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یکی از چالش هــای بزرگ اقتصاد ایران بی ثباتی، 
بالتکلیفی و گرفتن تصمیمات خلق الساعه است که 
عمال هرگونه برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت را برای مردم و فعاالن اقتصادی و کسب 
و کارهای خرد و کالن ناممکن  می کند. نمونه بارز 
این بی ثباتی و بالتکیفــی را  می توان در خصوص 
پیوستن کشور به FATF یا مذاکرات هسته ای که 
بیش از 20 سال از شروع آن  می گذرد و همچنان 
ادامه دارد دید؛ موضوعاتی که باعث شده سال به 
سال شاهد افزایش فرار سرمایه از کشور و کاهش 
ســرمایه گذاری خارجی باشیم، تا جایی که طبق 
آخرین آمارهای وزارت صمت، حجم سرمایه گذاری خارجی در نیمه نخست امسال 

نسبت به سال گذشته معادل 82/7 درصد کاهش یافته است.
از دیگــر نمونه های بی ثباتی و تصمیم گیری های ناگهانــی که در یک ماه و نیم 
گذشته شــاهد آن بوده ایم،  می توان به محدودیت شدید و قطع ناگهانی اینترنت و 
بستن تعدادی از پلت فرم ها که در سال های گذشته به محل کسب و کار اقشار مختلف، 
از زنان روستایی گرفته تا جوانان، هنرمندان و... تبدیل شده بود، اشاره کرد. این اتفاق 
خسارت های شدیدی به کســب و کارهای خرد و کالن و اقتصاد ایران وارد کرده و 

خروجی آن افزایش ناامیدی اقتصادی-اجتماعی بوده است.
براســاس آمارهای رسمی بانک مرکزی 3.3 درصد تولید ناخالص ملی به صورت 
مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات گره خورده است و با توجه به 
این عدد، برآوردهای کارشناسی نشان  می دهد محدودیت در شبکه اینترنت کشور و 
عدم دسترسی به برخی پلت فرم های پربازدید طی یک ماه، 35 هزار میلیارد تومان به 
طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات خسارت وارد کرده است. 
از طرفی خسارت غیرمستقیم به کسب  و  کارهای خارج از صنعت فناوری اطالعات 
و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده  می کنند هم تا 45 هزار میلیارد تومان 

برآورد  می  شود.
عالوه بر این گفته  می شــود بین 500 تا 700 هزار کســب وکار دیجیتال که در 
پلت فرم هــای اینترنتــی فعالیت  می کنند، در کشــور وجود دارند کــه با توجه به 
محدودیت های ایجادشــده، همگی در معرض خطر قرار گرفته اند؛ کسب وکارهایی 
که پیش بینی  می شــود به صورت مســتقیم حداقل یک میلیون شغل و به صورت 
غیرمســتقیم حداقل 8 میلیون شــغل ایجاد کرده اند و نکته مهم این است که در 
این کسب وکارها عمدتاً جوانان و اقشار ضعیف روستایی و شهری فعالیت  می  کنند 
و هرچقدر محدودیت ها بیشــتر ادامه پیدا کند، حتماً ضربه شدیدتری به اقتصاد و 

کسب وکار جوانان کشور وارد خواهد شد. 
همچنین تحقیقی که از ســوی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران )نصر 
تهران( صورت گرفته نشــان  می دهد تقریباً 90 درصد شرکت های زیرمجموعه این 
تشکل در بازه زمانی 31 شهریور تا 10 مهرماه، که با بیشترین محدودیت های اینترنتی 
روبه رو بوده ایم، حداقل 25 درصد کاهش فروش داشته اند و تقریباً نیمی از شرکت ها، 
باالی 50 درصد کاهش فروش را تجربه کرده اند. نظرسنجی نصر تهران درباره میزان 
خســارت روزانه ای که به شرکت ها وارد شده هم نشان  می دهد، 53 درصد کسب و 

کارها روزانه تا 50 میلیون تومان، 21 درصد بین 50 تا 100 میلیون تومان، 18 درصد 
بین 100 تا 500 میلیون تومان و حدود 8 درصد روزانه بیش از 500 میلیون تومان 

متحمل خسارت شده اند.
در کنار مشکالت گسترده اقتصادی، محدودیت اینترنت و فعالیت پلت فرم های 
خارجی تبعات اجتماعی گســترده ای هم داشته و دارد که مهم ترین آن ها ناامیدی 
بیشــتر در جامعه، افزایش میل به مهاجرت به خصــوص در بین جوانان، تعطیلی 
شرکت های کوچک و بزرگ حوزه فناوری های دیجیتال و افزایش نرخ بیکاری است. 
پلت فرم های دیجیتال همچون اینستاگرام در سال های گذشته محل کسب و کارهای 
جمعیت انبوهی از روستاییان بودند که با فروش صنایع دستی، محصوالت خوراکی، 
اجاره خانه های روســتایی و... مشغول به کار شدند و حتی به ادامه زندگی در روستا 
و عدم مهاجرت به شــهرها امید بستند؛ اما محدودیت فعالیت پلت فرم ها و ادامه آن  
می تواند باعث یأس و کاهش شدید درآمد آن ها و افزایش چالش های معیشتی شان 

شود. 
عالوه بر این با توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور در سال های گذشته، شاهد اشتغال 
هزاران جوان نســل دهه هفتادی و هشتادی در شرکت های استارت آپی بوده ایم که 
محدودیت اینترنت کار آن ها را با مشــکل مواجه کرده است. این اتفاق، هم  می تواند 
باعث سرخوردگی آن ها و تشویقشان به مهاجرت شود و هم  می تواند آن ها را با خطر 
بیکاری روبه رو کند، زیرا بعد از محدودیت های اعمال شده، شرکت های استارت آپی 
با زیان کالن مواجه شدند و بخشی از مدیران استارت آپ ها به دلیل نبود چشم انداز 
آینده به فکر تعطیلی یا محدود کردن مجموعه های خود افتاده اند و برنامه های توسعه 

را به کلی متوقف کرده اند. 
یافته های نظرسنجی ای که رصدخانه مهاجرت ایران از نزدیک به 6 هزار مدیر ارشد 
و میانی بخش  خصوصی به عمل آورده است، نشان می دهد که میل به مهاجرت در 
بیش از 70 درصد از مدیران بنگاه های اقتصادی »زیاد« یا »خیلی زیاد« شده است. اما 
نکته مهمی که در این بین وجود دارد این است که هم زمان با اینکه ما با سوءمدیریت 
و حکمرانی نامطلوب، جوانان و نخبگان کشور را به مهاجرت تشویق  می کنیم، دیگر 
کشورها از جمله کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی و ترکیه با فراهم کردن 
شرایط و ویزاهای استارت آپی، به دنبال جذب جوانان و مدیران حوزه های فناوری و 

استارت آپی هستند تا اقتصادشان را توسعه دهند. 
راهکار مشخص و شفاف خروج از این وضعیت، پایان دادن به نگاه سیاسی در حوزه 
فناوری اطالعات و برداشتن محدودیت ها و اطمینان خاطر دادن به افراد جامعه نسبت 
به عدم اعمال مجدد قطع یا محدودیت اینترنت در کشور است. ما در عصر ارتباطات 
و دهکده جهانی زندگی  می کنیم و باید در نظر داشته باشیم که با اعمال محدودیت 
دسترســی به اینترنت، تنها کشور را از مسیر توسعه و رقابت های جهانی عقب نگه  

می داریم و راه را برای پیشرفت و توسعه اقتصادی دیگر کشورها باز  می کنیم.    
بدون شــک مهم ترین میانبر برای رسیدن به امنیت پایدار و پیشرفت کشور، از 
راه اقتصاد قوی میســر خواهد شد و اقتصاد پویا به جز با تکیه بر سرمایه اجتماعی 
باال به خصوص جوانان امیدوار، افزایش اعتماد عمومی، دیپلماســی قوی و گسترش 
روابط خارجی از جمله با کشورهای همسایه و فراهم کردن زیرساخت های الزم برای 
کسب  وکارها مانند دسترسی به فضای وب و دیجیتال و واگذاری اقتصادی به مردم و 

بخش خصوصی به جای تکیه بر دولت، حاصل نخواهد شد.  

مسعودخوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه

اقتصاد دیجیتال در تنگنا
نگاهی به خسارت های اقتصادی و اجتماعی محدودیت اینترنت در کشور و درس هایی که باید از آن گرفت
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چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

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

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

پایان ماه عسلپایان ماه عسل
شاخص های کالن و بازارهای مرجع در یک سالی که از فعالیت 
شاخص های کالن و بازارهای مرجع در یک سالی که از فعالیت 

دولت سیزدهم سپری شده است، چه شرایطی داشته اند؟
دولت سیزدهم سپری شده است، چه شرایطی داشته اند؟
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پارادوکس فقر و توسعه
چرا برنامه ریزی اقتصادی به رفع فقر منجر نمی شود؟

 
بهرادمهرجو

سردبیر 

»التیام« یا »فقدان«. دو کلمه ای که شــبانه روز ذهن 
و جان خیلی از مردم ایران را درگیر خود کرده اســت. 
زخم های زیادی روی دست خانواده ها و کشور باقی 
مانده که التیام نیافته است.به جای آن، انگار دستگاه 
غم ســازی در وجود، هرکس نصب شــده کــه دائما 
کارش تولید هورمن برای غم گســاری بیشتر است. 
اندوهی که به ســادگی از یاد نمی رود و هر روز عمیق   
ابعــاده تازه تری هم پیدا می کند. بحران دوم، زندگی 
در این زمانه سخت، درد فقدان است. فقدان هرکس 
و هرچیز. انگار دست قطع شده ای که شبح وجودش 
دائمــا در اعصاب و روان فعال اســت و مثال می گوید 
نوک انگشتان را حرکت بدهید. کدام انگشت؟ اصال 
دســتی در کار نیست. دســت قطع شده است. این 
فقدان هــا عجیب زمانه و زیســت انســان را دگرگون 
می سازد. حاال در سال ۱۴۰۱ بخش قابل توجهی از 
انســان هایی که در این خاک نفس می کشند، درگیر 
التیام و  فقدان شــده اند. در این وضعیت قرمز چرا و 
چطــور باید از اقتصاد و کســب وکار و آینده حرف زد 

برای ملت التیام نیافته و فقدان دیده.

ولیاهللخلیلی 
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

این شماره مجله در میانه اعتراضات، قطعی اینترنت، 
حوادث زاهدان، شیراز و... منتشر می شود. روزهایی 
که کســب و کارها بیش از همیشــه نســبت به آینده 
ناامید هســتند و حتی امروزشــان را به سختی شب 
می کنند و با ضرر و زیان بســیاری روبه رو شــده اند؛ 
به خصوص کســب و کارهای اینترنتــی که به یکباره 
متوجه شــدند سایتشــان بــاال نمی آید و کانالشــان 
که روی پلت فرم ها یــی مثل اینســتاگرام بوده فیلتر 
شده اســت. یک ماه از شروع این شــرایط می گذرد 
و هیچ کــس نیســت کــه بــرای آن زن روســتایی که 
ســوزن دوزی ها یش را در کانالش می فروخت، صیاد 
جوان جنوبی کــه صیــد روزش را در فضای مجازی 

به خرجی خانواده بــدل می کرد، پیرمردی که مغازه 
لباس فروشــی داشــت که حاال ســوت و کور است و 
مشــتری ندارد و... جوابی داشته باشد. سوال امروز 
همه این اســت: آینده کشــور چه می شــود؟ آن هم 
در شــرایطی که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی 
در بیــن بخش مهمــی از جامعه از بیــن رفته و هیچ 
چشــم انداز امیدوارکننــده ای هم بــرای آینده وجود 
نــدارد و از طرف دیگر به نظر می رســد که مذاکرات 
هســته ای هــم به بن بســت رســیده و خروجِی همه 

این ها  یعنی فردایی سخت تر از امروز. 

کاوهشجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

ایــن روزهــا اقتصادهای جهــان با مشــکالت ریز و 
درشــت بی ســابقه ای دســت و پنجه نرم می کند که 
 U.S. .یکی از مهم ترین آنها رشــد شاخص دالر است
Dollar Index یــا DXY معیاری اســت که قدرت دالر را 
در داد و ستد نشــان می دهد و حاال آنچنان باال رفته 
کــه  بازارهای ارزی را دچار بحران کرده و ارزش باقی 
ســرمایه های پرریســک )مثل بیت کوین( را به پایین 
کشیده اســت. در  گزارش ویژه »عصر جدید« تبعات 

DXY قوی را بررسی کرده ایم. 
در این شــماره تبعات بروز تورم شدید در چند کشور 
)از جملــه ژاپن( را که با تداوم جنگ اوکراین وخیم تر 
هم شده است بررســی کرده ایم. همچنین گزارشی 
داریم درباره اینکه باالخره اقتصاد چین ِکی می تواند 
از اقتصاد آمریکا سبقت بگیرد و احتماالتی مثل سال 
۲۰۳۰ یــا ۲۰۳۳ را از نظر کارشناســان در این مورد 
مورد توجه قرار داده ایم. همین طور از منظر جدیدی 
به جنگ آب در کوهســتان های جهــان و ژئوپلتیک 

ناامنی آب در آسیا نگاه کرده ایم.

سعیدارکانزادهیزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

عصــر مدرن دوره کمیت ها و اندازه گیری ها اســت و 
ابزارهای اندازه گیــری در قرون ۱۷ و ۱۸ میالدی در 

جنبه های مختلف زندگی انســان ایجاد شد تا بتواند 
زندگی خود را بهتر بســنجد و بهتر دربــاره آینده آن 
برنامه ریــزی کند. کمیت هــا و اندازه گیری کمیت ها 
توانســتند دنیای انســانی را که بیشــتر به خودش و 
مادیت جهان اهمیت می داد بهتر منعکس کنند. در 
بخش کتاب ضمیمه این شماره به کتابی پرداخته ایم 
که بــه اندازه گیری در حوزه هــای مختلف زندگی ما 
نظر انداخته است و می گوید انسان قرن بیست ویکم 
آن قــدر در اندازه گیری و ایجاد مقیــاس راه افراط را 
پیموده است که حاال برایش تبدیل به یک دست انداز 
و مانع شده است. فوردیســم و تیلوریسم نیز یکی از 
نمادهای این کمیت گرایی و ســنجش گری است که 
در اوایل قرن بیستم شروع شد و همچنان در مدیریت 
و صنعــت و اقتصاد ادامه دارد. مضمون اصلی کتاب 
این است که ما به این کمیت گرایی وابسته شده ایم و 
نمی توانیم آن را ترک کنیم و زندگی های ما وابسته به 

این کمیت ها و اندازه گیری ها شده است.

محمدعدلی
دبیر بخش آینده ما

دولــت ســیزدهم با عبــور از دوران ماه عســل به 
پایان یک سال فعالیت خود رسید و حاال می توان 
ارزیابی دقیق تری نسبت به فعالیت های آن ارائه 
داد. با بررسی شــاخص های کالن و جهت گیری 
بازارهــای مرجــع می تــوان تصویــری از شــیوه 
حکمرانی دولت ابراهیم رئیســی به دســت آورد. 
معموال با تغییر دولت ها پیش از آنکه سیاست های 
اعمالــی از ســوی دولت جدید تاثیر مســتقیم بر 
اقتصــاد بگــذارد، فضای حاکم بر نگاه سیاســی 
آن هاســت که جهت گیری بازارهای مالی را تحت 
تاثیر قرار می دهد. در یک ســال گذشته بازار طال 
و ارز با اندکی افزایش قیمت مواجه شــده اند که 
نشــان دهنده نــگاه این بازارها به سیاســت های 
دولت اســت. بــا وجــود اینکه مذاکــرات احیای 
برجام از ســوی دولت ابراهیم رئیسی دنبال شد 
اما امیدواری زیادی به حصول این توافق در میان 
فعــاالن اقتصادی بوجود نیامد. نرخ تورم مســیر 
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..........................
................. روایـت ......

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

نگاهی به عملکرد مجلس در اصالح طرح بانکداری

مرثیه خوانی برای طرحی کم اثر
مجلس در ســال جدید خیز جدیدی برای اصالح قوانین 

بانکداری در ایران برداشت؛ خیزشی که به گفته بسیاری 

از کارشناسان و صاحب نظران، به نظر نمی رسد در انتهای 

کار با توجه به مجموعه دیدگاه هایی که در این حوزه اعمال 

کرده است، بتواند از پس کار به خوبی برآید، به خصوص 

اینکه به تازگی در طراحی که از سوی مجلس آماده سازی 

شــده، نظرات بخش خصوصی هم نادیده گرفته شده و 

به نظرم می رسد با تصویب آن، ظرفیت قانونی مورد نیاز 

برای ثبات بخشی به اقتصاد کالن، کنترل تورم و تحقق 

سالمت بانکی طی سال های آتی، از کشور سلب خواهد 

شــد. حاال فعاالن اقتصادی، معترض به راهی که مجلس 

برای تصویب این طرح در پیش گرفته است، بر این باورند 

که نباید فرصت تاریخی تصویــب این طرح برای تامین 

زیرساخت های قانونی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران 

را در کنار برقراری جریان روان، شفاف و منصفانه اعتباری 

از دست داد؛ موضوعی که باید دید در مجلس چقدر مورد 

توجه قرار گرفته و خروجی آن چیست. 

ان
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س
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..........................
................. راهربد ......

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

 افغانستانی ها جامعه ایرانی را چگونه دیدند؟

در جست وجوی زندگی

میلیون ها نفر از درگیری های خونین فرار و به ایران، پاکستان، ترکیه، اروپا و دیگر کشورهای جهان مهاجرت می کنند؛ مهاجرتی همپای تاریخ ۵0 ساله 

کشور افغانستان در چندین موج طوالنی؛ از زمان حمله روس ها به افغانستان تا خروج اشرف غنی از کابل و تسلیم کشور به طالبان. مهاجرت برای حفظ 

جان و شروع مشکالتی دیگر از آوارگی تا هجرت؛ از استقبال گرم تا طرد و دلسردی. از حسرت نشستن کودکان روی نیمکت های درس تا دست فروشی 

و سعی برای اثبات خود در جامعه؛ مدت هاست مهاجران سعی می کنند سکوت سرد خود را بشکنند برای جست وجوی ردپای زندگی.

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

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

دانشگاه بدون کارکردهای آموزشی؟

تغییر رویکرد دانشگاه و گام هایی که برای اصالح شرایط باید برداشت

نهادی 100 ساله که خروجی آن ارتباطی با نیاز جامعه و مهارت های الزم در بازار کار ندارد. همین وضعیت تاکید 

بر »چه باید کرد؟« دارد. اما مدیران و سیاست مداران از رشد علمی می گویند و به رشد بی بدیل علم مفتخرند. اما 

مسئله دانشگاه نیاز به تحلیل دارد و خرد فعال باید دانشگاهی که غوطه ور در بحران هاست را به وضعیت خود آگاه 

کند؛ دانشگاهی که باید پاسخی برای پرسش های بی شمار، جامعه، اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایرانی داشته باشد؛ 

باید واقعیت های علم را به اهل قدرت گفت؛ شاید اهل قدرت در حال ملک، تدبیر کنند و تدبر.

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

..........

بازگشت نیروگاه های هسته ایبازگشت نیروگاه های هسته ای
جنگ اوکراین چطور معادالت هسته ای جهان را تغییر داد؟
جنگ اوکراین چطور معادالت هسته ای جهان را تغییر داد؟

..........................
................. عرص جدید .

..........

]  این صفحات به تحوالت بازار رمزارزها و تاثیر آنها بر اقتصاد و زندگی می پردازد. [

چرا چرخه بعدی بیت کوین غافلگیرتان می کند
پیش بینی هایی درباره چرخه چهارساله ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ کریپتو 

اگر فعال بازار کریپتو هســتید ممکن است تا حاال ایده »چرخه چهارساله بیت کوین« به گوش تان خورده باشد. البته 

احتماال نمی دانید که مهم ترین حامی آن باب لوکاس است، تحلیل گر و فعال بازارهای مالی ساکن نیویورک که سابقه ای 
3۵ ساله در این حوزه دارد.

لوکاس می گوید که اکثر بازارها - و نه فقط بیت کوین - اصوال در چرخه هایی چهار ســاله حرکت می کنند.  او البته 

چرخه های 60 روزه و همچنین 16 ســاله را هم بررسی می کند و نهایتا تحلیلش را در چارچوب چرخه های چهارساله 

ارائه می دهد.  لوکاس تریدری کارکشته است اما تئوری چرخه  بازار او در سال 2021 و پس اوج گیری قیمت بیت کوین، مورد توجه جهانی قرار گرفت. 

لوکاس بین پایین ترین قیمت بیت کوین از یک چرخه تا پایین ترین قیمت چرخه بعد فاصله ای 4 ساله در نظر می گیرد، به همین دلیل او و حامیانش 

معتقد بودند که بیت کوین در سه ماهه آخر 2021 یا دومین سه ماهه 2022 اوج خود در چرخه کنونی را خواهد دید و بعد در اواخر 2022 کف قیمت این 

چرخه را شاهد خواهیم بود و این به معنای پایان چرخه کنونی خواهد بود. این کیف قیمت راه را برای ورود بیت کوین به چرخه بعدی باز خواهد کرد. 

تئوری لوکاس باعث بحث و جدل شدید در فضای کریپتو شده است. عده ای می گویند با بزرگ شدن بازار و ورود بازیگران جدید به صحنه، چرخه ها 

طوالنی تر شده اند و همین طور ورود سرمایه گذاران شرکتی به بازار باعث تغییرات عمیق در شکل رفتار آن شده است. 

به هر حال حامیان لوکاس معتقدند که سال 2022 سالی مهم برای تئوری اوست چون آن را سال پایانی چرخه چهارساله کنونی می دانند.  گزیده ای 

از گفت وگوی اخیر بنجامین کاون - تحلیل گر محبوب - با لوکاس را بخوانید.

ترجمه:کاوهشجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی

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

عصر دون کورلئونه
آیا نظام پادشاهی بریتانیا با چارلز سوم به حیات خود ادامه می دهد؟
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................. کـتاب ضـمیـمه .......................
......

اندازه گیری همه چیز
کمی سازی در دنیای امروز به یکی از راه های اصلی داوری و تشخیص تبدیل شده است

صعودی را ادامه داد و حتی در آغاز ســال ۱۴۰۱ 
با اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی، رشد قابل 
توجهی را از ســر گذراند. نرخ رشد اقتصادی اما 
وضعیت مناســبی را تجربه کرده اســت. البته از 
ابتدای سال ۱۴۰۰ و پیش از روی کارآمدن دولت 
ســیزدهم، ایــن جهت گیری در رشــد اقتصادی 
نمایان شــده بود که دلیل اصلی آن را می توان در 
تخلیه آثار تحریم از این شاخص و همچنین پایان 

فشار کرونا بر بخش خدمات، جست وجو کرد.
وضعیت شــاخص های رشــد اقتصــادی، تورم، 
بیــکاری و نقدینگی طی یک ســال اول فعالیت 
دولــت ســیزدهم در فصل »آینده مــا« به صورت 
تفکیکی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین 
شــرایط تجارت خارجی و جهت گیــری بازارهای 
طــال، ارز و بورس نیز در این فصل واکاوی شــده 

است.

لیالابراهیمیان 
دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

بی حوصلگی مشــکل امروز خیلی از مردم است؛ 
بی حوصلــه، خشــمگین و ناامید؛ دانشــگاه هم 
چــون جامعه این روزها حال و حوصله بازســازی 
خود را ندارد و بازبینــی در اعمال خود و هزار راه 
رفتــه و نرفته؛ راهــی که گاه به اجبــار در آن گام 
گذاشــته و گاه چون تکاپوی ایــن روزهایش همه 
را غافلگیر کرده از خونی که در رگ هایش جریان 
داشته است. میراثی ۱۱۰ ساله، با تاریخی پر فراز 
و فروردغ تاریخی از روزهای طالیی و انقالبی اش 
تا پیشگامی در تحوالت مدنی؛ از روزهای خونین 
تا روزهای ســرد و یخبندانش؛ از اخراج استادان 
دانشگاه و آسمان پر ستاره اش تا این روزهایی که 
بار دیگر هم گام با جامعه طی طریق می کند. اما 
با همه این ها، دانشــگاه و نهاد علم در این چون 
بقیــه ارکان جامعــه بیمار اســت و تــوان رفتنش 
نیســت به جلو. خیلی ها معتقدند کــه این روزها 
علم، شبه علم است و علم، همان آموزش نیست. 
آمــوزش از نیازهای جامعه عقــب مانده و فاصله 

دانشــگاه و صنعت، فاصله های معنادار اســت و 
مهارت ها کم توان از پاســخ دهی بــه نیاز جامعه. 
ایدئولوژی حاکم بر جامعه ســایه انداخته و تولید 
علم، سیاست زده شده و کیفیت به مسلخ کمیت 
رفته اســت. افتخار ایــن بار نه بــه کیفیت که به 
تعداد پرشــمار مقاله ها بستگی دارد؛ مقاله هایی 
که جعل آن حدیث مفصل اســت. در این شماره 
از ماهنامه »آینده نگر« دو پرسش »آیا دانشجویان 
در ایــران بــرای بهبــود آینــده اقتصادی کشــور 
تربیت می شــوند؟« و »آیا آمــوزش علم اقتصاد و 
رشــته های مرتبط با آن در دانشــگاه های ایرانی 
کاربردی است؟« به بحث و بررسی گذاشته شده 
است؛ پاسخ این پرسش را استادان علم اقتصاد، 
جامعه شناسی و دانشجویان اقتصاد داده اند. در 
بخش راهبرد درباره حضور مهاجران افغانستانی 
در جامعــه و بازار کار ایرانــی گفته ایم و در بخش 
آکادمی به چند پرسش اقتصادی، پاسخ داده ایم. 

با ما همراه باشید.

زینبکوهیار 
دبیر بخش نگاه

پیدا کردن این بچه ها کار ســختی نیســت. فقط 
کافــی اســت چندنفــری از اهالی اکوسیســتم 
 اســتارت آپی ایران را بشناســید. ده ها شماره از 
آدم هایی که رفتــن را به ماندن ترجیح می دهند، 
ســرازیر می شــود. یکــی در آمریــکا، یکــی در 
اســترالیا، دیگری در آلمان، آن یکی در    نیوزیلند، 
دونفر دیگر در هلند و فنالند.  استارت آپیســت ها 
دارنــد از ایــران می رونــد. آن هایــی کــه خواب 
نوآوری می دیدند، جایی برای پیشــرفت در ایران 
نمی بینند. فضــای رانتی در محیط کســب وکار 
ایــران، بی توجهی بــه ایده های نــو، بی اعتنایی 
بــه افراد مســتقل و بی رابطه و در نهایت شــرایط 
سخت اقتصادی باعث شده آن ها رفتن را انتخاب 
کنند. این روزها رقابت کشــورها در سراسر جهان 
برای جــذب اهالی نوآوری هم بــه کمک آمده تا 
جوان های بیشــتری از کشورهایی مثل ایران، در 

کشورهای    توسعه یافته مشغول به کار شوند. نگاه 
این شماره در    این باره است. آن را بخوانید هرچند 

خواندنش درد دارد. 
    

نسیمبنایی
دبیر بخش اکونومیست

یکی از ظریف ترین وظایف ملکه الیزابت، احیای 
ســلطنت بــه شــکلی آرام و تدریجی بــود و حاال 
دشوارترین وظیفه فرزند او، یعنی چارلز، تداوم این 
روند است. چشــم انداز مثبتی به چشم نمی آید. 
میراث به جا مانده از امپراتوری فاسد خواهد شد 
و این مسئله کشورهای مشترک المنافع را به خطر 
می اندازد. جنگ بر سر استقالل اسکاتلند بیش 
از هــر لحظه ای نزدیک به نظر می رســد. برگزیت 
حفره هایــی را در قانون اساســی بریتانیا نشــان 
داد و حتــی وضعیت حقوق بنیادین بســیاری از 
بریتانیایی ها مورد تردید قرار گرفته اســت. چارلز 
قدرت حل این مشــکالت به تنهایی را ندارد، اما 
می تواند در حل مســالمت آمیز آن ها نقشــی ایفا 
کند. او خوشــبخت است که الیزابت راه را برایش 
روشن کرده است. اما آیا می تواند نظام پادشاهی 

بریتانیا را حفظ کند؟

محبوبهفکوری 
دبیر بخش روایت

مجلــس بــه دنبــال طرحی اســت کــه بتواند بر 
مبنای آن دســتی به ســر و روی طرح بانکداری 
جمهوری اســالمی ایران بکشد. این طرح که در 
صحن علنی ارائه شــده و در حــال حاضر نیز در 
نهاد قانون گذاری کشــور در دست بررسی است، 
نگرانی فعاالن اقتصادی را به دنبال داشته است؛ 
طرحــی که بــه گفتــه برخــی از صاحب نظران، 
راهکارهــای امیدآفریــن بخش خصوصــی برای 
تقویــت ایــن طــرح، حــذف شــد و کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس بــا تصویب نســخه دیگری، 

نگرانی ها در این بخش را تشدید کرده  است.  
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خربنامه

در سی ونهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
مهجوریت اقتصاد فناوری در روزها ی محدودیت اینترنت

نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست مهرماه خود در اتاق بازرگانی تهران، با استماع گزارش 
حسابرس قانونی به تفریغ بودجه سال 1400 این نهاد رأی دادند و آن را مصوب کردند. آنها هم چنین در 
این نشست با پرداختن به مسائل و مشکالت حوزه اقتصاد فناوری و نوآوری، از محدودیت های اعمال شده 
بر اینترنت در هفته های اخیر، انتقاد کردند و از زیان های جبران ناپذیر این رویکرد برای سرمایه های مالی و 
نیروی انسانی کشور گفتند. نمایندگان بخش خصوصی اعمال محدودیت در اینترنت و فیلترینگ پلت فرم ها و 
شبکه های اجتماعی را موجب صدمه وارد شدن به کسب وکارها به ویژه کسب وکارهای خرد و کوچک دانستند 
که درآمد خانوارهای کمتربرخوردار شهری و روستایی را تحت تاثیر قرار داده است. آنها هم چنین نسبت 
به دلسرد شدن قشر جوان و کارآفرین هشدار دادند و این رویکرد را موجب وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر 
به نیروی انسانی و تحمیل زیان های مالی به اقتصاد کشور تفسیر کردند. مسعود خوانساری رئیس اتاق 
تهران درباره مشکالتی که این روزها کسب وکارهای دیجیتال با آن روبه رو شده اند، گفت: گفته  می شود 

بین 500 تا 700 هزار کسب وکار دیجیتالی که در پلت فرم های اینترنتی فعالیت  می کنند در کشور وجود 
دارند که باتوجه به محدودیت هایی که ایجاد شده همگی در معرض خطر قرار گرفته اند؛ کسب وکارهایی 

که اشتغال های باالیی را هم به همراه دارند. 

در نشست توسعه همکاری های تجاری ایران و فدراسیون روسیه مطرح شد
در نشستی که توسط اتاق بازرگانی تهران 
روسیه  از  تجاری  هیئت  یک  حضور  با  و 
برگزار  ایران  خصوصی  بخش  فعاالن  و 
دو  بین  مذاکرات مستقیم  بر  عالوه  شد، 
تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  طرف، 
لغو  برای  قوه  سه  سران  مصوبه  ابالغ  از 
منطقه  از  کشور  وارداتی  ممنوعیت های 
اوراسیا خبر داد. محمد امیرزاده نایب رئیس 
اتاق ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق 
تهران طی سخنانی با اشاره به اینکه هموار 
کردن راه تجارت وظیفه سیاست گذاران و 

متولیان امر اقتصاد است، گفت: پیشرفت برخی امور نظیر توسعه ترانزیت، نیازمند سرمایه گذاری 
 است؛ از طرفی ارزان ترین راه مبادالت تجاری آبراه است؛ بنابراین الزم است دولت های ایران و روسیه 
برای افزایش بازده رود ولگا به عنوان بستر مبادالت اقتصادی دو کشور سرمایه گذاری و با یکدیگر 

همکاری کنند.

07/08/ 1401

نشست چالش های قطعی اینترنت و اثرات آن بر کسب  وکارها 
فعاالن  و  خصوصی  بخش  نمایندگان 
کسب وکارهای  و  فناوری  حوزه  اقتصادی 
نشستی  در  استارت آپ ها،  و  دانش بنیان 
که با عنوان چالش های قطعی اینترنت و 
آثار ان بر فضای کسب وکار در اتاق ایران 
برای  که  عدیده ای  مشکالت  به  شد،  برپا 
این کسب وکارها در نتیجه قطعی اینترنت 
و فیلترینگ پلت فرم ها ایجاد شده، اشاره 
اینترنت  چون  پیشنهادهایی  و  کردند 
امن، طبقاتی یا پرداخت خسارت را ناکارآ 
مجمع  رئیس  کالهی  افشین  دانستند. 

تشکل های دانش بنیان ایران گفت: پاساژی را که در آن 40 مغازه فعالیت می کنند نمی توان به یکباره 
بست و به مغازه داران گفت به جای دیگری بروند؛ حاال چطور می توان 500 تا 700 شغل مستقیم در 
اینستاگرام را یکباره مسدود کرد؟ این اقدام مانند این است که در یک لحظه ۳ تا 4 هزار مرکز خرید 

را در کشور مسدود کنیم.

03/08/ 1401

نشست مشترک سه کمیسیون تخصصی اتاق تهران 
سرمایه«،  و  پول  »بازار  کمیسیون  سه 
محیط  »بهبود  و  معدن«  و  »صنعت 
کسب وکار و رفع موانع تولید« اتاق بازرگانی 
حضور  با  مشترک  نشستی  در  تهران 
نمایندگانی از وزارت صمت و بانک مرکزی، 
ظرفیت های موجود در تفاهم نامه سه جانبه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، و بانک مرکزی کشور را 
مورد بررسی قرار دادند. علی نقیب، رئیس 
کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با 
اشاره به اینکه برخی اختالفات وزارت صمت 

و بانک مرکزی به مانعی برای تامین مالی فعاالن اقتصادی تبدیل شده است، گفت: ظاهرًا در توافق 
سه جانبه ای که اخیرا میان دو وزارت خانه صمت و اقتصاد و همچنین بانک مرکزی صورت گرفته، بخشی 
از این مشکالت برطرف شده است. محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار 
و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه فشار نقدینگی به واحدهای تولیدی طی یک ماه 
اخیر به دلیل کاهش فروش مضاعف شده است، ادامه داد: در مقابل سرمایه نظارتی بانک ها نیز منفی 
است و به بیان دیگر ضرر و زیان بانک ها از میزان سرمایه شان پیشی گرفته و این مسئله برای فعاالن 

اقتصادی ایجاد نگرانی کرده است.

27/07/ 1401

هشتاد و نهمین جلسه شورای  گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران 
شورای  جلسه  نهمین  و   د   هشتا در 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفت  وگوی 
صادرکنندگان  مشکالت  تهران،  استان 
خدمات فنی و مهندسی به عراق، مشکل 
محصوالت  صادرکنندگان  ارزی  تعهد 
و  بحث  مورد  و  و... مطرح شد  کشاورزی 
بررسی قرار گرفت. در ابتدای این جلسه، 
این  حدفاصل  در  گفت:  تهران  استاندار 
حذف  با  دولت  پیشین،  جلسه  و  جلسه 
شهرک های  در  کاربری  تغییر  عوارض 
صنعتی خصوصی موافقت کرد. در ادامه 
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز به ظرفیت های شرکت های خدمات فنی و مهندسی اشاره 
کرد و گفت که ظرفیت صادرات این بخش در یک سال به 4 میلیارد دالر  می رسد و در سال دیگر به 
۳00 میلیون دالر تنزل می کند و این فراز و فروز به دلیل موانعی است که عمدتا از سوی دولت ایجاد 
می شود. این شرکت ها نه قادر به دریافت ضمانت نامه داخلی هستند و نه به دلیل تحریم ها می توانند 
ضمانت نامه خارجی دریافت کنند. در حالی که اگر دولت به دنبال ارزآوری است باید صدور ضمانت نامه 

برای این شرکت ها را تسهیل کند. 

04/08/ 1401

در همایش تجاری ایران و بالروس در اتاق تهران مطرح شد
در دیدار و گفت وگوی فعاالن اقتصادی و 
نمایندگان بخش خصوصی ایران و بالروس 
در اتاق بازرگانی تهران، دو طرف بر توسعه 
تولیدات  حوزه  در  مبادالت  و  همکاری ها 
صنعتی به ویژه در بخش ماشین آالت و 
همچنین مواد غذایی و محصوالت دامی 
و کشاورزی برای رونق مناسبات دو کشور 
تاکید کردند. پس از بحث و گفت و گوی 
مقامات دو کشور در رابطه با فرصت های 
گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری دو 
دو  از  اقتصادی  و  صنعتی  فعاالن  طرف، 
کشور برای بررسی همکاری های مشترک به مذاکره مستقیم نشستند. طی ماه های اخیر، این چندمین 
هیئت تجاری از جمهوری بالروس است که به تهران سفر کردند و در محل اتاق تهران مذاکرات 
بنگاه های دو کشور برگزار شده است. آن گونه  که معاون بین الملل اتاق تهران نیز خبر داد، طی آبان ماه 
امسال نیز هیئتی تجاری از اتاق تهران برای شرکت در رویداد اکسپو بالروس عازم مینسک می شود.

02/08/ 1401

نمایشگاه ایران فارما برگزار شد
کمیسیون  رئیس  نجفی عرب،  محمود 
با  تهران،  بازرگانی  اتاق  سالمت  اقتصاد 
اشاره به برپایی نمایشگاه ایران فارما از 18 
تا 20 مهرماه 1401 حضور فعاالن اقتصادی 
و شرکت های خارجی در این نمایشگاه را 
گفت:  او  برشمرد.  آن  ممتاز  ویژگی  یک 
نمایشگاه های  اهداف  بزرگ ترین  از  یکی 
تخصصی از جمله نمایشگاه  تخصصی حوزه 
رسیدن  که  است  صادرات  توسعه  دارو 
به آن نیازمند حضور فعاالن اقتصادی و 
شرکت های خارجی است. متاسفانه این 
بستر در شرایط فعلی در بیشتر نمایشگاه های کشور اتفاق نمی افتد و ایران فارما کوشیده تا با دعوت 
از نمایندگان کشورهای خارجی ضعف موجود در این حوزه را پوشش دهد که در این زمینه موفق بوده 
است. وی درعین حال از تحریم های موجود به عنوان مانعی بزرگ در این راستا نام برد و افزود: بی شک اگر 
این مانع از مسیر فعاالن عرصه داروسازی حذف شود و برنامه ریزی مدون و هدف گذاری های مشخصی 
برای تحقق این امر وجود داشته باشد، می توان شاهد پیشرفت های بیشتری در صنایع دارویی کشور بود.

17/07/ 1401
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ایران: چند گام نزدیک تر به چین و روسیه
ایران ســعی دارد به قدرت های جهان شــرق بپیوندد 
و از طریــق نزدیکی بیشــتر به چین و روســیه، عدم 
احیای برجام را جبران کند. عضویت ایران در سازمان 
همکاری های شــانگهای دقیقا نشان می دهد که ایران 
سعی دارد بیش از پیش به چین و روسیه نزدیک شود. 
مقامات سیاسی در ایران معتقدند قدرت گرفتن جهان 
شرق می تواند جلوی یکه تازی های غرب را بگیرد. البته 
عمده تمرکز روی آمریکاســت که بیش از سایر نقاط 
جهان قدرت گرفته. هرچند هنوز در مورد ایران و غرب، 
امیدهایــی در زمینه احیای برجام وجود دارد اما به هر 
حال این امید کم رنگ تر از گذشــته شده و به همین 
خاطر ایران بیش از پیش به دنبال جبران اســت تا در صورت عدم وقوع توافق، متحدانی 
پرقدرت داشته باشد. به این ترتیب جهان به سمت دوقطبی بزرگی حرکت می کند که از 

زمان جنگ سرد تاکنون سابقه نداشته است.

گاز: بحران در راه است
تولیدکنندگان نفت و گاز شــیل در آمریکا این روزها 
حسابی به تکاپو افتاده اند. مشتریان گاز از آمریکا و اروپا، 
عرضه کنندگان را کامال تحت فشار قرار داده اند. به دنبال 
حمله روسیه به اوکراین، ارسال گاز به اروپا دچار مشکل 
شده و اکنون اروپایی ها دست به دامان آمریکا شده اند. 
اما نکته اینجاســت که آمریکا توانایی تولید همه گاز 
مورد نیاز اروپا را ندارد و همین حاال هم با فشار افزایش 
تقاضا برای گاز روبه رو شده اســت. عــالوه بر آن، اتمام 
تعطیلی های کرونایی باعث شده دوباره کسب وکارها به 
صــورت جدی آغاز به کار کنند. به همین خاطر نیاز و 
تقاضای آن ها برای گاز و انرژی افزایش یافته اســت. در 
نتیجه، تولیدکنندگان بیش از سال گذشته تحت فشار قرار دارند. با توجه به توان تولیدِی 
عرضه کنندگان انرژی در سال های گذشته، به نظر می رسد زمستان سختی برای غربی ها 

در راه است.

جانکمپ
تحلیل گر رویترز

سلطنت: ملکه بی گناه نبود
ملکه الیزابت دوم برای مردم بریتانیا و سایر افرادی که 
خاندان سلطنتی بریتانیا را قبول دارند، نقطه اتصال بود. 
آن ها همواره ملکه را می دیدند و به او باور داشــتند. اما 
حاال با مرگ ملکه، زمزمه هایی به گوش می رســد که 
می گوید او همیشه بی گناه نبوده و در بسیاری از جرم 
و جنایت های خاندان ســلطنتی بریتانیا دست داشته 
است. اصوال برخی پرسش ها هیچ وقت مطرح نمی شوند 
تا زمانی  که فردی از میان برود. پرسش درباره درست 
یا غلط بودن بسیاری از کارهای ملکه هم اکنون و پس 
از مرگش مطرح شده اســت. این روزها شاهد موجی از 
مشکالت و فجایع هستیم اما آن چه در صدر خبرهای 
جهان قرار دارد، مرگ ملکه است. در این بمباران خبری درباره ملکه، این نکته را به خاطر 
داشته باشیم که او بی گناه نبود و احتماال دست به کارهایی زده که اکنون پس از مرگش، 

مردم درباره آن سواالتی را مطرح می کنند.

روسیه: اکنون درد احساس می شود
غرب از لحظه آغاز جنگ روسیه و اوکراین و حتی پیش 
از آن، موضع خود را مشخص کرده بود و در همین راستا 
تصمیم داشــت در دفاع از اوکراین، روسیه را به لحاظ 
اقتصادی تحت فشار قرار دهد. تحریم های کشورهای 
غربی علیه روسیه پس از مدت کوتاهی اعمال شد. اما 
اثرات آن بر اقتصاد و زندگی مردم روسیه هنوز مشخص 
نبوده است. اکنون می توان گفت به مرحله ای رسیده ایم 
که فشار این تحریم ها مشهود شده و می توان اثرات آن 
را در زندگی روزمره مردم این کشور مشاهده کرد. حاال 
غربی ها تصمیم گرفته اند شدت تحریم ها را بیشتر کنند 
و امیدوارنــد از این طریــق بتوانند به این جنگ پایان 
بدهند. البته روسیه توانسته با سیاست های بانکی و پولی، شرایط را به نفع خودش پیش 
ببرد. اما می توان گفت که اکنون به مرحله ای رســیده ایم که می توان فشــار بر روس ها را 

مشاهده کرد.

جنگ: بمب هسته ای روسی در اوکراین؟
جنگ روسیه و اوکراین با یک خطر جدی همراه است: 
بهره گیری از سالح ها و بمب های هسته ای. روسیه یکی 
از بزرگ ترین و اصلی ترین دارندگان بمب اتم و بمب های 
هســته ای در جهان شناخته می شود. البته این کشور 
بارها تاکید کرده که نیازی به استفاده از بمب هسته ای 
در این جنگ ندارد. اما این امکان وجود دارد که همانند 
اقدام ناگهانی این کشور برای جنگ با اوکراین، به صورت 
ناگهانی از بمب هم بهره بگیرد. به همین خاطر اســت 
که ناتو باید به اوکراین کمک کند تا بیش از این تحقیر 
نشود. این اقدام باید از سمت جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا آغاز شود. او باید هر چه سریع تر نشان دهد که 
آمریکا اقدامی جدی در واکنش به روسیه خواهد داشت. اما تا زمانی که شاهد اقدامی اساسی 

از سوی بایدن نباشیم، بعید است تغییری در رفتارهای روسیه رخ بدهد.

نادینابراهیم
تحلیل گر سی ان ان

کامنت

تجارت: رشد در شرق و افول در غرب
از زمان شیوع بیماری کرونا تاکنون، شاهد افول زنجیره 
تامین در جهان هستیم. بسیاری از کسب وکارها تعطیل 
شــده اند و به همین خاطر زنجیره تامین دچار مشکل 
شده است. اما این مسئله الزاما در همه جای دنیا یکسان 
نیست. در حالی که آمریکا سعی دارد دوباره تجارت را به 
خانه اش بازگرداند و اقتصادش را زنده کند، اقتصادهای 
آسیایی در مســیر رونق گام برمی دارند. به ویژه مسائل 
ژئوپلیتیک در حال حاضر بیش از آن که به ضرر غرب 
باشد، به نفع شرق و آسیا تمام شده است. به همین خاطر 
اقتصادهای آسیایی دچار مشکالت بزرگی نشده اند. اما 
در غرب، قضیه کامال متفاوت اســت. کشورهایی نظیر 
آمریکا، سعی دارند اقتصاد خود را از بحران تورم نجات دهند و همچنان آن را زنده نگه دارند. 
به این ترتیب اکنون شاهد جریان سرمایه در اقتصادهای آسیایی هستیم و غرب چشم انتظار 

بهبود زنجیره تامین است.

پریامواداگوپال
تحلیل گر الجزیره

آنجانیتریودی
تحلیل گر بلومبرگ

سایمونتیدال
تحلیل گر گاردین

راویآگراوال
تحلیل گر فارن پالیسی
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اعداد ماه

کسادی بازار مسکن 
خانه ها روی دست صاحبانشان مانده اند 

ارزش بازار مسکن شهر تهران در شهریور 1401 به عنوان کسادترین مقطع در نیمه 
اول سال جاری به بیش از 20 هزار میلیارد تومان رسید. در شهریورماه امسال، 6033 
معامله صورت گرفت که 530 فقره آن واحدهایی با قیمت بیش از 80 میلیون تومان 
در هر مترمربع بود. از سوی دیگر اگرچه متوسط قیمت مسکن در تهران 43.2 میلیون 
تومان اعالم شد 41 درصد معامالت به واحدهای باالی متری 45 میلیون تومان تعلق 
داشته است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که درخصوص فراوانی معامالت بر اساس 
ارزش هر واحد مسکونی، باالترین سهم به آپارتمان های 1 تا 1.5 میلیارد تومان با سهم 
13.9 درصد از کل معامالت تعلق داشت و این در حالی است که 80.8 درصد قراردادها 
را خانه های با ارزش باالی 1.5 میلیارد تومان به خود اختصاص دادند و 7.9 درصد از این 

رقم را خانه های با ارزش بیش از 10 میلیارد تومان از آن خود کردند.

۲۰ هزار میلیارد تومان
ارزش بازار مسکن شهر تهران در شهریور سال جاری 

حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد 

کاهش ناچیز تورم در ایران 
نهمین کشور گران جهان 

 جدیدتریــن آمار صنــدوق بین المللی پول از نرخ تورم 193 کشــور جهان نشــان 
می دهد، نرخ تورم ایران در ســال جاری میالدی کاهش یافته و رتبه ایران نیز نسبت 
به سال گذشته 2 پله بهبود یافته است. ایران در سال 2021 با نرخ تورم 40.1 درصد 
در جایگاه هفتم در میان کشــورهای جهان قرار داشــت که امسال با نرخ تورم 39.9 
درصد در جایگاه نهم قرار گرفته است. گفتنی است هرچه رتبه در این گزارش بیشتر 
باشد نشان  دهنده تورم کمتر است و پرتورم  ترین کشور در جایگاه نخست قرار دارد. بر 
اساس داده های صندوق بین المللی پول، زیمبابوه با 284.9 درصد تورم در رتبه نخست 
قرار گرفته اســت، ونزوئال با تورم 210 درصدی و سودان با تورم 154.9 درصدی در 

جایگاه های دوم و سوم ایستاده اند.

۳۹.۹ درصد 
صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال جاری میالدی را 

۳۹.۹ درصد برآورد کرده است

تحدید رفاه
نابرابری افزایش دستمزد و تورم 

در جریــان تدوین الیحه بودجه ســال 1402، افزایش حقوق کارکنان دولت در 
سال آینده علی الحساب به طور متوسط 20 درصد اعالم شده است؛ البته این رقم 
می تواند در تدوین نهایی الیحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس دستخوش 
تغییر شــود. گفتنی است بخشنامه بودجه کل کشور در ماه مهر به دستگاه های 
اجرایی ابالغ شــد تا برآورد بودجه ساالنه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعالم 
کنند و بر اساس ضوابط و پیوست های بخشنامه بودجه سال 1402، دستگاه های 
اجرایی موظف شدند افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی الحساب به طور متوسط 

20 درصد لحاظ کنند.

۲۰ درصد 
میزان رشد دستمزد کارمندان و کارگران در بودجه سال آینده 

حدود ۲۰ درصد برآورد می شود

در مسیر تشدید کسری بودجه 
مهار تورم سخت تر شد 

  
بررسی وضعیت فروش اوراق در شش ماهه نخست امسال نشان می دهد که دولت در 
این مدت نسبت به سال گذشته حدود 400 میلیارد تومان کمتر اوراق فروخته است. 
به گزارش بانک مرکزی، در این مدت 17 حراج اوراق مالی اســالمی برگزار شده و در 
مجموع 42 هزار  و 827 میلیارد تومان اوراق فروخته شده. این در حالی است که در 
شــش ماهه نخست سال گذشته با برگزاری 14 حراج حدود 43 هزار و 245 میلیارد 

تومان اوراق مالی اسالمی دولتی به فروش رفته است. 
انتشــار اوراق و گسترش بازار الزمه قرار گرفتن در مسیر کاهش کسری بودجه، بدون 
ایجاد تورم اســت که تداوم اصولی آن می تواند حتــی از اقتصادی مثل اقتصاد ایران، 

تورم زدایی کند. 

۴۰۰ میلیارد تومان
دولت در شش ماه نخست سال جاری ۴۰۰ میلیارد تومان

 کمتر از شش ماه نخست سال گذشته اوراق فروخته است

کارنامه تجارت با همسایه ها
عربستان، نخستین مقصد صادراتی ایران 

در نیمه نخست امسال، 38 میلیون و 560 هزار تن کاال به ارزش 24 میلیارد و 198 میلیون دالر بین ایران و 15 کشور همسایه ایران تبادل شد که 
نسبت به نیمه نخست سال قبل از لحاظ ارزش 7 درصد رشد داشته است. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از گمرک 
جمهوری اسالمی ایران،  با وجود رشد 7 درصدی در ارزش تجارت غیر نفتی کشور با کشورهای همسایه، شاهد کاهش 18 درصدی در وزن هستیم. 
همچنین بررسی ها نشان می دهد که بیشترین میزان رشد در صادرات مربوط به عربستان با رشد 532 درصدی و بیشترین میزان تغییر در واردات 

مربوط به پاکستان با رشد 350 درصدی در 6 ماه نخست امسال بود.

۷ درصد 
ارزش تجارت ایران با 

همسایگان در نیمه نخست 
سال جاری رشد ۷ درصدی 

را تجربه کرد 
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دولت بدهکار
تسویه بدهی ها ادامه دارد

بر اســاس آماری که مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت در وزارت 
اقتصاد منتشــر کرده،  از ابتدای سال جاری تا هفته نخست مهرماه مبلغ بیش از 93 
هزار میلیارد تومان از تعهدات مربوط به اوراق با تضمین دولت در سال 1401 تسویه 

شده است.
ایــن 93 هزار میلیارد تومان شــامل مبلغ 70 هزار میلیارد تومــان بابت اصل اوراق 
فروخته شده و 23 هزار میلیارد تومان بابت سود آنها بوده است. مبلغ باقی مانده تا پایان 
ســال 1406،  543 هزار میلیارد تومان است که شامل 460 هزار میلیارد تومان بابت 

اصل اوراق و 83 هزار میلیارد تومان بابت سود آنها است.

۹۳ هزار میلیارد تومان 
بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت پرداخت شد 

در آستانه سقوط معدنی ها 
تحریم ها تولید بخش معدن را کاهش دادند 

ماشین آالت معدنی کشور با عمر کمتر از پنج سال در حال حاضر، زیر 10 درصد است 
و 90 درصد عمر باالتر از پنج ســال و 10 ســال دارند. بر اساس اعالم صندوق بیمه 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، تولید ماشین آالت معدنی سنگین در داخل کشور 
بســیار محدود است و ســازندگانی که ادعا دارند تولید ماشین آالت معدنی در کشور 
امکان پذیر است عمق ساخت داخلشان به واسطه ساخت بدنه، بخشی از بدنه و ساخت 
بادی است. در شرایط فعلی که کشور در تحریم به سر می برد برای تولیدکننده داخلی 
صرفه اقتصادی ندارد که وقت و ســرمایه خود را برای ساخت ماشین آالت معدنی در 
داخل کشور صرف کند و این شرایط تولید بخش معدن و حجم استخراج مواد معدنی 

کشور را در آینده نزدیک تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

۹۰ درصد 
بیش از ۹۰ درصد ماشین آالت معدنی کشور فرسوده هستند 

رشد مالیم
تولید فلزات اساسی افزایش یافت 

طبق بررسی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، رشد تولید در صنایع بورسی در 
شــهریور امســال بیش از 6 درصد اعالم شد.  آمارهای پژوهشکده پولی و بانکی بانک 
مرکزی نشان می دهددمیزان تولیدات شرکت های بورسی در شهریور ماه سال جاری 
درمجموع 5.3 درصد بیشتر از مردادماه بوده است. در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه 
سال قبل، فلزات اساسی 9.4 درصد، صنایع شیمایی 1.3 درصد، خودرو و قطعات 21.9 
درصد، کانی های غیرفلزی 7 درصد، صنایع دارویی 1.9 درصد، الستیک و پالستیک 
3.7 درصد، ماشــین آالت و تجهیزات 16.2 درصد، فرآورده های نفتی 14.8 درصد و 
محصوالت فلزی 5 درصد رشد تولید داشته اند. البته در همین دوره مورد بررسی، تولید 
در صنایع غذایی 5.6 درصد، دستگاه های برقی 1.6 درصد، و محصوالت کاغذی 9.7 

درصد کاهش یافته است.

۶ درصد 
رشد تولید در صنایع بورسی در شهریور امسال به بیش از ۶ درصد 

رسید

دخل و خرج نامتوازن
درآمدها و هزینه های دولت همخوانی ندارد

صندوق بین المللی پول از افزایش 21 میلیارد دالری تراز حساب های جاری ایران در 
ســال 2022 خبر داد. این صندوق انتظار دارد تراز حســاب های جاری ایران در سال 
2022 با افزایش 21 میلیارد دالری نسبت به سال قبل مواجه شود و به 32 میلیارد دالر 
برسد، این نهاد تراز حساب های جاری ایران در سال قبل را 11 میلیارد دالر اعالم کرده 
است. بر اساس این گزارش درآمدهای دولت ایران در سال 2022 با رشد 53 درصدی 
نسبت به سال قبل مواجه شده و به 829 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد دولت 
ایران در سال قبل 539 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. هزینه های دولت ایران نیز 
در سال 2022 با رشد 51 درصد مواجه می شود و از 826 هزار میلیارد تومان در سال 

2021 به 1248 هزار میلیارد تومان در سال جاری می رسد.

۲۱ میلیارد دالر 
تراز حساب های جاری ایران، در سال جاری ۲۱ میلیارد دالر 

افزایش یافت

افزایش ناچیز وام دهی بانک ها 
تسهیالت اعطایی ۳۴ درصد رشد کرد 

رشد مانده تسهیالت اعطایی بانک ها از 19 درصد در 5 ماه نخست سال گذشته به ۸٫۲ درصد در 5 ماه نخست سال 1401 کاهش پیدا کرد که 
این کاهش نشان دهنده افت 57 درصدی خلق پول توسط بانک ها است. بر اساس اعالم وزارت أمور اقتصادی و دارایی، در 5 ماه اول امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده ها ۳۴٫۵ درصد، سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۶٫۹ درصد و مانده تسهیالت اعطایی ۵۶٫۸ 
درصد کمتر شده است. همچنین در یک سال منتهی به مردادماه سال 1401، رشد سپرده ها ۳۵٫۵ درصد، رشد سپرده ها پس از کسر سپرده 

قانونی ۳۴٫۹ درصد و رشد مانده تسهیالت اعطایی ۳۴٫۹ درصد بوده است. 

۵۷ درصد 
رشد خلق پول توسط 
بانک ها، ۵۷ درصد کاهش 

پیدا کرد 
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اعالم وضعیت قرمز از سوی بانک جهانی

اقتصاد جهان در آستانه رکود
از ابتدای امســال تاکنون، نرخ تورم در اکثر اقتصادهای جهان، روندی صعودی را در پیش 
گرفته است. عمده اقتصادهای توسعه یافته و بزرگ جهان با افزایش بی سابقه نرخ تورم روبه رو 
شده اند. اصلی ترین و تنها راهکاری که برای مقابله با آن دارند، نرخ بهره است. همه بانک های 
مرکــزی ناگهان به افزایش نرخ بهــره روی آورده اند که این امر می تواند هم زمان با کاهش 
نرخ تورم، منجر به کاهش رشد اقتصادی هم بشود. به همین خاطر است که اکثر نهادهای 
اقتصادی در جهان از جمله بانک جهانی، نسبت به خطر رکود، هشدار داده اند. حتی برخی از 
تحلیل گران می گویند اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا همین حاال هم در میانه رکود قرار دارند 

و ادامه روند افزایش نرخ بهره، رکود اقتصادی را محتمل تر و جدی تر خواهد کرد.

۳.۲ درصد، رشدی که برای اقتصاد جهان
 در سال ۲۰۲۲ پیش بینی شده و می تواند

 کاهش پیدا کند

برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان داد

قله زنی های تورم در جهان
چشم انداز تورم در جهان چندان روشن نیست. صندوق بین المللی پول برآورد کرده که 
نرخ تورم در اقتصادهای توسعه یافته امسال به رقم 6.6 درصد برسد. برای اقتصادهای 
نوظهور هم پیش بینی شده به رقم 9.5 درصد می رسد. البته در ماه گذشته رقم های 
کمتری برآورد شــده بود اما وخامت وضعیت اقتصادهای جهان باعث شــده صندوق 
بین المللی پول در برآوردهای خود در زمینه نرخ تورم، تجدیدنظر کند. افزایش نرخ تورم 
اقتصادهای جهان را تحت فشار قرار داده و استانداردهای زندگی را در سرتاسر جهان 
تحت تاثیر خودش قرار داده است. سیاست گذاران معتقدند به دلیل افزایش نرخ تورم، 

سال 2023 هم سال سختی خواهد بود.

۶.۶ درصد، رقمی که برای 
نرخ تورم اقتصادهای توسعه یافته 

پیش بینی شده و بسیار باالست

پارلمان اروپایی اعالم کرد

مجارستان دیگر دموکراسی نیست
مجارستان در حال حاضر به عنوان یک دموکراسی کامل شناخته نمی شود. پارلمان 
اروپایی بر این باور اســت که اقدامات کم و غیر قاطعانه از ســوی این نهاد باعث شده 
مجارستان از وضعیت دموکراتیک خود خارج شود. بسیاری از حقوق اولیه انسانی در 
مجارســتان دچار مشکل شده اند و به نوعی شاهد گسست دموکراسی در مجارستان 
هستیم. این مسئله باعث شده بسیاری از کمک های پارلمان اروپایی به مجارستان هم 
قطع شود. بسته های کمکی و رونق بخشی به اقتصاد این کشور، عمدتا متوقف شده اند. 
در حال حاضر شاهد اجماع میان اروپایی ها در مورد وضعیت وخیم مجارستان هستیم. 
پارلمان اروپایی اعالم کرده که از این به بعد، توجه بیشتر و ویژه تری به مجارستان خواهد 

داشت تا این کشور دوباره در مسیر دموکراتیک قرار بگیرد.

۶ میلیارد یورو از بودجه ای که برای
 رونق بخشی در دوران کرونا به بوداپست تعلق گرفته بود 
به دستور پارلمان اروپایی توقیف شده است

سازمان ها

نسیمبنایی
دبیر بخش اکونومیست

تازه ترین خبرها از اوپک

صعود طالی سیاه
هر تصمیمی که اوپک به عنوان سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام می گیرد، منجر به افزایش یا کاهش قیمت این کاال در بازارهای جهانی 
می شود. در حال حاضر، اوپک تصمیم گرفته تولید نفت خود را کاهش دهد. این امر می تواند به کاهش عرضه نفت در بازارهای جهانی ختم شود 
که در نهایت افزایش قیمت نفت را به همراه خواهد داشت. اقدامات اوپک برای کاهش 100 هزار بشکه نفت در روز، باعث شده قیمت آن رشد 3 
درصدی را تجربه کند. این تصمیم اوپک در حالی اعالم شده که در آستانه زمستان قرار داریم و ورود به فصل سرما می تواند افزایش قیمت را به 

همراه داشته باشد.

 ۹۵.۷۴
دالر

قیمت هر بشکه نفت 
برنت حوزه دریای 
شمال در اواخر تابستان 

بود که به دلیل اقدامات اوپک، 
روندی صعودی را 

در پیش گرفت

یونیسف هشدار داد

نیاز فوری کودکان پاکستانی به حمایت
اخیرا پاکســتان با ســیل های مرگ بار و ویرانگری روبه رو شــده که آسیبی جدی به 
شهروندانش وارد کرده است. براساس گزارش های به دست آمده، سیل پاکستان یکی 
از بدترین فجایع بشری در دهه های اخیر بوده و به دنبال وقوع آن بیش از 3 میلیون و 
400 هزار کودک به کمک های فوری نیاز پیدا کرده اند. در این بحران، بیش از یک هزار 
و 500 نفر جان باخته اند که بیش از 500 نفر از آن ها را کودکان تشکیل داده اند. برخی 
از مقامات پاکستانی هشدار داده اند که امکان دارد تعداد جان باختگان باز هم افزایش پیدا 
کند. شیوع بیماری پس از این سیل هم یکی دیگر از مسائلی است که مقامات پاکستانی 
نسبت به آن هشدار داده و ابراز نگرانی کرده اند. در حال حاضر بسیاری از مدارس تعطیل 

شده اند و در نتیجه کودکان در پاکستان به دلیل سیل از تحصیل محروم شده اند.

۳.۴ میلیون کودک در پاکستان
به دنبال سیل مرگ بار در این کشور
نیازمند دریافت کمک شده اند
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رویترز بررسی کرد

تورم آمریکا نزولی می شود؟
یکی از بزرگ ترین مشکالت کشــورهای توسعه یافته در حال حاضر، نرخ تورم است. 
آمریکا یکی از کشورهایی است که تالش دارد از طریق افزایش نرخ بهره با افزایش نرخ 
تورم مقابله کند. اخیرا بررسی ها نشان می دهد که نرخ تورم آمریکا ُکند شده و در مسیر 
نزولی قرار گرفته اســت. البته عمده افزایش نرخ تورم در این کشور و سایر کشورهای 
توســعه یافته به قیمت های انرژی مربوط می شود. اکنون به نظر می رسد که نرخ تورم 
آمریکا روندی نزولی در پیش گرفته و به مرور کاهش پیدا خواهد کرد. فدرال رزرو یا 
همان بانک مرکزی آمریکا هم تالش دارد با افزایش فوری نرخ بهره، هرچه سریع تر نرخ 

تورم را به حداقل برساند.

۹.۱ درصد، باالترین نرخ تورمی 
که آمریکا اخیرا تجربه کرده و طی چهار دهه گذشته 

در تاریخ این کشور سابقه نداشته است

سی ان ان بررسی کرد

یورو در کف 20 ساله
ارزش یورو عمدتا بیشتر از دالر بوده اما اخیرا این روند تغییر کرده است. ظاهرا یورو در 
مسیر نزولی قرار گرفته و با قدرت گرفتن دالر، ارزش آن در برابر ارز رایج آمریکایی ها 
کاهش پیدا کرده است. دلیل اصلی کاهش ارزش یورو به جنگ روسیه و اوکراین و عدم 
دسترسی اروپایی ها به گاز مربوط می شود. در واقع، کمبود گاز منجر به افزایش تورم و 
بی ارزش شدن پول اروپایی ها یعنی یورو شده است. این جریان در حالی ادامه پیدا کرده 
که ارزش دالر در برابر اکثر ارزهای جهان افزایش یافته و به عنوان یک دارایی امن در 
مسیر صعود قرار گرفته است. در نتیجه همه این موارد دست به دست هم داده و باعث 

شده یورو به کف قیمت خود در 20 سال گذشته برسد.

۰.۹8۷۶ دالر، ارزش هر یورو در اواخر 
تابستان بوده که در دو دهه گذشته تا این اندازه پایین 

سابقه نداشته و سقوط یورو در برابر دالر را نشان می دهد

الجزیره اعالم کرد

هند به هدف نرسید
اقتصاد هند در میانه نگرانی ها در زمینه کاهش فعالیت های اقتصادی، رشدی کم سابقه 
را تجربه کرده اســت. این اقتصاد در ســه ماهه آوریل تا ژوئن، رشــد 13.5 درصدی 
داشــته که طی یک سال گذشته سابقه نداشته است. عمده رشد اقتصادی این کشور 
مربوط به بخش کشاورزی و همچنین بخش تولیدی می شود. دلیل اصلی هم کاهش 
محدودیت های ناشی از همه گیری کروناست. در واقع هم زمان با بهبود شرایط و از سر 
گیرِی فعالیت های اقتصادی در این کشور، دوباره شاهد رشد اقتصادی آن هستیم. اما 
نکته اینجاست که هند هنوز به هدف نهایی خود در زمینه نرخ رشد اقتصادی دست 

پیدا نکرده است.

۱۳.۵ درصد، رقمی که برای رشد اقتصادی هند 
اعالم شده اما ظاهرا این کشور باز هم به هدف اصلی خود 

در این زمینه نرسیده است

تحلیل بلومبرگ از اقتصاد استرالیا

بازگشت امید به زندگی
امید به زندگی مردم اســترالیا بازگشته اســت. تا همین چند وقت پیش نرخ تورم در 
اســترالیا به 6.1 درصد رسیده بود که در 21 سال گذشته سابقه نداشت. این افزایش 
ناگهانی نرخ تورم باعث شد بانک مرکزی این کشور هم سو با بانک مرکزی آمریکا در 
راســتای افزایش نرخ بهره اقدام کند. افزایش شدید و ناگهانی نرخ بهره به این اقتصاد 
کمک کرد. بررسی ها نشان می دهد که وضعیت اقتصادی استرالیا بهبود پیدا کرده و 
در مسیر پیشرفت گام برمی دارد. اقدام بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره، 
بیشترین اثر را روی این اقتصاد داشته و باعث شده دوباره شاهد تکاپو و فعالیت اقتصادی 

در این کشور باشیم.

 
 ۳.۶ درصد، رقمی که برای میزان 

رشد اقتصادی ساالنه در استرالیا منتشر شده و نشان دهنده 
بهبود در این اقتصاد است

رسانه ها

الجزیره گزارش داد

جریمه چند میلیون دالری اینستاگرام
اخیرا داده هایی منتشر شده که نشان می دهد طبق قوانین ایرلندی، اینستاگرام برخی از حقوق و استانداردهای مربوط به کودکان را نقض کرده و 
به همین خاطر باید جریمه بپردازد. این قوانین به صورت کلی مربوط به اتحادیه اروپاست که در ایرلند پیگیری می شود. عمده این قوانین به حریم 
خصوصی مربوط می شود. به عبارت دیگر، اینستاگرام حقوق کودکان را نقض کرده و به همین دلیل جریمه ای 402 میلیون دالری برای آن در نظر 
گرفته شده است. البته شرکت مادر اینستاگرام یعنی متا، فعال با این جریمه مخالفت کرده و آن را نپذیرفته است. اما پیگیری های قانونی از طرف 

ایرلند ادامه دارد.

 ۴۰۲
میلیون دالر

رقم جریمه ای که ایرلند 
برای اینستاگرام در نظر 
گرفته و دلیل آن انتقال 

داده هایی در مورد کودکان 
بوده است

در دنیای مدرن و عصر دیجیتال، تراشه ها اهمیتی ویژه دارند. اما ساخت تراشه ها به فناوری های 
پیشرفته ای نیاز دارد که هر کشوری از آن برخوردار نیست. در حال حاضر چین تالش دارد سلطه را در 
یکا در مقابل آن ایستادگی می کند. زمینه تولید تراشه در جهان به دست آورد، هرچند آمر
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شاخص

49.4
درصد

سهم واحدهای 
مسکونی با ارزش 
کمتر از ۳ میلیارد 
تومان از معامالت 
مسکن در شهریور 

۱۴۰۱

۵4.4
درصد

سهم خانه های 
معامله شده با سطح 
زیربنای کمتر از 8۰ 
مترمربع در تیرماه 

۱۴۰۱

4۱.۶
واحد

کمترین عدد 
به دست آمده برای 
شامخ گروه صنایع 
پوشاک و چرم در 

شهریور ۱۴۰۱

47.7
واحد

شامخ کل گروه 
پاالیش و پتروشیمی 

در شهریور ۱۴۰۱

سریال گرانی مسکن ادامه دارد 

افزایش ۵.8 درصدی قیمت آپارتمان
قيمت مسكن در تهران نسبت به ماه قبل افزایش قابل توجهی پیدا کرد. در شهریورماه متوسط قيمت مسكن در تهران 1.1 درصد رشد كرد تا شیب 
مالیم گرانی در بازار مسکن همچنان صعودی باشد. طبق گزارش بانك مركزي در شهریورماه سال 1401 تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر 

تهران به 6 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل 22.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.5 درصد کاهش را نشان می دهد.
در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده  معادل 87.1 ميليون تومان به منطقه 
1 و کمترين آن با 21.5 ميليون تومان به منطقه 19 تعلق داشته است. اين ارقام نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتيب 26.4 و 18.8 درصد افزايش 

را نشان مي دهند.
بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري در شهریور ماه سال 1401 نشان دهنده رشد اين شاخص به ترتيب معادل 

40.9 درصد در تهران و  46.8 درصد در كل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

شاخص مدیران خرید افزایش یافت

رشد سفارش های ثبت شده در حوزه فلزات 
با وجود تداوم برخی مشکالت بنگاه های اقتصادی، شامخ اقتصاد در شهریورماه 1401 به 52.08 واحد و شامخ صنعت به 53.25 واحد رسید که به 
ترتیب نسبت به مردادماه، 4.02 و 4.8 واحد افزایش نشان می دهد. در شهریورماه 1401 باالترین عدد شامخ به دست آمده مربوط به گروه صنایع فلزی 
بوده است. )59.4( مقدار تولید محصوالت بهبود قابل مالحظه ای داشته است )63.3( و میزان سفارش های جدید نیز با ثبت عدد 60.3 بیشترین میزان 
در بین تمام صنایع را رقم زده که حاکی از رشد قابل مالحظه سفارش های ثبت شده در شهریورماه نسبت به مردادماه است. سرعت انجام و تحویل 
سفارش ها نیز افزایش یافته )59.3( و موجود مواد اولیه کاهش اندکی را تجربه کرده است )45.9(. میزان استخدام و به کارگیری نیروی کار نیز افزایش 

قابل توجهی داشته است )60(. 

مقايسه شامخ كل اقتصاد

1401وریشهر( PMIشاخص مدیران خرید)-: شامخ کل اقتصاد1جدول

1401شهریور1401مرداد1401تیرشاخص

50.1048.0652.08کلشامخ
50.8247.3752.34کارهای کسب و میزان فعالیت

47.1442.3352.87جدید مشتریانسفارشاتمیزان
56.2251.0154.05سفارشوتحویلسرعت انجام

45.9144.3845.22شدهاولیه یا لوازم خریداریموادموجودی
51.1757.1652.53انسانینیرویبکارگیریمیزان استخدام و

74.3667.9769.40خریداری شدهاولیه یا لوازمموادخریدقیمت
57.1055.4751.09انبار یا کارهای معوقدرنهاییمحصولموجودی

46.9648.2645.24کاال یا خدماتصادراتمیزان
62.2751.9654.57قیمت محصوالت تولیدشده و خدمات ارائه شده

56.5356.8245.32انرژیهایحاملمصرف
46.3250.3552.83یا خدماتفروش کاالها میزان

میزان فعالیت اقتصادی در  انتظارات در ارتباط با
50.1863.7252.47ماه آینده

: مقایسه شامخ کل اقتصاد1نمودار 
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وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی

درصد تغییرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلشهریور ۱۴0۱مرداد ۱۴0۱شهریور ۱۴00

۳۱.۷۴۲.۷۴۳.۲۱.۱۳۶.۳متوسط قیمت هر متر مربع )میلیون تومان(

-۲۲.۵-۲۲.۹ ۷۷۸۹۷۸۲۵۶۰۳۳تعداد معامالت )واحد مسکوني(
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 ۱2۶
درصد

نرخ تورم روغن ها و 
چربی ها در ۱۲ ماه 
منتهی به شهریور  

۱۴۰۱

29.2
درصد

نرخ بیکاری جوانان 
۲۵-۱۵ ساله در 
تابستان ۱۴۰۱

۶۸.7
درصد

سهم زنان 
فارغ التحصیل بیکار 
۱۵ ساله و بیشتر، 
از نرخ بیکاری در 
تابستان ۱۴۰۱

77.9
درصد

نرخ تورم خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و 

دخانیات شهریور 
۱۴۰۱ نسبت به ماه 
مشابه سال قبل در 

بخش روستایی

تداوم تورم ۴۰ درصدی

تورم ماهانه شهریور افزایش یافت   
نرخ تورم همچنان در محدوده 40 درصدی  قرار دارد. آخرين گزارش مركز آمار ايران از شاخص قيمت ها نشان مي دهد نرخ تورم ساالنه شهریور ماه 1401 به 42.1 
درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 0.6 واحد درصد افزایش را نشان می دهد. نرخ تورم نقطه ای در اين ماه به عدد 49.7درصد رسیده است كه در 
مقایسه با ماه قبل 2.5 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با کاهش 5 واحد درصدی به 75.5 درصد و 
گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« با کاهش 1.5واحد درصدی به35.4 درصد رسیده است. در شهریور 1401، نرخ تورم ماهانه به 2.2 درصد رسیده که در مقایسه 
با همین اطالع در ماه قبل، 0.2 واحد درصد افزایش داشته است. بررسی آمارها نشان می دهد نرخ تورم در گروه های مختلف کاالیی همچنان در مسیر افزایش قرار دارد. 

جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف
تغییر شهریور ۱۴0۱ نسبت به شهریور ۱۴00تغییر شهریور ۱۴0۱ نسبت به مرداد  ۱۴0۱گروه های اصلی

۲.۲۴۹.۷خوراکی ها و آشامیدنی ها
۱.۶۴۶.۶دخانیات

۲.۷۴۸.۴پوشاک و کفش
۳.۳۳۱.۰مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
۱.۸۳۶اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

۱.۵۳۸.۹بهداشت و درمان
۰.۲۳۳.۹حمل و نقل

۰.۸۱۰.۴ارتباطات
۲.۶۳۲.۳تفریح و امور فرهنگی

۲.۹۳۴.۱تحصیل
۴.۹۸۴.۴رستوران و هتل

۱.۳۳۵.۸کاالها و خدمات متفرقه

نرخ بیکاری تک رقمی ماند

مشارکت اقتصادی 0.1 درصد کاهش یافت 
 

در تابستان ١٤٠١، به ميزان ٤١.٠ درصد جمعيت ١٥ ساله و بيش تر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. بر اساس 
آخرین گزارش منتشر شده از مرکز آمار ایران، بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 
)تابستان ١٤٠٠( ٠.١ درصد کاهش يافته است. همچنین بررسي نرخ بيكاري افراد ١٥ ساله و بيش تر نشان مي دهد كه ٨.٩ درصد از جمعيت فعال )شاغل 
و بيكار(، بيكار بوده اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان ١٤٠٠( ، ٠.٧ درصد 
کاهش یافته است. بررسي سهم جمعيت ١٥ ساله و بيش تر داراي اشتغال ناقص نشان مي دهد كه در تابستان ١٤٠١، ٩.٢ درصد جمعيت شاغل،  به داليل 
اقتصادي )فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش تر و...( كم تر از ٤٤ ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده اند. 

 نرخ بيكاري جمعيت 1۵ ساله و بيشتر در فصول متوالی سا ل هاي 1398 تا 1401

كاروسرشماريدفترجمعيت،نيروي
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کیوسک ماه
رؤیای چینی

شی جین پینگ با سخت گیری ها و کنترل هایش می خواهد عصر جدیدی را رقم بزند

بلومبرگ بیزینس ویک: ماشین های خودران

چطور می شود که یک ابرپروژه فناوری سردرگم می ماند؟

آخرین شماره بلومبرگ بیزینس ویک که یک هفته نامه آمریکایی در حوزه اقتصاد است، 
روی جلد خود را به ماشین های خودران اختصاص داده است و تیتر جلد نیز این است که 
این ماشین ها به هیچ جا نمی رسند. طرح روی جلد یک خودروی خودران است که دارد 
دور خــودش می چرخد و هیچ مقصد خاصی ندارد و گیج می زند. اتومبیل های خودران 
یکی از مهم ترین ابرپروژه های سال های اخیر شرکت های فناوری است که تالش می کنند 
نسخه های مناسب تر و دقیق تری را ارایه کنند و رقابت شدیدی نیز در این عرصه در جریان 
دارد. این شرکت ها از بیش از یک دهه پیش سرمایه گذاری های کالنی روی ماشین های 
خودران انجام داده اند اما هیچ یک به نتیجه نرسیده است. البته پیش بینی هایی شده است 
که مثالً تا پنج ســال آینده این خودروها به بازار عرضه شوند اما هنوز نتیجه خاصی از 
این پروژه گرفته نشده است. ماشین های خودران بحث ایمنی خیلی زیادی دارند و باید 
اطمینان از آن ها به قدری زیاد باشد که مردم بتوانند با خیال راحت سوار آن شوند. در این 
مدت، چند حادثه تصادف مربوط به نسخه های آزمایشی ماشین های خودران راننده ها را 
نگران تر از گذشته کرده است. خودران بودن ماشین ها یکی از پروژه هایی است که در حوزه 
خودرو آغاز شده اما به نتیجه نرسیده است، برخالف ابرپروژه دیگری در حوزه خودرو که 
ماشــین های برقی باشد. ماشین های الکتریکی مدت هاست که بازار عرضه شده اند و هر 
سال نیز فناوری های جدیدی به این حوزه اضافه می شود. ماشین های برقی توانسته اند 
رونق زیادی به بازار خودرو ببخشند و اگر ماشین های خودران به بازار عرضه شوند، این 
رونق و شکوفایی بسیار بیشتر خواهد شد اما فعالً طبق گزارش هایی که رسانه ها می دهند، 
خبری از خودران ها نیســت. بیزینس ویک در مطلب این شــماره خود نوشته است که 
تاکنون 100 میلیادر دالر برای صنعتی شدن ماشین های خودران هزینه شده است اما این 
تزریق سرمایه هنوز جواب الزم را نداده است. بحث دیگری که در این شماره مجله مطرح 
شــده این است که پروژه بزرگ بعدی شرکت های فناوری چیست. شرکت فیس بوک از 
چند ماه پیش شروع کرد به معرفی و عرضه متاورس و تب متاورس بسیاری از رسانه ها 
و کارشناسان را به خود مشغول کرد اما اکنون بحث هایی مطرح شده است که این پروژه 
حتی در خود شرکت فیس بوک هم محبوب نیست. حاال این مطالب بیزینس ویک در پی 
این است که کشف کند پروژه بعدی شرکت های حوزه فناوری چه می تواند باشد و چطور 

باید با آن مواجه شد و چقدر سرمایه به آن تزریق شده است.

فارن افرز: عصر عدم اطمینان

اتفاقات بنیادین و آخرالزمانی برای جهانی بحران زده

شماره آخر مجله »فارن افرز« درباره جهانی است که در آن زندگی می کنیم و هر روز با 
بحران های بیشتری مواجه می شود. این شماره مسایل بین المللی را به چند بخش تقسیم 
کرده و هر نویسنده یک بخش را تحلیل و پیش بینی کرده است. فارن افرز مجله ای است 
که بیشتر به موضوع سیاست خارجی آمریکا می پردازد اما بخش های پررنگی نیز درباره 
مسایل و امور بین الملل دارد. در این شماره تالش کرده است که تحلیل هایی درباره چین 
و روسیه داشته باشد و شرح بدهد که جایگاه این دو کشور در عرصه جهانی در حال حاضر 
چیست و چه تغییراتی کرده است. مطلبی که درباره چین نوشته شده است می گوید که 
چطور شی جین پینگ رهبری چین را به قبضه خود درآورده و تالش می کند که سومین 
دوره رهبری این کشور را هم به دست بیاورد. می گوید که شی موانع زیادی در در این راه 
دارد و کارش اصالً ساده نیست، مخصوصاً به این علت که سیاستمداران رده باالی چین 
هم از او راضی نیســتند. مطلبی که درباره روسیه است، طبعاً به ماجراجویی های پوتین 
در اوکراین و تالش او برای اثرگذاری بر سیاست جهانی می پردازد. نویسنده این مطلب 
می گوید که اشــتباهات پوتین در برداشت از گذشته روسیه باعث شده است که نسبت 
به آینده این کشور نیز توهم داشته باشد. مطلبی درباره جنگ اوکراین در این شماره به 
انتشار رسیده است که درباره دو طرف جنگ است و نویسنده در نهایت آن را به جنگ 
بین دموکراسی و نهیلیسم تفسیر کرده است. در مطلبی که در این شماره فارن افرز درباره 
سیاست خارجی آمریکا در عصر حاضر نوشته شده است، به تله چینی برای آمریکا اشاره 
شده است و اینکه اگر آمریکا در تله درگیری با چین بیفتد وارد بازی ای می شود که در 
نهایت مجموع ضرر و زیان آن صفر اســت و هیچ آورده ای برای ایاالت متحده ندارد. در 
این شماره مجله فارن افرز، مطلبی درباره دهه حاضر که نویسنده آن را دهه ای خطرناک 
توصیف کرده است. نویسنده می گوید جهان در یک بحران فرو رفته که ابعاد مختلفی دارد 
و کشورهای زیادی را در خود درگیر کرده است. حاال باید گشت دنبال سیاست خارجی ای 
که راه حلی برای این بحران باشــد. مطلب دیگری به نظم نوین جهانی اشاره کرده است 
و نیاز به نظم دیگری که باید در نظام بین الملل حاکم شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای 
جهان امروز باشد. مطلب جالبی هم در همین شماره درباره خطاهایی که هوش مصنوعی 
در تصمیم گیری های ایجاد می کند منتشــر شده است و اینکه چطور هوش مصنوعی 

دیکتاتورها را خطرناک تر می کند.
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رؤیای چینی
شی جین پینگ با سخت گیری ها و کنترل هایش می خواهد عصر جدیدی را رقم بزند

اکونومیست: دنیایی که چین می خواهد

چطور چین نظارت ها را هم در داخل کشور و هم در خارج آن اعمال می کند

طرح جلد آخرین شماره مجله اکونومیست درباره کنگره سراسری حزب کمونیست 
چین است که هر پنج سال یک بار تشکیل می شود و در آستانه این گردهمایی، مجله 
منتشــر شده است. طرح جلد هیئت رییسه حزب کمونیست چین را نشان می دهد که 
جلوی آن دیواری کشیده شده است و تیتر نیز شرح می دهد دنیایی که چین می خواهد 
چطور می تواند باشد. در این کنگره بحث خواهد شد که آیا دوره رهبری شی جین پینگ 
برای بار سوم ادامه پیدا کند یا نه. مطلب اکونومیست می گوید که چین به شدت کادرهای 
رهبری را تحت نظارت داشته و به طور کلی با یک سیستم نظارتی در سراسر کشور تالش 
کرده است که اقتدار خود را حفظ کند. این نظارت و محدودیت همیشه در تاریخ چین 
معاصر بوده اما اکونومیســت می نویسد که در دوره شی جین پینگ عمیق تر شده است. 
بنا به تفســیر این مجله، چین نظارت ها را هم در داخل کشور و هم در خارج آن اعمال 
می کند. چین در داخل کشور یک ماشین سرکوب عظیم را درست کرده است که بر تمام 
افراد دارای ظرفیت مخالف نظارت می کند و آن ها را  در موقع مقتضی ســر جای خود 
می نشــاند. در خارج اما این کشور تالش می کند در داخل نظم جهانی وارد شود و جای 
بیشتری را در تصمیم گیری های بین المللی برای خود و سایر کشورهای اقتدارگرا باز کند. 
مفسر اکونومیست می نویسد که جهان غرب به خوبی این مسئله را فهمیده است و به این 
نتیجه رسیده است که هیچ کشوری در تاریخ معاصر به اندازه چین کنونی نتوانسته است 
دست به رقابت و تالش برای نشستن در جایگاه های جهانی باشد. به همین دلیل است 
که تمام حرکات چین را زیر نظر گرفته است و حتی مسایلی مثل فناوری در این کشور 
نیز یک مسئله در حوزه امنیت ملی برای کشورهای غربی است. بنابراین ماجراهایی مثل 
سرمایه گذاری در حوزه ساختن مدارهای الکتریکی باید روشن تر و دقیق تر مورد ارزیابی 
قرار گیرد. برای چین نیز این مســایل دارای اهمیت زیاد است و به شدت آ ن ها را دنبال 
می کند و به پیشرفت و توسعه در این حوزه ها حساس است. مطلب دیگری که در این 
شــماره منتشر شده است، درباره بازار نوظهور است که به کشورهایی برای پول شویی و 
بهشت مالیاتی جدید تبدیل شده اند و نظام های اقتصادی جهان به دنبال آن هستند که 
جلوی این فرارهای مالیاتی را بگیرند. مطلبی هم درباره قانونی شدن استعمال کوکایین در 
این شماره اکونومیست چاپ شده است که می گوید حاال که ماریجوانا در کشورهای زیادی 

از جهان قانونی شده است، حاال نوبت ماده مخدر کوکایین است.

