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تکرار هزار اشتباه
چرا الیحه بودجه سال 1401 خطرناک است؟ 

آیــا الیحــه بودجه ســال 1401 که 
در دولت ســیزدهم به رشــته تحریر 
درآمده، از الیحه ســال 1400 بهتر و 
دقیق تر است؟ متاسفانه مطالعه الیحه 
بودجه سال 1401 نشان می دهد که 
دولت ها از اشتباهات قبلی هیچ تاثیری 
نمی پذیرنــد و چرخ در هر دولتی باید 
از نو اختراع شــود. الیحه بودجه سال 
1401 مملو از اعداد و ارقامی است که 
هرکدام می تواند خطراتی برای آینده 

اقتصاد ایران رقم بزند. 
پاسخ به سواالت بسیاری در مورد دالیل ناکامی اقتصاد ایران در سند 
بودجه سالیانه وجود دارد. به طور خاص شکاف باالی درآمدهای عملیاتی 
و هزینه های دولت از یک  سو و استفاده از ارز حاصل از فروش نفت برای 
پر کردن این شکاف از سوی دیگر، از جمله علل تورم زایی و تولیدزدایی در 
اقتصاد ایران به حساب می آید که باز هم در الیحه بودجه سال 1401 تکرار 
شده اســت. آیا این رازی سربه مهر است که دولت ها از آن آگاهی ندارند؟ 
پاسخ منفی است. سیاست گذاران به طور عمومی از عواقب رفتارهایشان 
اطالع دارند ولی گرفتاری در چرخه رسیدگی به مشکالت آنی و بی توجهی 
به عواقب بلندمدت یا میان مدت، ســبب می شود که بحران ها روی هم 

تلنبار شوند و از دل آنها مصائب بیشتری حاصل آید. 
بــه طور مثال بروز بیماری هلندی یکی از همان مصائبی اســت که 
به زودی باز هم در کشــور رخ می دهــد. دولت ها به طور معمول اقدام به 
فروش نفت و عرضه ارز حاصل از آن در بازار داخلی می کنند. هدفشــان 

سرکوب نرخ دالر است و در نتیجه به بیماری هلندی دامن می زنند.
اینکه بانک مرکزی اقدام به خرید ارزهای نفتی کند هم به رشد پایه 
پولی منجر می شــود و ثمره ای به غیر از تورم باال ندارد. اقدام منطقی که 
در تمام کشــورهای توسعه یافته مورد اســتفاده قرار گرفته، جداسازی 
درآمدهای نفتی از بودجه های جاری کشور است. در ایران نیز مدتی این 
تصور ایجاد شــده بود که باید درآمدهای نفتی را برای نسل های آینده یا 
ایجاد زیرســاخت های ماندگار برای کشور، ذخیره کرد. تاسیس صندوق 
ذخیره ارزی نیز با همین هدف صورت گرفت ولی در نهایت اتفاقی که رخ 
داد، متفاوت از پیش بینی ها بود چراکه دولت ها، هم منابع  نفتی را خرج 

کردند و هم به منابع صندوق ذخیره ارزی دست انداختند. 
البته باید در نظر داشــت که طی سه سال گذشته و به دلیل افزایش 
فشار ناشی از تحریم ها، تزریق درآمدهای نفتی به بودجه عمومی قطع شد 
ولی متاسفانه در بودجه سال 1401 باز هم همه مولفه ها به شرایط قبل از 
تحریم بازگشته و بار تامین هزینه های سنگین دولت روی دوش نفت قرار 
گرفته است. این اتفاق یک انحراف کامالً جدی در بودجه به حساب می آید 
و به طور خالصه می توان بیان داشت که اثرات ناشی از این انحراف به زودی 

در تورم و سبد معیشت مردم نمایان می شود. 

از ســوی دیگر در الیحه بودجه سال آینده مجموع منابع و مصارف 
دولت 1372 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این عدد برای 
قانون بودجه سال 1400 حدود 1277 هزار میلیارد تومان بود. یعنی در 
این بخش رشد 7 درصدی رخ داده است. همزمان دولت 279 هزار میلیارد 
تومان به جبران خدمــات کارکنان دولت اختصاص داده که در قیاس با 
سال 1400، نزدیک به 37 درصد رشد در این بخش رخ داده است. جالب 
آنکه گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بخش اعظمی از 
کارکنان دولت یعنی حدود 80 درصد آنها در پنج دهک باالیی جامعه قرار 
دارند و وضعیت زندگی شان نسبتاً مطلوب است. با وجود این، دولت برای 
تامین رضایت بیشتر این گروه، زیر بار هزینه های بیشتر رفته است. حاصل 

این رفتارها فشار به طبقات آسیب پذیرتر است.  
امــا نکته حائز اهمیت دیگر مربوط به درآمدهای مالیاتی می شــود. 
درآمدهای ناشــی از این بخش در الیحه بودجه سال 1401 به رقم 526 
هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی در قیاس با یک سال قبل تر، حدود 60 

درصد رشد داشته است. 
در واقع 38 درصد از منابع دولت در ســال آینده باید از طریق مالیات 
تامین شــود. البته قانون برنامه ششم توســعه پیش بینی کرده بود که 
در ســال 1400 بیش از 50 درصد بودجه متکی به مالیات باشــد. نکته 
نگران کننده این است که دولت طی سال 1401 به پایه های مالیاتی اضافه 
نکند و بیشترین فشار را روی دوش مودیان موجود بگذارد. به این ترتیب 
ضمن اینکه فشار بی رحمانه ای به بخش تولید وارد می شود، عمالً تامین 
درآمدهای مالیاتی هم رخ نخواهد داد. درحالی که همان برنامه ششــم 
توسعه تاکید داشت که از فرار مالیاتی جلوگیری شود، اقتصاد زیرزمینی 
وادار به پرداخت مالیات و هر سال به مودیان افزوده شود و نه اینکه اقتصاد 
رسمی و شناخته شده )مانند صنایع و تولیدی ها( به جای همه بخش های 

دیگر مالیات بدهند. 
اما مهم ترین پاشنه آشیل الیحه بودجه سال آینده مربوط به شکاف 
708 هزار میلیارد تومانی بودجه ساختاری )بدون نفت( است. 519 هزار 
میلیارد تومان از این کسری، قرار است به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
از نفت تامین شود. در این صورت دولت در واقع دست به ارزپاشی زده و 
اولین نتیجه آن بروز بیماری هلندی است. بروز تورم هم نتیجه دیگری 
اســت که از این روش حاصل می شود. نکته ناامیدکننده اینجاست که 
دوســوم کشورهای جهان دارای تورم های کمتر از 3 درصد هستند ولی 
اقتصاد ایران با وجود دسترسی به پتانسیل های مثال زدنی باال، همچنان 
گرفتار نرخ های تورم باالست که بروز این عارضه را باید به صورت مستقیم 

در حکمرانِی نامطلوب دید. 
متاسفانه مطالعه الیحه بودجه نشــان می دهد که کمتر توجهی به 
خطاهای گذشته در نظام سیاست گذاری کشور شده است و در پس تغییر 
دولت ها رویکردهای انحرافی بدون اصالح باقی می ماند. حاصل آنکه در 
سال 1401 باز هم بی انضباطی مالی در دخل و خرج کشور رخ می دهد و 

پس از آن اقتصاد دچار بحران های جاری خواهد شد. 

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

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

ان
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ضا 

: ر
س

عک

..........................
................. آینده ما .....

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

محصولخشکسالیشاخصها
رشد مداوم نرخ تورم و افت نرخ رشد اقتصادی 
 

طی سه سال گذشته چه تاثیری بر گسترش فقر و نابرابری داشته است؟

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

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

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

اقتصاد ایران چطور با اخاللگران خود کنار آمده است؟

 سال های دور از 
خوشبختی

بهراد مهرجو  
سردبیر 

ســند دخل و خــرج دولت در ســال 1401 تصویری 
روشــن از ذهنیت کابینه سیزدهم به دست می دهد. 
درحالــی که فشــار ناشــی از تحریم ها بــاال گرفته، 
راه های دسترســی به منابع حاصــل از فروش نفت 
ماننــد گذشــته باقی مانــده و به خصــوص وضعیت 
صنایع داخلــی در رکود قــرار دارد، دولت بازهم به 
میزان هزینه های خود افزوده و اتفاقا راهکار مناسب 
بــرای جبــران بیــش از 700هــزار میلیــارد تومان 
کســری را دریافت 521 هزار میلیارد تومان مالیات 
دیده اســت. بخشــی از ایــن مالیات ســتانی مروبط 
به کارکنان رســمی دولــت، کارگــران و پیمانکاران 
می شــود و بخش دیگر از صنایع، کشــاورزی و تولید 
تامیــن خواهد شــد. یعنی تمام بخش های رســمی 
اقتصــاد ایران طی ســال 1401 بایــد نهایت تالش 
خود را انجام دهند که منابع برای اداره کشور و ادامه 
پرداخت یارانه ها تامین شود. درحالی که بخش های 
زیرزمینی به ســادگی به کسب وکارشان می پردازند، 
معامالت دالری انجام می دهند و از پرداخت هر نوع 
مالیاتی معاف هســتند. همین یک معادله ساده در 

دولت سیزدهم حل نشده و دیگر مسائل بماند.

ولی اهلل خلیلی 
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

چشــم انداز آینــده ایران چیســت؟ و آینــده ما چه 
خواهد شــد؟ این ها شــاید متداول ترین ســواالتی 
باشــد که امــروز بخش مهمــی از جامعه ایــران به 
خصوص جوانان به آن فکر می کنند؛ ســواالتی که 
اتفاقًا بخش مهمی از جامعه پاسخ آن را در مهاجرت 
جســت وجو می کننــد و همیــن موضوع بــه خوبی 
نشان می دهد که امید به بهبود شرایط آینده ایران 
بســیار کمرنگ شده اســت. کافی اســت سری به 
موسســات اعزام دانشجو به خارج از کشور یا انجام 
کارهــای مهاجرتی و کالس های آموزش زبان بزنید 
یا تبلیغات آن ها را در شــبکه های اجتماعی دنبال 
کنید تا به خوبی متوجه افزایش گرایش افراد جامعه 
به مهاجرت از کشور شــوید یا اینکه کلمه مهاجرت 
را جســت وجو کنید تا ببینید که این واژه چقدر در 
فضای مجازی ترند اصلی اســت. از سوی دیگر در 
گفت وگوهــای روزانــه و در محیط های مختلف هم 

به خوبی افزایش شــدید عالقه به مهاجرت از کشور 
شــنیده و دیده می شــود، اتفاقی که برای کشــور 
تبعات بسیار سنگینی خواهد داشت. در این میانه 
البته طبیعی اســت کــه همه افرادی کــه به دنبال 
مهاجرت از کشــور هســتند به هزاران دلیل امکان 
رفتن پیدا نمی کنند و با سرخوردگی در کشور باقی 
می مانند. به نظر می رســد که دولــت و حاکمیت تا 
دیرتر از این نشــده باید فکری اساسی برای بهبود 
شرایط زندگی مردم داشته باشــند زیرا ادامه روند 
کنونی حتمًا راه به ترکســتان می برد و دیگر کشور 
را بــا »گفتاردرمانــی« نمی توان اداره کــرد. ایران 
به کشــوری با انبوهی از مشــکالت ریز و درشــت و 
بحران های حل نشــده بدل شده و تصویر کنونی آن 
مانند سدی است که سوراخ های متعدد در آن شکل 
گرفته و قبل از شکســته شــدن باید هرچه سریع تر 

تعمیرات اساسی شود.

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

وارن بافــت نباشــید! ایــن مهم تریــن توصیــه ما به 
شماســت اگر به دنبال نجات ســرمایه  خــود از تورم 
کنونی هســتید یا می خواهید کســب وکارتان به روز 

باقی بماند. 
چرا می گوییم مثل مشــهورترین ســرمایه گذار دنیا 
رفتــار نکنیــد؟ چــون بافــت در دهــه ۹0 میالدی 
قــدرت گرفتن اینترنــت را درک نکرد و در غول های 
تکنولوژیک کنونی سرمایه   نگذاشت. حاال هم از دید 
عده ای از آینده پژوه ها، ما در ســال های آغازین یک 
تکنولوژی انقالبی )بالک چین و رمزارز( قرار داریم و 
از دست دادن فرصت برایمان گران تمام خواهد شد. 
در این شماره مصاحبه  فاکس نیوز را داریم با مایکل 
ِسیلر سرمایه گذار آمریکایی که شرکتش بزرگ ترین 
ذخایر بیت کوین دنیا را دارد. او از ضرورت اقتصادی 
و اخالقی بیت کوین می گوید. اینکه رمزارزها چطور 
نقــاط ضعف پول کاغــذی و طال را ندارنــد و چطور 
تکنولوژی بالک چین می تواند بخشــی از مشکالت 
ناکارآمــد  )دولت هــای  کنونــی  پولــی  نظام هــای 
پول چاپ کن و بانک های عظیم فاســد( را رفع کند. 
اینکه چطور روند ســرمایه گذاری دموکراتیزه شده و 
هــر کس با یک گوشــی 50 دالری اندرویدی امکان 
پیدا کرده که به مهم ترین فرصت های سرمایه گذاری 
دنیا دسترســی داشته باشــد. به عصر جدید خوش 

آمدید. 

سعید ارکان زاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

آیا کووید ـ 1۹ نظم جهانی را بر هم زده است و آیا آن 
نظم سابق در دوران پساکرونا دیگر برپا نخواهد بود؟ 
یا اینکه در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و 
اوضاع فعلی جهان خیلی سفت وسخت تر از آن است 
که با یــک همه گیری، هرچند به وســعت همه گیری 
ویروس کرونا، به هم بخورد؟ جواب این ســؤاالت را 
در بخش کتاب ضمیمه این شــماره داده ایم. کتاب 
ضمیمــه پیــش رو می گوید که وضعیــت ژئوپلیتیک 
جهانــی در دوران قبل از همه گیری چطور بود و این 
نظم مستقر چگونه تالش کرد که با همه گیری مقابله 
کند و چه مزایا و معایبی داشت و اکنون به چه شکلی 
درآمده و به چه صورتی به راه خود ادامه خواهد داد. 
آنچه در بخش کتاب ضمیمه جالب توجه اســت این 
است که کشورهای پیشرفته و قدرتمند حتی در اوج 
بحران هم از رقابت با یکدیگر دست نکشیدند و عماًل 
زمین کرونا را تبدیل کردند به زمین رقابت اقتصادی 
و سیاســی با هــم. به همیــن دلیل بود کــه به جای 
به اشــتراک گذاشــتن فناوری واکســن با یکدیگر، 
شــرکت ها را به کار گرفتند و بعد هم که به واکســن 
رســیدند، آن را اول به شــهروندان خودشــان دادند 
و توجــه و همدلــی چندانی با کشــورهای ضعیف تر 

نکردند.

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

اقتصــاد ایــران از اواخــر ســال 13۹6 وارد مرحله 
جدیدی شــده اســت. آغاز التهاب در بازار ارز و اوج 
گرفتــن آن با خروج آمریــکا از برجام، بــه رویدادی 
تاثیرگذار تبدیل شد. پس از آن تحریم ها از راه رسید 
و شــاخص های کالن رفته رفته وضعیــت ناگواری را 
تجربــه کردند. با چند برابر شــدن نرخ ارز، نرخ تورم 
روند صعودی را در پیش گرفت و در مقابل، نرخ رشد 
اقتصادی کاهش یافت. شــاخص های کالن مســیر 
ناخوشــایندی را طی کردند اما اتفاق ناخوشــایندتر 
زمانی رخ داد که این شاخص ها به رویه ناگوار عادت 
کردند و در آن ماندگار شــدند. طوالنی شدن دوران 
رکــود تورمی تبعات ســنگینی برای بدنــه جامعه و 
کســب و کارها داشته اســت. در این میان بیشترین 
آسیب را طبقات آسیب پذیر جامعه متحمل شده اند. 
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زمزمهآزادسازی

واردات در ازای صادرات؛ مسیر و مقصد کدام است؟

 سال هاست که بخش خصوصی از مشــکالت صنعت خودرو می گوید؛ از انحصار دولت در آن تا فساد، بهر ه وری و 

کیفیت پایین خودروها؛ اما گرهی کور بر تار و پود این صنعت افتاده است و خیلی از راه ها به کژراهه می رسد. حاال 

برخی امیدوار هستند که با طرح »واردات در ازای صادرات خودرو و قطعه« گرهی از این صنعت باز کنند؛ در حالی که 

وعده تنظیم بازار خودرو و تشویق به صادرات شاید چندان عملیاتی نباشد. اما مهم ترین پرسش این است که کدام 

قطعه خودرویی به کدام مقصد صادر خواهد شد تا درنهایت مسیر خودروسازی را در ایران هموار کند. آیا کشور توان 

صادرات قطعه و خودرو را دارد که بتواند در مقابل آن خودرو خارجی وارد کند؟ پرسشی که پاسخ آن دشوار است و 

درنهایت مشکالت یکی یکی رخ می نماید.
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توسعه علیه توسعهتوسعه علیه توسعه
الگوی توسعه کشاورزی در ایران چه مسیری را طی کرده است؟
الگوی توسعه کشاورزی در ایران چه مسیری را طی کرده است؟
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آینده نگر بررسی می کند:

بی مهری سرمایه گذار ان به استارت آ پ ها
رقم سرمایه گذار ی جسورانه در اکوسیستم استارت آ پ های ایرانی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار پایین است. 

چه ترکیبی از سرمایه گذار ان در این اکوسیستم نقش آفرینی می کنند و جذب سرمایه استارت آ پ ها چگونه انجام می شود؟
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روی موج های خروشانروی موج های خروشان

..........................
................. آینده پژوهی .
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ریسک های 
۲۰۲۲

اقتصاد آسیا در سال آینده 

با چه ریسک هایی روبه روست؟

تورم | تنش های اجتماعی | حمالت سایبری

سویه های جدید کرونا | منازعه چین و آمریکا

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

پرواز تا اطالع ثانوی لغو است!
پرواز تا اطالع ثانوی لغو است!

سویه اومیکرون امید به بهبود صنعت گردشگری را دست کم تا سال 20242024 از بین برد از بین برد
سویه اومیکرون امید به بهبود صنعت گردشگری را دست کم تا سال 

................. کـتاب ضـمیـمه .......................
......

اقتصادبعدازکرونا
اثر همه گیری بر نظم اقتصادی جهان

طبقــات دارای درآمــد ثابــت کم درآمد از نــرخ تورم 
جامانده انــد و این عقب ماندگی برای ســال چهارم 
ادامه یافته است تا فاصله آن ها از نیازهایشان بیشتر 

شده باشد. 
در فصل »آینده ما« به بررسی تاثیر شرایط اقتصادی 
بر طبقات متوسط و پایین تر از متوسط پرداخته شده 
و وضعیت نرخ تورم، خط فقر و نابرابری در سال های 

اخیر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

زینب کوهیار 
دبیر بخش نگاه

این شماره آینده نگر برای من حکم فیلم »اشک ها 
و لبخندها« را داشــت. داســتان از این قرار اســت 
که در این شــماره به جای زهــرا چوپانکاره درباره 
داســتان زندگــی کارآفرین های خارجی نوشــتم. 
آن هایی که محیط کسب وکار   و اقتصادشان زمین 
تا آسمان با ما   فرق دارد و هیچ کدام از غم و غصه ها 
و موانع کارآفرین های ایرانی را ندارند. پرونده نگاه 
هم این بار درباره جذب سرمایه در استارت آ پ های 
ایرانــی بود که قصه پرغصه ای  اســت. به قول یکی 
از مصاحبه شــونده های پرونــده نــگاه همه عوامل 
در محیط کســب وکار ایران برای شکســت کسب 
وکارها تدارک دیده شــده نه کمک به آن ها. با این 
حال آدمیزاد به امید زنده اســت و امیدواریم روزی 
برســد که کارآفرین هــای ایرانی ســاکن ایران هم 
اسمشــان را در فهرســت 500 ثروتمنــد بلومبرگ 
و 1000 ثروتمنــد فوربز ببینند، بــه ویژه بچه های 

استارت آ پی. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

در عالم ســیلیکون ولی یکــی از داغ ترین خبرهای 
دورســی،  جــک  کناره گیــری  گذشــته  ماه هــای 
مدیرعامل سرشناس توئیتر بود و از راه رسیدن مدیر 
جدیدی که ســال ها است در پس صحنه توئیتر بوده 
و با این حال نامش چندان شناخته شــده نیست. در 
صفحــه ورودی بخش تجربه با پاراگ آگراوال آشــنا 
شوید. در این بخش همچنین نگاهی انداخته ایم به 
بازار 1.5 تریلیون دالری ســالمت، تغذیه و تناســب 
اندام که دارد به سرعت پیش می تازد و نشان داد که 
حتی در دنیای پاندمی هــم می تواند یکی از صنایع 

پیشروی دنیا باشد. 

لیال ابراهیمیان 
دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

پرنــده خیال پــرواز می کنــد به روزهــای دور، خیلی 
دور؛ همــان روزهایی که زاینده رود زاینده بود؛ همان 
روزهایی که هنوز اصفهان نشــانی از مکتب موسیقی 
داشــت که همیشــه بــه آن مفتخر بود. حــاال تصویر 
دیگری در ذهن نشسته است. چادرهایی سوخته در 
آتش، زمینی خشک و بایر، پیرمردی با صورت خونین 
و جوانی که یک چشمش تا ابد به نور باز نخواهد شد. 
حاال اصفهــان نه نماد موســیقی و زندگی اســت که 
می گفتند نصف جهان است، این جا دردی دارد چون 
خوزســتان که کارون و همه رودهایش دیگر پرخروش 
نیست و مردمش در خروش اند. همه این تلخی ها یک 
پیام دارد: بحران خیلی وقت پیش شروع شده است و 

جنگ آینده، جنگ آب خواهد بود. 
دنیای خیــال در باز می کنــد به همان روســتایی که 
کودکی در آن طی شــده است؛ میان آن یونجه زارها، 
آن  مرغــکان،  آن  گنــدم،  طالیــی  خوشــه های  آن 
خرمن های پررونق، آن مزرعه هایی که ابتدا و انتهای 
آن معلوم نبود؛ آن گم شدن در میان دو روستا، همان 
روستایی که دیگر نه پررونق اســت و نه بازو انداختن 
جوانان خندان را به خود می بیند. چند جوان ســابق 
این روزها در دام دردناک اعتیاد گرفتارند و چندتایی 
در کالن شــهر تهــران کارگــر فصلــی و دیگرانی که 
مسیر دانشــگاه را شــناخته اند، مسیر روســتا را گم 
کرده اند. این درد خیلی از روســتاهای ایران اســت. 
حاال در این شرایط، کشــاورزی گرفتار خشم آسمان 
اســت و بی تدبیری زمین. همه از  خدمت به کشاورز و 
کشــاورزان می گویند و همان لحظه همه این وعده ها 
خود می گویند که توخالی هستند و شاید ایدئولوژی ای 
برای سیاست ورزی. کشاورزی واقعی باید علمی باشد 
و براساس ســند آمایش ســرزمین، همان سندی که 
فراموش شده است و دشت های بحران زده و وعده ای 
برای کشــاورزی و کشــاورزانی که در کف رودخانه به 
انتظار آب نشسته اند و مردم روستای قدیمی چشم به 
آســمان دوخته اند در کنار رودی که دیگر بســتر زباله 
اســت و چشــمه هایی که گم شــده اند. حاال نه زنان 
دامن می گشــایند به گشاده دســتی برای بخشــیدن 
گندم که آن ها به سوگ گذشته نشسته اند و گاوهایی 
که از گرســنگی تلف شــده اند و جوانی کــه بازویش 
دیگر برای بازو انداختن بســیار ضعیف شــده و فقط 
می توانــد دود افیون در ریه اش فــرو ببرد. این ارمغان 

مرگ روستاهاســت و گرفتار شدن در پنجه مهاجرت 
به حاشــیه کالن شــهرها برای کارگر فصلــی. در این 
شــماره از ماهنامه آینده نگر از مرگ رویای روســتاها 
می گوییــم، از توســعه بی الگو و بی رویه کشــاورزی؛ 
کشــاورزی ای که اســیر سیاست شــده است و طعمه 
روزمرگی سیاستمداران. از کشاورزی در دوره بحران 
آب، از صــادرات آب مجــازی و از نخل هایی که خاک 
ترک کرده اند و خود اسیر شده اند؛ از محصوالتی که 
در مرزها برگشــت خورده انــد و از امیدهایی که دیگر 
امید نیســتند. در بخش آکادمی چند مقاله را با شما 
به اشــتراک می گذاریم و در بخــش راهبرد از واردات 

خودرو می گوییم. با ما همراه باشید.

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

آیا تا به حال بحث اینترپل را به دقت بررسی کرده اید؟ 
طی چند ســال اخیر این نگرانی به وجود آمده اســت 
که اینترپل تحت تاثیر دولت های سرکوبگر قرار دارد. 
کشــورهایی مثل روسیه، چین و ترکیه مجموعه ای از 
درخواســت های »هشــدار قرمز« را برای دستگیری 
تعــداد زیادی از افــراد داده اند که شــامل منتقدان و 
پناهندگان می شود. از سوی دیگر چنین کشورهایی 
توانسته اند مسئوالن خود را به سطوح باالی اینترپل 
برسانند. اینترپل در سال 2016 یک مسئول امنیتی 
چینی به نــام منگ هانگوی را به عنــوان رئیس خود 
انتخاب کرد. دو ســال بعد، پس از اینکه منگ در یک 
سفر به خانه بازداشت شد، نزدیک بود روسیه یکی از 
متحدان والدیمیر پوتین را به عنوان جانشین منگ بر 
کرسی ریاست اینترپل بنشاند. اکونومیست گزارشی 
مفصل درباره اینترپل و نفوذ کشــورهای سرکوبگر در 

آن دارد. 
 
محبوبه فکوری 

دبیر بخش روایت

فضای کسب و کار در ایران را می توان متهم ردیف اول 
در اختالالت اقتصادی دانست؛ چراکه تابلویی آشفته 
از مجموعــه سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری هایی 
اســت که تمامی دســتگاه های حاکمیتــی در قوای 
ســه گانه آن را رقم زده و نتیجه آن، چیزی جز فضای 
کنونی در اقتصاد ایران نیســت که عالوه بر آشفتگی 
که بر بسیاری از بازارها حاکم است، قدرت پیش بینی 

را هم از فعاالن اقتصادی سلب کرده است. 
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اعالنـات

در بیست ونهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
آدرس های غلط الیحه بودجه

نمایندگان بخش خصوصی در نشست آذرماه خود، نقد و بررسی الیحه بودجه دولت را در دستور کار خود 
قرار دادند و به بررسی اعداد و ارقام آن و پیامدهای تصمیمات بودجه ای دولت پرداختند. در این نشست 
همچنین در مورد موضوعاتی مانند حذف ارز 4200 تومانی، مشقت های بخش خصوصی در رقابت با بخش 
دولتی، شاخص های اقتصاد کالن، موفقیت های بین المللی اتاق بازرگانی تهران و اقدامات وزارت اقتصاد در 
مورد مجوزدهی و دیگر چالش های حوزه کسب وکار بنگاه ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این نشست 
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، مهم ترین داده های الیحه 1401 را طی گزارشی ارائه کرد 
و اعضای هیئت نمایندگان اتاق نیز نظرات خود را در مورد سیاست های کلی بودجه مانند حذف ارز 4200 
تومانی ابراز کردند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در این نشست گفت: همان گونه که در اخبار 
می شنویم به نظر می رسد که بسیاری از کشورها در دنیا توانسته اند با بحران کرونا مقابله کنند و در این 
کشورها تا اندازه ای اپیدمی کرونا کنترل شده و وضعیت اقتصاد به حالت رشد بازگشته است؛ به خصوص 
کشورهایی که واکسیناسیون عمومی فراگیر داشته اند روند بازگشت بهتر و سریع تری را تجربه می کنند. 
همچنین اثرات این تحوالت در افزایش چشمگیر قیمت نفت و مواد غذایی در بازارهای جهانی قابل مشاهده 
است. رشد قیمت مواد غذایی در ماه های گذشته از سال 2011 بی سابقه بوده و دلیل عمده آن رشد تقاضا و 
کاهش صادرات گندم کانادا، آمریکا و روسیه است. در ایران هم به دلیل واکسیناسیون خوبی که در ماه های 

گذشته انجام شد شاهد اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی هستیم و نگرانی و استرس مردم کاهش پیدا 
کرده و نرخ مرگ و میر هم کم شده است که باید به خاطر اجرای خوب و برنامه ریزی درست از دولت تشکر 
کرد. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه بعد از کرونا در حال حاضر مهم ترین چالشی که کشور با آن درگیر 
است مسائل و معضالت اقتصادی است، ادامه داد: در موضوع اقتصاد مهم ترین بحثی که وجود دارد تورم 
است. هم اکنون تورم باالی 40 درصد را شاهد هستیم؛ اگرچه که در ماه های گذشته رشد تورم درصد کمی 
کاهش پیدا کرده اما همچنان عدد تورم طبق آخرین آمار 44 درصد است که بسیار باال و نگران کننده است. 

خربنامه

بورس، ابزار تامین مالِی دولت شده است
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
عشقی،  مجید  میزبان  آذرماه   13 تهران، 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی 
برای  که  بود  بخش خصوصی  نمایندگان  از 
بیان مشکالت کنونی بازار سرمایه و بررسی 
راهکارهای پیشنهادی، گرد هم آمده بودند. 
در این نشست که با حضور رئیس و دبیرکل 
مشکالت  شد،  برگزار  تهران  بازرگانی  اتاق 
اولویت دار بازار سهام مطرح و بررسی شد و 
رئیس سازمان بورس نیز به برخی ابهام ها و 

سوال های حاضران در این نشست پاسخ داد. محدودیت دامنه نوسان، سیطره دولت بر بازار سهام چه 
در بحث قیمت گذاری دستوری و چه در مسئله عرضه سهام، کاهش شدید اعتماد مردم و سرمایه گذاران 
به بازار، راه سخت پذیرش شرکت ها به ویژه استارت آپ ها و... از جمله مسائلی بود که در این جلسه 
مطرح شد. در این جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، با بیان اینکه بورس، یک سازمان عمومی 
غیردولتی است، گفت: با این حال، نفوذ و مداخله دولت در این سازمان بسیار زیاد است به طوری که 
فروش یا عدم فروش سهام در این بازار، دستوری شده است. خوانساری سپس اظهار امیدواری کرد 

که این معضل بزرگ، با مدیریت جدید در سازمان بورس برطرف شود.

 1400/09/13

عالقه مندی شرکت های انگلیسی برای همکاری های اقتصادی با ایران
از  پس  ماه  پنج  حدود  شرکلیف  سایمون 
ایران  در  انگلیس  سفارت  در  خود  استقرار 
و  دیدار  در  تا  آمد  تهران  بازرگانی  اتاق  به 
با مسعود خوانساری، فرصت های  گفت وگو 
کشور  دو  خصوصی  بخش  میان  همکاری 
را مورد بررسی قرار دهند. دو طرف در این 
نشست، رفع موانع مبادالت بانکی به عنوان 
تاکید  مورد  را  مناسبات  توسعه  زیرساخت 
قرار دادند. رئیس اتاق تهران در این مالقات 
با اشاره به روابط تاریخی ایران و انگلستان 

گفت: پس از شکل گیری برجام، قراردادهایی به ارزش تقریبی 10 میلیارد دالر میان دو کشور منعقد شد 
که اجرای این قراردادها با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها متوقف شده است. خوانساری 
از برگزیت قابل ارتقاست،  با اشاره به اینکه سطح روابط اقتصادی ایران و انگلستان به ویژه پس 
توضیح داد: به دلیل خروج انگلستان از اتحادیه اروپا می توان مبادالتی را بر مبنای ارز محلی دو کشور 
به انجام رساند؛ اما مهم ترین مسئله ای که در برابر توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور مانع ایجاد 

کرده، مسائل بانکی است. 

 1400/09/16

دو عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران صادرکننده نمونه ملی شدند
در مراسم بیست و پنجمین دوره انتخاب و معرفی صادرکنندگان نمونه کشور که 22 آذرماه با حضور 
معاون اول و معاون اقتصادی رئیس دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقامات اتاق بازرگانی و 
فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان برگزار شد، شرکت تحقیقاتی، تولیدی سیناژن و شرکت سیم و کابل 
ابهر جزو صادرکنندگان نمونه ملی قرار گرفتند که مدیران ارشد این دو مجموعه جزو نمایندگان بخش 
خصوصی در ترکیب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هستند. هاله حامدی فر، مدیرعامل شرکت 

سیناژن و علیرضا کالهی از شرکت سیم و کابل ابهر این جایزه را دریافت کردند. 

 1400/09/22

اعتراض به اینماد اجباری در همسایگی دفتر رئیس جمهور
پس از آنکه صاحبان شرکت های پرداخت یار و چندین سمن فعال در حوزه فین تک و پرداخت یاری، 
اعتراض بلند خود نسبت به دستورالعمل جدید اجباری شدن دریافت نشان اینماد برای دریافت درگاه 
اتاق  نوآوری و تحول دیجیتال  اقتصاد  اعالم کردند، کمیسیون  را  اینترنتی  پرداخت کسب و کارهای 
بازرگانی تهران نیز یک بیانیه انتقادی در مخالفت با این مسئله صادر و رفع این مانع جدید فضای 
کسب وکار را از مراجع مختلف مسئول پیگیری کرد. اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصاد نوآوری 
و تحول دیجیتال اتاق تهران به همراه جمعی از مدیران انجمن های حوزه پرداخت یاری به دیدار رئیس 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری رفتند تا ارزیابی خود را از پیامدهایی که این تصمیم برای 

کسب و کارهای اینترنتی دارد با یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور در میان بگذارند.

 1400/10/04

همکاری دوجانبه بلژیک و ایران برای بازگشایی کانال های ارتباطی
امسال  مهرماه  که  ریتزو،  مارکو  جیان 
استوارنامه خود را تقدیم وزیر خارجه ایران 
تهران  در  بلژیک  و مسئولیت سفارت  کرد 
را برعهده گرفته است، پیش از این سفیر 
به گفته خود  و  بود  این کشور در روسیه 
در  او  ماموریت  اولین  ایران  در  حضور  او، 
دو  همراه  به  او  است.  خاورمیانه  منطقه 
رایزن بازرگانی سفارت بلژیک در مالقات با 
ماموریت خود  اولویت  مسعود خوانساری، 
اقتصادی  روابط  احیای  را  سفارت  این  در 
دو کشور ایران و بلژیک، که به گفته او، قدمت آن به قرن نوزدهم میالدی بازمی گردد، عنوان کرد و 
یادآور شد که تیم اقتصادی فعال در سفارت بلژیک تالش می کند با همکاری بخش های اقتصادی 
باز  دو کشور همچنان  میان کسب و کارهای  ارتباطی  کانال های  تهران،  بازرگانی  اتاق  ویژه  به  ایران، 
بماند. رئیس اتاق تهران نیز در این مالقات، با تاکید بر آمادگی این اتاق در همکاری با سفارت بلژیک 
با هدف تسهیل مناسبات اقتصادی و بازکردن گره های موجود، توضیحاتی در ارتباط با فعالیت ها و 

ظرفیت های اتاق تهران ارائه داد.

 1400/09/15

کنشگری بخش خصوصی در میدان مبارزه با فساد
هفتمین همایش مبارزه با فساد به همت 
با  مبارزه  و  قضایی  »حمایت  کمیسیون 
فساد« اتاق بازرگانی تهران با حضور حسین 
سالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، 
اعضای  برخی  و  دادگستری  وزارت  نماینده 
فعاالن  و  حضوری  صورت  به  کمیسیون 
اقتصادی و صاحب نظران حوزه مبارزه با فساد 
به صورت مجازی برگزار شد. در این همایش، 
عالوه بر سه سخنران که به صورت حضوری 
شرکت داشتند، چهار سخنران نیز به دلیل 
ضرورت اجرای پروتکل های بهداشتی در پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا، به صورت ویدئویی در پانل 
تخصصی همایش سخنرانی کردند. در این مراسم، حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون »حمایت قضایی 
و مبارزه با فساد« اتاق تهران به عنوان دبیر این همایش با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران در مسیر 
ایفای مسئولیت خود، نسبت به انجام برخی فعالیت های پژوهشی و طراحی مدل بنگاه سالم اقدام 
کرد، گفت: با توجه به اهمیت موضوع مبارزه با فساد، در دوره نهم هیئت نمایندگان اتاق تهران، 
کمیسیونی با عنوان »حمایت قضایی و مبارزه با فساد« تشکیل شد که دو هدف افزایش تعامل با قوه 

قضاییه و اقدامات پیشگیرانه در زمینه مبارزه با فساد را مورد پیگیری قرار می دهد.

1400/09/17

اعتراض به اینماد اجباری در همسایگی دفتر رئیس جمهور
پس از آنکه صاحبان شرکت های پرداخت یار و چندین سمن فعال در حوزه فین تک و پرداخت یاری، 
اعتراض بلند خود نسبت به دستورالعمل جدید اجباری شدن دریافت نشان اینماد برای دریافت درگاه 
پرداخت کسب و کارهای اینترنتی را اعالم کردند، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق 
بازرگانی تهران نیز یک بیانیه انتقادی در مخالفت با این مسئله صادر و رفع این مانع جدید فضای 
کسب وکار را از مراجع مختلف مسئول پیگیری کرد. اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اقتصاد نوآوری 
و تحول دیجیتال اتاق تهران به همراه جمعی از مدیران انجمن های حوزه پرداخت یاری به دیدار رئیس 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری رفتند تا ارزیابی خود را از پیامدهایی که این تصمیم برای 

کسب و کارهای اینترنتی دارد با یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور در میان بگذارند.

 1400/10/04
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کرونا: معنای سویه اومیکرون برای اقتصاد
همه چیز برای ورود امن به ســال 2022 خوب پیش 
می رفت که ناگهان رسانه ها از سویه جدید کرونا با نام 
اومیکرون خبر دادند. ســناریوهای متعددی در رابطه 
با اثرات این ســویه جدید بر اقتصاد مطرح شده است. 
واقعیت این است که سویه جدید کرونا، خوشبینی های 
اقتصادی برای ســال 2022 را تا حدود زیادی از میان 
برده است. با هر سویه جدید کرونا، محدودیت ها دوباره 
وضع و مانع انجام کارها می شــوند. بــه دنبال اعمال 
محدودیت ها، فعالیت های اقتصادی کم رنگ می شوند و 
در نتیجه شرایط دوباره برای اقتصاد، بحرانی می شود. 
البته هنوز نمی توان درباره اومیکرون به درستی نظر داد، 
بســتگی دارد این ویروس تا چه اندازه نسبت به واکسن کرونا مقاوم باشد. اما به هر حال، 
می توان از همین حاال اصرار داشت که این سویه جدید منجر به از بین رفتن خوشبینی ها 

در بازارها خواهد شد و در نتیجه آینده اقتصاد جهان را کدرتر خواهد کرد.

اروپا: زندگی بدون مرکل
آنگال مرکل باالخره از دنیای سیاســت خداحافظی کرد. 
خیلی ها نگران هســتند که بدون او، اتحادیه اروپا هم از 
میان برود. اما راستش را بخواهید مرکل واقعا کار خاصی 
هــم نمی کرد. حتی در میــان آلمانی ها، فعلی به صورت 
غیررسمی رواج یافته با عنوان »مرکلی بودن« که هنگام 
اقــدام نکردن و خنثی بودن بــه کار می رود. یعنی حتی 
آلمانی ها هم معتقدند که ســبک مرکل این بود که کار 
خاصی نکند و حتی ســخن خاصی به زبــان نیاورد. او از 
همین طریق توانست قدرت را برای 16 سال در آلمان در 
اختیار خود نگه دارد. نکته این جاســت که همین سکوت 
مرکل باعث می شد مردم و حتی سایر سیاستمداران تمایل 
پیدا کنند که به او تکیه بدهند. حاال مرکل رفته و اتحادیه اروپا ارزش ایدئولوژیکی حضور این 
شخصیت را از دست داده است. اما از طرف دیگر می توان گفت با رفتن مرکل، فضا برای اقدامات 

بیشتر باز شده و احتماال سیاستمدارانی جای او را خواهند گرفت که با او تفاوت آشکار دارند.

کریستینا بوراک
دویچه ووله

تورم: می توان با افزایش قیمت هم پول درآورد!
هیچ کس افزایش قیمت در قالب تورم را دوســت ندارد 
اما سرمایه گذاران حرفه ای می توانند در روندهای تورمی، 
نقطه ای برای کسب سود پیدا کنند. شرکت های بزرگ 
که کارهای سرمایه گذاری هم انجام می دهند اکثر مواقع 
در شرایط تورمی، موفق به کسب درآمد می شوند. آن ها 
می توانند بدون اینکه تقاضای کاال تغییری کرده باشــد، 
صرفا از محل تورم، سود به دست آورند. اصوال شرکت های 
فعال در حوزه خرده فروشی، این قابلیت را دارند که بدون 
آسیب به مصرف کننده، در شــرایط تورمی، درآمدزایی 
کنند. در این شرایط، سرمایه گذاران حرفه ای می توانند به 
سراغ خرید سهام چنین شرکت هایی بروند. برای مثال هر 
بار نرخ تورم نوسان پیدا می کند، شرکت پپسی هم در مسیر صعود قرار می گیرد در نتیجه 
ارزش سهام آن هم افزایش می یابد. عمده شرکت های خرده فروشی همین وضعیت را دارند. 

سرمایه گذاران حرفه ای با شناسایی این شرکت ها در شرایط تورمی، کسب درآمد می کنند.

آمریکا و ترکیه: بازی هنوز تمام نشده است
رابطه ترکیه و آمریکا مدت هاست که وارد بحران شده و 
اکنون این بحران به اوج خود رسیده اما هنوز نمی توان 
گفت بازی تمام شده است. بایدن و رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه به تازگی با یکدیگر دیدار کرده اند. 
این دیدار نشــان داد که هنــوز درهای رابطه میان دو 
کشور بسته نشده است. اما نمی توان رابطه پرتنش این 
دو کشور را به ویژه طی پنج سال گذشته نادیده بگیریم. 
از نگاه ترک ها، آمریکا قابل اعتماد نیست. آن ها معتقدند 
که آمریکا، کشورشان را دست کم می گیرد. آمریکا هم 
معتقد اســت که ترکیه بی جهت سعی دارد خودش را 
نزدیک به روسیه نشان دهد و به این ترتیب صرفا فضا را 
پرتنش کرده است. دو کشور هنوز با هم درگیر هستند و انتظار می رود که بحران میان آن ها، 

حتی پس از ترامپ هم حل نشود.

چین و آمریکا: مذاکره بی نتیجه است
چین و آمریکا هنوز هــم تالش دارند در قالب مذاکره 
و رایزنی، به نتیجه صلح آمیز دست پیدا کنند. آخرین 
دیدار مجازی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و شی 
جین پینگ، رئیس جمهوری چیــن با احترام میان دو 
طرف، برگزار شــد. ظاهرا قضیه کامال دوستانه بود اما 
در باطن، دو طرف مدام در حال شــاخ و شانه کشیدن 
و تهدیِد یکدیگر بودند. البته جای تعجب هم نیســت. 
دو طرف یعنــی چین و آمریکا، در هــر زمینه ای که 
فکرش را بکنید با یکدیگر مخالف هستند. برخی از این 
مخالفت ها هیچ گاه برطرف نخواهد شد. به نظر من، دو 
کشور همین طور افتان و خیزان به وضعیت خود ادامه 
خواهند داد. تهدیدها هیچ وقت از میان نخواهد رفت و در آینده هم این جنگ سرد میان 
دو طرف، ادامه پیدا خواهد کرد. جلسات و نشست های آن ها، صرفا نمایشی برای سرگرم 

کردن جهانیان است.

سایمون کندی
تحلیل گر موسسه مکنزی

کامنت

فلسفه: تنها راه برای نجات جهان
فلسفه مرده است اما باید تالش کنیم تا دوباره به حیات 
برگردد. طی یک قرن اخیر، همه از فلســفه و اهمیت 
آن در زندگی مان غافــل بوده ایم. آنچه در حال حاضر 
می تواند ما را نجات دهد، فلسفه و فیلسوف است. همین 
حاال که همه سرشان با کرونا گرم شده، آنچه می تواند 
مردم را قانع کند برای واکسینه شدن اقدام کنند، همین 
فلســفه است. به فیلسوف ها و اندیشمندانی نیاز داریم 
که بتوانند مخالفان واکســن را قانع کنند. مباحثی که 
در حال حاضر مطرح شــده، فراتر از دایره علم و دانش 
است و به استدالل های عمیق فلسفی نیاز دارد تا جهان 
را از بحرانی که اکنون در آن گرفتار شــده، نجات دهد. 
فیلسوف ها می توانند با سخنان اقناعی خود، قدمی بزرگ در زمینه واکسیناسیون بردارند. 
به همین خاطر است که امسال در روز فلسفه، یونسکو بیش از پیش بر اهمیت این مقوله 

تاکید کرد.

پائول آر المونیکا
تحلیل گر سی ان ان بیزینس

سانتیاگو زاباال
استاد فلسفه دانشگاه پومپئو 

فابرا

مروان بیشارا
تحلیل گر الجزیره

دیمیتار بچف
تحلیل گر الجزیره
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اعالنـات
اعداد ماه

تشدید بدهکاری دولت 
838 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت

براساس آمارهای ثبت شده در سامانه خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، جمع 
کل بدهی دولت ثبت شده در سامانه سماد تا پایان سال 99 بیش از 838 هزار میلیارد 
تومان بوده اســت.  از این میزان 272 هزار و 572 میلیارد تومان بدهی وزارت خانه ها، 

موسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است.
همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی، 135 هزار و 940 میلیارد تومان و بدهی دولت 
به بانک ها و موسسات غیراعتباری بانکی، 85 هزار و 114 میلیارد تومان برآورد می شود. 
البته از کل بدهی 838 هزار میلیارد تومانی ثبت شده دولت در سال 99 حدود 700 

هزار میلیارد تومان آن تایید شده است. 

49 درصد 
بدهی دولت تا پایان سال 99، رشد 

49 درصدی را تجربه کرد 

 بودجه سال بعد در میدان 
سند مالی دولت جدید چه اعدادی دارد؟

در الیحه 3631 هزار میلیارد تومانی بودجه ســال آینده، 1372 هزار میلیارد تومان 
آن مربوط به بودجه عمومی دولت می شــود و 2231 هزار میلیارد تومان آن، بودجه 
شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است، بقیه آن هم شامل 
درآمد ها و مصارف اختصاصی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی می شود. دولت معتقد 
است بودجه سال آینده با هدف تغییر به نفع مردم و البته ایجاد ثبات در اقتصاد نوشته 
شده است، به نحوی که اقتصاد ایران بتواند در سال بعد 8 درصد رشد کند، نرخ تورم 
کاهش یابد، اشتغال بیشتر شود و البته بخشی از یارانه پنهان در بودجه هم شفاف شود 

و در نهایت، به گفته رئیس جمهوری، سرنوشت اقتصاد به اراده بیگانگان گره زده نشود.

3631 هزار میلیارد تومان
الیحه بودجه سال 1401 از حیث منابع و مصارف

 3631 هزار میلیارد تومان برآورد شده است

7 میلیون دالر درآمد از صادرات خودرو 
سهم باالی صادرات لوازم یدکی نسبت به خودرو

در هفت ماه نخســت امسال 58 میلیون و 407هزار و 733 دالر خودرو و لوازم یدکی 
صادر شــد که 7 میلیون و 217 هــزار و 265 دالر آن مربوط به صادرات انواع خودرو 
بوده است. بر این اساس تنها 12 درصد ارزش صادرات خودرو و لوازم یدکی مربوط به 

محصوالت نهایی خودروسازان بوده است. 
بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده از گمرک، از این میزان یک میلیون و 104 
هزار و 484 دالر مربوط به صادرات خودروهای تا 1500 سی ســی بوده اســت که به 
هشت کشور صادر شده و آذربایجان با خرید 971 هزار و 898 دالر در صدر خرید قرار 
دارد و کشــورهای چین، اسپانیا، روسیه، سنگال، اوکراین، عراق و ترکیه در رتبه های 

بعدی قرار دارند. 

58 میلیون دالر 
در هفت ماه نخست امسال 58 میلیون و 407هزار و 733 دالر 

خودرو و لوازم یدکی صادر شده است 

موفقیت در وصول مالیات 
معوقات مالیات به صفر نزدیک شد 

طبق اعالم سازمان امور مالیاتی کشور،  بالغ بر 98 درصد مالیات مصوب بودجه 1400 
در هشت ماه نخست سال جاری وصول شده که مجموع  آن 198 هزار میلیارد تومان 
برآورد می شود. همچنین بر اســاس اعالم این سازمان، قانون جدید مالیات بر ارزش 
افزوده با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی، توسعه و به کارگیری ظرفیت های قانونی کنونی 

و جدید  از 13 دی ماه اجرا می شود.  
داده های منتشر شده از این سازمان حکایت از آن دارد که اجرای قانون در زمان مقرر در 
کمتر از یک ماه آینده شروع شود اما هنوز برآوردی از تغییرات درآمد مالیاتی با اجرای 

قانون جدید  ارزش افزوده، وجود ندارد. 

198  هزار میلیارد تومان
درآمد هشت ماهه مالیات 

به 198 هزار میلیارد تومان رسید

رشد 42 درصدی صادرات 
محصوالت پتروشیمی، همچنان در صدر اقالم صادراتی 

مقایسه آمار هشت ماهه  تجارت خارجی کشور با مدت مشابه سال گذشته حکایت از رشد 43.5 درصدی در وزن و 40 درصدی در ارزش دالری 
کاالها می کند. بر اساس آمار منتشر شده از گمرک، تجارت خارجی ایران در هشت ماه از سال 1400 مانند ماه های پیش از آن، با رشد قابل توجهی 
همراه بود و در این مدت 110 میلیون و 300 هزار تن کاال به ارزش 63 میلیارد و یکصد میلیون دالر بین ایران و شرکای تجاری مبادله شد. از این 
میزان، در این مدت، 83 میلیون و 700 هزار تن آن را صادرات، به ارزش 31 میلیارد و یکصد میلیون دالر تشکیل می دهد که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از حیث ارزش 42 درصد افزایش یافته است. محصوالت پتروشیمی با 39 میلیون و 800 هزار تن به ارزش 13 میلیارد و 300 میلیون 

دالر 47 درصد از وزن و 43 درصد از ارزش مجموع صادرات کشور را در این مدت به خود اختصاص داده است.

 63
میلیارد دالر 

ارزش تجارت 
خارجی ایران در هشت 
ماه نخست امسال،  به بیش از 

63 میلیارد دالر رسید 
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آهستگی رشد در بورس
41 هزار واحد افزایش در شاخص کل طی 170 روز

بازدهی بورس از بازارهای مالی دیگر عقب مانده اســت. بررســی ها نشان می دهد که 
شــاخص بورس در 170 روز نخست سال جاری،  در مجموع با 41هزار و 658 واحد 
افزایش، معادل 3.19 درصد رشد کرده و به رقم یک میلیون و 349هزار و 365 واحد 
رســیده است. شــاخص کل هموزن نیز در این مدت با 76هزار و 215 واحد کاهش، 
معادل 17.33 درصد افت کرده و رقم 363هزار و 586 واحد را به نمایش گذاشته است.
همچنین در مدت مورد بحث تعداد 1187میلیارد و 779میلیون انواع اوراق بهادار به 
ارزش 9533هزار و 455میلیارد ریال در بیش از 125میلیون و 807هزار و 587 دفعه 

طی 170 روز معامالتی در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته است 

3.19 درصد 
شاخص کل بورس در 170 روز ابتدایی سال تنها معادل 3.19 

درصد رشد کرده است

بار سنگین حقوق در بودجه 
حقوق دولتی ها همچنان بودجه را می بلعد 

از مجموع 1372 هزار میلیارد تومانی منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال آینده، 
بالغ بر 965 هزار میلیارد تومان به هزینه های جاری اختصاص دارد که نسبت به رقم 
مصوب امسال که 918 هزار میلیارد تومان بود حدود 50 هزار میلیارد تومانی افزایش 
دارد. بر این اساس در بودجه سال آینده بیش از 70 درصد منابع به هزینه های جاری 
می رسد که عمده آن حقوق کارکنان است. مصارف دیگر منابع عمومی دولت،   251 
هزار میلیارد تومان یعنی حدود 18.2 درصد مربوط به بودجه های عمرانی است که این 
رقم در مقایســه با 176 هزار میلیارد مصوب بودجه امسال با افزایش حدود 70 هزار 

میلیارد تومانی همراه شده است.

70 درصد 
بررسی الیحه بودجه 1401 نشان می دهد

 70 درصد منابع عمومی دولت صرف پرداخت 
حقوق کارکنان می شود

سهم 70 درصدی »خدمات« از اشتغال
334 هزار نفر شاغل غیررسمی در تهران 

تهران نیاز به 10 میلیون فرصت شغلی دارد. بر اساس آخرین آمار و اطالعات جمعیتی 
استان تهران، از جمعیت حدود 12 میلیون نفری پایتخت بیش از 10 میلیون و 182 
هزار نفر جمعیت در ســن کار به شمار می روند. بر اساس گزارش های منتشر شده از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  بیش از سه میلیون و 659 هزار نفر در قالب جمعیت 
شاغل، سه میلیون و 325 هزار نفر شاغل رسمی و حدود 334 هزار نفر به عنوان شاغل 

غیررسمی تعریف شده اند. 
همچنین از کل جمعیت شاغل اســتان تهران 70.1 درصد در بخش خدمات، 29.3 

درصد در حوزه صنعت و 0.6 درصد در حوزه کشاورزی مشغول به کار هستند.

83 درصد 
بیش از 83 درصد جمعیت پایتخت

 در سن کار قرار دارند 

تبعات خشکسالی در سفره ها 
کمبود برنج داخلی بازار نمونه خارجی را گرم کرد 

طی هشت ماهه امسال، 665 هزار تن برنج خارجی به کشور وارد شده است. بررسی ها 
نشــان می دهد که کاهش عرضه برنج داخلی )به واسطه خشکسالی و کاهش تولید( 
سبب افزایش قیمت برنج خارجی شده اســت. انجمن واردکنندگان برنج اعالم کرد 
که ثبت سفارش واردات این محصول با نامه وزارت جهاد کشاورزی به سازمان توسعه 
تجارت رسماً آزاد شد و از ابتدای آذر نیز امکان ترخیص این محصول وجود دارد. عمده 
برنج های وارداتی از هندوستان و پاکستان به کشور وارد می شود که مانند گذشته شامل 

ارقام کیفی این کشورها است.

24 درصد 
واردات برنج، در هشت ماه نخست امسال

 24 درصد افزایش پیدا کرد

سهم 53 درصدی چک های عادی از وصولی ها
آخرین آمار چک های عادی و رمزدار چگونه است؟

جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک های مبادله شده بیش از 5.3 میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر 4.9 
میلیون فقره عادی و بیش از 0.4 میلیون فقره رمز دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور 92.2 درصد از کل چک های وصولی را چک های عادی و 

7.8 درصد را چک های رمزدار تشکیل می دهند.
از نظر مبلغی نیز، از 325 هزار و 700 میلیارد تومان چک های وصولی در کل کشور بیش از 174 هزار و 300 میلیارد تومان برای چک های عادی 
و حدود 151 هزار و 400 میلیارد تومان خاص چک های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور 53.5 درصد از کل مبلغ چک های وصولی 

را چک های عادی و 46.5 درصد دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.

 325.7
هزار میلیارد تومان 

در مهرماه سال جاری، 
325 هزار و 700 میلیارد 
تومان چک وصول 

شده است 
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اعالنـات

گزارش سازمان بهداشت جهانی از بیماری ایدز

ویروسی علیه اقتصاد آفریقا
در ســال 2001 بیش از 3 میلیون نفر در جهان به دلیل ابتال به بیماری ایدز از دنیا 
رفتند. در آن ســال، بیماری ایدز به اصلی ترین دلیل مرگ در جهان پس از سکته و 
عارضه قلبی تبدیل شــد. نکته مهم این است که بیش از 70 درصد از جمعیت 40 
میلیون نفری مبتال به ایدز در جهان، ساکن کشورهای فقیر آفریقایی هستند. مسئله 
این است که جدا از هزینه های انســانی، این بیماری برای اقتصاد آفریقا هزینه های 
بسیاری را به همراه داشته است. در واقع بیماری ایدز به یک همه گیری خطرناک در 
آفریقا تبدیل شده که هم جان انسان ها را می گیرد و هم به اقتصاد آن ها آسیب های 
چند میلیون دالری وارد می کند. بررســی ها نشان می دهد اقتصاد خرد آفریقا کامال 

تحت تاثیر این بیماری قرار دارد.

3 درصد کاهش رشد اقتصادی در آفریقا طی 
دو دهه گذشته به دلیل شیوع بیماری ایدز 

در این منطقه بوده است

سازمان ملل گزارش داد

هوش مصنوعی
فناوری هوش مصنوعــی در زندگی روزمره ما وجود دارد. از خرید بلیت هواپیما 
گرفته تا دریافت وام، بســیاری از کارهای زندگی روزانه ما از طریق این فناوری 
انجام می شــود. گزارش های سازمان ملل نشان می دهد که هوش مصنوعی وارد 
تصمیم گیری های بخش دولتی و خصوصی شده و آن ها را به نوعی کنترل می کند. 
دولت ها و همچنین بخش خصوصی سعی دارند از هوش مصنوعی برای مقابله با 
تغییرات اقلیمی و همچنین کاهش قحطی و گرسنگی در جهان کمک بگیرند. 
یونســکو طرح هایی در این زمینه ارائه کرده که در صورت تایید، در دســتور کار 
دولت ها و بخش های خصوصی قرار خواهد گرفت تا به مردم جهان در این زمینه 

کمک کند.

40.2 درصد، نرخ رشد ساالنه بازار
 هوش مصنوعی در فاصله سال های 2021 تا 2028 

برآورد شده است

صندوق بین المللی پول بررسی کرد

تجارت چگونه به اقتصاد آسیا کمک می کند؟
اقتصاد جهان به سمت اقتصاد باز حرکت می کند. اما هنوز یکی از مهم ترین اقتصادهای 
جهان یعنی اقتصاد آســیا، با محدودیت ها و موانعی در حوزه تجارت روبه رو است. اگر 
این منطقه، آغوش خود را به روی اقتصاد باز بگشــاید، بی تردید از گشایش اقتصادی، 
نفع می برد. عمده بازارهای نوظهور در آسیا به دنبال تجارت با دیگر کشورها هستند. 
اقتصاد باز می تواند آن ها را به دیگر اقتصادها و بازارهای جهان برساند. البته برای اقتصاد 
باز به سرمایه گذاری های کالن هم از نوع داخلی و هم از نوع خارجی نیاز است. حاال که 
واکسیناسیون سرعت گرفته، تجارت و اقتصاد باز می تواند شرایط را برای اقتصاد آسیا 

متحول و آن را در مسیر بهبود هدایت کند.

6.4 درصد، رقمی که برای رشد اقتصاد آسیا 
در سال 2022 به دنبال بهبود شرایط اقتصادی

 پس از کرونا پیش بینی شده است

سازمان ها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

صندوق بین المللی پول خبر داد

خشونت علیه زنان، مانعی پیش روی توسعه اقتصادی
پیشگیری از خشونت علیه زنان صرفا عملی اخالقی نیست. بررسی ها نشان می دهد جلوگیری از خشونت علیه زنان می تواند روی اقتصاد هم اثر 
مثبت بگذارد. این روزها به خشونت علیه زنان »همه گیری در سایه« هم می گویند چرا که بعد از شیوع همه گیری کرونا، این مسئله به امری رایج 
به ویژه در خانواده ها تبدیل شده اســت اما کمتر کســی از آن سخن می گوید. تنها در نیجریه، خشونت علیه زنان طی دوران تعطیالت کرونایی و 
قرنطینه، بیش از 130 درصد افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد این خشونت ها منجر به بحران اقتصادی هم می شود و می تواند روی رشد 

اقتصادی کشورها اثر منفی بگذارد. به همین خاطر است که خاتمه دادن به آن صرفا بحثی اخالقی نیست و به اقتصاد هم مربوط می شود.

 1
درصد 

افزایش در زمینه 
خشونت علیه زنان 
منجر به 9 درصد کاهش 
فعالیت اقتصادی در 

جامعه خواهد شد

گزارش بانک جهانی نشان می دهد

خیزش نیاز به برق از مسیر انرژی های پاک
کنار گذاشــتن و حذف زغال سنگ به عنوان ســوخت در دنیای امروز به یک ضرورت تبدیل 
شده اســت. یکی از اهداف توافق پاریس هم کاستن و حذف مصرف زغال سنگ برای دستیابی 
به توسعه پایدار در جهان است. اما تغییر الگوی مصرف انرژی در جهان به طراحی دوباره نحوه 
تولید و مصرف انواع انرژی در سرتاسر دنیا نیاز دارد. برای دستیابی به هدف توافق پاریس، باید 
تا ســال 2040 ساالنه نیروگاه ها با مجموع ظرفیت بیش از 100 گیگابایت برق که سوختشان 
زغال سنگ است، به سوخت انرژی خورشیدی و بادی تغییر کند. یعنی هر سال 100 گیگابایت 
ظرفیت از میان می رود و ظرفیت جدید ایجاد می شود. اما این ها در حالی است که جهان با کمبود 
برق مواجه است و همین حاال هم جمعیت زیادی از مردم جهان به انرژی برق دسترسی ندارند.

17 هزار گیگابایت، ظرفیت برق مورد نیاز 
جهان تا سال 2040 که باید از طریق انرژی های بادی و 

خورشیدی تامین شود
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سی ان ان رونمایی کرد

ربات شاعری که اثر هنری خلق می کند
ربات ها به لطف فناوری هوش مصنوعی هر روز بیش از گذشته پیشرفت می کنند. البته 
در ذهن همه ما، ربات ها صرفا توانایی کارهای ماشینی را دارند اما به تازگی رباتی ساخته 
شده که اهل شعر و شاعری است و می تواند اثر هنری خلق کند. این ربات که »آیدا« 
نام گذاری شده، توانایی خلق آثار هنری را دارد. طراحی این ربات به گونه ای است که 
به کمک الگوریتم های خاصی می تواند مثال شعر بسراید. در حال حاضر، دانشمندان در 
دانشگاه آکسفورد تالش دارند این ربات را به سرانجام برسانند. ربات آیدا نشان می دهد 
که صنعت ساخت ربات ها تا چه اندازه در مسیر توسعه قرار دارد. به همین خاطر است 

که آینده ای خوشبینانه برای بازار ربات ها تصویر می شود.

74.1 میلیارد دالر
ارزش بازار ربات در جهان در سال 2026 خواهد بود که 

نسبت به سال 2021 رشد 17.45 درصدی خواهد داشت

واشنگتن پست بررسی کرد

برای کربن زدایی پول زیادی می خواهیم
ما برای اینکه میزان انتشار کربن را تا سال 2050 به صفر برسانیم و جلوی گرمایش 
زمین را بگیریم به پول زیادی نیاز داریم. طبق برآوردهای صورت گرفته، حدودا 100 
تا 150 تریلیون دالر سرمایه الزم است تا بتوانیم جلوی گرمایش زمین را طی سه دهه 
آینده بگیریم. نکته این جاست که سال های پیش رو، نقشی حیاتی در مورد گرمایش 
زمین دارند. البته در حال حاضر هم سرمایه گذاری هایی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و 
مبارزه با گرمایش زمین صورت می گیرد. اما میزان این سرمایه گذاری ها به قدری نیست 
که بتواند جلوی بروز بحران را طی سه دهه آتی بگیرد. برای پیشگیری از هزینه های 

بیشتر، باید همین حاال هزینه کنیم.

150 تریلیون دالر طبق برآوردها 
برای پیشگیری از گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی 

طی سه دهه آینده مورد نیاز است

گزارش بلومبرگ نشان می دهد

انقالب بعدی در عرصه فناوری است
پیش از همه گیری کرونا هم اهالی کسب وکارهای مختلف دریافته بودند که به فناوری های 
امروز و مدرن نیاز دارند. اما کرونا نشــان داد که تالش ها در زمینه به کارگیری فناوری باید 
چند برابر شــود. بسیاری از شرکت ها و کســب وکارها در این دوره، تالش های خود را برای 
بهره گیری از فناوری آغاز کردند. بررســی ها نشان می دهد سرمایه گذاری هنگفت و عظیم 
در زمینه فناوری، در دوران همه گیری صورت گرفت. بیش از 15 میلیارد دالر در هفته در 
شرکت های مختلف، صرف ایجاد زیرساخت های فناوری شده است. در حال حاضر، هند به 
عنوان سومین اقتصاد بزرگ آسیا، به اهمیت فناوری در دنیای امروزی پی برده و تالش دارد 

با سرمایه گذاری های بزرگ تر، در این زمینه خودش را مطرح را کند.

15 میلیارد دالر طی همه گیری کرونا 
به صورت هفتگی در کسب وکارهای مختلف،

 صرف ایجاد زیرساخت های فناوری شده است

شرکت سوکیور خبر داد

جذب سرمایه 450 میلیون دالری در شش ماه
کرونا بسیاری از شرکت های فعال در حوزه فناوری را از فرش به عرش رساند. یکی از 
این شرکت ها، سوکیور است، استارت آپی که به کمک فناوری هوش مصنوعی در زمینه 
احراز هویت دیجیتال خدمت رسانی می کند. این شرکت توانسته از ماه مارس تا کنون 
450 میلیون دالر ســرمایه جدید جذب کند. سوکیو برای ارائه خدمت خود از هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشینی بهره می گیرد. در حال حاضر اکثر نهادها و سازمان های 
مالی، به دنبال خدمات احراز هویت دیجیتال هستند. در واقع کرونا و لزوم فاصله گذاری 
اجتماعی، چنین خدماتی را معقول و منطقی کرده است. در نتیجه شرکت های فعال 

دراین زمینه هم در حال کسب سود هستند.

4.5 میلیارد دالر، ارزش شرکت سوکیور که 
در زمینه احراز هویت دیجیتال فعالیت دارد 

و در دوران کرونا با رشد روبه رو شده است

رسانه ها

موسسه اوباما خبر داد

اقدام خیرخواهانه بزوس به نفع قهرمان آمریکایی
جف بزوس، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت خرده فروشی آمازون کمک 100 میلیون دالری خود را به یاد جان لوییس، قهرمان آمریکایی به موسسه 
خیریه اوباما اهدا کرد. لوییس در دهه 60 میالدی، رهبری جنبش های مدنی را بر عهده داشت و سال گذشته از دنیا رفت. مردم در آمریکا، او را به 
عنوان مبارز آزادی خواه می شناسند. اقدام بزوس در حقیقت به این خاطر است که به دیگران نشان دهد برای مقوله آزادی در جهان ارزش قائل است 
و حتی حاضر است میلیون ها دالر صرف گرامیداشت کسی کند که زندگی اش را به گفته دیگران، وقف آزادی کرده است. بزوس به عنوان یکی از 

بزرگ ترین میلیاردرهای جهان، با این اقدام خبرساز شده است.

 
 100
میلیون دالر

کمک جف بزوس به 
موسسه خیریه 

اوباما که به یاد جان لوییس 
در آمریکا صورت گرفته است

خیزش ارزش ارزهای دیجیتالی باعث شده بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانه در این زمینه در نظر بگیرند. هند و 
یق، جلوی گسترش  چین جزو کشورهایی هستند که تالش دارند رمزارزهای خودشان را وارد بازار کنند و از این طر
یوم را بگیرند. بهره گیری از ارزهای دیجیتالی نظیر بیت کوین و اتر
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شاخص

17.7
درصد

رشد قیمت مسکن در 
آبان 1400 نسبت به 

آبان 99

51.6
درصد

افزایش اجاره مسکن 
در شهر تهران در 

آبان 1400 نسبت به 
آبان 99

116
درصد

نرخ تورم ساالنه تولید 
معدني در پایان تابستان 

 1400

73
درصد

نرخ تورم نقطه اي 
تولید در تابستان 
1400 نسبت به 
تابستان  1400

رشد معامالت در بازار مسکن 
ادامه افزايش قيمت

قيمت مسكن در تهران بار ديگر افزايش يافت. در مردادماه 
متوسط قيمت مسكن در تهران 1.2 درصد رشد كرد تا روند 
صعودي نرخ ها در اين بازار همچنان ادامه داشته باشد. طبق 
گزارش بانك مركزي در آبان ماه سال 1400 تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 7.3هزار واحد مسکونی 
رسيد که نسبت به ماه قبل 33.5 درصد افزایش و نسبت به 

ماه مشابه سال قبل 63.5 درصد کاهش نشان می دهد.
در ميــان مناطق 22 گانه شــهرداري تهران، بيشــترين 
متوســط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده 

معــادل 72.5 ميليون تومان به منطقــه 1 و کمترين آن با 
14.5 ميليون تومان به منطقه 18 تعلق داشــته اســت. اين 
ارقام نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتيب 32.2  و 20.6 

درصد افزايش را نشان مي دهند.
بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل 
مناطق شــهري در آبان ماه ســال  1400 نشان دهنده رشد 
اين شاخص به ترتيب معادل 51.6 درصد در تهران و  54.9 
درصد در كل مناطق شــهري 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 قبلآبان 1400مهر 1400آبان 99
27.131.6321.217.7متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

44665471730433.563.5تعداد معامالت )واحد مسكوني(

هزينه فعاالن حوزه کشاورزی افزايش يافت
رشد تورم توليد در بخش کشاورزی 

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل تابستان ١٤٠٠ به ١١.٧ درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصـل 
قبل )١٠.١( ١.٦ واحد درصـد افزایش داشته است. در این فصل کمترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق )٠.١ درصد( و بیشترین تورم 
فصلی مربـوط به بخش کشاورزی )٢١.٧ درصد( بوده است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل 
تابستان ١٤٠٠ به ٥٨.٩ درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل مشابه سال قبل )٧٣.٠( ١٤.١ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت 
دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به فصل تابستان سال ١٣٩٩، ٥٨.٩ درصد افزایش دارد. 

در میان بخشهای مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق )١٩.٠ درصد( و بیشترین نرخ مربوط به بخش معدن )١٠١.٦ درصد( است.

نرخ تورم توليد در بخش هاي مختلف اقتصادي - مركز آمار ايران

  0011 تابستانفصل ـ  گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران
 (0931)بر مبنای سال پایه 
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کاهش 3.5 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده

ترمز تورم کشیده شد 
روند رشد نرخ تورم در آبان ماه متوقف و شاخص قیمت مصرف کننده در این دوره کاهشی شده است.آخرين گزارش مركز آمار ايران از شاخص قيمت ها نشان 
مي دهد نرخ تورم ساالنه آبان ماه ١٤٠٠ به 44.4 درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 1 واحد درصد کاهش نشان می دهد.  نرخ تورم نقطه ای در اين 
ماه به عدد 35.7 درصد رسیده است كه در مقایسه با ماه قبل 3.5 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
با کاهش 14.1 واحد درصدی به 46.4 درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با کاهش 0.7 واحد درصدی به 30.2 درصد رسیده است. در مرداد 1400، نرخ 

تورم ماهانه به 2.5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، 1.2 واحد درصد کاهش داشته است.

جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف
تغيير آبان 1400 نسبت به آبان 99تغيير آبان 1400 نسبت به مهر  1400گروه های اصلی

3.147خوراکی ها و آشامیدنی ها
3.428.1دخانیات

3.248.8پوشاک و کفش
1.525.6مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها

2.139.6اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
1.535.2بهداشت و درمان

3.425حمل و نقل
1.01.2ارتباطات

2.133.4تفریح و امور فرهنگی
2.426.9تحصیل

2.662.4رستوران و هتل
1.936.5کاالها و خدمات متفرقه

رشد اقتصادی مثبت ماند

کاهش تولید نسبت به فصل بهار 
 

بر اساس آخرين نتايج حساب هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي)GDP(  به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه اول سال ١٤٠٠ به رقم 
٣٦٦٠ هزار ميليارد ريال با نفت و ٣١٣٦ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت  ٣٤٥٦ هزار 
ميليارد ريال و بدون نفت  ٣٠١٢ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٥.٩ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٤.١ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون 
نفت در شش ماهه اول سال ١٤٠٠ دارد. این در حالی است که در فصل بهار سال 1400، با احتساب نفت به 7.8 درصد و بدون احتساب نفت به 4.9 درصد رسیده 
بود. بر اساس این گزارش، در شش ماهه اول سال ١٤٠٠رشته فعاليت هاي گروه كشاورزي رشد ٤.٣-، گروه صنایع و معادن ٩.٥ درصد )شامل استخراج نفت خام و گاز  
طبيعي ١٨.٣، ساير معادن ١.٩- ، صنعت ٣.٨،  انرژي ٨.٢ و ساختمان ٧.٠ درصد( و گروه خدمات ٤.٨ درصد نسبت به شش ماهه اول سال ١٣٩٩ رشد داشته است.

درصد رشد توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده رشته فعاليت ها در شش ماهه اول سال 1400
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اعالنـات
کیوسک ماه

چشم انداز سال 2022
مجالت بزرگ بین المللی بر پیش بینی های سال آینده میالدی تمرکز کرده اند

تایم: تولد یک افشاگر

فرانسیس هاگن که علیه فیس بوک افشاگری کرد، توانسته چهره مطلوبی برای منتقدان 
باشد

مجله تایم در آخرین شماره خود چهره ای از فرانسیس هاگن را روی جلد خود برده 
است و مطلبی نوشته است درباره اینکه یک افشاگر جدید در حال تولد است. هاگن قباًل 
در شــرکت فیس بوک کار می کرده و مدیر سابق تولیدات فیس بوک بوده است. او چند 
هفته پیش در اولین جلسه پرسش و پاسخ در کنگره آمریکا به شدت از فیس بوک انتقاد 
کرد. اولین اظهارات هاگن کمی بعد از قطعِی شش ساعته فیس بوک بود که کل شبکه 
این رسانه اجتماعی در سراسر جهان از کار افتاده بود. هاگن در اظهارات خود گفته بود 
که فیس بوک مرتباً منفعت خود را به سالمت روانی کاربران خود از جمله دختران نوجوان 
ترجیح داده اســت. او در شهادت خود در ســنای آمریکا هم گفت که رهبری شرکت 
می داند چگونه فیس بوک و اینستاگرام را ایمن تر کند اما تغییرات الزم را انجام نمی دهد 
و منافع نجومی خود را به مردم ارجح می داند. هاگن از کنترل گسترده مارک زاکربرگ، 
بنیان گذار و رئیس این شــرکت، انتقاد کرد و گفت در حال حاضر هیچ کس به جز خود 
زاکربرگ نمی تواند او را مورد بازخواست قرار دهد. حاال مجله تایم رفته است سراغ هاگن 
و اظهارات و زندگی او را زیر ذره بین برده اســت. او در این شماره روی جلد تایم رفته و 
تیتر اصلی تایم هم با این مضمون است که یک افشاگر جدید دارد متولد می شود. اتفاقاً 
در همین روزها جولیان آســانژ، افشاگر معروف و مؤسس وب سایت ویکی لیکس، هم به 
دردسر جدیدی افتاده است و آن هم اینکه دادگاه عالی بریتانیا موافق کرده است که او 
به آمریکا مســترد شود. می توان گفت اوضاع خوبی برای افشاگران نیست و اینکه مجله 
تایم به سراغ یک افشــاگر نوظهور رفته است می تواند شرایط را تا حدودی تعدیل کند. 
کمیسیون تجارت فدرال در سال های اخیر موضع سختگیرانه تری در قبال فیس بوک و 
دیگر غول های فناوری اتخاذ کرده است. هاگن در شهادت های خود پیشنهاد کرده است 
که حداقل سن برای پلت فرم های اشتراک گذاری و رسانه های اجتماعی از 13 سال به 16 
تا 18 سال تغییر کند. فیس بوک مانند دیگر شرکت های رسانه های اجتماعی از الگوریتم ها 
برای رتبه بندی و توصیه محتوا به کاربران استفاده می کند که کاربران را در برابر دستکاری 
و اطالعات غلط آسیب پذیر می کند. هاگن ترجیح می دهد مطالب به ترتیب زمانی برای 

کاربران نمایش داده شوند.

فورچون: زنان در کلوپ میلیاردرها

زن های بنیان گذار شرکت های بزرگ در حال ربودن گوی سبقت از مردان هستند

آخرین شــماره مجله فورچون یک عکس خیلی خوشحال از سارا بلکلی را منتشر 
کرده که کارآفرین و سرمایه گذار آمریکایی است و در سال 2000 شرکت »اسپانکس« 
را بنیان گذاری کرده است، شرکتی در حوزه پوشاک. موضوع عکس روی جلد این است 
که زنان بنیان گذار شــرکت های بزرگ در حال رشد هستند و به باشگاه میلیاردرها هم 
وارد شده اند و خیلی جدی دارند با مردان هم تراز خود رقابت می کنند. این شماره مجله 
فورچون گزارشــی هم دارد درباره شــهرهایی که قیمت خرید آپارتمان در آن ها بسیار 
افزایش پیدا کرده است و زندگی در آن جا را به کاری فوق طاقت خیلی از طبقات تبدیل 
کرده اســت. گزارشی در این شماره چاپ شده است که به مشکالت بیماران دیابتی در 
آمریکا می پردازد. موضوع اصلی گزارش این اســت که تورم شدید در آمریکا باعث شده 
است بسیاری از بیماران مبتال به دیابت شدید نتوانند از عهده هزینه های دیالیز که برای 
زنده ماندنشان ضروری اســت برآیند. مطلبی جالب هم درباره پهپادهای تحویل دهنده 
خریدهای آنالین در این شماره هست، با این مضمون که چرا امسال هم شما نمی توانید 
خریدهای خود را با پهپاد دریافت کنید. متخصصان پیش بینی کرده اند که در آینده خیلی 
نزدیک، پهپادها به کمک صنعت خرده فروشــی می آیند و برای تحویل کاالها می توان از 
آن ها یاری گرفت. اما مطلب فورچون می گوید که هنوز وقت این کار نرسیده است. در این 
شماره، فهرست »فورچون 50« هم منتشر شده است که فهرست 50 شرکت برتر است. 
اخبار بازار ســهام و فهرست 11 شرکتی که احتمال می رود در سال آینده سهامشان در 
بازار بورس بیشترین افزایش را داشته باشد هم از دیگر موضوعات آخرین شماره فورچون 
ـ که البته حدود 6 درصد است و اصالً قابل مقایسه با  است. داستان تورم باال در آمریکاـ 
تورم در ایران نیست ــ مردم و کارشناسان و اهالی کسب وکار را در ایاالت متحده نگران 
کرده اســت. بنابراین چند مطلب فورچون نیز درباره همین موضوع اســت. یکی از این 
مطالب مصاحبه ای است با یکی از مقامات مؤسسه »گلدمن ساکس« که توضیح می دهد 
تورم باال در آمریکا چه تأثیری در ســاختار شرکت ها و وضعیت اشتغال خواهد داشت. 
یک مطلب دیگر هم در همین شماره هست که توضیح می دهد تورم روی قیمت سهام 
شرکت های حوزه فناوری چه اثری خواهد داشت. مجالت آخر سال میالدی معموالً دست 
به پیش بینی وقایع سال آینده می زنند و به همین خاطر است که فورچون روی تورم و 
تأثیراتی که بر اقتصاد خواهد داشــت تمرکز کرده است. گزارشی هم درباره شرکت های 
اپل و مایکروسافت و آمازون و آلفابت چاپ شده است که شرح می دهد چطور وارد باشگاه 

شرکت های تریلیون دالری شده اند.
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چشم انداز سال 2022
مجالت بزرگ بین المللی بر پیش بینی های سال آینده میالدی تمرکز کرده اند

اکونومیست: آمریکا دنبال چه بود؟

اگر آمریکا عقب بنشیند چقدر اوضاع جغرافیای سیاسی جهان خطرناک تر خواهد شد

هفته نامه اکونومیست در آخرین شماره خود عکسی از یک جفت دستکش بوکس را 
که رویش پرچم آمریکا نقش بسته منتشر کرده است و نوشته که آمریکا با چه چیزی 
می جنگید. این مطلب تالش کرده است که حکایت جغرافیای سیاسی را در جهان امروز و 
چند دهه گذشته مرور کند و بگوید که نقش آمریکا در دوران جنگ سرد و همچنین در 
دورانی که شوروی فروپاشید چه بوده است و حاال آمریکا در چه جایگاهی قرار گرفته. در 
این مطلب تحلیل شده است که اگر آمریکا پا پس بکشد و نقش بین المللی خود را انجام 
ندهد، فرضاً فعالیت هایی که برای مبارزه با تروریسم در برخی مناطق می کرد، اوضاع جهان 
از این که هست بسیار خطرناک تر خواهد شد. البته باید تأکید کرد که این نظر نویسندگان 
اکونومیســت بوده است. مطلب دیگری که در این شماره اکونومیست جالب توجه است 
گزارشی است درباره اینکه ژاپن چطور با انرژی های تجدیدپذیر برخورد کرده و آن را وارد 
جامعه و اقتصاد خود کرده است. نویسندگان تیتر زده اند که جهان چه درس هایی در این 
زمینه می تواند از ژاپن بیاموزد. تغییراتی که در کشورهای عربی مثل امارات و عربستان 
در سال های اخیر در حوزه اجتماعی ایجاد شده نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در 
آخرین شماره اکونومیست به آن اشاره شده و درباره اش گزارش تحلیلی تهیه شده است. 
اکونومیست می خواهد بگوید که وضعیت شهروندی در جوامع عربی به خصوص در منطقه 
شبه جزیره عربستان چطور خواهد بود. قاچاق مواد مخدر و استعمال این مواد در آسیای 
شــرقی و جنوب  شرقی موضوعی است که در بخش آسیایی مجله به آن پرداخته شده 
است. این شــماره هم طبق معمول یک بخش مخصوص به چین دارد. مطلبی در این 
بخش درباره فعالیت های چین در آفریقا و ســرمایه گذاری ها و کسب وکارهای چینی در 
قاره سیاه منتشر شده است. چین در آفریقا فعالیت های اقتصادی زیادی دارد که به نفوذ 
سیاسی در این قاره نیز تسری یافته است. در آخرین اکونومیست، در بخش گزارش های 
بین المللی تحلیلی از وضعیت حمل ونقل در کشورها آمده است که آن را به جنگ خودروها 
تعبیر کرده است. اکونومیست هر از چندی در داخل مجله بخش ویژه ای می گنجاند که 
در این شماره نیز این بخش را دارد. بخش ویژه اکونومیست این شماره درباره کشور ژاپن 
است، درباره اینکه ژاپن وارد عصر جدیدی شده است و اوضاع جمعیت شناسی آن چندان 
مطلوب نیست و جمعیتش به سال خوردگی رسیده است. مشکالت کالن شهری توکیو، 
اقتصاد نه چندان بد ژاپن و چشم اندازی که این کشور از نظر سیاسی و اقتصادی پیش رو 

دارد از دیگر مسائلی است که در این پرونده روی آن ها تمرکز شده است. 

نیوزویک: غذاهای مسموم

اغذیه بیش از اندازه فرآوری شــده خطر دیابت، سرطان، بیماری های قلبی و چاقی را 
افزایش می دهد

مجله نیوزویک روی جلد آخرین شماره خود یک ساندویچ پروپیمان همبرگر قرار داده 
است که پر از انواع پنیرهای چرب و غذاهای فرآوری شده است. روی ساندویچ برچسب 
هشــداری چســبانده اند که می گوید غذاهای بیش از اندازه فرآوری شده خطر دیابت و 
سرطان و بیماری های قلبی و چاقی و همچنین ابتال به کووید - 19 را از افزایش می دهد. 
تیتر اصلی نیوزویک این شماره هم »غذای مسموم« است. موضوع مطلب مربوط به تیتر 
هم این است که در دوران کنونی بسیاری از غذاها نیمه آماده و فرآوری شده هستند که باید 
در مصرف آن ها دقت و احتیاط را مد نظر قرار داد. نویسندگان این مطلب تشریح کرده اند 
که چرا باید مصرف کنندگان مواد غذایی به برچسب های هشدار روی غذاها دقت کنند. 
مطلب جالب دیگری که در این شماره نیوزویک جلب توجه می کند درباره رابطه سازمان 
غذا و داروی آمریکا و منشأ ویروس کرونا در شهر ووهان چین است. آنتونی فائوچی یک 
پزشک و دانشمند آمریکایی ایتالیایی تبار در زمینه ایمنی شناسی است که از سال 1984 
تاکنون ریاست مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی آمریکا را بر عهده دارد. او پس از 
همه گیری ویروس کرونا یکی از اعضای اصلی کارگروه کرونا در کاخ سفید انتخاب شده 
است و یکی از محبوب ترین و معتمدترین چهره های علمی و پزشکی ایاالت متحده است. 
فائوچی از دوران ریاســت جمهوری رونالد ریگان یکی از مشاوران ارشد تمامی رؤسای 
جمهور آمریکا بوده است و در سال 2008 باالترین نشان غیرنظامی این کشور یعنی نشان 
افتخار آزادی رئیس جمهوری را از جورج بوش دریافت کرد. اما حاال نیوزویک نوشته است 
که همین چهره معتمد چطور اطالعاتی را که از ووهان چین درباره ویروس کرونا رسیده 
بوده دنبال نکرده و آنچه را که می دانسته ارائه نکرده است. گزارش دیگری در همین شماره 
نیوزویک منتشر شده است که به 20 کشوری می پردازد که کمترین سیاست ممکن برای 
مهار تغییر اقلیمی و کاهش ســوخت های فسیلی را دارند. این مجله یک کار جالب هم 
کرده و آن اینکه مطلبی نوشته است درباره اینکه چه کتاب هایی در سال 2021 بیشترین 
حرف را درباره حمل ونقل و سفر زده اند. نویسندگان مجله گفته اند در سالی که سفر و حتی 
بیرون آمدن از خانه در خیلی از کشورها ممنوع بوده، کتاب هایی که درباره سفر بوده اند 

سعی کرده اند این جای خالی را پر کنند. 
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قاب ماه

مردان سیاست اثر پاول کوزینسکی

فاصله گذاری اجتماعی اثر سیلوانو ملو

کرونا ویروس اثر باب کتزنلسونهم بازی اثر دالسو ماشادو

اجازه بدهید برنده شویم اثر آن درنخانواده اثر انجل بولیگان

مقاومت اثر دالسو ماشادو



............................. چهـره هـا .............................
] این صفحه ها به مرور زندگی سیاستمداران و افرادی می پردازد که اقتصاد کشورشان را متحول کرده اند [

نسیم بنایی
دبیر بخش چهره ها

از جنگ تا دولت  
مصطفی کمال آتاتورک، نظامی، سیاستمدار انقالبی، نویسنده و 
بنیان گذار جمهوری ترکیه بود که به عنوان اولین رئیس جمهوری این 
کشور از سال 1923 تا مرگش در سال 1938 فعالیت کرد. در دوران 
آتاتورک اصالحات گسترده و عمیقی در ترکیه به وقوع پیوست که در 
نهایت منجر به تبدیل شدن این کشور به سرزمینی مدرن و سکوالر 
شد. نظریه ها و سیاست های آتاتورک که به لحاظ ایدئولوژیک سکوالر 
و ملی گرایانه بودند، بعدها با نام »کمالیسم« شناخته شدند. آتاتورک بر 
اساس کارنامه قابل قبولی که در عرصه نظامی گری و سیاست داشت، 
به عنوان یکی از مهم ترین چهره های سیاسی قرن بیستم در نظر گرفته 

می شود.
آتاتورک به دلیل نقش برجسته ای که در پیروزی عثمانی در نبرد 

گالیپولی در دوران جنگ جهانی اول داشــت، رفته رفته به نامی آشنا 
در عثمانی تبدیل شــد. پس از شکست و انحالل امپراتوری عثمانی، 
آتاتــورک رهبری جنبــش ملی گرا را بر عهده گرفــت و به مقابله با 
قدرت های متحد پیروز برخاســت. آتاتورک بــا راه اندازی یک دولت 
موقت در پایتخت امروزی ترکیه، آنکارا، که در آن زمان در انگلستان 
به نام آنگورا شناخته می شد، توانست بر نیروهای فرستاده شده توسط 
متحــدان غلبه پیدا کند. به این ترتیب بــود که آتاتورک فاتح اصلی 
نبردی شد که بعدها با نام »جنگ استقالل ترکیه« در جهان مشهور 
شد. بالفاصله پس از پیروزی او بر نیروهای متحدین، آتاتورک بقایای 
امپراتوری عثمانی را هم کنار زد و ســنگ بنای جمهوری ترکیه را به 

جای آن گذاشت.
آتاتورک که رئیس جمهوری کشــور تازه تاسیس ترکیه شده بود، 
برنامه های اصالحاتی دقیق و گسترده ای در همه حیطه ها، از سیاست و 
اقتصاد گرفته تا فرهنگ، به راه انداخت. هدف نهایی او از این اصالحات، 
ساختن یک دولت-ملت سکوالر، مترقی و مدرن بود. آتاتورک آموزش 
ابتدایی را رایگان و اجباری کرد و هزاران مدرسه جدید را در سرتاسر 
کشور در خدمت مردم ترکیه قرار داد. از سوی دیگر رسم الخط و حروف 
الفبای ترکیه ای را بر اساس حروف التین قرار داد و الفبای ترکی دوران 
عثمانی را به کنار گذاشت. در دوران آتاتورک، زنان ترکیه ای به حقوق 
برابر مدنی و سیاسی با مردها رسیدند که از بین این حقوق می توان به 

حق رای زنان در سال 1930 اشاره کرد.
یکی دیگر از مسائل شبهه برانگیز کارنامه آتاتورک، راه اندازی برنامه 
»ترک سازی« بود و او قصد داشت از طریق این برنامه به ملتی یکدست 
و همگن دست پیدا کند. در همین دوران بود که اقلیت های غیر ترک 
مجبــور به صحبت کردن به زبان ترکی در فضاهای عمومی بودند. از 
ســوی دیگر اســامی و نام های خانوادگی غیر ترکی آن ها هم باید به 
نسخه ترکی خود تبدیل می شدند. پارلمان ترکیه در سال 1934، نام 
خانوادگی »آتاتورک« را به او داد، زیرا این نام در زبان ترکی به معنی 
»پدر ترک ها« است و به خوبی جایگاه او در پدید آمدن کشور ترکیه را 
نشان می دهد. آتاتورک در پاییز 1938 در سن 57 سالگی درگذشت 
و جای خود را به نخست وزیر پرسابقه اش، عصمت اینونو داد. آرامگاه 
معروف آتاتورک در آنکارا در کنار پارکی به نام »پارک صلح« قرار دارد 
و دلیل نام گذاری این چنینی این پارک هم شعار معروف آتاتورک بود: 

صلح در خانه یعنی صلح در جهان.

اصالح در اصالح  
یکی از تصمیماتی که آتاتورک در دوران تاسیس جمهوری ترکیه 
گرفت، از بین بــردن الگوی خالفتی حکومت عثمانی بود که در پی 
آن هم قرار بود اصالحات اجتماعی از راه برســند. مقاومت زیادی از 
سوی عناصر محافظه کار جامعه آن زمان ترکیه در مقابل این اقدامات 
آتاتورک پدیــد آمده بود و آن ها حمالت فراوانــی را به اصالح طلبان 

کمالیست می کردند.

پدر ترکیه
مصطفی کمال آتاتورک، اولین ترکیه اِی امروزی بود
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یکی از تصمیماتی که آتاتورک در دوران تاسیس جمهوری ترکیه گرفت، از بین بردن الگوی خالفتی حکومت عثمانی بود که در 
پی آن هم قرار بود اصالحات اجتماعی از راه برسند. مقاومت زیادی از سوی عناصر محافظه کار جامعه آن زمان ترکیه در مقابل 
این اقدامات آتاتورک پدید آمده بود و آن ها حمالت فراوانی را به اصالح طلبان کمالیست می کردند.

در پی کنار گذاشتن خالفت تالش های گسترده ای برای جداسازی 
امور حکومتی و مذهبــی صورت گرفت. نقطه اصلی این تالش ها در 
زمینه آموزش صورت گرفت. در ســال 1923 ســه گروه از نهادهای 
آموزشی در ترکیه وجود داشتند. رایج ترین نهادها، مدرسه هایی بودند 
که با استفاده از زبان عربی، تحت آموزش های دینی قرار داشتند. گروه 
بعدی نهادهای سلطانی بودند که به دوران اصالحات عثمانی، معروف 
به دوران »تنظیمات« باز می گشتند. آخرین گروه هم شامل کالج های 
و مدرسه های اقلیت ها می شد که با اســتفاده از زبان های خارجی و 
مدل های نوین آموزشی، شــاگردان خود را پرورش می داد. آتاتورک 
مدارس ســنتی که بر در چهارچوب های دینی فعالیت می کردند را 
مدرنیزه کرد، زیرا به نظر او سنگ بنای پیشرفت جامعه ترکیه، توانایی 
مردم این کشــور در آزاداندیشی است. مسئله جالب دیگری که مورد 
پیگیری آتاتورک بود، تغییر پوشش مردم کشور ترکیه بود. آتاتورک در 
ســال 1925 مردم کشور خود را تشویق می کرد که از الگوی پوشش 

غربی ها استفاده کنند.
گرچه آتاتورک مخالفانی هم در بازه زمانی 1924 تا 1927 داشت، 
اما در نیمه دوم این دهه هم اقدامات اصالحاتی خود را دامه داد. او در 
این سال ها یکی از مهم ترین اقدامات خود اصالحاتی خود را آغاز کرد 
و آن هم جدا کردن قوانین دینی از قوانین سکوالر بود. این مسئله که 
برای اولین بار در تاریخ ســرزمین ترکیه اتفاق می افتاد باعث شد که 
قوانین دینی تنها در مورد مســائلی که مربوط به دین هستند اعمال 
شوند. به گفته خود آتاتورک: »ما باید درکی جدید و آزاد از عدالت ایجاد 
کنیم. قوانین و نهادهای حقوقی ما باید از پیوند با اندیشه هایی رها شوند 
که گرچه شاید مطابق شرایط امروزی ما نیستند، اما هنوز قدرت زیادی 

را روی تمام وجوه قضایی کشور اعمال می کنند.«
در روز اول مارس سال 1926 بود که قوانین جزایی ترکیه از روی 
الگوی جزایی ایتالیا بازنویسی شــد. دادگاه های مذهبی در ادامه این 
جریان تعطیل شدند. در ادامه آتاتورک با استفاده از یک سری قوانین 
مدنی جدید به دنبال دومین گام اساسی خود رفت: آزادی زنان. اولین 
گام مربوط به آزادی زنان، آموزش دختران بود. پس از آن در زمینه ارث 
بردن و مسئله طالق، وضعیتی پایاپای بین زنان و مردان برقرار شد زیرا 
به نظر آتاتورک، مسئله جنسیتی نباید عاملی تاثیرگذار در سازمان دهی 

اجتماعی می شد. 
در سال های پایانی آتاتورک، یعنی حد فاصل 1931 تا 1938 این 
مسیر اصالحات هنوز هم ادامه داشتند. آتاتورک در سال 1931 انجمن 
زبــان ترکی را راه اندازی کرد و پژوهش دربــاره زبان ترکی را یکی از 
وظایف اساســی این انجمن قرار داد. در ادامه انجمن تاریخ ترکیه هم 
راه اندازی شــد و پس از همه این اقدامات علمی، نوبت به بازسازی و 

راه اندازی دانشگاه استانبول و دانشگاه آنکارا در پایتخت ترکیه شد.

سرزمین عجایب  
در زمینه روابط خارجی، آتاتورک وضعیت نسبتا جالبی را به خود 
اختصاص داده بود. یکی از مهم ترین کشورهایی که در آن زمان تعیین 
تکلیف با آن بســیار مهم می نمود، روسیه شــوروی تازه  تاسیس بود. 
آتاتورک در پیامی برای والدیمیر لنین در سال 1919 به او قول داد که 
نیروهای نظامی تحت نظارت خود را به گونه ای فرماندهی کند که در 
راستای اهداف بلشویک های شوروی و »علیه دولت های امپریالیستی« 
باشد و برای این اقدامات درخواست کمکی به اندازه طالیی به ارزش 
5 میلیون لیر و اندکی تسلیحات شــد. دولت لنین هم تنها در یک 
ســاِل 1920 دســت کم 6 هزار تفنگ و 5 میلیون خشاب و بیش از 
200 کیلوگرم طال ارسال کرد. این مقادیر طی دو سال بعد از آن هم 

افزایش پیدا کردند. 
نباید فراموش کرد که رابطه دوستانه بین ترکیه و شوروی بیشتر بر 
اساس داشتن یک دشمن مشترک بود: بریتانیا و جهان غرب. آتاتورک 
در سال 1920 این ایده را در سر پروراند که یک حزب کمونیست تحت 
کنترل خود را در ترکیه راه اندازی کند که با استفاده از آن بتواند هم 
گسترش عقاید کمونیستی را در کشورش رصد کند و هم یک نیروی 
نفوذی در بین احزاب کمونیســتی جهانی و کمینترن داشته باشد. 
همین مسئله نشان می دهد که آتاتورک با شوروی دوستی استراتژیک 

داشت و اصال قصد نداشت کشور را به سمت و سوی کمونیسم ببرد.
از سوی دیگر شایان توجه است که آتاتورک با رضا شاه پهلوی هم 
نزدیکی داشت و اتفاقا یکی از نقاط اشتراک آن ها بدبینی به امپریالیسم 
بریتانیا بود. به نظر هردوی این افراد نفوذ انگلستان در کشورهای منطقه 
منجر به آثار مخربی شده بود و همین یک نقطه اشتراک باعث می شد 
که تهران و آنکارا گرچه به کندی اما به شــکلی پیوســته به یکدیگر 
نزدیک تر شوند. هردوی این کشورها در طی جنگ استقالل ترکیه برای 
یکدیگر پیام های حمایت آمیز می فرستادند. سیاست آنکارا در این دوران 
این بود که حمایت از استقالل و یکپارچگی منطقه ای ایران به عنوان 
اصلی اخالقی در نظر گرفته شود. البته نباید فراموش کرد که درگیری 
آتاتورک با خالفت عثمانی باعث ناراحتی روحانیون شیعه ایران شده بود 
که این مسئله از یک سو منجر به بدبین شدن بخشی از مردم ایران به 
روش عملکرد آتاتورک شد و از سوی دیگر منجر به افزایش شکاف بین 

روحانیت و حکومت ایران.  

فینه

فینه یا فز یا طربوش همان کاله مشهور تقریبا استوانه ای شکلی است که در بعضی از کشورهای 
منطقه به ویژه بین اهالی عثمانی رایج بود. این کاله در سال 1826 میالدی توسط سلطان محمود 
دوم به کاله رسمی عثمانی بدل شد و این اقدام یکی از تالش های سلطان محمود برای مدرنیزه 
کردن ظاهر عثمانی بود. با این حال آتاتورک در سال 1925 استفاده از کاله های غربی را جایگزین 
فِز کرد. بسیاری از کارکنان دولتی ترکیه با کمال میل از این فرمان آتاتورک پیروی کردند. جالبی 
داســتان این است که گویا مدرنیزاسیون در این سرزمین یک بار با عثمانی گرایی رخ می داد و بار 

دیگر با عثمانی زدایی.

آتاتورک در پیامی 
برای والدیمیر 

لنین در سال 1919 
به او قول داد که 

نیروهای نظامی 
تحت نظارت 

خود را به گونه ای 
فرماندهی کند که 
در راستای اهداف 

بلشویک های 
شوروی و »علیه 

دولت های 
امپریالیستی« 

باشد و برای این 
اقدامات درخواست 

کمکی به اندازه 
طالیی به ارزش 5 

میلیون لیر و اندکی 
تسلیحات شد
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اعالم و استحکام انقالب  
مائو تسه تونگ، یا صدر مائو، طی دوره 82 ساله زندگی خود از پاییز 1893 
تا تابستان 1976، تاثیر بی بدیل و حتی بازگشت ناپذیری بر زندگی مردم چین 
گذاشت. در ادامه ابعاد این تاثیر را از آغاز حکومت مائو تا سال های پایانی او 
بررسی می کنیم. مائو تاسیس جمهوری خلق چین را در روز اول اکتبر سال 
1949 از دروازه صلح آسمانی، یا همان دروازه تیان آنمن، اعالم کرد. پس از 
این اقدام در زمستان به مسکو رفت تا مذاکراتی را با دولتمردان شوروی داشته 
باشــد. مائو برای اجرای انقالب اقتصادی و سیاسی در چین حساب ویژه ای 
روی کمک های فنی و اقتصادی شــوروی به ویژه در زمینه احداث خطوط 
راه آهن و بندرها باز کرده بود و قصد داشت سیاست خارجی چین را هم به 
صورت کامل بازسازی کند. در نهایت مذاکرات معاهده ای بین شوروی و چین 
برقرار شــد که بیانگر تسلط استالین در ازای تمایل او به کمک به مائو بود. 
یک ســال پس از پیروزی انقالب چین، مائو نیروهایی را سازمان دهی کرد و 
آن ها را وارد جنگ کرده کرد تا به عنوان متعهد کره شمالی با نیروهای غربی 
بجنگند. این مسئله منجر به تحریم جمهوری خلق چین توسط آمریکا شد 
و تا دولت نیکسون هم ادامه داشت و جدای از آن دست کم 180هزار سرباز 

چینی در جنگ کره کشته شدند.
مائو در جزئیات طرح های اصالحاتی حضوری لحظه به لحظه و پررنگ 
داشت. طی طرح اصالح ارضی، تعداد زیادی از مالک و دهقانان ثروتمند طی 
راهپیمایی های سازمان دهی شــده توسط حزب کمونیست تا سر حد مرگ 
مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. وزارت خارجه آمریکا در سال 1976 گزارشی 
تخمینی از اصالحات ارضی ارائه داد که در آن ادعا شده بود تقریبا یک میلیون 
نفر طی این اصالحات کشته شده اند و چیزی در حدود 800 هزار نفر طی 

درگیری با نیروهای ضدانقالب.
از ســوی دیگر یکی از طرح های اجتماعــی مائو، ممنوع کردن تولید و 
مصرف تریاک بود. طی دهه 50 میالدی این طرح منجر به سرکوب شدید و 
اصالح اجتماعی بی محدودیتی شد. طی این دوره تقریبا 10 میلیون معتاد به 
تریاک وارد جریان ترک اعتیاد اجباری شدند و تولیدکننده  و توزیع کننده های 
این ماده مخدر هم اعدام شدند. زمین هایی که از زیر کشت خشخاش خارج 

شده  بودند هم برای زراعت بذرهایی دیگر مورد استفاده قرار گرفتند.
پس از این اقدامات نوبت درگیری های شــهری شــد. در ســال 1951 
مائو دو جنبش پیاپی را برای فســادزدایی از فضای شــهری به راه انداخت 
که هدف آن ها ســرمایه داران ثروتمند و رقبای سیاســی او بودند و در دل 
آن از دســتگاه های دولتی گرفته تا حزب و حتی سرمایه داران غیرسیاسی، 
هدف برخورد مائو قرار گرفتند. دوران بسیار پرآشوبی از لحاظ ساختارهای 
پایه اجتماعی در چین به راه افتاد زیرا دائما با کارگرانی روبه رو می شدیم که 
صاحب کاران خود را لو می دادند اما این مسئله محدود به آن ها نماند و حتی 
وارد روابط همسرها با یکدیگر و والدین و فرزندها هم شد. این طرح نه تنها 
منجر به اعدام مســتقیم افراد پرشماری شد، از سوی دیگر با باال بردن نرخ 
خودکشی، حجم زیادی از اعدام های به نوعی غیرمستقیم را هم فراهم آورد.

پس از گذشــت سال های ابتدایی مائو توانســت قدرت خود را در چین 
تحکیم کرده و اولین برنامه 5ســاله خود را به اجرا بگذارد. این برنامه که از 

سال 1953 تا 1958 را در چهارچوب خود جا می داد قصد داشت وابستگی 
چین به کشــاورزی را به پایان برساند تا از طریق آن این کشور را تبدیل به 
یک قدرت جهانی کند. در این دوره چین با کمک اتحاد جماهیر شــوروی، 
واحدهای صنعتی پرشــماری را راه اندازی کرد و در نهایت حجم تولیدات 
کشاورزی هم کاهش پیدا کرد. این مسئله تا حدی پیش رفت که صنعت به 
تنهایی می توانست آن قدر سرمایه تولید کند که چین دیگر نیازی به حمایت 

شوروی هم نداشت.
مائو در نهایت برنامه اول 5ساله خود را موفق قلمداد کرد و در سال 1958 
برنامه دوم اقتصادی را از ســر گرفت. در این دوران بود که مائو از یک ســو 
اشتراکی سازی سریع را در پی گرفت و از سوی دیگر کنترل سفت و سخت 
بر قیمت کاالها اعمال کرد. رشد صنعتی چین با پروژه هایی بزرگ مقیاس 
ادامه پیدا کرد و جدای از آن اقدامی بسیار جالب در این سال ها صورت گرفت: 
ساده سازی حروف الفبای چینی به منظور افزایش سطح سواد در این کشور.

جهش بزرگ به جلو  
دومین برنامه 5ساله مائو که از سال 1958 آغاز شد با نام »جهش بزرگ 
به جلو« شــناخته می شــود. هدف از این برنامه تبدیل کردن چین از یک 
کشور مبتنی بر کشــاورزی به یک کشور صنعتی بود. این برنامه به نوعی 
بدیلی برای برنامه توســعه به سبک شوروی به حساب می آمد که در حزب 
کمونیست چین طرفداران خود را داشت. در این برنامه اقتصادی، فضاهای 
کشاورزی اشتراکی شده نسبتا کوچک به سرعت تبدیل به کمون های خلق 
بزرگ تر شدند و بسیاری از دهقانان با تغییر مسیر شغلی خود وارد پروژه های 

دیوار چین
مروری بر آثار حکومت مائو تسه تونگ

انقالب فرهنگی با هدف از بین بردن ارزش های بورژوایی جامعه چین، حجم زیادی از اندوخته فرهنگی سنتی 
چین را نابود کرد و تعداد زیادی از شهروندان چینی را به زندان کشاند. از سوی دیگر کشور به لحاظ اقتصادی 
و اجتماعی هم در وضعیتی آشوب ناک قرار گرفت.
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چهــرههـا

زیرساختی بزرگ و تولید آهن و فوالد شدند. تولید خصوصی مواد غذایی تا 
حدی ممنوع شد و مزارع و دامداری ها تحت مالکیت اشتراکی قرار گرفتند.

مائو و دیگر رهبران حزب در چهارچوب برنامه جهش بزرگ دستور به کار 
بستن تکنیک های کشاورزی جدیدی را در کمون ها دادند که تا آن زمان نه 
استفاده شده بودند و نه به لحاظ علمی به اثبات رسیده بودند. مجموعه ای از 
جابه جایی نیروی کار به سمت تولید فوالد و پروژه های زیرساختی، در کنار 
بالیای طبیعی چرخه ای منجر به افت 15 درصدی تولید غالت در سال 1959 
و 10 درصدی در سال 1960 شد و در سال 1961 هم با بهبودی همراه نبود.

هریک از الیه های حزب از ترس باالدستی های خود، میزان تولید غالت 
تحت نظارت خود را به دروغ باال اعالم می کرد. نتیجه این گزارش های دروغ 
این شــد که دولت چین از دهقانان میزان باالتری را برای مصرف در شهر و 
صادرات طلب می کرد و خود دهقانان تقریبا غذایی برای خوردن نداشتند. 
همین مسئله باعث شد که میلیون ها دهقان طی »قحطی بزرگ چین« جان 
خود را از دست دادند. پیچیدگی ماجرا آن جا بود که شهرنشین های چینی 
برای تهیه غذا کوپن دریافت می کردند اما روستایی ها مجبور به تولید غذای 
خودشــان بودند. عالوه بر تمام این مصائب، دولت چین صادرات غذایی را 
ادامه داد که می توانست خوراک مردم گرسنه خود باشد. گزارش های حاکی 
از آن اســت که این قحطی طی ســال های 1959 تا 1962 منجر به مرگ 
مستقیم 30 میلیون دهقان چینی شــد. جدای از این، بسیاری از کودکان 
هم با سوءتغذیه روبه رو شدند و پس از پایان این برنامه در سال 1962 جان 
باختند. البته بسیاری از تاریخ نگاران ادعا می کنند که خود مائو از گستره و 
عمق این قحطی بی اطالع بود و گزارش های دروغ زیردستان او، او را از دایره 
بیرون نگه داشته بود. زمانی که مائو متوجه وخامت اوضاع شد، سوگند خورد 
تا پایان قحطی نه او و نه هیچ یک از زیردستانش لب به گوشت نخواهند زد. 
البته نباید فراموش کرد که در سال های ابتدایی این طرح، بعضی از رهبران 
حزبی از ناکارآمد بودن این الگوی توسعه انتقاد کرده بودند، اما مائو همه آن ها 

را از حزب اخراج و زندانی کرده بود.

قهر با شوروی  
چین تحت رهبری مائو رفته رفته در عرصه بین المللی هم راه انزوا را در 
پیش گرفت. پس از اینکه چین از شوروی فاصله گرفت، نیکیتا خروشچف، 
رهبر شــوروی، تمام متخصصان فنی و هر نوع کمکی را که به چین داشت 
از این کشــور بیرون کشید. این شکاف بیشتر به دلیل بحث بر سر رهبری 
کمونیسم جهانی صورت گرفت. اتحاد جماهیر شوروی شبکه ای از احزاب 
کمونیست را در سرتاسر جهان داشت که از آن حمایت می کردند و از سوی 
دیگر چین شبکه ای مخصوص خود را در بسیاری از کشورها ساخت و سعی 
می کرد رهبری جریان چپ در آن ها را بر عهده بگیرد. به ادعای بسیاری از 
تحلیل گران تاریخی، جدایی شوروی و چین از یکدیگر، رخدادی کلیدی در 
دل جنگ سرد بود و از لحاظ اهمیت تفاوتی با ساختن دیوار برلین، بحران 
موشکی کوبا، جنگ دوم ویتنام و درگیری چین و آمریکا نداشت. این جدایی 

به طور ویژه در ساختار جنگ دوم ویتنام تاثیر گذاشت.
یکی از دالیل اصلی این جدایی، رهبری نســبتا میانه روی خروشچف بر 
شــوروی، پس از مرگ استالین در ماه مارس 1953 بود. تنها کشور آلبانی 
به صورت روشن جانب چین را گرفت و این انحاد پس از مرگ مائو در سال 
1976 هم ادامه داشت. مائو که نگران سالح های اتمی شوروی بود، تهدیدی 
که متوجه این بلوک می کرد را به حداقل رســاند. البته از سوی دیگر مائو 
این سالح های اتمی را نوعی توانمندی پوشالی می دانست و برای خروشچف 
روشن کرد که حتی اگر 300 میلیون چینی در یک جنگ هسته ای کشته 
شــوند، نیم دیگر جمعیت این کشــور زنده خواهند ماند و پیروزی را رقم 

می زنند.

انقالب بزرگ فرهنگی  
یکی دیگر از اقدامات مشهور مائو، انقالب فرهنگی چین بود. مائو 
که نگران ماهیت چیِن پس از 1959 بود، مشــاهده کرد که جهش 
بزرگ رو به جلو، طبقه نخبه قدیمی را کنار زده و طبقه نخبه ای جدید 
را به جای آن نشانده است. مائو بر این باور بود که اگر »طبقه حاکم« را 
با یک انقالب فرهنگی به چالش بکشد، چین در یک وضعیت »انقالب 
همیشگی« قرار خواهد داد و این مسئله منجر به منفعت بردن اکثریت 
کشور می شود، نه فقط اقلیتی خاص. در این دوران بود که بعضی از 
رهبران حزب کمونیست چین، از جمله دنگ شیائوپینگ، به این نظر 
رسیدند که مائو از ریاست دولت چین کنار گذاشته شود و تنها نقشی 
نمادین به عنوان رهبر حزب کمونیست این کشور را بپذیرد. به باور 
بسیاری از تحلیل گران »انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریایی« پاسخ مائو 
به این افراد بود که در سال 1966 آغاز شد. انقالب فرهنگی با هدف 
از بین بردن ارزش های بورژوایی جامعه چین، حجم زیادی از اندوخته 
فرهنگی سنتی چین را نابود کرد و تعداد زیادی از شهروندان چینی را 
به زندان کشاند. از سوی دیگر کشور به لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم 
در وضعیتی آشوب ناک قرار گرفت. میلیون ها زندگی در این دوره از 
بین رفتند و آثار آن ها را می توان در فیلم هایی چون »زندگی کردن«، 
»بادبادک آبی« و »بدرود هم بستر من« دید. مطالعات تاریخی نشان 
می دهند که طی این دوره صدها هزار، یا حتی میلیون ها نفر، زندگی 
خود را از دست دادند که شامل حال افراد سطح باالیی در حزب هم 

می شود که منتقد مائو بودند. 
می گویند زمانی که مائو فهمید افراد زیادی بر اثر خودکشی جان 
خود را از دست داده اند، گفت: »آن هایی را که خودکشی کرده اند نجات 
ندهید. ما کشور پرجمعیتی داریم و این طور نیست که با نبودن چند 

نفر به مشکلی بخوریم.« 

خودکشی

می گویند در اصالحات خشن اولیه مائو، خودکشی در چین بسیار رایج شد. در واقع میزان رواج این 
پدیده به حدی بود که مردم از قدم زدن در خیابان های شانگهای هراس داشتند، آن هم به دلیلی 
تلخ: هر لحظه ممکن بود فردی از برج های بلند شانگهای خود را به پایین پرتاب کند و در مسیر 

خودکشی خود، روی سر یکی از عابران پیاده بیفتد.

وزارت خارجه 
آمریکا در سال 
1976 گزارشی 

تخمینی از 
اصالحات ارضی 
ارائه داد که در آن 

ادعا شده بود تقریبا 
یک میلیون نفر طی 
این اصالحات کشته 
شده اند و چیزی در 
حدود 800 هزار 
نفر طی درگیری 

با نیروهای 
ضدانقالب
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............................... آینده ما ...............................

محصولخشکسالیشاخصها
 رشد مداوم نرخ تورم و افت نرخ رشد اقتصادی 

طی سه سال گذشته چه تاثیری بر گسترش فقر و نابرابری داشته است؟
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آینده ما

سال های سخت اقتصاد، روزگار سختی را برای طبقات متوسط 
و پایین تر از متوســط رقم زده اســت. شــاخص های کالن، اعداد 
ناخوشــایندی را به رخ اقتصاد می کشــند و تصویر هراس آلودی از 
حال و آینده کشور برای جامعه می سازند. تصویرهایی که دهک های 
کم درآمد جامعه، پیش تر آن ها را زندگی کرده اند. منفی شدن نرخ 
رشد اقتصادی در سه سال متوالی و تداوم نرخ تورم در محدوده 40 
درصدی، حامل پیام های واقعی تلخی است که اعداد شاید بتوانند 

تنها بخشی از آن ها را به نظم خوانش دربیاورند. 
حداکثر فاصله تورمی دهک ها، در آبانی که گذشــت 3.2 درصد 
بوده اســت؛ یعنی فقرا به اندازه 3.2 درصد بیشــتر از  اغنیا از تورم 
ســهم می برند و این دو گزاره از مرجع رسمی آماری کشور یعنی 
نابرابری در ایران ادامه دارد. دهک اول درآمدی در آبان ماه امسال، 
2.4 درصد بیشــتر و دهــک دوم درآمدی، 2.6 درصد بیشــتر  از 
دهک دهم درآمدی تورم را احســاس کردند و در میان این معادله 
نابرابری، بیشــترین ســهم را دهک دوم درآمدی از آن خود کرده 
است.  همچنین ضریب جینی در حالی که در سال 98 - تحت تاثیر 
ُمسکن یارانه های نقدی و غیر نقدی- اندکی کاهش پیدا کرده بود، 
دوباره در ســال گذشته ساز افزایش را کوک کرد تا نشان دهد درد 
شــکاف طبقاتی بین دهک های درآمدی عمیق تر از آن است که با 

ُمسکن های موقت، ساکن و ساکت شود. 

ضریب جینی به روایت تاریخ   
در تعریف، نابرابری به فقدان دسترسی افراد یک جامعه انسانی به 
موقعیت ها و فرصت های برابر اقتصادی، سیاسی و... گفته  می شود. 
در واقع نابرابری اجتماعــی یکی از معضالت پیچیده و چندبعدی 
است که نتیجه آن فقر، نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی در جوامع 
انسانی است. ضریب جینی یا همان شاخص توزیع درآمد، شاخصی 
اســت که گســتره درآمد خانوارها را اندازه گیری می کند و یکی از 
شاخص ترین شاخص ها برای اندازه گیری میزان نابرابری توزیع شده 
در جامعه به شــمار می رود. مقایسه این ضریب در سال های بعد از 
انقالب نشان می دهد که به جز در بعضی سال ها برآیند این شاخص 
همیشه افزایشی بوده که به معنی افزایش نابرابری و اختالف طبقاتی 
در جامعه است. بررسی گزارش های منتشر شده از مرکز آمار ایران 
نشان می دهد که ضریب جینی پس از کاهش نسبتاً ملموس در سه 
سال اول دهه 1390 به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح 
تاریخی خود در اوایل دهه 1380) باالتر از 40( اســت. هرچند این 
ضریب از قله 42 واحدی در سال 84 فاصله گرفته و در سطوح 36 
تا 39 واحدی تا ســال 96 متمرکز شده، اما روند آن تقریباً در همه 
سال های دهه 90 افزایشی بوده به طوری که در سال 99 توانسته بار 

دیگر بر فراز قله 40 واحدی قرار گیرد.
در واقع، گزارش شــاخص های کالن اقتصادی و اجتماعی مرکز 
آمار نشان می دهد که وضعیت توزیع درآمد از سال 84 تا سال 99 

دو روند متفاوت داشــته است. براســاس این گزارش، در نیمه دوم 
دهه 80 ضریب جینی خانوارها در باالترین سطح خود قرار داشته 
که موید نابرابری بیشتر بین خانوارهاست. این شاخص در سال 84 
معادل 42.48 واحد بوده و در سال 85 به باالترین سطح خود یعنی 

43.5 واحد رسیده است.
این روند ســپس کاهشی شــد و تا 36.5 واحد سقوط کرد که 
نشانگر کاهش شکاف طبقاتی بود که این کاهش هم دیری نپایید و 
دوباره سر افزایش گرفته است. این رقم در حالی در کارنامه اقتصاد 
ایران به ثبت رسیده که  پیش بینی ها برای سال 1400 هم حکایت 

از تشدید نابرابری احتمالی در آینده نزدیک و کوتاه مدت دارد. 

تشدید نابرابری در روستاها   
ضریب جینی در سال 99 برای مناطق شهری 0.3835 برآورد 
شده است. بررسی ها نشان می دهد ضریب جینی در مناطق شهری 
در سال 99 نسبت به سال 98 تغییر محسوسی نکرده است به بیان 
ســاده وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری کشور در سال های 
99 و 98 تقریباً برابر بوده است. اما این نکته حائز اهمیت است که 
ضریب جینی در سال 97 از سال های 98 و 99 در مناطق شهری، 
به طور محسوسی باالتر بوده است. کمترین ضریب جینی به ثبت 
رسیده در مناطق شهری به شهرهای استان اردبیل و بیشترین به 

شهرهای استان سیستان و بلوچستان تعلق دارد.
این در حالی اســت که ضریب جینی در سال 99 برای مناطق 
روستایی کشور 0.3590 برآورد شده است. بر خالف مناطق شهری، 
افزایش ضریب جینی در ســال 99 نسبت به سال 98 به اندازه ای 
اســت که بتوان گفت نابرابری درآمدی در سال 99 نسبت به سال 
98 در مناطق روستایی کشور افزایش یافته است. ضریب جینی در 
روستاهای کشور در سال 99 تقریباً در سطح ضریب جینی سال 97 
قرار گرفته است. در میان مناطق روستایی کشور به ترتیب کمترین 
و بیشترین ضریب جینی به ثبت رسیده در سال 99، به خوزستان و 

چهارمحال و بختیاری تعلق دارد.

نیمی از درآمد کل کشور در اختیار 20درصدی ها   
درکنار ضریب جینی، یکی دیگر از شاخص های سنجش توزیع 
درآمد، نســبت هزینــه دهک دهم )ثروتمندتریــن( به دهک اول 
)فقیرترین( اســت. هرچه میزان این نسبت باال باشد نشان دهنده 
نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی 
است. اگر فاصله بین درآمدی که 20 درصد پایین ترین گروه جامعه 
به دست می آورند با درآمد 20 درصد از باالترین افراد، افزایش باید، 
نشــان دهنده توزیع ناعادالنه درآمد در یک سرزمین است. در سال 
99، ســهم 20 درصد ثروتمندترین دهک های درآمدی جامعه، از 
درآمد کل بیش از 47 درصد بوده اســت و این در حالی اســت که 
ســهم 20 درصد فقیرترین دهک های درآمدی از درآمد کل تنها 

معادله نابرابری 
بعد از تجربه یک سال کاهش جزئی ضریب جینی در سال 98، دوباره در سال گذشته ضریب جینی افزایش پیدا کرد 

چرا باید خواند:
تغییرات شاخص های 
کلیدی طی سه سال 

گذشته به گونه ای 
بوده که آثار ماندگاری 
بر بدنه جامعه برجای 

گذاشته است. بررسی 
این آثار بر کیفیت 

زندگی طبقات 
کم درآمد نتایج 

ناخوشایندی به دست 
می دهد.

مائده امینی
خبرنگار بخش آینده  ما

0.4
 درصد 

افزایش فاصله 
تورمی بین دهک ها 
در آبان سال جاری  
نسبت به مهرماه 
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5.83 درصد برآورد شــده است؛ 20 درصد جامعه ایران به تنهایی 
نزدیــک به نیمی از درآمد کل را در اختیار دارد و به تبع این گزاره 
عمده فرصت های اقتصادی و اجتماعی در اختیار دهک هایی است 

که حجم درآمدشان به نیمی از جامعه می ارزد. 

برندگان تولید ناخالص داخلی   
تصویر نابرابری بر اساس هزینه سرانه دهک های درآمدی نشان 
می دهد که سهم دهک دهم از این متغیر در سال گذشته 30 درصد 
و سهم دهک اول تنها 2 درصد بوده است. به عبارتی دهک دهم 15 
برابر دهک اول از تولید ناخالص داخلی ســهم داشته است. هرچند 
بر اســاس این گزارش از سال 91 خانوارهای کشــور مازاد درآمد 
داشته اند، اما شــتاب رشد قیمت ها که در سال های گذشته شدت 
بیشتری پیدا کرده نمی تواند سناریوی بهبود در وضعیت معیشتی 
خانوارها را تایید کند و در واقع باز هم قصه همان قصه تکراری است: 

فقرا فقیرتر و جیب اغنیا پرتر شده است. 

حکایت سهم بیشتر دهک های کم درآمد از تورم  
نرخ تورم کل کشــور در آبان ماه 44.4 درصد اعالم شده است. 
اما همه دهک هــای درآمدی به یک اندازه تورم را حس نمی کنند. 
دهک دوم )47.2 درصد( تورم را 3.2 درصد بیشتر از دهک نهم )44 

درصد( تجربه کرده است.  
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« بین 60.5 درصد برای دهک های دوم و 
سوم تا 58.7 درصد برای دهک دهم است و بررسی این اعداد نشان 
می دهــد که در بخش خوراکی ها تورمــی که دهک های کم درآمد 
جامعه احساس کرده اند، 1.8 درصد بیشتر از دهک پردرآمد جامعه 

بوده است. 
تورم ماهانه شــاخص قیمــت کل کاالها و خدمــات مصرفی 
خانوارهای کشور اما از دهک اول تا دهک دهم دارای روند متعادل تر 
و کم نوسان تری  بوده است زیرا تورم ماهانه آبان 1400 در دهک اول 
2.7 درصد و نرخ تورم دهک دهم 2.8 درصد بوده است که نوسان 

کمتری نسبت به تورم ساالنه ماه آبان داشته است.

پیشنهادهای اتاق بازرگانی برای کاهش نابرابری   
راهکارهای بهبود شکاف درآمدی و اختالف طبقاتی در اقتصاد 
هر کشور بنا بر مختصات آن تعریف می شود. مرکز پژوهش های 

روند تغییر ضریب جینی در 30 سال گذشته 

1.8
 درصد 

فاصله تورمی 
کاالهای خوراکی 

بین دهک ها در آبان 
سال جاری

47
 درصد 

درآمد کشور در 
اختیار 20 درصد 
ثروتمند جامعه

اتاق بازرگانی ایران در گزارشــی مفصل تاکید کرده است: »برای 
کاهش نابرابــری باید به چند نکته توجه داشــت. در وهله اول 
ضروری اســت تا فرصت های رانت جویی در اقتصاد حذف شود 
و وابستگان به قدرت بدانند که راه رسیدن به اهدافی که در سر 
دارند، هموار و کم هزینه نیست. در وهله دوم ضروری است تا افراد 
احساس کنند که سوداگری نسبت به کارآفرینی بازدهی اقتصادی 
الزم را ندارد. اگر افراد احساس کنند به دلیل شرایط تورمی هر از 
چندگاهی قیمت دارایی مثل مسکن یا سهام چند برابر می شود 
و فقط کافی اســت زمینی بخرند و رها کنند تا بعد از چند سال 
ثروتشان چند برابر شــود، انگیزه ای برای خالقیت و کارآفرینی 
نخواهند داشــت.« همین رویکرد است که امروز در اقتصاد ایران 
روند زوال مشاغل را تسریع کرده و برای کشور از »اقتصاد مولد و 

تولیدمحور« رویا ساخته است. 
محققان اتاق بازرگانی بر این باورند که نظام مالیاتی ابزار مهمی 
اســت که استفاده درســت از آن می تواند کارکردهای چندگانه 
داشته باشد. از یک سو مالیات می تواند کارکرد بازتوزیعی داشته 
باشــد و از گسترده شدن شــکاف بین بخش برخوردار و بخش 
فقیر جلوگیری کند. از ســوی دیگر  استفاده هوشمندانه از ابزار 
مالیات کمک می کند تا رفتارهای اقتصادی افراد در جهت منفعت 
اجتماعی تنظیم شود. منظور از این حرف این است که اگر روی 
سود ناشی از سوداگری مالیات زیادی وضع شود ولی مالیات روی 
سود کارآفرینی و فعالیت مولد اقتصادی کم شود، افراد کم کم به 
این جمع بندی می رسند که فعالیت مولد اقتصادی بهتر از فعالیت 
ســوداگری خواهد بود و به جای انباشت دارایی غیرمولد ترجیح 

خواهند داد تا کسب و کار مولدی را شروع کنند. 
البته در این میان نباید فراموش کرد که اســتفاده نادرست از 
مالیات و افراط در آن می تواند اثرات منفی داشته باشد. نرخ های 
باالی مالیاتی می تواند انگیزه کارکردن را کاهش دهد و فعالیت 
غیررسمی یا فرار مالیاتی را تشویق کند و ای بسا زمینه مهاجرت 
و تعطیلی کســب وکار را به وجود آورد. اگرچه گرفتن مالیات از 
حرفه های مختلف از جمله پزشکان مانند دیگر اقشار قابل دفاع 
و ضروری است اما اگر نرخ مالیات خیلی سنگینی وضع شود بیم 
آن می رود که انگیزه آن ها برای فعالیت مولّد کم شود و یا به این 
جمع بندی برســند که زندگی و کار در کشــور بیگانه را ترجیح 
دهند و مهاجرت کنند و کشور با کمبود نیروی متخصص روبه رو 

شود. 

یخی   ملموس در سه سال اول دهه ۱۳۹۰ به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تار
ً
یب جینی پس از کاهش نسبتا ضر

یب از قله 42 واحدی در سال 84 فاصله گرفته و در سطوح ۳6 تا  خود در اوایل دهه ۱۳8۰) باالتر از 4۰( است. هرچند این ضر
 در همه سال های دهه ۹۰ افزایشی بوده است.

ً
یبا ۳۹ واحدی تا سال ۹6 متمرکز شده، اما روند آن تقر
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آینده ما

رونق فقرزایی
جمعیت زیر خط فقر مطلق در بازه زمانی سه سال، دو برابر شده است

26 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. به گواه معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، خط فقر 
متوسط کشوری به طور سرانه در سال 1399 به یک میلیون و 254 هزار تومان رسیده که نسبت به 
خط فقر سال 1398 رشد 38درصدی داشته است. بر اساس نتایج مطالعات موسسه عالی پژوهش 
تامین اجتماعی، در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال 92 تا 96 به 15 درصد رسیده 
بود اما از سال 96 تا 98 به 30 درصد افزایش پیدا کرده است. دو برابر شدن جمعیت زیر خط فقر 
در سه سال خود می تواند هشدار بزرگی به سیاست گذاران اقتصادی باشد. مطالعات نشان می دهد 
که گسترش فقر در جامعه قدرت خرید، تقاضا، امنیت و توسعه انسانی را کاهش می دهد و موجب 
رشد خشونت و بزهکاری می شود. همچنین اگر قرار باشد از بعد اقتصاد سیاسی به خطر شیوع این 
پدیده نگاه شود، می توان گفت، گسترش فقر و کوچک شدن طبقه متوسط افراد را در شرایطی قرار 
می دهد که احتمال ظهور پوپولیسم را تقویت می کند و عطش جامعه به دریافت ُمسکن های موقت 
را باال می برد. فقر، بیش از هر چیز معلول وضعیت اقتصاد کالن است. مهم ترین عامل اثرگذار بر 
افزایش فقر، رشد تورم و پس از آن بیکاری و رشد اقتصادی پایین است و همه این ها یعنی در یک 
اقتصاد تورمی، موتور فقرزایی، همیشه روشن است. به ویژه اقتصادی که تورم های باال با رشدهای 

اقتصادی پایین را در دورهای طوالنی و پیاپی تجربه می کند. 

تعریف خط فقر مطلق   
رابرت جی شیلر، در تعریف خط فقر مطلق گفته است: برای سنجش فقر مطلق، همه نیازهای 
اساســی اولیه عالوه بر نیاز به غذا که در فقر شدید، مالک بود، در نظر گرفته می شود. بر اساس 
تعریف این اقتصاددان، خط فقر مطلق، شــامل حداقل درآمــد الزم برای تامین نیازهایی چون 
خوراک، پوشــاک، آموزش، بهداشت و درمان و مسکن است. در واقع خط فقر مطلق، تعریفی از 
ادامه بقا یا حداقل زندگی است. یا به عبارتی، مجموعه کاالها و خدماتی که برای حیات یک خانواده 

ضروری است، مرز بین فقیر و غیر فقیر گرفته می شود. 
ســعید مدنی در کتاب »فقر و نابرابری در ایران«، در تکمیل این تعریف نوشــته است: برای 
محاسبه خط فقر مطلق چهار روش قابل تعریف است. اما یکی از معمول ترین راه های محاسبه، 
محاسبه جمعیت فقرا، بر حسب نسبت هزینه های مواد غذایی از کل هزینه هاست. بر این اساس، 
اگر خط برش نسبت هزینه مواد غذایی به کل هزینه ها با در نظر گرفتن حداقل نیاز محاسبه شود، 

خانوارهای زیر این نسبت، زیر خط فقر مطلق محسوب خواهند شد. 

30 درصد ایران، زیر خط فقر   
خط فقر در ایران با اعداد مختلفی روایت می شــود؛ اعدادی که از داده های مختلف، براساس 
پایه های مختلف و در نهایت با نتایج ناهمگون استخراج می شود. هیچ نهادی در ایران ملزم به ارائه 
آمار منظم و مدون در این حوزه نیست و همین موضوع، پرداختن به فقر و پژوهش در این حوزه 
را سخت می کند. هیئت  وزیران در سال 1384 سندی با عنوان »سند کاهش فقر و هدفمندی 
یارانه ها« تصویب کرد ولی این سند به دلیل مشخص نبودن ابعاد دقیق مسئله متروک ماند و به 
مرحله اجرا نرسید. همین پیچیدگی ها منجر به این شد که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
پیشنهاد دهد که وزارت رفاه مکلف به محاسبه و انتشار متغیرهای مرتبط با فقر شود. به شکلی که 
ساالنه گزارشی شامل عدد خط فقر، نرخ فقر، تعداد خانوارهای زیر خط فقر، مشخصات خانوارهای 
زیر خط فقر، درصد ورود و خروج خانوارها به زیر خط فقر، مشخصات خانوارهای خارج شده از خط 
فقر و تأثیر سند کاهش فقر بر خانوارهای زیر خط فقر را به هیئت  وزیران و مجلس شورای  اسالمی 
ارائه دهد. محصول این مصوبه در نهایت گزارشی شد که در مردادماه سال جاری توسط موسسه 
عالی پژوهش اجتماعی، منتشر شد و  برای نخستین بار به شکل رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در گزارشی با عنوان »پایش فقر«، خط فقر رسمی کشور را منتشر کرد. گزارش پایش فقر 

در سال 99 نشان می دهد که خط فقر سرانه به طور متوسط با 38 درصد رشد نسبت به سال قبل 
از آن، به یک میلیون و 254 هزار تومان رسیده است. به این ترتیب درآمد خانوار برای یک خانواده 
سه نفره 2 میلیون و 758 هزار تومان و برای خانواده چهارنفره، 3 میلیون و 385 هزار تومان برآورد 
شده است و این اعداد روایتگر آن است که خط فقر از در طی سه سال، ناگهان دوبرابر شده است. 
از سوی دیگر، بر اساس گزارش های منتشر شده از انجمن علمی اقتصاد سالمت ایران، کمتر 
از 2 درصد جامعه ایران زیر این خط فقر شــدید قرار دارند. خط فقر شــدید یا کمرشکن، درباره 
کسانی صدق می کند که درآمد روزانه شان کمتر از یک دالر به نرخ محاسبات برابری قدرت خرید 
اســت. و این در حالی است که در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه هدف گذاری شده بود که 
تعداد افرادی که زیر خط فقر شدید هستند به صفر برسد و سیاست های حمایتی بتواند آن ها را 

به طور کامل پوشش دهد.
در یک سمت دیگر این محاسبات اما سخنگویان در اتحادیه کارگری یا نهادهایی مثل کمیته 
امداد امام خمینی، اعداد دیگری را به عنوان خط فقر قبول دارند. برای مثال، مرتضی بختیاری، 
رئیس کمیته امداد امام خمینی چند ماه پیش گفته است که  خط فقر در ایران در فاصله سال های 

1390 تا 1399 از 950 هزار تومان به 10 میلیون تومان رسیده است.
همچنین، بنا بر آمار رسمی دفتر پژوهش های مجلس شورای اسالمی، از سال 1390 تا سال 

1398 هر ایرانی به طور متوسط 36 درصد فقیرتر شده است.

تاریخ نگاری فقر   
در این روزها، به عقب برگشته ایم. آمارهای منتشر شده توسط کمیته امداد امام خمینی نشان 
می دهد که از سال 80 تا 98 متوسط سالیانه خط فقر مطلق در کل کشور، بیش از 27 برابر شده 
است. همچنین برآوردها نشان دهنده آن است که به طور متوسط در دوره زمانی 1380 تا 1398 

بیش از 33 درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر چندبعدی قرار گرفته اند. 
بعد از انقالب اســالمی، با وجود همه مشــکالت اقتصادی موجود در آن روزگار، بر اســاس 
گزارش های بانک جهانی، روند کاهش فقر در ایران رقم خورده اســت. در پژوهشی که دانشگاه 
ویرجینیای آمریکا و برپایه آمارهای نهادهای بین المللی )بانک جهانی و صندوق بین المللی پول( 
انجام داده است، روند تغییرات فقر در ایران طی سال های 1356 تا 1383 مورد بررسی قرار گرفته 
اســت. بر پایه این مطالعه )با فرض حداقل درآمد 1.9 دالر در روز( در ســال 1356، بیش از 28 
درصد خانوارها و 25 درصد افراد شهری در ایران زیر خط فقر قرار داشتند. تعداد خانوارها و افراد 
روستایی که در این سال زیر خط فقر قرار داشته اند نیز به ترتیب 66 درصد و 60 درصد بوده است.

بررسی وضعیت فقر در ایران طی سال های ابتدایی انقالب امکان پذیر نیست، زیرا آمار و ارقام 
مشــخصی در آن سال ها منتشر نشده است اما آمار موجود از سال 1361 نشان می دهد در این 
سال تعداد افراد روستایی که زیر خط فقر زندگی می کردند به 40 درصد کاهش پیدا کرد که 20 
درصد کاهش در مدت مورد بحث را نشان می دهد و می توان گفت این میزان کاهش، قابل توجه 

بوده است.
اگرچه چند سال قبل یعنی در ســال 1359 نرخ فقر در ایران دوباره رو به افزایش می گذارد 
)که علت آن جنگ ایران و عراق و افت شدید قیمت نفت بوده است( اما اجرای نظام سهمیه بندی 
کاالهای اساسی توان مقاومت افراد فقیر را در برابر رشد قیمت ها و کمبودها اندکی باال برد و مانع 
از افزایش نرخ فقر شــد. در جریان جنگ طیف گســترده ای از کاالها از یخچال گرفته تا مصالح 
ساختمانی به صورت سهمیه بندی در اختیار مردم قرار می گرفت. البته یکی از علل مهم رشد فقر 
در اواسط دهه 1360 تورم شدید بود که از 7 درصد در سال 1364 به 24 درصد در 1365 رسید.

با پایان پیدا کردن جنگ، افزایش قیمت نفت کم کم دوباره باعث کاهش فقر شد و این روند 
ادامه پیدا کرد تا سال 1372 که به میزان یک چهارم کاهش را تجربه کرد. در اواسط دهه 1370 
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یران در سال ۱۳84 سندی با عنوان »سند کاهش فقر و هدفمندی یارانه ها« تصویب کرد ولی این سند به دلیل  هیئت  وز
مشخص نبودن ابعاد دقیق مسئله متروک ماند و به مرحله اجرا نرسید. همین پیچیدگی ها منجر به این شد که مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی پیشنهاد دهد که وزارت رفاه مکلف به محاسبه و انتشار متغیرهای مرتبط با فقر شود.

به دلیل تغییر شرایط کالن و فشار واردات که بحران بدهی خارجی را به دنبال داشت روند کاهش 
فقر متوقف شد.

اما در نهایت با سیاســت های قابل اعتنای دولت هفتم، روند نزولی فقر در ایران از سر گرفته 
شــد و در سال 1383 به سطح بسیار پایینی رسید. براســاس شاخص درآمد روزانه 1.9 دالر در 
روز براســاس قدرت خرید، در سال 1383 تنها یک درصد افراد شهری و 7 درصد افراد روستایی 
فقیر مطلق محسوب می شدند. با روی کار آمدن دولت نهم، ورق دوباره برگشت و کم کم جمعیت 
بیشتری از ایران زیر خط فقر کشیده شدند. در سال 86 اعالم شد که  حداقل 12 درصد از مردم 
ایران، زیر خط فقر زندگی می کنند و 70 درصد نقدینگی در ایران در دست 40 درصد جامعه است.

مدتی بعد در سال 96، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن هشدار به سیاست گذاران 
اعالم کرد که در حال حاضر 16 درصد جامعه، زیر خط فقر قرار دارند اما این رقم هم چندان در 
کارنامه فقرزدایی ایران دوام نیاورد و کمتر از چند سال بعد، گزارش پایش فقر وزارت کار حکایت 

از آن کرد که حداقل 30 درصد افراد جامعه، زیر خط فقر قرار دارند. 
در نهایت اما ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که نمی توان با آمارهای منتشر شده از بانک 
جهانی تصویر درستی از فقر در ایران داشت. در کشوری مانند ایران شاخص 1.9 دالر حتی با در 
نظر گرفتن برابری قدرت خرید مالک خوبی برای تعیین فقر نیست. ساختار خاص اجتماعی و 
سبک زندگی میان الگوی مرسوم در کشورهای پردرآمد و کم درآمد معلق است. به عنوان مثال 
هزینه های غیر خوراکی )مسکن، انرژی و...( در ایران سهم زیادی از هزینه های خانوار را تشکیل 
می د هند، در حالی که در بســیاری از کشورهای فقیر عمده هزینه خانوار برای تهیه غذا مصرف 
می شود. شاهد مثال این ادعا هم آمارهای تازه ای است که از مرکز آمار ایران منتشر شده و حکایت 

از آن دارد که 60 درصد درآمد ایرانی ها را »مسکن« می بلعد. 
از ســوی دیگر، نوســان های شــدید تورمی و تغییرات ناگهانی قیمت ارز در ایران، احتمال 
خطای محاسباتی ضریب برابری قدرت خرید را بیشتر می کند، برای مثال در حالی که در دوره 
خاصی )2014 تا 2016( قدرت خرید مردم ایران به نسبت درآمد ملی و تورم کاهش پیدا کرده، 
محاسباتی که در مورد پایه ضریب برابری قدرت خرید انجام شده مدعی افزایش قدرت خرید مردم 

در ایران و کاهش فقر بوده اند. 

سیاست های کم اثر فقرزدایی  
تولید ناخالص داخلی ایران در کل دهه 90 تنها حدود 20 هزار میلیارد تومان افزایش داشته 
است. به بیان دیگر از اول دهه 90 تا پایان سال 99 تنها 3 درصد به حجم حقیقی اقتصاد ایران 
افزوده شده است. بررسی آمارهای مربوط به هزینه-درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران منتشر 
می شوند، تصویر ترسناک و نگران کننده ای از آینده کوتاه مدت ایران برای ما می سازند. بر این اساس، 
در فاصله سال های 1395 تا 1399، تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از 6 درصد کاهش پیدا کرده؛ 

ایرانی ها طی این چهار سال، حداقل 6 درصد فقیرتر شده اند. 
در تمامی این سال ها، پرداخت یارانه های نقدی و غیر نقدی، تنها سیاست فقرزدایی در ایران 

بوده است. دولت های مختلف، به فراخور شرایطی که در آن قرار داشتند - مثل شدت تحریم ها، 
قیمت نفت و درآمد ارزی کشور و... - ساز و کاری برای پرداخت یارانه در نظر گرفته اند بدون آنکه 

اثرگذاری واقعی این سیاست ها و نتایج حاصل از آن ها برایشان محلی از اعراب داشته باشد. 
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی آورده است: ایده درست برای فقرزدایی آن 
است که کمک های دولت در جهت فقرزدایی مبتنی بر هدف گیری فقرا باشد و از نشت این کمک ها 
به آن ها که فقیر نیستند خودداری شود. به همین دلیل یارانه قیمتی از روش های قابل توصیه کنار 
گذاشته می شود. تنها استثنا موارد نادری خواهند بود که می توان اطمینان داشت یارانه روی اقالمی 
داده می شود که جز فقرا، کسی مصرف کننده آن نخواهد بود. با این توصیف مشخص می شود که 

یارانه درآمدی بر یارانه قیمتی ترجیح دارد.
نکته دوم این اســت که آیا یارانه درآمدی به شکل نقد پرداخت شود یا به شکل غیرنقد )که 
معموالً در قالب کوپن کاغذی یا الکترونیک مطرح می شــود(. یارانه نقدی این حسن را دارد که 
می توان مطمئن بود فرد فقیر دقیقاً برای مهم ترین نیاز فعلی خود از آن استفاده می کند. در عین 
حال دارای این اشــکال است که شاید برای استفاده در امور نامطلوب مانند سیگار و مواد مخدر 
استفاده شود. مرکز پژوهش های اتاق ایران بر این باور است که تجربه نشان داده اگر یارانه نقدی 
در اختیار زنان خانواده قرار گیرد انحراف در جهت مصارف نامطلوب مثل موارد یادشــده کمتر 

خواهد بود. 

در مسیر سقوط دهک های بیشتر   
بر اســاس برآوردهای معاونت رفاه، با توجه به افزایش قیمت ها، افزایش پیدا نکردن متناسب 
دستمزدها و بیکاری حدود 2 میلیون نفر بر اثر پاندمی کرونا برآورد می شود جمعیت زیر خط مطلق 
فقر تا پایان سال جاری به 30 میلیون نفر افزایش پیدا کند که این موضوع می تواند بر شدت تبعات 
اجتماعی- اقتصادی کشور بیفزاید. در واقع این شدت سقوط 4 میلیون نفر به زیر خط فقر در یک 
سال و پیش بینی چنین رقمی برای کشور، در سال های بعد از انقالب بی سابقه است و حکایت از 

رکوردهای ترسناکی برای اقتصاد ایران دارد. 
حاال، هنگامی که در آســتانه این فصل سرد ایستاده ایم، تغییر نگرش نسبت به موضوع فقر 
و درک ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاســی این پدیــده، ضروری تر از هر زمان دیگری به 
نظر می رسد. ادامه تورم های نه تنها دورقمی که بیش از 40 درصدی می تواند دهک های مختلف 

درآمدی را به کام فقر بکشد. 
سیاست گذاران باید به این درک برسند که  فقرا بخشی از سیستم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی کشور هستند زیرا فقر در این چارچوب و سیستم اقتصادی به وجود آمده است. به عبارت 
دیگر فقرا، برون داد نظام و سیستم اقتصادی نیستند بلکه باید به عنوان ورودی در نظر گرفته شوند. 
همچنین وقت آن رسیده که این دیدگاه به وجود بیاید که برنامه های حمایتی در جهت فقرزدایی 
به تنهایی کافی نیستند و باید به برنامه های توسعه دهنده در این زمینه هم توجه کرد. بدان معنی 

که زیرساخت های حقوقی الزم برای این برنامه ها تدوین و توسعه داده شود. 

تورم نقطه ای دهک های هزینه ای به تفکیک گروه های اختصاصی در شهریور ماه -  درصد 
کاالهای غیر خوراکی و خدمات خوراکی ها و آشامیدنی ها شاخص کل دهک های هزینه ای 

43.761.635.4کل کشور 

48.462.234.5دهک اول 

4861.835.3دهک دوم 

34.8 46.861.7دهک سوم 

46.161.834.3دهک چهارم 

45.461.834.3دهک پنجم 

44.561.733.9دهک ششم 

43.761.734.1دهک هفتم 

42.761.534دهک هشتم 

41.761.634.5دهک نهم 

40.661.535.9دهک دهم 
منبع: مرکز آمار ایران 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و پانزده، دی 281400

آینده ما

سال های اخیر، سال های کم سابقه ای در اقتصاد ایران است. اگرچه بارها جهش های تورمی در 
دوره های مختلف به ثبت رسیده اما هرگز اقتصاد ایران با معضل تداوم تورم باالی 30درصدی طی 
چهار سال پیاپی مواجه نبوده است. مهم ترین اثر تورم بر توزیع ثروت است؛ به نحوی که معادله را 
به نفع دهک های پردرآمد و به زیان دهک های کم درآمد حل می کند. البته این همه ماجرا نیست. 
در یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس آمده است که تورم هزینه های عمومی دولت را 
افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می کند 
که محصول این ســاز و کار غلط می تواند یک ریل گذاری غلط به سمت فروپاشی اقتصاد کشور 
باشد. بررسی تغییرات نرخ تورم در چهار دهه اخیر نشان می دهد که به جز چهار سال که نرخ تورم 
تک رقمی شده و البته در سه سال آن در آستانه دورقمی بودن در محدوده 9 درصد باقی مانده است 
در مابقی ســال های پس از انقالب اسالمی، این شاخص دورقمی بوده و معضل تورم باال، مزمن و 

پایدار به عنوان یکی از معضالت اساسی اقتصادی، الینحل باقی مانده است.

تعاریفی از تورم   
تورم، به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها در نظر گرفته می شود. در واقع، تورم، 
روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است. هرچند بر پایه نظریه های گوناگون، تعاریف 
متفاوتی از تورم ارائه می شود، اما، تمامی آن ها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت ها اشاره 
دارند. اقتصاددان معروف، پروفسور کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می کند: کاهش عرضه کل 
یا افزایش تقاضای کل و در مقابل، پول گرایان رشد عرضه پوِل مازاد بر رشد اقتصادی را عمده ترین 
دلیل تورم می دانند. به عبارت دیگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و 
کاالهاست. تقریباً تمام اقتصاددان ها بر سر این اصل توافق دارند  که تورم پایدار و درازمدت، ریشه ای 
جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هرچه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول 

کمتر می شود.

چرا تورم کم نمی شود؟  
سرطانی که به جان اقتصاد ایران افتاده، سرطان نقدینگی و چاپ پول است. اقتصاد ایران امروز 

تنش های تداوم تورم 
اقتصاد ایران چهار سال پیاپی است که در گرداب تورم بیش از 30درصدی گیر کرده است 

اقتصاد ناترازی اســت؛ نتیجه ناترازی اقتصاد کالن هنگامی که دولت متعهد این ناترازی می شود، 
انتشار پول است که همان خلق نقدینگی است و انتشار پول برای رفع ناترازی اقتصاد کالن نیز به 
معنی ایجاد تقاضایی فراتر از تولید کاالها و خدمات و لذا افزایش قیمت کاالها و خدمات است که 

تحت عنوان پدیده تورم می شناسیم.
در واقــع  این گزاره ها به این معناســت که دخل و خــرج دولت با هم همخوانی ندارد و علت 
اصلی همه این ها، همان کاغذپاره هایی اســت که در دهه 90، تشدید آن ها معادالت را پیچیده و 
حتی غیرقابل حل کرده است. به واسطه تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران، حجم گسترده ای از 
درآمدهای دولت محدود شده یا از بین رفته است. در ادامه این دومینوی آسیب، نرخ سرمایه گذاری 
در هشــت سال گذشــته، 30 درصد کاهش پیدا کرده و صادرات نفت از روزانه بشکه ای دو و نیم 
میلیون به حداکثر یک میلیون بشکه رسیده است. تورم در یک ساختار ناسالم اقتصادی، در مسیر 
کاهش قرار نمی گیرد و حتی اگر در دوره های مشــخص نرخ آن کمتر شود، در نهایت این بهبود، 

پایدار نخواهد ماند و تاریخ هم این مهم را بارها به رخ سیاست گذاران کشیده است.  
تورم برای اقتصاد ایران، تبدیل به یک هم نشین دورِ همیشگی شده است. البته که تعمیق این 
هم نشینی هرگز به شدت چند سال اخیر نبوده است. عواملی مانند جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی، 
رشد نامتناسب نقدینگی، کاهش حجم تولید، افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت کاالهای وارداتی، 
کاهش صادرات، نوســانات درآمدهای ارزی و... در همه این سال ها آن  چنان بر شدت تورم افزودند 
که کنترل آن در شــرایط امروزی بدون جراحی بزرگ در اقتصاد عمالً دیگر ممکن نیست. مرکز 
پژوهش های اقتصادی بانک خاورمیانه در گزارشــی، به بیان ریشه های پایدار بودن تورم در ایران 
پرداخته است: »در بیان علل اصلی پایداری تورم در اقتصاد ایران می توان به مواردی همچون پایدار 
بودن سطح تقاضای کلی، بزرگی اندازه دولت و اتکای فراوان آن به منابع بانکی، فقدان اوراق بدهی 
و مشارکتی به صورت گسترده در بازار سرمایه کشور، استقالل نداشتن بانک مرکزی، پایین بودن 
درجه اعتبار سیاست های پولی، وجود انتظارات تورمی شدید )که ریشه در تجربه های گذشته دارد( و 
چسبنده بودن دستمزدهای اسمی اشاره کرد.« به این لیست می توان سیاسی بودن اقتصاد در ایران، 

انزوای بین المللی و تحدیدهایی را هم که همواره کار مرادوات تجاری را سخت کرده، اضافه کرد. 

آسیب  تورم دورقمی به صنایع، بازارهای مالی و تولید   
 محصول اصلی تورم توســعه سوداگری و به هم ریختگی در نظم 
اقتصاد اســت. تورم در ســطوح باال عالوه بر آنکــه نظام قیمت ها را 
مختل می کند موجب کاهش پس انـــدازها، از بین رفتن انگیزه های 
سرمایه گذاری و فرار ســرمایه از بخش های واقعی اقتصاد  به سمت 
فعالیت های سفته بازانه و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی می شود. 
ادامه این روند، بازارهای مالی را تبدیل به بازارهای سوداگرانه کرده، در 
آن ها افزایش تقاضای بیهوده ایجاد می کند. افزایش ناگهانی و تشدید 
هیجانی آن در هر بازاری )بورس، طال، ارز، مسکن و...( بازدهی آن ها 
را باال برده، به انتظارات تورمی دامن می زند و در نهایت در یک سیکل 

معیوب به افزایش تورم دامن می زند. 
در زمــان تداوم تورم، مقدار زیــادی از وقت، انرژی و منابع مالی 
مردم به جای به کار افتادن در مسیر مولد و مفید، صرف فعالیت هایی 
می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها 
و کســب منافع غیر عادی از طریق معامالت سوداگرانه است. رشد 
نامتعارف نرخ ارز )حدود 10 برابری در سه سال( و در نهایت کمبود 
فیزیکی دالر در بازار، صعود هیجانی شــاخص بورس )ســه برابر در 
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یکا علیه ایران، حجم گسترده ای از درآمدهای دولت محدود شده یا از بین  یم های آمر به واسطه تشدید تحر
رفته است. در ادامه این دومینوی آسیب، نرخ سرمایه گذاری در هشت سال گذشته، ۳۰ درصد کاهش پیدا 
کرده و صادرات نفت از روزانه بشکه ای دو و نیم میلیون به حداکثر یک میلیون بشکه رسیده است. 

پنج ماه( و... شاهد مثال هایی بر این ادعاست. تداوم تورم البته فقط روند طبیعی بازارهای مالی را 
مخدوش نمی کند. افزایش نااطمینانی در فعالیت های اقتصادی، محدود شدن رشد سرمایه گذاری، 
اختالل در تخصیص بهینه منابع اقتصادی و بازتوزیع غیربهینه و ناعادالنه آن ها تنها بخشــی از 
مضرات و هزینه های تورم باال محسوب می شوند. به خصوص که تشکیل سرمایه ثابت به دالیل 
متعددی وابسته است که آرامش سیاسی، توجیه و امنیت اقتصادی، دورنمای مثبت کسب و کار، 
سهولت سرمایه گذاری، نرخ سود بانکی و وضعیت بازدهی در بازار دارایی ها در افزایش این شاخص 

موثر است. 
تولید هم بخش مهم دیگری از اقتصاد است که به واسطه افزایش بی رویه تورم آسیب های جدی 
می بیند. افزایش تورم در جامعه، ناخوادآگاه منجر به کاهش مصرف می شود چرا که قدرت خرید در 
یک جامعه تورم زده به طبع، پایین تر از جامعه ای است که با ثبات اقتصادی و تورم تک رقمی مواجه 
است. رشد اقتصادی شاخص مناسبی برای نمایش وضع موجود است. به واسطه تورمی که استارت 
آن در سال 97 خورد، در پایان همین سال رشد بخش کشاورزی به منفی 1.5 درصد و رشد گروه 
صنعت به منفی 9.6 درصد رسید و رشد گروه خدمات عددی نزدیک به صفر بود. این روند در سال 
بعدی - 98 - هم ادامه پیدا کرد تا جایی که رشد گروه صنعت منفی 14.7 درصد  و گروه خدمات 

به منفی 0.3 درصد رسید و این روند با اندکی بهبود تا نیمه دوم سال جاری ادامه داشته است. 
همچنین مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، در گزارش شامخ اقتصاد )آبان سال جاری( 

اعالم کرده که شــامخ کل اقتصاد کشور همچنان روند نزولی خود 
را ادامه داده و به مرز 50 واحد نزدیک شــده است. گرانی و کمبود 
مواد اولیه در کنار کاهش تقاضای بازار، بزرگ ترین مشــکالتی است 
که بنگاه های اقتصــادی در آبان ماه با آن مواجه بوده اند که منجر به 

مخدوش شدن تولید آن ها شده است. 
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص 
مدیران خرید )تعدیل فصلی نشــده( برای کل اقتصاد ایران در آبان 
51.07 به دست آمده است و رشد تولید به نرخ پایین تری نسبت به 
مهرماه رسیده است. در این ماه به جز شاخص میزان سفارشات جدید 
مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، سایر مؤلفه های 
اصلی باالتر از 50 ثبت شــده اند. دلیل اصلی باالی 50 بودن شاخص 

کل در آبان ماه ناشی از بخش صنعت بوده است.

پناه بر سیاست های واقعی ضدتورم   
محصول سیاست های غلط ضدتورمی، همین اعداد دورقمی 40 
درصدی است که در پایان سال به عنوان میانگین نرخ تورم کاالها و 
خدمات مصرفی ارائه می شــود. هرچند در بازه هایی از زمان و به ویژه 

پس از تجربه نرخ های تورم بسیار باال، اعمال سیاست های مقطعی در جهت کاهش تورم با تعجیل 
در دستور کار قرار گرفته اما در نهایت، هرگز  مبارزه با تورم و سیاست های ضدتورمی به شکل پایدار 

و اصولی اجرا نشده است. 
بهترین سیاســت ضد تورمی، کنترل نقدینگی است. به زبان ساده تر اگر می خواهیم تورم 
نداشــته باشیم، نباید رشد شدید پول داشته باشیم. ممکن است سوال شود پس چرا تاکنون 
رشد پول زیاد بوده است؟ مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی در گزارشی نوشته است: پاسخ آن 
این است که وقتی دولت کسری بودجه می آورد از بانک مرکزی می خواهد پول چاپ کند تا آن 
پول ها را به کارمندان و پیمانکاران طرف قرارداد دولت بدهد. کارمندان و پیمانکاران پول را به 
خانه می برند تا خرج کنند. فروشندگان احساس می کنند که خریداران روی قیمت های باالتر 
قدرت خرید دارند و می توانند قیمت را باال ببرند. کم کم همه جامعه احساس می کنند که این 
مسئله خاص بازار آن ها نیست و اقتصاد متورم شده است. به تدریج انتظارات جامعه به این سمت 
جهت گیری می شود که قرار است همه قیمت ها افزایش یابد. لذا بنابه فرض همه در قراردادها 
و معامله های خود رشد قیمت را فرض می گیرند. چون همه چنین انتظاراتی را فرض می گیرند 

در عمل همه قیمت ها افزایش می یابد.
از این تحلیل این راه حل بیرون می آید که اگر می خواهیم تورم نشود، باید کسری بودجه 
دولت مهار شود و دولت بتواند به اندازه درآمدش خرج کند. اگر دولت به دالیل مختلف نتوانست 
هزینه هایش را در کوتاه مدت کنترل کند، به جای اینکه از بانک مرکزی بخواهد تا پول چاپ 
کند، باید از جامعه اســتقراض کند یعنی به مردم اوراق بدهی بفروشد تا نیاز کوتاه مدت خود 
را مرتفع کند و بعداً آن قرض را برگرداند. دولت ها مثل شرکت ها لزومی ندارد که نقدی اداره 
شوند. همان طور که شرکت ها همواره مقداری بدهی به شبکه بانکی خواهند داشت و هیچ وقت 
بدهی شان صفر نمی شود، دولت نیز می تواند همیشه مقداری بدهی به جامعه داشته باشد و با 
انتشار اوراق جدید و فروش آن به مردم، قرض قبلی خود را بپردازد. اگر دولت در این مسیر افراط 
نکند و بیش از حد اوراق منتشر نکند که اعتبارش مخدوش شود، می تواند بدون اینکه به جامعه 
تورم تحمیل کند کسری بودجه خود را رفع کند تا اینکه در میان مدت دولت بتواند درآمدهای 

خود را افزایش دهد و کسری بودجه خود را مهار کند و بدهی های سابق خود را بپردازد.
علت دیگر رشد نقدینگی عملکرد بد نظام بانکی است. در نظام بانکی، وقتی کسری منابع رقم 
می خورد و دولت نمی تواند از بانک های دیگر قرض بگیرد ناگزیر به سراغ بانک مرکزی می رود 
و از بانک مرکزی قرض می گیرد و این استقراض از بانک مرکزی خودش به معنی چاپ پول 
و رشد نقدینگی است. هرچه بانک ها در وام دادن بی دقت تر عمل کنند، با احتمال بیشتری با 
کسری منابع روبه رو خواهند شد و در نتیجه با احتمال بیشتری برای جبران این کسری منابع به 
بانک مرکزی متوسل خواهند شد و همه این ها یعنی سیاست ضد تورمی دیگر می تواند مدیریت 

درست و حساب شده منابع بانکی باشد. 

نرخ تورم ساالنه کشور در دهه 90 - بانک مرکزی ایران 
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در ایــران مقابله با فقر و عوامل شــکل گیری آن، 
بــه ویژه پس از پیروزی انقالب اســالمی، در مرکز 
توجه همــه دولت ها و تقریباً در دســتور کار تمام 
برنامه های توسعه بوده؛ اما سوال اساسی این است 
کــه موفقیت چهار دهه سیاســت گذاری در حوزه 
فقر چه میزان بوده اســت؟ اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسالمی به طور 
مســتقیم به موضوعات مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی پرداخته اند. بر مبنای اصل 
29 قانون اساسی »برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، 
ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی 
و درمانی و مراقبت پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف 
اســت طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل از مشــارکت مردم، 
خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشــور تأمین کند«. به رغم 
وجود این اصل، نبود قانون عادی برای اجرای آن موجب می شد تا این اصل به صورت 
ناقص اجرا شــود و عماًل جمعیت کشور از مزایای اجرای آن محروم بمانند تا اینکه 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی )1379-1383( زمینة اجرای کامل 

اصل 29 قانون اساسی را فراهم ساخت.
در این قانــون مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساســی، یعنی مفهوم تأمین 
اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه 
و حدود مشــارکت دولت و بخش غیردولتی تعریف و تبیین شد. این قانون اصول و 
مبانی بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخت 
و حد و مرز این حوزه ها را مشخص کرد. مفاهیم پایة بیمة اجتماعی مانند غیردولتی 
بودن صندوق ها، مشاع و بین نسلی بودن منابع صندوق ها، غیرقابل ادغام بودن منابع 
و دارایی های صندوق ها، و مســئولیت و ضمانت دولت بــرای اجرا و تداوم خدمات 
بیمه های اجتماعی در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شد. همچنین، در 
قانون احکام دائمی برنامه های توســعه )به ویژه مواد 3، 5 و 57( و قانون برنامه های 
پنجم و ششم توسعه موارد مربوط به حوزة رفاه و تأمین اجتماعی ارائه شده است. اما 
با وجود تمامی این اسناد باالدستی، وضعیت جامعه از منظر عدالت اجتماعی در زمینه 

برخورداری از پوشــش های نظام تأمین اجتماعی در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در 
شرایط حاضر به دلیل رکود اقتصادی و بیکاری، کسری بودجه سنواتی، تورم مزمن، 
کاهش ارزش پول ملی، تحریم های اقتصادی و به ویژه شــیوع ویروس کرونا، فوریت 
و ضرورت ایجاد یک پوشش فراگیر و صددرصدی برای اقشار ضعیف جامعه افزایش 
یافته است. بررسی سیاست گذاری رفاهی در کشور حاکی از این است که ایده نظام 
تأمین اجتماعی جامع در دوره های مختلفی از تاریخ کشــور مطرح شده اما هربار به 
نتیجۀ مطلوبی نرسیده است. به طور مشخص، تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه 
و تأمین اجتماعــی در دهه 1380 که از نظر قانونی نقطه عطف حوزه رفاه و تأمین 
اجتماعی کشور است، در عمل، به باور صاحب نظران این حوزه، به منصه ظهور نرسید. 
طی سال های اخیر، شیوع ویروس کرونا در عمل مشخص کرد که راهبردهای متنوع 
حمایت اجتماعی )اعم از غیرمشارکتی و مشارکتی( تا چه میزان از کفایت، پوشش و 
جامعیت برای حمایت از کسانی که این بیماری زندگی شان را تحت تأثیر قرار داده 
است، موفق بوده اند. بر طبق گفته نهادهای معتبر بین المللی، شکست نظام های تأمین 
اجتماعی در مواجهه با آثار اجتماعی و اقتصادی کووید 19 و حمایت اجتماعی از فقرا 
واقعیتی است که باید مدنظر داشت. اکنون، سؤال اساسی این است که چرا این ایده 
با وجود ضرورت اجرا، در عمل به بار نمی نشیند و اهداف موردنظر محقق نمی شود. در 
پاسخ به این سؤال، حداقل 6 نکته را می توان مورد توجه قرار داد که درواقع نشانگر 

الزامات یک سیاست گذاری موفق هستند.

رفع تعارضات مفهومی در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی
بســیاری از مفاهیم حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی در کشور مشخص 1

نیســت؛ همین امر باعث شده است که سیاســت ها در این حوزه بدون 
اینکه در کالبد مشخصی قرار بگیرند، به صورت جزیره ای و گسسته طراحی و اجرا شوند؛ 
پدیده ای که گسستگی، موازی کاری، ناهماهنگی و عدم یکپارچگی در سیاست های رفاهی 
را منجر شده است. بنابراین، یکی از مهم ترین الزامات سیاست گذاری موفق در حوزه رفاه 
و تأمین اجتماعی، رفع تعارضات مفهومی دراین حوزه است تا از این مسیر، زمینه برای 

اتخاذ رویکردی منسجم فراهم شود.

جالی خالی آسیب شناسی کاربردی 
سیاست های اشتباه فقرزدایی در طول تاریخ تکرار می شوند

روزبه کردونی
پژوهشگر سیاست گذاری 

عمومی

نسبت هزینه 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین
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ثبت تجارب و سیاست های گذشته در حوزۀ رفاه و تأمین 
اجتماعی2

بررسی ها نشان می دهد که بعضاً سیاست های اشتباه یا اشتباهات در 
سیاست ها در طول تاریخ کشور تکرار شده اند که این نشان از یک حلقۀ گم شده اساسی 
در سیاست گذاری های کشور دارد: آسیب شناسی و ارزیابی سیاست های رفاهی یا ارزیابی 
گفتمان های رفاهی و میزان تأثیرگذاری شان. تنها از این طریق است که می توان تجارب 
و سیاست های قبلی مشابه را آسیب شناسی کرد و مزایا و معایب آن ها را شناخت و از این 

طریق به آموزه های سیاستی ناشی از آن ها دست یافت.

توجه به نقش کنش گری داوطلبانه در سیاست گذاری حوزۀ 
رفاه و تأمین اجتماعی 3

در کشور به لحاظ فرهنگی، دینی، قومی و محلی ظرفیت های بزرگی 
نهفته است که عمدتاً در سیاست گذاری رفاهی کشور مورد غفلت واقع شده اند. یکی از این 
ظرفیت های مهم فعالیت های داوطلبانه است. به طورکلی، نقش کنش گری داوطلبانه در 
موضوع سیاست گذاری رفاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و الزم است این نقش ذیل 

مشارکت های جمعی و مفهوم خیر جمعی تعریف شود.

ایجاد یک هژمونی گفتمانی در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی
 تا زمانی که یــک هژمونی گفتمانی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی 4

حاصل نشود، موفقیت های اجرایی و سیاست گذاری به دست نمی آید. اینکه 
چیزی از پیش موجود و مدون باشــد و ما انتظار داشته باشیم که بقیه به آن بپیوندند، 
امکان پذیر نیست. باید گفتمان رفاهی از طریق گفت وگو تولید شود؛ چراکه چیزی که از 
طریق گفت وگو و تعامل حاصل شد، انتظار همراهی و پیروی را در خود به دنبال خواهد 
داشت؛ در غیر این صورت امکان همراهی و همکاری وجود ندارد. واقعیت این است که در 
حوزه رفاه و تأمین اجتماعی دچار فقر اندیشه ورزی هستیم. به طور مشخص، تعداد افرادی 

که در این حوزه دارای فهم نظری و مبتنی بر دانش روز هستند محدود است. ایجاد یک 
هژمونی گفتمانی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی اهمیت زیادی دارد، چرا که تنها مبتنی 

بر چنین گفتمان فراگیری می توان سازوکار اجرای موفقی طراحی کرد.

حصول توافق ضمنی بین گروه ها و مکاتب مختلف
 نکتۀ دیگری که باید به منظور موفقیت یک طرح مورد توجه قرار گیرد، 5

ضرورت رســیدن به یک سطح قابل قبول از توافق بین گروه ها و مکاتب 
مختلف فکری و سیاسی است. این در حالی است که امروزه سطح بی سابقه ای از ستیزه و 
خصومت بین گروه های سیاسی و مکاتب حتی فکری در کشور وجود دارد. این امر باعث 

می شود که نتوان هیچ سیاستی را به طور موفقیت آمیز دنبال کرد.

ارزیابی سیاست های رفاهی
ارزیابی، بخشــی از چرخه سیاست گذاری اســت. اصوالً سیاستی که 6

اثربخشی و تأثیرگذاری آن مورد ارزیابی قرار نگیرد، ناتمام است. از این رو 
بایستی به سمت ارزیابی دقیق سیاست های رفاهی گام برداشت. با درنظرگرفتن این شش 
عامل است که می توان امید داشت در آینده، هدف دیرینه برقراری یک نظام جامع تأمین 

اجتماعی در کشور محقق  شود.
البته تجمیع منابع رفاهــی، مهار کارکردهای پراکنده و اقدامــات ناموزون، ارتقای 
کارآمدی سیاست ها و برنامه ها، کسب رضایتمندی اجتماعی از اجرای سیاست ها، ارتقای 
مهارت استفاده از نظام های داده ای برای اتخاذ تصمیم گیری و ایجاد اصالحات در نظام های 
یارانه ای، ســطوحی دیگر از ضرورت هایی هستند که نظام های تأمین اجتماعی به آن ها 
نیاز دارد. همچنین بسیار مهم است که تأثیر شوک برون زای کرونا بر گروه های اجتماعی 
مختلف و سیستم حمایتی فعلی به دقت رصد و شناخته شود. برای مثال تأثیر بر کارگران 
غیررسمی، سالمندان، کودکان، روستاییان در مناطق مختلف از یک سو، و نیز تأثیر بر 

بخش خدمات، صنعت و کشاورزی از سوی دیگر، مشخص شود.

