورهای مختلف از آسیای شرقی تا اروپا، آن را مستند کرده اند؛ 
تجارب چپ و راســت در بانک جهانی و در ادبیات دانشگاه های بزرگ دنیا 
موجود است؛ اآلن دانش بشر بسیار غنی تر شده و روشنفکران باید آستین  
باال بزنند؛ هرچند که کار سختی است ولی من امید دارم، نه به خاطر دولت 
بلکه به خاطر ملت که دولت اجازه دهد پرورش اندیشه ها صورت بگیرد تا هم 
خود دولت ها از فروپاشی نجات پیدا کنند و هم درد و رنج ملت کمتر شود؛ 

اگر غیر از این عمل کنیم، روزهای دشواری پیش روی خواهیم داشت. 

دولت مدرن دولتی است که طبقات مختلف اجتماعی را با اقتدارش قانع می کند؛ اقناع و اقتدار در دولت های 
توسعه بخش مثل چین و کره جنوبی به خوبی دیده می شود و هیچ کدام از این دولت ها طبقات اجتماعی را حذف 
 دولت های جدید همین کار را می کنند.

ً
نکرده اند تا یکدست شوند و اتفاقا

اقناع و اقتدار 
در دولت های 

توسعه بخش مثل 
چین و کره جنوبی 

به خوبی دیده 
می شود و 

هیچ کدام از این 
دولت ها طبقات 

اجتماعی را 
حذف نکرده اند تا 
یکدست شوند و 
اتفاقًا دولت های 

جدید همین 
کار را می کنند. 

طبقات اجتماعی، 
به خصوص 

طبقات اصلی 
یعنی بورژوازی 
و طبقه کارگر و 
حقوق بگیران 
را قانع می کند 

به مسیر 
توسعه بخشی که 
دارند، ادامه دهند 
و به این ترتیب این 
قدرت یکدست بقا 

پیدا می کند
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پایان انتخابات، آغاز راه
تله  ای به نام توسعه آمرانه

را در کره جنوبی به دست گرفتند و حتی با کودتا این قدرت دست به دست می شد و حداقل 
برای 20 سال نظامیان بودند که با حمایت آمریکا همه مقدرات کشور را در دست داشتند و 
البته با حمایت سرمایه داری آمریکا در مسیر توسعه گام نهادند. در سال 1960 کره جنوبی 
در حالی که جمعیتی تقریباً برابر جمعیت ایران داشت، با وسعت یک پنجم خاک ایران و با 
درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی بسیار کمتر و فاقد هرگونه منابع طبیعی قابل مالحظه 
توســعه خود را آغاز کرد. حاکمان نظامی کره جنوبی با توجه بر توسعه صنعتی و جذب 
سرمایه خارجی در عین حال به صورت تدریجی روند دموکراتیزاسیون را با پذیرش احزاب 
غیرکمونیست و درنهایت انتخابات آزاد در پیش گرفتند. امروز کره جنوبی یکی از کشورهای 
باثبات و دارای سطح قابل قبولی از آزادی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادهای 
صنعتی توسعه یافته برتر جهان است. کاری که حاکمان نظامی کره جنوبی پس از شتاب 
گرفتن رشد اقتصادی اولیه در حوزه توسعه سیاسی حاضر به انجام آن شدند، همان کاری 
بود که شــاه در دهه 50 شمسی پس از 10 سال رشد اقتصادی بی سابقه ایران در سطح 
جهانی تا آن زمان، علی رغم توصیه مؤکد ناصحان دانا و مشاوران ایرانی و بین المللی برای 
شروع توسعه سیاسی، حاضر به انجام آن نشد و برعکس حتی همان دو حزب فرمایشی را 

هم منحل کرد. 
هرکس در هر ســرزمینی حاکم می شــود دلش می خواهد از خود آثار نیک و عظمت 
و پیشــرفت به یادگار بگذارد، هیچ تردیدی در آن نیست. مهم روش درستی است که در 
پیش می گیرد و بصیرت و آگاهی که با قدرت خود ترکیب می کند تا در قضاوت تاریخ در 
حلقه نیکان قرار گیرد. در اظهارات سران اصولگرا از الگوی ژاپن اسالمی یا توسعه چینی 
یا حتی تقدیس نظام غیردموکراتیک توسعه شیوخ عرب، بسیار شنیده ایم ولی آیا الزامات 
آن را هم می پذیریم؟ در همه کتاب ها و مقاالت حوزه مطالعات تطبیقی توسعه، دو متغیر 
مهم مشترک برای نیل به توسعه و ورود به مرحله بازگشت ناپذیر آن وجود دارد: نخست 
یک حلقه مرکزی از مدیران توســعه گرا با ذهنیت علمی و معتقد به یک برنامه و پروژه 
توســعه قابل اجرا که در یک دوران باثبات حداقل 15 ســاله آن پروژه را پیگیری کنند و 
دوم فسادناپذیری این مدیران  که منافع ملی را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند. تعداد 
این مدیران برای کشــور مشابه ایران حدود 5 هزار نفر تخمین زده می شود. دولت جدید 
با تمرکز قدرتی که به دست آورده است می تواند یک دوره ثبات طوالنی را با بسیج همه 
منابع کشور ایجاد کند اما یک برنامه توسعه علمی و واقع بینانه و 5 هزار مدیر توسعه گرا با 
شرایط پیش گفته در اختیار دارد؟ دعا می کنم که چنین باشد اما 40 سال تجربه زیسته 
من به عنوان معلم در دانشگاه های ایران و صرف عمر در تربیت رویش های انقالب، این دعا 

را دور از استجابت می نماید.
به تجربه توسعه  آمرانه سایر کشورها بازگردیم. آنچه موجب فروپاشی شوروی شد فشار و 
سختی زیاد به آزادی های اجتماعی و سیاسی و معیشت مردم از یک سو و جاه طلبی های سیاسی 
و رقابت تسلیحاتی و مداخله در کشورهای دیگر به صورت نظامی از سوی دیگر بود. امری که 
چین از آن تاکنون احتراز کرده و با تمرکز بر توسعه اقتصادی سایر عرصه ها را نیز خود به خود 
به دست آورده است. در مثالی دیگر شاید بزرگ ترین دستاورد توسعه اقتدارگرایانه اقتصادی در 
تاریخ و در زمان کم توسط هیتلر به دست آمد اما رویای امپراتوری او جز ویرانه ای از آلمان باقی 
نگذاشت. از سوی دیگر توسعه کره جنوبی و از آن پیش تر دستاوردهای دوران ویکتوریایی در 
انگلستان قرن نوزدهم، بسیار درس آموز است. است ملکه ویکتوریا از قدرتمندترین حکمرانان 
بریتانیا بود ولی هم او با سیاست تدریجی و حساب شده، کاری کرد که هم سلطنت باقی بماند 
و هم انگلستان پیشرفته و آباد شود. آیا اراده معطوف به قدرت که می تواند موتور توسعه باشد از 

تاریخ و تجربه دیگران به اندازه کافی آموخته است؟ 

فصل انتخابات تمام شد؛ من از آن دسته افرادی بودم که 
در انتخابات شــرکت کردم و سعی کردم با رأی خود بر 
نتیجه انتخابات تأثیر بگذارم. به عنوان یک دانش آموخته 
علم سیاست، می دانســتم در صحنه رئالیسم سیاسی، 
قــدرت حرف آخر را می زند و زد. حضور در انتخابات در 
واقع وظیفه اخالقی بود که مرا وادار می کرد با تنها ابزاری 
که برایم مانده بــود با یکپارچگی قدرت مخالفت کنم. 
زمانی »جان اکتون« گفته بود: »قدرت فســادآور است 
و قدرت مطلق، مطلقاً فاسدکننده.« تنها قدرت می تواند 
قدرت را متوقف کند. این مفهوم در آیه شــریف قرآنی: 
»َكاَلّ إَِنّ اْلِنْساَن لََيْطغى«  )آیه 6( »أَْن َرآُه اْسَتْغنى«  )آیه 
7 سوره علق( به صورت قاعده ای مطلقاً کلی به زیبایی 
بیان شده است. انسان به عنوان انسان و هر انسانی طغیان 
می کند، اگر احســاس کند بی نیاز است؛ و این ربطی به 
اینکه دانشمند یا فیلســوف یا فقیه یا واجد هر صفت 

دیگری باشد، ندارد.
در وضعیت مقدر کنونی، همه عاشــقان ایران نگران 
آینده هستند. در بسیاری از اظهارنظرهای پس از انتخابات 
شنیدیم که با یکپارچگی قدرت و رفع همه موانع بر سر 
راه اجرای برنامه های موعود، توسعه، شکوفایی، امنیت و 
عدالت نزدیک است؛ حال این گوی و این میدان. آیا واقعاً 
امکان توسعه در این دوره جدید وجود دارد؟ مرور تجربیات تاریخی در کشورهای مختلف 
که از این مسیر به سوی توسعه رفته اند، می تواند تا حدود زیادی برای ما و برای دولتمردان 

فردای ایران آموزنده و راهگشا باشد. 
واقعیت تاریخی نشان می دهد که در بعضی کشورها، توسعه آمرانه در حوزه اقتصادی، 
توسط یک گروه متشکل و دارای قدرت نظامی و امنیتی باال و با مشت آهنین تا حدودی 
تحقق یافته است. مهم ترین مثال تاریخی چنین وضعیتی، روسیه با عنوان اتحاد جماهیر 
شوروی تحت حکومت استالین است. بی تردید استالین کسی بود که روسیه را از یک کشور 
دارای اقتصاد دهقانی و غیِرصنعتی به یک ابرقدرت صنعتی و فاتح جنگ جهانی و دارای 
بزرگ ترین زرادخانه اتمی و موشکی و اولین کشور فضایی جهان تبدیل کرد. البته به قیمتی 
که مردم روســیه با 40میلیون کشته در جبهه جنگ و اردوگاه های کار اجباری و قحطی 
دادند و از آن مهم تر آن ها که زنده ماندند تحت فشار پلیسی از آزادی و زندگی خود بی بهره 
بودند. نمونه دیگر جمهوری خلق چین است. مائو در ابتدا با اعالم برنامه های جهش بزرگ 
به پیش، سعی کرد با تکیه بر منابع داخلی و اقتصاد روستایی سرمایه و تکنولوژی متناسب 
برای توسعه را فراهم آورد و با انقالب فرهنگی مردم کشور را یکسان سازی کند. حاصل این 
برنامه میلیون ها کشته در قحطی و نابودی ابتکار، انگیزه و خالقیت طبقه متوسط بود. پس از 
او با مدیریت شیائوپینگ، و رهبران بعدی حزب کمونیست چین و تمرکز بر توسعه اقتصادی 
برون گرا، توانســتند به دومین قدرت اقتصادی جهان بدل شوند. رمز ماندگاری این روند 
توسعه در 40 سال گذشته عنصر اطاعت پذیری و نظم در فرهنگ کنفوسیوسی، عملکرد 
ضد فســاد در ساختار حزب کمونیست به طور مستمر و آن کنترل درونی است که اجازه 
نداد صاحبان قدرت سیاسی با رانت قدرت، جامعه مدنی را در حوزه اقتصادی ویران کنند.

تجربه قابل توجه معاصر دیگر توسعه کره جنوبی است. پس از جنگ کره، نظامیان قدرت 

مسعود سپهر
استاددانشگاه

در بسیاری از اظهارنظرهای پس از انتخابات شنیدیم که با یکپارچگی قدرت و رفع همه موانع بر 
سر راه اجرای برنامه های موعود، توسعه، شکوفایی، امنیت و عدالت نزدیک است؛ حال این گوی 
 امکان توسعه در این دوره جدید وجود دارد؟ 

ً
و این میدان. آیا واقعا

چرا باید خواند:
آیا اراده معطوف به 
قدرت که می تواند 

موتور توسعه باشد از 
تاریخ و تجربه دیگران 
به اندازه کافی آموخته 

است؟ این مقاله را 
بخوانید.
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زمزمه در گوش جامعه
جنبش های اجتماعی و انتخابات 1۴00

به دیگر نقاط جهان نیز سرایت کرد و خاورمیانه نیز دستخوش اعتراضات گسترده شد. 
تظاهرات هایی که در عراق و لبنان در مهرماه 98 در اعتراض به فساد حاکمان و نابرابری 

آغاز شد یکی از نمونه های این دست جنبش ها می تواند ارزیابی شود.
می توان دســت پنهان شبکه های اجتماعی را در این وضعیت حدس زد. گسترش 
اینترنت پرســرعت به شــهرهای کوچک در دوره حســن روحانی و گسترده شدن 
استفاده از شبکه های اجتماعی در میان طبقات فرودست، احتماالً در شکل گیری این 
وضعیت بی تأثیر نبوده است. خصوصاً اینکه کارزاری از خارج از کشور برای »براندازی« 
شکل گرفته بود که تمام هم وغم خود را بر بی اعتبار کردن اصالح طلبان در چشم مردم 
عادی گمارده بود. تحقیقات نشان می دهد که نقش این شبکه های مجازی به خصوص 
کانال »آمد نیوز« در شکل گیری اعتراضات در آبان 96 بسیار جدی و مؤثر بوده است.

کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم را نیز می توان 
در همین چارچوب ارزیابی کرد.  

بسته شدن هرچه بیشتر ساختار سیاسی و عدم اجازه ورود به کسانی که می توانند 
با مردم عادی ارتباط بهتری برقرار کنند از یک  سو و تأکید بر فساد نخبگان حاکم در 
شبکه های اجتماعی از ســوی دیگر موجب شده است که مردم به مشارکت سیاسی 
بی عالقه شوند. آن ها نه سیاستمداران را افرادی قابل اعتماد می دانند و نه سازوکار انتخابات 
را وسیله ای برای رسیدن به اهداف سیاسی خود می دانند. ازاین رو عدم مشارکت بیش از 
50 درصد مردم در این انتخابات )و احتماالً سه میلیون و 700 هزار رأی باطله(  را باید 
نشانه ای از این جنبش اجتماعی خاموش دانست. کمپین »رأی بی رأی« که به خصوص 
از سوی برخی از فعاالن خارج از کشور و از طریق تلویزیون های ماهواره ای و با هشتگ 
مشابه در شبکه های مجازی تبلیغ می شد احتماالً در این عدم مشارکت مؤثر بوده است.

آنچه می توان در مورد روندهای آینده حدس زد این است که همانند دیگر کشورها 
که در اثر گسترش شبکه های اجتماعی بی اعتمادی به نخبگان سیاسی حاکم و سازوکار 
انتخاباتی بیشــتر شــد و جنبش های اجتماعی )به خصوص جنبش های پوپولیستی 
راست گرایانه( گسترش یافت، باید انتظار داشته باشیم در ایران نیز این نارضایتی خود را 
در قالب جنبش هایی نشان دهد. اما اینکه این جنبش در چه زمانی، با چه سروشکلی و 

با چه اهدافی شکل خواهد گرفت قابل پیش بینی نیست.
 نقش عمکرد نخبگان سیاســی و ساختارهای حاکمیتی در این راستا بسیار مؤثر 
اســت. هر حرکت آن هــا می تواند جرقه ای برای این جنبش باشــد. باز کردن فضای 
رســانه ای رسمی کشور می تواند تا حدی مانع از بحرانی شدن اوضاع شود. رسانه های 
مرجع می توانند در بزنگاه ها تأثیر مهمی بر شکل گیری و روند جنبش های اجتماعی 
بگذارند. در سال های گذشته به واسطه فشار بر جریان رسانه ای کشور، بخش بزرگی از 
جریان رســانه ای ایران به خارج از کشور منتقل شده و این می تواند تبعات جدی برای 
ثبات سیاسی کشور داشته باشد. در نبود رسانه های معتبر در داخل کشور، اقبال عمومی 
هرچه بیشتر به سمت رسانه های خارج از کشور و شبکه های مجازی خواهد بود و شکاف 

دولت- ملت افزایش خواهد یافت.
اینکه آیا جنبش اجتماعی در ایران می تواند همانند آمریکا خود را در قالب رفتارهای 
انتخاباتی نشــان دهد بسیار بستگی به انعطاف ساختار سیاسی ایران دارد. بازتر شدن 
فضای سیاسی و اجازه فعالیت کنشگران مختلف می تواند مجدداً بخش هایی از جامعه 
را بــه انتخابات جذب کند؛ اما امیدوار شــدن مردم به ســازوکار انتخاباتی برای حل 
مشکالتشان نیازمند عزم گسترده ای در میان نخبگان حاکم است که بیش ازپیش به 

نهادهای انتخابی امکان عمل دهند. 

جنبش های اجتماعی به طور معمول مســیر خود را 
متفاوت از فعالیت های حزبــی و انتخابات می بینند. 
آن ها به خصوص زمانی سر برمی آورند که بخش هایی 
از جامعه امید خود را به سیاســتمداران و اصالح امور 
از طریق معمول سیاست، یعنی فعالیت های حزبی و 
انتخابات،  از دســت بدهند. طی یک دهه شاهد نسل 
جدیدی از جنبش های اعتراضی هستیم که بیش از 
هرچیز شکل گیری آن ها به شبکه های مجازی نسبت 
داده می شود. درحالی که در دهه های قبل به راه افتادن 
جنبش های اعتراضی نیازمند ماه ها ســازمان دهی و 
هماهنگی بود، از زمان ظهور شــبکه های اجتماعی، 
به سرعت و با کمترین هزینه می توان بسیاری از افراد 
را در یک جا جمع کرد. دو »جنبش اعتراضی چای« 
)Tea Party movement( و »اشغال وال استریت« 
از اولین نشانه های چنین روندی بودند. نکته این جاست 
که این جنبش ها خیلــی زود اثر خود را در انتخابات 
گذاشــتند. پیروزی جمهوری خواهــان در میان دوره  
مجلس نمایندگان در ســال 2010 ماحصل جنبش 
اعتراضی چای بود. حتی می توان گام را فراتر گذاشت 
و پیروزی دونالد ترامپ در سال 2016 را نیز ماحصل 
این جنبش پوپولیســم راست دانست که با »جنبش 
اعتراضی چای« آغاز شــده بود. این جنبش البته به 
آمریکا محدود نماند و خیلی زود اروپا را نیز در بر گرفت. سیاست در فرانسه،  انگلستان، 
ایتالیا، هلند، لهستان و دیگر کشورها تحت تأثیر گسترش جنبش های پوپولیستی راست 

قرار گرفت.
ریشــه اصلی این جریانات راســت افراطی را باید در شکســت احزاب سنتی در 
پاسخ گویی به مشــکالت پیش روی این کشورها دانســت. بحران اقتصادی 2008-
2007 بخش هایی از این جوامع را به شدت متأثر کرد. آن ها مقصر اصلی را جهانی شدن 
می دانستند. جهانی شــدن اقتصاد و مهاجرت موجب شده بود این طبقات شغل های 
خود را از دســت بدهند. بنابراین شــعارهای ضد جهانی شدن و ضد ادغام کشورها در 
اقتصاد جهانی در میان این طبقات محبوب شــد. مخالفت با مهاجران و مهاجرت از 
کشورهای کمتر توسعه یافته به این کشورها نیز بخش دیگری از گفتمان حاکم بر این 
جنبش ها بود. جهانی شدن فرهنگ و مهاجرت،  ارزش های این طبقات را مورد هجمه 
قرار می داد و نوعی ملی گرایی افراطی در این جنبش ها دیده می شد. عالوه بر این ها یکی 
از مهم ترین نتایج این جنبش ها کاهش عالقه مردم به مشارکت سیاسی و بدبینی نسبت 
به سیاستمداران بود. سخن گفتن از جایگاه »مردم عادی« و ضدیت با نخبگان و تالش 
برای برکناری دستگاه مستقر )Establishment( از دیگر نشانه های این جنبش ها بود. 
این بی اعتمادی به سیاستمداران و نخبگان یکی از نتایج دیگر رشد شبکه های اجتماعی 
بود. تحقیقات متعددی نشان می دهد که شبکه های اجتماعی با برجسته کردن نقاط 
ضعف سیاستمداران و نخبگان سیاسی به گسترده شدن شکاف بین نخبگان حاکم و 

مردم عادی می انجامد.
مبارزه مردمان عادی علیه فساد حکمرانان فقط به کشورهای غربی محدود نماند و 

وحید عابدینی
دانشجویدکترایعلوم
سیاسی،دانشگاهبینالمللی

فلوریدا

جنبش های اجتماعی به طور معمول مسیر خود را متفاوت از فعالیت های حزبی و انتخابات می بینند. 
آن ها به خصوص زمانی سر برمی آورند که بخش هایی از جامعه امید خود را به سیاستمداران و اصالح امور 
یق معمول سیاست، یعنی فعالیت های حزبی و انتخابات،  از دست بدهند. از طر

چرا باید خواند:
در انتخابات 1400 

در ایران جنبش های 
اجتماعی چه نقشی 

داشتند و شیوه 
کنشگری آن ها چگونه 

بود؟ این مقاله را 
بخوانید.
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توسعه

اقتصاد سیاسی [  [

سراب توسعه 
بیراهه توسعه با یکدستی و همدستی قدرت 

امر توسعه حاصل 
تـوازن میـان 

آزادی فـردی و 
برابـری سیاسـی 
و میـان دولتـی 
کـه می تواند 

به طور مشـروع 
اعمــال قــدرت 

کنــد و نهادهــای 
حقوقــی و 

قانونــی کــه 
می کوشند قــدرت 
دولتــی را مقیــد 

ســازند است

چرا باید خواند:
آیا یکدستی و 

همدستی قدرت در 
دولت سیزدهم باعث 

توسعه اقتصادی 
خواهد شد؛ الزامات 
توسعه چیست؟ این 

مقاله را بخوانید.

حسین حقگو
کارشناساقتصادی

کدام ســازمان دهی سیاسی با توســعه اقتصادی همسازتر 
و پیش برنده آن اســت؟ این سؤال شــاید این روزها بیش از هر 
زمان دیگری به واسطه گرایش و فرد پیروز انتخابات در کشورمان 
مطرح است. چراکه در تحلیل گروهی از افراد، عدم موفقیت در 
برنامه های توسعه ای و بهبود وضعیت اقتصادی به نبود یکدستی 
در ساختار قدرت و بعضاً وجود تنوع و تکثر در فضای سیاسی و 
عرصه اجتماعی ربط داده می شود. همچنین موفقیت اقتصادی 
حکومت های اقتدارگرا در چین و روسیه و قدرت گیری این الگو 
در ترکیه و مجارســتان و... نیز به این تصور دامن زده است که 
می توان با یکدســت کردن قدرت و همسان کردن اجتماع، به 
توسعه سریع اقتصادی رسید. طبق این تحلیل، جامعه ایران در 
مرحله ای از توسعه اقتصادی به ســر می برد که نه آمادگی و نه 
نیازی به آزادی های مشــروع و قانونــی و تنوع و تکثر نهادهای 
مدنی و رقابت های سیاسی و حزبی دارد. نکات نظری و تاریخی 

زیر را در نقد این دیدگاه می توان برشمرد:

»همسویی« نهادهای یک کشور حول یک هدف،  آرمان، راهبرد و سیاست کالن برآمده از سنت ها و 1
ارزش ها و باورها و... و بر مبنای یک خواست یا در 
فرآینــد یک گفت وگــوی ملی مبتنی بر حقــوق و آزادی های 
شهروندی و سیاسی بوده است. چراکه بدون خواست و حمایت 
جامعه در فضایی که حدی از آزادی ها و حقوق فردی و شهروندی 
وجود نداشته باشــد، اراده جمعی در قالب نظمی قانونی جهت 
توسعه ای پایدار شکل نمی گیرد و اراده و خواست شخصی فرد و 
یا گروه حاکم، غالب بر امور می شــود که اگرچه ممکن است در 
دوره ای کوتاه با اعمال زور و تهدید و... دســتاوردهایی به همراه 
داشته باشد، اما در اولین بزنگاه به ضِد خود تبدیل شده و آنچه را 
که رشته شــده پنبه می کند. چراکه »قانون« در این ساختار نه 
برآمــده از »حق« و انتخاب آزاد افراد و بازتاب دهنده خواســت 
عمومی، بلکه از سر تکلیف و اراده و خواست نماینده اقلیت حاکم 

بوده است.

اگرچه امروز تعداد کشــورهای دارای حکومت های  اقتدارگــرا بیشــتر از یک دهه قبل شــده و طبق 2
گزارش واحد اطالعات اکونومیست از سال 2006 
تاکنون وضعیت شــاخص دمکراســی هیچ گاه تا این حد بد و 
نامناســب نبوده اســت )سال 2006 اولین ســال محاسبه این 
شــاخص توسط این نشریه معتبر بود؛ رسانه ها، 8/ 99/9( اما به 
نظر می رسد با کنار رفتن ترامپ و دکترین جو بایدن این وضعیت 
تغییــر کند. آن چنان کــه وی در یکی از ســخنرانی های قبل 
ریاست جمهوری اش وعده تشکیل »گروه کشورهای دموکرات و 

در مسیر دموکراسی« را داد که در تقابل با رشد اقتدارگرایی در 
جهان تشــکیل می شود این اقدام، بی شک اقدامی بسیار مهم و 
گفتمانــی جدیــد در عرصه جهانی اســت. گفتمانی که رابطه 
دموکراسی با اقتصاد و توســعه و قدرت گیری کشورها را پیش 
می کشــد. یک پژوهش اخیراً درباره تأثیر دموکراسی بر رشد و 
توسعه اقتصادی منتشر شــده که نشان می دهد دموکراسی بر 
تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت دارد. طبق این بررسی 
دموکراتیک ســازی در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی سرانه را 
حدود 20 درصد افزایش می دهد. شواهد این تحقیق همچنین 
نشان می دهد که دموکراسی با قانونی کردن اصالحات اقتصادی، 
بهبود ظرفیت مالی و تأمین مدرســه و مراقبت های بهداشتی و 
همچنین با ایجاد سرمایه گذاری بیشتر و ناآرامی های اجتماعی 
Democ-  کمتر، تولید ناخالص داخلی را تقویت می کند )مقاله
racy Does Cause Growth ، دنیای اقتصاد، 99/12/15(.

آنچه مشکل کشــورمان به لحاظ ساختار سیاسی  است، تضاد و چندگانگی و چندپارچگی در نهادهای 3
قانونی و تنش بین این نهادهاست )دولت، مجلس، 
شورای نگهبان، مجمع تشــخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، 
دستگاه های اطالعاتی و نظامی و...( و پشتوانه ضعیف اجتماعی 
بعضی از این نهادها به واسطه غیرانتخابی بودن و متکی نبودن به 
ساختار انتخاباتی و... که کار تصمیم گیری منسجم و معقول را در 
عرصه هــای مختلف داخلی و خارجــی و حوزه های اقتصادی و 

سیاسی و اجتماعی ناممکن کرده است.
امروز کاماًل آشکار است که امر توسعه حاصل »تـوازن میـان 
آزادی فـردی و برابـری سیاسـی و میـان دولتـی کـه می تواند 
به طور مشـروع اعمــال قــدرت کنــد و نهادهــای حقوقــی 
و قانونــی کــه می کوشند قــدرت دولتــی را مقیــد ســازند 
اســت« )هویت؛ تقاضای کرامت و سیاست نفرت، فوکویاما(. لذا 
اگرچه نظم و انضباط و قدرت بوروکراتیک امر بســیار مهمی در 
فرآیند توسعه است اما این قدرت و توان سازمان دهی به تنهایی و 
بدون حاکمیت قانون برآمده از اراده آزاد شهروندان و پاسخ گویی 
حکومت به جامعه در پرتو حق آزادی اندیشه و بیان و تجمع و... 
کارآمد نیست و هویت ملی را نمایندگی نمی کند. هویتی که به 
قول فوکویاما سبب »تسهیل توسعه اقتصادی«، »ارتقای کیفیت 
حکومت«، »افزایش شعاع اعتماد«، »کاهش نابرابری اقتصادی« 
و... می شود. )همان(. درواقع در یک نظام »دموکــــرات مبتنی 
بــر حقــوق فــــردی، بــا شناســایی رســمی شــهروندان 
در مقــــام عاملیت های واجــــد اراده اخالقــی و قــادر بــه 
مشــارکت در حاکمیــت خــود، بــه کرامــت برابــر انسان ها 
شــکل حقوقــــی می دهد.« )همان( و این امر سبب می شود 
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ایران ششمین 
کشور با تورم باال 
در جهان است. 
از میان 186 

کشور دنیا تنها 
9 کشور تورم 

دورقمی دارند که 
متأسفانه ایران 

یکی از آن هاست... 
نقدینگی در سال 

1390 معادل 
354 هزار میلیارد 

تومان بوده و 
اکنون از مرز 

35000 هزار 
میلیارد تومان 

عبور کرده؛ یعنی 
طی دهه 90،  بیش 

از 9 برابر شده 
است

ین دوره های اقتصادی و دارای دستاورد ملموس برای جامعه بوده است که  یخی در کشورمان، آن دوره هایی موفق تر  به لحاظ تار
حکومت به واسطه پشتوانه مناسب اجتماعی در پرتو وجود نیروهای سیاسی و مدنی و شایسته ساالری در نهادهای حکومتی، 
قدرتمند و دارای مشروعیت بوده و رشد و توسعه اقتصادی مناسبی داشته است.

نکته هایی که باید بدانید

موفقیت اقتصادی حکومت های اقتدارگرا در چین و روسیه و قدرت گیری این الگو در ترکیه 	]
و مجارستان و... نیز به این تصور دامن زده است که می توان با یکدست کردن قدرت و همسان 

کردن اجتماع، به توسعه سریع اقتصادی رسید. 
بدون خواست و حمایت جامعه در فضایی که حدی از آزادی ها و حقوق فردی و شهروندی 	]

وجود نداشته باشد، اراده جمعی در قالب نظمی قانونی جهت توسعه ای پایدار شکل نمی گیرد.
ناکامی و شکست برنامه های اقتصادی و توسعه ای کشورمان در سال های 1310 تا 1320 در 	]

دوران پهلوی اول، دهه پنجاه و برنامه پنجم عمرانی پهلوی دوم و تشکیل حزب رستاخیز و 
اواسط دهه هشتاد و سلطه پوپولیسم مهرورزانه بوده است که در بافت تقریباً یکدست شده 

قدرت و ضعف شدید و یا نبود جریان سیاسی رقیب روال غالب بوده است.

مردم به کشورشان افتخار کنند و آنچه را در توان دارند در مسیر 
توســعه به کار بندند. همچنین کارکنــان دولت منافع عمومی 
را بــر منافع خود ترجیح دهند و از فســاد دوری گزینند. بدین 
ترتیب اعتماد و سرمایه اجتماعی افزون می شود و آحاد جامعه از 
تصمیمات سخت و برنامه های اجتماعی کمک به طبقات و اقشار 

ضعیف تر حمایت می کنند.

بحران و بزرگی مشکل و ضرورت شکل گیری هویت 4 تصویری از وضعیت امروز اقتصاد ایران به نظر عمق 
ملی جهت تغییر حکمرانی اقتصادی و گذار از این 

وضعیت بسیار خطرناک را نشان می دهد:
»ایران ششــمین کشور با تورم باال در جهان است. از میان 186 
کشور دنیا تنها 9 کشور تورم دورقمی دارند که متأسفانه ایران یکی 
از آن هاست... نقدینگی در ســال 1390 معادل 354 هزار میلیارد 
تومــان بوده و اکنون از مرز 35000 هزار میلیارد تومان عبور کرده 
یعنی طی دهه 90،  بیش از 9 برابر شــده است... درآمد ملی سرانه 
که در سال 1383 معادل 5 میلیون و 760 هزار تومان بود، امروز به 
4 میلیون و 740 هزار تومان رســیده و به این ترتیب طی دهه اخیر 
35 درصد مردم کشور یعنی نزدیک به چهار دهک از جامعه زیرخط 
فقر قرارگرفته اند... رشــد اقتصادی در سال های 97 و 98 به ترتیب 
منفی 4/ 5 و منفی 5/ 6 درصد بوده و اقتصاد ایران طی دو ســال 
حدود 12 درصد کوچک شده است... عالوه بر این ها تضعیف سرمایه 
اجتماعی و کاهش سطح تعامالت جهانی باعث شده از سال 90 تا 
98 شاهد رشد منفی سرمایه گذاری در کشور باشیم. امروز استهالک 
و عدم سرمایه گذاری از انباشت سرمایه سبقت گرفته است. از سوی 
دیگر در همین بازه زمانی بالغ بر 90 میلیارد دالر خروج ســرمایه از 
کشــور را شــاهد بوده ایم. چالش مهم و بیماری مزمن دیگری که 
اقتصاد ایران چند دهه است دچار آن شده، موضوع پرداخت یارانه 
انرژی و واقعی نبودن قیمت آب، برق، گاز و... اســت. طبق گزارش 
آژانس بین المللی انرژی ایران در سال 2019 معادل 86 میلیارد دالر 
به عنوان یارانه انرژی پرداخت کرده درحالی که چین با جمعیت1.4  
میلیــارد نفر در مقام دوم قرارگرفته و 32 میلیارد یارانه انرژی داده 

است... )خوانساری، آینده نگر، بهمن 99(.
اعداد و ارقام تلخ و ترسناک فوق را باید محصول فرآیندی از 
توسعه در کشورمان دانست که دچار تمرکز شدید قدرت اقتصادی 
و سیاسی در دست دولت بوده است. تمرکزی محصول توسعه ای 
آمرانه که ازجمله چنین نتایجی در بر داشته است: کثرت قوانین، 
ضعف نظام نظارت بر اجرای قوانین، پایین بودن ضمانت اجرایی 
قوانین، شرح مبهم و متداخل وظایف دستگاه های اجرایی، فقدان 
آینده نگــری، نبود انضباط مالی، کنــدی فرایند تصمیم گیری، 
ناپایداری قوانین و وجود فضای نااطمینانی، بی اعتمادی به دولت 
در میان جامعه، مشارکت ناچیز مناطق در فرایند توسعه، وجود 
فساد اداری، رویه های متعدد بوروکراتیک، وجود شبکه های روابط 

در میان افراد به منظور اثرگذاری بر انتصابات و... .

بــه لحــاظ تاریخــی در کشــورمان، آن دوره هایی  موفق تریــن دوره هــای اقتصادی و دارای دســتاورد 5
ملموس برای جامعه بوده است که حکومت به واسطه 
پشتوانه مناسب اجتماعی در پرتو وجود نیروهای سیاسی و مدنی و 

شایسته ساالری در نهادهای حکومتی، قدرتمند و دارای مشروعیت 
بوده و رشد و توسعه اقتصادی مناسبی داشته است. دوره اول پهلوی 
اول در ســال های 1300 تا 1312، دوران ملی شدن صنعت نفت و 
حکومــت دکتر مصدق، دهه چهل و اجرای برنامه ســوم و چهارم 
عمرانی و اواســط دهه هفتاد تا اواسط دهه هشتاد معروف به دوره 
اصالحات و نیز ســال های 94 تا 96. بالعکس ناکامی و شکســت 
برنامه های اقتصادی و توسعه ای کشــورمان در سال های 1310 تا 
1320 در دوران پهلــوی اول، دهه پنجــاه و برنامه پنجم عمرانی 
پهلوی دوم و تشکیل حزب رستاخیز و اواسط دهه هشتاد و سلطه 
پوپولیســم مهرورزانه بوده اســت که در بافت تقریباً یکدست شده 
قدرت و ضعف شدید و یا نبود جریان سیاسی رقیب و ضعف آزادی ها 
و سکون و سکوت فضای اجتماعی، فساد و ریخت وپاش و ضعف و 

رکود روال غالب بوده است.
درواقع نظام برنامه ریزی در کشــورمان طی چند دهه عمدتاً 
بر بســتر اقتدار سنتی و دولت پدرســاالر و ویژه پرور و روابطی 
دیوان ساالرانه و آمرانه و متکی به درآمدهای نفتی و... قرار داشته 
و در طول عمر خود همواره مقهور همین روابط و مناســبات و 
اهداف و ابزار بوده و نتوانسته چارچوب قانونی موردنیاز فعالیت 
مؤثر و مشارکت و حمایت اجتماعی را فراهم ولذا توسعه ای پایدار 

و دموکراتیک را به ارمغان آورد.
درحالی که در مدل اقتصاد آزاد و رقابتی متکی بر دموکراسی 
چنان که در نمونه های موفق جهانی قابل مشاهده است عالوه بر 
اتکا بر دولتی مدرن و مقتدر و تأمین کننده مصالح عمومی کل 
جامعه، همچنین بر حاکمیت قانون برآمده از اجماع گســترده 
جامعه و معطوف به محدود شدن قدرت حتی قدرت قوی ترین 
بازیگران سیاســی جامعه و نیز پاسخگو بودن حکومت و متکی 
بودن آن به آرای عمومی و توانمندی نهادهای مدنی و آزادی های 

مشروع و قانونی و حقوق شهروندی تأکید شده است.
نتیجه آنکه تنها با باز کردن فضای سیاســی و بسط حقوق 
شــهروندی و انجام گفت وگــوی عمومی و مشــارکت مردم و 
نهادهای مدنی و تشکل های بخش خصوصی در تصمیم سازی ها 
و تصمیم گیری هــا و کاهش دخالت هــای اختالل زای دولت در 
فضای کسب وکار و ایجاد شفافیت از طریق نهادهای ناظر مستقل 
و مدنی و... توســعه ای پایدار متکی به رشدهای اقتصادی باال و 
باثبات و اشــتغال زا امکان پذیر است و آن سوی این وضعیت، نه 

توسعه که انحطاط و سقوط است! 
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توسعه

بســیاری از مردم جهان در طول نیم قرن 1 بدون تردید یکی از مهم ترین دغدغه های 
گذشته، توسعه و چگونگی دستیابی به آن 
بوده اســت، به همیــن دلیل در قالــب نهادهای ملی و 
بین المللی، تالش های جدی برای رسیدن به توسعه آغاز 
شد. اگرچه سرانجام این تالش ها و کّم و کیف برنامه ریزی ها 
با اما و اگرهای فراوانی روبه روست، با این حال، همچنان 
توسعه به مثابه یکی از آرمان های اصلی بسیاری از جوامع از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. اهمیت توسعه در حدی 
است که نه تنها در زمره ارزش های اصلی جامعه قرار گرفت، 
بلکه برخی از ارزش ها چون آزادی، حق تعیین سرنوشت و 
برابری در ذیل آن تعریف شد. برای مثال، هنگامی که رشد 
اقتصادی، مبنا و زمینه مناسب برای توسعه قلمداد شود، 
برابــری، حداقل برای مدتی چند، نادیده گرفته شــده و 
نابرابری اقتصادی برای دستیابی به رشد و به تبع آن توسعه 

ضروری دانسته می شود.
دولت های توسعه گرا و نهادهای بین المللی هرکدام به 
نوبه خود، ارزش های برابری، آزادی و حق تعیین سرنوشت 
را به پای توســعه قربانی می کنند. به گونه ای که از یک 
ســو، دولت ها برای رسیدن به توسعه، طالب یکدست شدن و اختیارات ویژه که اصلی ترین 
آن تحدید آزادی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، می شوند و از سوی دیگر، نهادهای 
بین المللی نیز حق تعیین سرنوشت را به توسعه فرو می کاهند و بر نقش بی بدیل دولت تأکید 

می کنند. 
     

دولت های توسعه گرا که بر توسعه از باال و آمرانه پای می فشارند، عمدتاً در سه  دسته جای می گیرند: 2
الف: برخی از دولت های توسعه گرا نگاه و تعریفی تک بُعدی از توسعه ارائه 
می کنند. این دسته از دولت ها، رشد و در خوش بینانه ترین حالت، توسعه اقتصادی را برای 
جامعه کافی می دانند، دیگر ابعاد توسعه )به ویژه سیاسی( را نادیده می انگارند و در این جهت 
برنامه ریزی می کنند که بدون توجه به توســعه سیاســی و ارزش های دموکراتیک، توسعه 
اقتصادی را محقق کنند. توجه به اقتصاد به طور کلی و توسعه اقتصادی به طور خاص، دالیل 

متعددی دارد:
تعدادی از آن ها که تابع ایدئولوژی مارکسیستی هستند، اقتصاد را زیربنا می دانند و بر این 
باورند که حداکثر تالش دولت باید معطوف به عدالت و برابری اقتصادی باشد و توسعه را از 
این منظر تعریف و برای آن برنامه ریزی می کنند. بخشی دیگر از این دولت ها، باال رفتن سطح 
رفاه و معیشت مردم را بر افزایش کارآمدی و مشروعیت سیاسی خویش مؤثر می دانند و تصور 
می کنند مطالبه اصلی جامعه، در خواسته های اقتصادی خالصه می شود که اگر برآورده شود، 
دولت می تواند با خیال راحت، برنامه های ایدئولوژیک و سیاسی خویش را که در اکثر موارد 
غیر دموکراتیک است، به پیش ببرد. چین، شاخص ترین دولتی است که در این دسته جای 
می گیرد و به همین دلیل است کارشناسان توسعه از الگوی »چینی« سخن به میان می آورند 
که مهم ترین ویژگی آن دســتیابی به رشد و توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی و بدون 

جامعه شناسی توسعه [  [

دولِت یکدست، جامعه چندپاره سرگردان
توسعه پایدار چگونه ممکن است؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید ارتباط 

الگوی توسعه را با 
معیارهای اجتماعی 

مانند آزادی های 
مدنی و سیاسی 

بدانید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

خالد توکلی
جامعهشناس

اهتمام به تقویت ارزش های دموکراتیک است. چین در طول سالیان گذشته، همچنان نظام 
سیاسی و تک حزبی خود را حفظ کرده است اما در عین حال به رشد اقتصادی چشمگیری 
دست یافته و به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان تبدیل شده است. نکته ای که باید 
مورد توجه قرار گیرد این است که چین علی رغم اختالف های ایدئولوژیک و اعتقادی با غرب، 
تحول در نظام اقتصادی و پذیرش قواعد بین المللی را به صورت حداکثری پذیرفته اما نظام 
سیاسی اش از پذیرش قواعد دموکراتیک سر باززده است و در برابر اندیشه های مدرن مبتنی 
بر حقوق بشر مقاومت می کند. بدین ترتیب نوعی از توسعه آمرانه و از باال را اجرا کرده که در 

زمینه رشد اقتصادی به اهداف خود دست یابد.
ب: برخی دیگر از کشورها که دل در گرو فرهنگ و ارزش های اخالقی خود دارند، برای 
دستیابی به توسعه راه و روش مختص به خود را برگزیده اند. کشوری مانند ژاپن به طور خاص 
و کشورهای جنوب شــرقی آسیا به طور عام در این دسته قرار می گیرند و از الگوی خاص 
خود پیروی کرده اند. به عبارت دیگر، در این جوامع، توسعه را به گونه ای هدایت کرده اند که 
فرهنگ از تغییرات مصون باشــد و در مقابل، نظام سیاســی و اقتصادی در معرض تغییر و 

تحول قرار گیرند.  
در این الگو، این باور پذیرفته شده است که فرهنگ جامعه، ظرفیت توسعه را دارد و اگر 
قرار اســت توسعه ای روی دهد باید متناسب با فرهنگ این جوامع باشد. در واقع، توسعه ای 
مد نظر است که متناسب با ارزش های کشورهای توسعه نیافته باشد. لذا طبیعی است کّم و 
کیف توسعه، برنامه ها و تعریف آن دگرگون گردد. در جوامعی که از این الگوی توسعه پیروی 
می کنند، بر اساس تعریفی خاص گرایانه از فرهنگ، بر این نکته اساسی تأکید دارند که توجه 
به عناصر و ارزش های فرهنگی کشورهای توسعه نیافته، ضرورتی انکارناپذیر است و تفکری 
که بر مبنای آن برخی از عناصر فرهنگی این کشورها نامناسب تلقی و فرهنگ غربی برای 
توســعه الزم و ضروری دانسته می شد، ناکارآمدی اش به اثبات رسیده است. از سوی دیگر، 
بسیاری از اندیشمندان در اعتراض به سیاست یکسان سازی فرهنگی به این نتیجه رسیدند 
که فرهنگ جوامع توسعه نیافته نیز دارای عناصر و ایده هایی جالب توجه و تأمل برانگیز است 
که نه تنها نباید به بهانه توسعه آن ها را نابود کرد، بلکه باید از تجربیات فرهنگی جوامع مختلف 
بهره برد و تفاوت های فرهنگی ملت ها را به رسمیت شناخت. در واقع پذیرش اصل احترام به 
فرهنگهاست که توسعه را تسهیل و امکان پذیر خواهد ساخت و مانع از اعمال تبعیض و تحقیر 
بر علیه فرهنگ های جوامع توسعه نیافته خواهد شد. ظهور این نگرش نسبت به فرهنگ، علت 
دیگری نیز داشــت؛ به تدریج جنبش های اجتماعی منتقد صنعتی شدن و تخریب محیط 
زیست و افزایش مسائل اجتماعی، در مورد برتری فرهنگ کشورهای توسعه یافته تردید کردند 
و برای یافتن راه حل، جست وجو در فرهنگ های دیگر را آغاز کردند. در کل، متفکرانی که در 
نهادهای بین المللی و جهانی چون یونسکو به فعالیت مشغول بوده اند، از این رهیافت و الگو 

حمایت و پشتیبانی کرده اند. 
به طور خالصه، دو عامل موجب شد که رهیافت »توسعه متناسب با فرهنگ« در میان 
اندیشمندان و صاحبنظران توسعه رواج یابد: از یک سو مشاهده شد نتیجه برنامه های فرهنگی 
توسعه، در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، چیزی جز بحران هویتی و فرهنگی نبوده است، 
عالوه براین، خودآگاهی نسبت به ارزش های فرهنگی خودی، احساس هویت و سودمندی 
بسیاری از عناصر فرهنگی، توجه متفکرین جوامع توسعه نیافته را به سوی فرهنگ خودی 
معطوف ساخت و باعث شد تا با اعتماد به نفس بیشتر، از فرهنگ خود دفاع، آن را در مجامع 
بین المللی ارائه کنند و تالش داشته باشند تا توسعه را با آن هماهنگ سازند. از سوی دیگر، 
مشکالت و مسائل مختلف اجتماعی و زیست  محیطی و تضعیف نگرش شرق شناسانه که 
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در توسعه های آمرانه، درک از واقعیت های اجتماعی و به تبع آن توسعه، ساده انگارانه است. توسعه فرایند پیچیده ای است 
که سطوح، اهداف و عامالن گوناگونی دارد. تقلیل آن به توسعه یا رشد اقتصادی، نادیده گرفتن عامالن متعدد و تقلیل آن به 
حکومتی یکدست از ساده انگاری نسبت به این واقعیت اجتماعی پیچیده حکایت دارد.

فرهنگ غربی را برتر می پنداشت، موجب شد به تدریج زمینه گفت وگو و تعامل بین فرهنگ ها 
ایجاد و به دنبال آن نگرش نســبت به توســعه نیز متحول و دگرگون شود. کنفرانس های 
متعددی که تقریباً از دهه1970 در مورد توسعه برگزار شده است، تقریباً همگی آنها از این 
زاویه به رابطه میان فرهنگ و توســعه نگریســته و برای توسعه کشورهای در حال توسعه، 
طرحی نو درانداخته اند. این روند به گونه ای در جهان گسترش می یابد که سازمان علمی و 
فرهنگی ملل متحد )یونسکو( از سال 1988 تا 1997 را به عنوان دهه جهانی توسعه فرهنگی 

اعالم می کند و تحقیقات متعددی را در این زمینه به انجام می رساند.
در این الگو که دغدغه حفظ فرهنگ وجود دارد و توســعه با فرهنگ هماهنگ می شود، 
دستیابی به توسعه اقتصادی و سیاسی ممکن و میسر شده است و اکنون کشورهایی مانند 
ژاپن، کره جنوبی، مالزی و... در این زمینه مورد توجه بســیاری از دولت های توسعه گرا که 
دل در گرو فرهنگ خود دارند، قرار گرفته اند. در واقع، این الگو که بر حفظ و تقویت عناصر 
فرهنگی خود تأکید می کند، موفق ترین الگوی توسعه آمرانه است که باعث شده این کشورها 
در کنار توســعه اقتصادی و سیاسی بتوانند بخش مهمی از ارزش های فرهنگی خود را نیز 

حفظ کنند.  
پ: سومین نوع از توسعه آمرانه، بیشتر تحت تأثیر نظریه نوسازی است که قبل از هرچیز 
از اهمیت رفع موانع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در فرایند توسعه 
سخن به میان می آورد. ایران و ترکیه در زمره کشورهایی هستند که در طول سال های گذشته 

از این الگو برای دستیابی به توسعه بهره گرفته اند. 
این الگو، کلیت جوامع توسعه نیافته را »مانع« توسعه می داند و عبور از توسعه نیافتگی را 
مستلزم پذیرش ارزش های فرهنگی و نهادهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته غربی و تغییر 
بنیادی در نظام های مختلف اجتماعی می داند. در مقام عمل اما، این الگو با پارادوکس مواجه 
می شود. بدین گونه که دولت هم به عنوان مانع و هم به مثابه عامل و کارگزار اصلی توسعه 
قلمداد می شود. در نهایت و برای حل این معضل، توسعه سیاسی از برنامه ریزی های توسعه ای 
حذف و صرفاً به اجرای برنامه های لیبرالی در حوزه اقتصاد و فرهنگ بسنده می شود. در این 
الگو، ارزش های برابری طبقاتی و آزادی سیاسی ـ حداقل به صورت موقت ـ به تعلیق درمی آیند 

که برای پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی، ضروری نیز دانسته می شود. 
در ایــن الگو، متناسب ســازی عناصر فرهنگی، نهادها و باورهای اقتصادی کشــورهای 
توسعه نیافته با فرهنگ، آموزش و اقتصاد کشورهای غربی جزو برنامه های اصلی است و دولت 
متولی و مجری اصلی این برنامه است، دولتی که بر اساس ارزش های مدرن پایه ریزی نشده 
اســت اما از سوی کشــورهای غربی و نهادهای بین المللی وابسته به آن ها تحمل و در واقع 
ضروری پنداشته می شود. در این الگو، مانند الگوی چینی، توسعه به رشد اقتصادی فروکاسته 
می شود و این باور وجود دارد که رشد اقتصادی در بلندمدت، توسعه را به دنبال خواهد داشت. 
برخالف الگوی چینی که عناصر فرهنگی جامعه خود را دستکاری نمی کند، در این الگو تأکید 
ویژه ای بر موانع فرهنگی توسعه وجود دارد که باید حذف شوند و عناصری از فرهنگ جوامع 
توســعه یافته و غربی جایگزین آن ها شوند. در بسیاری از کشورهایی که از این الگو پیروی 

کرده اند، انقالب یا جنبش های اجتماعی علیه فرهنگ غربی شکل گرفته است.   
توسعه آمرانه یا برنامه های دولت های توسعه گرا، اصوالً بر دو پیش فرض استوار است: قدرت 
دولت نقش منحصر به فردی در فرایند توســعه دارد و باید ابتکار عمل را در دســت داشته 
باشــد و پیش فرض دوم آن است که موانع اصلی توسعه در میان مردم وجود دارد. این مانع 
می تواند فرهنگی باشد )موانع فرهنگی( یا می تواند سیاسی یا اقتصادی باشد. در این الگو، این 
اندیشه وجود دارد که توسعه نیازمند اقدامات بنیادی و تغییرات جدی در نظام های فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی است. مهندسی تغییرات و تحول در ارزش ها و باورهای مردم، برنامه ریزی 
برای سرمایه گذاری های خرد و کالن اقتصادی، عمرانی و... اموری هستند که فقط یک دولت 

صاحب اقتدار و یکدست می تواند آن ها را هدایت، مدیریت و اجرا کند.
دولت های توســعه گرا در روند اجرای برنامه های توسعه ای خویش با مشکالت عدیده ای 
مواجه می شــوند. در بسیاری از موارد، برای رفع مشکالتی که بر سر راه دارند، احتمال دارد 
از اهداف توسعه ای عدول کنند یا تحقق آن اهداف را به تعلیق درآورند. ممکن است، مردم 
یا بخش هایی از آن ها در برابر تغییرات، از خود مقاومت نشــان دهند یا دولت به این نتیجه 
برسد که برای انجام برنامه هایش اختیارات و قدرت کافی ندارد. در این موارد، دولت توسعه گرا 

بیش از آنکه در اندیشه دستیابی به شاخص های توسعه باشد به فکر توسعه قدرت خویش 
و حذف مخالفان و یکدست شدن قدرت و حکومت خواهد بود. بدین ترتیب، تا دستیابی به 
اختیارات بیشتر، توسعه از اولویت خارج خواهد شد. از آن جایی که در روند اجرای برنامه های 
توسعه، معموالً دولت ها یا مجریان، در جامعه و در میان نهادهای مدنی و سنتی )مانند بازار، 
نهاد روحانیت و...( با مخالفت هایی روبه رو می شوند، این مخالفت ها که گاهی ممکن است کل 
فرایند توسعه را متوقف کند، می تواند حضور و وجود دولت قدرتمند توسعه گرا را که با اقتدار، 

برنامه های توسعه را به پیش ببرد توجیه  کند. 
همچنان که گفته شــد، در دولت های توسعه گرا، توسعه به مثابه یک ارزش اجتماعی بر 
ارزش هایی چون آزادی و برابری اولویت می یابد و برای تحقق اهداف توسعه، تعطیلی آن ها 
)حداقل به صورت موقت( توجیه و ضروری دانسته می شود. این امر می تواند منجر به ظهور و 
بروز اعتراض و انعقاد نطفه انقالب در جامعه شود. اجرای برنامه های اقتصادی لیبرالی که مورد 
حمایت نهادهایی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است و ادعا می شود ممکن 
است به صورت کوتاه مدت، منجر به بیکاری و نابرابری گردد، روابط و ابزارهای سنتی تولید را از 
بین ببرد و حتی قشربندی اجتماعی و ساختار طبقاتی را دگرگون سازد، به طور بالقوه، زمینه 
اعتراض را در دل خود می پروراند. حال اگر، فساد اداری، رانت خواری و تحقیر باورهای فرهنگی 
روستاییان و اقشار سنتی جامعه و بازار را هم به همراه داشته باشد، احتمال بروز اعتراض، بیشتر 

و دامنه آن گسترده تر خواهد بود.     
عالوه بر این، دولت های توسعه گرایی که بر مبنای نظریه نوسازی، سیاست های توسعه ای 
خود را تهیه و تنظیم می کنند؛ تأکید ویژه ای بر رفع موانع فرهنگی جوامع سنتی خود دارند. 
در این شرایط ممکن است شکاف سنتی ـ  مدرن فعال شود و سنت گرایان در برابر غرب گرایان 
صف آرایی کنند و در برخی از موارد حتی به انقالب روی آورند. تجربه برخی از کشــورهای 
عربی و شمال افریقا نشان می دهد احتمال اینکه کنش ها و اندیشه های بنیادگرایانه نیز فعال 
شوند و غرب گرایان را به تضعیف دین، اخالق و نهادهایی چون خانواده متهم کنند، وجود دارد. 
از ســوی دیگر، اگر حکومت بخواهد آمرانه برنامه های توسعه را به پیش براند، آن گاه 
ممکن اســت جامعه از جنبه ای دیگر دچار گسست و شکاف شود. شکاف فقیر و غنی، 
شکاف طرفداران توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی، شکاف طرفداران توسعه و مخالفان آن 
از جمله شکاف های دیگری هستند که ممکن است فعال شوند و حکومت های توسعه گرا 
را بیش از پیش به این نتیجه برســانند که یکدست شدن بیشتر، راهکار مناسبی برای 
تحقق اهداف توسعه است و اجرای برنامه های توسعه تا زمانی که یکدست شدن حکومت 

امکان پذیر شود به تعویق بیفتد.  
نکته دیگری که توسعه آمرانه را دشوار می کند این است که از این اصل اساسی توسعه که 
آزادی اندیشه، رسانه و فعالیت مدنی، شرط الزم توسعه است، غافل می مانند. بدون تردید، 
اگر نظارت و انتقاد دانشمندان، رسانه ها و فعاالن مدنی نباشد، ممکن است تعریف درستی از 
توسعه مبنای برنامه ریزی دست اندرکاران قرار نگیرد یا حتی برنامه های دولتی به درستی اجرا 
نشود و فساد مالی و اداری در ساختار سیاسی و حکومت به صورت سیستماتیک نفوذ کند.  

نکته آخر در توسعه های آمرانه، درک ساده از واقعیت های اجتماعی و به تبع آن توسعه 
است. توسعه فرایند پیچیده ای است که سطوح، اهداف و عامالن گوناگونی دارد. تقلیل آن 
به توسعه یا رشد اقتصادی، نادیده گرفتن عامالن متعدد و تقلیل آن به حکومتی یکدست از 
ساده انگاری نسبت به این واقعیت اجتماعی پیچیده حکایت دارد. در چنین وضعیتی، توسعه 
سطحی و تک بُعدی خواهد شد و در غیاب فعاالن مدنی و رسانه ها ممکن است محیط زیست، 
تنوع فرهنگی و فکری موجود در جامعه، فدای رشد اقتصادی شود و توسعه پایدار و متوازن 

میسر نشود. 
در میان الگوهای فوق، تنها الگوی ژاپنی توسعه توانسته است اهداف توسعه را محقق کند 
و دو الگوی دیگر در دسترسی به توسعه پایدار ناتوان مانده اند؛ نتیجه آن ها عبارت بوده است 
از رشد نابرابری، تخریب محیط زیست و جامعه ای سرگردان و چندپاره که سرمایه های مادی، 
اجتماعی و فرهنگی اشان، به طور جدی دچار فرسایش شده است. فروپاشی این سرمایه ها 
در حدی بوده اســت که بسیاری از جوامع در شرایطی قرار گرفته اند که به شرایط »امتناع 
توسعه« رسیده و دیگر هرگز نمی توانند برای توسعه برنامه ریزی کنند و به گفته گوندر فرانک، 

توسعه نیافتگی شان توسعه می یابد.   
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توسعه

نگاه اقتصاددان [  [

انتخابات و چند تفسیر درباره آن
گروه های مختلف سیاسی چه می گویند؟

چرا باید خواند:
تحلیل گروه های 

مختلف سیاسی از 
واقعیت انتخابات چه 

بود و چه کمکی در 
انتخاب مسیر آن ها 
خواهد داشت؟ این 

مقاله را بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

بخشی از عدم مشارکت نشان دهنده سرخوردگی از دو جریان اصولگرایی 	]
و اصالح طلبی است و بعید است که در انتخابات بعد نیز شرکت کند اما اینکه 

وزن این بخش چقدر است مشخص نیست. 
افراد از واقعیت درس نمی گیرند و به همین دلیل در آینده غافلگیر 	]

می شوند و بعد نظریات نادرستی مطرح می شود که ایران جامعه ای 
غیرقابل پیش بینی است و هیچ نظریه ای در ایران کار نمی کند.

اگر واقعیت را به نفع عقاید خود تحریف نکنیم بلکه خود را با واقعیت ها 	]
تطبیق دهیم، خواهیم دید که روندها قابل پیش بینی است و وقایع به شکل 

احتمالی قابل تخمین است. 

برخالف دنیای فیزیکی که کلمات معنایی واحد دارند، »میز« 
برای همه مردم جهان همان میز اســت و »صندلی« همان 
صندلی، اما در جهان اجتماعی مفاهیم چندبعدی هستند و 
به همین دلیل تفســیربردارند. هرکسی از واقعیت چیزی را 
برداشت می کند که با جهان بینی و طرز تفکرش سازگار است. 
به همیــن دلیل تحوالت اجتماعی معموالً به اصالح دیدگاه 
افراد کمک نمی کند و حتی وقتی  که شــواهِد واقعی دالیلی 
خالف انتظارات افــراد عرضه می کند، افراد بازهم روی تفکر 
غلط خود باقی می مانند و دیدگاهشــان را اصالح نمی کنند. 
به همین دلیل برخی »دگم« می شــوند و نسبت به عقاید و 
دیدگاه هایشــان تعصب پیدا می کنند و نمی توانند همســو 
با تحول جامعــه و جهان خود را روزآمد کنند. بیایید پدیده 

انتخابات را از این زاویه نگاه کنیم.
حدود 51 درصد در انتخابات شرکت نکرده اند؛ 61 درصد 
به آقای رئیسی و 8 درصد به آقای همتی رای داده اند و نزدیک 
بــه 4 میلیون نفر آرای باطله بــه صندوق ریخته اند. تحلیل 
درست این ارقام البته نیازمند کار کارشناسی و بررسی های 
علمی اســت اما جریان های سیاسی چندان کاری به تحلیل 
درست این ارقام ندارند بلکه تفسیری از آن ارائه می کنند که 
می پسندند. اصولگرایان تمایل دارند رشد عدم شرکت را به پای ضعف عملکرد دولت حسن روحانی 
و همچنین اثر کرونا بگذارند و بگویند که این افت عملکرد، ربطی به نارضایتی از رد صالحیت ها 
یا نارضایتی از عملکرد کل نظام سیاسی یا هواداری از جریان های رقیب ندارد. اصالح طلبان تمایل 
دارند افت مشارکت در انتخابات را واکنش جامعه به رد صالحیت ها قلمداد کنند و بگویند که چون 
حاکمیت با خواسته های دولت های برآمده از انتخابات همراهی کامل نداشته است، مردم از انتخابات 
دل زده شده اند. اپوزیسیون برانداز تمایل دارند که 51 درصد عدم مشارکت را کامل به خود منتسب 
کنند و بگویند که همه آن ها طرفدارانشان هستند و در لبیک به ندای تحریم حاضر به مشارکت 
در انتخابات نشــده اند. اصولگرایان تمایل دارند که کل 17 میلیون رأی را شمار هواداران دیدگاه 
اصولگرایی بدانند و علت رأی آوری شان را موفقیت در جایگاه قضایی از یک  سو و پاک دستی از سوی 
دیگر بدانند. در مقابل اصالح طلبان تمایل دارند علت رأی 17 میلیونی را وعده حمایت حاکمیت 

از ایشــان برای بهبود اوضاع بدانند. اصالح طلبــان چنین تصور می کنند که فضای رقابت طوری 
طراحی شده بود که به طور طبیعی آقای رئیسی در مقایسه با دیگران موقعیت ممتازتری داشت و به 
همین دلیل پیروزی ایشان نه تنها غیرمنتظره نبود بلکه اگر خالف آن رخ می داد، غیرمنتظره بود. 
اپوزیسیون برانداز هم این 17 میلیون را سقف پشتیبانی از نامزد حاکمیت تلقی کرده و ایشان را 
گزینه آخر برای وضع موجود قلمداد می کنند. اصولگرایان تمایل دارند وزن اصالح طلبی را در همین 
2.5 میلیون رأی آقای همتی خالصه کنند و چنین تفسیر می کنند که با عملکرد روحانی جامعه 
از جریان اصالح طلبی سرخورده شده و این جریان به انحطاط رفته است و در مقام سیاست ورزی 
دیگر جایگاه قابل توجه و ممتازی نخواهد داشــت. اپوزیسیون برانداز نیز که اصالح طلبان را رقیب 
خود می دانند در این دیدگاه با اصول گرایان همسو هستند. در مقابل اصالح طلبان معتقدند چون 
یکدست و یکپارچه مردم را به حمایت دعوت نکردند و یا آقای همتی شرایط الزم برای هم آوردی 
با آقای رئیسی را نداشت شکست خوردند و ادعا می کنند بخشی از عدم مشارکت در پاسخ به عدم 
مشارکت اصالح طلبان معروف شکل گرفت و آن ها سهم باالیی از افرادی دارند که مشارکت نکردند.

اما واقعیت معموالً ترکیبی از همه این هاست ولی هیچ کدام به تنهایی نیست. افت مشارکت هم به 
دلیل نارضایتی از نظام سیاسی، هم به دلیل نارضایتی از عملکرد دولت روحانی، هم به دلیل هراس 
از کرونا و هم به دلیل تنبلی است کما اینکه در انتخابات در همه جای دنیا برخی افراد رغبتی به 
مشارکت ندارند. قطعاً همه کسانی که به آقای رئیسی رأی دادند هوادار جدی اصولگرایی نیستند 
و قطعاً بخشــی از هواداران اصالح طلبی جزو کسانی هستند که مشارکت نکردند. اما اینکه سهم 
هرکدام چقدر است محل اختالف هست و خواهد بود. بی تردید بخشی از عدم مشارکت نشان دهنده 
سرخوردگی از دو جریان اصولگرایی و اصالح طلبی است و بعید است که در انتخابات بعد نیز شرکت 
کند اما اینکه وزن این بخش چقدر اســت مشخص نیست. به همین دلیل اپوزیسیون برانداز در 

تبلیغات خود ادعا می کند که اکثریت جامعه )51 درصد( را به دنبال خود دارد.
اینکه سهم هرکدام از این عوامل چقدر است موضوعی عینی و کامالً آشکار نیست که به سادگی 
بتوان آن را اندازه گیری کرد بلکه موضوعی فنی، کارشناسی و تحلیلی است که باید روی آن مطالعه 
خوبی صورت گیرد اما افراد معموالً گوششان بدهکار نیست و از این ارقام چیزی را برداشت می کنند 
که دوست دارند! نظریه پردازان حزبی از ارقام موجود پیامی به افراد می دهد که آن ها دوست دارند 
بشنوند، نه اینکه واقعیت لزوماً چیست. وقتی اندازه گیری سهم ها کار دشواری است موضوع ذهنی 
خواهد بود و به شــدت از قضاوت شخصی اشــخاص تأثیر می پذیرد. قضاوت افراد نیز دستخوش 
تمایالت، ترجیحات و سوگیری های فردی است و به همین دلیل بسیار محتمل است اصولگرایان، 
اصالح طلبان و اپوزیسیون برانداز با قوت بر تفکر سابق خود باقی بمانند و از این رفتار سیاسی درس 
الزم را نگیرند. مثالً وقتی اصولگرایان تصور می کنند که افت مشارکت عمدتاً به دلیل نارضایتی از 
عملکرد آقای روحانی اســت با خود می اندیشند که جای نگرانی نیست و با بهبود عملکرد دولت 
می توان در دور بعد افت مشــارکت را کامالً جبران کرد! اما اگر تصور می کردند که بخشی از افت 
مشارکت ناشی از سرخوردگی از نظام سیاسی است، آن وقت تحلیل های امنیتی آن ها دچار تحول 
می شد! اصالح طلبان ممکن است تصور کنند کافی است نامزد مقبول تری از صافی شورای نگهبان 
رد شود؛ در این صورت آن ها خواهند توانست با همین رویکرد موجودشان نظر جامعه را تأمین کنند 
و به قدرت برســند. اپوزیسیون برانداز نیز با تصور اینکه 51 درصد طرفدار پیداکرده ممکن است 

بیش ازحد به خود امیدوار شود و تغییر معادله قدرت به نفع خود را در دسترس ببیند.
پیامد این امر آن است که افراد از واقعیت درس نمی گیرند و به همین دلیل در آینده غافلگیر 
می شوند و بعد نظریات نادرستی مطرح می شود که ایران جامعه ای غیرقابل پیش بینی است و هیچ 
نظریه ای در ایران کار نمی کند و غیره. حقیقت آن است که اگر واقعیت را به نفع عقاید خود تحریف 
نکنیم بلکه خود را با واقعیت ها تطبیق دهیم، خواهیم دید که روندها قابل پیش بینی است و وقایع 

به شکل احتمالی قابل تخمین است. 

علی سرزعیم
اقتصاددان

قضاوت افراد دستخوش تمایالت، ترجیحات و سوگیری های فردی است و به همین دلیل بسیار 
یسیون برانداز با قوت بر تفکر سابق خود باقی بمانند  محتمل است اصولگرایان، اصالح طلبان و اپوز
و از این رفتار سیاسی درس الزم را نگیرند.



................................... نگاه ...................................

»آینده نگر« بررسی می                                   کند: 
چرا کسی زیر بار انتشار فهرست بدهکاران بانکی نمی  رود؟  

بازی اسم،                                           فامیل 
انتشار فهرست اسامی بدهکاران بانکی یک مطالبه جدی از سوی مردم است. اما چرا؟ کافی است یک بار برای دریافت تسهیالت از هر بانکی 

اقدام کنید. رفتار تبعیض آمیز بانک ها   با مشتریان باعث شده مردم به طور جدی                                           انتشار فهرست بدهکاران بانکی و برخورد با آن ها   را دنبال کنند. 
اما چرا هیچ مسئولی زیر بار انتشار این فهرست نمی  رود؟
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نگـاه

موتورســواران نیش ترمزی می زنند و سرک می                                   کشــند تا سر از کار 
جماعت دربیاورند. جماعتی که دور او حلقه زده اند و با هرچه به دست می                           

        رســد رویش می                                   کوبند تا آتشش را خاموش کنند. آتشی که خود به جان 
خود انداخته است. مرد مصدوم را به بیمارستان می                                   برند. شهروندـ خبرنگارها 
فیلم کوتاهی از تالش ها  ی مردم برای خاموش کردنش در فضای                                           مجازی 
منتشر می                                   کنند و رسانه ها   تیتر می                                   زنند: »خودسوزی مردی 58 ساله مقابل 

کالنتری جامی در خیابان ولی عصر تهران«. 
مردم بهت زده و یاری رســانی که مرد را از خودسوزی نجات داده اند، و 
در اخبار با عنوان شاهدان عینی معرفی شدند، می                                   دانند چرا مرد خودش 
را سوزانده اســت. مرد پیش از خودسوزی اش فریاد زده است: »نمی توانم 
اقساط وامی را که از بانک گرفتم بپردازم« و »بانک ملکی را که وثیقه کردم 

به مزایده گذاشته است«. 
داســتان مرد 58 ساله تهرانی که در مهرماه سال 98، قصه پرغصه اش 
در چند خبر سرد جای گرفت، این روزها به یاد چه کسی می                                   آید؟ شاید به 
یاد صاحبان 1400 واحد صنعتی که معاون وزیر صمت می                                   گوید در تملک 
بانک ها  ســت، یا هر کسی                                           که صابون بانک ها   به تنش خورده است و روزی 
با کوهی از مدارک و امضای ده ها   کاغذ مشــتری یکی از آن ها   شده است. 
هر کسی که برای یافتن یک کارمند رسمی و ارائه کسر از حقوق، به زمین 
و زمان رو انداخته                                           و با یک بار دیرکرد در پرداخت اقســاط مورد مواخذه و 
پیگیری بانک ها   قرار گرفته است. کسی که در ماه ها  ی اول از پرداخت اقساط 

وامی که گرفته، اقساط سود وام را پرداخته نه اصل پول. 
انتظارهای طوالنی، وثایق و ضمانت نامه ها  ی ســنگین و صرف وقت و 
هزینه برای رفت و آمدهای مکرر به شــعبه بانک ها  ، گوشه ای                                             از داستان 
متقاضیان تسهیالت بانکی است. اما دریافت تسهیالت آخرین گام نیست. 
تا پرداخت اقساط مسیری طوالنی در پیش است، اقساطی که تنفسی برای 

آن در کار نیست.
مــی گویند تورم باال در اقتصاد ایران از فشــار اقســاط ریالی بر ُگرده 
وام گیرندگان می                                   کاهد، اما همین تورم در کنار رکود، عاملی است که                                           رغبت 

را از بانک ها   برای تخصیص تسهیالت به متقاضیان می                                   گیرد. 
در یک ســال اخیر، تورم در کنار همه گیری کرونا، گرد نااطمینانی را 
بر فضای کســب وکارها پاشیده است. همین باعث شده بانک ها   احتمال 
بازگشت منابع از سوی وام گیرندگان را در کمترین سطح در نظر بگیرند و 
وثایق محکم تری برای تسهیالت طلب کنند. صاحبان کسب وکارها که در 
این دوره سخت اقتصادی با افزایش نرخ ارز و عدم دسترسی به مواد اولیه 
دست و پنجه نرم می                                   کنند، بیش از هر زمان دیگری مورد سوءظن بانک ها   
در بازپرداخت تسهیالت قرار گرفته اند؛ بانک ها  یی که                                           کارنامه ای پربار                                           در به 

تملک درآوردن واحدهای تولیدی به دلیل معوق شدن تسهیالت دارند. 

J  تبدیل واحد تولیدی به آشیانه پرندگان
در شهریورماه ســال گذشته، حسین ســالح ورزی نایب رئیس                                             اتاق 
بازرگانی ایران از تملک 2هزار و 400 بنگاه اقتصادی توســط بانک ها   خبر 

چهکسانیتسهیالتگرفتهوپسندادهاند؟

زهر تبعیض 
بانکهابههمهسختنمیگیرند

زینب کوهیار
دبیربخشنگاه

داد. به گفته ســالح ورزی یک هزار و 750 واحد از این بنگاه ها   در داخل 
شهرک ها  ی صنعتی و باقی در خارج از شهرک ها  ی صنعتی فعالیت می                                   کر

دند. همچنین سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور اعالم کرد 
90 درصد از تولیدکنندگان با بانک ها   مشکل دارند و بیشتر مشکالت آنان 
مربوط به محاسبه سود و تسهیالت مرحله آخر به عنوان سرمایه در گردش 
است. به گفته عمرانی بسیاری از واحدهای تحت تملک بانک ها   به آشیانه 
پرندگان تبدیل شــده است و بانک ها   کاری برای بازگشت این واحدها به 

مدار تولید نکردند. 
همچنین براســاس آماری که در خردادماه ســال جاری                                           توسط بابک 
دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور اعالم شده، تعداد 
واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها   به 1793 واحد می                                   رسد که این تعداد 
در تملک 16 بانک قرار دارد. نکته مهم اینکه 58 درصد از این واحدها فعال 
و مابقی آن ها غیرفعال است. پس از دین پرست، رسولیان معاون وزیر صمت 
در تیرماه از تملک 1400 واحد تولیدی مستقر در نواحی صنعتی                                           توسط 
بانک ها   خبر داده است. »به تملک بانک ها   درآمدن«، سرنوشت بسیاری از 
واحدهای تولیدی اســت که برای انجام پروژه ای                                             وام گرفته و محل اجرای 
همان پروژه را در رهن بانک گذاشته اند. در چنین قراردادهایی برای وصول 
بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه اســت. اما این اولویت در مورد 
همه مشتریان بانک ها   رعایت نمی  شود. عدم رعایت ضوابط برای همه باعث 
شده فهرستی با عنوان بدهکاران بانکی در ده سال اخیر شکل بگیرد. کسانی 

که توانستند از بانک ها   تسهیالت کالن بگیرند و نپردازند. 

J فهرست بدهکاران
در فروردین ماه ســال جاری، عبدالناصر همتی، رئیس                                             ســابق بانک 
مرکزی از بدهی 11 نفر به شــبکه بانکی خبــر داد. همتی گفت این 11 
نفر 90 هزار میلیارد تومان از بانک ها   تسهیالت دریافت کردند و این بانک 
توانسته با اتکا به سامانه سمات، سامانه اعتبارسنجی 30 هزارمیلیارد تومان 
از این مبلغ را زنده کند. همتی در گفت وگویی با شبکه سه سیما اعالم کرد 
بانک ها   موظف شده اند میزان اعتبارات پرداختی به اشخاص را در سامانه 
ســمات ثبت کنند و از طریق این سامانه، بانک مرکزی توانست 30 هزار 
میلیارد تومان از 90 هزار میلیــارد تومان بدهی این 11 بدهکار بانکی را 

مطالبه کند و به شبکه بانکی بازگرداند. 
کمتر از دو ماه بعد، عبدالناصر همتی، به عنوان نامزد ریاست جمهوری 
سیزدهم در مناظره ها   از فهرست ابربدهکاران بانکی خبر داد و اسامی این 
افراد را به رئیس                                             سابق قوه قضاییه داد. همتی در این باره گفت: »11 نفری 
که منابع بانک ها   را بردند بیش از 10 سال پیش منابع گرفتند. من در دو 
سال گذشته در بانک مرکزی محکم ایستادم و 25 هزار میلیارد از این 90 
هزار میلیارد را کم کردم... اما االن این فهرست را به آقای رئیسی می                                   دهم 

که اگر صالح دانستند خودشان اعالم کنند.« 
هرچند همتی برگه حاوی اسامی بدهکاران بانکی را به رئیس                                             سابق قوه 
قضاییه داد اما این اســامی در مناظرات اعالم نشد. ساعتی بعد، یک برگه 
سفید با 11 اسم کمابیش آشنا در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شد 
و در نهایت دستگاه قضایی را وادار به واکنش کرد. سخنگوی قوه قضاییه با 
اشاره به رسیدگی به پرونده معوقات بانکی                                           گفت همه اقدامات با تدابیر این 
قوه انجام شده است و سیستم بانکی نه تنها مدعی نبوده بلکه مانع تراشی 
هم کرده است. به گفته اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه حتی بانک مرکزی 
در مورد رسیدگی به این پرونده مکاتبه ای                                             با قوه قضاییه نداشته است. اما 
هرکدام از اســامی موجود در فهرســت چه سرنوشتی یافته اند و دستگاه 

قضایی چه برخوردی با آن ها   داشته است؟                                            

چرا باید خواند:
90 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی معوق 

تنها برای 11 نفر؟ 
چرا فهرست بدهکاران 

بانکی شکل گرفته  
است؟

در دادگاه افکار عمومی روندی دیگر در جریان است. دادستاِن اذهان مردم می                                   پرسد                                          
چطور یازده نفر نزدیک 90 هزار میلیارد تومان تسهیالت دریافت می                                   کنند 
و به مدت10 سال بدون بازپرداخت آن به کار خود ادامه می                                   دهند؟

در فروردین ماه 
سال جاری، 

عبدالناصر همتی، 
رئیس                                             سابق بانک 
مرکزی از بدهی 
11 نفر به شبکه 
بانکی خبر داد. 
همتی گفت این 
11 نفر 90 هزار 
میلیارد تومان از 
بانک ها   تسهیالت 
دریافت کردند و 

این بانک توانسته 
با اتکا به سامانه 
سمات، سامانه 
اعتبارسنجی 

30 هزارمیلیارد 
تومان از این 

مبلغ را زنده کند
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زمانی که فرایندها بدون رصد و نظارت پیش 
برود، افراد هیچ واهمه ای                                             در دریافت تسهیالت 
کالن و عدم پرداخت ندارند.

گفتوگوی»آیندهنگر«باحسینمیرمحمدصادقی،حقوقدان

آگاهی حق مردم است 
نامکدامبدهکاربانکیرابایدافشاکرد؟

ماجرای اسامی بدهکاران بانکی در 	�
چند ماه گذشته به ویژه پس از برگزاری 
مناظرات ریاست جمهوری مورد توجه 
قرار گرفته است. دیدیم که در مناظرات 
به مسئله بدهکاران بانکی اشاره شد اما 
نامی از افراد برده نشد. این طور به نظر 
می                                   رســد که هیچ مسئولی تمایلی به 
اعالم این اسامی ندارد و یا به اصطالح 
زیر بــار آن نمی  رود. آیا منع قانونی در 
این زمینه وجود دارد؟ این را هم در نظر 
بگیریم که افکار عمومی شناسایی این 
افراد را از مجموعه حاکمیت درخواست 

می                                   کند. 
افکار عمومی حق دارد در این باره بداند و تشنگی جامعه برای دانستن در این زمینه 
طبیعی و به حق اســت. ما درباره افشــای نام مجرمان منعی نداریم مسئله افشای نام 
بدهکاران بانکی، زمانی که این افراد با روابط خاص تسهیالتی را دریافت کرده اما پس 

نداده اند، باید در اولویت مسئوالن قرار بگیرد.
پس چرا انجام نمی  شود؟	�

ببینید، براســاس قانون اگر پرونده ای                                             علیه کسی در دادگاه شکل گرفته اما حکم 
قطعی صادر نشــده نمی  توان اســم افراد را در رسانه ها   برد چراکه ممکن است فرد در 
دادگاه تبرئه شــود، درحالی که پیش از بررسی قضایی و دقیق، آبروی فرد برده شده 
اســت. درباره فهرست بدهکاران بانکی، مسئله متفاوت است و اصل شفافیت به میان 
می                                   آید. یعنی در مورد کسانی که به هر دلیل منطقی بدهی آن ها   به تعویق افتاده، حرفی 
نداریم اما جامعه انتظار دارد کسانی که از منابع عمومی و سپرده ها  ی مردم در بانک ها   
سوءاستفاده می                                   کنند به دستگاه قضایی معرفی شوند و اسامی آن ها   به مردم گفته شود. 
به ویژه اگر این افراد براساس ارتباطات سیاسی و دولتی و نفوذ توان دریافت تسهیالت 
را پیدا کرده اند. در این شرایط نام افراد دیگری که از مسئوالن و مقامات هستند به میان 

می                                   آید که به معنای بروز جرم اعالم نفوذ و اضافه شدن آن به پرونده متهمان است. 
االن در بین افکار عمومی این پرسش وجود دارد که مسئله اعالم اسامی این 	�

افراد و البته رسیدگی به تخلف بدهکاران بانکی به گردن کدام یک از مجموعه ها  ی 
حاکمیتی است و باید از کجا شروع کرد؟ 

مبارزه با بی انضباطی مالی و فســاد، وظیفه همه مجموعه ها   در حاکمیت است اما 
در این مــورد، بانک مرکزی باید در تهیه گزارش ها   چابک عمل کند چراکه شــبکه 
بانکی مجموعه ای                                             از بانک ها  ی وابســته به بانک مرکزی است. بانک مرکزی اطالعات 
الزم را درباره میزان اعتبارات و تســهیالت اعطایی بانک هــا   در اختیار دارد و می                                   داند 

هر شخصی چقدر تسهیالت دریافت کرده 
اســت. بنابراین تهیه گــزارش از وضعیت 
اعتبارات و بدهی ها   کار بانک مرکزی است. 
ضمن اینکه وجود چنین نظارت و شفافیتی 
حالت بازدارندگی هم دارد و طبیعی است 
که افراد، وقتی بدانند دیده می                                   شوند و رصد 
می                                   شــوند، تخلف نمی  کنند. اما زمانی که 
فرایندها بــدون رصد و نظارت پیش برود، 
افراد هیچ واهمه ای                                             در دریافت تســهیالت 
کالن و عــدم پرداخت ندارند. ضمن اینکه 
در بعضی موارد، صرف دریافت تسهیالت از 
یک بانک مطرح نیست بلکه حیف و میل 
بیت المال انجام شــده است. در این موارد 

دادستان هم می                                   تواند رأسا دخالت کند و پرونده قضایی را شکل دهد. 
اما به طور مشخص دو بحث داریم که یکی اعالم اسامی بدهکاران بانکی برای اقناع 
افکار عمومی اســت که شــامل معرفان و همکاران این افراد در بانک ها   و سازمان ها  ی 
دولتی و... هم می شود. نکته دیگر تعقیب این افراد به عنوان مجرم است. اگر بانکی به 
فردی تسهیالتی داده و آن فرد وام را پرداخت نکرده، این بانک هم می                                   تواند به عنوان 
شاکی شکایت کند و پرونده تشکیل می                                   شود. قوه قضاییه هم به این پرونده رسیدگی 

می                                   کند. 
فکر می                                   کنید چه رویکردی در مورد پرونده ها  ی بدهکاران بانکی موثر است؟	�

مســئله شــفافیت و اقناع افکار عمومی یک طرف ماجراست و طرف دیگر، آبروی 
افراد در جامعه اســت. باید بین این دو ســویه تعادل و توازنی ایجاد کرد. بدهکاری، 
بزهکاری نیست اما سوءاســتفاده از روابط و فرصت سازی به نفع اشخاص جرم است. 
بسیاری از افراد با توجه به شرایط اقتصادی ایران تسهیالتی را دریافت می                                   کنند اما قادر 
به بازپرداخت آن نیســتند بدون اینکه نیت سوئی در بین باشد. آن ها   به دلیل شرایط 
اقتصادی گرفتار شده اند بنابراین نمی  توان گفت که آنان بدهکار بانکی متخلف اند. باید 
به نوعی در این زمینه اطالع رسانی و شفاف سازی کرد که با آبروی چنین افرادی بازی 
نشــود. اما افرادی که از فرصت سوءاســتفاده کرده، فراری شده اند و برای پاسخ گویی 
حاضر نمی  شوند، وضعیت دیگری دارند و باید درباره عملکرد آن ها   اطالع رسانی کرد. 
دانســتن و آگاهی حق مردم است اما باید بین این حق و حفظ حقوق اشخاص تعادل 
برقرار کرد. ضمن اینکه مردم عادی برای دریافت کمترین میزان تسهیالت باید تضامین 
سنگینی به بانک ها   ارائه کنند اما بعضی افراد با ارزیابی ها  ی نادرست و غیرواقعی از وثایق 
و امالک و نفوذ و پارتی بازی وام ها  ی کالن می                                   گیرند. این عین بزهکاری است و باید با 

آن ها   برخورد کرد. 

در شرایطی که مردم عادی باید برای دریافت 10 میلیون تومان وام تضامین سنگین به بانک ها                                             ارائه کنند، چطور عده ای                                             می                                   توانند تسهیالت کالن بگیرند و پس ندهند؟ حسین 
میرمحمدصادقی، حقوق دان می                                   گوید تحصیل مال از روش ها  ی نامشروع مثل اعمال نفوذ و رانت جرم است و حق افکار عمومی است که درباره چنین افرادی بداند. اما باید بین حق آگاهی 

مردم از نام و مشخصات سوءاستفاده کنندگان و حفظ آبروی افرادی که سوءنیتی ندارند، توازن ایجاد کرد.                                           
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نگـاه

                                           اگر ضوابط بانکی و رویه ها  ی تخصیص تسهیالت در بانک ها   شفاف شود، بسیاری از 
پرونده ها  ی تخلف شکل نمی  گیرد. متاسفانه عدم شفافیت در بانک ها   و وجود بعضی 
مقررات باعث شده فعال اقتصادی ناچار در بعضی مسیرهای نامطلوب قرار بگیرد.

شکل گیری فهرست ها  یی مثل بدهکاران بانکی یا بدهکاران متخلف 
بانکــی به فقدان موضوعی بازمی                                   گردد که از دغدغه ها  ی همیشــگی در 
اتاق ها  ی بازرگانی بوده است یعنی شفافیت. اگر قوانین، مقررات و رویه ها   
در کشــور شفاف شود، از اساس امکان بروز هر نوع خطا از بین می                                   رود و 
دیگر به مرحله شکل گیری پرونده ها  ی تخلف و فساد اقتصادی و دغدغه 
انتشار یا عدم انتشار اسامی نخواهیم رسید. اگر فرایند تخصیص اعتبارات 
در بانک ها   و دادن تســهیالت در بانک ها   شفاف، روشن و برای همه قابل 
دسترسی باشد، طبیعی است که امکان بروز تخلف کاهش پیدا می                                   کند. 
اگر امضای طالیی در میان باشــد، عیان می شود و اگر ارتباطات خاصی 
خارج و فارغ از ضوابط قانونی در حال شکل گیری است، شفافیت مانع آن 
است. نتیجه همه فسادها و بی عدالتی ها   که در نهایت منجر به شکل گیری 
پرونده ها  ی مفاسد اقتصادی در سطح ملی می                                   شود، عدم شفافیت است. 
این پرونده ها   به بحرانی برای افکار عمومی تبدیل می                                   شود، اذهان مردم را 
نسبت به فعاالن اقتصادی مغشوش می                                   کند و رونق را از فضای کسب و 
کار می                                   گیرد. به همین دلیل در اتاق بازرگانی در همکاری با مجموعه ها  ی 
مختلف در حاکمیت، برای اجرای قوانین و شفافیت هرچه بیشتر رویه ها   

تالش می                                   کنیم. 
در سال ها  ی گذشته، بیش از علت ها   در بروز مفاسد مالی و اقتصادی، به 
معلول ها   پرداختیم. این رویکرد باعث ســرریز پرونده ها   در قوه قضاییه شده 
است درحالی که، قوه قضاییه آخر خط است و وظیفه مجازات را دارد. در واقع 
مشکل سر جای خودش باقی است و زمینه ها  ی فساد وجود دارد اما رویکردها 
در سال ها  ی اخیرکمتر به این زمینه ها   پرداخته و بیشتر به معلول ها   رسیده 
است. به همین دلیل با وجود همه تالش ها  ، بروز مفاسد همچنان ادامه دارد. 
راه حل درست برخورد با سرچشمه ها  ست و تنها ابزار مناسب آن هم امکان 

دسترسی به اطالعات و شفافیت و حذف امضاهای طالیی است. 
بعضی مقاومت ها   درباره عدم انتشــار اســامی بدهکاران بانکی هم، 
به مســئله عدم شــفافیت و وجود ارتباطات خاص و امضاهای طالیی 

بازمی                                   گردد. من از نیات و اهداف مســئوالنی که این اســامی را منتشر 
نمی  کننــد یا از بدهکاران بانکی نمی  گویند خبر ندارم. اما به نظر من، به 
هرحال آشکار شدن اسامی و مشخصات افرادی که دارای ارتباطات، عقبه 
و نفوذی هستند، برای بعضی مسئوالن ممکن نیست. به نظر من هیچ 
شخصی نمی  تواند به تنهایی، تسهیالت کالنی را با روش ها  ی غیرقانونی 
دریافت کند و پرداخت نکند، بلکه یک گروه و جریان با ارتباطات رسمی 
و غیررسمی وجود دارند که به آن فرد کمک می                                   کنند. افشای نام یک نفر 
از یک جریان یا گروه می                                   تواند اذهان را به سمت و سویی ببرد که منجر به 
افشای نام اسامی افرادی دیگر شود و بعضی فکر کنند چنین افشاگری ای 

ضروری یا به مصلحت نیست و در نهایت آن را خوشایند ندانند.                                           
زمانی که متهمان بــه دادگاه می                                   روند، از هر فرد مرتبط با پرونده ای                                             

که در جایگاه متهم است، نام برده می                                   شود                                           و آن فرد به تشخیص دادگاه 
حکم می                                   گیرد. اگر از فردی نام برده نمی  شــود، یا حکمی برای متهمی 
اعالم نمی  شود، این به تشخیص دادگاه بوده است و باید به احکام دادگاه 
احترام بگذاریم. فراموش نکنیم که دادگاه همه دقت خود را برای بررسی 
پرونده ها   به کار می                                   برد و اگر فرد یا افرادی محکوم نشدند، به این معناست 
که دالیل کافی وجود نداشــته و اتهامی متوجه افراد نبوده است. حکم 
دادگاه فصل الخطاب است                                           و مالک است. به طور معمول جلسه ها  ی بررسی 
پرونده علنی است و همه تابع حکم دادگاه هستند.                                           اینکه در افکار عمومی 
و در فضای غیرقابل اســتناد مجازی درباره یک شخص یا فرد اتهامی را 
مطرح می                                   کنند، برای دادگاه                                           موضوعیت ندارد. بنابراین در زمان اظهارنظر 
درباره افراد، باید به این نکته مهم توجه کنیم؛ حرف افواه سندیت ندارد. 

در مورد بدهکاران بانکی باید گفت بانک ها   از قاعده عدم شفافیت 
و بروز مفاسد مالی مستثنا نیســتند. به این معنا اگر ضوابط بانکی 
و رویه ها  ی تخصیص تســهیالت در بانک ها   شفاف شود، بسیاری از 
پرونده ها  ی تخلف شکل نمی  گیرد. متاسفانه عدم شفافیت در بانک ها   
و وجود بعضی مقررات باعث شــده فعــال اقتصادی ناچار در بعضی 
مســیرهای نامطلوب قرار بگیرد. دلیل عمده این ناچاری و ناگزیری 
فعاالن اقتصادی عدم توجه دستگاه ها  ی اجرایی به قوانینی مثل قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار اســت. براساس این قانون، فعاالن 
اقتصادی و تشکل ها   باید مورد مشورت دولتمردان در تصمیم گیری ها   
قرار بگیرند تا تصمیم ها  ی خلق الســاعه، ناگهانــی و بدون توجه به 
فعالیت ها  ی اقتصادی گرفته نشــود. با این حال می                                   بینیم که به ویژه 
از ســال 97 تا امروز، به طور مشخص بخشــنامه ها  ی متعدد بانک 
مرکزی تا چه اندازه عرصه را بر فعاالن اقتصادی تنگ کرده اســت. 
این بخشنامه ها  ی متعدد و تغییر ناگهانی مقررات زمینه تخلف بعضی 
از فعاالن اقتصادی را به ناچار فراهم کرد که البته تا امروز همه آن ها   
رفع شده است. با توجه به تجربه این سال ها   باید گفت یک ایراد عمده 
دولتمردان این اســت که چرا در تنظیم ضوابط از فعاالن اقتصادی 
نظرخواهی نمی  کنند تا زمینه ها  ی شــکل گیری پرونده ها  ی تخلف 

کاهش پیدا کند. 

انتشاریکاسم،افشاییکجریان

آرزوی شفافیت 
بخشنامههایمتعدد،زمینهسازتخلفاتاقتصادی

احمد آتش هوش
رئیسکمیسیونحقوقیو
حمایتقضاییاتاقایران

نکته هایی که باید بدانید

یک ایراد عمده به دولتمردان این است که چرا در تنظیم ضوابط از فعاالن اقتصادی 	]
نظرخواهی نمی  کنند تا زمینه ها  ی شکل گیری پرونده ها  ی تخلف کاهش پیدا کند. 

بعضی مقاومت ها   درباره عدم انتشار اسامی بدهکاران بانکی به مسئله عدم شفافیت و وجود 	]
ارتباطات خاص و امضاهای طالیی بازمی                                   گردد. من از نیات و اهداف مسئوالنی که این اسامی را 

منتشر نمی  کنند یا از بدهکاران بانکی نمی  گویند خبر ندارم، اما به نظر من، به هرحال آشکار 
شدن اسامی و مشخصات افرادی که دارای ارتباطات، عقبه و نفوذی هستند، برای بعضی 

مسئوالن ممکن نیست.
شکل گیری فهرست ها  یی مثل بدهکاران بانکی یا بدهکاران متخلف بانکی به فقدان 	]

موضوعی بازمی                                   گردد که از دغدغه ها  ی همیشگی در اتاق ها  ی بازرگانی بوده است، یعنی 
شفافیت.
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براساس تصمیم ها  ی سیاسی که در سپهر اقتصاد ایران 
گرفته شده، قیمت ارز چند برابر شده و فعال اقتصادی 
گرفتار شده است.