هاروارد بیزینس ریویو: استراتژی های دوران پرآشوب

چطور می شود شرکت ها را از دریای متالطم آشفتگی ها به سالمت عبور داد

آخرین شماره ماهنامه »هاروارد بیزینس ریویو« درباره دوران بحرانی و آشوب زده است. 
هرچه می گذرد، آدم ها بیشتر می بینند که دوران شان با یک نوع آشفتگی همراه می شود 
که بحران پس از بحران آن را به آشوب های دایمی تبدیل کرده است. بنابراین شرکت ها 
دنبال این هســتند که چطور باید در این مسیر پردست انداز کار خود را پیش ببرند. به 
همین علت، هاروارد بیزینس ریویو روی جلد و تیتر یک خود را به استراتژی های دوران 
بحران و آشوب اختصاص داده است. روی جلد این شماره یک صندلی اداری را کشیده 
اســت که چند کمربند ایمنی بر آن نصب شــده است. یکی دیگر از مطالب این شماره 
درباره اکوسیستم های کشــاورزی نوین است و از مصادیق و تجربه هایی با فناوری های 
جدید سخن به میان آورده است که به کمک کشاورزی کنونی آمده اند. فروش اجناس 
شرکت های کوچک تر در وب سایت آمازون هم از دیگر موضوعاتی است که در این شماره 
به آن پرداخته شــده است. یک مطلب دیگر هم درباره بازاریابی در رسانه های اجتماعی 
تیک تاک و تائوبائو است که پلتفرم هایی چینی به شمار می روند. چین بازار بسیار وسیعی 
برای تمام تولیدکنندگان جهان به شمار می رود و طبیعی است که شرکت ها برای بازاریابی 
دیجیتالی خود به این رسانه های اجتماعی این کشور یا رسانه هایی که خاستگاه چینی 
دارند ســوق پیدا کنند. ایجاد پلتفرم های اختصاصی برای یک برند هم در این شــماره 
یکی از موضوعات خواندنی اســت. این مطلب ســعی کرده است با ارایه تصویر دقیق و 
توصیف کارهایی که برندها می کنند، راه حل ها و پیشنهادهایی نیز برای برندها ارایه کند. 
ســازمان های فروش شرکت ها از ســال ها پیش خود را دیجیتالی کرده اند و با آمدن هر 
ابزار جدیدی در عرصه فناوری ســعی می کنند که فروش خود را بیش از گذشــته به 
حوزه دیجیتالی وارد کنند. در این شماره هاروارد بیزینس ریویو هم مطلبی منتشر شده 
اســت درباره اینکه چطور شرکت ها سازوکارهای فروش خود را دیجیتالی کنند. مطلب 
جالب توجه دیگری که در این شــماره منتشر شده اســت درباره تعادل بین بهره وری و 
همکاری است و نویسنده آن می گوید که نباید به هوای بهره وری باال کارهایی بکنیم و 
سیاست هایی را اعمال کنیم که باعث شود هماهنگی کارکنان شرکت ها لطمه بخورد. حل 
مشکالت کار با نیروی انسانی همواره یکی از سخت ترین کارهای شرکت ها بوده است و 
در این شماره هم مطلبی درباره اینکه چطور می توان دعواهای بین همکاران را رتق وفتق 

کرد چاپ شده است.
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قاب ماه

مذاکره نابرابر اثر اگنس گرکجنگ نفت محور اثر سرجیو اینگریول

آتش بس اثر سیلوانو ملو بازی اثر ییتت کوئس تانا دخانیات می کشد، ناشناس

اتحادیه پناهندگان اثر مینگ لیانگ لی مهاجرت اثر علیرضا نصرتی اشباع اثر ویکتور بوگوراد
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............................... آینده ما ...............................

پایان ماه عسلپایان ماه عسل
شاخص های کالن و بازارهای مرجع در یک سالی که از فعالیت شاخص های کالن و بازارهای مرجع در یک سالی که از فعالیت 
دولت سیزدهم سپری شده است، چه شرایطی داشته اند؟دولت سیزدهم سپری شده است، چه شرایطی داشته اند؟
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آینده ما

رشــد اقتصادی، تنها نقطــه نیمه روشــن کارنامه دولت 
سیزدهم اســت. نقطه ای که آغاز اصالح آن -حداقل روی 
کاغذ- به بیش از یک سال قبل برمی گردد که با فروکش 
کردن ویروس کرونا و       تخلیه اثر تحریم ها بر صفحه اقتصاد 
ایران گذاشــته شده بود. گزارش های منتشر شده از مرکز 
آمار ایران نشــان می دهد که در ســه ماهه نخست سال 
جاری، رشد اقتصادی با احتساب نفت 3.8 درصد و بدون 
احتســاب نفت 4.3 درصد برآورد می شود. البته در مدت 
مشابه سال گذشته و در بهار سال 1400، اعداد روایت های 
بهتری داشتند. گزارش منتشر شده از سه ماه نخست سال 
گذشته نشان می دهد که رشد اقتصادی با احتساب نفت 
در مــدت زمانی مورد بحث 7.6 درصــد و بدون       نفت 4.6 
درصد بوده اســت. در تمامی یک سالی که از عمر دولت 
ســیزدهم می گذرد اما رشد اقتصادی بر مدار مثبت شدن 
باقی مانده این در حالی است که اثرات این رشد مثبت در 
زندگی افراد جامعه خود را نشان نمی دهد. به نظر می رسد 
رشد اقتصادی کسب شــده بیش از آنکه ناشی از افزایش 
ارزش افزوده در کشور باشد، ریشه در افزایش قیمت نفت 
دارد. تجربه بررسی اقتصاد نفت محور ایران نشان داده که 
در بسیاری از موارد جهت رشد ارزش افزوده نفتی با جهت 
رشد غیرنفتی کشور همراه است؛ یعنی وقتی اوضاع فروش نفت خوب است، سایر بخش های 
اقتصاد هم به حرکت بیشتری درمی آیند و رشد مثبت دارند. اما در مقاطعی که درآمد نفتی 
کم می شود، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران هم منفی است. اما از آنجا که درآمدهای نفتی 
ایران در یک ســال اخیر تغییر دندانگیری نکرده است به نظر می رسد تنها چیزی که رشد 
اقتصادی ایران -چه با احتساب نفت چه بدون آن -       را مثبت نگه داشته است، افزایش قیمت 

جهانی نفت است. 

رشد کشاورزی منفی بود، منفی ماند  
در فصل بهار ١٤٠١رشته فعاليت هاي گروه كشاورزي رشد  ٠.٨-، گروه صنایع و معادن ٤.٢ و گروه 
خدمات ٣.٩ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠٠، رشد داشته است. این در حالی است که در بهار 
1400 نرخ رشد گروه کشاورزی، 3.7- درصد، گروه صنایع و معادن 6 درصد و گروه خدمات 4.5 
درصد برآورد می شود.  رشد اقتصادی پاییز       و زمستان 1400 هم در کارنامه دولت سیزدهم جای 
می گیرد. بر  اساس گزارش های منتشر شده از مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی پاییز سال گذشته 
برای گروه کشاورزی 3- درصد، برای صنعت و معدن 4.4 درصد و برای گروه خدمات 5.1 درصد 
برآورد می شــود.  در زمستان سال مورد بحث هم نرخ رشد گروه کشاورزی 2.3 -درصد، صنایع و 
معادن 2 درصد و خدمات 3.4 اعالم شده است. تحلیل گزارش های منتشر شده از مرکز آمار ایران 
نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی به واسطه تداوم خشکسالی های اخیر به مسیر منفی بودن 
ادامه داد.  گفتنی اســت رشد اقتصادی سال گذشته در مجموع به       ٤.٣ درصد محصول ناخالص 

داخلي با نفت و ٣.٥ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت رسیده است.

چرا رشد اقتصادی مثبت شد؟   
 رشــد اقتصادی تقریبا یک سال است که به مثبت شدن ادامه می دهد اما تاثیر این رخداد اقتصادی در 
معشیت دهک های مختلف درآمدی جامعه دیده نمی شود؛ رشد اقتصادی مثبت تنها روی کاغذ تاثیرات 
خود را نشان داده است. به نظر می رسد قرار گرفتن رشد اقتصادی در مسیر مثبت شدن بیش از آنکه ناشی 
از بهبود در وضعیت اقتصادی یا بزرگ شدن میزان تولید ناخالص داخلی در مسیر سازنده باشد ناشی از  
     خالی شدن شوک ناشی از تحریم و کرونا و تطابق یافتن اقتصاد با شرایط تازه آن بوده است. از سوی دیگر با 
واکسیناسیون گسترده و مهار نسبی کرونا - البته بعد از تعلل های طوالنی و از دست رفتن جان بسیاری از 
آدم ها- کم کم شرایط تولید و صادرات ایران به سایر کشورها فراهم شد و ایران توانست اندکی از درآمدهای 
ارزی از دست رفته را جبران کند. همچنین به واسطه مهار نسبی کرونا بخش خدمات که بیشترین سهم 
را در رشد اقتصادی ایران دارد از انزوا و رشد منفی خارج شد و مشاغل خرد و درشت با بازگشت به چرخه 
اقتصادی توانســتند مسیر رشد تولید ناخالص داخلی را عوض کرده و در مسیر رشد قرار گیرند. یکی از 
مهم ترین زمینه سازان مثبت شدن رشد اقتصادی افزایش قیمت هر بشکه نفت در بازارهای منطقه ای است 

که مهم ترین علت آن جنگی است که بین روسیه و اکراین در جریان است.        

چرا باید خواند:
شاخص های اصلی 
نظیر رشد اقتصاد، 
تورم و بیکاری به 

همراه جهت گیری 
بازارهای مالی، می تواند 

نشان دهنده تاثیر 
سیاست های اعمال 
شده از سوی دولت 
باشد. وضعیت این 
شاخص ها طی یک 

سالی که از عمر دولت 
سیزدهم گذشته 

چه عالئمی را نشان 
می دهد؟

مائدهامینی
خبرنگار بخش آینده  ما

 

  

-5.1 -4.5 -3.9

-0.8

13.7

9.1
7.5

6
3.8 4.7 4.9 3.9

-10

-5

0

5

10

15

۱۴۰۰سه ماهه اول  ۱۴۰۰شش ماهه اول  ۱۴۰۰ماهه اول ۹ ۱۴۰۱سه ماهه نخست 

کشاورزی صنایع و معادن  با نفت  خدمات 

تغییرات رشد اقتصادی بخش های مختلف در دولت سیزدهم - درصد - )مرکز آمار ایران(

به لطف نفت 
افزایش قیمت جهانی نفت، تخلیه شوک ناشی از تحریم ها و کرونا و احیای بخش خدمات رشد 

اقتصادی را مثبت کرد  رشد اقتصادی 
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ین نرخ تورم نقطه ای از مرداد سال گذشته تا  بیشتر
مرداد سال جاری در تیر ماه سال ۱۴۰۱ ثبت شده که 
نرخ آن ۵۴ درصد اعالم شده است.

نرخ تورم در دولت سیزدهم رکوردهای تازه ای به ثبت رسانده  است. شاهد مثال این ادعا نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنیها و دخانیات« است که در تیر ماه امسال       از مرز 
86 درصد عبور کرده یا نرخ تورم ساالنه در مرداد ماه است که به محدوده 41 درصدی رسیده 
است. بررسی گزارش های مرکز آمار ایران نشان می دهد که بیشترین نرخ تورم نقطه ای از مرداد 
سال گذشته تا مرداد سال جاری در تیر ماه سال 1401 ثبت شده که نرخ آن 54 درصد اعالم 

شده است. 
بررسی شاخص تورم در کارنامه یک ساله دولت ابراهیم       رئیسی نشان دهنده این است که 
این شاخص اگرچه در نیمه دوم سال گذشته در مسیر مالیم ثبات و کاهش قرار داشته اما در 
نهایت از ابتدای سال جاری با آهنگ افزایشی ادامه پیدا کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه از 
43.7 درصد در شهریور ماه 1400 تا 34.7 درصد در اسفند ماه رسیده اما ورق در ادامه این مسیر 

طوری برگشته که دومین ماه از سال جاری میزبان تورم 52.2 درصدی بوده است. 
همه این اعداد در حالی مطرح می شود که تابستان امسال، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در 
سالگرد تشکیل دولت خود، اعالم کرد که تورم در این دولت، 20درصد کاهش یافت است. آماری 

که داده های مرکز آمار آن را تایید نمی کند. 

میان دو مرداد         
تورم نقطه به نقطه، بهتر از هر شاخص دیگری آنچه در این یک سال گذشته رخ داده را روایت 
می کند. تورم نقطه به نقطه مرداد سال گذشته، 9 درصد کمتر از تورم نقطه به نقطه سال جاری 
گزارش شــده است. تورم ساالنه اما )تورم 12 ماه منتهی به مرداد 1400( حکایت از کاهش 
3.7 درصدی دارد. جزییات شاخص تورم اما در یک سالی که گذشت حکایت از آن می کند 
که بیشترین اصابت نرخ تورم به گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بوده است. در حالی که نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنیها و دخانیات« ٥٨.٤ درصد برآورد شده بود، در 
دومین ماه از تابستان سال جاری، نرخ تورم نقطه ای این گروه از مرز ٨٠.٤ درصد گذشته است. 
اما در مورد تورم ماهانه مرداد ماه قاعده اندکی فرق می کند. تورم ماهانه مرداد سال جاری با 
رقم 2 درصد از تورم مرداد ماه سال گذشته با رقم 3.2 درصد در مقام پایین تری ایستاده است. 
بر  اســاس گزارش مرکز آمار ایران، بررسی درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های 

هزینه ای کل کشور نشان می دهد که دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در مرداد ماه ١٤٠٠ برای 
دهک های مختلف هزینه ای از ٤٤.٦ درصد برای دهک ششم تا ٥٠.٠ درصد برای دهک دهم 
برآورد شــده اســت. در مقابل اما دامنه نرخ تورم ساالنه در مرداد ماه ١٤٠١ برای دهک های 
مختلف هزینه ای از ٣٩.٥ درصد برای دهک دهم تا ٤٦.٤ درصد برای دهک اول متغیر بوده 

است.

معیشت جامعه و سرانجام برجام   
در حالی که سیاست مداران کنونی اصرار می کنند که معیشت مردم را به سرانجام برجام گره 
نمی زنند، موفقیت یا شکست مذاکرات تاثیر انکارناپذیری بر نرخ تورم دارد. در شرایط فعلی 
دو ســناریوی کامال متفاوت پیش روی اقتصاد ایران است، یک سناریو شکست مذاکرات و 
تدوام وضعیت کنونی اســت. در این       حالت تورم همچنان خواهد تاخت و احتمال گذر آن از 
مرز 50 درصدی وجود دارد. ماحصل این شرایط مخدوش تر شدن معیشت طبقات متوسط 
به پایین اســت. این وضعیت معلول محدودیت هایی است که از چند سال پیش برای دولت 
در دسترسی به منابع مالی به وجود آمده است، در چنین شرایطی دولت که همیشه هزینه  
جاری به شدت سنگینی دارد، ناگزیر از خلق نقدینگی است و در نتیجه جامعه مدام با تورم 

بی سابقه روبه رو می شود.
واقعیت این اســت که در این شرایط هرقدر هم که دولت بر حقوق و دستمزدها بیفزاید، 
بازهم روند صعودی قیمت ها ادامه خواهد داشت و در عمل از فشار اقتصادی بر مردم چیزی 
کم نخواهد شــد و حتی اصرار دولت بر اجرای اصالحات اقتصادی به وخیم تر شــدن اوضاع 

منجر می شود.
در مقابل اما اگر تحریم های اقتصادی برداشــته شود، یعنی فضای کسب و کار تاحدودی 
مساعد شود، حتی دولت قادر خواهد بود تا طبق پیش بینی بودجه، درآمدهای خود را تامین 
کند، نتیجه اینکه منابع مالی جایگزین خلق پول بدون پشتوانه خواهد شد و بدین ترتیب روند 

صعودی تورم متوقف می شود.
تنها در این صورت اســت که برنامه های اصالحات اقتصادی دولت می تواند تا حدودی به 

بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود.  
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آینده ما

یک دیگر هم دارد. وضعیت اشتغال زنان در مسیر  شاخص بیکاری یک بعد تار
زوال قرار گرفته به گونه ای که در حال حاضر تنها حدود ۱۵ درصد شاغلین کشور 
را زنان تشکیل می دهند.

جمعیت فعال اقتصادی کشــور کاهش پیدا کرده است. این گزاره یعنی 
نیروی کار در اقتصاد ایران در حال خروج از بخش فعال اقتصادی است و دیگر 
جایی در آمارها ندارد. این در حالی اســت که در بهار سال گذشته سنگینی 
سایه ویروس کرونا بسیار بیشتر از بهار امسال بر سر اقتصاد ایران حس می شده 
است. به روایت مرکز آمار ایران در بهار امسال نرخ مشارکت اقتصادی 40.9 
درصد بوده و همین رقم در بهار سال گذشته 41.4 برآورد شده است. در بهار 

امسال، بیش از 59 درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر غیرفعال بوده اند. 
با وجود اینکه کاهش جمعیت فعال اقتصادی می تواند به شکل مصنوعی 
نرخ بیکاری را پایین نگه دارد اما در بهار 1401، نرخ بیکاری هم افزایش 0.4 
درصدی را تجربه کرده و از 8.8 درصد در بهار ســال گذشــته به 9.2 درصد 
رسیده است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همزمان با افزایش نرخ بیکاری به 

معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار و اشتغال در اقتصاد کالن است.
واکاوی گزارش های منتشــر شــده از مرکز آمار نشان می دهد که تعداد 
جمعیت بیکار در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل بالغ 107 هزار 
نفر افزایش یافته است و این جمعیت به 2میلیون و 399 هزار نفر رسیده است. 

افزایش نرخ بیکاری از ناحیه شهرها   
نرخ بیکاری در مناطق شــهری کشور در بهار سال گذشته 9.6 درصد بوده 
اســت، اکنون این نرخ در بهار ســال جاری به 10.1 درصد رســیده است. 
همچنین بیکاری در مناطق روستایی کشور در بهار امسال 6.4 درصد برآورد 
شده است، بر  اساس آمار نرخ بیکاری روستا ها در بهار 1400 نیز در همین رقم 
قرار داشته است، درنتیجه وضعیت بیکاری در مناطق روستایی کشور تغییر 
نکرده اســت. با توجه به اینکه نرخ بیکاری کل در بهار 1401 نسبت به بهار 
1400 افزایش یافته است و از سمتی دیگر نرخ بیکاری در مناطق روستایی 
تغییر نکرده است، می توان ادعا کرد که افزایش بیکاری از ناحیه بدتر شدن 
وضعیت اشتغال در شهر های کشور بوده است و برای بهبود این شاخص باید 

به وضعیت شهرها توجه بیشتری داشت. 

قصه پاییز و زمستان بی کاری  
به جز بهار امسال، نرخ بیکاری دو فصل دیگر نیز در کارنامه سال نخست دولت 
سیزدهم جای می گیرد؛ پاییز و زمستانی که گذشت. بر  اساس گزارش مرکز 
آمار ایران در پاییز سال 1400، نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاكي از 
آن است كه ٢٣.٦ درصد از فعاالن اين گروه سني در این فصل بيكار بوده اند. 
بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي دهد، اين نرخ نسبت به 
فصل مشــابه در سال قبل )پاییز ١٣٩٩( ٠.١ درصد کاهش پیدا کرده است. 
البته این کاهش نرخ بیکاری بیش از آنکه ریشه در ایجاد شغل پایدار داشته 
باشد ریشه در خروج جمعیت فعال از بازار کار دارد. آمارها می گویند در پاییز 
سالی که گذشت نرخ مشارکت اقتصادی 0.5 درصد کاهش را تجربه کرده. در 

فصل مورد بحث، حدود 242 هزار زن از بازار کار خارج شده اند. 
همچنین در زمستان ١٤٠٠، به ميزان ٤٠.٤ درصد جمعيت ١٥ ساله و 
بيش تر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه شاغالن يا بيكاران قرار 
گرفته اند. در واقع، بررسي نرخ بيكاري افراد ١٥ ساله و بيش تر نشان مي دهد 
كه ٩.٤ درصد از جمعيت فعال )شــاغل و بيكار(، در این فصل بيكار بوده اند. 
واکاوی روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين شاخص، نسبت 
به فصل مشــابه در سال قبل ) زمســتان ١٣٩٩( ، ٠.٣ درصد کاهش یافته 
اســت که البته این کاهش هم مثل فصل پاییز       بیش از آنکه ریشه در ایجاد 
شغل پایدار داشته باشد ریشه در خروج جمعیت فعال از بازار کار دارد. آمارها 
می گویند در زمســتان سالی که گذشت نرخ مشارکت اقتصادی 0.5 درصد 

کاهش را تجربه کرده. 

سهم زنان کم تر و کم تر می شود   
شاخص بیکاری یک بعد تاریک دیگر هم دارد. وضعیت اشتغال زنان در مسیر 
زوال قرار گرفته به گونه ای که در حال حاضر تنها حدود 15 درصد شاغلین 
کشور را زنان تشکیل می دهند. این امر نشان دهنده وضعیت نامناسب زنان 
در بازار کار کشور است. آمار چنین نشان می دهد نقش آفرینی زنان در بخش 
خدمات نســبت سایر بخش ار همه بیشتر و در بخش صنعت از همه کمتر 
اســت. تعداد زنان بیکار در بهار امسال بالغ بر 708 هزار نفر برآورد شده که 

نسبت به سال گذشته 38 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.  
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ذبح امید
سرخوردگی در پیدا کردن شغل مناسب 

با کاهش ۰.۵ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی خود را نشان داد  بیکاری 
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در تیرماه سال جاری نقدینگی موجود در کشور را بانک مرکزی ۵2۵۰ هزار میلیارد تومان اعالم کرده 
که نسبت به تیر سال گذشته، ۳۷.۴ درصد افزایش       و نسبت به اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸.۵ 
درصد افزایش را تجربه کرده است.

 ساختار اقتصاد ایران، حاال دیگر نیم قرن است که گرفتار نقدینگی سمی 
است. تقریبا در همه سال های بعد از انقالب،  مسئله نقدینگی یکی از اصلی ترین 
مســائل اقتصادی کشور بوده که در نهایت هیچ دولتی نسبت به حل و فصل 
ریشه ای این مشــکل اقدام نکرده است. در دهه 90، متوسط رشد نقدینگی 
به روایــت بانک مرکزی، بیش از 28 درصد بوده که رکــورد دهه 60، 70 و 
80 را شکســته است اما سیاست های تدوین شده و نشده نشان می دهد که 
اقتصاد ایران در دهه پیش رو هم احتماال قرار است همین رویه را دنبال کند. 
در ســالی که گذشت هم، کشــور با همین قاعده اداره شده است. در واقع با 
وجود همه تالش هایی که رسانه های دولتی برای تولید خبر کاهش نقدینگی 
کرده اند بررسی گزارش »متغیرهای پولی« بانک مرکزی که به شکل ماهانه 
منتشر می شود نشــان گر آن است که نقدینگی همچنان به حرکت خود در 
مسیر افزایش ادامه می دهد. در تیرماه سال جاری نقدینگی موجود در کشور 
را بانک مرکزی 5250 هزار میلیارد تومان اعالم کرده که نســبت به تیر سال 
گذشــته، 37.4 درصد افزایش       و نسبت به اسفند ماه سال 1400 بیش از 8.5 
درصد افزایش را تجربه کرده است. بر  اساس این گزارش، شاخص پایه پولی نیز 
در تیر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل       26.2 درصد و نسبت به 
اسفند ماه سال قبل 8.1 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بررسی های 
آینده نگر نشان می دهد که در یک سال گذشته، ماهانه به طور میانگین 110 
هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشــور افزوده شده که نرخ افزایش هر 
ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، به طور میانگین حدود 39 درصد برآورد 

می شود. 

هر کاهشی خوشایند نیست   
نقدینگی پول مخلوق بانک هاست. در تمامی یک سال گذشته این پول هرگز 
کاهش پیدا نکرده مگر در ماه فروردین ســال جاری نسبت به اسفند سال 
1400. دلیل این کاهش تعطیالت نوروز، کم شدن فعالیت بانک ها و کاهش 
پرداخت تسهیالت ناشی اســت       که این کاهش هر ساله تقریبا رخ می دهد 
و غیرطبیعی نیســت. در واقع بانک ها همچنان به سیاق سابق در سالی که 
گذشت به خلق پول مشغول بوده اند و کارنامه دولت سیزدهم تا اینجای کار 

افزایش حدود 40 درصدی نقدینگی را در خود به ثبت رسانده است. 
واقعیت این است که تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی به اصالحات 
ساختاری نیاز دارد. مهم ترین عامل رشد نقدینگی بانک ها هستند زیرا مشکل 
جدی در بانک ها وجود دارد که آن، منفی بودن نرخ بهره واقعی اســت و تا 
زمانی که این نرخ منفی باشد، تقاضا برای وام باال خواهد بود که نقدینگی را 
نیز افزایش می دهد.  همچنین نباید این نکته مغفول بماند که کاهش نقدینگی 
لزوما اتفاق خوبی برای اقتصاد یک کشور به خصوص کشوری با شرایط ایران 
نیست. کاهش نقدینگی       اگر از مسیر انضباط پولی بانک ها و انضباط مالی دولت 
باشد هم سازنده است و هم پایدار،  اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید 
و تهدید رکود)با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 
وجهش قیمت های جهانی( باشد باید شدیدا نگران بود. گفتنی است بر خالف 
ادعای رسانه های دولتی کاهش نرخ تورم به واسطه کاهش نرخ نقدینگی )به 
خصوص از نوع کاهش یک ماهــه( در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد       و اگر 

رشد نقدینگی به مدت حداقل دو ســال کنترل شود، می توان آثار آن را در 
نرخ تورم مشاهده کرد.

ماشین خلق پول روشن است   
پایه پولی یا پول پایه کل پول ایجاد شده توسط بانک مرکزی است. پایه پولی 
می تواند با اشکال مختلفی همچون سپرده در حساب های بانکی یا به صورت 
نقد در دست مردم نگه داری شود. متغیرهای بسیار مهمی همچون تورم و 
نقدینگی، تابعی از سطح و میزان پایه پولی هر ملت اند. پایه پولی هم در یک 
سالی که از عمر دولت سیزدهم می  گذرد در مسیر افزایش -با شیب کمتری 
نســبت به نقدینگی- قرار داشته است. بر  اساس گزارش های منتشر شده از 
بانک مرکزی، میزان پایه پولی در مرداد ســال گذشته 515.9 هزار میلیارد 
تومان بوده که بعد از حدود یک سال در تیر سال جاری به       653 هزار میلیارد 
تومان رسیده است. همچنین میزان رشد پایه پولی در پایان سال 1400، بر 

 اساس اعالم بانک مرکزی 30.5درصد برآورد می شود.
پایه پولی بر  اساس گزارش بانک مرکزی در تیر سال جاری نسبت به تیر 

سال گذشته 26.2 درصد رشد را تجربه کرده است. 

26.2
 درصد

افزایش شاخص 
پایه پولی در تیر 

سال جاری نسبت به 
تیر ۱۴۰۰

39.1

40.5

42.8
42

41.4

39.8 39.7
40.6

38.2
37.3 37.8 37.4

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

3921

4067
4227

4315

4426 4501 4624

4832

4823

4943
5194 5250

3000

3500

4000

4500

5000

5500

میزان رشد نقدینگی در ماه های صدارت دولت سیزدهم نسبت به ماه مشابه سال قبل )درصد(  

39.1

40.5

42.8
42

41.4

39.8 39.7
40.6

38.2
37.3 37.8 37.4

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

3921

4067
4227

4315

4426 4501 4624

4832

4823

4943
5194 5250

3000

3500

4000

4500

5000

5500

حجم نقدینگی )هزار میلیارد تومان( 

اسکناس های سمی 
در یک سال گذشته به طور میانگین ماهانه 11۰       هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده 

شده است  نقدینگی
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آینده ما

افزایش هزینه های تولید مثل افزایش قیمت زمین، نرخ ارز و دستمزد نیروی کار می تواند آمار 
صادرات یک کشور را پایین نگه دارد که نتیجه این فرآیند کاهش درآمد ارزی و در نهایت 
افزایش نرخ تورم است. 

یک سال اســت که تراز تجاری ایران در سراشیبی نزول حرکت 
می کند. از ابتدای روی کار آمدن دولت ســیزدهم، و تقریبا در همه 
یک سال گذشته،  تراز تجاری ایران روی مدار منفی باقی مانده و این 
درحالی اســت که رسانه های نزدیک به دولت تالش دارند از افزایش 
صادرات ایران در یک ســال گذشــته خبر دهند. معادله صادرات و 
واردات اما پیچیدگی های خــودش را دارد. برای مثال افزایش ارزش 
دالری صادرات به معنای افزایش صادرات نیست و ریشه در افزایش 

نرخ ارز دارد. 
یا برای مثال از انجا که نیمه اول ســال گذشته، بیشترین سهم از 
واردات به گوشــی های تلفن همراه اختصاص داده شده بود امسال با 
تحدید واردات تلفن همراه، آمار واردات به شکل مصنوعی پایین نگه 
داشته شده اســت. در واقع، با وجود همه محدودیت ها و موانعی که 
سر راه واردات قرار داده اند همچنان ارقام کارنامه تجارت ایران ناامید 

کننده است. 
از سوی دیگر در حالی در شش ماه نخست سال جاری با کاهش 
3.5 درصدی صادرات -در وزن- مواجه بودیم که در شش ماه نخست 
ســال 1400 هنوز مشکالتی که شــیوع ویروس کرونا برای تجارت 
بین المللی کشورها ساخته بود، برقرار بودند که این استدالل می تواند 
نشان دهنده میزان واقعی پایین بودن سطح صادرات در یک سال اخیر 
باشــد که حکایت از وضعیت بحرانی تولید و درآمد ارزی در کشور 

می کند.

صادرات عقب ماند   
افزایش هزینه های تولید مثل افزایش قیمت زمین، نرخ ارز و دستمزد 
نیروی کار می تواند آمار صادرات یک کشور را پایین نگه دارد که نتیجه 

این فرآیند کاهش درآمد ارزی و در نهایت افزایش نرخ تورم است. 
تراز تجاری ایران، در 5 ماه نخســت سال جاری منفی 741 
میلیون دالر برآورد می شــود. بر  اساس گزارش های منتشر شده 
از گمرک جمهوری اســالمی، در پنج ماهه نخست سال 1401، 
میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور، بیش از 44 میلیون 
تــن به ارزش 20 میلیارد و 924 میلیون دالر بوده اســت که در 
مقایسه با مدت مشابه 1400، کاهشــی 3.5 درصدی در وزن و 

افزایشی 21.32 درصدی در ارزش دالری داشته است. 
کاهــش واردات اما با وجود همه تحدید ها و مانع تراشــی ها،  
نتوانست به پیشی گرفتن صادرات از واردات منجر شود. داده های 
استخراج شــده از گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان 
می دهدکــه میزان واردات کشــور در این مــدت، با کاهش 8.5 
درصدی در وزن و افزایشــی 19.65 درصدی در ارزش دالری در 
مقایسه با مدت مشابه 1400 به ارقام 14 میلیون و 65 هزار تن و 

21 میلیارد و 665 میلیون دالر رسیده است. 

منفی 4 میلیارد دالر؛ تراز تجاری سال گذشته   
در پنج ماه نخست 1400، میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی 
کشور، بیش از 45 میلیون و 674 هزار تن به ارزش 17 میلیارد و 
661 میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1399، 
افزایــش 19.81 درصدی در وزن و 62 درصدی در ارزش دالری 
داشته است. میزان واردات کشور در این مدت، 15میلیون و 377 
هزارتــن بوده که ارزش این میزان به 18 میلیارد و 106 میلیون 
دالر رسیده. تراز تجاری 5 ماه نخست سال گذشته بر این  اساس 

منفی 445 میلیون دالر برآورد می شود. 
اما کارنامه کلی سال 1400 که هفت ماه آن در صدارت دولت 
ســیزدهم قرار دارد، تراز تجاری ایران منفــی 4 میلیارد و 394 
میلیون دالر برآورد می شود.       تراز تجاری مثل بیشتر ماه های مورد 

بحث این گزارش، در پایان 1400 هم       منفی بود و منفی ماند.
 در ســال گذشــته،  122 میلیون 775 هزار تن به ارزش 48 
میلیــارد و 619 میلیون دالر صــادرات در کارنامه تجارت ایران 
ثبت شده است. همچنین میزان واردات در همین بازه زمانی 41 
میلیــون و       199 هزار تن به ارزش 53 میلیارد و 13 میلیون دالر 

بوده است. 
همچنین بر  اساس گزارش های منتشر شده از سازمان توسعه 
تجارت، درفروردین 1401 متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی 
505 دالر که نسبت به سال قبل 38.7 درصد افزایش داشته است 
و متوسط قيمت هر تن كاالي واردتی       1254 دالر برآورد شده که 

نسبت به سال قبل 8.4       درصد كاهش را تجربه کرده است.  
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جزییات تجارت خارجی غیر نفتی در سال جاری 

ناترازی تجارت 
با کاهش بیش از ۳ درصدی صادرات، تراز تجاری ایران در مدار منفی باقی ماند 

تجارت 
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بررسی کارنامه ابراهیم رئیسی نشان می دهد که در یک سالی که گذشت دالر 
اگرچه نوسان های متعددی را تجربه کرده       اما در نهایت این ارز استراتژیک در 
مسیر افزایش قرار داشته است.

نرخ دالر در یک سال نخســت دولت سیزدهم حدود 16 درصد 
رشد را تجربه کرد. کابینه ابراهیم رئیسی در حالی کار خود را آغاز کرد 
که نرخ دالر در حوالی 25 هزار تومان به ثبات نســبی رسیده بود اما 
در همان صد روز اول دولت ســیزدهم دالر 10 درصد افزایش قیمت 

را تجربه کرد. 
بررسی کارنامه ابراهیم رئیسی نشان می دهد که در یک سالی که 
گذشت دالر اگرچه نوسان های متعددی را تجربه کرده       اما در نهایت این 
ارز استراتژیک در مسیر افزایش قرار داشته است. کمترین نرخ دالر از 
شهریور سال گذشته تا شهریور سال جاری در گام اول حدود 25 هزار 
تومان )ماه آغاز به کار دولت جدید( و در گام دوم حدود 26 هزار تومان 
برآورد می شود. این در حالی است که بعد از گذشت چند ماه این رقم 
به 31 هزار تومان در آذرماه 1400 و به 33 هزار تومان در خرداد سال 
جاری هم رســید تا رکوردهای تازه ای از افزایش قیمت این اسکناس 

آمریکایی در کارنامه سال اول صدارت دولت سیزده به جای بماند. 
نرخ هر گرم طالی 18 عیار اما اگرچه در نقشه راه کلی تا حدودی 
به تبعیت از نرخ دالر حرکت داشــته اما در نهایت بازدهی کمتری را 
نسبت به دالر به همراه نوسان کمتری را تجربه کرده است. بیشترین 
افزایش نرخ طال در سال نخست دولت سیزدهم مربوط به ماه خرداد 
ســال جاری است که در آن هر گرم طال به یک میلیون و 500 هزار 
تومان نزدیک شــد. اما دورنمای کارنامه دولت درباره این شاخص به 
نوعی ثبات است چرا که از یک میلیون و 200 هزار تومان در شهریور 
1400 بــه یک میلیون و 300 هزار تومان رســیده؛ حدود 8 درصد 

بازدهی مثبت.       

تبعات یک حذف   
یکی از مهم ترین بخش های کارنامه اقتصادی       رئیســی در سال اول 
ریاست جمهورِی، حذف ارز دولتی بود. ارز 4200 تومانی مدت ها بود 
که تبدیل به محلی برای رانت وفساد بسیاری از افراد بدنه حاکمیت 
شــده بود و باید در دســتور حذف یا اصالح قرار می گرفت اما شیوه 
شتابزده حذف آن، نه تنها کمکی به کاهش تورم نکرد بلکه آسیب های 

جبران ناپذیری هم برای دهک های کم درآمد جامعه به وجود آورد. 
موضوع حذف ارز 4200 تومانی باید از تمام جنبه ها، مورد بررسی 
قرار گرفته و مدیریت درستی برای آن در نظر گرفته می شد چرا که 
امــروز بهای حذف ارز دولتی را در حال حاضر مردم به ویژه اقشــار 
ضعیف جامعه می پردازند. در واقع اگرچه حذف ارز ترجیحی تصمیم 
درستی بود که می توانست در راستای اصالحات اقتصادی گام مهمی 
باشــد اما شــیوه اجرا کردن آن وقتی از مسیر نادرست و غیراصولی 
گذشــت، آســیب های جبران ناپذیری به خصوص در حوزه قیمت 
کاالهای  اساسی مثل برنج، تخم مرغ، روغن یا حتی دارو رقم زد. برای 
مثال در سال اول دولت ابراهیم       رئیسی، یک لیتر روغن مایع حدود 
400 درصد، یک کیلو تخم مرغ حدود 150 درصد و یک کیلو برنج 

حدود 200 درصد گران تر شدند. 

مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شوری اسالمی 
در این باره گفته است: تورم که در حوزه کاالهای  اساسی با حذف ارز 
4200 تومانی از قبل قابل پیش بینی بود؛ مجلس با شرایط خاصی 
مجوز حذف ارز ترجیحی را صادر کرد و دولت بدون مهیا کردن زمینه 

آن، اقدام به عملیاتی کردن ارز کرد. 
نرخ طال هم به واسطه وابستگی به نرخ جهانی تا حدود با بازدهی 
کمتری نسبت به دالر رشد را تجربه کرد اما در نهایت در یک مسیر 
افزایشی قرار داشت.       شاخص هایی مثل طال و ارز سریع ترین واکنش 
را نسبت به مسائل سیاسی نشان می دهند. تعلیق در مذاکرات و رفت 
و برگشت های بسیار که در نهایت منجر به ایجاد ناامیدی نسبت به 
احیای برجام در جامعه شد بعد از ایجاد یک دوره طوالنی نوسانی برای 
بازارهایی مثل طال و ارز در نهایت این بازارها را نسبت به اخبار سیاسی 
بی تفاوت کرد. در نیمه دوم کارنامه       رئیســی به نظر می رسد بازارها 
اعتماد خود را از دســت داده ودیگر سیگنال های مربوط به اتفاقات 

سیاسی به خصوص برجام را دریافت نمی کنند.  
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بازار سرمایه بر خالف شعارهای بسیاری که در ابتدای 
روی کار آمدن کابینه ابراهیم       رئیسی داده می شد یکی از کم 
ین بازارها در بین بازارهای مالی بود. بازده تر

خرداد ماه سال 1400، وقتی ابراهیم       رئیسی در نخستین روزهای 
تایید صالحیتش در ســاختمان بورس حاضر شد، خیلی ها به این 
باور رســیدند که دولت سیزدهم قرار اســت در مسیر اصالح بورس 
قدم های مهمی بردارد. بازار سرمایه بر خالف شعارهای بسیاری که در 
ابتدای روی کار آمدن کابینه ابراهیم       رئیسی داده می شد یکی از کم 
بازده ترین بازارها در بین بازارهای مالی بود که از شهریور سال گذشته 
تا شهریور سال جاری زیان قابل توجهی نصیب سهامدارانش کرد. بازار 
سرمایه در مدت زمانی مورد بحث، 10 درصد رشد منفی را در کارنامه 

سال نخست ابراهیم      رئیسی باقی گذاشته است. 
بررسی ها نشان می دهد که در یک ساله ی فعالیت دولت سیزدهم، 
از 12 مــرداد 1400 تا 12 مرداد 1401 در 241 روز کاری، 63 هزار 

و 238 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس تهران خارج شده است.

بر بازار سرمایه چه گذشت؟  
شاخص بورس در مردادماه و در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم روند 
صعودی داشت. در پایان مرداد 1400، شاخص کل نسبت به آخرین 

روز کاری تیر ماه بیش از 14 درصد رشد کرد.
پس از رشد 14 درصدی شاخص در مرداد، شاخص در شهریور ماه 
نزولی       بود و 8.5 درصد پایین آمد. اما در مهرماه شاخص بار دیگر رشد 

کرد و 3.6 درصد باال آمد.
بورس تهــران در آبان ماه 3.4 درصد ریزش کــرد و در آذر 4.9 
درصد پائین آمد. دی سومین ماه نزولی پی در پی شاخص بود و 2.9 

درصد افت کرد. 

در آذرماه و پس از ارائه الیحه بودجه 1401 توسط دولت، شاخص 
بورس تهران در یک هفته بیش از 50 هزار واحد ریزش کرد و از کانال 
1.3 میلیونی به کانال 1.2 میلیون واحدی ســقوط کرد. در چنین 
شرایطی بسیاری از ســهامداران تصمیم به خروج از بازار گرفتند و 
صف های فروش طویل تر از قبل شد. رکورد 15 روز پیاپی خروج پول 
حقیقی ثبت شد که در این 15 روز کاری بیش از 5 هزار میلیارد تومان 

از بازار سهام خارج شد.
الیحه بودجه مورد انتقاد شــدید فعاالن بازار سرمایه قرار گفت. 
افزایــش نرخ انرژی صنایع بزرگ، افزایش مالیات ســتانی )خصوصا 
تصمیم دولت برای اعمال مالیات بر صادرات( و پیش بینی دولت برای 
افزایش حق انتفاع از بخش معدن از جمله موارد الیحه بودجه بود که 
به بورس شوک منفی داد. تمامی بخش های بودجه که برای بورسی ها 

مهم است برای معامله گران سیگنال منفی داشت.
پس از واکنش منفی بورس و باال گرفتن اعتراضات، ستاد اقتصادی 
دولت در 28 آذر ماه، طرحی 10 بندی را به تصویب رســاند. مصوبه 
ســتاد اقتصادی دولت       قرار بود به صورت اصالحیه بودجه به مجلس 
ارائه شــود و طی چند روز تأثیر مثبتی بر بازار ســهام داشت، اما با 

گذشت 3 هفته از تصویب آن همچنان خبری از ارائه اصالحیه نبود.
روند نزولی تا بهمن ماه سال گذشته هم ادامه پیدا کرد       تا اینکه در 
شب 12 بهمن ماه ابراهیم رئیسی در گفت وگوی تلویزیونی اعالم کرد 
که فردا وزیر اقتصاد خبرهای خوبی برای بورسی ها خواهد داشت. روز 
13 بهمن وزیر اقتصاد اعالم کرد که مطابق تصویب هیئت دولت نرخ 
خوراک پتروشیمی ها 5 هزار تومان و نرخ سوخت گاز 2 هزار تومانی 
خواهد بود. تصمیمی که پیــش از این در بند اول مصوبه 10 بندی 
ستاد اقتصادی هم آمده بود.       پس از آن، محمد مخبر، معاون اول رئیس 
جمهــوری، در نامه ای به وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
وزیر نفت، ســازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی 

سیاست های حمایتی دولت از بورس را ابالغ کرد.
از بهمن ماه و پس از مصوبه حمایتی دولت از بورس، کم کم روند 
بورس صعودی شــد و شــاخص کل در بهمن 0.2 درصد رشد کرد. 
شاخص در اسفند 6.6 درصد صعود کرد و در فروردین به سطح یک 
میلیون و 512 هزار واحد رسید و رشد 10.6 درصدی را ثبت کرد. در 
اردیبهشت نیز 4.4 درصد باال آمد تا چهارمین ماه صعودی بورس را 
رقم بزند. تحلیل گران اصلی ترین عامل رشد قیمت ها در ابتدای سال 

را انتظارات تورمی فعاالن اقتصادی و معامله گران بورس می دانند.
این افزایش با نوسان های نسبی ادامه پیدا کرد و در نهایت تا جایی 
پیش رفت که در اردیبهشت سال جاری رکورد تازه ای برای شاخص 
بورس بعد از گذشت یک سال به ثبت رسید: شاخص کل در مرز یک 

میلیون و 600 واحدی در 28 اردیبهشت ایستاد. 
تنها یک ماه بعد اما بازی دوباره عوض شد و شاخص بورس دوباره 
ساز کاهش کوک کرد تا اینکه در سی ام شهریور ماه امسال شاخص به 

یک میلیون و 300 واحد بودن، بسنده کرد.
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بر  اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، طی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۱ )منتهی به آخر 
تیرماه( صادرات بخش کشاورزی و غذایی از نظر وزنی ۹.۵۸ درصد و ارزشی ۱۵.۴۱ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد.

بیش از یک ســال از عمر دولت سیزدهم گذشته و 
همه مردم کشــور اعم از تولید کننده، تاجر،کارگر، 
معلم، کارمند و... منتظر تحقق شعارهای انتخاباتی 
دوره ریاست جمهوری رئیس دولت سیزدهم بودند 
از جمله: وعده ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد، 
خشکاندن ریشــه های فســاد و رانت خواری، لغو 
تحریم ها علیه ملت ایران، بهبود معیشــت و سفره 
مردم، گســترش نشاط ملی و شــور اجتماعی در 
جامعه، آغاز ساخت یک میلیون مسکن ارزان قیمت 
برای ســال 1400 بدون احتســاب قیمت زمین، 

فرمان کاهش پلکانی مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی و... 
در واقع همه منتظر بودند تا برنامه هایی از دل تحقیق و مطالعه و مشارکت فکری 
و اندیشــه ای متخصصان موضوع احصا شده باشد و ارائه شود که تصمیم عقالیی بر 
 اساس خرد جمعی و بهترین گزینه باشد. در همین رابطه اردیبهشت ماه سال 1401 
دولت اعالم نمود که درصدد جراحی اقتصادی یعنی »حذف ارز ترجیحی« و »اصالح 
نظام یارانه ها« اســت       و مجلس با طرح دولت موافقت نمود و دالر 4200  تومانی را از 
گروه های کاالیی لبنیات، خوراک دام و تولید مرغ، تخم مرغ و روغن و بخشی از دارو و 
تجهیزات پزشکی حذف کرد )کاالها با  عنوان کاالهای  اساسی در سبد خانوار شناخته 
می شوند(. پیش از این تصمیم، یارانه آرد کاالهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان های 
حجیم و محصوالت قنادی در فروردین ماه نیز از لیست مشموالن دریافت ارز ترجیحی 
خارج شده بودند.       همچنین دولت با تقسیم بندی جامعه به 10 دهک به دهک های اول 
تا سوم 400 هزار تومان و مابقی 300 هزار تومان یارانه پرداخت نمود. هدف این طرح 
توانمندســازی اقشار ضعیف و محروم جامعه و نیز جلوگیری از رانت و فساد و قاچاق 

کاالهای  اساسی به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه بود.
گرچه واقعی ســازی قیمت ها و تخصیص بهینه منابع از الزامات ساختار اقتصاد 
رقابتی و ســالم اســت اما در ایران به دالیل مختلف این طرح به هدف خود دست 

نیافت.
نگاهی به آمار و اطالعات منتشــر شــده تاکیدی بر این واقعیت است که اقشار 
ضعیف و محروم توانمند نشدند)اگر توانمندی را افزایش قدرت خرید واقعی و امکان 

پس انداز خانوار در نظر بگیریم( و وضع اقتصادی کشور بهبودی نیافته است.
افزایش قیمت غذا و کاهش دسترسی به غذا به دلیل نداشتن قدرت خرید مردم 
در ایران نیز به شدت نگران کننده شده است به طوری که اطالعات آماری مرکز آمار 
نشــان می دهد که افزایش شدید تورم در خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات اتفاق 
افتاده است که       از سال 1395 به بعد افزایش فزاینده داشته و در سال 1400 از تورم 
کل کشور پیشی گرفته و به رقم 53.7 درصد رسیده که       30 درصد بیشتر از تورم کل 
کشور است. اطالعات مرکز آمار نشان می دهد که در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 
سال 1401 تورم در خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات به عدد 56.9 درصد رسیده 
که از تورم کل کشور یعنی 41.5 بیشتر است.       افزایش قیمت شدید کاالهای  اساسی، 
احتمال حذف این اقالم خوراکی از ســبد مصرفی خانوار به خصوص در دهک های 
پایین درآمدی را به دنبال دارد که امنیت غذایی خانوار را تهدید می کند. از ســوی 
دیگــر با افزایش قیمت اقالم خوراکی و کاهش تقاضای موثر برای آنان، بازار فروش 

محصوالت محدود و تولیدکننده را با مشکل فروش مواجه می سازد. 

گرچه ادعا می شــد با حــذف ارز 4200 تومانی فقط قیمت همان اقالم افزایش 
می یابد و بر تورم تاثیری ندارد.

اگر از منظر تولید و درآمد کشور نگاهی به آمار بیاندازیم بر  اساس گزارش مرکز 
آمار ایران در فصل بهار ١٤٠١رشــته فعاليت هاي گروه كشاورزي رشد منفی ٠.٨، 
گروه صنایع و معادن ٤.٢ و گروه خدمات ٣.٩ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠٠ 
رشد داشته است. مالحظه می شود فعالیت های گروه بخش کشاورزی با کاهش رشد 
مواجه شــدند یعنی تولید کمتر غذا؛ که هم معیشت تولیدکنندگان را به مخاطره 

می اندازد و هم امنیت غذایی کشور را.
از طرف دیگر بر  اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، طی چهار ماهه اول سال 
1401 )منتهی به آخر تیرماه( صادرات بخش کشاورزی و غذایی از نظر وزنی 9.58 
درصد و ارزشی 15.41 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد. 
در واقع کاهش صادرات و از دست دادن بازارهای خارجی می تواند بر رشد اقتصادی 
بخش کشاورزی تاثیر منفی داشته باشد. نکته قابل توجه در صادرات بخش کشاورزی 

از دست دادن بازارهای فروش خارجی که قدمت دیرینه دارد، است.
 بر  اســاس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار بهــار 1401 مرکز آمار ایران ، نرخ 
مشــاركت اقتصادی )نرخ فعالیت( جمعیت 15 ســاله و بیشتر نشان مي دهد این 
شاخص در بهار 1401 )40.9 درصد( نسبت به مدت مشابه سال قبل )41.4 درصد( 
در حدود       0.5 درصد كاهش داشــته اســت و وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی برای 
مردان 1.1 درصد کاهش و برای زنان 0.1 درصد افزایش داشته است. اطالعات نشان 
می دهد نرخ مشارکت اقتصادی کشور کاهش داشته و این کاهش برای مردان بیشتر 
بوده اســت. از طرف دیگر نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ســاله برای مردان در بهار 
1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود       1.8 درصد و برای زنان 2.8 درصد 

افزایش داشته است، یعنی وضعیت اشتغال بدتر شده است. 
با توجه به آمار موجود و وضعیت شتابان افسارگسیخته تورم و کاهش ارزش پول 
ملی که غیر اقتصادی نمودن بسیاری از فعالیت های اقتصادی و توجیه ناپذیر کردن 
بسیاری از سرمایه گذاری ها را به همراه دارد انتظار می رود اگر سیاست های جبرانی و 

مکمل تدوین و اجرایی نشود شکست جراحی اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
اما چرا چنین شــد؟ این طرح شــتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرایی و بستر 
سازی الزم برای دستیابی به هدف بود و بیشتر یک آرزو بود تا یک سیاست اصالح 
اقتصادی. نه شــرایط بیمار رصد و پایش شده بود که توانایی تحمل جراحی را دارد 
و چه نوع جراحی و چه زمانی و در چه ابعادی و نه پزشــکان حاذقی بر ســر بیمار 
حاضر شدند که با خرد جمعی و علم و دانش و تجربه خود بهترین مسیر نجات بیمار 
را شناسایی، جمع بندی و عملیاتی کنند. عالوه بر این به نظر می رسد یک خطای 
استراتژک سیاستی را هم در زمان ارائه طرح جراحی اقتصادی دولت و مجلس انجام 
داده است چون توانمندسازی قشر ضعیف و محروم و مبازره با قاچاق و رانت و فساد، 
مسیر و روش کار خودش را دارد و بایستی به صورت سیستمی علل اصلی و ریشه ها 

شناسایی و برای آنها  سیاست گذاری شود.
آیا با جراحی اقتصادی فساد و رانت و قاچاق حذف شد؟ آیا مردم توانمند شدند؟ 
متاسفانه هنوز در سطح تصمیم ساز ی و  سیاست گذاری به دلیل نبود افراد توانمند 
علمی، آزمون و خطاست و نگاه جزیره ای به جای نگاه سیستمی حاکم است و هنوز 
خبری از مشــارکت متخصصان دلسوز و توانمند در عرصه  سیاست گذاری نیست و 

بازی با کلمات رایج است به جای خرد جمعی تخصصی و علمی. 

در انتظار تحقق شعارها 
آیا دولت واقعا در مسیر جراحی اقتصادی قرار دارد؟

فاطمهپاسبان
اقتصاددان
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آینده ما

دولت ابراهیم       رئیسی از زمان مبارزات انتخابی، وعدۀ کنترل تورم 
را به عنوان مهم ترین هدف اقتصادی دولت اعالم کرد. تیم اقتصادی 
دولت نیز از زمان اســتقرار، تالش های متعددی برای عمل به وعدۀ 
انتخاباتی در کاهش تورم انجام داده است. البته تمرکز عمده بر سیاست 
پولی و از طریق کنترل نقدینگی و پایه پولی بوده اســت اما عالوه بر 
سیاســت پولی، دولت از طریق سیاست مالی و افزایش مالیات ها از 
یکسو، و محدود کردن افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخی به مراتب 
کمتر از نرخ تورم، از دیگر سو، سیاست ضد تورمی خود را دنبال کرده 
اســت. دولت اما در اقدامی کامالً متضاد با شعار تورم زدایی خود، با 
اصرار عده ای اقتصادخواندۀ اقتصاد نفهمیده و به رغم توصیه تعدادی 
دیگــر از اقتصاددانان، ارز ترجیحی را حذف کرد و اجازه داد تا قیمت 
ارز و به تبع آن قیمت بسیاری از کاالها به خصوص کاالهای  اساسی و 
مورد نیاز مردم تا چندین برابر افزایش یابد. همین اقدام تورم زا موجب 
شد تا تورم رکوردی تاریخی را در خردادماه تجربه کنیم؛ عددی که 
از بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است. به رغم تمامی 
اقدامات دولت در جهت کنترل نقدینگی و تورم، هنوز بســیاری از 
قیمت ها به خصوص کاالهای  اساســی و مورد نیاز طبقات متوسط و 
محروم، در حال افزایش است. طبق برخی ارزیابی ها، اگرچه دولت در 
کنترل نقدینگی زایی بانک مرکزی نسبتاً موفق نشان داده اما از طریق 
بانک های تجاری، همچنان نقدینگی در حال پمپاژ به اقتصاد و تورم 
زایی است. از همان ابتدا معلوم بود که علت تورم الزاماً نقدینگی زیاد 
نیست بلکه معیوب بودن نظام حاکم بر ساختارهای حاکمیتی خود 
نقدینگی زا هستند و بنابراین، دولت عمالً قادر نخواهد بود که نقدینگی 
را بیشتر از حدی کاهش دهد. به همین دلیل پیش بینی این است که 
تا پایان سال جاری حجم نقدینگی همچنان افزایش یافته و بنابراین 
تورم نیز در حال افزایش باشد. یکی از دالیل مهمی که دولت بیش از 
حد معینی نمی تواند نقدینگی و بنابراین تورم را کاهش دهد، حجم 
عظیم نان خورهای بودجه ای است که طی دهه های گذشته با فشارها 
و البی های سیاسی، فرهنگی و مذهبی خود را به ردیف های بودجه ای 
تحمیل کرده اند. از طرف دیگر، وجود ناشایسته ساالری در نهادها و 
دستگاه های ارتزاق کننده از بودجه، بهره وری خدمات حاکمیت را به 
شدت کاهش داده و بنابراین برای جبران این کاهش، به تعداد واحدها 
و نیروهای بودجه خوار جهت انجام خدمات تعهدشده، مرتب افزوده 
می شود. بنابراین، این که دولت می تواند با کنترل نقدینگی تورم را مهار 
کند امری است که سال ها تجربه شده و حاصلی نداشته است. نکته 
دیگر آنکه، در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از وجود تورم کشور 
ناشی از کاهش تولید و عرضه است نه الزاماً باال بودن تقاضا، تا با کنترل 
نقدینگی قابل مهار باشد. بنابراین، غفلت از بخش عرضه و تالش در 
کنترل میزان تقاضا که در دولت فعلی از کنترل نقدینگی و افزایش 
مالیات ها و محدود کردن بسیاری از دستمزدهای کارکنان به میزانی 
بسیار کمتر از نرخ تورم، حتی اگر موجب کاهش ظاهری تورم شود 
اما کاهش رفاه و برخورداری مردم را در پی خواهد داشــت. در واقع، 

کنترل تورم به قیمت افزایش رکود و بیکاری و فقر، افتادن جامعه از 
آن سوی بام خواهد بود. بنابراین، با توجه به ساختاری و مزمن بودن 
تورم کشور، اقدامات ظاهری و صرفاً اقتصادی، در بهترین حالت تورم را 
بسیار محدود و البته به صورت موقت کنترل خواهد نمود. اما دولت اگر 
به صورت واقعی و طوالنی مدت به دنبال افزایش رفاه مردم از طریق 
کنترل و مهار تورم است دو مسیر کوتاه و بلند مدت در پیش رو خواهد 
داشــت:اول اینکه بدون حل مشکل تحریم ها، تورم به معنی افزایش 
قدرت خرید مردم حتی در کوتاه مدت کنترل و مهار نخواهد شــد. 
به خصوص آنکه دولت، ارز ترجیحی را حذف و قیمت ها را به شدت 
افزایش داد. و از آنجا که دولت خود به دلیل گستردگی دستگاه ها و 
سازمان ها و ادارات دولتی و نیز ناکارآمدی، بیشترین تقاضا را در بازار 
دارد، پیش بینی می شــود هم در ماه های باقیمانده از سال و هم در 
بودجۀ سال آینده با افزایش شدید هزینه ها و در نتیجه کسری بودجۀ 
شدید مواجه شود که خود بستری برای افزایش نقدینگی و تورم بیشتر 
خواهد بود. بنابراین بدون حل مشکل تحریم ها و برخورداری از تجارت 
خارجی عادی، امکان کنترل تورم وجود نخواهد داشت. حتی اقداماتی 
همچون گسترش روابط اقتصادی با همسایه ها و با بلوک شرق از جمله 
پیوستن به پیمان شانگهای یا هر پیمان منطقه ای دیگر که دولت از 
قبل وعده داده بود و هم اکنون در تالش برای عملیاتی ســاختن آن 
برآمده، بدون حل مشکل تحریم ها و انجام توافق، به نتیجۀ مطلوب 

حتی در کوتاه مدت نخواهد رسید.
راه دوم، حل مشــکالت اقتصادی از جمله کاهش تورم و افزایش 
رفاه و برخورداری مردم در بلند مدت نیازمند تدابیر و اقداماتی عمیق 
و گسترده در ساختارهای حاکم بر نظام اجرائی، اداری، نظارتی و در 
مجموع در ساختارهای ارزشی حاکمیت است. بنابراین، دولت به جای 
محدود کردن رسانه های رسمی از انعکاس روند افزایش قیمت ها، بهتر 
است به دنبال انجام سیاست هایی باشد که هم در کوتاه مدت و هم در 
بلند مدت موانع داخلی و خارجی افزایش تولید رفع گردد تا با افزایش 
عرضه )نه الزاماً کاهش تقاضا( کشور در مسیر رشد و رفاه اقتصادی و 
غیراقتصادی قرار گیرد. زیرا، ایجاد محدودیت برای رسانه های رسمی 
کشــور در انعکاس روند واقعی تورم و افزایش قیمت ها تنها صورت 
مســئله را پاک کرده است. به عالوه، در شرایط فعلی حاکم بر نظام 
اطالع رســانی جهانی، مردم از طریق انبوه رســانه های غیررسمی و 
شبکه های اجتماعی به اخبار دسترسی دارند و کتمان واقعیات اخبار 

تنها موجب کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت خواهد شد.
در نهایــت، همانگونه که ذکر شــد، راه حل کنترل تورم با هدف 
افزایــش رفاه جامعه، در کوتاه مدت از طریق عادی ســازی تجارت 
خارجی )هم کاال و خدمات و هم مالی و پولی( با حل مشکل تحریم ها 
و FATF میســر است، اما در بلند مدت بدون افزایش تولید و عرضه 
از طریق ایجاد تحوالت عمیق و وســیع در ساختارهای ضدتولید و 
ضدتوسعۀ حاکم بر نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور امکان 

پذیر نخواهد بود.

مسیرهای کنترل تورم
آیا  سیاست گذاری و اقدامات دولت مشکل تورم را در اقتصاد ایران حل می کند؟
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پارادوکس فقر و توسعه
چرا برنامه ریزی اقتصادی به رفع فقر منجر نمی شود؟



آکــادمـی
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انتظار می رفت بعد از انقالب 1357، با تنومند شدن پیکره عقالنیت 
و خردورزی جامعه نخبگان، فرهیختگان و کارشناسان، حاکمیت با 
سهیم کردن آنان در سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه ها، 
فرایند توسعه موزون در همه بخش های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
را شتاب ببخشد تا رفاه، آسایش و رضایت مردم و پیشرفت کشور 

به گونه ای مطلوب تامین شود.
البته این انتظارات از نظام برنامه ریزی کشــور بر پایه گذشــته 
تاریخی درخشــان و موقعیت برجسته ژئوپلیتیک و برخورداری از 
امتیازات و امکاناتی که لیســت آن در زیر می آید، انتظار بی پایه ای 

نبود. این موارد عبارت اند از: 
کشــوری پهناور با اقلیم متنوع، واقع شده بر سر راه شرق و � 

غــرب، دارای بهترین موقعیت ژئوپلیتیک و برخورداری از 5800 
کیلومتر سواحل آبی

منابع مالی فراوان� 
پیشینه برنامه ریزی موفق پیش از انقالب و برنامه های 5 ساله � 

بعد از انقالب، تتظیم سند فاخر چشم انداز بیست ساله )1384-
1400(، تصویب بیش از 50 فقره سیاســت گذاری های کالن در 

بخش های گوناگون و سابقه دیرینه آمایش سرزمین
ایــران قبل از انقالب در حوزه برنامه ریزی توســعه یافته تر از � 

کشورهای ترکیه، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و... بود.
چهارمین تولید کننده نفت با دارا بودن ده درصد ذخایر نفت � 

جهان و 15 درصد ذخایر گاز جهان.
سرمایه انسانی کارآمد، با تجربه فراوان.� 
جامعــه پرجمعیت نخبــگان، فرهیختگان، روشــنفکران و � 

کارشناسان
2500 موسسه دانشــگاهی، 65 هزار مدرس دانشگاه و 4.5 � 

میلیون دانشجو؛ آمارهای آموزشی از چندین برابر شدن جمعیت 
دانشــگاهی نســبت به پیش از انقالب حکایت می کنند: تعداد 
دانشــجویان 26 برابر، تعداد مؤسسات دانشگاهی 11 برابر، تعداد 
اساتید و مدرســان 6.7 برابر و جمعیت دانش آموخته دانشگاه ها 

چندین برابر شده اند.
وجود 380 نهاد علمی و تخصصی� 
وجود بیش از 1000 نهاد مردمی و صنفی.� 

اما با تأســف، آن  گونه که انتظار می رفت، از این همه امکانات 
وســیع برای توسعه، استفاده نشد. نه تنها ایران راه توسعه پیش از 
انقالب را ادامه نداد، بلکه بوروکراسی ناکارآمد و عوامل دیگر سبب 

شد تا عالوه بر عقب ماندن از کشورهای ترکیه، کره جنوبی، ویتنام، 
مالزی، سنگاپور و... با ابربحران های بسیاری در حوزه های اجتماعی، 
اقتصادی، محیط زیستی روبه رو شود. مشوق های افزایش جمعیت، 
روند تخریب محیط زیســت، زوال طبقه متوسط کشور به سبب 
گســترش روزافزون فقر و از همه مهم تر ورشکستگی آبی یا خرد 
شدن استخوان بندی توسعه پایدار کشور، به شدت »پایداری ایران« 

را مورد تهدید قرار داده است.
متاسفانه با انباشــت انبوه ابربحران ها که گسیختگی جامعه و 
نارضایتی عمومی را در پی آورده، در هنوز بر همان پاشنه می چرخد:

هنوز دولت ها نپذیرفته اند که اتخاذ تصمیم بر پایه رهنمون های � 
آمایش سرزمین، کاربرد علوم اجتماعی، انسانی و مشارکت مردم، 
خرد جمعی نخبگان جایگزین تصمیم گیری های شخصی، سیاسی 
و رانتی در کشور و درمدیریت آب، محیط زیست، اقتصاد و غیره 

شود.
هنــوز دولت ها عزم غیر کارشناســی بــر افزایش جمعیت، � 

خودکفایی گندم و امنیت غذایی در داخل کشور دارند. 
هنــوز از پیکره قدر نخبگان و کارشناســان علوم اجتماعی، � 

اقتصادی و سیاسی، توسعه، آب و محیط زیست کشور، برای حل 
هیچ یک از معضالت گوناگون کشور به سان تورم، فقر، مهاجرت، 
تخلیه روستاها و حاشــیه نشینی، کودکان خیابانی و توده مردم 
زباله گرد و بی خانمان، آب ســطحی، خشکسالی، آب زیرزمینی، 
بهره وری، ســرمایه اجتماعی، نهادهای مدنی، پــرورش جوانان 

توسعه گرا، مدیریت نهادها و حکمروایی کشور دعوت نمی شود.

در دهه های گذشته علی رغم تالش های نخبگان و کارشناسان 
توســعه، ســرانجام توسعه پذیر نشــدیم و در شــرایط فعلی هم 
توسعه پذیری دیگر کارکرد ندارد زیرا در وضعیت ورشکستگی آبی 
اولین اقدام حذف اندیشــه و عزم توسعه از دستور کار کشور است، 
چون در وضعیت ورشکستگی آبی، از فرایند توسعه موزون و توسعه 
پایدار در کشور عبور کرده ایم. زیرا ستون فقرات توسعه ایران منابع 
آب است که با ورشکستگی آب، ستون فقرات توسعه شکسته و از 
دست رفته است. زیرا توسعه یافتگی محصول عزم حاکمیت، خرد 
جمعی، کار گروهی، هم گرایی و تفاهم میان دولت پاسخگو، مردم، 
نهادهای مدنی و بخش خصوصی است. تا زمانی که نهادهای مدنی، 
اقتصادی، انجمن های صنفی و تخصصــی نتوانند آزادانه فعالیت 
کنند، هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناســان، اندیشه وران و 
نخبگان جامعه به وجود نخواهد آمد. در نتیجه توســعه مطلوب و 

توسعه پذیر نشدیم
با ورشکستگی آب، ستون فقرات توسعه شکسته است

ـه
ـان

ـه
ب

برنامه ریزان در برنامه هفتم توسعه به مسائل اقتصادی کشور و مسئله آب چه نگاهی داشته اند؟ 
پاسخ این پرسش را در مقاله پیش  روی بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

مسائل و مشکالت 
توسعه در ایران و 

برنامه هفتم توسعه 
بخوانید، این مقاله به 
شما توصیه می شود.

احمدآلیاسین
کارشناس ارشد توسعه
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یست کشور، برای حل هیچ یک از معضالت گوناگون  هنوز از پیکره قدر نخبگان و کارشناسان علوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، توسعه، آب و محیط ز
کشور به سان تورم، فقر، مهاجرت، تخلیه روستاها و حاشیه نشینی، کودکان خیابانی و توده مردم زباله گرد و بی خانمان، آب سطحی، خشکسالی، آب 
یت نهادها و حکمروایی کشور دعوت نمی شود. یرزمینی، بهره وری، سرمایه اجتماعی، نهادهای مدنی، پرورش جوانان توسعه گرا، مدیر ز

جامعه آرمانی پدیدار نخواهد شد. مخترعان، نظریه پردازان و نخبگان 
رشد نخواهند کرد؛ زیرا توسعه محصول تفکر منظم، سیستماتیک، 
انضباط جمعی، آزادی و قاعده مند بودن جامعه اســت. توســعه 
قابل جمع بستن و ترکیب با ایدئولوژی های چپ و راست و رادیکال و 
... نیست. توسعه نیافتگی امروز و عمل نشدن به برنامه ها نشان دهنده 
آشفتگی و ناکارآمدی سازمان اداری کشور با غلبه عناصر بی تفاوت و 

کم کار در یک نظام بوروکراسی دست وپا گیر و ناکارآمد است.
از طرفی روشــنفکران هیچ گاه نتوانسته اند با هیچ زبانی پنجره 
گفت وگــو و تعامل را میــان جامعه روشــنفکری و بین »جامعه 
روشنفکری« از یک  سو و »حاکمیت« از سوی دیگر بگشایند. زیرا 
روشنفکران دغدغه مند نتوانســتند با برهم افزایی فضایل و دانش 
خود در نهادهای روشــنفکری صاحب چنان اقتدار معنوی شوند 
که حاکمیت صلب را مشتاق شنیدن صدای خود کنند. اگر چنین 
برهم افزایی حاصل شده بود، روشنفکران قادر می شدند تا با سهیم 
کردن عناصر اهل تســاهل پیرامون و درون حاکمیت )میانجی(، 
از فاصله مردم و نهادها با حاکمیت کاســته و پنجره گفت وگوهای 

سازنده با حاکمیت را بگشایند.
در اوج وضعیت نامساعد کنونی انباشت ابربحران ها و معضالت 
عدیده کشــور و مردم، خالصه مدیریتی برنامه هفتم توســعه و 
سیاست های کلی مصوب برنامه هفتم در 7 سرفصل »اقتصادی«، 
»امــور زیربنایی«، »فرهنگــی و اجتماعی«، »علمــی، فناوری و 
آموزشــی«، »سیاسی و سیاســت خارجی«، »دفاعی و امنیتی«، 
»اداری، حقوقــی و قضایی« و 26 بند در روزهای پایانی شــهریور 

1401 انتشار یافت.
نکتــه ظریف قابل توجه حذف واژه های توســعه و فقر در متن 
سیاست های کلی و حفظ آن ها در خالصه مدیریتی جای تأمل دارد. 
مجمع مصلحت نظام 26 فقره سیاست های کالن برنامه هفتم توسعه 
را برای چه فضایی، چه جمعیتی، چه مکانی، چه وضعیتی و بر چه 
بستری و با چه درجه اطمینانی، با چه پیشینه تاریخی استوار بر چه 
آینده نگری، با چه بودجه ای و با چه ساختار اجرایی و نظارتی تدوین 
و به تصویب رسانده است؟ 26 سرخط سیاست های مصوب برنامه 
هفتم، سیاست های اجرایی در شرایط کنونی کشور نیستند، بلکه 
26 فقره آرزوهای آرمانی دست نیافتنی در بوروکراسی ناکارآمدی 
هستند که سبب گمراهی مسئولین هم می شود. برخی سرخط ها 
چنان آرمان گرایانه و آرزومندانه نگارش شده که نشان دهنده ناآگاهی 
از امکانات و مقدورات کشور است، در غیر این صورت به گونه دیگری 

نوشته می شد.
سیاست گذاری هنگامی معنی و مفهوم پیدا می کند که از پیش 
اعتبارات، منابع، امکانــات، الزامات و مقتضیات اجرایی آن ها برای 
دســتیابی به اهداف برنامه در بازه زمانی مورد نظر فراهم باشد. از 
این رو، هر برنامه توسعه از جمله برنامه هفتم توسعه نیازمند الگویی 
است که ضمن سازگاری با ساختار اداری و اجرایی کشور، محصول 
یک جمع گرایی و کارزار کارشناسی باشد تا با رویکردها و تجارب 
تخصصی و عملیاتی از زوایای گوناگون، دستیابی به اهداف برنامه را 
میســر سازد. زیرا اقتصاد کشور در مقایسه با ده سال پیش نه تنها 
ناتوان تر شده، بلکه با رقبای توسعه یافته تر و توانمند تری هم ناگزیر 

به تعامل خواهد بود.
در متون منتشــر شده سیاســت های کلی و خالصه مدیریتی 
برنامه هفتم، عبارت ها تفسیرناپذیر، متقن و رسا به نظر نرسیدند و 

لذا برداشت های متفاوت ممکن است به بروز دشواری ها و اختالف 
نظرها منجر شود. برای مثال:

آیا دستیابی به ویژگی های رشد فراگیر )محور برنامه هفتم( از 
طریق 8 سرخط الزامات عنوان شده در بن پیکره برنامه در وضعیت 

کنونی کشور به نظر برنامه سازاِن محترم متصور و میسر است؟
در مضمــون اصلــی برنامه هفتم توســعه به رشــد فراگیر و 
دانش بنیان، ثبات اقتصادی بر پایه آمایش سرزمین تاکید شده، در 
وضعیتی که الزامات آمایش آرمانی اولیه سال هاست سپری شده، 
کشور با ورشکستگی آبی، تخلیه آبخوان ها، ممنوعیت 400 دشت، 
کاهش روان آب ها، خشکی تاالب ها و دریاچه ها، افزایش بیابان زایی، 
انتقال آب حوصه به حوضه، مدیریت آب استانی در غیاب مدیریت 
حوضه های آبریز، تمرکز صنایع آب بر در مناطق کویری و... روبرو 
شده است، برنامه ســازان محترم احتمال دستیابی به رشد فراگیر 

پیش بینی شده را چگونه دیده اند؟
درجدول اهداف چهارگانه و راهبردهای ویژه هدف ها به دو هدف 
کلیدی »ارتقای حکمرانی و توانمندســازی نهاد دولت« و دیگری 
»تقویت جامعه« اشــاره شده است. از نظر برنامه سازان محترم، آیا 
الزامات و امکانات الزم برای دســتیابی به اهداف آرمانی در کشور 

وجود دارد و در پایان برنامه هر دو هدف محقق خواهد شد؟
در مجموع چون متون منتشر شده برنامه هفتم توسعه، بسیار 
آرمانی و آرزومندانه تهیه شده و با امکانات موجود کشور سازگاری 
مناسبی ندارد، به نظر می رسد دولت، توزیع هرگونه رانت و امتیاز را 
متوقف نکند و در جایگاه دولت واقعی، منتخب مردم، مسئولیت پذیر، 
شفاف و... قرار نگیرد و در فضای رقابتی اقتصادی با حذف انحصارات 
دولتی، وظیفه ارشادی، نظارت عالیه و سیاستگذاری برای حمایت از 
فضای آزاد کسب وکار بخش خصوصی و رشد طبقه متوسط کشور 
را ایفا نکند، دستیابی به سیاســت های کلی مصوب برنامه هفتم 

غیرممکن خواهد بود.
اما اگر اهداف آرمانی برنامه هفتم توسعه محقق شوند، می توان 
گفت دموکراسی و آزادی از راه »رشد فراگیر«، »ارتقای حکمرانی 
و توانمندســازی نهاد دولت« و »تقویت جامعه«، تشکیل سرمایه 
اجتماعی، توســعه انسانی و در بســتر تعامل و همکاری نزدیک 

حکومت و جامعه دست یافتنی است.

نکته هایی که باید بدانید

توسعه محصول تفکر منظم، 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 ... نیست. 

توسعه نیافتگی امروز و عمل نشدن به برنامه ها نشان دهنده آشفتگی و ناکارآمدی سازمان 	]
اداری کشور با غلبه عناصر بی تفاوت و کم کار در یک نظام بوروکراسی دست وپاگیر و ناکارآمد 

است.
متون منتشر شده برنامه هفتم توسعه، بسیار آرمانی و آرزومندانه تهیه شده و با امکانات 	]

موجود کشور سازگاری مناسبی ندارد، به نظر می رسد دولت، توزیع هر گونه رانت و امتیاز را 
متوقف نکند و در جایگاه دولت واقعی، منتخب مردم، مسئولیت پذیر، شفاف و... قرار نگیرد.

اگر اهداف آرمانی برنامه هفتم توسعه محقق شوند، می توان گفت دموکراسی و آزادی از 	]
راه »رشد فراگیر«، »ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت« و »تقویت جامعه«، تشکیل 

سرمایه اجتماعی، توسعه انسانی و در بستر تعامل و همکاری نزدیک حکومت و جامعه 
دست یافتنی است.

روشنفکران 
هیچ گاه 

نتوانسته اند با 
هیچ زبانی پنجره 
گفت وگو و تعامل 
را میان جامعه 
روشنفکری 

و بین »جامعه 
روشنفکری« از یک 
 سو و »حاکمیت« 

از سوی دیگر 
بگشایند. زیرا 
روشنفکران 
دغدغه مند 
نتوانستند با 
برهم افزایی 

فضایل و دانش 
خود در نهادهای 

روشنفکری 
صاحب چنان 
اقتدار معنوی 

شوند که حاکمیت 
صلب را مشتاق 
شنیدن صدای 

خود کنند
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در دو شــماره قبلی ماهنامه »آینده نگر« به ارتباط میان توســعه 
اقتصادی و فرهنگ اشــاره شد و از چند مورد از نظریه ها در این باره یاد 

شد. در این جا به نظریه های دیگری در باب همان ربط اشاره می شود.
فرهنگ پدیده ای اســت که بر هر فرد و بر گروه هایی که افراد عضو 
آن ها هستند تأثیر می گذارد. رفتار فردی و جمعی در هیچ کجای جهان 
نمی تواند از دایره تاثیرهای فرهنگ بیرون بماند. این اصل مهم را باید به 
عنوان یکی از مبناهای تعیین کننده در بحث در نظر داشت. از کارکردهای 
دیگر فرهنگ این که ارزش های مشــترک ایجاد می کند و این ارزش ها 
در میان اعضای هر گروهی عامل همبستگی، همنوایی و اقدام مشترک 
است. هرچه ارزش های فرهنگی گسترده تر، نیرومندتر و تاثیرگذارتر باشد، 
نتیجه عمل مشترک به همین نسبت گسترده تر خواهد بود. از این روست 
که فرهنگ با همین سازوکارهایش می تواند از راه های مختلف بر اقتصاد 

و توسعه اقتصادی تأثیر بگذارد، از جمله از این راه ها:
فرهنگ در جامعه ای که آن را پذیرفته است هدف ها و ارزش های � 

مشــترکی ایجاد می کنــد و درنتیجه، در میان اعضــای آن جامعه 
همسویی به بار می آورد؛

فرهنــگ می تواند کارآمدی و بهره وری اقتصادی را افزایش دهد. � 
بررسی جامعه های مختلف نشان داده است اگر در فرهنگی ارزش های 
کارکردن نیرومندتر باشــد، مانند جامعه هایی در شــرق آسیا، بازده 

تولیدی بیش تر، باکیفیت تر و ارزش مندتر است؛
اصول اخالقی مشترک در گروه می تواند سطح همکاری، همیاری، � 

تعاون و برابری را اعتال ببخشد و در نتیجه، بازده اقتصادی را باال ببرد.
در همه کشورهایی که توسعه و رشد اقتصادی داشته اند، عامل های 
فرهنگی دخیل و تاثیرگذار بوده اند، به شهادت مطالعات متعددی که در 
این زمینه انجام گرفته است. برای مثال، رابطه مستقیم میان فرهنگ 
و اقتصاد را در توسعه و رشد اقتصادی چشمگیر کشورهای شرق آسیا 

بهتر می توان دید.
ســطح فرهنگ در همه جامعه های جهان یکســان نیست. هرچه 
جامعه اقتصادی تر، صنعتی تر و از جنبه اقتصادی و فنی توسعه یافته تر 
باشد، فرهنگ هم به همان نسبت پیچیده تر است. جامعه های پیچیده، 
فرهنگ های پیچیده تری دارند. عامل هایی چون تنوع و تکثر فرهنگی و 
قومی، مهاجرپذیری، اقتصاد مبتنی بر فعالیت های مشترک و چندملیتی 

به سهم خود بر پیچیدگی های فرهنگی می افزاید.
انسان به عنوان عامل اقتصادی، در محیط و فضایی زندگی می کند و 
نفس می کشد که فرهنگی است. محیط، مکان و زیست بوم او بر شکل 
دادن به اندیشه ها، احساس ها، ارزش ها داوری ها و رفتارهای اجتماعی و 
فردی اش تأثیر می گذارد. درباره نقش فرهنگ در اقتصاد، این نظر بسیار 

مهم ماکس وبر جامعه شناس و فیلسوف آلمانی، را نمی توان از نظر دور 
داشت که اخالق پُرتستانی چگونه بر سامانه سرمایه داری تأثیر گذاشته 
است. اگر این اخالق در جامعه جا نمی افتاد و به بخشی از فرهنگ تبدیل 

نمی شد، سامانه سرمایه داری هم شکل نمی گرفت.
اوضــاع و احوال فرهنگی حاکم بر جامعه، که فعالیت اقتصادی هم 
نمی تواند از تاثیرهای آن برکنار بماند، در تولید و محصول اقتصادی نقش 
دارد. مثال گویا در این باره این است: جامعه هایی که روحیه فرد-بنیاد یا 
جمع-بنیاد بر آن ها حاکم است، کارکردهای اقتصادی و صنعتی شان با 
هم فرق دارد، و این فرق از تفاوت های فرهنگی ناشی می شود. تحولی 
که پس از جنگ جهانی دوم در صنعت و اقتصاد ژاپن رخ داد و سپس 
در کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور و بعد هم در چین، از دیدگاه 
فرهنگی و عامل های فرهنگی مؤثر بر این تحول، موضوع مطالعات فراوانی 

قرار گرفته و نتیجه آن ها تفاوت تأثیر آن دو روحیه را نشان داده است.
کوشش های انسان شناسان فرهنگی هم به سهم خود بر دیدگاه های 
مربوط به فرهنگ تأثیری گسترده بر جای گذاشت. آن ها با مطالعاتشان 
در باره فرهنگ های مختلف در بخش های بسیاری از جهان، نشان دادند 
که فرهنگ تا چه حد متنوع و متکثر اســت و فرهنگ با سازوکارهای 
مختلف اش چگونه در همه فعالت ها و همه شئون زندگی رسوخ دارد. 
استیون ُکِنر1 )1955 م ـ    (، استاد دانشگاه کیمبریج، می گوید: قلمرو 
تولید اقتصادی را دیگر نمی توان از قلمــرو ایدئولوژی یا فرهنگ جدا 
کرد، زیرا نه فقط محصوالت و ساخته های فرهنگی، که همه تصویرها، 
بازنمودها و بازنمایی ها، حتــی عواطف و ویژگی های روحی و روانی ما 
از حوزه تأثیر اقتصاد بیرون نیســت. در واقع مرزهای میان پدیده های 
مختلف چنان تغییر کرده و به هم ریخته است که به قول ژان بودریار2 
)1929 ـ 2007 م(، جامعه شــناس فرانسوی، فیلسوف و نظریه پرداز 
فرهنگی، دیزنی لند در آمریکا »واقعی«تر از خود آمریکاست که دیزنی لند 

از آن تقلید می کند.
دســتاوردهای محتلف، مبتنی بر مشاهدات، مطالعات، پژوهش ها، 
مقایسه ها و تامالت در بسیاری از عرصه ها، اهل فن را به بازاندیشی در 
بــاره عامل های تاثیرگذار بر فرهنگ و نیز تأثیر فرهنگ بر فعالیت ها و 
جنبه های مختلف زندگی، واداشت. در دهه 1970 م موضوع »توسعه 
پایدار« از مباحث مهم واصلی بحث درباره توسعه بود، به ویژه با توجه به 
کشــورهای درحال توسعه. در دهه 1980 م درباره توسعه و شاخص ها 
و معیارهای آن بازاندیشــی رخ داد و مفروضات سه دهه پس از جنگ 
جهانی دوم در این باره با تجدیدنظر روبه رو شــد. برنامه های توســعه 
هیچ کدام به همان هدف هایی که تعیین کرده بودند، عیناً دست نیافته 
بودند. اشکال کار در کجا بود؟ برنامه های توسعه با این چالش روبه رو شده 

چرا باید خواند:
رابطه فرهنگ با 
توسعه چیست و 

برنامه های توسعه ای 
چه تاثیری در فرهنگ 

دارد؟ این مقاله را 
بخوانید.

چیستی و چگونگی رابطه فرهنگ و توسعه
نظریه های توسعه چه می گویند؟

ـه
ـان

ـه
ب

مفهوم توسعه و توسعه متوازن چگونه به مسئله توسعه نگاه می کند و چه تاثیری روی آن دارد و فرهنگ چگونه توسعه را ارزیابی می کند؟ 
پاسخ این پرسش را در مقاله پیش روی بخوانید.