سهم بیست درصد کم درآمدترین و پردرآمدترین جمعیت

بر طبق گفته نهادهای معتبر بین المللی، شکست نظام های تأمین اجتماعی در مواجهه با آثار اجتماعی و اقتصادی کووید ۱۹ و 
حمایت اجتماعی از فقرا واقعیتی است که باید مدنظر داشت. اکنون، سؤال اساسی این است که چرا این ایده با وجود ضرورت 
اجرا، در عمل به بار نمی نشیند و اهداف موردنظر محقق نمی شود.
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آینده ما

بــرای یافتــن راهکار بــرای حل معضل تــورم که 
سرچشمه مشــکالت اقتصادی موجود است ابتدا به 
ســاکن باید به دنبال دالیل بــود اما نه تورمی که از 
سال 1300 شروع شد، تورمی که در چند سال اخیر 
روند صعودی به خود گرفته اســت. مشکل اساسی 
تداوم تورم بحث تحریم هاست که موجب شده درآمد 
ارزی کشور کاهش پیدا کند. درآمد ارزی موجود هم 
که تولید می شود با هزینه باالیی وارد کشور می شود 
و به افزایش قیمت ها دامن زده اســت و تا توانســته 
قدرت خرید مــردم را کاهش داده اســت. در واقع 
به هم ریختگی های ناشی از تحریم ها موجب شده تا 
کشور دچار هرآنچه شود که شما بتوانید به عنوان یک معضل اقتصادی متصور شوید 
و از همین روســت که شاهدیم هرروزه یک برچســب قیمت جدید روی محصوالت 
عرضه شده زده می شود. تورم، بیکاری، رکود، بی ثباتی قیمت ها، کسری بودجه، کسری 
تجــاری، احتکار، اختالس، بی انضباطی مالی دولــت، ناترازی بانک ها و وضعیت رو به 
وخامت بورس مانند یک چرخه باطل در ســال های اخیر در حال تکرار اســت. تنها 
سیاســت و راه حل کارشناسانه که برای کاهش تورم باید به کار گرفت بحث به نتیجه 
رسیدن مذاکرات و رسیدن به یک توافق با شرکای برجام است و انجام هرگونه سیاست 
دیگری مسکنی کوتاه مدت خواهد بود. باید امیدوار باشیم روند مذاکرات در یک مسیر 
عادی ساز بیفتد. به تجربه ثابت شده که اجرای سیاست های داخلی به تنهایی راهگشا 
نیست البته برنامه ریزی های داخلی برای رفع این تورم و اجرای برنامه هایی برای درست 
کردن ساختار اقتصادی کشور هم در هیچ دوره ای به طور جدی دنبال نشده است. در 
حالی که در بخش داخل و برای خروج از این چرخه معیوب دولت باید به شکل جدی 
روی بحــث نظارت ها ورود پیدا کند. چرا که علت بســیاری از گرانی ها بی نظمی های 
داخلی است و مشاهده می کنیم در شرایطی که نه تحریم ها سنگین تر شده نه درآمد 
ارزی مان نســبت به قبل وخیم تر شــده، قیمت ها روز به روز در حال افزایش است که 
نشــان دهنده نظارت ضعیف دولت روی بحث قیمت گذاری هاست. صرِف دادن وعده 
خالی از ســوی دولت نمی تواند در بهبود اقتصاد کشور موثر باشد. نبود اراده ای قوی و 
عزمی جدی در خصوص نظارت در تمام این ســال ها موجب شده اقتصاد بیمار کشور 
روز به روز تحلیل برود و ضعیف شود، یعنی وزارت اقتصاد روی بحث گرفتن مالیات ها 
و وزارت صمت روی نظارت بر قیمت ها اراده ای ندارند. نمونه های زیادی هم وجود دارد 
که قابل اشــاره است؛ وقتی در ســطح کالن قیمت گذاری خودرو هنوز مشکل دارد و 
خودروساز با تزریق قطره چکانی قیمت را در بازار باال نگه می دارد یا در بحث نهاده های 
دامی که قرار بود با ارز 4200 تومانی به دامدار فروخته شــود شــاهد فروش آزاد آن 
هستیم ما را به این نقطه می رساند که مدیریت و نظارتی در کشور وجود ندارد. قطعاً این 
ضعف به سایر بخش های اقتصادی کشور نیز تسری می  یابد. تا زمانی که دولت قاطعانه 
به بحث قاچاق کاال و احتکار و برخورد با متخلفان ورود پیدا نکند فقط زمان امیدواری 

به آینده است که کش دارتر می شود. 
البته ریشه تمام این موارد باز هم به تحریم ها بازمی گردد چرا که به بهانه تحریم 
حتی کاالهایی که امکان ورود دارند از طریق شــبکه های مافیایی موجود در کشور 

توزیع می شــوند. تحریم ها بهانه خوبی هم دست تولیدکنندگان داخلی داده اند تا از 
این طریق بتوانند قیمت محصوالت خود را افزیش دهند. از طرفی بانک مرکزی هم 
با مدیریت نامناسب ارزی، فاصله ای بین بازار آزاد و دولتی ایجاد کرده است به طوری 
که با هر بار افزایش دالر ما شــاهد موجی از افزایش قیمت ها هســتیم اما در هر بار 

کاهش مقاومت در بازار ایجاد می شود.
اگر اقداماتی که گفتم به طور جد در دستور کار قرار نگیرد باید در انتظار موج های 
تورمی سهمگین تری باشیم که قابل مهار نیست و جای امیدواری که کار ما در مهار 
تورم از ونزوئال بســیار راحت تر اســت. گرچه معتقدم مقایسه کار درستی نیست به 
این دلیل که اقتصاد ونزوئال تنها بر پایه نفت اســت اما ما کشوری هستیم که منابع 
مختلفی از جمله معادن و منابع طبیعی داریم، از همه مهم تر ما تاریخی کهن داریم 
که خود ثروتی عظیم است. لذا کاری که ما برای اصالح نظام اقتصادی و مهار تورم در 
پیش داریم بسیار راحت تر از ونزوئالست. البته از جنبه دیگر هم شاید کمی کارمان 
ســخت تر باشــد از این جهت که ونزوئال بر خالف ایران نظام بانکی ناکارآمد و ناتراز 
ندارد، قشــر مرفهی که از فرار مالیاتی ارتــزاق می کنند ندارد، از طرفی تحریم هایی 
که ما داریم ونزوئال ندارد، در واقع بحث دشــمنی آمریکا با ونزوئال بسیار خفیف تر از 

دشمنی با ایران است. 
با تمام این تفاصیل و با وجود تمام وعده هایی که دولت برای کاهش تورم می دهد 
قطع به یقین تورم در چشم انداز کوتاه مدت )دوره یک ساله( کاهشی نخواهد بود چرا 
که ابزارهای کاهشی آن دیده نمی شود لذا نباید کاهش قیمت ها را انتظار داشت. در 
شــرایط موجود دلیلی ندارد که قیمت لبنیات، مسکن، خودرو و... افزایش پیدا کند 
چــرا که بهانه های افزایش قیمت موضوعاتی بوده که تا به حال اتفاق افتاده اســت. 
لذا اخبار تازه ای که به بحرانی شــدن اقتصاد کمک کند وجود ندارد و باید قیمت ها 
باثبات شــوند. اما اینکه بر خالف انتظار در حال افزایش اســت نشئت گرفته از این 
اســت که ســودجویان و مافیا به طور مداوم برای تامین منافع خود مردم را در یک 
حالــت پیش فرض قرار می دهند و با ایجاد شــوک بازارها را متهلب می کنند وگرنه 
هیچ دلیلی برای تورم بیش از این وجود ندارد. شــواهد نشان می دهد دولت تالشی 
برای ثبات قیمت نکرده اســت و اراده ای هم برای مبارزه با احتکار و مبارزه با ایجاد 
کمبود مصنوعی در بازار نیســت. بنابراین فعاًل با شــرایط موجود انتظار بهبودی در 
قیمت ها نداشته باشــیم که این موضوع نگران کننده است. در چشم انداز بلندمدت 
)دوره 5 ساله( هم باید منتظر اشتباهاتی باشیم که بعدها از سوی دولت رخ خواهد 
داد. نمی توان عدد مشــخصی را تعیین کرد. معموالً زمانی می توان بر اعداد استناد 
کرد که سیاست ها و اقداماتی انجام شده باشد تا کارشناسان اقتصادی بر اساس داده 
و اطالعات به انجام محاسبات بپردازند و به یک عددی برسند که قابل ارائه باشد اما 
تاکنون سیاست درستی از سمت دولت، بانک مرکزی و وزارت صمت انجام نشده تا 
ما بر اساس آن بتوانیم پیش بینی کنیم که تورم کاهشی خواهد بود یا افزایشی. البته 
اگر بخواهیم با احتساب روند عدد بدهیم می توانیم بر اساس سال های گذشته بگوییم 
تورم همچنان مســیر عددی بین 25 تا 40 را در پیش خواهد گرفت. گرچه دولت 
نباید اجازه دهد این مسیر همچنان رو به افزایش باشد و باید سیاست های پیشگیرانه 
در پیــش بگیرد. چرا که اگر دولت اقتصاد را رها کند باید انتظار هرگونه نرخی را به 

شکل مستمر داشته باشیم که غیرقابل جبران خواهد بود.

تحریم ها، پایان تورم را باز می گذارد 
آیا استمرار چندساله تورم باالی 30درصدی در اقتصاد ایران قابل جبران است؟

آلبرت بغزیان
اقتصاددان
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آینده فلسفه 
فلسفه چه حوزه هایی را در آینده مورد پرسش قرار می دهد؟

ـه
ـان

ـه
ب

آموزش ها و پژوهش های ما در حوزه فلسفه چه سمت و سویی پیدا کند؟ 
گفتمان های فلسفی ما چه مسائلی را در اولویت قرار دهند و چه هدفی را دنبال کنند؟ پاسخ این پرسش ها را در مقاله زیر بخوانید.

درآمد  
در یکی از قطعات پراکنده ای که از ارسطو برجای مانده، 
به این عبارت برمی خوریم: »اگر باید فلسفه بورزی، باید 
فلسفه بورزی، و اگر نباید فلسفه بورزی بازهم باید فلسفه 
بورزی: بنابراین، درهرصورت باید فلسفه بورزی«1. ارسطو 
در ادامه، استداللی نیز بر مدعای خود اقامه می کند. اعتبار 
مدعای او البته در گرو تلقی ای اســت که از فلسفه دارد. 
صاحب این قلم که فلسفه را کوششی نظری برای کسب 
معرفت درباره جنبه هایی از واقعیت به شمار می آورد که 
دست تجربه سامان یافته از دامان آن کوتاه است، و به این 
اعتبار آن را مکمل و متمم معرفت تجربی تلقی می کند، 
سخن ارسطو را بر مسیر صواب می داند. فلسفه به معنای موردتوجه در این مقال، ناظر به 
همه جنبه های واقعیت است: هم جهان فیزیکی، هم عوالم ماوراء طبیعت، و هم سپهر وضع 
و حال و شرایط انسانی. اگر مدعای مطروحه قابل پذیرش باشد در آن صورت می توان بقای 
فلسفه را در آینده، تضمین شده تلقی کرد. اما این نتیجه هنوز، چنان که باید، رضایت بخش 
نیست. زیرا چنین نیست که هر مدعای فلسفی، واجد محتوایی درخور و معرفت افزا باشد. 

فلســفه ورزی می باید منجر به فربه شدن انباره معرفتی 
آدمی از دانســته های نو و بدیع و تبیین گر و در مســیر 
صواب، از جنبه های مختلف واقعیت، ازجمله واقعیت های 
مربوط به انســان شود. این هدفی است که فلسفه ورزی 
می بایــد نه تنها در ایران بلکه در هرکجای دیگر این کره 
خاکــی و بل در هر جهان ممکنی که پای آدمیان احیاناً 

بدان باز می شود، دنبال کند.
پرسش مشخص این است که چگونه می توان به این 
هدف در ظرف و زمینه فرهنگ ایران زمین، دست یافت؟ 
در پاسخ به این پرسش می باید به بایدونبایدهایی بیش از آنچه ارسطو درباره فلسفه ورزی 
مشــخص کرده است توجه کرد. ازجمله این نبایدها، پرهیز از تکرار خطای ناتورالیست ها، 
سیانتیست ها و پوزیتیویست هاست که معتقدند تنها دانش معتبر دانش تجربی است. چند 
دهه پیش، منطق دان و فیلســوف زبان سرشناس آمریکایی، »ویالرد ون اورمن کواین« در 
مقاله تأثیرگذاری مدعی شد که معرفت شناســی بخشی از علم طبیعی است.2 تأثیر این 
مقاله چنان بود که شــماری از فیلسوفانی که متأثر از کواین بودند از دپارتمان های فلسفه 
به دپارتمان های روانشناسی کوچ کردند. بیست سال بعد کواین به اشتباه خود اذعان کرد و 

علی پایا
استاد فلسفه دانشگاه 

وست مینستر

چرا باید خواند:
اگر شما هم به 

فلسفه عالقه دارید 
و می خواهید درباره 

آینده فلسفه بخوانید، 
این مقاله به شما 

پیشنهاد می شود.
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پذیرفت که معرفت شناسی به اعتبار آن که در کنار جنبه های توصیفی، واجد جنبه تجویزی 
نیز هست، تقلیل پذیر به علوم طبیعی نیست.3

فلســفه را همچنین نباید صرفاً به مثابه کوششی برای انحالل مسائل، از رهگذر آشکار 
ساختن کارکردهای اشتباه تکنولوژی زبان، در نظر گرفت. فلسفه )در اینجا در معنای یکی 
از تجلیات خاص آن یعنی متافیزیک( برخالف آنچه ویتگنشــتاین متأخر در پژوهش های 
فلسفی خود مطرح ساخت نوعی بدفهمی مفهومی و یک شوخی دستور زبانی )گرامری(4 
نیســت. پرهیز از کژتابی های زبان البته یکی از شروط الزم فلسفه ورزی است اما فلسفه را 

نمی توان بدان تقلیل داد.
تلقی ویتگنشتاین متأخر از کارکرد فلسفه منجر به بروز خطای دیگری شد که تبعات 
نامطلوبی در قلمروهای مختلف ازجمله حوزه فلسفه دین به همراه آورد. ویتگنشتاین فلسفه 
را نوعی فعالیت درمانگرانه برای رهایی از معماها و معضالتی معرفی کرد که در اثر کاربرد 
نادرست زبان پدید می آیند.5 ملزومات منطقی این تلقی از فلسفه، به وسیله برخی دیگر از 
فیلسوفان بسط یافت و در حوزه های نظری به کار گرفته شد. ازجمله این فیلسوفان، »دان 
کیوپیت«، متأله و دین شناس انگلیسی بود که در کتاب مشهوری با عنوان دریای ایمان با 
تکیه به دیدگاه ویتگنشتاین متذکر شد: »افالطون تحت تأثیر این باور که هر واژه مهم داللت 
بر نوعی هستی دارد، عالَِم آسمانی خود را با معجون عجیبی از ارزش ها، تصورات منطقی، 
اعیان ریاضی، اسامی عام، ارواح انسانی و کیفیات انباشت. امروزه، با تفکیک فزاینده معرفت، 
شناخت شناسی ما بسی فرهیخته تر شده است و دیگر این تلنبارهای عجیب وغریب اساطیری 
را نمی پذیرد. ... آنچه درباره ارزش ها گفته شد، درباره خدا هم صادق است... همان طور که 
عدالت و حقیقت را نبایستی موجودات مستقلی پنداشت، خدا را هم نباید اَبَرـ شخصی عیناً 
موجود انگاشت... وقتی می گوییم خدا مقصودمان همان هدف های اخالقی و معنوی است که 
باید پی بگیریم... خدای راستین، خدا به مفهوم نوعی موجود محتشم ماورای طبیعی نیست، 

بلکه خدا به مفهوم آرمان دینی ماست... «.6
در این نوع رویکرد به فلســفه، جایگاه آن از مقام معرفتی اطالع بخش درباره واقعیت، 
به نوعی فعالیت درمانگرانه، از سنخ گفتاردرمانی، تقلیل می یابد. یعنی فعالیتی که می تواند 
منجر به برســاختن فضایی خیالی و احیاناً آرامش بخش برای فرد شود، اما در همان حال، 
ارتباط وی را با واقعیت از میان بردارد. فلســفه درعین حال برخالف آنچه مدافعان آنچه به 
فلســفه تجربی7 شهرت یافته اســت ادعا می کنند نه نوعی پژوهش تجربی شهود است و 
نه تلفیقی از ناتورالیســم فلسفی و علوم شناختی.8 فلسفه در همان حال که از ابزار شهود 
بهره می برد به بحث های نظری درباره آن می پردازد، چنان که بسیاری از فیلسوفان چنین 
کرده اند.9 درعین حال، فالســفه از مطالعات تجربی روانشناسان ادراک و دیگر دانشمندان 
تجربی درباره پدیدار شــهود اســتقبال می کنند و با تکیه به ارزیابی نقادانه آن ها، اگر این 
دستاوردها را بر صواب یافتند از آن برای غنی تر کردن انبان معرفتی خویش بهره می گیرند.

در تکاپو برای فلسفه ورزی به شیوه ای بهینه، همچنین نباید مرتکب خطای کسانی شد که 
از معرفت شناسی های خاص، نظیر معرفت شناسی فمینیستی، یا معرفت شناسی اقلیت های 
نژادی، و نظایر آن ها به گونه ای ســخن می گویند، که گویی این رویکردها به کلی تافته ای 
جدابافته از آن چیزی است که معرفت شناسی یا فلسفه نامیده می شود. خطای این افراد در 
آن است که می پندارند تفاوت در تجربه های زیسته آدمیان، منجر به پدیدار شدن فلسفه ها یا 
معرفت شناسی هایی می شود که درک آن صرفاً در توان کسانی است که واجد آن تجربه های 

زیسته خاص هستند.
این نکته که تجربه زیسته هر انسان، تجربه ای بی همتا و منحصر به خود اوست، نکته ای 
اســت که از دیرباز بر صاحبان خرد آشکار بوده است. این سخن منسوب به امام علی )ع( 
اســت که: »اَتَزَعُم اَنَّک ِجرٌم َصِغیٌر َوفِیک انَطَوی الَعالَُم االَکَبُر« )می پنداری که ذره ای خرد 
بیش نیستی و حال آن که جهانی کبیر در درونت نهفته است(. فیلسوفان معتقد به اصالت 
تجربه، قرن هاست که این تجربه های یگانه آدمیان را تنها راه دست یافتن به شناخت واقعیت 

به شمار آورده اند.
اما شــماری از فیلسوفان فمینیست از ســخن حق خود درباره شرایطی که در جوامع 
مختلف در مورد زنان موجود بوده اســت، به نتیجه ای نادرست درباره چیستی فلسفه راه 
برده اند. اینان استدالل می کنند: »رویه های حاکم در تکاپوهای فلسفی، زنان را به شیوه های 

ذیل در موقعیتی فروتر قرار داده است، نخست از رهگذر طرد زنان از فرایندهای کاوشگری 
معرفتی، دوم، با انکار مرجعیت معرفت شناســانه آنان، ســوم از مجرای تحقیر و کم ارزش 
شمردن تجربه های شناختی زنانه، چهارم، به وسیله برساختن نظریه هایی درباره زنان  که آنان 
را فرودست معرفی می کند و یا آن که تنها از آن جهت که منافع مردان را برآورده می سازند 
برایشان اهمیت قائل می شود، پنجم، با برساختن نظریه هایی مربوط به پدیدارهای اجتماعی 
که فعالیت ها و عالئق زنان، یا روابط قدرت در میان جنسیت های مختلف را نامرئی و غیرقابل 
مشاهده می سازد، و باالخره ششم، با برساختن معرفتی که برای آنان که در موقعیت های 
فرودست قرار دارند مفید نیســت، و یا بر سلسله مراتب مربوط به جنسیت ها و دیگر امور 

اجتماعی تأکید می کند.«10
این گروه از فیلسوفان فمینیست به منظور غلبه بر نقیصه های شش گانه ای که ذکر آن 

گذشت چهار شیوه مختلف پیشنهاد کرده اند که عبارت است از:
1( تبیین این نکته که چرا ورود زنان و محققان فمینیست به رشته های مختلف آکادمیک 
منجر به تولید پرسش ها، نظریه ها، روش ها، و یافته های تازه شده است، 2( نشان دادن این که 
چگونه جنسیت و ارزش ها و چشم اندازهای فمینیستی علت تغییراتی بوده است که در بند 
1 ذکر آن گذشت، 3( ترویج نظریه هایی که به جنبش های دیگرخواه و رهایی بخش کمک 

می کند، و 4( دفاع از این تحوالت تحت عنوان پیشرفت های معرفت شناسانه.11
این نکته که زنان به علت تفاوت هایی که با مردان دارند از تجربه های زیسته ای برخوردارند 
که آنان را به جنبه هایی از واقعیت رهنمون می شود که الاقل در بدو امر از چشم مردان پنهان 
می ماند، سخنی مقبول است که واقعیت های بیرونی نه تنها آن را رد نمی کنند که شواهد 
بسیار در تقویت آن ارائه می دهند. به عنوان نمونه توجه پزشکان زن به مسائلی که از چشم 
پزشکان مرد پنهان مانده بود، موجب شناسایی بیماری هایی شد که پزشکان مرد مدت های 
مدید از یافتن راه حل برای آن ها عاجز مانده بودند.12 توجه به این نکته که شناخت جنبه های 
بســیار غنی و نامتعین واقعیت، تنها با تکیه به رویکردهایی محدود امکان پذیر نیست، در 
دهه های اخیر مشــوقی شده است برای ترویج هرچه بیشــتر رویکردهای بین رشته ای و 

چندرشته ای در خصوص مسائل مختلف.
در این نوع رویکردها فیلسوفان نیز مشارکت تمام عیار داشته اند. به عنوان مثال در پژوهش ها 
در خصوص شناخت نحوه عمل مغز آدمی. همکاری فیلسوفان در این قبیل تکاپو ناظر به 
همان نکته ای است که پیش تر بدان اشاره شد و آن این که هدف و وظیفه فلسفه، همان هدف 
و وظیفه معرفت به طورکلی است، یعنی دستیابی به شناختی حقیقی از واقعیت. هر هدف 
دیگری جز این فلسفه را به چیزی غیر از فلسفه بدل می کند. مسیر دستیابی به شناختی 
حقیقی از واقعیت برای آدمیان فانی و غیر معصوم، چنان که عقل گرایان نقاد توضیح داده اند، 
از طریق تصحیح خطاهای گمانه هایی است که برای فراچنگ آوردن واقعیت برمی سازند. این 
تصحیح خطا، به بهترین وجه، در حیطه عمومی و در مواجهه با دیگران امکان پذیر می شود. 
برای حی بن یقظان یا رابینسون کروزوئه که تنها در یک جزیره به سر می برند رشد معرفت 
چندان دامنه دار نخواهد بود.13 فیلسوفان عقل گرای نقاد از همین رو بر اهمیت »گفت وگو« 

به منزله مهم ترین ابزار برای راه یابی به معرفتی که نزد دیگری است تأکیددارند.
همیــن گفت وگوهای نقادانه، به فیلســوفان اجازه می دهد از خطاهایی که در مســیر 
کاوش های فلسفی رخ داده است مطلع شوند و کوشش کنند تا حد امکان از آن ها بپرهیزند. 
به عنوان مثال فلســفه برخالف آنچه هگل می گفت نمی بایــد در خدمت توجیه دولت و 
مشروعیت بخشیدن به آن قرار گیرد. سخن مشهور مارکس در نقد فویرباخ، که بر سنگ 
مزارش حک شده است دایر بر این که: »فالسفه صرفاً جهان را به شیوه های گوناگون تفسیر 

کرده اند. نکته اما تغییر آن است«14 نیز بر مسیر صواب نیست.
تغییر واقعیت، هدف فلسفه )یا الاقل هدف مستقیم آن( نیست، بلکه هدف تکنولوژی 
اســت.15 تکنولوژی ها وظیفه تغییر در واقعیت را از دو مجرا به انجام می رســانند: از طریق 
پاسخگویی به نیازهای غیرمعرفتی ما نظیر خوراک و پوشاک و مسکن و امنیت و سالمت 
در قالب انواع غذاها، لباس ها، خانه ها، سالح ها و دیگر ابزارهای ایمنی آور و داروها و رویه های 
حفظ الصحه نظیر رژیم های غذایی. و نیز از طریق تسهیل تکاپوهای معرفتی ما در هیئت 
انواع ابزارها و دستگاه هایی مانند تلسکوپ ها، شتاب دهنده های ذرات بنیادین، جداکننده های 
ژن ها، ســنجنده های حرارتی یا نوری و دیگر انواع آن ها. تکنولوژی ها از فلسفه ها )به نحو 
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غیرمســتقیم( متأثر می شوند و بر آن ها )به نحو غیرمستقیم( تأثیر می گذارند. تجربه های 
زیسته ناشی از تکاپوهای عملی برای تغییر واقعیت، در غنی کردن دیدگاه های فیلسوفان 
نقش بسزایی دارد و می تواند به معرفی مسائل جدید برای آنان منجر شود. اما این تجربه های 

زیسته را نباید با فلسفه یکسان انگاشت.
هدف تکاپوهای فلســفی، همچنین، برخالف نظر کثیری از فالسفه در غرب و شرق، 
ازجمله احیاناً قاطبه فالسفه مسلمان، دستیابی به یقین نیست. یقین، مقوله ای معرفتی نیست 
بلکه به قلمرو روانشناسی شخصی تعلق دارد. درحالی که مباحث معرفتی، دلیل محورند، یقین 

را می توان به کمک علل بیرونی در اشخاص القاء کرد.
رویکرد آن دســته از فیلســوفان  که در کاوش های فلسفی به دنبال استفاده از استقراء 
هستند و نیز چنان که دل در گرو موجه سازی قطعی دعاوی خود دارند، ناصواب و برخطاست. 
استقراء نه در مقام روشــی برای استنتاج و نه به منزله شیوه ای برای اکتشاف واجد اعتبار 
نیست.16 موجه سازی قطعی دعاوی و استوار ساختن آن ها بر بنیادی خلل ناپذیر نیز ناممکن 
است. موجه سازان با تکیه به مفاهیمی نظیر حقایق بدیهی، استفاده از قول حجت، استناد به 
اجماع عقال و باالخره اعتماد به شهود شخصی، از اعتبار موجه  سازی قطعی دفاع می کنند. 
اما هیچ یک از تکیه گاه هایی که از آن بهره می گیرند، از عهده انجام وظیفه ای که برایش در 
نظر گرفته اند، یعنی به کرســی نشاندن قطعی و بی تخلف و غیر مشروط دعاوی معرفتی، 
برنمی آید. برای هر یک از این تکیه گاه های پیشنهادی می توان موارد نقض آشکار ارائه کرد. 
به عنوان مثال، آنچه بداهتش برای افراد در یک زمانه خاص یا یک فرهنگ مشخص، روشن و 
غیرقابل تردید است، در زمانه ای دیگر و برای قومی دیگر فاقد بداهت است. این که زمین در 
مرکز عالم است و یا این که از نقطه ای بیرون یک خط تنها یک خط می توان به موازات آن 
کشید، و یا این که جزء لزوماً از کل کوچک تر است، زمانی در زمره امور غیرقابل تردید به شمار 

می رفت اما اکنون بطالن آن ها و بسیاری دیگر از دعاوی به ظاهر بدیهی آشکارشده است.
هریک از بنیان های ظاهراً مرصوصی که موجه سازان برای موجه ساختن دعاوی معرفتی 
خود ارائه می کنند، خود به دالیلی برای موجه شدن نیاز دارد. معنای این سخن آن است که 

موجه سازی با تسلسلی پایان ناپذیر دست به گریبان است.17
با نظر به آنچه گذشت اکنون احیاناً می توان با دقت بیشتری درباره پرسش های سه گانه ای 
که مطرح شده است توضیح داد. در پاسخ به این پرسش که »آموزش ها و پژوهش های ما در 

حوزه فلسفه چه سمت و سویی پیدا کند؟« می توان با توجه به ماهیت کاوش های فلسفی 
و وظیفه ای که برای آن بیان شــد و رهیافت های نادرستی که در قبال آن اتخاذشده است 
متذکر شد که اگر هدف فلسفه کمک به آدمیان برای شناخت آن جنبه ها از واقعیت است که 
از دسترس تجربه آزمون پذیر و سامان یافته به دورند، آنگاه باید توجه داشت که کار شناخت 
هر جنبه از واقعیت )اعم از واقعیت های طبیعی، فراطبیعی و برساخته اجتماعی( با ابتناء به 

مسائل آغاز می شود.
اما کدام مسائل؟ آن ها که خوِد واقعیْت به منزله چالش پیش روی ما قرار می دهد. واقعیت 
اما چگونه چنین می کند؟ با درهم فرو ریختن و برهم زدن تلقی های کنونی ما از آنچه در هر 
زمان واقعیت می پنداریم. واقعیت هر آن چیزی است که واجد توان علّی برای تأثیرگذاری 
بر هســتارهای دیگر است. نظام ادراکی ما به گونه ای ســامان  یافته است که از طریق آثار 
این تأثیرات به مؤثر پی می بریم. تجربه های زیسته وجودی ما در مواجهه با واقعیت )خواه 
واقعیت های ماوراء طبیعی، خواه واقعیت های طبیعی و خواه واقعیت های برساخته اجتماعی( 
ما را به تصحیح گمانه های پیشین درباره واقعیتی که تجربه کرده ایم وادار می سازد. هر زمان 
 که جنبه ای از جنبه های واقعیت، بخشی از تلقی و شناخت کنونی ما را از آن جنبه، مورد 
چالش قرار دهد، این چالش همچون مسئله ای در برابر ما خودنمایی می کند و ما را به حل 
خود فرامی خواند.18 به عنوان مثال اگر اخترشناسانی که هرروزه پهنه گیتی را رصد می کنند 
ناگهان دریابند که یک شهاب ســنگ عظیم از نقطه ای دوردســت در کیهان در مسیری 
قرارگرفته است که اصابت آن را با زمین اجتناب ناپذیر می کند، این فهم تازه از واقعیت که با 
فهم پیشین از کیهان  که بر مبنای این فرض استوار بود که خطری از ناحیه کیهان متوجه 
زمین نیست در تضاد قرار می گیرد، و به چالش کشیده شدن فهم پیشین، با خود مسائلی 
تازه را به همراه می آورد. به همین قیاس، پیدا شدن ناگهانی یک تومور در بدن فردی که از 
سالمت برخوردار بوده است، تلقی پیشین او را از وضعیت سالمتی خود به چالش می کشد 
و او را با مســائلی جدید روبرو می سازد. همچنین است شناخت شخص از واقعیتی به نام 
خدا. این سخن بلند امام علی )ع( که »عرفُت اهللَ بفسخ العزائم و حّل العقود و نقِض الهمم« 
)خدا را با فسخ شدن عزم ها و اراده ها و باز شدن گره ها و شکسته شدن همت ها و کوشش ها 
شناختم( دقیقاً ناظر به همین توانایی واقعیت برای تصحیح گمانه های خام اندیشانه ماست. 
زمانی که کانت مسئله وجود شّر رادیکال را به عنوان یک مسئله نظری مطرح ساخت، بسیاری 
از معاصران وی با وی به مخالفت برخاســتند، گذشت دو قرن و وقوع دو جنگ جهانی، اما 
سبب شد توجه فیلسوفان به این مسئله، به عنوان مسئله ای اصیل، جلب شود و در محور 

برنامه های پژوهشی متعددی قرار گیرد.19
توضیحات پیشین این نکته را نیز برجسته می سازد که آموزش ها و پژوهش های ما در 
حوزه فلسفه می باید ناظر به مسائل اصیلی باشد که واقعیت پیش روی ما قرار می دهد. مقصود 
از مسائل اصیل آن هاست که ما را به فهم و شناخت و نهایتاً تبیین جنبه های تأثیرگذاری 
از واقعیت )یعنی جنبه هایی که دارای توان های علّی قدرتمند هستند( رهنمون می شود، 
و یا خطای تبیین های پیش تر درباره جنبه های شناخته شــده را آشکار می سازد و یا میان 
جنبه های مختلف واقعیت که پیش از این بی ارتباط می نمودند، پیوندی معنادار و نظام مند 
برقرار می ســازد. تفاوت مسائل فلسفی با مســائل علمی در آن است که گمانه هایی را که 
به عنوان راه حل های پیشنهادی برای مسائل فلسفی برمی سازیم نمی توانیم به مدد شیوه های 
تجربی مورد ارزیابی قرار دهیم. راه ارزیابی این مسائل چنان که گذشت سنجش های نظری و 

عقالنی و استفاده از آزمایش های فکری است.
نکته ای که در باال ذکر شد ارتباط مستقیم با دومین پرسش مطروحه دارد و آن اینکه: 
»گفتمان های فلســفی ما چه مسائلی را در اولویت قرار دهند؟« اگر قرار باشد آموزش ها و 
پژوهش های ما مسئله محور و ناظر به مسائل اصیل باشد، تعیین اولویت از میان مجموعه ای از 
مسائل اصیلی که بر پژوهشگران آشکارشده است، با نظام های ارزشی آنان و ضرورت هایی که 
شرایط زیستشان در یک محیط و فرهنگ خاص بر آنان تحمیل می کند ارتباطی وثیق دارد. 
به عنوان مثال درحالی که برای مسلمانان در صدر اسالم مسئله جبر و اختیار یکی از مسائل 
اساسی نظری به شمار می رفت که یافتن پاسخی برای آن، بی قرارشان ساخته بود20، برای 
فیلسوفی نظیر هابز که در انگلستان قرن هفدهم زندگی می کرد مسئله یافتن راه حلی برای 
تنظیم رابطه میان حاکمان و حکومت شوندگان اصلی ترین مسئله فلسفی محسوب می شد. 

فلسفه نقشی فرهنگ ساز و تمدن ساز دارد. برای رونق بخشیدن به تفکر فلسفی اصیل در کشور، عالوه بر همه تالش هایی که می باید در راستای تقویت و بهبودبخشی 
آموزش ها و پژوهش ها و گفتمان ها و تالیفات و ترجمه های فلسفی صورت  پذیرد، ضروری است گام های اساسی در مسیر پدید آوردن یک زیست بوم معرفتی بهینه 
برداشته شود که در آن امکان نقادی آزادانه اندیشه ها و بده بستان های جدی و غیر مقید آراء برقرار باشد.

نکته هایی که باید بدانید

تجربه های زیسته ناشی از تکاپوهای عملی برای تغییر واقعیت، در غنی 	]
کردن دیدگاه های فیلسوفان نقش بسزایی دارد و می تواند به معرفی مسائل 

جدید برای آنان منجر شود. اما این تجربه های زیسته را نباید با فلسفه 
یکسان انگاشت.

اگر هدف فلسفه کمک به آدمیان برای شناخت آن جنبه ها از واقعیت 	]
است که از دسترس تجربه آزمون پذیر و سامان یافته به دورند، آن گاه باید 

توجه داشت که کار شناخت هر جنبه از واقعیت )اعم از واقعیت های طبیعی، 
فراطبیعی و برساخته اجتماعی( با ابتناء به مسائل آغاز می شود.

فیلسوفان در زمانه کنونی و با توجه به ظهور انواع رشته های تخصصی 	]
در درون جریان فراخی که فلسفه نام دارد، هریک در تالش اند تا برای 

شماری از مسائل اصیل در حوزه مورد نظر خود پاسخ هایی خرسندکننده و 
عقل پسند فراهم آورند. 

فیلسوفان با بحث درباره ظرفیت های مندرج در مفهوم عدالت و بسط 	]
این ظرفیت ها، از مفهومی تحت عنوان عدالت زیست محیطی سخن به میان 

آورده اند. تحت این عنوان وجوه متنوعی که زیست محیط، به منزله بخشی 
از واقعیت، پیش روی افراد و جوامع قرار می دهد و نسبت عدالت ورزی با 

این جنبه ها، مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد.
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آکــادمـی

هابز در عبارت مشهوری که از او به یادگار مانده است این مدعا را مطرح می سازد که زندگی 
آدمیان در وضعیت طبیعی، یعنی موقعیتی که در آن قانونی جز قانون طبیعت حاکم نیست 
»قرین انزوا و فقر، نامطبوع، خشن و کوتاه است«.21 پاسخی که هابز برای رهایی از موقعیت 
ناگوار طبیعی ارائه کرد متکی بر نوعی قرارداد نانوشته میان آدمیان برای تفویض بخش قابل 
مالحظه ای از آزادی خود به حاکمی بود که با اعمال انحصاری قوه قهریه، امنیت را در جامعه 

فراهم می ساخت.22
در قرن هجدهم ایمانوئل کانت ســه پرسش اساســی و کلی فلسفی را، که ذیل آن ها 
بسیاری از پرسش های جزیی تر را می توان با نظر به تحوالت شتابنده در واقعیت، در ظرف و 
زمینه های مختلف مشخص ساخت، اینگونه صورتبندی کرد: چه می توانم بدانم؟ چه می باید 

بکنم؟ چه امیدی می توانم داشته باشم؟23
این سه پرسش ناظر به دغدغه های آدمیان در همه »وضع و حال ها و شرایط انسانی24« 
است. از این منظر می توان مدعی شد که همه )یا الاقل بخش بزرگی از( گفتمان های اصیل 

فلسفی را می توان با نظر به این سه پرسش کانتی صورتبندی کرد.
پیش تر به این نکته اشاره شد که تنها راه تقرب به حقیقت در حوزه شناخت واقعیت 
به شیوه ای عینی عبارت است از تصحیح خطاها در گمانه هایی که برای فهم واقعیت و در 
مقام راه حل برای چالش های واقعیت برساخته ایم. به این اعتبار یکی از مهم ترین محورهای 
گفتمان های فلسفی در کشور ما می باید ناظر به ارزیابی نقادانه گفتمان های موجود باشد. 

گفتمان هایی که به عنوان راه حل برای شماری از مسائل مهم ارائه شده اند.
به عنوان مثال، ازجمله موضوعاتی که در جهان مدرن در میان بسیاری از اهل نظر در 
فرهنگ های مختلف به عنوان یک دغدغه نظری اساسی مطرح است، این پرسش است 
که آیا مدرنیته از یک سو دین را از صحنه بیرون رانده و از سوی دیگر با اخذ و اقتباس 
مفاهیم دینی، اما با تهی ســاختن آن ها از محتوای اصلی شــان، چشم اندازی سکوالر را 
رواج داده است؟ چشــم اندازی که پاسخی غیردینی به پرسش های سه گانه کانت ارائه 
می کند و با حذف خدا از زندگی مردمان، راه را بر رستگاری معنوی سد سازد؟ و یا آن که 
میان برخی از جریان های اصلی در مدرنیته )و یا برخی از انواع مدرنیته ها( و دین )احیاناً 
قرائت های مختلف از آن( سازگاری بنیادین وجود دارد؟ چنان که می دانیم به این پرسش، 
که همچنان با شــدت و حّدت در حلقه های فلسفی گوناگون دنبال می شود، پاسخ های 
مختلفی داده شده است. شماری از فیلسوفان همچون هانس بلومنبرگ25 و چارلز تیلور26 
به دفاع از مدرنیته و مشــروعیت آن و رد اتهام دین ستیزی از آن پرداخته اند و در مقابل 
کسانی نظیر کارل اشمیت27 و یا نویسندگان پست مدرن در نقد و طرد آن سخن گفته اند. 
از آنجا که جامعه ایران، جامعه ای در بنیاد دینی است، بحث درباره رابطه دین و مدرنیته 
ازجمله مســائل مهمی است که می باید در حلقه های فلسفی در ایران موردتوجه جدی 

قرار گیرد.
نحوه واکنش جامعه فیلســوفان به گفتمان پست مدرن ها و در نقد پست مدرنیسم، 
یکی دیگر از نمونه های مثال زدنی از آن نوع فعالیت های فلسفی است که می باید در جامعه 
ما و در فضای تعامالت فلسفی رواج پیدا کند. در مغرب زمین و به دنبال ارائه و گسترش 
گفتمان فلسفی پست مدرن، دیدگاه های متنوعی در ارزیابی نقادانه آن از سوی فیلسوفان 
منتقد پست مدرنیسم عرضه شد که در آن ها کاستی های مختلف گفتمان پست مدرن از 
زوایای مختلف مورد بحث قرار گرفت. به برکت این نقادی ها، پست مدرنیسم که به مدت 
دو، سه دهه به منزله یک مد فکری در بسیاری دپارتمان های فلسفه در کشورهای مختلف، 
مورد اســتقبال قرارگرفته بود، اکنون تا بدان جا بی اعتبار شده است که در ادبیات مدرن 
فلسفی از اصطالح »پســت مدرن« به منزله دالّی استفاده می شود که داللت بر رویه ای 

به کلی خطابرانگیز دارد.
با نظر به نمونه ای که ذکر شد می توان متذکر شد که ارزیابی نقادانه گفتمان های سنتی 
فلسفه اسالمی می تواند و می باید در زمره برنامه های پژوهشی و گفتمان های رایج در جمع 
فیلسوفان در کشور خود ما قرار گیرد. صاحب این قلم چند سال پیش در یک سخنرانی 
که در موسسه سلطنتی فلسفه در انگلستان تحت عنوان »فلسفه اسالمی: گذشته، حال و 
آینده« ارائه کرد در میان موضوعات مختلفی که مطرح ساخت ازجمله به سه نقطه ضعف 
اساسی فلسفه سنتی در جهان اسالم اشاره کرد که کمتر موردتوجه فیلسوفان مسلمان 

قرارگرفته است. یکی از این انتقادات ناظر بود به برداشت نادرست فیلسوفان مسلمان از 
آنچــه آن را »علم حضوری« می نامنــد و آن را در برابر »علم حصولی« از قوت و اصالت 
بیشتری برخوردار می دانند.28 در آن سخنرانی توضیح داده شد که علم حضوری، در واقع 
نوعی تجربه زیسته و وجودی است که در آن میان فاعل شناسایی و موضوع شناسایی 
)عاقل و معقول( اتحاد برقرار می شــود و هر دو )به منزله یک واحد، که در آن نمی توان 
ُمدرِک و ُمدَرکی را از هم تفکیک کرد( به عنوان بخشی از واقعیت در معرض صیرورت قرار 
می گیرند. پس از پایان این تجربه زیسته و زمانی که فاعل شناسایی به »خود« می آید، 
آن گاه می تواند با بهره گیری از حافظه و مفاهیم و زبان، آنچه را که تجربه کرده اســت 
تا اندازه ای بازســازی کند. اما امر بازسازی شده، علم حصولی به شمار می آید و نه »علم 
حضوری«.29 فلسفه به منزله یکی از مصادیق علم حصولی، به قلمرویی تعلق دارد که در 

آن یک »فاصله وجودی«30 میان فاعل شناسا و موضوع شناسایی برقرار است.
فیلسوفان در زمانه کنونی و با توجه به ظهور انواع رشته های تخصصی در درون جریان 
فراخی که فلسفه نام دارد، هریک در تالش اند تا برای شماری از مسائل اصیل در حوزه 
مورد نظر خود پاسخ هایی خرسندکننده و عقل پسند فراهم آورند. اهتمام فیلسوفان در 
این قلمروهای متنوع از یک سو منجر به آموزش حیطه عمومی می شود و از سوی دیگر 
به ســوادآموزی )در معنای نظری این اصطالح( به سیاست گذاران و اصحاب قدرت مدد 
می رساند. به عنوان نمونه فیلسوفان با بحث درباره ظرفیت های مندرج در مفهوم عدالت 
و بســط این ظرفیت ها، از مفهومی تحت عنوان عدالت زیست محیطی سخن به میان 
آورده اند. تحت این عنوان وجوه متنوعی که زیســت محیط، به منزله بخشی از واقعیت، 
پیش روی افراد و جوامع قرار می دهد و نســبت عدالت ورزی با این جنبه ها، مورد بحث 
و ارزیابی قرار می گیرد.31 حقوق بشــر، آزادی، تسامح، هویت، کرامت انسانی، و... از دیگر 
مسائلی به شمار می آیند که موردتوجه فیلسوفان قرار دارند. همچنین فیلسوفان با نظر 
به پیشرفت های علم و تکنولوژی در زمانه مدرن به مسائل ناشی از تبعات این پیشرفت ها 
توجه می کنند و به عنوان مثال این پرســش را مطرح می سازند که آیا آدمیان می توانند 
سیســتم های هوشمندی ابداع کنند که از خود آنان هوشمندتر باشد؟ آیا علم می تواند 
جایگزین دین شود؟ آیا آدمیان اسیر سرپنجه تکنولوژی مدرن خواهند بود؟ آیا با نظر به 
محدودیت هایی که جهان ُخرد برای پیشرفت معرفت ایجاد می کند می توان نتیجه گرفت 
که برای شناخت آدمیان حد یقفی موجود تواند بود؟ و البته می توان فهرست این قبیل 

مسائل را با توجه به قلمروهای مختلف فلسفی به طرز قابل مالحظه ای بسط داد.
برای سومین پرسش مطروحه یعنی اینکه »حوزه نشر آثار فلسفی چه هدفی را دنبال 
کند؟« نیز با در نظر گرفتن نکاتی که پیش تر آمد، می توان مواردی را به اختصار هرچه 
تمام تر توضیح داد. اگر هدف فلســفه شناساندن جنبه هایی از واقعیت است که مسائلی 
اصیل پیش روی ما قرار می دهد و اگر راه رســیدن به شــناختی حقیقی از واقعیت، از 
رهگذر حذف خطای گمانه هایی اســت که تا این زمان برای شناخت واقعیت برساخته 
شده است، بنابراین دو وظیفه اصلی حوزه نشر آثار فلسفی عبارت خواهد بود از نخست: 
انتشار آثاری که در آن نقادی های جدی از گمانه ها و نظریه های مسلط موجود یا نوظهور 
به عمل می آید و دیگر: انتشار آثاری برای شناساندن گمانه ها و نظریه های جدی و پرمحتوا 
که کوشش هایی مجدانه برای معرفی جنبه های مختلف واقعیت به شمار می آیند. بخشی 
از فعالیت اخیر می باید ناظر باشد به ارائه ترجمه های دقیق و مسئوالنه )یعنی منطبق با 
فهمی صحیح از متون اصلی( از آثار مهم فلســفی که فیلسوفان غیر ایرانی در اعصار و 
مکان های مختلف پدید آورده اند. ترجمه فارسی آثار پرقدر فیلسوفان مسلمان  که هنوز 
به فارسی ترجمه نشده اند نیز بخشی از همین پروژه تواند بود. نگاهی به تجربه تاریخی 
مسلمانان آشکار می سازد در قرون اولیه پس از ظهور اسالم، نهضت ترجمه ازجمله عوامل 
موثری بود که به پدید آمدن آنچه در ادبیات نظری، به دوران طالیی تمدن اسالمی شهرت 

یافته است، مدد رساند.32
همه فرهنگ ها، ســنت ها و تمدن های بزرگ، چنان که می دانیم، از شالوده های فلسفی 
و نظری غنی برخوردار بوده اند. به عبارت دیگر فلسفه نقشی فرهنگ ساز و تمدن ساز دارد. 
برای رونق بخشیدن به تفکر فلسفی اصیل در کشور، عالوه بر همه تالش هایی که می باید 
در راستای تقویت و بهبودبخشی آموزش ها و پژوهش ها و گفتمان ها و تالیفات و ترجمه های 
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فلسفی صورت  پذیرد، ضروری است گام های اساسی در مسیر پدید آوردن یک زیست بوم 
معرفتی بهینه برداشته شود که در آن امکان نقادی آزادانه اندیشه ها و بده بستان های جدی و 
غیر مقید آراء برقرار باشد.33 در غیاب چنین زیست بومی، تکاپوهای معرفتی صرفاً از تأثیرات 
زودگذر و ناپایدار برخوردار خواهند بود و سرمایه های اندوخته شده، نهادینه نخواهد شد و به 

میراثی اثرگذار بدل نخواهد گردید. 
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آموزش ها و پژوهش های ما در حوزه فلسفه می باید ناظر به مسائل اصیلی باشد که واقعیت پیش روی ما قرار می دهد. مقصود 
 تبیین جنبه های تأثیرگذاری از واقعیت )یعنی جنبه هایی که دارای 

ً
از مسائل اصیل آن هاست که ما را به فهم و شناخت و نهایتا

ی قدرتمند هستند( رهنمون می شود، و یا خطای تبیین های پیش تر درباره جنبه های شناخته شده را آشکار می سازد.
ّ
توان های عل
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آکــادمـی

پانزدهمین اجالس جهانی کشورهای عضو کنوانسیون 
تنوع زیستی سازمان ملل متحد )COP 15( با هدف 
تدوین چارچوب جهانی تنوع زیســتی پسا 2020 از 
دوشنبه، نوزدهم مهرماه در استان کونمینگ چین آغاز 
به کار کرد.                                           این اجالس با توجه به بیماری عالم گیر کرونا 
با یک سال تأخیر و به صورت مجازی برگزار می شود و 
تا 23 مهرماه ادامه خواهد داشــت. هدف این اجالس 
تصویب و نهایی سازی نقشه راه و چارچوب جهانی تنوع 
زیستی پســا 2020 و جریان سازی برای تحقق شعار 
دهه فعلی )»احیای اکوسیستم ها«( است. ایران از سال 
1375 به این کنوانسیون پیوسته است و نیز به صورت 
فعال در سه سال گذشــته به دنبال تدوین نقشه راه 
خود به منظور احیا و بهبود وضعیت تنوع زیســتی در 
کشور بوده و با چالش های بنیادی در این زمینه روبرو 
است. شــاید یکی از چالش های اصلی در این زمینه 
ناآشنایی با مفاهیم و اهمیت این مقوله در بین آحاد 
جامعه، نخبگان و سیاســت گذاران به اهمیت و نقش 
تنوع زیستی نه تنها به عنوان یک مقوله زیست محیطی 
بلکه به عنوان یک پیش شرط ادامه بقا و امنیت غذایی 
اســت. کشاورزی به شــیوه متداول و مرسوم یکی از 
اصلی ترین عوامل فرســایش تنوع زیستی و تخریب 
اکوسیستم های طبیعی است و ضروری است سیستم 
غذایی و کشاورزی در جهان و ایران اساسا متحول شود. 
نشست جهانی تحول سیستم غذا FSS که ماه آینده برگزار می شود نیز در همین راستا 
تدوین گردیده است. در این نوشتار کوتاه و به بهانه برگزاری این نشست جهانی مروری 
خواهیم کرد بر پیشینه، وضعیت کنونی تنوع زیستی و چالش ها                                           و خطراتی که آینده و 

امنیت غذایی را تهدید می کند.
بیش از شش دهه از بازشناسی اهمیت حیاتی حفظ تنوع زیستی از طریق صیانت از 
گونه ها، منابع ژنتیکی و اکوسیستم ها می گذرد.                                           در این مدت ضربه های اساسی به تنوع 
زیستی و انقراض گونه ها واردشده است. تمامی مشاهدات و مطالعات جهانی گویای این 
واقعیت تلخ است که تنوع زیســتی                                           در حال فرسایش و کاهش فزاینده است. وسعت 
و شــتاب در زوال                                           تنوع زیســتی، سیستم کشــاورزی و تولید غذا را در برابر تغییرات 
آب وهوایی، هجوم آفات و بیماری ها آسیب پذیر و سیستم غذا و تغذیه جهانی را روزبه روز 
نامتوازن تر می کند. این امر به منزله تهدید جدی برای امنیت غذایی جهانی                                           بوده و باعث 
می شود کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی، آفات و بیماری ها مقاومت به مراتب کمتری 
داشته باشد.                                           به همین دلیل نظام کشاورزی کنونی را هم قربانی و هم مقصر زوال تنوع 
زیســتی قلمداد می کنند. با توجه به ارتباط گسست ناپذیر سیستم های کشاورزی و 

نظام تغذیه و برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی، به تحول در سیستم غذا 
و تولیدات کشــاورزی و معرفی و استقرار سیستم های تولید مواد غذایی پایدارتری در 

جهان نیاز داریم.                                           
روند کاهش تنوع زیستی در سراسر جهان در حال شتاب است                                           و به همان میزان فرایند 
خدمات اکوسیستم رو به رکود گذاشته                                           است.                                           به دلیل تغییرات محیطی ناشی از مداخله 
ناشیانه انسان و بر اساس روندهای فعلی، تخمین زده می شود که یک میلیون گونه جانوری 
و گیاهی به زودی در معرض خطر انقراض قرار خواهند گرفت )IPBES, 2019(. روند 
و شدت از دست دادن تنوع زیستی یک پدیده جهانی و متأثر از مداخله بی تدبیر انسان 
در محیط زیست بوده و به شدت نگران کننده است.                                           انسان ها برای تأمین نیازهای                                           غذایی 
خود به شدت وابسته به تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی                                           هستند.                                           سیستم کشاورزی 
و دامداری، جنگلداری، شیالت و آبزی پروری ساخته دست بشر از به کارگیری یک شبکه 
پیچیده از موجودات زنده تشکیل شــده که در خدمت تأمین نیازهای انسان درآمده اند 

همین موجودات                                           یکی از مهم ترین عوامل از بین رفتن تنوع زیستی به شمار می روند. 
 در گزارش »وضعیت تنوع زیستی جهان برای غذا و کشاورزی« )منتشرشده توسط 
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل FAO، 2019(،                                           کاهش تنوع گیاهان، و کاهش در 
تعداد و تنوع                                           دام و میکروارگانیسم ها را که حفظ کننده ساختار سیستم های تولید مواد 
غذایی است را به وضوح نشان می دهد. در همین                                           گزارش به تفصیل این ادعا مطرح شده 
است که بازیابی                                           چرخه و احیای تنوع زیستی در سیستم غذا و کشاورزی دیگر میسر 
نیست. در سراســر جهان، گونه ها و اکوسیستم ها                                           با سرعت بی سابقه ای در حال زوال 
هستند و در نتیجه آن                                           رژیم های جهانی تولید غذا به طور فزاینده ای یکدست و همگن 
می شــوند.                                           این روند باعث تضعیف رژیم های غذایی متنوع و غنی از مواد مغذی برای 

سالمتی انسان در سطح جهان خواهد شد.
به عنوان مثال، از 6000 گونه گیاهی مختلف که به عنوان غذا استفاده می شود، تنها 9 
گونه )نیشکر، گندم، برنج، ذرت، سیب زمینی، چغندر قند، کاساوا، نخل روغن و سویا( 
66 درصد از کل میزان تولید محصوالت                                           را تشکیل می دهند.                                           تولیدات دام به طور عمده 
در هشت گونه )خوک، مرغ، گاو، گوسفند، بز، بوقلمون، اردک و گاومیش( متمرکزشده 
اســت که 97 درصد از تولید گوشت جهانی را تشکیل می دهد.                                           به همین دلیل دیگر 
گونه های                                           بســیار نادر و ارزشمند حیات وحش و محصوالت زراعی در اکوسیستم های 
طبیعی به سرعت در حال کاهش هســتند.                                           نزدیک به 20 درصد از گونه های وحشی 
ثبت شده توســط IUCN )اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت( که                                           به عنوان منابع 
غذایی جایگزین انسان طبقه بندی می شود                                           هم اکنون در فهرست گونه های در معرض 
انقراض قرار دارد.                                           تقریباً یک سوم ذخایر ماهیان اقیانوس صید مفرط می شوند و یک سوم 

آبزیان گونه های آب شیرین در معرض تهدید قرار دارند.
 عالوه بــر این، برخی از گونه ها که کمتر قابل مشــاهده و توجه هســتند و جزو 
غذاهای انســانی تلقی نمی شوند نیز به سرعت در حال کاهش و خطر انقراض هستند 
مانند گرده افشان ها و سایر بی مهرگان و میکروارگانیسم های کوچک )مانند حشرات، 
خفاش هــا، پرندگان، مرجان ها، گیاهان دریایی، کرم هــای خاکی، خاکزیان، قارچ ها و 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
آینده تنوع زیستی در 
جهان و امنیت غذایی 

بدانید، این مقاله را 
بخوانید.

امنیت غذایی در گرو حفظ تنوع زیستی
)COP 15( چالش های پانزدهمین اجالس جهانی کنوانسیون تنوع زیستی

ـه
ـان

ـه
ب

پانزدهمین اجالس جهانی کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد با هدف تدوین چارچوب جهانی تنوع زیستی پسا 2020 در استان کونمینگ چین آغاز به 
کارکرد.                                           چالش های این نشست چیست و ایران در آن چه نقشی دارد؟ در این مقاله به این پرسش پاسخ داده می شود.

محمدحسین عمادی
نماینده دائم و سفیر سابق ایران 
در فائو و عضو شورای مشورتی 

تنوع زیستی
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نکته هایی که باید بدانید

کمیسیون منابع ژنتیکی مواد غذایی و کشاورزی FAO تنها نهاد بین 	]
دولتی دائمی است که به طور خاص به موضوع تنوع بیولوژیکی مواد غذایی 

و کشاورزی می پردازد. 
کنوانسیون تنوع زیستی معتقد است که فرآیند دیجیتالی شدن 	]

اطالعات ژنتیکی می بایست در جهت منافع کشاورزان خرد و با حفظ منافع                                           
کشورهای مبدأ انجام شود.                                           

به نظر می رسد که کشورهای جنوب                                           در مواجهه با                                           تغییرات اقلیمی، 	]
در ایجاد سیستم های کشاورزی پایدار و مقاوم درازمدت که قادر به تغذیه 

جمعیت                                           در حال رشد است، نیاز به پشتیبانی                                           داشته باشند.

باکتری ها(.                                           این موجودات اصلی ترین عامل باروری و حاصلخیزی خاک هستند، گیاهان 
را گرده افشــانی می کنند، آب وهوا را تصفیه می کنند، ماهی ها و درختان را سالم نگه 
می دارند و با آفات و بیماری های محصوالت دامی مبارزه می کنند.                                           بدون وجود آن ها عماًل 
ادامه فعالیت کشاورزی غیرممکن است به همین دلیل به اعتقاد صاحب نظران، تنوع 
زیستی                                           خود نه یک مالحظه زیست محیطی بلکه پیش شرط ادامه فعالیت کشاورزی و 
حیات بشر است. به باور عموم دانشمندان محیط زیست تاکنون اهمیت تنوع زیستی                                           

در سیستم های تولید مواد غذایی هنوز به طور دقیق مطالعه نشده و تنها بخش بسیار 
ناچیزی از پتانسیل های آن ها کشف شده است.                                           در حقیقت ما با شتاب در حال از دست 
دادن تنوع زیستی هستیم و درعین حال نمی دانیم دقیقاً چه چیزی را از دست می دهیم!

 به همین دلیل بســیاری از مراکز و مؤسسات تحقیقاتی معتقدند که می بایست 
به سرعت                                           برای توسعه و بهبود دانش بشری در موردمطالعه و پژوهش اکوسیستم های 
غذایی و کشاورزی، و به ویژه، مطالعه نقش تنوع زیستی تحقیقات جدیدی پایه گذاری 
شود. این امر می تواند به ما کمک می کند تا تنوعی را که زیربنای سیستم های غذایی ما 

است بهتر درک، حفظ و مدیریت کنیم.                                           
نگرش ها باید به سمتی سوق یابد که درواقع شناخت و درک مکانیزم و تأثیرگذاری 
تنوع زیســتی باعث بهبود سیســتم غذایی و تولید ما باشد و نه عامل بازدارنده تولید 
و بهبود سیســتم غذا.                                           عواملی چون رشد جمعیت، تغییر اقلیم، سرعت شهرنشینی و 
روند بازارهای جهانی و تجارت مهم ترین نیروهای محرک غیرمســتقیم فشار بر تنوع 
زیستی هستند.                                           تغییر در کاربری اراضی و مدیریت آب، تشدید سیستم های تولیدی، 
جنگل زدایی، صید بی رویه ماهی، استفاده بیش ازحد از سموم دفع آفات و کودها، آلودگی 
و تخریب اکوسیســتم از عمده ترین تهدیدهای عمده تنوع زیستی برای مواد غذایی و 

کشاورزی به شمار می رود.
 مبارزه با فرســایش تنوع زیستی نیازمند به مدیریت، استفاده و حفاظت پایدارتر 
از منابــع دارد.                                           این به معنای تغییر روش هــای تولید به منظور حمایت و رعایت                                           تنوع 
زیستی، ترجیح دادن تنوع بیشتر گونه های زراعی و دامی، حفاظت از زیستگاه ها                                           برای 
گرده افشان ها و دشمنان طبیعی آفات، به کارگیری اصول مدیریت پایدار خاک و کاهش 

استفاده از سموم دفع آفات و کودها است.
کشــاورزان، دامداران، جنگل نشــینان و ماهیگیران که خود مدیران مزرعه تلقی 
می شوند درواقع متولی حفاظت از تنوع زیستی اند به این شرط که در روش های زراعی 

و تولیدی خود تجدیدنظر کنند.                                           
کشــاورزان خرد که مالک کمتر از 2 هکتار زمین هستند، حدود 84 درصد از کل 
کشــاورزان جهان را تشکیل می دهند اما تنها 12 درصد از کل زمین های کشاورزی را 
مدیریت می کنند )Lowder et al, 2021(.                                           این کشــاورزان خرده پا به طور متوسط 
عملکرد بیشتری دارند و تنوع زیستی بیشتری در مزارع آن ها                                           نسبت به مزارع بزرگ تر 

.)Ricciardi et al, 2021( به چشم می خورد
کشــاورزان در طول قرن ها تجربه عملی و در مواجهه با محدودیت منابع، شرایط 

اقلیمی و آفات و امراض دامی و گیاهی تجربه و دانش میدانی ذی قیمتی اندوخته اند که 
می تواند بدون شک در حفاظت از تنوع زیستی موردتوجه قرار گیرد. توجه و بهره برداری از 
شیوه های کشاورزی مبتنی بر دانش بومی یکی از ضرورت های دستیابی به                                           سیستم های 
تولید پایدارتر مواد غذایی اســت و توجه به آن ضروری است.                                           )Emadi, 2020(.                                           تول

یدکنندگان کشــاورزی، دانشمندان و سایر ذینفعان برای ایجاد شیوه های مدیریتی و 
فناوری های جدید که تأثیرات مثبتی بر تنوع زیستی و تأمین خدمات اکوسیستم دارند، 
باید همکاری نزدیک تر و تالش مشترک داشته باشند.                                           هیچ راه حل معجزه آسا و یکسان 
و نســخه واحدی برای همه شرایط                                           و موقعیت ها وجود نداشته و می بایست با توجه به 
شرایط و واقعیت به دنبال راه حل متناسب بود. به همین دلیل به نظر می رسد باید همه 
گزینه هایی، که می تواند در این بین ما را در حفظ تنوع زیستی کمک کند، بهره بگیریم. 
از شیوه های کشاورزی اگر و اکولوژیک، بهره گیری از دانش بومی و ذی قیمت کشاورزان 

و فناوری های متناسب در کشاورزی هوشمند. 
تغییر مسیر و انتقال به سمت یک سیستم غذایی دوستدار تنوع زیستی مستلزم اراده 
سیاسی و تعهد مشترک همه ذی نفعان ازجمله سیاست گذاران، کشاورزان، شرکت های 
غذایی و مصرف کنندگان است و                                           همه                                           نقشی متناسب با موقعیت خود دارند. در این میان 
قطعاً کشاورزان نیازمند                                           به آموزش و حمایت هستند.                                           ایجاد یک سیستم پشتیبان که 
با سیاست گذاری هوشمند و استفاده از مشوق های تأثیرگذار                                           به ترویج شیوه های تولید 
پایدار برای محافظت از تنوع زیستی، ارتقا چشم انداز و بهبود کیفیت منابع آب، هوا و 

خاک بپردازد بسیار ضروری است. 
همه اهرم ها و مشوق هایی که با این فرآیند مغایرت دارد، مانند یارانه ها، باید در اسرع 
وقت تغییر یافته و کنار گذاشته شوند.                                           ما خود نیز به عنوان مصرف کننده نقش بسیار 
مهمــی در این فرآیند بازی می کنیم. ما می توانیم با تغییر در گزینه های غذایی خود 
به سمت                                           سیستم های دوســتدار تنوع زیستی، مانند کشاورزی ارگانیک یا استفاده از 
محصوالت                                           پایدار                                           غذای خود را انتخاب کنیم و یا از محصوالت متنوع                                           محلی و نژادهای 
متفاوت دام و طیور انتخاب                                           کنیم.                                           در حیاط خانه ها و باغ های خود، می توانیم به احیای 
                                          جمعیت حشرات و کاشت گل هایی که گونه های بومی زنبورعسل را جذب می کنند، 
کمک کنیم.                                           بدیهی است که حفاظت از تنوع زیستی در مزارع و در طبیعت کافی نیست.   

                                        جهت تضمین                                           و حفظ تنوع زیستی می بایست، نمونه ها                                           در بانک های ژن ملی و یا محلی 
بذر ذخیره شوند تا از انقراض تنوع منابع ژنتیکی گیاهان و حیوانات برای تحقیقات و 

تکثیر آن در آینده محافظت شود.
یکی از اصول مهم در کنوانسیون تنوع زیستی تأکید بر حق مالکیت کشورها بر منابع 
ژنتیکی خود است که به سرعت توسط شرکت های چندملیتی در حال ربودن و استفاده 
تجاری است. کنوانسیون تنوع زیستی معتقد است که فرآیند دیجیتالی شدن اطالعات 
ژنتیکی می بایست در جهت منافع کشاورزان خرد و با حفظ منافع                                           کشورهای مبدأ انجام 
شــود.                                           با معرفی فن آوری های نوین بیوتکنولوژی، هم اکنون منابع ژنتیکی به سرعت                                           و 
شتاب فزاینده ای توالی بندی sequencing می شوند و به صورت بارکد درآمده و سپس 
در بانک های دیجیتال داده ها ذخیره می شــوند.                                           سپس و با استفاده از شیوه های نوین             

                               بیوتکنولــوژی، می توان کدهای ژنتیکی هر موجود زنده را که به صورت رمز دیجیتال 
ذخیره شــده است مجدداً بازسازی و احیا نمود و بدون در دست داشتن مواد ژنتیکی، 

DNA                                           آن را بازسازی و اصالح ژنتیکی کرد.
با اســتفاده از این تکنولوژی اطالعات توالی دیجیتالی اســت که به صورت آزاد در 
پایگاه های داده آنالین در دســترس است.                                           هرچند دیجیتالی شدن اطالعات ژنتیکی 
فرصت                                           شگفت انگیزی را به بشریت داده است اما همزمان سؤاالت و ابهامات اخالقی و 
حقوقی بسیار پیچیده ای را پیش روی بشریت گذاشته است.                                           کشورهایی که مبدأ منابع 
ژنتیکی هستند به حق انتظار دارند که چون منشأ این اطالعات هستند منافع حاصل از 
تحقیق و توسعه منابع ژنتیکی که توسط شرکت ها و کشورهای فرآوریکننده )تحت لوای 

حقوق مالکیت معنوی( ایجاد                                           می شوند با آن ها نیز                                           تقسیم شود.
 در سال 2010، دولت ها پروتکل ناگویا را تصویب کردند، این پروتکل یک چارچوب 

قانونی است که                                           دسترسی و اشتراک منافع حاصل از منابع ژنتیکی را تسهیل می کند.                                           

 کشورهایی که مبدأ منابع ژنتیکی هستند به حق انتظار دارند که چون منشأ این اطالعات هستند 
منافع حاصل از تحقیق و توسعه منابع ژنتیکی که توسط شرکت ها و کشورهای فرآوری کننده 
)تحت لوای حقوق مالکیت معنوی( ایجاد                                           می شوند با آن ها نیز                                           تقسیم شود.
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آکــادمـی

اما با دیجیتالی شدن اطالعات ژنتیکی و دسترسی آزاد به آن ها از طریق پایگاه های 
داده، بسیاری از کشورهای عضو از تضعیف مبانی این پروتکل و عدم دسترسی به مزایای 

پیش بینی شده آن هراسناک هستند.                                           
 تنوع زیســتی برای تولید غذا و کشاورزی پایدار و برای امنیت و اقتدار غذایی یک 
عنصر حیاتی است. کاهش تنوع زیستی، به شدت ظرفیت سیستم های کشاورزی را برای 
انطباق با شرایط و شوک های متغیر، همچون تغییر اقلیم، و شیوع آفات و بیماری هایی 
که ممکن است امنیت غذایی و معیشت را به خطر بیندازند، تضعیف می کند.                                           برای مثال، 
در ســال 1970، یک بیماری قارچی در گیاه ذرت حدود 15 درصد از محصول ذرت 
را در ایاالت متحده از بین برد و تخمین زده می شــود یک میلیارد دالر ضرر به همراه 
داشته است                                           )Bruns, 2017(.                                           جهت                                           جلوگیری از چنین خسارات ویرانگر در محصول   

                                        و کنار آمدن با ظهور احتمالی عوامل بیماری زای جدید، مهم است که از یک گونه خاص 
اســتفاده نکرد و طیف متنوعی از گونه های ژنتیکی را در سیستم های تولید و کاشت 
خود بگنجانیم.                                           بخصوص                                           درزمینه                                         تغییر اقلیم، استفاده از تنوع ژنتیکی برای انطباق انواع 

گیاهان و نژادهای حیوانات با آب وهوای متغیر بسیار مهم و ضروری است.
به نظر می رســد که کشــورهای جنوب                                           در مواجهه با                                           تغییــرات اقلیمی، در ایجاد 
سیســتم های کشــاورزی پایدار و مقاوم درازمدت که قادر به تغذیه جمعیت                                           در حال 
رشد است، نیاز به پشتیبانی                                           داشته باشند.                                           هم اکنون در بسیاری از کشورها، کشاورزان 
و محققان در حال همکاری با یکدیگر هستند تا بدانند که کدام درختان، انواع گیاهان 
و نژادهای دام و یا ترکیباتی از آن ها برای شــرایط محلی مناسب ترند و در برابر عوامل 

.)FAO, 2021( استرس زا بیشترین مقاومت را دارند
کنوانسیون تنوع زیســتی معتقد است که کشورهای عضو برای شناخت بیشتر و 
ارزش گذاری بهتر تنوع زیستی باید اقدامات بیشتر و اصولی تری انجام دهند. کمیسیون 
منابع ژنتیکی مواد غذایی و کشاورزی FAO تنها نهاد بین دولتی دائمی است که به طور 
خاص به موضوع تنوع بیولوژیکی مواد غذایی و کشاورزی می پردازد.                                           این یک بستر گفتگو 
و مذاکره را برای اعضای خود )178 کشــور و اتحادیه اروپا( فراهم می کند تا بتوانند از 
منابع ژنتیکی برای تأمین غذا و تولیدات کشاورزی به طور پایدار استفاده                                           و آن ها را بهتر 

حفاظت کرده                                            و منافع حاصل از آن را به طور عادالنه تقسیم کنند.
 کمیسیون تاکنون به دستورالعمل ها و سیاســت های فنی، مانند برنامه های اقدام 
جهانی در مورد منابع ژنتیکی گیاهی، حیوانی و جنگلی را که به کشــورها کمک کرده 
تا سیاســت های خود را بهتر تنظیم کنند.                                           عالوه بر تدوین برنامه اقدام جهانی در مورد 
منابع ژنتیکی آبزیان، کمیسیون در حال حاضر در حال تدوین                                           سیاست های جهانی در 
مورد تنوع زیستی برای مواد غذایی و کشاورزی )FAO, 2019( است و امید می رود در 
نشست جاری COP 2020 تعهدات جدی در تحول سیستم غذا و تولیدات کشاورزی از 
سوی کشورهای عضو داده شود تا بتوان با تحول در سیستم شاهد کاهش روند تخریب 

تنوع زیستی باشیم.
هرچند عضویت و اقدام در چارچوب این کنوانســیون داوطلبانه اســت، اما تدوین 
چارچوب اقدام و چنین برنامه های عملی تأثیر مفیدی در ســطح ملی دارد. اوالً مدل 
تحول در ســطح جهانی و با تجارب کلیه کشــورها تهیه خواهد شــد ثانیاً رقابت و 
تعامل کشــورهای عضو باعث یادگیری فعال و تعامل بین کشورهای عضو می گردد. 
به عنوان مثال، در بیش از 40 درصد از                                           گزارش های کشوری                                           نشان می دهد که کشورها در 
حال آماده سازی                                           استراتژی ملی و برنامه اقدام برای منابع ژنتیکی دام را به پایان رسانده اند 

و 20 درصد دیگر                                           کشورها نیز در حال تهیه چنین استراتژی ها و برنامه هایی هستند. 
 با وجود همه                                           پیشــرفت های انجام شــده، مدیریت پایدار منابــع ژنتیکی نیاز به 
بهبود کیفی بیشــتری دارد.                                           نیاز به تقویت همکاری بین سیاست گذاران، سازمان های 
تولیدکننده، مصرف کنندگان، بخش خصوصی و سازمان های جامعه مدنی در بخش های 
غذا و کشــاورزی و محیط زیســت یک امر ضروری اســت. این موضوع بیش ازپیش 
مشخص شده است که نیاز به شناخت و ارزیابی عمیق تری از نقش و تأثیر تنوع زیستی 
برای غذا و کشــاورزی ضروری اســت، زیرا این امر امنیت غذایی، معیشت، سالمت و 
محیط زیست را ارتقا می دهد.                                           این امر بدیهی است که اگر بخواهیم گرسنگی را ریشه کن 

کنیم و به                                           اهداف توسعه پایدار برسیم، کشورها باید اقدامات قاطع تری را برای حفاظت و 
استفاده پایدار از آن انجام دهند. 
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تأســیس جمهوری اســالمی ایران بعد از پیروزی 
انقالب در سال 1357 همچون بسیاری از انقالب ها 
با شعارهای آرمان گرایانه و عدالت خواهانه بسیاری 
همراه بود. تأکید محوری شعارهای اصلی انقالب در 
تمامی اسناد رسمی نوشته شده در طول چهار دهه 
گذشته بر گسترش عدالت در همه ابعاد بود. قانون 
اساسی که در فضای حماسی دوره انقالب نگاشته 
شد و به شــدت متأثر از گرایش های چپ گرایانه و 
مساوات طلبانه بود شامل مجموعه ای از مواد آرمانی 
و عدالت جویانه بود. به عنوان مثال، در متن مقدماتی 

قانون اساسی آمده است :
»در تحکیــم بنیادهای اقتصــادی، اصل، رفع 
نیازهای انســان در جریان رشد و تکامل اوست نه 
همچون دیگر نظام هــای اقتصادی تمرکز و تکاثر 
ثــروت و ســودجویی، زیرا کــه در مکاتب مادی، 
اقتصاد خود هدف اســت و بدین جهت در مراحل 
رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود 
ولی در اســالم اقتصاد وســیله اســت و از وسیله 
انتظــاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشــت. با این دیدگاه 
برنامه اقتصاد اسالمی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خالقیت های متفاوت 
انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه 
افراد و رفع نیازهای ضروری جهت اســتمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت 

اسالمی است.«
همچنین در چند بند از اصل سوم قانون اساسی بر گسترش عدالت اقتصادی 

تأکید شده است :
دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل 

دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد :
1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه 

با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2- آموزش وپرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام ســطوح، و تسهیل و 

تعمیم آموزش عالی.
3- رفــع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنــه برای همه، در تمام زمینه های 

مادی و معنوی.
4- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور.

5- پی ریزی اقتصادی صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و 
رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار 

و بهداشت و تعمیم بیمه.

چرا باید خواند:
اگر به خواندن مباحث 

نظری اقتصاد و به 
رابطه توسعه و عدالت 

عالقه مند هستید 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

عدالت و توسعه در ایران
 دالیل عمده و اساسی ناکامی ها در نیل به توسعه و رفاهی عادالنه در کشور چیست؟

ـه
ـان

ـه
ب

توسعه و عدالت در دولت ها و نظام های مختلف، دولت های توسعه گرا، دولت رفاه، کمونیستی و لیبرال چه مسیری طی کرده است؟ 
این مقاله را بخوانید.

6- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای 
همه و تساوی عموم در برابر قانون.

اگرچه مواد عمومی قانون اساســی عمدتاً بر مبانی دینی اســتوار بود اما مواد 
اقتصادی و در برخی موارد، مواد اجتماعی و سیاسی آن کاماًل متأثر از شعارهای 
سوسیالیستی حاکم بر تمامی انقالبات نگارش یافت به گونه ای که برای جلوگیری 
از تراکم سرمایه و ثروت در دست گروهی اندک، اولویت فعالیت های اقتصادی به 
ترتیب به دولت، تعاونی هــا و در آخر به بخش خصوصی آن  هم به عنوان مکمل 
فعالیت های آن دو بخش نگارش یافت )اصل 44 قانون اساسی(. اگرچه در بازنگری 
قانون اساسی برخی مواد تغییر یافتند اما در اصل 44 همچنان محوریت با دولت 
و تعاونی و در آخر بخش خصوصی باقی ماند. جالب است که از سال های پس از 
جنگ تاکنون که تفکر اقتصاد آزاد بر بسیاری از سیاست ها تحمیل شد تالش های 
زیــادی صورت پذیرفته که ترتیب اولویت دولت، تعاونی و بخش خصوصی کاماًل 
معکوس شــود. با این وصف، برای استفاده از توانمندی های بخش خصوصی در 
اقتصاد کشــور، به جای اصالح اصل 44، سیاســت های کلی مرتبط با این اصل 
نگاشــته شده که به نوعی می توان گفت تالشی است در جهت دور زدن اصل 44. 
در اینجا مرور اصول 43 و 44 که مســیر اقتصاد کشور را بیان کرده است خالی 

از فایده نیست :
اصل چهل و سوم : برای تأمین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر 
و محرومیت و برآوردن نیازهای انســان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد 

جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود :
1 . تأمیــن نیازهای اساســی : مســکن، خوراک، پوشــاک، بهداشــت، درمان، 

آموزش وپرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه.
2 . تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار 
دادن وســایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، 
در شــکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشــروع دیگر که نه به تمرکز و 
تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت 
یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر 

برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هریک از مراحل رشد صورت گیرد.
3 . تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان 
باشــد که هر فرد عالوه بر تالش شــغلی، فرصت و توان کافی برای خودســازی 
معنوی، سیاســی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و 

ابتکار داشته باشد.
4 . رعایت آزادی انتخاب شــغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از 

بهره کشی از کار دیگری.
5 . منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام.

6 . منــع اســراف و تبذیر در همه شــئون مربــوط به اقتصاد، اعــم از مصرف، 
سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

سید مرتضی افقه
دانشیار دانشکده اقتصاد 
دانشگاه شهید چمران اهواز

برای نیل به آرمان های اولیه دینی که در شعارهای انقالب متبلور بود و نیز اهداف توصیه شده در مبانی نظری علم توسعه، نیاز است هم 
در مبانی نظری حاکم بر تصمیمات و هم بر سیاست گذاری هایی که برای اجرا تدوین می شوند، تغییر و تحوالتی اساسی صورت پذیرد، 
در غیر این صورت، کشور در مسیر پیشرفت و رفاه و توسعه قرار نخواهد گرفت.
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آکــادمـی

7 . اســتفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و 
پیشرفت اقتصاد کشور.

8 . جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 . تأکید بر افزایش تولیدات کشــاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را 

تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم : نظام اقتصادی جمهور اســالمی ایران بر پایه ســه بخش 
دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح اســتوار اســت. بخش 
دولتی شــامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، 
بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، 
پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این ها است که 
به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و 
مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی 
تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، 
تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. 
مالکیت در این ســه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از 
محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و 
مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی است. تفصیل ضوابط 

و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.
طبیعتاً تا پایان جنگ و نابسامانی های سال های ابتدایی پس از پیروزی، نمی توان 
انتظار نیل به آرمان های اعالم شده در قانون اساسی داشت اما مرور تحوالت پس 
از جنگ تاکنون نشان می دهد که در بسیاری موارد نه تنها نیل به آرمان ها حاصل 
نشده است بلکه با زاویه زیاد از آن ها فاصله گرفته شده است. شگفت آنکه به رغم 
حرکت در مســیری کــه نیل به آرمان ها را هر روز دشــوراتر می کند، در تمامی 
اسنادی که پس از قانون اساسی نوشته شده است، به جای بررسی دالیل ناکامی ها 
و اصالح موانع نظری و عملی در این مسیر، همچنان آرمان ها تکرار شده است. با 
مرور اسنادی مثل شش برنامه توسعه اجراشده، سند چشم انداز، اقتصاد مقاومتی، 
الگوی اســالمی ایرانی پیشرفت، و نیز سیاســت های کلی نظام مصوب شورای 
تشخیص مصلحت، همان آرمان ها به نوعی تکرار شده اند. عوامل متعددی مانع از 
آن شد تا کشور حتی در مسیر عدالت قرار گیرد اما شاید مهم ترین دلیل نگاه غیر 
توسعه ای و بعضاً ضد توسعه ای تصمیم گیران و تصمیم سازان در سیاست گذاری ها 
و اقدامات اســت. ازآنجاکه انقالب ایران ماهیتی دینی )اســالمی( داشت، انتظار 
این بود که آموزه های عدالت خواهانه دین که محوری و بســیار پررنگ هســتند، 

مبنای تمامی تصمیمات و اقدامات کارگزاران حکومتی باشد. جالب آنکه همین 
جنبه های عدالت خواهانه دینی که تبلور آن در سخنرانی های وعاظ و متخصصین 
دینی پیش و حین انقالب بود باعث شد که توده مردم به جریان انقالب بپیوندند 
و زمینه پیروزی زودهنگام آن را فراهم کردند. و همین توده های مردم بودند که با 
اعتقاد به تحقق آرمان های عدالت جویانه انقالب، در طول 8 سال جنگ تحمیلی 
مقاومت کردند و پس از جنگ ســرمایه اجتماعی به واقع بی نظیری بودند که اگر 
سیاست های مناسب انتخاب شده بود، می توانست انرژی الزم برای شتاب در نیل 
بــه آرمان ها را فراهم کند. با این وصف، از پایان جنگ تاکنون، به دالیل مختلف 
اغلب سیاســت ها و اقدامات انجام شده، مســیری غیر از دستیابی به آرمان های 
عدالت جویانه مردم طی نمود. اگرچه برای این ناکامی دالیل متعددی ذکرشــده 
اســت اما به نظر می رســد مهم ترین دلیل در مبانی نظری سیاست ها و اقدامات 
انجام شده باشد. توضیح آنکه، هرچند یکی از اهداف مهم دین اسالم و آموزه های 
آن  همان گونه که در قانون اساســی بیان شــده، برقراری قسط و عدل در جامعه 
اســت، اما محور آموزش های حوزه های دینی که تغذیه کننده تفکر کشــورداری 
اســت بر فقه و احکام عملی دین متمرکز اســت. همین تمرکز بر مبانی فقهی و 
کم اعتنایی به مبانی اعتقادی و اخالقی آموزه های دینی در حوزه ها، باعث شــده 
که توجه و مراقبت پرورش یافتگان این مراکز آموزش دینی در عمل نیز عمدتاً بر 
انجام احکام فقهی متمرکز باشــد. به تبع وجود چنین ساختار نظری ای، آنچه در 
قوانین و اسناد باالدستی مورد تأکید و توجه قرار می گیرد همین امور فقهی است. 
حاصل آنکه نظام ارزشــی حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم ســازان و مجریان در 
طول سه دهه گذشته مراقبت شدید و دقیق در اجرای کامل احکام فقهی است. 
به تبع این نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب تصمیم گیران و تصمیم سازان و نیز 
گزینش مدیران و کارکنان در همه ارکان حاکمیت ایجادشده است که هدف آن 
انجام احکام صرفاً فقهی است بدون آنکه از محرک های اعتقادی و اخالقی دین در 
جهت نیل به آرمان های عدالت خواهانه استفاده کافی صورت پذیرد. به عبارت دیگر، 
اولویت ایدئولوژی فقهی بر معیشت و رفاه مردم که در قانون اساسی و سایر اسناد 
باالدستی مورد تأکید قرارگرفته یکی از دالیل عمده و اساسی ناکامی ها در نیل به 

توسعه و رفاهی عادالنه در کشور بوده است.
عالوه بــر آموزه های اعتقادی و اخالقی دینی مبنــای نظری محکمی در ذهن 
دین داران کشور برای پیشرفت و رفاه در همه ابعاد ایجاد کرده، جهت گیری آموزه های 
علم توسعه اقتصادی نیز توصیه های عملی متعددی در اختیار سیاست گذاران کشور 
قــرار داده تا با بهره گیری از آن ها زمینه الزم برای افزایش تولید و رفاه در جامعه را 

فراهم کند. ازجمله به تعریف توسعه از دید سیرز توجه کنید :
»سؤالی که باید درباره فرایند توسعه یک کشور پرسید، آن است که چه اتفاقی 
برای فقر افتاده اســت؟ چه اتفاقی برای بیکاری افتاده اســت؟ چه اتفاقی برای 
نابرابری افتاده اســت؟ اگر در هر سه مورد کاهش رخ داده باشد، بدون تردید باید 
گفت که در جامعه موردنظر، توســعه اتفاق افتاده است؛ اما اگر یک یا دو مورد از 
این سه مشکل اساسی بدتر شده اند و به خصوص اگر هر سه مورد بدتر شده باشند، 
عجیب خواهد بود که نتیجه این فرایند را توسعه بنامیم، حتی اگر درآمد سرانه نیز 

افزایش یافته باشد« )دادلی سیرز، 1974(.
همان گونه که مالحظه می شود، مبنای این تعریف افزایش رفاه و برخورداری 
برای همه افراد جامعه از طریق کاهش بیکاری، کاهش نابرابری و کاهش فقر است. 
تکامل این تعریف که بعدها در نوشته های گولت، لوئیس، تودارو، تیرل وال و اخیراً 
آمارتیا ســن برنده جایزه نوبل تکرار شد، می توانست مبنای تصمیمات و اقدامات 
کشور باشد. به عنوان مثال، تودارو در جدیدترین چاپ کتاب خود با عنوان »توسعه 
اقتصادی« که در سال 2020 منتشر کرد، آخرین دیدگاه های مفهوم توسعه را با 
تأکید عمده بر سه ارزش محوری بیان شده توسط گولت )گولت، 1975( این گونه 

جمع بندی کرده است :
»درمجموع می توان نتیجه گرفت که توسعه واقعیتی فیزیکی و ذهنی است که 

نکته هایی که باید بدانید

تا پایان جنگ و نابسامانی های سال های ابتدایی پس از پیروزی، 	]
نمی توان انتظار نیل به آرمان های اعالم شده در قانون اساسی داشت اما 
مرور تحوالت پس از جنگ تاکنون نشان می دهد که در بسیاری موارد 

نه تنها نیل به آرمان ها حاصل نشده است بلکه با زاویه زیاد از آن ها فاصله 
گرفته شده است.

به رغم حرکت در مسیری که نیل به آرمان ها را هر روز دشوراتر می کند، 	]
در تمامی اسنادی که پس از قانون اساسی نوشته شده است، به جای بررسی 

دالیل ناکامی ها و اصالح موانع نظری و عملی در این مسیر، همچنان 
آرمان ها تکرار شده است.

توسعه واقعیتی فیزیکی و ذهنی است که در آن جامعه از طریق 	]
مجموعه ای از فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی به ابزاری برای تأمین 

یک زندگی بهتر دست می یابد.
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دولت می بایست تعارض ها را به دو گونه حل کند؛ یکی اینکه مدل توسعه منسجم داشته باشد که توانسته باشد از لحاظ نظری این 
اجزا و عوامل را به یکدیگر پیوند هم افزا بدهد؛ همچنین باید این توافق اجتماعی را نسبت به این ها و تقدم و تاخرهایی که در تحقق این 
اهداف وجود دارد و نوع برآمدنش فراهم کند.

در آن جامعــه از طریق مجموعه ای از فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی به 
ابزاری برای تأمین یک زندگی بهتر دست می یابد. صرف نظر از اینکه زندگی بهتر 
دربرگیرنده چه ویژگی هایی باشد، هدف اساسی همه جوامع از توسعه، دستیابی 
به حداقل سه هدف عمده زیر است : افزایش دسترسی به کاالها و خدمات اساسی 
الزم برای بقا و گســترش و توزیع فراگیر آن هــا، کاالها و خدماتی همچون غذا، 

سرپناه )مسکن(، بهداشت و امینت.
1- افزایش ســطح زندگی، عالوه بر کسب درآمد بیشتر، شامل تأمین فرصت 
شــغلی بیشتر، آموزش کّمی و کیفی بهتر و توجه بیشتر به فرهنگ و ارزش های 
انسانی و درمجموع تمام مواردی است که نه تنها به رفاه مادی بیشتر منجر می شود، 

بلکه موجب تقویت اعتمادبه نفس جامعه در سطح فردی و ملّی خواهد شد.
2- افزایش هرچه بیشتر دامنه انتخاب های اقتصادی و اجتماعی برای همه افراد 
و کل جامعه از طریق آزادســازی آن ها از بندگی و وابستگی، نه تنها به سایر افراد 

یا کشورها، بلکه از جهل و مصیبت و فالکت بشری« )تودارو و اسمیت، 2020(.
همان گونه که مالحظه می شــود، روند تکامل نظریات توسعه با مبانی نظری 
دینی در مسیر نیل به عدالت کاماًل همسو بوده است. همین همسویی می توانست 
مبنای مناســبی برای پایه ریزی یک نظام ارزشی عدالت جویانه در تمامی ارکان 
نظام و حاکمیت برای نیل به اهداف و آرمان های مردم در دوره انقالب باشــد اما 
همان گونه که ذکر شــد، برداشت تنگ نظرانه از آموزه های دینی و محدود کردن 
تصمیمات و اقدامات بر اجرای آموزه های عمدتاً فقهی و کم اعتنایی به آموزه های 
اعتقادی و اخالقی دین مانع از آن شد تا جامعه بعد از گذشت 40 سال در مسیر 
نیل به شعارهای عدالت خواهانه خود قرار گیرد. البته ممکن است استدالل تأکید 
بر احکام فقهی به عنوان مبنای تمامی سیاست گذاری و اقدامات کشور این باشد 
که عمل به این احکام زمینه ســاز عمل به همه آموزه های دینی ازجمله اقدامات 
عدالت خواهانه باشد، اما تجربه چهار دهه گذشته در کشور که احکام فقهی مبنای 
تمامی سیاست ها و اقدامات بوده و نیز مرور رفتار مردم مسلمان در اغلب کشورها 
گواه آن اســت که تمرکز و تأکید مبلغین دینی زمینه ای برای رعایت رفتارهای 

اخالقی و اقدامات عدالت جویانه ایجاد نکرده است.
بنابراین اولین شــرط و پیش نیاز بازگشت به مسیری که مجموعه آموزه های 
دینی تأکید نموده اند و نیز مورد تأکید مبانی نظری علم توســعه نیز قرارگرفته 
اســت، تغییر در مبانی نظری سیاســت ها و اقدامات اجرایی اســت که در چهار 
دهه گذشته تجربه شــده است. و این البته شرط الزم برای قرار گرفتن در مسیر 
توســعه با تعاریف باالست، شرط کافی اما استفاده از دستاوردهای علمی موجود 
به خصوص در علوم انســانی ازجمله اقتصاد و مدیریت و جامعه شناسی و... است. 
باوجود همه موانع نظری و ایدئولوژی حاکم بر سیاست ها، اما درآمدهای نفتی در 
طول چهار دهه گذشته در سال های متعدد فرصت هایی پیش آورد تا نمودهایی 
از گشایش های نسبی اقتصادی فراهم گردد، اما استفاده از فرمول ها و تئوری های 
بعضاً اشتباه توســط برخی متخصصین اقتصادی و اجتماعی باعث شد از همان 
محدود فرصت های ایجادشــده نیز بهره کافی برده نشــود و البته حاصل آن جز 
اتالف وســیع منابع و فرصت ســوزی های جبران ناپذیر نبوده است. شاید اگر در 
طول ســه دهه پس از جنگ، به جای تأکید صرف بر رشد اقتصادی کور، بر رشد 
فقرزدا )Propoor growth( و اشتغال زا تأکید می شد، اکنون شرایط به گونه ای 
نبود که طبق برخی آمارها نزدیک به شــش دهــک از جامعه در زیر یا نزدیک 
خط فقر گرفتارشــده باشند. به هرحال برای نیل به آرمان های اولیه دینی که در 
شعارهای انقالب متبلور بود و نیز اهداف توصیه شده در مبانی نظری علم توسعه، 
نیاز اســت هم در مبانی نظری حاکم بر تصمیمات و هم در سیاست گذاری هایی 
که برای اجرا تدوین می شوند، تغییر و تحوالتی اساسی صورت پذیرد، در غیر این 
صورت، کشــور در مسیر پیشرفت و رفاه و توسعه قرار نخواهد گرفت مگر آنکه با 
دوپینگ درآمدهای احتمالی نفت همچون سه دهه گذشته، ناکامی های ناشی از 

بی تدبیری های موجود را مثل گذشته کتمان کند. 

به صورت متعــارف در جهان دو نهاد  اصلی سامان دهی امر اقتصاد را برعهده 1
دارند: نهاد بازار و نهاد دولت . نهاد بازار 
فقط هماهنگ سازی امور اقتصادی را انجام می دهد 
و دولت باید سیاست گذاری بکند . اما دولت فراتر از 
امور اقتصادی سیاســت گذاری می کنــد و قاعدتاً 
می بایست این سیاست ها برآمده از توافقات اجتماعی 
و طبقات اجتماعی باشــد و بتوانــد اهداف آزادی، 
عدالت، رونق اقتصادی، حفظ محیط زیست و امنیت 
را در جامعــه تحقق ببخشــد . تحقق این مجموعه 
اهــداف، به خاطر منافع متفاوِت طبقات و اقشــار، 
ممکن است با تعارض روبه رو شود و می بایست این 
تعارض را دولت به دو گونه حل کند؛ اول اینکه مدل 
توســعه منسجم داشته باشــد که توانسته باشد از 
لحاظ نظــری این اجزا و عوامل را به یکدیگر پیوند 
هم افزا بدهد؛ همچنین باید این توافق اجتماعی را 
نسبت به این ها و تقدم و تاخرهایی که در تحقق این 
اهداف وجــود دارد و نوع برآمدنش فراهم کند . اگر 
در  سیاســی  و  اقتصــادی  اجتماعــی،  توافــق 
سیاست گذاری های اقتصادی فراهم نشود، تعارضات باال می رود؛ مثاًل جایی ممکن 
است رشد اقتصادی با عدالت حداقل در کوتاه مدت خوانایی و هم افزایی پیدا نکند؛ 
یا نوسانات اقتصادی که در همه اقتصادها وجود دارد، آزاردهنده باشد . اگر حرکت 
هم درست باشــد ممکن است نارضایتی های کوتاه مدت مانع آن حرکت شود . اگر 
دولت این دو شــرط را نداشته باشد نه تنها ناکامی دولت تکرار می شود، در نهایت 
جامعه در دسترسی به اهداف توسعه پایدار، به تعارضاتی می رسد که این تعارض ها 
می تواند امنیت ملی را نیز به خطر بیندازد . در ایران هیچ یک از این دو فراهم نیست؛ 
یعنی دولت پس از جنگ هشت ساله نه توانسته یک الگوی توسعه تدوین و دنبال 
کند و نه توانســته توافقات اجتماعی را برای آن فراهم سازد . در دوره اصالحات به 

صورت نسبی این امر صورت گرفت ولی منقطع شد و به بلوغ خود نرسید .

انقالب ما انقالبی بدون الگوی توســعه بود؛ این انقالب خالف انقالب  مشــروطه بود . چارچوب یک مدل در حال منســوخ شدن در اذهان 2
فعاالن انقالبی و جناح های مختلف اندیشــه ای حاکم بود و این مدل 

چرا باید خواند:
اگر به مباحث 

زیربنایی توسعه در 
ایران و سیاست گذاری 
با هدف توسعه عالقه 

دارید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود .

گرفتاری در تله توسعه
باید الگوی توسعه تدوین شود

ـه
ـان

ـه
چگونه باید برای اقتصاد سیاست گذاری هدفمند کرد و چرا سیاست گذاری های ب

قبلی تقریباً ناقص و متناقض است؟ حلقه مفقوده چیست؟ 
پاسخ این پرسش ها را در این مقاله بخوانید .

کمال اطهاری
پژوهشگر اقتصاد توسعه



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و پانزده، دی 441400

آکــادمـی

منسوخ شــده، دولت گرایی بود . یک نوع ســاده انگاری بر این اذهــان حاکم بود . 
جریان های رادیکال و حتی غیر رادیکال کم و بیش این مدل ساده را داشتند . این 
گمان که امپریالیســم مانع از توسعه ماست و نامی به نام بورژوازی دارد که غارت 
می کند و اگر توســعه را دولتی بکنیم باعث می شود جلوی این غارت را بگیریم و 
توســعه پیدا می کنیم و توســعه هم کاری ندارد، یعنی صنایع اصلی و خدمات و 
شبکه های زیربنایی است و چیزهایی است که رایج است و می شود خودرو یا سایر 
وسایل را تولید کرد . به نظر من این الگوی اصلی تفکری بود که هنوز نشانه هایش 
هست و همچنان باقی است و در واژه توسعه به آن خرده بنیان های فکری می گویند . 
خرده بنیان هــای فکــری باقی می ماند و وقتی به ســراغ یک سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی می آیند این خرده بنیان های فکری می تواند بقا پیدا کند و همان است 
که وابسته شدن به آن را نهادســازی می گویند . آن ها چنین الگویی در ذهنشان 
داشتند . البته خیلی تقصیری نداشتند. قبل از دهه 1980 یعنی همان موقعی که 
انقالب شــد، کل اقتصاد جهان خیلی پیچیده نبود و تکنولوژی با یک روند بسیار 
بطئــی حرکت می کرد و هنوز انقالب تکنولوژیکی صورت نگرفته بود . جریان ها و 
جناح هایی که مترقی تر بودند همین الگوی صنعتی شدن را داشتند و جناح هایی 
که متعلق به بورژوازی تجاری و خرده بورژوازی سنتی بودند حتی با برنامه ریزی و 
صنعتی شــدن مخالف بودند و مزیت نسبی ایران را تجارت می دانستند . این نوع 
تفکرات در چپ هم دیده می شد؛ یعنی عده ای از این ایده دفاع می کردند که مزیت 
نسبی ایران تجارت است؛ چون ایران سر راه تجارت کشورهای مختلف قرار دارد و 
از قدیــم هم همین طور بوده . چنین تئوری بافی هایی از این بابت حتی به اســم 
جامعه شناسی یا اقتصاد سیاســی صورت می گرفت . تئوری بافی خیلی رایج بود و 
هست ولی این خرده بنیان ها دارد کار خودش را می کند . خرده بنیان ها وقتی دولت 
سازندگی می خواهد تعدیل اقتصادی را عملی کند به همان سادگی دیده می شود؛ 
اینکه روابط بازار را حاکم می کنند و همه چیز خوب می شــود و در واقع به همان 
سادگی خرده بنیانی اســت که فکر می کند همه چیز را دولتی می کند همه چیز 
به یکباره خوب می شود . این دو برعکس همدیگر هستند و فاقد تفکر حداقلی که 

بتواند سیاست گذاری کند .

پیش از انقالب فرایندی پیموده می شده که همه دولت هایی که کم و  بیش در جهان، توسعه گرا نامیده می شدند می پیمودند و فرایند این 3
اســت که خود را برای صنعتی شدن آماده می کردند؛ مثل امریکای 
التین، کره جنوبی و چین . هدف خیلی روشــن و ساده بود . بینش در همه جهان 
یکی است و مارکسیست و غیر مارکسیست ندارد و هدف همه صنعتی شدن بود 
ولی اینکه در روبنا می خواهند چه کار کنند، محل اختالف بود . حتی تئوری توسعه 
»والت روستو« هم همین است و از لحاظ اقداماتی که باید دولت انجام دهد تفاوت 
بنیادی نمی کند . مثاًل همه باید اصالحات ارضی بکنند و ساخت های عقب مانده را 
بشــکنند و صنعتی شوند . خرده بنیان تفکری می خواست برای همه یکسان عمل 
کند مثل اینکه صنعتی شــدن خیلی ساده اســت اگر زیربناها را آماده کنیم و یا 
صنایع را به وجود بیاوریم . مثاًل اگر زمینه سرمایه داری جهانی فراهم شود باید بازار 
تقویت شــود . برای همین ســازمان برنامه و بودجه و نهادهای دیگر مثل سازمان 
تأمین اجتماعی و وزارت مسکن را شکل دادند و اینکه در نقش دولت توسعه بخش 

ظاهر شوند .
انقالب اســالمی ایران با انقالب ســوم تکنولوژیک در جهــان و ظهور اقتصاد 
پساصنعتی یا اقتصاد دانش همراه شد . کشورهایی که توانستند پیچیدگی حاصل 
از توســعه قبلی را با دولت های توسعه بخش سیاســت گذاری کنند جز اینکه از 
نهاد بازار اســتفاده کنند هیچ امکان دیگری نداشتند . وقتی اقتصاد با ورود اقتصاد 
دانش پیچیده می شــود تنها نهاد بازار است که می تواند این پیچیدگی و تنوع را 
هماهنگ سازی کند و دولت گرایی دیگر نمی تواند کار کند و برای همین است که 
آن مدل منسوخ است . اآلن هر چیزی که مصرف می کنید هزاران عامل از داخل و 

خارج در آن دخیل شده و یک دولت مرکزی و برنامه ریزی نمی تواند آن را از لحاظ 
اقتصادی سامان دهد و برای همین شوروی سقوط کرد . چون دولت نمی توانست 
این را سامان دهد و فریاد اپوزیسیون های روس در همان ابتدای دهه 70 درآمده 
بود که نمی شــود این را ســامان داد . باید نهاد بازار کار کند تا بتواند این تنوع را 
سامان دهد و دیگری توافقات اجتماعی است که می تواند این پیچیدگی را سامان 
دهد و قوی شدن تدریجی جامعه مدنی است . همه اقتصادهایی که توانستند مثل 
کــره جنوبی، چین و ژاپن بعد از جنگ در این راه قدم برداشــتند و آن هایی که 
نتوانســتند در این راه قدم بردارند در تله توسعه جدید گیر افتادند مثل امریکای 
التین و ایران که بدترینش اســت . اهمیت این عوامل که گفتم در سیاست گذاری 
بسیار حیاتی است و این سیاســت گذاری بسیار روشن دولت توسعه بخش است . 
دولت توســعه بخش دولتی است که این اراده را دارد که این کارها را انجام دهد و 
بتواند سیاست گذاری را انجام دهد که شایسته اقتصاد پیچیده جهانی شده و اقتصاد 
دانش اســت . در ایران خرده بنیان های فکری مانع از این است که این موضوع در 
گفتمان رایج در جامعه ما چه در دولت، چه در بیرون از دولت، چه در پوزیسیون 
و چه در اپوزیسیون قرار بگیرد؛ یا باید دولت آن قدر عاقل باشد که نبوده و همین 
ساده انگاری ها را داشته که از این نهایت به آن نهایت پریده یا اینکه باید در جامعه 
مدنی این گفتمان رایج باشد چه در داخل کشور چه خارج از کشور؛ ولی به جای 
آن گفتمان های بســیار انتزاعی و در عین حال ابتدایی و برخی اوقات مبتذل که 
بازار خوب است یا برنامه یا دولت؟! این گفتمان ها بسیار ابتدایی است . دولت باید 
مجموعه ای را با یکدیگــر همخوان و هم افزا کند؛ یعنی دولت باید بتواند مقوالت 
امنیت، نظامی، رونق اقتصادی و عدالت را هم افزا بکند و بعد بتواند بازار را رقابتی 
کنــد و حکم روایی خوب را انجام دهد و باید این مجموعه را هدفمند انجام دهد؛ 
یعنی به جای حکم راندن، حکم روایی را ســامان دهد . وقتی مطالعات تطبیقی را 
نگاه می کنید می بینید همه کشــورهای جنوب شــرقی به نوعی این کار را انجام 
دادند؛ مثاًل چین جامعه مدنی اش در حال قدرت گیری است و از روز اول با تفویض 
اختیارات اســتان ها و مقامات که از ریشــه طبقات شکل گرفتند به خصوص در 
ســطوح محلی و ایالتی و منطقه ای دولت دائم از حکم راندن به طرف حکم روایی 

رفته و به جای اینکه دخالت کند تنظیم کرده است .

سیاست گذاری اصولی دارد که باید به کار گرفته شود و دولت ها بنا بر  فرهنگ و پیشینه تاریخی کشــور خود این حرکت را در روبنا انجام 4
دهند . چین یک کشور میلیاردی بوده که جنگ هایی با ژاپن، امریکا و 
فرانسه را تجربه کرده بود اما اصولی را رعایت کرده بود و مطالعات تطبیقی کاماًل 
این را نشــان داده و تجارب مختلف هم این را نشان داده است . می بایست در این 
سیاست گذاری هرچه می گذرد، بالغ تر عمل کنیم نه اینکه بدون نوسان انجام شود 
ولی با هوشــمندی اشتباهاتشــان را تصحیح کنند و جهت گیری ها را جلو برند . 
جهت گیری ها هم در مطالعات تطبیقی نشان داده شده و قباًل هم در جریان اندیشه 
مارکسیســتی، گرامشی این را به خوبی بیان کرده که جامعه مدنی قوی می تواند 
تمدن واال را به ارمغان بیاورد نه جامعه سیاست زده . اگر دولت اصالحات می توانست 
ادامه پیدا کند می توانستیم نهادهایمان را بالغ بکنیم و جهت گیری هایی که دولت 
اصالحات داشــت یک الگوی حداقلی داشت و یک جهت گیری کم و بیش اصولی 
بود؛ یعنی اصول یا حرکت دولت توسعه بخش را به صورت حداقلی رعایت می کرد . 

در همان دوره اصالحات یک سیاست فراگیر تأمین اجتماعی را عملی کرد . 
 از این طرف بالفاصله دولت گرایی آمد؛ در واقع بخشــی از اصولگراهای ما در 
طــول زمان اصول زدایی کردند؛ رانت جویی کردند؛ جریان های نخ نمایی که  گاهی 
صحبت می شــود که ما فرق می کنیم و می خواهیم امتی داشته باشیم که فرمان 
ببرد . اصاًل معنای توافق اجتماعی را در یک جامعه پیچیده متوجه نمی شوند؛ حاال 
هم اقتصاد نابود شــده، فساد چند برابر شده و به اشتغال وعده داده شده هم عمل 

نکردند .
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آیا هنوز عاقل نشده اند که طرح جامع مسکن باید در چارچوب برنامه هفتم قرار بگیرد؛ یعنی ساخت یک 
میلیون مسکن در سال باید در چارچوب طرح جامع مسکن باشد که همه سکونتگاه های غیر رسمی و تمام 
این ها انجام شود . خود طرح جامع باید در آمایش و برنامه هفتم باشد.

 این همان ایده خرده بورژوازی است . اول وقتی با یک سازمان بزرگ بوروکراتیک 
و صنعت روبه رو می شــد، وحشت می کرد . برای همین می گفت تجارت خوب است 
و کاری با صنعت نداشــته باشــید . بعد از جنگ سعی کردند جامعه را هیئتی اداره 
کنند و هیئتی اداره کردن یعنی امواج انسانی؛ یعنی نمی خواهند در امور اقتصاد این 
دانش و فهم را بیاورند و سازمان دهی، توافق و الگوسازی کنند . ما می بایست تا دیر 
نشــده بتوانیم چارچوب الگوی شایسته را سازمان دهیم . نظریه پردازی های عجیب 
و غریــب مثاًل دولت سزارین شــده دردی را دوا نمی کند . اما دولت ها به جای اینکه 
گفتمان شایســته ای برای تدوین یک الگو داشته باشند حرف های پراکنده می زنند 
یا لفاظی های تئوریکال تکرار می شــود مثاًل موضوع جامعه کوتاه مدت بودن ایران و 
غیره، و اینکه الگوی توسعه شایســته ایران چیست مطرح نمی شود و بحث بر سر 
این مطرح می شود که آزادی خوب است و اگر آزادی داشته باشیم همه چیز خوب 
می شــود . وقتی هیچ الگوی قابل توافق اجتماعی نداریم، تاکنون نداشــتیم و تا به 
حال ارائه نکرده ایم دموکراسی کنیم چه چیزی خوب می شود؟! این ها الزم و ملزوم 
همدیگرند . وقتی توافق اجتماعی در مورد الگوی توســعه نیســت، چه می خواهید 
بکنید؟ آزادی دموکراتیک نهادمند است و این نهاد به صورت یک حرکت اجتماعی 
ســاخته می شود و این حرکت اجتماعی نیاز دارد به اینکه مردم و جامعه نسبت به 
سرنوشت خود و معیشت خودشان اطمینان داشته باشند و این نگرانی از بین برود و 
آن گاه گفتمان معنی دار می شود وگرنه گفتمان آزادی برای جامعه ای که حتی شیوه 
سازمان دهی اش ناروشن است و حتی معلوم نیست اگر بخواهند دنبال آزادی بروند با 
چه حزبی می توانند بروند، معنادار یا عملی نیست . همه این ها نهاد می خواهد. تحزب 
در تمام کشورهای جهان با یک زمینه تاریخی شکل گرفته است . در کارهای داگالس 
نورث می خوانید مردم امریکا ابتدا فکر می کردند این احزاب فقط دست نشانده های 
سرمایه داران برای سرکیسه کردنشان هستند . احزاب در یک فرایند طوالنی یک قرن 
و نیم مثاًل در انگلســتان شکل می گیرد؛ تازه انگلستان در رأس کشورهای جهان و 
دخالت های خارجی نبوده است . احزاب در ایران خیلی زودتر می توانست شکل بگیرد 
اما انواع کودتاها، زد و خوردها، اعالم حزب رســتاخیز، واکنش های بعد از انقالب و 
همچنین دعواهای قدرت احزاب را بی شکل و بدون بنیان می کند . خرده بنیان های 
تفکری که برنامه نمی دهد؛ حزب بدون برنامه که به دنبال آزادی باشــد اصاًل حزب 
نیســت . اگر می بینید در دوره اصالحات تحرک اقتصادی رخ داد یک جریان توافق 
اجتماعی اســت که این راه می تواند ما را به توسعه برساند نه اینکه آزادی توانسته 
بوده توســعه یا رشد را به ارمغان بیاورد . از این اشتباهات تفسیری هم می کنند . در 
ایران یک طبقه متوسط دارای توان بوروکرات ها و تکنوکرات هایی بودند که انقالب 
را بــا اعتصابات خــود پیش بردند و دولت پهلوی را از پا انداختند و می توانســتیم 
بگوییم ورزیده ترین تکنوکرات ها در جهان بودند؛ ولی همه این ها ابتدا کوبیده شدند 
و شوراهایشان کوبیده شد و در جریان های سیاسی سرکوب شدند. ولی بعد از جنگ 
تمام نیرویشان را در اختیار دولت های بعدی یعنی دولت هاشمی و خاتمی گذاشتند 
چون فکر می کردند انقالب و جنگ همین است و باالخره با کوششی می توانند این 
را سامان دهند اما اآلن هیچ کدامشان نیستند . یک سری با مدارک جعلی بدون دانش 

کافی و بدون مهارت کافی مشغول سیاست گذاری اند . 

رأس قدرت سیاســی اراده ای برای تدوین الگوی توسعه ندارد؛ مثاًل  دولت خاتمی وقتی می خواســت برنامه چهارم را بنویسد تقریباً کل 5
دانش انباشته شده را در برنامه چهارم متجلی کرد؛ البته کاستی هایی 

هم داشت، ولی این دولت اراده ندارد همان طور که دولت احمدی نژاد نداشت .
آیا هنوز عاقل نشــده اند که طرح جامع مسکن باید در چارچوب برنامه هفتم قرار 
بگیرد؛ یعنی ســاخت یک میلیون مسکن در ســال باید در چارچوب طرح جامع 
مسکن باشد که همه سکونتگاه های غیر رسمی و تمام این ها انجام شود . خود طرح 
جامع باید در آمایش و برنامه هفتم باشد . مسکن را برای چه می سازند؟ مسکن را 
برای مسکن یا برای توسعه می سازند؟! مقوله مسکن باید با توسعه صنعتی هم پیوند 

باشد . کره جنوبی وقتی می خواهد شهرهای جدید را بسازد می گوید برای پشتیبانی 
از توسعه صنعتی این ها را می سازم . این تفکر در ایران وجود ندارد و اراده اش وجود 
ندارد و هر روز طرحی به صورت پروژه هایی ازهم گســیخته به شکل قانون گذاری 
پراکنده و جدا از هم گذاشته می شود و به برنامه ریزی اعتقادی ندارند. همان قدر که 
برنامه پنجم چند سال طول کشید. برنامه چهارم که کنار گذاشته شد می توانستند 
زودتر یک برنامه پنجم تدوین کنند ولی برنامه پنجم دو سال طول کشید و دیرتر 
از موعدش هم ارائه شد و اآلن هم همین گونه شده است . اگر می خواستند دولتی 
باشــد، تیم الزم را از قبل بسیج می کردند و اگر می خواهند حداقل وفاق ملی هم 
وجود داشــته باشد نمی خواهد وفاق ملی را سیاسی تعریف کنند و اصاًل اراده اش 
را ندارند . برنامه چهارم که تدوین شد بنیانش دانش محوری بود که اساس اقتصاد 
مقاومتی هم هست؛ چه کسی این ها را تدوین کرده است؟ حداقل جمعی که باید 
این ها را تدوین کند بایســتی تشکیل شود . تیم اقتصادی دولت می گوید ما جمع 
شدیم و شش چیز دادیم که در درجه اول موضوع مالی است؛ در درجه اول موضوع 
مالی اســت یعنی چه؟ موضوع این اســت که این مالی در چه برنامه ای باید جای 
بگیرد وگرنه همه می دانند موضوع اول مالی اســت و حرف بزرگی به کسی نزدند . 
در درون دولت جناحی که کنار گذاشته شده می گوید موضوع اول ما مالی است و 
نمی گوید موضوع اول ما نداشتن الگوی توسعه است . در بیرون هم از الگوی توسعه 
تقریباً چیزی شنیده نمی شود . خود اتاق بازرگانی و باال و پایین را یک برنامه نجات 
اقتصاد ملی دیدیــم . برنامه نجات اقتصاد یعنی چه که همه دولت ها می توانند به 
آن عمل کنند؟ اقتصاد بدون پول که ما به کنار دریای جنوب می رویم و شهرهای 
جدید می سازیم و شغل درست می کنیم و کسی متوجه نمی شود چه می گویند و 
الگو ندارند . این ها اصول دارد . تکلیف پنج نهاد را روشن کنید . در حوزه اقتصاد کالن 
می گویند دولت توسعه بخش حداقل باید پنج قیمت را به درستی مشخص کند که 
با بخش واقعی اقتصاد هم افزا باشد. یکی نرخ سود است و در بخش های مختلف باید 
هدف گذاری شود که این در سطح اقتصاد کالن است، دیگری نرخ بهره است، بعد 
نرخ مزد، نرخ تورم و نرخ ارز است . اگر بخواهید در سطح اقتصاد کالن صحبت کنید 
باید تکلیف این ها را مشــخص کنید . اگر می خواهند در سطح ساختاری صحبت 
کنند باید تکلیف بخش های پیشــرو را مشخص کنند هم افزایی رابطه عدالت که 
مثاًل می خواهند مســکن بســازند چطور می خواهند این را بسازند؟! در این میان 
کارهای خوبی درمی آید و ترجمه های خوبی می شود ولی اصاًل گفتمان رایج نیست . 
من در حوزه سیاســی می بینم و در حوزه جامعه مدنی هم سراسیمگی نسبت به 
این ســردرگمی وجود دارد . تصمیم های دولت واکنشی است و برای روشنفکران 
جامعه مدنی شایسته نیست که این قدر در مقابل این سردرگمی دولت به صورت 
منفعل برخورد کنند و حتماً می بایست یک گفتمان توسعه بخش را در دستور کار 

خودشان قرار دهند . 

نکته هایی که باید بدانید

وقتی اقتصاد با ورود اقتصاد دانش پیچیده می شود تنها نهاد بازار است 	]
که می تواند این پیچیدگی و تنوع را هماهنگ سازی کند و دولت گرایی دیگر 

نمی تواند کارآمد باشد و برای همین آن مدل منسوخ شده است. 
دولت باید مجموعه ای را با یکدیگر همخوان و هم افزا کند؛ دولت باید 	]

بتواند مقوله امنیت، موضوع نظامی، رونق اقتصادی و عدالت را هم افزا بکند 
و بعد بتواند بازار را رقابتی کند . به جای حکم راندن، حکم روایی را سامان 

دهد .
جامعه مدنی قوی می تواند تمدن واال را به ارمغان بیاورد نه جامعه 	]

سیاست زده . اگر دولت اصالحات می توانست ادامه پیدا کند می توانستیم 
نهادهایمان را بالغ بکنیم و جهت گیری هایی که دولت اصالحات داشت یک 

الگوی حداقلی داشت و یک جهت گیری کم و بیش اصولی بود .
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آکــادمـی

در میان کشــورهای درحال توســعه، ایــران یکی از 
پیشــگامان تهیه و تنظیم برنامه های توسعه محسوب 
می شــود. در اوایل ســال 1325 دولت هیئتی به نام 
»کمیســیون برنامه« را برای تهیه برنامه هفت ســاله 
عمرانی، تحت عنوان »برنامه هفت ســاله عمرانی اول« 
تشــکیل داد. بدین ترتیب، اولین اقدام عملی دولت در 
راســتای برنامه ریزی در قالب برنامه عمرانی اول شکل 
گرفت. برنامه مذکور مشتمل بر مجموعه ای از طرح ها 

بود که توسط شورای عالی اقتصاد تدوین شد.
جمهوری اســالمی ایران تاکنون با علم به ضرورت 
برنامــه و برنامه ریــزی برای ایجاد تحول در ســاختار 
اقتصادی به منظور اعتالی سطح زندگی مادی و معنوی 
افراد جامعه پنج برنامه توسعه را به اجرا درآورده است و 
در این رهگذر تجربیات پرارزشی را به دست آورده است 
که آن را برای اصالح و رفع تنگناهای قبلی توســعه و 
رشد به کار بسته است. برنامه چهارم و پنجم توسعه به 
ترتیب اولین و دومین برنامه هایی هستند که بر اساس 
افق سند چشم انداز بیست ساله کشور تدوین شدند و در 
این مقطع که کشور در سال آغازین برنامه ششم توسعه 
قرار دارد، طبیعی اســت که بر اساس عملکرد گذشته، باید یک ارزیابی از وضعیت کلی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به عمل آید تا چراغ راهی برای اجرای هرچه بهتر 
برنامه ششم و رفع کاستی های آینده قرار گیرد. مقایسه ایران و کشورهایی نظیر هند، چین 
و کره جنوبی که اولین برنامه های توسعه خود را تقریباً بعد از ایران آغاز نموده اند، نشان از 
افزایش قدرت اقتصادی کشورهای فوق طی نیم  قرن اخیر دارد، البته ریسک بیرونی جنگ 

تحمیلی عراق علیه ایران به میزان فراوانی بر این مهم تأثیرگذار بوده است.

عملکرد برنامه های توسعه از ابتدا تاکنون  
متوسط رشد اقتصادی ســاالنه در برنامه چهارم عمرانی قبل از انقالب )1351-� 

1347( معادل 14 درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 12.1 درصد، رشد سرمایه گذاری 
14.2 درصد و نرخ تورم در ســطح 4.4 درصد بود. در این برنامه، کشــور مجدداً رشد 

اقتصادی پایدار و دورقمی و غیر تورمی را تجربه کرد.
متوســط رشد اقتصادی ســاالنه در برنامه پنجم عمرانی قبل از انقالب )1356-� 

1352( معادل 6 درصد، رشــد اقتصادی بدون نفت 14.3 درصد، رشد سرمایه گذاری 
17.7 درصد و نرخ تورم در سطح 15.7 درصد بود. در این برنامه کشور رشد اقتصادی 
غیرنفتــی پایدار و دورقمی را تجربه کرد هرچند تورم به دلیل شــوک قیمتی نفت و 
افزایش شــدید درآمدهای ارزی از رقم 6.3 درصد در سال 1351 به رقم 11.2 درصد 

در سال 1352 و 25.1 درصد در سال 1356 جهش یافت.

متوسط رشد اقتصادی ســاالنه در برنامه اول توسعه )1372-1368( معادل 7.2 � 
درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 6.5 درصد، رشد سرمایه گذاری 7 درصد و نرخ تورم 
در ســطح 18.7 درصد بود. در این برنامه کشــور که اولین برنامه توسعه کشور بعد از 
انقالب و جنگ تحمیلی بود، رشــد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری به طور متوسط و 

ساالنه بیش از 7 درصد بود.
متوســط رشد اقتصادی ساالنه در برنامه دوم توســعه )1378-1374( معادل 2 � 

درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 3.6 درصد، رشد سرمایه گذاری 6.1 درصد و نرخ تورم 
در ســطح 24.9 درصد بود. در این برنامه کشور که دومین برنامه توسعه کشور بعد از 
انقالب و جنگ تحمیلی بود، به دلیل توقف سیاست های تعدیل اقتصادی در سال های 

ابتدایی برنامه و تالطم های ارزی، اهداف موردنظر برنامه محقق نشد.
متوســط رشد اقتصادی ساالنه در برنامه سوم توسعه )1383-1379( معادل 5.8 � 

درصد، رشــد اقتصادی بدون نفت 6.6 درصد، رشد سرمایه گذاری 10.6 درصد و نرخ 
تورم در ســطح 14.1 درصد بود. در این برنامه، که سومین برنامه توسعه کشور بعد از 
انقالب و جنگ تحمیلی بود، سیاست های مهمی چون یکسان سازی نرخ ارز و تأسیس 
حساب ذخیره ارزی برای جلوگیری از نوسانات و شوک های نفتی در بودجه اجرا گردید. 

همچنین به لحاظ کمی تقریباً تمام اهداف برنامه محقق شد.
متوسط رشد اقتصادی ساالنه در برنامه چهارم توسعه )1388-1384( معادل 4.4 � 

درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 5.6 درصد، رشد سرمایه گذاری 5.6 درصد و نرخ تورم 
در سطح 15.2 درصد بود. این برنامه کشور چهارمین برنامه توسعه کشور بعد از انقالب 

و جنگ تحمیلی و اولین برنامه از مجموعه برنامه های سند چشم انداز بود.
متوسط رشد اقتصادی ساالنه در برنامه پنجم توسعه )1394-1390( معادل 0.7- � 

درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 1 درصد، رشد سرمایه گذاری 5.8- درصد و نرخ تورم 
در سطح 22.8 درصد بود. 

این برنامه، پنجمین برنامه توسعه کشور بعد از انقالب و جنگ تحمیلی و دومین برنامه 
از مجموعه برنامه های سند چشم انداز بود.

مروری گذرا بر برنامه های بعد از انقالب   
برنامه اول توســعه )1372-1368( با هدف بازسازی اقتصادی کشور در پایان جنگ 
تحمیلی شکل گرفت. فعالیت های پیش بینی شده برنامه اول در چارچوب یک خط مشی 
مالی متناســب با نیازهای بازسازی و سازندگی در جهت ایجاد تعادل در بودجه دولت و 
تأمین درآمد از طریق مالیات، افزایش عوارض و تعدیل خدمات مختلف پیش بینی  شده 
بود. در این برنامه، شورای عالی سیاســت های بازسازی، مجلس، هیئت دولت، شورای 
اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه، کمیته های کالن، شوراهای بخشی و نیز گروه های تلفیق و 

کمیته های بخشی و استانی سازمان داده شده بود.
در برنامه دوم توسعه )1378-1374( مدیریت کالن اقتصادی به دلیل افزایش تعهدات 
خارجی کشــور در اواخر برنامه اول توســعه و افزایش قیمت ها، با هدف تأکید بر ثبات 
اقتصادی و ســازمان دهی بازارهای مختلف، افزایش کارایی در استفاده از منابع دولت و 

چرا باید خواند:
مسیر برنامه های 

توسعه در ایران به کجا 
انجامیده است؟ آیا 

به اهداف تعیین شده 
خود رسیده است؟ 

پاسخ این پرسش را در 
این مقاله بخوانید.

راهی که به بیراهه رفت
فراز و فرود برنامه های عمرانی و توسعه در ایران

ـه
ـان

ـه
ب

افق روشنی برای 1404 ترسیم شده بود ولی مسیر ناهموار شد و رقبا منتظر ایران نماندند؛ قرار هم بر این نبود. قبل از آن هم ایران، چین، هند و کره جنوبی در یک بازه زمانی، 
اولین برنامه توسعه خود را آغاز کردند؛ اما چرا ایران نتوانست به اهداف توسعه ای خود برسد؟ پرسشی که نیاز به تامل دارد.

حسن زیبایی
پژوهشگر اقتصادی
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 بعد از ایران 
ً
یبا مقایسه ایران و کشورهایی نظیر هند، چین و کره جنوبی که اولین برنامه های توسعه خود را تقر

یسک بیرونی جنگ  آغاز کرده اند ، نشان از افزایش قدرت اقتصادی کشورهای فوق طی نیم  قرن اخیر دارد، البته ر
تحمیلی عراق علیه ایران به میزان فراوانی بر این مهم تأثیرگذار بوده است.

تغییر در ســاختار اداری دستگاه ها و موسسه های دولتی در جهت کاهش اندازه بخش 
دولت، شکل گرفت. تدوین طرح ساماندهی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران در 1377 از 

دیگر اقدامات دولت درزمینه برنامه ریزی در سال های برنامه دوم توسعه به شمار می رود.
برنامه سوم توسعه )1383-1379( با هدف اصالح ساختارها و ایجاد زیربناهای الزم 
برای توسعه، اصالح قوانین و مقررات و سایر برنامه های اجرایی شکل گرفت. همچنین این 
برنامه باهدف توجه به افزایش سطح مشارکت اجتماعی، اهتمام بر امر اشتغال و فراهم 

آوردن امکان دستیابی به رشد اقتصادی موردنیاز شکل گرفت.
برنامه چهارم توســعه )1388-1384( در چارچوب سند چشم انداز و با هدف رشد 
پایدار اقتصادی دانایی محور و یک رقمی شدن نرخ بیکاری و تورم، رشد مستمر و پایدار، 
توسعه مبتنی بر دانایی، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت پذیری اقتصاد، امنیت انسانی 
و عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ارتقای سالمت و بهبود کیفیت زندگی، محیط زیست و 
توسعه پایدار، توسعه فرهنگی، توسعه مدیریت دولت، امنیت و توسعه قضایی و تعادل و 

توازن منطقه ای کشور شکل گرفت.
برنامه پنجم )1394-1390( دومین برنامه از دوره سند چشم انداز است که می بایستی 
در جهت اهداف سند یعنی دستیابی به جایگاه اول اقتصادی و علمی و فناوری در منطقه 
همراه با هویت اسالمی و انقالبی و الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر 
در روابط بین الملل حرکت نماید. درحالی که در سیاست های کلی برنامه و ماده 234 این 
قانون نرخ رشد متوسط 8 درصد، نرخ بیکاری 7 درصد و قطع وابستگی هزینه های جاری 
دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه هدف گذاری شده بود اما عمالً در پایان سال 

1394 نرخ رشد به 1.6 - درصد و نرخ بیکاری به 11 درصد رسید.

مقایسه روند شروع برنامه ریزی توسعه در ایران، مالزی، کره جنوبی و   
چین و رتبه جهانی اقتصادی

آسیب شناسی برنامه ریزی در ایران
الف - آسیب شناسی اهداف

انتخاب اهداف متعارض )در برنامه های جامع اغلب اتفاق می افتد.(] 
عدم توجه به پیش بینی اهداف بر اساس محدودیت ها و پتانسیل های کشور] 
عدم دقت کافی در سیاست گذاری و تعیین اهداف کمی متغیرهای سیاستی] 
عدم تناسب بین اهداف و ابزارهای رسیدن به اهداف و الزامات ساختاری، فرایندی ] 

و حقوقی و سایر موارد
ب- آسیب شناسی نظام برنامه ریزی

دشواری ایجاد هماهنگی میان سیاست ها در برنامه های جامع] 
تفصیلی بودن برنامه ها و نبود منطق روشن در تعیین حد تفصیل] 
عدم تفکیک جزء دستوری و ارشادی در برنامه های توسعه کشور] 
درجه بسیار باالیی از تمرکز در نظام برنامه ریزی] 
بی توجهی به مشارکت فعاالن اصلی بخش خصوصی و نهادهای مدنی] 
عدم ضمانت اجرایی برنامه های توسعه] 
عدم انسجام و یکپارچگی برنامه ها به دلیل عدم رعایت الزامات بین بخشی و شرایط ] 

مقایسه شاخص های کلیدی در برنامه های عمرانی و توسعه کشور 1327-1394 )%(  

نرخ تورمرشد سرمایه گذاریرشد اقتصادی بدون نفترشد اقتصادیدوره موردبررسینام برنامه

_____برنامه عمرانی هفت ساله اول )1334-1328(

10.26.72.۹3.5متوسط دوره 133۹-1341برنامه عمرانی هفت ساله دوم )1341-1335(

10.8۹.616.20.6متوسط دوره 1342-1346برنامه عمرانی پنج ساله سوم )1346-1342(

14.012.114.24.4متوسط دوره 1347-1351برنامه عمرانی پنج ساله چهارم )1351-1347(

6.014.317.715.7متوسط دوره 1352-1356برنامه عمرانی پنج ساله پنجم )1356-1352(

7.26.57.018.7متوسط دوره 1368-1372برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1368-1372(

2.03.66.124.۹متوسط دوره 1374-1378برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1374-1378(

5.86.610.614.1متوسط دوره 137۹-1383برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )137۹-1383(

4.45.65.615.2متوسط دوره 1384-1388برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1384-1388(

22.8-15.8-0.7متوسط دوره 13۹0-13۹4برنامه پنجم توسعه )13۹0-13۹4(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

مقایسه بیشترین و کمترین مقادیر شاخص های کلیدی در برنامه های عمرانی و توسعه کشور 1394-1327 )%(

متوسط رشد ساالنه طی دوره برنامهنام برنامهتوضیح متغیر

14برنامه عمرانی پنج ساله چهارم )1351-1347(باالترین رشد اقتصادی

14.3برنامه عمرانی پنج ساله پنجم )1356-1352(باالترین رشد اقتصادی بدون نفت

17.7برنامه عمرانی پنج ساله پنجم )1356-1352(باالترین رشد سرمایه گذاری

0.6برنامه عمرانی پنج ساله سوم )1346-1342(کمترین نرخ تورم

-0.7برنامه پنجم توسعه )13۹4-13۹0(کمترین رشد اقتصادی

1برنامه پنجم توسعه )13۹4-13۹0(کمترین رشد اقتصادی بدون نفت

-5.8برنامه پنجم توسعه )13۹4-13۹0(کمترین رشد سرمایه گذاری

24.۹برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1378-1374(باالترین نرخ تورم

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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آکــادمـی

محیطی بیرونی و داخلی تأثیرگذار بر برنامه های توسعه
عدم همخوانی زمانی دولت های تدوین کننده و اجراکننده برنامه های توسعه] 

ج- آسیب شناسی فرآیند تصویب
 گسست بین قوانین بودجه ساالنه برخی سال ها و برنامه های توسعه به سبب عدم ] 

رعایت زمان بندی قانونی
مشخص نبودن محدوده عمل قانونی مجلس شورای اسالمی در تغییر الیحه برنامه] 

د- آسیب شناسی اجرای برنامه ها
وجود شوک های بیرونی خارج از کنترل دولت و یا کنترل ناقص بر سیاست ها] 
گسست بین برنامه وبودجه ساالنه های کشور] 
عدم تهیه برنامه های عملیاتی و آیین نامه های اجرایی] 
نبود وفاق ملی برای اجرای برنامه ها: عدم انطباق دوره های اجرایی برنامه های توسعه ] 

با دوره های قانونی فعالیت مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری
تغییر برخی از مواد قانونی برنامه های توسعه در زمان اندکی پس از تصویب آن ها] 
عدم تحلیل هزینه-  فایده دقیق پروژه های انتفاعی: طوالنی شــدن اجرا و افزایش ] 

هزینه
محدودیت دامنه پذیرش محتوای برنامه در جامعه و نقص اجرای برنامه در راستای ] 

تحقق اهداف )عدم مشارکت در نظام برنامه ریزی و تدوین برنامه(
ه - آسیب شناسی فرآیند نظارت و ارزشیابی

نظارت بر برنامه های توســعه در بهترین شــرایط محدود به نظارت عملیاتی و ] 
پیشرفت فیزیکی بوده است.

تداخل وظایف دستگاه های نظارتی و دائمی و مستمر نبودن فرآیند نظارت.] 

برنامه ششم توسعه و رشد موردنیاز سند چشم انداز  
ســند چشم انداز جمهوری اســالمی ایران در افق 1404 و سیاست های کلی برنامه 
چهارم توسعه، ارتقای قدرت و توان تولید اقتصاد کشور را با ویژگی های »رشد پرشتاب و 
مستمر« مورد تأکید قرار داده است، برنامه چهارم توسعه اولین، برنامه پنجم توسعه دومین 
برنامه، برنامه ششم توسعه سومین برنامه و برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه از مجموعه 

برنامه های توسعه سند چشم انداز است.
ازآنجایی که در ابتدای دهه دوم ســند چشم انداز و اجرای سومین برنامه از مجموعه 
برنامه های سند چشم انداز یعنی برنامه ششم توسعه قرار داریم، بررسی میزان دسترسی 
به شاخص های مطرح ازجمله رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در ارزیابی گذشته و کمک 

به آینده مفید خواهد بود.
متأسفانه میزان تحقق هدف رشد اقتصادی ساالنه 8 درصدی، در برنامه چهارم توسعه 
فقط 55 درصد و در برنامه پنجم 8.7- درصد و کل دوره چشم انداز از ابتدا تا پایان سال 
1394 تنها 23 درصد بوده اســت. همچنین از هدف رشد ساالنه سرمایه گذاری 12.2 
درصدی، در برنامه چهارم توسعه فقط 46 درصد و از هدف رشد سرمایه گذاری ساالنه 11 

درصدی در برنامه پنجم توسعه، رقم 53- درصد محقق گردید، به واقع در برنامه پنجم 
توسعه، اهداف حوزه رشد و سرمایه گذاری نه تنها محقق نشده است بلکه انحراف و شکاف 
قابل توجهی در رشــد و سرمایه گذاری موردنیاز اقتصاد کشور، نسبت به سند چشم انداز 
ایجادشده است. برنامه ششم توسعه در حالی آغاز شد که کشور با چالش ها و مشکالت 

زیر مواجه بود:
پایین بودن نرخ رشد اقتصادی] 
نرخ رشد پایین تشکیل سرمایه] 
نرخ تورم باال طی دهه اخیر] 
پایین بودن سهم بهره وری در رشد اقتصادی، به ویژه بهره وری سرمایه] 
وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی و عمق کم تولید و وابستگی تولید به واردات] 
وجود نرخ بیکاری باالی ســاختاری به ویژه بیکاری دانش آموختگان و باال بودن ] 

هزینه ایجاد فرصت های شغلی برای آنان
نرخ مشــارکت پایین به دلیل مأیوس شــدن از بازار کار و همچنین گســترش ] 

دوره های آموزش عالی
توزیع نسبتاً نابرابر درآمد و ثروت در بین اقشار مردم و همچنین فرصت های نابرابر] 
وجود نااطمینانی ها و باال بودن ریسک های اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشور] 
ســطح پایین تعامالت و مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای دارای قدرت ] 

اقتصادی
وجود بخش غیررسمی بزرگ در اقتصاد ایران به ویژه در حوزه مالی و حوزه بازرگانی ] 

و تجارت خارجی
کوچک شدن و غیر توانمندی بخش خصوصی به دلیل مداخله دولت در نظام بازار ] 

به ویژه در حوزه قیمت گذاری
 فرایند طوالنی و پیچیده آغاز یک کسب وکار جدید] 
گسترش فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی درزمینه فعالیت های بخش خصوصی] 
پاییــن بودن قــدرت رقابت پذیری کاالهای صادراتی به دلیــل باال بودن هزینه ] 

تمام شده و پایین بودن کیفیت
ناکارآمدی نظام تأمین منابع مالی در اقتصاد ایران و چالش تأمین منابع مالی برای ] 

بنگاه های بزرگ، کوچک و خرد
کمبود منابع مالی )اعم از منابع داخلی و ناتوانی در جذب منابع خارجی( الزم برای ] 

تحقق نرخ های رشد اقتصادی باال و مداوم
محدودیت ابزارهای در اختیار بانک مرکزی] 
کاهش نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی و عدم رعایت استانداردهای نظارتی ] 

که موجب تضعیف موقعیت مالی بانک ها شده است
فقدان حاکمیت شرکتی در نظام بانکی] 
عدم تناسب بین گسترش بانک ها، مؤسسات مالی، اعتباری و نیازهای جامعه] 
شبهه بنگاه داری بانک ها )عدم توجه به  ضرورت بنگاه داری بانک ها به صورت محدود ] 

نام کشور
سال شروع 
اولین برنامه 

توسعه
نوع برنامه ریزی

رتبه جهانی اقتصادی در 
سال 1980 )بر اساس 

حجم تولید ناخالص 
)PPP داخلی برحسب

رتبه جهانی اقتصادی در 
سال 2000 )بر اساس 

حجم تولید ناخالص 
)PPP داخلی برحسب

رتبه جهانی اقتصادی در 
سال 2017 )بر اساس 

حجم تولید ناخالص 
)PPP داخلی برحسب

خالص بهبود رتبه 
2017 نسبت به 

رتبه 1980

4-141818دستوری1۹48ایران

6+۹53تا سال 1۹۹0 دستوری و پس ازآن ارشادی1۹51هندوستان

10+1121تا سال 1۹57 دستوری و پس ازآن ارشادی1۹53چین

18+442826ارشادی1۹56مالزی

1۹+331514تا سال 1۹86 دستوری-ارشادی و پس ازآن ارشادی1۹62کره جنوبی
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جهت اجرای عقود مشارکتی(
تنگنای مالی اقتصاد درنتیجه وضعیت ترازنامه ای نامناســب ] 

بانک ها.
درمجموع روند تحوالت رشد و سرمایه گذاری حاکی از شکاف بین 
مسیر چشم انداز و عملکرد اقتصاد کشور است، لذا به نظر می رسد در 
سال های باقی مانده از چشــم انداز یعنی سال های 1396 الی 1404 
برای جبران عدم تحقق های دهه گذشــته نیاز به تالش مضاعف و 
رشدهای باال و مداوم اقتصادی و سرمایه گذاری خواهیم داشت و این 
مهم باید دغدغه سیاست گذار در برنامه ششم )1400-1396( و برنامه 

هفتم )1405-1401( قرار گیرد.
با توجه به اینکه مهم ترین رقبای اصلی ایران در ســند چشم انداز 
کشورهای ترکیه و عربستان اســت، لذا درصورتی که ایران بخواهد 
جایگاه اول اقتصادی را در انتهای ســال بعد از چشــم انداز )1405( 
کســب نماید بر اساس شاخص حجم تولید )بر اساس برابری قدرت 
خرید و برحســب دالر( می بایست باالتر از این دو رقیب قرار بگیرد. 
با فرض اینکه این دو کشور و سایر رقبا صرفاً به رشدهای قبلی خود 
ادامه دهند، ایران برای جبران رشــدهای اقتصادی ازدست رفته قبل 
می بایســت در گزینه یک در دو برنامه ششم و هفتم توسعه به طور 
مداوم و متوالی ساالنه رشد اقتصادی حداقل 9.7 درصدی و در گزینه 
دوم در برنامه ششم توسعه ساالنه رشد اقتصادی حداقل 8 درصدی 
و در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی حداقل ساالنه 11.4 درصدی 

را تجربه کند.

میزان رشد اقتصادی موردنیاز برای جبران رشدهای ازدست رفته 
دهه گذشته در ادامه سند چشم انداز طی دوره )1395-1404(

گزینه دوره برنامه
اول

گزینه 
دوم

متوسط رشد اقتصادی ساالنه 
برنامه ششم توسعه )%(

-13۹6(
)1400۹.78

متوسط رشد اقتصادی ساالنه 
برنامه هفتم توسعه )%(

-1401(
)1405۹.711.4

محاسبات: نویسنده

گزینه اول: رشد باالی اقتصادی در برنامه ششم و هفتم توسعه
گزینه دوم: رشــد اقتصادی کمتر در برنامه ششــم توســعه و رشد 

اقتصادی باالتر در برنامه هفتم توسعه

کالم آخر اینکه، کاهش شــدید قیمت نفت به زیر 30 دالر در 
هر بشــکه در ابتدای سال 2016، و تثبیت آن در کانال 50 دالر در 
ســال 2017 فرصت مناسبی برای سیاست گذار فراهم کرده تا یک 
 بار برای همیشه، مســیر رشد و رونق اقتصادی بدون اتکا به منابع 
نفتی ناپایدار، توأم با اصالحات ساختاری در حوزه فضای کسب وکار، 
رقابت پذیری و حوزه مالی و تجاری و تعامل فعال و سازنده با جهان 
و اســتفاده از ظرفیت های سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و 
ظرفیت های جدید سرمایه گذاران خارجی را انتخاب نماید، چراکه 
ساختار کنونی اقتصاد نفتی ایران توان ایجاد رشد اقتصادی باکیفیت 
و باالی 4 درصد و تثبیت نرخ بیکاری و تورم تک رقمی در بلندمدت 

را ندارد. 

جدال جعلی
شرق یا آسیا؟ مسئله این است

ـه
ـان

ـه
ب

آیا دوگانه غرب و شــرق وجود دارد یا غرب و شرق سنتی تغییر چهره داده و متحول شده اند؟ 
ایران در این شرایط چه مسیری باید در پیش بگیرد؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
سیاست غرب در برابر 

شرق و واقعیت آن 
بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.

رحمان قهرمان پور
پژوهشگر روابط بین الملل

معادالت کنونی 
نظام بین الملل 
نشان می دهند 
کشورها دیگر 

نخواهند توانست 
با تکیه  بر نظم 

بین المللی لیبرال 
به رهبری آمریکا و 
نظم چینی در حال 

ظهور در آینده 
مشکل توسعه را 

حل کنند 

وقتی در ادبیات رایج سیاســی از عبارت »نگاه به شرق«  استفاده می کنیم معنایی که از آن استنباط می شود ارتباط 1
نزدیکی با بحث های دیرپــای موجود در جامعه ایرانی و 
مخصوصاً در میان روشنفکران درباره شرق دارد. بحث هایی که در آن ها 
شرق و غرب دنیای تقریباً متضاد و در برابر یکدیگر هستند. غرب از نظر 
طرفداران آن نماد عقالنیت، فناوری، توســعه و دموکراسی و شرق نماد 
احساسات، درحال توسعه بودن و اقتدارگرایی است. آنچه از دهه 1340 در 
ایران در میان روشنفکران رایج شد نگاه انتقادی به این نوع نگرش بود که 
مرحوم ادوارد ســعید روشنفکر مسیحی فلسطینی تبار آن را با مفهوم 
شرق شناسی توضیح می دهد. روشنفکران ایرانی مثل مرحوم داریوش 
شــایگان در آن زمان می خواستند این دوگانه شرق و غرب را به تعبیر 
پست مدرن ها ساختارشکنی کرده و تفسیر متفاوتی از آن ارائه دهند. او در 
کتاب »آسیا در برابر غرب« )که بر اساس محتوای کتاب باید اسم آن را 
»شرق در برابر غرب« می گذاشت( چنین دیدگاهی را توضیح می دهد. 
دیدگاهی که در آن شرق نه در مقام فروتر بلکه از نظر معنوی در مقامی 
فراتر از غرب واقع شده است ولی مشکل غرب و باورمندان به غرب یا به 
تعبیر آل احمد غرب زده ها آن اســت که وجه معنوی شرق را نادیده یا 
دست کم گرفته اند. این بحث ها با وقوع انقالب اسالمی در ایران عالوه بر 
محافل محدود روشنفکری به سطح رسانه های رسمی و افکار عمومی و 
حتی سیاست گذاری کشیده شد و بنابراین در سطح گسترده ای رواج پیدا 
کرد. در بستر و زمینه این بحث تقابل شرق و غرب تقابل میان عقالنیت 

و احساسات، توسعه و توسعه نیافتگی، و اقتدار و دموکراسی است.

در دو دهــه اخیر خیزش اقتصادی و تکنولوژیک چین  معادالت نظام بین الملل را به هم زده اســت و این یک 2
واقعیت انکارناپذیر است. بر این اساس چین و پیشرفت 
اقتصادی و فنی آن را دیگر نمی توان ذیل دوگانه شرق و غرب تفسیر 
کرد. یعنی اینکه با دستگاه های نظری و مفهومی گذشته نظیر شرق و 
غرب نمی توان ظهور چین را درک و تحلیل کرد. شاید به همین دلیل 
بود که در خود آمریــکا و اروپا هم ظهور چین تا همین اواخر جدی 
گرفته نمی شد. حتی متفکر تیزبینی مثل فوکویاما در کتاب »نظم و 
زوال سیاسی« که در سال 2013 منتشر شد تردیدهای جدی درباره 
پیشــی گرفتن اقتصاد چین از آمریکا داشــت؛ اما هفت سال بعد در 
مصاحبه ای تلویحاً تأکید کرد که مهار چین توسط آمریکا کاری بسیار 
دشــوار و ای بسا ناشــدنی باشــد. امروز در خود آمریکا هر دو جناح 
دموکرات و جمهوری خواه علی رغم همه اختالفات قبول دارند که مهار 

چین مسئله اصلی و اساسی سیاست خارجی آمریکاست.

آیا جهان ما در حال تبدیل شدن به یک جهان ترسناکی است که در آن امپراتوری های بی رحمی ظهور 
می کنند که مالحظه حقوق بشر و طبیعت را ندارند و هیچ قیدوبند اخالقی نمی تواند آن ها را محدود 
کند؟ آیا چین نماد این نوع امپراتوری است؟ کسی جواب روشنی برای این پرسش ندارد.
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آکــادمـی

در ایران بحث ظهور چین گرفتار رقابت جناحی و سیاسی اصالح طلبان و  اصولگرایان شده است. اصولگرایان در بستر بحث دوگانه شرق و غرب بر این 3
باورند که چین می تواند نماد خیزش شرق در برابر غربی باشد که نماد اصلی 
آن آمریکاست. برخی از آن ها خوشحالی خود را از اینکه دوران افول آمریکا به دلیل ظهور 
چین آغاز شده است مخفی نمی کنند و حتی از ضرورت ایجاد شکاف میان چین و آمریکا 
به نفع جمهوری اسالمی ایران سخن می گویند. در نقطه مقابل برخی اصالح طلبان در 
چارچوب همان بحث شرق و غرب بر این باورند که ظهور چین تهدیدی برای غرب نیست 
و آمریکا و اروپا همچنان اصلی ترین مرکز تولید ثروت و قدرت و فناوری در جهان هستند 
و بنابراین جمهوری اسالمی باید با تصحیح رویکردهای ضد غربی گذشته درصدد برقراری 

روابط استراتژیک با آن باشد تا بتواند مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی را طی کند.

به نظر می رسد هیچ یک از دیدگاه توجهی به تغییر بستر و ماهیت قدرت در  سیاست بین الملل ندارند یا اینکه به دلیل اولویت رقابت های سیاسی داخلی 4
آگاهانه آن را نادیده می گیرند. واقعیت این است که آسیا با محوریت چین 
درصدد تبدیل شدن به اصلی ترین مرکز تولید ثروت و حتی فناوری های جدید و به تعبیر 
برخی ها فناوری های فیصله بخش است که نمونه آن را می توان در دعوا بر سر فناوری فایو 
جی چین مشــاهده کرد. به اقرار برخی از مقامات آمریکایی چین درزمینه فناوری های 
هوش مصنوعی و فضایی و حتی نظامی در حال پیشی گرفتن از آمریکاست و در برخی 
موارد این اتفاق در عمل هم رخ  داده است. اما باید توجه کرد چینی که در این جا از آن 
صحبت می کنیم متعلق به آن شرق اسطوره ای مدنظر شرق شناسان یا روشنفکران ایرانی 
نیست. چین امروز در پوسته سوسیالیسم، سیاست های اقتصادی بازار آزاد را اجرا می کند. 
بیشترین تعداد ثروتمندان را در جهان دارد و اقتصاد داخلی آن با ارزش 6 تریلیون دالر از 
اقتصاد داخلی آمریکا پیشــی گرفته است.  فناوری های تشخیص چهره بر اساس هوش 
مصنوعی می سازد و هم زمان با ارسال مریخ نورد ناسا به تنهایی مریخ نورد چینی را راهی 
مریخ می کند. بنابراین چین موجود شباهتی به تصویرسازی های شرق شناسان از ممالک 
و ملل شرقی ندارد. امروز چین به مراتب بیشتر از اروپا و آمریکا نماد به کارگیری عقالنیت 
در تمام عرصه های کشورداری است. نزدیک به 99 میلیون نفر را از فقر مطلق نجات داده 
و حدود 43 هزار کیلومتر خط آهن پرسرعت احداث کرده است و انجام این کارهای بزرگ 
بدون بهره گیری از عقالنیت ممکن و میســر نیست. ده ها جزیره در سراسر جهان برای 
آسان تر کردن حمل ونقل کاالهای چینی اجاره کرده است و می خواهد بزرگ ترین پروژه 
زیرساختی بشریت در طول تاریخ را در قالب پروژه »کمربند و جاده« احداث کند. زمانی 
دیوار چین بزرگ ترین سازه ساخت دست بشر بود و اکنون طرح کمربند و جاده بزرگ ترین 
پروژه موجود در جهان است. به تعبیر محبوب کیشانی، چین شناس معروف، چین در حال 
ظهور نیست بلکه در حال بازگشت به عرصه سیاست جهانی و اعاده جایگاه طبیعی خود 
است که قرن ها آن را در اختیار داشت اما با ظهور غرب و به مدت دویست سال آن جایگاه 

را به غرب واگذار کرد.

چیــن به خوبی می داند که راه همواری پیش رو ندارد و آمریکا همه توان  خود را به کار خواهد گرفت تا مانع تثبیت قدرت اقتصادی چین و سبقت 5
گرفتن آن از آمریکا شود. نگاهی به واقعیت های موجود در جهان نشان 
می دهد که کار آمریکا در مهار چین به مراتب سخت تر از آنی است که تصور می شود. 
فقط کافی است به این نکته اشاره  کنیم که نزدیک ترین متحدان آمریکا در جهان نظیر 
اسرائیل، عربستان، بریتانیا و ژاپن حرکت به سمت گسترش روابط با چین را از سال ها 
پیش آغاز کرده اند و زنهارهای مکرر واشنگتن مانع این کار نشده است. شاید دلیل این 
امر آن است که چین با چنان مهارتی به این کشورها نزدیک شده است که پدیده ای به 
نام چین هراسی )یا آن گونه که در ایران از آن صحبت می شود تله چینی( شکل نگرفته 
است. یکی از اصول بنیادین سیاست خارجی چین خیزش آرام و عدم تقابل آشکار با 
آمریکا است. بنابراین برخالف آنچه برخی در ایران تصور می کنند چین نه تنها به خاطر 
ایران با آمریکا مقابله نخواهد کرد بلکه اساساً در رویکرد کالن خود هم به دنبال تحریک 

آمریکا نیســت. نوع نگاه چین به جهان نه بر اساس دوگانه شرق و غرب یا پیشرفته و 
عقب مانده، بلکه بر اساس یک بازی همواره در حال انجام است که در آن  همه بازیگران 
سهمی نصیب خود می کنند اما به صورت طبیعی یک بازیگر که همانا چین باشد سهم 
بیشتری را عاید خود می کند. غرض این نیست که بگوییم چین خیرخواه جامعه بشری 
یا ایران یا هر کشور دیگری است. بدون تردید چین خسیس تر، بی رحم تر و سختگیرتر 
از بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی خود آمریکاست اما به قول نیچه نباید فراموش 
کرد که در پس تاریخ صلح آمیز لیبرال دموکراسی غرب تاریخ شرم آوری از استعمار و 
برده داری و ظلم و کشــتار نهفته اســت که غرب دوست ندارد برجسته شود و ای بسا 
می خواهد با برجسته کردن حقوق بشر اشتباهات تاریخی خود را جبران کند. درست 
است که غرب بیش از 50 سال است که جهان را دعوت می کند تاریخ گذشته غرب و 
عملکرد استعماری آن در آفریقا و آسیا و خاورمیانه و آمریکای التین را فراموش کنند اما 
واقعیت این است که اگر غرب بیشتر از چین به بشریت آسیب نزده باشد کمتر از آن 
آسیب نزده است. کافی است توجه کنیم که کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی اول 
و تحت نظام قیمومیت در خاورمیانه چگونه در کشــورهایی مثل سوریه و لبنان علیه 
اکثریت مســلمان تبعیض سیستماتیک اعمال کردند. کشتارهای بلژیک در آفریقا یا 
اسپانیا در آمریکای التین یا آمریکا در ویتنام چیزی نیست که غرب بتواند آن را انکار 
کند. حداقل در تاریخ مکتوبی که در آن سراغ داریم هیچ امپراتوری خوش خیمی وجود 

نداشته است.

آیا جهان ما در حال تبدیل شــدن به یک جهان ترسناکی است که در آن  امپراتوری های بی رحمی ظهور می کنند که مالحظه حقوق بشر و طبیعت 6
را ندارند و هیچ قیدوبند اخالقی نمی تواند آن ها را محدود کند؟ آیا چین نماد 
این نوع امپراتوری است؟ کسی جواب روشنی برای این پرسش ندارد. اگر ما در دنیایی پس 
از جنگ جهانی دوم نتوانســتیم از فرصت های موجود برای توســعه استفاده کنیم چه 
تضمینی وجود دارد که در دنیای پس از ظهور چین موفق به انجام چنین کاری شویم؟ 
اگر اتفاق نظر داشته باشیم که مسئله اساسی و حیاتی ما توسعه ایران است در آن صورت 
پرسش هایی نظیر اینکه آیا می توان از چین برای تضعیف آمریکا استفاده کرد یا برعکس 
پرسش های فرعی محسوب می شوند. نه چین، نه اروپا و نه آمریکا هیچ گاه به میل خود 
فرش قرمزی برای توسعه و پیشرفت ایران پهن نخواهند کرد. چرا در دنیای پر از رقابت، 
چین یا آمریکا یا اروپا یا هر کشور دیگری مایل به همکاری با یک کشور ضعیف یا در حال 
ضعیف شدن باشد؟ برعکس اگر ایران قدرتمند شود و نقش مؤثر و سازنده ای در معادالت 
منطقه ای ایفا کند سایر بازیگران و حتی قدرت های بزرگ خواهند خواست آن را جدی 
بگیرند و پروژه های مشــترکی با آن تعریف کنند. معادالت کنونی نظام بین الملل نشان 
می دهند کشورها دیگر نخواهند توانست با تکیه  بر نظم بین المللی لیبرال به رهبری آمریکا 
و نظم چینی در حال ظهور در آینده مشکل توسعه را حل کنند. بدتر از آن، این احتمال 
و این سناریوی بدبینانه وجود دارد که با ظهور چین و تغییر معادالت نظام بین الملل برخی 
کشورها و مناطق جهان ازجمله خاورمیانه به تدریج به دست فراموشی سپرده و در انبوه 
مشکالت زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی غرق خواهند شد. عجیب است 
که اتحادیه اروپا در یکی از اسناد رسمی خود صراحتاً اشاره  کرده است که امیدی به بهبود 
اوضاع در خاورمیانه نیست و دلیلی وجود ندارد که این اتحادیه بخواهد حضور خود را در 

خاورمیانه افزایش دهد.
 خالصه کالم اینکه غرب و شــرق سنتی هردو تغییر چهره داده و متحول شده اند و بر این 
اساس نمی توان سیاست بین الملل کنونی را با دوگانه هایی مثل شرق در برابر غرب، آسیا در برابر 
غرب یا نظیر این ها توصیف کرد. امروز آســیا اقتصادی درهم تنیده با غرب دارد و اساساً جدایی 
از غرب قابل تصور نیست. برعکس غرب سنتی هم نیازمند آسیا است و البته در این میان رقابت 
کشورها به شکل فزاینده ای در حال تشدید شدن است، رشد ناسیونالیسم هم این روند را تقویت 
کرده است. کرونا به همه ما نشان داد که در جهان آینده حتی قدرتمندترین و دموکراتیک ترین 
کشورها در شرایط بحرانی منافع خود را بر منافع دیگران ترجیح خواهند داد. این همان واقعیت 

تلخ سیاست بین الملل کنونی است که باید با آن کنار بیاییم. 
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در همه نظریه های توسعه اقتصادی، ضرورت انباشت سرمایه و به کارگیری 
آن در مسیر رشد اقتصادی مشترک است. انباشت سرمایه الزم برای ایجاد 
زیرساخت ها مانند ارتباطات و حمل ونقل و امنیت و آموزش و بهداشت 
و مانند این ها و ســرمایه گذاری های مستقیم در تکنولوژی و بنگاه های 
تولیدی مورد نیاز شــرط الزم و اولیه هر پروژه موفق توســعه است. در 
کشورهای غربی به عنوان پیشگامان توسعه پس از انقالب صنعتی، سرمایه 
مورد نیاز عالوه بر غارت مستعمرات و سرزمین های جدید و مازاد تولید 
کشاورزی در شیوه تولید فئودالی و تجارت، بعداً از محل سرمایه گذاری 
سود اضافه ســرمایه داری صنعتی حاصل شد که مارکس به درستی در 
تبیین شــیوه تولید سرمایه داری نشــان داده است این توسعه، حاصل 

استثمار مضاعف کارگران است. 
در تجربه سوسیالیســتی اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن با الهام از 
آموزه های مارکس، انقالبیون کمونیســت اعالم کردند که هرچند هدف 
آن ها توســعه سریع اقتصادی اســت اما این کار با تکیه بر کارگران و با 
لحاظ منافع آن ها و همراه با عدالت توزیعی خواهد بود چون از انباشــت 
سرمایه گریزی نیست. تجربه کمونیستی چیزی جز جایگزین ساختن 
سرمایه داری دولتی به جای سرمایه داری بخش خصوصی در غرب نبود. 
حاصل کار نه مســاوات به همــراه آورد و نه رفاه طبقه کارگر و نه حتی 
تقســیم عادالنه فقر. طبقه جدید بلندپایگان دولتی و حزبی از همتایان 
سرمایه دار غربی در غارتگری پیشی گرفتند به گونه ای که فروشگاه های 
خواص این طبقه جدید و کاخ ها و کلکســیون ماشین های لوکس آن ها 

از یاد نمی رود. 
تجربه تاریخی توسعه، این باور را در بسیاری از بلندپایگان کشور ما هم 
ایجاد کرد که برای انباشت سرمایه باید تا حدود زیادی چشم خود را بر 
ایجاد طبقه سرمایه دار جدید نوکیسه و فشار بر طبقات متوسط و فرودست 
ببندیم. گویی این جبر تاریخ است که برای به حرکت درآمدن چرخ های 
توسعه گروه زیادی از مردم در زیر چرخ های آن له و فدا شوند و این هزینه 
طبیعی توسعه است. البته گفته می شود همچون کشورهای توسعه یافته 
امروز نســل های بعد از مواهب توسعه برخوردار خواهند شد و کم کم از 
فشارها کاسته می شود. این نظریه که توسعه بدون پرداخت هزینه برای 
مردم ممکن نیست حداقل در شرایط امروز ایران دروغی آشکار و فریبی 
مزورانه برای سوءاســتفاده و توجیه ظلم طبقات ممتاز حاکم و تازه به 
دوران رسیده است. تجربه ها شرایط امروز ایران را با گذشته تاریخ توسعه 
عمیقاً متمایز می کند و امکان می دهد که در صورت وجود اراده سیاسی 
و هماهنگی های اجتماعی و طراحی درست پروژه توسعه ملی به آشتی 
توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی دست یافت ویژگی های بارز زیر است:

منابع طبیعی ایران به ویژه نفت و گاز ثروتی خدادادی است  که در صورت عدم اســتفاده از آن برای هزینه های جاری 1
دولت و رانت خواری، به راحتی سرمایه اولیه مورد نیاز برای 
ایجــاد زیرســاخت های توســعه و تأمیــن وام هــای برگشــت پذیر 

سرمایه گذاری های تولیدی را فراهم می کند.

غیبت بینش توسعه 
عدالت و توسعه اقتصادی چه نسبتی دارند؟

چرا باید خواند:
چرا نفت برای استان 
خوزستان توسعه به 
همراه نداشته است؟ 
آیا این صنعت به 
مسئولیت اجتماعی 
خود در توسعه پایدار 
توجه می کرد؟ این 
مقاله را بخوانید.

مسعود سپهر
جامعه شناس سیاسی دانشگاه 

شیراز

موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران در میانه راه شــرق و غرب  همراه با دسترسی به آب های آزاد و راه های ترانزیتی و منابع 2
طبیعی سرشــار و نیروی کار تعلیم دیده و در دسترس، در 
صورت وجود بســتر سیاســی و امنیتی و قانونی مناسب، می تواند بهشت 
سرمایه گذاران از سراسر جهان در بیشتر فعالیت های تولیدی باشد. مزیت های 
نسبی ایران از هر کشور دیگری در جهان برای جذب سرمایه بیشتر است اآلن 
که موانع سیاسی چنان است که سرمایه داران بین المللی و داخلی باید دل 

شیر داشته باشند تا خطر سرمایه گذاری بلندمدت در ایران را بپذیرند.
شرایط جامعه جهانی به گونه ای است که همه مردم از همه  عالم خبر دارند و خود را مقایسه می کنند. در دنیای شفاف و 3
شیشه ای امروز، سرمایه دار نمی تواند دیگران را غارت کند و در 
پشت دیوارهای بلند کاخ خود مخفی شود. مردم سرمایه اجتماعی توسعه 
هستند و بدون مشــارکت آن ها این پروژه عقیم می ماند. با توجه به امکان 
تأمین سرمایه مورد نیاز توسعه از طریق فروش نفت و گاز و جذب سرمایه 
خارجی و اطالع جامعه هست امکان دستیابی به این منابع، انباشت سرمایه از 
طریق استثمار حاصلی جز افزایش گسست اجتماعی و انهدام سرمایه و اعتماد 

اجتماعی نخواهد داشت.
در همه تجربیات تاریخی توسعه، پیشــرفت شروع فرایند یک توسعه 
پایدار ایجاد یک دولت ملی مقتدر مرکزی و مورد اعتماد همه شــهروندان 
اســت. دولتی واقعاً ملی است که همه شهروندانش حتی در دورافتاده ترین 
نقاط از نگاه یکســان برخوردار باشند و در همه جا اقتدار یکسان قانونی بر 
اســاس اصل خیر همگانی اعمال شود. مهم ترین آسیب یک پروژه توسعه 
همه جانبه و پایدار، استمرار موقعیت مرکز- حاشیه و تقسیم منابع بر اساس 
منافع کوته بینانه حاکمان و مرکزنشین ها است. متأسفانه هرچند کشور ما 
در یک قرن گذشــته دارای یک دولت مرکزی مقتدر و متمرکز اســت اما 
گویی هیچ گاه نگاه خان خانی زدوده نشده و منافع فردی و قبیله ای و محلی 
همچنان در پروژه های کالن توسعه ملی حرف اول را میزند. این آسیب و تنها 
باعث شده عدالت اجتماعی به مفهوم آن با توسعه همراه نشود بلکه عدالت در 
شکل جغرافیایی و با توازن متناسب منطقه ای هم مغفول مانده است و نواحی 
مرزی و حاشــیه کشور علی رغم استعدادها و منابع بی نظیر خود همچنان 

کم برخوردارترین  نقاط کشور باقی بمانند.
از آن جا که سرمایه گذاری برای توسعه قبل از هرچیز باید منطق اقتصادی 
داشته باشد یعنی هر سرمایه گذاری باید نسبت به سرمایه گذاری در هر حوضه 
دیگر از جهات مختلف دارای توجیه و مزیت اقتصادی با بازدهی و بهره وری 
و رقابت پذیری بیشتر باشد، بنابراین اساس برنامه های میان مدت و بلندمدت 
توسعه باید بر طرح های آمایش سرزمین استوار باشد تا این وضعیت ها مدلل 
شود. در ایران هیچ یک از برنامه های توسعه بر یک پژوهش آمایش سرزمین 
جامع بنیاد نهاده نشــده و از آن بدتر حتــی در معدود مواردی که با تکثر 
پژوهش ها و استدالالت روشن، طرح های توسعه به وسیله کارشناسان ارائه 
شد، مراجع تصمیم گیر باالدستی با همان روحیه مرکزگرایی همه استدالالت 
کارشناسی را فدای اغراض و منافع خود کردند. اینکه  فالن نماینده مجلس 

این نظریه که 
توسعه بدون 

پرداخت هزینه 
برای مردم ممکن 
نیست حداقل در 

شرایط امروز ایران 
دروغی آشکار 

و فریبی مزورانه 
برای سوءاستفاده 

و توجیه ظلم 
طبقات ممتاز 
حاکم و تازه به 

دوران رسیده است

در ایران هیچ یک از برنامه های توسعه بر یک پژوهش آمایش سرزمین جامع بنیاد نهاده نشده و از آن بدتر حتی در معدود 
مواردی که با تکثر پژوهش ها و استدالالت روشن، طرح های توسعه به وسیله کارشناسان ارائه شد، مراجع تصمیم گیر 
باالدستی با همان روحیه مرکزگرایی همه استدالالت کارشناسی را فدای اغراض و منافع خود کردند.
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آکــادمـی

برای تضمین رأی خود، رأی اعتماد به وزیر را گروگان گیرد و برای منطقه ای 
که فاقد منابع آب و انرژی اســت، مصوبه طرح فوالد یا پتروشیمی بگیرد یا 
رئیس جمهور در سفر استانی خود بدون داشتن یک صفحه طرح توجیهی 
صدها وعده و تخصیص اعتبار مردم فریبانه اعالم کند، نحوه تکراری اســت 
که جز توســعه زدایی، اتالف منابع و تخریب محیط زیست حاصلی نداشته 
اســت. است عالوه بر این جایگزینی منافع خاص به جای مردم منافع ملی، 
خســارت های بزرگ تری هم به همراه دارد. مرکزنشینان در برج آتش خود 
همواره نگران تهدید جالل قدرت خود از سوی حاشیه نشینان و همسایگان 
هستند. از مرکزگریزی و تجزیه کشور به شدت هراسان اند و تنها راه چاره را 

در قدرت نظامی و امنیتی جست وجو می کنند.
در اغلب نظریه های توســعه، ایجاد تعادل بین نگاه محلی و منطقه ای، 
ملی و جهانی یک اصل تخلف ناپذیر است. حال باید پرسید در نظام سیاسی 
و در سطوح کالن تصمیم گیری کشور ما چند کرد یا عرب یا بلوچ یا سنی 
حضور مؤثر دارد؟ سیطره نظامیان و امنیتی ها در تصمیم گیری های کالن 
توسعه تا چه حد بر نگاه های کارشناســانه غلبه دارد؟ در ساختار سیاسی 
تصمیم گیری کدام منافع حرف اول را می زند؟ آیا این درســت است که به 
هنگام تصویب بودجه سالیانه، مشکل گرفتگی لوله فاضالب منزل کدخدای 
روســتای ناکجاآباد سفلی از طرح توسعه سواحل مکران به دلیل پافشاری 
فالن نماینده اهمیت بیشتری پیدا می کند؟ هر عقل سلیمی می داند که برای 
توســعه بعضی صنایع، نزدیکی آن به مواد اولیه و آب و انرژی و پایانه حمل 
حتی بدون طرح آمایش سرزمین تأثیر قاطعی در کاهش قیمت تمام شده و 

افزایش مزیت نسبی آن دارد. 
چه منطقی جز نگاه های مبتنی بر منفعت شخصی و قبیله ای و جناحی 
کارخانه های پتروشــیمی و فوالد را از کنار دریاهای جنوب به شــهرهای 
خشک مرکزی فالت ایران می برد؟ این ها باعث شده است که توسعه مستمر 
همه جانبــه پایدار و مبتنی بر عدالت اجتماعــی و جغرافیایی رویای دور از 
دسترس باشد و با گذشت 43 سال از پیروزی انقالب اسالمی با متوسط رشد 
حدود 2 درصد، هر روز شاهد تعمیق عمومی شکاف طبقاتی و اعتراضات و 
شورش های منطقه ای در نقاط حاشیه باشیم. خروج از این دور باطل در اولین 
گام موکول به  جایگزینی بینش توسعه گرا به جای اولویت نگاه ایدئولوژیک و 
عالم و آدم است. همان کاری که چینی ها حدود چهل سال پیش انجام دادند. 
در این صورت گام های بعدی در حوضه های سیاسی اجتماعی قانون گذاری و 

اقتصادی امکان پذیر می شود و هریک دیگری را تسهیل می کند. 
در بینش توسعه گرا گسترش امنیت بر مبنای تنش زدایی بین المللی و 
داخلی و آشتی جویی با همگان است. تأمین امنیت سرمایه گذاری تولیدی 
داخلی و بین المللی، مهم ترین دلیل انباشت سرمایه و موتور محرک توسعه 
است. در سطح کالن تصمیم گیری سیاسی نگاه کارشناسی هنگامی غلبه 
می یابد که با اصالحات ســاختاری سیاسی چون انتخابات حزبی و استانی 
با توســعه احزاب و مطبوعات و جامعه مدنی زمین هم مشــارکت واقعی و 
فعال همه ملت فراهم شــود و انتخابات به جای صحنه حذف رقبا، جایگاه 
رقابت و قضاوت برنامه توسعه احزاب مختلف شود. در این صورت مشارکت 
واقعی همه حاشیه نشــین ها در تصمیم گیری ها محقق می شود. در حوضه 
قانون گذاری و بوروکراسی، کوچک سازی دولت و ایجاد نظام مالیاتی عادالنه 
و بودجه ریــزی مبتنی در آن و حذف نظام رانتی  با رفع موانع  بوروکراتیک 
کارآفرینی، دست یافتنی است. بهره گیری از ثروت های ملی مانند نفت و گاز 
و معادن و تنوع اقلیمی، توسعه زیرساخت های ارتباطی و انرژی و گردشگری 
همراه با تأمین سرمایه برای فعالیت های مولد به صورت برگشت پذیر، رشد 
مســتمر اقتصادی را دست یافتنی می کند. آیا می شود چشم ها را شست و 

جور دیگر دید؟ 

مذاکرات وین برای احیای برجام بعد از شروع مجدد و طی سه هفته اول 
بدون پیام مثبتی برای مردم ایران که مشتاق خاتمه تحر یم ها هستند، 
ادامه داشته است. اظهارات منفی همه طرف ها در ارتباط با روند کار هنوز 
زمینه ای برای خوشبینی در مورد سرانجام این مذاکرات ایجاد نکرده است. 
در آخرین نوبت، سفرای فرانسه، آلمان و انگلیس در سازمان ملل در 23 
آذر مدعی شدند که تا این تاریخ »قادر به شروع مذاکرات واقعی نبوده ایم.« 
و افزودند: »به خاطر مواضع جدید ایران که با برجام ســازگاری ندارد و 
فرابرجامی است، فرصت باارزش موجود دارد از دست می رود.« این خط 
خبری است که سه کشور اروپایی از یکی، دو روز بعد از شروع مذاکرات 

همواره پی گرفته اند. 
در مقابل، مقامات دولت ســیزدهم موکدا گفته اند که پیشنهادهای 
ارائه شــده از ســوی هیئت ایرانی زیادی خواهانه و فرابرجامی نیست و 
خواســته آن ها  همچنان بازگشت همه طرف ها به تعهدات برجام است. 
از طرفی، اگرچه در ابتدای کار غیرمنتظره نبود که در نخســتین حضور 
تیم دولت جدید در وین پیشــرفت نمایانی حاصل نشود و حتی به هر 
دلیل مواضعی حداکثری در بدو امر از جانب ایران اتخاذ شود و هدف آن 
مثال تاخت زدن آن با مواضع فرابرجامی آمریکا باشد، اما بدیهی است که 
هرگونه تاکتیک مذاکراتی اگر کامال سنجیده نباشد، خود می تواند به مانع 
بزرگ جدیدی تبدیل شــود. اجماال، مواضع مذاکراتی یا حداکثری باید 
به گونه ای باشــد که امکان مدیریت واکنش طرف مقابل از دست نرود و 
فرود آمدن از ستیغ نیز با حفظ اعتبار ممکن باشد. مشکل دیگر با توجه 
به سوابق امر، می تواند حیثیتی شدن مواضع ارائه شده از سوی یک طرف 
و تصور لزوم پایبندی و اصرار بر آن ها  تا به آخر باشــد. اکنون با توجه به 
گذشــت نزدیک به سه هفته از شروع مذاکرات و فقدان نشانه ای حاکی 
از پیشرفت کار، سوال این است که آیا نحوه برخورد با مسئله، مشکالت 
جدیدی را بر مشــکالت پیشین اضافه کرده است. برخی از وجوه عمده 

مذاکرات، ذیل عناوین زیر قابل تلخیص است:

ابعاد شکلی  
از آن جا که ارائه پیشنهادهای جدید ایران موجب شکل گیری جو منفی 
در مذاکرات شده، روشن نیست که اساسا چه نیازی به ارائه این پیشنهادها 
به صورتی غیرمعمول و به طور یک جا در قالب دو متن بوده است. آن ها 
 با توجه به قاعده »توافق در هیچ مورد نهایی نیست، مگر آنکه توافق در 
همه موارد نهایی شده باشد«، به راحتی می توانستند مذاکره واقعی بر روی 
پیش نویس های دور ششم را آغاز و به تدریج در ارتباط با هر بند هر نظر 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

آینده توافق برجام 
بدانید، خواندن این 

مقاله تحلیل جامعی 
به شما خواهد داد.