انتشاراسامیبدهکارانبانکیجرمنیست

تخصیص پول ها   به رفقای بانک ها   
نوسانارزبسیاریراگرفتارکردهاست

داستان بانک ها   و بدهی ها  ی بانکی فاجعه است. درباره جزییات آنچه به 
طور مشخص از نظر مالی                                           در نظام بانکی ایران رخ داده، کارشناسان اقتصادی 
باید نظر بدهنــد. اما تخلف عمده در بانک ها   که پیامــد آن بروز بدهکاران 
بانکی اســت، تخصیص بیش از 30 درصد از سپرده ها  ی مردم در بانک ها  ی 
خصوصی به متقاضیان تسهیالت است. براساس مقررات، بانک ها  ی خصوصی 
باید حداکثر 30 درصد از پس اندازهای مردم را                                           در قالب وام و تســهیالت در 
اختیار متقاضیان قرار دهند اما آنچه امــروز رخ داده، تخصیص بیش از 70 
درصد از پس اندازهای مردم در قالب وام و تسهیالت در بانک ها  ی خصوصی 
به متقاضیان اســت. نکته قابل تامل اینکه این تسهیالت نه به مردم عادی 
بلکه به دوســتان، افراد در حلقه ها  ی نزدیک و به اصطالح رفقای مدیران و 
دســت اندرکاران بانکی داده شده است. این افراد هزاران میلیارد تسهیالت از 

این بانک ها   گرفتند اما نتوانستند وام ها   را تسویه کنند.
ارتباطات خاص تســهیالت گیرندگان با مدیر بانک ها   و نفوذ آن ها   باعث 
شد بانک ها   در قبال تسهیالت اعطایی وثایق کافی دریافت نکنند. متاسفانه 
براســاس مصوبه مجلس شــورای اســالمی، بانک ها   می                                   توانستند در قبال 
تسهیالت پرداختی به متقاضیان به جای دریافت وثیقه ملکی و اسناد تجاری، 
چک و سفته به عنوان وثیقه بگیرند. همین، دست سوءاستفاده کنندگان را باز 
کرد تا بتوانند با وام ها  ی دریافتی دالر بخرند و خیلی راحت از کشــور خارج 
کنند. با توجه به نوسان قیمت ارز در ایران، اگر این افراد بخواهند پولی را که از 
بانک گرفتند به بانک بازگردانند باید بیش از 10 برابر هزینه کنند. اما با توجه 
به قیمت کنونی ارز، حتی امکان بازگرداندن اصل پول را هم ندارند و بانک هم 

وثیقه قابل اتکایی از آن ها   برای بازگرداندن تسهیالت ندارد.
برخورد دستگاه ها  ی مختلف با پرونده بدهکاران بانکی، بیش از فنی بودن، 
سیاســی است. می                                   بینیم که بعضی به جای درک درست مسئله، آن را پاک 
می                                   کنند یا فرافکنی می                                   کنند. به جای برخــورد قانونی و حذف زمینه ها  ی 
فســاد، مشغول متهم کردن یک دستگاه، یک فرد یا یک نهادند و بدهکاران 
بانکی در ســایه نفوذ و حمایت افراد صاحب نفوذ همچنان به کار خود ادامه 
می                                   دهند. حتی در مناظره ها  ی ریاست جمهوری دیدیم که یکی از نامزدها، 
رئیس                                             پیشین بانک مرکزی، فهرست اسامی بدهکاران بانکی را به نامزد دیگر 
داد، اما اسامی بدهکاران بانکی در مناظره ها   هم خوانده نشد. این درحالی است 
که باید اسامی این افراد مشخص شود. اسامی این افراد پنهان بوده و همچنان 
پنهان مانده است، دلیل عمده هم نفوذ این افراد است که جرئت پرسشگری 
را از خبرنگاران گرفته اســت. امروز یکی از بانک ها  ی خصوصی و مطرح در 
کشور که به سپرده گذاران عادی خود وام نمی  دهد، خالف ضوابط مشغول وام 
دادن به نزدیکان و مرتبطان با مدیر بانک اســت. این وام ها  ی کالن خارج از 
ضابطه به افراد خاص داده می                                   شود اما به دلیل نفوذ مدیرعامل، هیچ خبرنگاری 
جرئت رفتن ســراغ این بانک و پرسیدن درباره نسبت تسهیالت اعطایی به 
پس                                           اندازهای مردم را ندارد. حتی بانک مرکزی هم درباره تخلفات این بانک 

گزارشی را به دادستانی کل کشور داده اما هنوز اقدامی نشده است.
براســاس قانون دسترســی آزاد به اطالعات، اطالعات بدهکاران بانکی، 
اطالعات خصوصی نیست. چراکه این افراد تسهیالتی را دریافت کردند که از 

محل منابع عمومی تامین شده است و از پول مردم است. به نظر من بانک ها   
باید                                           این اطالعات را به طور نوبه ای                                             منتشــر کنند. بدهکار بانکی بودن جرم 
نیست که انتشار اسامی بدهکاران بانکی انتساب جرم به شخصی تلقی شود. 
بنابراین انتشار اسامی بدهکاران بانکی مشکلی از نظر قانون ندارد. اگر بدهکار 
بانکی خالف ضابطه تسهیالت گرفته و پرداخت نکرده، آن زمان مرتکب جرم 
شده است. زمانی که از فهرست اســامی بدهکاران بانکی می                                   گوییم، درباره 
ضابطه مندی یا خالف ضابطه بودن فرایند تخصیص تسهیالت ادعا نمی  کنیم. 
بنابراین منتشرکننده فهرست اسامی این افراد، مرتکب جرم نشده است. ضمن 
اینکه آن فرد می                                   تواند بگوید وام را از مســیر قانونی گرفته و در محل قانونی 

هزینه کرده است.
در مرحله تشخیص دریافت و محل هزینه کرد، پای دستگاه ها  ی نظارتی 
و                                           امنیتی هم به میان می                                   آید. ضمن اینکه باید توجه کرد بعضی افراد به طور 
مشخص گرفتار شده اند. یعنی وام ارزی گرفتند و کاالیی وارد کردند اما قیمت 
ارز در مدت زمان کوتاهی چند برابر شــده و این افراد دیگر توان بازپرداخت 
ندارند. درواقع زمانی که از فهرست بدهکاران بانکی می                                   گوییم، لزوما با افرادی 
سروکار نداریم که با بی صداقتی، به طور غیرقانونی وامی را گرفته و آن را پس 
ندادند. براساس تصمیم ها  ی سیاسی که در سپهر اقتصاد ایران گرفته شده، 
قیمت ارز چند برابر شــده                                           و فعال اقتصادی گرفتار شــده است. در سه سال 
گذشته دولت مجبور به تامین منابع با افزایش قیمت ارز شده است. درآمدهای 
دولت از محل فروش نفت، مالیات و عوارض گمرکی مشخص است. 90 درصد 
از منابع دولت از این ســه منبع تامین می                                   شود. زمانی که نفت فروش نرود، 
ارزی بــرای واردات کاال نداریم و زمانی که کاال وارد نکنیم خبری از حقوق و 
عوارض گمرکی نیست. همچنین زمانی که مواد اولیه و ماشین آالت به کشور 
وارد نکنیم، از کدام تولیدکننده می                                   خواهیم مالیات بگیریم؟ اگر دولت ها   نتوانند 
از این ســه محل درآمدی وصول کنند برای تحقق هزینه ها   باید ارز را گران 
بفروشــند یا اسکناس چاپ کنند. در هردو روش، آثار تورمی در اقتصاد بروز 
می                                   کند و عده ای                                             گرفتار می                                   شــوند که نه تخلفی کرده  و نه در کار خود نیت 

بدی داشته اند. 

نکته هایی که باید بدانید

بعضی افراد به طور مشخص گرفتار شده اند. یعنی وام ارزی گرفتند و کاالیی وارد کردند 	]
اما قیمت ارز در مدت زمان کوتاهی چند برابر شده و این افراد دیگر توان بازپرداخت ندارند. 
درواقع زمانی که از فهرست بدهکاران بانکی می                                   گوییم، لزوما با افرادی سروکار نداریم که با 

بی صداقتی، به طور غیرقانونی وامی را گرفته و آن را پس ندادند.
بدهکار بانکی بودن جرم نیست که انتشار اسامی بدهکاران بانکی انتساب جرم به شخصی 	]

تلقی شود. بنابراین انتشار اسامی بدهکاران بانکی مشکلی از نظر قانون ندارد. اگر بدهکار بانکی 
خالف ضابطه تسهیالت گرفته و پرداخت نکرده، آن زمان مرتکب جرم شده است.

زمانی که از فهرست اسامی بدهکاران بانکی می                                   گوییم، درباره ضابطه مندی یا خالف ضابطه 	]
بودن فرایند تخصیص تسهیالت ادعا نمی  کنیم. بنابراین منتشرکننده فهرست اسامی این افراد، 

مرتکب جرم نشده است. 

محمود علیزاده طباطبایی
وکیلدادگستری
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نگـاه

گفتوگوی»آیندهنگر«باحسنفروزانفرد،رئیسکمیسیونحمایتقضاییاتاقتهران

قضاوت نکنیم                                           
وقتیواقعیتهایفضایکسبوکاردرایرانرانمیدانیم

انتشار فهرست اســامی بدهکاران بانکی، یکی از مطالبات مردم 	�
از مســئوالن به نظر می                                   رسد. افکار عمومی ایران در دو دهه گذشته به 
مفاسد اقتصادی حساس شده و می                                   بینیم که دادگاه ها  یی برگزار می                                   شود، 
علنی یا غیرعلنی تا با متخلفان برخورد شود. درواقع می                                   توان گفت که در   
                                        سال ها  ی اخیر به ویژه از سال 9۷ تا امروز، روزی نبوده که درباره برخورد 
با سالطین و متخلفان اقتصادی خبری در رسانه ها   نخوانیم. به تازگی هم 
حرکتی در مناظره ها  ی ریاست جمهوری درباره بدهکاران بانکی خبرساز 
شد و اسم بعضی افراد به میان آمد. دیدیم که رئیس                                             سابق بانک مرکزی 
فهرستی را به رئیس                                             قوه قضاییه وقت داد                                           و خواست که اسامی بدهکاران 
بانکی را، رئیس                                             قوه قضاییه اعالم کند که البته این کار انجام نشد. چرا 
باوجود اینکه اعالم اسامی بدهکاران بانکی جرم نیست، مسئوالن زیر بار 
آن نمی  روند؟ مگر نه اینکه برای مبارزه با فساد اقتصادی، انتشار اسامی 

نوعی شفاف سازی است؟
اجازه بدهید از زاویه دیگری به این ماجرا نگاه کنیم. دستگیری سالطین   

                                        خودرو                                           و سکه، و امروز، انتشار فهرست بدهکاران بانکی، به داستانی تکراری 
در اقتصاد ایران تبدیل شده است. از دیدگاه افکار عمومی، ماجرای رسیدگی 
مفاسد اقتصادی، تکراری و چرخشی است.                                           اما رویکرد درست در مواجهه با 
این پدیده چیســت و چطور باید به مســئله نگاه کرد؟ در دو سال اخیر در 
کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران از زاویه دیگری به این ماجرا 

نگاه کردیم. مسئله اصلی ما در این رویکرد، اسامی موجود فهرست نیست 
بلکه چرایی به وجودآمدن چنین فهرستی است. امروز فهرستی شامل 10 
اسم و فردا فهرست دیگری منتشر می                                   شود. اما چرا چنین فهرست ها  یی در 
اقتصاد ایران شکل می                                   گیرد که انتشار یا عدم انتشار آن به مسئله و دغدغه ای   

                                          برای مردم تبدیل شود؟ چرا در اقتصاد ایران به دنبال فهرست کسانی هستیم 
که ارز 4200 تومانی دریافت کردند؟ چه کســانی مجوزهای خاص دارند؟ 
چه کسانی به منابع خاصی دسترسی دارند و از آن بهره می                                   برند؟ چه کسانی 

می                                   توانند با رانت اطالعاتی، متمایز از دیگر فعاالن اقتصادی عمل کنند؟ 
در رویکــردی کــه از آن می                                   گویم، مهم ترین مســئله،                                           زمینه ها  ی بروز 
خطاست. زمینه ها  یی که باید با استفاده از ابزارهای مشخص و ترویج مفاهیم 
و عملیاتی کردن اشکال عینی آن، ریشه ها  ی شکل گرفتن فهرست ها   و بروز 
بدهکاران بانکی متخلف را بخشکانیم. وگرنه حرف زدن از بدهکاران بانکی 
متخلف، همیشــه ممکن اســت و ممکن خواهد بود. از نظر دغدغه مندان 
در رویکــردی که از آن می                                   گویم، تــا زمانی که محدودیت جدی برای ورود 
دولت و حاکمیت در تصمیم گیری ها  ی اقتصادی در نظر گرفته نشــود و تا 
زمانی که مفهوم شــفافیت به عنوان ابزار رسمی و قانونی برای خشکاندن 
زمینه ها  ی خطاکاری به رسمیت شناخته نشود، داستان فهرست ها  ، سلطان ها   
و... در اقتصاد ایران بارها و بارها به گوش افکار عمومی می                                   رسد. و باید منتظر 
فهرست ها  ی بعدی بود که اسامی موجود درآن، خطاهایی به مراتب سنگین تر 

از                                           گذشتگان، مرتکب شده اند. 
نکته حیاتی که باید به آن در این رویکرد دقت کنیم، استفاده از ابزارهای 
شناخته شده بین المللی برای شکل گیری مفاســد است و این ابزار چیزی 
جز شفافیت و سازوکارهای هرچه بیشتر شدن آن نیست. شفافیت به این 
معنا نیســت که امروز، فهرستی شامل اســامی بدهکاران متخلف بانکی را 
منتشر کنیم، بلکه به معنای وجود سامانه ها  یی است که در همه دستگاه ها  ، 
فعالیت ها  ی عمومی کشور                                           و آنچه را رخ می                                   دهد به طور روزانه و آنالین برای 
مردم، به عنوان عموم مراجعه کنندگان به دستگاه ها   نمایش دهد. مردمی که 

همه، به نوعی کنشگر سیاسی و اقتصادی در جامعه تلقی می                                   شوند. 
ما در ایران برای حرکت در مسیر مبارزه با فساد با توجه به رویکردی 	�

که به آن اشاره می                                   کنید، چه کردیم؟
یکی از مهم ترین کارها، الیحه شفافیت است که در دوره دولت دوازدهم 
نهایی و تصویب شــد و در پایان سال 98 در اختیار مجلس شورای اسالمی 
قرار گرفت. این الیحه                                           اگر به قانون تبدیل می                                   شد می                                   توانست کمترین سطح 
از شفاف ســازی ها   را در عرصه تعامــالت بین مردم و حاکمیت فراهم کند. 
متاسفانه با وجود همه شعارها درباره مبارزه با فساد و لزوم شفافیت در امور 
کشور در مجلس گذشته، این الیحه مورد بررسی قرار نگرفت. مجلس جدید 

هم به این الیحه توجه نکرده است. 
چرا؟	�

رســم مجلس جدید بی توجهی به لوایح و ســرگرم شدن به طرح ها  ی 
خودشان است. حتی اگر بخواهند موضوع شــفافیت را در دستور کار قرار 
دهند، می                                   خواهند خودشــان طرحی را آماده کنند. این بی توجهی به همه 

حسن فروزان فرد، رئیس                                             کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، در گفت وگو با »آیند ه نگر« 
از لوایح شفافیت و تعارض منافع می                                   گوید که می                                   تواند دردهای بزرگ اقتصاد                                           ایران را درمان کند. دردهایی که 
شکل گیری فهرستی از بدهکاران بانکی در آن، نمودی از آن است. به گفته این فعال اقتصادی و عضو هیئت 
نمایندگان اتاق تهران، بدون آگاهی از واقعیت ها  ی فضای کسب وکار در ایران نمی  توان درباره اسامی موجود 
در فهرست ها   اظهارنظر کرد چراکه تن دادن به بعضی زخم ها   برای تولیدکننده ایرانی در مسیر حفظ حیات 
بنگاهش، اجتناب ناپذیر شده است. اما این زخم ناشی از چیست؟ تحوالت متغیرهای اساسی اقتصادی در 

کشور که پیش بینی پذیری فضای کسب وکار را به کمترین سطح می                                   رساند، از جمله این زخم ها  ست.
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کسی که به هر نوع تسهیالت بانکی دسترسی پیدا کند، فارغ از اینکه چه کسب 
وکاری دارد، برنده است. ممکن است آن فرد از این تسهیالت در کسب وکارش 
استفاده کند یا نکند. اما صرف دسترسی به این تسهیالت، یعنی سود بیشتر.

هر نوع عملی را 
که نوعی رفتار 
غیرمترقبه از 
دولت و دیگر 

مجموعه ها  ی 
حاکمیتی است می                                   
توان مصداقی از 

مدیریت ناشایسته 
متغیرهای کالن 

اقتصادی در 
نظر گرفت. این 
رفتارها امکان 

پیش بینی پذیری 
را از بین می                                   برد و 

به نوبه خود، سهم 
قابل توجهی در 

ایجاد زمینه ها  ی 
بروز خطا و تخلف 

دارد

منابع عمومی است که برای تهیه الیحه شفافیت صرف شده است. چندده 
نفر، ســاعات زیادی را برای آماده سازی و بررسی در کمیسیون ها  ی فرعی 
و اصلــی صرف کردند و همه هزینه ها  ی تهیــه الیحه از جیب مردم صرف 
شده است. به هرحال این مجلس نحوه برخوردی با لوایح دارد که من درک 
نمی  کنم اما                                           با توجه به شعارهایی که در مجلس جدید درباره مبارزه با فساد 
می                                   دهند، انتظار داشتیم واکنش درستی به الیحه جامع شفافیت نشان دهند 

اما تا امروز واکنشی نداشتند. 
در دولت دوازدهم عالوه بر شــفافیت، تعــارض منافع به عنوان یکی از 
فرصت ساز ها  ی بروز مفاسد مالی و اقتصادی در الیحه ای                                             به طور مفصل دیده 
شد. این الیحه به مدیریت تعارض منافع به عنوان یکی از عوامل بروز فساد 
در کشور توجه کرده است و اگر به قانون تبدیل شود، بسیاری از زمینه ها  ی 
فساد کاهش پیدا کرده و کنترل می                                   شود. این الیحه به مجلس قبلی رسید 
اما مورد رســیدگی قرار نگرفت. مجلس تازه هم تالش کرد در کمیسیون 
اجتماعــی مجلس، طرح                                           دیگری را جایگزین الیحه کند. طرحی که در این 
کمیسیون به آن پرداختند ملغمه ای                                             از الیحه قبلی در کنار مواد و بندهایی 
تازه اســت. از نظر حقوق دانان و کارشناسان طرح تازه ای                                             که مجلس تهیه 
کرده، در عرصه قانون نویسی مشکالت فراوانی دارد با این حال این طرح در 

کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده است. 
این طرح نمی  تواند در کاهش زمینه ها  ی تخلف ها  ی مالی و اقتصادی 	�

موثر واقع شود؟
این طرح مشــکالت زیادی دارد. یکی از مهم ترین ایرادها به این طرح، 
رویکرد نادرست آن نسبت به اتاق ها  ی بازرگانی، هویت اتاق ها   و شکل اداره 
آن است. ما در اتاق بازرگانی هم نسبت به این رویکرد معترضیم و فکر می                                   

کنیم چنین رویکردی ناشــی از بی توجهی به هویت و شــکل اداره امور در 
اتاق ها  ی بازرگانی است. در نهایت فکر می                                   کنم اگر الیحه شفافیت و الیحه 
مدیریت تعارض منافع بدون اشکاالت و نظرهای غیرکارشناسی تصویب و به 
قانون تبدیل شود، زمینه بروز مفاسد مالی و اقتصادی به میزان قابل توجهی 
در کشور کاهش پیدا می                                   کند. اگر مدیریت تعارض منافع در همه دستگاه ها 
و سازمان ها  ی دولتی و اجزای مختلف حاکمیت اجرا شود، دیگر شاهد انتشار 
فهرست اسامی بدهکاران متخلف بانکی و... نخواهیم بود؛ اما تا زمانی که از این 
مسیر، برای مبارزه با فساد اقدام نکنیم، با وجود همه برخوردهای سختگیرانه، 
ریشه فســاد در اقتصاد باقی خواهد ماند، شاخ و برگ جدید می                                   زند و هیچ 
کار عملی هم درباره آن انجام نمی  شود. همچنین باید به مسئله متغیرهای 
اساسی و اصلی در اقتصاد کالن کشور اشاره کنم که در کنار لوایح شفافیت و 
مدیریت تعارض منافع، یک عامل اصلی در جلوگیری از بروز زمینه ها  ی تخلف   
                                        اقتصادی و مالی است. این متغیرهای اصلی و اساسی در سطح اقتصاد کالن                                           

اگر به شایستگی مدیریت نشود، از روند طبیعی تغییر خود خارج و زمینه ساز 
بروز تخلف می                                   شود. 

چه مصادیقی در این باره وجود دارد؟	�
هر نوع عملی را که نوعی رفتار غیرمترقبه از دولت و دیگر مجموعه ها  ی 
حاکمیتی اســت می                                   توان مصداقی از مدیریت ناشایسته متغیرهای کالن 
اقتصادی در نظر گرفت. این رفتارها امکان پیش بینی پذیری را از بین می                                   ب

رد و به نوبه خود، سهم قابل توجهی در ایجاد زمینه ها  ی بروز خطا و تخلف 
دارد. وقتی نرخ بهره در مدت زمانی خاص به طور چشمگیری نسبت به نرخ 
تورم کاهش پیدا می                                   کند، یا تحوالتی در نرخ ارز رخ می                                   دهد که در یک بازه 
زمانی مشخص غیرقابل قبول است، زمینه ها  ی بروز خطا و اشتباه و تخلف 
در کشور تقویت می                                   شود. این ها   از عوامل تشدیدکننده مفاسدند و زمینه ها  ی 
فســادآلودی را فراهم می                                   کنند که فعال اقتصادی مجبور به تن دادن به آن 
است. برای مثال ببینید که                                           نرخ بهره رسمی در بانک ها   17 درصد و نرخ تورم 

خیلی بیشتر از آن و دوبرابر آن است. بنابراین کسی که به هر نوع تسهیالت 
بانکی دسترسی پیدا کند، فارغ از اینکه چه کسب وکاری دارد، برنده است. 
ممکن است آن فرد از این تسهیالت در کسب وکارش استفاده کند یا نکند. 
اما صرف دسترســی به این تسهیالت، یعنی سود بیشتر. یک تولیدکننده،                                           

کــه از راه ها  ی طبیعی کارش نمی  چرخد، آن هم به دلیل تغییر و تحوالت 
ناشــی از ناکارآمدی تصمیم ها  ی سیاست گذاران، مجبور است برای گذران 
امور بنگاه اقتصادی اش از تسهیالت بانکی استفاده کند و سود حاصل از این 
تسهیالت را به عنوان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی حرفه ای                                             اش جایگزین 
کند. تولیدکنندگانی داریم که هزینه ها  ی اولیه را برای راه اندازی و پیشرفت 
کسب وکار انجام داده اند، به نقطه ای                                             در توسعه کسب وکار رسیده اند که به 
تزریق منابع تکمیلی نیاز دارند، اما چون این منابع در دســترس نیست، در 
وضعیت خطرناکی قرار می                                   گیرند و برای نجات کسب وکارشان مجبورند به 
آسیب ها  ی دیگری تن بدهند و به روش ها  ی نامعقولی روی بیاورند تا به هر 
ترتیــب، حیات بنگاه ادامه پیدا کند. البته این را هم بگویم که این بهترین 
شکل استفاده از تسهیالت در دسترس یک فعال اقتصادی است. این فعال 
اقتصادی که به ناگهان با رشد چندبرابری قیمت ارز روبه رو شده، ممنوعیت ها   
و محدودیت ها  ی ناگهانی واردات و صادرات بر او تحمیل شده و سیاست ها   
بدون توجه به منافع او به عنوان تولیدکننده و ارزش آفرین در کشور تصویب 

شده، چاره ای                                             جز تن دادن به روش ها  ی نامعقول ندارد. 
درواقع یک تولیدکننده در ایران ناگزیر از حرکت در مسیری است 	�

که بدهکاری به بانک ها   در آن اجتناب ناپذیر است. 
باید تاکید کنم که هیچ دفاعی از خطای عملیاتی یا رفتارهای اشتباه و 
غیرقانونــی هیچ کس ندارم و قصد ندارم هیچ کس یا هیچ روندی را توجیه 
کنم. کار غیرقانونی، غیرقانونی اســت و شرایط                                           و سیاست ها  ی غلط، در هر 
حوزه ای                                             از میزان خطا و بار منفی ناشی از عملکرد خطاکاران نمی  کاهد. اما 
نمی  توان بدون توجه به واقعیت ها   در اقتصاد ایران و پیش فرض ها   در فضای 
کسب وکار کشور حکم صادر کرد و برخورد با متخلف را به عنوان راه مبارزه 
با مفاسد اقتصادی و مالی در نظر گرفت. ما با فساد فزاینده روبه رو شده ایم 
و باید برای کاســتن از زایش و زمینه ها  ی تزاید آن تالش کنیم. ریشه ها  ی 
شکل گیری فساد در تعامل بین دولت و حاکمیت با بنگاه داران و مردم را باید 
یافت و برای آن فکری کرد. بدون توجه به زیرساخت ها  ی مناسب برای مبارزه 
با مفاسدی که از جنس فساد اداری است، راه به جایی نمی  بریم. بدون توجه 
به روندی که طی سال ها  ی گذشته در سطح اقتصاد کالن رخ داده و تحوالت 
متغیرهای اساسی و مهم اقتصادی که نقش تعیین کننده ای                                             در حیات و ممات 
بنگاه ها  ی اقتصادی دارد، نمی  توان اقتصاد خرد، تولیدکنندگان و وام گیرندگان 
از بانک ها   را قضاوت                                           و درباره آن ها اظهارنظر کرد. نگاه ها  ی غیرواقع بینانه را 

باید کنار گذاشت، درباره علت ها   پرسید و از ریشه ها   چشم پوشی نکرد. 

نکته هایی که باید بدانید

شفافیت به این معنا نیست که امروز، فهرستی شامل اسامی بدهکاران متخلف بانکی را 	]
منتشر کنیم، بلکه به معنای وجود سامانه ها  یی است که در همه دستگاه ها  ، فعالیت ها  ی عمومی 
کشور                                           و آنچه را رخ می                                   دهد به طور روزانه و آنالین برای مردم، به عنوان عموم مراجعه کنندگان 

به دستگاه ها   نمایش دهد.
در دولت دوازدهم عالوه بر شفافیت، تعارض منافع به عنوان یکی از فرصت ساز ها  ی بروز 	]

مفاسد مالی و اقتصادی در الیحه ای                                             به طور مفصل دیده شد. این الیحه به مدیریت تعارض 
منافع به عنوان یکی از عوامل بروز فساد در کشور توجه کرده است و اگر به قانون تبدیل شود، 

بسیاری از زمینه ها  ی فساد کاهش پیدا کرده و کنترل می                                   شود.
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............................... جریده ...............................

آینده روزنامه های جناحی
آیا سیاستمداران شکست خورده دوباره از مطبوعات سر درخواهند آورد؟

رسانه های اصالح طلب در سال های پیش رو اوضاع نامعلومی 
خواهند داشــت. نتیجه رأی گیــری 28 تیر 1400 این بود 
که دولت به جناح اصولگرا تحویل داده شــود و چهره های 
اصالح طلب به احتمال خیلی زیاد در مدیریت آینده کشــور 
نقشی نداشته باشند. حاال که مدیران اصالح طلب یکی یکی از 
بدنه مدیریت دولت کنار می روند، به کجا خواهند رفت؟ رسانه های اصالح طلب که در هشت سال 
گذشته از حمایت های مادی و معنوی دولت بهره مند می شدند چه خواهند شد؟ در این مطلب 
تالش می کنیم که ابتدا روند پیدایش رسانه های اصالح طلب به خصوص مطبوعات این جناح را  تا 

وضعیت فعلی آن ها مرور کنیم و بعد پیش بینی ای نیز از آینده آن ها به دست دهیم.

J دهه 1360 و فضای یکدست رسانه ای
مرور روزنامه نگاری در ایران را برای پیگیری آینده رســانه های اصالح طلب الزم نیســت از 
دوران »کاغذ اخبار« شــروع کنیم. بهتر اســت بیاییم جلو، تا دوران پهلوی دوم. وقتی که در 
پاییز ســال 1357 شعله های انقالب حکومت محمدرضا شاه را احاطه کرده بود، روزنامه نگاران 
که در سندیکای روزنامه نگاران و نویسندگان مطبوعات متشکل شده بودند، اعتصابی سراسری 
به راه انداختند و حدود 40 روز مطبوعات بزرگ در کشــور منتشر نشدند. ایران از دهه 1330 
ـ حتی می توان گفت با تأسیس روزنامه اطالعات  روزنامه نگاری حرفه ای و مدرن را شروع کرده بودـ 

در سال 1305 ــ و در دهه 1350 به نقطه مطلوبی در حرفه ای گرایی رسیده بود. بعد از اینکه 
اعتصاب روزنامه نگاران در پاییز 1357 به پایان رسید، تقریباً می شد گفت که برای فعاالن سیاسی 
و مطبوعاتی روشن شده بود انقالب اجتناب ناپذیر است. با وقوع انقالب، مطبوعات به »بهار آزادی« 
رسیدند. در این دوران تا مرداد سال 1358 تقریباً هیچ محدودیتی برای مطبوعات وجود نداشت 

و روزنامه نگاران در کمال آزادی کار خود را انجام می دادند.
در 25 مرداد ســال 1358 الیحه قانونی مطبوعات تصویب شد که قانون مطبوعات مصوب 
شورای انقالب بود و چهارمین قانون مطبوعات تاریخ ایران به شمار می رفت. بعد از اینکه قانون 
تصویب شــد، وزارت ارشاد ملی که جایگزین وزارت اطالعات و جهانگردی پیش از انقالب شده 
بود اطالعیه ای صادر کرد و فهرســت 41 روزنامه و مجله ای را که بنا به قانون جدید مطبوعات 
اجازه فعالیت نداشتند اعالم کرد. بنابراین 41 نشریه توقیف شدند که می توان گفت اولین سلسله 
توقیف های مطبوعات پس از انقالب بود. در 22 اردیبهشت سال 1359 نیز دادستانی 40 نشریه 
دیگر را توقیف کرد و به تدریج فضای مطبوعاتی در کشور محدود شد تا جایی که در اواسط دهه 
1360، فقط چهار روزنامه کیهان، اطالعات، ابرار و جمهوری اســالمی منتشر می شدند. فضای 
روزنامه نگاری سیاسی در ایران کامالً یکدست شده بود و بسیاری از روزنامه نگاران که بیکار شده 
بودند به سمت نشریات تخصصی رفتند. حوالی همین سال هاست که مجالتی مثل مجله »فیلم« و 
»صنعت حمل ونقل« و »آدینه« تأسیس شدند و روزنامه نگاری حرفه ای عمالً با نشریات تخصصی 

کار خود را ادامه داد. 

سعید ارکان زاده یزدی
دبیربخشجریده
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جریده

اوضاع اجتماعی 
و سیاسی جامعه 

طوری پیش 
رفته است که 
محتواهای 

اصالح طلبانه 
رسانه های 

اصالح طلب نیز 
برای مردم جذابیت 

گذشته را ندارد 
و محتواهایی 
خیلی جذاب تر 
برای آن ها در 
رسانه های 
جایگزین 
مهیاست. 

بنابراین از نظر 
فروش و جذب 

آگهی نیز شانس 
با رسانه های 
اصالح طلب یار 

نخواهد بود

رسانه های رســمی و حرفه ای در ایران در اواســط دهه 1360 غیر از 
مطبوعات شــامل رادیو و تلویزیون هم می شد اما رادیو و تلویزیون از سال 
1345 به بعد به یک ســازمان انحصاری و دولتی تبدیل شده بود. رادیو از 
خیلی وقت پیش تر یعنی از ســال 1319 در انحصار دولت بود و تلویزیون 
هم که در ســال 1337 توسط نهادهای بخش خصوصی در ایران تأسیس 
شده بود، رفته رفته توسط دولت حذف شد و در سال 1345 سازمان رادیو 
و تلویزیون ملی پا به عرصه گذاشت. کار رادیو و تلویزیون دولتی ایران ادامه 
پیدا کرد تا اینکه در ســال 1357 کارکنان رادیو و تلویزیون ملی به جمع 
روزنامه نگاران اعتصاب کننده پیوستند و بعد از اینکه انقالب رخ داد، سازمان 
صداوسیما به وجود آمد اما این سازمان باز هم یک سازمان انحصاری دولتی 
باقی ماند. به عبارت دقیق تر، این سازمان وابسته به دولت هم نبود و شاید 
صحیح این باشد که بگوییم صداوسیما یک سازمان انحصاری حکومتی بود 

و همچنان نیز همین ساختار خود را حفظ کرده است. 
خبرگزاری ها در ایران نیز اغلب رسانه هایی وابسته به حکومت بودند. در 
ســال 1313 خبرگزاری پارس آغاز به کار کرد و این خبرگزاری را می توان 
خبرگزاری غالب در دوران پیش از انقالب دانســت. در ســال های پیش از 
انقالب تالش هایی برای ایجاد خبرگزاری های خصوصی در کشــور شد اما 
به نتیجه چندانی نرســید و خبرگزاری پارس و نیز واحد مرکزی خبر دو 
خبرگزاری در کشور بودند که هردو دستگاه هایی دولتی به شمار می رفتند. 
واحد مرکزی خبر البته نهادی وابسته به رادیو و تلویزیون ملی بود و نهادی که 
کار واقعی خبرگزاری را انجام می داد همان خبرگزاری پارس بود. شکل کار 
خبرگزاری ها هم مثل خبرگزاری های امروزی نبود؛ خبرگزاری های کنونی 
می توانند مخاطب معمولی نیز داشــته باشند که کاربِر مصرف کننده خرد 
اخبار است. اما در آن دوران، خبرگزاری ها تلکس هایی بودند که مخاطبشان 
منحصر می شد به روزنامه نگاران و اهالی رسانه، بنابراین مخاطبان عادی به 
آن ها دسترسی نداشتند. بعدها در امتداد همین روند مخاطب خاص داشتن 
بود که »اخبار ویژه« که مسئوالن و مقامات باالی کشور مخاطبش بودند 
به وجود آمد و خیلی از اخبار با محدودیت های کمتری در این تلکس ویژه 

منتشر می شد. 
چنان که می توان به روشنی از وضعیت رسانه ها در میانه دهه 1360 ایران 

دید، رسانه های جریان اصلی و رسمی کشور در این دوره یکدستی باالیی 
داشتند و شرایط جنگی و محدودیت های ناشی از وضعیت اضطراری جنگ 
نیز باعث می شد که محدودیت های جاری برای فعالیت های روزنامه نگاران 
و رسانه ها قابل توجیه باشد. در چنین فضای رسانه ای یکدستی اولین رسانه 
رســمی ای که تالش کرد جریان غالب خبری را تحت الشــعاع قرار دهد و 
روایت های متفاوتی منتشر کند، روزنامه »رسالت« بود. نکته جالب تاریخی 
این است که این روزنامه را محافظه کاران راست گرای نزدیک به بازار منتشر 
کردند کــه با دولت وقت اختالف نظر داشــتند و گاهی چنان انتقادهای 
اقتصادی شــان تند می شــد که از توزیع این روزنامه در جبهه ها و مناطق 

جنگی ممانعت به عمل می آمد. 
اما اولین روزنامه اصالح طلبی که با تعاریف اصالح طلبی کنونی در فضای 
سیاسی کشور تناسب دارد روزنامه »سالم« بود که اولین شماره های آن در 
اواخر سال 1369 منتشر شد. قضای روزگار طوری چرخیده بود که خط های 
اصلی فضای سیاسی غالب را راست گرایانی بر عهده داشتند که با اتمام جنگ 
و اصالح قانون اساســی و نظم سیاسی جدید، قدرت گرفته بودند. در واقع، 
افراد نزدیک به روزنامه »رســالت« فضای سیاسی را به دست گرفته بودند 

و افرادی که در دهه 1360 کار دولت را بر عهده داشتند کنار رفته بودند.

J ظهور نشریات اصالح طلب
در سال آخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370 نشریات اصالح طلبی پا به 
عرصه گذاشتند که برخی از آن ها گفتمان نواندیشی دینی را پیش می بردند 
و برخی نیز گفتمان بیشــتر عرفی را دنبال می کردند. روزنامه »ســالم« 
و مجلــه »کیان« و »ایران فردا« را می توان از جمله مجالتی دانســت که 
قرائتــی نو از دین ارائه می کردند و مجالتی همچون »پیام امروز«،  »دنیای 
سخن«، »زنان« و »جامعه سالم« و البته مجله قدیمی تر »آدینه« از نشریات 
روشنفکری عرفی به شمار می رفتند. در این میان، دو روزنامه هم وارد نظام 
رسانه ای ایران شد که بر کل جریان رسانه ای تأثیر گذاشت و تاحدی آن ها را 
می توان جزو روزنامه های اصالح طلب دانست چون این روزنامه ها تحریریه ای 
داشتند که ترکیبی از روزنامه نگاران جوان و روزنامه نگاران باتجربه حرفه ای 
بود و روزنامه نگاران باسابقه این تحریریه ها تالش می کردند رویکردهایی را 
در رسانه دنبال کنند که روزنامه نگاران انقالبی دهه 1360 برایشان اهمیتی 
قایل نبودند. همین روش کار روزنامه نگاران قدیمی تر خواه ناخواه آن ها را به 
زمره روزنامه نگاران اصالح طلب وارد می کرد. این دو روزنامه عبارت بودند از 

»همشهری« و »ایران«.
شــهرداری تهران در سال 1371 روزنامه »همشهری« را منتشر کرد و 
دولت جمهوری اسالمی در ســال 1373 روزنامه »ایران« را تأسیس کرد. 
هردوی این روزنامه ها نهادهای رسانه ای متعلق به نهادهای دولتی و حکومتی 
بودند اما چنان که گفته شد، در ترکیب روزنامه نگاران آن ها از روزنامه نگارانی 
قدیمی و حرفه ای استفاده شده بود که قایل به اولویت های حرفه ای بودند 
و لزوماً خط مشــی های گل درشــت حکومتی و تبلیغات سیاسی را دنبال 
نمی کردند. بنابراین خروجی این تحریریه ها که در قالب روزنامه های »ایران« 
و »همشهری« منتشر می شد، چندان مثل مطبوعات نیمه اول دهه 1360 
نبود. در واقع نگاه خیلی ایدئولوژیک به مسائل تاحدی جای خود را به نگاه 

حرفه ای داده بود. 
نظم مسلط روزنامه نگاری یکدست در دهه 1360، با ورود روزنامه های 
»سالم« و »همشهری« و »ایران« و نشریات روشنفکری عرفی و نواندیش 
دینی دگرگون شد. در خبرگزاری جمهوری اسالمی نیز تاحدی نگاه های 
متفاوت به رسانه باب شده بود و فقط صداوسیما بود که همچنان راه خود را 
همچون دهه گذشته پیش می برد. با این حال، حتی صداوسیما نیز تالش 
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 شاید سال های آینده، سال های افول و حتی خاموشی برخی رسانه های اصالح طلب به معنی سنتی و تاریخی باشد و رسانه های 
دیگری از خاکستر سنت روزنامه نگاری اصالح طلب برخواهد آمد که شباهت زیادی با شکل سابق آن، چه در نگاه به 
روزنامه نگاری و چه در رویکردهای سیاسی و اجتماعی، نخواهد داشت.

در فاصله دو سال 
و نیم بین شروع 
دولت اصالحات 

و اردیبهشت 
سال 1379 

که مطبوعات 
اصالح طلب به طور 

دسته جمعی 
توقیف شدند و 

دیگر نشان چندانی 
از آن ها باقی نماند، 
عرصه مطبوعات 

به عرصه ای 
وسیع تر از فعالیت 

روزنامه نگاری 
بدل شده بود. یکی 

از انتقادهایی 
که به فعالیت 

مطبوعاتی این 
دوران می شود این 
است که روزنامه ها 

و مجالت به 
فضایی برای 

فعالیت سیاسی 
سیاستمداران 

تبدیل شده بودند

می کرد با تأسیس شــبکه های جدید و برنامه سازی های متنوع تر از قافله 
عقب نماند. مطبوعات پیشرو حاضر در این دوران را می توان پدر مطبوعات 
اصالح طلبی دانســت که دو سال پس از دوم خرداد رسماً فضای سیاسی و 
رسانه ای کشور را در دست گرفتند و مخاطبان خیلی زیادی نیز پیدا کردند. 
بعد از اینکه دولت اصالحات در سال 1376 مستقر شد، اولین روزنامۀ 
به طور رســمی اصالح طلب کشور در بهمن آن ســال با عنوان »جامعه« 
تأســیس شــد. نام گذاری این روزنامه بر مبنای شعار »جامعه مدنی« آن 
ســال ها بود که اصالح طلبان ســرمی دادند. روزنامه »جامعه« بنیان گذار 
سلســله ای از روزنامه های اصالح طلب شد که تب تندی داشتند و خیلی 
زود هم در اردیبهشت 1379 در جریان توقیف دسته جمعی مطبوعات به 
عرق نشستند. بعد از تأسیس روزنامه »جامعه« تعداد زیادی روزنامه توسط 
سیاستمدارانی منتشر شد که در آن زمان جزو جناح اصالح طلب بودند. اما 
تقریباً همه این روزنامه ها، که مطالب تندی می نوشتند و به اتکای حضور در 
قدرت سیاسی رسمی و در دولت مطالبشان انتقادی و آتشین بود، توقیف 
شــدند. خود روزنامه »جامعه« چند ماه بعد از تأسیس در 30 تیر 1377 
توقیف شــد و تالش کرد با امتیاز روزنامه »توس« منتشر شود که آن هم 
توقیف شد و باز سعی کرد با امتیاز »نشاط« منتشر شود که آن هم به سد 
توقیف برخورد و برای چهارمین بار با امتیاز روزنامه »عصر آزادگان« کار خود 
را پی گرفت که در اردیبهشت سال 1379 کارش به پایان رسید. عالوه بر 
»جامعه«، روزنامه های مهمی مثل »صبح امروز« و »خرداد« و خیل عظیمی 
از مطبوعات به روی دکه ها آمدند. استقبال مردم نیز از روزنامه ها بسیار زیاد 
بود. در آن زمان، رادیو و تلویزیون همچنان راه انحصاری خود را می رفت و با 
اصالح طلبان و دولت اصالحات همراه نبود و به جناح سیاسی رقیب کمک 
می کرد. خبرگزاری جمهوری اسالمی نیز همچنان خدمات دهنده به رسانه ها 
و روزنامه نگاران بود و اینترنت تازه داشــت در جامعه ایران نضج می گرفت. 
بنابراین خبرگزاری ها هنوز نمی توانستند در میان عامه مردم نقشی اثرگذار 
را بــازی کنند. به ایــن ترتیب بود که مطبوعات به مهم تریــن ابزار برای 
اصالح طلبان تبدیل شد و به قدری مخاطب جذب کرد که گاهی روزنامه ها 
هرچه در چاپخانه ها چاپ می شد به سرعت به بازار می فرستادند و محدودیت 

تیراژ آن ها فقط به دلیل محدودیت امکان چاپ روزنامه در چاپخانه ها بود.

J افول مطبوعات دوم خرداد
انتشار مطبوعات در بازه زمانی بین بهمن 1376 تا اردیبهشت 1379، 
یعنی حدود دو ســال و نیم، شــباهت هایی با »بهار آزادی« شش ماه اول 
انقالب داشت. اما این مطبوعات به شدت با انواع و اقسام محدودیت ها مواجه 
شدند. هیئت نظارت بر مطبوعات در آن زمان ترکیبی اصالح طلب داشت، 
بنابراین دادگاه مطبوعات و قاضی جوان آن، که بابت برخورد با رســانه ها 
و روزنامه نگاران شــهرت زیادی کســب کرد، نقش برخورد با رسانه های 
اصالح طلــب را بر عهده گرفت. از ســوی دیگر، مجلس آن زمان نیز که با 
دولت همسو نبود تالش کرد در آخرین روزهای کاری خود قانون مطبوعات 
را اصالح کند و با تنگ کردن عرصه بر رسانه ها در این قانون، مقاصد جناحی 
خود را پیش ببرد. اصالحات این قانون در مجلس اختیارات بیشتری به قوه 
قضاییه برای برخورد با مطبوعــات می داد. می توان گفت که در آن دوران، 
بخش زیادی از جدال ها و برخوردهای سیاسی بین نیروهای حاکمیت در 
میدان مطبوعات رقم می خورد. برخوردها هم شدید بود و گاهی بحران های 
جدی در سطح ملی درست می کرد. یکی از بزرگ ترین این دست اتفاقات 
توقیف روزنامه »ســالم« بود. در تیرماه 1378 روزنامه »ســالم« نامه ای را 
ـ که یک سال  منتشر کرد که در آن، مسئوِل اعالم شده قتل های زنجیره ایـ 
ـ خواستار افزودن مفادی به قانون مطبوعات در  قبل تر شناسایی شده بودـ 

جریان اصالح این قانون شــده بود. روزنامه »سالم« به این اتهام که نامه ای 
محرمانه را منتشر کرده توقیف شد و دانشجویان در اعتراض به این توقیف 
تظاهرات کردند و سپس لباس شخصی ها به کوی دانشگاه حمله کردند و 

تنش ها باال گرفت و همه را تحت تأثیر قرار داد. 
در فاصله دو ســال و نیم بین شروع دولت اصالحات و اردیبهشت سال 
1379 که مطبوعات اصالح طلب به طور دسته جمعی توقیف شدند و دیگر 
نشــان چندانی از آن ها باقی نماند، عرصه مطبوعات به عرصه ای وسیع تر 
از فعالیت روزنامه نگاری بدل شــده بــود. یکی از انتقادهایی که به فعالیت 
مطبوعاتی این دوران می شــود این است که روزنامه ها و مجالت به فضایی 
برای فعالیت سیاســی سیاســتمداران تبدیل شــده بودند. در آن سال ها 
سیاستمداران زیادی را می شــد در تحریریه نشریات مشاهده کرد که در 
شوراهای سیاست گذاری و شوراهای سردبیری مطبوعات مشغول بودند و 
تعداد پرشماری از سیاستمدارها هم نویسنده ثابت و همیشگی مطبوعات 
شــده بودند. در واقع، هرچند که در ســه سال اول دولت اصالحات احزاب 
نیز رشد کردند بودند و تشکیالت حزبی پررنگی در کشور دیده می شد اما 
مطبوعات عرصه اصلی فعالیت های سیاسی بودند و عمالً نقش احزاب را هم 
بر عهده گرفته بودند. منتقدان می گویند که در این دوره، باری بیش از حد 
توان مطبوعات بر عهده آن ها گذاشته شد، بنابراین با توقیف شدن آن ها در 
اردیبهشــت 1379، نه تنها فعالیت های مطبوعاتی با افول مواجه شد بلکه 

عرصه سیاسی نیز وارد رکود شد.
بعد از توقیف دسته جمعی مطبوعات در سال 1379، فعالیت مطبوعاتی 
به ســردی گرایید و بســیاری از روزنامه نگاران بیکار شدند یا این شغل را 
کنار گذاشــتند. اما در آن آخرین ســال های دهه 1370، چند خبرگزاری 
شروع به فعالیت کردند که یکی از آن ها خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( 
بــود. این خبرگزاری بر پایه اینترنت کار می کــرد و اخبارش را رایگان در 
اختیار همگان می گذاشت. خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( نیز تالش 
کرد از زیرساخت اینترنت برای انتشار محتوای خود بهره بگیرد. چند سال 
بعــد خبرگزاری های دیگری همچون خبرگزاری کار )ایلنا( نیز وارد عرصه 
روزنامه نگاری کشــور شدند. با این حال، این خبرگزاری ها اغلب وابسته به 
یک نهاد دولتی یا عمومی بودند. هنوز هم می توان گفت که اغلب قریب به 

اتفاق خبرگزاری های کشور وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی هستند.
وقتی که کمی از بحران توقیف های ســال 1379 گذشت، دوباره چند 
روزنامــه اصالح طلب برای انتشــار تالش کردند. در ســال 1381 روزنامه 
»اعتماد« تأسیس شد و در سال 1382 روزنامه »شرق«. روزنامه »اعتماد« 
و به خصوص روزنامه »شــرق« در ســال هایی که هنــوز دولت اصالحات 
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فعالیت می کرد مخاطبان زیادی پیدا کردند و توانســتند به اصطالح پرچم 
روزنامه نگاری رسانه های اصالح طلب را باال نگه دارند. اما از سال 1384 که 
دولت محافظه کار احمدی نژاد سر کار آمد، عرصه بر مطبوعات اصالح طلب 
بسیار تنگ تر شد. در ســال 1384 روزنامه »اعتماد ملی« و چند روزنامه 
کوچک تر دیگر که اغلب وابســته به احزاب و چهره های سیاســی بودند 
منتشر شدند. فعالیت مطبوعاتی با احتیاط بیشتری انجام می شد و معاونت 
مطبوعات وقت ابایی از این نداشت که با خشونت با مطبوعات برخورد کند. 
بعد از سال 1388، چند روزنامه اصالح طلب توقیف شد و آن هایی که ماندند 
هم محدودیت های زیادی داشتند. در سال 1389، روزنامه »شرق« دوباره 
بعد از چند ســال توقیف منتشر شــد و روزنامه »اعتماد« هم به راه خود 
ادامه می داد. در واقع رسانه های اصالح طلب در حاشیه فعالیت خود را ادامه 
می دادند. چند وب سایت خبری نیز که گرایش های اصالح طلبانه ای در آن ها 

به چشم می خورد، در این عرصه حضور داشتند.

J رسانه های اصالح طلب چه خواهند شد؟
این ســیر تاریخی مطبوعات اصالح طلب از این جهت بســیار طوالنی 
شرح داده شد که می توان وضعیت فعلی رسانه های اصالح طلب را با روزگار 
رسانه های اصالح طلب در دوران احمدی نژاد مقایسه کرد. در دولت های نهم 
و دهم که اصولگرایان در دولت مستقر بودند، روزنامه های اصالح طلب تالش 
کردند با احتیاط حرکت کنند و بسیاری از چهره های سیاسی اصالح طلب 
که دیگر در دولت حضور نداشتند، توانستند از فراغت خود استفاده کنند و 
برای ادامه حضور در عرصه اجتماعی و سیاسی، گه گاه در مطبوعات مطلب 
بنویسند. گاهی حتی سیاستمداران اصالح طلب دست به انتشار نشریه زدند، 
ازجمله اسحاق جهانگیری، وزیر صنعت در دولت دوم اصالحات، که دیگر در 
دولت جدید نقشی نداشت و مجله اقتصادی »صنعت و توسعه« را منتشر 
کرد. این احتمال مطرح شده است که در سال های آینده نیز که بسیاری از 
چهره های اصالح طلب از دولت بیرون بیایند، دوباره به رسانه های اصالح طلب 
متوسل شوند و برای اینکه نشان دهند در صحنه حضور دارند نقش خود را 
در این رسانه ها پررنگ تر کنند. اما وضعیت بسیار تفاوت کرده و شاید اتفاقاتی 

رخ بدهد که با رویدادهای آن دوران شباهت های زیادی نداشته باشد.
دوران کنونــی با روزگاری کــه در دولت نهم و دهم سیاســتمداران 
شکست خورده در رأی گیری انتخاباتی به مطبوعات کشانده شدند خیلی 
فرق دارد. در آن زمان، اینترنت به شکل کنونی وارد جامعه ایران نشده بود و 
تلفن هوشمند به صورتی که این روزها شاهدیم بخش وسیعی از اقشار جامعه 
را به رســانه های اجتماعی مشغول نساخته بود. در آن دوران، پیام رسان ها 
به قدری وسعت پیدا نکرده بودند که نقشی مثل رسانه های جمعی را در ایران 
بازی کنند و هنوز نشریات کاغذی ارج و قرب زیادی داشتند و محل رجوع 

نخبگان سیاسی و اجتماعی بودند.
در دوران حاضــر، در شــرایطی دولت تغییر می کنــد و به جمعی از 
اصولگرایان و جناح رقیب اصالح طلبان ســپرده می شود که روزنامه نگاری 
ایران با بحران بزرگ کمبود مخاطب و افول تأثیرگذاری مواجه اســت. اگر 
در سال های اول دولت اصالحات در اواخر دهه 1370 مطبوعات نقش بسیار 
پررنگی در تغییر جامعه و فضای سیاســی کشور بازی می کردند، در حال 
حاضر مخاطبان روزنامه ها و نشریات کاغذی به حدی کم شده اند که برخی 
حتی مدعی شده اند که مطبوعات از صحنه رسانه ای کشور کنار رفته اند. اما 
با اینکه مطبوعات نقش اثرگذاری در فضای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 
بازی نمی کنند ولی رســمی بودن آن ها باعث می شود که همچنان برای 
سیاستمداران جذابیت داشته باشند و می توان انتظار داشت که چهره های 
سیاســی اصالح طلبان برای بقا در عرصه عمومی بخواهند تا حدودی در 

آن ها حضور داشــته باشند اما تالش برای این حضورشان به قدری نخواهد 
بود که بخواهند از مطبوعات حمایت مالی چندانی بکنند یا خود دست به 
کار تأسیس رسانه چاپی شوند. از سوی دیگر، صداوسیما همچنان عرصه 
انحصاری حضور بخش های خاصی از چهره های سیاسی است و خبرگزاری ها 
که عمدتاً به دولت و نهادهای حاکمیتی وابسته هستند نیز جای مناسبی 

برای سیاستمداران اصالح طلب نخواهند بود.
در این بین، رسانه های دیگری جای خود را در عرصه عمومی باز کرده اند 
که در ســال های اخیر مخاطبان زیادی پیدا کرده اند؛ رسانه های اجتماعی 
و پیام رسان ها. سیاستمداران در سال های اخیر حضور چشمگیری در این 
رســانه ها داشته اند و می توان گفت که عمده آن ها در اینستاگرام و توییتر 
حساب کاربری دارند و کانالی در تلگرام برای خود ساخته اند. در سال های 
اخیر آ ن ها به این نتیجه رسیده اند که می توانند رسانه های شخصی خود را 
داشته باشند و گاهی که مطلبی در این رسانه ها منتشر می کنند، با توجه 
به مسائل روز مخاطبان باالیی نیز جذب کند. چرا این اتفاق رخ داده است 
و سیاســتمداران از رسانه های رسمی رویگردان شده اند؟ دلیلش این است 
که رسانه های رسمی در ایران در طی بیست سال گذشته به قدری محدود 
شــده اند و دایره عمل روزنامه نگاری آن ها تنگ شــده است که مخاطبان 
نتوانسته اند نیازهای خود را با آن ها برآورده  سازند، بنابراین دنبال این رفته اند 
که از رســانه های جایگزین برای رفع نیازهای خود بهره بگیرند. البته این 
موضوع با مشکالت زیادی مواجه است و رسانه های اجتماعی و پیام رسان ها 
جایگزین های خوبی برای رسانه های رسمی نیستند. این رسانه های جایگزین 
رسانه هایی غیرحرفه ای و فردی اند که در مسیر تولید محتوای خود اصول 
و اخــالق حرفه ای را رعایت نمی کنند. با روند کنونی، رســانه های ضعیف 
نگه داشته شده رســمی بیش ازپیش مرجعیت خود را از دست می دهند و 
عرصه را به طور روزافزون به رسانه های غیرحرفه ای واگذار می کنند. گسترش 
اخبار جعلی و از دست رفتن نقش دیده بانی حرفه ای از عواقبی است که با 

کاهش مرجعیت رسانه های رسمی به وجود خواهد آمد.
با این شرایط، رسانه های رسمی اصالح طلب اوضاع بسیار وخیم تری از 
ســال های دولت نهم و دهم خواهند داشت. رسانه های رسمی اصالح طلب 
شــامل مطبوعات، وب ســایت های خبری و برخی کانال ها و حساب های 
کاربری خبری اصالح طلب خواهند بود. در زمانی که اصالح طلبان به دولت 
نزدیک بودند، این رسانه ها می توانستند از حمایت های معنوی و مادی نهادها 
و شخصیت های دولتی بهره مند شوند اما با دورشدن این افراد از نهادهای 
دولتی این حمایت ها از دست خواهد رفت. به عالوه وضعیت اقتصادی جامعه 
طوری است که کسب وکارها در هزینه های آگهی صرفه جویی می کنند و 
رســانه های اصالح طلب نمی توانند مانند سال های نهم و دهم، که دولت از 
درآمد افســانه ای نفت بهره مند بود، درآمدی از راه آگهی و تبلیغات داشته 
باشند. از ســوی دیگر، اوضاع اجتماعی و سیاسی جامعه نیز طوری پیش 
رفته اســت که محتواهای اصالح طلبانه رســانه های اصالح طلب نیز برای 
مردم جذابیت گذشــته را ندارد و محتواهایــی خیلی جذاب تر برای آن ها 
در رسانه های جایگزین مهیاست. بنابراین از نظر فروش و جذب آگهی نیز 
شانس با رسانه های اصالح طلب یار نخواهد بود. این احتمال زیاد است که 
در آینده رســانه های اصالح طلب خیلی ضعیف تر از وضعیت فعلی شوند و 
همچنین سیاستمداران برای حضور در عرصه عمومی به آن ها اقبال نشان 
ندهند و به رسانه های شخصی خود اتکا کنند. باید گفت که شاید سال های 
آینده، سال های افول و حتی خاموشی برخی رسانه های اصالح طلب به معنی 
سنتی و تاریخی باشد و رسانه های دیگری از خاکستر سنت روزنامه نگاری 
اصالح طلب برخواهد آمد که شباهت زیادی با شکل سابق آن، چه در نگاه به 

روزنامه نگاری و چه در رویکردهای سیاسی و اجتماعی، نخواهد داشت. 
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رویاهای زندگی واقعی
بهترین کشورها برای زندگی و کار 

در بررسی جدید، تایوان بهترین مکان برای زندگی و کار 
در خارج از کشور معرفی شده است. نظرسنجی اکسپت 
اینســایدر 2021 از بیش از 12هزار پاسخ دهنده ،  174 
ملیت و در 186 کشور در سرتاسر جهان  بهترین مقصد 
را برای کار و زندگی ارزیابی کرد. این گزارش که توسط 
اینترنیشنز منتشر شده است ، در  59 کشور جنبه ها  ی 
زیادی از زندگی در خــارج را ارزیابی می کند که به 5 
دسته تقسیم شــده است: کیفیت زندگی ،  هزینه ها  ی 
زندگی ، موارد  مالی ،  کار در خارج از کشــور و سهولت 
استقرار در آن کشور. برای اینکه کشوری در رتبه بندی 
کلی قرار بگیرد ،  اندازه نمونه حداقل 50 شرکت کننده 
در نظرسنجی در هر مقصد الزم بود. از پاسخ دهندگان 
همچنین خواســته شــد تا تجربیات خود را در مورد 
بیماری همه گیر کرونا و چگونگی تأثیر آن بر زندگی در 
خانه به اشتراک بگذارند ،  اگرچه این اطالعات در رتبه بندی تأثیر نداشت. در میان تمام 
پاســخ دهندگان نظرسنجی ،  نزدیک به 9 درصد گفتند که آن ها به دلیل ویروس کرونا ، 
 زودتر از آنچه در نظر گرفته شــده بود ،  به خانه منتقل شده اند یا برنامه ای ایجاد شد که 
به کشــورهای مبدا برگردند - اگرچه 46 درصد آن ها نیز در طول سال قصد داشتند به 
زندگی خود در خارج از کشور برگردند. بیشترین تأثیر همه گیری در برنامه سفر شخصی و 
زندگی اجتماعی بود. یکی از مهاجران فرانسوی در بوداپست نظرش را این طور به اشتراک 
گذاشــت: »زندگی اجتماعی من توسط کرونا در بدترین لحظه کشته شد: از زمان ورود 

من.«
انگلیس عملکرد ویژه ای نداشت و به دلیل هزینه باالی زندگی ،  در رتبه 59 از 59 قرار 
گرفت. مکزیک در جایگاه دوم قرار گرفت و کاستاریکا در رده سوم ،  در حالی که مالزی و 
پرتغال به ترتیب چهارم و پنجم شدند. در انتهای جدول،  کویت در مکان آخر قرار گرفت 

و پس از آن ایتالیا ،  آفریقای جنوبی ،  روسیه و مصر قرار گرفتند. 

هلن کافی
منبع:ایندیپندنت

متین دخت والی نژاد
دبیربخشچشمانداز

10 مکان مناسب برای زندگی و کار در 
خارج از کشور
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چشمانداز

یک لحظه تصور کنید که همه گیری ویروس کرونا تمام 
شده اســت. سفرهای جهانی از سر گرفته شده است ، 
 اتفاق ها  ی داغ و خطرناک دیگر ســپری شده است و 
شرکت ها   آغاز به عملی کردن وعده ها  ی خود کرده اند. 
به طور مثال برخی از شرکت ها   برای جذب استعدادهای برتر وعده ای داده اند: اجازه کار 

از راه دور از هر نقطه از جهان ،  حداقل برای چند ماه در هر زمان سال.
ســپس یک لندنی ،  یک نیویورکی ،  و یک هنگ کنگی را در حال قدم زدن در یک 
رستوران تصور کنید. بگذارید بگوییم این جایی که در حال قدم زدن هستند، ریودوژانیرو 
است. همه آن ها حقوق یکسانی دارند - 100هزار دالر - و به مدت دو ماه اجازه کار از 

راه دور از برزیل را دارند.
هنگامی که کارهای خود را تمام کردند و از محل کار خود در خارج از کشــور به 
خانه بازگشتند ،  چه کسی بیشترین مالیات را بدهکار است؟ طبق گفته رابرت سالتر از 
شركت مالیاتی و مشاوره ای بلیك روتنبرگ ،  كارگر از راه دور ما از نیویورك با باالترین 
صورت حســاب روبه رو می شود ،  در حالی كه لندنی ها   هیچ چیز اضافی برای پرداخت 
ندارند. با این حال ،  این فرض می شــود که هرسه طبق مقررات و - شاید مهم تر ،  برای 

جلوگیری از اشتباهات پرهزینه -  مالیات برزیل خود را به موقع پرداخت کردند.
سالتر از بدترین سناریو برای این نسل جدید تنظیم کنندگان هشدار می دهد: ملزم 
به ثبت چندین فرم مالیاتی در کشورهای مختلف و در عین حال از دست دادن مزایای 
معاهدات مالیاتی بین حوزه ها  ی قضایی. او می گوید: »این می تواند یک فاجعه باشد. شما 

ممکن است مجبور باشید چهار یا پنج اظهارنامه مالیاتی پر کنید.«
ســالتر می گوید   کارکنانی که حتی فقط برای چند هفته در خارج از کشــور کار 
می کنند ممکن است خود را مسئول مالیات در حوزه ها  ی قضایی خارج از کشور بدانند. 
بسیاری از کشورها برای جلوگیری از مالیات بیش از حد ،  قراردادهای مالیات مضاعف را 
منعقد کرده اند. اما چنین توافق نامه ها  یی ممکن است فقط در مورد مالیات ها  ی فدرال 
اعمال شود و نه در مورد تعهدات شهری یا ایالتی که در بسیاری از مناطق ایاالت متحده 

مشترک است یا تعهدات تأمین اجتماعی متداول در اروپا.
حدود ده سال گذشته شرکت ها  یی مانند اوبر، فیس بوک و اینستاگرام به دلیل اینکه 
در شرکت ها  ی خود غذا می دادند، یا آزادی لباس برای کارمندان خود قایل بودند و حتی 
دفتر ها   رنگی و مدرن طراحی شده بود افراد را به شدت به سوی خود جذب می کردند و 
عالقه جوانان به این شرکت ها   زیاد بود. اما در حال حاضر شرکت ها  ی حاضر در لندن تا 
نیویورک، از تورنتو تا برلین همگی در دوره کووید ـ19 شرایط  دورکاری انعطاف پذیری 

چارلی ولز، ایوان لوینگتون
منبع: بلومبرگ بیزینس ویک

ضررهای مالیاتی کرونا
کار در خارج راحت است، اما مالیات دادن نه

ارائه دادند که اتمام این شرایط نیز مشخص نیست. 
آندرا میوتو، توسعه دهنده 29 ساله آی اُ اس در شرکت دروپلت می گوید: »دورکاری 
میز پینگ پونگ جدید اســت.« استارت آپی که او حاال در آن کار می کند در کمبریج 
لندن مستقر است. در چند ماه گذشته این مرد در اسپانیا مستقر بوده و در جزیره ها  ی 
این کشــور در حال به روزرسانی کارهای خود است. به گفته نیک بلوم، اقتصاددان و 
پروفسور استنفورد: »این نوع زندگی بسیار ارزشمند است و از این طریق می توان افراد 

بااستعداد برای کار جذب کرد.«
رولوت، یکی از بزرگ ترین استارت آپ ها  ی اروپا که حدود 130 کارمند در انگلیس 
دارد، اجازه می دهد که کارمندان خود از هر کشور یا منطقه ای که می خواهند کار کنند. 
این شرکت در تالش است تا بتواند متخصصان خود را به گونه ای به منابع انسانی وصل 
کند تا نظرات آن ها   همیشه دیده شود اما نیازی به حضور فیزیکی شان   در شرکت نباشد.

خیلی از شــرکت ها   به این ســمت حرکت کردند. یکی از شرکت ها  ی استارت آپ 
دیگر که نرم افزارهایی برای دورکاری و شــرکت ها  یی که کارمندان آن ها   از خانه کار 
می کنند، ارائه می دهد، می گوید که »متقاضی ها  ی زیادی به ســوی آن ها   آمدند و در 
زمان همه گیری به نظر می رسد خیلی از شرکت ها   به سوی دورکاری حرکت کردند.«

البته در چشم انداز درازمدت این اتفاق ها   تا حدی می تواند ریسک ها  ی زیادی را به 
همراه داشته باشد. بر اساس دورکاری افراد مالیات بر درآمد نیز مشکل جدی می شود. 
به گفته سالتر، مشاور مالیات، »در بیرون از شرکت ها   وضعیت بد خواهد شد. قوانین 
مختلف و متفاوت مالیات در کشورهای متعدد باعث می شود که اظهارنامه ها  ی مالیاتی 
برای افراد در چند کشــور صورت بگیرد و پیچیدگی ها  ی زیادی را به همراه داشــته 
باشد.« به نظر می رسد جریان نقدی نیز دچار مشکل می شود، زمانی که شما در چند 
کشور حقوق دریافت می کنید معضالت زیادی ایجاد می شود. سالتر هشدار می دهد 
شــرکت ها  یی که اجازه می دهند کارمندان خود در کشورهای ثانویه زیادی کار کنند 
و در آن جا حقوق دریافت کنند دچار مشکل در اظهارنامه های مالیاتی خود می شوند. 
او پیشنهاد می کند با کارمندان خود مشورت زیادی داشته باشید و نگذارید کارمندان 
میانه راه گیر کنند. به طور مثال شایعاتی ایجاد شده که اگر کارمندی کمتر از 180 
روز در یک کشور کار کند در خطر مالیات ها  ی دیگری نخواهد بود و این سخن بسیار 

اشتباه است. 
با در نظر گرفتن تمامی این قوانین، سالتر شرایط یک نیویورکی، هنگ کنگی و لندنِی 

مشغول در برزیل را بررسی کرده است. 
نیویورکی اگر در نیوروک زندگی می کرد و به کار خود ادامه می داد، احتماال 1648 
دالر بیشتر در دو ماه دریافت می کرد. به این دلیل است که در برزیل قانون مالیات بر 
درآمد بدون درنظر گرفتن ملیت، 25 درصد اســت که از 24 درصد فدرال رزرو باالتر 
می شود. بالعکس هنگ کنگی اگر به کار خود در برزیل ادامه دهد 1334 دالر در دو ماه 
بیشتر کسب خواهد کرد چون در آن جا مالیات بیشتر خواهد بود. فردی که در لندن 
زندگی می کند نیز 40 درصد مالیات باید پرداخت کند و به نظر می رسد با حضور خود 

در برزیل بیشتر سود خواهد کرد. 
میوتو می گوید شرایط و قوانین مالیاتی خود را دقیق تر رصد خواهد کرد. شرکت او 
به او پیشنهاد داده تا در لندن زندگی کند و یکی از مالیات دهنده ها  ی این شهر شود یا 
اینکه به صورت قراردادی از ایتالیا به کار خود ادامه دهد. او تصمیم گرفته در ایتالیا بماند. 
با حضور در انگلیس با افزایش مالیات این کشور روبه رو خواهد شد. اما میوتو به طور کلی 

بیشتر در نظر دارد به کشورهای دیگر مانند اندونزی، آفریقای جنوبی و تایلند برود. 

در حال حاضر شرکت ها  ی حاضر در لندن تا نیویورک، از تورنتو تا 
برلین همگی در دوره کووید ـ۱۹ شرایط  دورکاری انعطاف پذیری 
ارائه دادند که اتمام این شرایط نیز مشخص نیست.
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جسیکا کالو، باری استنتون
منبع: بلومبرگ بیزینس ویک

همه گیری ویروس كرونا منجر به تعداد بی سابقه ای از كارمندان شاغل به كار در خانه شده است و حتی ممكن است برخی از كارمندان كار از راه دور در 
خارج از كشور را انتخاب كرده باشند.

كارمندان ممكن است فكر كنند محل زندگی آن ها واقعاً اهمیتی ندارد ،  با این حال ،  در واقع ممكن است منجر به یک بحران قانونی برای كارفرمای آن ها 
شود. در این مقاله جسیكا كالو و باری استنتون نگاهی به پیامدهای قانونی كارفرمایان دارند كه كارمندان شاغل در خارج از كشور برای آن ها كار می كنند. 

تحقیقات نشان داده است كه در هنگام شیوع بیماری ،  برخی از كارمندان ضمن اینكه تمام وقت از خانه كار می كردند ،  از این فرصت استفاده كرده و در عوض از راه دور و از خارج شروع 
به كار كردند. این ممكن است به این دلیل باشد كه آن ها ترجیح می دهند از خانه تعطیالت / خانه دوم خارج از كشور كار كنند ،  یا ممكن است به كشور زادگاه خود برگشته باشند تا طی 

همه گیری به خانواده نزدیک تر شوند. به هر دلیلی ،  ممكن است آن ها گفتن این موضوع را به كارفرمای خود بی ربط می دانستند - باالخره مهم نیست كه آن ها از كجا كار می كنند.
این یک اشتباه است! 5 نتیجه اصلی برای كارفرمایان كه كارمندانی كه از خارج كار می كنند در شركت خود دارند، به شرح زیر است:

حقوق استخدام
کارکنانی که در خارج از کشور کار می کنند در 1

یک حوزه قضایی متفاوت حضور خواهند داشت 
که ممکن است مشمول حقوق شغلی متفاوت از کارمندان در 
انگلیس شوند. حتی کارکنانی که شرایط قراردادی دارند و اعالم 
می کنند که قرارداد آن ها تحت پوشش قوانین انگلستان و ولز 
است ،  از طریق حضور فیزیکی خود در خارج از کشور ،  می توانند 
از حق شــغل محلی برای حوزه قضایی کــه انتخاب کرده اند 
اســتفاده کنند. این حقوق از کشوری به کشور دیگر متفاوت 
اســت و ممکن اســت کارگران را به حقوق سخاوتمندانه تری 
نسبت به آنچه در انگلیس به آن ها تعلق می گیرد ،  مانند حداقل 
دستمزد بیشــتر ،  حمایت ها  ی بیشــتر  همراه با سطح باالتر 
مرخصی ساالنه یا زایمان ،  برساند. کارفرمایان باید نسبت به این 
حقوق بالقوه آگاه باشــند زیرا عدم رعایت آ نها می تواند منجر 
به دادخواهی شــود. به ویژه ،  هنگام پایان دادن به کار کارگران 

مســتقر در خارج از کشــور ،  باید از مشاوره حقوقی انگلیس و 
محلی مراقبت ویژه شود.

مهاجرت
اولین سوالی که کارفرما باید بپرسد این است 2

که آیا کارمند حق قانونی زندگی و کار در کشور 
دیگر را دارند؟ سفر به خارج از کشور برای اهداف تعطیالت یا 
ســفرهای کوتاه مدت کاری به عنوان بخشی از نقش آن ها در 
انگلستان بسیار متفاوت از زندگی طوالنی مدت و کار در خارج 
از کشــور است و کارمند احتماالً به نوع دیگری از ویزا یا حتی 

گرفتن اسپانسرشیپ نیاز دارد. 
یک شــرکت محلی در حال دست و پنجه نرم کردن با این 
مشکل به خصوص آن دسته از کارمندان انگلستان است که به 
مکان دوم در اتحادیــه اروپا نقل مکان کرده اند و متوجه تأثیر 
برگزیت در حق زندگی و کار در خارج از کشــور نشده اند . قبل 

دورکاری از کشوری به کشور دیگر 
5 موضوع مهم برای کارفرمایانی که کارمندانشان از خارج کار می کنند

کارفرمایانی که دارای کارمند 
خارج از کشور هستند ، 
 همچنان باید مالیات بر درآمد 
انگلستان و کمک ها  ی مالی 
ملی را در مورد آن کارمند 
پرداخت کنند و این موارد را 
 HMRC به روش معمول به
گزارش دهند
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اولین سوالی 
که کارفرما باید 
بپرسد این است 

که آیا کارمند حق 
قانونی زندگی و 

کار در کشور دیگر 
را دارد؟ سفر به 

خارج از کشور برای 
اهداف تعطیالت 

یا سفرهای 
کوتاه مدت کاری 
به عنوان بخشی 
از نقش آن ها در 
انگلستان بسیار 
متفاوت از زندگی 
طوالنی مدت و کار 
در خارج از کشور 

است و کارمند 
احتماالً به نوع 
دیگری از ویزا 
یا حتی گرفتن 

اسپانسرشیپ نیاز 
دارد 

اگر کارمندی از خارج از کشور کار می کند ، احتمال 
انتقال اطالعات کارمند و شرکت / مشتری به خارج از 
کشور وجود دارد.

از پایان دوره گذار ،  حرکت آزاد در اروپا وجود داشت ،  اما این در 
31 دسامبر 2020 پایان یافت و قوانین ملی اکنون برای زندگی 
و کار در حوزه ها  ی قضایی خارجی اعمال می شود. کارمندانی که 
برای کار در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا رفته اند باید مبنایی 

را که با توجه به آن در آن جا باقی می مانند در نظر بگیرند.
برای آن دســته از کارمندانی که یا از طرف کارفرما حمایت 
مالی می شوند تا در انگلســتان کار کنند ،  یا آن دسته از اتباع 
اتحادیه اروپا که از قبــل وضعیت اقامت دارند اما مدتی خارج 
از انگلستان بوده اند ،  یا هنوز درخواست وضعیت اقامت یا پیش 
از تســویه حســاب نکرده اند و در تاریخ 31 دسامبر 2020 از 
انگلستان خارج شــدند ،  ممکن است حق بازگشت به انگلیس 

به خطر بیفتد.
در مورد کارمندان تحــت حمایت ،  ویزای کارمندی ممکن 
است در صورت عدم حضور در انگلیس )به دلیل اینکه دیگر در 
انگلیس کار نمی کنند( پس گرفته شود. همچنین اگر در مدت 
12 ماه بیش از 180 روز از انگلســتان دور باشند ،  ممکن است 
حق آن ها برای درخواست نامحدود مرخصی باقی بماند. وزارت 
امور داخله امتیازاتــی را در زمینه کار از راه دور برای کارگران 
تحت حمایت در هنگام شــیوع بیماری معرفی کرده است ،  اما 
این اقدامات موقتی است و با شروع عقب نشینی همه گیر ی،  به 

پایان خواهد رسید.
برای کارفرمایان حامی مالی ،   اگر کارمند مهاجر آدرس خود 
را تغییر داده اســت ،  از جمله اگر کشــور را ترک کرده یا خیر 
آن هــا وظیفه دارند گزارش دهند. عــدم گزارش این اطالعات 
در بازه زمانی مناســب می تواند منجر به انطباق وزارت کشور 
شــود و منجر به لغو پروانه حامی مالی کارفرما شــود. در این 
صورت ،  12 ماه قبل از اینکه شــرکت بتواند برای مجوز حامی 
مالی دیگری درخواست کند ،  مشمول یک دوره خنثی خواهد 
شد. این کار بر سایر کارمندان تحت حمایت آن کارفرما تأثیر 
می گذارد زیرا آن ها مجبور به یافتن اسپانســر دیگری یا ترک 

انگلستان می شوند.
در نتیجه ،  در صورت پیدا شــدن کارمنــدی که در خارج 
از کشــور کار می کند در شــرکت ،  در اسرع وقت باید با مشاور 

مهاجرت صحبت کرد.

مالیات
برای کارمندان ،  هر دوره طوالنی کار از خارج به 3

احتمال زیاد منجر به این خواهد شد که به عنوان 
مقیم مالیات در انگلیس و کشوری که از آن جا کار می کنند ، با 
آن ها  رفتار شــود ،  به این معنی که هردو کشور مالیات دریافت 
می کنند و مالیات مضاعف را پس می گیرند. همچنین می تواند 

بر برنامه ریزی امالک و وضعیت مالیات بر ارث تأثیر بگذارد.
کارفرمایانی که دارای کارمند خارج از کشــور هستند ، همچنان 
باید مالیات بر درآمد انگلســتان و کمک ها  ی مالی ملی را در مورد 
آن کارمنــد پرداخــت کنند و ایــن موارد را بــه روش معمول به 
HMRC گزارش دهند. عالوه بر این ،  کارمند ممکن است مشمول 
مالیات بر درآمد محلی برای کشــوری باشد که در آن اقامت دارد 
بنابراین کارفرما ممکن اســت متوجه شود که این کشور همچنین 
تعهداتی برای گزارش و جمع آوری مالیات برای کشــور »میزبان« 

دارد. معاهــدات مالیات مضاعف با برخی کشــورها وجود دارد ،  که 
می تواند در برخی شرایط قوانین محلی را نادیده بگیرد ،  اما احتماالً 
برای جلوگیری از ســقوط احتمالی تعهدات مالیاتی ،  مشاوره ویژه 
مالیاتی مورد نیاز است. موارد مشابهی در مورد مشارکت ها  ی تأمین 
اجتماعی وجود دارد که ممکن است نیاز به گزارش محلی نیز داشته 
باشد. این فقط کارمند نیست که باید تأمین اجتماعی بپردازد بلکه 
نرخ نیز می تواند بسیار باالتر از انگلیس باشد. همانند مالیات ،  برخی 
توافق نامه ها  ی متقابل تأمین اجتماعــی نیز وجود دارد ،  اما به طور 
قابل توجهی کمتر ،  و باید برای جلوگیری از مســائل در این زمینه 

مشاوره داده شود.
کارفرمایان همچنین باید مراقب این موضوع باشــند که آیا 
داشتن کارمند شاغل در خارج از کشور »حضور دائمی« در آن 
کشور ایجاد می کند ،  یعنی حضور مشمول مالیات که می تواند 
کارفرما را در نتیجه فعالیت ها  ی آن کارمند ،  مشــمول مالیات 
شرکت در آن کشور کند. این مسئله به ویژه مسئله ای است که 
در آن کارمند ارشد اســت ،  به گونه ای که از خارج از کشور بر 
شرکت در حال مدیریت و کنترل است ،  یا در فروش مستقیم به 
مشتری یا توسعه تجارت است. در این مورد به مشاوره مالیاتی 
نیاز است. سرانجام ،  اگر کارمند در حال فروش باشد ،  این ممکن 

است بر وضعیت مالیات بر ارزش افزوده کارفرما تأثیر بگذارد.

حفاظت و امنیت داده ها  
اگر کارمندی از خارج از کشــور کار می کند ، 4

 این احتماالً منجر به انتقــال اطالعات کارمند و 
شرکت/ مشــتری به خارج از کشور می شود. همچنین ممکن 
است خطرات امنیتی داده در کار از خارج از کشور وجود داشته 
باشــد. کارفرمایان باید ارزیابی ریسک داده ها   را انجام دهند و 
اطمینان حاصل کنند که برای جلوگیری از ازبین رفتن یا سرقت 
داده ها   ،  ضمانت ها  ی امنیتی مناسب داده ها   را دارند. کارفرمایان 
ممکن است الزم باشد سیاست حفاظت از داده ها   و اطالعیه ها  ی 
حفظ حریم خصوصی خود را به روز کنند ،  به ویژه در مواردی که 
کارمند در کشوری زندگی می کند که فاقد اعالمیه کفایت است ، 
 یا اگر اســناد موجود در حفاظت از داده ها   شامل موارد انتقال 
داده به خارج از کشور نیستند. کارفرمایان ممکن است بخواهند 
برای تازه تر کردن کارها به کارمندان آموزش دهند تا حقوق و 
تعهداتشان را در مورد داده ها   از جمله هرگونه نیاز بیشتر هنگام 

کار در خارج از کشور به آن ها یادآوری کنند.

بهداشت و ایمنی
کارفرمایان موظف اند از نظر بهداشت و ایمنی 5

کارکنــان خود ،  از جمله کســانی که از خانه کار 
می کنند - حتی کســانی که از راه دور در خارج از کشــور کار 
می کنند ،  از امکانات بهداشتی زمینه ای برخوردار شوند. عالوه بر 
این ،  آن ها باید از هرگونه الزامات بهداشتی و ایمنی محلی برای 
»کشور میزبان« که ممکن است اعمال شود نیز آگاهی داشته 
باشند زیرا ممکن است ســخاوتمندانه تر از نیازهای انگلستان 
باشد. کارفرمایان باید ارزیابی ریسک را برای شناسایی هرگونه 
خطرات یا خطرات خاص مرتبط با کار در خارج از کشور انجام 

دهند ،  به ویژه با توجه به خطرات کووید ـ19. 



........................... همسایه هـا ...........................
]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

رومانی را بهتر بشناسیم 1
رومانــی، ســرزمین قلعه های افســانه ای قدیمی، 
کوهستان کارپات و رود دانوب، سرزمینی که مدت ها 
پیش از میالد مسیح سپاه داریوش هم از آن گذر کرده بود، کشوری در جنوب شرقی اروپا 

و در همسایگی مجارستان، صربستان، بلغارستان، اوکراین و مولداوی است. 
حدود دو هزار سال پیش، سرزمین داچیا یا همان رومانی امروزی محل سکونت اقوامی 
بود که ریشه شــان به یونانی ها می رســید. در آن زمان، سرزمین داچیا به خاطر طال و 
نقره اش مشــهور شد و مورد توجه رومی ها قرار گرفت که چشمشان دنبال این ثروت ها 
بود. امپراتوری روم این ســرزمین را مستعمره خودش کرد و ظرف دویست سال بعدی، 
درگیری بین اقوام داچیا و رومیان ادامه داشــت. همچنین رومی سازی شدیدی در این 
سرزمین صورت گرفت که حتی نام رومانی نیز متاثر از همان است. در این دوران، زبان 

التین به سرزمین رومانی تحمیل شد و فرهنگ جدیدی در این سرزمین شکل گرفت. 
رومانی طی قرون بعدی نیز محل حمالت و مهاجرت های فراوانی بود که هریک تاثیر 
خود را بر جا گذاشــتند. در قرون وســطی و پس از جنگ های پیاپی، سرزمین رومانی 
متشکل از سه شهریارنشین واالچیا، مولداویا و ترانسیلوانیا شد که دینشان هم مسیحی 

ارتدوکس بود. ترانسیلوانیا در قرن شانزدهم به بخشی از مجارستان بدل شد و همزمان، 
ترک های عثمانی به ســرزمین رومانی حمله کردند. در چندصد سال بعدی، عثمانی ها 
حکمران این ســرزمین بودند و رومانیایی ها در سرزمین خودشان شهروند درجه دو به 
حســاب می آمدند؛ تا اینکه در سال 1881 و پس از مبارزات فراوان، توانستند استقالل 
خود را به دست بیاورند و پادشاه جدیدی به نام شاه کارول اول در این سرزمین بر تخت 
نشست. در این فاصله، ترانسیلوانیا نیز به بخشی از امپراتوری اتریش- مجار بدل شده بود.

در جریان جنگ جهانی اول، رومانی سعی کرد بی طرف باقی بماند، اما باالخره تحت 
فشارها تسلیم شد و طرف بریتانیا و متفقین را گرفت. وقتی متفقین پیروز شدند، رومانی 
سرزمین های ازدست رفته اش از جمله ترانســیلوانیا را پس گرفت و دوره کوتاه مدتی از 

حکومت رومانی بزرگ تحت پادشاهی کارول دوم شکل گرفت. 
در فاصلــه پایان جنگ  اول جهانی و آغاز جنگ دوم جهانی، اقتصاد و جامعه رومانی 
تحوالت زیادی را تجربه کرد. اصالحات ارضی در فاصله سال های 1918 تا 1921 صورت 
گرفت که باعث انتقال شش میلیون هکتار زمین از زمین داران بزرگ به زمین داران خرده پا 
شد. با این حال، معضالت در راه کشاورزی در رومانی زیاد بود و تکنولوژی و برنامه ریزی 
الزم برای پیشبرد آن وجود نداشت. البته در همان زمان پیشرفت هایی در بخش صنعت و 
در تولید فوالد و زغال سنگ صورت گرفت؛ هرچند که باز هم ماشین آالت و فناوری الزم 

فرزانه سالمی، کاوه شجاعی
گروههمسایهها

باال و پایین سرمایه گذاری در رومانی

درپناه دانوب و آلپ
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همسایهها

برای پیشرفت در داخل وجود نداشت.
در جریان جنگ جهانی دوم، رومانی شرایط سختی را تجربه کرد. درگیری های سیاسی 
در کشور زیاد بود و صدها هزار نفر از اتباع رومانی نیز در جریان جنگ از بین رفتند. برخی 
به دلیل شرایط نامساعد زندگی جانشان را از دست دادند و عده ای هم به دست نازی ها 
کشته شدند. پس از جنگ جهانی دوم، کمونیست ها با حمایت مستقیم اتحاد جماهیر 
شوروی در رومانی به قدرت رسیدند و شرایط کامال جدیدی بر این کشور حکم  فرما شد. 
در فاصله ســال های 1948 تا 1960 میالدی، رهبران کمونیســت به تقلید از اتحاد 
جماهیر شوروی، دست به کار تغییر ساختار سیاسی رومانی شدند و قانون اساسی جدیدی 
را تدوین کردند که قدرت زیادی در اختیار حزب کمونیســت قرار می داد و یک شبکه 
امنیتی بزرگ هم در چارچوبش تشکیل می شد. در عرصه اقتصادی، برنامه ریزی مرکزی 
برای اقتصاد به شیوه استالینی مورد توجه قرار گرفت و تمرکز روی صنایع سنگین بود؛ نه 

روی کاالهای مصرفی مورد نیاز مردم. 
در سال 1965 میالدی، نیکالی چائوشسکو دبیرکل حزب کمونیست شد و تصمیم 
به اســتقالل این حزب از شــوروی گرفت. او در سال های اولیه حضورش در قدرت، هم 
مورد توجه مردم رومانی و هم مورد توجه غرب بود. علتش هم این بود که او می خواست 
سیاســت خارجی مجزا از شوروی را پیش ببرد. به عنوان مثال او تنها رهبری در پیمان 
ورشــو بود که حمله اتحاد شوروی به جمهوری چک در ســال 1968 را محکوم کرد. 
او همچنین یک وام بســیار بزرگ از صندوق بین المللی پول برای رومانی گرفت که در 

سال های بعد باعث پشیمانی شدیدی شد.
در ســال 1971 میالدی چائوشسکو از آسیای شرقی دیدن کرد و تحت تاثیر شیوه 
رهبری مائو در چین و کیم ایل سونگ در کره شمالی قرار گرفت. به تدریج یک کیش 
شخصیتی حول او شکل گرفت و چائوشسکو به خودش لقب نابغه کوه های کارپات داد 
و شیوه های برخورد پادشاهی را نیز در کشور در پیش گرفت. او به تدریج به این نتیجه 
رسید که گرفتن وام صندوق بین المللی پول اشتباه بوده و ظاهرا اکثر مردم رومانی نیز با 
او موافق بودند. اما چائوشسکو روند بازپرداخت این وام را به شیوه ای نامتناسب و سریع 
کلید زد که باعث کاهش شــدید سطح زندگی مردم این کشور شد و تبعات اقتصادی 

وخیمی به همراه آورد.
اقتصاد رومانی در دهه 1980 به سرعت رو به افول گذاشت اما ظاهرا چائوشسکو از این 
اوضاع خبری نداشت و اطرافیان برایش ظاهرسازی می کردند. او به تبلیغ وضعیت خوب 
اقتصاد کشور مشغول بود تا اینکه در سال 1989 میالدی مجموعه ای از ژنرال های ارتش، 
کمونیست های توبه کرده و مردم انقالب کردند و او را از قدرت پایین کشیدند و خودش و 

همسرش محاکمه و تیرباران شدند. 

پس از او دولت هایی در رومانی روی کار آمدند که آزادی های سیاســی و اجتماعی را 
گسترش دادند اما سطح زندگی و وضع اقتصادی خانوارها در رومانی همچنان ضعیف باقی 
ماند. با این حال، رومانی وارد بازار اروپا شده بود و از این بابت، امتیازاتی را دریافت می کرد 
که برای احیای اقتصادی اش موثر بود. رومانی در سال 2004 به ناتو و در سال 2007 به 
اتحادیه اروپا پیوست. در جریان بحران مالی سال 2008 میالدی رومانی از کشورهایی بود 
که ضربه سنگینی متحمل شد و مجبور شد وام های زیادی برای نجات خودش از جامعه 
بین المللی بگیرد. رومانی امروزه بیش از هر کشور دیگری در جهان به صندوق بین المللی 

پول مقروض است. 

J بخش های اقتصاد رومانی
کشاورزی، دامداری و شیالت: کشاورزی به صورت سنتی ستون اصلی اقتصاد رومانی 
بوده و یک سوم از مساحت این کشور به کشاورزی اختصاص دارد. همچنین دامپروری 
سابقه ای طوالنی در رومانی دارد و در دامنه های کوه های آلپ و دشت و دره های اطراف 
رود دانوب گسترش یافته است. یکی از مهم ترین صادرات رومانی گوشت گاو، تخم مرغ، 
پشم و عسل است. در رومانی بخش شیالت نیز فعال است و به خصوص محصوالت زیادی 
از دلتای رود دانوب به دست می آید و برخی ماهی ها نیز که از دریای سیاه به سمت این 
رودخانه مهاجرت می کنند، محصول ارزشمندی در شیالت این کشور به شمار می آیند. 

البته خاویار مهم ترین محصول رومانی در عرصه شیالت است. 
منابع و نیرو: رومانی منابع طبیعی مختلف و زیادی دارد. هیدروکربن ها در دو سوم از 
مساحت کشور یافت می شوند و صنعت نفت هم در این کشور در بخش هایی از دریای 
سیاه و نیز محدوده کوه های کارپات فعال است. ذخایر گاز در منطقه ترانسیلوانیا یافت 
شده و منابع گاز و نمک دهه هاست که در صنعت شیمیایی رومانی به کار می روند. تولید 
نیرو به شکل گرمایشی و برق آبی در رومانی انجام می شود. همچنین دو نیروگاه هسته ای 
با کمک کانادا در مناطق جنوبی رود دانوب ساخته شده است. رومانی ذخایر زغال سنگ، 
طال و نقره، کروم، نیکل، مس، روی و زینک، سولفور، گرافیت و میکا نیز دارد و در مناطق 

جنوب غربی کشور معادن زیادی فعال اند.
تولید: این بخش پس از سقوط حکومت چائوشسکو به شدت افول کرد و همین وضع 
در دهه 1990 میالدی نیز ادامه داشت. صنایع سنگینی که در دوران حکومت کمونیستی 
ایجاد شده بود اما بعدها به مشکل کمبود منابع برخورده بود، دیگر کارایی نداشتند. رومانی 
عمال از بازار جهانی و رقابت در آن بیرون افتاده بود. در سال های بعد هم صاحبان صنایع 
ســنگین همچنان با گذار رومانی به سمت اقتصاد بازار مخالفت می کردند؛ اما کارگران 
نظرشان را عوض کرده بودند و به دنبال توسعه بخش تولید بودند. با آغاز قرن بیست و 
یکم میالدی، بخش اعظم صنایع سنگین رومانی همچنان خارج از ظرفیت بود اما صنایع 

کشاورزی به صورت سنتی ستون اصلی اقتصاد رومانی بوده و یک سوم از مساحت این کشور 
به کشاورزی اختصاص دارد. 

اقتصاد رومانی در دهه ۱۹۸۰ به سرعت رو به افول گذاشت اما ظاهرا چائوشسکو از این 
اوضاع خبری نداشت و اطرافیان برایش ظاهرسازی می کردند. او به تبلیغ وضعیت خوب 

اقتصاد کشور مشغول بود تا اینکه در سال ۱۹۸۹ علیهش انقالب شد: چائوشسکو و 
همسرش محاکمه و تیرباران شدند .
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 تب انقالب ۱۹۸۹ که فرو نشست، وضعیت وخیم جذب سرمایه 
خارجی در رومانی خودش را نشان داد. در دهه ۱۹۹۰ میالدی ثبات 
مالی رومانی هر لحظه به دلیل تورم شدید در معرض تهدید قرار داشت.

سبک توانستند سرمایه خارجی جذب کنند. اکنون ساخت ماشین آالت و پردازش فلزات 
از جمله اصلی ترین بخش های تولید صنعتی در رومانی به شمار می روند. 

بخش مالیه: تب انقالب 1989 که فرو نشست، وضعیت وخیم جذب سرمایه خارجی 
در رومانی خودش را نشــان داد. در دهه 1990 میالدی ثبات مالی رومانی هر لحظه به 
دلیل تورم شدید در معرض تهدید قرار داشت. برای کاهش نرخ تورم، واحد پول رومانی 
یعنی لئو در سال 2005 ارزش گذاری مجدد شد. بازار بورس بخارست نیز در سال 1995 
بازگشــایی شد و از سال 1999 به بعد، صدها شرکت در آن معامله شدند. همچنین از 
اواخر دهه 1990 فعالیت بانک های مختلف داخلی و خارجی در رومانی به شکل گسترده 

آغاز شد. 

آیا تجارت با رومانی دشوار است؟ 2
بانک جهانی در رتبه بندی ســال 2020 خود رومانی را به لحاظ آســانی بازرگانی و 
راه اندازی کسب و کار در رده 55 قرار داده است این یعنی تجارت با رومانی در مقایسه با 

دیگر کشورهای اروپایی آن چنان آسان نیست.
رتبه رومانی در حوزه های متفاوت مربوط به آسانی کسب وکار در میان 190 کشور

راه انداختن کسب و کار  ۹1

ثبت ملک  46

گرفتن مجوز برق  15۷

اجرایی کردن قراردادها  1۹

گرفتن مجوز ساخت  14۷

بازرگانی با خارج از مرزها  1

حمایت از سهام داران در اقلیت شرکت  61

اعالم ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  56

پرداخت مالیات  32

گرفتن وام  25

فرصت های سرمایه گذاری در رومانی 3
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشــی در مورد سرمایه گذاری در رومانی نوشته است: 
رومانی فقط بازار بزرگی برای شــرکت های خارجی به حساب می آید که به عنوان عضو 
اتحادیه اروپا، کشور نسبتا ارزانی برای ورود یا امتحان این بازار عظیم محسوب می شود. 
بر اساس این گزارش بخش های کشاورزی و صنایع مرتبط با آن، نفت و گاز و انرژ ی های 
تجدیدپذیر و فناوری اطالعات بهترین حوزه ها برای ســرمایه گذاران و تجار خارجی به 

حساب می آیند.   

چالش های سرمایه گذاری در رومانی 4
با اینکه دوران حکمرانی کمونیسم بر رومانی سه دهه پیش به پایان رسیده، هنوز دولت 
نقش زیادی در اقتصاد این کشور ایفا می کند و به خصوص در حوزه استخدام، مالکیت 
زمین و کارخانه ها و شکل دهی فضای تجاری نقش زیادی را ایفا می کند. موسسات دولتی، 
آینده تعداد زیادی از صنایع را شکل می دهند و به عنوان مشتری، تامین کننده مواد اولیه 

و حتی رقیب اصلی شرکت های خصوصی عمل می کنند. 
بوروکراسی در رومانی یکی از موانع سرمایه گذاران و تجار خارجی به حساب می آید و 
اوضاع زیرساخت ها در این کشور -  به خصوص در بخش حمل و نقل- آرمانی نیست. طی 
ســال های اخیر قوانین مربوط به بخش خصوصی بارها بدون هیچ گونه هشداری تغییر 

کرده اند و این باعث شده ریسک حضور در رومانی باال رود. 

استراتژی ورود به بازار رومانی 5
برای موفقیت در بازار رومانی، شــرکت شما باید حتما در این کشور حضور فیزیکی 
داشته باشد: این حضور می تواند از طریق شرکت توزیع کننده رومانیایی باشد، یا شراکت 
با شرکتی رومانیایی یا حتی خرید یک شرکت در این کشور. رومانی با بازارهای معمول 
اروپایی تفاوت هایی دارد و بهتر اســت قبل از ورود به این کشور مشاوره حقوقی و مالی 

بگیرید.

آداب مذاکره با تجار رومانی 6
زبان مذاکره: زبان رسمی مردم »رومانیایی« است که از زبان های رومی به حساب می آید 
و به ایتالیایی شباهت هایی دارد. با این حال بیش از 30 درصد مردم - به خصوص جوانان و 
تجار- به انگلیسی حرف می زنند و اگر انگلیسی می دانید عموما به مشکل برنخواهید خورد.

احترام به سلسله  مراتب: رومانی جامعه ای سلسله مراتبی است و به سن و سال و مقام 
افراد احترام می گذارد. رومانیایی ها ملتی رســمی و خوددارند. آن ها به جز افراد خانواده و 

دوستان نزدیک، کسی را به اسم کوچک صدا نمی زنند. 
آقا و خانم: در رومانی باید قبل از نام افراد، از عناوین آقا و خانم استفاده کنید. حتی دوستان 
هم موقع صدا کردن یکدیگر از ترکیب آقا/خانم + اسم کوچک استفاده می کنند و فقط 

دوستان نزدیک آقا/خانم را برمی دارند.
روند مذاکرات: اصوال در مذاکرات مقام تصمیم گیرنده در شرکت حضور دارد و تصمیم او 

عموما از سوی افراد رده پایین تر مورد چالش قرار نمی گیرد. 
گپ و گفت تقریبا ممنوع: حواستان باشد که حین مذاکره زیاد غیررسمی صحبت نکنید 
و بحث را - به خصوص در دیدارهای اول- به موضوعات غیرتجاری نکشانید. از رومانیایی ها 
در مورد زندگی خصوصی شــان چیزی نپرسید چون حریم خصوصی برای آن ها ارزش 

زیادی دارد.
وقت شناسی: حتما سر وقت یا حتی کمی زودتر سر قرارها برسید و طرف مقابل هم سر 
وقت خواهد آمد. البته اگر با روسای شرکت های دولتی قرار دارید احتمال دارد کمی دیرتر 

سر قرار حاضر شوند.
آداب نشستن: وارد اتاق مذاکره که شدید هرجا که خواستید ننشینید چرا که در رومانی 
جای طرفین مذاکره به سیستم خاصی انتخاب می شود. بگذارید طرف رومانیایی جای 

شما را انتخاب کنید. 