عبدالحسینآذرنگ
پژوهشگر و عضو شورای علمی 

دانشنامه ایران
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بود که چرا انسان محور اصلی برنامه ها نبوده و چرا افزایش تولید و کاال 
محور قرار گرفته است؟ چرا فرهنگ در حاشیه قرار گرفته و ویژگی های 
آن مّد نظر قرار نگرفته است؟ اگر برنامه های توسعه به غنای فرهنگی، 
گسترش دامنه دید مردم به مسائل، به آینده نگری، به تنش زدایی درون 
جامعه، به انسجام و همبستگی اجتماعی کمک نکند، پس فایده این 

گونه برنامه ها چه خواهد بود؟
جامعه هایی که برنامه های توســعه در آن ها به اجرا گذاشته شده، 
ثروت مندتر و حتی مرفه تر هم شده اند، سطح زندگی مادی در آن ها باالتر 
رفته، اما مردم در آن جامعه ها خوش بخت تر نشده اند، یا شاخص ها نشان 
نمی دهد که احساس خوش بختی و رضایت در آن ها افزایش یافته باشد. 
احساس خوش بختی و رضایت با سایر شاخص های فرهنگی همخوانی 
دارد، اما تجربه سی ساله در عمل نشان داده است که توسعه اقتصادی 
با توســعه فرهنگی همراه نبوده است. جسم و جنبه های مادی انسان 
موضوع برنامه بوده، اما جان او از نظر دور مانده است. کاستی و نقصی که 
بر آن تاکید شد، این بود که جنبه های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی در 
چارچوبی قرار بگیرد که با یکدیگر هماهنگی و سازگاری داشته باشند. 
البته دســت یافتن به معادله ای که بتواند این هماهنگی و سازگاری را 
تأمین کند، اصالً کار ساده ای نبود؛ به ویژه آن که خالهای بسیاری دیده 

می شد که مطالعات فرهنگی بسیاری باید آن ها را پر می کرد.

نظریه های جدید توسعه  
ایــن نظریه ها با توجه به رویدادها، به ویــژه از دهه 1960 م به بعد، 
پرداخته شــد. در دهه 1960 م تحوالتی رخ داد که روند آن هنوز هم 
به گونه ها و نســبت های مختلف ادامه دارد. این تحوالت را شاید بتوان 

این گونه برشمرد:
افزایش جمعیت جهان پس از رفاه نسبی بعد از جنگ جهانی دوم؛� 
باال رفتن سطح بهداشت عمومی؛� 
تقســیم جهان به دو بخش اصلی کانون هــای تولید صنعتی و � 

کانون های تولید کشاورزی؛ کشورهای جهان سوم در بخش کشاورزی 
قرار داشتند؛

افزایش شمار مهاجران و پناه جویان به سبب جنگ های داخلی و � 
برخوردهای قومی در برخی نقاط زیر نفوذ دو ابرقدرت جهانی ایاالت 

متحده و اتحاد جماهیر شوروی؛
افزایش مصرف و ترویج اقتصاد مصرفی که بر سیاست گذاری های � 

عمومی و بر الگوهای تولید و مصرف تأثیر مستقیم گذاشت؛
آغاز جنبش های اســالمی و احیای ارزش های دیرین اسالمی، به � 

ویژه در کشورهای مسلمانی که مستعمره کشورهای غربی شده بودند؛
توســعه و تقویت حقوق مدنی و جامعه مدنی در کشورهایی که � 

سامانه های مردم ساالر و انتخابات آزاد و سالم داشتند؛
رشد پدیده چندفرهنگی و تکثر و تنوع فرهنگی؛� 
رشد جنبش های اعتراضی و خرده فرهنگ های مرتبط با آن ها؛� 
و گســترش جنبش های جوانان و دانشجویان، زنان و اقلیت های � 

قومی، اعتقادی و فرهنگی.
برخــی از تحوالت رخ داده در دهــه 1960 م به اندازه ای پرتاثیر و 
دامنه دار توصیف شده است که به نظر عده ای از تفسیرگران تفاوتی، یا 

تفاوت چندان بارزی، با انقالب نداشته است، از جمله:
جنبش مدنــی ضد جنگ در آمریکا کــه پیامدهای فرهنگی و � 

رفتاری وسیعی داشت و بسیاری از الگوها را، حتی در رفتار، پوشاک، 
مناســبات میان افراد و میان آن ها و نهادهای دولتی و حکومتی، در 

سامانه های آموزشی و فرهنگی تغییر داد؛
طغیان دانشــجویی در 1968 م در فرانســه که به دانشگاه های � 

چندین کشور دیگر هم سرایت کرد و بر سامانه دانشگاهی و برنامه ها و 
ضوابط آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه ها تأثیر گذاشت؛

ائتالف کارگری ـ دانشــجویی در 1969 م در ایتالیا، که رویکرد � 
دیگری را به سوسیالیسم رایج و متداول نشان داد؛

جنبش هــای خواســتار برقــراری مردم ســاالری در اســپانیا، � 
چک واسلواکی و کشــورهایی که گرفتار استبداد، اختناق و سرکوب 

بودند؛
باال گرفتن انتقاد از آیین کاتولیک ُرمی در آمریکای جنوبی، جایی � 

که حتی سنت و تعصبات مذهبی در آن شدید بود؛
بروز نخســتین نشــانه های جنبش برابری خواه، جنبش زنان و � 

جنبش زیست محیطی که به تغییر یافتن سیاست هایی در دهه 1970 
م انجامید.

این ها همه نشانه های تغییرهای تازه ای در راه بود. در دهه های 1970 
و 1980 م که دیدگاه ها و ارزش های عصر مدرن آماج انتقادهای تازه تر 
و کوبنده تری قرار گرفت و اندیشه های پسامدرن با رویکردی متفاوت به 
صحنه آمدند، نظریه های پیشین توسعه و تغییر فرهنگی و اجتماعی هم 
با چالش های بسیاری روبه رو شدند و بسیاری از آن نظریه ها را یکی پس 
از دیگری از موضوع بحث محافل دانشگاهی و پژوهشی بیرون گذاشتند؛ 
اگرچه شمار زیادی از حزب ها و تشکل های سیاسی هنوز به آن ها پای بند 
مانده بودند و حاضر نبودند تحلیل های دانشگاهیـ  پژوهشگاهِی مبتنی 
بر تحقیقات و اطالعات و داده های حاصل از پژوهش ها و بررســی ها، و 
حتی مشاهدات عینی، را بپذیرند؛ یا حتی فقط درست بشنوند و بدون 
تعصب و پیش داوری آن ها را بررسی کنند. البته جای تعجب هم ندارد، 
در اطراف خود ما فراوان اند کسانی که به فلسفه ها، دیدگاه ها، تفسیرها، 
و راه حل های پیشنهادی ســده 19 م، همچنان باورمند و وفادار باقی 
مانده اند و باورهای بی کاربرد را، به سان جزمیات اعتقادی، با وفادارای و 

سرسپردگی پاس می دارند.
 در دهه 1980 م، به موازات تکوین اندیشه های انتقادی و پسامدرن 
و به چالش خواندن »روایت های بزرگ« که مدعی تغییر در مقیاس های 

نکته هایی که باید بدانید

اوضاع و احوال فرهنگی حاکم بر جامعه، که فعالیت اقتصادی هم نمی تواند از تاثیرهای 	]
آن برکنار بماند، در تولید و محصول اقتصادی نقش دارد. مثال گویا در این باره این است: 

جامعه هایی که روحیه فرد-بنیاد یا جمع-بنیاد بر آن ها حاکم است، کارکردهای اقتصادی و 
صنعتی شان با هم فرق دارد، و این فرق از تفاوت های فرهنگی ناشی می شود.

توسعه نیافتگی فقط یک علت و یک عامل ندارد، بلکه معلول علت های متعدد و معموالً 	]
درهم تافته و به هم تنیده است. باز کردن کالف پیچیده این ها از هنرها و مهارت های 

تحلیل گری است.
احساس خوش بختی و رضایت با سایر شاخص های فرهنگی همخوانی دارد، اما تجربه سی 	]

ساله در عمل نشان داده است که توسعه اقتصادی با توسعه فرهنگی همراه نبوده است. جسم 
و جنبه های مادی انسان موضوع برنامه بوده، اما جان او از نظر دور مانده است.

جامعه هایی که برنامه های توسعه در آن ها به اجرا گذاشته شده، ثروت مندتر و حتی مرفه تر 	]
هم شده اند، سطح زندگی مادی در آن ها باالتر رفته، اما مردم در آن جامعه ها خوش بخت تر 

نشده اند، یا شاخص ها نشان نمی دهد که احساس خوش بختی و رضایت در آن ها افزایش یافته 
باشد.

برنامه توسعه همه سونگر، با توجه به همه متغیرها، و پیش بینی دقیق همه عامل های دخیل، اگر درست به اجرا 
درآید و در عین حال، انعطاف پذیر و امکان بازنگری و تعدیل و تصحیح در آن باشد، می تواند با خود و برای 
ملتی خوش بختی به همراه بیاورد.

فرهنگ می تواند 
کارآمدی و 
بهره وری 
اقتصادی 
را افزایش 

دهد. بررسی 
جامعه های 

مختلف نشان 
داده است اگر 
در فرهنگی 
ارزش های 
کارکردن 

نیرومندتر 
باشد، مانند 

جامعه هایی در 
شرق آسیا، بازده 
تولیدی بیش تر، 

باکیفیت تر و 
ارزش مندتر است
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گســترده در زمینه های مختلف و در سراســر عالم بودنــد، انتقاد از 
کاســتی های نظریه های مدرن شدن و وابستگی هم آغاز شد و در دهه 
بعد گستردگی بیش تری یافت. تحلیل ها و دیدگاه های پسااستعماری 
به اندازه ای دقیق، منتقدانه، نیرومند، انسانی، برابری خواه و پرتاثیر بود 
که اندیش مندان و پژوهش گران منصف، غیروابســته و بی طرف را به 

بازاندیشی در برداشت هایشان واداشت.
 در سال های پایانی دهه 1980 م از موج های نوی در 10 سال پیش 
ســخن به میان آمد که بازاندیشی و بازنگری در نظریه های مربوط به 
جنبش های اجتماعی را الزم می دانست. رابطه میان تغییر ساختاری و 
تحوالت در برخوردها و تعارض های اجتماعی، نقش نمادها و بازنمودهای 
فرهنگی در برخوردها و تعارض ها، چگونگی شناختن مسائل و مشکالت 
اجتماعی از راه اعتراض های جمعی، چگونگی پی بردن به سرچشمه های 
فرهنــگ و ارزش های جنبش های اجتماعــی، از جمله نکاتی بود که 
ضرورت بررسی مجدد و نظریه پردازی جدید درباره آن ها را ایجاب کرد. 
بحران های زیســت محیطی ناشی از روند لگام گسیخته صنعتی شدن 
و توســعه بازار ســرمایه منفعت جو، بی توجهی به حق، سهم، توان و 
تاب آوری طبیعت در رویارویی با هجوم بی امان و بی ســابقه صنعتی، 
افزایش آلودگی، نابودی منابع جبران ناپذیر و نیز ناکامیابی در بسیاری 
از جنبه های برنامه های کوته بین توسعه، به خوش بینی های پیشین برای 

پیشرفت، رشد و رفاه جامعه پایان داد.
آن فرهنگی هم که از دیدگاه برخی مکتب های فکری روساخت تلقی 
می شد و برای ایجاد تغییر و تحول در آن، تغییر در حوزه های دیگری را 
الزم می دانست، در پرتو دیدگاه ها و تحلیل های جدید، بررسی و بازنگری، 
و به نقش تاثیرگذار و دگرساز آن از نگاه دیگری متفاوت با گذشته توجه 
شد. در بعضی نظریه پردازی ها حتی تا جایی پیش رفتند که نقش اول 
را از عامل های زیرساختی پس گرفتند و به عامل های فرهنگی سپردند. 
درست یا نادرست، افراطی یا تفریطی، همین تغییر یافتن نقش، رویدادی 

بی سابقه در بحث توسعه بود.
 دیدگاه هایــی که برای برطرف کردن نابرابری در سراســر جهان 
و توســعه یافتن سراســر جهان بر پایه یک الگو یا الگوهای همسان 
نظریه پردازی می کردند، از چندســو آماج انتقادهایی گســترده قرار 
گرفتند. با ارائه آمار، ارقام، شواهد و دالیل مختلف، این گونه نظریه ها 
را واقع بینانه ندانســتند و راه حل های پیشنهادی آن ها را تحقق ناپذیر 
خواندند. دیدگاه های بســیاری با روندهای پســاصنعتی و پسامدرن 
تکوین یافت که نکات مربوط به توسعه و فرهنگ در آن ها بازاندیشی 
و بازنگری شده بود. در ادامه بحث به نکته های مهمی در این خصوص 

اشاره می شود.
 اکنــون، در همیــن زمــان ما، بحث دربــاره توســعه در روزگار 
پسااستعماری، پساصنعتی، پسامدرن، با توجه به تجربه های مثبت و 
منفی گذشــته، و نیز جبران غفلت از توجه الزم و کافی به جنبه های 
فرهنگی، دیگر در ادامه مسیر پیشین نیست. نظریه های جدید توسعه 
اکنون با نگاهی نقادانه تر، همه سونگرتر، زیست محیطی تر، فرهنگی تر، 
و هشیارانه تر در قبال مسائل ملی، قومی، بومی، جنسیتی، جمعیتی 
و نظایر آن، به توســعه می نگرند. از الگوبــرداری و تقلید از نمونه های 
جامعه های توســعه یافته و صنعتی شــده غربی، یا حتی تعمیم دادن 
الگوهای موفق به سراسر جهان، می پرهیزند و بر توان، استعداد، امکانات، 
جنبه های تاریخی و فرهنگی، انگیزه های خاص و بهترین اســتفاده از 
امکانات و مقتضیات بومی هر ناحیه با توجه به همه ویژگی های آن ها 
توجه می کنند. همین تغییر مسیر و مدار بحث توسعه، رویدادی است 

که به ســهم خود می تواند به یافتن راه های مناسب تر توسعه و رشد 
فرهنگی کمک کند.

»نظریه جدید توسعه اقتصادی«3 بر چندین عامل تاکید دارد که به 
هم پیوسته و مکمل یکدیگرند و این ها شرط الزم برای توسعه هستند. 
عامل های بســیاری باید ســرمایه گذاری کنند تا هریک از عامل های 
مؤثر به نتیجه برسد. »نظریه توسعه منطقه ای«4 می گوید نخست باید 
نابرابری های میان مناطق را از میان برد، یا به حداقل ممکن کاهش داد، 
تا توسعه عمومی کشور به منزله سامانه ای کلی امکان پذیر شود. هیچ گاه 
امکان ندارد که رشــد در همه جا همزمان و یکسان باشد. فعالیت های 
اقتصادی از راه ها و در مسیرهای مختلف پیامدهای همسان بر رشد و 
توسعه منطقه ندارند. »نظریه قطب رشد«5 با نابرابری در رشد اقتصادی 
نواحی مختلف یک کشور مخالفت کرده است. قطب رشد به منزله متغیر 
بسیار تاثیرگذاری در این نظریه است. مجموعه ای از شرکت های بزرگ و 
کارخانه های صنعتی که ورودی و خروجی آن ها کامالً به هم وابسته باشد 
و روانه تولیدی شان در هماهنگی با هم باشد. این ها از جمله نظریه های 

تازه در باره توسعه اقتصادی است که برای نمونه از آن ها یاد شد.

نتیجه  
برای رشد و توسعه نمی توان فقط از یک راه، مسیر و هدف مشخص 

صحبت کرد؛
علت های توسعه نیافتگی کشورهای مختلف عیناً یکسان نیستند. این 
علت هارا باید درست و بر پایه پژوهش ها و بررسی های دقیق شناخت و 

آن ها را در برنامه ریزی ها وجهه نظر قرار داد؛
از همه کشورها نمی توان خواست که برای توسعه یکسان و مانند هم 
عمل کنند. هر کشوری تاریخ، فرهنگ، پیشینه و ترکیب های ساختاری 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نگرشــی خاص خود را دارد 
که کامالً متمایز از کشــورهای دیکر است. تشخیص درست این تمایز 

ضرورت دارد؛
توسعه نیافتگی فقط یک علت و یک عامل ندارد، بلکه معلول علت های 
متعدد و معموالً درهم تافته و به هم تنیده است. باز کردن کالف پیچیده 

این ها از هنرها و مهارت های تحلیل گری است؛
روند توسعه ثابت و بالتغییر نیست. سیاست ها، برنامه ها و راهبردهای 
توسعه اگر انعطاف پذیری الزم و کافی را نداشته باشند، یا با شکست یا با 

دشواری هایی روبه رو خواهند شد؛
هدف اصلی توسعه فقط افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش درآمدها 
و بهبود رفاه مادی نیســت. اگر انسان بیش از پیش احساس آسودگی 
نکند، اگر تنش ها، تعارض ها و برخوردها در جامعه کاهش نیابد، اگر مردم 
آرامش، امنیت، اعتماد، اطمینان، زندگی بی دغدغه و میزان مقبولی از 

خوش بختی را احساس نکنند، برنامه توسعه تحقق نیافته است؛
برنامه توسعه همه ســونگر، با توجه به همه متغیرها، و پیش بینی 
دقیق همه عامل های دخیل، اگر درســت به اجرا درآید و در عین حال، 
انعطاف پذیر و امکان بازنگری و تعدیل و تصحیح در آن باشد، می تواند با 

خود و برای ملتی خوش بختی به همراه بیاورد. 

پی نوشت ها
1. Steven Connor
2. Jean Baudrillard
3. New Theory of Economic Development
4. Theory of Regional Development
5. Growth Pole Theory

هدف اصلی توسعه 
فقط افزایش 

تولید ناخالص 
ملی، افزایش 

درآمدها و بهبود 
رفاه مادی نیست. 
اگر انسان بیش 
از پیش احساس 

آسودگی نکند، اگر 
تنش ها، تعارض ها 

و برخوردها در 
جامعه کاهش 
نیابد، اگر مردم 
آرامش، امنیت، 

اعتماد، اطمینان، 
زندگی بی دغدغه 
و میزان مقبولی 
از خوش بختی را 
احساس نکنند، 
برنامه توسعه 

تحقق نیافته است
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تمامی اشــکال زندگی در ســیاره زمین به آب نیاز 
دارند. اما چون منابع آب در دسترس، محدود و بین 
انسان ها و اکوسیســتم های طبیعی مشترک است، 
جوامع درباره سهم و کیفیت آبی که برای نگهداری 
اکوسیستم های طبیعی باید تأمین شود، دچار تأمل و 
دغدغه روزافزون شده اند. اکنون این دغدغه و ضرورت 
صیانت و حفاظت از آن، بســیار جدی تر از گذشته 
تلقی می شــود. طرفه آنکه هرچــه وضعیت ایران 
پرمخاطره تر شده است، هشیاری حکومت و مردمان 
دراین باره کمتر. در ایران، با عبور از مرز بهره برداری 
بــدون تنش یا کم تنش از منابع آب تجدیدپذیر که 
دو تا سه دهه پیش اتفاق افتاد و تقریباً قطع جریان 
الزم برای اکوسیستم ها در حال حاضر، خشک شدن 
تاالب هــا و دریاچه های متعــدد، تخلیه مخازن آب 
زیرزمینی و آلودگی آن ها و منابع آب سطحی، کاهش 
شدید رطوبت خاک، تشکیل کانون های انتشار غبار 
و ریزگرد و تشدید فرایند بیابان زایی در کشور مزمن 
شده است. نوشتار حاضر به دالیل بروز این وضعیت از 
دیدگاه رابطه آب و محیط زیست )سامانه پشتیبانی از حیات، اکوسیستم های خشکی 
و اکوسیستم های آبی( و اهمیت آن برای تداوم زندگی، می پردازد. به عبارتی، تمرکز 
این مقاله تحلیل رابطه های میان جامعه انسانی، منابع آب و اکوسیستم ها، برای روشن 
کردن چرایی و چگونگی اجبار به حفظ و احیای اکوسیستم های زندگی بخش است و 
آنکه چگونه این تالش ها باید درمسیر مدیریت به هم پیوسته منابع آب بارز و برجسته 
باشد. زیرا، بنیادی ترین وظیفه در استفاده پایدار از یک سرزمین، به رسمیت شناختن 
وابستگی انسان های ساکن آن سرزمین به سامانه پشتیبانی کننده از زندگی است که 
بدون آن نه غذا، نه سوخت و چوب، نه حیات وحش، نه گرده افشانی گیاهان و نظایر 
آن وجود نخواهد داشــت. این سامانه های دوام زندگی عبارت اند از: مناطق ساحلی، 

رودها، دریاچه ها، مصب رودها، آبخوان ها.

آب، آغاز و ادامه زندگی  
از زمانی که موجودات تک سلولی حدود 3.5 میلیارد سال پیش پا به عرصه زندگی 
گذاشــتند، آب و انرژی مصرف کردند و رشد و تولید مثل کردند. تا هزاره های بعد، 
نوعی موازنه بین نیازهای زندگی و »آب شــیرین در دسترس« بود. منظور از »آب 
شیرین در دسترس« یک درصد از کل منابع و ذخایر موجود آب در کره زمین است 
که به راحتی می توان از آن استفاده کرد. یعنی با اینکه 75 درصد سطح زمین را آب 
فرا گرفته، 98 درصد آن شور و فقط 2 درصد شیرین و بیشتر آب های شیرین منجمد 

است و انسان و طبیعت فقط کمتر از 1 درصدذخایر آبی را می توانند استفاده کنند.

انســان از حدود ده هزار ســال قبل، آموخت به جای جمع آوری، غذای خودش 
را کشــت کند. شــهر و تمدن تأســیس کند و جمعیتش را زیاد کند. اما در 200 
ســال گذشته تاکنون رشدجمعیت انسان ها و شهر نشینی نسبت به گذشته بسیار 
زیادتر شده است. یعنی افراد بیشتری تغذیه شدند و آب بیشتری برای هر نفر تقاضا 
می شــود. در انتهای هزاره دوم میالدی، مصرف انسانی به دو برابر آنچه که در دهه 
1960 میالدی استفاده می شد، افزایش یافت. چون »آب در دسترس« بین انسان ها 
و اکوسیستم های طبیعی مشترک اســت، انسان درباره آبی که در اکوسیستم های 
طبیعی برای نگهداری آن باید باقی بماند، دچار دغدغه شد. یعنی احساس کرد در 
حال نزدیک شدن، و در مواردی عبور کردن از حد توانایی است که قادر باشد بیش از 
این سهم آب محیط زیست را کاهش دهد و همچنان سالمت آن و به نوعی خودش 
را حفظ کند. با شــروع هزاره ســوم این دغدغه ها افزایش یافت و ضرورت صیانت 
و حفاظت از ســهم آب اکوسیستم ها شکل جدی تری پیداکرد. همچنین در سطح 
جهانی برآورد شــده است مقدار آبی که در مناطق مختلف از محیط زیست کاسته 
می شود در سال 2025 حدود 1/3 برابر میزان برداشت سال 2000 است. این افزایش 
برای مناطقی چون آســیا با انتظار رشــد اقتصادی باالتر آن، بیش از رقم میانگین 
پیش بینی می شود. بنابراین جامعه انسانی با روندی از مصارف انسانی روبرو است که 

از نظر کمیت به جد تداوم حیات در اکوسیستم ها را در آینده نیز بخطر می اندازد.
عالوه بر کاهش کمیت آب در دســترس محیط زیســت، آلودگی آب ها دارای 
پیامدهای گســتره بر محیط انسانی و محیط زیست است. هر گونه تغییر فیزیکی، 
شیمیایی و بیولوژیکی در آب که به گونه ای پیامدهای مضری برای انسان، حیوانات، 
گیاهان و ســایر موجودات داشته باشد به عنوان آلودگی آب شناخته می شود. پس 
از اســتفاده، آب به فاضالب تبدیل می شــود. فاضالب می تواند خانگی باشد، مانند 
آب استفاده شده در توالت، اســتخر یا دوش گرفتن، یا مصارف تجاری، کشاورزی 
یا صنعتی. فاضالب همچنین به آب بارانی گفته می شــود که روغن، چربی، نمک 
جاده، مصالح یا مواد شیمیایی را از سطح زمین شسته و به آبراهه ها منتقل می کند. 
سازمان ملل تخمین می زند که 80 درصد فاضالب بدون تصفیه یا استفاده مجدد به 

اکوسیستم بازمی گردد.
کشاورزی یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان آب شیرین است و حدود 70 درصد 
از آب مصرفی دنیا و 90 درصد کشور را به عهده دارد. کشاورزی همچنین منبع اصلی 
آلودگی رودخانه ها و جویبارها است. یکی از راه هایی که کشاورزی باعث آلودگی آب 
می شود از طریق آب باران است. وقتی باران می بارد، آالینده ها مانند کودها، ضایعات 
حیوانات و ســموم دفع آفات از مزارع به داخل مجاری آب شسته می شوند و باعث 
آلودگی آب می شوند. آلودگی های حاصل از کشاورزی معموالً حاوی مقادیر زیادی 
فسفر و نیتروژن هستند که موجب رشد جلبک می شوند. این جلبک ها سمومی تولید 
می کنند که باعث از بین رفتن ماهی، پرندگان دریایی و پستانداران دریایی می شود و 
به انسان آسیب می رساند. عالوه بر این، هنگامی که این شکوفه های جلبکی می میرند، 
باکتری های تولید شده در هنگام تجزیه جلبک ها از اکسیژن موجود در آب استفاده 

آب؛ دغدغه دوام زندگی
چگونه می توان از نابودی محیط زیست جلوگیری کرد؟

ـه
ـان

ـه
ب

وضعیت آب آشامیدنی و آب های تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه چگونه است؛ آیا برآوردی از هزینه زیست محیطی برای آلودگی آب انجام شده است؟ 
این مقاله را بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

مسئله توسعه و آب 
در  ایران بخوانید، این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

انوشنوریاسفندیاری
تحلیل گر حوزه آب

توسعه انسانی به طور جدانشدنی با ذخیره سازی و کنترل آب همراه است. طی قرن بیستم، برای توسعه 
ین آن ها جمعیت شناسی، سیاسی و اقتصادی بودند،  یرساخت های آبی در اثر عوامل متعددی که برجسته تر ز
یکی با طیف وسیعی از پیامدها منجر شد. اقداماتی انجام شد. این اقدامات به تغییرات بسیار هیدرواکولوژ
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می کنند. این کمبود اکسیژن باعث ایجاد »مناطق مرده« در آبی می شود که ماهی ها 
نمی توانند در آن زندگی کنند

 مواد نفتی، فاضالب و رسوبات مواد شیمیائی و کودهایی که از طریق چرخه آب 
به درون دریا و پیکره های آبی می ریزند بدون شک حیات آبزیان و پرندگان و سایر 
جانداران محیط های آبی را به مخاطره می اندازند و مواد ناشــی از پسماندها موجب 
رشــد خزه های دریائی شده درنتیجه باعث نابودی حیات دریائی می گردد. از طرف 
دیگر آلودگی آب های زیرزمینی ناشــی از نشت و نفوذ شیرابه در جایگاه های دفن 
زباله، از معضالت عمده ای اســت که مسائل بهداشتی زیست محیطی عدیده ای را 
ایجاد نموده است. در اثر فعل و انفعاالت و واکنش های مختلف در درون گودال ها و 
انبارهای زباله و نزدیک بودن سطح بسته گودال ها به آب های زیرزمینی، شیرابه به 
ســهولت در این آب ها نفوذ کرده و هرگونه مصارف آنی آب را غیر ممکن می سازد. 
این مسئله از آن جهت اهمیت بیشتری می یابد که در اغلی کشورهای درحال توسعه 
مانند ایران، جداسازی مواد سمی، صنعتی و بیماری زای مراکز بهداشتی درمانی، از 
پسماندهای شهری انجام نمی شود و مراکز دفع زباله، پذیرای هرگونه زوایدی هستند. 
به طوری که این مواد با ایجاد تغییرات نامطلوب در خواص فیزیکی و شــیمیائی و 
بیولوژیکی کیفیت آب را پایین می آورند. نزول کیفیت آب در درجه اول جامعه انسانی 
را در معرض خطر قرار می دهد. به گزارش سازمان بهداشت جهانی تقریبآ از هر سه 
نفری که در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند یک نفر آب آشامیدنی سالم 
در دسترس ندارد. هر سال سه میلیون کودک زیر 10 سال بعلت کمبود آب سالم و 

امکانات بهداشتی از بین می روند.
در کشــورهای جهان سوم 80 درصد کل بیماری ها مربوط به مصرف آب آلوده 
اســت که 33 درصد کل مرگ ومیر در این کشــورها را باعث می شود، یعنی در 
واقع 25 هزار نفر در روز بدلیل اســتفاده از آب آلوده از بین می روند. در این میان، 
هزینه های اقتصادی تخریب محیط زیست بســیار زیاد است و همچنان افزایش 
می یابد. بر اساس مطالعات بانک جهانی برای کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا 
هم اکنون این خســارت ها بین 2/1 درصد تولید ناخالص داخلی در تونس تا 7/1 
درصد تولید داخلی در ایران برآورد شــده است. تمام این خسارت قابل تبدیل به 
ارزش های پولی نیســت و فقط بخشــی از آن ها خودرا در بودجه عمومی، بودجه 
خانوار، قدرت رقابت اقتصادی، و عدالت بین نسلی خود را نشان می دهد. در صورت 
ادامه روند موجود و زوال محیط زیست، بخش مهمی از این امکانات ممکن است 

در آینده در دسترس نباشد.

چرخه آب در »آب کره«  
زمین سیاره ای از منظومه شمسی است که دارای اقیانوس هایی متشکل از آب مایع 
و بزرگ ترین مکانی است که حیات بر روی آن جریان دارد. از نظر جغرافیای فیزیکی، 
الیه های زمین عبارت اند از زیست کره، جوکره، سنگ کره و آب کره. زیست کره به آن 
قســمت از کره زمین گفته می شود که در آن زندگی وجود دارد. این الیه زیستگاه 
و پرورنده حیات انسان ها، حیوانات، پرندگان، ماهیان، خزندگان، حشرات، باکتری ها 
و ســایر موجودات و اشــکال حیات است. بیوسفر تا الیه ها و اقشار زیرین زمین که 
ریشه های درختان و دیگر موجودات زنده در آن است، ادامه دارد. بیوسفر در اراضی 
سخت لیتوسفر )سنگ کره( فقط تا عمق چندم تری ادامه دارد، به استثنای برخی انواع 
باکتری ها که در الیه های عمیق تر نیز حضور دارند. زیست کره در الیه های آب کره، 
جوکره و سنگ کره قرار دارد. آب کره یا هیدروسفر مجموعه آب موجود در زیر، رو و 
فضای یک ســیاره است. زمین تنها سیاره در نظام شمس است که مقادیر زیاد آب 
مایع در سطح آن وجود دارد. میان آب کره و دیگر الیه های زمین رابطه متقابلی است 

که در اینجا تمرکز بر رابطه بین آب کره و زیست کره است.
آب کره منشأ زندگی و تداوم آن درکره زمین است و از دو بخش ثابت و متحرک 
تشکیل شده اســت. آب شور اقیانوس ها بخش اعظم ذخایر آبی ثابت کره زمین یا 
آب کره را تشکیل می دهند. بخش عمده منابع آب شیرین نیز به صورت ثابت است 

که در قطب ها یا اعماق زمین قرار دارد و به راحتی در دسترس نیست. با تبخیر آب 
از اقیانوس ها و سایر پیکره های آبی، ذخایر متحرک آب شیرین و پاک در چرخه آب 
وارد می شوند. آب تبخیرشده در این چرخه در جو زمین حرکت می کند.  بخار آب 
متراکم و تبدیل به ابر می شود،  می بارد و در سطح و زیر زمین حرکت می کند و دوباره 
به اقیانوس می پیوندد. حجم آب ورودی به این چرخه در طول یک سال نسبت به کل 
ذخایر آب کره زمین بســیار بسیار کم )حدود چهارصدم درصد حجم آب کره( است. 
آب ورودی بــه چرخه آب در طبیعت با توده های آب و هوایی، اقیانوس ها و دریاها، 
کوه ها و دشــت ها ارتباط مستمری دارد. مبنای آب تجدیدپذیر، همین چرخه آب 
است )البته پس از کسر بارش های مربوط به اقیانوس ها( که به شکل کارآمدی آب را 
در زیست کره در دسترس جانداران و موجودات سطح خشکی ها، ازجمله انسان، قرار 
می دهد. نسبت آب تجدیدپذیر 20 درصد از کل حجم آب در گردش ساالنه بدون در 
نظر گرفتن تبخیر و نزدیک به 8 درصد پس از کسر تبخیر از سطح خشکی هاست. 
بدین ترتیب حجم منابع تجدیدپذیر آب در قاره ها با کســر تبخیر 44 هزار و 800 
میلیارد مترمکعب در سال است که 95 درصد آن به صورت جریان های سطحی ظاهر 
و فقط 5 درصد آن به صورت نفوذ مستقیم در آبخوان ها )ذخایر آب زیرزمینی( ذخیره 
می شود. از این نظر است که ذخایر آب شیرین قابل دسترس زیست کره، محدود تلقی 
می شود. بهره همه قاره ها و کشورها از این منبع محدود، یکسان نیست. از این نظر 
توجه به امکانات و محدودیت ها الفبای مدیریت جدید آب است. سهم ایران از سطح 
خشــکی های جهان 1.2 درصد و از جمعیت جهان یک درصد و از آب تجدیدپذیر 
0.3 درصد اســت. با توجه به کاهش میانگین بارش ها در دو الی سه دهه گذشته و 
کاهش بیشــتر روان آب ها نسبت به بارش ها، برآوردها از منابع آب تجدیدپذیر ایران 

رو به کاهش است.

آب تجدیدپذیر، محصول چرخه آب  
توجــه به امکانات و محدودیت های آب تجدیدپذیر، الفبای مدیریت جدید آب و 
از ابزارهای مهم ارزیابی و نمره دهی آن شناخته می شود. درحالی که جمعاً حدود 10 
درصد از منابع آب تجدیدپذیر جهان در هرسال برای استفاده های مختلف برداشت 
می شود، این نسبت برای کشور ایران بیش از 80 و حتی 90 درصد اعال م شده است. 
اما براســتی چرا با تاکید توصیه می شود که هرجامعه در هر مکانی باید برای حفظ 
پایداری طبیعی خود با منابع آب تجدیدپذیر سازگار شود؟ چون با ناسازگاری، جامعه 
امنیت آبی خودرا در معرض مخاطراتی قــرار می دهد که برخی از آن ها در ایران و 
چند کشور دیگر -بدون توجه به حشکسالی و ترسالی- در طول چند دهه گذشته 
تجربه شده و در صورت عدم اصالح سیاست ها و رویه ها، این روندها ابعاد وسیع تر و 
مهیب تری نیز خواهند یافت. مخاطره اصلی، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
افزایش ناترازی مســتمر میان عرضه و تقاضای آب است. دیگر مخاطره های سنتی 
چرخه آب شــامل سیل و خشکســالی و رانش زمین و مخاطرهای جدیدتر ناشی 
از نشســت زمین، خشک شــدن تاالب ها، کاهش رطوبت خاک وتوسعه محل های 
پیدایش گردو غبار، آلودگی منابع آب و باران های اسیدی است که معموال در فرایند 
توسعه جوامع شدت یافته و بطور مستقیم یا با واسطه، تحت تأثیر نشانگر تنش آبی، 
می توانند بیشــتر فعال شوند و بر جامعه آثار مخرب تری برجای بگذارند. اما نشانگر 

تنش آبی چیست؟
برای مشــخص کــردن درجه و میزان ناســازگاری هر کشــور بــا منبع آب 
تجدیدشونده اش، سازمان ملل 5 درجه برای شدت مخاطره ها قائل شده است. یعنی 
کشورهای بدون تنش، کشورهایی هستند که کمتر از 25 درصد آب تجدیدپذیر خود 
اســتفاده می کنند، کم تنش )25 تا 50 درصد(، تنش متوسط )50 تا 75 درصد(، 
تنش زیاد )75 تا 100 درصد( و بحرانی )بیش از 100 درصد(. بنابراین اگر بخواهیم 
به عقب برگردیم، کشور ایران که در دهه 1340 »کم تنش« محسوب می شد، دردهه 
1370 به کشورهای با »تنش متوســط« پیوست، اکنون در زمره جوامع با »تنش 

زیاد« است و ممکن است قبل از چند دهه به گروه »بحرانی« ملحق شود.
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یست آبی پایدار برای جامعه و اکوسیستم ها، به توسعه محیط   برای اطمینان از محیط ز
سیاست گذاری برای حکمرانی بهتر آب، نیاز است. منظور برخورداری از اطالعات مناسب و 
یابی است. یتی دارای برنامه مشخص با کارآمدی و قابلیت اجرا و ارز سامانه های مدیر

 آب  و اکوسیستم  
اکوسیستم مجموعه ای از موجودات زنده و محیط زندگی آن هاست. اکوسیستم ها 
دارای ساختار مرکبی از کارکردهای به هم پیوسته اند که توسط میلیون ها موجود زنده 
متفاوت ایجاد می شــود. سامانه های انسان ساخت در مقام مقایسه با اکوسیستم ها، 
مجموعه ساده ای با اثربخشــی محدود است. بزرگ ترین اکوسیستم شناخته شده، 
زیست کره است. اکوسیستم های زیست کره به دو دسته بزرگ اکوسیستم های آبی و 

اکوسیستم های خاکی تقسیم می شوند.

اکوسیستم خشکی، اکوسیستم آبی )آب سبز و آب آبی(  
در یک آبخیز/حوضه آبریز، بارش بین طبیعت و جامعه انســانی و بین ســامانه 
خشکی و آبی به اشتراک گذاشته می شود. بنابراین آبخیز، حوضه واحدی است که 
در آن توازن بین انسان و طبیعت می تواند محقق شود. تمامی بارش ها بعداز رسیدن 
به سطح زمین به دو بخش آب سبز و آب آبی تقسیم می شود. آب سبز جریان آب 
تبخیرشده ای است که اکوسیستم های خشکی را پشتیبانی می کند و آب آبی روانابی 
است که اکوسیستم های آبی را پشتیبانی می کند و برای مصارف انسانی در دسترس 

است.
ســامانه جریان آب ســبز بیانگر آب مصرفی جنگل ها، مراتع و اراضی دیم کاری 
اســت. به طور کلی این آب اکوسیستم های خشکی را و به طور اخص تولیدات دیم 
را برقرار نگاه می دارد. تولید دیم 60 درصد تولید مواد غذایی دنیا را تشکیل می دهد. 
این نسبت برای کشور ایران به دلیل شرایط اقلیمی و مدیریتی آن حدود 10 درصد 
است. آب آبی از باالی بلندی ها به پایین، از زمین به سیستم های آبی در جایی که 
برای مصارف جوامع انســانی در دسترس است، جریان می یابد. با برداشت آب برای 
پشتیبانی از فعالیت های وابسته به آب انســان، آب آبی، ذخیره سازی و استحصال 

می شود و به مناطق شهری و صنعتی انتقال می یابد.
اکوسیستم ها، حتی آن هایی که سکونتگاه برای گیاهان و جانوران در بیابان فراهم 
می کنند، به آب وابسته اند. برخی از اکوسیستم ها مانند جنگل ها، باتالق ها، یا مراتع، 
بــه آب باران و برخی دیگر مانند تاالب ها، به آب زیرزمینی یا تلفیق متفاوتی از آب 

شور و شیرین در اکوسیستم های ساحلی وابسته اند.

دهش های محیط زیستی  
اکوسیســتم ها نهاده های اساسی برای بشر مانند توســعه اقتصادی- اجتماعی 
و ســامانه پشــتیبانی از زندگی تأمین می کنند. نهاده هایی برای توسعه اقتصادی- 
اجتماعی با استفاده از ظرفیت مولد اکوسیستم های خشکی )مانند هیزم، دارو و گیاه( 
و اکوسیستم های آبی )ماهی، غذاهای دریایی و نظایر آن( ارائه می شود. ظرفیت مولد 

این اکوسیستم ها باید حفظ شود.
اکوسیستم های خشکی نقش اساســی در فرایند تولید روان آب به عهده دارند، 
چون آن ها مقادیر کالنی از آب ســبز را مصرف می کنند )یعنی دو سوم بارش ها بر 
خشــکی ها( و در ازای آن هنگام بارش و ایجاد رواناب تأثیر خود را بر متعادل سازی 
جریان آب آبی می گذارند. به عنــوان مثال هم اکنون جنگل زدایی افریقای جنوبی 
فعالیت های بالقوه کاهنده روان آب ها عنوان می شود. چنان که اشاره شده، خدمات 
اکوسیستمی، عالوه بر پشــتیبانی از حیات، به طور مستقیم جنبه های مولد برای 
توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز دارد. اکوسیستم های مناظر طبیعی ممکن است بر 
اساس خصوصیاتشان کامالً از یکدیگر متفاوت باشند، بر اساس تفاوت اصلی میان 
مراتع و جنگل ها و بر اساس خصوصیات پوششی با گونه های غالب که با تغییر آب 
و هوا تغییر می کنند. سامانه های آب آبی و اکوسیستم های آبی که از آن ها میزبانی 
می کنند، نه تنها منافع »در جریان« مانند استفاده های تفریحی، ترابری، رقیق سازی 
آلوده کننده ها، ایجاد سکونتگاه هایی چون تاالب عرضه می کنند، بلکه منابع زنده ای 

مانند ماهی، پرندگان آبزی، صدف دارها و غیره از آن ها صید می شوند.
دهش های محیط زیســتی مهمی در چرخه آب بعضاً مربوط به تاالب ها است. 

این تاالب ها می توانند در خشــکی یا در مناطق ساحلی باشند. وسعت تاالب های 
جهان 570 میلیون هکتار اســت که تقریباً چهار دهم درصد مساحت خشکی های 
کره زمین را تشکیل می دهند. طبق تقسیم بندی کنوانسیون رامسر 42 تیپ تاالب 
در سه دسته اصلی »تاالب های ســاحلی- دریایی«، »تاالب های داخل خشکی« و 
»تاالب های مصنوعی« در جهان وجود دارد. 30 درصد گیاهان و جانوران کره زمین 
در تاالب هــا زندگی می کنند و تاالب ها 20 درصد وزن خود قابلیت ذخیره ســازی 
کربن دارند. خدمات محیط زیستی تاالب ها در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی 
معموالً در چهار گروه تأمین و تدارک )آب و غذا(، تنظیم و حفاظت )ریزغبار، امواج 
دریا و سیل، تغییرات آب و هوایی، آلودگی ها و امراض(، پشتیبانی )چرخه غذایی و 
گرده افشانی( و فرهنگی )احساس آرامش، تفریح و تفرج و احترام به طبیعت( مورد 
توجه قرار می گیرند. در گذشته دیدگاهی منفی به تاالب ها وجود داشت و با توجه به 
سابقه بیماری هایی چون ماالریا، عموم معتقد بودند که آن ها مکانی بی ارزش و حتی 
زیان بار و محل پرورش حشــرات موذی و موجب آلودگی های محیط زیستی اند. اما 
امروز دیدگاه ها در حال تغییر است و حتی متخصصان اقتصاد محیط زیست ارزش 
تاالب ها را ده برابر جنگل ها و دویست برابر زمین های زراعی برآورد می کنند. در ایران 
بیش از 84 تاالب با اهمیت بین المللی با وسعت تقریبی 3 میلیون هکتار شناسایی 
که از بین آن ها تاکنون 35 تاالب در قالب 24 عنوان با مساحت یک میلیون و نیم 
هکتار در کنوانسیون رامسر ثبت شده اند. در حال حاضر 6 تاالب بین المللی به لحاظ 
شرایط در وضعیت مطلوبی نیستند و در لیست منترو به عنوان تاالب های در معرض 

خطر قرار گرفته اند.
واژه »خدمات« در اصطالح »خدمات اکوسیستمی« مضمون اقتصادی دارد. جنبه 
قابل اندازه گیری و ســنجش دارد تا برای مخاطبــان عمومی و حتی برنامه ریزان و 
تصمیم گیران بیشــتر قابل لمس کردن باشد. این کارکردها ارزش اقتصادی و مالی 
دارند و می توانند برای تعریف و راه اندازی کسب و کارها مورد توجه قرار گیرند. این 
دیدگاه در طرح حفاظت از تاالب های ایران از ســال 1384 بوده، در 3 پایلوت اولیه 
اجرا شده، برای 14 تاالب برنامه تهیه شده و برای 4 تاالب دیگر در دست تهیه است. 
در همین طرح، پرداختن به موضوع »تدوین طرح های کسب و کار« و »پرداخت برای 
خدمات اکوسیستمی« قرار است به طور پایلوت آغاز شود، با این دیدگاه که چنانچه 

نکته هایی که باید بدانید

به گزارش سازمان بهداشت جهانی تقریبا از هر سه نفری که در 	]
کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند یک نفر آب آشامیدنی سالم در 

دسترس ندارد. هر سال سه میلیون کودک زیر 10 سال به علت کمبود آب 
سالم و امکانات بهداشتی از بین می روند.

در کشورهای جهان سوم 80 درصد کل بیماری ها مربوط به مصرف آب 	]
آلوده است که 33 درصد کل مرگ ومیر در این کشورها را باعث می شود، 

یعنی در واقع 2۵ هزار نفر در روز به دلیل استفاده از آب آلوده از بین 
می روند. در این میان، هزینه های اقتصادی تخریب محیط زیست بسیار زیاد 

است و همچنان افزایش می یابد.
اکوسیستم ها مقادیر زیادی منابع تجدیدپذیر و خدمات اکوسیستمی 	]

تولید می کنند که بهزیستی جامعه انسانی بر پایه آن ها استوار است. 
استفاده انسانی از این منابع و خدمات به وجود، نگهداری و بهره برداری از 

اکوسیستم های چندکاره ای وابسته است که گردش آب در آن ها به مثابه 
»جریان خون« در بدن، حیاتی است.

سیالب ها و رسوب های همراه آن ها می توانند زیست بوم های طبیعی را 	]
دوباره از آب فراوان کنند و باعث انباشت خاک حاصل خیز برای گیاهان 

)شامل نباتات غذایی( باشند.
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معیشت جوامع محلی و بومی با محیط زیست و تاالب گره بخورد، این جوامع خود به 
بهترین شکل ممکن وظیفه حفاظتی خود را انجام می دهند. به تبعیت از این دیدگاه، 
ممکن اســت مناطقی بتوانند به نحوی اداره شوند که نیازشان به منابع عمومی و 
دولتی کمتر شــود و به ظرفیت ها و امکانات محلی متکی شوند. این برنامه برای 5 
تاالب »کانی برازان« آذربایجان غربی، »زریوار« کردســتان، »چغاخور« چهارمحال 
بختیاری، »حله« بوشهر و »شادگان« خوزستان در دست تهیه و یا تدوین شده است.
بنیادی ترین وظیفه در استفاده پایدار از یک سرزمین، به رسمیت شناختن وابستگی 
انسان های ساکن آن سرزمین به سامانه پشتیبانی کننده از حیاتی است که بدون آن نه 
غذا، نه سوخت و چوب، نه حیات وحش، نه گرده افشانی گیاهان و نظایر آن وجود نخواهد 
داشت. مناطق ساحلی، رودها، دریاچه ها، مصب رودها، آبخوان ها، اجزایی از چرخه آب 
هستند که فواید زیادی برای جوامع انســانی دارد. فوایدی چون ماهی گیری، ترابری، 

فعالیت های تفریحی.

ناسازگاری و دستبرد به اکوسیستم ها  
در قرن گذشته، منابع آب برای افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار 
گرفت، بدون آنکه سازگاری آن با پایداری اکوسیستم های حیاتی مورد توجه قرار گیرد. 
شهرنشــینی و سایر تغییرات در کاربری اراضی، عملیات کشاورزی نادرست، و صنعتی 
شــدن از فعالیت هایی بودند و هســتند که می توانند رژیم های کمی و کیفی آب را در 

زیست بوم ها تغییر دهند و در نتیجه آن ها را به شکل نامطلوبی دچار دگرگونی سازند.
مداخالت انسانی از نظر تاثیرات اکوسیستمی آب مدخل های متعددی دارد، برخی به 
صورت مستقیم از طریق مداخله در جریان ها و مسیرهای محلی آب و برخی غیرمستقیم 
از طریق مداخله در نفوذپذیری خاک، پوشش گیاهی و تولید روان آب. چون کارکردهای 
اکولوژیک آب به طور مســتمر توســط فعالیت های انســانی به صورت تغییر کاربری 
اراضی، تولید زیســت توده، آلودگی و زوال کیفیت آب دچار اختالل می شود، مقابله با 
به هم پیوستگی زیستی بین آب شیرین در گردش و اکوسیستم ها چالشی کلیدی است. 
بر این اســاس، بین کارکردهای گوناگون آب، نیاز به »دادوگرفت« است، وظیفه ای که 
انجام آن حتی از تالش های متعارف برای تحویل آب به خانوارها، صنعت و کشــاورزی 

پیچیده تر است.
آب، غذا و مواد اولیه الزم برای امنیت معیشــتی انســان، از محیط زیست پیرامون 
مراکز جمعیتی سرچشمه می گیرد. هرچند که این منابع نمی توانند بدون تغییر دادن 
بخش هایی از مناظر طبیعی )حفر چاه ها، انتقال آب با تونل، ســاخت سدهای مخزنی، 
وجین کشــتزارها، پاک سازی جنگل برای استفاده از چوب، زه کشی، تسطیح اراضی و 
نظایر آن( مورد بهره برداری واقع شــوند. این تغییرات اکوسیستم های محلی را به هم 
می زند. هرچقدر غذای بیشــتری برای تغذیه جمعیت رو به رشد باید تولید شود، اول 
به مصرف کود شــیمیایی و بعد علف کش ها تکیه دارد تا محصوالت گیاهی بیشتری 
تولید شــوند. آب استحصال شــده پس از استفاده به صورت فاضالب و آب برگشتی به 
سیســتم منابع آب بازمی گردد، مگر آنکه روی آن در حد باالیی عملیات پاالیش انجام 
شــود. آب آبی همچنین برای آبیاری برداشت می شــود. طی استفاده از بخشی از این 
آب - بهره برداری مصرفی- به جریان آب سبز برمی گردد در شرایطی که مازاد آن )بخش 
مصرف نشــده( آب برگشتی به آب آبی را تشکیل می دهد. آب برگشتی به طور معمول 
با موارد شــیمیایی عملیات کشاورزی و مواد غذایی موجود در خاک آلوده می شود. در 
مناطق خشک که برای تولید کشاورزی، اراضی »آبیاری« می شوند، این اقدام نیز به آثار 
جنبی محیط زیستی می انجامد )خوراک وری، آلودگی آب، زهدارشدن اراضی، شوری 

خاک و آب و نظایر آن(. برخی از این آثار قابل اجتناب و برخی اجتناب ناپذیر است.
تولید پســماند )زباله های انســانی، صنعتی و...( نیز موجب به هم ریختگی بیشــتر 
اکوسیســتم های محلی می شود. با رشد جمعیت این به هم ریختگی تشدید می شود، و 
آثار جنبی اکولوژیکی افزایش می یابد که توجه بیشتر بخش هایی از اقشار اجتماعی را به 

اهمیت این موضوعات جلب می کند.
توسعه انسانی به طور جدانشدنی با ذخیره سازی و کنترل آب همراه است. طی قرن 

بیســتم، برای توسعه زیرساخت های آبی در اثر عوامل متعددی که برجسته ترین آن ها 
جمعیت شناسی، سیاسی و اقتصادی بودند، اقداماتی انجام شد. این اقدامات به تغییرات 

بسیار هیدرواکولوژیکی با طیف وسیعی از پیامدها منجر شد.
فشار مستمر ناشی از برداشــت آب برای پشتیبانی از توسعه جوامع انسانی، باعث 
تخریب تنوع زیستی و زیست بوم های وابسته به آب در سراسر جهان شده است. هم زمان 
با آن زوال کیفی آب و افزایش درجه حرارت باعث کاهش ظرفیت زیستگاه های حیاتی 
می شود و به سرعت گونه هایی را نابود می کند. نواحی واقع در مجاورت آب راهه ها پاک و 
هموار می شوند، و زیستگاه های حاشیه ای، غنی از تنوع محیط زیستی، به آسانی از دست 
می روند. در شرایطی که ارزیابی اقتصادی از چنین محدوده هایی قابل انجام است، این 
ارزیابی نمی تواند پیچیدگی به لحاظ اکولوژیکی ناشناخته ای را که جزء ذاتی تصمیمات 

انسانی درباره نحوه استفاده و مدیریت آب و خاک است در خود منعکس کند.
در چند دهه آینده پیشــران های قوی به صورت ادامه رشد جمعیت، جهانی شدن، 
صنعتی شــدن و تالش برای محو فقر و گرســنگی قابل پیش بینی هستند که حتی 
تغییرات محیط و مناظر طبیعی را بیشــتر می کنند. همــه این ها ورود به رویکردهای 
منطقی تر به محیط زیست را الزامی می سازد، چگونه؟ با در نظر گرفتن موضوعاتی که 

به یکدیگر وابسته اند.
کیفیت آب ورودی به اندازه کمیت آب بااهمیت اســت. تغییرات زیست بوم ممکن 
اســت در اثر تغییرات جزئی در کیفیت آب باشد. آلودگی های چندگانه معموالً به طور 
هم افزایی با هم ترکیب می شوند و پیامدهای شدت یافته یا متفاوتی بروز پیدا می کند، 
نسبت به آثار تجمعی که هر آلوده کننده به صورت تفکیکی ممکن است داشته باشد. 
اســتمرار ورود آلودگی ها، ســرانجام از تاب و توان تحمل زیست بوم فراتر می رود و به 
خسارت های فراوان و احتماالً برگشت ناپذیری ختم می شود. سامانه های آب زیرزمینی به 
ویژه منابع آب شیرین آسیب پذیر هستند: وقتی آلوده شدند، برگشت به شرایط قبلشان، 

تقریباً ناممکن است.

مدیریت سازگار اکوسیستم محور  
برای اطمینان از محیط زیســت آبی پایدار برای جامعه و اکوسیستم ها، به توسعه 
محیط سیاست گذاری برای حکمرانی بهتر آب، نیاز است. منظور برخورداری از اطالعات 
مناسب و سامانه های مدیریتی دارای برنامه مشخص با کارآمدی و قابلیت اجرا و ارزیابی 
اســت. محیط زیست آبی شامل مناطق ســاحلی، رودها، دریاچه ها، مصب رودها، آب 
زیرزمینی، آب موجود در خاک و حتی جو زمین، جزئی از چرخه آب هستند. مدیریت 
این محیط برای منفعت پایدار انسان آشکارا به توسعه سیاست های محیط زیستی مشوق 
سالمت اکوسیستم ها و ایمنی انســان ها نیازمند است، طبق مدیریت و بهره برداری از 
تسهیالت و سامانه های مرتبط. در دهمین سمپوزیوم بین المللی رودها و کنفرانس نیاز 
محیط زیستی، برگزارشده در بریس بین استرالیا، در 3 تا 6 سپتامبر 2007 حدود 750 
دانشمند، اقتصاددان، مهندس، مدیر منابع و سیاست گذار از 50 کشور بیانیه معروف به 
»بیانیه بریس بین« را صادر کردند که نکات کلیدی آن درباره اهمیت، اخطارها، توجهات 
و تدابیر الزم، در 15 بند تنظیم شد که در تدوین شیوه مدیریتی مورد نظردر این بخش، 
از آن ها نیز استفاده شده است. در مجموع شیوه مدیریتی مطلوب باید دارای جامعیت و 
کل نگری، توانمندی از نظر تشخیص دادوگرفت میان کارکردهای مختلف اکوسیستمی و 
توانمندی از نظر اصول مدیریت تطبیق پذیر با توجه به یادگیری اجتماعی، انعطاف پذیری 

و تاب آوری اکوسیستم ها باشد.

جامع نگری  
از دهه 1970 توجه به آثار توسعه منابع آب بر محیط زیست جلب شد و روش هایی 
برای ارزیابی اثر محیط زیســتی طرح های آب بســط و گسترش پیدا کرد. در این 
میان کوشش های به مراتب کمتری صرف ارزیابی آثار محیط زیستی استراتژی های 
مدیریت منابع آب شد که الزم است به ویژه در کشور ایران، این کاستی برطرف شود. 
به عالوه قبالً اکوسیستم های خشکی به طور سنتی به عنوان بخشی از کاربری اراضی 
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حجم منابع تجدیدپذیر آب در قاره ها با کسر تبخیر ۴۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد مترمکعب در سال است که ۹۵ درصد آن 
یرزمینی(  یان های سطحی ظاهر و فقط ۵ درصد آن به صورت نفوذ مستقیم در آبخوان ها )ذخایر آب ز به صورت جر
یست کره، محدود تلقی می شود. ین قابل دسترس ز ذخیره می شود. از این نظر است که ذخایر آب شیر

عنوان می شدند، بدون توجه به مقادیر عمده آبی که آن ها از طریق فتوستنز مصرف 
می کنند. اما توجه به آب ســبز، اکوسیستم های خشکی را در برنامه های مشترک 

مدیریت به هم پیوسته آب و خاک حائز اهمیت کرده است.
تاکنون، مهندسان عمران و محیط زیست به مطالعه بخشی از سیستم و طراحی 
اجزای مشخص یک سامانه مهندسی توجه داشته اند. از حاال به بعد، توجهات فراتر 
از کارکرد اجزای منفرد می رود و کارکرد کل سیستم ها و تعامل سیستم ها با یکدیگر 
در نظر گرفته می شــود - برای نمونه، به تأثیر بهره برداری از طرح های بزرگ آبی بر 
مصب رودخانه و ماهی گیری ســاحلی توجه می شود، بر این اساس آبی که به دریا 
می ریزد، »تلف« نمی شــود، چون ایــن درک به وجود آمده که تغییر جریان آب به 
سمت اکوسیستم های آب و مصب رودخانه ها بر کارکرد آن ها تأثیر دارد و باید برای 

آنها نیز سهمی قائل بود.

توانایی در تشخیص دادوگرفت ها  
در مواقع کمبود آب، کاهش آب تخصیص یافته مجموعه ای از مصارف به منظور 
حفظ وضعیت مناسب مورد نظر ضرورت پیدا می کند. این ممکن است موجب بروز 
تعارض و یا دادو گرفت میان مصارف شــود. در چنین مواقعی به همکاری ســطح 
باالیی میان مدیران آب، مصرف کنندگان، و اکولوژیست ها ضروری است تا تشخیص 
داده شــودچه مقدار آب از یک مصرف - بدون اثرگذاری غیر قابل جبران- می تواند 
کسر شود. یعنی، چنان که از هم کنشی انسان ها و پدیده های اکولوژیکی در سامانه 
پشتیبانی از زندگی برمی آید، دادوگرفتی باید در فرایندهای مدیریت به هم پیوسته 
اتفاق بیفتد. در این فرایند، باید به ابعاد مهم باالدست/پایین دست توجه شود. بخش 
باالدستی آبخیز )آبریز( میزبان تعدادی فعالیت متأثر از آب است، شامل تغییر کاربری 
اراضی، تعدیل جریان ها، بار آلودگی، و نظایر آن. همه آن ها با هم بر جریان رودخانه، از 
نظر تغییرات فصلی و کیفیت جریانی که به منطقه پایین دست می رود، اثر می گذارند. 
گروداران )Stakeholders( پایین دســت در تعــدادی از فعالیت ها و پدیده های 
وابسته درگیرند: هم در استفاده مستقیم برای مصارف خانگی، خدمات شهرداری ها، 
صنعت، کشت آبی و نظایر آن و هم خدمات اکولوژیکی در تاالب های مجاور آبراه ها، 
اکوسیستم های آبی و اکوسیســتم های ساحلی. دو نقطه تمرکز مکمل در مقیاس 
اکوسیستم باید از یکدیگر تفکیک شــوند: در یک طرف حفظ یک اکوسیستم در 
مکان معین برای نیازهای مشــخص جامعه محلــی؛ و در طرف دیگر، هنگامی که 
تمرکز بر ظرفیت تولید پایدار ســامانه حیات در مقیــاس آبخیز/آبریز قرار دارد. به 
همین منظور، ایجاد ظرفیت انسانی و نهادی برای انجام بررسی ها و مشارکت فعال 
گروداران و یادگیری از تجربیات گذشته و مستندسازی آن ها، در فرایند تشخیص و 
تصمیم گیری درباره دادوگرفت ها، توصیه می شود. می توان تعارض رو به افزایشی را 
بین استفاده های »در جریان« و »خارج از جریان« آب برای حفاظت از اکوسیستم ها 
پیش بینی کرد. مطالعات نقش آب در اکوسیستم ها، توانایی ما را برای ارزش گذاری 
آن و درک فرایندهای اکوسیستمی بزرگ مقیاس، درازمدت و میزان جریان آب مورد 

نیاز آن ها ارتقا داده است.

مدیریت تطبیق پذیر  
انگاره متعارف قبلی برای تأمین »موازنه اکوسیســتمی«، یعنی ثبات دائمی و 
حفاظت مطلق، امروز دیگر نمی تواند هواداری داشته باشد، چون انسان آموخته است 
که با تغییر زندگی کند. پژوهش تأثیرگذار در این تغییر نگاه از آن »واندر لی یو و 
همکاران« است که مفهوم سازی »هم تحولی فرایند جامعه و محیط زیست« نتیجه 
آن بود. براساس نتایج این بررسی، جهان بینی گذشته در باره جامعه و طبیعت که 
آن ها را سیستم هایی نزدیک به تعادل فرض می کرد، کنار گذاشته شد و بجای آن 
نگرش پویایی انتخاب شده است. در نگاه جدید »ثبات« که احتماالً باید استثنا تلقی 
شود و از این رو نیاز و ارزش تحلیل ویژه دارد. از این مقدمه باید دریافت که ثبات یک 
استثنا در شرایط تشدید پیوندهای میان کنش های انسانی و شرایط اکوسیستم های 

محلی است. مشابه »موازنه اکوسیستمی«، انگاره حفاظت بیشتر از اکوسیستم ها به 
طور ثابت و متواتر به تدریج جای خودرا به رویکردهای مدیریت اکوسیســتم محور 

داده است.
می دانیم مدیریت آبخیزها به عنوان دارایی نیز مطرح است. برخی از این خدمات 
با یکدیگر هم فزونی دارند و برخی در تعارض اند. بنابراین، انجام دادوگرفت هدفمند 
از دیدگاه انســانی الزم است تا موازنه جدیدی در محیط طبیعی اکوهیدرولوژیکال، 
ریشه دار شود. خدمات اکوسیستمی و منابع آب باید به شکل به هم پیوسته مدیریت 
شــود. آبخیز و آبریز باید به روشــی تطبیقی مدیریت شــوند تا تاب آوری سامانه 
پشتیبانی از حیات در قبال حوادث غافلگیرکننده و تکانه ای، حفاظت و از سوق دادن 

اکوسیستم ها به سمت شرایط آسیب پذیرتر، پرهیز شود.

تعیین و ارتقای معیارها  
معیارهایی برای حفاظت از ظرفیت تولید پایدار پشتیبانی از زندگی، باید انتخاب 
و ارتقاء پیدا کنند. این به معنی تشــخیص کارکردهای کلیدی برای تولید کاالهای 
اجتماعی و اقتصادی مهم، خدمات اکوسیستم های خشکی مهم از نظر اکولوژیکی، 
کاالهای اجتماعی و اقتصادی مهم اکوسیســتم آبی و خدمات اکوسیســتمی آبی 
مهم از دیدگاه های مختلف، ضروری اســت. در این میان، سیل و خشک سالی نوعی 
به هم ریختگی اکوسیستم است که می تواند پیامدهای زیادی بر زیست بوم های تاالبی 
و جنگلی داشته باشــد. دوره های خشک سالی و سیل، بخش طبیعی زیست بوم ها 
هستند و زیســت بوم ها خود را با آن ها سازگار می کنند و از آن ها تأثیر می پذیرند. 
سیالب ها و رسوب های همراه آن ها می توانند زیست بوم های طبیعی را دوباره از آب 
فراوان کنند و باعث انباشــت خاک حاصل خیز برای گیاهان )شامل نباتات غذایی( 
باشــند. انسان از طریق فعالیت هایش رژیم های به هم ریزی که موجودات زنده را در 
طول زمان تغییر می دهد، به وجود می آورد. به هم ریختگی متنوع است: به هم ریختگی 
طبیعی، غیرطبیعی، و ترکیبی. بنابراین نیاز به تأمین »کشسانی یا انعطاف پذیری« 
کافی اکوسیستم نســبت به تغییرات ناگهانی در شــرایط محیطی مانند طوفان، 
آتش سوزی، خشک سالی یا حوادث ناگهانی آلوده کننده وجود دارد. اکولوژیست ها از 

این »کشسانی« به عنوان »تاب آوری« نسبت به به هم ریختگی یاد می کنند.

بهره سخن  
آب از طریــق کارکردهــای گوناگونــش، نقش های چندگانــه ای در دینامیک 
اکوسیســتم ها و ســامانه های اجتماعی دارد. کارکرد تعیین کننده و اکسیر زندگی 
اکوسیستم های خشکی، به عنوان حامل مواد غذایی، و اکوسیستم های آبی به عنوان 
به عنوان زیستگاه. در سامانه های اجتماعی آب کارکردهای اجتماعی بنیادی برای 
پشتیبانی زندگی انسان، تولید غذا و تولید انرژی و به عنوان محیط واسط برای حمل 

دورریزها و ترابری و حاللی روان و جاری وجود دارد.
اکوسیســتم می تواند »عامــل تولید« اصلی و پویایی برای توســعه اجتماعی و 
اقتصادی باشد. اکوسیستم ها مقادیر زیادی منابع تجدیدپذیر و خدمات اکوسیستمی 
تولید می کنند که بهزیستی جامعه انسانی بر پایه آن ها استوار است. استفاده انسانی 
از این منابع و خدمات به وجود، نگهداری و بهره برداری از اکوسیستم های چندکاره ای 

وابسته است که گردش آب در آن ها به مثابه »جریان خون« در بدن، حیاتی است.
در این زمینه، چگونگی حفظ تاب آوری سامانه پشتیبانی کننده از زندگی آبخیز یا 
به طور مشخص کارکردهای کلیدی تولیدی آن سامانه، مهم است و باید در برنامه ها 
به آن توجه شود. موضوع کلیدی، تأمین و توسعه ظرفیت نهادی برای ایفای وظیفه 
برجســته در این خصوص، یعنی »مدیریت سازگار آبریزمحور« با هدف حرکت به 
سمتی است که حق انتخاب ها را برای آینده به طور مطمئنی، بتوان حفظ کرد. باید 
از فروپاشی و نابودی کامل سیستم به هر طریقی اجتناب کرد تا هم از تزلزل بیشتر 
معیشــت اقشار آسیب پذیر جوامع محلی کاسته و هم منابع آب و خاک برای نسل 

آینده حفاظت شود. 
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یکی از مســائل مهم برای همه کسان یا نهادهایی که نگران کاهش 
کیفیت حکمرانی هستند، این اســت که چگونه می توان با افزایش 
اعتماد عمومی میان شهروندان و در نتیجه افزایش موجودی سرمایه 
اجتماعی، حکومــت »کارا« و »اثربخش« داشــت. این نگرانی یک 
پرســش اصلی را مطرح می کند: »چگونه می توان سرمایه اجتماعی 
تولید کرد؟« به عبارت دیگر راهکارها و ســازوکارهای مولد سرمایه 
اجتماعی در جامعه چیست اند؟ و چگونه می توان با بهره گیری از آن ها 
به موجودی سرمایه اجتماعی افزود؟ و در آن سرمایه گذاری کرد تا بر 
کیفیت حکمرانی افزوده شود؟ منظور از حکمرانی با کیفیت،  قاعده 
امور بر قانون، مشارکت شهروندان، شفافیت سازوکارهای تصمیم گیری 
و مسئولیت پذیری مقامات حکومتی اســت. بو روثستاین در کتاب 
مشــهور »دام های اجتماعی و مسئله اعتماد« تالش کرده تا به این 
پرسش پاسخ دهد. به نظر او پاسخ به پرسش چگونگی سرمایه گذاری 
در ســرمایه اجتماعی به آســانی سرمایه انســانی و مادی نیست و 

مسئله ای دشوار است. در اینجا چکیده ای از مباحث او را می آوریم.

فرآیندهای روان شناختی مولد اعتماد  
سازمان ها و افرادی که ادعا می کنند قابل اعتماد هستند معموالً 
به جای ایجاد اعتماد، بدگمانی را در گیرنده پیام برمی انگیزانند و به 
چنین اشخاص یا سازمان هایی به دیده تردید نگاه می شود زیرا به نظر 
می رســد آن ها ایرادی در کار خود دارند و اال چنین ادعایی را طرح 
نمی کردند. تولید اعتماد بر فرآیندهای روان شناختی پیچیده ای استوار 
اســت. اعتماد اجتماعی که بعد کیفی سرمایه اجتماعی را تشکیل 
می دهد، موضوعی اعتقادی اســت. اعتقادات افراد بر دو پایه »دانش 
کسب شده« و »جهان بینی اخالقی« استوار هستند. اعتقادات نه به 
راحتــی و نه به اجبار پدید می آیند. ریشــه عقاید فرد درباره اعتماد 
اجتماعی، بیشتر در اعتقادات شخصی موجود در اعماق وجود ریشه 
دارند که ممکن اســت در دوران اولیه کودکی القا شــده باشند یا از 
تجربیات شــکل دهنده زندگی برخاسته باشــند. از این رو تغییر در 
ذهنیت افراد یکی از دشوارترین کارها است. اگر فردی، مردم گریز باشد 
و نســبت به درست کاری بشر گمان بد بورزد، تغییر اعتقاد او دشوار 
است و این کار سخت تر هم می شود هنگامی که فرد مورد نظر عضو 
گروه هایی شود که اعضای آن به یکدیگر بی اعتماد و حتی از یکدیگر 
متنفر باشند. یافته های تحقیقاتی گسترده نشان می دهند که نفرت و 
بی اعتمادی بین گروهی مبتنی بر قومیت، اثر خود تقویت کنندگی بر 
عقاید افراد دارد و در نتیجه به بخش و جزئی از هویت و منطق بسیج 

گروه تبدیل می شود.

ابزارهای سیاسی مولد سرمایه اجتماعی  
با این وجود امکان به کار گرفتن »ابزارهای سیاسی« برای آسان تر یا 
دشوارتر کردن مواجهه مردم با یکدیگر وجود دارد، مثالً می توان فضاهای 
عمومی مثل پارک و کتابخانه ایجاد و یا در ســاخت آن ها تسهیل کرد 
تا تعامالت میان مردم بیشتر شود. یا می توان به سازمان های داوطلبانه 
کمک کرد. با این حال سودمندی کمک های مالی دولت به این سازمان ها 
مشــخص نیست. این کمک ها حتی می تواند اثر منفی ناخواسته داشته 
باشد. برای مثال حمایت های مالی دولت سوئد از جنبش مردمی مقابله با 
مصرف مشروبات الکلی سبب ایجاد این درک عمومی شد که سازمان های 
مدنی مشارکت کننده در این جنبش، اقتدار دولتی را گسترش می دهند و 
همین مسئله به جای افزایش مشارکت مدنی سبب کاهش آن شد. پس 
در بسیاری موارد کمک های دولتی به سازمان های مدنی می تواند نتیجه 
معکوس داشته باشــد و به جای افزایش مشارکت مدنی سبب کاهش 
آن شــود. در تجربه ای دیگر مشارکت سازمان های حمایتی بین المللی 
مانند بانک جهانی در سیاست گذاری ها برای افزایش سرمایه اجتماعی 
در کشورهای در حال توسعه از طریق شبکه های اجتماعی و سازمان های 
داوطلبانه نوپا، نتیجه معلومی نداشــته است. گزارش بانک حاکی از آن 
است که موفقیت پژوهش های انجام شده درباره سرمایه اجتماعی بیشتر 
در نشــان دادن اثرات مفید این سرمایه بوده تا تدوین و تهیه آیین نامه 
و خطوط راهنما درباره چگونگی ســرمایه گذاری در آن. به عبارت دیگر 
پژوهش ها نتوانسته اند سازوکارهای تولید سرمایه اجتماعی را نشان دهند.

سرمایه اجتماعی در سطح فردی  
مطالعات این سطح نتایج غیرمنتظره داشته است. تصور این است که 
سرمایه اجتماعی در طبقات کارگر بیشتر است زیرا آن ها حس همبستگی 
اجتماعی توسعه یافته ای دارند و صاحب فهم تاریخی اهمیت سازمان یافتن 
در اتحادیه ها هســتند. وجود این ویژگی ها به سبب سطح باالی اعتماد 
اجتماعی اســت. پس عاقالنه است که فکر کنیم باالترین میزان اعتماد 
در میان آن دسته از گروه های اجتماعی دیده می شود که نسبت به سایر 
گروه ها، درآمدهای به نســبت پایین و تحصیالت اندک دارند. فرض عام 
نخست این است که کم درآمدها با تحصیالت پایین اما سازمان یافته مانند 
طبقات کارگر بیشترین میزان اعتماد اجتماعی را دارند. فرض عام دوم این 
است که افراد موفق از نظر اقتصادی، سطوح پایینی از اعتماد اجتماعی و 
تعهد مدنی دارند. اما نتایج تحقیقات خالف این دو فرض را نشان می دهد. 
سطح باالیی از اعتماد اجتماعی و گستره وسیع شبکه های اجتماعی میان 
مردمی با تحصیالت و درآمدهای به نســبت باال وجود دارد. »برندگان« 
و افراد موفق جامعه، آن هایی هســتند که درجــات باالیی از اعتماد را 

چرا باید خواند:
اگر به مسائل 

اجتماعی و کیفیت 
حکمرانی در ایران 
عالقه مند هستید، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

رابطه سرمایه اجتماعی و دموکراسی
راهکارهای تولید سرمایه اجتماعی چیست؟

ـه
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ـه
ب

چگونه می توان سرمایه اجتماعی تولید کرد؟ راهکارها و سازوکارهای مولد سرمایه اجتماعی در جامعه چیستند؟ 
و چگونه می توان با بهره گیری از آن ها به موجودی سرمایه اجتماعی افزود تا بر کیفیت حکمرانی افزوده شود؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

حسینایمانیجاجرمی
جامعه شناس

برخی نهادهای 
اجتماعی برای 
مجازات افرادی 
که رفتارهای 

فرصت طلبانه و 
خیانت آمیز دارند 
سبب می شوند 

مردم رغبت 
بیشتری برای 
تعامل با دیگران 
متفاوت داشته 

باشند
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نســبت به دیگران از خود بروز می دهند. »بازندگان« و افراد ناموفق این 
ویژگی ها را ندارند. منزلت اجتماعی باال، خوش بینی، نگرش مثبت نسبت 
به دموکراســی و خرسندی عمومی با سطوح باالیی از اعتماد اجتماعی 

رابطه ای مثبت دارند.
مطالعات اجتماعی-روان شناختی درباره علل اعتماد اجتماعی به دو 
دسته تقسیم می شوند: دسته اول، مدعی اند سرمایه اجتماعی در دوران 
کودکی از طریق فرآیند اجتماعی شدن در خانواده به وجود می آید. برای 
مثال اوســالنر اعتماد را به دو دسته خاص گرا )اعتماد به افراد خاص( و 
عام گرا )اعتماد به عموم مردم( تقسیم می کند. او با بهره گیری از داده های 
پیمایشی وسیع در آمریکا نشان می دهد که تفاوت های باقاعده ای در عقاید 

و ارزش های خاص گرایان و عام گرایان وجود دارد.
دوراهی اجتماعی، موقعیتی اســت که در آن منافع جمعی در برابر 
منافع خصوصی قرار می گیرد و تحقیقات روان شناختی-اجتماعی تجربی 
زیاد روی رابطه میان اعتماد و دوراهی مذکور انجام شده است. محققی به 
نام سالی نتایج حدود 160 آزمایش را با تعدادی در حدود 5000 آزمودنی 

مورد فراتحلیل قرار داد و 4 نکته از آن ها بیرون کشید:
کنش منفعت طلبانه به آن گستردگی که نظریه انتخاب عقالنی تصور 
کرده، متداول نیســت و 25 تا 30 درصد افراد حتــی در آزمایش های 

انعطاف ناپذیر معمای زندانی، راهبرد همکاری را انتخاب کرده اند.
فرصت برقراری ارتباط بوضــوح درصد افرادی را که گزینه همکاری 
را انتخــاب می کنند، افزایــش می دهد. القای قبیله گرایــی یا اعتماد 
خاص گرایانه بســیار ساده است، کافی است افراد را به گروه هایی تقسیم 
کرد که تنها مجاز به برقراری ارتباط درون گروهی هســتند و از ارتباط 
با اعضای خارج از گروه منع شده اند. همکاری برای افراد محدود شده به 
ارتباطات درون گروهی هنگامی که آن ها به انتهای مجموعه ای از تعامالت 

مکرر می رسیدند، کاهش می یافت.
نتیجه مهم این بود که ارزش های فرهنگی یا هنجاری شــخص در 
انتخاب گزینه آن ها مهم و اثرگذار است. برای مثال ویتنامی ها نسبت به 

آمریکایی ها تمایل بسیار بیشتری برای همکاری دارند.

هوش اجتماعی  
یک عامل دیگری که به آن برای سرمایه اجتماعی نیاز هست، هوش 
اجتماعی است. بر اســاس تعریف توشیو یاماگیشی به توانایی کشف و 
تفسیر عالئم صادر شــده از سوی مردم، هوش اجتماعی گفته می شود 
عالئمی که فرد بر اســاس مواجه با آن ها اطالعاتی را درباره قابل اعتماد 
بودن یا نبودن دیگران به دســت می آورد. از آن جایی که هرچه اعتماد 
اجتماعی بیشتر، هوش اجتماعی هم بیشتر و در نتیجه عملکرد باالتر، پس 
از منظر سیاسی از آن جایی که هوش اجتماعی، توانایی است که مردم 
آن را از طریق تعامالت گسترده با دیگران به ویژه آن هایی که همانند با 
آن ها نیستند، کسب می کنند، پس اگر دولت ها خواهان سرمایه گذاری 

در سرمایه اجتماعی هستند باید شرایطی را پدید آورند که در آن، افراد 
در سال های نخســت زندگی شان به کرات با افرادی که شبیه خودشان 
نیســتند، تعامل کنند. چنین نتیجه گیری حداقل دو شرط نهادی را در 

سطح جامعه پیشنهاد می کند:
فراهــم کردن امکان تعامالت میان افــراد متفاوت از نظر قومی یا � 

طبقاتی و جلوگیری از تفکیک فضایی
وجود برخی نهادهای اجتماعی برای مجازات افرادی که رفتارهای � 

فرصت طلبانه و خیانت آمیز دارند. چنین نهادهایی سبب می شوند مردم 
رغبت بیشتری برای تعامل با دیگران متفاوت داشته باشند.

پــس در جوامعی که به اعضای خود فرصت هــای تعامالت خارج از 
چارچوب های معمول و درونی شده می دهند، در مقایسه با سایر جوامع، 
احتمال افزایش سطح هوش و اعتماد اجتماعی، بیشتر است. یک نتیجه 
دیگر از تحقیق یاماگیشــی این اســت که در جستجوی منبع اعتماد 
اجتماعی، باید به سطوح سیاسی و اجتماعی هم توجه کرد. از نظر پاتنام 
و بسیاری دیگر، جامعه مدنی در این زمینه اهمیت زیادی دارد. اینگلهارت 
دموکراسی را مهم می داند. اوسالنر از قوی ترین عوامل پیش بینی کننده 

اعتماد اجتماعی، به برابری اقتصادی و برابری فرصت ها اشاره می کند.

جامعه مدنی و نقش آن در تولید سرمایه اجتماعی  
 نظریه هــای مربوط به اهمیت جامعه مدنی برای نخســتین بار به 
کتاب مشهور »دموکراسی در آمریکا« اثر الکسی دو توکویل بازمی گردد 
که کارآمدی دموکراســی آمریکایی ها را ناشی از زندگی انجمنی آن ها 
می دانســت. این نظریه در تحلیل علل تجزیه شوروی اعتبار خوبی پیدا 
کرد. رابرت پاتنام در مطالعه خود درباره حکومت های منطقه ای در ایتالیا، 
منبع ســرمایه اجتماعی را تراکم و وزن جامعه مدنی دانست. مهم ترین 

نکته هایی که باید بدانید

در جوامعی که به اعضای خود فرصت های تعامالت خارج از چارچوب های معمول و درونی 	]
شده می دهند، در مقایسه با سایر جوامع، احتمال افزایش سطح هوش و اعتماد اجتماعی، 

بیشتر است. 
تولید اعتماد بر فرآیندهای روان شناختی پیچیده ای استوار است. اعتماد اجتماعی که 	]

بعد کیفی سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد، موضوعی اعتقادی است.
در بسیاری موارد کمک های دولتی به سازمان های مدنی می تواند نتیجه معکوس داشته 	]

باشد و به جای افزایش مشارکت مدنی سبب کاهش آن شود. 
برای تولید سرمایه اجتماعی نمی توان تنها به جامعه مدنی اتکا کرد و نقش دولت به ویژه 	]

کارآمدی، عاری بودن از فساد و بهره مندی از سیاست های مشوق تعامالت و ارتباط میان 
گروه های اجتماعی مختلف و توجه به زیرساخت های اجتماعی، در این موضوع اهمیت زیادی 

دارد.

حمایت های مالی 
دولت سوئد از 
جنبش مردمی 

مقابله با مصرف 
مشروبات 
الکلی سبب 

ایجاد این درک 
عمومی شد که 

سازمان های مدنی 
مشارکت کننده در 
این جنبش، اقتدار 
دولتی را گسترش 
می دهند و همین 
مسئله به جای 

افزایش مشارکت 
مدنی سبب کاهش 

آن شد

ویژگی های افراد با اعتماد خاص گرا ویژگی های افراد با اعتماد عام گرا

اعتماد به دایره بسیار کوچک از افراد که معموالً خانواده، دوستان بسیار نزدیک و گروه های همتای قومی را در بر می گیرد
بی اعتمادی به کل مردمی که خارج از دایره همتایان نزدیک قرار دارند

بدبینی نسبت به آینده بویژه به فرصت هایشان برای شکل دادن به زندگی خودشان
بی اعتمادی نسبت به بیشتر نهادهای اجتماعی

باور به این که آن نهادها بر خالف منافع شخصی آن ها ساختار یافته اند
انسان گریزند

باور به این که جهان خارج، خطرناک و تهدیدآمیز است و بنابراین خارج از کنترل آن هاست.
به غریبه ها بدگمان هستند

نقطه مقابل دسته اول!

تحقیقات نشان داده اند که اعتماد اجتماعی باال با دموکراسی باثبات، فساد اندک و درجه پایین نابرابری اقتصادی 
ارتباط دارد. اعتماد سیاسی، یعنی اعتماد به نهادهای دموکراتیک مانند پارلمان، احزاب سیاسی و حکومت. تحقیقات 
یافته اند بین اعتماد سیاسی و اعتماد اجتماعی همبستگی قوی وجود ندارد. در
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به خوبی می دانیم که انرژی یک موضوع استراتژیک برای هر کشوری 
است و اهمیت آن فقط به حوزه اقتصادی محدود نمی شود. از همین رو، 
همه کشورها سال هاست که در پی طراحی مکانیزم هایی برای منطقی 
کردن مصرف انرژی بوده اند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. پس 
مدیریت انرژی درواقع یک برنامه سیســتماتیک است که جهت کنترل 
مصرف انرژی، چه از لحاظ فردی و چه فرآیندی در هر کشور اجرا می شود. 
جالب اینجاست که در کشورهای صنعتی، مدیریت مصرف انرژی خود 
به عنوان یک منبع انرژی در نظر گرفته می شــود. به بیان دیگر مدیریت 
انرژی و صرفه جویی های حاصل از آن را به عنوان منبع ششــم انرژی در 
کنار انرژی های فسیلی و تجدید پذیر قرار می دهند. زیرا مدیریت انرژی 
می تواند منجر به چنان صرفه جویی هایی شود که گویی خود یک منبع 
جدید انرژی اســت. چراکه مفهوم انرژی یکی از ستون های مهم حیات 
اقتصادی، صنعتی و علمی در دنیای امروز اســت که بدون آن، بی تردید 
زندگی و به طور خاص عرصه صنعتی و اقتصادی با مشــکالت عدیده ای 

روبرو خواهد شد.
تجارب دهه های اخیر نشــان می دهد که با افزایش استفاده از منابع 
انرژی در جهان و ذخایر محدود سوخت های فسیلی، دیگر نمی توان به 
منابع محدود انرژی متکی بود، اگرچه نفت و سایر سوخت های فسیلی 
می توانند حداقل تا چند دهه آینده نیازهای انرژی دنیا را تأمین نموده، 
اما چالش های عمیق تری که نظام انرژی جهان را شکل می دهد، مسائل 
محیط زیســتی و تولید گازهای گلخانه ای است. این مهم ضرورت نگاه 
بایســته و شایسته چگونگی استفاده از انرژی را به تدبیر پردازان متذکر 
می گردد. بر این اســاس، از آنجایی که استفاده درســت و بجا از انرژی، 
متضمن توسعه پایدار در هر جامعه ای است، حفظ منابع با ارزش انرژی 
و مدیریــت صحیح مصرف آن یکی از مهم ترین موضوعات در دســتور 
کار تمامی تدبیرپردازان کشــورهای جهان بوده و کلیه سیاست گذاران، 
دولت مردان و دست اندرکاران بخش انرژی را بر آن داشته تا چاره ای جهت 
رویارویی با مشکل افزایش بی رویه مصرف و در نتیجه کنترل هزینه های 
انرژی بیندیشند. از مهم ترین موضوعاتی که می تواند کل چرخه تولید، 
توزیع تا مصرف انرژی را تحت کنترل داشته و به بهترین نحو ممکن از این 
منابع گرانبها استفاد نمود »مدیریت انرژی« است که امروزه مهم ترین ابزار 
جهت مواجهه با افزایش بی رویه مصرف و جلوگیری از هدر رفت است، 
بطوری که استقرار و به کارگیری آن، تضمین کننده بهینه سازی مصرف 
و انتخاب الگوی صحیح و اعمال سیاســت های درست در مصرف انرژی 
است. به بیان دیگر، بهینه سازی انرژی از تولید تا توزیع و در نهایت مصرف، 
به معنای به کارگیری پیشرفته ترین تکنولوژی ها و استفاده از علوم نوین 
مدیریت است و به تعبیری دیگر بهینه سازی انرژی، افزایش آگاهی، ایجاد 

غفلت از مصرف بهینه
جایگاه مدیریت انرژی در اقتصاد ملی

ـه
ـان

ـه
ب

کشورهای مختلف دنیا نسبت به انرژی چه رویه هایی را دنبال می کنند؟ 
مدیریت انرژی چه جایگاهی دارد و چه باید کرد؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

جایگاه انرژی در جهان 
توسعه یافته و صنعتی 
و ایران بدانید، خواندن 

این مقاله به شما 
توصیه می شود.

رضاپدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و 
محیط زیست اتاق تهران

ایده این نظریه این اســت که انجمن های داوطلبانه سبب تولید سرمایه 
اجتماعی می شوند.

اما این ایده سه نقیصه دارد:
مسئله مفهومی، ناتوانی در تفکیک میان سازمان های مولد سرمایه 
اجتماعی و آن هایی که مولد عدم اعتماد اجتماعی هستند. مانند بسیاری 
از سازمان های داوطلبانه دارای ماهیت مذهبی، سیاسی، قومی و جنسیتی 
که وجودشان تا حدودی مبتنی بر تفکیک از سایر گروه هاست، یا مبتنی 
بر بی اعتمادی. به عبارت دیگر، ســرمایه اجتماعی در برابر سرمایه ضد 
اجتماعی. مشارکت در انجمن ها می تواند منجر به تولید، حفظ یا فرسایش 

سرمایه اجتماعی در جامعه شود.
مسئله تجربی، اثبات هم بستگی بین مشارکت در انجمن های داوطلبانه 

و اعتماد اجتماعی باال در سطح فردی به هیچ وجه امکان پذیر نیست!
اگــر جامعه مدنی تولید کننده نوعی از باورها اســت که برای وجود 
یک دموکراسی کارآمد و با ثبات ضروری است، پس دموکراسی های تازه 
استقراریافته باید بخش داوطلبانه پویا و قوی داشته باشند. اما مطالعات 
مربوط به فرآیندهای دموکراتیک شدن برزیل و اسپانیا نشان می دهد که 
آن ها از نظر شاخص های جامعه مدنی، رتبه باالیی ندارند. در اینجا به نظر 
می رسد آن چه اهمیت دارد »قانون اساسی و نهادهای سیاسی« هستند.

دولت و سرمایه اجتماعی  
آیا نهادهای دولتی، ســرمایه اجتماعــی را تولید می کنند؟ ماهیت 
دولت ها اهمیت دارد. تحقیقات نشان داده اند که اعتماد اجتماعی باال با 
دموکراسی با ثبات، فساد اندک و درجه پایین نابرابری اقتصادی ارتباط 
دارد. اعتماد سیاسی، یعنی اعتماد به نهادهای دموکراتیک مانند پارلمان، 
احزاب سیاســی و حکومت. تحقیقات دریافته اند بین اعتماد سیاسی و 
اعتماد اجتماعی همبســتگی قوی وجود ندارد. سیاست در دموکراسی 
نمایندگی ماهیتاً منفعت گرا و حامی گراســت. نکته این اســت که اثر 
نهادهای اجرایی بر نحوه عملکرد و مشروعیت دموکراسی به میزان زیادی 
دست کم گرفته شده است. در بیشتر جوامع عموم مردم اغلب با نهادهای 
اجرایی دموکراسی تماس دارند تا نهادهای نمایندگی آن. استفان کاملین 
نشان داده که تجربیات مستقیم شهروندان از نحوه رفتار با آن ها از سوی 
نهادهــای مختلف خدمات عمومی، تاثیرات قابل توجهی بر دیدگاه های 
سیاسی و جهت گیری های ایدئولوژیک آنان دارد و در شکل گیری عقاید 
سیاسی افراد، تأثیر تجربیات آنان از نهادهای خدمات اجتماعی در مقایسه 
با موقعیت اقتصادی آنان اهمیت بیشتری دارد. وظیفه نهادهای اجرایی به 
طور محسوس و مشخص، تأمین حقوق دموکراتیک و اجتماعی شهروندان 
است. آنچه این نهادها را قابل اعتماد می کند، نه جانب داری متعصبانه، بلکه 
بی طرفی اســت. در انصاف در رویه ها و اجتناب از فساد، مشتری گرایی، 
خویشاوندگرایی و تبعیض. برای مثال در سوئد، اعتماد به نظام حقوقی 
و باور به عدم رواج رشــوه گیری و فســاد، حتی در صورت کنترل سطح 

تحصیالت پاسخ گویان، تأثیر چشمگیری بر اعتماد بین فردی دارد.
به عنوان یک نتیجه کلی از همه این مباحث می توان گفت از نظر بو 
روثستاین برای تولید سرمایه اجتماعی نمی توان تنها به جامعه مدنی اتکا 
کرد و نقش دولت به ویژه کارآمدی، عاری بودن از فســاد و بهره مندی از 
سیاست های مشوق تعامالت و ارتباط میان گروه های اجتماعی مختلف و 

توجه به زیرساخت های اجتماعی، در این موضوع اهمیت زیادی دارد.

منبع
روئستاین، بو )۱۳۹۳(، دام های اجتماعی و مسئله اعتماد، ترجمه الدن رهبری و همکاران، تهران: 

آگه.
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فرهنگ صحیح و در نتیجــه مدیریت صحیح بر منابع و مصارف انرژی 
اســت که نیاز مهم امروز اقتصاد ایران نیز محسوب می شود. از طرفی در 
بعد انرژی در کشــور فقط مشکل مصرف را نداریم و اگر یک پروسه را از 
زمان تشخیص برای فرآیند تولید و فرآیند توزیع در نظر بگیریم و پس 
از آن به فرآیند مصرف برسیم، اعتقادمان این است که تمام این مراحل 
مهم هستند. یعنی از زمانی که یک فناوری را برای تولید انرژی انتخاب 
می کنیم، باید دقت کافی در نوع فرآیند و تکنولوژی مبذول شود. به عبارت 
دیگر اگر فرآیندها و ساختارهایمان در به کار گیری مصرف منابع از جمله 
مصرف انرژی درست باشد به طور حتم عملکرد سازمان در بهره وری انرژی 
باالتر خواهد بود. براین پایه و با نگاه فرآیندی و سیستمی، اعتقاد داریم 
که اگر مادر سالم داشته باشیم، کودک سالم هم خواهیم داشت. این نگاه 
مادر سالم برای کودک سالم از همه ابعادش مهم است نه فقط محصول 
درست و با کیفیت، بلکه استفاده درست از منابع و امکانات از جمله انرژی. 
به هر تقدیر انتظار می رود مدیریت مصرف انرژی همانند سایر موضوعات 
الویت دار، به یکی از دغدغه های مهم مدیران سازمان ها بدل شده و شاهد 
افزایش بهره وری در حوزه بســیار مهم انرژی در کشــور باشیم تا بدین 
ترتیب بتوانیم از منابع متوسط، ستانده عالی داشته باسیم نه از منابع عالی 
ستانده متوسط. اما با آنچه که از نظر گذشت می توان گفت که مدیریت 
حلقه مفقوده مصرف انرژی در اقتصاد ملی ایران است. بد نیست مجدداً 
یادآوری نمایم که ایران در مجموع بزرگ ترین دارنده ذخیره گاه نفت و گاز 
در جهان است. این مهم همه ساله از سوی آژانس ها و مراکز بین المللی 
معتبر بررسی و اعالم و مهر تائید بر آن زده می شود. رقم ذخایر اثبات شده 
نفت ایران در حدود 158 میلیارد بشــکه و ذخایر گازی ایران در سطح 
میلیارد بشکه و ذخایر گازی ایران در سطح 34 تریلیون متر مکعب است. 
ایران بیش از 9 درصد کل ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در اختیار دارد 
و همچنان چهارمین مالک بزرگ ذخایر نفتی در جهان محسوب می شود؛ 
در بخش گاز کشــورمان نزدیک به 18.2 درصد کل ذخایر گازی جهان 
را در خــود جای داده و بزرگ ترین دارنده ذخایر گازی جهان به شــمار 
می رود. همان گونه که مالحظه می شود، کشور از حیث ذخایر نفت و گاز 
در وضعیتی بســیار ایده آل و استثنایی قرار دارد، اما در موضوع مدیریت 
مصرف انرژی و شدت مصرف این انرژی های پایان پذیر، در شرایط پایدار 
و رضایت بخشی قرار نداریم و اعداد و ارقام مصرف انرژی در ایران همواره 
در دنیا رکورد زده است! رکوردی منفی و تأسف برانگیز... لذا این همه ثابت 
می کند که صرف داشتن ذخایر بی نظیر و بکر، موجب امتنان و افتخار 
نیست، چه اینکه کشور نگون بخت ونزوئال با ذخایر بی بدیل 300 میلیارد 
و 900 میلیون بشــکه ای، معادل 17.7 درصد کل ذخایر نفت جهان را 
درخود جای داده و در رتبه نخست جهان حتی باالتر از عربستان و کانادا 
قرار گرفته است، اما این کشــور از تورم بیش از 800-700 درصدی به 
شدت رنج می برد و هر آن ممکن است که شاکله این کشور از هم بپاشد. 
بر این اساس، حلقه مفقوده ای به نام »مدیریت انرژی« و سپس »بهره وری 

انرژی« در همه ابعاد انسانی و صنعتی بیش از پیش نمایان می شود.
متاسفانه ما در ایران از آنچه که مدیریت درست مصرف انرژی و بهره 
وری بهینه است در چالش و رنج هستیم و نتوانسته ایم این موضوع مهم 
را به درستی حل وفصل کنیم. با نگاهی به شدت مصرف انرژی در ایران 
و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه در می یابیم که 
فاصله ای بعید در این خصوص وجود دارد. شدت مصرف ما حدود 9 برابر 
کشوری مثل ژاپن است )که کمترین شدت انرژی را در دنیا دارد(  و حدود 
چهار برابر شدت انرژی متوسط دنیاست. تنها در بخش ساختمان، بیش 
از 40 درصد انرژی کشورمان به صورت بی رویه مصرف می شود که علت 

اصلی آن به نوع ساخت و بی توجهی به مبحث 19 و عدم توجه به معاینه 
فنی دوره ای موتورخانه ها است. موردی که متاسفانه در بخش ساختمان 
داریم این اســت که در حین ســاخت، مقررات مربوط به مصرف انرژی 
کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در مقررات ملی ساختمان مبحثی به نام 
نوزده را داریم که ناظر بر اجرای آیین نامه هایی مثل استفاده از شیشه های 
دوجداره، عایق بندی دیوارها و نظایر آن اســت که این مبحث مربوط به 
حین ساخت است که مورد بی اعتنایی قرار می گیرد. از سوی دیگر تلفات 
انرژی در شبکه انتقال و توزیع هم در نوع خود زیاد است و در مجموع به 
حدود 15 تا 17 درصد می رسد. از این میزان حداقل 12 درصد مربوط به 
شبکه توزیع و فوق توزیع است. حدود 3 تا 5 درصد هم مربوط به شبکه 
انتقال که اگر با تدابیری ویژه می توانستیم مجموع تلفات توزیع و انتقال را 
به حدود میانگین جهانی 7 الی 8 درصد برسانیم، این هم نیز کمک شایان 
توجهی به مدیریت مصرف انرژی می گردد. به اعتقاد نگارنده، روش های 
بهینه ســازی مصرف انرژی با هدف مقابله با شدت مصرف انرژی به طور 
معمول به دو دسته قیمتی و غیر قیمتی تقسیم می شوند. بر این اساس، 
اصالح ساختارها و قوانین، ارتقای فناوری و اصالح رفتار مصرف کنندگان 
به عنوان سه راهکار عمده غیر نفتی و سیاست های مالیاتی )یارانه ای(  و آزاد 
سازی قیمت ها به عنوان مهم ترین ابزارهای قیمتی شناخته شده و توصیه 
می شــوند. در همین حال بسیاری از صاحب نظران، عدم اجرای توأم دو 
روش قیمتی و غیر قیمتی را دلیل عدم موفقیت سیاست های بهینه سازی 

مصرف انرژی در ایران و پایین بودن بهره وری آن می دانند.
اما در کالم پایانی اینکــه، اصالح الگوی مصرف و مدیریت انرژی در 
ایران و جایگاه منطقی آن در اقتصاد ملی ایران نیازمند اراده و عزمی جدی 
است. با توجه به رشد مصرف انرژی در کشور، توجه به بهینه سازی مصرف 
انرژی به منظور حفاظت از محیط زیست، تأمین امنیت عرضه و صیانت از 
منابع بی بدیل و ثروت های ملی به یکی از اولویت های مهم کشور تبدیل 
شــده اســت. در این میان، ابزار قیمت تنها انگیزه کافی برای رشد بهره 
وری را از طریــق جایگزینی بین عوامل تولید فراهم می کند. اگر در این 
شرایط ساختار اقتصادی و امکانات الزم برای ارتقای کارآیی موجود نباشد 
نمی توان انتظار داشت که الگوی مصرف انرژی و موقعیت آن در اقتصاد 

ملی ایران اصالح شود. 

تلفات انرژی در 
شبکه انتقال و 

توزیع هم در نوع 
خود زیاد است 
و در مجموع به 
حدود ۱۵ تا ۱۷ 

درصد می رسد. از 
این میزان حداقل 
۱۲ درصد مربوط 
به شبکه توزیع و 
فوق توزیع است

نکته هایی که باید بدانید

مفهوم انرژی یکی از ستون های مهم حیات اقتصادی، صنعتی و علمی در دنیای امروز است 	]
که بدون آن، بی تردید زندگی و به طور خاص عرصه صنعتی و اقتصادی با مشکالت عدیده ای 
روبرو خواهد شد. اما مدیریت انرژی می تواند منجر به چنان صرفه جویی هایی شود که گویی 

خود یک منبع جدید انرژی است.
با نگاهی به شدت مصرف انرژی در ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه یافته و یا در 	]

حال توسعه درمی یابیم که فاصله ای بعید در این خصوص وجود دارد. شدت مصرف ما حدود 
9 برابر کشوری مثل ژاپن است )که کمترین شدت انرژی را در دنیا دارد(  و حدود چهار برابر 

شدت انرژی متوسط دنیاست.
در بخش ساختمان، بیش از 40 درصد انرژی کشورمان بصورت بی رویه مصرف می شود که 	]

علت اصلی آن به نوع ساخت و بی توجهی به مبحث 19 و عدم توجه به معاینه فنی دوره ای 
موتورخانه ها است.

با توجه به رشد مصرف انرژی در کشور، توجه به بهینه سازی مصرف انرژی به منظور 	]
حفاظت از محیط زیست، تأمین امنیت عرضه و صیانت از منابع بی بدیل و ثروت های ملی به 

یکی از اولویت های مهم کشور تبدیل شده است.

یلیون متر مکعب  رقم ذخایر اثبات شده نفت ایران در حدود ۱۵۸ میلیارد بشکه و ذخایر گازی ایران در سطح میلیارد بشکه و ذخایر گازی ایران در سطح ۳۴ تر
است. ایران بیش از ۹ درصد کل ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در اختیار دارد و همچنان چهارمین مالک بزرگ ذخایر نفتی در جهان محسوب می شود؛ در بخش 
ین دارنده ذخایر گازی جهان به شمار می رود. گاز کشورمان نزدیک به ۱۸.2 درصد کل ذخایر گازی جهان را در خود جای داده و بزرگ تر
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مقدمه  
کسب وکارهای روســتایی امروزه به دالیل متعدد، توجه 
ویژه دولت ها، بخش خصوصی و شهروندان را به خود جلب 
کرده انــد. فرصت های ویــژه و بکر موجــود در این نواحی، 
ارزان بــودن منابع و هزینه های تولید در قیاس با شــهرها، 
درخواســت های رو به فزونی برای گردش و تفرج و فراغت 
در روستاها، ارتقای سطح دسترسی روستاها به واسطه توسعه 
حمل ونقل و اتصال دیجیتال را می توان در زمره مهم ترین این 
عوامل به حساب آورد. اما همین جذابیت باعث شده تا نوعی 
درهم ریختگی در فرایند شکل یابی اکوسیستم کسب وکار در 
نواحی روســتایی شکل بگیرد. این مقاله در پی پاسخ به این 
سؤال است که فرایند سازمان دهی کسب وکارهای روستایی 
چگونه باید باشد و برای تحقق آن، در کدام مقیاس ها باید چه 

اقداماتی صورت پذیرد؟

مقیاس کالن: سیاست های دولت و توسعه   
کسب وکارهای جدید

دولت می تواند نقش مهمی در شکل یابی محیط مناسب 
کسب وکار در نواحی روستایی داشته باشد. روستاها به واسطه 
انزوای جغرافیایی، نیازمند توجه ویژه دولت ها خصوصاً از جنبه 
گسترش زیرساخت های زیست و فعالیت هستند. اما این امر 
نباید به مداخالت گسترده و قوانین دست و پاگیر دامن بزند. 
در کشــورهایی که قوانین و مقررات آن ها در حداقل ممکن 
قرار دارد، احتمال به وجود آمدن کسب وکارهای تازه بیشتر 
است. البته دولت همواره با حمایت از فعالیت های کشاورزی 
در روســتاها به شکل عدم اخذ مالیات، کوشــیده است زمینه تداوم کسب وکارهای کشاورزی را 
مهیا نماید، اما به دلیل تنوع روزافزون کسب وکارهای روستایی، ضروری است که دولت در زمینه 

مدیریت تقاضا برای محصوالت این کسب وکارها، مداخالت به موقع و هوشمندانه داشته باشد.
یکی از مهم ترین ویژگی های محیطی تقاضا است. دولت می تواند در این زمینه سیاست هایی را 
اتخاذ  کند.. آنچه برای حفظ حداکثر میزان تقاضا بسیار اهمیت دارد، اتخاذ سیاست هایی در زمینه 
رشد است. این سیاست ها به معنای تورم کمتر، محدودیت های کمتر برای فعالیت های کسب وکارها 
و مالیات های کمتر اســت. یا اینکه دولت در هنگام خرید کاالها و خدمات برای کسب وکارهای 
داخلی اولویت قائل شود. دولت در عوامل محیطی مرتبط با تقاضا، مهارت ها، ارزش های اجتماعی، 
ســرمایه، تکنولوژی، اطالعات/دانش، مقررات موجود، منابع و زیرساخت ها، سیاست ها و مقررات 
دولتی تأثیرگذار اســت و می تواند در بهبود شرایط محیط برای ایجاد کسب وکارهای جدید در 

نواحی روستایی تعیین کننده باشند.

مقیاس میانی: زیست بوم کارآفرینی و توسعه پایدار منطقه ای  
به طور سنتی، مطالعات کارآفرینی بر کارآفرینان و ویژگی های ذاتی آن ها تمرکز دارد. بااین حال، 
انتقادات نســبت به تأکید بیش ازحد بر ویژگی های فــردی موجب افزایش توجه به محیط های 
اجتماعی-اقتصادی که فعالیت های کارآفرینانه در آن انجام می شــود شده است. درنتیجه تغییر 
از نگاه فردی به توجه به نقش منابع و شرایط منطقه ای در حمایت از کارآفرینان و فعالیت های 
کارآفرینانه، افزایش یافته اســت. این تأکید بر محل و مناطق در مطالعات اکوسیستم کارآفرینی 
تقویت شده و پایداری بلندمدت یک منطقه به توانایی آن منطقه در واکنش و سازگاری با تغییرات 
و شوک ها یعنی»تاب آوری منطقه ای« بستگی دارد. بنابراین، درحالی که کارآفرینی ممکن است 
به عنوان یک نیروی محرکه برای نوآوری و ایجاد شــغل در نظر گرفته شــود، توسعه اقتصادی 
منطقه ای می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل خارجی مختلف مانند اعمال سیاست های 
جدید، رکود اقتصادی، تغییرات اجتماعی- فرهنگی، تغییرات صنعتی و فناوری و بالیای محیطی 

باشد. بنابراین، تاب آوری نقش کلیدی در توسعه پایدار منطقه روستایی در بلندمدت ایفا می کند.
نکته قابل توجه دیگر در مقیاس میانی، انتقال کارکردهای مرتبط ســطح ملی به این سطح 
است. در حال حاضر، انبوهی از برنامه های محرومیت زدایی و توسعه روستایی که بسیاری از آن ها 
از ادبیات کسب وکار و کارآفرینی روستایی بهره می برند، در نواحی روستایی کشور در حال انجام 
هستند. ویژگی مشترک همه آن ها - فارغ از این که توسط نهادهای دولتی در حال اجرا هستند یا 
نهادهای حاکمیتی- اتکا به منابع سطح ملی و برنامه ریزی متمرکز است. گرچه تعریف پروژه ها غالباً 
در سطح ملی و به اتکای فرایندهای مشارکتی روی می دهد، اما به واسطه وابستگی مالی و اعتباری 
پروژه ها به تأیید و تصویب در سطح ملی، تمرکزگرایی همچنان تداوم می یابد. انتقال اختیارات و 
اعتبارات به سطح منطقه ای، گام مهمی است که باید برداشت تا زمینه توجه به تنوعاتی که در 
مقیاس محلی موردبررســی قرار می گیرد، مهیا شود. این فرایند دو مزیت ایجاد خواهد نمود: 1. 
به توان افزایی بدنه کارشناسی دولت در سطح محلی منجر می شود؛ 2. انطباق پروژه ها با نیازها، 

ظرفیت ها و اولویت های محلی افزایش پیدا خواهد کرد.

مقیاس محلی: تنوعات روستاها و فراگرد مدیریتی بهینه  
شرایط توسعه کارآفرینی در مناطق خاصی از فضای جغرافیایی به دلیل تنوع در شرایط فعال 
شدن فرآیندهای اقتصادی، متفاوت است. جغرافیا با فرآیندهای تفکیک فضای طبیعی )فیزیکی 
- جغرافیایی( ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سروکار دارد. شرایط متفاوت به عنوان مثال توسط 
ســاختار زمین شناسی و منابع معدنی مشخص، پتانسیل جمعیت شناختی برای ایجاد سرمایه 
انسانی و اجتماعی، کیفیت شبکه سکونتگاهی برای امکان تصمیمات ویژه در مورد مکان؛ کیفیت 
منابع فرهنگ معنوی برای ایجاد اصول اخالقی در کسب وکار؛ کیفیت آگاهی های عمومی برای 
ایجاد ساختارهای اقتصادی یا فرهنگی مدرن در ارتباط با گرایش های معاصر تمدن و مانند این ها، 

ایجاد می شود.
طبقه بندی نواحی روستایی بر اساس شرایط موجود برای آغاز یا توسعه کسب وکارها، کمک 

شایانی به مکان گزینی دقیق کسب وکار می نماید.
چهار موقعیت اساسی را می توان، به عنوان مرجع اصلی طبقه بندی مناطق روستایی به منظور 

سازمان دهی کسب وکارهای روستایی در نظر گرفت:

سازمان دهی کسب وکارهای روستایی؛ فرایند و مقیاس
از محله تا مرکز؛ چه باید کرد؟

ـه
ـان

ـه
ب

توسعه روستایی چگونه، با چه ابزار و مقیاسی ممکن است؟ نقش محله ها و مرکز چیست و چه باید بکنند؟ 
پاسخ این پرسش ها را در مقاله زیر بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر به توسعه 

روستایی عالقه مند 
هستید و می خواهید 
درباره راه های توسعه 

روستاها در ایران 
بدانید، خواندن این 

مقاله به شما توصیه 
می شود.

محمدامینخراسانی
استادیار دانشکده جغرافیا، 

دانشگاه تهران
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مناطق روستایی با دسترسی و منابع فیزیکی ضعیف: این مناطق عمدتاً کوهستانی یا ] 
نیمه کوهستانی با تراکم جمعیت پایین و شرایط زندگی نامطلوب هستند. همچنین برخی 

نواحی مرزی را نیز شامل می شوند.  
مناطق روســتایی با یک پایگاه تخصصی اقتصادی: این مناطق ازنظر موقعیت و شرایط ] 

زندگی دارای ویژگی های بســیار متفاوتی هستند، اما وجوه مشترکی دارند. شرایط رکود 
ساختاری یا تجدید ساختار شدید فعالیت های موفق و پررونق قبلی: کشاورزی، معدن و 

صنایع تولیدی، گردشگری.  
مناطق روستایی با پایه اقتصادی متنوع: این مناطق به دالیل تصادفی یا به دلیل موقعیت ] 

نسبی، توسعه خود را بر پایه مجموعه فعالیت های نسبتاً متنوعی استوار کرده اند که معموالً 
از یک بازار پویای منطقه ای ناشی می شوند و شرایط را برای رشد و تنوع کسب وکارهای 

محلی ایجاد می کنند.
مناطق روســتایی نزدیک به مجموعه های شهری با اندازه قابل توجه: این مناطق ازنظر ] 

عملکردی با شهر و کالن شهر دارای پویایی های توسعه، یکپارچه هستند.

مدیریت محلی و توسعه کسب وکار روستایی  
برای اینکه بتوان تحوالت و تغییرات ملموس در روستاها رقم زد بایستی یک برنامه میان مدت 
و یا بلندمدت برای اداره روســتا داشت. شــوراهای روستا و دهیاران منتخب آنان از مهم ترین و 
تاثیرگذارترین گروه ها در آینده روستاها به شمار می آیند. دهیاران و اعضای شورای روستا بایستی 
یک برنامه اقتصادی برای روستای خود تهیه کنند. مقصود داشتن یک برنامه اقتصادی کاربردی و 
قابل اجرا که در آن رئوس برنامه اقتصادی و توسعه کارآفرینی روستا مشخص شده است. ضروری 
اســت این برنامه با توجه به گونه شناسی روستاها بر اساس موقعیتشان که پیش از این ذکر آن 

رفت، صورت پذیرد.
در حال حاضر، بسیاری از قوانین، مقررات، وام ها، تسهیالت، دستورالعمل ها در حوزه اقتصاد 
روســتایی و اشتغال زایی و کارآفرینی است. بنابراین انتظار آحاد روستاییان اعضای شورا و دهیار 
روستاها این است که برای بهبود کسب وکار و بهبود شرایط اشتغال در روستا یاری رسان باشند. 
یکی از اقداماتی که اعضای شورا و دهیاران اتفاقاً در چارچوب وظایف قانونی خود می توانند در حوزه 
اقتصاد روســتایی داشته باشند، تاثیرگذاری و ارائه توصیه ها و پیشنهاد ها در تهیه و اجرای طرح 
هادی، بازنگری، بهسازی روستاها است. دهیاران و اعضای شوراهای روستاها با موضع فعال نسبت 
به این طرح ها، در مطالعات مربوط به طرح های مختلف روســتایی )ازجمله طرح هادی روستا( 
مشارکت جدی داشته و دغدغه های مردم روستا و صدای کارآفرینان و شاغلین و فعالین روستا 
باشند و درخواست ها و دغدغه های آنان را در طرح های مربوط به روستای خود به گونه ای بگنجانند.

افزایش جذابیت سرمایه گذاری در کسب وکارهای روستایی  
شــناخت مجموعه توانمندی ها، ظرفیت ها، فرصت ها، تهدیدها و تنگناها باعث می شود که 
مدیران روســتاها به یک برآورد و شناخت نسبی از وضعیت روستای خود یا روستاهای منطقه 
برسند. حال سؤال این است که با وضعیت فعلی چگونه می توان بر جذابیت های سرمایه گذاری در 
روستا افزود و زمینه حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان داخل روستا و خارج از روستا را فراهم کرد:

ترویج و توسعه هدفمند کسب وکارهای روستایی یکی از راه های جذابیت بخشی به روستا، کمک به توسعه کسب وکارهای هدفمند 1
است. درواقع دهیاران و اعضای شورای روستاها باید سعی کنند روستاهایشان را در 
یک نوع خاصی از کسب وکارها تقویت کنند. به عنوان مثال وقتی در یک روستا ارائه محصول/کاال و 
خدمات خاصی صورت می گیرد، کمک به رونق و توسعه و تکثیر چنین فعالیت های مشخصی بر 
جذابیت های کسب وکاری روستا می افزاید. می توان جوانان روستایی اعم از مردان و زنان را به سمت 

چنین کسب وکارهایی تشویق کرد.
در اختیار قرار دادن فضاها و زمین های خالی روستا در بسیاری از روستاها زمین ها و فضاهای خالی و متروکه ای وجود دارد که به صورت 2

بالقوه و حداقلی برای استقرار و جانمایی و جایابی برخی از کسب وکارها مناسب 
است. مکان یابی انواع کارگاه ها و کاربری های صنعتی )در مقیاس روستا(، تولیدی و حتی خدماتی 
در این فضاهای خالی امکان پذیر است. اگر این زمین ها مسائل حقوقی، ارث و مشاعات و اختالف 

نظر بین مالکین دارد، مدیریت محلی باید به حل این اختالفات کمک نماید.

قرارگیری روستا در کریدور گردشگری / تولیدی / کارگاهی برخی از روستاها فرصت های چندانی برای سرمایه گذاری ندارند، اما چون در مسیر 3
گردشــگری قرار گرفته اند یا در مســیر یک روستای برند تولید کاال و خدمات و 
محصول خاصی واقع شده اند، می توانند از این مزیت همجواری و در مسیر قرار گرفتن، بهره ببرند. 
دهیاران و اعضای شــورای روستاها باید از ظرفیت برند روستاهای دیگر برای روستای خود بهره 
ببرند. برای مثال با تعریف نقش ها و عملکردهای مرتبط و ارائه خدمات حمل ونقلی، اقامتگاهی 

موقت، فروش محصوالت و... از مزیت های قرارگیری در مسیر روستاهای گردشگری بهره ببرند.

جمع بندی  
زمینه شکل گیری کســب وکارهای روستایی مانند سایر کســب وکارها متأثر از عواملی در 
مقیاس های گوناگون اســت، اما به دلیل ویژگی های متنوع روستاها متأثر از شرایط جغرافیایی 
مختلف در سرزمین پهناوری مانند ایران، ضروری است که وزن فرایند ساماندهی به کسب وکارهای 
روستایی در مقیاس محلی متمرکز شود. بر این اساس ضروری است که مدیریت محلی توانمند 
و آگاه نســبت به ادبیات کســب وکار مدرن، نیازهای زیربنایی و روبنایی روستاها جهت توسعه 
کسب وکار، ظرفیت های محیط طبیعی و انسانی روستا جهت تأمین نیازهای منطقه، در دهیاری ها 
و شوراهای اسالمی روستاها مستقر شوند. بیراه نیست اگر این ادعا را طرح کنیم که از این پس باید 
انتخاب این مدیران چه در قالب انتخابات ها و چه در قالب انتصاب های اداری، بیش از هر معیار و 
مبنایی بر اساس بلوغ و وزن دیدگاه کسب وکاری ایشان باشد. حضور همزمان سازمان های متعدد 
در زمینه محرومیت زدایی و توسعه معیشت و کسب وکار روستایی، همزمان فرصت ها و تهدیدهایی 
را برای ســازمان دهی کسب وکار و فعالیت اقتصادی در این نواحی ایجاد نموده که جز با راهبری 
مدیریت محلی در یک فرایند مشارکتی و آگاهانه، به شکل یابی فضای مساعد کسب وکار و توسعه 

شبکه ها / خوشه های کسب وکاری روستایی منجر نخواهد شد.
نگارنده بر این باور است که مهم تر از کمیت و کیفیت حضور دستگاه ها و نهادهای متولی توسعه 
و پیشرفت، تنوع و تکثر وام ها و منابع اعتباری، برنامه ها و طرح های ناحیه ای و منطقه ای در قالب 
ادبیات توسعه منطقه ای مانند خوشه های کسب وکار و نواحی نوآوری و توانمندسازی جوامع محلی، 
این ظرفیت های جامعه محلی است که می تواند زمینه رواج کسب وکار روستایی را مهیا کند. در 
این فرایند، مدیران محلی به عنوان تسهیلگرانی که گروه های هدف گوناگون مانند زنان و جوانان 
روستایی، سرمایه گذاران و استارت آپ های شهری، سمن ها و نهادهای خیریه محلی و منطقه ای را 
پای کار می آورند، در کنار هم می نشانند و زبان گویای ایشان هستند، نقش بی بدیلی را در تحقق 

روستای کارآفرین و خالق، ایفا می کنند.

نکته هایی که باید بدانید

در بسیاری از روستاها زمین ها و فضاهای خالی و متروکه ای وجود دارد 	]
که به صورت بالقوه و حداقلی برای استقرار و جانمایی و جایابی برخی 
از کسب وکارها مناسب است. مکان یابی انواع کارگاه ها و کاربری های 

صنعتی )در مقیاس روستا(، تولیدی و حتی خدماتی در این فضاهای خالی 
امکان پذیر است. 

یکی از راه های جذابیت بخشی به روستا، کمک به توسعه کسب وکارهای 	]
هدفمند است. درواقع دهیاران و اعضای شورای روستاها باید سعی کنند 

روستاهایشان را در یک نوع خاصی از کسب وکارها تقویت کنند. 
آنچه برای حفظ حداکثر میزان تقاضا بسیار اهمیت دارد، اتخاذ 	]

سیاست هایی در زمینه رشد است. این سیاست ها به معنای تورم کمتر، 
محدودیت های کمتر برای فعالیت های کسب وکارها و مالیات های کمتر است. 
یا اینکه دولت در هنگام خرید کاالها و خدمات برای کسب وکارهای داخلی 

اولویت قائل شود.

مهم تر از کمیت و کیفیت حضور دستگاه ها و نهادهای متولی توسعه و پیشرفت، تنوع و تکثر وام ها و منابع اعتباری، 
برنامه ها و طرح های ناحیه ای و منطقه ای در قالب ادبیات توسعه منطقه ای مانند خوشه های کسب وکار و نواحی نوآوری و 
توانمندسازی جوامع محلی، این ظرفیت های جامعه محلی است که می تواند زمینه رواج کسب وکار روستایی را مهیا کند.
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اقتصاد ایران یک سال گذشته را کج دار و مریز پشت سر گذاشته است. 
هرچند آمارهای رسمی هنوز »رکود« را تأیید نمی کنند اما بدون شک 
عوامل زیادی وجود دارند که می توانند اقتصاد ایران را آماده ورود به فاز 
رکود کنند. بدون فشار تحریم، احتماالً اقتصادمان تا سطح یک تا دو یا 
شاید سه درصد رشد طبیعی خود را دارد اما تداوم وضعیتی که در آن 
قرار داریم می تواند باعث منفی شدن رشد در فصول آینده شود. سؤال 

این است که شرایط فعلی اقتصاد ایران چیست؟
شرایط کنونی اقتصاد کشور را این گونه تصور کنید که نقدینگی با 
سرعت زیاد در حال افزایش است و تورم در سطح باالیی قرار دارد و 
اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی و تشدید انتظارات تورمی هم مزید 
بر علت شده اند تا احتمال کاهش تورم در ماه های آینده دور از انتظار 
باشد. ممکن است بانک مرکزی هم اراده جدی برای کنترل نقدینگی 
داشــته باشد اما چون انتظارات تورمی به سیاست های اعالمی بانک 
مرکزی بی توجه است، به نظر می رسد در کوتاه مدت و با ادامه شرایط 
کنونی در سطح روابط بین الملل، تورم ادامه خواهد داشت ولی بنگاه ها 
با کمبود اعتبار روبه رو خواهند شد. تقاضا هم از سوی مصرف کننده به 
شدت کم شده و در نتیجه این احتمال وجود دارد که اقتصاد ایران به 

صورت رسمی وارد رکودی عمیق شود.
اما ببینیم اوضاع در بخش واقعی اقتصاد چگونه است.

در ماه های گذشته همزمان با افزایش روزافزون تورم در کاالهای 
مصرفی جامعه، تورم بخش تولید نیز به شــدت افزایش یافته است. 
افزایش هزینه در بخش واقعی اقتصاد دالیل زیادی از جمله افزایش 
تورم جهانی، افزایش حقوق و دستمزد، تحوالت نظام مالیاتی و حذف 
ارز 4200 تومانی داشــته است. دو مورد اول هزینه غالب بنگاه ها را 
افزایــش داده و تغییر نرخ ارز، بخش هــای بزرگی از تولید که به آن 
یارانه تعلق می گرفته مثل کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. این 
تصمیمات مزایایی هم داشته اما به هر حال شوک هایی را به اقتصاد 

وارد می کند که در نهایت هزینه بخش تولید را افزایش می دهد.
 معمــوالً رکود تورمی که ابتدا با شــتاب گرفتن تــورم به وجود 
می آید، بعد از مدتی با تأخیر وارد فاز رکود می شــود. بنابراین با توجه 
به ویژگی هایی که برشــمردیم، این احتمال وجود دارد که در ماه های 
آینده بنگاه های اقتصادی برای فروش کاالهایشان با مشکل مواجه شوند. 
گزارش ها نشان می دهد در حال حاضر موجودی انبار بنگاه ها در حال 
افزایش است و ســفارش های جدیدی نیز ثبت نمی شود. در مجموع 
می توانیم بگوییم که اقتصاد ما در حال حاضر در شرایط رکود تورمی 
قرار دارد و این شرایط، حاصل تصمیماتی است که دولت گرفته و در 
این چند ماه اخیر اجرا کرده است. این تصمیمات به اقتصاد شوک وارد 
می کند و هزینه های زیــادی برای بنگاه ها ایجاد می کند. این موضوع 
منجر به افزایش در هزینه تولید شــده و درنهایت محصول با قیمت 
تمام شده بیشتری به خریدار می رسد. اثر کالن این اتفاق تشدید همان 
رکود تورمی خواهد بود که درگیر آن بودیم. بنابراین شاید شرایط برای 
تکرار وقایع سال 1391 و ورود اقتصادایران به فاز رکودی-تحریم کاماًل 
مهیا شده است. احتماالً نخستین نشانه های رکود را از دو سمت عرضه و 
تقاضا می توان مشاهده کرد. کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت واردات 
قطعات و مواد اولیه و شکستن زنجیره تولید و افزایش شدید هزینه های 
تولید، کاهش ســرمایه گذاری به دلیل شرایط نااطمینانی، نشانه های 
محتمل رکودی شدن اقتصاد ایران در سمت عرضه هستند. در شرایطی 
که عوامل زیادی دست به دست هم می دهند تا اقتصاد ایران وارد فاز 
رکودی شود، عوامل دیگری هم به طور همزمان مشغول کارند تا تورم 
را شعله ور کنند. به این ترتیب دیری نمی پاید که اقتصادایران به طور 

همزمان وارد فاز »رکود تورمی« خواهد شد.
با این حال در صورت حرکت هم زمان سیاســتمدار به ســمت 
گشایش های بین المللی و اصالحات داخلی -در حوزه سیاست پولی، 
ایجاد اســتقالل در سیاســت گذاری پولی و شکل دهی اعتماد آحاد 
اقتصادی به آن و در حوزه قیمت گذاری، کاهش مداخالت دولت- این 

روند می تواند وارونه شود. 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
شرایط اقتصاد ایران 

و اینکه در ماه های 
آینده چه چیزی در 

انتظار آن است، بدانید، 
خواندن این یادداشت 

به شما توصیه 
می شود.

گرفتار در تله رکود تورمی
 نشانه های گرفتاری اقتصاد ایران چیست؟

ـه
ـان

ـه
ب

شرایط فعلی اقتصاد ایران چیست و برای خروج از شرایط رکود و تورمی چه باید کرد؟ 
پاسخ را در این یادداشت بخوانید.

محسنجاللپور
فعال اقتصادی

نکته هایی که باید بدانید

شرایط کنونی اقتصاد کشور را این گونه تصور کنید که نقدینگی با سرعت زیاد در حال 	]
افزایش است و تورم در سطح باالیی قرار دارد و اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی و تشدید 

انتظارات تورمی هم مزید بر علت شده اند تا احتمال کاهش تورم در ماه های آینده دور از 
انتظار باشد.

در شرایطی که عوامل زیادی دست به دست هم می دهند تا اقتصاد ایران وارد فاز رکودی 	]
شود، عوامل دیگری هم به طور همزمان مشغول کارند تا تورم را شعله ور کنند. به این ترتیب 

دیری نمی پاید که اقتصادایران به طور همزمان وارد فاز »رکود تورمی« خواهد شد.
گزارش ها نشان می دهد در حال حاضر موجودی انبار بنگاه ها در حال افزایش است و 	]

سفارش های جدیدی نیز ثبت نمی شود. اقتصاد ما در حال حاضر در شرایط رکود تورمی قرار دارد 
و این شرایط، حاصل تصمیماتی است که دولت گرفته و در این چند ماه اخیر اجرا کرده است.

در ماه های گذشته همزمان با افزایش روزافزون تورم در کاالهای مصرفی جامعه، تورم 	]
بخش تولید نیز به شدت افزایش یافته است. افزایش هزینه در بخش واقعی اقتصاد دالیل 

زیادی از جمله افزایش تورم جهانی، افزایش حقوق و دستمزد، تحوالت نظام مالیاتی و حذف 
ارز 4200 تومانی داشته است. 

یم  شرایط برای تکرار وقایع سال ۱۳۹۱ و ورود اقتصادایران به فاز رکودی-تحر
 نخستین نشانه های رکود را از دو سمت عرضه و 

ً
 مهیا شده است. احتماال

ً
کامال

تقاضا می توان مشاهده کرد. 
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نگاهی به طرح بانکداری مجلس که حاشیه های زیادی به همراه داشته است

مرثیه  ای برای بانکداری
مجلس در سال جدید خیز جدیدی برای اصالح قوانین 
بانکداری در ایران برداشت؛ خیزشی که به گفته بسیاری 
از کارشناسان و صاحب نظران، به نظر نمی رسد در انتهای 
کار با توجه به مجموعه دیدگاه هایی که در این حوزه اعمال 
کرده است، بتواند از پس کار به خوبی برآید، به خصوص 
اینکه به تازگی در طراحی که از سوی مجلس آماده سازی 
شده، نظرات بخش خصوصی هم نادیده گرفته شده و به 
نظرم می رسد با تصویب آن، ظرفیت قانونی مورد نیاز 
برای ثبات بخشی به اقتصاد کالن، کنترل تورم و تحقق 
سالمت بانکی طی سال های آتی، از کشور سلب خواهد 
شد. حاال فعاالن اقتصادی، معترض به راهی که مجلس 
برای تصویب این طرح در پیش گرفته است، بر این باورند 
که نباید فرصت تاریخی تصویب این طرح برای تامین 
زیرساخت های قانونی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران 
را در کنار برقراری جریان روان، شفاف و منصفانه اعتباری 
از دست داد؛ موضوعی که باید دید در مجلس چقدر مورد 
توجه قرار گرفته و خروجی آن چیست. 
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ماجرای یک فرصت سوزی دیگر
اگر طرح بانکداری ایران به درستی اصالح نشود، چه فرصت هایی از دست ایران خواهند رفت؟

محبوبهفکوری
دبیر بخش روایت

نسخه نهایی اصالح طرح بانکداری ایران به مجلس رفته است. طرحی 
که می توانست اصالحات مناسبی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد، اما 
اکنون امیدها را بیشــتر از گذشته ناامید کرده است. در واقع، نسخه نهایی 
طرح بانکداری ایران در حالــی به مجلس رفته که راهکارهای امیدآفرین 
بخش خصوصی برای تقویت این طرح، حذف شده و کمیسیون اقتصادی 
با تصویب نسخه اخیر خود در این حوزه، نگرانی ها در این بخش را تشدید 

کرده است. 
مروری بر طرحی که کمیســیون اقتصادی مجلس برای اصالح قوانین 
بانکداری در ایران به تصویب رســانده به نحوی است که موانع بیشتری را 
نســبت به گذشته بر سر راه تامین ثبات پولی و مالی و همچنین سالمت 
بانکی قرار می دهد و ظرفیت نظام اعتباری را دستمایه اهداف سیاسی کوتاه 

مدت و تامین نیازهای مالی دولت می کند. 
این انتقاداتی اســت که فعاالن اقتصادی به طرح جدید بانکداری وارد 
می دانند و بر این باورند که یکپارچگی و انسجام بانک مرکزی، وجه المصالحه 
ذی نفعان بیرونی قرار گرفته و در عین حال، با تعمیم ساختار مالی- مدیریتی 
شرکت ها به بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی را در کسوت مدیرعامل، 

پاسخگوی ارزش شرکت به سهامداران می داند.
اینجا اســت که به باور کارشناســان، در چنین ساختاری، نه تنها رأی 
رئیس کل بانک مرکزی در مورد صورت های مالی بانک مسموع نیست، بلکه 
ممکن است در جلسات مجمع نیز به او اجازه اعالم نظر هم داده نشود؛ به 
همین دلیل است که بخش خصوصی ایران معتقد است که سلطه مالی و 
سیاسی دولت بر نظام پولی و اعتباری کشور، برای ده ها سال تنفیذ شده و 
ریشه اصلی تورم و پولی کردن کسری بودجه دولت از طریق ساز و کارهای 

قانونی در بطن اقتصاد ایران مستقر خواهد شد. 
این تمام انتقادات فعاالن اقتصادی نسبت به اصالحیه جدید نیست، بلکه 
آنها بر این باورند که تنزیل جایگاه و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی به عنوان 
مهم ترین نهاد تصمیم گیری پولی و بانکی کشــور و مداخله قوای مقننه و 
قضائیــه در تصمیمات کالن این نهاد با انتصاب نمایندگان خود در مجمع 
عمومی بانک مرکزی است و حال آنکه، بر اساس این طرح، منصوبان دیگری 
از مجلس و دیگر نهادهای حکمیتی در جلسات هیات عالی بانک مرکزی 

مستقر خواهند شــد که در برابر اختیار تاثیرگذاری بر سیاست های پولی، 
مالی و اعتباری کشور، التزامی به پاسخگویی برای آنان متصور نشده است.

حاال علیرغم این انتقادات، طراحان و مصلحان طرح هم همچون فعاالن 
اقتصادی، بر این باورند که یکی از چالش های اقتصاد ایران از ســمت نظام 
بانکــی، تورم باال و بی انضباطی اقتصاد کالن بوده و تورم و نقدینگی نیز با 
یکدیگر ارتباط دارند؛ به نحوی که برای کنترل تورم، ابتدا باید جلوی رشد 
نقدینگی گرفته شود؛ چراکه علت تداوم رشد نقدینگی نیز ناترازی در بخش 
دولتی و خصوصی است و بخش هایی امکان ناترازی دارند که به بانک مرکزی 
متصل باشند. به همین دلیل اگر دولت بتواند ناترازی خود را به بانک مرکزی 
تحمیل کند، نقدینگی هم رشد خواهد کرد و به سبب امکان خلق پول، باید 
نظارت درستی به طرح دیگر که بانکها هستند صورت گیرد تا نقدینگی بیش 

از این افزایش نیابد. 
در این میان، کشورهایی که در دنیا توانسته اند در اجرای چنین اصالحاتی 
موفق بوده و به تبع آن، تورم پایینی را تجربه کنند، حتما رشد نقدینگی را 
هم کنترل کرده اند؛ این در حالی است که در علم اقتصاد چاله هایی وجود 
دارد که الزم است برای پر کردن آنها پول چاپ شود و اینها درست، مواردی 
از ناترازی بودجه دولت هستند که در نهایت، ناترازی بخش های شبه دولتی 

و ناترازی در نظام بانکی را رقم خواهند زد. 
از ســوی دیگر، نباید فراموش کرد که ناترازی بانک ها به بانک مرکزی 
سرایت کرده و در ســال های اخیر رشد داشته است. از نظر زیان انباشته 
و سالمت و ثبات نظام بانکی نیز بانک ها شرایط خوبی ندارند؛ به نحوی که 
نسبت کفایت سرمایه بانک ها در کشورهای مختلف بسیار قابل توجه است 
و این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس کفایت 
سرمایه در کشور ما منفی است و با اینکه تعدادی از بانک ها در اسناد مالی 
خود کفایت سرمایه خود را مثبت نشان می دهند، تنها پنج تا شش بانک در 

کشور کفایت سرمایه مثبت دارند.
در واقع، موضوعی که ســبب زیان انباشته بانک ها می شود، مطالبات 
غیرجاری اســت؛ به این معنا که بخشی از تســهیالت بانک باز پرداخت 
نمی شــود. برخی برآوردهای انجام شده نشان می دهد که 50 تا 60 درصد 
تسهیالت پرداخت شده جزو مطالبات غیرجاری است. در این میان، نگاهی 
به سیاســت گذاری پولی منفعل در برابر دولت و بانک ها به خوبی نشــان 
می دهد طی یک دوره بلند مدت ســهم خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی در اجزای پایه پولی حدود 70 درصد بوده و این درحالی اســت که 
ســهم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در سنوات اخیر بسیار محدود 
شده و از طرف دیگر سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی مقداری رشد کرده 

و حدود 20 تا 30 درصد اجرای پایه پولی مربوط به این شاخص است.
کارشناسان بر این باورند که کشــور در بخش سیاست گذاری پولی با 
مشکل محدودیت ابزارهای بانک مرکزی و لنگر اسمی مواجه است و در عین 
حال، ارز به عنوان لنگر تورم عمل می کند؛ در حالیکه بانک های مرکزی لنگر 
اسمی را به سمت بهره بین بانکی برده اند؛ هر چند در خصوص سیاستگذاری 
ارزی نیز نظام بانکی مشکالت مختلفی دارد؛ به این معنا که در این بخش 
بازار متشــکل و نظارت بانک مرکزی، سلطه ارزی دولت بر بانک مرکزی، 

پس از پنج دهه قرار 
است قانون بانک 

مرکزی در مجلس 
یازدهم اصالح 

شود. منتقدان این 
طرح معتقدند که 
جایگزینی هیات 

عالی بانک مرکزی 
با شورای پول و 
اعتبار، اختیارات 
دولت را کاهش 

می دهد

اشاره: مردادماه امسال بود که اعالم شد دولت و مجلس برای اصالح نظام 
بانکداری ایران توافق کرده اند، موضوعی امیدوارکننده که بارقه های امید را 
در دل فعاالن اقتصادی روشن کرد و به روزهایی امیدوار نمود که با اصالح 
قوانین بانکداری در ایران بتوانند فضای متعادل  تری را به لحاظ قوانین و 
مقرراتی که در یک اقتصاد بانک محور همچون ایران تجربه می کنند، پیش روی خود ببینند؛ اما اکنون ورق 
برگشته و مجلس راه دیگری را در پیش گرفته که به گفته فعاالن اقتصادی به ترکستان می رود و حتی دیگر 
نمی توان امیدوار بود که از این فرصت تاریخی پیش آمده از این توافق دولت و مجلس و گام پارلمان برای 
اصالحات نظام بانکی را به بهترین شکل بهره گرفت. در واقع، پیش فرض فعاالن اقتصادی این است که با 
تصویب این اصالحیه به شکل مناسب، می توان ظرفیت قانونی مورد نیاز برای ثبات بخشی به اقتصاد کالن 

را پیش رو داشت، اما اکنون این ظرفیت با اشتباهاتی که مجلس انجام داده خیلی قابل دسترس نیست.   
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منتقدان طرح اصالح قانون بانکداری بر این باورند که یکپارچگی و انسجام بانک مرکزی، وجه مصالحه 
یتی شرکت ها به بانک مرکزی،  ذی نفعان بیرونی قرار گرفته و در عین حال، با تعمیم ساختار مالی- مدیر
رئیس کل بانک مرکزی را در کسوت مدیرعامل، پاسخگوی ارزش شرکت به سهامداران می داند.

تکلیف بانک مرکزی به خرید ارز دولت و عدم پایبندی به نظام ارزی شناور 
مدیریت شده از جمله مسائل اساسی است. 

در این میان تجربه نشان می دهد که دولتها، چند سال نرخ ارز را ثابت 
نگه می دارند و پس از مدتی که فشار تورمی افزایش می یابد، اقتصاد ایران 
شاهد شوک نرخ ارز می شود، ضمن اینکه در ساختار حکمرانی نیز تعارض 
منافع بانک مرکزی با دولت و بانک ها وجود دارد. ســلطه مالی و کســری 
بودجه ای که دولت دارد می تواند به بانک مرکزی سرایت کند. البته نباید 
تعارض منافع با بانک ها را هم از یاد برد که اتفاقا بسیاری از مصادیق تعارض 
منافع در هیئت انتظامی بانک ها وجود دارد. از سوی دیگر، قسمتی که در 
ضعف اقتدار نظارتی بانک مرکزی در آن وجود دارد، شامل حلقه های کشف 
تخلف، رسیدگی و بازدارندگی است. ساختار هیئت انتظامی این گونه است 
که بازرس هیچ نقشــی در آن ندارد، در نتیجه انگیزه ای برای کشف تخلف 
باقی نمی ماند. از سال 95 تا 96 سازمان بازرسی در بانک مرکزی مستقر شد 

و مجموعه از تخلفات بانک ها را کشف کرد.
این موضوع نشــان می دهد که فرآیند کشف تخلفات در بانک مرکزی 
مشکل دارد. در بخش رسیدگی که وارد می شوید دبیر کل مسئول هیئت 
انتظامی است و اعضای این هیئت نیز به گونه ای تعیین نشده اند که توانایی 
الزم جهت رســیدگی به تخلفات تخصصی را داشته باشند. حال بانک در 
مرحله رسیدگی می تواند برود در دادگاه معمولی علیه بانک مرکزی شکایت 

کند. این فرایند یعنی بانک مرکزی اقتدار الزم را ندارد.
شاید گفته شود که به طور مثال کافی است شش ابزار جدید به اختیارات 
بانک مرکزی اضافه شود تا این مشکل حل شود اما در قانون برنامه ششم 
ایــن اتفاق رخ داد. بانک مرکزی اختیارات بازدارنــده را دریافت کرد اما تا 
امروز از این اختیارات اســتفاده نکرده چرا که آیین نامه مربوط به تصویب 
هیئت انتظامی نرسیده اســت. این موضوع نشان می دهد که اگر ساختار 
اصالح نشــود، هر چقدر هم که به بانک مرکزی اختیار بدهیم، نتیجه ای 

نخواهد داشت.
در این میان البته، در خصوص نظام تصمیم گیری حوزه بانکی کشــور 
شــورای پول و اعتبار وجود دارد که وزرای غیر مرتبط در آن حضور دارند، 
ضمن اینکه تصمیماتی که گرفته می شــود متناسب با وضعیت اقتصادی 
نیست. طبیعتاً اگر تصمیم غلطی نیز گرفته شود هزینه ای بابت آن پرداخت 
نمی شود. همچنین در مورد شورای پول و اعتبار دو مسئله وجود دارد؛ اول 
اینکه باید افراد متخصص وارد آن شوند و به صورت دائم در آن حضور داشته 
باشــند. در دوره هایی شاهد حضور وزیر آموزش و پرورش در شورای پول و 
اعتبار بودیم و این وزیر حق رای داشته است. ضمن اینکه هر دو هفته یک 
بار جلسات تشکیل می شود که روند تصمیم گیری را به شدت کند می کند.

مروری بر آنچه که به اصالح طرح بانکداری گذشته نشان می دهد که در 
ساختار اصلی طرح بانک مرکزی، مجمع عمومی در راس قرار دارد و هیئت 
نظارت، هیئت عالی و شــورای فقهی زیر نظر آن قرار دارند. هیئت نظارت 
باید پیگیری مصوبات مجمع عمومی را انجام دهد. در هیئت عالی نیز وزیر 
اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی حضور دارند 

که اعضای اجرایی را تشکیل می دهند.
همچنین چهار عضو غیر اجرایی نیز حضور دارند که با پیشنهاد رییس 
بانک مرکزی و تایید رییس جمهور انتخاب می شــوند. این موضوع سبب 
می شود تا پنج فرد همسو با بانک مرکزی در هیئت عالی حضور داشته باشند 
و این هیئت جایگزین شــورای پول و اعتبار شده است. در حقیقت مرجع 
تصمیم گیری در حوزه اجرایی این هیئت خواهد بود. در واقع، هیئت عالی 
باید به صورت دائم جلسه داشته باشد و وزیر و رییس سازمان برنامه و بودجه 

نیز اگر نتوانند شرکت کنند باید نماینده ای را از قبل معرفی کرده باشند.

در بحث استقالل بانک مرکزی نیز باید توجه داشت که شخص رییس 
کل توســط رییس جمهور تعیین می شود و اعضا غیر اجرایی نیز با تایید 
دولت تعیین می شوند. در حقیقت در شور دوم، استقالل بانک مرکزی در 
طرح کاهش یافته اســت. وقتی این استقالل تضعیف شود امکان نظارت 
نیز کاهش می یابد. شورای فقهی نیز در شور دوم در چارچوب ارکان بانک 

مرکزی قرار گرفته است.
در بحث راهکارها اولین مورد شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی است. 
در حال حاضر بانک مرکزی مســتقل نداریم. ضمن اینکه پاسخگویی به 
نهادهای ناظر نظیر دیوان محاسبات نیز وجود ندارد. همچنین پاسخگویی به 
مجلس نیز عالوه بر این موارد در طرح اصالح قانون بانک مرکزی قرار گرفته 
است. در طرح نیز اصل بر غیرمحرمانه بودن مصوبات هیئت عالی است. از 
ابتدای ســال 92 تا 99 تنها چهار مصوبه شورای پول و اعتبار در تارنمای 
بانک مرکزی قرار گرفته است. در حوزه شفافیت در طرح گفته شده است 
که آرای اعضای هیات عالی، اسامی حاضرین و غایبین و معامله با بانک ها باید 
شفاف باشد. در خصوص کنترل تعارض منافع در طرح گفته شده است که 
همه کارکنان بانک مرکزی تا سه سال پس از اتمام خدمت در بانک مرکزی 
نمی توانند وارد بانک ها شوند، ضمن اینکه افراد نمی توانند سهام دار بانک ها 
باشند، ســپرده ای در بانک داشته باشند و یا تسهیالتی از بانک ها دریافت 
کنند. اراده برخورد در برخی موارد به دلیل همین تعارض منافع وجود ندارد 

که با این قاعده گذاری موارد این چنینی کاهش خواهد یافت.
در این میان، استقالل بانک مرکزی 7 بخش دارد که یکی از آنها استقالل 
مالی است. به این معنا که دولت نباید از نظر مالی به بانک مرکزی وابسته 
باشد و خرید ارز یا تنخواه خود را از بانک مرکزی تأمین کند. از سوی دیگر، 
در طرح ذکر شــده که بانک مرکزی در چارچوب سیاست های پولی خود 
می توانــد به دولت تنخواه بدهد در غیر ایــن صورت الزامی برای آن وجود 
ندارد. سه درصد بودجه عمومی می تواند به دولت تنخواه بدهد و ساالنه نیم 
درصد کاهش خواهد یافت؛ به این معنا که پس از 6 سال تخصیص تنخواه  
بانک مرکزی عمال از ساختار بودجه عمومی حذف خواهد شد. در این حالت 
باید امکانات دیگری مانند امکان استفاده از اوراق با سررسیدهای کوتاه مدت 

به دولت داده شود.
دولــت بانک مرکزی را الزام به دریافت ارز و پرداخت ریالی آن می کند 
حتی اگر امکان وصول ارز وجود نداشت. در طرح اصالح قانون بانک مرکزی 
گفته شده است که بانک مرکزی اختیار دارد تا عاملیت ارز دولت را قبول 
کند و نکته دیگر این است که تاکید شده بانک مرکزی نمی تواند تا زمانی که 

ارز وصول نشده به دولت ریال بدهد.
در حال حاضر از جمله پیشنهاداتی که در خصوص تقویت استقالل طرح 
بانک مرکزی مطرح شده، این است که عزل رییس کل بانک مرکزی با تایید 
مقام معظم رهبری باشد که بعید است به تصویب مجلس برسد و پیشنهاد 
دیگر این است که عزل رییس کل بانک مرکزی با تایید سران سه قوه اتفاق 
بیفتد اما این موضوع با توجه به مغایرت با قانون اساسی نیاز به تایید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام دارد که بعید است، مورد تایید قرار بگیرد. با توجه 
به این شرایط باید دید که در نهایت بحث استقالل بانک مرکزی به چه نحو 
مورد تایید نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. به هر حال، پس از پنج دهه 
قرار است قانون بانک مرکزی در مجلس یازدهم اصالح شود. منتقدان این 
طرح معتقدند که جایگزینی هیات عالی بانک مرکزی با شورای پول و اعتبار، 
اختیارات دولت را کاهش می دهد. هر چه باشد، نسخه نخستین این طرح 
122 ماده داشت و نسخه نهایی به 67 ماده کاهش یافته است. به هر حال، 
باید دید که در ادامه مسیر، چه سرنوشتی در انتظار این طرح اصالحی مهم 

اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت. 

با در نظر گرفتن 
اصالحاتی که 

مجلس برای طرح 
اصالحیه قانون 
بانکداری در نظر 

گرفته، تنزیل 
جایگاه و اعتبار 
رئیس کل بانک 

مرکزی به عنوان 
مهم ترین نهاد 

تصمیم گیری پولی 
و بانکی کشور 
و مداخله قوای 
مقننه و قضائیه 

در تصمیمات کالن 
این نهاد با انتصاب 
نمایندگان خود در 

مجمع عمومی بانک 
مرکزی، است
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مجلس وارد بررسی طرحی شده است که بتواند در قالب آن اصالحات نظام بانکی 	�
را پیش برد و شرایط کنونی نظام بانکی را که انتقادات جدی به آن وارد است، اصالح 
کند. سوال اول این است که قوانین بانکداری در ایران میراث دار چه تفکری هستند و 

چقدر با شرایط امروز نظام بانکی دنیا فاصله دارند؟ 
در جمهوری اسالمی ایران دو قانون بانکداری وجود دارد که یکی از آنها قانون قانون 
پولی و بانکی کشــور است که بیشتر به ضوابط و قوانین ناظر بر بانک های کشور و بعد 
نظارتی در حوزه پولی و بانکی می پردازد و سیاست گذاری های کالنی را تعیین کرده و 
در عین حال از باب انضباطی و تخلفاتی که بانک ها انجام می دهند، مسئولیت هایی را 
متوجه بانک مرکزی دانســته و به موازات آن، اختیاراتی را نیز به این بانک داده است و 
یک نکته دیگری که در مورد این قانون وجود دارد، آن اســت که پایه گذاری را در باب 
مسئولیت بانک ها قرار داده که می توان گفت این بخش یکی از مهم ترین بندهای این 
قانون است که می توان از آن یاد کرد. این بند، در واقع پایه گذار مسئولیت محض بانک ها 
است. اگر بخواهیم به زبان ساده و غیرحقوقی در مورد این بند صحبت کنیم، باید به این 
نکته اشاره کنیم که هر وقت خسارتی به مشتریان بانک ها وارد شود، آن بانک مسئولیت 
جبران خســارت آن فرد را دارد بدون اینکه نیازی باشد که قصور و تقصیر بانک اثبات 
شود، یعنی صرف اینکه خسارتی وجود داشته باشد و در عین حال، این خسارت ناشی از 
عملیات بانکی باشد، اینجا تبصره ذیل ماده 35 قانون پولی و بانکی، مسئولیت را متوجه 
بانک دانســته و این مبنا برای بانک ها با کل نظریه ای که در ماده یک قانون مسئولیت 
مدنی ایران آمده است که در آن ماده، مبتنی بر نظریه تقصیر بیان شده که اگر یک فرد 
بخواهد که فردی یا نهادی را مکلف به جبران خسارت کنید، باید اثبات کنید که تقصیر 
یا قصوری وجود داشته تا بتوان فرد را مکلف کرد که نسبت به جبران خسارت اقدام کند. 
این ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران است؛ در حالی که تبصره ذیل ماده 35 قانون 
پولی و بانکی، بانک ها را مستثنی کرده و نظریه مبتنی بر نظریه تقصیر، مسئولیت محض 
بانک ها را یادآوری کرده و اگر خسارت به فرد ناشی از عملیات بانکی وارد شود، بانک باید 
جبران خسارت کند. در باب هیئت انتظامی بانک مرکزی و وظایف شورای پول و اعتبار 
در قانون پولی و بانکی آمده اســت؛ اما در کنار همه اینها، قانون دیگری در نظام بانکی 

ایران وجود دارد که به عملیات بانکی ورود کرده است و قانون عملیات بانکی بدون ربا 
است که در ابتدای دهه 60 تصویب شده و یک سال بعد از تصویب آن، به اجرا رسیده 
است. نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که کل عملیات بانکی را مبتنی بر نظام 
بانکداری بدون ربا تعریف کرده و به همین خاطر هم، نام قانون عملیات بانکی بدون ربا بر 
روی آن نهاده شده است. این قانون، در کل نظام بانکداری متعارف دنیا به این نحو است 
که پول را می دهند و بعد از مدتی که بانک تعیین می کند، ســپرده گذار پول را با سود 
مشخص دریافت خواهد کرد؛ اما این قانون در ایران وقتی که نوشته شده است، حضرت 
امام خمینی )ره( به آیت اهلل رضوانی که آن زمان مسئولیت این کار را به عهده داشته اند 
تکلیف کرده اند که زمینه ها به نحوی فراهم شود که به چرخه پول و گردش پول سود 
نیاورد و اگر این پول بخش واقعی اقتصاد را به تحرک درآورد و مبتنی بر گردش واقعی 
بخش اقتصادی باشد، سودی که در قانون بانکداری بدون ربا حاصل می شود، شرعی بوده 
و ربا به شمار نمی رود و شبهه ربوی بودن را ندارد. بنابراین هر گونه پولی که بانک ها به 
مردم می دهند یا تسهیالتی که در ایران به مشتریان ارائه می شود، باید مبتنی بر عقدی 
باشد که تمامی این عقود در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است. پس روح حاکم بر 
قانون عملیات بانکی بدون ربا، این است که هر عملیات بانکی مبتنی بر یک عقد باشد و 
سودی که از این عقدها ایجاد شده، بخش واقعی اقتصاد را به گردش درآورد و باعث شود 
که بانک ها مستحق به پرداخت یا دریافت یک سود باشند. آنچه در قانون عملیات بانکی 
بدون ربا آمده است، کل عملیات بانکی را به سه قسم تبدیل کرده است که فعالیت های 
بانکی یا به تجهیز منابع، یا تخصیص منابع یا خدمات بانکی مربوط می شوند. در حوزه 
تجهیز منابع، قانون عملیات بانکی بدون ربا دو عقد در نظر گرفته شده است که مربوط 
به حساب هایی است که افراد نزد بانک ها باز می کنند یا قرض الحسنه است که ماهیت 
عقد این قراردادها یا همان قرض الحســنه است که در حقوق مدنی ما آمده که ماهیت 
تملیکی دارد که مشتری پول را به بانک تملیک می کند و در موعد یا سررسیدی که به 
وسیله کارت بانکی یا دستگاه ای تی ام یا پوز، یا اینترنت بانک یا موبایل بانک از بانک 
مطالبه می کند، بانک مکلف اســت که به میزان ارزش پول آن را به مشتری برگرداند. 
این ماهیت دسته اول حساب ها است که خود تقسیم به حساب قرض الحسنه پس انداز 

یاسر مرادی، کارشناس ارشد حقوق بانکی در گفت وگو با آینده نگر

ایستاده در غبار
مخالفان طرح بانکداری چه می گویند؟

دولت و مجلس دست به کار شده اند تا قوانین نظام بانکی ایران را مورد بازنگری قرار دهند؛ موضوعی که البته 
به گفته برخی منتقدان خیلی نمی توان با توجه به پیش نویس هایی که آماده شده، امیدوار بود که اصالحات 
عمیقی را در نظام بانکی به وجود آورد. به خصوص اینکه برخی از قواعد و قوانینی که در ذیل قوانین موجود 
بانکداری در ایران پیاده سازی می شوند، تنها اسم بانکداری بدون ربا را یدک می کشند و قراردادها صوری 
اســت و نه بانکدار و نه مشتریان به شرایط اجرای آن پایبند نیستند و این جا است که باید در بازنگری در 
این قوانین اهتمام جدی تری داشــت. یاسر مرادی، کارشناس ارشد حقوق بانکی در گفت وگو با آینده نگر 
از نقطه ضعف های قوانین بانکداری کنونی در ایران می گوید. او معتقد است که این انتقاد وجود دارد که این 
عقود، صوری و تشریفاتی است و اتفاقا این انتقاد هم وارد است و نه نظام بانکی ما و نه افراد تسهیالت گیرنده 
این عقود را به صورت جدی پیاده سازی نکرده و به نوعی نگاه ابزاری به این عقود دارند و آن را کامال صوری 
پیاده می کنند و تا زمانی که ما نگاه این را نداشته باشیم که عقدهای ما تابع قصد ما باشد به هیچ نتیجه ای 
نخواهیم رسید. باید اعتقاد داشته باشیم که نظام بانکداری ما مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد باشد که اگر 
پیاده سازی شود، ما به سمت یک نظام بانکی پویا خواهیم رفت. اما در حال حاضر نمی توان ادعا کرد که نظام 
بانکداری ایران اسالمی است و نه بانکداران ما به این موارد اعتقاد عمیقی دارند لذا انتقادات جدی به نظام 

فعلی وارد است.
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کل مدل  هایی که در پیش نویس ها و لوایح جدید 
آمده است، هیچ یک نمی تواند خواسته امروز 
شبکه بانکی ما را برآورده کند.

یا قرض الحسنه جاری تقسیم می شود که خود قرض الحسنه جاری هم یا بدون دسته 
چک یا با دسته چک است. نوع دوم حساب هایی که نزد بانک ها سپرده گذاری می شوند 
حساب های سپرده گذاری است که ماهیت حساب های سپرده گذاری، وکالت است که به 
دو دسته بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم می شوند. به این معنا که پولی که افراد نزد بانک ها 
می گذارند، بانک به وکالت از آنها پول را سرمایه گذاری کرده و بر مبنای قانون عملیات 
بانکداری بدون ربا، نسبت به اعطای تسهیالت اقدام می کند و 4 درصد کارمزد خود را 
برمی دارد و مابقی را به سپرده گذاران تقدیم می کند. این خود البته ماهیت »استخر پول« 
دارد که برخی فقها مباحث حقوقی و شرعی نسبت به آن دارند. اگر این پول نزد بانک 
سپرده گذاری شود، بانک با این پول ها با شرایط عملیات بانکی بدون ربا برخورد خواهد 
کرد. یعنی عملیات بانکــداری بدون ربا تعریف کرده که این پول ها باید در قالب عقود 
اسالمی هزینه شده و بانک بر مبنای آن نسبت به اعطای تسهیالت از این منابع اقدام کند 
که بانک اینها را به عقود مبادله ای و عقود مشارکتی تقسیم کرده و نوع سوم تسهیالت 
نیز تسهیالت قرض الحسنه است. در حوزه عقود تسهیالت قرض الحسنه شرایط به نحوی 
است که بانک با همان منابع قرض الحسنه ای که در اختیار دارد و جمع آوری کرده نسبت 
به اعطای تسهیالت اقدام می کند و تسهیالت هم قر ض الحسنه است و 100 درصد این 
منابع باید تسهیالت قرض الحسنه باشد. در مقابل این منابع، دسته دوم عقود هستند که 
عقود مبادله ای که به مرابحه، خرید دین، سلف، جعاله، اجازه به شرط تملیک و استثنا 
تقسیم بندی می شوند که غیر از جعاله و اجاره به شرط تملیک ماهیت تمام عقو مبادله ای 
مبتنی بر عقد بیع یا همان خرید و فروش است و همان قواعد بر آن حاکم است و در این 
عقود اینکه پروژه بانک چقدر سود یا زیان کرده باشد، هیچ تاثیری در سود دریافتی بانک 
ندارد و بانک 100 درصد سود را دریافت می کند. اما در عقود مشارکتی، طرفین در سود 
و زیان شریک هستند و سود در پایان دوره تعیین می شود و بانک صرفا یک سود مورد 
انتظاری برای پروژه تعیین می کند و در پایان، ســود خود را به صورت اینکه چقدر این 
پروژه سود کرده است، دریافت می کند. چون بانک ها عمال امکان سود و زیان واقعی پروژه 
را ندارند و عمال از بنگاه داری منع شده و کار بانک ورود به حساب و کتاب این پروژه ها 
نیست، با این عقد به شکل صوری در بانک ها اجرا می شود و بانک همان نرخ سود مورد 
انتظار را که از ابتدا تعیین شده است در پایان دوره دریافت می کند و با ماده 11 قرارداد 
مشارکت مدنی و قرارداد مضاربه می گوید که شریک باید پروژه را به نحوی اداره کند که 
هم اصل سرمایه و هم سود مورد نظر را که در ابتدای قرارداد اعالم کرده است به صورت 
کامل حاصل کند و اگر این اجرا نشــود، باید به صورت مجانی از اموال خود به بانک ها 
بپردازد و صلح کند که این مورد انتقاد قضات و فقها است، ولی شورای نگهبان تایید کرده 
و هم اکنون ساری و جاری است. عقود مشارکتی نیز به عقود مشارکت مدنی و مضاربه 
تقســیم می شود که هریک جایگاه و ویژگی های خاص خود را دارند که عقد مشارکت 
مدنی برای پروژه های بلندمدت تر و عقد مضاربه برای تســهیالت کوتاه مدت 6 ماهه یا 
یک ســاله است که این هم ماهیت عقود مشــارکتی است. آخرین خدمتی که بانک ها 
ارائه می دهند خدمت بانکی است که در انتشار اوراق تعریف می شود که در قالب عقود 
مشارکت یا اوراق مرابحه یا صکوک منتشر می شود که ابزارهای مشتقه یا نوین هستند. 
خیلی از آنها بین بازار پول و سرمایه به صورت مشترک وجود دارد و در عین حال برخی 
دیگر از خدمات بانکی مثل ال سی یا ضمانت نامه است که اینها هم در قالب جعاله تنظیم 
می شدند که االن نظام بانکی به جای جعاله یا مرابحه انجام می دهد. خدمات دیگری مثل 
صندوق امانات نیز در حوزه کاری خدمات بانکی قرار می گیرند که هریک به جای خود 
نیازمند اصالحاتی هستند و این خدمات بانکی ماهیت دوگانه دارد که همه آنها در قالب 
عقود اسالمی در حال پیاده سازی است. این کلیاتی است که اگر بخواهیم اصالحاتی در 

نظام بانکی صورت دهیم باید به آنها کامال توجه داشته باشیم.
به هر حال انتقادات بســیاری به همین عقودی که شما هم به تفصیل از آن یاد 	�

کردید، وجود دارند که منتقدان هم سرسختانه و جدی موضوع را پیگیری می کنند و 
حتی مجلس هم به دلیل تعلل دولت نسبت به انجام این اصالحات، طرحی را در دست 

بررسی دارد. این قوانین نیاز به پوست اندازی در چه حوزه هایی از نظام بانکی دارند؟
به هر حال اینکه هریک از این عقود چقدر با شرایط امروز نظام بانکی ایران فاصله دارند، 

منتقدین در این زمینه به صورت جدی حضور دارند؛ به این معنا که این انتقاد وجود دارد 
که این عقود، صوری و تشریفاتی است و اتفاقا این انتقاد هم وارد است و نه نظام بانکی 
ما و نه افراد تسهیالت گیرنده این عقود را به صورت جدی پیاده سازی نکرده و به نوعی 
نــگاه ابزاری به این عقــود دارند و آن را کامال صوری پیاده می کنند. تا زمانی که ما نگاه 
این را نداشته باشیم که عقدهای ما تابع قصدمان باشد به هیچ نتیجه ای نخواهیم رسید. 
باید اعتقاد داشته باشیم که نظام بانکداری ما مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد باشد که اگر 
پیاده سازی شود، ما به سمت یک نظام بانکی پویا خواهیم رفت. اما در حال حاضر نمی توان 
ادعا کرد که نظام بانکداری ایران اسالمی است و نه بانکداران ما به این موارد اعتقاد عمیقی 
دارند لذا انتقادات جدی به این نظام فعلی وارد است. اما اینکه چه نظامی را جایگزین و 

پیاده سازی کنیم، خود این شاید ابهامات را بیشتر کند.
مدل هایی که اکنون در قالب طرح ها و لوایح ارائه می شوند آیا می توانند مشکالت 	�

را حل کنند؟
به صراحت باید گفت خیر. کل مدل هایی که در پیش نویس ها و لوایح جدید آمده است، 
هیچ یک از اینها نمی تواند خواسته امروز شبکه بانکی ما را برآورده کند. عقد مرابحه که به 
عنوان کریدیت کارت یا کارت های اعتباری که تعریف شده است، شاید تا حدودی مبتنی 
بر نظام بانکی متعارف دنیا نوشته شده است و می گوید مردم هریک می خواهند از بانک 
پول بگیرند، بانک به او وکالت بدهد که به وکالت از بانک همه خرید و فروش ها را انجام 
دهد و همه کارها را به سرانجام برساند و پول بانک را با سود برگرداند. مسئولیت را متوجه 
مشتری کرده است که این به بانکداری متعارف دنیا نزدیک تر است و 90 درصد پوشش 
تسهیالتی ما را به عهده می گیرد و اگر فردی هم تخلفی کرد و نخواست که تسهیالت 
را در محل خود مصرف کند، مســئولیت متوجه خود فرد اســت و بانک در این زمینه 
مسئولیتی نخواهد داشت؛ هرچند که نباید از این نکته غافل شد که بانک ها در کل دنیا 
وظیفه تامین مالی کوتاه مدت را بر عهده دارند و در تعریف بازار پول هم این شرط در نظر 
گرفته شده که بازارهایی که تامین مالی زیر یک سال را به عهده دارند بازار پول تعریف 
می شوند و باالتر از یک سال بازار سرمایه تلقی می شوند و تامین مالی در بازار سرمایه و 
پروژه های بلندمدت باید در بازار بورس صورت گیرد. اما چون در ایران بازار سرمایه، قوی 
نیست و منابع مالی به صورت عمده در بازار پول متمرکز است بیشتر به بانک ها به چشم 
صندوق برای تامین مالی اقتصاد نگاه می کنند و چشم امید برای تامین مالی به بانک ها 
است و تالش می شود تا تامین مالی پروژه های بزرگ از طریق بانک ها صورت گیرد، در 
حالی که این فرآیند در کل دنیا یا در بانک های توســعه ای یا در بازار ســرمایه متمرکز 
است. بر خالف اینکه در قبل انقالب بانک توسعه ای در ایران فعالیت می کرده است، اما 
هم اکنون بانک توســعه ای در کشور نداریم و تا حدودی بانک صنعت و معدن این نقش 
را قبال ایفا می کرد که آن هم با مشــکالت عدیده ای مواجه شده است و اکنون در طرح 
بانکداری، ایجاد بانک های توسعه ای تعریف شده است. امید می رود که با آغاز به کار این 
طرح جدید و بانک جدید توسعه ای، تامین مالی پروژه های بزرگ را به این سمت سوق 
دهیم و این بانک ها همان کار تامین مالی کوتاه مدت را با رعایت سود و زیان بخش واقعی 
اقتصاد و با نرخ دستوری شورای پول و اعتبار، فعالیت خود را به سرانجام برسانند. به هر 
حال بانکداری اســالمی یک رکن رکین دارد و آن این است که بازار نرخ سود را تعیین 
می کند و هرچه در بازار بود، نرخ قراردادها خواهد بود. اما اکنون وقتی که شورای پول و 
اعتبار به عنوان مرجع سیاست گذاری پولی کشور، این نرخ را به جای بازار تعیین می کند 
و نرخ سود دستوری بر اقتصاد حاکم می شود، بانکداری اسالمی به صورت کامل محقق 
نخواهد شد. ضمن اینکه ما تالش می کنیم جمع آوری نقدینگی سرگردان جامعه را به نرخ 
سود دستوری گره بزنیم و یا اینکه اگر بخواهیم بازار سرمایه را مدیریت کنیم، نرخ سود را 
دستوری تعیین می کنیم و از باال رفتن آن جلوگیری می کنیم تا بورس نریزد. یا مواردی 
که وجود دارد و می خواهیم پروژه ای ارزان تمام شود، بانک ها را مکلف می کنیم تا با نرخ 
بهره غیرواقعی به آنها وام دهند و این باعث می شود روز به روز بانک های کشور ضعیف تر 
شوند و بانک های سوءاستفاده کننده نسبت به جمع آوری منابع ارزان قیمت از مردم اقدام 
می کنند و نرخ تورم در حالی که بین 40 تا 50 درصد است، به خودشان یا شرکت های 

وابسته به زیرمجموعه های خود تسهیالت می دهند و منابع سمت مردم نمی رود. 
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مشاهده عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال های 
پس از تصویب قانون 1351و مقایسه آن با سایر بانک های مرکزی، فاصله 
معنادار آن از عملکرد بانک های مرکزی دیگر کشورها را تأیید می کند. 
برآوردها نشان می دهد که از سال 1351 تاکنون، قدرت خرید ریال که 
بانک مرکزی بر اســاس قانون، موظف به حفظ ارزش آن بوده، 3320 
مرتبه ضعیف تر شده است و نرخ متوسط تورم کشور بسیار بیشتر از نرخ 
تورم متوســط جهانی رقم خورده است؛ اگرچه بانک مرکزی از تمامی 
ظرفیت های قانون پولی و بانکی مصوب 1351 استفاده نکرده و عملکرد 
ضعیف بانک مرکزی تماماً ریشــه در قانون نداشته، اما منشأ بخشی از 
ناکارآمدی و عدم توفیق بانک مرکزی در رسیدن به اهداف، قانون پولی 

و بانکی مصوب 1351 بوده است. 
پس از تعلل دولت در ارسال الیحه اصالح قانون پولی و بانکی، مجلس 
شورای اسالمی برای برطرف کردن آسیب های مذکور، طرح بانکداری 
جمهوری اسالمی ایران را تهیه و تدوین نمود که در مجلس دهم پس از 
بررسی های متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعالم 
وصول شد. بخشی از اصالحات صورت گرفته در طرح، مربوط به ساختار 
حکمرانی بانک مرکزی بوده و قسمت بانک مرکزی طرح بانکداری سعی 
کرده اســت مبتنی بر تجربه دنیا در اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط 
آن با سایر نهادهای حاکمیتی، بانک مرکزی را مستقل از اشخاص تحت 
نظارت و به طور نســبی مســتقل تر از دولت نسبت به وضعیت فعلی، 
پاسخگو و شفاف و در امر نظارت مقتدر نماید. در کنار این موارد، کنترل 
تعارض منافع ارکان بانک مرکزی و هم چنین اصالح فرآیند و چارچوب 
تصمیم گیری بانک مرکــزی و تقویت تخصص گرایی در آن را می توان 
مهم ترین اصالحات ایجادشده در ساختار حکمرانی بانک مرکزی قلمداد 
کرد. بخش دیگر اصالحات در این طرح، ناظر به وظایف بانک مرکزی 
یعنی سیاســت گذاری پولی، ارزی و احتیاطی است که البته نسبت به 
اصالحاتی که در ساختار حکمرانی انجام شده در درجه دوم اهمیت قرار 
دارد. با این حال به نظر می رسد اعمال برخی اصالحات می تواند احکام 
مربوط به بانک مرکزی را در این طرح ارتقا بخشــد که شامل »افزایش 
میزان استقالل بانک مرکزی از دولت«، »تقویت شفافیت و پاسخگویی« 
و »ایجاد سازمان نظارت بر موسسات اعتباری« است. در واقع، این طرح 
به دالیلی از سلب حق عزل رئیس کل از رئیس جمهور خودداری کرده 
و همچنان رئیس جمهور حق عزل رئیس کل را دارد؛ اما با این حال در 
مقایسه با وضعیت موجود با تعبیه الزامات و فرآیندهایی، استفاده از این 
حق، برای رئیس جمهور پرهزینه تر شده است. باوجود این، به واسطه 
اهمیت استقالل بانک مرکزی در ثبات اقتصاد کالن و سیاست گذاری 
اقتصاد در کشور، پیشنهاد می شود به منظور افزایش میزان استقالل بانک 
مرکزی، حق عزل از رئیس جمهور سلب شود و در صورت ایراد مغایرت با 
قوانین باالدستی از حیث حقوقی، از فرآیندهای پیش بینی شده در قانون 

اساسی برای تصمیم گیری این موضوع مهم استفاده شود.
در حوزه تقویت شفافیت و پاســخگویی، موارد دیگری در راستای 
ارتقای شفافیت در ارکان مختلف بانک مرکزی می توان به طرح افزود 

که مهم ترین آنها عبارت از »تعیین قواعد محرمانگی از سوی نهادی غیر 
از هیئت عالی بانک مرکزی« و » تعریف معیار و سقف زمان محرمانگی 
برای مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی« است؛ البته شفاف سازی آرا، 
مصوبات و مذاکرات هیئت عالی به تنهایی کافی نیســت و باید ضوابط 
شفافیت به شــوراهای تخصصی ذیل هیئت عالی )موضوع مواد 19 و 
20 طرح( نیز تعمیم داده شــود که این ارتقای شفافیت، پاسخگویی 
هیئت عالی به عموم را افزایش می دهد و موجب خواهد شد هیئت عالی، 

اختیارات خود را در راستای منافع عمومی به کار گیرد.
از سوی دیگر، ایجاد سازمان نظارت بر مؤسسات اعتباری مدنظر قرار 
گرفته که بر این اســاس، برای ارتقای نظارت بر مؤسسات اعتباری دو 
رویکرد وجود دارد، رویکرد نخست ارتقای معاونت نظارتی بانک مرکزی 
است و رویکرد دوم ایجاد یک سازمان با استقالل نسبی از نظر سازمانی 
به گونه ای که رئیس ســازمان نسبت به رئیس کل بانک مرکزی دارای 
اســتقالل کافی در نظارت بر مؤسســات اعتباری و برخورد با تخلفات 
آن ها باشــد که رویکرد دوم با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته از 
نظارت بانک مرکزی در ایــران و برخی تجربه های بین المللی توصیه 
می شود. در مجموع بررسی ها نشان می دهد قسمت بانک مرکزی طرح 
بانکداری در بسیاری از محورها وضعیت موجود را از نظر قانونی بهبود 
می بخشــد و با توجه به اصالحات مناسب و مطلوب صورت گرفته در 
طرح، موافقت با کلیات آن و تســریع در تصویب آن در مجلس شورای 
اســالمی مورد پیشنهاد اســت. در عین حال در برخی محورها و مواد 
طرح، پیشنهادهای اصالحی وجود دارد؛ هرچند برخی از پیشنهادهای 
اصالحی مطرح شــده در این گزارش، در جریان بررســی این طرح در 
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی مورد توجه قرارگرفته 
و توجه به ســایر پیشنهادهای اصالحی می تواند در تصویب یک قانون 

مطلوب برای بانکداری مرکزی در کشور مثمرثمر باشد. 
در ایــن میان بدون تردید، اصــالح و ارتقای عملکرد بانک مرکزی 
به عنوان باالترین مقام سیاســت گذاری پولی و عالی ترین مقام نظارت 
بر بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی، یکی از مهم ترین اصالحات 
ســاختاری اقتصاد ایران تلقی می شود که می تواند ضمن فراهم کردن 
ثبات قیمت ها و سالمت بانک ها، رشد اقتصادی کشور را شتاب بخشد؛ 
این در حالی اســت که متاسفانه بانک مرکزی در نیل به اهداف تعیین 
شده در قانون پولی و بانکی کشور موفق نبوده و اگرچه قانون مزبور حفظ 
ارزش پول را به عنوان اولین هدف بانک مرکزی تعیین کرده است، اما 
ارزش پول ملی از حیث قدرت خرید در بازه سال های 51 تا 98 یعنی 
دوره پس از تصویب قانون، 3320 مرتبه تضعیف شده است؛ یعنی قدرت 
خرید هر 3320 ریال پول ملی در سال 98 معادل 1 ریال در سال 1351 
است. در واقع، حفظ ارزش پول ملی به معنای نسبت برابری ریال و سایر 
ارزها نیز که البته به مهار تورم کامال مرتبط بوده و مستقل نیست نیز، 
گواه بر عملکرد ضعیف بانک مرکزی در این بازه زمانی اســت؛ چراکه 
در ســال های 1351 تا 1398 ارزش پول ملی در مقایسه با دالر آمریکا 

1872 برابر تضعیف شده است. 