بازی مقصریابی 
موانعی در راه احیای برجام

ـه
ـان

ـه
ب

نتیجه توافق برجام در دولت ســیزدهم چه خواهد شد، دولت های چین و روسیه تا کجا از ایران 
حمایت خواهند کرد و آمریکا چه در سر دارد؟ این مقاله را بخوانید.

کوروش احمدی
تحلیل گر سیاست خارجی
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بازی مقصریابی 
موانعی در راه احیای برجام

جدیــدی را مطرح کنند و به بحث بگذارند. قابل پیش بینی بود که ارائه 
مجموعه مفصل و جامعی از پیشنهادهای جدید به صورت یکپارچه که از 
جمله در تعارض با نکات عدیده مورد توافق در ادوار قبلی است، می تواند 
طرف مقابل را شــوکه کند و بهانه الزم برای جنگ تبلیغاتی در ســطح 
دولت هــا و افکار عمومی به آن ها  بدهد. اکنون اگرچه به لحاظ تکنیکی 
ایرادی به هیئت ایرانی وارد نیست، اما به لحاظ سیاسی این تصور شکل 
گرفته که حجم بزرگی از اصالحیه ها و پیشنهادها که وارد متن شده، اوال 
همــه یا اکثر توافقات موقت قبلی را به هم زده و ثانیا صرف وقت زیادی 

برای مذاکره در مورد تک تک آن ها  ضروری خواهد بود.  
با شــروع دور هشــتم، با اظهارات برخی از طرف های مذاکره مانند 
اولیانوف، مذاکره کننده روس، که از »رفع برخی سوءتفاهم ها« سخن گفت 
و انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا، که به »عزم و اراده تازه  همه هیئت ها 
برای دستیابی به توافق« اشاره کرد و آقای باقری کنی که در دو مصاحبه 
بر اینکه »برجام 94 مورد قبول دو طرف است و مواضع ما بر اساس برجام 
اســت« تاکید کرد، این امیدواری ایجاد شد که گویا دست کم در مورد 
ابعاد شکلی توافق شده است. با توجه به سنت مذاکرات چندجانبه قاعدتا 
پیشــنهادهای هر طرف قبل از توافق نهایی باید بتواند وارد متن شود و 
در مــورد آن ها  مذاکرات کافی صورت گیرد. لذا می توان احتمال داد که 
چنین شده و گویا به این ترتیب طرفین از نظر اینکه مبنای کار چه باشد، 
توافق کرده اند. اگر این حدس درست باشد، اکنون طرفین باید بتوانند بند 
به بند جلو بروند و در مســیر هرجا که به اصالحیه های جدید تیم ایران 
برمی خورند، درباره آن ها  هم مذاکره کنند و روشن شود که آیا برای طرف 
مقابل این اصالحیه ها قابل پذیرش هست یا خیر. طبعا در این روند موارد 
اختالفــی از قبل هم دوباره مرور و نهایتا موارد مورد توافق و اختالف در 
سطح کارشناسی مشخص خواهند شد. با این حال، ادعای طرف اروپای 
مبنی بر اینکه »هنور مذاکره به طور واقعی شروع نشده«، این فرض را نیز 

با تردید مواجه کرده است.

ابعاد محتوایی  
آمریکا از ابتدای مذاکــرات در نیمه فروردین 1400 تصریح کرد که 
آماده برداشتن »تحریم های ناســازگار با برجام« است. شواهدی وجود 
داشت که هیئت ایرانی در دولت دوازدهم خواستار برداشتن تحریم های 
غیرهسته ای مانند اعالم سپاه به عنوان سازمان تروریستی و تحریم بیت 
رهبری و... که توسط ترامپ و به قصد مشکل کردن بازگشت دولت بعدی 
به برجام اعمال شــد، نیز بود. از طرفی، طیفی از جناح اصولگرا اساسا با 
دسته بندی تحریم ها به برجامی و غیربرجامی مخالف اند و از جمله در ماده 
7 قانون اقدام راهبردی مجلس بر لزوم لغو همه تحریم ها از هر نوع تاکید 
شده است. 200 نماینده مجلس هم در اردیبهشت گذشته طی بیانیه ای 
»هرگونه تفکیک و دســته بندی کردن تحریم هــا« را رد کردند و »لغو 
صددرصد تحریم ها« را خواســتار شدند. در نتیجه، اکنون روشن نیست 
که هدف هیئت مذاکره کننده دقیقا چیست. »لغو صددرصد تحریم ها«، 
لغو تحریم های ترامپی یا صرفا لغو تحریم های برجامی دارای تفاوت های 
عمده ای با هم هستند. ضمن اینکه »لغو« یا »تعلیق« هم مسئله مهمی 
است. اگرچه لغو فرمان های اجرایی رئیس جمهور آمریکا به راحتی ممکن 
است، اما رئیس جمهور تنها قادر به »تعلیق« قوانین کنگره است و اختیاری 

برای »لغو« آن ها  ندارد.
مشــکل مهم دیگری که پیش رو است، مشکل »تضمین عینی« و 
»راســتی آزمایی لغو تحریم ها« است. این دو خواسته ایران که بسیار بر 
آن ها  تاکید می شود، با توجه به نقض عهد آمریکا در دوره ترامپ و حتی 

اکراه بانک ها و شرکت های بزرگ بین المللی به کار با ایران قبل از آن قابل 
درک اســت. سوالی که مطرح اســت این است که آیا ارائه تضمین های 
عینی و راستی آزمایی اساسا ممکن است. یکی از مشکالت در این رابطه 
این است برای برداشتن موثر تحریم ها علیه ایران، نه تنها دولت های غربی 
بلکه شرکت ها و بانک های خصوصی بین المللی نیز باید ایفای نقش کنند. 
در حالی که در نظام های لیبرال دموکرات، دولت ها قدرتی جهت تعیین 
تکلیف برای شرکت های خصوصی که تابع مجامع عمومی شان هستند، 
ندارند. ادامه سایر تحریم های آمریکا علیه ایران، خطر فعال شدن مکانیسم 
ماشه و تغییر سیاست در آمریکا نیز مزید بر علت است. این مشکل حتی 

در ارتباط با شرکت ها و بانک های چین و روسیه هم وجود دارد. 
دولت سیزدهم هنوز مشخص نکرده است که چه تضمینی مد نظرش 
است. ارائه ضمانت  سیاسی عملی است، اما به تنهایی مفید و اطمینان بخش 
نیست. ضمانت سیاسی به این معنی که مقامات رسمی دولت های 5+1 
خود را بــه اجرای برجام متعهد کنند، قبال در بند 8 مقدمه برجام ارائه 
شده است و در همین اواخر )30 اکتبر 2021( نیز در بیانیه سران آمریکا، 
فرانسه، انگلیس و آلمان تکرار شد. اما برای نقض تضمین های این چنینی 
همیشه می توان بهانه ای یافت. تضمن حقوقی محکمی نیز برای برجام 
ممکن نیست. برجام به عنوان یک »برنامه عمل داوطلبانه« متضمن هیچ 
نوع تضمین حقوقی نیست. در حقوق بین الملل نیز ابزاری برای تحمیل 
اجــرای آن وجود ندارد. قطعنامــه 2231 نیز از قطعنامه های توصیه ای 
شورای امنیت است. توسل دولت روحانی به دیوان بین المللی دادگستری 
نیز اگرچه به پذیرش دعوای ایران به رغم مخالفت آمریکا و رای موقت به 
سود ایران انجامید، اما اگر رای نهایی نیز به سود ایران صادر شود، چون 
ضمانت اجرا ندارد، آمریکا می تواند آن را نادیده بگیرد. از طرفی، حتی اگر 
در غیرمحتمل ترین حالت، برجام به تصویب سنای آمریکا نیز برسد و به 
یک پیمان تبدیل شود، باز هم یک سنا و یک رئیس جمهور مصمم بعدی 

حتی می توانند طی تشریفاتی چنین پیمانی را نیز نقض کنند.
پیشنهادهایی نیز که تاکنون از سوی جهات غیررسمی مطرح شده 
اســت. از جمله لغو مصونیت قضایی آمریکا در سایر کشورها در صورت 
نقض برجام به خاطر روابط گسترده 1+5 با هم قابل تصور نیست. اجرای 
پروژه های مشــترکی با آمریکا که در حکم تضمین عملی اجرای برجام 
باشد نیز به دلیل سایر تحریم ها عملی نیست. تنها شاید بتوان از اجرای 
توافق های نیمه کاره خرید هواپیما از بوئینگ و ایرباس سخن گفت. شاید 
نحوه بازگشت ایران به تعهداتش در حوزه هسته ای امکاناتی برای »تضمین 
عینی« را فراهم کند. در این مورد، از جمله پیشــنهاد شده که اورانیوم 
غنی شــده و سانتریفیوژهای پیشرفته ساخته شده در ایران طی دو سال 
گذشته تحت نظر آژانس در داخل کشور انبار و مهر و موم شوند یا حداکثر 

نکته هایی که باید بدانید

مقامات دولت سیزدهم موکدا گفته اند که پیشنهادهای ارائه شده از سوی هیئت ایرانی 	]
زیادی خواهانه و فرابرجامی نیست و خواسته آن ها  همچنان بازگشت همه طرف ها به تعهدات 

برجام است.
آمریکا از ابتدا گفته است که تحت شرایطی اقدام به درخواست نشست اضطراری آژانس 	]

بین المللی انرژی اتمی و احتماال ارجاع پرونده به شورای امنیت خواهد کرد.
کل حجم مبادالت چین و شورای همکاری در 2019 بیش از 180 میلیارد دالر بوده است 	]

)یعنی حدود 9 برابر ایران(. چین هنوز هم تا حد زیادی سیاست اجتناب از درگیر شدن در 
دعواهای ژئوپلیتیک و تمرکز بر تکنولوژی و اقتصاد را مانند چند دهه گذشته دنبال می کند. 

برای روسیه نیز حرکت ایران به سمت دستیابی به سالح هسته ای همیشه نگران کننده بوده؛ چراکه ایران در جوار روسیه قرار دارد 
و آینده هم قابل پیش بینی نیست. اگر ایران بتواند در چنین جهتی حرکت کند، پیش فرض روسیه این است که دیگر کشورهای 
خاورمیانه نیز ممکن است گام در چنین راهی نهند که برای روسیه قابل قبول نیست.

روسیه و چین در 
سمت چپ طیف 
قرار دارند و تا 

حدی متمایل به 
کمک به ایران برای 
نیل به نتیجه ای 

منصفانه از 
مذاکرات هستند. 

اما باید توجه 
داشت که این دو 
کشور نیز تنها تا 
حد احیای برجام 

94 و بازگشت 
همه طرف ها به 
تعهداتشان ذیل 

آن از ایران حمایت 
خواهند کرد
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آکــادمـی

در یک کشور مورد اعتماد ایران تحت نظر آژانس به امانت سپرده شوند. 
این ایده اگر مورد توافق طرف مقابل قرار گیرد، ایده خوبی است؛ هرچند 
که مستلزم تغییر محتوای برجام است و باز کردن برجام مشکالت خاص 

خود را خواهد داشت. 
موضوعات محتوایی مورد اشاره به لحاظ سیاسی برای دولت رئیسی 
بســیار مهم است؛ چراکه تنها در این صورت است که این دولت قادر به 
ارائه توضیحی به اصولگرایان و دلواپسان و پایگاه رای خود برای  توجیه 

بازگشت به برجام، که همیشه با آن مخالف بوده اند، خواهد بود.  

مواضع روسیه و چین  
در ارتباط با دولت های خارجی، با طیفی از مواضع مواجه هســتیم. 
رژیم اسرائیل در یک سر طیف قرار دارد که تندترین مواضع را دارد. بعد 
از آن سه کشور اروپایی قرار دارند که به نظر می رسد مواضعشان تا حدی 
حتی تندتر از مواضع آمریکا اســت. روسیه و چین در سمت چپ طیف 
قــرار دارند و تا حدی متمایل به کمک بــه ایران برای نیل به نتیجه ای 
منصفانه از مذاکرات هســتند. اما باید توجه داشت که این دو کشور نیز 
تنها تا حد احیای برجام 94 و بازگشت همه طرف ها به تعهداتشان ذیل 
آن از ایران حمایت خواهند کرد. این دو کشور دو نگرانی عمده دارند: اول 
اینکه اطمینان حاصل کنند که ایران به سمت سالح هسته ای یا تبدیل 
شدن به کشوری در آستانه دستیابی به سالح هسته ای نخواهد رفت؛ دوم 
اینکه تنش بین ایران و آمریکا از حدی فراتر نرود و از کنترل خارج نشود. 
برای چین مسئله تامین انرژی از خلیج فارس مسئله مهمی ا ست. چین 
حدود نیمی از 171 میلیارد دالر نفت وارداتی اش در 2020 را از 7 کشــور 
عربی خلیج فارس )شامل حدود 27 میلیارد دالر از عربستان( و تا حدودی 
نیز به طور غیرمستقیم از ایران تامین کرده است. با توجه به نیاز باالی چین 
به نفت این منطقه و به طور کلی به خاورمیانه، چین اولویت باالیی برای حفظ 
آرامش در این منطقه قائل است. از سوی دیگر با توجه به کاهش شدید نیاز 
آمریکا به نفت خلیج فارس، اگر یک تنش نظامی در خلیج فارس رخ دهد، 
چین از منظر تامین انرژی ضرر بســیار خواهد کرد و امریکا که با توجه به 
نفت شیل اکنون صادرات نفتش حدود یک میلیون بشکه در روز  بیشتر از 
وارداتش است، از این نظر سود خواهد برد. البته اختالل در اقتصاد جهانی و 
نیز  افزایش قیمت نفت در پمپ بنزین های آمریکا به لحاظ سیاست داخلی به 

ضرر دولت بایدن خواهد بود. به عالوه، چین رابطه اقتصادی گسترده ای نیز 
با کشورهای عربی خلیج فارس دارد و تامین نظر آن ها  نیز برایش مهم است. 
کل حجم مبادالت چین و شورای همکاری در 2019 بیش از 180 میلیارد 
دالر بوده است )یعنی حدود 9 برابر ایران(. همچنین، چین هنوز هم تا حد 
زیادی سیاست اجتناب از درگیر شدن در دعواهای ژئوپلیتیک و تمرکز بر 

تکنولوژی و اقتصاد را مانند چند دهه گذشته دنبال می کند. 
برای روســیه نیز حرکت ایران به سمت دستیابی به سالح هسته ای 
همیشه نگران کننده بوده؛ چرا که ایران در جوار روسیه قرار دارد و آینده 
هم قابل پیش بینی نیست. اگر ایران بتواند در چنین جهتی حرکت کند، 
پیش فرض روسیه این است که دیگر کشورهای خاورمیانه نیز ممکن است 
گام در چنین راهی نهند که برای  روسیه قابل قبول نیست. به عالوه، ایران 
اکنون از جهاتی در خاورمیانه، از جمله در سوریه، همسویی ژئوپلیتیک 
با روسیه دارد. لذا روسیه مایل نیست که ایران در معرض تهدیداتی قرار 
گیرد که تصویری روشن از آینده آن وجود ندارد. همچنین، هیچ گاه نباید 
فراموش کنیم که چین و روســیه طی 4 ســال تا سال 1389 به همه 
قطعنامه های شــورای امنیت علیه ایران رای مثبت دادند. اگرچه اکنون 
روابط چین و روسیه با آمریکا در حد آن دوره نیست، اما سیاست آن دو در 

مورد ایران تفاوتی اساسی نکرده است.
بــازی مقصریابی در جریان این مذاکرات نیز مانند هر مذاکرات مهم 
دیگری از ابتدا شکل گرفته است. در حالی که تاکنون شاهد کار درخوری 
در این رابطه از سوی تیم مذاکراتی ایران نبوده ایم، باید توجه داشت که 
این بازی در این دوره از دو جهت مهم اســت: یکی از جهت اثرات فوری 
فراز و نشیب های مذاکرات بر وضعیت بازارها و اثر متقابل فشار یا همراهی 
بــازار و افکار عمومی بر مواضع طرف ها اســت؛ دوم اینکه آمریکا از ابتدا 
گفته است که تحت شرایطی اقدام به درخواست نشست اضطراری آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و احتماال ارجاع پرونده به شــورای امنیت خواهد 
کرد. به این دلیل، طرف غربی نیاز مبرمی به جوسازی برای مقصر جلوه 
دادن ایران نزد دولت ها و افکار عمومی بین المللی احساس می کند و در 
این رابطه مشغول تالش است. حداقل با توجه به تجربه موفق مدیریت 
افکار عمومی بین المللی در مذاکرات 94-93 اکنون دیگر مشکل می توان 
»امپریالیســم خبری« را تنها مقصر عقب افتادن ایران در نزاع رسانه ای 

جاری معرفی کرد. 

آمریکا از ابتدا 
گفته است که تحت 
شرایطی اقدام به 

درخواست نشست 
اضطراری آژانس 
بین المللی انرژی 
اتمی و احتماال 

ارجاع پرونده به 
شورای امنیت 
خواهد کرد. به 
این دلیل، طرف 

غربی نیاز مبرمی 
به جوسازی برای 
مقصر جلوه دادن 
ایران نزد دولت ها 
و افکار عمومی 

بین المللی احساس 
می کند و در این 
رابطه مشغول 

تالش است
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اقتصاد ایران چطور با اخاللگران خود کنار آمده است؟

 سال های دور از 
خوشبختی
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روایت

سیاست ها و سیاست گذاری در اقتصاد ایران شاید کمتر مفهومی 
داشته باشد؛ چه آنکه عمر بســیاری از قوانین و مقررات محدود 
است و اگر حتی راهکار خوبی برای برون رفت از مسائل و مشکالت 
طراحی می شود که بر روی آن ها اجماع جدی وجود دارد، از سوی 
برخی مجریان به مرحله اجرایی نرسیده یا به طور ناقص پیاده سازی 
می شود و اثر خود را از دست می دهد؛ اما در همین فضای گل آلوده 
اقتصادی، علف های هرزی رشد می کنند که به مرور زمان طراوت را 
از اقتصاد گرفته و در نهایت، کار را به جایی می رسانند که یا باید همه 

با این محیط سازگار شوند یا محکوم به شکست هستند.
محیط یکی از عوامل تاثیرگذار در هر اکوسیستمی است و اینکه 
محیط برای رشد یا به اغما رفتن یک فعالیت طبیعی و ساختگی 
بسیار حائز اهمیت است، بر هیچ کس پوشیده نیست؛ موضوعی که 
هیچ گاه در سیاست گذاری ها و ریل گذاری های مرتبط با اقتصاد ایران 

حائز اهمیت شمرده نشده است. 
سال های متمادی است که اقتصاد ایران از محل اکوسیستمی 
که برای بسیاری از فعالیت هایش تعریف شده آسیب دیده و ضربه 
خورده است. یعنی درست در شرایطی که بسیاری از کسب و کارها 
محیط مساعدی را برای رشد پیدا کرده اند، همه چیز دست به دست 
هم داده تا رشــدی چشمگیر حاصل شــود و برعکس آن هم، در 
زمان هایی که محیط برای پیشبرد اهداف و تعالی بسیاری از کسب 
و کارها مســاعد نبوده است، همه چیز برعکس پیش رفته و نه تنها 
رشدی حاصل نشده است، بلکه بسیاری از فعالیت های اقتصادی که 
راه خود را پیدا کرده و از سرباالیی باال رفته و به نوک قله رسیده اند 

هم مجبور به توقف شده اند. 
نگاهی به آنچه طی سنوات گذشته بر اقتصاد ایران گذشته هم 
به خوبی نشان می دهد که مجموعه سیاست گذاری و تصمیماتی که 
در مقاطع مختلف برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است چنین 
کارکردهایی داشته است و در دوره هایی منجر به کاهش شدید تورم، 
امیدواری به سرمایه گذاری و آینده اقتصاد و در نهایت، رشد اقتصادی 
در بخش های مختلف شــده است و اتفاقاً این رشدها توانسته اند تا 
مدت ها ماندگار باشــند؛ اما زمانی که دولت ها و سیاست گذاران از 
چنین اصولی دســت برداشــته و صرفاً تالش کرده اند که شرایط 
موجود را با همه ناهمواری ها و فضاهای غیرمنطقی که بر آن حاکم 
شده است، کنترل کنند، سر و کله بخشنامه ها و دستورالعمل های 
یک شبه هم پیدا شده است و صرفاً برای شرایط موجود، ابالغیه ای 
صادر شــده اســت که بر مبنای آن، شرایط موجود بدون توجه به 
المان های اقتصادی مدیریت شــود و در نتیجه هم، حاصل درست 
برعکس آن چیزی بوده اســت که سیاست گذاران و دولتمردان در 
پی آن بوده اند و بعد از گذشــت مدتی همان ارزشی که بر مبنای 
آن دستورالعمل تهیه شده، به یک ضدارزش در اقتصاد ایران تبدیل 
شده است و در نهایت، بسیاری از بازیگران این عرصه را هم از دور 
خارج کرده اســت و کار را به جایی رسانده است که بن بست پیش 

مجلس تصمیم 
گرفته که در قالب 
طرحی، شرایط 
را برای برخورد 

با اخاللگران 
اقتصادی فراهم 

کند، غافل از 
اینکه اقتصاد 
ایران نیازمند 

برخورد با معلولین 
اتفاقاتی که در 

آن به وجود آمده 
نیست؛ بلکه باید 

با علت موضوعات 
برخورد کند و 

شرایط را به نحوی 
فراهم آورد که 

زمینه و بستری 
برای اخالل در 
اقتصاد وجود 
نداشته باشد

 اقتصاد زخم خورده 
اخاللگران زاییده فضای کسب وکار ناسالم هستند

محبوبه فکوری
دبیر بخش روایت

روی بسیاری از فعالیت های اقتصادی قرار گرفته است و موضوع از 
آن چیزی که به عنوان نقطه شروع سیاست گذاری ترسیم شده بوده 

است هم بغرنج تر شده است. 
نکته دیگری که باید به آن توجه شود، رشد قارچ گونه بسیاری 
از فعالیت های غیرمولد بوده که در نهایت، شــرایط را بدتر کرده و 
به رقیبی نامناســب برای فعالیت های اقتصادی ســالم و ریشه دار 
تبدیل شده است و این جا است که دوباره دولت ها و سیاست گذاران 
حاکمیتی در قوای ســه گانه به سمتی حرکت کرده اند که فضای 
موجود را سر و سامانی بدهند و باز هم بنایی کج را بر روی یک بنای 
کج دیگری ایجاد کرده اند که در نهایت، شرایط را برای بسیاری از 

فعالیت ها بد و بدتر کرده است. 
حاال در چنین شــرایط اقتصادی که برای ایران به وجود آمده 
است و در کنار سیاست های مخربی که بالغ بر 4 دهه اقتصاد ایران 
را درگیر کرده، مجلس تصمیم گرفته که در قالب طرحی، شرایط 
را برای برخورد با اخاللگــران اقتصادی فراهم کند، غافل از اینکه 
اقتصاد ایران نیازمند برخورد با معلولین اتفاقاتی که در آن به وجود 
آمده نیست، بلکه باید با علت موضوعات برخورد کند و شرایط را به 
نحوی فراهم آورد که زمینه و بستری برای اخالل در اقتصاد وجود 
نداشــته باشد؛ نه اینکه بستر برای هر کاری مهیا باشد و در نهایت 
بخواهیم بازیگرانی را که در این عرصه رشــد کرده اند از رده خارج 
کنیم؛ چراکه با خارج شدن عده ای از این فضا، عده ای دیگر جایگزین 
آن ها خواهند شــد و به طور مداوم در این فضا فوج فوج افرادی که 
مستعد انجام امور غیراقتصادی ولی سوداگرایانه هستند، وارد و از 

آن خارج می شوند. 
نگاهی به آنچه طی ســنوات گذشــته در برخورد با اخاللگران 
اقتصادی از سوی دستگاه های نظارتی صورت گرفته هم دقیقاً موید 
این موضوع اســت؛ به این معنا که علی رغم خواستی که در قوای 
نظارتی برای برخورد با اخاللگران اقتصادی وجود داشته، هیچ گاه 
برخورد با این گروه، ترمزی برای فعالیت سایر اخاللگران اقتصادی 
نبوده و این چرخه همواره ادامه داشته است. نمونه آن به خصوص 
در زمان هایی به صورت مشهودتر دیده می شود که نوسانات ارزی 
اقتصاد ایران را در بر گرفته و زمینه را برای شکل گیری فعالیت های 
سوداگرایانه ای به صورت غیررسمی یا گاه در پوشش یک فعالیت 

کامالً رسمی اما با باگ های فراوان مهیا کرده است. 
مروی بر آنچه بر اقتصاد ایران طی دوره های افزایش نوســانات 
ارزی گذشته است، به خوبی نشان می دهد که این بستِر مهیا برای 
بســیاری از افراد بوده که زمینه ارتکاب جرم آن ها را فراهم کرده 
اســت، نه اینکه یک اخالل اقتصادی در یک فضای مناسب کسب 
و کار شکل گرفته باشد؛ یعنی این اخاللگران، زاییده فضای کسب 
و کار نامیزانی هستند که یک بستِر مهیا برای اخالل در حوزه های 
اقتصادی را برایشان فراهم کرده است. پس تا زمانی که این فضای 
کسب و کار زمینه مساعدی را برای اخاللگران اقتصادی فراهم نکند، 



57 آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و پانزده، دی 1400

علی رغم خواستی که در قوای نظارتی برای برخورد با اخاللگران اقتصادی وجود داشته، 
هیچ  گاه برخورد با این گروه، ترمزی برای فعالیت سایر اخاللگران اقتصادی نبوده و این 
چرخه همواره ادامه داشته است.

این فضای کسب 
و کار مساعد و 
شفاف است که 

می تواند پادزهر 
همه اختالالت 

در اقتصاد باشد 
که در قالب آن، 
نورافکن های 

زیادی باالی سر 
فعاالن اقتصادی 

قرار می دهد

به طور قطع نمی توان انتظار داشت که اخالل اقتصادی به صورت 
گسترده صورت گیرد. 

بنابراین حال که مجلس هم طرحی برای برخورد با اخاللگران 
اقتصادی طراحی و تدارک دیده که البته پیش از آن هم موضوعات 
مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته بود، خیلی نمی توان زمینه را 
برای توقف اخــالل در فضای اقتصادی مهیا دید؛ بلکه این فضای 
کسب و کار مساعد و شفاف است که می تواند پادزهر همه اختالالت 
در اقتصاد باشــد که در قالب آن، نورافکن های زیادی باالی ســر 
فعاالن اقتصادی قرار می دهد که با کوچک ترین تخلفی در دام قانون 
بیفتند و به این ترتیب بســتر از بین رفته و اگر هم احیاناً تخلفی 
صورت گیرد، فضا آن قدر شفاف و روشن است که به راحتی می توان 

اخاللگران اقتصادی را شناسایی کرد. 
حاال اگر قرار بر این باشــد که شرایط را به گونه ای مهیا کرد که 
اقتصاد ایران از آســیب های مرتبط با حضور و حرکت اخاللگران 
اقتصادی در امان بماند، باید ابتدا شرایط را برای بهبود فضای کسب 
و کار مهیا کرد که آن هم با دستور و فرمان و حرکات تصنعی به طور 
قطع ایجاد نخواهد شد، بلکه باید به نحوی حرکت کرد که اقتصاد 
ایران در چرخه هایی قرار گیرد که در آن نه تنها همه چیز سر جای 
خود و مجموعه سیاست ها و قوانین به خوبی یاری رسان فضای بهینه 
کســب و کار باشند، بلکه فضا آن قدر رقابتی تدارک دیده شود که 
رقابت خود بتواند مانعی برای بسیاری از اخاللگران اقتصادی باشد؛ 
چراکه به هر حال عرصه رقابتی، بازیگران بسیاری دارد که هریک 
از این بازیگران خــود می توانند مانع جدی برای حذف اخاللگران 
اقتصادی باشند؛ چه رسد به اینکه خود فضا با بازیگران متعدد، بازی 
برد-باختی را برای اخاللگران اقتصادی رقم خواهد زد که به آسانی 

نمی توان از سد آن ها عبور و توپ را به سمت دروازه پرتاب کرد. 
به هر حال داستان هرچه باشد، مجلس برای مبارزه با اخاللگران 
اقتصادی اکنون پیشگام شده و می خواهد از طریق قوه مقننه، کار 
را پیش ببرد و با اخاللگران اقتصادی برخورد کند. بر اساس طرحی 
که به گفته نمایندگان مجلس در 20 ماده تدوین شده است، عالوه 
بر زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی که به صورت کلی در نظر گرفته 
شده است، مجلس مصوب کرده است که دستگاه های اجرایی ملزم 
شده اند تا به استعالمات درباره مفسدان اقتصادی پاسخ دهند و در 
واقع، این اســتعالمات را با سرعت در اختیار دستگاه های نظارتی 
قرار دهند؛ ضمن اینکه بر اســاس رای نمایندگان مجلس، اموال و 
دارایی های کشف شده از اخاللگران اقتصادی هم، به عنوان جریمه 

مالی پرداخت و از میزان جریمه مالی شان کسر می شود.
بر اساس این طرح، نمایندگان مجلس تصمیم گرفته اند تا برای 
اشخاصی که با اقدامات خود، موجب اخالل در نظام اقتصادی کشور 
شوند، به تناسب جرمی که مرتکب شده اند، مجازات درجه یک تا 
درجه پنج از اعدام، حبس تا جزای نقدی را تعیین کنند. در واقع، 
برای مثال اخالل گران اقتصادی که به صورت گســترده و با هدف 
مقابله با نظام، نظم اقتصادی کشور را بر هم می ریزند، مجازاتشان 

اعدام است.
همچنین در قالب این طرح، سیســتم هایی بــرای دادگاه های 
انقالب تعریف شده است که دادگاه های انقالب در هریک از استان ها 
و شهرستان ها به چه نحوی به این موضوع ورود کنند و همچنین 
رســیدگی به تجدید نظر چگونه باشد. از ســوی دیگر، بر اساس 
مصوبه ای دیگر که از سوی نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده 

است، جلسات دادگاه های اخاللگران اقتصادی علنی و با حضور وکیل 
خواهد بود و این دادگاه ها قابل فرجام خواهی هم خواهد بود.

در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به 
اهمیت و حساسیت موضوع، به طور قطع تشریفات خاصی در جهت 
رســیدگی به پرونده های این چنینی مورد نیاز است که در اصالح 
قانون مذکور، مورد توجه قرار گرفته و در خصوص آیین و تشریفات 

رسیدگی نیز تعیین تکلیف شده است. 
در واقــع، از موارد اصالحی قابل توجــه در این طرح می توان از 
تبصره 2 ماده 2 نام برد که به الزامی بودن انتشار مفاد آرای قطعی 
محکومان پرونده های جرایم موضوع طرح، با ذکر مشخصات و اعالم 
هویت و سمت آنان، در درگاه ملی اشاره کرده است که این اقدام در 
جلب اعتماد مردم به عنوان آسیب دیدگان اصلی این جرایم بسیار 
موثر خواهد بود و در خصوص متهمین نیز دارای جنبه بازدارندگی 

است.
بر این اساس است که با اندکی مداقه در طرح اصالحی می توان 
به نکات ســازنده و مثبتی در راستای مبارزه با اخالگران اقتصادی 
رسید. موضوعاتی که الزم بوده اما کافی نیست؛ باالخص اینکه این 
تشــریفات و قوانین در کوتاه مدت و موقتاً بارها مورد استفاده قرار 
گرفته اما از بازدارندگی زیادی برخوردار نبوده که همچنان شــاهد 

فسادهای کالن در زمینه های مختلف هستیم.
در ایــن میان، عالوه بر تدوین و تصویب قانون جامع و کامل در 
مورد مبارزه با اخاللگران و مفســدین اقتصادی می بایست اراده ای 
مبتنی بر مبارزه و برخورد قاطع و مجازات افراد خاطی وجود داشته 
باشد و تمایل به پیگیری در این خصوص از تدوین قانون مهم تر بوده 
و برخورد قاطع بدون در نظر گرفتن پیشــینه و جایگاه و موقعیت 
و وابســتگی اشــخاص به دور از هرگونه پیش قضاوت ها و صرفاً در 
چارچــوب قانون و با دید متهم در پرونــده ای خاص باید در صدر 
امور قرار گیرد؛ در غیر این صورت صرف داشــتن قانون در برخورد 
با مفسدین اقتصادی آن هم در سطح کالن که اغلب از یقه سفیدها 
و اشخاص ذی نفوذ هستند هرچند کامل و جامع باشد، مفید فایده 
نبوده و مثل بسیاری از قوانین که با ظرافت و حساسیت تدوین شده، 
پس از مدتی مســکوت و بالاستفاده مانده و کمکی به از بین بردن 

فساد در بخش های مختلف نخواهد کرد. 
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روایت

بیش از آنکه برخورد 
با مسببان اخالل 

در نظام اقتصادی 
کشور مهم باشد، 

باید با افرادی 
برخورد الزم صورت 
گیرد که طی سنوات 
گذشته، همواره با 

ریل گذاری های غلط 
در اقتصاد، بستر 
الزم برای فعالیت 

اخاللگران اقتصادی 
را فراهم کردند

اقتصاد ایران ظرف دهه های گذشــته همواره آبستن اتفاقاتی بوده که مهیا 
نبودن فضای کسب و کار و غیرشفاف بودن برخی فعالیت ها، آن را رقم زده 
و شــرایطی را مهیا کرده است که در این بستر نامساعد، کسب و کارهایی 
شــکل گرفته و افرادی فعال شوند که به دنبال منفعت های زودگذر از این 
فضــا بوده و با فراهم دیدن بســتر الزم برای انجام معامالت و فعالیت های 
غیررقابتی، بخش های مختلفی از تولیــد و تجارت را درگیر خود کرده اند. 
واقعیت آن اســت که در چنین فضایی که زاییده نــوع نگاه مدیریتی در 
دستگاه های اجرایی، تقنینی در مجلس و عدم پیشگیری جرم توسط قوه 
قضاییه و فاصله گرفتن از شــرایط اقتصاد رقابتی بوده، افرادی مشغول به 
فعالیت شده اند که نه تنها فعالیت آن ها عایدی و منفعتی برای اقتصاد ایران 
نداشــته، بلکه بخش عمده ای از کسب و کارهای ســالم و شفاف را از دور 
خارج کرده و فعاالن اقتصادی شناسنامه دار را که حرکت و فعالیت در چنین 
فضای مســمومی را غیرقابل تحمل می دانند برای حفظ آبرو از دور خارج 
کرده اســت. بدتر از همه آنکه مروری بر گذشــته موید آن است، توجه به 
برخورد با معلول ها بیشــتر از علت ها مورد توجه قرار گرفته و تالش شده 
تا افراد معدودی که به نوعی در چنین فضای رانتی و غیرشــفافی اقدام به 
انجام فعالیت های سوداگرایانه می کنند، شناسایی شده و مورد برخورد قرار 
گیرند ولی در هیچ دوره ای، با مسببان اصلی که با سیاست  گذاری های اشتباه 
خود، به تذکرات متخصصان و کارشناســان بی توجهی کرده اند، برخوردی 
صورت نمی گیرد. بر این اســاس اگرچه چنین برخوردهایی به طور قطع 
از ســوی نهادهای نظارتی امری طبیعی و کامالً به جا به شمار می رود، اما 
مهم تر از همه آن است که بسترهای شکل گیری چنین فضایی در اقتصاد 
ایــران از بین برود و به جای اینکه با برخــورد و جلوگیری از وضع قوانین 
رانت زا، به جنگ این اتفاقات رفت و وضعیت را به گونه ای دیگر مدیریت کرد، 
روش های ناکارآمد دنبال شده است. به خصوص اینکه چنین برخوردهایی 
وقت و هزینه بســیاری را از دســتگاه های حاکمیتی ربوده و در نتیجه آن 
هم، منفعتی که باید با دستگیری چنین افرادی به جامعه برگردد، عموماً 
بسیار کمتر از آن است که فضای مساعد برای شکل گیری چنین اتفاقاتی 
از بین برده شــود. این جا اســت که بیش از هر چیز دیگری، مساعد بودن 
فضای کسب و کار و حرکت آن به سمت یک فضای کامالً شفاف و رقابتی 
خودنمایی می کند و درجه اهمیت خود را نشان می دهد؛ به خصوص اینکه 
نگاهی به تجربیات گذشــته در این حوزه به خوبی نشانگر آن است که هر 
زمان، فضای کسب و کار و محیطی که فعاالن اقتصادی شناسنامه دار بتوانند 
در آن به راحتی فعالیت کنند و عملکرد شــفاف و روشــنی داشته باشند، 
مساعد بوده، زمینه ارتقای میزان رشد اقتصادی و گسترده شدن فعالیت های 
رسمی به خوبی فراهم شده و نه تنها فضای تجاری و اقتصادی مهیای انجام 
سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی رشدزا گردیده، بلکه مسائل مبتالبه 
اشتغال و کارآفرینی نیز به خوبی مرتفع شده و دولت با فراغ بال بیشتری 
توانســته به امور حاکمیتی خود بپردازد؛ اما در نقطه مقابل این، هرجا که 
ابرهای تیره و تار ناشی از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های غلط فضای 
کسب و کار کشور را مه آلود کرده، فعالیت های اقتصادی سالم و اشتغال زا به 
حاشیه رانده شده و انگیزه های سرمایه گذاری هم از بین رفته است. این جا 

است که اخاللگران اقتصادی بیش از هر زمان دیگری سوار بر اسب اقتصاد 
شده و ترک تازی کرده اند. تا جایی که حتی عرصه را بر فعالیت های اقتصادی 
سالم و شفاف تنگ کرده و فعاالن اقتصادی ترجیح می دهند که خانه نشین 
شوند و برای مدتی فعالیت خود را کنار بگذارند تا مبادا در این فضای گل آلود، 
آسیبی بیشتر از ضرر و زیانی که از توقف فعالیت خواهند داشت تجربه کنند. 
پس اگر قرار باشــد به صورت شفاف و روشن به این سوال پاسخ دهیم که 
اخاللگران اقتصادی چه کسانی هستند، به نظر می رسد بیش از همه باید 
انگشــت اتهام را به سمت مسببان ایجاد یک فضای کسب و کار نامساعد 
نشانه گرفته، چراکه اگر بستر مهیایی برای انجام فعالیت های سوداگرایانه و 
اخالل در نظام اقتصادی وجود نداشته باشد، رقابت حاکم بر فضای اقتصادی، 
خود به خود نســبت به حذف افرادی اقدام خواهد کرد که در سر، سودای 
اخالل در نظام اقتصادی را دارند. این جا است که به نظر می رسد بیش از آنکه 
برای برخورد با مسببان اخالل در نظام اقتصادی کشور گام برداشته شود، 
باید با افرادی برخورد الزم صورت گیرد که طی سنوات گذشته، همواره با 
ریل گذاری های غلط در اقتصاد و انجام برخی اموری که نتیجه آن، چیزی 
باالتر از سیاهی فضای کسب و کار نبود، بستر الزم برای فعالیت اخاللگران 
اقتصادی را فراهم کردند. نمونه آن هم، مجموعه تصمیماتی است که در 
باالترین سطوح در حوزه توزیع ارزهای رانتی یا قیمت گذاری های دستوری 
در بخش های مختلف، طی دوره های مختلف در 4 دهه گذشته، اتخاذ شده 
و حول آن، سوداگران و نوکیسه هایی را فعال کرده است که با تکیه بر این 
فضای مبهم و غیرشفاف، تالش کردند تا بیشترین منفعت را از این فضا 
به خود اختصاص دهند و هیچ ردپایی هم به جا نگذارند. به همین دلیل 
وقتی که صحبت از اخاللگران در نظام هایی همچون نظام ارزی کشــور 
به میان می آید مشــخص می شود که بیش از هر چیز، این بستر مهیای 
توزیع ارزهای رانتی اســت که می تواند زمینه را برای شکل گیری برخی 
فعالیت هایی فراهم آورد که در نتیجه آن، منفعت طلبی عده ای معدود و 
در مقابل ضرر و زیان آحاد جامعه خصوصاً قشر آسیب پذیر شکل گرفته 
است؛ چه از مردمی که در تامین کاالهای مورد نیاز خود که اتفاقاً از همین 
ارز رانتی برای واردات آن ها استفاده شده است، بازمانده اند و چه کسب و 
کارهایی که به دلیل دسترسی محدود عده ای خاص به منابع ارزی ارزان، با 
مشکالت متعدد مواجه شده اند. یا حتی فعاالن اقتصادی و تجار و بازرگانانی 
که به دلیل دستورالعمل ها و مجموعه سیاست های ناکارآمد، با تعطیلی 
مواجه شده اند، همه و همه تحت تاثیر قرار گرفته و زمینه فعالیت خود را 
از دست داده و متضرر شده اند. این جا است که حتی اگر با چندین اخاللگر 
در نظام اقتصادی چه سیاست گذار و چه رانت خوار برخورد جدی صورت 
گیرد، فضای کسب و کار شکل گرفته حول چنین رفتارهای اخاللگرانه ای 
زمینه را برای تحت تاثیر قرار گرفتن بسیاری از فعالیت های اقتصادی فراهم 
می کند. بنابراین اگر قرار است که با اخاللگران در نظام اقتصادی برخورد 
شود، موثرترین برخورد را حتماً می توان بهبود فضای کسب و کار و مهیا 
کردن شرایطی دانست که در آن، رقابت سالم میان فعاالن اقتصادی، خود 
به خود به نوعی جزا برای اخاللگران اقتصادی تبدیل می شود و آن ها را از 

صحنه اقتصادی حذف می کند. 

متهم ردیف اول اخالل در اقتصاد
شفاف نبودن فضای کسب و کار بیش از همه عوامل، بستری را 

برای قدرت گرفتن اخاللگران در نظام اقتصادی فراهم می کند

محمد الهوتی 
رئیس کمیسیون 

تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران
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در سال 2۰2۱، رتبۀ ایران در گزارش شاخص حاکمیت قانوِن پروژۀ عدالت 
جهانی در میان ۱۳۹ کشور مورد بررسی، ۱۱۹ بوده که این رتبه نسبت به سال 
2۰2۰ علی رغم کاهش در امتیاز، بدون تغییر باقی مانده است.

رئیس محترم قوه قضائیه در تاریخ چهاردهم شــهریورماه 
امســال اظهار داشــته اند که »اگر واقعاً می خواهیم با فساد 
مبارزه جدی کنیم، یکی از راه های آن ارتقا و به روزرســانی 
قانون مجازات اخاللگران اقتصادی است.« در همین رابطه 
طــرح اصالح قانون مجازات اخاللگــران در نظام اقتصادی 
کشور در جلسۀ علنی 31 فروردین 1400 اعالم وصول شده 
بود. این نوشتار بر آن است که اهمیت »ضرورت به روزرسانی 
این قانون« را در جایگاه ســوم و پس از »شناسایی و بستن 
گلوگاه های فساد« و »اجرای درست و جدی قانون فعلی«، 

تبیین کند.
شناسایی و بستن گلوگاه های فساد

یکی از عوامل بایستۀ شناسایی و تلقی به عنوان گلوگاه های فساد »امضای طالیی« 1
است. هرجا امضای فرد ارزش نامتعارف داشته باشد، امضای طالیی شکل می گیرد. 
اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چرا اکنون بازرسی و نظارت  های کف بازار موثر نیست، باید 
به این نکته اشاره کنیم که هر بازرس، کارمندی است که حقوقی 3 میلیون تومانی الی 4 میلیون 
تومانی دریافت می کند و احتماالً حقوقش چند ماهی هم عقب  افتاده اســت. وقتی این فرد برای 
نظارت فروشــگاه لباس فروشی جهت بررسی گران فروشی فرستاده می شود، یعنی به سادگی یک 
امضای طالیی خلق شده است؛ چون با یک امضا یک واحد می تواند 400 میلیون الی 500 میلیون 
تومان جریمه شود و یا نشود. وقتی بانک ها مکلف به اعطای وام با بهره 24  درصد می  شوند؛ درحالی که 
نرخ این بهره کف بازار 40  درصد است؛ یعنی رانت و فساد. با این شرایط اگر فسادی رخ ندهد، جای 
تعجب است. در همین رابطه، برای ارزیابی کشورها در شاخص حاکمیت قانوِن پروژۀ عدالت جهانی 
)The WJP Rule of Law Index( ارکان اصلِی متنوع و متعدد، مقرر شده است: 1( محدودیت 
در اختیارات دولت؛ 2( نبود فســاد؛ 3( دولت باز؛ 4( حقوق بنیــادی؛ 5( نظم و امنیت؛ 6( اجرای 
مقررات؛ 7( عدالت مدنی؛ 8( عدالت کیفری. در سال 2021، رتبۀ ایران در گزارش این شاخص در 
میان 139 کشور موردبررسی، 119 بوده که این رتبه نسبت به سال 2020 علی رغم کاهش در امتیاز، 
بدون تغییر باقی مانده است. در میان 8 کشور موردبررسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه 
ایران در شاخص مذکور 7 بوده است. عدم جایگاه مناسب ایران در شاخص حاکمیت قانون را باید به 
امتیاز و رتبه پایین این کشور در دو رکن »دولت باز« و »حقوق بنیادی« مربوط دانست. رتبۀ ایران در 
این دو رکن در سال 2021، به ترتیب 137 و 139 بوده که درواقع نشان دهندۀ ضعیف ترین عملکرد 
در میان کشورهای موردبررسی است. در خصوص سایر ارکان شاخص حاکمیت قانون نیز ایران از 
وضعیت مناسبی برخوردار نیست. رتبۀ ایران در رکن »عدالت کیفری« 98 بوده است. تنها در دو رکن 
»عدالت مدنی« و »نظم و امنیت« به ترتیب با رتبه های 66 و 65 عملکرد نسبتاً بهتری داشته است.

اجرای درست و جدی قانون فعلی
از منظر شاخص حاکمیت قانوِن پروژۀ عدالت جهانی، ِصرف تخفیف فساد بر اساس 2

دو رکن »عدالت مدنی« و »عدالت کیفری« بدون توجه به سایر ارکان این شاخص، 
قطعاً ناقص اســت. به همین دلیل این شاخص محاســبۀ رکن اجرای مقررات را با این مؤلفه ها 
 مقرر کرده است: 1( اجرای مؤثر؛ 2( اجرای بدون تأثیر نامناسب؛ 3( اجرای بدون تأخیر بی دلیل؛ 
4( احترام به روند قانونی؛ 5( عدم سلب مالکیت بدون غرامت کافی. علی رغم اهمیت توجه به رکن 
اجرای مقررات در این شاخص، برآوردی از اجرای دقیق این قانون به ویژه تبصرۀ 2 ماده 2  همین 
قانون فعلی مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 با اصالحات بعدی وجود 
ندارد. به موجب این تبصره: »در جرم های موضوع این قانون، مدیر یا مدیران و بازرس یا  بازرسان و 
به طورکلی مسئول یا مسئولین ذی ربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع 

شوند مکلف اند درزمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این 
اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره 
خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به 

مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند«.
به روزرسانی قانون فعلی

در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه که از آن به عنوان »تروریسم اقتصادی« یاد 3
می شود، اتخاذ سیاست کیفری تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان رویکرد جامع 
می تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه مؤثر باشد. این سیاست کیفری جامع، باید مشتمل بر 
مؤلفه هایی مانند قانون گرایی، شدت و قطعیت مجازات، رعایت حقوق دفاعی متهمان و برخورداری 
آنان از تضمین های دادرســی عادالنه باشــد. قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی مصوب 
1369 با اصالحات و الحاقات بعدی، با حدود 30 ســال قدمت، ازجمله قوانینی است که برخی از 
عناصر سیاست کیفری ازجمله شدت و قطعیت مجازات و رسیدگی در دادگاه های انقالب اسالمی 
را پیش بینی کرده اســت. پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تغییرات بعدی در قوانین شکلی و 
ماهوی سبب شد که در سال 1397 با کسب اجازه از محضر رهبر انقالب، دادگاه های ویژه ای جهت 
رســیدگی به جرم های موضوع قانون مذکور تشکیل شود. علی هذا، با توجه به محدودیت زمانی 
استجازه و تأکید رهبر معظم انقالب نسبت به طی مسیر قانون گذاری در خصوص موارد مذکور در 
استجازه، انجام اصالحاتی در قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی اجتناب ناپذیر شده است. 
طرح پیشــنهادی برای این قانون در راستای دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به 
قانون تدوین شده است. اصالحات پیشنهادی این طرح عبارت اند از: حفظ و تأکید بر تضمین های 
قانون آیین دادرسی کیفری، روزآمد کردن مجازات انفصال از خدمات دولتی، طراحی ساختار و نحوه 
رسیدگی شعب ویژه با تعدد قاضی و با حضور مشاور اقتصادی، قطعی بودن مجازات کمتر از درجه 
چهار، رسیدگی توأمان به مجازات شرکا و معاونان جرم و اتهامات متعدد مرتکبان جرم های اخالل 
کالن در نظام اقتصادی، نظارت معاون اول قوۀ قضائیه و تشخیص موارد کالن و عمده توسط وی و 

به طورکلی، درج تمام احکام استجازه سال 1399 در قانون.

ختم کالم  
عملکرد این دادگاه های استجازه دارای منتقدانی است. ازجمله مهم ترین ایرادات مورد تأکید همین 
است که این دادگاه ها تازه مدت ها پس از برگزاری آن ها قرار است به قانون اضافه شود. ایراد مهم 
دیگر به نحوۀ رسیدگی در دادگاه های مذکور و محروم شدن متهمان از تضمین های مقرر در قانون 
آیین دادرسی کیفری از قبیل حق دسترسی آزادانه به وکیل تعیینی بود که خوشبختانه در تمدید 
استجازه در سال 1399 این نقیصه رفع شد. البته ایراد اساسی قانون فعلی مجازات اخاللگران در 
نظام اقتصادی مصوب 1369 با اصالحات و الحاقات بعدی که ظاهراً غیرقابل برطرف کردن است و 
پس از تصویب این طرح نیز همچنان وجود خواهد داشت به عدم تعیین ضابطۀ عینی و مشخص 
در مورد نحوه و مرجع تشخیص »عمده یا کالن و یا فراوان بودن اخالل« مربوط می  شود. در این 
موارد، قاضی ذی صالح برای تشخیص عمده یا کالن و یا فراوان بودن موارد اخالل مذکور در هریک 
از مصادیق جرم اِنگاری شــده در این قانون عالوه بر ملحوظ نظر قرار دادن  میزان خسارات  وارده و 
مبالغ مورد سوءاســتفاده و آثار فســاد دیگر مترتب بر آن صرفاً اگر بخواهد )نه آنکه مکلف باشد( 
می تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب کند و البته نتیجۀ این نظِر کارشناسِی به اختیار 
اخذشده برای قاضِی رسیدگی کننده همچنان می تواند حجّیت نداشته باشد. ارزش اصالحات طرح 
پیشنهادی در برابر ایراد غیرقابل برطرف کردن مذکور در این قانون نشان می دهد که چرا »ضرورت 
به روزرسانی قانون فعلی« در جایگاه سوم اهمیت و پس از »شناسایی و بستن گلوگاه های فساد« و 

حتی »اجرای درست و جدی قانون فعلی« قرار می گیرد. 

درج احکام دادگاه های استجازه در قانون
اجرای قانون مجازات اخاللگران اقتصادی تا چه اندازه می تواند زمینه ارتکاب جرم را کاهش دهد؟

فرشید فرحناکیان 
وکیل پایه یک دادگستری
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روایت

محسن جاللپور از مشخصه های اخاللگران در اقتصاد ایران می گوید

شبحی در تاریکی

 اقتصاد ایران ماه های متمادی است که در شرایط بسیار سخت و 	�
ناگواری قرار گرفته است که به نظر می رسد فعاالن اقتصادی در آن، نه راه 
پس دارند و نه می  توانند پیش بروند. وضعیت بازار ارز، کاالهای اساسی، 
تولید کاالهای صنعتی، نظام بانکی، آب و محیط زیست و مواردی از این 
دست، همه با بحران هایی مواجه اند که البته از مرحله بحران عبور کرده 
و در حال تبدیل شــدن به ابربحران هستند. شما به عنوان یک فعال 

اقتصادی، در ذهن خود چه فضایی را پیش رو می بینید؟ 
مقدار زیادی از جریانات شکل دهنده این شرایط، به فضایی برمی گردد 
که در آن تنفس می کنیــم و کار اقتصادی انجام می دهیم. در واقع، بخش 
عمده ای از این شــرایط مرهون شکل گیری فضای کسب و کار و شرایطی 
اســت که فعاالن اقتصادی در آن حرکت می کنند. اگر بخواهم برای روشن 
شدن این فضا، یک مثال شفاف و ساده بزنم، باید بگویم که فعاالن اقتصادی 
اکنون همانند افرادی هستند که حتی اگر هم سالم باشند و به یک محیط 
آلوده بیمارســتانی بروند، نمی توان از آن ها توقع داشــت که در آن محیط 
آلوده، شرایط سالم و پایدار داشته باشند؛ پس نمی توان از یک محیط آلوده 
توقع داشت که اگر بیماری در آن محیط قرار گیرد که در یک جنبه دچار 
ضعف اســت و شاید در بسیاری از اعضا و جوارح خود مشکلی ندارد، اما به 
بیماری های ویروســی دیگری مبتال نشود که ناشی از حضور در آن فضای 

ناسالم است. وضعیت اقتصادی را هم به این شکل می توان توصیف کرد که 
فعاالن اقتصادی در یک بیمارستانی دست و پا می زنند و فعالیت می کنند 
که هرچند به صورت مداوم، پزشــکان مختلفی از گوشه و کنار دنیا و حتی 
کشــور خودمان برای سالمت آن بیمار، پیشنهادهایی ارائه می دهند، اما به 
دلیل این فضای آلوده نمی تواند کارســاز باشد؛ پس دستگاه اکسیژن ساز یا 
بای پس یا وصل کردن ســرم و مسکن در مورد آن جواب نخواهد داد و روز 
بعد باید به او داروی شیمی درمانی تزریق شود، غافل از اینکه اتمسفر و هوایی 
که در این بیمارستان از سوی بیمار، تنفس می شود، کامال آلوده است و حتی 
همراهان سالم آن بیمار را که در آن فضای نامطبوع، تنفس می کنند، مبتال 
به استنشــاق هوای آلوده خواهد کرد. این درست مثالی برای فضای کنونی 
اقتصاد ایران است که علی رغم محیط آلوده ای که وجود دارد، ما در پی این 
هستیم که با برخی از داروها، یک جریان ناسالم و فضای کسب و کار نامساعد 
را به سمت بهبود سوق دهیم. بنابراین آنچه که می خواهم بگویم این است 
که اخالل در فضای اقتصادی وقتی امکان پذیر است که فضای کسب و کار 
این اجازه را به  اخاللگران بدهد و این طور نیســت که مردم ایران، فعاالن 
اقتصادی و یا اخاللگران، صرفا آدم هایی با ژن ایرانی باشــند که در ایران به 
چشم می خورند و در سایر کشورهای دنیا دیده نمی شوند؛ نه این طور نیست 
و هر فضایی که ناسالم باشد، حتما اهالی اقتصاد را با اخالل در فعالیت مواجه 
خواهد کرد. پس این موقعیت و فضای کسب و کار است که هر اخاللی در 

اقتصاد را کارآمد می کند.
نمونه ای از این اخالل ها که بیش از موارد دیگر نظر شــما را ظرف 	�

سال های اخیر جلب کرده است، چیست؟ 
به نظر من، مصداق بارز این فضای مســموم را در محیطی می توان دید 
که پیرامون اجرای سیاست توزیع ارزهای 4200 تومانی شکل گرفته است؛ 
به این معنا که اگر ما ارز 4200 تومانی توزیع نکنیم، بسیاری از اخالل های 
اقتصادی به وجود نمی آیند. یعنی وقتی ارز رانتی توزیع می شــود، بسیاری 
از اخالل های اقتصادی را به وجود می آورد که ناشــی از شکل گیری چنین 
فضایی در اقتصاد ایران اســت؛ پس ریشه همه این ها، در فضا و اتمسفری 
است که به دلیل انتخاب این سیاست در بازار ارز شکل گرفته است. در واقع، 
فضای کســب و کار مجموعه ای از نیازهایی هستند که یک فعال اقتصادی 
اگرچه به آن وابســته است، اما نقشی در شکل گیری آن ندارد. با این نگاه و 
جریان می بینیم که ریشه همه اختالالتی که پیش روی فعاالن اقتصادی قرار 
می گیرد، به جریان فضای کســب و کار و تصمیمات و سیاست گذاری های 

فضای اقتصاد ایران هر روز تاریک و تاریک تر می شــود و حتی افرادی که گاهی هم چراغ به دست می گیرند تا این مسیر را شفاف و روشن کنند  و از آلودگی های احتمالی 
دور نگاه دارند، باز هم در باتالقی که فضای غیرشــفاف و نامساعد اقتصاد ایران بر سر راهشان قرار می دهد غرق می شوند و کورسوی امیدی هم که گاهی دیده می شود، به 
نقطه ای تاریک در دل این جاده بی نور تبدیل می شــود. این جاده همان فضای کسب و کاری است که به دالیل مختلف از سیاست گذاری های غلط گرفته تا فضاهای مرتبط 
با شــکل گیری سخت ترین تحریم های اقتصادی تاریخ علیه ایران اکنون به یک جاده سنگالخ و تنگ و تاریک تبدیل شده که حرکت در آن از سوی فعاالن اقتصادی بسیار 
ســخت شده است. اما اینکه چه اتفاقی چنین مسیری را برای اقتصاد رقم زده به نظر می رسد که عالوه بر شرایط بیرونی و پیرامونی، سیاست گذاری های غلط و برخاسته از 
اقتصاد دســتوری می تواند اخاللگران اصلی در فضای اقتصاد ایران نام گیرد. محسن جاللپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران فضای کسب و کار را یکی از اخاللگران اصلی 

اقتصاد ایران می داند و درباره دالیل شکل گیری آن توضیح می دهد.
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یشه همه اختالالتی که پیش روی فعاالن اقتصادی قرار می گیرد، به  ر
یان فضای کسب و کار و تصمیمات و سیاست گذاری های غلطی  جر
برمی گردد که در 5 دهه اخیر، همواره برای کشور حکم فرما شده اند.

غلطی برمی گردد که در 5 دهه اخیر، همواره برای کشور حکم فرما شده اند. 
به طور قطع، تحلیل ریشه های شکل گیری چنین فضایی هم بسیار 	�

مهم است. چرا اقتصاد ایران به سمت تقویت این ریشه های تنومند فضای 
کسب و کار مسموم گام برداشت؟  

واقعیت آن است که تا قبل از دهه 50 یعنی تا دهه 40 که معامله نفت 
در دنیا اولویت بسیاری از کشورها نبود و البته ایران هم یک کشور نفتی با 
ظرفیت باالی تولید محسوب نمی شد، بسیاری از کسب وکارها و فعالیت های 
اقتصادی، بر پایه ظرفیت ها و توان بخش  خصوصی شکل می گرفتند و یک 
فضــای رقابتی به دور از کارهای رانتی را رقم نمی زد، پس کســب و کارها، 
حول محور مجموعه ای از ظرفیت های کشور شکل می گرفتند و هرکسی که 
تولیدی اعم از کشاورزی، خدمات، کار، صنعت و معدن و مواردی از این دست 
داشت، در قبال این کار، درآمدی را حاصل می  کرد و البته فضای کسب و کار 
هم بسیار قابل رقابت بود. این روند اما از دهه 40 که مسئله نفت در دنیا ارزش 
پیدا کرد و رشد قیمت نفت و فروش آن را شاهد بودیم که منجر به آزادسازی 
پول در فضای کسب و کار و حاکمیت شد، کامال متفاوت از قبل حرکت کرد. 
در واقع، باال رفتن فروش نفت، جریانی را ایجاد کرد که بر اساس آن، امکان به 
وجود آمدن شرایطی در کشور رقم خورد که حاصل آن، یک فضای غیرمولد 
و غیرسالم بود. به این معنا که کشور از فضای مولد و تولیدی، به یک فضای 
رانتی و توزیعی هدایت شد و این جریان قبل از انقالب شروع شد. در واقع، از 
دهه 50 این شرایط شکل گرفت و ادامه یافت، به نحوی که هم اکنون بیش 
از 59 سال است که این ریشه روز به روز قدرتمندتر شده است. در تمام این 
50 سال، همواره کسانی که می خواهند کار سالم اقتصادی صورت دهند، یا از 
این فضا منفک شده اند یا خود را از آن بیرون کشیده اند؛ البته شرایط دیگری 
هم رقم خورده و آن اینکه، متاســفانه برخی از افراد، وارد این فضای آلوده 
شده اند و این گرفتاری ها ناچار، به آن ها تحمیل شده است و آن ها هم خود را 
با آن وفق داده اند؛ پس اصل قضیه، به نگاه کشور و نگرانی هایی برمی گرد که 

نشئت گرفته از سیاست گذاری در فضای کسب وکار رانتی است.
این نکته درستی است که اقتصاد نفتی، ریشه تنومندی دارد؛ ولی 	�

حتی در مقاطعی هم که کاهش درآمدهای نفتی رخ داده که نمونه آن 
هم یکی، دو سال اخیر است که با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه 
هستیم، فضای سالم اقتصادی را تجربه نکرده ایم. این شرایط به پیشینه 
اقتصاد ما برمی گردد یا اینکه نوع حکمرانی که برای این فضا تدارک دیده 

شده است، رفتارهای غلطی را رقم زده است؟  
تلفیقی از این دو را می توان به عنوان دلیل نام برد؛ به این معنا که ما از 
یک زمانی مسیر را اشتباه رفته ایم و این مسیر اشتباه، ثروت های بادآورده 
و رانت های بســیاری را به وجود آورده که همه این ها باعث شده عده ای 
اصحاب قدرت شوند و مجموعه هایی شکل گیرد که در میان دولتمردان یا 
نهادهای حکومتی یا چه در افرادی که خود را به این رانت ها وصل کرده اند، 
فسادهایی شکل گیرد. ضمن اینکه همه آنچه در سال های اخیر رخ داده، 
منجر به رشد و بزرگ شدن این افراد شده و به آن ها قدرتی داده است که 
در زمان های متعدد حتی اگر گاهی برخی از دولتمردان، دولت ها و مجالس 
عزم کرده اند که این روند را اصالح کنند، ولی قدرت و اراده این افراد که در 
این سال ها، فضایی را برای منفعت حداکثری خود و عده ای خاص به وجود 
آورده اند، باالتر باشد و مانع از انجام اصالحات شوند. امروز بحث حذف ارز 
4200 تومانی آن قدر که موافق دارد، مخالفان جدی هم دارد که با حذف 
آن مخالفت می کنند. یعنی عده ای از صاحبان قدرت و رانت، دانســته و 
نادانسته با حذف این ارز رانتی مخالفت می کنند و اتفاقا عده ای با توجه به 
ظرفیتی که دارند و جریاناتی که در این سال ها رقم زده اند، با تحمیل فکر 
و ایده خود به برخی از سیاست گذاران و سیاستمداران که فقط شنونده و 

منتقل کننده ایده ها به تصمیم گیران هستند، عمل کرده و مقاومت جدی 
را شــکل داده اند که نتیجه آن این شده که در هر دوره ای، وقتی قرار بر 
سالم ســازی شده یا مقرر گردیده که شرایط به سمت اصالح پیش رود، 
مخالفت ها با روند اصالحات پیروز شــده اســت و جریان قدرت همواره 
موانعی را ایجاد کرده است. ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه داشت 
که هر اصالحی در هر موردی، نیاز به تحول، صبر و تحمل و نیز باالبردن 
سرمایه اجتماعی دارد. اگر امروز ارز 4200 تومانی را بعد از اشتباه بزرگی 
که در شکل دهی آن اتفاق افتاده، از اقتصاد جدا کنیم، صدمات جدی به 
اقتصاد زده می شــود؛ اما به هر حال هر جراحی برای بهبود بیمار، درد و 
خونریزی دارد؛ پس ترس از این جریان و نبود سرمایه اجتماعی مناسب 
از یک سو و نشان ندادن عوارض تداوم اجرای این تصمیم اشتباه به مردم، 
این شرایط را سخت تر می کند. به هر حال هر زمانی که سیاست گذار قصد 
دارد که وارد این فضا شود، به دلیل همین شرایط عقب نشینی می کند و 
در مجموع همه آنچه رخ می دهد جریان پرقدرتی است که یا به صورت 
غیرمســتقیم و یا با بسیج کردن توده های مردم، عمال کاری می کند که 
برای خشــک نشدن چشمه جوشان رانت، مردم خود علیه خودشان در 
فضای اقتصادی شــعار بدهند. نمونه آن هم، بنزین 3 هزار تومانی است 
که وقتی گران شد، بیشترین مقاومت را همین قشر ضعیف و مستضعفی 
کردند که گاه  خودرویی ندارند که از این بنزین استفاده کنند؛ اما به هر 
حال بسیج می شوند تا علیه اصالحاتی که در درازمدت به نفع خودشان 
است، شعار بدهند و حرکت کنند؛ در حالی که در مقابل آن ها، بسیاری از 
میلیاردرها از انرژی ارزان بهره مند می شوند. این هم ناشی از جریان قدرتی 
است که ذهنیتی در بین مردم بوجود می آورد که علیه منافع خود بسیج 

شوند و به میدان بیایند. 
به هر حال امروز برخی نهادها مانند مجلس وارد عمل شده و قوانینی 	�

علیه اخاللگران اقتصادی تصویب کرده اند. پس نمی توان انتظار داشت تا 
زمانی که فضای کسب و کار بهبود نیابد، الیحه و طرح آن ها جواب بدهد.

دقیقا این طور است. وضعیت اقتصادی امروز آن قدر در یک فضای ناسالم 
پیش رفته که مجلس به تنهایی یا دولت و قوه قضاییه به تنهایی، این امکان را 
ندارند که اصالحات را به سرانجام برسانند. چنین اصالحاتی هماهنگی کامل 
حکومتی و حاکمیتی را می خواهد و همه قوا با یک همدلی و همفکری باید 
نگاه اصالحی و تغییر پارادایم اقتصادی را توسعه داده و با آن همراه شوند. بعد 
از آن، مهم ترین مطلب سرمایه اجتماعی و همراه کردن مردم است. اگر مردم 
بدانند در این اصالحات، منافع آتی آن ها نهفته است، حتما همراه خواهند 
شد. به هر حال، امروز افرادی در میان مردم داریم که آن ها را علیه منافع خود 
بسیج می کنند؛ ضمن اینکه مردم هم به دلیل اتفاقات دهه های اخیر اعتماد 
کافی را ندارند؛ آن قدر هم تصمیمات بی ثبات و پایه بوده که هر لحظه آن ها 
را با تغییر مواجه کرده اســت. پس اگر  عزم حکومتی برای اصالح ساختار 
اقتصادی داشتیم، باید مردم را هم همگام کنیم. این همان اتفاقی است که در 

هند، ترکیه و لهستان بعد از آزادسازی اقتصادی رخ داده است.
نقطه شروع آن باید کجا باشد؟	�

یکی از بهترین نقاط شروع، در بدترین وضع ممکن است. در ترکیه طی 
مقطعی آن قدر تورم باال رفته بود که شــش تا صفر از جلوی پول ملی خود 
برداشــتند و در آن شرایط اصالحات اقتصادی شروع شد. گاهی در بدترین 
شــرایط اقتصادی اصالحات خوب جواب می دهد. این فرصت در ایران، بعد 
از برجام وجود داشــت و امیدوار بودیم که با توجه به فضای خوبی که برای 
اصالحات وجود دارد یا حتی بعد از انتخابات سال 92 که سرمایه اجتماعی در 
باالترین سطح خود بود، این عزم در حاکمیت به وجود آید و تغییر پارادایم 

اقتصادی را رقم زنند. اما باز هم دولت به اشتباهات گذشته مبتال شد.  

گاهی در بدترین 
شرایط اقتصادی 
اصالحات خوب 

جواب می دهد. این 
فرصت در ایران، 

بعد از برجام وجود 
داشت و امیدوار 

بودیم که با توجه 
به فضای خوبی 

که برای اصالحات 
وجود دارد، تغییر 
پارادایم صورت 

گیرد؛ اما اینچنین 
نشد
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روایت

صحبــت کــردن از فضایی کــه در آن قرار اســت 
اخاللگران اقتصادی شناســایی شوند، نیاز به چند 
عامل اصلی دارد؛ اما آنچه مســلم است، بزرگ ترین 
اخاللگر اقتصادی از دهه 50 به بعد در اقتصاد ایران، 
دولت ها و در ســطح باالتر حاکمیت هســتند که با 
حضــور خود در اقتصــاد و هزینه کرد منابع حاصل 
از درآمدهــای غیر اقتصادی و پول هایی که از محل 
فروش ثروت ملی در اختیارشــان قرار داشــته، به 
هر مقداری که صالح دانســته اند، از آن در اقتصاد 
تزریق کرده و همه چیز را به هم ریخته اند. در واقع، 
سیاست گذاران و حاکمیت صالح دانسته است این 
منابــع را تزریق نماید و نوعی از برهم زنندگی در وضعیت اقتصاد و کســب و کار در 
ایران را سبب شود. البته باید توجه داشت که این نوع سیاست گذاری، همواره زمینه 
تورم را فراهم کرده و از ابتدای دهه 50 تا به حال نیز، این تورم در اقتصاد مسیر خود 
را ادامه داده اســت که به نوعی می توان ماندگاری آن را هم، حاصل همین هزینه کرد 
نامناسب منابعی دانست که البته نتیجه رفت و آمد واقعی در اقتصاد ایران نیست؛ بلکه 
امیال، افکار و اندیشه های دولتمردانی است که در 5 دهه اخیر، به نوبه خود، پشتوانه 
این اخالل در اقتصاد ایران بوده اند و بعد هم که اخالل انجام شد، به دنبال اخالل گران 
گشته اند. در حالی که واقعیت این نیست، وقتی که با تزریق منابع و افزایش آن، مقدار 
نقدینگی حاصل از تزریق اضافه بر ســازمان و خارج از ظرفیت دالر و ریال در فضای 
کســب و کار کشور افزایش می یابد، دیگر نباید دنبال اخاللگران بود و آن ها را مقصر 
اصلی دانست. اما دولت تنها این راه را انتخاب کرده و برای برخورد با اخاللگران متوسل 
به ایجاد سازمان هایی شده است که با این افراد برخورد کند؛ در حالی که موضوع این 
نیست که یک ســازمان برای جلوگیری از افزایش قیمت و اخالل در نظام اقتصادی 
ایجاد شود، بلکه باید بسترهای آن را از بین برد. نکته حائز اهمیت آن است که باالی 
14 سازمان کنترلی در 50 سال اخیر شکل گرفته که هریک به وضعیت این اخاللگران 
رسیدگی کند؛ غافل از اینکه مهم ترین اخاللگران در اقتصاد ایران، حاصل صرف کردن 
منابع و درآمدهایی است که به اقتصاد و سازندگی ایران مرتبط نیستند و به اسم توسعه 
و تالش برای توسعه، به عوض ایجاد زیرساخت ها در کنترل ها هزینه شده و در نهایت، 
به جای توسعه اقتصاد، دولت بزرگ شده است. حاال شرایط به گونه ای پیش رفته که 
اقتصاد ایران از شرایطی عبور کرده و به جایی رسیده که حتی هم اکنون که در شرایط 
مساعد قرار نداشته و درآمد مناسبی از فروش نفت و پتروشیمی نیز در اختیار ندارد، 
صرفاً می تواند هزینه های جاری را پوشش دهد. پس به نظر می رسد که مهم ترین آیتم 
اختالل در اقتصاد ایران، رفتار دولت و نوع نگاه آن به اقتصاد است. تجربه نشان داده 
علی رغم برهم زدن های اقتصادی که از سوی خود حاکمیت با در نظر گرفتن ترکیبی 
از تصمیمات مجلس و دولت در اقتصاد شــکل گرفته، باید مسیر را از یک راه اشتباه 
جدا کرد تا بتوان اقتصاد را روی پای خود نگاه داشــت. اکنون به عنوان مثال، کسری 
بودجــه که اعداد و ارقام باالیی را ثبت کرده، خود یک اخاللگر در اقتصاد تولید کرده 
و شــرایط را به گونه ای پیش برده که کسری بودجه را بتوان تامین کرد و خود این، 
اخاللگری جدیدی را به وجود می آورد و کسی هم نسبت به آن، پاسخ گو نیست؛ پس 
به صراحت می توان گفت که برخورد با اخاللگری در سطحی تقلیل یافته که صرفاً با 

افراد سوءاستفاده چی برخورد شود؛ یعنی همان افرادی که ممکن است از فرصت هایی 
که در فضای غیرشــفاف اقتصادی ایجاد شــده، به دنبال این هستند که  برای خود 
منافع ایجاد کرده و اغلب کسانی هستند که سعی دارند از فرصت ها، برای درآمدزایی 
به نفع خود استفاده کنند. نکته اصلی این است که در اقتصادی که این فرصت ها به 
نوعی به صورت غیرحرفه ای برای عده ای خاص ایجاد می شود نمی توان جلوی مردم 
عادی را گرفت که از این فرصت ها استفاده نکنند؛ پس کار حرفه ای این است که اجازه 
شــکل گیری این فرصت ها و موقعیت رانتی در اختیار کسی قرار داده نشود. در واقع، 
وقتی که قیمت منابع سوختی غیرمنطقی است، مرزنشینان از محل قاچاق سوخت، 
منفعت کسب می کنند؛ چراکه اختالف قیمت، عاملی برای این کار شده است؛ در حالی 
که قیمت واقعی سوخت می توانست آرام کننده فضای یک بازار و اقتصاد باشد. منابع 
را غیرواقعی اســتفاده کرده و از طریق هدررفت منابع، ثروت ملی را به باد می دهیم، 
اما می خواهیم به دنبال اخاللگران اقتصادی باشیم. واقعیت آن است که اخاللگران در 
اقتصاد هر کشوری حضور دارند؛ اما به هر حال بستر شکل گیری نگاه منفعت طلبانه 
را باید بست و آن گاه کسانی را که در این فضا گام برمی دارند مورد رسیدگی قرار داد 
و با آن ها شدیدترین برخوردها را صورت داد. در واقع، هیچ کس با رفتارهای این گونه 
در اقتصاد موافق نیست؛ ولی بیش از اینکه به معلول پرداخته شود، باید علت را از بین 
برد و دانست که منشا این اخاللگری ها در اقتصاد چیست. در این میان به نظر می رسد 
که شکل گیری این بستر بر اساس منابع غیراقتصادی است که دولت با نقش آفرینی 
مخرب خود آن را ایجاد می کند و توسط دولت هم مورد استفاده قرار می گیرد؛ یعنی 
سیاست گذاری هایی که صورت می گیرد، منجر به تصمیمات سیاسی و یا شکل گیری 
اقتصاد سیاسی می شود که هزینه سنگینی را به اقتصاد تحمیل می کند. در این میان 
اگرچه در شرایط سیاسی ناشی از تحریم، وضعیت منابع ارزی با محدودیت مواجه شده 
است، اما به دلیل سیاست گذاری های غلط، نرخ ارز با شرایط نامناسبی مواجه شده و 
دسترسی به اقتصاد بین المللی نیز وجود ندارد؛ بنابراین نرخ غیررسمی ارز در بازار به 
دلیل سیاست گذاری های غلط در سایه این قطع ارتباطات فراهم شد؛ اما دولت خود 
بســترها را هم برای شکل گیری رانت های عظیم و یک اقتصاد نامناسب در این فضا 
مهیا کرد. به هر حال اگر بخواهیم جمع بندی الزم را در این حوزه داشته باشیم، باید 
به این نکته توجه کنیم که تورم مهم ترین بیماری اقتصاد ایران بوده که واقعه بزرگی 
است و نمی شود در سایه آن، فضا را به گونه ای مدیریت کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده، 
اما باید بتوان شرایط را در سایه آن کنترل کرد. این اتفاقی است که در 5 دهه اخیر در 
اقتصاد ایران همواره رخ داده و باید برای مدیریت آن فکری کرد؛ اما نباید به ابزارهایی 
متوســل شد که یادمان برود مشکل اصلی، بستر شکل گیری چنین شرایطی است؛ 
پس موضوع برخورد با اخاللگران اقتصادی را با یک طرح و الیحه و مجازات اخاللگران 
خرد نمی توان به ســرانجام رساند؛ بلکه اگر چنین باشد، به نظر می رسد صرفاً کاری 
برای راضی کردن عموم مردم را در پیش گرفته ایم، در حالی که به این موضوع توجه 
نکرده ایم که بســتر همچنان مهیای شکل گیری فضاهای اخاللگرانه در اقتصاد است. 
در عین حال، باید به موضوعات مرتبط با فضای کســب و کار هم توجه نمود که این 
هم نشان می دهد که سال ها است که از فضای حکمرانی خوب فاصله گرفته و دست 
از اصالحات ســاختاری و بهبود محیط کسب و کار برداشته ایم، چراکه ده سال است 
قانون بهبود محیط کسب و کار با همت اتاق بازرگانی ایران مصوب شده، ولی خبری 

از اجرای دقیق آن نیست.  

دولت، اخاللگر اصلی اقتصاد ایران
رفتارهای دولت و فراهم سازی بستری برای ایجاد اخالل در نظام اقتصادی

مقصر اصلی شرایط کنونی اقتصاد ایران است

حسن فروزان فرد 
رئیس کمیسیون حمایت 

قضایی و مبارزه با فساد

موضوع برخورد با اخاللگران اقتصادی را با یک طرح و الیحه و مجازات اخاللگران خرد نمی توان به سرانجام رساند؛ بلکه 
اگر چنین باشد، به نظر می رسد صرفًا کاری برای راضی کردن عموم مردم را در پیش گرفته ایم، در حالی که به این موضوع 
توجه نکرده ایم که بستر همچنان مهیای شکل گیری فضاهای اخاللگرانه در اقتصاد است.



ان
ری

عط
ا م

ض
: ر

س
عک

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

زمزمهآزادسازی
واردات در ازای صادرات؛ مسیر و مقصد کدام است؟

 سال هاست که بخش خصوصی از مشــکالت صنعت خودرو می گوید؛ از انحصار دولت در آن تا فساد، بهر ه وری و 
کیفیت پایین خودروها؛ اما گرهی کور بر تار و پود این صنعت افتاده است و خیلی از راه ها به کژراهه می رسد. حاال 
برخی امیدوار هستند که با طرح »واردات در ازای صادرات خودرو و قطعه« گرهی از این صنعت باز کنند؛ در حالی که 
وعده تنظیم بازار خودرو و تشویق به صادرات شاید چندان عملیاتی نباشد. اما مهم ترین پرسش این است که کدام 
قطعه خودرویی به کدام مقصد صادر خواهد شد تا درنهایت مسیر خودروسازی را در ایران هموار کند. آیا کشور توان 
صادرات قطعه و خودرو را دارد که بتواند در مقابل آن خودرو خارجی وارد کند؟ پرسشی که پاسخ آن دشوار است و 

درنهایت مشکالت یکی یکی رخ می نماید.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و پانزده، دی 641400

راهربد

گره کور بر صنعت خودرو
قربانی شدن خودرو با لقب لوکس

مــدت مدیدی اســت کشــور بــا تزلــزل و تعلیق 
تصمیم گیری در حــوزه مدیریت و راهبری اقتصادی 1

درگیر است. موضوعات ساده بر اثر عدم تصمیم گیری 
در موعد مقرر، به بحران تبدیل شده اند و کندی فرآیند تصمیم گیری 
نهایتاً معضالت کوچک را به ابرچالش های عظیم بدل ساخته است. 
این تعلل تصمیم گیری از نحوه تأمین مالی دولت که ریشــه خلق 
بی پشتوانه پول در کشور و تورم است تا تعیین تکلیف نحوه مدیریت 
صنایع و بازارها مشهود است و حرکت کشور را با جمود کامل همراه 
کرده اســت. سیکلی باطل با تعلل تصمیم گیری شکل گرفته است، 
بی تصمیمی به موازی کاری منجر شده و تعدد مراکز تصمیم گیری، 
اختالل بیشتر فرایند تصمیم گیری را به همراه داشته است. در این اثنا 
نهادهای تصمیم گیر اصلی به تدریج قدرت خود را از دست داده اند و 
فرایندها دچار اختالط کامل شده و بعضاً استقالل قوا مخدوش شده 
است. ظهور مکرر نهادهای جدید و تکثر نهادهای قدرت که در چند 
دهه اخیر به صورت خزنده در ساختار سیاسی کشور شکل گرفته است 
مدیریت متمرکز را تضعیف و عمالً حلقه های مؤثر در دستگاه های 
قانون گذاری و اجرایی کشــور را بی اثر کرده است. کشور در اثر این 
رقابت ها در تعلیق تصمیم گیری گرفتارشده است که برنامه ریزی های 
اقتصادی را هم برای مدیران اجرایی حاکمیتی و هم بخش خصوصی 
غیرممکن کرده است. حال نه بخش عمومی که کارآفرینان خصوصی 
هم در بالتکلیفی آینده نامشخص گرفتارشده اند که طبعاً در روند نرخ 
تشکیل سرمایه در کشــور تأثیر گذارده و تمایل به سرمایه گذاری 
جدید برای شروع یا گسترش کسب وکارها را با اختالل اساسی مواجه 
ســاخته است. ادامه این روند، عالوه بر زیان های شدید اقتصادی در 
کشور، با تبعات اجتماعی جبران ناپذیری همراه خواهد بود و تعلل در 

اصالح مسیر، هزینه بازگشت به مسیر درست را بسیار گزاف خواهد 
کرد. تصمیمات مقطعی در کشور با هر منطق و دلیلی که اخذ شود، 
دائمی می شود و تصحیح تصمیم نشدنی شده است. در این بین انتفاع 
از فضای غیرشفاف و انحصاری اقتصاد ایران با هجمه ای از شعارهای 
خوش آب و رنگ هم  آمیخته شده و علی رغم اینکه بعد از چند دهه، 
بر همه اقشار جامعه و حاکمیت مشخص شده است این شیوه تفکر نه 
به رشد اقتصادی ختم می شود نه کنترل تورم، همچنان دستاویزی 
قابل اتکا برای حذف رقبای تجاری در کشــور است، بدون آنکه برد 
اجتماعی این نگاه پایش و به تأثیر مخرب این نگاه بر مشــروعیت و 

محبوبیت مدیریت اجرایی کشور توجهی شود.

ممنوعیت واردات خودرو حاصل سیاست دوگانه دولت 
دوازدهــم در برخورد با خروج ترامــپ از برجام بود. 2

هرچند ترامپ تصویری به شــدت پیش بینی ناپذیر از 
خود به نمایش گذاشت، ولی تزلزل برجام نه از باب ضعف در متن و 
نکات حقوقی مورد ادعای منتقدان سیاسی داخلی، که عموماً دانش 
کافی برای نقد فنی متن هم ندارند، که از عدم یکپارچگی در داخل و 
انحصارگرایی وزرای اقتصادی دولت یازدهم از ابتدا مشخص بود. به 
باور نویسنده هرچند بررسی متن قرارداد هسته ای که بر پایه حقوق 
بین الملل تهیه و تنظیم شــده اســت نیازمند دانش قوی تئوری، 
شناختی دقیق از ساختار مدیریت بین الملل و تسلط کافی به زبان 
حقوقی انگلیسی است، که کمتر منتقدی چنین ترکیب همزمانی 
دارد و البته خود نگارنده نیز از آن بی بهره اســت، ولی بررسی دالیل 
شکســت آن تنها نیازمند توجه به فضای سیاســی ایران در کوران 
رقابت های جناحی و اتفاقات داخلی است. به هر شکل ترامپ توانست 
بدون هزینه سنگینی از این قرارداد خارج شود و کشور در نبود یک 
مدیریت متمرکز سیاســی و اجرایی دچار سردرگمی های زیادی در 
مقابله با وضعیت جدید شــد. از حراج ســکه و ارز تا ایجاد تعهدات 
سنگین در خودروسازی ها تماماً رفتاری غلط بود که دولت مستقر 
بی توجه به توصیه ها در پیش گرفت. واردات خودرو و بسیاری از اقالم 
به اصطالح لوکس، اولین قربانیان تکراری اشتباهات تیم مستقر در 
مدیریت منابع ارزی و تجارت خارجی کشور شدند درحالی که تنها 
چند هفته جلوتر دولت مستقر اصرار بر عادی بودن فضای اقتصادی 
کشور داشت و با ارزپاشی دستوری سیل تقاضا واردات را تشدید کرده 
بود. البته باز به سان گذشته نمایش دولت موفق نبود و نهایتاً هم با 
تنبیه فعاالن اقتصادی و ایراد اتهام خصومت و سودجویی به فعاالن 
بازار تالش شد اذهان از این تصمیمات مکرراً اشتباه منحرف شوند. 
هرچند دشــمنی هردو دولت آقــای روحانی بــا آزادی تجارت به 
پیشابرجام بازمی گردد و وزیر انحصارطلب دولت یازدهم، فضای بازار 
خودرو را در تمامی چهار سال وزارت خود ملتهب نگاه داشته بود، ولی 
خروج ترامپ از برجام بهانه ای محکمه پســند برای تشدید انحصار 
واردات و تولید بود. ممنوعیت چندماهه ثبت سفارش در اواخر دولت 

فربد زاوه
کارشناس حوزه خودرو

چرا باید خواند:
بر صنعت خودرو 

چه می گذرد و 
سیاست گذاری های 
نادرست چه بر سر 

خودرو آورده است؟ 
این مقاله را بخوانید.
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یازدهم که بعدها با کشف تخلفات چندده هزار میلیارد تومانی قاچاق 
سازمان یافته خودرو همراه شد و البته باعث نشد وزیر مربوطه برای 
پاسخ گویی به پیشگاه دادگاه فراخوانده شود. قفل ممنوعیتی که وزیر 
بر واردات خودرو زد و تا روز آخر انتقامی سخت از بازار، مردم و فعاالن 
این حوزه گرفت، با محدودیت ارزش و حجم موتور در ابتدای دولت 
دوازدهم اندکی باز شد، اما بازشدنی کوتاه مدت بود. نهایتاً گرهی کور 
برای بازار خودرو باقی مانده اســت که علی رغم گذشت چهار سال، 
مجموعه فعاالن بــازار، مردم مصرف کننده و دو مجلس با دو طیف 

فکری سیاسی متضاد هم نتوانستند این گره کور را باز کنند!

طرح تنظیم بــازار خودرو در مجلس قبلی که بعد از 
تحقیق و تفحص چندبــاره از این صنعت و گزارش 3

تکان دهنده آن تهیه شد، با رفت وبرگشت های مکرر به 
عمر مجلس قبلی قد نداد. تالش برای آزادی واردات خودرو در این 
طرح مجلس در حالی صورت می گیرد که طبق قوانین باالدســتی 
کشور، مقامات سیاســی در ایران مجاز به ممنوعیت طوالنی مدت 
کســب وکارها نیســتند. هرچند دولت هایی که مکرراً تصمیمات 
خلق الســاعه خود را بر خواسته بازار تحمیل می کنند، ابایی از عدم 
اجــرای این قانون هم نخواهند داشــت. در مراحلــی حتی واردات 
دست دوم و مجوز مصرف ارز اشخاص و ارزهای بی منشأ برای واردات 
خودرو به این طرح قانونی اضافه شــد که نهایتاً در صحن مجلس و 
شــورای نگهبان از طرح حذف شــد. بهانه کیفیت نازل خودروی 
دست دوم در حالی است که گران ترین خودروی ساخت داخل هنوز 
فاصله معناداری با قیمت محصوالت قدیمی وارداتی به کشور دارد. 
این تفاوت حداقل 50 درصد قیمت یک محصول ژاپنی دست دوم با 
عمــر بیش از ده ســال در قیــاس با گران ترین محصــول داخلی 
نشان دهنده مطلوبیت بسیار بیشتر خودروی کهنه ژاپنی در قیاس با 
محصوالت داخلی اســت، ولی سیاست گردانان معتقد به نزول شان 
مصرف کننده ایرانی در صورت چنین مجوزی هستند. مخالفت با ارز 
بی منشأ به دلیل شبهات پول شویی هم در کنار اصرار بر عدم ورود به 
سازوکار FATF عجیب است که طبعاً همه وجوهات ارزی شهروندان 
ایرانی مشــمول شبه پول شویی است. به هر شکل قبل از اعالم نظر 
شورای نگهبان، شورای نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام با این 
قانــون مخالفت کرد که البته بدیــع و جدید بود. موضوعی که بین 
مجلس و شورای نگهبان تبدیل به محل اختالف نشده است معموالً 

به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع نمی شود.

 نهایتاً مجلس اخیراً با اتصال صادرات تخصصی خودرو 
و قطعات به واردات خودرو تالش کرد طرح را اصالح 4

کند. این اتصال که قاعدتاً باید با اســتقبال شــدید 
قطعه سازان همراه می شــد و طبعاً به راحتی توسط شورای نگهبان 
تأیید می شد، باز با مخالفت آشکار مجمع تشخیص مصلحت مواجه 
شــد و گــره واردات را کورتر از قبل کرد. فــارغ از اینکه نهایت این 
رفت وآمدها چه باشــد و فارغ از اینکه زور کدام سمت بچربد، اتصال 
صــادرات خودرو و قطعات به واردات تنها به معنی تحمیل بار مالی 
جدید به خریداران خودروی وارداتی است. بازار خودروی وارداتی از 
ابتدا محل اخذ عوارض مختلف و بسیار سنگین بود. تعرفه بسیار باال، 
تحمیل هزینه اسقاط خودروی فرسوده، تحمیل سهم نوسازی ناوگان 
بهداشــت و درمان عوارضی بــود که در طی ســال ها از خریداران 

خودروی وارداتی اخذشده است. اما اضافه کردن شرط صادرات برای 
واردات را می شــود به سهم دهی به قطعه ســازان از بازار خودروی 
وارداتی ترجمه کرد. گویا قطعه سازان همواره از عدم دریافت سهم القدر 
از این بخش بازار ناخرســند بودند که با این قانون عمالً می بایست 
خشنود شوند. صادرات قطعه و خودرو نه فقط از باب فنی و کیفیت 
محصوالت، که از باب تجاری و اقتصاد سیاسی دچار اشکاالت اساسی 
اســت. عدم اتصال چرخه بانکی گردش پول، عدم ســاختار پایدار 
لجستیکی، بی ثباتی قوانین پولی و صادراتی در کشور و البته ساختار 
عجیب تأمین مواد اولیه وارداتی در وزارت صمت سبب می شود ورود 
به چرخه تأمین شــرکت های معتبر خودروساز بین المللی چه برای 
خطوط تولید و چه برای بازار قطعات یدکی غیرممکن شــود. ایران 
کشوری پرریسک در تأمین به هنگام کاال است و در عین حال تورم 
سنگین مانع از ثبات قیمت داخلی و حتی صادراتی است. لذا تقریباً 
هیچ شرکتی حتی اگر ریسک تجارت با ایران را از باب جرایم احتمالی 
خزانه داری ایاالت متحده بپذیرد، نمی تواند فعالیت ممتد و پایدار با 
قطعه ساز ایران طرح ریزی کند. لذا عاقبت صادرات این قانون فراتر از 
طرح واردات موز منحصراً با صادرات سیب نخواهد شد. همان طور که 
هزینه صادرات ســیب که عموماً با دورریز آن همراه اســت تنها از 
مشتری ایرانی متقاضی موز اخذ می شود، هزینه دورریز و ذوب نمودن 
فلزات قطعات صادرشده از مشتری خودروی وارداتی اخذ خواهد شد 
که طبعاً به تعدیل قیمت و عرضه درست خودرو منجر نخواهد شد. 
قطعه سازان هم طبعاً از این الزام نهایت سوءاستفاده را خواهند کرد و 

تالشی برای افزایش کیفیت و تعدیل هزینه به کار نخواهند برد. 
به هر شــکل، واردات خودرو همچنان مخالفین پرقدرتی دارد و 
شاید در ســال آتی همچنان محل بحث بماند. دولت در سال های 
اخیر که فروش نفت و میعانات با اختالل جدی مواجه بوده، نیازمند 
افزایش درآمدهای مالیاتی خود اســت. درآمــد تعرفه خودرو تنها 
ردیف مالیات واردات کاالســت که دولت می تواند به ارزش بازار آزاد 
ارز خریداری شده، درآمد کسب کند. لذا از باب درآمدی برای دولت 
که با کســری بودجه کشنده مواجه اســت، حیاتی است. حال باید 
ماند و دید نیاز بودجه عمومی این درآمد ســنگین بسیار حیاتی بر 
قدرت قطعه ســازی و خودروسازی کشور خواهد چربید یا همچنان 
همه مخالفان وضعیت نابســامان بازار خودرو مقهور خواهند شد و 

قطعه سازی خرسند به ادامه ارتزاق خود ادامه خواهد داد؟ 

کشور در اثر این 
رقابت ها در تعلیق 

تصمیم گیری 
گرفتار شده 

است که 
برنامه ریزی های 
اقتصادی را هم 
برای مدیران 

اجرایی حاکمیتی 
و هم بخش 
خصوصی 

غیرممکن کرده 
است

 واردات خودرو و بسیاری از اقالم به اصطالح لوکس، اولین قربانیان تکراری اشتباهات تیم مستقر در 
مدیریت منابع ارزی و تجارت خارجی کشور شدند درحالی که تنها چند هفته جلوتر دولت مستقر اصرار بر 
عادی بودن فضای اقتصادی کشور داشت و با ارزپاشی دستوری سیل تقاضا واردات را تشدید کرده بود.

نکته هایی که باید بدانید

قفل ممنوعیتی که وزیر بر واردات خودرو زد و تا روز آخر انتقامی سخت از بازار، مردم و 	]
فعاالن این حوزه گرفت، با محدودیت ارزش و حجم موتور در ابتدای دولت دوازدهم اندکی باز 

شد، اما بازشدنی کوتاه مدت بود.
همان طور که هزینه صادرات سیب که عموماً با دورریز آن همراه است تنها از مشتری ایرانی 	]

متقاضی موز اخذ می شود، هزینه دورریز و ذوب نمودن فلزات قطعات صادرشده از مشتری 
خودروی وارداتی اخذ خواهد شد که طبعاً به تعدیل قیمت و عرضه درست خودرو منجر 

نخواهد شد. 
کارآفرینان خصوصی هم در بالتکلیفی آینده نامشخص گرفتار شده اند که طبعاً در روند نرخ 	]

تشکیل سرمایه در کشور تأثیر گذارده و تمایل به سرمایه گذاری جدید برای شروع یا گسترش 
کسب وکارها را با اختالل اساسی مواجه ساخته است.
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راهربد

وقتی جلوی واردات خودرو گرفته می شود درنهایت هم مصرف کننده خودروهای خارجی و هم 
بازار خودروهای داخلی قیمت چندین برابری را متحمل می شوند. آنچه باید موردتوجه قرار گیرد 
این است که باید هم واردات خودرو انجام شود و هم صادرات قطعات خودرو ممکن شود.

در ســال های رونــق اقتصادی یکــی از خودروســازان 12 درصد 
محصوالتش را صادر می کرد. اگر این عدد به 25 درصد می رسید تقریباً 
نیازهای ارزی آن خودروســاز تأمین می شد و فشاری به خزانه دولت 
برای تأمین ارز نمی آمد. اما درحال حاضر، صادرات در صنعت خودرو آمار 
باالیی نــدارد که با توجه به آن مبادرت به واردات خودرو کرد و میزان 
صادرات قطعه خیلی کمتر اســت. اما واردات خودرو از محل ارزی که 
ایرانیان در خارج دارند، قابل انجام اســت. اگر این افراد احساس کنند 
بازار ایران باثبات است و حاشیه ســود خوبی دارد، مبادرت به واردات 
خودرو خواهند کرد. در شــرایط فعلی واردات خودرو بدون انتقال ارز از 
طریق افراد مقیم خارج کشور بهتر است. از سال گذشته گفته می شد که 
بخشی از ارز مورد نیاز واردات خودرو از صادرات قطعات خودرو و بخشی 
از محل های ارزهای ایران در کشورهای دیگر تأمین شود. اما مجلس با 
واردات خودرو و صــادرات قطعات خودرویی بدون انتقال ارز مخالفت 
کرد و درنهایت قرار بر این شــد کــه واردات خودرو در مقابل صادرات 
قطعات خودرویی مدیریت شود. اما این تصمیم عملیاتی نخواهد شد. 
ما در ســال های قبل حدود 70 الی 80 هزار خودرو صادر می کردیم و 
همان زمان می شد سالی نصف این صادرات را خودرو خارجی وارد کشور 
کرد ولی االن شــرایط فرق می کنــد. از طرفی قطعات یدکی در ایران 
در سطحی نیســت که بتوانیم به بازارهای خارجی قطعه صادر کنیم. 
قطعه ســازان ما برای تیراژهای داخلی قطعه تولید می کنند و با همان 
تکنولوژی قدیمی بعید است که بتوانیم برای خودروهای خارجی قطعه 
تولید کنیم و البته حجم تولید ما هم به حدی نخواهد بود که آن را صادر 
کنیم. با تولید سالی 50 هزار خودرو، فکر نمی کنم بتوان صادرات قطعات 
خودرو را عملیاتی کرد. در حال حاضر ما هیچ سرمایه گذاری مناسبی در 
حوزه تولید قطعات خودرویی نکرده ایم. ما کدام قطعه را به کدام کشور 
و کدام خودرو می توانیم صادر کنیم؟ کارخانه های مطرح تولید خودرو 
مثل هیوندا، بنز، پژو، تویوتا و غیره می توانند مشتری خودرو و قطعات 
خودروی ما باشند؟ صادرات خودرو به تولید در تیراژ باال نیاز دارد و ما 
چه حجم از تولید را در اختیار داریم؟ چه ارزیابی از بازارهای قدیمی خود 
داریم و االن چگونه می خواهیم با این صنایع رقابت کنیم؟ در حال حاضر 
ما به دلیل آسیب های خود صنعت خودرو در ایران، تحریم، عدم ارتباط 
و حضور در بازار خارحی و نبود تکنولوژی و سرمایه گذاری مناسب امکان 
صادرات نداریم. در حال حاضر امکان هیچ مبادله بانکی-مالی با دنیا را 
نداریم و همه این ها مانعی اســت در برابر صادرات قطعات خودرویی و 

البته واردات خودروی لوکس به شکل نظام مند.
 امسال حدود ســه هزار خودرو صادر کرده ایم؛ مابه ازای این چقدر 
می توان خودرو واردات داشــت؟ طرح واردات خودرو در مقابل صادرات 
قطعات خودرویی طرح شکست خورده ای است مگر اینکه صادرات بدون 
انتقال ارز آن انجام شــود؛ در این صورت می توان به اقتصادی بودن آن 
فکر کرد. البته دولت هم دغدغه جدی دارد. اینکه ممکن اســت ریال 
حاصل از فروش این خودروها وارد بازار ارز شــود و این بازار متالطم را 

بار دیگر برهم بزند.

از طرفی برای تنظیم بازار باید واردات خودرو انجام شــود؛ واردات 
خودروهای خارجی از سال 1397 تاکنون ممنوع شده است. این تصمیم 
به دلیل خروج آمریکا از برجام و محدودیت های ارزی کشور انجام شد، 
اما ممنوعیت واردات خودرو باعث شد قیمت های خودروهای وارداتی 
با افزایش سرســام آوری روبه رو شود، از سویی این مسئله بر روی بازار 
خودروهای داخلی نیز اثر قابل توجهی گذاشــت و آن ها نیز با افزایش 
قیمت بسیاری روبه رو شــدند. ممنوعیت واردات باعث شد که قیمت 
برخــی از خودروهای لوکس خارجی تا 15 برابر نیز افزایش پیدا کند. 
به هر دلیلی خودروهای لوکس موردتوجه بخش خاصی از جامعه است 
و آن ها نیز ازلحاظ مالی مشکلی برای خرید خودرو با هر قیمتی ندارند. 
در چنین شرایطی قیمت ها با رشد افسارگسیخته ای روبه رو شده و روی 
بازارهای داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته است. حال اگر واردات خودرو 
آزاد شود، این موضوع می تواند بر روی بازار داخل و خودروهای خارجی 
تاثیرگذار باشــد و قیمت ها را حداقل 30 درصد کاهش دهد، چرا که 
خودروهای وارداتی در حال حاضــر از حباب قیمتی 50 تا 60 درصد 
برخوردار هستند، ولی با آزادسازی واردات این حباب تخلیه خواهد شد.

البته حساســیت هایی در این مســیر وجود دارد؛ مثالً دولت اجازه 
صادرات قطعه بــدون انتقال ارز نمی دهد ولی می خواهد مجوز واردات 
خودرو را صادر کند. این درنهایت تنش ایجاد خواهد کرد؛ در کشــور 
حدود دو هزار قطعه ساز فعالیت می کنند، پرسش جدی آن ها این است 
که چطور مجوز صادرات داده نمی شــود ولی مجلس و دولت به دنبال 
واردات خودرو لوکس هســتند؟ باید همــه زنجیره یک صنعت با هم 
دیده شــود. البته با توجه به اینکه نهایتاً سالیانه بین 50 تا 100 هزار 
دســتگاه خودرو وارد خواهد شــد، این میزان در قیاس با تولید داخل 
در خوش بینانه ترین حالت 10 درصد خواهد بود، بنابراین تولید داخل 

آسیب نخواهد دید، ولی در مقابل می تواند باعث تعدیل قیمت ها شود.
میزان صادرات خودرو آن قدر زیاد نیست که بخواهد ازلحاظ ارزش 
ریالــی کفاف تأمین منابع بــرای واردات را بدهــد. بازارهای صادراتی 
خودروسازان ایران شامل کشورهایی نظیر عراق، سوریه و ونزوئال هستند، 
اما امروزه تقریباً این بازارها راکد شده و صادرات انجام نمی شود، حال باید 
دید آیا این طرح می تواند تکاپو برای افزایش صادرات را منجر شود که 
دوباره صادرات در صنعت خودرو جان بگیرد. از سوی دیگر صادرات قطعه 
دیگر موردی است که می تواند رونق بگیرد، زیرا در دهه 70، قطعه سازان 
اوضاع بسیار خوبی داشتند و صادرات قطعه آن روزها باالترین رکوردهای 
صادراتی خود را ثبت کرد، بنابراین ممکن است این طرح محرکی باشد 
برای اینکه صادرکنندگان قطعه دوباره با افزایش کیفیت محصوالت خود 
و تولید قطعات اقتصادی، صادرات را افزایش دهند. وقتی جلوی واردات 
خودرو گرفته می شود درنهایت هم مصرف کننده خودروهای خارجی و 
هم بازار خودروهای داخلی قیمت چندین برابری را متحمل می شوند. 
آنچه باید موردتوجه قرار گیرد این است که باید هم واردات خودرو انجام 
شــود و هم صادرات قطعات خودرو ممکن شود؛ بازار خودرو در انتظار 

تحولی بزرگ است تا سامان گیرد. 

بازار خودرو در انتظار تحول
واردات خودرو خارجی با کدام رویکرد؟

چرا باید خواند:
چگونه می توان بازار 

خودرو را سامان 
داد و واردات خودرو 

در مقابل صادرات 
قطعه چگونه ممکن 

است و چه مشکالتی 
دارد؟ این یادداشت را 

بخوانید.

سعید مدنی
کارشناس صنعت خودرو
مدیرعامل اسبق سایپا

قطعات یدکی در 
ایران در سطحی 
نیست که بتوانیم 

به بازارهای 
خارجی قطعه 

صادر کنیم. 
قطعه سازان ما 
برای تیراژهای 
داخلی قطعه 

تولید می کنند و با 
همان تکنولوژی 
قدیمی بعید است 
که بتوانیم برای 

خودروهای 
خارجی قطعه 

تولید کنیم
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این آشفتگی برای این است که نیاز کاالیی را تأمین نکرده ایم. در وهله اول باید قیمت تمام شده که می گویند 
باالست، کارشناسی شود باید هزینه تولید پایین بیاید و نباید همه این هزینه ها به دوش مصرف کننده بیفتد. در دنیا 
خودرو کاالی مصرفی است. در دنیا خودرو را به قیمت قسطی می خرند.

در پی مصوبه مجلس مبنی بر آزادسازی 
واردات خودرو مشــروط بــه صادرات 1

قطعات و خودرو، این سؤال به وجود آمده 
که خودروسازان قصد دارند در این طرح چه خودروهایی 
را صادر کنند؟ چندی است که کسب وکار نمایشگاه داران 
خودروهای خارجی از رونق افتاده است و عمالً به جهت 
قیمت های نجومی، نمایشــگاه داران با یکدیگر معامله 
می کنند. بدین جهت اگر واردات خودرو اتفاق بیفتد بازار 
خودروهــای خارجی کاهش قیمت خوبــی را تجربه 
می کنــد و این تصمیــم تأثیر مســتقیمی بر قیمت 
خودروهای داخلی هم خواهد گذاشت. یکی از مهم ترین 
دالیلی که باعث شد قیمت خودروهای داخلی با سرعت 
قابل توجهــی افزایــش پیدا کند، ممنوعیــت واردات 
خودروهای خارجی بود؛ خودروهای داخلی به خصوص 
خودروهایی که از نظر ظاهر و ویژگی مقبولیت بیشتری 
برای مردم داشــتند بدون هیچ فرمول و دلیلی همپا با 
خودروهای وارداتی گران شدند. طی این سال ها بارها از 
دولت خواسته ایم که نسبت به واردات خودرو اقدام کند 
چراکــه اطمینان داریم این امر ســبب کاهش قیمت 

خودروهای خارجی و داخلی خواهد شد. 

اینکه هیچ ارزی از کشور خارج نشود، تنها شرط واردات خودرو است و بایستی 
خودرو و قطعات خودرو صادر کنیم تا بتوانیم خودروی خارجی وارد کنیم، نشان 2

می دهد تاکنون نه تنها در جذب بازار صادراتی موفق نبوده ایم، بلکه بخشی از بازار 
خود را هم ازدست داده ایم. طرح تصویب شده مجلس مصوبه ای برای واردات خودرو نیست. این 
مصوبــه برای تشــویق صادرات خــودرو و قطعات و حمایت از تولید داخل و تکمیل ســبد 

خودروسازان برای حمایت از تولید داخل است.

با توجه به آخرین آمار صادرات خودرو و قطعات توسط دو خودروسازی بزرگ 
کشور طی هفت ماهه امسال که ایران خودرو حدود شش میلیون و 433 هزار و 3

275 دالر و سایپا معادل هشت میلیون و 154 هزار و 430 دالر صادرات خودرو 
و قطعات داشتند، به رقمی حدود 15 میلیون دالر صادرات می رسیم؛ لذا با احتساب 30 هزار 
دالر برای هر خودرو وارداتی، حدود 500 دســتگاه خودرو می توان وارد کرد. با توجه به اینکه 
هدف طرح واردات خودرو، تنظیم و ایجاد تعادل در بازار خودرو ایران است، این سؤال مطرح 

است که بازار خودرو داخلی با این تعداد یا حتی 2000 دستگاه خودرو، متعادل خواهد شد؟!

ما کدام قطعه را برای کدام ماشین صادر خواهیم کرد؟ قطعه کاران ما سری کار 
نیستند؛ کپی کار خوبی هم نیستند. این کار نیاز به کارشناسی دارد. ما هنوز نیاز 4

داخلی خود را هم نتوانسته ایم تأمین کنیم. آمار تولید قبل و بعد از سال 1397 
را مقایسه کنید. تا زمانی که نتوانیم نیاز داخلی را تأمین کنیم صادرات بی معنی است. وقتی 
قیمت جهانی خودرو در تمام دنیا مشخص است آیا خودرو ما را 20 هزار دالر می خرند؟ ماشین 
باکیفیت در بازار زیاد است و آیا ما توان رقابت داریم؟ آیا آن طرف مرز خودرو ما بازار دارد؟ این 

طرح نمی تواند جواب گوی نیاز روز باشد. این  یک طرح کارشناسی شده نیست، توان عملیاتی 
شدن ندارد و هیچ استراتژی در این حوزه وجود ندارد. ما به کدام کشور خودرو صادر کرده ایم؟ 
اگر هم صادرشده حجم آن خیلی پایین تر بوده است. قطعه سازان ما چه قطعه ای را می توانند 
صادر کنند و چه قطعه ای را تابه حال صادر کرده اند؟ باید به این توجه شود که قطعات ما خیلی 
کیفیت ندارند. قطعه خودرو خارجی چند کیلومتر کار می کند و تولید داخل چه وضعیتی دارد؟! 
مــا باید اول نیاز داخلی خود را تأمین کنیم. فاصله قیمت خودرو با قیمت واقعی باالســت و 

مصرف کننده نهایی بهای زیادی می پردازد.

بازار نیازی دارد، اگر این تأمین شود هیچ موقع فاصله قیمتی معنادار نخواهد بود 
و صحبت از قیمت سازی هم در آن بازار نمی شود. باید به این پرسش پاسخ داد 5

که وظیفه ســتاد تنظیم بازار چیست؟ اینکه نیاز بازار را تأمین کند. این نهاد 
موقعی وضعیت بازار را بررسی می کند و می بیند تولید نمی تواند نیاز کاالیی داخل را تأمین کند 
و برای برقراری تعادل باید کاال وارد شود. االن متاسفانه نیاز بازار داخلی باالی یک میلیون خودرو 
است و ما نصف آن را تأمین می کنیم و همین باعث شده که کاالی مصرفی، به کاالی سرمایه ای 
تبدیل شود و با کوچک ترین نوسان ارزی قیمت ها به هم بخورد. این آشفتگی برای این است که 
نیاز کاالیی را تأمین نکرده ایم. در وهله اول باید قیمت تمام شده که می گویند باالست، کارشناسی 
شود، باید هزینه تولید پایین بیاید و نباید همه این هزینه ها به دوش مصرف کننده بیفتد. در دنیا 

خودرو کاالی مصرفی است. در دنیا خودرو را به قیمت قسطی می خرند.

ما چرا در خودروسازی پیشرفت نکرده ایم؟ دلیل این مسئله انحصار است؛ اگر 
رقابتی در این صنعت حاکم بود، کیفیت خودرو و قطعه ما باالتر می رفت. برای 6

جلب مشــتری باید بازار رقابتی باشد. تا زمانی انحصاردر صنعت هست هیچ 
تولیدکننده ای به خودش زحمت باال بردن کیفیت نمی دهد. خودرو ما به روز نیست و همه این ها 

به دلیل نبود رقابت است. انحصار بازار خود را عقب نگه داشته است.
مصرف کننده دو بار پول خودرو را می پردازد. اول ماه ها پیش ثبت نام می کند و دفعه 	]

بعد اینکه بعد از چند ماه به تعمیرگاه مراجعه می کند. ما واردات قطعه داریم ولی واردات 
خودرو نداریم. این هدررفت منابع ملی است. مصرف سوخت تولید داخلی باالتر از نمونه 

خارجی است. حاال پرسش اساسی این است که آیا تولید خودرو در کشور مقرون به 
صرفه است؟ اگر چنین است که به این شرایط ادامه دهند و اگر به صرفه نیست منابع 

پشت درهای رقابت
منابع ملی را هدر ندهید

چرا باید خواند:
آیا تولید داخلی 

خودرو به نفع اقتصاد 
ملی است؟ آیا خودرو 

در ایران صنعتی 
رقابت پذیر است؟ این 

مقاله را بخوانید.

سعید موتمنی
 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 

خودرو

نکته هایی که باید بدانید

اگر واردات خودرو اتفاق بیفتد بازار خودروهای خارجی کاهش قیمت 	]
خوبی را تجربه می کند و این امر تأثیر مستقیم بر قیمت خودروهای داخلی 

هم خواهد گذاشت.
با ممنوعیت واردات خودرو، خودروهای داخلی به خصوص خودروهایی که 	]

از نظر ظاهر و ویژگی مقبولیت بیشتری برای مردم داشتند بدون هیچ فرمول 
و دلیلی همپا با خودروهای وارداتی گران شدند.

نیاز بازار داخلی باالی یک میلیون خودرو است و ما نصف آن را تأمین 	]
می کنیم و همین باعث شده که کاالی مصرفی، به کاالی سرمایه ای تبدیل 

شود و با کوچک ترین نوسان ارزی قیمت ها به هم بخورد.
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راهربد

خودروی خوب و شیک با امکانات روز و ایمنی باال، اگر 
روزی آرزو و هدف بود، امروز تقریباً با دست به دســت 
دادن عوامل مختلفی از سیاست های غلط تولید، بازار 

تولید انحصاری در حال تبدیل شدن به رؤیا است.
سال ها پیش قانونی تصویب شد که قرار بود تعرفه 
واردات خــودرو از 120 درصد به صورت پلکانی در هر 
ســال 10 درصد کاهش پیدا کنــد و به عدد منطقی 
نزدیک شود و خودروسازان نیز فرصت تحقیق و توسعه 
و رقابت و پیشرفت را پیدا کنند، ولی بعد از اینکه تعرفه 
به عدد 90 درصد رســید، روند کاهشی متوقف شد و 
باز هم به بهانه حمایــت از تولید داخل، در امر واردات 
سنگ اندازی شد. چراکه اگر قرار بود خودرویی جدید با 
تکنولوژی و طراحی روز و امکانات باال و با قیمت و تعرفه 
معقول به بازار عرضه بشود، دیگر کسی حاضر به خرید 
محصوالت تکراری و تاریخ گذشته نمی شد. ولی واردات 
با تعرفه و عوارض نزدیک به 110 درصد انجام می شد 
و خودروهــای وارداتی هم خریداران و بازار هدف خود 
را پیداکرده بود. در ســال 1397 و اندکی پس از خروج 
امریکا از برجام و به دلیل ارزبری باال واردات خودرو برای 

مدتی متوقف شد و تابه حال نیز ادامه پیداکرده است.
در سال 1400 و بعد از چندین ماه بحث و بررسی بر سر آزادسازی یا ادامه ممنوعیت 
واردات خودرو، طرح آزادســازی خودرو با یک اصالح برای تأمین نظر شورای نگهبان و 
مشروط به صادرات خودرو یا قطعات به تصویب رسید. بر طبق نظر نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی، هر شــخص حقیقی یا حقوقی می تواند در ازای صادرات خودرو و یا 
قطعات، اقدام به واردات خودرو نماید. بعد از اعالم خبر تصویب این طرح، یکی از سؤاالت 
پیش آمده این اســت که در ازای صادرات کدام محصــول داخلی می توان خودروی روز 
دنیا را وارد کرد؟ درحالی که هر روز خبرهایی از کشــورهای همسایه می رسد که واردات 
خودروهای ایرانی را ممنوع و یا محدود کرده اند و وقتی به آمار صادرات خودرو و قطعات 
نگاه می کنیم، به عنوان مثال در ســال 98 فقط 1300 دستگاه صادرات خودرو داشته ایم 
و سخنگوی گمرک ایران نیز اعالم کردند که در هفت ماهه نخست امسال به میزان 58 
میلیون و 407 هزار دالر، صادرات خودرو و قطعات یدکی داشته ایم، با فرض اینکه میانگین 
قیمت هر خودروی وارداتی حدود 30 هزار دالر باشد، یعنی می توان حدود 1900 دستگاه 
خودرو وارد کرد، که در مقابل اعداد سال های قبل که حتی تا 70 هزار دستگاه در سال نیز 
خودرو به کشور واردشده بود، این حجم کم از واردات خودرو قطعاً نمی تواند جواب گوی 

عطش بازار باشد و یا تأثیر اساسی بر روی قیمت ها داشته باشد. 
حتی اگر بخواهیم نظر مدیران خودروســازی درباره پتانســیل باالی تولید قطعات 
باکیفیت برای برندهای معتبر دنیا را جهت صادرات مورد توجه قرار دهیم، به این نتیجه 
می رسیم که محدود بودن تعداد شرکت هایی که تمایل به همکاری با آن ها دارند و عدم 
همخوانی میزان صادرات با عدد و رقم الزم برای واردات، زیاد مؤثر نیست. تجربه سال های 
اخیر ثابت کرده زمانی که کاری محدود و مشروط به افراد یا جایگاه و رده خاصی باشد، 
حتماً رانت هم همراه خود دارد و این طرح راه درروهایی دارد و بایست نظارت شدیدی 
جهت جلوگیری از واردات مجدد اقالم صادرشده به صورت قاچاق معکوس و یا از مبادی 

رسمی به اسم قطعات خارجی با بسته بندی جدید و قیمت باالتر صورت بگیرد.
به نظر می رسد تصویب این طرح بیشتر هدف تشویقی و انگیزشی برای صادرکنندگان 
و حمایت از تولیدکنندگان داخلــی دارد و مصوبه جاذبه برای واردات خودرو نبوده و نه 
می تواند انحصار بازار را بشکند و نه گامی به جلو تلقی شود و در ضمن این مدل رفتاری 
می تواند منجر به تقاضای ارزی و رانت برای واردکنندگان خاص شــود. خودروســازان 
ما، ایران خودرو و ســایپا هســتند و اگر به دنبال وزنه ای برای صادرات باشیم، باید روی 
محصوالت این دو خودروســاز داخلی حســاب کنیم، که این سؤال پیش می آید که آیا 
می توانیم با صادرات پراید و پژوهای بازمانده از تولید و یا محصوالت جدیدشان که هنوز 
تیراژ تولید آن ها تکافوی بازار داخلی را هم نمی دهد، در بازارهای جهانی عرض اندام کنیم؟

موضع خودروســازان هم راجع به طرح آزادسازی واردات خودرو مثبت بوده و آن را 
عاملــی برای بهبود فضای رقابت و ایجاد جو آرامش بــازار می دانند و حتی با خبرهای 
 C و  Bمســرت بخش از بلندپروازی های خود برای تولید پلت فرم های رقابتی در کالس
به مشتریان خود در بازارهای خارجی تا سال 1404 می گویند و البته در آخر هم طبق 
معمول آن را مشــروط به تأمین مالی و پشــتیبانی بودجه ای می کنند. ولی اگر باز هم 
حمایت های یک جانبه از صنعت خودروســازی عقب مانده از بازارهای جهانی ادامه یابد، 
نمی توان به جز چند بازار محدود، خودرویی را که قابلیت صادراتی انبوه داشــته باشد در 

سبد تولیدکنندگان ایرانی پیدا کرد.
در حال حاضر خودروهای صفرکیلومتر وارداتی به تعداد محدود در مدل های 2017 و 
محدودتر با مدل 2018 در بازار یافت می شود که با آزادسازی واردات حتی با تعرفه باال، 
باز هم کاهش حباب قیمتی و قیمت های کاذب این خودروها در بازار صورت می پذیرد 
البته با تیراژ حداقل 20 تا 30 هزار دستگاه در سال. از طرفی قطعاً محدودیت ها به شکلی 
خواهد بود که همپوشــانی قیمت با خودروهای داخلی یا مونتاژی خودروسازان حادث 
نشود، زیرا اگر قرار باشد خودروی روز دنیا با قیمت معقول وارد بازار شود، دیگر خریداری 

برای محصوالت داخلی و مونتاژی باقی نخواهد ماند.
در ضمن شرایط تحریمی را نیز باید در نظر گرفت، زیرا با توجه به قوانین FATF و نیز 
عدم همکاری بانک ها و شرکت های خارجی برای مشارکت تجاری با ایران، انتقال پول و 
تراکنش ها مسیری خارج از سیکل طبیعی پیدا می کند و کارمزدها و هزینه های اضافه شده، 
خود باعث افزایش قیمت تمام شده کاالی وارداتی می شود، کما اینکه در سال های تحریمی 
قبل، خودرو توسط واردکنندگان از دالل های دست دوم و سوم کشورهای همسایه تأمین 
و به بازار عرضه می شد. به دلیل گره خوردن واردات خودرو و تولید خودرو در کشورمان، 
هربار که بخواهیم درباره واردات خودرو بحثی را به میان بیاوریم، به ناچار بایســت نقدی 
هم به صنعت خودروسازی داشته باشیم. صنعت خودروسازی می توانست با سیاست گذاری 
صحیح و برنامهریزی اصولی و هوشمندانه و نیز کم کردن هزینه های سربار، نیم نگاهی به 
بازارهای صادراتی داشــته باشد. راهکار دیگر می تواند کوچک کردن بدنه تولید و تقویت 
ظرفیت ها و حمایت و اجازه حضور خصوصی ها باشد و درس گرفتن از روش کشورهایی 
که با ما شروع کردند ولی میان ماه گردون ما و ماه آن ها، فاصله از زمین تا آسمان است. 
چه بسیار متخصصان و کارشناسانی که سال هاست با تمام قابلیت ها، در سایه مانده اند و 
هیچ گاه دیده و شنیده نشدند و در چنین بزنگاه هایی می توانند با ارائه راهکارهای به دور از 
تئوری و بر پایه تخصص و برنامه ریزی، به وضعیت نابسامان بازار و تولید کمک  شایانی کنند. 
و اگر سیاست گذار همچنان بخواهد با همان تفکر و فرمان پیش برود، نتیجه به همین جا 
ختم می شود و فقط سال به سال ضرردهی صنعت خودروسازی، این سیکل معیوب را وادار 

می کند که حلقه محاصره را برای انحصار و جلوگیری از واردات تنگ تر کند.

از کارشناسان نظر بخواهید
نقد و نظری بر طرح صادرات قطعات خودرو در قبال واردات خودرو

چرا باید خواند:
چرا و چگونه باید 
واردات خودرو در 

مقابل صادرات قطعات 
خودرویی انجام 

شود؟ این مقاله را 
بخوانید.

امیر رشیدمهرآبادی
کارشناس صنعت و بازار 

خودروهای وارداتی
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توسعه

مرثیه ای برای زمین
توسعه کشاورزی؛ موانعی که در مسیر است

»جنگ تازه به پایان رســیده بود که جنگی دیگر شــروع شد؛ 
شــپش به جان گاومیش هــا یورش آورده بــود؛ تن 20 گاومیش 
یکی یکی پوســید و ریخت؛ نه دامپزشــک دردش را می دانست و 
نه آمپول ها و آنتی بیوتیک ها توان درمان داشــتند. تن گاومیش ها 
یکی یکی گندیدند و ریختنــد و در نهایت مردند و من قدم به قدم 
به بیچارگی نزدیک تر...« این را پیرمرد می گوید. اما این همه داستان 
نبود: »رودخانه خشــکید، بعد از آن هر ســال، سال خشکسالی و 
نیمه خشکسالی بود؛ یونجه زار و چند باغ کوچک محلی ها خشکید 
و تنها محصول کاشته شــده گندم، جو، نخود و عدس بود. اوایل با 
دعای باران قربانی سر هم می بریدیم؛ دسته جمعی دعا می کردیم؛ 
حاال هم چشممان به آسمان است و فقط آسمان. در دیمزارها دعا 
هم بی ثمر است. مدت ها گذشت تا خشکسالی به روستاهای باالیی 
هم رسید. دیگر همه پذیرفته ایم که گاومیش ها نه از چشم نظر که 
از بی آبی، درد به جانشان زد؛ حاال هم گاوهای همسایه ما یکی یکی 
در صحرا می میرند و او می داند که روستا عمرش به پایان رسیده.« 
مرد چشم می گرداند به ســمت کوه؛ کوهی که می گوید هر سال 
اول بهار باالی آن جوان ها آتش روشن می کردند و می رقصیدند در 
برابر دخترکانی که زیرچشمی آن ها را می پاییدند. دیگر دخترها در 
خانه خزیده اند و پسران راهی شهرهای بزرگ تر برای کارگری. دیگر 
چون گذشته پسر جوان بازو نمی اندازد با حریف خود و پیرمرد نه از 
درد گاومیش و میش که از درد اعتیاد پسر می سوزد؛ »او شیرمرد 
من بود. حاال گاومیش و گوســفند به چه دردم می خورد وقتی او 
الی لحاف گم شــده است.« اشک امانش را می برد و دیگر سکوت 
می کند. این درِد خیلی از روستاهای ایران است. روستاهایی که آب 
و خاکشان را باد برده است؛ باد بی تدبیری و حاال روستاها خالی از 
سکنه شده اند یا محل سکونت پیرمردها و پیرزن های چشم انتظار. 
این درد آذربایجان است که بیشتر زمین هایش دیمزار بود و مردمش 
کشاورز و دامدار؛ درد خوزستان است که رودهای خروشان داشت؛ 
درد زاینده رود که رودش زاینده بود؛ درد کرمان و باغ پسته اش؛ درد 
خراسان و درد مردمان چهارمحال و بختیاری؛ این درد امروز ایران 
است. کشــاورزی گرفتار خشم آسمان است و بی تدبیری زمین ها. 
همه از  خدمت به کشاورز و کشاورزان می گویند و همان لحظه همه 
این وعده ها خود می گویند که توخالی هستند و شاید ایدئولوژی ای 
برای سیاست ورزی. اما دردی که به جان کشاورزی افتاده، عمری 
شصت ساله دارد. از همان زمان که ترس در دل دولت مرکزی افتاد 
از دهقان هایی که ممکن اســت نیروی انقالب شوند؛ انقالب چپ. 

آن ها به روستاها رفتند با تصمیمی برای اصالحات ارضی.
اصالحات ارضی، جزئی مهم از انقالب سفید، در روز 26 ژانویه 
سال 1962، بی آنکه مجلس یا سنا، که شاه پیش تر در آوریل 1961 
هردو را منحل کرده بود، در آن دخالتی داشته باشند، در سه مرحله 
به اجرا درآمد. هدف از اجرا قباًل اعالم شده بود: بازتوزیع زمین های 
زراعی میان طبقه های پایین دســت روســتایی، یا همان صاحبان 

نســق. این گروه از رعیِت بی زمین، متمایز از خوش نشینانی بودند 
که ارباب موظف بود مرتباً تکه زمینی به شان بدهد. اصالحات ارضی 
پیامدهایی داشــت و مهم ترینش آن بود که دولت قدرت سیاسی 
خود را جایگزین قدرت زمین دار در روســتاها کرد. سپاه بهداشت، 
دانش و سازمان های دولتی و نهادهای روستایی و ژاندارمری هریک 
قدرت دولت مرکزی را در روســتاها تحکیم کردند؛ شاید »نفرین 
زمین« تعبیری داســتانی باشد از آن روز روستاها؛ جالل آل احمد 
در »نفرین زمین« جامعه ای روستایی ترسیم می کند که در »مدیر 
مدرسه« پیش بینی کرده بود از دل اصالحات ارضی خارج خواهد 
شد. روستایی که سال های ســال همه زندگی اش کار روی زمین 
بوده اکنون در دوره جدید در مقابل دنیایی قرار گرفته اســت که 
هیچ تصویری از آن ندارد و به جای جذب شــدن در آن سعی در 
پس زدن آن می کنــد. اگرچه 19 درصــد دهقان ها و 31 درصد 
زمین هــای زراعی این کشــور در محدوده اعمــال اصالحات قرار 
گرفتنــد اما بعدها خیلی ها اعتراف کردند که تصمیم به اصالحات 
ارضی و واگذاری زمین اشــتباهی بود که از ترس کمونیســم به 
سقوط رژیم انجامید. از طرفی اصالحات ارضی، ثبات سیاسی را در 
ایران باال نُبرد. فقط شش سال بعد از اتمام برنامه عظیم اصالحات 
ارضی، نظامی ســلطنتی که 25 قرن دوام آورده بود، سرنگون شد. 
زمین های کشــاورزی یک  بار دیگر با هیئت های هفت  نفره انقالبی 
تقسیم شد؛ زمین هایی کوچک مقیاس با بهره وری پایین و مصرف 
آب بــاال و حاال همان زمین ها صاحبان خــود را در کام خود فرو 
می خوَرد در تشنگی و فرونشست. حاال کشاورزی گرفتاری دیگری 
دارد؛ خودکفایی و الزام  به خودکفایی ایده ای است که حکومت به 
دنبال آن اســت. بعدها عطش اســتفاده از آب برای سازندگی و با 
ساخت سازه های بتنی علیه سازندگی شد؛ سازه ها نه آبادی که در 
خیلی از جاها ویرانی به بار آوردند و همچنان به کشــاورزی تاکید 
می شــود بدون اینکه الگوی کشت علمی باشــد و اقتصادی و اگر 
دیر تدبیر شــود نه خودکفایی ممکن خواهد بود و نه خوداتکایی. 
شاید درد سایر بخش های اقتصاِد تحریم شده به زمین تحمیل شده 
باشد، زمینی که دیگر طاقتش  طاق شده و می خواهد خود در کام 
مرگ فرو برود از تمام تصمیم هایی که در اســم »مقدس«اند و در 
عمل »نامقدس«؛ زمین از همه بی تدبیری ها به فریاد آمده است و 
این بار کشــاورزان هستند که اگر زمانی به »دیرآمدگان« معروف 
بودند، جنبش مطالبه گری راه انداخته اند در خوزســتان، اصفهان. 
زمان آن رسیده که به مطالبه گری گوش دهند و به گفت وگو دعوت 
کنند روشنفکران و جامعه مدنی را. بحران آب جدی است؛ برخی ها 
معتقدند که کم آبی به مرز آشــوب )Edge of Chaos( رســیده 
است. دیگر مشکل آب و زمین نه مسئله ای اقتصادی که مسئله ای 
سیاســی، اجتماعی و امنیتی شده است. حاال چشم زنان و مردان 
زیادی خونین است برای از دست دادن زمین، آب و جوانی جوانانی 

که گم شده است.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

توسعه کشاورزی، 
مشکالت و موانع آن 
بدانید، خواندن این 

پرونده به شما توصیه 
می شود.

لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

19 درصد 
دهقان ها و 31 

درصد زمین های 
زراعی این کشور 
در محدوده اعمال 

اصالحات قرار 
گرفتند اما بعدها 
خیلی ها اعتراف 
کردند که تصمیم 

به اصالحات ارضی 
و واگذاری زمین 
اشتباهی بود که 
از ترس کمونیسم 
به سقوط رژیم 

انجامید. از طرفی 
اصالحات ارضی، 
ثبات سیاسی را در 

ایران باال نُبرد
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  کشاورزی در ایران در کجا ایستاده و چه سرنوشتی 	�
در انتظار آن است؟

برای پاسخ به این پرسش باید روند برنامه ریزی برای 
توسعه کشاورزی در قبل و بعد از اصالحات ارضی و بعد از 
انقالب اسالمی بررسی شود. قبل از اصالحات ارضی الگو و 
مدیریت خوبی بر کشاورزی حاکم بود. در دوره خوانین یا 
فئودال ها فارغ از هر نگاه سیاسی، مدیریت یکدست، محلی 
و همه جانبه امور کشاورزی را اداره می کرد. تولیدکنندگان 
رابطه مشخصی با صاحبان زمین یا مالکان داشتند. مالک 
نهاده، آب، تراکتور و بذر تأمین می کرد؛ تقسیم آب و الیروبی را مدیریت می کرد؛ همچنین 
اراضی کشــاورزی متناسب، باکیفیت و موقعیت مناســب را بین کشاورزان عادالنه تقسیم 
می کرد؛ به عبارت دیگر آب و زمین با کلیه ابعاد آن ها، توســط نهادهای غیردولتی مدیریت 
می شد و تکنولوژی هم در حد ظرفیت آن زمان در اختیار افراد قرار می گرفت. در نتیجه همه 
سهمی از زمین پرآب، کم آب یا براساس کیفیت زمین داشتند. آثار این مدیریت واحد بعد از 
اصالحات ارضی بیشتر خود را نشان داد. اما این مدیریت با تدابیر سیاسی به هم ریخت. البته 
بعضی از علما و نهادهای دلسوز به حکومت وقت هشدار دادند مبنی بر اینکه حتی اگر بخواهید 
مالک را جابه جا کنید، مراقب یکپارچگی زمین کشاورزی و مدیریت آب باشید. اما به هر تدبیر 

اصالحات ارضی انجام شد و سکته ای در این حوزه از اقتصاد رخ داد.
 مدیریت قوی، متمرکز و محلی که به آن اشاره می کنید چگونه نهادمند شده بود؟	�

در آن زمان، زمین مالک خصوصی داشت. وزارت کشاورزی در سال 1320 تشکیل شد 
و اداره کل فالحت از وزارت مالیه وقت جدا شــد. قبل از آن اداره کل فالحت و وزارت مالیه 
بود؛ بعد بنگاه ها و موسساتی چون موسسه رازی تشکیل شد. در سال 1320 اتفاق دیگری که 
افتاد این بود که مدرسه عالی فالحت به دانشکده کشاورزی تبدیل شد. برای آب کشور هیچ 

ساختاری جز میرآب ها که زیرنظر مالکان بزرگ بود، وجود نداشت. مالکان به نسبت زمین و 
حقابه ساعت آبی را تنظیم می کردند. سطح زیر کشت هم زیاد نبود. مدتی بعد حکومت به 

فکر اصالحات ارضی افتاد.
 آیا بررسی های الزم در این زمینه صورت گرفته بود؟	�

به هرحال مدیریت قبلی با نگاه سیاسی به هم  ریخت و حکومت وقت اصالحات ارضی را 
به عنوان یکی از اجزای انقالب سفید در سه مرحله عملیاتی کرد؛ مجری این طرح در ابتدا 
حسن ارسنجانی بود که بعد کنار گذاشته شد. آن زمان علما و گروه های ملی بیانیه دادند که 
اصالحات ارضی خطای بزرگی است و نظم و مدیریت تولید را از بین می برد ولی در اصالحات 
در ســه مرحله زمین های کشاورزی را مالکان خریدند و به دهقان ها واگذار کردند. پول این 
زمین ها در قانون بودجه پیش بینی شده بود تا به مالکان آن ها  پرداخت شود. از طرفی تا دهه 
30 بیشتر کارشناسان حوزه کشاورزی، فارغ التحصیالن مدرسه عالی فالحت بودند، البته افراد 
برجسته زیادی هم بودند اما باید اذعان کرد که بنیه کارشناسی کشاورزی قوی نبود. در دهه 
30 اصل چهار ترومن اجرا شد؛ از آمریکا گندم و کود به ایران وارد شد؛ پای تراکتور از اروپا به 
ایران باز شد. در نیمه های دهه حفاری چاه به ایران آورده شد. کشاورزی در ظرف زمان آن 
روز مدرن شده بود. حکومت اما گوش شنوایی برای هیچ توصیه دلسوزان کشاورزی نداشت و 

درنتیجه خلئی جدی در مدیریت کشاورزی رخ داد.
 مشکالتی که اشاره می کنید چه بود؟	�

بــا خأل مدیریت، مقــدار، حجم و کیفیت تولیــد پایین آمده بود و هــم در حوزه آب 
بی نظمی های جدی رخ می داد. موج مهاجرت از روستا به شهر شروع شده و درنتیجه مشکالت 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همزمان رخ داده بود.
 دولت می خواست در روستا پایگاه اجتماعی داشته باشد ولی مشکالت روستاها را 	�

به شهرها کشاند.
بله! این شرایط باعث شد که دولت چند وزارت خانه شامل برق و آب، تعاون و امور روستاها، 

چرا باید خواند:
 اگر می خواهید درباره 

تاریخ کشاورزی، 
الگوی کشت و موانع در 
مسیر بدانید، خواندن 
این مصاحبه به شما 

توصیه می شود.

منابع کشور ظرفیت خودکفایی همه محصوالت را ندارد
دیروز، امروز و فردای کشاورزی در ایران در گفت وگو با عباس کشاورز

آینده کشاورزی و اصالح 
این شرایط نیازمند ریاضت 

اقتصادی است؛ اما باید همه 
روی این مسئله اتفاق نظر 

داشته باشند. عباس کشاورز 
وقتی از آینده کشاورزی 

در ایران می گوید، از 
پیش شرط هایی می گوید که 
بی توجهی به آن آفت آینده 

است. او معتقد است: در دهه 
آینده کشور نیازمند اجرای 

برنامه هایی در حد ریاضت آب 
و ریاضت کشاورزی سازگار با 

آن است.

دولت در دهه 4۰ به دنبال توسعه کشاورزی بود؛ برای حل مشکالت ابتدا تعاونی روستایی را تشکیل دادند. 
در دهه ۳۰ سدسازی شروع شد و دولت به دنبال سدسازی رفت و در دهه 4۰ و 5۰ گسترش یافت. دولت 
برای جبران اشتباه خود خیلی عجله داشت.
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توسعه

وزارت کشــاورزی و وزارت منابع طبیعی، وزارت صنایع غذایی عالوه  بر وزارت کشاورزی که 
اســتمرار یافت، تشــکیل داد. دولت فکر می کرد جلوی خأل مدیریت ها و بی نظمی ها را با 
گسترش حضور خود در صحنه های مختلف آب و کشاورزی می گیرد. حتی سازمان تعاون 
با اساســنامه ای جامع تشکیل شد؛ به امید این تصور که شرکت های تعاونی  نقش مدیریت 
مالکان را بازی خواهد کرد. ســعی شد همه روستاها دارای شرکت تعاونی روستایی شود تا 
به روستایی ها نهاده بدهد، محصوالت آن ها  را بخرد و بذر در اختیار آن ها  قرار دهد. از طرف 
دیگر به وزارت نیرو اجازه دخالت در کشــاورزی را داد. در دهه 40 وزارت نیرو شــرکت های 
کشت وصنعت را تشکیل می داد. همزمان نظریه مترقی تشکیل شرکت های سهامی زراعی با 
اولویت مناطق مستعد توسعه کشاورزی و مناطق آسیب دیده از بالی زلزله )قائنات، فیروزآباد و 
غیره( تشکیل شد و متعاقباً قانون تعاونی کردن تولید در محدود شرکت های تعاونی روستایی 
تصویب شــد. همه این اقدامات به امید پر کردن خأل، حفــظ و تقویت یکپارچگی اراضی 

کشاورزی، مدرن سازی و نوسازی کشاورزی انجام شد.
 تأسیس کشت و صنعت پاسخی به آشفتگی های ناشی از اصالحات ارضی بود؟	�

دولت در دهه 40 به دنبال توسعه کشاورزی بود؛ برای حل مشکالت ابتدا تعاونی روستایی 
را تشــکیل دادند. در دهه 30 سدسازی شروع شــده بود و دولت به دنبال سدسازی رفت و 
در دهه 40 و 50 گسترش یافت. برای اراضی که زارع داشت یک الگوی سیاستی در پیش 
گرفتند و برای اراضی نوآباد اقدام به ایجاد واحدهایی نظیر کشت و صنعت مغان و هفت تپه و 
کارون و جیرفت توسط وزارت نیرو کردند. دولت برای جبران اشتباه خود خیلی عجله داشت.

 خود همین تعجیل باعث اشتباه دیگر می شد.	�
دقیقاً! در دهه 50 دولت وزارت خانه ها را کم کرد؛ کشــاورزی متمرکز شــد. مثالً مرکز 
تحقیقات صفی آباد را وزارت نیرو تشــکیل داده بود و در ســال 1356 به وزارت کشاورزی 
منتقل شــد. در دهه 50 اتفاق هایی افتاد که آب و کشاورزی را تحت تاثیر قرار داد. تا اواسط 
دهه 40 همه وزارت خانه ها مجری بودند، کسی صاحب اختیار برنامه و بودجه نبود و برنامه 
نمی داد، بلکه این سازمان برنامه وبودجه بود که برنامه عمرانی را تدوین و ارائه می کرد. وقتی 
دولت تصمیم به ساخت سد دز کرد، برنامه نوشته شد و مجری انتخاب شد. در دهه 40 بعد 
از تشکیل وزارت خانه وزرا به سرعت عوض می شد. وزرایی که مقتدرتر بودند، در مقابل نظام 
متمرکز تصمیم گیری توسط برنامه و بودجه ایستادگی کردند. درنهایت برنامه به وزارت خانه ها 

منتقل شد و این وضعیت تا امروز ادامه دارد.
 تمرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری چه مزایا و معایبی داشت؟	�

اصل تنظیم برنامه به مغز متفکری نیاز دارد که به امر برنامه ریزی و توســعه، اقتصاد و 
اشــتغال با تبیین اولویت ها و هدف گذاری آشنایی داشته باشد؛ برنامه ریزی باید نگاه جامع 
داشته باشد. برنامه یعنی حداکثر استفاده از منابع محدود. منابع نامحدود نیست. منابع فقط 
اعتبار نیست؛ زمان و نیروی انسانی هم هست. ما در عدم تمرکز برنامه ریزی این مشخصه را 
از دست دادیم. درنتیجه در مواقعی که منابع زیاد بوده، اشتباهات مجریان را منابع پوشانده 
است، در زمان محدودیت منابع، ضعف ها نمایان شده است. 10 سال است که رشد اقتصادی 
در کشور زیر صفر است؛ دولت نتوانسته یک برنامه اقتصادی هدفمند و موفق داشته باشد. 
نظر من این نیست که برنامه در یک مقطع پنج ساله می تواند به همه خواسته ها جواب بدهد. 
در هیچ جای دنیا هم این نیست. اما سازمان ها و وزارت خانه های ما برنامه نمی دهند، این ها 
جدول نیازهای خود را بدون توجه به منابع، ظرفیت و توجیه اقتصادی ارائه می کنند. وزارت 
جهاد کشــاورزی، وزارت نیرو، آموزش و پرورش و غیره برنامه نمی دهند، از به هم پیوستن 
جداول تقاضاها برنامه درست نمی شود. برای همین در این مدت ما هیچ مشکل اقتصادی را 
حل نکرده ایم. برنامه مثل انسان است؛ باید هوشمند باشد. اولویت داشته باشد. برنامه بدون 
مشــخص شدن چند اولویت برنامه نیست. برنامه باید با منطق و واقع نگری اولویت خود را 
مشخص کند. در جامعه ای که بیکار و تورم دارد باید این دو در برنامه هدف اصلی باشد. باید 

علمای اقتصاد و اجتماعی مبتنی بر ظرفیت ها این اولویت ها را مشخص کنند.
 برگردیم به دهه 50.	�

بله، در این دوره چهار وزارت خانه در هم ادغام شــدند و تبدیل به یک وزارت خانه شدند 
اما باز هم حکومت از کشــاورزی راضی نبود. اگر به ســابقه و حضور وزرای کشاورزی توجه 
کنید، تغییرها نشان از نارضایتی داشت؛ حتی زمانی ژنرالی به وزارت کشاورزی انتخاب شد. 

بیشترین سرمایه گذاری در کشور تا سال 1356 بود؛ این ناشی از درآمدهای نفتی بود. سال 
1357 همزمان با وقوع انقالب اسالمی طبیعتاً وزارت خانه خیلی نظمی نداشت و کشور توسط 
شــورای انقالب اداره شد. شورای انقالب چندین مصوبه گذراند. برخی از مصوبات احساسی 
بود و کمکی به بهبود کشــاورزی نکرد و داستانی که عده ای از دلسوزان کشور را از پراکنده 
شــدن در دوران اصالحات ارضی ناراحت کرده بود، با قانون تشکیل گروه هفت نفره تشدید 
شد. اندک زمین یکپارچه ای که باقی مانده بود، تکه پاره شد. دولت موقت و مرحوم مهندس 
بازرگان نظریه ایجاد جهاد را مطرح کردند. نظر اصلی این بود که در مقاطعی که کشور نیاز به 
فعالیت هایی نظیر کشاورزی و بهداشت در مناطق محروم دارد، شهروندان متخصص به صورت 

داوطلبانه به این مناطق عزیمت و بدون هیچ چشم داشتی به آن ها  کمک کنند.
 بعدا جهاد تبدیل به نهاد اجرایی شد.	�

بله، بعداً با اجازه حضرت امام کار جهادی را با هدف رفع محرومیت شروع کردند: احداث 
جاده روســتایی، آب آشامیدنی، برق، خانه بهداشت، خانه سازی برای محرومان و غیره آغاز 
شد. در دهه 60 با طرح »سنابل« به حوزه کشاورزی وارد شدند. همکاران جهاد کشاورزی و 
سازندگی باور داشتند که گروه های کارشناسی دولتی و اداری هستند و حضور فعال در صحنه 
کشاورزی ندارند و باید تغییر کنند. در حالی که در دولت شهید رجایی آیین نامه ایجاد مراکز 
خدمات کشاورزی، روستایی و عشایری تصویب و وزارت کشاورزی موظف به ایجاد این مراکز 
در سطوح دهستان ها با استقرار کارشناسان در سطوح روستایی شد و شاید بتوان گفت این 
مراکز که در دهه 60 دارای ساختار و آیین نامه اجرایی خاص بودند، منشا خدمت ارزنده ای در 
توسعه کشاورزی کشور با مشارکت کشاورزان شدند. سیستم شورایی آن ها  وزارت خانه شد. در 
دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی  رفسنجانی، او به دنبال این بود که تداخل کشاورزی و 
جهاد را حل کند. بقیه وزارت خانه ها خیلی اعتراضی به فعالیت های جهاد سازندگی نداشتند.

ابتدا تالش شد با تشکیل کارگروه هایی در سطوح باال فعالیت های کشاورزی بین دو نهاد 
مشخص شــود و اولویت های علمی و کارشناسی را تفکیک کنند که توفیقی حاصل شد. 
درنهایت رئیس جمهوری وقت می خواست این مشکل وزارت جهاد و وزارت کشاورزی را حل 
کند. در سال 1369 در دوره مرحوم هاشمی  رفسنجانی تصمیم گرفته شد امور دام و منابع 
طبیعی به وزارت جهاد محول شود و بقیه در وزارت کشاورزی استمرار یابد. ولی من معتقد 
بودم که علوفه و دامداران در استفاده از مراتع یا تداخل ارضی به هم مرتبط هستند و تفکیک 
آن ها  عملی نیست و به عالوه چگونگی رفع تداخل کشاورزان و دامداران در مراتع و تداخل 

ارضی نیز آسان نخواهد بود.
 این تنش ها از کجا آغاز شد؟	�

در دوره نخســت وزیری مهندس موسوی، گزارشی ارائه شد که فعالیت شیالت از وزارت 
کشاورزی تفکیک شود. با این استدالل موضوع را از حضرت امام استمزاج کردند و نظر رهبر 
فقید انقالب این بود که با تضمین این موارد با تحقق این تصمیم موافق هستم. شیالت با این 
شــرط از دست وزارت کشاورزی خارج شد. در سال 69 دام و منابع طبیعی از دست وزارت 

نکته هایی که باید بدانید

قبل از اصالحات ارضی الگو و مدیریت خوبی بر کشاورزی حاکم بود. در 	]
دوره خوانین یا فئودال ها فارغ از هر نگاه سیاسی، مدیریت یکدست، محلی 
و همه جانبه امور کشاورزی را اداره می کرد. تولیدکنندگان رابطه مشخصی با 

صاحبان زمین یا مالکان داشتند.
برای آب کشور هیچ ساختاری جز میرآب ها که زیر نظر مالکان بزرگ بود، 	]

وجود نداشت. مالکان به نسبت زمین و حقابه ساعت آبی را تنظیم می کردند. 
سطح زیر کشت هم زیاد نبود. مدتی بعد حکومت به فکر اصالحات ارضی 

افتاد.
برنامه باید با منطق و واقع نگری اولویت خود را مشخص کند. در جامعه ای 	]

که بیکار و تورم دارد باید این دو در برنامه هدف اصلی باشد. باید علمای 
اقتصاد و اجتماعی مبتنی بر ظرفیت ها این اولویت ها را مشخص کنند.
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کشــاورزی خارج شد. حتی موسسه واکسن و سرم ســازی رازی به وزارت جهاد سازندگی 
پیوست. در دولت اصالحات بحث این بود که ادامه این موازی کاری ها و عدم هماهنگی ها و 

تنش ها به صالح نیست و دولت به تجمیع فکر کرد.
 چه زمانی تدوین برنامه برای کشاورزی موردتوجه واقع شد؟	�

ســال 1361 مهندس موسوی دستور داد که هر بخشــی برنامه خود را با تمرکز قطع 
وابستگی تهیه و ارائه کند. وزارت کشاورزی برنامه ای ارائه کرد که بیشتر جدول بود تا برنامه. 
این اولین گام برنامه نویسی بعد از انقالب بود که البته منجر به اقدامی شد. سال 1365 اتفاقی 
در وزارت کشــاورزی رخ داد و وزارت خانه موظف شد طرح خودکفایی در کلیه محصوالت 

کشاورزی را تهیه کند که این امر را با حداکثر ظرف کارشناسی تهیه کرد.
 نتیجه این چه شد؟	�

مجلس مصوبه ای را تصویب کرد که وزارت کشاورزی طرح الزام همه محصوالت را تهیه 
کند.

 یعنی شروع خودکفایی از این جا بود؟	�
آن زمان کتابی تدوین شد و سرنوشت محصوالت از نظر تولید، امکان جابه جایی محصوالت 
در تغذیه و برنامه های پشتیبان از افزایش تولید مشخص شد، این ها هیچ کدام تصویب نشد. 
بعد از آن شــش برنامه رســمی در دولت ها تهیه شد، در تمام این ها ردپای طرح الزام دیده 
می شــود. در سال 1368 )شروع دولت سازندگی( عنوان شد که کشور به برنامه توسعه نیاز 
دارد و اولین برنامه توســعه پنج ساله تهیه شد. در دهه 60 عده ای از دلسوزان کشور بعد از 
بررسی های کارشناسی طرح افزایش تولید شکر با گسترش کشت نیشکر در استان خوزستان 
را مطرح کردند و شورایی تحت  عنوان شورای شکر تشکیل و ابتدا مطالبات و سپس اجرای 
این طرح ها آغاز شــد و در دهه 70 اســتمرار یافت و می توان گفت از اواخر دهه 70 و اوایل 
دهه 80، هفت واحد نیشکری با همکاری و استفاده حداکثری از منابع بانکی به بهره برداری 
رسید که ظرفیت تولید شکر کشور به میزان حدود 550-600 هزار تن افزایش یافت. اگرچه 
با بروز بحران آب در کلیه نقاط کشور از جمله استان خوزستان به نظر می رسد اهداف کشت 

نیشکر نیاز به بازنگری دارد.
 بعد از جنگ این الزام ها تغییر نکرد؟	�

به علت نبود برنامه جامع ملی و تغییرات این کتاب الزام عملیاتی نشد، لیکن از آن جایی 
که در تدوین آن نظرات کارشناســان ملحوظ شد و از تلفیق مناسبی برخوردار بودند، بعداً 
در هر برنامه و سیاستی کتاب الزام راهنما قرار گرفت این کتاب، کتابی علمی و فنی بود نه 
سیاسی. در این کتاب اقتصاددان، سیاستمدار، بخش خصوصی، کارشناس و معاونان و وزرا 
کنار هم کار کرده بودند. در سال 1373 بدون برنامه بودیم، برنامه دوم از 74 شروع شد و در 
این برنامه هم از کتاب الزام استفاده  شد. در دولت سوم توسعه که مسعود نیلی رئیس دفتر 
اقتصاد برنامه ریزی بود، باعث شد برنامه دارای منطق باشد. آقای نیلی معتقد بود که از مجلس 
بایستی در جایی که قانون نیست، اجازه بگیریم. برنامه سوم کوچک ترین و جامع ترین برنامه 
است که بهتر از همه برنامه ها به اهداف تدوین شده رسیده و توفیق آن نیز موید این ادعاست.

 آیا توفیق یا عدم توفیق برنامه ها همیشه فنی بود؟	�
خیر، نفوذ یا قدرت سیاسی، پایبندی و اعتقاد به برنامه هماهنگ روسای جمهوری و جلب 
اعتماد عمومی در موفقیت برنامه تأثیر داشت. توفیق برنامه فقط به ذات خود برنمی گردد. 
اعتماد و رفتار مردم و کارگزاران و استمرار خیلی مهم تر است. برنامه ها را کارشناسان نوشته اند 
نه وزرا. تمام برنامه های توســعه از اسناد باالدستی تبعیت می کند؛ یعنی از قانون اساسی و 
سیاست های نظام که توسط رهبری ابالغ می شود. موضوع خودکفایی در قانون اساسی در 
ماده 53 آمده اســت. در تمام سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری هم به تقویت امنیت 
غذایی اشاره  شده و این در تمام قوانین برنامه های توسعه ای مورد تأکید قرار گرفته است. در 
این برنامه ششم توسعه گفته  شده که تمام محصوالت اساسی 95 درصد خودکفا شوند. برنامه 

پنجم توسعه هم به نحوی این پیام را داراست..
 این حکم مبنای علمی دارد؟	�

من به اسناد اشاره کردم. عملکرد دولت ها یک مسیر سینوسی است. این نشان می دهد که 
دولت ها توجهی به اسناد و تکالیف قانونی برنامه ها و حتی به کار دولت قبل خود هم نداشته اند. 
مثالً ضریب خوداتکایی تامین انرژی غذایی از منابع داخلی دولت قبلی که معجزه نکرده است. 

در دولتی 80 و در دولتی 50 درصد شده است. اصوالً در تعیین این ضرایب منطق ریاضی ای 
وجود ندارد که کدام عدد درست است. علی رغم وجود اسناد باالدستی دولت ها یا نتوانسته یا 
نخواسته اند به این هدف برسند. شعار یکی از وزرای جهاد کشاورزی در هنگام اخذ رأی کاهش 
زمان خودکفایی محصوالت اساسی بود: جو در یک  سال، ذرت در دو سال، برنج و شکر در سه 
سال و 73 درصد روغن در چهار سال خودکفا خواهد شد. اما آمارها از واردات در زمان او برای 
این محصوالت این گونه است: واردات ذرت در سال اول سه میلیون تن، در سال دوم 3600، 
سال سوم 3400 و در سال چهارم 3800 هزار تن بوده است؛ قبل از او 2100 بوده است. این 
عدد برای جو که قبل او 800 بود به 2 میلیون و بعد 1300 رسیده است. شکر قبل از او 800 
بوده، بعد به 1200 رسیده است. واردات روغن قبل از او 1100 بوده و به 1400 رسیده است.

 این همه تأکید بر خودکفایی با منابع ما همخوانی دارد؟	�
خیر، اوالً برنامه هیچ وقت در ایران پایدار، مســتمر و قابل اعتنا نبوده اســت؛ یا ذات آن 
نارسایی داشته یا برنامه جامعیت نداشته، یا مجریان برنامه مناسب انتخاب نشدند یا مجریان از 
مدیران تبعیت نکردند. معلمی که به درسش مسلط نباشد، دانش آموز را نمی تواند اداره کند. 
از نظر من، منابع کشور ظرفیت خودکفایی همه محصوالت را نداشته و ندارد. تکیه بیشتر از 

ظرفیت اکولوژی بر منابع موجب تشدید ناپایداری خواهد شد.
 چه سرنوشتی در انتظار کشاورزی در ایران است؟	�

کشــاورزی با چالش های جدی مواجه اســت. این برنامه ها هیچ کدام در راســتای رفع 
چالش های اصلی نبوده اند و یا نتوانســته اند آن ها را رفع کنند. اول باید یک مسئله را خوب 
بشناســیم و بعد به فکر حل آن مسئله بیفتیم. ظرف 25 سال گذشته عملکرد محصوالت 
بهره وری پایینی داشته اســت و بهره وری تجلی کار اقتصادی است. اقدامات انجام شده در 
بســیاری از محصوالت هیچ اثری در بهره وری نداشتند. اقدامات دولت، تحقیقات، برگزاری 
سمینار و تدوین و اجرای برنامه هیچ کدام به بهره وری افزایش آب و زمین منجر نشده است. 
حتی در بعضی از محصوالت بهره وری پایین آمده است. این واقعیت است و نباید آن را نادیده 

گرفت.
 این در همه حوزه ها معنادار است؟	�

در محصوالتی که تکنولوژی آن به غرب وصل است، وضعیت خوب است. گاوداری اصیل، 
مرغداری، پرورش گوجه فرنگی، سیب زمینی و چغندر، مواردی که ژن و تکنولوژی اش اروپایی 
است، بهره وری خوبی دارند. رکورد گاوداری اصیل ما با اروپا تفاوت ندارد، چون ژن، زادآوری 
و تغذیه اش با فرمول آن ها  مطابقت دارد. البته خیلی ها این نکته را دوست ندارند ولی واقعیت 
همین اســت. عملکرد چغندر در 10 ســال، 50 درصد بهتر شده است اما چرا گندم و جو 
تغییر نکرده است؟ کشاورزی کشور از پایین بودن بهره وری زمین و آب، از کمبود و نارسایی 
تکنولوژی، کمبود تاریخی سرمایه، تغییرات اقلیم، نارسایی زنجیره تولید، نبود راهبردهای 
میان مدت و بلندمدت مناسب و کارآمد منطبق با ظرفیت آبی، تهدید منابع خاک )ناپایداری( 
و غیــره رنج می برد. آنچه در این مــدت اتفاق افتاده نه موجب ارتقای بهره وری، که موجب 

گسترش بحران آب و به هم خوردن عرضه و تقاضای آب و عدم تعادل منابع شده است.
 مشکل چه بود؟	�

چون دوســتان فکر می کنند که مثالً همه چیز را خودمان تامین کنیم و باید حتماً بذر 
ایرانی باشد؛ ولی ما برای کشاورزی حق تحکم نداریم. کشاورز باید به صالحدید خود انتخاب 
کند. کشاورزی در ایران تکنولوژی ندارد. مداخله دولت در کشاورزی جنبه انحصار ایجاد کرد. 
فعال کشاورزی کود، بذر، تراکتور، سموم و کمباین خود را از دولت می گیرد. با عرضه محدود 
تکنولوژی ناکارآمد عقب افتاده چگونه انتظار دارید کشاورزی پیشرفته شود؟! مداخله دولت و 

انحصار عارضه جدی کشاورزی است.
 آقای مهندس، در کشور ما حدود 80 درصد آب در حوزه کشاورزی مصرف می شود. 	�

در این وزارت خانه برای مدیریت آب چه تدبیری اندیشیده شده است؟
وقتی مقــدار منابع آب دهه 50 را با دهه 90 مقایســه می کنید، می بینید آب های 
ســطحی 47 درصد کمتر شده است؛ وضعیت آب زیرزمینی خیلی بدتر از این است. با 
کسری مخزن تجمیعی بیشتر از 136 میلیارد متر مکعب و عوارض عدم تعادل نشست 
زمین مواجه هستیم. هیچ گونه آبی به محیط زیست داده نشده درحالی که حداقل 40 
درصد ظرفیت آبی کشور سهم محیط زیست است. در ایران هیچ سیاست گذار و مسئولی 

وقتی جنگ تحمیلی هشت ساله در ایران شروع شد، مردم رفاه و آرامش خود را برای مدتی از دست دادند اما 
تحمل کردند تا جنگ به پایان رسید. ما اآلن در شرایط بدی هستیم و باید برای عبور از این بحران ها اعتماد 
عمومی را جلب کنیم. باید هزینه ها را تحمل کنیم.
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توسعه

قبول ندارد آب نیســت و نمایندگان مجلس هر روز ساخت سد را تصویب می کنند و از 
وزارت نیرو، آب می خواهند و هرکس که جواب »نه« بدهد، به استیضاح تهدید می شود. 
یکی از مشکالت آب این است که مسئوالن سیاسی قبول ندارند که آب نیست؛ اگر قبول 
کنند رفتارهایشان عوض می شود. بسیاری از کشورهای دنیا با آب های کمتر از سهم ما، 
هم صنعت و هم کشاورزی دارند. آب کل کشور مصر نصف حجم آب ایران است، مصر 
140 میلیون نفر جمعیت دارد و مرکبات و محصوالت دیگر صادر می کند. اما آن ها  قبول 
کرده اند که آب وجود ندارد و تا زمانی که ما هم قبول نکنیم که آب نیست، مرتباً فشار 
می آوریم که چاه غیرمجاز بزنند. در کشور 400 هزار حلقه چاه غیرمجاز هست و این ها 
یعنی فشار سیاسی. فساد مخزن آب را سوراخ کرده، آن  هم مخزنی که ثابت است. خیلی 
راحت آب را از همدیگر می دزدیم. در واقع کشاورزی نه آب دارد، نه تکنولوژی، نه مدیریت 
و تجارت. از طرفی تعداد آدم هایی که در حوزه کشاورزی کار می کنند، فراتر از ظرفیت 
زمین کشاورزی است. اراضی کشاورزی ظرفیت این همه کار را ندارد و با این ترتیب امکان 

ایجاد پس انداز برای توسعه از وزارت کشاورزی  سلب می شود.
 از طرفی کشاورزها دانش الزم را برای باال بردن بهره وری زمین خود ندارند.	�

دقیقاً، برای اینکه دولت انحصار ایجاد کرده اســت؛ دانش را باید محقق ارائه دهد. وقتی 
محقق فرصت مطالعاتی ندارد، با شرکت خارجی دانش بنیان همکاری نمی کند و واحدهای 
علمی و تحقیقاتی شرکت خارجی در ایران فعالیت نمی کند، نتیجه همین است. هیچ کجای 
دنیا در علم انحصار ایجاد نشده است. در آمریکا و کانادا چینی ها و هندی ها حضور دارند. ژاپن 
بعد از جنگ جهانی دوم با انتقال علم و تکنولوژی کار خود را شــروع کرد و فرصت خود را 

صرف تولید علم نکرد.
 سیاست گذار کشاورزی را نقطه اتکا و قوت اقتصاد می داند؛ شما چه فکر می کنید؟	�

اندازه کشــاورزی در اقتصاد ملی و GDP خیلی محدود اســت؛ در همه دنیا هم چنین 
است. در GDP آمریکا سهم اقتصاد کشاورزی یک درصد است و این عدد در هلند دو درصد 
است. دنیا فکر نمی کند که کشاورزی مردم را ثروتمند می کند. در هیچ جای دنیا سهم اقتصاد 
کشــاورزی چنین نیست. تمام دنیا در 30 سال گذشته از آمار شاغالن کشاورزی کم کرده 
است. چون هزینه شاغل باال است و سعی کرده اند کشاورزی را مکانیزه کنند. اآلن ما در چه 
محصولی توان صادراتی داریم و با کجا توان رقابت داریم؟ البته این به معنی این نیست که 
نباید از کشاورزان حمایت کرد، بلکه کشاورزی به تبع ذات آن امکان رشد مستمر باال را ندارد.

 البته محصوالتی هم مثل کیوی، فلفل دلمه ای و غیره که صادر می شود، برگشت 	�
می خورد.

همه این ها نتیجه انحصار دولتی اســت. وقتی کشاورز مجبور است همه چیز را از دولت 
بگیرد، نتیجه غیر از این نمی شود. اگر کشاورز اجازه داشت از آلمان سم وارد کند، هرگز چنین 
نمی شد. امروز سم مصرفی کشور عمدتاً از چین و هند تامین می شود و این آفت کش ها عمدتاً 
قدیمی و تعداد آن ها  بسیار محدود است. هر صنعتی که دخالت دولت در آن کم باشد، آن 
صنعت با تکنولوژی روز کار می کند و بهره وری صنعت هم باال می رود. صنعت مرغداری در 
ایران صنعت پیشرفته ای بود ولی با دخالت دولت در ارز، این صنعت آسیب دیده است. االن 

هر روز در وزارت جهاد کشاورزی برای حل این مشکالت جلساتی برگزار می شود.
 آیا دولت برنامه ای برای کاهش زمین های زیر کشت دارد؟	�

در کشور توسعه نیافته مردم از کشاورزی امرارمعاش می کنند؛ در صورت کاهش زمین، 
شاغلین کشاورزی به کجا بروند؟ همه کشورها به خاطر روابط سیاسی و اقتصادی با همدیگر، 
توسعه اقتصادی شان به هم گره  خورده است؛ توریسم و خدمات بخشی از بار کشاورزی را به 
دوش کشیده است. ما کل هزینه زندگی را به کشاورزی تحمیل کرده ایم. از نظر من توسعه 

اقتصادی به سرمایه نیاز دارد.
 آیا نقشه راهی در این مسیر ترسیم  شده است؟	�

ستاد انقالب فرهنگی از اتاق ایران خواسته که نقشه راه تولیدات کشاورزی را تهیه کند. ما 
ظرفیت تولید کشاورزی را برای 10 سال آینده در کلیه محصوالت کشاورزی بر مبنای چند 
فاکتور مانند ظرفیت آبی قابل برنامه ریزی بخش کشــاورزی، افزایش بهره وری زمین و آب، 
اصالح الگوی تغذیه، با نظر وزارت بهداشت، سیاست کاهش ردپای آب و تقاضای محصوالت 
را آماده کرده ایم. مثالً مردم 44 کیلو برنج در ســال مصرف می کنند. در اروپا 80 سال قبل 

هر نفر در ســال 100 کیلو گندم و 15 کیلو سیب زمینی استفاده می کرد. بعداً آن ها  الگوی 
مصرف خود را تغییر دادند. ما بیشترین مصرف روغن، شکر و گندم را در سفره روزانه خود 
داریم. 30 میلیارد مترمکعب در سال باید برای پایداری سرزمین آب  داده شود و بعد بر مبنای 
مزیت بهره وری آب تولید را تقســیم کنیم. مثالً ما در نیشکر بهره وری نداریم. در سرزمین 
بی آب کشت نیشکر یا تولید شکر از نیشکر معنادار نیست. در هیچ جای ایران به غیر از گیالن 
و مازندران نباید از کشت برنج حمایت کرد. یونجه در حال حاضر 15 درصد آب کشاورزی را 
مصرف می کند. چنین چیزی نمی تواند ماندگار باشد. چنان که در اصفهان و همدان و کرمانشاه 
چنین شده است. ما نباید علوفه را از یونجه تهیه کنیم و باید محصول جایگزین کشت شود. 

باید کشاورزی در تابستان در مزرعه به حداقل برسد؛ این به عنوان یک تابلو است.
 در تمام کشور؟	�

باید ســعی خود را بکنیم که در تابستان محصول در مزرعه زیر آفتاب مستقیم نباشد. 
آبی که در تابستان به زمین داده می شود، 70 درصد آن تبخیر می شود. یا اینکه باید کشت 
تابســتانه را به پاییز منتقل کنیم. مثالً باید کشــت چغندر در خوزستان باشد نه خراسان. 
کشاورزی باید حفاظتی باشد و باقی مانده گیاهان قبلی بر روی زمین بماند. این باعث می شود 
خورشــید به خاک نتابید. حدود 9 درصد زمین با پوشــش گیاهی خنک می ماند. بایستی 
دولت برای اضافه شــدن ماده آلی خاک یارانه، تکنولوژی و برنامه بدهد. خاک کشاورزی به 
مصالح ساختمانی تبدیل شده است. خاک کشاورزی باید نفوذپذیر باشد و چون ماده آلی ندارد 
تقاضای آب باالیی دارد. ما این بسته را از مجموعه بایدها و نبایدها آماده کرده ایم. ماحصل 
این پژوهش این بوده که سطح زیر کشت و مقدار آب مصرفی در باغات و زراعت کاهش پیدا 

می کند؛ نه تنها نمی توانیم سطح زیر کشت را افزایش دهیم، بلکه باید کاهش یابد.
 آیا تمرکز شما بر زمین های بزرگ مقیاس است؟	�

خیر، در همه جا این کارها ممکن است. با اصالحات ارضی، هیئت هفت نفره و قانون ارث 
افزایــش تقاضای کاربری رخ داد و در ادامه آن کمبود آب و غیره پیش آمد که باعث شــد 
وضعیت زمین در ایران وضعیت خوبی نباشد. بهتر است کارشناسان و نمایندگان مجلس را با 

عواقب این پدیده آشنا کنند.
اآلن مجلس به دنبال سند دادن به همه زمین های کشاورزی است. درحالی که ترکیه به 
زمین کمتر از 20 هکتار سند و اجازه هیچ کاری نمی دهد، اما به زمین باالی 20 هکتار وام 
بدون بهره و یارانه حمایتی می دهد. ما با آرمان توســعه و خواسته عقالنی فاصله داریم. اگر 
چنین می کردیم 30 میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی می شد. از نظر من اندازه کشاورزی 
کشور نامحدود نیست؛ این حقیقت تلخی است ولی باید صورت مسئله را پذیرفت تا مشکالت 
در پی آن حل شــود. باید ساختار کشاورزی عوض شود و ما ناگزیر از این وضعیت هستیم. 
باید بخش خصوصی در ورود تکنولوژی و ادوات و نهاده های کارآمد و مورد نیاز کشاورزی به 

کشور دست بازتری داشته باشد.
 آقای مهندس، در این صورت کشاورز خرده پا و فقیر چه سرنوشتی خواهد داشت؟	�

ما ناگزیر هستیم! وقتی جنگ تحمیلی هشت ساله در ایران شروع شد، مردم رفاه و آرامش 
خود را برای مدتی از دست دادند اما تحمل کردند تا جنگ به پایان رسید. ما اآلن در شرایط 
بدی هستیم و باید برای عبور از این بحران ها اعتماد عمومی را جلب کنیم. باید هزینه ها را 
تحمل کنیم. ما فکر می کنیم که کشورِ دارایی هستیم ولی در واقع چنین نیست. اآلن درآمد 
بخش عمده کشاورزها کمتر از هزینه است؛ همه از جیب و پس انداز می خورند. یعنی این ها 
امکان ایجاد سرمایه ندارند و در این صورت توسعه اتفاق نمی افتد. توسعه ابعاد متعددی دارد؛ 
از آباد کردن زمین تا بهداشت، آموزش، رفاه و غیره. فرد باید قدرت بازدهی پس انداز داشته 
باشد؛ در آن صورت می توانیم انتظار توسعه داشته باشیم. برای همین من به جد معتقد هستم 
که کشــاورزی نیازمند تغییرات اساسی نسبت به وضع موجود است. در حال حاضر خیلی 
نباید به منابع آب و زمین یا مصرف منابع آبی زیرزمینی فشــار آوریم. پایداری کشاورزی از 
ابتدا نیازمند توافق همگانی و تغییر مبانی بینشی، اصول و تنظیم روابط و اصالح ساختارها 
و رفع چالش با ارئه راه حل های مناسب آن است. البته این رویکرد به معنی بدتر شدن وضع 
کشــاورزی نیست. بلکه ایجاد فضا و تصویر واقعی، سازگار و پایداری برای بخش کشاورزی 
است. از نظر من در دهه آینده کشور نیاز به اجرای برنامه هایی در حد ریاضت آب و ریاضت 

کشاورزی سازگار با آن دارد. 