اکسپوهای رومانی ۷
حضور در نمایشگاه ها و اجالس های تجاری رومانی فرصتی مناسب است تا اطالعات 

خود را به روز کنید و یا مشتری ها و شرکای آینده تان را پیدا کنید. 

موضوعزمانمکاناکسپو

BIFE - SIM
 

نمایشگاه بین المللی محصوالت چوبی سپتامبر هر سالبخارست
و اثاث منزل

 SAB Salonul Auto
București & Ac-

cesorii
نمایشگاه بین المللی اتومبیل و لوازم اکتبر هر سالبخارست

یدکی

Pack Showنمایشگاه صنعت بسته بندی اروپای اکتبر هر سالبخارست
جنوب شرقی

Indagraنمایشگاه تکنولوژی و تجهیزات مدرن اکتبر هر سالبخارست
مهندسی و تولید

 Food Quality and
Safety Expo

نمایشگاه بین المللی کشاورزی، اکتبر هر سالبخارست
دامپروری و صنایع غذایی

Metal Show & TIBنمایشگاه بین المللی صنایع و نوامبر هر سالبخارست
تکنولوژی فلزی
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همسایهها

تراز تجاری رومانی 8
طی ســال های اخیر تراز تجاری رومانی همیشه منفی بوده است. همان طور که در 
نمودار می بینید در چهار سال گذشته صادرات این کشور همیشه کامال پایین تر از وارداتش 

بوده و در سال 2020 و در اوج کرونا صادرات رومانی به حداقل خود رسیده است.

2016 2017 2018 2019 2020

$9B

$8B

$7B

$6B

$5B

$4B

۹ به رومانی چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟
رومانی در سال 2020 حدود 70.7 میلیارد دالر کاال به سراسر جهان صادر کرد. این 
رقم به نســبت سال 2016 افزایشی 11.2 درصدی و در مقایسه با سال 2019 کاهشی 

8.5 درصدی داشته است. 

مهم ترین صادرات رومانی در سال 2020 )به ترتیب ارزش به دالر(
13.2 میلیارد دالر )18.7 درصد کل صادرات(تجهیزات الکتریکی1

12.2 میلیارد دالر )17.2 درصد( خودرو2

7.8 میلیارد دالر )11 درصد( ماشین آالت از جمله کامپیوتر3

2.6 میلیارد دالر )3.7 درصد( تجهیزات پزشکی4

2.6 میلیارد دالر )3.6 درصد( مبلمان، لوازم خانه، خانه های پیش ساخته5

2.5 میلیارد دالر )3.5 درصد( غالت6

2.3 میلیارد دالر )3.3 درصد( الستیک 7

2 میلیارد دالر )2.8 درصد( محصوالت آهنی یا فوالدی8

1.9 میلیارد دالر )2.8 درصد( آهن، فوالد 9

1.8 میلیارد دالر )2.6 درصد( پالستیک10

مهم ترین واردات رومانی در سال 2020؛ در سال 2020 رومانی حدود 21.4 میلیارد دالر 
کسری تراز تجاری داشت که نسبت به سال گذشته 10.9 درصد افزایش نشان می دهد. 
این محصوالت بیشترین کسری تراز تجاری را به رومانی وارد کرده اند، یعنی واردات 

آن ها به کشور بسیار بیشتر از صادرات آن ها بوده است.
3.6 میلیارد دالر کسری تراز تجاری ماشین آالت از جمله کامپیوتر1

3.2 میلیارد دالر  دارو2

3 میلیارد دالر  سوخت های معدنی از جمله نفت3

2.9 میلیارد دالر  پالستیک و محصوالت پالستیکی4

1.5 میلیارد دالر  مواد شیمیایی5

1.2 میلیارد دالر تجهیزات و ماشین آالت الکتریکی6

923 میلیون دالر  آهن و فوالد7

839 میلیون دالر  مواد شیمیایی آلی8

832 میلیون دالر  محصوالت آهنی یا فوالدی9

818 میلیون دالر گوشت10

10 شرکای تجاری )به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دالر(
واردکننده ها؛ در سال 2020 کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و مجارستان مقصد بخش 

عمده صادرات رومانی بودند.
22.8 درصد کل صادرات رومانی )16.1 میلیارد دالر( آلمان1

10.7 درصد )7.6 میلیارد دالر( ایتالیا2

6.8 درصد )4.8 میلیارد دالر( فرانسه3

5 درصد )3.5 میلیارد دالر( مجارستان4

3.8 درصد )2.7 میلیارد دالر( لهستان5

3.6 درصد )2.6 میلیارد دالر( بلغارستان6

3.6 درصد )2.5 میلیارد دالر( هلند7

3.4 درصد )2.4 میلیارد دالر( انگلیس8

3.3 درصد )2.3 میلیارد دالر( ترکیه9

3.1 درصد )2.2 میلیارد دالر( جمهوری چک10

صادرکننده ها؛ در سال 2020 کشورهای چین، مجارستان، لهستان و آلمان بیشترین 
کسری تراز تجاری را به رومانی وارد کردند یعنی صادراتشان به این کشور بیشتر از 

وارداتشان به آن بود:
5 میلیارد دالر کسری تراز تجاری برای رومانی چین1

3.2 میلیارد دالر کسری مجارستان2

3 میلیارد دالر کسری لهستان3

2.9 میلیارد دالر کسری آلمان4

1.6 میلیارد دالر کسری ترکیه5

1.2 میلیارد دالر کسری اتریش6

1.2 میلیارد دالر کسری قزاقستان7

1.1 میلیارد دالر کسری روسیه8

1 میلیارد دالر کسری هلند9

888 میلیون دالر کسری بلژیک10

دامپروری سابقه ای طوالنی در رومانی دارد و در دامنه های کوه های آلپ و دشت و دره های 
اطراف رود دانوب گسترش یافته است .

صادرات

واردات
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........................... کــارآفـریـن ...........................

کار باید به کارآفرینان سپرده شود
»پیشرفت كشور در گرو فعالیت بخش خصوصی است«؛ این را محمدمهدی نایبی از كارآفرینان برتر حوزه مخابرات و البته بسیاری از كارآفرینان و فعاالن بخش 
خصوصی می گویند؛ تجربه ای كه البته در جهان جواب داده است. كارآفرینان معتقدند: »از داخل  ساختار دولتی، كار بیرون نمی آید. پروژه آن قدر طول می كشد كه 
افراد از ادامه كار سرد می شوند. اصوالً بستر دولتی برای تصدی گری است اما نجات اقتصاد  ملی در گرو بزرگ شدن بخش خصوصی است. باید همه دولت مردان بدانند 
وظیفه آن ها  بسترسازی برای ایجاد بخش خصوصی بزرگ است.« این جمالت شاید كلیدی ترین نكات برای نجات اقتصاد ایران است. در این شماره از بخش كارآفرین 

با تعداد دیگری از كارآفرینان برتر ایرانی و خارجی آشنا می شویم؛ آن هایی كه تالش می كنند پرچم فعالیت بخش خصوصی را باال نگه دارند. 
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کارآفرین

»کجای دنیا به اندازه بازار ایران خالی از کســب  وکار قدرتمند است؟ 
بــازار بکر و بدون رقیب ایران بهترین فرصت برای راه اندازی کســب وکار 
اســت. درست اســت که قوانین ایران حمایتگر نیست، ولی فرصت برای 
راه اندازی کار بسیار است.« این ها  را آسیه حاتمی، بنیان گذار و مدیرعامل 
»ایران تلنت«، یکی از موفق ترین کسب و کارها و پیشگامان حوزه آنالین 
ایران می گوید که در حوزه ایجاد فرصت شــغلی آنالین فعال است و تنها 
رقیبش در اکوسیستم آنالین را »لینکدین« می داند. او در سال 1398 در 
گفت وگویی با هفته نامه »شنبه« گفته بود که از بازاری با گردش مالی 10 
تا 12 میلیارد تومان در سال، مجموعه او بیشترین سهم را در اختیار دارد 
و با ثبت یک میلیون رزومه روی ایران تلنت در سال برای بیش از 12 هزار 

فرصت شغلی جذب نیرو انجام می دهند. 
او متولد 1358 یعنی 42 ساله و فارغ التحصیل رشته مهندسی پلیمر 
از دانشگاه امیرکبیر است که در سال های   گذشته دوره های   متعددی را در 
حوزه های   کسب و کار، استارت آپ ها  و مفاهیم بیزینس در نقاط مختلف 
جهان گذرانده و همیشــه تالش کرده اســت خود را بــه روز نگه دارد. او 
مجموعه ایران تلنت را 18 ســال قبل و در سال 1382 راه اندازی کرد. 
زمانی که اکوسیستم استارت آپی ایران فقط از معدود مجموعه هایی 
مانند دیجی کاال تشکیل شــده بود. اما در آن شرایط چه شد 
که »ایران تلنت« شــکل گرفت؟ آسیه حاتمی در این باره در 
یکی از برنامه های   استارت آپ ویکندی گفته است: »روزی که 
شــروع کردم اصالً فکر نمی کردم به این جا برسم. اما آدمی 
هستم که شروع می کنم، جلو می روم و در مسیر کار به 
خواسته هایم نزدیک می شوم. بعد از فارغ التحصیلی، در 
شرکتی استخدام شدم تا یکی از نرم افزارهای آن ها 
 را راه اندازی کنم. این نرم افزار به نوعی خدمات 
استخدام ارائه می داد. شرکت هایی را که به 
نیروی کار نیاز داشــتند به متقاضیان کار 
متصل می کردم. البته این عملیات روی 
وب سایت انجام نمی شد و وب سایتی 
که موجود بود بیشتر به عنوان مرجعی 
برای گرفتن رزومه ها عمل می کرد. 
بعد از یک ســال  و نیم احساس 
می کردم من موجب شدم که 
چنین پروژه ای مشتری داشته 
باشد. بنابراین، نگرانش بودم. 
از نرم افزار  البته چون مثــالً 
یا مســائل مربوط به توسعه 
نداشتم،  سررشــته  محصول 
فکر نمی کردم که شــرکتی در 
این زمینه راه اندازی کنم. اما مشورت 
کردم، نترسیدم و حدوداً در ژانویه 2003، 

ایران تلنت را راه اندازی کردم.«

او البته خودش گفته است که طی 18 سال گذشته مسیر سختی را طی 
کرده و بارها »احساس کرده که شکست خورده« اما برای رسیدن به اهداف 
زندگی اش هیچ وقت کار را نیمه تمام رها نکرده است. »اشتیاق رسیدن به 
آن هدف، من را به مسائلی چون سختی مسیر و مشکالت مشغول نکرده 
است. اصوالً در ابتدای کار به مشکالت فکر نمی کنم و نداشته ها مشغولم 
نمی کند. بلکه همیشه به داشته های االنم فکر می کنم. انرژی ام را از اتفاقات 
شیرین کوچک می گیرم و منتظر اتفاقات خوشایند بزرگ نمی مانم که فقط 
با آن ها شاد باشــم. لذت من در کار فقط بحث های مالی نیست. از رشد، 
احســاس مفیدبودن و انگیزه گرفتن آدم های اطرافم در ایران تلنت لذت 

می برم. مهم ترین داشته، خود آدم است.«
او معتقد اســت فعالیت برای خانم ها  در اکوسیستم استارت آپی ایران 
سخت تر از مردان اســت و اصوال مشکل عمده خانم ها  در شروع کسب و 
کارهایشان »برداشتن گام اول« و ذهنیت »باید بهترین باشند« است که 
مانع آغاز کار می شود. او همچنین می گوید که هر فردی که استارت آپ یا 
مجموعه ای را راه اندازی می کند باید ضعف های   خود را بپذیرد و در جهت 

حل آن ها  در دوره های   آموزشی متعدد شرکت کند.
آسیه حاتمی سایت ایران تلنت را در سال های   ابتدایی دهه 1380 و در 
شرایطی راه اندازی کرد که اقتصاد ایران در دوره اصالحات رو به شکوفایی 
بود و تعداد زیادی از شــرکت ها  در حوزه های   مختلف مهندسی و صنعت 
نفــت به ایران آمده بودند و به دنبال نیرو می گشــتند و همین شــد که 
شــرکت ایران تلنت در آن سال ها  تمرکز اصلی اش روی جذب نیرو برای 
شرکت های   خارجی بود. »آن اوایل عمده فعالیت ایران تلنت سرویس دهی  
به شرکت های خارجی فعال در ایران بود. حتی در آغاز کار مخاطب دیگری 
به جز شرکت های خارجی نداشتیم. شرکت های خارجی به دنبال نیروی 
متخصص و تحصیل کرده و مسلط به چند زبان بودند. اما منبع و مرجعی 
که این نیروها را به آن ها  وصل کند وجود نداشت. البته این نکته را هم بگویم 
که ایران تلنت در ابتدا قصد داشت که ایرانیان خارج از کشور را به پروژه های 
داخل ایران وصل کند. بنابراین، زبان انگلیسی به نظر کارآمدتر می آمد. طی 
چند ماه نخست به این صورت کار می کردیم. آن اوایل ایرانی های خارج از 
کشور بیشتر ثبت نام می کردند. بعد از مدتی تمرکز عمده را روی نیروهای 
حاضر در ایران گذاشــتیم. آن زمان )یعنی حدود ســال  82( شرکت های 

خارجی زیادی هم در ایران حضور داشتند و فعال بودند.«
ایــران تلنت کار خــود را به صورت ترکیبــی از فعالیت های   آنالین و 
آفالین شــروع کرد؛ در آن زمان ثبت نام متقاضی کار و کارفرما به صورت 
آنالین انجام می شــد، اما اتصال یا مچینگ افراد به شرکت ها  را خود خانم 
حاتمی انجام می داد و این روند حدودا دو سال طول کشید تا همه چیز به 
صورت آنالین درآمد. بیزینس  مدل ایران تلنت به این صورت است که افراد 
رزومه هایشان را در سایت ثبت می کنند سپس کارفرمایی که می  خواهد 
گزینه های مناسب را به  منظور استخدام انتخاب کند می تواند از دو راه این 
فرایند را انجام دهد: یکی اینکه امکان دسترسی به دیتابیس فراهم باشد و 
خود نیروی موردنظرش را جست وجو  کند یا اینکه کارفرما مشخصات شغل 
مربوطه را در سایت درج  کند و متقاضیان کار اعالم آمادگی  کنند و کارفرما 

نگاهیبهزندگیوراهیکهآسیهحاتمیپیمودتا»ایرانتلنت«شکلبگیرد

دختر »تلنت«باز

ولی خلیلی
دبیربخشکارآفرینایرانی

حاتمی: اصواًل در ابتدای کار 
به مشکالت فکر نمی کنم و 

نداشته ها مشغولم نمی کند، 
بلکه همیشه به داشته های 

االنم فکر می کنم. انرژی ام 
را از اتفاقات شیرین کوچک 

می گیرم و منتظر اتفاقات 
خوشایند بزرگ نمی مانم که 

فقط با آن ها شاد باشم
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حاتمی متولد 1۳58 یعنی ۴2 ساله و فارغ التحصیل رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه امیرکبیر است که در سال های 
  گذشته دوره های   متعددی را در حوزه های   کسب و کار، استارت آپ ها  و مفاهیم بیزینس در نقاط مختلف جهان 
گذرانده و همیشه تالش کرده است خود را به روز نگه دارد.

رزومه هایشان را بررسی کند. در این بین شرکت ها طرف قرارداد ایران تلنت 
هستند که برای دسترسی به دیتابیس متخصص ها هزینه پرداخت می کنند 
و درآمد ایران تلنت از این راه به دســت می آید. همچنین در این سیستم 
کارجوها هزینه ای پرداخت نمی  کنند و ثبت رزومه کاری در این وب سایت 
رایگان است. در ایران تلنت حدود 20 تا 30 بسته مختلف وجود دارد که 
کمترین قیمت آن 600هزار تومان و بیشترین قیمت 20 میلیون تومان 
است. آسیه حاتمی در سال 1389 در گفت وگو با هفته نامه »شنبه« اعالم 
کرد که تا آن زمان بیش از 7 هزار شرکت کاربر خدمات آن ها  بوده اند. »به  
طور کلی، ایران تلنت این گونه شــناخته شده است: اگر می خواهید کاری 
در یک شــرکت خوب، بزرگ و به اصطالح برند پیدا کنید به سراغ ایران 
تلنت بروید. از طرفی، شــرکت ها برای جــذب نیروهایی که همه جا پیدا 
نمی شود به سراغ ایران تلنت می آیند. در ابتدای کار 100درصد مشتریان 
ما شــرکت های خارجی  بودند. تا چند سال بعد هم )2007( بیش از 80 
درصد مشتریان خارجی  بودند. سال 2008 دچار نخستین بحران شدیم و 
شرکت های خارجی از ایران خارج شدند. سال 2008 برای نخستین بار با 
این سؤال مواجه شدیم که در چنین شرایطی چه باید بکنیم. به همین دلیل 
استراتژی مان را تغییر دادیم. تغییر استراتژی ما روی  آوردن به شرکت های 
ایرانی بود. تا آن زمان قیمت های ما همه به دالر بود. حتی تعرفه قیمتی و 
متریال بازاریابی و... ایران تلنت هم به زبان انگلیسی بود. بعد که به سراغ 
شــرکت های ایرانی رفتیم، اسناد و تعرفه ها را به فارسی برگرداندیم. البته 
اتفاق جذابی بود. چون این تغییر استراتژی موجب شد که گروه مخاطبمان 
بزرگ تر شود. بعد، تعداد زیادی از شرکت های ایرانی به گروه مخاطبان ما 
تبدیل شــدند. چون که یکی از بزرگ ترین چالش های شرکت های ایرانی 

یافتن نیروی خوب است.«
ایران تلنت در واقع یک بازار رقابتی آنالین، هم برای افرادی اســت که 
به دنبال کار می گردند و هم کارفرمایانی که در جست وجوی نیرو هستند. 
در ایران تلنت عرضه نیروی انسانی بیش از تقاضا برای استخدام آن هاست. 
بنابراین، برای هر شــغل متقاضیان زیادی وجود دارد و این برای کارفرما 
چالش و از یک جهت شرایط مطلوب محسوب می شود، چون می تواند با 
بررسی رزومه ها  بهترین فرد را انتخاب کند. همچنین ایران تلنت دیتابیس 
بزرگی دارد و هنرش این است که نیروی مناسب را بسته به جست وجوی 
کارفرما به او معرفی می کند. کارشناسان ایران تلنت به هر روزمه ثبت شده 
امتیاز می دهند و رزومه مناسب را به کارفرما معرفی می کنند. یعنی به نوعی 
کار رتبه  بندی انجام می دهند و رزومه های مرتبط  را در اختیار کارفرما قرار 

می دهند. 
آســیه حاتمی در پاسخ به این سوال که چه رقبایی دارند، گفته است: 
»کم نیســتند مجموعه ها و کانال های جذب و اســتخدام، از شبکه های 
اجتماعی و وب ســایت ها گرفته تا روزنامه ها. اما نزدیک ترین رقیب ایران 
تلنت لینکدین اســت. نه اینکه جاب ســایت )jobsite( دیگری در ایران 
نباشد، اما از نظر بازار و نوع آگهی های استخدامی، افرادی که در آن ثبت 
نام می کنند و شرکت هایی که از آن استفاده می  کنند، لینکدین بسیار شبیه 
ایران تلنت اســت. تفاوت ایران تلنت با جاب سایت ها در چند مورد است؛ 
یکی اندازه دیتابیسی است که در اختیار دارند. یعنی مثالً چند روزمه روی 
وب سایت شان دارند. در سایت ایران تلنت بیش از یک میلیون رزومه ثبت 
شده است. تفاوت دیگر در نوع رزومه هایی است که در اختیار دارند. ایران 
تلنت رزومه های افراد متخصص  و ماهر )رده های میانی و ارشد یک سازمان( 
را معرفی می کند. بنابراین، شغل هایی که روی ایران تلنت آگهی می شود تا 
75 درصد شامل عناوین شغلی رده میانی به باال است. بیزینس مدل خیلی 
از کسب وکارهای این حوزه شبیه به هم است و هر ماه هم یک سایت در 

این زمینه راه اندازی می شود. اما اندازه دیتابیس، حوزه ای که رویش تمرکز 
می کنند و سطح رزومه هایی که در اختیار دارند متفاوت است.«

آسیه حاتمی معتقد است در اکوسیستم استارت آپی ایران چالش 
اصلی مربوط به قوانین است: »االن بعد از گذشت این همه سال تازه 
پذیرفته اند که کارهای ما به نفع کشور است. آن اوایل، سالی چند بار 
در سازمان ها و وزارت خانه های مختلف جواب پس می دادم. االن شاید 
سالی یک بار چنین اتفاقی بیفتد. به هر حال، این صنعت شکل گرفته 
و کسب وکارهای دیگری هم هســتند و بازار بزرگ تر شده و قوانین 
تغییر کرده و این به نفع همه اســت. من در آن 12 ســال ابتدایی، 
داشتم بازار را به تنهایی می ساختم و االن مجموعه های دیگری هم به 
ساخت این بازار کمک می کنند و بازار را بزرگ تر می کنند. االن اوضاع 
خوب شده است. ولی قبالً با وزارت کار، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات 
و... مسئله داشتیم، مثالً وزارت کار می خواست بیزینس مدل کاریابی 
خودش پیاده سازی شود. در حالی که جاب سایت فضایی کاری است 
و کاریابی مدلی دیگر. باز هم تأکید می کنم که بزرگ ترین چالش ما 
در ایران قانون است. یا قوانین الزم را نداریم یا قانون درگیر جزئیات 
بسیار است. دولت ایران به شدت عالقه مند است که به حوزه اجرا وارد 
شود. در حالی که کار دولت این نیست. هنر دولت این است که فضایی 
ایجاد کند که مثالً 10 شرکت، مانند ایران تلنت، در آن رقابت کنند که 

وضعیت استخدامی و شغلی مردم و شرکت ها بهتر شود.«
آسیه حاتمی ایران تلنت را با 12 میلیون تومان سرمایه اولیه راه اندازی 
کرد که البته بخشــی از این ســرمایه را خود او گذاشت و بخشی دیگر را 
هم در مقابل دادن سهم از خانواده گرفت. »خیلی ها به من می گویند اگر 
ایران تلنت از ابتدا سرمایه گذار قدرتمندی در کنارش داشت، شاید به جای 
اینکه طی 16 سال، به ایران تلنت امروزی تبدیل شود، طی 5 سال به این 
موفقیت می رسید. اما به نظر خودم آسیه حاتمی با حرکت آهسته در این 
مسیر فرهنگ مربوط به کسب وکارش را ساخت، فرهنگی که شاید با تزریق 
پول زیاد و در کوتاه  مدت ساخته نمی شد. آن موقع اصالً فضای آنالین شکل 
نگرفته نبود. بنابراین، استخدام از طریق فضای آنالین با حرکت پیوسته ما 
جا افتاد و نهادینه شــد. تغییر فرهنگی همیشه به تدریج و بر پایه اعتماد 
شکل می گیرد.« حاتمی در دو سال گذشته و در راستای توسعه مجموعه 
ایران تلنت دو محصول جدید به نام »ایران سالری« و »تلنت کچ« تولید 

کرده است. 

آسیه حاتمی ایران 
تلنت را با 12 میلیون 
تومان سرمایه اولیه 
راه اندازی کرد که 
البته بخشی از این 
سرمایه را خود او 
گذاشت و بخشی 

دیگر را هم در مقابل 
دادن سهم از خانواده 

گرفت 
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کارآفرین

»بزرگ فکر کن، ولى پله پله عمل کن«؛ این روشــی است که 
محمدمهدی نایبی، یکی از کارآفرینان برتر حوزه تولید تجهیزات 
مخابراتی و الکترونیکی، به جوانانی که می خواهند وارد حوزه کار 
و کارآفرینی شــوند، توصیه می کند. او البته معتقد است جوانان 
فارغ التحصیل دانشگاه بهتر اســت قبل از اینکه کار خودشان را 
تاسیس کنند، چند سال »شاگردی« کنند. »آیا صالح است یک 
دانشجو به محض اینکه فارغ التحصیل شد یک شرکت تأسیس 
کند؟ من فکر مى کنم بهتر است ابتدا چند سالى برود شاگردى 
کند تا بعد استاد شود. یعنی ابتدا در یک شرکت موجه چند سالی 
کار کند تا با مالحظات آن کســب و کار کامالً آشــنا شود و بعد 

حساب شده اقدام به تأسیس شرکت خود کند.«
محمدمهــدی نایبی در شــهر قزوین به دنیا آمد، مدرســه 
رفت و در کنکور سراســری رتبه اول منطقه 2 را کسب کرد. او 
فارغ التحصیل لیسانس و فوق لیسانس رشته الکترونیک دانشگاه 
صنعتی شریف در ســال های 1367 و 1369 با رتبه اول در هر 
دو مقطع تحصیلی اســت البته بعد از پایان تحصیل در رشــته 
الکترونیک تغییر رشــته داد و جذب حوزه مخابرات شد. خود او 
در گفت وگویی با ســایت مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف گفته 
اســت: »در سال 69 به دلیل اینکه دانشگاه شریف دکترای برق 
نداشت، در دانشگاه تربیت مدرس مشغول تحصیل شدم. با توجه 
به عالقه ای که به رشــته مخابرات پیدا کرده بودم گرایشم را به 
مخابرات تغییر دادم. در سال 72 به عنوان اولین دکترای مخابرات 

کشور فارغ التحصیل شدم.«
مهندس نایبــی البته از دوران دانشــجویی جــذب کار در 
فعالیت ها  ی صنعتی هم شــده بود. خود او معتقد اســت که در 
دانشــگاه تنها الفبای کار آموزش داده می شود و مسیر اصلی را 

در جای دیگر باید جست وجو کرد: »در میانه سال ها  ی تحصیل 
متوجه شده بودم که مهندسی چیزی نیست که سر کالس بتوان 
آموخت. مهندســی را در کار عملی و تجربه عملی می توان یاد 
گرفت. این چیزی نیســت که فکر کنیم منحصر به دانشگاه ها  ی 
ایران باشــد. دانشگاه ها  ی ما از امریکا الگوبرداری شده و تئوریک 
اســت. خیلی ها   فکر می کنند دانشگاه ها  ی ما تئوریک هستند و 
دانشگاه ها  ی آن جا عملی است، این طور نیست. دانشگاه طراحی 
شده برای اینکه الفبای دانش را بیاموزید. کسی که تازه از دانشگاه 
فارغ التحصیل شــده فقط یک الفبایــی را می داند و این صنعت 
است که مهندس را می پروراند. به این دلیل فرد حتماً باید بعد از 
فارغ التحصیلی و یا در حین تحصیل با کار عملی که انجام می دهد 
در حقیقت بسیاری از تجربه ها   را در کنار مهندسان باتجربه یاد 
بگیرد. من از سال دوم کارشناسی شروع کردم به کار کردن. تازه 
به دانشکده برق آمده بودم که کار عملی را شروع کردم. در دوره 
لیسانس به طور متوسط حدود 20 ساعت در هفته کار می کردم 
و در دوره فوق لیسانس و دکترا هم 40 ساعت در هفته مانند یک 
کارمند تمام وقت کار می کردم. این نبود که در حین تحصیل کار 

می کردم، بلکه در کنار کارم تحصیل هم می کردم.«
او همزمــان با تحصیل در رشــته الکترونیک در ســال ها  ی 
1364ـ1365 در جهاد دانشــگاهی شریف )گروه الکترونیک( به 
عنوان یک کارمند مشغول فعالیت بود و در اواخر سال 66 مسئول 
گروه الکترونیک جهاد دانشــگاهی شریف شد. خود او گفته در 
دوران کار در جهاد دانشگاهی شریف تجربه ها  ی بسیاری به دست 
آورده اســت: »آن زمان با توجه به فضای جنگ عمده فعالیت ها   
در جهت نیازهای دفاعی بود که یک تیمی مشــغول پروژه رادار 
بودند و این کار با موفقیت انجام شــد. در ســال 69 همزمان با 
تحصیالت دوره دکترا به پژوهشگاه تکنولوژی دفاعی رفتم و در 
زمینه رادار و جنگ الکترونیک مشغول به کار بودم. تقریباً تا اواخر 
سال 72 که دکترا را گرفتم در پژوهشگاه بودم. از سال 73 تا 76 
در گروه موشــکی صنایع شهید باقری مشغول به کار بودم و در 

زمینه سامانه موشک و رادار کار می کردم.«
اما چند ســال تجربه فعالیت در کارهــای دولتی در نهایت 
محمدمهدی نایبی را به یک نتیجه مهم رساند: »پیشرفت کشور 
در گرو فعالیت بخش خصوصی است« و همین شد که از کارهای 
دولتی دســت کشــید. خود او در گفت وگو با مرکز کارآفرینی 
دانشگاه شریف گفته است: »از داخل ساختار دولتی، کار بیرون 
نمی آمد. پروژه آن قدر طول می کشــید که افراد سرد می شدند. 
یک عده می رفتند و یک عده تازه می آوردند. اصوالً بستر دولتی 
برای تصدی گری اســت. نجات اقتصاد ملی در گرو بزرگ شدن 
بخش خصوصی است. باید همه دولت مردان بدانند وظیفه آن ها 
بسترسازی برای ایجاد بخش خصوصی بزرگ است. متأسفانه در 
ما این فرهنگ به وجود آمده اســت که همین که یک مجموعه 

باید شاگردی کرد تا استاد شد
نگاهیبهزندگیمحمدمهدینایبی،کارآفرینحوزهمخابراتوالکترونیک

نایبی: در میانه 
سال ها  ی تحصیل 
متوجه شده بودم 

که مهندسی چیزی 
نیست که سر کالس 

بتوان آموخت. 
مهندسی را در کار 

عملی و تجربه عملی 
می توان یاد گرفت. 

این چیزی نیست که 
فکر کنیم منحصر به 
دانشگاه ها  ی ایران 

باشد
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باید همه دولت مردان بدانند وظیفه آن ها   بسترسازی برای ایجاد بخش خصوصی بزرگ است. متأسفانه در ما این فرهنگ به وجود 
آمده است که همین که یک مجموعه بزرگی به وجود آمد فکر می کنیم که باید این مجموعه اقتصادی را زمین زد، در حالی که شما 
یمنس افتخار ملی آلمان است،...  می بینید که نوکیا افتخار ملی فنالند است، ز

بزرگى به وجود آمد فکر می کنیم که باید این مجموعه اقتصادی 
را زمین زد، در حالی که شما می بینید که نوکیا افتخار ملی فنالند 
است، زیمنس افتخار ملی آلمان است،... اصالً وقتی زیمنس را در 
مناقصه ای بین المللی راه ندهند و آن را بازی ندهند، دولت آلمان 
وظیفه خود می داند برای اینکه زیمنس بتواند موفقیت بیشتری 
داشته باشد از آن حمایت کند، اما خب این تلقی در ما نیست و 
یک دلیل عمده آن وجود نفت در کشور است که دولت را به یک 

پدرخوانده بزرگ همه کاره پولدار تبدیل کرده است.«
محمدمهدی نایبی و دو نفر از دوســتانش با توجه به تجربه 
چند ســال فعالیت در بخش ها  ی دولتی در اواخر سال 1376 به 
این نتیجه رسیدند که کار خود را کلید بزنند و موسسه »رستافن« 
را راه انــدازی کردند. او به همراه دکتر دزفولی و مهندس مفضلی 
که در جهاد دانشــگاهی و پژوهشگاه شهید باقری همکار بودند، 
این شرکت را راه اندازی کرد. نایبی معتقد است کارآفرینان باید 
با افرادی وارد کار مشترک شوند که چند سالی تجربه همکاری 
داشته باشند و از جمع بزرگی هم تشکیل نشده باشند. »این طور 
نیست که یک دفعه 15 نفر که تنها سابقه آشنایی آن ها   این است 
که یک سال با هم درس خوانده اند و هم کالس بوده اند، بگویند که 
ما شرکت می زنیم و همگی سهام داران این شرکت هستیم. چند 
نفر معدود که مدت زیادی با هم در بســترهای جمعی کار کرده 
باشند می توانند مؤسس یک شرکت باشند. این کمک می کند که 
یکدیگر را خوب درک کنند، حرف ها  ی »کار« یکدیگر را بخوانند. 
البته دانشجوها به خصوص در دوره تحصیل باید کارهای گروهی 
انجام بدهند؛ ای کاش بچه ها  ی ما به جای اینکه صرفاً دنبال نمره 
20 گرفتن باشند قبول کنند به جای نمره 20 گرفتن 16 بگیرند 
و یک مقدار به دنبال این کارها باشــند و کارهای جمعی انجام 
دهند. این بچه ها   وقتی یک مسئله به آن ها می دهی خیلی راحت 
حل می کنند اما وقتی بخواهند با یــک نفر ارتباط برقرار کنند 
نمی توانند. اصاًل با آن ها نمی توان کار کرد و منزوی هستند. برای 
اینکه در سامانه آموزشی ما وقت برای این بچه ها   نگذاشته اند که 

کار غیردرسی کنند.«
شــرکت »رســتافن« که 24 ســال پیش با چنــد نفر نیرو 
کار خود را شــروع کرد حاال به یــک مجموعه بزرگ با چندین 
شرکت زیرمجموعه بدل شده است. نایبی در گفت وگو با سایت 
مرکز کارآفرینی دانشگاه شــریف گفته است: »شرکت ما با سه 
نفر تأسیس شد. در دو ســال اول همیشه می گفتیم شرکت ما 
کمپانی پروپوزال نویسی است. البته بعضی ها   ممکن است ابتدا به 
دنبال ایده ای بروند که بتوانند محصول تولید کنند. این محصولى 
می شود که مردم خریداری می کنند و اما مطلب دیگر این است 
که می روند دنبال کسی که کار یا پروژه ای برای آن ها تعریف کند؛ 
یعنی می گوید اگر این کار را برای من انجام دهی، به شما این قدر 
می دهم. این روش، ریســک کمتری دارد. شرکت ما با کارهای 
خیلی کوچک شــروع کرد، ابتدا با پروژه ها  ی یک و دو میلیونی 
و به همین ترتیب تا بــه االن که پروژه ها  ی چندمیلیارد تومانی 
انجام می دهیم. خود شرکت مادر که فعالیت ها  ی آن در حوزه ها  ی 
غیرنظامی با نام انجام می شود چیزی حدود 200 نفر پرسنل دارد 
و از این 200 نفر حدود 60 درصد مهندس هســتند )لیسانس، 
فوق لیســانس و دکترا(. 6 تا شرکت اقماری هم داریم که این 6 
شــرکت نیز مجموعاً حدود 220 نفر پرسنل دارند. مجموعاً این 

گروه شرکت ها   حدود 440 نفر پرسنل دارند. البته این توانمندی 
یک روزه به وجود نیامده و نمی تواند در هیچ جای دنیا یک روزه به 
وجود بیاید. فرض کنید همان موقعی که ما شــرکت را تأسیس 
کــرده بودیم، همین پروژه ای را که االن به ما می دهند می دادند، 
جز اینکه مــا را از بین ببرد چیز دیگری نبــود. ما به تدریج یاد 

گرفتیم که چطور پروژه ها  ی بزرگ تر را مدیریت کنیم.«
اما حوزه فعالیت کاری نایبی و شــرکت ها  ی زیرمجموعه اش 
چیســت؟ خود او در پاسخ به این ســوال در مصاحبه ای گفته 
اســت: »یک بخش کارهای ما نظامی و در زمینه ســاخت رادار 
و جنگ الکترونیک اســت و یک دسته از کارهای دیگر در حوزه 
غیرنظامی است که از بدو تأسیس شرکت هردو تیپ کار را انجام 
داده ایــم. اصوالً اگر بخواهم جمیع متونی را که در مورد مدیریت 
استراتژیک است در دو کلمه خالصه کنم این است که اوالً درست 
بتوانی انتخاب کنی و ثانیاً تمام تمرکز قوا را در آن جا قرار دهی. 
مسئله ای که ما در ایران داریم این است که ما همه کارمند دولت 
هستیم باواسطه یا بی واسطه. شما اگر هم در بخش خصوصی کار 
می کنــی کار را دارى از دولت مى گیرى. یعنى اغلب قراردادهای 
ما یا از وزارت دفاع، یا مخابرات و یا صدا و سیماست. مطلبى که 
وجود دارد این اســت که تغییر مدیریت ها   در کشور خیلى زیاد 
است. یک دفعه یک مدیرى عوض مى شود و برخالف کشورهای 
پیشرفته، کل سیاست ها   تغییر می کند. در امریکا رئیس جمهور 
عوض مى شــود اما همه چیز تغییر نمی کنــد. یکى از مهم ترین 
چیزهایی که رشــد بخش خصوصى نیازمند آن است پایداری و 
ثبات سیاست ها  ست. برای مثال زمانى معروف بود وزارت اقتصاد 
و دارایی و یا بانک مرکزی امروز یک بخشنامه مى دهد فردا یک 
بخشنامه متعارض با آن. وجود این تغییرات مدیریتی ما را مجبور 
می کرد که به یک حوزه اکتفا نکنیم و ناچار شویم ارتباط کاری با 
چند بخش مختلف دولت داشته باشیم تا اگر یکی دچار مشکل 

شد کل شرکت دچار معضل نشود.«
»رســتافن« در سال ها  ی گذشته از شــرکت ها  ی پیشرو در 
حوزه مخابرات و الکترونیک بوده است و از کارهای این مجموعه 
می توان به ســاخت بخشRF، ســاخت بخش ها  ى مختلفى از 
آپلینک تصویر از طریق ماهواره GHZ در فرکانس 14 برای صدا 

و سیما و ساخت رادیوهاى مایکروویو اشاره کرد.
محمدمهــدی نایبی ویژگی هــا  ی یک کارآفریــن موفق را 
»تعامل« و »مهارت در کار تیمــی و گروهی« می داند و معتقد 
اســت: »اغلب بچه ها  ى ما دور از دنیاى تجارت هستند. شما اگر 
بهترین چیز دنیا را هم بسازید و بهترین قابلیت ها  ى فنى را هم 
داشته باشید اما قدرت تعامل نداشته باشید، یعنى خوب نتوانید 
ارائه کنید، نمی توانید به جایی برســید. از طرف دیگر چون یک 
نفر کارآفرین نمى تواند به تنهایی کار کند، باید بتواند در دیگران 
اثر بگذارد و آن ها را همگرا کند. البته یک سرى قابلیت ها هست 
که فرد در کارهاى جمعى آن ها را کسب مى کند و ممکن است 
نتواند آن ها را ســر کالس یاد بگیرد. اما خیلى چیزها را هم باید 
محفل ها  یی فراهم کرد که افراد در حین این که کار جمعى انجام 
مى دهند آن ها را یاد بگیرند. پس یک کارآفرین باید عالوه بر توان 
ایده پروری در دنیای تجارت دارای قدرت رهبری و تأثیرگذاری بر 
دیگران و دارای توان کار جمعی و توانایی ارائه تمامی قابلیت ها  ی 

خود و همکارانش باشد.« 

شما اگر بهترین چیز 
دنیا را هم بسازید و 
بهترین قابلیت ها  ی 

فنی را هم داشته 
باشید اما قدرت 

تعامل نداشته باشید 
یعنی خوب نتوانید 

ارائه کنید، نمی توانید 
به جایی برسید. 

از طرف دیگر چون 
یک نفر کارآفرین 

نمی تواند به تنهایی 
کار کند، باید بتواند 
در دیگران اثر بگذارد 
و آن ها را همگرا کند
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کارآفرین

»مانند هر صنعــت دیگری، در این صنعت هم وقتی نتوانید خــود را در قالب یک 
کارآفرین موفق بگنجانید، به راحتی احساس شکست خواهید کرد. من موهای بلندی 
دارم، همیشه درحال شوخی کردن هستم و هر روزم تقریبا مثل جمعه ها است. وقتی کارم 
را شروع کردم تا در سیلیکون ولی اسم و رسمی به دست آورم، قضاوت های زیادی درباره ام 
می شد. گاه جدی گرفته نمی شدم و گاه توانایی هایم مورد تردید قرار می گرفتند. اما من 
نخواستم تغییر کنم. ارائه و معرفی همیشه مهم است، اما همه چیز نیست. مهم تر از آن، این 
است که هرگز اولویت هایتان را به خطر نیندازید. غرق شدن در کار و فراموش کردن خود و 
زندگی اجتماعی بسیار ساده است. من خانواده و فرزندانی دارم که ستایششان می کنم. از 
این رو هراندازه که کسب و کارم اهمیت داشته باشند، خانواده ام همیشه در اولویت هستند. 
باید آنچه را دوست دارید دنبال کنید، اما مطمئن شوید کسانی که دوستشان دارید در 
تمامی مسیر شما را همراهی کنند.« فرهاد محیط کارآفرینی است که هم ظاهری متفاوت 
از کارآفرینان سیلیکون ولی دارد و هم تفکراتی متفاوت. اما این تفاوت به این معنی نیست 
که او در کارش موفق نبوده اســت. برعکس او به نسبت بسیاری از کارآفرینان دیگر، در 
مدتی کوتاه موفقیت های بزرگی به دســت آورد. حتی اولین استارت آپ او به موفقیتی 
بزرگ تبدیل شد، موفقیتی که همچنان به حیات خود ادامه می دهد. محیط اعتقاد دارد 
فناوری عنصر اصلی ایجاد شفافیت و اعتباربخشی به فرایند ایجاد صلح در جهان است. او 
باور دارد مردم باید قدرتمندتر از نهادها باشند و آرزو دارد روزی مدیریت جهان به دست 
مردم بیفتد. محیط به عالقه مندان آغاز کسب و کار جدید توصیه می کند هر ایده ای که 
دارید انجامش دهید، سخت ترین مرحله کار شیرجه زدن در دل کار است. او همچنین 
معتقد است نداشتن برنامه ثانویه می تواند ریسک پذیری افراد را باالتر ببرد زیرا آن ها را 
مجبور می کند تمام سرمایه و انرژی خود را صرف کاری کنند که آغاز کرده اند و حتی اگر 
کار آن طور که باید پیش نرود، افراد باز هم به آن خواهند چســبید و راهی برای درست 

کردنش خواهند یافت.

J فرهاد محیط کیست؟
فرهاد محیط ســال 1348 در ایران متولد شد و در 9 سالگی همزمان با آغاز انقالب 
در ایران به همراه خانواده اش ابتدا به فرانســه و سپس به انگلستان مهاجرت کرد و بعد، 
زمانی که 14 ســاله بود در لس آنجلس آمریکا ســکونت پیدا کرد. او در سال 1991 از 
دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس در رشته علوم کاربردی و اقتصاد با گرایش علوم رایانه ای 
فارغ التحصیل شد. چند سال پس از فارغ التحصیلی در دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا 
مشغول به تحصیل شد و در ســال 1996 در رشته مدیریت کارآفرینی از این دانشگاه 
فارغ التحصیل شد و بالفاصله وب سایت BizRate.com را راه اندازی کرد. این وب سایت 
به سرعت در میان 50 وب سایت برتر جهان جایگاه ویژه ای پیدا کرد. جایگاهی که لحظه 
به لحظه ارتقا پیدا می کرد. این وب سایت به مشتریان امکان می داد به فروشگاه های آنالین 

امتیاز دهند و مشــتریان را تشــویق می کرد تا درباره تجربه خرید آنالین خود واکنش 
نشان دهند و فروشگاه ها را ارزیابی کنند. در سال 2000 رویکرد سایت متحول شد و نام 
آن به Shopzilla.com تغییر پیدا کرد. این وب ســایت که اکنون زیرمجموعه شرکت 
کانکسیتی است همچنان یکی از بزرگ ترین موتورهای جست وجوی خرید در جهان به 

شمار می رود.
پس از سال 2007 محیط کار روی اپلیکیشنی به نام دات اسپات را آغاز کرد. پروژه ای 
که در حد انتظار موفق نبود و 3 ســال پس از آن به Gripe  تبدیل شــد. Gripe هم 
بــه اندازه ای که محیط به دنبال آن بود موفق عمل نکرد از این رو با یک چرخش دیگر 
به چیرز تبدیل شــد. به تدریج تمامی این اســتارت آپ ها الهام بخش محیط شــدند تا 
موفق ترین اپلیکیشن خود یعنی فلیپاگرام را خلق کند. اپلیکیشنی که در نهایت به یکی 
از بزرگ ترین موفقیت های محیط تبدیل شد و امروز با یکی از پرکاربرترین اپلیکیشن های 

جهان، تیک تاک تلفیق شده است.

J بیزریت و شاپ زیال
محیط درباره چگونگی آغاز فعالیت اولین کســب و کار موفقش می گوید: »من سال 
95 در دانشکده تجارت مشغول به تحصیل بودم و همان زمان بود که برای اولین بار در 
معرض اینترنت قرار گرفتم و بالفاصله آن را به چشم یک فرصت طالیی دیدم. اینترنت 
چیــزی بود که قرار بود جهان را متحول ســازد و من در بهترین موقعیت ممکن برای 
استفاده از این فرصت بودم. چرا؟ چون اینترنت قرار بود جهان را از اساس متحول سازد 
اما افراد عشــق تکنولوژی و متخصصی که متوجه این تحول قریب الوقوع بودند همگی 
در بازه ســنی 18 تا 25 سالگی قرار داشتند و نسبت به شیوه های مختلف کسب و کار 
بی اطالع و بی تفاوت بودند. همزمان جهانی که دستخوش این تغییر بزرگ شده بود تحت 
ســلطه مردان و زنان باالی 40 سالی بود که کوچک ترین اطالعی از آنچه درحال وقوع 
بود نداشتند و نمی دانستند چگونه باید با آن جمعیت جوان متخصص ارتباط برقرار کنند. 
این جهان به یک رابط نیاز داشت تا بتواند شکاف ایجادشده میان دو نسل از فعاالن حوزه 
فناوری و کســب و کار را پر کند و کاری بزرگ را رقم بزند. در این وضعیت من گزینه 
مناســبی بودم زیرا هم تحصیالت اولیه ام در حوزه فناوری بود و هم درحال تحصیل در 
یکی از برترین دانشکده های اقتصاد و حوزه کسب و کار در آمریکا بودم. این شد که خود 
را مناسب ترین گزینه برای پر کردن شکاف ایجادشده دیدم. تنها کاری که باید می کردم 
این بود که دریابم از چه مسیری به این میدان ورود پیدا کنم. طی دو سالی که در وارتون 
بودم به این موضوع فکر کردم. در حقیقت بیزریت پروژه نهایی دانشــگاهم بود و هنری 
اسیلی، شریکم در این کار، هم کالســی  ام بود که در دانشکده با من روی این پروژه کار 
کرد. این وب سایت نوعی سکو برای رتبه بندی خدمات فروشندگان آنالین بوده و هست 
که از تک تک مشــتریان دعوت می کند نسبت به تجربه خود در تعامل با فروشگاه های 

نگاهیبهزندگیفرهادمحیط
یکیازکارآفرینانموفقایرانیدرسیلیکونولی

کارآفرینی نامتعارف 
اما موفق
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محیط درباره چگونگی آغاز فعالیت اولین کسب و کار موفقش می گوید: من در سال 95 در دانشکده تجارت مشغول به تحصیل 
بودم و همان زمان بود که برای اولین بار در معرض اینترنت قرار گرفتم و بالفاصله آن را به چشم یک فرصت طالیی دیدم. اینترنت 
ین موقعیت ممکن برای استفاده از این فرصت بودم. چیزی بود که قرار بود جهان را متحول سازد و من در بهتر

آنالین واکنش نشان دهند و ارزیابی خود را اعالم کنند. این اطالعات را بعدها می توان به 
فروشگاه ها یا دیگر مراکز پژوهشی تجارت الکترونیک فروخت زیرا این اطالعات از واکنش 
مستقیم میلیون ها مشتری در فضای اینترنت به دست آمده و برای شرکت های تجارت 
الکترونیک ارزشمند بود. همزمان این اطالعات را می توان برای ایجاد تجربه بهتر خرید در 
اختیار مشتریان هم قرار داد زیرا بر اساس آن، مشتریان می توانند بهترین فروشنده آنالین 
را انتخاب کنند. زمانی که آغاز به ساخت این کسب و کار آنالین کردیم، مانند امروز خبری 
از سرمایه گذار نبود و همچنین ایده رتبه بندی بر اساس نظر مشتری هم کمی فراتر از آن 
زمان بود. در نتیجه مجبور شدیم برای دو سال و تا پیش از جذب اولین سرمایه گذار، از 

سرمایه خود برای راه اندازی و حفظ کار استفاده کنیم.«
بیزریت در سال 2004 به شاپ زیال تغییر برند داد و همزمان بازخوردهای مشتریان را 
بیشتر بر مقایسه قیمت ها متمرکز کرد. در همین دوران بازخوردهای پیشین و ارزیابی های 
مشتریان در قالب سکوی دیگری به نام بیزریت اینسایت ارائه شدند تا قابلیت های پیشین 
شــرکت باقی بمانند. این شــرکت جدید به تامین اطالعات مورد نیاز کسب و کارها و 
مشتریان در هردو وب سایت بیزریت دات کام و شاپ زیال دات کام ادامه داد. در سال 2010 
شــراکتی میان گوگل و بیزریت اینسایت شکل گرفت تا اطالعات این شرکت در بخش 
جست وجوی محصوالت و تبلیغات گوگل نمایش داده شود. از آن زمان به بعد بیزریت 
 Time.Inc اینسایت با شرکای زیادی همکاری کرد تا سال 2016 که به بخشی از شرکت

تبدیل شد.
محیط از سال 1996 تا 2007 به عنوان بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره شرکت های 
بیزریت و شاپ زیال مشغول به کار بود و در جذب سرمایه 77 میلیون دالری برای بیزریت، 
رســاندن این شرکت به سوددهی میلیارد دالری و فروش 565 میلیون دالری شاپ زیال 
نقشی موثر ایفا کرد. بیزریت امروز بزرگ ترین شبکه بازخورد مشتری در جهان به شمار 
می رود که بازخورد میلیون ها مشتری در ماه را ثبت می کند و به هزاران فروشگاه  آنالین 
کمک می کند تا از طریق دریافت مدال معتبر Bizrate مشــتری های بیشتری به خود 
جذب کنند. پس از فراغت از این دو شرکت، محیط به جهان شبکه های اجتماعی قدم 

گذاشت.

J فلیپاگرام
افــرادی که از بیرون به اســتارت آپ جدید محیط نگاه می کردنــد آن را موفقیتی 
یک شــبه توصیف می کردند. زیرا در سال 2015 هنرمندان و چهره های مشهور زیادی 
از این اپلیکیشــن نوپا برای معرفی آثارشان استفاده کردند و بیش از 30 میلیون نفر در 
سرتاســر جهان در آن عضو بودند. همچنین محیط توانسته بود سرمایه ای 70 میلیون 
دالری برای این اپلیکیشن جذب کند. اما خود، آن را موفقیتی یک شبه به درازای هفت 

سال توصیف می کند زیرا فلیپاگرام از سال 2007 آغاز به 
 ،Gripe شکل گیری کرد، ابتدا با نام دات اسپات، سپس
که در ســال 2012 به چیرز تغییر نام داد و در نهایت در 
ســال 2013 به فلیپاگرام تبدیل شد. این اپلیکیشن که 
ســکویی برای تولید و اشتراک گذاری عکس و فیلم بود، 
در سال 2016 با جهشی بزرگ مواجه شد. تعداد کاربران 
آن به 200 میلیون نفر رسید و ویدئو های آن در روز چهار 
میلیون بار بازدید داشتند. محیط درباره این اپلیکیشن و 
کاربردهایش می گوید: ما همگی داستان پردازانی هستیم 
که ابزاری مانند فلیپاگرام می تواند به ما در حقیقی ساختن 
داستان هایمان کمک کند. این اپلیکیشن به کاربران قابلیت 
خلق، ویرایش و افزودن موسیقی به عکس ها و فیلم ها را 
می داد. محیط در سال 2012 با ایده تولید عکس و ویدئو 
مخصوص اینستاگرام به فکر ساخت فلیپاگرام افتاد و در 
سال 2013 مالقاتی با تیم سازندگان اینستاگرام داشت؛ 
زمانی که اینستاگرام به تازگی قابلیت پخش ویدئو را به 

ســکوی خود افزوده بود. در سال 2017 این اپلیکیشن با قیمتی نامشخص به شرکتی 
چینی به نام توتیائو که زیرمجموعه شرکتی بزرگ تر به نام با ی تدنس بود فروخته شد به 
این شرط که با حفظ ارتباط با این شرکت به فعالیت مستقل خود ادامه دهد. در نوامبر 
ســال 2017 شرکت بای تدنس شرکت مشهور میوزیکلی را به قیمت یک میلیارد دالر 
خریداری کرد و آن را با فلیپاگرام که پیش تر به اموال خود افزوده بود، ترکیب کرد و در 
آگوست سال 2018 تیک تاک را از تلفیق این دو خلق کرد. اپلیکیشنی که امروز بیش از 
یک میلیارد کاربر فعال ماهانه دارد و درآمد سال 2020 آن درحدود 34.3 میلیارد دالر 

تخمین زده شده است. 

J گود پارتی
محیط پس از تجربه شیرین فلیپاگرام تا به امروز عالوه بر فعالیت به عنوان مشاور و 
سرمایه گذار در دو شرکت انجل لیست و کلمبیا کر، شرکت گود پارتی را راه اندازی کرد. 
وب سایتی که در حوزه سیاست فعالیت دارد، اما به هیچ وجه گرایش حزبی و سیاسی ندارد 
و محیط، آن را ابزاری برای برگزاری انتخابات آزاد می داند. او در توضیح استارت آپ جدید 
خود می گوید: هردو حزب اصلی ایاالت متحده آمریکا به واسطه پول و منافع خاص دچار 
فساد شده اند. تا زمانی که این فساد آسیب زننده در کنگره درمان نشود، هیچ ایده تازه ای 
اهمیت نخواهد داشت زیرا قوانین همیشه به نفع اقلیت و نه اکثریت، تغییر پیدا خواهند 
کرد. هدف گود پارتی ایجاد نرم افزار منبع بازی است برای برگزاری انتخابات آزاد. به این 
شکل که با استفاده از فناوری و بدون صرف هزینه، کاندیداهای مستقل را تقویت کنیم 
و حامیان آن ها را به رای دهندگان تبدیل کنیم تا این نامزدها بتوانند براساس ایده های 
خوبی که در سر دارند در انتخابات شرکت کنند و برنده شوند. در این وب سایت نامزد های 
مستقل در صورت داشتن شرایط مشخصی می توانند کارزارهای انتخاباتی رایگان برگزار 
کنند. حامیان این افراد بــرای ایجاد جامعه ای بزرگ تر از حامیان، نامزد مورد نظر خود 
را تایید می کنند و با دیگران به اشــتراک می گذارند و در نهایت با استفاده از ابزارهایی 
که این وب ســایت در اختیار آن ها قرار می دهد، در انتخابات مشارکت می کنند تا نامزد 
مورد نظرشان برنده انتخابات شود. شعار این وب سایت دادن فضا به نامزدهای مستقل و 
پول زدایی از کارزارهای انتخاباتی است با این هدف که افراد مستقل و کارآمد هم بتوانند 
فضایی برای فعالیت در سیاست و ایجاد تحول مثبت به دست آورند. فعالیت این وب سایت 
مشابه بسیاری از دیگر وب سایت هایی که برای جمع آوری پول ایجاد شده اند، تماما رایگان 
است و محیط تنها شرط استفاده از این خدمات را داشتن نبوغ و اشتیاق برای گسترش 
دموکراســی می داند: »اگر استعدادش را دارید و نسبت به گسترش دموکراسی مشتاق 
هستید و به دنبال انجام کاری هستید که جهان را به شکلی مثبت متحول کند، به ما در 

گود پارتی سری بزنید.« 
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داستان شکل گیری و توســعه و به اوج رسیدن اپلیکیشنی به نام 
اســنپ چت از آن داستان های پرماجرایی است که معموال رسانه ها را 
تا سال ها به خود مشغول می کنند. از آن داستان هایی که مانند روایت 
شکل گیری فیس بوک پر از سوال و پرونده حقوقی و نبرد میان شرکا 
بود؛ کسانی که با هم شروع کردند اما این با هم بودن از پیچ و خم های 
فراوان گذشــت. سه جوان در این داستان شریک هستند. این مطلب 
تمرکز بیشتری بر روی ساکت ترین و مرموزترینشان دارد: بابی مورفی، 
جوان فیلیپینی ـ آمریکایی که به شــهرت و ثروت رسید اما از زندگی 
خصوصی و خانوادگی و پیشینه اش اطالعات چندانی در دست نیست. 
آنچه در این قسمت می خوانید برگرفته از مطالبی است که توسط شبکه 
خبری ABS-CBN، سایت Street، فوربز و بیزینس اینسایدر منتشر 

شده است. 
آوریل ســال 2011 ایوان اشــپیگل روبــه روی در کالس طراحی 
محصول دانشگاه استنفورد ایستاد و ایده اش برای پروژه نهایی کالس 
را مطرح کرد؛ یک اپلیکیشــن موبایلی که دوستان می توانند از طریق 
آن عکس هایی ارســال کنند که ظرف چند ثانیه ناپدید خواهد شد. 
بعدها اشــپیگل به یاد آورد: »همه گفتند که ایده افتضاحی اســت.« 

یکی از ســرمایه گذارانی که در این کالس حاضر بود گفت که ایده اش 
می تواند موفق باشد به این شرط که عکس ها ماندگار باشند و در ضمن 
او بتواند با Best Buy )از بزرگ تر  ین شرکت های خرده فروشی وسایل 
الکترونیکی در ایاالت متحده آمریکا و کانادا( وارد شراکت شود. همین 
داستان ساده هم نسخه دیگری دارد. خیلی ها می گویند اول رجی براون 
بود که با این ایده به سراغ اشپیگل رفت و وقتی هردو در مورد کلیات 
اپلیکیشن به توافق رسیدند به سراغ نفر سوم رفتند که قرار بود نقش 
مهمی بازی کند: بابی مورفی باید کدهای الزم برای ساخت این برنامه 
را می نوشت. این سه نفر به تازگی بیست سالگی را رد کرده بودند، هرسه 
از دانشجویان دانشگاه اســتنفورد. در ماه جوالی سال 2011 این سه 
شــریک جوان »پیکابو« را راه انداختند. خیلی زود اشپیگل و مورفی 
براون را مجبور به ترک شرکت کردند و بعد از سپتامبر همان سال نام 

اسنپ  چت، به عنوان نام تازه شرکتشان انتخاب شد. 

J بابِی ساکت
بابی مورفی هم مانند دوستانش در زمان شکل گیری اسنپ چت در 
سال های اول دانشگاه بود. ایوان اشپیگل مدیرعامل اسنپ چت همیشه 
به عنوان چهره اصلی شرکت مطرح بوده است اما بابی مورفی در سایه 
از قدرتمندترین مهره های شرکت است و ریاست بخش تکنولوژی را هم 
بر عهده دارد. او از همان آغاز به کار شرکت نسبت به دوست و شریکش 
در ســایه ماند و سعی کرد اطالعات زیادی در مورد خودش در اختیار 
رسانه ها نگذارد. او در موارد محدودی مصاحبه کرده است و به زحمت 
می توان نکته ای تازه در مورد زندگی شخصی اش به دست آورد. کسانی 
که با مورفی کار کرده اند او را با صفاتی مانند باهوش، خونگرم و ساکت 
معرفی می کنند. دیوید کراویتز از اولین استخدام شده های شرکت در 
ســال 2014 در مورد او گفت: »اگر بخواهم او را توصیف کنم به نظرم 

مثل یک راهب است. گمان نکنم هرگز او را ناراحت دیده باشم.«
نام کامل مورفی، رابرت کورنلیوس مورفی است. مورفی سال 1988 
در برکلی کالیفرنیا متولد شد. مادرش از فیلیپین به آمریکا مهاجرت 
کرده بود و هم او و هم همســرش شغل دولتی داشتند. بابی سال های 
ابتدایی را در مدرسه مادلین گذراند، یک مدرسه خصوصی کاتولیک. 
بعد وارد دبیرستان سنت مری کالج شد که آن هم یک مدرسه کاتولیک 

خصوصی دیگر بود. 
مورفی و اشــپیگل حین تحصیل در دانشگاه استنفورد با هم آشنا 
شــدند، هردو در اتاق هایی روبه روی هم در خوابگاه دانشجویی ساکن 

نگاهیبهنقشبابیمورفیدرتوسعهاپلیکیشناسنپچت

سه تفنگدار منهای یک

زهرا چوپانکاره
دبیربخشکارآفرینخارجی

2011

بابی و دو هم دانشگاهی اش اشپیگل و براون، اپلیکیشن 
پیکابو را طراحی کردند. 

1988

بابی مورفی در 
کالیفرنیا متولد شد. 

2012

اپلیکیشن اسنپ چت با نام تازه شروع به جذب تعداد 
بیشتری از کاربران کرد. 

او کیست؟
 Bobby( بابی مورفی

Murphy( از موسسان 
شرکت اسنپ اینک و 
اپلیکیشن اسنپ چت 

است، یک نرم افزار 
مخصوص تلفن همراه و 
پیام رسان ارسال متن و 
تصویر. مورفی با 13.8 

میلیارد دالر در رده 
155 فهرست بلومبرگ 

قرار دارد. 
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ین مهره های  ایوان اشپیگل مدیرعامل اسنپ چت همیشه به عنوان چهره اصلی شرکت مطرح بوده است اما بابی مورفی در سایه از قدرتمندتر
یکش در سایه ماند و  یاست بخش تکنولوژی را هم بر عهده دارد. او از همان آغاز به کار شرکت نسبت به دوست و شر شرکت است و ر
یادی در مورد خودش در اختیار رسانه ها نگذارد. سعی کرد اطالعات ز

بودند. مورفی ریاضیات و علوم محاسباتی می خواند و اشپیگل طراحی 
محصول. قبل از اینکه این دو نفر به ســوی اسنپ چت کشیده شوند، 
به صورت مشترک بر روی استارت آپ شکست خورده ای کار می کردند 
به نام فیوچر فرشمن، وب سایتی که به دانش آموزان دبیرستان در مورد 

چگونگی ثبت نام برای کالج مشاوره می داد. 
تاکید آن ها در مورد اپلیکیشــنی که از ابتدا مورد شک بسیار واقع 
شده بود این بود که این برنامه با عکس هایی که برای آن ها باید ایستاد 
و لبخند زد و ژست گرفت فرق دارد. »کار ما در مورد ارتباط گرفتن با 
تمام طیف های عواطف انسانی است، نه فقط آن حاالتی که به نظرمان 
زیبا و بی نقص تعریف شــده اند. مثال وقتی می خواهم به دوستم نشان 
بدهم که می توانم ادای موش خرمــا دربیاورم یا عکس دختری را که 
به او عالقه دارم نشانش دهم و در عین حال نمی خواهم این عکس ها 
دست به دست بچرخند. ما اپلیکیشنی طراحی کردیم که کارش نمایش 
زیبایی غیرواقعی یا بی نقص نیست، در عوض به دنبال خلق فضایی برای 
بامزگی، صداقت یا چیزهایی مثل این ها است؛ هرچیزی که در آن لحظه 

گرفتن و اشتراک گذاری حس می کنید.«
پس از راه اندازی اســنپ چت دفتر مرکزی شرکتشان اول از همه 
در خانه پدری اشپیگل راه افتاد. مورفی در آن زمان روزانه 18 ساعت 
مشغول کار بر روی توسعه نمونه قابل ارائه اپلیکیشن بود و تا امروز هم 
همچنان اغلب کدهای اسنپ چت را خودش می نویسد. اما اسنپ چت 
به موفقیت فوری و یک شبه نرسید. اشپیگل در ترم های آخر دانشگاه 
و در فواصل بین کالس هایش سعی می کرد برنامه شان را تبلیغ کند. 
آن زمان مورفی فارغ التحصیل شده بود                                                               و شغلی به عنوان مهندس یک 

شرکت تکنولوژی گرفته بود تا مخارجش را درآورد. 
اواخر ســال 2012 بود که تعداد کاربران اسنپ چت شروع به رشد 
کــرد. مورفی نیمی از حقوقش را از شــرکتی کــه در آن کار می کرد 
گذاشت تا خرج صورت حساب های مربوط به سرور شود تا بتوانند در 
این مدت سرمایه مورد نیاز برای کار را به دست آورند. حدود دو سال 
بعد اشپیگل و مورفی با مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک مالقات 
کردند، زاکربرگ مایل بود اسنپ چت را با مبلغ 3 میلیارد دالر بخرد. 
در آن نشست زاکربرگ توضیح داد که برنامه دارد با اپلیکیشنی مشابه 
به نام پوک، اسنپ چت را در هم بشکند. این دو شریک پیشنهاد را رد 
کردند، بعد چند نسخه از کتاب »هنر جنگ« نوشته سان تزو را برای 

شش کارمندشان خریدند. 
سال 2013 مورفی 2.1 میلیون دالر برای خرید یک خانه دوخوابه 
در نزدیکی دفتر اسنپ چت خرج کرد. او نخستین بار در سال 2013 
به همراه اشپیگل با برنامه »شوی کولبرت« در تلویزیون ظاهر شد. سال 
2014 اسنپ چت برای مورفی و اشپیگل نفری 5 میلیون دالر درآمد 
داشت. ســال 2017 رسانه ها گزارش دادند که تنها صفحه مورفی در 
شبکه های اجتماعی، صفحه توییتر او است که البته در آن هم فعالیتی 
نداشت و تنها در سال 2012 یک توییت را الیک زد. سال 2014 این دو 
نفر در فهرست 100 انسان تاثیرگذار دنیا از نظر مجله تایم قرار گرفتند. 

2013

براون از دو شریک سابقش به دلیل نقض 
عهد شکایت کرد و بعدتر از آن ها غرامت 

گرفت. 

2017

اسنپ چت وارد بورس شد. 

2014

نام مورفی و اشپیگل در فهرست 100 انسان 
تاثیرگذار دنیا در مجله تایم قرار گرفت.                                                               

مورفی در مقــام رئیس بخش تکنولوژی مســئولیت تیم های 
مهندســی اسنپ را بر عهده دارد. شنیده ها همچنان حکایت از این 
دارند که او هنوز در ارتباط بسیار نزدیک با اسنپ لبز است، یک تیم 
مرموز درون شرکت که بر روی محصوالت کامال طبقه بندی شده کار 
می کند. اسنپ در ســال 2017 وارد بورس شد و ارزشش برابر 33 

میلیارد دالر تخمین زده شد. 

یار سوم
گاهی تمام آنچه برای ناپدید شدن یک نفر از انظار عمومی الزم است مبلغی معادل 158 میلیون 
دالر است. این مبلغی بود که مالکان اسنپ چت برای رها شدن از شکایت های رجی براون صرف 
کردند. سال 2008 پذیرفتن براون در دانشگاه استنفورد یک لحظه تغییردهنده بود. در بهار سال 
2011 این دانشجوی رشته انگلیسی ایده ای به سرش زد، اپلیکیشن ارسال عکس هایی که بعد از 
چند ثانیه ناپدید می شوند. اول او بود که ایده را با اشپیگل مطرح کرد، بعد هردو دست دادند و عهد 
شراکت بستند، بعد نوبت جذب مورفی رسید. این سه نفر به صورت شفاهی با هم توافق کردند که 
هرکدام یک سوم از مالکیت و سود شرکت سهم داشته باشند. بعد هم برای هریک نقشی تعیین شد. 
بر اساس مدارک دادگاه براون رئیس بازاریابی شد، مورفی رئیس تکنولوژی و اشپیگل قرار بود به 
عنوان رئیس اجرایی شرکت کار کند. بعدتر که اپلیکیشن پیکابو راه افتاد و کار مراحل مقدماتی اش 
را گذراند، در یک مکالمه که بین این سه نفر راه افتاد اشپیگل به براون گفت که نقشش در شرکت 
به آن اندازه ای که دو نفر دیگر داشتند نیست. شراکت آن ها از این نقطه به هم خورد، مورفی پس 
از آن جلسه رمز ورودهای سرورها و شماره حساب های استارت آپ شان را عوض کرد. سال 2013 
براون علیه اشــپیگل و مورفی شکایت کرد. یک سال بعد آن ها به توافق رسیدند. اسنپ چت در 
بیانیه ای نقش براون به عنوان ایده پرداز برنامه را به رسمیت شناخت و برای حل مناقشه 157.5 

میلیون دالر به او پرداخت کرد. 
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ســال 2020 بود که شرکت استی لودر     اعالم کرد جین لودر     نقش 
جدیدی در شرکت خانوادگی شان بر عهده خواهد گرفت: معاون اجرایی. 
عالوه بر این، ســمت جدیدی هم با حضور او در شــرکت ایجاد شد: 
بازاریابی سازمانی و مدیریت ارشد داده ها. این جایگاه به چه معنا است؟ 
جین رهبری تعیین استراتژی کل شرکت را بر عهده گرفت تا با ایجاد 
اولویت بر اســاس داده و آمار و همچنین اولویت های عرصه دیجیتال، 
رشد شرکت را تسریع کند. جین لودر     تنها سهم ثروت از آنچه مادربزرگ 
و پدربزرگش بنا نهادند در اختیار ندارد، او بیش از دو دهه است که در 
شرکت استی لودر     مشغول به کار شده و مسیرش را به سمت رسیدن به 

جایگاه های باالی مدیریتی پیموده است. 
شرکت استی لودر     در سال 1946 تاسیس شد، زمانی که استی لودر و 
همسرش جوزف کار تولید محصوالت زیبایی را در نیویورک آغاز کردند. 
این دو نفر در روزهای تعطیالت تابستانی در موهیکان لیک نیویورک با 
هم آشــنا شدند و در سال 1930 ازدواج کردند. ازدواجی که مدتی بعد 
به طالق انجامید اما چهار ســال بعد از جدایی زمانی که تنها پسرشان 
لئونارد به اوریون مبتال شــد، پدر و مادر دوباره پیش هم برگشتند تا از 
پسرشان مراقبت کنند و همین موجب پیوند دوباره و ازدواج مجدد آن ها 
شد. ازدواجی که این بار تا آخر عمر دوام پیدا کرد. جین لودر     برادرزاده 
همان پسر است، فرزند رونالد. او سال 1973 به دنیا آمد. 13 سال قبل 
از به دنیا آمدن او پدربزرگ و مادربزرگش و شرکتی که تاسیس کرده 
بودند توانسته بودند وارد بازار بین المللی شوند. روغن الیه بردار، لوسیون 
بدن، کرم مرطوب کننده چندمنظوره و کرم معمولی چهار محصول اولی 
بود که این زوج تولید کرده بودند و کارشان را بر اساس آن پیش بردند. 
می گویند استی محصوالت شان را به آرایشگاه های زنانه می برد و در حالی 
که زن ها زیر سشوار منتظر نشسته بودند محصوالت را رایگان بر روی 
پوست آن ها امتحان می کرد. او از آرایشگاه ها 
و هتل ها شروع کرد و خودش اولین بازاریاب 
شرکت بود. پسرشــان لئونارد خیلی زود 
کسب و کار خانوادگی را پی گرفت. لئونارد 
قبال در مصاحبه ای به نشریه تلگراف چاپ 
بریتانیا گفته است: »من از بچگی وارد کار 
شدم، عصرها در کارخانه بطری روغن های 
الیه بــردار را پر می کردم و گاهی کار تایپ 
انجام می دادم و تابســتان ها پیش خدمتی 

جینلودر،نمونهموفقمدیریتوازوارثانشرکتاستیلودر

نوه خلف استی

او کیست؟
 )Jane Lauder( جین لودر

نوه و از وارثان استی 
و جوزف لودر     است، 

موسسان برند مشهور 
زیبایی و آرایشی استی 
لودر. او معاون اجرایی 

شرکت است و با 6.78 
میلیارد دالر ثروت در رده 
۴23 فهرست بلومبرگ 

قرار دارد.

می کردم. از همان 13 سالگی پول خوبی درمی آوردم. اگر بخواهم ساده 
بگویم از وقتی که در خاطر دارم به کار احترام می گذاشتم و هیچ وقت 
از زیرش شــانه خالی نمی کردم.« او با 32.7 میلیارد دالر ثروت در رده 
42 فهرست ثروتمندان بلومبرگ قرار دارد و هنوز خاطرات درس هایی 
را که از مادر و پدرش گرفته اســت به خاطر دارد: »وقتی کار را شروع 
کردم با مادرم دفتر کوچک مشترکی داشتیم. وقتی که با تامین کنندگان 
کاالهای مان پشــت تلفن حرف می زد به او گوش می دادم و آنچه بارها 
و بارها از او شنیدم، طلب کردن محصوالت باکیفیت بود: »دوباره انجام 
بدهید، دوباره. ما باید بهترین محصوالت را در کل دنیا داشته باشیم.« 
حتی امروز هم می توانم آن خواســتی را که در لحن حرف زدنش بود 
بشنوم. پدرم هم دقیقا همین طور بود؛ فارغال تحصیل سختی های کوبنده 
کســب وکار. بچه که بودم مشــق هایم را می دادم تا آن ها را مرور کند، 
آن ها را به من پس می داد و می گفت: دوباره بنویس! از او می پرســیدم 
چه چیزی را باید تغییر دهم؟ و او همیشه جواب میداد: خودت میفهمی. 

فقط دوباره بنویس.«
رونالد، پدر جین برادر کوچک تر لئونارد است. او هم مانند برادرش 
از نوجوانی کار همراه پدر و مادرش را آغاز کرد: از ســال 1964. بعدتر 
راهی که او را به سمت خود کشید راه سیاست بود. او به هر حال یکی 

1973

جین لودر     به دنیا آمد.

1946

شرکت استی لودر 
    تاسیس شد.

1995

سهام شرکت استی لودر در بازار 
بوس عرضه شد.                                                               

خانواده لودر     نشان داده اند 
که به طی سلسله مراتب برای 

رسیدن به جایگاه حرفه ای 
پایبند هستند. جین بیش 

از دو دهه در این تجارت 
حضور فعال داشت و از سال 
2۰2۰ دومین مدیر بلندپایه 
استی لودر     شناخته شد. او 

سال ۱۹۹6 وارد کار شد و در 
میان انواع مسئولیت هایی 

که داشته نقشش در بخش 
استراتژی برند بسیار برجسته 

بوده است
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رونالد، پدر جین برادر کوچکتر لئونارد است. او هم مانند برادرش از نوجوانی کار همراه پدر و مادرش را آغاز کرد: از سال 196۴. بعدتر راهی که او را به سمت خود 
کشید راه سیاست بود. او به هر حال یکی از دو وارث پادشاهی استی لودر     بود و برای همین از دهه 80 توانست سمت های جدی تری در حوزه سیاست به عهده بگیرد. 
یکا آغاز به کار کرد                                                               . یر دفاع در بخش اروپا و ناتوی وزارت دفاع آمر سال 198۴ به عنوان دستیار معاون وز

از دو وارث پادشــاهی استی لودر     بود و برای همین از دهه 80 توانست 
سمت های جدی تری در حوزه سیاست به عهده بگیرد. سال 1984 به 
عنوان دستیار معاون وزیر دفاع در بخش اروپا و ناتوی وزارت دفاع آمریکا 
آغاز به کار کرد.                                                               ســال 1986 رونالد ریگان او را به عنوان سفیر ایاالت 
متحده در اتریش انتخاب کرد. لودر     وابســته به جمهوری خواهان بود و 
بعدها در مذاکرات میان اسرائیل و سوریه هم حضور داشت. او برخالف 
برادر بزرگ تر  ش راهی کامال متفاوت را طی کرد و به جای دنیای تجارت، 

شهرت را در میدان سیاست دنبال کرد. 

J جین: نسل سوم
خانواده لودر     نشــان داده اند که به طی سلسله مراتب برای رسیدن 
به جایگاه حرفه ای پایبند هستند. جین بیش از دو دهه در این تجارت 
حضور فعال داشــت و از ســال 2020 به عنوان دومین مدیر بلندپایه 
اســتی لودر     شناخته شد. او ســال 1996 وارد کار شد و در میان انواع 
مسئولیت هایی که داشته نقشش در بخش استراتژی برند بسیار برجسته 
بوده است. زمانی که سمت ریاست بخش برند جهانی شرکت کلینیک 
را بر عهده داشت، در واقع پیشرو تغییرات استراتژیک برندشان بود و در 
این پروسه نحوه خالقیت در محصول، توزیع و ارتباط با مشتریان را تغییر 
داد. تحت رهبری جین بود که برند کلینیک از بنیاد تغییر کرد و از یک 
بازوی کم درآمد استی لودر     تبدیل به بخشی سودده شد که فروشش به 

سه برابر قبل رسیده بود. 
در شماره های پیشــین آینده نگر ترجمه مصاحبه ای با جین لودر 
    منتشر شــده بود. او در تعریف موفقیت حرفه ای گفته بود: »برای من 
موفقیت یعنی کارتان را خیلی خوب انجام دهید و برای کسانی که در 
اطرافتان هســتند الهام بخش باشید و باعث شوید که بهتر باشند. من 
همیشــه به اینکه افراد تیمم رشد کنند و ارتقای شغلی بگیرند افتخار 

می کنم؛ برای من این یکی از مدارج موفقیت است.«
نوامبر ســال 2013 بود که نام دو فرزند لئونارد در فهرست میلیاردرها 
قرار گرفت: جین و خواهرش آرین. همان زمان بلومبرگ در گزارشی به این 
موضوع پرداخت و اعــالم کرد که این دو خواهر در میان جوان ترین زنان 
میلیاردر دنیا هستند و هریک کنترل 17 میلیون سهم از شرکت استی لودر 
    را در اختیار دارند. در آن زمان ارزش سهامی که آن ها از طریق ارث و خرید 
مســتقیم به دست آورده بودند به حدود 2.6 میلیارد دالر می رسید. آرین 
که در زمان میلیاردر شدن 43 سال داشت هم مانند خواهرش سال ها در 
شــرکت خانوادگی شان کار کرده بود و به عنوان مدیر مد و عکاسی استی 
لودر     شناخته می شد. هردو خواهر در هیئت مدیره شرکت حضور داشتند 
و در ثروت و تجارت بیشتر راه عمویشان، لئونارد را رفتند. آرین در همان 
سال 2013 هم بیشتر از اینکه مانند خواهرش در حوزه مدیریت استی لودر 
    شناخته شود، به خاطر عالقه اش به اثاثیه و دکوراسیون خانه شهرت داشت. 
خودش و خانه اش که در زمره گران ترین خانه ها و مبلمان داخلی محسوب 
می شد بارها سوژه رسانه ها و مجالت مد شده بودند. او مانند مادربزرگش 

1996

جین کارش را در تجارت خانوادگی شان 
آغاز کرد. 

 2020

نام جین به عنوان معاون اجرایی شرکت استی لودر     اعالم شد. 

2013

نام جین و خواهرش آرین در فهرست 
میلیاردرها قرار گرفت. 

که نامش بر روی شرکت خانوادگی قرار گرفت، برندی با نام آرین طراحی 
کرد که بیشتر بر روی دکوراسیون خانه های لوکس تمرکز دارد و البته در 
کنارش حوزه زیبایی و مد را هم پوشش می دهد. با این حال جین بود که 
در کنار عمویش در فهرســت میلیاردرهای دنیا باقی ماند و راهش را در 
دنیای تجارت با شهرت بیشتری ادامه داد. جین را یکی از نمونه های بسیار 
موفق حضور زنان در دنیای مدیریت کالن تجارت و سیاســت گذاری بازار 
می دانند. عمویش لئونارد در مصاحبه ای گفته بود: »دست بجنبانید. آنچه 
حاال در مورد کسب وکار من را نگران می کند، سرعت تغییر است. باید سریع 
بیاموزید و خودتان را با سرعت تغییرات هماهنگ نگه دارید.« جین با نحوه 
مدیریتش و به خصوص نگاهی که به بازارهای در حال ظهور در آسیا داشت 
نشــان داد که این درس را به خوبی آموخته است. او زمانی که همچنان 
یکی از چهره های اصلی برند کلینیک شناخته می شد در مصاحبه ای گفت 
که نحوه نگاه او به بازارِ در حال گسترش صنعت زیبایی در چین چیست: 
»کلینیک زمان زیادی اســت که در آســیا حضور دارد و این قاره یکی از 
بزرگ تر  ین مناطق تحت پوشش ما است. آسیا همچنان اهمیتش را برای 
ما حفظ کرده است. واضح است که رشد طبقه متوسط و ثروتمند در چین 
برای صنعت زیبایی بسیار سودآور بوده است. مشتریان چینی به تمام دنیا 
ســفر می کنند و به همین خاطر بازار را تحت تاثیر قرار می دهند. البته با 
همه این ها فکر اصلی من این است که چگونه می توانیم آدم ها و مشتریان 

بیشتری را وارد بازار خودمان کنیم.« 
جین لودر     را می توان یکی از شبیه ترین افراد خاندان به مادربزرگش 
اســتی لودر     دانست، کســی که تغییرات بازار را به خوبی مد نظر دارد 
و با تغییرات به موقع کنــار می آید و البته مثل عمویش خیلی خوب 
می داند که با نگاه کردن به 10 سال آینده است که می تواند برای امروز 

برنامه ریزی کند.  

جین لودر: برای من موفقیت 
یعنی کارتان را خیلی خوب 
انجام دهید و برای کسانی 
که در اطرافتان هستند 
الهام بخش باشید و باعث 
شوید که بهتر باشند. من 
همیشه به اینکه افراد 
تیمم رشد کنند و ارتقای 
شغلی بگیرند افتخار می کنم؛ 
برای من این یکی از مدارج 
موفقیت است
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کارآفرین

اسواتینی که پیش تر با نام سوازیلند خوانده می شد، کشوری است 
در جنوب آفریقا در همسایگی موزامبیک و آفریقای جنوبی. کشوری 
تشکیل شــده از مهاجرانی از ســمت شــمال آفریقا که در اواخر قرن 
نوزدهم چند سالی تحت الحمایه آفریقای جنوبی شد، مدتی زیر سلطه 
بریتانیا اداره شد و عاقبت در سال 1968 از بریتانیا اعالم استقالل کرد. 
نیتان کیرش از همین قوم ســوازی است که البته در آفریقای جنوبی 
به دنیا آمد و بزرگ شــد. خاندان او از یهودیان مســتقر در آفریقای 
جنوبی بودند. محل زندگی دوره کودکی او شــهر پوچستروم بود؛ یک 
شهر دانشــگاهی در استان شــمال غربی آفریقای جنوبی و در 120 
کیلومتری ژوهانسبورگ. او سال 1949 از دبیرستان پسرانه پوچستروم 
فارغ التحصیل شــد، یکی از قدیمی ترین مدارس بناشده در این کشور 
که به زبان انگلیسی دانش آموزان را تعلیم می داد. سال 1952 مدرک 
لیسانسش را در رشته تجارت از دانشگاه ویتواترزراند در ژوهانسبورگ 

گرفت و بعدها هم دانشگاه سوازیلند به او دکترای افتخاری داد. 
داســتان نیتان از همان شــهر کودکی اش، پوچســتروم آغاز شد. 
همان جا بود که نیتان 20 ســاله به مادرش کمک می کرد تا کارخانه 
خانوادگی تولید مالت را اداره کند. سال 1958 موقعیت بزرگ موفقیت 

نیتان پیش آمد. خودش تعریف کرده اســت که در آن سال قرار بود 
از 1200 پوند پول بیمه عمر پدر درگذشــته اش استفاده کند تا یک 
کارخانه تولید نوشــیدنی در ســوازیلند راه انــدازد: »در عوض دولت 
اســتعماری سوازی از من خواســت کار مدیریت صنعت کشت ذرت 

کشورش را در دست بگیرم.«
این گونــه بود که مونوپولی کیرش رقم خورد؛ برای این کار البته او 
باید تمامی ذرت کشــاورزانی را کــه مایل به فروش بودند می خرید و 
برای نگهداری از آن ها انبارهایی تاســیس می کرد و کنارش هم یک 
کارخانه. او برای برپایی این مقدمات به 45 هزار پوند نیاز داشت. نیتان 
کنسرســیومی از سرمایه گذاران تشکیل داد که در ازای سهمشان 15 
هزار پوند پرداخت می کردند و شــرکت را هم 15 هزار پوند اجاره داد. 
خودش می گوید: »برادرم عیسی 1200 پوند داشت، من به سراغ مدیر 
بانک استاندارد در پوچستروم رفتم، کسی که از زمان اداره کردن کسب 
و کار مادرم می شناختم. حد مجاز او برای وام دادن بدون نیاز به کسب 
مجوز از مقام های باالتر 5 هزار پوند برای شــرکت ها و 2 هزار و 500 
دالر برای افراد حقیقی بود.« این گونه بود که برادران کیرش هلدینگی 
را پایه گذاشتند که توانست 5 هزار پوند وام بگیرد و آن مدیر بانک هم 
به هریک از ایــن دو برادر 2 هزار و 500 دالر وام فردی داد. هریک از 
آن ها 1200 پوند خودشان را هم وسط گذاشتند و 2 هزار و 500 پوند 
هم برای تکمیل سرمایه از مادرشان قرض کردند. سال 1959 کیرش 
شرکت آرد سوازیلند را بنیان گذاشت. این شرکت تبدیل به سنگ بنای 
توسعه کار او در تمامی حوزه های کار در اقتصاد سوازی شد. خیلی زود 
او را به عنوان تاثیرگذارترین سرمایه گذار این کشور پادشاهی  شناختند 

که کسب وکار رقابتی و معتبری را در این سرزمین اداره می کرد. 
دو برادر همزمان با توسعه کسب وکارشان در این سرزمین، کارخانه 
مالت ســازی ای را هم که پدرشان با نام کینگ فود تاسیس کرده بود 
از مادرشــان خریدند و در سال 1959 شرکت صنایع کیرش را شکل 
دادند. عیسی مدیریت صنعت مالت را بر عهده گرفت. آن ها محصول 
مالت شــان را تبدیل به یکــی از برترین برندهای نوشــیدنی در بازار 
آفریقای جنوبی کردند. شاید بتوان گفت که برند کینگ کورن به لحاظ 
شهرت در این کشور درست پس از کوکاکوال قرار داشت. بعدها این دو 

برادر تجارت مالت شان را واگذار کردند. 
حاال دیگر نوبت به سوددهی جنگ جهانی دوم رسیده بود. کیرش 
می گوید: »تا قبل از جنگ جهانــی دوم اغلب کاالها وارداتی بودند و 

نیتانکیرشوهلدینگجیترو،ازمالتتاتامینکاال

سوِد جنوب آفریقا

1958

پادشاهی سوازیلند پیشنهاد تجارت ذرت را به کیرش داد. 

1932

نیتان کیرش در آفریقای جنوبی 
متولد شد.

1970

نیتان یکی از بزرگ تر  ین شرکت های عمده فروشی کشور 
به نام Moshal Gevisser را خرید.

او کیست؟
 نیتان کیرش

 )Nathan Kirsh( مالک 
70 درصد از هلدینگ 
جیترو است، هلدینگ 

مادر مجموعه ای از 
فروشگاه های تهیه 

مایحتاج رستوران ها 
و سوپرمارکت ها در 

آفریقای جنوبی. او با 
6.70 میلیارد دالر 
ثروت در رده ۴27 

فهرست بلومبرگ قرار 
دارد. 
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وارن بافت با خرید 
سهمی حداقلی در 
هلدینگ جیترو 

موافقت کرد با این 
حال غول حوزه 
سرمایه گذاری 
و نیتان بر سر 
شرایط این 

قرارداد به توافق 
نرسیدند. تا سال 

2018 کیرش 
مالک 75 درصد از 
هلدینگ جیترو 

شد که 115 شعبه 
از رستوران های 

دیپات و شعبه های 
بخر و ببر جیترو 

را در ایاالت متحده 
اداره می کند

یف کرده است که در آن سال قرار بود از 1200 پوند پول بیمه عمر پدر  سال 1958 موقعیت بزرگ موفقیت نیتان پیش آمد. خودش تعر
یلند راه اندازد: »در عوض دولت استعماری سوازی از من خواست کار  درگذشته اش استفاده کند تا یک کارخانه تولید نوشیدنی در سواز
یت صنعت کشت ذرت کشورش را در دست بگیرم.« مدیر

توزیع هم زیر سلطه عمده فروشان بود. جنگ جهانی دوم این موقعیت 
را در اختیار آفریقای جنوبی گذاشــت تا فضایی برای تولید پدید آورد 
که جایگزین کاالهای وارداتی شــد.« این دسته از صنایع تازه نفس از 
حمایت در برابر واردات هم برخوردار بودند و برای همین خیلی ها شروع 
به پیدا کردن کانال های فروش خودشــان در سراسر آفریقای جنوبی 
کردند. پس از جنگ رشــد سریعی در توسعه فروشگاه های زنجیره ای 
رخ داد که جای کسب وکارهای کوچک را گرفتند. عمده فروشان بزرگی 
که کنترل واردات را در دست داشتند خود را با بازار آب رفته ای رو به رو 

دیدند که ظرفیت خدمات و کاالهای آن ها را نداشت. 

J بخر و ببر
با توجه به تمامی این شرایط بود که در سال 1970 نیتان یکی 
 Moshal از بزرگ تر  ین شــرکت های عمده فروشی کشــور به نام
Gevisser را خرید. در آن زمان قوانین در حال گســترش دولت 
آپارتاید از شــکل گیری کســب وکارهای سفیدپوستان در مناطق 
سیاه پوست نشین جلوگیری می کرد. از اواخر دهه 40 که حزب ملی 
آفریقای جنوبی از طریق رای گیری به قدرت رسید و آغاز به انجام 
یک رشته قوانین مبنی بر جداســازی نژادی کرد، مسئله آپارتاید 
در آفریقای جنوبی مدام جدی تر شــد. بر مبنای این قوانین جامعه 
دوپاره شــده سفیدپوستان و رنگین  پوستان در این کشور بر مبنای 
جداســازی به زندگی خود ادامه دادند، وضعیتی که پس از جنگ 
جهانی دوم هم پررنگ بود و از دل اعتراضات به شــرایط چهره ای 
مانند نلسون ماندال را پدید آورد. در دنیای اقتصاد هم این جداسازی 
بســیار پررنگ بود. جامعه رنگین پوســتان از هیچ گونه امکانات و 
حمایتی برای گسترش کسب و کار برخوردار نبودند و از قضا رشد 
ســریع اقتصادی و صنعتی پس از جنگ جهانی سبب شده بود که 
این شکاف بیشتر شود. سفیدپوستان و غربی تبارهای ساکن آفریقای 
جنوبی به ســرعت پیش می رفتند و سیاه پوســتان سخت ترین و 

فرساینده ترین بخش بازار کار را بر عهده داشتند.
 اما در دنیای نیتان اوضاع تنها با تبدیل موقعیت بد به سود بیشتر 
تعریف می شد. همین وضعیت اسف بار سیاسی و اجتماعی هم برای 
کیرش موقعیتی دیگر در راستای تجارتش بود؛ او فرصت را مناسب 
دید تا کار تامین کاال برای تاجران خرده پای سیاه پوست را در دست 
بگیرد. ظرف دو ســال او 17 شــعبه تازه تجاری باز کرد. در همین 
زمان بود که دست به ادغام با شرکت لیونل کاتز زد، کسب و کاری 
که با نام مترو معروف بود. مترو یک شــرکت ثبت شده بورسی بود 
کــه 30 درصدش در اختیار کیرش بود، 30 درصد در اختیار تایگر 
اوتس، موسس شــرکت رودی فرانکل. کاتز و شرکایش 20 درصد 
تملک را در دست داشتند و بقیه سهم در اختیار عموم بود. کیرش 
و تایگر اوتس کنترل مشترک شرکت را در دست داشتند اما کیرش 
از این وضعیت خشــنود نبود. او 10 درصد دیگر از سهام در بازار را 

1976

نیتان شرکت جیترو را تاسیس کرد.

2003

نیتان توافق اولیه وارن بافت را برای سرمایه گذاری در 
جیترو جلب کرد اما نهایتا به توافق نرسیدند.

1994

نیتان رستوران دیپات را خرید.

هم خرید. او کنترل شــرکت مترو را در دست گرفت اما 50 درصد 
از سهام کاتز را به تایگر پیشنهاد داد و باز هم سهمش از شرکت در 
حدی بود که کنترل تصمیم گیری را در دست او نگه می داشت. اما 
فرانکل این پیشــنهاد را رد کرد و دادخواستی تسلیم دادگاه کرد تا 
جلوی کیرش در خرید ســهام بیشتر شرکت کاتز را بگیرد. قاضی، 
مروین کینگ رای را به نفع کیرش صادر کرد. پس از این تصمیم بود 

که رابطه محکم تجاری میان کیرش و کینگ شکل گرفت. 
سال 1976 بود که نیتان شرکت جیترو را تاسیس کرد. این شرکت 
 )Cash and Carry( نمونه ای از شــرکت هایی معروف به بخر و ببر
بود. این فروشگاه ها در واقع نوعی خرید مستقیم از انبارهای کاال بودند. 
قفســه های عمده فروشی در انظار عموم قرار می گرفتند تا کسانی که 
می خواهند کاال را با قیمت عمده بخرند به این شــعب ســر بزنند. او 
جیترو را در بروکلین نیویورک افتتاح کرد. ســال 1994 هم رستوران 
دیپات را خرید. قدم بعد افتتاح اولین شعبه رستوران در نیویورک بود. 
در اواخر قرن بیستم شرکت جیترو و رستوران دیپات شروع به همکاری 
به عنوان شــرکت های خواهر کردند و هردو زیر چتر هلدینگ جیترو 

قرار گرفتند. 
سال 2003 نیتان به جایی رســیده بود که برای جذب سرمایه و 
شراکت تجاری به سراغ بزرگ تر  ین نام در دنیای سرمایه گذاری رفت: 
وارن بافــت. وارن بافت با خرید ســهمی حداقلی در هلدینگ جیترو 
موافقت کرد با این حال غول حوزه سرمایه گذاری و نیتان بر سر شرایط 
این قرارداد به توافق نرسیدند. تا سال 2018 کیرش مالک 75 درصد از 
هلدینگ جیترو شد که 115 شعبه از رستوران های دیپات و شعبه های 

بخر و ببر جیترو را در ایاالت متحده اداره می کند.  
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کارآفرین

وانگوی
ازتجربهرهبریدرشرکتاسافمیگوید

راه دوام آوردن

به دست بیاورد و به كار ارسال محموله ها ادامه دهد و البته از رقیبان 
پیشی بگیرد.« وانگ با این كار ناگهان شركتش را تبدیل كرد به قابل 
اعتمادترین شركت خدماتی ارسال و تحویل كاال در چین، شركتی 
كه توانســت در یكی از بحرانی ترین موقعیت های زمانی همچنان 
كارش را ادامه دهد. از سال 2009 به بعد بود كه اس اف دیگر صاحب 
شركتی در حوزه ارسال و توزیع كاال قلمداد می شد و بعد اولین خط 
هوایی اختصاصی خــودش را در اختیار گرفت؛ خط هوایی اس اف 

متعلق به شركت اس اف اكسپرس.
با این مقدمات حاال دور از ذهن نیست كه با فرا                                                               رسیدن دوران كرونا 
و همه گیری وسیع تر در سطح جهانی، وانگ توانسته است این بار از 
جایگاهی قدرتمندتر به خدماتش ادامه دهد. موضوعی كه در یكی از 
آخرین گفت وگوهایش هم به آن اشاره كرده است. وانگ در صفحه 
لینكدین خود متن مصاحبه ای را كه با او انجام شــده به اشتراک 
گذاشته است. در این گفت وگو او در مورد مفهوم موفقیت، مدیریت 
و مقایسه میان شیوه رهبری در دنیای غرب و شرق صحبت می كند. 

این مطلب ترجمه بخش هایی از همان مصاحبه است. 
 