بانکداری زیر تیغ جراحی
نگاهی به طرح مجلس برای اصالح قوانین بانکداری در ایران

فاز نخست 
احیای کریدور 
شمال- جنوب با 
اختصاص ۳۰۰ 

دستگاه کانتینر از 
سوی کشتی رانی 
جمهوری اسالمی 
ایران، آغاز شده 

است

میثمخسروی
کارشناس بانکی
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شفافیت و پاسخگویی که یکی از شرایط الزم برای زمینه سازی در 
به کارگیری این اختیارات در راستای منافع عامه است، به خوبی دیده 
نشده و نیازمند تکمیل و تقویت است.

البتــه عوامل و نهادهای دیگری نیز در وقوع این کاهش ارزش پول 
ملی نقش داشته اند که مهم ترین آنها کسری بودجه دولت و سرایت آن 
به نظام بانکی است که توســط دولت و مجلس ایجاد شده و پیشران 
رشد نقدینگی شده است. پیامدهای این عملکرد ضعیف بانک مرکزی 
در حوزه سیاست گذاری پولی و ارزی در حالی بر اقتصاد کشور تحمیل 
شده که چگونگی مهار تورم از حیث نظری، مسئله ای فاقد پاسخ نبوده 
و راهکارهای آن در کشــورهای مختلف در حال توسعه تجربه شده و 
نتیجه داده اســت. در این میان برخی از کشــورهایی که در سال های 
اخیر تورم پایین را تجربه کرده اند، در گذشــته نه چندان دور نرخ تورم 
دورقمی داشــته اند که با اصالحاتی که در بانک مرکزی و شبکه بانکی 
خود داشته اند، توانســته اند آن را مهار کنند. از سوی دیگر، بررسی ها 
نشــانگر آن اســت که بانک مرکزی در رابطه با نظــارت بر بانک ها و 
موسسات اعتباری نیز عملکرد ضعیفی داشته و نمونه های متعددی از 
تخلفات شبکه بانکی از مقررات بانک مرکزی را می توان فهرست کرد. 
برای مثال نسبت سرمایه به دارایی منفی در بانک های  غیردولتی و در 
برخی از مقاطع در کل شبکه بانکی، در شرایطی اتفاق افتاده که طبق 
دستورالعمل بانک مرکزی بانک ها موظف به حفظ نسبت کفایت سرمایه 

حداقل 8 درصد هستند. 
در کنار این موارد می توان به میزان اضافه برداشــت بانک ها نیز 
اشــاره کرد که در ســال های اخیر به شدت رشــد کرده و در پایان 
شــهریورماه ســال 99 مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 129 
هزار میلیارد تومان رسیده است. در ارزیابی عملکرد مقام ناظر یکی 
دیگر از شاخص های سالمت بانکی نسبت مطالبات غیرجاری است 
که این نســبت در ایران به شدت باالتر از متوسط جهانی و بسیاری 
از کشورهای در حال توسعه است بنابراین عملکرد بانک مرکزی در 
حوزه نظارت نیز عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاعی است. اگرچه سایر 
نهادها اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه نیز در رقم خوردن وضعیت 
نامطلوب شبکه بانکی نقش داشته اند، اما قطعا عملکرد ضعیف و دور از 
اقتدار بانک مرکزی در مقوله نظارت در ایجاد وضعیت فعلی مهم ترین 
سهم و نقش را داشته است و اساسا خود این مسئله که عملکرد بانک 
مرکزی به شــدت وابســته به نهاد دولت و سایر نهادها است یکی از 
آسیب های حکمرانی پولی و نظارت بانکی در کشور تلقی می شود که 
باید برای حل آن چاره جویی کرد. با مشاهده عملکرد نامطلوب بانک 
مرکزی در وظایف قانونی خود و در مقایسه با عملکرد سایر بانک های 
مرکزی، ضرورت اصالح ســاختار بانک مرکــزی که برآمده از قانون 
پولی و بانکی کشــور است، آشکار می شود. بنابراین غالب ضعف های 
ســاختاری حاکم بر بانک مرکزی نیازمند اصالح قانون است؛ ضمن 
اینکه عدم استقالل بانک مرکزی از دولت و اشخاص تحت نظارت که 
عمال امکان سیاســت گذاری پولی، ارزی و نظارت بر بانک ها را سلب 
کرده است، توسط قانون پولی و بانکی کشور به بانک مرکزی تحمیل 
شده اســت و برای اصالح آن باید قانون را اصالح کرد؛ این در حالی 
اســت که موضوع اصالح قوانین نظام بانکی سابقه طوالنی در کشور 
دارد و دولت های دهم، یازدهم و دوازدهم مدت ها در پی ارسال الیحه 
بانک مرکزی بوده اند که متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و مجلس 
تصمیم گرفت که از طریق طرح، به این اصالح اساسی ورود پیدا کند. 
در این میان، عدم اســتقالل بانک مرکزی یکی از مشکالت ناظر بر 
حکمرانی است و خود، علت سیاست گذاری پولی و ارزی منفعالنه بانک 
مرکزی شده است که بر این اساس می توان نقاط ضعف حاکم بر بانک 
مرکزی را اولویت بندی کرده و بر این اســاس، بدون شک مسائل ناظر 

به حکمرانی اولویت اول را خواهند داشــت. یعنی اگر حکمرانی خوب 
در بانک مرکزی وجود نداشــته باشــد واضح است که وظایف ناظر به 
سیاست گذاری پولی و ارزی و مقررات گذاری و نظارت بانکی به درستی 
انجام نخواهد شد. در این میان، هرچند اصالح قانون تمامی مشکالت 
حاکم بر بانک مرکزی و سیاست گذاری پولی و ثبات مالی کشور را حل 
نمی کند و از ســوی دیگر، اصالح قانون پولی و بانکی نیز تمامی موانع 
قانونی پیش روی عملکرد مطلــوب بانک مرکزی را رفع نمی کند، اما 
اصالح قانون بانک مرکزی که مجلس شورای اسالمی در پی تعلل دولت 
در ارسال الیحه به آن ورود کرده است، بخشی از برنامه بهبود عملکرد 
مقام پولی کشور بوده و بدون تردید، گام بسیار بزرگ و موثری در این 
راستا قلمداد می شود و در صورت برداشتن گام های بعدی، عملکرد بانک 
مرکزی را به عملکرد مطلوب نزدیک می نماید. در این میان ممکن است 
اینگونه بیان شــود که طرح در برخی از حوزه ها نظیر اســتقالل بانک 
مرکزی از دولت ایده آل نبوده و کماکان بانک مرکزی وابستگی هایی به 
دولت دارد، در این خصوص باید بیان کرد که فارغ از اینکه در خصوص 
استقالل بانک مرکزی نیز دیدگاههای نظری متفاوتی وجود دارد، حتی 
اگر استقالل کامل بانک مرکزی به لحاظ نظری و کارشناسی مطلوب 
باشد، از نظر قانون اساسی محدودیت ها و الزاماتی وجود دارد که امکان 
تعریف یک نهاد یا سازمانی که جزو شئون اجرایی کشور است، مستقل از 
قوه مجریه وجود ندارد و بنابراین این طرح سعی کرده است در چارچوب 
قانون اساســی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذاری 
نماید. به هر حال، تغییرات و اصالحات قانون در محور بهبود حکمرانی را 
باید مهمترین موارد اصالحی طرح دانست و قسمت بانک مرکزی طرح 
بانکداری در این محور نســبت به قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 
پیشرفت خوبی داشته است؛ ضمن اینکه کنترل جدی تعارض منافع 
شخص محور و ســازمان محور در طرح بانک مرکزی مهمترین نقطه 
مثبت و موثر در بهبود عملکرد بانک مرکزی است که طرح به نحو قابل 
قبولی به آن پرداخت است. نکته حائز اهمیت آن است که تاکنون میان 
بانک مرکزی و شــبکه بانکی گردش نیروی انسانی وجود داشته است 
و همزمان به عنوان نمونه معاون نظارت بانک مرکزی بدون هیچ منع 
قانونی می توانسته سهامدار بانک های تحت نظارت خویش باشد که همه 
اینها به همراه دیگر مصادیق تعارض منافع در قسمت بانک مرکزی طرح 
بانکداری شناسایی و ممنوع شده است. البته اساسا کنترل چنین تعارض 
منافعی همراه تعریف ابزارهای الزم برای گریز و ورشکســتگی بانک ها 

برای بانک مرکزی اقتدار نظارتی ایجاد می کند. 
استقالل از دولت و همچنین تخصصی شدن هیات عالی و شورای 
سیاست گذاری پولی و ارزی در طرح، در عمل نیز اختیار کافی به بانک 
مرزکی برای سیاست گذاری پولی اعطا کرده و آسیب های سیاست گذاری 
پولی کوته نگرانه را از بانک مرکــزی دور می کند. به طور کلی، اصالح 
ساختار حکمرانی بانک مرکزی موجب می شود که بتواند وظایف خود را 
بسیار بهتر از گذشته انجام دهد اما سوال اینجا است که آیا فراهم کردن 
زمینه عملکرد صحیح موجب عملکرد صحیح هم خواهد شد، در اینجا 
اهمیت شفافیت و پاسخگویی مشخص و واضح می شود که بر این اساس، 
تمهیــدات بخش بانک مرکزی طرح در رابطه با این دو مقوله، نیازمند 
تقویت و اصالح اســت؛ در واقع اگرچه طرح اختیارات خوبی به هیئت 
عالی بانک مرکزی به عنوان باالترین مرجع تصمیم گیری بانک مرکزی 
اعطا کرده است، اما شفافیت و پاسخگویی که یکی از شرایط الزم برای 
زمینه سازی در به کارگیری این اختیارات در راستای منافع عامه است، به 

خوبی دیده نشده و نیازمند تکمیل و تقویت است. 

برآوردها نشان 
می دهد که از سال 
۱۳۵۱ تاکنون، 

قدرت خرید ریال 
که بانک مرکزی 
بر اساس قانون، 
موظف به حفظ 
ارزش آن بوده، 
۳۳۲۰ مرتبه 
ضعیف تر شده 

است و نرخ متوسط 
تورم کشور بسیار 
بیشتر از نرخ تورم 
متوسط جهانی 
رقم خورده است
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اصالح طرح بانکداری که در مجلس درحال بررســی اســت رئیس اتاق بازرگانی 
تهران را دست به قلم کرد. طرحی که از ابتدای عملیاتی شدنش در راهروهای مجلس، 
انتقادات و پیشنهادهای زیادی را دربر داشت و بسیاری را به واکنش برانگیخت. مسعود 
خوانســاری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم به این جمع 
پیوسته و نکاتی را در قالب پیشنهادهای کارشناسی به مجلس شورای اسالمی ایران 

ارسال کرده است. 
خوانساری در نامه خود به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی به این 
نکته اذعان کرده است که تصویب این طرح، ظرفیت قانونی موردنیاز برای ثبات بخشی 
به اقتصاد کالن، کنترل تورم و تحقق سالمت بانکی را طی سال های آتی از کشور سلب 
خواهد کرد. او به صراحت اعالم کرد که نسخه اخیر طرح بانکداری جمهوری اسالمی 
ایران که در 25 خردادماه از ســوی کمیسیون اقتصادی برای تصویب به مجلس ارائه 
شده، به دلیل ایرادات فراوان و امکان بروز مشکالت عدیده در اقتصاد کشور، در صورت 

تصویب، موجب بروز نگرانی فعاالن اقتصادی خواهد شد.
او به این نکته هم اشاره کرد که در نسخه 1401 طرح مصوب کمیسیون اقتصادی، 
نکات امیدآفرین نســخه قبل که از سوی وی به همراه نتایج طرح مطالعاتی مرتبِط 
انجام شده در این اتاق به رئیس مجلس ارائه شده بود، حذف و نگرانی ها تشدید شده 
است؛ به این معنا که این طرح، موانع عدیده بر سر راه تامین ثبات پولی و مالی و سالمت 

بانکی قرار می دهد.
به عبارت دیگر، آنچه بیش از همه چیز رئیس اتاق بازرگانی تهران را در مورد رفتار 
مجلس در جریان تدوین و تصویب طرح اصالح قانون بانکداری ایران نگران کرده است، 
بی توجهی به مجموعه نظرات کارشناسی و انتقاداتی است که فعاالن اقتصادی بارها و 
بارها در حوزه قوانین بانکداری ایران مطرح کرده اند، و سبب آن شده است که مشکالت 

عدیده و پیچیده ای در اقتصاد ایران بروز و ظهور کند. 
مسعود خوانساری که نتیجه تفکرات کارشناسی و انتقادات منطقی هم قطاران خود 
در اتاق بازرگانی تهران را به مجلس گوشــزد کرده، طرحی را که مجلس آماده کرده 
که در دســت بررسی و در شرف تصویب است، موجب بروز نگرانی هایی برای فعاالن 
اقتصادی دانسته و عنوان کرده است که تصویب این طرح، ظرفیت قانونی موردنیاز برای 
ثبات بخشی به اقتصاد کالن، کنترل تورم و تحقق سالمت بانکی را طی سال های آتی 

از کشور سلب خواهد کرد.
او به نســخه ای از مهم ترین ایرادات این طرح که از سوی اتاق تهران و با همکاری 
گروهی از نخبگان و کارشناسان خبره پولی و بانکی تدوین شده، اشاره کرده و با ارائه آن 
به رئیس مجلس شورای اسالمی، از وی درخواست کرده تا مساعی خود را در استفاده 
از فرصت تاریخی تصویب این طرح برای تامین زیرساخت های قانونی و بازگرداندن ثبات 
به اقتصاد کالن، کنترل تورم و ایجاد ســالمت بانکی و برقراری جریان روان، شفاف و 

منصفانه اعتباری کشور، به کار گیرد. 
در واقع، نســخه نهایی طرح بانکداری جمهوری اسالمی در حالی به صحن علنی 

مجلس برای بررسی راه یافته که اتاق تهران و کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق، 
پیشــنهادهای بخش  خصوصی برای تکمیل و رفع برخی ابهامات نسخه قبلی را ارائه 
داده بود؛ با این حال، بررسی و مطالعات اتاق تهران و گروه کارشناسان پولی و مالی این 
اتاق نشان می دهد که طرح جدید مجلس برای نظام بانکداری کشور، ایرادات و ابهامات 
جدی دارد. از جمله آنکه، این طرح با تعمیم ساختار مالی-مدیریتی شرکت ها به بانک 
مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی را در کسوت مدیرعامل، پاسخ گوی ارزش شرکت به 
ســهامداران می داند و در چنین ساختاری نه تنها رأی رئیس کل در مورد صورت های 
مالی بانک مسموع نیست، بلکه ممکن است در جلسات مجمع نیز به او اجازه اعالم 

نظر داده نشود.
بررســی های اتاق تهران همچنین نشان می دهد که طرح مجلس، سلطه مالی و 
سیاســی دولت بر نظام پولی و اعتباری کشور را برای ده ها سال تنفیذ کرده و ریشه 
اصلی تورم و پولی کردن کسری بودجه دولت را از طریق سازوکارهای قانونی در بطن 

اقتصاد ایران مستقر می کند.
از دیگر ایــرادات اتاق تهران به طرح جدید بانکداری ایران، تنزیل جایگاه و اعتبار 
رئیس کل بانک مرکزی به عنوان مهم ترین نهاد تصمیم گیری پولی و بانکی کشــور و 
مداخله قوای مقننه و قضائیه در تصمیمات کالن این نهاد با انتصاب نمایندگان خود در 
مجمع عمومی بانک مرکزی، است و حال آنکه، بر اساس این طرح، منصوبان دیگری از 
مجلس و دیگر نهادهای حکمیتی در جلسات هیئت عالی بانک مرکزی مستقر خواهند 
شد که در برابر اختیار تاثیرگذاری بر سیاست های پولی، مالی و اعتباری کشور، التزامی 

به پاسخ گویی برای آنان متصور نشده است. 

نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به رئیس مجلس

دغدغه های آینده 
نظام بانکداری
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 افغانستانی ها جامعه ایرانی را چگونه دیدند؟

در جست وجوی زندگی
میلیون ها نفر از درگیری های خونین فرار و به ایران، پاکستان، ترکیه، اروپا و دیگر کشورهای جهان مهاجرت می کنند؛ مهاجرتی همپای تاریخ ۵0 ساله 
کشور افغانستان در چندین موج طوالنی؛ از زمان حمله روس ها به افغانستان تا خروج اشرف غنی از کابل و تسلیم کشور به طالبان. مهاجرت برای حفظ 
جان و شروع مشکالتی دیگر از آوارگی تا هجرت؛ از استقبال گرم تا طرد و دلسردی. از حسرت نشستن کودکان روی نیمکت های درس تا دست فروشی 

و سعی برای اثبات خود در جامعه؛ مدت هاست مهاجران سعی می کنند سکوت سرد خود را بشکنند برای جست وجوی ردپای زندگی.
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سوگ مهاجران
از آغاز موج سوم مهاجرت افغان ها به ایران با بازگشت طالبان بیش از یک سال گذشت

آخرین بهانــه ای که باعث شــد دل بــه راه غربت بدهد، 
بیســت وچهارم مردادماه 1400 اتفاق افتاد؛ محمد اشرف غنی 
با رسیدن طالبان به دروازه های کابل، افغانستان را ترک کرد؛ 
اگرچه او بعد از خروج از کشور در صفحه فیس بوک خود نوشت: 
»برای جلوگیری از خونریزی کشــور را ترک کرده اســت« و 
محبور بوده میان »ایســتادن مقابل طالبان مسلح« یا »ترک 
کشــور عزیز« یکی را انتخاب کند امــا او نه از خونریزی که از 
مســئولیت فرار کرد و مخالفان غنی، رئیس جمهور پشتون را 
»خائن« خطاب می کنند. طالبان آمد و غنی آخرین وعده خود 
یعنی »مبارزه با فســاد مالــی و اداری«، »اصالح اقتصادی« و 
»تبدیل افغانستان به گذرگاه تجاری« را با خود به همراه برد با 
چمدان هایی از دالر به امارات. طالبان هم خط ونشان کشیدند 
به زنان و دخترکان و کینه توزتر از روزهای قبل با آنها، با فعاالن 
مدنــی، با مخالفان و منتقدان خود برخورد کردند. آنها اگرچه 
از اول به فکر این  بودند که از ســوی سازمان ملل به رسمیت 
شناخته شوند ولی به دلیل نبود قانون و وحدت رویه برخوردها 
سلیقه ای بود. مردم یا بخشی از مردم راه سفر پیش گرفته اند؛ 
ســفر نه راه فرار؛ فــرار به ترکیــه، ایران، پاکســتان و اروپا؛ 
ظرفیت هایی از 20 سال نهادسازی که بار دیگر راهی غربت شد 
در ادامــه دو موج قبلی مهاجرت که اولین بار با حمله روس ها 
به افغانستان رخ داده بود و برای بار دوم با قدرت گیری طالبان 
در افغانستان؛ این بار دوباره طالبان برگشته بود با این شعار که 
»دموکراسی مرد؛ دموکراسی تمام شد«. هجوم اخبار، عکس، 
دل نوشــته و تحلیل از رخ داده افغانستان، تاریخ قدرتمندان و 
بی قدرت ها را بار دیگر به رخ می کشــید: قدرتمندان رومی ها 
بودند؛ ضعفا کارتاژی های شــجاع اما تک افتاده . چون تصویری 
ثبت شده از پدر و کودک و فرودگاه؛ مردی جامانده و مستأصل 
و سرگشته، چون زنانی برقع پوش که چشمانشان به غارت رفته 
اســت. تا اینکه آنها به پشــت دروازه های شرق ایران رسیدند 
تا به شــهادت آمارهای غیررسمی تعداد مهاجران در ایران به 
پنج  میلیون نفر برســد در دوره ای که وضعیت اقتصاد کشور، 
بد بود و تحریم ها و شیوع ویروس کرونا روزهای تلخ تری برای 

کشور رقم زده بود.
ابن باری موجی از زنان، مردان و کودکان افغانســتانی راهی 
ایران شــده بودند که شاید با گذشــته فرق داشتند؛ جوانانی 
تحصیل کرده، تکنوکرات هایی از طبقه متوســط جامعه که در 
پی ورود به بــازار کار و تحصیل فرزندانشــان بودند در میان 
مشــکالت جامعه ایرانی که بخشی از جامعه با گشاده رویی به 
آنها خوش آمد نمی گفت چون دهه 60. اما بخش از آنها چون 
گذشــته به راه ایران آمده بودند؛ گذرا، دایمی یا قصد عبور به 
مقصد سوم را داشتند از راه ایران. یاد »آنتیا« می افتم: کودک 
کاری که دانشجوی روان شناسی بالینی شد در زمانه موج دوم 

مهاجرت؛ او خاطرات روزهای سختی خود را برایم زمزمه کرد 
بود، در میان اشــک و حسرت، تلخ و شیرین. او ساکن منطقه 
غار بود و دغدغه همیشــگی اش به گفته خودش کودکان کار؛ 
»دروازه غار باعث شــد که من خیلی عمیق تر به مسائل اطراف 
خــود نگاه کنم. اینجا ترکیبی از فرهنگ افغان، ترک، کرد، لر، 
غربتی و...است که هر کسی را به خلوت خود راه نمی دهند. اما 
من از هر کدام از این فرهنگ ها تکه هایی را برخود برداشــته ام 
و درباره آن ها ســؤاالت زیادی در ذهن دارم... هنوز هم خیلی 
از مســائل آنجا، من را ناراحت و مأیوس می کند. انرژی من را 
تحلیل می برد. اما وقتی به گذشــته نگاه می کنم می بینم گذر 
روزها، تجربیات گرانبهایی را برایم به یادگار گذاشته که باعث 
درک من از جامعه اطرفم شــده. آن وقت هســت که محکم 
می ایســتم و به باور خود ادامه می دهم.« روزهای ســفرش را 
بــه تهران چنین روایت می کرد: »دو ســاله بودم. جنگ بود و 
طالبان بر افغانســتان حاکم بودند. فضا بوی باروت می داد. ما 
هم تصمیم به ترک خانه و کاشانه گرفتیم. تا مرز هیچ تصوری 
از ســفر به ایران نداشتیم. شهر به شــهر و روستا به روستا از 
کابل دور می شــدیم تا به حاشیه افغانستان رسیدیم. وقتی به 
مرز می رســیم با تصمیمی آنی قدم به خاک ایران می گذاریم 
و مســتقیم به تهران می آییم. هنــوز چراغ های اطراف میدان 
آزادی را بــه خاطر دارم...« بغض خود را فــرو می خورد »آن 
زمان دو ســاله بودم اما صحنــه ای را هرگز فراموش نمی کنم. 
اینقدر اندوه در این خاطره هست که هرگز یادم نمی رود. چند 
تصویر مبهم از دایــی ام دارم. او آن زمان نوجوان بود. خواهرم 
نتوانسته بود با او خداحافظی کند و او پشت اتوبوس ما می دوید. 
هنوز جلگوزه هایی )بادام هندی( که دایی ام برای ما می آورد را 
فراموش نکرده ام.« روایت هایی که افغانستانی ها در ایران تعریف 
می کنند روایت ای اســت از اشک و ماتم: »در 10 سال گذشته 
)سال های 1386-1396( با اینکه ما کارت اقامت داشتیم ولی 
هر بار با بازی روانی ما را می ترساندند که شما را به افغانستان 
برمی گردانیم. یک بار برادرم را 3-4 ماه به سنگ سفید در مشهد 
منتقل کردند. آن زمان شرایط افغانستان خیلی بد بود. مادرم 
تالش می کرد که مانع برگشــت او به افغانستان بشود. برادرم 
سه ماه در مشهد بود و برای خانواده سه سال بود.« حاال جمع 
آنیتاها بزرگ تر  شــده و شاید مشکالتشــان هم بزرگ تر؛ اما 
همچنان می توان به چراغ انجمن های فعال این حوزه دل بست؛ 
همان طــور که آنیتا به همراه خواهر و بــرادرش به این چراغ 
دل باخته بــود و راه رهایی اش را از همان جا آغاز کرده بود. اما 
ســوگ در غربت هنوز برای آنیتا سوگ دردناکی است و شاید 
دیگرانی هم چنین در غربت به سوگ بنشینند؛ در میان کسانی 
که غربت شاید راه رهایی آنها باشد از غم و تلخکامی در وطنی 

که دیگر وطن نیست.

لیالابراهیمیان
دبیر بخش راهبرد

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 
درباره شرایط 

مهاجران افغانستان، 
حضور آنها در 

بازار کار، فرصت ها 
 و تهدیدهای این 

حضور بدانید، 
خواندن این پرونده به 
شما توصیه می شود.
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  به عنوان اولین سؤال، نقش و اهمیت مهاجرت نیروی انسانی در 	�
شرایط کنونی جهان چگونه است؟

باید به این نکته مقدماتی اشاره کنم که مهاجرت انسان ها ازنظر تاریخی 
یک پدیده رایج و یک امر طبیعی و پذیرفته شــده است و در شاید هیچگاه 
در تاریخ بشر شــاهد این حجم از جابه جایی جمعیت و مهاجرت انسان ها 
نبوده ایم. در جهان کنونی ده ها میلیون مهاجر به دالیل مختلف و به اشکال 
متفاوت دور از زادگاه خود در دیگر کشورها زندگی می کنند. اما نکته مهم 
سمت وسو، کیفیت و مکانیزم مهاجرت است که مبنای تحلیل و داوری قرار 
می گیرد. در جهان کنونی مهاجرت در ارتباط با منافع ملی یک کشور می تواند 
به یک فرصت ودر عین حال به یک تهدید تبدیل شود. تحلیل اثرات و نتایج 
)اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی( مهاجرت بر جامعه میزبان و اتخاذ 
سیاســت های مدبرانه و بلندمدت مهاجرپذیری و مهاجر فرستی در دنیای 
کنونی از رموز موفقیت کشورها اســت. تجربه کشورهایی همچون ایاالت 
متحده، کانادا، استرالیا و بسیاری کشورهای آمریکای جنوبی همچون برزیل، 
آرژانتین و شیلی نشاندهنده نقش تأثیر گذار سیاست های هدفمند مهاجر 
پذیری در رشد و توسعه این کشورهاست. در کنار تجارب موفق کشورهایی 
نیز داشته ایم که بخصوص در آسیا و آفریقا مهاجرت بی رویه و بدون برنامه 
ریزی شــده به اصلی ترین مشکل و مانع توسعه و رشد آن ها تبدیل شده و 

امنیت ملی آن ها در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
 در این خصوص وضعیت کشورمان در رابطه با موضوع مهاجرت و 	�

روند مهاجرفرستی ایران چگونه است و چه ارزیابی دارید؟
قبل از هرچیز باید گفت عدم وجود یک استراتژی و سیاست مدون در 
ارتباط با مهاجرت در کشورمان شاید اولین ابهام و مهم ترین مشکل باشد. 
البته عدم وجود آمار دقیق و شفافیت شرایط موجود اجازه یک تحلیل دقیق 
و اماری را نمی دهد. بدیهی است انتشار اطالعات دقیق از مهاجتها و تدوین 
یک راهبرد و اســتراتژی مهاجرت بر اساس منافع ملی شاید اصلی ترین و 
مهم ترین اولویت باشــد. شواهد و آمار کمی موجود نشان می دهد هر چند 
ایران جزو بیســت کشور اول مهاجرفرست دنیا نیست اما تحوالت اخیر در 
کشورمان و روند کیفی مهاجران یکی از خطراتی است که آینده کشور را بطور 
قطع تهدید جدی می نماید. در روند مهاجر فرســتی کشورمان در نیم قرن 
اخیر چندین موج داشته ایم که همزمان با انقالب، شروع جنگ تحمیلی آغاز 
گردیده اما بهیچ وجه با موج مهاجرت های دو دهه گذشته )به دلیل تحوالت 
و محدودیت های سیاسی واجتماعی( و دو سال قبل )به دلیل محدودیت های 
معیشتی و ناامیدی از آینده( ازنظر کیفیت نیروهای مهاجر )سن، تحصیالت( 

قابل مقایسه نبوده است.
در دنیای امروز بکی از شــاخص های ارزشیابی در مورد مدیریت کالن 
کشورها، سیاست های مهاجرتی آن کشور است بزبانی دیگر بررسی کیفیت، 
فرآیند و معدل نظام مهاجرت پذیری و »مهاجرفرستی« آن کشورها نشانگر 
عنصر تدبیر در مدیریت کشور است. کیفیت نیروی انسانی خارج شده از هر 
کشور و نیروی انسانی واردشده به آن نه تنها نمایشگر انتخاب مهاجرین است 

باید ظرفیت مهاجران افغانستانی در بازار کار شناسایی شود
مهاجران افغانستان؛ فرصت یا تهدید 

در گفت وگوی آینده نگر با محمدحسین عمادی، کارشناس ارشد بین المللی در بازسازی و توسعه افغانستان

چرا باید خواند:
فرصت ها و 

تهدیدهای حضور 
مهاجران افغانستانی 
برای اقتصاد ایران در 
چند دهه گذشته چه 

بوده است؟ پاسخ را در 
این مصاحبه بخوانید.

»از فرصت حضور مهاجران افغانستانی استفاده بجایی 
نکرده ایم«؛ این را محمدحسین عمادی می گوید. او هشت 
سال مشاور ارشد سازمان های بین المللی در امر بازسازی 

افغانستان بود؛ مشاور ارشد سه تن از وزرای افغانستان در 
دولت کرزای بوده و بنیان گذار موسسه توسعه روستایی 

افغانستان AIRD است که  با کمک برنامه توسعه سازمان 
ملل )UNDP( در سال 200۸ میالدی تأسیس شده است. 

عمادی معتقد است که باید از الگوی کشورهای عربی 
در ارتباط با مسئله مهاجران در ایران استفاده شود و 

آن »کفیل« است. عمادی درباره فرصت های موج سوم 
مهاجرت افغانستانی ها به ایران می گوید: کسانی که 

در این موج وارد ایران شده اند از نیروهای نخبه کشور 
افغانستان هستند و می توانند در تشکل یابی مهاجران به 
دولت ایران کمک کنند. عمادی مقاالت و کتب متعددی 
در مورد افغانستان به زبان انگلیسی تألیف کرده؛ نگاه او 

به مسائل مهاجرت و افغانستان  توسعه محور است. 

من زمانی که جزو هیئت اجرایی World Food Programme/ WFP بودم، کل کمک هایی که 
به افغان های مقیم ایران برای سه سال می شد، ۱۸ میلیون دالر بود یعنی کمتر از سالی ۶ میلیون دالر. 
میلیون ها افغان در ایران بودند و جامعه جهانی و نهادهای بین المللی کمک چندانی نمی کردند.
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حضور حدود 
چهار میلیون 

جمعیت مهاجر 
در یک کشور 
از همه ابعاد 

زندگی بر جامعه 
میزبان و میهمان 
تأثیرگذار خواهد 
بود به خصوص 
ابعاد اقتصادی. 
تأثیر آن ها در 
بازار عرضه و 

تقاضای نیروی 
کار اصلی ترین 
موضوعی است 

که تاکنون از سوی 
صاحب نظران 

مورد مطالعه قرار 
گرفته

بلکه نشــان دهنده معدل اعتبار آینده آن کشور را هم رغم می زند. ایران از 
کشــورهایی هست که در این حوزه وضعیت مناسبی ندارد. دلیل این رتبه 
منفی نه تنها معدل کیفیت نیروهای وارده و تعداد و کیفیت نیروهای نخبه 
مهاجر از کشور است بلکه به دلیل نداشتن راهبرد مشخص در مقوله مهاجرت 
مبتنی بر منافع ملی است. در دنیای کنونی برخی کشورها خود را به شرکت ها 
و یا باشگاه های ورزشی تشبیه می کنند که با خریدوفروش بازیکنان )شهروند( 
و تغییر در ترکیب تیم ارزش سهام )ارزش گذرنامه( و اعتبار بین المللی خود 
را افزایش می دهند. بر اســاس اهداف تعیین شده سپس برنامه برای جذب 
یا اعزام نیروی متناســب انســانی خود در میان مدت و بلندمدت را تعیین 
می کنند. به همین دلیل است که افزایش جمعیت در دنیای کنونی بیشتر از 
آنکه از طریق تکثیر جمعیت باشد از طریق تغییر در فرآیند مهاجرفرستی و 

مهاجرپذیری ایجاد می شود.
     شــرایط مهاجرپذیری ایران را به خصــوص در ارتباط با تبعه 	�

افغانستان چگونه ارزیابی می کنید؟
از زمان اشــغال افغانستان توسط روس ها در دهه نود میالدی، مهاجرت 
تبعه افغانستان به ایران را بصورت مستمر اما همراه با تالطم و امواج همواره 
داشته ایم. شاید بتوان سه موج شاخص در روندمهاجرت چهار دهه گدشته 
تبعه افغانستان به ایران را شاهد باشیم؛ از ابتدای سقوط حکومت نجیب و 
شروع جنگ بین گروهای مجاهدین طیف خفیفی از مهاجرت به ایران آغاز 
شــد. اما موج اول از زمان حمله روس ها و اشــغال افغانستان آغاز گردید و 
بصورت گسترده انجام شد. درنتیجه کودتای کمونیستی در افغانستان خیل 
عظیمی از مردم شهرنشین و وابستگان به رژیم پادشاهی و نخبگان سیاسی 
و فکری از طبقه مرفه و متوسط افغانستان این کشور را ترک کردند و مقصد 
این گروه ها نیز عمدتاً از طریق پاکســتان به کشورهای غربی بوده است. اما 
عده ای به دلیل قرابت فرهنگی در پاکستان سکنی گرفتند و عده ای نیز به 
ایران مهاجرت کردند که عمدتاً از مناطق مرکزی و غربی افغانستان )هزاره ها 
و تاجیک ها( بودند که از ترس سلطه نظام کمونیستی و جنگ و نزاع به ایران 
پناهنده شــدند. در ادامه جنگ سرد و شروع جنگ بلندمدت داخلی علیه 

دولت مرکزی این پناهندگان موقت به مهاجرین تبدیل شدند.
موج دوم در زمان هجوم طالبان اول و به دلیل ترس از پاک سازی نژادی در 
مزار شریف، هرات و بخش های مرکزی و شمالی افغانستان شکل شدیدتری 
به خود گرفت و جمعیتی بیش از یک میلیون نفر به ایران پناهنده شدند. موج 
سوم سال گذشته و در زمان اشغال افغانستان توسط طالبان دوم اتفاق افتاد. 
البته در زمان اشغال افغانستان بعد از حمله یازده سپتامبر از سوی نیروهای 
غربی نیز، تا حدی مهاجرت به ایران وجود داشت ولی بخش عمده ای به امید 

بهبود شرایط و امنیت به افغانستان بازگشتند.
  اصلی ترین گروه مهاجران وارده به ایران در سه دهه اخیر افغان ها 	�

هستند؛ به نظر شما مهم ترین مســئله ای که امروز ایران در رابطه با 
مهاجران افغان با آن درگیر است، چیست؟

دامنه وسیعی از مشکالت ساده و پیچیده در ارتباط با مهاجران افغان در 
ایران وجود دارد که مهم ترین آن عدم وجود شناخت واقع بینانه و منطقی از 
ابعاد موضوع و یک نگرش جامع و همه جانبه از ابعاد مختلف حضور مهاجران 
افغان در بین مردم، مسئوالن دولتی و سیاست گذاران ملی کشورمان است؛ 
این در همه موج های مهاجرت وجود داشته است. این مشکل معرفتی عماًل 
باعث شده نظام تصمیم سازی و مدیریت با ناهماهنگی ساختاری روبه رو شده 
و تناقضات آشــکاری در برخورد با مهاجرین افغان بروز نماید تناقضاتی که 
زندگی افغان ها را سردرگمی و مدیریت امور مهاجرین را با معضالت پیچیده 

و متعددی روبه رو کند.
 ویژگی های موج سوم مهاجران افغانستان به ایران چیست و بیشتر 	�

در چه گروه هایی قرار می گیرند؟
موج ســوم ویژگی های خاصی دارد و مسائل و مخاطب شناسی آن هم 
خیلی مهم است. کسانی که به ایران مهاجرت کرده اند در یک گروه نیستند؛ 
این گروه فرصت ها و تهدیدهایی برای ایران دارند. اول اینکه مجموع مهاجران 
افغانستان در ایران بیشتر از 4.5 میلیون نفر است )این عدد و رقم هم دقیق 

نیست. اما هیچ کس کمتر 4.5 میلیون نفر برآورد ندارد(.
 ما می توانیم این طور تصور کنیــم که نیروهای مهاجری که ایران 	�

را انتخاب کرده بودند بیشــتر در کار یدی بوده و نیروی کارگر بودند و 
نیروهایی تحصیل کرده برای مهاجرت کشــورهای دیگری را انتخاب 

کردند؟
ما می توانیم این مسئله را این طوری تبیین کنیم که هیچ کدام از نیروهای 
افغان برای رفتن به کشورهای دیگر و ماندن در آن کشورها با آمادگی نرفته 
بودند. بیشــتر این ها با کوله باری مختصر کشور خود را ترک کرده بودند و 
فقط قصدشــان حفظ جان بود. اما جنگ ادامه پیدا کرد و سرنوشت آن ها 
نامعلوم بود. باالخره در شرایط جنگ و ناامنی مجبور به ماندن شدند و برای 
همین شــروع به کارکردند. نیمی از آن ها به دلیل قرابت زبانی و فرهنگی 
کشور پاکســتان را انتخاب کردند و نیمی دیگر که به ایران احساس تعلق 
فرهنگی بیشتری می کردند به ســمت ایران آمدند و عده ای هم به سمت 
کشورهای اروپای شرقی و غربی و درنهایت آمریکا و کانادا مهاجرت کردند. 
می توانیم این طور تقسیم بندی کنیم که پشتون ها به سمت پاکستان رفته 
و  طبقه متوسط به باال به سمت کشورهای اروپایی-آمریکائی رفته و هزاره ها 
و تاجیک ها به ایران مهاجرت کردند. اما حدود ســه الی  پنج میلیون افغان 
در کشــور ایران و پاکســتان ساکن شــدند. البته در اول این تقسیم بندی 
سازمان یافته نبود. تنها دسته بندی منطقی وضعیت مالی مهاجران بود. کسانی 
که وضع مالی خوبی داشتند به کشــورهای اروپایی و آن ها که از وضعیت 
اقتصادی خوبی برخوردار نبودند به سمت کشورهای ایران و پاکستان آمدند 
طبقه متوسط و نیمه مرفه نیز به کشورهای ترکیه تاجیکستان و کشورهای 

حاشیه خلیج فارس عزیمت نمودند. 
 البته این سه موج انباشتی بوده.	�

بله دقیقاً! سه موج، به صورت انباشتی بوده است؛ نه این که یک موج آمده 
و برگشته و دوباره یک موج دیگر آمده و برگشته و موج سوم آمده باشد. اما 
موج سوم ویژگی های خاص خود را دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.

از سپتامبر سال گذشته که با همکاری آمریکا و با برنامه ای که در دوحه 
ریخته بودند، طالبان، افغانســتان را تحویل گرفتند. باید همان کسانی که 
افغانســتان را به این وضعیت رســانده و دو دستی کشور را تحویل طالبان 
دادند، مسئولیت این وضعیت را بپذیرند؛ اما این نیازمند یک دیپلماسی بسیار 
فعال است. نه گالیه، و نه کشمکش بلکه با یک دیپلماسی فعال خارجی و 

بین المللی ما باید با این موضوع برخورد می کردیم.
 این سه دسته کدام است؟	�

آنچه ما با آن روبه رو هستیم، این است که بعد از آمدن طالبان دوم، سه 
دسته از افغانستان به ایران مهاجرت می کنند دسته اول شامل چندین گروه 
و به شــرح زیر هستند: اعضای میان پایه دولت سابق، سیاسی ها و انتظامی 
که جانشان در خطر بوده هستند. گروه دوم کسانی که نتوانستند به همراه 
مترجم ها به انگلستان یا به آمریکا بروند و در رده دوم و سوم همکاران اشرف 
غنی بودند که حقوقشان  هم قطع شده و اطالعات آن ها دست طالبان افتاده 
است؛ این ها غیر پشتون ها هستند که با دولت کار می کردند. این گروه ویژگی 
خاصی دارند. دســته دوم به دلیل مسائل اقتصادی در افغانستان، با داشتن 
مهارت های اولیه و مقداری پول برای کاروکاســبی به ایران آمده اند؛ درواقع 
انگیزه اصلی این گروه کســب درآمد و تأمین معاش زندگی وابستگان خود 
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در افغانســتان است. دســته بعدی هم کسانی هستند که به دلیل منش و 
روش طالبان در پاک سازی نژادی که در مناطق هزاره نشین و تاجیک نشین، 
اعم از پنجشــیر تا مزار شریف تا هرات دارد، برای یافتن کار و امرارمعاش و 
ارسال کمک به خانواده هایشان در افغانستان به ایران مهاجرت کردند. طالبان 
به دنبال تصرف اراضی و مناطق اســت تا پشتون ها را در آنجا اسکان دهد، 
ساکنان این مناطق شامل پاک سازی نژادی و مذهبی شدند. البته آمار دقیقی 
از این جمعیت در دست نیست. در این میان گروهی از خانم هایی هستند؛ 
کسانی که با سازمان های بین المللی، سازمان هایی که کمک های بشردوستانه 
در افغانستان عرضه می کردند و در حوزه حقوق بشر و حقوق زنان فعالیت 
می کردند و طبعاً در بازگشت جانشان در خطر است. تعداد کسانی که به این 
شکل وارد ایران شدند، کم نیست. این ها عمدتاً وابسته به خانواده و همسرشان 
هستند. عده ای هم مجرد هستند یا نتوانستند مسائل مهاجرت خود را حل 
کنند؛ بنابراین به ایران آمدند و منتظرند که بتوانند فایلی تشکیل بدهند و 
از ایران به یک کشــور اروپایی بروند که در این مورد هم کشورهای اروپایی 
بعد از جنگ اوکراین فرایند آن را به شــدت کند کرده است؛ چه انگلستان، 
چه اتحادیه اروپا و چه آمریکا. یعنی نوع مکاتبات، سرعت مکاتبات و بررسی 
این ها به دلیل تعداد باال و به دلیل اضافه شــدن بحران اوکراین، بسیار کند 
انجام می شود و تعداد افراد بالتکلیف به این صورتی که گفتم، اآلن در ایران 
و پاکستان خیلی زیاد است و زنان قربانی اصلی این قضیه هستند. از طرفی 
محدودیت برگشتن زنان به افغانستان خیلی بیشتر از مردان است. چون باید 
به همراه یک مرد باشند. بالفاصله پیشینه آن ها را جست وجو می کنند. باید 

یک تبارشناسی جنسیتی از مهاجران افغانستانی در ایران انجام شود.
 مهاجرت موج جدید افغانســتانی ها به ایــران در دوره اقتصاد 	�

شکننده ما که با پدیده تحریم، بیکاری و رکود-تورمی همراه است، چه 
ظرفیت هایی ایجاد می کند؟

ایران چندین ســال بر اساس آمار سازمان ملل اولین کشور مهاجرپذیر 
جهان بوده اســت و اآلن هم با این نرخ مهاجرت تبعه افغانســتان، اولین یا 
دومین کشور مهاجرپذیر جهان است؛ البته با جنگ اوکراین برخی معادالت 
تغییر کرده است. اما با توجه به چهل و اندی سال، ما بلندمدت ترین میزبانی 
از بیشترین مهاجران جهان را داریم. اگر در اوکراین جنگ تمام شود، مردم 
اوکراین بالفاصله به کشــور خود برمی گردنــد و اروپا آن ها را نگه نمی دارد، 
به جز تعدادی که به دردش می خــورد؛ اما ازنظر بلندمدت تر بودن و تعداد 
زیاد مهاجر، در ســطح جهانی هم می پذیرند که ایران یک هزینه سنگین 
متحمل می شود و ازخودگذشتگی زیادی دارد، درعین حال که هیچ امتیازی 
هم در قبال این مسئله از جامعه جهانی نگرفته است. وضعیت اقتصاد کشور 
در شرایط کنونی هم از ظرفیت مناسب برای پذیرایی برخوردار نبوده و الزم 

است تدبیری خالق در این زمینه بیندیشد.
 ایران نسبت به این حجم از مهاجرت چگونه برخورد کرده است؟	�

به اعتقاد من ما برآورد و سیاســت مشخصی بر مبنای منافع ملی خود 
در برخورد با پدیده مهاجرانی که وارد ایران می شــوند و کسانی که از ایران 
به عنوان فرار مغزها، خارج می شــوند، نداشتیم. وقتی شما سیاست مدون و 
شاخص ندارید، نمی توانید عملکرد مشخصی هم داشته باشید و بدون اصالح 

سیاست ها تغییر و بهبودی حاصل نخواهد شد.
 چرا نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم؟	�

ما دیپلماسی عمومی و دیپلماسی خارجی فعالی در ارتباط با مهاجران، 
به خصوص مهاجران افغانستانی ها نداریم. دیپلماسی خارجی شامل دیپلماسی 
دوسویه با کشــورهای همسایه، دیپلماسی چندجانبه با کشورهایی که در 
منطقه منافع مشترک دارند و مهم تر از آن، دیپلماسی فعال در سطح سازمان 
ملل و سازمان های بین المللی در ارتباط با امتیاز گرفتن برای میزبانی کردن 

از افغان ها باید فعال شود. پاکستان با تمام مشکالت خود در زمینه مهاجران 
از ایران موفق تر بوده است. در همه جای دنیا از این ظرفیت استفاده می کنند. 
شاید استفاده از مسئله مهاجران، ابزاری تلقی شود ولی یک واقعیت سیاسی 
است. در صحنه سیاست ملی و سیاست بین المللی واقعیت این است که وقتی 
کشوری کشور عامل بحران در کشور دیگری است و آن کشور مهاجرانی را به 
کشورهای همسایه یا منطقه می فرستد، طبق کنوانسیون ژنو باید کشور عامل 
هزینه های این اقدام را بپردازد. کنوانسیون ژنو می گوید هیچ کشوری حق 
تجاوز و دخالت در کشور دیگر را ندارد؛ اما اگر هم اقدام به چنین کاری کرد، 
مثل اشغال افغانستان توسط شوروی و اشغال افغانستان در 20 سال پیش 
توسط جامعه جهانی، تمام مسئولیت ها به عهده کشور مداخله گر است؛ باید 
هزینه بازسازی، مهاجرت و غیره را پرداخت کنند. اما متأسفانه به دلیل اینکه 
تعریف درستی از منافع ملی نداشتیم، از این ظرفیت استفاده کافی نبرده ایم 
و پاکستان و ترکیه به عنوان اهرم فشار از مسئله مهاجران در جامعه جهانی 
بهره برده اســت. ما به دلیل تعریف نشدن منافع ملی مان پالسی مشخصی 
نداشتیم، در ارتباط با بحث مهاجرت و دیپلماسی بین المللی به دلیل این که 
ارتباطات فعال و موفق و مؤثری با جامعه جهانی و با سازمان های مرتبط با 
سازمان ملل در چهل سال گذشته نداشتیم، باعث شده که نتوانیم در مجامع 
جهانی سهم و حق خودمان را برای حمایت از افغان هایی که وارد کشورمان 

می شوند بگیریم.
 پس از سه دهه حضور مهاجران افغان ها در ایران آن ها چه مشکالت 	�

عینی دارند؟
بــه دلیل آنکه ایران در یک چهارچوب نظام مند و هماهنگ منافع ملی 
خود را تعریف نکرده، لذا موضع راهبردی بلندمدت، شــفاف و مشخصی در 
قبال حضور مهاجران افغانی نیز ندارد. همین امر باعث شده عمالً میلیون ها 
افغانی در بالتکلیفی و تردید دائم نسبت به ادامه حضور خود به سر ببرند. این 
بالتکلیفی عدم اعتماد به حتی فردای خود شاید دردناک ترین مشکل افغان ها 
بخصوص نســل جوان و زنان باشد. این بالتکلیفی و سردرگمی عمالً باعث 
شده بحران های روحی فردی و بحران های خانوادگی و هویتی فراوانی برای 

مهاجران افغان در ایران ایجاد شود.
 به لحاظ تبارشناسی موج سوم چه تفاوتی با موج های قبلی دارد، و 	�

فرصت های این موج برای ایران چیست؟
ایــن گروه با گروه مهاجران اول و دوم تفــاوت ماهوی جدی دارند. اول 
این که ازنظر سطح تحصیالت به طور چشم گیری وضعیت بهتری دارند، چه 
زن چه مرد. در بین این ها تحصیالت دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و نیروهای 
مجرب در زمینه های مختلف اعم از کار فنی، تولیدی، سیاسی و حتی نظامی، 
وجود دارند. تعداد زیادی درجه دار داریم که با مسائل افغانستان آشنایی دارند، 

ایران در یک چهارچوب نظام مند و هماهنگ منافع ملی خود را تعریف نکرده، لذا موضع راهبردی 
بلندمدت، شفاف و مشخصی در قبال حضور مهاجران افغانی نیز ندارد. همین امر باعث شده عماًل 
میلیون ها افغانی در بالتکلیفی و تردید دائم نسبت به ادامه حضور خود به سر ببرند.

نکته هایی که باید بدانید

جامعه ما در حال پیر شدن است و این باعث می شود که نیروی کار مطمئن و قابل اتکا 	]
موردنیاز باشد؛ اما چون افغان ها کارت شناسایی ندارند و شناخته شده نیستند، نمی توانند 

جذب بازار کار شوند. اما اگر این ها تشکل هایی داشته باشند که از طرف دولت ایران  هم ممیزی 
شوند، می توانند خیلی بهتر وارد بازار کار شوند.

ایران چندین سال بر اساس آمار سازمان ملل اولین کشور مهاجرپذیر جهان بوده است و 	]
اآلن هم با این نرخ مهاجرت تبعه افغانستان، اولین یا دومین کشور مهاجرپذیر جهان است؛ 

البته با جنگ اوکراین برخی معادالت تغییر کرده است.
پاکستان با تمام مشکالت خود در زمینه مهاجران از ایران موفق تر بوده است. در همه جای 	]

دنیا از این ظرفیت استفاده می کنند. شاید استفاده از مسئله مهاجران، ابزاری تلقی شود ولی 
یک واقعیت سیاسی است.

ایران چندین سال 
بر اساس آمار 

سازمان ملل اولین 
کشور مهاجرپذیر 
جهان بوده است 
و اآلن هم با این 

نرخ مهاجرت تبعه 
افغانستان، اولین 
یا دومین کشور 

مهاجرپذیر جهان 
است؛ البته با جنگ 

اوکراین برخی 
معادالت تغییر 

کرده است
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دارای مهارت های نظامی و اطالعاتی هســتند. از طرف دیگر وضعیت مالی 
آن ها هم نســبت به مهاجران سنتی که به ایران می آیند بهتر است؛ یعنی 
با پس انداز دالری که داشــتند توان تأمین حد کمترین معاش خود و اجاره 
کردن یک  خانه دارند. البته خود این ها هم به دودســته تقســیم می شوند. 
کسانی که از ایران به عنوان پلی برای رفتن استفاده می کنند و یا کسانی که به 
دلیل ناامیدی از غرب و نداشتن فامیل در کشورهای اروپایی، به احتمال زیاد 
اگر فرصتی برایشان پیش آید و بتوانند از مهارت ها و تجربه و سرمایه اندکی 
که دارند کاری ایجاد کنند، می توانند در ایران بمانند. این گروه ویژگی های 
خاصی دارد و آن  هم این اســت که سنشان به طور متوسط کمتر است و با 
افراد خانواده همراه هستند و با ویزای رسمی هم وارد ایران شده اند و معضالت 

جدی هم دارند.
  این معضالت چیست؟	�

اصلی ترین معضل عموم افغانستانی ها در ایران بالتکلیفی است. به دلیل 
عدم وضوح و شــفافیت و ثبات در تصمیم گیری های کالن کشور تضمینی 
برای آینده خود و فرزندانشان در ایران ندارند. چه کسانی چهل سال است در 
ایران هستند و چه کسانی که در آخرین موج و سال گذشته به ایران آمده اند. 
چون نمی دانند که آیا می توانند در ایران بمانند یا باید بروند. برخی تنها یک 
ویزای سه ماهه دارند که حداکثر سه ماه دیگر تمدید می شود و هیچ آینده 

روشن و افق شفافی نسبت به آینده خود و فرزندانشان در ایران ندارند.
 وضعیت اقتصادی ایران در این بالتکلیفی چقدر اثرگذار است؟	�

با توجه به این که ما اآلن در ایران با رکود تورمی مواجه هســتیم. تعداد 
زیادی جوان بیکار در کشــور داریم و قطعاً برای این ها هم مشکل است؛ اما 
ازیک طرف دیگر چون نیازمند کار هستند، با دستمزد پایین تر به شدت سعی 
می کنند خودشان را وارد بازار کار کنند و کارهایی به مراتب پایین تر از سطح 
مهارت و توقع خود انجام دهند. با توجه به اجباری که برای ادامه حیات دارند، 
مجبور هســتند که به کارهای ساده تر تن بدهند، درعین حال که استعداد، 
توان و تخصصشان به احتمال زیاد خیلی بیشتر از کاری است که می کنند. 
معضل دیگر این گروه نسل بعدی شان، یعنی بچه هایشان است. با توجه به 
این کــه این ها کارت اقامت ندارند، حق ثبت نام در مــدارس ایران را ندارند. 
این بالتکلیفی نسل بعدی و عدم ثبت نام در مدارس هم برای این ها مشکل 
ایجــاد می کند؛ درعین حال که ایران خودش هم بعد از کرونا و بازگشــایی 
مدارس با مشــکالت جدی در ارتباط با بازگشایی مدارس، فضای آموزشی، 
بودجه آموزش وپرورش، تعداد معلم و مسائلی ازاین دست روبه رو است. عمده 
این مهاجران  هم تحصیل کرده هستند و می خواهند فرزندانشان  هم تحصیل 
کنند و تا حدی حاضرند بخشی از هزینه های آن را هم پرداخت کنند؛ ولی 
متأسفانه به شدت در رابطه با ویزا، چه کارت اقامت و چه در ارتباط با استفاده 
از تحصیالت در ایران بالتکلیفی به ســر می برند. در کنار این ها خرید نان و 
بسیاری از اقالم نیاز به کارت بانکی دارد. کارت بانکی و سیم کارت هم مشکل 
جدی است. برای این گروه به هیچ وجه کارت بانکی صادر نمی کنند و بسیاری 
از خریدوفروش هــا، حتی خرید مایحتاج روزانه به خصوص نان اآلن با کارت 
ملی میسر است و این مشکالت جدی برای آن ها ایجاد می کند. عده ای هم 
از این مسائل سوءاستفاده می کنند. این مسئله مخاطراتی را به وجود می آورد 
که باید موردتوجه قرار بگیرد و شرایط مهاجران دیده شود. به هرحال باید ابعاد 

حقوق بشری و منافع ملی ایرانی باهم در نظر گرفته شود.
 چقدر این مسئله موردتوجه سیاست گذاران است؟	�

باید برای گروه مهاجــران و ویژگی های آن ها از بعد امنیتی، اقتصادی، 
اجتماعی و بشردوســتانه ســتادی تشکیل شــود و با همکاری افغان های 
تحصیل کرده ای که در ایران هستند، اطالعات بیشتری کسب شود، شرایط 
را بهتر آنالیز کنند و بر مبنای تصویری کامل و شفاف از وضعیت موجود و 

امکانات و پتانسیل هایی که مغفول مانده تصمیم بگیرند.
 به طور مشخص ظرفیت اقتصادی این گروه چقدر است؟	�

وقتی می گوییم سطح مهارت این ها باالتر است، سوادشان بیشتر است 
و امکانات مالی هم دارند، می توانند در شــرایط اقتصادی فعلی ایران بدون 
این که بخواهند رقیب نیروی کار ایران شــوند، کارهایی را انجام دهند که با 
همکاری سازمان های بین المللی این کار میسر است و بخشی از تولیدات و 
کارهایشان را از طریق سازمان های بین المللی منتقل کنند و منابع درآمدی 
برایشان ایجاد شود. تمامی این ها نیازمند این است که دیپلماسی ایران  هم 
با ســازمان های بین المللی و ســازمان های متکی به سازمان ملل مرتبط و 

هماهنگ شود.
 چگونه می توان از این ظرفیت در یک معادله برد-برد بهره برد؟	�

 این موضوع بیشتر به این برمی گردد که ما چه اطالعاتی از سطح سواد، 
مهارت ها، تخصص ها و سرمایه ای که این گروه با خود آورده اند، داشته باشیم. 
باید تصمیم گیری ما متکی به اطالعات دقیق از این گروه باشد. البته اطالعات 
من هم براساس آمار و سرشــماری نیست بلکه براساس آشنایی با افرادی 
اســت که به ایران آمده اند. اما با همین تصویر ناقص هم ما هم فرصت هایی 
را می بینیم. چون این افراد تحصیل کرده هستند، با سازمان های بین المللی 
ارتباط دارند. می توانند مشکالتشان را مطرح کنند و صدای خودشان را به دنیا 
برسانند. این ها افرادی باهوش و با ذکاوتی هستند. هم می توانند فرصت هایی 
را به وجود بیاورند و هم ممکن است مخاطراتی را ایجاد کنند؛ ولی به نظر 
من باید این ها را به عنوان فرصت دید. این ها می توانند بخشــی از کارهای 
افغان های مقیم ایران را انجام دهند؛ یعنی دولت ایران می تواند تشکل هایی را 
در بین این ها ایجاد کند. چون افغان ها نسبت به ما ایرانی ها سنتی تر هستند 
و تشــکل های قومی و قبیله ای در آن ها قوی است و از این طریق می توانند 
مشکالت مردمشان را به دولت برسانند و خودشان راه حل هایی را پیدا کنند. 
من تعداد زیادی از دانشجوهای افغان را می شناسم که با اسم ها و تشکل های 
مختلف به دنبال حل مشــکالت این گروه ها هســتند و این باری از دوش 
ایران برمی دارد؛ افراد تحصیل کرده می توانند کمکی باشند برای دولت ایران و 
ملت افغانستان. می توانیم از افغان های تحصیل کرده در قالب تشکل ها استفاده 
کنیم که بتوانند به ســایر افغان ها برای حل معضالتشان کمک کنند و این 
بخشــی از بار ما را کم می کند. دومین مسئله این است که این ها را ازنظر 
تخصص، تجربه و سواد شناسایی کنیم که تشکل هایی بین خودشان برای 
ایجاد یک سری مشاغل ایجاد شود. شغل هایی که ظرفیتش در ایران خالی 
است و ما نیرو برای آن نداریم. ایران کشور مهاجر فرست است؛ البته سطح 
تخصص مهاجرانی که از ایران می روند، خیلی باالتر است؛ ولی بازار کار ایران، 
بازار کاری است که برای کسی که اهل تالش و کوشش باشد و توقع کمی 
داشته باشد، جای کار وجود دارد. از طرفی جامعه ما در حال پیر شدن است 
و این باعث می شود که نیروی کار مطمئن و قابل اتکا موردنیاز باشد؛ اما چون 
افغان ها کارت شناسایی ندارند و شناخته شده نیستند، نمی توانند جذب بازار 
کار شوند. اما اگر این ها تشکل هایی داشته باشند که از طرف دولت ایران  هم 
ممیزی شوند، می توانند خیلی بهتر وارد بازار کار شوند. بازاری که رقیب کس 
دیگر هم نیستند. این ها بخشی از کارهایی است که می توان انجام داد؛ ولی 

محتاج اطالعات بیشتری است.
 آیا تا به حال از مهاجران در بازار کار استفاده نظام مندی داشته ایم؟	�

مشکل ما این است که هیچ وقت این ظرفیت ها را به طور دقیق شناسایی 
نکرده ایم. حضور حدود چهار میلیون جمعیت مهاجر در یک کشور از همه 
ابعاد زندگی بر جامعه میزبان و میهمان تأثیرگذار خواهد بود بخصوص ابعاد 
اقتصادی. تأثیر آن ها در بازار عرضه و تقاضای نیروی کار اصلی ترین موضوعی 
است که تاکنون از سوی صاحب نظران موردمطالعه قرار گرفته. اما به نظر من 

باید از الگوهای 
موفق کشورهای 
عربی استفاده 

کرد؛ آن ها حدود 
8۰ سال است که 
از فاکتور »کفیل« 
استفاده می کنند؛ 
یعنی مثالً صاحب 
یک کارگاه صنعتی 
و یا یک نفر که در 
ایران کار ساخت و 
ساز انجام می دهد 
و پروانه ساخت 
و ساز دارد، بنا بر 
رده کاری اش به 
او پروانه کفالت 
می دهند؛ او هم 

می تواند ۱۰ 
نفر یا ۲۰ نفر 
افغانستانی را 

کفالت کند
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برای درک دقیق این مقوله باید بسیاری از فاکتورهای دیگر را در زمینه حضور 
این نیروها در ایران موردنظر دقیق تا بتوانیم داوری و تصمیم سازی معقولی در 

زمینه ادامه حضور و شیوه حضور آن ها در ایران داشته باشیم.
باید از الگوهای موفق کشورهای عربی استفاده کرد؛ آن ها حدود 80 سال 
است که از فاکتور »کفیل« استفاده می کنند؛ یعنی مثالً صاحب یک کارگاه 
صنعتی و یا یک نفر که در ایران کار ســاخت و ساز انجام می دهد و پروانه 
ســاخت و ساز دارد، بنا بر رده کاری اش به او پروانه کفالت می دهند؛ یعنی 
می تواند 10 نفر یا 20 نفر افغانستانی را کفالت کند و این افراد درواقع تحت 
کفالت آن شخص سازماندهی می شوند، برای او کار می کنند، از بیمه برخوردار 
می شوند، هزینه ای را هم به کفیل خود می دهند؛ ولی درعین حال آن کفیل 
نماینده قانونی و حقوقی آن ها است برای این که از حقوق اجتماعی، مدنی و 
فنی آن ها دفاع کند. به نظر من افراد تحصیل کرده ای که در موج سوم هستند، 
و می توانند تا حدی کمک کنند و به جای این که سر بار باشند بخشی از این 
بار را هم به دوش بگیرند؛ ولی الزمه اش ایجاد یک سیاست مشخص است که 
بهترین آن  همین بحث کفالت ها است، نه دفاتر کفالت چون این دفاتر نیمه 
دولتی تلقی می شود. یک ایرانی کارفرما بنا به سطح اعتبار خود می تواند کفیل 
شود و این کفالت هم به نفع او است، هم به نفع کارمندش و هم به نفع دولت. 
سازمان نظام مهندسی ایران و کارشناسان مختلف می توانند در ارتباط با ایجاد 
نهاد کفالت در ایران فعالیت کنند. در کشوری مثل امارات، شیوخ متصل به 
خانواده شــیخ این اعتبار را دارند و تا صدها و حتی هزاران نفر را می توانند 
کفالت کنند و با درآمد حاصل از آن ثروتمند می شوند؛ اما منطقی تر این است 
که افرادی که کار و حرفه ای دارند و افغان ها می توانند برای آن ها کار کنند، 
مثل ساختمان سازی، تراش کاری و امثالهم، آن ها را کفالت کنند. از طریق 
اتحادیه و صنف می توان قانون کفالت را تعریف کنند و این فرد کفالت را با 
قوانین و مسئولیت هایی به عهده بگیرد؛ یعنی مسئولیت حفظ حراست از آن 
فرد و حفظ و حراست از قوانین کشور و از طرف دیگر اطمینانی برای دفاع از 
حقوق مهاجر. یک مرجع هم بگذارند برای رسیدگی به این کفالت ها که اگر 
کفیلی به مهاجری ظلم کند، قابل پیگیری و شکایت باشد. این کفیل هم از 
این کفالت درآمد دارد، هم نقشی را در قبال دولت انجام می دهد؛ یعنی باید 
مواظب باشد، گزارش بدهد و فرد مهاجر تحت قیمومیت او است؛ ولی طبق 
قوانین و مقرراتی که حقوق انسانی فردی آن شخص هم نادیده گرفته نشود. 
این فرایند سبب می شود که آمارگیری خیلی سریع انجام شود. با استفاده از 
روش های الکترونیک کفیل ها می توانند با اپلیکیشن با وزارت کشور ارتباط 
داشته باشند و در هر لحظه دولت می تواند رد هر نفر از اتباع افغانستان را در 
ایران بگیرد و به این ترتیب مشکل امنیتی هم که بعد از طالبان دوم حس 
می شود و دولت هم بر آن حساس است و به حق هم حساس است، حل شود. 
این انتظام جدید که یک شکل آن راه انداختن مسئله کفالت است، می تواند 
کمــک کند برای ثبت و پیگیری و ردیابی مجموعه افغان هایی که در ایران 
هستند برای جلوگیری از هر گونه خطری که ممکن است امنیت کشور را 

تحت الشعاع قرار دهد.
 به هر حال در کنار فرصت ها، حضور مهاجران در ایران تهدیدهایی 	�

هم به همراه دارد.
به نظر من فرصت و تهدید دو روی یک ســکه هســتند. اگر با عقل و 
منطق با هر پدیده ای روبه رو شــویم، این یک فرصت اســت. اگر با بهترین 
نعمات خدا و فرصت ها هم بدون عقل و منطق مواجه شویم، آن فرصت را به 
یک تهدید تبدیل می کنیم. من مطمئن هستم که به هرحال بخشی از این 
مهاجرت هایی که انجام شده در انتخاب و اختیار ما و حتی خود افغان ها نبوده 
است. شرایط ژئوپلتیک و تهاجم روسیه، آمریکا و طالبان این بار را بر عهده ما 
گذاشته که باید با منطق و قوت با آن برخورد کنیم. قبالً به مزیت های نیروی 

انســانی افغان ها اشاره کردم. اآلن بخش عمده ای از بار کشاورزی، ساخت و 
ساز مسکن، صنایع کوچک، خدمات و حتی خدمات شهری بر عهده افغان ها 
اســت که اگر یک روز این ها اعتصاب کنند و کار نکنند که نمونه اش را در 
اصفهان داشــتیم، کل اقتصاد ایران در حوزه مسکن و بسیاری از فعالیت ها 
فلج خواهد شد. این نشان دهنده اهمیت این نیروها است. این ها یک پناهنده 
صرف نیســتند. این ها نیروی کار در سطوح مختلف کشور هستند. در این 
چند سال گذشته سطح مهارتشان افزایش یافته است. ما کسانی داریم که 
خودشــان به کارفرما تبدیل شدند، مالکیت دارند. باید فضایی بیشتر برای 
فعالیت اقتصادی و ســرمایه گذاری آنان در اقتصاد ایران فراهم کرد و صرفاً 
بعنوان نیروی کار ارزان به آن ها چشم نداشت. به کشورهای همسایه بنگرید: 
در امارات و کویت بسیاری از کسانی که تجارت را در این کشورها به عهده 
می گیرند، تبعه افغانستان هستند. در شهر مدینه بازار پارچه در دست افغان ها 
است. در تاجیکستان بازار عمده محصوالت خشکبار صادراتی تاجیکستان 
توسط تجار افغان اداره می شــود. در پیشاور پاکستان  هم عمده اقتصاد به 
دست افغانستانی ها است؛ اما در ایران به دلیل این که قوانین و مقررات ملکی 
و مالکیت ملک و سرمایه وجود نداشته، ما این ها را بیشتر در رده نیروهای 
کارگر و ســاده انسانی نگه داشتیم. وقتی گفتند کسانی که 250 هزار دالر 
سرمایه گذاری کنند، می توانند به ایران بیایند، بیشترین کسانی که آمدند از 
افغانستان بودند. کسانی که 250 هزار دالر دادند که پاسپورت ایرانی بگیرند 
و در بخش بورس، سهام و امثالهم سرمایه گذاری کنند. پس این برمی گردد 
به تدبیر ما که از این ها در چه زمینه هایی استفاده کنیم و مسئله مهاجرت را 
از تهدید به فرصت تبدیل کنیم. به 5 میلیون جمعیتی که در ایران هستند، 
قطعاً به یک شورای بسیار فعال و کارآمد و توانمند احتیاج دارد که بر اساس 
اطالعــات دقیق، بتواند این تهدید بالقــوه را به یک فرصت بالقوه و فرصت 
بیشتر برای ایران تبدیل کند. چه در حوزه اقتصادی و چه سرمایه گذاری و 
مثل این ها. به نظر من بخشــی از مهاجران موج سوم می توانند یک فرصت 
بالقوه برای ایران باشــند، اگر با برنامه ریزی، تدبیر و سیاست گذاری درست 
برای آن ها برنامه ریزی کنیم و آن ها که با منافع ملی ما تناسب دارند جذب 
کنیم و آموزش بدهیم و آن ها را با توسعه اقتصادی کشور هم گام کنیم. ما 
باید سازمان های بین المللی را به شدت در این مسئله دخیل کنیم. کشورهای 
خارجی که در این اتفاق ســهیم بودند باید هزینه آن را پرداخت کنند. در 
غیر این صورت باید تاوان آن را بدهند. همان کاری که ترکیه انجام می دهد. 
مهاجر برای ما ابزار و وسیله نیست؛ ولی اروپا دارد همین کار را می کند. همین 
کار را اروپا و آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم کردند؛ اما شکل انسانی آن این 
است که از طریق دیپلماسی فعال وارد عمل شویم. صدای افغان هایی که در 

ایران هستند شنیده شود.
  برای ارتباط با سازمان های بین المللی چه باید کرد؟	�

 World Food Programme/ WFP من زمانی که جزو هیئت اجرایی 
بودم، کل کمک هایی که به افغان های مقیم ایران برای سه سال می شد، 18 
میلیون دالر بود یعنی کمتر از سالی 6 میلیون دالر. میلیون ها افغان در ایران 
بودند و جامعه جهانی و نهادهای بین المللی کمک چندانی نمی کردند. علت هم 
این بود که می گفتند ما آن هایی را که وارد جامعه شده اند را پوشش نمی دهیم. 
بلکه آن هایی را پوشش می دهیم که در اردوگاه ها هستند. این مسائل نیازمند 
دپلماسی فعال ایران دارد و با چانه زنی جدی با سازمان هایی مثل یونیسف و 
سایر سازمان های بین المللی قابل حل است. پاکستان ساالنه صدها میلیون دالر 
برای افغان هایی که به آنجا مهاجرت کردند، کمک می گیرد. باید دیپلماسی 
ما در این زمینه قوی شــود؛ باید سیاست های داخلی ما تغییر کند تا بتوانیم 
کل و به خصوص موج ســومی که به ایران آمدند را راحت تر مدیریت کنیم و 

کارهایشان را با کمک خودشان برنامه ریزی شده تر پیش ببریم.

برآورد و سیاست مشخصی بر مبنای منافع ملی خود در برخورد با پدیده مهاجرانی که وارد ایران می شوند و کسانی که از ایران 
به عنوان فرار مغزها، خارج می شوند، نداشتیم. وقتی شما سیاست مدون و شاخص ندارید، نمی توانید عملکرد مشخصی هم 
داشته باشید و بدون اصالح سیاست ها تغییر و بهبودی حاصل نخواهد شد.

 باید برای گروه 
مهاجران و 

ویژگی های آن ها 
از بعد امنیتی، 

اقتصادی، 
اجتماعی و 

بشردوستانه 
ستادی تشکیل 

شود و با همکاری 
افغان های 

تحصیل کرده ای 
که در ایران 

هستند، اطالعات 
بیشتری کسب 
شود، شرایط 
را بهتر آنالیز 

کنند و بر مبنای 
تصویری کامل و 
شفاف از وضعیت 
موجود و امکانات 
و پتانسیل هایی 
که مغفول مانده 
تصمیم بگیرند
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آپارتاید شغلی علیه افغانستانی ها شکل گرفته است 
آرش نصراصفهانی جامعه شناس از مشکالت مهاجران افغانستانی در ایران می گوید

 براساس آمارهای غیر رسمی حدود ۵ میلیون مهاجر در ایران زندگی می کنند، نحوه 	�
حمایت از این افراد چگونه است؟

پناهندگان افغانستانی جز تعداد بسیار محدودی که در مهمان شهرها زندگی می کنند و 
درواقع یک کمپ بسته محسوب می شود، اکثریت غالبشان ساکن مناطق شهری و روستایی اند 
و از همان ابتدای حضورشــان مســتقیماً از طریق بازار اشتغال کشور امرار معاش کرده اند؛ 
درنتیجه پناهندگان افغانستانی در این سال ها تا حد زیادی مستقل از حمایت مستقیم دولت 
در ایران حضور داشــته اند. از جهت حمایت های عمومی می توان گفت در دهه 1360 اکثر 
پناهندگان از کمک معیشــتی مانند کوپن ارزاق مانند دیگران شهروندان برخوردار بودند و 
امکان تحصیل فرزندانشان در مدارس ایران یا بهره مندی از خدمات درمانی تا حد زیادی فراهم 
بود. اما از دهه 1370 به تدریج از پوشش این خدمات کاسته شد و یا صرفاً در ازای پرداخت 
هزینه امکان برخورداری از آموزش یا خدمات بهداشتی پزشکی برای پناهندگان میسر بود. 
خدمات معیشتی و امدادی از سوی دولت نیز به حداقل رسید و امروز تنها سمن های ایرانی و 
نهادهای بین المللی مستقر در ایران هستند که به این جمعیت خصوصاً گروهای آسیب پذیر 
آن ها خدمات حمایتی و معیشتی ارائه می کنند. برخی خدمات عمومی دولتی مانند بیمه 
سالمت برای پناهندگان قانونی نیز منوط به تأمین هزینه از سوی این نهادهای بین المللی 
است. در نتیجه می توان گفت پناهندگان صرف نظر از وضعیت اقامت هم از برخی حمایت های 
دولت ایران در حوزه آموزش و بهداشت برخوردارند و هم نهادهای خیریه داخلی بین المللی 
در بخش های مختلف به این جمعیت خدمات مختلف اسکان، آموزش، مهارت آموزی، حمایت 

مالی و مانند آن را ارائه می کنند که البته به هیچ وجه کافی نیست.
 در دوره های مختلف شرایط سیاسی و اقتصادی افغانستان، موج مهاجران از آنجا به 	�

ایران وارد شده، شرایط این  موج ها با همدیگر چه تفاوتی دارد و برخورد جامعه ایرانی در 
هر دوره چگونه بوده است؟

مهاجرت افغانســتانی ها به ایران و دیگر کشــورها تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، 
سیاســی، اجتماعی و امنیتی است. در دوره اول مهاجرت به ایران یعنی اواخر دهه 1350 و 
اوایل دهه 1360 تمایل به مهاجرت به ایران بیشتر در میان آن بخش از جمعیت افغانستان 
بیشتر بود که از سیاست های دولت کمونیســت حاکم ناراضی بودند یا نگران سربازگیری 
حکومت بودند، درنتیجه اقشار روستایی و مذهبی بیشتر تمایل داشتند برای گریز از یک نظام 
غیردینی به کشوری اسالمی پناه بیاورند. پس از ظهور طالبان در میانه دهه 1370 بخشی 
از جامعه شهری که نگران سیاست های افراطی این گروه بود یا درخطر پاک سازی قومی و 

مذهبی قرار داشت به ایران مهاجرت کردند و از این جهت 
سهم این گروه در ترکیب پناهندگان بیش از سالهای قبل 
بود. باید توجه داشته باشــیم که خشک سالی و شرایط 
سخت اقتصادی به واســطه تداوم جنگ و بی ثباتی یکی 
از دالیل همیشگی مهاجرت افغانستانی ها به خارج از این 
کشور بوده و خصوصاً در دو دهه اخیر سبب شده بسیاری 
از مردم به هر شکل ممکن تالش کنند برای بقای خود و 
خانواده شان به دیگر کشورها پناه ببرند. درنتیجه گرچه ما 
تفاوت هایی در ویژگی های مهاجران و ترکیب جمعیتی در 
دوره های مختلف مشاهده می کنیم اما باید شرایط سخت معیشتی در افغانستان را به عنوان 

یکی از عوامل اصلی مهاجرت همواره در نظر داشته باشیم.
ازنظر نوع مواجهه جامعه میزبان به نظر می رسد در سال های ابتدایی هم دولت پذیرش 
بیشــتری داشــته و هم جامعه محلی همدالنه تر پذیرای مهمانان جدید بوده است. گرچه 
اسنادی وجود دارد که نشان می دهد از همان ابتدا خصوصاً در مناطقی که تعداد پناهندگان 
نســبت به جمعیت افزایش چشمگیری داشته تنش هایی نیز میان آن ها و مردم محلی بر 
سر منابع و امکانات محدود وجود داشته است. اما به هرحال با گذر زمان و تشدید مشکالت 
اقتصادی پس از جنگ و برخی تبلیغات دولتی از اوایل دهه 1370 که پناهندگان را مسبب 
شــرایط اقتصادی و بیکاری فرودستان ایرانی نشان می داد، این تنش به تدریج رو به افزایش 
گذاشــت. اگر به مذاکرات مجلس در اوایل دهه 1370 مراجعه کنیم می بینیم نمایندگان 
استان های شرقی، یعنی استان هایی که آن زمان بیشترین پناهنده را در خود جای داده بودند، 
اولین کسانی هستند که در فضای رسمی خواهان بازگشت همه مهاجران به کشور خودشان 
هستند. درنتیجه رقابت بر سر فرصت های شغلی و منابع محدود همواره عامل تنش جامعه 
محلی با پناهندگان بوده است. امروز می توان گفت به استناد مطالعات انجام شده نگرش منفی 
نسبت به پناهندگان در مناطق فقیرنشین شهری بیش از دیگر مناطق است زیرا آن ها به غلط 
پناهندگان مسبب اصلی از دست رفتن فرصت های شغلی و تشدید مشکالت اقتصادی خود 

می بینند.
 در موج آخر چه شرایطی دارند و آیا تفاوتی نسبت به قبل احساس می شود؟	�

در ماه های اخیر شاهد مهاجرت گروه هایی هستیم که به سبب به قدرت رسیدن طالبان 
از این کشور خارج شده اند. کسانی که با دولت پیشین افغانستان یا نهادهای خارجی مستقر 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

مشکالت جامعه 
افغانستانی در ایران 

بخوانید، این مصاحبه 
به شما توصیه 

می شود.

سه موج از مهاجران افغانستانی به ایران آمده اند که هر 
دوره ویژگی های خاصی داشتند. در دهه ۶0 اکثر مهاجران 
از کمک معیشتی مانند دیگر شهروندان برخوردار بودند؛ 

در دهه 70 این شرایط بدتر است و حاال جامعه به دو 
دسته موافقان و مخالفان حضور مهاجران افغانستانی در 

ایران تبدیل شده اند. آرش نصر اصفهانی، جامعه شناس، به 
»آینده نگر« می گوید: براساس مطالعات انجام شده، نگرش 

منفی نسبت به پناهندگان در مناطق فقیرنشین شهری 
بیش از دیگر مناطق است؛ آن ها به غلط پناهندگان را 

مسبب اصلی از دست رفتن فرصت های شغلی و تشدید 
مشکالت اقتصادی خود می بینند.
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ایران در سال های اخیر همواره خواهان کمک جامعه جهانی برای تأمین هزینه های حضور پناهندگان در این کشور بوده است و امروز 
نهادهای بین المللی متعددی در این حوزه در ایران با دولت همکاری می کنند. همکاری با نهادهای بین المللی همواره با سیاست و روابط 
خارجی ایران با دیگر کشورها گره  خورده و در حال حاضر هم تحریم های اقتصادی وضعیت را پیچیده تر کرده است.

در این کشور همکاری داشته اند و اکنون از ترس مجازات توسط طالبان به ایران پناه آورده اند. 
در بین این گروه از پناهندگان شمار زیادی از افراد دارای تحصیالت عالی وجود دارد که در 
افغانستان در دانشگاه تدریس می کردند، مناصب دولتی داشتند یا در بخش های دیگر فعالیت 
تخصصی انجام می دادند اما امروز در ایران برای بقا مجبور به کارگری شده اند. به عالوه همچون 
دوره پیشین روی کار آمدن طالبان، بخشی از جامعه شهری که زندگی در سایه این گروه را 
نمی تواند تحمل کند یا گروهای قومی و مذهبی که نگران امنیت و جان خود هستند به هر 
شکل ممکن این کشور را ترک کرده اند. البته به این نکته هم باید توجه کرد که ایران برای 
بخشی از این جمعیت ایستگاه پایانی نیست بلکه یک توقفگاه موقت است و آن ها امیدوارند 

بتوانند خود را به ترکیه و سپس کشورهای اروپایی برسانند.
  رفتار جامعه ایرانی بامهاجران افغان چگونه است؟ آیا می توانیم  بگوییم حقوق اولیه 	�

و سرنوشت  مشترکی برای خود و این گروه قائل هستند؟
بر اساس مطالعات انجام شده مثالً در شهر تهران مردم در مواجهه با پناهندگان به دو دسته 
اصلی و تقریباً برابر قابل تقسیم شدن هستند؛ یک گروه مدافع سیاست های حمایتی و پذیرش 
مهاجران است و گروه دیگر از محدودیت بیشتر علیه این جمعیت دفاع می کند. درواقع بااینکه 
مسائل مردم ایران و افغانستان بسیار شبیه اند و البته این موضوع قابل تسری به کل منطقه 
خاورمیانه است اما به واسطه شناخت نادرست در جامعه ایران از وضعیت افغانستان، تنوع قومی 
و مذهبی و همچنین فضای سیاسی این کشور، حس همبستگی میان مردم دو کشور چندان 
تقویت نشده است. در مقابل آن دسته از باورها و ایده هایی که به هراس از مهاجر افغانستانی 
دامن می زنند بیشتر امکان نشر در رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی پیدا می کنند و 
با خلق ذهنیتی نادرست و اغراق آمیز از تعداد پناهندگان در ایران یا نسبت دادن ویژگی های 
منفی غلط به افغانستانی ها به جدایی آن ها از جامعه ایرانی و بازنمایی آن ها به عنوان تهدید 

علیه امنیت یا سالمت جامعه دامن می زنند.
  زمانی دولت به خروج این نیروها تاکید داشــت، چرا و به چه شرطی این  اصرار را 	�

کنار گذاشت، نتیجه این سیاست به کجا رسید و چه سرنوشتی برای این گروه و بازار کار 
کشور و جامعه رقم زد؟

سیاست بازگشت از اواسط دهه 1380 کنار گذاشته شد زیرا اقتصاد ایران نمی توانست از 
منافع این نیروی کار ارزان چشم پوشی کند. به جای اصرار به بازگشت، سیاست های جدیدی 
اعمال شــد که هدف اصلی آن کنترل بیشتر بر این جمعیت و کاهش هزینه های آن برای 
دولت بود؛ به همین ســبب برخورداری آن ها از بســیاری خدمات منوط به پرداخت هزینه 
شد. این سیاست افغانستانی ها را صرفاً به عنوان کارگران کم مهارت و فاقد حقوق به رسمیت 
می شناسد و همین سبب شده پناهندگان با موانع بسیاری برای ارتقای شغلی روبرو باشند. 
به عنوان نمونه آن دسته از پناهندگان افغانستانی متولد ایران که موفق شده اند در دانشگاه 
تحصیل کنند نمی توانند در بازار کار ایران به طور رسمی و متناسب با تخصص خود فعالیت 
کنند و به لحاظ قانونی تنها مجاز به اشتغال در برخی مشاغل کارگری هستند. ازاین جهت 
شکلی از آپارتاید شغلی شکل گرفته که در آن افغانستانی ها در پایین تری رده های شغلی ایران 
محبوس شده اند. البته در عمل بسیاری توانسته اند به کارگران ماهر یا حتی پیمانکار مستقل 
بدل شوند اما موانع بسیاری از جهت دریافت اعتبارات بانکی، مجوز فعالیت یا عدم برخورداری 
از حق مالکیت سبب شده نتوانند متناسب با استحقاق خود فعالیت اقتصادی شان را گسترش 
دهند. مضرات این وضعیت فقط متوجه پناهندگان نیست بلکه عمالً اقتصاد ایران را از یک 

ظرفیت مهم محروم کرده است.
 اقتصاد ایران بعد از کرونا وتحریم و رکود تورمی شرایط سختی را می گذراند. زندگی 	�

این گروه چه اثراتی پذیرفته و از چه امکانات رفاهی برخوردار شده اند؟
ماه های ابتدایی همه گیری کرونا به واســطه کاهش فعالیت های اقتصادی برای کارگران 
روزمزد افغانستانی روزهای بسیار سختی بود. بسیاری از آن ها از کمک هزینه یا حمایت دولتی 
برخوردار نبودند و تنها به واسطه کمک نهادهای مدنی و خیریه داخلی و خارجی توانستند آن 
روزهای سخت را پشت سر بگذارند. مثالً در تهران خانوارهای فقیر که عمده درآمدشان وابسته 
به کار کودک بود، منبع درآمدشان را تا حد زیادی به سبب امتناع مردم از تماس یا کاهش 
تردد در خیابان از دست داده بودند. بسیاری از خانواده ها از توان مالی تأمین هزینه های درمان 
کرونا برخوردار نبودند و باتوجه به مقیاس بزرگ بحران حمایت چندانی نیز دریافت نمی کردند. 