75 آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و پانزده، دی 1400

خودکفایی جفا به مردم است 
احمد آل یاسین در گفت وگو با آینده نگر از سرنوشت کشاورزی در ایران امروز می گوید

 چه سرنوشتی در انتظار کشاورزی ایران است؟	�
پاسخ دادن به این پرسش خیلی دشوار است! زیرا در شرایط 
کنونی کشور و با انباشت انواع تنگناها و بن بست های اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به ویژه ورشکستگی آب به موازات 
افزایش جمعیت، هیچ چشم انداز روشنی نه تنها برای کشاورزی 
بلکه برای هیچ یــک از بخش های اجتماعــی، اقتصادی دیده 
نمی شود. سال هاست شــعار بی پایه خودکفایی گندم به عنوان 
سالح استراتژیک وارد ادبیات توسعه کشاورزی شده، درحالی که 
با 6 تا 7 میلیون هکتار زمین کشــاورزی با آبیاری مصنوعی نه 
بارانی در سرزمین خشک، کویری و کوهستانی، نمی توان برای 

جمعیت 85 میلیون نفری به خودکفایی دست یافت.
برخــالف گفتمان رایج درباره بحران آب، ایران با بحران آب 
روبه رو نیست و سال هاست از مرحله بحران آب عبور کرده است. 
بحران تا هنگامی است که با مدیریت بحران و مدیریت ریسک 
بتوان آن را کنترل و اصالح کرد. ایران امروز به گونه هراسناکی 
با ورشکستگی آبی روبه رو شده اســت. درحالی که رواناب های 
کشور نسبت به گذشــته 50 درصد کاهش یافته، بیش از 120 
میلیارد مترمکعب از آب های زیرزمینی بیشتر برداشت شده، که 
نتایج منفی آن تخلیه آبخوان ها، فرونشست دشت ها و افزایش 
دشــت های ممنوعه به بیش از 400 دشــت از حــدود 600 
دشــت است. با توجه به آنچه گفته شد، دورنمای روشنی برای 
کشاورزی و شــعار خودکفایی وجود ندارد و علت آن را باید در 
فقدان تفکر سیستمیک و مدیریت سیستم ها جست وجو کرد. 
تا نظام آینده پژوهی، هدف گذاری، سیاست گذاری، برنامه سازی 
علمی، تأمین اعتبارات مالی، تجهیزات و سرمایه انسانی برقرار 
نباشــد، کارها با مســئولیت پذیری و وظیفه شناسی زیر چتر 
مدیریت منسجم، شفاف و پاسخ گو روی یک سیستم انجام نشود، 
نمی توان به توسعه، رفاه و رضایت جامعه دست یافت. کشاورزی 
ایران را نمی توان جدا از دیگر بخش ها واکاوی کرد و مانند دیگر 
بخش ها سیاســت زده و غیرکارشناسی اداره شده است. ایران با 
منابع آب وخاک محدود برای مقاصد خودکفایی هرگز ظرفیت 

بیش از 50 میلیون نفر جمعیت را نداشــته، درحالی که هم اکنون با جمعیت گرســنه 83 میلیون 
نفری روبه روست.

 سیاست گذاران توسعه کشــاورزی را نقطه اتکا و قوت اقتصاد ایران می دانند، اما برخی 	�
معتقدند که کشاورزی بار تحریم را به دوش گرفته و توجیه اقتصادی ندارد.

به نظر من توسعه کشاورزی در ایران معنی توسعه ندارد، زیرا با مرزبندی ورشکستگی آبی از یک 
 سو و مساحت ناچیز اراضی آبی از سوی دیگر، توسعه آن محدودتر می شود.

بخش کشاورزی همواره کوچک ترین بخش از تولید ناخالص داخلی بوده و طی دهه های گذشته 
حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده. حدود 23 درصد جمعیت کشور 
در بخش کشــاورزی شامل زراعت، دام پروری، جنگلداری، شیالت و خدمات کشاورزی شاغل اند و 
کشــاورزی حدود 80 درصد نیازهای غذایی مردم را با مصرف 90 درصد منابع آب کشور از طریق 
6 میلیون هکتار زمین های آبی و 8/5 میلیون هکتار دیم تأمین می کند. البته طی دهه اخیر رشد 

متوسط کشاورزی افزایش ساالنه 2/6 درصد نشان داده که هزینه 
آن تخلیه آبخوان ها و فرونشســت دشت ها بوده است. بنابراین، 
امنیت غذایی 85 میلیون نفر جمعیت با 6-7 میلیون هکتار زمین 
آبی و ورشکســتگی حوزه آب تأمین نمی شود و سخن گفتن از 

خودکفایی جفا به مردم است.
 سیاســت گذار با چه توجیهی از خودکفایی و توســعه 	�

کشاورزی می گوید؟
کدام سیاست گذار؟ کشور در عمل فاقد سیاست گذار است. 
کشاورزی نقش محوری در اقتصاد کشور ندارد. در کشور ما چون 
تفکر آینده پژوهی و فرهنگ توسعه پذیری کمرنگ است، هنوز 
محوری برای اقتصاد انتخاب نشده است. کره جنوبی صنعت را 
برای اقتصاد خود انتخاب کرد، اقتصاد ژاپن بر مبنای فناوری و 
تکنولوژی مدیریت می شود. سنگاپور کارگزاری تجارت جهانی را 
پیشه کرد. کانادا عالوه بر صنعت به توسعه کشاورزی پرداخت. 
متأســفانه اقتصاد ایران درگیر روزمرگی است، هیچ راهبردی 
برای راهبری اقتصاد انتخاب نشده است. ما هیچ برنامه اقتصادی 
درستی نداریم برای همین نمی توانیم تورم و نقدینگی را کنترل 
کنیم. توسعه یافتگی محصول عزم حاکمیت، خرد جمعی، کار 
گروهی، هم گرایی و تفاهم میان دولت پاسخ گو، مردم، نهادهای 
مدنی و بخش خصوصی اســت. تا زمانی کــه نهادهای مدنی، 
اقتصادی، انجمن های صنفی و تخصصی نتوانند آزادانه فعالیت 
کنند، هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان، اندیشه وران 
و نخبگان جامعه به وجود نخواهد آمد. درنتیجه توسعه مطلوب 
و جامعه آرمانی پدید نخواهــد آمد. مخترعان، نظریه پردازان و 
نخبگان رشد نخواهند کرد، زیرا توسعه محصول تفکر منظوم، 
سیستماتیک، انضباط جمعی، آزادی و قاعده مند بودن جامعه 
است. توسعه قابل  جمع بستن و ترکیب با ایدئولوژی های چپ و 
راست و رادیکال و مذهب و... نیست. توسعه نیافتگی امروز و عملی 
نشدن برنامه ها نشان دهنده آشفتگی و ناکارآمدی ساختار اداری 
کشور با غلبه عناصر بی تفاوت و کم کار در یک نظام بوروکراسی 
دست وپاگیر و ناکارآمد اســت. ماهاتیر محمد در مالزی وقتی 
نخســت وزیر شد رویکرد توسعه ای داشت و یا لی کوآن در سنگاپور وقتی نخست وزیر شد رویکرد 
توسعه ای داشــت و یک جزیره 750 کیلومترمربعی به اندازه جزیره هرمز را که مرکزفساد آسیای 
شرقی و کانون مواد مخدر بود و نفت و گاز و معدن و کشاورزی و صنعت هم نداشت، به مرکز تجاری 

جهان تبدیل کرد.
 از دهه 50 در مورد مســئله آمایش ســرزمین در ایران صحبت می شود؛ چرا در عمل 	�

موردتوجه قرار نمی گیرد؟
هدف اساسی از مدیریت و برنامه ریزی آمایش سرزمین، توزیع فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، 
جمعیتی و ظرفیت های آشــکار و پنهان با توجه به تحوالت و دگرگونی های زمان و نیازهاست که 
عمدتاً با دیدی آینده پژوهی و به منظور بهره برداری بهینه از امکانات و هویدا کردن نقش و مسئولیت 
خاص هر منطقه براســاس توانمندی ها و قابلیت های آن به طور هماهنگ با دیگر مناطق صورت 
می گیرد. برنامه ریزی در آمایش سرزمین بدون برنامه ریزی منطقه ای عمالً کاربردی نخواهد داشت 

کشــاورزی ایران ماننــد دیگر بخش ها سیاســت زده و 
غیرکارشناسی اداره شده است؛ احمد آل یاسین، تحلیل گر 
حوزه توسعه آب و کشاورزی معتقد است: توسعه کشاورزی 
در ایران معنای توسعه ندارد، زیرا با مرزبندی ورشکستگی 
آبی از یک  ســو و مســاحت ناچیز اراضی آبی از ســوی 
دیگر محدودتر می شــود. نویسنده کتاب »سبب شناسی 
توسعه نیافتگی در ایران« طرح خودکفایی را آفت توسعه در 
سرزمینی می داند که درگیر ورشکستگی آبی است و سخن 

گفتن از آن جفا به  مردم است. این گفت وگو را بخوانید.

کید بگذارد.  یاد تأ کید بیش ازحد بر مسئله خودکفایی غذایی سبب شده که کشاورزی در ایران جنبه سیاسی پیدا کند و وزارت جهاد کشاورزی بر تولید گندم ز تأ
من بر این باورم که کشاورزی باید بر پایه الگوهای کشت اقتصادی اداره شود و نه الگوی خودکفایی. هیچ گاه با الگوی خودکفایی موافق نبوده ام، چون آن را هرگز 
شدنی نمی دانستم و هنوز هم چنین باوری را مردود می دانم.
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توسعه

و نقش ســرزمین در آمایش سرزمین فوق العاده مهم و اساســی است. به همین دلیل، در هر نوع 
مدیریت و برنامه ریزی از نوع آمایش ســرزمین و برنامه ریزی منطقه  ای اصل انتخاب مناطق است. 
آمایش سرزمین پیش از انقالب و در دهه 1350 خیلی موردتوجه قرار گرفت. شرکت ستیران برای 
اولین بار به مطالعه آمایش سرزمین و پیشنهاد محورها و کانون های توسعه منطبق بر اصول آمایش 
پرداخت. اولین برنامه توسعه ایران بر اساس آمایش سرزمین، برنامه ششم )1356-1361( بود که 
در پی تحوالت سیاسی و انقالب 1357 هرگز به اجرا نرسید در مطالعات مذکور به آمایش شهرها و 

حاشیه 1800 کیلومتری سواحل جنوب توجه شده بود.
 بعد از انقالب نگاه ها چگونه بوده است؟	�

بعد از انقالب تا ســال 1368 به مدت ده سال عالوه بر تعطیلی انقالبی سازمان برنامه و اخراج 
کارشناسان برجسته، هیچ گونه تفکر توسعه در حاکمیت پدید نیامد. اولین برنامه 5 ساله )1368-
1372( پس از تصویب برای اجرا ابالغ شد. پس ازآن نیز برنامه های 5 ساله تا برنامه ششم یکی بعد 
از دیگری تهیه و به دولت ها ابالغ شد. به غیراز برنامه های 5 ساله، بیش از 50 فقره سیاست های کلی 
نظام در حوزه های مختلف تصویب و ابالغ شد. سند آرمانی چشم انداز بیست ساله )1384-1404( نیز 
تصویب و ابالغ شد، اما تجارب تلخ نشان داد که به سبب فقدان عزم توسعه و نگرش ملی، هیچ یک از 
مصوبات به ثمر نرسیدند. اگر آمایش هم در برنامه ها ملحوظ می شد باز هم اجراشدنی نبود. در فرایند 
اجرای این برنامه ها نظارت کارشناسانه و دلسوزانه مستمر و قانونمند صورت نگرفت و هیچ نهادی 

پاسخ گوی کندی و یا عدم اجرای برنامه ها نبود.
 از زمان اصالحات ارضی، اقتصاد کشاورزی موردتوجه سیاست گذار قرار گرفته است؛ نتیجه 	�

این تالش ها را کجا می بینید؟
من تصور می کنم بزرگ ترین مشکل حوزه کشاورزی بعد از انقالب تأکید بیش ازحد بر مسئله 
خودکفایی غذایی اســت. این موضوع سبب شده که کشــاورزی در ایران جنبه سیاسی پیدا کند 
و وزارت جهاد کشــاورزی بر تولید گندم زیاد تأکید بگذارد. من بر این باورم که کشــاورزی باید بر 
پایه الگوهای کشت اقتصادی اداره شود و نه الگوی خودکفایی. هیچ گاه با الگوی خودکفایی موافق 
نبوده ام، چون آن را هرگز شدنی نمی دانستم و هنوز هم  چنین باوری را مردود می دانم. خودکفایی 
با منابع ناکافی هرگز شدنی نیست. کشاورزی موفق تابع تعامالت جهانی است و در انزوا و چارچوب 

خودکفایی تخیلی نمی توان از توسعه کشاورزی سخن گفت.
سیاست کشاورزی پیش از انقالب با احداث شبکه های آبیاری وسیع در پایاب سدهای مخزنی، 
متوجه یکپارچه سازی اراضی برای تولید انبوه و مکانیزه شد. تشکیل شرکت های کشت و صنعت، 
شرکت های سهامی زراعی، شرکت های تعاونی روستایی، مراکز تحقیقات کشاورزی و غیره نتیجه 
همان تفکر بود. وزارت تعاون و امور روســتاها در ســال 1349 به منظور سامان دادن کشاورزی و 

دام پروری و توسعه روستاها و حمایت روستاییان تشکیل شده بود.
 منظورتان این است که دولت ها در ایران توسعه پذیر نیستند؟	�

بله، بعد از انقالب غلبه رویکردهای ایدئولوژیک بر رویکرد توسعه پذیری نشان داد که هیچ یک 
نگرش کارشناســی و مهارت گزینی نداشتند. درحالی که کشور برای سیاست گذاری و برنامه ریزی 
موزون، هم از انبوه جمعیت نخبگان و دانشــمندان و دانشــگاهیان و کارشناســان فاخر و فخیم 
برخوردار است و هم در سازمان برنامه دارای ساختار برنامه ریزی است، ولی متأسفانه در نقش متولی 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه اثرگذار نیست، زیرا در کشور عزم برنامه ریزی و توسعه 

دیده نمی شود. آنچه در شرایط فعلی جایش خالی است، عزم و اراده توسعه است.
ازاین رو کشور در همه زمینه ها با تنگناهای پیچیده ای روبه رو است که از میان آن ها به برخی از 

مهم ترین چالش های بخش کشاورزی اشاره می شود:
غلبه بوروکراسی و فقدان مدیریت سیستمیک دولت در کل و در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی� 
بهره وری آب برای تولید بیشتر در واحد سطح� 
 سیاست گذاری علمی و منطقی جمعیت کشور در رابطه با امنیت غذایی و الگوهای کشت� 
مدیریت اطالعات منابع و مصارف آب از تولید تا مصرف� 
تأثیر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه بر سرنوشت آب و کشاورزی� 
هماهنگی سیاست ها و برنامه های منابع آب بین وزارت نیرو و وزارت کشاورزی� 
ناپایداری منابع تولید، تخریب خاک ها� 
ساختار سنتی بازار محصوالت کشاورزی� 
فقدان الگوی کشت دینامیک با رویکرد اقتصادی و نه رویکرد خودکفایی� 

فقدان معیارهای انتخاب الگوی کشت مانند بهره وری آب در مناطق مختلف، وزن محصول تازه، � 
وزن محصول خشــک، کالری محصول، ارزآوری محصول، ضایعات محصول، محصوالت صادراتی، 

محصوالت سردخانه ای، صنایع تبدیلی و...
یکپارچه سازی اراضی برای تولید انبوه� 
گذر از کشاورزی سنتی، معیشتی به سوی کشاورزی صنعتی، تجارتی درآمدزا و ارزآور� 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی� 
حمایت کسب وکار تشکل های کشاورزان.� 

تجارب تاریخی نشان داده است، جامعه های توسعه یافته و تولیدی با مناسبات بین المللی، بازرگانی 
و اقتصادی، بدون رعایت الزامات و موازین اخالقی، قاعده مندی، انضباط و قانون پذیری قادر به طی 
مسیر سخت فرایند توسعه نبوده اند. توسعه، اوج تجلی قانونمندی، انضباط، اخالقی زیستن و احترام 
به حقوق دیگران است که رفاه، نشاط، رضایت و آسایش جامعه را محقق می کند؛ وظیفه شناسی، 
مسئولیت پذیری اجتماعی، قانون گرایی، عدالت اجتماعی و عدم تجاوز به حقوق دیگران در جامعه. 
رفاه، تجلی و نماد توسعه پذیری و توسعه یافتگی است. به سخن دیگر، اخالق، تجلی نیت و اندیشه 
و ادب، تجلی رواداری و بردباری اســت. ازاین رو اخالق، رفتار و تربیت مردم معرف ماهیت شرایط 
محیطی، خانواده و جامعه اســت که از شیوه حکمرانی تأثیر می پذیرد... مخترعان، نظریه پردازان و 
نخبگان، هنگامی رشــد و جلوه خواهند کرد که فضا و محیط اخالقی جامعه، پشتیبان تفکر آزاد، 
پرسشگری، پاسخ گویی، واقع گرایی و ظرفیت سازی آنان باشد. ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
برای تحقق توسعه مطلوب، باید ساختاری باشد که در آن اخالق سالم، قانون، اعتماد میان مردم و 

اعتماد میان مردم و دولت جاری باشد.
در شرایط کنونی دولت توسعه پذیر نیست چون جامعه توسعه پذیر نیست. نکته مهم اینکه نباید 
مشکالت کنونی ایران را تنها ناشی از نوع حاکمیت و دولت دانست، بلکه بخشی از مسائل جامعه ایران 
ناشی از سرگردانی مردم بین سنت و مدرنیته، داشتن منش ها و خلقیات ناپسند، گریز از تفکر، امتناع 
از پرسشگری و اعتراض است. بی شک جامعه نیازمند خودپاالیی و نوسازی فرهنگی است. شوربختانه 
انبوه فیلسوفان، روشنفکران دانشمند و فاضل تاکنون کوشش کارسازی برای کاهش تفکرگریزی، 
خرافات گریزی، ترویج پرسشگری، بازنگری در منش و خلقیات ناپسند و اشتیاق به توسعه پذیری 
از خود نشان نداده و توده مردم را آماده پیدایش جامعه مدنی و تشکیل سرمایه اجتماعی بااقتدار 
نکرده اند. آنچه مسلم است این است که با تغییر دولت و حکومت، مسائل جامعه ایران حل نمی شوند، 
زیرا عناصر تشکیل دهنده دولت ها از درون همین جامعه برمی خیزند، بنابراین برای نهادینه کردن 
فرهنگ صحیح توســعه و تربیت مدرنیته در خانه و مدرسه، ادارات، مجامع و اماکن و سرانجام در 
جامعه، به مشارکت و تدابیر نهادهای روشنفکری در تبیین ضعف ها و قدرت ها و کاستی های جامعه 
نیاز است. تنها در چنین صورتی است که جامعه رفته رفته دارای حس و درک توسعه پذیری می شود 

و الزامات فرهنگی تحقق دموکراسی فراهم می شود.
از طرفی روشــنفکران هیچ گاه نتوانسته اند با هیچ زبانی پنجره گفت وگو و تعامل را بین جامعه 
روشنفکری از یک  ســو و حاکمیت از سوی دیگر بگشایند، بنابراین هم افزایی فضایل روشنفکران 
دغدغه مند در نهادهای روشنفکری که می توانست اقتداری به این نهادها ببخشد و حاکمیت دربسته 
و سخت را مشتاق شنیدن صدای آنان کند، هرگز روی نداده است. این در حالی است که اگر چنین 
هم افزایی حاصل شده بود، روشنفکران قادر می شدند تا با سهیم کردن عناصر اهل تساهل پیرامون و 
درون حاکمیت، از فاصله مردم و نهادها با حاکمیت بکاهند و پنجره گفت وگوهای سازنده را بگشایند.

  شما در خوزستان در کشت نیشکر حضور داشتید؛ آیا تولید این محصول آن زمان توجیه 	�
اقتصادی داشت و نگرش شما اآلن نسبت به این مسائل چیست؟

آن  زمان براساس آمار و اطالعات فکر می کردیم کشت نیشکر توجیه اقتصادی دارد ولی با وضع 
موجود کم آبی ایران و افزایش لجام گسیخته جمعیت، نیشکرکاری را به صالح منافع ملی و اجتماعی 
نمی بینم، زیرا برای هر هکتار نیشــکرکاری در ســال حدود 30 تا 40 هزار مترمکعب آب مصرف 
می شود، یعنی برای هر 800 گرم تا 1 کیلوگرم شکر باید 3 تا 4 مترمکعب آب مصرف شود. زمانی 
که در خوزستان مجری نیشکر بودم، جمعیت کشور از 30 میلیون نفر کمتر و سرانه آب کشور حدود 
3500 مترمکعب بود، درحالی که امروز با افزایش جمعیت، کاهش بارندگی ها و رواناب ها، سرانه به 
حدود 1000 مترمکعب کاهش یافته که خیلی کمتر از حداقل تعریف شــده سازمان ملل )1700 
مترمکعب( است. ما آب را تلف  کرده ایم. ما در کویر صنعت تأسیس کرده ایم، این برخالف تمام اصول 
انسانی جهانی است. این تصمیم ها واقعاً کارشناسان را به مرز دیوانگی رسانده است! ما نظام کشاورزی، 
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یزی،  یت منطقه ای، گذران روزمره، بدون آینده پژوهی، کاربرد تفکر سیاست گذاری، برنامه ر ین مدیر اعمال بدتر
بدون رویکرد توسعه موزون و پایدار، بدون توجه به توسعه منابع انسانی و استفاده بهینه از منابع طبیعی و 
ین مشکل امروز توسعه و اقتصاد کشور است. پتانسیل های منطقه بزرگ تر

اقتصادی و صنعتی را متالشی کرده ایم. صنعت را کنار آب می برند نه اینکه آب را کنار صنعت ببرند... 
ما هیچ وقت از سواحل خلیج فارس استفاده نکردیم. ما هیچ وقت به آمایش سرزمین توجه نکردیم. اگر 

امروز به من بگویند در کشت نیشکر همکاری کنم، هرگز از چنین کاری حمایت نمی کنم.
 الگوی کشت در ایران چگونه انتخاب می شود و آیا رویه خاصی وجود دارد؟	�

الگوی کشت در ایران متأسفانه بنا به دالیل سیاسی، الگوی خودکفایی بوده و همواره بر طبل 
خودکفایی کوبیده شــده، در ایران هیچ گاه خودکفایی حاصل نخواهد شد. منابع آب وخاک ایران 
بــرای خودکفایی اجازه جمعیتی بیش از 50 میلیون نفــر را نمی دهد. درحالی که جمعیت از 83 
میلیون تجاوز کرده و کشــور با انواع ابربحران های کم آبی، زیست محیطی و اقتصادی روبه رو شده 
است، مصلحت کشاورزی ایران را الگوی کشت محصوالت گران قیمت صادراتی می بینم. الزمه این 
کار روابط خوب بین المللی و سازگاری با اقتصاد جهانی و تعامل با کشورهاست. اندونزی از موفق ترین 
کشورهایی است که با همه کشــورهای بزرگ و متوسط روابط اقتصادی سنجیده و مدیریت شده 
بازرگانی دارد و ایران فاقد چنین روابطی اســت. کشور هلند با مساحتی نزدیک دوسوم خوزستان 
ولی بدون نفت و گاز و معادن طبیعی، به غیراز صنایع سنگین و سبک، صادرات کشاورزی آن 16 

برابر ایران است.
در ایران به سبب نبود نظام آینده پژوهی برای توسعه پایدار در پیکره حاکمیت، از منابع طبیعی 
کشور مطابق معیارهای کشورهای توسعه یافته بهره برداری نشده است، زیرا توسعه، تفکیک پذیر و قابل 
فروکاست به بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیست، مفهوم توسعه، فراگیری و توازن است 
تا به تحقق توسعه پایدار بینجامد. تشکل های کشاورزی هیچ نقش و مشارکتی در سیاست گذاری و 

برنامه ریزی و انتخاب الگوهای کشت ندارند و از خرد و تجربه جمعی بهره گیری نمی شود.
درنتیجه توســعه قابل فروکاست به بخش های کشاورزی، صنعت، ارتباطات، بهداشت و درمان 
و... نیست، یعنی وقتی راجع به موضوعی مثل توسعه کشاورزی بحث می شود، به همراه آن الجرم 
توسعه منابع آب، تحقیقات کشاورزی و فناوری ها، توسعه انرژی، امنیت غذایی، نرخ رشد جمعیت، 
اکوسیستم ها و محیط زیست، اشتغال، مسائل اجتماعی تشکل های کشاورزی و نظایر آن ها هم مدنظر 
قرار می گیرند. بنابراین برای توسعه کشاورزی، نمی توان با رویکرد بخشی، انتزاعی و تجریدی عمل 

کرد و تنها به اصالح ساختار کشاورزی پرداخت و از بقیه بخش ها غافل شد.
 اما به نظر می رسد در حال حاضر آلترناتیوی برای اقتصاد کشاورزی وجود ندارد.	�

حتماً آلترناتیو وجود دارد و آن ســپردن کار توسعه کشاورزی به دست انبوه کارشناسان فاخر، 
دانشــمند، دغدغه مند و کارآمدی اســت که می توانند در کنار کارشناسان سایر بخش ها به رونق 
کشــاورزی ایران در همین اراضی محدود آبی بپردازند و از منابع توسعه کشاورزی بیشترین بهره 
را عاید کشــور کنند، نه اینکه 34 هزار روستا در 10 سال گذشته تخلیه  شوند و به اطراف شهرها 
مهاجرت کنند. اگر اقتصاد کشــاورزی کنونی جواب گوی نیازها بود، محــل زندگی خود را ترک 
نمی کردند. از بعد از انقالب تا امروز تعداد روستاها و جمعیت روستاییان کاهش چشمگیری پیداکرده 

و سبب تغییر ترکیب جمعیتی کشور شده است.
 پیامدهای اجتماعی تخلیه روستا یا عدم توجه به کشاورزی چه خواهد بود؟	�

توسعه فقر و بیکاری تبعات این مسئله است ولی خود روستاها مشکالت اساسی دارند و تاب آوری 
الزم و ممکن را ندارند. وقتی به آب، بهره وری آب وخاک و کشــاورزی توجه نشــود، نتیجه ای جز 

فروپاشی اقتصاد کشور نخواهد داشت.
انسان به طور طبیعی به محرک های محیطی با جابه جایی واکنش نشان می دهد، زیرا مشخصات 
و منابع محیط طبیعی تعیین کننده قابلیت آن برای ســکونت انسان است. از مهم ترین واکنش ها، 

مهاجرت است که در اثر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی و تاریخی انجام می شود.
عوامل اقتصادی: فرصت های اشتغال، درآمد و هزینه زندگی

اجتماعی: جســت وجو برای فرصت های آموزشی یا تعهدات به خویشاوندان نزدیک مثل ازدواج یا 
رسوم ارثی

سیاسی: تبعیض یا آزار و اذیت، جنگ، سطح امنیت و مشوق های سیاسی
جمعیتی: تراکم جمعیت و ساختار و خطر ابتال به بیماری

محیط زیستی: مخاطره های طبیعی، بهره وری زمین و قابلیت سکونت.
آمارها نشان می دهند که از سال 1335 تا دهه 90، حدود 40 هزار روستا کامالً از سکنه خالی 
و متروکه شده اند، به طوری که سهم جمعیت روستایی از 39 درصد در سال 1375 به 29 درصد در 
سال 1395 کاهش یافته است. در این فاصله حدود 24 میلیون نفر در داخل کشور مهاجرت کرده اند 

که از مهم ترین دالیل این مهاجرت های ناخواسته، می توان به اُفت شدید سفره های آب زیرزمینی و 
نابودی کاریزها، برهنگی سرزمین ناشی از فشار بیش ازحد دام و افزایش کانون های تولید گردوخاک، 
وابســتگی شدید معیشتی به منابع آب وخاک و عدم معرفی گزینه های جایگزین اشاره کرد. نباید 
فرامــوش کرد که نابرابری های زیاد در درآمد و اســتانداردهای زندگی هم در افزایش مهاجرت از 
روستاها به مناطق شــهری نقش مهم و پررنگی داشته است. ادامه این روند در آینده ای نه چندان 
دور جامعه 20 میلیون نفری روســتایی ایران را با چالش بزرگی روبه رو خواهد کرد. لذا الزم است 
از هم اکنون دست اندرکاران بر سازگاری روستایان با شرایط جدید تمرکز کنند و برای تاب آوری و 

سازگاری سرمایه گذاری کنند
 حلقه مفقوده توسعه کشاورزی چیست؟	�

این حلقه مفقوده به دلیل مدیریت ناکارآمد، بی برنامه، فرمایشی و بدون مشارکت ذی نفعان و 
مردم است. مهم ترین مسئله عدم توجه به نظر کارشناسان است، ما بهترین کارشناسان خود را به 
مرحله ای می رسانیم که هیچ کاری نمی توانند انجام دهند. دست کارشناسان بسته می شود. سیاست 
مدیریتی در کشــور جایی ندارد. مدیر در کشــور با بدیل ها و موانع متعدد می جنگد. وقتی نظم، 
شفافیت، پاسخ گویی، تعادل و توازن در سازمان نباشد، هرگز نمی شود از توسعه سخن گفت. در فقدان 
سیاست گذاری و برنامه ریزی علمی و اقتصادی منابع آب وخاک، به آینده کشاورزی خوش بین نیستم. 
مثالً در گذشته در خوزستان اجازه کشت برنج داده نمی شد، ولی شنیده ام که اکنون مزارع وسیعی 
برنج کاری می شود. خوزستان ازجمله نواحی استثنایی کشاورزی ایران است که می توان در سال دو 
بار کشت کرد. سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی برای محصوالت گران قیمت صادراتی می تواند 
ارز زیادی نصیب کشــاورزان و شرکت های کشت و صنعت کند. مشکالت به بینش ساختار قدرت 
برمی گردد. فقدان رویکرد ملی برای توسعه در کنار عدم تحکیم و گسترش تعامالت جهانی، نبود عزم 
و اراده جدی در نظام حکمرانی برای توسعه کشور، چشم پوشی از توان علمی و کارشناسی کشور، 
غیبت نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه، بی توجهی به اصول آمایش سرزمین، تشویق 
به افزایش جمعیت بدون پیش بینی نیازهای آموزشی، بهداشتی، مسکن و اشتغال آیندگان، و سلطه 

سوداگران و رانت خواران را می توان از دیگر علل پدید آمدن مشکالت کشور دانست.
 در این شرایط چه باید کرد؟	�

 انجام هیچ کاری ممکن نیســت مگر اینکه در ابتدا به نگاه و نظر کارشناســان توجه شود. اگر 
عدالت اجتماعی و امکان آزادی عمل فراهم نشــود، کارشناســان نمی توانند به آزادی نظر دهند و 
تصمیم بگیرند. در کشــور ما رانت هــای متعدد در حوزه های مختلف اقتصادی حاکم اســت، در 
کوچه پس کوچه های باریک، اقتصاد رشد نمی کند. همه شرکت های بخش خصوصی ما در طول عمر 
صاحبان خود از بین می روند. مادام  که بنگاه اقتصادی بادوام درست نشود، اقتصاد سامان نمی یابد. چرا 
ما جنرال موتورز، سامسونگ، هیوندای، زیمنس، تویوتا و غیره نداریم؟ دولت و حکومت در ایران بستر 
توسعه را فراهم نمی کند. رابطه دولت - ملت در ایران ضعیف است و باید حکومت نگاه ایدئولوژیک 
خود را اصالح کند. ما باید در تجارت جهانی حضورداشــته باشیم وگرنه سهمی از اقتصاد جهانی 
نخواهیم داشت. اگر سهمی از اقتصاد جهانی نداشته باشیم کشاورزی و صنعت ورشکست می شوند. 
مسیر آینده تجدیدنظر در رویکردها و چشم اندازها است. باید با اقتصاد جهانی همکاری کنیم. در 
این صورت می توانیم از فرصت های اقتصاد جهانی به نفع اقتصاد خود بهره بگیریم. اعمال بدترین 
مدیریت منطقه ای، گذران روزمره، بدون آینده پژوهی، کاربرد تفکر سیاست گذاری، برنامه ریزی، بدون 
رویکرد توسعه موزون و پایدار، بدون توجه به توسعه منابع انسانی و استفاده بهینه از منابع طبیعی 
و پتانسیل های منطقه بزرگ ترین مشکل امروز توسعه و اقتصاد کشور است. نیروی عظیم انسانی 
کشور و نهادهای مدنی نقشی در اداره کشور ندارند. سرمایه اجتماعی شکل نگرفته و دولت، دولت 
انحصارگراست. همان طور که پیش تر گفتم با رستاخیز پارادایم شیفت و یا تغییر بنیادین ذهنیت در 
سازگاری با الگوی جهانی، رویکرد ایدئولوژیک باید با رویکرد عقالنی، خرد جمعی و منطق علمی 
روز برای تحقق سعادت مردم جایگزین شود، اما پارادایم شیفت و دگرگونی اساسی برای برون رفت 
از تنگنای ابربحران ها بدون حضور نخبگان و دانایان جامعه به ثمر نمی رسد. جامعه به نخبگانی نیاز 
دارد که تحوالت فرهنگی را برنامه ریزی و مدیریت کنند. تجارب دهه های اخیر نشان داده که بیشتر 
نخبگان، دانشمندان و روشنفکران فعالیت های انفرادی را به کنش جمعی ترجیح داده اند. درحالی که 
از تفکر، گفت وشنود و جست وجوی جمعی نخبگان بر پایه عقالنیت، علم و تجارب جهانی مفادی 
بیرون می آید که می تواند به یاری میانجی های دلسوز در حاکمیت صلب و سخت تأثیرگذار شود و از 

بار مصیبت مردم و کشور بکاهد. 
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توسعه

زلزله اجتماعی در انتظار کشور است 
محمدساالر کسرایی در گفت وگو با آینده نگر از نسبت سیاست و توسعه کشاورزی می گوید

 برخی معتقدند که دولت و حاکمیت مهم ترین مدافع 	�
توسعه بر محور کشاورزی هستند؛ این حمایت برمبنای 

توجیه اقتصادی است یا دالیل دیگری دارد؟
اجــازه دهید بحث در خصوص کشــاورزی در ایران را با 
استناد به تاریخ شــروع کنیم؛ طبق اسناد و شواهد تاریخی 
کشاورزی همیشه در زیست بوم ایرانیان مورد توجه بوده است. 
حتی باغداری، سیستم آبیاری و کشــاورزی از گذشته دور 
در مناطق مرکزی ایران اهمیت داشته است. سیستم قنات، 
کاریزها و آب رسانی ها نشان از این عالقه مندی دارد؛ اگرچه 
آریایی ها با الگوی دامپروری به سرزمین ایران کشیده شدند 
امــا آن ها هم به کشــاورزی روی آوردند. این عالقه از متون 
یونانی ها درباره ایران تا شاهنامه فرودسی آمده است. دهقان 
در ایران جایگاه ویژه ای داشته و در قشربندی اجتماعی ایران 
عصر باســتان منزلت خاصی داشته اســت. اگرچه حمالت 
متعــدد به ایران چه در دوره قبل از اســالم و چه بعد از آن 
ضربه سنگینی به سیستم تولید و کشــاورزی زده است اما 
زندگی براساس تولید کشاورزی اهمیت ویژه ای داشته و این 

مسئله تا عصر قاجار ادامه داشته است.
 بعد از تشکیل دولت مدرن چطور؟	�

اگــر دوره قاجار را دوره جدید حیات اجتماعی ایران بدانیم، نظام حکمرانی در ایران، ایالت ها و 
زمین های بزرگ را به شــاهزاده ها و خوانین اجاره می داد و از مالیات آن امور مرکز را اداره می کرد. 
بعداً همین خوانین، زمین داران، مالکین و دهقان های بزرگ وارد مجلس شورای ملی شدند. این ها در 
مناطق تحت کنترل خود صاحب قدرت و نفوذ بودند و قدرت سیاسی را به قدرت اقتصادی و محلی 
خود اضافه کردند. این وضعیت تا دهه چهل شمسی ادامه داشت که شاهد دگرگونی دیگری هستیم.

 تا قبل از مشروطه آیا ما کنش صنفی-اجتماعی با محوریت دهقان ها و کشاورزان را شاهد 	�
بودیم؟

اول اینکه باید این نکته را به خاطر داشــته باشیم که سیستم کشــاورزی در ایران با سیستم 
فئودالیته در اروپا متفاوت بوده است. فئودال های غرب در مناطق روستایی ساکن بودند ولی در ایران 
چنین نبوده است و مالکین ساکن شهرها بودند. در دوره قاجار اکثر امالک مزروعی و مراتع در ید 
پادشــاه و دربار بود؛ البته این به غیر از موقوفه ها و برخی اراضی دیگر. دولت ها، بزرگ ترین مالکان 
بوده اند. به هرحال در عصر قاجاریه سیستم مالکانه ای شکل گرفته بود که زمین ها یا توسط درباریان 
یا خوانین و مالکین بزرگ خریداری می شــدند. بعد از پیروزی انقالب مشروطیت و از مجلس دوم 
به بعد تغییر دیگری ایجاد شــد. برخی مالکین بزرگ به مجلس راه یافتند، بنابراین مالکین عالوه 
بر قدرت مالی و محلی صاحب قدرت سیاســی هم شدند و زمین داران بزرگ در کنار قدرت مالی، 

قدرت سیاسی هم کسب کردند.
 برگردیم به دهه چهل.	�

در دهه چهل شمســی ساختار اجتماعی در کلیت جامعه ایران بیشتر دهقانی-روستایی بود تا 
شهری؛ قشر عظیمی از جمعیت در روستاها زندگی می کردند. بایستی دراین وضعیت تغییری ایجاد 
می شد. در متون جامعه شناختی، به خصوصی کسانی که جامعه شناسی تاریخی کار کرده اند مانند 
اسکاچ پل و برینگتون مور -که رویکرد ساختارگرایی دارند- می گویند بنای صنعتی شدن از مازاد 
تولید کشاورزی است. به عبارت دیگر، در کشورهایی که مازاد تولید کشاورزی در خدمت تجارت و 
صنعت قرار گرفته، روند صنعتی شــدن زودتر شروع شده است. در جاهایی که کشاورزان از طرف 

دولت و مالکین اســتثمار دوجانبه می شدند، توده دهقان ها 
نیــروی اصلی انقالب ها شــده اند. بنابراین تغییر سیســتم 
کشــاورزی براســاس این رویکرد و تجاری شدن کشاورزی 
می توانست به توسعه اقتصادی برپایه صنعت منجر شود. برای 

صنعتی شدن، کشاورزی بایستی مدرنیزه می شد.
 آیا قدرت سیاسی خواهان این تحرک اجتماعی بود؟	�

دولت هم به این تحول بی عالقه نبود. در این برهه یکی از 
تهدیدهای قدرت حاکم، انقالب های دهقانی بود. ترس از این 
بود که دهقان ها در مقابل قدرت مرکزی بایستند؛ رگه هایی 
از ایــن مقاومت را در جنبش جنگل داریــم. از طرف دیگر 
مطالعاتی بعد از جنگ جهانــی صورت گرفته بود که بحث 
مرکزی آن ها عبارت بود از، از سر گذراندن بحران های موجود 
و نیز مدرن شــدن و اینکه به دام کمونیســم نیفتند. دولت 
می بایســتی توجه خود را به مناطق روســتایی جلب کند و 
بــرای جلوگیری از هرگونه تغییری که دولت را تهدید کند، 
دولت خود بانی تحول در مناطق دهقانی شــود. بنابراین ما 
شاهد این هستیم که محمدرضاشــاه در این مسیر حرکت 
می کند. او می خواهد با انقالب سفید روستاها را متحول کند. 
برای دســتکاری نظام کشاورزی، اصالحات ارضی انجام شد. 
اصالحات ارضی سعی کرد قدرت مالکین بزرگ را کم کند 
و دولت را به مناطق روســتایی ببرد. در نتیجه زمین های 
بزرگ را بین دهقان ها تقسیم کردند. در ادامه دولت آموزش 
و بهداشت عمومی را از طریق سپاه دانش و سپاه بهداشت 
گسترش داد. هدف تقویت پایگاه سیاسی و قدرت دولت در 
میان جمعیت روستایی بود. از طرفی می خواست گروه های 
سیاسی را در میان دهقان ها خلع سالح کند تا آن ها از میان 
این قشر از جامعه برای مخالفت با دولت نیرو جذب نکنند.

 این دستکاری اجتماعی چه فرصت ها و تهدیدهایی در 	�
پی داشت؟

کاری کــه دولت در دهه چهل انجام داد پیامدهای ناخواســته ای برای رژیم داشــت. وقتی به 
لحاظ ساختار جمعیتی روستاها به شهرها وصل شدند، راه روستا به شهر باز شد و شاهد مهاجرت 
روستاییان به حاشیه شهرها بودیم. شهرها امکانات کافی برای پذیرش جمعیت نداشتند. در نتیجه 
حاشیه نشــین ها بعدها لشکر انقالب و اعتراض ها شــدند. این تغییرات اجتماعی گسترده ساختار 
جمعیتی ایران را دگرگون کرد. در بازه زمانی نزدیک به 20 سال جمعیت شهری گسترش بی رویه ای 
پیدا کرد و کفه ترازو به نفع جمعیت شــهری پایین رفت. اما به لحاظ سیســتم کشاورزی، وقتی 
زمین های کشاورزی از نوع زمین داری بزرگ مقیاس به زمین های کوچک تبدیل شدند، پیامد منفی 
قابل توجهی به همراه داشت. یکی از پیامدهای این تغییر کاهش بازدهی کشاورزی بود. درکشاورزی 
بزرگ مقیاس امکان بهره برداری بهتر و مکانیزه کردن وجود دارد. سیستم کشاورزی کوچک مقیاس 
در کنار بهره وری پایین، به آب بیشــتری نیاز دارد. در نتیجه حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق به 
صورت قانونی و غیرقانونی شروع شــد. سیستم کشاورزی در ایران با تقسیم زمین های کشاورزی 
آســیب دیده اســت. تکه تکه کردن زمین های کشــاورزی در قبل و بعد از انقالب آسیب جدی به 
کشاورزی وارد کرده و فرصت بهینه شدن تولید از دست رفته است. هم محیط زیست و هم وضعیت 

چرا باید خواند:
کشاورزان چه نقشی 
در تحول سیاسی 
کشور داشتند و نگاه 
سیاستمداران به 
توسعه کشاورزی 
چه بوده است؟ این 
مصاحبه را بخوانید.

کشاورزی همیشه مطلوب ایرانی ها بوده است؛ کشاورزی باثبات که 
در دوره اصالحات ارضی آرامش خود را از دســت داده و تا امروز 
ادامه دارد. محمدساالر کسرایی، جامعه شناس سیاسی می گوید: 
برای اینکه دهقان ها به دام کمونیســم نیفتند، دولت خواست که 
به مناطق روســتایی توجه کند؛ دولت خود بانی تحول در مناطق 
دهقانی شود. اما مدتی بعد متوجه عواقب این تصمیم شد؛ اشتباهی 
که بعداً بار دیگر تکرار شــد و تــاب آوری زمین از بین رفت. این 

گفت وگو را بخوانید.
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یادی روبه روست؛ کم آبی، فقر، حاشیه نشینی و غیره محصول سیاست گذاری هایی  امروزه ایران با مشکالت ز
است که در آن هیچ دوراندیشی ای نشده است. انقالب ایران به دنبال حل مشکالت حاشیه نشینی اقشار مختلف 
بود، ولی به طور غیرقابل  باوری مشکالت گسترش پیدا کرده، بنابراین جنبش های آینده جنبش برای نان است.

آب در این مســیر آسیب دید و همه این ها نتیجه کوچک مقیاس شدن زمین های کشاورزی است. 
رژیم شاه در دهه پنجاه متوجه این اشتباه شده بود و برای همین تالش کردند که با الگوی کشت و 
صنعت جلوی این آسیب را بگیرند. برای همین زمین های کشاورزی را در هم ادغام کردند و سهم 
دهقان ها را براساس میزان زمین هایشان پرداخت می کردند. اصالح سیستم کشت با این روش ممکن 
می شد و این پاسخی به اشتباهی بود که در دهه چهل رخ داد. اما با انقالب 1357 این مسیر ناکام 

ماند و بار دیگر زمین های کشاورزی در سال 1358 با تصمیم هیئت های هفت نفره تقسیم شدند.
 تغییر اجتماعی در روستاها زمینه ساز چه تحوالتی بود؟	�

با این تغییرات دولت توانست نهادهایی را به روستاها ببرد؛ تعاونی های محلی، خانه های انصاف، 
خانه های بهداشت، مدارس جدید به روستاها رفت. اما این مناطق روستایی درنهایت دست نخورده 
باقی نماند. مهاجرت روستاییان به شهرها باعث تغییر در قشربندی اجتماعی در شهرها و روستاها 
شد. شــهرهایی که پیش از این ثبات نسبی داشــتند با مهاجرت ها، دچار تغییر عجیب و غریبی 
شــدند. شهرها و روســتاها بستر تغییر شدند و آبســتن حوادث. حضور دولت در روستاها، نتیجه 
ناخوشــایندی برای دولت داشت. در ایران در گذشــته روستایی ها غایبان انقالب ها و جنبش های 
بزرگ اجتماعی بوده اند. هم انقالب مشــروطه انقالب شهری بود، هم انقالب اسالمی؛ روستایی ها 
در این پروســه اعتراضی حاضر نبودند. در نسبت با پروسه انقالبی روستاییان »دیرآمدگان« بودند. 
این ها بعد از پیروزی انقالب به جریان انقالب پیوستند. در جنبش مشروطیت هم روستاییان حضور 
نداشتند، بنابراین در دو انقالب بزرگ نیروهای شهری حامیان اصلی انقالب بودند. ولی در انقالب 
اسالمی جمعیت مهاجر روستایی که غالباً در مناطق محروم و حاشیه شهرها ساکن شدند، بخشی از 

نیروهایی بودند که در پروسه انقالبی درگیر شدند
 بعد از انقالب چه اتفاقی می افتد؟	�

شــعار مرکزی انقالب، »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« بود. البته در ادبیات امام خمینی 
مفاهیمی چون پابرهنه ها، مستضعفان و ستم دیده ها به وفور وجود داشت و این ها مفاهیم جدیدی 
بودند که وارد ادبیات سیاســی ایران شــدند. گرچه در ظاهر این شــعارها همگی سیاسی هستند 
ولی شــعار استقالل در ترکیب با مفاهیم گفته شــده پیامدهایی برای سیستم کشاورزی به همراه 
داشت. تقسیم زمین های کشاورزی توسط هیئت های هفت نفره به همراه تاکید بر الگوی خودکفایی 
تحت تأثیر ایدئولوژی چپ هم بود. البته یادآور می شوم که برخی از روحانیون با تقسیم زمین های 
کشــاورزی موافق نبودند. مصادره زمین های کشــاورزی و تقسیم آن از نظر برخی اشکال داشت و 
فقط در فضای انقالب چنین تصمیم هایی توجیه می شــد. فشار گفتمان چپ در این جا قابل تأمل 
است. در سال های 1357 تا 1359 گروه های چپ فعال بودند و در مناطق روستایی به دنبال پایگاه 
بودند. حوادث گنبد و کردستان و غیره نشان می داد که گروه های چپ متوجه مناطق روستایی شده 
و به دنبال جذب نیرو و هوادار بودند. سیســتم کشاورزی بزرگ مقیاس یا توسط کشت و صنعت ها 
اداره می شــد و یا در ید بقایای مالکان بزرگ بود. با تصمیم هیئت های هفت نفره زمین های بزرگ 
شناساســی و تقسیم شد. این زمین ها به خوش نشین ها واگذار شدند. این دومین ضربه به سیستم 
بزرگ مقیاس زمین داری و کشاورزی در ایران بود. زمین های بزرگ به زمین های کوچک تقسیم شد 
و همان طور که گفتم هم بهره وری زمین ها پایین آمد و هم مصرف آب بیشــتر شد. از سوی دیگر 
هزینه تولید باال رفت و این اقدام تبعات زیست محیطی زیادی هم داشت. سیستم کشاورزی ایران با 

این دو تغییر علی رغم همه محاسن، لطمات زیادی دید.
 منظور شما تاکید بر خودکفایی است؟	�

از سوی دیگر تاکید بر استقالل وجوه مختلفی داشت. اینکه چرا استقالل به شعار اول انقالبیون 
تبدیل شد، قابل تأمل است. استقالل خواهی هم به دخالت قدرت های بزرگ در ایران ارتباط داشت 
و به نوعی پاسخی به این دخالت ها در یکصد سال اخیر بود. از سوی دیگر رژیم شاه حامی و حافظ 
منافع بورژوازی کمپرادور و حامی صنعت مونتاژ بود. باور بر این بود که شــاه ایران را به سیســتم 
صنعتی جهان وابسته کرده است. این نگاه در زمینه تولید هم خود را نشان داد. انقالبیون بر این باور 

بودند که استقالل یعنی اینکه امکانات اصلی زندگی را خود تأمین کنیم.
 که در کشاورزی با خودکفایی خود را نشان داد.	�

دقیقا. تاکید بر صنعت داخلی، تولید داخلی، علوم انســانی اسالمی و کشاورزی همه ریشه در 
این استقالل خواهی داشت. در نتیجه همین مصادره ها، سازمان صنایع ملی شکل گرفت و بالفاصله 
پس از انقالب بســیاری از صنایع بزرگ و مراکز تولیدی مصادره شــدند بنابراین هم کارخانه های 
مصادره شــده و هم کارخانه ها و مراکز تولیدی که صاحبان آن ها به هر دلیلی از ایران رفته بودند، 

در اختیار دولت قرار گرفتند. البته در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی  رفسنجانی با سیاست 
تعدیل اقتصادی می خواستند این کارخانه ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. البته نحوه واگذاری ها 
هم تبعات جدی برای اقتصاد داشت و تا به امروز هم ادامه دارد. به هر حال بسیاری از صنایع داخلی 
ایران که در زمان خود صنایع پویایی بودند، مثل ارج، آزمایش، مینو، کفش ملی و غیره همگی در اثر 
سوءمدیریت یا ورشکست و یا کاًل تعطیل شدند. این روند در مجموع نشان می دهد که چه مصائبی 
بر صنعت، تولید و کشاورزی کشور وارد شده است. وقتی شعار استقالل در کشاورزی به خودکفایی 
تعبیر می شود، حاصل آن تولید بیشتر است. زمانی هم اعالم کردند که در حوزه تولید گندم خودکفا 
شدیم. کسی متوجه این نبود که خودکفایی در تولید کشاورزی چه بر سر آب، خاک و محیط زیست 
می آورد. با سدسازی، دریاچه ها، رودخانه، تاالب ها و دشت ها دچار بحران شدند. تبعات این تصمیم ها 
را االن با حوادث خوزستان و اصفهان شاهد هستیم. تاکید بر خودکفایی بدون توجه به آثار و پیامدها، 

سیاست های بدون کنترل و نظارت، پایداری سرزمینی و تمدنی را نشانه گرفته است.
نتیجه تصمیم های نادرست باعث شد که پنج استان اصلی کشاورزی یعنی خوزستان، اصفهان، 
کرمان، فارس و خراســان رضوی درگیر بحران جدی شــوند. یا استان های دیگر مثل سیستان و 
بلوچستان که زمانی وضعیت کشاورزی خوبی داشت، االن وضعیت خیلی بدی دارد. سیاست های 

چندوجهی کشاورزی در چهار دهه گذشته نظام کشاورزی را مختل کرده است.
اما این فقط کشاورزی نبود که به آب لطمه زد؛ ما آب را نزد صنعت بردیم نه صنعت را نزد آب. 
مرزهای آبی ایران در جنوب کشور بالاستفاده مانده و ما صنایع فوالد و پتروشیمی را در استان های 
مرکزی مستقر کردیم. شــاید وزرا و نمایندگان اصفهان که ذی نفوذ بودند به این کارشان مباهات 
کنند، اما سیاســت های منطقه محور و بدون توجه به آمایش ســرزمین و الگوهای علمی لطمات 

سنگینی به کشور زده است.
از دهه چهل درباره آمایش سرزمین گفته شده است ولی همچنان در دهه اخیر تصمیم بر آن 
است تا صنعت پتروشیمی را به غرب کشور ببرند؛ در این تصمیم ها هیچ عقالنیت دیده نمی شود. 
واقعاً باید پرســید که با چه توجیه و چشم اندازی چنین تصمیمی گرفته شده است. استقرار مراکز 
صنعتی تولیدی به کمک سایر عوامل آمده تا به سیستم کشاورزی ضربه بزنند. ما شاهد این هستیم 
که مناطق گسترده ای از جنوب و مرکز خالی از سکنه می شوند. چند سال قبل که من در استان قم، 
رئیس دانشگاه بودم، در جلسه ای عنوان کردم که زلزله اجتماعی در انتظار کشور است؛ اینکه بسیاری 
از مناطق مرکزی و جنوب ایران به خط باالی مناطق خشک مهاجرت می کنند. در کوتاه مدت این 

بحران در انتظار سایر مناطق کشور است.
 شما از زلزله های اجتماعی گفتید؛ اعتراض های چند وقت اخیر نشانه هایی از این بحران ها 	�

هستند. چقدر این اعتراض ها ظرفیت ایجاد تغییر دارند؟
توسعه، یک بسته هم بسته است. امکان ندارد که کشوری کشاورزی توسعه یافته ای داشته باشد 
ولی صنعت آن عقب مانده باشد، یا سیستم اقتصادی توسعه یافته باشد ولی جامعه به لحاظ سیاسی 
و فرهنگی و اجتماعی عقب مانده باشد. توسعه باید همزمان در زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی رخ دهد. اگر به نادرست در یک حوزه سرمایه گذاری شود و به سایر بخش ها بی توجهی 
شــود، تعادل به هم خواهد خورد. در دهه شصت گسترش جمعیت کشور رشد فزاینده ای داشت؛ 
افزایش جمعیت بدون توجه به سایر زمینه ها، کشور را با گرفتاری هایی درگیر کرده است. بنابراین 
ما در دهه بعد در زمینه آموزش، اقتصاد، شــغل، رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان به سرعت گرفتار 
مشــکالت زیادی شدیم. تأســیس مدارس غیر انتفاعی و نیز تأسیس دانشگاه های مختلف مسئله 
آموزش را در کوتاه مدت حل کرد. اما بالفاصله مشکالت دیگری و از جمله مشکل اشتغال ظاهر شد. 
نبود زمینه برای اشتغال باعث مهاجرت در داخل )از روستاها و منطق محروم به شهرها( و به خارج 
از کشــور شد و این مسئله باعث به هم خوردن ترکیب اجتماعی شهرها شد و معضالت عدیده ای 
را دامن زد که هم اکنون شــاهد آن ها هستیم و گسل های زیادی را در جامعه به وجود آورده است. 
از سوی دیگر مصادره ها و گسترش بخش دولتی حجم دولت را بعد از انقالب اسالمی بزرگ تر کرد 
و امروز دولت میراث دار مشــکالت بسیار زیادی اســت. دولت بزرگ مالک، باعث شده چشم همه 
به دســت دولت دوخته شود. بخش خصوصی در این شرایط بخش پویا و فعالی نیست؛ این نه در 
کشــاورزی رخ  داده و نه در سایر حوزه ها. امروزه ایران با مشکالت زیادی روبه روست؛ کم آبی، فقر، 
حاشیه نشینی و غیره محصول سیاست گذاری هایی است که در آن هیچ دوراندیشی ای نشده است. 
انقالب ایران به دنبال حل مشــکالت حاشیه نشینی اقشار مختلف بود، ولی به طور غیرقابل  باوری 

مشکالت گسترش پیدا کرده، بنابراین جنبش های آینده جنبش برای نان است. 
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توسعه

دوام خشکسالی
الزام توسعه پایدار کشاورزی در ایران؛ چیستی و چگونگی؟

»کشاورزی پایدار« بخشی مهم از توسعه پایدار است 
که به عنوان رویکرد مناسب قرن بیست ویکم در جهت 
پایداری این بخش مهم اقتصادی و توجه به معیشت 
جمعیت بزرگی از مردم جهان شناخته شــده است. 
میانگین اشتغال در بخش کشاورزی براساس اطالعات 
بانک جهانی در سال 2019 براساس داده های 181 
کشور، 23.4 درصد بوده که بیشترین میزان اشتغال 
بخش کشــاورزی مربوط به کشور بروندی با 86.21 
درصد و کمترین مقدار مربوط به ســنگاپور با 0.03 
درصد بوده است. برآوردهای به روزشده حاکی از آن 
اســت که بیش از 608 میلیون مزرعه خانوادگی در 
سراســر جهان وجود دارد که بین 70 تا 80 درصد 
از زمین های کشــاورزی جهان را در اختیار داشته و 
حدود 80 درصــد از غذای جهان را تولید می کنند. 
سیستم های غذایی سالم، پایدار و فراگیر برای دستیابی 
به اهداف توسعه جهان بسیار مهم هستند و در این 
میان توسعه کشاورزی یکی از قدرتمندترین ابزارها 
برای پایان دادن به فقر شدید، ارتقای رفاه و تغذیه 9.7 
میلیارد نفر تا سال 2050 است. رشد بخش کشاورزی 
دو تا چهار برابر بیشــتر از سایر بخش های اقتصادی 
باعث افزایش درآمد در میان فقیرترین افراد می شود. بررسی های سال 2016 نشان داد که 
65 درصد از بزرگساالن فقیر از طریق کشاورزی امرار معاش می کنند و ازاین رو کشاورزی 
به کاهش فقر و رفاه کمک شایانی می کند. از طرف دیگر کشاورزی برای رشد اقتصادی 
بسیار مهم است به طوری که در سال 2018، در حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی 
جهانی )GDP( و در برخی از کشورهای درحال توسعه، بیش از 25 درصد از تولید ناخالص 
داخلی را تشکیل می دهد. آمار حاکی از آن است که بخش کشاورزی و توسعه پایدار آن 

نه تنها یک نیاز بلکه ضرورت دنیای کنونی پرمخاطره است.
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال 1987، توسعه پایدار را چنین تعریف 
کرد: »توسعه ای که بدون مخاطره انداختن توان نسل های آینده برای رفع نیازهای خود، 
پاسخ گوی نیازهای حال حاضر باشد«. این مفهوم طی تعریف زیر برای بخش کشاورزی و 
مواد غذایی دقیق تر بیان شد و در سال 1988 توسط شورای فائو مورد پذیرش قرار گرفت: 
»توسعه پایدار، مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و جهت بخشی تحوالت ساختاری است، 
به طوری که تأمین پایدار نیازهای بشری و رضایتمندی نسل حاضر و نسل های آینده را 
تضمین کند. چنین توسعه پایداری )در بخش کشاورزی، جنگلداری و شیالت( با حفاظت 
زمین، آب و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری همراه است، تخریب زیست محیطی به همراه 
ندارد، از فناوری مناسب استفاده می کند، از نظر اقتصادی بالنده و پایدار و از نظر اجتماعی 
موردقبول است«. عملیاتی سازی توسعه پایدار نیازمند توجه به عناصر کشاورزی پایدار 

بوده است.
بدون شــک توجه ناکافی به عناصر تشکیل دهنده توسعه پایدار و در کنار آن توسعه 
پایدار کشاورزی موجب مشکالت عدیده کنونی شده است. توجه به تولید و افزایش غذا 
بدون توجه کافی به حفظ و صیانت و مراقبت از منابع )آب وخاک و جنگل و مرتع، هوا 
و...(، پایداری و تاب آوری سیستم غذایی، به کارگیری سیاست های غیر بهینه و سازگاری 

پایین سیاست های بخش کشاورزی با سیاست های دیگر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
باعث بروز نااطمینانی در آینده »غذا« و »معیشت« شده است؛ به طوری که پیش بینی های 
جهانی نشان می دهد که تغذیه جمعیت جهان 9.1 میلیارد نفر در سال 2050 مستلزم 
افزایش مواد غذایی در حدود 70 درصد بین سال های 2005 تا 2050 است و کشورهای 

درحال توسعه تقریباً به دو برابر شدن تولید غذا نیاز دارند.
آمار نشــان می دهد در سطح جهانی، تولید محصوالت کشاورزی به طور پیوسته در 
حال افزایش بوده و از دهه 1960 با حاشــیه فزاینده ای از رشــد جمعیت جهان پیشی 
گرفته است. بااین حال، رشد کشاورزی جهان )برای همه محصوالت( از 3 درصد در دهه 
1960 با روند کاهشــی در اواسط دهه 1990 به 2 درصد رسیده است و در حال حاضر 
رشد کشاورزی، کاهش فقر و امنیت غذایی در معرض خطر هستند: تغییرات آب و هوایی 
می تواند باعث کاهش بازده محصوالت، به ویژه در ناامن ترین مناطق جهان از نظر غذایی 
شود؛ کشــاورزی، جنگلداری و تغییر کاربری زمین مسئول حدود 25 درصد از انتشار 
گازهای گلخانه ای هستند و کاهش تولید بخش کشاورزی بخشی از راه حل تغییرات آب 
و هوایی است؛ سیستم های غذایی فعلی نیز سالمت مردم و کره زمین را تهدید می کند 
و سطوح ناپایدار آلودگی و زباله را تولید می کند؛ یک سوم مواد غذایی تولیدشده در سطح 
جهان یا از بین می رود یا هدر مــی رود؛ پرداختن به اتالف و هدررفت مواد غذایی برای 
بهبود امنیت غذایی و تغذیه و همچنین کمک به دستیابی به اهداف آب و هوایی و کاهش 
فشار بر محیط زیست بسیار مهم است. خطرات مرتبط با رژیم غذایی نامناسب نیز علت 
اصلی مرگ ومیر در سراسر جهان است. میلیون ها نفر یا به اندازه کافی غذا نمی خورند یا 
انواع نادرست غذا می خورند، درنتیجه بار مضاعف سوءتغذیه ایجاد می شود که می تواند 
منجر به بیماری ها و بحران های سالمتی شود. گزارشی در سال 2021 نشان داد که بین 
720 تا 811 میلیون نفر در سال 2020 گرسنه بودند که بیش از 10 درصد از جمعیت 
جهان است. ناامنی غذایی می تواند کیفیت رژیم غذایی را بدتر کرده و خطر انواع مختلف 
ســوءتغذیه را افزایش دهد و منجر به چاقی افراد و اضافه وزن شده و سالمت و بهره وری 

انسان را به خطر بیندازد.
در شــرایط پیچیده کنونی، کشاورزی پایدار به مفهوم کشاورزی که در جهت منافع 
انســان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است و الزام 
عملیاتی شدن دارد. به عبارتی کشاورزی پایدار بایستی از نظر اکولوژیکی مناسب، از نظر 

اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد.
در بخش کشاورزی علت اصلی ظهور پایداری را می توان در تاریخ اجرای برنامه های 
انقالب سبز و کشاورزی مدرن و انتقادات وارد بر آن جست وجو کرد. به طوری که در اکثر 
قریب به اتفاق مناطقی که در آن ها فناوری های انقالب سبز تولید را افزایش داده بودند، 
اثرات زیست محیطی و اجتماعی معکوسی پدید آورد. ازجمله این مشکالت عبارت اند از: 
آلودگی آب از طریق آفت کش ها، نیترات ها، از دست رفتن خاک و تلفات دام، صدمه زدن 
به حیات وحش، اختالل در زیســت بوم ها و ایجاد مشکالت بهداشتی در آب آشامیدنی، 
آلودگی مواد غذایی و علوفه دامی با بقایای آفت کش ها، نیترات ها و آنتی بیوتیک ها، خسارت 
به مزرعه و منابع طبیعی از طریق آفت کش ها و صدمه زدن به کشاورزانی که مشغول به 

کار هستند و عموم مردم و نیز اختالل در زیست بوم ها و زیان رساندن به حیات وحش.
در اکثر کشــورهای جهان توسعه پایدار کشاورزی مدنظر سیاستمداران و دلتمردان 
قرار گرفت تا به اهداف آن یعنی امنیت غذایی از طریق ایجاد توازن مناسب و پایدار بین 
خودکفایی و اتکای به نفس، ایجاد درآمد و اشتغال در نواحی روستایی، خصوصاً به منظور 

ریشه کنی فقر و حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست دست یافت.

چرا باید خواند:
چرا به توسعه پایدار 
کشاورزی در کشور 

بی توجهی شده است و 
تبعات این چه خواهد 

بود؟ این مقاله را 
بخوانید.

فاطمه پاسبان
عضو هیئت علمی موسسه 
پژوهش های برنامه ریزی 

و اقتصاد کشاورزی



81 آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و پانزده، دی 1400

گذری بر وضعیت کشاورزی در ایران  
در ایران نیز به توسعه پایدار بخش کشاورزی در تمام برنامه های توسعه پس از انقالب 
توجه شده و در برنامه پنجم بر مقوله توسعه پایدار کشاورزی تأکید بیشتری شده است. 
گرچه در روند برنامه ریزی به تدریج به مفهوم توســعه پایدار کشــاورزی توجه بیشتری 
معطوف شده اســت، اما تمامی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی به طور یکسان مورد توجه 
قرار نگرفته است و در عمل کمتر به توسعه پایدار همه جانبه بخش کشاورزی توجه شده 
اســت. اطالعات آماری وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است که کل تولیدات بخش 
کشاورزی در فاصله سال های 1356 تا 1397 از 26 میلیون تن به حدود 122 میلیون تن 

افزایش یافته اما پایداری توسعه بخش اتفاق نیفتاده است.
چالش های مختلفی همچون ضعف در بهره وری، خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، 
کافی نبودن سرمایه گذاری، پایین بودن بهره وری، مدیریت ناکارآمد بازار و تولید، کمبود 
دانش و فناوری روزآمد و مدیریت دانش، کمبود تحقیق و توسعه کاربردی، کمبود ترویج 
و آموزش، تاب آور نبودن سیستم کشاورزی و غذایی، مشکل آب وخاک، خرد شدن اراضی، 
تغییر کاربری اراضی، کاهش سرمایه اجتماعی، نااطمینانی، از دست دادن مزیت رقابتی 
بخش، ضعف اقتصادی بهره برداران بخش، رانت و فساد و قاچاق، افزایش قیمت ها و غیره 
از مشکالت بخش کشاورزی است؛ به طوری که برخی از اطالعات و آمار شدت ورشکستگی 
آب وخاک و منابع را در بخش کشاورزی به تصویر می کشد. به عنوان نمونه در سال 1397 
تعداد 44 هزار و 289 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 3 هزار و 67 هکتار توسط 
سازمان امور اراضی کشور شناسایی شده است )آمارنامه تخصصی اراضی کشاورزی سال 

1397(. بر اســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس از سه دهه گذشته تاکنون در اثر 
تخریب، جنگل های کشور از حدود 18.3 میلیون هکتار به حدود 12.4 میلیون هکتار 
تقلیل یافته است. همچنین به گفته مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری در طول سال های 2015 تا 2020 ساالنه 12 هزار هکتار جنگل در 
ایران تخریب شده است و میزان فرسایش خاک در ایران 16.7 تن در هکتار است که چهار 
برابر میانگین جهان است. بر اساس اطالعات منتشرشده توسط مرکز ملی خشکسالی و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور تا پایان مرداد سال آبی 1399، 72.5 درصد 
از مساحت حوضه های آبریز اصلی کشور، دچار درجات مختلفی از خشکسالی بلندمدت 
)10 ساله( بوده که حدود 32.1 درصد از آن با خشکسالی شدید و بسیار شدید )شامل 
حوضه های آبریز خلیج فارس و دریای عمان، فالت مرکزی و مرزی شرق( مواجه هستند. 
ایران در شرایط تداوم خشکسالی خفیف تا بسیار شدید بلندمدت قرار دارد. در این میان 
3۹.3 درصد از مساحت کل کشور نیز در معرض خشکسالی کوتاه مدت )12 ماهه( قرار 

دارد.
اما دالیل انباشت مشکالت و چالش ها در بخش کشاورزی و عملیاتی نشدن شاخص های 
توســعه پایدار کشاورزی چیست؟ وجود مشکالت را بایستی در نبود مدیریت کارآمد و 
هوشمند، سیاست های بدون تحقیق و مطالعه و آینده نگری، نبود نگرش سیستمی و جامع 
و به جای آن سطحی نگری و روزمرگی، نبود سیستم پاسخ گویی و جبران هزینه مدیریت 

ناکارآمد توسط مدیران بخش کشاورزی حاکمیت دانست.
 اصرار و پافشاری بر خودکفایی محصوالت اساسی بدون توجه به پیاده سازی الگوی 
کشــت با تکیه  بر زنجیره ارزش و آمایش سرزمین از مشکالت اساسی حوزه کشاورزی 

است.
افزایش کارایی، بهره وری و ســودآوری، سیاست های تأمین غذا بدون توجه به رشد 
بهره وری و کاهش ضایعات، ایجاد بســترهای تخریــب منابع طبیعی و جنگل و مرتع 
)همانند افزایش قیمت خوراک دام و انرژی و تعرفه های غیرمنطقی وارداتی و محدودیت 
و ممنوعیت واردات و...(، آماده سازی زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی در روستا بدون 
توجه به بهره گیری و استفاده بهینه آن ها در جهت توسعه فرصت های شغلی، درآمدی، 
خلق ثروت و توسعه پایدار بخش کشاورزی در روستا، نگرش و رویکرد تأمین امنیت غذایی 
و افزایــش کمی و کیفی تولید بدون توجه به بهره برداران آن و تأمین امنیت درآمدی و 
رفاهی آنان، توجه کم به حکمرانی خوب و عملیاتی کردن آن به منظور توســعه پایدار 
بخش کشاورزی ازجمله موضوعاتی است که خود به طور مستقیم و غیرمستقیم بر ایجاد 

و انباشت چالش های بخش کشاورزی مؤثر بوده است.
با نوشتن تعدادی مواد قانونی در برنامه های توسعه بدون داشتن رویکرد جدیدی که در 
آن با تغییر مفهومی، اندیشه ای و نهادی، الگوی بومی توسعه پایدار کشاورزی را ترسیم و 

عملیاتی کرد، نمی توان انتظار توسعه پایدار کشاورزی داشت. 

میانگین اشتغال در بخش کشاورزی براساس اطالعات بانک جهانی در سال 2۰۱۹ براساس داده های ۱8۱ 
ین میزان اشتغال بخش کشاورزی مربوط به کشور بروندی با 86.2۱ درصد  کشور، 2۳.4 درصد بوده که بیشتر
ین مقدار مربوط به سنگاپور با ۰.۰۳ درصد بوده است. و کمتر

نکته هایی که باید بدانید

بر اساس اطالعات منتشرشده توسط مرکز ملی خشکسالی و مدیریت 	]
بحران سازمان هواشناسی کشور تا پایان مرداد سال آبی 1399، 72٫5 درصد 

از مساحت حوضه های آبریز اصلی کشور، دچار درجات مختلفی از خشکسالی 
بلندمدت بوده که حدود 32٫1 درصد از آن با خشکسالی شدید و بسیار شدید 

مواجه هستند. 
ایران در شرایط تداوم خشکسالی خفیف تا بسیار شدید بلندمدت قرار 	]

دارد. در این میان 39٫3 درصد از مساحت کل کشور نیز در معرض خشکسالی 
کوتاه مدت )12 ماهه( قرار دارد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس از سه دهه گذشته تاکنون در 	]
اثر تخریب، جنگل های کشور از حدود 18٫3 میلیون هکتار به حدود 12٫4 

میلیون هکتار تقلیل یافته است.
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توسعه

سال هاست که برنامه ریزان توسعه در ایران می کوشند که از ظرفیت های 
بخش کشــاورزی در ایران به نفع توســعه ملی بهره برداری کنند. اگرچه 
کشــاورزی در این برنامه ها محوریت چندانی نداشته است، اما ضرورت های 
نظام تدبیر در یک کشور درحال توسعه با جمعیتی رو به فزونی کافی است تا 
اولویت تأمین غذای شهرنشینان، همواره در ردیف اولویت های بی چون وچرای 
حاکمیت های این سرزمین باشد. در این میان، روستاها به عنوان میزبان بخش 
کشاورزی، در سده اخیر نتوانستند رابطه متعادل و سودبخشی با این بخش 
برقرار کنند. به واقع، تالش برای آسیب شناسی عملکرد بخش کشاورزی در 
ایران در دوره معاصر، بدون توجه کافی و عمیق به جایگاه و نقش پرنوسان و 
پرچالش روستا و روستاییان در این بخش در دوره های زمانی گوناگون، میسر 
نخواهد بود. با این تفاصیل، می کوشم در این مقاله به جایگاه بخش کشاورزی 
در روستاهای ایران در دوره قبل و بعد از اصالحات ارضی به عنوان نقطه عطف 
تحول بخش کشــاورزی در ایران معاصر از سویی، و منشأ تاریخی تحوالت 
اجتماعی- اقتصادی پردامنه روستاهای ایران از سوی دیگر بپردازم. در مقاله 

بعد، این مسیر را در دوره بعد از انقالب اسالمی ایران پی خواهم گرفت.

روستای ایرانی، کشاورزی ایرانی  
در دوره مورد بررسی، کشــاورزی در ایران، مانند بسیاری از کشورهای 
خاورمیانه، به طور سنتی مازادی تولید می کند که تنها با حداقل سرمایه گذاری 
در روستاها، در خدمت حمایت از اقتصاد شهرنشینان است. فئودالیسم شهری 
در خاورمیانه و بیشتر آسیا، جایی که زمین داران عمده در شهرها سکونت 
داشتند و غالباً بر شهرها تسلط داشتند، به عنوان یکی از دالیل عدم توسعه 
بومی سرمایه داری مدرن در این مناطق تلقی شده است. در خاورمیانه خشک 
ازجمله ایران، به نظر می رسد که تولید محصوالت کشاورزی در طی قرن ها 
کاهش عمومی را نشان داده که بخشی از آن به دلیل جنگل زدایی، فرسایش 

خاک، و شور شدن زمین های آبی بوده است. 
در قرن هــا قبــل از واردات نهاده ها و فناوری از غرب، هیچ پیشــرفت 
عمده کشــاورزی در منطقه خاورمیانه وجود نداشــت. سکونت مالکان در 
شــهرها و آسیب پذیری روســتاها در برابر غارت های عشایری، موانع ایجاد 
مازاد سرمایه گذاری در روستاها بوده است. سرمایه گذاری به مواردی مانند 
شــبکه های آبیاری ســنتی که ضروری بودند محدود می شد. بررسی سال 
1954 میالدی توســط خانم نیکی کدی - ایران شناس معروف آمریکایی- 
نشان دهنده سطوح بســیار پایین زندگی، استفاده ضعیف از منابع، فقدان 
سرمایه گذاری مالکان و بازده پایین کشاورزی ایران، تغییرات منطقه ای درآمد، 
نظام اجتماعی طبقاتی در هر روستا، و عملکرد محافظه کارانه ساختار سلسله 

مراتبی روستا زیر تسلط مالک بود.
نتیجه گیری کلی که از تعدادی مطالعات مربوط به دوره قبل از اصالحات 

ارضی به دست آمده، نشان می دهد:
1. تعداد مردمی که برای امرار معاش بر روی زمین ها تالش می کنند، بیش 

از توان زمین برای پشتیبانی از معیشت آن هاست.
2. شواهد قابل توجهی نشان می دهد که مؤسسات دولتی در مناطق روستایی 
ایران از سیستم مالکیت زمین نشئت گرفته و به آن  هم خدمات می دهند، 

زیرا که نهادهای اجتماعی و اقتصادی وابسته به همین یک الگوی مالکیت 
زمین هستند.

3. ساختارهای سیاسی و اقتصادی در استان ها تا حد زیادی توسط سیستم 
زمین داری حفظ می شــود. در دولت کنونی، قــدرت بین گروه های قدرت 

زمین دار در استان ها و ارتش تقسیم می شود.
4. شــواهد قطعی وجــود دارد که از مزایای خدمات عمومی در اســتان ها 
- سدها، کارخانه ها و غیره - عمدتاً مالکانی که از منافع ویژه برخوردارند، یعنی 

گروه های قدرتی از سیستم فعلی زمین داری، بهره مند می شوند.
نتایج مشابهی از یک بررسی نمونه کشاورزی گسترده تر حاصل می شود 
که در سال 1960 )1340 ش( توسط مقامات ایرانی و فائو انجام شد و نتایج 
آن )به زبان فارســی( در 15 جلد منتشر شد. این نظرسنجی در دوره ای با 
رونق بیشتر اقتصادی از بررسی سال 1954 انجام شده، اما ویژگی های کلی 
که نشان می دهد یکسان است. جمعیت روستایی ایران 15.4 میلیون و سطح 
زیرکشت 11.4 میلیون هکتار است که 39.9 درصد آن ساالنه آیش می شود. 
یک میلیون و 900 هزار خانوار روستایی در مزارع به طور متوسط حدود 6 
هکتار )با احتساب آیش( استقرار داشتند که برای امرارمعاش در شرایط ایران 
کافی است، اما 1.3 میلیون خانواده روستایی دیگر چنین شرایطی نداشتند.

نیمی از کل مزارع زیر 2.9 هکتار، آیش بود. عالوه بر اندازه های بســیار 
متفاوت مزارع، 14.4 درصد از جمعیت شاغل روستایی را کارگران مزدبگیر 
و 33.1 درصد را »کارگران خانوادگی« تشــکیل می دهند. این 47.5 درصد 
از جمعیت روستایی شاغل که چیزی جز نیروی کارشان برای ارائه نداشتند، 
عمومــاً در هیچ یک از مراحل اصالحات ارضی زمینی دریافت نکردند. آن ها 
برای اشتغال به کشاورزان یا به دهقانان زمین دار جدید وابسته ماندند و شاید 

به مهاجرت به شهرها باید فکر می کردند.

پیامدهای اصالحات ارضی بر روستا و کشاورزان  
جای تعجب نیست که با توجه به جهت گیری کلی سیاسی و اقتصادی 
ایران، دولت گزینه اصالحات ارضی بورژوایی را که کنترل مالکان غایب انگلی 
و غیرمولد را کاهش می دهد انتخاب کرد. این اصالح مهمی است که اثرات 

در سایه اصالحات ارضی
نگاهی تاریخی به مسئله کشاورزی

چرا باید خواند:
اصالحات ارضی چه 

تاثیری بر توسعه 
یا توسعه نیافتگی 

کشاورزی در ایران 
داشته است؟ این مقاله 

را بخوانید.

محمدامین خراسانی
استادیار دانشکده 

جغرافیای دانشگاه تهران
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یست روستایی و معیشت کشاورزی در ذهنیت ایرانیان، اندکی پس از اصالحات ارضی شروع شد و با ایجاد شرایط  شکل گیری تصویری ناخوشایند از ز
مهاجرت در مقصدهای شهری، روستاییان کشاورز، نابرابری شکل گرفته بین خودشان در روستا و بین خود و شهرنشینانی را که عطای کارگری در کشاورزی 
سنتی ایرانی را به لقای آن بخشیده بودند، برنتافتند

مثبت آن بر تولید و نوســازی ظاهراً از قبل احساس می شد. بااین حال، در 
درون خود ویژگی های عمیقاً متناقضی دارد که نوید تداوم مشکل را می دهد.

حدود 10 میلیــون از 5.41 میلیون جمعیت روســتایی ایران متعلق 
به طبقــات فقیرتری بود که یا زمینی در اختیار نداشــتند و یا کمتر از 4 
هکتار برای کشت داشتند. این ریشه »مشکل ارضی« ایران است. اصالحات 
ارضی، اراضی موجود را دست نخورده باقی گذاشت. در روستاهایی که تحت 
تأثیر اصالحات ارضی قرار گرفتند، فقط اسناد مالکیت زمین هایی که قباًل 
توسط دهقانان کشاورزی می شد به آن ها منتقل شد. هیچ بازتوزیع یا رفع 

نابرابری های موجود بین طبقات مختلف دهقانان صورت نگرفت.
در مورد شرایط زمین های کشــاورزی پس از اصالحات ارضی، حسین 
مهدوی می گوید: سیستم کشاورزی اشتراکی که در ایران رایج است، طبیعتاً 
بیشتر از یک سیستم تولید مبتنی بر بنگاه های فردی متمایل به شکل تولید 
تعاونی است. در یک سیستم تعاونی می توان با ارائه طرح های تولیدی برای 
کل روســتا بر خرد شدن بیش ازحد اراضی و مشکالت چرای دام فائق آمد. 
بنابراین مشکل قطعات کوچک زمین ایجاد نخواهد شد. ناسازگاری شکل 
اشتراکی سازمان تولید با سیستم زمین مبتنی بر ابتکار بنگاه های فردی هنوز 
در ایران به یک دلیل واضح کامالً درک نشده است: زمان کمی برای تغییر 
و مواجهه با مشــکالت در نظر گرفته شده است. اما این دشواری متناسب با 
تالش بورژوازی روستا برای جدا شدن از الگوهای اشتراکی و سنتی و انجام 
کشاورزی سودآورتر در محصوالت نقدی، میوه ها و سبزیجات افزایش خواهد 

یافت.
گزارش سال 1966 سازمان ملل متحد با عنوان پیشرفت در اصالحات 

ارضی چنین قضاوت می کند:
مشکل اول این است که اقدامات اصالحات ارضی به هیچ وجه مشکالت 
کشــاورزی ایران را حل نکرده است. در وهله اول معلوم نیست که مشکل 
اجتماعی و سیاسی زمین را حل کرده باشد. هیچ مانعی برای مالکان در این 
جهت که اطمینان حاصل شود بهترین زمین - یا درواقع هر زمینی - فقط 
به دوســتان، اقوام و وابستگان وفادار آن ها تعلق می گیرد، وجود نداشت. باز 
هم، مالکانی که از اختیار خود برای حفظ بخش هایی از روســتاها استفاده 
می کردند، ممکن است برای حفظ بهترین بخش های هریک و حتی، شاید 
آن بخش هایی که بر تأمین آب بقیه روســتا غالب است، دست به کار شوند. 
همچنین باید دید که آیا اصالحات درواقع به اشکال سنتی اجاره پایان خواهد 
داد یا خیر. بدون اقدامات اجرایی کافی، روابط سنتی همچنان می توانست 
تحت پوشش اجاره سی ساله نقدی ادامه یابد و به یاد می آوریم که مستاجران 
مالکانی که فقط بخش هایی از روســتاها را در اختیار داشتند، اغلب بدتر از 

دیگران بودند.
مشــکل دوم مربوط به هزینه زمین برای ذی نفعان است. بسیاری این 
مبلغ را بسیار هنگفت خواهند یافت، چراکه طی پانزده سال قابل پرداخت 
نیســت. به همین ترتیب، ازآن جایی که اجاره بها کاهش نیافته است، تردید 
وجود دارد که سیستم جدید واقعاً تا چه حد مطمئن باشد، حتی اگر بتوان 

آن را اجرا کرد.
سومین مشکل بزرگ، یافتن جایگزینی سریع برای خدمات سازمانی و 
فیزیکی اســت که قبالً توســط مالکان و عوامل آن ها ارائه می شد. با توجه 
به اینکه کشاورزان ایرانی تجربه بسیار کمی از همکاری برابری طلبانه دارند، 
مشخص نیست که تعاونی های جدید تا چه حد در این زمینه مؤثر خواهند 
بود. تا دسامبر 1963، نزدیک به 2000 انجمن تعاونی تشکیل شده، اما مسلم 
است که بســیاری از این ها فقط به نام تعاونی بوده و تنها وظیفه آن ها این 
است که مستأجران، زمین های توزیع شده را به طور رسمی با الزامات قانون 

مطابقت دهند.

فرجام سخن  
این قضاوت را که اصالحات ارضی شــتاب زده در ایــران، بیش از آنکه 
دارای ســویه اجتماعی، اقتصادی با تأکید بر ماهیت و مفهوم روستانشینی 
داشته باشد، سویه سیاسی داشت نمی توان دور از واقعیت دانست. جاماندگی 
روســتاهای ایران از منظر اقتصادی، اجتماعی در قیاس با همتایانشان در 
کشورهای توســعه یافته از سویی و در مقایسه با شهرهای ایران که هر روز 
بر جمعیت و جذابیتشان افزوده می شد، درنتیجه این شرایط رو به تعمیق و 
تشدید گذاشت. این شرایط باعث شد تا بخش کشاورزی که می توانست در 
پرتو اجرای دقیق و اصولی اصالحات ارضی به عنوان مبنایی برای شکل گیری 
طبقه متوسط دهقانی درآمده و زمینه ساز ایجاد بازارهای روستایی پررونق 
شــود، فرصت همراهی با بخش صنعت که به مدد ســرمایه مالکان سابق 
روســتایی و مهندسان و مستشاران غربی در حال رشد و بالندگی بود، پیدا 

نکند.
ناگفته پیداســت که روستاها و بخش کشاورزی ایران در سال های پس 
از اصالحات ارضی و انقالب اسالمی، دستخوش تحوالت گسترده ای شدند 
و نمی توان تمام کمبودها و کژکارکردی های سیاســتی را به پای آن نوشت، 
اما سخن بر سر از دســت رفتن فرصت تاریخی برای رشد تدریجی بخش 
کشاورزی به اتکای شکل گیری نظام برنامه ریزی توسعه در ایران و نیز توسعه 

تدریجی بخش صنعت در کشور است.
 خاصیت تکمیل کنندگی نظام تدبیر توسعه کشور و نظام تدبیر توسعه و 
ترویج روستایی، در صورت شکل گیری می توانست عالوه بر تحریک فرایند 
توان افزایی در جامعه روستایی کشور، بستر توسعه بخش کشاورزی را فراهم 
کند. تعارض انگاره های اندیشه نوسازی در کشاورزی مدرن و دارای بهره وری 
باال - اندیشــه ای که به اتکای انقالب سبز کشاورزی در دهه 1960 میالدی 
به تدریج در ایران هم نشــو و نما یافت- با نتایج اجتماعی، اقتصادی اجرای 
اصالحات ارضی، فضای دوگانه ای را در روســتاهای ایران به وجود آورد که 
حاصل آن، عدم تحقق الزامات رشد کشاورزی معیشتی و توسعه کشاورزی 
بازارگرا و مدرن بود.  شکل گیری تصویری ناخوشایند از زیست روستایی و 
معیشت کشاورزی در ذهنیت ایرانیان، اندکی پس از اصالحات ارضی شروع 
شــد و با ایجاد شرایط مهاجرت در مقصدهای شهری، روستاییان کشاورز، 
نابرابری شــکل گرفته بین خودشان در روستا و بین خود و شهرنشینانی را 
که عطای کارگری در کشاورزی سنتی ایرانی را به لقای آن بخشیده بودند، 
برنتافتند. مهاجرت یا مقاومت؟ هریک پیامدهایی را بر فضای روستاهای ایران 
و نیز بخش کشاورزی تحمیل کردند. در مقاله دیگری به تفصیل به ادامه این 

مسیر خواهم پرداخت. 

نکته هایی که باید بدانید

خاصیت تکمیل کنندگی نظام تدبیر توسعه کشور و نظام تدبیر توسعه و ترویج روستایی، در 	]
صورت شکل گیری می توانست عالوه بر تحریک فرایند توان افزایی در جامعه روستایی کشور، 

بستر توسعه بخش کشاورزی را فراهم کند. 
اقدامات اصالحات ارضی به هیچ وجه مشکالت کشاورزی ایران را حل نکرده است. در وهله 	]

اول معلوم نیست که مشکل اجتماعی و سیاسی زمین را حل کرده باشد. هیچ مانعی برای مالکان 
در این جهت که اطمینان حاصل شود بهترین زمین - یا درواقع هر زمینی - فقط به دوستان، 

اقوام و وابستگان وفادار آن ها تعلق می گیرد، وجود نداشت.
مؤسسات دولتی در مناطق روستایی ایران از سیستم مالکیت زمین نشئت گرفته و به آن  هم 	]

خدمات می دهند، زیرا که نهادهای اجتماعی و اقتصادی وابسته به همین یک الگوی مالکیت 
زمین هستند.

بررسی سال 
1954 میالدی 

توسط خانم نیکی 
کدی - ایران شناس 
معروف آمریکایی- 

نشان دهنده 
سطوح بسیار 
پایین زندگی، 

استفاده ضعیف 
از منابع، فقدان 
سرمایه گذاری 
مالکان و بازده 

پایین کشاورزی 
ایران، تغییرات 

منطقه ای درآمد، 
نظام اجتماعی 
طبقاتی در هر 

روستا، و عملکرد 
محافظه کارانه 
ساختار سلسله 

مراتبی روستا زیر 
تسلط مالک بود
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توسعه

کار توسعه در کشور ما بسیار سخت شده است و به نظر هر  روز نیز سخت تر می شود. اینک این امر به تضاد و کشاکشی 1
بزرگ بین جامعه و دولت، بین بخش های مختلف جامعه با 
یکدیگر و بین حوزه های مختلف اقتصادی با هم تبدیل شده است؛ آنچه 
این تضاد را در این روزها به باالترین ســطح در تاریخ معاصر کشورمان 
رسانده، کمبود  آب است. آبی که به سبب سوءسیاست ها و سوءتدبیرهای 
فراوان به اضافه خشک سالی ها و تغییرات اقلیمی دیگر همچون گذشته 
یافت نمی شود و به عنصری کمیاب و ارزشمند و محل مناقشه تبدیل شده 
است. در مقابل اما تقاضای این عامل حیات، نه فقط مطابق این کمبودها، 
کاهش نیافته بلکه به واسطه غفلت و باری به هر جهت گذران کردن های 
سیاست گذار و منفعت طلبی های فردی و گروهی و... هر روز بر دامنه آن 
نیز افزوده شده و سهم بیشتری را مطالبه کرده است؛ عدم تعادلی در عرضه 
و تقاضا که کار را از بحران و چالش و ابرچالش گذرانده و به قول یکی از 
کارشناسان برجسته کشورمان در این حوزه، به »ورشکستگی« کشیده؛ 
»ورشکستگی آبی« )کاوه مدنی، تجارت فردا، آذر 1400(. حال چه باید 
کرد؟ به قول هم ایشــان در شرایط شکست باید در درجه اول بپذیریم 
شکست  خورده ایم و سپس برای احیا و ایجاد شرایط جدید تالش کنیم. 
تالشی بسیار سخت که تحول عمیق نگاه به توسعه و اقتصاد و صنعت و 
کشاورزی و... را طلب می کند. چراکه ورشکستگی آبی امروز، ناشی از چند 
دهه نگاه واژگونه به پیشرفت و توسعه و برآمده از تصمیمات و اقدامات غلط 

و فاجعه بار بوده است و مهم ترین آن ها: »اصالحات ارضی«.
»من به شدت با سیاست کشاورزی دولت مخالف بودم. یعنی در هیئت 
عالی برنامه هم به کرات می گفتم و معتقد بودم که سیاست کشاورزی ما 
درست نیست. یعنی: اوالً تقسیم اراضی مرحله دوم که اراضی خرده مالکان 
را تقسیم می کردیم، ضربه اساسی به تولید کشاورزی کشور زد. بعد هم، آن 
کشت و صنعتی که در جنوب راه انداختیم و شرکت های بزرگ خارجی را 
آوردیم مطلقاً صحیح نبود... اصرار من این بود که بگذارید کشاورز تصمیم 
بگیرد که چه می خواهد تولید بکند. هنر بزرگ ما این است که در کارهایی 
که از قدرت کشــاورز خارج اســت و در سطح استانی و ملی است اقدام 

بکنیم، مثالً دفع آفات، ترویج کشاورزی یا تنظیم بازار که بتوانیم هدایت 
بکنیم که بی جهت از یک جنسی زیادی تولید نکنند و یا کم تولید نکنند 
اما به هرحال ریسکش با خودشان باشد... حاال یک وزارت اصالحات ارضی 
درست کردید که شده ارباب این ها ولی به مراتب بدتر از ارباب گذشته... 
یک مشت بوروکراتی که هیچ اهمیت به کشاورز و کشاورزی نمی دهند 
و هرکدام سوار یک ماشین می شوند می روند آنجا، یک حرفی می زنند و 
برمی گردند پشت میزشان« )علینقی عالیخانی، داستان توسعه در ایران(.

اصالحات ارضی در ابتدا از ســوی مشاوران آمریکایی سازمان برنامه 
در پیش نویس برنامه سوم گنجانیده شده بود اما با مخالفت شاه از برنامه 
حذف شد، اما به ناگاه در دی ماه 1341 یعنی چند ماه پس از شروع برنامه، 
از سوی شــاه و در قالب اصول شش گانه انقالب سفید اعالم و مقدمات 
اجرایی شدن آن آغاز شد. البته درنهایت این ابرپروژه در جداول ضمیمه 
برنامه سوم لحاظ شد و حدود 15 درصد از کل اعتبارات بخش کشاورزی 
به اصالحات ارضی اختصاص یافت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، برنامه 
ســوم عمرانی )1346-1342( آغاز تحول کشور از یک جامعه سنتی -

 کشاورزی به جامعه صنعتی بوده است. بخش صنایع و معادن در این دوره 
گسترش نسبی یافت و صنایعی برای سرمایه گذاری هدف قرار گرفتند که 
از نظر مواد خام و مهارت های فنی و امکانات بازار فروش بر صنایع دیگر 
مزیت داشته باشند و اشتغال را افزایش دهند. در این برنامه بیش از 130 
طرح صنعتی و معدنی به اجرا درآمد )استراتژی توسعه صنعتی، دکتر نیلی 
و همکاران، 1382(. این روند که در سال های بعد سرعت بیشتری گرفت 
به یکباره جامعه سنتی متکی بر اقتصاد کشاورزی را به سمت جامعه ای با 
اقتصاد صنعتی هل داد. این تغییر و دگرگونی سریع ضمن رشد شهرها و 
شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهرها و کاهش جمعیت روستایی 
سبب جهش اقتصادی و رشد طبقه متوسط و گسترش رسانه های جمعی 
و... شد. اما این تحول، تحولی عمدتاً مکانیکی و از باال به پایین و نه عمیق و 
درونی و برآمده از خواست و باورهای فرهنگی و ضرورت های اجتماعی بود. 
لذا نگرانی و ترس طبقه متوسط و توده مردم را از آینده به همراه داشت 
و آنان را به سمت مذهب به عنوان مؤلفه ای که می تواند ارزش های مادی 

زندگی مثل رفاه و آسایش را با ارزش های معنوی پیوند زند، سوق داد.
»آنان از محیط مألوف خود کنده شده بودند و به آرزوهای تازه رشد 
و رفاه اقتصادی، تحرک اجتماعی و زندگی در محیطی تازه رسیده بودند 
اما آمادگی مواجهه با چنین وضعیتی را نداشتند. آنان نه می توانستند به 
گذشته بازگردند و نه در آینده جایی امن برای خود می دیدند« )صدایی 
که شنیده نشد، عباس عبدی و محسن گودرزی(. این تحوالت اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی وقتی با انسداد سیاسی در ساختار قدرت در اوایل 
دهه پنجاه مواجه شــد، بحرانی را شکل داد که در قالب انقالب سال 57 
نمودار گشت. انقالبی که سویه بازگشت به دوران خوش گذشته )و شاید 
دوره خوش روستایی و ماقبل اصالحات ارضی( در آن بسیار پررنگ بود. در 
چارچوب این تحلیل مختصر شاید بتوان تا حدی به پاره ای از سیاست ها 
در پس از انقالب پی برد که ســبب چالش های عظیم در مسیر توسعه 

متوازن و پایدار در کشور شد.

دوراهی ناگزیر و ضرورت تصمیم گیری سخت!
همراهی توسعه صنعتی و کشاورزی چگونه ممکن است؟

چرا باید خواند:
اصالحات ارضی چه 
تاثیری بر توسعه 
یا توسعه نیافتگی 
کشاورزی در ایران 
داشته است؟ این مقاله 
را بخوانید.

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

نکته هایی که باید بدانید

رشد و توسعه صنعت، همکاری و مشارکت فعاالنه جمعی را می طلبد و فروکاهش آن به 	]
مجموعه ای از واحدهای صنعتی و ابزارها و ماشین آالت نمی تواند در خدمت پیشرفت و توسعه 

پایدار جامعه باشد.
تبعات برنامه سوم عمرانی نگرانی و ترس طبقه متوسط و توده مردم را از آینده به همراه 	]

داشت و آنان را به سمت مذهب به عنوان مؤلفه ای که می تواند ارزش های مادی زندگی مثل رفاه و 
آسایش را با ارزش های معنوی پیوند زند، سوق داد.

توده مردم از محیط مألوف خود کنده شده بودند و به آرزوهای تازه رشد و رفاه اقتصادی، 	]
تحرک اجتماعی و زندگی در محیطی تازه رسیده بودند اما آمادگی مواجهه با چنین وضعیتی را 

نداشتند. آنان نه می توانستند به گذشته بازگردند و نه در آینده جایی امن برای خود می دیدند.
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از یک  سو قدرت گیری طبقات و گروه های غیرهمراه با صنعت و توسعه 
صنعتی و عالقه مند به توسعه روســتایی و کشاورزی و الجرم اهمیت دهی 
بیش ازاندازه به افزایش محصوالت کشاورزی )افزایش تولیدات کشاورزی از 27 
میلیون تن در ابتدای انقالب به 130 میلیون تن در حال حاضر( ولذا افزایش 
سریع ساخت سد و کانال های انتقال آب و... )در کشوری کم باران با میانگین 
بارش 243 میلی متر در ســال( تا برنامه های حمایتی و اختصاص یارانه های 
گسترده به این بخش و نیز شــعار و آرمان خودکفایی در تولید محصوالت 
زراعی و دامی و... و به زیر کشت بردن 12 میلیون هکتار، همه برآمده از شوکی 
اســت که به نظر با اصالحات ارضی آغاز شد و در طول سال های بعد تداوم 
یافت و تشدید شد و سبب نابودی منابع آبی و خاکی و محیط زیستی و حتی 

تضعیف ساختار بخش کشاورزی به عنوان بخش حیاتی کشور شد.

بخش مهم مشــکل در اصالحات ارضــی را غیر از موارد  فوق الذکر می توان در عدم درک و شناخت درست از مقوله 2
»صنعت« و متضاد دانستن آن با محیط زیست و کشاورزی 
و... دانست؛ صنعتی که به عنوان مدرنیزاسیون بدون مدرنیته و در قالب 
مجموعه ای از کارخانه جات و بنگاه ها معنا می شد که محصوالتی را طبق 
برنامه و خواست سیاست گذار تولید می کرد و در بازاری کنترلی به فروش 
می رساند. درحالی که این دو یعنی »صنعت« و »توسعه صنعتی« در جهان 
مدرن مرحله ای از توســعه اقتصادی و گذار به توسعه همه جانبه و عامل 
کلیــدی برای ارتقای بهــره وری دیگر بخش های اقتصــادی و ازجمله 
کشاورزی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات 
اجتماعی محسوب می شود. بر این اساس آنچه از »صنعت« در جهان امروز 
موردنظر است، برآمده از تحول در ذهنیت و عینیت و فرهنگ جامعه است. 
لذا توسعه صنعتی فراگردی اجتماعی است که ضمن دگرگونی بنیان های 
جامعه، به تغییر ارزش ها و هنجارها و اصوالً فرهنگ مردم می انجامد. لذا 
بدون درک این سازوکارها و کمک به تحول مثبت آن ها، توسعه صنعتی 
امری در تضاد با محیط زیست و کشاورزی و... معنا می شود. باید پذیرفت 
که رشد و توسعه صنعت، همکاری و مشارکت فعاالنه جمعی را می طلبد 
و فروکاهش آن به مجموعه ای از واحدهای صنعتی و ابزارها و ماشین آالت 

نمی تواند در خدمت پیشرفت و توسعه پایدار جامعه باشد.

درمجموع، بخش کشــاورزی به عنوان بزرگ ترین بخش  مصرف کننده منابع آبی و مهم ترین بخش مرتبط با طبیعت 3
و تأثیرگذار بر مؤلفه های آن در کشورمان ضمن اهمیت 
بسیار در تولید ناخالص داخلی )14 درصد( و اشتغال )18 درصد( نیازمند 
تحول بنیانی است. تحولی که با قرار گرفتن در متن درک درست از صنعت 
و توسعه صنعتی و چارچوب اقتصاد آزاد و نظام مبتنی بر عرضه و تقاضا 
امکان پذیر است. بخش کشــاورزی اکنون با چالش ها و محدودیت های 
جــدی در ابعــاد مختلــف اقلیمی، سیاســتی، فنــاوری، ویژگی های 
تولیدکنندگان و چگونگی اعمال سیاســت های حمایتی مواجه است. 
چالش هایی که اگر در تصویر بزرگ تر توسعه اقتصادی و صنعتی معنا نشود 
می توانــد کار را به دوگانه خطرناک انتخاب بین »حیات ســرزمینی« و 
»تداوم کشاورزی« بکشاند. این در حالی است که این امکان در کشورمان 
وجود دارد که علی رغم تمام چالش های محیط زیســتی و منابع آبی و... 
بتوان با تعریف درســت نیازها و ضرورت های بخش کشاورزی در قالبی 
همراه با ویژگی های طبیعی ایران و به کارگیری علم و دانش و فناوری های 
روز، توســعه ای متوازن و پایدار را فراهم کرد و به نان و جان ساکنان این 

سرزمین عزیز برکت داد. 

مقدمه  
ایران به دلیل شرایط اقلیمی خاص خود، دارای منابع آبی محدودی است 
و علی القاعده می بایست بهره برداری بهینه از این منابع صورت پذیرد )از 35 
میلیون هکتار عرصه مستعد کشاورزی در سطح کشور فقط حدود 18 میلیون 
هکتار آن زیر کشت است و در مابقی اراضی به دلیل کمبود آب، امکان توسعه 
کشاورزی وجود ندارد(. متوسط راندمان آبیاری در کشور حدود 40 درصد و 
شاید هم کمتر است. عجیب تر آنکه به جای تالش در جهت افزایش راندمان 
و بهره وری )در کلیه مراحل کاشت، داشت، برداشت، آبیاری و...(، زمزمه هایی 
وجود دارد که باز هم، ســطح زیر کشت در بخش زراعت و سطح باغات در 

اراضی شیب دار افزایش یابد.
واگذاری اراضی به صورت محدود برای تأمین نیازهای بخش های شیالت، 
باغبانی، صنعت و خدمات الزم است ولی توسعه کشاورزی در سطح )افزایش 
سطح زیر کشت( به جای توسعه در عمق )بهبود کیفیت و افزایش بهره وری( 

سؤال برانگیز است و مخالف رویکرد توسعه پایدار است.
به منظور دفاع از عملکرد دولت ها، معموالً در ارائه آمار و اطالعات عملکردی 
وزارت خانه ها، بیشتر به کمیت توجه می شود تا کیفیت. اگر به مسئله فرآوری 
محصوالت کشــاورزی توجه جدی تری شــود از ایجاد بسیاری از ضایعات و 
تلفات در محصوالت کشاورزی )به خصوص صیفی جات، سبزی جات، غالت 

و...( پیشگیری خواهد شد.
ایران دارای شرایط سیاسی و امنیتی خاصی است لذا تأمین امنیت غذایی، 
موضوعی مهم و راهبردی است. اما اگر در این حوزه تحقیقات کاربردی  انجام 
شود و یافته های تحقیقاتی به شکل مناسب به بهره برداران و تولیدکنندگان 
منتقل شود، این خواسته آرمانی تحقق خواهد یافت. نمی توان به بهانه حمایت 
از یک محصول استراتژیک )گندم(، کشت های دیگر را فراموش کرد. استعداد 
همه اراضی یکسان نیست و به همین دلیل، مباحث آمایش سرزمین، کشت 
منطقه ای و تناســب اراضی مطرح است تا از جای جای این سرزمین پهناور، 

استفاده بهینه به عمل آید.
اصوال رسیدن به خودکفایی در محصوالت کشاورزی مستلزم بسترسازی 
مناســب از طریق انجام تحقیقات کاربردی گســترده، اصالح ساختارها و 
برخی قوانین، توسعه زیرساخت ها، پشتیبانی بخش های دانشگاهی و اجرایی 
دیگر )صنعت، بازرگانــی، خدمات و...(، ارائه خدمات ترویجی، آموزشــی و 
فرهنگ ســازی الزم و... است و مســئوالن وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد 
تعهدات برای وزارت خانه )نظیر وعده دادن جهت دســتیابی به خودکفایی 
در بسیاری از محصوالت کشاورزی( و باال بردن سطح توقع مسئولین نظام، 
می بایست به این امور مهم توجه کافی داشته و به مشکالت عدیده موجود در 
خصوص نارضایتی عمومی کارمندان دولت و پایین بودن راندمان کاری آن ها 

نیز توجه داشته باشند.
از طرف دیگر، به دلیل تغییر شرایط سیاسی جهان )نسبت به اوضاع اوایل 
انقالب( و به دلیل داشــتن ثبات و امنیت نســبی و وجود جو رقابت شدید 
درزمینه های بازرگانی، عمالً امکان اعمال تحریم کامل علیه جمهوری اسالمی 
وجود ندارد و ازاین جهت، نگرانی های سابق بی مورد به نظر می رسند. درزمینه 
کشت فراسرزمینی هم اقداماتی در کشورهای هم جوار صورت پذیرفته است.

فالحت با فراغت ممکن نیست
عواقب توسعه ناپایدار کشاورزی

چرا باید خواند:
نسبت توسعه با عدالت 

چیست؛ آیا این ها در 
مقابل هم هستند؛ 
نظریه پردازان چه 

می گویند؟ این مقاله را 
بخوانید.

سید ابوالفضل میرقاسمی
کارشناس منابع 

طبیعی و آبخیزداری

تغییر کاربری جنگل ها و مراتع در باالدست و درنتیجه آسیب دیدن چرخه آب و مواد مغذی موردنیاز اراضی کشاورزی در پایین دست، توسعه دیم زارها در اراضی 
یر اشکوب جنگل ها، افزایش ویالسازی ها به بهانه اجرای طرح هایی نظیر طرح طوبی و طرح »فالحت در فراغت« در درازمدت، سبب کاهش  شیب دار و ز
حاصلخیزی اراضی زراعی و باغی می شود و به ضرر منافع بهره برداران و منافع ملی است.
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توسعه

حمایت یک جانبه )خرید تضمینی( از بعضی محصوالت ازجمله گندم و 
کم توجهی به سایر محصوالت سبب شده است که اوالً کشاورزان نسبت به 
رعایت اصل مسلم، بدیهی و علمی تناوب زراعی بی توجه شوند که این مسئله 
در درازمدت منجر به تخریــب اراضی، هجوم علف های هرز، طغیان آفات و 

بیماری ها و درنهایت کاهش عملکرد محصولی خواهد شد. 
اکثر محصوالت زراعی برای تأمین نیازهای کشور مهم و اساسی است و 
در صورت عدم توجه به آن ها، پیامدهای ناگواری در آینده  پیش خواهد آمد. 
به عنوان مثال، کمبود گوجه فرنگی، حبوبات و یا هندوانه در زمان دولت های 
قبلی رخ داده است. آیا پنبه و چغندرقند مهم نیستند؟ آیا عدم تولید کافی جو 
و علوفه منجر به افزایش سرسام آور قیمت گوشت، فرآورده های لبنی، تخم مرغ 

و گوشت مرغ نخواهد شد؟!
عدم کشت علوفه در دیم زارها و کاهش مواد آلی خاک ها باعث آسیب پذیری 
آن ها در مقابل باد و بارندگی ها شده به طوری که ساالنه میلیاردها ریال خسارت 
وارد شده و بعضی از خاک ها را از حیز انتفاع ساقط کرده است. از طرف دیگر، 
اراضی مرتعی و همچنین اراضی زیر اشکوب جنگل های زاگرس مورد تعرض 
دیم کاران قرار گرفته و انواع مشکالت تخریب خاک و ایجاد فرسایش و رسوب 
و درنتیجه خسارات عدیده چه در محل و چه در پایین دست را به وجود آورده 
است. بنابراین تا دیر نشده می بایست از توسعه پایدار کشاورزی )ایجاد تنوع 
گیاهی به جای تک کشــتی( و بها دادن به همــه محصوالت و ایجاد توازن و 

تعادل، حمایت بیشتری شود.
تغییر کاربری جنگل ها و مراتع در باالدست و درنتیجه آسیب دیدن چرخه 
آب و مواد مغذی موردنیاز اراضی کشاورزی در پایین دست، توسعه دیم زارها 
در اراضی شیب دار و زیر اشکوب جنگل ها، افزایش ویالسازی ها به بهانه اجرای 
طرح هایی نظیر طرح طوبی و طرح »فالحت در فراغت« در درازمدت، سبب 
کاهش حاصلخیزی اراضی زراعی و باغی می شود و به ضرر منافع بهره برداران 

و منافع ملی است.
خام فروشی محصوالت کشاورزی و کم توجهی به فرآوری محصوالت زراعی 
و باغی و تولید ارزش افزوده در این بخش و همچنین ضعف در دسترسی به 
بازار و عرضه مستقیم کاال )که سود اصلی نصیب دالالن و سلف خرها می شود( 
مانع افزایش درآمد و بهبود اوضاع اقتصادی بهره برداران محلی می شــود. از 
طرف دیگر، اوضاع بد اقتصادی کشــور، تورم و گرانی نهاده های کشاورزی و 
دامی سبب کاهش درآمد کشاورزان، باغداران و دامداران و گرفتار شدن آن ها 
در ورطه فقر و اکثراً مهاجرت به شــهرها و تشدید مسئله حاشیه نشینی و 

آسیب های اجتماعی ناشی از آن می شود.
به طورکلی، کشاورزی شــغل پرمخاطره ای )پرریسک( است و عالوه بر 
ریســک های اقتصادی )بی ثباتی قوانین و مقــررات و تغییر ناگهانی قیمت 

نهاده ها به دلیل تغییرات نرخ ارز و تعرفه های گمرکی( با ریسک های اقلیمی 
)خشکسالی، سرمازدگی، گرمازدگی، بارش تگرگ، تغییر رژیم بارندگی نظیر 
داشــتن بارش های سیل آســا به جای بارش برف( و هجوم ملخ ها و آفات و 
بیماری ها مواجه است و نیازمند پوشش بیمه ای قوی و کارآمد است که هنوز 
کاستی هایی دارد )لزوم تقویت شرکت بیمه محصوالت کشاورزی و شرکت 

بیمه حمایت از کشاورزان، روستاییان و عشایر(.
 اخیراً موضوع کشاورزی قراردادی )Contract Farming( مطرح شده 
است که می تواند به بهبود اوضاع کشاورزی و کشاورزان کمک کند به شرط 
آنکه مبتنی بر اصول علمی و فنی و حقوقی و همچنین منصفانه و شــفاف 
باشد و نظارت قوی از طرف دولت وجود داشته باشد تا مبادا حق کشاورزان 

ضایع شود.
تحریم ها، برخی سوءمدیریت ها، سوءاستفاده افراد فرصت طلب، کم کاری 
کارشناســان ترویج و پایین بودن نسبی ســطح آگاهی بهره برداران سبب 
دسترســی کم اکثر کشــاورزان به فناوری های نوین شده و درنتیجه سبب 

بی توجهی ایشان به اصول و مبانی کشاورزی پایدار و تاب آوری شده است.

عواقب توسعه ناپایدار کشاورزی  
برهم خوردن تعادل اکوسیســتم ها و تشدید تخریب سرزمین به اشکال 
مختلف )جنگل زدایی، تغییر کاربری اراضی در مراتع، فرسایش تشدیدشونده 
خاک، شــور و قلیایی شــدن خاک ها و...( و درنتیجه تشــدید بحران های 
محیط زیســتی نظیر گرمایش زمین )تغییر اقلیم(، بــه خطر افتادن تنوع 
زیســتی گیاهی و جانوری، بروز زمین لغزش ها، وقوع سیالب های مخرب در 
پایین دســت، خشک شدن تاالب ها و رودخانه ها، تشدید معضل فرونشست 

اراضی و نظایر آن.
کاهش حاصلخیزی اراضی کشاورزی )به دلیل کشت مداوم و بدون آیش، 
آتش زدن بقایای گیاهی، عدم رعایت تناوب زراعی، شور شدن اراضی به دلیل 
افزایش شوری آب چاه ها و نداشتن سیستم زهکشی مناسب، استفاده بی رویه 
از کودها و ســموم شیمیایی، استفاده از سموم بسیار خطرناک تاریخ مصرف 

گذشته به دلیل افزایش قیمت سم و وجود اجناس تقلبی در بازار و...(.
بروز تراژدی منابع مشــترک به خصوص درزمینه بهره برداری بی رویه از 
آب های زیرزمینی به دلیل ضعف سرمایه اجتماعی و بی اعتمادی کشاورزان و 
باغداران نسبت به همدیگر )تشدید جو رقابت به جای رفاقت ها و همدلی های 

سابق(.
تشدید بحران کم آبی و افزایش احتمال مهاجرت های اجباری )مهاجرت 

اقلیمی( و نابودی تمدن ها.
طغیان آفات و امراض در اراضی کشاورزی و باغات به دلیل کم توجهی به 

مالحظات اکوسیستمی.
تولید محصوالت ناسالم و مضر برای سالمت مصرف کنندگان و به خطر 

افتادن امنیت جامعه.
کاهش تدریجی درآمد کشاورزان و افزایش فقر و نابرابری در سطح جامعه 

و افزایش آسیب های اجتماعی ناشی از آن.
باید توجه بیشتری به اصول و مبانی مدیریت پایدار سرزمین و کشاورزی 
پایدار داشــته باشند و بستر افزایش تاب آوری را فراهم کنند و به جای نظام 
Partic- )برنامه ریزی بخشی نگر و باال به پایین فعلی از رویکردهای مشارکتی 

ipatory(، یکپارچه )Integrated(، جامع نگر، کل نگر و مبتنی بر نگرش 
سیســتمی اســتفاده کنند. تجربیات جهانی بر رویکردهای نوین همبست 
)Nexus( و توجــه هم زمان به موضوعات مهم و حیاتــی آب، غذا، انرژی، 
محیط زیست و تغییر اقلیم تأکید دارند و به دنبال هم افزایی )Synergy( در 

بین بخش های مختلف هستند. 

نکته هایی که باید بدانید

عدم کشت علوفه در دیم زارها و کاهش مواد آلی خاک ها باعث آسیب پذیری آن ها در مقابل باد 	]
و بارندگی ها شده به طوری که ساالنه میلیاردها ریال خسارت وارد شده و بعضی از خاک ها را از 

حیز انتفاع ساقط کرده است.
واگذاری اراضی به صورت محدود برای تأمین نیازهای بخش های شیالت، باغبانی، صنعت 	]

و خدمات الزم است ولی توسعه کشاورزی در سطح )افزایش سطح زیر کشت( به جای توسعه 
در عمق )بهبود کیفیت و افزایش بهره وری( سؤال برانگیز است و مخالف رویکرد توسعه پایدار 

است.
از 35 میلیون هکتار عرصه مستعد کشاورزی در سطح کشور فقط حدود 18 میلیون هکتار 	]

آن زیر کشت است و در مابقی اراضی به دلیل کمبود آب، امکان توسعه کشاورزی وجود ندارد.

به منظور دفاع از 
عملکرد دولت ها، 
معموالً در ارائه 
آمار و اطالعات 

عملکردی 
وزارت خانه ها، 
بیشتر به کمیت 
توجه می شود 
تا کیفیت. اگر به 
مسئله فرآوری 

محصوالت 
کشاورزی توجه 
جدی تری شود از 
ایجاد بسیاری از 
ضایعات و تلفات 
در محصوالت 

کشاورزی 
)به خصوص 
صیفی جات، 

سبزی جات، غالت 
و...( پیشگیری 

خواهد شد
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دهه 6۰ آغاز فرایند عملیاتی توسعه روستایی در کشور بود. قبل از آن مردم با 
یادی نداشتند. شاید تنها روستاهای بزرگ، روستاهایی که به  دولت ارتباط ز
شهرها چسبیده بودند، از برنامه های دولتی متأثر بودند.

پیش فرض هایی در حوزه توسعه در ایران  قبل و بعد از انقالب وجود دارد که بخشی 1
از ایــن پیش فرض ها امــروزه تغییرات 
زیادی کرده اند. گفتمان یا پارادایم توســعه در قبل از 
انقالب تأکید بر توســعه صنعتی بــود. در نتیجه این 
گفتمان افرادی که در روستاها زندگی می کردند و در 
بخش کشاورزی فعال بودند، گاهی به دلیل مازاد نیروی 
کار مهاجرت می کردند و در بخش های صنعتی مشغول 
به فعالیت می شدند. ایده اصلی آن زمان »پارادایم رشد 
و صنعتی شــدن« بود. برخی معتقد بودند کشورهای 
جهان ســوم اگر به دنبال رشد هستند، باید سیستم 
دوگانه سنت-مدرنیته را کنار بگذارند؛ بخشی از مردم 
معیشت سنتی داشتند و بخشی از طبقه سرمایه داری و 
مدرن شهری بودند. تاکید بر این بود که از بخش سنتی 
و معیشتی گذر کنند و به بخش سرمایه داری شهری 
نزدیک شــوند. بــرای این کار مجبــور بودند بخش 
کشــاورزی و روستایی را تا حد ممکن به طرف بخش 
شهری بیاورند و تمرکز را بر بخش شهری بگذارند. به 
همین دلیل، تأکید نظام و دولت وقت بر این بود که تا حد ممکن سیاست صنعتی شدن 
شهری را دنبال کند؛ بنابراین تالش این بود که مازاد نیروی کاری که در روستاها و حتی در 
حوزه کشاورزی هستند، در صنایع شهری جذب کار شوند. در حوزه توسعه کشاورزی هم 
سعی بر این این بود که مکانیزاسیون کشاورزی محور قرار بگیرد و با صنعتی شدن و ایجاد 
تجهیزات در حوزه کشاورزی، این بخش رونق بگیرد. اصالحات ارضی با این هدف انجام شده 
بود؛ اینکه به شکلی بهبودی در وضعیت مردم فقیر ایجاد شود. البته تفسیرهای مختلفی از 
اصالحات ارضی می شود؛ اینکه اصالحات ارضی نتوانست این هدف را فراهم کند؛ این سبک 
با خرد کردن زمین ها، نتوانست زندگی کشاورزان را  به یک سطح مرفه ارتقا بدهد؛ بنابراین 
همان سطح معیشتی یا زندگی بخور و نمیر برای بسیاری باقی ماند. خیلی ها زمین ها را رها 
کردند و به طرف شهرها آمدند. در این دوره فرض این بود که برای توسعه روستایی، توسعه 
کشــاورزی شرط اول است؛ یعنی باید سیاست های عمرانی صورت می گرفت و اگر توسعه 
کشاورزی اتفاق می افتاد، خود به خود توسعه در کیفیت زندگی و شاخص های دیگر زندگی 
اتفاق می افتاد. ما آرام آرام داشتیم روندهای توسعه را تجربه می کردیم. هنوز صنعتی شدن بر 
کشــور غالب نشده بود؛ با معضل افزایش جمعیت مواجه نشده بودیم. بحران های ناشی از 
توسعه، بی آبی، تغییر اقلیم، بحران های طبیعی هنوز شروع نشده بود و به طور خاص اصالً به 
این فکر نمی شد که کشور ما یک کشور آسیب پذیر از حیث حوادث و سوانح طبیعی است و 
ممکن است که در بلندمدت سیاست های توسعه آسیب هایی را برای کشور به وجود بیاورد. 

انقالب اسالمی ایران در شعارهای خود جهت گیری محرومیت زدایی داشت.  تاکید اصلی انقالب این بود که اقشار فقیر از بسیاری از خدمات ملی و اجتماعی 2
محروم شده اند؛ بنابراین انقالب باید به این ها کمک می کرد؛ لذا فقرزدایی و 
ایجاد عدالت اجتماعی را در برنامه اصلی خودش قرار داد. بســیاری از خدمات در کشور به 
طرف روستاها و مناطق محروم سرازیر شد. برای اینکه توسعه به شکل بومی اتفاق بیفتد و با 
اتکا به خود رشــد کند، بر کشاورزی و خودکفایی کشــاورزی تأکید شد. به این دلیل که 

می گفتند ما در حوزه کشاورزی یک مزیت نسبی داریم. از طرفی یک دانش بومی در حوزه 
کشــاورزی داریم و از طرف دیگر کاالهای استراتژیک در حوزه کشاورزی وجود دارد. قوت 
الیموت مردم در حوزه کشــاورزی وجود دارد و نباید کشــاورزی را از دســت بدهیم. باید 
بیشترین تمرکز را بر کشاورزی بگذاریم و بخش اعظم جمعیت ما هم در حوزه کشاورزی 
فعالیت می کنند و می توانیم از توان و تالش این ها در حوزه کشاورزی استفاده کنیم و در واقع 
یک مرحله از توسعه را پشت سر بگذاریم. این باعث شد که کشاورزی محور توسعه قرار بگیرد 
و بر موضوع توسعه روستاها تأکید شود.  برای همین فعالیت های زیادی با محوریت جهاد 
سازندگی در روستاهای کشور انجام شد. برای کشاورزی فعالیت ها و خدمات بسیار زیادی به 
طرف روستاها رفت: امکاناتی مثل مسجدسازی، جاده سازی، برق رسانی و غیره. دهه 60 آغاز 
فرایند عملیاتی توسعه روستایی در کشور بود. قبل از آن مردم با دولت ارتباط زیادی نداشتند. 
شاید تنها روستاهای بزرگ، روستاهایی که به شهرها چسبیده بودند، از برنامه های دولتی 
متأثر بودند. روستاهای کوچک اصالً از این برنامه ها تأثیر نپذیرفته بودند. بعد از این تقریباً 
عمده روستاهای کشور با برنامه های دولت و سیاست های توسعه آشنا شدند و در دهه 70 
این برنامه ها تکمیل شد. آخر دهه 70 و اوایل دهه 80 ما شکلی از توسعه روستایی را در کشور 

سامان داده بودیم که محوریت آن تا حد ممکن توسعه کشاورزی بود. 

اگرچه توسعه بر پایه کشاورزی منتقدانی دارد اما به نظر من اینکه ما توسعه  کشاورزی را محور برنامه های توسعه قرار دادیم، راه اشتباهی نرفتیم. کشور بعد 3
از انقالب شرایط خاصی داشت و تحریم های همه جانبه شروع شده بود؛ جنگ 
هشت سال ادامه داشت و چاره ای غیر از برنامه های خوداتکایی نبود. کشور مجبور شده بود 
که برنامه های خوداتکایی را پیش ببرد. ولی سوال محوری این است که به چه شکلی باید 
برنامه اتکا بر استراتژی های کشاورزی دنبال می شد؟ آیا به شکل سابق کشاورزی را دنبال 
می کرد یا شــیوه های مدرن برای پیشبرد فعالیت های کشاورزی دنبال می شد؟ در این جا 
معضالت شدیدی وجود داشت و آن اینکه یک برنامه مدون دقیق برای این فعالیت در کشور 
وجود نداشت. چه اینکه اآلن پس از سه، چهار دهه فعالیت در حوزه کشاورزی، ما با بحران 
بی آبی مواجه شده ایم. برنامه توسعه کشاورزی ما بی توجه به ظرفیت و قابلیت ها به خصوص 
مسئله خاک و آب بود. درست است که به لحاظ پتانسیل و قابلیت و دانش فکری و دانش 
بومی مردمی، یک ظرفیت خاص و سرمایه ملی در کشاورزی داریم و استان های مختلف توان 
پرورش محصوالت خاص ممتازی در دنیا دارند، ولی از حیث آب مزیت نسبی در دنیا نداریم 
و اتفاقاً یک ضعف در این حوزه داریم. حتماً باید شیوه های استحصال آب و شیوه های کشت 
محصوالت را کامالً متفاوت کنیم. در این حوزه اصالً کار نکردیم. با تأخیر از دهه 70 به بعد 

ما شروع کردیم به کار کردن روی شیوه های کشاورزی مدرن یا کشاورزی کم آب بر.
کشور ما ظرفیت و پتانســیل تولید محصولی به نام هندوانه را ندارد؛ اما در بسیاری از 
جاهای کشور هندوانه تولید می کنند و به کشورهای عربی صادر می شود. اصالً این محصول 
کشور ما نیست. بسیاری از زمین هایی که قبالً دیم بودند، اآلن با زدن یک چاه، آبی شده اند؛ 
یعنی منابع و ســفره های زیرزمینی تقریباً خالی شد و روی زمین آمد و خیلی ها اآلن آن 
زمین ها را تبدیل به باغ کرده اند. زمینی که نباید آب در آن مصرف می شد، اآلن تبدیل به 
باغ شده و آب در آن مصرف می شود؛ در نتیجه به بحران کم آبی خوردیم. در این شیوه ها، 
ما راه را اشتباه رفتیم. از طرفی در سطح جهانی هم معضل تغییر اقلیم و تغییرات آب و هوا، 
بحران های زیادتری را به ما تحمیل کرده است. ما اصالً به این توجه نکردیم که می توانیم 
گرفتار حوادث و بحران های طبیعی خاص باشــیم. خشک سالی یکی از بحران های ما بوده 
است. به مرور زمان این سفره ها هم تخلیه شدند و االن با بحران در حوزه کشاورزی مواجه 

پایداری اولویت است نه سازندگی
کدام توسعه؟

چرا باید خواند:
عدم توجه به توسعه 

کشاورزی برپایه علم و 
واقعیت های کشور چه 
تبعاتی دارد؟ این مقاله 

را بخوانید.

موسی عنبری
جامعه شناس توسعه روستایی
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توسعه

هستیم. بحرانی که در حوزه زاینده رود وجود دارد، نوعی بحران کشاورزی است. اگر روزی 
کشاورزی محور توسعه بود، اآلن نمی تواند محور توسعه باشد.

بحران در کشاورزی شروع شده است؛ این بحران تبعاتی اجتماعی و سیاسی  دارد. اولین مسئله این است که نیروی کار باید مهاجرت کند. مهاجرت های 4
زیاد به طرف شهرهای بزرگ و مناطقی که بارش بیشتر دارند، انجام می شود. 
مردم مناطق مرزی به طرف مناطق مرکزی کشور مهاجرت می کنند و حاشیه نشینی مسئله 
بسیار مهم کشور است. این ها همه نتیجه آن سیاست بود که ما توسعه کشاورزی و توسعه 
روســتایی کشــور را بی توجه به موضوع آب پیش بردیم. امروز خیلی از اندیشــمندان و 
کارشناسان صحبت از این می کنند که اصالً توطئه ای در کار بوده است. یک گروه می گویند 
که رانت ها و باندهایی در کار بوده است. هرکس نظر خودش را می گوید؛ ولی در هر صورت 
کشــاورزی بدون نتیجه توسعه بوده است. البته هم سیاست توسعه صنعتی و هم توسعه 
کشاورزی، در کشور ما بی نتیجه بوده است. در توسعه صنعتی، بسیاری از صنایع آب بر ما 
می بایست در کنار آب می بودند؛ ولی اآلن نیستند و مجبوریم از دریاها و دریاچه ها برای آن ها 
آب بکشیم. این صنایع توجیه ندارد، بنابراین باید حتماً سیاستی داشته باشیم که تشویق 
کنیم جمعیت در کنار دریاها افزایش پیدا کنند، نه در مناطقی که در مرکز هستند و از نعمت 
آب برخوردار نیستند. سیاست های ملی ما، سیاست های تمرکزگرا هستند، تمرکززدا نیستند. 
از طرفی در چالش با نظام جهانی، حاشــیه ما، عراق و افغانســتان و مناطق دیگر گرفتار 
بحران های خاص خودشان هستند و امنیت مرزی احساس نمی کنیم؛ بنابراین مرزنشینان ما 
مهاجرت را ترجیح می دهند بر قرار و استقرار در منطقه خودشان. تمام این ها عواملی است 
که اجازه نمی دهد توسعه ما شکلی از توسعه پایدار باشد و پایداری را زیر سؤال می برد. اآلن 
رئیس جمهور و وزارت جهاد خواســته اند بخش کشاورزی محور تولید قرار بگیرد و همان 
فعالیت های جهاد سازندگی قبلی احیا شوند. اما ما با یک بحران بی آبی مواجه شده ایم و حتماً 
سیاست جدید باید به این بی آبی توجه کند. بنابراین هر نوع صنعتی کردن و کشت و کار 
جدید و نوع معیشت جدید، باید با این موضوع سازگار باشد. جهاد ما بیش از اینکه سازندگی 
باشد، باید پایداری باشد؛ یعنی ما از عصر سازندگی گذشته ایم. روستاهای ما ساخته شدند و 
بسیاری از شهرهای ما از دوره سازندگی گذشتند و اآلن باید به دوره پایداری برسند؛ یعنی 
به دوره تعادل و ایجاد شــاخص های برابری، بازتوزیع عدالت. اآلن به دلیل بحران آب جنگ 
شــهری و تنش شهری در مناطق مختلف کشور ما در حال رخداد است. تا زمانی که این 
تنش ها گسترش پیدا کند، ما تعادل نخواهیم داشت. پس سیاست های توسعه ای ما حتماً باید 
بر این تنش ها غلبه پیدا کنند؛ بنابراین ما به پایداری نیاز داریم. پایداری یعنی ایجاد تعادل و 
برابری. یعنی ایجاد یک سیستم بازتوزیع عادالنه خدمات و امکانات. این خدمات و امکانات، 
ممکن است آب رسانی باشد، ممکن است برق رسانی باشد، ممکن است صنعت سازی باشد، 
ممکن است ایجاد صنایع تبدیلی باشد، حتی صنایع آالینده باشد؛ هر نوع صنعتی. همه چیز 
باید به صورت موازی و مساوی بین بخش های مختلف جامعه توزیع شود که نابرابری ایجاد 
نکند. چون این نابرابری ها به سرعت واکنش و آشوب اجتماعی ایجاد می کند و مردم این ها 

را برنمی تابند.

سیاست خودکفایی و خوداتکایی ملی باید در ارتباط با تحوالت جهانی باشد.  هر کشوری باید سطحی از خودکفایی و سطحی از خوداتکایی بومی را دنبال 5
کند وگرنه نمی تواند از مزایای نسبی منطقه و سرزمین خودش استفاده کند. 
چون هر ســرزمینی، هر کشــوری، هر ملتی پتانســیل های طبیعی و جغرافیایی دارد، 
پتانسیل های سرزمینی دارد و باید تا حد ممکن از این ها استفاده کند. اگر از این ها استفاده 
نکند، شکلی از وابستگی برایش ایجاد می شود. حساسیت کشور ما در این حوزه بیشتر است، 
چون ما گرفتار تحریم هستیم. ترس و هراس ما در این حوزه بیشتر از کشورهای دیگر است 
و فکر می کنیم که هر لحظه ممکن است ناسازگاری مان با نظام جهانی بیشتر شود؛ بنابراین 
بر خوداتکایی خیلی بیشــتر تمرکز می کنیم. خوداتکایی تا حدی معنا دارد. حد آن را هم 
کارشناسان مشخص می کنند. کارشناسان اآلن می گویند که شما در حوزه جمعیت و آب 
ظرفیتی بیشتر از این ندارید؛ بنابراین این قدر بر خوداتکایی تأکید نکنید، چون بیشتر از آن 

عقالنی نیست. حد خوداتکایی متناسب است با سرمایه های ملی، با ظرفیت های درونی و این 
ظرفیت ها را کارشناسان تعیین می کنند. اگر بیشتر از این ظرفیت باشد، دیگر این تأکید، 
تأکید سیاسی می شود و اتفاقاً نتیجه مثبت نمی دهد. در بلندمدت، همان خوداتکایی نتیجه 
عکــس می دهد. مــا االن از صحنه جهانی عقــب افتاده ایم، تکنولوژی مــان، تکنولوژی 
عقب افتاده تری خواهد بود. شاید اگر تکنولوژی کشاورزی ما با تکنولوژی جهانی، تکنولوژی 
بهره برداری مناســب از آب پیش می رفت، ما اآلن در زمینه اســتحصال بهتر آب، جلوتر 
می بودیم. ما در استفاده از آب در بخش شرب خیلی بی دقتی داریم، خیلی مصرف بی رویه 
داریم. اصالً هم حاضر نشــده ایم هیچ کدام از این ها را اصالح کنیم. ســی ســال است که 
کارشناسان می گویند که آب را به این شکل مصرف کنید. ما یاد گرفتیم که فقط مسکن مهر 
بزنیم یا مسکن ملی درست کنیم. آیا اصالً به آب مورد نیاز آن توجه می کنیم؟ اصالً توجه 
می کنیم به اینکه وقتی می خواهیم این همه مسکن در حاشیه شهرهای بزرگ درست کنیم، 
آب مورد نیاز آن را چطور می خواهیم تأمین کنیم؟ مگر شما یک دریاچه یا سد بیشتر دارید 
برای تأمین آب این منطقه؟ با این بحران ملی می خواهید چه کار کنید؟ این ها با خوداتکایی 
واقعی در تضاد اســت. شــکلی از خوداتکایی علمی وجود دارد که باید اتفاق بیفتد. تمام 
کشورهای دنیا هم دارند این سطح از خوداتکایی را رعایت می کنند. چون اساساً توسعه واقعی، 
توسعه ای است که مبتنی بر خوداتکایی واقعی و معقول مبتنی بر ظرفیت های بومی است. 

اگر ما در خوداتکایی ســطوح عقالنی کارشناسی را رعایت نکنیم به دو سو  می رویم. یا اینکه کامالً وابسته به بیرون خواهیم شد یا اینکه در خواب غفلت 6
خودمان گرفتار می شویم. می گوییم دنیا به هر طرف پیش برود، ما راه خودمان 
را می رویم و بعد از 10 سال می بینیم که در دنیا چقدر تحول رخ داده است و ما هیچ. اصاًل 
از پیشرفت های دنیا هم غفلت می کنیم. بعد از 10 سال حاال می خواهیم برویم تکنولوژی 
آن ها را بگیریم؛ یعنی سیاســت های به تعویق انداختن، سیاســت های در خود فرو رفتن 
سیاست های اشتباهی در حوزه خوداتکایی است. توسعه کشاورزی را باید در ارتباط مستقیم 
با توسعه ملی و توسعه روستایی در نظر بگیریم. امنیت غذایی ما وابسته به کشاورزی است. 
در همه جای دنیا روی کشاورزی تأکید می کنند، چون امنیت غذایی وابسته به کشاورزی 
است. نمی توانیم بی توجه به کشاورزی باشیم؛ بنابراین باید تکنولوژی خودمان را به روز کنیم، 
استراتژی ها را جدید و دقیق تر کنیم. شیوه های کشت را دقیق تر کنیم و کشاورزی مان را رونق 
بدهیم. رونق دادن کشاورزی افزایش سطح زیر کشت نیست؛ باید تولید و بهره وری را در حوزه 
کشاورزی به صورت علمی افزایش بدهیم. از طرفی بخشی از جمعیت ما در روستاها زندگی 
می کنند و شغل و معیشتشان وابسته به کشاورزی است. حذف و کم کردن کشاورزی باعث 
مهاجرت این ها به طرف شهرها می شود و گسترش حاشیه نشینی در کشور اتفاق می افتد. 
مدل کشــاورزی ما باید مدل کشــاورزی کم آب بر و تکنولوژی محور باشد. البته منظور از 
تکنولوژی مدرن هم نوعی از تکنولوژی نیست که خودش آسیب هایی را تولید کند؛ ما باید از 
فناوری های جدید در کشاورزی استفاده کنیم و چاره ای غیر از استفاده از فناوری ها نداریم. 
نکته دیگر اینکه در کشــورهای بزرگ دنیا، نوعی استفاده از کشاورزی وسیع یا کشاورزی 
بزرگ مالکی را توصیه می کنند، نه کشاورزی خرده مالکی که در آن دهقانان کوچک زندگی 
می کنند. هزینه های این نوع کشــاورزی خیلی کمتر است و از طرفی تکنولوژی به راحتی 
می تواند در آن فعالیت کند و از طرفی هم بهره وری و تولید بیشــتر را به همراه دارد. شاید 
مصرف آب آن هم کمتر باشد. در کشاورزی خرده مالکی و دهقانی میزان استفاده از آب خیلی 
بیشتر می شود. شاید یکی از دالیل اینکه آب زیادی در کشاورزی ما مصرف می شود، همین 
دهقانی بودن کشــاورزی و خرد شدن زمین های کشــاورزی است. به این دلیل است که 
کشاورزی ما به راحتی به بازار وصل نمی شود. کشاورزی ما هنوز مهندسی نشده است. هنوز 
با دانش بومی خاص خودش اداره می شود و این آب زیادی می طلبد؛ پس باید تناسبی معقول 
بین دهقانی شدن کشاورزی، استفاده از دانش بومی و مهندسی کشاورزی ایجاد شود. حرف 
من معنایش این نیست که دانش بومی و دهقانان را از کشاورزی دور کنیم، منظور من این 
است که سطحی از کشتزارهای وسیع و سطحی از کشاورزی صنعتی را باید با تکنولوژی 
کشاورزی خرده پا و کشاورزی کوچک مقیاس تلفیق کنیم تا بتواند به نیازهای کشور ما پاسخ 

بدهد. شاید راهبرد این باشد.  



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

صل
ی ا

اد
حد

ی 
عل

س: 
عک

آینده نگر بررسی می کند:

بی مهری سرمایه گذار ان به استارت آ پ ها
رقم سرمایه گذار ی جسورانه در اکوسیستم استارت آ پ های ایرانی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار پایین است. 

چه ترکیبی از سرمایه گذار ان در این اکوسیستم نقش آفرینی می کنند و جذب سرمایه استارت آ پ ها چگونه انجام می شود؟
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نگـاه

با احتســاب قیمت 30 هزار تومان بــرای هر دالر، 750 میلیارد 
تومان به زحمت معادل 25 میلیون دالر اســت.   25 میلیون دالری 
که براســاس تازه ترین گزارش ها از سرمایه گذار ی های خطرپذیر در 
اکوسیستم استارت آ پی ایران، ســهم کسب وکارهای نوپا از جریان 
جذب ســرمایه در کشور در سال گذشــته بوده است. این درحالی 
اســت که در هندوستان، در ســال 2020، که ســال خوبی برای 
اســتارت آ پ های هندی نبود، 9.3 میلیارد دالر ســرمایه خارجی 
جذب شده و درسال 2019،   سهم استارت آ پ های هندی از مجموع 

سرمایه های جذب شده 14.5 میلیارد دالر بود. 
در ســال 2021، یک استارت آ پ   پاکستانی تجاری به اسم بازار، 
از ســرمایه گذار ان منطقه ای  و بین المللی 30 میلیون دالر سرمایه 
جذب کرد که تنها 5 میلیون دالر از کل ســرمایه گذار ی خطرپذیر 
در استارت آ پ های ایرانی در سال 99 بیشتر است. در جهان رمزارزها 
یک استارت آ پ هنگ کنگی به اسم امبر در سال 2019، 28 میلیون 
دالر ســرمایه جذب کرد و یک اســتارت آ پ دیگر در حوزه ارزهای 
دیجیتال به نام بابل فاینانس، در ماه می ســال جاری میالدی اعالم 

کرد از موسسات مالی 40 میلیون دالر سرمایه جذب کرده است. 
اما در ایران چه خبر است؟ در آذرماه سال گذشته که هنوز هیجان 
سرمایه گذار ی در بورس اوراق بهادار تهران فروکش نکرده بود، تنها 
در یک روز 750 میلیارد تومان سرمایه حقیقی   وارد بازار شد. در سال 
99 میانگین ارزش معامالت روزانه بورس در ایران به طور تقریبی   5 
برابر   این رقم بود. 750 میلیارد تومان قیمت یک برج در منطقه یک 
تهران است و سهم اندک استارت آ پ های ایرانی از پول هایی است که 

کمتر به اکوسیستم نوآوری توجه نشان می دهند. 
گزارش های رســمی از انجمن سرمایه گذار ی خطرپذیر و پایگاه 
داده ای  راستا در حوزه استارت آ پ ها نشان می دهد   در نیمه نخست 

ســال 1400، 30 ســرمایه گذار ی خطرپذیر   در 
اکوسیستم اســتارت آ پی ایران انجام شده است. 
  راستا می گوید به طور کلی در طول سالیان اخیر 
بیش از 827 سرمایه گذار ی مراحل اولیه در حدود 
700 استارت آ پ و کسب و کار انجام شده است و 
بیش از 13 درصد از این استارت آ پ ها هم اکنون 
غیر فعال اســت. از بیش از 800 سرمایه گذار ی 
انجام شــده توســط ســرمایه گذاران، بیشترین 
سرمایه گذار ی در استارت آ پ های حوزه خرید بوده 
است و حدود 60 درصد سرمایه گذاری های انجام 
شده در 4 حوزه خرید، کسب و کار، خدمات مالی 
و رسانه و سرگرمی بوده است. سرمایه گذار ی های 
نیمه نخست ســال 1400، بیشتر در حوزه های 
هوش مصنوعی، کسب وکار و خدمات مالی انجام 

شده است. 

ترکیب سرمایه گذار ان  
در شرایطی که تحریم و بی ثباتی های اقتصاد کالن پای سرمایه گذار ان 
خارجی را از فضای کســب وکار ایران و اکوسیســتم اســتارت آ پی اش 
بریده، ترکیب سرمایه گذار ان در کسب وکارهای نوپای ایرانی محدود به 
سرمایه گذار ان بخش خصوصی و نهادهای عمومی شده است.   اما آمارها 
نشان می دهد باوجود حجم عظیم سرمایه در صنایع و کسب وکارهای 
متقدم ایرانی، کار از همیشه برای کسب وکارهای نوپا در جذب سرمایه 
سخت تر است. سرمایه های خرد به دلیل شرایط تورمی از همیشه احتیاط 
بیشــتری به خرج می دهند و   در غیاب ســرمایه های خصوصی و خرد، 
اکوسیستم اســتارت آ پی بیش از همیشه به بودجه صندوق های دولتی 

و گروه های سرمایه گذار  وابسته به نهادهای حاکمیتی وابسته می شود. 

چرا سرمایه گذار ی در استارت آ پ ها مهم است؟  
استارت آ پ، کسب وکاری است که با کمک فناوری، فرایندهای 
پیچیده را ســاده، زمان انجــام کارها را کوتاه و مشــکالت را حل 
می کند. اما توسعه کسب وکارهای نوپای استارت آ پی برای اقتصادها 
و سیاســت گذاران   معانی متعدد و مهمی دارد. توسعه فرصت های 
شغلی، حفظ نخبگان در کشــورها، بهبود کارآیی صنایع قدیمی و 
به روزرســانی انواع خدمات و محصوالت بعضی از این معانی است. 
براساس آمارهای پیش از همه گیری کرونا، تا سال 98، تراکنش مالی 
استارت آ پ های حوزه گردشگری به 130 هزار میلیارد تومان رسید و 
پس از همه گیری، استارت آ پ های بسیاری در زمینه خدمات سالمت 
و پزشکی وارد عمل شدند تا به عبور کشور از این بحران کمک کنند. 
اما امروز پرسش های بسیاری درباره یکی از مهم ترین ارکان توسعه 

اکوسیستم استارت آ پی یعنی سرمایه وجود دارد. 
 آیــا این ســرمایه گذار ی صندوق های عمومی   در اکوسیســتم 
استارت آ پی ایران کمک کننده است؟ آیا رقابتی 
در سرمایه گذار ی در اکوسیستم استارت آ پی ایران 
بین بخش خصوصی و نهادهای عمومی شــکل 
گرفته است؟ آیا در شرایط کنونی اقتصاد کشور، 
اکوسیستم اســتارت آ پی ایران می تواند به جذب 
سرمایه بیشــتر از بازیگران عرصه سرمایه گذار ی 
خطرپذیر امید ببندد؟ آیا بخش خصوصی که با 
انواع چالش های ناشــی از بی ثباتی اقتصاد کالن 
درگیر است، به ســرمایه گذار ی در استارت آ پ ها 
رغبتی نشــان می دهد؟ چه موانعی در مســیر 
ارتباط سرمایه گذار ان بخش خصوصی و موسسان 
اســتارت آ پ ها قرار دارد؟ شرایط جذب سرمایه 
از شــرکت های بخش خصوصی برای موسسان 
اســتارت آ پ ها چگونه است و در مراحل مختلف 

جذب سرمایه چه می گذرد؟ 

سرمایه های ایرانی جسارت ندارند؟ 
کمتر از یک مشت دالر برای استارت آ پ های ایرانی

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
استارت آ پ های ایرانی 

قرار است زندگی 
را برای شما راحت 

کنند اما اوضاع جذب 
سرمایه آن ها اصاًل 

خوب نیست. 

25
 میلیون دالر

کل سرمایه گذار ی 
خطرپذیر در سال 

99 در ایران 

30
 میلیون دالر

جذب سرمایه 
یک استارت آ پ 

پاکستانی در سال 
2021 در یک دوره

9.3
 میلیارد دالر

سرمایه جذب شده 
در استارت آ پ های 

هندی در سال 
2020

750 میلیارد تومان قیمت یک برج در منطقه یک تهران است و 
سهم اندک استارت آ پ های ایرانی از پول هایی است که کمتر به 
اکوسیستم نوآوری توجه نشان می دهند.
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گفت وگوی آینده نگر با احمد طاهرخانی، موسس »هوم کا«

پول همه چیز نیست 
سرمایه گذار ی خوب است که سرعت کار را نگیرد 

ین آسیبی که یک سرمایه گذار  می تواند به یک استارت آ پ وارد کند این است که  بزرگ تر
ین زمان ممکن گرفته  سرعت را از کار استارت آ پی بگیرد. در این شرایط تصمیم ها در طوالنی تر
 آزاردهنده است.

ً
می شود که واقعا

 هوم کا از اردیبهشــت ماه سال 99 کارش را 	�
آغاز کرده است. در آبان ماه امسال نخستین جذب 
ســرمایه پس از سرمایه بذری در هوم کا از گروه 
سرمایه گذار ی لیان و سرمایه گذار ی مکث انجام 
شده است. فکر می کنم به طور تقریبی 18 ماه پس 
از جذب سرمایه بذری از شتاب دهنده  هلثیو از 
گروه های سرمایه گذار ی سرمایه گرفتید. به عنوان 
پرسش نخســت کمی درباره هوم کا و مسیری 
که طی کرده برایمان بگویید و اینکه در این بازه 
زمانی، یعنی فاصله چند ماه بین جذب سرمایه 
بذری و ســرمایه دور اول، هوم کا چه مسیری را 

پشت سر گذاشت؟
ایده اولیه هوم کا، به گردشــگری سالمت مربوط 
بــود.   پــس از اتفاق هایی که در ســال 98 رخ داد و 
محدودیت ورود گردشگران خارجی به کشور، شانس 
ما برای جذب سرمایه به صفر رسید. حتی همین امروز 
هم استارت آ پ های گردشگری شرایط سختی دارند، 
چه برســد به آن روزها که سطح ابهام آینده بر روند 
مذاکرات جذب سرمایه اثر می گذاشت. باتوجه به این 
شرایط ما برنامه دوم را پیاده کردیم که همان مراقبت 
از سالمندان در منزل بود، اما همزمان حوزه سالمت 
را هم رصد می کردیم. در نهایت از خدمات مراقبت از 
سالمندان فاصله گرفتیم و به خدمات بیماری کرونا 
نزدیک شدیم. در اردیبهشت ماه سال 99 هم سرمایه 

بذری جذب کردیم. 
 جذب سرمایه بذری برای هوم کا با توجه به شرایط خاصی که در آن زمان کشور 	�

داشت، آسان انجام شد؟ یعنی به دلیل همه گیری کرونا و نیاز خاص جامعه به خدمات 
استارت آ پی مثل شما، هوم کا خیلی مورد استقبال بود؟   

ببینید، به طور کلی جذب ســرمایه چالش برانگیز است و حتی در مرحله بذری هم 
راحت نیست. سرمایه گذار  به جوانب مختلف کار و پیشینه گروه نگاه می کند و موضوعات 
بسیاری مورد توجه قرار می گیرد. ما در مرحله بذری 300 میلیون تومان سرمایه گرفتیم 
درحالی که تا آن زمان تنها برای باال آمدن سایت هوم کا 70 میلیون تومان هزینه کرده 
بودیم. در این مسیر فقط به رقم زدن اتفاق های خوب امید داشتیم و اینکه باالخره سرمایه 
بهتری و بیشتری می گیریم. همه فکر ما این بود که با توجه به استراتژی که انتخاب کردیم 
روی خدمات ویژه کرونا که نیاز جامعه است، تمرکز کنیم. ما همه انرژی مان را در همین 

بخش گذاشتیم و باعث شد نسبت به رقبا برتری پیدا کنیم.
 یکی از مهم ترین گالیه های موسسان استارت آ پ ها که در مسیر جذب سرمایه 	�

و مذاکره با سرمایه گذار ان قرار می گیرند، تضمین ها و وثایقی است که سرمایه گذار ان 
می خواهند. نظر شما در این باره چیست؛ نظر و البته تجربه شما؟

به هرحال هر قراردادی که بســته می شــود، شــرایطی دارد و محدودیت هایی در 
نظر گرفته می شــود اما محدویت هایی که ما در برخورد با ســرمایه گذار ان داشــتیم، 

محدودیت هــای خارج از عرف بازار کنونی و متفاوت 
از محدودیت های   شــرکت های دیگر نبود. شــرط 
ســرمایه گذار ان برای ما شرط های مرسوم بود که به 
نظر ما عجیب نمی آمد. البته در مرحله جذب سرمایه 
بذری به موسسان استارت آ پ خیلی سخت می گذرد، 
چراکه هیچ عایدی برای موسس ها در نظر نمی گیرند 
و شتاب دهنده  ها مقاومت می کنند و حقوق مناسبی به 
  موسس نمی دهند. موسس ها به این دلیل که به طور 
معمول پیش از ســرمایه گذار ی بذری از جیب خرج 
کردند، انتظار دارند بعد از جذب سرمایه حقوق بگیرند. 
اما زمانی که حقوق نمی گیرند و در تنگنای مالی قرار 
می گیرند، انگیزه شان کم می شود. این شرایط زمانی 
چالش برانگیزتر می شــود که همه انرژی و وقتتان را 
روی کارتان بگذارید. یعنی نمی توانید یک شغل دیگر 
داشته باشــید و بعد همزمان کارهای استارت آ پ را 
هم پیش ببرید. اگر هیچ پشــتوانه ای  نداشته باشید، 
شرایط برای شما سخت تر خواهد شد. به طور معمول 
مرحله جذب سرمایه بذری از شتاب دهنده  ها تا جذب 
ســرمایه در دور بعدی یک سال طول می کشد   و این 
یک سال، برای کسانی که پشتوانه مالی قوی ندارند، 

آسان نمی گذرد. 
�  تجربه شما در هوم کا در این زمینه چطور بود؟	

ما هیچ راهی جز ادامه مسیر نداشتیم و خوشبختانه 
در سال نخست کار به دلیل شــرایط خاص بازار به 
درآمد رسیدیم. تالش کردیم بر هر خدماتی مربوط به 
بیماری کرونا تمرکز کنیم مثل آزمایش خون، خدمات پزشکی و... با این ایده و البته سابقه 

کسب درآمد سراغ سرمایه گذار ان رفتیم. 
 در هوم کا برای جذب سرمایه جلسه های زیادی برگزار کردید و با سرمایه گذار ان 	�

زیادی مذاکره کردید؟
برای جذب ســرمایه بذری، از سرمایه گذار  دوم سرمایه را گرفتیم. مبلغ پیشنهادی 
ســرمایه گذار  اول برای ما جذاب نبود. برای جذب ســرمایه در دور دوم، به دلیل سابقه 
خوبی که داشتیم، سرمایه گذار ان سراغ ما آمدند. با 3 یا 4 سرمایه گذار  صحبت کردیم که 
همه خوب بودند و در نهایت از یکی از سرمایه گذار ان که شرایط بهتری داشت، سرمایه 

جذب کردیم. 
 وقتی از شــرایط خوب سرمایه گذار  برای موسس استارت آ پ صحبت می کنیم 	�

یعنی به طور مشــخص چه شرایطی؟ کدام ســرمایه گذار  خوب است و نسبت به 
دیگری ارجحیت دارد؟ ذهنیت من این است که بیشتر مسئله برای استارت آ پ ها 

  و موسسانشان پول است. 
شاید این جمله من کلیشه ای  به نظر برسد اما پول همه چیز نیست. سرمایه گذار  خوب 
با شرایط خوب، لزوماً سرمایه گذار ی نیست که مبلغ باالیی را به استارت آ پ ها پیشنهاد 
کند. مســئله دیگری هم وجود دارد که آورده غیرنقدی سرمایه گذار  است مثل بینش 

استارت آ پ »هوم کا« به تازگی موفق به جذب سرمایه شده است. 
احمد طاهرخانی، موسس هوم کا در گفت وگو با آینده نگر درباره 

فرایند جذب سرمایه، سرمایه گذار  خوب و سرمایه گذار  بد گفته است. 
به گفته طاهرخانی، پول همه چیز نیست بلکه بینش و رویکردهای 

سرمایه گذار  هم برای استارت آ پ ها اهمیت دارد. او هم  چنین   در این 
گفت وگو به فقر دانش و تخصص در حوزه منتورشیپی استارت آ پ ها 

اشاره می کند. 
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نگـاه

سرمایه گذار ، فکر و ذهنیت او درباره کار و منابع انسانی و شبکه ای  از ارتباطات سرمایه گذار  
که می تواند به خلق ارزش های بیشتر کمک کند. آورده های غیرنقدی سرمایه گذار  است 
که زمینه بهتر دیده شدن و بیشتر شناخته شدن استارت آ پ ها را فراهم می کند. هولدینگ 
مکث و هلثیو که ما از آن ها سرمایه جذب کردیم سابقه سرمایه گذار ی در استارت آ پ های 
حوزه ســالمت و بیمه را دارند و این یعنی آن ها فضای کار ما را می فهمند و این درک 

مشترک اهمیت بسیاری دارد.
 غیر از گروه های سرمایه گذار ی که متعلق به شرکت های بخش خصوصی اند، یک 	�

سرمایه گذار  دیگر هم در اکوسیستم استارت آ پی ایران   نقش آفرینی می کند که همان 
شرکت های وابسته به نهادهای حاکمیتی اند. نقدینگی آن ها هم مناسب است. شاید 
در جذب ســرمایه شرایط را به استارت آ پ ها آسان تر هم بگیرند. شما چه نظری در 

این باره دارید؟ 
ســرمایه گذار انی که وابســته به نهادهــای حاکمیتی اند، پول های خوبــی دارند و 
سرمایه گذار ی هایی هم انجام می دهند. در واقع پولی که آن ها وارد اکوسیستم می کنند با 
پول سرمایه گذار ان خصوصی قابل مقایسه نیست. سرمایه گذار انی مثل حرکت اول و برکت 
پول های زیادی دارند و رسالتی را هم برای خودشان تعریف کردند که این پول ها را حتماً 
در جایی سرمایه گذار ی کنند. شاید این شرایط از دور برای استارت آ پ ها وسوسه کننده 
به نظر برسد اما زمانی که شما وارد فاز همکاری با آن ها می شوید، می بینید که چه میزان 
لَختی در سیستم کاری تان ایجاد می کنند و از نظر انعطاف در فضای کار و چرخش هایی 
که الزمه حرکت اســتارت آ پ شماســت، تا چه اندازه محدود می شوید. به نظر من این 
بزرگ ترین آسیبی است که یک سرمایه گذار  می تواند به یک استارت آ پ وارد کند. اینکه 
سرعت را از کار استارت آ پی بگیرد. در این شرایط تصمیم ها در طوالنی ترین زمان ممکن 

گرفته می شود که واقعاً آزاردهنده است. 
 ارزیابی شما درباره سرمایه گذار ان بخش خصوصی چیست؟ 	�

ســرمایه گذار  بخش خصوصی هم پولش را دست هرکســی نمی دهد. به طور حتم 
سرمایه گذار  بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذار ان وابسته به بنیادها و نهادها حواسش 
جمع تر اســت اما صحبت کردن با ســرمایه گذار ان بخش خصوصی برای موسســان 
اســتارت آ پ ها   راحت تر است. به نظر من منافع ســرمایه جذب از سرمایه گذار ان بخش 
خصوصی بیشتر است با اینکه محدودیت منابع دارند و شاید نتوانند در دوره های متوالی 
از نظر سرمایه ای  استارت آ پ را حمایت کنند. سرمایه گذار ان دیگر شاید مثل گاوه نه من 
شیرده عمل کنند. این سرمایه گذار ها به دلیل ارتباطاتی که دارند، ممکن است پول زیادی 
داشته باشند اما به دلیل نوع حاکمیت شرکتی، چابکی استارت آ پ ها را می گیرند و کارنامه 
خوبی هم در انجام پروژه های خودشان ندارند. یک نمونه آن پروژه ناموفق تولید واکسن در 
ایران بود که سرمایه زیادی در آن سوخت و به نظر من، به نتیجه ای  که باید هم نرسید. 

 زمانی که برای هوم کا دنبال جذب ســرمایه بودید، بیشتر به چه راه هایی برای 	�
جذب سرمایه فکر می کردید؟   

در یک دوره تالش کردم از ســرمایه گذار  فرشته سرمایه بگیرم، در آن زمان احساس 
می کردم به خدمات شــتاب دهی نیازی ندارم. در آن زمان تجربه کار استارت آ پی داشتم 
و می دانســتم باید در چه مسیری حرکت کنم و روی شبکه ارتباطات شخصی حساب 
می کردم. شــتاب دهنده  صرفاً از نظر آورده غیرنقدی برایم جذاب اســت اما متاســفانه 
شــتاب دهنده  ها را به این اندازه بالغ نمی دیدم. ما چندصد شتاب دهنده  در کشور داریم، 
شتاب دهنده  هایی که ادعا می کنند استارت آ پ استودیواند. اما به واقع این شتاب دهنده  ها 
چه می کنند؟ چه چیزی را می خواهند به موسسان استارت آ پ ها یاد بدهند و مهم تر اینکه 
رزومه آن ها چیست؟ شاید تعداد شــتاب دهنده  های ایرانی با عملکرد مناسب و روزمه 
خوب به کمتر از انگشتان یک دست برسد. کدام شتاب دهنده  ها پنج تیم را با موفقیت 
به دور نخست ســرمایه گذار ی رساندند؟ ما همه کارها را خودمان انجام دادیم. مسیر را 
خودمان رفتیم و ســرمایه گذار  را خودمان پیدا کردیم. دلیل هم این بود که می دانستیم 

شتاب دهنده  ها هم در ایران کند عمل می کنند. 
 به نظر می رسد با کاریکاتوری از آنچه باید باشد در این بخش طرف هستیم.   	�

بله و این به کل اکوسیستم استارت آ پی صدمه می زند.   پول در اقتصاد ما در بخش های 

خاصی مثل صنایع ســنگین زیاد است اما میانگین سنی صاحبان و مدیران این صنایع 
بیش از 50 سال است. آن ها به راحتی با فضای اکوسیستم استارت آ پی اخت نمی شوند و 
تا زمانی که این اکوسیستم به آن ها شناسانده نشود، سرمایه شان را در قالب صندوق های 
سرمایه گذار ی جســورانه برای حمایت از استارت آ پ ها و سرمایه گذار ی در آن ها به کار 
نمی گیرند. در این شــرایط که ما از نظر سرمایه ای  ضعف جدی داریم، رویکردهایی که 
فضای کاریکاتوری در اکوسیســتم را تقویت می کند، بین صاحبان سرمایه های بزرگ 
در کشــور و استارت آ پ ها فاصله بیشــتری ایجاد می کند. برخوردهای غیر حرفه ای  به 
اکوسیستم ضربه می زند و اعتماد صاحبان سرمایه را به این فضا سلب می کند.   در صنایع 
سنگین، زمانی که   بازدهی از حدی باالتر برود، این تمایل وجود دارد که صاحب صنعت، 
فضاهای دیگر مثل اکوسیستم نوآوری و استارت آ پی را تجربه کند اما آیا در کنار این صنایع 
متخصص به اندازه کافی داریم تا به تزریق نوآوری در این صنایع کمک کند؟ برای مثال 
اگر شرکت فوالد یک شتاب دهنده  راه اندازی کند و در استارت آ پ های زمینه تخصصی اش 
ســرمایه گذار ی کند، آیا متخصصی که بتواند خدمات شتاب دهی را به سرانجام برساند، 
وجود دارد؟ به نظر من باید به تعداد شــتاب دهنده هایی که در کشــور داریم، کارآفرین 
  یا منتورشــیپ داشته باشیم تا از شتاب دهنده  ها فقط یک اسم نبینیم بلکه کار ببینیم. 
زمانی که تخصص کافی در این زمینه وجود ندارد و کسی درباره خدمات شتاب دهندگی 
آموزش ندیده، محصول شتاب دهنده  به کارهای کم کیفیت و بی سرانجام محدود می شود. 
وقتی هیچ درکی از مفهوم شتاب دهندگی و فعالیت استارت آ پی وجود ندارد، چطور یک 
شــتاب دهنده  می خواهد به کارآفرینان و موسسان استارت آ پ ها کمک کند. به نظر من 
ما در این بخش ضعف جدی از نظر دانش داریم. عالوه بر این، به حرکت های نمایشــی 
و شــعارگونه هم مبتال هستیم که صاحبان سرمایه را بیشتر می ترساند و از اکوسیستم 
دور می کند. اکوسیستم استارت آ پی ایران یعنی مجموعه استارت آ پ ها، شتاب دهنده ها 
و صندوق ها هرچه در مسیر شفافیت بیشتر حرکت کند، آینده روشن تری دارد. با طرح 
ادعای اینکه یک نهاد یا بنیادی شتاب دهنده  یا سرمایه گذار  است و در نهایت آورده ای  جز 
پول نقد ندارد به جایی نمی رسیم. حتی در مجموعه هایی مثل صندوق نوآوری و شکوفایی 
که وابسته به ریاست جمهوری است هم دیدیم که صرفاً پول تقسیم می شود و البته آن 
هم به نوعی که جز تعداد معدودی از آن بهره مند نمی شوند. هرچند در صندوق می گویند 
  چند میلیارد تسهیالت به استارت آ پ ها داده شده اما معلوم نیست کدام استارت آ پ این 

پول ها را گرفته است. 

نکته هایی که باید بدانید

سرمایه گذار  خوب با شرایط خوب، لزوماً سرمایه گذار ی نیست که مبلغ 	]
باالیی را به استارت آ پ ها پیشنهاد کند. مسئله دیگری هم وجود دارد که 

آورده غیرنقدی سرمایه گذار  است مثل بینش سرمایه گذار ، فکر و ذهنیت او 
درباره کار و منابع انسانی و شبکه ای  از ارتباطات سرمایه گذار  که می تواند به 

خلق ارزش های بیشتر کمک کند.
در مرحله جذب سرمایه بذری به موسسان استارت آ پ خیلی 	]

سخت می گذرد، چراکه هیچ عایدی برای موسس ها در نظر نمی گیرند و 
شتاب دهنده  ها مقاومت می کنند و حقوق مناسبی به   موسس نمی دهند

به نظر من منافع سرمایه جذب از سرمایه گذار ان بخش خصوصی بیشتر 	]
است با اینکه محدودیت منابع دارند و شاید نتوانند در دوره های متوالی از 

نظر سرمایه ای  استارت آ پ را حمایت کنند.
چندصد شتاب دهنده  در کشور داریم، شتاب دهنده  هایی که ادعا می کنند 	]

استارت آ پ استودیواند. اما به واقع این شتاب دهنده  ها چه می کنند؟ چه 
چیزی را می خواهند به موسسان استارت آ پ ها یاد بدهند و مهم تر اینکه 

رزومه آن ها چیست؟ شاید تعداد شتاب دهنده  های ایرانی با عملکرد مناسب 
و رزومه خوب به کمتر از انگشتان یک دست برسد.
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یک استارت آ پ چینی که بین المللی نشده و رقبای آن چنانی هم 
پذیر در ایران  ندارد، در یک فصل ۱۰ برابر کل سرمایه گذار ی خطر
سرمایه جذب می کند.

 کشمون در ســال 96 سرمایه بذری 	�
جذب کرد. در اردیبهشت ماه سال 99 بود 
که از گروه ســرمایه گذار ی پرسال و یک 
فرزین  آقای  یعنی  فرشــته  سرمایه گذار  
فردیس، ســرمایه گرفتید. کشمون تا به 
اردیبهشت 99 برسد و این سرمایه را جذب 

کند چه مسیری را طی کرد؟
تالش ما برای جذب ســرمایه از ســال 96 
شروع شد. با چند سرمایه گذار  صحبت کردیم 
و می توانم بگویم خودمان فعاالنه فرایند جذب 
سرمایه را دنبال می کردیم، اما در فواصل مختلف 
پیشنهادهایی هم داشتیم. زمانی که به این نتیجه 
رسیدیم که باید سرمایه بگیریم، خودمان کار را 
کلید زدیم اما اینکه در رویدادهای استارت آ پی 
دیده شــده بودیم باعث شد شناخته شویم و 
این کمکی در روند مذاکره با ســرمایه گذار ان و 
جذب ســرمایه بود. در چند رقابت استارت آ پی 
و رویداد از کشــمون تقدیر شد. در اکوسیستم 
استارت آ پی از کشمون به طور عمومی استقبال 
شد. این استقبال الزاماً از طرف سرمایه گذار ان 

نبود اما در جلب نظر آن ها اثر داشت. درباره کشمون زیاد صحبت می شد و این یک نقطه مثبت 
بود. سرمایه گذار  به گروه های شناخته شده بهتر اعتماد می کند. زمانی که درباره یک استارت آ پ 
زیاد صحبت می شود، سرمایه گذار  بهتر از مسیری که آن ها طی کردند باخبر می شود و می داند 

با چه کسانی طرف است و می تواند به آن ها اعتماد کند. 
 جذب سرمایه برای شما آسان بود؟	�

به نظر من سخت و آسان این جا معنا ندارد. هر کاری سختی های خودش را دارد. من دور اول 
جذب سرمایه را پیچیده نمی دیدم اما نمی توانم بگویم این کاری است که چالشی ندارد. باالخره 

هر کاری چالش های خودش را دارد. 
 شما با مسئله عدم پرداخت دستمزد به موسس استارت آ پ برخورد کردید؟ 	�

من با این مسئله برخورد نکردم و نشنیده بودم سرمایه گذار ی چنین حقوقی را برای موسس 
قائل نشــود. به نظر من باید با چنین ســرمایه گذار ی خداحافظی کرد. دســت کم من چنین 

برخوردی نداشتم. 
 کشمون کارش را با چه سرمایه ای  شروع کرد؟	�

اولین ســرمایه کشــمون را خودمان تامین کردیم. زمانی که ایده ما به نقطه ای  رسید که 
می توانســتیم محصولی داشته باشیم و بفروشیم، رفتیم سراغ خانواده. اول از پدرم پول گرفتم 
و بعد، به این دلیل که این پول کم آمد،   از عمویم پول گرفتم که امروز در کشــمون ســهامدار 
است. بقیه موسسان کشمون هم از خانواده و دوستانشان کمک گرفتند. زمانی که هنوز هیچ 
محصولی از مجموعه خارج نشده، کسی به استارت آ پ ها برای سرمایه گذار ی کمک نمی کند، 
مگر بعضی افراد خانواده و دوستان نزدیک که به فرد اعتماد دارند. این مسئله ای  است که حتی 
در اکوسیســتم استارت آ پی کشورهای دیگر هم مطرح اســت. در همین دوره ها، بعضی سراغ 
شتاب دهنده  ها می روند که ما این کار را نکردیم، به این دلیل که ما اصالً در تهران ساکن نبودیم. 

بعد از این دوره، رفتیم سراغ سرمایه گذار ی دور 
اول یا سرمایه بذری. 