به عنوان یک رهبر در این صنعت موفقیت و شکســت را 	�
چگونه معنا می کنید؟

فکر می کنم یک شــرکت موفق، شــرکتی است که سبب ایجاد 
تغییر در جامعه می شــود، زندگی بهتری برای کارکنانش به وجود 
می آورد و سطح اســتاندارد در کیفیت خدمات رسانی به مشتریان 
را باالتر می برد. یک شــرکت تنها زمانی قادر به دســتیابی به رشد 
بلندمدت، کارنامه ای محکم و توسعه بازار )یعنی رسیدن به نتیجه( 

گمان می کردیم که یک 
ساختار تازه برای بخشی از 

تجارتمان بهتر جواب می دهد 
برای همین به سرعت سازمان 

اصلی را به واحدهای تجاری 
مختلفی تقسیم کردیم. 

تحت این ساختار افراد 
گمان کردند که اگر برای 

کسب سهم بیشتری از 
منابع سازمان با هم رقابت 

کنند، واحدشان عملکرد 
بهتری خواهد داشت. آن ها 

هم افزایی بالقوه ای را که 
به اشتراک گذاری منابع 

داشت نادیده گرفتند و 
نتیجه افزایش هزینه ها و 

کاهش قابلیت های حرفه ای 
بود

بیش از بیست و پنج سال پیش وانگ وی یک جوان بیست و چند 
ساله بود كه با ماشین ون، محموله ها و بسته ها را به صورت پنهانی 
در كوچه پس كوچه های هنگ كنگ تحویل صاحبانشــان می داد و 
بعدتر خودش با كوله پشتی و چمدان اجناس را به دست مشتری های 
خدماتش می رساند و تالش می كرد تا كار شركت نوپایی را كه سال 
1993 در مرز میان چین و هنگ كنگ تاسیس كرده بود به همه ثابت 
كند. حاال او تبدیل به یكی از ثروتمندترین شهروندان چین شده 
است. وانگ وی، مالک و موسس بزرگ تر  ین شركت ارسال محموله 
در چین قبال سوژه مطالب آینده نگر بوده است. اما حاال شاید بهتر 
بتــوان به یكی از كلیدی ترین عوامل موفقیت او پی برد. او با همت 
فراوان شركتش را توســعه داد اما در یک مقطع تاریخی توانست 
خودش را از رقبا جدا كند: زمان شــیوع ســارس. حاال كه همه ما 
تجربه زندگی در عصر كرونا را داریم، بهتر می توانیم درک كنیم كه 
شــیوع سارس در اواخر سال 2002 شروع شد و تا سال 2003 ادامه 
پیدا كرد؛ چین، ویتنام، كامبوج و برخی دیگر از كشــورهای شرق 
آسیا را درنوردید و پایش تا آمریكا و كانادا هم رسید اما در آن زمان 
برخالف كرونا تبدیل به همه گیری جهانی نشد و تعداد قربانیانش 
هم از چندصد نفر تجاوز نكرد. در عین حال از آن جایی كه سندرم 
حاد تنفسی بود، ترس ها و احتیاط هایی را كه در زمان كرونا تجربه 
كرده ایم به همراه داشت. روزنامه هنگ كنگ ایكانمیک تایمز زمانی 
در مورد ارتباط این بیماری با توسعه كار وانگ نوشت: »بزرگ تر  ین 
فرصتــی كه در اختیار وانگ قرار گرفت دقیقا هم زمان با شــیوع 
بیماری سارس بود. صنعت حمل ونقل هوایی به دلیل ترس از شیوع 
این بیماری كه از چین آغاز شده بود، به شدت آسیب دید اما وانگ 
توانست در همان موقعیت مجوز برای استفاده از پروازهای چارتر را 
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رهبران آسیایی 
و غربی محصول 

محیط اطرف 
خود هستند. 

آن ها توانایی های 
مناسب برای 
دوام آوردن در 
خانه خود را به 
دست می آورند. 
اما قابلیت بقا در 
یک محیط به این 
معنا نیست که 

الزاما می توانی در 
یک محیط دیگر 
هم دوام بیاوری. 
کارآفرینان موفق 
غربی شاید در 

چین توفیقی به 
دست نیاورند و 

مدلی که در چین 
جواب می دهد هم 
الزاما قرار نیست 
در غرب به نتیجه 

برسد

من پشیمانی را به چشم شکست نمی بینم. اگر پیشرفت کنیم و افسوس را به نقطه قوت تبدیل کنیم می تواند 
تبدیل به بزرگ تر  ین محرک رشد یک شرکت شود. اگر در چاله نمی افتادیم هرگز نمی توانستیم این قابلیت ها را در 
یم . خودمان به وجود آور

است که بتواند ارزش های ضروری )یعنی رسیدن به هدف( خلق کند. 
اگر شرکتی یا چشم پوشی از هدفش تنها بر روی نتیجه متمرکز شود، 

تالش هایش بی فایده خواهند بود. 
با نگاهی به تجربیات گذشته تان فکر می کنید چه عواملی 	�

باعث شدند که اس اف از رقبا پیشی بگیرد؟
اول اینکه ما موقعیتمان را بازتعریف و مســیر درست را انتخاب 
کردیم. اس اف کارش را به عنوان یک شرکت تحویل کاالی اکسپرس 
آغاز کرد. سال 2017 شــروع به تغییر کردیم، در حوزه تکنولوژی 
سرمایه گذاری کردیم و یک زنجیره کاالی هوشمند به وجود آوردیم. 
حتی اگر موقعیت و جهت صحیح را درک کرده باشــیم به این 
معنا نیست که تمام قابلیت های الزم را در اختیار داریم. برای همین، 
قدم دومی که برداشتیم این بود که مکانیسم های پشتیبانی خودمان 
شــامل مدل ســازمانی، اســتعداد و توانایی ها و فرهنگ شرکتی و 

مدل های تشویقی مان را تنظیم کنیم. 
سوم اینکه ما شرکت های تازه به وجود آوردیم، شرکت هایی مانند 
هید باکس، اس اف راش و اس اف مپ و به موازات آن هم پدید آوردن 
گروهی از رهبران کســب وکار بود. همــه این کنش ها از جانب بازار 

سرمایه با استقبال روبه رو شد. 
در مسیر تحول و ســازمان دهی مجدد با چه چالش هایی 	�

روبه رو شــدید؟ کدام یک از تجربه هایتان را می توانید با ما به 
اشتراک بگذارید؟

دوام آوردنمان. در طی این پروسه بود که مسائلمان را پیدا کردیم، 
راه هایــی برای حل آن ها یافتیم و به مــرور خودمان را از پرتگاه باال 

کشیدیم و قابلیت های تازه ای را کسب کردیم. 
در آن زمان گمان می کردیم که یک ساختار تازه برای بخشی از 
تجارتمان بهتر جواب می دهد برای همین به سرعت سازمان اصلی را 
به واحدهای تجاری مختلفی تقسیم کردیم. تحت این ساختار افراد 
گمان کردند که اگر برای کسب سهم بیشتری از منابع سازمان با هم 
رقابت کنند، واحدشان عملکرد بهتری خواهد داشت. آن ها هم افزایی 
بالقوه ای را که به اشتراک گذاری منابع داشت نادیده گرفتند و نتیجه 
افزایش هزینه ها و کاهش قابلیت های حرفه ای بود. بعدتر ما خودمان 
را دوباره سازمان دهی کردیم و استراتژی واحد با مدیریت مستقل اما 

منابع مشترک به وجود آوردیم. 
در خصوص پروسه سازمان دهی دوباره هیچ موردی بود که 	�

از آن پشیمان شوید؟
من پشیمانی را به چشم شکست نمی بینم. اگر پیشرفت کنیم و 
افسوس را به نقطه قوت تبدیل کنیم می تواند تبدیل به بزرگ تر  ین 
محرک رشــد یک شــرکت شــود. اگر در چاله نمی افتادیم هرگز 

نمی توانستیم این قابلیت ها را در خودمان به وجود آوریم. 
برخی معتقدند که شرکت های چینی و آسیایی با الگویی 	�

نزدیک به شــخصیت رهبران خود عمل می کنند در حالی که 
شرکت های غربی قوانین و مکانیسم اداره قدرتمندتری دارند. با 
این مقدمه به این نتیجه می رسند که رهبران آسیایی مایه اتحاد 
هستند و در عین حال سبب شکنندگی هم به شمار می روند. شما 

این موضوع را چگونه می بینید؟
رهبران آســیایی و غربی محصول محیط اطرف خود هســتند. 
آن ها توانایی های مناسب برای دوام آوردن در خانه خود را به دست 
می آورند. اما قابلیت بقا در یک محیط به این معنا نیســت که الزاما 
می توانی در یک محیط دیگر هم دوام بیاوری. کارآفرینان موفق غربی 

وانگوی
ازتجربهرهبریدرشرکتاسافمیگوید

راه دوام آوردن

شــاید در چین توفیقی به دست نیاورند و مدلی که در چین جواب 
می دهد هم الزاما قرار نیســت در غرب به نتیجه برسد. بنابراین اگر 
شرکتی بنای بین المللی شدن دارد باید خودش را با محیط عملیاتی 
اطرافش وفق دهد و از آن بهره بگیرد تا خودش را باال بکشد و تبدیل 

به بازیگری قوی در صنعت خود شود. 
مدیریت اختیاری و مدیریــت قانون محور هریک مزایای خود را 
دارند. کلید، فهم این موضوع است که در مراحل مختلف رشد شرکت 
کدام یک اهمیت بیشتری دارند. من هم می خواهم مکانیسمی برای 
مدیریت شرکت داشته باشم اما دست آخر برای اینکه آن مکانیسم 

جواب دهد الزم است که آدم ها به آن احترام بگذارند. 
از مدیریــت شــرکت در دوران پاندمــی کوویدـ19 چه 	�

آموختید؟
در زمان های ســخت باید فعال تر باشــیم. در آغاز همه گیری ما 
تمامی منابع خود را برای کمک به مهار ویروس بســیج کردیم. به 
عنوان مثال هواپیماهایمان را از شــمال، جنوب، شرق و غرب چین 
گرد آوردیم تا علی رغم هزینه باالی پروازهای خالی، تجهیزات را به 
صورت هوایی منتقل کنیم. همچنین برای اینکه کارمندانمان را به 
ماندن بر ســر کارهای خود در مناطق تحت تاثیر ویروس تشــویق 
کنیــم، یارانه هایی برای آن ها در نظــر گرفتیم. برای گرفتن چنین 
تصمیماتی این باور الزم اســت که باید دست به کار شوید، باید به 
خاطر منفعت جامعه هم که شده برای چنین موقعیت هایی آمادگی 

داشته باشید. 
به نظرتان بزرگ تر  ین چالش پیش روی رهبران کسب و کار 	�

در آینده چیست؟
غول های تکنولوژی مانند علی بابا و جی دی و آمازون در بسیاری 
از حوزه ها دست پیش را دارند چون کنترل جریان کسب وکار، کاال 
و ســرمایه در اختیار آن ها اســت. آن ها نه تنها در صنعت خودشان 
یکه تازی می کنند بلکه در سایر صنایع هم رقابت به وجود می آورند. 
چالش پیش  روی شرکت های سنتی یافتن موقعیتی برای شکستن 
انحصار بازار توسط این غول ها است. اگر شرکتی بتواند خودش را در 
مقابل چنین رقبایی حفظ کند، به این معنا است که واقعا توانایی های 

فنی، حرفه ای و حکمرانی خود را به سطح باالتری رسانده است. 
اگر بخواهید به نسل بعدی مدیرعامالن آسیایی نصیحتی 	�

کنید، آن نصیحت چیست؟
اگر فقط یک نصیحت به آن ها داشته باشم این است که کسب و 

کارتان را آگاهانه اداره کنید. 
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 

که کارآفرینان نوشته اند.

اندی گروو موســس و مدیرعامل سابق شــرکت اینتل است، شرکتی که تبدیل 
به بزرگ تر  ین تولیدکننده چیپ های کامپیوتری در دنیا شــد. گروو در این کتاب 
اســتراتژی اش برای موفقیت را به اشتراک می گذارد و در این مسیر خواننده را با 
خود به عمق سازوکار یک شرکت عظیم می برد. در زمان رهبری اندی گروو، اینتل 
تبدیل به بزرگ تر  ین شرکت  چیپ سازی شد و یکی از ستودنی ترین شرکت ها در 
سراســر دنیا. در کتاب »تنها پارانوئیدها نجات می یابند«، او استراتژی اش را برای 
تخمین زدن آن کابوســی روایت می کند که هر رهبری از آن وحشت دارد: وقتی 
تغییرات وسیعی رخ می دهد و شرکت باید یک شبه خودش را با آن ها منطبق کند 

و یا تن به سقوط دهد. 
گروو به چنین لحظه ای نام »نقطه انعطاف پذیری استراتژیک« می دهد. وقتی این 
نقطه از راه می رسد، قوانین معمول کسب و کار را باید دور انداخت و در عین حال 
به درستی مدیریت کرد. نقطه انعطاف پذیری استراتژیک می تواند فرصتی برای از 

آِن خود کردن بازار باشد و ظهوری قوی تر از همیشه. 

برتون پاتر متخصص فرهنگ شرکتی است، معلمی که اهمیت فرهنگ شرکت ها را 
تدریس می کند و برای رهبران روشن می کند که چگونه این فرهنگ را بشناسند 
و مدیریتش کنند. داشتن فرهنگی ساختارمند اهمیت بسیار دارد پس چرا رهبران 
بیشتری بر روی آن سرمایه گذاری نمی کنند؟ جواب ساده است: نمی دانند از کجا 
شروع کنند. فرهنگ امری نامرئی و ناخودآگاه است، بنابراین مسائل مربوط به آن 

معموال بدون اینکه به چشم مدیران بیایند روی هم تلنبار می شوند. 
در کتاب »فرهنگ خودتان را داشته باشید« نویسنده الیه های فرهنگ شرکتی را 
دانه به دانه جدا می کند تا برای رهبران گام هایی عملیاتی تعریف کند و ابزارهایی 
که با استفاده از آن ها بتوانند شرکتشان را تعریف و ارائه کنند. این کار با کمک بیش 
از 50 مصاحبه با رهبرانی از سراسر دنیا انجام شده تا به خوانندگان بیاموزد عواقب 
حاصل از تصمیم های خوب و بد برای فرهنگ شرکت را درک کنند، فهرستی از 
کارهای الزم برای تقویت فرهنگ شرکت و کسب وکار تهیه کنند و برای تغییرات 

ناگزیر در راستای کار قابل انعطاف و کار از دور در شرکت ها آماده شوند. 

تنها پارانوئیدها نجات می یابند
اندی گروو 

فرهنگ خودتان را داشته باشید
برتون پاتر

داریل کانینگهام در کتاب »میلیاردرها« تحلیلی روشن از ریشه ها و تحوالت 
ایدئولوژیک چهار بازیگر کلیدی در بخش خصوصی آمریکا ارائه می دهد: جف 
بزوس، مدیرعامل و موسس آمازون، روبرت مرداک، غول رسانه ای، و چارلز و 
دیوی کوک، ســالطین نفت و گاز. آنچه در این کتاب نمایان می شود نقدی 
است ضروری بر کاپیتالیسم آمریکایی و قدرت افراد حقیقی برای اثرگذاری 

فسادآمیز بر روند تصمیم گیری، کمپین های سیاسی و مبارزات اجتماعی. 
کانینگهام بر روی یک سوال هســته ای تمرکز می کند: دنیا تا کی می تواند 
گروهی اندک از برگزیدگان داشــته باشد که دست به تخریب منابع جهانی 
می زنند و نفوذ سیاسی بی چون وچرایی بر زندگی ما دارند؟ پاسخ های او به این 
پرسش برخاسته از تحقیق، دلیل آوردن بر مبنای خرد جمعی و یک زبان طنز 
زیرکانه است. این کتاب نشان می دهد که چگونه بازار آزاد بدون قید و شرط 
درســت خالف جهت سالمت سیاره ما و نیازهای آسیب پذیرترین گروه های 

مردم عمل می کند. 

این کتاب شرح زندگی حیرت انگیز یک تاجر اهل نیوجرسی است که بی سروصدا 10 
میلیارد از دارایی اش را داد و خودش در وضعیتی متوســط زندگی کرد، کسی که به 
جنبش »تا زنده ای هدیه کن« باور داشــت. کانر اوکلری داستان زندگی چاک فینی 
را در این کتاب روایت می کند، کســی که با نام »جیمز باند دنیای انسان دوســتی« 
شناخته می شود. او که در خانواده ای کارگری از تبار ایرلندی- آمریکایی در دوران رکود 
متولد شده بود پس از بازگشتش از جنگ کره توانست از طریق تاسیس فروشگاه های 
خرده فروشی اجناس بدون مالیات به ثروت برسد.                                                               سال 1988 نام او در نشریه فوربز به 

عنوان بیست و چهارمین آمریکایی ثروتمند درج شد. 
کمتر از 10 سال بعد شگفتی سازی او از نوعی دیگر شد. او که تا آن موقع تمام سود 
پولش را به بنیاد خیریه اش منتقل کرده بود از دنیای تجارت کناره گرفت و به تاسیس 
بیمارستان ها و دانشگاه هایی در سراسر آمریکا و حتی استرالیا پرداخت. تاثیر او بود که 
بعدتر کســانی مانند وارن بافت و بیل گیتس را به این سمت کشاند که عهد ببندند 

در زمان حیاتشان بخش قابل توجهی از ثروتی را که دارند صرف امور خیریه کنند. 

میلیاردرها
داریل کانینگهام

میلیاردری که نبود
کانر اوکلری
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واقعیت هایی که آموختم

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

شرکت HCL یک شرکت خدمات فناوری اطالعات 
اســت که در زمینه مشــاوره مدیریت و مشاوره 
اطالعاتی فعالیت دارد. موســس و مدیرعامل این 
شرکت، شــیو نادار یکی از ثروتمندترین های هند 
و جهان اســت. او در مطلبی که برای سایت بیزینس تودی نوشته گوشه ای از شیوه 
مدیریتی و باورهایش در حوزه کسب و کار را هم به نمایش گذاشته. درس هایی که به 
گفته او بخشی از واقعیت های کارآفرینی را به تصویر می کشند و به صورت ویژه برای 
تازه واردان در دنیای کســب وکار مفید هستند.                                                               آنچه در این بخش می خوانید ترجمه 

بخشی از این مطلب است. 
من همیشــه بر این باور بوده ام که کارآفرینی یک وضعیت ذهنی است. وضعیتی 
که در آن باید منعطف، هوشیار، تهاجمی، الهامبخش                                                               و مثبت باشید و از هر افتادنی 
به عنوان موقعیتی برای آموختن و بازگشــت به جایی که بودید استفاده کنید. سفر 
من در مسیر ساخت HCL یک چرخ و فلک سواری تمام عیار بود که باال و پایین های 
خودش را داشت، عقب نشینی ها و موقعیت های آموزشی اش را داشت و البته کلی هم 
خوش گذشت. من این حمایت را روایت می کنم تا هرکسی که این نوشته را می خواند 
بتواند با موقعیت های موجود در زندگی واقعی ارتباط بگیرد؛ چیزی که به نظرم به درد 

کارآفرینان جوان می خورد. 

J تقسیم کار کنید، منعطف باشید
اکثر کارآفرینان در خلق و استفاده از قابلیت های موجودشان اشتباه می کنند. ما از 
همان ابتدای کار اطمینان حاصل می  کنیم که آن کسانی را داریم که می توانیم کار را 
با آن ها تقسیم کنیم. برای همین بود که حتی قبل از اینکه فضای فیزیکی دفترمان را 
تهیه کنیم، ساختار سازمانی را مشخص کردیم. یک بار در اوایل کار شرکت که برای 
وام اقدام کردیم من با وجود کوچکی شرکت به خاطر سمتم یعنی مدیر شرکت در 
جلســه با مدیر بانک برای اعطای وام حضور داشتم اما پس از آن جلسه رفتم و کار 
انجام امور قانونی و امضای اسناد را به همکار دیگرم سپردم. وسعت قابلیت ما حاصل 
حضور شرکا و مدیرانی بود که استخدام کردیم. شما یک نفر هستید و به عنوان یک 
فرد میزان مشخصی از کار را می توانید انجام دهید بنابراین الزم است که کار را میان 

اعضای تیم تقسیم کنید. 

J موقعیت ها را دریابید، خودتان را دوباره کشف کنید
اقتصاد آمریکا در اوایل 2001 دچار رکود شــد و بازار بورس سقوط کرد. آن زمان 
نزدیک به 75 درصد از درآمد ما از ایاالت متحده بود. در گوشــه ای گیر افتاده بودیم 
و هیچ چاره ای نداشتیم جز اینکه در پی موقعیت های تازه باشیم و قدم بعدی مان را 
خلق کنیم. آن زمان شــرکت ما یک سری مشتری ثابت در حوزه مراقبت سالمت و 
فضانوردی داشت. توانایی ما در به کارگیری مهارتمان در حوزه سخت افزار، نرم افزار و 
شبکه، بازاری کامال جدید و به دنبال آن درآمدهای تازه برایمان به ارمغان آورد. ما به 
صورت آگاهانه شروع به ساخت ابزارها، روندها و صالحیت های تازه کردیم. حاال حوزه 

مهندسی و خدمات تحقیق و توسعه از HCL یکی از ستون های اصلی کار ما است. 

J تنها پارانوئیدها نجات می یابند
من پر از ترس هستم اما هرگز بر اساس ترس دست به عمل نمی زنم. کتاب »تنها 
پارانوئیدها نجات می یابند«، نوشته اندرو گروو بسیار به حس من نزدیک است. باور من 
همیشــه این بوده که آدم پارانوئید هدفش را رسیدن به بهترین ها می گذارد اما برای 
بدترین حالت ها آماده است. آدم باید بتواند بحران هایی را که کسب و کارش را به چالش 

می کشند شناسایی کند. 

زهرا چوپانکاره
دبیربخشتجربه
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سهمیلیاردردرتالشبرایپیشیگرفتندرصنعتفضانوردی

جنگ ستارگان
ایالن ماســک، چارلز برانسون و جف بزوس در دو چیز بیشترین اشــتراک را دارند: هرسه از 
ثروتمندترین ساکنان زمین هستند و هرسه رویای فضا در سر دارند. چندی پیش برنامه سفر فضایی 
جف بزوس، برادرش و یک مشــتری ناشناس میلیاردر به فضا خبرساز شد. این اقدام جف بزوس 
گام بلندی بود در راستای نبردی که با دو رقیبش دارد: چه کسی می تواند فضا را فتح کند؟ رسانه ها 
خبر سفر فضایی جف بزوس را پوشش گسترده ای دادند. در این میان نشریه نیویورک پست نگاهی 
انداخته اســت به جنگی که میان این سه میلیاردر در حوزه رقابت فضایی وجود دارد. بخش های 

عمده ای از آنچه در این بخش می خوانید برگرفته از همان مطلب است. 
سوخت موشک نیست که آتش مسابقه فضایی میان ایالن ماسک، ریچارد برانسون و جف بزوس 
را داغ تر می کند. شــتاب دهنده اصلی این رقابت »دست پیش گرفتن« است. برد استون نویسنده 
کتاب »جف بزوس و اختراع یک امپراتوری جهانی« گفته است: »خودمحوری در این میان نقش 
اساسی بازی می کند. این سه نفر از آیکون های کارآفرینی هستند و همگی به بردن عادت کرده اند. 
جف عادت ندارد دوم یا ســوم شود. ایالن اهل قمار است. بارها سر همه چیز دست به ریسک زده 
اســت.«  روز 10 ژوئن پس از اینکه بزوس 57 ســاله اعالم کرد که همراه با یک میلیاردر که 28 
میلیارد دالر پرداخت کرده، در پنجاه و دومین سالگرد فرستادن آپولو 11 به ایستگاه فضایی، به فضا 
خواهد رفت. روز 11 ژوئن گزارش هایی رسید مبنی بر اینکه برانسون 70 ساله هم با برنامه ریزی سفر 

فضایی دارد نور صحنه را از بزوس می رباید. 
اریک برگر، نویسنده کتاب »پرتاب موشک« می گوید: »برای جف بزوس مایه سرشکستگی است 
که بر روی چیزی 20 ســال کار کند و بعد در رده دوم بعد از برانســون قرار بگیرد. فکر می کنم او 
به برانسون به عنوان کسی نگاه می کند که احتماال می خواهد برای گسترش امپراتوری ویرجین از 

فضا درآمد کسب کند.« چون او و ایالن ماسک می خواهند مرزهای بشریت را فراتر ببرند. در مقابل 
برگر می گوید که برای ایالن ماسک احتماال رقابت برانسون- بزوس در حد یک برنامه سرگرم کننده 
جانبی است. شرکت اسپیس ایکس همین حاال هم بیش از 100 برنامه موفق فضایی اجرا کرده و 

فضانوردان را به خارج از جو فرستاده است. 
ماسک که به تازگی 50 ساله شده است خیلی علنی تردید خود را نسبت به برنامه بزوس اعالم 
کرده است. او یک بار نوشت: »احتمال اینکه ما اسب های تک شاخی را کشف کنیم که توی شعله ها 
می رقصند از احتمال اینکه بلو اورجین )شرکت فضایی متعلق به بزوس( بتواند وارد ایستگاه فضایی 
شــود بیشتر است.« با این حال منابع نزدیک به او می گویند که حس رقابت او در مورد بزوس از 
این حرف ها بیشتر است. نویسنده دیگر به نام آشلی ونس می گوید: »بزرگ تر  ین تنش میان ایالن 

و جف است.«
زخم زبان های بزوس معروف اند. مثل ســال 2015 و زمانی که راکت ماسک سرانجام توانست 
به صورت عمودی فرود آید او در توییتر خطاب به ماسک نوشت: »به جمع ما خوش آمدی.« که 
معنایش این بود که بزوس اول موفق به این کار شده است. ماسک که همیشه حرف آخر را می زند 
با توییتی مانند خود بزوس جوابش را داد: »البته مهم است که تفاوت میان “فضا” و “مدار زمین” 
را بدانیم.« توییت او به این اشــاره داشت که راکت های او در مدار زمین قرار می گرفتند در حالی 
که به زحمت می شــد گفت بلو اوریجین به فضا وارد شده است. ونس می گوید: »آن ها از هم دل 
خوشی ندارند. ایالن از بزوس خوشش نمی آید. فکر می کنم به نظرش بزوس حوصله سربر است.« 
و حاال برانسون که همیشه عاشق نمایش دادن بوده، دارد حواس بقیه را از این نبرد پرت می کند. 

از اوایل قرن بیست و یکم ماسک، بزوس و برانسون روی هم رفته میلیاردها دالر صرف دنبال 
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شتاب دهنده اصلی این رقابت »دست پیش گرفتن« است. برد استون نویسنده کتاب »جف بزوس و اختراع یک امپراتوری جهانی« گفته 
ینی هستند و همگی به بردن عادت کرده اند.  است: »خودمحوری در این میان نقش اساسی بازی می کند. این سه نفر از آیکون های کارآفر
یسک زده است.«  جف عادت ندارد دوم یا سوم شود. ایالن اهل قمار است. بارها سر همه چیز دست به ر

کردن رویاهای فضایی شان کرده اند. 
ماسک، مدیرعامل متولد آفریقای جنوبِی تسال می خواهد با موشک های اسپیس ایکس مریخ 
را تصرف کند و حتی ادعا می کند که دلش می خواهد بر روی ســیاره سرخ بمیرد. او سال 2002 
اسپیس ایکس را تاسیس کرد. نخستین پرواز با سرنشین این شرکت سال گذشته به فضا فرستاده 
شد و نخستین راکت غیردولتی بود که سرنشینانش را به ایستگاه فضایی رساند. دومین پرواز مشابه 
شــرکت ماه مارس امسال پرواز کرد. همزمان نسخه های آزمایشی برای رسیدن به مریخ در حال 

آزمایش هستند. 
در حال حاضر ایالن ماســک دومین فرد ثروتمند آمریکا پس از جف بزوس است. این دو نفر 
در اشتیاق برای ایجاد اجتماعات فضایی شبیه به هم هستند؛ برای بزوس این آرزو در ایجاد یک 
سکونت گاه شناور است، جایی که به دور زمین می گردد و آدم ها در آن جا کار و زندگی می کنند. با 
این حال هدف کوتاه مدت او این است که مردم را به مرز فضای الیتناهی برساند و از طریق شرکتش 

بلو اوریجین چند دقیقه ای هم شده مسافرانش را با بی وزنی و نمایی از کره زمین آشنا کند. 

J نبرد مغلوبه محبوبیت
ایالن ماســک چهره شناخته شده ای است اما این شهرت تنها به خاطر ثروت و جایگاهش در 
دنیای تجارت و تکنولوژی نیســت. او در ســریال های تلویزیونی حاضر شده، در شبکه SNL که 
برنامه های طنز سیاسی دارد حضور دارد، و بامزه است؛ همه چیزهایی که از عهده بزوس برنمی آید. 
جف بزوس چهره محبوبی نیست. یکی از نمونه های بارزش اتفاقی است که پس از اعالم سفر او به 
فضا افتاد. پس از اعالم این خبر بود که یک نفر کمپین آنالینی به راه انداخت که مطالبه اصلی اش 
این بود: نگذارید بزوس به زمین بازگردد. بیش از 100 هزار نفر این نامه را امضا کرده اند. مارک آر 
ویتینگتون، نویسنده کتاب »چرا آمریکا می خواهد به ماه برگردد« می گوید: »بزوس مشکل برندینگ 
دارد. خیلی ها از او خوششــان نمی آید... او را با ضدقهرمان فیلم های جیمز باند مقایسه کرده اند.« 
بخش مهمی از این حس منفی در قبال بزوس بابت به تعطیلی کشاندن برخی کسب وکارهای خرد 
مانند کتاب فروشی های مستقل است که سال ها است توان رقابت با آمازون را از دست داده اند، بخش 

مهم تری هم به خاطر این باور که کارگران در زیرمجموعه امپراتوری آمازون با شرایط سخت کاری 
دست و پنجه نرم می کنند. برای همین است که در میان کسانی که می خواهند او دیگر به زمین 

بازنگردد کسانی هم نوشته اند: »بزوس باید برای بازگشت به زمین کار کند.«
برانسون سال 2004 به زمین بازی فضایی وارد شده است. شرکت او ویرجین گالکتیک لیست 
انتظاری 650 نفره دارد که بنا به برخی از گزارش ها نام هایی چون لئوناردو دی کاپریو، ریانا، کیتی 
پری و کیت وینسلت در میان آن ها دیده می شود. هریک از این نفرات بابت یک پرواز 2 ساعته و 5 
دقیقه زیر مداری 250 هزار دالر خواهند پرداخت. پرواز زیرمداری                                                               به آن دسته از پروازهای فضایی 
گفته می شود که در آن ها، با آنکه سفینه فضایی )یا موشک( به فضای بیرونی می رسد، اما مسیر 
پرواز آن، با ورود دوباره به جو یا آن ســطح گرانشــی )مثالً سطح زمین( که از آن راه اندازی شده، 
متمایل می شود به طوری که آن موشک یا جسِم در حال پرواز یک دور مدارِی کامل را نمی پیماید.

J حسادت  در مقیاس بزرگ
برگر می گوید: »برانسون فضا را پاسخی به آینده بشریت نمی بیند. او خیلی ساده فقط عالقه مند 
به حوزه توریسم فضایی است.« برای برانسون سفر ماه آینده به فضا فقط به خاطر درآمدن جلوی 
بزوس نیســت. او این کار را راهی برای جلب توجه و تحت تاثیر قرار دادن مشتریانش می بیند. و 
البته این جا هم بزوس یک برگ برنده دارد. داگالس مسیر که ماجرای سفر برانسون در مقابله با 
بزوس را خبری کرد، می گوید: »ویرجین گالکتیک سال هاست که می گوید نخستین خط فضایی 
دنیاست. اینکه بزوس با یک مشتری واقعی که 28 میلیون دالر هم پرداخت می کند به این سفر 
برود، این ادعا را به چالش می کشد.« برانسون همیشه به داشتن روحیه ماجراجویانه اش افتخار کرده 
است. اگر بزوس به عنوان ضدقهرمان فیلم های باند شناخته می شود، برانسون اما یادآور خود جیمز 
باند است. او یک بار سوار بر یک ماشین آبی- خاکی از کانال انگلیس گذشت در حالی که تاکسیدو 
بر تن داشت. زمانی که خط تولید نوشیدنی ویرجین کوال را راه اندازی کرد خودش سوار بر تانک 
وارد میدان تایمز شد.  معروف است که این سه مرد وقتی یکی شان در انظار عمومی به موفقیتی 
می رسد بسیار حسادت می کنند. برگر می گوید: »بزوس نسبت به تمامی آن قراردادهای فدرال که 
ایالن ماسک و شرکت اسپیس ایکس منعقد کرده اند حسادت می کند.« قراردادهای بسیار سودآوری 
که شامل ساخت قطعات ماهواره و فضاپیما می شود. او بابت این موفقیت های رقیب عمیقا ناراحت 
می شــود. سال 2017 و پس از آنکه ماسک یک معافیت مالیاتی به ارزش 1.3 میلیارد دالر بابت 
استقرار کارخانه باتری سازی اش در نوادا گرفت، بزوس ایمیلی به کارمندان کلیدی شرکتش فرستاد 
و در آن پرسید: »چرا ایالن ماسک این قدرت را دارد که چنین مشوق های بزرگ دولتی ای دریافت 
کند و ما نداریم؟« در مقابل ماسک هم وقتی در جایی شکست می خورد عصبانی می شود. یکی از 
منابع نزدیک به او می گوید: »اسپیس ایکس یک مناقصه دولتی با نیروی هوایی آمریکا را از دست 

داد و شنیدم که ماسک تالفی اش را سر کارمندانش در بخش ارتباط با دولت درآورد.«
به نظر می رســد که دنیا به لطف بلندپروازی ها و البته حســادت های سه نفر از ثروتمندترین 
ساکنانش دارد خاطرات دوران جنگ ستارگان میان شوروی و آمریکا را بازسازی می کند. اگر قبال 
صحبت از نبرد بر ســر قدرت سیاسی و ایدئولوژیک میان دو دولت بود، حاال پول های شخصی و 

قدرت طلبی تاجران است که دارد بر آتش یک جنگ ستارگان دیگر می دمد. 

بلو اوریجین. متعلق به جف بزوسگالکتیک متعلق به ریچارد برانسون

اسپیس ایکس.متعلق به ایالن ماسک
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این لغت ها ســپس به صورت رسمی به دیکشنری آکسفورد افزوده 
می شــوند(. لغت پساحقیقت این طور وصف شــده است: »مربوط یا 
دال بر شــرایطی که در آن واقعیت های عینی به نسبت احساسات 
و اعتقادات شــخصی، تاثیر کمتری در شــکل دهی به افکار عمومی 
دارنــد.« این اصطالح در جریان رفراندوم برگزیــت در بریتانیا و در 
طول دوران ریاســت جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا برجسته شد. 
امــا )جدا از این دو مثال خاص( هــر روزی موجی از ادعاهای بدون 
پشتوانه توسط افراد مختلفی مطرح می شوند که برجسته شدن آن ها 
به شکل گیری سیاست ها و افکار عمومی کمک می کند. به عنوان مثال 
در طول پاندمی یک ســال گذشته همه ما به حرف کسانی که هیچ 
سابقه پزشکی نداشته اند گوش کرده ایم که در مورد بحران سالمت چه 
نظری دارند. متاسفانه اظهارنظرهای آن ها به صورت مرتب بر روی روند 

تصمیم گیری ها تاثیر داشته است. 
در عرصه  تازه رسانه ها )شبکه های اجتماعی(، حقیقت ممکن است 
آگاهانه و از قصد مورد دستکاری قرار بگیرد و اطالعات غلط تبدیل به 
حوزه ای در حال رشد شده است. مهم تر اینکه ما، به عنوان مخاطبان 
این اطالعات، به صورت طبیعی برای پذیرش »مستنداتی« برنامه ریزی 
شده ایم که باورهای پیشــینی ما را تصدیق می کنند )به این حالت 
سوگیری در تایید می گویند( و بحث های مخالف را نادیده می گیریم. 

این پدیده بر تک تک افراد و کســب وکارها تاثیر می گذارد و این 
قابلیت را دارد که دموکراسی را در معرض خطر قرار دهد. 

J تیترهای گمراه کننده
با توجه به موقعیت کریســتیانو رونالدو و وسعت مخاطبانش در 
شبکه های اجتماعی، بسیار احتمال دارد که عمل او در جابه جا کردن 

سهامکوکاکوالوداستانیکهراستنبود

رونالدو ستاره فوتبال است نه وال استریت
»پیش از مراســم افتتاحیه مســابقات فوتبال یورو 2020 در پرتغال، 
کریستیانو رونالدو داشت برای کنفرانس خبری پیش از مسابقه آماده می شد. 
دو دقیقه قبل از شــروع نشست خبری فوق ستاره تیم یوونتوس دو بطری 
کوکاکوال را که مقابلش گذاشــته شــده بود کنار گذاشت و با روی خندان 
خطاب به روزنامه نگاران گفت: »آگوآ )آب(.« تقریبا یک روز پس از این ماجرا 
بود که حتی آن ها که به فوتبال عالقه ای ندارند در خبرها خواندند و دیدند که 
ارزش سهام کوکاکوال به خاطر حرکت ستاره تیم پرتغال میلیاردها دالر افت 
کرده است. بحث ها بر روی تاثیر سلبریتی ها بر حوزه های مختلف از جمله 
بازار بورس داغ شد. این خبر از آن دسته خبرهای پرمخاطبی است که باور 
کردنش هم آسان است و به اشتراک گذاری آن هم راحت تر. اما با باور کردن 
این خبر ما دچار چه اشتباهی شدیم؟ نونو فرناندز، نویسنده و استادتمام رشته 
کسب وکار در مقاله ای که در نشریه فوربز منتشر کرد توضیح داده است که 
تیترهایی که خبر از سقوط ارزش کوکاکوال در پی حرکت رونالدو می دادند 
در زمره اخبار جعلی قرار می گیرند، نوعی از خبرها که شاید حتی پشت آن ها 
غرضی هم نباشد اما دنیای پساحقیقت ذهن ها را آماده پذیرش آن ها می کند. 
خبرهایی که ممکن است به خاطر اشتباه افراد غیرمتخصص ناگهان تبدیل به 
تیتر یک رسانه ها شوند. فرناندز در مطلبش می گوید: »واکنش به این ژست 
بازیگوشانه از جمله چند مقاله خبری مبنی بر اینکه این اقدام رونالدو سبب 
ریزش 4 میلیارد دالری ارزش کوکاکوال در بازار شــده است، نمایان گر یک 

مشکل اساسی است.« این مطلب ترجمه ای است از همان مقاله.

J دنیای فراحقیقت
سال 2016 واژه ســال لغت نامه آکســفورد »پساحقیقت« بود 
)دیکشــنری آکسفورد از سال 2004 هر سال لغتی تازه ساخته شده 
را بر اساس میزان استفاده از آن به عنوان »لغت سال« اعالم می کند. 

لغت »پساحقیقت« این طور 
وصف شده است: »مربوط 

یا دال بر شرایطی که در آن 
واقعیت های عینی به نسبت 

احساسات و اعتقادات 
شخصی، تاثیر کمتری در 

شکل دهی به افکار عمومی 
دارند.« این اصطالح در 

جریان رفراندوم برگزیت 
در بریتانیا و در طول دوران 

ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ در آمریکا برجسته 

شد
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تنها چند ساعت پس از بازی افتتاحیه یورو 2020 موجی از مقاالت در سراسر جهان ظاهر شدند که می گفتند بی عالقگی 
یات  رونالدو به محصوالت ناسالم کوکاکوال سبب شده تا این برند ۴ میلیارد دالر از ارزشش را از دست بدهد. انبوهی از نشر
تجاری به این فرضیه صدای بیشتری دادند و آن را تکرار کردند.

بطری های کوکاکوال برای رساندن پیامی ضمنی انجام شده باشد. 
به هر حال تنها چند ســاعت پس از بازی افتتاحیه یورو 2020 
موجی از مقاالت در سراسر جهان ظاهر شدند که می گفتند بی عالقگی 
رونالدو به محصوالت ناسالم کوکاکوال سبب شده تا این برند 4 میلیارد 
دالر از ارزشــش را از دســت بدهد. انبوهی از نشریات تجاری به این 
فرضیه صدای بیشتری دادند و آن را تکرار کردند. خیلی ها از روزنامه 
اســپانیایی مارکا که »داده های )کوکاکوال( از بازار بورس نیویورک را 
تحلیــل کرده بود«                                                               نقل قول کردند. باقی منابع خیلی راحت و بدون 
اینکه زحمت استنادی به خود بدهند این حرف را تکرار کردند. برخی 
از اظهارنظرکنندگان به این نتیجه رسیدند که یک مرد از یک کشور 
به نسبت کوچک قدرت دارد که یک برند چندملیتی آمریکایی را نابود 
کند. بقیه به سراغ تمجید از قدرت تغییر ذائقه عمومی اینفلوئنسرها 
رفتند و این بحث را به میان کشــیدند که شرکت های بیشتری باید 

در کمپین های بازاریابی شان نقش پررنگ تری به این چهره ها بدهند.
با همه این احوال، بسیاری از این حدس و گمان ها بر اساس یک 

پیش فرض سست )اگر نگوییم غلط( بنا شده بود. 
این واقعه اهمیت تفکــر انتقادی را برای رهبران کســب وکار و 

مخاطبان اخبار مطرح می کند، به ویژه در این عصر.

J چه عامل دیگری ارزش سهام را تغییر داد؟
درســت است که رونالدو مقابل نمایندگان مطبوعات از نوشیدن 
کوکاکوالیی که بر مبنای استراتژی تبلیغاتی روی میز مقابلش گذاشته 
شده بود خودداری کرد. این هم درست است که در زمان پایان یافتن 
نشســت خبری ارزش کوکاکوال 4 میلیارد دالر افت کرده بود. با این 
حال عوامل دیگری هم بودند که بر روی ارزش سهام این غول صنعت 

نوشیدنی تاثیر گذاشته بودند:
کوکاکوال 4.3 میلیارد دالر سهم دارد و روز جمعه 11 ژوئن با ارزش 	]

هر سهم 56.16 دالر بست )همزمان با تعطیلی آخر هفته بازار بورس( 
و در آن زمان ارزش بازاری اش 242 میلیارد دالر بود. 

روز دوشنبه 14 ژوئن کوکاکوال از ساعت 9:30 صبح به وقت ساحل 	]
شرقی آمریکا با ارزش سهمی کمتری کارش را از سر گرفت.

ساعت 9:40 صبح ارزش سهام شرکت 55.26 )1.6% کمتر( بود 	]
و ارزش بــازاری اش 238 میلیارد دالر یعنی 4 میلیارد دالر کمتر از 

روز قبل. 
کریستیانو رونالدو ساعت 9:43 صبح به وقت ساحل شرقی آمریکا 	]

بطری کوکاکوال را کنار گذاشت و گفت: »آگوآ«. 
بنابراین ارزش ســهام کوکاکوال همان موقعی هم که رونالدو آن 
حرکت را انجام داد 4 میلیــارد دالر افت کرده بود. در عوض عوامل 
متعددی که هیچ ارتباطی با کریس رونالدو نداشتند این افت را توضیح 
می دهند. برای مثال ســاعت 9:40 کل بازار سهام آمریکا به صورت 
حداقلی معامله می شد. سهام شرکت فورد موتورز بیش از 2 میلیارد 
دالر افت کرده بود. حرکات بورس معموال پیچیده تر از آن هستند که 
بشــود آن ها را به تنها یک عامل گره زد. در عوض این بازار در برابر 
»حوادث گیج کننده« که به صورت همزمان رخ می دهند و در ارتباط 

با هم هستند بیشتر آسیب پذیر است. 
ex-div- یک واقعیت دیگر: روز14 ژوئن سهام کوکاکوال تبدیل به 

idend شــد )بی سود، دوره ای که طی آن سود سهام را نمی دهند(. 
درک این اصطالحات فنی آسان است. وقتی شما مالک سهام شرکتی 
هستید در روزهای مشخصی این نوع سهام نصیبتان می شود. در مورد 

ارزش سهام 
کوکاکوال همان 
موقعی هم که 

رونالدو آن حرکت 
را انجام داد 4 

میلیارد دالر افت 
کرده بود. در عوض 

عوامل متعددی 
که هیچ ارتباطی 
با کریس رونالدو 

نداشتند این افت را 
توضیح می دهند. 
برای مثال ساعت 

9:40 کل بازار 
سهام آمریکا به 
صورت حداقلی 
معامله می شد. 

سهام شرکت فورد 
موتورز بیش از 2 
میلیارد دالر افت 

کرده بود

کوکاکوال این تاریخ از یک سال پیش تر اعالم شده بود. کوکاکوال زمانی 
اعالم بی سودی کرد که سودهای سهامداران پیش تر توزیع شده بود. 
البته واضح اســت که در تاریخی که سهام یک شرکت سوددهی اش 
را متوقف می کند به صورت طبیعی قیمت سهام هم بر مبنای تعداد 
ســهم کمتر تنظیم می شــود. در این مورد تاریخ سودهای از پیش 

توزیع شده کوکاکوال با نشست خبری رونالدو هم زمان شد. 
واقعیــت آخر: از همان لحظه ای که رونالدو بطری ها را برداشــت 
)9:43 دقیقه به وقت ســاحل شرقی( تا انتهای روز کاری معامالتی 
در وال استریت، ارزش سهام کوکاکوال تا 0.30 درصد باال رفت و 1.3 

میلیارد دالر به ارزش شرکت افزوده شد. 

J چرا باید اهمیت دهیم؟
چرا مسائل فراحقیقت باید برایمان اهمیت داشته باشند؟ چون که 
این موضوع آشــکارا می تواند ورای دنیای ورزش و بازار بورس برود و 
عواقبت گسترده ای جدی تر از خدشه دار کردن کارنامه بورسی داشته 
باشد. اخبار جعلی و اطالعات دستچین شده ممکن است از اشتباهات 
ساده افراد بدون تخصص نشئت گیرند. از طرفی ممکن است چنین 
اطالعاتی از قصد و با آگاهی و به منظور گمراه کردن منتشــر شوند. 
دروغ، به  خصوص در شبکه های اجتماعی، خیلی سریع پخش می شود 
و این پتانسیل را دارد که رای دهندگان و رهبران کسب وکار را فریب 
دهد. چنین دروغ هایی می توانند برای توجیه نوع سیاســت گذاری 
دولت به کار روند. برای همین خطر این خبرهای جعلی متوجه افراد، 

شرکت ها، جوامع و حتی دموکراسی می شود. 

J چه کاری از ما ساخته است؟
نخســتین گام این است که بپذیریم این جهت گیری ها در ما وجود 
دارد. بعد باید بفهمیم این جهت گیری ها چگونه بر مشاهده اخبار تاثیر 
می  گذارند. ســرانجام اقداماتی روش شــناختی هستند که می توانیم با 
استفاده از آن ها مطمئن شویم که در این دام ها گرفتار نمی شویم. برای 
شروع باید قبول کنیم که ما در دنیای پساحقیقت زندگی می کنیم. نباید 
وقایع موردی را با داده اشتباه بگیریم. گاهی حتی داده های بزرگ مقیاس 

هم کافی نیستند چرا که مسئله کیفیت داده ها هم اهمیت دارد. 
داستان گویی ابزار مهمی است. یک داستان پرفراز و نشیب تالش 
دارد تا تصویری واضح تر ارائه دهد. با این حال ما باید از خطر پذیرش 

تنها یک داستان به عنوان مدرک مستدل پرهیز کنیم. 
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تجـربــه

9میلیاردرجدید
حاصلفروشواکسنهایکوویدـ19

عوارض جانبی

در صدر میلیاردرها استفان بنسل، مدیرعامل شرکت مدرنا و اوگور شاهین، مدیرعامل شرکت بایون تک است که واکسن فایزر 
را تولید کرده. طبق گزارش اتحاد واکسن مردمی، هردو مدیر عامل حاال حدود ۴ میلیارد دالر ارزش دارند. این اتحادیه گروهی 
کسفام، دفتر ایدز سازمان ملل، موسسه گلوبال جاستیس نو و سازمان عفو بین الملل. است متشکل از موسسه آ

شرکت بایون تک در سه ماهه 
اول سال سودی بالغ بر ۱.۱ 
میلیارد دالر کسب کرد که 

بخش عمده آن حاصل فروش 
واکسن کووید ـ۱۹ بود. این 
شرکت در زمان مشابه در 

سال قبل 53.4 میلیون 
دالر ضرر داده بود. شرکت 

مدرنا در سه ماهه اول سال 
به سود ۱.7 میلیارد دالری 

رسید و رکورد پرمنفعت ترین 
سه ماهه مالی تاریخش را به 

ثبت رساند

واکســن کووید ـ 19 پس از اوج گرفتن ارزش ســهام شــرکت های 
تولیدکننده آن، دســت کم 9 میلیاردر تازه به فهرست میلیاردرها افزود. 
همین سبب شده است که بحث های اخالقی و انسانی مربوط به واکسن و 
شکاف میان جهان غنی و ضعیف شدت بگیرد. سی ان ان در مطلبی نگاهی 
داشته است به سودهای هنگفتی که توسط شرکت های واکسن سازی و به 
خصوص مدیران عامل دو شرکت بایون تک و مدرنا کسب شده و انتقاداتی 
که به این نحوه کسب سود عنوان شده اند. نوشته زیر ترجمه بخش هایی 

از این مطلب است. 
در صدر میلیاردر اســتفان بنسل، مدیرعامل شــرکت مدرنا و اوگور 
شاهین، مدیرعامل شــرکت بایون تک است که واکســن فایزر را تولید 
کرده. طبق گزارش اتحاد واکســن مردمی، هردو مدیر عامل حاال حدود 
4 میلیارد دالر ارزش دارند. این اتحادیه گروهی است متشکل از موسسه 
آکســفام، دفتر ایدز سازمان ملل، موسسه گلوبال جاستیس نو و سازمان 

عفو بین الملل. 
مدیر ارشد شرکت CanSino Biologics چین و یکی از نخستین 
سرمایه گذاران در شــرکت مدرنا هم با اوج گیری سود این شرکت بنا بر 
مدارک روی کاغذ تبدیل به میلیاردر شده است. از فوریه سال 2020 ارزش 
سهام مدرنا 700 برابر رشد کرده است، این عدد برای شرکت بایون تک به 
600 درصد رسید. CanSino Biologics در همان زمان ذکرشده شاهد 
رشد 440 درصدی ســهامش بود. در ماه فوریه بود که مجوز استفاده از 
واکسن تک دوزی این شرکت در چین صادر شد. کسانی که کمپین اتحاد 
واکسن مردمی را راه انداخته اند می گویند این 9 میلیاردر حاال در مجموع 
ثروتی به ارزش 19.3 میلیارد دالر دارند، مبلغی که برای واکسینه کردن 

780 میلیون نفر از ساکنان کشورهای کم درآمد کفایت می کند. 

آنه ماریوت، مدیر سیاســت ســالمت آکســفام )یکی از بزرگ تر  ین 
سازمان های بین المللی امدادرسانی برای ریشه کن کردن فقر، گرسنگی 
و بی عدالتی( در بیانیه ای گفت: »تامین بودجه این واکســن ها با بودجه 
عمومی انجام شــده و باید پیش و بیش از هرچیزی به نفع خیر جهانی 
مورد استفاده قرار گیرند نه فرصت منعت جویی شخصی.« این بیانیه در 
روزهای منتهی به برگزاری نشســت گروه جی 20 صادر شد. جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا از حامیان طرح تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن ها 
است که به گفته موافقان به گسترش تدارکات جهانی و کم کردن شکاف 
واکســن میان کشــورهای فقیر و غنی می انجامد. مخالفان طرح مانند 
آلمان این بحث را مطرح می کنند که محافظت از مالکیت معنوی برای 
حفظ نوآوری حیاتی اســت و برداشتن حق ثبت اختراع به خاطر وجود 
محدودیت در ظرفیت تولید و ناکافی بودن مواد اولیه تولید واکســن در 

عمل تفاوت معنارداری در میزان تولید واکسن ایجاد نخواهد کرد. 
بر اســاس اعالم سازمان بهداشــت جهانی، 87 درصد از دوزهای 
تولیدشده واکسن به سمت کشــورهای با درآمد باال یا باالتر از حد 
متوسط رفته است در حالی که کشورهای با درآمد پایین 0.2 درصد 
از واکســن سهم داشــته اند. آلبرت بورال، مدیرعامل فایزر در یکی از 
نشســت های حوزه سالمت جی 20 گفت که این شرکت در 18 ماه 
آینده 2 میلیارد دوز از واکسنش را در اختیار کشورهای با درآمد کم 
و متوسط قرار خواهد داد. انتظار می رود که فایزر تا پایان سال جاری 
به فروشی 26 میلیارد دالری برسد و ســودی 30 درصدی. بورال از 
تصمیم کسب ســود از محل واکسن دفاع کرد و گفت که شرکتش 
تمامی ریسک ها را پذیرفته و مبلغی در حدود 2 میلیارد دالر بر روی 

تحقیق و توسعه واکسن سرمایه گذاری کرده است. 
بایون تــک که 325 میلیون یورو از دولت آلمان برای پیشــرفت 
واکســن دریافت کرده اســت گفته که متعهد به تامین واکسن به 
قیمت تمام شــده برای کشورهای با درآمد پایین شده است. شرکت 
در توضیحش آورده است: »ما می دانیم که تا همه در امنیت نباشند، 
هیچ کس در امنیت نخواهد بود.« در توضیحی که این شرکت با بخش 
اقتصادی شبکه سی ان ان به اشتراک گذاشته است ذکر شده که پروسه 
پیچیده تولید و مدت زمان الزم برای ساخت کارخانه های تازه در زمره 
موانع اصلی در رشد موجودی جهانی واکسن است: »امتیاز اختراع از 

عوامل محدودکننده به شمار نمی رود.«
شــرکت بایون تک در سه ماهه اول سال سودی بالغ بر 1.1 میلیارد 
دالر کسب کرد که بخش عمده آن حاصل فروش واکسن کووید ـ19 بود. 
این شرکت در زمان مشابه در سال قبل 53.4 میلیون دالر ضرر داده بود. 
شــرکت مدرنا در سه ماهه اول سال به سود 1.7 میلیارد دالری رسید و 

رکورد پرمنفعت ترین سه ماهه مالی تاریخش را به ثبت رساند. 



........................... آینده پژوهی ...........................

بار دیگر طالبان
با خروج نیروهای آمریكایی از افغانستان و قدرت گیری طالبان

اوضاع منطقه به كدام سمت خواهد رفت؟ 
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آیندهپژوهی

مدارهای الکترونیکی ازدست رفته
چطوربایداززنجیرهتأمیننیمهرساناهامحافظتکرد؟

طــی دوران همه گیری کوویــد ـ19 تقاضا بــرای مدارهای 
نیمه رسانا، که قطعه اصلی تمام مدارهای الکترونیکی است، 
افزایش سرســام آوری داشــت به این علت که بســیاری از 
مشاغل و خدمات ضروری به سمت فعالیت های آنالین رفتند 
و کارکنان این کسب وکارها تجهیزات خانه های خود را برای 
انجام دورکاری به روز کردند. این شــرایط ترکیب شد با وقفه 
در تأمین قطعات اصلی لوازم الکترونیکی و نتیجه این شــده 
اســت که کمبود نیمه رسانا وخیم تر شود. در ماه سال جاری 
میالدی، زمان معطل ماندن برای تحویل ســفارش قطعات 
نیمه رسانا تا 18 هفته افزایش یافته است که چهار هفته بیشتر 
از اوج سفارش های قبلی بود. صدمه زنجیره تأمین این قطعات 
به طیفی از بخش های صنعتی و اقتصادی ضربه زده اســت. 
کارخانه های خودروسازی معطل مانده اند تا مدارهای قطعات 
نیمه رسانا تحویل داده شود تا آن ها را در خودروهایشان نصب 
کنند. سازندگان مایکروویو و یخچال و ماشین لباس شویی قادر 
نخواهند ســفارش های خود را بگیرند. با توجه به موانعی که 
در زمینه صادرات بخــش فناوری وجود دارد،  زنجیره تأمین 

نیمه رساناها زیر ذره بین قرار گرفته است.
اما تأمین نیمه رساناها از خیلی قبل تر از همه گیری ویروس 
کرونا در خطر قرار گرفته بود و این ویروس فقط تاحدی مقصر 
کمبودهای کنونی اســت. یکی از مهم ترین عواملی که برای 
کمبود فعلی نیمه رســاناها برشمرده می شود تغییر ناگهانی 
سیاســت تجاری آمریکا است. در سال 2018، دولت ترامپ با توجه به دغدغه هایی که در زمینه 
امنیت ملی داشت یک جنگ تجاری و فناورانه را با چین آغاز کرد که تمام زنجیره جهانی شده تأمین 
نیمه رساناها را تکان داد. این کار مایه آبروریزی بود و باعث شد که کمبود کنونی تأمین نیمه رسانا 
پیش بیاید و کسب وکارها و نیروی کار آمریکا صدمه ببیند. اکنون دولت بایدن باید برای سال های 

آینده قطعات متالشی شده این حوزه را جمع  و دوباره سرهم کند.
دولت بایدن در پنج ماه اول سرگرم انجام کارهای مقدماتی برای مقاوم تر کردن زنجیره تأمین 
نیمه رساناها بوده است. دولت بایدن با لغو سیاست های ملی گرایانه ای که ایاالت متحده را در چنین 
آشفتگی ای مغروق ساخته بود، در همایش های مختلف با کشورهای ژاپن و کره جنوبی و اتحادیه 
اروپا به توافق رسیده است که در رسیدن به استراتژی جدیدی در تولید نیمه رسانا ها همکاری کند. 
واشنگتن و شرکای آن با ساختن مجموعه ای از اهداف جدید خود باید تالش زیادی به خرج دهند 
تا به جزییات این استراتژی دست پیدا کنند. فقط در این صورت است که آن ها قادر خواهند بود از 

امنیت ملی خود حفاظت کنند و از درافتادن در یک بحران اقتصادی دیگر اجتناب کنند.

J تبدیل تجارت به جنگ
مشــکل صنعت چندمیلیارددالری نیمه رساناهای آمریکا زمانی شروع شد که دولت ترامپ از 
آن برای ابزاری علیه شرکت »هوآوی« استفاده کرد، شرکت غول مخابراتی چینی و مصرف کننده 
بزرگ مدارهای الکتریکی. سیاســت گذاران غربی سال ها نگران این بودند که تجهیزات هوآوی در 
مقابل هک شدن سایبری آسیب پذیر باشد، بنابراین زیرساخت های حیاتی مخابراتی آن ها در معرض 
تهدید باشد. نگرانی بیشتر از این بابت بود که این شرکت به حزب کمونیست چین وابستگی نزدیک 
داشــت و تجهیزات نسل پنجم اینترنت که این شرکت ارائه کرده بود به ابزاری برای جاسوسی از 

رقبا تبدیل شود و این شرکت بتواند اطالعات نظامی و ارتباطات حکومتی یا داده های بخش تجاری 
این کشور را سرقت کند.

در ژانویه سال 2019، وزارت دادگستری آمریکا شرکت هوآوی را به تقلب مالی و پول شویی و 
خیانت در امانت و ممانعت از اجرای عدالت و زیرپا گذاشتن تحریم ها متهم کرد. این پرونده روی 
کاغذ دارای موارد کوچکی بود که نگرانی زیادی بابت امنیت ملی و شبکه اینترنت نسل پنجم ایجاد 
نمی کرد اما شکی در این نبود که نظر دادستان ها به این موارد نیز جلب شده است. دولت ترامپ 
برخالف معمول برای تنبیه شرکت هوآوی تحریم های مالی را انتخاب نکرد. در عوض، تجارت را به 

یک جنگ تبدیل کرد. 
کابینه ترامپ فروش شرکت هوآوی را در داخل ایاالت متحده محدود کرد و این کار را با ایجاد 
کنترل های صادراتی انجام داد که نوعی مانــع ایجادکردن برای واردات از هوآوی بود، به خصوص 
موانعی بر ســر راه نیمه رساناها. دولت ترامپ روشــی نادرست را در برابر زنجیره تأمین محصولی 
پیچیده قرار داده بود. تولید نیمه رسانا های جدید یک فرایند چندمرحله ای است و حتی مدارهایی 
که در شرکت های آمریکایی ساخته می شود نیز در داخل ایاالت متحده تولید نمی شوند. »کوالکام« 
و »ناویدیا« دو شرکت بزرگ آمریکایی در حوزه فناوری اند که در صنعت نیمه رساناها پیشرو هستند 
اما غالباً مدارهای الکتریکی و قطعات خود را در کارخانه هایی خارج از آمریکا می سازند، به خصوص 
در شرکت تولید نیمه رساناهای تایوان که بزرگ ترین تولیدکننده پیمانکاری مدارهای الکتریکی 
جهان است. چون قوانین آمریکا طوری طراحی شده است که صادرات از آمریکا را متوقف می کرد، 
بخشنامه دولت ترامپ در سال 2019 نمی توانست در مورد مدارهای الکتریکی ای که در خارج از 

آمریکا ساخته می شدند کاری بکند و عمالً این سیاست گذاری بی اثر و بی نتیجه شد.
محدودیت های صادرات وضع شــده توسط آمریکا به تنهایی فایده ای نداشت و کار را بدتر کرد. 
شرکت های غیرآمریکایی که میزان زیادی مدار الکتریکی درست می کردند هم به شرکت هوآوی 
اجازه دادند که شرکت های سازنده نیمه رساناها در آمریکا را کنار بگذارد و این شرکت بتواند تجهیزات 
مورد نیاز برای پیاده سازی شبکه های نسل پنجم خود را از کره جنوبی و ژاپن و تایوان یا اروپا تأمین 
کند. این سیاست یک بازی باخت ـ باخت بود: در نهایت شرکت های آمریکا ضربه خوردند و امنیت 
ملی آمریکا بیشتر از گذشته با تهدید مواجه شد. افزون بر این، محدودیت های صادراتی شرکت های 
تولیدکننده نیمه رساناها را از سرمایه گذاری در آمریکا برحذر داشت. تولیدکنندگان آمریکایی عاقبت 

با محدودیت های تجاری مواجه شدند. 
با این همه، دولت ترامپ با این کار توانست که در زنجیره تأمین نیمه رساناها بیشتر نفوذ کند. 
همه تأمین کنندگان هوآوی به جز آمریکا به تجهیزاتی با آخرین سطوح دانش نیاز دارند تا بتوانند 
مدارهای الکتریکی خود را بسازند. اما بسیاری از این ابزارها نیز توسط شرکت های آمریکایی ساخته 
می شوند. بنابراین در میانه سال 2020، دولت ترامپ تالش کرد از تسلط تولیدکنندگان آمریکایی 
این تجهیزات به مثابه اهرم فشار روی تولیدکنندگان خارجی استفاده کند که هنوز به هوآوی جنس 
می فروختند. دولت به شرکت هایی مثل سامسونگ اولتیماتوم داد: فروش به هوآوی را متوقف کنید 

یا امکان استفاده از ابزارهای آمریکایی را از دست می دهید.
اعمال این محدودیت ها برای صادرات عواقب ناجوری هم داشت. نزد شرکت هایی مثل سامسونگ 
یا ســایر شــرکت هایی که صدها میلیارد دالر روی ابزارهای الکترونیکی تولیدی در شرکت های 
آمریکایی سرمایه گذاری کرده بودند، قطعه سازان دیگر ـ ازجمله شرکت »توکیو الکترون« در ژاپن یا 
»ASML« در هلند ـ ناگهان به تأمین کنندگانی خیلی جذاب تر از تأمین کنندگان آمریکایی تبدیل 
شدند. افزون بر این، چین نیز حتی پول بیشتری برای یارانه دادن به شرکت های تولیدکنندگان 
مدارهای الکترونیکی و تجهیزات نیمه رسانا تزریق کرد. پکن تحت فشار توسعه برق آسای صنعتی 
خود، دنبال راهی می گشت تا خود را از زور وابستگی به فناوری های غربی خالص کند. در عین حال، 
هراس بابت از دست دادن بازار چین، صنایع نیمه رساناهای آمریکای را واداشته بود که دنبال راهی 

چرا باید خواند:
فناوری یکی از 

شاخه های مهم صنعت 
و اقتصاد امروز است 

و روندهای آینده این 
حوزه برای فعاالن 

اقتصادی و صاحبان 
کسب وکار اهمیت 

زیادی دارد.

منبع  فارن افرز 

چاد باون
محققارشدمؤسسهاقتصاد

بینالمللپترسون
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کارخانه های خودروسازی معطل مانده اند تا مدارهای قطعات نیمه رسانا تحویل داده شود تا آن ها را در خودروهایشان 
نصب کنند. سازندگان مایکروویو و یخچال و ماشین لباس شویی قادر نخواهند سفارش های خود را بگیرند. با توجه به 
یر ذره بین قرار گرفته است. موانعی که در زمینه صادرات بخش فناوری وجود دارد،  زنجیره تأمین نیمه رساناها ز

باشد که 50 میلیارد دالر یارانه فدرال ر ا که حاال بخشی از مصوبات کنگره بود به دست بیاورند. بر 
اساس تخمین های صنایع نیمه رسانای آمریکا، درگیری آمریکا با چین یک سوم درآمد این صنایع 
را تهدید می کرد و الزم بود که راه های تأمین بودجه جدیدی برای تحقیق و توســعه برای تولید 

مدارهای الکتریکی پیدا شود.
با قطع دسترسی شرکت هوآوی به نیمه رساناها، محدودیت های صادراتی شرکت های آمریکایی 
در نهایت به ضربه خوردن شرکت های فروشنده تجهیزات شبکه های نسل پنجم اینترنت انجامید 
و همین مسئله به اندازه کافی به امنیت ملی آمریکا صدمه زد، با اینکه هنوز هم زود است که در 
این باره صحبت کنیم. با این حال، خسارت چندجانبه ناشی از خواسته های سیاست گذاران باعث 
شد که صنعت نیمه رساناها راه های دیگری برای بقا و استقامت زنجیره تأمین نیمه رسانا پیدا کنند. 

J بدتر شدن اوضاع
همه گیری کوویدـ19 تا زمانی که جو بایدن ریاســت جمهوری آمریکا را تحویل بگیرد باعث 
شــده بود که ابعاد وسیع بحران نیمه رساناها چندان به چشــم نیاید. خودروسازان گیج از شوک 
اولیه کوویدـ19 بودند و در اوایل ســال 2020 میزان تقاضای قطعات الکترونیکی از جانب آن ها 
کاهش یافت. تا زمانی که شــرکت های خودروســازی متوجه موضوع شوند، سازندگان مدارهای 
الکتریکی توانسته اند افزایش ناگهانی تقاضا را با کارکنانی که از منزل کار می کردند تأمین کنند. اما 
طوفان واقعی فقط وضعیت را بدتر کرد: آب وهوای قطبی در تگزاس، خشکسالی در تایوان و زلزله و 

آتش سوزی در ژاپن نهایت کاری بود که می شد کرد تا میزان تولید کاهش یابد.
سیاســت های تجاری آمریکا نیز تأمین نیمه رساناها را کاهش داد. دولت ترامپ در ژوئیه سال 
2018 تعرفــه ای 25درصدی برای واردات مدارهای الکترونیکی اعمال کرد که بخشــی از جنگ 
تجاری اش به شمار می رفت. این تعرفه ها به رغم رشد بازار جهانی نیمه رساناها به معنی این بود که 
ایاالت متحده نیمی از قطعاتی را که تا پیش از جنگ تجاری از چین خریده بود در ســال 2020 
از این کشــور خواهد خرید و واردات از بقیه جاها جایگزین نیمه رساناها ازدست رفته نخواهد شد. 
بنابراین ساخت قطعات وضع بدتری پیدا کرد، خریداران چینی نگران از وضع محدودیت های بیشتر 
صادراتی آمریکا در مضیقه بیشتری قرار گرفتند، مدارهای کمتری درست شد و کمبود جهانی در 

زمینه مدارهای الکترونیکی پیش آمد.
کمبود نیمه رساناها در ماه آوریل 2021، وقتی که جو بایدن در کاخ سفید اولین رهبر کشوری 
خارجی را پذیرفت رفت، یعنی وقتی که با نخست وزیر ژاپن یاشیهیده سوگا مالقات کرد، مطرح شد. 
با اینکه بایدن یا سوگا نمی توانستند عملی فوری و عاجل برای حل بحران و رونق تولید انجام دهند 
و کمبود قطعات را که خودروسازان کشورهایشان با آن مواجه بودند رفع کنند، با هم توافق کردند 
که برای رونق بخشیدن به زنجیره های تأمین حساس قطعات، ازجمله نیمه رساناها، همکاری کنند. 
اولویت های مشابهی نیز در اجالس ماه مه بایدن با رئیس جمهور کره جنوبی مطرح شد و در ماه 

ژوئن نیز همین مسئله در دیدار با مقامات اتحادیه اروپا طرح شد.
تالش های واشنگتن برای بهبود زنجیره تأمین نیمه رساناها نیاز به این دارد که هریک از طرفین 
این شــراکت بزرگ انعطاف نشان دهند. ژاپن، کره جنوبی، تایوان و اروپا مأمن و موطن مهم ترین 
شــرکت هایی هستند که در جاهای مختلِف زنجیره تأمین نیمه رســاناها قرار گرفته اند و سازنده 
مدارهای الکتریکی یا تجهیزات شبکه اند. اما روابط این کشورها به طرز پیچیده ای در هم گره خورده 

است و بازی با هر یک از طرف های ماجرا نیازمند بازبینی در دیپلماسی کشورهاست. روابط بین 
توکیو و سئول پرتنش باقی مانده است و اخیراً نیز ژاپن محدودیت های صادراتی روی مواد شیمیایی 
اساسی به تولیدکنندگان نیمه رساناها در کره جنوبی اعمال کرده است. تایوان چون بیشترین قطعات 
را برای شرکت های سازنده مدارهای الکترونیکی می سازد باید در مرکز توجهات واشنگتن قرار بگیرد 
اما سیاست همکاری با تایوانی ها به طور اجتناب ناپذیری باعث رنجش چین می شود چرا که پکن 
به این جزیره به مثابه یکی از استان های خود نگاه می کند و در پی این است که نهایتاً تایوان را به 

بخشی از چین تبدیل کند.
حکایت نیمه رساناها با توجه به محدودیت های صادراتی ای که پیش آمده نیازمند سیاست گذاری 
مشترکی است که واشنگتن و شرکای آمریکا رویش توافق داشته باشند. محدودیت های گسترده و 
چندسطحی و تخریب کننده آمریکا استراتژی ای نیست که در بلندمدت بتواند حافظ امنیت ملی این 
کشور باشد. شرکای آمریکا در بلندمدت باید با این سیاست های کنار بیایند چون رهبران کشورهایی 
که به طور دموکراتیک انتخاب می شوند وقتی استقالل خود را در دستان آمریکا ببینند و شاهد باشند 
که شرکت هایشان با هزینه های تجاری گزافی مواجه می شوند، آن را بر نخواهند تابید. برای مثال، 
شرکت های اروپایی به سرعت با کابینه ترامپ تماس گرفتند تا طراحی محدودیت های صادراتی را 
طوری تغییر دهد که تهدیدها علیه امنیت ملی چین کمتر در آن اعمال شود و در عوض، تالش 

شود که رقبای آمریکایی آن ها رقابت پذیری بیشتری داشته باشند. 
همچنین محدودیت های خارج از قلمرو داخلی به این دلیل نمی تواند در طوالنی مدت اعمال شود 
که تولیدکنندگان خارجی نیمه رساناها در جست وجو برای رهاشدن از سلطه تجهیزات آمریکایی 
به سوی تأمین کنندگان جایگزین غیر از آمریکا می روند. زمانی که آن ها این کار را بکنند، واشنگتن 
فقط می تواند در کوتاه مدت کار خود را با موفقیت پیش ببرد و در دوره زمانی بلندتر شرکت های 
چینی موفق می شوند که سهم بازار بیشتری به دست بیاورند و احاطه خود را بیشتر کنند. جلوگیری 
از این عواقب نیاز به همکاری دارد. شرکای آمریکا باید هم به مسائل امنیت ملی توجه نشان بدهند 
که چین آن را به وجود آورده و مجموعه محدودیت های مالیاتی را که بر شــرکت های خودشان 
اعمال شده در نظر داشته باشند. با در نظر گرفتن تفاوت هایی که در سطح مناسبات بین المللی 
وجود دارد، تالش بســیار گســترده برای اینکه همه چیز را کنترل کنی عین کنترل نکردن هیچ 
چیز اســت. درعوض، موفقیت ممکن است محدودیت های صادراتی بیشتری را طلب کند اما در 
فناوری هایی کمتر و فقط چند فناوری معدود. واشــنگتن و شرکایش نیز باید خالق تر شوند. هم 
در جلسات مشترک آمریکایی ها با ژاپنی ها و هم در جلسات آمریکایی ها با کره ای ها سیاست های 
خالقانه ای مطرح شد که روی ظرفیت های همکاری طرفین تأکید می کرد. بر اساس این سیاست ها، 
سیاست گذاران روی استانداردهای صنعتی مشترکی توافق می کنند که قابلیت های بهتری را مابین 
انواع مختلف تجهیزات نسل پنجم فراهم می سازد. هدف نهایی این است که مانع تسلط شرکت 
هوآوی ـ یا هر شرکت تولیدکننده تجهیزات نسل پنجم ـ در زیرساخت های مخابراتی جهان شود. این 
سیاست رقابت ایجاد می کند و می تواند قدرت بازاری شرکت های تولیدکننده بزرگ را تضعیف کند. 
همچنین مؤثرتر از شیوه های کنونی است: بهتر می توند به مجموعه متنوعی از عرضه کنندگان اجازه 
دهد که از منابع بهره بگیرند تا یک بازیگر بد را که فقط نگاه می کند تا در موقع الزم جای دیگران 

را اشغال کند، مثل شرکت هوآوی، در بازار بایکوت کنند.
با این همه، ایاالت متحده و شرکایش باید بپذیرند که یک کاسه کردن سیاست های آنان هزینه 
دارد. برای مثال، اگر آن ها روی محدودیت های صادراتی مشترک توافق کنند، چین تقریباً به طور 
حتم سیاست خارجی و اقتصادی ستیزه جویانه تری را پیش خواهد بود و تالش های خود را برای 
از بین بردن این اتحاد بیشتر خواهد کرد. در عوض، شرکت های سازنده نیمه رساناها در کشورهای 
شریک آمریکا به احتمال زیاد به همتایان آمریکایی خود خواهند پیوست تا از دست دادن دسترسی 

تجاری به بازار چین را جبران کنند. 
واشــنگتن و شرکایش باید برای صنایع نیمه رســانا که درآمد خود را از دست می دهند آماده 
باشــند و بودجه هنگفت مورد نیاز این شرکت ها را برای تحقیق و توسعه تأمین کنند. آن ها باید 
کنسرسیوم های تحقیق و توسعه برای شرکت های کشورهای متحد خود در طول زنجیره تأمین 
نیمه رســاناها ایجاد کنند. کنسرسیوم های تحقیق و توســعه، که منابع مورد نیاز برای تحقیقات 
مدارهای الکتریکی را تأمین می کنند و مانع از این می شوند که هر شرکت برای خودش جداگانه این 
کار را بکند، در سطح ملی پدیده های جدیدی برای فناوری های الکترونیکی نیستند. در واقع، ژاپن 

کره جنوبی و تایوان و ایاالت متحده در دهه 1970 با این مقوله آشنا بوده اند. 
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بدن شما معدن طالی داده است. شرکت ها از شیوه 
نگاه کردن شما تا چگونگی فکر و احساستان استفاده 
می کننــد و تالش می کنند که در صنایع بیومتریک 
آن ها را بــه کار بگیرند. صنعت بیومتریک جهان که 
در حوزه داده های زیســتی کاربران فعال است، دارد 
راه های جدید و هشــداردهنده ای را توسعه می دهد 
تا هــرکاری را که ما می کنیم رصد کند. در خیلی از 
موارد، شما شاید حتی ندانید که دارید رصد می شوید 
و شــرکت ها دارند داده هایتان را جمع آوری و ذخیره 

می کنند.
اما کسب وکار بیومتریک یکی از مواردی است که 
متخصصان حفاظت از داده های اروپایی به آن حساس 
هســتند و دارند تالش می کنند که ضوابطی را وضع 
کنند تا شرکت ها نتوانند هر داده ای را که می خواهند 
جمع کننــد و آن را برای مقاصد تجاری خود به کار 
برند. هم »مؤسســه نظارت بر حفاظــت از داده های 
اروپا« که در مقام نهاد مســتقل داده ای اتحادیه اروپا 
عمل می کند و هم »هیئت مدیره حفاظت از داده های 
اروپا« که به کشورهای این اتحادیه کمک می کند تا 
مشاوره های الزم را در زمینه حفاظت از داده ها و حریم 
خصوصی بگیرند، خواستار این شده اند که استفاده از 
فناوری هوش مصنوعی برای تشخیص خودکار افراد 

ممنوع شود.
آندریا جلینک و وجچیچ ویه ویورفســکی، رئیس 
هردو نهاد متولی حفاظت از داده های اروپا، در بیانیه ای که در اواخر ماه ژوئن امســال 
منتشر کردند نوشتند: »استفاده از تشخیص بیومتریک از راه دور در فضاهای عمومی به 
معنی پایان گمنامی در این فضاها است.« آن ها اعالم کردند که هوش مصنوعی نباید 
در اماکن عمومی برای تشخیص چهره و تشخیص حرکت مکانیکی بدن و اثر انگشت و 
دی ان ای و صدا و سایر انواع مشخصه های بیومتریک به کار برود. همچنین تالش برای 
تخمین نژاد و جنسیت و گرایش سیاسی یا جنسی افراد به وسیله هوش مصنوعی باید 

ممنوع شود.
اما چنین هشــدارهایی در کار نهادهای نظارتی اتحادیــه اروپا در مواجهه با هوش 
مصنوعی چندان تأثیری نداشــته اند. قوانینی که در ماه آوریل منتشــر شد می گویند 
»تشــخیص های بیومتریک از راه دور« ریسک فراوانی به همراه دارند، به این معنی که 
اجازه دارند انجام شــوند ولی باید محدودیت های بیشتری نسبت به سایر کاربردهای 
هوش مصنوعی داشته باشند. سیاستمداران در سراسر اتحادیه اروپا سال ها وقت صرف 
کرده اند برای بحث بر ســر اینکه مقررات مربوط به هوش مصنوعی و شــنود و نظارت 
بیومتریک همین حاال هم یکی از حساس ترین مسائل است. وقتی که این قانون تصویب 
شود، نهادهای ناظر روشن خواهند کرد که چطور در طی ده ها سال صدها میلیون نفر 
از مردم تحت نظارت بیومتریک بوده اند. اما اکنون وقتش رســیده است که بحث ها در 

این باره باال بگیرد.
تشخیص چهره تا سال ها مورد بحث و مناقشه بود اما رونق استفاده واقعی از ابزارهای 

بیومتریک آن موقعی اســت که این فناوری برای بخش های دیگری از بدن به کار رود. 
در میان 27 کشــور عضو اتحادیه اروپا، تعدادی شــرکت هستند که در حال توسعه و 
بهره گیری از فناوری های بیومتریک هستند و در برخی موارد، هدفشان تخمین جنسیت 
و نژاد افراد و تشــخیص احساسات آن هاســت. در برخی موارد این فناوری همین حاال 
هم در جهان واقعی به کار می رود. با این حال، به اســتفاده از هوش مصنوعی برای این 
طبقه بندی ها بین مردم می توان از نظر علمی و هم از نظر اخالقی به دیده شک نگریست. 
چنین فناوری هایی این خطر را ایجاد می کنند که حریم خصوصی افراد مورد تجاوز قرار 

بگیرد یا به طور خودکار جرایمی علیه افراد رخ بدهد.
برای مثال، شــرکت های »هترا ســکیوریتی« و »ویژن لب« را در نظر بگیرید. هردو 
شرکت فناوری های تشخیص چهره را برای طیفی از مصارف توسعه می دهند و می گویند 
که این فناوری می تواند توسط نهادهای اعمال قانون و شرکت های خرده فروشی و صنایع 
حمل ونقل مورد استفاده قرار بگیرد. مستندات »هترا سکیوریتی« که دفتر مرکزی اش 
در بارسلون است، مدعی شده است که مشتریان زیادی دارد ازجمله نیروهای پلیس در 
آلمان و اسپانیا و اوروگوئه و کلمبیا و نیز فرودگاه ها و کازینوها و استادیوم های ورزشی و 

مراکز خرید و هتل های زنجیره ای مثل »ماریوت« و »هالیدی این«. 
منتقدان خاطرنشــان می کنند که هردوی این مؤسســات ادعا کرده اند که برخی 
از سیستم هایشــان می تواند در رصدکردن خصوصیات حساس افراد به کار رود. آن ها 
می گویند که بسیاری از سیستم ها، حتی آن هایی که در تشخیص افراد به کار می روند، 
متکی به این طبقه بندی ها و تشخیص های بیومتریک هستند که بالقوه خیلی خطرناک 
می توانند باشند. این گروه ها کارزارهایی را هم برای ممنوع کردن نظارت ها و شنودهای 
داده های بیومتریک افراد به راه انداخته اند. آنچه مشخص است این است که در سال های 
آینده داده های بیومتریک خیلی بیشتری از افراد تولید و جمع آوری می شود و اگر درباره 
گردآوری و ذخیره این افراد حریم خصوصی در نظر گرفته نشود، وضعیت شهروندی و 

حقوق کاربران بیش از گذشته به خطر خواهد افتاد.
ابزار بیومتریک شرکت »هترا سکیوریتی« نام »بیومارکتینگ« را انتخاب کرده که 
نوعی ابزار بازاریابی زیست شناسانه است و از تشخیص های بیومتریک بهره می گیرد. این 
ابزار راهی برای فروشگاه ها و تبلیغات کنندگان باز می کند تا بتوانند از مشخصات زیستی 
و بدنی مشتریان خود آگاه شوند و هر داده ای را درباره آن ها به دست آورند، از جنسیت 
و ســن افراد تا اینکه آیا عینک می زنند و حتی حالت های چهره آن ها را نیز ردیابی و 
رصد می کنند. شرکت »هترا سکیوریتی« می گوید که این فناوری یک فناوری ایده آل 
است برای گسترش تبلیغات هدفمند یا می تواند به شرکت ها کمک کند تا بفهمند که 
مشتریانشان چه کسانی هستند. این شرکت ادعا می کند که ابزارش همچنین می تواند 
افراد را بر اســاس »نژاد« آن ها طبقه بندی کند اما مســائل مربوط به نژاد و قومیت ها 
مســائلی حساس اســت که خیلی از نهادهای مدنی با طبقه بندی افراد به دسته های 
مختلف نژادی مخالف هستند. همچنین کشــورهای غربی تجربه زیادی در مبارزه با 
تبعیض نژاد دارند که چنین اقداماتی مخالف تاریخ مدنی آن هاست. همین امر باعث شد 
که به گفته مدیرعامل شرکت »هترا سکیوریتی«، طبقه بندی براساس تشخیص نژادی 
افراد از ابزار این شــرکت حذف شــود و از آن پس شرکت نیز در بازاریابی های خود به 
این مســئله اشاره نکند. با این حال، شرکت  وقتی که ابزار خود را به شرکت های ثالث 
می سپارد همچنان می گوید که آن ها می توانند با استفاده از محصول »بایومارکتینگ« 
آن ها، افراد را بر اســاس نژاد طبقه بندی کنند. اسناد شرکت نشان می دهد که »هترا 
سکیوریتی« از ســال 2013 داشته نژاد افراد را تشخیص می داده اما حاال این روند را 

ممنوعیت شنود بیومتریک
شرکتهاهرچهبیشتردادههایزیستیماراجمعآوریخواهندکرد

چرا باید خواند:
فناوری زیستی ازجمله 

فناوری هایی است 
که در سال های آینده 
توسعه زیادی خواهند 
یافت و آسیب شناسی 

آن ها برای کسب وکارها 
و سیاست گذاران 
مرتبط با فناوری 

اهمیت زیادی دارد.

منبع   وایرد 

مت برگس
تحلیلگرحوزهفناوری
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ید. هردو شرکت فناوری های تشخیص چهره را برای طیفی از  یتی« و »ویژن لب« را در نظر بگیر شرکت های »هترا سکیور
مصارف توسعه می دهند و می گویند که این فناوری می تواند توسط نهادهای اعمال قانون و شرکت های خرده فروشی و 
صنایع حمل ونقل مورد استفاده قرار بگیرد.

تغییر داده و آن ها را بر اســاس قومیت دسته بندی می کند که خیلی تحول زیادی به 
شمار نمی رود.

شــرکت »ویژن لبز« نیز که دفتر مرکزی اش در آمستردام واقع شده گفته است که 
ابزارهای تخمین نژاد این شرکت می توانند نژاد افراد را تشخیص بدهند. این شرکت در 
وب ســایت خود نوشته است که قادر است تشخیص بدهد که آیا اشخاص سرخ پوست، 
آسیایی، سیاه پوست یا سفیدپوست هستند. اما تحلیل گرهای این شرکت خیلی عمیق تر 
از این ها کار می کند. این شــرکت می تواند نوع خنــده افراد را حرکت های دهان آن  ها 
را تحلیل و آن ها را دســته بندی کند به صورتی که فنــاوری می تواند دریابد که آیا فرد 
خشمگین است یا ناراحت است یا می ترســد یا هیجان زده شده یا شگفت زده شده یا 
غمگین اســت یا اینکه اصالً ابراز احساساتش طبیعی است یا نه. جنسیت، سن، اینکه 
آیا فرد به یک قلم کاال توجه نشــان می دهد و زمانی که صرف فهرست کاالها می کند 
را می توان با این ابزار تماماً رصد کرد و بعد به شــکل ماشینی تحلیل کرد به طوری که 
شرکت ها و آگهی دهندگان بتوانند در میان افراد آن هایی را که دقیقاً به کارشان می آیند 
پیدا کنند. همچنین این ابزار می تواند به خرده فروشان کمک کند که مشتریان خود را 
در یک فروشگاه شناسایی و تحلیل کنند و دریابند که آن ها دنبال چه چیزی هستند و 
همان کاال را برایشان فراهم کنند یا اینکه کاال و محصولشان را طوری تغییر دهند که با 

انتظارات آن ها سازگار باشد.
متخصصان هوش مصنوعی و کارشناســان مسائل  اخالقی علیه استفاده از ابزارهای 
بیومتریک برای تخمین جنسیت و احساسات افراد هستند. مطالعات در این زمینه بحث  
می کنند که آیا هوش مصنوعی می تواند برای تشخیص احساسات و مقایسه افراد استفاده 
شود یا نه. این بحث فنی نیست بلکه یک بحث اخالقی و مربوط به حوزه سیاست گذاری 

اســت. در اوایل ســال جاری میالدی، 175 گروه فعال مدنی نامه ای سرگشاده را امضا 
کردند تا نظارت و شنود بیومتریک ممنوع شود.

فعاالن مدنی می گویند که اســتفاده از چنین فناوری هایی به احتمال زیاد با مبانی 
حقوق بشر مورد تأکید اتحادیه اروپا سازگاری ندارد. یکی از این فعاالن مدنی می گوید: 
»این فکر که ما بتوانیم ماشین هایی داشته باشیم که تالش کنند جنسیت یا مشخصات ما 
را حدس بزنند و بر اساس مشخصات بیومتریک ما تصمیماتی بگیرند که روی زندگی مان 
تأثیر بگذارد بسیار بسیار موجب نگرانی است. تازه این مسائلی که ما حدس می زنیم با 
استفاده از مشخصات زیستی و بدنی ما پیش بیاید نوک کوه یخی است که برای ما آشکار 
شده و خیلی از مشکالت دیگر هم هست که هنوز به آن ها پی نبرده ایم.« با این حال، 
شرکت های تولیدکننده ابزار تشخیص بیومتریک اعالم کرده اند که از بحث ها درباره اینکه 

چنین فناوری هایی چه مشکالتی برای جوامع به وجود خواهد آورد استقبال می کنند.
صنعت ابزارهای تشخیص بیومتریک یک کسب وکار بزرگ است و اپلیکیشن هایش 
فراتر از بازاریابی پیش رفته اســت. این فناوری از تشــخیص چهــره و تأیید هویت تا 
سیستم های تجربی که تالش می کنند بر اساس حرکات عضالت صورت شما ثابت کنند 
که دروغ می گویید گسترش یافته است. الگوهای حرکت مکانیکی بدن شما، دی ان ای 
شما و شکل گوش و انگشت ها و المسه شما هم در مشخصات بیومتریک اهمیت دارد. 
به طور خالصه، ویژگی های بیومتریک می تواند هرچیزی را که بدن شما را می سازد اندازه 
بگیرد و افراد را بر اســاس آن ها طبقه بندی کند. برای همین است که در آینده حریم 
خصوصی افراد که این داده ها متعلق به آن هاست اهمیت خیلی بیشتری پیدا خواهند 
کرد و همه بحث ها بر ســر این است که از اکنون تالش شود آن داده ها برای خود فرد 

باقی بماند. 
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آیندهپژوهی

مؤسسه مطالعات مالی اعالم کرده است که تعجبی ندارد جوان ها به آینده نزدیک خود در حوزه مالی 
بدبین تر باشند چون که بسته های کمک های مالی قطع شده است و زندگی کردن با والدین نیز در برنامه 
بلندمدت افراد نیست.

بیش از یــک نفر از هر چهار نفر بریتانیایی نگران اســت که 
سالمتی کم روانی او بر توانایی های پیداکردن شغل در دوران بعد از 
همه گیری ویروس کرونا اثر بگذارد. بنیاد »رزولوشن« گزارش داده 
است که بعد از اینکه در بهار سال جاری میالدی کسب وکارهای 
بریتانیایی باز شــدند و دوباره رونق به بازارها برگشــت، کارکنان 
جــوان هنوز نگرانند که نکند آســیب های روانی ای که در دوران 
همه گیری خورده انــد روی قابلیت های پیداکردن کار اثر بگذارد. 
نظرسنجی ها نشان داده است که جوانان بیش از کارکنان مسن تر 
نگرانند که در کاریابی خود هزینه های بیشــتر بابت سطح نازل 

بهداشت روانی شان بپردازند.
بنیاد »رزولوشن« گفته است که برای افراد بین 18 تا 24 سال 
دو برابر و نیم احتمال بیشتری نسبت به سایر گروه های سنی 
وجود دارد که در دوران بعد از بازگشایی کسب وکارها از ماه مه 
2021 بیکار بمانند یا برای کار پیداکردن به مشکل بربخورند. 
تحقیقات دیگری نیز که جداگانــه روی تأثیرات ماندگار روی 
جوانان در دوران همه گیری کار کرده اند نیز به نتایج مشــابهی 
رســیده اند. برای مثال، »مؤسسه مطالعات مالی« روی جوانان 
تحقیق کرده اســت که در 15 ماه اخیر با رکود بی سابقه ای در 
آموزش و حیات شغلی خود مواجه شده اند. این مؤسسه هشدار 
داده است که رد زخم های این همه گیری می تواند تا سال ها بعد 

از دوران رکود ناشی از شیوع کرونا باقی بماند. 
بنیاد »رزولوشن« گفته است که با وجود باز شدن کسب وکارها 
و رونق اقتصاد در بهار امســال، از هر پنج بزرگسال بین 18 تا 24 
سال، بیش از یک نفر در ماه گذشته با مشکالت روانی مواجه بوده 
و ســطح سالمتی روانش پایین بوده است. در نظرسنجی ای که در 
میان بیش از 8 هزار نفر از بزرگســاالن بریتانیایی انجام شد، کمتر 

از نیمی از افراد )48 درصد( گفته بودند که ســالمت روان آن ها در 
ســطح خوبی قرار دارد. بیشترین نرخ سالمتی روان را )64 درصد( 
افراد در بازه سنی 55 تا 64 سال، در سطح خوبی ابراز کرده بودند. 
در بین افراد 18 تا 24 ســاله، بیش از یک چهارم افراد )27 درصد( 
گفته بودند که نگران پیداکردن کار در ماه های آینده هستند چون 
وضعیت سالمت روان آن ها در سطح خوبی قرار ندارد. در مقایسه، 
یک پنجم افراد بین 35 تا 54 ســاله و فقط یک دهم افراد 55 تا 64 

ساله چنین نگرانی ای دارند.
راکمن سهمی، پژوهشگر ارشد و تحلیل گر سیاست گذاری 
در بنیاد »رزولوشن«، می گوید: »جوان ها سخت ترین ضربه ها را 
در بحران کووید ـ19 خوردند و این روی سالمتی روان آن ها اثر 
گذاشته است. برخی از جوان ها با نگرانی می گویند که حتی اگر 
اقتصاد احیا شود هم مشکل خواهند داشت و از چشم اندازی که 
در انتظارشــان است می ترسند. این دغدغه ها و نگرانی ها نباید 

دست کم گرفته شود.«
شواهدی که از مؤسســه مطالعات مالی به دست آمده نیز 
نشــان می دهد که کارکنان جوان تا چندین سال پیش رو، با 
عواقب بحران شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم خواهد کرد. 
این مؤسسه اعالم کرده است که بزرگساالنی که در سن جوانی 
قرار دارند در بحران همه گیری تالش کرده اند که وارد دسته فقرا 
نشــوند چرا که دولت برنامه ها و بسته های حمایتی برای آن ها 
در نظر گرفته بود و خیلی از آنان نیز ترجیح دادند که در خانه 
والدین خود بمانند و دنبال کار گشــتن را به تعویق بیندازند تا 

همه گیری تمام شود و اوضاع بهتر شود.
آمار رسمی نشان می دهد که دوسوم رکود اشتغال در بریتانیا 
در طی دوران همه گیری ویروس کرونا به افراد زیر 25 ســال 
مربوط می شود و آن ها خیلی راحت تر از همکاران مسن تر خود 
با احتمال از دست دادن کار خود یا بیکار ماندن مواجه هستند.

با همه این ها، مؤسسه مطالعات مالی اعالم کرده است که 
تعجبی ندارد جوان ها به آینــده نزدیک خود در حوزه مالی 
بدبین تر باشند چون که بسته های کمک های مالی قطع شده 
اســت و زندگی کردن با والدین نیز در برنامه بلندمدت افراد 
نیست. این مؤسسه در تحقیقات بلندمدت خود به این نتیجه 
رسیده است که ســهم جوانان بین 19 تا 24 ساله در هفته 
کاماًل بیکار هســتند، ازجمله کسانی که از کمک های مالی و 
بســته های حمایتی هم بهره مندند، از انتهای سال 2019 تا 
ماه مارس 2021 تا یک چهارم ـ یعنی 400 هزار نفرـ افزایش 
یافته اســت. این تعداد خیلی بیشــتر از افزایش بیکارانی در 
بازه های سنی دیگر اســت. در واقع، تعداد جوان هایی که در 
خانه والدین نشسته اند و از بسته های حمایتی ارتزاق می کنند 
تــا بعداً بتوانند کار پیدا کننــد از 45 درصد جمعیت به 50 

درصد رسیده است. 

نگرانی از آینده شغلی جوانان پس از کرونا
سطحپایینسالمتیروانبعدازهمهگیریکارکنانکمسنوسالرامضطربکردهاست

چرا باید خواند:
آگاهی از مشکالت 
بعد از کاهش میزان 
شیوع ویروس کرونا 

و فروکش کردن 
همه گیری یکی از 

نیازهای همه مدیران 
و سیاست گذاران در 

تمام کشورهاست.

منبع   گاردین 

ریچارد پارتینگتون
تحلیلگراقتصادی
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 بالنچارد در واکنش به دو مقاله پژوهشی که علیه کارهایش منتشر شده در ایمیلی به بلومبرگ پاسخ داده است که »من با 
این استدالل ها موافقم و این همان چیزی است که من هم با لحنی متفاوت می گفتم«. او می گوید که اظهارنظرش در سال 
2019 برای شرایط ویژه ای بود و در بسیاری از موارد، کسری بودجه پاسخ به مشکالت نیست.