البته افغانستانی ها به سبب کمک های بین المللی از خدمات واکسیناسیون برخوردار شدند و 
همین امر نقش به سزایی در سالمت این جمعیت در دوره کرونا داشت. اما اپیدمی کرونا نشان 
داد جمعیتی که در زیر چتر حمایت نظام رفاهی کشــور قرار ندارد تا چه اندازه می تواند در 
شرایط اضطراری آسیب پذیر باشد و در معرض خطر گرسنگی قرار گیرد. خصوصاً بخش های 
آسیب پذیر این جمعیت مانند سالمندان یا خانوارهایی که نان آور خود را به هر دلیل از دست 
داده اند نیازمند حمایت مستمر هستند اما متاسفانه نهادهای امدادی در ایران به هیچ عنوان 
یک افغانستانی را تحت پوشش نمی گیرند و حمایت معیشتی به نهادهای خیریه داخلی و 

خارجی واگذار شده است.
 در دوره آخر مهاجرت بخشی از نیروهای تحصیل کرده و سیاسی و بامهارت وارد 	�

کشور شده اند. چگونه می توان از این فرصت ها استفاده کرد؟
متأســفانه قوانین فعلی در ایران، افغانستانی ها را صرفاً به عنوان کارگر ساده به رسمیت 
می شناســد و این امر سبب شده امکان بهره گیری از توان متخصصان افغانستانی به صورت 
رسمی وجود نداشته باشــد. این مسئله یکی از مشکالت اصلی در سیاست های مهاجرتی 
ایران اســت که باعث شده کشور نتواند از ظرفیت بسیاری از نیروهای ماهر مهاجر خارجی 
اســتفاده کند. سال هاست که بخشــی از این نیروی کار ماهر برای شرایط بهتر زندگی به 
کشورهای همسایه مانند ترکیه مهاجرت می کند. اصالح این امر مستلزم بازنگری در مجموعه 
قوانین مرتبط با مهاجرت در ایران است زیرا ازیک طرف نیروهای آموزش دیده ایرانی ساالنه 
در مقیاس گسترده از کشور خارج می شوند و از طرف دیگر امکان جذب نیروی آموزش دیده 
مهاجر وجود ندارد. قوانین ما درباره نیروی کار افغانستانی هنوز بر اساس بخشنامه ای است که 
در سال 1363 ابالغ شد و هدف آن حمایت از کارگر ایرانی در برابر نیروی کار افغانستانی بود 
که در آن زمان موقت تصور می شد. در نگاه کالسیک سیاست گذار ایرانی مهاجر بالقوه یک 
تهدید به شمار می آید و تاکید اصلی بر مهار این تهدید است. نیاز امروز ما تغییر نگاه به مقوله 

مهاجرت و اندیشیدن به آن به مثابه یک ظرفیت مثبت است.
 مسئله آخر حضور مهاجران در ایران است، ایران چقدر توانسته از پتانسیل های 	�

بین المللی در بهبود شرایط این گروه استفاده کند؟
ایران در سال های اخیر همواره خواهان کمک جامعه جهانی برای تأمین هزینه های حضور 
پناهندگان در این کشــور بوده است و امروز نهادهای بین المللی متعددی در این حوزه در 
ایران با دولت همکاری می کنند. البته همکاری با نهادهای بین المللی همواره با سیاســت و 
روابط خارجی ایران با دیگر کشــورها گره خورده و در حال حاضر هم تحریم های اقتصادی 
وضعیت را پیچیده تر کرده است. در کل استفاده از همه ظرفیت های بین المللی برای حمایت 
از پناهندگان تابع چارچوب کالن تر روابط خارجی ایران خصوصاً روابط و تعامالت با کشورهای 

غربی است که می تواند به مراتب بهتر از امروز باشد.

نکته هایی که باید بدانید

اگر به مذاکرات مجلس در اوایل دهه 13۷0 مراجعه کنیم، می بینیم 	]
نمایندگان استان های شرقی، یعنی استان هایی که آن زمان بیشترین 

پناهنده را در خود جای داده بودند، اولین کسانی هستند که در فضای 
رسمی خواهان بازگشت همه مهاجران به کشور خودشان هستند. درنتیجه 

رقابت بر سر فرصت های شغلی و منابع محدود همواره عامل تنش جامعه 
محلی با پناهندگان بوده است.

ایران برای بخشی از این جمعیت ایستگاه پایانی نیست بلکه یک توقفگاه 	]
موقت است و آن ها امیدوارند بتوانند خود را به ترکیه و سپس کشورهای 

اروپایی برسانند.
بر اساس مطالعات انجام شده مثالً در شهر تهران مردم در مواجهه با 	]

پناهندگان به دو دسته اصلی و تقریباً برابر قابل تقسیم شدن هستند؛ یک 
گروه مدافع سیاست های حمایتی و پذیرش مهاجران است و گروه دیگر از 

محدودیت بیشتر علیه این جمعیت دفاع می کند.
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وضعیت بازار کار در ایران به لحاظ ظرفیت های آن، همیشــه مورد نقد 
بوده است؛ ظرفیت بازار کار، به نسبت تعداد کارجویان، امکانات و ویژگی های 
اقتصاد کشور افزایش نداشته؛ برای همین در چهار دهه اخیر با نرخ بیکاری 
دو رقمی مواجه بودیم و در بخشی از گروه های اجتماعی این نرخ باالتر بوده 
اســت. در کنار این موارد، بازار کار ایران، مولد نیســت، خدماتی است. این 
مسئله به دلیل وابستگِی اقتصاد به صادرات مواد خام، نفت، گاز و پتروشیمی 
بوده است و هیچ موقع نتوانسته ایم شرایط اقتصاد را تغییر بدهیم. در کشور 
سرمایه گذاری مناسبی برای تولید، توسعه زیرساخت ها و اقتصاد دانش بنیان 
انجام نشــده است. وقتی مسیر و بنیان ها درست طی نشود، مشخص است 
که در گذر زمان اقتصاد کشــور دچار عقب افتادگی ها و توسعه نیافتگی های 

زیادی خواهد بود.
از اول پیروزی انقالب اسالمی، کشور با پدیده ورود مهاجران افغانستان 
مواجه شد؛ از ابتدا واکنش جدی ای برای ورود این گروه به کشور دیده نشد؛ 
شاید دلیل این اقبال تفکر و رویکردهای سیاسی-ایدئولوژیکی حاکم بر کشور 
بود. از همان ابتدای حضور مهاجران افغانستانی در ایران، برخی از مشکالت 
داخلی، این حضور را توجیه می کرد؛ به عنوان مثال جنگ هشت ساله ایران 
و عراق این حضور را توجیه می کرد. از اول انقالب افغانســتانی ها با شرایط 
ایدئولوژیک کشور همدلی داشتند و این مسئله سبب شد که ما حساسیتی به 
ورود آن ها نداشته باشیم. این رویکرد باعث شد که موج مهاجرت افغانستانی ها 
به کشور زیادتر شود، بدون اینکه مسیرهای قانونی در ورود به کشور در تهیه 
روادید، کســب حق اقامت در کشور و پروانه اشتغال طی شود. بعد از روی 
کار آمدن طالبان در افغانستان در دهه 70 و بازگشت مجدد آن ها به قدرت 
در یک سال گذشته موج مهاجرت افغانستانی ها به ایران بیشتر شده است؛ 
براساس آمارهای غیررسمی، بیش از 5 میلیون مهاجر در ایران وجود دارند 
که نیمی از این ها در ایران اشتغال دارند و این رقم قابل توجهی در بازار کشور 
است. آمارهای رسمی بیکاری در ایران را حدود سه میلیون نفر اعالم می کند. 
این وضعیت نشان می دهد که حضور مهاجران در بازار کار، شرایط را به شکل 

قابل توجهی تغییر می دهد.
اگرچه برخی از حضور مهاجــران در بازار کار دفاع می کنند و معتقدند 
که آن ها به کسب وکارهایی اشتغال دارند که نیروی کار ایرانی حاضر به کار 

در آن بخش نیســتند، ولی به نظر من این نوع اظهارنظرها بیشــتر توجیه 
است تا تحلیل واقعیت. بازار کار هر کشوری تا مادامی که کارجو داشته باشد، 
باید متناسب با شرایط و حقوق کار، تعریف استانداردی داشته باشد تا افراد 
بومی بتوانند در آن مشاغل کار کنند. در کشورهایی نیروی کار مهاجر توجیه 
پیدا می کنند که تعداد کارجویان برای تناسب شغلی کمتر است یا برخی 
از مشاغل به تخصص ویژه نیاز دارد که این افراد در تعامل رسمی به کشور 
می آیند. با توجه به شرایط بازار کار ایران حضور گسترده این حجم از نیروهای 

مهاجر در بازار کار توجیهی ندارد و قابل دفاع نیست.
حضور مهاجران در بازار کار یک عــوارض مهم دیگری هم دارد؛ وقتی 
نیروی کار خارجی بدون مجوز وارد بازار کار می شوند، باعث می شود، برخی 
از کارفرمایان با سوءاســتفاده از شرایط، حقوق بقیه کارجویان و کارگران را 
تضعیف کنند. وقتی نیروی کاری بخواهد با حقوق کمتر کار کند و مسائلی 
مانند بیمه، عوارض، امکانات ایمنی و استانداردها را نادیده بگیرد و ساعت کار 
بیشتری برای کارفرما کار کند، بالطبع حقوق نیروی داخلی تضییع می کند و 
حقوق کار در ایران تحت تأثیر قرار می گیرد. البته در حوزه مسائل اجتماعی 
هم این حضور عوارض جدی داشته است. کشوری مثل ایران که با محدودیت 
منابع و خدمات اجتماعی مواجهه اســت، با حضور بی رویه و بدون کنترل 
مهاجران این امکانات تقســیم می شود و شهروندان داخلی دچار مشکالتی 
می شوند. از طرفی حضور خیلی از نیروهای خارجی در کشور باعث بهره وری 
ســرمایه در کشور نمی شود؛ این ها ســهمی در پرداخت مالیات، عوارض و 
درآمدهای دولتی ندارند. حضور افغانستانی در بازار کار ایران، توجیه اقتصادی 
ندارد، بلکه بیشتر به دلیل ایدئولوژیک و سیاسی از این گروه حمایت می شود 
نه به بهانه اقتصاد. مردم عادی از این حضور نه تنها نفعی نبرده اند، بلکه متضرر 

هم شده اند.
برای برخــی از کارفرمایانی که در کارگاه های کوچک و متوســط کار 
می کنند، حضور افغانستانی ها قابل توجیه است. خیلی از آن ها به جای انتخاب 
کارگر ایرانی که مجبورند حقوق کار رسمی را در قبال آنها رعایت کنند، به 
دنبال روابط غیررسمی کار هستند و از نیروی غیررسمی با حداقل حقوق و 
مزایا، بدون قرارداد و با ساعات اضافه کار استفاده می کنند. البته این مسئله 
عارضه دیگری هم دارد و آن تحت تأثیر قرار گرفتن فرهنگ کار اســت. به 
این گونه تضعیف حقوق و کار و کارگر ترویج می شود. ما سال هاست که در 
بازار کار با مشــکالت عدیده ای روبه روییــم و ورود اتباع خارجی از مجاری 
غیررسمی آسیب زا است. باید ورود از مجاری رسمی باشد نه غیررسمی؛ ورود 
به بازار کار از مجاری غیررسمی به ضرر جامعه و مردم است و درنهایت تبعات 
اجتماعی زیادی به همراه دارد. این به معنای این نیست که تحمل خارجی ها 
را در کشور نداشته باشیم بلکه باید امکانات اقتصادی، اجتماعی و حمایتی در 
کشور ظرفیت حمایت از شهروندان داخل و مهاجران را همزمان داشته باشد 
و نباید یکی فدای دیگری شود. اما آنچه مشخص است اینکه ورود و خروج 
غیرقانونی مهاجران به کشور در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست و تابع قاعده 
و ضابطه ای اســت که باید در کشور ما هم به این اصول توجه شود؛ دفاع از 
قانون به معنای عدم حمایت از مهاجران افغانستانی نیست؛ دفاع مشروع در 

سایه قانون به نفع اقتصاد و جامعه ایرانی و جامعه مهاجران خواهد بود.

بازار کار و چالش هایی برای مهاجران
2.5 میلیون مهاجر در بازار کار ایران

حمیدحاجاسماعیلی
کارشناس بازار کار در ایران

چرا باید خواند:
حضور مهاجران 

افغانستان در بازار 
کار ایران چه مزایا و 

معایبی دارد؟ پاسخ را 
در این مقاله بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

حضور خیلی از نیروهای خارجی در کشور باعث بهره وری سرمایه در کشور نمی شود؛ این ها 	]
سهمی در پرداخت مالیات، عوارض و درآمدهای دولتی ندارند. حضور افغانستانی در بازار کار 
ایران، توجیه اقتصادی ندارد، بلکه بیشتر به دلیل ایدئولوژیک و سیاسی از این گروه حمایت 

می شود نه به بهانه اقتصاد.
در کشورهایی نیروی کار مهاجر توجیه پیدا می کنند که تعداد کارجویان برای تناسب شغلی 	]

کمتر است یا برخی از مشاغل به تخصص ویژه نیاز دارد که این افراد در تعامل رسمی به کشور 
می آیند. با توجه به شرایط بازار کار ایران حضور گسترده این حجم از نیروهای مهاجر در بازار 

کار توجیهی ندارد و قابل دفاع نیست.



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

دانشگاه بدون کارکردهای آموزشی
تغییر رویکرد دانشگاه و گام هایی که برای اصالح شرایط باید برداشت

نهادی 100 ساله که خروجی آن ارتباطی با نیاز جامعه و مهارت های الزم در بازار کار ندارد. همین وضعیت تاکید بر »چه 
باید کرد؟« دارد. اما مدیران و سیاست مداران از رشد علمی می گویند و به رشد بی بدیل علم مفتخرند. اما مسئله دانشگاه 
نیاز به تحلیل دارد و خرد فعال باید دانشگاهی که غوطه ور در بحران هاست را به وضعیت خود آگاه کند؛ دانشگاهی که 
باید پاسخی برای پرسش های بی شمار، جامعه، اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایرانی داشته باشد؛ باید واقعیت های علم را به 

اهل قدرت گفت؛ شاید اهل قدرت در حال ملک، تدبیر کنند و تدبر.
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جدال با خیال
دانشگاه چه پاسخی برای پرسش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد؟

مکتب خانه روشی سنتی برای تربیت بچه ها بود؛ بچه ها 
قــرآن و ســعدی می خواندند و مولفــه ای در بین این 
خوانش مغفول بود و آن را حســن رشــدیه وارد کشور 
کرد: »آموزش به سبک نوین«. موافقانش آموزش غربی 
را مثبــت می دیدند و مخالفان آن را روندی برای تربیت 
ضددینی بچه ها. گویی »زمان« و »زمانه« تغییر کرده بود 
و می خواستند جامعه مدرن شود؛ این را حتی رشدیِه اهل 
خدا و مذهبی هم درک کرده بود. او می خواســت زنگ 
کالس درس را به صدا درآورد؛ »زنگ زمان« و مخالفانش 

آن را با صدای زنگ کلیسا شبیه می دانستند.
تأســیس مدارس جدید در ایران یکی از بزرگ ترین 
تحوالت فرهنگی جامعه بود. این تحول بزرگ آرام آرام 
رخ داد و خود مشــروطه خواهی را بسط بیشتری داد. تا 
پیش از تأسیس مدارس جدید توسط میرزاحسن رشدیه 
مدارســی مانند دارالفنون و مدرســه نظامی تهران و... 
متعلق به فرزندان اعیان و اشــراف بود. در روزگاری که 
سواد داشتن برای پسران بی معنی و برای دختران جزو معایب و محرمات بود، میرزاحسن 
رشدیه و پس از او افراد بسیاری مدرسه تأسیس کردند؛ اما مکتبخانه ها در آن ایام چطور بود 

و آموزش های آن چه بود که امثال رشدیه در پی طرحی نو درانداختن بودند؟
طبق طبقه بندی روشه نخبگان سنتی، بچه ها روی زیراندازهایی مثل قالیچه پادری و 
تکه ای قالی و گلیم و نمد و حصیر و دستمالی که مطابق وسع خانواده خود بود می نشستند. 
جعفرشهری در توصیفش از مکتبخانه های قرن 13 تهران مواردی را برمی شمارد که امروز 
حتی باورش برای ما سخت است. ازجمله اینکه مکتبخانه ها اتاق یا دکانی بودند که مستراح 
نداشتند لذا بچه ها مجبور بودند یا در خانه رفع حاجت کنند و تا برگشتن دوباره به خانه 
خودشان را نگه دارند یا اگر مستراح عمومی نزدیک بود به آنجا بروند و به همین خاطر بسیار 
پیش می آمد آلوده جامه به خانه بازگردند و اگر در مکتبخانه در این زمینه دچار مشکل 
می شــدند به چوب و فلک مکتب دار دچار می شدند. از همین رو مکتبخانه ها چنان بوی 

ناخوشی داشت که از بیرون مکتبخانه به مشام می رسید )شهری:1369، 448(.  
تأســیس مدرسه برای سنتی ها تلخ بود و تأسیس مدارس دخترانه با مصائب تلخ تری 
همراه شد و در آن دوران عمومی نشد. نخبگان ایدئولوژی در این دوران نتوانستند آن طور 
که باید بازتولید کنند. بی ســوادی عمومی در کشور چندان گسترده بود که تا سال های 
سال پس از انقالب مشروطه که هیچ بلکه تا همین امروز نیز وجود دارد. متأسفانه نخبگان 
مزبور نتوانســتند عمق اهمیت سوادآموزی را به مردم تفهیم کنند؛ بنابراین فارغ از زمان 
طوالنی موردنیاز برای تأثیرات فرهنگی و ایدئولوژیکی آن هم در سطحی تغییرات فرهنگی 
نسبت به تأثیرات کوتاه مدت نظامی در جامعه؛ در کوتاه مدت تأثیر نخبگان ایدئولوژیکی در 
دوران قاجار را می توان  همچون نخبگان نظامی ناکارآمد تلقی کرد. مدت ها گذشت تا زمانه 
ایدئولوژی ســنتی ها در مورد آموزش سست شد و آموزش عمومی به بستر جامعه آمد با 

تأسیس مدارس دخترانه، دانشگاه و بعدها سپاه دانش.
داســتان ادامه داشت تا اینکه: »مجلس شــورای ملی به وزارت معارف اجازه می دهد 
مؤسســه ای به نام دانشــگاه برای تعلیم درجات عالیه علوم و فنون و ادبیات و فلسفه در 
تهران تأسیس نماید.« این نخستین ماده از الیحه تأسیس دانشگاه بود که روز سه شنبه 8 
خردادماه 1313 از تصویب نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای ملی گذشت؛ الیحه ای 

که برای به ثمر رسیدنش راه درازی طی شده بود. چراغ اول را دکتر اسماعیل خان سنگ، 
روشن کرد. او نماینده ساری در ششمین دوره مجلس شورای ملی بود که سال 1305 در 
نامه ای به سید محمد تدین، وزیر وقت معارف خواستار اقدام دولت برای احداث اونیورسیته 
در ایران شــد؛ موضوعی که خود تدین نیز به آن نظر داشت و جایی درباره آن گفته بود: 
»یک روزی این مملکت از علم کامالً مستفید خواهد شد که ما دارای اونیورسیته و دارالعلوم 
باشیم و اال با این تحصیالت ابتدایی و متوسطه آن استفاده که ممالک دیگر از علوم عالیه 
می کنند ما هم اگر بخواهیم منحصر کنیم به همین قسمت، آن استفاده را نخواهیم کرد.« 
او چندی بعد در پاسخ به نامه دکتر سنگ گفت: »راجع به اونیورسیته که آن را می توانیم 
دارالعلوم بگوییم کمال عالقه را دارم و مشغول تهیه لوازم مقدمات آن هستم. نظر من این 
اســت که در یک فضای وسیعی که شاید 80 تا 100 هزار ذرع مربع وسعت داشته باشد، 
بنایی ســاخته شود که شــعب علوم و فنون در آنجا تأسیس گردد.« این گفت وگو میان 
نماینده و وزیر مسکوت ماند تا دو سال بعد که به گفته دکتر محمود حسابی او پیشنهاد 
راه اندازی مرکزی جامع برای تدریس همه یا اغلب دانش های روز را با وزیر وقت فرهنگ، 
دکتر علی اصغر حکمت، در میان نهاد و در سال 1310 نیز عبدالحسین تیمورتاش، وزیر 
دربار وقت، دکتر عیسی صدیق )صدیق اعلم( را برای مطالعه در »تاسیسات علمی دنیای 
جدید« و تهیه طرحی برای تأسیس دانشگاه در کشور مأمور کرد؛ اما ایده اصلی تأسیس 
دانشگاه در نهایت اواسط زمستان 1312 توسط علی اصغر حکمت به گوش رضاشاه رسید 
و با موافقت او پیگیری شــد. حکمت در خاطراتش به یکی از جلسه های هیات وزرا اشاره 
می کند که بهمن ماه 1312 با حضور رضاشاه در عمارتی که بعدها کاخ ملکه پهلوی شد، 
برگزار شــده بود و او در آنجا پیشنهاد سرنوشت ســاز خود مبنی بر راه اندازی اونیورسیته 

)دانشگاه( را به شاه ارائه کرد.
چنان که او روایت می کند در آن جلسه که بحث غالب، سخن از آبادی تهران و عظمت 
ابنیه و عمارات و قصور زیبای جدید بوده و هیات دولت از فروغی رئیس الوزرا گرفته تا وزیران 
دیگر همه به تحسین و تمجید زبان گشوده بودند، حکمت گفته بود که »در آبادی و عظمت 
پایتخت البته شکی نیست ولی نقصی که دارد این است که این شهر هنوز عمارت مخصوص 
»اونیورســیته« ندارد و حیف است که این شهر نوین از همه بالد بزرگ عالم از این حیث 
عقب باشد.« رضاشاه هم بعد از اندک تأملی پاسخ داده بود که »بسیار خوب آن را بسازید«.

چنین بود که در جلســه بعدی هیات وزرا رضاشاه به علی اکبر داور، وزیر وقت مالیه 
دســتور داد مبلغ 250 هزار تومان برای تأسیس دانشگاه به وزارت معارف اعتبار بدهند؛ 
موضوعی که هنگام تصویب بودجه سال 1313 محقق شد و وزارت مالیه این مبلغ را افزون 
بر بودجه هر ســاله برای ساختمان دارالعلوم به وزارت معارف اختصاص داد. حاال کاروان 
معرفت فقط به دیار غربت نمی رفتند و راهی خیابان انقالب می شدند تا تاریخ پر فراز و 
نشــیب آموزش را در ایران ورق بزنند. مدت ها گذشته تا مدارس، دانشگاه ها و نهادهای 
آموزش دیگری در بســتر جامعه زاده شــد و رشد کرد؛ کودکی کرد و جوان شد و حاال 
در میان راه، دانشگاه در ایران بار دیگر از تحوالت علم و آموزش در جهان عقب افتاده و 
سایه شبه علم و ایدئولوژی بران دامن گستر شده است و خیلی از سؤاالت جامعه پاسخی 
در خور در آنجا نمی یابد. معیار علم و ضدعلم عوض شده و کمیت جای کیفیت را گرفته 
است؛ اگرچه باید قدردان بود آن تالش های رشدیه و اخالف و اسالف او را؛ شاید اگر این 
راه رهرو نداشت، مسیر هم طور دیگری بود. آنچه مشخص است اینکه دانشگاه به تحول 
نیاز دارد، دانشگاه باید به فکر خودش باشد و منتظر دستوری از باال نباشد؛ باید کاری کرد 
تا دانشگاه به مطلوب جامعه ایرانی تبدیل شود تا شاید در دل آن دردی برای مشکالت 

جامعه ایرانی پیدا شود. 

چرا باید خواند:
آیا دانشجویان در 

ایران برای بهبود آینده 
کشور تربیت می شوند 

و آیا آموزش علم 
اقتصاد و سایر علوم 

در دانشگاه های ایرانی 
کاربردی است؟ پاسخ را 
در این پرونده بخوانید.

لیالابراهیمیان
دبیر بخش توسعه
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 انگیزه مالی برای تحصیل در رشته اقتصاد خیلی مهم شده است. در یک دوره حقوق خواندن و پزشکی مهم بود و درآمد باالیی داشت. 
اآلن درآمد اقتصاددان ها هم خیلی باال رفته، به خصوص آن ها که در قسمت های فایننس کار می کنند؛ اما در عین حال علم اقتصاد به طور 
کلی پیرامون این ایجاد شده است که وضع اقتصاد را برای همه خوب کند نه برای یک عده خاص.

  هر بار کــه اقتصاد ایران با شــوکی مواجه می شــود، 	�
سیاست گذارها سراغ اقتصاددان ها می روند. جایگاه علم اقتصاد 
در کشور کجاســت و چقدر می تواند در گره گشایی اقتصادی 

کشور اثرگذار باشد؟
علم اقتصاد، علم کاملی نیست که جواب تمام سؤال ها را داشته 
باشد. علم اقتصاد بیشتر یک روش است برای رسیدن به جواب هایی 
در شــرایط مختلف. به همین دلیل هم خطــا دارد و هم اتفاقاتی 
می افتد که نمی توان آن ها را پیش بینی کرد. گاهی وقت ها نتایجی 
که اقتصاد می دهد، با شرایط نمی خواند؛ منتها اقتصاددان ها سعی 
می کنند پیوسته درک خود را عمیق تر کنند، بیشتر مطالعه کنند و 
بهتر بفهمند که اقتصاد چگونه کار می کند که بتوانند پیشنهادهای 
مؤثرتری برای سیاســت گذار    ی بدهند. در خیلی از کشورهای دنیا، 

اقتصاددان نقش مهمی در سیاست گذار    ی اقتصادی بازی می کنند و 
حتی ممکن است در سیاست گذار    ی های غیر اقتصادی هم مشارکت 
داشته باشند. به این دلیل که آن طور که مسائل را مطالعه می کنند، 
هم از نظر آماری، هم از نظر احتماالت و هم از نظر انگیزه های مردم و 
گروه های مختلف، سیستماتیک و روشمند به مسائل نزدیک می شوند 
و اگر هم خطایی پیش آید، سعی می کنند آن را سیستماتیک مطالعه 
کنند و بفهمند که در کجا خطا کردند؛ بنابراین کمک می کند که بهتر 
بتوانند مسائل را حل کنند؛ ولی نباید انتظار داشت که اقتصاددانان 
تمام مسائل را حل کنند. شرایط جهان دائماً تغییر می کند و وضعیت 
پیچیده تری پیش می آید و به راحتی نمی شود مشکالت را حل کرد. 
باید به طور پیوسته شرایط خاص را تحلیل کرد و بهترین جواب را 
پیدا کرد. کار اقتصاددانان خوب این است که اگر چیزی درست کار 

علم اقتصاد برای همه سواالت جامعه پاسخ ندارد
»آموزش علم اقتصاد و مسئله ایران« در گفت وگو با هادی صالحی اصفهانی

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
آموزش علم اقتصاد در 

ایران و مقایسه آن با 
دیگر کشورها بدانید، 
خواندن این مصاحبه 

به شما توصیه 
می شود.

اقتصاد علم کاملی نیست که پاسخ همه سواالت جامعه را در دل خود داشته باشد، اما علمی است که برپایه آمار و مدل می تواند راهکارهایی مناسب برای خروج از بحران ارائه کند. هادی 
صالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ایلینوی به »آینده نگر« می گوید: در آمریکا وقتی کسی رئیس جمهور می شود، یک نفر را برای وزیر دارایی معرفی می کند که از کنگره     تایید بگیرد و آن سیاست گذار 

تعدادی اقتصاددان را برای مشورت پیرامون خود گرد می آورد. در این جا دایره اقتصاددان هایی که سیاست گذاران می توانند از آن ها انتخاب کنند، خیلی وسیع است.
او به وضعیت ایران اشاره می کند و می گوید:     در برخی از کشورها این محدوده خیلی کوچک است. مثالً اگر رئیس جمهور بخواهد وزیر دارایی تعیین کند، کسانی را در نظر می گیرد که از نزدیکانش 

باشند و شخصاً به آن ها اعتماد داشته باشد. همین طور وزیر دارایی مشاوران و دستیارانی انتخاب می کند که در حلقه نزدیک به او باشند. این طور نیست که از ساز و کار مستحکمی برای محک زدن 
توانایی افراد استفاده شود. به گفته صالحی اصفهانی در ایران گه گاهی پیش می آید که کسانی که کامالً در حلقه نزدیک به نخبه ها نیستند، وارد سیاست گذاری  شوند و مورد مشورت قرار  گیرند؛ ولی 

معموالً طولی نمی کشد که کنار گذاشته می شوند. ادامه این گفت وگو را بخوانید.
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نکند، با تغییر روش آن را اصالح کنند.
اجتماعی، 	� متعدد  برای ســاحت های  در سیاست گذار    ی 

همراهی اقتصاددان ها چگونه است؟ آیا این همراهی نهادمند 
است یا فردی؟

 بستگی به این دارد که مسئله چیست و چه کسی می خواهد آن را 
مطالعه کند. معموالً دولت ها به شکل نظام مند تعدادی اقتصاددان در 
اختیار دارند یا اینکه با اقتصاددان های دانشگاهی کار می کنند و سعی 
می کنند برای حل مسائل از آن ها کمک بگیرند. امروزه شرکت های 
بزرگ هم برای حل مسائل خود سراغ اقتصاددان ها می روند و خیلی 
روشمند عمل می کنند و سعی می کنند از مهارت های اقتصاددان ها 
استفاده کنند. یک سری هم به شکل غربی است. ممکن است به فکر 
یک نفر یک چیز برسد و آن را چاپ کند و بعداً چه بخش خصوصی 
و چه بخش دولتی ســراغ او می روند که آیا می تواند در موارد دیگر 

هم کمک کند یا خیر.
  منظورم این است که اجماع سازی چگونه صورت می گیرد؟ 	�

مثالً وقتی درباره سیاست های ضد تورمی صحبت می شود، بین 
گروه های مختلف، آن اجماع نظری که به یک راه کار مشخص 
برسد، شکل نمی گیرد. به همین دلیل هر دولتی سعی می کند با 
یک طیفی از اقتصاددان ها کار کند و به نوعی راه رفته را از صفر 

شروع می کند. در این شرایط وظیفه علم اقتصاد چیست؟
این یک واقعیت است که اقتصاددان ها دیدگاه های مختلفی دارند. 
در آمریکا و کشورهای دیگر هم همین گونه است. سیاست گذاران با 
گروه های مختلف صحبت می کنند و سعی می کنند که تشخیص 
بدهند که پیشنهاد کدام یک احتمال بیشتری برای انجام کار و حل 
مسئله دارد و برای اینکه بتوانند این را برآورد کنند، از دیدگاه های 
اقتصاددان های مختلف استفاده می کنند که یکدیگر را نقد کنند. در 
این بحث ها تا حدی روشــن می شود که دیدگاه کدام یک بیشتر با 
شــرایط هم خوانی دارد و بهتر می تواند توضیح دهد که چه اتفاقی 
افتاده و چه باید کرد که از این شرایط خارج شوند. در بعضی موارد 
کم و بیش اتفاق نظر وجود دارد. مثالً این که چاپ پول باعث تورم 
می شود یا این که کسری بودجه می تواند تورم ایجاد کند؛ ولی این 
که چطور و در چه شــرایطی این اتفاق می افتد، خیلی مورد توافق 
نظر نیست. چون گاهی اوقات پول زیاد چاپ می شود، کسری بودجه 
هم خیلی باال اســت؛ ولی تورم ایجاد نمی شود. به طور مثال ژاپن 
تا یکی دو سال پیش کســری بودجه خیلی باالیی داشت و مقدار 
چاپ پول هم به میزان بــاور نکردنی باال بود؛ اما نه تنها تورم نبود 
بلکه قیمت ها پایین هم می رفت.؛ بنابراین اینکه چه می شود که گاهی 
اثر می گذارد و گاهی نه، اقتصاددان ها ســعی می کنند در بحث ها، 
مطالعات و کنفرانس های مختلف به ریشه آن برسند. گاهی اوقات 

خیلی طول می کشد که بتوانند مسئله را کشف کنند.
  آیا ممکن است که در نظر نهایی نظام حزبی هم تأثیرگذار 	�

باشد؟
 بله. یک مثال خوب، اتفاقی اســت که در انگلیس افتاد. دو نفر 
کاندید نخست وزیری بودند. یکی از آن ها می گفت باید مالیات ها را 
باال برد و آن یکی می گفت باید مالیات ها را پایین آورد. به نظر می آید 
که خیلی از اقتصاددان های خوب، بیشــتر با آن که می گفت باید 
مالیات ها را باال برد اتفاق نظر داشتند؛ ولی کسی که برنده شد، خانم 
تراس، تعدادی از اقتصاددان ها را همراه با خود داشــت؛ اما اکثریت 
نبودنــد؛ یعنی به نظر می آید که بهترین اقتصاددان ها با او هم نظر 

نبودند و اآلن هم نگران هستند که اگر سیاست هایش را پیاده کند، 
تورم خیلی بیشتری ایجاد شود.

 در دانشگاه های معتبر جهان علم اقتصاد چگونه تدریس 	�
می شــود؛ نگاه به علم اقتصاد چگونه است، چه کسانی در این 

رشته تحصیل می کنند؟
 اجازه بدهید اول از موضوعی که تدریس می شــود شروع کنیم. 
بعد به ســراغ باقی جزئیات برویم. موضوعی که تدریس می شود، 
پیش از همه نظریه ها و تئوری های اقتصاد است که به اقتصادان ها 
کمک می کند به شکل خیلی سیستماتیک و با روش های ریاضی 
مدل هایی بســازند که برای مطالعه انگیزه ها و تعامل افراد مختلف 
مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعه انگیزه ها و تعامل مردم در شرایط 
مختلف اســاس علم اقتصاد است. به دانشجوها نشان می دهند که 
بازارهــا چطور با هم فرق دارند و مثــالً اگر اطالعات در یک طرف 
بازار باشد و در طرف دیگر نباشد، چه اتفاقی می افتد. اگر نتوان یک 
ســری از قراردادها را اجرایی کرد و نشود قرارداد کامل نوشت، چه 
اتفاقی می افتد. چنین چیزهایی را به دانشــجوها یاد می دهند که 
دیدی در مورد انگیزه ها و نتایج انگیزه ها در تعامل بین افراد، در بازار، 
در بنگاه ها و هر زمینه ای داشته باشند. موضوع دیگری در تدریس 
اقتصاد تاکید می شود آمار و احتماالت است. چون اقتصاددان ها باید 
با این موضوعات آشنا باشــند و به دنیا با دید احتمالی نگاه کنند. 
واقعیت این اســت که در هر امر اقتصادی پارامترهای زیادی وجود 
دارد و عوامل مختلفی در هر مسئله درگیر است. یک سری روابط را 
می توان استخراج کرد؛ اما عوامل دیگری هم وجود دارند که شکل 
آماری دارند و ممکن اســت مقدارشان مشخص نباشد و بر اساس 
شرایط بر نتیجه اثر بگذارند. این است که همیشه باید با روش آماری 
به مسائل فکر کرد؛ بنابراین دانشجویان اقتصاد باید مقدار زیادی آمار 
و تکنیک های آماری و اقتصادسنجی را یاد بگیرند. عالوه بر این ها، 
کار کردن با داده ها و داده های بزرگ اســت که ســعی می کنند به 
دانشجوها آموزش بدهند. یک کار دیگر هم که می کنند، این است 
که دانشــجوها را با مسائل اقتصادی آشنا می کنند، آن طور که در 
گذشته پاسخ داده شده اند. یک جنبه مهم یادگیری دانشجوها این 
است که بتوانند یک مسئله را سیستماتیک و روشمند مطالعه کنند 
و راهی برای تست فرضیه هایی که در خصوص یک مسئله در ذهن 
دارند، پیدا کنند و به اصطالح آن ها را به آزمون بگذارند. این کار نیاز 
دارد به فرموله کردن سؤال های درست، سؤال هایی که جواب دادن 
به آن ها عملی باشد و بتوانند با داده هایی که دارند به آن برسند. در 
برخی موارد هم داده ها کافی نیست و نمی توان سؤال قابل آزمونی 
طــرح یا فرموله کرد و باید با فرض و گمان پیش رفت و این موارد 
حالت یادگیری از استاد دارد. همان طور که اگر یک نفر شاگرد فرد 
آهنگری می شود، تکنیک ها و روش های آهنگری را از او یاد می گیرد، 
بخشی از علم اقتصاد هم یادگیری از استادهای خوب است که وقتی 
مسئله کامالً روشن نیست، چگونه کار را انجام می دهند. البته این را 
هم اضافه کنم که بهترین نحوه مطالعه اقتصاد این است که فرد تا 
دوره کارشناسی ارشد و به خصوص دکترا بخواند. با اتمام کارشناسی 

به تنهایی نمی توان اقتصاددان شد.
 آیا در دانشگاه های مختلف تفاوت های معنا داری در این 	�

زمینه وجود دارد یا خیر؟
در گذشــته کمی تفاوت سیســتماتیک بین دانشگاه ها وجود 
داشت؛ اما این تفاوت ها هم اآلن در علم اقتصاد خیلی کمرنگ شده 

در یک سری 
کشورها، وقتی 

نخبه های سیاسی 
می خواهند 
سیاست ها را 

تعیین کنند، مثاًل 
در آمریکا وقتی 

کسی رئیس 
جمهور می شود، 
یک نفر را برای 

وزیر دارایی معرفی 
می کند که تأییدش 
را از کنگره بگیرد 
و آن سیاست گذار 

تعدادی اقتصاددان 
را برای مشورت 
پیرامون خود 
گرد می آورد. 

در این جا دایره 
اقتصاددان هایی 
که سیاست گذاران 
می توانند از آن ها 

انتخاب کنند، 
خیلی وسیع است. 
صدها اقتصاددان 
زبده وجود دارد که 
این ها می توانند از 
میان آن ها انتخاب 

کنند
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وقتی امیدواری هایی ایجاد می شود که شرایط باثبات خواهد شد و وضع اقتصاد بهتر می شود و اقتصاددان ها حس می کنند که امکان کار کردن در ایران 
بیشتر می شود و ممکن است بتوانند بدون این که دچار دردسر شوند کار خود را انجام دهند، خیلی ها دوست دارند که برگردند؛ حتی آن ها که چند دهه 
خارج از ایران بودند هم گاهی به فکر می افتند که برگردند؛ ولی بعد از مدتی اتفاقی می افتد که پشیمان می شوند.

است؛ یعنی تمام دانشگاه ها یک سری تکنیک ها، یک سری سؤال ها 
و روش هــا را قبول کردند و زبان و نگاه مشــترکی دارند. هنوز هم 
اختالف وجود دارد؛ اما آن قدر نیست که مثالً دانشگاه شیکاگو یک 
نگاه داشته باشد، دانشگاه هاروارد هم یک نگاه دیگر. تفاوت ها نسبت 

به 20، 30 سال پیش خیلی کمتر شده است.
  چه اتفاقی افتاده که این فاصله ها کمتر شده است؟	�

در جاهایی که ما جواب یک سؤال را نمی دانیم و پیدا کردن جواب 
آن مشکل است، ایدئولوژی و جهانبینی می تواند نقش خیلی مهمی 
در فرض های ما داشته باشد. در گذشته فرض ها از ایدئولوژی ناشی 
می شــد؛ ولی اآلن که بهتر می توانیم فرضیه ها را به آزمون بگذاریم 
و درستی یا نادرســتی آن را تعیین کنیم و دیده ایم که یک سری 
فرض ها مهم هستند و خیلی چیزها را توضیح می دهند، کم کم نقش 
ایدئولوژی کمرنگ تر شده و نقش روش های علمی بیشتر شده است؛ 
البته هنوز هم ایدئولوژی نقش بازی می کند و این طور نیســت که 
هیچ اهمیتی نداشته باشــد؛ ولی نسبت به قدیم خیلی فرق کرده 
اســت. دانشگاه ها هم سعی نمی کنند افرادی را که یک نگاه خاص 
دارند یک جا جمع کنند و مثالً دانشگاه شیکاگو ماوای طرف محافظه 
کار و دانشگاه هاروارد سنگر جناح پیشرو یا دست چپی علم اقتصاد 

باشد.
 دانشجوهایی که در این دانشگاه ها علم اقتصاد می خوانند، 	�

آیا دغدغه، پرسش ها و هدفشان بهبود آینده اقتصاد کشور است 
یا این که علم اقتصاد چندان تأثیری در بهبود اقتصاد یک کشور 

ندارد؟
اکثر تقاضانامه های دانشــجوها برای پذیــرش، با دیدگاهی که 
می خواهیم به جامعه خدمت کنیم شروع می شود. دانشجوها خیلی 
وقت ها در درخواست خود می نویسند که برایشان مهم است که چرا 
درآمد فالن گروه کمتر از بقیه است یا اینکه چرا بیکاری و تورم وجود 
دارد؛ اما واقعیت این اســت که درآمد اقتصاددان ها، به خصوص در 
آمریکا نســبت به رشته های دیگر دانشگاهی خیلی باال رفته است. 
علت هم این اســت که در بخش خصوصی کار برایشان وجود دارد. 
در بانک ها و یک سری بخش های دولتی و در نتیجه عده ای هم وارد 
این رشته می شوند که درآمد خوبی داشته باشند. به خصوص این که 
بخش مالی یا فایننس خیلی مهم شده و خیلی ها اقتصاد می خوانند 
که در فایننس کار کنند؛ بنابراین انگیزه مالی برای تحصیل در رشته 
اقتصاد خیلی مهم شده است. در یک دوره حقوق خواندن و پزشکی 
مهم بود و درآمد باالیی داشت. اآلن درآمد اقتصاددان ها هم خیلی 
باال رفته، به خصوص آن ها که در قسمت های فایننس کار می کنند؛ 
اما در عین حال علم اقتصاد به طور کلی پیرامون این ایجاد شــده 
است که وضع اقتصاد را برای همه خوب کند نه برای یک عده خاص. 
نگاه اقتصاددان ها به دنیا و سیاست های اقتصادی بیشتر بر این اساس 

است که چطور می شود وضع را برای همه خوب کرد.
این  چقدر با آیده آل ها فاصله است؟	�

بســتگی به این دارد که ما کدام اقتصاددان را در نظر داریم. یک 
سری اقتصاددان ها برای خودشان کار می کنند یا برای شرکت ها کار 
می کنند و پول خوبی می گیرند. هدفشان هم بهبود وضع شرکت و 
موقعیت خودشان است؛ ولی کم هم نیستند اقتصاددان هایی که واقعاً 
نگران کل جهان و اقتصاد هستند. اآلن که تورم در آمریکا باال رفته 
اســت، خیلی اقتصاددان ها از دو سال پیش در خصوص آن هشدار 
می دادند و هدفشــان از مطرح کردن این مسئله آن بوده است که 

جلوی تورم را بگیرند و انگیزه شخصی به این صورت که بخواهند از 
این مسئله کسب درآمد کنند، در کار نبوده است.

 سیاســت گذارها چقدر به این هشدارها توجه می کردند؟ 	�
چون در ایران هم اقتصاددان ها، چه آن ها که داخل کشور هستند 
و چه آن ها که خارج اند، مدام این هشدارها را می دهند و گاهی 

احساس می کنیم که حتی توجهی به آن ها نمی شود.
 در کشورهای مختلف متفاوت است. در آمریکا خیلی بیشتر از 
ایران به این هشــدارها توجه می شود. چون هشدارها اثرات دیگری 
هــم دارد. مثالً وقتی دولت گوش نمی دهد، اثر آن در بازار ســهام 
بــروز می کند. اگر دولت سیاســتی را دنبال کند کــه عده زیادی 
از اقتصاددان ها با آن مخالف باشــند، در بازار ســهام اثر می گذارد. 
سرمایه گذاران در بازار سهام نگران می شوند و می بینیم که قیمت 
سهام افت می کند؛ ولی در جریان تورم فعلی، عده ای از اقتصاددان ها 
از مدتــی پیش هشــدار می دادند؛ اما به خاطر یــک دوره طوالنی 
تورم پایین در بیســت سال گذشته عده بزرگ تری از اقتصاددان ها 
فکر می کردند خطر تورم باال کم اســت و مســئله مهمی نخواهد 
بود. این اشــتباه بزرگ را بعضی از اقتصاددان های بنام هم مرتکب 
شدند. سیاست گذار هم وقتی می بیند عده زیادی از اقتصاددان های 
بنام می گویند کاری که می کنید درســت است، به هشدارها گوش 
نمی کند؛ در نتیجه وضع اقتصاد خراب می شــود و اقتصاد آمریکا با 
این تورمی که شروع شده، با مشکل قابل مالحظه ای روبه رو است و 

احتمال دارد که سال آینده وارد رکود شود.
  شما در مقاله اخیر خود مسئله ای را طرح کردید و آن اینکه 	�

برای خاتمه دادن بــه دور باطل بی ثباتی در کوتاه مدت و میان 
مدت، نخبگان باید به یک نتایجی برسند. به نظر شما نخبه ها باید 
چکار کنند تا در جامعه ای مثل ایران که اقتصاد شکننده ای دارد، 

سیاست گذاری ها به مسیر درست تری وارد شود؟
در یک ســری کشــورها، وقتی نخبه های سیاسی می خواهند 
سیاست ها را تعیین کنند، مثالً در آمریکا وقتی کسی رئیس جمهور 
می شود، یک نفر را برای وزیر دارایی معرفی می کند که تأییدش را از 
کنگره بگیرد و آن سیاست گذار تعدادی اقتصاددان را برای مشورت 
پیرامون خــود گرد می آورد. در این جا دایــره اقتصاددان هایی که 
سیاست گذاران می توانند از آن ها انتخاب کنند، خیلی وسیع است. 
صدها اقتصاددان زبده وجود دارد که این ها می توانند از میان آن ها 
انتخاب کنند. آن ها را جذب می کنند و سعی می کنند مشاوره های 

نکته هایی که باید بدانید

در دراز مدت باید روش هایی را ایجاد کرد که افراد بیشتری با توانایی های زیاد، هم تربیت 	]
شوند و هم بتوانند در سیستم سیاسی نقش مؤثرتری ایفا کنند و بیگانه نباشند؛ اما این یک کار 

دراز مدت است. در کوتاه مدت و میان مدت، گاهی اوقات در بعضی از کشورهایی که با مشکل 
روبه رو هستند، نخبه ها به این نتیجه می رسند که اگر از افراد متخصص استفاده نکنند، هم 

کشور را با مشکل روبه رو می کنند و هم به نفع خودشان نیست.
کم کم نقش ایدئولوژی کمرنگ تر شده و نقش روش های علمی بیشتر شده است؛ البته هنوز 	]

هم ایدئولوژی نقش بازی می کند و این طور نیست که هیچ اهمیتی نداشته باشد؛ ولی نسبت به 
قدیم خیلی فرق کرده است. دانشگاه ها هم سعی نمی کنند افرادی را که یک نگاه خاص دارند 
یک جا جمع کنند و مثالً دانشگاه شیکاگو ماوای طرف محافظه کار و دانشگاه هاروارد سنگر 

جناح پیشرو یا دست چپی علم اقتصاد باشد.

نباید انتظار داشت 
که اقتصاددانان 
تمام مسائل را 

حل کنند. شرایط 
جهان دائماً تغییر 
می کند و وضعیت 

پیچیده تری 
پیش می آید و به 
راحتی نمی شود 
مشکالت را حل 
کرد. باید به طور 
پیوسته شرایط 
خاص را تحلیل 
کرد و بهترین 

جواب را پیدا کرد. 
کار اقتصاددانان 
خوب این است که 
اگر چیزی درست 
کار نکند، با تغییر 
روش آن را اصالح 

کنند
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خوب بگیرند. نه این که همیشــه درست در بیاید؛ ولی در مجموع 
خیلی از مسائل حل می شــود. احیاناً اگر درست کار نکردند، آن ها 
را عوض می کنند و عده دیگری را می آورند. در یک سری کشورها 
این محدوده خیلی کوچک اســت. مثالً در بعضی از کشــورها اگر 
رئیس جمهور بخواهد وزیر دارایی تعیین کند، کســانی را در نظر 
می گیرد که از نزدیکان اش باشــند و شخصاً به آن ها اعتماد داشته 
باشد. همین طور وزیر دارایی مشاوران و دستیارانی انتخاب می کند 
که در حلقه نزدیک به او باشــند. این طور نیســت که از ساز و کار 
مســتحکمی برای محک زدن توانایی افراد استفاده شود که مثاًل 
مشخص کند فالن شــخص برای سیاستگذاری خوب است و بعد 
وارد کار شــود و به او میدان عمل بدهند. در ایران گهگاهی پیش 
می آید که کســانی که کامالً در حلقه نزدیک به نخبه ها نیستند، 
وارد سیاست گذار    ی می شــوند و مورد مشورت قرار می گیرند؛ ولی 
معموالً طولی نمی کشد که کنار گذاشته می شوند. به این دلیل که 
اعتماد به شــخص، روابط شخصی، خویشاوندی، دوستی قدیمی و 
روابط ایدئولوژیک خیلی مهم تر از این است که طرف کار بلد است 
یا نه؛ یعنی همان بحــث قدیمی تعهد در مقابل تخصص؛ در واقع 
نخبه های سیاسی ســعی می کنند بیشتر کسانی را وارد کار کنند 
که به آن ها وفادار هستند. چون دایره افراد نزدیک به نخبه ها نسبتاً 
کوچک است، اکثر اقتصاددان های خوب خودی حساب نمی شوند؛ 
بنابراین از آن ها برای کار کمک گرفته نمی شوند؛ بنابراین چون گاهی 
اوقات کسانی که سر کار هستند توانایی های الزم را ندارند، مشکالت 
روی هم جمع می شــود و شرایطی فراهم می شود که یک یا چند 
تلنگر نامســاعد اوضاع را به هم می ریزد. به هر تقدیر، حرف من در 
آن مقاله این بود که اگر این روند به همین شکل بماند و کسانی که 
برای سیاست گذار    ی و مشورت می آورند، توانایی های کافی نداشته 
باشند، اقتصاد همیشه با مشــکل روبه رو خواهد بود. در دراز مدت 
باید روش هایی را ایجاد کرد که افراد بیشــتری با توانایی های زیاد، 
هم تربیت شوند و هم بتوانند در سیستم سیاسی نقش مؤثرتری ایفا 
کنند و بیگانه نباشند؛ اما این یک کار درازمدت است. در کوتاه مدت 
و میان مدت، گاهی اوقات در بعضی از کشورهایی که با مشکل روبه رو 
هســتند، نخبه ها به این نتیجه می رسند که اگر از افراد متخصص 
استفاده نکنند، هم کشور را با مشکل روبه رو می کنند و هم به نفع 
خودشان نیســت. این است که کوتاه می آیند و قبول می کنند که 
افرادی که به آن ها نزدیک نیســتند، وارد کار شوند و موقعیت های 
مهم سیاست گذار    ی را در اختیار داشته باشند که بتوانند اصالحات و 
تغییرات الزم را انجام دهند که وضع اقتصاد بهتر شود. به طور مثال 
در ترکیه، از اواخر دهه 1980 تا 2000 اقتصاد خیلی بی ثبات بود. 
تورم باال و پایین می رفت و همیشه بین 50 درصد و 100 درصد بود. 
همین طور تولید و اشتغال دستخوش فرود و فرازهای ترسناکی بود. 
در نهایت نخبه های سیاسی ترکیه به این نتیجه رسیدند که خودشان 
نمی توانند مسئله را حل کنند. رفتند اقتصاددانی به نام کمال درویش 
را که اصالتاً ترک بود؛ ولی برای بانک جهانی کار کرده بود، آوردند. 
می دانستند که او شخص کاردانی است و کنترل تورم را به او سپردند. 
به او میدان کافی برای اجرای سیاست های الزم را دادند چون حس 

کردند که ادامه این وضع برای خودشان هم بد است.
 شما به عنوان اقتصاددان مطرح ایرانی آیا پیش آمده که در 	�

دوره های متعدد طرف مشورت در یک موضوع اقتصادی در ایران 
قرار بگیرید؟

به طور مستقیم نه؛ ولی وقتی به ایران می آیم، از من می خواهند 
که راجع به موضوع های مطرح در اقتصاد ایران ســخنرانی کنم که 
معموالً موضوعاتی است که خودم به آن ها عالقه مند هستم و روی 
آن ها کار می کنم. گاهی پیش آمده که در سخنرانی ها سیاست گذاران 
حضور داشتند و گوش دادند. الزاماً کاری که باید را انجام نمی دهند. 
مواردی هم بوده که حس کردم توانایی این که بتوانند مشکل پیش 
رو را کامالً درک و فرموله کنند و خودشان به اجرا بگذارند، ندارند؛ 
ولی بوده اســت که در جمع بودند یا حس کردم مقاله ای را که من 
نوشتم، خوانده اند؛ ولی به طور مستقیم هیچ وقت بده بستانی وجود 
نداشــته که من گوش بدهم که آن ها چه می گویند و به سؤالشان 
جواب بدهم یا نقد کنم. من این تجربه را نداشتم؛ البته می دانم که 
بعضی از همکاران گهگاه مورد مشــورت بودند؛ ولی خیلی کم. آن 
قدرها اعتماد نمی کنند، به خصوص به اقتصاددانان خارج از کشور 
یا اقتصاددانانی که در حلقه گروهی که در سیاست هستند، نیستند.

 دانشجویان ایرانی که در دانشگاه ایلینوی تحصیل می کنند، 	�
چه ضعف هایی دارند؛ می خواهم ببینم که ســطح آموزش علم 

اقتصاد در ایران با دانشگاه های خارج از کشور تفاوت دارد؟
 دانشجویانی که ما می پذیریم یا وارد دانشگاه های خوب آمریکا 
می شوند، عمدتاً از سه چهار دپارتمان خوب اقتصاد در ایران هستند 
مثل دانشگاه شریف، خاتم و مؤسسه نیاوران. این ها همیشه جاهای 
نســبتاً خوبی برای مطالعه اقتصاد بوده اند. دانشــجوهایی را که ما 
می پذیریم همه خوب هستند. همه افراد بسیار باهوشی هستند و 
آن طور که آموزش دیده و انتخاب شدند، تکنیک ها را بلد هستند و 
معموالً از دانشجویان کشورهای دیگر کم نمی آورند؛ البته در بعضی 
جنبه ها، مثل نوشتن یا فرموله کردن بعضی مسائل، گاهی مهارت 
کمتری دارند و به نظر می رسد اگر در شرایط اجتماعی دیگری بزرگ 
شــده بودند، ممکن بود راحت تر به پتانسیل خودشان دست پیدا 
می کردند. ولی به هر حال دانشجویان فوق العاده ای هستند و وقتی 
هم می آیند، اکثراً خیلی موفق می شــوند. هم دکترا می گیرند، هم 
وقتی مقاله هایشان را می خوانی می بینی که مسائل را خیلی خوب 

تحلیل می کنند.
 آیا تمایلی به برگشت بین آن ها وجود دارد یا نه؟	�

در دوره های مختلف فرق می کرده اســت. مثالً در اوایل انقالب 
تمایل برای برگشــتن وجود داشت؛ ولی کم کم این تمایل کاهش 
یافت. پنج شش سال پیش هم یک موج راه افتاد که برگردیم. عده ای 
هم اقتصاددان های خیلی خوبی بودند که می توانستند در آمریکا و 
اروپا کار بگیرند و بمانند، برگشتند به ایران. اآلن همان ها هستند که 
در شریف، خاتم و مؤسسه نیاوران درس می دهند. یک موج بود که 
برگشتند و سعی کردند برای خودشان و بقیه امکانات ایجاد کنند؛ 
ولی به نظرم می آید که دو سه سال است که این موج دوباره خوابیده 
است و برعکس شده است. شرایط سیاسی و اجتماعی در این مسئله 
خیلی مهم است. وضع اقتصادی هم به همین میزان اهمیت دارد؛ 
یعنی چند مســئله با هم وجود دارد. وقتــی امیدواری هایی ایجاد 
می شود که شرایط با ثبات خواهد شد و وضع اقتصاد بهتر می شود 
و اقتصاددان ها حس می کنند که امکان کار کردن در ایران بیشــتر 
می شود و ممکن است بتوانند بدون این که دچار دردسر شوند کار 
خود را انجام دهند، خیلی ها دوست دارند که برگردند؛ حتی آن ها که 
چند دهه خارج از ایران بودند هم گاهی به فکر می افتند که برگردند؛ 

ولی بعد از مدتی اتفاقی می افتد که پشیمان می شوند.

امروزه شرکت های 
بزرگ هم برای حل 
مسائل خود سراغ 

اقتصاددان ها 
می روند و 

خیلی روشمند 
عمل می کنند و 
سعی می کنند 
از مهارت های 
اقتصاددان ها 

استفاده کنند. یک 
سری هم به شکل 
غربی است. ممکن 
است به فکر یک 

نفر یک چیز برسد 
و آن را چاپ کند 
و بعداً چه بخش 
خصوصی و چه 

بخش دولتی سراغ 
او می روند که آیا 
می تواند در موارد 
دیگر هم کمک کند 

یا خیر



71 شماره صد و بیست وچهارم، آبان tccim.ir | 1401 | آینده نگر 

دانشگاه در برخی ابعاد در مسیر تضعیف است که نمی تواند آن شهروند متخصص مشارکت جو را تربیت کند، معیارهای سنجش عملکرد دانشگاه 
چیزهایی شده است که نسبتی با سرزندگی دانشگاه ندارند، دانشگاه دچار چنان کمی گرایی در تولید مقاله شده که آن  را از کارکردهای آموزشی اش 
تهی کرده و دانشگاه به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی آن چنان محافظه کار شده که قادر به ایفای نقش اجتماعی انتقادی خود نیست.

هر زمان که شرایط ویژه ای در عرصه جامعه، اقتصاد و ساحت های دیگر اجتماعی پیش 
می آید، همه دنبال ناجی ای از دانشگاه می گردند که به فوریت راه حل هایی ارائه دهد و با 
سرعت مسائل را خارج از چارچوب معمول حل کند. چرا دانشگاه های ما چنین ناجی ای 

را تربیت نمی کند؟
دانشــگاه چنین وظیفه ای ندارد. دانشــگاه محل تربیت کردن ناجی فوری نیست. 
دانشگاه چند کارکرد یا وظیفه مشخص دارد. پژوهش و تولید دانش، آموزش و انتقال 
دانش، تولید خرد انتقادی، تربیت نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف، تربیت 
شــهروند مشارکت جو و آماده برای زیستن در دنیا و قادر به تطبیق یافتن با تغییرات 
آن و در یکــی دو دهه اخیر مباحثی هم درباره نقش دانشــگاه در تولید فناوری هم 
مطرح است. دانشگاه ناجی اقتصادی تولید نمی کند و به همین ترتیب از دانشگاه هم 
نباید انتظار داشت برای مسائل اجتماعی ناجی اجتماعی، و برای مسائل سیاسی ناجی 

سیاسی تربیت کند. 
ناجــی اقتصــادی و اجتماعی می تواند بهره مند از تخصص دانشــگاهی باشــد یا 

متخصصان دانشگاهی را هم به کار بگیرد، اما در واقع این نجات 
را باید در سیاست جست. رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد یا 
رئیس سازمان برنامه می توانند متخصصان دانشگاهی درجه 
یکی باشند که چون در سمت های سیاسی هم قرار گرفته اند 
ظرفیت و قدرتی برای اصالحات دارند. قدرتی که به فرد اجازه 
اصالح گری می دهد از دانشــگاهی بودن ناشی نمی شود بلکه 
از حضور در عرصه سیاســی ناشی می شــود. ناجیان را باید 
در سیاست جست، سیاســتمدارانی که یکی از آن چیزهایی 
که باید بدانند، علوم و تخصص های ضروری اســت. اما حتی 
با داشــتن تخصص هم بدون دسترســی به قدرت نمی توان 

اصالح گری کرد. 
بارها شاهد بوده ایم که سیاســت مداران در دوره های متعدد 
برای یافتن راه حل هایی، با دانشگاهی ها در رشته های مختلف 

نشست هم اندیشی دوره ای برگزار کرده اند؛ این نحوه برخورد با علم بیانگر چه نگاهی 
است؟

یونســکو در دهه 1990 از وظیفه دانشگاه درخصوص تربیت شهروند متخصص 
مشارکت جو سخن می گفت. دانشگاهی باید متخصص باشد و دانشگاه متناسب این 
قرن باید مشارکت جویی را هم در دانشجو و استادش تقویت کند. فرض می گیریم که 
دانشگاه ها در گذشته و فعاًل فرد متخصص به تعداد کافی تربیت کرده و می کنند. حال 
مسأله این است که تکلیف مشارکت جویی -از جمله مشارکت دانشگاهیان برای حل 
مسائل- چه می شود؟ مشارکت امر پیچیده ای است که سازمان، قواعد نهادی و امکانات 
الزم دارد. کشــورهای دیگر انواعی از ساختارها برای جلب مشارکت دانشگاهی ایجاد 

کرده اند. بگذارید برخی از آن ها را مرور کنیم. 
احزاب در کشــورهای دموکراتیک که دانشگاه هم بیشــتر در آن ها کارکرد دارد، 
بــرای جلب نظر و رأی مردم باید برنامه ارائه کننــد. رقابت انتخاباتی نوعی بازاریابی 
برای ایده های احزاب نیز هســت. احزاب برنامه سیاســتی می فروشند و رأی مردم را 
می خرند. تدوین برنامه سیاستی مناسب برای گرفتن رأی مردم به عقالنیتی نیاز دارد 
که در دانشگاه باید پیدا شود. رقابت برای تدوین همین برنامه سیاستی، زمینه ای برای 
اثربخش شدن دانشگاهیان است. ما چنین سازمان دهی و ساختاری برای احزاب نداریم 

تا دانشگاه هم نقش پیدا کند. 
عمده کشورها سازمان هایی با عنوان کلی اندیشکده ایجاد کرده اند و اندیشکده های 
خصوصی هم در کشورهای توسعه یافته رواج دارند. این ها هم به عنوان بستری برای 
جذب دانشگاهیان و اثربخش کردن آن ها در عرصه سیاستی عمل می کنند. زمینه هایی 
هم برای رفت و برگشت بین دانشگاه و عرصه سیاست گذاری در برخی کشورها فراهم 

شده است. 
ما همه این صورت ها را به صورت نصفه و نیمه داریم اما هر کدام با نقص های جدی 
مواجه است. نه سیاست دموکراتیک و رقابت برای گرفتن رأی مردم صورت خوبی دارد 
و نه ساختارهای اندیشکده ای یا رفت و برگشت بین دانشگاه و دولت دقیق و منسجم 
تعریف شــده است. این ها که نیست، نوعی نمایش های هم اندیشی با اساتید دانشگاه 
توســط مقامات سیاسی برگزار می شود. دو نقد عمده بر این هم اندیشی ها وارد است. 
اوالً حاضرین در آن ها از قبل روی موضوع جلسه کار نکرده اند و اغلب فقط کلیاتی را 
می گویند که خیلی به کار سیاست گذاری نمی آیند. ثانیاً، مجموع ایده های گاه متعارضی 
که در این گونه جلسات مطرح می شوند، معلوم نیست که با 
چه پردازشی و برای کدام هدف در اختیار سیاست مداران قرار 
می گیرند. نکته مهم تر شــاید این است که سیاست مدار هم 
اغلب زمینه و بستر سیاست گذاری و محدودیت ها و شرایطش 
را توضیح نمی دهد و با دانشگاهیان به اشتراک نمی گذارد. لذا 
این گونه جلسات اغلب نمایشی و فاقد زمینه ای برای تولید 
فهم مشترک یا راه حل است. در ضمن، راه حل سیاستی هیچ 
شــباهتی به چای کیسه ای ندارد که این گونه جلسات نقش 
آب جوش را بازی کنند و از دل آن ها راهکار سیاســتی قابل 
اســتفاده بیرون بیاید. راهکار سیاستی محصولی اجتماعی، 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی اســت که ایده آن می تواند با 
مشارکت دانشگاه تولید شود اما چنین جلساتی برای رسیدن 

به این ایده هم کفایت نمی کنند. 
مدت هاست که برخی از انحطاط در جامعه دانشگاهی می گویند که نفع گروهی در 
تداوم ساختار غلط است؛ شما چه ارزیابی از نظام حکمرانی در سیستم آموزش کشور 

دارید؟
دانشــگاه دچار صورت هایی از انحطاط و زوال شده است اما شاخص این انحطاط، 
تولید نکردن ناجیان اقتصاد و جامعه ای نیســت که شــما مد نظر دارید. دانشگاه به 
این معنا در برخی ابعاد در مســیر تضعیف است که نمی تواند آن شهروند متخصص 
مشارکت جو را تربیت کند، معیارهای سنجش عملکرد دانشگاه چیزهایی شده است 
که نسبتی با سرزندگی دانشگاه ندارند، دانشگاه دچار چنان کمی گرایی در تولید مقاله 
شــده است که آن  را از کارکردهای آموزشی اش تهی کرده و دانشگاه به دلیل شرایط 
سیاسی و اجتماعی آن چنان محافظه کار شده که قادر به ایفای نقش اجتماعی انتقادی 
خود نیست. دانشگاه دچار فساد در نوشتن پایان نامه های دانشجویان یا تقلب علمی در 
نگارش مقاالت توسط اساتید شده است. ساختارهای منافعی هم بر حول هر کدام از 
این ها شکل گرفته که مانع از درمانشان می شود. اگر این ها را لحاظ کنیم، دانشگاه حال 
و روز خوشی ندارد. دانشگاه باید در درجه اول همین مشکالتش را درمان کند و بعد 
به فکر ارائه راهکار سیاستی باشد و تا زمانی که این مسائل باقیست، دانشگاه ظرفیت 

زیادی برای مشارکت اجتماعی نخواهد داشت. 

دانشگاه محل تربیت ناجی نیست
پاسخ محمد فاضلی، جامعه شناس به سواالت آینده نگر درباره دانشگاه و مسائل جامعه ایرانی
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مقدمه  
تردیدی نیســت یکی از مهم ترین ابداعات و اختراعات بشــر که منجر به 
تحوالتی اساسی در زندگی اجتماعی، تولید، حفظ، انتقال و تداوم فرهنگ 
و دســتاوردهای مادی و معنوی او شــد اختراع خط و کتابت بوده است. 
ازاین جهت است که همواره، در اغلب جوامع توانایی خواندن و نوشتن برای 
فرد و برخی از اقشــار به مثابه یک امتیاز انحصاری و وجود کتابخانه در هر 
جامعه و شهری، نشانه ای از پیشرفت و فرهیختگی آنجا به شمار آمده است. 
پس از اختراع صنعت چاپ، گسترش تحوالت اقتصادی، تغییرات ارزش های 
اجتماعی، ذائقه هنری و رواج ژانری ادبی چون »رمان«، نگرش نســبت به 
خط و کتابت وضعیت آن در جامعه و در میان اقشــار مختلف مردم دچار 
دگرگونی عمیق و اساسی شد. یکی از آن تغییرات این بود که صنعت چاپ، 
امکان انتشــار انبوه کتاب را فراهم آورد و باسوادی از انحصار افراد و اقشار 
خاص خارج شد. عمومی شدن باسوادی، نه تنها از اهمیت سواد نکاست بلکه 
به تدریج و با رواج و گسترش تفکر و اندیشه توسعه، به یکی از علل و عوامل 

دستیابی به، و یکی از شاخص های بنیادی توسعه مبدل شد.
در بســیاری از کشورها قوانینی که تحصیل را اجباری اعالم کردند، به 
تصویب رسید و نهادهای ملی و فراملی متعددی تأسیس شد که متولی امر 
باسوادی باشند و آن را به عنوان یک حق برای تمامی انسان ها در نظر گرفتند. 
مدارس و کتابخانه های عمومی در دورترین مناطق کشورها راه اندازی شدند 
تا تمامی مردم از هر قشر و طبقه اجتماعی و جنسیتی که باشند از نعمت 
ســواد بهره مند شــوند و از این طریق راه رسیدن به توسعه و امکان تغییر 
هموار شــود. باوجوداین، امروزه آمارهای رسمی کشور حکایت از آن دارند 
هم بی سوادی ریشه کن نشده است و هم در میان باسوادها سرانه مطالعه در 
حد مطلوبی نیست. حال با این پرسش روبه رو خواهیم شد که چه عواملی 
در پدیدآمدن این وضعیت )پایین بودن سرانه مطالعه و کتاب خوانی( مؤثر 
بوده اند؟ آیا نظام آموزشی و فرهنگی به طور عام و مدارس به طور خاص در 

شکل گیری این شرایط، تأثیر داشته اند؟
در این نوشــتار، نقش نظام فرهنگی و آموزشی و مدارس در توسعه و 
گســترش فرهنگ کتاب خوانی موردبررســی قرار می گیرد و با اســتفاده 
ازنظریات جامعه شناســانی چون »پیر بوردیو«، اقتصاددانانی چون »آدام 
اسمیت« و »شولتز«، استدالل می شود برخالف آنچه از این نهاد مهم انتظار 
می رود، نه تنها تأثیر مثبتی بر گرایش دانش آموزان و معلمان به کتاب خوانی 
نداشــته، با توجه به اینکه نظام آموزشــی، توانایی تولید و تبدیل سرمایه 
فرهنگی به سرمایه مادی را نداشته، آموزش و مطالعه را به کاالیی مصرفی 
تبدیل کرده و کنکورزدگی را در ســطح کشور رواج داده است، تأثیر آن بر 

میزان و سرانه مطالعه منفی است.

تعریف مفاهیم و چارچوب نظری  
به منظور تحلیل و بررســی نقش مدارس و نظام آموزشــی در ترویج و 

گسترش کتاب خوانی از دو نظریه بهره گرفته می شود:
به اعتقاد بوردیو به علت پیچیدگی ساختار اجتماعی جوامع پیشرفته، 
سرمایه مفهومی چندوجهی است و انواع گوناگونی دارد لذا نباید آن را صرفاً 

به سرمایه اقتصادی محدود کرد. در مقاله »شکل های سرمایه« ازنظر وی، 
سرمایه اقتصادی عبارت است از مالکیت ثروت های مالی و مادی که تقابل و 
تضاد فقیران و ثروتمندان را به وجود می آورد )شویره و فونتن، 1385: 97(. 
بوردیو جزو اولین کسانی است که از سرمایه ای دیگر تحت عنوان سرمایه 
اجتماعی ســخن به میان می آورد و آن را شامل مجموعه ای از منابع بالقوه 
واقعی مانند تماس ها، رابطه ها، آشنایی ها، دوستی ها، ِدین ها می داند که وزن 
اجتماعی و قدرت کنشی و واکنشی کم یا زیاد به فرد در شبکه های ارتباطی 
و پیوندهایی که دارد، می بخشد )همان: 98(. درنتیجه فرد می تواند از سرمایه 
اجتماعی در جهت استفاده از مزایای مادی و نمادین بهره بگیرد. نوع دیگری 
از ســرمایه که بوردیو برای تحلیل مسائل اجتماعی و نابرابری از آن سخن 
به میان می آورد »سرمایه فرهنگی« است. وی بر این باور است که سرمایه 
فرهنگی می تواند در سه حالت پدیدار شود: ممکن است به شکل رغبت های 
پایدار ارگانیســم حالت »درونی شده« به خود بگیرد مانند بافرهنگ بودن، 
تسلط بر زبان و چگونگی بیان، شناخت از جهان اجتماعی؛ همچنین ممکن 
است این سرمایه به حالت »عینیت یافته« تجلی یابد و میراث فرهنگی به 
شــکل اموالی چون تابلوهای نقاشی، کتاب، واژه نامه ها و ... نمایان شود. در 
حالت سوم، سرمایه فرهنگی به شکل »نهادینه شده« درمی آید و به صورت 
عناوین، مدارک تحصیلی، موفقیت در مسابقات ورودی و... ظاهر می شود 
)همان: 97(. ســرمایه فرهنگی به صورت تنگاتنگ با ســرمایه اقتصادی 
ارتباط دارد به گونه ای که بر اســاس آن می تــوان نابرابری دانش آموزان به 
لحاظ توانمندی و امکان یادگیــری و آموزش را تحلیل کرد )همان: 98(. 
ســرمایه »نمادین« نوعی دیگر از سرمایه اجتماعی است که بوردیو آن را 
ساخته وپرداخته کرده است. این سرمایه روابط نابرابر و سلسله مراتبی را در 
نظر طرفین رابطه مســلم و طبیعی نشان می دهد و در حقیقت به معنای 

قدرت تسلط غالب به شرط قبول مغلوب است )همان: 100-101(.
بسیاری از جوامع توسعه یافته این نکته را پذیرفته اند که تولید و پرورش 
سرمایه انسانی موجب رشد اقتصادی می شود، شاید به همین دلیل است 
که نظریه پردازان نوســازی، باســوادی را هم به عنوان یکی از عوامل اصلی 
توسعه انسانی و هم به عنوان یکی از شاخص های جوامع توسعه یافته آن در 
نظر گرفته اند. اقتصاددانان از آموزش وپرورش تحت عنوان »سرمایه گذاری 
نامرئی« نام برده اند که منجر به تولید سرمایه انسانی می شود. »آدام اسمیت« 
اولین کسی است که رابطه میان اقتصاد و آموزش را موردبررسی قرار داده 
اســت، وی بر این باور است که انسان ها با آموزش به سرمایه و ثروت برای 
جامعه خود تبدیل می شوند. پس ازآن در دهه 60 »شولتز« نظریه سرمایه 
انسانی را ارائه می دهد و یکی از نتایج منطقی آن، این می شود از آموزش و 
فعالیت های آموزشی به مثابه یک سرمایه گذاری یاد شود که در سطح خرد 
بر میزان دستمزد و اشتغال فرد و در سطح کالن بر رشد و توسعه اقتصادی، 
کاهش نابرابری ها و تحرک اجتماعی تأثیرگذار است. به عبارت دیگر در نظریه 
»سرمایه انسانی« ازآنجایی که در سطوح مختلف، منافع آینده آموزش، بیشتر 
از ارزش هزینه هایی اســت که برای آن پرداخت می شود درنتیجه آموزش 
هم برای فرد و هم برای جامعه یک ســرمایه گذاری ســودآور محسوب و 
انسانی تولید و تربیت می شود که توانایی تأثیر مثبت بر فرایند تولید را دارد 

نظام آموزشی ایران توسعه آفرین نیست
نظام آموزشی؛ سرمایه گذاری نامرئی

چرا باید خواند:
نیروی انسانی کارآمد 
و ماهر با نوع آموزش 

و سرانه مطالعه 
ارتباط مستقیم دارد؛ 

توسعه در کنار سرمایه 
اقتصادی به سرمایه 
انسانی نیاز دارد. در 
این مقاله این دوگانه 

هماهنگ بررسی شده 
و ارتباط ارگانیک آن 

تبیین شده است. با هم 
بخوانیم.

خالدتوکلی
دکتری جامعه شناسی توسعه 

اقتصادی
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در بسیاری از کشورها قوانینی که تحصیل را اجباری اعالم کردند، به تصویب رسید 
و نهادهای ملی و فراملی متعددی تأسیس شد که متولی امر باسوادی باشند و آن را 
به عنوان یک حق برای تمامی انسان ها در نظر گرفتند.

)معدن دار آرانی و سرکار آرانی، 1388: 64(. شولتز صراحتاً نظر خود را در 
مورد نقش بنیادی و مهم سرمایه انسانی ابراز می کند و بر این باور است که 
علت توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی کشورهای مختلف را باید در میزان 
سرمایه گذاری آنان در آموزش جست وجو کرد )همان: 114(. »هاربیسون« با 
مقایسه نقش انسان و منابع طبیعی در فرایند تولید، معتقد است منابع مادی 
و طبیعی، متغیرهای منفعل و انسان متغیر فعال تولید است )همان: 115(.

با توجه به نظریات فوق، آنچه در مورد گســترش فرهنگ کتاب خوانی 
قابل ذکر اســت این است که از یک ســو کتاب، کتاب خوانی، تألیف کتاب، 
داشتن کتاب خانه و ... به سرمایه فرهنگی تبدیل نشده یا اگر بوده در زمان 
کنونی دچار فرســایش شده است و از سوی دیگر اگر این سرمایه در میان 
تعدادی اندک از افراد جامعه و طبقه متوســط شکل گرفته است، قابلیت 
تبدیل شــدن به انواع دیگر سرمایه -به ویژه سرمایه مادی-  را نه تنها ندارد، 
بلکه ممکن است دیگر سرمایه ها را دچار فرسایش نیز بکند. عالوه بر این، در 
جامعه به طور عام و در نظام آموزشی به طور خاص، مطالعه کتاب و گسترش 
فرهنگ کتاب خوانی به مثابه بخشی از آموزش وپرورش تلقی نمی شود که 
باید بر روی آن سرمایه گذاری نامرئی کرد. جایگاه کتاب در بیشتر خانواده ها 
همچون دیگر کاالهای مصرفی و حتی کم اهمیت تر از آن ها، تعریف و نقش 
تربیتی مطالعه کتاب های غیردرسی و بازدهی آن در درازمدت نادیده گرفته 
می شود. اهمیتی که در نظام آموزشی به کنکور داده می شود و کتاب هایی 
که برای آمادگی در این آزمون منتشــر می شوند در ایجاد چنین نگرشی، 

نقشی اساسی دارند.
درواقع اهمیت روزافزون سرمایه مادی نسبت به دیگر سرمایه ها و راه های 
آسان برای رسیدن به آن موجب شده است که سرمایه فرهنگی و آموزش 
و تربیت به حاشیه رانده شوند و چنانچه آموزش و مطالعه در سبد مصرف 
خانواده و افراد قرار گیرد صرفاً به منظور دست یابی به سرمایه مادی است، 
نگاهی که در سطح حاکمیت نیز با توجه به بودجه ای که به آموزش و کتاب 

اختصاص می دهد، به چشم می خورد.

چرا سرانه مطالعه در کشور کم است و چرا فرهنگ   
کتاب خوانی گسترش نیافته است؟

در این بخش از نوشتار، به پرسش فوق با توجه به نظریاتی که بدان ها 
اشاره شد، پاسخ داده می شود:

ضعف مفهومی و فرسایش سرمایه فرهنگی: همان گونه که اشاره شد 
سرمایه فرهنگی ابعاد و حالت های گوناگونی دارد. اگر بر اساس این حالت ها 
)درونی شده، عینیت یافته و نهادینه شده( پدیده کتاب خوانی در ایران تحلیل 
شود به سادگی این نکته را درخواهیم یافت که نسبت به دیگر انواع سرمایه 
-  به ویژه سرمایه مادی -  در کشور ما مفهومی تحت عنوان سرمایه فرهنگی 
آن چنان شکل درونی، عینی و انضمامی به خود نگرفته است که بتواند بر 
مناسبات، رفتار و روابط اجتماعی تأثیر تعیین کننده داشته باشد. عدم رشد 
طبقه متوسط، رواج و گســترش آنومی در جامعه، بحران هویت، سانسور 
و ممیزی های دولتی و ... مانع از آن می شــوند تا افراد بخشــی از عناصر 
تشکیل دهنده سرمایه فرهنگی را درونی کنند. برای درونی کردن عناصری 
مانند بافرهنگ بودن، تســلط بر زبان، چگونگی بیان و شــناخت از جهان 
اجتماعی بیش از هر چیز باید کتاب خواند و با کتاب مأنوس بود. وقتی که در 
جامعه عناصر فوق الذکر از اهمیت چندانی برخوردار نباشند و ارزش و امتیاز 
به شــمار نیایند، به همان نسبت کتاب خوانی و مطالعه نیز دارای اهمیت 
نخواهــد بود. ازآنجایی که این ویژگی ها برای فرد در میان دیگران، امتیازی 
به همراه نخواهد داشــت، تالشی صورت نمی گیرد تا آن را کسب نمایند. 
دالیل و علل فوق در مورد حالت عینیت یافته ســرمایه فرهنگی نیز صدق 

می کند؛ عالوه بر آن باید به رواج نوکیســه گی، عدم ثبات اقتصادی، تورم و 
ارزش افزوده فراوان کاالها و اموالی چون طال، زمین، مسکن و ... نیز اشاره کرد 
که تقاضا برای کاالهای فرهنگی را کاهش می دهد و بدین ترتیب آن ها را به 
سرمایه تبدیل نمی کند. امروزه تدوین کتاب یا خلق یک اثر هنری نه تنها به 
لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست بلکه به لحاظ فرهنگی نیز موردتوجه 
جامعه قرار نمی گیرد و امتیازی ویژه را به فرد اعطا نمی کند. نمایشگاه های 
عرضه آثار هنری -اگر از دیوار بلند سانســور و محدودیت های عبور کنند- 
کمترین بازدیدکننده را دارنــد و توجه جامعه را به خود جلب نمی کنند. 
حالت نهادینه شده نیز از منطق فوق تبعیت می کند، دالیل متعددی برای 
این وضعیت وجود دارد. دستیابی آسان به مدرک تحصیلی، استخدام اساتید 
سهمیه ای دانشگاه که وابستگی آنها به قدرت بیش از توانایی و صالحیت 
علمی اهمیت دارد، چاپ و انتشــار مقاالت در مجالت قالبی، ســطحی و 
تستی شدن سنجش و ارزیابی تحصیلی و گسترش آموزشگاه های رسمی 
و غیررســمی به منظور آموزش مهارت های موفقیت تحصیلی در کنکور و 
المپیادهای مختلف، آن چنان رواج یافته است که تعداد کسانی که به سادگی 
مدارک مختلف و عالی تحصیلی را دریافت داشته به حدی فراوان شده اند 
که دیگر مدرک تحصیلی یا انتشــار مقاله در مجالت علمی و غیر علمی 
مختلف، در بدنه جامعه به مثابه سرمایه تلقی نمی شوند. البته در این میان 
نباید از بیکاری فارغ التحصیالن نیز غافل بود به گونه ای که بسیاری از افراد 
جامعه، نگاهی تحقیرآمیز نسبت به مدرک و تحصیل دارند و سال هایی را 
که به اخذ مدرک تحصیلی اختصاص داده اند ازدست رفته تلقی می کنند و 
بر این باورند اگر به جای آن در بازار به کاری مشغول می شدند بسیار زودتر 
به آنچه می خواســتند دست می یافتند. مجموعه عوامل فوق موجب شده 
است که داشتن سرمایه فرهنگی تأثیر تعیین کننده ای در وضعیت فرد در 
سلسله مراتب اجتماعی نداشته باشد و پایگاه و جایگاه اجتماعی وی را بهبود 
نبخشد. فرسایش ســرمایه فرهنگی نیز به نوبه خود موجب می شود که از 
ســوی افراد و جامعه بر روی آن سرمایه گذاری نشود و یکی از اصلی ترین 
راه های رسیدن و تقویت آن یعنی مطالعه و کتاب خوانی را فراموش نمایند. 
در حقیقت، کتاب هم سرمایه فرهنگی را ایجاد می کند و هم آن را تقویت 
می کند. مطالعه و کتاب خوانی حالت های مختلف سرمایه فرهنگی را پرورش 
می دهد اما با توجه به اینکه سرانه مطالعه در کشور بسیار پایین است این 
حالت ها و ســرمایه فرهنگی در کل دچار فرسایش شده است و اهمیت و 
تأثیرگذاری گذشته خود را ازدســت داده است. از سوی دیگر ناچیز بودن 

نکته هایی که باید بدانید

عمومی شدن باسوادی، نه تنها از اهمیت سواد نکاست بلکه به تدریج و با رواج گسترش تفکر 	]
و اندیشه توسعه، باسوادی به یکی از علل و عوامل دستیابی به، و یکی از شاخص های بنیادی 

توسعه مبدل شد.
به اعتقاد بوردیو به علت پیچیدگی ساختار اجتماعی جوامع پیشرفته، سرمایه مفهومی 	]

چندوجهی است و انواع گوناگونی دارد لذا نباید آن را صرفاً به سرمایه اقتصادی محدود کرد.
سرمایه اقتصادی عبارت است از مالکیت ثروت های مالی و مادی که تقابل و تضاد فقیران و 	]

ثروتمندان را به وجود می آورد.
بسیاری از جوامع توسعه یافته این نکته را پذیرفته اند که تولید و پرورش سرمایه انسانی 	]

موجب رشد اقتصادی می شود؛ نظریه پردازان نوسازی، باسوادی را یکی از عوامل اصلی توسعه 
انسانی در نظر گرفته اند.

اقتصاددانان از آموزش وپرورش تحت عنوان »سرمایه گذاری نامرئی« نام برده اند که منجر به 	]
تولید سرمایه انسانی می شود.