�  پول گرفتن از خانواده و دوستان 	
و البته وام گرفتن از بانک از گزینه های دیگر 
غیر از رفتن سراغ شتاب دهنده  هاست. نظر شما 

درباره این روش ها چیست؟
به نظر من نباید از خانواده پول گرفت مگر 
خانواده خیلی ثروتمند باشد. سرمایه خانواده ای 
 که ســال ها با زحمت جمع شــده، ســرمایه 
خطرپذیر نیســت و نباید ریسک کرد. موضوع 
بانک هم برای ما مطرح نبود. تسهیالت بانکی 
اصالً سرمایه خطرپذیر نیست و ریسک استفاده 
از آن باالســت. زمانی می توانیــد از بانک پول 
بگیرید که بدانید در چه زمانی به چه سطحی از 
درآمد می رسید. درواقع یک درآمد تضمین شده 
وجــود دارد که می توانید با آن اقســاط وام را 
پرداخت کنید و ضمانت هایی را که داده اید آزاد 

کنید. 
�  مبلغی که با آن کشمون کارش را 	

شروع کرد چقدر بود؟
20 میلیون سرمایه ای  بود که خودم برای شروع کار گذاشتم. 50 میلیون از خانواده گرفتم که 

امروز از سهامداران کشمون اند و 450 میلیون تومان هم سرمایه بذری جذب کردیم. 
 شما زمان شروع همکاری با سرمایه گذار  جدید به چه نکاتی توجه کردید؟	�

مسئله اصلی در مراحل بعدی رشد استارت آ پ ها پول نیست بلکه شبکه ای  از روابط، دانش و 
تجربه است که در فرایند جذب سرمایه تامین می شود. رویکرد ما هم در جذب سرمایه از گروه 
سرمایه گذار ی پرسال همین بود. ما امیدوار بودیم با توجه به اینکه پرسال دفاتری خارج از ایران 

دارد، جنبه صادراتی کارمان را تقویت کنیم. 
 همکاری شما و سرمایه گذار  با توجه به این هدف چطور پیش رفت و توانستید این هدف 	�

را محقق کنید؟
می توانم بگویم رویکردها و روش های متفاوتی داشتیم. روش استارت آ پ با شرکت های بزرگ 
متفاوت اســت و مدل کار طور دیگری است. شرکت های بزرگ صادراتی در حجم های باال کار 
می کنند، برای مثال شرکت بزرگ می تواند و می خواهد 200 کیلو زعفران در دفتر چین بفروشد. 
ما هم می توانستیم این میزان را تامین کنیم اما سبک کار ما این است که اول داستانمان را تعریف 
کنیم و بعد در ابعاد مثقال و گرم به مشتری جنس بفروشیم و بعد به مشتری بیشتری برسیم. 
یک شرکت بزرگ صادراتی نگاهش به بازار عمده است، اما نگاه یک استارت آ پ جزئی تر است و 
این تفاوت بین ماست. ضمن اینکه در مدتی که با توجه به ظرفیت های سرمایه گذار  به اهداف 
صادراتی فکر می کردیم، کم بال سر ما نیامد. از جمله موانع بین المللی توسعه تجارت بود که کار را 

برای استارت آ پ هایی مثل ما سخت می کرد و خارج از اراده ما و سرمایه گذار  بود. 
 به عنوان موســس یک استارت آ پ، تعامل با شــرکت های بخش خصوصی را که با 	�

ایجاد گروه های سرمایه گذار ی می خواهند در اکوسیستم نقش آفرینی کنند چطور ارزیابی 
می کنید؟

گفت وگوی آینده نگر با محمد قائم پناه، موسس »کشمون« 

  دیده شوید تا بهتر سرمایه جذب کنید 
روش کار در استارت آ پ ها و شرکت های خصوصی متفاوت است

»کشمون« از جمله استارت آ پ های فعال در حوزه کشاورزی است که از یک 
گروه سرمایه گذار ی متعلق به بخش خصوصی سرمایه جذب کرده است. محمد 

قائم پناه موسس کشمون با آینده نگر درباره این تجربه گفت وگو کرده است. به گفته 
قائم پناه، تفاوت هایی در روش ها   و رویکردها بین شرکت های بزرگ و استارت آ پ ها 

وجود دارد و حرکت محتاطانه سرمایه گذار ان در سرمایه گذار ی در استارت آ پ ها 
بی ربط به غیبت پول های بین المللی در کشور و شرایط اقتصاد کالن نیست. 
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نگـاه

من برداشــت خودم را می گویم. برداشــت من این است که موسســان استارت آ پ ها فکر 
می کنند می توانند از توان شرکت های سرمایه گذار  به نفع استارت آ پ استفاده کنند و شرکت های 
ســرمایه گذار  هم فکر می کنند می توانند به استارت آ پ ها کمک کنند. اما این ساده ترین نگاه 
به تعامل شرکت های بزرگ ســرمایه گذار  و استارت آ پ هاست و موضوع پیچیده تر است. البته 
نمی توان تجربه یک نفر یا یک گروه را به همه تعمیم داد. مهم است که استارت آ پ ها ظرفیت 
اســتفاده از شبکه ارتباطات و دانش و تجربه شرکت های ســرمایه گذار  را داشته باشند با این 
حال، تفاوت در فرهنگ کاری، روحیه، روش ها و استراتژی باید مورد توجه قرار بگیرد. موسس 
استارت آ پ شاید فکر کند می توانم زمان طوالنی تری را به انجام کارهای خرد و زمان بر اختصاص 

بدهم تا در نهایت بزرگ شوم، اما یک شرکت بزرگ رویکردهای دیگری دارد. 
زمانی که این شــرکت ها در استارت آ پ ها ســرمایه گذار ی کنند، به دلیل همان تفاوت در 
روش ها که به آن اشاره کردیم مشکالتی پیش می آید. استارت آ پ ها در مدیریت داخلی انعطاف 
بیشتری دارند اما شرکت های خصوصی و هولدینگ ها فرایندهای اداری خودشان را دارند و باید 
برای پیاده کردن تصمیم های مختلف یک روند اداری را طی کنند. فرهنگ کار در استارت آ پ ها 
و شرکت های خصوصی و هولدینگ ها متفاوت است و بحث اصلی هم آگاهی دو طرف از وجود 
این تفاوت و تالش برای شناخت فضای کاری همدیگر است. من یک مثال برای شما می زنم تا 
بهتر این تفاوت را درک کنید. در استارت آ پ ها نیروها سریع رشد می کنند. کسی که سال پیش 
کف تیم تامین بوده می تواند در مدت کوتاهی بشود مدیر تیم تامین. زمانی که او چنین ارتقایی 
پیدا می کند، طبیعی است که حقوق دو برابر شود. این در شرکت ها و هولدینگ ها معنایی ندارد 

چراکه آن ها به رشد پله پله باور دارند و فرایند این رشد را طوالنی تر می بینند.   
  در فرایند جذب سرمایه و همکاری با گروه های سرمایه گذار ی باید به چه نکاتی توجه 	�
کرد؟

اصل موضوع این است که چقدر سرمایه جذب می کنید، این پول را با چه شرایطی می گیرید 
و چند درصد از سهام واگذار می شود و مفاد و بندهای قرارداد چیست. ضمن اینکه سرمایه گذار  
آورده غیرمالی هم دارد که همان دانش، تجربه و زیرســاخت هایش است. بنابراین مسئله فقط 
آورده مالی نیســت بلکه آورده غیرمالی اســت و اینکه در مرحله اجرا با توجه به آورده مالی و 
غیرمالی، کارها چطور باید پیش برود.   یک موضوع دیگر فشار مالی است که استارت آ پ ها در زمان 
جذب سرمایه تحمل می کنند. زمانی که سراغ سرمایه گذار  بعدی می روید، از دور قبلی جذب 
سرمایه پول کمی باقی مانده و موسسان   در فشار مالی اند. در این مرحله موسس می خواهد خیلی 
سریع سرمایه را جمع کند و در مسیر اصلی حرکت کند و با سرعت پیش برود. به همین دلیل 
زمان کمی برای جزیی شــدن در بندها و مواد قرارداد با سرمایه گذار  تازه دارد. موسسان زمان 
الزم را برای طوالنی کردن مذاکره با سرمایه گذار  تازه ندارند و به همین دلیل عجله می کنند و 
هردو طرف، براساس حسن نیت قرارداد را می بندند. در این شرایط به طور معمول تکلیف آورده 
غیرمالی سرمایه گذار    معلوم نمی شود که این آورده به طور دقیق چه شکلی دارد و قرار است چه 
تغییری در روش ها ایجاد کند. استارت آ پ ها در این مرحله وقت بررسی این جزییات را ندارند و 

دو طرف فکر می کنند به عنوان دو همکار حرفه ای  بعد این جزییات را بررسی می کنیم. 

 از موسسان استارت آ پ ها و فعاالن جوان اکوسیستم استارت آ پی این را می شنویم که 	�
سرمایه گذار  از بخش خصوصی رویکردهای سختگیرانه تری دارد یا رغبت بخش خصوصی به 
سرمایه گذار ی در استارت آ پ هایی با ایده های جدید کم است. نظر شما در این باره چیست؟

چالش هایی که موســس یک استارت آ پ با شرکت ها پیدا می کند، بی ربط به شرایط 
سرمایه گذار ی در کشور نیست. عدد جذب سرمایه جسورانه در سال گذشته 750 میلیارد 
تومان بوده که اگر به دالر تبدیل کنید، به زحمت به 25 میلیون دالر برســد. این رقمی 
است که 2 تا 3 استارت آ پ در یک یا 2 دور جذب سرمایه می گیرند. یک استارت آ پ چینی 
که در حوزه میوه و ســبزی کار می کند و با 3 رقیب در اندازه خودش رقابت می کرد، در 
هر فصل 200 تا 300 میلیون دالر سرمایه جذب کرد. ضمن اینکه این استارت آ پ حتی 
جهانی هم نیست. یعنی یک استارت آ پ چینی که بین المللی نشده و رقبای آن چنانی هم 
ندارد، در یک فصل 10 برابر کل سرمایه گذار ی خطرپذیر در ایران سرمایه جذب می کند. 
از این چه نتیجه ای  می گیریم؟ پول بین المللی در ایران غایب است و سرمایه در کشور کم 
است. این پیامدهایی دارد که از جمله آن، سرمایه گذار ی سرمایه گذار ان در استارت آ پ هایی 
است که ریسک بسیار کمی دارند. سرمایه گذار  فکر می کند در استارت آ پی که پنج سال 
دیگر به بورس می رود ســرمایه گذار ی کند، بهتر است و دنبال این است که گزینه های 
خروج را مشــخص تر کند. یک پیامد دیگری که از غیاب سرمایه گذار  بین المللی گریبان 
استارت آ پ ها را گرفته، تمرکز بر بنچ مارک است. در راند سوم جذب سرمایه می شنیدم که 
تمرکز صندوق ها بیشتر بر این بود که بنچ مارک معرفی کنیم. من به آن ها حق می دهم، 
آن ها شرایط خودشان را دارند اما زمانی که به عنوان موسس یک استارت آ پ، تاکید آن ها 
بر بنچ مارک را می بینم فکر می کنم آن ها در اصل دارند می پرســند کار تو کپی برداری از 
کدام استارت آ پ خارجی است. من از این تاکید متوجه می شوم صندوق های سرمایه گذار ی 
و سرمایه گذار ان از اصل بودن کار می ترسند و نسبت به ریسک کار نگران اند. فکر می کنند 
این استارت آ پ در هیچ جای دیگری اجرا نشده و این برایشان مشکل ایجاد می کند. در 
خارج از ایران سرمایه گذار انی داریم که بر اساس دغدغه های زیست محیطی استارت آ پ ها 
را انتخاب می کنند. در ایران هم بعضی صندوق های سرمایه گذار ی این ادعا را داشتند. با 
آن ها هم مذاکره کردیم اما اتفاقی نیفتاد و تاکید آن ها هم بر بنچ مارک بود و اینکه کپی 

کدام یونیکورن خارجی هستی؟ 
 تجربه ای  در ارتباط با ســرمایه گذار انی که خصوصی نیستند و درواقع آن ها را بیشتر 	�

حاکمیتی می دانند دارید؟
من برای جذب سرمایه با این گروه ها هم مذاکره کردم و روند آن ها را هم مثل بقیه دیدم. 
به نظر من در بین آن ها هم سرمایه گذار  حرفه ای  پیدا می شود، اما آن ها هم بر بنچ مارک تاکید 

کردند. 
 نکاتی برای موسسان استارت آ پ ها در مراحل مختلف جذب سرمایه دارید؟	�

اینکه از زیر بته نیامده باشید مهم است. من توصیه می کنم بچه های استارت آ پی که دنبال 
سرمایه اند، برای توی چشم آمدن تالش کنند تا سرمایه گذار  فکر نکند آن ها از ناکجاآباد آمده اند. 
در دورهای نخست جذب سرمایه شناخت گروه بسیار مهم است. این یکی از نکاتی است که در 

مذاکرات و جذب سرمایه به آن ها کمک می کند. 
نکته دیگر توجه به بندها و موادی است که در قرارداد می آید. اینکه ترکیب سهامداران 
چه می شود و سهام ممتاز چیست و چه شرایطی دارد. در این باره مطالعه کنند و به آن 

دقت کنند. 
نکته سوم، بهتر است جذب ســرمایه را زودتر شروع کنند. موسس استارت آ پ باید 
جذب سرمایه را زمانی   شروع کند که در فشار مالی نباشد. تگنای مالی باعث می شود او 
هر شرایطی را بپذیرد. به طور میانگین جذب سرمایه شش ماه طول می کشد و بهتر است 
خیلی زودتر از شش ماه، فرایند جذب سرمایه را شروع کنند. باتوجه به شرایط اقتصادی 
و نوسان های مالی که در محیط کسب وکار ایران وجود دارد، موسسان باید بر رسیدن به 
اهداف مالی تمرکز کنند و خودشان فعاالنه جذب سرمایه را دنبال کنند. همه چیز ممکن 
اســت خیلی زود تغییر کند. خیلی از برنامه هایشان ممکن است محقق نشود، بنابراین 
منتظر تحقق شرط دیگری برای جذب سرمایه نمانند. من اگر به گذشته برگردم، تالش 

می کنم به اندازه هزینه های شش ماه آینده را نقد در حسابم نگه دارم. 

نکته هایی که باید بدانید

زمانی که درباره یک استارت آ پ زیاد صحبت می شود، سرمایه گذار  بهتر از 	]
مسیری که آن ها طی کردند باخبر می شود و می داند با چه کسانی طرف است 

و می تواند به آن ها اعتماد کند.
اینکه از زیر بته نیامده باشید مهم است. من توصیه می کنم بچه های 	]

استارت آ پی که دنبال سرمایه اند، برای توی چشم آمدن تالش کنند تا 
سرمایه گذار  فکر نکند آن ها از ناکجاآباد آمده اند. در دورهای نخست جذب 

سرمایه شناخت گروه بسیار مهم است.
پول بین المللی در ایران غایب است و سرمایه در کشور کم است. 	]

این پیامدهایی دارد که از جمله آن، سرمایه گذار ی سرمایه گذار ان در 
استارت آ پ هایی است که ریسک بسیار کمی دارند.
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در اکوسیستم استارت آ پی ما، بین استارت آ پ های ایرانی و 
استارت آ پ های بالنده و پیشرفته جهانی فاصله وجود دارد و 
همه در مسیر پر کردن این شکاف حرکت می کنند.

 مجموعه بخش خصوصی در ایران را می توان شرکت های 	�
متقدمی دانســت که سال ها ســابقه فعالیت در حوزه های 
مختلف صنعت، معدن، کشــاورزی و تجارت را دارند. بخش 
عمده ای از مدیران در بخش خصوصی عالقه ای به حوزه های 
نو و استارت آ پ ها که به عنوان کسب وکارهای خرد در جامعه 
مطرح می شوند، نشان نمی دهند. در یک دوره اتاق بازرگانی 
تهران تالش کرد بین این شــرکت ها و کسب وکارهای نوپا 
پل بزند. در روند برگزاری برنامه هایی که برای ارتباط هرچه 
بیشتر این دو گروه انجام شد، چند پرسش اساسی مطرح شد. 
اینکه اصال چرا یک شرکت متقدم در بخش خصوصی باید در 
یک استارت آ پ سرمایه گذاری کند؟ به ویژه که نرخ شکست 
استارت آ پ ها بســیار باال و روند بازگشت و بازدهی سرمایه 
در این کسب وکارها بســیار طوالنی است. چطور باید یک 
فعال بخش خصوصی را قانع کرد در اکوسیستم استارت آ پی 

سرمایه اش را به کار بیندازد؟ 
در بخــش خصوصی ایــران مثل ســایر کشــورها، تفاوت 
شخصیت و رویکردهای فعاالن بخش خصوصی است که زمینه 
ســرمایه گذاری های متفاوت و مختلف را فراهــم می کند. این 
تفاوت ها باعث می شــود که آن ها در یک طیف گسترده از نگاه 
ریسک پذیری قرار بگیرند و آنانی که در سر ریسک پذیری باالی 
طیف قرار دارند به سرمایه گذاری در بخش هایی   تمایل پیدا کنند 
که از نوآوری و خالقیت بیشتر و ریسک باالتری برخوردار است. 
در همه کشورها عده زیادی   از فعاالن بخش خصوصی به چنین 
کسب وکارهایی تمایل نشان نمی دهند. درواقع از بین شرکت های 
متعارف یا شــرکت هایی با مدل های کســب وکار قدیمی تر، که 
سابقه چنددهه ای دارند، درصد کمی متمایل به سرمایه گذاری در 
حوزه های با ریســک و نوآوری باالترند. آمار دقیقی از این فعاالن 
اقتصادی در ایران و بســیاری از کشورها نداریم اما تصور من این 
است که این آمار، دورقمی نیست. شاید دست باال به 5 یا 6 درصد 
از مجموع فعاالن بخش خصوصی برسد. ممکن است در کشورهایی 
با معدل ریسک پذیری بیشتر، که کسب وکارهای سنتی با سرعت 
بیشــتری به ســمت مدل های جدید حرکت می کنند، این رقم 
نهایتا به 10 تا 12 درصد برسد.   بنابراین، موضوع قانع کردن افراد 
نیست. مثل این اســت که بخواهیم همه را برای سرمایه گذاری 
در بــورس قانــع کنیم یا از همه بخواهیم در ارز، مســکن یا در 
رمزارز ســرمایه گذاری کنند. به طور طبیعی هریک از این بازارها 
طرفدارانی دارد و افراد و شرکت ها بر اساس ریسک پذیری شان و 
راهبردهایی که برای توسعه سبد سرمایه گذاری دارند، در هریک 

از این بازارها سرمایه گذاری می کنند.   
 به نظر شما در   بخش خصوصی، کدام فعاالن اقتصادی به 	�

سرمایه گذاری های جسورانه عالقه بیشتری نشان می دهند؟

اصوالً کسانی که به سرمایه گذاری جســورانه روی می آورند 
دو رویکرد دارند. نخســت گروهی که ماهیت این سرمایه گذاری 
و کسب سود از ســرمایه گذاری های پرریسک برای آن ها جذاب 
است. به این معنا که می خواهند به صورت حرفه ای وارد این حوزه 
شــوند و از آن انتفاع حاصل کنند. این رویکرد بر پایه روش های 
حرفه ای ارزیابی، مدیریت سبد سرمایه گذاری و انجام پایش است 
و با تشکیل صندوق های سرمایه گذاری جسورانه شکل می گیرد. 
البته کســانی یا سازمان هایی هم   هستند که با ارقام کوچک تر و 
سازوکار ساده تری در جایگاه سرمایه گذاران فرشته، با رویکردهای 

حمایتی در کسب وکارهای نوپا سرمایه گذاری کنند. 
رویکرد دوم از ســوی شرکت هایی است که نگاهی راهبردی 
به نوآوری و ســرمایه گذاری جســورانه در حفظ جایگاه خود در 

گفت وگوی آینده نگر با پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق ایران 

  بخش خصوصی می خواهد از قطار نوآوری جا نماند
سرمایه گذار ی در استارت آ پ ها چطور پیش می رود؟

دردها و چالش های اقتصاد ایران که گریبان صاحبان بنگاه های اقتصادی را گرفته، بی نهایت به نظر می رسد. 
با محیط کسب وکاری که هر روز، از مانع پرتر می شود، آیا می توان بنگاه های بخش خصوصی را در زمینه 

سرمایه گذار ی در اکوسیستم استارت آ پی فعاالنه دید؟ با جود همه چالش های فضای کسب وکار، چه 
انگیزه ای  زمینه ساز سرمایه گذار ی این بنگاه ها در اکوسیستم استارت آ پی خواهد بود؟ پدرام سلطانی، 

عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق تهران در این باره از انگیزه بنگاه های خصوصی برای سوار شدن به قطار 
نوآوری می گوید. به گفته سلطانی، در همه جای دنیا، سرمایه گذار ی های جسورانه بنگاه های اقتصادی با اما 

و اگرهایی در حوزه استارت آ پ ها همراه است اما آنچه به انجام این سرمایه گذار ی ها می انجامد، آینده نگری 
صاحبان بنگاه ها و توجه ویژه آن ها به فناوری است. باتوجه به راه اندازی گروه سرمایه گذار ی پرسال به 

عنوان بازیگر جدید در زیست بوم فناوری و نوآوری ایران و سرمایه گذار ی این گروه در استارت آ پ هایی 
مثل کشمون،   در این گفت وگو درباره تجربه ارتباط با استارت آ پ ها هم صحبت شده است. به گفته پدرام 

سلطانی، شروطی که سرمایه گذار ان برای موسسان استارت آ پ ها در نظر می گیرند، می تواند مسیر حرکت 
آن ها را روشن کند و در ارزیابی مستمر آن ها از مسیری که پیمودند موثر است. 
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نگـاه

صنعت/حوزهای که فعال هســتند دارند. همواره سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در کسب وکارهای نوپا و استارت آ پ ها تنها با نگاه 
سودآوری انجام نمی شود. برخی از این سرمایه گذاران عالقه دارند 
سوار این قطار   شوند و کسب وکارهای خودشان را هم همراه کنند. 
این شرکت ها در حوزه هایی سرمایه گذاری می کنند که به فعالیت 
آن ها نزدیک اســت. خودروســازان در دنیا در استارت آ پ هایی 
ســرمایه گذاری می کنند که راهکارها و مدل هــای جدیدی را 
برای ورود نــوآوری و فناوری به صنعت ارائه می کند. برای مثال 
نرم افزارهایــی که در حوزه خودروهای خــودران، الکترونیکی و 
هوشمند عرضه می شــود، موردعالقه این سرمایه گذاران است. 
درواقع هر کسب وکاری استارت آ پ های حوزه خودش را با نگاهی 
راهبردی دنبال می کند. یک شــرکت فعال در حوزه کشاورزی 
به دنبال راه حل هایی برای ساده تر شدن کارها و هوشمندسازی 
کشاورزی، باال بردن میزان محصول و کاهش میزان نهاده هاست. 
فعاالن قدیمی حوزه خرده فروشی، بر پلت فرم های فروش آنالین 
و موضوعاتی ازاین دســت ســرمایه گذاری می کنند. این گروه از 
ســرمایه گذاران در بخش خصوصی می خواهند کسب وکاری که 
امــروز دارند، در ســال های آینده در رقابت بــا مدل های جدید 
کســب وکار عقب نمانــد و بهره ور باقی بمانــد.   به همین دلیل 
  ســرمایه گذاری در اســتارت آ پ ها و تملک آن ها که   به اصطالح 
acquisition گفته می شود،   انجام می شود. در مدل های توسعه 
کسب وکارها، یک رشــد ارگانیک داریم که در فرایند انجام یک 
کسب وکار در طول زمان حاصل می شود. ادغام و تملک شرکتی با 
شرکت های دیگر هم روش دیگر توسعه کسب وکار است. بسیاری 
از اســتارت آ پ ها با همین روش توسط شــرکت های بزرگی که 
در آن حوزه فعال اند، خریده می شــوند، تا تحت کنترل مستقیم 
آن ها قرار بگیرند   و در این مسیر، شرکت های باسابقه تر با سرعت 

باالتری، فرایند فناور شدن را طی کنند. 
 تجربه شما در گروه سرمایه گذاری پرسال در مواجهه با 	�

استارت آ پ ها چطور بوده است؟ 
شــرکت ما بیشــتر با رویکرد دوم وارد این عرصه شده  است 
و البتــه بازار را با توجه به رویکرد نخســت هم پایش و پیگیری 
می کند. ما در مجموعه مان تالش می کنیم در اســتارت آ پ هایی 
سرمایه گذاری کنیم که به حوزه فعالیت کسب وکار نزدیک است، 
هدف ما پیوند آینده کسب وکارمان با کسب وکارهای نوآور، فناور 
و خالق است و می خواهیم از محل بهره وری ناشی از این پیوند، 
کسب وکار خودمان را متحول کنیم. درنهایت هدف ما این است 
که در زمینه های کاری خودمان از قطار توســعه و گردونه رقابت 

جا نمانیم. 
 در آسیب شناسی سرمایه گذاری شرکت های متقدم بخش 	�

خصوصی در استارت آ پ ها و کسب وکارهای نوپا، تفاوت ادبیات 
مؤسسان استارت آ پ ها و صاحبان و مدیران شرکت های بزرگ 
به عنوان یک مانع مطرح شــده است. تجربه شما دراین باره 

چیست؟ آیا چنین تفاوتی وجود دارد؟   
بلــه، به نظر من هم این تفــاوت در ادبیات وجود دارد، اما در 
مسیر شکل گیری و تکامل ارتباطات بین استارت آ پ ها و مدیران 
کسب وکارهای باســابقه، اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است. 
یکی از آن ها انتقال تجربه این مدیران سازنده و باسابقه کشور به 
اکوسیستم استارت آ پی ایران است. این مدیران با سابقه طوالنی 

که در کســب وکار دارند، تجربه و بینش خود را به استارت آ پ ها 
منتقل می کنند. این مزیت ســرمایه گذاری شرکت های باسابقه 
در استارت آ پ هاســت. این کسب وکارها آلبومی از دانش،   تجربه 
و اطالعات بازارند که می توانند آن را در اختیار استارت آ پ ها قرار 
دهند و به عنوان مشاور و ناظر در کنار آن ها باشند. در این بخش 
ارتباطات، سازنده و ســودمند است. بخشی که ارتباطات در آن 
کمرنگ یا ضعیف تر می شود، آن بخشــی است   که از اقتضائات 
مدل های تازه کســب وکار در اســتارت آ پ ها نشــئت می گیرد. 
مدل های کســب وکاری اســتارت آ پ ها اقتضــا می کند انعطاف 
کاری بیشتری   نسبت به مدل های کاری قدیمی تر وجود داشته 
باشد. در چنین فضایی به طور حتم تقسیم  کارها و مسئولیت ها 
متفاوت است. اصوالً مؤسسان استارت آ پ ها هم   از نسل جدیدند و 
   تفاوت های رفتاری و فرهنگی که بین آن ها و نسل های پیش از 

آن ها وجود دارد، دشواری هایی را در ارتباط ایجاد می کند. 
 راه حلی در این زمینه وجود دارد؟ 	�

بله. شرکت های ســرمایه گذار در استارت آ پ ها برای رفع این 
مانع، گروه های ســرمایه گذاری را ایجاد می کنند. در این گروه ها 
مدیران و کارشناســانی به کار گرفته می شوند که با اکوسیستم 
استارت آ پی و نوآوری آشنایی دارند و از جنس خود آن ها هستند 
و مانند پل ارتباطی بین شرکت های سرمایه گذار و استارت آ پ ها 
عمل می کنند. این گروه های سرمایه گذاری نظرات و دیدگاه های 
دو طــرف را به هــم نزدیک می کنند. پایش، نظــارت و ارزیابی 
استارت آ پ ها توســط این گروه ها طوری انجام می شود که برای 
اســتارت آ پ ها مانعی ایجاد نکند. به طورکلی نظــارت و ارزیابی 
برای استارت آ پ ها خوشایند نیست. آن ها ترجیح می دهند بدون 
قیدوبند و تعهد سرمایه را بگیرند و خرج کنند؛ اما مدل درست 
سرمایه گذاری و مدیریت ریسک اقتضا می کند سرمایه گذار برای 
سرمایه ای که به استارت آ پ می دهد، شرایط و تعهداتی را در نظر 
بگیرد. تنظیم شاخص های کلیدی عملکرد   یا KPI استارت آ پ ها 
را به پایــش دورهای مقیــد می کند و فاصلــه عملکرد واقعی 
استارت آ پ با این شاخص ها سنجیده می شود. اگر فاصله زیادی 
بین شاخص ها و عملکرد استارت آ پ ها وجود داشته باشد، ممکن 
است حتی کار متوقف شود و موارد و جزییات زیادی باید بررسی 
شود. گروه های سرمایه گذاری جســورانه ای که شرکت ها ایجاد 
می کنند، عالوه بر رسیدن به زبان مشترک، مسئولیت بررسی این 
جزییات را هم بر عهده دارند و با وجود آن ها، ارتباط استارت آ پ ها 

و سرمایه گذاران تسهیل می شود.
 یکی از مسائل جدی برای مؤسسان استارت آ پ هایی که 	�

در آغاز مســیر جذب سرمایه قرار می گیرند، بحث تضمین، 
  وثایق   و شروط سرمایه گذاران است. آن ها نگران اند درنهایت 
عمده سهامشان را از دست بدهند یا بعضی می گویند آزادی 
عمل آن ها پس از جذب سرمایه از سرمایه گذاران خصوصی 

به شدت محدود شده است. نظر شما دراین باره چیست؟   
من فکر می کنم موفقیت یــک کارآفرین جوان، ماهر، خالق 
و نــوآور و مجهز به دانش روز، درگرو همین شــروط و قرارهایی 
اســت که در قبال جذب سرمایه با ســرمایه گذار توافق می کند. 
این تعهدات باعث می شــود کارآفرین جوان نســبت به اهدافی 
که تعیین کرده   و رشد کســب وکار اهتمام بیشتری نشان دهد 
و گروهش را با تعهد بیشــتری برای رســیدن به اهداف هدایت 

تعهدات و شروط 
سنجه ای است 

تا مؤسسان 
استارت آ پ بدانند 
در مسیر درست 

حرکت می کنند یا 
خیر. این تفاوت 

نسل ما و مؤسسان 
استارت آ پ هاست. 

وقتی ما کارمان 
را شروع کردیم، 
به طور مرتب در 
فضای ارزیابی 
خودمان بودیم. 
به طور مداوم 
از خودمان 

می پرسیدیم آیا در 
مسیر رشد هستیم، 
پیشرفت می کنیم یا 

خیر؟
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آینده اکوسیستم استارت آ پی ایران، در گرو ایده های جدید است. ایده هایی که حتی اگر در 
یان  آن سوی دنیا پیاده شده، کمتر موردتوجه قرارگرفته و حاال باید بر اساس سالیق و عالیق مشتر
هوشمندانه بومی یا متناسب سازی شود، آن  هم با خط قرمزهای فراوانی که در ایران وجود دارد.

کند. با وجود ایــن تضمین ها کارآفرین جوان، با همه توان برای 
رســیدن به شــاخص های کلیدی ازجمله میزان فروش، جذب 
مشــتری و دنبال کنندگان تالش می کند. به عبارت ساده تر، این 
تعهدات و شــروط سنجه ای است تا مؤسسان استارت آ پ بدانند 
در مســیر درست حرکت می کنند یا خیر. شاید بتوان گفت این 
تفاوت نســل ما و مؤسسان استارت آ پ هاست. وقتی ما کارمان را 
شــروع کردیم، به طور مرتب در فضــای ارزیابی خودمان بودیم. 
به طور مداوم از خودمان می پرسیدیم آیا در مسیر رشد هستیم، 
پیشــرفت می کنیم یا خیر؟ در ســال هایی که نسل ما کارش را 
شروع کرد، کمتر شــرکت های کوچک و متوسط و کارآفرینان 
جوان به ســازوکارهای ارزیابی از بیرون دسترســی داشتند. اما 
امروز این شــانس بــا به عبارت بهتر موهبــت در فضای جدید 
سرمایه گذاری برای کارآفرینان جوان وجود دارد تا عالوه بر جذب 
آسان تر سرمایه نسبت به سال های گذشته، فرصت ارزیابی خود 
از نــگاه حرفه ای بیرونی را هم پیدا کننــد.   زمانی که ما کارمان 
را شــروع کردیم، اگر از خانواده مرفــه نبودیم، باید از بانک ها با 
سختی سرمایه می گرفتیم و اگر کســب وکار با شکست مواجه 
می شد، آن کارآفرین جوان بدهکار بانک می شد و اگر منبعی برای 
بازپرداخت نداشت، همه چیز را از دست می داد. امروز، روش های 
سرمایه گذاری در استارت آ پ ها بی شباهت به باند فرودگاه نیست 
که مسیر برای هواپیماها در آن با چراغ هایی عالمت گذاری شده 
است. در حالی که کارآفرینی در سال هایی که ما آغاز کردیم مانند 
شناکردن وسط اقیانوس بود که نمی دانستیم به کدام سمت شنا 
کنیم و بر اساس حس یا تجربه کمی که اندوخته بودیم، جهت   را 

انتخاب می کردیم و حرکت می کردیم. 
البته ســرمایه گذار جســور در کنار تعهداتی که از   مؤسسان 
استارت آ پ ها می گیرد به نااطمینانی هایی که در فضای کسب وکار 
وجــود دارد، یا ریســک های بزرگی که محقق می شــود و آثار 
چشــمگیری بر اســتارت آ پ ها دارد، هم توجه می کند و داوری 
درباره درجه توفیق اســتارت آ پ را با نگاه به آن ها انجام می دهد 
و بهره گیری از ســازوکارها و در نظر گرفتن شروط در قراردادها 
در فضای واقعی پیگیری می شود. سال هاست که سرمایه گذاری 
جسورانه در جهان با همین سازوکار پیش می رود و این مدل در 
جهان آزموده شده و به نتیجه رسیده است. هرچند هرچه پیش 
می رویم، تعهداتی که از آن ها حرف می زنیم، شــکل پویاتری به 
خود می گیرد و در حال بهبود و بالندگی است اما سرمایه گذاری 

جسورانه هیچ گاه خالی از آن نشده است.   
یک نکته دیگر اینکه اکوسیستم استارت آ پی در کشور ما مثل 
فعالیت های دیگر که پس از انقالب در ایران آغاز شده، از فرایند 
جهانی اش عقب اســت. یعنی ما دو دهه دیرتر از دیگر کشورها 
شــروع کردیم. در این شرایط نباید انتظار داشت سرمایه گذاران 
ما همپای ســرمایه گذاران کشورهای پیشرو در این زمینه رفتار 
کنند و خود را با آخرین اقتضائات ســرمایه گذاری تنظیم کنند. 
به ویژه که محیط کســب وکار در ایران پرچالش است و مقرراتی 
وجود دارد که ســرمایه گذاران باید خــود را با آن منطبق کنند. 
هم چنین در اکوسیستم استارت آ پی ما، بین استارت آ پ های ایرانی 
و اســتارت آ پ های بالنده و پیشرفته جهانی فاصله وجود دارد و 

همه در مسیر پر کردن این شکاف حرکت می کنند. 
 یکی از پرسش های ما درباره بحثی است که در اینوتکس 	�

2020 در پــارک علم و فناوری پردیس مطرح کردید. مهمان 
یکی از رویدادها بودید   و به سرمایه گذاری نهادهای حاکمیتی 
در اکوسیســتم اســتارت آ پی اشــاره کردید و گفتید این 
آسیب زاســت و البته به فعاالن اکوسیستم استارت آ پی هم 
توصیه کردید که از این ســرمایه ها استقبال نکنند. با توجه 
به اینکه پرونده ما درباره جذب ســرمایه در اکوسیســتم 
استارت آ پی اســت خوب است که درباره سرمایه گذاری این 
نهادها در اکوسیستم استارت آ پی ایران صحبت کنیم. اینکه 
چرا به نظر شما سرمایه گذاری آن ها در کسب وکارهای نوپای 
ایرانی آسیب زاســت با اینکه بعضی گزارش ها می گوید این 
نهادها به تعدد در اکوسیستم سرمایه گذاری می کنند و شاید 
با سختی کمتری نسبت به دیگر سرمایه گذاران با مؤسسان 

رفتار می کنند. 
در کشــورهای با اکوسیســتم اســتارت آ پی ســالم، دو نوع 
ســرمایه گذار داریم که با ســهولت بیشــتری به استارت آ پ ها 
ســرمایه می دهند. ســرمایه گذار نوع اول، ســرمایه گذار فرشته 
اســت، ســرمایه گذارانی که اندازه سرمایه هایشان کوچک است. 
دیگری، صندوق های دولتی اند که با رویکرد ترویج کارآفرینی و 
ســرعت بخشیدن به تحوالت فناوری و نوآوری، در حوزه هایی با 
ریسک های باال حمایت های مالی، عموما بالعوض   می کنند. این 
صندوق ها چشم داشــتی به بازدهی ســرمایه گذاری ندارند و در 
بسیاری از موارد، به طور بالعوض به استارت آ پ ها و کسب وکارها 
پول می دهند. در کشــور ما هردوی این سرمایه گذاری ها وجود 
دارد اما گروه سومی هم داریم که همان مجموعه های خصولتی اند 
یعنی   نهادهای نظامی و شبه نظامی و انقالبی. این نهادها به وفور 
پول در اختیار دارند، پولی که عموما حاصل فعالیت های اقتصادی 
آزاد و رقابتی نیست بلکه ناشی از سرازیر شدن نقدینگی از منابع 
تعریف شــده برای آن هاســت. دارایی ها،   نقدینگی و سرمایه این 
نهادها ناشی از مدیریت رقابتی، تالش و خالقیت در مجموعه های 

نکته هایی که باید بدانید

در همه کشورها عده زیادی   از فعاالن بخش خصوصی به چنین کسب وکارهایی تمایل نشان 	]
نمی دهند. درواقع از بین شرکت های متعارف یا شرکت هایی با مدل های کسب وکار قدیمی تر، 

که سابقه چنددهه ای دارند، درصد کمی متمایل به سرمایه گذاری در حوزه های با ریسک و 
نوآوری باالترند.

هر کسب وکاری استارت آ پ های حوزه خودش را با نگاهی راهبردی دنبال می کند. یک 	]
شرکت فعال در حوزه کشاورزی به دنبال راه حل هایی برای ساده تر شدن کارها و هوشمندسازی 

کشاورزی، باال بردن میزان محصول و کاهش میزان نهاده هاست.
در مسیر شکل گیری و تکامل ارتباطات بین استارت آ پ ها و مدیران کسب وکارهای باسابقه، 	]

اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است. یکی از آن ها انتقال تجربه این مدیران سازنده و باسابقه 
کشور به اکوسیستم استارت آ پی ایران است. این مدیران با سابقه طوالنی که در کسب وکار 

دارند، تجربه و بینش خود را به استارت آ پ ها منتقل می کنند. این مزیت سرمایه گذاری 
شرکت های باسابقه در استارت آ پ هاست.

اکوسیستم استارت آ پی در کشور ما مثل فعالیت های دیگر که پس از انقالب در ایران آغاز 	]
شده، از فرایند جهانی اش عقب است. یعنی ما دو دهه دیرتر از دیگر کشورها شروع کردیم. در 
این شرایط نباید انتظار داشت سرمایه گذاران ما همپای سرمایه گذاران کشورهای پیشرو در این 

زمینه رفتار کنند و خود را با آخرین اقتضائات سرمایه گذاری تنظیم کنند.
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نگـاه

آن ها نیســت بلکه به آسانی، از منابعی خاص به دست آمده است. 
بــه همین دلیل این نهادها این پول را در هر حوزه ای به آســانی 
خرج می کنند و یکی از این حوزه ها هم، اکوسیستم استارت آ پی 
و کارآفرینی اســت. حمایت از کارآفرینی شاید جزیی از رویکرد 
آن هاست اما آنچه من فکر می کنم تالش آن ها   برای تبدیل شدن 
به بازیگر اصلی اکوسیستم استارت آ پی ایران و مصادره آن است. 
این نهادها به ســیطره بر اکوسیســتم عالقه دارند چراکه خود 
برخاســته از مصادره ها و تحوالت سال های نخست انقالب اند و 
با همین روش ها تا امروز به کارشان ادامه داده اند. لذا آن ها هنوز 
فرهنگ مصادره را با خود دارند. در دهه 80 که خصوصی ســازی 
با هیاهوی بســیار کلید خورد، بســیاری از شرکت های بزرگ و 
سودده، به همین مجموعه ها واگذار شد. امروز پول های هنگفتی 
که   از ســال های نخست انقالب، و دهه های 80 و 90، با به دست 
گرفتن شــرکت های بزرگ دارای امتیاز یا انحصار به دست آمده و 
در جریان خصوصی ســازی وارد این مجموعه ها شده، باید جایی 
خرج شــود و تمایل اصلی این نهادها این اســت که با این پول، 
قدرت بیشــتر به دست آورند و انحصار مجموعه های دیگر را هم 
به دســت بگیرند که یکی از آن ها، همین حوزه نوآوری، فناوری 
و اکوسیستم استارت آ پی است. کنترل کارآفرینان جوان نتیجه 
سرمایه گذاری این نهادهاست چراکه نگرانی عمده این نهادها این 
است که اگر بخشی از کنترلشان خارج شود، به مثابه تهدید برای 
آن ها عمل کند.   با توجه به سابقه این نهادها و رویکردهای آن ها 
در طی این مدت، این هشدار را باید به کارآفرینان جوان و بخش 
خصوصی واقعی داد تا از ســرمایه گذاری آن ها استقبال نکنند، 
چراکه بادآورده را باد می برد. بســیاری از استارت آ پ هایی که با 
روش های این نهادها پول می گیرند   و بدون برنامه خرج می کنند، 
بهره وری الزم را ندارند. ســرمایه گذاری این نهادها درنهایت به از 
بین رفتن این استارت آ پ ها منجر می شود و اگر استارت آ پی هم 
خوب رشد کند، باید در چارچوب های موردنظر آن ها فعالیت کند. 

این مصادره ای که از آن   حرف می زنم، نه لزوماً مصادره سهام بلکه 
مصادره آینده، خالقیت، توان مدیریت و تحرک کسب وکارهای 

نوپاست. 
 از نکات مهم دیگری که در فرایند جذب ســرمایه به آن 	�

اشاره می شــود، تقلیدی بودن ایده ها و مدل کسب وکارهای 
نوپاست. درواقع سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بر ایده های 
تکرارشده در دیگر کشورها تمایل بیشتری نشان می دهند تا 
ایده های نویی که برخاسته از شرایط کشور است. با این گزاره 

موافقید؟
این برای همه ســرمایه گذاران مصداق ندارد اما روشــی برای 
مدیریت ریســک است. سرمایه گذاران فکر می کنند مدل کسب و 
کاری که جای دیگری پیاده شــده و جواب داده، شانس بیشتری 
برای به نتیجه رسیدن در ایران دارد. اما الزاماً، همه استارت آ پ هایی 
که مشابه خارجی دارند، موردتوجه ســرمایه گذاران نیستند. من 
فکر می کنم این قسمت هنرمندانه و پیشروتر کار است که بتوانید 
ایده های خوب، اســتارت آ پ ها و مدل آن ها   را موشــکافانه ارزیابی 
کنید و با توجه به تجربه و دانشــی که در گروه های سرمایه گذاری 
حرفه ای وجود دارد، به این نتیجه برســید که خدمات یا محصول 
یک استارت آ پ، نیاز بازار است.   این بازار هدف می تواند بازار ایران، 
بخشی از صنایع در ایران یا خارج از ایران را شامل شود و این کاال 
یا خدمت   می تواند جایگزین کاال یا خدمت دیگری شــود، چراکه 
از حیث قیمت تمام شــده   به صرفه تر است یا ارزش بیشتری برای 
مشــتری دارد. در عمل استارت آ پ های شکوفا و موفق آینده، چه 
در ایران و چه در کشورهای دیگر، به شرط مساعد بودن شرایط در 
محیط های کسب وکار، با ایده های جدید است که شکل می گیرند. 
البته در ایران، فارغ از ایده خوب یا بد، محیط کسب وکار نامساعد 
سهم باالیی در شکست استارت آ پ ها دارد. اما بااین وجود، اگر یک 
گروه خوب ایده خوب و جدیدی را اجرا کند، ســرمایه جذب کند 
و ســایر اجزای الزم برای رشد یک کســب وکار نوآور هم برای آن 
فراهم شود، نسبت به استارت آ پ هایی که همدیگر را تکرار می کنند، 
  سریع تر و با شیب بیشتری رشد می کند. در موج نخست استارت آ پی 
در ایران می بینیم بیشتر استارت آ پ های سرآمد، نوعی مشابه سازی 
از نمونه خارجی اند که البته در نقاط دیگر جهان هم انجام  شــده 
اســت. کارآفرینان جوان، زرنگ و گوش به زنگ بالفاصله ایده ها را 
تکرار می کنند اما این نافی موفقیت صاحبان ایده های جدید نیست. 
نکته مهم اینکه رقابت با اســتارت آ پ های موج اول در ایران 
دیگــر کار اســتارت آ پ های جدید و جوان نیســت. مگر اینکه 
گروه های قوی با اتکا به منابع خودشان با چنین کسب وکارهایی 
رقابت کنند. برای مثال رقابت با مجموعه ای مثل دیجی کاال در 
ایران، از چند گروه بیشــتر ساخته نیست. گروه هایی که در بازار 
خرده فروشی و کاالی FMCG   فعالیت می کنند، می توانند به شرط 
خالقیت، نوآوری و انعطــاف، به عنوان رقیب دیجی کاال در بازار 
فعالیت کنند.   هرچنــد هیچ تضمینی در این زمینه وجود ندارد 
اما احتمال آن مطرح است. اگر این دسته از استارت آ پ ها را کنار 
بگذاریم، به نظر من آینده اکوسیستم استارت آ پی ایران، در گرو 
ایده های جدید است. ایده هایی که حتی اگر در آن سوی دنیا پیاده 
شــده، کمتر موردتوجه قرارگرفته و حاال باید بر اساس سالیق و 
عالیق مشتریان هوشمندانه بومی یا متناسب سازی شود، آن  هم 

با خط قرمزهای فراوانی که در ایران وجود دارد. 

نکته هایی که باید بدانید

در کشورهای با اکوسیستم استارت آ پی سالم، دو نوع سرمایه گذار داریم که با سهولت 	]
بیشتری به استارت آ پ ها سرمایه می دهند. سرمایه گذار نوع اول، سرمایه گذار فرشته است، 
سرمایه گذارانی که اندازه سرمایه هایشان کوچک است. دیگری، صندوق های دولتی اند که با 
رویکرد ترویج کارآفرینی و سرعت بخشیدن به تحوالت فناوری و نوآوری، در حوزه هایی با 

ریسک های باال حمایت های مالی، عموما بالعوض   می کنند.
رقابت با استارت آ پ های موج اول در ایران دیگر کار استارت آ پ های جدید و جوان نیست. 	]

مگر اینکه گروه های قوی با اتکا به منابع خودشان با چنین کسب وکارهایی رقابت کنند. 
برای مثال رقابت با مجموعه ای مثل دیجی کاال در ایران، از چند گروه بیشتر ساخته نیست. 

گروه هایی که در بازار خرده فروشی و کاالی FMCG   فعالیت می کنند، می توانند به شرط 
خالقیت، نوآوری و انعطاف، به عنوان رقیب دیجی کاال در بازار فعالیت کنند.

نهادهای نظامی و شبه نظامی و انقالبی، به وفور پول در اختیار دارند، پولی که عموما حاصل 	]
فعالیت های اقتصادی آزاد و رقابتی نیست بلکه ناشی از سرازیر شدن نقدینگی از منابع 

تعریف شده برای آن هاست. دارایی ها،   نقدینگی و سرمایه این نهادها ناشی از مدیریت رقابتی، 
تالش و خالقیت در مجموعه های آن ها نیست بلکه به آسانی، از منابعی خاص به دست آمده 

است. به همین دلیل این نهادها این پول را در هر حوزه ای به آسانی خرج می کنند و یکی از این 
حوزه ها هم، اکوسیستم استارت آ پی و کارآفرینی است. 

امروز، روش های 
سرمایه گذاری 
در استارت آ پ ها 

بی شباهت به باند 
فرودگاه نیست 
که مسیر برای 
هواپیماها در 

آن با چراغ هایی 
عالمت گذاری شده 

است. در حالی 
که کارآفرینی در 
سال هایی که ما 

آغاز کردیم مانند 
شناکردن وسط 
اقیانوس بود که 
نمی دانستیم به 
کدام سمت شنا 

کنیم
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صنعت سرمایه گذار ی در ایران را نمی توان صنعت نوپایی 
دانست. می توان گفت که این صنعت از مرحله نوپایی   عبور 
کرده است.

 سرمایه گذار ی خطرپذیر در ایران چه 	�
ترکیبی دارد و تا چه اندازه شناخته شده 

است؟ 
مجموعه ســرمایه گذار ی خطرپذیر در 
ایران را باید به ســه دســته تقســیم کرد. 
دسته نخست صندوق های سهامدار دولتی، 
دســته دوم شــرکت های vc و دسته سوم 
جسورانه اند.  ســرمایه گذار ی  صندوق های 
صندوق های سهامدار دولتی به طور عمده در 
مراحل ابتدایی کار قرار دارند و علت هم این 
است که ماموریت هایی برایشان تعریف شده 
اما محدودیت منابع دارند. این صندوق ها   در 
پروژه های بلندمدت و ریســک پذیر امکان 
مانور ندارند. دســته دوم یعنی شرکت های 
 )vc firm( جســورانه  ســرمایه گذار ی 
پیشروترند. این شرکت ها سهامدار خصوصی 
دارند و فرصت ها را خوب شناسایی می کنند 
و ارتباط نزدیک تری با شــبکه کارآفرینی 
در کشــور دارند. شناســایی پروژه ها برای 
این سرمایه گذار ان آسان تر است و می توان 

گفت ســرمایه گذار ی های خوبی هم تا امروز در کشور انجام داده اند. دسته سوم، یعنی 
صندوق های سرمایه گذار ی جسورانه از سازمان بورس مجوز فعالیت می گیرند. هرچند از 
نظر دانشی   و رویکردهایشان به اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری در سطح قابل قبولی قرار 
دارند اما به دلیل محدودیت های ناشی از بازار سرمایه، در پروژه های بزرگ حاضر نمی شوند 

و به همین دلیل عملکرد مناسبی از آن ها ندیدیم. 
 آیا می توان گفت این صنعت در ایران هنوز نوپاست؟ 	�

خیر، به نظر من صنعت ســرمایه گذار ی در ایران را نمی توان صنعت نوپایی دانست. 
می توان گفت که این صنعت از مرحله نوپایی   عبور کرده است. صنعت سرمایه گذار ی ایران 
در 10 سال گذشته مشغول آزمون و خطا بوده و امروز به تجربه و شناخت واقع بینانه تری از 
اکوسیستم استارت آ پی رسیده است. در سال های نخست می دیدیم که بعضی شرکت های 
ســرمایه گذار ی حتی با ادبیات کار آشنا نبودند اما به تدریج، تجربه کسب کرده و رشد 
کردند. به همین دلیل می توان گفت امروز در وضعیت بحرانی از نظر صنعت سرمایه گذار ی 
در کشور قرار نداریم و در اکوسیستم استارت آ پی و نوآوری کشور هم این صنعت در حال 
حرکت است. با این حال نمی توان گفت که متاثر از چالش های ناشی از وضعیت اقتصاد 

کالن در کشور قرار نگرفته است. 
 یکی از ابهامات درباره ســرمایه گذار ی جسورانه، مربوط به نرخ باالی شکست 	�

استارت آ پ هاســت. از هر 10 استارت آ پ 9 استارت آ پ شکست می خورند. با توجه 
به نرخ باالی شکست اســتارت آ پ ها، انتظار یک موسس این است که سرمایه گذار  
جســور درواقع باید پول را با هدف شکست اســتارت آ پ سرمایه گذار ی کند و از 
موسس وثیقه یا تضمین سنگینی نگیرد. این انتظار، چالشی جدی در مسیر تعامل 
سرمایه گذار ان و موسسان جوان استارت آ پ هاست. به ویژه آن ها که در آغاز مسیر 

مذاکره با سرمایه گذار ان قرار می گیرند. یک 
نکته دیگر هم، عمل نکردن وی ســی ها به 

تعهداتشان است. 
ببینید، ما در ســرمایه گذار ی جسورانه 
دو دیدگاه نســبت به شکســت داریم.   در 
نگاه اول،   ســرمایه گذار  جسور در شناسایی 
یک کسب وکار اشتباه نکرده   و گروه از نظر 
فنی و ویژگی های کیفی خوب ارزیابی شده 
اما کســب وکار شکل نگرفته   است. در نگاه 
دوم، شرکت سرمایه گذار    بر اساس موضوع 
و بازار مناســب محصول ســرمایه گذار ی 
کرده اما گــروه از نظــر قابلیت های فنی، 
گروه خوبی نبوده و کســب وکار شکســت 
خورده اســت و در عمل سرمایه گذار ی هم 
شکســت خورده اســت. با توجه به این دو 
دیدگاه شکست سرمایه گذار ی ها را تعریف 
می کنیم. ســرمایه گذار ان جسور با آگاهی 
نسبت به این موضوع است که سرمایه گذار ی 
می کنند. بــا آگاهی از اینکــه در بازارهای 
موازی سود بیشتری انتظار آن ها را می کشد 
و سرمایه گذار ی در استارت آ پ ها چالش برانگیزتر است و احتمال شکست وجود دارد. این 
احتمالی است که بیشتر وی سی ها آن را پذیرفته اند. صندوق های سرمایه گذار ی جسورانه 
می دانند که نرخ شکست استارت آ پ ها باالست. ضمن اینکه ممکن است بعضی از آن ها به 
انجام کارهایی متعهد شوند اما به آن تعهد عمل نکنند یا زیر قولشان بزنند. این هم ریسک 
کاهش اعتماد به صندوق ها را در پی دارد چراکه اکوسیســتم استارت آ پی کوچک است. 

بنابراین وی سی ها تالش می کنند خودشان را بدنام نکنند. 
 الزامات توسعه سرمایه گذار ی خطرپذیر چیست؟ مقدمات توسعه سرمایه گذار ی 	�

جسورانه تا چه اندازه در کشور ما فراهم است؟ 
نخست، به دلیل شرایط کالن اقتصاد کشور، در حوزه سرمایه گذار ی خطرپذیر منابع 
محدودی داریم. حتی بخش خصوصی هم به دلیل سوددهی بازارهای موازی رغبتی به 
سرمایه گذار ی جسورانه نشــان نمی دهد. بازارهای کم ریسک تر ساالنه 40 تا 50 درصد 

بازدهی دارد.
نکته دوم، ورود منابع دولتی ارزان به حوزه سرمایه گذار ی جسورانه است. وام هایی که 
نهادهای دولتی و شــبه دولتی به اکوسیستم تزریق می کنند، سود 4 درصدی دارد. این 
میزان سود در عمل رقابت در حوزه سرمایه گذار ی جسورانه را از بین می برد. استارت آ پ ها 
و شــرکت های دانش بنیان که ظرفیت سرمایه پذیری از سمت یک سرمایه گذار  جسور 
هوشمند را دارند، به سمت تسهیالت ارزان دولتی گرایش پیدا می کنند و همین انگیزه 
وی سی ها را از بین می برد. در سال های گذشته این چالش را داشتیم که شرکت ها از منابع 
دولتی بودجه های ارزان گرفتند و عدم انگیزه فعاالن برای ادامه مسیر و رفتن به مراحل 

بعدی، از آسیب های وجود این بودجه ها در اکوسیستم است. 
نکته ســوم، چالش نیروی انسانی است که همه اکوسیســتم را درگیر کرده است. 

یونس حمیدی، دبیر انجمن سرمایه گذار ی خطرپذیر ایران پاسخ می دهد

چرا سرمایه گذار ی جسورانه کم جان است؟ 
3 عامل که جسارت سرمایه گذار  را می کشد 

تسهیالت ارزان دولتی، شرایط اقتصاد کالن   و نااطمینانی و ابهام در فضای 
قانون گذاری که به مهاجرت بیشتر نخبگان دامن می زند، باعث شده انگیزه بسیاری از 

سرمایه گذار ان جسور در شرکت های سرمایه گذار ی جسورانه و صندوق ها برای حمایت 
مالی از استارت آ پ ها کاهش پیدا کند. یونس حمیدی، دبیر انجمن سرمایه گذار ی 

خطرپذیر در گفت وگو با آینده نگر از عبور صنعت سرمایه گذار ی جسورانه از 
مرحله نوپایی می گوید، در عین اینکه باید این صنعت را در بلندمدت ارزیابی کرد. 
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نگـاه

آسیب های خروج نخبگان از کشور برای اکوسیستم استارت آ پی ایران جدی است.   مسئله 
بزرگ در این بین، جذابیت مقاصد نخبگان مهاجر نیست بلکه طرح ها و قوانینی است که 
به نااطمینانی و ریسک های غیرعادی در صنعت سرمایه گذار ی و فضای کار سرمایه پذیران 

دامن می زند و انگیزه سرمایه گذار ی خطرپذیر را به کمترین سطح می رساند. 
 به نظر می رسد در کشور ما بیشتر استارت آ پ هایی مورد توجه سرمایه گذار ان 	�

جسور قرار می گیرند که ایده شان تکراری است و در جای دیگری این ایده پیاده شده 
و امتحانش را پس داده اســت. ایده های ناب   و برگرفته از شرایط کشور کمتر مورد 

توجه است.
این یک روند طبیعی در دنیاست. برای مثال در مورد استارت آ پ های تجارت الکترونیک 
هم این را می بینیم. شرکت هایی که در حوزه تجارت الکترونیک فعال تر بودند، نخستین 
موردهای سرمایه گذار ی توسط ســرمایه گذار ان جسور به شمار می روند. اما در کشور ما 
دالیل دیگری هم برای نکته ای  که به آن اشــاره کردید وجــود دارد. دلیل عمده اینکه 
وی ســی ها سراغ حوزه های مختلف نمی روند، محدودیت منابع است. بعضی زمینه ها به 
بودجه های کالن نیاز دارد جراکه در بلندمدت به بازدهی می رســد به اضافه اینکه آینده 
بعضی پروژه ها یا فناوری ها چندان روشــن نیست. به همین دلیل وی سی تالش می کند 
در حوزه ای  ســرمایه گذار ی کند که برایش جذاب تر، روشن تر و احتمال بازدهی اش باالتر 
اســت. ضمن اینکه نباید از شرایط کالن اقتصاد ایران گذشت. می توانید به روند 50ساله 
سرمایه گذار ی در کشور نگاه کنید. ما طی این سال ها به طور متوسط 20 درصد تورم را 
تجربه کردیم و نمره ســرمایه گذار ی ثابت در ایران در یک دهه گذشته منفی بوده است. 
ســرمایه زیادی از کشور خارج شده و می توان گفت صنعتی که به عنوان یکی از صنایع 
پرریسک حال حاضر دنیا شناخته می شود، در شرایط امروز ایران با احتیاط بیشتری عمل 
می کند. نمی توان در نقد و تحلیل سرمایه گذار ی جسورانه در کشور از واقعیت های اقتصادی 
در ایران چشم پوشی کرد. اصوالً نگاه وی سی ها به سرمایه گذار ی با نگاه بازار متفاوت است. 
برای مثال   تحریم ها رانتی را در کشور ما ایجاد کرده که باعث شده بعضی صنایع به سود 
قابل توجه برسند. برای مثال در حوزه الکترونیک واردات تجهیزاتی مثل لپ تاپ و گوشی 
مزیت پیدا کرده   است. نگاه وی سی اما توسعه ای  و جهانی است. وی سی به این فکر می کند 
که آیا یک صنعت یا فعالیتی که قرار است محصول یا خدمتی را عرضه کند در یک بازه 

زمانی پنج ساله و بیشتر به نتیجه ای  که باید می رسد یا خیر.
 در ایران سرمایه گذار ان جسور بیشتر به کدام زمینه فعالیت استارت آ پ ها عالقه 	�

نشان می دهند؟ 
حوزه خدمات و فروش بیشترین سهم را از سرمایه گذار ی جسورانه در ایران دارد و این 
با توجه به روند کلی اقتصاد کشورمان طبیعی است. استارت آ پ هایی که در حوزه توزیع 
و فروش خدمات کار می کنند برای وی ســی ها جذاب ترند. نکته دوم اینکه ایران به طور 

کلی بازار بزرگی برای صنایع مصرفی است به همین دلیل استارت آ پ ها با گروه های خوبی 
در این حوزه شکل گرفته و می توان گفت تعداد آن ها بیشتر هم خواهد شد. ضمن اینکه 
هزینه ها برای راه اندازی پلت فرم فروش پایین اســت و در میان مدت به نتیجه می رسند. 
این مجموعه عوامل طبیعی در کنار هم قرار می گیرند و به تصمیم نهایی صندوق های 
سرمایه گذار ی جسورانه منجر می شوند تا با منابع محدودی که در اختیار دارند، در این 

بخش سرمایه گذار ی کنند. 
 آیا در ایران موانع فرهنگی در توسعه سرمایه گذار ی جسورانه وجود دارد و اگر 	�

وجود دارد چه نقشی در این بین ایفا می کند؟ 
به نظر من شرایط اقتصادی به تفکرات و رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جهت 
می دهد و بر آن اثر دارد. مســائل فرهنگی هم بی اثر نیســت به ویژه که ما انتظار داریم 
براساس فرهنگ ایرانی و اسالمی در ایران در مورد موضوعات دیگر هم کارهایی انجام شود. 
اما تک تک کنشگران اقتصادی چه مصرف کننده، چه تولیدکننده و چه سرمایه گذار  بر 
مبنای شرایط اقتصادی و به طور عقالنی رفتار می کنند. آن ها براساس منافع شخصی شان 
تصمیم می گیرند. باید این واقعیت را هم در نظر گرفت که مصرف کنندگان این حق را 

دارند که به سمت خدماتی بروند که ارزان تر است یا کیفیت باالتری دارد. 
  عملکرد بخش خصوصی به عنوان یکی از بازیگران در حوزه ســرمایه گذار ی 	�

جسورانه را در کشور چطور ارزیابی می کنید؟
سرمایه گذار  بخش خصوصی همیشه دنبال فرصت است، و اگر فرصتی تعریف شود 
به طور حتم به ســرمایه گذار ی عالقه نشان می دهد. در حوزه استارت آ پ ها هم وضعیت 
همین اســت. حتی اگر بگوییم 80 درصد از اقتصاد ما به طور ســنتی اداره می شود، به 
هرحــال نوآوری و فناوری و ورود آن در میان مدت و بلندمدت به صنایع ســنتی برای 
ســرمایه گذار ان جذابیت دارد. کاری که باید در این بین انجام شود، تسهیل فرایندهای 
شناسایی این فرصت ها و تغییر شکل دخالت های دولت است، به این معنا که دولت در 
بلندمدت در جایگاه تصدی گری قرار بگیرد. برای مثال در روز نخست تاسیس صندوق های 
ســرمایه گذار ی، 49 درصد از سهام دولتی بود اما می بینیم که در 2 تا 3 مرحله افزایش 
سرمایه، دولت تالش می کند سهام 30 و چنددرصدی اش را حفظ کند. درواقع جایی که 
بخش خصوصی تالش می کند افزایش سرمایه بدهد، دولت اجازه آن را نمی دهد. به همین 

دلیل صندوق های سرمایه گذار ی جسورانه در ایران کوچک می مانند. 
 غیر از بخش خصوصی، می بینیم که سرمایه هایی از نهادهای حاکمیتی و بخشی 	�

هم از دولت وارد اکوسیستم استارت آ پی شده است. شما پیش تر به آثار مخرب ورود 
این سرمایه ها اشاره کردید و گفتید که رقابت را برای سرمایه گذار ان بخش خصوصی 
سخت می کنند. به نظر شما ورود این سرمایه ها به اکوسیستم استارت آ پی چه دلیلی 

دارد؟
می توان به دو دلیل اشاره کرد.   نخست نگاه حاکمیتی دولت هاست و اینکه دوست دارند 
هرجایی حضور داشته باشند. دوم، تازه بودن فضای سرمایه گذار ی جسورانه است و اینکه 

سیاست گذاران با وجود نداشتن دانش کافی، به آن عالقه نشان می دهند. 
 آخرین آمار از سرمایه گذار ی جسورانه در ایران به ما از این نوع سرمایه گذار ی 	�

چه تصویری ارائه می کند؟
بر اســاس آخرین آماری که در انجمن داریم، 120 شرکت و صندوق سرمایه گذار ی 
خطرپذیر در ایران فعالیت می کنند که تعداد آن ها به تدریج افزایش پیدا می کند. بعضی 
ســرمایه گذار ان خطرپذیر در اکوسیستم شناخته شده نیســتند و فرایندهایی که طی 
می کنند شبیه به وی سی های شرکتی )cvc( است. از نظر حجم سرمایه گذار ی، بر اساس 
آمار انجمن تا پایان سال 99، 750 میلیارد تومان سرمایه گذار ی جسورانه در کشور انجام 
شــده است. البته این آمار وی ســی هایی است که در انجمن عضوند و با در نظر گرفتن 
صندوق هایی که عضو انجمن نیســتند، برآورد می کنیم که این رقم به 1500 میلیارد 
تومان در سال 99 برسد. اگر این رقم را به دالر محاسبه کنیم، نسبت به سال های گذشته، 
رقم سرمایه گذار ی جسورانه در کشور رشد چندانی نداشته است. صنعت سرمایه گذار ی 
جســورانه همچنان به پول نیاز دارد و ســرمایه بر اســت و طبیعی است که باید با نگاه 

بلندمدت آن را ارزیابی کرد.    

  نمی توان در نقد و تحلیل سرمایه گذار ی 
جسورانه در کشور از واقعیت های 
اقتصادی در ایران چشم پوشی کرد.

نکته هایی که باید بدانید

آسیب های خروج نخبگان از کشور برای اکوسیستم استارت آ پی ایران 	]
جدی است.   مسئله بزرگ در این بین، جذابیت مقاصد نخبگان مهاجر نیست 

بلکه، طرح ها و قوانینی است که به نااطمینانی و ریسک های غیرعادی در 
صنعت سرمایه گذار ی و فضای کار سرمایه پذیران دامن می زند و انگیزه 

سرمایه گذار ی خطرپذیر را به کمترین سطح می رساند. 
دلیل عمده اینکه وی سی ها سراغ حوزه های مختلف نمی روند، محدودیت 	]

منابع است. بعضی زمینه ها به بودجه های کالن نیاز دارد چراکه در بلندمدت 
به بازدهی می رسد به اضافه اینکه آینده بعضی پروژه ها یا فناوری ها چندان 

روشن نیست.
براساس آخرین آماری که در انجمن داریم، 120 شرکت و صندوق 	]

سرمایه گذار ی خطرپذیر در ایران فعالیت می کنند که تعداد آن ها به تدریج 
افزایش پیدا می کند.



............................... جریده ...............................

آیا مطبوعات در توسعه صنعتی ایران موثر بودند؟

ارگانی ها
نگاهی به مطبوعات تخصصی حوزه اقتصاد در چهار دهه منتهی به ۱۳۵۷

نشــریات اقتصادی در ایران از چه زمانــی پا گرفتند؟ آیا 
در دهه های گذشــته هم مثل حاال ما این همه مطبوعات 
اقتصادی داشــتیم؟ حوزه خبری اقتصــاد همواره یکی از 
مهم تریــن حوزه های خبری در تاریخ مطبوعات ایران بوده 
اما معموالً با حوزه های سیاســی و اجتماعی خلط می شده 
است. تصمیم گیری های اقتصادی در ایران مدرن سابقه ای به قدرت خود روزنامه نگاری در کشور 
داشته اند اما برای پوشش دادن آن ها لزوماً نیازی به نشریه تخصصی اقتصادی یا حتی خبرنگار 
حوزه اقتصادی نبوده است. در واقع، بسیاری از نشریات در ایران حوزه اقتصادی را هم از همان 
ابتدای کار روزنامه نگاری در کشــور پوشش می داده اند اما این مطالب اقتصادی را تحت عنوان 

اخبار داخلی مد نظر قرار می داده اند و نه تحت عنوان اخبار اقتصادی.
با این حال، از همان دورانی که اولین روزنامه ها در ایران نضج گرفتند، نشریات اقتصادی نیز پا 
به عرصه ظهور گذاشتند. اولین نشریات اقتصادی در کشور نشریاتی بودند که به کشاورزی ربط 
داشتند و تک وتوک نشریاتی نیز بوده اند که در دوران مشروطه و اواخر دوران قاجار مشخصاً در 
حوزه اقتصادی منتشر می شده اند. گزارش حاضر متمرکز شده است بر نشریات اقتصادی ای که 
بین سال های 1320 تا 1357 منتشر می شدند، یعنی در دوران پهلوی دوم. وقتی از دور به تاریخ 
مطبوعات ایران نگاه می کنیم، شاید این طور تصور کنیم که نشریات اقتصادی در دهه های اخیر 

در نظام مطبوعاتی ایران شکل گرفته اند اما فهرست بلندباالی نشریات اقتصادی در کتاب های 
تاریخ مطبوعات نشان از ماجرای دیگری دارد. فهرستی که در جدول این گزارش منتشر شده، از 
کتاب »شناسنامه مطبوعات ایران: از 1215 تا 1357 شمسی« نوشته مسعود برزین و چاپ شده 
در انتشــارات بهجت استخراج شده است. این فهرست با مطالعه کامل مدخل های الفبایی نام 
مطبوعات و گردآ وری نشریاتی که مشخصاً اقتصادی معرفی شده اند و در سال های بین 1320 تا 

1357 منتشر می شده اند به دست آمده است.

نشریاتی وابسته به نهادها  
فهرســت نشریاتی که در سه دهه و نیم منتهی به ســال 1357 منتشر می شده اند، نشان 
می دهد بسیاری از این نشریات وابسته به نهادها و ارگان های دولتی بوده اند. مثالً سازمان برنامه 
و بودجه یا بانک ملی یا شرکت ملی نفت ایران که نهادهای بزرگ دولتی و حاکمیتی در حوزه 
اقتصادی بوده اند، هرکدام چند نشریه داشته اند. گاهی هم اتفاق افتاده است که انتشار یکی از این 
نشریات تا همین حاال هم ادامه داشته باشد. برای مثال، هفته نامه »مشعل آبادان« از دهه 1340 
توســط شرکت نفت و شرکت تصفیه نفت منتشر می شده است و هم اکنون هم شرکت نفت 
هفته نامه ای را با عنوان »مشعل« منتشر می کند. در آن سال ها، وزارت خانه ها و نهادهای دولتی ای 
که نشریه اقتصادی منتشر می کردند شامل این نهادها بوده اند: وزارت آبادانی و مسکن، مؤسسه 

اکبر منوچهری
خبرنگار
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جریده

مهم ترین نشریات اقتصادی از سال 1320 تا 1357

شرحتاریخ انتشاردوره انتشارعنوان مجله
ارگان بنگاه مستقل آبیاری1334-1348فصلنامهآب

ارگان وزارت آبادانی و مسکن1345-1346فصلنامهآبادانی و مسکن

نشریه حوزه کشاورزی1325-1346آب و خاک

کشاورزی و اقتصادی1343-1353هفته نامه / ماهنامهابتکار )اقتصاد کشاورز(

نامه اطاق بازرگانی )نامه اطاق 
ارگان اتاق بازرگانی تهران و بعدتر ایراناز 1308ماهنامهتجارت(

انتشارات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی1342-1353ماهنامهاستاندارد

ارگان جبهه ملی و ارگان اتحادیه های اصناف و پیشه وران1320-1332روزنامه / هفته نامهاصناف

1342-1346فصلنامهاطاق صنایع و معادن ایران

1335-1334هفته نامهاقتصاد ایران

نشریه اقتصادی و مالی به مدیریت یوسف رحمتی1335اقتصاد نو

نشریه اقتصادی و مالی1331-1332ماهنامهاقتصاد و اجتماع

نشریه مدرسه عالی بازرگانی رشت1352-1354فصلنامهاقتصاد و اندیشه

نشریه کانون تحقیقات اقتصادی و مالیفصلنامهمجله اقتصادی و مالی

نشریه علمی و فنی انجمن نفت ایراناز 1339فصلنامهانجمن نفت ایران

نشریه کانون جهانگردی و اتومبیل کلوب شاهنشاهی ایران1348-1355ماهنامهایران ترافیک

مجله تجارتی ـ اقتصادی1320-1351ایران و اقتصاد

فصلنامه حفاظت و بهداشت کار در وزارت کار و امور اجتماعیاز 1352فصلنامهایمنی

مجله اقتصادی به زبان فارسی و انگلیسی1341-1353دوهفته نامهبازار خاورمیانه

از انتشارات مدرسه عالی بازرگانی1355-1356ماهنامهبازرگان

بانک اعتبارات کشاورزی و 
نشریه داخلی بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی ایران1343-1347عمران روستائی ایران

نشریه روابط عمومی بانک اعتبارات صنعتی1344-1353ماهنامهبانک اعتبارات صنعتی

نشریه بانک ایران و خاورمیانه1342-1345بانک ایران و خاورمیانه

نشریه بانک بازرگانی ایراناز 1345ماهنامه / فصلنامهبانک بازرگانی ایران

مجله بانک بیمه بازرگاناناز 1345فصلنامهبانک بیمه بازرگانان

انتشارات بانک پارساز 1345ماهنامهبانک پارس

مجله بانک تعاون کشاورزی، ویژه کارمنداناز 1354ماهنامهبانک تعاون کشاورزی

نشریه بانک تهراناز 1348ماهنامهمجله بانک تهران

نشریه بانک رهنیاز 1344فصلنامهبانک رهنی ایران

نشریه بانک ساختمانی در حوزه معماری1334-1341ماهنامه / فصلنامهمجله بانک ساختمانی

در حوزه اقتصادیاز 1340فصلنامهبانک سپه

در حوزه اقتصادی1350-1355فصلنامهبانک صادرات ایران

مجله بانک صنعتی و 
در حوزه اقتصادی1327-1328ماهنامهمعدنی ایران

نشریه اقتصادی  ـ کشاورزی1333-1337بانک عمران و تعاون روستائی

از 1333فصلنامهمجله بانک کشاورزی ایران

در حوزه بانکداری و اقتصاداز 1340فصلنامهمجله بانک مرکزی ایران

نشریه رسمی بانک ملیاز 1312فصلنامه / ماهنامهبانک ملی )نامه بانک ملی(

در حوزه اقتصادی و بانکداری1312-1353ماهنامه / فصلنامهمجله بانک ملی ایران

نشریه بانک مرکزیاز 1347ماهنامهبانک و کارکنان

استاندارد، بانک ملی، بانک مرکزی، وزارت کشاورزی، شرکت سهامی بیمه 
ایران، شرکت ملی ذوب آهن ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت 
ملی نفت ایران، وزارت کار، وزارت تعاون، توانیر، ســازمان برنامه، سازمان 
حفاظت از جنگل ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارت دارایی، 

سازمان امور اداری و استخدامی، دانشگاه تهران.
تقریباً همه نهادهای دولتی که نشریه منتشر می کردند، مثل هم اکنون 
که نشــریه تخصصی در حوزه کاری خود منتشــر می کننــد، کار را به 
روابط عمومی خود می سپرده اند و روابط عمومی ها نیز نشریاتی سراسر تبلیغ 
با نگاه مثبت به سازمان متبوع خود منتشر می کرده اند. گاهی البته پیش 
می آمده است که روزنامه نگاران باســابقه ای را در این نشریات به خدمت 
می گرفته اند که نگاه حرفه ای تری به کار داشته اند اما در نهایت خط مشی 
کلی نشریه همان سیر تبلیغی به حساب می آمده است. در واقع، نشریات 
دولتــی اقتصادی حیاط خلوت این روزنامه نگاران بوده اســت برای اینکه 
درآمدی بیشــتر از آنچه از رسانه  های اصلی خود عایدشان می شده است 
داشته باشند. گاهی نشریات اقتصادی تالش می کرده اند که نوعی نگاهی 
ترویجی و آموزشــی را نیز در کار خود لحاظ کنند که نشریاتی مربوط به 

حوزه کشاورزی اغلب از این جمله اند.

مطبوعات بانکی  
بانک ها از فعال ترین نهادها در انتشار نشریات اقتصادی در سه دهه و 
نیم دوران پهلوی دوم بوده اند. بانک ملی و بانک مرکزی سرآمد نهادهای 
بانک دولتی بوده اند که تالش کرده اند با انتشار مطبوعات اقتصادی هم 
فعالیت هــای ترویجی در زمینه مبانی اقتصاد مالی انجام بدهند و هم 
نشریاتی منتشر کنند که برای تبلیغ فعالیت های خود مفید باشد. اما 
عالوه بر این دو بانک که یک بانک مادر و یک نهاد نظارتی فرادســتی 
بانکی به حســاب می آمده اند، سایر بانک ها نیز عالقه زیادی به انتشار 
نشریه اقتصادی داشته اند. معموالً این نشریات با دوره انتشار ماهنامه یا 
فصلنامه چاپ می شده اند. بانک هایی که دارای نشریات اقتصادی بودند 
عبارت بودند از بانک کشاورزی، بانک صادرات ایران، بانک سپه، بانک 
صنعتی و معدنی ایران، بانک تعاون کشاورزی، بانک رهنی ایران، بانک 
ساختمانی، بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی، بانک اعتبارات 
صنعتی، بانــک ایران و خاورمیانه، بانک بازرگانــان ایران، بانک بیمه 
بازرگانان، بانک پارس، بانک تهران. تعدادی از این بانک ها، مثل بانک 

تهران یا بانک پارس، بانک های خصوصی بودند. 
در حال حاضر هم بانک ها ناشــر مطبوعــات داخلی و تخصصی 
زیادی هســتند. البته باید گفت چون دنیای رســانه ای کنونی ما با 
اینترنت پیوند زیادی خورده، بسیاری از فعالیت های رسانه ای بانک ها 
به وب ســایت های خبری و آموزشی و ترویجی و همچنین اکانت های 
پرمخاطب در رسانه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام معطوف 
شــده است. بانک ها هم ســرمایه در گردش زیادی دارند و هم خیلی 
عالقه مند هســتند که برند و نام شان در رسانه ها عنوان شود. بنابراین 
به راحتی می توانند سرمایه نسبتاً اندک مورد نیاز برای ایجاد یک رسانه 
را متقبل شوند. اما نکته ای که می توان گفت این است که نگاه بانک ها 
به رســانه های اقتصادی، چه در دهــه 1340 و 1350 و چه در حال 
حاضر چندان تغییری نکرده است. بانک ها بیشتر از رسانه ها انتظار تبلیغ 
و تأیید دارند و محتوایی که منتشــر می سازند نیز به قول اهالی رسانه 
تبلیغات و تعریف های »گل درشت« است. باید گفت این نقیصه مربوط 
به کلیت نظام روابط عمومی در کشور است و منحصر به حوزه بانک یا 

حوزه اقتصادی خاصی نیست.
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از همان دورانی که اولین روزنامه ها در ایران نضج گرفتند، نشریات اقتصادی نیز پا به عرصه ظهور گذاشتند. اولین نشریات اقتصادی در کشور نشریاتی بودند 
که به کشاورزی ربط داشتند و تک وتوک نشریاتی نیز بوده اند که در دوران مشروطه و اواخر دوران قاجار مشخصاً در حوزه اقتصادی منتشر می شده اند. 
گزارش حاضر متمرکز شده است بر نشریات اقتصادی ای که بین سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ منتشر می شدند، یعنی در دوران پهلوی دوم

مجله های علمی  
تعدادی از مجالت اقتصادی که در ســال های 1320 تا 1357 منتشر 
می شدند، در اصل مجالت علمی بودند. این مجالت می توانستند به مراکز 
علمی مثل دانشــگاه وابسته باشــند یا اینکه از جانب نهادهای علمی یا 
انجمن های علمی منتشــر شده باشــند. باید این را هم در نظر گرفت که 
این مجالت علمی لزوماً فقط به علــم اقتصادی نیز مرتبط نبوده اند بلکه 
در بخش های فنی مثل کشــاورزی و صنعــت و بخش های فناوری که در 
آن ســال ها به تدریج در حال اوج گرفتن بود نیز مجالتی تخصصی منتشر 
می شدند که آن ها را هم می توان در شمار مجالت اقتصادی دسته بندی کرد. 
شاید مهم ترین نشریه علمی در حوزه اقتصاد که هنوز هم در حال انتشار 
است فصلنامه »تحقیقات اقتصادی« باشد که یک فصلنامه علمی پژوهشی 
اســت و دانشگاه تهران ناشر آن است. این فصلنامه از سال 1341 منتشر 
می شود و آخرین شماره آن در زمســتان 1399 که شماره 4 از دوره 55 
مجله است منتشر شده است. البته چون انتشار نشریات علمی پژوهشی با 
توجه به روند گرفتن داوری و انتشــار مقاالت بسیار زمان بر است، آخرین 
شماره نشریه به آخر سال 1399 بازمی گردد، وگرنه این تاریخ نشان دهنده 

تأخیر یا وقفه در انتشار مجله نیست.
فصلنامه »تحقیقات بازرگانی« که نشــریه مدرســه عالــی بازرگانی 
)دانشــکده کنونی مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی( بود و 
مجله »علوم کشاورزی ایران« که نشریه علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه 
تهران بود نیز از جمله نشریات علمی بودند که در دوران پهلوی دوم منتشر 
می شــدند. عالوه بر دانشــگاه ها، انجمن های علمی حوزه اقتصادی و نیز 
کانون ها و اتحادیه های اقتصادی نیز نشریاتی منتشر می کردند که از میان 
آن ها می توان به نشریه »انجمن نفت ایران« اشاره کرد که نشریه علمی و 
فنی انجمن نفت ایران بوده و همچنین به فصلنامه »مدیریت« که نشریه 
انجمن مدیریت ایران بوده است. کانون تحقیقات اقتصادی و مالی، کانون 
دامپروری ایران، کانون علوم اداری ایران، کانون مهندســین ایران، کانون 
اقتصاد و کانون بانک ها نیز نشــریات خود را داشته اند. همچنین اتحادیه 
مرغداران، اتحادیه اصناف و پیشه وران، اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی 
و اتحادیه کارمندان وزارت دارایی از اتحادیه هایی بوده اند که نشریه با موضوع 
صنفی و اقتصادی داشته اند. گاهی برخی از انجمن های غیرعلمی و بیشتر 
صنفی نیز عالقه داشته اند که نشریه ای در حوزه اقتصادی منتشر کنند که 
نشریه »زمین و زمان« وابسته به انجمن دبیران تاریخ و جغرافیا و تعلیمات 

اجتماعی از این دست نشریات به حساب می آمده است.

بخش خصوصی و روزنامه »بورس«  
بخش خصوصی در نشــریات اقتصادی کنونی کشــور جایگاه بلندی 
دارد. بنگاه های مطبوعاتی مثل »دنیای اقتصاد« یا سابقاً »آسیا« از جمله 
مؤسسات مطبوعاتی ای به شمار می روند که در حوزه اقتصادی نشریات و 
رسانه هایی را منتشر می کنند. اما در سه و نیم دهه منتهی به سال 1357، 
بخش خصوصی کمتر از اکنون فعالیت های مطبوعاتی در حوزه اقتصادی 
داشته است. بیشتر نشــریات اقتصادی در آن سال ها وابسته به نشریات 
داخلی یا نشریات ارگانی نهادهای اقتصادی عمدتاً دولتی بوده است. با این 
حال، می توان به معدود نشریات اقتصادی بخش خصوصی در آن سال ها 

اشاره کرد.
یکی از مهم ترین نشریات اقتصادی دهه 1340 و 1350 نشریه اتاق 
بازرگانی تهران با عنوان »نامه اتاق بازرگانی« بوده است که ارگان رسمی 
اتاق بازرگانی به حســاب می آمده اســت. این نشریه هنوز هم منتشر 
می شود و یکی از قدیمی ترین نشریات اقتصادی زنده کشور است. سابقه 

مهم ترین نشریات اقتصادی از سال 1320 تا 1357

شرحتاریخ انتشاردوره انتشارعنوان مجله
در حوزه کشاورزی، از انتشارات بنگاه عمران1336ماهنامهبرزگر

در حوزه کشاورزی، در رشت1305هفته نامهبرزگران

وابسته به وزارت کشاورزی1329-1336ماهنامهبنگاه جنگل ها

پرنفوذترین نشریه اقتصادی دوران انتشار خوداز 1340روزنامهبورس

نشریه اداره اطالعات و مطبوعات شرکت سهامی بیمه ایران1343-1354ماهنامهمجله بیمه

ماهنامه اقتصادی1320-1351ماهنامهپول

نشریه شرکت ملی ذوب آهن ایران1351-1354ماهنامهپوالد ایران

نشریه وزارت اقتصاد1350-1351فصلنامهپیام به صنایع کوچک

نشریه علمی پژوهشی دانشگاه تهراناز 1341فصلنامهتحقیقات اقتصادی

نشریه مدرسه عالی بازرگانی1351-1354فصلنامهتحقیقات بازرگانی

نشریه کشاورزی و دامداری و دامپروری1332-1339ماهنامهترویج کشاورزی

نشریه وزارت تعاون و امور روستاها1348-1354ماهنامهتعاون

نشریه خبری ـ صنفی اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی تهران1345-1349دوهفته نامهتعاون ایران

نشریه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران1350-1352فصلنامهتوانیر

یکی از مجالت معروف اقتصادی به مدیریت باقر شریعت بود که قریب به از 1331هفته نامهتهران اکونومیست
25 سال منتشر شد

1344-1353ماهنامهثروت ملل

1331هفته نامهجهان اقتصاد

نشریه سیاسی و اقتصادی1330هفته نامهچامه

از انتشارات اداره نشریات و مطبوعات وزارت کار1329-1333ماهنامهراهنمای کارگران

نشریه اجتماعی و اقتصادی وابسته به انجمن دبیران تاریخ و جغرافیا و 1340-1355فصلنامهزمین و زمان
تعلیمات اجتماعی

ماهنامه کشاورزی، به مدیریت شمس الملوک مصاحب1323-1324ماهنامهزندگی روستایی

نشریه گزارشی و آماری مربوط به اطالعات و انتشارات سازمان برنامه1332-1336ماهنامهمجله سازمان برنامه

مجله سازمان بیمه های 
نشریه آموزشی و خبری وابسته به اداره اطالعات و انتشارات سازمان 1332-1342ماهنامهاجتماعی کارگران

بیمه های اجتماعی کارگران

نشریه کشاورزی و حفظ جنگل از انتشارات وزارت منابع طبیعی1343-1350ماهنامهسازمان جنگلبانی ایران

وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی1350-1352ماهنامه / فصلنامهنشریه سازمان حفظ نباتات

نشریه پژوهشی و صنعتی وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع از 1355فصلنامهساگنا
ایران

نشریه دینی و اقتصادی، ناشر افکار اتحادیه اصناف بازار1328هفته نامهسالم

از انتشارات شورای عالی اقتصاد1339-1341ماهنامه / فصلنامهنشریه شورای عالی اقتصاد

مجله ماهانه صنعتی 1325ماهنامهصنایع کشور

نشریه فنی و علمی، ارگان کانون مهندسین ایران1323-1340فصلنامه / ماهنامهصنعت

نشریه صنعتی و خبری درباره نفت، از انتشارات شرکت ملی نفت ایراناز سال 1340ماهنامهنامه صنعت نفت ایران

ارگان اتاق بازرگانی تهران1308-1330ماهنامه / هفته نامهعصر اقتصاد

مجله علوم اقتصادی و 
به فارسی و انگلیسی، از انتشارات مؤسسه علوم اقتصادی و اجتماعی1337-1341ماهنامهاجتماعی

نشریه علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهراناز 1355فصلنامهمجله علوم کشاورزی ایران

نشریه کشاورزی و فنی مربوط به ادار ه کل تجارت و فالحت1310-1321ماهنامهمجله فالحت

نشریه اداری و سیاسی، ارگان کانون علوم اداری ایران1342-1353ماهنامهفنون اداری

از انتشارات وزارت کار1320-1351دوهفته نامهکارگران
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جریده

این نشریه به سال 1306 می رســد. در دایره المعارف »ایرانیکا« گفته 
شده است که از سال 1306 تا 1308 نشریه ماهانه اتاق بازرگانی تهران 
با عنوان »عصر جدید« منتشــر می شده است که بعدها به نام »مجله 
راهنمای تجارت ایران« تغییر نام داد. سردبیر این مجله فرخ دین پارسا 
بوده است. پارسا در سال 1308 از اتاق بازرگانی کناره گرفت و در آبان ماه 
همان سال، ماهنامه جدیدی منتشر شد که بعدها به صورت دوهفته نامه 
به انتشار می رسید. کار انتشار این مجله کمابیش ادامه داشت تا اینکه 
در ســال 1328 مجله اتاق بازرگانی در قطع بزرگ به سردبیری تابش 
انتشار یافت و نامش نیز به »عصر اقتصاد« تغییر کرد. این مجله حاوی 
خالصه خبرهای اتاق بازرگانی، گزارش بازار و عمدتاً مســائل متفرقه و 
ســرگرم کننده و حتی مطالب تفریحی بود. به طور کلی این نشریه را 
که در آن دوران هفته نامه شــده بود بیشتر باید نشریه ای عمومی و نه 
تخصصی در حوزه اقتصادی محسوب کرد. به تدریج قطع نشریه تغییر 
کرد و از سال 1336 مجله اتاق بازرگانی تهران تحریریه ای مرکب از افراد 
تحصیل کرده اقتصادی و خبرنگاران باســابقه تشکیل داد و تالش کرد 

که شــکلی حرفه ای تر به خود بگیرد. از اواسط دهه 1330 نشریه اتاق 
بازرگانی به صورت ماهانه و کامالً تخصصی انتشار یافت. در این فاصله 
یک بولتن به زبان انگلیســی و یک بولتن به زبان فارسی نیز به صورت 
هفتگی انتشار یافت که هردو در قطع بزرگ به انتشار می رسیدند. مجله 
اتاق بازرگانی بعد از انقالب دچار تغییرات زیادی شــد و به شــکل یک 
هفته نامــه کم حجم خبری درآمد اما بعدتر، دوباره صورتی تخصصی و 

حجیم به خود گرفت.
نکته ای که می توان درباره نشریات اقتصادی بخش خصوصی گفت این 
است که تعداد مدیران زن در آن خیلی کمتر از متوسط زنان ناشر در کل 
نشریات بوده اســت. به طورکلی تعداد مدیران زن در مطبوعات ایران در 
آن سال ها کم بوده و در نشریات اقتصادی این کمبود بیشتر نیز احساس 
می شــده است. با این حال، گاهی مدیران زن نیز دست به انتشار نشریات 
اقتصادی می زده اند، از جمله شــمس الملوک مصاحب که مدیر ماهنامه 

اقتصادی »زندگی روستایی« بوده است.
در میان نشــریات خصوصی اقتصادی در سال های دهه 1340 باید به 
مهم ترین نشــریه اقتصادی آن زمان نیز اشــاره کرد که روزنامه »بورس« 
باشــد. علی بهزادی، مدیر مجله »سپید و سیاه«، در شماره مهرماه سال 
1377 مجله »بخارا« درباره این روزنامه می نویســد که این نشریه از سال 
1347 منتشــر شده است اما اســناد بخش نشریات کتابخانه ملی نشان 
می دهد که این روزنامه از ســال 1340 منتشر شده است. اسناد کتابخانه 
ملی نشان می دهد که این روزنامه تا سال 1364 به طور مرتب و روزانه به 
انتشار می رسیده است. این روزنامه برخالف روزنامه های جدی آن دوران که 
عصر منتشر می شده اند، روزنامه صبح بوده است. مدیر روزنامه روزنامه نگار 
باسابقه ای به نام دکتر یوسف رحمتی بوده است. رحمتی از 20سالگی شروع 
به روزنامه نگاری کرد و در ســرویس خارجی بسیاری از نشریات همچون 
»کیهان« و نشــریه انگلیســی زبان »تهران جورنال« و نیز در خبرگزاری 
»پارس« کار کرد. او همزمان از دانشــگاه تهران نیز در رشته حقوق درجه 
دکتری گرفت. رحمتی پس از 25 سال روزنامه نگاری، تصمیم می گیرد که 

یک روزنامه اقتصادی منتشر کند و نام آن را »بورس« می گذارد. 
علی بهزادی می نویســد: »انتشــار روزنامه اقتصادی بورس باعث حیرت 
روزنامه نگاران آن زمان شــد. تصور ما آن بود کــه روزنامه "بورس" به زودی 
تعطیل خواهد شد. به نظر ما یک روزنامه یومیه اقتصادی خریداری نمی توانست 
داشته باشــد اما دکتر رحمتی با پشتکار و جدیتی خستگی ناپذیر به کارش 
ادامــه داد.« بهزادی ادامه می دهد: »روزنامه اش برخالف انتظار ما به زودی در 
میان مطبوعات و در جامعه اقتصادی کشــور جای خود را باز کرد. این وضع 
بر بعضی از مدیران روزنامه هــای صبح گران آمد. او یکی از صفحات روزنامه 
را بــه قیمت محصوالت و کاالها و خدمات اختصاص داده بود. در آن صفحه، 
هر روز با مراجعه به منابع معتبر قیمت برنج و روغن و پیاز و ســیب زمینی و 
نمک و فلفل و نخود و لوبیا و گوشــت و مرغ و گچ و ســیمان و آجر و آهن و 
مصنوعاتی مانند یخچال و بخاری و چراغ گاز و ارزهای مختلف و مزد کارگران 
و کارشناســان و به طور خالصه صدها نوع محصــول و کاال را چاپ می کرد 
درحالی که بعضی از همکارانش در روزنامه های خود، حرف های گنده گنده ولی 
تکراری و اقتباس شده از روزنامه های عصر مانند مصاحبه شاه با فالن خبرنگار 
خارجی و سفر شهبانو و سخنان نخست وزیر و انتصاب فالن ارتشبد یا وزیر را 
چاپ می کردند و آن نوع خبرهای مربوط به قیمت ها را کم ارزش می دانستند.«

یکی دیگر از مجالت اقتصادی بخش خصوصی در آن دوران هفته نامه 
»تهران اکونومیست« بود که توسط باقر شریعت، از مدیران دولتی و وکالی 
دوره هایی از مجلس، از سال 1331 منتشر می شد. این مجله نزدیک به 25 

سال به طور مداوم به انتشار می رسید.  

مهم ترین نشریات اقتصادی از سال 1320 تا 1357

شرحتاریخ انتشاردوره انتشارعنوان مجله
نشریه مالی و اقتصادی، ارگان کانون اقتصاد1334فصلنامهکانون اقتصاد

نشریه بانکداری و اقتصادی مرتبط با کانون بانک ها1342فصلنامهمجله کانون بانک ها

وابسته به کانون دامپروری ایران1347-1352ماهنامهنشریه کانون دامپروری ایران

نشریه کمیته ایرانی اتاق 
1341-1354فصلنامهبازرگانی بین المللی

گزارش توسعه صنایع و 
نشریه اقتصادی و آماری، ویژه ادارات و مراکز مربوط به وزارت صنایع1344-1354دوفصلنامهمعادن ایران

از انتشارات سازمان برنامه1335-1336هفته نامهگزارش هفتگی

نشریه آمار و بازرگانی1319-1340ماهنامهگمرک ایران

از انتشارات وزارت دارایی1338-1339ماهنامهنشریه مالیات

ماهنامه سازمان امور اداری و 
نشریه درباره امور کارگزینی و استخدامی1348-1352ماهنامهاستخدامی

ارگان انجمن مدیریت ایراناز 1350فصلنامهمدیریت

نشریه سازمان امور اداری و استخدامیاز 1349فصلنامهمدیریت امروز

ارگان سندیکا و شرکت تعاونی مرغداران ایراناز 1352فصلنامهنامه مرغداران

درباره پرورش و نگهداری مرغ1340-1353ماهنامهمجله مرغداری ایران

نشریه سازمان ترویج وزارت کشاورزی و عمران روستایی1345-1352فصلنامهنشریه مروج

ارگان شرکت ملی صنایع مس ایراناز 1355ماهنامهنشریه مس

وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایعاز 1350ماهنامهمشاور

نشریه خبری و صنعتی، نشریه مشترک شرکت ملی نفت ایران و شرکت از 1340هفته نامهمشعل آبادان
تصفیه نفت ایران

مجله اجتماعی و اقتصادی1329-1353ماهنامهنامور )اقتصاد و صنعت(

نشریه خبری صنفی اتحادیه کارمندان و خدمتگزاران وزارت داراییهفته نامهندای اتحاد

از انتشارات شرکت نرخ بنیاد با مسئولیت محدود1342-1345ماهنامهنرخ بنیاد

از انتشارات مرکز بررسی قیمت ها در وزارت بازرگانیاز 1355هفته نامهنرخنامه

نشریه گمرکی و خبری از انتشارات اداره کل گمرکاز 1344ماهنامهنشریه فنی گمرک

مدافع حقوق کارکنان بانک ها و شرکت های دولتی1329-1332هفته نامهنهال امید

نشریه صنعتی و خبری هنرستان حرفه ای صنعتی دکتر اقبال1345-1349فصلنامههنرستان



............................ چشم انداز ............................

سقوط لیر، یادآور خطراتی برای بازارهای نوظهور
کشورهایی که از ارتودکس اقتصادی منحرف می شوند بهای گزافی می پردازند

روی کاغذ، ســال 2021 باید ســال خوبی بــرای ارزها و 
اوراق قرضه بازارهای نوظهور می بود، زیرا رشد جهانی پس 
از شــوک ها ی ویروس کرونا بهبود یافته اســت. اما سقوط 
نگران کننده ارز ترکیه در ســال جاری نشان داد که چگونه 
ممکن اســت گاهی اوقات اوضــاع در بازارهای نوظهور به 
طرز وحشتناکی اشــتباه پیش برود. در چک لیست برای 
قدرت بازارهای نوظهور، یک ســری نکات وجود دارد: رشد 
قوی صادرات، سیاست پولی تطبیقی در اقتصادهای بزرگ 
توسعه یافته، افزایش ذخایر ارزی و قیمت ها ی قوی کاالها. با 
این حال، شاخص ارزهای بازارهای نوظهور جی پی مورگان 
امســال 9 درصد کاهش یافتــه و بازدهی آن افزایش یافته 
است. این حداقل تا حدی به دلیل بازگشت اثر »هشیاری« 
در بازارهای مالی اســت، جایی که کشورهایی که از اصول 
سنتی اقتصادی منحرف می شوند یا بیش از حد وام می گیرند، بهای آن را در ضعف ارز و بازده اوراق 
قرضه باالتر می پردازند. در اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته، چنین نیروهایی هنوز ساکت هستند. در 
بازارهای نوظهور این طور نیست. ترکیه پس از کاهش 20 درصدی لیر در دو هفته پس از کاهش 
جدید نرخ بهره که باعث تشدید نگرانی در مورد مدیریت اقتصادی آنکارا شد، بارزترین نمونه است.

مبانی اقتصادی ترکیه از بســیاری جهات در بهترین سال ها بوده است، اما اصرار رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بر کاهش نرخ بهره، لیر را تحت فشار قرار داده است.

اردوغــان در جوالی 2019، مورات چتینکایا، رئیس بانک 
مرکزی را برکنار کرد. لیر در ماه بعد افزایش یافت و تا پایان 
ســال 2019 به طــور تقریبی بدون تغییر بــود. زمانی که 
اردوغان در مارس امســال همان اقدام را علیه ناچی آگبال 
تکرار کرد، لیر در یک روز قبل از بهبود 15 درصد کاهش 

یافت و از آن زمان تاکنون با مشکل مواجه شده است.
اما کاهش نرخ بهره در ماه گذشــته - سومین مورد از 
سپتامبر- لیر را به نسبت 13 در هر دالر رساند )در مقایسه 
با 7.2 در آخرین روز ریاســت آگبال(. بدترین روز برای لیر 
پــس از آن اتفاق افتاد کــه اردوغان بار دیگر تعهد خود را به 
دیدگاه هــا ی غیرمتعارف خود مبنی بر اینکه نرخ ها ی بهره 

باال باعث تورم می شــود، تکرار کرد. اتفاق ترکیه ممکن 
است افراطی ترین باشد، اما شورش سرمایه گذاران در 

بازارهای برزیل تا آفریقای جنوبی نیز وجود داشته است. بازارهای نوظهور توسط سه عامل سقوط 
را تجربه کردند. اولین مورد قدرت دالر است. بازارهای نوظهور همیشه زمانی که ارز آمریکا قوی 
است با مشکل مواجه بوده اند. این امر خدمات بدهی خارجی را پرهزینه تر می کند و می تواند باعث 

خروج سرمایه شود.
دومی ویروس کرونا است. عرضه واکسن در اقتصادهای توسعه یافته آمده و رفته و سرخوشی 
و سپس ناامیدی را به همراه داشته است. اما بازارهای نوظهور به طور مستقیم فقط ناامید شده اند. 
واکسن ها  به کندی به کشورهای فقیرتر رسیده است. حتی زمانی که آن ها در دسترس هستند، 

نرخ واکسیناسیون پایین است.
ســومین مورد، و شاید غیرقابل تحمل ترین، بهایی است که بازارهای نوظهور برای دولت ها ی 

پوپولیستی و گاه غیرقابل پیش بینی با رویکردی آرام به مخارج مالی می پردازند.
برخالف اقتصادهای توسعه یافته بزرگ، بازارهای نوظهور انعطاف پذیری بسیار کمتری در جبهه 
سیاست دارند. ساکنان بازارهای نوظهور بسیار مستعد انتقال پس اندازهای خود به ارز خارجی و 

حتی خارج از کشور هستند که باعث افزایش قیمت اوراق قرضه و نرخ ارز می شود.
فراتر از ترکیه، بازده اوراق قرضه طوالنی تر در بازارهای نوظهور تردیدهایی را در مورد پایداری 
مالی ایجاد می کند. نرخ سیاست برزیل 7.75 درصد است، اما اوراق قرضه 10 ساله 12 درصد سود 
دارند. این ارقام برای آفریقای جنوبی 3.75 درصد و 10 درصد است. اوراق قرضه آفریقای جنوبی 
برای جبران زیان ها  پس از کرونا تالش کرده است؛ در حالی که سرمایه گذاران برزیلی تصور می کنند 

که این کشور در حال رفتن به یکی از مراحل دوره ای افزایش نرخ است.
این کشــورها یا به ریسک اعتباری باالتر در چند ســال آینده یا نرخ های بلندمدت باال برای 
جلوگیری از فرار ســرمایه اشاره می کنند. حتی روســیه حدود 9 درصد برای استقراض 10ساله 
پرداخت می کند. این نرخ ها در دنیایی که بازدهی G20 هنوز از نظر تاریخی پایین اســت، یک 
ناهنجاری به نظر می رســد. به نظر می رسد سرمایه گذارانی که از پرداخت ارزش های هوایی برای 
ســهام های فناوری یا ارزهای دیجیتال مستعد تقلب خوشحال هستند، در مواجهه با کشورهای 
فقیرتر ناگهان هوشیار و محتاط می شوند. بازارهای نوظهور به ندرت از این شک و تردید بهره مند 

می شوند.
این وضعیت از زمان شــیوع کرونا یکسان نبوده است -در حالی که بازارهای نوظهور هر چیز 
دیگری را در طول شیوع اولیه می فروختند، افزایش قابل توجهی در اواخر سال گذشته باعث بازدهی 
9.6 درصدی در شاخص بدهی بازارهای نوظهور ارز محلی جی پی مورگان در سه ماهه چهارم سال 

2020 شد و این شاخص در ابتدای سال به باالترین حد خود رسید. 
برای یک سرمایه گذار، مسیر کنونی روشن به نظر می رسد: دارایی ها ی بازارهای نوظهور ارزان 
هســتند، اما سرمایه گذاری در آن ها بهتر اســت از ارزهای غیردالری تامین شود، و بهتر است به 

کشورهای دارای دولت ها ی مسئول پایبند باشند. 

پاول مکنمرا
فایننشال تایمز

ترجمه: متین دخت والی نژاد
دبیر بخش چشم انداز
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تورم تازگی بر بسیاری از کشورهای جهان تأثیر گذاشته است، 
اما آمریکا به عنوان یکی از متاثرترین کشورهای جهان از این 

مسئله در چند ماه اخیر، برجسته شده است.
با نرخ تورم ساالنه 6.2 درصدی در ماه اکتبر، آمریکا اکنون 
شــاهد افزایش قیمت ها  به باالترین نرخ در بیش از 30 سال 
گذشته است. بر اساس مطالعه مرکز تحقیقات پیو، در سه ماهه 
سوم سال 2021، این کشور دارای هشتمین نرخ تورم ساالنه 
در بین 46 کشــور مورد بررسی بوده است. آمریکا همچنین 
سومین افزایش تورم با 3.58 واحد درصد را بین سه ماهه سوم 
سال 2019 تا مدت مشابه سال جاری داشته است. این کشور 
تنها پس از برزیل و ترکیه قرار گرفت که هر دو دارای اقتصادهای کمتر توسعه یافته ای هستند که 

به طور عموم بیشتر از آمریکا با نرخ تورم باالتر دست و پنجه نرم می کنند.
آمریکایی ها، به ویژه اقشار فقیر، با تأثیرات تورم دست و پنجه نرم کرده اند زیرا قیمت مواد غذایی 
در سراسر جهان در آستانه روز شکرگزاری افزایش یافت. به گفته انجمن غذا و کشاورزی سازمان 

ملل متحد، قیمت مواد غذایی در سطح جهان به باالترین نرخ خود در چند دهه اخیر رسیده است. 
وقتی صحبت از کاالهای دیگر مانند قطعه های الکترونیکی و گاز طبیعی می شود، مشکالت زنجیره 
تامین نیز وضعیت را بدتر کرده است و قیمت ها  را به دلیل تالش عرضه برای همگام شدن با تقاضا 
افزایش داده است. با ادامه افزایش قیمت ها، تورم به یک مشکل سیاسی برای رئیس جمهور بایدن 
تبدیل شده است. بر اساس نظرسنجی شرکت گالوپ، 26 درصد از آمریکایی ها می گویند نگرانی های 
اقتصادی مانند بیکاری، تورم یا به طور کلی اقتصاد مشکل اصلی این کشور است. 7 درصد به طور 

خاص به تورم به عنوان بیشترین فشار موضوع کشور اشاره کردند.
به نظر می رســد بســیاری از آمریکایی ها، رئیس جمهور بایــدن را مقصر می دانند که میزان 
محبوبیت او در همه ایالت های رقابتی پایین است. او به نوبه خود مقابله با افزایش قیمت ها را بخش 
مهمی از دستور کار خود قرار داده است؛ تالش ها برای کاهش مشکالت زنجیره تامین، آزادسازی 

ذخایر نفت و معرفی جروم پاول برای دومین دوره به عنوان رئیس فدرال رزرو از اقدامات او بود.
با این حال، با وجود اینکه آمریکا یک »رهبر تورم« است، تنها اقتصاد توسعه یافته ای نیست که 
تحت تاثیر آن قرار گرفته است. هم نیوزیلند و هم اسپانیا شاهد افزایش بیش از 2 درصدی نرخ تورم 

بین سه ماهه سوم سال 2019 تا مدت مشابه سال جاری بودند.

جو بایدن، مقصر اصلی گرانی 
تورم آمریکا، یکی از باالترین ها در جهان

موبیوس در پاسخ به این سوال که آیا کاهش شدید 
ارزش پول ترکیه -لیر- می تواند به کشورهای دیگر 
سرایت کند، به CNBC گفت: »بله، البته که می تواند.«

مارکو کویرو گیترز
بلومبرگ

مارک موبیوس، سرمایه گذار برجسته بازارهای نوظهور گفت، با توجه به چشم انداز نرخ ها ی 
بهره باالتر در آمریکا، ترکیه ممکن است تنها کشوری نباشد که با بحران ارزی مواجه است. 
موبیوس در پاســخ به این سوال که آیا کاهش شــدید ارزش پول ترکیه - لیر- می تواند به 

کشورهای دیگر سرایت کند، به CNBC گفت: »بله، البته که می تواند.« این سرمایه گذار 
که شریک موسس شرکت ســرمایه گذاری Mobius Capital Partners است، 
گفت: »با نرخ های بهره باالتر در آمریکا، همه کشورهای دیگری که بدهی به دالر 
دارند، آسیب خواهند دید.« لیر ترکیه در ماه گذشته به پایین ترین حد خود سقوط 
کرد زیرا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشــور از ادامه کاهش نرخ بهره 

بانک مرکزی خود در بحبوحه افزایش تورم دورقمی دفاع کرد. موبیوس مشخص 
نکرد کدام کشورهای دیگر در برابر بحران ارزی آسیب پذیر هستند. اما 

گفت که خبر خوب این است که از زمان بحران مالی آسیا در سال 
1997، بسیاری از بازارهای نوظهور بیشتر به ارزهای محلی خود 

وام گرفته اند.

خطر بحران ارزی  
تحلیلی که اخیرا توسط بانک سرمایه گذاری»نومورا« منتشر شد، 

نشان داد که چهار بازار نوظهور که بیشتر در معرض خطر بحران نرخ 
ارز هستند عبارت اند از مصر، رومانی، ترکیه و سریالنکا. در این تحلیل 

شاخص ها یی مانند بدهی خارجی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، نسبت ذخایر ارزی 
به واردات و شاخص بورس در نظر گرفته شده است. نومورا در گزارش خود نوشته است: با نگاهی 
به آینده، چشم انداز عادی سازی سیاست پولی توسط فدرال رزرو در بحبوحه رکود اقتصادی 
عمیق چین، ترکیب خوبی ]برای بازارهای نوظهور[ نیست. فدرال رزرو آمریکا قرار است 
از این ماه سرعت خرید دارایی ها ی خود را کاهش دهد. نومورا گفت که این در زمانی 
رخ داده است که بازارهای نوظهور با چالش ها ی دیگری مانند افزایش کسری مالی 

و حساب جاری و همچنین افزایش قیمت مواد غذایی مواجه هستند.

انتخاب های سرمایه گذاری موبیوس  
موبیوس اعتقاد دارد: نرخ ها ی بهره باالتر به طور قطع به معنای »رکود 
بزرگ« در بازارها نیست. این سرمایه گذار گفت که شرکت ها یی با 
درآمد قوی و حاشیه خوب همچنان در محیطی با افزایش نرخ 
بهره عملکرد خوبی خواهند داشت و افزود که هند و تایوان دو 
بازار ترجیحی او هستند. در مورد ترکیه، موبیوس گفت که 
ارز ضعیف تر می تواند منجــر به صادرات بهتر به خارج از 
کشور شود. شرکت هایی که ما در ترکیه داریم به دالر و به 
یورو درآمد دارند. و با لیر ترکیه پایین تر و ضعیف تر، بهتر 

عمل می کنند زیرا هزینه ها ی آن ها بسیار کمتر است. 

هشدار برای بحران ارزی دیگر
شاید ترکیه تنها کشوری نباشد که با بحران ارزی مواجه است
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بانک های مرکزی بزرگ جهان درباره نحوه برخورد با 
افزایش هزینه های زندگی به دنبال راهکار هســتند. 
افزایش نرخ بهــره در حال حاضر می تواند ضربه ای به 
بهبود پس از همه گیری وارد کند. اگر زیاد صبر کنید، 

تورم ممکن است از کنترل خارج شود.

آمریکا  
اگر یک کلمه وجود داشــته باشد که رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، را شب ها  بیدار نگه 

می دارد، آن کلمه »گذرا« است.
با بسیاری از معیارها، اقتصاد آمریکا از رکود همه گیر بازگشته است. نرخ بیکاری 
در اکتبر به 4.6 درصد کاهش یافت که از باالترین رقم سرگیجه آور 14.8 درصدی 
در اوج همه گیری پایین آمد. بازار کار آن قدر داغ اســت که تعداد بی ســابقه ای از 
افراد برای یافتن پســت ها ی جدید استعفا می دهند و دستمزدها در حال افزایش 
اســت. بازارهای سهام همچنان به باالترین حد خود ادامه می دهند. مردم دوباره 

خرج می کنند.
و با این حال شــبح تورم بر همه چیز سایه انداخته است. افزایش هزینه ها ی 
انرژی، افزایش مصرف و کمبود عرضه، تورم آمریکا را به نرخ ســاالنه 6.2 درصد 
افزایش داده اســت، ســطحی که بیش از 30 سال است که مشاهده نشده است. 
پاول و دولت بایدن بارها گفته اند که این افزایش ها گذرا هستند و با کاهش تأثیر 
همه گیری بر اقتصاد کاهش خواهند یافت. با این حال، قیمت ها  همچنان در حال 

افزایش است.
ترس ناشی از مصلحت سیاســی جمهوری خواهان و بدون شک تورم نجومی 
در پوشش رسانه ای تورم، مصرف کنندگان آمریکایی را نگران کرده است. اعتماد 
مصرف کننده آمریکا در ماه نوامبر به پایین ترین حد در 10 سال اخیر سقوط کرد.

ابزار اصلی فدرال رزرو برای کاهش تورم، افزایش نرخ بهره اســت. این یک ساز 

بی صدا است و پاول در استفاده از آن محتاط بوده است. وضع دشوار واضح است: 
افزایش سریع نرخ ها  می تواند بهبود گیج کننده را متوقف کند و اگر در واقع، افزایش 
قیمت ها  موقتی باشد، نتیجه معکوس خواهد داشت. اما ناکامی در کاهش تورم در 
بدترین سناریو می تواند منجر به افزایش بی رویه قیمت ها ، افزایش بیشتر نرخ ها  و 

رکود شود.

انگلستان  
انتظار می رود که بانک مرکزی انگلیس به اولین بانک مرکزی بزرگ تبدیل شود که در ماه 

آینده در دیدار مقامات، نرخ بهره را افزایش دهد.
بسیاری از تحلیل گران سیتی بر این باورند که جهش تورم به 4.2 درصد در ماه اکتبر 
-باالترین سطح در یک دهه - سیاست گذاران را مجبور می کند تا نرخ پایه را از 0.1 درصد 

به 0.25 درصد افزایش دهند تا در ماه فوریه به 0.5 درصد برسد.
بریتانیا به عنوان یکی از اقتصادهای بازتر در جهان، با بیش از یک ســوم تولید ناخالص 
داخلی وابسته به تجارت، بیش از بسیاری از کشورها از بحران زنجیره تامین و افزایش قیمت 
انرژی آسیب دیده است. در همین حال، برگزیت دسترسی به کارگران ماهر را کاهش داده 

است که ممکن است زمانی یک سطح بی سابقه از مشاغل خالی را پر کرده باشند.
اکنون سیاست گذاران می ترســند کارگران، که به دلیل کمبود افراد برای پر کردن 
مشاغل خالی جرئت یافته اند، برای جبران هزینه ها ی زندگی باالتر، دستمزد بیشتری را 

طلب کنند. این می تواند باعث ایجاد یک مارپیچ مخرب دستمزد/قیمت چندساله شود.
منتقدان بانک مرکزی می پرســند هزینه های اســتقراض بیشــتر برای آرام کردن 
قیمت های انرژی که توســط بازارهای جهانی تعیین می شــود، چه خواهد کرد. آن ها 
می گویند همچنین شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد کمبود نیروی کار را می توان با 

گران کردن دسترسی به اعتبار حل کرد.
در عوض، افزایش نرخ بهره می تواند استانداردهای زندگی کسانی را که برای بقای خود 

به اعتبار وابسته هستند، کاهش دهد.

چگونه اقتصادهای بزرگ جهان با تورم برخورد می کنند

کلنجار دولت ها  با نرخ بهره

 دومینیک روش
 فیلیپ اینمن
جنیفر رانکین

تحلیل گران اقتصادی
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چشمانداز

انتظار می رود که بانک مرکزی انگلیس به اولین بانک 
مرکزی بزرگ تبدیل شود که در ماه آینده در دیدار 
مقامات، نرخ بهره را افزایش دهد.

اتحادیه اروپا  
در حالی که معامله گران روی افزایش نرخ بهره از ســوی بانک انگلســتان و فدرال رزرو 
آمریکا شرط بندی کرده اند، بانک مرکزی اروپا )ECB( پیام روشنی را ارسال کرده است: 
روی حرکت مشابه از سوی فرانکفورت حساب نکنید. تورم در منطقه یورو در حال حاضر 
4.1 درصد اســت که باالترین رقم در 13 سال گذشته است، اگرچه افزایش قیمت ها  به 
طور گسترده در منطقه متفاوت است. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را برای تمام 19 عضو 
اتحادیه ارز یورو تعیین می کند. رئیس آن، کریســتین الگارد، هشدار داد که فشار دادن 

زودهنگام دکمه می تواند به بهبود پس از همه گیری آسیب برساند.
او گفت: »در زمانی که قدرت خرید به دلیل افزایش صورت حساب های انرژی و سوخت 
تحت فشار قرار می گیرد، یک انقباض بی رویه یک باد مخالف غیرقابل توجیه برای بهبود 
است.« اولیور راکائو، اقتصاددان ارشد آلمانی در آکسفورد اکونومیکس، با بانک مرکزی اروپا 
موافق است که تورم منطقه یورو گذرا است. تیم او پیش بینی می کند که تورم در سال 

2022 پس از میانگین 2.4 درصد در سال جاری به 2 درصد کاهش پیدا کند.
او توصیه می کند قبل از افزایش هزینه های استقراض پول، طرح تسهیل کمی )برنامه 

خرید دارایی( و خانواده همه گیر آن را کاهش دهید.
او گفــت: »به طــور ناگهانی صحبت در مورد افزایش نرخ بهــره قبل از اینکه حتی 

خریدهای QE خود را عادی کنید، فکر نمی  کنم خیلی منطقی باشد.«

فرانسه  
در حالی که نرخ ها ی بهره فرانســه توســط بانک مرکزی اروپا در استراسبورگ تعیین 
می شود، سرعت تورم برای هر کشور منطقه یورو منحصر به فرد است و دولت ها  در مورد 

نحوه مدیریت افزایش قیمت ها  اختیاری دارند.
نرخ تورم ساالنه اکتبر 2.6 درصد بود که باالترین رقم از سال 2008 بود که با افزایش 

20 درصدی قیمت انرژی افزایش یافت.
نخســت وزیر، ژان کاســتکس، با اعالم پرداخت »غرامت تورمی« 100 یورویی )84 
پوند(، که به هرکسی که کمتر از 2000 یورو در ماه درآمد خالص دارد، یعنی حدود 38 

میلیون نفر، تعلق خواهد گرفت، پاسخ داد.
وزرا نیز در مورد قیمت انرژی مداخله کرده اند. تعرفه ها ی گاز تا آوریل آینده مسدود 

شده و برق با افزایش 4 درصدی محدود خواهد شد.

جدیدترین پیش بینی بانک فرانسه این است که تورم ماهیت موقتی دارد اما می تواند 
برای چند فصل دیگر ادامه داشته باشد. فرانسوا ویلروی دی گالهو، فرماندار آن، گفت که 

دلیلی نمی بیند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره خود را در سال آینده افزایش دهد.

استرالیا  
به نظر می رسد که بانک مرکزی استرالیا، برای اجتناب از باال بردن نرخ رسمی نقدینگی 
خود از پایین ترین نرخ 0.1 درصدی قبل از ســال 2024، بر »استثنایی گرایی استرالیا« 
تکیه می کند. همان طور که گرت ایرد، رئیس اقتصاد اســترالیا در بزرگ ترین بانک این 
کشور، Commonwealth، در یادداشت توجیهی اخیر خود گفت: »RBA تا آن جا که 

ممکن است در مورد چشم انداز تورم در هر فرصتی بد اعالم کرده است.«
مانند جاهای دیگر، تورم در راه است. قیمت مصرف کننده اصلی استرالیا در سه ماهه 
سپتامبر با 0.7 درصد افزایش به 2.1 درصد رسید. این اولین بار در شش سال گذشته بود 

که معیار تورم از دهه 1990 به محدوده 2 تا 3 درصد رسید.
بانک مرکزی که نســبت به انتقادات گذشته محتاط اســت، تاکید کرده است که 
می خواهد شاهد افزایش دستمزدها باشد که به طور ایده آلی سریع تر از تورم است. فیلیپ 
لو، فرماندار RBA، این هفته گفت، به همین دلیل است که »آماده است تا قبل از اینکه 

حتی افزایش نرخ بهره را در سال آینده در نظر بگیرد، با افزایش قیمت ها  صبور باشد.«

ژاپن  
ژاپن یک اســتثنای قابل توجه برای افزایش تورم است. به عنوان پیشگام سیاست پولی 
بسیار آسان -  نرخ بهره از سال 2016 منفی 0.1درصد بوده است- سومین اقتصاد بزرگ 
جهان در تالش برای پایان دادن به دهه ها ی کاهش تورم و رکود اســت و بعید به نظر 

می رسد که به زودی به هدف تورم 2 درصد برسد.
اگرچه داده های دولت نشان می دهد که قیمت های اصلی مصرف کننده در ماه اکتبر 
افزایش خفیف ســال به سال را نشان می دهد که به طور عمده ناشی از افزایش قیمت 

سوخت است، اما اقتصاددانان هشدار دادند که افزایش تورم احتماال مالیم است.
تام لیرموت، اقتصاددان ژاپنی در کپیتال اکونومیکس، گفت: »با نگاهی به تحریف های 
مصنوعی و ضربه های یک باره، ما همچنان انتظار داریم که تورم زیربنایی در اوایل سال 

آینده به اوج خود از 1.0 درصد افزایش پیدا کند و پیش از نزول به اوج خود برسد.«
در نظرسنجی اخیر رویترز، اقتصاددانان گفتند که انتظار دارند 13 بانک مرکزی از 25 
بانک مرکزی حداقل یک بار قبل از پایان سال آینده نرخ بهره را افزایش دهند. بانک ژاپن 
 BoJ« :گفت UBS Securities در میان آن ها نبود. ماسامیچی آداچی، اقتصاددان ارشد

در دنیایی متفاوت، دور از روند جهانی زندگی می کند.«
نخســت وزیر جدید این کشور، فومیو کیشیدا، یک بسته محرک بی سابقه به ارزش 
حدود 56 تریلیون ین )490 میلیارد دالر( در 19 نوامبر رونمایی کرد. بسته هزینه شامل 
کمک ها ی نقدی برای افراد 18 سال و کمتر و سرمایه گذاری در آمادگی همه گیری است.

چین  
برخی از محرک ها ی تورم و مشکالت زنجیره تامین جهانی را می توان به طور مستقیم 
در چین ردیابی کرد. این کشور بزرگ ترین صادرکننده جهان است و حدود 30 درصد از 
تولید جهان را به خود اختصاص داده است: اختالالت در چین به شکل کمبود نیرو، نیروی 

کار و کشتی رانی تأثیرات منفی در سراسر جهان داشته است.
نرخ تورم ساالنه این کشور در ماه اکتبر به 1.5 درصد افزایش یافت که از 0.7 درصد در 
سپتامبر، به باالترین میزان در 13 ماه گذشته، افزایش یافت. این ناشی از هزینه ها ی غذا 
و سوخت بود. نگران کننده تر، قیمت خرید کارخانه 13.5 درصد افزایش یافت، سریع ترین 

نرخ در 26 سال گذشته که بیشتر به دلیل هزینه های انرژی بود.
اما بانک خلق چین مشکالت مهم تری برای مقابله با آن دارد - از جمله بخش متزلزل 
ملک. نرخ بهره اصلی از اوایل ســال 2020، 3.85 درصد بوده است و با توجه به تأثیرات 

مضری که می تواند بر بازار مسکن داشته باشد، احتمال افزایش آن بسیار کم است.



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

با کشور پرثبات آمریکای مرکزی آشنا  1
شوید

ایــن تصور وجــود دارد که در میان تمام کشــورهای 
آمریکای مرکزی، کاســتاریکا از همه ثروتمندتر است و حتی نام این کشور هم که در گذشته 
توسط اسپانیایی ها به این سرزمین داده شده، معنی »ساحل ثروتمند« می دهد. اما اگر قرار باشد 
کاستاریکا را از جنبه ای ثروتمند بدانیم، آن جنبه باید ثبات حکومتی این کشور باشد و نه ثروت 

و منابع طبیعی اش.
کاستاریکا، این کشور کوچک، سرسبز و آرام، از لحاظ جغرافیایی در منطقه آمریکای مرکزی 
بین نیکاراگوئه، دریای کارائیب، پاناما و اقیانوس آرام قرار دارد و پایتختش شهر سان خوزه است. 
کاستاریکا در گذشته های دور یک جامعه کشاورزی بود و قبایل مختلف در این سرزمین فقط به 
کشاورزی می پرداختند. کریستوفر کلمبوس اولین اروپایی بود که پایش به سرزمین کاستاریکای 
امروزی رســید و زمانش هم سال 1502 میالدی بود؛  یعنی در جریان آخرین سفر کلمبوس 
به قاره آمریکا. موانعی مثل آب و هوا، دزدان دریایی، حشرات بیماری آور و بومیانی که طبیعتاً 

اروپایی ها را نمی خواستند، باعث شدند کاستاریکا تا مدتی از دام استعمار در امان باشد. اما در 
نهایت در سال 1563 میالدی اولین سکونتگاه اروپایی ها یعنی کارتاگو در این سرزمین ساخته 

شد. 
واقعیت این اســت که اروپایی ها به دالیلی تصور می کردند در سرزمین کاستاریکا به طال 
خواهند رسید و علت نام گذاری این سرزمین )ساحل ثروتمند( نیز همین بود. اما عمالً چنین 
اتفاقی نیفتاد و با این حال، کاســتاریکا به مدت تقریباً 300 سال مستعمره اسپانیا باقی ماند. 
در سال 1821 میالدی کاستاریکا به همراه بعضی از مستعمره های دیگر اروپایی در آمریکای 
مرکزی، از اسپانیا اعالم استقالل کرد و در سال 1838 هم به عنوان یک کشور مستقل و جدا از 

اتحادیه کشورهای آمریکای مرکزی به رسمیت شناخته شد.
آنچه در قرن نوزدهم توانست کاستاریکا را به رفاه نسبی برساند، کاشت قهوه بود که باعث 
ایجاد ثروت شــد و زمین داران بزرگی را روی کار آورد که نیروی کار گســترده ای را در مزارع 
در خدمت خود داشــتند. کاستاریکا تا مدتی طوالنی دارای ثبات سیاسی نیز بود؛ تا اینکه در 
ســال 1948 میالدی جنگ داخلی کوتاه مدتی در این کشــور رخ داد و دو هزار نفر در جریان 
خشونت های مرتبط با آن کشته شدند. کاستاریکا یک سال بعد دارای یک قانون اساسی جدید 

فرزانه سالمی، کاوه شجاعی
گروه همسایه ها

باال و پایین سرمایه گذاری در کاستاریکا

کشور جنگل ها و میکروچیپ ها 
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همسایهها

شد که در چارچوب آن، ارتش منحل می شد و استقالل قوه قضاییه و نظام انتخاباتی این کشور 
تضمین می شد.

کاستاریکا موفق شد در دهه های بعد به رغم داشتن همسایگانی که جنگ های مختلف را 
تجربه می کردند، وضعیت صلح آمیــز و آرامی را برای خود حفظ کند. در دهه 1980 میالدی 
سطح استاندارد زندگی در کاستاریکا به دلیل رکود اقتصادی و افزایش تورم تا حدی پایین آمد 

اما در دهه های 1990 و نیز آغاز قرن بیست و یکم میالدی، اوضاع بهتر شد.

درباره اقتصاد کاستاریکا  
کاستاریکا طبیعت زیبا و پارک های ملی زیادی دارد که باعث گسترش صنعت اکوتوریسم 
شده اند و درآمد خوبی را نصیب این کشور کرده اند. در همین حال، جذب سرمایه گذاری های 
خارجی و تحول اقتصاد کاستاریکا از یک اقتصاد کشاورزی محور یه یک اقتصاد خدمات محور 
و تکنولوژی محور باعث درآمدزایی های بیشــتری هم شده است. درواقع دولت کاستاریکا 
تالش کرده که وابســتگی اش به صادرات کشاورزی )به خصوص قهوه، موز و گوشت گاو( 
را کاهش بدهد. در حال حاضر، کمتر از یک ششــم از نیروی کار فعال در کاســتاریکا در 
بخش کشاورزی مشغول به کارند و این بخش، یک دهم از تولید ناخالص ملی )جی اِن پی( 
کاستاریکا را تشکیل می دهد. با این حال، کاستاریکا محصوالت کشاورزی صادراتی مهمی 

مثل آناناس و نیشکر هم دارد. 
در بخش صادرات کشــاورزی غیرسنتی، کاستاریکا تولیدکننده گل و برخی دانه های 
روغنی مثل ماکادمیا است. این کشور همچنین کود و صنایع دستی ارگانیک تولید می کند 
و در بخش های نساجی و کاغذسازی هم ید طوالیی دارد. روغن پالم که در مناطق نزدیک 
به اقیانوس آرام تولید می شود جزو صادرات مهم کاستاریکا است. همچنین صنعت شیالت 
کاستاریکا در همان مناطق نزدیک به اقیانوس آرام رواج دارد و بیشترین تولید شیالتی این 
کشور را ماهی تن و میگو تشکیل می دهند. برخالف برخی کشورهای دیگر در قاره آمریکا، 
کاستاریکا منابع طبیعی ارزشمند زیادی ندارد اما به هر حال منابع محدودی از مس و طال 

و منیزیم و همین طور نفت در این کشور یافت می شود. 
بخش تولید، تشکیل دهنده یک پنجم از درآمد ناخالص ملی کاستاریکا است و تقریباً 
یک ششم از نیروی کار فعال در این کشور هم در بخش تولید مشغولند. مهم ترین صنایع 
بخش تولید در کاستاریکا را باید تولید مواد غذایی و نوشیدنی، صابون سازی، کاغذسازی، 
داروســازی و مبلمان دانســت. همچنین در بخش تولیدات صادراتی باید به مواد غذایی، 

منسوجات، مواد شیمیایی، وسایل برقی و ماشین آالت اشاره کرد.
عالوه بر بخش های ذکرشده، جذب نیروی کار در کاستاریکا از اواخر دهه 1990 میالدی 
وارد مرحله جدیدی نیز شد. در این زمان، شرکت اینتل آمریکا یک کارخانه بزرگ در حوزه 
نیمه رساناهای ریزپردازنده در کاستاریکا تاسیس کرد که هزاران فرصت شغلی در این کشور 
ایجاد کرد. از آن زمان شــرکت های بزرگ دیگری در حوزه تکنولوژی نیز وارد کاستاریکا 

شده اند و از معافیت های مالیاتی، نیروی کار جوان و تحصیلکرده و همین طور ثبات سیاسی 
در کاستاریکا به سود خود استفاده کرده اند.

تجارت و خدمات در کاستاریکا  
از اواخر دهه 1980 میالدی، صادرات کاســتاریکا در مســیر تنوع بخشی قرار گرفت و 
محصوالت صادراتی سنتی این کشور از جمله قهوه و موز دیگر در اولویت قرار نگرفتند. البته 
قهوه، موز و آناناس هنوز هم به شکل گسترده به آمریکا و همین طور اروپای غربی و مرکزی 
صادر می شود اما مثالً صادرات گوشت گاو تا حد زیادی کاهش یافته است. از سوی دیگر، 
با حضور شــرکت اینتل و سایر شرکت های حوزه تکنولوژی، میکروچیپ های کامپیوتری 
به مهم ترین صادرات کاســتاریکا در قرن بیســت و یکم تبدیل شدند. حدود دو پنجم از 
صادرات کاستاریکا راهی آمریکا می شود و سایر کشورهایی که از کاستاریکا واردات دارند 
پاناما، هلند، نیکاراگوئه، گواتماال و بلژیک هستند. کاستاریکا مناسبات تجاری قدرتمندی با 

چین هم دارد. 
مهم ترین واردات کاســتاریکا را ذرت و حبوبات تشکیل می دهد که اکثراً از کشورهای 
همسایه تامین می شود. در عین حال کاستاریکا به دلیل آب و هوایش قابلیت کاشت گندم 
را نداشته و آن را از آمریکا وارد می کند. از واردات غیر غذایی کاستاریکا نیز می توان به مواد 
شیمیایی مختلف از جمله مواد دفع حشرات، نفت خام و همین طور محصوالت پتروشیمی 
اشاره کرد. بیش از دوپنجم از واردات کاستاریکا از آمریکا می آید و کشورهای چین، مکزیک، 

ژاپن، گواتماال و آلمان هم محصوالت مختلفی را به کاستاریکا صادر می کنند. 
صنعت خدمات در کاســتاریکا تشــکیل دهنده بیش از سه پنجم تولید ناخالص ملی 
)جی ان  پی( است. تعداد قابل توجهی از اتباع کاستاریکا در بخش خدمات مشغول به کارند 
و این نشــان دهنده ســنگین بودن وزن این بخش در قیاس با اشتغال در بخش تولید در 
کاســتاریکا اســت. بخش های تجارت، مالیه، امالک، گردشگری، حمل و نقل و ساخت و 
ساز نیز از شاخه های مهم دیگر در فعالیت اقتصادی در کاستاریکا هستند. البته در دوران 
همه گیری کرونا درآمدهای کاستاریکا از بخش گردشگری کاهش شدیدی داشت که امید 

به احیای آن در سال جدید میالدی می رود. 

آینده اقتصاد کاستاریکا  
کاســتاریکا این امتیاز را داشته که به دلیل ثبات سیاسی و اجتماعی و نیز رشد نسبتاً 
مداوم، دارای یکی از پایین ترین نرخ های فقر در منطقه آمریکای التین و کارائیب باشد. در 
کاستاریکا نســبت جمعیتی که درآمد زیر 5.5 دالر در روز دارند، بین سال های 2010 تا 

2019 از 12.9 درصد به 10.6 درصد کاهش یافت که دستاورد بزرگی به شمار می آمد.
بر اساس عوامل ذکر شده، کاستاریکا در دهه های اخیر توانسته در شاخص های توسعه 
انســانی پیشرفت خوبی داشته باشــد و در رتبه بندی های جهانی موقعیتی بهتر از سایر 
کشورهای منطقه برای خود به دست بیاورد. با این حال، چالش های اقتصادی و اجتماعی 

آنچه در قرن نوزدهم توانست کاستاریکا را به رفاه نسبی برساند، کاشت قهوه بود که باعث 
ایجاد ثروت شد و زمین داران بزرگی را روی کار آورد.

مهم ترین صنایع بخش تولید در کاستاریکا را باید تولید مواد غذایی و نوشیدنی، 
صابون سازی، کاغذسازی، داروسازی و مبلمان دانست 
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کاستاریکا این امتیاز را داشته که به دلیل ثبات سیاسی و اجتماعی و 
نیز رشد نسبتاً مداوم، دارای یکی از پایین ترین نرخ های فقر در منطقه 
آمریکای التین و کارائیب باشد.

که در دوران همه گیری کرونا پیش روی کاستاریکا قرار گرفته، بسیار زیاد بوده و صدماتی را 
متوجه اقتصاد این کشور کرده است. به رغم واکنش نسبتاً خوب بخش درمان در این کشور 
به بحران کرونا، بخشی از این آسیب ها اجتناب ناپذیر بود. تولید ناخالص داخلی کاستاریکا به 
میزان 4.1 درصد در سال 2020 کاهش نشان داد که بیشترین میزان کاهش آن در چهار 
دهه اخیر در کاستاریکا بود. علتش هم کاهش شدید سرمایه گذاری و نیز کاهش مصرف 
خصوصی بود. نتیجه این شد که نرخ بیکاری نیز در کاستاریکا افزایش پیدا کرد. همچنین، 
درآمد اقشار پایین تر در جامعه کاستاریکا فقط در سال 2020 میالدی به صورت متوسط 
به میزان 15 درصد کاهش پیدا کرد و باعث شد که دوباره 124 هزار نفر به دام فقر بیفتند. 
بحران کرونا در عین حال در برنامه های اصالحات مالی در کاســتاریکا اختالل ایجاد 
کرد. این اصالحات در ســال های 2018 و 2019 به خوبی دنبال شده بودند اما مشخص 
نیست کی دوباره می توان آن ها را به اجرا درآورد. پیش بینی شده که تولید ناخالص داخلی 
کاستاریکا در سال 2021 میالدی به میزان 3.8 درصد افزایش یافته باشد و بتواند به سطح 
پیش از بروز بحران کرونا برســد. همچنین انتظار می رود که در سال 2022 و با توجه به 
واکسیناسیون گســترده در کاستاریکا و کشورهای اطرافش، به تدریج دوباره فرصت های 

شغلی جدیدی در این کشور ایجاد شود. 

آیا تجارت با کاستاریکا دشوار است؟ 2
بانک جهانی در رتبه بندی سال 2020 خود کاستاریکا را به لحاظ سهولت بازرگانی و راه اندازی 

کسب و کار در رده 74 قرار داده است. 
رتبه کاستاریکا در حوزه های متفاوت مربوط به سهولت کسب وکار در میان 190 کشور

راه انداختن کسب و کار  ۱۴۴
ثبت ملک  ۴۹

گرفتن مجوز برق  ۲۵
اجرایی کردن قراردادها  ۱۱۱

گرفتن مجوز ساخت  ۷۸
بازرگانی با خارج از مرزها  ۸۰

حمایت از سهام داران در اقلیت شرکت  ۱۱۰
اعالم ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  ۱۳۷

پرداخت مالیات  ۶۶
گرفتن وام  ۱۵

فرصت های سرمایه گذاری در کاستاریکا 3
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشی در مورد سرمایه گذاری در کاستاریکا ورود به این حوزه ها را 
پرسود دانسته است: تجهیزات ساخت و ساز، انرژی های خورشیدی، تجهیزات هتل و رستوران، 

خودروهای برقی، دارو و بسته بندی.

چالش های سرمایه گذاری در کاستاریکا 4
اکثر زیرساخت های کاستاریکا - به خصوص در بخش آب و حمل و نقل زمینی- نیاز به نوسازی 
اساســی دارد. اما کسری بودجه در این کشور باالست و پروژه های زیرساختی بودجه مناسبی 
دریافت نمی کنند. بوروکراســی در این کشور عظیم و ُکند اســت و تجار خارجی را به شدت 
اذیت می کند. 98 درصد انرژی در کاســتاریکا از منابع تجدیدپذیر تامین می شود اما با وجود 
این دســتاورد بی نظیر، انرژی در این کشور گران است و باید این را موقع برآورد هزینه در نظر 

داشته باشید. 
قوانین تجاری در کاســتاریکا عموماً شفاف اســت و از رقابت حمایت می کند، به جز صنایع و 

بخش هایی که دولت در آن ها انحصار دارد و رقابت را برنمی تابد.

استراتژی ورود به بازار کاستاریکا 5
کاستاریکا کشوری دور و بازاری بسیار متفاوت از بازارهای آسیایی و اروپایی است که تا حاال با 
آن ها سر و کار داشته اید. برای ورود موفق به این بازار بهتر است نماینده و کارگزار محلی استخدام 
کنید. توصیه می شود حتماً به این کشور سفر کنید و با طرف خود ارتباط دوستانه برقرار کنید. 

آداب مذاکره با تجار کاستاریکا 6
فروتن باشید: در فرهنگ کاستاریکا متواضع بودن ارزش به حساب می آید و حتی تجار ثروتمند 
هم فروتنی نشــان می دهند. شما می توانید به کسب وکار خود مغرور باشید و درباره اش حرف 
بزنید اما بهتر است با فروتنی این کار را انجام دهید. اصالً اغراق نکنید و درباره میزان پولی که در 

می آورید مستقیم حرف نزنید مگر اینکه از شما به دالیل کاری بپرسند. 
ریلکس باشید: کاستاریکا جامعه ای ریلکس و آرام است. وقتی با کارمندان دولت یا شرکت های 
بزرگ طرف می شوید می بینید که کاغذبازی و بوروکراسی سنگینی در این کشور وجود دارد. 

سعی نکنید این بوروکراسی را دور بزنید یا با نشان دادن بی صبری طرف مقابل را برنجانید. 
رفیق شوید: اگر اولین بار است که با یک کاستاریکایی کار می کنید آماده برقراری رابطه شخصی 
با او باشید چون در این کشور - مثل باقی کشورهای آمریکای التین- افراد ترجیح می دهند که 
قبل از توافق تجاری، طرف خود را خوب بشناســند و با او دوست شوند. کاستاریکایی ها اصوالً 
کنجکاو هستند و ممکن است سواالت کلی و غیرتخصصی هم درباره کسب و کار شما بپرسند. 

یاد بگیرید که سطح عالقه واقعی آن ها را به موضوع بسنجید و درباره کارتان پرگویی نکنید.
شبکه بسازید: کاستاریکا کشور خیلــی کوچک است که فقط 5 میلیون نفر جمعیت دارد. به 
همین خاطر در جهان تجارت همه هم را می شناســند. شهرت شما و نظر دیگران درباره شما 
خیلی ســریع در این کشور پخش می شود، پس صادق باشید و رابطه خوبی را با دور و بری ها 

حفظ کنید.
کمی اسپانیایی یاد بگیرید: اگر انگلیسی می دانید به احتمال زیاد مشکلی برایتان پیش نمی آید 
چون در این کشور اکثراً انگلیسی بلدند. اما اگر می خواهید دل طرف کاستاریکایی را به دست 

آورید بهتر است چند کلمه ای اسپانیایی هم صحبت کنید. 
صبور باشید: در کاستاریکا مثل اکثر کشورهای آمریکای التین وقت شناسی به شیوه غربی جدی 
گرفته نمی شود. در این کشور طبیعی است که افراد تا نیم ساعت دیرتر سر قرار حاضر شوند و 
قرارهای تجاری از این روند مستثنی نیستند. این حرکت را نشانه بی توجهی یا بی ادبی شریک 
خود تلقی نکنید. مذاکرات در کاستاریکا عموماً بیشتر از زمان برنامه ریزی شده طول می کشند. 

غرق نشوید: فصل باران در کاستاریکا از اردیبهشت تا آبان طول می کشد. اگر نمی خواهید در 
ترافیک و بی نظمی های مرســوم فصل باران گیر کنید در زمان دیگری به این کشور بیایید یا 

قرارهایتان را صبح بگذارید که باران سبک تر است. 
کاتالوگ داشته باشید: بهتر است کارت ویزیت و کاتالوگ محصول و شرکت خود را به دو زبان 

انگلیسی و اسپانیایی چاپ کنید. 

کاستاریکا طبیعت زیبا و پارک های ملی زیادی دارد که باعث گسترش صنعت اکوتوریسم 
شده اند و درآمد خوبی را نصیب این کشور کرده اند.
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همسایهها

افراد را با نام فامیلشــان صدا کنید: مگر اینکه چندین بار با طرف مقابل دیدار کرده باشید و 
رابطه ای شخصی بینتان شکل گرفته باشد. 

کت و شلوار بپوشید: در اکثر دیدارهای تجاری پوشیدن کت و شلوار مناسبت دارد اما در این 
کشور اجبار خاصی به زدن کراوات ندارند.

اکسپوهای کاستاریکا 7
حضور در نمایشگاه ها و اجالس های تجاری کاستاریکا فرصتی مناسب است تا اطالعات خود را 

به روز کنید و یا مشتری ها و شرکای آینده تان را پیدا کنید. 

موضوعزمانمکاناکسپو
SOLARTEC AMER-

ICAS

سان 
نمایشگاه و سمینار ادغام انرژی های نوامبر هر سالخوزه

خورشیدی در صنایع

Expo Construc-
cion

سان 
نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و دسامبر هر سالخوزه

تجهیزات ساخت و ساز

Expoturنمایشگاه تخصصی صنعت توریسمنوامبر هر سالسان خوزه

تراز تجاری کاستاریکا 8

به کاستاریکا چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟ 9
کاستاریکا در سال 2020 حدود 11.6 میلیارد دالر کاال به سراسر جهان صادر کرد. این 
رقم به نسبت سال 2016 افزایش 17.3 درصدی و در مقایسه با سال 2020 افزایش 1.5 

درصدی داشته است. 

مهم ترین صادرات کاستاریکا در سال 2020 )به ترتیب ارزش به دالر(
3.9 میلیارد دالر )33.8 درصد کل صادرات(تجهیزات پزشکی1

2.2 میلیارد دالر )18.7 درصد( میوه و آجیل2

610 میلیون دالر )5.2 درصد( مواد غذایی3

429 میلیون دالر )3.7 درصد( تجهیزات و ماشین آالت الکتریکی4

381 میلیون دالر )3.3 درصد( دارو5

354 میلیون دالر )3 درصد(پالستیک6

347 میلیون دالر )3 درصد(سبزی جات و میوه خشک، کنسرو میوه7

340 میلیون دالر )2.9 درصد( قهوه، چای و ادویه8

226 میلیون دالر )1.9 درصد( الستیک9

192 میلیون دالر )1.7 درصد( روغن حیوانی و گیاهی10

مهم ترین واردات کاستاریکا در سال 2019 در سال 2020 کاستاریکا حدود 2.8 میلیارد 
دالر کسری تراز تجاری داشت و واردات این محصوالت علت اصلی این کسری بود: 

1.3 میلیارد دالر کسری تراز تجاری ماشین آالت از جمله کامپیوتر1

1 میلیارد دالر کسری  تجهیزات و ماشین آالت الکتریکی2

940 میلیون دالر کسری سوخت3

866 میلیون دالر کسری  پالستیک4

683 میلیون دالر کسری خودرو5

504 میلیون دالر کسری   کاغذ6

465 میلیون دالر کسری   دارو و لوازم آرایشی/بهداشتی7

349 میلیون دالر کسری غالت8

321 میلیون دالر کسری   آهن و فوالد9

286 میلیون دالر کسری  محصوالت آهنی یا فوالدی10

10 شرکای تجاری  )به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دالر(
واردکننده ها در سال 2019 کشورهای آمریکا، هلند، بلژیک و گواتماال مقصد بخش 

عمده صادرات کاستاریکا بودند: 
37.8 درصد کل صادرات کاستاریکا )4.92 میلیارد دالر( آمریکا1

5.72 درصد )745 میلیون دالر( هلند2

5.44 درصد )708 میلیون دالر(4 بلژیک3

4.85 درصد )632 میلیون دالر( گواتماال4

4.54 درصد )592 میلیون دالر( پاناما5

3.48 درصد )453 میلیون دالر( نیکاراگوآ6

2.42 درصد )315 میلیون دالر( السالوادور7

2.38 درصد )310 میلیون دالر( چین8

2.19 درصد )286 میلیون دالر(  ژاپن9

2 درصد )266 میلیون دالر( مکزیک10
 

 
صادرکننده ها در ســال 2019 کشورهای آمریکا، چین، مکزیک و گواتماال بیشترین 

واردات را به کاستاریکا داشتند:
40.9 درصد کل واردات کاستاریکا )6 میلیارد دالر( آمریکا1

12.7 درصد )1.88 میلیارد دالر( چین2

6.92 درصد )1 میلیارد دالر( مکزیک3

2.91 درصد )428 میلیون دالر( گواتماال4

2 درصد )306 میلیون دالر( ژاپن5

1.87 درصد )276 میلیون دالر( آلمان6

1.82 درصد )269 میلیون دالر( السالوادور7

1.68 درصد )247 میلیون دالر( هلند8

1.63 درصد )240 میلیون دالر( اسپانیا9

0.35 درصد )35 میلیون دالر( ژاپن10
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کارآفرین

»برندی قدیمی به مدرنی آینده؛ برق المع 90 ســال همراه 
شما«؛ این شعار نخستین و بزرگ ترین واحد صنعتی تولید 
انواع حوله در ایران اســت؛ برندی کــه در اوایل قرن پدری 
راه اندازی کرد و در اواخر قرن فرزندش آن را به اوج رساند و 
به بزرگ ترین تولیدکننده حوله در ایران و یکی از بزرگ ترین واحدهای نساجی در نوع خود در 
خاورمیانه بدل شد. حوله برق المع که کار خود را در سال 1308 در کارگاهی کوچک در تبریز 
شــروع کرد حاال به مجموعه ای بزرگ در شهر رشت بدل شده است که به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم صدها شغل ایجاد کرده و ساالنه چند میلیون دالر صادرات دارد. مجموعه برق المع 
توسط مرحوم جواد برق المع نو بنیان گذاری شده است؛ کارآفرینی که از او به عنوان پدر صنعت 
تولید حوله در کشور یاد می شود. او متولد سوم آذر سال 1294 در محله قدیمی لیالوای تبریز 
بود و در 6 شــهریور سال 1382 در 88 سالگی درگذشت. پدرش مرحوم حاج محمد از افراد 
خوشنام شهر بود و در سال 1307 زمانی که برای گرفتن سجل مراجعه می کند نام خانوادگی 
»برق المع« به معنی درخشانی را انتخاب می کند و وقتی متوجه می شود که پیش از او کسی 

آن را انتخاب کرده درخواست می کند که »برق المع نو« برای خانواده او ثبت شود. 
جواد برق المع نو کار را از کودکی شــروع کرد و 10 ســاله بود که با توجه به شرایط 
اقتصادی خانواده، پدرش او را برای یادگیری و کســب درآمد به کارگاه بزرگ قالی بافی 
مرحوم اردبیلی لر در خیابان فردوسی تبریز که از استادان سرشناس قالی بافی بود، فرستاد؛ 
راهی که برادرانش هم طی کردند. جواد برق المع نو پسر باهوش و باپشتکاری بود و همین 
شد که خیلی زود بافت انواع فرش را یاد گرفت و با وجود سن بسیار کم استادکار ماهری 
شد. با اعتمادی که استاد اردبیلی لر به او پیدا کرده بود کار روی یکی از دارها را به جواد 
سپرد تا با برادر کوچک ترش نقی و دو شاگرد دیگر، بافت و سفارش ها را پیش ببرند. البته 
جواد برق المع نو باوجود اینکه خیلی سریع کار قالی بافی را آموخت اما درآمد کم، فعالیت 

90 سال تولید حوله در ایران

از حوله جوادی تا برق المع

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

گسترده آشنایان و اقوام در صنعت پارچه بافی و عطشش در یادگیری چیزهای جدید باعث 
شد کارگاه اردبیلی لر را رها کند و مشغول آموزش و یادگیری پارچه و ابریشم بافی شود. 
عالقه و اســتعداد بسیار به این کار، او را به فکر نوآوری در تولید پارچه انداخت و همین 
شد که با کنجکاوی باال و ذکاوت بسیار به فکر تغییراتی در دستگاه سنتی بافت پارچه 
افتاد تا محصول جدیدی تولید کند؛ پارچه ای که ضخامت بیشتری داشته باشد و در ایران 
هم نمونه ای نداشته باشد و بتواند برای استحمام و گرفتن آب بدن بعد از حمام کارایی 
داشته باشــد. او در 15 سالگی و با پرداخت 15 تومان به یک استادکار نجاری سفارش 
داد تا برایش دســتگاه سنتی پارچه بافی درست کند و 16 ساله بود که از استادکار نجار 
خواست تا با اضافه کردن چله ای جدید روی دستگاه پارچه بافی اش امکانی را ایجاد کند 
تا بتواند پارچه هایی ضخیم تر ببافد؛ پارچه های حوله ای. جواد برق المع نو سال 1310 در 
اولین نمایشگاه »اختراعات عهد نو« که در باغ گلستان تبربز برگزار شده بود شرکت کرد و 
اولین تولیدات خود و دستگاه بافت پارچه حوله ای را در آن نمایشگاه به نمایش گذاشت و 

توانست نگاه های بسیاری را به سوی خود و کاالی تولیدشده اش جلب کند. 
او به کمک برادرانش کارگاه کوچکی در زیرزمین خانه شان در منطقه لیالوا جنب مسجد 
گول باشــی ایجاد کرد و در ســال 1310 اولین مدل از پارچه های حوله ای را در کشور بافت. 
در واقع جواد برق المع نو به همراه برادرانش و با پشــتکار و هوش و سختکوشــی خیلی زود 
توانســت محصولی را به بازار عرضه کند که پیش از این نمونه ایرانی نداشــت و واردات آن از 
کشورهای مختلف به خصوص ژاپن صورت می گرفت. آن ها حوله های بافته شده را روی دوش 
خود حمل کرده و قبل از طلوع آفتاب برای شست وشو به محله گازران تبریز که قنات معروفی 
داشــت می بردند و دوباره به کارگاه برمی گرداندند به طوری که در زمســتان هنگام بازگشت 
حوله ها یخ زده بودند. حوله ای که برادران برق المع نو تولید می کردند در ابتدا به حوله جواد 
یا حوله جوادی در بازار مشــهور بود اما به مرور زمان و البته با بزرگ تر شــدن کارگاه و بعدها 

جواد 16ساله بود که از استادکار نجار خواست تا با اضافه کردن 
چله ای روی ماشین سنتی پارچه بافی اش امکانی را ایجاد کند تا 

بتواند پارچه هایی ضخیم تر ببافد؛ پارچه های حوله ای
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صنعتی شدن، مجموعه حوله بافی جوادی نامش به 
برق المع تغییر کرد. در میانه دهه دوم قرن )حدود 
1315( جواد برق المع نو وقتی با استقبال مشتریان 
از حوله تولیدی شــان روبه رو شد تصمیم گرفت که 
کارگاه تولید پارچه حوله ای را توسعه دهد و همین 
شــد که کارخانه ای در نزدیکی خیابان الله زار تبریز 
راه اندازی و بخشــی از کارهای ریســندگی نخ را در 
این مجموعه صنعتی کرد که باعث رشــد تولیدات 
مجموعه شــد. جواد برق المع نو نگاه رو به جلویی 
داشت و همین باعث شــد که در سال 1328 )72 
سال پیش( صادرات حوله برق المع به عراق آغاز شود 
و در سال های بعد همیشه افزایش یابد تا جایی که در 

سال 1357 صادرات سالیانه این کارخانه نزدیک به یک میلیون دالر بود. در دهه 40 شمسی 
فرزندان موسسان کارخانه که نسل دوم برق  المع محسوب می شدند پس از سفر به اروپا پدران 
خود را قانع کردند که ماشین آالت بافندگی دستی خود را از رده خارج کنند و از دستگاه های 
بافندگی و چاپ روز دنیا بهره بگیرند. کیفیت محصوالت همیشه برای حاج جواد برق المع نو از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار بود و همین باعث شد که محصوالت این کارخانه سر از بازارهای 
اروپایی و آمریکا درآورد و در ســال 1354 موفق به کسب گواهی برترین کیفیت از باالترین 

مؤسسه  تأیید کیفیت و استاندارد امریکا شود. 
البته روزهای اوج گیری کارخانه برق المع و کوشــش جواد برق المع نو و برادرانش که به 
دنبال توسعه این مجموعه بودند و حتی در نیمه دهه 50 اقدام به خرید زمینی به وسعت 55 
هزارمتر مربع و ثبت سفارش 300 دستگاه مدرن نساجی از کشور سوئیس کردند، نیمه کاره 
باقی ماند زیرا با وقوع انقالب طی حکمی ابتدا 50 درصد اموال آن ها به نفع بنیاد مستضعفان 
و بعد تمام اموالشــان مصادره شد. البته اموال حاج جواد برق المع نو و برادرانش در شرایطی 
مصادره شد که او از خیریان مشهور شهر تبریز محسوب می شد که در ساخت مساجد، مدارس، 
توسعه راه آهن و در ساخت و مرمت حوزه های علمیه و... همیشه مشارکت داشت و بین فعاالن 
کســب و کار به فردی دیندار و انسانی شریف و سختکوش شهره بود. او در کنار کارخانه برق 
المع مجموعه ای کشــاورزی و باغی و دامداری هم احداث کرده بود که به مزرعه کبود گنبد 
شــهره بود. گوی گونبد )کبود گنبد(، در حوالی شهرستان آذرشهر به مساحت 315 هکتار، 

مانند بهشت بود. در این مجموعه مزرعه 500 هزار 
اصله درخت تبریزی و هزاران اصله درخت میوه وجود 
داشت، همچنین مزارع یونجه با بذر رنجر امریکایی و 
دیگر محصوالت زراعی کشت می شد. عالوه بر این ها 
1500 راس گوسفند و دام های دیگر در این مجموعه 
پرورش داده می شدند. مزرعه کبود گنبد با داشتن 7 
حلقه چاه  عمیق و نیمه عمیق فضای بسیار سرسبزی 
داشــت که البته آن هم مصادره شد و به مرور زمان 
رو بــه زوال و نابودی رفت. حــاج حواد برق المع نو 
در شهریور سال 1382 درگذشت؛ او دو دهه پایانی 
زندگی بیشتر خانه نشین بود آن هم در شرایطی که 
یکی از فرزندانش )کارخانه ای که با خون دل ساخته 

بود( را از دست داده بود. 

برق المع دوباره متولد شد  
بــا وجود مصادره اموال خانواده برق المع نو، در 
ســال 1374 فرزند ارشــد مرحوم جواد برق المع 
نو )بنیان گذار مجموعه( دوباره بــه فکر راه اندازی 
کارخانه ای برای تولید انواع حوله افتاد؛ مجموعه ای 
که محصوالتش با برند الله وارد بازار شد اما نتوانست 

موفقیت چندانی به دســت بیاورد. البته این اتفاق 
باعث نشــد تا فرزندان مرحوم جــواد برق المع نو 
دلسرد شوند زیرا سه سال بعد از فوت پدر یکی دیگر 
از فرزندان او مسعودالملک برق المع )متولد 1329( 
بــه فکر افزودن مجموعه ای جدید برای تولید انواع 
حوله به برند خانوادگی یعنی برق المع افتاد. او که 
تحصیل کرده خارج از کشور است به ایران بازگشت تا 
صنعت خانوادگی را با وجود همه بی مهری ها دوباره 
احیا کند. دکتر مســعودالملک برق المع دکترای 
اقتصاد و علوم اجتماعی خود را از آلمان گرفته است. 
کتاب او به عنوان »حق برداشت مخصوص و نظام 
پولی جهان« یکی از نگارش های مرجع جهانی در 
زمینه نظام های پولی به شمار می آید. این کتاب برای نخستین بار به سال 1981 میالدی و 
از سوی یکی از معتبرترین ناشران کتاب های علمی جهان در برلین به چاپ رسیده و بعد از 
آن نیز به چندین زبان بین المللی ترجمه و تجدید چاپ شــده است. او به مدت دو سال در 
کمیسیون تبدیل واحد پول آلمان شرقی به واحد پول آلمان غربی عضویت داشته و بدین 
ترتیب به اصول و فروع اقتصاد آگاهی دارد. مسعودالملک برق المع بعد از بازگشت به ایران 
به دنبال فضایی جدید برای احداث دوباره کارخانه پدری بود و در این میان رشت را انتخاب 
کرد و ترجیح داد دیگر در تبریز که خاطرات خانوادگی خوبی از تعطیلی کارخانه در آن ندارند، 
فعالیت نداشته باشد. او عالوه بر تاسیس مجدد کارخانه برق المع مجموعه کارخانه ریسندگی 
خاور گیالن را که ورشکسته شده بود خریداری و به گروه صنعتی برق المع ملحق کرد. رضا 
رحمانی، نماینده پیشین تبریز که به مسئولیت وزارت صمت هم رسید، گفته تلخ ترین هدیه 
و عیدی که دریافت کرده یک دست کامل انواع حوله برق المع بوده که روی آن نوشته بودند 
»برق المع رشت«. او گفته به بی توجهی، کم کاری و بی تدبیری مدیران شهر و استان خودش 
افسوس خورده که یکی از اصیل ترین صنایع استانش از استانی دیگر سر درآورده است. البته 
کارخانه برق المع در سال های گذشته با توجه به تحریم، چالش تامین مواد اولیه، نوسانات 
ارزی و اقتصادی و... با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم کرده و مجموعه با حداقل ظرفیت 
خود فعالیت می کند اما مدیرعامل مجموعه در مصاحبه ای گفته است این کارخانه می تواند 

برای چند هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند. 
فضای قدیمی نخستین کارخانه حوله برق المع 
در حال حاضر خالی اســت اما بــه عنوان یکی از 
فضاهای صنعتی- تاریخی تبریز و به عنوان میراثی 
صنعتی شناخته می شــود و در فهرست آثار ملی 
کشور هم به ثبت رسیده است. فضای کارخانه ای 
که با توجه به پیشــگام بودن در صنعت کشــور 
مسئوالن شهر تبریز و استان آذربایجان شرقی به 
فکر راه اندازی یک کارخانه نوآوری در آن هستند.  

برند بــرق المع همچنان با وجود گذشــت 9 
دهه فعال اســت و می توان از آن به عنوان یکی از 
قدیمی ترین برندهای ایرانــی نام برد که در تاریخ 
پرفــراز و فــرودش جنگ جهانــی، قحطی، ملی 
شــدن نفت، کودتای 28 مــرداد، دوران صنعتی 
شــدن اقتصاد ایران در دهــه 40، پیروزی انقالب 
اســالمی، جنگ تحمیلی و 40 سال دوران جدید 
بعد از انقالب را ســپری کرده و همچنان به عنوان 
اصلی ترین برند تولید انواع حوله در کشور شناخته 
می شود و شعبه های بسیاری در سراسر کشور دارد 
که شاید یکی از قدیمی ترین و مشهورترین هایش 

شعبه میدان فردوسی تهران باشد.  

جواد برق المع نو نگاه رو به جلویی داشت و همین باعث شد که در سال ۱۳28 )72 سال 
پیش( صادرات حوله برق المع به عراق آغاز شود و در سال های بعد همیشه افزایش یابد تا جایی 
که در سال ۱۳57 صادرات سالیانه این کارخانه نزدیک به یک میلیون دالر بود.

فضای قدیمی نخستین کارخانه حوله برق المع در حال حاضر خالی است اما 
به عنوان یکی از فضاهای صنعتی- تاریخی تبریز و به عنوان میراثی صنعتی 

شناخته می شود و در فهرست آثار ملی کشور هم به ثبت رسیده است
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کارآفرین

نگاهی به زندگی فضل الله جواهری

کارآفرینی، از آجرفروشی تا کارخانه داری
فضل اهلل جواهری در ســال 1318 در خوانسار به دنیا آمد. پدرش 
حاج میرزا حسین به کشاورزی، دامداری و تجارت اشتغال داشت و از 
افراد خوشنام شهرشان بود و نام خانوادگی آن ها هم از همین ویژگی 
آمده اســت. وقتی نماینده ثبت احوال در دوران رضاشاه به خوانسار 
می رود و از میرزاحسن می خواهد یک فامیلی برای خود انتخاب کند 
یکی از اهالی می گوید:  »حاجی یه تکه جواهره.« و همین می شود که 
نام خانوادگی جواهری در سجل شان درج می شود. فضل اهلل جواهری 
در دوران کودکی بسیار همراه پدرش بود و او هم تالش می کرد از هر 
موقعیتی در کار تجربه و نکته ای به او آموزش دهد. فضل اهلل جواهری 
در کتاب خاطراتش با عنوان »فرزند خوانســار« خاطراتی از کودکی 
تعریف کرده است: »روزی برای سرکشی 
به باغ باال با پدرم رفته بودیم و دیدیم که 
تعدادی از کشــاورزان برای ترمیم دیوار 
باغ هایشان دیوارها را گل مالی می کنند؛ 
پدرم دســت من را گرفت و گفت ما هم 
کفش هایمان را دربیاوریم و کمک آن ها 
کنیم. پاچه های شلوارمان را باال زدیم و 
رفتیم تو گل شــروع کردیم به گل مالی، 
یک مقدار که گل مالی کردیم پدرم گفت 
خوب حاال بیا و پاهایت را بشور که برویم، 
پاهایم را شستم و راه افتادیم. وقتی از آن ها دور شدیم گفت: »ببین بابا 
جان اگر من تو را تو گل نمی بردم برای این ها ذهنیت منفی می شد و 
می گفتند که بچه های ما تو گل هستند ولی پسر حاج حسین تو گل 
نمی ره و با ناز و نعمت بزرگ می شه اما وقتی تو آمدی تو گل، ذهنیت 

این ها ریخت و متوجه شدند که ما هم مثل خودشان هستیم.«
فضل اهلل جواهری در مدرسه شاهپوری خوانسار درس خوانده است. 
خودش گفته پدرش عالقه بسیاری داشته که فرزندانش از جمله او 
درس بخوانند اما فضل اهلل عالقه چندانی به تحصیل نداشته و در نهایت 
هم راه کسب و کار را انتخاب می کند. »پدرم خیلی دوست داشت که 
ما درس بخوانیم اما آن موقع من خیلی به درس خواندن عالقه نداشتم 
و بیشتر وقتم را به بازی می گذراندم، سیکلم را با هزار مکافات گرفتم تا 
دیپلم هم رفتم اما نتوانستم دیپلم بگیرم و ترک تحصیل کردم. پدرم 
بعــد به من گفت یا باید کار کنی یا برگردی درس بخوانی و من هم 

باتوجه به عالقه ام مسیر کسب و کار را انتخاب کردم.«
فضل اهلل جواهری معتقد اســت که ژن کسب و کار از کودکی در 
وجودش بوده و همین شده است که به جای تحصیل جذب کار شده 
و از کودکی هم در فصل تابســتان با اشتیاق به منطقه بویین فریدن 
می رفته و در مغازه برادرش کار می کرده است. اولین کار جدی که او 
شروع کرد، راه اندازی مغازه خواروبارفروشی در شهر فریدن با یکی از 
برادرانش بود. پدرش به هرکدام از آن ها 5 هزار تومان سرمایه اولیه داد 
تــا کاری راه اندازی کنند و آن ها هم با هم مغازه را راه اندازی کردند و 
اتفاقاً با ابتکارهایی که در فروش داشتند خیلی زود به اصلی ترین مغازه 

خواروبارفروشی منطقه تبدیل شدند و سرمایه خوبی جمع کردند. اما 
همه این ها موقتی بود زیرا فضل اهلل جواهری در طرح ســربازگیری 
دولتی مجبور شد به خدمت وظیفه برود و وقتی برگشت متوجه شد 
که مغازه شراکتی او و برادرش تقریباً ورشکسته شده است. فضل اهلل 
پیش پدرش در خوانسار رفت و درخواست کرد تا بار دیگر سرمایه ای 
به او بدهد تا مغازه را احیا کند ولی پدر قبول نکرد و گفت که سرمایه 
را هــدر داده ای و باید روی پای خودت بایســتی؛ فضل اهلل پدرش را 
تهدید کرد که اگر از او حمایت نکند به تهران خواهد رفت اما پدرش 
با سرسختی به او گفت که دیگر حاضر نیست سرمایه ای دراختیارش 

قرار دهد و همین شد که او در 20سالگی به تهران آمد. 
در تهران او چند روزی را در بازار و پامنار دنبال کار گشت تا اینکه 
توانست در مغازه فروش آجر با حقوق 250 تومان مشغول کار شود و 
البته خیلی زود نشان دهد که شم اقتصادی قوی دارد و درآمدش به 
500 تومان رسید. خودش در کتاب خاطراتش آن روزها را این گونه 
تعریف کرده است: »صاحب کارم آقای زرندی، کوره آجرپزی داشت و 
آجر تولید می کرد، به نام آجر دماوند و دفتر کارش در سرای پایدار بود. 
من تحویلدار مغازه شدم. در همان روزهای اول متوجه شدم که فروش 
خوبی ندارند. حدکثر روزی یکی، دو ماشــین آجر می فروختند که 
جواب گوی خرجشان نبود. نشستم و فکر کردم که چطور این مشکل 
حل شود و فروششان افزایش یابد؟ به صاحب کارم گفتم بهتر است 
که یک کارت ویزیت چاپ کنیم و من بروم به شرکت های ساختمانی 
جنسمان را معرفی کنم و بفروشم، استقبالی نکرد ولی من از جیب 
خودم 5 تومان گذاشتم و صد تا کارت ویزیت چاپ کردم به نام آجر 
دماوند و بین شرکت ها بازاریابی کردم و توانستم مقداری تقاضا را باال 
ببرم. اول صاحب کارم راضی نمی شد به اندازه کافی جنس به من بدهد 
که به مشــتری ها برسانم و تصور می کرد که پولمان را نمی دهند اما 
خودم تضمین دادم و راضی شد. صبح به صبح جنس ها را به شرکت ها 
تحویل می دادم و عصرها هم می رفتم و تســویه حساب می کردم و 
بازار جدیدی برایمان ایجاد شد. در کنار این صاحب کارم زمین بزرگی 
داشت در خیابان ری که می خواست آن را متری 10 تومان بفروشد 
که به نظرش قیمت مناســبی بود اما به نظرم رسید که آن زمین را 
می تواند بهتر بفروشد. برای همین به او پیشنهاد دادم که اجازه بدهد 
من زمین را برایش بفروشم اما راضی نشد اما با اصرارهایم آخر رضایت 
داد. رفتم اداره ثبت و شهرداری و آن زمین را به قطعات کوچک تری 
تبدیل کردم. یک خیابان 8 متری از وسط آن زمین تفکیک کردم و 
در نهایت قطعات پایینی خیابان را متری 30 تومان و قطعات باالیی را 
بهتر فروختم و پول خوبی از این راه برای صاحب کارم درآوردم و او هم 

حقوقم را به 500 تومان افزایش داد.«
فضل اهلل جواهری ســه سال و نیم در شرکت آجر دماوند کار کرد 
و با ابتکارات او بزرگ ترین شــرکت ها و فعاالن اقتصادی آن زمان از 
جمله برادران خیامی )ایران ناســیونال( مشتری این شرکت شدند و 
میزان تولیدات آجر دماوند از یک کوره به چهار کوره رســید و خود 

جواهری می گوید: 
همیشه برای 

پیروزی در کارم 
جدال می کردم و 
حتی اگر نمی شد 
باز هم امیدوار 
بودم و با جدیت 
با مشکالت سر 
راه کارم مبارزه 

می کردم و تسلیم 
نمی شدم



117 آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و پانزده، دی 1400

جواهری هم در کنار فروش آجر فروش مصالح ســاختمانی دیگر را 
انجام می داد. اما او افق های بســیار بلندتری در زندگی داشــت و در 
نهایت به فکر راه اندازی مغازه خود و استقالل رسید. مغازه ای در سرای 
جواهری بازار اجاره کرد، در ابتدا شــریک داشت ولی بعد از یک سال 
به اســتقالل کامل رسید. او همچنین در کنار فروش و توزیع مصالح 
ساختمانی وارد تولید هم شد و کارگاه موزاییک سازی راه اندازی کرد 
و البته این جا هم با ابتکار توانست مشتری های بسیاری را جذب کند. 
»موزاییک سازی رونق چندانی نداشت یعنی از ما خوب نمی خریدند و 
همیشه به فکر بهبود شرایط بودم. یک روز در کارگاه قدم می زدم که 
چشــمم به استانبولی گل اخرا خورد؛ دیدم چند سنگ ریزه افتاده در 
استانبولی و قرمز شده است. به فکرم رسید این سنگ ریزه ها را در قالب 
موزاییک سازی بریزیم. وقتی سنگ ها را انداختم دیدم که موزاییک ها 
ســفید شد اما دور سنگ هاله ای قرمز شکل گرفت؛ کمی سنگ ریزه 
بیشتری ریختم و متوجه طرح های جالبی شدم و تولید آن ها را شروع 
کردم و همین شــد که خیلی سریع توانستم تولید را افزایش دهم و 
مشتری بسیاری پیدا کنم یادم می آید رقبای ما فکر می کردند این کار 
خیلی پیچیده ای است و دنبال فناوری آن بودند.« فضل اهلل جواهری با 
خالقیت، مسئولیت پذیری و ریسک پذیری باال در دهه 40 به یکی از 
اصلی ترین پیمانکاران تامین مصالح ساختمانی در کشور تبدیل شده 
بود و با پروژه های بزرگ ساخمانی و شرکت های اصلی کار می کرد تا 
جایی که مصالح پروژه آ.اس.پ تهران و شرکت راه و ساختمان را که 
مجری پروژه های بزرگ دولتی بود تامین می کرد. اما چند ســال بعد 
خودش هم به فکر ســاخت و ساز افتاد و اولین تجربه ساخت و ساز 
مسکن را در منطقه مجیدیه تهران شروع کرد. او باتوجه به اینکه فردی 
بلندپرواز و با پشــتکار باال بود در این کار هم موفق شد و خیلی زود 
ساختمان های بسیاری در تهران، کرج و... ساخت و در این حوزه هم 
اســم و رسمی به هم زد. تا اینکه انقالب شد و کار ساختمان سازی و 
انجام پروژه های ساختمانی به شدت افت کرد و او بار دیگر به حجره اش 
در بازار بازگشت و مسیرهای تازه ای را شروع کرد. او در کتاب خاطراتش 
درباره آن سال ها گفته است: »با رکود کارهای ساختمان سازی دوباره 
برگشــتم به همان حجره در سرای جواهری. اوضاع و احوال کسب و 
کارهای مختلف را بررسی می کردم، به این نتیجه رسیدم که اکنون در 
کشور با کمبود ابزار و مواد خام روبه رو هستیم، به همین دلیل تصمیم 
گرفتم تا فعالیتی در حوزه صادرات و واردات انجام دهم. البته همیشه 

در کنار فعالیت هایم از ساخت وساز دست نکشیده ام.«

ورود به فعالیت های صنعتی   
جرقه ورود فضل اهلل جواهری به فعالیت های صنعتی در اواســط 
دهه 50 زده شــد یعنی زمانی که او با مبلغ حدود 200 هزار تومان 
یک دهم سهام شرکت تازه تاسیس الکترود یزد را خرید؛ کارخانه ای که 
حتی تصور نمی کرد روزی مسئولیت و مدیریت آن را برعهده بگیرد 
و بخواهد از ورشکســتگی خارجش کند. او در بهمن سال 1358 از 
شورای صنایع استان یزد نامه ای دریافت کرد که برای همه سهامداران 
کارخانه الکترود یزد ارســال شــده بود و از آن ها دعوت شده بود در 
مجمع سهامداران شرکت کنند تا تکلیف کارخانه که ورشکست شده 
بود روشن شود و با فروش کارخانه بدهی بانک ها پرداخت شود. در این 
جلسه ناگهان فضل اهلل جواهری پیشنهاد و تعهد می دهد که کارخانه 
را احیا کند و بدهی بانک ها را به کمک دیگر سهامداران پرداخت کند؛ 
غافل از اینکه سهامداران دیگر شانه خالی کردند و او در این راه تنها 

ماند. »فروردین ســال 1359 پدر بزرگــوارم از دنیا رفت. در گیرودار 
مراســم ترحیم بودم که از سوی اداره صنایع استان یزد با من تماس 
گرفتند و گفتند شــما بدهی کارخانه الکترود یزد را تقبل کرده اید و 
باید شریف بیاورید و اقدام کنید. گفتم من یک حرفی زدم ولی االن 
پشیمان شده ام. گفتند خودتان تشریف می آورید یا حکم جلبتان را 
بگیریم؟ این گونه بود که به یزد رفتم و عزمم را جزم کردم و با توکل 
خدا کارخانه را تحویل گرفتم. در ابتدا تا مدتی احســاس درماندگی 
می کردم ولی پس از مدتی تفکر خودم را دوباره پیدا کردم و تصمیم 
گرفتم ویرانه ای را با کمک و همت کارگران مجموعه آباد کنم؛ اتفاقی 
که با تالش شبانه روزی رخ داد و کارخانه الکترود یزد که 17 میلیون 
تومان بدهی داشت، در سال 1360 به 900 تومان سوددهی رسید.«

فضل اهلل جواهری در ادامه مسیر کسب و کارهای صنعتی در سال 
1364 به پیشنهاد دو نفر از دوستانش از کارخانه صنایع مفتولی زنجان 
که برای تولید میخ راه اندازی شده بود ولی با چالش های بسیاری دست 
و پنجه نرم می کرد بازدید کرد و وقتی به سهامداران آن پیشنهادهایی 
برای بهبود وضعیت کارخانه ارائه داد آن ها از او خواســتند که خود 
مدیریت این مجموعه را برعهده بگیرد. او در طی 35 ســال گذشته 
طرح های توسعه فراوانی را در کارخانه صنایع مفتولی زنجان اجرایی 
کرده و این مجموعه را به یکی از بزرگ ترین واحدهای تولید میخ های 
صنعتی و کاربردی در حوزه های تخصصی مختلف تبدیل کرده است. 
او کارآفرینی اســت که برای اولین بار در ایران صنعت بید وایر را در 
مجموعه شــرکت بید وایر ایران تولید کرد و کشور را به خودکفایی 
رساند؛ محصولی که در کارخانه های الستیک سازی مورد استفاده قرار 
می گیرد. فضل اهلل جواهری همچنین موسس کارخانه های بهسازان 
سیمین، پودر جوش ایران، صنایع فلزی خوانسار و دو شهرک نگین 

نور و نمونه گردشگری خوانسار است.
فضل اهلل جواهری در کتاب خاطراتش »فرزند خوانســار« دالیل 
موفقیت خود را این گونه عنوان کرده است: »افزون بر اندکی استعداد 
خدادادی، چند عامل دیگر در موفقیت و پیشــرفت کارم موثر بوده 
است. نکته اول اعتماد به نفس باالست، من همیشه به خودم اعتماد 
داشته ام. نکته دوم پشتکار است. من از همان اوایل کارم تا ساعت 12 
شــب می دویدم. برای خودم هدف داشتم. همیشه دوست داشتم در 
کارم آدمی باشــم که بتوانم فعالیت بیشتری داشته باشم. هیچ وقت 
از کار ترس نداشــتم. عالوه بر این ها همیشه برای پیروزی در کارم 
جدال می کردم و حتی اگر نمی شد باز هم امیدوار بودم و با جدیت با 

مشکالت سر راه کارم مبارزه می کردم و تسلیم نمی شدم.«  

جرقه ورود فضل الله جواهری به فعالیت های صنعتی در اواسط دهه 5۰ زده شد یعنی زمانی که او با مبلغ حدود 2۰۰ هزار تومان 
یت آن را  ید؛ کارخانه ای که حتی تصور نمی کرد روزی مسئولیت و مدیر یک دهم سهام شرکت تازه تاسیس الکترود یزد را خر
برعهده بگیرد و بخواهد از ورشکستگی خارجش کند.