افزایش کنونی کســری بودجه جاری توسط دولت های سراسر 
جهان شــاید دســت کم ما را یاد اُلیور بالنچارد بیندازد که در 
ســال 2019 نوشت: »بدهی عمومی شــاید هزینه مالی در بر 
نداشته باشد.« بالنچارد که رئیس سابق اقتصاددان های صندوق 
بین المللی پول اســت، اســتدالل می کرد که اگر نرخ رشد یک 
اقتصاد به                    شکلی پایدار بیشتر از نرخ استقراض یک دولت باشد، 
حجم زیادی از بدهی در طول زمان قابل رفع است چون پرداخت 
بهره به عنوان بخشی از اقتصاد کاهش می یابد. به نظر می رسید 
که این حرف دعوت به عبور از خط قرمزها باشــد حتی با اینکه 
از آن موقع بالنچارد از این حرف طفره رفته و حتی امسال ابراز 
نگرانی کرد از اینکه کسری هزینه های جاری دولت بایدن اقتصاد 

آمریکا را به غلیان و جوشش بیندازد.
اکنون یک مقاله پژوهشــی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه 
بوستون منتشر شــده، نتیجه گیری اصلی بالنچارد را زیر سؤال 
برده است. نویسندگان این مقاله که لورنس کاتلیکاف اقتصاددان 
و همکارش هستند، می گویند که انداختن کسری بودجه بیشتر 
بر دوش نســل های آینده با آزمون علمــی »ارتقای پارتو« جور 
درنمی آید. کارایی پارتو یا بهبود پارتو یک مفهوم در علم اقتصاد 
اســت که در مهندسی و علوم اجتماعی کاربرد دارد. این مفهوم 
حالتی از تخصیص منابع اســت کــه در آن امکان بهتر کردن 
وضعیت یک فرد بــدون بدتر کردن وضعیت فردی دیگر وجود 
ندارد. این اصطالح پس از ویلفردو پارتو به این نام نامیده شــد. 
او یک مهندس و اقتصــاددان ایتالیایی بود که از این مفهوم در 
مطالعاتش در زمینه کارایی اقتصادی و توزیع درآمد استفاده کرد. 
در یک تخصیص اولیه از منابع در بین مجموعه ای از افراد، تغییر 
در این تخصیص که باعث شود شرایط فردی بدون تغییر منفی 
در شــرایط فردی دیگر رخ دهد، ارتقای پارتو نامیده می شــود. 
تخصیصی »بهینه پارتو« نامیده می شود که نتوان ارتقای پارتو 
را در آن اعمال کرد. بالنچارد قباًل ادعا کرده بود که خودش این 
آزمون را انجام داده و نتیجه آزمون موفق بوده اســت. باید توجه 
داشت که حتی اگر یک نفر هم با یک نوع سیاست گذاری آسیب 

ببیند، ارتقای پارتو ابطال می شود.
کاتلیکاف که خودش را یک متخصص واقع بین کسری بودجه 
می نامد نه یک مبلغ کسری بودجه، استدالل می کند که بدهی 
تجمیع شده برای پرداخت برای هزینه های جاری مثل یک بازی 
پانزی است که در آن، پول به دست آمده از بازیگران جدید )در 
مورد کسری بودجه یعنی جوان ها( برای پرداخت پول به کسانی 
استفاده می شــود که زودتر وارد بازی شده اند )در حوزه کسری 
بودجه یعنی ســالمندان(. این بازی پانزی وقتی فرو می پاشــد 
که نرخ رشــد اقتصاد کمتر از نرخ بهره باشد. کاتلیکاف در یک 
مصاحبه می گویــد: »در همان موقع که همه چیز عالی به نظر 
می رسد، کسی اشتباه می کند و ســقوط شروع می شود.« او با 

کسری بودجه و بازی پانزی
نبایددارایینسلهایآیندهراخرجنسلهایکنونیکرد

چرا باید خواند:
بسیاری از کشورهای 

جهان با کسری بودجه 
روبه رو هستند و خیلی 

وقت ها ادعا می شود 
که این کسری برای 

اقتصادها الزم است. 
تحقیقات جدیدتر 
در این زمینه برای 

سیاست گذاران 
اقتصادی جالب توجه 

است.

منبع   بلومبرگ بیزینس ویک 

پیتر کوی
دبیراقتصادی

اشاره به انجمن اقتصاددانان آمریکا در ماه ژانویه 2019 داده هایی 
را مطرح کرد که پایه حرف های بالنچارد شــد، می گوید: »الیور 
یک اقتصاددان فانتزی اندیش اســت و دوست خود من است اما 

فکر نمی کنم این حرف هایش بهترین کارش در اقتصاد باشد.«
بالنچارد در واکنش به دو مقاله پژوهشــی که علیه کارهایش 
منتشر شده در ایمیلی به بلومبرگ پاسخ داده است که »من با این 
اســتدالل ها موافقم و این همان چیزی است که من هم با لحنی 
متفاوت می گفتم«. او می گوید که اظهارنظرش در ســال 2019 
برای شرایط ویژه ای بود و در بسیاری از موارد، کسری بودجه پاسخ 
به مشکالت نیست. برای مثال، وقتی که مردم نگران آینده هستند 
و بنابراین میزان زیادی دارایی های احتیاطی پس انداز می کنند. او 
می گوید: »راه حل درســت در این وضعیت بدهی باال نیست بلکه 

راه حل بیمه درمانی سراسری و بهداشت برای همه است.«
کاتلیکاف و سه همکارش در مقاله خود با عنوان »حماقت های 
کسری بودجه« به سه وضعیت نگاه انداخته اند که در آن، کسری 
بودجه جاری در زمانی که نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره دولتی 
پیشی می گیرد. آن ها به این نتیجه رسیده اند که »هیچ یک از این 
شرایط مبنای این نیست که ما پول از جوان ها بگیریم و به پیرها 
بدهیــم«. برای مثال،  در یک نمونه دلیل اینکه نرخ بهره دولتی 
خیلی پایین اســت این اســت که مردم نگران خطرات محیط 
زندگی شــان هســتند بنابراین اوراق قرضه دولتی را مثل یک 
سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری می خرند و همین باعث 
می شود که نرخ بهره دولتی پایین بیاید. دولت سعی می کند که 
با این نرخ بهره پایین اســتقراض را باال ببرد اما راه حل درســت 
این اســت که دولت با باال بردن بهره وری مالیات باعث شود که 

ریسک های زندگی مردم کاهش پیدا کند. 
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آیندهپژوهی

مونا مشهدی رجبی
دبیربخشآینده

گزارش های 
رسمی نشان 

می دهد در سال 
2020 نرخ اشتغال 

زنان در جهان 
5 درصد کاهش 
یافت درحالی که 

نرخ اشتغال مردان 
در این بازه زمانی 
تنها 3.9 درصد 

کمتر شد

بحرانی به نام » شاغالن فقیر«
درنتیجههمهگیریکرونا10۸میلیونکارگربهشاغالِنزیرخطفقراضافهشدند

چرا باید خواند:
اقتصادی ناشی از کرونا 

ابعاد گسترده ای دارد 
ولی یکی از مهم ترین 

آن ها رشد فقر  و 
بیکاری است.

منبع  سازمان بین المللی کار  

کاری از دست رفته در دنیا برابر با 4.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
2019 بود و انتظار می رود در فصل ســوم امســال هم  متوسط ساعات 
کاری کاهش یافته در این منطقه 4.4 درصد کمتر از مدت مشــابه سال 

2019 باشد.

J فرصت های شغلی برای زنان کاهش یافت
در جریان همه گیری کرونا شمار فرصت های شغلی موجود برای زنان 
بیش از مردان کاهش یافت. در جریــان این بحران تعداد زیادی از زنان 
برای انجام مسئولیت های خانوادگی مجبور به استعفا  شدند. از طرف دیگر 
فرصت های دورکاری که برای مردان وجود داشت، برای زنان وجود نداشت 
به همین دلیل تبعیض و نابرابری در دسترسی به فرصت های شغلی در 
میان زنان بیش از مردان بود. سازمان بین المللی کار در این مورد نوشت: 
»از یک طرف کاهش فرصت های شغلی برای زنان و از طرف دیگر کاهش 
نرخ انعطاف پذیری کارفرما ها  در مقابل نیروی کار زن سبب شد تا شمار 
زیادی مجبور به ترک بازار کار شوند. این نگرانی وجود دارد که بحران کرونا 
باعث کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان و محدود شدن آن ها به انجام 
مسئولیت های خانوادگی و توسعه دیدگاه ها ی سنتی و نادرست در مورد 

تقسیم مسئولیت های زندگی بر مبنای جنسیت افراد شود.«
  گزارش های رســمی نشان می دهد در سال 2020 نرخ اشتغال زنان 
در جهان 5 درصد کاهش یافت در حالی که نرخ اشتغال مردان در این بازه 

زمانی تنها 3.9 درصد کمتر شد.
 اما عالوه بر زنان، جوانان هم در این دوره با چالش های زیادی روبه رو 
شــدند. این افراد اغلب در آستانه ورود به بازار کار بودند یا به دلیل سطح 
پایین مهارت ها در مشاغل ساده تر فعالیت می کردند. همه گیری کرونا سبب 
شــد تا نرخ بیکاری جوانان به شدت کاهش پیدا کند و آسیب زیادی به 
اقتصاد و اجتماع وارد کند. در سال 2020 نرخ اشتغال جوانان 8.7 درصد 
تنزل پیدا کرد در حالی که نرخ اشتغال بزرگساالن در جهان تنها 3.7 درصد 
کمتر شده بود. مسئله نگران کننده تر این است که سرعت کاهش اشتغال 
در میان جوانان در کشورهای با درآمد متوسط بیش از کشورهای ثروتمند 
بود که دلیل آن هم کمتر بودن ســطح مهارت های فردی و تحصیالت 

دانشگاهی آن ها در مقایسه با جوانان کشورهای صنعتی اعالم شد.

J بر شمار شاغالن فقیر هم افزوده شد
نکته مهم دیگری که در گزارش ســازمان بین المللی کار به چشــم 
می خورد، معضل بزرگی به نام شــاغالن فقیر است. گزارش های رسمی 
نشان می دهد در دوره همه گیری کرونا ساعات کاری افراد به شدت کاهش 
یافته اســت و میزان دستمزدها هم تنزل یافت. در نتیجه گروه زیادی از  
کارگران ســاده در دنیا با وجود اشتغال زیر خطر فقر زندگی می کنند و 
دستمزدهای آن ها کفاف تامین نیازهای جاری زندگی را نمی دهد. در نیمه 
اول سال 2021 میالدی 108 میلیون کارگر بیش از سال 2019 با درآمد 
کمتــر از 3.2 دالر در روز به ازای هر عضو خانواده زندگی می کردند. این 
گروه از افراد را می توان شاغالن فقیر نامید که برای تامین نیازهای اولیه 

 افزایش بیکاری یکی از معضالتی بــود که در دوره همه گیری کرونا 
ایجاد شد. مشکلی که در تمامی کشورها ایجاد شد و دلیل آن تعطیلی ها ی 
گســترده فعالیت های اقتصادی و کاهش درآمد و سودآوری شرکت های 
صنعتی و تولیدی بود. با افزایش شــمار افراد واکسینه شــده در دنیا به 
خصوص در کشورهای صنعتی، خبرهایی در مورد افزایش نرخ اشتغال در 
دنیا به گوش می رسد و برخی از کشورها ادعا می کنند از بحران اقتصادی 
ناشی از کرونا عبور کرده اند. سوال این است که ادعای مذکور تا چه اندازه 

صحت دارد؟
سازمان بین المللی کار در گزارش اخیر خود با اشاره به این مطلب که 
بحران بازار کار که در نتیجه همه گیری کرونا در دنیا ایجاد شده است، تا 
سال های سال ادامه خواهد داشت نوشت: »مشکالت بازار کار ادامه دارد و 
نرخ رشد فرصت های شغلی که در گوشه و کنار دنیا در مورد آن صحبت 
می شود، نمی تواند جبران آسیب های ناشی از بحران ها ی سال های کرونا 
باشــد. ارزیابی ها ی اولیه نشــان می دهد حداقل تا سال 2023 باید برای 
بازگشت وضعیت اشتغال به شرایط سال 2019 میالدی صبر کرد. یعنی 

دنیا عوارض ناشی از این همه گیری را تا سه سال تجربه خواهد کرد.«
در این گزارش شــکاف بازار کار ناشی از همه گیری کرونا معادل 75 
میلیون شــغل اعالم شده است. به این معنا که میزان فرصت های شغلی 
ایجاد شده در مقایســه با افرادی که متقاضی شغل هستند 75 میلیون 
کمتر اســت. این آمار برای سال 2021  صدق می کند  و در سال 2022 
به مرز 23 میلیون می رسد. در نتیجه این تحوالت انتظار می رود در سال 
جاری بالغ بر 205 میلیون نفر بیکار باشند در حالی که در سال 2019 یعنی 
قبل از آغاز همه گیری کرونا شمار بیکاران در دنیا برابر با 187 میلیون نفر 
بود. سازمان بین المللی کار نرخ بیکاری جهان را در سال جاری برابر با 5.7 
درصد اعالم کرده است که پیش از این در سال 2013 تجربه شده است. 
این نرخ بیکاری باال به معنای افزایش شمار افرادی است که برای تامین 

نیازهای جاری زندگی خود با چالش روبه رو هستند.

J بیکاری در امریکای التین رکورد تازه ای را ثبت کرد
آمارها نشــان می دهد شمار بیکاران در ســال 2020 در کشورهای 
امریکای التین با باالترین سرعت رشد کرده است. به تعبیر بهتر امریکای 
التین را می توان بزرگ ترین قربانی کرونا از نظر افزایش شــمار بیکاران 
ارزیابی کرد. در ســال 2020 نرخ بیکاری در امریکای التین به 10 درصد 
رســید و  سهم زیادی از کارگران ساده شــغل خود را از دست دادند. در 
نتیجه نرخ فقر و گرسنگی در این منطقه نسبت به سال 2019  بالغ بر 6 
درصد افزایش یافته است. بعد از امریکای التین باالترین نرخ رشد بیکاری 
ناشی از کرونا در کشورهای حوزه کارائیب مشاهده شده است و در جایگاه 

سوم و چهارم این فهرست کشورهای اروپا و امریکای مرکزی قرار دارند.
در نیمه اول ســال جاری ساعت کاری  افراد به طور متوسط 8 درصد 
کاهش یافته است و انتظار می رود در فصل سوم امسال هم در کشورهای 
امریکای التین و کارائیب شــاهد کاهش بالغ بر 6 درصدی ساعات کاری 
باشیم. این در حالی اســت که در نیمه اول سال 2021 متوسط ساعات 
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در نیمه اول سال 
2021 میالدی 

108 میلیون کارگر 
بیش از سال 2019 

با درآمد کمتر از 
3.2 دالر در روز 

به ازای هر عضو 
خانواده زندگی 

می کردند. این گروه 
از افراد را می توان 

شاغالن فقیر 
نامید که برای 
تامین نیازهای 

اولیه زندگی خود 
با مشکالت زیادی 

روبه رو هستند

بازسازی آسیب های واردشده به اقتصاد دنیا فرایندی زمان بر است. بدون تالش جهانی 
برای افزایش سرعت ایجاد فرصت های شغلی و زمینه سازی برای مهارت آموزی در میان 
نیروی کار نمی توان از بحران ها ی ناشی از کرونا عبور کرد.

زندگی خود با مشکالت زیادی روبه رو هستند. سازمان بین المللی کار بر 
این باور اســت که در صورتی که یک خانواده 4 نفره که تنها یک نان آور 
دارد، درآمدی کمتر از 12.8 دالر در روز داشته باشد، زیر خط فقر زندگی 
می کند. این مبلغ معادل درآمد 384 دالری در ماه ها ی 30 روزه برای یک 

خانواده 4 نفری است.
در گزارش ســازمان بین المللی کار آمده است: »پنج سال تالش دنیا 
برای از بین بردن نرخ فقر در میان شاغالن دنیا در نتیجه همه گیری کرونا 
از بین رفت و باعث شــد تا هدف اصلی ســازمان ملل مبنی بر ریشه کن 
کردن فقر تا سال 2030 میالدی محقق نشود. همه گیری کرونا باعث شد 
تا اهداف توسعه انسانی و اقتصادی با تاخیر حداقل 5 ساله محقق شود که 

آسیب بزرگی برای جهان است.«
از طرف دیگر دنیا قبل از شــروع همه گیری هم با مشــکالت زیادی 
روبه رو بود که دلیل آن نرخ باالی نابرابری ها ی اقتصادی بود و بحران کرونا 
شــکاف ها  را در این حوزه بیشــتر کرد. در سال 2021 شاهد این مسئله 
هستیم که بر شمار فقرای دنیا افزوده شده است در حالی که افراد ثروتمند 
افزایش چشمگیر میزان درآمد را تجربه کرده اند. شمار زیادی از مردم دنیا 
به دلیل از دست دادن شغل خود دیگر تحت پوشش تامین اجتماعی قرار 
ندارند. شــمار این افراد را می توان بالغ بر یک سوم جمعیت دنیا دانست. 
آمارهای رسمی حکایت از این دارد که 2 میلیارد نفر از ساکنان دنیا  قبل از 
همه گیری کرونا در مشاغل غیررسمی کار می کردند و شمار زیادی از این 
افراد در نتیجه کرونا، هم کار خود را از دست داده اند و هم امکان استفاده از 
بیمه بیکاری را نداشته اند. سهم زیادی از این گروه به جمعیت فقیرای دنیا 

اضافه شدند یا به زندگی با حداقل امکانات ادامه می دهند.

J بازسازی اقتصاد دنیا فرایندی زمان بر است
باید در نظر داشــت که با توجه به دامنه وســیع بحران ها ی ناشی از 
همه گیری کرونا در دنیا، بازگشت به وضعیت عادی حتی برای کشورهایی 
که شمار زیادی از مردم را واکسینه کرده اند مدت زیادی طول می کشد. 
حال تصور کنید کشــورهای فقیر دنیا که نرخ واکسیناســیون در آن ها 
بسیار کند است یا حتی واکسیناسیون را شروع نکرده اند با چه شرایطی 

روبه رو هستند. گای رایدر، مدیرکل سازمان بین المللی کار در مصاحبه ای 
با وب ســایت رسمی این سازمان با اشــاره به اینکه چالش اصلی دنیا در 
پساکرونا حل مشکل بیکاری و کاهش نابرابری ها ی اقتصادی و تبعیض در 
جهان است گفت: »بازسازی آسیب های وارد شده به اقتصاد دنیا فرایندی 
زمان بر است. بدون تالش جهانی برای افزایش سرعت ایجاد فرصت های 
شــغلی و زمینه سازی برای مهارت آموزی در میان نیروی کار نمی توان از 
بحران ها ی ناشی از کرونا عبور کرد. باید در نظر گرفت که طبقه آسیب پذیر 
اقتصادی بیشترین آسیب را در نتیجه همه گیری کرونا تحمل کردند و این 

گروه به سرعت نمی توانند به شرایط عادی قبل از کرونا بازگردند.«
 او تاکید کرد: »آسیب های ناشی از همه گیری کرونا چه از نظر ابتال به 
موج ها ی تازه همه گیری و از دست دادن افراد دیگری در نتیجه این بیماری 
و چه از نظر آسیب های اقتصادی و بحران بازار کار برای سال های طوالنی 
باقی می ماند و دنیا باید سال های طوالنی نابرابری اقتصادی و افزایش نرخ 
فقر را تجربه کند و تنها در شرایطی گذر از این بحران سرعت می گیرد که 

سیاست هایی جهانی و هدفمند برای مبارزه با چالش ها اجرا شود.«
دبیرکل سازمان بین المللی کار بر این باور است که دنیا برای گذر از 
جنبه ها ی مختلف بحران کرونا نیاز به برنامه ها یی همه جانبه و هماهنگ 
و استراتژی ها یی یکپارچه دارد. برنامه ها یی انسان محور که قدرت اجرایی 
داشته باشد و دولت ها با ارائه منابع مالی الزم زمینه را برای اجرایی شدن 
این طرح ها  فراهم کنند. ولی مســئله کلیدی و بااهمیت این جاست که 
زمانی اقتصاد می تواند بازسازی شود و از بحران کرونا عبور کند که بازار 
کار اصالح شود و فرصت های شغلی بتواند جوانان و افراد جویای کار را 
جذب کند. اشتغال بســتر را برای رشد مصرف و احیای اقتصاد فراهم 
می کند و بســیاری از مشــکالت روانی و اجتماعی را از بین می برد. به 
همین دلیل است که کلید گذر از چالش های اقتصادی ناشی از کرونا را 
باید در احیای بازار کار دید. نکته مهم دیگر این است که برای حل این 
مشکل جهانی تنها یک راه حل جهانی می تواند تاثیرگذار باشد و کشورها 
به تنهایی نمی توانند از این بحــران عبور کنند. برای ایجاد یک راهکار 
جهانی هم اولین گام رهایی از ویروس از طریق توزیع عادالنه واکســن 

است که باید باجدیت پیگیری شود. 

آمارهای رسمی حکایت 
از این دارد که 2 میلیارد 

نفر از ساکنان دنیا قبل از 
همه گیری کرونا در مشاغل 

غیررسمی کار می کردند و 
شمار زیادی از این افراد 
در نتیجه کرونا، هم کار 

خود را از دست داده اند و 
هم امکان استفاده از بیمه 

بیکاری را نداشته اند
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آیندهپژوهی

اقتصاد دیجیتال ســهم زیادی از اقتصاد دنیا دارد و این سهم در 
جریان همه گیری کرونا بزرگ تر هم شــد. دسترســی به اینترنت را 
می توان زیربنای توســعه اقتصاد دیجیتال دانســت و هرچه شمار 
بیشــتری از مردم به اینترنت دسترسی داشته باشند امکان توسعه 

اقتصاد دیجیتال با سرعت بیشتری فراهم می شود.
طبق گزارش های رسمی روزانه 4.6 میلیارد نفر در دنیا از اینترنت 
اســتفاده می کنند. در هر دقیقه 350 هزار توییت در توییتر منتشر 
می شــود و هر روز بر شمار شبکه ها ی اجتماعی که در این فضا کار 
می کنند اضافه می شود. شاید در نگاه اول اینترنت فضایی بی انتها با 
فرصت های زیاد برای کار و تعامل ارزیابی شود ولی تا به حال به این 
مسئله فکر کرده اید که ســرورهایی که میزبان تمامی این داده ها ی 
تولیدی در دنیا هســتند در تولید گازهای گلخانه ای دنیا چه نقشی 

دارند؟
امروزه بالغ بر 30 میلیارد وسیله ارتباط با اینترنت در دنیا وجود دارد 
که این شامل کامپیوترهای شخصی، گوشی ها ی هوشمند، تلویزیون ها ، 
تبلت ها  و شــمار زیادی از تجهیزات و دســتگاه ها ی فعال با اینترنت 
می شود. در یک دهه اخیر خودروهای هوشمند، سیستم ها ی خانگی 
هوشمند و ساعت های هوشمند هم به جمع این تجهیزات اضافه شده اند 
و مطرح شدن موضوع اینترنت اشیا باعث شد تا دانشمندان هر روز راه 
تازه ای برای اســتفاده از اینترنت در بخشی از زندگی پیدا کنند. شاید 
تصور کنید توســعه استفاده از اینترنت باعث می شود تا مصرف انرژی 
در زندگی روزمره کاهش یابد که این نظریه تا اندازه ای درست است. به 
عنوان مثال سیستم ها ی هوشمند خانگی کمک می کند تا مصرف انرژی 
در خانه ها  کم شود و برآیند این مسئله در کاهش مصرف سرانه انرژی در 
مصارف خانگی بسیار چشمگیر است. یا اینکه استفاده از اینترنت برای 
انجام کار یا برگزاری جلسات باعث می شود تا تقاضای سفر ها ی داخل 

شهری و حتی بین المللی کمتر شود و در نتیجه مصرف سوخت تنزل 
یابد که باز هم نتیجه مثبتی روی سرانه مصرف انرژی در صنعت حمل 
و نقل دارد. ولی افزایش وابســتگی به اینترنت برای ارزیابی، استفاده و 
نگهداری داده ها  باعث می شود تا مصرف انرژی برق در این سیستم با 
ســرعت زیادی رشد کند و بخش زیادی از صرفه جویی  در بخش ها ی 

دیگر بی تاثیر بشود. 

J سهم 20 درصدی صنعت آی تی در مصرف برق دنیا
مطالعات نشان می دهد تا سال 2025 میالدی 20 درصد از انرژی 
برق تولیدی در دنیا توسط صنعت آی تی مصرف می شود و این صنعت 
به تنهایی مسئول انتشار 5.5 درصد از گازهای گلخانه ای خواهد بود. 
این ســهم از انتشار گاز گلخانه ای از یک صنعت بیش از مجموع گاز 
گلخانه ای ایجاد شده در اغلب کشورهای دنیا است و به همین دلیل 

می توان به راحتی ضرورت مدیریت این معضل را دریافت.
سوالی که این روزها پرسیده می شود این است که آیا باید مصرف 
اینترنت را کاهش داد و از وابســتگی به آن کاســت؟ آیا می شود راه 
طی شده در دنیا برای توسعه تکنولوژی و توسعه دسترسی به اینترنت 
و تمامی مزایای آن را نادیده گرفت و به زندگی صد سال قبل بازگشت 

و اینترنت را از زندگی حذف کرد؟
پاســخ به این سوال قطعا منفی اســت. اینترنت بخش بزرگی از 
زندگی امروز ما را تشــکیل می دهد و نمی توان آن را حذف کرد ولی 
می تــوان روند تامین انرژی مورد نیاز دنیای اینترنت را تغییر داد و از 

منابع پایدارتر و دوستدار محیط زیست برای ایجاد برق بهره برد.
در سال های اخیر شماری از شرکت های فعال در این صنعت تالش 
کردند تا به سمت استفاده از منابع پایدار حرکت کنند. از جمله این 
شرکت ها می توان به گوگل اشاره کرد که در نظر دارد تا سال 2030 
تمامی مراکز داده ها ی خود را با کمک انرژی ها ی احیاشدنی راه اندازی 
کند. اولین مرکز فعال با انرژی پاک شــرکت گوگل در سال گذشته 
در الس وگاس امریکا راه اندازی شد زیرا در این شهر مدت زمان تابش 
نور خورشید بسیار زیاد است. گوگل اعالم کرده است مراکز تازه را در 
شهرهایی راه اندازی می کند که یا امکان تولید برق خورشیدی در آن ها 
وجود دارد یا سطح وزش باد در آن ها باال است و می توان مزارع تولید 
بــرق بادی در آن ها ایجاد کرد. واحدهای فعال با برق زمین گرمایی و 

برق آبی توسط گوگل هم در دستور کار قرار دارد. 
 در پایان باید در نظر داشت همان طور که تمامی صنایع به سمت 
استفاده از انرژی ها ی پاک در تامین برق مصرفی خود حرکت می کنند، 
شمار وب ســایت هایی که از این منابع استفاده می کنند هم افزایش 
یافته اســت. ولی باز هم یک ســوال مهم وجود دارد که آیا استفاده 
از منابع احیاشــدنی در تامین انرژی مورد نیاز وب سایت ها می تواند 
باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود یا اینکه این تغییر بزرگ 
تکنولوژیکی بســتر را برای افزایش مصرف کاالهای دیگری که برای 

تولید آن ها از منابع فسیلی استفاده می شود، فراهم خواهد کرد. 

چرا باید خواند:
توسعه اقتصاد 

دیجیتال در سال های 
اخیر با سرعت زیادی 
انجام شده است. حال 
این نظریه مطرح شده 
است که رشد اقتصاد 

دیجیتال باعث افزایش 
انتشار کربن می شود.

منبع  مجمع جهانی اقتصاد 

توسعه دیجیتال: آری یا خیر؟
اقتصاددیجیتالتاچهاندازهمیتواندباعثرشدانتشارگازهایگلخانهایشود؟

طبق گزارش های رسمی روزانه ۴.6 میلیارد نفر در دنیا از اینترنت استفاده می کنند. در هر دقیقه ۳50 
هزار توییت در توییتر منتشر می شود و هر روز بر شمار شبکه ها ی اجتماعی که در این فضا کار می کنند 
اضافه می شود.

تا سال 2۰25 میالدی 2۰ 
درصد از انرژی برق تولیدی 
در دنیا توسط صنعت آی تی 

مصرف می شود و این صنعت 
به تنهایی مسئول انتشار 

5.5 درصد از گازهای 
گلخانه ای خواهد بود
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چرا باید خواند:
پدیده کودکان کار 
در دنیا معضلی بزرگ 
است و جهان برای 
مقابله با آن تالش 
زیادی کرده است، 
ولی به نظر می رسد 
موفقیتی در این زمینه 
حاصل نشده است.

منبع  سازمان بین المللی کار 

شکست بزرگ
باافزایش۸.5میلیوننفری،شمارکودکانکاردنیابه1۶0میلیوننفررسید

۷0 درصد از کودکان کار در بخش کشاورزی مشغول هستند                                که جمعیتی برابر با 112 میلیون نفر را 
تشکیل می دهند. آمارها نشان می دهد 20 درصد از کودکان کار در بخش خدمات مشغول اند که ۳1.۴ 
میلیون نفر را تشکیل می دهند و 10 درصد هم در بخش صنعت مشغول هستند.

پدیــده کودک کار همواره در کشــورهای مختلف به عنوان یک 
معضل مهم مطرح بوده اســت و ســازمان های بین المللی هم برای 
مقابله با این پدیده ناخوشایند تالش های زیادی انجام                                داده اند. سازمان 
بین المللــی کار در روز 12 ژوئن که روز جهانی مبارزه با کار کودکان 
نام گذاری شــده اســت گزارش تازه ای ارائه داد و اعالم کرد که برای 
اولین بار طی بیســت سال گذشته ما شاهد رشد شمار کودکان کار 
در دنیا هستیم. به دنبال تالش های این سازمان و سرمایه گذاری هایی 
که برای ایجاد امکانات آموزش و تحصیل برای کودکان در کشورهای 
فقیر و در حال توســعه فراهم شده بود، در فاصله سال های 2000 تا 
2016 میالدی شمار کودکان کار در جهان به 94 میلیون نفر تقلیل 
یافته بود که موفقیت بزرگی برای دنیا محسوب می شد. ولی طی چهار 
سال گذشته و به خصوص در جریان همه گیری کرونا                                بر شمار کودکان 
کار در دنیا به شــدت افزوده شده است و در انتهای سال قبل شمار 
آن ها در دنیا برابر با 160 میلیون نفر بود که 8.4 میلیون نفر بیشتر 

از سال 2016 بود.
 سازمان بین المللی کار به افزایش شمار کودکان 5 تا 11 سال که 
وارد بازار کار شده اند اشــاره کرد و نوشت: »نیمی از کودکان کار در 
فاصله سنی 5 تا 11 سال قرار دارند و حتی از ابتدایی ترین آموزش ها 
نیز برخوردار نیستند. اغلب آن ها به مدرسه نمی روند و بی سواد هستند 
و همین مسئله امید به اصالح شرایط زندگی آن ها در سال های بعد                                را 
نیز از بین می برد. از طرف دیگر در چهار سال اخیر شمار کودکان 5 تا 
17 سالی که در کارهای خطرناک مشغول به کار هستند 6.5 درصد 
افزایش یافت و به 79 میلیون نفر رسید. مشاغل خطرناک مشاغلی 
اســت که به جسم و روان                                این کودکان آسیب وارد می کند یا                                امنیت 

آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد.«
گای رایدر، دبیرکل ســازمان بین المللی کار در مورد این گزارش 
گفت: »ایــن آمارها را می توان زنگ هشــداری برای جامعه جهانی 
دانســت. ما نمی توانیم در مقابل نسلی که در خطر قرار                                گرفته است 
بی تفاوت باشیم. نسلی که نمی توانند خود را برای روزهای خوب آینده 
آماده کنند و تنها تصویری که در مقابل آن ها قرار دارد سختی بیشتر 

و مشکالت بزرگ تر است.«

J 9 میلیون کودک در خطر ورود به بازار کار قرار دارند
اما با توجه به تداوم بحران کرونا به خصوص در کشــورهای فقیر 
و افریقایی، احتمال افزایش شــمار کودکان کار وجود دارد. سازمان 
بین المللی کار هشــدار داده اســت تا انتهای ســال 2022 میالدی 
9 میلیــون کودک دیگر به جمع کودکان کار در دنیا اضافه خواهند 
شد که تنها دلیل آن پاندمی و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن است. 
در صورتی که تعطیلی مدارس در دنیا ادامه پیدا کند یا شــوک های 
اقتصادی دیگری به دنبال پاندمی کرونا در جهان ایجاد شود، بر شمار 
کودکانی                                که ساعات طوالنی در بازار کار غیررسمی فعال هستند افزوده   

                             می شود. بسیاری از این کودکان در شرایط بسیار نامساعد کار می کنند 

و درآمدهای بسیار پایینی دارند و شمار زیادی هم                                به این دلیل وارد 
بازار کار می شــوند که پدر و مادرشان شغل خود را از دست داده اند و 

امیدی به کسب درآمد در خانواده ندارند.
مدل های شبیه سازی شده                                نشان داده است در صورتی که کشورهای 
ثروتمند زمینه را برای توســعه واکسیناســیون در کشورهای فقیر 
فراهم نکنند یا امکان قرار گرفتن کودکان تحت پوشش های تامین 
اجتماعی در کشورها فراهم نشود، تا سال 2024 بالغ بر 46 میلیون 
کودک در دنیا وارد بازار کار می شوند و نه تنها آینده خود آن ها آسیب 
می بیند، بلکه آینده اقتصادی دنیا با خطر روی کار آمدن نسلی ناتوان 
و آسیب دیده روبه رو خواهد شد. سازمان بین المللی کار از دولت ها و 
بانک های توسعه بین المللی خواست تا در طرح هایی سرمایه گذاری 
کنند که هدف اصلی آن ها خارج کردن کودکان از بازار کار و بازگرداندن 
آن ها به کالس درس باشد. از طرف دیگر ایجاد طرح های حمایت های 
اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و فقیر با هدف تامین حداقل 
نیازهای خانواده ها و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای سرپرستان 
خانواده ها یک ضرورت است زیرا نیاز به حضور کودکان در بازار کار را 

از بین می برد و یک تحول ریشه ای و مهم است.

J ۷0 درصد از کودکان کار در بخش کشاورزی مشغول اند
طبق گزارش ارائه شده توسط سازمان بین المللی کار 70 درصد از 
کودکان کار در بخش کشاورزی مشغول هستند                                که جمعیتی برابر با 
112 میلیون نفر را تشکیل می دهند. آمارها نشان می دهد 20 درصد 
از کودکان کار در بخش خدمات مشــغول اند که 31.4 میلیون نفر را 
تشکیل می دهند و 10 درصد هم در بخش صنعت مشغول هستند. 
جمعیت کودکان فعال در بخش صنعت برابر با 16.5 میلیون نفر است.

ترک تحصیل تعداد زیادی از این کودکان کار معضالت بیشتری 
را برای جامعه ایجاد خواهد کرد. آمارها نشــان می دهد 28 درصد از 
کودکان 5 تا 11 ســاله ای که در بازار کار حضور دارند ترک تحصیل 
کرده اند یا اصال وارد سیســتم آموزشی کشور نشده اند و 35 درصد از 
کودکان                                12 تا 14 ســاله از آموزش های مرسوم کشور خود برخوردار 
نیستند. این مسئله ضمن آسیب به سالمت روانی این افراد می تواند 
آینده آن ها را نیز با چالش های زیادی روبه رو کند و احتمال کســب 
درآمد باال در آینده و حرکت در مســیر عادی زندگی را نیز برای این 

گروه از بین ببرد.
نکته دیگری که در گزارش                                مد نظر قرار گرفته اســت سهم باالتر 
پسران                                در بازار کار نسبت به دختران است، ضمن اینکه احتمال ورود 
کودکان روســتایی به بازار کار سه برابر بیشتر از کودکان شهرنشین 
است. آمارهای رسمی نشان می دهد 14 درصد از کودکان روستایی 
و 5 درصد از کودکان شهری وارد بازار کار شده اند. سازمان بین المللی 
کار توسعه پوشش تامین اجتماعی برای خانوارهای فقیر و روستایی 
را عامل مهمی در کاهش شــمار کودکان کار و کاهش وابســتگی 

خانوارهای فقیر به درآمد کودکانشان می داند. 

آمارهای رسمی 
نشان می دهد 14 
درصد از کودکان 

روستایی و 5 
درصد از کودکان 
شهری وارد بازار 

کار شده اند
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آیندهپژوهی

ورود توریست های بین المللی )هزار نفر(

یکــی از صنایعی که در جریان همه گیری کرونا آســیب زیادی 
متحمل شد، صنعت توریســم بود. صنعتی که در سال ها   ی قبل از 
همه گیری   سهم زیادی در رشد اقتصادی دنیا داشت و حال سازمان 
ملل هشدار داده است سقوط صنعت گردشگری در سال ها   ی 2020 و 
2021 هزینه ای بالغ بر 4 هزار میلیارد دالر به اقتصاد دنیا تحمیل کرده 
اســت و در صورتی که دنیا زمینه را برای تسریع روند واکسیناسیون 
فراهم نکند، می توان انتظار داشت این بحران مالی و تبعات منفی ناشی 

از آن در سال ها   ی آتی هم ادامه داشته باشد.
بر مبنای این گزارش صنعت توریســم و صنایع زیرمجموعه آن 
مانند هتل داری در سال گذشته 2.4 هزار میلیارد دالر زیان دیدند و 
در سال جاری زیانی بین 1.6 هزار میلیارد تا 2.4 هزار میلیارد دالر به 
این صنعت وارد خواهد شد. بزرگی زیان اقتصادی بستگی به موفقیت 
کشورها در باز کردن مرزها به روی توریست ها و احتمال جهش های 
تازه ویروس در دنیا دارد. آنکتاد در گزارش خود نوشــت: »دنیا برای 
فایق آمدن بر این بحران ســالمتی و اقتصادی نیاز به تســریع روند 
واکسیناسیون و توزیع عادالنه آن در دنیا دارد. تنها این مسئله است 
که می تواند باعث رشــد اقتصادی دنیا، گذر از بحران کرونا و افزایش 
ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا شود. باید تمامی کشورها به واکسن 
دسترسی داشته باشند و با سرعت واکسیناسیون انجام شود، در غیر 
این صورت باید منتظر جهش های تازه و مرگ و میرهای جدید باشیم 
و مسئله مهم این جاست که ویروس به سرعت در دنیا گردش می کند 
و در صورت ایجاد جهش تازه، نه تنها کشورهایی که در واکسیناسیون 

تاخیر داشته اند بلکه تمامی کشورهای جهان آسیب می بینند.«
 آنکتاد با اشــاره به تفاوت تعداد افراد واکسینه شده در کشورهای 
مختلف گفت: »در برخی از کشــورهای صنعتی بالغ بر 60 درصد از 
مردم واکســینه شــده اند و فعالیت های اقتصادی از سر گرفته شده 
است. محدودیت های کرونایی و مراقبت های بهداشتی در شماری از 
این کشورها تقلیل یافته اســت و زندگی عادی جریان دارد. ولی در 

کشــورهای فقیر و در حال توسعه کمتر از 5 درصد واکسن دریافت 
کرده اند. آمارها نشــان می دهد در کشورهای فقیر دنیا کمتر از یک 
درصد از جمعیت واکسینه شده اند. شریط صنعت توریسم هم در سال 
جاری و ســال آینده متناسب با وضعیت واکسیناسیون در کشورها 
اســت. انتظار می رود در کشورهای صنعتی مانند فرانسه و امریکا و 
آلمان صنعت توریسم با سرعت بیشتری احیا شود. گزارش هایی در 
مورد ازسرگیری سفرها در کشورهای بریتانیا و سوئیس هم منتشر 
شده است ولی کارشناسان بر این باورند که تا سال 2023 نمی توان 

انتظار داشت صنعت توریسم به وضعیت قبل از کرونا بازگردد.«

J زیان صنعت توریسم بیش از برآوردهای قبلی بود
آنکتاد در گزارش خود به مقایســه وضعیت صنعت توریســم با 
پیش بینی های قبلی اشاره کرد و نوشت: »سال گذشته انتظار می رفت 
افت درآمد صنعت توریسم هزینه ای بین 1.2 هزار میلیارد دالر تا 3.3 
هزار میلیارد دالر به اقتصاد دنیا تحمیل کند ولی شرایطی که امروز 
شاهد آن هستیم بسیار وخیم تر از برآوردهای قبلی است. امروز برآورد 
ســال قبل برآوردی خوش بینانه ارزیابی می شود زیرا در نتیجه این 
همه گیری   بالغ بر 15 ماه است که دنیا با زمین گیری صنعت توریسم 
روبه رو شــده است و با توجه به موج های مختلف همه گیری   در دنیا 
نمی توان انتظار داشت ظرف یک سال آتی هم این صنعت احیا شود.«

آمارهای رسمی نشــان می دهد در سال 2020 شمار سفرها در 
دنیا 73 درصد کمتر از ســال 2019 بود و در فصل اول امســال هم 
شمار ســفرها 84 درصد نسبت به فصل اول سال 2019 کمتر بود. 
در کشــورهای در حال توسعه سطح آسیب باالتر بود و از افت 60 تا 
80 درصدی شمار سفرها و زیان سه برابری اقتصادی نسبت به کاهش 

درآمد صنعت توریسم خبر می داد.
آنکتاد تاکید کرد مناطقی که باالترین آسیب اقتصادی را تجربه 
کردند عبارت اند از کشــورهای شمال شرق آسیا، جنوب شرق آسیا، 
اقیانوسیه و جنوب آسیا. در ســوی دیگر طیف کشورهای امریکای 
شمالی و اروپای غربی و کارائیب قرار دارند که کمترین زیان اقتصادی 

را تجربه کردند.

J  چه سناریوهایی برای احیای صنعت توریسم در اختیار
داریم

ســازمان ملل در گزارش خود سه ســناریو در مورد صنعت 
توریسم ارائه داد که در هرسه سناریو بر سقوط توریسم در دنیا 

تاکید شده است.
 در بدبینانه ترین سناریو در سال جاری صنعت توریسم با افت 
75 درصدی شــمار سفرها نسبت به سال 2019 مواجه خواهد 
شد که در این حالت درآمد این صنعت 948 میلیارد دالر تنزل 
خواهد یافت و هزینه ای بالغ بر 2.4 هزار میلیارد دالر به اقتصاد 

چرا باید خواند:
صنعت توریسم در یک 
سال گذشته زمین گیر 

شده بود و گزارش ها 
نشان از تاثیر بحران در 
این صنعت در کوچک 
شدن اقتصاد دنیا دارد.

منبع  آنکتاد  

اقتصاد دنیا کوچک می شود
تحملزیان4هزارمیلیارددالریتنهابهدلیلسقوطصنعتتوریسم
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سه سناریوی پیش روی اقتصاد دنیا در نتیجه افت توریسم در سال 2021

یانی معادل 2.۷ درصد تولید ناخالص داخلی  یوی اول شاهد این خواهیم بود که اقتصاد دنیا ز در سنار
یان به 1.9 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد  یوی دوم این ز خود را تحمل خواهد کرد، ولی در سنار
یو معادل 2 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. و در سومین سنار

دنیا تحمیل خواهد کرد. در این ســناریو به طور متوسط زیان 
تحمیل شده به تولید ناخالص داخلی دنیا 2.5 برابر ناشی از افت 
درآمد صنعت توریسم است. البته زیان تحمیل شده به کشورهای 
صنعتی که ســهم باالیی از مردم را واکسینه کرده اند و صنعت 
توریســم کم و بیش در آن ها از ســر گرفته شده است کمتر از 
کشورهای در حال توسعه و فقیر خواهد بود.در کشورهای صنعتی 
زیان اقتصادی ناشــی از افت درآمد توریسم معادل همان افت 
درآمد این صنعت است در حالی که هزینه تحمیل شده به اقتصاد 
کشورهای فقیر تا 4 برابر افت درآمد ناشی از کاهش توریسم هم 

می رسد.
طبق این گزارش کشورهای صنعتی 48 درصد از این زیان را 
به خود اختصاص می دهند و 52 درصد از زیان اقتصادی ناشی 
از کاهش درآمد توریسم به کشورهای در حال توسعه اختصاص 

پیدا می کند.
 در سناریوی دوم صنعت توریســم افت 63 درصدی میزان 
سفرها نسبت به سال 2019 را شاهد خواهد بود و در این سناریو 
زیان تحمیل شده به اقتصاد دنیا به 1.7 هزار میلیارد دالر می رسد 
کــه باز هم 48 درصد از این زیان به کشــورهای صنعتی و 52 
درصد به کشورهای در حال توسعه اختصاص خواهد داشت. در 
سومین سناریو ورود توریست ها به کشورهای در حال توسعه که 
نرخ واکسیناسیون پایینی دارند 75 درصد تنزل یافته است در 
حالی که در کشورهایی که نرخ واکسیناسیون در آن ها باال است 
و سهم زیادی از مردم در مقابل این ویروس ایمن شده اند درآمد 
صنعت توریسم نسبت به ســال 2019 میالدی تنها 37 درصد 
تنزل می یابد. در این سناریو اقتصاد دنیا با زبان 1.8 هزارمیلیارد 
دالری روبه رو می شــود که 60 درصد از این زیان به کشورهای 
در حال توسعه و 40 درصد به کشورهای توسعه یافته اختصاص 

خواهد داشت.
از طرف دیگر کشــورهای مختلف دنیا در این ســناریوهای 
مختلف با شرایط اقتصادی خاصی روبه رو هستند. درصورتی که 
کشــوری نتواند مرزها را به روی توریست های خارجی بگشاید، 
میزان آسیب اقتصادی سال جاری در آن کشور بیشتر خواهد بود. 
به همین دلیل است که در هرسه سناریو میزان زیان اقتصادی 
کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای فقیر ارزیابی شده 

است و این وضعیت در سومین سناریو مشهودتر است.
طبق گزارش ارائه شده توسط سازمان ملل در سناریوی اول 
ما شاهد این خواهیم بود که اقتصاد دنیا زیانی معادل 2.7 درصد 
تولید ناخالص داخلی خود را تحمل خواهد کرد، ولی در سناریوی 
دوم این زیان به 1.9 درصد تولید ناخالص داخلی می رســد و در 
سومین سناریو معادل 2 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

 کشــور ترکیه از جمله کشورهایی اســت که زیان زیادی را 
در ســال جاری تحمل خواهد کرد. زیان اقتصادی این کشــور 
در ســناریوی اول معادل 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی آن ها 
خواهد بود و در سناریوی دوم به 6.3 درصد تولید ناخالص داخلی 
می رسد، ولی در سناریوی سوم که تفکیک بزرگی بین وضعیت 
کشورهای در حال توسعه و صنعتی ایجاد شده است، میزان زیان 
به 7.8 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد. بزرگی این زیان برای 
کشورهای مختلف بستگی به میزان وابستگی اقتصادی آن ها به 

صنعت توریسم و سطح موفقیت آن ها در واکسیناسیون دارد. 

زیان پیش بینی شده اقتصادی در نتیجه کاهش درآمد صنعت توریسم 
)درصد تولید ناخالص داخلی(

سناریوی سوم سناریوی دوم سناریوی اول کشور
-7.8 -6.3 -9.1 ترکیه

-7.5 -5.5 -8.1 افریقای جنوبی

-3.6 -3 -4.3 سوئیس

-3.3 -2.7 -3.8 کره جنوبی

-3.2 -2.7 -3.7 استرالیا

-2.7 -2.3 -3.2 فرانسه

-1.3 -1.7 -2.4 آلمان

-2.1 -1.8 -2.5 نروژ

-1.1 -1.5 -2.1 امریکا

-1.7 -1.4 -2 چین

-1.7 -1.4 -1.9 هند

-1.3 -1.1 -1.5 روسیه

زیان پیش بینی شده اقتصادی در مناطق مختلف دنیا در نتیجه کاهش درآمد صنعت توریسم 
)درصد تولید ناخالص داخلی(

سناریوی سوم سناریوی دوم سناریوی اول کشور
-9.9 -7.5 -11.9 امریکای مرکزی

-7.9 -6 -9.3 افریقای شرقی

-7.1 -5.6 -8.4 جنوب شرق آسیا

-6.4 -5 -7.5 افریقای شمالی

-3.1 -4.1 -5.8 آسیا

-3.7 -3.3 -4.7 کشورهای شرق اروپا

-3.9 -3.1 -4.6 غرب افریقا

-3 -2.5 -3.5 شرق و مرکز اروپا

-2.5 -2.2 -3.1 خاورمیانه

-1.9 -1.9 -2.7 اروپای شمالی

-2 -1.8 -2.5 کارائیب

-1.4 -1.6 -2.3 کشورهای اطراف مدیترانه

-2 -1.9 -2.7 جهان

۲.۴
هزار میلیارد دالر ۱.۷

هزار میلیارد دالر
۱.8

هزار میلیارد دالر

کشورهای صنعتی ۴۷ %کشورهای در حال توسعه
% ۴8 % ۴0

% 53
% 5۲ % 60
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سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی نقشی کلیدی در رشد اقتصادی کشورها 
دارد. به همین دلیل است که دولت ها تالش می کنند تا سیاست هایی برای 
جذب هرچه بیشتر سرمایه ها   در هر سال تدوین کنند. بررسی ها  ی انجام 
شده توسط سازمان ملل نشان می دهد در دوره ها  ی بحرانی اقتصادی و در 
هر زمانی که چالشی اقتصادی در دنیا ایجاد می شود، ارزش سرمایه گذار                                       ی 
مستقیم خارجی در دنیا کاهش پیدا می کند. این شرایط در جریان بحران 
مالی دنیا در ســال 2008-2009 و در جریان بحران کرونا مشاهده شده 
است. سوال مهم این است که چرا در اوضاع بحرانی اقتصادی سرمایه گذار                                       ی 
کاهش پیدا می کند و سوال دوم این است که سرمایه گذار                                       ی در کدام دسته 

از کشورها با سرعت بیشتری کاهش می یابد؟
مطالعات انجام شــده توسط آنکتاد نشــان می دهد                                    سرمایه گذار                                       ان با 
هدف کسب ســود وارد بازارهای خارجی می شوند و در دوره ها  ی بحرانی 
اقتصادی که ثبات در بازار ها   وجود ندارد و امکان پیش بینی ها  ی صحیحی 
در مورد آینده بازارها و اقتصاد وجود ندارد، سرمایه گذار                                       ان برای پروژه ها  ی 
سرمایه گذار                                       ی بزرگ تصمیم گیری نمی کنند. به تعبیر بهتر پروژه ها  ی تازه در 
دوره ها  ی بحرانی اجرا نمی شود و تنها پروژه ها  ی قدیمی و در صورت تداوم 
سودآوری اجرا می شود. همین مسئله است که باعث رشد سرمایه گذار                                       ی 
در بازار طال و دالر در ســال های سخت اقتصادی می شود زیرا پروژه ها  ی 
زیرساختی و تولیدی ثبات خود را از دست می دهد و سرمایه گذار                                       ان برای 

حفظ ارزش دارایی ها  ی خود وارد بازار طال و دالر می شوند.
سوال دوم                                    این اســت که کدام دسته از کشورها در دوره ها  ی بحرانی 
اقتصادی، بیشترین کاهش را در ورود سرمایه ها  ی خارجی تجربه می کنند 
یا به تعبیر دیگر، در کدام دســته از کشورها تاب آوری بیشتری در عرصه 

جذب ســرمایه گذار                                       ی وجود دارد؟ بررسی ها  ی انجام شده توسط آنکتاد 
نشــان می دهد                                    کشورهای در حال توســعه در سال های بحرانی کاهش 
کمتری در ورود ســرمایه ها  ی خارجی را شــاهد هستند در حالی که در 
کشــورهای صنعتی ارزش ســرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی تحت تاثیر 

بحران ها  ی اقتصادی                                    کاهش زیادی پیدا می کند.

J افت 35 درصدی سرمایه گذار                                       ی خارجی در سال کرونا
ســال 2020 را می توان یکی از بحرانی ترین سال های اقتصاد دنیا در 
قرن جاری قلمداد کرد. سالی که تمامی ابعاد زندگی با تغییرات اساسی 
روبه رو شد و بحرانی که در ابتدا تنها سالمت دنیا را هدف قرار داده بود به 
تدریج به بحران اقتصادی و اجتماعی                                    هم تبدیل شــد. در این سال ارزش 
سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در دنیا با سرعت زیادی کاهش یافت و در 
مقابل قیمت طال به عنوان منبعی برای حفظ ارزش دارایی ها   با ســرعت 

زیادی رشد کرد.
 طبق گزارش منتشــر شده توسط آنکتاد                                    در ســال 2020 میالدی 
ارزش ســرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در دنیا 35 درصد نسبت به سال 
قبل از آن تنزل یافت و از 1.5 هزار میلیارد دالر در ســال 2019 به یک 
هزار میلیارد دالر در سال 2020 رسید. نکته مهم این گزارش در کاهش 
بیشتر سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در کشورهای صنعتی در مقایسه با 
کشورهای در حال توسعه بود. صندوق توسعه و تجارت سازمان ملل                                    اعالم 
کرد در این سال سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در کشورهای صنعتی 58 
درصد کمتر شد که دلیل تحوالت ساختاری بزرگ در شرکت های صنعتی 
در مواجهه با بحران کرونا بود. اما درون ریز سرمایه گذار                                       ی ها  ی خارجی در 
کشورهای در حال توسعه در مقابل این تحول بزرگ اقتصادی و اجتماعی 
تاب آوری باالیی داشت به این معنا که ما شاهد کاهش اندک سرمایه گذار                                      

 ی در کشورهای در حال توسعه بودیم. این گزارش نشان می دهد در سال 
2020 سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه تنها 
8 درصد نســبت به سال 2019 کمتر شده است                                    و سهم اعظم سرمایه ها   
هم وارد کشورهای در حال توسعه آسیا شد. آنکتاد در گزارش خود نوشت: 
»در ســال قبل دوسوم کل سرمایه گذار                                       ی خارجی انجام شده در دنیا، در 
کشورهای در حال توسعه انجام شده است                                    و کشورهای آسیایی سهم اعظم 
این سرمایه را به خود اختصاص داده اند. ارزش سرمایه گذار                                       ی خارجی انجام 
شده در کشورهای در حال توسعه در سال گذشته برابر با 663 میلیارد دالر 
بود                                    ولی کشورهای صنعتی تنها 312 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب 
کردند. در سال گذشــته اقتصادهای در حال گذار تنها 24 میلیارد دالر 
سرمایه گذار                                       ی خارجی جذب کردند که 58 درصد کمتر از سال قبل بود.«

به گزارش آنکتاد در ســال 2007 ارزش ســرمایه گذار                                       ی مســتقیم 
خارجی در دنیا بالغ بر 1.93 هزار میلیارد دالر بود                                    که در ســال 2009 و 
در جریان بحران مالی جهان به شدت سقوط کرد و به کمتر از 1.3 هزار 
میلیارد دالر رســید ولی این وضعیت موقتی بود و ما شاهد رشد ارزش 
سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در دنیا                                    تا سال 2011 بودیم که توانست 
رکورد سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در دنیا را به بالغ بر 1.6 هزار میلیارد 

چرا باید خواند:
سرمایه گذاری 

نقش مهمی در رشد 
اقتصادی کشورها 
دارد. آمارها نشان 

می دهد در سال 2020 
ارزش سرمایه گذاری 
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در سال 2020 میالدی ارزش سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در دنیا ۳5 درصد 
نسبت به سال قبل از آن تنزل یافت و از 1.5 هزار میلیارد دالر در سال 2019 به یک 
هزار میلیارد دالر در سال 2020 رسید.

دالر برساند. بعد از این زمان افت اندکی در ارزش سرمایه گذار                                       ی دنیا اتفاق 
افتاد به گونه ای که در سال 2016 ارزش سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی 
در دنیا به حدود 1.45 هزار میلیارد دالر رسید و از آن پس صعودی بزرگ 
در بازار اتفاق افتاد. در سال 2016 ارزش سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی 
در دنیا از 2 هزار میلیارد دالر فراتر رفت و در سال 2017 به 1.78 میلیارد 

دالر کاهش یافت. این سیر کاهشی در سال کرونا شدت گرفت.

J  کشورهای در حال توسعه دوسوم سرمایه ها  ی خارجی را
جذب کردند

آمارهای ارائه  شده توسط آنکتاد نشان می دهد از سال 2007 تاکنون 
ارزش سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه افزایش 
یافته است. در سال 2007 میالدی 500 میلیارد دالر سرمایه خارجی وارد 
این کشورها شد ولی در جریان بحران مالی سال 2009 ارزش سرمایه ها  ی 
خارجی در این منطقه حــدود 485 میلیارد دالر تقلیل پیدا کرد. اما به 
ســرعت این وضعیت تغییر کرد به گونه ای که در سال 2011 کشورهای 
در حال توســعه توانستند 596 میلیارد دالر سرمایه جذب کنند. تا سال 
2015 روند ورود ســرمایه ها  ی خارجی به این کشورها رشد کرد تا اینکه 
به مرز700 میلیارد دالر رســید                                    و این وضعیت با اندکی نوسان تا قبل از 
همه گیری کرونا ادامه داشــت. در سال 2020 و در سالی که دنیا                                    درگیر 
بحران کرونا بود و اغلب فعالیت های اقتصادی تعطیل بود، کشورهای در 
حال توسعه کاهش معناداری در جذب سرمایه ها  ی خارجی تجربه نکردند. 
این در حالی اســت که شرایط در کشورهای صنعتی کامال متفاوت بود. 
این کشــورها در سال 2007 بالغ بر 1370 میلیارد دالر سرمایه خارجی 
جذب کرده بودند که در جریان بحران مالی سال 2009 ورود سرمایه ها  ی 
خارجی به این کشورها به کمتر از 800 میلیارد دالر رسید و تا سال 2010 
در همین شرایط باقی ماند. در سال 2011 ارزش سرمایه گذار                                       ی مستقیم 
خارجی در این کشورها اندکی افزایش یافت                                    ولی این شرایط موقتی بود و 
باز هم تا سال 2014 ما شاهد روند نزولی ارزش سرمایه گذار                                       ی مستقیم 
خارجی در این کشورها بودیم. تا اینکه باالخره شرایط تغییر کرد و در سال 
2016 این کشورها توانستند 1420 میلیارد دالر سرمایه خارجی را جذب 
کنند. اما این روند افزایشی ارزش سرمایه گذار                                       ی هم موقتی بود و از آن سال 
تاکنون ورود سرمایه ها  ی خارجی به این کشورها کاهش یافت تا اینکه در 

سال 2020 به کمترین میزان طی دو دهه اخیر رسید.

J سرمایه گذار                                       ی در بخش ها  ی زیرساختی 54 درصد کم شد
در بخــش دیگری از ایــن گزارش به ســرمایه گذار                                       ی در بخش ها  ی 
زیرساختی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه هم اشاره شد. بخشی 
که به تعبیر آنکتاد در توسعه اقتصادی کشور و گذر از چالش های اقتصادی 
ناشی از کرونا نقش مهمی دارد                                    و در گزارش های ارائه شده توسط کشورهای 
صنعتی هم از تخصیص بودجه ها  ی زیاد برای توسعه این بخش ها به منظور 
تقویت نرخ رشــد اقتصادی و خرج از رکود و بحران ناشــی از کرونا خبر 
می رســد. چین هم در سال گذشته در یک طرح توسعه پنج ساله بودجه 
زیادی برای توســعه بخش ها  ی زیرساختی، احداث فرودگاه ها  ی بزرگ و 
چندین کارخانه بزرگ صنعتی اختصاص داد ولی در دیگر کشورهای در 
حال توســعه آسیایی شرایط متفاوت است. این کشورها که قبل از کرونا 
هم در بخش های زیرساختی ضعف زیادی داشتند در سال 2020 کاهش 

چشمگیری در سرمایه گذار                                       ی در حوزه زیرساختی را تجربه کردند.
 آمارها نشــان می دهد در ســال گذشته ارزش ســرمایه گذار                                       ی در 
بخش های زیرساختی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه 54 درصد 

کمتر شــده اســت که از جمله این بخش ها می توان به زیرساخت های 
حمل ونقل، نیروگاه ها  ی تولید برق و توزیع برق )به اســتثنای انرژی ها  ی 
احیاشدنی( و زیرساخت های مخابراتی                                    اشاره کرد. آمارها نشان می دهد در 
سال 2020 سرمایه گذار                                       ی در زیرساخت های مرتبط با بخش سالمت از 
قبیل توسعه بیمارستان ها   و مراکز درمانی در کشورهای در حال توسعه 54 
درصد تقلیل پیدا کرد و سرمایه گذار                                       ی در زیرساخت های مرتبط با بخش 
کشــاورزی و غذا چه در شهرها و چه در روستاها با کاهش 49 درصدی 
همراه بود. بخش آموزش هم در این سال قربانی شد                                    و آمارهای ارائه شده 
از کشورهای در حال توسعه نشان از افت 35 درصدی سرمایه گذار                                       ی در 
زیرساخت های آموزشی شامل ساخت مدارس تازه و تامین تجهیزات مورد 

نرخ رشد درون ریز سرمایه های خارجی در سال 2020 نسبت به سال قبل )درصد(

ارزش سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در دنیا در فاصله سال های 2007 تا 2020 )میلیارد دالر و درصد(
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نیاز آن ها دارد.
 آنکتاد با اشــاره به این مطلب که زیرســاخت های بخش آموزش و 
بهداشت و صنعتی در کشورهای در حال توسعه قبل از همه گیری کرونا 
هم بسیار ضعیف بود نوشت: »کرونا شوک بزرگی به سرمایه گذار                                       ی در این 
حوزه ها   وارد کرد و باعث شــد تا سرعت سرمایه گذار                                       ی در این بخش ها با 
سرعت بیشتری کاهش پیدا کند. مسئله نگران کننده این است که کاهش 
ســرمایه گذار                                       ی در این حوزه ها  ی زیرساختی ضمن اینکه سرعت احیای 
اقتصادی این کشورها در پساکرونا را تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند بستر 
را برای فاصله گرفتن آن ها از اهداف توسعه سازمان ملل و مبارزه با فقر و 

بحران اقتصادی نیز فراهم کند.«

J آسیایی ها   بیشترین سهم را در جذب سرمایه ها   داشتند
در سال گذشته پنج کشور در حال توسعه آسیایی                                    توانستند بالغ بر 535 
میلیارد دالر ســرمایه خارجی جذب کنند و ارزش سرمایه گذار                                       ی خارجی 
انجام شده در این کشورها نسبت به سال قبل 3.8 درصد رشد کرد. نکته مهم 
این است که این پنج کشور 53.6 درصد از کل سرمایه گذار                                       ی خارجی انجام 

شده در سال 2020 را به خود اختصاص دادند که سهم قابل توجهی است.
اولین و بزرگ تر  ین کشوری که بیشترین سرمایه خارجی را جذب کرد، 
چین بود. ارزش سرمایه گذار                                       ی خارجی انجام شده در این کشور در سال 
2020 برابر با 149.3 میلیارد دالر بود که نســبت به سال قبل از آن 5.7 
درصد رشد کرد. با وجود اینکه چین بیشترین سرمایه خارجی را جذب 
کرده بود، نتوانســت رکورد کشوری را که باالترین رشد سرمایه گذار                                       ی را 
در ســال 2020 به خود اختصاص داده بود به دست بیاورد. در این سال 
دو کشور هنگ کنگ و هند با تجربه رشد 61.7 درصدی و 26.7 درصدی 
سرمایه گذار                                       ی خارجی نسبت به سال 2019                                    رکورد رشد سرمایه گذار                                       ی 
مســتقیم خارجی در ســال بحران را به خود                                    اختصــاص دادند. ارزش 
سرمایه گذار                                       ی خارجی انجام شده در هنگ کنگ برابر با 119.2 میلیارد دالر 
بود و ارزش سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی انجام شده در هند به مرز 64.1 
میلیارد دالر رسید. دو کشور دیگری که در این سال بیشترین سرمایه ها   
را جذب کردند به ترتیب ســنگاپور و امارات بودند. ارزش سرمایه گذار                                       ی 
مستقیم خارجی در امارات در سال گذشته برابر با 19.9 میلیارد دالر بود 

که نسبت به سال قبل از آن با افزایش 11.2 درصدی همراه بود.

 اما آســیایی ها   تنها در جذب ســرمایه ها  ی خارجی رکورددار نبودند 
بلکه در سرمایه گذار                                       ی در دیگر کشــورها هم توانستند رکورد تازه ای را 
ثبت کنند. در ســالی که تمامی دنیا با تنش های اقتصادی و بحران ها  ی 
انسانی ناشی از همه گیری کرونا روبه رو بود سرمایه گذار                                       ی چین در دیگر 
کشورهای دنیا به 132.9 میلیارد دالر رسید که نسبت به سال قبل از آن 
با کاهش 2.9 درصدی همراه بود. هنگ کنگ هم با سرمایه گذار                                       ی 102.2 
میلیارد دالری در دیگر کشورهای دنیا توانست رشد 92.1 درصدی ارزش 
سرمایه گذار                                       ی نسبت به سال 2019 را برای خود ثبت کند. در جایگاه سوم 
تا پنجم فهرست بزرگ تر  ین سرمایه گذار                                       ان خارجی آسیایی، کشورهای کره 

جنوبی و سنگاپور و امارات قرار دارند.

J سرمایه گذار                                       ی خارجی در اروپا 80 درصد کمتر شد
آمارهای ارائه شده توسط آنکتاد نشان می دهد کرونا تمامی دنیا را با 
بحران روبه رو کرد و سرمایه گذار                                       ی در تمامی کشورهای دنیا کاهش یافت. 
در سال گذشته ارزش سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در اروپا 80 درصد 
کاهش یافت در حالی که افت سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در امریکای 
شــمالی برابر با 40 درصد بود. کشــورهای در حال توسعه هم وضعیت 
ناهمگونی را تجربه کردند. مثال در کشــورهای امریکای التین و کارائیب 
سرمایه گذار                                       ی خارجی 45 درصد کمتر شد ولی در افریقا تنها 16 درصد 

کاهش یافت و در کشورهای آسیایی با رشد همراه بود.
در ســال قبل آســیا تنها منطقه ای در دنیا بود که توانســت شاهد 
افزایش ارزش سرمایه گذار                                       ی مســتقیم خارجی باشد. در این سال ارزش 
سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در قاره آسیا 4 درصد افزایش یافت و سرعت 
رشد سرمایه گذار                                       ی در کشورهای شرق آسیا به بیش از 8 درصد هم رسید.  
از طرف دیگر باید به بخش دیگر این گزارش هم توجه کرد که به رده بندی   
بزرگ تر  ین ســرمایه گذار                                       ان در آســیا بر مبنای موجودی سرمایه گذار                                       ی 
مستقیم خارجی پرداخته اســت. بر مبنای این گزارش چین بزرگ تر  ین 
سرمایه گذار                                        در قاره آسیا است و کشورهای هنگ کنگ، امریکا، ژاپن و هلند 
در رده ها  ی بعدی قرار دارند. موجودی سرمایه                                    گذاری مستقیم خارجی چین 
در سال 2019 برابر با 1437 میلیارد دالر بود در حالی که همین شاخص 

                                   برای چین در سال 2015                                    تنها به 757 میلیارد دالر می رسید. 
کشورهای ســنگاپور و بریتانیا و آلمان و لوکزامبورگ و کره جنوبی 
در رده ششــم تا دهم بزرگ تر  ین سرمایه گذار                                       ان در آسیا از نظر موجودی 

سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی قرار داشتند.

J 2021 پیش بینی رشد سرمایه گذار                                       ی در سال
 آنکتاد در بخش دیگری از این گزارش به پیش بینی                                    وضعیت ســال 
2021 پرداخت و نوشت: »در سال جاری سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی 
در دنیا افزایش                                    خواهد یافت ولی نرخ افزایش ســرمایه گذار                                       ی به اندازه ای 
نیســت که بتواند جبران آسیب های سال 2020 را بکند. در سال جدید 
ارزش سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در دنیا در خوش بینانه ترین حالت 
بیــن 10 تا 15 درصد رشــد خواهد کرد، به این معنا کــه هنوز ارزش 
سرمایه گذار                                       ی مســتقیم خارجی در دنیا 25 درصد کمتر از سال 2019 
خواهد بود. اما خبر خوش این است که این روند افزایشی سرمایه گذار                                       ی 
در ســال 2022 هــم ادامه می یابد و در صورتی که دنیــا بتواند با توزیع 
عادالنه واکســن بحران کرونا را کامال کنترل کند، در سال 2022 ارزش 
سرمایه گذار                                       ی مستقیم خارجی در دنیا به سطحی که در سال 2019 بود 
بازخواهد گشت و از آن پس است که رشد اقتصادی معناداری را در اقتصاد 

جهان تجربه خواهیم کرد.« 
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چرا باید خواند:
تغییرات جوی آسیب 
زیادی را به محیط 
زیست وارد کرد و 
صنایع زیادی را نیز 
قربانی کرد. سوال 
این جاست که کدام 
صنایع بیشترین 
آسیب را متحمل 
شدند.

منبع  مجمع جهانی اقتصاد 

دور باطل
آیادنیامیتوانددرمقابلتغییراتجویایستادگیکند؟

یسم، ساختمان و صنعت تولید  کشاورزی، تور
انرژی ها ی احیاشدنی صنایعی هستند که در اثر 
ین آسیب را متحمل شدند. تغییرات جوی بیشتر

کمتر روزی اســت که در مورد تغییرات جــوی و پدیده گرمایش زمین 
گزارش یا خبری در رســانه ها منتشر نشود و در اغلب جلسات بین المللی از 
این چالش به عنوان بزرگ ترین و سخت ترین چالش قرن نام برده شده است. 
مجمع جهانی اقتصاد اخیرا گزارشی در مورد این بحران بزرگ بشر تهیه کرد 
و به تشریح وضعیت کنونی دنیا و صنایعی که باالترین آسیب اقتصادی را از 
این تحوالت جوی متحمل می شوند، پرداخت.  بر مبنای این گزارش در نتیجه 
تغییرات جوی ما شــاهد افزایش شمار حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و                                    

آســیب های انسانی و بیماری در دنیا هستیم. این تحوالت اغلب در کشورها 
و مناطقی ایجاد می شــود که در معرض آسیب های طبیعی قرار نداشتند؛ به 
عنوان مثال آتش سوزی ها ی اخیر در کانادا که باعث تخریب بخش زیادی از 
یک شــهر کانادایی شد، یا مرگ بالغ بر 200 نفر در ایالت بریتیش کلمبیای 
کانادا به دلیل گرمای هوا. حوادث طبیعی در سال 2020 بالغ بر 268 میلیارد 
دالر زیان به اقتصاد دنیا تحمیل کرده است و بیمه ها  تنها بخش کوچکی از این 
حوادث را تحت پوشــش قرار داده اند. حتی اگر این آسیب ها به بخش ها یی از 
اقتصاد وارد شود که کامال تحت پوشش بیمه ها  باشد، در صورتی که شرکت های 
بیمــه بخواهند این هزینه ها  را تقبل کنند با زیان ها ی کالن و حتی احتمال 
ورشکستگی روبه رو می شوند که خود بار دیگری به اقتصاد دنیا تحمیل می کند. 
آمارهای رســمی نشان داده است تنها 78 میلیارد دالر از مجموع زیان 268 
میلیارد دالری دنیا تحت پوشش شرکت های بیمه قرار داشت. در این شرایط 
تالش برای افزایش تاب آوری اقتصاد در مقابل حوادث طبیعی در کنار مقابله با 

انتشار کربن بهترین و مناسب ترین سیاست ارزیابی شده است.
 
J کشاورزی اولین قربانی تغییرات جوی است

تغییرات جوی و افزایش دمای هوا به صنایع مختلفی آســیب وارد کرد و 
باعث شد تا سطح هزینه ها ی دولتی برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از 
تغییرات جوی افزایش یابد و درآمدها هم تنزل یابد؛ اما سوال مهم این جاست 
که کدام صنایع آســیب پذیرتر هستند. اولین و مهم ترین صنعتی که در این 
شــرایط متحمل زیان شده است صنعت کشــاورزی است. صنعتی که برای 
فعالیت نیاز به بارش بــاران و کیفیت خاک دارد و هردو عامل در نتیجه این 
بحران آســیب دیده اســت. بررسی ها  نشــان می دهد 75 درصد از تولیدات 
کشــاورزی در دنیا تحت پوشــش بیمه قرار ندارند در حالی که 60 درصد از 
این محصوالت در مناطقی تولید می شــوند که در معرض تغییرات جوی و 
بحران ها ی طبیعی قرار دارند. تغییرات جوی هم باعث می شود درآمد کشاورزان 
کاهش یابد و مهاجرت از روستاها به شهرها افزایش یابد و هم باعث می شود 
دنیا برای تامین مواد غذایی با مشکل روبه رو شود. کاهش عرضه مواد غذایی در 
دنیا سبب می شود قیمت محصوالت کشاورزی هم رشد کند و سرعت افزایش 
نرخ گرسنگی و فقر در دنیا هم بیشتر شود. در این شرایط شاید توجه به مسائل 
زیست محیطی و ضرورت محافظت از آن به خصوص در کشورهای فقیر و در 
حال توســعه کمتر  شود که خود بستر را برای بحرانی تر شدن شرایط فراهم 
می کند. دومین صنعتی که در مقابل این تحوالت آســیب پذیر است صنعت 
ساختمان است. این صنعت در اغلب مناطق دنیا تحت تاثیر انواع آسیب های 
ناشــی از تغییرات جوی قرار دارد. از جمله این آسیب ها می توان به افزایش 

طوفان ها  و باران ها ی شدید یا آتش سوزی اشاره کرد. در این شرایط بسیاری از 
پروژه ها ی ساختمانی قابل اجرا نیست یا در اجرای آن ها تاخیر ایجاد می شود. 
از طرف دیگر آسیب دیدن ساختمان ها ی زیاد باعث تحمیل هزینه ها ی زیادی 
به افراد جامعه می شود.                                    همچنین در سال های اخیر برای مقابله با آسیب دیدن 
ساختمان ها  در مقابل تغییرات جوی، هزینه ها ی تازه ای به این صنعت تحمیل 

شد که بستر را برای کاهش سود پروژه ها ی ساختمانی فراهم کرد.

J توریسم هم قربانی تغییرات جوی می شود
سومین صنعتی که در نتیجه این تغییرات                                    آسیب زیادی متحمل خواهد 
شد، صنعت توریسم اســت. صنعتی که در جریان همه گیری کرونا آسیب 
زیادی دید و افت بالغ بر 70 درصدی در درآمدش ایجاد شد و حال                                    با چالش 
دیگری هم درگیر است. چالشی که به نظر می رسد به این زودی ها  دست از 
سر دنیا و صنایع فعال در آن برنمی دارد. مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به این 
مطلب که وجود شرایط امن و آرام اولین و اصلی ترین زمینه برای رشد صنعت 
توریسم است نوشت: »در سال های اخیر طوفان ها  و سیل ها ی پی درپی باعث 
شــده است تا ورود توریست به بخش ها یی از دنیا کم شود. این مسئله برای 
کشورهایی که اقتصادهای وابسته به توریسم داشتند بسیار نگران کننده بود و 
خطرات اقتصادی زیادی را برای آن ها به همراه آورد. به عنوان مثال کشوری 
مانند پورتوریکو که 6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی اش به صنعت توریسم 
وابسته است، با آسیب دیدن این صنعت با چالش های زیادی روبه رو می شود. 
در ســال 2017 طوفانی                                    در این جزیره اتفاق افتاد و باعث شد تا بخش ها ی 
زیادی از ســواحل آســیب ببیند. از آن سال تاکنون ورود توریست ها به این 
کشــور 36 درصد تنزل یافته است و                                    حتی تا قبل از شروع همه گیری هم به 
سطحی که در سال 2016                                    یعنی قبل از طوفان وجود داشت، نرسیده است. 
این وضعیت در کشورهای مختلفی مشــاهده شده است و با توجه به روند 
افزایشی بحران ها ی جوی در دنیا می توان انتظار داشت کشورهای بیشتری 

آسیب ببینند.

J بازدهی انرژی ها ی احیاشدنی کاهش می یابد
اما یکی از راه ها ی دنیا برای مقابله با معضل تغییرات جوی را می توان رو 
آوردن به انرژی ها ی احیاشدنی به جای انرژی ها ی فسیلی دانست. در سال های 
اخیر ســرمایه گذاری در تولید انرژی ها ی پاک افزایش زیادی پیدا کرده است 
ولی مطالعات نشان می دهد خطرات ناشی از تغییرات جوی می تواند تهدید 
بزرگی برای پروژه ها ی تولید برق آبی، خورشیدی و حتی بادی باشد. طوفان ها ، 
خشکســالی ها  و حتی بارش ها ی زیاد می تواند هم به زیرســاخت های تولید 
انرژی ها ی احیاشدنی آسیب بزند و هم روند تولید را متوقف کند.  در نتیجه 
می توان این طور ارزیابی کرد که                                    تغییرات جوی                                    خود می تواند مسیر حرکت دنیا 
به ســمت کاهش انتشار کربن را با وقفه روبه رو کند و تهدید بزرگ تری علیه 
اقتصاد دنیا باشد. به همین دلیل است که در گزارش ها از تالش های دنیا برای 
مقابله با تغییرات جوی با عنوان دور باطل دنیا برای مقابله با بحران نام برده 
شــده است؛ دور باطلی که می تواند جهان را به سمت چالش های بزرگ تری 

هدایت کند. 

حوادث طبیعی                                    در 
سال 2020 بالغ بر 
268 میلیارد دالر 
زیان به اقتصاد 

دنیا تحمیل کرده 
است و بیمه ها  تنها 

بخش کوچکی 
از این حوادث را 

تحت پوشش قرار 
داده اند
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آیندهپژوهی

درحالی که در گذشته مسافران از مدت ها پیش از زمان سفر به انجام رزرواسیون می پرداختند، این وضع تغییر 
کرده و به زمان کوتاهی پیش از سفر رسیده است .    یعنی مثال مسافرانی که قبال از چهار ماه پیش از سفرشان 
رزرواسیون را انجام می دادند، حاال این زمان را حتی به چهار روز پیش از سفر رسانده اند.    

چرا باید خواند:
صنعت گردشگری 

در دوران کرونا کامال 
نابود نشد، اما مسیر 
آینده اش همچنان 

دشوار است .    درباره 
تغییراتی که این 

صنعت دارد برای بقای 
خود متحمل می شود 

بخوانید.

اطمینان مسافران بوده است .    
در این میان، کلمه ای که حاال خودش را در بخش گردشگری بر همه 
امور تحمیل کرده، احتیاط است .    مردم در حال و آینده چاره ای ندارند جز 
آن که    به سفر محتاطانه بیندیشند و تصمیم گیرندگان عرصه گردشگری نیز 
چاره ای ندارند جز آن که    به این موضوع توجه مسئوالنه و خاص تری داشته 
باشند .    مسائل مختلفی مثل مقررات سختگیرانه دولتی )از جمله در مورد 

واکسیناسیون یا ارائه نتیجه تست کرونا( در همین چارچوب مطرح اند .    
شاید به همین دلیل، نقش کارگزاران سفر در آینده گردشگری بسیار 
بیشتر از گذشــته شــود و فرصتی جدید را برای نوآوری به وجود آورد . 
   علت چنین تغییر رویه ای نیز تقریبا واضح اســت: مردمی که پیش تر از 
قدم زدن در بازارهای شــلوغ و رستوران های پر از مشتری لذت می بردند، 
حاال می خواهند در سفرهای خود احتیاط کنند .    آن ها ترجیح می دهند 
حتی به قیمت افزایش هزینه هایشان، از مکان های شلوغ حذر کنند و به 
جایش به مناطق خلوت تر راهنمایی بشوند؛ جایی که امکان فاصله گذاری 

اجتماعی وجود داشته باشد.
این جاست که کارگزاران سفر مســئولیت های جدیدی به عهده 
می گیرند تا مقاصد مناســب تر، روش های حمــل و نقل خلوت تر و 
برنامه ریزی بهتری نسبت به قبل را به نمایش بگذارند .    این برنامه ریزی 
می تواند شامل اجتناب از استفاده از وسایل نقلیه عمومی در ساعات 
شــلوغ و موارد مشابه بشــود .    یک تحقیق که نتایجش اخیرا انجام 
شده نشــان داده که توجه دوباره مسافران به کارگزاران سفر به جای 
انتخاب های فردی، یکی از اصلی ترین تحوالت در دنیای ســفرهای 
پســاکرونایی است .    از سوی دیگر، پیش بینی شده که تا سال 2022، 
مسافران محتاط تر ترجیح بدهند که به جای مقاصد دورتر، به مقاصد 
نزدیک تر و محلی تر سر بزنند .    تغییری که در سفر این مسافران احساس 
خواهد شــد، این است که آن ها  به دنبال سفر باکیفیت تر در مسافت 
کوتاه تر خواهند بود و این هم فرصت های زیادی را در اختیار کارگزاران 
سفر خواهد گذاشت .    برخی از کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند که 
نام این تحول را باید تنوع بخشی در مقاصد گذاشت؛ اما به نظر می رسد 

که این مسئله     جنبه های بسیار گسترده تری نیز داشته باشد .    
یــک تحول دیگر نیز به افزایش اقبال عمومی به ســفر در فضای باز 
برمی گردد .    به نظر می رسد حتی مسافرانی که در گذشته اولویت خود را 
به مکان های سرپوشیده اختصاص می دادند حاال سفر در طبیعت و فضای 
باز را ترجیح بدهند .    این جاســت که کارگزاران صنعت گردشگری باید به 
دنبال راه های بهتر و امن تر برای این ســفرها )در عین حفاظت از محیط 

زیست( باشند .    
به هر ترتیب در جهان پســاکرونا، نیاز به تعقیب هوشمند برنامه های 
ســفر و تغییر آن ها  در صورت نیاز، کامال ضروری خواهد بود .    در زمانه ای 
که هراس از سفر و مشکالت احتمالی اش نسبت به قبل افزایش پیدا کرده 
است، تکنولوژی می تواند به داد همه برسد و تجربیاتی جدید را در عرصه 
سفر رقم بزند .    این احتماال سرنوشت جدیدی است که در انتظار صنعت 

گردشگری در آینده خواهد بود .     

اندرو جی وود
مدیرگروهجهانیگردشگری

اسکالاینترنشنال

 ] آینده گردشگری   [

بادهای بحران همچنان می وزند
کارگزارانسفرچطورازعهدهتقاضاهایپساکروناییبرمیآیند؟

از پِس بحران کرونا صنایع زیادی تغییر مســیر دادند، احیا شدند، به 
سوددهی رسیدند و تجارب مختلفی کسب کردند .    اما گردشگری به  کل 
شرایط متفاوتی دارد .    همه گیری کرونا چالشی بسیار بزرگ برای این صنعت 
بود و ترافیک توریست در تمام جهان را به شکلی باورنکردنی کاهش داد . 
   گردشــگری یکی از اولین صنایع ضربه خورده از بحران کرونا بود و شاید 
آخریــن در راه احیای پس از بحران نیز باشــد .    طبق آمار، اقتصاد جهان 
از بابت مشــکالت بخش گردشگری در دوران کرونا 4 تریلیون دالر ضرر 

کرده است .    
پیش از این، هرساله ترندهای صنعت گردشگری به روز می شد و مقاصد 
و مسیرهای جدیدی مورد توجه قرار می گرفت .    اما تابستان های 2020 و 
2021 شرایطی کامال متفاوت داشــته و دارند .    امسال که جهان دارد به 
آهستگی از بحران کرونا برمی خیزد و جابه جایی بین مرزها کم کم آسان تر 
می شــود، نباید انتظار داشت که اوضاع در عرصه گردشگری به شرایطی 
مشابه دوران پیش از بحران برگردد .    برای مقابله با اثرات بحران کرونا و نیز 
آماده شدن برای گردشگری پساکرونا، نیاز به درک جدیدی از ایجاد تعادل 

بین نیازهای بشری و پیشرفت اقتصادی وجود خواهد داشت.
بررسی های گسترده در مورد تغییرات اولویت های مردم برای ازسرگیری 
سفرهایشان به تدریج دارد نتایج جالبی را به نمایش می گذارد که از جمله 
آن ها  می توان به تغییر زمان رزرواســیون سفرها اشاره کرد .    در حالی که 
در گذشــته مســافران از مدت ها پیش از زمان سفر به انجام رزرواسیون 
می پرداختنــد، ایــن وضع تغییر کرده و به زمان کوتاهی پیش از ســفر 
رسیده است .    یعنی مثال مسافرانی که قبال از چهار ماه پیش از سفرشان 
رزرواسیون را انجام می دادند، حاال این زمان را حتی به چهار روز پیش از 
سفر رسانده اند .    علتش عدم اطمینان به شرایط سفرهای میان کشوری به 
خاطر کرونا است .    از سوی دیگر، خطوط هوایی نیز با سردرگمی در مورد 
زمان ازسرگیری سفرها مواجه بوده اند و این نیز عاملی بازدارنده در جلب 
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چرا باید خواند:
اقتصاد جهان سال های 
سختی را پشت سر 
گذاشته و نیروهای 
زیادی را به عنوان عوامل 
تاثیرگذار بر خود پذیرفته 
است .    این یادداشت 
توضیح می دهد که چرا 
وابستگی اقتصاد جهان 
به بازار داخلی چین 
هنوز اینقدر باالست و 
در آینده در این خصوص 
چه تحوالتی می تواند 
رخ دهد.

جیم اونیل
اقتصاددانوسیاستمدار
انگلیسیومدیرعاملسابق

گلدمنساکز

 ] آینده اقتصاد جهان   [

به دنبال موتور مصرف
چراآیندهاقتصادجهانهمچنانبهاقتصادچینوابستهاست؟

بعد از پشــت سر گذاشتن یک ســال و نیم طوفانی، این روزها 
وضعیت اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان رو به بهبود است 
و نگرانی ها در باب بیکاری های گســترده دارد جایش را به بررسی 
وضعیت تورم در این کشورها می دهد .    حتی برخی از نشست های 

بین المللی مثل گروه هفت هم به شکل حضوری برگزار شده اند.
امــا مراودات یک غول بزرگ اقتصادی جهان با بقیه کشــورها 
نکته ای اســت که می تواند در آینده پساکرونایی اقتصاد همه دنیا 

تاثیر بگذارد .    می دانید که دارم درباره چین صحبت می کنم .    
یادم می آید که وقتی در دهه 1990 به بررسی وضعیت اقتصاد 
جهان می پرداختیم همیشه یک نگرانی بزرگ را مطرح می کردیم 
و آن هم وابســتگی بیش از حد اقتصاد جهان به مصرف در آمریکا 
بود .    در آن زمان، سیاست گذاران آمریکایی تمایل داشتند تقاضای 
داخلی را در سایر کشورهای توسعه یافته )به خصوص آلمان و ژاپن( 
افزایش بدهند .    بعد از بحران مالی آسیا در سال 1997 نیز این طور 
به نظر می آمد که چین توانســته بــه یک موتور جهانی جایگزین 

تبدیل شود و خیال همه را از بابت افزایش مصرف راحت کند .    
امــا حاال می دانیم که تقویت مصــرف داخلی در چین به یکی 
از دردسرهای الگوی توســعه این کشور بدل شده است .    داده های 
موجود حاکی از آن است که میزان مصرف در چین احتماال هنوز 
هم کم تر از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی کل این کشور است . 
   در ســه دهه اخیر، هزینه مربوط به سرمایه گذاری و صادرات عمال 
پیش برنده توان چین بوده اســت .    نسبت مصرف به تولید ناخالص 
داخلی در چین به شــدت با آمریکا تفاوت دارد .    در آمریکا مصرف 
برابر با 70 درصد از تولید ناخالص داخلی است، که آن هم بیش از 
اندازه به نظر می رسد .    درواقع چین و آمریکا در این خصوص در دو 

سمت متضاد قرار گرفته اند.
جالب است بدانیم که بیست ســال پیش حتی میزان مصرف 
داخلی در چین بسیار کمتر هم بود و نسبت آن به تولید ناخالص 
داخلی تقریبا یک ششم نسبت مشابه در آمریکا می شد .    اما همین 
تغییراتی که در دو دهه اخیر در اقتصاد چین رخ داده باعث شده که 
این نسبت تغییر کند و اقتصاد جهانی نیز از این مسئله     کامال منتفع 
شود .    با این حال، افزایش مصرف و تقاضای داخلی در چین و تاثیر 

جهانی آن حتی قابلیت آن را دارد که باالتر هم برود .    
پیش بینی ها حاکی از آن اســت که اگر نســبت یادشده از 40 
درصد به 50 درصد برســد، شــرایط مطلوبی برای اقتصاد جهانی 
حاصل خواهد شد .    اگر قرار باشد تولید ناخالص داخلی چین تا سال 
2030 میالدی به اندازه آمریکا شود، نسبت 50 درصدِی مصرف به 
تولید ناخالص داخلی در چین می تواند 4 تریلیون دالر دیگر هم به 

مصرف جهانی بیفزاید .    
رهبران چیــن بارها از هدف خود بــرای دو برابر کردن درآمد 
خانوارهای چینی در پانزده سال آینده صحبت کرده اند .    این یعنی 
تولید ناخالص داخلی واقعی )تطبیق یافته با تورم( می تواند ساالنه 

به صورت متوسط حدود 4.5 درصد افزایش یابد .    با توجه به اینکه 
جمعیت چین دارد مسن می شود، تحقق این هدف از تحقق هدف 
دیگر چین که داشتن رشد اقتصادی دو رقمی بوده، آسان تر خواهد 
بود و راه رقابت چیــن و آمریکا را نیز هموارتر خواهد کرد .    اما اگر 
نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی در چین افزایش نیابد، بعید 

است که این هدف محقق شود.
رشــد اقتصادی چین نیز مثل هر کشور دیگری در میان مدت 
توسط نرخ رشد تولید و حجم و ترکیب نیروی کار تعیین می شود . 
   از آنجا که نیروی کار در چین دیگر رشد نمی کند، رشد اقتصادی 

بیشتر باید از افزایش تولید تامین شود.
این جاســت که چین با تضاد بزرگی روبه رو  می شــود .    معموال 
پربازده ترین بخش های اقتصاد عمال بخش تولید است و نه خدمات . 
   در بخش تولید، دستیابی به بازدهی بیشتر می تواند راحت تر باشد . 
   اما قضیه این است که چین باید همزمان به تقویت مصرف داخلی 
نیــز بپردازد؛ که به صــورت خود به خود بــه افزایش تقاضا برای 
خدمات نیز منجر می شود .    اینکه چین بتواند این دو وضع را در کنار 

یکدیگر کنترل و تقویت کند، کار آسانی به نظر نمی رسد .    
در نهایت، چین اگر بخواهد به صورت همزمان به تقویت مصرف 
داخلــی و نیز تولید داخلی بپردازد، به تعامل گســترده با اقتصاد 
جهانی نیاز خواهد داشت .    تنها در این شرایط است که هدف پانزده 
سال آینده سیاست گذاران چینی نیز امکان تحقق خواهد داشت . 
   اگر این اتفاق نیفتد، در آینده، هم چین ضرر خواهد کرد و هم بقیه 
کشورها .    به نظر می رسد که سیاست گذاران چین حاال می دانند که 
تبعات تصمیمات شان هم داخلی و هم بین المللی است. بنابراین باید 
دید اقتصاد خــود و اقتصاد جهان را چطور پیش خواهند برد .    این 

چالش بزرگی برای آینده چین است .     

چین باید همزمان به تقویت مصرف داخلی نیز بپردازد؛ که به صورت خودبه خود به افزایش 
تقاضا برای خدمات نیز منجر می شود .    اینکه چین بتواند این دو وضع را در کنار یکدیگر کنترل 
و تقویت کند، کار آسانی به نظر نمی رسد.    
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آیندهپژوهی

یت تاثیر  یکا و راه های مدیر مسئله     غامض رقابت چین و آمر
آن بر منطقه آسیای جنوب شرقی، یک مسئله     درازمدت برای 
کشورهای عضو آسه آن است.    

منطقه جنوب شــرقی آســیا گلوگاه بحران های زیادی اســت؛ از 
مناقشات در دریای جنوبی چین گرفته تا بحران میانمار .    آیا در این میان 
برای اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا )آسه آن( راهی برای رشد وجود 

دارد یا وضعیت سیاسی فلج کننده در این منطقه ادامه خواهد یافت؟
آســه آن در ســال 1967 میالدی تشکیل شــد تا طلیعه بخش و 
تقویت کننده ثبات منطقه ای و رشــد اقتصادی در میان کشــورهای 
عضو باشــد .    با این حال، آســه آن هیچ گاه به یک اتحادیه قدرتمند و 
کامال یکپارچه )چیزی شبیه اتحادیه اروپا( تبدیل نشده و شاید اصال 
چنین هدفی هم نداشته است .    اما این اتحاد به هر ترتیب مزایای زیادی 
برای کشورهای عضو به همراه آورده است: از یک سو به دلیل مذاکرات 
کم تنش و اعتمادســاز بین اعضا، صلح در منطقه تا حد زیادی حفظ 
شده است .    از سوی دیگر، ثبات نسبی موجود در منطقه باعث شده که 
کشورهای جنوب شرقی آسیا قادر باشند روی توسعه اقتصادی و ثبات 

سیاسی در داخل نیز به خوبی متمرکز شوند.
اما این روزها وضعیت آســه آن با گذشــته فرق دارد و چالش های 
خارجی و داخلی زیادی پیش روی این اتحاد قرار گرفته است .    مهم ترین 
چالش را شاید باید قدرت فزاینده چین و رقابت فزاینده آمریکا با چین 
در منطقه دانســت .    چالش مهم دیگر هم مسئله     میانمار است که از 
فوریه گذشته، به تهدیدی جدی علیه ثبات منطقه تبدیل شده است . 
   کشورهای عضو آسه آن می دانند که اگر بحران میانمار همچنان ادامه 
داشته باشد، آینده اســتراتژیک منطقه آسیای جنوب شرقی به طور 
جدی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و وضعیتی غیرقابل کنترل به وجود 

خواهد آمد .    
در مــورد چالش اول، یعنی رقابت فزاینده چین و آمریکا بر ســر 
قدرت گیــری در منطقه، می توان این طور فرض کرد که کشــورهای 
آســه آن هنوز وقت زیادی دارند .    درواقع این مسئله     غامض و راه های 

مدیریت تاثیر آن بر منطقه آسیای جنوب شرقی در هر حال یک مسئله     
درازمدت است .    اما بحران میانمار مسئله     ای است که آتشش خیلی سریع 

می تواند منطقه را در بر بگیرد و آن را نابود کند .    
روند عضویت در آســه آن در دهه هــای 1980 و 1990 میالدی 
گسترش زیادی داشت و کشــورهایی مثل ویتنام، میانمار، الئوس و 
برونئی در این زمان به آســه آن پیوستند .    منشور آسه آن نیز در سال 
2007 میالدی تدوین شــد .    بر اســاس این منشور، آسه آن یک گروه 
چندجانبه است که می تواند دست به اقدامات مشترک و استراتژیک 
بزند .    اما همین منشــور عمال شمشیری دولبه است .    بر اساس یکی از 
اصول منشــور، عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عضو باید مورد 
توجه قرار بگیرد .    درواقع اگر دولت در یکی از کشــورهای عضو آسه آن 
عوض شود )حتی به صورتی که ناقض قانون اساسی اش باشد( باز هم 
امکان مداخله در امور داخلی آن کشــور توسط اتحادیه آسه آن وجود 
نخواهد داشــت .    این مســئله     در حال حاضــر در خصوص میانمار به 

موضوعی حاد بدل شده است .    
آســه آن پیش تر هم وقوع کودتا در کشورهای عضوش را پذیرفته 
است .    نمونه اش کودتای تایلند در سال 2014 بود .    اما در میانمار وضعیت 
چنان بحرانی اســت که امواج شوک آن در تمام منطقه قابل مشاهده 
بوده اســت .    با ادامه این بحران، سیل آوارگان و نیز خطر خشونت های 
بیشتر باعث خواهد شد که کشورهای زیادی تحت تاثیر قرار بگیرند .    در 
شرایطی که برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی هنوز در دوران 
پساکرونا قادر به احیای اقتصاد خود هم نبوده اند، این تهدیدی جدی 

برای آینده شان به شمار می رود .    
به احتمال زیاد، سنگاپور و تایلند دو کشوری در آسه آن هستند که 
با تداوم بحران میانمار بیشترین آسیب را متوجه خود می بینند .    علتش 
هم مناسبات گسترده تجاری و نظامی بین این دو کشور با میانمار است . 
   اما ظاهرا اندونزی که منافع کم تری در این مسئله     دارد، بیشتر از بقیه 
اعضای آسه آن در تالش اســت که اهرم فشار این اتحادیه بر میانمار 
حفظ شود .    اگر آسه آن می خواهد بر بحران میانمار تاثیرگذار باشد، باید 
اقداماتی مانند مقابله با خشونت ها، رساندن کمک های انسان دوستانه 
و مذاکــره با میانمار را به خوبی اجرا کند اما این حوزه ای ناشــناخته 
برای اتحادی مثل آســه آن است .    این جاست که این اتحاد نیاز دارد از 
اتحادیه های موفق تر مثل اتحادیه اروپا الگو بگیرد .    رهبران کشورهای 
عضو آسه آن می دانند که قدرت اجرایی الزم برای کنترل بحرانی مثل 
میانمار را در اختیار ندارند و تازه، با معضل بزرگ تری مثل نقش آفرینی 
کشورهای دیگر در این بحران - مثال چین، ژاپن، هند، روسیه و آمریکا- 

نیز مواجه هستند و برنامه ای برای تحلیل یا مقابله با آن هم ندارند .    
در چنین شــرایطی به نظر می رسد که اگر اتحادهای منطقه ای و 
به خصوص آســه آن از پس بحران میانمار برنیایند، پای کشورهایی از 
مناطق دورتر به قضیه باز شود و منافع دیگری مورد توجه قرار بگیرد و 
موضوع از مسیر خود منحرف شود .    این آزمونی است برای آینده اتحاد 

آسه آن .     