نتیجه نظام 
آموزشی تولید 

»سرمایه انسانی« 
است معلمان 

معترضند که نباید 
آموزش را نوعی 
کاالی مصرفی 
تلقی کرد بلکه 

باید آن را به مثابه 
کاالی سرمایه ای 

دانست که در آینده 
منافع و مزایای آن 
برای فرد و جامعه 

نمایان می شود
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اهمیت سرمایه فرهنگی، باعث پایین آمدن انگیزه برای خواندن و مطالعه 
کتاب می شــود. مردم وقتی می بینند که با مطالعه و کتاب خوانی، پایگاه 
اجتماعی شــان ارتقا نمی یابد، انگیزه ای نخواهند داشت که برنامه ای برای 

خواندن کتاب و مطالعه داشته باشند.  
علت دومی که موجب شــده اســت کتاب و کتاب خوانی در جامعه 
گسترش و رواج نداشته باشد و افراد، خانواده ها و نظام آموزشی و سیاسی 
نسبت به گســترش و افزایش آن اهتمام نمی ورزند این است که دقیقاً 
به مطالعه و کتاب خوانی نیز همچون آموزش می نگرند. بدین معنی که 
ثمره و نتیجه کتاب خوانی را که همانا پرورش سرمایه انسانی است، مهم 
تلقــی نمی کنند و با آن همچون دیگر کاالهای مصرفی و شــاید کمتر 
از آن، برخورد می کنند. سال هاســت کارشناســان آموزشی و معلمان 
نسبت به کم بودن بودجه و نامناســب بودن امکانات آموزشی در وزارت 
آموزش وپرورش، اعتراض دارند و ســهم آموزش را از کل بودجه کشــور 
کافی و متناســب با نیازهای امروزین نمی دانند. با توجه به اینکه ثمره و 
نتیجه نظام آموزشی تولید »سرمایه انسانی« است معلمان معترضند که 
نبایــد آموزش را نوعی کاالی مصرفی تلقی کرد بلکه باید آن را به مثابه 
کاالی سرمایه ای دانست که در آینده منافع و مزایای آن برای فرد و جامعه 
نمایان می گردد. در حقیقت نگاه مشابهی نسبت به کتاب و کتاب خوانی 
وجــود دارد. بدین معنی که کتاب نیز جزو کاالهای مصرفی و در برخی 
از موارد به عنوان کاالیی لوکس در نظر گرفته می شــود و آثار بلندمدت 
آن که پرورش سرمایه فرهنگی و انســانی از آن جمله است، موردتوجه 
قرار نمی گیرد. این در حالی اســت که کتاب به عنوان بخشــی از فرایند 
آموزش وپرورش در معنای عام آن و مکمل آن باید به شمار آید. درواقع به 
همین دلیل و بر اساس این نگرش است که در سبد مصرف مردم، کتاب 
جایگاه چندانی پیدا نکرده است و فرزندان خود را به گونه ای جامعه پذیر 
نمی کنند تا خواندن و مطالعه کتــاب را در دوران جامعه پذیری، درونی 
ســازند. از همین روی، بســیاری از افراد و خانواده ها و حتی در سطحی 
کالن تر نظام آموزشی و سیاسی نیز حاضر به سرمایه گذاری در این زمینه 
نیستند و سرمایه انسانی را به عنوان عاملی که در رشد توانایی های فردی 
و توسعه اجتماعی، نقشی بی بدیل دارد در نظر نمی گیرند. بدون تردید 
هر چه آمار و میزان مطالعه به طور خاص و فعالیت های مرتبط با کتاب 
افزایش یابد به همان نسبت سطح کیفیت باسوادی، سرمایه فرهنگی و 
نیروی انسانی جامعه روندی صعودی و بهتری خواهد داشت. نظام سیاسی 
نیز به همین شکل با کتاب و کتاب خوانی برخورد می کند وزارت ارشاد که 
به نوعی متولی این امر است مانند وزارت آموزش وپرورش، بودجه چندانی 
در اختیار ندارد تا به این وظیفه خود عمل نماید اما درعین حال بیشترین 

نظارت را اعمال می کند.
کنکورزدگی در نظام آموزشی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر کتاب خوانی 
اســت که منجر به کاهش میزان مطالعه در جامعه و در میان معلمان 
و دانش آموزان شــده است. در این نوشتار مجال آن نیست تا به صورت 
مشروح پدیده کنکورزدگی مورد کندوکاو قرار گیرد اما به طورقطع، یکی 
از پیامدهای این پدیده، کاهش سرانه مطالعه در سطح کشور است. در 
مدارس و به ویژه در مقطع متوسطه دوم، کنکور از چنان اهمیتی برخوردار 
است که تمامی اهداف و برنامه های دیگر آموزشی را تحت الشعاع خود 
قرار می دهد. در بیشتر موارد معرفی کتاب غیردرسی و غیرکنکوری به 
دانش آموزان با مخالفت دانش آموزان، والدینشــان و مسئولین مدرسه 
روبه رو درنهایت عمــده اهداف آموزش وپرورش صرفــاً به موفقیت در 
کنکور تقلیل داده می شــود. هدف و آرمان نظام آموزشی، تحت تأثیر 
پدیده کنکورزدگی، به تربیت دانش آموزانی می پردازد که در زدن تست 

بیشترین مهارت رادارند و در مقابل از فرهیختگی، توانایی بیان مطالب، 
لذت بردن از هنر و ادبیات و... بی بهره می شــوند. بسیاری از خانواده ها 
و مســئولین آموزشی، مطالعه کتاب های غیردرســی را مزاحم و مانع 
موفقیت دانش آموزان در کنکــور می دانند و با آن مخالفت می ورزند و 
به سرزنش معلمینی می پردازند که کنکور را اولویت تدریس در کالس 
درس نمی دانند. از این گذشته، کنکور به دالیل مختلف ازجمله محتوای 
متراکم، فرم و ظاهر نامناســب کتاب ها، عــدم جذابیت، حجیم بودن 
کتاب ها، اضطراب کنکور و ... نه تنها موجب ایجاد عالقه به کتاب نمی شود 
بلکــه به تدریج دانش آموزان را از کتاب زده می کند. در حقیقت کنکور، 
کتاب را از یک یار مهربان، دانا و خوش بیان به موجودی حجیم و عنصری 
مزاحم و نامطلوب تبدیل می کند و به تدریج این تصور در میان مردم رواج 
می یابد که کتاب ارزشی تربیتی و پرورشی ندارد. درواقع، سلطه کنکور و 
گردش مالی آن تمامی اهداف دیگر نظام آموزشی را به حاشیه رانده و این 
نشان از آن دارد که مانند دیگر بخش های جامعه، در نظام آموزشی نیز 
پول پرستی رواج یافته و فعالیت های دانش آموزان و معلمان باید در این 
راستا قرار بگیرد. کنکور عالقه به رشته تحصیلی و علم را نابود و در مقابل 
قبولی در رشته های سودآور و درآمدزا را محبوب و جالب می سازد. عالوه 
بر این، کتاب های کنکور دوران جوانی، وقت و امکان لذت بردن از زندگی 
را از فرد می گیرد و ممکن است این نگرش و احساس به کتاب های دیگر 
نیز تسری یابد. کنکورزدگی تنها بر میزان مطالعه دانش آموزان تأثیر منفی 
ندارد، این مسئله و پیامدهای آن معلمان را نیز در برمی گیرد. بدین گونه 
که عالوه بر کم بودن حقوق معلمان، درگیرشــدن در تست و کنکور و 
تقاضای مدرسه و دانش آموزان برای آن، انگیزه مطالعه را در معلم آن که 
خود باید مروج و مشــوق کتاب خوانی باشند به حداقل ممکن کاهش 
می دهد. کنکورزدگی در بیشــتر مدارس و در میان بیشتر دانش آموزان 
فضایی حاکم کرده است که معلم کتاب خوان و اهل مطالعه، نسبت به 
معلمی که دانش آموزان را برای قبولی در کنکور آماده می کند از قرب و 

ارج کمتری برخوردار باشد.
گرانی قیمت کتاب از یک سو و کاهش درآمد مردم از سوی دیگر موجب 
شــده است به تدریج بخش عمده ای از هزینه های مردم و خانواده ها صرف 
کاالها و نیازهای اساسی شود. وقتی گفته می شود جمعیت طبقه متوسط 
روبه کاهش اســت یکی از معانی آن این است که این افراد توانایی مصرف 
کاالهای فرهنگی را از دســت داده اند و نمی توانند هزینه های مربوط به آن 
را تأمین کنند. در خانواده ای که درآمد و قدرت خرید کاهش یافته اســت، 
مطالعه و خواندن کتاب در اولویت نیست و بدین گونه کتاب از سبد مصرف 

بسیاری از خانواده ها حذف می شود.   
جان کالم این نوشتار این است که هرگونه افزایش یا کاهش در سرانه و 
میزان کتاب خوانی و مطالعه، تحت تأثیر عوامل گوناگونی است که آن ها نیز 
به نوبه خود با یکدیگر در ارتباط هستند. کتاب های آموزشی که برای قبولی 
در کنکور تدوین می شوند به هیچ وجه جزو سرمایه فرهنگی به شمار نمی آیند 
به همین دلیل است پس از کنکور یا در معرض فروش قرار داده یا دور ریخته 
می شوند. به عبارت دیگر، وجود یا عدم وجود آن ها در منازل، امتیازی را برای 
فرد و خانواده به همراه نخواهد داشــت و کامالً به مثابه یک کاالی مصرفی 
به آن ها نگریسته می شود که به غیراز افزایش امکان قبولی در کنکور ارزش 

تربیتی و پرورشی ندارند.
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یاضی در دانشگاه ها،  مسئله ای که در ایران وجود دارد و باید به آن توجه جدی شود، کاهش حضور دانشجویان رشته ر
 در میان مدت و 

ً
به خصوص در رشته اقتصاد است که در این اواخر به شکل معناداری دیده می شود. این مسئله حتما

درازمدت اثر بدتری بر کیفیت علم اقتصاد خواهد گذاشت و وضع را از اینکه هست، بدتر خواهد کرد.

 آموزش علم اقتصاد در ایران چه کاربــردی دارد و الزامات اثرگذاری این علم 	�
چیست؟

اجازه دهید قبل از ورود به مسائل و الزامات آموزش علم اقتصاد در ایران، درباره کلیات 
آموزش علوم انسانی در ایران بگویم؛ شیوه اداره دانشگاه ها در ایران ناکارآمد است که این 
آسیب دالیل متعددی دارد. اول اینکه ما در اداره دانشگاه، به صورت آزمون و خطا پیش 
می رویم و از تجربه، دانش و تحوالت دانشگاه در دنیا درس نمی گیریم. این بی توجهی به 
تجربه جهانی باعث بروز مشکالت مختلف آموزشی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
دکتر شده است. عدم تناسب نسبت استاد و دانشجو باعث شده استادان در دانشگاه  دروس 
متعددی را برای تعداد زیاد دانشجو تدریس  کنند. این عدم تناسب کیفیت آموزش را در 
همه رشته های دانشگاهی پایین می آورد. مسئله دیگرعدم گزینش دانشجو است، بخصوص 
در مقاطع باالتر تحصیلی که دانشــجویان در رشته های مورد عالقه خود درس نخوانند. 
مشکل ساختاری دیگر باعث شده عدم دسترسی استادان دانشگاه ها، به دستیار آموزشی 
است که باعث می شود که همه بار آموزشی به دوش استاد بیفتد و این وضع در کیفیت 
آموزش و پژوهش اثرگذار اســت. از طرفی چون در دوره تحصیالت تکمیلی، دانشجویان 
حقوقی دریافت نمی کنند، عمالً حضور کمتری در دانشگاه دارند، تمام وقت نیستند و ناچار 
سر کار می روند؛ این مسئله باعث می شود که کیفیت آموزش حتی در دوره دکتری هم 

کیفیت مناسبی نباشد.
 در کنار مشکالت ساختاری، آموزش علم اقتصاد چه مشکالتی در دانشگاه های 	�

ایران دارد؟
مشــکالت ســاختاری آموزش علم اقتصاد در ایران، مختص این علم نیست و همه 

رشــته های علوم اجتماعی و انسانی تا حدی در این 
مسائل مشترک هستند. مشکل اساسی به سرفصل 
درس های تدریس شده در مقاطع مختلف تحصیلی 
برمی گردد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای 
عالی انقالب فرهنگی ســرفصل هایی را به دانشگاه ها 
اعالم کرده اند که بیشتر این سرفصل ها به روز، کارآمد و 
اصولی نیست. این سرفصل ها کمکی به دانش اقتصادی 
یا دانش سایر دانشجویان رشته های دیگر نمی کند و 
البته باعث می شــود که خیلی از درس های کارآمد و 
به روز در دانشگاه تدریس نشود. مشکل دیگر به خود 
آموزش علم اقتصاد در کشــور برمی گردد؛ برای دوره 
کارشناسی اقتصاد، از همه رشته های دبیرستانی )علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی( امکان 
ورود وجود دارد. ذهنیت کلی این است که رشته اقتصاد، رشته ای توصیفی و حفظی است 
و پایه تحصیل در این رشته علوم انسانی است، درحالی که واقعیت رشته اقتصاد اینگونه 
نیست. این سوءتفاهمی است که باعث شده، خیلی ها بعد از ورود به دانشکده اقتصاد، از 
تحصیل در این رشته مأیوس و شوکه شوند. دست کم بخشی از این سوءتفاهم به کتاب 
اقتصاد در دبیرستان برمی گردد؛ دانش آموزان فکر می کنند که رشته اقتصاد، شبیه فلسفه 
یا جامعه شناسی است ولی اساساً موضوع این نیست. رشته اقتصاد فیزیک علوم انسانی است 
و مانند آن با ریاضی سروکار دارد؛ دانشجویانی که در رشته ریاضی به شدت ضعف دارند 
و ممکن است با دانشجویانی هم کالس شوند که از رشته ریاضی وارد این رشته شده اند و 

اغلب دانشجویان اقتصاد از بد حادثه وارد این رشته شده اند
مهدی فیضی استاد دانشگاه فردوسی در گفت وگو با آینده نگر، از مشکالت آموزش علم اقتصاد در ایران می گوید

رشته اقتصاد، انتخاب اول دانشجویان مقطع کارشناسی نیست؛ آنها از بد حادثه وارد این رشته شده اند؛ بی انگیزه بودن دانشجویان در دوره کارشناسی و دکتری امری عادی است و فقط دوره 
کارشناسی ارشد است که شرایط متفاوت است. مهدی فیضی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، تحصیل کرده دانشگاه فرانکفورت آلمان، در گفت وگو با آینده نگر از عوامل متعددی 

می گوید که دانشجویان رشته های علوم انسانی و اجتماعی را بی انگیزه می کند.

چرا باید خواند:
آموزش علم اقتصاد 

در ایران چه مشکالتی 
دارد؛ آیا این اموزش 

پاسخگوی نیاز جامعه 
هست؟ این گفت وگو را 

بخوانید.
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فاصله این دو گروه زیاد است. این  ناهمگنی دانشجویان آسیب زاست و خیلی از دانشجویان 
فکر می کنند که آنها از ابتدا اشتباه انتخاب کرده اند. ناهمگنی دانشجویان در رشته اقتصاد 

در مقطع کارشناسی، چالش مهمی است که آموزش را بی کیفیت و ناکارآمد می کند.
 آیا بررسی ای درباره انگیزه دانشــجویان رشته اقتصاد برای ورود به این رشته 	�

انجام شده است؛ انتخاب ها از روی دغدغه مسائل سیاست گذاری برای اقتصاد است یا 
انتخاب، از روی اجبار باعث شده که تعدادی وارد دانشکده های اقتصاد شوند؟

من چند سال است که با دانشجویان تازه وارد کارشناسی اقتصاد سروکار دارم و این را 
می توانم با دقت و شناخت مناسبی پاسخ دهم؛ اغلب دانشجویان رشته اقتصاد به تعبیری 
از بد حادثه وارد این رشــته شده اند. یعنی اگر در رشته ریاضی، دیپلم گرفته اند، معموال 
اولویت اولشــان رشته های مهندسی بوده و دیپلم علوم انســانی خواهان ورود به رشته 
حقوق و روانشناسی هستند و انتخاب اول دانش آموزان رشته تجربی، رشته های پزشکی 
و دندان پزشکی است. پس اکثر قریب به اتفاق دانشجویان رشته اقتصاد از بدحادثه وارد 
این رشــته شده اند. دانشــجویانی که با رتبه خوب، آگاهانه و با عالقه وارد رشته اقتصاد 
شده  باشند، بســیار کم و نادر است. البته این مشخصه ورود به مقطع کارشناسی است 
و ماهیت ورود به رشته کارشناسی ارشد بسیار متفاوت است. به تاکید می گویم که برای 
دانشجویان مقطع کارشناسی، کیفیت دانشگاه در اولویت قرار دارد تا شناخت و عالقه به 
رشته تحصیلی. شراط الزم این است که اول به خود رشته تحصیلی آگاه باشید تا بدانید 
که در آینده با این رشته به کجا خواهید رسید. نبود انگیزه هم مشکلی جدی است؛ البته 
به دلیل مشکالت کالن کشور، جوانان و این نسل بسیار بی انگیزه هستند و این مشکل در 
رشته هایی مثل اقتصاد، بسیار بیشتر است به خاطر اینکه تحصیل در این رشته انتخاب اول 

بیشتر دانشجویان نبوده است. 
 در مقطع باالتر تحصیلی در رشته اقتصاد وضعیت چگونه است؟	�

در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برخی از دانشگاه ها مثل دانشگاه صنعتی شریف 
و دانشگاه خاتم، پذیرش دانشجو دارند ولی این دانشگاه ها در مقطع کارشناسی پذیرش 
دانشجو ندارند؛ اتفاقاً اکثر دانشجویانی که به این دانشگاه وارد می شوند، از رشته اقتصاد 
نیستند؛ اکثر این دانشجویان از رشته های مهندسی وارد این رشته شده اند. به دلیل همان 
مسئله گزینش و مسیر اشتباه انتخاب رشته که در ابتدا اشاره کردم، دانشجویان در دوره 
کارشناســی در رشته هایی تحصیل می کنند که بعداً متوجه می شوند که به آن رشته ها 
خیلی عالقه ندارند و مجبور به تغییر رشــته می شوند. برخی به جرم رتبه خوب و فشار 
خانواده وارد رشته مهندسی می شوند ولی در مقطع کارشناسی  ارشد، دانشجویان خودشان 
انتخاب می کنند و دانشــجویانی با توان و بهره هوشی باالتری در رشته اقتصاد تحصیل 
می کنند. دانشــجویان رشته مهندسی، رشته اقتصاد را بسیار جذاب می بینند و بعداً در 
این مســیر به راحتی ادامه تحصیل می دهند. اما در دوره دکتری بار دیگر شرایط بسیار 

بدتر می شود.
 چرا؟	�

ما در مقطع دکتری با شکست جدی در نظام انگیزشی مواجه هستیم؛ دانشجویان خوب 
دوره کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل به دانشگاه های معتبر خارج از کشور می روند و 
یا برخی ممکن اســت در شرکت های خصوصی ادامه تحصیل دهند. به جامانده های این 
دو مســیر معموال وارد دوره دکتری می شوند. چگالی کیفیت در دوره دکتری به نسبت 
کارشناســی ارشد بسیار پایین است. خیلی از دانشجویانی که از کشور خارج شده اند، به 
کشور برنمی گردند. قبالً هم اشاره کردم که دانشجویان دوره دکتری، حقوقی از دانشگاه 
دریافت نمی کنند و به صورت پاره  وقت در دانشگاه حضور دارند و بعداً همین افراد برای 
تدریس در دانشگاه جذب می شوند و این سیکل معیوب باعث می شود که کیفیت آموزش 

علم اقتصاد در کشور پایین باشد.
 البته در مسئله عدم بازگشت دانشجو به کشور، مسائل ایدئولوژیکی حاکم بر 	�

علوم انسانی هم اثرگذار است؟
من در ابتدا به سرفصل های آموزشی اشاره کردم و در انجا به اختصار گفتم که خیلی 
از این سرفصل ها هیچ کمکی به کیفیت رشته تخصصی نمی کند و حتی خیلی مواقع این 
سرفصل ها با دروس تدریس شده با دنیا متفاوت است. سیاست گذار فکر می کند، آموزش 

برخی دروس برای دانشــجو الزم است ولی واقعیت این نیست. یکی از مشکالتی که به 
کیفیت آموزش در علوم انسانی و اقتصاد اثرگذار است، و باعث تکرار چرخه معیوب می شود، 
فرآیند جذب هیات علمی اســت. بخش عمده ای از اساتید در دانشکده های مهندسی و 
پزشــکی از دانشگاه های خوب دنیا فارغ التحصیل شده و در ایران تدریس می کنند؛ برای 
همین کیفیت آموزش مهندسی در ایران قابل مقایسه با کیفیت آموزش در جهان است و 
چه بسا در برخی موارد این آموزش در ایران حتی کیفیت باالتری دارد اما وضعیت تدریس 
در علوم انسانی و علوم اجتماعی اصالً اینگونه نیست. سایه ایدوئولوژی در رشته علوم انسانی 
و علوم اجتماعی بیشتر است. سطح دانش و آموزش علوم انسانی با دانشگاه های درجه یک 
دنیا اصالً قابل مقایسه نیست و فاصله ای بسیار عمیق وجود دارد. البته اینکه چرا بازگشت 
از رشته های علوم اجتماعی و اقتصاد به ایران کمتر است، دالیل متعدد و مفصلی دارد ولی 
یک دلیل همان مسئله ایدئولوژی و سیاست زدگی است. امکان فعالیت پژوهشی و آموزشی 
برای فارغ التحصیالن رشــته علوم اجتماعی در دنیا بیشتر و بهتر است و این فرصت در 
ایران محدود و گاه با موانع جدی روبروست ولی در رشته مهندسی چنین موانعی وجود 
ندارد. البته عدم بازگشت دالیل بسیار متعددی دارد و درنهایت دانشجویان خود ما استاد 
دانشگاه می شوند و همین باعث پایین بودن کیفیت آموزش و عدم چرخش تجربه جهانی 

در دانشگاه های ایران نمی شود.
 در ایران با طیف های فکری مختلف اقتصاددان روبه روییم و حتی دانشجویانی 	�

که در دانشگاه های داخل تحصیل می کنند هم با طیف فکری لیبرال، نهادگرا و غیره 
برچسب می خورند؛ این تقسیم بندی ها چقدر در دانشگاه های معتبر دنیا جدی است؟ 

آیا این نگاه ها در سیالبس های درسی اثرگذار است؟
آنچه به عنوان نهادگرا، نئونهادگرا، لیبرال و نئولیبرال، راست و چپ اقتصادی در رسانه ها 
مطرح است در دانشگاه های معتبر دنیا وجود ندارد. در آموزش علم اقتصاد تنها یک جریان 
اصلی یا main stream وجود دارد و این جریان در همه دانشگاه های معتبر دنیا یکسان 
است. هیچ مکتبی اقتصادی خاصی در دانشگاه های معتبر به این معنا وجود ندارد که سایر 
گرایش ها یا طیف های فکری در آنجا تدریس نشود. زبان مشترکی در دانشگاههای معتبر 
دنیا وجود دارد که همه با آن زبان تدریس، نقد، تحصیل و گفت وگو می کنند. اما در ایران 
وضع این گونه نیست، ما با طیف های مختلف فکری در علم اقتصاد روبه رو هستیم و اینها 

نکته هایی که باید بدانید

  ناهمگنی دانشجویان آسیب زاست و خیلی از دانشجویان فکر می کنند 	]
که آنها از ابتدا اشتباه انتخاب کرده اند. ناهمگنی دانشجویان در رشته اقتصاد 
در مقطع کارشناسی، چالش مهمی است که آموزش را بی کیفیت و ناکارآمد 

می کند.
دانشجویان رشته اقتصاد به تعبیری از بد حادثه وارد این رشته شده اند. 	]

اکثر قریب به اتفاق دانشجویان رشته اقتصاد از بدحادثه وارد این رشته 
شده اند. دانشجویانی که با رتبه خوب، آگاهانه و با عالقه وارد رشته اقتصاد 

شده  باشند، بسیار کم و نادر است.
چگالی کیفیت در دوره دکتری به نسبت کارشناسی ارشد بسیار پایین 	]

است. خیلی از دانشجویانی که از کشور خارج شده اند، به کشور برنمی گردند. 
دانشجویان دوره دکتری، حقوقی از دانشگاه دریافت نمی کنند و به صورت 

پاره  وقت در دانشگاه حضور دارند و بعداً همین افراد برای تدریس در 
دانشگاه جذب می شوند و این سیکل معیوب باعث می شود که کیفیت 

آموزش علم اقتصاد در کشور پایین باشد.
برخالف کشورهای توسعه یافته که زبان مشترکی برای گفت وگو در 	]

آن وجود دارد، در دانشگاه های ایران زبان مشترکی برای گفت وگو نیست 
و همین باعث می شود که درباره مسئله ای مشخص صداهای متفاوتی را 

بشنویم.
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یم. در مقطع دکتری، امتحان جامع دکتری در  یادی با دانشگاه های دیگر دار  سیالبس های درسی ما به روز نیست و فاصله ز
ً
اصال

ایران تا جایی که من  دیده ام فرمالیته است و هیچ کس در آن امتحان مردود نمی شود. در حالی که در دانشگاه های معتبر دنیا فیلتر 
دانشجو و اخراج یک مسئله عادی است.

زبان مشترکی برای گفت وگو و نقد آثار همدیگر ندارند. اساتیدی که در دانشگاه صنعتی 
شریف تدریس می کنند، دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور هستند، این ها در 
ذیل جریان اصلی اقتصاد تحصیل کرده اند. آن چیزی که اما برای نمونه در بسیاری از سایر 
دانشکده های مهم اقتصاد در کشور اتفاق می افتد، این است که استادان این دانشگاه کمتر 
تجربه حضور در دانشگاه های جهانی را دارند و آنچه به عنوان مسئله توسعه آموزش مطرح 
می کنند، با چرخه آموزش در دنیا تفــاوت جدی دارد. به هر حال به این آموزش اقتصاد 
می گوییم؛ ولی واقعیت این اســت که با سرفصل آموزشی دنیا هم خوانی ندارد. من البته 
برچسب خاصی به این آموزش نمی چسبانم اما این جریان اصلی آموزش در دنیا نیست. 
برخالف کشور توسعه یافته که زبان مشترکی برای گفت وگو وجود دارد، در دانشگاه های 
ایران زبان مشترکی برای گفت وگو نیست و همین باعث می شود که درباره مسئله مشخص 
صداهای متفاوتی را بشــنویم. مثال درباره گران شدن بنزین، نرخ ارز، ارز 4200 تومانی، 
یارانه های دولتی و غیره تنوع و حنی گاه تضاد نظر وجود دارد. این واریانس نظر به معنای 
این است که مسئله ای به اشتباه رخ داده است. البته حدی از تنوع نظر حتی با وجود زبان 
مشترک وجود دارد ولی آنچه ما در ایران با آن مواجه هستیم، تنوع نظر نیست، تقابل نظر 
است. این تضاد و تقابل نظر، سیاست گذار را با مشکل جدی مواجه می کند. سیاست گذار 
وقتی می خواهد درباره موضوعی تصمیم گیری کند با طیفی از نگاه و نظر روبه روست که 
درنهایت نمی تواند به هیچ کدام از این صداها گوش کند. چون به هر صدایی گوش کند، 
درنهایت صدای اعتراض عده ای بلند خواهد شد و اینگونه رابطه دانشگاه هم با سیاست گذار 
و جامعه مخدوش می شــود. جامعه هم به نسبت توجه به هر کدام از این صداها و نگاه ها 

دیدگاه متفاوتی دارد و درنهایت رفتار و تصمیم متفاوتی می گیرد.
 من با نظر شما موافق نیستم که در دانشگاه های معتبر دنیا طیف ها و نگاه های 	�

متفاوتی دیده نمی شود. در همه جای دنیا طیف های متعدد فکری از اقتصاددان های 
معتبر تدریس و فعالیت می کنند. اما پرسش من این است که سیاست گذار در آنجا چرا 

با تشتت روبه رو نمی شود؟
نکته اول این اســت که در دانشکده های معتبر اقتصاد در دنیا از لفظ مکتب استفاده 
نمی شود ولی در ایران به وفور از این عنوان استفاده می کنیم. نکته بعدی عدم تفاوت گذاری 
بین جامعه شناســی اقتصاد با علم اقتصاد است. علم اقتصاد عاری از هرگونه دسته بندی 
است ولی در جامعه شناسی اقتصاد، طیف های مختلف فکری و نظری دیده می شود. البته 
منظور اصلی من این نیست که نگاه چپ و راست در بین اقتصاددان ها وجود ندارد بلکه 
برچسب زدن در آکادمی اقتصاد معنا ندارد. این تاکید در حوزه آکادمی است نه در حوزه 
مطبوعات و رسانه ها؛ برجسب زدن در ساحت علم و آکادمی معنا ندارد ولی ممکن است 
در ساحت مطبوعات و جامعه این تقسیم بندی دیده شود. اما این به این معنا نیست که 
تنــوع نگاه وجود ندارد؛ حتی در ذیل جریان اصلی هم تنوع نگاه وجود دارد. اقتصاددانی 
دغدغه نابرابری و عدالت دارد و اقتصادددان دیگر دغدغه رشد اقتصادی؛ ولی درنهایت زبان 
مشترکی وجود دارد که مباحث را قابل گفت وگو می کند و این همان چیزی است که در 

ایران وجود ندارد.
  هر زمان که شرایط ویژه ای در عرصه جامعه، اقتصاد و ساحت های دیگر اجتماعی 	�

پیش می آید، همه دنبال ناجی ای از دانشگاه می گردند که به فوریت راه حل هایی ارائه 
دهد و با سرعت مسائل را خارج از چارچوب معمول حل کند. چرا دانشگاه های ما چنین 

ناجی ای را تربیت نمی کند و آیا آموزش علم اقتصاد باید پاسخگوی نیاز جامعه باشد؟
باید اقتصاددان ها پاسخ مناســبی برای مسائل اقتصادی کشور داشته باشد؛ در همه 
ســطوح اموزشی، چه کارشناسی، کارشناسی ارشــد و دکتری باید بتواند در حل مسائل 
اقتصادی کشور به سیاست گذار کمک کند. ولی متاسفانه این شکاف در ایران بسیار جدی 
است. آن چیزی که ما در دانشگاه به دانشجویان آموزش می دهیم، به دلیل نامناسب بودن 
سرفصل های آموزشی، پاسخگوی نیاز سیاست گذار نیست. در بحث کالن، کتاب هایی که 
در مقطع دکتری تدریس می شود، بسیار قدیمی هستند، حتی مباحثی که در حوزه اقتصاد 
کالن به دانشجویان تدریس می شود، گاهی حتی منسوخ شده و در تاریخ اقتصاد تدریس 
می شود. البته کتاب های جدید هم ترجمه نشده و من معتقدم که نباید این کتاب ها ترجمه 
هم بشود. چون مراجعه کننده به این کتاب ها باید این قدر متخصص باشد که به زبان اصلی 

از این کتاب ها اســتفاده کند. آنچه چیزی که به دانشجویان در حوزه اقتصاد کالن ارائه 
می کنیم با ان چیزی که در دنیا تدریس می شود، فاصله معناداری دارد و اصالً قابل قیاس 
نیست. این اتفاقی که از منظر اقتصاد کالن در کشور شاهد هستیم، خیلی مسئله عجیبی 
نیست. عجیب نیست که شاخص های رشد، تورم، رکود و همه اینها وضعیت خوبی نداشته 
باشد؛ به این دلیل که سطح دانش علم اقتصاد کالن در این دروس حتی در دانشگاه های 

معتبر کشور، فاصله جدی ای با آموزش علم اقتصاد در دنیا دارد.
 سیاست گذار در این حوزه چه نقشی دارد؟	�

این هم نکته مهمی اســت؟ سیاست گذار چقدر گوش شنوا به آموزه های علم اقتصاد 
دارد و چقدر آنها را درک می کند و به آنها مســلط اســت؟ تقریباً ما در اینجا هم بسیار 
ضعیف هســتیم. از قول یکی از برندگان نوبل اقتصاد نقل شــده است که معتقد بود که 
راه حــل آنچه در اقتصاد ایران اتفاق می افتد اصالً به دانش در حد دکتری در اقتصاد نیاز 
ندارد، حتی یک کارشــناس خوب اقتصادی هم پاسخ این گره ها را می داند. فهم اقتصاد 
دستوری، قیمت گذاری دولتی، کنترل تورم، ضرورت استقالل بانک مرکزی، کنترل حجم 
نقدینگی و تورم و غیره مسائلی نیست که نیاز به نسخه خیلی تخصصی اقتصاددان داشته 
باشد. دانشجوی کارشناسی هم متوجه روندهای اشتباه هست ولی دولت و سیاست گذار 
نمی خواهد به دشوارهای جراحی اقتصاد تن دهد؛ از سوی دیگر، حل مشکالت اقتصادی 
در کوتاه مدت بســیار سخت و دردناک اســت و حتماً تبعات جدی دارد. این اصالحات 
اقتصادی، رأی جمع کن نیست و در کوتاه مدت آسیب زاست. این مسائل باعث می شود که 
حل مشکالت اقتصادی کشور، سخت و زمان بر باشد و به اراده سیاسی محکمی نیاز است 

که این اصالحات را انجام دهد.
 شما در دانشــگاه گوته فرانکفورت آلمان درس خوانده اید؛ تفاوت تحصیل در 	�

دانشگاه فردوسی مشــهد که در آن تدریس می کنید با دانشگاه محل تحصیل تان 
چیست؟

مهم ترین مسئله در همه دانشگاه های دنیا این است که ورود به این دانشگاه ها با کنکور 
نیســت بلکه دانشجو باید درخواست علمی خود را به دانشــگاه با رزومه علمی و دالیل 
تحصیل در این دانشگاه ارائه کند؛ این دالیل و رزومه توسط استادان آن دانشگاه بررسی 
می شود، از دانشجویان مصاحبه می گیرند و درنهایت اجازه تحصیل در رشته اقتصاد یا هر 
رشته دیگری به دانشجو داده می شود. این روند باعث می شود که افراد توانمند وارد دانشگاه 
می شــوند ولی ما این سازوکار را در ایران نداریم. برای همین انگیزه و توانایی دانشجویان 
ایرانی قابل مقایسه با دانشگاه های دیگر دنیا نیست. به محتوای آموزشی هم اشاره کردم 
که اصالً سیالبس های درسی ما به روز نیست و فاصله زیادی با دانشگاه های دیگر داریم. 
در مقطع دکتری، امتحان جامع دکتری در ایران تا جایی که من  دیده ام فرمالیته اســت 
و هیچ کس در آن امتحان مردود نمی شود. در حالی که در دانشگاه های معتبر دنیا فیلتر 
دانشجو و اخراج یک مســئله عادی است. وقتی دانشجو نتواند در طول زمان توانمندی 
خود را اثبات کند، حتماً از دانشگاه اخراج می شود ولی در ایران ورود به دانشگاه به معنای 
فارغ التحصیلی در آن رشــته اســت. همه در ایران به انتهای خط می رسد ولی در آن جا 
چنین نیست و تحقیق و پژوهش پایه اساسی ادامه تحصیل است و درنهایت فارغ التحصیل 
باکیفیتی به جامعه عرضه می شود که پاسخ نیاز جامعه را هم دارند. البته مسئله دیگری که 
در ایران وجود دارد و باید به آن توجه جدی شود، کاهش حضور دانشجویان رشته ریاضی 
در دانشــگاه ها، بخصوص در رشته اقتصاد است که در این اواخر به شکل معناداری دیده 
می شود. این مسئله حتماً در میان مدت و درازمدت اثر بدتری بر کیفیت علم اقتصاد خواهد 
گذاشت و وضع را از اینکه هست، بدتر خواهد کرد. اکثر دانش اموزان توانمند، وارد رشته 
پزشکی می شوند و بعد از مدتی سیاست گذاری در رشته های انسانی و حتی مهندسی از 
ظرفیت خوب خالی خواهد شد. در اینجا وظیفه سیاست گذار است که به مسائل اساسی 
آموزش تحصیالت تکمیلی در ایران توجه شود. تحصیالت تکمیلی در ایران با مشکالت 
جدی مواجه است و غفلت و بی توجهی به این مشکالت پیامدهای زیادی در پی خواهد 
داشت. باید نگاه و دیدگاه به رشته های علوم انسانی تغییر کند، باید علوم انسانی به جایگاه 
اصلی خود بازگردد وگرنه چشم انداز روشنی برای آینده سیاست گذاری درباره مسائل متعدد 

اقتصادی و اجتماعی کشور نیست. 
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 شما مدت هاســت که از نبود الگوی توسعه 	�
در ایــران می گویید؛ در این مســیر باید به چه 

پارادایم هایی توجه کرد؟
توســعه اقتصادی برای اولین بار توسط افرادی 
مانند »ژان ژاک روســو« عنوان شد؛ روسو یکی از 
معماران اصلی عصر روشــنگری  اروپا و فیلسوف 
سیاسی برجسته شناخته می شود. آراء روسو دارای 
چنــان جایگاه و مرتبه ای اســت که هگل و کانت  
از او وام گرفته اند. روســو توانســت با نقد تمدن و 
نابرابری های جامعه، اندیشه برابری انسان ها را ورای 
هرگونه تفاوت اجتماعی، نژادی و دینی بیان کند 
و برای اولین بار مشــارکت شــهروندان در زندگی سیاســی و اجتماعی را به عنوان 
یک ارزش مثبت مطرح کند. روســو نخستین کسی بود که به طور بنیادی در باب 
ریشــه های نابرابری میان افراد اندیشید و به همین دلیل می توان او را یکی از منابع 
فکری الهام بخش انقالب فرانسه به شمار آورد. پرداختن به نظریۀ روسو از این جهت 
برای »توسعه« و مفاهیم مرتبط با آن دارای اهمیت است که او از نخستین روشنگرانی 
است که مفهوم »حقوق بشر« را به گونه ای دقیق به کار گرفته است تا جامعه را در 
مســیر استقرار دموکراسی و توسعه هدایت کند. او به نیروی انسانی و تربیت نیروی 

انسانی توجه ویژه داشت و البته این جزو وظایف دولت است که در گذر زمان به آن 
بی توجهی شده است.

حتــی اگر بخواهیم با واژگان کارل مارکس موضوع را ارزیابی کنیم، نیروی کار و 
آموزش آن در ســرمایه داری در واقع یک کاالی تخیلی اســت. اما چرا به آن تخیلی 
می گویند؟ به این دلیل که سرمایه دار نمی تواند نیروی کار و آموزش را سامان بدهد؛ 
پس آموزش کاال نیســت. آموزش باید تولید و بازتولید شود: هم از لحاظ جسمی و 
بدنی و هم از لحاظ آموزشی باید آموزش سامان یابد و این وظیفه ای است که به عهده 

دولت گذاشته می شود که ساماندهی را انجام دهد. 
 ساماندهی به چه منظور؟	�

ساماندهی آموزشی، تدوین سیاست های اجتماعی برای از بین بردن فقر و بی عدالتی 
الزامی است تا درنهایت جامعه و سرمایه داران از آن استفاده کند. ساماندهی آموزشی 
نه تنها با واژگان مارکسی بلکه با واژگان خاصی که در نظام سرمایه داری وجود دارد، 
اصل مهمی در اقتصاد توسعه است. این در ابتدای قرن بیستم، در قالب سیاست های 
اجتماعی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری آغاز می شود. آموزش اجباری برای دوره 
ابتدایی از اول قرن بیســتم جزء اصول جوامع پیشرفته بوده و به مرور گسترش یافته 
اســت. تأسیس دانشگاه های دولتی با این هدف دنبال می شد که بتوانند نیروی کار 
را برای رشد اقتصادی به کار بگیرند. وقتی در دهه 1990 اقتصاد صنعتی به اقتصاد 
پساصنعتی تبدیل می شــود، یعنی وجه غالب اقتصاد، به اقتصاد دانش بنیان تبدیل 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید پاسخ 
این پرسش را که »آیا 

آموزش در ایران پاسخ 
نیاز توسعه ای جامعه 

را می دهد؟« بدانید، 
خواندن این مصاحبه 

تحلیلی به شما توصیه 
می شود.

دانشگاه، دولت و صنعت باید هماهنگ باشند، اما در ایران هیچ کدام از این محورهای سه گانه در قاعده و اصول جهانی و علمی کار نمی کند؛ کمال اطهاری پژوهشگر حوزه توسعه می گوید: 
در ساماندهی دانش و اقتصاد باید به اقتصاد دانش  توجه شود؛ دانایی توانایی است ولی ما هنوز در حلقه رانت محوری و سرمایه بری اقتصاد گیر افتاده ایم. او معتقد است که در چنین 

بسترهایی نباید از آموزش معمول انتظار اقتصاد دانش و الگوی توسعه داشت. باید از تجربه جهانی درس گرفت و هم گام با علم روز حرکت کرد. ما در سیاست های چند دهه قبل بانک 
جهانی گیر کرده ایم. این گفت وگو را بخوانید.

اقتصاد توسعه یافته 
با سرمایه دانش 

ممکن است 
آموزش، حلقه مفقوده الگوی توسعه در ایران

در گفت وگو با کمال اطهاری
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شــد. قبل از آن به کارگیری عوامل تولید  و resource intensive یا منابع وجه 
غالب اقتصاد بود؛ مثل منابع طبیعی، کشاورزی، نفت و غیره؛ یعنی تولیدی که مازاد 
خود را از منابع طبیعی پیدا می کند. در ابتدای صنعتی شــدن صنایع بیشترین کار 
یدی در آن مطرح بوده، مثل صنعت پوشــاک، چرم و غیره که کارگرمحور هستند، 
سرمایه بر بودند. بعدها مجتمع های بزرگ صنعتی ایجاد شد که هم سرمایه محور  و هم 
دانش بر هستند و البته در این مجتمع ها هم مازاد اقتصادی متکی به دانش بری است. 
اگر خیلی ســاده بگوییم، وقتی از کامپیوتر یا اتوماسیون و نرم افزار استفاده می شود، 
capital intensive دانش محور می شــود. در این دوره است که دانش در اقتصاد 
به عامل اصلی تبدیل می شــود و پارادایم کارگرمحور، سرمایه محور به دانش محوری 
تبدیل می شــود و آموزش جایگاه واالیی پیدا می کند. تولیــد دانش و فراگیری آن 
به اســاس پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تبدیل می شود؛ لذا این، نقش آموزش را به 
یک نقش حیاتی تبدیل می کند، از آموزش علوم گرفته تا آموزش مهارت های فنی. بر 
همین اساس در ادبیات توسعه، )فرقی نمی کند که توسعه کشورهای پیشرفته باشد 
یا کمتر پیشــرفته( جامعه دانش مطرح شده است. جامعه دانش، جامعه ای است که 
در آن دانایی به توانایی تبدیل می شــود و این توانایی هم در سطح فردی است، هم 
در ســطح اجتماعی. به همین دلیل اقتصاد و جامعه دانش، هدف اصلی تمام جوامع 

جهان می شود.
 در چه شرایطی چنین تبدیل یا تغییری رخ می دهد؟	�

 این پارادایم از دهه 60 شــروع می شــود. به خصوص در آمریکا پژوهشگران هم 
در زمینه اقتصاد، هم در زمینه آموزش، به مســئله دانش توجه می کنند؛ به این که 
 Producer خدمات دارد وجه غالب اقتصاد می شــود، آن هــم خدمات مولد یعنی
Services؛ در واقع از اواخر دهه 60 موضوع اقتصاد دانش مطرح می شــود و اینکه 
ما داریم به سمت اقتصاد دانش می رویم. با انقالب های تکنولوژیک و انقالب هایی که 
در حــوزه ارتباطات و اطالعات به وجود می آید، جامعه دانش در دهه 90 وجه غالب 

می شود. 
  نتیجه آن جهانی شدن است.	�

جهانی شــدن هم برآمده از اقتصاد دانش است؛ در واقع مازاد اقتصادی به وجود 
می آید و انباشــت عظیم سرمایه شــکل می گیرد که انتقال صنایع را به کشورهایی 
که کاربری و ســرمایه بری در آن ها غالب است، امکان پذیر می کند. کشورهایی که با 
هوشمندی با این فرایند برخورد می کنند، چه کره و چه چین، از این فرصت استفاده 
می کنند. در واقع جهانی شــدن به مثابه جهانی شدن تولید یا هم زمانی و همسانی 
تولید کاالیی است. به طور مثال نیروی کار ورزیده ای را تربیت می کنند و با استفاده 
از مناطق آزاد خود جذب سرمایه مستقیم می کنند. سرمایه گذاری مستقیم، در واقع 
جذب دانش است همراه با ســرمایه، جذب دانش تبلور پیدا کرده در فناوری است. 
این جذب دانش بر اساس پیشرفت است. جالب این است که در گراندریسه، مارکس 
این فرایند را پیشبینی می کند؛ یعنی این که نقش کار کاهش خواهد یافت و نقش 
دانش در اقتصاد افزون خواهد شد. بسیاری از پیش بینی های علمی است که مارکس 
بر اساس تجزیه و تحلیل کتاب »سرمایه« ارائه کرده است. این فرایند به مرور تبلور و 

چگال بیشتری پیدا می کند. 
 یعنی نسبت دارایی ملموس و ناملموس شرکت ها تغییر می کند.	�

به طور مثال در دهه 1970 دارایی های ناملموس یا دارایی های فکری حدود 20 
تا 30 درصد ارزش ســهام شرکت های بزرگ را تشکیل می داده است؛ ولی اآلن 90 
درصد سهام شرکت های بزرگ تر و برتر جهان، دارایی های ناملموس فکری است، 10 

درصد آن کاالی سرمایه ای است.
  چیزی که در این جا برعکس است.	�

 ایران اصاًل در این قواعد نمی گنجد. ایران هم در فرایند صنعتی شــدن و هم در 
فرآیند اقتصاد دانش محور یک استثنا است. چون هیچ الگویی برای توسعه در ایران 
برقرار نیســت و این جا ســاماندهی ها برای تولید و باز تولید رانت است؛ یعنی مازاد 
اقتصادی از رانت نفت و رانت مســتغالت به دست می آید. هیچ کدام از مقوالتی که 

گفتم، وجه غالب در ایران نیســت. البته ناگفته نماند که در تمام اقتصادهای جهان 
رانت هم وجود دارد؛ ولی موضوع این اســت که وجه غالب اقتصاد نیســت. بحث ما 
این است که وجه غالب اقتصاد چیست، مازاد اقتصادی از کجا به دست می آید. این 

موضوع در ایران بسیار معوج و کج کارکرد است.
 در جامعه ای که دانش محور، اقتصاد اســت، هدف گذاری ها چگونه انجام 	�

می شود؟
جامعــه دانش، جامعه ای اســت که در آن دانایی به توانایی تبدیل می شــود؛ در 
واقع هدف گذاری این اســت. اقتصاد و جامعه دانش در هم تنیده است؛ یعنی هدف 
جامعه دانش »ز گهواره تا گور دانش بجوی« اســت و ساماندهی سیاست اجتماعی 
بر مبنای تحقق این هدف انجام می شــود، در غیر این صورت، اقتصاد دانش محقق 
نمی شــود. این مسأله بسیار مهم است. هم کشــورهای اروپایی جهت گیری جامعه 
دانش دارند، هم اجباراً کشــورهای توسعه یابنده باید با شدت بیشتری این فرایند را 
دنبال کنند. به این دلیل که در نظریه پردازی اقتصاد دانش، دانش به سرمایه دانش 
»Knowledge Capital« و کار دانش »labour Knowledg« تقسیم می شود. 
در »Knowledge Capital« دانش به کاالی سرمایه ای قابل فروش تبدیل می شود. 

در کار دانش، دانش نزد انسان است و این وجه پرورده می شود. 
اگر اقتصاد دانشی بخواهد به »Knowledge Capital« متکی باشد، مجبور است 
که پیوســته امتیازات را بخرد و خرید امتیازات باید نوعی از اقتصاد را سامان بدهد 
که متکی به ســرمایه مالی باشد؛ مثال در آمریکا چنین عمل می کنند. جهت گیری 
تولید دانش هم این است که تبدیل شود به »Knowledge Capital«. در آمریکا 
این گونه است؛ یعنی جهت گیری می کند به »Knowledge Capital« که بتواند 
در بازار ســهام آن را بفروشد؛ یعنی ارزش سهام شرکت برود باال؛ در واقع کمپانی ها، 
دانش عمومی یا جنرال نالج تولید می کننــد. این فرایند جهت گیری نهادی خاص 
خودش را می طلبد که هم از لحاظ ســاختار نهادی و سرمایه مالی بسیار قوی شود 
و هم جهت گیری تولید دانش برای عرضه در بازار ســهام باشد. این فقط در آمریکا 
ممکن بوده و هست. خالف این برداشت های سطحی را راست مبتذل در ایران دارد 
که کار خود را جدید می پندارند. متوجه نیستند که این ها متکی به بازار سهام هستند 
نه بانک. این جنبه باید بســیار قوی باشــد. 50 درصد ارزش سهام جهان در آمریکا 
دانش محور است. کشورهای اروپایی، و کشور ژاپن، چین  هم هستند که صادراتشان 
هم از آمریکا بیشــتر اســت؛ در اینها هم یک جهت گیری نهادی وجود دارد. اینکه 
شما میپرســید که چگونه اقتصاد دانش محور سامان می یابد، باید ببینیم که دانش 
و تولیدش را با چه ظرایفی دنبال می کنند. این ســامان دادن یک بازار کار منعطف 
می خواهد که آمریکا آن بازار را در اختیار دارد. مثال بیشــتر از 25 درصد نیروی کار 

ورزیده خود را از سایر نقاط جهان وارد می کند و اما در مقابل ما چه کار می کنیم؟!

نکته هایی که باید بدانید

جامعه دانش، جامعه ای است که در آن دانایی به توانایی تبدیل می شود و 	]
این توانایی هم در سطح فردی است، هم در سطح اجتماعی. به همین دلیل 

اقتصاد و جامعه دانش، هدف اصلی تمام جوامع جهان می شود.
در دهه 19۷0 دارایی های ناملموس یا دارایی های فکری حدود 20 تا 30 	]

درصد ارزش سهام شرکت های بزرگ را تشکیل می داده است؛ ولی اآلن 90 
درصد سهام شرکت های بزرگ تر و برتر جهان، دارایی های ناملموس فکری 

است، 10 درصد آن کاالی سرمایه ای است.
ایران هم در فرایند صنعتی شدن و هم در فرآیند اقتصاد دانش محور یک 	]

استثنا است. چون هیچ الگویی برای توسعه در ایران برقرار نیست و این جا 
ساماندهی ها برای تولید و بازتولید رانت است؛ یعنی مازاد اقتصادی از رانت 

نفت و رانت مستغالت به دست می آید.

یم به سمت اقتصاد دانش  از اواخر دهه ۶۰ موضوع اقتصاد دانش مطرح می شود و اینکه ما دار
یک و انقالب هایی که در حوزه ارتباطات و اطالعات به وجود  می رویم. با انقالب های تکنولوژ
می آید، جامعه دانش در دهه ۹۰ وجه قالب می شود.
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  جریان مهاجرت در ایران، خروج نیروی نخبه و ورودی نیروی کار با مهارت 	�
پایین تر است.

 بله. بخش مهمی از آن مسئله همین نکته است؛ دنیا ساماندهی آموزش، نیروی 
کار و اقتصاد را با دقت زیاد و بر اساس سیاست اجتماعی خاص خود صورت می دهد؛ 
یعنی شرکتی که یک شهر جهانی است و می خواهد از رقبای خود پیشی بگیرد، به 
عنوان یک شهر جهانی، می گوید که ببینید مسکن چه قیمتی دارد. برای متخصصان، 
این مکان چه آب و هوایی دارد، چه حقوق و امکاناتی دارد و چه امتیازی نســبت به 
رقبا دارد. آمریکا این ساماندهی را انجام می دهد، نیروی جهانی را به کار می گیرد و 
اگر این نیرو را جذب نکند، نمی تواند جهانی باشد. نه شهرش می تواند جهانی شود، 
نه اقتصادش؛ بنابراین ســاماندهی هایش را انجام می دهد. نوع سیاست اجتماعی اش 
هم باید به مشــخصه جامعه بخورد و این یک نظام پیوســته است. آنچه مهم است 
اینکه توسعه باید الگو داشته باشد. باید کشورهایی مثل ایران بازی های بچگانه را کنار 

گذاشت و یک الگو ارائه کرد.
 به نظر شــما چه باید کرد و آیا نوع آموزش در ایران می تواند مسیر تدوین 	�

الگوی توسعه را هموار کند؟
ببینید کشورهای اروپایی نوع ساماندهی نهادی خود را به کار دانش متکی می کند. 
بخشــی از این کار دانش را در دانشگاه ها انجام می دهد؛ یعنی همان چیزی که مدل 
»تریپل هیلیکس« یا مارپیچ ســه گانه می گوید. تریپل هیلیکس پیوند بین دولت، 
دانشــگاه و بنگاه یا شرکت است. شــرکت ها و بنگاه ها این را ساماندهی می کند که 
چگونه توافقات بین اتحادیه های کارگــری، بنگاه ها و دولت که همگرایی اقتصادی 
نامیده می شــود، به نحوی ســاماندهی می کنند که نیروی کار را با جهت گیری که 
هر شــرکت برای رقابت در عرصه جهانــی دارد، آموزش بدهد. این جهت گیری هم 
یک بســته کامل است؛ یعنی سیاست اجتماعی کامل می خواهد، امنیت نیروی کار 
می خواهد، چانه زنی و مشــارکت در محیط کار می خواهــد. این جهت گیری بدون 
مشارکت در محیط کار ممکن نیست. بدون این که سندیکا تشکیل شده باشد، ممکن 
نیست. این که می گویم ایران از قاعده توسعه بیرون است، به همین معنا است. این 
ساماندهی در چین، کره و ژاپن وجود دارد و این کشورها هم اصول این ساماندهی را 
به کار گرفتند؛ بنابراین پیوند بین نیروی کار و بنگاه و آموزش برقرار می شود. به همین 
دلیل خیلی از مهاجران ما که به این کشورها می روند، شکایت می کنند از این که در 
این جاها به ما کار نمی دهند. درست است. در اروپا شما نمی توانید همین طوری وارد 
بازار کار شوید. چون سیستم آن متکی به کار دانش است، بازار کار محدودیت دارد؛ 
یعنی بازار کار در اروپا مثل آمریکا کاماًل آزاد و رها شــده نیست. اروپا سیستم خود 
را دارد. هزینه می کند. نیــروی کار را کاماًل آموزش می دهد و دانش را از خارج وارد 
نمی کند. باید دانش را به طور پیوسته در این سیستم بیافریند و فراگیر کند؛ بنابراین 
در ســاختار نهادی خود این جهت گیری را دارد. ساختار نهادی کشورهای اروپایی و 

آمریکا در حوزه کار فرق دارد.
 از مثلثی حرف زدید که یک طرف آن بنگاه اســت، یک طرف دولت و یک 	�

طرف آن دانشگاه. این مثلث در  دولت هایی که الگوی توسعه ای دارند، کار می کند. 
در ایران دولت ها ارتباط کار و دولت با دانشگاه چگونه است؟

 در کشورهای دموکراتیک، ترکیب مارپیچ سه گانه را به کار می برند. این سه گانه 
بودن به این ترتیب اســت که دولت در جاهایی مثل کره جنوبی مستقیماً بنگاه ها را 
برای پژوهش و توسعه به طور اساسی تقویت می کند. در چین هم روش همین است. 
در ژاپن هم دولت توسعه گر به این مسئله توجه می کرد و بعد از اینکه کمی توسعه 
پیدا کرد، نقش دولت کمتر شــده است. چون شرکت های ژاپنی چند ملیتی شده و 
توان بیشتری پیدا کرده است. دولت بنگاه ها را تقویت و حمایت می کند و یک دفعه 
نمی آید دانشگاه ها را پولی تر کند. شــما تازه می خواهید وارد اقتصاد دانش شوید و 
درست همان موقع به ســبک آمریکا عمل می کنید؛ یعنی درک شرایط ندارید که 
سیستم آمریکا یک سیستم جداگانه است و با تمام جهان فرق می کند. مگر نمی بینید 
که 50 درصد سهام جهان در آمریکا است؟! از سرمایه داری هم فقط آمریکا را می بینند 

و مقوالت دقیق آن را نمی بینند. دانشگاه باید با صنعت ارتباط داشته باشد. این ارتباط 
با صنعت هم برقرار نیست. چون دولت رانتی از بورژوازی بزرگ مستقل هم می ترسد 
و هم از دانشــگاه ها و علم مستقل می ترسد. چون بورژوازی مستقل ثروت به دست 
می آورد و می خواهد در قدرت مشارکت کند و این ها حاضر نیستند وجه دخالت در 
قدرت را بپذیرند. کسی که رانت می خورد، نمی تواند تحمل کند که ثروت به اندازه ای 
به بورژوازی برسد که داعیه قدرت داشته باشد. قبل از انقالب، وقتی بورژوازی داعیه 
قدرت پیدا کرد، شاه آن قدر دچار توهم شده بود که حزب رستاخیز را اعالم کرد که 
این ها را جمع کنید که نکند داعیه قدرت داشته باشند. به غلط شرکت دانش بنیان 
را به شرکت های علمی دانشگاهی اطالق می کنند و به آن ها وام 4 درصد می دهند و 
هیچ یک از نظام بانکی و بودجه ای نمی تواند از بخش مولد پشتیبانی کند. اینها هنوز 
دارایی های فکری را در سطح بنگاه ها تعریف نکرده اند؛ یعنی هیچ چیز در ایران تعریف 
شده نیست، نه از لحاظ اقتصادی، نه از لحاظ اجتماعی. در قانون ثبت اختراعات سال 
1386 که بعد از 1316 تصویب شــده؛ یعنی حدود 70 80 سال بعد در آن تجدید 
نظر می کنند، در ماده 1 می گوید، دستاوردهای جدید در حوزه مدیریت، فرمول های 
ریاضی، ژنتیک و حتی کشــاورزی از شمول این قانون خارج است. انسان از این نوع 
فکر شگفت زده می شــود. وقتی اقتصاد دانش آمده و وارد قرن 21 شده ایم و اقتصاد 
دانش غلبه یافته، چنین دستاوردهایی را از ذیل قانون حذف می کنند. حتی این طور 
می گوید که اکتشافات از شمول این قانون خارج است؛ در صورتی که حداقل در قانون 
1316 روشنفکران مشروطه دارای دانش و آینده نگری بودند که نوشته اند، اکتشافات 
هم شــامل این قانون می شود؛ البته آن را به خوبی تعریف نکردند. وقتی فرمول های 
ریاضی و روش های جدید را ثبت نمی کنید، نخبه ریاضی مجبور به مهاجرت می شود. 
در آن جا به نام او ثبت می شود. این که گفتم دارایی های فکری ناملموس وجه غالب 
سهام است، یکی از مصداق های آن همین است. مثالً می گوید روش جدید مدیریت 
من این است. به اداره مالیات می روند، هم مالیات می دهند و هم آن ها را قبول دارند و 
ارزش سهامشان باال می رود یا ارزش شرکت افزایش می یابد. این روش مدیریت جزء 
دارایی های اوســت. بنا بر آنچه گفتیم، کار دانش اساس تولید مازاد اقتصادی در این 
کشورها است و ساماندهی های سه گانه صورت می گیرد. در کشورهای توسعه یابنده 
موضوع باید چهارگانه شود؛ یعنی باید حکمای خوب هم به آن اضافه شود. در ایران 
من دیده ام که چند مقاله خوب در این حوزه منتشر شده است. جالب است که اخیراً 
دانلود مقاالت فارسی در ایران پولی شده است؛ یعنی تجاری سازی در کشوری که نیاز 
دارد به توسعه کار دانش. این همان اقتباس های کودکانه نظامی است که نمی فهمد 
که به کار دانش نیاز دارد. ســرمایه دانش که ندارد؛ پس باید استفاده از مقاالت آزاد 
باشد. اغلب مقاالت خارجی بدون پول قابل مشاهده است، مگر مقاله ای که به تازگی 
در یک کتاب چاپ شــده باشــد، باید با پرداخت پول از آن استفاده کرد. در این نوع 
مقاالت هم نویســندگان آن ها  ویرایش اولیه مقاله را در سایت می گذارند که کمک 
به توســعه دانش باشد. شما برای کار دانش لوازم دیگری را هم می خواهید. سیاست 
اجتماعی فراگیر می خواهید که از فرار مغزها جلوگیری کند. کسی که کار دانش دارد، 
درآمد رانتی ندارد؛ باید مسکنی داشته باشد که رانتی نباشد. وقتی اساس اقتصاد بر 
پایه کســب مازاد اقتصادی از رانت گذاشته شده، مسکن هم رانتی می شود و قیمت 
آن می رسد به 20 تا 30 برابر درآمد ساالنه خانوار؛ در صورتی که حد قابل تحمل آن 
5 برابر اســت. به این ترتیب کار دانش نمی تواند کار کند. در صورتی که خانه ای هم 
داشته باشد، نمی تواند نوع آوری کند؛ بنابراین تهران در میان شهرهای جهان به هیچ 
وجه جز از لحاظ قیمت باالیی که مثاًل در گوشت پیدا کرده، نمی تواند رقابتی داشته 

باشد. تهران هیچ یک از خصلت های شهر جهانی را ندارد.
  هر زمان که شــرایط ویژه ای در عرصه   جامعه، اقتصاد و ساحت های دیگر 	�

اجتماعی پیش می آید، همه دنبال ناجی ای از دانشــگاه می گردند که به فوریت 
راه حل هایی ارائه دهد و با ســرعت مسائل را خارج از چارچوب معمول حل کند. 

چرا دانشگاه های ما چنین ناجی ای را تربیت نمی کند؟
 مســأله اول این اســت که دولت ها جمعی را که به گرد خود می آورند همان 
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گروه و کارهای تکراری هســتند؛ یعنی همان گروه هایی که برای تمام دولت ها، از 
دولت آقای هاشمی رفســنجانی تا اآلن دور هم جمع می شوند و راه حل مشخص 
می دهنــد، همان اقتصاددان های طرفدار اقتصاد آزاد. شــما یک کالم از این ها در 
خصوص الگوی توسعه نمی شنوید. یک کالم درباره اینکه ما می خواهیم به اقتصاد 
دانش وارد شــویم، نمی شنوید. یا اینکه اصوالً تعریف اقتصاد دانش چیست؟ این را 
هم نمی شنوید. قباًل هم درباره این موضوع با ماهنامه »آینده نگر« گفت وگو کرده ام. 
دولت و اقتصاددان های طرفدار دولت یک تعریف مغلوط از اقتصاد دانش بنیان ارائه 
می کنند که نشــان دهنده بی دقتی و کم سوادی اســت، بانک جهانی عنوان آن را 
Knowledge Economic Index گذاشــته است. اگر دقت می کردند، متوجه 
می شدند که این قابلیت دانش را می سنجد، نه اقتصاد دانش را. دانشگاه ها مدت ها 
روی این کار کردند و تزهای دکتری هم در این خصوص نوشته شد. بانک جهانی از 
سال 2012 این شاخص را هم کنار گذاشته است و شاخص دیگری به نام ارزیابی 
دانش آمده که جامع است؛ یعنی کل سیستم اقتصادی را در برمی گیرد که هزینه 
undp آن را امیر قطر داده است. این ها اصالً وارد این دور نمی شوند. انگار در جای 
دیگری زندگی می کنند، جریانی که خودش را به راســت جدید معرفی می کند و 
از لحاظ تربیت فاالنژهای راســت با شــدت عمل می کند. راست سنتی که بعد از 
مدتی دست و پا زدن و در مورد عدالت سخن گفتن، خاموش شدند و کنار رفتند. 
حاال یک دانشگاه مهم در واقع نسخه دست دوم نگاه حزب سازندگی به اقتصاد را 
برمی دارد؛ یعنی واژه جراحی و شوک درمانی که در دهه 1980 رایج بود، دوباره به 
شیوه دیگری رواج گرفته است. باالخره این تز آن زمان در آمریکا رایج بود و می شد 
گفت کــه این گروه حزب خودره اند ولی این فریب خوردگی تا حاال ادامه دارد. اما 
راست راست سنتی دیگر چرا شوک درمانی دهه 1980 را به کار می گیرید؟! وجه 
مشترکشــان این اســت که به جای ورود به اقتصاد دانش، هنوز بر این مبنا پیش 
می روند که قیمت ها را آزاد کنیم تا اقتصاد سامان پیدا کند؛ یعنی از این کم مایه تر 
حرف وجود ندارد. بانک جهانی سرشان داد می زند که شما اول باید حکمای خوب 
پیدا کنید. از کره جنوبی یاد بگیرید. از چین یاد بگیرید. بانک جهانی این را می گوید. 
حتی صندوق بین المللی پول سیاست های اجتماعی چین را تأیید می کند. به این 
دلیل که توانســته وارد نوع آوری شود. چون وارد نوع آوری شده و جهت گیری کار 
دانش داشته، توانسته موفق عمل کند. صندوق بین المللی از لحاظ اقتصادی هم به 
این می پردازد؛ ولی این ها به دنبال نسخه دهه 80 صندوق بین المللی پول هستند.  
وقتی وزیر اقتصاد آلمان بعد از جنگ می خواهد بازسازی کند، می گوید من با اجازه 
ملــت آلمان تــورم را تعمداً افزایش می دهم تا بتوانیم با آن انباشــت الزم را برای 
بازسازی اقتصاد فراهم کنیم. 5 درصد به مدت 5 سال و با آن بازسازی اقتصاد آلمان 
را انجــام می دهد. به این دلیل که مدل دارد. مدلش هم همان مدل بازار اجتماعی 
شده است. عجیب و غریب است که این مدل را کنار می گذارند و اردو لیبرالیزم را که 
همان مبنای نظری بازار اجتماعی آلمان است، به نحوی سعی می کنند نفی کنند. 
این که اصالً نظریه ای به نام Ordoliberalism و الگویی به نام بازار اجتماعی وجود 
ندارد؛ یعنی در این حد پیش می روند که یک موضوع ثابت شده و خیلی روشن در 
ادبیات اقتصادی را هم کنار می گذارند. از بخش مولد دفاعی نمی کنم،چون خودشان 
را نماینده بورژوازی ایران قلمداد می کنند. راســت سنتی نسخه های دست دوم و 
ســوم راست جدید است. در مورد شرکت های دانش بنیان، گزارش خوبی را دیدم 
که اتاق بازرگانی منتشر کرده بود و شرکت های دانش بنیان را آسیب شناسی کرده 
بود. این همه هزینه کردند؛ ولی بهره وری به طور پیوسته در ایران کاهش یافته است. 
با این مشخصات، ما چیزی به نام شرکت دانش بنیان در جهان نداریم که در ایران 
تعریف شــده است. تمام این ها نشان می دهد کسانی که جمع می شوند دور دولت 
مردان و ثابت هم هســتند، چقدر از مقوالت توسعه عقب هستند؛ در واقع تبدیل 
شدند به میرزا بنویسان و خیلی از خودشان هم تبدیل شدند به رانت خوار. نه تنها 
تولید دانش نمی کنند بلکه با این سیاست های مغلوط مانع توسعه دانش می شوند. 
فقط این نیســت که الگوی توسعه ای را در این دولت ها و دانشگاه ها دنبال نکردند. 

در هر صورت شــما انتظار دارید که در دانشــگاه ها یک تولید حد اقلی از دانش را 
داشــته باشند؛ اما این ها مانع این تولید حد اقل هم هستند. کسانی که می بایست 
حامالن دانش بشری در مورد توسعه باشند، مانع انتقال هم هستند. این واژگانی که 
به کار می برند؛ یعنی زود دو قطبی گری به سبک ترامپ را می آورند، مثاًل می گویند 
نهادگراها، کمونیست های شرمنده اند. الگوی توسعه در بانک جهانی به طور پیوسته 
تغییــر کرده و ما هنوز در مدل اولی گیر افتاده ایم. در مورد این تحول های رخ داده، 
سکوت مطلق داریم. شرط توسعه دانش بنیان این است که سیاست گذاری اقتصاد 
و جامعه دانش شــود که این سیاســت گذاری وجود ندارد و جلوی آن هم گرفته 
می شــود. وقتی آن ها را هم نقد می کنیم که اقتصاد دانــش را تعریف کنید، چرا 
آن را تعریــف نکردید؟ می گوید من هزار تا شــرکت دانش بنیان دارم. وقتی هنوز 
اقتصاد دانش را تعریف نکردید، گفتن چنین حرفی مســخره است. اصاًل ده هزار تا 
داشته باش، بیست هزار تا داشته باش. وقتی شما سیاست اجتماعی شایسته ندارید، 
معلم نمی تواند درس بدهد. وقتی می روید به طرف خصوصی سازی آموزش، فاصله 
طبقاتی را زیاد می کنید، نمی توانید نیروی کار را پیش ببرید. آسیب شناسی مراکز 
آموزش فنی حرفه ای نشــان می دهد که این ها وارد اقتصاد دانش نشــدند. به رغم 
هزینه های قابل توجهی که صرف می شود، امکان آن وجود ندارد و با صنایع پیوند 
نخورده است. به طور مثال چند سال پیش در دولت روحانی گفتند که آموزش در 
حین کار بگذاریم. عملیاتی نشد. طبقه کارگر هم نسبت به آن واکنش نشان دادند. 

 چرا؟	�
 به این دلیل که تأمین اجتماعی الزم وجود ندارد. نیروی کار درون کارخانه به طور 
پیوسته آموزش ندارد و می ترسد از این که نیروی کار جدید بیاید و کار او را بگیرد؛ 

بنابراین واکنش منفی داشتند و این برنامه شکست خورد. 
 مسیر کدام بود؟	�

یک مجموعه نهادی باید کار دانش را توسعه بدهد؛ به این معنا که کارگری که اآلن 
کار می کند توسعه یابد. در مناطق آزاد از او استفاده شود و او را از سرمایه مستقیم به 
آن جا ببرند. درآمدش بیشتر می شود، تواناییش افزایش می یابد، بازار کار تحرک پیدا 
می کند. به این دلیل که مثاًل یک کارخانه خودروســازی چین یا کره که می خواهد 
ســرمایه گذاری کند، کارگر کامالً ماهر می خواهد. بــا پول دالری، باز هم این کارگر 
برایش ارزان است. این یک سیاست اجتماعی پشتیبان می خواهد که دولت باید آن 
را ســامان بدهد و نمی تواند بیندازد گردن کمپانی خارجی که بیا برای من سیاست 
اجتماعی تنظیم کن. فرار می کند. بعد ارابه های مرگ را تولید می کند. کارگری که در 
کارخانه خودروسازی داخلی است، اصاًل تمایل ندارد نیروی کاری بیاید به آن کارخانه 
که به او آموزش دهد. چون می ترســد که این نیــروی کار جدید جای او را بگیرد. 
همان طور که پیش از آن تعداد زیادی کارگر به آن جا وارد شــده که ورودشــان بر 
مبنای شایسته ساالری نبوده است؛ بنابراین شما باید مارپیچ چهارگانه یا حتی پنج گانه 
را ســاماندهی کنید. بیرون از این چارچوب متأسفانه نماینده طبقه کارگر سرکوب 
می شود و به او اجازه نمی دهند. روشنفکرانی که عدالت خواه هستند، جهت گیری این 
را ندارند. این طرف هم بورژوازی ما هنوز به بلوغ نرسیده و گسیخته است؛ در نتیجه 
جزیره های گســیخته ای از دانش داریم در دریایی از جهل که اصاًل نمی توانند به هم 
بپیوندند. متاسفانه دولت ها در دریایی از جهل گیر کرده اند و جزیره هایی از دانش که 
هر از چندی هم به زیر آب می روند، در آن وجود دارد؛ بنابراین باید همه این اصول 
بــا هم پیوند بخورد؛ یعنی چه نمایندگان تولیدکننــدگان و چه نماینده کارگران و 
کارکنان، باید یک جهت گیری و هم گرایی داشته باشند به سمت یک اقتصاد مبتنی 
بر کار دانش که باید از سرمایه دانش هم استفاده کند؛ در غیر این صورت نمی توانید 
الگویی داشته باشــید که آموزش در آن تعریف شده و جهت گیری داشته باشد. در 
چنین الگویی آموزش در جامعه دانش تعریف می شوند و الگویی است مبتنی بر اینکه 
از گهواره تا گور دانش بجوی. مســئله آموزش در ایران را باید در چنین بســترهایی 
بررسی کرد؛ در رویه نادرست نمی توان انتظار داشت که از دل چنین اموزشی الگوی 

توسعه دربیاید.

جهانی شدن هم بر آمده از اقتصاد دانش است؛ در واقع مازاد اقتصادی به وجود می آید و 
انباشت عظیم سرمایه شکل می گیرد که انتقال صنایع را به کشورهایی که کاربری و سرمایه بری در 
آن ها قالب است، امکان پذیر می کند.
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علوم انسانی چه پیوندی با جامعه ایران دارد؟
آموزش و نیازهای روز جامعه ایرانی

مســئله علوم انســانی در ایران معاصر چیست؟ 
ابراهیــم توفیق در کتاب »دربــاره نظام دانش«1 
اســتدالل می کند کــه مــا در ایــران تاکنون 
نتوانسته ایم نظام دانش اجتماعی خود را به شیوه 
ای تبارشناسانه پرابلماتیک سازیم. از این رو هنوز 
تصویر روشنی از این نظام دانش در اختیار نداریم. 
بنابر این، تشریح و صورت بندی مسئله علوم انسانی 
هم امری ضروری است هم امر دشوار. میشل فوکو 
»موقعیت مســئله مند« را موقعیتی می داند که 
پدیده یا امری، »موضوع مناقشــه انگیز« و »ابژه 
شناخت« شود. از این زاویه، قطعاً علوم انسانی در 
ایران امروز درگیر منازعه ای اســت که ما امروز به 
آن می اندیشــیم و درگیر آن شده ایم. این منازعه 
هم در میان مردم عادی و هم در میان روشنفکران 
و هــم در میان سیاســتمداران ما وجــود دارد. 
»مردم عادی« هم ناگزیر شده اند به علوم انسانی 
بیندیشند و درباره اش صحبت کنند، زیرا امروزه 
بیش از دو میلیون جوانانشان را در رشته های علوم 
انسانی مشغول تحصیل می بینید و میلیون ها نفر 
هم در این رشــته ها دانش آموخته شده اند. مردم 
عادی واقعاً نوعی »درگیــری جدی« و حیاتی با 
علوم انســانی دارند. آن ها هم می پرسند که علوم انسانی به چه کاری می آیند؟ ما 
با این علوم چه کاری می توانیم کنیم؟ چرا جامعه ما چنین درگیری گسترده ای با 
علوم انسانی پیدا کرده است؟ روشنفکران و سیاستمداران و دانشگاهیان هم هر کدام 
از زاویه خاص خودشان با علوم انسانی درگیرند. برای سیاستمداران ما امروزه علوم 
انسانی نوعی سیاست فرهنگی پر چالش شده است. گاهی کار به مداخله های امنیتی 
و نظامی هم کشیده است. در »حوزه عمومی«2 هم از همان آغاز پیدایش تجدد یکی 
از موضوعات جدی روشنفکران عمومی ما بحث بر سر مفاهیمی مانند تجدد، ترقی، 
قانون، مشروطیت، جمهوری، آزادی و امثال این ها بود که این مفاهیم همه زاده علوم 

انسانی معاصر هستند و دربافت گفتمان علوم انسانی معنای خود را پیدا می کنند.
اگر بخواهم تمام مناقشه هایی که همه گروه ها درباره علوم انسانی در ایران شکل 
داده اند در ایده ای مشخص صورت بندی کنم همان است که ابتدا اشاره کردم، یعنی 
نوع و شــیوه تعامل و پیوند علوم انسانی با جامعه ایران هنوز امری مناقشه انگیز، 
مبهم و متعارض اســت. برخی محققان و روشنفکران از »امتناع علوم انسانی« در 
ایران صحبت می کنند، و برخی نیز از »امکان علوم انســانی« و برخی دیگر از این 
دیدگاه نیازمند شرح و تحلیل های گسترده ای است. اندکی آن را توضیح می دهم. 
سپس براساس این نوع صورت بندی مسئله، روایت خودم از علوم انسانی و اجتماعی 

در ایران امروز را ارائه می کنم.
علوم انســانی و اجتماعی، صورت هایی از »فهمیدن« هستند، یعنی فهِم انساِن 
معاصر از موقعیِت اکنون یا معاصر بودگی اش. همه جوامع معاصر، متناســب با نوع 
تجربه معاصر بودگی شــان، نوع فهمیدِن خاِص خودشان را تجربه می کنند. از این 
دیدگاه، انســان و جامعه ایرانی هم متناسب با نوع تجربه معاصر بودگی اش، شیوه 

ای از فهم و فهمیدن انســانی را تکوین بخشیده و توســعه داده است. ما در ایران 
معاصر در روندی تاریخی و طوالنی حدود دویست ساله، درگیری جدی برای فهم 
پذیر ساختن موقعیت معاصر خود داشــته ایم. »تجربه« ما از موقعیت معاصرمان 
نمی تواند بدون تأمل و اندیشیدن باشد. تجربه به معنا مواجهه یا برخورد فیزیکی و 
مادی صرف با امور یا چیزها نیست، بلکه بیان کننده این است که انسان در هنگام 
برخورد با چیزها، آن ها را »تفسیر می کند«، تا بتواند آن ها را برای خودش »معنادار 
سازد«. حیوانات و گیاهان هنگام درگیر شدن با امور نیازمند معنادار کردن این امور 
نیستند، آن ها با تکیه بر غریزه و عادت های زیستی شان، جهان را زیست می کنند. 
اما ما انسان ها نیازمند معنابخشی به امور هستیم. جهان جدید که ما ایرانی ها آن را 
»تجدد« نامیدیم، برای ما دنیای واقعاً جدید بود و هست و ما نیز تام و تمام درگیر 
آن شدیم و هســتیم. این درگیری الجرم ما را به تفسیرکردن آن واداشت. همین 
نامگذاری این دنیا به »تجدد« یکی از تأمالت و اندیشیدن های انسان ایرانی در جهان 
معاصر بوده است. اندیشیدن همواره در زبان رخ می دهد و به دنیای بیرون زبان هم 
بسط پیدا می کند. مفاهیم تجدد، ترقی، مشروطیت، آزادی، قانون و صدها مفهوم 
دیگر که در ایران معاصر تکوین یافته و ســر زبان ها افتاده است، پاره هایی از »زبان 
اندیشه ورزی« معاصر ماست. فرزین وحدت در »رویارویی فکری ایران با مدرنیت«3 
اســتدالل می کند که سوژه یا »سابجکتیویته ایرانی« در دوره معاصر شکل گرفته 
است. او با مرور نوشته های اندیشه ورزان ایرانی در دوره قاجار و پهلوی نشان می دهد 
که ما در ایران توانایی برساختن مفاهیم و فهم پذیر کردن جهان معاصر را تا حدودی 
داشته ایم. وحدت در مقاله دیگری نشان می دهد که اگرچه انتظار می رفت با وقوع 
انقالب اســالمی و حکومت ایدئولوژیک آن که تــالش کرده تا بر جریان اطالعات 
کنترل نماید و محدودیت های شدید اعمال سازد، اما این کنترل مانع از رشد اندیشه 

سیاسی و اجتماعی نشده است.4
 البته این دیدگاه که ما در دوره معاصر نوعی ســابجکتیویته را شکل داده ایم و 
دربــاره موقعیت معاصرمان تأمل کرده ایم، منتقدان و مخالفان بزرگ و جدی دارد. 
بخش مهمی از مسئله علوم انسانی همین مناقشه است. از اینرو اجازه دهید این را 
تا حدودی تشریح کنیم. برخی اندیشمندان امروزی ایران مانند داریوش شایگان، 
آرامش دوستدار، سید جواد طباطبایی و دیگران معتقدند ما در موقعیتی نیستیم 
که در چارچوب علوم انســانی معاصر بیندیشیم. شایگان معتقد است که ما هنوز 
»ذهنیت اسطوره ای« داریم و دچار »فلج فکری« شده ایم5. دوستدار هم از »امتناع 
تفکر در فرهنگ دینی«6 صحبت می کند. سید جواد طباطبایی هم تمام کوشش های 
فکری ایرانیان معاصر را »ایدئولوژی های جامعه شناسانه« می نامد. طرفداران رویکرد 
موسوم به »اسالمی ســازی معرفت« نیز معتقدند که علوم انسانی و اجتماعی در 
ایران فاقد ریشه بومی است و با بنیان های جهان بینی اسالمی ما ناسازگار و در تضاد 
است، در نتیجه این علوم با جهان بینی سکوالر و غیر دینی شان نمی توانند در ایران 
شکل بگیرند. نه تنها طیف مذهبی و حوزوی بلکه برخی دانشگاهیان مانند محمد 
توکل نیز بر این باورند که علوم انســانی و اجتماعی مدرن، »وصله ناجور و وارداتی 
برای جامعه ماست«. قانعی راد اگرچه علوم انسانی و اجتماعی معاصر و امکان اندیشه 
ورزی را ناممکن نمی داند اما معتقد است که ما با مسئله »ناهمزمانی دانش«  روبه رو 
هستیم، این که میان علم و نظام های احتماعی-اقتصادی در ایران امروز »همسویی 
کارکردی« وجود ندارد یا این که بســیار ضعیف است.7 علی پایا نیز اگرچه شکل 
گیری و توسعه علوم انسانی و اجتماعی در ایران را ناممکن نمی داند و آن را وصله 

چرا باید خواند:
مسئله علوم انسانی در 

ایران معاصر چیست 
و آیا پاسخ نیاز جامعه 
امروز را می دهد؟ این 

مقاله را بخوانید.