فضل اهلل جواهری 
معتقد است که 
ژن کسب و کار 
از کودکی در 

وجودش بوده 
و همین شده 

است که به جای 
تحصیل جذب کار 
شده و از کودکی 

هم در فصل 
تابستان با اشتیاق 
به منطقه بویین 
فریدن می رفته و 
در مغازه برادرش 
کار می کرده است
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کارآفرین

»اگر قلم و کاغذ دم دســتتان دارید، این چند کلمه را یادداشت 
کنید: سیسمونی، اپلیکیشن، تجهیزات پزشکی، گردشگری سالمت، 
درآمد دالری. می خواهم داســتان 9 سال گذشته خودم را برای تان 
تعریف کنم و با یک نخ تســبیحی که در موردش صحبت می کنیم، 
این کلمات را به هم ربــط خواهم داد.« در 
برنامه »یلدای استارت  آپی سامیت« سخنرانی 
خود را با این جمله های جذاب شروع کرد و 
خیلی ســریع تالش کرد با یک قالب توجه 
همه مخاطبانش را به سوی خود جلب کند. 
هادی شجاری بنیان گذار استارت  آپ سیتوسا 
است. او همچنین هم بنیان گذار شرکت تولید 
اپلیکیشن موبایل و تبلیغات دیجیتال همسانه، 
هم بنیان گذار شرکت تولید تجهیزات پزشکی 
اکسیژن پالس و هم بنیان گذار وب سایت ارائه 
خدمات گردشگری سالمتی آریامدتور بوده 
و بیش از 10 ســال است که در اکوسیستم 

استارت  آپی کشور فعالیت می کند 
او متولد 17 تیر 1369 است و در رشته 
مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیر 
و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گرایش 
بازاریابی در دانشگاه تهران تحصیل کرده است. خودش گفته است: 
»از حدود ترم سه و چهار صنایع متوجه شدم که از دل دانشگاه هیچ 
چیزی بیرون نمی آیــد و آورده ای برایم ندارد. بنابراین کار صنفی و 
علمی و کارآموزی را شروع کردم.« هادی شجاری کار خود را از یک 
شرکت تولید سیسمونی به عنوان مدیر بازاریابی شروع کرد. او برای طی 
کردن یکی از کارآموزی هایش به همراه آقای قطبی مهندس بازنشسته 
و کارکشته به شرکت یاسمین چوب که تولیدکننده سیسمونی )تولید 
تخت و کمد نوزاد( بود رفت و با فرصت شــغلی قابل توجهی مواجه 
شــد. »درآن زمان برای کار ایزو به آن جا رفته بودم. در سال 91 و در 
کنار گذراندن دوره کارآمــوزی، در یک دوره بازاریابی دیجیتال هم 
شرکت می کردم که بابتش 40 هزار تومان پول داده بودم. یک بار اسم 
آن شرکت تولیدکننده سیسمونی را در اینترنت جست وجو کردم و 
متوجه شدم که خیلی جست وجو شده و مثالً در نی نی سایت مطالب 
زیادی در موردش گفته شده است. با خودم گفتم که مباحثی را که 
در دوره بازاریابی دیجیتال می خوانم، به صورت پروپوزال دربیاورم و به 
مدیرعامل آن شرکت تولیدکننده سیسمونی نوزاد ارائه کنم. همین کار 
را کردم و اتفاقاً خوشش آمد و موافقت کرد. پروژه دوماهه ای را تعریف 
کردیم و 4 میلیون تومان هم بابتش دســتمزد گرفتم. این دستاورد 
خیلی عالی بود. چون من 40 هزار تومان برای دوره بازاریابی دیجیتال 
هزینه کرده بودم و 4 میلیون تومان درآمد نصیبم شد.« البته همکاری 
هادی شجاری با شرکت تولید سیسمونی تنها به آن پروژه ختم نشد 
و خیلی زود مدیرعامل شرکت که فعالیت هایش را دید به او پیشنهاد 

داد به عنوان مدیر بازاریابی به صورت تمام وقت به استخدام آن شرکت 
دربیاید و او هم موافقت کرد. خودش گفته است: »از خدایم بود چون 
شرکت 20 شعبه داشت و پرسنل زیادی هم در کارخانه اش مشغول 
بــه کار بودند و این یعنی اندازه این بیزینس بــزرگ بود و تجربه و 
فرصت فوق العاده خوبی برای من ایجاد می کرد.« هادی شجاری در 
این شرکت تالش کرد خودی نشان دهد و ایده های نو و خالقانه اش را 
اجرایی کند. او در سال های 1391 و 1392 که اپلیکیشن های موبایلی 
تازه ترند شــده بودند و البته هنوز تعدادشان زیاد نشده بود تصمیم 
گرفت یک اپلیکیشــن موبایلی برای فروش محصوالت سیسمونی 
و شــرکتی که در آن کار می کــرد، طراحی کند. او هدفش را جذب 
خانم های باردار گذاشــت و این اپلیکیشن با استقبال زیادی روبه رو 
شد و بیش از 500 هزار نصب گرفت و البته فروش مجموعه را تکان 
داد. تجربه راه اندازی اپلیکیشن فروش برای شرکت فروش محصوالت 
سیســمونی آورده ذهنی، فکری و کاری بسیاری داشت تا جایی که 
خودش در مصاحبه ای گفته است: »از این جا متوجه شدم که فرصت 
قابــل توجهی در این زمینه وجود دارد. یعنی برای کســب وکارهای 
مختلف اپلیکیشن طراحی می کنی و به صورت رایگان عرضه می کنی 
و افراد بســیاری آن را دانلود و از آن استفاده می کنند که همین امر 
می تواند مشتریان کسب وکارها را افزایش بدهد؛ ایده ای که بعداً وقتی 

از آن شرکت بیرون آمدم هم بارها اجرایی کردم.«
درســال های 1393 و 1394 کار اصلی هادی شــجاری طراحی 
اپلیکیشن موبایلی بود. او با توسعه دهنده ها و گرافیست ها آشنا شده 
بود و تیم خوبی برای طراحی اپلیکیشن شکل داده و فروششان هم 
خوب بود. او گفته اســت در این سال ها حدود 80 مشتری داشته و 
اواخر ســال 94 وقتی یکی از شرکایش از ایران می رود این شرکت را 
واگذار می کند و بیشتر کار طراحی سایت انجام می داده است. »روزی 
یکی از پزشــکانی که با آن ها کار کــرده بودیم، با من تماس گرفت 
که سایت ســه زبانه برایش طراحی کنم. گفت می خواهد از خارج از 
کشور بیمار به داخل ایران بیاورد و بنابراین سایت سه زبانه می خواهد. 
این پزشکی که یادگار دوران طراحی اپلیکیشن بود، من را با موضوع 
گردشگری سالمت آشنا کرد. متوجه شدم که مردم از خارج از کشور 
به ایران می آیند برای کار درمان و زیبایی و خأل زیادی هم در این میان 
وجود دارد. من این فرصت را در دل انجام کارهای مختلف دیدم و ایده 
شرکت استارت  آپی حوزه گردشگری سالمت آریامدتور شکل گرفت.«  
او این استارت  آپ را با همراهی محمد نصری و حسین یاراحمدی و 

سرمایه اولیه 10 میلیون تومان شروع کرد.

نفسی تازه و شروعی جدید  
البته هادی شجاری در سال 1395 با پیشنهاد یکی از دوستاش 
برای مدتی وارد حوزه کاری جدیدی شــد. خود او ماجرا را این گونه 
تعریف کرده است: »یکی از دوستانم به نام پیمان با من تماس گرفت 
که هم بنیان گذارانش در حال مهاجرت از ایران هستند، بنابراین از من 

هادی شجاری، کارآفرین جوان، از خود و اکوسیستم استارت  آپی در ایران می گوید

صید مروارید از میان امواج خروشان

هادی شجاری: 
»از حدود ترم سه 

و چهار صنایع 
متوجه شدم که 
از دل دانشگاه 
هیچ چیزی 

بیرون نمی آید و 
آورده ای برایم 

ندارد. بنابراین کار 
صنفی و علمی 
و کارآموزی را 
شروع کردم.« 
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خواست که با هم شریک شویم. نزد این دوستم در مرکز رشد دانشگاه 
صنعتی شریف رفتم. پیمان هم کالسی دوران مدرسه ام بود. ایده اش 
این بود که می خواست دستگاه اکسیژن ساز خانگی تولید کند. یعنی 
در حوزه تجهیزات پزشکی کار می کرد. من با او شریک شدم و در کار 
بیزینس و فروش کمک می کردم. در همان سال از موسسه دانش بنیان 
برکت سرمایه جذب کردیم و خط تولید راه اندازی کردیم و روند خوبی 
داشتیم و طی دو سال کار، حدود 9 درصد از سهم بازار دستگاه های 
اکسیژن ساز خانگی را به دست آوردیم.« البته حضور و شراکت او در 
شرکت دانش بنیان تولید اکسیژن چندان طوالنی نشد زیرا در سال 
1396 »ام وی پی« محصولی که برای گردشــگری سالمت طراحی 
کرده بود، مورد توجه قرار گرفت و این اتفاق خیلی خوبی برای او بود؛ 
بنابراین تصمیم گرفت از شــرکت اکسیژن ساز بیرون بیاید و تمرکز 
اصلی خود را روی گردشــگری سالمت و آریامدتور بگذارد و در این 
بین توانستند برای توسعه کار از صندوق توسعه تکنولوژی هم سرمایه 

جذب کنند که موجب شتاب کسب وکارشان شد. 
آریامدتور یک شرکت تسهیل گر است که از صفر تا صد نیازهای 
فــردی را که می خواهد برای درمان و یا زیبایی به ایران ســفر کند 
فراهم می کند. خدمات لجستیکی آریامدتور شامل گرفتن ویزا، رزرو 
هتل، هماهنگی مترجم همراه و حمل و نقل می شــود. جنبه دیگر 
کار آریامدتور هماهنگی با دکتر، آزمایشگاه، پاراکلینیک، سونوگرافی و 
رادیولوژی است. خدمات این استارت  آپ حوزه گردشگری و سالمت 
شــامل بخش درمان و بخش زیبایی می شود. خدمات درمانی نظیر 
جراحی قلب، چشم پزشکی، ارتوپدی و ناباروری است و خدمات زیبایی 
نیز شامل جراحی بینی، کاشت مو و جراحی پالستیک بدن می شود. 
شرکت آریامدتور در سه بخش اصلی فعالیت دارد. بخش اول بازاریابی 
و جذب مشتری است. بخش دوم خدمات لجستیک و سفر و بخش 
سوم خدمات درمانی است و زیرمجموعه این استارت  آپ چند شرکت 
قرار گرفته است. آریامدتور بر جذب مشتری تمرکز دارد. کار شرکت 
مدتور لجســتیک ارائه خدمات لجستیکی نظیر ویزا، هتل و مترجم 
است. همچنین مدتور لجستیک به دیگر شرکت ها یا بیمارستان ها که 
می خواهند از خارج بیماران را به ایران بیاورند خدمات می دهد. آی پی 
دی پالس در زمینه تجهیز بیمارستان ها و مدیریت بیمارستان برای 
پذیرش بیماران خارجی فعالیت می کند. آی پی دی را وزارت بهداشت 
تعریف کرده است و آن ها با بهینه کردن آن با استفاده از استانداردهای 
روز دنیا، آی پی دی پالس را ارائه کردند. آی پی دی ناظر بر کارهای 
ســخت افزاری نیست و بیشتر بر روی فرآیندها تمرکز دارد. پلت فرم 
الومدیکال هم واســطه ای بین بیمارستان ها از یک سو و بیماران و یا 

شرکت های تسهیل گر خارجی از سوی دیگر است.
در سال های گذشته ایران در گردشگری سالمت رشد قابل توجهی 
داشته و هادی شجاری معتقد است یکی از دالیل آن افزایش قیمت 
دالر بوده است؛ رشد قیمتی که به نظرش با وجود مشکالتی که ایجاد 
کرد می توانست یک فرصت برای کشور باشد. او در مراسم استارت  آپ 
ویکند یلدا درباره اثرات رشــد دالر و روزگار بعد از آن گفته اســت: 
»در واقع داســتان به این صورت بود که ما بساطمان پهن شده بود 
و تورمان را هم آماده کرده بودیم برای شروع کسب وکار که دالر هم 
افزایش یافت و به شدت درآمدمان باال رفت. خیلی خوشحال و حتی 
کمی مغرور شده بودیم. پس خیز برداشتیم برای سال 98 و می گفتیم 
98، سال ماست. بنابراین یک دفتر چهارطبقه گرفتیم و نیروی های 
زیادی جذب کردیم. ســال 98 اما هر فصلش با یک بحران و مشکل 

مواجه شد. سال 98 فقط کرونا نداشت بلکه مسائل سیاسی و اجتماعی 
فراوانی با خود داشــت. به نظر من هیچ شــرکت و صنعتی به اندازه 
گردشگری سالمت از مشکالت و مسائل سال 98 آسیب ندید. ما به 
خاطر این مشکالت مجبور شدیم که استارت آپ مان یعنی استارت آپ 
گردشگری سالمت آریامدتور را کمی جمع و جورتر کردیم؛ دفترهای 

شهرستان را بستیم و با نیروهای کمتری ادامه دادیم.«
فروردین ســال 1399 که قرنطینه شروع شد هادی شجاری عماًل 
خانه نشین بود و کار اجرایی زیادی برای آریامدتور انجام نمی داد و همین 
موضوع هم باعث شــد به فکر کار دیگری باشــد. »با خودم گفتم که 
طی این چهار سالی که من درگیر حوزه گردشگری سالمت بودم، چه 
کارهای دیگری می شد انجام داد. بعد به ایده سیتوسا رسیدم که مخفف 
سیستم توریسم سالمت ایران است. سیتوسا یک زیرساخت است برای 
مراکز درمانی و شرکت های گردشگری سالمت. بنابراین آن را راه اندازی 
کردم. االن تیم چابکی داریم و برای بعد از کرونا آماده می شــویم. در 
ایــن روزهایی که در آریا مدتور بودم، درآمد دالری خیلی برایم جذاب 
و شیرین بود. بنابراین در همین روزهای کرونایی، کسب وکار دیگری را 
در کنار سیتوسا شروع کردیم به نام ارزی شو. ارزی شو یک سایت است 
که در آن در مورد هفت، هشــت روش درآمدزایی ارزی تولید محتوا 
می کنیم و آموزش هایی برای استفاده از یوتیوب و فریلنسری برای خارج 

از ایران در اختیار کاربران قرار می دهیم.«
هادی شــجاری معتقد است جوانان و افرادی که می خواهند وارد 
کســب و کار یا فضای استارت  آپی شوند باید ابتدا از کارهای کوچک 
شــروع کنند و خاک کار را بخورند و بعد در صورت رشــد مجموعه 
گام های بزرگ تری بردارند. او همچنین پیشنهاد می کند افراد حتماً 
ارزش شــبکه ارتباطی را بدانند و همیشــه سعی شان این باشد که 
شبکه ارتباطی قوی داشته باشند. او معتقد است که دانش آموختگان 
دانشــگاه ها در صورتی موفق خواهند بود که ضمن تحصیل امکان 
کارآموزی و کسب تجربه در شرکت های مختلف را داشته باشند و در 
نهایت درباره اکوسیستم استارت  آپی و کارآفرینی در ایران گفته است: 
»به نظر من کســب وکار داشتن در ایران یا استارت آپ داری در ایران 
مثل قایق سواری در رودخانه ای با امواج خروشان است. با این توضیح 
که قایق ما یک تکه چوب شکسته است و رودخانه پر از امواج غیرقابل 
پیش بینی است و از زمین و آسمان هم مشکل می بارد؛ اما از همین 
شــرایط و از همین رودخانه ای که صخره های تیزی دارد و امواجش 

خروشان است، می توان مروارید صید کرد.« 

یابی این شرکت انتخاب شد. او در سال های  هادی شجاری کار خود را با کارآموزی در یک شرکت تولید سیسمونی شروع کرد ولی خیلی زود به عنوان مدیر بازار
یامدتور و سیتوسا بود. او همچین با یکی از دوستانش شرکت دانش بنیانی را در سال  ین آن ها آر یادی راه اندازی کرد که مهم تر بعدی کاری خود استارت  آپ های ز
ین تولیدکنندگان دستگاه اکسیژن ساز خانگی در کشور تبدیل شد. ۱۳۹5 راه اندازی کرد که به یکی از بزرگ تر

شجاری معتقد 
است جوانان 
و افرادی که 
می خواهند 
وارد کسب و 
کار یا فضای 
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بزرگ تری بردارند 
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کارآفرین

در     کودکی گو چنگ لیانگ، خبری از مدرسه های خوب، 
پدر و مــادر ثروتمند و خانه ای گرم نبــود، اما امروز، او 
صاحب مجموعه ای     بزرگ از قایق های تفریحی لوکس و 
کشتی های     دوبدنه است. در بین 50 ثروتمند سنگاپوری 
که نام آن ها در فهرســت فوربز قرار گرفته، جایگاه سوم 
متعلق به گو چنگ لیانگ اســت. کارآفرین 94 ســاله 
ســنگاپوری که به لطف ســال ها فعالیت او، خانه های 
بی شماری در سراســر جهان دکور و رنگ آمیزی شده 
است. در فهرست فوربز از میلیاردرهای جهان، گو چنگ 
لیانگ در جایگاه هشــتادم ایستاده است و در فهرست 
میلیاردرهای بلومبرگ او     در رتبه 141 است. مطلبی که 
 scmp درادامه می خوانید برگرفته از گزارش های     فوربز و
از زندگی و کارآفرینی های چنگ لیانگ اســت. مردی 
که اکنون 94 ســال دارد و در سال های عجیب از تاریخ 
کشور کوچک سنگاپور زندگی و کارآفرینی کرده است. 
    در جوانی گو چنگ لیانگ، سنگاپور روزهای پرآشوبی را 
می گذراند و بین قدرت های منطقه ای و بین المللی دست 
به دســت می شد. گو سلطه بریتانیا، ژاپن و مالزی را در 
عمر 94 ساله اش بر سنگاپور دیده است.     در آن سال ها، 
پس از خروج بریتانیا و آمریکا به عنوان قدرت های جهانی 
از ســنگاپور، این کشور به عرصه رقابت و شورش های دو قوم چینی و ماالیی علیه یکدیگر 
تبدیل شــده بود. تا اینکه در نهایت در اوت 1965 میالدی از مالزی جدا شــد و با ســیل 

سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی و ژاپنی از دامان کمونیسم چین هم فاصله گرفت. 
در سال های پیش از دهه 60 میالدی، از     رتبه های جهانی و ثروت افسانه  ای      در زندگی گو 
چنگ لیانگ خبری نبود. او در خانواده  ای      به دنیا آمد با پدری بیکار و مادری که برای گذران 
زندگی رخت های دیگران را می شســت. گو با سه خواهر و دو برادرش در آپارتمانی کوچک 
با یک اتاق زندگی می کردند. زندگی هفت نفــره آن ها     در آن واحد کوچک و کم امکانات،     تا 

12سالگی گو چنگ لیانگ ادامه پیدا کرد. 
 با شــروع جنگ جهانی دوم، گو از ســنگاپور به موآر، جایی که بعدها ماالیا نامیده شد، 
ســفر کرد تا به داماد خانواده در فروش تورهای ماهی گیری کمک کند. در سال 1943، گو 
به سنگاپور بازگشت و تصمیم گرفت نخستین کسب کار خودش را راه بیندازد. آب گازدار، 
    نخستین محصولی بود که گو چنگ لیانگ سراغش رفت اما کسب وکار او خوب پیش نرفت 
و گو مجبور شد برای گذران زندگی در یک مغازه ابزارفروشی برای چهار سال و نیم کار کند. 
فرصت طالیی راه اندازی کســب وکاری که از آن خودش باشد، در سال 1949 برای گو 

چنگ لیانگ پیش آمد، یعنی در 21 ســالگی. آن فرصت خرید رنگ های فاسد در حراجی 
از ارتش بریتانیا     بود. چنگ لیانگ این رنگ ها را خرید     و با     اســتفاده از تجربه کار در مغازه 
ابزارفروشی و با کمک یک فرهنگ لغت چینی،     مشغول ترکیب مواد و حالل ها شد. او سرانجام 
    توانست رنگ های خودش را بسازد و بفروشد. گو در     کمتر از شش سال بعد، برند رنگ خودش 

را ایجاد کرد و اسم آن را کبوتر )Pigeon( گذاشت. 
جنگ دو کره در سال 1950 فرصتی دیگر برای گو چنگ لیانگ فراهم کرد. با شروع جنگ 
واردات رنگ     به سنگاپور به شدت محدود شد و چنگ لیانگ این فرصت را یافت تا در بازار 
داخلی     که حاال خالی از رقبای خارجی شده بود، محصوالتش را بفروشد. براساس آنچه آسیا 
وان از زندگی گو چنگ لیانگ گزارش کرده، او در سال های بعد، برای بیشتر دانستن درباره 
صنعت تولید رنگ و فناوری های آن به دانمارک سفر کرده است اما این سفر، پس از رونق 
کسب وکار او     در صنعت رنگ و درخواست شرکت ژاپنی نیپون برای شراکت انجام شده است. 

پیش تر او نماینده توزیع محصوالت رنگ نیپون شده بود. 
حاال به عنوان یک کاســب ماهر و بادانش، گو چنگ لیانگ     می توانست با شرکت نیپون 
قرارداد امضا کند، قرارداد ایجاد کارخانه برای تولید مشــترک رنگ در سنگاپور. شراکت با 
این شرکت ژاپنی ســکوی پرتابی دیگر برای کارآفرین خودساخته سنگاپوری بود. او دیگر 

بزرگ ترین تولیدکننده رنگ آسیا بود، پسری که هیچ گاه تجربه تحصیل رسمی نداشت. 
 گو چنگ لیانگ محدود به بازار سنگاپور نماند و در دهه 60 میالدی، محصوالتش را به 
کشــورهای دیگر صادر کرد. در همین سال ها او مرکز لیانگ را در حوالی رودخانه سنگاپور 
ساخت که مجموعه  ای      کامل در خرده فروشی و عرضه انواع محصوالت داخلی و خارجی در 

سنگاپور بود. 
امــروز او مالــک هولدینــگ واتــالم )Wuthelam Holdings(     و صنایــع ینــوم 
)Yenom Industries( است که طیف وسیعی از کسب وکارها از خرده فروشی تا توزیع، 
زمین های گلف، حمل ونقل، صنایع معدن در چین، بندرها، هتل ها     و امالک و انبوه سازی را در 
سراسر جهان شامل می شود. گو چنگ لیانگ     به معنای واقعی، کارآفرینی خودساخته است. او 
که هیچ پشتوانه خانوادگی در کسب ثروت افسانه  ای      امروزش ندارد، اکنون صاحب بزرگ ترین 

قایق سه طبقه جهان است که آن را خرگوش سفید )White Rabbit Echo(     می نامند. 

افسانه گو چنگ لیانگ، پسر فقیر سنگاپوری

خیز غول رنگ از دل جنگ

1943

گو چنگ لیانگ کسب و کار خودش را راه انداخت.

1928

گو چنگ لیانگ در سنگاپور به دنیا آمد.

1950

کسب وکار چنگ لیانگ به دلیل شروع جنگ دو 
کره و محدودیت واردات رونق گرفت. 

زینب کوهیار
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟
 Goh( گو چنگ لیانگ

Cheng Liang( مدیر 
هولدینگ واتالم 

)Wuthelam Holdings( و 
از غول های رنگ جهان 
است. او اکنون عمده 

سهام چهارمین شرکت 
بزرگ رنگ در جهان 
 )Nippon( یعنی نیپون
را در اختیار دارد و در 

فهرست بلومبرگ 
به عنوان 141ُامین 

ثروتمند جهان شناخته 
شده است. 

همکاری با شرکت رنگ نیپون زندگی گو چنگ لیانگ را تغییر داد. او به عنوان نماینده این 
شرکت در سنگاپور کار را آغاز کرد و اکنون بیش از 50 درصد از سهام این شرکت ژاپنی را در 

اختیار دارد.
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آرزوی قدیمی   
ارزش خالص دارایی های گو چنگ لیانگ در سال 2014 به 2.2 میلیارد دالر می رسید اما 
طی 10 سال گذشته، خالص دارایی او، جز در سال 2016 افزایش یافته است. این رقم از سال 
2017، یعنی سالی که فوربز گو چنگ لیانگ را در فهرست ثروتمندان جهان قرار داد، بیش 
از 6.5 میلیارد دالر بوده است و در سال 2021، خالص ثروت این کارآفرین سنگاپوری، 21.7 

میلیارد دالر برآورد شده است. 
عمده ثروت گو چنگ لیانگ، محصول سهامداری او در شرکت ژاپنی نیپون است. شرکتی 
ژاپنی که از سال 1880 میالدی کارش را آغاز کرد و در سال های اخیر 140 سالگی اش را جشن 
گرفته است. این هولدینگ بزرگ که حاال پسر گو آن را مدیریت می کند، به عنوان چهارمین 

تولیدکننده بزرگ رنگ در جهان شناخته می شد که از سال 1962 با گو شریک است. 
اما آرزوی قدیمی خانواده گو برای مدیریت عمده سهام بزرگ ترین تولیدکننده رنگ ژاپن 
چه زمانی محقق شد؟ در فوریه سال 2021، پسر خانواده     گو، توانست آرزویی را که یک دهه به 
طول انجامیده بود جامه عمل بپوشاند. هوپ جین، پسر گو چنگ لیانگ، در یک قرارداد نقدی 
با پرداخت 12 میلیارد دالر     عمده سهام شرکت نیپون را در اختیار گرفت. این موفقیت بزرگ 
برای خانواده گو چنگ لیانگ زمانی حاصل شد که شرکت نیپون،     در مارس سال 2021، صد 
و چهلمین سالگرد خود را جشن می گرفت.     با افزایش سهم هولدینگ واتالم در شرکت نیپون، 
ثروت خانواده از 16 میلیارد دالر     به 24 میلیارد دالر افزایش یافت. این معامله اختیار خانواده 
گو از ســهام شــرکت رنگ نیپون را به 58 درصد رساند. واتالم و نیپون پیش     از این سال در 
کشورهایی مثل چین، هند و مالزی به طور مشترک سرمایه گذاری کرده بودند اما آنچه     ترکیب 
سهامداران در این شرکت را به نفع واتالم تغییر داد، تالش این هولدینگ و شرکت نیپون برای 
سرمایه گذاری تازه در اندونزی بود. نکته مهم دیگر که از دید تحلیل گران مالی در رسانه های 
بین المللی دور نماند، افزایش درآمد خالص شرکت نیپون در سال 2021 است. هوراس چان 
در بلومبرگ تخمین زد درآمد نیپون با این سرمایه گذاری در سال جاری میالدی 64 درصد 
افزایش پیدا کند. با این حال از فوریه سال 2021 همه چیز بر وفق مراد این شرکت پیش نرفته 
است. به دلیل انتظارات باال از آثار مثبت مالی افزایش اختیارات هولدینگ واتالم، ارزش سهام 
شرکت نیپون کاهش یافت. این باعث شد گو که در سال 2020 به عنوان ثروتمندترین فرد در 

سنگاپور شناخته شده بود، جای خود را به رئیس یک شرکت فعال     در حوزه زیست پزشکی 
بدهد که در واقع چینی است اما تابعیت سنگاپور را کسب کرده است. همچنین رقیب گو چنگ 
لیانگ این شانس را یافت که به دلیل همه گیری کرونا مشتری های بیشتری برای تجهیزات 

پزشکی اش در سراسر جهان پیدا کند. 

وارث خوب گو چنگ لیانگ   
گو هیپ جین، یکی از ســه فرزند گو چنگ لیانگ و از مدیران باهوش تجاری عصر خود 
است. او در آوریل سال 1953 به دنیا آمد و     اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت رنگ نیپون در 

ژاپن و مدیر اجرایی هولدینگ واتالم شناخته می شود. 
هیپ جین، مدیریت شرکت رنگ نیپون از مهم ترین شرکت های صنعتی آسیای جنوب 
شرقی را در دهه 1980 میالدی برعهده گرفت تا راه پدرش را در همکاری با این شرکت بزرگ 
ژاپنــی ادامه دهد، کاری که گو چنگ لیانگ در ســال 1962 آغاز کرده بود و به اصلی ترین 
توزیع کننده محصوالت رنگ نیپون در سنگاپور تبدیل شده بود. هیپ جین در سال 1993 
برای نخســتین بار به عنوان مدیر اجرایی نیپون کار خود را آغاز کرد. او در ســال 2009، به 
مدیریت شرکت رسید و در ســال 2013، مدیریت رینبو الیت ) Rainbow Light(     را هم 
برعهده گرفت. ریاســت هیئت مدیره و مدیریت هیئت مدیره از دیگر تجربیات او در شرکت 

نیپون بود.     
هیپ جین از سال 2013 بارها اعالم کرده بود به افزایش سهم و اختیارات هولدینگ واتالم 
در نیپون عالقه دارد اما نخســتین مذاکرات برای افزایش سهم خانواده گو از شرکت نیپون 
با شکســت مواجه شد. شرکت نیپون پس از این در همکاری با واتالم هشت سرمایه گذاری 
مشترک انجام داد که مدیریت سهم آن را به 51 درصد از کل سهام شرکت رساند و هولدینگ 
واتالم هم 60 میلیون سهم از نیپون را صاحب شد. به این ترتیب سهم خانواده گو از شرکت 
نیپون از 15 درصد به 39 درصد رسید. تالش ها برای افزایش مدیریت هولدینگ واتالم بر سهام 
نیپون در سال 2018 به نتیجه رسید که گوی جوان به مدیریت شرکت نیپون رسید. در سال 
2020، آن ها توانستند سهام بیشتری از نیپون را در معامالت خریداری کنند و سرانجام در 

سال 2021، صاحب نزدیک به 58.7 درصد از سهام نیپون شدند. 

 1959

آغاز شراکت چنگ لیانگ با مهم ترین 
تولیدکننده رنگ ژاپن، نیپون. 

2021

سهم گو از شرکت رنگ نیپون به 58 درصد رسید. 
 

1980

مدیریت پسر گو جنگ لیانگ، در شرکت رنگ 
نیپون آغاز شد. 

گو هیپ جین، یکی از سه فرزند گو چنگ لیانگ و از مدیران باهوش تجاری عصر خود است. 
یل سال ۱۹5۳ به دنیا آمد و اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت رنگ نیپون در ژاپن و  او در آور
مدیر اجرایی هولدینگ واتالم شناخته می شود.

گو چنگ لیانگ و پسرش نیم قرن همکاری شان با نیپون را جشن گرفتند. آن ها از سال 2013 
به دنبال در اختیار گرفتن عمده سهام این شرکت بودند. این آرزو سرانجام در سال 2021 

محقق شد. 

گو چنگ لیانگ خانواده ثروتمند و حامی مالی نداشت. آنچه به او کمک کرد خرید رنگ عمده 
از ارتش بریتانیا و ترکیب و تبدیل رنگ ها به محصولی خاص بود. 
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کارآفرین

آگوستینو روکا برای توسعه صنایع فوالد در ایتالیا شرکتی را ایجاد کرد و سپس آن را به 
پسرش روبرتو روکا سپرد و امروز فرزندان روبرتو، به عنوان نسل سوم خانواده روکا، هولدینگ 
بزرگ تکینت را اداره می کنند.     زمانی که آگوستینو هدایت شرکت را به دست داشت، آن ها     در 
یک مزایده     ایجاد خط لوله گاز در آرژانتین برنده شدند و همین به سکوی پرتاب آن ها     در صنایع 
فوالد در آمریکای التین تبدیل شد. حاال خانواده روکا از     میالن ایتالیا و بوینس آیرس آرژانتین، 
این شرکت عظیم را مدیریت می کنند.     آنچه در ادامه می خوانید برگرفته از اطالعات منتشرشده 
از خانواده روکا در سایت های بلومبرگ، فوربز، سایت روبرتو روکا و سایت campdenfb است. 
در فهرســت ثروتمندان بلومبرگ، رتبه 221 توسط جیانفلیچو و پائولو روکا و خانواده اش 
اشغال شده است. براساس رتبه بندی فوربز در سال 2021، از میلیاردرهای جهان، خانواده روکا 
807امین خانواده ثروتمند بودند. خانواده  ای      ایتالیایی که براساس داده های سایت فوربز، ثروت 
خود را از صنعت لوله های فوالدی به دست آورده اند. این خانواده ایتالیایی تبار     عالوه بر ایتالیا، 
در آرژانتیــن هم زندگی و کار می کنند و کارخانه های بزرگی در سراســر جهان دارند. پائولو، 
مدیرعامل گروه بزرگ تکینت )the Techint( در بوینس آیرس زندگی می کند و جیانفلیچو، 

در ایتالیا بر کارها نظارت دارد. 

پدربزرگ  
شــرکت جهانی خانواده روکا را آگوســتینو روکا پدربزرگ آن ها پایه گذاری کرده اســت. 
آگوســیتینو، در دهه 1930 میالدی در ایتالیا به توســعه صنایع فوالد این کشور کمک کرد 
و از دل تالش های او برای ایجاد این صنعت اســتراتژیک در ایتالیا بود که ســن فاســتین و 
زیرمجموعه اش از جمله تکینت در سال 1945 متولد شد.     آگوستینو روکا در 1895 میالدی در 

میالن به دنیا آمد. پس از سال های جنگ جهانی اول او برای کارآموزی به یک شرکت فوالدی 
به اسم دالماین رفت و برای مدت ها با شرکت های صنعتی کوچک و بزرگ ایتالیایی کار کرد. 
زمانی که دولت فاشسیت موسولینی بر سر کار بود، او به موسسه بازسازی صنعتی پیوست اما 
پس از مدتی از موسولینی فاصله گرفت و از این سمت برکنار شد. با این حال او پس از سقوط 
رژیم موسولینی در میالن دستگیر اما خیلی زود با رفع اتهامات آزاد شد. در همین سال بود که 
آگوستینو شرکت بین المللی تکنیکا را ایجاد کرد و پس از مدتی اسم آن را به تکینت تغییر داد. 
شرکتی که امروز در زمینه مهندسی، پروژه های ساخت و ساز، فعالیت های معدنی، نفت و گاز، 

بخش خدمات درمانی و بیمارستان ها هم در ایتالیا سرمایه گذاری کرده و کار می کند. 
به نوشته سایت campdenfb شرکت آگوستینو اکنون به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
لوله های فوالدی بدون درز در جهان شــناخته می شــود. عمده محصوالتی که امروز در گروه 

کارخانجات فوالدی روکا     تولید می شود، در صنعت نفت به مصرف می رسد. 
درآمد یادگار آگوستینو برای فرزندانش،     بیش از 23 میلیارد دالر در سال تخمین زده شده 
است. این شرکت برای بیش از 57 هزار نفر در سراسر جهان کار ساخته است. اکنون پائولو روکا 
در آرژانتین زندگی می کند و مدیرعامل گروه تکینت است اما جیانفلیچو، مجموعه شرکت های 

این خانواده در حوزه سالمت و مراقبت های پزشکی را در ایتالیا مدیریت می کند. 
براســاس داده های فوربز ثروت خانواده روکا در ســال 2021 به بیش از 3.7 میلیارد دالر 
رسیده اســت. این درحالی است که رقم اعالم شــده از ارزش ثروت آن ها در سال 2012، 6 
میلیارد دالر بوده اســت. این رقم همچنین در سال 2014 به 6.3 میلیارد دالر رسیده اما به 
نظر می رسد طی سال های گذشته به ویژه از سال همه گیری کرونا، ارزش ثروت خانواده روکا 
به نصف نزدیک شده است.  شرکت تکینت نه تنها بزرگ ترین تولیدکننده لوله های بدون درز 

خانواده ایتالیایی روکا چطور     فوالدسازان بزرگ آمریکای التین شدند؟

برادری میالن با بوینس آیرس 

1922

تولد روبرتو در ایتالیا.

1895

تولد آگوستینو در میالن ایتالیا.

1945

تاسیس شرکت تکینت.

روبرتو، فرزند بزرگ آگوستینو بود. در زمان او     فرایند 
بین  المللی شدن این شرکت سرعت گرفت. 

جیانفلیچو روکا، فرزند روبرتوست. او امروز به عنوان مدیر 
یکی از شرکت های پزشکی و درمانی خانواده شناخته می شود. 

پائولو، نوه آگوستینو و فرزند روبرتوست. از سال 2003، 
فعالیت فرزندان روبرتو در مجموعه شرکت ها بیشتر شد. 
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فوالدی در جهان بلکه بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در آمریکای التین است. گشایش یک دفتر 
مرکزی در بوینس آیرس برای شرکت آگوستینو گام بزرگی بود. تنها چند سال پس از تاسیس 
تکینت در میالن، این شرکت توانست در یک مزایده برای ساخت یک هزار متر لوله گاز از شهر 
کومودورو ریواداویا تا بوینس آیرس در آرژانتین برنده شود. پیروزی در این مزایده این شانس 
را برای شرکت آگوستینو روکا فراهم کرد تا خیلی زود به یکی از پیمانکاران معتمد دولتی در 

آرژانتین تبدیل شود. 

آغاز دوره طالیی با مدیریت پدر   
آگوســتینو در سال 1975 بازنشسته شد و کنترل شرکت را به بزرگ ترین پسرش روبرتو 

سپرد. او دو سال بعد در سن 87 سالگی در بوینس آیرس در گذشت. 
روبرتو، پسر آگوستینو، در سال 1922 در میالن ایتالیا متولد شد. زمانی که مردی جوان 
بود، برای مدیریت تکینت به پدرش آگوستینو پیوست. در آن زمان تکینت کار ساخت و ساز و 
مهندسی را هم آغاز کرده بود. در سال 1950، روبرتو از دانشگاه فناوری ماساچوست در آمریکا 
دکتری مهندسی متالورژی گرفت. پس از آن به مدت 50 سال، یعنی تا زمان مرگش در سال 

2003، به توسعه گروه صنعتی تکینت و حضور 
جهانی آن کمک کرد. 

سایت برنامه آموزشی روبرتو روکا در معرفی 
او به تالش های قابل توجهش در توسعه شرکت 
خانوادگی اشاره کرده اســت. در سال 1978، 
روبرتو روکا جانشین پدرش شد. آن زمان گروه 
صنعتی تکینت، شرکتی با 15 هزار کارمند و دو 
کارخانه تولید محصوالت فوالدی در آرژانتین و 
دارنده یک شرکت زیرمجموعه در حوزه ساخت 
و ساز در آمریکای التین بود. در سال هایی که 
او مدیریت شــرکت را به دست گرفت دوره  ای 
     درخشان در توســعه صنایع     تکینت آغاز شد. 
عمده تالش های روبرتو بر ســرمایه گذاری در 

حوزه فوالد به ویژه در زمینه تحقیق و توسعه متمرکز بود. 
 )Tamsa( در سال 1990 میالدی، کارخانه تولید لوله های فوالدی تکینت با شرکت تامسا
در مکزیــک و دال ماین )Dalmine(     در ایتالیا ادغام شــد. در ســال 1996 روبرتو مدیریت 
شرکت های ادغامی را به دست گرفت. خرید شرکت های فوالدی و ادغام آن ها پس از این سال 
در دوره مدیریت روبرتو بیشتر هم شد. آن ها کارخانه های فوالدی در ژاپن، کانادا، برزیل و ونزوئال 
خریدند و ســرانجام در سال 2002، تناریس )Tenaris( را ایجاد کردند که امروز شامل یک 
واحد تولیدی در رومانی هم می شود و سهام آن در بازار بورس نیویورک، میالن، بوینس آیرس 

و مکزیک عرضه می شود. روبرتو در همان سال به عنوان نخستین مدیر تناریس انتخاب شد.     
پیشــبرد پروژه تولید فوالد مسطح در آرژانتین از دیگر کارهای بزرگ روبرتو برای توسعه 
میراث خانوادگی اش بود. در پایان دهه 90، یعنی در سال 1997     میالدی تکینت با خرید یک 
واحد تولید فوالد مسطح در ونزوئال به بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت مسطح فوالدی در 
آمریکای التین تبدیل شد. خرید هایلسا )Hylsa( از کارخانه های بزرگ فوالد در مکزیک، گام 
بعدی روبرتو برای توسعه فعالیت های این شرکت ایتالیایی در آمریکای التین و ایجاد مجموعه 
بزرگ ترنیوم )Ternium( بود. تالش های روبرتو برای توسعه صنایع فوالد در امریکای التین 

در سال 1999 میالدی، جایزه ویلی کورف )the Willy Korf Award( را برای او به ارمغان 
آورد که بزرگ ترین تقدیر بین المللی در صنایع جهانی فوالد از کارآفرینان است. 

آموزش، حمایت از نوآوری و جست وجوی دائمی دغدغه های همیشگی روبرتو روکا در طول 
عمرش بود. از او به دلیل اهتمام ویژه  ای      که به یادگیری و سطح باالی تحقیق و توسعه داشت، به 
نیکی یاد می کنند. پس از درگذشت روبرتو در سال 2003، یک برنامه آموزشی به نام او توسط 

مجموعه شرکت های خانواده روکا ایجاد شده است. 

جیانفلیچو و پائولو روکا   
جیانفلیچو روکا و پائولو روکا، نسل سوم خانواده روکا، امروز مجموعه بزرگ شرکت هایی را 
اداره می کنند که بیشتر به عنوان تکینت شناخته می شود. جیانفلیچو، متولد 1948 میالدی 
است. او اکنون     رئیس هیئت مدیره هولدینگ سن فاستین، عضو هیئت مدیره ترنیویم، رئیس 
گروه هیومنتیاس از مجموعه های درمانی و بهداشــتی،     و رئیس هیئت مدیره تینوآســت. او 
همچنین عضو هیئت مدیره دانشگاه بوکونی، از دانشگاه های خصوصی شهر میالن در حوزه 
اقتصاد است. جیانفلیچو به عنوان مشــاور و عضو هیئت مدیره مدرسه بازرگانی هاروارد هم 
شناخته می شود. جیانفلیچو اکنون 72 ساله 
اســت و از سال 2003 به عنوان مدیر ارشد در 

تناریس کار می کند. 
پائولو روکا در سال 1952 در میالن ایتالیا 
بــه دنیا آمده اســت. او اکنون     مدیر تکینت از 
مهم ترین شرکت های هولدینگ سن فاستین 
اســت. مدیریــت اجرایی تناریــس، معاون و 
جانشین مدیر در سن فاستین، و مدیریت مالی 
در تکینت،     از دیگر ســمت های اوست. پائولو 
همچنین در انجمن جهانی فــوالد به عنوان 
عضو کمیته اجرایی فعالیت می کند. پائولوی 67 
ساله، از سال 2005 مدیریت ترنیوم را به دست 
گرفته اســت، شرکتی که در زیرمجموعه های 
سن فاستین، در آمریکای التین در حوزه تولید محصوالت فوالدی مسطح در مکزیک، برزیل، 
آرژانتین و کلمبیا، جنوب ایالت متحده و آمریکای مرکزی فعالیت می کند. پائولو همچنین پیش 
از ســال 1958، به عنوان دستیار مدیر اجرایی در بانک جهانی کار می کرد. پائولو در فهرست 
فوربز از ثروتمندان جهان در سال 2013 در رتبه 195 و در سال 2012، در رتبه 166ام جهان 

قرار گرفته است. 
آنچــه آگوســتینو روکا و پس از او فرزندش، روبرتو و نوه هایــش دنبال می کردند، حضور 
طوالنی مدت شرکت تکینت بود. این اصلی ترین فلسفه این هولدینگ بزرگ     و زیرمجموعه های 
آن اســت. تکینت باور دارد مجموعه شرکت هایش در ارتباط تنگاتنگ و عمیق با جوامعی اند 
کــه در آن حضور دارنــد و کار می کنند. از طریق همیــن درک همه جانبه از فرهنگ بومی 
مردمان سرزمین هایی که تکینت در آن ها کارخانه  ای      را مدیریت می کند، این شرکت توانسته 
مجموعه پروژه های مختلفی را پیش ببرد. این شرکت تالش می کند با آموزش مداوم کارکنان 
و سرمایه گذاری مناسب بر تحقیق و توسعه، رقابتی باقی بماند، آن هم در بازاری که تقاضا به طور 
فزاینده  ای      در آن رو به افزایش است. تکینت در این سال ها بیشتر بر حفظ نیروهای متخصص 

در شرکت تمرکز کرده است.  

 1978

جانشینی روبرتو با آگوستینو، توسعه جهانی 
شرکت تکینت.

2012

انتخاب خانواده روکا توسط فوربز به 
عنوان 166ُامین ثروتمند جهان. 

2003

مرگ روبرتو و مدیریت پسرانش پائولو و جیانفلیچو در 
مجموعه شرکت های خانواده.

پیشبرد پروژه تولید فوالد مسطح در آرژانتین از دیگر کارهای بزرگ روبرتو برای توسعه میراث خانوادگی اش بود. در پایان 
ین تولیدکننده  ید یک واحد تولید فوالد مسطح در ونزوئال به بزرگ تر دهه ۹۰، یعنی در سال ۱۹۹7     میالدی تکینت با خر
یکای التین تبدیل شد. محصوالت مسطح فوالدی در آمر

شرکت تکینت، یادگار آگوستینو روکاست که امروز توسط نوه هایش اداره می شود. 
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کارآفرین

بعضی مدیران از زمانه خودشــان جلوترنــد و می توان 
گفت مایکل نووگراتز هم در این دسته قرار دارد. درحالی که 
کمتر کشــوری در جهان تکلیف قانونی اش را با پدیده تازه 
رمزارزها معلوم کــرده، مایکل نووگراتز در نیویورک آمریکا، 
شــرکت ســرمایه گذاری را اداره می کند که کار اصلی اش، 
ســرمایه گذاری های بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال اســت. 
براساس فهرست فوربز نزدیک به 20 نفر در جهان به عنوان 
میلیاردرهایــی که از رمزارز ثروتی به هم زده اند، شــناخته 
می شوند و نووگراتز یکی از آن هاست. سرمایه داری که عمده 
ثروتش را از انفجار قیمت در بازار رمزارزها به دســت آورده 
اســت.  مایکل ادوارد نووگراتز نام کامل مدیر سرمایه گذاری 
اســت که امروز به عنوان یکی از ثروتمندان در بازار ارزهای 
دیجیتال در جهان شناخته می شود. نووگراتز اکنون 57 ساله 

است. ارزش دارایی او در دسامبر سال 2021، 700 میلیون دالر ارزیابی شده است. فوربز در سال 
2007 ارزش دارایی مایکل را 1.5 میلیارد دالر اعالم کرد و نوشت در فوریه همان سال، چند نفر 
    سهام گروه سرمایه گذاری فورترس )Fortress Investment Group( را با قیمت 18.50 دالر 
خریدند اما قیمت به ناگهان به 35 دالر رسید و پنج نفر از کسانی که این سهام را خریده بودند، 
میلیاردر شدند. یکی از آن ها مایکل نووگراتز بود. بعدها ارزش سهام این شرکت سرمایه گذاری، در 
پی بحران مالی در ایاالت متحده آمریکا و اقتصادهای غربی سقوط کرد اما این از خبرسازی های 

نووگراتز، مدیر مالی ماجراجو و مشهور کم نکرد. 
مایکل نووگراتز در سال 2021، اعالم کرد 50 درصد از دارایی اش را مدیون بازار ارزهای دیجیتال 
است و با سرمایه گذاری 5 درصدی از سرمایه گذاران در این بازار حمایت کرد. او در ماه می همین 
ســال با افزایش این رقم گفت 85 درصد از ثروتش را از ارزهای دیجیتال به دســت آورده است و 
این درصد معادل 4.8 میلیارد دالر از دارایی های اوست. او در گفت وگویی با مجله نیویورک گفت 
همان طور که در کارخانه قارچ یا تولید مرغ سرمایه گذاری کرده، نمی تواند شانس خود را در بازار 
رمزارزها هم امتحان نکند. براساس فهرست بلومبرگ از ثروتمندان جهان، ارزش دارایی نووگراتز در 
مارس سال 2021، به 5.67 میلیارد دالر می رسد. او در این ماه به عنوان 495اُمین ثروتمند جهان 
شناخته شده است. بیشتر دارایی او از مالکیت سهم شرکت گلکسی     در بازار سهام نیویورک به دست 

آمده است. یعنی همان بانک     تجاری که نووگراتز تاسیس کرده و مدیر آن است. 
هولدینگ دیجیتال گلکسی که نووگراتز آن را تاسیس کرده، امیدوار است بتواند در فصل نخست 
سال 2022، سهام خود را در     آمریکا عرضه کند. این شرکت پیش تر سهام خود را در بازار اوراق بهادار 
تورنتوی کانادا در سال 2018 عرضه کرده بود و در همان سال با یک استارت آپ محلی که در حوزه 
رمزارزها کار می کرد، ادغام شد. همچنین شرکت نووگراتز امیدوار است تا زمان عرضه سهامش در 
آمریکا معامله خرید استارت آپ بیت گو )BitGo( را نهایی کند. بیت گو پلت فرمی است که در حوزه 

خرید و فروش دارایی های دیجیتال فعالیت می کند و قیمت نقدی آن 1.2 میلیارد دالر اعالم شده 
است که نخستین معامله میلیارددالری در صنعت رمزارزهاست.     

براساس آنچه گلکسی در 30 سپتامبر ســال 2021 میالدی اعالم کرده، این شرکت 555.2 
میلیون دالر بیت کوین و 261.4 میلیون دالر اتریوم ذخیره کرده است. همچنین از ماه اکتبر 3.2 

میلیارد دارایی توسط گلکسی مدیریت شده است. 
نکته مهم درباره نووگراتز، گزینشگری او در بازار رمزارزهاست. او در گفت وگوهایش به رشد دوج 
کوین انتقاد کرده و گفته است:     »این رشد عجیب است. این یک صعود وحشیانه است که می بینیم. 
رشد 30 برابری، 40 برابری و 100 برابری قیمت به نظر عادی نمی رسد.« با وجود همه هیجانی که 
نووگراتز درباره رمزارزها دارد، کسی را به شدت به سرمایه گذاری در این بازار تشویق نمی کند. او در 
گفت وگویش با نشریه نیویورک گفت:     »محتاط باشید، اگر سود کردید یک خانه برای خودتان بخرید 
یا هرچیز دیگری که توانش را دارید. می توانید یک ماشین بخرید یا حتی یک ژاکت خوب. می دانید، 
به سود که رسیدید، از این سود برای خریدن چیزهای لذت بخش استفاده کنید.«     نووگراتز با همه 
این ها، به عنوان یک میلیاردر مشتاق به بازار ارزهای دیجیتال شناخته می شود. او حتی پیش بینی 
کرده بود ســرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال در دو تا سه سال آینده، 2 درصد از ثروت جهان را 
تشکیل دهد. همچنین او هیچ خودداری در اعالم حمایت یا تشویق بعضی ارزها در بازار ندارد به 
ویژه اتریوم. او گفته »باید به احترام اتریومی ها کالهمان را از سر برداریم. فکر می کنم در ماه های 

گذشته در بازار این ارز چیزهای شگفت انگیزی دیدیم.« 

کشتی گیر میلیاردر  
مایکل نووگراتز در 26 نوامبر سال 1964، در الکساندرا در ایالت ویرجینای آمریکا به دنیا آمد و در 
همان جا بزرگ شد. او فرزند چهارم از هفت فررزند خانواده بود. عضو تیم کشتی دانشگاه پرینستون 

داستان مایکل نووگراتز و ثروتی که از انفجار رمزارزها به دست آمد

ُکشتی با فناوری رمزارزها
اوکیست؟

 Mike( مایک نووگراتز
Novogratz( از مدیران 
سرمایه  ای      است که در 
بازار ارزهای دیجیتال 
ثروت قابل توجهی به 

هم زده است. بلومبرگ 
اسم نووگراتز را در 

جایگاه 421ُامین نفر 
از فهرست ثروتمندان 
جهان قرار داده است. 

1987

حضور در مسابقات 
جهانی کشتی 

1964

تولد مایک نووگراتز در 
ویرجینیای آمریکا 

2002

مدیریت گروه 
سرمایه گذاری فورترس 
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بود و به عنوان یکی از اعضای انجمن ملی ورزشکاران انتخاب شد و در مسابقات قهرمانی جهانی در 
سال های 1986 و 1987 شرکت کرد. او در کنار ورزش به تحصیالتش ادامه داد و در همین سال ها 

از پرینستون فارغ التحصیل شد. 
مایکل نووگراتز یکی از معروف ترین سرمایه داران در ایاالت متحده آمریکاست که خانه دوبلکس 
رابرت دنیرو در منهتن را به قیمت 12.25 میلیون دالر در سال 2006 خریده است. او و همسرش 
دورا کاکریس، چهار فرزند دارند و در آپاتمانی در آماگانست آمریکا زندگی می کنند. مایکل همچنین 

عضو دائم کمیته کشتی ایاالت متحده آمریکاست.
زندگی حرفه  ای      نووگراتز     از کار     گلدمن ساکس شتاب می گیرد. او در سال 1989 برای کوتاه مدت 
به این شرکت پیوست. اما امروز او صاحب شرکت سرمایه گذاری خود است که آن را با نام گلکسی 
دیجیتال )Gаlаху Dіgіtаl Ноldіngѕ( می شناسند. این هولدینگ در زمینه ارزهای دیجیتال 
فعالیت می کند و بیشــتر بیت کوین و اتریوم می خرد. البته اوضاع همیشه برای این کشتی گیر و 
سرمایه دار آمریکایی خوب نبوده است.     در نخستین روزهای فعالیت، نووگراتز در معامالت ارزهای 
دیجیتال در شرکت گلکسی دیجیتال، 140 میلیون دالر از دست داد. درست چند سال پیش از 

اینکه     این شرکت با یک شرکت دیگر به نام بیتفری )Віtfurу( همکاری اش را آغاز کند. 
براساس گزارش منتشرشده فایننشال تایمز، گلکسی دیجیتال به دنبال جذب 500 میلیون 
دالر از بازار بدهی اســت. درحالی که همه شرکت های فعال در حوزه دارایی های دیجیتال رقابت 
دیوانه کننده  ای      را برای افزایش انگیزه سرمایه گذاران     دراین بازار دنبال می کنند. نووگراتز می گوید 
گلکسی دیجیتال می خواهد در حوزه ارزهای دیجیتال به گلدمن ساکس این بازار تبدیل شود. این 
شــرکت به سرعت در حال رشد اســت. درآمد شرکت در فصل سوم سال جاری میالدی به 517 
میلیون دالر رســیده درحالی که در سال گذشته در همین بازه زمانی این رقم 41.5 میلیون دالر 
گزارش شده بود. این رشد ناشی از افزایش قیمت بعضی ارزهای دیجیتالی است که شرکت نووگراتز 

بر آن سرمایه گذاری کرده است. رشد قیمت این ارزها باعث شد با رشد 36 برابری، درآمد خالص 
شرکت به 361 میلیون دالر برسد. گلکسی دیجیتال این شانس یا هوش را داشت که در بازار ارزهای 
دیجیتال اسب خود را براند. قیمت بیت کوین طی 12 ماه گذشته 200 درصد رشد کرد و در بعضی 
ماه های سال به بیش از 66 هزار دالر رسید. قیمتی که پس از عبور از سدهای مقاومتی مثل 57 

هزار و 47 هزار دالر ثبت شده است. 
گلکسی دیجیتال با اتکا به درآمدهای ناشی از رشد ارزش ارزهای دیجیتال اعالم کرده می خواهد 
تعداد کارکنان خود را افزایش دهد، و کســب وکارش را توسعه دهد. قرار است صندوق های تازه 
براساس مدیریت دارایی در این شرکت شکل بگیرد و همین مستلزم این است که نووگراتز تعداد 
کارکنانش را تا پایان ســال جاری میالدی به 850 نفر برساند که 222 نفر از دسامبر سال 2020 
بیشتر است. گلکســی دیجیتال     اعالم کرده هیچ برنامه  ای      برای ورود به بازار سرمایه گذاران خرد 
    ارزهای دیجیتال ندارد و تنها به سرمایه گذاران بزرگ و حرفه  ای      در جهان رمزارزها خدمات می دهد. 
این شرکت همچنین به کمیسیون بورس اوراق بهادار و بورس ایاالت متحده امریکا پیشنهاد کرده 
به عنوان یک شرکت فعال در صنعت رمزارزها و سرمایه گذاری یک دفتر مرکزی در نیویورک ایجاد 
کند و این درحالی است که هنوز قانون گذاران در ایاالت متحده درباره نظارت بر بازار رمزارزها به 

نتیجه  ای      که باید نرسیده اند. 
با این حال نگاه مایکل نووگراتز به آینده اســت. همین که او ماموریت شرکت خود را توسعه 
سیســتم های فناوری در حوزه مالی به ویژه بالک چین تعریف کرده نشان می دهد او میلیاردری 
نیست که بخواهد به بخش های سنتی اقتصاد مثل خرید و فروش مواد اولیه یا تجارت بین کشورها 
بچسبد. او می گوید امروز کار ما تمرکز بر دارایی های دیجیتال، رمزارزها و فناوری بالک چین است و 
اینکه چطور از نوآوری های فناوری استفاده کنیم و به راه های جایگزین برای ذخیره ارزش و انتقال 

آن در جهان روابط مالی برسیم. 

2006

راه اندازی گلکسی دیجیتال     

2018

عرضه سهام گلکسی     دیجیتال در 
تورنتوی کانادا 

2007

ورود به فهرست 
میلیاردرهای فوربز 

2021

کسب ثروت 4٫8 میلیارد 
دالری از بازار رمزارزها

مایکل نووگراتز در سال 2۰2۱، اعالم کرد 5۰ درصد از دارایی اش 
را مدیون بازار ارزهای دیجیتال است و با سرمایه گذاری 5 درصدی 
از سرمایه گذاران در این بازار حمایت کرد.

    مایکل نووگراتز در سال های تحصیل در پرینستون، برای تیم دانشگاه کشتی می گرفت. او هم در عالم ورزش و هم جهان تبادالت مالی و بازار ارزهای دیجیتال شناخته شده است. 
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کارآفرین

الماس، رمز ثروت عظیم خانواده اوپنهایمر است که 
حاال توسط وارث اصلی خانواده یعنی نیکی اوپنهایمر 
مدیریت می شود.     ثروت الماسی خانواده اوپنهایمر که 
از الماس و معدن کاوی در آفریقای جنوبی برای این 
خانواده آفریقایِی سفیدپوست حاصل شده، نام نیکی 
و خانواده اش را در فهرســت ثروتمندان بلومبرگ در 

جایگاه 346اُم     قرار داده است. 
در فهرســت فوربــز نیکی به عنــوان 308اُمین 
ثروتمند جهان قرار گرفته اســت. سال هاست نیکی 
را به عنوان سومین ثروتمند آفریقا می شناسند. وارث 
ثروت عظیم و درخشان اوپنهایمرها در ژوهانسبورگ 
آفریقا ساکن است. او در ژوئن 1945 در همین شهر 

به دنیا آمد. 
کمتــر از 90 ســال پیــش از تولــد نیکی در 
ژوهانسبورگ بود که در کیمبرلی آفریقای جنوبی، 
 De( الماس برای نخستین بار در مزارع خانواده دبیر
Beer( کشف شد. پس از این کشف بزرگ،     برادران 
دبیر، دو معدن الماس در مزرعه شان حفر کردند که 
در آن زمان به پربازده ترین معادن جهان تبدیل شد. 
در سال 1871 میالدی، یک کارآفرین انگلیسی امتیاز 
بهره بــرداری از معادن برادران دبیر را خرید و پس از 
آن، معادن دیگری هم در آفریقای جنوبی کشف شد. 
در سال 1888 میالدی، یک هولدینگ به اسم دبیرز 
)De Beers’s( در آفریقای جنوبی شــکل گرفت و 
به این ترتیب، تجارت المــاس در این منطقه رونق 
بیشــتری یافت. برای باال نگه داشتن دائمی قیمت 
و تقاضــا، توزیــع الماس در جهــان در انحصار یک 
عــده خاص باقی ماند. در نیمه دهه 1890 میالدی، 

گروه های مالی بیشتری در تجارت الماس سرمایه گذاری کردند و سندیکای تجارت الماس 
را تشکیل دادند. همزمان با تالش ها برای تقویت انحصار و اعمال نفوذ سندیکای تاجران 
الماس، معادن بیشــتری در سواحل غربی آفریقا که امروز آن را نامیبیا می نامند، کشف 
شد. این کشف ها باعث شد کنترل صاحبان امتیاز استخراج الماس از معادن برادران دبیر 
کاهش پیدا کند.     درنهایت در سال 1920 میالدی، ارنست اوپنهایمر، صاحب شرکت انگلو 
امریکن کنترل معادن ســاحل غربی آفریقا را به دست گرفت. در سال     1926 میالدی، 

پدربزرگ نیکی اوپنهایمر یک صندلی از هیئت مدیره 
شرکت دبیرز را اشغال کرد و سه سال بعد، به مدیریت 
آن رسید. از این سال به بعد، انحصار خانواده اوپنهایمر 

در بازار الماس تقویت شد. 
پدربزرگ نیکی، ارنست اوپنهایمر، شرکت معدنی 
انگلو امریکن را در ســال 1917 برای کاوش     طال راه 
انداخت. این شرکت در آن زمان در بزرگ ترین زمین 
Witwa- )معدن طالی جهان یعنــی ویتواترزرند 

tersrand(، جایی در نزدیک ژوهانسبورگ عملیات 
کشف طال را دنبال می کرد. در سال 1929، اوپنهایمر 
شــرکتی را ایجاد کرد که تا ســال ها انحصار توزیع 
الماس در جهان را در اختیار گرفت.     شــرکت دبیرز 
به بزرگ ترین کسب وکار الماس در جهان تبدیل شد. 

داستان درخشان   
شرکت دبیرز، با ایجاد شرکت های تابعه و برندهای مختلف در حوزه های مختلف مربوط 
به صنعت الماس، مثل استخراج از معادن، معامله و خرده فروشی کار می کرد. در آغاز قرن 
21 میالدی، این شرکت 40 درصد از بازار تامین الماس جهان را در اختیار داشت، از جمله 
الماس هایی که در صنایع مختلف کاربرد داشت. دبیرز در زمینه های دیگر مثل صنایع مواد 
منفجره و مواد شــیمیایی، طال، زغال سنگ، صنایع مس و الماس های مصنوعی هم کار 
می کند.      پس از ارنست اوپنهایمر، پسر بزرگ او، هری کنترل شرکت را به دست گرفت. او 
از سال 1957، مدیر شرکت بود. آن ها کسب وکارشان را در آفریقای جنوبی توسعه دادند 
و در زمینه تولید فوالد، توسعه بانک های تجاری، شکر و کاغذ سرمایه گذاری کردند. این 
سرمایه گذاری ها در آفریقای جنوبی در زمان انزوای این کشور در دوره آپارتاید انجام شد، 
یعنی زمانی که کشور نمی توانست از بازارهای خارجی مواد معدنی بخرد. هری اوپنهایمر 
در 91 سالگی درگذشت. او برای بیش از چهار دهه مدیریت دو کسب وکار بزرگ خانواده 
یعنی شرکت انگلو امریکن و معادن دبیرز را بر عهده داشت. او در جنگ جهانی دوم در 
ارتش آفریقای جنوبی می جنگید و در سال های بعد وارد عالم سیاست شد. پس از جنگ 
او به عضویت پارلمان درآمد و به عنوان نماینده در حزب اتحاد آفریقای جنوبی، از سال 
1948 تا 1957،     علیه دولت آپارتاید که به جدایی سیاه پوستان و سفیدپوستان باور داشت، 
سخنرانی می کرد.     فعالیت های سیاسی او تا زمان مرگ پدرش ادامه یافت. زمانی     که در 
سال 1957، ارنست اوپنهایمر از دنیا رفت، هری همه مشاغل سیاسی اش را رها کرد تا 

مدیریت دو شرکت بزرگ خانواده را برعهده بگیرد. 
نیکی پسر هری، در سن 23 سالگی از دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد و در همان 

خانواده اوپنهایمر؛ از تجارت الماس تا حفظ حیات وحش     

جویندگان زیرخاکی 

1968

نیکی از آکسفورد فارغ التحصیل شد. 

2000

شرکت دبیرز انحصار خود در توزیع الماس را 
از دست داد.

1945

نیکی اوپنهایمر در ژوهانسبورگ 
به دنیا آمد. 

1998

آغاز     مدیریت نیکی در دبیرز 

نیکی اوپنهایمر نسل سوم خانواده اوپنهایمر است که پس از پدرش 
هری،     کنترل شرکت ها را به دست گرفت. در زمان مدیریت او، انحصار 

80 ساله خانواده در بازار توزیع الماس ضعیف شد. او 40 درصد از 
سهام دبیرز را فروخت.

اوکیست؟
در فهرست ثروتمندان 
بلومبرگ در دسامبر 

سال جاری، نیکی 
اوپنهایمر، بازرگان 

الماس جهان در رتبه 
346ُام قرار گرفته است. 

در فهرست فوربز در 
همین تاریخ او در جایگاه 

308 جهان است. 
نیکی اوپنهایمر سومین 

ثروتمند آفریقاست.



127 آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و پانزده، دی 1400

خانواده اوپنهایمر، در دوره همه گیری 
کرونا ۱۱۰ میلیون دالر به کسب وکارهای 
کوچک کمک کردند.

سن به کسب وکار خانوادگی اش پیوست. او در رشته های علوم سیاسی، فلسفه و اقتصاد 
تحصیل کرده بود. نخستین     کار او در انگلو امریکن، دستیاری مدیرعامل یعنی پدرش بود. 
او در سال 1998 مدیریت دبیرز را به دست گرفت. نسل سوم خانواده اوپنهایمر، پس از 
به دست گرفتن مدیریت، مدل کسب وکار شرکت را تغییر داد. در سال 2000 زمانی که 
انحصار توزیع     الماس شرکت به طور تقریبی از دست رفت، بعضی تقصیر این کاهش قدرت 
انگلو امریکن در بازار را به گردن تغییر مدلی انداختند که نیکی مسئول آن بود. یک چالش 
دیگر برای شــرکت آن ها، داستان الماس های خونین بود. در سال هایی که گوشه و کنار 
آفریقا در آتش جنگ و درگیری می سوخت، نیکی باید تالش می کرد الماس هایی که از 
این مناطق استخراج شده بود، سر از شرکت آن ها درنیاورد. در سال 2003، شرکت تالش 
کرد موسسه  ای      برای صدور گواهی برای الماس ها در کیمبرلی ایجاد کند، موسسه  ای      که 
هدف آن جلوگیری از ورود الماس های مناطق متخاصم به بازار بود.     پس از این سال ها، 
ســلطنت خانواده اوپنهایمر در بازار الماس جهان دوام زیادی نیاورد. آن ها سرانجام 40 
درصد از سهام شرکت دبیرز را به شرکت معدنی انگلو امریکن فروختند و این پایانی بر 
سلطه 80 ســاله آن ها بر بازار الماس بود. ارزش این سهام در سال 2012، 5.2 میلیارد 
دالر تخمین زده شــد. از آن سال به بعد، نیکی تالش کرد در صنایع و بخش های دیگر 
اقتصاد آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کند. از آن زمان، شرکت های وابسته به اوپنهایمر در 
آسیا، آفریقا، اروپا و ایاالت متحده آمریکا در شرکت های خصوصی سرمایه گذاری کرده اند 
و شــرکت تانا آفریقا کپیتال )Tana Africa Capital( را در ژوهانســبورگ مدیریت 
می کنند.     خانواده اوپنهایمر، در دوره همه گیری کرونا 110 میلیون دالر به کسب وکارهای 

کوچک کمک کردند. 
خانواده اوپنهایمــر به عنوان حامیان حیات وحش، در یکــی از بزرگ ترین مناطق 

حفاظت شده در آفریقا یعنی تســوالو کاالهاری، سرمایه گذاری کردند. نیکی اوپنهایمر 
اکنون دست کم مالک 720 متر مربع از مناطق حفاظت شده در آفریقای جنوبی، بوتساوانا 

و زیمبابوه است. 
 جاناتان، تنها فرزند نیکی اوپنهایمر، سرمایه گذاری های تازه خانواده را دنبال می کند. 
نیکی و همســرش در ژوهانسبورگ سکونت دارند، اما باغی در برکشایر انگلستان دارند 
که رسانه ها می گویند درهای آن برای بازدید عموم باز است. نیکی اوپنهایمر از هواداران 
ورزش اســت. گلف و کریکت از ورزش های مورد عالقه اوست و می گویند به اندازه  ای      به 
کریکت عالقه دارد که در یادداشت نویســی های روزانه، برنامه کاری اش را براساس زمان 

بازی کریکت تنظیم می کند.
     
اوپنهایمر چقدر پول دارد؟  

فوربز ثروت نیکی اوپنهایمر را در آوریل سال 2021، 8 میلیارد دالر تخمین زده است. 
این رقم در سال 2012، 6.8 میلیارد دالر بود و از سال 2017 به بیش از 7 میلیارد دالر 
رسید. پیش از سال جاری میالدی، بیشترین ارزش ثبت شده برای ثروت     خانواده اوپنهایمر 
7.7 میلیارد دالر و در سال 2018 ثبت شده بود. به گزارش بلومبرگ، اکنون ارزش ثروت 
نیکی اوپنهایمر به 7.73 میلیارد دالر می رسد که معادل 0.369 درصد از تولید ناخالص 
داخلی ایاالت متحده آمریکاست. بلومبرگ می گوید ثروت امروز نیکی اوپنهایمر مساوی 
با 0.0939 درصد از ارزش کل ثروت 500 میلیاردی اســت که این رسانه فهرست کرده 
است. همچنین ارزش ثروت نیکی اوپنهایمر را 114.409 برابر متوسط درآمد سرانه در 
این کشور می دانند. نیکی اوپنهایمر می تواند با ثروت 7.7 میلیارد دالری اش، 4.33 میلیون 

اُنس طال و 105 میلیون بشکه نفت خام بخرد.  

2011

نیکی اوپنهامیر از هیئت مدیره انگلو امریکن استعفا داد. 

2001

سهام دبیرز در بازار سهام ژوهانسبورگ عرضه شد. 

2012

فروش 40 درصد از سهام دبیرز به انگلو امریکن. 

هری اوپنهایمر، نسل دوم خانواده اوپنهایمر است که پس از پدرش ارنست، کنترل مجموعه های 
خانوادگی را به دست گرفت. هری در جنگ جهانی دوم جنگیده بود و دستی بر آتش سیاست داشت. 
او به عنوان نماینده پارلمان در آفریقای جنوبی علیه رژیم آپارتاید و سیاست هایش موضع می گرفت. 

جاناتان اوپنهایمر، فرزند نیکی اوپنهایمر 
است. نام جاناتان در سرمایه گذاری تازه 

خانواده از جمله تالش برای حفاظت از 
حیات وحش آفریقا به میان آمده است. 

ارنست اوپنهایمر، بنیان گذار شرکت انگلو 
آمریکن و نخستین مدیر دبیرز از خانواده 
اوپنهایمر بود. او توانست با خرید دبیرز 

پس از کنترل معادن الماس در سواحل 
جنوب غربی آفریقا، انحصار خانواده در 

توزیع و تجارت الماس های صنعتی     را 
تقویت کند. 
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 

که کارآفرینان نوشته اند.

بــرای دهه ها، این طور تبلیغ شــده که رهبران باید با اتکا به مهارت های ســخت تصمیم های 
هوشمندانه بگیرند. در این سال ها، آنچه همیشه کنار گذاشته شده هوش احساسی و هیجانی 
است. یعنی مهارت های نرمی مثل خودآگاهی و کنجکاوی که قابل سنجش نیستند. این مهارت ها 
را نمی توان روی کاغذ آورد و در مدارس کسب وکار تدریس کرد. برای سال ها همه فکر می کردند 
اینکه صاحب کسب وکار هوش هیجانی داشته باشد خوب است، اما حاال این یک ضرورت برای 
توسعه کسب وکارها به نظر می رسد. حرف گری واینرچک این است. »دوازده و نیم« ششمین 
کتاب تجاری گری واینرچک، کارآفرین و ســرمایه گذار است. او در این کتاب به دوازده مهارت 
احساسی ضروری پرداخته که برای موفقیت یک کسب وکار ضروری است. واینرچک باور دارد این 
مهارت ها در جهان امروز برای موفقیت الزم است، موفقیتی که نه تنها در زمان حال، بلکه در زمان 
آینده هم  دغدغه اصلی صاحبان کسب وکار است. این کتاب برای رهبران کسب وکارها مناسب 
است. کسانی که می خواهند ابزارهای الزم و دقیقی برای توسعه ویژگی هایی که گری برشمرده، 
در اختیار بگیرند. او در این کتاب همچنین تمرین هایی را آماده کرده که به توسعه مهارت های 
مورد اشاره کمک می کند. گری همچنان درباره آنچه آن را در کتاب نیمه نامیده بحث می کند. 
گری راز موفقیت را مربوط به این دوازده ویژگی می داند. کتاب گری به همه کسانی که بخواهند 

خصلت های رهبری را در خود پرورش دهند، توصیه می شود. 

جی استینفیلد نویسنده کتاب »رهبری از هسته«، کارآفرین جوان و مدیر سایت بالیندز دات کام 
)Blinds.com( است. او هیچ وقت برنامه ای برای ایجاد بزرگ ترین پنجره خرده فروشی جهان 
نداشــت. برخالف همه موارد عجیب در جهان کارآفرینان، استینفیلد بارها خریدهای ناموفق، 
همکاری های بی ثمر و غلط، تردیدهای دائمی به مسیر و حتی مرگ در خانواده و محدودیت های 
بودجه را تجربه کرده است. در سفر کارآفرینی او، می توان آثار رقابت های بی رحمانه ای را که درگیر 
آن شده دید. رقابت هایی در بازار که اختاللی بزرگ در مسیر یک رهبر است. او در جریان مدیریت 
شرکتی که تاسیس کرده بود، با خرده فروش هایی مثل آمازون رقابت می کرد. اما چه چیزی جی 
استینفیلد را در این مسیر نگه داشت؟ برای ساخت چیزهای معنادار در زندگی، مثل کاری که 
استینفیلد انجام داده، به چیزی بیشتر از رویا نیاز دارید. استینفیلد اسم این مهارت را رهبری از 
هسته گذاشته است. او در کتابش، به مجموعه ای از راهنمایی ها می پردازد که در غلبه بر مشکالت 
به کمک رهبران سازمان ها می آید. تکامل مداوم، آزمودن بدون ترس از شکست، ابراز خود و لذت 
بردن از مسیر، چهار الزام برای رهبری از هسته از نظر جی استینفیلد است. همچنین در این کتاب 
درباره اینکه چطور با پول کم کسب وکار راه بیندازیم، چطور از شکست های زودهنگام که گریبان 
بســیاری از کسب وکارها را گرفته دوری کنیم می خوانیم. جی در این کتاب درباره استراتژی و 

نحوه ارتباط با سرمایه گذاران و هیئت مدیره هم نوشته است. 

دوازده و نیم
گری واینرچک 

رهبری از هسته  
جی استینفیلد

تا موفقیت در زندگی و کار فاصله زیادی وجود ندارد. به قول کیم پرل، فقط یک پرش 
با آن فاصله دارید. فرمول موفقیت، رویارویی با ترس ها، کنار گذاشتن بهانه هایی که شما 
را عقب نگه می دارد و یافتن شجاعت برای پریدن به مراحل بعدی زندگی است. کیم 
پرل، رویکرد خود را در مسیر موفقیت و کارآفرینی که اورا به یک مولتی میلیونر تبدیل 
کرده، در کتاب خود به نام »پرش« آورده است. در این کتاب او تجربه شخصی و داستان 
زندگی خودش را با مخاطب به اشتراک می گذارد. او در این داستان از این می گوید که 
چطور مســیر کارآفرینی و زندگی اش را در موقعی که الزم بوده تغییر داده است. او از 
شکستن ها، ورشکستگی ها و ترس از تغییر نوشته است اما در نهایت به غریزه اش اعتماد 
کرده، چشــم هایش را بسته و پریده است. کیم پرل داستان خودباوری اش را در کتاب 
پرش نوشته است. او در نهایت با کمک این خودباورِی الهام بخش است که به سرمنزل 
مقصود رسیده است. کتاب پرش به مخاطب راه های غلبه بر ترس ها را نشان می دهد. 
ترس های ناشناخته ای که مســیر موفقیت را کور می کند. تشویق به بیرون آمدن از 
مناطق امن در زندگی و غلبه بر تردید به خود و بی اعتماد به نفســی از نکات مهم در 
کتاب پرل است. با اتکا به تجربه 20 سال کار با هزاران کارآفرین و سرمایه گذار و صاحب 
کسب وکار، کیم در این کتاب، مخاطب را با آنچه برای موفقیت الزم است آشنا می کند. 

ایمان، خانواده، کار سخت و شانس دوم، هسته اصلی همه داستان ها درباره موفقیت آمریکایی 
است و داستان جنی دوآن  همین است. در کتاب تازه او به اسم »چطور رویای آمریکایی را بخیه 
 Missouri Star Quilt بزنیم«، خوانندگان درباره پشت صحنه موفقیت جنی دوآن در شرکت
می خوانند. غلبه بر مشــکالت، چالش های خانوادگی و جرقه ای که قدرت بخشش در زندگی او 
می زند، همه در کتاب جنی دوآن نوشــته شده است. کتابی که داستان آن در شهری کوچک 
رخ می دهد، شــهری که در مسیر رشــد است. در دهه های گذشــته خانواده دوآن به یکی از 
تامین کنندگان اصلی پارچه تبدیل شده اند. اما آنچه جنی در کتاب تازه اش نوشته، واقعیت هایی 
از زندگی یک زن و مادر کارآفرین است. درواقع او از چیزی می نویسد که خواسته همه مادران در 
همه سنین و حتی مادربزرگ هاست. او داستان خود را به طور کامل در این کتاب تعریف کرده 
اســت.  او از زندگی اش به عنوان یک مادر تا زندگی اش به عنوان موسس و مدیر یک شرکت را 
نوشته است. مسیر زندگی او الهام بخش بسیاری است. چیزهایی که در این کتاب می توان از او یاد 
گرفت این است: او و همسرش رون، چطور هفت بچه را با بودجه کم بزرگ کردند و در عین حال، 
از انجام این کار لذت برده اند. چطور خانواده آن ها پس از زنجیره ای از مشکالت کالیفرنیا را ترک 
کردند و به میسوری رفتند، درحالی که نه جایی برای زندگی و نه کاری برای انجام و نه ایده ای 

برای گذران زندگی در آن منطقه داشتند. 

پریدن
 کیم پرل 

چطور رویای آمریکایی را بخیه بزنیم
جنی دوآن
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با مدیرعامل تازه یکی از سرشناس ترین شبکه  های اجتماعی دنیا آشنا شوید

آگراوال به جای ستاره توئیتر

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

اواخر ماه نوامبر ســال 2021 یکی از مهم ترین خبرهای 
حوزه تکنولوژی و دنیای ستارگان سیلیکون ولی تغییر 
مدیرعامل توئیتر بود؛ جک دورسی، چهره سرشناس این 
شبکه اجتماعی عالم گیر از سمت خود کنار رفت. با این 
کناره گیری یکی از چهره های شاخص شبکه های اجتماعی کنار رفت تا نامی تقریبا ناشناخته 
اما یکی از مهره های اصلی در چرخه شرکت توئیتر جای او را بگیرد. بعد سوالی پیش آمد که 
رسانه های بسیاری به آن پرداختند: پاراگ آگراوال که جانشین مدیرعامل و بنیان گذار توئیتر 
شد کیست؟ آنچه در این بخش می خوانید نگاهی است که روزنامه گاردین به سوابق چهره 
تازه یکی از معروف ترین شبکه های اجتماعی دنیا و وضعیت حال حاضر توئیتر انداخته است. 
جک دورسی از مدیرعاملی توئیتر کناره گرفت و جایش را در اختیار یکی از مدیران نسبتا 
ناشــناخته به نام پاراگ آگراوال قرار داد. آگراوال 10 سال است که در توئیتر کار می کند و 
آخرین منصبش در این اواخر رئیس بخش تکنولوژی بود. حاال او از پس صحنه ظاهر شده 
تا یکی از باالترین مراتب شغلی را در سیلیکون ولی بگیرد. اما او کیست و از توئیتر تحت 

رهبری او چه انتظاری باید داشت؟
آگراواِل 37 ســاله، مهاجری از هند، خارج از دایره مدیرعامالن سلبریتی قرار می گیرد، 
دایره ای که شــامل کسانی اســت از جمله همان مدیرعاملی که او جانشینش شد، مارک 
زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک و ایالن ماسک از شرکت تسال. اما گمنامی او در کنار سابقه 
بسیار قابل توجهش در حوزه تکنولوژی قرار گرفته است و به نظر می رسد برخی از مهم ترین 

حامیان توئیتر دنبال چنین گزینه ای برای فصل بعدی در حیات این شرکت بودند. 
آنجلو ژینو تحلیل گر شرکت پژوهشی CFRA نوشته است که آگراوال گزینه ای »مطمئن« 
است که باید به او به عنوان »محبوب سرمایه گذاران« نگاه کرد. این تحلیل گر معتقد است 
که شرکت الیوت منیجمنت از سهامداران توئیتر دورسی را تشویق به کناره گیری کرده است. 
تمام این ها یعنی می توانیم در انتظار ادامه یافتن استراتژی های حال حاضر توئیتر باشیم یعنی 
دو برابر شدن درآمد شرکت تا سال 2023 و تمرکزش بر روی هدف جاه طلبانه ای که از ابتدا 
داشت: بازتعریف نحوه عملکرد شرکت های حوزه شبکه های اجتماعی. آگراوال در ایمیلی 
خطاب به کارمندان شرکت نوشته است: »ما اخیرا استراتژی شرکت را با اهدافی بلندپروازانه 
به روز کرده ایم و به باور من این استراتژی درست و جسورانه است. اما چالش اصلی ما این 

است که چطور برای اجرایی شدن آن و حصول نتیجه دست به کار شویم.«
توئیتر اخیرا با چالش هایی از جمله رشد آهسته و حفظ کاربرانش در مقابل رقیبانی مانند 
تیک تاک و اینستاگرام روبه رو بوده است که جوان ترها را به سمت خود کشانده اند. همزمان 
این شرکت همچنان با مسئله اخبار جعلی و نفرت پراکنی دست به گریبان است. انتظار این 
است که آگراوال همان کارهای ناتمام دورسی را پیش ببرد و به جنگ با رقبا بر سر حفظ 

کاربران برود. 
تحت رهبری دورســی توئیتر سرویس ایمیلی Revue را خرید و سرویس اسپیس را 
راه اندازی کرد، گزینه ای که به کاربران اجازه می دهد تا گفت وگوهای صوتی آنالین را میزبانی 
و یا در آن ها شــرکت کنند. با این حال در ماه های اخیر ارزش سهام شرکت افت کرد و به 

فشارهای موجود بر روی دورسی افزود. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه
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تجـربــه

 نگاهی به بازار 1.5 تریلیون دالری 
سالمت، تغذیه و تناسب اندام و آینده آن

در کوی تندرستی

می کند. رشد در هر دو حوزه یعنی سود حاصل از مشتریان و قدرت 
خرید، موقعیت های خارق العاده ای را برای شرکت ها به دنبال دارد؛ به 
ویژه که هزینه کردن بر روی بازگشــت به تندرستی فردی، پس از 
کمرنگ شــدن یا حتی افت آن در دوره پاندمی کووید-19، در حال 
افزایش است. همزمان، بازار تندرستی دارد به شدت شلوغ می شود و 
این یعنی برای حضور در این بازار باید اســتراتژی مشخصی داشت؛ 
استراتژی ای که مشخص کند کجا و چطور این شرکت ها قصد رقابت 
دارنــد. در این مقاله، داده های پژوهشــمان را در اختیار می گذاریم؛ 
این داده ها در مورد تغییر رفتار مصرف کنندگان در حوزه تندرستی 

اطالعاتی به ما می دهند. 

مصرف کنندگان تندرستی را چطور معنا می کنند  
از آن جایی که دیدگاه ها نسبت به تندرستی همواره در حال تکامل 
هستند، شرکت ها باید بازار را از دید مصرف کنندگان بفهمند و معنا 
کنند. پژوهش ما با عنوان »آینده تندرستی« دسته بندی هایی را که 
بیش از باقی موارد نظر مصرف کنندگان را به خود جلب می کنند به 

این ترتیب فهرست کرده است: 
سالمت بهتر: این دســته بندی احتمــاال در میان سایر گزینه ها، 
سنتی تر به شمار می رود که در عین حال با مفاهیم تازه ای در پیوند 
قــرار گرفته و حاال معنایی فراتر از دارو و درمان دارد و مواردی مانند 
ابزارهای پزشــکی و اپلیکیشن ها و تجهیزات فردی حوزه سالمت را 
هم شامل می شود. مصرف کنندگان به صورت فزاینده ای دارند کنترل 
سالمتشــان را در دست می گیرند: ما شاهد رشد در اپلیکیشن هایی 
هســتیم که مصرف کنندگان از طریق آن هــا وقت دکتر می گیرند، 
نسخه هایشان را دریافت می کنند و همچنین ابزاری که به آن ها اجازه 
می دهد وضعیت سالمت و عالیم احتمالی بیماری خود را پایش کنند. 

تناسب اندام بهتر: این بخش در یک سال گذشته چالش برانگیز 
بوده. بسیاری از مصرف کنندگان برای رسیدن یا حفظ سطح تناسب 
اندام دوران پیشــا-پاندمی خود در حال تقال بودند؛ کسانی که دیگر 
دســت کم به اندازه قبل نمی توانند به باشگاه همیشگی شان بروند یا 
اینکه مانند گذشته قادر به انجام ورزش های دلخواهشان نیستند. برای 
مثال پژوهشی در بریتانیا نشان داد که اغلب مصرف کنندگان پس از 
شــروع قرنطینه های دوران پاندمی، کمتر ورزش کرده اند و خیلی ها 
حتی با وجود سهل گیرانه تر شدن یا حتی لغو محدودیت های حضور 
در اماکن عمومی و ورزشــی، هنوز هم نتوانسته اند به سطح پیشین 
ورزش خود دســت پیدا کنند. در عین حال هدف رسیدن یا حفظ 
تناســب اندام به قوت خود باقی اســت. گزینه های خالقانه )مانند 
اپلیکیشن های پیلوتون، میرور و تونال( نیازهای مصرف کننده را در 
خانه اش تامین می کنند، کســب و کارهایی که در یک سال گذشته 

رشد قابل توجهی داشتند. 

تغذیه بهتر: این مورد همواره بخشی از تندرستی بوده است اما حاال 
مصرف کنندگان غذایی می خواهند که نه تنها خوش طعم باشد بلکه به 
آن ها در راه رسیدن به اهداف تندرستی شان هم کمک کند. بیش از 
یک سوم مصرف کنندگان در سراسر دنیا می گویند که »احتماال« یا 
»حتما« ظرف یک سال آینده برای اپلیکیشن های مربوط به تغذیه، 
برنامه های رژیم غذایی، رژیم آب میوه و سبزیجات و خدمات غذایی 

مبلغ بیشتری صرف خواهند کرد. 

مفهوم تندرستی مدت ها است که )در حوزه بازار و صنعت( وجود 
دارد. از نوارهای ویدئویی ورزش با جین فوندا بگیر تا بیسکوییتهای 
رژیمی. در عین حال این روزها، مشــتریان تندرســتی را از دریچه 
لنزهایی بسیار وسیع تر و مشخص تر می نگرند که دیگر نه تنها شامل 
تناســب اندام و تغذیه می شود بلکه کلیت سالمت روانی و فیزیک و 
زیبایی ظاهری را هم در بر دارد. مشــتریان حاال انتخاب های بسیار 
گســترده تری هم دارند؛ اینکه چه محصــوالت یا خدماتی را به چه 

طریقی خریداری کنند. 
آخرین پژوهش های ما نشان می دهند که مصرف کنندگان اهمیت 
بســیار ویژه ای برای تندرستی قائل می شــوند و این عالقه آن ها در 
حال رشــد است. در تحقیقی که با پرســش از حدود 7 هزار و 500 
مصرف کننده در شش کشور دنیا انجام شد، 79 درصد آن ها گفته اند 
که به نظرشان تندرســتی اهمیت دارد و  42 درصد این حوزه را در 
صدر اولویت هایشان دسته بندی کرده بودند. در واقع مصرف کنندگان 
در هر بازاری که ما به آن دست پیدا کردیم گفته اند که میزان اهمیت 
دادنشان به تندرستی در دو، سه سال گذشته رو به رشد گذاشته است. 
تخمین ما این است که بازار تندرستی دنیا در حال حاضر بیش از 
1.5 تریلیون دالر ارزش دارد و ســاالنه 5 تا 10 درصد رشد را تجربه 

کسانی که مشتاقانه بازار 
تندرستی را دنبال می کنند 

معموال مصرف کنندگان با 
درآمد باال هستند که به 

صورت فعاالنه در شبکه های 
اجتماعی برندهای مختلف را 

دنبال می کنند، محصوالت 
جدید این حوزه را می یابند 

و نسبت به خالقیت های این 
حوزه هیجان زده می شوند. 

از این میان، کسانی که قید 
مسئولیت اجتماعی برای خود 

قایل اند، به دنبال محصوالتی 
سازگار با محیط زیست 

هستند
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به صورت کلی انتظار می رود که ظرف یک سال آینده میزان هزینه مصرف کنندگان هم در بخش محصوالت و هم خدمات مرتبط با تندرستی 
افزایش پیدا کند. نظر ما این است که این افزایش در حوزه خدمات، به خصوص خدمات مربوط به مربیگری خصوصی، تغذیه و مشاوره 
چشمگیرتر خواهد بود، خدماتی که بر حوزه سالمت فیزیکی و روانی متمرکز هستند .

ظاهر بهتر: این حوزه پیش از هر چیز شــامل محصوالت مربوط 
به زیبایی ســالمت محور )ورزشــکارانه( و محصوالت زیبایی مانند 
محصوالت مراقبت از پوســت و کالژن اســت. برخی از محصوالت 
خدمات محور در این حوزه اخیرا بر روی روش های زیبایی با توســل 
به شــیوه های غیرجراحی وارد عمل شده اند: شیوه هایی مانند لیزر، 
پاکسازی پوست و میکرونیدلینگ )از روش های جوان سازی پوست(. 

خواب بهتر: این دســته بندی به نسبت جدیدی است که بسیار 
مورد اقبال مصرف کنندگان قرار گرفته اســت و با توجه به استرس 
افسارگسیخته ای که پاندمی با خود آورد شاید چندان جای تعجبی 
هم نباشد. داروهای سنتی خواب مانند مالتونین حاال دیگر در این بازار 
تنها نیستند؛ اپلیکیشن های ثبت روند خواب و محصوالت دیگر مرتبط 
به خواب مانند پرده های تاریکی مطلق هم به این میدان وارد شده اند. 
نیمی از مصرف کنندگان سراسر دنیا گفته اند که مشتاق محصوالت و 
خدمات بیشتری هستند که بتواند برای داشتن خوابی بهتر به آن ها 

کمک کند. 

خودآگاهی بهتر: این مورد توانسته است تقریبا به تازگی وارد 
جریان اصلی پذیرش افکار عمومی مصرف کنندگان شود؛ آن را 
می توان در قالب اپلیکیشن های مدیتیشن و ریلکسیشن یافت. 
در جریان بحــران کووید-19 گزارش های مربوط به اســترس 
روانی در سراســر دنیا افزایش قابل توجهی داشت؛ بیش از نیمی 
از مصرف کنندگان در هر کشوری که تحقیق را در آن انجام دادیم 
گفته انــد که می خواهند برای خودآگاهــی جایگاه باالتری قائل 
شوند. نیمی از مصرف کنندگان می گویند که کاش محصوالت و 
سرویس های خدمات رسانی بیشتری در این حوزه در دسترسشان 
قرار داشت؛ این خود نشانه ای از فرصت پیش روی شرکت ها است. 
هریک از این 6 دسته بندی برای مشتریان ما در کشورهایی که 
پژوهش در آن جا انجام شده اهمیت داشته است. »سالمت بهتر« 
به صــورت همواره و مکرر مهم ترین بعد از نظر مصرف کنندگان 
قلمداد شده است و همان دسته بندی است که به نسبت 5 مورد 
دیگر پول بیشتری هم روی آن صرف می شود. این مورد در تمامی 

بازارهایی که مورد تحقیق قرار دادیم صدق می کرد. 
در عین حال باید توجه داشت که واکنش ها به این دسته بندی ها 
گوناگون است. برای مثال مصرف کنندگان در ژاپن به ظاهر اولویت 
بیشتری می دادند در حالی که مصرف کنندگان در آلمان بر روی 
تناسب اندام تاکید داشتند. شرکت کنندگان در تحقیق در برزیل 
و ایاالت متحده به خودآگاهی توجه بیشتری نشان می دادند و در 

چین و بریتانیا بر روی تغذیه تمرکز بیشتری وجود داشت. 
به صورت کلی انتظار می رود که ظرف یک سال آینده میزان 
هزینه مصرف کنندگان هــم در بخش محصوالت و هم خدمات 
مرتبط با تندرســتی افزایش پیدا کند. نظر ما این است که این 
افزایش در حوزه خدمات، به خصوص خدمات مربوط به مربیگری 
خصوصی، تغذیه و مشاوره چشمگیرتر خواهد بود، خدماتی که بر 

حوزه سالمت فیزیکی و روانی متمرکز هستند. 
در نهایت شــرکت ها باید بدانند کــه مصرف کنندگان حوزه 
تندرســتی یک کلیت یکپارچــه با اولویت های ثابت و ایســتا 
نیستند. نظرســنجی به ما نشــان داد که این مصرف کنندگان 
در گروه های مختلف با اولویت ها و رفتارهای بســیار متمایز قرار 

تخمین ما این است 
که بازار تندرستی 

دنیا در حال 
حاضر بیش از 1.5 
تریلیون دالر ارزش 
دارد و ساالنه 5 تا 
10 درصد رشد 

را تجربه می کند. 
رشد در هردو 

حوزه یعنی سود 
حاصل از مشتریان 

و قدرت خرید، 
موقعیت های 

خارق العاده ای را 
برای شرکت ها به 
دنبال دارد؛ به ویژه 
که هزینه کردن بر 
روی بازگشت به 
تندرستی فردی، 

پس از کمرنگ 
شدن یا حتی افت 
آن در دوره پاندمی 

کووید-19، در 
حال افزایش است

می گیرند. کسانی که مشتاقانه بازار تندرستی را دنبال می کنند 
معموال مصرف کنندگان با درآمد باال هستند که به صورت فعاالنه 
در شــبکه های اجتماعی برندهای مختلــف را دنبال می کنند، 
محصوالت جدید این حوزه را می یابند و نسبت به خالقیت های 
این حوزه هیجان زده می شــوند. از این میان، کســانی که قید 
مسئولیت اجتماعی برای خود قایل اند، به دنبال محصوالتی سازگار 
با محیط زیســت هستند که از مواد اولیه طبیعی و پاک ساخته 
شده باشــند. دســته دیگر یعنی مصرف کنندگانی که در مورد 
قیمت محصوالت دقت به خرج می دهند، قبل از خرید قیمت ها و 
محصوالت متفاوتی را با هم مقایسه می کنند تا بتوانند به بهترین 

گزینه ممکن برسند. 

برد در بازار تندرستی  
بازار جهانی تندرســتی هم سالمت است و هم رو به رشد. در هر 
یک از این دسته بندی ها که نظرسنجی در موردشان انجام شد، تعداد 
مصرف کنندگانی که می گفتند بر روی تندرســتی هزینه بیشتری 
خواهند کرد، از تعداد کســانی کــه می گفتند پول کمتری صرفش 
می کنند، بیشتر بود. اکثریت مصرف کنندگان که قصد افزایش هزینه 
در این بخش را داشــتند به صورت ویژه در برخی از دســته بندی ها 
بود: از جمله محصوالت جوان کننده، محصوالت زیبایی، تغذیه سالم 
و نوشیدنی های ورزشــی و مربیان تغذیه و البته خدمات مربوط به 

مدیتیشن و خودآگاهی. 
این بــازار برای همه طیف های بازیگران این صنعت جا دارد و در 
عین حال این بازار به صورت بی سابقه ای دارد سرشار از رقبا می شود. 
برای همین است که شرکت ها در مورد استراتژی جلب مشتری باید به 
صورت کامال انتقادی دست به عمل بزنند. صنعت تندرستی آمده است 
که بماند و مصرف کنندگان در سراسر دنیا تمایل به هزینه بیشتر بر 
روی حفظ سالمت فردی، حفظ ظاهر، تناسب اندام و غیره دارند. اگر 
پاندمی تنها یک درس به ما آموخته باشد این است که برای میلیون ها 
نفر در کل جهان، ســالمت فیزیکی و روانی قرار است تا مدت ها در 

اولویت باشد. 
این متن برگرفته و خالصه شده گزارشی طوالنی است که در سایت 
McKinsey منتشر شده است. 
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تجـربــه

جایی در کتابتان گفته اید که رهبران باید نســبت به تغییر 	�
فرهنگی ایجادشــده آگاه باشند و به آن واکنش نشان دهند. دلم 
می خواهد بیشتر در این مورد بگویید: ما کجا ایستاده ایم؟ مهم ترین 
اتفاقاتی که رخ داده و باعث شدند فکر کنید که باید شیوه زندگی و 

کارمان را تغییر دهیم چیست؟
یکی از بهترین چیزها در مورد کناره گیری از مقام مدیرعاملی این 
است که می توانید کل دنیا را با سطحی از بی طرفی و واقع نگری ببینید 
و واقعا بفهمید که در چند سال آینده چه اتفاقی برایش خواهد افتاد. 
به باور من این پاندمی شاید یکی از مخرب ترین رخدادهای زندگی 
بسیاری از شرکت ها و زندگی اغلب آدم ها بود. هیچ یک از ما ساکنان 
زمین دوره آنفلوانزای اسپانیایی 1918 را تجربه نکرده بودیم؛ برای 
همین نمی دانستیم قرنطینه و تعطیلی های حاصل از پاندمی یعنی 
چه و همه همزمان این تجربه را به دست آوردیم. این نخستین 
بار است که سه چهارم دنیا به صورت همزمان تعطیل شد و حاال 
تازه داریم به آهســتگی از آن حالت بیــرون می آییم. یکی از 
چالش هایمان این است که همه به دنبال پاسخی می گردند؛ 
اینکه آینده کار و محل کار قرار است چگونه باشد، انگار قرار 

است همین حاال در موردش تصمیم بگیریم. 
من صمیمانه معتقدم که حاال زمان تفکر است؛ فکر 
کردن نه به راه حل بلکه به ســناریوهای مختلف. آدم ها 
از کار از خانه خسته شدند، شاهد محروم ماندن بچه ها 
از مدرســه رفتن بودند و دیدند که بخش مراقبت از 
کودکان تعطیل شــد. پس عوامل بیرونی بســیاری 
وجود داشت که بر این واقعیت که مردم کار کردن 
از خانه را دوست داشتند یا نداشتند تاثیر گذاشت. 
برای همین پیشــنهاد من این است که یک سال 

ایندرا نویی از تغییر فرهنگ کار می  گوید

از دنیای پپسی تا دنیای پس از پاندمی
فرهنگ کار در حال تغییر است. تغییری که هنوز راه درازی در پیش دارد اما تا همین جا هم 
تفاوتش را با میانه قرن بیستم نشان داده است؛ زمانی که حضور زنان در محل کار هنوز وارد 
دوره حضور آن ها در نقش های مدیریتی نشده بود. یکی از بارزترین نشانه های تغییر انتخاب 

کسانی مانند ایندرا نویی در سمت مدیرعامل شرکت پپسی بود. ایندرا نویی مدیر ارشد 
هندی تبار است که سابقه ای درخور توجه در مدیریت کالن در شرکت هایی مانند جانسون 
اند جامسون، موتورال و غیره را در کارنامه دارد؛ یکی از نخستین زنانی که در دنیای مردانه 

کسب و کار آمریکا توانست پله پله باال برود و جایگاهش را در میان مدیران ارشد به دست 
آورد. چندی پیش سردبیر سایت هاروارد بیزینس ریویو با او مصاحبه ای داشت که از شرایط 

کار در دوران پاندمی جهانی شروع شد و وقتی صحبت از تغییر فرهنگ کار پیش آمد گذری 
داشت به راه دشواری که زنان پیشرو در سمت های مدیریتی پشتر سر گذاشته اند. آنچه 

نویی روایت می کند بخشی از تجربیات او است که می تواند تصویری از کلیت حضور زنان در 
سمت های بلندمرتبه شرکتی بدهد که در عین حال در بسیاری مواقع به چالش های روزمره 

زنان در تمامی انواع محیط های کار قابل تعمیم است. آنچه در این بخش می خوانید ترجمه 
بخش هایی از این مصاحبه بلند است. 
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نباید عاقبت حاصل تصمیم ما این باشد که کارمندان دفتری بتوانند بین کار از خانه و یا کار نیمی از خانه و نیمی از دفتر قادر به انتخاب 
باشند در حالی که کارکنان خط مقدم و مشاغل حیاتی بدون داشتن سیستم حمایت الزم ناچار به سر کار رفتن باشند. پس نباید دست 
به خلق دو طبقه کاری بزنیم که یکی می تواند به عنوان طبقه برخوردار شناخته شود و یکی دیگر فکر کند که من طبقه فراموش شده ام.

آینــده را صرف آزمایش های متنوعی بــر روی آینده کار کردن، آینده 
محل کار و آنچه می تواند باشــد کنیم و بعد با توجه به آن دســت به 
اصالحاتی بر روی مشــاغل درســت بزنیم. در حین انجام این کار باید 
تنها در یک مورد محتاط باشــیم: نباید عاقبت حاصل تصمیم ما این 
باشد که کارمندان دفتری بتوانند بین کار از خانه و یا کار نیمی از خانه 
و نیمی از دفتر قادر به انتخاب باشند در حالی که کارکنان خط مقدم و 
مشاغل حیاتی بدون داشتن سیستم حمایت الزم ناچار به سر کار رفتن 
باشند. پس نباید دست به خلق دو طبقه کاری بزنیم که یکی می تواند 
به عنوان طبقه برخوردار شــناخته شود و یکی دیگر فکر کند که من 
طبقه فراموش شده ام. به نظرم ما در نقطه جالبی در حوزه تکامل کاری 
ایستاده ایم، نقطه ای که ما را قادر می سازد واقعا دست به اصالحاتی بزنیم 

که شیوه کار را حول محور انسانیت تغییر می دهد. 
یکی از گفته های دیگر کتاب شما که دوست دارم در موردش 	�

بیشتر بشــنوم مربوط به جایی اســت که در مورد چالش های 
منحصربه فرد زنان در محیط کار نوشته اید: »صرف نظر از اینکه چه 

کاری انجام می دهیم، انگار هیچ وقت کافی نیستیم.«
من شنیده ام که در مورد کار کردن زنان در محیط کار چه می گویند. 
معموال می گویند او خیلی مشــتاق است یا اینکه به قدر کافی درگیر 
کار نیست. یا اینکه خدایا خیلی جیغ جیغ می کند یا اینکه مثل مردها 
حرف می زند. یا لباس های زرق و برق دار می پوشد. همیشه برچسب های 
»خیلی و زیادی« به زنان زده می شــود. وقتی زنی را قضاوت می کنند 
همواره بر اساس نحوه عملکردش دست به قضاوت می زنند و حتی اگر 
این عملکرد عالی باشد هم کوچک شمرده می شود؛ اما یک مرد بر اساس 
پتانســیل هایش سنجیده می شود. مثال در مورد یک زن می گویند که 
عملکردش فوق العاده بود اما مطمئن نیستم که پتانسیل باالیی داشته 
باشد. در مورد مردان همین نظر این گونه است: عملکردش خیلی خوب 
بود اما پتانسیلش خارق العاده است. فکر می کنم باید این شیوه تفکر را 
تغییر دهیم؛ ما به یک مرد یا یک زن نمی نگریم، داریم به یک استعداد 

نگاه می کنیم. هنوز به آن جا نرسیده ایم و راه بسیاری در پیش است. 
در طول این سال ها پیشــرفتی هم دیده اید یا فکر می کنید 	�

تقریبا در همان نقطه 10- 15 سال پیش ایستاده ایم؟
پیشرفت که بوده است؛ یعنی این حقیقت هست که حاال هم زنان 
بیشتری و هم تنوع بیشتری در محیط کار وجود دارد. کسانی مانند من 
همیشه نشانه این هستند که مطمئن شویم تغییری رخ داده است اما 
مسئله این است که باید نسل آینده رهبران این هدف را همچنان پیش 

ببرند. مسئله نباید فقط در وجود تعدادی محدود خالصه شود. 
در کتابتان در مورد یکی از مدیران در اوایل حرفه تان نوشته اید. 	�

به نظر نمی رسید منظورتان این بود که آدم بدی بوده اما به هر حال 
شما را »عسلم« خطاب می کرده. پیشنهادتان چیست؟ جایی که این 
رفتار از روی شرارت یا به قصد آزار نباشد یعنی که یک جور رویه 

رفتاری است؛ در مورد این موضوع چه می توان کرد؟
بگذارید روراســت بگویم، در طول زمان آدم های جالب بســیاری 
بودند که من را »عســلم/ عروســک/ عزیزم« خطاب کرده اند. هرچه 
مقامم باالتر رفت و مدیرعامل شــدم وقتی که با لفظ عســلم و عزیزم 
خطاب می شدم برمی گشتم و دقیقا در پاسخم به آن ها از همین الفاظ 
اســتفاده می کردم؛ بعد به نظر جا می خوردند که چرا من را این طوری 
صدا می کنی؟ می گفتم: برای اینکه تو من را این جوری صدا کردی! فکر 
می کنم این موضوعی است که باید در موردش با هم حرف بزنیم. وقتی 
که در رده های میانی مدیریتی بودم یک رئیس آلمانی داشتم که خیلی 

نه اینکه پپسی 
جای خیلی 

متفاوتی باشد. 
همه چیز در این 

شرکت دقیقا مثل 
سایر شرکت ها 
بود؛ زمانی که 

هنوز زنان جایی 
در موقعیت های 
مدیریتی کالن 

نداشتند. تفاوت 
این بود که به لطف 

فضایی که وین 
کالوی و باب دیتمر 
)قائم مقام شرکت( 
ایجاد کرده بودند 
من حس می کردم 
که حضورم قدر 
دانسته می شود

حرفه ای با من برخورد می کرد اما وقتی یک فرد تازه وارد می شد جلوی 
او مرا »عزیزم« خطاب می کرد. واقعا با نیت بدی این کار را نمی کرد چون 
آدم خیلی خوبی بود اما این کارش من را خیلی معذب می کرد. سعی 
کردم با او صحبت کنم که می شــود این بخش عزیزم را حذف کنی؟ 
جوابش این بود که نه، من با همه زن ها همین طوری حرف می زنم. کاری 
نمی توانم بکنم، با همین وضع کنار بیا. من هم نمی توانستم. سرش داد و 
بیداد راه نینداختم فقط گفت: بسیار خب تو همینی که هستی و من هم 

همین که هستم؛ به نظرم باید به دنبال کار دیگری بروم. 
کمی جلوتر بیاییم. فکر می کنم سال 1994 وارد شرکت پپسی 	�

شدید. تمام هم رده های شما در آن موقعیت مدیریتی مرد بودند. 
در مورد آن زمان کمی توضیح دهید. آن جا دیگر کسی »عزیزم« 
خطابتان نمی کرد اما وارد دنیای کامال مردانه ای شده بودید که باید 

در آن تالش می کردید خودتان باشید و تاثیری هم بر جا بگذارید.
دنیــای کامال مردانه، به اضافه اینکه من رنگین بوســت هم بودم و 
مهاجری که از یکی از بازارهای نوظهور آمده بود. هر عامل فشاری که 
فکرش را بکنید علیه من وجود داشت. خیلی هم اهل لباس پوشیدن 
اعیانی نبودم و همه این ها فشــاری بر رویم بود. اما به یاد داشته باشید 
که وِین کالوی که آن موقع مدیرعامل بود خیلی متواضعانه به من گفت 
که: »ما به کسی مثل تو نیاز داریم. خاطرت را جمع کنم که حواسم به 
هدایت و رشد حرفه ای تو هست. به نظرم تو به خوبی پیشرفت می کنی 
چون شرکت ما به کسی مثل تو نیاز دارد.« نه اینکه پپسی جای خیلی 
متفاوتی باشد. همه چیز در این شرکت دقیقا مثل سایر شرکت ها بود؛ 
زمانی که هنوز زنان جایی در موقعیت های مدیریتی کالن نداشــتند. 
تفاوت این بود که به لطف فضایی که وین کالوی و باب دیتمر )قائم مقام 
شــرکت( ایجاد کرده بودند من حس می کردم که حضورم قدر دانسته 
می شود. می توانم بگویم 90 درصد مدیران شرکت من را در کار دخیل 
می دانســتند، اطراف را نشانم می دادند و به همه معرفی ام می کردند تا 
مطمئن شوند به پیامی که کالوی داده بود پایبند هستند. اینکه »من 
یکی را به این شرکت آورده ام چون شرکت به کسی با توانایی های او و 
تخصصش احتیاج دارد و با توجه به مشخصات او قرار است فرهنگ این 
شرکت هم تغییر کند.« من البته باید خودم را ثابت می کردم تا نشان 
دهم شایستگی این موقعیت را دارم اما همه در هیئت مدیره به پیشرفت 

من کمک کردند. 

بگذارید روراست بگویم، در طول 
زمان آدم های جالب بسیاری بودند 
که من را »عسلم/ عروسک/ عزیزم« 
خطاب کرده اند. هرچه که مقامم 
باالتر رفت و مدیرعامل شدم وقتی 
که با لفظ عسلم و عزیزم خطاب 
می شدم برمی گشتم و دقیقا در 
پاسخم به آن ها از همین الفاظ 
استفاده می کردم؛ بعد به نظر جا 
می خوردند که چرا من را این طوری 
صدا می کنی؟ می گفتم: برای اینکه 
تو من را این جوری صدا کردی!
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تجـربــه

یان را تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده است که برندهایی مانند کوچ،  گزارش منتشرشده نزدیک به 5۰۰ هزار مورد از داده های مشتر
LVMH، اچ اند ام، پرادا، زارا، آدیداس، نایک، فندی و غیره روابطی چندگانه با صنعتی دارند که روند جنگل زدایی در آمازون را 
یع کرده است . تسر

نام برندهای مهم مد در فهرست تسریع کنندگان جنگل زدایی در آمازون

کفش و لباس هایی که به جان جنگل ها افتادند
پژوهشــی تازه بر روی زنجیره تامین پیچیده صنعت مد و پوشاک نشان می دهد که 
شــماری از بزرگ ترین برندهای این حوزه در حال دامــن زدن به روند جنگل زدایی در 
جنگل های بارانی آمازون هستند. این نقش بر اساس ارتباط آن ها با کارخانه های دباغی و 
سایر شرکت های درگیر در تولید چرم و محصوالت چرمی سنجیده شده است. آنچه در 
این بخش می خوانید ترجمه بخش هایی از گزارشی است که گاردین در مورد این مطالعه 

مهم منتشر کرده است. 
گزارش منتشر شده نزدیک به 500 هزار مورد از داده های مشتریان را تحلیل کرده و 
به این نتیجه رسیده است که برندهایی مانند کوچ، LVMH، اچ اند ام، پرادا، زارا، آدیداس، 
نایک، فندی و غیره روابطی چندگانه با صنعتی دارند که روند جنگل زدایی در آمازون را 

تسریع کرده است. 
بیش از 50 برند از چند طریق در زنجیره تامین خود به شــرکت JBS، بزرگ ترین 
صادرکننده چرم برزیلی مرتبط می شــوند، شــرکتی که مشخصا با نقشش در تسریع 
جنگل زدایی در آمازون شــناخته می شود. JBS اخیرا متعهد شده که تا سال 2035 در 

زنجیره تامین جهانی خود به صفر درصد جنگل زدایی برسد که برخی از 
گروه های محیط زیستی آن را ادعایی نادرست می خوانند. 

پژوهش مورد نظر توسط یک شرکت پژوهش بر روی زنجیره تامین 
با نام Stand.earth انجام شده است. نتایج این پژوهش غافلگیرکننده  
است و بخشی از این غافلگیری به دلیل تعدد برندهایی است که در این 
پژوهش از آن ها نام برده شــده و اخیرا اعالم کرده بودند که برای جدا 
کردن راهشان از بازیگران اصلی زنجیره تامین که در جنگل زدایی نقش 
دارند سیاست هایی تازه تعریف کرده اند. محققان این پژوهش امیدوارند 
که روزی بتوانند کارشان را به سمت صنایع دیگری ببرند که وابستگی 

بیشتری به چرم دارند، صنایعی مانند اتومبیل سازی. 
سال 2019 و 2020 برزیل از سوی رهبران دنیا مورد نقد قرار گرفت 
که چرا برای مراقبت از جنگل هایش در برابر آتش سوزی کار بیشتری 
انجام نمی دهد. جنگل زدایی در اکوسیســتمی که در وضعیتی بحرانی 
قرار دارد همچنان زنگ خطرها را به صدا درمی آورد و تحقیقات نشان 
می دهد که صنعت گاوداری یکی از بزرگ ترین محرک های جنگل زدایی 
به خصوص در جنگل های بارانی آمازون است و صنعت مد هم یکی از 
چرخ دنده های مهم در ســازوکار صادرات چرم به شمار می رود. در واقع 
پیش بینی ها حاکی از این است که برای تامین نیاز مشتریان کیف پول، 
کیف دستی و کفش، صنعت مد باید تا 2025 ساالنه 430 میلیون گاو 

را قربانی کند. 
این تحلیل ها ارتباط مستقیمی میان هر یک از برندهای دنیای مد و 
جنگل زدایی در آمازون را ثابت نمی کند؛ در عوض محققان به سرنخ هایی 
رسیده اند که احتمال این را که هر کارخانه تولید پوشاک به نحوی به 
مزارع گاوداری در آمازون مربوط می شود باال می برد. از میان 84 شرکتی 
که در این گزارش مورد تحلیل قرار گرفته اند، 23 شرکت سیاست های 
صریحی بر ضد جنگل زدایی داشتند. محققان بر این باورند که آن 23 
شرکت »به احتمال زیاد« در حال تخلف از سیاست های خود هستند. 
به عنوان مثال خانه مد LVMH در این بررســی ها یکی از گزینه های 
احتمالی اصلی در نقش داشتن در روند جنگل زدایی است. این در حالی 

است که این شرکت در سال 2020 در توافقی با سازمان یونسکو تعهد کرد که به حفاظت 
از مناطق آسیب پذیر بپردازد. 

ســونیا گوجاجارا، مدیر هماهنگ کننده سازمان همبستگی بومیان برزیل می گوید: 
برندها برای منابع اقتصادی الزم، تاثیر و رسالتی اخالقی دارند تا همین امروز از همکاری 
بــا تامین کنندگانی که به روند جنگل زدایی آمــازون دامن می زنند خودداری کنند، نه 
ظرف 10 ســال آینده و نه تا ســال 2025.« آنجلین رابرتسون یکی از محققانی که در 
این پژوهش شرکت داشته است به گاردین می گوید که امیدوار است صنعت مد از این 
تحلیل ها سرنخ بگیرد و »در راه منفعت خودشان هم عمل کنند«. او می گوید: »در این 
وضعیت بحرانی محیط زیست اگر صنعت مد بخواهد همچنان به روز بماند این فرصتی 
است که در اختیارش گذاشته شده.« سلین سمان رئیس اجرایی و هم بنیان گذار شرکت 
Slow Factory می گوید که برندها نباید از این موقعیت برای دامن زدن به جنگل زدایی 
در جاهای دیگر مانند مکزیک و گواتماال استفاده کنند بلکه باید دست به سرمایه گذاری و 

بررسی برای رسیدن به راهکارهایی بزنند که مخرب نیستند. 

صنعت گاوداری یکی از بزرگ ترین محرک های جنگل زدایی به خصوص در جنگل های بارانی آمازون است و صنعت مد هم 
یکی از چرخ دنده های مهم در سازوکار صادرات چرم به شمار می رود. در واقع پیش بینی ها حاکی از این است که برای 
تامین نیاز مشتریان کیف پول، کیف دستی و کفش، صنعت مد باید تا 2025 ساالنه 430 میلیون گاو را قربانی کند 
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تورم | تنش های اجتماعی | حمالت سایبری
سویه های جدید کرونا | منازعه چین و آمریکا
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تورم در آمریکا و پول جادویی
آیا نرخ تورم توقف می کند یا اینکه با آزمایش مالِی دیگری مواجهیم؟

قبل از همه گیری بود افزایش داد.
بــا این حال، نظریه پول جادویی به طور همزمان با مشــکالتی 
هم مواجه اســت چرا که مفروض این نظریه ــ نرخ تورم ثابت ــ 
درست نیست. در ایاالت متحده، معیارهای ترجیحی برای تورم پایه 
فدرال رزرو در ســال منتهی به ماه سپتامبر 3.6 درصد بوده است 
که یک رکورد سی ســاله است. در سرتاسر 38 کشور عضو سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه، تورم پایه روی 3.2 ایستاده است. 
در ماه ژوئن گذشته، من تحلیلم را از پول جادویی در مجله »فارن 
افرز« به روز کردم و بر این نکته تأکید کردم که تورم دارد به آهستگی 
حرکت می کند اما تخمیــن زده بودم که این وضعیت امکان دارد 
موقت باشــد. افزون بر این، بحث کرده بودم که اگر این نرخ تورم 
ثابت بماند، فدرال رزرو باید برای کنترل آن دست به اقدام بزند. هر 
دوی این ادعاها اکنون ضعیف تر به نظر می رسد. در پنج ماه گذشته، 
تورم پایه با قوت زیادی باال مانده اســت و گروه زیادی از مفسران 
اصرار می کنند که فدرال رزرو پشت این نمودار افزایشی قرار دارد. 
حاال وقتش است که من آن گزارش به روزشده ام را دوباره به روز کنم.

قیمت ها تغییر خواهد کرد  
حتــی اگر دوران پــول جادویی هم پایان یافته باشــد، دوران 
قابل توجهی تاریخ اقتصادی است. همان طور که متیو کلین در کتاب 
خود نوشت، مشوق های عظیم دوران همه گیری سه پیامد احتمالی 
داشت. شرکت ها و شهروندان ممکن بود پول های دولت را بگیرند 
و با نگرانی آن ها را پس انداز کنند که دراین صورت پول جادویی در 
اینکه جرقه احیای اقتصــادی را بزند ناکام می ماند. در کرانه دیگر 
احتماالت، بخش خصوصی می توانست کل پول ها را یک دفعه خرج 
کند که در این مورد هم یک ابرتورم درســت می شــد. در عوض، 
اقتصاد یک راه میانه را پیش گرفت و نتیجه خیلی به آنچه ایده آل 
بود نزدیک شد. از یک سو، یک احیای اقتصادی سریع اتفاق افتاد. از 
سوی دیگر، تورم پایه روی 3.6 درصد مشکلی بود که می شد حلش 
کرد. پول جادویی به طور خارق العاده ای خوب کار کرد. اگر کسی از 
ارتفاع زیاد با چتر نجات بپرد و در زمینی با وسعت خیلی زیاد فرود 

بیاید، این یک پیروزی برای آن چترباز به حساب می آید.
ثانیاً، با وجود اینکه تورم بیش از آنچه پیش بینی می شد ماندگار 
شد و وســعت پیدا کرد، شاید معلوم شود که غیردایمی است. در 
کوتاه مدت، جهان با کمبود مواد بنیادین مثل نیمه رساناها و فضای 
مسکونی و انرژی مواجه است بنابراین فشار قیمت ها ممکن است 
بدتر از قبل شود، به جای اینکه بهتر شود. دیجیتالی سازی همه چیز 
که با همه گیری ســرعت پیدا کرد، باعث شده است که کمبودها 
دردناک تر شود. مؤسسه گلدمن ساکس هشدار داده است که یک 
خودروی معمولی جدید، تعداد نیمه رســاناهایی که دارد بیش 50 
درصد بیشتر از تعداد نیمه رساناهایی است که همین سه سال پیش 
خودروها داشــتند. اما در میان مدت، تأمین مواد اولیه کارخانه ها 

من در میانه همه گیری کوویــد ـ 19 در مقاله ای در فارن افرز 
نوشتم که اقتصاد های پیشــرفته در حال واردشدن به یک دوران 
جدید هستند: دوران پول جادویی. چون تورم ظاهراً بی حرکت مانده 
بود و بانک های مرکزی برای زایاندن پول در فضایی خیلی کوچک 
با تنبیه مواجه نمی شدند. و به این دلیل که این پول نرخ های بهره 
را پایین تــر می برد، دولت ها نیز بــه همین ترتیب با تنبیهی بابت 
قرض گرفتن مواجه نمی شدند. دوره ای از حاکمیت انبساطی نزدیک 
شده بود. کشورها با قیمت هایی که به راحتی مهار شده بودند، این 
توانایی را پیدا کرده بودند که به شهروندانشــان به طرقی غیرعادی 

کمک کنند و ارج و قرب پول جادویی زیاد شده بود.
حاال هجده ماه بعد، این نظریه هم درســت و هم مشکل دار به 
نظر می رســد. درست از این بابت که واکنش اقتصادهای پیشرفته 
به همه گیری به تمام معنا غیرعادی بود. دولت آمریکا در سال های 
2020 و 2021 آن قــدر به اقتصاد تزریق کرد که کســری بودجه 
روی هم رفته بــه 27 درصد تولید ناخالص داخلی یک ســال این 
کشور رســید. این میزان کســری بوده بسیار بیشــتر از کسری 
بودجــه 18.5 درصدی ســال های 2009 و 2010 بعد از رخ دادن 
بحران مالی جهانی بود. به لطف این مشــوق های مالی خارق العاده، 
احیای اقتصادی معجزه آسایی پیش آمد. مصرف کنندگان آمریکایی 
نســبت به اوان همه گیری پولدارتر هستند، دستمزدها باال است، 
کسب وکارها نقدینگی زیادی در دست دارند و تولید ناخالص داخلی 
واقعی باالتر اســت. این وضعیت را مقایســه کنید با بازسازی های 
دردآور بعــد از رکود مالی در ســال های 2009 و 2010 که در آن 
دوره، ده فصل طول کشــید تا خروجی واقعی اقتصادی برســد به 
ـ  نقطه ای که در اواسط سال 2008 بود. اقتصادهای پیشرفته دیگرـ 
ـ نیز شرایط مشابهی را تجربه کردند.  ژاپن، منطقه یورو و بریتانیاـ 
برنامه های انبســاطی دولتی درآمد خانوارها را تا باالتر سطحی که 

چرا باید خواند:
تورم در آمریکا 

به شدت باال رفته و 
صدای مردم را درآورده 

است. هرچند که 
میزان تورم در حدود 

6 درصدی قابل مقایسه 
با ایران نیست اما 

سیاست گذاری های 
این کشور برای مقابله 

با تورم می تواند برای ما 
نیز جالب توجه باشد.

منبع  فارن افرز 

سباستین ماالبی
کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل 

در شورای روابط خارجی

آینده پژوهی



137 آینده نگر | tccim.ir |   شماره صد و پانزده، دی 1400

یق کرد که کسری بودجه روی هم رفته به 27  یکا در سال های 2۰2۰ و 2۰2۱ آن قدر به اقتصاد تزر دولت آمر
درصد تولید ناخالص داخلی یک سال این کشور رسید. این میزان کسری بوده بسیار بیشتر از کسری بودجه ۱8.5 
درصدی سال های 2۰۰۹ و 2۰۱۰ بعد از رخ دادن بحران مالی جهانی بود.

قیمت ها را باال می برند که بیشتر از اینکه دایمی به نظر برسد، موقت 
خواهند بود. احتمال بیشتری وجود دارد که کارگران به دایره نیروی 
کار بازگردند چون تعداد بیشتری از افراد واکسن می زنند و در قبال 
بیماری کوویدـ  19 ایمنی پیدا می کنند. علت این امر نیز این است 
که تعداد واکســن های بیشتری در دسترس افراد قرار می گیرد. در 
ایــن بین، قیمت های انرژی نیز با در نظر گرفتن قیمت باالیی که 
اآلن دارند، به احتمال زیاد سقوط می کنند تا اینکه بخواهند افزایش 

بیشتری پیدا کنند. 
اتفاق مشابهی هم می تواند درباره طرف تقاضای چشم انداز تورمی 
مطرح شود. تاکنون، تقاضای خیلی زیادی برای کاالهای خیلی کم 
وجود داشته اســت، به خصوص کاالهای بادوام که قیمت ها را باال 
برده اند. اما ســال بعد همین موقع، مشوق های دولتی کاهش پیدا 
خواهد کرد. مصرف کنندگان بخشی از منابع مالی خود را که ناشی 
از بذل و بخشش دولت و کاهش فرصت های خرج کردن در دوران 
همه گیری بود، کاهش خواهند داد. بخش خدمات باید به ســوی 
وضعیت عادی بازگردد و بخشــی از تقاضایی را که در حال حاضر 
باعث افزایش قیمت کاالهای بادوام شده است جذب کند. این اتفاق 
در جریان قطع مشــوق های فدرال رزرو انجام شده است و ایاالت 
متحده به تدریج ممکن است به سمت ثبات قیمتی بازگردد. در این 
سناریو، اثابت خواهد شــد که پول جادویی آثار خارق العاده ای در 
بین سال های 2020 تا 2021 داشته است و به احتمال زیاد دوباره 
در بحران بعدی که معلوم نیست چه موقعی اتفاق بیفتد بازخواهد 

گشت.

پادشاهی جادویی  
البته اگر افراد انتظار تورم دایمی را داشــته باشــند چشم انداز 
آینده تاریک خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه اختالل در زنجیره 
تأمین ـ تقاضا تا ســال آینده ادامه داشته باشــد، کارگران شاید به 
افزایش دســتمزدها عادت کنند چون انتظار خواهند داشــت که 
قیمت ها باال برود، درصورتی که کسب وکارها هم شاید قیمت ها را 
تا حدی به این علت باال ببرند که انتظار دارند هزینه های دستمزد 
نیروی کارشــان افزایش پیدا کند. همین حاال هم سرمایه گذاران 
تخمین می زنند که میانگین نرخ تورم تا پنج سال آینده بیش از 3 
درصد باشد با اینکه این اعتقاد را نیز دارند که نرخ تورم در یک دوره 
پنج ســاله کاهش پیدا کند. اینکه افراد چه انتظاراتی در مورد نرخ 
تورم دارند هنوز به خوبی شناخته نشده است بنابراین تخمین زدن 
این ریســک بسیار دشوار اســت. اما روشن است که این نرخ تورم 

صفر نخواهد بود.
ریسک دیگر ناشــی از وضعیت استثنایی بازارهای مالی است. 
مدیران صندوق های سرمایه گذاری آمریکا طبق نظریه »تینا« در 
بازار بورس غرق شده اند: نظریه تینا می گوید »هیچ جایگزینی وجود 
ندارد« و این عبارت یکی از گفته های مشهور مارگارت تاچر است 
که درباره بازار می گوید. اگر این نظریه را درباره بازار اوراق قرضه به 
کار ببریم، می توانیم بگوییم که جایگزینی برای بازارها سهام وجود 
ندارد. در نتیجه، طی پنج سال گذشته، سهام در بازار بورس به نسبت 
درآمدها یک چهارم افزایش ارزش پیدا کرده اند و میانگین بلندمدت 
آن ها نیز در همین حدود اســت. قیمت مســکن و رمزارزها نیز از 
همین حالت تبعیت کرده اند. اگر تورم بدتر از وضعیتی شــود که 
اکنون به نظر می رسد، شــاید فدرال رزرو مجبور شود بازارها را با 

نرخ های بهره باالتر غافل گیر کند. این کار می تواند بدنه مالی اقتصاد 
را نشانه رود که منجر به خسارت دیدن اقتصاد واقعی خواهد شد. 

خالصه اینکه چنین حکایتی دور از ذهن نیست. اگر انتظارات 
تورمی بیش از این افزایش پیدا کند و اگر سیاست های فدرال رزرو 
بازارها را تحت فشار بگذارد، عصر پول جادویی ممکن است به پایان 
برســد. مخاطرات مشــوق های عظیم از بودجه روی خود را نشان 
خواهند داد، به رغم اینکه این مخاطرات در بحران ها شاید چندان به 
چشم نیایند. فدرال رزرو برای کاهش ریسک این سناریوی منفی 
باید نگرانی های خود را در نظر بگیرد: باید قیمت دارایی ها را سریع تر 
تثبیت کند، آماده باشــد تا نرخ های بهره را سریع تر افزایش دهد و 
صحبت درباره بیکاری را متوقف کند. افزایش دادن آرام فشار بهتر از 

تأخیر داشتن و تعلل در تصمیم گیری های اقتصادی است.
با این حال، آینده روشــن تر باعث خواهد شــد که این گزینه 
محتمل ترین گزینه باقی بمانــد. اگر طرف عرضه ثابت بماند و به 
طرف تقاضا یارانه اختصاص داده شــود، شــاید معلوم شــود که 
سخت گیری اقتصادی کفایت می کند. تا ابتدای سال 2023، تورم 
ـ که مقداری  در حوالی یا کمی باالتر از 2 درصد تثبیت خواهد شدـ 
بیشــتر از نرخ تورم ســابق خواهد بود، تاحدی به دلیل شوک های 
انتظاری ناشــی از نوسانات فعلی تورم و تا اندازه ای به علت حرکت 
پیوسته به سمت انرژی های سبز که نیاز به سرمایه گذاری های عظیم 
خواهد داشت و این سرمایه گذاری ها هزینه سرمایه را افزایش خواهد 
داد. ایــن واقعیت که تورم و نرخ های بهره جایی باالتر از نرخ تورم 
قبل از خود خواهد ایستاد روی هم رفته اتفاق خوبی است. نگرانی از 
ـ یعنی هراس از اینکه اقتصاد بتواند صرفاً با نرخ  »رکــود مزمن«ـ 
ـ تسکین خواهد یافت. نرخ های بهره  بهره نزدیک به صفر رشد کندـ 
بیشتر وام دهندگان را منضبط می کنند و نظام مالی را کمی از رفتن 

به سمت حبابی شدن برحذر می دارند. 
اگر اقتصاد آمریکا بتواند به این شرایط سالم برسد، ترس از تورم 
امروز نیز خیلی زود فراموش خواهد شــد. جهان در حال رفتن به 
جلو اســت. فدرال رزرو بازی را خواهد بــرد. و دوران پول جادویی 

ادامه پیدا خواهد کرد. 

اگر انتظارات 
تورمی بیش از این 
افزایش پیدا کند و 
اگر سیاست های 

فدرال رزرو بازارها 
را تحت فشار 

بگذارد، عصر پول 
جادویی ممکن 
است به پایان 

برسد. مخاطرات 
مشوق های 

عظیم از بودجه 
روی خود را 

نشان خواهند 
داد، به رغم اینکه 
این مخاطرات در 
بحران ها شاید 
چندان به چشم 

نیایند
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 ایلونا کیکباش
آنا هولزشیتر

استادان علوم سیاسی

رقابت به جای همکاری
سیاست های ژئوپلیتیک با نظم بهداشت جهانی کنونی، همه گیری های آینده را وخیم تر می کند

چرا باید خواند:
ویروس کرونا و 

سیاست گذاری های 
آن و اثراتی که در 

سیاست بین الملل 
گذاشته است برای 

همه سیاست گذاران و 
تحلیل گران در سراسر 

جهان دارای اهمیت 
است.

منبع  بریتیش مدیکال ژورنال  

نقش بازی کنند و چه سلسله مراتبی برای نهادها باید درست شود. این 
مسائل کار را برای رسیدن به توافق درباره اینکه کدام راه باید پیش گرفته 

شود دشوار می کند.
فقدان همبستگی جهانی باعث ایجاد نابرابری در برخورداری از واکسن 
شــده است و برای بهداشتی جهان مشــکالتی درست کرده است. این 
مشکالت همین حاال هم به شدت نابرابری جهانی در دسترسی به امور 
بهداشتی را درست کرده و موانع مضاعفی در رسیدن به حق برخورداری 
از بهداشــت ایجاد کرده است. بنابراین دسترسی به واکنش و تشخیص 
بیماری ها و درمان آن ها دشــوارتر شده اســت. جای تعجب ندارد که 
نهادهای جامعه مدنی درخواســت »استعمارزدایی از بهداشت جهانی« 
کرده اند و برای رسیدن به جنبه های تجاری متعادلی در حوزه حق مؤلف 
مبارزه می کنند. برای جنوب جهانی، پذیرش یک توافق نامه مطلوب این 
اســت که به نیازهای آنان پاسخ بدهد. جنوب جهانی اصطالحی است 
به کاررفته در مطالعات فراملیتی و پسااســتعماری، برای اشاره به آنچه 
ممکن اســت »جهان سوم« نامیده شود، یعنی آفریقا و آمریکای التین 
و کشــورهای در حال توسعه در آسیا. همچنین می تواند شامل مناطق 
فقیرتر »جنوبی« کشــورهای ثروتمند »شمالی« باشد. جنوب جهانی 
به طورکلی اشاره ای است به تاریخچه همبستگی استعماری، امپریالیسم 
نــو و تغییرات اقتصادی و اجتماعی ناهمســان در این کشــورها که از 
طریق آن، نابرابری های بزرگ در استانداردهای زندگی، امید به زندگی 
و دسترســی به منابع حفظ می شود. بنابراین یک توافق نامه که به کار 
کشورهای جنوب جهانی در زمینه همه گیری ویروس کرونا بیاید باید 
به نیازهای کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط پاسخ دهد، نیازهایی 
مثل برابری و حقوق بشــر، اشــتراک گذاری دانش، فناوری و نوآوری و 
تأمین مالی کاالهای عمومی جهانی در زمینه بهداشت. این توافق نامه 
فقط مخالف مواضع برخی از کشورها نیست بلکه با اغلب منافع بخش 

خصوصی هم منافات دارد.
همه گیری ویروس کرونا به همراه تغییــر اقلیم یکی از عظیم ترین 
رویدادهای زمانه حیات ماست اما سیاست برای واکنش به آن برنخاسته 
اســت. قدرت های بزرگ از سازمان بهداشت جهانی پشتیبانی نکردند، 
سازمانی بین المللی که برای اطمینان از وجود باالترین سطوح بهداشتی 
ممکن برای همه مردم ایجاد شــد و بدنه مسئول هماهنگی و مدیریت 
نهادهای بهداشتی بین المللی را انجام می دهد، مخصوصاً در مواقعی که 
وضعیت سالمت جوامع اضطراری است. همه گیری به جای اینکه واکنشی 
جمعی به یک فوریت بهداشتی عمومی که دغدغه ای بین المللی است 
را ترغیب کند، رقابت بین کشــورها را شــدت بخشید. کنترل ویروس 
تبدیل شد به اسباب بهره گیری از مزیت های سیستم ها، ملی گرایی در 
ساخت واکسن، سلطه بر زنجیره تأمین و یافتن فرصت های ژئوپلیتیکی 

استراتژیک شد.
همه گیری ویروس کرونا تنش ها و چالش های ملی را چند برابر کرد، 
مثل رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری بین ترامپ و بایدن که اثر 
همه گیری در آن مشهود بود و تأثیرگذاری بر وضعیت بین المللی چین و 

جهــان در طول همه گیــری ویروس کرونا تجربــه کرد که چطور 
ژئوپلیتیک سالمت جهانی یک ضرورت فوری است و برای حفظ جان 
میلیاردها نفر از مردم جهانی نیازی مبرم اســت. چالش مذاکرات برای 
رســیدن به یک توافق نامه درباره همه گیری ویروس کرونا در ســطوح 

مختلف ژئوپلیتیک که به یکدیگر پیوسته هستند مشهود است. 
یک مشکل کلیدی در مذاکرات رسیدن به توافق درباره همه گیری 
این خواهد بود که باید بر نظام سالمت جهانی که به دو بخش سیاسی 
مجزا تقسیم شده است، فایق آید. این مشکل چند علت دارد. اولین علت 
این است که نابرابری بهداشتی ناجوری در بین کشورها وجود دارد که 
جنوب جهانی دیگر نمی پذیرد چنین نقیصه ای ادامه پیدا کند. علت دوم 
رقابت شدید بین قدرت های بزرگ است. این قدرت ها به جای اینکه بر سر 
یک مسئله بهداشتی که جهانی است و همه کشورها و آحاد مردم را تحت 
تأثیر قرار داده همکاری کنند، با هم رقابت می کنند و جهان را تکه تکه 
کرده اند. همه گیری کرونا زمانی شروع شد که رقابت های ژئوپلیتیکی و 
بی اعتمادی در حال اوج گرفتن بود و نتیجه اش این شد که حمایت برای 
نظام چندجانبه بهداشتی که برای کرونا الزم بود، به دالیل مختلف بیش از 
گذشته تضعیف شود. هرچه تنش ها بین چین و آمریکا بیشتر شد، نه فقط 
بر سازمان بهداشت جهانی اثر گذاشت و آن را تضعیف کرد بلکه همچنین 
توافقات در اجالس کشورهای گروه7 و  گروه20 را به محال نزدیک کرد، 
افزون بر اینکه رقابت را به جان کشورهایی انداخت که در پیش زمینه های 
زیادی از چند جانب با هم نزدیک بودند. این کار همچنین مانع پیشرفت 

عدالت در برخورداری از واکسن شد.

تغییر تحرکات سیاسی  
آیــا این ناتوانــی در تصمیم گیری برای نشــان دادن واکنش فوری 
به همه گیری ویــروس کرونا منعکس کننده یــک »مرحله« از ضعف 
چندجانبه گرایی بود یا انعکاس فقدان اراده سیاسی در رهبران جهان؟ 
تحلیل گرانی که در حوزه سیاسی تغییر اقلیم مطالعه کرده اند، استدالل 
می کننــد که تحرکات و پویایی قدرت جدید در حال ظهور اســت که 
همین حــاال هم خودش را در اجالس اخیر گــروه جی 20 و مذاکرات 
اقلیمی گالسکو نشان داده است. امروز ژئوپلیتیک مربوط به جنگ سرد 
جدید نیســت بلکه یک نظم فناورانه جدید را برقرار می کند که در آن، 
مدعی اســت که قدرت را نمی تواند به فنــاوری، علم، مالکیت داد ه ها و 
اقتــدار در دنیای دیجیتال تفکیک کرد، یعنی ابعادی که با خودشــان 
جنبه های جدید از نابرابــری را می آورند. واکنش ها به همه گیری فقط 
مربوط به امنیت بهداشتی و مدیریت دولتی بحران نیست بلکه همچنین 
ـ حوزه ای اســت که بــه نوآوری و فناوری و منابع  ــ مثل تغییر اقلیمـ 
چندگانه شــرکتی هم ربط پیدا می کند که در هیچ یک از آن ها قوانین 
بین المللی وجود ندارد. بهداشــتی جهانی، با پایه های قدرتمند علم و 
فناوری و داده هایش، اکنون بخشــی از بازنگری در سیاست قرار دارد؛ 
بازنگری در این باب که سیاســی جهانی چگونه باید سازماندهی شود، 
طبق چه اصول و ارزش هایی باید پیش برود، کدام بازیگرانی باید در آن 

قدرت های بزرگ 
به جای اینکه بر 
سر یک مسئله 
بهداشتی که 

جهانی است و همه 
کشورها و آحاد 

مردم را تحت تأثیر 
قرار داده همکاری 
کنند، با هم رقابت 
می کنند و جهان را 

تکه تکه کرده اند
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 باعث محدودیت هایی در نهادهای نظارتی بهداشت بین المللی 
ً
عالم گیری بیماری کوویدـ  ۱۹ بدون شک شکافی را در حکمرانی بهداشتی جهانی ایجاد کرد، مخصوصا

یم احتمالی نیاز به این دارد که گزارش دهی و شفافیت و تبادل  و ظرفیت های نهادی سازمان بهداشت جهانی شد. اعمال مقررات شدیدتر، قدرت پیش بینی و نظارت و تحر
یع واکسن و سایر اقالم بهداشتی افزایش پیدا کند. بین المللی داده ها و همچنین اطمینان از همکاری در توز

قدرت داخلی شی جین پینگ. در خیلی از کشورها این بحران بدل شد 
به آزمایشی سیاسی برای تثبیت جایگاه سیاسی حکومت ها و این امر در 
رتبه بندی کشورهای جهان در زمینه واکنش به همه گیری هم مشهود 
بود. نبود دغدغه برابری دسترسی به واکسن در کشورها شمال جهانی 

همچنان به قوت خود باقی است.
اتحادیه اروپا از ریاست ایتالیا در اجالس گروه 20 استفاده کرد تا نقش 
ژئوپلیتیکی خود را در زمینه بهداشــت پررنگ تر کند و رهبری تأمین 
مالی مکانیزم های جدید از جمله دسترسی به گسترش ابزارهای مبارزه 
بــا کوویدـ  19 و نظام توزیع واکســن کوواکس را به دســت آورد. این 
اتحادیه در سال 2019 یک برنامه پیشنهادی برای چارچوب واکنش و 
آماده سازی به همه گیری های جهانی ارائه کرده بود و بعد از همه گیری 
ویروس کرونا، از آن بهره برد. چارلز مایکل، رئیس شــورای اروپایی، در 
نوامبر 2020 کشورها را فراخواند تا یک »توافق نامه همه گیری« را درست 
کنند که بر طبق اصول اساسنامه سازمان بهداشت جهانی باشد. دو انگیزه 
اصلی برای ارائه این پیشنهاد وجود داشت: اتخاذ روشی که منعکس کننده 
حاکمیت قانون باشــد یعنی یکی از ارزش های بنیادین اتحادیه اروپا و 
ایجاد مانعی برای پیشنهادهایی که ترویج می کردند مدیریت همه گیری 

از سازمان بهداشتی جهانی گرفته شود. 
قصد فوری این بود که کشــورهای عضو ســازمان بهداشت جهانی 
به ســرعت توافق کنند روی مذاکره درباره ابزارهایی که بعد از اجالس 
بهداشتی جهانی در ماه مه 2020 برای واکنش به همه گیری اعالم شد اما 
این فوریت، به ویژه به علت فشارهایی که آمریکا وارد کرد، به اجالس ویژه 
بهداشــتی جهان در نوامبر 2021 موکول شد. بحث دیگر این است که 
دولت جدید بایدن در آمریکا می خواهد در قبال سازمان بهداشت جهانی 
چه موضعی اتخاذ کند. به نظر می رسد که دولت بایدن می خواهد جایگاه 
سازمان بهداشتی جهانی ارتقا پیدا کند و همچنین نقش آمریکا در امور 
بهداشتی جهانی پررنگ تر شود. اما کشورهای جنوب جهانی دیگر این 
سیادت آمریکا و کشورهای شمال را در حوزه های بهداشتی نمی پذیرند و 
نمود آن نیز در کشورهای رئیس اجالس های آینده  گروه20 مشهود است: 
در سال 2023 اندونزی و در سال 2024 هندوستان ریاست اجالس های 

ساالنه گروه20 را بر عهده خواهند داشت. افزون بر اینکه صدای بسیاری 
از کشورهای آفریقایی نیز باال رفته آن ها به روشنی گفته اند که فقط در 
شرایطی یک توافق نامه جهانی را درباره همه گیری خواهند پذیرفت که 

مسائل اساسی مربوط به برابری در آن ها مورد تأکید قرار گرفته باشد.

شکاف همه گیری در بدنه بین المللی  
عالم گیری بیماری کوویدـ  19 بدون شــک شکافی را در حکمرانی 
بهداشتی جهانی ایجاد کرد، مخصوصاً باعث محدودیت هایی در نهادهای 
نظارتی بهداشت بین المللی و ظرفیت های نهادی سازمان بهداشت جهانی 
شد. اعمال مقررات شدیدتر، قدرت پیش بینی و نظارت و تحریم احتمالی 
نیاز به این دارد که گزارش دهی و شفافیت و تبادل بین المللی داده ها و 
همچنین اطمینان از همکاری در توزیع واکسن و سایر اقالم بهداشتی 
افزایش پیدا کند. بسیاری از کشورها به این امید دنبال یک توافق جدید 
در زمینه همه گیری هستند که ابزار نویی پیدا کنند برای شکستن چرخه 
باطل نگرانی و بی اعتنایی، و نیز بتوانند شکاف سیاسی بین کشورها را در 

این زمینه به وسیله سطوح باالتری از اقتدار و نظارت کمتر کنند. 
باید گفت که به طورکلی وقتی که همه گیری ویروس کرونا در ابتدای 
ســال 2020 رسماً اعالم شد و کشورها شــروع کردند به مقابله با این 
همه گیری، از یک همکاری بین المللی برخوردار نبودند و به جای اینکه 
برای توزیع اقالم بهداشتی و سایر کمک های پزشکی به یکدیگر کار کنند، 
دست به رقابت با یکدیگر زدند و عمالً عرصه بهداشت جهانی را تبدیل 
کردند به عرصه رقابت های ملی. وقتی که بحث ابداع واکسن ویروس کرونا 
و همچنین ساخت و توزیع واکسن پیش آمد، این رقابت ها به اوج خود 
رسید و کشورها همکاری ضعیفی با هم بر سر توزیع واکسن مخصوصاً 
در کشورهای کمتر برخوردار و توسعه یافته داشتند. از سازمان بهداشت 
جهانی هم کار چندانی برنیامد و برای همین است که نیاز به یک توافق نامه 
دیگر بهداشتی در سطح بین المللی برای موارد مشابه همه گیری در آینده 
به شدت احساس می شود. در این میان، کشورهای جنوب جهانی تالش 
زیادی می کنند که مثل ســابق از رقابت های کشورهای شمال جهانی 

صدمه نخورند و مقاصد آن  ها نیز در توافق نامه ها لحاظ شود. 

 همه گیری کرونا زمانی 
شروع شد که رقابت های 
ژئوپلیتیکی و بی اعتمادی 
در حال اوج گرفتن بود و 
نتیجه اش این شد که 
حمایت برای نظام چندجانبه 
بهداشتی که برای کرونا الزم 
بود، به دالیل مختلف بیش از 
گذشته تضعیف شود. هرچه 
تنش ها بین چین و آمریکا 
بیشتر شد، نه فقط بر سازمان 
بهداشت جهانی اثر گذاشت 
و آن را تضعیف کرد بلکه 
همچنین توافقات در اجالس 
کشورهای  گروه۷ و  گروه20 را 
به محال نزدیک کرد
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آیندهپژوهی

استعفا می دهند 
و برنمی گردند

شکل اشتغال در حال تغییر است 
و در آینده به کلی متفاوت خواهد بود

چرا باید خواند:
شکل اشتغال در 

سراسر جهان در حال 
تغییر است و بسیاری 
از مشاغل به کارهای 

آزاد و دورکاری تبدیل 
شده است. تجربه سایر 

کشورها در این قالب 
از مشاغل که در ایران 

نیز شایع شده برای 
خواننده ایرانی هم 

جذاب است.

منبع  تایم  

دنبال شغل های ناپایدار و مشاغل برای دستمزد کم نروند و تالش 
کنند که برای خود کار کنند. گرین یکی از افراد از این دســت را 
نمایندگی می کند. او که 31 سال و مدرک کارشناسی ارشد دارد، 
شــغلی را که دارای درآمد مستمر بود ترک کرد و با پول هایی که 
قبل از دوران اشتغالش جمع کرده بود شروع کرد به گذران زندگی 
تا اینکه بعداً کاری برای خودش دســت وپا کند. در این بین، باید 
گفت که حدود 10.4 فرصت شخود در آمریکا باقی مانده است که 
ـ به اندازه  پر نشده اند و این مهاجرت جمعی به خارج از نیروی کارـ 
ـ  این فرصت را  دو برابر مهاجــرت دوران رکورد بزرگ در آمریکاـ 
برای نیروی کار جوان فراهم می کند که روی زخم های ناشــی از 
همه گیری ویروس کرونا مرهم بگذارد و وضعیت شغلی خود را با 

تغییرات شدید در زندگی اصالح کند. 
ایفئوما ازیماکو 23 ســاله که در واشنگتن کار می کرد، قبالً در 
یک بیمارستان مشغول به کار بود که دائماً با بیماران بدحال سر 
و کار داشت و دســتمزد کمی هم می گرفت. او در مارس 2020 
از کارش بیرون آمد. او پنج ســال کار کرده بود اما دیگر بســش 
بود. او می گوید که وقتی که در دوران همه گیری رفتار مشــتریان 
وخیم تر شد، او و همکارانش چشمان شان را بر نابرابری های هرروزه 
و دســتمزدی که با انعام جور می شد باز کردند. یکی از تجربیات 
بد او این بود که بیماران از او می خواســتند که ماسکش را بردارد 
و بــا نگاه کردن به صورتش تصمیم بگیرند کــه چقدر به او انعام 
بدهند. پولی که می گرفت برای او به فشار کاری اش نمی ارزید. او 
از کار بیرون آمد تا روی خودش دوباره متمرکز شــود و با حمایت 
خانواده اش برای گرفتن مدرک جامعه شناسی درس را شروع کند. 
اکنون او نیروی داوطلب سازمان »دستمزد منصفانه تر« است که به 
کارکنان صنعت خدمات کمک می کنند تا استانداردهای بیشتر را 

از نظر کاری به دست بیاورند.
بخش اوقات فراغت و میزبانی دارای کمترین میانگین ســنی 

زندگی بــرای ویتنی گرین این روزها کمــی متفاوت به نظر 
می رسد. او با صدای شهر رم بیدار می شود: صدای موتور اسکوترها 
خیابان را گرفته اند و سروصدای افرادی که در کافه ها کنار پیاده رو 
نشســته اند تا جیره صبحگاهی اسپرسویشان را بنوشند، خیابان 
را پر کرده اســت. بعدازظهر در کالس های زبان ایتالیایی شرکت 
می کند. یک کاسه گالتوی پسته ای با پاستای خانگی می خورد و 
به گردشگرانی نگاه می کند که به سراغ اماکن تاریخی شهر می روند. 
او دارد خودآموزی نواختن کیبورد می کند و همچنین وب سایتی را 
برای شغل رؤیایی اش می سازد: فعالیت های روان درمانی از راه دور 
که خودش صاحب کارش باشد. از زمانی که او در سان فرانسیسکو 
در یک مرکز خدمــات روان درمانی کار می کــرد و به جوانان در 
معرض خطر خدمات می داد خیلی گذشــته است. او در ماه ژوئن 

امسال شغلش را ترک کرد و با دوستش از آمریکا به ایتالیا آمد.
گرین یکی از میلیون ها آمرکایی اســت که امســال مشــاغل 
ســنتی خود را ترک کرده اند شیوه کار کردنی را انتخاب کرده اند 
که اصاًل ســاعت کار نداشته باشــد. آمار نشان می دهد که در ماه 
ژوئن امسال بزرگ ترین ترک شغل ها از سال 2019 که هنوز شیوع 
ویروس کرونا شــروع نشده بود اتفاق افتاده است، یعنی در آمریکا 
3.9 میلیون نفر شغل خود را کنار گذاشته اند. در ماه ژوئیه 2021 
هم 3.9 میلیون نفر دیگر از شــاغالن آمریکایی شغل خود را کنار 
گذاشتند. در ماه اوت، 4.3 میلیون نفر. آمار در مورد جوانان حتی 
از این هم قابل توجه تر اســت: طبق اعالم مرکز آمار آمریکا، در ماه 
سپتامبر نزدیک به یک چهارم شاغالن بین 20 تا 34 سال جزئی از 
نیروی کار آمریکا محسوب نمی شدند، یعنی در مجموع 14 میلیون 
آمریکایی. این افراد نه کار می کردند و نه دنبال کار می گشــتند. 
در مورد بقیه هم اوضاع به همین منوال اســت اما کسانی که در 
دهه 20 زندگی خود هستند، یعنی کسانی که بین نسل »هزاره« 
و نســل »زِد« )z( جای می گیرند، خیلی زیــاد پیش می آید که 

ریسا برونر
تحلیل گر اقتصادی

آینده پژوهی
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نســبت به هر صنعت دیگری در آمریکا اســت: میانگین ســنی 
31.8 ســال. امروز ســارو جایارامان که رئیس سازمان »دستمزد 
منصفانه تر« است می گوید که در نظرسنجی از نیروی کار خدماتی 
مشخص شده است که نیمی از کارکنان این صنعت می گویند در 
برنامه شان است که تا سال دیگر از کار خود بیرون بیایند. جایارامان 
نگران است که نیروهای کاری یقه سفید از این کار بیرون بیایند. او 
می گوید: »افرادی که جزو نیروی کار یقه سفید در صنعت خدمات 
هســتند، می گویند که عاشق کار خود هســتند اما ناگزیرند کار 
خود را کنار بگذارند مگر اینکه دســتمزدهای دایمی افزایش پیدا 
کند.« حتی خیلی از افرادی که تمکن مالی برای دست کشــیدن 
از کارکردن را ندارند، به علت مشــکالتی که در دوران همه گیری 
ویروس کرونا به وجود آمد، چالش هایی در دسترسی به کمک های 
مربوط به اصالح نابرابری در اشــتغال پیش آمد و باعث شــد که 
نابرابری دستمزدها وخیم تر شود و کمبود نیروی کار پیش بیاید. 

اینجا فاصله ای است بین تجربه ازیماکو با تجربه گرین. اما هر دو 
بخشی از یک تغییر اجتماعی بزرگ تر هستند که در آن، کارکنان 

جوان اولویت هایشان را بر ارزش های خودشان متمرکز می کنند.
اکنون، جوانان برای اولین بار در تاریخ اشتغال شــان، این فضا 
برایشان مهیا شده است که این چنین کنند. الورنس کاتز، اقتصاددان 
دانشگاه هاروارد، می گوید کارکنانی مثل گرین، که دستمزدهای 
خوبی می گرفتند اما به دوران همه گیری ویروس کرونا برخوردند، 
فرصت بیشتری دارند برای اینکه بعد از کمتر خرج کردن و بیشتر 
پس انداز کردن طی 19 ماه گذشــته، وضعیت مالی بهتری داشته 
ـ   باشند. به اضافه اینکه وفور فرصت های شغلی در دسترس شایدـ 
ـ باعث شود کارکنان وقتی از بازار کار خارج  به شکلی غیربهره ورانهـ 
می شوند اعتماد به نفس بیشتری احساس کنند. کاتز خاطرنشان 
می سازد که نیروهای کار جوان کمتر به طور کامل از بازار کار خارج 
می شوند اما در عوض تالش می کنند که کارهای جدیدی بیرون 
از کار خود انجام دهند و از مزایای فرصت های شــغلی جدید بهره 

بگیرند و با مزایای کاری سنتی ترغیب نشوند.«
درگیر شــدن با کار از راه دور نیز این امکان را فراهم ســاخته 
اســت که میزانی از تعادل بین کار و زندگی ایجاد شــود؛ اتفاقی 
که هم برای کســانی که در دهه 20 زندگی خود هســتند و هم 
برای آن هایی که در دهه 30 زندگی هستند ــ آن هایی که اولین 
نسلی هستند که هم پدر و هم مادرشان شاغل تمام وقت بوده اند 
ــ تا قبل از این تصور نمی شد. این امر مخصوصاً برای نسل هزاره 
صدق می کند. یکی از نظرسنجی های مؤسسه گالوپ نشان می دهد 
که 74 درصد از افــراد نمی خواهند به کار تمام وقت بازگردند که 
باالترین رقم برای تمام ســنین است. به خصوص زنان نسل هزاره 
به احتمــال خیلی زیاد با در نظر گرفتن نیاز بچه ها به زمان کاری 
انعطاف پذیر در خانه می مانند. فقط در ماه ســپتامبر امسال بیش 
از 390 هزار زن از دایره نیروی کار بیرون افتادند. آلیشــیا ساسر 
مودستینو، اقتصاددان دانشگاه نوث ایسترن، می گوید: »نگهداری از 
کودکان کاری است که مردم آن را در دوره ای دست کم گرفته اند.« 
حتی قبل از همه گیری ویروس کرونا هم نگهداری از کودکان یک 
بحران به حســاب می آمد. اکنون با در نظر گرفتن تعطیلی مراکز 
مراقبت از کودکان که ــ به طور طنزآمیز و معنی داری ــ ناشی از 
کمبود نیروی کار در این شغل است، مادران احتماالً چاره ای ندارند 

جز اینکه در خانه بمانند. 

کار از راه دور برای دیگران کافی نیســت. وقتی که اِما گریس 
مون از کار آژانس بازاریابی بیــرون آمد، آماده بود تا خودش را از 
ســاختاری که باعث می شود به کار بازگردد رها کند. او می گوید: 
»احســاس می کردم مثل کسی هستم که می تواند مسیر خود را 
سریع تر طی کند اگر کار دســت خودم باشد، به جای اینکه بروم 
جایــی کارت بزنم و هر ماه و هر ســال بخواهم دربــاره کارم به 
کس دیگری گزارش بدهم. احســاس می کردم مثل کسی هستم 
که می تواند درآمد بیشــتری به دست بیاورد و همچنین سریع تر 
ـ  رشــد کند اگر اختیار کار دست خودم باشد.« این روزها، مونـ 
که فقط 22 ســال سن دارد و دارد از کالج فارغ التحصیل می شود 
ــ در مقام مشــاور فقط برای خودش کار می کند. درآمد او ســه 
برابر درآمد سابقش است و می گوید که کارش را از آپارتمانش در 
بروکلیــن نیویورک انجام می دهد. او با برندها کار می کند و باعث 
شده است که در دوران همه گیری کرونا شرکت هایی که برایشان 
کار می کند رشد داشته باشند. او همچنین برای سفر رفتن روزهای 
کاری انعطاف پذیر دارد و ساعت هایی از روز را نیز برای خودش نگه 
می دارد که به کارهای شــخصی اش برسد، حتی اگر اغلب موارد 
این طور به نظر برســد که به جای ساعت کاری 9 صبح تا 5 عصر 

دارد تمام اوقات روز کار می کند.
کســانی مثل مون برای بازار کار آمریکا کامالً مناسب نیستند. 
ماجرا اینجاست که افرادی مثل مون که برای خودشان کار می کنند 
هم در فهرست اشتغال آمریکا وارد نمی شوند. اما او با داشتن شش 
مشتری و ساعت های کاری زیادی که انجام می دهد، به هیچ وجه 
آدم بیکار به حساب نمی آید حتی اگر برای هیچ کس دیگری هم 
کار نکند. همچنین همین کارها برایش سابقه کار خوبی خواهد شد 
که بعداً کارهای سطح باالتری برایش پیش بیاورد. مسئله اصلی این 
است که در آمریکا میلیون ها نفر هستند که شکل کاری این چنینی 
دارند و دیگر باید از دورانی جدید برای اشــتغال صحبت کرد که 
افراد برای خودشان کار می کنند اما هم درآمدهای بیشتری دارند 
و هم انعطاف پذیری خیلی بیشتری در کار برایشان وجود دارد. این 
شــکل کار و اشتغال در آینده نیز ســهم زیادی در نسل های آتی 
مشاغل در ایاالت متحده خواهد داشت و شرکت های نیز به تدریج 

خود را با این نوع از کار هماهنگ می کنند.

یکایی شغل خود را کنار گذاشتند.  یکا ۳.۹ میلیون نفر شغل خود را کنار گذاشته اند. در ماه ژوئیه 2۰2۱ هم ۳.۹ میلیون نفر دیگر از شاغالن آمر در آمر
یکا، در ماه سپتامبر نزدیک به یک چهارم  در ماه اوت، 4.۳ میلیون نفر. آمار در مورد جوانان حتی از این هم قابل توجه تر است: طبق اعالم مرکز آمار آمر
یکایی. یکا محسوب نمی شدند، یعنی در مجموع ۱4 میلیون آمر شاغالن بین 2۰ تا ۳4 سال جزئی از نیروی کار آمر

بخش اوقات فراغت و 
میزبانی دارای کمترین 
میانگین سنی نسبت به هر 
صنعت دیگری در آمریکا 
است: میانگین سنی 31.۸ 
سال. امروز سارو جایارامان 
که رئیس سازمان »دستمزد 
منصفانه تر« است می گوید 
که در نظرسنجی از نیروی 
کار خدماتی مشخص شده 
است که نیمی از کارکنان 
این صنعت می گویند در 
برنامه شان است که تا سال 
دیگر از کار خود بیرون بیایند

ایفئوما ازیماکو 
23 ساله که در 
واشنگتن کار 

می کرد، قباًل در یک 
بیمارستان مشغول 
به کار بود که دائمًا 
با بیماران بدحال 
سر و کار داشت و 
دستمزد کمی هم 
می گرفت. او در 
مارس 2020 از 

کارش بیرون آمد. 
او پنج سال کار 

کرده بود اما دیگر 
بسش بود
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چند ماه پیش تماسی با دانشجویی به نام جنی فان که در استان هبی در شمال چین 
درس می خوانَد گرفته شد . تماس گیرنده از طرف یک شرکت تولید کرم مرطوب کننده به او 
زنگ زده بود و با ارجاع به رسید خریدی که جنی از این شرکت انجام داده بود، خبر خوشی 
برای او داشت: محصولی که جنی خریده و استفاده کرده ایراددار بوده و حاال شرکت تولید 
کرم پوست دارد به مشتریان پولشان را برمی گرداند و امتیازهایی را هم برای خریدهای بعدی 
به صورت اختصاصی به آن ها   ارائه می دهد . از آن جا که اطالعاتی که از رسید خرید به جنی 
داده شد درست بود، او کنجکاوی بیشتری نکرد . تماس گیرنده از او خواست برای دریافت پول 
از شرکت، چند انتقال پول را به صورت آزمایشی به حساب شرکت انجام بدهد تا در مراحل 

بعدی همه پول به او برگردانده شود . 
جنی که تنها 19 سال دارد واقعا به موضوع شک نکرد . اما بالفاصله بعد از انتقال پول ها 
متوجه شــد تماس گیرنده او را بالک کرده و دیگر نمی تواند موضوع را از طریق او پیگیری 
کند . جنی به پلیس مراجعه کرد اما به او گفتند کالهش برداشته شده و دیگر راه برگشتی 

هم نیست .
جنی یکی از ده ها هزار نفری در چین اســت که ســاالنه قربانی کاله برداری های مالی 
در این کشــور می شــوند . در دومین اقتصاد بزرگ دنیا، چنین کاله برداری هایی به یکی از 
حقایق زندگی بدل شــده و این در حالی اســت که افزایش درآمد متوسط در چین هم با 

ناهنجاری هایی از جمله خالف های مالی مختلف همراه شده است . 
حقه بازی مالی در چین سابقه درازی دارد . چندین دهه رشد اقتصادی باعث شده نه تنها 
ثروت شخصی در چین افزایش یابد، بلکه ایده سریع  پولدار شدن هم در اذهان مردم به شدت 
بزرگ شود . از آنجا که قوانین کافی برای مقابله با کاله برداری های مالی وجود نداشته و دولت 
هم روی میزان بهره سپرده ها سقف گذاشته است، کاله برداران توانسته اند به راحتی قربانیان 

خود را )که قصد دارند پول بیشتر و سریع تری دربیاورند( به دام بیندازند . 
اوج گیری اســتفاده از اینترنت برای تراکنش های مالی نیز راه برای کاله برداران هموارتر 
کرده است . این در حالی است که شرکت های تکنولوژی در چین با سرعت در حال توسعه 
ارائه خدمات مالی نیز هستند و مثال صندوق های بازنشستگی را وارد این عرصه کرده اند . وقوع 

کاله برداری مالی در این حوزه ها ضربه سنگینی به مردم خواهد زد و بنابراین دولت می خواهد 
در این زمینه پیشگیرانه عمل کند . اما حل و فصل این مشکل اصال ساده نیست . دولت چین 
با شدت در حال تعقیب و زندانی کردن کاله برداران مالی است اما تعداد این کاله برداران روز 
به روز دارد بیشتر می شود و در سه سال اخیر، موارد کاله برداری مالی در چین پنج برابر شده 
است . راه حلی که دولت چین برای پیشگیری از این مساله در نظر گرفته، اجرای برنامه های 
آموزشــی است تا مردم در زمینه مالی احساس امنیت کنند . حتی یک اپ موبایلی توسط 
مرکز ضدکاله برداری ملی چین طراحی شده که بیش از پانصد میلیون بار دانلود شده و به 

شکل های مختلف به مردم برای مقابله با کاله برداری مالی آموزش می دهد .  
برخی شهرهای چین حتی پا را از این هم فراتر گذاشته اند و مثال در هتل ها به مسافران 
در این زمینه آموزش می دهند . اما مهم ترین جامعه هدف این آموزش ها، دانشجویان چینی 
هستند که تاکنون قربانی بیشترین موارد کاله برداری مالی بوده اند . این آموزش ها حتی شامل 

تشخیص افرادی که خود را مامور دولتی جا زده اند هم می شود . 
نکته دیگر هم به افراد فعال در عرصه خرده فروشی برمی گردد که آن ها   هم جزو قربانیان 
کاله برداری های مالی بوده اند . پژوهشــی که توسط بانک خلق چین و در میان 140 هزار 
بزرگســال فعال در این عرصه انجام شد نشــان داد که بیش از نیمی از آن ها   قادر نبودند 

بازگشت ساالنه سرمایه خود را محاسبه کنند و در زمینه قراردادها هم اطالعاتی نداشتند . 
حرکت سریع اقتصاد چین در سال های اخیر به صورت گریزناپذیری مشکل کاله برداری 
مالی را با خود به همراه آورده اســت؛ اما آیا چین قادر اســت در آینده نزدیک تا حدی این 
مشکل را کنترل کند؟ برخی صاحب نظران می گویند برنامه های آموزشی قادر به حل همه 
مشــکالت نیستند چون در هر حال در سطح محدودی اجرا می شوند و برخی از آن ها   هم 

بیش از اندازه کلی هستند . 
سون یین استاد سیاست و حقوق در دانشگاه ساوت وسترن معتقد است که قوانین تنبیهی 
بیشتر می تواند جلوی کاله برداری های بیشتر در آینده را بگیرد . با این حال، در شرایطی که 
اشتراک داده ها و جریان اطالعات وجود دارد، تا چه حد می توان به این مسئله امید بست؟ 

این پرسشی است که هنوز پاسخ واضحی در چین ندارد .  

چرا باید خواند:
رشد سریع اقتصادی 

چین، مصیبتی به 
نام کاله برداری های 

گسترده را نیز به همراه 
آورده است . بخوانید 
تا ببینید دولت چین 

برای کنترل اوضاع چه 
برنامه هایی دارد .

منبع:  فایننشال تایمز 

 ] آینده چین   [

آن ها که کالهشان برداشته می شود
بی اطالعی مالی باعث شده دردسر بزرگی برای بخش زیادی از جمعیت چین درست شود

بیش از نیمی از افراد فعال در حوزه خرده فروشی در چین قادر 
نبودند بازگشت ساالنه سرمایه خود را محاسبه کنند و در زمینه 
قراردادها هم اطالعاتی نداشتند. 
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منبع:  مسکو تایمز 

شهروندانی که ابرتورم دهه ۱۹۹۰ را در 
روسیه تجربه کرده اند راهکارهای خودشان 
را برای بقا در زمان تورم دارند .