چرا باید خواند:
در دنیایی زندگی 

می کنیم که اتحادها و 
سازمان های همکاری 

برای بقای تجارت 
میان کشورها ضروری 
شده اند و آسه آن هم 

جزو آن هاست .    اما چرا 
این اتحاد حاال اهمیتی 
بیشتر از گذشته پیدا 
کرده؟ پاسخش را در 

این یادداشت پیدا 
می کنید.

منبع  فارن پالسی 

 ] آینده آسیا   [

جایی برای میان بُر نیست
کشورهایجنوبشرقیآسیاچطورازپسسیلبحرانهابرمیآیند؟

ایوان الکسمانا
پژوهشگرارشددرمرکز

تحقیقاتاستراتژیکبینالمللی
درجاکارتا
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آنچه امروز در سطح جهان شاهدش هستیم، مجموعه ای از پروژه های سیاسی است 
که کشورها برای تامین منافع خودشان طرح کرده اند و درواقع ربطی به تصمیمات و 
اراده جمعی و جهانی ندارد  .

چرا باید خواند:
این روزها که هرکس 
در جهان دارد ساز 
خودش را می زند، 
طرفداران ایده 
اعتمادسازی داخلی 
در عین مشارکت در 
مدیریت جهانی هنوز 
هم معتقدند راهی نو 
برای حفظ جهانی شدن 
وجود دارد . 
   استدالل های موجود 
را در این یادداشت 
بخوانید.

 ] آینده جهانی شدن   [

جاده دراز است و راه تقریبا باز
چالشهایپیشرویجامعهبینالمللیچطورجهانیشدنرانجاتمیدهد؟

از نظر خیلی ها جهانی شــدن به مدت چندین دهه مترادف با آزادسازی 
فرامرزی بوده اســت .    دولت ها از دهه 1980 میــالدی اجازه حرکت کاالها، 
خدمات، سرمایه و داده ها را به شکل فرامرزی صادر کردند و تنها کنترل های 
محدودی را بر جا باقی گذاشــتند .    ســرمایه داری بازار پیروز شــد و قواعد 

اقتصادی اش به تمام جهان تعمیم پیدا کرد .    
البته جنبه های دیگری از جهانی شدن هم وجود داشت که ارتباط چندانی 
به ســرمایه داری بازار پیدا نمی کرد .    جهانی شدن علم و اطالعات باعث شد 
دسترسی به علم به شکلی بی سابقه گسترش پیدا کند .    فعاالن در حوزه های 
مختلف به شکل جهانی با هم مرتبط شدند و به نظر می رسید که همه چیز 
جهانی باقی خواهد ماند .    با این حال، از همان ابتدا هم بسیاری از کارشناسان 
تاکید کردند که فقط جهانی شــدِن سیاست گذاری هاســت که می تواند در 
حرکِت رو به جلوی بازارها تعادل ایجاد کند .    اما درنهایت، این جنبه های دیگر 
از جهانی شدن هرگز به پای بعد اقتصادی نرسیدند .    حتی می توان گفت که 

جهانی شدِن سیاست گذاری ها نیز بسیار ناامیدکننده و کم بود .    
آنچه امروز شاهدش هستیم، به پایان رسیدِن این مرحله از جهانی شدن 
اســت و دو علــت را نیز می توان برایــش در نظر گرفــت .    اولی به عظمت 
چالش هایی مربوط می شود که جامعه بین المللی باید آن ها  را از سر بگذراند . 
   از جمله آن ها  می توان به بحران سالمت جهانی )کرونا( و نیز بحران گرمایش 
زمین اشاره کرد .    اینکه مسئولیت مواجهه با این معضالت باید به صورت جهانی 
و مشترک پذیرفته شود جای تردیدی ندارد .    دستاوردهایی که تاکنون در این 
خصوص محقق شده چندان زیاد نبوده است اما امید به همکاری و حاکمیت 

مشترک در این خصوص وجود دارد.
دومین علت هم سیاســی است .    در بســیاری از کشورهای جهان شاهد 
شــورش به حاشیه رانده شدگان هستیم .    از برگزیت )رای به خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا( گرفته تا انتخاب دونالد ترامپ و شورش جلیقه زردها در فرانسه، 
این موضوع در جهان توسعه یافته هم به وضوح دیده شد .    گروه های مختلف 
اجتماعی نارضایتی های خود را به شکل های مختلف نشان داده اند و حاال یک 
مسئله     خیلی واضح است: جهان به بهشت طبقه متوسط رو به باال و ثروتمند 
بدل شده اســت؛ جایی که فقط فرزندان افراد موفق می توانند موفق شوند . 
   درنتیجه، مردم متعلق به طبقات پایین تر وارد اردوگاه حامیان سیاست های 
بومی گرای افراطی می شــوند و این جاست که ثبات سیاسی که در گذشته 
توسط جهانی شدن تامین می شد، کامال از بین می رود و حتی توجیهی هم 

برایش باقی نمی ماند.
این تنش بین نیاز بی سابقه به اقدامات مشترک جهانی و تمایل فزاینده 
به بازســاختن گروه های سیاســی در پشــت مرزهای ملی حاال به چالشی 
تعیین کننده برای سیاست گذاران بدل شده است و اصال مشخص نیست که 

چگونه چنین تناقضی حل خواهد شد.
پاســکال کانفین رئیس     کمیته امور محیط زیســت، سالمت عمومی و 
امنیت غذایی در پارلمان اروپا چنین استدالل می کند که ما در عصر پیشرو 
جهانی شــدن قرار داریم .    تصور او بر این است که مسائلی مانند سرمایه داری 
مسئوالنه، فعالیت های مالی سبز، مالیات بستن بر شرکت های چندملیتی به 
خاطر گرمایش زمین و مسائلی از این دست نشانه های واضحی از نوع جدید و 

پیشرویی از جهانی شدن هستند.
اما بعید به نظر می رســد که نکات ذکرشــده توســط کانفین را بتوان 
پیروزی های مهمــی تلقی کرد .    درواقــع راه حل های ارائه شــده برای این 
چالش های بزرگ هیچ کدام به نتیجه نرسیده اند و بنابراین نمی توان اعتبار 
حل و فصل آن ها  را نیز به جهانی شدن - حتی از نوع پیشرو آن- نسبت داد . 
   آنچه امروز در سطح جهان شاهدش هستیم، مجموعه ای از پروژه های سیاسی 
است که کشورها برای تامین منافع خودشان طرح کرده اند و درواقع ربطی به 

تصمیمات و اراده جمعی و جهانی ندارد .    
با این حال، امیدواری ها به آینده هم کم نیست .    مارتین ساندبو اقتصاددان 
دانشگاه پنسیلوانیا اخیرا کتابی نوشت و در آن پیشنهادهایی را برای بازیابی 
تعلق اقتصادی در عیِن باز نگه داشــتن مرزها مطرح کرد .    ایده او به صورت 
خالصه این اســت که هر کشوری باید آزاد باشد تا بازار داخلی خود را طبق 
اولویت هایش قاعده مند کند؛ البته به شرط اینکه تبعیضی علیه خارج وجود 
نداشته باشد .    مثال اتحادیه اروپا واردات مرغ شسته شده با کلر را ممنوع کرده . 
   اما علتش تولید این مرغ در آمریکا نیست؛ بلکه عدم اطمینان به آن محصول 
اســت .    به همین ترتیب، هر کشــوری می تواند واردات الوار به دست آمده از 
تخریب جنگل ها را ممنوع کند؛ اما همین سیاست را باید در عرصه داخلی هم 
به کار بگیرد .    تنها در این شرایط است که استانداردهای مشخصی می تواند به 

صورت جهانی مورد اعتماد و توجه قرار بگیرد .    
قرار است اتحادیه اروپا موضوعات مشابهی را در زمینه مالیات های مربوط 
به آزادسازی کربن نیز مورد بررسی قرار دهد و بنابراین احتمالش هست که 
عرصه برای آزمایش سیاست های جهانی و مشترک به شکلی نو در حوزه های 
دیگر هم باز شود .    نتیجه ای که در آینده از این تحوالت خواهیم دید این است 
که آیا برنامه های دوگانه در زمینه »کسب اعتماد طبقات اجتماعی در داخل« 
و »مدیریت معضالت جهانی به صورت مشترک« می توانند به نتیجه برسند 
یا نه .    درســت است که می گوییم جهانی شدن به شیوه قدیم ُمرده است، اما 

جهانی شدن به شیوه نو ممکن است در بدو تولد باشد .     

ژان پیسانی فری
اقتصاددانفرانسویوعضو
ارشدانستیتوپیترسندرامور
اقتصادبینالمللدرواشینگتن
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آیندهپژوهی

روچیر شارما
استراتژیستمدیریت

سرمایهگذاریدرمورگان
استنلی

یم، به این نتیجه می رسیم که مواد اولیه ظاهرا در حال ورود به یک سوپرسیکل  اگر فرازونشیب های مقطعی را کنار بگذار
یکای التین که صادرکنندگان بزرگ موادی مثل فلزات سبز )از جمله مس(  )اَبردوره( از افزایش قیمت هستند .    کشورهای آمر
هستند قطعا از این وضع سود خواهند برد.

جنگ های داخلی و طبقاتی، اســتعمار و فســاد ســال ها و بلکه 
قرن هاســت که آمریکای التین را درنوردیده و آن را تحت تاثیر خود 
قرار داده است .    اما تاریخ ثابت کرده که سرنوشت اقتصادی این منطقه 
با یک مسئله     واضح گره خورده: قیمت نفت، سنگ آهن، مس و سایر 

مواد اولیه.
واقعیت این است که قیمت مواد اولیه در جهان مدتی رو به کاهش 
داشت اما از اوایل ســال میالدی گذشته دوباره رو به صعود گذاشت . 
   این در حالی اســت که وضع اقتصادی کشورهای آمریکای التین رو 
به بهبود نگذاشته است .    در شــرایطی که اقتصاد جهانی در سه ماهه 
جاری قرار اســت پنج درصد رشد کند، اقتصادهای آمریکای التین با 
انقباض یک درصدی دســت و پنجه نرم می کنند .    قیمت مواد اولیه را 
در کنار رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکای التین بگذارید 
و می بینیــد که این خطوط که چندین دهه همراه با یکدیگر حرکت 
می کردند حاال ناگهان از یکدیگر جدا شده اند .    علتش چیست؟ پاسخ این 

است: همه گیری کرونا و پوپولیسم .    
نرخ مرگ و میر در آمریکای التین بر اثر کرونا بسیار باال بوده است . 
   این وضع باعث شده که حمایت از سیاستمداران ضد هیئت حاکمه باال 
برود؛ آن هم در زمانی که تراکم انتخابات در کشورهای آمریکای التین 
بسیار باالست .    فقط در سال جاری میالدی، یازده کشور در این منطقه 
انتخابات برگزار می کنند .    سال بعد هم برزیل و کلمبیا قرار است انتخابات 
داشته باشند .    در موارد زیادی، به هنگام بروز بحران کرونا سیاستمداران 
دست راستی بر ســر قدرت بودند .    بنابراین در این کشورها نارضایتی 
عمومی ناشــی از بحران کرونا می تواند به سود سیاستمداران مخالف 
آن ها  تمام شود .    در آینده نزدیک در پرو و شیلی احتماال سیاستمداران 
چپ گرا روی کار خواهنــد آمد و در کلمبیا هم تظاهرات علیه دولت 
دست راستی به بهبود محبوبیت احزاب چپ منجر شده است .    در برزیل 
نیز نارضایتی شدید عمومی از ژائیر بولسونارو دست راستی باعث شده 

که ایناسیو لوال داسیلوا که چپ است دوباره محبوبیت خوبی به دست 
بیاورد .    

این مجموعه از تحوالت سیاســی و حرکــت در طیف های چپ و 
راست باعث شده که برخی سرمایه گذاران درباره آینده آمریکای التین 
نامطمئن شــوند و عده ای دیگر نیز این دوران را دوران آسیب پذیری 
شدید تلقی کرده اند .    واقعیت این است که دهه 2010 میالدی دهه ای 
از دست رفته برای آمریکای التین بود .    به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه، 
رشد اقتصادی در کشورهای منطقه کاهش پیدا کرد .    علتش هم این 
بود که نیمی از صادرات اقتصادهای منطقه به همان مواد اولیه مربوط 
می شد .    در این دوران، سرمایه گذاران خارجی به تدریج از سهام و اوراق 
آمریکای التینی پرهیز کردند و هنوز هم بازنگشته اند .    بدبینی نسبت 
به آینده هنوز کامال دیده می شود .    واقعیت این است که در درازمدت، 
قیمت مواد اولیه با سرعتی بیش از تورم افزایش نمی یابد و همین مسئله     
باعث شده کشورهای آمریکای التین که به شدت به منابع طبیعی شان 

وابسته اند شرایط خوبی نداشته باشند .    
بــا این حال، در دهه هایی که قیمت مــواد اولیه رو به افزایش بود، 
اقتصاد آمریکای التین هم وضع عالی داشت و مثال در دهه های 1970 و 
2000 میالدی سرعت رشد اقتصادی در میان تعداد زیادی از کشورهای 
منطقه قابل توجه و باال بود .    بنابراین اگر به این ماهیت دوره ای )سیکلی( 
توجه کنیم می توانیم به این نتیجه برسیم که اگر آمریکای التین دارد 
دهه بدی را می گذراند، احتماال دهه خوبی در انتظارش خواهد بود .    دهه 
2010 بد بود: سرمایه گذاری در میدان های نفتی، معادن و سایر مراکز 
تولید مواد اولیه کاهش یافت و عرضه کم شد .    اما در دهه پیش رو و با 
احیای اقتصاد جهان، تقاضا برای انواع مواد اولیه نیز افزایش پیدا خواهد 
کرد .    مهم ترین آن ها  هم موادی خواهد بود که در تولید خودروهای برقی 

و نیز احداث منازل و ساختمان ها به شیوه سبزتر کاربرد دارند.
اگر فراز و نشیب های مقطعی را کنار بگذاریم، به این نتیجه می رسیم 
که مواد اولیه ظاهرا در حال ورود به یک سوپرسیکل )ابَردوره( از افزایش 
قیمت هستند .    کشــورهای آمریکای التین که صادرکنندگان بزرگ 
دانه سویا، فلزات سبز و مواد اولیه دیگر هستند قطعا از این وضع سود 
خواهند برد .    پرو و شیلی به تنهایی تامین کننده 40 درصد از مس دنیا 
هستند .    رهبرانی هم که در منطقه روی کار خواهند آمد درواقع متناسب 
با شرایط آینده انتخاب خواهند شد .    در همین وضع کنونی نیز می توان 
دید که تصمیم گیری های رهبران منطقه چطور در نحوه مواجهه این 
کشــورها با بحران کرونا تاثیر گذاشته است .    مثال آندرس مانوئل لوپز 
ابــرادور رئیس     جمهور مکزیک را در نظر بگیرید که در دوران کرونا از 
خرج کردن ابا داشت و انتقادات زیادی هم نصیبش شد .    اما حاال مکزیک 
در قیاس با برخی اقتصادهای نوظهور دیگر زیر بار بدهی های کم تری 
رفته است .    بنابراین چاره ای نیست جز اینکه به انتظار بنشینیم و ببینیم 
رهبران منطقه چه تصمیماتی در آینده نزدیک می گیرند .    احتمالش 
هست که همین بحران کرونا باعث فروکش کردن ماجراهای دراماتیک 

مختلف منطقه شود و اوضاع را برای آینده شفاف تر کند . 

چرا باید خواند:
اقتصادهای آمریکای 
التین دهه دشواری را 
پشت سر گذاشتند و 
حاال هم که با کاهش 
رشد ناشی از بحران 
کرونا مواجه اند .    اما 

دالیلی هست که نشان 
می دهد افق دهه پیش 
رو برای این اقتصادها 

روشن است .    آن ها را در 
این یادداشت بخوانید.

 ] آینده جهان   [

سرنوشتی از مس، نفت و آهن
گذشتهاقتصادآمریکایالتینچطورآیندهاشراروشنمیکند؟

منبع  فایننشال تایمز 
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یکا اتهامات علیه یکدیگر را بیشتر تکرار کنند، شهروندان عادی در هردو کشور  قضیه این است که هرچه سران چین و آمر
هم بیشتر متقاعد می شوند که این اتهامات کامال صحت دارد؛ و امواج جدیدی از هراس و نفرت نسبت به طرف مقابل 
یسک های اجتماعی بزرگی با خود به همراه می آورد. شکل می گیرد .    الزم به ذکر نیست که این مسئله     چه ر

چرا باید خواند:
چین و آمریکا 
هردو نسخه ای از 
چندجانبه گرایی 
جهانی را قبول دارند؛ 
اما رقابت استراتژیک 
خارج از محدوده شان 
دردسرهای زیادی 
در این راه به وجود 
آورده و حتی دارد 
چندجانبه گرایی را 
در جهان به کل نابود 
می کند .    بخوانید تا 
ببینید آینده این 
تناقض چه خواهد بود .    

منبع  انستیتو  ایژن گلوبال 

 ] آینده چین و آمریکا   [

رقابتی که بیهوده شد
دوقدرتجهانیچطوریادگرفتندهمزیستنباشند؟

مدت زیادی است که رهبران آمریکا و چین انتقادات شدیدی از 
یکدیگر مطرح می کنند .    آمریکایی ها به نظام تک حزبی حکومت چین 
حمله می کنند و چینی ها نظام لیبرال دموکراسی غربی را رو به موت 
می خوانند .    همچنین چین معتقد است که غرب و به خصوص آمریکا 
می خواهد اوج گیری قدرت چین را زیر ســوال ببرد و به هر روشــی 
که شــده، جلوی آن را بگیرد .    از نظر آمریکا هم چین دارد از قدرت 
اقتصادی خود و به خصوص بازار بزرگی که دارد، برای تاثیرگذاری و 

شکل دهی جدید نظام جهانی استفاده می کند .    
ریسک زیادی در تشدید مواضع طرفین علیه یکدیگر وجود دارد 
و ظاهرا ســران هردو طرف به این نتیجه رســیده اند که قرار نیست 
همزیستی وجود داشته باشد؛ بلکه یکی از آن ها  حتما باید برنده میدان 
شود .    با این منطق بوده که تالش برای به هم زدن قواعد رقابت هم وارد 

مرحله جدیدی شده است .    
قضیه این اســت که هرچه ســران چین و آمریکا این اتهامات را 
بیشتر تکرار کنند، شهروندان عادی در هردو کشور هم بیشتر متقاعد 
می شوند که این اتهامات کامال صحت دارد؛ و امواج جدیدی از هراس 
و نفرت نسبت به طرف مقابل شکل می گیرد .    الزم به ذکر نیست که 
این مسئله     چه ریسک های اجتماعی بزرگی با خود به همراه می آورد .    

در همین حــال، تمرکز روی رقابت دوجانبــه باعث ایجاد ابهام 
در نیازهــا و منافع مردم در بازارهــای نوظهور و اقتصادهای در حال 
توســعه می شود .    درست اســت که چین و آمریکا هردو نسخه ای از 
چندجانبه گرایی جهانی را قبول دارند؛ اما رقابت استراتژیک خارج از 
محدوده باعث می شود چندجانبه گرایی موثر از بین برود چون تجارت 

و انتقال تکنولوژی به عنوان پیش برنده توسعه دچار اختالل می شود.
چین و غرب )به خصوص آمریکا( به شکل فوری به یک چارچوب 
جدید برای درک وضعیت جهان و موقعیت خودشان در آن نیاز دارند . 
   چنین چارچوبی باید پیش از هرچیز مبتنی بر درک این مسئله     باشد 
که رقابت اقتصادی واقعی، یک بازی برد و باخت نیست .    اگر موضوع را 
از جنبه ایستا بررسی کنیم، به این نتیجه می رسیم که رقابت اقتصادی 
معمول به وضعیت عرضه و تقاضا کمک می رساند .    از جنبه پویا، رقابت 
اقتصادی معمول به آن چیزی منجر می شــود که جوزف شومپیتر 
اسمش را »نابودی خالقانه« گذاشته است:  مکانیسمی قدرتمند برای 
ترجمه اطالعات، ایده هــا و تجربیات و تبدیل آن ها  به محصوالت و 
خدمات جدید و نیز پروسه های کاهنده قیمت .    این چیزی است که 

می تواند به پیشرفت در رفاه بشر منجر شود.
دلیل ندارد فکر کنیم که رقابت فرامرزی قادر به ایجاد نتایج مشابهی 
نیست .    برعکس، تجربه نشان داده که تا وقتی ساختارهای حقوقی و 
قانونی پشتیبان وجود داشته باشد و زمین بازی هموار باشد، رقابت 
فرامرزی می تواند به نتایج مشابه منتهی شود .    درست است که ایجاد 
برخی از این شــرایط  -مثل زمین بازی هموار- در سطح بین المللی 

دشوار است، اما غیرقابل انجام نیست .    
البتــه رقابت اســتراتژیک یک موضــوع کامال متفاوت اســت . 

   تکنولوژی های قدرتمندی وجود دارند که می توانند به شکل دوگانه 
مورد استفاده قرار بگیرند و اغلب هم از بخش های غیردفاعی بیرون 
می آیند .    آنها قادر به پیشبرد اهداف اقتصادی و امنیت ملی به صورت 
همزمان هستند .    اما در موارد زیادی، رهبران تظاهر به نبود آن ها  و عدم 

تاثیرگذاری شان بر رقابت های دوجانبه می کنند.
اما باز هم معنی اش این نیست که کشورها چاره ای جز بازی برد 
و باخت و تمرکز روی تضعیف یکدیگر نداشته باشند .    چین و آمریکا 
می توانند درجه ای از دستیابی و حفظ توان برابر اقتصادی، تکنولوژیکی 
و دفاعی را بپذیرند .    در چنین شرایطی، رقابت در درازمدت می تواند 
جنبه دیگری پیدا کند .    همچنین جلوی شقه شقه شدن نظام اقتصاد 
جهــان گرفته خواهد شــد؛  نظامی که از بین رفتنش به شــدت به 
کشورهای ثالث هم ضربه می زند .    الزم به ذکر نیست که اگر فضایی 
نسبی از اعتماد بین طرفین وجود داشته باشد، احتمال استفاده از توان 
نظامی و تکنولوژیکی آن ها  علیه یکدیگر هم کاهش می یابد و مزایای 

دیگری را با خود به همراه می آورد.
اما این شــرایط آرمانی بود که توصیف کردیم .    در شرایط فعلی، 
خبری از اعتمادسازی نیست و طرفین بیشتر درصدد هستند چهره ای 
شیطانی از یکدیگر ترســیم کنند .    واقعیت این است که هیچ نشانه 
واضحی از اینکه کدام نظام خاص حکومتی می تواند تضمین کننده 
توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد وجود ندارد .    نظامی که در آمریکا و 
چین وجود دارد به شدت با هم فرق دارند اما هردو توانسته اند نتایج 
قابل توجهی در عرصه توســعه به همراه بیاورند .    این یعنی هیچ یک 
از طرفیــن نمی تواند غلط بودن روش طــرف دیگر را ثابت کند .    اگر 
رقابت بیهوده طرفین به شکل کنونی ادامه یابد، تمام جنبه های موثر 
هم ارتباطی بین آن ها  را از بین خواهد برد و هیچ نکته سازنده ای به جا 
نخواهد گذاشت .    این جاست که نه تنها چین و آمریکا، بلکه کشورهای 

دیگر دنیا هم ضررهای عظیمی را متوجه خود خواهند دید .    

مایکل اسپنس
استاداقتصادوکسبوکار
دردانشکدهاسترندانشگاه

نیویورک
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اکثر فعالیت های صنعتی و مالی به صورت طبیعی به یک هسته جغرافیایی میل می کنند و آسیا نیز از 
این قاعده مستثنی نیست .    بنابراین عدم تعادل اقتصادی منطقه با تبدیل چین به یک قدرت رقابتی تر و 
نوآورتر می تواند تشدید شود.

بخــش زیادی از مباحثــی که امروزه در غــرب در خصوص 
ژئوپلیتیک آســیا و افق آینده آن جریــان دارد، دچار ایرادهای 
اساسی است و به همین خاطر بوده که پیشرفت آسیا همچنان از 

نظر برخی امری مبهم و مجهول و بی تداوم فرض می شود.
اجازه بدهید از سه ایراد اساســی که می توان در این مباحث 
مشــاهده کرد آغاز کنیم .    اولین ایراد که رسانه ها هم در آن نقش 
زیادی ایفا کرده اند این است که بحث در مورد قدرت آسیا را صرفا 
به رقابت چین با آمریکا تقلیل داده اند .    در این چارچوب اشــتباه 
استداللی، سایر کشورهای آسیایی صرفا به عنوان مهره هایی در 
یک بازی بزرگ تر قلمداد شــده اند و ناگزیرند از اینکه در جنگ 
سرد بین دو ابرقدرت - چین و آمریکا- حتما طرف یکی را بگیرند . 
   اگر این طور باشــد، آن ها  چاره ای نخواهند داشت جز اینکه تنبیه 
اقتصادی طرف مقابل را هم به جان بخرند و از این بابت ضرر کنند.

دومین ایراد این اســت که در مباحــث غربی این طور تصور 
می شود که اتحادهای فعلی در آسیا حتما دائمی و غیرقابل شکست 
هستند و امکان تکامل و تحول در آن ها  وجود ندارد .    چنین دیدگاه 
دگماتیکی از عهده درک سیســتم پویای مناسبات بین کشورها 
عاجز است .    واقعیت این است که اتحادها و خصومت ها خیلی به 
ندرت می توانند دائمی باشند و معموال تحت تاثیر عوامل متغیر، 
دستخوش تحوالت زیادی می شوند .    این موضوع را آمریکا با سابقه 

پیچیده حضورش در آسیا حتما باید بداند.
ســومین ایراد، مهم ترین هم هست .    قضیه از این قرار است که 
نتایج ژئوپلیتیکی معموال تنها با تعادل نســبی قدرت به دســت 

می آیند .    آن ها را اغلب می توان در چارچوب قابلیت های ســخت 
و نــرم ابراز کرد امــا درنهایت، توان و وابســتگی های متقابل در 
عرصه های اقتصادی، مالی و تکنولوژیکی هســتند که می توانند 
نتایج ژئوپلیتیکــی را هم تعیین کنند .    بنابراین، افق ژئوپلیتیکی 
آسیا نه با آنچه امروز وجود دارد، بلکه بر اساس تحول جغرافیاهای 

اقتصادی مختلف در دهه های آینده شکل خواهد گرفت .    
این جاست که مشخص می شود غرب چقدر در راه کنترل چین 
در آینده مشکل خواهد داشت .    نظام اقتصادی نوظهور آسیایی که 
در قلب اقتصاد آینده جهانی قرار خواهد داشــت، کامال در غلبه 
چین اســت و قدرت های غربی به تدریج در آن به حاشــیه رانده 
خواهند شد .    از آن جا که ثروت می تواند اغلب به نفوذ سیاسی هم 
منجر شــود، می توان حدس زد که نفوذ فزاینده اقتصادی و مالی 
چین در آســیا چه دردســرهای بزرگی برای منافع غرب درست 

خواهد کرد.
نفوذ چین البته مدت هاست که آسیا را شکل داده است .    مثال در 
دهه 1990 میالدی، چین تشکیل دهنده ده درصد از تولید ناخالص 
داخلی منطقه بود و ژاپن با فاصله اندکی در مقام باالتر ایستاده بود . 
   اما حاال ژاپن به وضوح در این زمینه افت کرده و قدرت سیاســی و 
اقتصادی کم تری نســبت به گذشته دارد .    در حالی که چین تقریبا 
تشکیل دهنده نیمی از کل تولید ناخالص داخلی منطقه است و در 
آینده حتی قادر خواهد بود آن را افزایش نیز بدهد .    اهمیت چین به 
عنوان یک شریک تجاری نیز در دهه های اخیر به صورت دائمی رو 
به افزایش بوده اســت .    بیش از یک چهارم از تجارت منطقه در سال 
2020 به نحوی با چین مرتبط بود .    این در حالی است که این رقم 

در سال 2000 میالدی تنها 12 درصد بود.
نکته این جاســت که اکثر فعالیت های صنعتی و مالی نیز به 
صورت طبیعی به یک هسته جغرافیایی میل می کنند و آسیا نیز 
از این قاعده مستثنی نیست .    عدم تعادل اقتصادی منطقه با تبدیل 
چین به یک قدرت رقابتی تر و نوآورتر می تواند تشــدید شــود و 
کشورهای آســیایی نیز چاره ای نمی بینند جز آن که    برای جذب 
سرمایه، تکنولوژی و نوآوری به چین رو کنند .    صندوق بین المللی 
پول نیز پیش بینی کرده که ســهم چین از تولید ناخالص داخلی 

آسیا ظرف پنج سال آینده افزایش نشان دهد.
با این اوصاف، جای تعجب دارد که اهمیت چین در ژئوپلیتیک 
آسیا و جهان به این سادگی توسط غرب دست کم گرفته شود .    از 
آن جا که اتحادیه اروپا در تحمیل هژمونی اش بر کشورهای عضو و 
نیز خود آمریکا با مداخالتش در کشورهای آمریکای التین اهدافی 
مشــابه قدرت طلبی چین را دنبال کرده اند، به نظر می رســد که 
نقش آفرینی چین و حرکتش از یک قدرت اقتصادی به سمت یک 
قدرت سیاســی در آسیا نیز باید برای غرب قابل درک باشد .    این 
مسئله     ای است که هرکس قصد تحلیل آینده دنیا را داشته باشد، 

نمی تواند انکارش کند .     

 ] آینده جهان    [

از قدرت غالب اقتصادی تا غلبه سیاسی
چراپذیرشآیندهواقعیآسیاوجهانبرایآمریکاسختاست؟

ویلیام براتون
مدیرسابقبخشآسیاو

اقیانوسیهدربانکاچاسبیسی

چرا باید خواند:
افق آینده ژئوپلیتیکی 

جهان آن چیزی 
نیست که در رسانه ها 

می بینید .    این یادداشت 
توضیح می دهد که چرا 

بحث در این خصوص 
ناکافی و پرایراد بوده و 

چطور باید به راه بهتری 
برای تحلیل فضای 

سیاسی و اقتصادی 
آینده جهان رسید.

منبع  نیویورک تایمز 
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ماکرون طرفدار ایده ادغام بیشتر اروپایی )از جمله ایده بودجه مشترک برای حوزه یورو( بود ولی 
با عدم تمایل مرکل مواجه شد؛ چون صدراعظم آلمان از این هراس داشت که مالیات دهندگان 
آلمانی مجبور شوند بار بی پولی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا را به دوش بکشند.

چرا باید خواند:
آلمان به زودی صاحب 
صدراعظم جدیدی 
می شود .   آیا این چهره 
جدید قرار است تحول 
بسیار جدیدی در 
اتحادیه اروپا ایجاد کند؟ 
این یادداشت به بررسی 
وضعیت احتمالی آینده 
آلمان در اروپا و جهان 
می پردازد.

منبع  فایننشال تایمز 

فیلیپ استیونز

دبیرسیاسیفایننشالتایمز

 ] آینده اروپا    [

آلماِن آینده با آرمین 
صدراعظماحتمالیبعدیآلمانچگونهبهملغمهماکرونومرکلتبدیلمیشود؟

سال ها پیش وقتی فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز آمریکایی این 
ایــده را مطرح کرد که پایان جنگ ســرد به معنی پیروزی قطعی 
لیبرال دموکراســی بوده، خیلی ها آن را دربست پذیرفتند .   حاال که 
سه دهه از آن زمان می گذرد، ظاهرا فقط آلمان است که همچنان به 
نظریه او درباره تاریخ وفادار مانده است .   اما کنار رفتن آنگال مرکل از 
قدرت در آلمان می تواند فرصتی باشد تا برلین موفق شود امیدهای 
گذشته اش را از حقایق سخت امروزی  جدا کند .   نشانه های موجود 

البته چندان امیدوارکننده نیستند.
حــاال می دانیم که آرمین الشــت احتماال از ماه ســپتامبر جای 
مرکل را به عنوان صدراعظم آلمان خواهد گرفت و آینده جدیدی در 
انتظار آلمان خواهد بود .   اما شــاید این آینده خیلی هم با حال تفاوت 
نداشته باشد .   الشت فعال در صحبت هایش به این نکته اشاره کرده که 
قصد ندارد از رویکرد محافظه کارانه مرکل فاصله زیادی بگیرد یا کار 
عجیبی انجام دهد .   او وقتی با پرسش های مختلف درباره انگیزه های 
قدرت طلبانه چین یا بازی  روســیه در دوران پسا جنگ سرد مواجه 
می شود کامال همین موضع غیررادیکال را به نمایش می گذارد و مثال 
تاکید می کند که اروپا با برخی از سیاست های چین یا روسیه موافق 
نیســت، اما قصد هم ندارد خودش را به دشمن جدیدی برای آن ها 
تبدیــل کند و بنابراین در آینده هم به حفظ رابطه ای منطقی با آنها 
ادامه خواهد داد .   حرف های او غیرمنطقی نیست؛ به خصوص اگر به یاد 
بیاوریم که مرکل و امانوئل ماکرون رئیس    جمهور فرانسه پیش تر هم از 
لزوم گسترش مناسبات اتحادیه اروپا با روسیه حرف می زدند و یا مرکل 

بارها بر اولویت داشتن تجارت با چین برای آلمان تاکید کرده است .   
ممکن است بدبین ها از این مواضع آرمین الشت خوش شان نیاید و 
او را پیرو سیاست های مشابه مرکل بدانند که بر مبنایش، هر سیاستی 
باید با حفظ منافع اروپا همراه باشد .   مخالفان او ممکن است با پروژه 
خط لوله نوردستریم دو و همکاری نزدیک و مستقیم آلمان با روسیه به 
منظور تامین نیازهای انرژی آلمان ایراد بگیرند یا این ایده را که »آلمان 
باید چین را به عنوان ارزشمندترین بازار صادرات خود حفظ کند« زیر 
سوال ببرند .   اما یک سناریوی مهربانانه تر این است که اوضاع کنونی را 
به عنوان راهی برای حفظ تعادل قدرت در عرصه جهانی قلمداد کنیم؛ 
چیزی که به گوش سیاستمداران رادیکال در واشینگتن خوش نمی آید . 
  واقعیت این است که هیچ منطقی در جهان امروز ناظر بر دشمن تراشی 
و راه انداختن جنگ سرد جدید بین غرب و شرق نیست و نباید انتظاری 

هم در این خصوص وجود داشته باشد .   
به نظر می رسد که مواضع صدراعظم آینده آلمان بازتابی از مواضع 
احتمالی آینده اتحادیه اروپا هم باشــد .   بر این اساس، اهمیت دادن به 
کسب و کار و حفظ خویشتن داری در کنار آن، می تواند تامین کننده 

بیشترین منافع برای اروپا باشد.
اجازه دهید باز به آغاز بحث گریزی بزنیم .   آلمان کشــوری بود که 
پس از وقایع مختلفی مثل جنگ های جهانی و جنگ ســرد باالخره 
حس می کرد در اروپای متحد و در کنار کشــورهای دوســت، برای 

خود جایی پیدا کرده اســت .   به نظر می رسد آلمانی ها قصد دارند در 
آینده نیز همین شرایط را برای خود محفوظ نگه دارند .   این مسئله در 
صحبت هایی نیز که از الشت در رسانه ها منتشر شد مشخص است . 
  مثال اینکه او اعالم کرده که عناصری را از شیوه رهبری رهبران فرانسه 
و آلمان وام گرفته اســت؛ چیزی بین میانه روی های مرکل و هیجان 

ماکرون در امور اروپایی .   
جالب این جاست که رهبران فرانســه و آلمان اتفاقا در امور مالی 
اتحادیه اروپا اختالفاتی با هم داشــته اند .   ماکــرون طرفدار ایده ادغام 
بیشتر اروپایی )از جمله ایده بودجه مشترک برای حوزه یورو( بود ولی 
با عدم تمایل مرکل مواجه شــد؛ چون صدراعظم آلمان از این هراس 
داشت که مالیات دهندگان آلمانی مجبور شوند بار بی پولی کشورهای 
دیگر اتحادیه اروپا را به دوش بکشند .   اما درنهایت، بعد از آغاز بحران 
کرونا شرایط به سمتی رفت که صندوق 750 میلیارد یورویی مشترک 
اروپایی تشکیل شد تا راهی برای ادغام بیشتر اقتصادی در دوران کرونا 
باشد .   الشت نیز جزو طرفداران تشکیل این صندوق بود اما معتقد است 

که با پایان بحران کرونا باید به فکر راه حل های جدید در اروپا بود .   
الشت در یکی از مصاحبه های اخیرش حتی سیگنالی در خصوص 
اولویت هایش در حکومت آینده آلمان و نسبت آن با اتحادیه اروپا نیز 
نشــان داده و گفته است: »اگر صدراعظم آلمان را ساعت چهار صبح 
بیدار کنند و بحرانی شــکل گرفته باشد، اولین پرسشی که در ذهن 
او مطرح می شــود باید این باشــد که این بحران را در سطح اروپایی 
چطور می توان حل کرد؟ درواقع مدیریت تکروانه قرار نیســت در کار 
باشد.« احتمالش زیاد است که این تصویری واقعی از آینده آلمان باشد . 
  حداقلش این است که رای دهندگان آلمانی یا رهبران اروپایی می دانند 
در اوایل حکومت صدراعظم آینده، قرار اســت چه شرایطی بر کشور 

حکم فرما باشد .    
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آیندهپژوهی

یادی داشته باشد و  کمک به شرکت های زامبی ممکن است هزینه های مالی بسیار ز
رشد تولید را که دولت های غربی برای حل مشکالت سیاسی و مالی شان محتاجش 
هستند، دچار مشکل کند.

در شرایطی که اقتصاد های غربی حس می کنند در حال عبور 
از بحران کرونا هستند، بانک ها و دولت ها با مشکل جدیدی 
مواجه شده اند: اینکه با شرکت های زامبی یا همان شرکت های 
بی آینــده و در حال موت باید چه کــرد .   هم در آمریکا و هم 
در اتحادیه اروپا، تعداد ورشکستگی های شرکتی در پانزده ماه 
دوران کرونــا کاهش پیدا کرد و ایــن در حالی بود که رکود 
شــدیدی در جریان بود .   کاهش تعداد ورشکستگی ها را باید 
نتیجه مستقیم عملکرد دولت های ثروتمند غربی بدانیم .   آن ها 
برای کم کردن ضربه اقتصادی ناشــی از پاندمی کرونا تالش 
کردند هر کمکی که می شود به شرکت ها ارائه بدهند .   اما گاهی 
این کمک ها بدون تفکیک قائل شدن بین شرکت های دارای 
افق خوب اقتصادی و شــرکت های زامبی انجام شد .    نتیجه اش این شد که روند بقای طبیعی در 
بخش کسب و کار از بین رفت؛ آن هم در شرایطی که بحران کرونا باعث تسریع برخی روندهای 
از پیش موجود شــده بود و تعداد شــرکت هایی را که زامبی محسوب می شدند باال برده بود .   حاال 
سیاست گذاران چاره ای ندارند جز آن که تبعات اقتصادی گسترده تِر حفظ شرکت های بی رشد را 
تحمل کنند. البته شکی نیست که دولت ها نمی توانند به صورت ناگهانی دست به قطع یارانه های 
بخش کسب و کار بزنند .   در زمان وقوع پاندمی کرونا، حتی شرکت هایی که سالم و سرحال بودند 
هم بدهی زیادی باال آوردند .   اینکه همه شرکت ها ناگهان تحت دیسیپلین سفت و سخت بازار قرار 
داده شوند، خودش به ورشکستگی های زیاد منجر می شود .    از سوی دیگر، تاثیر اقتصادی و مالی 
قطع حمایت های دولتی می تواند از لحاظ سیاسی نیز برای دولت ها بسیار خطرناک و حتی انتحاری 
باشد و رای دهندگان را در انتخابات های به دولت های فعلی بدبین کند. با این حال، سیاست گذاران 
نمی توانند به کمک به شرکت های زامبی ادامه بدهند .   چنین کمکی ممکن است هزینه های مالی 
بسیار زیادی داشته باشد و رشد تولید را که دولت های غربی برای حل مشکالت سیاسی و مالی شان 
محتاجش هستند، دچار مشکل کند .   واقعیت این است که تغییراتی که بر اثر پاندمی به وجود آمد، 
حاکی از آن است که شرکت های جدیدتر و نوآورتری باید به وجود بیایند .   اما در شرایطی که دولت ها 
دارند هزینه انسانی و مالی و فیزیکی زیادی را برای زنده نگه داشتن شرکت های زامبی خرج می کنند، 

چه امیدی می تواند به ایجاد شرکت های مفید و جدید وجود داشته باشد؟
البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که حتی در زمان های معمولی هم نمی توان شرکت های 

مرده و زنده را به درستی از هم تفکیک کرد؛ چه برسد به دوران کرونا که حاال شرایط را پیچیده تر 
کرده اســت .   با این حال، وضع بخش خصوصی می تواند بهتر باشد، چون در این بخش می توان از 
مشــوق هایی برای جمع آوری اطالعات اســتفاده کرد اما بخش دولتی این طور نیست .   این همان 
مشــکلی است که پیش تر فریدریش هایک هم به آن اشــاره کرده است .   از نظر او، دولت ها با کار 

دشواری برای جمع آوری اطالعات غیرجهت دار مواجه هستند .   
اما یک راه حل می تواند برای این مشکل وجود داشته باشد .   شما وقتی می خواهید کیفیت یک 
محصل را ارزیابی کنید می توانید از همکالســی هایش سوال کنید .   کسانی که هر روز با او بوده اند 
و درس خوانده اند راحت تر می توانند استعداد او را ارزیابی کنند .   در مورد شرکت ها هم بهترین راه 
این اســت که از کارکنان آنها برای ارزیابی سوال کنید .   دولت ها می توانند در این راه، ارائه یارانه به 
شرکت های زامبی را به تایید اکثریت کارکنان آن شرکت منوط کنند .    البته مشکل این جاست که 
کارکنان شرکت هم مثل همکالسی های دانش آموز ممکن است حقیقت را پنهان کنند .   احتمالش 
هست که کارکنان به شکل غیرواقعی، افق آینده شرکت را بهتر از آنچه هست جلوه بدهند .   اما این 
مشکل را می توان به راحتی و با ارائه مشوق های مناسب حل کرد .   درواقع دولت این جا به کارکنان 
اعتماد می کند .   مثال اگر اکثریت آنها به تداوم کار شرکت رای دادند، دولت هم یارانه مناسبی به آن 
اختصاص می دهد .   اما اگر مشخص شد که رای آن ها تقلبی بوده، دولت از مزایای بیکاری آن ها کم 
می کند .   درمقابل، اگر اکثریت کارکنان تایید کردند که شرکت دچار مشکل است، دولت به آن ها 

مزایای بیکاری طوالنی مدت تری ارائه می دهد .   
این نوع برنامه ها البته مخالفان زیادی دارد و ایراداتی نیز به آن وارد است .   اما اینکه دولت ها چطور 
می توانند در دوران سختی مثل کرونا شرکت های زامبی و بی آینده را شناسایی کنند هم مسئله 
سخت و پر ایرادی است .   این شرایط غیرآرمانی درواقع مربوط به همان هزینه ای است که دولت ها با 
ارائه یارانه به شرکت ها برای نجات از بحران به جان می خرند .   اگر امروز حمایت بی دلیلی از شرکتی 

صورت بگیرد، در آینده توان مالی دولت برای کمک به کارکنان آن هم کم تر و کم تر خواهد شد.
موافقان چنین برنامه ای می گویند موضوع در نهایت به ضرر کارکنان تمام نخواهد شد .   واقعیت 
این است که در زمان های بحرانی، بسیاری از شرکت ها با حربه تهدید به اخراج کارکنان شان، موفق 
می شوند یارانه های نامتناســب و زیادی دریافت کنند تا این کارکنان را تعدیل نکنند .   اما باز هم 
آینده ای که در انتظار کارکنان یک شرکت زامبی است نمی تواند درخشان باشد .   به هر ترتیب، این 
موضوعی اســت که شاید در بحران های احتمالی بعدی بیشتر درباره اش بشنویم و شاید حتی در 

دوران پساکرونا شاهد اجرای بخش هایی از آن باشیم .    

 ] آینده اقتصاد غرب   [

آمادگی برای حمله زامبی ها 
دولتهاچطوربایدشرکتهایزامبیوآیندهدارراازهمتفکیککنند؟

لوییجی زینگالس
استادامورمالیدردانشگاه

شیکاگو

چرا باید خواند:
آیا شرکت هایی که 

امیدی به آینده شان 
نیست باید از کمک 

دولتی در زمان بحران 
بهره مند شوند یا این 

فقط اتالف منابع خواهد 
بود؟ پاسخ به این 

پرسش و بررسی جوانب 
آن را در این یادداشت 

بخوانید.
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طبق برنامه هوشمندسازی شهر، اپ ها به سرعت هزینه اتوبوس و تاکسی را می پرداختند و برای خودروهای مردم جای 
یلی های مجهز به  پارک پیدا می کردند .   تاکسی های بدون راننده به سرعت پیش پای مسافران ظاهر می شدند و کامیون ها و تر
حسگرهای قوی، روند ترافیک را در شهر تغییر می دادند.

چرا باید خواند:
پروژه شهرهای 
هوشمند یکی از 
جذاب ترین پروژه های 
رو به آینده در جهان 
است .   اما احتمالی که 
قبال هم مطرح شده 
بود حاال دارد به یقین 
بدل می شود: آیا 
امیدواری به هوشمندی 
شهرها بیش از اندازه 
خوش بینانه بود؟ 
پاسخش را در این 
گزارش بخوانید.

منبع  وایرد 

 ] آینده تکنولوژی    [

چرا این شهر آمریکایی نتوانست هوشمند شود
نگاهیبهتجربهناموفق50میلیوندالریکلمبوس

در سال 2016، شهر کلمبوس در ایالت اوهایوی آمریکا از میان 77 
شهر کوچک و متوسط دیگر در این کشور انتخاب شد تا سرمایه گذاری 
50 میلیون دالری برای تبدیل شدن به یک شهر هوشمند را دریافت 
کند .   هدفی که از این برنامه دنبال می شد این بود که آینده شهر به کل 
تغییر کند .   چالشی که شهر کلمبوس برنده اش شده بود، از سوی وزارت 
حمل و نقل آمریکا آغاز شــده بود و اولین در نوع خودش در آمریکا 
به شــمار می آمد .   قرار بر این بود که تمام امور شهر با پیشرفته ترین 
فناوری ها تطبیق پیدا کند .   آن سال  زمانی بود که توجه به شرکت هایی 
با اپ های شهری هوشمند مثل اوبر، لیفت و کارتوگو در اوج خودش 
بود و این طور به نظر می رسید که این شرکت ها خیلی زود به استفاده از 

خودروهای بی راننده و هوشمند در شهرها خواهند رسید .   
در اسناد اولیه  مربوط به هوشمند شدن شهر کلمبوس آمده بود 
که تمرکز پروژه های هوشمند قرار است روی محله های کم امکانات 
باشــد و چهره زندگی در آن ها را به ســرعت تغییر بدهد .   بر اساس 
برنامه هایی که در آن زمان اعالم شد، کیوسک های هوشمند اینترنتی 
می توانستند هر مرحله از جابه جایی افراد در شهر را برایشان به صورت 
دقیق برنامه ریزی کنند .   اپ ها به ســرعت هزینه اتوبوس و تاکسی را 
می پرداختنــد و برای خودروهای مردم جــای پارک پیدا می کردند . 
  تاکسی های بدون راننده به سرعت پیش پای مسافران ظاهر می شدند 
و کامیون ها و تریلی های مجهز به حسگرهای قوی، روند ترافیک را در 

شهر تغییر می دادند.
حــاال پنج ســال از آن آرزوهای دور و دراز می گــذرد و چیزی از 
هوشمند شدن شهر کلمبوس به چشم نمی خورد .   انقالبی که قرار بود 
آینده این شهر را به کل تغییر دهد اصال اتفاق نیفتاد .   طبق گزارشی 
که اخیرا درباره آخرین وضعیت هوشــمندی شهر منتشر شده، تمام 
پروژه ها با کندی آغاز به کار کرده بودند و درست در زمانی که داشتند 
جان می گرفتند، پاندمی کرونا آغاز شــد و باز همه پروژه ها را زمین 
زد .   اما حتی مردم از امکانات هوشــمند موجود هم اســتفاده خاصی 
نکردند .   کیوسک های هوشمندی که قرار بود تمام مراحل جابه جایی 
و سفر ساکنان در شهر را برنامه ریزی کنند، در فاصله جوالی 2020 تا 
مارس 2021 تنها هشت بار مورد استفاده ساکنان قرار گرفتند .   برنامه 
خودروهای بی راننده هم به نتیجه نرسید .   شرکت ایزی مایل که به طور 
آزمایشی این برنامه را در شهر کلمبوس آغاز کرده بود، تنها پانزده روز 
دوام آورد و به دلیل وقوع یک ســانحه رانندگی توسط این خودروها، 
کار خود را متوقف کرد .   پروژه  حسگرهای هوشمند کامیون ها نیز به 
نتیجه ای نرسید .   از همه بدتر اینکه هر برنامه ای که برای هوشمندسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهر هوشمند در نظر گرفته شده بود، در 

نهایت ناکارآمد از آب درآمد.
این تفاوت عمیق بین وعده های پرزرق و برق درباره شهر هوشمند 
و آنچه درنهایت رخ داد، ناامیدی بســیار بزرگی به همراه آورد .   این در 
حالی بود که هرجا درباره شهر هوشمند صحبت می شد، نگاه ها به آینده 
بسیار امیدوارکننده و خوش بینانه بود اما نتیجه نهایی با این تصورات 

فرق داشــت .   در چارچوب این پروژه، حتی اعتمادسازی بین ساکنان 
برای نصب دوربین های زیاد در کل شهر هم حاصل نشد.

با این حال، مقامات شهر کلمبوس هنوز بر این باورند که راهی برای 
احیای هوشمندسازی شهر وجود دارد و درواقع برای بهبود وضعیت 
زندگی در شــهر، باید همان پروژه ها را بــرای آینده به اجرا درآورد .   از 
آن جایی که بیشــترین ادعاها در مورد محله های کم امکانات صورت 
می گیرد، جای تردیدهایی در خصوص کارآمد بودن این برنامه ها نیز 

وجود دارد .   
نکته جالب در مورد هوشمندســازی شــهر کلمبوس این است 
که پیش تر، شــرکت های خصوصی توجه زیادی به این پروژه نشان 
می دادند اما در طول زمان، نتوانستند به شکلی کارآمد در این میدان 
ظاهر شوند .   مثال شرکت های اوبر و لیفت برنامه خودروهای بی راننده 
خود را در این شهر متوقف کردند و شرکت سایدواک لبز هم که قرار 
بود محله هوشمند آینده را بسازد، نتوانست وعده اش را اجرایی کند . 
  درگیری های سیاسی و حقوقی در خصوص حفظ حریم شخصی هم 
در پروژه هــای آن ها خلل زیادی ایجــاد کرد .   اما در مجموع می توان 
گفت که این شــرکت ها از ابتدا با خوش بینی بیش از اندازه وارد کار 

شده بودند .   
این تجربه ناموفق البته به معنی شکست خوردن تمام پروژه های 
شــهرهای هوشمند در جهان نیست .   شــرکت های زیادی نیز دارند 
برنامه های مشابه را در نقاط مختلف جهان اجرا می کنند که از جمله 
آن ها می توان به ســاخت محله مناســب برای خودروهای بی راننده 
توسط تویوتا در حومه شهر توکیو اشاره کرد .   با این حال، واقعیت این 
اســت که هنوز جا برای سرمایه گذاری در شهرهای هوشمند وجود 
دارد، اما اینکه در دوران پســاکرونا و چالش های مخصوصش چقدر 
تمایل به این نوع سرمایه گذاری وجود داشته باشد، موضوعی است که 

باید در آینده آن را مورد قضاوت قرار دهیم .    

خودروی بی راننده در شهر 
کلمبوس، اوهایو
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آیندهپژوهی

آرژانتین، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گوشت 
گاو که از مدتی پیش با افزایش شدید قیمت داخلی این گوشت مواجه 
شده بود، اعالم کرده که صادرات گوشت تا پایان سال جاری میالدی 
محدود خواهد بود .   این تصمیم احتماال باعث خواهد شــد چین که 
بزرگ ترین خریدار گوشت گاو آرژانتین است مجبور شود برای تامین 
نیاز وارداتی خود چاره ای دیگر بیندیشد .   آرژانتین تقریبا تامین کننده 
یک چهارم از گوشت گاو وارداتی چین است و بنابراین احتمالش هست 
که چین برای جبران این محدودیت، واردات خود از برزیل را بیشتر 

کند .   
اما چرا آرژانتین مجبور شــده به رغم مخالفت شدید دام پروران 
و تولیدکنندگان گوشــت، چنین اقدام محدودکننــده ای را به اجرا 
دربیاورد؟ قضیه این اســت که نرخ تورم امســال در آرژانتین به 50 
درصد رسیده و رساندن گوشت با قیمت مناسب به سفره های مردم 
بسیار سخت شده است .   از سوی دیگر، در پایان سال جاری میالدی 
انتخابات در آرژانتین قرار اســت برگزار شود و همین باعث شده که 
مسئله گوشت به یک بحران سیاسی بزرگ و تاثیرگذار بر انتخابات 

این کشور بدل شود .   
تا این جا البی های صادرکنندگان گوشت به نتیجه نرسیده و دولت 
بر این باور است که با محدودیت صادرات گوشت گاو می تواند جلوی 
گســترش بحران اقتصادی در این کشور را بگیرد .   با توجه به اینکه 
قیمت داخلی گوشت گاو در آرژانتین ظرف یک سال بین 60 تا 70 
درصد افزایش نشان داده، بعید است که این بحران را بتوان در آینده 

نزدیک و به سادگی کنترل کرد .   
نکته این جاست که قیمت جهانی گوشت گاو نیز در حال افزایش 
است و آن را می توان ناشی از تقاضای فزاینده چین و افزایش هزینه 
تغذیه دام به دلیل افزایش قیمت غذای دام دانست .   این شرایط باعث 
شــده قیمت جهانی گوشت گاو به بیشترین حد خود از سال 2014 
میالدی برسد .   ظاهرا محدودیت های مختلف ناشی از بحران کرونا نیز 

در این افزایش قیمت بی تاثیر نبوده است .   

اما مسئله گوشت تنها یکی از جنبه های بحران اقتصادی آرژانتین 
است .   دولت این کشور فعال مدعی شده که با برنامه هایش قادر خواهد 
بود ظرف پنج سال آینده، صادرات را افزایش دهد و کشور را از بحران 
بیــرون بیاورد .   اما این نکته را نباید فراموش کرد که آرژانتین یکی از 
کشورهایی است که از بابت بحران کرونا ضربه سنگینی خورده و این 
ضربه نه تنها از بعد اجتماعی، بلکه از بعد اقتصادی درازمدت خواهد 

بود .   
با این حال، ماتیاس کولفاس وزیر تولید آرژانتین به آینده خوش بین 
اســت و می گوید اقتصاد این کشور دارد از یک پیچ سخت می گذرد 
و به زودی شــرایطش بهتر خواهد شد .   او چنین استدالل کرده که 
پروژه هــای جدید در حوزه های معدن، انرژی، تولید و صنعت خودرو 

می توانند در پنج سال آینده به دو برابر شدِن صادرات منجر شوند .   
اما اقتصاددانان و تحلیل گران معتقدند که این امیدواری خیلی بیش 
از اندازه است .   صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که امسال به 
دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، اقتصاد آرژانتین رشــد 5.8 درصدی 
خواهد داشت .   اما نباید این نکته را فراموش کرد که اقتصاد آرژانتین 
سال گذشته میالدی را با بحران سنگینی گذراند و 10 درصد کوچک 
شد و بنابراین امیدی نیست که این اقتصاد حتی در بهترین حالت هم 

بتواند به شرایطش در پیش از زمان بروز بحران کرونا برگردد .   
بنابر گفته ماتیاس کولفاس، پروژه های معدنی جدید در آرژانتین 
می تواند 12 میلیارد دالر به صادرات این کشور بیفزاید و سهم افزایش 
صــادرات بخش علم و فن آوری هم 4 میلیــارد دالر خواهد بود و به 
همین دلیل است که دولت آرژانتین بر امیدواری های خود نسبت به 

بهبود اقتصاد این کشور در آینده نزدیک پافشاری می کند .   
برخی از صاحب نظران با ایــن ایده موافق اند که تقویت صادرات، 
شفاف ترین و بهترین راه برای تضمین رشد اقتصادی پایدار در کشوری 
است که با کمبود ارز مواجه است .   بنابراین، آن ها به رهبران آرژانتین 
حق می دهند .   اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که آرژانتین یکی 
از کشــورهایی در جهان است که از سال 1950 میالدی به بعد بارها 
با بحران اقتصادی مواجه شده و رکودهای متناوبی را نیز تجربه کرده 
است .   بنابراین، تضمینی وجود ندارد که هدف دولت این کشور برای دو 
برابر کردِن صادرات ظرف پنج سال آینده، نجات بخش و عملی باشد .   

در این میان، مســئله انتخابات میان دوره ای آینده آرژانتین که قرار 
اســت در ماه نوامبر برگزار شود نیز به موضوعی نگران کننده بدل شده 
و بعید نیســت که تداوم بحران اقتصادی باعث شود دولتمردان فعلی 
این کشــور شکست سختی را تجربه کنند .   دولتمردان سعی کرده اند با 
حربه هایی مثل کنترل نرخ ارز و نیز برنامه های ملی گرایانه تا حدی جلوی 
نارضایتی ها را بگیرند اما مشخص نیست که چقدر می توان این وضع را 
ادامه داد .   به نظر می رسد امیدواری زیادی نسبت به رشد بخش صنعت، 
ساخت و ساز و کشاورزی وجود داشته باشد اما به خاطر بحران کرونا، مثال 
امیدی به احیای بخش گردشگری نیست .   ممکن است در انتخابات آینده 

همه چیز در سایه بحران اقتصادی از کنترل خارج شود .   

 ] آینده آرژانتین   [

گوشت و انتخابات
آیامنعصادراتیکمحصولمیتواندچارهکاربحرانسیاسییککشورباشد؟

چرا باید خواند:
آرژانتین که این روزها 
دچار بحران اقتصادی 

سختی است، از یک 
سو می خواهد صادرات 
خود را افزایش دهد و از 
سوی دیگر، چاره ای جز 
محدودکردن صادرات 

یک محصول مهم 
نداشته است .   آیا این 

تناقض کار دست دولت 
می دهد؟ این گزارش 

به بررسی ابعاد مختلف 
قضیه می پردازد.

منبع  فایننشال تایمز 

پیش بینی شده که امسال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، اقتصاد آرژانتین رشد 5.8 درصدی خواهد داشت .   اما نباید این نکته 
را فراموش کرد که اقتصاد آرژانتین در سال گذشته میالدی 10 درصد کوچک شد و بنابراین امیدی نیست که این اقتصاد حتی در 
ین حالت هم بتواند به شرایطش در پیش از زمان بروز بحران کرونا برگردد  . بهتر
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یخ به ما ثابت کرده که در نحوه کار انسان ها اینرسی  تار
شدیدی وجود دارد و تا زمانی که شوک بزرگی وارد نشود، 
آن ها به شیوه کار قدیمی خود خواهند چسبید.

چرا باید خواند:
در دوران کرونا کسب و 
کارهایی از بین رفتند و 
کسب و کارهایی متولد 
شدند. این گزارش تمام 
احتمال های موجود در 
مورد علت تولد و نیز 
زمینه های رشد این 
استارت آپ ها را بررسی 
می کند و توضیح 
می دهد که چقدر باید 
به ماندگاری آنها امید 
داشته باشیم.

منبع  ان پی آر 

 ] آینده اقتصاد   [

آیا انقالب استارت آپی دوران کرونا ماندگار است؟
نگاهیبهتولدوطولعمراحتمالیکسبوکارهایجدید

همین ماه نوامبر گذشته بود که گزارش جالبی درباره وضعیت استارت آپ ها در آمریکا منتشر 
شد و نشان داد که به رغم رکود شدید ناشی از کرونا، انقالبی در عرصه استارت آپ های جدید در این 
کشور رخ داده است. حاال دیگر مطمئنیم که این انقالب به ایجاد ترندهای جدید انجامیده و به نظر 

می رسد که این مسیر ادامه هم داشته باشد.
اما بگذارید از اول ماجرا را تعریف کنیم. در نیمه اول سال 2020 میالدی که بحران کرونا تازه 
آغاز شــده بود، درخواســت ها برای مجوز راه اندازی کسب و کارهای جدید کاهش نشان داد: این 
درســت همان چیزی بود که انتظارش می رفت؛ به خصوص چون سایر بخش های اقتصاد هم به 
شدت از بحران آسیب دیده بودند. اما در نیمه دوم سال، اوضاع تغییر کرد و درخواست ها برای مجوز 
راه اندازی کسب و کارهای جدید با سرعت افزایش پیدا کرد. این آمار چنان تاثیری بر آمار کلی سال 
گذاشت که باعث شد از سال 2004 به بعد، این سال به عنوان بهترین سال از جهت راه اندازی کسب 

و کارهای جدید معرفی شود.
این روند ظاهرا هنوز در سال 2021 هم ادامه دارد. آمار کلی حاکی از آن است که از زمان آغاز 
بحران کرونا تاکنون، شش میلیون مورد درخواست مجوز کسب و کار جدید ارائه شده است. این 

کسب و کارها شامل مجموعه های کوچک و کم نیرو و مجموعه های بزرگ تر می شود.
واقعیت این اســت که ظرف یک ســال و نیم درگیری با بحران کرونا، ما نحوه زندگی مان را 
عوض کرده ایم: از نحوه کارکردن بگیرید تا نحوه خرید. این تغییر باعث شــده فرصت های طالیی 
برای کارآفرینان به وجود بیاید. آن ها این بار به صورت دقیق فهمیده اند که مشتریان از آن ها چه 
می خواهند و دقیقا همان را برایشــان فراهم کرده اند. کسب و کارهای چهره  به چهره جای خود 
را به مجموعه عظیمی از کســب و کارهایی داده اند که از طریق یک صفحه دیجیتال با مشتری 
تعامل می کنند. همان طور که می شد پیش بینی کرد، بخش اعظم از این تحول مربوط به تجارت 
الکترونیک خرده فروشی می شود. این بخش توانسته یک سوم از کل رشد بخش استارت آپ ها در 
زمان کرونا را به خود اختصاص دهد. به عالوه، خدمات حمل و نقل، انبارداری و پیک به شــکل 

عجیبی گسترش پیدا کرده اند که آن هم ناشی از تجارت الکترونیک خرده فروشی است.
حداقــل دو فرضیه را می توان برای توضیح شــرایط جدید به کار بــرد. اول اینکه اوج گیری 

اســتارت آپ های جدید خبر خوبی اســت اما یــک جنبه منفی هم دارد: علت بــه وجود آمدن 
استارت آپ های جدید این است که استارت آپ های قدیمی به دلیل شرایط کرونا شکست خورده اند 
و از صحنه خارج شده اند. درست مثل این است که یک عده جان خود را در فضایی بسته از دست 
بدهند و با این ترتیب، اکسیژن بیشتری برای زنده ها باقی بماند. اما احتمالش هست که فضای جدید 
برای کسب و کارهای جدید هم تا مدت بسیار طوالنی یکسان باقی نماند و آن ها هم جای خود را 

به استارت آپ های دیگری بدهند.
نکته دوم هم این است که در دوران پساکرونا به تدریج مردم به فعالیت های تفریحی خارج از 
خانه بازخواهند گشت. این یعنی تعدادی کسب و کار جدید در این حوزه از جمله رستوران ها پا 
می گیرند. اما واقعیت این است که چنین شرایطی پیشرفت محسوب نمی شود، بلکه فقط داریم به 
شرایطی مشابه نرمال برمی گردیم. درواقع رشدی که مشاهده می کنیم فقط رشدی برای رسیدِن 

دوباره به وضعیت دو سال پیش است.
عالوه بر این دو نکته، باید به این مســئله نیز توجــه کرد که ما معیاری برای فهمیدن اینکه 
اســتارت آپ های جدید چقدر قرار است دوام بیاورند نداریم. همچنین با توجه به محدودیت های 
دوران کرونا و پســاکرونا، نمی دانیم آن ها تا چه حد جای رشــد دارند. جان هالتیونگر اقتصاددان 
دانشــگاه مریلند در این زمینه خوش بین اســت و می گوید با وجود درد و رنج های دوران کرونا، 
دنیای کسب و کار مجبور شد روش های قدیمی انجام کار را کنار بگذارد و به شکل گریزناپذیری از 
فناوری های جدید استقبال کند. درواقع این شرایط توانست مسیر حرکت مدرن تر کسب و کارها 

به سمت آینده را هموارتر کند.
اریک برینیولفسن اقتصاددان ام آی تی نیز نظر تقریبا مشابهی دارد و می گوید تاریخ به ما ثابت 
کرده که در نحوه کار انسان ها اینرسی شدیدی وجود دارد و تا زمانی که شوک بزرگی وارد نشود، 
آن ها به شیوه کار قدیمی خود خواهند چسبید. اما شوکی مثل بحران کرونا همه چیز را تغییر داد 
و بنابراین می توان انتظار داشت که نتیجه این تغییر در سال های آینده در عرصه اقتصاد به وضوح 
دیده شود. این همان چیزی است که می تواند برای بهبود استانداردهای زندگی در جامعه هم به 

کار بیاید. درواقع عقب گرد را تجربه کردیم تا راه به سوی آینده را سریع تر و موثرتر بپیماییم. 
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آیندهپژوهی

یرساخت ها اصال شرایط کافی برای جذب  نیروی کار ارزان و وجود برخی از ز
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عرصه تولید را فراهم نمی کند و نمی تواند 
سهم هند در زنجیره تامین جهانی را نیز افزایش بدهد.

دولت های زیادی در سراسر دنیا در زمینه کنترل بحران کرونا بد عمل 
کردند. اما شــاید بدترین عملکرد را هند و برخی از کشورهای آمریکای 
التین داشتند. سو ءمدیریت دولت های آن ها در کنار نبود زیرساخت های 
مناســب برای مراقبت و درمان، ترکیبی مرگبار ساخت و تلفات زیادی 

به جا گذاشت.
تجربه این کشــورها ثابت کرد این باور که »بحــران با فقیر و غنی 
یکسان برخورد می کند« می تواند درست باشد. در هند فقط فقرا نبودند 
که دست شان به کپسول اکسیژن و تخت بیمارستان نرسید؛ بلکه برخی 
از منتفذترین و ثروتمندترین خانواده های هند نیز مشکالت مشابهی را 
تجربه کردند. نتیجه اش این شــد که حاال خیلی ها در هند دارند از خود 
می پرسند: بحران که تمام شد تازه باید از کجا شروع کنیم؟ اوضاع بدتر 
می شــود یا بهتر؟ در اقتصادی که از بحران کرونا زخم عمیقی خورده و 
باعث شقه شقه شدن جامعه اش شده، چطور می توان آینده را پیش بینی 

کرد؟
سرمایه گذاراِن خوش بین به آینده گمان می کنند پاسخی برای این 
پرسش دارند. از نظر آن ها، احیای اقتصاد هند اجتناب ناپذیر است. اوراق، 
ســهام و واحد پول هند یعنی روپیه در ماه های اخیر بد عمل نکرده اند. 
عرضه عمومی شرکت های بزرگی مثل ریالینس جیو، بایجو و پِی تی ام نیز 

با جذب سرمایه فراوانی مواجه شد.
اما قضیه نمی تواند به همین سادگی ها باشد. بر اساس یک نظرسنجی 
که بانک آمریکا انجام داده، 77 درصد از افرادی که در هند مشــغول به 
کار بودند اعالم کردند که یا شغلشــان را از دست داده اند یا درآمدشان 
کم شــده است. این ارقام به ترتیب 57 و 20 درصد بوده است. بسیاری 
از اقتصاددانان معتقدند که تا پایان ســال جاری، رشد اقتصادی هند به 

8 درصد کم تر از رشــد دوران پیش از کرونا خواهد رسید. این در حالی 
است که حتی پیش از بروز بحران کرونا نیز نشانه های مشکالت جدی در 
اقتصاد هند آشکار شده بود. اقتصاد هند نیاز دارد که ماهانه یک میلیون 
فرصت شغلی جدید برای نسل جوان ایجاد کند. اما پیش از بحران کرونا 
وضع به گونه ای بود که یک میلیون فرصت شغلی ظرف یک سال ایجاد 

می شد و نه یک ماه.
اقتصاددانان جی پی  مورگان در بمبئی در بررسی وضع اقتصاد هند این 
طور گزارش داده اند که: »خانوارها وام نمی گیرند. بانک ها وام نمی دهند. 
کسب و کارها سرمایه گذاری نمی کنند.« بنابراین دلیلی ندارد که تصور 

کنیم این اوضاع می تواند خیلی سریع تغییر کند.
واقعیت این اســت که نیروی کار ارزان و وجود برخی از زیرساخت ها 
اصال شرایط کافی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عرصه 
تولید را فراهم نمی کند و نمی تواند سهم هند در زنجیره تامین جهانی را 
نیز افزایش بدهد. به جایش هند نیاز دارد که بر زیرساخت های نرم تمرکز 
بیشــتری کند. اگر هند در حال حاضر یک امتیاز بزرگ رقابتی داشته 
باشد، آن طبقه متوسط تحصیل کرده و مسلط به زبان انگلیسی اش است. 
با این حال، آن قدری که چنین طبقه ای در کشوری مثل چین توانسته 
پیشرفت کند، اصال در هند رخ نداده است. علتش عقب ماندگی های هند 
در زمینه فن آوری است که با برخی کشورهای آسیایی پرجمعیت دیگر 
قابل مقایسه نیست. مثال همین مورد چین را در نظر بگیرید. چین و هند 
هر دو جمعیت زیادی دارند. در هند، تجارت الکترونیِک از کسب و کار تا 
مصرف کننده به 38 میلیارد دالر رسید. این در حالی است که رقم مشابه 
در چین 1.8 تریلیون دالر بود. احتماال همین مثال می توان نشان بدهد 

که چرا هند نتوانسته به پای چین برسد.
البته نقاط روشــن و امیدوارکننده زیادی هم در میان ســختی های 
کنونی برای هند دیده می شود. یکی از مهم تریِن آن ها، برنامه های تشویقی 
دولت مرکزی هند در زمینه تولید است که به خصوص در جهت جذب 
شــرکت های داخلی و نیز شــرکت های چندملیتی خارجی برای تولید 
کاالهای الکترونیک و به خصوص گوشی موبایل در هند ارائه شده است. 
بر اساس آمار بانک آمریکا، امروزه تولید تنها 17 درصد از تولید ناخالص 
داخلی هند را تشکیل می دهد و این در حالی است که اگر واردات قطعات 

کاالهای الکترونیک کاهش یابد، این شرایط می تواند تغییر کند.
نقطه امیدوارکننده دیگر هم این اســت که دولت هند دارد به بهبود 
حمل و نقل جاده ای توجه نشــان می دهد و برنامه هایی برای گسترش 
حمل و نقل ریلی و احداث زیرســاخت های الزم نیــز دارد. این یکی از 
بزرگ ترین چالش ها برای دولت های قبلی هند بوده و اگر حاال قابل حل 

باشد، می تواند تاثیر قابل توجهی بر آینده اقتصادی هند بگذارد.
با درنظر گرفتن این نقاط مثبت و منفی، به نظر می رسد که هند 
فعال نیاز دارد خود را از خطر جدی بازگشت گسترده موج کرونا رها 
کند و سپس به تدریج روی بهبود وضعیت اقتصاد خود متمرکز شود. 
اینکه چقدر در این راه موفق باشد، مسئله ای است که باید در آینده 

بررسی اش کنیم. 

 ] آینده شبه قاره    [

باری که کرونا روی دوش اقتصاد هند گذاشت
آیاهندمیتواندازفاجعهکروناوتبعاتاقتصادیاشسربلندکند؟

هنی سندر
مشاورارشدانستیتو
سرمایهگذاریبلکراک

چرا باید خواند:
زخمی که هند از بابت 

بحران کرونا خورده 
خیلی عمیق است و 
معلوم هم نیست که 
این زخم کی خوب 
بشود. با این حال، 

تبعات اقتصادی کرونا 
چنان گسترده است که 
نمی توان برای کنترلش 

به انتظار پایان بحران 
نشست. این یادداشت 

نگاهی به شدنی ها و 
نشدنی ها در راه احیای 
اقتصاد هند می اندازد.
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روسیه که تجربه فضایی گران قدری دارد تالش کرده که برنامه فضایی اش را از نابود شدن نجات دهد؛ اما به 
هر حال منابع مالی الزم در اقتصاد رکودزده روسیه برای این کار موجود نیست. در مقابل، چین یک قدرت 
فضایی تازه وارد به شمار می آید و همکاری آن ها به سود هردو طرف است.

چرا باید خواند:
آمریکا پس از جنگ 
سرد در رقابت فضایی 
از روس ها جلو افتاد. 
اما به نظر می رسد که 
آینده رقابت فضایی 
به دلیل اتحاد چین و 
روسیه علیه آمریکا 
کامال متفاوت باشد. این 
گزارش ابعاد مختلف 
قضیه را بررسی می کند.

منبع  نیویورک تایمز 

آینده فضا [   [

روی زمین دنبال هم گشتند، در فضا همدیگر را پیدا کردند
رقابتشرقوغربدرفضاچطورواردمرحلهجدیدیشد؟

شصت و سه سال پیش، اتحاد جماهیر شوروی اولین ماهواره اش 
را در فضا مســتقر کرد و تقریبا چهار ســال بعد، اولین فضانوردش 
یعنی یوری گاگارین را نیز به فضا فرستاد. در سال های بعد، شوروی 
در جریان رقابت ســنگین فضایی با ناسا عقب افتاد؛ اما حتی بعد از 
فروپاشی شوروی هم روسیه همچنان جایگاه خودش را به عنوان یک 
قــدرت فضایی معتبر حفظ کرد. حتی روســیه در دو دهه اخیر نیز 
برای احداث و راه اندازی ایستگاه فضایی بین المللی با آمریکا شریک 

بوده است.
اما این روزها اوضاع تغییر کرده و روسیه یک شریک َقَدر دیگر دارد؛ 
قدرت فضایی جدید جهان، یعنی چین. روســیه و چین سال ها بود 
که همکاری محدود فضایی داشتند اما حاال ماموریت های فضایی آنها 
بیش از هر چیز به یک رقابت سنگین و مستقیم علیه آمریکا شباهت 
دارد. این آغاز عصر جدیدی از رقابت فضایی است و می تواند در آینده 

بسیار شدیدتر هم بشود.
الکساندر گابیف عضو ارشد مرکز کارنگی در مسکو معتقد است که 
چیــن برنامه فضایی بلندپروازانه ای دارد و در عین حال، دارای منابع 
الزم و همین طور برنامه ریزی مدون اســت. از آن سو، روسیه تجربه 
فضایی بیشتری دارد و به یک شریک مطمئن نیازمند است. همکاری 
این دو قدرت فضایی درواقــع بازتابی از ژئوپلیتیک جهان امروز نیز 

هست.
چین و روسیه در سال های اخیر و تحت رهبری شی جین پینگ 
و والدیمیر پوتین به همکاری نزدیکی رسیده اند و سال ها بی اعتمادی 
در روابط خود را پشــت سر گذاشته اند. این دو همچنین علیه رفتار 
هژمونیک آمریکا با یکدیگر متحد شده اند و جالب این جاست که فضا 
به عنوان محملی برای گرم شدن مناسبات دو قدرت شرقی و تقابل 

آن ها با آمریکا بسیار موثر عمل کرده است.
این در حالی اســت که روسیه و آمریکا پیشتر به همکاری خود 
در ایســتگاه فضایی بین المللی ادامه می دادند اما به نظر می رسد که 
تقابل های سیاسی دائمی طرفین، تاثیر خودش را بر این همکاری نیز 
گذاشته است. رئیس آژانس فضایی روسیه اخیرا اعالم کرد آمریکا با 
تحریم هایش علیه روسیه تالش کرده برنامه فضایی روسیه را محدود 

کند و روسیه نیز قصد ندارد به همکاری فضایی با آمریکا ادامه بدهد.
این مسئله نشان دهنده تغییر بزرگی در رقابت های فضایی است. 
جوان جانسن فریز استاد امنیت ملی در دانشکده جنگ نیروی دریایی 
آمریکا در این خصوص می گوید: »همکاری روسیه و آمریکا در ایستگاه 
فضایی بین المللی درواقع نمادی از قابلیت دو کشور برای همکاری در 
زمان های پرتنش بود. اما حاال دیگر تنش ها از حد گذشته اند و شرایط 

تغییر کرده است.«
در این میان، روسیه که تجربه فضایی گران قدری دارد تالش کرده 
که برنامه فضایی اش را از نابود شدن نجات دهد؛ اما به هر حال منابع 

مالی الزم در اقتصاد رکودزده روسیه برای این کار موجود نیست.
در مقابل، چین یک قدرت فضایی تازه وارد به شــمار می آید و به 

دلیل همکاری هایش با روســیه توانسته در عرصه فضایی پیشرفت 
کند و حتی در برخی زمینه ها از روســیه جلو باشد. چین که اولین 
فضانوردانش را در سال 2003 میالدی به فضا فرستاد، هرگز دعوت 
نشــد که به ایستگاه فضایی بین المللی بپیوندد. طبق مصوبه کنگره 
آمریکا در سال 2011 نیز ناسا از هرگونه همکاری با سازمان فضایی 
چین یا هر شرکت مرتبط با آن منع شده است و علت این ممنوعیت 

نیز احتمال جابه جایی اطالعات بوده است.
در این میان، چین توانایی های فضایی خود را به وضوح باال برده و 
تجهیزات زیادی نیز از روس ها خریده و در سال های 2011 و 2016 

دو ایستگاه فضایی موقت را احداث کرد و سومی هم در راه است.
یانگ هونگ یکی از طراحان ایســتگاه ســوم اخیــرا گفته که 
تحریم های طوالنی خارجی علیه چین باعث شده که نوآوری فضایی 
نیز در این کشــور پا بگیرد و چین دیگر از قدرت های جهانی در این 

زمینه عقب نیست.
به هر ترتیب، همکاری با چین حاال باعث شده که روسیه قادر باشد 
سفرهای فضایی را که در دوران اتحاد شوروی قادر به انجام شان نبود، 
حاال به نتیجه برساند. اصال منابع مالی امروزی روسیه بدون همکاری 
چین به هیچ وجه قادر به تامین هزینه ماموریت های فضایی جدید 

این کشور نبودند.
از ســوی دیگر، چین نیز امیدوار اســت در چارچوب برنامه های 
فضایی گسترده جدید خود، راهی برای پیدا کردن آب، منابع معدنی 
و منابع انرژی بیابد و از این بابت دست باال را در سطح جهانی داشته 

باشد. طبیعی است که هر دو طرف از این همکاری راضی باشند.
در این میان، مشخص نیست که آمریکا برای مقابله با این دو رقیب 
فضایی قصد دارد چه برنامه هایی را پیاده کند. آنچه مسلم است این 
اســت که آمریکا در آینده با دو جبهه پرانگیزه علیه خودش در فضا 

مواجه خواهد بود. 
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آیندهپژوهی

ید غذا را فراهم  دولت ها تصور می کنند اگر تولید ناخالص داخلی را باال ببرند و ابزارهای خر
کنند، دیگر نگرانی وجود نخواهد داشت، چون همواره طرفی هست که بخواهد مواد غذایی به 
ما بفروشد. اما این فقط در شرایطی درست است که بحران به وجود نیامده باشد.

یک شــب گرم و مرطوب در سنگاپور اســت و در یک رستوران مدرن دارد اتفاق جالبی 
می افتد: غذاهایی که با مرِغ تولید شده در آزمایشگاه پخته شده اند برای مشتریان سرو می شود. 
این مرغ با روش های پیچیده آزمایشگاهی و از طریق سلول های بنیادینی که از پر مرغ گرفته 

شده بوده، توسط واکنشگرهای زیستی ساخته شده است.
کایمانا چی سرآشــپزی که این غذاها کار اوست می گوید واقعا فکر نمی کرده عمرش قد 
بدهد که با غذاهای تولیدشده به شیوه مدرن کار کند. اما حاال می داند که گام مهمی در جهت 

تامین و تضمین غذای نسل های بعد برداشته شده است.
سنگاپور تنها کشــوری است که فروش ماده پروتئینی تولیدشده در آزمایشگاه را در ماه 
دسامبر گذشته قانونی کرد. ناظران صنایع غذایی در آن زمان واقعا نمی دانستند که چقدر باید 
به این مسئله روی خوش نشان بدهند. اما واقعیت این است که سنگاپور حاال صاحب اولین 
بازار گوشت کشت شده در جهان است و سرمایه گذاری زیادی هم در حوزه اکوسیستم های الزم 

برای نوآوری غذایی انجام داده است.
بازار گوشت ها و مواد پروتئینی جایگزین بازار جالب و متنوعی است که از گیاهان، حشرات، 
جلبک ها و قارچ ها در آزمایشگاه بهره می گیرد. موافقان معتقدند که این تالشی بزرگ برای 

ایجاد امنیت مواد غذایی است و می تواند در آینده نقشی مهم ایفا کند.
سنگاپور خودش یک شهر-کشــور کوچک است؛ اما حاال به نظر می رسد که بسیاری از 
کشورهای بزرگ و پرجمعیت در جهان نیز چاره ای جز توجه به مواد غذایی جایگزین نخواهند 
داشت. بر اساس اعالم سازمان ملل متحد، بیش از 350 میلیون نفر در آسیا دچار سوءتغذیه 
هستند و یک میلیارد نفر نیز در سال 2019 با مسئله عدم امنیت غذایی مواجه بوده اند. این 
چالش با بروز بحران کرونا شدیدتر شد و دولت ها متوجه شدند که زنجیره تامین مواد غذایی 
مورد نیاز کشورشان می تواند هر لحظه متزلزل شود. بسیاری از کشورها تالش کردند به تدریج 
منابع دریافت و واردات مواد غذایی را متنوع کنند تا از ریسک موضوع کم شود. مثال سنگاپور 

از 170 کشور غذا وارد می کند، در حالی که در سال 2004 این تعداد تنها 30 کشور بود.
پاول تانگ متخصص امنیت غذایی در دانشگاه تکنولوژیک نانیانگ سنگاپور در این خصوص 
به توضیح مفهوم ارتجاع پذیری منابع غذایی پرداخته و می گوید: »منابع غذایی باید توان آن 

را داشته باشند که در برابر اختالل های مختلف مقاومت کنند.« او که از سال 2005 روی این 
موضوع تحقیق کرده، می گوید دولت ها تصور می کنند اگر تولید ناخالص داخلی را باال ببرند و 
ابزارهای خرید غذا را فراهم کنند، دیگر نگرانی وجود نخواهد داشت چون همواره طرفی هست 
که بخواهد مواد غذایی به ما بفروشد. اما این فقط در شرایطی درست است که بحران به وجود 
نیامده باشد. به محض بروز بحران، دولت ها در فروش مواد غذایی تجدید نظر می کنند. مثال در 

جریان بحران مالی سال 2008 میالدی، مالزی صادرات شیالت خود را متوقف کرد.
از همه بدتر هم بروز بحران کرونا بود که ریســک موجود را به وضوح به همه نشــان داد. 
اختالل های زیادی در زنجیره تامین مواد غذایی رخ داد و برخی کشورها صادرات مواد غذایی 

را متوقف کردند تا نیازهای بازار داخلی خود را تامین کنند.
با این اوصاف، بســیاری از دولت ها تردیدی ندارند که باید برای اجتناب از ریســک های 
بعــدی راهی برای امنیت مواد غذایی برای مردم خود بیابنــد. با این حال، انجام این کار در 
کشورهایی مثل سنگاپور که مساحت بسیار کوچکی دارند سخت تر است و طبیعی است که 
از فن آوری های روز برای تولید مواد غذایی مبتنی بر سلول های بنیادین و مبتنی بر گیاهان 
استفاده شود. این فناوری ها در فضایی بسیار کوچک تر و با اتالف آب کمتر، می توانند محصول 

به بار بیاورند.
در دو سال اخیر در سنگاپور بیش از 15 شرکت تولیدکننده پروتئین های جایگزین مشغول 
به کار شــده اند و توجه سرمایه گذاران بین المللی نیز به این موضوع به شدت باال رفته است. 
مثال مزرعه هوشمند کامنولث گرینز که ساالنه می تواند 100 تن سبزی از جمله کاهو تولید 
کند، این کار را در اتاق های یک ساختمان صنعتی انجام می دهد. دما، رطوبت، نور مصنوعی 
و عوامل دیگر به صورت کنترل شده در این اتاق ها عمل می کنند و حسگرهای بسیار قوی در 
حال مدیریت آن ها هستند. این شرایط، امکان جمع آوری اطالعات دقیق برای پژوهش های 
آینده را نیز فراهم کرده است و می تواند به استفاده از 95 درصد آب کمتر و 85 درصد کود 
کمتر برای رشد سبزیجات منجر شود. درست است که هنوز درصد زیادی از مردم به استفاده 
از مواد غذایی تولیدشده به شیوه آزمایشگاهی تمایل ندارند، اما به نظر می رسد که در سال های 

بعد این موضوع به تدریج جا بیفتد و روند تغییر کند. 

 ] آینده غذا   [

یک کشور کوچک می خواهد جهان را تغذیه کند
تولیدغذادرآزمایشگاهچطوربقایبشررادرآیندهتضمینمیکند؟

چرا باید خواند:
عدم اطمینان به زنجیره 

تامین مواد غذایی با 
بروز بحران جهانی 
کرونا به اوج رسید. 
این گزارش توضیح 

می دهد که برخی 
کشورها گام های بلند 

تکنولوژیک برای تامین 
غذای نسل های بعدی 

خود را برداشته اند 
و احتماال مردم هم 

چاره ای جز پذیرش 
این روش ها در آینده 

نخواهند داشت.

منبع   نیکی ایژیا 
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نباید فراموش کرد که مردم در آمار زندگی نمی کنند و شرایط زندگی آن ها با آنچه در ارقام دیده 
می شود بسیار متفاوت است. واقعیت این است که مزایای گسترش شدید تجارت در جهان 
یع نشده است. در دهه های اخیر اصال به صورت مساوی بین طبقات مختلف توز

 ] آینده تجارت   [

حمایت الزم است، اما در جای درست
چراسیاستحمایتازداخلبهشیوهسنتیدیگرفایدهایندارد؟

پروتکشنیسم )حمایت گرایی از داخل( پس از بحران کرونا به شدت 
در اکثــر نقاط جهان افزایش پیدا کرده و تعجبی هم ندارد. خود من 
به عنوان وزیر بازرگانی اندونزی در دوران آغازین آزادســازی تجارت 
در جهان، شاهد بودم که چقدر مخالفان این ایده زیاد بودند و چقدر 
پروتکشنیسم طرفدار داشت. با بروز بحرانی جهانی مثل کرونا شرایط 

برای تداوم تجارت جهانی سخت تر هم شده است.
داده های اقتصادِی کلی شکی برای ما باقی نگذاشته اند که افزایش 
شدید تجارت جهانی در سی سال گذشته، موتوری بسیار قوی برای 
رشد و رفاه بوده و به خصوص در کشورهای در حال توسعه به کاهش 
گســترده فقر انجامیده است. در فاصله ســال های 1990 تا 2017 
میالدی، ســهم تجارت در تولید ناخالص داخلِی کشورهای در حال 
توســعه از 16 درصد به 30 درصد رسید و باعث شد نرخ مردمی در 
جهان که در فقر مطلق زندگــی می کردند از 36 درصد به 9 درصد 

برسد.
اما مــردم که در آمار زندگی نمی کنند. شــرایط زندگی آن ها با 
آنچه در ارقام دیده می شــود بسیار متفاوت است. واقعیت این است 
که مزایای گسترش شدید تجارت در جهان در دهه های اخیر اصال به 
صورت مساوی بین طبقات مختلف توزیع نشده است. حتی این تاثیر 
نامساوی در بین صنایع و مشاغل مختلف نیز به وضوح دیده می شود. 
این تجارت گسترده عمال نتایجی بسیار عمیق تر و درازمدت تر از تصور 

ما بر جا گذاشته است.
درست اســت که کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی معموال به 
بسیاری از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سود می رساند، اما معاش 
عده ای دیگر نیز با این کار به خطر می افتد چون تاثیر توزیعی تجارت 
آزاد اصال هموار نیســت. به همین خاطر است که به جای حمله به 
یک ایده، بهتر اســت برندگان و بازندگان آن و شــرایط منتهی به 
برندگی و بازندگی آن ها بررسی شوند و سپس دولت ها با سیاست های 
حمایتی الزم وارد میدان شــوند و برای برقراری تعادل تالش کنند. 
درواقع سیاست گذاران امروزی باید حتما به بررسی تاثیر تجارت - به 
خصوص در چارچــوب بازار کار محلی- بپردازند و راهکارهایی برای 
مدیریت برخی از تبعات شوک های تجاری )مثل بحران کرونا( روی 

مصرف کنندگان و کارگران در دست تدوین داشته باشند.
یک پژوهش که اخیرا توسط بانک جهانی انجام شد، تاثیر توزیعی 
تجارت روی دســتمزد، اشــتغال و درآمد را در کشورهای در حال 
توسعه ای مثل بنگالدش، برزیل، مکزیک، آفریقای جنوبی و سریالنکا 
بررســی کرد. بر اســاس یافته های آن، مثال در بنگالدش متوسط 
دستمزد ســاالنه در مناطقی که در معرض تجارت بودند در فاصله 
سال های 2005 تا 2016 افزایش پیدا کرد. اما این همه موضوع نبود. 
افزایش متوسط دستمزد برای مردان کامال بیشتر از زنان بود. همچنین 
این افزایش دستمزد برای کارگران ماهر پنج برابر کارگران غیرماهر بود 
)نکته جالب این جاســت که تجارت از جنبه ای دیگر بیش از آنکه به 
سود مردان کارگر تمام شود، به سود زنان کارگر بوده است. علت این 

است که تجارت باعث شده زنان بیشتری بتوانند در قیاس با گذشته، 
وارد اقتصاد رسمی شوند(.

این یک نقشــه راه را در برابر دولت بنــگالدش قرار می دهد که 
مثال تدوین قوانین برای کاهش شــکاف دستمزد بین مردان و زنان 
و همچنین ســرمایه گذاری برای افزایش مهارت های شــغلی جزو 
آن هاست. در هر کشوری می توان از روش های مشابه برای کم کردن 

تبعات نامتوازن گسترش تجارت استفاده کرد.
مثــال با توجه به اطالعاتــی که از این پژوهش به دســت آمده، 
می توانیم مورد ســریالنکا را نیز بررسی کنیم. اگر در سریالنکا موانع 
تجاری از میان برداشته شوند، رشد تولید ناخالص داخلی بهتر می شود 
و فقر کاهش می یابد. اما آزادســازی تجارت در همان سطح محدود 
قبلی هم باعث شده که تبعیض دستمزدی شدیدی وجود داشته باشد 
و به خصوص مناطق شــهری به شــدت در قیاس با مناطق دیگر از 
این تبعیض سود ببرند. با توجه به این اطالعات، دولت سریالنکا قادر 
خواهد بود جایی که سیاست های حمایتی الزم هستند را پیدا کند و 

مثال روی تفاوت مناطق شهری و روستایی متمرکز شود.
همین پژوهش این را هم نشان داده که داده ها و روش های تحلیلی 
جدید به ما اجازه می دهند تاثیر محلی احتمالی تدابیر تجاری را پیش 
از به کارگیری آن ها پیش بینی کنیم و سیاست های موثر و الزم برای 
بیشینه کردِن مزایای حاصل از تجارت را در میان گروه های مختلف 
مردم به کار بگیریم. واقعیت این اســت که تجارت می تواند رشد را 
بیشتر کند، به ایجاد فرصت های شغلی مختلف بیانجامد، فقر را کم 
کند و بنابراین برای احیای اقتصادها در دوران پس از بحران موثر باشد. 
اگر سیاست های مناسب حمایتی در کنار گسترش تجارت مورد توجه 
قرار بگیرند، می توان اطمینان حاصل کرد که دستاوردهای تجاری بین 

مردم توزیع می شود و رفاه برقرار می شود. 

ماری الکا پانگستو
اقتصادداناندونزیاییورئیس
بخشسیاستتوسعهدربانک

جهانی

چرا باید خواند:
مخالفت با تجارت به 
منظور حمایت از داخل، 
ایده ای نیست که امروز 
پا گرفته باشد. اما این 
موضوع همچنان جایی 
است برای آنکه دولت ها 
به پیش بینی های بهتر 
برای بیشینه کردِن 
مزایای حاصل از تجارت 
برسند. هدف یادداشت 
حاضر بررسی همین 
مسئله است.
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آیندهپژوهی

نجیب ابوکیله، رئیس جمهور السالوادور یک جفت چشم لیزری پیدا 
کرده است - دست کم عکس پروفایل توئیترش این را می گوید.

این چشم های لیزری چه معنایی دارد که رئیس جمهور یک کشور 
حاضر شــده خودش را این شکلی نشــان دهد؟ کاربران شبکه های 
اجتماعی اگر بخواهند عشق خود را به رمزارزها نشان بدهند از چشم 
لیزری استفاده می کنند؛ و ابوکیله ماه پیش عالوه بر این چشم لیزری، 
طرحی را به مجلس برد که با تصویب آن السالوادور اولین کشور جهان 

می شود که بیت کوین واحد پول رسمی اش است.
مجلس السالوادور در روز نهم ژوئن طرح ابوکیله را به رای گذاشت و 

آن را تصوب کرد. این قانون از ماه سپتامبر اجرایی خواهد شد. 
گروهــی از طرفداران بیت کوین این کار ابوکیله را قدمی دیگر به 
سمت پذیرش گسترده تر رمزارزها قلمداد می کنند. اما تغییرات شدید 
در ارزش بازار بیت کوین از روز اعالم طرح ابوکیله، باعث می شــود به 

دیده تردید به آن نگاه کنیم.
منتقدان می گویند فقط طی یک هفته بعد از خبر السالوادور، ارزش 
بیت کویــن به حداکثر 38 هزار دالر و حداقل 31 هزار دالر رســیده 
است. نکته این جاست که ماه پیش از آن بیت کوین حتی به 58 هزار 
دالر هم رسیده بود. چنین باال و پایین شدن شدیدی در ارزش واحد 
پول، چیزی نیست که هیچ حکومتی بتواند تحمل کند. مردم برای 
زندگی روزانه نیاز دارند که به ارزش واحد پولی کشورشان اطمینان 
داشــته باشند و بیت کوین فعال چنین اطمینانی را نمی دهد. از دید 
مخالفان، بیت کوین در حال حاضر فقط به درد سرمایه گذاری پرریسک 

یا حواله پول با هدف دور زدن سیستم بانکی می خورد.
پس هدف ابوکیله از رسمی کردن بیت کوین در این کشور کوچک 
آمریکای مرکزی )با 6.5 میلیون جمعیت و تولید ناخالص داخلی پنج 

صدم درصد GDP جهانی( چه بوده است؟ 
قبل از آنکه به علل اصلی اقدام الســالوادور برسیم بگذارید روشن 
کنم واحد پول رســمی شــدن بیت کوین یعنی چه؟ اســتفاده از 
بیت کوین همین حاال هم در السالوادور قانونی است، همان طور که در 
اکثر کشورها قانونی است. اگر بخواهید چیزی را با بیت کوین بخرید و 
فروشنده مشکلی نداشته باشد، دولت هم مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

اما وقتی بیت کوین واحد پول قانونی می شــود، یعنی فروشــنده 
»باید« آن را بپذیرد. طبق قانون جدید »هر کارگزار اقتصادی در ازای 

کاال یا خدماتش باید بیت کوین را به عنوان دریافتی قبول کند.«
البته الســالوادور در این راه تنها نیســت. تاکنون چندین کشور 
بیت کوین را به عنوان واحد پول رسمی خود اعالم کرده اند. اکثر این ها 
البته کشورهای بسیار کوچکی اند - مثل آندورا و جمهوری نائورو- که یا 
واحد پولی مخصوص به خودشان ندارند یا از واحدهای پولی مشترک 

مثل یورو استفاده می کنند.

السالوادور در ســال 2011 واحد پولی اش کولون )برگرفته از نام 
کریســتف کلمب( را کنار گذاشــت و دالر آمریکا را به عنوان پول 
قانونی اش انتخاب کرد. روند »دالریزه شدن رسمی« به عنوان تالش 
بــرای اصالح نظام پولی و پایین آوردن تورم شــدید انجام شــد، به 

خصوص اینکه آمریکا مهم ترین شریک تجاری السالوادور است. 
پس می شود گفت السالوادور با پذیرفتن بیت کوین به عنوان دومین 
واحد پول رسمی اش در مقایسه با دیگر کشورها چیز کمتری برای از 
دست دادن دارد. دولت السالوادور از چاپ و انتشار پول درآمدی ندارد. 
فراموش نکنید چاپ اسکناس برای دولت ها کاری سودآور است چرا 

که هزینه تولید آن از ارزش آن بسیار باالتر است. 
اما داشــتن دو واحد پول رســمی اوضاع را پیچیده  می کند، به 
خصوص که ارزش یکی از این واحدهای پولی به صورت ســاعتی به 

شدت باال و پایین می رود.
به این بخش از قانون جدید دقت کنید که می گوید »تمام تعهدات 
مالی که پیش  از این با دالر انجام شده از زمان تصویب قانون می تواند 
با بیت کوین انجام شــود.« حتی همین هم گیج کننده است: ارزش 
بیت کویــن به صورت دقیقه ای و ثانیه ای تغییر می کند: چه کســی 
باید میزان و زمان تبدیل دالر به بیت کوین را حســاب کند؟ و ارزش 
بیت کوین در زمانی که فرد پول را قرض گرفته باید حساب شود یا در 

زمانی که دارد بدهی اش را پرداخت می کند؟
تفاوت میان آن دو زمان حتی اگر چند روز هم باشــد به شــدت 
باالست )مثال طی یک هفته ارزش بیت کوین 7 هزار دالر باال و پایین 
شد(. ضمنا اگر منتظر باشید که ارزش بیت کوین باال برود چرا اصال 
بخواهید با آن چیز بخرید؟ چرا صبر نکنید؟ اگر طبق تحلیلتان ارزش 
بیت کوین قرار است پایین بیاید چرا باید آن را در ازای کاال و خدماتتان 
قبول کنید؟ برای اکثر تبادالت مالی، اســتفاده از دالر آمریکا کامال 

عاقالنه تر نیست؟
پس می توان گفت که اســتفاده از بیت کوین به عنوان واحد پول 

رسمی می تواند اقتصاد کشورها را بی ثبات تر کند.

J سرمایه گذاری با بیت کوین؟
اگر الســالوادور یک رمزارز باثبات )stablecoin( مثل تتر را به 
عنوان واحد پول رســمی انتخاب می کرد البته اوضاع ساده تر می شد 
)نوســانات رایج در بازار رمزارزها تأثیــری روی تتر ندارد و ارزش آن 

عموما همواره برابر با یک دالر است(.
البته در صورت پذیرش تتر، ماجرا به اندازه پذیرش بیت کوین برای 
رسانه ها جذاب نمی شد. ضمنا نجیب ابوکیله دلیل دیگری برای حرکت 
خود اعالم کرده که این یکی هم با تتر شدنی نیست. ابوکیله در ششم 
ژوئن در توئیتی نوشــت: »ارزش بازار بیت کوین بالغ بر 680 میلیارد 

 ] آینده بیت کوین   [

در پایتخت بیت کوین دنیا چه می گذرد؟
السالوادوراعالمکردهکهبیتکوینرابهواحدپولرسمیاشتبدیلمیکند؛آیااینحرکتمنطقیاست؟

جان هاوکینز  
استاددانشکدهاقتصادوعلوم

سیاسیدانشگاهکانبرا

چرا باید خواند:
مزایا و معایب استفاده 
از بیت کوین به عنوان 

واحد پول رسمی 
چیست؟

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیربخشآیندهپژوهی
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دالر است و اگر فقط یک درصد آن در السالوادور سرمایه گذاری شود، 
می تواند تولید ناخالص داخلی ما را تا 25 درصد افزایش دهد.«

این اســتدالل تنها »تحلیلی« است که از ابوکیله درباره پذیرش 
بیت کوین شــنیده ایم و ســردرگم به نظــر می رســد. ارزش بازار 
)Market capitalisation( عموما به ارزش  شرکت  حاضر در بازار 
بورس اطالق می شود: این رقم از تعداد سهام شرکت ضرب در ارزش 
هر سهم در آن روز به دست می آید. آن ارزش بازار 680 میلیارد دالری 
بیت کوین که ابوکیله می گوید از بهای هر بیت کوین ضرب در تعداد 
بیت کوین هایی اســت که تا حاال استخراج شده است )برای مقایسه 
ارزش بازار 63 میلیارد تتر موجود به همین صورت 63 میلیارد دالر 

آمریکاست(.
اما یک جای این معادله می لنگد: اینکه فرض کنیم ارزش کل بازار 
بیت کوین برابر با پولی اســت که صاحبان بیت کوین در سراسر دنیا 
می خواهند جایی سرمایه گذاری کنند. در واقع در موارد اندکی مردم 
بیت کوین می خرند تا روی چیزهای دیگر ســرمایه گذاری کنند. در 
اصل مردم بیت کوین می خرند تا روی بیت کوین سرمایه گذاری کنند. 
بیت کوین خود سرمایه گذاری آن هاست. نه صندوق های سرمایه گذاری 
و نه مردم عادی صاحب بیت کوین قرار نیست بیت کوین های خود را 
به الســالوادور ببرند. اصال چرا باید این کار را بکنند؟ در السالوادور با 
بیت کوین خود زمین بخرند یا همبرگر؟ کدام زمین است که می تواند 

به اندازه بیت کوین سرمایه گذاری پرسودی باشد؟
فرض کنیم که خارجی های بیت کوین دار شروع کنند به خریدن 
زمین های السالوادور. نکته این جاست که سرمایه گذاری خارجی بخشی 
از تولید ناخالص داخلی )GDP( محســوب نمی شود. خرید زمین به 
کمک بیت کوین فقط قیمت زمین در این کشور را باال می برد نه اینکه 
لزوما باعث باال رفتن GDP شود. عموما افزایش سرمایه گذاری خارجی 
در زیرساخت ها و کسب  و کارهای تازه باعث افزایش ظرفیت تولید و 

نهایتا GDP خواهد شد. اینکه بیت کوین بازهای جهان بخواهند روی 
زیرساخت های السالوادور سرمایه گذاری کنند بعیدتر از بعید است.

J حواله با بیت کوین؟
دلیل دومی که ابوکیله برای پذیرش بیت کوین آورده این اســت: 
»بیت کوین 10 میلیون مشتری احتمالی جدید خواهد داشت و حواله 
بیت کوینی به ســرعت بهترین راه برای حواله آن 6 میلیارد دالری 
است که ما در سال برای هم ارسال می کنیم.« منظور ابوکیله از 10 
میلیون نفر ظاهرا 6.5 میلیون نفر جمعیت السالوادور و 3.5 میلیون 
السالوادوری خارج از کشور است که تعداد زیادی از آن ها برای کمک 
به خانواده هایشان به طور مرتب پول به السالوادور می فرستند. در سال 
2020 میزان این حواله ها 5.9 میلیــارد دالر بود، چیزی حدود 23 

درصد تولید ناخالص داخلی السالوادور.
اگرچه هر رمز ارزی مثل بیت کوین می تواند با کمترین هزینه )در 
مقایسه با بانک ها( ابزار حواله از خارج از کشور شود، السالوادور این جا 
هم با مشکلی جدی روبه روست. السالوادور کشوری فقیر است و آمار 
استفاده از اینترنت در آن جزو پایین ترین ها در قاره آمریکاست. طبق 
اعالم بانک جهانی در سال 2017 فقط 33 درصد مردم این کشور به 
اینترت دسترسی داشتند. حاال حساب کنید چند درصد کشاورزان، 
فروشندگان دوره گرد و مغازه داران کوچک تجهیزات انجام معامالت 

رمزارز را دارند؟ 
پاسخ به این سوال سخت نیست. به همین خاطر است که می گویم 
دالر آمریکا همچنان واحد پول اصلی الســالوادور باقی خواهد ماند و 
مزایای استفاده از بیت کوین به عنوان واحد پول رسمی اصال مشخص 
نیست. ضمنا این خطر وجود دارد که قانونی شدن بیت کوین به آسان  
شدن فرار مالیاتی و معامالت بازار سیاه کمک کند. آیا بیت کوین راه 

دیگری پیش روی السالوادور می گذارد؟ تردید داریم. 

اصوال مردم 
بیت کوین 

می خرند تا روی 
خود بیت کوین 
سرمایه گذاری 

کنند. نه 
صندوق های 

سرمایه گذاری 
و نه مردم عادی 

صاحب بیت کوین 
قرار نیست 

بیت کوین های 
خود را به 

السالوادور ببرند و 
مثال زمین بخرند

رئیس جمهور السالوادور 
دالیلش را برای پذیرش 
بیت کوین به عنوان واحد 
پول قانونی توئیت کرد.  

یکا را به عنوان پول  السالوادور در سال 2011 واحد پولی اش را کنار گذاشت و دالر آمر
یزه شدن رسمی« به عنوان تالش برای اصالح نظام پولی و  قانونی  انتخاب کرد. این روند »دالر
پایین آوردن تورم شدید انجام شد.
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آیندهپژوهی

چین از سال 200۷ به دنبال راه هایی بوده تا ذخایر عظیم معدنی افغانستان را استخراج کند که این 
یرساخت های قدرتمند حمل و نقل است. هیچ کدام از این ها بدون حضور  نیازمند تامین امنیت و ز
دولت پرثبات در افغانستان امکان پذیر نیست.

با اعالم خبر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، سرعت تحوالت در این کشور باال گرفته است. 
طبق اعالم بایدن قرار است تمام سربازان آمریکایی تا 11 سپتامبر 2021 )20 شهریور 1400( از 
افغانستان خارج شوند. طالبان به سرعت در حال پیشروی است و شهرها یکی پس از دیگری سقوط 
می کنند. در این میان تالش همسایگان - به خصوص اسالم آباد، پکن، مسکو و تهران - برای درک 
سریع شرایط جدید و تاثیرگذاری بر آن تشدید شده است و دیدارهایی با سران دولت افغانستان و 
سران طالبان انجام شده است. کشورهای منطقه هرکدام منافع خاص خود را در افغانستان دارند 
اما سه کشور روسیه، چین و ایران چیزهای زیادی برای از دست دادن - و به دست آوردن - دارند. 
طی سال های گذشته آن ها به صورت مستقیم در صحنه سیاسی افغانستان حضور داشته اند: چه 
به صورت رســمی و از طریق روابط دیپلماتیک و چه به صورت غیررســمی و از طریق حمایت از 
گروه های مختلف سیاسی. از زمان آغاز روند صلح در افغانستان در سال 2018 )که امکان مذاکره 
دولت با طالبان را فراهم کرد( دو کشور روسیه و ایران به بازیگران فعال تری تبدیل شدند. به عالوه 

شراکت چین با این سه کشور بدون شک بر آینده افغانستان تاثیر خواهد گذاشت.  

J روسیه و چین: شرکا و رقبای هژمونیک
در حوزه سیاســِت قدرت های بزرگ، روســیه به طور دائمی در حال گســترش نفوذ خود در 
آسیای مرکزی است. عقب نشینی نیروهای آمریکایی، روسیه را بیش از گذشته به گسترش حضور 
نظامی اش در منطقه ترغیب می کند. حضور روسیه در روند صلح افغانستان البته بیشتر به خاطر 
مقابله با تهدیداتی است که مسکو از ناامنی، افراط  گرایی و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان 
احساس می کند. در مرحله کنونی، نگرانی اصلی روسیه و دیگر کشورهای آسیای مرکزی امنیت 
خودشان است. این کشورها می خواهند مطمئن شوند که شورش ها یا بی ثباتی سیاسی افغانستان 
پس از عقب نشینی آمریکا وارد مرزهای آن ها نخواهد شد. روسیه احتماال راه هایی را پیدا می کند 
تا بتواند با طالبان به زبان مشترک برسد چرا که اکثر تحلیل گران انتظار دارند طالبان بر افغانستان 

جدید حکمرانی کند. 
عقب نشینی آمریکا و خأل قدرت احتمالی ناشی از آن در منطقه به روسیه این اجازه را خواهد 
داد که جای پای ژئوپلیتیک خود را در منطقه محکم کند. روسیه برای رسیدن به چنین هدفی 

همین حاال در حال تالش برای ایجاد رابطه با دسته های سیاسی مختلف در افغانستان است. روسیه 
در حال حاضر خود را به عنوان نیروی مسلط در منطقه می بیند و برای گسترش قدرتش به ایجاد 

اتحادهای تازه به خصوص با چین نیاز دارد.
مهم ترین منافع چین در افغانستان اقتصادی است: چین قصد دارد از موقعیت افغانستان به عنوان 
متصل کننده منطقه ای در پروژه های راه ابریشم جدید یا کریدور اقتصادی چین و پاکستان استفاده 
کند. به عالوه از سال 2007 چین به دنبال راه هایی بوده تا ذخایر عظیم معدنی افغانستان را استخراج 
کند که این نیازمند تامین امنیت و زیرساخت های حمل و نقل است. هیچ کدام از این ها بدون حضور 

دولت پرثبات در افغانستان امکان پذیر نیست.
هم پکن و هم مسکو به اصل »دشمِن دشمن من، دوست من است« پایبندند و عالقه دارند که 
واشنگتن را تضعیف کنند. مواضع چین و روسیه این روزها بیشتر از اواسط دهه 1950 همگرایی 

دارد و این را در سیاست های آینده آن ها در قبال افغانستان خواهیم دید. 
نه مسکو و نه پکن به حضور یک دولت بنیادگرا در همسایگی شان عالقه ای ندارند اما اگر چنین 
دولتی منافعشان را تامین کند حضورش را خواهند پذیرفت. این نیازمند حفظ رابطه با طالبان است.

J ایران: بازیکن قدرتی
ایران، مثل روسیه، یکی از پرنفوذترین بازیگران منطقه ای در افغانستان است و این کشور را، هم 
تهدیدی برای امنیتش می بیند و هم فرصتی برای گسترش تجارتش به بازارهای افغانستان و آسیای 
مرکزی. ایران هیچ گاه خواســتار حضور بلندمدت واشنگتن در افغانستان نبود و طی این سال ها 
نیروهای آمریکایی را با قدرت نرم و ســخت خود هدف قرار داد. ایران مخالف توافق نامه دوجانبه 
امنیتی میان افغانستان و آمریکا بود و از مقاومت  ضدآمریکایی در این کشور حمایت می کرد. تهران 
منافع امنیتی مهمی در افغانستان دارد و از طریق تیپ فاطمیون )نیروهای شیعه افغان وابسته به 
سپاه قدس( با داعش در افغانستان جنگیده است. پس از خروج آمریکا، ایران برای دسترسی به بازار 
افغانستان و همچنین مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از دوران گذار در این کشور )مثل گسترش 
قاچاق مواد مخدر و شبه نظامی گری در مرزها( تالش خواهد کرد )البته با وجود دیدگاه مشترک 
مسکو-تهران علیه واشنگتن، روسیه عالقه ای به حضور قدرتمند ایران در منطقه نفوذ خودش ندارد(.

 احتمال اینکه سه کشور ایران، روسیه و چین بخواهند در مورد افغانستان اتحادی منطقه ای 
ایجاد کنند کم نیست. به خصوص اینکه چین اخیرا با هردو کشور قرارداد سرمایه گذاری گسترده ای 
امضا کرده است )براســاس قرارداد پکن-تهران قرار است چین حدود 400 میلیارد دالر در ایران 
سرمایه گذاری کند(. اگرچه روابط چین و ایران رو به گسترش است، پکن حواسش خواهد بود که 

این شراکت به روابطش با کشورهای نفت خیز عرب حاشیه خلیج فارس ضربه وارد نکند.
به هر حال با خروج آمریکا از افغانستان، روابط سه کشور چین، روسیه و ایران می تواند معماری 
امنیتی منطقه را تغییر دهد. این سه کشور احتماال هیچ گاه به دنبال اشغال افغانستان نیستند اما از 

آن به عنوان میدان رقابت استراتژیک با آمریکا استفاده خواهند کرد. 

 ] آینده آسیای مرکزی    [

شورای آتالنتیک
روسیه،چین،ایرانوآیندهافغانستان

چرا باید خواند:
اگر می خواهید بدانید 
با قدرت گیری طالبان 
در افغانستان اوضاع 

منطقه چه خواهد شد، 
این گزارش را بخوانید.



.......................... اکونومیست ..........................

مرثیه بی پایان
پس از خداحافظی با کرونای انگلیسی، حاال نوبت به دلتا و دلتا پالس رسیده است
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جهان به روایت نمودارها
شاخصهاازآیندهچهمیگویند؟

بازار داغ مسکن
قیمت مســکن در آمریکا طی یک سال گذشــته افزایش 14.6 درصدی را تجربه 
کرده اســت. در 30 سال گذشته سابقه نداشته که قیمت مسکن در این کشور، با 
چنین سرعتی افزایش پیدا کند. در بریتانیا هم شاهد وضعیتی مشابه در بازار مسکن 
هستیم. افزایش تقاضا برای مسکن از جمله دالیل اصلی برای افزایش قیمت مسکن 
در آمریکا و بریتانیا به شمار می آید. برای مدتی، شاهد رشد قیمت مسکن در این 

دو کشور خواهیم بود. 

خانه چند؟
درصد تغییر نسبت به سال گذشته
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بردگان سرگرمی
زمانی نه چندان دور، تلویزیون به تنها ابزار برای ســرگرمی انســان ها تبدیل شده 
بود. همه مدام پای تلویزیون می نشستند و چشمانشان به آنچه در جعبه جادویی 
می گذشت، خیره می ماند. اما حاال وضع تغییر کرده است. سرگرمی های جدید قدم 
به عرصه میدان گذاشته اند. مهم ترین ســرگرمی هم بازی های ویدیویی هستند. 
بررسی ها نشان می دهد این روزها پرطرفدارترین سرگرمی ها را بازی های ویدیویی 

تشکیل می دهند.

تنبل های مدرن؛ متوسط زمان سرگرمی فردی بالغ به صورت هفتگی
درصد افزایش از فصل دوم 2020 تا فصل چهارم 2020
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کرونا از همه رنگ!
خانواده کرونا در حال زاد و ولد است. شکل های جهش یافته و خطرناک این ویروس، افزایش یافته و به تهدیدی بزرگ برای جهانیان تبدیل شده است. هر روز با شکل های متفاوتی از 
کرونا مواجه می شویم و اکنون نوبت به نوع دلتا و دلتا پالس رسیده است. اما وضعیت جهان به لحاظ شیوع گونه های خطرناک و جدید کرونا موسوم به دلتا و دلتا پالس، چگونه است؟ 

این نقشه بخشی از وضعیت را به ما نشان می دهد. 

جهانی شدن؛ جهش دلتا و دلتا پالس، درصد از نمونه ها، چهار هفته تا 28 ژوئن 2021
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دنیای پس از انتخابات 
آمریکایی ها چند ماهی است که انتخابات ریاست جمهوری را برگزار و رئیس جمهوری 
خود را انتخاب کرده اند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین این کشور، معتقد 
بود که تقلب شده است. این حرف ها، بی اثر نبود و حاال تاثیر آن روی اعتماد عمومی 
قابل مشاهده است. این نمودار به ما نشان می دهد که اعتماد جمهوری خواهان برای 
انتخاباتی ســالم در آینده، به شدت کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که 

دموکرات ها بیش از پیش اعتماد پیدا کرده اند.

همه چیز فرو می پاشد
ایاالت متحده آمریکا، اطمینان خاطر از اینکه انتخابات با دقت و منصفانه برگزار 

شده است/خواهد شد، درصد موافقان
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آماده برای اکران عمومی
هم زمان با آغاز واکسیناسیون، بسیاری از فعالیت هایی که متوقف شده بودند، از سر 
گرفته می شوند. سینماها در این مدت، آسیب های بسیاری دیدند. اما حاال دوباره 
فیلم ها برای اکران عمومی حاضر می شوند و به روی پرده می روند. در ایاالت متحده 
آمریکا و کانادا، گیشــه ها دوباره فعالیت های خود را آغاز کرده اند. نمودار زیر نشان 
می دهد که وضعیت درآمدها به چه صورت است و بازگشایی سینما چقدر کمک 

کرده است؟

سریع تر و خشن تر؛ ایاالت متحده آمریکا و کانادا، گیشه
درآمد حاصل از بازگشایی سینماها و اکران فیلم ها

مجموع ماهانه، میلیون دالر
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جهنم در زمین
امواج گرما، کوبنده تر از هر زمانی، بر انسان ها نازل می شوند. امسال دمای هوا در همه 
نقاط زمین افزایش یافته و از کره خاکی، جهنمی بزرگ ساخته است. بررسی ها از 
چند سال اخیر نشان می دهد تعداد امواج گرما به شدت در حال افزایش است. نکته 
مهم اینجاست که گرما مانند سیل و طوفان به چشم نمی آید. همه به مرور آن را 
تجربه می کنند. در نتیجه بسیاری از افراد متوجه گرمایش تدریجی زمین نمی شوند. 

اما زمین در حال گرم تر شدن است. 

روزهای موج گرمایی در جهان، میلیارد

بازگشت به اداره
دورکاری به یک هنجار در دوران کرونا تبدیل شد. بسیاری از کارمندان متوجه شدند 
که می توانند از خانه یا سایر محیط ها هم به انجام کارهای شرکتی خود بپردازند. به 
همین خاطر است که اکنون دورکاری به یکی از گزینه های پرطرفدار برای نیروهای 
کاری تبدیل شده اســت. آن ها ترجیح می دهند دست کم نیمی از اوقات خود را از 
خانــه کار کنند. در این نمودار، کارمندان آمریکایی گفته اند که چقدر به دورکاری 

تمایل دارند.

لطف خانگی
اندازه گیری بر حسب جمعیت باالی 65 سال،

در مقایسه با خط پایه 1۹86-2005 
ایاالت متحده آمریکا، پس از کرونا هر چند وقت یک بار برای کار از خانه خارج خواهید شد؟

پژوهش از کارکنان، مارس 2020 تا می 2021، درصد پاسخ گویان
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یکا  یافت کنند. معضل واکسیناسیون حتی در آمر یقا فقط 2.۴ درصد از جمعیت باالی 12 سال توانسته اند یک دوز واکسن کرونا در در آفر
یع می کند. جهان قرار است امسال حدود 11 میلیارد دوز  هم وجود دارد، یعنی در کشوری که خودش به راحتی واکسن را تولید و توز
واکسن تا پایان سال تولید کند. اما راستش را بخواهید چندین ماه طول می کشد تا این واکسن ها به دست افراد برسد.

باالخره چه زمانی تمام می شــود؟ حدودا یک ســال و 
نیم است که کرونا از کشــوری به کشور دیگر می رود 
و با شکلی جهش یافته همه را می آزارد. هربار که تصور 
می کنیم ویروس دیگر به آخر خط رسیده، برگ جدیدی 
رو می شود و گونه جهش یافته ای با قدرت مانند سیلی بر 
گوش انسان ها نواخته می شود. هر گونه جهش یافته ای، 
عفونی تر از قبلی است. در حالی که تعداد افرادی که در 
برابر کرونا واکسینه شده اند از 3 میلیارد نفر می گذرد، 
هنوز خبری از زندگی پساکرونایی نیست و همه چیز در 
وضعیت پرخطر قرار دارد. فعال دو مسئله کامال مشخص 
و قابل درک است: اول اینکه کرونا هنوز به مرحله آخر 
نرسیده و این مرحله آخر می تواند خیلی دردناک باشد، 
و دوم اینکه کووید-19 ما را با جهانی کامال جدید مواجه 

خواهد کرد. 
ما در اکونومیســت تالش کرده ایم نشان دهیم که 
وضعیت تا چه اندازه عادی خواهد شد. شاخص عادی 
بودن که ما تعریف کرده ایم از صفر تا 100 اســت و صد، متوسِط عادی بودن در شرایط 
پیش از کرونا را نشــان می دهد. ما با این شاخص، وضعیت پروازها، ترافیک و مواردی از 
این قبیل را در 50 کشور جهان که 76 درصد از جمعیت کل زمین را تشکیل می دهند، 
بررسی کرده ایم. در حال حاضر این شاخص از این لحاظ، عدد 66 را نشان می دهد. تا ماه 
آوریــل 2020 این رقم روی 33 بود. یعنی زندگی در آن زمان اصال عادی نبود و اکنون 

کمی به سمت عادی شدن پیش رفته است. 
هرچند شاخِص عادی بودن به ما نشان می دهد که به سمت عادی بودن پیش رفته ایم 
اما هنوز خیلی از کشورهای جهان با مشکل کرونا به شکلی حاد دست وپنجه نرم می کنند. 
هرجا که واکسیناسیون در آن به شکلی ناکارآمد و ضعیف پیش رفته است، کرونا همچنان 
حضور دارد و خبری از خداحافظی اش نیست. برای مثال در مالزی، با موجی سنگین از 

کرونا مواجه هستیم که نرخ ویرانگرِی آن، شش برابِر نخستین موج است. 
در آفریقا فقط 2.4 درصد از جمعیت باالی 12 سال توانسته اند یک دوز واکسن کرونا 
دریافت کنند. معضل واکسیناســیون حتی در آمریکا هم وجود دارد، یعنی در کشوری 
که خودش به راحتی واکســن را تولید و توزیع می کند. جهان قرار اســت امسال حدود 
11 میلیارد دوز واکسن تا پایان سال تولید کند. اما راستش را بخواهید چندین ماه طول 

می کشد تا این واکسن ها به دست افراد برسد.

J دردسرهای جهش کرونا 
شــاید اگر فقط کرونا را به شکل قدیمی داشتیم، مشکل واکسیناسیون تا این اندازه 
حاد جلوه نمی کرد. اما حاال که گونه های جهش یافته ای مثل دلتا قد برافراشته اند، دیگر 
نمی توان صبوری کرد. دلتا نخستین بار از هند شایع شد و گفته می شود نسبت به ویروسی 
که از ووهان سر برآورده بود، دو تا سه برابر قوی تر و عفونی تر است. این گونه جهش یافته و 
جدید به قدری سریع در جهان شیوع پیدا می کند که می توان به سرعت بیمارستان ها را پر 
کند. حتی در نقاطی که 30 درصد از جمعیت آن جا، واکسینه شده باشند، باز هم نوع دلتا 
می تواند شایع شود و جان بسیاری از افراد را بگیرد. حتی دیده شده که گونه های جدید 
در میان افرادی که واکسینه شده اند هم شایع شده است. هر جهش، می تواند واکسن را 
کامال ناکارآمد و غیرموثر کند. این اتفاقی است که در مورد دلتا و دلتا پالس رخ داده است. 
اما واقعیت این اســت که کرونا باالخره یک روز تمام می شود. بعید است این ویروس 
بتواند به حیات خود ادامه دهد. برای آن ها که آن قدر خوش شــانس بوده اند که دو دوز 
واکسن دریافت کرده اند یا به درمان های پیشرفته کرونایی دست یافته اند، کرونا چندان 
پرخطر به نظر نمی آید. اما هرجا که گونه های جهش یافته مانند دلتا جریان پیدا می کنند، 

وضعیت عوض می شود. نرخ مرگ ومیر در این مناطق به شدت باال می رود. 
فعال کشــورهای ثروتمند به واکسن و درمان های پیشــرفته دسترسی دارند. اما در 
کشورهای فقیر، مردم بر اثر ابتال به کرونا می میرند و همین امر منجر به خشم و نگرانی 

سایر افراد می شود. 
هنوز نمی دانیم ویروس تا چه زمانی به حیات خود ادامه خواهد داد. بی تردید زمانی 
فرا می رسد که کرونا تمام می شود و آن ها که جان سالم از این مهلکه به در برده اند، باید 
فکــری به حال خود کنند. حاال دیگر مردم می دانند که هر چند وقت یک بار در تاریخ 
بشر، ویروسی به شکل همه گیري، به جان انسان ها می افتد. افزایش سفرهای بین المللی 
باعث شده این ویروس ها به راحتی جابه جا شوند. این بار باید جبهه ها را قوی تر کرد. شاید 
مواردی مانند هوش مصنوعی هم به کار بیایند و جلوی حادتر شدِن مشکالت را بگیرند. 
دنیا در حال تحول است، از تحوالت دیجیتالی گرفته تا تغییر قدرت در جهان مثل 
قدرت گرفتِن چین. در این شرایط، همه گیری می تواند نقطه آغازی برای ایجاد تحوالت 
جدیدتر باشد. در واقع همه گیری کرونا جرقه تحوالت جدید به ویژه در حوزه فناوری های 
دیجیتالی را زده است. اکنون می توان به انقالبی بزرگ در آينده امید داشت که بخشی از 

آن را کرونا رقم زده است. نکته این جاست که فعال خبری از خداحافظی با کرونا نیست. 

چرا باید خواند:
 ماه هاست که همه در 

انتظار پایان دوران 
کرونایی هستیم. 

تصور بر این بود که با 
کشف واکسن، با این 
بیماری خداحافظی 

خواهیم کرد. اما 
حاال این خداحافظی 

ِکش آمده و هنوز 
تمام نشده است. 

اکونومیست در این 
گزارش از خداحافظِی 

دنباله  دار با کرونا 
می گوید. 

 ] کرونا   [

خداحافظی دنباله دار
همهگیریهنوزتمامنشده

وابعادجدیدشظهورمیکند
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یم های غذایی صورت گرفت که نشان می دهد برخی مواد غذایی می توانند برای  بررسی هایی در سال های 2010 تا 2019 در مورد رژ
یم غذایی  برخی بدن ها کامال سالم باشند و حتی آن ها را تقویت کنند اما در مقابل، به بدن عده ای دیگر آسیب بزنند. در واقع یک رژ
سالم می تواند برای فردی نامناسب، آغازگر مسیر بیماری های قلبی و چاقی باشد.

به عالوه، تالش کشــورهای پیشرفته در این راستا است که مصرف میوه، سبزیجات و همچنین 
دانه های خوراکی را بیشــتر کنند. مصرف این مواد غذایی در فاصله سال های 2020 تا 2050 

روندی صعودی پیدا خواهد کرد. 

J آینده رژیم های غذایی 
وقتی رژیم غذایی شــخصی و اصالح شده را در اختیار افراد قرار می دهیم، می توانیم امیدوار 
باشیم که تقاضای آن ها برای غذاهایی که دوست دار محیط زیست نیستند هم کاهش پیدا خواهد 
کرد. سال هاســت که هرم مواد غذایی در دسترس مردم قرار گرفته و می توانند جایگاه موادی 
مانند قند، نمک و چربی را ببینند. اما هیچ یک از این ها کمکی نکرده بود که دیابت، چاقی و دیگر 
بیماری های مرتبط با پرخوری یا رژیم غذایی ناسالم، کاهش پیدا کنند. برخی رژیم ها در مورد 
برخی افراد جواب می داد اما به برخی دیگر نمی ساخت. به همین خاطر است که مردم وزن کم 

می کردند اما این کاهش وزن دوام نمی آورد.
هر از چند گاهی، رژیم جدیدی مد می شد. اما اکنون این رویه عوض شده است. رژیم های غذایی 
شخصی، می توانند عادت های غذایی خوبی را در افراد ایجاد کنند. این رژیم ها با برنامه ریزی های 
دقیق و به خواسِت خوِد فرد تهیه می شوند. در نتیجه بهتر می توانند مشکالت مربوط به تغذیه 
ناسالم را حل کنند. به هر حال بدن انسان ها نسبت به رژیم های مختلف، واکنش های متفاوتی 
را نشان می دهد. رژیم های شخصی کمک می کنند تا فرد رژیم مورد نظر خودش را پیدا کند و 

آسیبی نبیند. 
بررسی هایی در سال های 2010 تا 2019 در مورد رژیم های غذایی صورت گرفت که نشان 
می دهد برخی مواد غذایی می توانند برای برخی بدن ها کامال سالم باشند و حتی آن ها را تقویت 
کنند اما در مقابل، به بدن عده ای دیگر آسیب بزنند. در واقع یک رژیم غذایی سالم می تواند برای 

فردی نامناسب، آغازگر مسیر بیماری های قلبی و چاقی باشد. 
دلیل اینکه رژیمی مشابه برای همه بدن ها، یکسان جواب نمی دهد این است که شیوه هضم 
مواد غذایی در بدن های مختلف فرق دارد. هضم مواد غذایی به سرعت غذا خوردن، الگوی خواب 

و الگوی ورزش و فعالیت بدنِی فرد وابستگی زیادی دارد. 
این مسائل به یکی از موضوعات مهم در نشست داووس تبدیل شده اند و تحلیل گران را با خود 
سرگرم کرده اند. البته اکثر تحلیل گران در نشست داووس، نسبت به آینده مواد غذایی خوش بین 
هســتند و می دانند که با بهره گیری از فناوری های جدید در کنار رژیم های شخصی، می توان 

آینده ای خوب در صنعت مواد غذایی را ایجاد کرد. 

»بگذار غذا دارویت باشــد و دارو، غذایت باشــد«. این 
جمله ای است که از بقراط نقل می شود. او در یونان باستان 
به اصول غذایی اشــاره کرده است. این جمله بقراط، بارها و 
بارهــا روی تابلوهایی در همایش هــا و برنامه های مختلف 
دیده شده اســت. در نشست داووس هم این جمله به چشم 
می خورد. واقعیت این اســت که موضوع اصلی در نشست 
داووِس امسال این بود که چطور می توان رژیم غذایی فردی 
را در اختیــار دیگران قرار دارد تا آن ها هــم از مزایای این 
رژیم برخوردار شوند. یکی از مباحث اصلی این است که آیا 
برنامه هایی که به رصد وضعیت سالمتی کمک می کنند باید 
رایگان باشند یا خیر. در حال حاضر در برخی از کشورهای 
حوزه اسکاندیناوی، این برنامه ها رایگان هستند. پرسش دیگر 
این است که آیا می توان از رژیم غذایی شخصی به کسب وکار 
خوبی دست پیدا کرد. مورد دیگر هم این است که آیا دولت ها 

می توانند از داده های شخصی کاربران بهره بگیرند؟
در میان همه این مباحث، چنین اجماعی وجود دارد که 
خیزش رژیم غذایی شخصی، به بهبود وضعیت سالمت افراد 

کمک کرده است. به عالوه همه معتقدند که این رژیم ها به بهبود در شرایط زیست محیطی هم 
کمک کرده است. یعنی افراد به گونه ای مواد غذایی را مصرف می کنند که کمترین آسیب را برای 
محیط زیست به همراه داشته باشد. طبق پیش بینی ها در سال 2031 برای نخستین بار در بیست 
سال گذشته، تعداد افراد مبتال به چاقی در آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد. خبر خوب دیگر این 
است که با همین رژیم های غذایی شخصی، نرخ ابتال به دیابت هم طی سه سال گذشته کاهش 

یافته است. اروپایی ها الغرتر و سالم تر می شوند. 
اما پیشــرفتی که در این مسیر حاصل شــده، آهسته تر از آن چیزی است که امید می رفت 
رخ بدهد. در بازارهای نوظهور، هنوز شاهد افزایش ابتال به چاقی هستیم. این مسئله روی رشد 
اقتصادی هم اثر می گذارد. بسیاری از کشورهای ثروتمند تصمیم گرفته اند رژیم های گیاهی را در 
دستور غذایی خود قرار دهند. آن ها سعی دارند کامال سالم باشند. بسیاری از شرکت های بزرگ 
و تولیدکننده های برتر مواد غذایی هم تالش دارند 50 درصد از مصرف گوشت قرمز در جهان را 
کاهش دهند. در واقع آن ها تالش می کنند که رژیم غذایی مصرف کنندگان را به کلی عوض کنند. 

چرا باید خواند:
 آیا می دانستید که 
رژیم غذایی نقش 
مهمی در رشد 
اقتصادی دارد؟ اینکه 
افراد در یک جامعه 
به بیماری هایی 
مثل چاقی و دیابت 
مبتال باشند، روی 
شاخص های 
اقتصادی هم اثر 
می گذارد. به همین 
خاطر است که در 
نشست داووس امسال 
به این مقوله توجه 
ویژه ای شده است. 

 ] صنعت مواد غذایی   [

شما همان چیزی هستید که می خورید!
درسال۲0۳5چهسناریوییدرانتظارصنعتموادغذاییاست؟

خیزش رژیم غذایی شخصی، به 
بهبود وضعیت سالمت افراد کمک 

کرده است. به عالوه همه معتقدند 
که این رژیم ها به بهبود در شرایط 

زیست محیطی هم کمک کرده است. 
یعنی افراد به گونه ای مواد غذایی را 
مصرف می کنند که کمترین آسیب را 

برای محیط زیست به همراه داشته 
باشد. طبق پیش بینی ها در سال 

2۰3۱ برای نخستین بار در بیست 
سال گذشته، تعداد افراد مبتال 
به چاقی در آمریکا کاهش پیدا 

خواهد کرد
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چرا باید خواند:
 کوبا سال هاست که 

با مشکالتی نظیر 
قحطی و کمبود مواد 

غذایی مواجه است 
اما از سال گذشته به 

دالیل مختلف، شرایط 
وخیم تر شده است. 

دولت اصرار دارد که 
همه تقصیرها را به 

گردن تحریم های 
آمریکایی بیندازد اما 

مشکالت پیچیده تر از 
آن هستند که به یک 
عامل بستگی داشته 

باشند. 

 ] کوبا   [

خدمت به خلق
کوبابابدترینقطحیازدهه90میالدیتاکنونمواجهاست

»کوبایی ها همیشه در وفور نعمت بوده اند!« این جمله را آنا می گوید، 
مالک یکی از رستوران های معروف در نزدیکی هاوانا. او ادامه می دهد: 
»اما حاال به جادوگران در کوبا نیاز داریم تا منابع غذایی را تامین کنند.« 
این سرزمین کمونیستی با بدترین قحطی و کمبود مواد غذایی از دهه 
90 میالدی تاکنون روبه رو است. در این کشور 70 درصد از مواد غذایی 
مورد نیاز، وارداتی هســتند. در حال حاضر یافتن مواد اولیه برای تهیه 
غذا، امری بسیار دشوار است. حتی می توان گفت طی یک سال گذشته، 
یافتن مواد غذایی به امری ناممکن بدل شده اســت. آنا به عنوان یک 
رستوران دار باید برای تهیه مواد غذایی مورد نیاز رستورانش به بازار سیاه 
روی بیاورد. وقتی هم مواد اولیه را پیدا می کند باید پول زیادی بابت آن 
بپردازد. کمتر کشاورزی پیدا می شود که تمایلی به فروش مواد غذایی 
خود داشته باشد. دلیلش هم روشن است: آن ها مواد غذایی را برای قوت 

روزانه خودشان می خواهند. 
دولت کمبود مواد غذایــی را گردن تحریم ها می اندازد و بابت آن، 
تحریم گران را ســرزنش می کند. کوبا مدتی است که از سوی آمریکا 
تحریم شده است. البته 24 ژوئن بود که دبیرکل سازمان ملل این اقدام 
یعنی تحریم کوبا را محکوم کرد. اما واقعیت این است که از سال 1992 
تا کنون، هر ســال این اتفاق می افتد. از ســال 2001، مواد غذایی از 
فهرست موارد تحریمی خارج شدند. آمریکا بزرگ ترین صادرکننده مواد 
غذایی به کوبا است و سال گذشته میزان صادرات مواد غذایی از آمریکا 

به کوبا، به کمترین حد خود از سال 2002 تا کنون رسید. 
برخی عوامل بیرونی روی زنجیره تامین مواد غذایی اثر گذاشته است. 
افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی که طبق برخی گزارش ها به باالترین 
میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است، باعث شده همه کشورها 
در زمینــه صادرات مواد غذایی دســت به عصا حرکت کنند و قیمت 
کاالهای وارداتی هم گران تر شــود. اما اصلی ترین مشکل در کوبا این 
است که دولت پول ندارد. عموما گردشگری 10 درصد از تولید ناخالص 
داخلی کوبا را تشکیل می دهد. اما حاال به دلیل همه گیری کرونا، خبری 

دولت ناچار است که کمبود دالر را جبران و به واردات کاال کمک کند. اما محدودیت ها به شدت افزایش 
پیدا کرده است. حتی فروش بیسکوئیت های ساده هم در برخی از شهرهای کوبا محدود شده تا آرد 
اضافی برای آن ها مصرف نشود. در واقع آرد را برای تهیه نان می خواهند.

از گردشگری نیســت. در حالی که تعداد گردشگران در کوبا در سال 
2019 حدود 4 میلیون و 200 هزار نفر بوده است، در سال 2020 تنها 
1 میلیون نفر به این کشور سفر کرده اند. عالوه بر آن، کارگرانی که خارج 
از کوبا کار می کنند و از آن جا پول می فرستند هم درآمد کمتری دارند 
و در نتیجه پول کمتری به کشور خودشان می فرستند. پیش از شیوع 
کرونا، هــر روز بیش از ده پرواز میان میامی و هاوانا صورت می گرفت 
اما حاال فقط شاهد چند پرواز در هفته هستیم. به این ترتیب خطوط 
هواپیمایی هم به شدت آسیب دیده اند. عالوه بر همه این ها که گفته 
شد، میزان برداشت شکر که یکی از اصلی ترین کاالهای صادراتِی کوبا 
اســت، بسیار کاهش یافته طوری که گفته می شود این کاهش تولید 
شکر در یک قرن گذشته در کوبا سابقه نداشته است. دلیل آن هم چیزی 
نیست جز خشکسالی. البته وضعیت دالر باعث شده تامین کود و بنزین 

هم با مشکالتی مواجه شود که روی تولید شکر بی اثر نیست. 
دولت ناچار اســت که کمبود دالر را جبران و به واردات کاال کمک 
کند. اما محدودیت ها به شــدت افزایش پیدا کرده است. حتی فروش 
بیسکوئیت های ساده هم در برخی از شهرهای کوبا محدود شده تا آرد 
اضافی برای آن ها مصرف نشود. در واقع آرد را برای تهیه نان می خواهند. 
نیاز دولت به دالر به قدری زیاد شــده که حتی از خارجی هایی که 
به کوبا می آیند و خودشــان را در هتل قرنطینه می کنند درخواست 
کرده است هزینه های خود را به دالر بپردازند. هرکسی هم می خواهد 
هدیه یا غذایی برای بستگانش در کوبا بفرستد، باید هزینه اش را به دالر 

یا یورو پرداخت کند. 

J سیاست های تحمیلی 
بسیاری از مردم کوبا که خارج از این کشور زندگی می کنند، تالش 
دارند به خانواده های خود در داخل کوبا کمک کنند. آن ها می دانند که 
خانواده هایشان در قطحی به سر می برند. اما ارسال کمک از طرف همین 
افراد هم به امری پردردسر تبدیل شده است. ارسال یک بسته از آمریکا 
به کوبا بیش از دو هفته زمان می برد. کمبود ســوخت در کوبا یکی از 

دالیل این تاخیر سنگین است. 
بســیاری از سیاســت هایی که در پیش گرفته شــده، وضعیت را 
سخت تر کرده است. دولت به جای اینکه ثبات را به وضعیت اقتصادی 
کشور بازگرداند، صرفا سیاســت هایی را دنبال می کند که مردم را به 
دردسرهای بیشتر می اندازد. بسیاری از مردم در کوبا وحشت زده شده اند 
و تالش دارند با فروش خانه و امالک خود،  از این کشور فرار کنند. اما 
اصلی ترین نکته در ماجرای کوبا این اســت که دولت تالش دارد همه 
تقصیرها را بــه گردن تحریم های آمریکایی بیندازد در حالی که مردم 
چنین باوری ندارند. مردم در اوج بی اعتمادی نســبت به دولت به سر 
می برند و تصور می کنند این فقط سیاســت های غلط دولت است که 
باعث شــده اقتصادشان به این وضعیت دربیاید. واقعیت این است که 
مجموعه ای از عوامل دست به دست هم داده اند و اقتصاد کوبا را به این 

وضعیت کشانده اند.  

برخی عوامل بیرونی روی 
زنجیره تامین مواد غذایی اثر 

گذاشته است. افزایش ناگهانی 
قیمت مواد غذایی که طبق 

برخی گزارش ها به باالترین 
میزان خود در یک دهه گذشته 

رسیده است، باعث شده همه 
کشورها در زمینه صادرات مواد 

غذایی دست به عصا حرکت 
کنند و قیمت کاالهای وارداتی 

هم گران تر شود. اما اصلی ترین 
مشکل در کوبا این است که 

دولت پول ندارد
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شــمالی، دولت همیشه سلطه داشته و توانسته است مردم و زندگی آن ها را مدیریت کند. از 
یک  طرف مردم به درآمدزایی و تولید محصول تشویق شده اند و از طرف دیگر، مرزها کامال 
بسته شده است. جرم های سیاسی هم در این کشور بیش از هر زمانی جدی گرفته می شوند. 
هرکسی که مرتکب جرمی سیاسی شود، با شدیدترین مجازات ها روبه رو خواهد شد. در واقع 
مسیر سختگیرانه سیاسی همچنان ادامه دارد. اخیرا کیم عالقه جدیدی هم به زندگی شخصی 
مردم پیدا کرده است. او به دنبال گرایش های ضد اجتماعی در سلیقه های موسیقی و مد در 
میان مردم است. در واقع از این طریق تالش دارد وضعیت را به کنترل خودش درآورد. او حتی 

رصد می کند که زنان چطور به شوهر و فرزندان خود رسیدگی می کنند. 
مواردی هم وجود دارد که کیم را نگران و وادار به اقدام می کند. رسانه ها بیش از هر بخشی 
در این کشور تحت کنترل دولت قرار دارند. در واقع تمرکز قدرت بیشتر در این بخش است 
تا کســی دست از پا خطا نکند. رسانه های جمعی این توان را دارند که با فساد مبارزه کنند 
اما به لطف سیاســت های سختگیرانه، چیزی از رسانه های جمعی سالم در کره شمالی باقی 

نمانده است. کنترل دولتی باعث شده فعالیت ها اثربخش نباشند.
روزنامه نگاران اقتصادی در کره شمالی اغلب به نظام این کشور وابستگی دارند. آن ها چیزی 
نمی نویسند یا نمی گویند که خالف نظر حاکمیت باشد. به همین خاطر است که اولویت های 
حقیقی مردم در این کشور هیچ وقت به درستی مشخص نمی شود و این حاکمیت است که 

حرف آخر را می زند. 
همه گیری کرونا در این شرایط، وضعیت را بدتر کرده است. در واقع با همه گیری، حاکمیت 
می تواند بســیاری از رفتارهای خود را توجیه کند. تاجران باید با احتیاط و مجوزهای بسیار، 
محصوالت مختلف را صادر یا وارد کند. گویی کرونا به حاکمیت در کره شمالی این مجوز را 

داده است که بر همه ابعاد زندگی مردم به صورت روزانه نظارت داشته باشد. 
در حالی که قیمت مواد غذایی در کره شمالی سر به فلک کشیده و مردم با مشکالت بزرگ 
اقتصادی دست وپنجه نرم می کنند، کیم جونگ اون، رهبر این کشور سوار ماشین الکچری اش 
می شود و به رستوران های گران قیمت می رود. او از یک  سو، سرمایه داری شیطانی را تقبیح و 
سرزنش می کند و از سوی دیگر، زندگی روزانه خودش را با همین ابزار می گذراند. این یعنی، 
میان حرف و عمل مســئوالن در کره شــمالی فرسنگ ها فاصله است و همین امر منجر به 
نارضایتی مردم شده است. اما کیم هنوز می تواند شرایط را پیش ببرد، او می داند تا زمانی که به 

صورت متمرکز قدرت را در اختیار داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد. 

برای همه مثل روز روشــن اســت که دیکتاتورهای کره شمالی همیشه عاشق کاالهای 
تجمالتی، تشریفاتی و لوکســی بوده  اند که از کشورهای سرمایه دار و شیطانی وارد شده اند. 
این قضیه به قدری جدی اســت که برای آن سند و مدرک هم پیدا می شود. سازمان ملل از 
سال 2006 تاکنون واردات کاالهای الکچری به کره شمالی را ممنوع کرده است. با این حال، 
می دانیم که کیم جونگ اون با خودروی لوکس آلمانِی مایباخ در پیونگ یانگ رفت وآمد می کند، 

قایقی اختصاصی دارد و نوشیدنی های گران قیمت همیشه در کنار غذاهایش حضور دارد. 
خالصه اینکه کیم همیشــه زندگی خوبی داشــته و در رفاه زندگی کرده است. اما اجازه 
نــداده مردمش هم در همین رفاه زندگی کننــد. در واقع گویی این کاالهای پرزرق و برق را 
همیشــه فقط برای خودش خواسته اســت. البته او در سال 2013 یک بار گفته بود که رفاه 
اقتصادی هم ســطح با قدرت نظامی است. یعنی باید به همان اندازه هم به آن بها داده شود. 
عمده تالش هایش در این زمینه هم محدود به این بود که آزادی بیشتری به کشاورزان بدهد 
تا بتوانند بهتر تولید کنند. اما در نهایت، رشد اقتصادی بسیار متواضعانه و کند پیش می رفت. 
زندگی مردم هم همیشــه معمولی بوده است. حاال مقامات حزبی در این کشور تالش دارند 
برنامه ریزی کانون و مرکزی داشته باشند تا قدرت را به دست بگیرند. همه گیری هم فرصتی 

خاص را در این زمینه برایشان فراهم کرده است. 
مردم در کره شمالی سعی دارند به کمک بازارهای جانبی، از خطر قحطی نجات پیدا کنند. 
آن ها می دانند که نظام اقتصادی شان از دهه 90 میالدی تاکنون، دچار فروپاشی شده است. از 
زمان پدر کیم جونگ اون، تالش هایی برای در اختیار داشتن قدرت صورت گرفته است. کیم 

به سادگی قدرت را در دست گرفته و امور را پیش می برد.

J  ظهور اصالحات 
سال 2014 بود که کیم نخستین برنامه های اصالحی خود را معرفی کرد. او به کشاورزان 
آزادیی هایی را داد که بتوانند کارهای خود را با نوآوری های شخصی پیش ببرند. کشاورزان تا 
زمانی  که مالیات را پرداخت می کردند، می توانستند طبق برنامه خودشان تولید داشته باشند 
و بعد هم قیمت محصول تولیدِی خود را تعیین کنند. عده ای هم در همین دوره ظهور کردند 
که می توانستند رستوران های چندستاره در پیونگ یانگ داشته باشند و محصوالت گران قیمت 

و الکچری را در اختیار مشتریان خود قرار دهند. 
نکته مهم این اســت که دولت هیچ گاه اختیارات خود را از دســت نداده اســت. در کره 

 ] کره شمالی   [

بازگشت به قدرت
کیمجونگاون

بهمیدانبرنامهریزی
بازمیگردد

چرا باید خواند:
 کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی 
سال هاست که 
سرمایه داری را 
سرزنش می کند 
اما خودش با 
ماشین الکچری 
و محصوالت 
گران قیمت، به 
نوعی سرسپرده 
همین سرمایه داری 
است. با این حال، او 
توانسته قدرت را 
برای خودش حفظ 
کند. 

رسانه ها بیش از هر بخشی در این کشور تحت کنترل دولت قرار دارد. در واقع تمرکز قدرت بیشتر در این بخش است تا کسی دست از پا خطا نکند. 
رسانه های جمعی این توان را دارند که با فساد مبارزه کنند اما به لطف سیاست های سختگیرانه، چیزی از رسانه های جمعی سالم در کره شمالی باقی 
نمانده است. کنترل دولتی باعث شده فعالیت ها اثربخش نباشند.
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گوگل یکی از شرکت های پیشرفته فناوری در جهان است. همین 
یک دهه پیش وقتی از مدیر این شرکت پرسیدند چند نفر به صورت 
دورکار برای گوگل کار می کنند، این طور پاسخ داد: »کمترین تعداِد 
ممکن«. با اینکه گوگل خودش ابزار و محیط مناسب برای دورکاری 
را فراهم می کرد اما کارکنانش عموما دورکار نبودند. تا همین یک دهه 
پیش کار کردن از خانه امری نشدنی به نظر می آمد. اما حاال شرایط 

به کلی تغییر کرده است. 
از مــارس 2020 ناگهان دورکاری به امری ممکن تبدیل شــد. 
همه گیری کرونا باعث شد بسیاری از دولت ها اقدام به تعطیلی های 
گسترده کنند. اما همه کســب وکارها نمی توانستند تن به تعطیلی 
بدهنــد. پس یک راه برای آن ها مانــد: دورکاری. ناگهان کارکنان و 
کارمندان در جهان با تجربه ای متفاوت روبه رو شدند. آن ها می توانستند 

در خانه های خود بمانند و کار کنند. 
حــاال دوبــاره وضعیت در حال تغییر اســت. در شــرایطی که نرخ 
واکسیناسیون در کشــورهای ثروتمند باال می رود، کارکنان و کارمندان 
شرکت ها دوباره باید به محل کار خود بازگردند. اما این بازگشت آن قدر 
هم ســاده نیست. بازگشت به محیط کار به نوعی به محل بحث تبدیل 
شده اســت. مدیران عامل و کارکنان شرکت ها مدام در حال بحث درباره 
این مسئله هستند. استراتژی های مختلفی در این زمینه در پیش گرفته 
شده است. این بحث ها می تواند به کلی آینده کار و محیط کار را تغییر دهد. 
نخســتین تغییر به قدری واضح اســت که همه می توانند از آن 
بگویند. این تغییر هم این است که دیگر کسی به دورکاری به عنوان 
پدیده ای عجیب و ناممکن نگاه نمی کند. در حالی که تا چند وقت پیش 
کمتر کسی باور داشت که دورکاری می تواند گزینه ای ممکن باشد، 
اکنون افراد زیادی را می بینیم که به صورت دورکاری به فعالیت های 
خود ادامه می دهند. در واقع رویکرد صنایع و کسب وکارها نسبت به 

چرا باید خواند:
 تا همین چند سال 

پیش اگر از دورکاری 
برای مدیران 

شرکت ها صحبت 
می کردید احتماال 

اخم هایشان درهم 
می رفت و با تعجب به 

شما نگاه می کردند. اما 
حاال دورکاری به تنها 
گزینه روی میز تبدیل 
شده است. احتماال این 
وضعیت پس از کرونا 
هم ادامه پیدا خواهد 

کرد. 

مقوله دورکاری به کلی تغییر کرده است. 
برخی شــرکت ها از همه کارکنان خود درخواست کرده اند که به 
صورت کامل به محل کار خود بازگردند. اما برخی دیگر از شرکت ها 
چنین اصراری ندارند. نکته اینجاست که اکثر شرکت ها جایی در میانه 
قرار دارند. یعنی برخــی از روزها از کارکنان خود می خواهند که در 
محل کار حاضر شوند و برخی از دیگر روزها هم از خانه کار می کنند. 
در وال اســتریت افراد زیادی وجود دارنــد که طرفدار ایده میانی 
هســتند. یعنی می گویند برخی روزها به سر کار بروند و دیگر روزها 
هــم از خانه کار کنند. در حالی که برخی مدیران می گویند: »اگر به 
رستوران می روید پس می توانید به محل کارتان هم بیایید«. عده ای 
اعتــراض دارند و معتقدند لزومی به حضور در محل کار نیســت و 

می توان به صورت دورکاری هم کارها را پیش برد. 
با همه موافقت ها و مخالفت هایی که در این مســیر وجود دارد، 
اکنون یک نکته قطعی است: فضای کار هیبرید گزینه ای است که همه 
می توانند از آن بهره مند شوند. در فضای کار هیبرید، افراد می توانند 
چند روز در خانه کار کنند و چند روز هم به محیط کار خود سر بزنند 
و در کنار همکارانشان به کارشان ادامه دهند. برنامه هیبرید به زودی به 

یکی از برنامه های رایج برای کارکنان تبدیل خواهد شد. 

J وقتی ناممکن، ممکن شد 
مدیــر عامــالن ترجیح می دهنــد در مورد رفتن بــه محل کار 
سختگیری کنند. اما اکثر آن ها می دانند که در بسیاری از شرکت ها 
لزومی به حضور کارکنان نیست و حتی با دورکاری و کاهش حضور 
کارکنان، می توان هزینه های شــرکت را هم کاهش داد. اما این امر 
نیازمند پذیرشی اســت که دیر حاصل می شود. آن دسته از افرادی 
که در شرکت های فناوری فعالیت دارند، بهتر می دانند که می توان در 

مسیر دورکاری قدم برداشت. 
بررســی هایی که صورت گرفته نشان می دهد عموم افراد ترجیح 
می دهند دورکاری کنند. آن ها درخواست دارند که چنین اختیاری 
را داشته باشند. نظرسنجی در میان 2 هزار آمریکایی نشان می دهد 
که 87 درصد از آن ها در شرایط پساکرونایی به دنبال گزینه دورکاری 
هســتند. این یعنی ترجیح می دهند محدودیتی بــه نام حضور در 
محیط کار را نداشته باشند. به همین سادگی امر دورکاری به یکی از 
گزینه های مهم برای داوطلبان کاری تبدیل شده است. حتی بسیاری 
از افرادی که در حال حاضر شاغل نیستند هم گفته اند به دنبال کاری 

با شرایط دورکاری هستند.
واقعیت این است که با حضور کرونا، زندگی کاری و محیط کار به 
صورت ناگهانی تغییر کرد. کارگران به دنبال انعطاف پذیری بیشتر در 
محیط کار هستند. آن ها نمی خواهند مانند دوران پیش از کرونا دوباره 
به محیط کار خود بازگردند. البته هنوز در این زمینه موافقت و اجماع 
عمومی وجود ندارد. عده محدودی از کارکنان هنوز هم درخواســت 
دارند که در محیط کار به کارشان برسند. اما در حال حاضر، آن دسته 

از افرادی که تقاضای دورکاری دارند در اکثریت قرار گرفته اند. 
بسیاری از شرکت ها این روزها به گزینه دورکاری به عنوان یکی 
از گزینه های محتمل فکر می کنند. اکثر آن ها همین حاال هم محیط 
کاری هیبریــد را در نظر گرفته اند و برخــی از روزها از کارمندان و 
کارکنان خود درخواســت می کنند که از خانه به انجام کارهایشان 
بپردازند. همه این ها نشان می دهد که کرونا وضعیت عادی جدیدی را 

برای محیط کار ایجاد کرده است.  

آینده محیط کاری [   [

دنیای هیبرید نو
محیطکاردردورانپساکروناییخیلیشلوغودرهماست

از مارس 2020 ناگهان دورکاری به امری ممکن تبدیل شد. همه گیری کرونا باعث شد بسیاری از دولت ها اقدام به تعطیلی های گسترده کنند. 
اما همه کسب وکارها نمی توانستند تن به تعطیلی بدهند. پس یک راه برای آن ها ماند: دورکاری. ناگهان کارکنان و کارمندان در جهان با تجربه ای 
متفاوت روبه رو شدند. آن ها می توانستند در خانه های خود بمانند و کار کنند.
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»باالخره بازار نفت در حال بهبود است. عالیم بهبود در بازار 
هم به چشم می خورد.« این جمله ای است که عبدالعزیز بن 
ســلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در یک دیدار مجازی 
بر زبان آورد. این دیدار میان اعضا و ســران کشورهای عضو 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در روز اول ژوئن 
برگزار شد. اعضای این کارتل نفتی به انضمام روسیه در دوران 
شیوع همه گیری کرونا دچار مشکالت بسیاری شدند و تحت 

فشار شدیدی قرار گرفتند. 
بــازار نفت کامال بر پایه عرضه و تقاضا پیش می رود. حاال 
تصور کنید که در این بــازار، ناگهان تقاضا برای نفت خام از 
روزانه حدود 100 میلیون بشــکه در ســال 2019 به روزانه 
حدود 91 میلیون بشکه در سال 2020 رسید. اوپک به همراه 
برخی از دیگر تولیدکننده های بزرگ نفتی نظیر روسیه )اوپک 
پالس( تصمیم گرفتند برای کنترل این وضعیت، میزان عرضه 
نفت را کاهش دهند. البته تصمیم گیری در این زمینه کاری 
ساده نبود اما باالخره اعضای اوپک پالس به رهبری عربستان 
ســعودی و روسیه تصمیم گرفتند میزان تولید نفت خود را 
کاهش دهند. نکته این جاست که کاهش تولید نفت هم نتوانست جلوی کاهش شدید قیمت نفت 

را بگیرد. قیمت نفت در این مدت به زیر 20 دالر در ازای هر بشکه سقوط کرد. 
اما حاال کارتل نفتی می گوید تقاضا برای نفت باالخره در مسیر بهبود قرار گرفته است. به همین 
خاطر است که وزرای نفِت کشورهای حاضر در اوپک تصمیم گرفته اند تولید نفت را 450 هزار بشکه 
در روز افزایش دهند. بخشی از برنامه آن ها این است که کاهشی را که پارسال در دستور کار قرار 

داده بودند به کلی لغو کنند. 

J بازی با نفت 
عربستان سعودی در میان این کشورها، کم هزینه ترین نفت را تولید می کند. این کشور 
در عین حال بیشترین ظرفیت تولید را دارد و در جهان هم در کنار روسیه و آمریکا، جزو سه 
کشور برتر در زمینه تولید نفت است. اکنون این کشور اعالم کرده است که به زودی کاهش 

چرا باید خواند:
 نفت یکی از مهم ترین 

کاالهایی است که 
در جهان تولید و 
عرضه می شود. 
اوپک به عنوان 

سازمان کشورهای 
تولیدکننده نفت، 
نقشی اساسی در 
سرنوشت این کاال 

دارد. گفته می شود که 
تقاضا در مسیر بهبود 

است اما این ماجرا 
الزاما به نفع بازار نفت 

نخواهد بود. 

] نفت خام [ 

کارتل خشمگین
باافزایشتقاضابراینفت،نظمدراوپکمحکمیخورد

قیمت نفت برنت برای نخستین بار در دو سال گذشته به باالی ۷0 دالر در ازای هر بشکه در روز نخست ژوئن رسید. بررسی ها نشان می دهد هم زمان با رشد 
اقتصادی می توان در انتظار افزایش تقاضا برای نفت هم بود. به همین خاطر است که کشورها می گویند به زودی تقاضا برای نفت افزایش خواهد یافت. در نتیجه 
تولیدکنندگان هم تصمیم دارند نفت بیشتری تولید کنند تا از بازی عقب نمانند.

یک سویه نفت را تغییر خواهد داد. این کشور روزانه 1 میلیون بشکه نفت کمتر از گذشته 
تولید می کرد. اما اکنون تصمیم دارد به بازار جهانی نفت بازگردد. 

در واکنش به این اتفاقات، قیمت نفت در مسیر صعودی قرار گرفت. قیمت نفت برنت 
برای نخستین بار در دو سال گذشته به باالی 70 دالر در ازای هر بشکه در روز نخست ژوئن 
رســید. بررسی ها نشان می دهد هم زمان با رشد اقتصادی می توان در انتظار افزایش تقاضا 
برای نفت هم بود. به همین خاطر اســت که کشورها می گویند به زودی تقاضا برای نفت 
افزایش خواهد یافت. در نتیجه تولیدکنندگان هم تصمیم دارند نفت بیشتری تولید کنند تا 

از بازی عقب نمانند.
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرده اســت که تقاضا برای نفت طی یک ســال آینده به 
سطوح خود در دوران پیش از شیوع کرونا خواهد رسید. در آمریکا از همین حاال تقاضا برای 
نفت افزایش پیدا کرده است. این افزایش تقاضا به نوعی بهبود اقتصادی را هم نشان می دهد. 
به این ترتیب کشورهای تولیدکننده نفت می توان کمی خوشحال باشند و این موقعیت جدید 

را با تولید نفت بیشتر، جشن بگیرند.
البته شاید هنوز برای خوشحالی کردن خیلی زود باشد. برای مثال ایران می تواند معادالت 
را به کلی به هم بزند. این کشور در حال حاضر به دلیل تحریم های آمریکایی نمی تواند نفت 
خود را روانه بازارهای جهانی کند. اما مذاکرات دوباره احیا شــده اند و هر لحظه امکان دارد 
دوباره میان این دو کشور توافقی صورت بگیرد. طبیعی است که در چنین شرایطی، احتمال 
بازگشت دوباره ایران به بازار جهانی نفت بسیار زیاد است. تحلیل گران هم می گویند ایران 
بالفاصله پس از توافق، نفت خود را وارد بازارهای جهانی خواهد کرد. به این ترتیب بازار نفت 

ناگهان با شوکی جدی مواجه خواهد شد. 
ایــن موارد روی وضعیت کارتل نفتی معروف یعنی اوپک هم اثر خواهد گذاشــت. اما 
هیچ چیزی به اندازه تحوالت فناوری نمی تواند برای کارتل نفتی تهدید به شمار بیاید. هر 
تغییر در عرصه فناوری می تواند به دیگر کشورها این قابلیت را بدهد که خودشان وارد عرصه 
تولید نفت بشوند و در نتیجه دیگر نیازی به نفت های تولیدی دیگر کشورها نداشته باشند. 
در آمریکا هم به دلیل پیشرفت های فناوری، هرکسی می تواند نفت را با قیمتی نسبتا معقول، 
تولید کند. به هر حال، موقعیت کارتل نفتی کامال بی ثبات اســت و نمی توان با مشــاهده 
عالیمی مثل بهبود در بازار نفت، به آینده اوپک هم امید داشت. اوپک کارتلی مهم اما در خطر 

است که موقعیت آن با کرونا بیشتر از هر زمانی به خطر افتاده است.  

در مسیر بهبود؛ قیمت نفت خاِم برنت، دالر در ازای هر بشکه
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چرا باید خواند:
 آیا می دانستید فردی 

به نام استالین در 
هند وجود دارد؟ او 

موتوول کارونانیدی 
استالین است، کسی 
که مدت هاست ایالت 
تامیل نادو را رهبری 

می کند. حاال او در 
68 سالگی به یکی 

از مهم ترین رهبران 
هند تبدیل شده است. 

از استالین هند چه 
می دانید؟

اطرافیان می آید. 
استالین یکی از سیاستمداران و اقتصاددان های هندی است 
کــه در حال حاضر به عنوان رهبر و رئیس ایالت تامیل فعالیت 
دارد. او مدتــی رهبــری حزب دراویدا را هــم در هند به عهده 
داشته است. نام استالین در میان قدرتمندترین شخصیت های 

هندی در سال 2019 قرار گرفته است. 
نکته این جاســت که اســتالین به نوعــی در نقش مخالف 
دولت در هند فرو رفته اســت. یعنی در حالی که خودش یکی از 
حاکمیت است، اما سیاست هایش به گونه ای است که مخالف با 
سیاست های مورد نظر مودی و حاکمیت هند پیش می رود. البته 
او توانســته نوعی ائتالف را شکل بدهد و همه را گرد هم آورد. 
انتخابات بعدی در ســال 2024 برگزار خواهد شد. او می تواند 
با همین اقدامات، به اصلی ترین گزینه برای نخســت وزیری هم 

تبدیل شود. 

J به من نگویید جوزف 
استالین مردی پرقدرت است که شهرت بسیاری دارد، کسی 
که در جوانی هم شــهرت داشت. او حتی سابقه زندان رفتن به 
دالیل سیاســی را هم دارد. به همین خاطر است که همه او را 
می شناســند. یکی از ویژگی های مهم او جدیت در کار است. او 
تالش کرده دروازه های اقتصاد هند را به روی ســرمایه گذاران 
خارجی باز کند. اســتالین به عنوان یکی از مسئوالن اقتصادی 
در هند همیشه سعی داشــته با مدیران کسب وکارها و جوامع 
کاری ارتباطی از نزدیک برقرار کند. رفته رفته تصویری از او شکل 

گرفته و این تصویر در نگاه عمومی، خوب و مطلوب است. 
حاال استالین 68 ساله است و هنوز هم محبوبیت خود را در 
میان مردم هند حفظ کرده است. البته او شخصیتی کامال متفاوت 
از پدرش دارد. نکته اینجاست که نیازی هم ندارد مانند پدرش 
باشــد. او می تواند بدون اینکه شبیه پدرش باشد، به شخصیتی 
ماندگار در تاریخ هند تبدیل شود. شاید حتی نسبت به پدرش، 
بیشتر مطرح باشد چرا که تاکنون عملکردی که داشته نسبت به 

پدرش، موفقیت آمیزتر بوده است. 
حاال او جلســاتی با مردم می گذارد و برای آن ها از راهکارهای 
نجات اقتصاد هند می گوید. استالین می تواند رهبری کاریزماتیک 
برای هند باشد. کسی که برای همیشه نامش در تاریخ هند بماند. 
او در دوران همه گیری، راه کارهایی را ارائه کرده است که توانسته 
بسیاری از چالش های پیش روی اقتصاد هند را برطرف کند. شاید 
خیلی ها بگویند هند استحقاق چنین رهبری را ندارد. اما او چیزی 
را به هند می دهد که تاکنون در هند خبری از آن نبود: شایستگی 
و ارزش. استالین می گوید: »به من نگویید جوزف«؛ شاید به این 
خاطر که می داند شیوه رهبری کردن او با رهبران دیکتاتور فرق 

دارد. استالین همان کسی است که هند به او احتیاج دارد. 

استالین به نوعی در نقش مخالف دولت در هند فرو رفته است. یعنی درحالی که خودش یکی از حاکمیت است، اما سیاست هایش به گونه ای 
است که مخالف با سیاست های مورد نظر مودی و حاکمیت هند پیش می رود. البته او توانسته نوعی ائتالف را شکل بدهد و همه را گرد هم 
یری هم تبدیل شود. ین گزینه برای نخست وز آورد. انتخابات بعدی در سال 202۴ برگزار خواهد شد. او می تواند با همین اقدامات، به اصلی تر

 ] هند   [

با استالین هند آشنا شوید
رهبرتامیلنادوبههندشایستگیمیبخشد

در دوران اتحاد جماهیر شوروی، پذیرفتن صندلی در دایره 
اطرافیان و نزدیکان جوزف اســتالین امری خطرناک محسوب 
می شد. بسیاری از کســانی که وارد حلقه نزدیکان او می شدند، 
عاقبتشان به زندان یا تبعید می کشید. البته مشاور اقتصادی او 
یعنی جنو وارگا جزو موارد اســتثنایی بود که عمری طوالنی را 
سپری کرد و همیشه در ســالمت و صحت به سر می برد. این 
شاید نشــانه ای خوب بود برای آن ها که می خواستند پس از او 

مشاور اقتصادی باشند.
حاال در ایالت تامیل نادو در هند، فردی به اســم استالین به 
قدرت اقتصادی رسیده است و ظاهرا می توان به آینده او امیدوار 
بود. پدر او جزو سیاســتمداران در ایالت تامیل نادو بوده و حاال 
پسرش به مدیر اقتصادی مهمی در دولت هند تبدیل شده است. 
آن مرد بیش از دو دهه سابقه کار در حوزه اقتصاد دارد. به دلیل 
اینکه زود از دنیا رفت، نتوانست آن طور که باید به ایالت خود در 
هند خدمت کند. حاال پسرش جایش را گرفته است. در واقع پسر 
به نوعی از نام پدرش هم اعتبار گرفته است. اما به هر حال آنچه 
باعث شده توجه زیادی به خود جلب کند، هم نامی اش با جوزف 

استالین است، نامی که برای همه آشناست. 
کسانی که به عنوان مقامات اقتصادی در هند فعالیت دارند، 
افرادی سرشناس به شمار می آیند. نام برخی از آن ها هم ردیف 
با اســتر دافلو، اقتصاددان برنده جایزه پولیتزر آورده شده است. 
برخی از این افراد و مقامات اقتصادی توانسته اند ایده های خوبی 
را مطــرح کنند. هرچند این ایده ها گاهی خــالف نظر نارندرا 
مودی، نخســت وزیر هند بوده و باعث شــده این اقتصاددان ها 
مقابل مودی قرار بگیرند. مودی اغلب ناگهانی تصمیم می گیرد 
اما اقتصاددان هایی مانند موتوول کارونانیدی استالین، به شیوه 
دیگری کارها را پیش می برنــد. آن ها به عواقب تصمیم ها هم 
فکر می کنند. تفاوت ها آن قدر چشمگیر است که به چشم همه 

حاال استالین 6۸ ساله 
است و هنوز هم محبوبیت 
خود را در میان مردم هند 

حفظ کرده است. البته او 
شخصیتی کامال متفاوت 

از پدرش دارد. نکته 
این جاست که نیازی هم 

ندارد مانند پدرش باشد. او 
می تواند بدون اینکه شبیه 
پدرش باشد، به شخصیتی 

ماندگار در تاریخ هند تبدیل 
شود. شاید حتی نسبت به 
پدرش، بیشتر مطرح باشد 

چراکه تاکنون عملکردی که 
داشته نسبت به پدرش 
موفقیت آمیزتر بوده است
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افزایش وزن طی یک سال گذشته به پدیده ای رایج تبدیل شده است. 
در مورد بســیاری از افراد، افزایش وزن به قدری چشــمگیر است که 
می توان آن را به راحتی تشخیص داد. بیش از یک سال و نیم است که 
در خانه های خود حبس شده ایم. به همین خاطر است که خیلی از افراد 

دیگر در لباس های قدیمی خود جا نمی شوند. 
یکی از کارهای رایج این شــده که افراد مدت ها روی مبل خانه دراز 
بکشــند و به صفحه نمایش موبایل، لپ تاپ یا تلویزیون خیره شوند. به 
همین خاطر اســت که صنایع فعال در این عرصه، طی یک سال و نیم 
گذشــته تمام تالش خود را کردند تا همه را در خانه های خود سرگرم 
کنند. همه دنبال این بودند که حواس خود را پرت کنند تا یادشان نیاید 

که در خانه هستند و به خاطر کرونا محبوس شده اند. 
تمام ابزارهای سرگرمی که خارج از خانه بودند، تعطیل شدند. ناگهان 
جمعیت زیادی با وقت بسیار مواجه شدند. آن ها زمان زیادی در اختیار 
داشتند اما هیچ کاری از دستشان برنمی آمد. هیچ کاری نمی توانستند با 
آن زمان بکنند. مردمی که به مصرف عادت داشتند حاال به دنبال ابزاری 
برای سرگرمی بودند، ابزاری که با مصرف کردن آن، سرگرم شوند. به این 
ترتیــب آن ها به مصرف کاالهای فرهنگی روی آوردند از فیلم گرفته تا 
کتاب، پادکست و بازی های ویدیویی. این ها هنوز باز بودند و می شد در 

خانه از آن ها استفاده کرد. 
اما این وضعیت دوام نخواهد آورد. واکسیناســیون آغاز شده اســت. 
هرکسی که واکسن می زند، دیگر نمی خواهد در خانه بماند. یک سال و 
نیم سرگرم شدن با صفحه نمایش گوشی و لپ تاپ کافی بوده است. حاال 
باید بیرون رفت. اما قضیه به همین سادگی نیست. مردم در کشورهای 
ثروتمند، واکسن می زنند و دیگر در خانه نمی مانند. محل کار افراد دوباره 
باز شده و رستوران ها غذا می فروشند. همه جا در کشورهای ثروتمند، باز 

است. تالش همه بر این است که به زندگی عادی بازگردند. 
به این ترتیب اکنون زمان اضافه ای که افراد در خانه با آن مواجه بودند، 
در حال کم و کوچک شدن است. این یعنی تمرکزی که در سال 2020 
روی صفحات نمایش گوشی، لپ تاپ و تلویزیون بود از روی این ابزارها 
برداشته شده اســت. زمان آزاد افراد، کمتر می شود و وضعیت تولیدات 
رســانه ای هم عوض خواهد شد. اما آیا اکنون به دوره ثبات رسیده ایم؟ 

یا داریم از صخره به دره پرت می شویم و خودمان متوجه آن نیستیم؟

J با زمان اضافه خود چه کنیم؟ 
یک کارگر معمولی به طور میانگین در دوره همه گیری با افزایش 15 
درصدی در وقت اضافی در خانه مواجه شد. اما نکته کمی جالب تر از این 
است. آن ها نه تنها وقت بیشتری داشتند، بلکه به دلیل ماندن در خانه، 
پولشان را خرج نمی کردند یا کمتر خرج می کردند و در نتیجه نسبت به 
گذشته، پول بیشتری هم داشتند. آمریکایی ها بخشی پول خود را صرف 
ورزش، پارک و گردش می کردند اما در سال 2020 هزینه هایی که صرف 

این امور می شد، 30 درصد کاهش پیدا کرد. 
حاصــل همه این زمان های اضافی هم ایــن بود که همه ناگهان به 

 ] سرگرمی   [

بحران تمرکز
پسازیکسالچسبیدنبهصفحههاینمایش،حاالخبریازسرگرمینیست

یتانیا، زمانی که افراد به صورت آنالین با گوشی های خود سپری می کردند در سال 2020 به طور میانگین،  در بر
یک ساعت افزایش پیدا کرد. گویی آن ها یک ساعت زمان اضافی به دست آورده بودند و آن یک ساعت را فقط 
با گوشی های همراه هوشمند خود پر می کردند.

چرا باید خواند:
 همه گیری کرونا باعث 
شد خیلی ها خودشان 
را در خانه حبس کنند و 
به این ترتیب با بحران 
سرگرمی مواجه شوند. 
به همین خاطر است 
که ناگهان افراد با زمان 
اضافی مواجه شدند 
و وضعیت صنعت 
سرگرمی متحول شد. اما 
این وضعیت دوام نیاورده 
و اکنون با شرایطی 
متفاوت روبه رو هستیم. 

صفحه نمایش گوشی های خود روی آوردند. در بریتانیا، زمانی که افراد 
به صورت آنالین با گوشی های خود سپری می کردند در سال 2020 به 
طور میانگین، یک ساعت افزایش پیدا کرد. گویی آن ها یک ساعت زمان 
اضافی به دست آورده بودند و آن یک ساعت را فقط با گوشی های همراه 

هوشمند خود پر می کردند. 
اتصال به اینترنــت در دوران همه گیری کرونا به یک امر اضطراری 
و مهم تبدیل شــد. در روزهای نخسِت همه گیری، خیلی ها به اینترنت 
دسترسی نداشتند. اما به لطف کرونا، اینترنت به دست بسیاری از مناطق 

محروم هم رسید. 
البته فقط اینترنت نبود که ناگهان اهمیت پیدا کرد. توجه به تلویزیون 
هم به صورت ناگهانی بیشــتر شد. اســتفاده از بازی های ویدیویی هم 
افزایش شــدیدی پیدا کرد. این افزایش در کشورهای ثروتمند بیش از 
کشورهای فقیر مشهود بود. حتی کتاب هم ناگهان مشتری پیدا کرد. 
عده ای از افراد می خواستند زمان اضافه خود را با کتاب ها پر کنند. البته 
استقبال هر وسیله سرگرمی در میان نسل های مختلف با همدیگر تفاوت 

داشت. اما عموم افراد با اینترنت سرگرم شدند. 
برنده اصلی در میان ابزارهای ســرگرمی، شبکه های اجتماعی بود. 
اپلیکیشن ها بیش از هر زمانی مورد استقبال کاربران واقع شدند. خیلی ها 
که در طول عمرشان شــاید یک بار هم از اپلیکیشن ها استفاده نکرده 
بودند، ناگهان به اســتفاده از برنامه های موبایلــی روی آوردند. اما حاال 
وضعیت تغییر کرده است. گویی آدم ها دیگر نمی خواهند زمان اضافه خود 
را صرف سرگرمی با گوشی های همراه کنند. آن ها می خواهند واکسن 

بزنند و از خانه بیرون بروند. 
آدم هایی که مدت ها روی شبکه های اجتماعی تمرکز داشتند اکنون 
تصمیم گرفته اند فاصله ای میان خودشان و این شبکه ها بیندازند. حاال 
دیگر سرمایه گذاری در حوزه سرمایه گذاری چندان اثربخش نیست. آن ها 
که واقعا به دنبال سرمایه گذاری هستند بهتر است فقط به سراغ واکسن 
بروند. مردم می خواهند خارج از خانه با چیزهایی غیر از صفحه نمایش 

گوشی، لپ تاپ و تلویزیون سرگرم شوند. 
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چرا باید خواند:
 تعطیالت کرونایی 
به یکی از مهم ترین 

ابزارها برای مقابله 
با کرونا تبدیل 

شده است. هربار که 
موجی از کرونا به راه 
می افتد، اولین راهکار 

این است که همه جا 
را تعطیل کنند. اما از 

هزینه ها و مزایای این 
کار و همچنین اثرات 

آن بر اقتصاد چه 
می دانیم؟

واقعیت این است که تعطیالت کرونایی هزینه های بسیاری را به همراه دارد. بخشی از افزایش نرخ بیکاری در جهان به همین تعطیلی های 
کرونایی مربوط می شود. صدها میلیون کودک از مدرسه رفتن محروم شده اند. خسارت هایی که از این تعطیلی ها وارد شده، فقط مالی 
نیست. برای مثال در مورد کودکان، الزاما ضرر مالی وارد نشده بلکه بیشتر باعث شده روند آموزش آن ها مختل شود.

 ] اقتصــاد تعطیالت کرونایی   [

زنده ها مقابل زندگی
ازهزینههاومزایایتعطیالتکروناییچهمیدانید؟

حکمران نیویورک می گفت از نگاه او جان انســان، قیمت ندارد. به 
همین خاطر است که وقتی صحبت از قرنطینه و تعطیلی های کرونایی 
می شــد، از آن استقبال می کرد. بســیاری از سیاستمداران زمانی که 
می خواستند کرونا را محدود کنند، به تعطیالت کرونایی فکر می کردند. 
آن ها چاره ای جز این کار نداشتند. تعداد فوتی ها به قدری زیاد بود که 
هزینه های تعطیالت کرونایی به چشم نمی آمد. بیمارستان ها که پر از 

بیمار می شد، اولین راهکار این بود: تعطیالت در سطح گسترده.
وقتی برای نخستین بار چین و ایتالیا به دلیل افزایش تعداد ابتال، به 
ناچار، تعطیالت گسترده را در دستور کار خود قرار دادند، چاره ای جز 
این نماند که بقیه کشورها هم از این راهکار تابعیت کنند. به این ترتیب 
تعطیالت به یک امر عادی در تمامی کشورها تبدیل شد. حاال همه از 

این ابزار به عنوان وسیله ای موثر برای مقابله با کرونا بهره می گیرند. 
هنوز برخی افراد در مورد هزینه ها و دردسرهای تعطیالت کرونایی 
بحث می کننــد. خیلی ها نمی تواننــد آن را بپذیرند چراکه معتقدند 
هزینه ای برای اقتصاد، زیاد است. گویی زنده ها مقابل زندگی می ایستند 
تا بتواننــد به حیات خود ادامه دهند. همه جــا را تعطیل می کنند و 
خودشان در خانه حبس می شوند. اما همه با این ترفند برای مقابله با 

کرونا موافق نیستند. 
بسیاری از افراد به قدری از کرونا ترسیده اند که خودشان را در خانه 
حبس می کنند و به اماکن عمومی نمی روند. این افراد با چنین کاری 
به نوعی به سیاست تعطیلی اعتبار می بخشند. در واقع با این اقدام خود 
و ماندن در خانه، نشان می دهند که تنها راهکار در حال حاضر همین 
است. اما آن ها که با تعطیالت مخالف اند ادعا می کنند که با این اقدامات، 
جریان زندگی متوقف شده اســت. در واقع مخالفان می گویند ویروس 

نباید جلوی زندگی را بگیرد و در عمل، چنین کاری را کرده است.
امــا واقعیت جایی در میان این دو طیف قــرار دارد. نمی توان دائم 
بیرون رفت و خود را در معرض ویروســی ناشــناخته قرار داد اما در 

عین حال نمی توان دائــم در خانه ماند و خود را مانند زندانی در خانه 
حبس کرد. تعطیالت کرونایی باید به گونه ای باشد که به اقتصاد آسیب 
نرساند و در عین حال جان انسان ها را از خطر حتمی، نجات دهد. دولت 
باید بتواند تعادلی میان این دو طیف برقرار کند. تعطیلی های مکرر و 
مداوم، منجر به آسیب جدی به اقتصاد خواهد شد. اما تعطیل نکردن هم 
منجر به از دست رفتن جان انسان های بسیار می شود. به همین خاطر 

است که باید میان این دو مورد، تعادل برقرار کرد. 
برخی محدودیت ها در کشورهای مختلف، مدت هاست که ماندگار 
شــده اند. دولت ها هر چند وقت یک بار، به این فکر می کنند که این 
محدودیت ها را بردارند اما به محض برداشــته شدن آن ها، دوباره سیر 
ابتال به کرونا صعودی می شود. به همین خاطر است که هنوز نمی توان 

با قاطعیت در مورد تعطیالت کرونایی نظریه صادر کرد. 

J  وضعیت پیچیده کرونایی 
کشورها از اقدامات محدودکننده مختلفی در سطوح اجتماعی بهره 
گرفته اند تا جلوی شــیوع و ابتالی کرونا را بگیرند. برخی از کشورها 
اجازه نمی دهند مردم به کافه و رستوران بروند. طبیعی است که چنین 
اقدامی ضربه ای سنگین به کسب وکارهایی نظیر کافه ها و رستوران ها 
وارد خواهد کرد. برخی کشــورها هم برای رفت وآمد در ســطح شهر، 

محدودیت هایی را گذاشته اند که وضعیت را پیچیده تر کرده است. 
باید مطالعات وســیعی درباره تعطیلی های کرونایی در کشورهای 
مختلف صورت بگیرد تا اثربخشــی آن به درستی و با دقت مشخص 
شــود. اما به صورت کلی می توان گفــت در ایالت های آمریکایی، این 
روش نتیجه بخش بوده است. نباید فراموش کرد که عالوه بر تعطیالت 
کرونایی، مواردی هم بوده اند که عموما از آن ها غافل می شــویم. برای 
مثال پوشــیدن ماسک در برخی مناطق اجباری است اما در برخی از 
دیگر کشورها و منطقه ها هنوز پوشیدن ماسک اجباری نیست. این امر 

به سادگی می تواند اثرگذار باشد. 
واقعیت این اســت که تعطیــالت کرونایی هزینه های بســیاری 
را به همراه دارد. بخشــی از افزایش نــرخ بیکاری در جهان به همین 
تعطیلی های کرونایی مربوط می شود. صدها میلیون کودک از مدرسه 
رفتن محروم شده اند. خسارت هایی که از این تعطیلی ها وارد شده، فقط 
مالی نیست. برای مثال در مورد کودکان، الزاما ضرر مالی وارد نشده بلکه 

بیشتر باعث شده روند آموزش آن ها مختل شود. 
به رغم همه این هزینه ها، نمی توان به این سادگی در را باز کرد و به 
بیرون رفت. به محض اینکه در را باز می کنید تا قدم به بیرون از خانه 
بگذارید، همه چیز پیچیده می شود چرا که پای جان انسان ها در میان 
است. به همین دلیل است که هنوز به پژوهش های بیشتری در مورد 
وضعیت تعطیالت کرونایی و اثرات آن نیاز است. نکته اساسی این است 
که به هر حال زندگی جریان دارد و زنده ها نمی توانند بیش از این مقابل 

جریان زندگی بایستند.  



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

عواقب دورکاری
کارکردن از خانه راه حلی موقت است، نه هدفی نهایی
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از چشم انسانی

دفترهای خالی از کارکنان
وقتی از خانه کار می کنیم چه چیزی را از دست می دهیم

ترجمه: سعید ارکان زاده یزدی

از چشم انسانی: راهی جدید 
برای نگریستن به کسب وکار و 

زندگی
نویسنده: جیلیان تت

ناشر: سایمون و شوستر
2021

درباره نویسنده 
جیلیان تت نویسنده بریتانیایی و روزنامه نگار است. او 
مدیر تحریریه روزنامه فایننشــال تایمز در آمریکا است 
و تاکنون کتاب هایی درباره رابطه کســب وکار و تجارت 
با جامعه و فرهنگ نوشته اســت. او در جریان بحران 
جهانی مالی ســال 2008 مطالب تأثیرگذاری نوشت 

که ماندگار شد.

دنیل بوئنزا، متخصص مشهور اسپانیایی علوم اجتماعی که در مدرسه تجارت 
کاس در لندن تدریس می کند، یک سلسله برنامه های زنده ویدیویی را ترتیب 
داد که در آن ده ها بانکدار از آمریکا و اروپا شرکت داشتند. بوئنزا می خواست 
بفهمــد که آن ها چطور میز خرید و فروش را مدیریت می کنند وقتی دارند از 
خانه کار می کنند. آیا امور مالی نیاز به حضور انسان ها با پوست و گوشت خود 

در محل های کار دارد؟
بوئنزا به مدت بیست سال روی میزهای خرید و فروش بانک ها مطالعه کرده 
بود و متوجه یک تناقض شــده بود. فناوری های دیجیتال در اواخر قرن بیستم 
وارد کســب وکارهای مالی شد و بازارها را به ســمت فضای سایبر برد و برای 
ـ  البته روی کاغذ ـ ـ که از خارج از  بیشتر کارهای مالی این امکان را فراهم کردـ 
دفترهای شرکت ها کارها انجام شود. یکی از مدیران باجه های خرید و فروش 
شــرکت ها در وال استریت که بوئنزا او را »باب« می نامد، در سال 2000 به او 
گفته بود: »با ماهی 1400 دالر شما می توانید یک ماشین بلومبرگ در خانه تان 
داشــته باشید. می توانید بهترین اطالعات و تمام داد ه های حساب خودتان را در 
اختیار داشته باشید.« ماشین بلومبرگ یا ترمینال بلومبرگ یک نرم افزار مالی 
پیشــرفته است که برای دادوستد سهام در وال استریت به کار می رود و یکی از 
ابزارهای اصلی بورس بازان آمریکا اســت. ولی انقالب دیجیتال باعث نشد که 
شعبه های بانک ها و باجه های دادوستد سهام ناپدید شوند. باب می گوید: »تمایل 
فضای کســب وکار برعکس است. بانک ها دارند ساختمان های بزرگ تر برای 

شعبه هایشان و باجه های دادوستد سهام می سازند.«

چرا؟ بوئنزا سال ها صرف مشــاهده کارکنان امور مالی همچون باب کرده 
است برای اینکه پاسخ این سؤال را دریابد. اکنون، در دوران ممنوعیت رفت وآمد 
ناشی از همه گیری ویروس کرونا، بسیاری از مدیران و بخش های مدیریت منابع 
انسانی شرکت ها خودشان را در وضعیتی می بینند که با همین مسئله درگیرند: 
وقتی همــه دارند از خانه کار می کنند چه چیزهایی به دســت می آید و چه 
چیزهایی از دســت می رود؟ اما حاال که بیشتر شرکت های مالی روی سؤاالت 
فوری تمرکز کرده اند، ســؤاالتی مثل اینکه آیا کارکنانی که دورکاری می کنند 
هنوز به اطالعات دسترسی دارند، آیا احساس تیمی می کنند و آیا قادر هستند با 
دیگر همکاران خود ارتباط برقرار کنند، بوئنزا فکر می کنند بیشتر توجه باید 
معطوف شــود به اشکال متفاوتی از پرسش ها: افراد چطور در قالب یک گروه 
اقدام می کنند؟ آن ها چطور از مناسک و تشریفات و نمادها استفاده می کنند تا به 
چشم انداز مشترکی از جهان برسند. برای پاسخ دادن به نگرانی های عملی درباره 
هزینه ها و فایده های کارکردن از راه دور، ما ابتدا باید از این مسائل عمیق تر سر 

دربیاوریم.
کارکنان شرکت ها در دفترهای کار تصمیمات خود را فقط براساس مدل ها و 
دستورالعمل ها یا تشریفات رایج در شرکت ها یا صغری و کبرای منطقی نمی گیرند، 
بلکه آن ها در قالب یک گروه، اطالعات شان را از منابع مختلفی کسب می کنند. 
به همین دلیل است که مناسک و تشریفات و نمادها و فضا اهمیت دارد. بوئنزا 
به من می گفت: »کاری که ما در دفترهایمان می کنیم اغلب آن چیزی نیســت 
که مردم فکر می کنند انجام می دهیم. مســئله این اســت که ما چطور در این 

 کارکنان شرکت ها در دفترهای کار تصمیمات خود را فقط براساس مدل ها و دستورالعمل ها یا 
تشریفات رایج در شرکت ها یا صغری و کبرای منطقی نمی گیرند، بلکه آن ها در قالب یک گروه، 
اطالعاتشان را از منابع مختلفی کسب می کنند. به همین دلیل است که مناسک و تشریفات و 
نمادها و فضا اهمیت دارد



181 آینده نگر | tccim.ir |   شماره صد و ده، مرداد 1400

کتاب ضمیمه

دفترها جهان را رهگیری می کنیم.« و این 
فعالیت ها برای رهگیری است خیلی کم 
از سوی شرکای کسب وکارها مثل فعاالن 
حوزه مالی درک می شود، مخصوصًا در 

دنیای دیجیتال.
مهندسانی که اینترنت را خلق کردند 
همیشــه دریافته اند که افراد و مناسک 
و آیین هــا و تشــریفات آن ها اهمیت 
دارنــد. اینترنت از همــان وقت که در 
ســال 1986 بنیان گذاشته شــد دارای 
یک کارگروه مهندسی اینترنت بود که 
بــرای مردم فضایی را ایجــاد می کرد تا 
با هم مالقات کننــد و معماری وب را 
به طور اشتراکی طراحی کنند. اعضای این 

کارگروه می خواستند تصمیمات درباره طراحی را با استفاده از »اجماع نظر کلی« 
می گرفتند چرا که اعتقاد داشتند اینترنت باید یک جامعه مساوات طلب باشد که 
در آن هر کسی بتواند مشارکت داشته باشد، جامعه ای که در آن قهرمان زن یا 
مرد نباشد. یکی از مواد اساسی این کارگروه چنین بود: »ما شاهان رؤسای جمهور 

و شخصیت های سیاسی را نمی پذیریم. ما اعتقاد داریم به اجتماع نظر کلی.«
اعضای کارگروه مهندســی اینترنت برای رسیدن به اجتماعی از نظر کلی و 
اشتراکی یک مناســک متمایز به وجود آوردند که خودشان به آن می گفتند 
همهمه کردن. وقتی که الزم بود تصمیمی اساســی بگیرند، گروه از هرکســی 
می خواست که با گفتن »نه« یا »بله« صدایی همچون همهمه از خود دربیاورد و 
بعد این صداها روی هم جمع می شد و نگاه می کردند تا ببینند کدام یک از این 
صداها بلندتر است. مهندسان دریافته بودند که این روش تصمیم گیری کمتر از 

رأی گیری تفرقه انگیزانه است. 
برخــی از بزرگ ترین تصمیمات درباره اینکــه چطور اینترنت کار کند با 
استفاده از همین مناسک و آیین گرفته شــد. در مارس سال 2018،  در یکی از 
اتاق های هتل هیلتون متروپل در لندن، نمایندگان شرکت های گوگل و اینتل و 
آمازون و کوالکام و سایر شرکت ها جمع شدند تا یک جلسه کارگروه مهندسی 
اینترنت را برگزار کنند. آن ها درباره موضوع حساسی بحث می کردند، درباره 
پیش نویــس یکی از پروتکل های فنی اینترنت. برای هرکســی که خارج از آن 
اتاق بود، این بحث مثل زبان یأجوج و مأجوج بود که اصاًل نمی شــود از آن سر 
درآورد ولی این پروتکل بســیار مهم بود. معیارهایی که آنجا ارایه می شد کار 
را برای هکرهایی که می خواســتند حمله کنند به زیرساخت هایی مثل شبکه 
سراسری برق یا نظام های بهداشتی یا گروه های خرده فروشی سخت می کرد. در 
ـ  و حدود یک سال قبل از آن، هکرها ظاهراً  آن زمان، این دغدغه خیلی زیاد بودـ 
از روســیه به شبکه برق اوکراین حمله کردند بودند و برق اوکراین را از کار 
انداخته بودند. این پروتکل به طور دیداری به کاربران اینترنت اعالم می کرد که 

آیا ابزارهای ضدهک را در دستگاه خود نصب کرده اند یا نه. 
مهندســان در آن اتاق به مدت یک ساعت درباره پروتکل بحث می کردند. 