آینده روسیه [   [

گنج یاب ها در اطراف کرملین
تورم روسیه چطور وضع خرده فروش ها را بهتر کرد؟

سوتالنا موژافا که مدیر چند فروشگاه زنجیره ای لباس فروشی در 
روسیه اســت، یک کاله اسکی را از قفسه فروشگاه در مسکو بیرون 
می کشد و قیمتش را نشــان می دهد: »ببینید، 85 درصد تخفیف 

خورده!«
موژافا و بسیاری از مدیران دیگر در حوزه خرده فروشی در روسیه 
این روزها به مشــتریانی دلگرم هســتند که به »گنج یاب« معروف 
شــده اند: آن ها   ساعت ها در فروشگاه ها می چرخند تا اجناسی را پیدا 
کنند که تخفیف باالیی خورده اند . بعد از هفت سال بحران اقتصادی 
و کاهش درآمد خانوارها در روســیه، این نقشی است که به صورت 
ناگزیر نصیب عده ای از مردم شده است . آن ها   از یک طرف می خواهند 
اســتاندارد زندگی خود را حفظ کنند و از طرف دیگر به وضوح دچار 

کاهش قدرت خرید شده اند .
فروشگاهی که موژافا مدیرش اســت فامیلیا نام دارد و بر اساس 
الگوی کسب و کار فروشگاه های زنجیره ای آمریکایی تی جی مکس 
شکل گرفته اســت . روش آن ها   به این ترتیب است که اجناس را در 
آخر فصل به صورت عمده از برندها بخرند و سپس با قیمت تخفیف دار 

به مشتریان بفروشند .
موژافا می گوید: »شــاید به نظرتان عجیب بیایــد؛ اما کار ما در 
دوران هــای رکود و بحــران اقتصادی رونق می گیــرد . هرچه وضع 
اقتصادی مملکت بدتر شــده باشــد، بازدهی کسب و کار ما بیشتر 
می شــود .« این روزها که نرخ تورم در روسیه به باالی هشت درصد 
رســیده و افزایش قیمت ها به دغدغه اصلی مردم بدل شده، کسب 
و کارهایــی مثل فامیلیا جای خود را در زندگی مردم باز می کنند . از 
نظر موژافا علتش این است که در دوران های بحران، برندهای بزرگ 
دچار پیش بینی های اشتباه زیادی می شوند و درنتیجه حجم زیادی 
از اجناس روی دستشان می ماند . درست در همین زمان، آن دسته از 
مردم که بر حسب شرایط مقتصد شده اند، با پیش بینی هایی مخصوص 

به خودشان دست به خرید می زنند . 
همین برند فامیلیا در 9 ماهه اول سال 2021 رشدی 31 درصدی 
را شــاهد بوده و 57 شعبه فروشگاهی جدید افتتاح کرده است . یک 
نمونه دیگر هم فیکس پرایس اســت که در حوزه خرده فروشی لوازم 
بهداشتی، اســباب بازی و مواد غذایی فعالیت می کند و درآمدش در 
قیــاس با ســال 2019، افزایش 63 درصدی داشــته و هر هفته ده 
فروشــگاه جدید در روسیه باز کرده اســت . فیکس پرایس در دوران 
پرتورم روسیه آن قدر خوب عمل کرده که سهامش امسال در بورس 
لندن عرضه شد و بزرگ ترین عرضه عمومی یک شرکت خرده فروشی 
روســی را رقم زده اســت . صاحبنظران می گویند سیاست و نحوه 
قیمت گذاری در شــعبات این فروشگاه باعث رشــد سریع آن شد . 
دیمیتری کرسانف مدیرعامل فیکس پرایس گفته که رویکردش این 
است که برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالها، به تغییر ویژگی های 
دیگر محصول - از جمله بسته بندی، طراحی یا اندازه- توجه نشان دهد 
و به مسئله افزایش قیمت به عنوان آخرین راه حل نگاه کند . تقریبا 

چرا باید خواند:
این گزارش توضیح 
می دهد که مردم روسیه 
در میان تورم شدید 
سال های اخیر چطور 
سعی کرده اند سطح 
زندگی خود را در حد 
معمول نگه دارند .

75 درصد از محصوالتی که در فروشگاه های فیکس پرایس فروخته 
می شوند قیمتی زیر 100 روبل )حدود 35. 1 دالر( دارند .

از نظر مدیرانی مثل موژافا و کرســانف، رفتار خریداران روس در 
ســال های پرتورم اخیر درواقع رفتاری تطبیق پذیر بوده اســت . این 
ویژگی حتی به صورت سنتی هم در اقتصاد روسیه دیده شده است . 
درواقع شهروندانی که ابرتورم دهه 1990 را در روسیه تجربه کرده اند 
راهکارهای خودشان را برای بقا در زمان تورم دارند . معموال با افزایش 
قیمت ها، خریداران ابتدا دســت نگه می دارند و فقط مدتی بعد و با 
بررسی بازار به این نتیجه می رسند که چطور خریدهای خود را با تورم 

موجود تطبیق بدهند . 
نرخ تورم رسمی در روســیه ظرف یک سال اخیر دوبرابر شده و 
حاال حدود 1. 8 درصد است . اما از آن جا که تغییر قیمت مواد غذایی 
بسیار شدید بوده، طبقه کم درآمد با مشکالت معیشتی زیادی مواجه 
بوده است . بر اساس آمار بانک مرکزی روسیه، فشار تورم بر خانوارهای 
بی پس انداز در این کشور بسیار بیشتر از نرخ رسمی و حدود 18 درصد 
است . در واکنش به این وضعیت، نرخ بهره به شدت افزایش یافته تا 
جلوی سیکل تورمی را بگیرد . با این حال، دو سوم از مردم روسیه در 
نظرسنجی  مرکز لوادا اعالم کرده اند که بزرگ ترین مشکل شان -غیر از 

کرونا، فساد، نداشتن بیمه و مسائل دیگر- تورم است . 
در شرایطی که غول های آنالین هم در روسیه به خصوص در دوران 
کرونا رشد زیادی داشته اند، به نظر می رسد آینده خرده فروشی هایی 
مثل فامیلیا که حضور آنالین ندارند از جهاتی در خطر باشــد . رشد 
خرید آنالین در روســیه در ماه های اخیر به صورت انفجاری بوده و 
احتمال آن که غول های آنالین قادر شوند سهم بسیار بیشتری از بازار 

نرخ تورم رسمی در روسیه ظرف را نصیب خود کنند کامال باالست .
یک سال اخیر دوبرابر شده و حاال 
حدود 1. ۸ درصد است 
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آیندهپژوهی

متوسط ملِی حداقل دستمزد در ژاپن ۹۰2 ین )8 
دالر( است که در قیاس با رقم مشابه در انگلیس، 
آلمان و فرانسه )۱۱ دالر( کامال کم است. 

ریچارد کاتز
عضو ارشد شورای کارنگی در امور 

بین المللی

فومیو کیشیدا امروز نخست وزیر ژاپن است؛ اما وقتی تازه داشت برای 
رســیدن به رهبری حزب لیبرال دموکراتیک ژاپــن تالش می کرد، وعده 
اصلی اش این بود که نابرابری در ژاپن کاهش یابد؛ چون به قول خودش رشد 
اقتصادی بدون توزیع ثروت نمی توانست انجام بگیرد . اما حاال که او به قدرت 
رســیده ظاهرا وعده اصالحات اقتصادی دوباره کنار گذاشته شده و حتی 
تغییراتی که قرار بود در اعمال مالیات بر مولتی میلیاردرها در ژاپن صورت 

بگیرد مسکوت گذاشته شده است .
واقعیت این است که کاهش تبعیض درآمدی در ژاپن نمی تواند گرهی از 
مشکل کمبود رشد اقتصادی این کشور باز کند؛ اما حتما بی فایده هم نیست . 
بر اساس آمار موجود، نابرابری در ژاپن در فاصله سال های 1990 تا 2010 
میالدی به شدت افزایش داشت . اگر این اتفاق نیفتاده بود، رشد سرانه تولید 
ناخالص داخلی ساالنه به جای 73. 0 درصد می توانست 9. 0 درصد باشد . در 
آن صورت، سرانه تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال 2010 می توانست به 
اندازه 1200 دالر باالتر باشد و به همین ترتیب، ثروت بیشتری برای توزیع 
وجود می داشت . همچنین تدابیر برای کنترل نابرابری می توانست تا حدی 

روی رشد اقتصادی ژاپن تاثیر مثبت بگذارد .
در حال حاضر می توان گفت اولین اولویت دولت کیشیدا باید مقابله با 
کاهش 14 درصدی دستمزدها باشــد که از زمان اوج دستمزدها در سال 
1997 به تدریج دیده شده است . در این صورت هم استانداردهای زندگی 
بهبود پیدا می کند و هم رشــد اقتصادی بهتر می شود؛ چون قدرت خرید 
مردم باال می رود . متوسط ملِی حداقل دستمزد در ژاپن 902 ین )8 دالر( 
است که در قیاس با رقم مشابه در انگلیس، آلمان و فرانسه )11 دالر( کامال 
کم است . در سال 2010 میالدی حزب دموکراتیک ژاپن اعالم کرد هدفش 
این است که این رقم را به 1000 ین برساند . همچنین شینزو آبه نخست 
وزیر ســابق ژاپن در ســال 2015 دوباره وعده داد که تا سال 2020 هدف 

1000 ین به عنوان متوســط ملی حداقل دستمزد را برآورده کند که آن 
هم محقق نشد .

اگر این اتفاق می افتاد و حداقل دســتمزد در ژاپن به سطح کشورهای 
اروپایی می رسید، ده ها میلیون نفر در ژاپن وضعیت مالی بهتری را تجربه 
می کردند و این منفعت شامل حال طبقات مختلف از جامعه ژاپن می شد . 
مشکل دیگر هم این است که دولت ژاپن قانون کار را )که مبتنی بر دستمزد 
یکسان برای کار برابر بین زن و مرد و بین کارگران ثابت و غیرثابت می شود( 
هنوز به اجرا درنیاورده اســت . در حال حاضر، کارکنان غیرثابت به صورت 
ســاعتی به اندازه یک سوم کمتر از کارکنان ثابت دستمزد می گیرند . هیچ 
وزارت خانه دولتی برای پیگیری نقض قانون کار توسط کارفرمایان و جریمه  

آن ها   مامور نشده است .
خانوارهای ژاپنی به صورت متوســط 15 درصد از بودجه خود را صرف 
مواد غذایی می کنند و این باالتر از ده درصدی است که در کشورهای عضو 
گروه هفت صرف مواد غذایی می شود . این رقم در کره جنوبی نیز 11 درصد 
اســت . یکی از دالیل وضع موجود در ژاپن این اســت که شرکت تعاونی 
کشــاورزی ژاپن تقریبا از قانون ضدانحصار این کشور معاف است و قدرت 
انحصاری که این تعاونی دارد باعث شده که قیمت ها برای مصرف کنندگان 
باال بماند و کشاورزان نیز برای پرداخت هزینه های تجهیزات و غیره تحت 
فشار باشند . پایین آوردن قیمت مواد غذایی باعث خواهد شد قدرت خرید 
مصرف کننــدگان در ژاپن باال برود و نابرابری کاهش یابد؛ اما این مســئله 

تاکنون محقق نشده است . 
در همیــن حال، خرجی که دولت ژاپن در حــوزه آموزش می کند در 
میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )یعنی 39 کشور( 
پایین ترین درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد . والدین ژاپنی 
که دو فرزند دارند، ســاالنه هزاران دالر باید برای حضور فرزندانشــان در 
مدارس دولتی خرج کنند . در میان خانواده هایی که درآمد ساالنه شان کم تر 
از 35 هزار دالر اســت )یعنی تقریبا نیمــی از خانوارها در ژاپن(، تنها 60 
درصد قادرند به دانشــگاه بروند . بنابراین واضح است که ژاپن به شدت به 

سرمایه گذاری دولتی در این حوزه نیازمند است .
سوءتوزیع درآمد ملی میان شرکت ها و خانوارها در ژاپن یک مانع بسیار 
بزرگ بر سر راه رشد اقتصادی این کشور است . سود شرکتی معموال از طریق 
دستمزد، سرمایه گذاری، بهره، مالیات و حق سهم باید به اقتصاد برگردد اما 
در ژاپن چنین اتفاقی نمی افتد و اغلب این سود در نهادهای مالی خوابانده 
می شود . وقتی شرکت ها پول به دست آمده را پیش خود نگه می دارند،  درآمد 
خصوصی کلی کاهش می یابد زیرا قاعدتا درآمد هر کس باید از خرج کردن 
کس دیگری به دســت بیاید . در این میان، البی گران مدعی اند که کاهش 
مالیات شرکتی در ژاپن می تواند باعث شود که شرکت ها به سرمایه گذاری 
بیشتر روی بیاورند . اما این اتفاق نیفتاده است . حاال دولت ژاپن گزینه ها و 
تدابیر مختلف برای افزایــش درآمد خصوصی و مقابله با نابرابری در عین 
تشویق رشد اقتصادی را هم در اختیار دارد، اما پرسش ها درباره اینکه دولت 
جدید کیشیدا چطور می خواهد با این چالش روبه رو شود کامال به قوت خود 

باقی مانده اند و آینده اقتصاد ژاپن نامشخص است . 

آینده آسیا [   [

ژاپِن نابرابر
نابرابری دارد ژاپن را به کجا می برد؟

چرا باید خواند:
نابرابری در ژاپن دارد با 

سرعت زیادی بیشتر 
و بیشتر می شود . 

بخوانید تا ببینید وعده 
اصالحات اقتصادی 
توسط نخست وزیر 

جدید این کشور باالخره 
اجرا می شود و آیا 

تاثیری روی کاهش 
نابرابری دارد یا نه .
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یج کمرنگ خواهد شد و از بین خواهد رفت . اما آمار  با ظهور اتوماسیون این تصور پیش آمد که نقش حسابداران در شرکت ها به تدر
یکا حاکی از آن است که در فاصله سال های 2۰۱۹ تا 2۰2۹ میالدی، فرصت های شغلی برای حسابداران و حسابرسان  اداره کار آمر
به میزان چهار درصد افزایش نشان خواهد داد .

آینده مالیه [   [

حسابداران در شرکت ها ماندنی اند
چرا تکنولوژی هنوز جای حسابداران را نگرفته است؟

کم پیش می آید که دو کلمه »حســابدار« و »آینده« در یک جمله 
کنــار هم بیایند . اما اجازه دهید اینجا به نقل قولی از بیل گیتس ارجاع 
دهیم که تاکید می کند وقتی درباره آینده حســابداری حرف می زنیم 
معموال تغییراتی را که در دو سال پیِش رو رخ خواهند داد زیادی جدی 
می گیریم و تغییراتی را که در ده ســال پیــِش رو رخ خواهند داد اصال 
جدی نمی گیریم . واقعیت هم همین است . شرکت ها در باب برنامه های 
آینده شان به اندازه  کافی به حسابداران خود تکیه نمی کنند و شاید نقش 
آن ها   را به اندازه کافی مهم نمی شمارند . اما حسابداران می توانند خبرگانی 
باشند که آینده شرکت را تضمین کنند و یا به عکس، باعث عقب ماندن 
آن بشوند . عدم توجه به نقش حسابداران در پیشرفت های سریع آینده 

چیزی نیست که شرکت ها تحمل ریسکش را داشته باشند .
قضیه این است که معموال به حسابداران به چشم افراد محافظه کار 
و سنتی نگریسته می شــود که قرار است حساب همه چیز را به دست 
داشته باشند . مثال اینکه آن ها   گزارش های مالی مربوط به عملکرد گذشته 
شرکت ها را تدوین می کنند و بنابراین نمی توانند نقش خاصی در تعیین 
آینده شرکت ها داشته باشــند . اما تحول بزرگی که در عرصه مالیه در 
ســال های اخیر رخ داده این است که روی حسابداران به شکل دیگری 
حساب می شود؛ یعنی آن ها   جزو دارایی های استراتژیک شرکت به شمار 
می آیند و در عملکرد آینده شرکت نقش اساسی دارند . یک علت مهمش 
را باید پیشرفت تکنولوژیک به شمار آورد . ابزارهای مالی پیشرفته امروزی 
دائم در حال بهبود و رشــد هستند و هر روز گزینه های بیشتری برای 
استفاده از مینی بوت ها، اتوماسیون، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی 
به عرصه حسابداری اضافه می شود . همچنین محاسبات کلود، حسابداری 
خودکار و تکنولوژی بالک چین باعث شــده که حسابداران حس کنند 

نقش متفاوتی در آینده شرکت ها در انتظارشان است . 
با ظهور اتوماســیون این تصور پیش آمد که نقش حســابداران در 
شرکت ها به تدریج کمرنگ خواهد شــد و از بین خواهد رفت . اما آمار 
اداره کار آمریکا حاکی از آن است که در فاصله سال های 2019 تا 2029 
میالدی، فرصت های شــغلی برای حســابداران و حسابرسان به میزان 
چهار درصد افزایش نشــان خواهد داد . اینکه چرا حسابداران همچنان 
در شــرکت ها و آینده آن ها   نقش خواهند داشت دالیل واضحی دارد؛ از 
جمله اینکه حسابداران با استراتژی ها و حقه های کسب و کار شرکتی 
آشنا هستند و معموال می توانند حدس بزنند چه تصمیماتی در آینده 
شرکت به سود خواهد انجامید و ضرر از کجا حاصل خواهد شد . از سوی 
دیگر، آن ها   همیشــه باید خود را در بــاب قوانین مالی به روز نگه دارند 
و ساختارهای ســرمایه، نسبت های مالی و سایر مسائل مهم در عرصه 
مالیه را بشناسند . پس وقتی ابزار مالی جدیدی وارد بازار شود راحت تر از 
دیگران می توانند بر آن مسلط شوند . نکته دیگر هم این است که از آن جا 
که همه امور عملکرد شــرکت از زیر دست حسابداران می گذرد، آن ها 
  قادر به تشخیص نقاط پرریسک هستند و احتماال می توانند موقعیت های 

کم خطرتر برای آینده را هم در همین مسیر تشخیص دهند .
با این حال، از آن جا که حرفه حســابداری دارد با سرعت به سمت 

چرا باید خواند:
نقش حسابداران 
در آینده شرکت ها 
چیست؟ بخوانید تا 
ببینید در کشاکش 
امور سنتی حسابداری 
و امور مدرن 
حسابداری دیجیتال 
چه نتیجه ای حاصل 
خواهد شد .

منبع:  فوربز  دیجیتال شــدن پیش می رود، ســازمان های مالی و محاســباتی باید 
سرمایه گذاری گسترده تری در ابزار و تکنولوژی های به روز داشته باشند . 
آینده حســابداری کامال دیجیتال است و روش های سنتی حسابداری 
احتماال در آینده جایی نخواهند داشت . یکی از واضح ترین تغییراتی که 
در عرصه حســابداری آینده رخ خواهد داد، این است که بوت ها بخشی 
از وظایف سنتی و وقت گیر حسابداران را به عهده خواهند گرفت و روند 
امور حسابداری به همین دلیل تسهیل خواهد شد . جالب این جاست که 
تا همین پنج سال پیش این تصور وجود داشت که با پیشرفت تکنولوژی 
و به خصوص اتوماسیون، احتمال کنار گذاشته شدن حسابداران از امور 
شرکتی بســیار زیاد خواهد بود و به پدیده حسابدارِی صرفا دیجیتال 
خواهیم رسید . اما در سال های بعد به تدریج مشخص شد که اتوماسیون 
تکمیل کننده و تسریع کننده کار حسابداران است و نه جایگزین کار آن ها . 
البته در انقالبی بودِن تحوالت دیجیتال هیچ شکی نیست . واقعیت این 
اســت که بیگ ِدیتا به منبع بسیار غنی و بزرگی برای افزایش بازدهی 
شــرکت ها بدل شده است . اما اگر کسب و کاری بخواهد واقعا پتانسیل 
استفاده از ابزارهای دیجیتال را محقق کند، این نکته را درخواهد یافت 
که نمی توان به یک باره تمام روش های قبلی را کنار گذاشت . روش های 
سنتی - مثال در عرصه حسابداری- جای خطاهای انسانی زیادی را باقی 
می گذاشت؛ اما با استفاده از تکنولوژی های جدید می توان این احتمال را 

بسیار پایین آورد . 
بخشی از پیش بینی ها در مورد آینده حسابداران در جهان دیجیتال 
این است که آن ها   به تدریج در جایگاه مشاوره و تعیین استراتژی مالی 
در شرکت ها باال خواهند رفت . با این حال، نباید فراموش کرد که الزمه 
تضمین این آینده، روی خوش  نشان دادن به ابزارهای تکنولوژیک جدید 

در عرصه مالی خواهد بود .  
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آیندهپژوهی

از زمانــی که چین پروژه بزرگش با عنوان جاده ابریشــم جدید )یک 
کمربند، یک جاده( را شــروع کرد ده سال می گذرد . در چارچوب این 
پروژه، چین از طریق ساخت بنادر، خطوط ریلی و زیرساخت های دیگر 
تالش کرد کاری کند که کشــورهای مشمول در جاده ابریشم جدید 

وابستگی اقتصادی متقابلی به چین پیدا کنند . 
در چنین شرایطی، این کشورها از یک سو به زیرساخت هایی دست 
می یافتند که در حالت عادی خوابش را هم نمی دیدند و از سوی دیگر، 
زیر بار بدهی های مختلف می رفتند و برخی از پروژه ها هم سودآور از کار 
درنمی آمدند . با این حال، پروژه جاده ابریشم جدید یک موفقیت بزرگ 

برای چین بود و باعث افزایش صادرات این کشور شد . 
طبیعی بود که در این یک دهه، توجه جهانی زیادی به جاده ابریشم 
جدید جلب شود و مثال حاال نباید از اینکه اروپا می خواهد جاده ابریشم 
خودش را به راه بیندازد تعجب کرد . بروکســل متعهد شده که ظرف 
پنج ســال آینده، مبلغ 300 میلیارد یورو برای جاده ابریشم خودش یا 
همان پروژه دروازه جهانی خرج کند؛ یعنی ساالنه 60 میلیارد یورو . بر 
اساس پیش نویس پیشنهادی کمیسیون اروپایی، هدف اروپا این است که 
سرمایه گذاری ها از هر دو بخش خصوصی و دولتی جذب شود و در عین 
حال، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آن مشارکت داشته باشند . 
همچنین نهادهای مالی اروپا و بانک های توسعه ملی در کشورهای عضو 
در همین چارچوب در برنامه دروازه جهانی اروپا مشارکت خواهند داشت . 
چنین ســرمایه گذاری جالب توجه است اما شاید بتوان گفت برای 
انجامش کمی دیر شــده اســت . باور عمومی در اروپا این است که اگر 
اروپایی ها وارد چنین پروژه ای شوند به عنوان شریک قابل اطمینان مورد 
پذیرش قرار خواهند گرفت و چین را که سابقه پروژه های کم سودرسان 
به کشورهای دیگر را داشته، کنار خواهند زد . اما واقعیت این است که به 
رغم انتقادهای مطرح شده از عملکرد چین، این کشور توانسته در جریان 

پروژه جاده ابریشم جدید درس های مهمی بیاموزد . 
امروزه برنامه های مختلفــی در چارچوب این پروژه در اقصی نقاط 
جهان از جمله در آفریقا و آسیا جریان دارد و دولت چین به این نتیجه 
رســیده که باید برای موفقیت برنامه هایش از روش های محتاطانه ای 
استفاده کند و مثال با استخدام کارگران محلی و پرهیز از انجام پروژه های 
بی کیفیت، جلوی انتقادات داخلی در کشورهای شریک خود در جاده 
ابریشم جدید را بگیرد . چین در این زمینه به هیچ عنوان بی نقص عمل 
نکرده، اما آن تصویر سرمایه گذار بی منطق که اروپا سعی دارد از چین 
بسازد هم حقیقت ندارد و بعید است کشورهای شریک در پروژه جاده 
ابریشم جدید بخواهند خیلی سریع اروپا را به عنوان شریک جایگزین 

بپذیرند و چین را کنار بگذارند . 
نقطه منفی دیگر در مورد پروژه دروازه جهانی اروپا این است که تصور 
ساده انگارانه ای از اقتصاد جغرافیا )ژئو اکونومی( دارد . برنامه جاده ابریشم 
جدید چین بر پایه درآمد صدها میلیارد دالری که این کشور از تجارت 
با غرب و سرمایه گذاری آن در نقاط مختلف دنیا به دست می آید شکل 
گرفت . از آنجا که چین مازاد تجاری بالغ بر 540 میلیارد یورویی با غرب 
دارد، به نظر نمی رسد که خرج کردن ساالنه 60 میلیارد یورو توسط اروپا 

چندان ضربه ای را نصیب چین کند . 
نکته دیگر هم این اســت که در برنامه جاده ابریشــم جدید چین، 
مســئله مهم تغییر در زنجیره های تولید مورد توجه قرار گرفته است . 
بسیاری از بنادر، خطوط ریلی و خطوط لوله انتقال انرژی که در خارج 
از چین ساخته شــده اند عمال در خدمت صادرات و واردات این کشور 
هستند . این بازتاب دهنده غلبه بیشتر چین بر زنجیره های تولید جهانی 
است . تا زمانی که اروپا نتوانسته باشد در این مسیر با سرعت حرکت کند، 

چین در فاصله زیادی از اروپا حرکت خواهد کرد . 
با این حال، کشــورهای غربی و به خصوص اروپایی ها چون از نفوذ 
فزاینده چین در سطح جهان نگرانی زیادی دارند، مهم ترین راه افزایش 
نفوذ خود و مقابله با مشکل چین را همین می دانند که بتوانند آلترناتیوی 
در برابر پروژه های چین بیابند و ارزش های مورد نظر خودشان را هم در 

آن اعمال کنند . 
جزییاتی که تاکنون از برنامه دروازه جهانی اروپا فاش شده حاکی از 
این است که اولویت سرمایه گذاری در حوزه های دیجیتالیزه شدن، انرژی، 
سالمت و حمل و نقل خواهد بود اما بخش های آموزش و پژوهش نیز 
از این سرمایه گذاری ها بی بهره نخواهند ماند . درواقع هدف اروپا این است 
که در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا راه های مطمئنی برای افزایش نفوذ 
خود بیابد؛ یعنی تقریبا همان کاری که چین در یک دهه اخیر انجام داد . 
برخی کارشناســان این نکته را هم اضافه کرده اند که اتحادیه اروپا 
قصد دارد از طریق برنامه دروازه جهانی خود، مشــوق های مختلفی را 
به کشورهای عضو و شــرکت های فعال در حوزه یورو نیز ارائه بدهد و 
از این راه منفعت بیشتری ببرد . اینکه قطعات این پازل می توانند بموقع 
در کنار هم قرار بگیرند یا نه، موضوعی است که فعال نمی توان درباره اش 

نظر داد . 

یلی و خطوط لوله انتقال انرژی  بسیاری از بنادر، خطوط ر
که در خارج از چین ساخته شده اند عمال در خدمت 
صادرات و واردات این کشور هستند .

جاناتان هولسالگ
استاد سیاست بین الملل در 

دانشگاه بروکسل

آینده اروپا [   [

بن بست بروکسل و پکن
جاده ابریشم چین برنده می شود یا دروازه جهانی اروپا؟

چرا باید خواند:
اروپایی ها که از نفوذ 

جهانی چین احساس 
خطر می کنند، برنامه 
بزرگ تجاری خود را 

در مقابل جاده ابریشم 
جدید چین علم 

کرده اند . این یادداشت 
به بررسی جوانب این 
برنامه و مقایسه آن با 
جاده ابریشم جدید 

چین می پردازد .

منبع  ای یو آبزرور 
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درس واضحی که از نشســت اخیر تغییــرات آب و هوایی در 
گالســکو گرفتیم این بود که چندجانبه گرایی در امور جهانی را 
نمی تــوان به این راحتی ها به کار انداخت و از آن نتیجه ای گرفت. 
همیشــه  تاریخ هم همین طور بوده اســت: بسیاری از بزرگ ترین 
نشســت های بین المللی بی نتیجه می مانند یا اوضاع دنیا را بدتر 
می کننــد. از کنفرانــس صلح پاریس در ســال 1919 بگیرید تا 
کنفرانس اقتصاد جهانی لندن در سال 1991 یا اصاًل هر نشست 
گروه هفت یا گروه بیســت. البته موارد موفقیت آمیزی هم وجود 

دارد؛ مثل نشست گروه بیست در آوریل سال 2009 در لندن.
این نشســت در میان آشفتگی اقتصادی جهانی برگزار شد که 
به دنبال سقوط لیمان برادرز در ماه سپتامبر قبلش رخ داده بود و 
استثنائاً نتایجی را به صورت بین المللی به دنبال آورد. شاید درسی 
که از آن نشســت گرفتیم این بود که وقتی موضوع فوری و فوتی 
مهمی در ســطح جهانی رخ می دهد، حتماً مشارکت کنندگان در 
نشســت باید اهداف خود را به صورت روشن و دقیق بیان کنند. 
نبود یک دیدگاه واضح یــا حداقل درک اولیه از هدف، به صورت 
گریزناپذیری به شکست می انجامد. جان مینارد کینز هم در زمان 
خودش وقتی داشت درباره ناتوانی جمعی جهان در ارائه راه حل در 
خصوص رکود بزرگ صحبت می کرد گفت که تنها برنامه بدردبخور 
احتماالً فقط از ســمت یک قدرت جهانی یا گروهی از قدرت های 

همفکر می تواند ارائه شود.
درس دیگری هم که مدت هاست از مناسبات جهانی گرفته ایم 
این است که وقتی بازی مقصر شمردن دیگران راه بیفتد همه چیز 
بــه هم می خورد. این روزها تقریباً هر مســئله    جهانی که فکرش 
را بکنید به این ســوال ختم می شــود که اصالً اولش تقصیر کی 
بود؟ مثالً مســئله    آوارگان و پناهندگان را در نظر بگیرید. اتحادیه 
اروپا دارد بالروس و روســیه را به خاطر روانه کردن پناهندگان به 
ســمت مرزهای اروپا مقصر می داند. روسیه معتقد است که کل 
ماجرا تقصیر انگلیس و آمریکاست که در سال های مختلف )2003 
یا 1991 یا حتی 1919( باعث به هم  خوردن اوضاع در خاورمیانه 
شــده اند و باعث آوارگی مردم شده اند. در موضوع    کووید هم این 
مســئله    مطرح می شــد که چون ویروس کرونا اولین بار در چین 
دیده شــده پس کل بحران تقصیر چین اســت و این کشور باید 
غرامت بپردازد. دولت ترامپ از دولت هایی بود که بیشتر از دیگران 

به دنبال این بازی مقصر شمردن دیگران بود.
حاال هم مســئله    تغییرات آب و هوایــی به موضوع بحث های 
مشــابهی بدل شــده اســت. اگر افزایش دمای زمیــن را نتیجه 
صنعتی ســازی اولیه ای بدانیم که کشــورهای غربی )به خصوص 
انگلیــس و آمریکا( را ثروتمند کرد، پس مســئولیت رســیدگی 
به گرمایش زمین را هم بایــد بر عهده آن ها   بدانیم. از منظر یک 
تاریخ نگار، این درست شبیه همان بحث هایی است که در خصوص 
مســئولیت بروز جنگ جهانی اول مطرح می شــود و هیچ نتیجه 

مفیدی را به همراه نخواهد آورد.
اما مسیرهای بسیار بهتری برای بحث هم وجود دارد. به جای 
بحث و جدل در خصوص اینکه ماجرا تقصیر کدام کشور است، ما 
باید روی این متمرکز شویم که چطور باید ابعاد مشکل را سنجید. 
اگر مشکلی را نتوانیم به صورت محاسبه ای بررسی کنیم، همواره 
در حد یک مسئله    انتزاعی باقی خواهد ماند و راه درستی هم برای 
حلش پیدا نخواهد شــد. داشتن اطالعات موثق درباره هزینه های 
رسیدن به توافق همواره اهمیت زیادی دارد. اما در مورد مسئله    ای 
بسیار امروزی و حســاس مثل گرمایش زمین، دیگر نمی توان به 

چارچوب های قدیمی برای توافق جهانی تکیه کرد. 
در پژوهشی که همین امسال یک استاد دانشگاه کمبریج به نام 
پارتا داسگوپتا برای دولت انگلیس انجام شد، این نتیجه به دست آمد 
که نیاز به داشــتن تفکر متفاوت در مورد رشد، باید به یک »باید« 
مهم جهانی بدل شود و شاخص استفاده بیش از حد از منابع در آن 
لحاظ شــود. مسئله    دیگر هم این است که در خصوص پدیده هایی 
مثل جنگل زدایی، باید اطالعات گسترده از تمام کشورهای جهان 
جمع آوری شــود و مورد تحلیل قرار بگیرد تا بتوان تدابیری برای 
مقابله با آن یافت. در غیر این صورت، نمی توان به اطالعات پراکنده 

و غیرروزآمد تکیه کرد و بر اساس آن ها   تصمیم گرفت.
البته تمام این صحبت ها دربــاره کارهای ضروری که باید برای 
مقابله با گرمایش زمین انجام دهیم، در شرایطی مطرح می شود که ما 
در جهانی با دغدغه های امنیتی غالب زندگی می کنیم؛ دغدغه هایی 
که حکومت ها آن ها   را ژئوپلیتیک می نامند و بر اساسش تصمیمات 
خود را توجیه می کنند. این را در هر مســئله    ای- از درگیری آمریکا 
با چین در دریای چین جنوبی و حتی قیمت گاز در اروپا- می توان 
مشــاهده کرد. در چنین شرایطی، سخت ترین کار همین است که 
روی موضوع تهدیدکننده آینده بشر - یعنی همین گرمایش زمین- 

متمرکز باشیم. اما چاره ای جز تمرکز هم نیست. 

آینده جهان [   [

سس مخصوصی به نام چندجانبه گرایی
چرا توافق بر سر مسائل مهم جهانی را با نسخه های قدیم نمی توان پیش برد؟

هارولد جیمز
استاد تاریخ در دانشگاه پرینستون

چرا باید خواند:
این روزها تمرکز 
روی حل مسائل 

جهانی بدون اینکه 
دنبال مقصر باشیم 

به کار بسیار دشواری 
بدل شده است. این 

یادداشت توضیح 
می دهد که چطور برای 

حل مشکل گرمایش 
زمین و مسائل روز 

دیگر، دوباره در همین 
دام نیفتیم. 

اگر افزایش دمای زمین را نتیجه صنعتی سازی اولیه ای بدانیم که کشورهای 
یکا( را ثروتمند کرد، پس مسئولیت  غربی )به خصوص انگلیس و آمر
رسیدگی به گرمایش زمین را هم باید بر عهده آن ها   بدانیم.
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آیندهپژوهی

بعــد از یک بحران کرونایی بزرگ که احیای رشــد اقتصادی 
هند را به شدت عقب انداخت، حاال اقتصاد این کشور دارد دوباره 
جان می گیرد؛ و مصرف کنندگان ثروتمند باالخره به مراکز خرید 
برگشته اند. اما این حرف در مورد طبقات دیگر جامعه هند صدق 

نمی کند.
در یک فروشگاه لوازم خانگی برقی در رامپال چوک )محله ای در 
دهلی نو(، قفسه ها خالی اند و فروش بسیار کم شده است. تاجندار 
سینگ صاحب این فروشگاه می گوید در ماه های اخیر بدترین وضع 
فروش را تجربه کرده. حتی سال پیش که دولت هند قرنطینه های 
سفت و ســخت کرونایی را اعمال کرد و اقتصاد این کشور تقریباً 

تعطیل شد هم اوضاع این قدر بد نبود. 
ایــن روزها این هــراس وجود دارد که طبقه متوســط هند و 
میلیون ها نفری که قاعدتاً روزی به این طبقه خواهند پیوســت، 
دیگر مثل ســابق دارای قدرت خرید نباشــند. سینگ می گوید: 
»پارســال همین روزها بین 15 تا 20 دستگاه ماشین ظرفشویی 

می فروختیم. امسال فقط دو دستگاه فروختیم.«
البته آمار رســمی حاکی از آن است که اقتصاد هند در فاصله 
ماه های ژوئیه تا ســپتامبر رشــدی 8.4 درصدی داشته و این در 
قیاس با رقم مشــابه پارســال که 7.4 درصد بود قطعاً پیشرفت 
محســوب می شود. اما این عدد درواقع دارد آسیب شدیدی را که 
بحران کرونا به اقتصاد هند زد پنهان می کند. واقعیت این اســت 
که حتی پیش از بروز بحران کرونا هم اقتصاد هند با مشکل ایجاد 
فرصت های شــغلی کافی برای جمعیت جوان و عظیم خود روبرو 
بود. اما با بروز بحران کرونا در هند اوضاع خیلی بدتر شــد. در دو 

موج بزرگ ابتال در این کشــور، صدها هزار نفر )که برخی شان در 
آمار رســمی هم نیامدند( جان خود را از دست دادند و میلیون ها 
نفر به فقر کشــیده شدند و کشور تقریباً یک سال از رشد درست 

اقتصادی محروم ماند. 
بر اســاس آمار دولتی هند، دو ســال پیش )یعنی وقتی هنوز 
بحران کرونا رخ نداده بود( بازده اقتصادی هند چهار درصد بیشتر 
از حاال بود. احیای ضعیف و ناهماهنگ اقتصاد هند حاال دارد فشار 
سنگینی را بر نارندرا مودی نخست وزیر این کشور اعمال می کند 
تا تدابیر تازه ای برای رشــد اقتصادی هند بیندیشد. این فشارها 
همچنین ناظر بر مشــکالت درازمدتی می شود که اقتصاد هند از 
مدت ها پیش با آن ها   مواجه بوده اســت: کاهش تقاضا، مشکالت 
بخش تولید و غیره. البته از حق نباید گذشت که برنامه های دولت 
هند در واکسیناســیون ســریع تاثیر خوبی در روند بهبود وضع 
اقتصادی این کشور داشت و شاید در درازمدت نیز تاثیر آن بیشتر 
احساس شــود. پریانکا کیشور رئیس بخش هند و آسیای جنوب 
شرقی در موسسه پژوهشی آکسفورد اکانامیکز پیش بینی کرده که 
اقتصاد هند در سال آینده رشد 7.8 درصدی را تجربه کند؛ یعنی 

2.5 درصد بیشتر از آنچه که در سال 2019 تجربه کرد. 
در دهــه 1990 میالدی، هند اقتصــادش را آزاد کرد و راه را 
برای ســرمایه گذاری های عظیم هموار کرد. رشد در دو دهه بعد 
از آن به شــدت افزایش یافت و این چشــم انداز وجود داشت که 
هند قادر اســت روزی به عنــوان کارخانه جهان، جایگزین چین 
شود. اما مسیری که هند به سمت صنعتی سازی طی کرده بسیار 
ناهموار بوده است و ناتوانی این اقتصاد در جذب شغل های تولیدی 
کم مهارت )شبیه آنچه که در چین وجود داشته( احتماالً یکی از 

مهم ترین ناکامی های اقتصاد هند در سال های اخیر بوده است.
اقتصاددانان به خصوص از بابت نرخ آهســته ایجاد فرصت های 
شغلی در هند ابراز نگرانی کرده اند و معتقدند که تداوم این وضع 
به شدت به تقاضا ضربه خواهد زد. ماهش ویاس مدیر اجرای مرکز 
نظارت بر اقتصاد هند می گوید: »این یک چرخه باطل است. اگر نرخ 
اشتغال همین طور رو به کاهش باشد، سرمایه گذاری های جدید با 
مشکل مواجه خواهند شد. از آن طرف هم اگر سرمایه گذاری جدید 
در کار نباشد، هند نمی تواند شاهد فرصت های شغلی جدید باشد.«

از نظر ماهش ویاس، عدم تمایل نارندرا مودی نخست وزیر هند 
به خرج کردن دارد به ضرر اقتصاد هند تمام می شــود: »امسال در 
قیاس با سال گذشته، 65 درصد مالیات بیشتر جمع آوری شده، با 
این حال دولت هند تنها 10 درصد بیشــتر از سال گذشته خرج 
کرده اســت. این یعنی دولت تالش نکرده که به مشکالت موجود 

رسیدگی واقعی کند.«
در مــاه نوامبر، نیرماال ســیتارامان وزیر دارایــی دولت مودی 
اعالم کرد که دولت مرکزی قصد دارد 6.3 میلیارد دالر در اختیار 
دولت های ایالتی هنــد بگذارد تا آن ها   به خرج کردن برای احداث 

آینده هند [   [

طبقاتی که جا ماندند
اثرات احیای رشد اقتصادی هند هنوز برای اکثر مردم نامرئی است

چرا باید خواند:
اقتصاد هند یک سال 

سخت کرونایی را 
پشت سر گذاشته 

و حاال برخی از 
مشکالتش حل 

شده اند؛ اما مشکالت 
الینحل هم خیلی 

زیادند. این گزارش به 
ابعاد مختلف این قضیه 

می پردازد. 

منبع  نیویورک تایمز 

در ماه اکتبر، فروش اتومبیل 
و موتور در هند نیز در قیاس 
با مدت مشابه در سال 201۹ 
میالدی به میزان 2۵ درصد 

کاهش نشان داد. این 
یعنی کمترین میزان فروش 
اتومبیل و موتور در هند در 

ده سال اخیر ثبت شده است
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به رغم تمام ضعف ها در اقتصاد هند، به نظر می رسد که بازار بورس هند دارد 
وضعیت خوبی را تجربه می کند و مصرف کنندگان ثروتمند هم مشغول پول 
ید لوکس هستند. خرج کردن در مراکز خر

زیرساخت ها تشویق شوند. در ماه اوت هم دولت سهامی به ارزش 
81 میلیــارد دالر را در دارایی هــای دولتــی از جمله فرودگاه ها، 
ایستگاه های قطار و اســتادیوم ها به فروش گذاشت. اما مشخص 
نیست که این تدابیر باعث افزایش ســرمایه گذاری در هند شده 

است یا نه.
به رغم تمام این ضعف ها در اقتصاد هند، به نظر می رسد که بازار 
بورس هند دارد وضعیت خوبی را تجربه می کند و مصرف کنندگان 
ثروتمند هم مشــغول پــول خرج کردن در مراکــز خرید لوکس 
هستند. اینها همان افرادی هستند که در سال های پیش از بحران 
کرونا، اوقات و پول خود را صرف سفر به ایتالیا یا انگلیس و آمریکا 
می کردند و تعطیالت خود را در آنجا می گذراندند. به گفته ویلسون 
داس، مدیر فروشگاه کالکتیو در حومه ثروتمند گوروگرام دهلی که 
پالتوهای کشمیر و کیف های گران قیمت خارجی می فروشد، این 
روزها وضعیت فروش کاالهای لوکس در هند خیلی خوب است. او 
می گوید امسال تعداد کیف های ورساچه که توانسته بفروشد بسیار 
بیشتر از سال های قبل بوده است. فروش کلی فروشگاه او امسال در 
قیاس با سال 2019 حدود 30 درصد بیشتر شده است و این آمار 
تازه مربوط به زمانی اســت که فروش کریسمس هنوز آغاز نشده 
بوده است. مشتریان او ترکیبی از مدیرعامل های شرکت های بزرگ 

هند و همین طور طبقه ثروتمند جدید هند هستند. 
یکی از نکاتی که در ســال های اخیــر در مورد اقتصاد هند در 
رســانه ها مورد توجه قرار گرفته اســت، به نحوه محاســبه رشد 
اقتصادی این کشــور مربوط می شــود. هند در سال 2015 روش 
جدیدی را برای محاسبه رشد اقتصادی در پیش گرفت که مبتنی 
بر آمار و ارقام مربوط به اقتصاد رســمی اســت؛ یعنی آماری که 
اکثراً از شــرکت های بزرگ درمی آید. فرض بر این است که بخش 
غیررســمی اقتصاد هند که کشاورزان، کارگران روزمزد، رانندگان 
ریکشــا و میلیون ها هندی دیگر در آن مشغولند، همگام با بخش 

رسمی رشد می کند.
اما در دوران کرونا شاهد آن بودیم که بخش غیررسمی اقتصاد 
هند به شدت ضربه خورد و این ضربه باعث شد هماهنگی فرضی 
آن با رشــد اقتصاد رســمی از بین برود. آمار درست و دقیقی از 
اقتصاد غیررسمی هند وجود ندارد، اما تخمین زده می شود که 90 
درصد از نیروی کار هند در این بخش مشــغول به کارند. از زمان 
آغاز بحران کرونا، حدود 10 میلیون هندی که شغل های استاندارد 
و نسبتاً ثابت داشته اند هم شغل خود را از دست داده اند و بنابراین 
مجموعه آمارها در مورد اقتصاد هند حاال چندان قابل اطمینان به 
نظر نمی رســد؛  چون عماًل موارد زیادی از تحوالت نام برده در آن 

لحاظ نشده است.
برخی شاخص های اقتصادی دیگر هم حاکی از ضعف هستند. 
تولید صنعتی در هند در ماه ســپتامبر به میزان دو درصد کاهش 
یافت. همچنین احتمالش هست که این رویه بدتر هم بشود؛ چون 
تولیدکنندگان به شــدت با مسئله    اختالل در زنجیره های تامین 

مواجه هستند.
در ماه اکتبر، فــروش اتومبیل و موتور در هند نیز در قیاس با 
مدت مشــابه در سال 2019 میالدی به میزان 25 درصد کاهش 
نشان داد. این یعنی کم ترین میزان فروش اتومبیل و موتور در هند 
در ده ســال اخیر ثبت شده است. از نظر کیشور، تمام این عوامل 
نشان دهنده خستگی اقتصاد هند و عقب ماندنش از رشد هستند. 

آکاش میتال که در همان محله رامپال چوک در دهلی نو مغازه 
فروش لوازم خانگی دارد، می گوید فروشش در قیاس با سال 2019 
میالدی حدود پنجاه درصد کم شده است. او لوازم برقی مختلفی 
از ماشین لباس شــویی گرفته تا لپ تاپ و وســایل آشپزخانه را 
می فروشد و معموالً طیف گسترده ای از مشتریان هندی را در مغازه 
خود می دید. اما حاال می گوید: »مردم پول زیادی در دست ندارند. 
همچنین از این نگران اند کــه دولت بخواهد دوباره قرنطینه های 
جدیدی را اعمال کند و به همین خاطر ترجیح می دهند زیاد پول 
خرج نکنند تا برای چنان شــرایطی آماده باشند.« میتال معتقد 
اســت که حاال مردم در مورد خرید کوچک ترین لوازم خانگی هم 
صرفه جویی می کنند و حتی در زمان جشن دیوالی )بین اکتبر تا 
نوامبر( که اکثر خانوارها لوازم جدید می خرند هم وضع فروش بد 

بوده است. 
نکته این جاســت که تمام آن فرصت های شغلِی ازدست رفته 
در زمان بحران کرونا، دیگر برنگشــته اند و بنابراین بخش زیادی 
از مصرف کنندگان نیز به بازار برنگشته اند. کانل کاندو اقتصاددان 
هندی در بانک سوسیته جنرال در این خصوص می گوید: »احیای 
اقتصاد هند کامالً ضعیف بــوده و میزان اعتماد مصرف کنندگان 
همچنان در پایین ترین ســطح خود اســت. پــس انتظار زیادی 

نمی توان داشت.«
این در حالی اســت که بر اســاس آمار رسمی، نرخ بیکاری در 
هنــد در ماه اکتبر 7.75 درصد بوده و پیشــرفت خوبی در قیاس 
بــا ماه می و نرخ بیکاری 11.84 درصدی در آن داشــته اســت. 
اما نکته این جاســت که در دو سال اخیر، بســیاری از افرادی که 
شغل های رسمی و ثابت داشته اند شغل خود را از دست داده اند و 
حاال در بخش غیررسمی و با درآمد کمتر مشغول به کارند و طبعاً 
اصاًل نمی توانند مثل ســابق پول خرج کنند. برخی از آن ها   حتی 
به روســتاها رفته اند و در مزارع کار می کنند و حتی دیگر دنبال 
شغل های رسمی هم نمی گردند. این وضعیتی استثنایی در اقتصاد 
هند است و ممکن اســت در آینده تبعات غیرقابل پیش بینی را 

نصیب این اقتصاد کند. 

در دو سال اخیر، 
بسیاری از افرادی 

که شغل های 
رسمی و ثابت 
داشته اند شغل 
خود را از دست 

داده اند و حاال در 
بخش غیررسمی 
و با درآمد کمتر 
مشغول به کارند 

و طبعًا اصاًل 
نمی توانند مثل 
سابق پول خرج 
کنند. برخی از 
آن ها   حتی به 

روستاها رفته اند 
و در مزارع کار 

می کنند
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ســال گذشــته و در اوج محدودیت های کرونایی در مکزیک، 
کارفرمای لورنا روِمرو ساعات کاری او را نصف کرد. او که دو فرزند 
را به تنهایی بزرگ می کند در طی این مدت هنوز نتوانسته دخل 
و خــرج خود را یکی کند. با بهتر شــدن اوضاع و احیای اقتصاد 
کشــورش، رومرو امیدوار بوده که دوباره ســاعات کاری اش زیاد 
شــود. اما این اتفاق نیفتاده و او مجبور شده از راه های جایگزین 
برای کسب درآمد استفاده کند؛ مثاًل اینکه به پرستاری از فرزندان 
دیگــران بپردازد و در خانه مردم کار کند. اما برای زن فرزندداری 

مثل او، این اوضاع بسیار سخت است. 
وضعیت این زن 35 ساله مکزیکی بسیار شبیه ده ها میلیون زن 
دیگری در جهان اســت که شغل خود را در جریان پاندمی کرونا 
از دســت دادند یا مجبور شــدند به کار پاره وقت و کم مزد راضی 
شوند. بسیاری از زنان نیز به دلیل تعطیلی مدارس و کودکستان ها 
چاره ای جز خانه نشــینی و مراقبت از فرزندان خود ندیدند و به 
همین دلیل شــغل خود را ترک کردند. بارِ از دست دادِن شغل و 
درآمد در این دوران سخت، بر دوش زنان سنگینی بیشتری نسبت 
به مردان داشــت و شکاف جنسیتی یک بار دیگر در این موضوع 

نیز خود را نشان داد.
بر اساس آمار اعالم شده توسط سازمان جهانی کار، رکود ناشی 
از بحران کرونا باعث شد 4.2 درصد از زنان شغل خود را از دست 
بدهند. این رقم برای مردان 3 درصد بود. این در حالی اســت که 
درصد زنان شــاغل )در سن کار( در ســطح جهانی 43 درصد و 
درصد مردان شاغل )در سن کار( در سطح جهانی 69 درصد است. 
از بین رفتن موقعیت های شغلی برای زنان در برخی کشورها از 
جمله در کشورهای اروپایی کمتر بوده. اما در کشورهای آمریکای 
التین و آفریقا شــدت موضوع بســیار بیشتر شده است. احتمال 
اینکــه زنی در این مناطق شــغلش را در دوران پاندمی کرونا از 
دست داده باشــد 2.6 برابر بیشتر از مردان است و طبق گزارش 

بانک جهانی، نرخ مشــارکت در اشتغال زنان حاال تقریباً در تمام 
کشورها در دو منطقه یادشده، نســبت به دوران قبل از پاندمی 

کرونا کاهش نشان می دهد. 
در مکزیک درصد ابتال به کرونا حاال پایین تر آمده اما نرخ مرگ 
و میر ناشــی از کرونا در این کشور باال بود و احیای اقتصاد نیز به 
همین جهت به ســختی در حال انجام است. به گفته زیمنا دل 
کارپیــو رئیس گروه فقر و برابری در بانک جهانی، احیای اقتصاد 
مکزیک بسیار نامتقارن بوده و زنان فرزنددار جزو دسته ای هستند 

که بیشترین ضربه را از این عدم تقارن متحمل شده اند.
در خارج از پایتخت مکزیک، برنامه های واکسیناســیون هم 
خوب پیش نرفته و کمتر از پنجاه درصد از مردم واکسن زده اند. 
این هم به نوبه خودش تهدید بزرگی برای احیای اقتصاد مکزیک 
است. بســیاری از زنان که حاال به کار نیمه وقت راضی شده اند از 
این هراس دارند که دوباره محدودیت های کرونایی شدید از سوی 
دولت اعمال شــود و آن ها   مجدداً شغل و درآمد خود را از دست 

بدهند. 
به صورت متوســط، یک زن مکزیکی که 40 ساعت در هفته 
کار می کند، دو برابر مردان در این کشــور به انجام امور منزل هم 
می پردازد. از ســوی دیگر، هیــچ راه ارزان و مطمئنی در زمینه 
نگهداری از فرزندان در اختیار زنان شاغل نیست و عماًل آن ها   قادر 
نیستند هزینه کودکستان یا پرستار را برای فرزندان خود بپردازند. 
در مکزیک به صورت سنتی بســیاری از فرزندان زنان شاغل 
طبقه متوسط و پایین توســط مادربزرگ ها و پدربزرگ ها بزرگ 
می شــوند. این زنان چاره ای جز وابســتگی به والدین خود برای 
نگهداری از فرزندان شان ندارند. یک تحقیق نشان داده که وقتی 
مادربزرگ در یک خانواده مکزیکِی سه نسلی از دنیا برود، احتمال 
تداوم اشــتغال زن در آن خانواده حداقل 12 درصد کاهش پیدا 

می کند. این وابستگی، تهدیدی جدی برای بازار کار است. 
وضعیت در آرژانتین هم تقریباً همین طور است. پیش از وقوع 
پاندمی کرونا، حــدود 1.2 میلیون زن یا 17 درصد از کل نیروی 
کار زنان در این کشــور شغل شــان این بود که در منزل دیگران 
کار کنند. اما وقتی بحران کرونا آغاز شد، بوئنوس آیرس پایتخت 
آرژانتین به کل قرنطینه شــد و محدودیت ها مدت درازی ادامه 
داشــتند. این وضع باعث فلج شدن اقتصاد و از بین رفتن مشاغل 
زیادی شــد. نتیجه اش این بود که 350 هزار نفر از زنانی که در 
منازل دیگران کار می کردند هنوز به شغل خود بازنگشته اند و طبعاً 
درآمد خود را هم از دست داده اند. مرسدس دالسنادرو اقتصاددان 
آرژانتینی می گوید احیای شــغلی برای این دسته از زنان، بسیار 
آهسته تر از هر بخش دیگری در اقتصاد این کشور صورت گرفته 
اســت. تصویری که از آینده اشتغال زنان در کشورهای امریکای 
التین وجود دارد با این اوصاف چندان درخشــان نیست و بعید 

است اوضاع به این زودی ها تغییر کند. 

آینده آمریکای التین [   [

شغل، فرزند و دیگر هیچ
احیای نسبی اقتصادهای آمریکای التین هنوز ضربات شغلی به زنان را جبران نکرده است

چرا باید خواند:
زنان شاغل یکی از 

بزرگ ترین قربانیان 
بحران اقتصادی ناشی 
از کرونا بودند. بخوانید 
تا ببینید چرا وضع در 
کشورهای آمریکای 

التین حتی پیچیده تر 
هم هست. 

منبع  فایننشال تایمز 

یک تحقیق نشان داده که وقتی مادربزرگ در یک خانواده مکزیکِی سه نسلی از دنیا برود، احتمال 
تداوم اشتغال زن در آن خانواده حداقل ۱2 درصد کاهش پیدا می کند. این وابستگی، تهدیدی 
جدی برای بازار کار است.
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در دوران پیش از پاندمی کرونا این تصور وجود داشت که نیروهای کاری را فقط باید بر اساس بازدهی که می توانند برای آن سازمان 
ین و  یا شرکت به همراه بیاورند استخدام کرد، اما در دوران پاندمی مشخص شد مسائل دیگری هم مطرح هستند و حتی باهوش تر
یادی شوند. ین کارکنان هم تحت فشار بحرانی مثل کرونا ممکن است دچار صدمات ز ماهرتر

 ] آینده مشاغل   [

محیط کاِر 2022
پیش بینی هایی درباره بزرگ ترین ترندهای کاری در سال جدید میالدی

در دو ســالی که با بحران کرونــا گذراندیم، درباره 
تغییــرات عظیم ایــن بحران بر زندگــی کاری ما 
صحبت های زیادی مطرح شــد. به زودی وارد سال 
2022 میالدی می شویم و هنوز بحران کرونا بر زندگی 
ما سایه افکنده است. بنابراین چاره ای نداریم جز آن 
که باز هم بر آنچه می تواند تطبیق پذیری کار ما با کرونا 
را بهبود ببخشد تمرکز کنیم. این ها ترندهایی هستند 
که احتماالً مناســبات ما با محیط کارمان را در سال 

جدید میالدی تعریف خواهند کرد.

محیط کاری هیبرید
هروقت درباره جای کار کردن بحث یک

می شود، سه الگوی اصلی مطرح خواهد 
بود. محیط کاری مرکزی، محیط کاری غیرمرکزی و 

رویکرد مختلط دوگانه از هردو. معموالً تصمیمی که نهاد یا سازمان متبوع در مورد محل 
استقرار و کارکردِن کارکنانش می گیرد منطبق بر یکی از این سه رویکرد است و البته آن ها 
  هم دائم در حال تغییر رویکرد خود هستند. به دلیل مسائل مربوط به غیرمرکزی شدِن 
کار بود که در اوج پاندمی در سال 2020 میالدی، 69 درصد از شرکت های بزرگ انتظار 

داشتند که به تدریج شاهد کاهش شدید فضای اداری مورد استفاده شان باشند. 
محیط کاری هیبرید )دوگانه( می تواند موارد مختلفی را شامل شود: یکی از آن ها   حفظ 
دفاتر مرکزی است که اکثر کارکنان فقط در موارد معدودی در آن حاضر می شوند و بیشتر 
دورکار هستند. دیگری کنار گذاشتِن کلِی دفاتر کار و به جایش استفاده از محل های کار 
اشتراکی است که در سال های اخیر و با ظهور کمپانی هایی مثل wework جای خود را 
باز کرده است. در این ساختار، حتی می توان از اتاق های میتینگ اشتراکی نیز در زمان های 

مشخصی استفاده کرد و بقیه امور به صورت دورکاری انجام می شود. 
گزارشی که توسط پلت فرم پیام ویدئویی لوم منتشر شده نشان می دهد 90 درصد از 
کارکنان از آزادی نسبی که برای کار کردن در محیط مورد انتخاب خودشان و به خصوص 
منزل پیدا کرده اند راضی اند. بنابراین پیش بینی می شود این روند در سال 2022 نیز به 
قوت خود باقی بماند. در اینکه کارفرماها هم از کم شــدن هزینه هایشان به خاطر حذف 

برخی دفاتر کار خوشحال اند هم شکی نیست. 

نیروی کار تقویت شده توسط هوش مصنوعی
بر اســاس پیش بینی های مجمع جهانی اقتصــاد، هوش مصنوعی و دو

اتوماسیون باعث خواهد شد که تا سال 2025 میالدی، 97 میلیون فرصت 
شــغلی جدید در نقاط مختلف دنیا به وجود بیاید. با این حال، شکی نیست که افرادی 
که امروزه در موقعیت های شغلی مختلف مشغول به کارند نیز نقش خود را تغییریافته 
خواهند یافت؛ چون از آن ها   انتظار می رود توانایی های خود را با پیشــرفت تکنولوژیک 
در حــوزه هوش مصنوعی همراه کنند. در وهله اول، هوش مصنوعی برای اتومات کردن 
یا خودکارسازِی عناصر تکرارشــونده در نقش های کاری آن ها   به کار می رود و بنابراین 
کارکنان فرصت تمرکز روی بخش های خالقه، استراتژی های سطح باال و هوش حسی را 
خواهند داشت. از سوی دیگر، استفاده از تحلیل های مبتنی بر واقعیت افزوده )VR( هم 
راه های بسیار جدیدی را پیش روی مدیران در سطوح مختلف باز خواهد کرد. همچنین 

چرا باید خواند:
پاندمی کرونا به صورت 
اجتناب ناپذیری باعث 
تغییر در نحوه و محیط 
کار ما شد. بخوانید تا 
ببینید چه روندهایی در 
سال جدید میالدی در 
این حوزه دیده خواهد 
شد.

منبع  فوربز 

در شرایطی که انواع ابزارهای تکنولوژیک در اختیار بازاریابان قرار داشته باشد، روش های 
کمپین و تبلیغ برای محصوالت هم می تواند به وضوح تغییر کند. این ترند مهمی برای 

سال 2022 خواهد بود.

کاهش تمرکز روی نقش ها، افزایش تمرکز روی مهارت ها
در دوران پس از پاندمی کرونا، این نتیجه در بســیار از محیط های کار سه

به دست آمد: مهارت های غیرمرتبط می توانند بسیار به کار بیایند و قدرت 
رقابت شرکت را باال ببرند. مهارت های کارکنان در شرکت ها اصوالً تا حد زیادی منطبق 
بر نقش خاص تعریف شــده برای آن ها   بوده است؛ اما مشکالت دوران پاندمی ثابت کرد 
که این وضع دیگر فایده ای ندارد. درواقع ســاختارهای هرمی در شرکت ها امروزه کاربرد 
کمتری دارند و احتماالً در آینده بســیاری از شرکت ها به ساختارهای سازمانی خطی و 
غیرسلسله مراتبی توجه نشان خواهند داد. آنچه در این ساختار مورد توجه قرار خواهد 
داشت، قدرت حل مسئله    است و طبعاً مهارت های مرتبط و غیر مرتبط می توانند در آن 
بیشترین نقش را داشته باشند. معنی اش این است که کارکنان هوشمندتر و چندبعدی تر 
می توانند در شرکت ها و سازمان ها به ابداع و نوآوری های بیشتر بپردازند و نقش مهم تری 

ایفا کنند. 

سالمت و مقاومت کارکنان
در دوران پیش از پاندمی کرونا این تصور وجود داشت که نیروهای کاری چهار

را فقط باید بر اســاس بازدهی که می توانند برای آن سازمان یا شرکت به 
همراه بیاورند استخدام کرد. اما در دوران پاندمی کرونا مشخص شد مسائل دیگری هم 
مطرح هستند و از همه مهم تر، سالمت جسم و روح کارکنان است. حتی باهوش ترین و 
ماهرترین کارکنان هم تحت فشار بحرانی مثل کرونا ممکن است دچار صدمات زیادی 
شوند. بنابراین شرکت ها باید رسیدگی به خدمات درمانی و رفاه ذهنی برای کارکنان را 
بسیار جدی بگیرند و از استراتژی های جدیدی برای کمک رسانی به نیروهایشان استفاده 
کنند. چالش بزرگی که شرکت ها در این راستا در سال 2022 با آن مواجه خواهند بود 
این است که این کار را بدون آن که مداخله تهاجمی در زندگی کارکنان صورت بگیرد، به 

نتیجه برسانند. حفظ حریم شخصی افراد در این راستا اهمیت زیادی دارد. 
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آیندهپژوهی

آینده آسیا [   [

6 ریسک 2022 برای اقتصادهای آسیا 
درباره سال جدیدی که ریسک های جدید می آورد

چرا باید خواند:
امیدها به احیای 

اقتصادهای آسیایی 
در سال جدید میالدی 

باالست؛ اما عوامل 
زیادی هم وجود دارند 
که به آسانی می توانند 
بازی را به هم بزنند .  با 

شش مورد از آن ها  آشنا 
شوید . 

بارت ادس
تحلیل گر  امور آسیا و اقیانوسیه 
و استاد دانشگاه مک گیل کانادا

زمستان با سویه های جدیدتری از ویروس کرونا مواجه باشیم، قرنطینه های 
بیشــتری رخ خواهد داد، مرزهای بیشتری بسته خواهد شد و اینها باعث 
هراس سرمایه گذاران، به هم خوردن بازارهای سهام و همین طور اعمال فشار 
بیشتر بر صنعت گردشگری خواهد شد .  مجموعه این عوامل، باعث می شود 
نگرانی ها درباره اینکه واقعا چه زمانی از شــر بحران کرونا خالص خواهیم 

شد باال برود . 

قضاوت چین درباره چالش های داخلی همچنان 
اشتباه باقی می مانددو

بحران شــرکت اِوِرگراند چین و نیز آسیب پذیری سایر 
شــرکت های چینی فعال در حوزه امالک باعث شده نگرانی ها درباب اینکه 
دولت چگونه دارد بخش امــالک را مدیریت می کند افزایش یابد .  واقعیت 
این است که بخش امالک در چین تشکیل دهنده بخش عمده ای از ثروت 
خانوارهاست .  برخوردهای ضابطه ای در بخش های مختلف )به خصوص در 
خدمات اینترنتی و آموزش مجازی( باعث شده سرمایه گذاران مجبور شوند 
بــه این فکر کنند که کدام صنعت در چیــن هدف بعدی این برخوردهای 
ضابطه ای خواهد بود و دولت پکن قصد دارد این بار چطور به مسئله توزیع 

ثروت و رسیدن به هدف »رفاه عمومی مشترک« بپردازد .  
رویکرد بسیار ســختگیرانه دولت چین در خصوص موارد ابتال به کرونا 
که به سیاست تحمل صفر معروف شده نیز موضوع مهم دیگری است .  این 
سختگیری ها در حدی است که سفرهای خارجی به چین به شدت کنترل 
می شود و حتی در برخی بنادر، انجام مداوم تست کرونا به صورت گسترده 
مورد توجه قرار دارد و باعث تاخیرهای کاری زیادی می شود .  تاثیر این شرایط 
روی زنجیره های تامین به شکلی است که کمبود برخی کاالها حس می شود 

در نقاط مختلف آسیا نرخ واکسیناسیون در حال افزایش است، تجارت 
الکترونیک در اوج اســت، اکثر کســب و کارها احیا شــده اند، مشکالت و 
اختالل های زنجیره تامین در حال کاهش اســت و امیدها به بهبود اوضاع 
در سال جدید بیشتر شده است .  مودیز آنالیتیکز پیش بینی کرده که تا پایان 
سال 2022 تمام اقتصادهای بزرگ آسیایی به احیای کامل برسند و تولید 
ناخالص داخلی واقعی شان در مقایسه با سه ماهه چهارِم سال 2019 )پیش از 

بروز بحران کرونا( بهبود پیدا کند . 
با این حال، خوش بینی های پیشــین در خصــوص احیای اقتصادی و 
برقراری ثبات منطقه ای در آسیا با ریسک های مختلفی مواجه است .  شش 
ریســک مهم که در سال میالدی پیِش رو باید آن ها  را مورد توجه قرار داد 

از این قرارند: 

بحران کرونا همچنان مانع احیای اقتصادهای 
جهان استیک

روند آهسته واکسیناسیون در بسیاری از کشورها و موثر 
نبودن واکسن در مقابل برخی ســویه های جدید کرونا از جمله اومیکرون 
مهم ترین تهدیدی است که در برابر احیای اقتصادی آسیا در سال 2022 قرار 
دارد .  اگر مشخص شود که سویه جدید کرونا ابعاد ناشناخته جدیدی هم دارد، 
اوضاع بدتر خواهد شد و نظام های بهداشت و درمان در کشورهای مختلف 

بیشتر دچار دردسر خواهند شد . 
آسیا به دلیل وابستگی اش به تولید، به صورت مشخص تر در معرض این 
تهدید قرار خواهد داشــت .  این در حالی است که از دو سال پیش، مسئله 
اختالل در زنجیره های تامین هم چالش بزرگی پیش روی آســیا قرار داده 
و تداوم آن حتی دردســر بیشتری درست خواهد کرد .  در عین حال اگر در 
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و تاخیر به صورت جهانی در عرصه تامین در حال وقوع است و این خودش 
به افزایش تورم جهانی خواهد انجامید . 

اقتصادهای محلی در داخل چین هم به خاطر قرنطینه ها و تعطیلی ها 
و همین طور کاهش سفرهای بین استانی به شدت آسیب دیده اند .  اعتماد 
مصرف کننده در چین هنوز در سطحی پایین تر نسبت به دوران پیش از وقوع 
بحران کرونا قرار دارد .  همچنین رشــد در بخش ساخت و ساز کاهش یافته 
و افزایش موارد قطعی برق باعث شــده که برخی از کسب و کارها در انجام 
امور خود با محدودیت مواجه شوند .  صندوق بین المللی پول گزارش داده که 
عدم احیای ســریع مصرف و همین طور عدم وجود سیاست های حمایتی 
الزم باعث خواهد شــد احیای اقتصادی در جهان به تاخیر بیفتد .  در مورد 
چین، شاهدیم که این کشور با چالش های داخلی زیادی مواجه است و اگر 
واکنش های خود را نسبت به این چالش ها درست تعریف نکند، رشد اقتصاد 
این کشور با مشکل مواجه خواهد شد و به تبع آن، اقتصادهای دیگر آسیایی 

نیز به دردسر خواهند افتاد . 

آسیب پذیری آسیا دربرابر جرایم سایبری همچنان 
باالستسه

آســیا به صــورت مشــخص در برابر جرایم ســایبری 
آســیب پذیری زیادی دارد و علتش هم جمعیت زیاد کشورهای این قاره، 
آگاهی اندک در خصوص تهدیدهای ســایبری، عدم وجود قوانین مناسب 
در خصوص افشــای اطالعات و همین طور مشکالت تکنولوژیک مختلف 
است .  مواردی مانند سرقت هویت مجازی، نقض اطالعات شخصی، اخاذی 
و حتی جاسوسی از جمله تهدیدهای مهم سایبری علیه اقتصادهای آسیایی 
هستند .  منشا بسیاری از این تهدیدها بوت ها هستند که در صورت موفقیت 
حمالت شان، هزینه های سنگینی روی دست اقتصادهای آسیایی می گذارند . 

تورم در آسیا رو به افزایش است 
تورم در سراســر قاره آســیا رو به افزایش است و عوامل چهار

مختلفی مثل تغییر تقاضای جهانــی، افزایش قیمت مواد 
غذایی و افزایش قیمت سوخت و همین طور اختالل در زنجیره های تامین 
باعث آن شده اند .  بانک توسعه آسیایی پیش بینی کرده که در کشورهای در 
حال توسعه در آسیا، تورم در سال 2022 میالدی رو به افزایش باشد .  صندوق 
بین المللی پول هشدار داده که افزایش قیمت کامودیتی ها )کاالهای خام( 
و نیز افزایش هزینه حمــل و نقل در کنار تداوم اختالل زنجیره های ارزش 
جهانی دارند به نگرانی ها درباره طوالنی شــدن تورم و همین طور تاب آوری 
صادرات دربرابر شوک ها دامن می زنند .  از سوی دیگر، تاخیرهای دائمی در 
عملیات اســتخراج معادن، عقب افتادن ارسال و تحویل مرسوله های باری، 
کمبود نیمه رساناها، افزایش شدید هزینه های ارسال محموله های دریایی و 
محدودیت های نامشخص در حوزه های مختلف تولیدی و باری باعث شده 
که مسئله تورم بیشتر و گسترده تر شود .  این مسئله همچنین به تغییرات 
ســاختاری و مهم در ظرفیت های تولید، تحویــل و ذخیره در بخش های 
مهم انجامیده اســت .   حتی بی ثباتی اقتصادی در آمریکا نیز می تواند تاثیر 
بدی روی اقتصادهای در حال توســعه در آسیا بگذارد و مثال به افزایش بار 
بدهی ها بیانجامد، سرمایه ها را فراری دهد و نیز باعث سختگیرانه شدن شرایط 
مالی در این اقتصادها شــود .  همچنین احتمالش هست که بازارهای سهام 
جهانی از همین بابت دچار ســقوط شوند .  همچنین اگر اومیکرون و سایر 
ســویه های ویروس کرونا به افزایش موارد ابتال در سطح جهان بیانجامند و 
محدودیت های بیشتری به وجود بیاورند، آهستگی رشد اقتصادهای آسیایی 

ادامه خواهد یافت .  

درگیری آمریکا و چین گسترده تر می شود  
رقابت استراتژیک بین آمریکا و چین باال می گیرد و پنج

احتمال بروز تنش  در مسائل مختلف جهانی را بیشتر 
می کند .  آمریکا و متحدانش به گســترش زیرساخت های امنیتی و 
نظامی خود در منطقه اقیانوس آرام و هند ادامه می دهند و هدف شان 
مقابله با چین اســت .  جو بایدن بر اســاس سیاست هایی که دولت 
ترامپ در پیش گرفته بود، در تالش است متحدان آمریکا را به اعمال 
محدودیت در مناسبات مالی، تجاری، سرمایه گذاری و تکنولوژیک  با 
چین ترغیب کند و این باعث شده کشورهای ثالث مجبور شوند طرف 
یکی از دو کشور چین و آمریکا را بگیرند .  با این حال، دولت چین با 
اطمینــان به خود دارد در مقابل اقدامات آمریکا موضع خود را حفظ 
می کند و بنابراین سرنوشت رقابت ژئوپلیتیک دو کشور و تاثیر آن روی 

رشد اقتصادی شان مشخص نیست . 
با این وجود، سیاست پرتنشی که آمریکا در قبال مسئله حساس تایوان 
پیش گرفته است، ممکن است به چالشی بسیار بزرگ در مناسبات دو کشور 
بدل شود .  چین به مسئله تایوان بسیار حساس است و مداخله آمریکا و نیز 
حضور نظامی آمریکا در این جزیره را برنمی تابد و آن را تهدیدی علیه خود 
می بیند .  چنین مسئله بزرگی ممکن است در آینده بر تمام ابعاد مناسبات 
چین و آمریکا تاثیر بگذارد و حتی از تنش های تجاری )و به خصوص جنگ 
تعرفه های تجاری که در زمان دونالد ترامپ علیه چین آغاز شد( نیز فراتر برود .  

تنش های اجتماعی بیشتر می شوند
بحران کرونا به مصایب انسانی زیادی در میان اقتصادهای شش

در حال توسعه آســیا انجامیده است؛ به خصوص در میان 
طبقاتی که از قبل هم با مشــکل فقر دســت و پنجه نرم می کردند یا به 
حاشیه کشــیده شــده بودند .  در دوران پاندمی کرونا، بسیاری از دولت ها 
برای خرج کردن و تامین رفاه و بهداشــت مردم تحت فشار قرار داشتند تا 
به صورت آنی از تاثیر بحران کرونا کاســته شود .  در چنین شرایطی تامین 
بودجه های دولتی کار دشــواری بود و در موارد بسیاری نیز تامین نشد .  در 
نتیجه، نارضایتی های اجتماعی در دوران کرونا افزایش یافت چون راه واقعی 

برای مقابله با مشکالت معیشتی ناشی از این بحران هم یافت نشده بود . 
از ســوی دیگر، آسیا منطقه ای اســت که در معرض بیشترین تاثیرات 
ناشــی از گرمایش زمین قرار دارد .  در برخی از کشــورها مشکالت ناشی از 
تغییرات آب و هوایی حتی به اعتراضات سیاسی علیه دولت ها نیز منجر شده 

و پیش بینی می شود که این وضع ادامه نیز داشته باشد .  

آسیا به صورت مشخص 
در برابر جرایم سایبری 
آسیب پذیری زیادی دارد 
و علتش هم جمعیت زیاد 
کشورهای این قاره، آگاهی 
اندک در خصوص تهدیدهای 
سایبری، عدم وجود قوانین 
مناسب در خصوص افشای 
اطالعات و همین طور 
مشکالت تکنولوژیک مختلف 
است 

تورم در سراسر قاره آسیا رو به افزایش است و عوامل مختلفی مثل تغییر 
تقاضای جهانی، افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش قیمت سوخت و 
همین طور اختالل در زنجیره های تامین باعث آن شده اند.

سیاست پرتنشی 
که آمریکا در قبال 
مسئله حساس 

تایوان پیش گرفته 
است، ممکن است 
به چالشی بسیار 
بزرگ در مناسبات 
دو کشور بدل شود .  

چین به مسئله 
تایوان بسیار 

حساس است و 
مداخله آمریکا 
و نیز حضور 
نظامی آمریکا 

در این جزیره را 
برنمی تابد
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آیندهپژوهی

اینکه موفقیت شرکت را بر اساس ارزش سهام آن بسنجیم، ایده بدی نیست .  
اما در دنیای پرتغییر امروز، حتی معیارهای عملکرد شرکتی هم به شدت متغیر 
است و این دارد کار را برای صاحبان کسب وکارها دشوارتر می کند .

 ] آینده کسب و کار   [

بحرانی به نام جانشینی
در دوران کرونا چه بالیی بر سر شرکت ها و مدیران عاملشان آمد؟

چرا باید خواند:
بحران کرونا در کنار 

سرعت گرفتن تحوالت 
دیجیتال باعث تغییرات 

زیادی در رهبری 
شرکت های بزرگ 

شده است .  بخوانید تا 
ببینید این مسیر به کجا 

می رود . 

و رویکردهای جدید نیاز داشتند .  منبع   فایننشال تایمز 
پیش از بحران کرونا شــاهد بودیم کــه درصد تغییر رهبری در 
شرکت های مشــکل دار نسبت به شرکت های موفق کامال باالتر بود .  
اما بعد از بحران کرونا، این فاصله خیلی کم تر شد و حاکی از عزیمت 

اختیارِی بعضی از مدیرعامالن از شرکت ها بود .  
این اوضاع احتماال تشــدید هم خواهد شــد .  حتــی قبل از بروز 
همه گیری کرونا نیز عمق و دامنه تحوالت دیجیتال داشــت یکی از 
پویاترین - و البته چالش برانگیزترین- فضاهای کسب و کار در تاریخ 
را به وجود می آورد .  حاال نگرانی ها درباره سالمت و رفاه کارکنان، قابل 
اعتماد بودِن زنجیره های تامین، رفتار متغیر مصرف کنندگان، مشکالت 
نیروهای کار، تورم و همچنین تغییر سیاست های فدرال رزرو آمریکا 
را هم به این معجون اضافه کنید و بعد معلوم می شــود که چه سال 

دشواری پیش رو است .  
نکته دیگر هم این است که موج جدید از ادغام های شرکتی در راه 
است که احتماال به تحوالت مجدد در میان مدیران عامل شرکت های 
بزرگ خواهد انجامید .  تعداد شرکت های عمومی ظرف دو دهه اخیر 
در حال کاهش بوده اســت و طبق آمار سازمان همکاری اقتصادی و 
توســعه، تعداد این شرکت ها در حال حاضر سی هزارتا کمتر از سال 

2005 میالدی است .  
دانکن المونت از موسســه پژوهشــی و تحلیلی شــرودر در این 
خصوص می گوید: »افزایش ادغام ها مدتی اســت که شروع شده .  اما 
این شــاید تازه اول راه باشد .  شرکت ها این روزها دست شان پر پول 
است و به خصوص پول هایی که هنوز سرمایه گذاری نشده اند به وفور 

موجودند .  وام گرفتن هم که راحت تر از همیشه شده است . «
این یعنی مدیران عامل شرکت های بزرگ که هنوز در پست شان 
باقی مانده اند به شــدت سرشان شلوغ خواهد بود .  با این حال، وقتی 
بازارها در حال تغییر باشند رهبران شرکتی هم از جنبه های مختلف 
تحت فشــار قرار خواهند گرفــت .  در این میان، قضــاوت در مورد 
»موفقیت« شرکت ها دارد سخت  می شود و در آینده حتما سخت تر 
هم خواهد شد .  اینکه موفقیت شــرکت را بر اساس ارزش سهام آن 
بسنجیم، ایده بدی نیست .  اما در دنیای پرتغییر امروز، حتی معیارهای 
عملکرد شــرکتی هم به شدت متغیر اســت و این دارد کار را برای 

صاحبان کسب و کارها دشوارتر می کند .  
این روزها اینکه رهبران شــرکت ها چطور استعدادیابی می کنند، 
اینکه چطور ارزش های شرکتی را پیش  می برند، اینکه چطور مشکالت 
شرکت در زمینه زنجیره تامین و مسائل مشابه را حل می کنند، اینکه 
چطور با طبقات مختلف مردم ارتباط برقرار می کنند و نکاتی از این 
قبیل می تواند روی آینده بقای آن ها  در ســمت های مدیریتی تاثیر 
بگذارد .  این هم تایید دیگری اســت بر اینکه عواملی فراتر از عملکرد 
شــرکت در بازار سهام می تواند روی ماندن یا رفتن مدیرعامل تاثیر 
بگذارد .  بنابراین، احتمالش هست در سال های آینده شمار بیشتری از 

مدیران امروزی صندلی هایشان را ترک کرده باشند .  

بحث جانشینی این روزها موضوع داغی است و علتش هم فقط آن 
سریال پرطرفدار »جانشینی« )Succession(  نیست .  در حالی که 
فرزندان خاندان روی در این ســریال در حال جنگیدن برای رسیدن 
به تاج و تخت رســانه ای پدر هستند، در جهان واقعی ما مارتا ارتگا 
وارث برند زارا توانسته هدایت ایندیتکس )غول لباس و کیف و کفش 
اســپانیا( را به دســت بگیرد و جک دورسی از توئیتر رفته تا در بازار 
رمزارزها فعال تر باشــد .  حتما رفتن دورسی از توئیتر آسان نبوده .  اما 
فشــارها بر او زیاد بود که چرا وقتی یک شرکت دیگر )اسکوئر که در 
حوزه فن آوری مالی فعال اســت( را تحت مدیریت دارد، بر ماندن در 

شرکت توئیتر اصرار کرده .  
واقعیت این اســت که این روزها مدیرعامل  بودن به خصوص در 
شرکت های بزرگ بین المللی خیلی سخت تر از قبل شده .  اوضاع بازارها 
و اقتصادهای جهان به شدت و سرعت در حال تغییر است و رهبری 
شرکت های عمومی بزرگ را پیچیده تر از قبل می کند .  شاید برخی 
استدالل کنند که این سختی ها پیش از بحران کرونا هم وجود داشته؛ 
امــا یک فرق بزرگ بین دوران پیش و پس از کرونا قابل مشــاهده 
اســت .  وقتی همه گیری کرونا شروع شد، هیچ کس ترجیح نمی داد 
مدیرعامل ها را عوض کند .  همه منتظر بودند اوضاع بهتر شود و بعد 
دســت به تغییر و تحول بزنند .  اما از نیمه دوم ســال 2020 که به 
نظر می رسید امیدواری هایی نسبت به پایان پذیر بودن بحران کرونا 
به وجود آمده، وضع تغییر کرد .  از یک سو مدیران شرکت ها از فشار 
عظیمی که در جریان بحران کرونا بر آن ها  وارد شــده بود شــکایت 
داشــتند و برخی حتی ترجیح می دادند پست خود را ترک کنند .  از 
سوی دیگر شرکت ها چاره ای نداشتند جز آن که خود را با واقعیت های 
دوران پساکرونا تطبیق دهند و در این راه، اکثر آن ها  به رهبران جدید 

جک دورسی از توییتر رفت تا 
روی بازار رمزارزها تمرکز بیشتری 

پیدا کند.
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یگان، باراک اوباما یا حتی دونالد ترامپ می گفتند به دالیل مختلفی  جمالتی که جان کندی، رونالد ر
سر زبان مردم می افتاد .  اما مردم از صحبت های جو بایدن چیزی را نقل نمی کنند و حتی رسانه ها هم 
خیلی نمی توانند روی او مانور بدهند .

چرا باید خواند:
جو بایدن در شرایطی 
به قدرت رسید که 
خیلی ها از رفتن ترامپ 
خوشحال بودند .  اما 
ستاره اقبال بایدن 
چندان درخشان باقی 
نماند .  این یادداشت 
توضیح می دهد که چرا 
بایدن از سکه افتاد .  

الیزابت درو
نویسنده کتاب »گزارش واترگیت 

و سقوط ریچارد نیکسون«

 ] آینده آمریکا   [

بایدن از سکه افتاد
چرا واشینگتن این روزها حال خوشی ندارد؟

نور چراغ ها بر درختان کریسمس همه جا را روشن کرده، اما واشینگتن 
این روزها شــهر خوشحالی نیست .  درواقع هیچ وقت این شهر را این قدر 
بی روح و غمگین ندیده ام .  حتی اعضای دو حزب اصلی سیاست در آمریکا 
و ایدئولوژی هایشــان هم همین قدر بی روح شده اند .  نکاتی که در بررسی 
عملکرد روسای جمهور آمریکا مورد بررسی قرار می گیرند حاال بیش از 
پیش دارند خودنمایی می کنند و همان طور که حدس می زنید، حاکی 
از عملکرد بد جو بایدن هستند .  همیشه سقوط روسای جمهور در میزان 
محبوبیت مردمی خیلی سریع تر از صعودشان در این نردبان محبوبیت 
صورت می گیرد و معموال آن ها  که سقوط می کنند خیلی سخت می توانند 

دوباره از نردبان باال بیایند .  
علت اصلی اینکه بایدن در هفته های آغازین ریاســت جمهوری اش 
توانست خوب عمل کند واضح اســت: مردم خوشحال بودند که دونالد 
ترامپ بر سر کار نیست .  به نظر می رسید که بایدن آرام و مطمئن به خود 
است و می داند که دارد چه کار می کند .  ظاهرا او بلد بود حکومتداری کند؛ 
درست برعکس ترامپ .  البته جای تعجبی هم نداشت .  بایدن به مدت 36 
ســال در سنا بود و بعد هم به مدت هشت سال در پست معاونت باراک 

اوباما در راس امور حکومتداری قرار داشت . 
بایــدن در انتخاب کابینه غیر از چند مورد کوچک، مشــکل بزرگی 
نداشت .  او تمرکزش را روی انتخاب افراد از رنگ ها و جنسیت های مختلف 
گذاشته بود و طوری در این مسیر متعهد مانده بود که در زمینه انتخاب 
سفرای خارجی به مشکل برخورد چون گزینه هایی که با معیارهایش جور 
باشند پیدا نمی شدند .  حاال بعد از یک سال، هنوز هم برخی از پست های 
اصلی در سفارت خانه های آمریکا پر نشده است .  از میان فهرست بلندباالی 
کشورهایی که بایدن نتوانســته برایشان سفیر معرفی کند باید به کره 
جنوبی، ایتالیا، فیلیپین و جمهوری چک اشــاره کرد .  همچنین سفرای 
معرفی شده برای کشــورهای چین، ژاپن، فرانسه، هند و پاکستان مورد 
تایید نمایندگان قرار نگرفته اند .  از آنجا که هر لحظه در هر نقطه ای از جهان 
احتمال بروز بحران وجود دارد، می توان به قطعیت گفت که دولت آمریکا 

اصال برای هیچ بحران خارجی آمادگی کسب نکرده است . 
شانس و اقبال سیاسی یک رئیس جمهور اغلب خیلی اتفاقی است و 
به نظر می رســد که چند ماه بعد از آغاز دوران ریاست جمهوری بایدن، 
شانس از او روی برگرداند .  بسیاری از ناظران، از جمله خود من، معتقدیم 
که بایدن در ابتدا کنترل بحران کرونا را در آمریکا به دســت داشت و از 
ترامپ خیلی بهتر عمل کرد .  اما وقتی سویه دلتا وارد میدان شد، اوضاع 
تغییر کرد .  دولت او برای این تحول جدید آماده نبود و از همان جا به بعد 
)در ماه اوت( بود که محبوبیت بایدن رو به کاهش گذاشــت .  حاال سویه 
اومیکرون هم پا به میدان گذاشته و حرکت بی توقف ویروس کرونا دارد 
نشان می دهد که شاید تا زمان طوالنی تری درگیر این بحران باشیم .  این 
برای دولت بایدن دردسر بسیار بزرگی است و روحیه عمومی را هم خراب 

کرده است . 
اما این همه ماجرا نیست .  دولت بایدن با مخالفانی مواجه است که بحران 
کرونا را حتی پیچیده تر کرده اند .  آن ها  فرمانداران جمهوری خواهی هستند 

که سر سازش با دولت دموکرات را ندارند: ران دسانتیس از ایالت فلوریدا و 
گرگ آبوت از ایالت تگزاس و البته برخی اعضای کنگره مثل تد کروز .  اینها 
چهره هایی هستند که به شدت با برنامه های دولت در زمینه واکسیناسیون 
و اجباری بودن محدودیت ها و موارد مشابه مخالفت دارند .  از آنجا که صدای 
آن ها  خیلی واضح شــنیده می شــود و طرفداران زیادی هم دارند، به نظر 
می رسد که دردســری جدی برای دولت بایدن و دموکرات ها درست شده 

باشد و در انتخابات آینده هم این دردسر خودش را نشان بدهد .  
مشکل دیگر که به شدت باعث کاهش محبوبیت جو بایدن شده است، 
این است که او شخصیت کاریزماتیکی ندارد و خیلی عادی به نظر می رسد .  
مردم از صحبت های او چیزی را نقل نمی کنند و حتی رسانه ها هم خیلی 
نمی توانند روی او مانور بدهند .  درست است که او در عرصه سیاسی موفق 
بوده است، اما پست ریاست جمهوری کامال قضیه متفاوتی است .  جمالتی 
که جان کندی، رونالد ریگان، باراک اوباما یا حتی دونالد ترامپ می گفتند 
به دالیل مختلفی سر زبان مردم می افتاد .  اما بایدن قابلیت آن که چنین 

تاثیری روی مردم بگذارد ندارد .  
از سوی دیگر، معاون بایدن یعنی کاماال هریس نیز به مشکل مشابهی 
مبتالســت .  او به عنوان یک زن رنگین پوست به سمت معاونت ریاست 
جمهوری آمریکا انتخاب شد تا بتواند گروه های بیشتری از مردم را جذب 
کند .  اما ظاهرا عملکرد او آنقدرها که پیش بینی می شد موفقیت آمیز نبوده 
است .  به تمام این ها اضافه کنید عملکرد بد دولت بایدن در زمان خروج از 
افغانستان را که به شدت در داخل آمریکا هم با انتقاد مواجه شد .  تصاویری 
که از خروج اتباع آمریکایی از افغانستان و غافلگیری آن ها  از حضور طالبان 
در راس قدرت منتشر شد، درواقع بازنمایی غافلگیری بایدن در بسیاری 
از زمینه های حکومتداری است و البته این نشانه خوبی برای آینده دولت 

او نیست .  
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آیندهپژوهی

هنوز خاطرات اولین سفرم به ترکیه یادم هست .  سال 1993 میالدی بود .  درست دو سال قبلش 
اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرده بود و ما قرقیزها به دنیایی که قبلش برایمان قابل دسترسی نبود 
رسیده بودیم .  اکثرمان فامیل و دوستی در کشورهای غربی داشتیم و سال ها از آن ها  بی خبر مانده 
بودیم؛ اما ترکیه برایمان نزدیک تر و جالب تر به نظر می رسید .  واکنش مشابهی هم از سمت ترکیه 
نسبت به ما دیده می شد .  ترکیه اولین کشوری بود که استقالل قرقیزستان و سایر جمهوری های 

سابق شوروی در آسیای مرکزی را به رسمیت شناخت . 
به همین خاطر وقتی در فرودگاه آتاتورک استانبول از هواپیما پیاده شدم سراغ ترک ها رفتم و 
سعی کردم با آن ها  حرف بزنم .  اما در کمال ناامیدی متوجه شدم که ما حرف همدیگر را نمی فهمیم .  
در ظاهر این طور به نظر می رســید که زبان های ما یکی است، اما در ترکی مدرن آن قدر کلمات 
فارســی، عربی و التین وارد شــده بود که یک ترک اهل استانبول و منِ  اهل قرقیزستان قادر به 
فهمیدن زبان یکدیگر نبودیم .  ما فرهنگ و سنت های مشابهی داشتیم اما در طول تاریخ، اوضاع بین 
ما تغییر کرده بود و عوامل مختلف در آن دخیل بودند .  اما آنچه در سی سال اخیر بین کشورهای 
ما رخ داد به تدریج برخی از یخ های موجود را آب کرد .  در نوامبر امسال نشستی در استانبول برگزار 
شد و هفت کشور عضو شورای همکاری کشورهای ترک زبان یعنی قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، 
آذربایجان، ازبکستان و همین طور ترکمنستان و مجارستان به عنوان دو عضو ناظر در آن شرکت 
داشتند .  این کشورها در مجموع محدوده ای بالغ بر 6149 کیلومتر را از مجارستان تا قرقیزستان 
تشکیل می دهند و مجموع جمعیت  کشورها هم باالی 170 میلیون نفر است .  همچنین مجموع 
تولید ناخالص داخلی آن ها  بالغ بر 3 . 1 تریلیون دالر می شــود .  در همان نشست استانبول رهبران 
کشــورهای مذکور روی این نکته تاکید کردند که ویژگی های مشترک شان می تواند به همکاری 
آن ها  در توسعه اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری بینجامد .  در عرصه اقتصادی، این کشورها قصد 
دارند روی بهبود کوریدورهای حمل و نقل بین آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه تاکید کنند .  همچنین 
وصل کردن این مسیر به تجارت با چین و اروپا برایشان اهمیت زیادی دارد .  بنابراین به نظر می رسد 
که موقعیت جغرافیایی و ویژگی های مشترک بین این کشورها می تواند درنهایت به سود وضعیت 
اقتصادی و تجاری آن ها  تمام شود .   به همین ترتیب، پتانسیل های زیادی برای همکاری در عرصه 
انرژی بین این کشورها وجود دارد .  چهار کشور از هفت عضو این شورای همکاری یعنی قزاقستان، 
ازبکستان، ترکمنستان و آذربایجان دارای ذخایر هیدروکربنی زیادی هستند .  ترکیه هم در تالش 
است موقعیت خود را به عنوان مرکزی برای انتقال منابع انرژی از روسیه و قفقاز به سمت اروپا تقویت 

کند .  در اینکه رجب طیب اردوغان دوست دارد ترکیه را به 
اصلی ترین بازیگر منطقه ای بدل کند هیچ شکی نیست .  او به 
شدت روی این هدف متمرکز است و این تصور را داشته که 
باید یکی از سه الگوی پان اسالمیسم، نئوعثمانیسم و یا پان 
ترکیسم را پیش ببرد .  در زمینه پان اسالمیسم، ترکیه رقبای 
منطقه ای قدری دارد .  نئوعثمانیسم در دوران امروزی چندان 
قابل اجرا نیســت؛ چون ترکیه نفوذ خود را در کشورهای 
شرق اروپا و همین طور در برخی مناطق آسیا از دست داده 
است .  پس پان ترکیسم باقی می ماند .  ترکیه در این زمینه 
رقیبی ندارد و بنابراین هر فرصتی را که در این زمینه فراهم 
ببیند، به شدت از آن استفاده می کند .  این فرصت طلبی را 
در جریان مناقشه ارمنستان و آذربایجان و در مسئله قره باغ 
به وضوح مشاهده کرده ایم .  البته تا اینجای کار نشانه ای از 
اینکه ترکیه قصد دارد شورای همکاری کشورهای ترک زبان 
را در کنترل خود بگیرد ندیده ایم .  حتی اگر ترکیه چنین قصدی هم داشته باشد، به نظر می رسد 
کشــورهای آسیای مرکزی آن قدر قدرت دارند که فضای مانور ژئوپلیتیک را برای خودشان حفظ 
کنند .  از آنجا که این منطقه اکنون زمین بازی سه قدرت بزرگ جهانی یعنی روسیه، چین و آمریکا 

است، کشورهای آسیای مرکزی هم قادرند اهداف مختلفی را در این زمینه پیش ببرند . 
به صورت اصولی، همه کشورها به این علت وارد مشارکت و همکاری با یکدیگر می شوند 
که بتوانند اهداف داخلی و خارجی خود را محقق کنند .  کشورهای آسیای مرکزی نیز در 
همین راستا قصد ندارند تمام تخم مرغ های خود را در همکاری های منطقه ای و دیپلماتیک 
در یک سبد بگذارند .  آن ها  به احتمال قوی به دالیل تاریخی به همکاری گسترده با روسیه 
ادامه خواهند داد، به دالیل اقتصادی مناسبات خود را با چین حفظ خواهند کرد و در زمینه 
امنیتی هم به همکاری با آمریکا خواهند پرداخت .  این موقعیت حتی برای ترکیه هم خوب 
است، چون ترکیه در زمینه پیوستن به اتحادیه اروپا به در بسته خورد و حاال می تواند به 
جایش روی اتحادیه همکاری اقتصادی اوراسیا حساب باز کند .  آینده همکاری کشورهای 

ترک زبان در چنین شرایطی احتماال موفقیت آمیز خواهد بود .  

کشورهای آسیای مرکزی قصد ندارند تمام تخم مرغ های خود را در همکاری های منطقه ای و دیپلماتیک در یک سبد 
یخی به همکاری گسترده با روسیه ادامه خواهند داد، به دالیل اقتصادی  بگذارند .  آن ها  به احتمال قوی به دالیل تار
یکا خواهند پرداخت . مناسبات خود را با چین حفظ خواهند کرد و در زمینه امنیتی هم به همکاری با آمر

 ] آینده آسیای مرکزی   [

همکاری از قفقاز تا استانبول
آیا اتحادیه کشورهای ترک زبان به جایی می رسد؟

چرا باید خواند:
آیا کشورهای ترک زبان 

می توانند با تکیه به 
مشترکات فرهنگی 

خود، مناسبات تجاری 
گسترده ای با هم 

داشته باشند؟ پس 
نقش روسیه و چین در 
این میان چه می شود؟ 

این یادداشت به همه 
این پرسش ها پاسخ 

می دهد . 

جومارت اتوربایف
نخست وزیر سابق قرقیزستان
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در سال 2۰۱5 میالدی پکن برنامه »ساخت چین 2۰25« را آغاز کرد؛ کمپینی برای خودکفایی که 
ید کاالهای بیشتر چینی توسط مصرف کننده داخلی و نیز توسعه تکنولوژی های الزم برای  مبتنی بر خر
آن در داخل است .

چرا باید خواند:
وابستگی اقتصادهای 
جهان به چین دارد 
کمتر می شود .  آیا 
معنی اش این است که 
اقتصاد جهانی قادر 
خواهد بود خود را از زیر 
سایه بلند این اقتصاد 
بیرون بیاورد؟ بخوانید 
تا به پاسخ این سوال 
برسید . 

منبع   فایننشال تایمز 

روچیر شارما
استراتژیست ارشد مدیریت 

سرمایه گذاری جهانی در موسسه 
مورگان استنلی

 ] آینده اقتصاد جهان   [

اگر چین زمین بخورد...
بررسی چالشی به نام کاهش تاثیر چین

رشــد اقتصادی چین دارد کم می شود و دوباره این هشدار که »اگر 
چین زمین بخورد دنیا زمین می خورد« به گوش می رسد .  اما به نظر من 

چین امروز به اندازه قبل نمی تواند دنیا را زمین بزند . 
تا مدتی پیش، اکثر اقتصادها داشــتند به شــکلی نزدیک با رشد 
چین پیش می رفتند .  اما در ســال های اخیر این وابستگی کمتر شد و 
به خصوص در دوران همه گیری کرونا به وضوح پایین آمد .  نسبت بین 
رشد تولید ناخالص داخلی چین و سایر اقتصادهای بازار نوظهور از سال 
2015 تاکنون تغییر چشمگیری داشته و از 9 . 0 به 2 . 0 رسیده است .  در 
سه ماهه دوم سال 2021 میالدی، چین در قیاس با سایر اقتصادهای 
بازار نوظهور رشــد کمتری داشت و این در سه دهه اخیر بی سابقه بود .  

همین می تواند نشانه ای باشد از آنچه در راه است . 
این روزها دولت چین سختگیری ها و قرنطینه های کرونایی شدیدی 
دارد و فشار خود را بر بخش های حساس اقتصاد و شرکت های بدهی دار 
زیاد کرده است .  این خودش توضیحی است بر اینکه چرا رشد اقتصادی 
چین آهسته شده است و چرا بقیه دنیا لزوما با این مشکل مواجه نیستند .  
اما ارتباط بین رشد در چین و سایر اقتصادها تقریبا از پنج سال پیش 
شروع به کاهش کرد و آنچه امروز شاهدش هستیم فقط عمق ماجرا را 

بهتر نشان می دهد . 
یکی از جنبه های ماجرا، جنگ سرد تجاری است .  چین مدتی است 
که به سمت خودش برگشــته؛ یعنی الگوی رشد مبتنی بر تجارت را 
کمرنگ کرده و به جایش به الگوی رشد مبتنی بر مصرف داخلی روی 
آورده اســت .  صادرات به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی چین 
از باالی 35 درصد در ســال 2010 میــالدی به کمتر از 20 درصد در 
ســال جاری میالدی رسیده است .  در سال 2015 میالدی پکن برنامه 
»ساخت چین 2025« را آغاز کرد؛ کمپینی برای خودکفایی که مبتنی 
بر خرید کاالهای بیشتر چینی توسط مصرف کننده داخلی و نیز توسعه 

تکنولوژی های الزم برای آن در داخل است . 
واکنــش دولت وقت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ به این موضوع 
این بود که چین و آمریکا را به اصطالح از هم جدا کند .  از آن زمان به 
بعد، هم جو بایدن و هم اروپایی ها که منتقد سیاســت های ترامپ هم 
بودند، درواقع همان شیوه او را در پیش گرفته اند و به خصوص در زمان 
همه گیری کرونا به این نتیجه رسیدند که باید راه شان از چین جدا باشد .  
در همین راستا آن ها  تالش زیادی کردند که از رقبای تجاری چین مثل 

مکزیک، ویتنام و تایلند کاالهای بیشتری بخرند . 
در ســال های پیش از بروز بحران کرونا، چین تشکیل دهنده حدود 
35 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی بود .  اما این رقم در سال 
2020 کاهش یافت و االن هم حدود 25 درصد است .  پنج سال پیش، 
چین داشــت با دو برابِر رشِد متوسط در میان اقتصادهای بازار نوظهور 
پیش می رفت .  اما حاال این تفاوت کاهش یافته است .  چین این روزها با 
کاهش شدید جمعیتش و همین طور بدهی های بزرگ مواجه است و 
احتمالش هست که در سال های آینده نسبت به سایر بازارهای نوظهور 

رشد کمتری را تجربه کند . 

در همین حال، سایر پیش برندگان رشد جهانی دارند قوت بیشتری 
می گیرند و هر یک در کشــورهای مختلف دنیــا تاثیرهای متفاوتی 
می گذارنــد .  انقالب دیجیتال دارد تقاضا برای نیمه رســاناها و ســایر 
محصوالت های تِک )تکنولوژی پیشــرفته( را بــاال می برد .  این یعنی 
صادرات کشــورهایی مثل تایوان و کره جنوبــی افزایش خواهد یافت .  
همچنین افزایش جریان اطالعات دارد در حفظ رشد اقتصادی جهانی 

نقش موثری ایفا می کند . 
از سوی دیگر، تکنولوژی اینترنت موبایل به شدت اقتصاد بازارهای 
بزرگتر و غیرپیشرفته تر از جمله هند و اندونزی را متحول کرده است .  
درآمد دیجیتال به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در این کشورها 
در چهار سال اخیر، سه برابر شده است .  هند یکی از کشورهایی است که 

تجارتش با چین به عنوان سهمی از اقتصاد دارد کاهش می یابد . 
بخش زیادی از این مسئله ناشی از خدمات آنالین است که با سرعت 
و به صورت همزمان در بازارهای نوظهور رشد کرده اند و در این زمینه به 
چین وابسته نبوده اند .  تکنولوژی موبایل در سطح جهانی تشکیل دهنده 
ده درصد از رشد درآمد کلی است؛ و در بازارهای نوظهور دارد با سرعت 

گسترش می یابد . 
با این اوصاف، جدایی جهان از چین خیلی هم دوردست به نظر نمی رسد و 
احتمالش هست که دوره جدیدی از رشد در میان اقتصادهای نوظهور مشاهده 
شود .  آن ها  پیشتر برای تامین قطعات یا مواد اولیه مورد نیاز خود وابسته به 
چین بودند اما حاال گزینه های دیگری هم وجود دارد که می تواند آینده آن ها 
 را متحول کند .  اینکه می گوییم چین امروز اهمیت کمتری در اقتصاد جهانی 
دارد به این معنا نیست که چین به کل اهمیتش را از دست داده است .  چین 
هنوز بزرگ ترین شریک تجاری اکثر کشورهای دنیاست .  اما تاثیرش باالخره 
زمانی در آینده کامال کم خواهد شــد .  بنابراین اگر چین زمین بخورد، لزوما 

همه زمین نمی خورند .  
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 ] آینده کار   [

از استعفا تا بی شغلِی انتخابی
بحران کرونا چطور نقش شغل را در زندگی میلیون ها نفر عوض کرد؟

این روزها در اقصی نقاط دنیا میلیون ها نفر درباره زندگی و شغلشان تجدید 
نظر می کنند .  علت؟ بحران کرونا . 

در آمریکا تعداد شــگفت انگیزی از مردمانی که قبال ســر کار می رفتند، 
تصمیم گرفته اند شغلشــان را ترک کنند: فقــط در فاصله ماه های آوریل تا 
سپتامبر 2021 میالدی، 24 میلیون آمریکایی چنین تصمیمی گرفته اند .  از 
این میان، عده زیادی قصد ندارند فعال دوباره وارد بازار کار شوند و این پدیده 
در رسانه های آمریکا به »اســتعفای بزرگ« شهرت پیدا کرده است .  آلمان، 
ژاپن و برخی کشــورهای ثروتمند دیگر هم با رویه مشابهی بین نیروی کار 

خود مواجه شده اند .  
واقعیت این است که همه گیری کرونا تاثیر خود را بر مردم گذاشته است: 
احســاس فرسودگی و خستگی شغلی باالســت و سالمت روان خیلی ها به 
خطر افتاده اســت .   اما این فشار در برخی از اقتصادهای توسعه یافته دنیا از 
دهه ها پیش احساس می شد .  درآمدها رشد خوبی نکرده بودند، امنیت شغلی 
میلیون ها نفر به شدت پایین بود، هزینه مسکن و تحصیالت دائم رو به افزایش 
بود و مجموعه این عوامل باعث شده بود افراد کم تری از نسل جوان موقعیِت 

ساختِن یک زندگی باثبات را برای خود داشته باشند .  
پدیده »استعفای بزرگ« که صحبتش را کردیم درواقع پدیده ای است که 
در میان افراد زیر چهل سال دیده می شود ولی جنبه هایش آن قدر زیاد است 
که به مباحث گسترده در باب شغل در جهان امروزی منجر شده است .  نسل 
هزاره یا میلِنیال )افراد متولد بین 1980 و اواخر دهه 1990 میالدی( و نسل 
زِد )متولدین بعد از نسل هزاره( در قیاس با نسل قبل تر از خود، دیرتر ازدواج 
می کنند، دیرتر خانه می خرند و دیرتر بچه دار می شــوند .  عده ای از آن ها  هم 
اصال هیچ کدام از این کارها را انجام نمی دهند .  حاال اما بحث اینکه این نسل ها 

می خواهند کار کنند یا نه، به موضوعی مهم برای آینده اقتصاد آمریکا و برخی 
کشورهای غربی بدل شده است .  

در آن سوی جهان، جنبش »صاف دراز کشیدن« هم پدیده دیگری است 
که در دوران کرونا شــاهدش بوده ایم .  گفته می شود این پدیده از چین و از 
یک پســت در شبکه های اجتماعی شروع شد .  این واکنشی بود به سیستم 
کار کردن از 9 صبح تا 9 شــب در شــش روز هفته که در اکثر شرکت های 
تکنولوژیک در آسیای شرقی دنبال می شود .  در کنار این سیستم که به 996 
معروف اســت، فرد تحت فشارهای مختلف از سوی خانواده، جامعه و حتی 

حکومت قرار دارد تا از پله های نردبان ترقی با سرعت باال برود . 
این در حالی است که اقتصاد کشورهایی مثل چین ظرف یک دهه گذشته 
دو برابر شده است؛ اما میزان منفعت و سودی که اقشار مختلف جامعه از این 
رشد برده اند اصال یکسان نبوده است .  در بسیاری از شهرهای بزرگ، هزینه های 
فزاینده زندگی دارد جلوی رشــد دستمزدها را نیز می گیرد و فشار کار را بر 

افراد بیشتر می کند . 
نتیجه اش این بوده که عده ای به این نتیجه می رسند که باید به اصطالح 
»بی خیاِل کار« شــوند و در اتاقشــان صاف دراز بکشــند و زحمت خاصی 
برای پول درآوردن به خودشــان ندهند .  این اتفاقی اســت که گاه در هنگام 
توســعه اقتصادی رخ می دهد و رکود و رخوت خاصی را رقم می زند که قبال 
در ژاپن هم دیده شــده اســت .  عده ای دیگر هم استدالل می کنند که این 
اوضاع شبیه جنبش های ضد جریان غالب است که در دهه 1960 میالدی 
در آمریکا و بخش هایی از اروپای غربی دیده می شد و در چارچوب آن، عده ای 
ترجیح می دادند ضمن بی اعتنایی به فشــارها و انتظارات جامعه، به توسعه 
فردی خودشان مشغول باشند .  شیانگ بائو مدیر انستیتو ماکس پالنک برای 

چرا باید خواند:
در دوران همه گیری 

کرونا میزان فرسودگی 
و نارضایتی شغلی به 

شدت باال رفت و دیگر 
هم پایین نیامد .  اگر 

شما هم در این دوران 
به دنبال تجدیدنظر 

در زندگی شغلی تان 
بوده اید این گزارش را 

بخوانید . 

منبع   بلومبرگ 

ترجمه فرزانه سالمی
خبرنگار  آینده پژوهی

هرچه فشار بر 
نیروی کار بیشتر 

شود، انگیزه زندگی 
خانوادگی در آن ها 

 کمتر می شود و 
جمعیت به شدت 

کاهش پیدا می کند .  
در چین نیز این 
وضع به دالیل 

مختلفی )حتی 
غیر از سیاست 
تک فرزندی( به 
وجود آمده است
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یک در  سیستم ۹۹6 یعنی کار کردن از ۹ صبح تا ۹ شب در شش روز هفته که در اکثر شرکت های تکنولوژ
آسیای شرقی دنبال می شود .  در کنار این سیستم، فرد تحت فشارهای مختلف از سوی خانواده، جامعه و 
حتی حکومت قرار دارد تا از پله های نردبان ترقی با سرعت باال برود .

مردم شناسی اجتماعی در آلمان در این خصوص می گوید: »همزمانی این دو 
گفتمان، در نوع خود جالب اســت و می توان بین آن ها  ارتباطی برقرار کرد .  
بخش زیادی از مســئله  به گرم شــدِن بیش از حد اقتصادها و ناپایدار بودن 
آن ها  )چه از جنبه محیط زیستی و چه از جنبه زندگی ذهنی مردم( مربوط 

می شود . «
بر اساس نظرسنجی که مایکروسافت انجام داده، امروزه تقریبا نیمی از افراد 
شاغل در جهان دارند به ترک شغلشان فکر می کنند .  همچنین نظرسنجی 
موسسه بین المللی کوالتریکز که نتایجش به تازگی منتشر شده، نکته جالبی 
را نشان داده: در میان هر ده نفر از نسل هزاره و نسل زِد، چهار نفر گفته اند که 
اگر قرار باشد دورکاری دوران کرونا به پایان برسند و آن ها  مجبور به بازگشت 

به دفاتر کار باشند، از شغل خود استعفا خواهند داد .   
طبیعی است که نسل های قبل تر که ذهنیت مشخصی درمورد کار داشتند، 
نسل های جدیدتر و ایده های آن ها  در مورد کار را ناشی از تنبلی بخوانند .  اما 
واقعیت این است که ساعات کاری در کشورهای ثروتمند در دهه های اخیر در 
تمام رده های سنی کاهش نشان داده است و مسئله  فرسودگی ناشی از کار 

فقط مختص به نسل هزاره و نسل زِد نبوده است .  
با این حال، پدیده هایی مثل اســتعفای بزرگ در آمریکا و جنبش صاف 
دراز کشــیدن در چین و کشورهای آسیای شرقی باید توجه ما را به مسائل 
بنیادین دیگری هم جلب کنند: اینکه تالش دائمی بشر برای به دست آوردن 
ثروت و منابع بیشتر، به تهدیدهای عظیمی مثل گرمایش زمین و پاندمی های 
گوناگون انجامیده است و شاید تداوم این وضع به شکل سابق اصوال امکان پذیر 
نباشد .  بنجامین گرانگر رئیس خدمات مشاوره ای موسسه کوالتریکز در این 
خصوص می گویــد: »در دوران کرونا و در مواجهه با قریب الوقوع بودن مرگ، 
خیلی ها از لنز و دیدگاه جدیدی به زندگی شــان نگاه کردند .  این باعث شد 
آن ها  به این نتیجه برسند که دیگر نمی خواهند فقط برای گرفتن دستمزد 
ماهانه زندگی کنند و به جایش ترجیح می دهند اهداف خودشان را در زندگی 

محقق کنند . «

به جای کار، دراز بکشیم؟  
جنبش صاف دراز کشــیدن در چین درواقع شورشی است علیه هرآنچه 
اقتصاد چین در دهه های اخیر مبتکرش بوده است .  این جنبش می تواند واقعا 
عده ای را که در سن کار هستند از بازار کار دور کند؛ و به همین جهت بوده که 
شی جین پینگ نخست وزیر چین هم تالش کرده در صحبت هایش از لزوم 
مقابله با چنین احساساتی حرف بزند و تاکید کند که »کانال های زیادی برای 

ترقی در جامعه وجود دارد« و باید از آن ها  استفاده کرد . 
اما اصل ماجرای این جنبش چه بود؟ در ماه آوریل یک کاربر چینی پستی 
در پلتفرم بایدو تیبای چین منتشر کرد که بالفاصله وایرال شد .  او نوشته بود: 
»دو ســال است که کار نمی کنم و به نظرم مشکلی هم ندارد .  فشار اصوال به 
خاطر مقایسه با آدم های دیگر و ارزش های نسل قبل پیش می آید .  اما لزومی 
ندارد که ما همان مسیرها را برویم . « این کاربر بعدش هم وضعیت خودش را 
با دیوژن فیلسوف یونان باستان مقایسه کرده بود و نوشته بود: »فلسفه من این 

است که صاف دراز بکشم و کار نکنم . «
منزل معنوی این جنبش را باید شــهر ِشــنزن در جنوب شرقی چین 
دانست .  این شهر مرکز اصلی شرکت های تکنولوژیک در چین است و مراکز و 
کارخانه های برندهای مهم مثل هواوی و تِنِسنت آن جاست .  هجده میلیون نفر 
در شنزن زندگی می کنند که اکثرشان از نقاط دیگر چین به این شهر آمده اند 
تا پول دربیاورند و به آرزوهایشان برسند .  اما اگر اقتصاد به هر دلیلی مثل بحران 

کرونا رشد آهسته ای داشته باشد، تکلیف آرزوهای این مردم چه می شود؟
جک 32 ساله که در بخش تکنولوژی در شنزن کار می کند، می گوید پنج 

سال پیش وقتی که در یک شرکت مخابرات استخدام شد، پر از امید و آرزو 
بود .  اما فشــار کاری بر او آن قدر زیاد بود که اصال موفقیتی که می خواست 
نصیبش نشد و به تدریج، انگیزه اش هم از بین رفت .  او حاال دارد همچنان کار 

می کند اما نه با آن اعتقاد سابق .  
جک می گوید: »بسیاری از صنایع اینترنتی امروزه به مرحله ای رسیده اند 
که رشد انفجاری نمی تواند در آن ها  رخ بدهد .  اما فشار و بار کاری شدید هنوز 
در این صنایع وجود دارد و استرس کاری هم بسیار باالست .  این طور می شود 

که امیدت را از دست می دهی . «
اینکه شــنزن یکی از گران ترین شــهرهای دنیا برای زندگی است هم 
مشکالت افرادی مثل جک را بیشتر می کند .  او می گوید: »حتی برای افرادی 
مثل من و نامزدم که در شغلشان حرفه ای اند و حقوق خوبی هم می گیرند باز 
هزینه  زندگی در شنزن و به خصوص اجاره خانه خیلی باالست .  اکثریت حتی 

مجبورند از والدینشان هم کمک مالی بگیرند . «
در ماه اکتبر، هزاران نفر از کارکنان شرکت هایی مثل علی بابا و بایت دنس 
)صاحب اصلی تیک تاک( در یک کمپین آنالین با عنوان »زندگی کارکنان 
اهمیت دارد« شــرکت کردند .  آن ها  ساعات کاری هر روز خود را در یک فرم 
مشترک با سایر کاربران ثبت کردند که درمجموع نشان  می داد این کارکنان 
تحت چه فشار کاری شــدیدی قرار دارند .  از آن زمان به بعد، بایت دنس در 
جدول ساعات کاری تجدید نظر کرد و تغییراتی را برای بهبود وضع کارکنان 

اعمال کرد . 
یکی از معضالت بزرگ که در زمینه فشــار کاری در چین به وجود آمده 
است، مسئله  ای است که ژاپن نیز پیشتر با آن روبرو بود .  اینکه هر چه فشار 
بر نیروی کار بیشتر شود، انگیزه زندگی خانوادگی در آن ها  کم تر می شود و 
جمعیت به شدت کاهش پیدا می کند .  در چین نیز این وضع به دالیل مختلفی 
)حتی غیر از سیاست تک فرزندی( به وجود آمده است .  نرخ زاد و ولد در چین 

در دوران کرونا 
و در مواجهه با 

قریب الوقوع بودن 
مرگ، خیلی ها 
از لنز و دیدگاه 

جدیدی به 
زندگی شان نگاه 
کردند .  این باعث 
شد حس کنند که 
دیگر نمی خواهند 
فقط برای گرفتن 
دستمزد ماهانه 
زندگی کنند و 

به جایش ترجیح 
می دهند اهداف 
خودشان را در 

زندگی محقق کنند 
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در سال 2020 به شکل بی سابقه ای پایین آمد و نشان داد که اقتصاد چین در 
آینده با مشکل کمبود نیروی کار جوان نیز مواجه خواهد بود . 

در همین حال، دولت چین هیچ فکرش را نمی کرد زمانی برسد که بخشی 
از نیروی کار در این کشــور ترجیح بدهند وقتشان را به جای کار کردن، به 
تماشای آنالین سریال و انواع بازی های آنالین بگذرانند و فقط در زمانی که 
به شدت به پول نیاز دارند دنبال کارهای نیمه وقت بیفتند .  این دسته درواقع 
همان هایی هستند که برخالف نسل پیشین خود هیچ عالقه ای به کارهای 
کارخانه ای نشــان نمی دهند و بیشتر به صورت نیمه وقت در بخش خدمات 
مشغول به کار هستند .  شعار آن ها  این است: »کافی است در یک روز آن قدر 

کار کنی که سه روز وقت استراحت داشته باشی«.
البته این شرایط جدید می تواند ســرنخ هایی از آینده را به دست بدهد .  
جنبش صاف دراز کشیدن درواقع نشــانه ای از ظهور یک مرحله جدید در 
توسعه اقتصادی چین است .  هرچه کشوری ثروتمندتر می شود، گزینه های 
پیش روی افراد در ســن کار در آن کشور نیز باالتر می رود .  در آمریکا و اروپا 
شکل گیری یک طبقه متوسط بزرگ، کلید اصلی ظهور آن جنبش ضد جریان 
غالب بود که پیشتر صحبتش را کردیم .  این وضع که در دهه 1960 آغاز شده 
بود حتی در دهه 1990 هم ادامه داشت .  حاال جوانان چینی به سبک جوانان 
غربی در آن دوره می گویند که جامعه شان آن قدر مادی گرا و یک شکل شده 
که دیگر جایی برای خالقیت و زندگی به سبک خود در آن وجود ندارد .  از نظر 
آن ها  سطح باالی رقابت در اقتصادی مانند چین باعث شده که موفقیت فقط 

در یک جنبه یعنی به دست آوردن ثروت تعریف شود و بس . 

چرا آمریکایی ها نمی خواهند کار کنند؟  
در آمریکا نگرانی های مالی نسل هزاره از مدتی پیش از بحران کرونا آغاز 
شــد .  این نسل با بدهی های شدید دانشجویی و معضالت اقتصادی مختلف 

مواجه بود و اولین نسلی در آمریکا بود که کم تر از نسل قبلی درآمد داشت .  
اما با بروز بحران کرونا همه چیز دشــوارتر شد .  دو سوم از افراد متعلق به 
نسل هزاره که شغلشــان را در سال 2021 ترک کردند، علت تصمیم خود 
را افســردگی و مشکالت ذهنی دیگر اعالم کردند .  این درصد در میان نسل 
زد حتی بیشــتر است و به 81 درصد می رســد .  در دوران کرونا، آسیب های 
اقتصادی و انســانی باعث شد اولویت های زندگی در ذهن بسیاری از جوانان 

تغییر کند .  
بن آندرسون که در واشینگتن و در یکی از وزارت خانه های فدرال کار 
می کرد، در ژوئیه ســال 2020 و در شرایط اوج کرونا مجبور شد به جای 
دورکاری به محل کار خود برگردد .  اما هیچ تمهیداتی برای ایجاد فاصله 

اجتماعی در محل کار او صورت نگرفته بود و این مســئله  باعث افزایش 
استرس و نارضایتی کاری او شد .  او جزو آن دسته از آمریکایی هایی بود که 
از چند سال پیش به فکر عوض کردن شغلش افتاده بود .  علتش این بود که 
او با داشتن تحصیالت و شغل خوب، باز هم قادر به خرید حتی یک خانه 
برای خودش نبود و فشار کاری اش هم بسیار زیاد بود .  او درنهایت شغلش 
را ترک کرد و به جایش وارد کار بازیگری در تبلیغات در لس آنجلس شد؛ 
کاری که قبال به نظرش بی کالس می آمد اما حاال در قیاس با کار در دولت 
بســیار جذاب تر به نظر می رسید .   این تصور در آمریکا به وجود آمده که 
پدیده اســتعفای بزرگ پدیده ای مختص به نسل جوان است؛ اما درواقع 
دســته زیادی از کارکنان در ســنین 30 تا 45 سال در دو سال اخیر در 
آمریکا از شغل خود استعفا داده اند .  نیت مان، که خودش از جمله همین 
افراد است و حاال از طریق نقاشی پول درمی آورد، می گوید تا پیش از بحران 
کرونا خیلی ها خجالت می کشیدند که در شغل های غیررسمی کار کنند اما 
حاال بیشتر می دانند که قصدشان در زندگی چیست و چطور می خواهند 

پول دربیاورند .  
حتی در اروپا که سیاست های رفاهی در قیاس با آمریکا بیشتر مورد توجه 
قرار داشته و حمایت هایی از مشاغل مختلف در دوران کرونا نیز صورت گرفته، 
باز نسل جوان به ترک شغل های فعلی شان توجه نشان داده اند .  در حوزه یورو، 
تعداد افراد شــاغل در زمان حال در قیاس با دوران پیش از بروز بحران کرونا 
دو میلیون نفر کمتر است .  برخی از آن ها  از شهرهای بزرگ به روستاها رفته اند 
و آنجا کارهای ســاده تر و کم درآمدتری را انجام می دهند و یا در شغل های 

فری لنسری مشغول به کارند .  

آینده چه می شود؟  
بابی دافی مدیر انســتیتو سیاست گذاری در کینگز کالج لندن می گوید 
معموال آنچه به عنوان تغییر در دیدگاه جوانان تصویر می شود، ایجادکننده 
روندهای اصلی آینده خواهد بود و بنابراین اولویت های امروزی نســل جوان 
را باید به دقت بررسی کرد .  کتاب او با عنوان »خرافات درباره یک نسل« هم 
دقیقا به همین موضوع می پردازد .  دافی معتقد اســت امروزه شمار زیادی از 
جوانان در دهه بیست و سی سالگی به دنبال یادگیری مهارت هایی هستند 
که از نظر نسل قبلی شان بیهوده است، اما عمال می تواند تاثیرات مختلفی را 

در جامعه آینده به جا بگذارد .  
از سوی دیگر به نظر می رسد که تعداد پرشمار افرادی که در آمریکا و اروپا 
شغلشان را ترک کرده اند باید ما را به این نتیجه برساند که تحوالت ساختاری 
و ذهنی زیادی در این جوامع در حال رخ دهی است و می تواند اهداف واقعی 

نسل جدید را به نسل های دیگر نشان دهد . 
در چین این تحوالت می تواند حتی بنیادی تر هم باشد .  حزب کمونیست 
چین در تالش است که پدیده صاف دراز کشیدن را با وعده صعود در نردبان 
ترقی از بین ببرد .  درواقع برنامه دولت چین این است که تا سال 2035 میالدی 
شمار افراد دارای درآمد متوسط در چین را دو برابر کند .  اما اگر آهستگی رشد 
اقتصاد چین ادامه داشته باشــد، احتماال این هدف برآورده نخواهد شد .  در 
حال حاضر دولت چین یــک اولویت دیگر هم دارد و آن توزیع ثروت و رفاه 
است که البته مشخص نیست چطور می تواند در زندگی جواناِن غیرعالقه مند 
به کار، تغییری ایجاد کند .  به هر حال شــکی نیســت که اگر این روندها در 
مورد ارزش کار و کنار گذاشتن مشاغل ادامه داشته باشند، حتما تاثیر بزرگی 
روی عملکرد اقتصادهای بزرگ دنیا خواهند گذاشت .  پرسش های زیادی که 
پدیده هایی مثل صاف دراز کشیدن در چین یا استعفای بزرگ در آمریکا به 
وجود آورده اند، همان هایی هستند که پاسخشان می تواند پارادایم های رشد در 

آینده را تعیین کند .  

نسل جوان چین 
برخالف نسل 
پیشین خود 

هیچ عالقه ای 
به کارهای 

کارخانه ای نشان 
نمی دهند و 

بیشتر به صورت 
نیمه وقت در بخش 
خدمات مشغول به 
کار هستند .  شعار 
آن ها  این است: 

»کافی است در یک 
روز آن قدر کار کنی 

که سه روز وقت 
استراحت داشته 

باشی« 

در حوزه یورو، تعداد افراد 
شاغل در زمان حال در قیاس 
با دوران پیش از بروز بحران 

کرونا دو میلیون نفر کمتر 
است .  برخی از آن ها  از 

شهرهای بزرگ به روستاها 
رفته اند و یا در شغل های 

فری لنسری مشغول به کارند



........................... عرص جدید ...........................
]  این صفحات به تحوالت بازار رمزارزها و تاثیر آنها بر اقتصاد و زندگی می پردازد. [

مایکل، من در ابتدای صحبتم در اصل نگاه خودم به بیت کوین را در سال های 	�
اخیر شرح دادم. نمی دانستم که باید چه موضعی درباره رمزارزها داشته باشم. همین 
حاال هم درســت متوجهشان نمی شوم. قبالً آن ها  را مســخره هم کرده ام اما حاال 
مشخص است که بیت کوین قرار نیست از زندگی ما خارج بشود. پس این طور شروع 

می کنم: بیت کوین را برای ما توضیح بده.

در یک کالم بیت کوین اولین سیستم پولی مهندسی شده در تاریخ بشر است. حاال برای 
مفهوم کردن این تعریف باید به سه سوال جواب داد: پول چیست؟ مشکل کجاست؟ راه 
حل ما برای این مشکل چیست؟ جواب سوال سوم مشخص است: راه حل ما بیت کوین 
است. حاال برمی گردیم به سوال اول. پول چیست؟ اقتصاد تشکیل شده از کاال، خدمات 
و اموال. من از تو می خواهم کاری برایم انجام بدهی، من کاالی ساخت تو را می خواهم، 

تاکر کارلسون

ترجمه کاوه شجاعی
گروه عصرجدید

گفت وگوی فاکس نیوز با مایکل ِسیلر، که شرکتش بزرگ ترین ذخایر بیت کوین دنیا را دارد

در ضرورت بیت کوین 
چطور تورم جوامع را نابود می کند و مردم چه راه حلی دارند

 اگر شما هم مثل اکثر مردم هستید احتماالً از حضور چیزی به اسم بیت کوین خبر دارید، می دانید که به آن رمزارز هم می گویند و احتماالً به آن 
مشکوکید. حتی قباًل آن را کوچک شمرده اید اما طی این سال ها متوجه شده اید که بیت کوین قرار نیست محو شود و ممکن است که به یکی از 
پایه های زندگی آینده تبدیل شود. حاال سوال این جا  ست که این چیز خوبی است یا تحول بدی است؟ آیا می شود از آن سود برد؟ و از همه مهم تر: 
اصاًل بیت کوین دقیقاً چیســت؟  ما گشتیم تا کسی را پیدا کنیم که بتواند به این سوال ها به شکل موثقی پاسخ بدهد تا غیرمتخصص ها هم آن 
را بفهمند و باالخره او را پیدا کردیم: او مایکل ِسیلر است که احتماالً می شناسیدش. مایکل یک کارآفرین است: بنیان گذار و مدیرعامل شرکت 

مایکرواستراتژی. شرکت او یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران روی بیت کوین است. 
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آن زمین را می خواهم. اما این نیمی از معادله است. حاال سوال این جا  ست که من چطور 
37 اسب برای تو بفرستم و چطور ما حساب و کتاب این معامله را داشته باشیم و تو به 
جای اسب ها برای من پول بفرستی. پول را یک جور انرژی اجتماعی، اقتصادی در نظر 
بگیر. انرژی ای که به کمکش ما داد و ستد می کنیم. اگر من بتوانم برای تو 350 جعبه 
ذرت بفرستم و تو برایم پولی مساوی 350 جعبه ذرت بفرستی پس ما می توانیم با هم 

داد و ستد داشته باشیم.  
در تاریخ جهان انسان ها پول های متفاوتی را امتحان کردند: مثل صدف دریا، سکه های 
عظیم الجثه سنگی جزایر یاپ در اقیانوسیه، بسته های تنباکو در دوران استعماری آمریکا، 
ســکه های مسی، سکه های نقره. ما در آفریقا از تیله  شیشــه ای به عنوان پول استفاده 
کرده ایم. اما نهایتاً روی طال و ســکه طال متمرکز شدیم. اما طال به عنوان پول به اندازه 
کافی سریع نیست. چطور می شود 10 تن طال را از این نقطه به آن نقطه فرستاد؟ نهایتاً 
مردم به اســتفاده از دفاتر کل روی آوردند و این دفتر کل توســط تاجر، شهردار شهر یا 
امپراتور چاپ می شد. و شما می توانید 5 هزار سال به عقب برگردید و می توانید لوح های 
سفالی سومر را ببینید که در آن حکاکی کرده اند که 37 جعبه جو را در ازای فالن چیز 

به فالن کس دادیم. 
پول را می توان یک دفتر کل مشترک به حساب آورد: اینکه هرکس چقدر به نفر مقابل 
بدهکار است. خیلی اوقات پول نوعی ژتون بوده، مثل همان تیله ها. اما این جا   یک مشکل 
وجود دارد. اگر آفریقایی ها از تیله شیشه ای استفاده کنند و سر و کله اروپایی ها پیدا شود 
و آن ها  یک میلیون تیله را تولید کنند، اروپایی ها می توانند این تیله ها را بر سر آفریقایی ها 
خراب کنند و آفریقایی ها یک شبه کل خانه ها و ثروتشان را از دست می دهند. پس اگر 
شما پول ضعیف داشته باشی و یک نفر دیگر پول قوی داشته باشد، می تواند زندگی شما 

را ازتان بگیرد.

دولت چطور با چاپ اسکناس شما را فقیر می کند  
مشکل دیگر مسئله تورم است. فرض کنید اقتصاد یک کشور 100 میلیون دالر ارزش 
دارد )محصوالت، اموال و شــرکت ها( و شــما باید معادل آن 100 میلیون دالر پول در 
گردش داشته باشید. دولت باید همین مقدار پول چاپ کند، 100 میلیون دالر پول، نشانه 
این 100 میلیون دالر اقتصاد. اما دولت و بانک ها چنین کاری نمی کنند. آن ها  به دالیل 
مختلف 10 میلیون دالر دیگر پول چاپ می کنند. این یعنی دولت 10 درصد اقتصاد را 
برای خودش کرده و داده به دوســتان و کارمندانش. این یعنی تورم. اگر ما میزان پول 
کشور را دو برابر کنیم اما میزان تولیدات و محصوالت درون اقتصاد ثابت بماند پس قیمت 
اقالم کمیاب مورد نیاز دو برابر می شــود. اگر جنسی کمیاب و مورد نیاز نباشد قیمتش 
باال نمی رود اما اگر ما 100 چیز داریم و عرضه پول 10 برابر شده، منطقش این است که 

قیمت آن چیز 10 برابر شود. 
 پس پول انرژی درون اقتصاد است که باعث می شود کارها راه بیفتد و مشکل ما تورم 

است: دولت پول چاپ می کند تا اقتصاد به جلو حرکت کند و وارد رکود نشویم. 
ما در تاریخ بشر از قدیم تورم را داشته ایم. وقتی رومی ها سکه طال را ساختند و آرام آرام 
طال کم آمد و آن ها  نمی توانســتند سکه های بیشتر با همان وزن تولید کنند، پس وزن 
سکه های قبلی را پایین می آوردند و از آن طال می تراشیدند. زمانی آنقدر کوچک شدند 
که دیگر کســی اصالً سکه ها را قبول نمی کرد: مزدورها سکه را نمی خواستند و امپراتور 
نمی توانست به مزدورهایش سکه بدهد. امپراتوری که نتواند به مزدورهایش حقوق بدهد 

سقوط می کند. 
پس مشکل واحدهای پولی رایج همیشه مسئله اطمینان به منتشرکننده پول بوده. 
شما به یک فرد اطمینان می کنید، یا به یک بانکدار یا یک خانواده یا یک پادشاه یا شهردار 

یا حکومت.
اگــر به دوران مدرن نگاه کنیم، اقتصاددانی مثل ســیف الدین آموس که کتاب مهم 
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اقتصاددانی مثل سیف الدین آموس که کتاب مهم »استاندارد بیت کوین« را نوشته تخمین می زند که نرخ 
تورم در دوره مدرن سالی ۱۴ درصد است. طی یک دهه گذشته به طور میانگین در سراسر دنیا ما در حال 
متورم کردن واحدهای پولی مان به سرعت ۱۴ درصد در سال بوده ایم.

»اســتاندارد بیت کوین« را نوشته تخمین می زند که نرخ تورم در دوره مدرن سالی 14 
درصد است. طی یک دهه گذشته به طور میانگین در سراسر دنیا ما در حال متورم کردن 
واحدهای پولی مان به ســرعت 14 درصد در سال بوده ایم. نکته این جا  ست که شاخص

S&P500  که فهرستی از 500 سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک است 
طی این دوره به طور میانگین همین قدر رشد کرده است. 

خب حاال می رســیم به این نکته که تورم با پول شما دقیقاً چه می کند. این چیزی 
 )CPI( اســت که مردم دقیق نمی دانند. عده ای آن را به شــاخص قیمت مصرف کننده
ربط می دهند. شاخص قیمت مصرف کننده سرعت گران شدن سبد بازار کاالهای مصرفی 
است اما این دولت است که موقع آمار دادن کاالهای درون سبد را انتخاب می کند. اگر 
چیزهایی مثل پیتزای دومینو و تماشای یوتیوب را درون سبد بگذاریم انگار قیمت آن 
اصالً باال نرفته است. اما نرخ تورم برای چیزهای مختلف متفاوت است: اگر من آدم پولداری 
هستم که برای حفظ سرمایه اش چیزهای کمیاب می خرد پس نرخ تورم برای من نرخ 
تورم ملک در شهر نیویورک، تابلوهای پیکاسو و لئوناردو داوینچی و سهام بورس است: 
قیمت این ها ســاالنه خیلی باال می رود و نرخ تورم در این شــکل کاالها باالست. اما اگر 
من بخواهم مصرف کننده ای باشم که در زیرزمین خانه والدینش زندگی می کند، پیتزای 
دومینو سفارش می دهد، با اوبر این طرف آن طرف می رود و نت فلیکس و یوتیوب تماشا 
می کند نرخ تورم برای او همان شاخص قیمت مصرف کننده است و این خیلی پایین است. 

پس می شود هر نرخ تورمی را که می خواهید داشته باشید. 
اما یک سرمایه گذار یا هرکس که می خواهد ثروتمند باقی بماند یا ثروتمند شود نباید به 
آمار دولتی تورم اطمینان کند. اگر شما نگران قدرت خرید اقتصادی تان هستید باید ببینید 
که میزان عرضه پول به طور ساالنه در کشورتان چقدر است. رشد ساالنه عرضه پول قبل 
از کووید احتماالً  10 درصد بوده و شــاخص P500&  هم طی همین دوره ســالی 10 
درصد باال رفته. و ما می دانیم دولت پس از کووید پول بیشتری چاپ کرد: نرخ عرضه پول 
30 درصد افزایش پیدا کرد پس شاخصS&P500  بورس هم حدود 34 درصد افزایش 
پیدا کرد. فدرال رزرو آمریکا مثل بانک مرکزی اروپا شروع کرد به چاپ پول. در کشورهای 
غربی، در قوی ترین اقتصادها ما شاهد افزایش 20 تا 25 درصد عرضه پول در سال هستیم 
و واحد پول ارزشش را از دست می دهد. در کشورهای ضعیف تر مثل آرژانتین نرخ تورم 
رسمی 45 درصد است و نرخ غیررسمی 85 درصد. در ونزوئال واحد پول سالی 98 تا 99 
درصد از ارزشش کم می شود. در لبنان هم همین طور: 90 درصد سقوط واحد پول. و شما 
در سراسر دنیا شاهد سقوط واحدهای پولی هستید که اسم تورم را روی آن گذاشته ایم. 

نکته این جا  ست که می شود آمارها را دستکاری کرد و اگر دولت بگوید که نرخ تورم 
2 یا 5 درصد است کسی که عقل سالم دارد باور نمی کند چون مثالً خانه ها 15 درصد 
گران تر شده اند و با کارخانه دارها که حرف می زنیم می گویند قیمت ها 20 تا 25 درصد 

هر سال باال می رود. 
به نظر می رسد آن هایی که عامل تورم هستند درباره تورم دروغ می گویند. 	�

وقتی چهار سال بدون پشتوانه پول چاپ می کنید اقتصاد فرومی پاشد  
وقتی شــما تورم را شــاخص قیمت مصرف کننده تعریف می کنید در اصل دارید از 
ریاضیات ساده ای برای توضیح اقتصاد استفاده می کنید. اما در واقع شما نمی توانید اقتصاد 
را با این حســاب و کتاب ساده شــرح دهید همان طور که نمی توانید آیرودینامیک را با 
ریاضیات ساده توضیح دهید. این مفهوم پیچیده به ریاضیات پیچیده نیاز دارد: قیمت هر 
چیزی در هر نقطه ای و هر زمانی متفاوت است. منطق می گوید قیمت زمین در نیویورک 

با سرعت متفاوتی با قیمت زمین در واشنگتن باال می رود.
پس برمی گردیم به مشــکل. مشکل تورم است و تورم موقعی رخ می دهد که دولت 
پول بیشــتری چاپ می کند و چرا پول بیشتری چاپ می کنند؟ وقتی دولت می خواهد 
یک صورت حساب یک تریلیارد دالری را پرداخت کند یا باید از مردم یک تریلیون دالر 
مالیات بگیرد یا باید یک تریلیون دالر پول چاپ کند. کدام راحت تر است؟ چاپ پول، یا 
تورم یا مالیات گیری؟ و در طول تاریخ، تمام سیستم های پولی تاریخ از روم باستان تا حاال، 
به خاطر تورم سقوط کرده اند. سومری ها، ایرانی ها، یونانی ها و رومی ها، ایتالیایی های دوران 
رنسانس، تک تک پادشاهان انگلیس همه یک روند داشته اند: اول سکه طال داشته اند، و 
بعد هی از طالی آن کم  کرده اند و کم کرده اند تا مجبور شده اند نقره داشته باشند و همین 
روند و نهایتاً مس و بعد سکه را با برنج و نیکل ضرب کرده اند و هی سکه های ارزان تر، چون 

ارزش پول پایین تر می آمده. مشکل اصلی همه دولت ها در سراسر تاریخ تورم بوده است.
پس می گویید تورم باعث سقوط ارزش پول می شود و سقوط پول نهایتاً باعث 	�

فروپاشی جامعه می شود؟ 
صددرصد. به جنگ های اخیر نگاه کنید. یک جنگ چقدر طول می کشد؟ در جنگ 
جهانی اول تمام کشورهای درگیر طی یک هفته بعد از آغاز جنگ بی خیال چاپ پول با 
پشتوانه طال شدند - آلمان ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها و آمریکایی ها- و همه شروع کردند به 
چاپ پول بدون پشتوانه. چون جنگ پول می خواهد. ارزش پول به شدت پایین آمد، تورم 
افسارگسیخته شد و نهایتاً بعد از چهار سال همه چیز فروپاشید. شما می توانید چهار سال 
پول چاپ کنید اما اقتصادتان فرومی پاشد و دیگر ابزاری برای جنگیدن ندارید. آلمان ها 
درخواســت صلح کردند چون بعد چهار سال چاپ پول، دیگر پولی باقی نمانده بود. در 
جنگ جهانی دوم بعد از چهار سال ما آمریکایی ها بی پول شدیم. در جنگ ویتنام هم، ما 
هزینه ها را با چاپ پول و تورم دادیم و نهایتاً نیکسون مجبور شد پشتوانه طال در چاپ پول 
را به کل رها کند چون آن ها  آن قدر پول چاپ کرده بودند که نمی توانستند هیچ طالیی 
را پشتوانه اش کنند. پس ما رسماً وارد دوران پول بدون پشتوانه شدیم تا بتوانیم راحت تر 

شرکت های سهامی عام با بیشترین ذخیره بیت کوین

تعداد بیت کوینکشورشرکت

MicroStrategy 121,044آمریکا

Tesla48,000آمریکا

Galaxy Digital Holdings16,402کانادا

Square8,027آمریکا

Marathon Patent Group4,813آمریکا

Hut 8 Mining Corp4,724کانادا

Coinbase4,483آمریکا

NEXON Co Ltd 1,717ژاپن

Voyager Digital LTD1,23۹کانادا

Riot Blockchain1,175آمریکا
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عرص جدید

پول چاپ کنیم. خودتان را جای امپراتور روم بگذارید: شما انحصار ضرب سکه را دارید، 
باید حقوق ارتش را بدهید یا باید بروید خانه تک تک شهروندان تان و نصف دارایی هایشان 

را بگیرید، یا به جایش دو برابر سکه ضرب می کنید. کدام راحت تر است؟
شما دورنمای تاریکی برای دالر دارید. اما کل ایده تئوری پولی مدرن این است که 	�

تا زمانی که شما ارز ذخیره جهانی )دالر( را دارید تورم تهدیدتان نمی کند.

فقط فقرا و طبقه متوسط پول نقد دارند  
اگر ما به همه شهروندان آمریکا یک میلیارد دالر بدهیم تا همه بروند یک ماشین فراری 
بخرند، آیا 250 میلیون ماشین فراری خواهیم داشت؟ چاپ پول باعث افزایش سرمایه 
یک کشور نمی شود. باعث نمی شود چیزهای بیشتری در کشور تولید شود. به ونزوئال و 
زیمبابوه نگاه کنید. شما فقط دارید کاغذ بی ارزش چاپ می کنید. با چاپ پول، ثروت تولید 
نمی شود فقط ثروت جابجا می شود. یعنی ثروت از چنگ آن هایی که پس انداز زندگی شان 

را به صورت پول ذخیره کرده اند خارج می شود.
اگر شــما 12 ماه پیش یک میلیون دالر در بانک داشتید امروز قدرت خرید آن یک 
میلیون دالر 34 درصد پایین آمده بود. طی این یک سال شاخصS&P500  حدود 34 
درصد رشد داشته، شما یک میلیون دالرتان را در بورس سرمایه گذاری کرده بودید 1.34 
میلیون دالر داشتید. اگر آن روز در نیویورک خانه خریده بودید االن خانه تان 1.4 میلیون 
دالر قیمت داشــت. همه چیز قیمتش باال می رود و پول شما ثابت است. خیلی افراد به 
همین دلیل از داشتن پول نقد فرار می کنند.  اگر شما ثروتمند باشید تمام سرمایه تان 
تبدیل به زمین و خانه شده است. شما شرکت دارید، اجناس کلکسیونی گران قیمت و 
کمیاب دارید. اما وقتی از طبقه متوسط یا طبقه کارگر هستید که برای دریافت پول نقد 

کار می کنید آن پول نقدی که گیرتان می آید یا در بانک است یا در جیب تان.
نکته این جا  ست که اگر دالر هر سال 20 درصد قدرت خریدش را از دست بدهد، ارزش 
دستمزد شما هر سال 20 درصد پایین می آید. این شکل بردگی - رعیتی مدرن با کاهش 

مداوم ارزش پول ملی سخت تر و سخت تر می شود.
در چنین وضعیتی تنها راهی که شــما دارید برای اینکه فقیرتر نشوید این است که 

جریان دریافت پول خود را با سرعتی بیشتر از نرخ تورم پولی افزایش دهید. 
در کشــورهای دیگر که تجربه اَبَرتورم و تورم سریع را دارند ما نه سالی 10 درصد از 
ارزش اقتصاد، که سالی 30 تا 40 درصد ارزش اقتصاد را از دست می دهیم. وقتی واحد 
پول این چنین بی ارزش می شود مردم کم کم به جایی می رسند که مبادله پایاپای را ترجیح 

می دهند. اما این روش در جوامع بزرگ کنونی به شدت ناکارآمد است. 
حاال چقدر از کشورهای جهان با مشکل واحد پولی مشکل دار روبرو هستند؟ 66 کشور 
مجبور شده اند از دالر استفاده کنند. 130 کشور دیگر همه ضعیف تر از دالرند. دالر ارز 
ذخیره دنیاست و یک دهه تورمش 10 درصدی بود، بعد یک دهه سالی 14 درصد و 12 
ماه گذشته تورم 34 درصدی. دالر در حال ضعیف تر شدن است. انگار اکسیژنی که درون 
خون اقتصاد جهانی بود دارد کم و کمتر می شود. حاال من می گویم یک ماسک اکسیژ  ن 

وجود دارد و آن بیت کوین است. 

مهندسان ناشناسی که بیت کوین را اختراع کردند  

این قانع کننده ترین دلیلی بود که درباره علت نیاز به بیت کوین شنیده ام. پس 	�
علت اصلی وجودی بیت کوین خالصی از تورمی است که باعث سقوط امپراتوری ها 

و اقتصادهای قبل شده بود.
بیت کوین آمده تا ایده پول را درست کند. و این مشکل تورم فقط مشکل خانواده ها 
نیست. مشکل شرکت های خصوصی و دولت ها هم هست. دولت ها جنگ راه می اندازند 
اما پول هزینه هایش را ندارند و پول چاپ می کنند. جنگ علیه کرونا، جنگ علیه ویتنام 
یا عراق. اگر بخواهید هزینه جنگ هــا را با مالیات بگیرید یک روز جامعه می گوید من 
نمی خواهم با پول من بجنگی. پس دولت پول چاپ می کند و ســه، چهار ســالی طول 

می کشد که مردم بفهمند چه بالیی سرشان آمده.

و حاال می رسیم به بیت کوین: اولین سیستم پولی مهندسی شده تاریخ. یک گروه از 
مهندســین بی نام با هراس از بحران مالی جهانی 2008 و پولی که دولت صرف نجات 
بانک های فاسد کرد، گفتند که این عادالنه نیست و ما می خواهیم پول بهتری به وجود 
بیاوریم. آن ها  دو تکنولوژی استفاده کردند: اینترنت و رمزنگاری )کریپتوگرافی(؛ اینکه ما 
سندی را به صورت رمزی امضا کنیم به طوری که هیچ کس نتواند در آن دست ببرد. آن ها 

 پس از این به ایده دفترکل تغییرناپذیر رسیدند. 
ماجرا را این طوری ساده می کنم: فکر کنید 100 نفر آدم پولدار کنار هم جمع شوند 
و بگویند ما می خواهیم یک بانک در فضای سایبر ایجاد کنیم. می خواهیم پولمان را توی 
این بانک بگذاریم، و ما به هم اطمینان نداریم. ما به دولت یا هیچ شرکتی هم اطمینان 
نداریم. به کامپیوتر هیچ کس دیگر هم اطمینان نداریم. پس ما نرم افزاری خلق می کنیم 
که حساب یک دفترکل را نگه می دارد: در این دفتر کل 21 میلیون سکه )یا سهام درون 

بانک( وجود دارد.
نکته این جا  ست که در این بانک شما فقط و فقط  21 میلیون واحد پول دارید و اصاًل 
نمی توانید بیشتر چاپ کنید. این مهندسان سیستمی درست کردند که هرکس در شبکه 
می تواند پول را به دیگری بفرستد و آن را هزاران سال نگه دارد و اصالً نیاز نیست به کسی 

اطمینان کنند که پول را برایشان نگه دارد یا ناظر حواله باشد. 
و بیت کوین متولد شــد. سرمایه ای که توسط رمزنگاری محافظت می شود و در یک 
دفتر کل نگهداری می شود. خود نرم افزار آن دفتر کل را مدیریت می کند. و نبوغ ماجرا 
این است که ما این نرم افزار را در هزاران هزار کامپیوتر متفاوت نگه می داریم. پس همه 
آدم های دنیا که پول خود را در این بانک گذاشته اند همه یک کپی از تمام تراکنش ها را 

از روز اول افتتاح بانک دارند.  
پس این یک واقعیت غیرقابل تغییر اســت. سیســتم هر 10 دقیقه درخواست های 
تراکنش هایی را که بهش رســیده انجام می دهد و در دفتر کل همه ثبت می کند. پس 
اگر من بخواهم به شــما بیت کوین بفرســتم، آن را می فرستم و به شما می رسد و تمام 

مایکل ِسیلر متولد 1965 در نبراسکا. کارآفرین و موسس شرکت نرم افزاری 
مایکرواستراتژی. مایکرواستراتژی تا دو سال پیش یک شرکت پیشرو در 
حوزه نرم افزارهای شــرکتی و استراتژی های تجاری بود. اما این شرکت از 
ســال 2020 به خرید بیت کوین روی آورد و حاال در میان شــرکت های 
سهامی عام دنیا بیشترین ذخیره بیت کوین را داراست. سیلر فارغ التحصیل 
دانشگاه ام آی تی است و از ثروتمندترین و مشهورترین حامیان بیت کوین 

به حساب می آید.

مایکلِسیلرکیست؟
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شما در شهرکی زندگی می کنید که در آن ۱۰۰ خانه هست و میزان پول درگردش در این شهرک 
یک میلیون دالر است. اما شهردار یک میلیون دالر دیگر چاپ می کند و آن را به شهروندان می دهد 
تا خوشحال شان کند. قیمت خانه حاال دوبرابر می شود.

کامپیوترهای حاضر در شبکه آپدیت می شوند و آن را به صورت رمزنگاری شده بررسی 
می کنند.

هوشــمندی بیت کوین بانکی است در فضای سایبر که کسی آن را کنترل نمی کند، 
هیچ کس نمی تواند در آن دست ببرد؛ بانکی که توسط یک نرم افزار تطمیع نشدنی اداره 
می شود که به ما یک حساب پس انداز جهانی ساده امن می دهد: برای هر کس روی زمین 
که نه ابزارش را دارد و نه می خواهد که صندوق سرمایه گذاری شخصی اش را داشته باشد. 
شما پول دارید، پس انداز همه عمرتان، و نمی خواهید آن را با تورم از دست بدهید، پس 

آن را در بانک بیت کوین می گذارید. پس مهندسان خالق بیت کوین...
این مهندسان چه کسانی بودند؟	�

ما نمی دانیم. فقط یکی از آن ها  را با نام مستعار ساتوشی ناکاماتو می شناسیم.

ضرورت اخالقی، اقتصادی بیت کوین  

این ناشناس بودن نباید ما را نگران کند؟	�
برعکس، ما باید خوشحال باشیم.  بیت کوین موقعی جواب می دهد که پول مردم باشد، 
نه اینکه توسط فرد خاصی کنترل شود. نباید یک خالق یا یک شرکت در آن حرف آخر را 
بزند. کاری که ساتوشی کرد این بود که این هدیه را به ما داد و ناپدید شد. برنامه نویس ها 
از سراســر جهان طی دهه بعد پروژه را جلو بردند. ارزش آن بانک که اول راه افتاد صفر 
بود، بعد یک میلیون، 10 میلیون و 100 میلیون و یک میلیارد دالر، 10 و 100 میلیارد 
دالر و در سه ماهه دوم 2020 در این شبکه 180 میلیارد دالر پول بود و این زمانی بود 
که من شروع به خرید بیت کوین کردم. من دیر وارد شدم. من آن لحظه متوجه شدم که 
این طالی دیجیتال اســت که روی یک شبکه عظیم تکنولوژیک حضور دارد. گفتم که 
این یک ضرورت اقتصادی اســت و مشکل تورم را حل می کند. من آن زمان شرکتی با 

حجم عظیمی از پول داشتم و گفتم که به خاطر تورم دارم این پول را از دست می دهم.

البته بیت کوین ضرورت اخالقی هم دارد: این تکنولوژی ای اســت که به 8 میلیارد 
نفر روی زمین حق مالکیت می دهد. بیت کوین پیشــرفته ترین نوع مالکیت در تاریخ 
بشــر اســت. دو میلیارد نفر در حال حاضر در روی زمین به بانک دسترسی ندارند. 
شما با بیت کوین به هر کس روی زمین یک بانک و حق مالکیت می دهید که در آن 
نمی شود دست برد، تورم ندارد و آن را به قیمت یک دانلود رایگان در اندروید به دست 
می آورید. با یک گوشی 50 دالری شما می توانید بانک و حق مالکیت، آزادی اقتصاد 
و قدرت اقتصادی داشته باشید. و مسئله دیگر ضرورت تکنولوژیک بیت کوین است. ما 
در میانه یک تحول دیجیتال هستیم. همه چیز دارد دیجیتال می شود: مالکیت، طال، 
بانک ها، جنگ، دولت، امنیت. ما می توانستیم عکس و فیلم و کتاب و ارتباط و روابط را 
دیجیتال کنیم، اما پول نه. فکر می کنید چرا گوگل و آمازون و فیس بوک موفق شدند؟ 
چون آن ها  توانستند سرگرمی و ارتباط را دیجیتال کنند. پول دیجیتال تا پیش از تولد 

بیت کوین وجود نداشت. 

بیت کوین نقاط ضعف طال را ندارد  

به نظر می رسد شما بیت کوین را به طال ترجیح می دهید.	�
مهندســانی که بیت کوین را ساختند از نقاط ضعف طال درس گرفتند. 21 میلیون 
بیت کوین و شما نمی توانی بیشتر بسازی. مشکل طال این است که هر سال طالی بیشتری 
کشــف می شــود و این بازار هم در حد خودش تورمی است. هر 30 سال میزان طالی 
جهان دو برابر می شود. تمام سرمایه های روی زمین )خانه، طال، سهام( وقتی قیمت باال 
برود عرضه را باال می برند. بیت کوین تنها سرمایه ای است که در برابر قیمت انعطاف نشان 
نمی دهد. بیت کوین یک دالر بشود یا 200 هزار دالر، باز هم 21 میلیون بیت کوین داریم. 
اگر شما بخواهید برای نوه تان پول کنار بگذارید، اگر بخواهید پول تان 100 سال دیگر 
ارزش داشته باشد، نمی توانید به دالر و طال دل خوش کنید. آن ها  ارزش خود را در برابر 
تورم از دســت می دهند. اساس تمدن چیست؟ اینکه بتوانید برای آینده برنامه بچینید. 
اینکه بتوانید 10 سال بعد زندگی خود و خانواده تان را تامین کنید و برنامه داشته باشید. 

چطور سرمایه گذاری های بیت کوینی ات را انجام می دهی؟	�
در سال 2020 شرکت ما »مایکرواستراتژی« حدود یک میلیارد دالر می ارزید. ما یک 
شرکت 500 میلیون دالری نرم افزاری بودیم که سالی 50 تا 75 میلیون دالر درآمد داشت 
و ما 500 میلیون دالر در بانک داشتیم و پول ما داشت سالی 20 تا 30 درصد از ارزشش 
کم می شد. پس گفتم چیزی بخرم. 250 میلیون دالر بیت کوین خریدم بعد سهامداران 
شــرکت از این ایده خوششــان نیامد و پس من 250 میلیون دادم و از سهام شرکتم را 
خریدم و سهامداران را مرخص کردم! بعد از این حدود 175 میلیون دالر برایم باقی مانده 
بود و با آن هم بیت کوین خریدم. حاال ما 425 میلیون دالر بیت کوین داشتیم. بعد من 
650 میلیون دالر از بازارهای مالی قرض گرفتم و بیت کوین را زمانی که 19 هزار دالر بود 
خریدم. بیت کوین باال رفت و ما چند میلیارد دالر سود کردیم چون بازار سهام و بیت کوین 
همین طور باال می رفت. بعد من رفتم و یک میلیارد دالر قرض کردم با نرخ بهره صفر و باز 

ما هر فرصتی داشته باشیم خرید می کنیم. مسئله ما دقیقاً این نیست که 
بفهمیم حاال در کجای چرخه قرار داریم - االن کف قیمت این چرخه است 
یا سقف قیمت بیت کوین - برای ما مهم این است که در بازار حضور داشته 
باشیم. چون ما پول عظیمی را وام می گیریم نمی توانیم منتظر بهترین زمان 
خرید شویم. ما هر لحظه که توانستیم خرید می کنیم و بعد صبر می کنیم 

که قیمت باال برود. چون نهایتاً قیمت بیت کوین باال و باالتر خواهد رفت.

استراتژیمایکرواستراتژیدرخریدبیتکوین
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عرص جدید

هم بیت کوین خریدیم و خریدیم و بیت کوین به نقطه اوجش رسید و ما حاال حدود هفت 
و نیم میلیارد دالر بیت کوین داریم که حدود 4 میلیارد دالر آن در لحظه کنونی سود است. 

نسبت به امنیت این سرمایه گذاری هیچ نگرانی نداشتید؟	�
ما در مایکرواستراتژی یک تست سه گانه انجام دادیم که ببینیم بیت کوین از آن 
جان به در می برد یا نه. به این سه سوال باید جواب می دادیم: آیا بیت کوین ممنوع 
می شود؟ آیا بیت کوین کپی می شود؟ آیا بیت کوین هک می شود؟ اگر سال 2008 و 
2009 بود ما جواب این ها را نداشتیم. اما در سال 2020 بیت کوین 12 سال سابقه 
داشــت. تا این زمان سیســتم هزاران بار مورد حمله قرار گرفته بود اما هک نشده 
بود. ما شبکه ای 180 میلیارد دالری می دیدیم که بدون آنکه کسی حافظش باشد 

هیچ کس نتوانسته راه هک آن را پیدا کند. 
دولت ها چطور؟ آن ها  وسوسه نمی شوند با صرف هزینه سنگین آن را هک 	�

کنند؟ از دید من دولت سازمانی است که یک قلمرو مشخص را کنترل می کند 
و پول منتشر می کند. بیت کوین به نظر من یک تهدید وجودی برای ایده دولت 

است. چرا دولت ها باید اجازه چنین چیزی را بدهند؟
یک اشتباه رایج درباره بیت کوین وجود دارد. به این شکل از سرمایه ها »رمزارز« 
می گویند. اما این ها ارز یا پول نیستند. این ها در واقع دارایی و سرمایه اند. یک دارایی 
رمزگذاری شــده. درست می گویی. اگر دولت فکر می کرد که بیت کوین واحد پولی 
است و آمده با دالر رقابت کند باید سعی می کرد آن را سرکوب کند. اما دولت بهتر 
است بیت کوین را دارایی ببیند که رقیب طال و سهام و ملک است: یعنی چیزی برای 
ذخیره ارزش. آن وقت شما می توانید هم طال داشته باشید هم بیت کوین و هم ملک. 

برایش باید مالیات پرداخت کنید و دولت از این بدش نمی آید.
خب دولت از اینکه افراد به طور ناشناس بیت کوین دارند خوشش نمی آید.	�

این به لحاظ تئوریک درســت اســت اما اگر بخواهید بیت کوین در مقیاس باال 
بخرید باید از صرافی های ثبت شــده بخرید و دولت نهایتاً می تواند هویت شــما را 

کشف کند.
نکته جالب تری که وجود دارد این اســت که آدم ها می توانند به زور ماشــین یا 
پول نقد یا طالی شما را بدزدند و ببرند. شما وقتی می خواهید از جایی، از کشوری، 
از موقعیتی فرار کنید نمی توانید همه پول نقد، همه طالی خود یا زمین های خود 
را بــا خودتان ببرید. اما می توانید کیف پــول دیجیتال تان را توی موبایل همه جا 

ببرید. شــما حتی می توانید کیف پول را از درون گوشی خود پاک کنید و اگر رمز 
12کلمه ای مخصوص تان را داشته باشید دوباره آن را نصب کنید و بیت کوین توی 

کیف تان خواهد بود. 
مثال یهودیان در دهه 1930 در آلمان نازی عجیب است: آن ها  در بهترین حالت 
با 10 درصد دارایی هایشــان فرار می کردند. اگر دارایی آن ها  بیت کوین بود چطور؟ 

آن ها  می توانستند با همه بیت کوین خود فرار کنند. 
نکته بعدی مسئله قوانین مالکیت است که دولت می تواند هر کاری که بخواهد با 
ما بکند: یک قانون را تغییر دهد و نگذارد پول تان را از بانک دربیاورید یا همین طور 
پول چاپ کند. دولت در اصل صاحب پول ماســت. بیت کوین حافظ حق مالکیت 
شما و حافظ آزادی های فردی شماست. بیت کوین را می توان به ثمرنشستن رویای 

جان الک در دفاع از آزادی و مالکیت فردی دانست. 
دزدیدن بیت کوین سخت است و مصادره اش سخت تر. بیت کوین آخرین چیزی 
در جهان است که مورد حمله قرار می گیرد. این اولین باری است که ما مشکل پول 

را حل کرده ایم.
فکر می کنی بیت کوین چقدر طی پنج سال آینده باال برود؟	�

 بیت کویــن تا ابد باال مــی رود چون تعدادش محدود اســت. عرضه دالر به 
خاطر تورم افزایش دارد و بیت کوین ثابت است. به لحاظ تکنیکی هم استفاده از 
بیت کوین کم کم آسان تر می شود. چند سال دیگر درون همه آیفون ها و اندرویدها 
و توئیتر بالک چین و بیت کوین وجود دارد. و بعد مسئله پذیرش است. االن کمتر 
از 4 درصد دنیا از رمزارزها استفاده می کنند و افراد بیشتر و بیشتری آن را خواهند 
پذیرفت و پول شان را درونش می آورند. بیت کوین مثل فیس بوک نیست. وقتی 
روپرت مرداک میلیاردر وارد فیس بوک شد با خودش یک میلیارد دوست نیاورد. 
اما وقتی یک میلیاردر به یک شبکه پولی می پیوندد با خودش یک میلیارد دالر 
پول می آورد. وقتی شــرکت ها و سرمایه گذاران بزرگ وارد شوند با خود سرمایه 
عظیمی می آورند. بیت کوین باال می رود و نهایتاً جایگزین طال می شــود که که 
10 تریلیون دالر ارزش دارد. ارزش بازار بیت کوین حاال 1.2 تریلیون است. ما در 
3 تا 5 سال آینده مطمئناً جایگزین طال می شویم. بعد بیت کوین باعث می شود 
این فشــار از روی بازار مسکن برداشته شــود. کانادا االن کمبود خانه دارد چون 
خارجی ها از مســکن کانادا به عنوان سرمایه گذاری استفاده می کنند و محلی ها 

نمی توانند خانه گران بخرند. 
چرا طال در سالی که تورم آنقدر باال بود و کشورها ناآرام بودند باال نرفت؟ چون 
مردم به جای طال، به طالی دیجیتال روی آوردند. این کم کم به مسکن هم کشیده 

می شود و قیمت مسکن به عنوان ابزار سرمایه گذاری پایین می آید.
بیت کوین دارد عقالنیت را به حوزه سرمایه گذاری برمی گرداند. اگر مردم به جای 
خرید خانه دوم به عنوان سرمایه گذاری بیت کوین بخرند قیمت خانه برای آن ها  که 

می خواهند اولین خانه شان را بخرند پایین می آید. 
در جوامع کنونی مردم برای حفظ ســرمایه خود در برابر تورم مجبورند دست 
به هر کار بزنند؛ از قمار و بازار پیچیده بورس گرفته تا رمزارزهای ناشناس با وعده 
ســود باال، چون آن ها  حساب پس اندازی را نمی شناسند که به آن اطمینان کنند. 
بیت کوین آن بانک در فضای ســایبر اســت که به شما کمک می کند دیگر نگران 
سهام گوگل و اپل و آمازون نباشید. فقط کافی است که یک تکه از آن 121 میلیون 
بیت کوین را بخرید و تمام. یک محصول ساده که می تواند ده هزار سال عمر کند. 

رأیم را زدی، من می خواهم بیت کوین بخرم!	�
عالی! نکته این جا  ست که بیت کوین ایده ای تازه است. ما هزاران سال دنبال چنین 
ایده ای بوده ایم. قبل از بیت کوین همه پول ها انگار با شن درست شده بودند و بعد از 
مدتی فرو می ریختند. بیت کوین به همین خاطر این همه شور و هیجان ایجاد کرده 
و مردم دوست دارند هرکاری بکنند تا بیت کوین موفق شود. چون ما باالخره چیزی 
ساخته ایم مستحکم، زیبا و بی نقص، که کنترل را به زندگی برمی گرداند، آن هم در 

جهانی که این احساس وجود دارد که ما کنترل را از دست داده ایم. 



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

پرواز تا اطالع ثانوی لغو است!پرواز تا اطالع ثانوی لغو است!
سویه اومیکرون امید به بهبود صنعت گردشگری را دست کم تا سال سویه اومیکرون امید به بهبود صنعت گردشگری را دست کم تا سال 20242024 از بین برد از بین برد
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جهان به روایت نمودارها
شاخص ها از آینده  چه می گویند؟

سایهشومسویههاینو
هنوز کسی از سرعت سرایت سویه اومیکرون چیز زیادی نمی داند. تنها می دانیم که 
اومیکرون جدیدترین ســویه کروناست که سازمان بهداشت جهانی در رابطه با آن 
هشدار داده است. اما واکسیناسیون می تواند تا حد زیادی این تهدید را کمرنگ کند. 
آمریکا جزو نخستین کشورهایی است که واکسیناسیون را آغاز کرده اما جنبش های 
ضدواکسیناسیون شرایط را برای این کشــور کمی سخت کرده است. این نمودار 

وضعیت واکسیناسیون آمریکا را نشان می دهد.

نرخ واکسیناسیون آمریکا براساس سن، دسامبر 2021

۱۰۰
۷۵
۵۰
۲۵

۰

۰ ۲۵ ۵۰      ۷۵ ۱۰۰

بازگشتبهخانه
ویروس کرونا شرایط زندگی را به کلی متحول کرد. همان طور که مرزهای کشورها به 
روی افراد خارجی بســته شد، دستشان از پول و سرمایه هم کوتاه ماند. در واقع دیگر 
کمتر کسی می تواند با خودش پول به داخل کشورها بیاورد. بررسی ها نشان می دهد که 
مهاجران کمتر از گذشته می توانند درآمدهای خود را روانه کشورشان کنند. کمک های 
خارجی هم در این دوره به شدت کاهش یافته است. این نمودار نشان می دهد که کرونا 

جریان ورودی پول به کشورها را چطور تحت تاثیر خود قرار داده است.

جریان پول به کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط، میلیارد دالر
شاخص وضعیت عادی اکونومیست، سطح پیش از کرونا = ۱۰۰

۸۰۰

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۰

۱۹۹۰ ۹۵ ۲۰۰۰ ۰۵ ۱۰ ۱۵ ۲۱

آستینهایتانرابدونچانهزدنباالبزنید
پیش از شیوع همه گیری کرونا، تنها عده ای در آمریکا مقابل انواع مختلف واکسن ها مقاومت داشتند. یعنی عده کمی در جنبش ضد واکسیناسیون قرار داشتند و علیه آن تالش می کردند. 
اما بعد از شیوع همه گیری کرونا، این جنبش چهره ای جهانی به خودش گرفت. این در حالی است که تنها راه بازگشت به زندگی عادی، از مسیر واکسیناسیون است. به همین خاطر 
برخی دولت ها تصمیم گرفتند واکسیناسیون را به امری اجباری تبدیل کنند. در نهایت برخی از کشورها اعالم کردند که مردم باید دست کم یک گواهی واکسیناسیون نشان دهند تا 
بتوانند به برخی از کارهای عادی در کشورشان بپردازند. این نقشه نشان می دهد که بسیاری از کشورها واکسیناسیون را اجباری کرده اند و به لحاظ قانونی، کسانی که در این کشورها 

زندگی می کنند باید واکسن بزنند و حتی از مدرکی دال بر واکسینه شدن، برخوردار باشند.

به لحاظ قانونی باید حداقل یک بار واکسینه شده باشید

بلهداده ای در دست نیست خیر

دوز سوم 
یا بوستر

دوز دوم فقط دوز اول
سرمایه گذاری مستقیم خارجیدرصد از گروه سنی که واکسینه شده اند

پول کارگران مهاجر

کمک ها

درصد از جمعیت

زیر 18 سال
24-18 49-25 64-50

باالی74-65
75
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غوغایکرایهخانه
هیچ چیز طی دو ســال گذشــته از گزند ویروس کرونا در امان نمانده است. 
کرایه خانه هم جزو مواردی اســت که طی دو سال گذشته کامال تحت تاثیر 
این ویروس قرار گرفته و با افزایش چشمگیری روبه رو شده است. بررسی های 
اکونومیست نشان می دهد وضعیت تا حدودی تغییر کرده و اکنون روند بهبود 
آغاز شده است. اما به صورت کلی، قیمت کرایه خانه در زمان همه گیری افزایش 

پیدا کرده است.

کرایه خانه، اکتبر 2021 به بعد، درصد افزایش نسبت به سال گذشته

ونکوور

نیویورک

سیدنی

مونیخ

لندن

۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰

همهخوباند،برخیخوبتر!
این روزها یکی از جنگ و دعواها بر سر واکسن است. بی تردید هر کشوری تالش 
دارد بگوید واکسن خودش قوی تر است. اما داده های علمی و تجربی چه می گویند؟ 
این نمودار اکونومیست نشان می دهد که همه واکسن ها می توانند در بدن نسبت به 
ویروس کرونا ایمنی ایجاد کنند. اما برخی از واکسن ها نظیر مدرنا و فایزر که از نوع 
بیولوژیکی هستند، ایمنی بیشتری در بدن افراد به ویژه در برابر سویه های جدیدتر 

نظیر دلتا ایجاد می کنند.

کووید-19، اثربخشی واکسن در برابر سویه دلتا، درصد

مدرنا

فایزر

آسترازنکا

جانسون و جانسون

۶۰ ۸۰          ۱۰۰

نهچندانمحبوب
محبوبیت روســای جمهوری به ویژه در آمریکا که یکــی از مهم ترین اقتصادهای 
جهان اســت، مدام مورد بررسی رسانه های خارجی قرار می گیرد. اکونومیست هم 
در نظرسنجی هایی تالش کرده میزان محبوبیت و پذیرش جو بایدن را در آمریکا 
بررسی کند. بررسی ها نشان می دهد بایدن چندان هم محبوب نیست. او دست کم 
در میان روسای جمهور دموکرات این کشور، محبوبت حداقلی دارد و برای بهبود 

وضعیت خود باید تالش زیادی کند.

نرخ مقبولیت رئیس جمهوری
رتبه تا روز ۲۶۱ حضور در کاخ سفید

ریگان بوش کلینتون بوش پسر اوباما ترامپ بایدن

گرانترینشهرهایجهان
اکونومیست شاخص های بسیاری دارد که به کمک آن ها شرایط مختلف اقتصادی 
را بررســی می کند. یکی از شاخص های مطرح که در این نشریه مورد بررسی قرار 
می گیرد، شاخص هزینه زندگی در شهرهای مختلف جهان است. هرچه عدد این 
شاخص پایین تر باشد، هزینه زندگی در آن شهر بیشتر خواهد بود. طبق این نمودار 
می توانید گران ترین شهرهای جهان را ببینید. اکثر آن ها در کشورهای توسعه یافته 

قرار دارند و هزینه زندگی در آن ها بسیار باالست.