برخــی از آن ها مخالف ایــن بودند که 
به کاربران گفته شود چه ابزارهایی در 
دســتگاه خود نصب کرده انــد. دیگران 
اصرار می کردند که باید این طور شــود. 
یکی از آن ها می گفت: »این مســئله به 
حریم شخصی افراد مربوط است.« یکی 
دیگر استدالل می کرد: »این درباره مسائل 
ملی کشورهاســت.« بنابراین مردی که 
نامش ُشــن ترنر بود ـ ـ کسی که شبیه به 
مزرعه داران بود،  ریش بلند و ســر طاس 
و عینک به چشــم  ــ درخواست کرد 
که مناسک کارگروه مهندسی اینترنت 

برگزار شود.
او می گویــد: »ما شــروع کردیم به 
همهمه کردن. یکی از افراد که مدیریت جلسه را برعهده داشت گفت که اگر 
شما از این تصمیم حمایت می کنید همهمه کنید. بعد گفتند که حاال کسانی که 
نظر مخالف دارند همهمه کنند.« صدای همهمه جمعی مخالفان خیلی بلندتر بود. 
ترنــر می گوید: »بنابراین در آن نقطه از بحث، اجماعی برای ایجاد آن بخش از 

پروتکل وجود نداشت. پیاده سازی آن پروتکل نقش بر آب شد.
بیشتر آدم ها اصاًل نمی دانند که کارگروهی به نام مهندسی اینترنت وجود دارد 
و افراد خیلی کمی می دانند که مهندسان رایانه با همهمه کردن وب را طراحی 
می کنند. دلیلش این نیست که کارگروه مهندسی اینترنت فعالیت هایش را مخفی 
می کند. برعکس، شــرکت در گردهمایی های این کارگروه برای هر کسی باز 
است و آنالین منتشر می شود. اما عبارت های تخصصی این کارگروه برای بیشتر 
مردم قابل فهم نیست و برمی گردد به نظمی که پیش از بحران مالی جهانی سال 
ـ و فهم ــ از خارج یک  2008 برقــرار بود. و در دنیای امور مالی، نبود نظارتـ 
زنگ هشدار است، به خصوص با در نظر گرفتن آثار روزافزون نوآوری هایی مثل 
هوش مصنوعی. بسیاری از مهندسانی که فناوری هایی را می سازند که در زندگی 
ـ مانند متخصصان  به آن ها متکی هستیم آدم هایی با حسن نیت هستند. اما آن هاـ 
امور مالی ــ تمایل دارند که چشم انداز خود را محدود کنند و اغلب حواس شان 
نیست که ببینند دیگران شاید اشتراکی با طرز تفکر آن ها ندارند. ژان انگلیش 
ـ لوک که مردم شناس است و حوزه مطالعاتی اش دره سیلیکون است، می گوید: 
»در جامعه تولیدکنندگان محصوالت فناورانه، بسیاری از فرایندهای طراحی و 
پیش ساخت و تولید و نگهداری، فناوری در مقام الگو عمل می کند و به تدریج 

همه مسائل از چشم خود فناوری نگریسته می شود و تعریف می شود.«
وقتــی که اعضــای کارگروه مهندســی اینترنــت از روش اجتماع همهمه 
کردن اســتفاده می کنند، یک چشــم انداز متمایز را منعکس می کنند و به آن 
قوام می بخشــند؛ چشــم اندازی که به آن ها می گوید باید تالش کنند اینترنت 
مســاوات طلبانه و فراگیر باقی بماند. این اســطوره خلق آن هاست. اما در عین 
حال، آن ها این پیام را نیز ارسال می کنند که تماس انسانی و سابقه انسانی عمیقًا 
واجد اهمیت است، حتی در دنیای رایانش. همهمه کردن آن ها را قادر می سازد 

اعضای کارگروه مهندسی اینترنت برای رسیدن به اجتماعی از نظر کلی و اشتراکی 
یک مناسک متمایز به وجود آوردند که خودشان به آن می گفتند همهمه کردن. 

وقتی که الزم بود تصمیمی اساسی بگیرند، گروه از هر کسی می خواست که با گفتن 
»نه« یا »بله« صدایی همچون همهمه از خود دربیاورد و بعد این صداها روی هم 

جمع می شد و نگاه می کردند تا ببینند کدام یک از این صداها بلندتر است
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قــدرت ایده خــود را به طور جمعی به 
نمایــش بگذارند. ایــن کار همچنین به 
آن ها کمک می کند که تغییرهای جاری 
عقاید را در دســته ها و گروه های خود 
رهگیــری کنند و بــا خوانش طیفی از 

پیام های ارسال شده تصمیم بگیرند.
همهمه کردن صرفًا نشستن در یک 
جا به شــکل آن تصوری که از فناوری 
داریم نیست بلکه حقیقت اساسی ای را 
برجســته می کند درباره اینکه انسان ها 
چطور جهــان کار را در دفترهای کار، 
در فضــای آنالیــن و در هر جای دیگر 
رهگیــری می کنند: حتی اگر فکر کنیم 
کــه مــا مخلوقاتی منطقــی و عقالنی 

هستیم، در گروه های اجتماعی با جذب طیف وسیعی از پیام هایی که می گیریم 
تصمیم گیری می کنیم. و شــاید بهترین راه برای درک این وضعیت این باشد که 
ایده مشــهور مردم شناســی را پیدا کنیم که در شرکت زیراکس در اواخر قرن 
بیستم برای کارکنان شرکت پیاده کرد؛ همان ایده ای که توسط بوئنزا نیز به شکل 

دیگری در دره سیلیکون به کار گرفته شد: »معنابخشی«.

J  معنابخشی
یکی از اولین متفکرانی که مفهوم ایجاد معنی را ارائه کرد مردی به نام جان 
سیلی براون بود. جان سیلی براون، آن طور که بیشتر شناخته شده، کسی نبود که 
انسان شناسی آموخته باشد. او در اوایل دهه 1960 میالدی ریاضیات و فیزیک 
خواند و مدرک دکتری خود را در علوم رایانه ای در سال 1970 گرفت، درست 
همان زمان که فکر اینترنت داشت ظهور می کرد. او سپس در دانشگاه کالیفرنیا 
شروع کرد به تدریس علوم رایانه ای پیشرفته، با عالقه خاصی به هوش مصنوعی. 
حوالی همین زمان، بعد از جلسه ای که با برخی جامعه شناسان و انسان شناسان 
داشت، مشتاق سؤال پرسیدن در این باره شد که چطور الگوهای اجتماعی روی 

پیشرفت ابزارهای دیجیتالی نیز تأثیر می گذارند. 
او درخواست کرد که یک پژوهش را در مرکز تحقیقات شرکت زیراکس 
در منطقــه پالــو آلتو انجام دهد، مرکــزی که بازوی تحقیقاتی این شــرکت 
کانکتیکاتی بود که در سال 1969 در دره سیلیکون تأسیس شده بود. زیراکس به 
بهبود دستگاه های فتوکپی شهره بود اما محصوالتی را نیز در بسیاری از حوزه های 
دیگر فناوری تولید می کرد. نویسنده کتاب »کورمال کورمال دنبال آینده گشتن« 
که درباره تاریخ شرکت »زیراکس« است،  می گوید: »این شرکت اولین رایانه ای 
را ســاخت که تا آن زمان برای دریافت پیام های انســانی طراحی شــده بود... 
اولین مانیتور گرافیک گرا را ســاخت و اولین ابزار »ماوس« را درست کرد که 
کارکردن با آن توســط یک بچه ساده باشد و اولین برنامه پردازش کلمات را 
ساخت که کارکردن با آن توسط کاربران غیرمتخصص ساده باشد و همچنین 
اولین شبکه ارتباطی محلی را ساخت... و نیز اولین پرینتر لیزری را درست کرد.«

جان ســیلی براون در طی مدتی که 
برای فعالیت در مرکز تحقیقات زیراکس 
درخواست می کرد، با جک گلدمن نیز 
دیدار کرد. گلدمن مدیر دانشمندان شاغل 
در آن مرکز تحقیقــات بود. این دو نفر 
درباره شبکه تحقیق و توسعه زیراکس 
بحث می کردند و اینکه پیشگام در اولین 
تجربه های کار را هوش مصنوعی است. 
سپس براون به میز گلدمن اشاره کرد. او 
پرســید: »جک، چرا دو تا تلفن؟« روی 
میز هم یک تلفن »ساده« بود و هم یک 
تلفن جدیدتر که مدل پیچیده تری داشت. 
گلدمــن گفت: »یا خدا، چه کســی 
می تواند از این تلفن استفاده کند؟« اشاره 
کرد به تلفن نو و گفت: »من از این ها روی میزم دارم چون هر کسی باید یکی 
داشته باشد ولی وقتی واقعًا مشغول کار هستم، از آن تلفن معمولی استفاده می کنم.«

ســیلی براون می گوید که این دقیقًا همان چیزی اســت که دانشــمندان در 
زیراکس باید روی آن تحقیق کنند: انسان ها چطور از فناوری های خیره کننده ای 
که شرکت های دره سیلیکون به ساختن شان ادامه می دهند استفاده می کنند )یا 
نمی کنند(. براون با شروع مطالعه درباره علوم رایانه ای »سخت«، دریافت که باید 
ـ به زبان اسکات  از زاویه علوم اجتماعی به مسائل »نرم« این حوزه نگاه کند، یاـ 
ـ در حوزه علوم اجتماعی،   هارتلی که گفته های مشهوری در دره سیلیکون داردـ 
محققان قضایا را همان قدر که مربوط به رایانه در نظر می گیرند، مبهم و رازآمیز 

و »فازی« نیز فهم کنند.
براون به مرکز تحقیقات زیراکس پیوست و نظریات جدیدی به حوزه کار و 
نیروی کار وارد کرد. با اینکه این مرکز تحقیقات از اساس تحت تسلط دانشمندان 
بود، در زمانی که براون واردش شــد، جمعی از انسان شناسان و روا ن شناسان و 
جامعه شناسان نیز در آنجا بودند. یکی از این انسان شناسان مردی بود به نام جولیان 

اُر، کسی که روی »قبیله« تیم تعمیرات فنی در شرکت زیراکس کار می کرد.
ماشین های کپی در اواخر قرن بیستم در تمام دفترهای کاری فراگیر شده بودند. 
کار ممکن بود متوقف شــود اگر یکی از این ماشین ها از کار می افتاد. شرکت 
زیراکس تعداد خیلی زیادی از این افراد را اســتخدام کرده بود فقط برای اینکه 
بین دفترهای کاری رفت و آمد کنند و خدمات بدهند و ماشین ها را تعمیر کنند. 
این متخصصان به طور معمول به چشم نمی آمدند، بخشی به این خاطر که مدیران 
فرض می گرفتند می دانند چه کارهایی دارند می کنند. اما اُر و براون شک کردند 
به اینکه نکند این مســئله مهمی باشد و اینکه متخصصان همیشه، آن طور که 

مدیران شان به آن ها آموزش داده اند، فکر و عمل نمی کنند.
براون زمانی که کارش را در زیراکس شروع کرده بود به یک تعمیرکار به نام 
»آقای عیب یاب« برخورده بود و توجهش به این جلب شده بود که او می گفت: 
»خب، آقای دکتر، فرض کن که این دستگاه فتوکپی از تصویری که می خواهیم 

با کیفیت مطلوب کپی نمی گیرد. شما چطور عیب یابی آن را انجام می دهید؟«

از چشم انسانی

استیو جابز، هم بنیان گذار شرکت اپل، در سال ۱۹7۹ از مرکز تحقیقات زیراکس 
بازدید کرد و تالش گروه را برای ساختن یک رایانه شخصی دید و سپس چیزی 

مشابه را در اپل توسعه داد و از تمام شیوه های اساسی محققان آن مرکز استفاده 
کرد. دیگر ایده های مرکز تحقیقات زیراکس در اپل و سایر شرکت های دره سیلیکون 

انعکاس یافت. اما مدیران خود زیراکس از ایده های درخشان این مرکز تحقیقات 
آن طور که اپل برای ساخت ابزارهایش استفاده کرد بهره نگرفتند
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براون فهمید که یک جواب »رسمی« در دستورالعمل دفتر کار شرکت برای 
آن وجــود دارد: »از متخصص انتظار می رود که 1000 برگه کپی بگیرد، آن ها 
را به ترتیــب کیفیت مرتب کند و چند تصویری را که بدترین کیفیت را دارد 
انتخاب کند و برای روشن شــدن عیب دستگاه آن ها را باهم مقایسه کند.« این 

روش برای یک مهندس معقول به نظر می رسد.
اما آقای عیب یاب به براون گفت: »کاری که من می کنم این اســت: می روم 
سراغ سطل زباله کنار دستگاه کپی و آن را چپه می کنم و کاغذهای کپی شده را 
می ریزم روی زمین. ســطل زباله یک غربال است چون افراد کپی های خوب را 
پیش خودشان نگه می دارند و کپی های بد را داخل سطل می اندازند. بنابراین فقط 
برو سراغ سطل کاغذهای باطله... و با مرور کردن تمام کپی های بد، تحلیل کن 
که چطور به هم ربط پیدا می کنند و عیب دستگاه کجاست.« به عبارت کوتاه، 
مهندسان پروتکل ها را کنار می گذاشتند و از راه حلی که کار می کرد و عملی بود 
بهــره می گرفتند. اما براون نتیجه می گیرد که آن راه حل نامرئی بود و خارج از 

عینک مدل تشخیصی شرکت جا می گرفت.
این شــیوه های متباین چه وجه تشابهی با هم دارند؟ اُر تالش می کرد که آن 
را پیدا کند. او ابتدا در یک هنرستان فنی ثبت نام کرد. سپس سایه به سایه گروه 
تعمیر را از خالل تماس های تلفنی و استراحت ها و ناهار خوردن ها و خیلی از 
زمان هایی که افراد کاری برای انجام دادن نداشتند دنبال کرد. اُر تالش کرد که با 
حفظ احترام افراد وارد گروه تعمیرکاران بشود و آن ها هم از او استقبال کردند. 
اما این تله ای را درســت کرد: او گاهی با همان نقاط کوری مواجه می شد که 

افرادی که روی آن ها مطالعه می کرد مواجه بودند. او بعدها در گزارشش نوشت: 
»من تمایل داشتم به مسائلی توجه نشان بدهم که کسانی که بیرون بودند به آن ها 
توجه نمی کردنــد. او باید این ورزش ذهنی را انجام می داد که چیزهایی را که 
»بیگانه« به نظر می رسیدند به پدیده های »آشنا« تبدیل کند. بنابراین مثل خیلی 
از انسان شناســان قبل از خود، تالش کرد مناسک و نمادها و الگوهای فضایی 
را در گــروه تعمیرکاران که معمواًل در زندگی روزمره خود به کار می بردند، 

مشاهده کند.«
اُر خیلی زود دریافت که بســیاری از مهم ترین تعامالت در موقع شام اتفاق 
می افتد. او در یکی از یادداشت های خود از مشاهده اش نوشته است:  »من رانندگی 
می کردم تا به قرار صبحانه ای برســم که اعضای تیم خدمات پس از فروش به 
مشــتریان در یک رستوران زنجیره ای در شهر کوچکی در بخش شرقی منطقه 
گذاشته بودند. آلیس مشکلی داشت:  ماشین مشکلی را پیدا کرده بود و گزارش 
می داد اما او شک داشت که مشکل چیز دیگری باشد... بنابراین ما برای ناهار 
به رستورانی رفتیم که خیلی از همکاران آلیس آن جا غذا می خوردند و او دنبال 
فِرد بود... فرد با توجه به توضیحی که آلیس از مشکل دستگاه داد، به او گفت 
که باید یک قطعه دیگر را عوض کند.« گروه تعمیرکاران هنگام نوشیدن قهوه 
شام شــان، مشکل جمعی خود را حل می کردند و از بدنه ای غنی از روایت های 
مشترک درباره ماشین های زیراکس کمک می گرفتند و تقریبًا هر بخش دیگری 
از زندگی شــان نیز به همین کار گروهی مربوط می شد. با شایعاتی که ردوبدل 
می کردند دانش گروه را ارتقا می دادند و نگاه جمعی گروه را شکل می دادند، مثل 

کتاب ضمیمه

وقتی که اعضای کارگروه مهندسی اینترنت از روش اجتماع همهمه کردن استفاده می کنند، یک چشم انداز متمایز را منعکس می کنند و به آن قوام می بخشند؛ چشم اندازی که به آن ها می گوید 
باید تالش کنند اینترنت مساوات طلبانه و فراگیر باقی بماند. این اسطوره خلق آن هاست
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همهمه  کردن کارگروه مهندسان اینترنت.
این دانش اهمیت داشت. همان طور که لوسی ساچمن، یک انسان شناس دیگر 
در مرکز تحقیقات زیراکس خاطرنشان می کند، پروتکل ها و دستورالعمل های 
شرکت فرض می گرفت که کار متخصصان این بود که ماشین هایی را که تشخیص 
داده شده بود خرابند به شکل یکسان تعمیر کنند. اما این فرض اشتباه بود: حتی اگر 
ماشین هایی که از کارخانه زیراکس بیرون می آمدند عینًا شبیه به یکدیگر بودند، 
با گذشت زمان ماشین ها با مسائلی مواجه می شدند که به شکل تاریخی انسان ها 
ساخته بودند. آنچه مهندسان سر شام به اشتراک می گذاشتند همین تاریخ و سابقه 

بود. اُر می گوید: »عیب یابی یک فرایند روایی است.«

J  بی توجهی خود شرکت
دانشمندان مرکز تحقیقات زیراکس سرانجام به حرف انسان شناس ها گوش 
ـ البته تا حدی. بعد از اینکه اُر گزارش خود را از متخصصان تعمیرات  دادنــدـ 
منتشر کرد، شرکت سامانه هایی را ارائه کرد تا افراد تعمیرکار بتوانند راحت تر 
ـ  در این حوزه با هم حرف بزنند و دانش خود را با هم به اشــتراک بگذارندـ 
حتی در زمان هایی خارج از وقت شام. یک سامانه رادیویی دوطرفه اجازه می داد 
که دو متخصص فنی در دو منطقه متفاوت بتوانند درباره تجربه یکدیگر با هم 
تماس بگیرند. شرکت زیراکس بعدتر به این سامانه های رادیویی پتلفرم پیام گیری 
را ضمیمه کرد که از طریق اینترنت کار می کرد و متخصصان تعمیر دستگاه ها 
می توانستند توصیه های خود را به اشتراک بگذارند. براون به این سامانه الحاقی 

در نقش »مدل های اولیه پلتفرم های رسانه های اجتماعی« نگاه می کرد.

ســایر کارآفرینان دره ســیلیکون بیش ازپیش جذب کاری شدند که مرکز 
تحقیقات زیراکس می کرد و تــالش کردند که ایده های آن را به کار بگیرند. 
استیو جابز، هم بنیان گذار شرکت اپل، در سال 1979 از مرکز تحقیقات زیراکس 
بازدید کرد و تالش گروه را برای ساختن یک رایانه شخصی دید و سپس چیزی 
مشابه را در اپل توسعه داد و از تمام شیوه های اساسی محققان آن مرکز استفاده 
کرد. دیگر ایده های مرکز تحقیقات زیراکس در اپل و ســایر شرکت های دره 
سیلیکون انعکاس یافت. اما مدیران خود زیراکس از ایده های درخشان این مرکز 
تحقیقات آن طور که اپل برای ساخت ابزارهایش استفاده کرد بهره نگرفتند و 
نتیجه این شد که در خالل چند دهه ستاره اقبال شرکت زیراکس کم فروغ شد. 
این اتفاق تاحدی به این علت افتاد که فرهنگ شرکت زیراکس محافظه کار بود 
و سرعت کمی داشت و همچنین به این دلیل بود که مرکز تحقیقات زیراکس در 
ساحل غربی آمریکا ساخته شده بود، حال آنکه دفتر مرکزی شرکت و مرکز 
تولیدی آن در طرف دیگر کشور بود. ایده های خوب معمواًل مورد استفاده قرار 
نمی گرفتند و این بی توجهی باعث یأس و ناامیدی در کارکنان مرکز تحقیقات 

می شد. 
هنوز با اینکه ســال ها از کار مرکز تحقیقات زیراکس گذشته،  ایده های این 
مرکز تأثیر زیادی روی علوم اجتماعی و دره سیلیکون داشت. کار آن ها کمک 
می کرد که جنبش پیشــرفت تجربه کاربری گسترش یابد و شرکت هایی مثل 
مایکروســافت و اینتل گروه های تحقیقاتی مشابهی را تشکیل دهند. فکر آن ها 
درباره »معنابخشــی« در جهان کاالهای مصرفی توسعه پیدا کرد و از آن جا به 

جایی نفوذ کرد که انتظارش نمی رفت:  وال استریت.

از چشم انسانی

زیراکس اولین رایانه ای را ساخت که تا آن زمان برای دریافت پیام های انسانی طراحی شده بود... اولین مانیتور گرافیک گرا را ساخت و اولین ابزار »ماوس« را درست کرد که کارکردن با آن 
توسط یک بچه ساده باشد و اولین برنامه پردازش کلمات را ساخت که کارکردن با آن توسط کاربران غیرمتخصص ساده باشد و همچنین اولین شبکه ارتباطی محلی را ساخت... و نیز اولین 

پرینتر لیزری را درست کرد
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یک دانشــمند علــوم اجتماعی به نام 
پاتریشیا انســورث یکی از اولین کسانی 
بود که از معنابخشی در کسب وکارهای 
مالی اســتفاده کرد. او در دهه 1980 کار 
خود را شــروع کرد و تصمیم گرفت که 
از علوم اجتماعی برای توضیح مســائل و 
اثرات فناوری اطالعات در امور مالی بهره 
گیرد. تحقیق او خیلی زود نشــان داد که 
مسائل همان قدر که فنی هستند، اجتماعی 
و فرهنگی هم هستند. او در یکی از اولین 
پروژه هایش دریافت که برنامه نویس های 
آمریکایی کاماًل گیج شده بودند از اینکه 
بفهمند چرا نرم افزارهایی که می نویسند و 
آن ها سعی در اصالحش دارند همچنان بد 

کار می کند. انسورث در اوایل دهه 1990 به خدمات سرمایه گذاری مودی پیوست 
و سرانجام مدیر کنترل تضمین سامانه های فناوری اطالعاتی این شرکت شد. ظاهر 
شغل او این طور می نمود که یک شغل فنی است حال آنکه نقش اساسی او این بود 
که دســته های مختلف افراد را با هم نزدیک کند: کدنویسان نرم افزار، متخصصان 
زیرساخت فناوری اطالعات، تحلیل گران، فروشندگان و مشتریان خارج از شرکت. 
سپس او یک بدنه مشورتی را درست کرد تا درباره مدیریت پروژه، تحلیل ریسک، 
تضمین کیفیت و سایر مسائل کسب وکار مشــاوره بدهد و آگاهی فرهنگی را با 

مهندسی ترکیب کند.
انســورث در ســال 2005 یک پیام فوری از مدیر یک بانک سرمایه گذاری 
دریافت کرد. آن مدیر می گفت: »ما نیاز به مشاوره داریم تا کمک کنی برخی از 
پروژه ها را به ریل بازگردانیم.« انسورث از چنین شیوه ای استفاده کرد: بیش از یک 
دهه از تکنیک هایی اســتفاده کرد که امثال اُر و سیلی براون از آن ها بهره گرفته 

بودند تا تحقیق کند که امور مالی و فناوری چه فصل مشترکی با انسان ها دارند. 
پروژه آن بانک سرمایه گذاری پروژه معمولی ای بود. این بانک مثل خیلی از 
رقبایش برای حرکت به سوی عملیات آنالین شتاب گرفته بود. اما تا سال 2005 
با بحران مواجه شده بود. قبل از سال 2000 بیشتر پلتفرم های فناوری اطالعات 
تجاری خود را در هند برون ســپاری کرده بود چون استخدام کارشناس فناوری 
اطالعات در آن جا ارزان تر از آمریکا بود. اما در عین اینکه کدنویســان هندی 
و تست کنندگان نرم افزارهایی که آنان می نویسند در دست وپنجه نرم کردن با 
محصوالت سنتی سرمایه گذاری مهارت داشتند، در مواجهه با کسب وکارهای 
جدید که بانک ها درســت می کردند مشکل داشتند چراکه برنامه نویس های 
هندی روش های مهندسی رسمی و بوروکراتیکی داشتند. بنابراین بانک شروع 
کرد به استفاده از دیگر فراهم کنندگان نرم افزار در اوکراین و کانادا که سبک 
منعطف تری داشتند و از همکاری متخصصان خالق ریاضیات بهره می گرفتند. اما 
این کار مشکل را بدتر کرد: پروژه ها به زمان تحویل نرسیدند و کارها به مشکل 

برخوردند و خسارت های زیادی به بار آمد.
انسورث بعدها نوشت: »در دفتر کار نیویورک، تنش ها بین کارکنان شرکت 

و افرادی که کار به آن ها برون ســپاری 
شده بود به شــدت باال گرفته بود. نقطه 
اوج ماجرا وقتی اتفــاق افتاد که این دو 
با هم درگیر شــدند: یک کارمند مرد 
کانادایی که محصوالت را تست می کرد 
یک کارمند زن هندی را با دستگاه اشعه 
ایکس آزار داده بود و کارمند هندی نیز 
قهوه داغ را روی صورت او پاشیده بود. 
به این علــت که اقدام آن زن در محیط 
کار یک کار ناشایست بود، بالفاصله از 
شرکت اخراج شد. بحث درباره منصفانه 
بودن آن تنبیه در شــرکت باال گرفت و 
افراد به دو دسته موافق و مخالف تقسیم 
شــدند... و در همــان زمان، بازرســان 
دریافتند که برخی خشونت های جدی عملیاتی و ایمنی در بخش زیرساخت ها و 

فرایندهای فناوری اطالعات رواج دارد.«
برخی از کارفرمایان این مســائل را به درگیری هــای بین نژادی ربط دادند. اما 
انسورث به جای دیگری شک داشت و آن را یک مشکل پنهان تر می دید. تقریبًا 
تمام برنامه نویســانی که برای بانک کار می کردند،  چه کسانی که در هند بودند 
و چه کســانی که در کیف یا تورنتو بودند، آموزش دیده بودند تا کار خود را در 
یک مسیر یک جهته دنبال کنند و روندهای منطقی را پیش بگیرند، بدون اینکه 
نگاهی چندبعدی به ماجرا داشــته باشند. طبیعت دودویی نرم افزارهایی که آن ها 
توســعه می دادند نیز به معنی این بود که آن ها ذهنیت »من درســت می گویم، تو 
غلط می گویی« داشته باشند. با اینکه برنامه نویس ها می توانستند الگوریتم هایی را 
طراحی کنند که مسائل خاصی را حل می کرد، در اینکه کل یک تصویر را ببینند 
یا با هم همکاری کنند تا وضعیت تغییر کند مشــکل داشتند. انسورث مشاهده 
کرد: »کدنویس ها تحقیقات خود را به شکل فلوچارت ها و طراحی های معماری 
می دیدند. آن ها نسخه 1.0 مســئله را می نوشتند و ارائه می کردند و بعد براساس 
جامعه ای که نرم افزار در  آن کار می کرد، آن را توســعه می دادند و مشکالتش را 
حل می کردند و نسخه های بعدی را عرضه می کردند.« اما همین کار را برای حل 

مسائل خودشان نمی توانستند انجام بدهند. 
ماجرا این جا بود که کدنویس های شرکت کنار هم کار نمی کردند و از دفاتر 
کاری مختلــف یا از منازل خود دورکاری می کردنــد و آن اجتماعی را که برای 
کارکردن در شرکت ها و همکاری و هم نظری داشتند نمی توانستند به دست بیاورند. 
نتیجه این می شــد که مدام با یک منطق صفر و یکی با هم برخورد می کردند و 
در خیلی از موارد با یکدیگر برخوردهایی داشــتند که خالی از روحیه تعاون و 
همکاری و هم نظری بود. کدنویس ها اغلب این طور به نظر می رسیدند که نمی توانند 
فاصله بین برنامه اولیه و پیامدهای دنیای واقعی را پر کنند. هرچند که در کار خود 
به خوبی از عهده این کار برمی آمدند اما در دنیای واقعی و در زمان همکاری خود 
در این کار ناتوان بودند. این مسائل تا حد زیادی به این ربط پیدا می کرد که آن ها 

در کنار هم نبودند و جدا از یکدیگر کار می کردند. 

کتاب ضمیمه

تقریبًا تمام برنامه نویسانی که برای بانک کار می کردند،  چه کسانی که در هند 
بودند و چه کسانی که در کیف یا تورنتو بودند، آموزش دیده بودند تا کار خود را 

در یک مسیر یک جهته دنبال کنند و روندهای منطقی را پیش بگیرند، بدون اینکه 
نگاهی چندبعدی به ماجرا داشته باشند. طبیعت دودویی نرم افزارهایی که آن ها 
توسعه می دادند نیز به معنی این بود که آن ها ذهنیت »من درست می گویم، تو 

غلط می گویی« داشته باشند
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کتاب ضمیمه

سعادتمندی جامعه با مطالعه
آیا کتاب در سبد خانوار ایرانی موجود است؟

عرصه دانش امروز در حوزه کتاب، در حوزه ابزار دیداری، شنیداری و فضای مجازی گسترش پیدا کرده است. اما آنچه می تواند برای یک ملت به عنوان یک ذخیره 
و یک پشتوانه محفوظ بماند آن چیزی است که در کتاب نوشته و برای بشریت به عنوان یک سرمایه ارزشمند و ماندگار تلقی می شود. همه بر این واقف هستیم 
که امروز فرهنگ و یا به عبارتی دیپلماسی فرهنگی می تواند کارآمدتر از دیپلماسی سیاسی عمل کند. زیرا حوزه فرهنگ و حوزه نخبه پروری بر مدار گفت و گو 
و گسترش اندیشه بشری است. این ارزش ها باید توسط ما به آیندگان انتقال پیدا کند. در جامعه اخالقی، فرهنگی و ارزشی ما متاسفانه می بینیم که سبد مصرف 
کاالی خانواده فاقد کتاب است. بسیار اندک هستند خانواده هایی که کتاب را مورد توجه قرار می دهند. برای اینکه کتابخوانی را در جامعه بپرورانیم راه های زیادی 
مطرح شده است. از جمله اینکه هزینه ها باید کاهش پیدا کند. قیمت کتاب باید ارزان شود و کتاب باید در دسترس عموم قرار بگیرد. اما آنچه می تواند این فرهنگ و دانستن، علم و دانش و خواندن 
را در جامعه نهادینه کند این است که خانواده یعنی پدر و مادر این رویه را در فرزندانشان بپرورانند و به او منتقل کنند. البته در کنار این موضوع مدرسه هم نقش بسیار مهمی می تواند ایفا کند.

اقتصاد خوب برای دوران سخت
بررسی راهکارهای اقتصادی در جهان

نویسنده: آبهیجیت بنرجی
مترجم: صبا نوروزی

انتشارات: کتاب پارسه

سر درآوردن از این امر که چگونه باید با مشکالت بحرانی اقتصاد امروز دست و پنجه نرم کنیم شاید 
یکی از بزرگ ترین چالش های زمان ما باشد. چالشی حتی بزرگ تر از سفرهای فضایی یا حتی موفقیت 
انقالبی دیگری در علوم پزشکی. آنچه امروز در معرض خطر است ایده ی کلی از آن سبک زندگی است 
که به عنوان زندگی خوب می شناســیم و این مســئله ای است که در کتاب »اقتصاد خوب برای دوران 
سخت« از آبهیجیت بنرجی مورد بررسی قرار گرفته است. مهاجرت و نابرابری ها، جهانی شدن و اختالالت 
تکنولوژیک، رشد کاهش یافته و تغییر شدت یافته ی اقلیم جهانی، منبع نگرانی های بزرگی در سراسر 
دنیا از دهلی نو تا داکا و از پاریس تا واشنگتن است. منابعی که این چالش ها را زیر ذره بین می برند در 
دسترس اند اما آنچه فقدانش به شدت محسوس است ایده هایی است که به وسیله ی آن بتوان از اختالفات 
و عدم اعتمادهایی که بین افراد برای تصمیم گیری وجود دارد، عبور کرد. اگر در این زمینه موفق شویم 
تاریخ همواره از عصر ما با قدردانی و سپاس یاد خواهد کرد اما اگر شکست بخوریم خسارات احتمالی غیر 
قابل محاسبه خواهد بود. در این کتاب آبهیجیت بنرجی اقتصاددان معروف موسسه ی فناوری ماساچوست 
به همراه استر دوفلو این چالش را مورد بررسی قرار داده و با تحقیقات گسترده ی خود در زمینه اقتصاد 
آن را با وضوح و شــکوه تمام توضیح داده اند. این کتاب اثری است اصیل، تحریک آمیز و ضروری برای 
مداخله ای هوشمندانه در جامعه ای که بر اساس احترام و محبت ساخته شده است. دستاوردی خارق العاده 
که به ما کمک می کند تا دنیایی را که در شرایط خاصی متعادل است، بهتر فهمیده و قدردانش باشیم. 
بحث هایی مثل نقش بیمه ها، بازار کار و دستمزدها و نیز مهاجرت از روستاها به شهرها و از کشوری به 
کشور دیگر و نیز خرده فروشی، عمده فروشی ، تکنولوژی جدید و به کار گیری فروشگاه های مجازی در 
زمره موضوعات جذاب مورد بحث در کتاب است. همچنین موضوع تجارت جهانی و تعامالتی که بین 
کشورها با این نام در حال انجام است و نیز مناقشات جهانی که به بهانه اقتصاد کشورها شکل گرفته و 
تاثیر جدی در روابط آنها گذاشته بگذارند و راهکارهایی برای برون رفت از این مناقشه ها نیز در این کتاب 
مورد توجه جدی بوده است. این کتاب اثری کاربردی برای همه کشورها به شمار رفته و برای یک جامعه 
خاصی نوشته نشده به ویژه اینکه در حال حاضر هیچ کشوری در دنیا نیست که بخواهد منفعل از سایر 

اتفاقات جهانی راه توسعه را در پیش بگیرد.

بعد از هفت قدم بلند
نویسنده: راضیه مهدی زاده

انتشارات: هیال

مجموعه داستان »بعد از هفت قدم بلند« شامل ده داستان کوتاه تأثیرگذار است که تا پایان خواننده را 
با خود همراه می کند. تنوع شخصیت ها و سرنوشت جالب و تأمل برانگیز آن ها از ویژگی های این مجموعه  
داستان  است. در این مجموعه  داستان، با مادری مواجه می شویم در شهر اصفهان که تبدیل به زاینده رود 
می شود. با دختر دوچرخه سوار ایرانی ای که باالی کوه فوجی پیدایش می کنند، با دختری که در منهتن 
زندگی می کند روزها را می شــمارد تا به ایران مهاجرت کند و مربی باله شود، با پسری اهل بوشهر که 
سفری را آغاز می کند و به قبری در آلمان می رسد، با استاد دانشگاهی در سیاتل که با الکسا و کورتانا و 
گوگل و سیری معاشرت و زندگی می کند. و در داستان آخر همۀ این شخصیت ها در مقابل نویسندۀ کتاب 
قرار می گیرند. عناوین این مجموعه داستان »هجدهم مهرماه« )رتبه اول جشنواره محیط زیستی- ادبی 
مادرم زمین- اصفهان در ســال 1397(، »سفید«، »زندگی جای دیگری است« )رتبه دوم جایزه ادبی 
صادق هدایت در سال 1398(، »اتاقی در زوریخ«، »کورتانا می چرخد«، »سومین قطره خون بعد از هفت 
قدم بلند« )برگزیده مرحله نهایی جایزه ادبی صادق هدایت در سال 1397، اقتباسی از داستان »سه قطره 
خون« صادق هدایت(، »رویای ایتالیا«، »حاجی واسموس« )برگزیده جشنواره داستان جنوب در سال 

1396(، »ساز شکسته، قلب شکسته خریداریم« و »چسب زخم« است.
تنوع شخصیت و سرنوشت تامل برانگیز دو ویژگی مهم داستان های کوتاه کتاب »بعد از هفت قدم 

بلند« محسوب می شوند که تا پایان خواننده را با خود همراه می کنند.
راضیه مهدی زاده دارای مدرک کارشناســی فلســفه از دانشگاه تهران و کارشناسی  ارشد مطالعات 
ســینمایی از دانشگاه هنر تهران اســت. او ساکن شهر نیویورک اســت و دوره های نوشتن خالقانه و 
آموزش های هنری را پشت سر گذاشته است. مهدی زاده پیش از این کتاب، مجموعه داستان »موخوره« 
و رمان »یک کیلو ماه« را در کارنامه دارد. مجموعه  داستان قبلی  او یعنی »قم رو بیشتر دوست داری یا 
نیویورک« منتخب جایزه ادبی جالل آل احمد شده است. در بخشی از داستان  »زندگی جای دیگری 
اســت« می خوانیم: »اوایل برایم غریب بود پیدا کردنش. قیافه بیست سال آینده خودم را در عکس ها 
می بینم و درست نمی دانم در برابر خنده ها و لبخندهایش چه واکنشی باید نشان بدهم. آن آدمی که در 

عکس ها می بینم با آدم خواب هایم خیلی تفاوت دارد.«

پروانه شفاعی
خبرنگار

کتابخانه
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زنان در روزگارشان 
تاریخ فمینیسم در غرب
نویسنده: مارلین لگیت
مترجم: نیلوفر مهدیان

انتشارات: نی

بسیاری موج اول فمینیسم را در ارتباط با پیشرفت های فکری و اقتصادی قرن نوزدهم، به ویژه 
لیبرالیســم و انقالب صنعتی می دانند و بر این نظر تأکید دارند که انقالب صنعتی با کشاندن کار 
به خارج از خانه و دادن اوقات فراغت به زنان طبقه متوســط، فرصت عملی شدن آن ایده را فراهم 
کرد. در واقع با انقالب صنعتی جنبش بورژوازی غرب اســتثمار نیروی کار زنان و دختران جوان را 
در پیش گرفت و کار ســخت و طاقت فرســا در کارخانه ها و کارگاه ها را عالوه بر کار منزل به آن ها 
تحمیل کرد. باید عجله کنیم چون به خانه که می رسیم کارمان تازه آغاز می شود؛ چیزهای زیادی 
ما را فرامی خوانند. کاش ده تا دســت داشتیم و به کارشان می گرفتیم. کودک را با نهایت مراقبت 
می خوابانیــم و همه چیــز را برای آمدن تو آماده می کنیم. تو غذایــت را می خوری و بی درنگ به 
رختخواب می روی و تا روز بعد تن و بدن خود را می آسایی. اما ما! افسوس! خواب خوشی نخواهیم 
داشــت. چون کودک بیدار می شود و گریه سر می دهد و روز بعد با دمیدن سپیده دم باز وقت کار 
در مزرعه است. کتاب حاضر با رویکردی علمی تاریخ جنبش فمینیستی را به تفصیل بازمی گوید و 
ریشه های کهن آن را بازمی کاود. مارلین لگیت که در حال حاضر مدرس دانشگاه کاپیالنو در ونکوور 
کانادا است، تاکنون مقاالت متعددی در مورد تاریخ فمینیسم نوشته و درجه دکترای خود را در رشته 
تاریخ از دانشگاه ییل دریافت کرده است. کار مستمر این پژوهشگر بر روی تاریخ زنان با نوشتن کتاب 
زنان در روزگارشان در سال 2001 به سرانجام برجسته ای رسیده است. مارلین لگیت شرایط زندگی 
فردی و اجتماعی زنان را با مروری کامل و همه جانبه بر رخدادهای جنبش فمینیستی غرب از پیش 

از قرون وسطی تا سال های متاخر قرن بیستم زیر چتر روایت خود گرفته است. 

بنویس تا اتفاق بیفتد
بدانید چه می خواهید و به دستش 

بیاورید
نویسنده: دکتر هنریت کالوسر

مترجمان: جهان قطب شاهی، ندا رشیدی
انتشارات: کتیبه پارسی

ذهن ما همیشه و حتی در هنگام خواب هم در حال تحلیل و بررسی داده های حسی، شنیداری و 
دیداری اســت که در روزمره مان دریافت می کند. در همین زمان ها ممکن است خواسته ها و آرزوهایی 
داشته باشیم که در این شلوغی و در تودرتوهای ذهن مان گیر کرده باشد یا پاک کن فراموشی محوشان 
کرده باشد. با این حال چگونه می توانیم خواسته ها و آرزوهایمان را از خطر فراموشی و هیاهوی روزمره در 
امان نگه داریم؟ کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد در یافتن پاسخ این سؤال به ما کمک می کند. خانم کالوسر 
ازجمله معلم های کاربلد حوزه  موفقیت شخصی است که در کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد، یک روش ساده 
ولی مهم برای دســتیابی به خواسته های شخصی را آموزش می دهد. همان طور که از عنوان کتاب هم 
معلوم است این روش، »نوشتن« است. ایشان برای آنکه به مخاطب نشان بدهد که نوشتن چرا و چگونه 
می تواند زندگی فردی و اجتماعی ما را تحت تأثیر قرار بدهد، به سراغ کسانی رفته  که تأثیر استفاده از این 
مهارت را به چشم خود دیده اند و در نوزده فصل داستان هرکدام از این افراد را روایت می کنند که ضمن 
بازگو کردن داستان، توضیحات تکمیلی در مورد چگونه نوشتن را آموزش می دهند. ماجرا هایی که در هر 
فصل رخ می دهد و شخصیت هایی که با آنها آشنا می شویم به قدری ساده، معمولی و ملموس هستند که 
مخاطب به خوبی این نکته را در می یابد که برای رسیدن به خواسته هایش الزم نیست انسانی با ویژگی های 
ذاتی منحصربه فردی باشد؛ بلکه می تواند با تبدیل کردن نوشتن به عادتی روزانه، به خواسته هایش برسد 
و به آدم موفق و البته خوشحالی بدل شود. در پایان هر فصل بعد از تحلیل های نویسنده از ماجرای هر 
فصل و شــخصیت موردنظر، تمرین هایی مربوط به آموزش های همان فصل قرار دارد که انجام آنها به 

یادگیری بیشتر کمک می کند. 

سرمایه و ساختار آن
نویسنده: لودویگ الخمان

مترجمان: محمد جوادی، امیررضا عبدلی
انتشارات: دنیای اقتصاد

الخمان در این کتاب می کوشد ما را با مفهومی ساختاری از سرمایه آشنا کند که معتقد است نسبت 
به مفهوم موجودی سرمایه کارایی بیشتری در تبیین واقعیات اقتصادی دارد. رویکرد او به نظریۀ سرمایه 
در تداوم و تکمیل آرا و ایده های نظریه پردازان پیشکسوت اتریشی )اویگن بوم باورک و فردریش هایک( 
اســت در حالی که از ارزیابی انتقادی آنان ابایی ندارد. او همچنین سعی می کند »انتظارات« را در یک 
چارچوب مفهومی بگنجاند و از دریچۀ چشم یک اقتصاددان ذهنیت گرا به آن بنگرد. هایک، الخمان را 
تنها کسی می دانست که تالش های او را در زمینۀ نظریۀ سرمایه پی گرفته و بسط داده است. نگاه دقیق و 
تیزبین الخمان باعث می شود بدعت های او پس از گذشت حدود هفتاد سال از نگارش این کتاب همچنان 
بدیع به نظر برسند. آنان که نظریه های علم اقتصاد را دنبال می کنند می دانند که نظریه پردازان بازار آزاد 
همواره بر این اعتقاد هستند که دستی نامرئی منافع متکثر و گوناگون شهروندان موجود در بازار را با 
یکدیگر هماهنگ می کند و به عبارتی اگر بازار را به حال خود بگذاریم منطق درونی آن می تواند همه چیز 
را سر و سامان دهد. در مقابل اما منتقدان بازار آزاد این شیوه تفکر را ساده انگاری محض می دانند و بر 
ناسازگاری موجود در بازار و از جمله رکودها و بحران های اقتصادی انگشت می گذارند. »لودویگ الخمان« 
شاید از معدود نظریه پردازانی باشد که در میانه این مجادله ایستاده است و سعی در توضیح عملکرد دست 
نامرئی و به عبارتی مرئی کردن این دســت دارد. او که سخت به سنت اتریشی ذهنیت گرایی در علوم 
اجتماعی پایبند است در این کتاب به تبیین چگونگی تشکیل و انباشت سرمایه می پردازد. رویکرد او به 
نظریه سرمایه در تداوم و تکمیل آرا و ایده های نظریه پردازانی چون اویگن بوم باورک و فردریش هایک 
قرار می گیرد. این نکته را هم باید متذکر شد که برای کسانی که به روش و ادبیات رایج اقتصادی عادت 
دارند، احتماال خواندن این کتاب چندان ساده نخواهد بود چرا که کتاب او از شیوه های مرسوم کتاب های 

اقتصادی چون نمودار و بهینه سازی استفاده نمی کند. 

شب ظلمانی یلدا
بررسی انطباقی الگوهای ادوار مختلف

نویسنده: رضا جوالیی
انتشارات: چشمه

رضا جوالیی نویسنده نام آشنا و صاحب سبک روزگار ماست. رمان ها و داستان های او در بیش از 
سی سال از کار نویسندگی اش بیانگر نگاه خاص و منحصر به فردش به تاریخ و روایت در ادبیات ایران 
بوده است. رمان شب ظلمانی یلدا یکی از همین رمان هاست که برای نخستین بار سال 1372 منتشر 
شد. رمان داستان چند شخصیت است. از سرباز مجروحی گرفته که در جنگ با روس ها زخم برداشته 
تا جوانی مسیحی با دغدغه های عجیبش. این دو کالن روایت درهم ترکیب می شوند و ماجرایی رقم 
می زنند از اتفاق هایی در دل تاریخ که قرار است رفتارهایی عاشقانه، سیاسی و بیش از آن انسانی بسازند. 
فضای نو رمان و توجه نویسنده به عناصری متفاوت در دل این تاریخ است که شب ظلمانی یلدا را به 
رمانی خواندنی و تأثیرگذار تبدیل می کند. جوالیی در اکناف تاریخ غیررسمی اش آدم هایی را می سازد 
که در حال تجربه ی هراس ها و بیم هایی اند که در نهایت هویت شان را رقم می زند. جهانی که در آن 
ماجرا گاه از تصویر شمایل مسیح بر پارچه شروع می شود. جوالیی نویسنده تکه های پرغبار است. ذهنی 
داســتان گو که می خواهد زمان ازدست رفته را احضار کند. جوالیی همچنان که گفته شد در »شب 
ظلمانی یلدا« روایتی تاریخی به ما عرضه می کند. این روایت تاریخی اما تا حدودی شخصی یا به عبارت 
بهتر خیالی است. نه اینکه کوچک ترین خبری از وقایع واقعی در کتاب نباشد، اما نویسنده ی کتاب 
مشخصاً جهان خیال را به جهان واقع ترجیح داده است. چنین رویکردی را پیشتر نیز از جوالیی در 
دیگر آثارش دیده بودیم. خود او می گوید: »پرداختن به حوادث تاریخی از ملزومات مقوله آشنایی زدایی 
اســت. برای من دوره قاجار یا هر دوره دیگر رنگ و روغنی اســت که با آن تصویری بپردازم از انسان 
ایرانی یا شرقی. نوعی مدل سازی که در اصطالح علمی به آن Simularism می گویند؛ از طرحی یک 
وجهی یا دو وجهی الگویی درست کنیم تا بتوانیم آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم و 

احیانا منطبق کنیم بر الگوهای امروزی.



اقتصادجهانباچهتئوریهاییادارهمیشود؟
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انقالب آینده با فین تک ها
بانکداریوبیمه،وابستهبهزیرساختهایالزمبرایبقادردورانجدید

ساعد یزدانجو
دبیربخشژورنال

پژوهش:  آینده پژوهی فناوری مالی در ایران با رویکرد سناریونگاری
پژوهشــگران: رضا کوشش کردشولی، رضا غالمی جمکرانی، محمدحسن ملکی، 

میرفیض فالح شمس

فناوری مالی طراحی و ارائه محصوالت و خدمات مالی از طریق فناوری است. فناوری مالی 
نقش مهمی در توسعه صنایع و کسب وکارهای مختلف، به ویژه در بانکداری و بیمه دارد. 
رضا کوشش کردشولی، رضا غالمی جمکرانی، محمدحسن ملکی و میرفیض فالح شمس 
در پژوهشــی به این مســئله پرداخته و نتایج آن را در مقاله »آینده پژوهی فناوری مالی 
در ایران با رویکرد ســناریونگاری« در شماره 3 سال 25 فصلنامه »برنامه ریزی و بودجه« 
منتشر کرده اند. این پژوهش با هدف شناسایی آینده های فناوری مالی در ایران از طریق 
سناریونگاری انجام می شود. برای تحلیل داده ها، آزمون های علمی آماری استفاده شده است 

و در ابتدا 15 پیشــران کلیدی از مرور نظام مند پیشینه و مصاحبه با 30 خبره استخراج 
می شود. پس از غربال عوامل کلیدی غیرمهم، با به کارگیری تکنیک تصمیم گیری خاصی 
از نظر خبرگان، دو پیشران یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت 
فناوری مالی و میزان سهولت مبادله های فراملی و بین المللی بیشترین اولویت را به خود 
اختصاص می دهند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو برای آینده فناوری مالی ایران 
شناسایی می شود: بهشت فناوری مالی، دنیای جفاکار، جزیره متروک و دوزخ فناوری مالی. 
بهشت فناوری مالی مطلوب ترین و دوزخ فناوری مالی بدترین سناریوها را توصیف می کنند.

در هــر جامعه اي با افزايــش درآمد و پس انــداز، تمايل به 
سرمايه گذاري باال می رود. در سال های اخیر درآمد سرانه در 
بیشتر كشــورهاي جهان رشد محسوسی داشته و به تبع آن 
سرمايه گذاري در دارايي هاي مالي نيز افزایش نشان داده و با 
توسعه بازارهاي مالي، ضرورت ارائه خدمات مالي نيز اهمیت چشمگیری یافته است. در اين میان 
شركت هاي بسیاری با ساختارهاي نوین ظهور کرده و با کاربست فناوری های نو سعي در پیشبرد 
خدمات خود نموده اند. تمامی تغییرهای اشاره شده باعث می شود که به مرور زمان صنعت جديدي 

به نام صنعت خدمات مالي ایجاد شود.
تغییرها در اين صنعت به سرعت رخ می دهد و دانش مهندسي مالي، ابزارها و نهادهاي جديدي را 
به بازارها معرفي مي کند. در سال هاي اخیر، دو عامل باعث شتاب گرفتن رشد صنعت خدمات مالي 
در اقتصاد جهانی شده است: رشد فزاینده فناوری اطالعات، و فرايند جهاني شدن و ادغام بازارهاي 
مالي. صنعت خدمات مالي شــامل بانكداري، بيمه و سرمايه گذاري يكي از رقابتي ترين صنايع و 
پيچيده ترين بازارها به شمار می رود. در ايران تعداد زيادی از بانك ها و شركت های بيمه اي در قالب 
گروه هاي بزرگ سرمايه گذاري يا شركت هاي مستقل فعاليت مي كنند. یکی از ابزارها و لوازم صنعت 

خدمات مالی، فناوری مالی است.
فناوری مالی شامل استفاده از انواع فناوری های پیشرفته برای حمایت از توسعه صنعت خدمات 
مالی است. پدیده فناوری مالی، ارائه محصوالت و خدمات مالی از طریق ادغام سکوهای )پلتفرم( 
فناورانه و مدل های کسب وکار نوآورانه است. ریشه فناوری مالی که اغلب به دره سیلیکون بازمی گردد، 
هم اکنون به فناوری مالی نیویورک، لندن، سنگاپور، هنگ کنگ و بیشتر مراکز مالی جهان دسترسی 
یافته اســت. برخی از حوزه های مرتبط با فین تک شامل داده های بزرگ، هوش مصنوعی، رایانش 
ابری، بالک چین و محاسبه های کوانتومی است. در حقیقت، فین تک نوع جدیدی از الگوریتم های 
رایانه ای است که در حال حاضر پیاده سازی آن دشوار است. فین تک شامل نوآوری های دیجیتال 
و مدل های کسب وکار فناوری محور در بخش مالی است. چنین نوآور ی هایی می توانند ساختارهای 



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و ده، مرداد 1901400

ژورنال

موجود صنعت را دگرگون کنند، مرزهای صنعت را محو کنند، 
گشایش های راهبردی را تسهیل کنند، فرایند ارائه محصوالت 
و خدمات توسط شرکت های موجود را تغییر دهند، افق های 
جدیدی برای کارآفرینی فراهم کنند و فرصت های برابری برای 

دسترسی به خدمات مالی خلق کنند. 
فین تک بخشــی از صنعت خدمات مالی است که در آن 
فناوری به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. کاربردهای 
مختلف فناوری های بالک چین، سیستم های جدید مشاوره 
و کسب وکار دیجیتال، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، 
وام هــای نظیربه نظیر، تأمین مالی جمعی و سیســتم های 
پرداخــت تلفن همراه نمونه هایی از نوآوری هســتند که در 
فین تک اهمیت زیادی دارند. توسعه فین تک قابلیت بانک های 

تجاری را افزایش داده اســت، زیرا فناوری های دیجیتــال نقش مهمی در بهبود کارایی خدمات 
ارائه شده توسط بانک ها و سایر موسسه های مالی به شرکت های کوچک و خرد داشته است. بانک ها 
و سایر مؤسسه های مالی سعی دارند هزینه های جذب مشتری و کنترل ریسک را به کمینه برسانند، 
هزینه های عملیاتی را کاهش دهند و کارایی را بهبود بخشند و تجربه کاربر را برای طیف وسیعی 

از مصرف کنندگان افزایش دهند که این موارد به تقاضای فزاینده برای برنامه های فین تک منجر 
می شود. فناوری های مالی بر ایجاد ارزش جدید یا بهبود موارد موجود تأکید دارند. این فناوری کمک 
می کند قابلیت های جدیدی که باعث بهبود ارتباط با مشتری می شوند خلق شوند، هزینه ها از طریق 
ساده سازی و اتوماسیون تقلیل یابند و پیروی از مقررات آسان شود. آن ها همچنین امکان تقطیع 
زنجیره ارزش را به صورتی که امکان بیشــتری برای استقرار در زنجیره تأمین داشته باشند، مهیا 
می سازند. فناوری های مالی در حال توسعه هستند. بر اساس یک نظرسنجی، میانگین 15.5 درصد 
از مشتریان فعال دیجیتال در شش بازار بیش از یک محصول فناوری مالی را استفاده کرده اند. در 
کشور هنگ کنگ، میزان جذب مشتری به طرز قابل توجهی باالتر از حد متوسط بوده است و تقریباً 
یک ســوم مشتریان فعال دیجیتال با به کارگیری فناوری مالی به انجام امور مورد نظر پرداخته اند. 
همچنین فناوری مالی در مراکز شهری کشورهای پیشرفته، توانایی ایجاد اختالل را در بخش بانکی 
دارد. مرور پژوهش های پیشــین نشان می دهد که پژوهش های انجام شده در حوزه فناوری مالی 
متنوع است. برخی از پژوهش ها در رابطه با تأثیر فناوری مالی بر عملکرد سازمان هایی چون بانک ها، 
بیمه ها، و شرکت های فعال در صنعت خدمات مالی مربوط می شود. برخی دیگر از پژوهش ها به 
چالش ها و دغدغه های اخالقی مربوط به این فناوری ها در کسب وکارها می پردازند. بخش زیادی 
از پژوهش ها در این حوزه بحث اکوسیستم فناوری مالی، نحوه توسعه و تکامل آن و به نقش این 

اکوسیستم در ایجاد نوآوری در صنعت خدمات مالی می پردازند. 

دستاوردهای پژوهش: چهار سناریو برای آینده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی سناریوهای باورپذیر آینده فناوری مالی در ایران انجام 
می شود. بر مبنای دو پیشران یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت 
فناوری مالی و میزان سهولت مبادله های فراملی و بین المللی، چهار سناریوی بهشت فناوری 
مالی، دنیای جفاکار، جزیره متروک و دوزخ فناوری مالی استخراج شده است. این دو پیشران 
از میان پیشران های دیگر با استفاده از تکنیک های علمی و نظر خبرگان انتخاب می شوند. 
برای پرورش ســناریوهای پژوهش از ابزار تعاریف ریشه ای روش شناسی سیستم های نرم 
استفاده می شود. هر سناریو با توجه به مؤلفه های مشتریان، عامالن و بازیگران، فرایند تبدیل 
و دگرگونی، جهان بینی، مالکیت و محیط سیستم توسعه می یابد. با توجه به نتایج پژوهش، 
سناریوی بهشت فناوری مالی به دلیل رفع محدودیت های مالی و فناورانه بین المللی و عزم 
دولت برای توسعه کسب وکارها و استارت آپ های خدمات و فناوری مالی بهترین آینده ممکن 
را نشان می دهد. در این آینده، خدمات مالی با استانداردهای باال به صورت یکپارچه و به روز 
به مشتریان و کسب وکارهای داخلی و خارجی ارائه می شود. سناریوی دوزخ فناوری مالی هم 
بدترین آینده را نشان می دهد که در آن به دلیل محدودیت های گسترده مالی، بانکی و فناورانه 
و آشفتگی سیاست های دولت و نهادهای اقتصادی در مورد توسعه فناوری و خدمات مالی به 
ارائه خدمات ضعیف، موردی و غیریکپارچه به مشتریان داخلی منجر می شود. این پژوهش با 
شناسایی پیشران ها و آینده های فناوری مالی در ایران، وضعیت این حوزه را در آینده روشن 
کرده است. سناریونگاری پژوهش وضعیت های مطلوب، نامطلوب و محتمل را برای فناوری 
مالی مشخص می کند و زمینه های بهبود را با تعیین پیشران های کنترل ناپذیر روشن می کند. 
به نظر می رسد با توجه به واقعیت فعلی محدودیت ها و تحریم های گسترده مالی و بانکی بهتر 
است سیاستگذاران به جای تمرکز بر سناریوی آرمانی بهشت فناوری مالی بر سناریوی دنیای 
جفاکار تمرکز کنند. در حقیقت، برای تحول درون زا در حوزه توسعه فناوری مالی در کشور 
بسترهایی نیاز است که در آینده امکان توسعه این فعالیت ها وجود داشته باشد. با محیا کردن 
این بسترها، در صورت بروز گشایش های بین المللی شرایط مناسبی برای این صنعت فراهم 
خواهد آمد. پژوهش های پیشین راهکارهای مختلفی برای بهبود قانون گذاری، نظارت، تدوین 
استانداردها و یکپارچگی آن ها ارائه می دهند. برخی پژوهشگران ایده سندباکس رگوالتوری 
را مطرح می کنند. ســندباکس برنامه ای است که به طور معمول برای چند ماه پیاده سازی 
می شود و این امکان را برای استارت آپ های فین تک فراهم می کند که پیشنهادهای خود 
را در یک محیط بازاری محدود و کنترل شــده تحت نظارت های قانونی اما بدون داشــتن 
مجوزهای کامل مورد آزمایش قرار دهند. کارکرد عمده رگوالتورها، حفاظت و پشتیبانی از 
مصرف کنندگان در قبال نوآوری های مالی و نگهداشــت ثبات مالی است که فین تک ها در 

داخل سندباکس به معرفی آن می پردازند. در پژوهش دیگری، رویکردهای رگوالتوری در 
ترکیه مورد بحث قرار می گیرد و این گونه ادعا می شود که سه رویکرد چشم پوشی، استفاده از 
قوانین معمول ناظر بر عملکرد مؤسسه های مالی سنتی مانند بانک ها و قانون گذاری و نظارت 
اصولی با توجه به واقعیات فین تک ها برای نظارت در ترکیه وجود دارد. این پیشنهاد مربوط 
به رویکرد سوم است که باید قانون گذاری و نظارت نه بر مبنای واقعیت های نهادهای سنتی 
مانند بانک ها بلکه بر اساس فین تک ها و استارت آپ های فین تکی انجام شود. نیز پیشنهادهای 
نظارت و قانونگذاری را با تأکید بر حقوق مصرف کنندگان ارائه می دهند و تأکید می کنند 
که رگوالتوری باید با توجه به حقوق مصرف کنندگان انجام شــود. کسب وکارهای فعال در 
حوزه فناوری مالی با محدودیت ها و چالش هایی مواجه هستند که ضرورت دارد مشکالتی 
مانند شفاف کردن مرز وظایف نهادهای رگوالتور فناوری مالی، مشارکت بخشی ذی نفعان 
در تدارک پیش نویس های قانونی، به کارگیری نظرهای مشورتی در مقیاس گسترده، ایجاد 
محیط های آزمون در فرمت ســندباکس برای سرعت بخشی به ورود قابل اعتماد ایده ها و 
نوآوری های جدید به محیط کسب وکار، توسعه سیستم های احراز هویت و اعتبارسنجی 
در مقیاس ملی، یکپارچگی و استانداردســازی مقررات و قوانین گسترش فعالیت فناوری 
مالی در جغرافیای گسترده تر، توجه به حقوق مصرف کنندگان و صیانت از آن ها از طریق 
کاهش ریســک های مربوطه، و ایجاد امکان همکاری میان مؤسسه ها و استارت آپ های 
فناوری مالی با مؤسسه های مالی سنتی در کشور حل شود. در زمینه قانون گذاری و نظارت 
بهتر است ابتدا واقعیت های فین تک ها و استارت آپ های فین تکی به درستی شناسایی شود 
و بر مبنای آن ها قانون گذاری صورت گیرد. همچنین، از آن جا که ســرعت رشد فناوری 
و نوآوری های مالی از قانون گذاری بیشــتر است، توجه به بحث آینده نگری و پیش بینی 
چالش های احتمالی روندهــا و نوآوری ها و در نظرگرفتن چالش های احتمالی در قوانین 
به تســهیل فعالیت فین تک ها کمک می کند. برای پژوهشگرانی که در این حوزه فعالیت 
می کنند پیشــنهاد می شــود از طریق روش هایی مانند فنون تصمیم گیری چندمعیاره 
سناریوی محتمل را گزینش کنند و بر مبنای آن اقدام های الزم را انجام دهند. همچنین، 
می توان عالوه بر شناسایی و کشف سناریوهای باورپذیر، سناریوی هنجاری پژوهش را از 
طریق روش هایی مانند آزمون و گزینش فرضیات راهبردی به دست آورد و بر مبنای آن 
برای توسعه فناوری مالی در کشور سیاست گذاری کرد. همچنین، در حوزه رگوالتوری و 
قانون گذاری و ایجاد استاندارد در حوزه قوانین، انجام پژوهش در باب ریسک ها و چالش های 
فین تک ها و بررسی چالش های سازگاری فین تک ها با نهادهای سنتی مانند بانک ها می تواند 

به نظارت و قانون گذاری مناسب کمک بیشتری کند.

مسئله
برای تحــــول درون زا در 
حوزه توسعه فناوری مالی 
در کشور بسترهایی نیاز 
اســــت که در آینده امکان 
توسعه این فعالیت ها وجود 
داشته باشد. با محیاکردن 
این بسترها، در صورت بروز 
لمللی  ی بین ا یش ها گشا
شرایط مناسبی برای این 

صنعت فراهم خواهد آمد.

 
ً
در کشور هنگ کنگ، میزان جذب مشتری به طرز قابل توجهی باالتر از حد متوسط بوده است و تقریبا

یک سوم مشتریان فعال دیجیتال با به کارگیری فناوری مالی به انجام امور مورد نظر پرداخته اند. همچنین 
فناوری مالی در مراکز شهری کشورهای پیشرفته، توانایی ایجاد اختالل را در بخش بانکی دارد.
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براساس برآورد بانک جهانی، مصرف سرانه برق ایران در سال 201۴، ۳022 کیلووات ساعت بوده است، این در حالی 
است که برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا )به جز کشورهای با درآمد بسیار باال( 1۷02 کیلووات ساعت و برای 
ترکیه 28۴۷ کیلووات ساعت بوده است. متوسط مصرف برق سرانه جهان ۳1۳2 کیلووات ساعت است.

رابطه افزایش قیمت برق و افزایش کارایی
گرانشدنانرژیلزومابهکاهشمصرفنمیانجامد

در میــان حامل های انــرژی، برق یکی از انواع انرژی اســت که با توجه 
به ســهولت تبدیل، سهولت اســتفاده، کم خطر بودن همچنین مالحظات 
زیست محیطی در مقایسه با سایر حامل های انرژی مورد توجه بوده است. در 
ســال 1396، 11 درصد از مصرف نهایی کل انرژی به برق اختصاص داشته 
است. برق که تأمین کننده انرژی مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی است 
شاخصی برای رفاه اجتماعی نیز محسوب می شود؛ اما مصرف برق در سالیان 
اخیر به دالیلی نظیر رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی، افزایش سطح زندگی 
و رفاه، واقعی نمودن تعرفه ها، تغییرات آب وهوایی و توسعه صنعتی و تجاری 
رشد کرده اســت. حتی در برخی از سال ها که ایران رشد اقتصادی اندک و 
حتی منفی داشته اســت، روند صعودی مصرف برق متوقف نشده و اجرای 
قانون هدفمندسازی یارانه ها که هدف اصلی آن اصالح ساختار مصرف بوده نیز 
نتوانسته روند مذکور را متوقف سازد. بنابراین در صورت عدم انجام اصالحات 
ســاختاری در زمینه مصرف بهینه انرژی الکتریکــی، هزینه های اقتصادی 
اجتماعی گسترده ای بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد چرا که سرعت باالی 
مصرف انرژی در ایران نگرانی های جدی در مورد توانایی کشورمان به صادرات 
انرژی طی دهه های آینده را افزایش می دهد. برای مثال، در ســال های اخیر 
برای تأمین برق مورد نیاز کشــور از سیاست جایگزینی گاز طبیعی به جای 
سوخت مایع استفاده می شود و با افزایش مصرف برق، مصرف گاز نیز به عنوان 
خوراک تولید برق افزایش می یابد اما در صورت کاهش مصرف برق می توان 

گاز خوراک نیروگاه ها را برای صادرات استفاده کرد.
سیاســت های کاهش مصرف برق را می توان به دو دســته سیاست های 
قیمتی و غیرقیمتی تقسیم کرد. سیاست های قیمتی در ایران نزدیک کردن 

پژوهش: مقایسه سیاست افزایش کارایی با سیاست افزایش 
قیمت برق در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی 

محاسبه پذیر
پژوهشگران: حمیدرضا ارباب، منوچهر عسگری، حمید 

آماده، فاطمه رفیعی

قیمت برق به هزینه تمام شده و کاهش یارانه های آن است. یارانه های انرژی 
سبب انحراف قیمت های نســبی از مقادیر تعادلی می شود که این انحراف، 
تخصیص ناکارایی منابع را به دنبال دارد. اختالل در قیمت ها توسعه در بخش 
انرژی یک کشور را کاهش می دهد زیرا انگیزه های کافی برای سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی را برای ســرمایه گذاری در تکنولوژی های به روز و افزایش 
کارایی انرژی کاهش می دهد. مصرف بیشــتر از حد مطلوب ناشی از پایین 
بودن قیمت انرژی، سبب افزایش واردات یا کاهش صادرات انرژی یک کشور 
خواهد شد؛ در نتیجه ارزآوری یک کشور را کاهش می دهد. یارانه های انرژی 
موجب خواهد شــد که هزینه های انرژی در قیمت کاالها لحاظ نشــود، در 
نتیجه استفاده از انرژی و انتشار آالینده های ناشی از آن افزایش می یابد. در 
یک چشم انداز پویا، قیمت های کاال که در آن، هزینه انرژی به درستی وجود 
دارد شفافیت و اطمینان الزم را در بازار ایجاد می کند و سرمایه گذار را به این 
بازار جذب می کند و به صورت ضمنی این اثرات پویا در میان مدت بسیار مهم تر 

یکی از هدف های سیاست گذاری در ایران، مصرف بهینه انرژی از جمله انرژی 
الکتریکی است که برای نیل به این هدف دو دسته سیاست افزایش کارایی و افزایش 
قیمت برق مطرح می شود. حمیدرضا ارباب، منوچهر عسگری، حمید آماده و فاطمه 
رفیعی در تحقیق خود تالش کرده اند که این دو سیاست را در قالب یک مدل تعادل 
عمومی محاسبه پذیر با یکدیگر مقایسه کنند و اثر هر سیاست را بر متغیرهای کلیدی 
نظیر مصرف برق و انرژی، ســطح فعالیت های تولیدی، نرخ ارز، صادرات و واردات 
بررســی کنند. آن ها نتیجه این تحقیق را در مقاله ای با عنوان »مقایسه سیاست 
افزایش کارایی با سیاســت افزایش قیمت برق در ایران با اســتفاده از مدل تعادل 
عمومی محاسبه پذیر« در شماره 24 فصلنامه »سیاست گذاری اقتصادی« منتشر 

کرده اند. اگرچه انتظار می رود سیاست افزایش کارایی همانند سیاست افزایش قیمت 
برق سبب کاهش مصرف شود اما سیاست افزایش ده درصدی کارایی به دلیل وجود 
اثرات بازگشتی نه تنها سبب کاهش مصرف نشده بلکه باعث افزایش 4/7 درصدی 
مصرف برق شده است. این در حالی است که سیاست افزایش ده درصدی قیمت برق 
سبب کاهش 0.02 درصدی مصرف برق می شود. افزایش مصرف برق پس از افزایش 
کارایی این حامل به دلیل افزایش سطح فعالیت تولیدی بخش های اقتصاد و افزایش 
صادرات است. همچنین اثر این دو سیاست بر مصرف بخش های مختلف اقتصادی 
متفاوت است اما مصرف بخش های تولید برق، تولید فلزات اساسی و کشاورزی با 

اعمال هردو سیاست، کاهش می یابد.

 با توجه به آنکه مصرف انرژی 
الکتریکی در ایران همواره 
روند صعودی داشته است، 
لزوم سیاست هایی برای 
کاهش مصرف انرژی به شدت 
احساس می شود. برای نیل 
به این هدف، سیاست گذاران 
می توانند از سیاست های 
قیمتی نظیر افزایش قیمت 
برق )نزدیک کردن قیمت های 
داخلی به هزینه تمام شده( 
و سیاست غیرقیمتی ارتقای 
کارایی انرژی استفاده کنند
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ژورنال

خواهد بود. بنابراین یکی از مهم ترین سیاست های کاهش مصرف برق، کاهش 
یارانه و به عبارتی افزایش قیمت است. 

از سیاست های غیرقیمتی کاهش مصرف برق نیز می توان به سیاست های 
بهبود کارایی اشاره کرد. افزایش کارایی عبارت است از افزایش خروجی مفید 
هر فرآیند به ازای یک واحد انرژی دریافت شده. تفکر رایج بر اقتصاد این است 
که بهبود کارایی انرژی باعث کاهش مصرف انرژی می شود، اما هم در اقتصاد و 
هم در زمینه سیاست های انرژی بحث گسترده ای در مورد تأثیر واقعی چنین 
بهبودهایی در کارایی انرژی وجود دارد که متمرکز بر مفهوم اثر بازگشــتی 
است که در آن، اثرات بازده انتظاری ناشی از بهبود کارایی انرژی روی شدت 
انرژی، در نتیجه عکس العمل سیستم های اقتصادی به کاهش در قیمت مؤثر 
)قیمت ضمنی( خدمات انرژی همزمان با بهبود کارایی انرژی کاهش می یابد. 
اثرات بازگشتی زمانی رخ می دهد که بهبود کارایی برق، تقاضا را برای انرژی 
الکتریکی به طور مســتقیم یا غیرمستقیم در بخش های مختلف تولیدی و 

مصرفی افزایش دهد.
اهمیت بررســی اثرات بازگشتی از آن جا ناشــی می شود که تا حدودی 
منافع حاصل از بهبود کارایی مصرف انرژی کاسته می شود و چه بسا اثربخشی 
چنین سیاست هایی را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین اثر بازگشتی کاهش در 
مصرف برق را خنثی می کند و سبب می شود که افزایش کارایی برق نتواند به 
هدف غایی خود که حفاظت از محیط زیست همگام با افزایش رشد اقتصادی 
است برسد. از جمله اقدامات انجام شده برای افزایش کارایی به و یژه برای برق، 
می توان به پروژه های به بهره برداری رسیده سازمان انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری انرژی برق )ساتبا( در سال 1396 با عنوان طرح پایلوت جایگزینی 
یخچال فرسوده با محصوالت با رتبه انرژی A و باالتر و طرح افزایش کارایی 
و بهینه سازی واحدهای نیروگاهی و بهینه سازی شبکه توزیع برق اشاره کرد. 
در این پژوهش تالش شده اســت اثرات سیاست افزایش کارایی بر مصرف 

انرژی محاسبه شود.
 بهبود کارایی انرژی معموالً به همان نسبتی که روابط فنی نشان می دهد 
موجب کاهش مصرف انرژی نمی شود زیرا ارتقای کارایی استفاده از خدمات 
انرژی را ارزان تر می کند و بنابراین مصرف این خدمات افزایش خواهد یافت. 

بــرای مثال، زمانی که کارخانه از انرژی 
به صــورت کاراتری اســتفاده می کند 
بــرای کارخانه ســودآور خواهد بود تا 
ســرمایه گذاری خــود را افزایش دهد 
و سطح بیشــتری از محصول را تولید 
کند و افزایش تولید ســطح محصول 
باعث افزایش مصرف انرژی خواهد شد. 
بنابراین بخشی از کاهش مصرف انرژی 
به دلیل بهبود کارایی خنثی خواهد شد. 
بــه این میزان افزایش مصرف انرژی در 
نتیجه بهبود کارایی اثرات بازگشــتی 
می گوینــد. به عبــارت دیگــر، اثرات 
بازگشــتی بیانگر حالتی اســت که در 
آن بهبود کارایی انرژی موجب مصرف 
بیشتر آن انرژی می شــود و بخشی از 

کاهش مورد انتظار اولیه در مصرف را خنثی می کند.
براســاس برآورد بانک جهانی، مصرف ســرانه برق ایران در سال 2014، 
3022 کیلووات ساعت بوده اســت، این در حالی است که برای کشورهای 
خاورمیانه و شمال آفریقا )به جز کشورهای با درآمد بسیار باال( 1702 کیلووات 
ساعت و برای ترکیه 2847 کیلووات ساعت بوده است. متوسط مصرف برق 
سرانه جهان 3132 کیلووات ساعت است. اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد 
که مصرف سرانه برق در ایران چندان هم باال نیست و از متوسط جهانی نیز 
پایین تر است اما بخش خانگی برای تامین مصرف انرژی خود عالوه بر برق از 
گاز طبیعی نیز استفاده می کند. بنابراین با در نظر گرفتن این مالحظه مصرف 
برق سرانه در ایران به نسبت کشورهای دیگر مشابه باال است. شدت مصرف 
برق که براســاس میزان مصرف برق به ازای تولید ناخالص داخلی به دست 
می آید، می تواند شاخصی برای نشان دادن پیشرفت کارایی باشد به طوری که با 
بهبود کارایی انرژی شاخص شدت انرژی کاسته خواهد شد یعنی برای تولید 

ناخالص داخلی به میزان کمتری مصرف برق نیاز است و برعکس.  

سیاست افزایش 
کارایی در مقایسه 
با سیاست افزایش 

قیمت انرژی 
سبب افزایش 

تولید بخش های 
اقتصادی می شود 
اما سیاست افزایش 

قیمت تولید را 
کاهش داده است. 

بنابراین در صورت 
اعمال سیاست 
افزایش قیمت 
برق بهتر است 
سیاست های 
مکملی برای 
جلوگیری از 
کاهش تولید 

اعمال شود

مسئله
یکــی از هدف هــای 
سیاســت گذاری در 
ایران، مصــرف بهینه 
انرژی از جمله انرژی 
الکتریکی است که برای 
نیــل به این هــدف دو 
دسته سیاست افزایش 
کارایی و افزایش قیمت 
برق مطرح می شود اما 
این روش ها معمواًل به 
ی  نتیجه چشــمگیر

نمی رسد.

دستاوردهای تحقیق: استفاده از سیاست های غیرقیمتی
با توجه به آنکه مصرف انرژی الکتریکی در ایران همواره روند صعودی داشته است، 
لزوم سیاست هایی برای کاهش مصرف انرژی به شدت احساس می شود. برای نیل به 
این هدف، سیاستگذاران می توانند از سیاست های قیمتی نظیر افزایش قیمت برق 
)نزدیک کردن قیمت های داخلی به هزینه تمام شــده( و سیاست غیرقیمتی ارتقای 
کارایی انرژی استفاده کنند. برای بررسی اثرات این دو سیاست از مدل تعادل عمومی 

محاسبه پذیر براساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است.
ابتدا تغییرات مصرف برق با افزایش قیمت برق بررســی شده و اثرات افزایش 
قیمت بر متغیرهای کالن اقتصادی بررسی شده است. براساس نتایج مدل با افزایش 
قیمت برق، مصرف برق به میزان کمتری افزایش خواهد یافت به طوری که با افزایش 
40 درصدی قیمت بــرق، میزان مصرف برق از 8/94 درصد کاهش خواهد یافت. 
همچنین نرخ ارز کاهش خواهد یافت که ســبب کاهش واردات خواهد شــد اما 
صادرات افزایش نمی یابد. نتایج مدل علمی این پژوهش نشــان می دهد سیاست 
افزایش ده درصدی قیمت برق سبب کاهش 4/91 درصدی مصرف انرژی می شود 
اما سیاســت افزایش ده درصدی کارایی برق به دلیل اثرات بازگشتی باعث کاهش 
مصرف انرژی نمی شود بلکه مصرف انرژی را 1/2 درصد افزایش داده است. بنابراین 

توصیه می شود سیاست گذاران، صرفه جویی برق ناشی از سیاست افزایش کارایی را 
بیش از حد برآورد نکنند و انتظار کاهش مصرف به میزان افزایش کارایی را نداشته 

باشند.
ذکر این نکته ضروری اســت که سیاست افزایش کارایی در مقایسه با سیاست 
افزایش قیمت انرژی سبب افزایش تولید بخش های اقتصادی می شود اما سیاست 
افزایش قیمت تولید را کاهش داده است. بنابراین در صورت اعمال سیاست افزایش 
قیمت برق بهتر است سیاست های مکملی برای جلوگیری از کاهش تولید اعمال 
شــود. در صورت اعمال سیاست افزایش کارایی برق، در میان بخش های مختلف 
اقتصادی، بخش های برق، حمل ونقل، سوخت های فسیلی و محصوالت شیمیایی 
اثرات بازگشتی بیشتر از صد درصد دارند و سیاست افزایش کارایی به هدف اصلی 
کاهش مصرف انرژی منجر نمی شود چرا که با افزایش کارایی، تولید این بخش ها 
افزایش یافته است. اما سیاست افزایش کارایی در بخش های تولید منسوجات، تولید 
فلزات اساسی، تولید کانی های غیرفلزی، کشاورزی و تولید وسایل نقلیه موتوری موثر 
بوده و سبب کاهش مصرف انرژی می شود. این در حالی است که سیاست افزایش 

قیمت برق، سبب کاهش مصرف برق تمامی بخش های اقتصادی خواهد شد.

برق که تأمین کننده انرژی مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی است شاخصی برای رفاه اجتماعی نیز محسوب 
می شود؛ اما مصرف برق در سالیان اخیر به دالیلی نظیر رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی، افزایش سطح زندگی و رفاه، 
واقعی نمودن تعرفه ها، تغییرات آب وهوایی و توسعه صنعتی و تجاری رشد کرده است.
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 محدودیت های تجاری و معامالت مالی عامل دیگری است که کارایی مخارج دولت را تحت تأثیر قرار می دهد به طوری که 
مطالعات تجربی نشان داده است اقتصادهای بازتر با اندازه بزرگ تر دولت همراه اند، زیرا در پی افزایش درجه باز بودن، اقتصاد 
در معرض ریسک های ناشی از تولید و اشتغال قرار می گیرد.

اثر سرمایه اجتماعی بر کارایی مخارج دولت
درآمدسرانهباالترموجبافزایشکاراییمخارجدولتمیشود

سرمایه اجتماعی با عناصر اصلی مشــارکت و اعتماد اجتماعی تقریباً در تمام 
زمینه های تحقیقات علوم اجتماعی برای توضیح مشارکت سیاسی و مشارکت 
اقتصادی سازنده مورد استفاده قرار می گیرد. محققان مفهوم »سرمایه اجتماعی« 
را در توضیح توانایی جوامع برای همکاری و رسیدن به اهداف خود توسعه داده اند. 
ســرمایه اجتماعی از لحاظ اعتماد و همکاری مدنی عملکرد اقتصادی را تقویت 
می کند و اثربخشی نهادهای رسمی را در اقدام جمعی افزایش می دهد. اعتماد 
و همکاری در جامعه بســتگی به محیط سیاسی، قانونی و نهادی دارد. تضمین 
حقوق مالکیت و تضمین تمام مفاد قراردادها از طریق مقرارت و عملکرد موسسات 
به کاهش هزینه معامله منجر می شود. همچنین اعتماد، مشارکت، هنجارها و 
شبکه های اجتماعی به عنوان مؤلفه های سرمایه اجتماعی، با گسترش دانش و 

اطالعات، کاهش عدم اطمینان و هزینه های معامالتی می توانند بر عملکرد دولت 
در راستای تحقق اهدافش اثر بگذارند. به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی به عنوان 
ســازوکار جایگزینی برای تقویت حس همکاری داوطلبانه اســت و شبکه های 
اجتماعی را گسترش می دهد، که این همکاری ها از هزینه مداخالت قانونی دولت 
می کاهد، بنابراین با کاهش هزینه های اجرایی حکومت و هزینه های معامالتی در 
عرصه روابط دولت و شهروندان عملکرد دولت را بهبود می بخشد. سمیه شیرزاد 
کناری، سعید کریمی پتانالر، زهرا )میال( علمی و نادر مهرگان در همین رابطه 
پژوهشی انجام داده اند که نتایج آن در مقاله ای با عنوان »اثر سرمایه اجتماعی بر 
کارایی مخارج دولت در ایران« در شماره 96 فصلنامه »پژوهش ها و سیاست های 

اقتصادی« منتشر شده است. 

مطالعات نشــان می دهد که عملکــرد و کارایی دولت تحت تأثیر عوامل 
مختلف اقتصادی، اجتماعی و نهادی قرار دارد. برای مثال اندازه دولت یکی از 
عوامل مؤثر بر کارایی است، به طوری که هرچه اندازه بخش عمومی کوچک تر 
باشد عملکرد دولت ها کارآمدتر خواهد بود. همچنین محدودیت های تجاری 
و معامالت مالی عامل دیگری است که کارایی مخارج دولت را تحت تأثیر قرار 
می دهد به طوری که مطالعات تجربی نشان داده است اقتصادهای بازتر با اندازه 
بزرگ تر دولت همراه ترند، زیرا در پی افزایش درجه باز بودن، اقتصاد در معرض 
ریسک های ناشی از تولید و اشتغال قرار می گیرد. بنابراین دولت ها برای رفع 
مخاطرات ناشی از ریسک ها نیاز به انجام هزینه های بیشتری خواهند داشت 
که این به مفهوم بزرگ تر شــدن اندازه دولت و کاهش کارایی مخارج دولتی 
است. از طرف دیگر با حذف برخی محدویت ها در مقررات تجاری و آزادسازی 

اقتصادی کارایی مخارج دولتی به دالیل زیر تحت تأثیر قرار می گیرد:
1. محدودیت بیشــتر تجاری باعث به وجود آمــدن دو نوع عدم کارایی 
خواهدشــد، که به ترتیب به عدم کارایی در تولید و عدم کارایی در مصرف 

معروف است.
2. در صورت پایین بودن درجه باز بودن و مداخله بیشتر دولت، رقابت در 

کشور کاهش می یابد که با افزایش هزینه های دولتی همراه است.
عــالوه بر این افزایش فضای رقابتی، از طریــق مهارت و انتقال فناوری، 
می توانــد کارایی را افزایش دهد. از دیگر عوامل مؤثر بر کارایی مخارج دولت 
که در اکثر مطالعات مورد توجه قرار گرفته است، تورم است. تورم هزینه های 
عمومی را افزایش می دهد، یعنی در دوره های با تورم باال، کارایی هزینه های 
عمومی کاهش می یابد، که ممکن اســت با افزایش قیمت باعث عدم ثبات 
اقتصادی شــود. اما از طرف دیگر، اثر تورم بر کارایی مخارج دولت به فرآیند 
بودجه بندی در بســیاری از کشورها مربوط می شود. برای مثال، اگر تورم از 

میزانی که در بودجه پیش بینی شده است، بیشتر باشد و بودجه اصالحی یا 
مکمل برای افزایش دامنه مخارج دولت در اختیار نباشد، آن گاه نسبت مخارج 
بــه تولید ناخالص داخلی از میزان مطلوب آن در سیاســت مورد نظر کمتر 
خواهد شــد. این امر موجب در تنگنا قرارگرفتن بخش عمومی برای تأمین 
منابع مورد نیاز می شــود. در چنین شرایطی می توان بهبود کارایی را انتظار 
داشت. رشــد اقتصادی و درآمد سرانه نیز می توانند نقش مؤثری بر کارایی 

مخارج دولت بگذارند.
افزایش رشــد اقتصــادی فرصت های ســرمایه گذاری و بازدهی اقتصاد 
را افزایــش می دهد، که به افزایش کارایی عملکرد اقتصادی کمک می کند. 
درحالی که افزایش رشــد اقتصادی همواره اثر مثبت بر کارایی مخارج دولت 
دارد اثر درآمد سرانه بر کارایی مخارج دولت دوگانه است، از یک طرف می تواند 
با باالبردن هزینه خدمات عمومی، کارایی را کاهش دهد. از طرف دیگر، انتظار 

افزایش نرخ رشد اقتصادی موجب 
افزایش سطح سرمایه گذاری و 
بازدهی فعالیت های اقتصادی و 
دولتی می شود و عملکرد دولت 
را بهبود می بخشد، عالوه بر این 
از طریق ایجاد رونق در اقتصاد 
می تواند موجب بهبود درآمد 
قابل تصرف افراد و افزایش سطح 
تحصیالت و امید به زندگی شود

پژوهش: اثر سرمایه اجتماعی بر کارایی مخارج دولت در ایران
پژوهشگران: سمیه شیرزاد کناری، سعید کریمی پتانالر، زهرا 

)میال( علمی، نادر مهرگان
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ژورنال

اگر تورم از میزانی 
که در بودجه 

پیش بینی شده 
است، بیشتر باشد 
و بودجه اصالحی 

یا مکمل برای 
افزایش دامنه 

مخارج دولت در 
اختیار نباشد، 
آن گاه نسبت 

مخارج به تولید 
ناخالص داخلی از 
میزان مطلوب آن 
در سیاست مورد 
نظر کمتر خواهد 

شد

می رود که درآمد سرانه باالتر با ستانده بهداشت و تحصیالت بهتر همراه بوده 
و موجب افزایش کارایی مخارج دولت شود. 

پاتنام رابرت، اعتماد، هنجارها، مشــارکت و شــبکه را عناصر اصلی در 
شکل گیری سرمایه اجتماعی می داند و می گوید که این عناصر هماهنگی و 
همکاری اجتماعی را در جهت انتظار متقابل تسهیل می کنند. او معتقد است 
سرمایه اجتماعی باال به حکمرانی خوب می انجامد و حکومت های خوب بهتر 
می توانند سرمایه اجتماعی را حفظ کرده و کمتر آن را تخریب کنند. همچنین 
سرمایه اجتماعی می تواند کارایی جامعه را از طریق تسهیل کنش های جمعی 
هماهنگ، بهبود بخشد. از نظر پاتنام عناصر سرمایه اجتماعی، تضمین کننده 
حکمرانی خوب و پیشــرفت اقتصادی و سیاسی است. این عناصر عبارت از 
الزامات اخالقی و هنجارها، اعتماد اجتماعی و شــبکه های اجتماعی به ویژه 
انجمن های داوطلبانه است. همچنین سرمایه اجتماعی موجب برخورداری 
از یک حکومت خوب و کارآمد می شود. عالوه بر این، کشورهایی که از سطح 
باالی سرمایه اجتماعی برخوردارند عملکرد حکومتی بهتر و رشد اقتصادی 

بیشتری خواهند داشت.
سرمایه اجتماعی باال موجب جهت گیری شهروندان به اجتماع می شود 
و همکاری بیشــتر آنان را با دولت فراهم می کنــد. دولت با دریافت مالیات 
از شــهروندان به ارائه خدمات امنیتی، دفاعی، بهداشــتی، آموزشی و غیره 
می پردازد که در بســیاری از موارد فوق با پدیده سواری مجانی روبه رو است. 
برای رفع مشکل سواری مجانی، دولت باید فرآیند اجرایی پیچیده و پرهزینه 

را فراهم کند. سرمایه اجتماعی از طریق 
شکل گیری انتظاراتی که شهروندان در 
مورد رفتار دیگران خواهند داشت نیاز 
به چنین اقدامات پیچیده و پرهزینه را 
کاهش می دهــد. به این صورت که اگر 
عموم بر این عقیده باشــند که دیگران 
سهم خود را از مالیات پرداخت کرده اند 
مالیات خود را خواهند پرداخت. سرمایه 
اجتماعی با ارائه انتظارات خوش بینانه به 
شهروندان در مورد رفتار هم وطنانشان 
می تواند دولت را از بار اجرای مقررات و 
هزینه های اجرایی خدمات نجات دهد و 
منابع آزادشده از این بخش را به سمت 
فعالیت های کاراتر و ارائه خدمات بهتر 
سوق دهد. سرمایه اجتماعی از طریق تأثیر بر رفتار سیاست گذاران، نخبگان 
و بوروکرات ها باعث افزایش اثربخشی نهادی می شود و توانایی بوروکرات ها را 
برای همکاری با عموم افزایش می دهد. در جامعه ای که از سرمایه اجتماعی 
باالیی برخوردار است، نخبگان سیاسی در ارائه قوانین اصالحی و پاسخگویی 
به شهروندان با یکدیگر متحد می شوند و در کنار هم فعالیت می کنند و وظایف 

خود را با دقت انجام می دهند. بنابراین کیفیت حکومت افزایش می یابد. 

مسئله
، شــبکه و  د عتمــا ا
مشــارکت اجتماعی 
نقش بسزایی در بهبود 
عملکرد دولت از طریق 
کاهــش هزینه هــای 
معامالتــی، افزایــش 
پاســخگویی دولــت 
و بهبــود همــکاری 
شــهروندان بــا دولت 

خواهد داشت.

دستاوردهای تحقیق:  اثر مثبت سرمایه اجتماعی بر کارایی مخارج دولت
در مطالعه حاضر اثر سرمایه اجتماعی بر کارایی مخارج دولت در ایران مورد بررسی قرار 
گرفته است و در مرحله اول شاخص سرمایه اجتماعی با استفاده از روش علل چندگانه ـ آثار 
چندگانه برای یک دوره 33 ساله از سال 1364 تا 1396ـ محاسبه شد. نتایج به دست آمده 
نشــان می دهد روند سرمایه اجتماعی در کشور نزولی اســت. در مرحله دوم از یک روش 
ناپارامتری برای تحلیل کارایی مخارج عمومی استفاده شد. که بر اساس آن شاخص کارایی 
مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشــت به روش تحلیل پوششی داده ها برآورد شده 
اســت. با توجه به اینکه کارایی به دســت آمده از این روش نسبی است و به تغییرات نمونه 
حساسیت شدیدی دارد، از تکنیک های فنی برای حل این مشکل استفاده شده است. این 
فرآیند ضمن ســاخت بازه های اطمینان برای اندازه کارایی و مقادیر کارایی بهبود یافته، از 
شرایط عدم اطمینان کاسته و شرایط بهتری برای مقایسه و رتبه بندی واحدها فراهم می کند. 
نتایج به دست آمده نشان می دهد که میانگین نمرات کارایی مخارج دولت در بخش آموزش 
با روش تحلیل پوششی داده ها 0/82 بوده و میانگین کارایی مخارج دولت در بخش بهداشت 
0/7اســت. یعنی به طور متوسط عملکرد دولت در حوزه آموزش با توجه به ستانده های در 
نظر گرفته شده در کشور بهتر از حوزه بهداشت بوده است. همچنین به نتایج مشابه در مورد 
کشورهای آفریقایی نایل شدند. در مرحله سوم اثر سرمایه اجتماعی به همراه سایر متغیرهای 
کنترل بر کارایی مخارج دولت در بخش های آموزش و بهداشــت به روش رگرســیون مورد 

بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معنی داری بر کارایی مخارج دولت 
در هر دو بخش آموزش و بهداشــت دارد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که اعتماد، شبکه 
و مشــارکت اجتماعی نقش بســزایی در بهبود عملکرد دولت از طریق کاهش هزینه های 
معامالتی، افزایش پاسخگویی دولت و بهبود همکاری شهروندان با دولت خواهد داشت. اثر 
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر کارایی مخارج آموزش و بهداشت مثبت بوده است. افزایش 
نرخ رشــد اقتصادی موجب افزایش سطح سرمایه گذاری و بازدهی فعالیت های اقتصادی و 

دولتی می شود و عملکرد دولت را بهبود می بخشد، عالوه بر این از طریق ایجاد رونق در اقتصاد 
می تواند موجب بهبود درآمد قابل تصرف افراد و افزایش سطح تحصیالت و امید به زندگی 
شود. با توجه به نتایج به دست آمده، تورم بر کارایی مخارج بهداشتی تأثیر منفی و بر کارایی 
مخارج آموزشی تأثیر مثبت داشته است زیرا با افزایش نرخ تورم در کشور، قدرت خرید افراد 
کاهش یافته و منجر به کاهش مخارج بهداشتی افراد و کاهش امید به زندگی و متعاقباً افزایش 
نرخ مرگ و میر می شود. اثر تورم بر کارایی مخارج آموزشی دولت مثبت بوده است که این 
امر را می توان ناشی از کاهش قدرت خرید واقعی مخارج دولت و افزایش جمعیت دانست، 
به طوری که از یک طرف تعداد ثبت نام شدگان در مدارس و دانشگاه ها همراه با رشد جمعیت 
در حال افزایش است و از طرف دیگر مخارج واقعی دولت کاهش یافته است. در نتیجه، این امر 
می تواند اثر مثبت تورم بر کارایی مخارج دولت را موجب شود. همچنین می توان بیان کرد که 
افزایش نرخ تورم و ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ورود اشخاص به فضای کسب و کار را با مشکل 
مواجه می سازد که خود می تواند عاملی در افزایش انگیزه افراد جهت ارتقای سطح تحصیالت 
و به تأخیر انداختن ورود به بازار کار تلقی شــود. اندازه دولت موجب کاهش کارایی مخارج 
آموزشــی و بهداشتی دولت شده است. زیرا با توجه به مبانی نظری بزرگی دولت به معنای 
کوچک شــدن اندازه بخش خصوصی اقتصاد بوده که در بسیاری از موارد به واسطه اهداف 
شخصی می تواند کاراتر عمل کند. از طرف دیگر، بزرگ شدن دولت به گسترش فساد مالی 
منجر می شود که این امر نیز موجب کاهش کارایی مخارج دولتی خواهد شد. نتایج، حاکی از 
اثر منفی و معنی دار درآمد سرانه بر کارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت است. 
این امر می تواند به دلیل باال بودن نرخ رشد جمعیت نسبت به نرخ رشد اقتصادی در کشور 
باشد که به دنبال آن درآمد سرانه کاهش یافته و اثر منفی بر کارایی مخارج دولت به دنبال 
دارد. در مجموع می توان اظهار داشت هرچه بیشتر سیاست ها و برنامه های دولت در راستای 
تقویت مقوله سرمایه اجتماعی و مؤلفه های ایجادکننده آن تنظیم و اجرا شود، می تواند در 

ارتقای کارایی مخارج دولت در دو بخش آموزش و بهداشت مؤثر واقع شود.



متیو بیشاپ
ترجمه: نسیم بنایی، شکیب شیخی

از الف تا ی

راهنمای
علم اقتصاد



پیتر ترچین و دانیل هـویر
ترجمه:  فرزانه سالمی

۳۴۹۵ عدد ضروری 
برای توضیح تاریخ و اقتصاد جهان
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