در اوج؛ شاخص هزینه زندگی در شهر، سپتامبر 2021
نیویورک = ۱۰۰

۱۲ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۶
ارزش شاخص

% 55.6
% 67.6

% 50.2

% 82.9

% 52.3

% 38.1
% 44.2

بستری در بیمارستان عفونت
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براساس بررسی های صورت گرفته، ورودی گردشگران بین المللی در سال 2۰2۱ نسبت به سال 2۰۱۹ کاهش 7۰ تا 75 درصدی 
داشته است. این یعنی وضعیت چندان هم خوشبین کننده نیست. نکته این جاست که وضعیت در سال 2۰2۱ نسبت به سال 2۰2۰ بهبود 
یق کرده اند. یادی واکسن تزر پیدا نکرده در حالی که عده ز

صنعت گردشــگری این روزها مدام با تابلوهای »تاخیر« و »لغو ســفر« 
مواجه می شود. فرودگاه به مکان های کم رونقی تبدیل شده اند که دیگر خبری 
از مســافران تفریحی و گردشگران در آن ها نیســت. البته قرار نبود شرایط 
این گونه باشد. ابتدای امسال وقتی واکسن کرونا کشف شد و در اختیار مردم 
در کشورهای ثروتمند قرار گرفت، همه تصور می کردند صنعت گردشگری 
دوباره جان می گیرد. اقتصادهای ثروتمند به سرعت واکسن را به مردم تزریق 

می کردند تا دوباره زندگی به مسیر عادی خودش بازگردد.
اما در حالی که کسب وکارهایی نیازمند سفر و گردشگران چمدان های خود 
را می بستند تا به سفر بروند، سویه دلتا وارد میدان شد. بسیاری از کشورها 
دوباره نگران شدند و مرزهای خود را به روی افراد خارجی بستند. اروپا و آمریکا 
دوباره با موجی از ابتال و مرگ ومیر همراه شد. باالخره سویه دلتا کمرنگ شد. 
حاال رسانه ها و کارشناسان خبر از سویه جدیدی به نام اومیکرون می دهند. 
این خبر هنوز تایید نشده بود که دلهره به جان صنعت گردشگری انداخت. 
اکنون که این سویه جدید تایید شده، دوباره صنعت گردشگری هم شرایطی 
بحــران پیدا کرده و ظاهرا این بار همــه به آینده ای فکر می کنند که در آن 
گریزی از سویه های جدید کرونایی نیست. یکی از نهادهای زیرشاخه سازمان 
ملل، سازمان گردشگری جهانی است که وضعیت صنعت گردشگری را هم 
بررسی می کند. این سازمان ابزاری دارد که به کمک آن وضعیت گردشگری 
در جهان را زیر ذره بین قرار می دهد. روز 28 نوامبر گزارشــی از این سازمان 
منتشر شد که در آن چشم انداز تیره و تار صنعت گردشگری در جهان بیش از 
پیش مشخص شده است. در این گزارش میزان اثرگذاری سویه اومیکرون هم 
مد نظر قرار گرفته است. یکی از مواردی که نسبت به گذشته مقایسه می شود، 
اندازه صنعت بیمه نســبت به سال 2019 است یعنی آخرین باری که همه 
می توانستند آزادانه به هر جایی سفر کنند. براساس بررسی های صورت گرفته، 
ورودی گردشگران بین المللی در سال 2021 نسبت به سال 2019 کاهش 
70 تا 75 درصدی داشته است. این یعنی وضعیت چندان هم خوشبین کننده 

نیست. نکته این جاســت که وضعیت در سال 2021 نسبت به سال 2020 
بهبود پیدا نکرده در حالی که عده زیادی واکسن تزریق کرده اند.

 آسیایی های سختگیر  
درآمد حاصل از ورودی گردشگران بین المللی برای صنعت گردشگری در 
سال 2019 برابر با 1.7 تریلیون دالر بوده است. اما این رقم در سال 2020 به 

700 تا 800 میلیارد دالر رسیده و بهبود اندکی را نشان می دهد.
داده های موجود نشــان می دهد که صنعت گردشــگری در آسیا در سه 
ماهه نخست سال 2021 کامال تحت تاثیر منفی بوده است. حتی آسیبی که 
به صنعت گردشــگری در سه ماهه نخست ســال 2021 وارد شده بیش از 
آسیبی است که در سه ماهه نخست سال 2020 وارد شده، یعنی وضعیت بدتر 
شده است. کشورهای آسیایی نسبت به محدودیت های کرونایی سختگیرانه تر 
عمل کرده اند. چین دومین بازار بزرگ گردشگری جهان را در اختیار دارد اما 
باز هم تصمیم گرفت سیاست به صفر رساندن ابتال به کووید را در پیش بگیرد 

و به همین خاطر درهای خود را به روی گردشگران خارجی بست.
کشــورهای اروپایی هم برای مدتــی مرزها را باز گذاشــتند اما دوباره 
محدودیت ها را در دستور کار خود قرار دادند. به این ترتیب اکثر نقاط جهان، 
محدودیت هایی را برای ســفر در نظر گرفته اند و این موارد تاثیر منفی روی 
صنعت گردشگری می گذارد. در سال 2022 احتماال محدودیت ها تا حدودی 
برداشته می شوند البته اگر در این زمینه بخت با جهان یار شود. فناوری های 
جدید و پیشرفته هم می توانند در این زمینه موثر باشند. تقاضا برای سفر هم 
طی دو سال گذشته انباشت شده به همین خاطر برخی تصور می کنند که 
در سال 2022 ناگهان گشایشی برای صنعت گردشگری حاصل می شود. اما 
برخی موارد نشان می دهند که قضیه به این سادگی نیست. چین به احتمال 
زیاد در سال 2022 دست از قوانین سختگیرانه خود نمی کشد چرا که در سال 
2020 آســیب های بسیاری را به دلیل شیوع همه گیری کرونا متحمل شد. 
به عالوه چین قرار است میزبان المپیک زمستانه در سال 2022 باشد به همین 
خاطر احتماال قوانین را به شکلی جدی تر دنبال خواهد کرد. سویه های جدید 
هم تا حدودی نشان می دهند که وضعیت در سال جدید چندان هم مطلوب 
نخواهد بود. در نهایت پیش بینی ها نشان می دهند که احتماال در سال 2024 
صنعت گردشگری بتواند به وضعیتی مشابه دوران پیش از کرونا برسد. تا آن 

زمان، باید با این صنعت آسیب دیده مدارا کرد. 

چرا باید خواند:
 در سال 2021 همه 
چمدان هایشان 
را بسته بودند که 
بالفاصله پس از 
تزریق واکسن کرونا، 
راهی سفر شوند. 
صنعت گردشگری هم 
چشم انتظار آن لحظه 
بود. اما سویه جدید 
با عنوان دلتا، امیدها 
را بر باد داد. حاال به 
نظر می رسد تا سال 
2024 خبری از بهبود 
در صنعت گردشگری 
نیست.

 ] صنعت گردشگری   [

امید از دست رفته
گردشگری در سال نو احتماال وضعیتی بدتر از 2020 داشته باشد

ورود گردشگران بین المللی، درصد تغییر نسبت به سال 2019
-100 -۸0 -60 -40 -20 0
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خاورمیانه

جهان
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اومیکرون یکی از سویه های جدید کروناست که همه گیر شدن آن در روز 24 نوامبر )سوم آذر( تایید شد. برخی 
یاد در برابر واکسن کرونا مقاوم است و عفونتی متفاوت در بدن  کارشناسان می گویند این سویه جدید به احتمال ز
افراد ایجاد می کند.

حدودا یک سال از کشف موفقیت آمیز واکسن کرونا 
می گذرد. اما حاال به جای اینکه همه خوشحال باشیم، 
نوعی احساس ترس و وحشت بر جهان حاکم شده است. 
ســویه های جدید ویروس کرونا، شــرایط را پیچیده 
کرده اند. اومیکرون یکی از سویه های جدید کروناست که 
همه گیر شدن آن در روز 24 نوامبر )سوم آذر( تایید شد. 
برخی کارشناسان می گویند این سویه جدید به احتمال 
زیاد در برابر واکسن کرونا مقاوم است و عفونتی متفاوت 

در بدن افراد ایجاد می کند.
ســازمان بهداشــت جهان اومیکــرون را به عنوان 
تهدیدی بزرگ برای جهان معرفی کرده اســت. رئیس 
شرکت مدرنا که واکسن آمریکایی مدرنا را تولید می کند 
هم درباره ســویه های جدید هشدار داده و تاکید کرده 
که واکســن های موجود نمی توانند در برابر گونه های 
تازه ایمنی خاصی ایجــاد کنند. به این ترتیب باید در 
انتظار تعطیلی های گسترده تر، محدودیت های بیشتر و 
مرزهای بسته باشــیم. همه این موارد روی اقتصاد اثر 

منفی می گذارد. سرمایه گذارانی که در بخش هایی مانند صنعت هواپیمایی سرمایه گذاری 
کرده اند اکنون با سویه های جدید، نگران و ناامید شده اند. قیمت نفت هم به شدت کاهش 

پیدا کرده که نشان دهنده رکود اقتصادی و بحران است.
هنوز نمی توان تشخیص داد که آیا اومیکرون خطرناک تر است یا دلتا. به هر حال دلتا 
یکی از سویه های جدی تر کرونا بود که سرعت انتشار ویروس را باال برده بود. اما اکنون 
از طریق تعداد نسبتا کمی که به سویه اومیکرون مبتال شده اند نمی توان با قاطعیت در 
مورد این گونه جدید نظر داد. باید چند هفته ای منتظر بمانیم تا دانشمندان بررسی های 
بیشتری روی این ویروس انجام دهند. اما بدون تردید می توان گفت که این سویه نو، به 
صورت تهدید به اقتصادها حمله ور شده و با موج بیماری که به راه می اندازد، زندگی ها را 

دچار بحران خواهد کرد.
همه می دانند که محدودیت های بیشتر در کشورهای ثروتمند بدون تردید به رشد 
اقتصادی آســیب وارد خواهد کرد. سویه جدید ابتدا در آفریقا شناسایی شد. به همین 
خاطر کشــورهای پیشرفته خیلی ســریع مرزهای خود را به روی ساکنان کشورهای 
آفریقایی بستند. ژاپن به صورت کامال مرزهای خود را بسته و هیچ کسی را به داخل کشور 
راه نمی دهد. بریتانیا دوباره مســافران را ملزم به رعایت قرنطینه کرده است. در حالی که 
چرخ های گردشگری به مرور و آهسته حرکت خود را آغاز کرده بود، ناگهان همه گیری با 
شکل های جدید خود این حرکت را متوقف کرد. در حالی که جهان به مرور در مسیر عادی 

شدن قرار می گرفت ناگهان ورق برگشت و شرایط دوباره سخت شد.
پیش بینی ها نشان می دهد که سویه جدید با عنوان اومیکرون، بیرون آمدن از خانه را 
هم با محدودیت هایی مواجه کند. اروپایی ها از زمان شیوع دلتا، محدودیت ها را تشدید 
کرده بودند. اکنون اومیکرون هم به دلتا اضافه شد و شرایط را بدتر کرد. ایتالیا افرادی را که 
واکسینه نشده اند به رستوران ها راه نمی دهد. پرتغال هم افرادی را که می خواهند به کافه 
بروند ملزم کرده تست منفی کرونا را نشان دهند حتی اگر واکسینه شده باشند. اتریش 
هم همه جا را به صورت کامل تعطیل کرده است. کشورهای ثروتمندی که در انتظار بهبود 

بودند ناگهان خود را در ناامیدی مطلق یافتند.

 ویروس در مسیر عادی شدن  
اکنون عده ای از تحلیل گران نگران این هســتند که سویه های جدید کرونا منجر 
به افزایش بی رویه نرخ تورم شــود. این خطر بیش از همه بر اقتصاد آمریکا ســایه 
انداخته اســت. البته اقداماتی که جــو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا داشــته روی 
قیمت گذاری برای مصرف کنندگان اثر داشــته، به همین خاطر ســویه جدید کرونا 
می تواند تهدیدی جدی تر باشــد و نرخ تورم را در آمریکا بیش از اندازه افزایش دهد. 
بررسی ها نشــان می دهد به صورت کلی نرخ تورم در جهان به 5.3 درصد رسیده و 

رقمی باال به شمار می آید.
عده ای تصویر می کنند شیوع اومیکرون با کاهش فعالیت های اقتصادی و در نتیجه 
کاهش نرخ تورم همراه خواهد شــد. اما عکس این ماجرا اتفاق می افتد. تقاضا برای 
کاالها به ویژه در ابتدای سال جدید میالدی افزایش پیدا می کند و این مورد منجر به 

افزایش قیمت و افزایش نرخ تورم خواهد شد.
مهم ترین تهدید اومیکرون این است که به اقتصاد چین لطمه خواهد کرد. چین 
دومین اقتصاد بزرگ جهان اســت. این اقتصاد بــا بحران هایی نظیر بحران بدهی و 
مشــکالتی در صنایع مختلف مواجه شــده و به همین خاطر شرایطی بحرانی دارد. 

اومیکرون می تواند ضربه نهایی را وارد کند.
اگر اومیکرون واقعا بیش از سویه دلتا قابلیت انتقال داشته باشد، می توان گفت که 
جهان وارد بحرانی بزرگ شده است. البته باید امید داشته باشیم که شرکت های تولید 
واکســن، به سرعت واکسن های جدید را روانه بازار کنند. اما نکته این جاست که هر 
سویه جدید، ضربه ای به اقتصاد وارد می کند و بحرانی به وجود می آورد. در واقع به نظر 
می رسد که این ویروس به پایان نمی رسد بلکه مدام چهره عوض می کند و با ظاهری 
نو به میدان می آید. پیش از این همه می دانستیم که ویروس قرار است با چهره های 
بومی و متفاوت، به اقتصاد آسیب برساند اما حاال در عمل شاهد این ماجرا هستیم. 

اومیکرون تهدید بزرگ برای همه اقتصادهای جهان است. 

چرا باید خواند:
 تقریبا یک سال پیش 
بود که واکسن کرونا 

کشف شد. همه تصور 
می کردند با تزریق 
واکسن می توان به 

بحران اقتصاد جهان 
هم خاتمه داد. اما 

حاال سویه های 
جدید کرونا از دلتا 

گرفته تا اومیکرون، 
همگی نشان می دهند 

که بحران کرونا به 
این زودی به پایان 

نخواهد رسید. 

 ] ویروس کرونا   [

تهدید پیش رو
سویه اومیکرون چه معنایی برای اقتصاد جهان دارد؟



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و پانزده، دی 1721400

 ] استارت آپ ها   [

قهرمان های محلی
استارت آپ های اقتصادهای نوظهور شکوفا شده اند

چرا باید خواند:
 تا یک دهه پیش، 

غول های اینترنتی 
آمریکایی همگی 
آینده دار بودند و 

تحلیل گران نسبت 
به آینده آن ها با 

خوشبینی اظهار نظر 
می کردند. غول هایی 
مانند آمازون، پی پل 

و اوبر از وفور مالی در 
کشور مبدا خود نهایت 

بهره را می بردند 
و انحصار در بازار 
را در اختیار خود 

داشتند، حاال نوبت به 
اقتصادهای نوظهور 

رسیده است.

یکا در این بازار، شاهد تغییر الگوی شرکت های فعال در عرصه فناوری هستیم. در واقع الگوی شرکت هایی که فراهم کننده  به رغم سلطه آمر
یکایی شده است.  خدمات اینترنتی و فناوری هستند به کلی عوض شده است. این روزها فعالیت در عرصه فناوری کامال پراکنده و غیرآمر
اخیرا جمعی از شرکت های فناوری از اقتصادهای نوظهور وارد میدان شده اند و قواعد بازی را به کلی بر هم زده اند.

تا یک دهه پیش، غول های اینترنتی آمریکایی همگی آینده دار بودند 
و تحلیل گران نســبت به آینده آن ها با خوشــبینی اظهار نظر می کردند. 
غول هایی مانند آمازون، پی پل و اوبر از وفور مالی در کشور مبدا خود نهایت 

بهره را می بردند و انحصار در بازار را در اختیار خود داشتند.
امروز همچنان آمریکا غول جهانی صنعت فناوری به شمار می آید و 71 
درصد از ارزش بازار شرکت های این عرصه مربوط به همین کشور می شود. 
اما به رغم سلطه آمریکا در این بازار، شاهد تغییر الگوی شرکت های فعال در 
عرصه فناوری هستیم. در واقع الگوی شرکت هایی که فراهم کننده خدمات 
اینترنتی و فناوری هستند به کلی عوض شده است. این روزها فعالیت در 
عرصه فناوری کامال پراکنده و غیر آمریکایی شده اســت. اخیرا جمعی از 
شرکت های فناوری از اقتصادهای نوظهور وارد میدان شده اند و قواعد بازی 

را به کلی بر هم زده اند.
شرکت هایی که این روزها در کسب وکارهای فناوری شکل می گیرند، در 
دسته های مختلفی قرار دارند. بخشی از آن ها از طریق سرمایه گذاری های 
شرکای آسیایی توسعه پیدا کرده اند و اکنون در سطح جهانی مطرح شده اند. 
این دســته از شرکت های فناوری، حضوری پرقدرت در عرصه بین المللی 

دارند و می توانند دنیای فناوری را متحول کنند.
دســته دیگری از شرکت ها به شکل حفاظت شــده راه اندازی شده اند 
و به عنوان قهرمان های ملی شــناخته می شوند. غول های فناوری چینی 
در این دســته قرار می گیرند. آن ها از اقتصاد نوظهوری مانند چین تغذیه 
می کنند و بازار داخلی خوبی هم دارند. این شرکت ها می توانند در عرصه 
بین المللی به رقابت بپردازند. البته نکته این جاســت که این شرکت ها به 
شــدت تحت تاثیر حمکرانی دولتی قرار دارند. در واقع آن ها در بازار آزاد 
رشد نمی کنند. همیشه دست دولت مانند سایه ای بر سر آن ها قرار دارد. 
این مدل از شرکت های فناوری در بســیاری از کشورهای اقتدارگرا رواج 
پیدا کرده اســت. برای مثال روسیه در حال راه اندازی شرکت های فناوری 
محبوبی است که در خانه رشد می کنند و سپس به رقابت با رقبای خارجی 
در عرصه بین المللی می پردازند. در واقع این دسته از شرکت ها، روند فعلی 

در سیلیکون ولی را مختل کرده اند و خودشان جداگانه در مسیر رشد قرار 
گرفته اند. یک دسته از این شرکت ها هم قهرمان های محلی هستند که در 
عرصه دیجیتالی فعالیت بین المللی و جهانی دارند. شرکت های دسته سوم 
در آسیا و آمریکای التین زیاد به چشم می خورند. آن ها شرکت هایی محلی 
و منطقه ای هســتند که در حوزه بازی، پرداخت دیجیتال، تحویل غذا و 
دیگر خدمات اپلیکیشن -محور فعالیت دارند. کره جنوبی یکی از پیشروترین 
کشورها در این زمینه است. اقتصادهای نوظهور تالش بسیاری برای توسعه 

این دسته از شرکت های دیجیتالی دارند.
افزایش سرمایه و سرمایه گذاری باعث شــده کسب وکارهای فناوری 
در همه اقتصادهای نوظهور رونق پیدا کنند. نکته جالب توجه این اســت 
که توســعه شــرکت های فناوری در اقتصادهای نوظهور محدود به چین 
نبوده اســت. در حقیقت 71 درصد از شرکت های فناوری در سال 2021 
دراقتصادهای نوظهوری به جز چین شکل گرفته اند. اما به هر حال چین 
در این زمینه حرف اول را می زند و بیشــترین سهم را دارد چرا که بیش 
از یک دهه اســت در این عرصه فعالیت می کند. میزان سرمایه گذاری در 
شــرکت های فناوری در چین طی یک سال گذشته افزایش چشمگیری 
داشته است. به نظر می رسد چین به مرکز جدید شکل گیری استارت آپ ها 

تبدیل شده است.

 تقالیی برای جهانی شدن  
یکی از رموز موفقیت شرکت های فناوری و استارت آپ ها در اقتصادهای 
نوظهور این است که تمرکز خود را بر مشکالت و مسائل داخلی گذاشته اند. 
آن ها تالش دارند به نوعی مشکالت داخلی را حل کنند. در آمریکا شکل 
مشــکالت و مســائل متفاوت اســت. به همین خاطر است که تمرکز بر 
مشکالت داخلی باعث شده بازار داخلی هم برای این شرکت ها ایجاد شود.

البته ریسک هایی هم وجود دارد که شرکت های فناوری را تهدید می کند. 
به همین خاطر است که برخی کشورها تالش دارند از قهرمان های محلی 
خودشان مراقبت کنند. این امر به سادگی باعث می شود که این قهرمان ها 
از رقابت در عرصه های بین المللی دور بمانند یا دست کم فعالیتشان در سطح 
جهانی محدود شود. اما این شرکت ها برای ایجاد برهم زنندگی و نوآوری های 

مجدد باید حتما وارد فضای جهانی شوند.
بــرای مثال هند و چین تالش زیادی دارند که روی اســتارت آپ ها و 
شرکت های فناوری خود نظارت داشته باشند. همین نظارت باعث می شود 
که گاهی دست وپای این شرکت ها را ببندند. به عالوه جریان سرمایه به این 
شرکت ها هم محدود می شود. در یک کالم باید به این شرکت ها اجازه داد 

تا در سطح بین المللی فعالیت کنند.
شرکت های فناوری در اقتصادهای نوظهور به نهادهایی قابل توجه 
تبدیل شده اند و می توانند نقشی اساسی در اقتصاد داشته باشند. به 
همین خاطر است که دولت ها باید دست این شرکت ها را باز بگذارند 
و به آن ها میدان بدهند تا خودشان را در عرصه بین المللی به شکلی 
رقابتی مطرح کنند. قهرمان های محلی می توانند به قهرمان هایی در 

عرصه بین المللی بدل شوند.

یکی از رموز موفقیت 
شرکت های فناوری و 

استارت آپ ها در اقتصادهای 
نوظهور این است که تمرکز 
خود را بر مشکالت و مسائل 

داخلی گذاشته اند. آن ها تالش 
دارند به نوعی مشکالت داخلی 

را حل کنند. در آمریکا شکل 
مشکالت و مسائل متفاوت 

است. به همین خاطر است که 
تمرکز بر مشکالت داخلی باعث 
شده بازار داخلی هم برای این 

شرکت ها ایجاد شود
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اینو تویوساکو در سال 1913 به توکیو مهاجرت کرد و 
در یک آهنگری به کارآموزی پرداخت. چند سال بعد 
که کسب وکار خود را راه انداخت به نظرش رسید تولید 
قیچی برای آرایشگاه ها کاری سودده خواهد بود. او یک 
کمپانی با نام توکوشا راه اندازی کرد که در حال حاضر 
قیچی هایی با برند جووِل می فروشــد و محصوالتش را 
به بیش از 50 کشــور دنیا صادر می کند. اینو کنجی، 
نوه بنیان گذار این شــرکت و رئیس کنونی آن به این 
مسئله افتخار می کند که »در بخش های روستایی ژاپن 
قیچی هایی تولید می کنیم که بــه نیویورک، لندن و 

پاریس صادر می شود.«
شرکت هایی نظیر توکوشا، که تقریبا 50 نفر نیروی 
کار دارد، سهم زیادی در اقتصاد ژاپن دارند. تشکیالت 
اقتصادی ُخرد و متوســط ژاپن کــه 3.6 میلیون عدد 
هســتند، تقریبا 70 درصد از نیروی کار این شرکت را 
به کار گرفته اند و این در حالی اســت که در کشوری 
چون بریتانیا این سهم به 61 درصد می رسد. این بنگاه ها 
نســبت به همتایان خود در دیگر کشورهای ثروتمند 
بهره وری کمتری دارند. شکاف بهره وری بنگاه های خرد 
و متوسط ژاپن و شرکت های بزرگ تر این کشور بیشتر 

از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.
همین مسئله باعث خواهد شد که در سال  های پیش رو، حتی بنگاه های کوچک ژاپنی 
که وضعیت بهتری دارند هم مجبور به اعمال تغییراتی شوند. صدها هزار کسب وکار سودده 
که مسئول ایجاد میلیون ها شغل در این کشور هستند، در خطر تعطیلی قرار دارند، زیرا 
مالکان مسن آن ها در پیدا کردن افراد جایگزین به مشکل برخورده اند. تحکیم کسب وکارها 
انرژی زیادی به کسب وکارهای کوچک و متوسط می شود و باعث خواهد شد آن هایی که 
عملکرد خوبی دارند، مجبور به تعطیلی بی جهت نشوند. با این حال تالش هایی که برای رخ 

دادن این نوع از تحکیم ها صورت گرفته اند، با ُکندی پیش می روند.

 ساختار قدیمی  
کسب وکارهای کوچک ژاپنی معموال توسط خانواده ها مدیریت می شوند. با این حال، 
خانواده ها امروز فرزندان کمتری نسبت به گذشته دارند و تعداد کم تری از آن ها عالقه ای 
به ارث بردن تجارت خانوادگی خود دارند. در سال 2000، تقریبا 80 درصد از تغییرات 
در سطوح مدیریتی کسب وکارهای کوچک و متوسط مربوط به یکی از اعضای خانواده 
بود که می خواست کنترل را به عضوی دیگر بسپارد، اما این نسبت در حال حاضر به 34 
درصد رسیده است. چسبیدن به کسب وکار خانوادگی باعث می شود که جوانان رویاهای 

خود برای زندگی شهری را رها کنند و کار والدینشان را ادامه دهند.
گرچه تحکیم و ادغام نســبت به گذشته رواج بیشــتری پیدا کرده است، بسیاری از 
مالکان کســب وکار هنوز هم تمایلی به فروش به رقبا یا خارجی ها ندارند. جلب توافق 
تمام تصمیم گیران یک خانواده برای جزئیات فروش، کاری بســیار دشوار است. سونودا 
میشی، تحلیل گر بازار از دانشگاه ساپورو، با عنوان کردن این مطلب می گوید: »بسیاری از 
خانواده ها فرصت فروش کسب وکار خود را از دست می دهند و به همین خاطر بسیاری 
از شــرکت های سودده مجبور به تعطیلی می شوند.« تقریبا 60 درصد از 50 هزار بنگاه 
کوچک و متوسطی که در سال گذشته تعطیل شدند به لحاظ مالی و اقتصادی در زمان 
تعطیلی وضعیتی مطلوب داشتند. پژوهشگران ژاپنی و صندوق بین المللی پول بر این باور 
هستند که این تعطیلی ها احتمال تعطیل شدن کسب وکار خریداران یا تامین کنندگان را 
هم باال می برد و این اثر دومینویی می تواند مشکالت کالن اقتصادی را به ویژه برای مناطق 
روستایی ایجاد کند. شرکت هایی نظیر توکوشا، مزیت خاصی در اجرای ادغام نمی بینند. 
کنجی درباره این مسئله می گوید: »با توجه به زمانی که برای پروش افرادی الزم است، 
کــه به لحاظ تولید صنعتی مهارت دارند، نمی تــوان به طور ناگهانی و لحظه ای چنین 
شرکت هایی را بزرگ تر کرد.« مشتری های کسب وکار او افرادی با ذائقه دقیق هستند که 
برای تفاوت های ریز و جزئی نهفته بین برندهای مختلف، اهمیت قائل می شوند. کنجی 
که خیلی به خرید کسب وکار یک رقیب یا فروش بنگاه خود به یکی از رقبا فکر نمی کند، 
درباره جزئیات نهفته در چنین تولیداتی می گوید: »هر قیچی تولید شده جزئیات خاص 
خود را دارد.« البته او هم نگران این مســئله است که چه کسی جانشین او خواهد شد. 
البته فعال تمام امید او به برادرزاده اش است که شاید روزی جای او را در کرسی ریاست 

این مجموعه بگیرد. 

 ] کسب وکار در ژاپن   [

برهه حساس کنونی
کسب وکارهای سودده کوچک و متوسط ژاپنی در اسارت مدیریت خانوادگی

چرا باید خواند:
 کسب وکارهای 

کوچک و متوسط 
ژاپن نقش پررنگی 

در اقتصاد این کشور 
بازی می کنند. این 

کسب وکارها که 
عمدتا خانوادگی 

هستند در حال حاضر 
با بحرانی روبه رو 

هستند که منجر به 
تعطیلی بی جهت 

آن ها می شود: ناتوانی 
در پیدا کردن جانشین 
عالقه مند برای رییس 

پیر و بی میلی به 
فروختن کسب وکار 

به رقیب یا یک شرکت 
خارجی.

در سال  های پیش رو، حتی بنگاه های کوچک ژاپنی که وضعیت بهتری دارند هم مجبور به اعمال تغییراتی شده اند. 
یرا  صدها هزار کسب وکار سودده که مسئول ایجاد میلیون ها شغل در این کشور هستند، در خطر تعطیلی قرار دارند، ز
مالکان مسن آن ها در پیدا کردن افراد جایگزین به مشکل برخورده اند.

بقا
نسبت سنی مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط ژاپن، درصد

2۹-2۵ 34-30 44-40 ۵4-۵0 64-60 ۷4-۷0 ۸0+

2۵

20

1۵

10

۵

0

2000

2005 2010

2015

2020



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و پانزده، دی 1741400

روز 24 نوامبر بود که وزارت بهداشــت هند اعالم کرد حل شدن یکی از 
مشغله های بسیار قدیمی این کشور زودتر از آنچه انتظار می رفت، رخ خواهد 
داد. نرخ باروری کلی هند، یعنی میانگین تعداد فرزندی که هر زن هندی در 
دوره زندگی خود خواهد داشت، چند سال جلوتر از پیش بینی های سازمان 
ملل و اهداف دولت خود این کشور، به کمتر از 2.1 خواهد رسید. معنای این 
عدد این است که باروری هند زودتر به پایین تر از سطح »جانشینی« خواهد 
رســید، یعنی پایین تر از سطحی که در آن تعداد تولد و مرگ برابر می شود. 
در واقع این عدد به طور کلی در هند به 2 و در شــهرهای این کشور به 1.6 
رسیده است. این مسئله را گزارش های بهداشت ملی خانواده )NFHS( اعالم 
کرده است. این عدد نشان دهنده افتی 10 درصدی از پیمایش قبلی است که 

5 سال پیش انجام شد.
این اتفاق، خبری بزرگ نه تنها برای هند، بلکه برای کل کره زمین است، 
زیرا جمعیت 1.4 میلیارد نفری هند همین حاال هم تقریبا یک پنجم جمعیت 
جهان را تشکیل می دهد. البته جمعیت هند هنوز هم رشد خواهد کرد، زیرا 
بسیاری از زنان جوان هندی به سن بچه دار شدن نرسیده اند. با این حال، نرخ 
باروری پایین منجر به تحقق اوج جمعیتی زودتر، با عددی کمتر خواهد شد. 
پیش تر باور بر این بود که هند طی 40 ســال به اوج جمعیتی 1.7 میلیارد 
نفری خود برسد، اما در حال حاضر یک دهه زودتر، اوج جمعیتی 1.6 میلیارد 

نفری محقق خواهد شد.

 اقبال دولت  
دولت هند چندین دهه است که به دنبال پایین آوردن نرخ باروری است. 
زمانی که هند در سال 1947 به استقالل رسید، نرخ باروری این کشور نزدیک 
به 6 بود. جمهوری نوپای هند در دوران جنگ با قحطی وحشتناکی در بنگال 
روبه رو شد که منجر به مرگ 2 تا 3 میلیون نفر شد. ایده های بسیار ترسناک 
توماس مالتوس، اقتصاددان قرن نوزدهمی انگلســتانی که هشــدار داده بود 
افزایش جمعیت در نهایت از سرعت تولید مواد غذایی پیشی خواهد گرفت، 
سایه ای ترسناک را باالی سر سیاست گذاران این کشور قرار داده بود. هراس 
دائمی »بمب جمعیتی« منجر به ایجاد اولین طرح برنامه ریزی جمعیتی ملی 

در سطح جهان در سال 1952 شد.
25 سال طول کشید که هند بتواند نرخ باروری خود را به 5 برساند. ایندیرا 
گاندی، نخست وزیر وقت هند، که از این پیشرفت ُکند ناراضی بود، تصمیمی 
قاطعانه گرفت. زمانی که در دوران اضطراری 1975 تا 1977 قرار داشــتند، 
پسر او، سانجای، کمپینی وحشتناک برای نازاسازی اجباری به راه انداخت. 
این مسئله مخالف بسیاری از سیاست های معقول این دولت شد که از بین 
آن ها می توان به آگاه ســازی برای استفاده داوطلبانه از داروهای ضدبارداری 

اشاره کرد.
آهسته تر کردن رشد جمعیت بعضی از فشارهای طوالنی مدت را از روی 
تعدادی از منابع که به طور نسبی در هند کمیاب هستند را کاهش می دهد. 
از بین این منابع می توان به آب و زمین اشاره کرد. این اخبار می توانند مزایای 
دیگری هم داشته باشند. سیاســتمداران هندی همواره با استفاده از ترس 
افزایش جمعیت، توانسته اند برای خود رای جمع کنند و این کار را با اتهام زدن 
به یک »گروه خاص جمعیتی« انجام داده اند که معموال منظور از آن اقلیت 
15 درصدی مسلمان هند است. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، درباره انفجار 
جمعیتی قریب الوقوعی هشدار داده اســت. تعدادی از اعضای حزب او حتی 
درخواست قرار دادن محدودیتی را برای اندازه هر خانواده دارند. قانون گذاران 
این حزب توانستند در بخش مورد حکمرانی خود قانونی را به تصویب برسانند 
که به موجب آن ارائه خدمات دولتی به خانواده هایی که بیش از دو بچه دارند، 

ممنوع می شود.
البته اعداد و ارقام جدید دولت هند شاید جلوی این پیشنهادهای خشن 
را بگیرد. باروری بین مســلمان های هند معموال بیش از هندوها است. این 
مســئله تا حدی به دلیل وجود فقر گسترده در این گروه جمعیتی است. با 
این حال اختالف این گروه ها به شــکلی تدریجی کاهش پیدا کرده است به 
شکلی که بین سال هایی 2005 و 2015 نرخ باروری مسلمان های هند از 3.4 
به 2.6 رسیده است. گرچه هنوز آمار جدید بر اساس تقسیم مذهبی منتشر 
نشده است، اما نرخ باروری در مناطقی که عمدتا مسلمان نشین است بسیار 
پایین تر از سطح جانشینی بوده و با عدد 1.4 تقریبا در بین پایین ترین اعداد 

در کل هند هستند. 

چرا باید خواند:
 هند دست کم 6 دهه 

است که با مشکل 
افزایش جمعیت 

دست و پنجه نرم 
می کند. بااین حال 
گزارش های اخیر 

نشان می دهند که اوج 
جمعیتی هند، زودتر از 

پیش بینی های دولت 
این کشور و سازمان 

ملل محقق خواهد شد 
و عدد کمتری را هم 
به عنوان رکورد ثبت 

خواهد کرد.

جمعیت هند [   [

خاموش شدن فتیله دینامیت
چشم اندازی اندکی روشن برای توقف رشد جمعیتی هند

نرخ باروری پایین منجر به تحقق اوج جمعیتی زودتر، با عددی کمتر خواهد شد. پیش تر باور بر این بود که 
هند طی 4۰ سال به اوج جمعیتی ۱.7 میلیارد نفری خود برسد، اما در حال حاضر یک دهه زودتر، اوج 
جمعیتی ۱.6 میلیارد نفری محقق خواهد شد.

نرخ باروری کلی هند، یعنی 
میانگین تعداد فرزندی که هر 
زن هندی در دوره زندگی خود 
خواهد داشت، چند سال جلوتر 

از پیش بینی های سازمان ملل و 
اهداف دولت خود این کشور، به 
کمتر از 2.1 خواهد رسید. معنای 

این عدد این است که باروری 
هند زودتر به پایین تر از سطح 

»جانشینی« خواهد رسید، یعنی 
پایین تر از سطحی که در آن 

تعداد تولد و مرگ برابر می شود

افت امیدبخش
نرخ کلی باروری، زایمان به ازای هر زن
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علی احمد، یک نگهبان بریتانیایی، زمانی  که تعطیالت خود را در سال 
2019 در امارات متحده عربی می گذراند، دستگیر شد. او به تماشای یک 
مسابقه فوتبال رفته بود و لباس یک تیم قطری را به تن کرده بود. احمد 
خبر نداشت که امارات در میانه یک درگیری دیپلماتیک با قطر است. او 
دســتگیر شد، کتک، شوکر برقی و چاقو خورد و به گفته خودش حتی 
اجازه خوابیدن هم نداشت. گرچه او نهایتا آزاد شد، اما هنوز هم از یادآوری 

آن اتفاقات رنج می کشد.
عدالت در امارات، هم دل بخواهی اســت، هم به شــدت سختگیرانه. 
همین مســئله باعث شد که فعاالن حقوق بشر در روز 25 نوامبر بسیار 
دل آزرده شــوند زیــرا در این روز یک مســئول اماراتی به عنوان رئیس 
اینترپل، آژانس پلیس جهانی، انتخاب شــد. احمد ناصر الرئیسی، صرفا 
بازپرس کل وزارت امور داخلی امارات در زمان دستگیری احمد نبود، بلکه 
او متهم به تاثیر مستقیم در این سوءرفتارها و نمونه های دیگر هم هست، 
گرچه دولت امارات تمام این اتهامات را رد می کند. در همین اوضاع، هو 
بینچن، یکی از مقامات وزارت امنیت عمومی چین هم به عنوان عضوی از 

کمیته اجرایی اینترپل برگزیده شد.
اینترپل بزرگ ترین ســازمان پلیسی جهان اســت. با این حال، این 
نهــاد بین المللی نه ماموری مخصوص خود دارد و نه می تواند تحقیقات 
مخصوص خــود را اجرا کند. نقش این نهاد کمک به آژانس های اجرای 
قانون در رصد افراد فراری و به اشتراک گذاشتن اطالعات است. از سوی 
دیگر هماهنگی عملیات های فرامرزی هم بر عهده این نهاد است که نمونه 
آن در ســال جاری در 20 کشور جهان، از کامبوج تا ایرلند، اتفاق افتاد. 
هدف این عملیات قمار غیر قانونی و کاله برداری در سرمایه گذاری بود و 

نتیجه اش دستگیری بیش از 1000 نفر شد.

 تغییر رویه ترسناک  
با تمام این گفته ها، طی چند سال اخیر این نگرانی به وجود آمده است 
که اینترپل تحت تاثیر دولت های سرکوبگر است. کشورهایی مثل روسیه، 
چین و ترکیه مجموعه ای از درخواســت های »هشــدار قرمز« را برای 
دستگیری تعداد زیادی از افراد داده اند که شامل منتقدان و پناهندگان 
می شود. از سوی دیگر چنین کشورهایی توانسته اند مسئوالن خود را به 
سطوح باالی اینترپل برسانند. اینترپل در سال 2016 یک مسئول امنیتی 
چینی به نام منگ هانگوی را به عنوان رئیس خود انتخاب کرد. دو سال 
بعد، پس از این که منگ در یک ســفر به خانه بازداشت شد، نزدیک بود 
روســیه یکی از متحدان والدیمیر پوتین را به عنوان جانشین منگ بر 
کرسی ریاست اینترپل بنشاند. امارات، وطن الرئیسی، یک کشور سلطنتی 
با سابقه بسیار بدی در زمینه حقوق بشر است و دادگاه های آن به شکل 

غیرانتخاباتی رهبران خود را تعیین می کنند.
میزان تاثیر رئیس اینترپل بر این ســازمان بسیار محدود است. این 
شغل بدون دستمزد و به صورت پاره وقت است و اصال اهمیتی به اندازه 
نقش دبیر کل این آژانس ندارد. مشهودترین نقش رییس این نهاد، حضور 
در نشست های عمومی ساالنه آن است. جدای از آن سه نشست ساالنه 

کمیته اجرایی اینترپل هم که ناظر بر عملکرد دبیرکل است، با ریاست 
او برگزار می شــود. افرادی که از فضای داخلی این نهاد اطالعات دارند، 
می گویند این مسئله که یک فرد چینی ریاست اینترپل را به مدت دو سال 
بر عهده داشت، تاثیری در شکل عملیات این آژانس ندارد. البته این مسئله 
ناشی از تالش نکردن منگ نبود، زیرا او به دنبال کسب قدرت بیشتری 

بود، اما بوروکرات های حاضر در اینترپل مقابل او ایستادند.
مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد بودجه اندک این نهاد به نسبت 
مسئولیت های پیچیده و گســترده آن است. بودجه سال جاری اینترپل 
145 میلیون یورو اســت که 62 میلیون یوروی آن از حامیان همیشگی 
آن به رهبری آمریکا، آلمان و ژاپن است. در گذشته اینترپل برای جبران 
کمبود بودجه خود وارد قراردادهای تجاری می شد. این نهاد در سال 2015 
مجبور شــد شــراکت 20 میلیون یورویی خود با فیفا را معلق کند، زیرا 
رسوایی های عظیمی برای این نهاد فوتبالی در سطح جهان پیش آمده بود. 
نکته جالب این بود که این قرارداد بین اینترپل و فیفا مربوط به مبارزه با 
فســاد بود که این مسئله به نوعی طنز به حساب می آمد. سه سال پیش 
از آن هم قراردادی 15 میلیون یورویی بین اینترپل و شرکت تنباکوساز 
فیلیپ موریس بسته شد و هدف از آن مبارزه با سیگارهای تقلبی بود. از آن 
زمان تا کنون اینترپل قید پول بخش خصوصی را زده است. فرستاده های 
این نهاد در استانبول موفق شده اند حمایت دریافتی اینترپل از ترکیه را 

طی قرار دادی با رشدی 15 درصدی طی سه سال آینده روبه رو کنند.
البته خود اعضای این سازمان هم نگرانی هایی دارند. یکی از مدیران 
ســطح باالی اینترپل در نشســت این ســازمان در روز رای گیری برای 
ریاست این سازمان گفت: »بیایید به جهان نشان دهیم اینترپل خریدنی 
نیست.« البته همین حاال هم افرادی هستند که به نتیجه ای کامال متفاوت 

رسیده اند. 

چرا باید خواند:
 دولت های سرکوبگری 
چون امارات، روسیه، 
چین و ترکیه با 
استفاده از اینترپل 
منتقدان خود را در 
سطح جهان دستگیر 
می کنند. همین مسئله 
باعث شده است که این 
دولت ها بخواهند در 
ساختار بزرگ ترین 
نهاد پلیس جهانی 
نفوذ کنند. از سوی 
دیگر کمبود شدید 
بودجه هم یکی دیگر 
از مشکالت اینترپل 
است.

اینترپل [   [

دست باالی دست
اینترپل طعمه ای برای حکومت های سرکوبگر شده است

مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد بودجه اندک این نهاد به نسبت مسئولیت های پیچیده و گسترده آن 
پل ۱45 میلیون یورو است که 62 میلیون یوروی آن از حامیان همیشگی  است. بودجه سال جاری اینتر
یکا، آلمان و ژاپن است. آن به رهبری آمر

 ۷
کیلومتر مربع
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چرا باید خواند:
 جک دورسی از 

مدیر عاملی توئیتر 
کناره گیری کرد. با 

این حال، مدیر عامل 
جدید این شرکت هم 

همان برنامه های 
اصلی دورسی را برای 

توئیتر در سر دارد: 
راه اندازی رمزارز 

توئیتر کوین و تغییر 
اساسی ساختار 

توئیتر به عنوان یک 
شبکه اجتماعی.

دورسی نقشی تعیین کننده تر پیدا کرد.
از آن زمان تاکنون توئیتر به نوعی بازسازی اساسی شده است. این شرکت 
بخش عمده ای از زیرســاخت های شخصی سازی شده فناوری خود را کنار 
گذاشته و عمده محاسبات کامپیوتری خود را به فضاهای ابری عظیمی چون 
آمازون وب سرویس منتقل کرد. نتیجه این اقدام این بود که توئیتر در حال 
حاضر می تواند محصوالتی با ویژگی های جدید را راحت تر راه اندازی و معرفی 
کند. از ســوی دیگر پلت فرم تبلیغاتی توئیتر هم بازسازی شده است و این 
امکان را به این غول فناوری داده است که هدف گیری بهتری برای تبلیغات 
ارائه دهد. نتایج ناشی از این تغییرات قابل توجه بوده اند. شرکت توئیتر که 
حتی به نظر خود دورســی هم شــرکتی »ُکند« و »غیرنوآور« بود طی دو 
سال اخیر با سرعت و تکثر بیشــتری خدمات و ویژگی های جدید را روانه 

بازار می کند.
نتایج مالی این تغییرات هم مثبت بوده اند، گرچه ســرعت این بهبود به 
اندازه ای نیست که بعضی از سرمایه گذاران می خواسته اند. عمده درآمدهای 
توئیتر از تبلیغات به دســت می آید و این درآمد در 3ماهه سوم سال جاری 
نســبت به دوره مشابه سال قبل با رشدی 37 درصدی به عدد 1.3 میلیارد 
دالر رسیده است. سود این شرکت هم می توانست به افزایش خود ادامه دهد 
اما یک درگیری قضایی با سهام داران منجر به جریمه این شرکت و در نهایت 
زیان 537 میلیون دالری شد. تعداد کاربران روزانه این پلتفرم هم با رشدی 
13 درصدی نســبت به سال گذشته به عدد 211 میلیون نفر رسید. مارک 
اشمولیک، از کارگزاری برنشتاین، درباره این وضعیت می گوید: »پیشرفت 
یک فرایند زمان بر اســت، اما تا این جای کار که اوضاع به اندازه کافی خوب 

به نظر می رسد.«
آگراوال، مهندســی اســت که در حال حاضر به جای دورسی به مدیر 
عاملی توئیتر رسیده است. او و رئیس پیشینش اهداف بلندمدت مشترکی 
برای توئیتر در نظر گرفته بودند. یکی از این اهداف تبدیل توئیتر به یک بنگاه 
رمزارز است. این شرکت قصد دارد با معرفی توئیترکوین به کاربران خود این 
امکان را دهد که به نویسندگان توییت های خوب پاداش بدهند. یکی دیگر از 
اهداف، تبدیل توئیتر به یک پلت فرم متعهد و مرکززدایی شده است که خود 
دورسی آن را »استانداردی برای الیه اینترنتی گفتگوهای عمومی« می نامد. 
توئیتر به جای این که یک خدمت شبکه اجتماعی یکپارچه باقی بماند، قرار 
است پلتفرمی شود که برای مثال دیگر کمپانی ها هم روی آن می توانند با 
پیشنهادهایی رقابت کنند که حجم گسترده محتوای روی توئیتر را فیلتر 

می کند.
با این  حال، یک پرسش پابرجا باقی مانده است: اگر برنامه ها و رئیس جدید 
توئیتر خیلی خوب از آب درنیایند چه اتفاقی می افتد؟ دورســی زمانی که 
جانشین خود را معرفی می کرد یک رئیس هیئت مدیره جدید را هم معرفی 
کرد: برت تیلر، مدیر عامل شرکت سیلزفورس که در زمینه نرم افزار فعالیت 
می کند. البته قرار است تیلرد در آینده به طور کامل مدیریت سیلزفورس را 
بر عهده گرفته و جای مارک بین آف را هم در این کمپانی پر کند. شاید این 
اشتراک در مدیران باعث شود که این دو کمپانی پس از این که نتوانستند در 

سال 2016 به توافقی برای ادغام برسند، با یکدیگر پیوندی کامل بخورند. 

اولین اقدام دورسی به عنوان مدیرعامل اسکوئر در روز اول دسامبر، تغییر نام این کمپانی بود و اسکوئر به بالک 
تبدیل شد. کمپانی بالک برنامه های جالبی برای گسترش فناوری های بالک چین دارد و اگر قرار باشد عالقه 
دورسی به رمزارز بیت کوین را حفظ کند، این برنامه ها باید با سرعت اجرا شوند.

 ] آینده توئیتر   [

رمزارزها همه جا
تغییر مدیریت توئیتر به معنای شدت گرفتن برنامه های جدید است

جک دورسی، مدیر عامل کمپانی مشهور توئیتر در روز 29 نوامبر از سمت 
خود کناره گیری کرد و جای خود را به مدیر بخش فناوری این شرکت، پاراگ 
آگراوال، داد: »این شرکت آمادگی الزم برای گذر کردن از بنیان گذاران خود را 
دارد.« واکنش تعداد زیادی از تحلیل گران بازار سهام که مدت زمان زیادی به 
مدیریت دوگانه دورسی بر توئیتر و اسکوئر انتقاد کرده بودند این بود: »زمانش 
رسیده بود.« کمپانی اسکوئر در زمینه فینتک یا همان فناوری مالی فعالیت 
می کند و دورســی قصد دارد کار خود را به عنوان مدیر عامل این شــرکت 
ادامه دهد. منتقدان او می گفتند دورسی با کار همزمان در توئیتر و اسکوئر 

نمی تواند به هیچ یک از این دو مجموعه به درستی رسیدگی کند.
اولین اقدام دورسی به عنوان مدیر عامل اسکوئر در روز اول دسامبر، تغییر 
نام این کمپانی بود و اسکوئر به بالک تبدیل شد. کمپانی بالک برنامه های 
جالبی برای گســترش فناوری های بالک چین دارد و اگر قرار باشــد عالقه 
دورســی به رمزارز بیت کوین را حفظ کند، این برنامه ها باید با سرعت اجرا 
شوند. نکته جالب درباره رابطه نشریه اکونومیست و کمپانی بالک این است 
که رئیس هیئت مدیره هلدینگی که مالکیت اکونومیســت را دارد یکی از 

مدیران سطح باالی بالک است.

 خداحافظی در اوج  
زمان بندی خروج دورسی، برای کمپانی توئیتر معقول به نظر می رسد. 
دورســی در سال 2006 توئیتر را به همراه دوستان خود راه اندازی کرد و در 
ســال 2008 از سمت مدیر عاملی این شرکت کنار گذاشته شد و در سال 
2015 دوباره به این سمت رسید. او طی چند سال اخیر تغییراتی را در توئیتر 
ایجاد کرده است که تنها از یک بنیان گذار برمی آید. البته در اوایل سال 2020 
هم احتمال خروج دورسی از توئیتر پدید آمد زیرا صندوق مدیریت سرمایه 
الیوت، سهمی 4 درصدی از توئیتر را از آن خود کرد و به دنبال بیرون راندن 
دورسی بود. پس از اندکی کشمکش توافقی با سهام داران جدید محقق شد و 

نتایج مالی این تغییرات هم 
مثبت بوده اند، گرچه سرعت 
این بهبود به اندازه ای نیست 

که بعضی از سرمایه گذاران 
می خواسته اند. عمده درآمدهای 

توئیتر از تبلیغات به دست 
می آید و این درآمد در 3ماهه 
سوم سال جاری نسبت به دوره 

مشابه سال قبل با رشدی 3۷ 
درصدی به عدد 1.3 میلیارد دالر 

رسیده است
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پدیده ای در چارت های فروش موسیقی های کریسمس در 
حال اتفاق افتادن اســت که دو بعد مثبت و منفی دارد: از 
یک سو به دلیل جریان جدیدی که در این چارت ها ایجاد 
شــده، به خوبی می فهمیم روند موسیقی جهان، و به ویژه 
آمریکا، طی دو دهه اخیر نتوانســته مردم را به طور کامل 
ارضا کند، با این حال از سوی دیگر، هیجان مربوط به بهترین 
شدن در چارت های کریسمسی هم از بین رفته است. گرچه 
خواننده های ســتاره و جوان در کل طول ســال وضعیت 
بسیار خوبی را سپری می کنند، اما دیگر مانند زمان سابق 
نمی توانند در دوران کریسمس هم به یکه تازی خود ادامه 

دهند.
نبرد بر ســر صدر چارت فروش موســیقی کریسمس 
طی سال های اخیر همواره توسط خواننده هایی مثل تیلر 
سوییفت، اِد شیِرن و آریانا گرانده برده شده است. با این حال، 
اخیرا این خواننده ها رقیبی عجیب پیدا کرده اند: قرن بیستم. 
علی رغم تالش های قابل توجه ســتاره های جوان عرصه 
موسیقی، چارت های ماه دســامبر به شدت تحت سلطه 

خواننده هایی است که یا پا به میان سالی گذاشته اند یا حتی فوت کرده اند.
پنج سال پیش در روز کریسمس، تمامی 10 آهنگ برتر لیست 100 آهنگی بیلبورد، که 
چارتی از محبوب ترین آهنگ های آمریکا است، آهنگی جدید بودند. در سال 2017 ماریا َکری 
توانست با آهنگ 23ساله خود به نام »تو تمام چیزی هستی که برای کریسمس می خواهم« 
وارد این فهرســت شــده و جایگاه نهم را از آن خود کند. از آن زمان تاکنون، همان طور که 
در نمودار می بینید، خواننده های قدیمی توانسته اند جایگاه بهتری پیدا کنند. کریسمس سال 
گذشته بود که نیمی از 10 آهنگ برتر، عمری بیش از نیم قرن داشتند. در واقع ماریا کری، که 
در آن زمان 51 سال سن داشت، یکی از جوان ترین خواننده ها در آن لیست به حساب می آمد 
زیرا دو نفر از آن ها در روزگار پیری و مستمری بگیری بودند و سه نفر دیگر هم فوت کرده بودند.

 فناوری به نفع گذشته  
آهنگ های محبوب قدیمی به کمک فناوری های جدید احیا شده اند. چارت های بیلبورد تا پیش 
از این به شدت تحت تاثیر میزان فروش آلبوم و آهنگ و تعداد دفعاتی بود که یک آهنگ از رادیو 
پخش می شود. با این حال، از سال 2015 به این سو، وزن بیشتری به یک معیار پررنگ امروزی داده 
شد: تعداد دفعاتی که یک آهنگ از یک سرویس پخش آنالین مانند اسپاتیفای، شنیده می شود. 
نتیجه این تغییر این اســت که آهنگ »جینگل بِل راک« )1957(، که توســط خواننده کانتری 
آمریکایی بابی هلمز خوانده شــده بود، علی رغم این که امروز فروشی در فرمت فیزیکی مشخص و 
خاصی ندارد، هنوز هم در ماه دسامبر به صورت آنالین پخش و شنیده می شود و این واقعیت رتبه 

این آهنگ را در چارت ها بسیار باال برد.
پدیده چارت های کریسمس نشان می دهد که چرا سرمایه گذاران آثار قدیمی خواننده ها را مورد 
تجدید نظر قرار می دهند. افرادی که به صورت آنالین آهنگ ها را گوش می دهند مبلغ اندکی به 
ازای هر بار گوش دادن به آهنگ به صاحب اثر پرداخت می کنند، بنابراین آن دسته از آهنگ های 
محبوب قدیمی که مدت هاست دیگر فروش فیزیکی ندارند باز هم درآمد ثابتی را کسب می کنند. 
این روند شکلی گرفته است که باب دیلن توانست مجموعه آهنگ های خود را سال گذشته به گروه 
موسیقی یونیورسال، بزرگ ترین لیبل موسیقی جهان، به رقمی خیره کننده بفروشد: بیش از 300 
میلیون دالر. کمپانی موسیقی بی ام جی هم در آخرین روز نوامبر اعالم کرد که مجموعه آثار گروه 
هوی متال ماتلی کرو را خریداری کرده است. این اتفاق در حالی افتاده است که 40 سال از تشکیل 

گروه ماتلی کرو گذشته است و اعضای آن در حال حاضر بیش از 60 سال سن دارند.
البته نباید این واقعیت را فراموش کرد که گرچه پخش موسیقی در سرویس های آنالین درآمدی 
باثبات را برای بعضی از خواننده ها ایجاد کرده که در بلندمدت محبوب مانده اند، اندکی از هیجان 
چارت های موسیقی های پرفروش کریسمس کاسته است. ماریا کری که در کریسمس سال گذشته 
توانست به رتبه دوم بیلبورد برسد و سال پیش از آن رتبه اول را از آن خود کرده بود، همین امسال هم 
خیز قابل توجهی برای چارت های سال جاری برداشته است. زمانی که این یادداشت نوشته می شد، 
َکری به رتبه 12 رسیده بود و اوضاع برایش رو به بهبود بود. کریسمس شاید »شگفت انگیزترین وقت 
سال« )نام آهنگ شماره هفت سال گذشته( باشد، اما در حال حاضر به لحاظ موسیقایی تبدیل به 

یکی از قابل پیش بینی ترین اوقات سال شده است. 

یسمس طی  نبرد بر سر صدر چارت فروش موسیقی کر
سال های اخیر همواره توسط خواننده هایی مثل تیلر سوییفت، 
یانا گرانده برده شده است. ِاد شیِرن و آر

چرا باید خواند:
 در گذشته چارت و 

فهرست آهنگ های 
پرفروش آمریکا بر 
اساس تعداد فروش 

آهنگ یا پخش از 
رادیو شکل می گرفت 

اما در حال حاضر 
تعداد پخش آنالین در 

سرویس هایی نظیر 
اسپاتیفای هم مهم در 
نظر گرفته می شوند. 

این مسئله منجر به 
باال آمدن زیرخاکی ها 

در دوران کریسمس 
شده است.

دود از ُکنده بلند می شه
برترین آهنگ های چارت کریسمس بیلبورد
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 ] صنعت موسیقی   [

داستان دود و ُکنده
شتاب سرویس های پخش موسیقی آنالین به یاری خواننده های قدیمی

آهنگ جدید آهنگ 
محبوب 
قدیمی

آهنگ سال ۱۹۹۴ 
ماریا َکری

رتبه در چارت

آهنگ »جینگل بل 
راک« بابی هلمز 
)۱۹۵۷(

آهنگ »کریسمس 
شاد« برل ایوز 
)۱۹۶۵(



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و پانزده، دی 1781400

چرا باید خواند:
 تاثیر صادرات به 
چین و اثرگذاری 
دالر در سازوکار 

مالی و اقتصادی 
بازارهای نوظهور، 

سالی نسبتا سخت را 
برای بسیاری از این 

کشورها رقم خواهد 
زد. دولت آمریکا به 

سمت سیاست های 
پولی سختگیرانه تر 

و اقتصاد چین به 
سمت افت رشد حرکت 

خواهد کرد و این دو 
باز مثل منگنه ای به 
بعضی از کشورها 
فشار خواهد آورد.

یکا مقایسه کنیم، متوجه می شویم  اگر میزان آسیب پذیری نسبت به چین را با آمر
که بعضی از کشورها بیشتر به یکی از این دو غول وابسته هستند. البته کشورهای 
یل و شیلی هم هستند که از هردو سو آسیب می بینند. بدشانسی مانند برز

 ] بازارهای نوظهور   [

مصائب، یکی پس از دیگری
بازارهای نوظهور درگیر چین و آمریکا و گونه جدید کرونا

در حالی که دومین ســالگرد همه گیری کووید-19 از راه رسیده است، 
اخبار می توانست بهتر باشد. ظهور گونه جدید کووید-19 با نام اومیکرون، 
موجی از فروش را در بازارهای مالی به وجود آورده اســت که ظاهرا وابسته 
به این نوع بسیار مسری ویروس است و می تواند بهبود اوضاع اقتصادی در 
ســطح جهان را عقب نگه دارد. اگر خوش شانس باشیم، شاید اومیکرون را 
بتوان مدیریت کرد. اما اختالل پیوسته ناشی از گونه های مختلف کووید-19 
تنها یکی از سه نیروی قدرتمندی است که می تواند به بازارهای نوظهور در 
سال 2022 آسیب برساند. دو عامل بعدی سیاست های پولی سختگیرانه 

آمریکا و رشد آهسته تر در چین هستند.
ابتدا به مسئله سیاست های پولی آمریکا بپردازیم. بازارها جدا از شیوع 
اومیکرون از ادعــای جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، دچار شــوک 
شدند که پیشنهاد کرد شاید بانک مرکزی مجبور شود برنامه کاهش خرید 
دارایی ها را ســرعت ببخشد. به خاطر نقش حیاتی دالر و اوراق خزانه داری 
در نظام مالی جهانی، معموال سیاست های باز تر فدرال رزرو منجر به کاهش 
ریسک پذیری جهانی می شود. جریان سرمایه به سمت بازارهای نوظهور در 
چنین شرایطی ُکند و دالر قدرتمند می شود و همین مسئله در نهایت منجر 

به افت جریان تجاری در جهان می شود.
نشریه اکونومیست با اســتفاده از داده های گردآوری شده درباره چند 
متغیــر کلیدی کالن اقتصادی در مورد 40 بازار نوظهور بزرگ، توانســت 
میزان اسیب پذیری بازارهای نوظهور مختلف به این پدیده را اندازه گیری و 
رتبه بندی کند. کسری شدید حساب جاری، سطح باالی بدهی، تورم افسار 
گســیخته و کمبود ذخیره ارزی خارجی همگی شاخص هایی هستند که 
می توانند همگام با سختگیرانه تر شدن سیاست های پولی آمریکا، موانعی را 

در مسیر جریان سرمایه در بازارهای نوظهور ایجاد کنند.
اگر عملکرد کشــورها در تمام این شاخص ها را با هم ترکیب کنیم به 
یک »شاخص آسیب پذیری« می رسیم که در آن هرچه امتیاز باالتر باشد، 
میزان آســیب پذیری هم بیشتر خواهد بود. همین حاال بعضی از کشورها 

به مشــکالتی جدی برخورده اند. آرژانتین که در سطح این لیست قراردارد 
تورمی بیش از 50 درصدی را تجربه کرد و با تعمیق یک بحران اقتصادی 
روبه رو است. وضعیت پارامترهای بنیادی ترکیه اندکی بهتر به نظر می رسد 
اما به دلیل تمایل لجاجت بار دولت این کشور به پایین آوردن نرخ بهره، آن 
هم در زمانی که با افزایش قیمت ها روبه رو هستیم، وضعیت اقتصادی این 
کشور هم رو به وخامت می رود. همین مسئله باعث شده است که لیر ترکیه 
طی 11 ماه ابتدایی سال 2021 در مقابل دالر افتی 45 درصدی کند و این 
مسئله منجر به از بین رفتن قدرت خرید، دستمزدها و مستمری های مردم 

ترکیه شده است.

 همه گیری اقتصادی چینی  
دومین عامل خطر ناشــی از افت اقتصادی چین است. زمانی که چین 
به مشکل برخورد کند، صادرکنندگان سرتاسر جهان صدمه می بینند. این 
کشور با فاصله بسیار زیاد بزرگ ترین مصرف کننده آلومینیوم، زغال سنگ، 
پنبه، دانه ســویا و دیگر کاالها اســت و یکی از بزرگ ترین واردکننده های 
کاالهای مختلف، از تجهیزات ســرمایه ای تا نوشیدنی در سطح جهان به 

حساب می آید.
اگر قرار باشد همان 40 کشــور نوظهور را بر اساس میزان صادرات به 
چین به ازای کل تولید ناخالص داخلی شان، رتبه بندی کنیم، به شاخصی 
از آســیب پذیری نســبت به چین هم می رسیم. بســیاری از بزرگ ترین 
صادرکننده ها به چین، مانند ویتنام، پیوندی حیاتی در زنجیره تامین تولید 
خود به این کشــور دارند. در چنین وضعیتی اگر اقتصاد داخلی چین افت 
کند، این کشــورها دچار مشکل نمی شوند به این شرط که آمریکایی ها به 
خرید خود ادامه دهند و روابط تجاری چین و آمریکا، ثبات داشــته باشد. 
کشــورهای صادرکننده فقیرتری که توانسته اند در زمینه خوراک دادن به 
جمعیت چین فعالیت کنند و ساخت وساز این کشور را به جریان انداخته اند 

با خطر بیشتری مواجه هستند.
اگر میزان آسیب پذیری نسبت به چین را با آمریکا مقایسه کنیم، متوجه 
می شویم که بعضی از کشورها بیشتر به یکی از این دو غول وابسته هستند. 
البته کشورهای بدشانسی مانند برزیل و شیلی هم هستند که از هر دو سو 
آســیب می بینند. در مورد برزیل البته باید گفت که علی رغم سطح باالی 
بدهــی و تورم رو اوج، باال بودن قیمت کاالها این امکان را به این کشــور 
داده است که اعتماد سرمایه گذاران را حفظ کند. در صورتی که اقتصاد چین 
به مسیر افت برود، برزیل دیگر از داشتن چنین امکانی محروم خواهد شد و 
این مسئله منجر به افت شدید ارزش پول این کشور، افزایش بیشتر تورم و 

امکان بروز بحران اقتصادی خواهد شد.
سومین سال همه گیری کووید-19 از قبل هم برای بسیاری از بازارهای 
نوظهور، سالی پر از دست انداز در نظر گرفته می شد، زیرا از قبل معلوم بود 
که بسیاری از این کشورها بین دو قطب منفی بزرگ اقتصادی اسیر خواهند 
شد. یکی از این قطب ها سیاست های پولی جدید آمریکا و قطب دیگر افت 
اقتصادی چین بود. هر گونه جدیدی در ویروس کرونا باعث خواهد شد که 

سال پیش رو برای بسیاری از این اقتصادها بدتر هم شود.  

اگر خوش شانس باشیم، 
شاید اومیکرون را بتوان 
مدیریت کرد. اما اختالل 

پیوسته ناشی از گونه های 
مختلف کووید-1۹ تنها یکی از 

سه نیروی قدرتمندی است 
که می تواند به بازارهای 

نوظهور در سال 2022 
آسیب برساند. دو عامل 

بعدی سیاست های پولی 
سختگیرانه آمریکا و رشد 
آهسته تر در چین هستند



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

اقتصادبعدازکرونا
اثر همه گیری بر نظم اقتصادی جهان
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تعطیل: چطور کووید اقتصاد دنیا را تکان داد

اثر همه گیری بر نظم اقتصادی جهان
آیا کووید دوران قبل از همه گیری را به پایان رساند؟

ترجمه: سعید ارکان زاده یزدی

تعطیل: چطور کووید اقتصاد دنیا 
را تکان داد

نویسنده: آدام توز
ناشر: وایکینگ

2021

درباره نویسنده 
آدام توز مورخ انگلیســی و اســتاد تاریخ دانشــگاه کلمبیا 
و مدیر مؤسســه اروپاییان اســت. تخصص اصلــی او تاریخ 
قرن بیســتم اســت و پیش از این نیز در دانشــگاه کمبریج 
پژوهشــگر تاریخ قرن بیستم بوده اســت. او بعد از اینکه از 
کمبریج بیرون آمد، شش ســال هم در دانشگاه ییل استاد 

تاریخ آلمان مدرن بود.

اگر یک کلمه بتواند تجربه سال ۲۰۲۰ را خالصه کند، آن یک لغت می تواند 
»ناباوری« باشد. بین فاصله زمانی اعالم عمومی شیوع ویروس کرونا در ۲۰ ژانویه 
۲۰۲۰ توسط شی جین پینگ تا مراسم شــروع ریاست جمهوری چهل وششمین 
رئیس جمهور آمریکا که جو بایدن باشد، دنیا را یک بیماری تکان داد و در بازه 
زمانی ۱۲ ماهه بیش از ۲.۲ میلیون نفر را کشت و میلیون ها بیمار وخیم را باقی 
گذاشت. امروز آمار رسمی فوت روی ۴.۵۱ میلیون نفر ایستاده است. رقم احتمالی 
برای تعداد مرگ های بیشــتر از آمار رســمی بیش از دوبرابر این عدد است. این 
ویروس زندگی معمولی تقریبًا همه ساکنان کره زمین را مختل کرد، بیشتر حیات 
عمومی افراد را متوقف کرد، مدارس را تعطیل کرد، خانواده ها را از هم جدا کرد، 

سفرها را با وقفه روبه رو ساخت و اقتصاد جهانی را واژگون کرد.
دولت ها برای کاهش عواقب نامطلوب این شرایط از خانوارها و کسب وکارها 
و بازارها در ابعادی حمایت هایی که کردند که غیر از دوران جنگ مشاهده نشده 
اســت. این وضعیت نه تنها شدیدترین رکود اقتصادی تجربه شده از دوران جنگ 
جهانــی دوم به بعد بود بلکه از نظر کیفی نیز منحصربه فرد بود. با اینکه اوضاع 
قاراشمیش و بی نظم و درهم ریخته بود، تا پیش از این هرگز مشاهده نشده بود که 
تصمیمی جمعی با این ابعاد درباره تعطیلی بخش های بزرگی از اقتصاد دنیای گرفته 
شــود. همان طور که صندوق بین المللی پول خاطرنشان کرده است، این وضعیت 

»بحرانی بود که شبیه به هیچ بحرانی نبود«.
حتی پیش از اینکه ما بدانیم چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد، همه دالیل مبنی 
بر این بود که فکر کنیم ســال ۲۰۲۰ احتمااًل سال پرهیاهویی است. درگیری بین 

چین و آمریکا داشت اوج می گرفت. بوی »جنگ سرد نوین« در هوا پراکنده بود. 
رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ به شدت کاهش یافته بود. صندوق بین المللی پول 
هشدار داد که تنش های ژئوپلیتیک ممکن است آثار بی ثبات کننده ای بر اقتصاد 
جهانی داشته باشد که همان موقع هم در کوهی از بدهی تلنبار شده بود. اقتصاددانان 
شاخص های آماری جدیدی برای دنبال کردن عدم قطعیت ها درست کرده بودند 
که دســت از سر سرمایه گذاری ها برنمی داشت. داده ها با قوت و به روشنی نشان 
می دادند که منشأ دردسر در کاخ سفید است. چهل وپنجمین رئیس جمهور آمریکا، 
دونالد ترامپ، موفق شده بود که خودش را تبدیل کند به دلمشغولی جهانی ناسالمی 
تبدیل کند. او برای انتخاب مجدد در انتخابات نوامبر سال ۲۰۲۰ آماده بود و به نظر 
می رســید حتی اگر برنده شود هم فرایند انتخابات الکتورال را با با انتقاد خواهد 
ـ که اجالس داووس اما از نوع  گرفت. شعار نسخه ۲۰۲۰ کنفرانس امنیتی مونیخـ 

امنیتی آن به حساب می آید ــ  این بود: »بدون غرب«.
سوای نگرانی ها بابت واشنگتن، شمارش معکوس مذاکرات برگزیت داشت 
به انتها می رســید. حتی زنگ هشــداری بلندتر برای اروپا به صدا درآمده بود 
چون ســال ۲۰۲۰ با چشم اندازی از یک بحران تازه برای پناهجویان شروع شد. 
در پس زمینه این بحران دو خطر نهفته بود: خطر هولناک مرحله آخر تشــدید 
هولناک جنگ داخلی سوریه و مشکل مزمن توسعه نیافتگی. تنها راه عالج این 
است که ســرمایه گذاری و رشــد را در منطقه جنوب جهانی جبران کنیم. در 
پایان ســال ۲۰۱۹، نیمی از کشورهای وام گیرنده کم درآمد در زیر خط صحرای 
آفریقا همان موقع هم به نقطه ای نزدیک می شــدند که دیگر نمی توانستند از پس 

حتی پیش از اینکه ما بدانیم چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد، همه دالیل مبنی 
بر این بود که فکر کنیم سال 2020 احتمااًل سال پرهیاهویی است. درگیری بین چین 
و آمریکا داشت اوج می گرفت. بوی »جنگ سرد نوین« در هوا پراکنده بود. رشد 
اقتصادی جهان در سال 201۹ به شدت کاهش یافته بود. صندوق بین المللی پول 
هشدار داد که تنش های ژئوپلیتیک ممکن است آثار بی ثبات کننده ای بر اقتصاد 
جهانی داشته باشد که همان موقع هم در کوهی از بدهی تلنبار شده بود
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بازپرداخت بدهی های خود برآیند.
منظره شایع خطر و اضطراب که در 
سرتاســر جهان اقتصاد گسترده شده بود 
تغییر جهت مشهودی بود. مدتی نه چندان 
کوتاه پیش از آن، موفقیت ظاهری دنیای 
غرب در جنگ سرد، رونق مالیه گرایی 
فنــاوری اطالعات و  بازاری، معجزات 
گســترش بازه های زمانی رشد اقتصادی 
اجزایی از اقتصاد سرمایه دارانه را تشکیل 
می دادند که با هم ترکیب شــده بودند و 
گویی که در طول تاریخ مدرن توانسته اند 
در همه جهات به موفقیت دســت پیدا 
کنند و همه حوزه ها را فتح کنند. در دهه 
۱۹۹۰، پاسخ به بیشتر پرسش های سیاسی 

این جواب ساده به نظر می رسد: »این اقتصاد است، احمق!« وقتی رشد اقتصادی تبدیل 
شد به زندگی میلیون ها نفر، آنجا بود که مارگارت تاچر دوست داشت بگوید: 
»هیچ جایگزینی وجود نــدارد.« این حرف به این معنی بود که جایگزینی برای 
نظمی مبتنی بر خصوصی سازی، نظارت کم و آزادی جابه جایی سرمایه و کاالها 
وجود ندارد. تا همین اواخر یعنی تا سال ۲۰۰۵، نخست وزیر مرکزگرای بریتانیا، 
تونی بلر، می توانست اعالم کند که وقتی درباره جهانی سازی مجادله می کنیم مثل 

این است که با هم بحث کنیم که آیا فصل پاییز بعد از تابستان می آید یا نه.
تا سال ۲۰۲۰، جهانی ســازی و ترتیب فصل ها به شدت زیر سؤال رفته بودند. 
سلســله ای از بحران ها اعتماد به اقتصاد بازار را متزلزل کرده بود؛ بحران هایی که 
در دهه ۱۹۹۰ در آســیا شــروع شــد و با بحران نظام مالی کشورهای آن سوی 
اقیانوس اطلس ادامه پیدا کرد و در ســال ۲۰۱۰ به منطقه یورو رسید و در سال 
۲۰۱۴ به شکل بحران تولید جهانی کاال درآمد. تمام این بحران ها از سر گذشت 
ولی حل آن ها با مخارج دولتی و ســرمایه گذاری های بانک های مرکزی که هم 
داور کنار گود بودند و هم بازیگر میدان ظاهر شــده بودند امکان پذیر شد؛ آن 
هم در شــرایطی که باید نقش »دولت کوچک« و »اســتقالل بانک مرکزی« را 
بازی می کردند. بحران ها با سفته بازی و بورس بازی ادامه پیدا کرده بودند و اندازه 
دخالت های الزم دولت و بانک مرکزی برای به ثبات رســاندن بازارها به حد 
تاریخی ای رسید. با این حال، ثروت نخبه های اقتصادی جهانی به افزایش خود ادامه 
داد. با اینکه نفع کردن ها خصوصی بود اما ضررکردن ها جمعی بود. خیلی از افراد 
حاال می گویند که کســی تعجب نمی کند اگر افزایش نابرابری به حکومت های 
پوپولیست منجر شود. در این بین، تصویر چین به ما می گوید که دیگر کاماًل روشن 

شده است که خدایگان عظیم ترین رشدهای اقتصادی در طرف غرب ایستادند.
و سپس، در ژانویه ۲۰۲۰، اخبار جدیدی از پکن رسید. چین با همه گیری گونه 
جدیدی از ویروس کرونا مواجه شده بود که همه جا را درنوردیده بود. این یک 
عکس العمل طبیعی بود که کسانی که کارزار محیط زیستی انجام می دادند مدت های 
مدید درباره اش به ما هشــدار داده بودند اما درحالی که بحران اقلیمی باعث شده 
بود ذهن ما در مقیاس سیاره ای درگیر شود و یک جدول زمانی چنددهه ای تعیین 

کنیم، ویروس در ابعاد میکروسکوپی در 
همه جا ســرایت می کرد و نه با سرعت 
دهه ها که با ســرعت روزها و هفته ها 
پیشــروی کرد. این پدیده نه روی یخ های 
قطبی یا امواج بلکه روی بدن های ما اثر 
گذاشت. این ویروس توی نفس های ما هم 
بــود. این اتفاق نه فقط اقتصادهای مالی را 
به شکل جداگانه، بلکه تمام اقتصادهای 

جهان را زیر سؤال برد.

اولین جنگ جهانی واقعی   
وقتی که ماجرا از پــرده برون افتاد، 
ویروس سارس ـ کووید ـ ۲ به یک فاجعه 
تبدیل شد که قباًل پیش بینی شده بود. این 
ویروس به روشنی از آن نوع ویروس هایی بود که بسیار واگیردار هستند و عالیمی 
شبیه به آنفوالنزا دارند؛ از آن گونه ویروس هایی که ویروس شناسان پیش بینی اش 
کرده بودند. این ویروس از یکی از جاهایی آمد که انتظار می رفت از آنجا ناشی 
ـ منطقه ای که تعامل نزدیک بین حیات وحش و کشاورزی و جمعیت های  شودـ 
شهری زیاد بود، جایی در آسیای شرقی. همان طور که قابل پیش بینی بود، ویروس از 
طریق سیستم حمل ونقل و ارتباطات جهانی پخش شد. روشن بود که طی یک دوره 

ویروس خواهد آمد و به همه  جای دنیا هم خواهد رفت.
خیلی بیماری های واگیردار مرگبار هم قباًل وجود داشــته اند. آنچه در مورد 
ویروس کرونا به شدت تازه بود مقیاس واکنش به آن بود. فقط کشورهای ثروتمند 
نبودند که رقم های عظیمی را صرف حمایت از شهروندان و کسب وکارهای خود 
کردند بلکه کشورهای با درآمد متوسط و درآمد کم هم مایل بودند که هزینه های 
زیادی را برای این کار صرف کنند. تا اوایل ماه آوریل، اکثریت بزرگی از جهان 
خارج از کشــور چین، جایی که همان موقع هــم محدودیت های زیادی را برای 
مردمش اعمال کرده بود، درگیر تالش های بی سابقه ای برای متوقف کردن ویروس 
شدند. لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور که یکی از کشورهایی بود که ویروس 
کرونا به شدت در آن اوج گرفته بود، گفت: »این اولین جنگ جهانی واقعی است. 
بقیه جنگ های جهانی محلی بودند به این معنی که در چند قاره اتفاق می افتادند و 
قاره های دیگر در امان می ماندند... اما این جنگ روی همه اثر گذاشته است. این 
جنگ محلی نیست. این جنگی نیست که بتوانی از آن فرار کنی و قسر دربروی.«

ماندن در خانه )الک داون( اصطالحی شــد که به طور روزمره برای واکنش 
جمعــی خودمان به همه گیــری به کار می بردیم. این لغت خیلی همگانی شــد 
درصورتی که نوعی اجبار را هم نشــان می داد. تا قبل از ســال ۲۰۲۰، این کلمه 
اصطالحی بود که برای تنبیه جمعی در زندان به کار برده می شــد. در لحظات و 
جاهایی این کلمه به خوبی برای واکنش به کووید به کار می رفت. در دهلی، دوربان 
و پاریس، پلیس مسلح در خیابان ها گشت می زد، اسامی افراد و شماره تلفن هایشان 
را می گرفت و آن هایی را که از مقررات ماندن در خانه تخطی کرده بودند تنبیه 
می کرد. در کشور جمهوری دومینیکن، تعداد خیلی زیادی از افراد، یعنی ۸۵ هزار 

در سال 2008، بحران حاصل گسترش بیش از حد بانک ها و میزان وام های 
مسکنی بود که جمعشان رقم عظیمی می شد. در سال 2020، ویروس کرونا 
نظام مالی را از بیرون تحت فشار قرار داد اما آن شکنندگی ای که این شوک 

وارد کرد، از داخل سیستم ایجاد شد.
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نفر که نزدیک بــه یک صدم جمعیت 
این کشور می شدند بابت زیر پا گذاشتن 

مقررات ماندن در خانه دستگیر شدند.
حتــی اگر هیــچ مــوردی از زیر پا 
گذاشتن مقررات هم وجود نمی داشت، 
تعطیلی به دســتور دولت هــا برای تمام 
رســتوران ها و نوشــگاه ها می توانست 
احساس سرکوب در مالکان و مشتریان 
این اماکن به وجود بیاورد. اما ماندن در 
خانه و تعطیلی مکان های عمومی روشی 
یک ســویه بود که واکنش اقتصادی به 
ویروس کرونا تلقی می شد. درست قبل 
از اینکه دســتور دولت ها برای تعطیلی 
صادر شود، جابه جایی و حرکت کاری 
نسنجیده به حســاب می آمد. در اواخر 
فوریه، حرکت به ســوی جاهای امن در 

بازارهای مالی شروع شــد. در آن مرحله زندانبانی وجود نداشت که بخواهد 
کلیدی را در قفل بچرخاند و درها را ببندد. در عوض، سرمایه گذاران خودشان 
دست به کار شدند. مشــتریان در خانه ماندند. کسب وکارها تعطیل کردند یا 
به سوی کار در خانه حرکت کردند. تا اواسط ماه مارس، تعطیلی به یک هنجار 
معمول تبدیل شد. کسانی که در خارج از قلمرو ملی بودند، مثل صدها هزار نفر 
از دریانوردان، خود را در وضعیت بالتکلیفی و معطل روی آب ها که نمی توانند 

داخل بیایند یافتند. 
اســتفاده گســترده از اصطالح »ماندن اجباری در خانه« به شاخصی تبدیل 
شد که نشــان می داد سیاســت ویروس چقدر می تواند به یک موضوع مورد 
اختالف بدل شود. جوامع، جامعه های محلی و خانواده ها به تلخی درباره ماسک 
صورت و فاصله گیری اجتماعــی و قرنطینه صحبت می کردند. کل این تجربه 
نمونه ای بود در بزرگ ترین مقیاس از آنچه جامعه شناس آلمانی، اولریش بک، 
به همراه آنتونی گیدنز در دهــه ۱۹۸۰ به آن »جامعه خطر« گفته بود. از نظر 
بک، جهانی ســازی خطراتی را ایجاد می کند که مردم همه طبقات مختلف را 
نگران می کند، خطراتی مثل رادیواکتیویته، آلودگی و حتی بیکاری. خانوارهای 
متمول برای محافظت خود در برابر ایــن خطرات اقداماتی می کنند ولی برای 
برخی نمی توانند این کار را انجام دهند، فرضًا در مورد تغییرات محیط زیست 
جهانی. بک می گوید که این خطرات از نظر اجتماعی ساخته می شوند و برخی 
از خطرات خطرناک تر تلقی می شــوند زیرا در رسانه های جمعی بیشتر مورد 
بحث قرار می گیرند، مانند تروریسم. همچنین جامعه خطر منجر به تجزیه و 
تحلیل خطرها و سبب پیش داوری می شود. بنابراین همه گیری کرونا باعث شد ما 
در بزرگ ترین مقیاس ممکن با این جامعه خطر مواجه شویم. در نتیجه توسعه 
جامعه مدرن، ما خود را درگیر خطر پیش بینی نشده ای یافتیم که فقط برای علم 
مشــهود بود، خطری که در خفا و پنهان باقی مانده بود تا اینکه کسی احساس 
کند حالش خوب نیســت و یکی از افراد بخت برگشــته جامعه خودش را در 

وضعیتی بیابد که دیگر نمی تواند درست 
نفس بکشد و ریه هایش نمی توانند درست 

کار کنند.
یک راه برای واکنش نشــان دادن به 
چنین وضعیت خطری این است که دست 
به دامان انکار شویم. این کار ممکن است 
جواب بدهد. ساده دالنه است اگر غیر از 
این باشد. بسیاری از بیماری های فراگیر 
و امراض اجتماعــی، از جمله خیلی از 
آن هایی که موجب از دست رفتن جان 
در مقیاس وسیع می شود، انکار می شوند 
و طبیعی جلوه داده می شــوند و با آن ها 
مثــل »واقعیت های زندگــی« برخورد 
می شــود. در مورد بزرگ ترین خطرات 
زیست محیطی، به خصوص بحران اقلیمی، 
کسی ممکن اســت بگوید که واکنش 

معمول ما انگار و ندیده گرفتن لجوجانه مسئله در مقیاس وسیع است.
کنار آمدن بــا همه گیری ویروس کرونا کاری بــود که اکثریت قریب به 
اتفاق مردم در سرتاســر جهان تالش کردند انجام دهند. اما مسئله، همان طور 
که اولریش بک می گفت، این اســت که خیلی راحت گفته شود بر خطراتی 
با مقیاس بســیار بزرگ و فراگیر که جامعه مدرن آن را درســت کرده، فایق 
آمده ایم. گفتن اینکه بر یک خطر بزرگ پیروز شــده ایم نیاز به این دارد که 
توافق کنیم اصاًل خود خطر چیســت. همچنین نیازمند این است که برخورد 
انتقادی با رفتار خودمان داشــته باشیم و با نظم جامعه ای که به آن تعلق داریم. 
نیازمند اراده ای اســت که دست به انتخاب های سیاسی در مورد توزیع منابع و 
اولویت ها در همه ســطوح بزند. چنین انتخاب هایی منافات دارد با میل متداول 
۴۰ سال اخیر که می خواست از بازارها سیاست زدایی کند و از بازارها و قوانین 
بهره بگیرد تا از چنین تصمیم هایی اجتناب کند. این نیروی رانشــی اصلی پشت 
نئولیبرالیسم یا انقالب بازار است، یعنی سیاست زدایی از مسائل مربوط به توزیع، 
از جمله عواقب بسیار نابرابر خطرات اجتماعی، خواه این خطرات مربوط به 
تغییر ساختاری تصمیم گیری های جهانی کار باشند، خواه مربوط به تخریب های 

محیط زیستی یا بیماری ها.
ویــروس کرونا به طرز فاحشــی کمبودهای نهادی ما را بــرای آمادگی در 
مقابل خطرات جامعه مدرن آشــکار کرد، کمبودهایــی که اولریش بک آن 
را »مســئولیت ناپذیری سازماندهی شده« ما می خواند. ویروس کرونا ضعف در 
دم ودســتگاه پایه ای مدیریت کشورها را مشخص کرد، مثاًل ضعف در داده های 
به روز دولتی. ما برای مواجه شــدن با بحران نیاز بــه جامعه ای داریم که برای 
مشکل اولویت خیلی باالتری قایل شود. صداها بلند شد برای اینکه ما نیاز به یک 
»قــرارداد اجتماعی جدید« داریم تا برای کارکنان بخش پایه ای اجتماعی ارزش 
درســتی قایل شــود و با آن بتوانیم خطراتی را دور کنیم که سبک های زندگی 

جهانی شده با بهره گیری از بیشترین امکانات ایجاد کرده اند.

تعطیل: چطور کووید اقتصاد دنیا را تکان داد

حتی با اینکه حامیان »نیو دیل« سبز مثل برنی سندرز و جرمی کوربین شکست 
سیاسی خوردند و کنار رفتند اما در سال 2020 واقعیت تشخیص آن ها اثبات شد 

و در جوامع به شدت طنین انداز شد. نیو دیل سبز یک برنامه محرک اقتصادی 
پیشنهادشده در ایاالت متحده است که هدف آن رسیدگی و ارائه راه حل برای 

نابرابری اقتصادی و تغییر اقلیم است
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نیو دیل سبز   
ظاهراً دولت ها، اغلب با گرایش میانه و راست، بیشتر با انکار به سراغ بحران 
رفتند. ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل، و دونالد ترامپ از آمریکا انکار را 
تجربه کردند. در مکزیک، دولت ملی گرا از جناح چپ که تحت کنترل مانوئل 
لوپز اوبرادور مسیری خودمدارانه را پیش گرفت و از اقدام جدی برای مواجهه با 
بحران سر باززد. مردان قدرتمند ملی گرایی همچون رودریگو دوترته در فیلیپین، 
نارندرا مودی در هندوســتان، والدیمیر پوتین در روسیه و رجب طیب اردوغان 
در ترکیه ویروس را انکار نکردند اما اتکا کردند به روش های میهن پرســتانه و 

تاکتیک های قلدرمآبانه برای روبه رو شدن با بحران همه گیری.
اما گونه دیگر رفتاری نیز مشــاهده شده که تحت بیشترین فشار تصمیمات 
مدیریتی میانه روانه گرفتند؛ چهره هایی مثل نانســی پلوســی و چاک شامر در 
آمریکا، سباســتین پینرا در شیلی، سیریل رامافوســا در آفریقای جنوبی، امانوئل 
ماکرون و آنگال مرکل و اورسوال فان در لین و سایر افراد مشابه در اروپا. آن ها 
به علم گردن نهادند. انکار گزینه آن ها نبود. آن ها مستأصل بودند از اینکه نشان 

دهند بهتر از پوپولیست ها هستند. 
سیاســتمداران به شدت میانه رو در مواجهه با بحران در نهایت کارهای خیلی 
رادیکالی انجام دادند. بیشــتر این کارها سرهم بندی شد یا اعمال کنندگانشان در 
عمل پا پس کشیدند اما تا جایی که رهبران کشورها رنگ و لعاب عمل گرایی به 
ـ چه به شکل برنامه »نسل  آن ها زدند و برنامه هایشان را به منصه ظهور رساندندـ 

آینده اتحادیه« اروپا یا برنامه »برگشتن به وضعیت بهتر« بایدن در سال ۲۰۲۰ ــ 
این برنامه ها گنجینه ای از مدرن سازی های سبز، توسعه پایدار و »نیو دیل« سبز بود.

نتیجه این تال ش ها طنز تاریخی تلخی بود. حتی با اینکه حامیان »نیو دیل« سبز 
مثل برنی ســندرز و جرمی کوربین شکست سیاسی خوردند و کنار رفتند اما در 
سال ۲۰۲۰ واقعیت تشخیص آن ها اثبات شد و در جوامع به شدت طنین انداز شد. 
نیو دیل سبز یک برنامه محرک اقتصادی پیشنهادشده در ایاالت متحده است که 
هدف آن رسیدگی و ارائه راه حل برای نابرابری اقتصادی و تغییر اقلیم است. نام آن 
به »نیو دیل« اشاره دارد که تلفیقی از اصالحات اجتماعی و اقتصادی و پروژه های 
فواید عامه بود که فرانکلین روزولت در پاسخ به بحران اقتصادی و رکود بزرگ 
آمریکا از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۲ اجرا کرد. حامیان نیو دیل سبز از ترکیبی از رویکرد 
اقتصادی روزولت و ایده های مدرنی چون انرژی تجدیدپذیر و بهینگی منابع دفاع 
می کنند. نیو دیل ســبز بود که مستقیمًا به اضطراری بودن مسائل زیست محیطی 
پرداخت و آن را به نابرابری شــدید اجتماعی ربط داد. نیو دیل ســبز بود که در 
جلســاتی که برای این مشکالت برپا می شــد، اصرار می کرد که دموکراسی ها 
نمی توانند به خودشــان اجازه دهند خود را بــا نظریه ها و دکترین های اقتصادی 
محافظه کاران فلج کنند، دکترین هایــی که از نبردهای قدیمی دهه ۱۹۷۰ به جا 
مانده اند و با بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ از اعتبار افتادند. نیو دیل سبز بود 
که شهروندان جوان را ترغیب می کرد با دموکراسی شان ارتباط برقرار کنند و اگر 
کسی می خواست آینده امیدوارکننده ای داشته باشد، حتمًا باید این آینده را به اتکای 

این جوانان به دست می آورد.

کتاب ضمیمه

استفاده گسترده از اصطالح »ماندن اجباری در خانه« به شاخصی تبدیل شد که نشان می داد سیاست ویروس چقدر می تواند به یک موضوع مورد اختالف بدل شود. جوامع، جامعه های محلی و 
خانواده ها به تلخی درباره ماسک صورت و فاصله گیری اجتماعی و قرنطینه صحبت می کردند. کل این تجربه نمونه ای بود در بزرگ ترین مقیاس از آنچه جامعه شناس آلمانی، اولریش بک، به همراه 

آنتونی گیدنز در دهه 1۹80 به آن »جامعه خطر« گفته بود
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البته که نیو دیل سبز این درخواست را نیز داشت که اتکای بی حد و حصری 
به سیستمی که نابرابری و بی ثباتی و بحران تولید و بازتولید می کرد کاهش پیدا 
کند و الزم می دید که باید این وضعیت به طور ریشه ای اصالح شود. این کار برای 
میانه روها مشکل ســاز بود. اما یکی از جذابیت های یک بحران این است که از 
آینده بلندمدتی که ممکن است پیش رویمان باشد سؤال می پرسد. سال ۲۰۲۰ سالی 

بود که تمامًا به بقا ربط پیدا می کرد.

مرگ نئولیبرالیسم؟   
پاسخ به ویروس کرونا در حوزه سیاست گذاری اقتصادی مستقیمًا از درس هایی 
که از بحران ســال ۲۰۰۸ گرفته شد برآمد. مخارج دولتی و معافیت های مالیاتی 
برای حمایت از اقتصاد حتی از گذشــته نیز بیشتر حی و حاضر بود. مداخالت 
بانک های مرکزی حتی چشمگیرتر بود. این سیاست های پولی و مالی روی هم رفته 
زاویه نگاه اصلی دکترین های اقتصادی حامی کینزین های رادیکال را تأیید می کرد 
و دکترین های جدیدتری را که در قالب »نظریه پولی مدرن« جای گرفته اســت. 
تأمین مالی دولت ها فقط محدود به مواردی نمی شــود که مثاًل برای تأمین مالی 
خانوارها استفاده می شود. اگر استقالل مالی باعث ایجاد سؤالی درباره سازماندهی 
مالی فراتر از مسائل تکنیکی شود، خودش یک انتخاب سیاسی است. همان طور که 
جان مینارد کینز در میانه جنگ جهانی دوم یک بار به خوانندگان یادآوری کرده 
بود، »هر کاری که در عمل انجام می دهیم توانسته ایم از عهده مخارجش برآییم.« 
چالش واقعی و سؤال حقیقتًا سیاسی این بود که توافق کنیم چه کاری را می خواهیم 

انجام بدهیم و محاسبه کنیم که چطور باید آن را انجام داد.
تجربیات سیاست گذاری اقتصادی در سال ۲۰۲۰ به کشورهای ثروتمند منحصر 
نشد. این سیاســت ها با وفور دالر که از جانب فدرال رزرو بذل و بخشش می شد 
امکان پذیر شد اما بسیاری از دولت ها در بازارهای نوظهور، برای مثال در اندونزی و 
برزیل، با اتکا به تجربه افت وخیزهای جریان های سرمایه جهانی، ابتکار عمل های 
جالب توجهی را در واکنش به بحران به نمایش گذاشتند. آن ها یک جعبه ابزار از 
سیاست گذاری ها را به کار گرفتند که قادرشان می ساخت با ریسک ها یکپارچگی 
مالی جهانی مقابله کنند. طنزآمیز اینجا بود که، برخالف بحران سال ۲۰۰۸، موفق 
بیشتر چین در کنترل ویروس کرونا سیاســت گذاری اقتصادی این کشور را نسبتًا 
شبیه به سیاست گذاری محافظه کاران کرد. کشورهایی مثل مکزیک و هندوستان، 
جاهایی که گسترش همه گیری سریع بود اما دولت ها نتوانستند با سیاست گذاری های 
اقتصادی در مقیاس وسیع به آن واکنش نشان دهند، بیش ازپیش شبیه به کشورهایی 
بودند که از زمانه خود عقب مانده اند. این سال شاهد این بود که صندوق بین المللی 
پول یک دولت ملی گرای چپ گرا را در مکزیک به صالبه کشــید بابت اینکه 

نتوانسته بود کسری بودجه به اندازه کافی زیادی را ایجاد کند.
نمی شد این حس را کنار گذاشت که زمان رسیده به یک نقطه عطف فرا رسیده 
است. آیا این سرانجام مرگ آن نوع سنتی بود که از دهه ۱۹۸۰ در سیاست گذاری 
اقتصادی دست باال را داشت؟ آیا نئولیبرالیسم به زانو درآمده بود؟ اگر نئولیبرالیسم 
را یک ایدئولوژی یکدست در حکمرانی در نظر بگیریم، شاید. این فکر که پوشش 
ـ  خواه یک بیماری محیط زیستی باشد، خواه شرایط اقلیمی ــ  طبیعی فعالیت اقتصادیـ 

تعطیل: چطور کووید اقتصاد دنیا را تکان داد

موفقیت ظاهری دنیای غرب در جنگ سرد، رونق مالیه گرایی بازاری، معجزات فناوری اطالعات و گسترش بازه های زمانی رشد اقتصادی اجزایی از اقتصاد سرمایه دارانه را تشکیل می دادند که با 
هم ترکیب شده بودند و گویی که در طول تاریخ مدرن توانسته اند در همه جهات به موفقیت دست پیدا کنند و همه حوزه ها را فتح کنند. در دهه 1۹۹0، پاسخ به بیشتر پرسش های سیاسی 

این جواب ساده به نظر می رسد: »این اقتصاد است، احمق!«
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می تواند نادیده گرفته شــود یا بازارها را 
بدون نظارت رها کرد، به روشــنی روشن 
شــد که رنگی از واقعیت ندارد. بنابراین 
به همیــن ترتیب، این فکر کــه بازارها 
می تواننــد در تمام موقعیت های اجتماعی 
و شــوک های اقتصادی خودشان بر خود 
نظارت داشته باشند هم رنگی از واقعیت 
نداشــت. تالش برای بقا، حتی با فوریت 
بیشتر نسبت به سال ۲۰۰۸، ایجاب می کرد 
که در بازارها و اقتصاد به اندازه ای وسیع 
مداخله شود که از دوران جنگ جهانی 

دوم تاکنون نظیرش دیده نشده است.
همه این مســائل باعث شــد که نفس 
اقتصاددانان نظریه پرداز بند بیاید. این امر به 
خودی خود غافلگیرکننده نبود. فهم سنتی 

سیاست گذاری اقتصادی همیشه غیرواقع گرایانه بود. در واقع، نئولیبرالیسم همواره 
به شــکلی ریشه ای و افراطی عملگرا بوده است. تاریخ واقعی آن شامل یک سلسله 
مداخالت دولتی در منافع تجمیع سرمایه است، از جمله به کارگیری خشونت دولتی 
در قبال مخالفت ها. از دهه ۱۹۷۰ هرجا که مشکلی پیش آمده است و واقعیت های 
اجتماعی خودش را به بازار نشان داده است، دولت ها وارد عمل شده اند. این امر تا 
سال ۲۰۲۰ نیز ادامه داشت. نیروهای تاریخی ای که سرانجام باعث شدند که نظم 
نئولیبرال با شکست مواجه شود پوپولیسم افراطی یا باقی ماندن تقابل های طبقاتی نبود 

بلکه رشد جهانی بود و تجمع عظیم مالی.
در ســال ۲۰۰۸، بحران حاصل گسترش بیش از حد بانک ها و میزان وام های 
مسکنی بود که جمعشان رقم عظیمی می شد. در سال ۲۰۲۰، ویروس کرونا نظام 
مالی را از بیرون تحت فشار قرار داد اما آن شکنندگی ای که این شوک وارد کرد، 
از داخل سیستم ایجاد شد. در این هنگام، بانک ها نبودن که دارای پیوند ضعیفی 
با هم باشند بلکه خود بازارهای دارایی هم پیوند ضعیفی با هم داشتند. شوک تا 
قلب سیستم پیش رفت، یعنی بازار دارایی های گران بهای آمریکا که فرض می شد 
دارایی های امنی هستند چون در نوک هرمی قرار داشتند که اعتبارات بر آن استوار 
شده بود. اگر این بازار از هم می پاشید، همین اتفاق برای بقیه جهان نیز رخ می داد.

مقیــاس مداخالت ثبات بخش به اقتصاد در ســال ۲۰۲۰ حیرت آور بود. این 
اتفاق بنیان های اصلی نیو دیل ســبز را تأیید می کرد که می گفت اگر اجرا شود، 
کشورهای دموکراتیک ابزارهایی را که بخواهد بر اقتصادی کنترل داشته باشد در 
اختیار دارند. با این حال، واقعیت این بود که چنین اتفاقی یک واقعیت گرایی دولبه 
به حســاب می آمد چرا که اگر این مداخالت یک نوع اعمال قدرت مستقل به 
حساب می آمدند، باید این هم در نظر گرفته می شد که این شرایط ناشی از بحران 
هســتند. این مداخالت مثل سال ۲۰۰۸ در راستای منافع کسانی بود که بیشترین 
ضــرر را از بحــران کرده بودند. در این دوران، اعالم می شــد که نه چند بانک 
منفرد بلکه کل بازارها بیش از اندازه بزرگ هســتند که شکست بخورند. برای 
شکستن چرخه بحران و ثبات بخشیدن به وضعیت، باید سیاست گذاری اقتصادی 

طوری انجام می شــد که با واقعیت های 
استقالل دموکراتیک جور دربیاید و این 
کار نیاز به اصالحات ریشــه ای داشت. 
بــرای این کار باید انتقــال قدرت واقعی 
انجام می شد اما هیچ شانسی برای این کار 

وجود نداشت. 
مداخــالت در سیاســت گذاری های 
اقتصــادی عظیمی در ســال ۲۰۲۰، مثل 
مداخالت سال ۲۰۰۸، چهره ای ژانوسی 
داشــت. ژانوس اغلب با دو چهره یا دو 
سر به تصویر کشــیده می شود که از این 
دو ســر، یکی به روبــه رو و دیگری در 
جهت مخالف آن، یعنی به پشــت ســر 
نگاه می کند. اعتقاد بر این است که این دو 
سر به آینده و گذشته می نگرند. از یک 
طرف، مقیاس عظیم آن ها محدودیت های نئولیبرالیسم را در نظر می آورد و منطق 
اقتصادی آن ها را تأیید می کرد مبنی بر اینکه مداخالت سطح کالن متکی به آرای 
کینز مشکل ساز خواهد شد. وقتی که یک اقتصاد در چرخه رکود فرو رفته است، 
کسی نمی تواند بپذیرد که این معضل یک درمان طبیعی دارد و باید وضعیت را به 
حال خود گذاشــت تا دوباره اوضاع روبه راه شود. در عوض، سیاست گذاری های 
اقتصادی دولتی می تواند مانع از سقوط اقتصاد شود و از بیکاری های غیرضروری و 

اتالف منابع و رنج اجتماعی جلوگیری کند.
این مداخالت وقتی می تواند اثرگذار باشــد که توســط یک رژیم فراتر از 
نئولیبرالیسم اجرا شود. در دوران همه گیری سال ۲۰۲۰، شبکه ثروت خانوارها در 
آمریکا به بیش از ۱۵ تریلیون دالر افزایش یافت. با این حال، شرایط بسیار به نفع 
طبقه ۱ درصد باالی جامعه پیش رفت، کسانی که ۴۰ درصد کل سهام را در بازار 
بورس آمریکا در اختیار دارند. دهک باالی جامعه، مالک ۸۴ درصد سهام بازار 
بورس است. مسلم است که اگر این شرایط یک »قرارداد اجتماعی جدید« نباشد، 

به طرزی هشداردهنده  به شکل جامعه ای یک سویه دارد پیش می رود. 
گذشــته از همه این مسائل، سال ۲۰۲۰ نه فقط موقعی بود برای چپاول و یغما 
بلکه زمانی نیز بود برای به محک تجربه درآوردن اصالحات. قالب های جدید 
رفــاه در واکنش بــه خطر بحران اجتماعی تالش کرد که به خــارج از اروپا و 
آمریکا و خیلی از بازارهای نوظهور برود. میانه روها در جست وجوی راهی برای 
تعیین اولویت های برنامه های خود، به استقبال سیاست های محیط زیستی و مسائل 
مربوط به تغییر اقلیم رفتند، به شــکلی که تا پیش از آن هیچ گاه به این مســائل 
نپرداخته بودند. برعکس ترســی که کووید ـ ۱۹ را بــه کانون توجهات برد و 
حواس ها را از ســایر اولویت ها پرت کرد، اقتصاد سیاســی نیو دیل سبز به امری 
جریان اصلی در افکار عمومی تبدیل شد. شعارهایی که در قالب های مختلف »رشد 
سبز« و »برگشتن به وضعیت بهتر« و »توافق سبز« سر داده می شد، منعکس کننده 
مدرنیزاسیون سبزی بود که رهبران میانه روی سیاسی در واکنش به بحران جهانی 

اقتصادی ارائه کرده بودند. 

کتاب ضمیمه

تا سال 2020، جهانی سازی و ترتیب فصل ها به شدت زیر سؤال رفته بودند. 
سلسله ای از بحران ها اعتماد به اقتصاد بازار را متزلزل کرده بود؛ بحران هایی که 

در دهه 1۹۹0 در آسیا شروع شد و با بحران نظام مالی کشورهای آن سوی اقیانوس 
اطلس ادامه پیدا کرد و در سال 2010 به منطقه یورو رسید و در سال 2014 به شکل 

بحران تولید جهانی کاال درآمد. تمام این بحران ها از سر گذشت ولی حل آن ها با 
مخارج دولتی و سرمایه گذاری های بانک های مرکزی که هم داور کنار گود بودند و 

هم بازیگر میدان ظاهر شده بودند امکان پذیر شد
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کتاب ضمیمه

مطالعه، اندیشیدن با ذهن دیگری
کپی رایت یا حق تکثیر دقیقًا چیست؟

»هرگونه تکثیر، اسکن یا کپی برداری از تمام یا بخشی از مطالب این کتاب حتی با ذکر منبع، بدون اجازۀ کتبی ناشر ممنوع است و پیگرد قانونی دارد.« جمالتی 
نظیر این جمله را معموالً در جلد کتاب ها )و البته باقِی محصوالِت هنری و فرهنگی( می بینیم. این جمله، یا انواع مشابه آن، جمله ای است که هدف آن حفاظت 
از زمان، تالش و ابتکار خالق اثر است و کپی  رایت نام دارد. کپی  رایت در ایران، تالشی قانونی است در جهت حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندۀ یک 

اثر. این حق، شامل حق نشر، پخش، عرضه و اجرای آن اثر و در واقع حق بهره برداری مادی و معنوی از آن است.
این قانون، در دی ماه ســال 1348 به تصویب شورای ملی آن زمان رسید که در واقع نسخۀ ترجمۀ متن کنوانسیون برن بود. نقض کپی  رایت و حقوق مؤلف 
امری دور از انتظار نیســت و هرجا که با اثری مواجه باشــیم انتظار نقض حقوق پدیدآورنده از جانب افراد سودجو یا ناآگاه را نیز داریم. اما در ایران شرایط متفاوتی حاکم است. میزان آشنایی 
اکثریت مردم با کپی  رایت تنها در حد شنیدن نام آن در رسانه است و تنها تصور بسیاری از افراد از رعایت کپی  رایت، دانلود نکردن فیلم و موسیقی به صورت غیرمجاز است که آن نیز معموالً 
به گمان اینکه قانونی در این باره وجود ندارد، مورد بی    توجهی و بی  اعتنایی واقع می شود. در قانون حمایت از حقوق مؤلفان دو نوع حق برای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری وضع شده است. 
حقوق مادی و حقوق معنوی. حقوق مادی حقوقی است که پدیدآورنده را قادر می سازد از اثر خود به منافع مادی دست یابد. این حقوق عبارتند از حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر 
و حق بهره  برداری مادی و معنوی از اثر. حقوق معنوی نیز حقوقی هستند که انتساب اثر به پدیدآورنده را تضمین کرده و پدیدآورنده با استفاده از این حق، تعلق اثر بر خود را محفوظ داشته و 
از دخل و تصرف دیگران در اثر نیز جلوگیری می نماید. حقوق معنوی عبارتند از حق افشا و اعالن اثر. یعنی منحصراً پدیدآورنده است که حق دارد در خصوص عرضه کردن یا نکردن اثر خود 

به عموم تصمیم بگیرد.

دید اقتصادی
نویسندگان: پیتر شیف، اندرو شیف

مترجم: سهند حمزه ئی
انتشارات: آریانا قلم

کتاب »دید اقتصادی« داستانی ساده، گیرا و خواندنی دارد و قطعاً خواننده خصوصاً اگر اطالعات 
اولیه اقتصادی اش کم و ناچیز باشد از آن بسیار خواهد آموخت. اما الزم است به خاطر داشته باشیم 
که ساده سازی هرگز بی هزینه نیست. وقتی مباحث پیچیده اقتصادی را در حد یک داستان نسبتاً 
کوتاه خالصه می کنیم باید انتظار داشته باشیم که ضعف هایی هم در آن پدید بیاید. در بسیاری 
از بخش های کتاب ممکن است اما و اگرهای بسیاری در ذهن تان شکل بگیرد که نویسندگان به 
ســادگی از کنارش عبور کرده اند. به بیان دیگر ممکن اســت نتوانید به راحتی با همه مفروضات 
نویسندگان کنار بیایید. همچنین باید به خاطر داشته باشید که در اقتصاد، مکاتب اقتصادی متنوعی 
وجود دارند و این کتاب صرفاً از زاویه دید یکی از جریان های مطرح اقتصادی )مکتب اتریشی( نوشته 
شده است. البته نویسندگان ابایی از این مسئله ندارند و اتفاقاً هر جا فرصت کنند نیش و کنایه هایی 
را نثار پیروان دیدگاه های دیگر می کنند. با این حال، اگر با بخش هایی از کتاب هم موافق نباشید 
)که کامالً طبیعی اســت( بی تردید می توان گفت این کتاب ذهن شما را برمی انگیزد تا به شکلی 
جدی تر درباره اقتصاد فکر کنید و شاید پس از این دیدگاه متفکران و تحلیل گران اقتصادی را با دقت 
بیشتری دنبال کنید. داستان دید اقتصادی از زندگی سه ماهی گیر در یک جزیره نسبتاً خلوت آغاز 
می شود. آن ها تمام روز خود را صرف ماهی گیری می کنند و روزی یک ماهی به دست می آورند. از 
آن جا که مصرف غذای روزانه آن ها هم یک عدد ماهی است عمالً تمام زندگی آن ها به ماهی  گرفتن، 
ماهی خوردن، خوابیدن و تکرار این چرخه محدود می شود. اما در این میان یکی از ماهی گیرها تور 
کوچکی می سازد و می تواند روزانه دو ماهی بگیرد. یک ماهی بیشتر از نیاز روزانه. این »مازاد تولید« 
نقطه شــروع ماجراست. در ادامه می بینیم که دو ماهی گیر دیگر هم یاد می گیرند که ماهی های 

بیشتری صید کنند و کم کم بخشی از زمان شان آزاد می شود و اوقات فراعت پیدا می کنند. 

من از گورانی ها می ترسم
نویسنده: بلقیس سلیمانی

انتشارات: چشمه

کتاب »من از گورانی ها می ترسم« ماجرای ترس های یک زن میانسال به اسم فرنگیس است که 
به مبارزه ذهنی و عملی با سنت های قدیمی می پردازد. ترس هایی که برخی از آن ها محصول روان 
ناآرام او و برخی محصول شرایط اجتماعی اش هستند. داستان کتاب از گورانی ها می ترسم در شهر 
کوچکی به نام گوران رقم می خورد و روایت گر زندگی زنیست که به مبارزه با سنت هایی می پردازد 
که دست و پای او را بسته اند. او با سنت های قدیمی مقابله می کند و با پرسش های فلسفی مختلفی 
که در ذهن دارد، زندگی خود را ادامه می دهد. حاجی پیله وری یکی از بزرگان شــهر اســت که 
دختری به نام فرنگیس دارد. او را برای تحصیل به تهران فرستاده، ازدواج کرده و زندگی مرفهی 
دارد. فرنگیس طبق روال برنامه خانوادگی به شهر کوچک خود آمده تا مانند خواهر و برادرهایش 
دو ماه از پدر و مادر پیر و برادرش که بیمار ذهنی حرکتی است نگهداری کند. او در تهران مشکالت 
زیادی را پشت سر گذاشته است از جمله زندگی زناشویی ناموفق و طالق که تا پایان داستان یکی 
یکی برای مخاطب روایت می کند. در این اثر فرنگیس شخصیت اصلی داستان سعی می کند تا 
بتواند بر بزرگ ترین ترس خود یعنی آیین و سنن دوران کودکی و بزرگسالی اش پیروز شود و از 
زندگی خود در دو زمان حال و گذشــته پرده برمی دارد. داستان اصلی بلقیس سلیمانی، داستان 
بیگانگی فرنگیس با گورانی ها و سنت های آنان است. این داستان سیری خطی دارد و ماجرای آن 
طی دو ماه روایت می شود. گاهی هم نگاهی به دهه 60 می اندازد و در تمام این ها به دنبال واکاوی 
ترس های فرنگیس است. در بخشی از کتاب من از گورانی ها می ترسم می خوانیم: »چی می شد اگر 
دعوتش را قبول می کردم و یک روز صبح، صبحانه را با او می خوردم؟ چرا نباید این کار را بکنم؟ 
از چی می ترسم؟ چرا این ترس لعنتی ولم نمی کند؟ مگر نه اینکه حاال آزادم؟ مگر نه این که حاال 

برای بهداشت اخالقی جامعه خطری ندارم؟ از اول هم خطری نداشتم.«

پروانه شفاعی
خبرنگار

کتابخانه
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تزلزل ناپذیر
نویسنده: آنتونی رابینز

مترجم: فرانک باجالن
انتشارات: معیار علم

کتاب »تزلزل ناپذیر« از پرفروش ترین  عناوین نیویورک تایمز، روش ها و راهکارهای بهترین 
سرمایه گذاران دنیا در زمینه بازارهای مالی و بورس را به  صورت درس های عملی ارائه می دهد. 
این کتاب هم برای سرمایه گذاران تازه کار و هم برای افراد حرفه ای  مناسب است. کتاب مذکور 
بینش ها و راهکارهایی را ارائه داده که برای همه زمان هاست و محدودیت ندارد. سرمایه گذاران 
و حتی آن هایی که اخیراً سرمایه گذاری در زندگی خود نکرده اند باید این کتاب را مطالعه کنند 
و با انگیزه و از صمیم قلب آنچه را که گفته است به کار گیرند. همانطور که می دانید بازار سهام 
هرگز در یک خط مســتقیم در حرکت نیســت. باال و پایین دارد و هر نزول از سال 2009 با 
موجی از غم و اندوه برخورد کرده است. در این هنگام بسیاری از افراد که باید در بازار حضور 
می داشتند کنار کشیدند. آنتونی رابینز در این کتاب به  خوبی نشان داده که با توجه به انباشت 
دارایی ها به  ویژه برای بازنشستگی، آن هایی که از بازار سهام رفتند اشتباه بلند مدت پرهزینه ای 
را مرتکب شــدند. رابینز در این کتاب به شــما نشان می دهد که چطور می توانید سرنوشت 
ســرمایه گذاری خود را تعیین کنید و ترس های خود را نسبت به واکنش ها به نوسانات بازار 
کنار بگذارید. هنگامیکه بازار سهام سقوط می کند چه کاری باید انجام داد؟ چطور می توان از 
وضعیتی که از نظر دیگران فاجعه است یک فرصت ساخت؟ او با ارائه قوانین منطقی به شما 
کمک می کند تا مرتکب اشتباهات پرهزینه نشوید و به شما توضیح می دهد که چه عملکردی 
داشته باشید که آینده مالی خود را بهتر از قبل بسازید. دشمن درجه  دو، هزینه ها هستند. به 
خاطر داشته باشید که هر دالر که صرف هزینه شود به معنای یک دالر رشد کمتر در سال 
آینده است. بنابراین شما باید به برنامه مالی خودتان نگاه کنید تا هرچه پول بیخودی را که 

امکان دارد سرمایه تان را از بین ببرد، کشف کنید.

هفت عادت مردمان موثر
نویسنده: استفان کاوی

مترجم: گیتی خوشدل
انتشارات: پیکان

در کتاب »هفت عادت مردمان موثر« شما مطالعه یک سیر تحولی را از رشد شخصی یعنی 
ســه عادت اول آغاز می کنید سپس وارد مرحله کار گروهی و همکاری می شوید. پس از آن 
ارتباطات، یعنی سه عادت بعد را مطالعه خواهید کرد و بعد دوباره سازی همه عادات که همان 
عادت هفتم است را آموزش خواهید دید. کتاب هفت عادت مردمان موثر، نوشته ای درخشان 
از استفان کاوی اســت که در طول سال ها روشن کننده ذهن و روح و روان میلیون ها انسان 
و الهام بخش آنان بوده است. این کتاب شامل درس هایی قدرتمند برای تغییراتی شخصی و 
درونی است. درس هایی که استفان کاوی بر پایه صداقت و انصاف و انسانیت و با کمک تجزیه 
و تحلیل مردم واقعاً موفق در جهان ساخته است. او نوشتن این کتاب را بعد از 20 سال کسب 
تجربه و دانش در زمینه روانشناسی و فلسفه آن و علوم رفتاری نوشت. اولین باری که کتاب 
7 عادت مردمان موثر در سال 1989 منتشر شد، بیش از 15 میلیون نسخه از آن به فروش 
رسید. استفان کاوی با نگاهی منتقدانه بر چیزی که در اکثر کتاب های خودیاری مدرن تحت 
عنوان اخالقیات شخصیت می بیند، معتقد است به جای اخالقیات شخصی باید اخالقیات منش 
را مدنظر قرار داد. به اعتقاد وی اخالقیات منش چیزی اســت که بر پایه اصول همیشگی و 
جهانی انسانی بنا نهاده شده است. اصولی درونی و ذهنی چون صداقت و درستکاری که در 
همه جای جهان میان انسان ها یکسان است. اما اخالقیات شخصیت تکنیک های سطحی و 
کم عمقی در بیرون از فرد هستند که اصول بنیادینی ندارند. شاید این تکنیک ها اثر کوتاه مدتی 
هم داشته باشند اما درنهایت انسان را به موفقیت نمی رسانند. چرا که در آن ها توجهی به اصول 
بنیادین نشده و به چیزی خارج از انسان چشم دوخته است. عادت ها همیشه نقش پررنگی در 

رفتارهای روزانه افراد دارند. 

تلنگر
نویسندگان: ریچارد اچ تیلر، َکس سان استاین

مترجم: آرش طهماسبی
انتشارات: دنیای اقتصاد

مردم اغلب تحت تاثیر وسوسه ها و یا خطاهای منطقی هستند. وقتی افراد از اطالعات، بازخوردها و 
یا تجربیات شخصی کافی برخوردار نیستند احتمال اینکه انتخاب های بد انجام دهند افزایش می یابد. 
تاثیرات اجتماعی نیز تصمیم گیری خوب را مختل می کنند. مردم گرایشی ذاتی برای همرنگ شدن با 
جماعت دارند. آن ها دوست دارند در گروه ها جای بگیرند یا کاری را انجام دهند که بقیه انجام می دهند. 
تاثیرات اجتماعی ممکن است ظریف و نامحسوس باشند اما می توانند به شکلی ناخواسته منجر به تغییرات 
شگرف در سطح اقتصاد ملی شوند. تیلر در کتاب »تلنگر« درباره همین موضوع صحبت می کند. چگونه 
از تاثیرات محیطی بر تصمیم گیری هایمان به ویژه در حوزه اقتصاد جلوگیری کنیم و چگونه هوشمندانه 
تصمیم گیری هایمان را بهبود دهیم. او پس از صحبتی مفصل درباره انســان و مقصدهای زندگی اش، 
موضوع بهبود تصمیم گری را در زمینه های کارآفرینی، ثروت، بهداشت و آزادی های فردی بررسی کرده 
است. خواندن این کتاب به شما کمک می کند با دیدی بازتر و تصمیم گیری های هوشمندانه تر در زندگی، 
به ویژه زندگی اقتصادی و مالی خود پیش بروید. اگر عالقه مندید در تصمیم گیری هایتان تجدید نظر 
کنید و آنها را هوشمندانه تر بازبینی کنید، کتاب تلنگر با راهنمایی های ارزنده  و علمی اش به شما کمک 
خواهد کرد. ریچارد تالِر و َکس سان اِسِتین در کتاب تلنگر توضیح می دهند که چگونه تکنیک تلنگر زدن 
که یک ترغیب ظریف و نامحسوس است می تواند به مردم کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد خرج 
کردن و پس انداز پول بگیرند. نویسندگان این کتاب با بکار بردن یافته های معنادار در رشته های تجارت، 
روانشناسی، حقوق، و اقتصاد که از بعضی از بحث برانگیزترین مسائل و مشکالت در ایاالت متحده حاصل 
شده بود، توانستند راهبردهایی را پیشنهاد دهند که می توانند به اتخاذ تصمیمات خوب چه در سطح 

فردی و چه در سطح دولتی، کمک کنند.

زنی به نام وریتی
نویسنده: کالین هوور

مترجم: بامداد بهنام
انتشارات: مرو

در قصه این کتاب لوون اشلی بانوی نویسنده ای است که مدتی است با مشکالت مالی دست به گریبان است. 
او به ناچار مجبور می شود تا پیشنهاد شغلی را بپذیرد و به استخدام آقای جرمی کرافرد، همسر نویسنده محبوب، 
وریتی کرافرد دربیاید و کتاب هایی را که وریتی به علت مشکل جسمانی از به پایان رساندنشان ناتوان است را 
تکمیل کند. لوون به خانه کرافردها پا می گذارد و بنا را می گذارد به کنار هم چیدن یادداشت ها و طرح های 
وریتی تا آنچه برای شروع الزم دارد را فراهم آورد. در آن اتاق کار آشوب و شلوغ لوون مجموعه خاطراتی می یابد 
که هرگز انتظار یافتنش را نداشت و حاال نمی داند باید با آن چه کار کند؛ خاطراتی که گویی وریتی هرگز قصد 
نداشته اجازه خواندنش را به احدی بدهد. صفحه به صفحه این خاطرات پر است از حقایقی که مو به تن لوون 
راست می کند. در میان آنها وریتی جزییات روز مرگ دخترشان را نیز مو به مو روی کاغذ آورده است. در ابتدا 
لوون تصمیم می گیرد که این دفترچه را از جرمی پنهان دارد. او می داند که جرمی به خودی خود داغدار است 
و این شوک می تواند او را به کلی از پای در آورد. روزها می گذرند و در قلب لوون آتش عشق جرمی سوختن 
می گیرد. حال اگر جرمی آن خاطرات را بخواند به نفع وریتی خواهد بود. چه فرقی می کند که جرمی تا چه 
اندازه خود را مسئول وضع همسر بیمارش بداند، زمانی که پای چنین راز هولناکی به میان باشد؟ آنچه باید 
به شما بگویم این است که اگر می خواهید با خیال آسوده سر روی بالش بگذارید این رمان را شب هنگام به 
دست نگیرید؛ به دو دلیل. اول اینکه این رمان چنان نثر روان و داستان گیرایی دارد که اگر شروعش کنید دیگر 
نمی توانید پایینش بگذارید. دوم اینکه داستان این رمان ذهن خواننده را بسیار درگیر می کند. موضوعاتی چون 
کودک آزاری در داستان دخیل اند که این کتاب را در رده آثار عاشقانه- هیجانی قرار می دهند. باید گفت که 
نثر این رمان نه به دلیل غافلگیری و پایان های غیرقابل پیش بینی اش که برای شک و ترسی که در دل خواننده 

خود می اندازد، بسیار هوشمندانه است.



اقتصادجهانباچهتئوریهاییادارهمیشود؟

ایدهها
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] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

توسعه پایدار و شادی
آیا سرانه مصرف انرژی بر رضایتمندی و شادی افراد جامعه مؤثر است؟

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش: توسعه پایدار و شادی؛ آیا سرانه مصرف انرژی بر رضایتمندی و شادی 
افراد جامعه مؤثر است؟

پژوهشگران: هادی زبیری، هانیه صداقت کالمرزی

توسعه پایدار معطوف به ارتقای سطح و کیفیت زندگی افراد و بهبود رفاه جامعه و استمرار این 
فرآیند در طول نسل های بشر است. افزایش سرانه مصرف انرژی در سطح جهان و پیامدهای 
مخرب زیست محیطی این روند علیرغم پیشرفت های فناوری و گستردگی هشدارها )تحلیل 
رفتن منابع، افزایش آالینده ها و گرم شدن کره زمین(، موجب بروز نگرانی هایی در سطح جهانی 
درباره توسعه پایدار شده است. با این همه، بسیاری همچنان تمایلی به کاهش مصرف انرژی 
ندارند، زیرا این باور گســترده هرچند ضمنی وجود دارد که سطح رفاه و شادی یک ملت به 
میزان مصرف انرژی آن وابسته است. به همین مناسبت، هادی زبیری و هانیه صداقت کالمرزی 
تحقیقی انجام داده اند که ماحصل آن را در مقاله »توسعه پایدار و شادی؛ آیا سرانه مصرف انرژی 
بر رضایتمندی و شادی افراد جامعه مؤثر است؟« در شماره 4 دوره 55 فصلنامه »تحقیقات 

اقتصادی« منتشر کرده اند. هدف از این پژوهش بررسی تجربی نحوه اثرگذاری سرانه مصرف 
انرژی بر شادی جوامع بوده است. نتایج برآورد تأثیر آستانه ای مصرف انرژی بر شادی کشورهای 
منتخب در حال توسعه طی دوره 2002 تا 2017 نشان داده است که مصرف انرژی تأثیری 
غیرخطی و آستانه ای بر شادی داشته است؛ به عبارت دیگر تا زمانی که سطح مصرف انرژی 
سرانه کمتر از مقدار حد آستانه برآورد شده بوده، افزایش مصرف سرانه انرژی به افزایش سطح 
شــادی در جامعه منجر شده اســت اما پس از عبور از سطح آستانه ای و قرار گرفتن در رژیم 
مصرف انرژی باال، افزایش مصرف سرانه انرژی موجب کاهش سطح شادی شده است. آلودگی 
محیط زیســت و گرم تر شدن کره زمین در نتیجه افزایش بی رویه مصرف انرژی و پیامدهای 

ناگوار آن بر کیفیت زندگی از دالیل وقوع پارادوکس رابطه مصرف انرژی و شادی است.

انرژی یک منبع اســتراتژیک اســت و تقریباً همه کشورها 
به دنبال به دســت آوردن منابع انرژی بیشتر هستند. تعداد 
زیادی از کشورها به طور گســترده ای بر تولید انرژی متکی 
هستند و بســیاری دیگر، از انرژی به عنوان یک ابزار سیاسی 
استفاده می کنند. با این حال، حداقل به دو دلیل الزم است مصرف انرژی کاهش یابد؛ اول اینکه 
بیشــتر انرژی های مصرفی در سراسر جهان، قابل تجدید نیســتند و این الگوی مصرف تا مدتی 
ادامه خواهد داشــت. دوم اینکه مصرف انرژی ســبب آلودگی می شود و افزایش این آالینده ها به 
محیط زیست، سایر گونه ها و خود ما آسیب می رساند. در حقیقت، پیامدهای زیست محیطی مصرف 
انرژی توسط انسان ها یکی از بزرگ ترین مشکالت جهان در مسیر توسعه پایدار است، به ویژه اینکه 

مصرف انرژی، عامل اصلی تغییرات اقلیمی است. مطالعات نشان می دهد تغییرات اقلیمی می تواند 
رشــد اقتصاد جهانی را در آینده به طور قابل توجهی کاهش دهد، این در حالی اســت که باوجود 
پیشرفت های تکنولوژیکی، ســرانه مصرف انرژی زمین طی چهار دهه گذشته حدود 40 درصد 

افزایش یافته و این روند همچنان ادامه دارد.
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ژورنال

بدین ترتیب، چالش مهم سیاستی در بدین ترتیب، چالش 
مهم سیاستی در جهان امروز یافتن راه هایی در جهت افزایش 
سطح کیفیت زندگی و شادی انسان ها همراه با حفظ کارایی 
زیست محیطی است. از یک ســو، افزایش مصرف انرژی هم 
برای رشد اقتصادی کل کشور و هم برای افزایش امکاناتی که 
مصرف آنها به طور مستقیم سبب افزایش رفاه می شوند، )مانند 
کولر، مسافرت، روشــنایی و...( ضروری است. عدم دسترسی 
به انرژی به تضعیف قابل مالحظه ای در بســیاری از نیازهای 
اساسی انسان از قبیل مراقبت های بهداشتی، سالمت، آموزش 
و ارتباطات منجر می شود، از این رو یک رابطه مستقیم بین 
مصرف انرژی و منافع فردی و جمعی در سطح ملی یک کشور 

وجود دارد.
از سوی دیگر، درحالی که مصرف انرژی در راستای تولید و رشد بیشتر اقتصادی و افزایش رفاه 
انسان مفید است، مصرف بی رویه آن همراه با تغییرات زیست محیطی و افزایش آالینده هایی است 
کــه به طور بالقوه منافع حاصل از مصرف انرژی را از بین می برد و می تواند کاهش رضایتمندی و 
شادی افراد جامعه را در پی داشته باشد. اینکه در نهایت، استفاده از انرژی چه تأثیری بر بهتر زیستن 
انسان ها و سطح رفاه و شادی آن ها دارد تا حدودی نامشخص است و مطالعات در این زمینه ادامه 
دارد. مطالعات نشــان داده است که در مناطق توسعه یافته اقتصادی، مردمی که انرژی بیشتری 
مصرف می کنند، لزوماً شادتر نیستند. همچنین، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ای که 
اقتصادها در شرایط عادی هستند، رابطه معکوس قوی بین رفاه ذهنی و شدت انرژی )میزان انرژی 
به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی( مشاهده می شود. این نتیجه نشان می دهد افزایش مصرف 
انرژی در سطح ملی به افزایش شادکامی و مطلوبیت ذهنی افراد جامعه کمکی نمی کند، مگر در 
مواردی که چنین مصرفی منجر به افزایش بسیار بزرگ و غیرمعمولی در تولید ناخالص داخلی شود.

بر این اساس، پژوهش حاضر این ایده را مطرح می کند که یک آستانه مصرف انرژی وجود دارد 
که فراتر از آن شــادی اشباع می شود، به این معنی که افزایش مصرف انرژی تا قبل از حد آستانه 
به علت افزایش و گســترش امکانات رفاهی و رشد جوامع منجر به افزایش شادی و رضایتمندی 
در سطح جامعه می شود؛ اما افزایش مصرف انرژی باالتر از حد آستانه، به علت انباشت آثار منفی 
زیست محیطی و افزایش آالینده ها و تخریب و تخلیه منابع طبیعی، بر افزایش سطح شادی بی اثر یا 
دارای اثر منفی است. به منظور آزمون تجربی نحوه اثرگذاری سرانه مصرف انرژی بر شادی در این 
پژوهش، تأثیر آســتانه ای مصرف انرژی بر شادی در کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره 

2002 تا 2017 بررسی شده است. 

باید در نظر داشــت که دسترســی به انرژی در راستای تأمین نیازهای اساسی جوامع و رشد 
اقتصادی و در نهایت افزایش رضایتمندی و کیفیت زندگی انسان ها ضروری است. مصرف انرژی 
هم به عنوان یک نهاده و جزئی از تولید کل به طور مستقیم نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد و 
هم به طور غیرمستقیم از طریق سایر بخشها در رشد و توسعه اقتصادی مؤثر است که این اثر دوم 
می تواند مثبت یا منفی باشد. اهمیت انرژی و نقش آن در اقتصاد کشورها در گزارش سال 2001 
بانک جهانی به خوبی نشان داده شده است. در این گزارش، یک راهکار مقابله با فقر و دستیابی به 
رشد و توسعه باالتر، مصرف انرژی و دسترسی بیشتر به آن بیان شده است. بررسی ادبیات موجود 
در این زمینه نشــان می دهد باور کلی بر این است که بین استانداردهای زندگی و مصرف انرژی 
یک رابطه مثبت وجود دارد و این استاندارد زندگی در کشورهایی که مصرف انرژی بیشتری دارند 

باالتر است.
مطالعات زیادی با به کارگیری روش های متفاوت به بررسی رابطه مصرف انرژی با رشد اقتصادی 
کشورها پرداخته اند. در تمام این مطالعات بر نقش انرژی به عنوان عامل مؤثر بر رشد و توسعه جوامع 
تأکید شده است؛ اما با اینکه رشد اقتصادی عامل مهمی در کاهش فقر و بهبود زندگی و رضایتمندی 
افراد جامعه است، همان گونه که مطالعات نشان داده اند، نمی تواند بیانگر درجه رضایتمندی و شادی 

افراد جامعه باشد.
بر اساس نظرسنجی موسسه افکار عمومی آمریکا، طی دوره 25 ساله 1946 تا 1970 که این 
کشور بسیار ثروتمندتر شد، سطح رضایت و شادی مردم آمریکا افزایش نیافته است. مطالعه دیگری 
نشــان می دهد افزایش درآمد آحاد جامعه لزوماً شادی همه را افزایش نمی دهد زیرا شادی امری 
کامالً نسبی است و افراد یک جامعه، دائماً خود را با دیگران مقایسه می کنند. در نتیجه، سطح رشد 
اقتصادی جامعه ای که در آن زندگی می کنند، بر میزان شادی افراد آن جامعه بی اثر خواهد بود. این 
موضوع »پارادوکس استرلین« نامیده شده است. پس از وی، محققان گوناگونی به بررسی اثر رشد 

اقتصادی و ارزیابی سایر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر شادی پرداخته اند.
امروزه، افزایش توجه به توسعه اقتصادی از جنبه های متفاوت کیفی در سطوح خرد از راهبردهای 
توسعه به شمار می آید. هدف از توسعه، ایجاد محیطی توانمند در جهت گسترش قابلیت های انسانی 
و افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی و رفاه انسان هاست. در این دیدگاه، »انسان« مبدأ توسعه 
معرفی می شــود و دســتیابی به »زندگی بهتر« تنها با درآمد باالتر محقق نمی شود بلکه توجه و 
دسترسی به سایر ابعاد زندگی از جمله گسترش حیطه انتخاب های انسانی، ایجاد ظرفیت ها، پرورش 
قوای ذهنی و روحی انسانی، همدلی و مشارکت، مالحظات اخالقی و زیست محیطی و... در مرکز 
توجه قرار می گیرد. »اقتصاد شادکامی« حوزه نسبت جدیدی در اقتصاد است که با مفهوم »رفاه 
ذهنی« سروکار دارد؛ »درآمد« همه زندگی انسانی نیست و بنابراین شادی و رفاه ذهنی را نمی توان 

تنها با درآمد اندازه گیری کرد. 

دستاوردهایتحقیق:رابطهمتزلزلمصرفانرژیوشادی
حداکثر شدن رضایت افراد و رفاه جامعه همواره یکی از اهداف جوامع بشری بوده 
است. شادی یکی از معیارهای شناسایی سطح رضایت افراد در جامعه است. دالیل 
مختلفی مانند شرایط اقتصادی و اجتماعی می توانند شادی افراد را تحت تأثیر قرار 
دهد. در جهان امروز، آگاهی تأثیر بیشتری از تأثیرات تغییر اقلیم بر کیفیت زندگی 
انسان ها دارد. دولت های سراسر دنیا به منظور کاهش تأثیرات تغییرات آب وهوایی، 
اســتراتژی های کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار کربن و گازهای گلخانه ای را 
به طور فعال بررسی می کنند. امروزه بسیاری از محققان بر این باورند که تغییر در 
شــیوه زندگی و عادت های مصرفی عالوه بر پیشرفت فناوری برای صرفه جویی در 
مصرف انرژی ضروری است. با این حال، در بسیاری از موارد، افزایش مصرف انرژی 
مترادف با افزایش رفاه و خوشــبختی انسان تلقی می شود، این در حالی است که 
محققان معتقدند مقیاس مصرف انرژی در جامعه مدرن امروزی، هم برای پایداری 
محیط زیست و هم برای شادی و رفاه جوامع مضر است و بشر می تواند بدون کاهش 
سطح شادی و رضایتمندی انسان ها، مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد؛ 

بنابراین، چگونگی کاهش مصرف انرژی ضمن اطمینان از بهبود خوشبختی و شادی 
انسان، توجه بیشــتری به خود جلب کرده است. برای بررسی این چگونگی، ابتدا 
باید رابطه بین مصرف انرژی و شادی انسان درک شود. نتایج برآورد مدل پژوهش 
حاضر نشان دهنده وجود پارادوکس استرلین در رابطه مصرف انرژی و شادی است، 
به طوری که در رژیم پایین مصرف سرانه انرژی، رابطه ای مثبت بین مصرف انرژی 
و شادی حاکم است، اما در رژیم باالی مصرف سرانه انرژی، تأثیر مصرف انرژی بر 
شادی منفی اســت. از دیگر یافته های پژوهش حاضر می توان به پویایی شادی و 
اثرات منفی تورم، بیکاری و نرخ ثبت نام متوســطه بر سطح شادی و تأثیر مثبت 
درآمد سرانه بر شادی اشاره کرد. یافته های این پژوهش لزوم توجه بیشتر به مباحث 
توسعه پایدار و توجه به ارتقای سطح شادی جامعه در امر سیاست گذاری اقتصادی 
را بیش ازپیش نمایان می کند. در این راســتا، سیاست های مصرف بهینه انرژی در 
چارچوب توسعه پایدار باید بیش از قبل مورد توجه جوامع در حال توسعه از جمله 

ایران قرار گیرد.

مسئله
چالش مهم سیاســــتی در 
بدین ترتیب، چالش مهم 
سیاستی در جهان امروز 
یافتــــن راه هایی در جهت 
افزایش ســــطح کیفیت 
زندگی و شادی انسان ها 
همراه با حفــــظ کارایی 

زیست محیطی است.

امروزه، افزایش توجه به توسعه اقتصادی از جنبه های متفاوت کیفی در سطوح خرد از 
راهبردهای توسعه به شمار می آید. هدف از توسعه، ایجاد محیطی توانمند در جهت گسترش 
قابلیت های انسانی و افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی و رفاه انسان هاست.
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از آن جهت که توان مالی هر دولتی وابسته به تمکین مالیاتی یا تمایل مالیات دهندگان به پرداخت مالیات است، نظریات بسیار 
متنوعی در مورد عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی، اخالق مالیاتی و عدم تمکین مالیاتی وجود دارد. برخی از این نظریات در 
چارچوب نظریه اقتصاد نئوکالسیک و برخی در چارچوب نظریه اقتصاد رفتاری مطرح شده اند.

چرا مردم مالیات نمی دهند؟
ـ اقتصادی عوامل عدم تمکین مؤدیان مالیاتی تحلیل فلسفی 

موضوع مالیات ها به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در جوامع 
مختلف مطرح می شود، همچنین یکی از ابزارهای سیاست مالی دولت 
است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و یک منبع درآمد 
عمده و باثبات برای دولت ها محســوب می شود و در مقایسه با سایر 
روش های تأمین مالی، استفاده از آن کمترین آثار نامطلوب اقتصادی 
به همراه دارد. مالیات اصلی ترین ابزار کسب درآمد جهت دستیابی به 
اهداف اقتصادی و اجتماعی است و از طرف دیگر ابزار کنترلی بر اقتصاد 
به شمار می رود و دولت ها می توانند از آن به عنوان ابزار سیاست گذاری 
اقتصادی نیز استفاده کنند. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل، 
بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد؛ به طوری که در برخی 
از کشورها میزان مالیات ها تا حدود 90 درصد درآمد دولت را شامل 
می شود. در ایران گرچه بودجه دولت متکی به درآمدهای حاصل از 
فروش نفت و منابع طبیعی است و نقش مالیات در تأمین منابع دولت 
و اداره آن چندان پررنگ نیست، اما بروز نوسان های متعدد در قیمت 
جهانی نفت و تحریم های اعمالی علیه جمهوری اسالمی ایران، توجه 
سیاست گذاران را به حوزه مالیات معطوف می کند و در قوانین توسعه 
شش گانه سهم مهمی برای مالیات و نظام مالیاتی در نظر گرفته شد. 
برنامه ششم توسعه با رویکردی منفی نسبت به درآمدهای نفتی، 
به درآمدهای مالیاتی توجهی ویژه داشته است و بر اساس هدف گذاری 
این برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 6/5 درصد در سال 
1394، به 9/4 درصد و 10 درصد در سال 99 و 1400 ارتقا یابد که 
این ارقام تحقق نیافته اســت. با وجود این رقم فرار مالیاتی بر اساس 
برآوردهای مختلف از 35 هزار میلیارد تومان تا 50 هزار میلیارد تومان 
برآورد شده است. فرار مالیاتی یکی از اجزای اقتصاد غیررسمی است 
که در آن، افراد قانون گریز به ازای فعالیت های قانونی انجام شده، تمام 

یا قسمتی از مالیات خود را نمی پردازند.
در فرار مالیاتی، افراد قانون گریز برخالف قوانین و مقررات کشور 

پژوهش: تحلیل فلسفیـ  اقتصادی عوامل عدم تمکین 
مؤدیان مالیاتی و اولویت بندی آن ها

پژوهشگران: میرهادی حسینی کندلجی، مرتضی درخشان

فعالیت اقتصادی یا کار غیرقانونــی انجام می دهند که از این جهت 
قابل مشاهده نیســت و در آمارهای رسمی کشــور ثبت نمی شود. 
این موضوع ضــرورت تغییر رویکرد نظام مالیاتی ایران را از شــیوه 
قدرت گرایانه بــه مداراگرایانه و توجه به انتظــارات مؤدیان مالیاتی 
مطرح می سازد. بررســی انتظارات مؤدیان مالیاتی و عوامل مؤثر بر 

تصمیم گیری آن ها هدف اصلی پژوهش حاضر است.
از آن جهت که توان مالی هر دولتی وابســته به تمکین مالیاتی 
یا تمایل مالیات دهندگان به پرداخت مالیات اســت، نظریات بسیار 
متنوعی در مورد عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی، اخالق مالیاتی و عدم 
تمکین مالیاتی وجود دارد. برخی از این نظریات در چارچوب نظریه 
اقتصاد نئوکالسیک و برخی در چارچوب نظریه اقتصاد رفتاری مطرح 
شده اند. برخی از نظریات، صرفاً به عوامل اقتصادی تأکید دارند و برخی 
از نظریات صرفاً عوامل کیفی و نهادی و رفتاری را در نظر می گیرند. 
برخی دیگر هم به شــکل ترکیبی، از هر دو دسته از عوامل به عنوان 
مهم ترین عوامل تأثیرگذار بررفتار مؤدیان مالیاتی یاد می کنند. اخالق 

با وجود نظریات بســیار متنوعی که در مورد عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی، اخالق 
مالیاتی و فرار مالیاتی وجود دارد، تلقی افراد از اخالقی بودن یا نبودن عدم تمکین 
مالیاتی را می توان از جنبه فلسفی و اقتصادی بررسی کرد. برخی از محققان فرار از 
پرداخت مالیات را تحت هر شرایطی اخالقی نمی دانند درحالی که برخی از متفکران 
حوزه اقتصاد و فلسفه عدم تمکین مالیاتی را تحت شرایط خاص غیراخالقی نمی دانند. 
میرهادی حسینی کندلجی و مرتضی درخشان در این باره تحقیقی انجام داده اند که 
نتایجش را در مقاله »تحلیل فلسفیـ  اقتصادی عوامل عدم تمکین مؤدیان مالیاتی 

و اولویت بندی آن ها« در شماره 98 فصلنامه »پژوهش ها و سیاست های اقتصادی« 
منتشــر کرده اند. این پژوهش ابتــدا با روش کتابخانه ای عوامل و اســتدالل های 
موجود برای عدم تمکین مؤدیان مالیاتی را احصا کرده است و سپس با استفاده از 
پرسشنامه های نخبگانی به بررسی تأثیر هریک از این عوامل در عدم تمکین مؤدیان 
می پردازد و آن ها را اولویت بندی می کند. نتایج این پژوهش نشــان می دهد که دو 
عامل فســاد دولت یا تفکر اهریمنی مرد در مورد دولت و خدمت گزار بودن دولت 

تأثیرگذارترین استدالل ها و عوامل عدم تمکین مالیاتی شناخته می شوند.

برخی محققان می گویند 
که در شرایط وجود دولتی 
مردمی و پاسخگو، عادالنه 
بودن نظام مالیاتی، عدم 
وجود فساد در بدنه دولت 
و حاکمیت، وجود اطالعات 
شفاف، نبود معافیت های 
مالیاتی برای اقشار خاص، 
کارایی باالی مکانیسم 
دولتی، فعالیت آزاد بخش 
خصوصی و کاهش نقش 
دولت، تفکیک مالیات برای 
موارد خاص، نبود سواری 
مجانی سایر مؤدیان، سرمایه 
اجتماعی باال، درگیر نبودن 
در جنگی ناعادالنه، نبود 
دولتی نژادپرست و... 
عدم تمکین مالیاتی عملی 
غیراخالقی است
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ژورنال

زمانی معنی پیدا می کند که قدرت انتخاب وجود داشــته باشد. در 
مقابل، زمانی که هیچ گونه قدرت انتخابی وجود ندارد، اخالق نمی تواند 
در تصمیم گیری نقشی ایفا کند. اگر فرمانده ارشد به سربازی دستور 
شلیک به شخصی را صادر کند و در صورت سرپیچی از دستور، خود 
قربانی شود، در این صورت سرباز فوق الذکر هیچ مسئولیت اخالقی در 
قبال کشــتن فرد دیگر ندارد، زیرا که وی از قدرت انتخاب برخوردار 
نبوده اســت. با استفاده از این مثال، شاید بتوان این گونه عنوان کرد 
که پرداخت مالیات هیچ گونه مســئولیت اخالقــی با خود به همراه 
نــدارد، چرا که انتخابی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، پرداخت مالیات 
نه اخالقی و نه غیراخالقی اســت. پرداخت مالیات به شیطان یا یک 
دولت ناکارآمد عملی غیراخالقی نیست چرا که قدرت انتخابی وجود 
نــدارد. پرداخت مالیات به حزب نازی آلمان در دوران جنگ جهانی 
دوم عملی غیراخالقی نیست؛ چرا که انتخابی غیر از آن وجود نداشت. 
همچنین شهروندان آمریکایی چاره ای جز پرداخت مالیات به دولت 
خــود ندارند و بنابراین تأمین هزینه های جنگ آمریکا در خاورمیانه 
مسئولیت اخالقی برای پرداخت کنندگان آمریکایی ایجاد نمی کند. 
اما این مسئله همیشــه صادق نیست، چرا که برخی مواقع می توان 
از پرداخــت مالیات فرار کرد و خطــر پرداخت جریمه در قبال عدم 
پرداخت را به جان خرید. برخی از محققان و متفکران معتقدند که اگر 
فــردی جریمه عدم پرداخت مالیات را به جان خریده و از قبل بداند 
که راهی برای فرار از جریمه در صورت شناسایی وجود ندارد، در این 
صورت فرار از پرداخت مالیات عملی غیراخالقی نیست اما برخی دیگر 

با این استدالل کامالً مخالف اند.

در طول تاریخ نمونه هایی از دالیل 
متنــوع افراد به امتنــاع از پرداخت 
مالیات وجود داشــته است. یکی از 
دالیل اخالقی بــرای عدم تمایل به 
پرداخت مالیات زمانی است که مؤدی 
مالیاتی با گزینه پرداخت مالیات برای 
حمایت از جنگــی ناعادالنه مواجه 
اســت. برخی از مخالفــان جنگ با 
ویتنــام به ایــن دلیــل از پرداخت 
مالیات اجتناب می کردند. این دلیل، 
پشــتوانه ای چندصدساله در ادبیات 
فلســفی و نظری دارد اما اگر کسی 
از پرداخت مالیات تنها به این دلیل 
امتناع کند که تمایلی به پرداخت ندارد یا اینکه وی دارای فرصت عدم 
تمکین مالیاتی بدون شناسایی داشته باشــد، در این حالت آیا فرار از 
پرداخت عملی اخالقی است؟ این مورد موجب ایجاد حالت های مختلفی 
می شود، چرا که دیگر انتخاب به شکل اجباری نیست. زمانی که افراد 
قدرت انتخاب داشته باشد، اخالقی یا غیراخالقی بودن یک عمل مطرح 
می شود. در این پژوهش پس از بررسی مطالعات تجربی، به شکل نظری 
به ارزیابی مؤلفه های مختلفی پرداخته می شــود که ســعی در تبیین 
اخالقی یا غیراخالقی بودن عدم تمکین مالیاتی دارند. سپس با استفاده 
از پرسش نامه هایی برای نخبگان به بررسی و اولویت بندی تأثیر هر یک از 

این عوامل در عدم تمکین مؤدیان پرداخته می شود. 

برخی از محققان و 
متفکران معتقدند 

که اگر فردی 
جریمه عدم 

پرداخت مالیات 
را به جان خریده 

و از قبل بداند 
که راهی برای 

فرار از جریمه در 
صورت شناسایی 

وجود ندارد، 
در این صورت 

فرار از پرداخت 
مالیات عملی 

غیراخالقی نیست 
اما برخی دیگر با 
این استدالل کاماًل 

مخالف اند

مسئله
در فرار مالیاتی، افراد 
قانون گریــز بر خالف 
قوانین و مقررات کشور 
فعالیت اقتصــادی یا 
کار غیرقانونی انجام 
می دهنــد کــه از این 
جهت قابل مشــاهده 
نیســت و در آمارهای 
رســمی کشــور ثبت 

نمی شود.

دستاوردهایتحقیق:دوعاملمهمدرفرارمالیاتی
عوامل مختلفی بر تلقی افراد از اخالقی بودن یا نبودن عدم تمکین مالیاتی اثر گذارند. 
برخی از محققان بر این نظر هستند که فرار از پرداخت مالیات تحت هیچ شرایطی اخالقی 
نیست و همواره رفتاری غیراخالقی است و برای این منظور استدالالتی نیز ارائه می دهند؛ 
به عنوان مثال، بیان می کنند که مالیات قیمت مدنیت است یا اینکه با استناد به نظریه قرارداد 
و دولت نماینده، افراد متعهد به پرداخت مالیات هســتند. در برخی از ادیان نیز نپرداختن 
مالیات گناه تلقی می شــود. اما برخی از محققان، عدم تمکین مالیاتی را تحت شــرایطی 
اخالقی می دانند و بدون برقراری این شــرایط، فرار از پرداخت مالیات، چندان غیراخالقی 
تلقی نمی شود. به عبارت دیگر، در شرایط وجود دولتی مردمی و پاسخگو، عادالنه بودن نظام 
مالیاتی، عدم وجود فساد در بدنه دولت و حاکمیت، وجود اطالعات شفاف، نبود معافیت های 
مالیاتی برا ی اقشــار خاص، کارایی باالی مکانیسم دولتی، فعالیت آزاد بخش خصوصی و 
کاهش نقش دولت، تفکیک مالیات برای موارد خاص، نبود ســواری مجانی سایر مؤدیان، 
سرمایه اجتماعی باال، درگیر نبودن در جنگی ناعادالنه، نبود دولتی نژادپرست و... عدم تمکین 
مالیاتی عملی غیراخالقی اســت، اما در صورت عدم برقراری یک یا چند شرط فوق، عدم 
تمکین مالیاتی نه تنها عملی غیراخالقی نیست، بلکه پرداخت مالیات عملی غیراخالقی است. 
بنابراین، دولت ها برای باالبردن سطح تمکین مالیاتی به شکل داوطلبانه نزد مؤدیان مالیاتی 
نیازمند توجه و سیاســت گذاری و تبلیغ در مورد موارد فوق الذکر هستند. در این پژوهش 
به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر رفتار تمکین مالیاتی افراد، از جنبه فلسفیـ  اقتصادی 
پرداخته شــد و با استفاده از طراحی پرسشنامه مبتنی بر 20 مؤلفه و استدالل فلسفی و 
اقتصادی به رتبه بندی آن ها پرداخته شد. در نهایت در این پژوهش پس از اولویت بندی همه 

عوامل تأثیرگذار بر عدم تمکین مالیاتی دو عامل زیر بیشترین تأثیر را دارند:
1. مردم دولت یا حاکمیت را خدمت گزار خود بدانند.

2. عدم فساد دولت یا عدم تفکر اهریمنی مردم در مورد دولت. 
این دو عامل که به ترتیب اســتدالل دوم و نوزدهم از موارد مطرح شده در پژوهش را به 
خود اختصاص داده بودند، از نظر متخصصان بیشــتر از سایر عوامل می تواند عدم تمکین 
مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در اســتدالل دوم، رابطه دولت با حاکمیت نقش اساسی در 
رفتار تمکین مالیاتی مؤدیان ایفا می کند. باال بودن وزن و رتبه این مؤلفه نتایج سایر تحقیقات 
را نیز تأیید می کند. این امر نشان می دهد اگر در ایران، دولتی با حکمرانی خوب بر سر کار 
باشد، افراد انگیزه و تمکین مالیاتی باالتری از خود نشان می دهند. پایین بودن وضعیت و 
رتبه ایران در زیرشاخص های حکمرانی به خوبی نشان می دهد چرا در ایران تمکین مالیاتی 
وضعیت مناسبی ندارد. در مؤلفه نوزدهم نیز تأکید بر اخالقی بودن فرار مالیاتی در شرایط 
وجود دولتی اهریمن، فاســد و ستمگر شده اســت. از نظر متخصصان حوزه مالیاتی، این 
اســتدالل نیز باالترین وزن و اهمیت را به خود اختصاص داده است. به نظر می رسد وجود 
پرونده های فساد اقتصادی در دولت های مختلف در سالیان اخیر بیشترین تأثیر مخرب بر 
رفتار و نگرش مؤدیان مالیاتی در ایران را داشته است. به طورکلی، هر دو عاملی که بیشترین 
تأثیر در فرار مالیاتی را دارند، مربوط به اعتماد مردم به دولت اســت. سرمایه اجتماعی در 
شعاع بین دولت و ملت که به دلیل عملکرد نامطلوب دستگاه های اجرایی و همچنین قوانین 
متنوع و بعضاً متناقض موجبات پیچیدگی در فضای کسب وکار را ایجاد کرده اند و مانع رونق 
آن شده است، دلیل اصلی کاهش سرمایه اجتماعی در شعاع دولتـ  ملت است که دولت ها 
باید به آن توجه داشــته باشند، زیرا کشــور را در یک دور باطل گرفتار خواهد کرد. هرچه 
میزان درآمدهای مالیاتی کمتر شود، عملکرد دولت ها تضعیف می شود و هرچه این عملکرد 
ضعیف تر شود، سرمایه اجتماعی در شعاع دولتـ  ملت کمتر می شود و همین امر از طریق 

دو کانال بیان شده باعث فرار مالیاتی و کاهش مجدد درآمدهای دولت ها می شود.

باید تا زمان تغییر شرایط فعالیت بانک های خصوصی، اعطای مجوز تأسیس بانک ها و مؤسسات خصوصی را محدود کرد 
و نظارت قوی و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها و مؤسسات بانکی خصوصی به ویژه جلوگیری از 
بنگاه داری بانک ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی ها را در دستور کار قرار داد.



193 آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و پانزده، دی 1400

به دلیل اینکه کشورهای ثروتمند توان پرداخت بیشتری برای تحقیق و توسعه دارند، با رشد اقتصادی بیشتر 
پیشرفت فناوری اتفاق می افتد و فناوری های آلوده با فناوری های جدید و پاک تر جایگزین می شوند که باعث 
بهبود کیفیت محیط زیست می شود.

اثر تجارت بین الملل بر کیفیت محیط زیست
تخریب زیست محیطی از کشورهای پردرآمد به کشورهای کم درآمد منتقل می  شود

گسترش تجارت جهانی طی دهه های اخیر سؤاالتی را پیرامون چگونگی 
اثرگذاری تجارت بر محیط زیست مطرح کرده است. با این حال، برای درک 
بهتر نقش تجارت، بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. ادبیات تجربی رشد اقتصادی و محیط زیست از ابتدای 
دهه 1990 در چارچوب منحنی محیط زیستی کوزنتس شروع به گسترش 
یافت و در ادامه برخی دانشمندان دیگر با بهره گیری از این چارچوب به تشریح 
کانال های اثرگذاری تجارت بر محیط زیست پرداختند. بر این اساس، مقاله 
حاضر کوشش می کند ضمن تبیین نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی 
و محیط زیست، اثر احتمالی تجارت بر شکل و موقعیت منحنی محیط زیستی 

کوزنتس را مورد بررسی دقیق قرار دارد. 
در چارچوب فرضیه منحنی محیط زیستی کوننتس، کشورهایی که هنوز 
به آستانه درآمدی مشخصی دست نیافته اند، احتماالً نگاهی مطلق به رشد 
اقتصادی دارند و در این مســیر ممکن است با استفاده بیش از حد از منابع 
طبیعی و انتشار آلودگی، باعث آسیب های قابل مالحظه زیست محیطی شوند. 
این در حالی است که کشورهایی که از آستانه درآمدی مشخصی عبور کرده اند 
به دلیل افزایش تقاضا برای محیط زیست باکیفیت در سیاست گذاری های خود 

مالحظات زیست محیطی را در اولویت قرار می دهند. 
یکی از مسائل پیش رو در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست، 
تعیین شاخص مناسبی برای کیفیت محیط زیست است. نکته مهمی که در 
اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این اســت که متغیر کیفیت محیط زیست 
ممکن است به نوع آلودگی حساس باشد به طوری که انتخاب نامناسب این 
شــاخص می تواند باعث ایجاد انحراف در نتایج شود. در این میان، شاخص 
ردپای اکولوژیک که در بر دارند مؤلفه های متعدد تخریب محیط زیست است، 
می تواند در مقایسه با سایر شاخص های تک مؤلفه ای تصویر جامع تری را از 

وضعیت محیط زیســت ارائه دهد. ردپای اکولوژیک ابزار بالقوه ای اســت که 
به صورت مشترک محدودیت های کره زمین و مقدار پیشی گرفتن انسان از 

این حدود را اندازه گیری می کند.
در محاسبه شاخص ردپای اکولوژیک، جریان تجارت به کشوری اختصاص 
می یابد که مصرف کننده نهایی کاالها و خدمات مبادله شده باشد. از این رو، 
این شــاخص فاقد هرگونه جانبداری از مزایا، مضرات یا حتی عادالنه بودن 
تجارت است. در نتیجه، زمانی که نقش تجارت به عنوان یک متغیر مستقل 
مورد بررسی قرار می گیرد، ردپای اکولوژیک می تواند تورش کمتری را نسبت 

به سایر شاخص های محیط زیستی به همراه داشته باشد.
کیفیت محیط زیســت می تواند کاالی لوکس یا کاالی نرمال شــناخته 
شود. به بیان دیگر، کشش درآمدی تقاضا برای کیفیت محیط زیست مثبت و 
حتی ممکن است از یک بزرگ تر باشد. در حقیقت، می توان گفت که اهمیت 
محیط زیست با رشــد درآمد به همان اندازه یا بیشتر از آن افزایش می یابد. 

تجارت می تواند از طریق 
افزایش رشد اقتصادی بر 
محیط زیست اثر بگذارد. 
در این راستا، بسیاری از 
اقتصاددانان معتقدند 
که تجارت ریشه تخریب 
محیط زیست نیست. با 
افزایش حجم تجارت، کیفیت 
محیط زیست از طریق اثر 
مقیاس کاهش می یابد و 
باعث تخریب محیط زیست 
می شود

پژوهش: نقش تجارت بین الملل در رابطه بین درآمد و کیفیت 
محیط زیست

پژوهشگران: سعید مشیری، آرین دانشمند، بهار نیازی

تجارت بین الملل عالوه بر اثر مســتقیمی که بر محیط زیســت دارد بر رشد اقتصادی 
کشورها نیز تأثیرگذار است. بنابراین بررسی نقش تجارت در رابطه بین رشد اقتصادی و 
محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، سعید مشیری، آرین دانشمند و 
بهار نیازی تحقیقی در این زمینه انجام داده اند و حاصل آن را در مقاله ای با عنوان »نقش 
تجارت بین الملل در رابطه بین درآمد و کیفیت محیط زیســت« در شماره 79 فصلنامه 
علمی پژوهشی »پژوهشنامه اقتصادی« در دانشگاه عالمه طباطبایی منتشر کرده اند. این 
مقاله به نقش احتمالی تجارت در تغییر موقعیت و شکل منحنی مشهور محیط زیستی 
کوزنتس می پردازد. این منحنی فرضیه ای را بیان می کند که توسط سیمون کوزنتس در 
دهه 1950 و 1960 مطرح شــد. بر اساس این فرضیه، زمانی که اقتصادی توسعه پیدا 

می کند، نیروهای بازار در ابتدا باعث افزایش نابرابری اقتصادی و سپس منجر به کاهش 
آن می شوند. در این مقاله با چهار روش علمی اقتصادسنجی برای دوره زمانی 1980 تا 
2014 استفاده شده است. جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل 149 کشور است که 
زیرگروه های آن به چهار گروه درآمدی کشــورهای با درآمد پایین، کشورهای با درآمد 
متوسط رو به پایین، کشورهای با درآمد متوسط رو به باال و کشورهای با درآمد باال تقسیم 
شده اند. داده های ردپای اکولوژیک شاخص کیفیت محیط زیست به کار گرفته شده است. 
نتایج این پژوهش نشــان می دهد که در حالت کلی، تجارت بین الملل باعث تغییر در 
منحنی محیط زیستی کوزنتس می شود. همچنین در گروه کشورهای با درآمد باال، فرضیه 

منحنی زیست محیطی کوزنتس رد نمی شود.
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ژورنال

اعتبار فرضیه 
منحنی 

محیط زیستی 
کوزنتس در کل 

نمونه این پژوهش 
رد نشده است. 

به طور مشخص، 
در گروه کشورهای 

با درآمد باال 
فرضیه منحنی 
رد نشده اما در 

گروه کشورهای 
با درآمد پایین، 

درآمد متوسط رو 
به پایین و درآمد 

متوسط رو به باال، 
این فرضیه رد شده 

است

عالوه بر این، کشورهای ثروتمند به واسطه ظرفیت های نهادی خود می توانند 
پاسخگوی تقاضای باالتر برای حفاظت از محیط زیست باشند. 

عمده ادبیات تجربی رشد اقتصادی و محیط زیست به دنبال آزمون فرضیه 
منحنی محیط زیستی کوزنتس است که فرض می کند در مراحل اولیه رشد 
اقتصادی، تخریب محیط زیستی تا سطح مشخصی از درآمد افزایش می یابد 
که نقطه بازگشت شناخته می شود، پس از آن با افزایش درآمد سرانه، کیفیت 
محیط زیست بهبود می یابد. در اینجا نکته حایز اهمیت نحوه اثرگذاری رشد 
اقتصادی بر محیط زیســت است. رشد اقتصادی با برایند سه اثر مقیاس، اثر 
ترکیب و اثر فنی بر محیط زیســت اثر می گذارد کــه در ادامه به این اثرات 

می پردازیم.
افزایش تولید با استفاده بیشتر از نهاده ها همراه است. بنابراین در روند تولید 
از منابع طبیعی بیشتری نیز استفاده می شود. این افزایش تولید باعث ایجاد 
ضایعات و انتشار آلودگی بیشتر به عنوان محصول جانبی می شود که تخریب 
محیط زیست را به همراه دارد. این اثر مخرب رشد اقتصادی بر محیط زیست 
اثر مقیاس شناخته می شود. با وجود این، رشد اقتصادی از طریق اثر ترکیب 
اثرات مثبتی را برای محیط زیست به همراه دارد. اثر ترکیب را می توان به واسطه 
تغییر سهم کاالهای آلوده در درآمد ملی اندازه گیری کرد. اگر مقیاس اندازه 
اقتصاد و شد انتشار آلودگی ثابت نگه داشته شوند، در آن صورت، اقتصادی که 
منابع خود را به تولید کاالهای آالینده اختصاص می دهد، آلودگی بیشتری نیز 
تولید می کند. عالوه بر این، با رشد درآمد انتظار می رود که ساختار اقتصادی 

به سمت فعالیت های پاک تر )با آلودگی کمتر( تغییر یابد.
اثر فنی رشد اقتصادی آخرین اثر است. به دلیل اینکه کشورهای ثروتمند 
توان پرداخت بیشتری برای تحقیق و توسعه دارند، با رشد اقتصادی بیشتر 
پیشــرفت فناوری اتفاق می افتد و فناوری های آلوده با فناوری های جدید و 
پاک تر جایگزین می شــوند که باعث بهبود کیفیت محیط زیست می شود. 
منحنی محیط زیستی کوزنتس نشان می دهد که در مراحل اولیه رشد، اثر 
مقیاس گرایش به چیره شدن دارد اما در نهایت به واسطه اثرات ترکیب و فنی 
خنثی می شود. تغییرات ساختاری در اقتصاد به احتمال زیاد اثری تعیین کننده 
بر محیط زیســت دارند. تخریب محیط زیست همراه با کوچک شدن بخش 
کشــاورزی و بزرگ شدن بخش صنعت، افزایش می یابد. همچنین با فرض 
اینکه ترجیحات آشکارشده افراد نشان دهد که کاالهای آلودگی محور همچنان 
ارزش زیادی دارند، ممکن اســت محدودیتی در دامنه تغییر الگوهای تولید 

وجود داشته باشد.
تجارت می توانــد از طریق افزایش 
رشــد اقتصادی بر محیط زیســت اثر 
بگــذارد. در این راســتا، بســیاری از 
اقتصاددانان معتقدند که تجارت ریشه 
تخریب محیط زیست نیست. با افزایش 
حجم تجارت، کیفیت محیط زیســت 
از طریق اثر مقیــاس کاهش می یابد و 
باعث تخریب محیط زیســت می شود. 
همچنین تجارت از طریق اثرات ترکیب 
و فنی می تواند کیفیت محیط زیست را 
بهبود بخشــد. آلودگی حاصل از تولید 
کاالی آلودگی محــور از طریق تجارت 
در همان زمان که در یک کشور کاهش 
می یابد، ممکن اســت در کشور دیگری افزایش پیدا کند. این اثر ترکیب به 
فرضیه پناهگاه آلودگی نسبت داده می شود. با این حال، تجارت می تواند برای 
محیط زیســت مفید باشد. تجارت سطح درآمد واقعی را افزایش می دهد که 
به دنبال آن انتظار می رود تقاضای بیشتری برای محیط زیست باکیفیت شکل 

بگیرد.
با توجه به این مسائل می توان دریافت که تجارت از یک طرف از کانال های 
مختلفی می تواند بر محیط زیست اثر بگذارد و از طرف دیگر، بخشی از درآمد 
است که رابطه آن با کیفیت محیط زیست در فرضیه منحنی محیط زیستی 
کوزنتس بررســی می شــود. حال اینکه تجارت چگونه می تواند بر موقعیت 

منحنی محیط زیستی کوزنتس اثر بگذارد، سؤال اصلی این پژوهش است.
یکی از فرضیات موجود در چارچوب ارتباط میان تجارت و محیط زیست 
فرضیه پناهگاه آلودگی است که بیان می دارد فعالیت های آالینده از کشورهای 
با قوانین و مقررات محیط زیستی سختگیرانه به کشورهای با قوانین و مقررات 
ضعیف تر انتقال می یابند که پیامد آن تخریب محیط زیست در کشور پذیرنده 
این فعالیت ها خواهد بود. در واقع، کشورهای با قوانین و مقررات محیط زیستی 
ضعیف در تولید کاالهای آلوده محور مزیت نسبی پیدا می کنند و در مقابل، 
کشــورهای با قوانین و مقررات محیط زیستی قوی تر در تولید کاالهای پاک 

مزیت نسبی پیدا می کنند. 

مسئله
فعالیت های آالینده از 
کشورهای با قوانین و 
مقررات محیط زیستی 
بــه  نه  ا ســختگیر
کشــورهای با قوانین 
و مقــررات ضعیف تر 
انتقــال می یابنــد که 
پیامــد آن تخریــب 
محیط زیست در کشور 
پذیرنده این فعالیت ها 

خواهد بود.

دستاوردهایتحقیق:منحنیصادقبرایکشورهایبادرآمدباال
یافته های تجربی پژوهش نشان دادند که در کل نمونه پژوهش و گروه کشورهای 
با درآمد باال، احتماالً فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس رد نمی شود. همچنین 
با محاســبه اثرات نهایی مشاهده شد که در این کشــورها با افزایش تجارت ردپای 
اکولوژیک افزایش می یابد و کیفیت محیط زیســت بدتر می شود که در این صورت، 
می توان نتیجه گرفت که تجارت بر منحنی محیط زیســتی کوزنتس اثرگذار بوده و 
باعث انتقال و تغییر شیب آن شده است. در یک جمع بندی، می توان گفت با توجه به 
نتایج پژوهش، اعتبار فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس در کل نمونه این پژوهش 
رد نشده اســت. به طور مشخص، در گروه کشورهای با درآمد باال فرضیه منحنی رد 
نشــده اما در گروه کشورهای با درآمد پایین، درآمد متوســط رو به پایین و درآمد 
متوسط رو به باال، این فرضیه رد شده است که می توان به چهار دلیل برای آن اشاره 
کرد؛ 1. اثر درآمدی: به طور کلی کیفیت محیط زیســت یک کاالی نرمال است اما در 
کشورهای با درآمد پایین تخریب محیط زیست با رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند 

چرا که افزایش درآمد برای تأمین نیازهای اولیه زندگی نسبت به کیفیت محیط زیست 
ارزش باالتری دارد. 2. منبع رشد: در مراحل اولیه توسعه، رشد اقتصادی غالباً با تکیه 
بر انباشــت سرمایه فیزیکی و در مراحل بعدی با فراگیر شدن سرمایه انسانی صورت 
می پذیرد. در نتیجه، می توان انتظار داشــت که تخریب محیط زیست با رشد درآمد 
در مراحل اولیه توســعه افزایش پیدا کند و سپس در مراحل بعدی سرمایه انسانی و 
خدمات و در دهه های اخیر که فناوری اطالعات و ارتباطات نقش مهم تری در رشــد 
درآمد پیدا کردند، کاهش یابند. 3. اثر آســتانه ای: در مراحل اولیه توسعه اقتصادی 
ممکن است قانون و مقررات سفت و سختی برای کنترل تخریب محیط زیست وجود 
نداشته باشد یا قوانین و مقررات اثر ناچیزی داشته باشند. 4: بازده فزاینده هزینه های 
رفع آلودگی: با افزایش مقیاس هزینه های رفع آلودگی، انتظار می رود کارایی آن های 
افزایش پیدا می کند. بنابراین حتی اگر سیاســت های رفع آلودگی تغییری نکنند، با 

صرف هزینه مشخص تخریب محیط زیست کاهش بیشتری خواهد داشت.



موریانه های نهادی توسعه صنعتی ایران:  داستان عقب ماندگی 

صنعت فاوا در ایران
ــتان 1400  ــه در تابس ــیری ک ــروز علیش ــر به ــم دکت ــه قل ــران ب ــی ای ــعه صنعت ــادی توس ــای نه ــاب موریانه ه کت
ــی  ــعه نیافتگ ــل توس ــت العل ــد عل ــان ده ــا نش ــاش دارد ت ــت، ت ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــا ب ــر مان ــارات مه ــط انتش توس

ــت؟  ــران چیس ــاوا( در ای ــات )ف ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــعه فن ــی توس ــب ماندگ ــام، و عق ــور ع ــی به ط صنعت
توســعه فــاوا به عنــوان آخریــن نســل توســعه صنعتــی و آخریــن عــزم دولت هــا در رقابت هــای بین المللــی 
بــرای توســعه ملــی و ســرک کشــیدن بــه بازارهــای جهانــی اســت و بــه دلیــل نقــش ســرریز آن بــر ســایر بخش هــای 
اقتصــادی و توســعه صنعتــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده اســت. ایــن صنعــت نویــن بــه مثابــه اخریــن تــاش 
دولت هــا بــرای عبــور از صنایــع کاســیک بــه مــدرن محســوب می شــود و میــزان موفقیــت کشــورها در ایــن حــوزه 

ــود.  ــوب می ش ــی محس ــعه صنعت ــوزه توس ــت گذاری در ح ــل سیاس ــن نس ــت در اخری ــزان موفقی ــرف می مع
ــه  ــورت گرفت ــت گذاری  های ص ــده و سیاس ــام ش ــی انج ــات اجرای ــات و اقدام ــری از تجربی ــا بهره گی ــاب ب ــن کت ای
و نقــش و میــزان مشــارکت بخش خصوصــی نشــان می دهــد کــه چــرا پــروژه توســعه صنعتــی در ایــران بــا شکســت 
مواجــه شــده اســت و در عیــن حــال نشــان می دهــد کــه چگونــه موریانه هــای نهــادی همــه سیاســت های صحیــح 
توســعه ایی را از درون نابــود می کننــد. اســتدالل ایــن کتــاب ایــن اســت کــه مشــکل توســعه اقتصــادی به طــور عــام 
و توســعه صنعتــی به طــور خــاص اقتصــادی نیســت و مســتلزم بازگشــت دولــت بــه ایفــای وظایــف توســعه گرایانه در 

قالــب نقش هــای قابلگــی و پرورشــگری در معاضــدت کامــل بــا بخش خصوصــی اســت. 
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