نعمتاهللفاضلی
انسان شناس
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ناجور بر تن فرهنگ ما نمی بیند اما معتقد به »ناموزونی و رنجوری علوم انسانی در 
ایران است«. علت این رنجوری را نیز در »تُنک مایگی زیست بوم عقالنیت در ایران« 
می داند. مرتضی مردی ها در کتاب »دانشگاه نخبه، دانشگاه توده«8 دیدگاهی کاماًل 
متفاوت با تمام آنچه گفتیم ارائه می کند. از نظر او نقص خاص ساختاری در نظام 
دانشــگاهی ما وجود ندارد، نواقص موجود در همه جای جهان وجود دارند و ما هم 

می توانیم آن ها را بر طرف سازیم.
دیدگاه هایی که ارائه کردم هر کدام ممکن اســت پاره ای از واقعیت را برای ما 
نشان دهند و به فهم پذیر کردن موقعیت علوم انسانی در ایران کمک کنند. این ها 
همه بیانگر این هستند که نمی توان به سادگی درباره علوم انسانی قضاوت و ارزیابی 
کرد. اما گمان نمی کنم واقع بینانه باشد که از »امتناع علوم انسانی در ایران« صحبت 
کنیم. گمان می کنم، چالش اصلی که اکنون در زمینه علوم انسانی ما با آن  روبه رو 

هستیم، ناتوانی ما در ارزیابی چگونگی و عملکرد این علوم در جامعه ماست.
ما امروزه در ایران با دو چالش بزرگ در زمینه علوم انســانی مواجه هستیم که 
هر کدام شامل مجموعه زیادی از موضوعات و چالش هاست. چالش اول معطوف به 
شیوه ها و سازوکارهای سازماندهی، آموزش، پژوهش، بهره برداری و انتشار این علوم 
است؛ این دسته را می توان »چالش های توسعه ای« دانست؛ چالش هایی که ما در 

مسیر گسترش کمی و کیفی آموزش و پژوهش علوم انسانی با آن مواجه هستیم.
چالش دوم، معطوف به شیوه ها و رویکردهای ما برای ارزیابی، تحلیل و فهم پذیر 
کردن کیفیت، عملکرد و چگونگی این علوم است. می توان این دسته را »چالش های 
ارزیابی« دانست، چالش هایی که ما برای سنجش میزان و نوع اثربخشی علوم انسانی 
و اجتماعی در جامعه با آن ها  روبه رو هســتیم. در زمینه ســایر علوم مثل پزشکی 
یا مهندســی ما ساده تر می توانیم میزان و نوع اثربخشــی و شیوه بهره برداری از 
این علوم را ارزیابی و ســنجش کنیم، زیرا دســتاوردهای این علوم به صورت کاال 
و خدمات مشــخص و مادی در جامعه عرضه نمی شوند. علوم انسانی و احتماعی، 
»علوم ساکت«9 اند، یعنی علومی که دستاوردهای آن ها مانند کاال بسته بندی شده 
در بازار عرضه نمی شود. دســتاوردهای این علوم، عمدتاً تأمین و تحقق بخشیدن 
بــه »نیازهای کارکردی« معطوف به کلیت جامعه و فرهنگ و همچنین »نیازهای 
فرامادی« انسان هاست. به همین دلیل نمی توان با معیارهای ساده و به ویژه کمی، 
جگونگی و عملکرد این علوم را ارزیابی کرد. همین موضوع، »چالش ارزیابی« را حاد 

و مسئله مند می سازد.
 بخاطر داشته باشیم که پرسش هایی مانند علوم انسانی چیست؟ چگونه می توان 
وضعیت پیشــرفت ها و همچنین عملکرد و کارکرد آن ها را ارزیابی کرد؟ و چه نوع 
روابطی میان این علوم با جامعه محل زندگی آن وجود دارد؟ این ها پرســش هایی 
هستند که نه فقط جامعه ایران بلکه همه جوامع با آن سروکار دارند و این ها بخشی 
از طبیعت علوم انسانی و اجتماعی در سطح جهانی است. قانعی راد در کتاب »الگوی 
چهاروجهی برای ارزیابی توســعه علوم انسانی«10 به روشنی نشان می دهد که این 
پرسش ها پاره هایی از ماهیت این علوم هستند. کیفیت و کمیت پیشرفت این علوم 
وابســته به میزان و نوع پیشرفت های کلی هر جامعه در روند معاصریت یا امروزی 
شــدن آن هاست. امروزه در تمام جوامع، علوم انسانی نه تنها در دانشگاه ها بلکه در 
مدارس به صورت گســترده ای آموزش داده می شــود. قانعی راد در همین کتابش 
بیان می کند که براساس مطالعه  ای بین المللی امروز 13/3 درصد زمان آموزش در 
دبیرستان ها به علوم انسانی اختصاص یافته است و کشورهای اروپایی بیشترین سهم 

خود را به آموزش این علوم اختصاص داده اند.
همــان طور که تا اینجا نشــان دادیم و می بینیــم در دهه های اخیر گفت وگو 
درباره وضعیت علوم انســانی و اجتماعی در ایران به نحو پرشــوری رواج داشته و 
عده پُرشــماری از محققان در این گفت وگو شــرکت کرده اند و هر کدام با مبانی 
فلسفی و سیاســی خاصی نتایج خاصی را استنباط کرده اند. همه این گفت وگوها 
نشــان می دهند که فهم پذیر کردن موقعیت این علوم در ایران از طریق »پارادایم 
سادگی«11 امکان پذیر نیست و ما نمی توانیم با برجسته کردن یک یا چند مؤلفه و 

ویژگــی این علوم، وضعیت آن ها را ارزیابی و تحلیل کنیم. نتیجه ای که تاکنون از 
این مباحث می توان گرفت این اســت که ما باید از طریق »پارادایم پیچیدگی«12، 
پارادایمی که ادگار مورن مبدع و شارح آن است وضعیت این علوم را تحلیل کنیم. بر 
مبنای این پارادایم همه پدیده های انسانی در بافت متکثر و چندبُعدی و چندالیه ای 
از عوامل و نیروها شــکل می گیرند و عمل می کنند. در نظر گرفتن همزمان همه 
ابعاد می تواند تا حدودی کمک کند تا فهم و توضیح بهتری از پدیده های انسانی و 
اجتماعی ارائه کنیم. در عین حال، ما هرگز نمی توانیم به دانشی قطعی و یقینی و 
پایدار از پدیده های انسانی و اجتماعی دست یابیم. اگر از این دیدگاه پیچیدگی به 
بحث علوم انسانی در ایران نگاه کنیم، بحث هایی که من اکنون در اینجا ارائه می کنم 
مباحثی قطعی و جامع نیســتند و صرفاً حدس ها و گمانه هایی اند که تنها قادر به 

توضیح برخی مؤلفه های شکل دهنده و تغییر دهنده این علوم هستند.
تحلیل موقعیت علوم انسانی در هر جامعه، تحلیل وضعیت کلی آن جامعه است. 
علوم انسانی و اجتماعی صرفاً چند رشته دانشگاهی نیستند بلکه این علوم همبسته  
و تنیده در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هویت و تاریخ معاصر 
جوامع هستند. چیزی که باعث پیچیدگی موقعیت این علوم می شود دقیقاً ناشی 
از همین درهم تنیدگی است. هر تصویری از جامعه معاصر ایران ارائه کنیم، همان 
تصویر قابل تعمیم به موقعیت علوم انســانی و اجتماعی معاصر ایران نیز هست. از 
اینرو بحثم درباره علوم انسانی و اجتماعی در ایران در اینجا براساس تحلیلی است 
که از وضعیت کلی ســیر تحول جامعه ایران در دوره معاصر آن دارم. طبیعتاً قادر 
نیستم تمام یا حتی همه ارکان بحث را شرح دهم. صرفاً تالش می کنم تا حد مقدور 
و به نحو گزینشی برخی نکات را توضیح دهم و عالقه مندان به ابعاد دیگر این بحث 

را ارجاع می دهم به کتاب ها و نوشته های دیگرم.
براســاس این دیدگاه تلقی ای از این علوم ارائه کنم. علوم انســانی و اجتماعی 
صورتی از دانش و آگاهی است و در دنیای معاصر همگام با تحّوالت ساختاری که 
این دنیا و جوامع، آن ها را تجربه می کنند، این صورت های دانایی و آگاهی را شکل 
می دهند. از این رو گمان می کنم یکی از تعاریف علوم انسانی عبارت است از صورت 
یا شکلی13 از دانایی و دانشــی که جوامع معاصر این ُفرم را صورت بندی14 و خلق 
کرده انــد. از این دیدگاه، دین، هنر، ادبیات، فلســفه، علم و دانش همه آن ها نوعی 
صورت یا شــکلی از معرفت هســتند که همه جوامع معاصر این شکل را متناسب 
با مقتضّیات اقتصادی، اجتماعی و سیاســی و فرهنگی خود، محتوا یا »درون بود« 
خاصی به آن می بخشند و آن فرم را تجربه می کنند. از این دیدگاه اّوالً همه جوامع 
بزرگ معاصر با نوعی تجربه »معاصر بودن« مواجه هستند و نوعی »معاصریت« یا 
»هم عصری«15 به معنای نوعی »سازگاری خالق«16 و فعال و ارتقاء یافتن در بافت 

نکته هایی که باید بدانید

پیوند جامعه با علوم انسانی، زمانی می تواند مستحکم می شود که ساختار 	]
سیاسی دموکراتیک هم در جامعه به وجود آید. دموکراسی به معنای واقعی و 

همان مفهوم اصیلی که گفتم، یعنی »دموکراسی کارکردی«64 باشد. 
موقعیت دموکراتیک برای علوم انسانی و اجتماعی، موقعیتی است که در 	]

آن استقالل آکادمیک، آزادی آکادمیک و آزادی بیان به صورت کارکردی در 
جامعه دانشگاهی و فکری مستقر باشد. 

علوم انسانی و اجتماعی، صورت هایی از »فهمیدن« هستند، یعنی فهِم 	]
انساِن معاصر از موقعیِت اکنون یا معاصر بودگی اش. همه جوامع معاصر، 

متناسب با نوع تجربه معاصر بودگی شان، نوع فهمیدِن خاِص خودشان را 
تجربه می کنند. از این دیدگاه، انسان و جامعه ایرانی هم متناسب با نوع 

تجربه معاصر بودگی اش، شیوه ای از فهم و فهمیدن انسانی را تکوین 
بخشیده و توسعه داده است. 

گاهی خودش بسط پیدا می کند نه از راه های دیگر، نه پول، نه بودجه، نه زور، نه هیچ راه دیگری، هیچ چیزی نمی تواند این کار را انجام دهد و این که  گاهی از راه آ  آ
قی به معرفت پیدا کرده باشند، باور کرده باشند که انسان ها و زندگی انسان ها برای آن ها مهم است و برای کمک 

ّ
آدم های اصیلی پیدا بشوند که به لحاظ وجودی تعل

گاهی است و نه هیچ راه دیگری و حاضر شوند برای این، بیایند و گفتگو کنند و خودشان باشند.  به این انسان ها، راه انسانی که وجود دارد، آ
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مقتضّیات دنیای جدید.
هر »جامعه معاصری« از جمله ایران این فرم آگاهی را در فرآیند تحّوالت خود 
در مسیر »تجربه کردن معاصریت« )یعنی شهری شدن یا شکل گیری شهرنشینی، 
صنعتی شدن، شکل گیری دولت ملی، دیوانساالرنه شدن و  بوروکراسی(، نوعی از 
علم انسانی و اجتماعی را شکل می دهد و به نحو اجتناب ناپذیری این »فرم دانش« 
برساخت17 یا ساخته می شود. این علم بخشی از »ضرورت کارکردی« جامعه معاصر 
است. علم انسانی معاصر به مثابه آن فرم آگاهی، نه تنها برساخته معاصریت است، 
بلکه در درون جامعه معاصر از نوعی عملکرد یا »کار ویژه«18 برخوردار است. به این 
معنا که مثل هر مؤلّفه دیگری درون جامعه، علوم انسانی هم کارکردی دارد. در جای 

دیگری توضیح داده ام که علوم انسانی ماهیتاً »علوم انسانی کارکردی«19 هستند.20
وقتی از علوم انســانی همچون صورت یا فرم صحبت می کنم، باید توضیح دهم 
که دقیقاً منظورم چیســت؛ همچنین وقتی از معاصریت و »امر معاصر«21 صحبت 
می کنم، باید آن را هم مشّخص کنیم تا بتوانیم درباره پیوند »علوم انسانی ایرانی« با 

جامعه معاصر و »معاصریت ایرانی« به روشنی به تحلیل برسیم.
 منظورم از مفهوم »معاصر« در ساده ترین بیان یعنی، زیستن در موقعیتی است 
که جامعه و انســانی در بستر تمدن کنونی حاکم بر جهان قرار دارد. این تمدن از 
رنســانس در قرن شــانزدهم میالدی در اروپای غربی آغاز شده و کم کم بسط و 
گسترش یافته به نحوی که اکنون تمام جوامع انسانی را دربرگرفته است. طبیعتاً 
این تمدن اگرچه محل ظهور اولیه آن اروپای غربی اســت، اما ریشه در تمدن های 
شرقی به ویژه چین و هند و ایران نیز دارد. یعنی تمدن غربی در خأل شکل نگرفته 
و همه تمدن ها به نوعی در آن سهم دارند. این نکته را محققان متعدد به ویژه جان 
هابســون در کتابش »ریشه های شرقی تمدن غربی«22 به وضوح نشان می دهد. او 
اثبات می کند که بدون انتقال دانش و مواریث تمدنی شــرق به اروپا و غرب، هرگز 
انقالب صنعتی و انقالب علمی معاصر رخ نمی داد. به همین دلیل نباید تمدن معاصر 
را تمدنی متعلق به غرب دانســت، این تمدن مانند همه تمدن های دیگر به همه 
بشریت و ملت ها تعلق دارد. همین ماهیت انسانی و فرا محلی بودن این تمدن است 

که امکان و ضرورت معاصریت را فراهم می سازد.
معاصر بودگی در اینجا به معنای زیســتن، تجربه کردن و تعامل با این بســتر 
ویژه تمدنی است. به تدریج درباره برخی از ویژگی ها و مؤلفه های این تمدن معاصر 
صحبت خواهم کرد. ما می توانیم معاصریت ایران را به سه وضعیت تاریخی تقسیم 
کنیم: اول، »وضعیت متقّدم« یا آغازین که از زمان فتحعلی شــاه شروع می شود و 
تا انقالب سال 1357 ادامه پیدا می کند؛ دوم »وضعیت متأّخر« که از زمان انقالب 
اسالمی تاکنون است؛ سوم »وضعیت در حال ظهور«، یعنی مجموعه تحوالت بالقوه 
جامعه که طی وضعیت های گذشته بذر و نهال اولیه آن ها شکل گرفته و استعداد 
و ظرفیت تحقق آن را ایجــاد کرده ایم، اما هنوز این ظرفیت ها به صورت همگانی 
و بالفعل آشــکار نشده اند. »معاصریت در حال ظهور«، آن جریان هایی است که به 
سرعت ما را به آینده پرتاب می کنند. در اینجا مجالی نیست تا ابعاد و ویژگی های 
هر یک از این وضعیت ها را تشریح کنم، اما یادآور می شوم که فهم پذیر کردن دقیق 
علوم انسانی و اجتماعی معاصر ایران، مستلزم در نظر گرفتن ویژگی های خاص هر 
یک از این وضعیت هاست. اگر بخواهیم به نحو روشنی علوم انسانی و اجتماعی معاصر 
ایران را تحلیل کنیم نمی توانیم از این علوم نوعی تصور ساده شده، همگن و یکپارچه 
ارائه سازیم. ضمناً این وضعیت ها به معنای ارائه تصویری خطی از تاریخ معاصر ما 
نیســت. به همین دلیل من از به کار بردن واژه دوره برای توضیح موقعیت معاصر 
ایران عامدانه اجتناب می کنم. این وضعیت ها در هم تنیده هســتند و تقدم و تأخر 
آن ها تنها در چشم انداز تاریخی و بسیار بلندمدت قابل درک است. این وضعیت ها 
هر کدام شکل هایی از آگاهی و معرفت را در جامعه ما خلق کرده اند. این شکل های 
آگاهی را می توان علوم انسانی و اجتماعی ما دانست. این شکل های آگاهی ماهیتی 
»جهان محلی«23 دارند و از تعامل و تلفیق »امر جهانی« و »امر محلی« برســاخته 
می شوند. همچنین این آگاهی ها برآیند نوعی دیالکتیک زمان گذشته، حال و آینده 

هستند. این نکات را به نحو اجمال توضیح می دهم. برای فهم پذیر کردن علوم انسانی 
و اجتماعی معاصر ایران ما باید این ابعاد را در نظر بگیریم.

بنابــر آنچه گفتیم علوم انســانی و اجتماعی نوعی صورت آگاهی اســت که از 
درون »تمدن معاصر« برخاسته و با گسترش این تمدن به تمام جوامع، این تمدن 
صورت های ویژه محلی و تاریخی خود را شــکل داده اســت و طبیعتاً متناسب با 
این صورت های متنوع تمدنــی، صورت های متنوع آگاهی و علم معاصر نیز ظاهر 
شده اســت. جهان معاصر با مفهوم »مدرنیته های چندگانه«24 قابل توضیح است. 
»مدرنیته های چندگانه« یعنی همه جوامع معاصر در درون تمدن معاصر از جهاتی 
دارای وجوه مشترک و از جهاتی دارای تفاوت هایی هستند. علم انسانی و اجتماعی 
برآمده از این مدرنیته های چندگانه نیز به صورت »علم انسانی و اجتماعی چندگانه« 

است که دارای اشتراکات و افتراق هایی هستند.

مسئله فرم و محتوا  
یکی از راهبردها برای توضیح و تشریح کردن این شباهت ها و تفاوت ها این است 
که بین فرم و محتوای این علوم تفاوت قائل شــویم. می توان گفت علوم انسانی و 
اجتماعی معاصر از نظر فرم در تمام جوامع کم و بیش مشابه هستند اما از نظر محتوا 
تفاوت دارند. بنابراین باید تمایز میان فرم و محتوا را بشناسیم. این تفکیک میان فرم 
و محتوا را بیش از همه می توان در دیدگاه های جورج زیمل یافت. تشــریح دیدگاه 
زیمل از حوصله بحث ما در اینجا بیرون اســت، اما گمان می کنم برای شــناخت 
تحوالت و چالش جامعه معاصر ضروری اســت که ایــن دیدگاه را به نحو دقیق و 
عمیق بشناسیم. در اینجا به نحو اجمال این موضوع را توضیح می دهم. باید یادآوری 
کنم که فرم و محتوا را از یکدیگر متمایز یا قابل تفکیک هستند، اما آن ها از یکدیگر 
جدا نیستند. پیوندهای کارکردی و کژکارکردی گوناگونی میان فرم و محتوا وجود 
دارد. از دیدگاه زیمل با گسترش مدرنیته و تعمیق آن به تدریج فرم بر محتوا غلبه 
می کند و باعث »بیگانگی فرهنگی« در جوامع می شود. فعاًل اجازه دهید بحثم درباره 

علم همچون فرم را دنبال کنم.
»علم به مثابه فرم« یعنی این که ما با مجموعه »ویژگی های صوری« درباره علم 
 روبه رو هســتیم که این ویژگی های صوری علم را شــکل می دهند و آن را از علم 
»پیشــامعاصر« خود جدا می کنند. چهار ویژگی از این »ویژگی های علم صوری« 
شامل روشمندی، نقادی، واقع محوری و بازاندیشی را توضیح می دهم تا مشّخص 
شود که وقتی از علوم انسانی صحبت می کنیم یعنی چه و بَعد توضیح می دهم که 
»محتوای این فرم« اســت که در هر جامعه ای از جمله جامعه ایران نسبتی با این 
فرم برقرار می کند و دیالکتیک یا نحوه پیوند فرم و محتوا است که معنای تاّم آگاهی 

برای هر جامعه ای تحّقق پیدا می کند.
از ویژگی نقادی بحثم را آغاز می کنم. یکی از ویژگی های علوم انسانی اجتماعی 
معاصر »نّقادانه بودن این علوم« است؛ به این معنا که علوم انسانی اجتماعی نوعی 
تفّکر و ارزیابی و ســنجش گری است که می خواهد »موقعیت مسئله مند«25 انسان 
در جامعــه معاصر را توضیح دهد؛ یا بهتر اســت به جــای واژه »توضیح« بگویم 
»توصیف26« کند. از این منظر، نّقادی برای علوم انســانی یعنی این که رشــته ها و 
دانش های مختلف علوم انســانی و اجتماعی مانند تاریخ، جامعه شناسی، اقتصاد، 
فلسفه، مطالعات ادبی، زبان شناسی و همه دانش های دیگر به کار نقادی و سنجش 
گری می پردازند. همه دانش های انسانی در تالش اند برای این که امکان شناسایی یا 
فهم پذیر کردن موقعیت مسئله مند انسان در جوامع معاصر را »آشنایی زدایی«27 و 
آشکار کنند. از این دیدگاه تمام علوم انسانی معاصر چیزی نیست جز نوعی »جنبش 
فکری«، جنبشــی که تالش می کند تا از طریق خلق ایده های انتقادی از شالوده 
جامعه واکاوی کند و متأثر از آرمان های غایی انســان معاصر، امکان تغییر و بهبود 
جامعه ای بهتر و مطلوب تر را فراهم سازد. تمام »انگاره های کالن« یا پارادایم های 
علم انسانی معاصر اعم از پارادایم اثباتی، تفسیری و انتقادی را می توان شکل هایی از 
جنبش فکری دانست که انسان و جامعه معاصر آن ها را صورت بندی کرده است. به 
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این دلیل تمام علوم انسانی را شکلی از جنبش فکری می دانم که ویژگی مشترک 
این علوم در جامعه معاصر نقادی کردن است.

 ما اگر به سرچشمه های علم انسانی در دوره معاصر چه در غرب، چه در ایران، 
چه در هرجای دیگر دنیا برگردیم این ویژگی »نقاد بودن علم معاصر« را می بینیم. 
منظور از سرچشمه همان دوره آغازین شکل گیری مدرنیته و جامعه معاصر است. 
در اینجا مرور اجمالی بر پارادایم های اصلی علوم انسانی معاصر و عملکرد و ماهیت 

نقادانه آن ها می کنم.
امروزه ما بخش بزرگی از علم انسانی و اجتماعی را رسماً با نام »نظریه اجتماعی 
انتقادی«28 می شناسیم. این نظریه و پارادایم آن ریشه در اندیشه های کارل مارکس 
دارد. مارکسیسم هم ریشه در خوانش انتقادی و گفت وگوی بینامتنی با فلسفه های 
پیــش از خود به ویژه ایده آلیســم قرن هیجدهمی و نیــم اول قرن نوزدهم دارد. 
مارکسیسم طی قرن بیستم در تمام رشته های انسانی و اجتماعی از فلسفه گرفته 
تا نقد ادبی نفوذ کرد و رد پای محکمی در همه رشــته ها از خود به جای گذاشت. 
مارکس و اندیشه های او نوعی ارزیابی انتقادی از موقعیت اجتماعی »تضاّد طبقاتی« 
اســت که مؤلفه ساختاری موجود در جامعه معاصر اســت. مارکس به ما توضیح 
می دهد که کاپیتالیســم یا سرمایه داری چگونه انسان را درگیر تنش ها، ناآرامی ها، 
تبعیض ها و تضادهای طبقاتی می کند. در اینجا قصد ندارم ساز و کار نظریه مارکس 
را بیان بکنم؛ بلکه قصد من این اســت که بگویم ماهیت اندیشه مارکس فهم پذیر 

کردن واقعیِت مسئله مند انسان در نظام سرمایه داری است.
»پارادایم اثباتی« نیز در بســتر تاریخی خودش در ابتدا ماهیتی نقادانه داشت. 
اندیشه »آگوست کنت« -که در حوزه علوم اجتماعی بنیان گذار محسوب می شود 
و مکتب اثباتی و نظریه پوزیتیویســم را در ابتدا شــکل داد، واکنشی انتقادی به 
اندیشــه های تثبیت شده دینی و متافیزیکی و اســطوره ای بود. اگرچه امروزه در 
قرن بیســت و یکم نظریه اثباتی آکوســت کنت، نظریه ای محافظه کار به حساب 
می آید، اّما اگر به نیمه اّول قرن نوزدهم برگردیم، می بینیم که پوزیتیویسم کنت و 
مکتب اثباتّیون یا حّتی به قول کنت »دین اثباتی« نوعی توصیف و تحلیل موقعیت 
مسئله مند انســان در آغاز دوره معاصر بود. وجه انتقادی نحله اثباتی در این است 
که در قرون هیجدهم و نوزدهم، انسان اروپایی با نوعی تنش و موقعیت مسئله مند 
مواجه بود و پارادایم اثباتی بیان یا صورت بندی این تنش بود. این پارادایم بخشی از 
»جنبش فکری«29 انسان غربی در مواجهه با موقعیت پیشامعاصر خود است. انسان 
و جامعــه غربی و اروپایی از قرون هفدهــم به بعد با تنش هایی طی فرآیند تغییر 
از »موقعیت های پیشامعاصر« به »موقعیت های معاصر« مواجه می شود که نتیجه 
تحّوالت فن آوری، توسعه شــهری و شهرنشینی و تحّوالت سیاسی یا انقالب های 
سیاسی بود. در این دوره تغییرات همه جانبه به مرحله ای از بالندگی رسیده بود که 
تغییرات دوره رنسانس آغازگر آن بود و حاال در آغاز قرن نوزدهم این تغییر به بلوغ 
رسیده است. پارادایم اثباتی کنت در آن موقعیت تاریخی نظریه کامالً انتقادی بود. 
یعنی تالش می کرد موقعیت »مسئله مندی«30 انسان را نسبت به تاریخ خود آشکار 
کرده و از این موقعیت آشنایی زدایی کند و راهی برای شکل دادن نوعی سامان یا 

نظم مدرن فراهم سازد.
همچنین در اواخر قرن نوزدهم و دو دهه اول قرن بیســتم ما با ظهور »نظریه 
عقالنیت« و فهم پذیر کردن تبعات آن  روبه رو هستیم. این نظریه به تدریج در قرن 
بیســتم توســعه یافت و به پارادایم دیگری تبدیل شد. نماینده آغازین و شارح آن 
ماکس وبر اندیشمند آلمانی است. اندیشه های »ماکس وبر« را نیز در نظر بگیریم که 
با »نظریه عقالنّیت«، به نوعی تالش می کرد »تنش های عقالنی شدن« را آشکار کند 
که نظام بوروکراســی جدید ایجاد کرده بود یا حّتی عقالنی شدن دانش ها، عقالنی 
شدن زندگی شهری وغیره ایجاد می کرد. به همین ترتیب می توان تمام نظریه ها را 

بررسی و توصیف کرد.
منظر نّقادی را می توان در همه موقعیت های تاریخی مشاهده کرد. همان چیزی 
که »کانت« به آن تأکید داشــت. این نّقادی، به نوعی فرم اســت. به این معنا که 

»مفهومی ژنریک« یا »نوعی« اســت. اّما در جوامــع گوناگون این که این نقد چه 
معنایی دارد، موقعیت مسئله مند آن ها چه چیزی است، متفاوت خواهد بود و این 
جامعه اســت که تعیین کننده آن خواهد بود. حال اجازه دهید به دومین »ویژگی 

شکلی« علوم انسانی معاصر بپردازم.
ویژگی شکلی دوم علم انسانی و اجتماعی معاصر، »روشمندی«31 است. می دانیم 
که دکارت فیلســوف عهد رنسانس با نگارش »گفتار در روش درست به کار بردن 
عقل و  جست  وجوی حقیقت در علوم«، توانست جایگاه روش را در علم تثبت کند. 
تا ســال های 1960 نیز روش همچون اسطوره ای بالمنازع بر اندیشه مدرن سیطره 
بی چون و چرا داشــت. در ســال های شصت به بعد هســت که امثال پل فایرابند 
»اسطوره روش« را با چالش »ضد روش«32  روبه رو می کنند و گادامر در »حقیقت و 
روش«33 از این سخن می گوید که حقیقت لزوماً یا صرفاً از راه روش بدست نمی آید 
و می توان و باید انواع حقیقت ها و فهم ها را در نظر گرفت. علی رغم این چالش ها، 

عماًل همچنان روش ویژگی بنیادی علم معاصر است.
»علوم انسانی معاصر« با »علوم انسانی پیشامعاصر« بر اساس نوعی سامان دهی 
روش مند آن ها از یکدیگر متمایز می شوند. اگر ما به همه تاریخ بشر، حداقل تاریخ 
تمّدنی و زندگی اجتماعی سامان یافته آن نگاه کنیم، همیشه اَشکالی از آگاهی ها 
درباره انسان ها، زندگی و جامعه وجود داشته است. هم در تمّدن اسالمی، و هم در 
سایر تمّدن های بشری. اّما آن چیزی که علم انسانی معاصر به حساب می آید و آن 

را از دانش های پیشامعاصر آن جدا می کند، روشمندی آن است.
در تمــام طول تاریخ چه در ایران و چه در غیر ایران، شــاعرانی داشــته ایم که 
بزرگ ترین متفّکران تاریخ بودند. اندیشه های فردوسی، موالنا، سعدی، خیام و حافظ 
در کشــور خود ما به تعبیر شــایگان »پنج اقلیم حضور«34 را شــکل داده اند و ما 
همچنان در محضر این بزرگان زیســت می کنیم. حّتی متن های پیش از اســالم، 
پندنامه های پیش از اسالم؛ کتاب هایی که کتاب های ادبی گفته می شود مثل کلیله 
و دمنه وغیره همه انباشته از ایده ها و گزاره های ارزشمندی درباره انسان، جامعه و 
تاریخ است. اّما در دوره معاصر، دیگر علوم انسانی اجتماعی را شاعران و ادبا و موّرخ 
ادیبان، نمایندگی نمی کنند. بلکه فیلسوفان، محّققان در رشته های تاریخ و جغرافیا، 
روان شناسی، جامعه شناسی و رشته های دیگر نمایندگی می کنند. شایگان هم بر 
این نکته تأکید می کند که ذهنیت ایرانی، در گذشــته »ذهنیت اسطوره ای« بوده 
اســت. البته او معتقد اســت ما همچنان در این ذهنیت اسطوره ای باقی مانده ایم. 
به همین علت اســت که فردوسی، مولوی و سعدی همچنان بزرگ ترین متفکران 
ما باقی مانده اند. به اعتقاد او سیطره و هژمونی این ذهنیت اسطوره ای مانع بزرگی 
در راه ما برای »آزادانه فکر کردن« و »مســئله طرح کردن« اســت. این که آیا ما 
هنوز اســطوره ای می اندیشیم یا نه، نیازمند ارزیابی انتقادی است.35 گمان می کنم 
ما همزمان هم اســطوره ای می اندیشیم، هم درگیر ذهنیت عقلی و علمی معاصر 
شده ایم. ما در موقعیت پیچیده ای هستیم که نمی توان گفت فضای حاکم بر اندیشه 
در ایران امروز، فضایی یکدست، همگن و یکپارچه است. ذهنیت اسطوره ای، ذهنیت 
غالب برای گروه هایی از جامعه اســت، اما ذهنیت عقــل گرا و علمی نیز در میان 
گروه های دیگر شکل گرفته است. حتی به سختی می توان چنین قضاوت کرد که 
گروه های مختلف لزوماً و صرفاً اسطوره ای می اندیشند یا عقلی. در واقعیت، در میان 
گروه های با ذهنیت اسطوره، لحظه های عقلی و در میان گروه های با ذهنیت عقلی، 
لحظه های اسطوره ای وجود دارد. اکنون نمی خواهم این بحث را بشکافم، بلکه صرفاً 
می خواهم بگویم می توانیم روشمندی را یکی از ویژگی های شکلی اندیشه معاصر 
بدانیم. از این منظر میان ذهنیت اسطوره ای و پیشامعاصر با ذهنیت معاصر تفاوت 

وجود دارد.
اگــر از این نظر نگاه کنیم، چیزی که علم انســانی را هدایت می کند »روش« 
اســت. روش یعنی شــیوه خاّصی از طرح پرسش و رسیدگی به آن پرسش؛ شیوه 
خاّصی از پردازش اندیشه که هم به لحاظ فنون انجام تحقیق، هم به لحاظ سبک 
نگارش و نثری که به کار می برد و هم از منظر بنیان های معرفت شناسانه و فلسفی، 

گاهی است و در دنیای معاصر همگام با تحّوالت ساختاری که این دنیا و جوامع، آن ها را تجربه می کنند، این  علوم انسانی و اجتماعی صورتی از دانش و آ
یف علوم انسانی عبارت است از صورت یا شکلی از۶۸ دانایی و دانشی که  گاهی را شکل می دهند. از این رو گمان می کنم یکی از تعار صورت های دانایی و آ
رم را صورت بندی۶۹ و خلق کرده اند. 

ُ
جوامع معاصر این ف
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پرســش هایی راجع به این که علم چیســت و امثال این ها، کاماًل متفاوت از علوم 
انسانی پیشامعاصر خود اســت. بنابراین دومین ویژگی فرمی علوم انسانی معاصر 

»روش« آن است.
در نظر داشــته باشــیم که جامعه و مردم هم در فرایندهــای زندگی روزمره 
معاصرشــان از نوعی روش شناســی خاص برای فهم پذیر و زیســت پذیر کردن 
زندگی استفاده می کنند. امروزه می بینیم که استدالل کردن، حجت آوردن، بحث 
کردن و مســئله مند کردن زندگی به صورت امری همگانی درآمده است. ما اگرچه 
همچنان شاهد اشکال گوناگونی از حضور اسطوره ها و باورهای دینی و متافیزیکی 
در زندگی مردم هســتیم، اما به طور همزمــان نوعی بحث عقلی و تالش برای به 
چالش کشیدن باورهای اسطوره ای ای نیز گسترش یافته است. می توان گفت نوعی 
»روش عقل گرایی« در جامعه معاصر ما گسترش یافته است. این عقل گرایی در میان 
جامعه و مردم به صورت نوعی »روش شناسی ضمنی« است، در حالی که در بین 

دانشگاهیان و محققان باید به صورت امری مصرح باشد.
سومین ویژگی در علوم انســانی معاصر عبارت است از مفهوم »بازاندیشی«36، 
علوم انسانی- اجتماعی به طور ساختاری این وظیفه را برای خود قائل است که دائماً 
خود را موضوع مطالعه خود قرار بدهد. یعنی تاریخ نه تنها گذشته را مطالعه می کند، 
بلکه خوِد »علِم تاریخ« را هم مطالعه می کند. جامعه شناسی نه تنها جامعه را مطالعه 
می کند، بلکه »علم جامعه شناسی« را هم مطالعه می کند. خود آن دانش ابژه خود 
می شــود. این بازاندیشی معرفتی در حوزه فلســفه علم، در حوزه معرفت شناسی 
وغیره انجام می شــود و حّتی مهم تر از آن، باید گفت این فرآیند بخشی از ساختار 
پژوهش علمی در دنیای معاصر است. مثالی آشنا را طرح می کنم. در رساله ها و پایان 
نامه های دانشــجویی بخشی با عنوان »پیشینه پژوهش« وجود دارد. یعنی ارزیابی 
انتقــادی اینکه دیگران در زمینه موضوع در دســت مطالعه تاکنون چه چیزهایی 
گفته اند. یعنی هر موضوعــی را که می خواهید کار بکنید، عالوه بر این که باید آن 
مورد مطالعاتی خود را دنبال بکنید، باید دانش موجود و مرتبط با آن موضوع را هم 
ارزیابی کنید. معنای آن این است که دانش دائماً خود را از درون بازاندیشی می کند. 
این سومین ویژگی علم معاصر است. علم پیشامعاصر این طور نیست. ممکن است 
درعلم پیشامعاصر موّرخی مثل مسعودی در مقّدمه کتاب مروج الّذهب خود هشتاد 
کتاب وغیره را نام می برد و می گوید کار شده است و دو، سه تا نکته هم درباره این 
کتاب ها می گوید؛ اّما »بازاندیشــی تفصیلــی« و به اصطالح دقیق درباره مطالعات 
تاریخی انجام نمی شود. همچنین در کتاب مشهور »مقّدمه««، ابن خلدون جاهایی 
به گذشتگان خود نقد می کند، اّما نقد مسعودی یا نقد ابن خلدون، دلبخواهی است. 
آن ها می توانستند چنین ارزیابی انتقادی را نکنند. بدون چنین ارزیابی انتقادی نیز 

آثار مسعودی و ابن خلدون پذیرفته بود.
اما در علوم انسانی معاصر، بازاندیشی نوعی فعالیت فکری اختیاری یا دلبخواهی 
نیســت؛ به این معنا که ما انتظار داریم هر متن فلسفی یا جامعه شناختی یا انسان 
شناختی را که می خوانیم، ببینیم چطور حوزه کار خود را ارزیابی کرده است. ما از 
طریق این پیوندهای »بینامتنی«37 و به شیوه کامالً ارزیابانه و باز اندیشانه، دانش را 
به جلو می بریم. بازاندیشی، به نوعی »انباشت انتقادی«38 هم هست. یعنی این که ما 
از طریق این که »دیدگاه های رقیب« را به چالش بکشیم، دیدگاه های بعدی را جلو 

می بریم. این سومین »ویژگی ُفرمی« علم است.
همان طور که در ابتدا اشــاره کردم »واقع گرایی«39یا واقعیت محوری، ویژگی 
بنیادی دیگری است که شــکل دانش انسانی معاصر را تشکیل می دهد. منظورم 
از واقع گرایی مجموعه از ویژگی های گوناگون اخالقی، معرفت شــناختی و روش 
شناختی در این علوم است که نمی توان همه آن ها را در اینجا دقیق توضیح داد. واژه 
»انسانی« در عبارت علوم انسانی، صفت بنیادین این علوم است. علوم انسانی، علومی 
ساخته انسان ها، برای انسان ها و برآمده از واقعیت زیسته انسان هاست. انسانی بودن 
این علوم را نباید دست کم گرفت. همه علوم اعم از طبیعی یا مهندسی و علوم پایه 
همه ســاخته و پرداخته دست و اندیشه و زبان انسان هستند، اما ما به آن ها علوم 

انسانی نمی گوییم. علوم انسانی هم انسان را موضوع خود قرار داده اند و هم این که 
این علوم آرمان و رسالت انسانی و اخالقی برای بهبود زندگی انسان بر عهده دارند. 
در عین حال این علوم خود را عهده دار رســالت دینی نمی دانند و قرار نیست جای 
دین در جهان را پر کنند. علوم انسانی اجتماعی، ماهیتاً علوم پیوند خورده به زمینه و 
جامعه و انسان معاصر است. این ویژگی را می توان واقع محوری دانست. علوم انسانی 
و اجتماعی برآیند گفت وگوی جمعی انسان ها درباره موقعیت کنونی خود در جامعه 
و تاریخ است. این علوم نوعی آگاهی انسان ساخت است و نه »معرفت مقدس« که 
خداوند و ادیان آن را به انسان ها اعطا کرده اند. این علوم اساس ملکوتی یا آسمانی 
ندارند. علم انسانی-اجتماعی ماهیتاً خود را متعّهد به »واقعیت انسانی« و »واقعیت 
اجتماعی« می داند. به بیان دیگر علم انسانی اجتماعی معاصر بر مبنای تالش برای 
شــناختن و برســاختن واقعیت اجتماعی، امر اجتماعی و امر انسانی، خود را جلو 
می برد. ممکن است که در برساختن واقعیت های اجتماعی با مذهب هم، هم سویی 
یــا تعارض پیدا بکند. ولی ویژگی اصلی صوری این علم، داعیه آن یا ماهیت آن از 
نظر پیوند خوردن آن به امر انسانی و امر اجتماعی »آن گونه که هست« و نه لزوماً 
»آن گونه که باید باشد« است. اگرچه این جا »بایدها« دخالت دارند، اشکالی از بایدها 
را ایجاد می کنند. این چهار ویژگی است که فکر می کنم راجع به فرم، می توانیم برای 

علوم انسانی در نظر بگیریم.
این چهار ویژگی که اجماالً شــرح دادم )نقادی، روشــمندی، بازاندیشی، واقع 
گرایی( را در نظر بگیرید که شــکل دهنده فرم »سازه علوم انسانی معاصر« است. 
این چهار ویژگی در معرفت های انسانی و اجتماعی پیشامعاصر به صورت همزمان 
نبوده اســت. به همین دلیل ما مفهوم علوم انســانی را به صورت مفهومی معاصر 
می دانیم. در دانش های پیشامعاصر برخی از این ویژگی های چهارگانه وجود داشت، 
اما نه به صورت همزمان و یکپارچه. جامعه معاصر یا هم عصر ما نوعی علم را ایجاد 
کرده و می خواهد به کمک این نوع علم خود را جلو ببرد، حرکت دهد و پویا کند. 
چگونگی پیوند جامعه معاصر با آگاهی یا وجدان، خودش موضوع بسیار مهّمی است. 
از این زاویه دید، علم انســانی-اجتماعی »وجــدان جامعه معاصر« و »فرِم آگاهی 
معاصر« اســت. هر جامعه ای به مقداری که معاصریت آن بســط پیدا می کند، به 
همان نســبت این فرم آگاهی هم در آن جامعه بســط پیدا می کند؛ یا بهتر بگویم 
پیوندی »اصیل«40بین این فرم آگاهی با این معاصریت تحّقق پیدا می کند. منظور 
از »اصیل« این نیست که این نوع آگاهی ارزشمند، استعالیی یا نجیب یا دارای تبار 
و پیشینه است، بلکه منظور از اصیل، »کارکردی« بودن41 آن است. یعنی این که هر 
چیزی که بتواند به »لحاظ وجودی« اثربخشِی واقعی داشته یا با منطق و مقتضّیات 
درون بوِد خود، سازگار شود، آن پدیده اصیل است و هر چیزی که این اتّفاق برای 
آن نیفتد، اصیل نیست. با همین مفهوم اصالت می توانیم پیوند علوم انسانی با جامعه 
معاصر را هم توضیح دهیم؛ این که علم انســانی- اجتماعی وقتی وجود دارد که آن 
ویژگی های صوری علوم انســانی با ویژگی های محتوایی جامعه، پیوند ارگانیک و 
کارکردی برقرار کند. یعنی چه؟ یعنی این که جامعه شناسی، فلسفه، مطالعات ادبی، 
اقتصاد، علوم سیاسی و دیگر دانش ها بتوانند در درون هر جامعه ای، تفّکر انتقادی را 
در آنجا ایجاد بکنند، وجدان آن جامعه بشوند، زبان مفهومی برای توصیف آن جامعه 

را ایجاد بکنند و موقعیت مسئله مند جامعه و انسان را توضیح بدهند.
علوم انسانی به مثابه فرم آگاهی جامعه معاصر، معیار یا محکی از هم عصری یا 
معاصریت هم اســت. هر جامعه ای به آن مقدار در مسیر هم عصری خود جلو رفته 
یا هم عصری خود را برســاخته یا غنی تر کرده است که این آگاهی یا وجدان خود 
را هم بیشــتر بسط داده باشد یا نســبت به خود آگاه تر شده باشد. به همین دلیل 
مثالً »ماکس وبر« می گفت ویژگی جامعه مدرن، »افسون زدایی« است. چه چیزی 
آن را افسون زدایی می کند؟ علم انسانی اجتماعی، آگاهی که ما از این راه به دست 
می آوریم و البّته فن آوری هایی که از این علوم و علوم دیگر هم به دســت می آید و 
شــکل می گیرد. پس میزان و نوع توسعه معاصریت به توسعه علوم انسانی بستگی 

دارد و توسعه علوم انسانی بیان کننده رشد و توسعه هم عصری است.
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حال به سراغ جامعه ایران بیاییم، ببینیم که از این زاویه، علوم انسانی-اجتماعی 
ایرانی یعنی چه؟ با جامعه ایران چه پیوندی دارد؟ در زمینه جامعه ما حداقل در دوره 
معاصر اتّفاق نظری وجود ندارد. این که این جامعه، همان جامعه پیشامعاصر است 
که فقط ظواهر مادی آن عوض شــده است، این یک دیدگاه است. آن ها می گویند 
سیاست های نوسازی که دولت های قاجار و بعد پهلوی و جمهوری اسالمی تحّقق 
بخشیدند تنها توانسته است وجوه عینی و مادی جامعه را دگرگون کنند اّما وجوه 
درونی و ذهنی جامعه تغییر نکرده است. معنای این حرف این است که این جامعه 
فاقد علوم انســانی است. چون ســابچکتیویته42 شکل نگرفته و ذهن جامعه هنوز 
تغییر نکرده اســت. این دیدگاه همان ایده »جامعه در حال گذار«43 است؛ براساس 
این دیدگاه ما داریم از سّنت عبور می کنیم ولی هنوز به دنیای مدرن نرسیده ایم و 
معلّق هستیم. این حرف بیشتر عوامانه است تا واقعاً سنجیده و حساب شده باشد. 
مگر امکان دارد جامعه ای صد سال یا دویست سال معلّق باشد؟ و به لحاظ تاریخی، 
جامعه ای     در تاریخ معلّق ســیر بکند؟ مگر می شود میلیون ها انسان در این دنیای 

عظیم، همین طور بین دوتا چیز معلق بمانند.
از این دیدگاه ما اصاًل علوم انســانی نداریم، چون کــه در ایران اتّفاقی نیفتاده 
اســت. ما وضعیت آشفته و »آنمیک« داریم که این وضعیت آشفته، یا تعبیری که 
»داریوش شایگان« به کار می گیرد با نوعی »اسکیزوفرنی«  روبه روییم، نوعی جنون، 
یا آشــفتگی و آشوب ذهنی و از این ذهن آشــوب زده چیزی درنمی آید. هچنین 
گروهی معتقدند که چون تغییرات جامعه ما مبتنی بر تغییرات عمدتاً سیاسی بوده 
اســت، نه اجتماعی، در نتیجه فقط ایدئولوژی ها در دوره معاصر ما شکل گرفتند. 
از جمله ســّید جواد طباطبایی درباره کِل علوم انســانی اجتماعی می گوید: آن ها 
»ایدئولوژی های جامعه شناسانه« هستند، معرفت نیستند و ویژگی های فرمی دانش 
را ندارند. در نتیجه ما هنوز در شرایط و موقعیت اندیشیدن قرار نداریم و در وضعیت 
امتناع هستیم. البته سید جواد طباطبایی سعی دارد براساس »نظریه ایرانشهری« 
خود، راهی باز کند، تا اندیشه سیاسی باز بشود. بر این اساس در ایران معاصر شکل 
گیری علوم انســانی امکان پذیر نیست، فقط ایدئولوژی امکان پذیر است. در درون 
این ایدئولوژی ها البّته اّدعاهای متفاوتی وجود دارد. مثاًل اسالم گرایان یا سّنت گرایان 
وغیره توضیح می دهند که ما می توانیم بر پایه اسالم و سّنت اَشکالی از آگاهی های 

معاصر را خلق بکنیم یا بومی گرایان به شکل دیگر همین اّدعا را طرح می کنند.
در برخی کتاب هایم همچون »تجربه تجّدد«44، »تاریخ فرهنگی ایران مدرن«45 
و برخی مقاالتم نشان داده ام که طبیعتاً این اعتقاد را ندارم که جامعه و علوم انسانی 
ایران در مسیر امتناع یا معلّق است یا اسکیزوفرنی دارد یا تولید ایدئولوژی ها است. 

معتقد هســتم که ما شــکلی از آگاهی معاصر را خلق کرده ایم. منتها این آگاهی 
معاصر ما با تجربه تجّدد ما هم خوانی و هم سویی دارد. یعنی آن فرم با این محتوا 
پر می شود. چون آن فرم، ویژگی ها است و همیشه هم همین طور است و در جوامع 

دیگر هم همین طور خواهد بود.
بعضی از نظریه پردازان مثالً آیزنشتات46 در 1960 ایده »مدرنیته های چندگانه«47 
را ارائه کرد. این که مدرنیته در انگلســتان با آمریکا، آلمان با فرانسه، هند با اروپا، 
آمریکای التین با آسیا و آسیا با آمریکا و آفریقا تفاوت می کند. به اعتقاد آیزنشتات 
مدرنیته در جوامع اروپایی آغاز شد اما در سایر جوامع به شیوه های کامالً متفاوت 
صورت بندی های تازه ای پیدا کرد. مدرنیته اروپایی تنها یکی از گونه های مدرنیته 
اســت و نه تنها شکل مدرنیته. بنابر این، گمان می کنم بهتر است ما بجای مفهوم 
مدرنیته بگوییم معاصریت، زیرا این مفهوم لزوماً بیان کننده تجربه اروپایی نیست. 
در همه جوامع شکل هایی از معاصریت وجود دارد. هر جامعه ای هم اسم خود را به 
این معاصریت می دهد. ما در ایران اسم این معاصریت را »تجّدد« گذاشتیم. جمشید 
بهنام در کتاب »ایرانیان و اندیشــه تجّدد«48 توضیح می دهد که تجّدد به معنای 
مدرنیته نیســت، به معنای جدید شدن است. جدید شدن به معنای معاصر شدن، 

هم عصر شدن است. من اسم آن را »امروزی شدن« گذاشتم.
 بنابراین سؤال بنیادی که اینجا وجود دارد این است که آیا این جامعه امروزی 
شــده یا متجّدد، فرم آگاهی خود را دارد یا ندارد؟ آیا توانسته است این فرم آگاهی 
را به شیوه خاّصی خلق بکند یا نه؟ پاسخ من این است: اّوالً به لحاظ فرم نمی تواند 
متفاوت از فرم آگاهی باشــد که در اروپا یا هر جای دیگری شکل گرفته است. هر 
جایی که بســوی معاصریت می رود، به ســمت خلق آن فرم هم می رود. اّما این که 
محتوای آن چگونه می شــود، این نیاز به ارزیابی دقیِق تجربه تجّدد و تجربه تاریخ 

خود ما دارد.
علوم انســانی هم مثل دین، هنر یا هر چیز دیگری نوعی فرم اســت. حال باید 
محتوای آن مشــخص شــود. از نظر من ما هنوز این توانایی را پیدا نکرده ایم که 
صورت بنــدی دقیقی از تجربه پیوند بین فرم و محتــوای جامعه خود را در زمینه 
آگاهی و علوم انســانی ارائه کنیم. ناتوانی ما از ارائه صورت بندی از نحوه پیوند فرم 
و محتوای علوم انســانی با جامعه باعث شــده است که بعضاً گمان کنیم که اصاًل 
علوم انســانی نداریم یا در موقعیت »امتناع اندیشه« هستیم یا ایده های دیگر که 
اشــاره کردم.49 ما اصاًل علوم انســانی نداریم. همان طور که اشاره کردم سّید جواد 
طباطبایــی این موضوع را به گونه ای دیگر صورت بندی می کند و از مفهوم امتناع 

صحبت می کند.
نگاه من، این نیســت. از منظر کســی که انسان شناســی یا مردم شناسی کار 
می کند، نمی توانم بپذیرم که جامعه ای شکلی از معاصریت را تجربه کند اّما نسبت 
به فرم آگاهی خود یعنی علوم انسانی اجتماعی معاصر بی توّجه باشد یا هیچ گونه 
»ربــط اجتماعی« یا معرفتی بین خود بــا آن فرم و این محتوا برقرار نکند. منطقاً 
اگر معاصریت رخ داده اســت، پس آن فرم آگاهی هم به شــیوه خاّصی باید با این 
محتوا پیوند برقرار کرده باشد. آن چیزی که علوم انسانی را در هر جامعه ای تحّقق 

می بخشد، همین »شیوه پیوند فرم و محتوا« است که می خواهم توضیح دهم.
در کتاب »ابعاد سیاســی فرهنگ در ایران: انسان شناسی، سیاست و جامعه در 
قرن بیستم«50 51؛ رشته انسان شناسی در ایران معاصر یعنی رشته مردم شناسی یا 
به عبارتی مطالعات فولکلور فرهنگ مردم، مطالعات عشایری و مطالعات روستایی، 
را بحث کرده ام و پیوند آن را با جامعه ایران نشــان داده ام و سعی کرده ام آن پیوند 
را ارزیابی کنم و نشــان دهم نوعی »پیوند گفتمانی« یا »ربط گفتمانی« بین این 
مطالعات با جامعه وجود دارد. نشــان داده ام که انقالب مشروطه و انقالب اسالمی 
با شکل گیری مطالعات عشایر، مطالعات فرهنگ مردم فولکلور و مطالعات روستایی 
پیوند دارد. اگر این انقالب و این تغییر رخ نمی داد ما امکان توّجه کردن یا برساختن 
ابژه های شناســایی به نام روستا، عشایر و فولکلور پیدا نمی کردیم. منتها این ربط 
بیش از آن که نوعی ربط اپیســتمولوژیک یا معرفتی باشد، یک نوع ربط گفتمانی 

نکته هایی که باید بدانید

در علوم انسانی معاصر، بازاندیشی نوعی فعالیت فکری اختیاری 	]
یا دلبخواهی نیست؛ به این معنا که ما انتظار داریم هر متن فلسفی یا 

جامعه شناختی یا انسان شناختی را که می خوانیم، ببینیم چطور حوزه کار 
خود را ارزیابی کرده است. 

ما از طریق این پیوندهای »بینامتنی« و به شیوه کامالً ارزیابانه و باز 	]
اندیشانه، دانش را به جلو می بریم. بازاندیشی، به نوعی »انباشت انتقادی« 
هم است. یعنی این که ما از طریق این که »دیدگاه های رقیب« را به چالش 

بکشیم، دیدگاه های بعدی را جلو می بریم. این سومین »ویژگی ُفرمی« علم 
است.
واقع گرایی یا واقعیت محوری، ویژگی بنیادی دیگری است که شکل 	]

دانش انسانی معاصر را تشکیل می دهد. واقع گرایی مجموعه از ویژگی های 
گوناگون اخالقی، معرفت شناختی و روش شناختی در این علوم است که 

نمی توان همه آن ها را دقیق توضیح داد.

گاهی است که از درون »تمدن معاصر« برخاسته و با گسترش این تمدن به تمام  علوم انسانی و اجتماعی نوعی صورت آ
 متناسب با این صورت های متنوع تمدنی، 

ً
یخی خود را شکل داده است و طبیعتا جوامع، این تمدن صورت های ویژه محلی و تار

گاهی و علم معاصر نیز ظاهر شده است. صورت های متنوع آ
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و سیاسی اســت. البّته بعضی از اندیشمندان مثل »میشل فوکو« در کتاب »نظم 
اشیاء«52 نشان داده است تجربه غرب هم همین است. در تجربه غرب آن چیزی که 
علوم انسانی یا انسان را ابژه شناخت برای غرب کرد، گفتمان، رژیم حقیقت و روابط 
قدرتی بود که در جامعه جدید شکل گرفته بود، این مجال را فراهم کرد تا ما بتوانیم 

به انسان به مثابه ابژه شناسا و البته فاعل شناسا توّجه کنیم.
حال به ســراغ این بحث بیایم که پیوند جامعه ایران با علوم انســانی را با توّجه 
به آن ویژگی های فرمی که گفتم، چطور بوده اســت؟ آیا ما این فرم را داشتیم؟ و 
چطور این فرم را در ایران تجربه کردیم؟ اّول از ویژگی نّقادی شروع می کنم؛ ما اگر 
نّقادی را به معنای فوکویی آن بفهمیم، نقد یعنی چه؟ ارزیابی انتقادی چیست؟ فکر 
می کنم نقد در علوم انســانی چیزی نیست جز -همان طور که اشاره کردم- »فهم 
موقعیت مسئله مند انســان« این کار، نّقادی می شود. یعنی نشان دادن تعارض و 
چالش. فوکو گاهی اوقات مفهوم اندیشه را هم به جای نقد به کار می گیرد. گاهی 
اوقــات هم مفهوم تجربه را به کار می گیرد. یعنی تجربه، اندیشــه و نقد، گویی به 
نحوی شــبیه به هم هستند. به این معنا که جامعه وقتی که درباره آن چیزی که 
تا به حال به طور طبیعی پشــت سر گذاشته است، به طور ناخودآگاه از آن ها عبور 
می کرده است، پس آن ها دیگر تجربه نیستند، اندیشه نیستند، آن ها نقد نیستند، 
چون انگار نیستند. عادت های تاریخی است که می آید و می رود و ما در آن ها تنّفس 
می کنیم، بزرگ می شویم و در آن ها زیست می کنیم. مثاًل نحوه پیوند روابط مرد و 
زن را در نظر بگیرید. تا زمانی که امری غریزی آن گونه که در حیوانات و جانداران 
صورت می گیرد، انجام می شود، امری تجربی و اندیشه ای نیست؛ چون عملی است 
که گویی بر اساس ساختار فیزیولوژیک اتّفاق می افتد. اّما آن جایی به ابژه دانش که 
روان شناسان، پزشکان، محّققاِن الهّیات، سیاستمداران و مهم تر از آن مردم عادی در 
زندگی روزمره درباره آن صحبت می کنند و نوعی گفتار درباره آن شکل می گیرد، 
دیگر غریزه یا عمل طبیعی نیست، بلکه موضوع شناسایی است؛ اینجا دیگر تبدیل به 
اندیشه می شود. یعنی ما با آن مسئله پیدا کردیم، چون تا زمانی که به طور غریزی 

اتّفاق می افتاد، تمام می شد، ما با آن مسئله نداشتیم.
مثال دیگر، تنبیه کردن است. در جامعه ما مانند بسیاری از جوامع برای مّدتی 
طوالنــی زنان و کودکان را کتک می زدند؛ بــا عناوینی چون تربیت کردن، افراد را 
تنبیه می کردیم و در نظر ما هیچ مشکلی هم نبود. زنان و کودکان و جامعه هم این 
تنبیه را می پذیرفتند. آن ها اصاًل به آن فکر نمی کردند که بپذیرند یا نپذیرند؛ تنبیه 
برای آن ها مثل غذا خوردن یا مثل نفس کشیدن بود. آن لحظه ای که تنبیه کودک 
تبدیل به خشــونت علیه کودکان شد و تنبیه زنان، خشونت علیه زنان و خشونت 
خانگی شد، به دنبال آن لحظه بود که این موضوع برای جامعه ما به مسئله تبدیل 
شد: این مســئله که این تفکر که برای تربیت کودکان را تنبیه کنیم از کجا آمده 
است؟ دین درباره آن چه می گوید؟ علم در مورد آن چه راه حلی دارد؟ و در پی آن 
نظام حقوقی ایجاد شد تا آن را کنترل کند وغیره. بنابراین در این وضعیت است که 
»اندیشــه« پدید می آید؛ یعنی جامعه تأمل می کند و چیزی که تا به حال به طور 
طبیعی انجام می داده از آن فاصله می گیرد و نسبت به آن »حساس« می شود و آن 
را به »ابژه دانش« یا آگاهی خود تبدیل می کند؛ یا به تعبیر »پیتر برگر« و »توماس 
لوکمان« در کتاب »ساخت اجتماعی واقعیت«53 آنجاست که »زندگی روزمره« به 
شناســایی تبدیل می شود، دانش می شود و به همین تعبیر »فاکت« یا »واقعیت« 
همین است، یعنی آن چیزی که ما در زندگی روزمره به آگاهی تبدیل می کنیم و 
همان هم اتّفاقاً زندگی را شکل می دهد، پس »نقد« هم همین است. »تجربه« هم 
به این نوع موارد اطالق می شود. به همه مواجهه های ما در زندگی، تجربه نمی گوییم. 
آن دسته مواجهه هایی که آن را تفسیر می کنیم و با آن فاصله می گیریم و آن را به 
»ابژه شناخت« تبدیل می کنیم، آن ها می شود تجربه ما، نه هر چیزی؛ خیلی اتّفاق ها 
برای ما در شبانه روز می افتد، بعضی از آن ها »تجربه« می شوند و اغلب آن ها هیچ 

تجربه ای را شکل نمی دهند.
در ایران معاصر چه اتفاقی افتاده است؟ آیا ما با اندیشه و تجربه و نّقادی  روبه رو 

بوده ایــم یا نه؟ بله  روبه رو بوده ایم. مجتبی یاور در کتاب »بازشناســی حکمرانی و 
تغییر: در ایران سده نوزدهم«54 نشان می دهد که »گفتمان تغییر« در ایران معاصر 
نه از دوره ناصرالّدین شاه که از دوره فتحعلی شاه شروع شد و در این گفتمان تغییر، 
ما شــروع به »تجربه کردن« این جهان کردیم. یعنی تفســیر کردن مواجهه های 
خود در فرآیندهای زندگی. این گفتمان تغییر، خصلت انباشتی داشته است؛ یعنی 
دائماً اتّفاق هایی می افتاد و در نتیجه این اتفاقات هر روز »حساســّیت« ما نســبت 
به زندگی و فرایندهای آن بیشــتر می شد. گویی از همان دوره فتحعلی شاه تا به 
امروز »گیرنده های ما« روز به روز حســاس تر می شوند. تمام داستان دوره معاصر و 
معاصریت و داستان علوم انسانی همین »حساس تر شدن«، »هوشیارتر شدن«، و 
در نتیجه »بازندیشی کردن«55 درباره مواجهه های ما با زندگی است. البّته مجتبی 
یاور در کتاب خود همین تغییر در ایران در سده نوزدهم را توضیح می دهد که خود 
فتحعلی شــاه بعد محّمد شاه و بعد می رسد به ناصر الّدین شاه تا پهلوی که آن ها 
بیشتر از حّتی مردم عادی »دغدغه تغییر« را داشتند. اگرچه در این تغییر تناقض 
هم بود. یعنی این پادشاهان از یک نظر محافظه کار بودند، از یک نظر هم خواهان 
تغییر بودند. چون آن ها می دیدند تغییر، بنیان سیاسی خود آن ها را متزلزل می کند، 
ولی از یک طرف دیگر رؤیا و »تخّیل تغییر« را داشتند؛ برای تغییری که پادشاهان 
مورد نظر داشتند و بعد نخبگان سیاسی و بعد نخبگان فکری و فرهنگی، نهادهای 
جدیدی مدام به وجود می آمد و فن آوری ها و تکنولوژی ها در جامعه گسترش پیدا 
می کرد؛ و انرژی ها و منابع جدید انرژی به وجود می آمد. از جمله این مؤسســات، 
شکل گیری مدرســه دارالفنون و بعد دانشســرای عالی و مدرسه علوم سیاسی و 

مدارس جدید بود، و صدها و هزاران چیز دیگر.
علوم انسانی از درون این »هم افزایی دانش« که نخبگان سیاسی و فکری از یک 
طرف و از طرف دیگر در زندگی روزمره، مردم با آن  روبه رو بودند شــکل می گرفت 
که حالت مکتوب و مدّون این دانش در قالب کتاب ها، مجاّلت، روزنامه ها و حّتی از 
زمانی که عکاسی آمد - یعنی 1831 به بعد- در قالب عکس ها و بعداً در سال های 
1290 به بعد که دوربین فیلم برداری آمد در قالب فیلم ها و بعد رادیو و همین طور 
تلویزیون و غیره این دانش عینی شــد و صورت مادی پیدا کرد. می خواهم بگویم 
»نّقادی کردن« در جامعه ایران شــکل گرفت. آن فرم آگاهی انتقادی در جامعه ما 
آمد و باعث شد که در »موقعیت زندگی روزمره«  پرسش های مهّمی در ذهن مردم 
شکل بگیرد و شکلی از دانش به وجود بیاید؛ و هم این »آگاهی روزمره« )به تعبیر 
برگر و لوکمان(، این دانش در قالب رمان، طنز، گزارش روزنامه ای، تاریخ نویســی و 

اشکال دیگر و قالب های دیگر بیانی تبلور پیدا کند.
 البّته این که آیا ما این نّقادی را به صورت مکتب یا نظریه ای درآورده باشــیم یا 
نه؟! به اعتقاد من این آنجایی اســت که مناقشه شروع می شود. از نظر من نباید به 
این شیوه تحلیل درباره علوم انسانی هم بیش از حد اهمیت داد. ما نباید علوم انسانی 
را محدود به این کنیم که تا چه میزان نظریه ساخته ایم، نظریه هایی که در جایی 
ثبت شده یا به صورت کتاب و مقاله انتشار یافته است. علوم انسانی می تواند کتاب 
یا مقاله هم باشــد، علوم انسانی معاصر می تواند در درون نهاد دانشگاه و به صورت 
رشته دانشگاهی توسعه یابد اما در عین حال علوم انسانی می تواند به صورت نوعی 
»آگاهی انسانی جمعی« باشد که در روح و روان جامعه و در حیات عادی مردم در 
زندگی روزمره آن ها جریان دارد. تحوالتی که در جامعه معاصر ما رخ داده اســت و 
نوعی فرهیختگی معاصر را شــکل داده و به صورت آداب و آیین زیست شهری در 
روح و روان شــهروندان رسوب یافته و رسوخ کرده است، حاصل نوعی علم انسانی 
معاصر است. ما نمی توانیم واقعیت آشکار کنونی که انسان ایرانی امروز زیست شهری 
دارد و از ابعاد گوناگون ســالمتی، طول عمر، خالقیت و شــعور اجتماعی معاصر 
برخوردار شده است، این ها را نادیده بگیریم. نوبرت الیاس در کتاب »درباب فرایند 
تمدن« نشان می دهد که انسان معاصر توانسته است نوعی خویشتنداری را تجربه 
کند و از بروز و ظهور اشکالی از خشم و قدرت خود اجتناب ورزد و نوعی کنترل بر 
نفس را بسازد. در ایران امروزی نیز اگرچه اشکال بسیار گسترده ای از خشونت ها، 
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بابهنجاری ها و بی نظمی ها در سراســر جامعه ما وجود دارد اما واقعیت اینست که 
ما در مسیر فرایند مدنیت معاصر و شهری شده قرار گرفته ایم و نوعی فرهیختگی، 
خویشــتنداری و بلوغ اجتماعی نیز در جامعه ظاهر شده است. گسترش نهادهای 
آموزشــی، آموزش عالی و رسانه ها و همچنین گسترش مبادالت میان فرهنگی و 
جهانی شدن، موجب شکل گیری و توسعه این فرهیختگی شده است. این تحول 
را می توان به نوعی محصول یا برایند بالندگی علوم انسانی و اجتماعی معاصر ایران 

نیز دانست.
 علوم انسانی یا آگاهی انسانی معاصر ایرانی را در عین حال می توان در تحوالت 
جامعه که به صورت نهادهای گوناگون و مؤسسات اجتماعی نیز تبلور یافته و عمل 
می کند و نوعی آگاهی نهادی شده است مشاهده و ارزیابی کرد. سیاست، اقتصاد و 
سازمان ها و دیوانساالری، همه این ها اشکالی از آگاهی انسانی معاصر هستند و در 
نتیجه تکوین و توسعه اشکالی از علوم انسانی امکان تحقق آن ها میسر شده است. 
ما معموالً در هنگام تحلیل علوم پزشکی و مهندسی یا علوم طبیعی این واقعیت را 
در نظر می گیریم که این علوم را براساس محصوالت، خدمات و فناوری های برآمده 
از این علوم شناسایی و ارزیابی می کنیم اما هنگام تحلیل و ارزیابی علوم انسانی به 
محصوالت و فناوری های برآمده از این علوم توجه کمی داریم. علوم انسانی چیزی 
نیســت جز همین مجموعه مفاهیمی که ما امروز به کمک آن ها درباره زندگی و 
تجربه های زیســته مان سخن می گوییم، مفاهیمی مانند مجلس، قانون، انتخابات، 
شهروندی، حقوق، حقوق بشر،  بوروکراسی، مردم ساالری، مطبوعات، رسانه، اقتصاد، 
بهره وری، کارآفرینی، تورم، توسعه، رشد، انقالب، مشروطیت، تجدد، شهر، کارمند، 
آموزش، تئاتر، شــعر نو، آزادی، جمهوری، فناوری، استقالل، برنامه ریزی، سازمان، 
اداره، حقــوق ماهیانه، بیمه، مالیات، و هزاران واژه و مفهوم دیگر همه آینها »زبان 
معاصر« و »گفتمان عمومی« ما را شکل داده اند. این ها میوه های درخت علوم انسانی 
معاصر ما هستند. البته برخی محققان مانند ماشاءاهلل آجودانی در کتاب مشروطه 
ایرانی اســتدالل می کنند که این زبان روشن و دقیق نیست و کژتابی های مخربی 
داشته و دارد. حتی اگر این نقد را بپذیریم، همچنان نمی توانیم وجود و تکوین این 
زبان را انکار کنیم. ما می توانیم بگوییم خطای پزشــکی در ایران زیاد است و نظام 
سالمت ما با چالش های بزرگی  روبه روست، اما نمی توانیم توسعه و گسترش پزشکی 
مدرن در ایران امروزی را اننکار کنیم. در زمینه علوم انسانی هم ما توانسته ایم نوعی 
زبان و آگاهی انســانی و جمعی معاصر را خلق کنیم اگرچه همچنان با چالش های 

بزرگی  روبه رو هستیم.
بنابر این، نباید علوم انســانی و اجتماعی معاصر را به »شــیوه ساده ســازانه« و 
»تقلیل گرایانه« در اندیشه های مکتوب شده، نظریه های رسمی دانشگاهی و افکار 
محققان و دانشــگاهیان محدود و محصور ســازیم. ما باید با کمک روش شناسی 
پیچیدگی تالش کنیم تا عملکرد و چیستی علوم انسانی و اجتماعی معاصر ایرانی 
را از درون پویایی ها و سازوکارهای کلی جامعه و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی ایران معاصر بشناسیم. در اینجا نوعی مقوله بندی از علوم انسانی 
ارائه می کنم تا به کمک آن فرایند و ســازوکار پیچیده خلق و انتشار و بسط علوم 

انسانی و اجتماعی معاصر را تشریح کنم.
ما باید علوم انسانی را چند نوع تقسیم کنیم: »علوم انسانی نوع اّول« یعنی آن 
آگاهی که از موقعیت مســئله مند ما برمی خیزد. دیگری »علوم انسانی نوع دوم«: 
آنجایی که این آگاهی تبدیل به شکلی از بازنمایی در ادبیات، فیلم، روزنامه، مجلّه، 
رمان، داستان و شعر می شود. نوع سوم، آنجایی که علوم انسانی نوع دوم و اّول در 
شکل های خاّص فرم آگاهی که اشاره کردم صورت بندی می شود و به شکل »آگاهی 
روش مند« تبدیل می شود. جامعه ایران در طی دوره معاصر خود نوعی »خودآگاهی 
انتقادی« پیدا کرد و معرفت نوع اّول و نوع دوم را به وجود آورد. اگر این کار را نکرده 
بود »پویایی های جامعه« امکان پذیر نمی شــد و »گفتمان تغییر« در ایران شــکل 
نمی گرفت. جامعه ایران گفتمان تغییر را از ابتدای شــکل گیری معاصریت خود تا 
به امروز تداوم داده است. اما آیا ما توانسته ایم علوم انسانی نوع سوم یا همان آگاهی 

انتقادی روشــمند و بازاندیشانه و واقع محور را شکل دهیم؟ در میان دانشگاهیان 
امروزه بر سر این موضوع مناقشــه وجود دارد. نکته ای که باید به آن توجه داشت 
پرهیز از تقلیل گرایی یا فروکاستن علوم انسانی به »نظریه رسمی« یا دیدگاه های 

شکل گرفته در رشته ای دانشگاهی است.
علوم انســانی معاصر، مجموعه آگاهی های ما درباره موقعیت معاصر ماست که 
به شــیوه ای جمعی و با مشــارکت همگان و از درون تجربه زیسته گروه ها، اقوام، 
اجتماعات و طی فرایند زیســت پذیر کردن حیــات و و زندگی روزمره تحقق پیدا 
می کند؛ این آگاهی در قالب های گوناگون هنری، ادبی، دانشــگاهی و حتی دانش 
قومی یا عامه بروز و ظهور می یابد. علوم انسانی در این معنای عام و موسع، حاصل 
تجربه کردن، نقادی، بازاندیشــی و تأمل همه جانبه درباره خود، جهان و معرفت 
ما نســبت جهان اســت. جامعه معاصر ما از این دیدگاه درگیر برساختن و دوباره 
ســاختن های مکرر آگاهی های انسانی خود بوده است. ما برای فهم پذیر کردن این 
آگاهی انسانی باید »سازوکارهای شناختی«، »الگوهای فرهنگی حاکم بر شناخت«، 
و چگونگی مواجهه بازاندیشانه ما در فرایندهای امروزی شدن جامعه ایران را توصیف 
و تحلیل کنیم. رویکرد پدیدارشناسانه جامعه شناسی معرفت که پیتر برگر و توماس 
لوکمان در کتاب »ســاخت اجتماعی معرفت« ارائه کرده اند، یکی از مناسب ترین 
رویکردها برای شناســایی موقعیت علوم انســانی و اجتماعی در ایران است. یکی 
از پیشرفت ها در زمینه علوم انســانی در ایران امروز، دسترسی محققان ما به این 
رویکردهاســت. برای روشن شدن بحث در اینجا به مطالعه ای که بر مبنای نظریه 

برگر و لوکمان شده است اشاره می کنم.
 رحیم محّمدی جامعه شناس ایرانی در کتاب »تجّدد ایرانی« تالش کرده است تا 
شکل گیری و تحول آگاهی در ایران معاصر را نشان دهد. او نشان می دهد که آگاهی 
معاصر در ایران تکوین یافته و صورت های گوناگون این آگاهی را نشان می دهد. او 
معتقد اســت موتور پویایی ها و تغییرات در جامعه ایران چیزی اســت که او به آن 
»دیالکتیک ذهنی« می گوید. معنای آن این اســت که جامعه ایران، به عنوان یکی 
از باســتانی ترین کشورهای جهان که تاریخ کهنی دارد و این تاریخ در دوره معاصر 
شکلی از آگاهی را ایجاد کرده و میراث فرهنگی و میراث معنایی را به وجود آورده 
است که این آگاهی نمی تواند تحت هیچ شرایطی کنار گذاشته شود، هیچ تحولی 
نمی تواند بیاید بگوید ما باید برای معاصر شــدن ایــن آگاهی را کنار بگذاریم. آن 
آگاهی پاره ای از وجود ماســت. با همه ویژگی هایی که دارد. درست مثل این است 
که وقتی می خواهیم از ایران صحبت بکنیم، دماوند و البرز و دریای خزر را هم باید 
در نظر بگیریم. نمی توانیم ایرانی را بدون این موارد در نظر بگیریم. انســان ایرانی 
نمی توانسته مجموعه نیروها و مؤلفه های ســازنده تاریخی و اجتماعی اش را کنار 
بگذارد و به آن نیندیشــد. از اینرو، انسان ایرانی الجرم در »موقعیت معاصر« خود 
نوعی »گفت وگوی دایمی« میان خود معاصر و میراث و تاریخ و فرهنگ خاص خود 
را داشته است. به همین دلیل از دیدگاه محّمدی در ایران معاصر نوعی دیالکتیک 
ذهنی وجود دارد که طی آن نوعی »گفت وگوی درونی« را در او شکل داده است. در 
دوره معاصر، موقعیت جدیدی با تکنولوژی ها، پیوندهای جهانی، معادالت سیاسی 
و ویژگی های اجتماعی خاص برای انســان ایرانی به وجود آمده اســت. مثالً فرض 
کنید که پزشکی جدید امکان افزایش جمعیت را ایجاد می کند. پس تراکم جمعیت 
شکل می گیرد؛ جامعه ای که در سال 1280 نُه میلیون نفر جمعیت داشت حاال در 
سال 1397 هشتاد و دو میلیون نفر جمعیت دارد. تراکم جمعیت به تعبیر دورکیم، 
نوعــی تراکم اخالقــی و تراکم روابط و پیوندها را ایجــاد می کند و در نتیجه این 
تراکم، ماهیت جامعه عوض می شود. این موقعیت جمعیتی الجرم ما را به اندیشه 
وامی دارد. در فرایند این اندیشیدن تمام باورهای پیشینی ما درباره جمعیت و جامعه 
حاضر می شــوند و به طور خودآگاه و ناخــودآگاه میان موقعیت کنونی و »میراث 
رسوب یافته تاریخی« در اینجا گفت وگویی شکل می گیرد. گسترش شهرها و صنعت 
و شــکل گیری دیوانســاالری جدید هم مانند جمعیت ما را الجرم به گفت وگویی 
دیالتیکی میان امر حاضر و میراث رسوب یافته فرا می خواند. پویایی فرهنگ از درون 

گاهی های ما درباره موقعیت معاصر ماست که به شیوه ای جمعی و با مشارکت همگان و از   علوم انسانی معاصر، مجموعه آ
یست پذیر کردن حیات و و زندگی روزمره تحقق پیدا می کند؛ این  یسته گروه ها، اقوام، اجتماعات و طی فرایند ز درون تجربه ز
گاهی در قالب های گوناگون هنری، ادبی، دانشگاهی و حتی دانش قومی یا عامه بروز و ظهور می یابد.  آ
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این دیالتیک ذهنی برساخت می شود. طبیعتاً این دیالکتیک، تنش ها و چالش های 
جدی عینی و اجتماعی بــزرگ ایجاد می کند. معاصریت ما از دورن این دیالتیک 
ذهنی و چالش های عینی آن صورت بندی می شــود. علوم انسانی و اجتماعی که 
در ایران معاصر شــکل گرفته است چیزی نیست جز همین دیالکتیک ذهنی که 
در اندیشه و آثار روشنگران، هنرمندان و محققان ایرانی تحقق و تبلور پیدا می کند.

وقتی محّمدی می گوید آگاهی معاصر در ایران یعنی »دیالکتیک ذهنی« دقیقاً 
این معنا را دارد که مای ایرانی در زندگی روزمره خود به طور مســتمر به معنای 
فوکویی آن می اندیشید و زندگی را مسئله مند می سازد و آن ناخودآگاه و ذهنّیت 
تاریخی را با وضعیت اآلن خود مدام مقایسه می کند. در نظر بگیریم وقتی که زن 
یا مردی می پرســد چه بپوشم؟ چه بپوشم که هم با وقار باشد هم جدید باشد؟ 
چه بخورم؟ چطور راه بروم، چطور نگاه کنم، چطور آرایش بکنم؟ چگونه بدن خود 
را مدیریّــت کنم و با این بدن چه کار بکنم؟ اندازه بدن من چقدر باشــد؟ این ها 
همه پرســش هایی است که »اندیشــیدن های روزمره شهروندان« امروز را شکل 
می دهد. اصل داســتان ما همین حکایت »زندگی روزمره« ماست، همه چیزهای 
دیگر، فرع بر زندگی روزمره هســتند. آن چیــزی که در »واقعیت معاصر« اتّفاق 
می افتد، زندگی روزمره آدم هاســت. به تعبیر هابرماس »جهان زندگی«56، همین 
زندگی روزمره اســت. درست است که سیاستمداران دوست دارند که بگویند در 
جامعه ما و سیاست اصل و تعیین کننده هستیم، ولی آنچه در نهایت تعیین کننده 
سرنوشت جامعه اســت و اتّفاق می افتد، همین زندگی آدم ها و تجربه ها و نقدها 
و بازاندیشــی های آن هاست. این تأمالت، بازاندیشی ها، و تجربه ها در نهایت علوم 
انســانی را موجب می شوند. هنرها، سینما، ادبیات، فلسفه، علوم اجتماعی و همه 
اشــکال آگاهی در ایران معاصر در پی این شکل از تجربه ها و بازاندیشی ها شکل 
گرفته و ما اکنون شــاهد حضور این اشــکال آگاهی به صورت های گوناگون در 
ایران هستیم. ما باید هنگام سخن گفتن از علوم انسانی، هنرها و ادبیات و دانش 
رســانه ای و مطبوعاتی را هم در نظر بگیریم و تلقی خود از علوم انســانی را به 
نظریه های رسمی ارائه شده در دانشگاه ها و رشته های دانشگاهی محدود نسازیم. 
یکــی از چالش های ما در فهم پذیر کردن علوم انســانی در ایران معاصر، تقلیل 
دادن این علوم به »نظریه های رســمی دانشــگاهی« و حذف کردن آگاهی ها و 
معرفت های دیگر است. ما حتی هنگام ارزیابی علوم انسانی باید اهمیت بیشتری 
به معرفت های هنری و ادبی بدهیم، زیرا این نوع معرفت ها به نحو واقع گرایانه تر و 
»بافت یافته تری« زندگی روزمره ایرانی را آشنایی زدایی کرده اند. معرفت های هنری 
و ادبی وجه انضمامی تری نسبت به علوم انسانی دانشگاهی دارند. اهمیت و عملکرد 
اجتماعی دانش هایی مانند تاریخ، جامعه شناسی و فلسفه نیز بستگی به میزان بافت 
مند شــدن و انضمامی بودن آن ها دارد؛ و این که این دانش ها تا چه حد توانایی 

آشنایی زدایی از زندگی روزمره ما را دارند.
 همان طور که گفتیم ویژگی شــکلی دیگر علوم انسانی »بازاندیشی« است. 
بازاندیشــی یعنی درباره خود اندیشیدن و مجدداً آن اندیشه را اندیشیدن و تا بی 
نهایت این روند را ادامه دادن. بازاندیشی به معنای باز نگاه داشتن بازی اندیشه و 
نزدن ســوت پایانی برای آن است. گفت وگویی که اکنون در قالب »طرح اعتالی 
علوم انسانی« انجام می دهیم و تالشی که اکنون در جامعه ایران در جریان است 
برای نقد و تحلیل موقعیت پرابلماتیک علوم انســانی و اجتماعی، چیزی نیست 
جز همین تالش بازاندیشــانه برای نقادی خود و علوم معطوف به خود. بنابراین 
بازندیشی در علوم انسانی، صرفاً بازاندیشی در حوزه معرفت نیست بلکه بازاندیشی 

در کل موقعیت ما و زندگی و جهان زیست ماست.
این بازاندیشــی نمودی از تحول جامعه و در عین حال آگاهی گســترده تر و 
رشــدیافته تر ما به موقعیت خودمان و علوم معطوف به موقعیت ماست. این که 
حکومت برای اعتالی علوم انســانی برنامه ریزی می کند و به آن بودجه اختصاص 
می دهــد به معنای »اهمیت کارکــردی« و »قدرت اجتماعی« علوم انســانی و 
اجتماعی در عملکرد کلی جامعه است. گسترش نهادی و افزایش تأثیر کارکردی 

علوم انسانی و اجتماعی و تحول جامعه باعث شده است تا جامعه ایران برای بهبود 
بخشــیدن به سامان سیاسی و دست یافتن به توسعه همه جانبه توجه عمیق تر و 
جدی تری به موقعیت علوم انسانی و اجتماعی در ایران بنماید. بازاندیشی و تأمالت 
جمعی که در جامعه ما درباره حال و روز امروزی مان در جریان اســت، زمینه را 
برای شناخت بهتر موقعیت و کارکرد علوم انسانی و اجتماعی برای ما فراهم ساخته 
است. در دهه های اخیر آفرینش هنری و ادبی، ترجمه متون از زبان های مختلف، 
سینما، عکاسی، هنرهای نمایشی، موسیقی و دیگر فعالیت های هنری گسترش 
یافته اند. در این گســترش عّده پرشماری که خیلی هم مهم تر از این ها هستند، 
کتاب های خود را می نویســند و روی همین موضوعات هم کار می کنند. چندین 
سال هم هست که این کار را می کنند. یعنی بازاندیشی انتقادی معرفت های انسانی 
ما که خود آن معرفت های نوع سوم و چهارم را تشکیل می دهند؛ به مقداری که 
معرفت های نوع اّول ما به نوع دوم تبدیل می شود و نوع دوم به نوع سوم و نوع سوم 
به نوع چهارم، به همان مقدار علوم انســانی سازوکار پویایی خود را پیدا می کند. 
پویایی یعنی این. یعنی جامعه از طریق پرسش کردن درباره موقعیت های زندگی 

روزمره خود، ایده های خود را خلق کند.
اّولین اندیشــمندان مردم عادی هســتند. متفّکران واقعی هر جامعه چوپانان 
و کشــاورزان و دهقانان و زنان خانه دار و دختران و پســران نوجوان آن هستند. 
اصیل ترین اندیشــه ها در هر جامعه ای از جمله جامعه ایران را مردم عادی شکل 
می دهند، داســتان نویس ها و موّرخ ها و ادبا کســانی هستند که آن اندیشه ها و 
تجربه های زیســته جامعه و مــردم را به جهان آفرینش های فلســفی، فکری، 
هنــری، ادبی منتقل می کنند و معرفت های نوع دوم را ایجاد می کنند و از درون 
معرفت های نوع دوم چون بازاندیشی فرم این دانش است، معرفت های نوع سوم به 
وجود می آید. یعنی نوعی متدولوژی و متامتدولوژی، تئوری یا متاتئوری. مکانیزم 
رشد و توسعه علوم انسانی عبارت است از مکانیزم جامعه ای که اّول در بطن خود 
می اندیشد، بلوغ علوم انسانی اّول در جامعه صورت می گیرد: آگاهی انسانی. دوم در 
ادبا و هنرمندان و فیلم سازان آن صورت می گیرد. مرحله سوم به سراغ فیلسوفانی 
می آید که آن را مفهوم سازی می کنند. زبانی درست می کنند خاّص خود تا بتوان 
در مورد معرفت های نوع اّول و دوم صحبت کرد. مرحله بعد کســانی که می آیند 
این علوم را غربال می کنند، پاالیش می کنند، ارزیابی می کنند، این ها را دوباره به 

فراتئوری و فرامتدولوژی تبدیل می کنند.
آیا جامعه ایران این کار را کرده یا نکرده اســت؟ پاســِخ ساده و دم دست این 
اســت که بگوییم بله یا نه. علوم انســانی-اجتماعی در ایران در فرآیند شدن یا 
صیرورتی اســت که در جاهایی بســط یافته تر و در جاهایی نحیف تر است، ولی 
از پویایی شگفتی برخوردار اســت. همان طور که در ابتدا اشاره کردم ریشه این 
پویایی »موقعیت مسئله مند«57 جامعه ماست. جامعه ایران از روال عادی خود در 
حال بیرون آمدن اســت و سال ها است که چنین اتفاقی در حال رخ دادن است. 
یعنی زندگی روزمره ما سال ها است که در »موقعیت مسئله مند« قرار گرفته است. 
دیگر قالب های از پیش تعیین شــده تاریخی پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی 
نیست. رابطه زن و شوهر، والدین با فرزندان همه چیز گویی در »موقعیت تفکر« 
به تعبیر فوکویی آن قرار گرفته اســت. ما و جامعه ما داریم می اندیشیم. جامعه 
ایران اموری که تا به حال بهنجار و عادی می دانســت، اکنون اموری تأمل برانگیز 
و نابهنجار می بیند. این اندیشیدن ضرورتاً به معنای این نیست که ضّد دین است. 
از درون ایــن موقعیت می تواند چیزهای متعّدد و ملقمه هایی پیچیده درآید و در 
می آید. به هیچ عنوان پاســخ ساده برای همه پیش نمی آید. مسیرهای اجتماعی 
گوناگون هرکدام داستانی درست می کنند، هرکدام سهم هایی را برای گروه های 
مختلف شکل می دهند. علوم انسانی در ایران معاصر در حرکتی تاریخی، تدریجی 
و پویا از درون این موقعیت مسئله مند به صورت »آگاهی جامعه معاصر ما« شکل 
گرفته است؛ زیرا ما در »موقعیت مسئله مند معاصربودگی« قرار داریم. جامعه ای 
که معاصربودگی خود را شــکل می دهد، نمی تواند وجدان و آگاهی خود را شکل 
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ندهد. جامعه ای که در آن موقعیت مســئله مند خود را بازنما می کند، این جامعه 
نمی تواند علوم انسانی نداشته باشد.

آیا این آگاهی های معاصر ما به علوم اجتماعی دانشــگاهی و رســمی تبدیل 
شــده اند؟ تا حدودی ما توانســته ایم در دانش های تاریخ، جامعه شناسی، علوم 
سیاسی، اقتصاد، فلسفه و رشته های دیگر به نوعی دانش مکتوب و مدون از آگاهی 
معاصر خود دســت یابیم. ما در فرایند ســاختن این علوم بوده و هستیم. در این 
مســیر، جایی سرعت ما ُکند بوده اســت، یعنی آن جا که بتوانیم در گفت وگوی 
جهانی علوم انسانی و اجتماعی مشــارکت مؤثر و فعال کنیم. این مشکل ریشه 
ساختاری دارد. می توان گفت علوم انسانی اجتماعی معاصر در سطح دانشگاهی 
آن »قابلّیت جهانی بودن« دارد. درست است که این دانش -همین طور که اشاره 
کردم- زمینی است و از نوعی »محلی بودن« برخوردار است، اّما در عین حال به 
لحاظ فرم دانش، »جهان محلّی«58 اســت. این علوم چون ریشه در واقعیت های 
جامعه دارند محلی هســتند. به همین دلیل اســت که »بوردیو« اهل پاریس و 
»زیمل« اهل برلین، »رابرت اِزرا پارک« در مکتب شیکاگو شیکاگویی، و »ریموند 
ویلیامز« بریتانیایی باشند و دیگران هر کس در جای خود باشند. همه اندیشمندان 
بزرگ و خالق از نظر فکری ریشــه در سنت ها و آب و خاک مشخصی دارند. این 
وجه محلی یا ماهیت اینجا و اکنونی اندیشــیدن اســت. اما همه این اندیشه ها و 
اندیشمندانشان جهانی شده اند و ما امروز با اندیشه هایی از سراسر جهان سروکار 
داریم. دلیل اصلی آن به تعبیر ادگار مورن ســیاره ای شــدن اندیشه است. هم 
تجربه های زیسته مشــترک میان ملت ها و اقوام و جوامع ایجاب می کند تا همه 
انسان ها از جهاتی مسئله های مشترک در این تمدن معاصر پیدا کنند، هم زندگی 
در جهان شبکه ای و رسانه ای شده امکان تبادل جهانی اندیشه ها را فراهم ساخته 
است. در نتیجه این عوامل و بسیار عوامل دیگر ماهیت آگاهی معاصر، جهان محلی 

شده است.
در حال حاضر بیشــترین چالش ما در علوم انســانی دانشگاهی و رسمی به 
نقص های ما در فرایند چگونگی »جهان-محلّی شــدن« بازمی گردد. این نقص، 
ضعف، کاستی و ُکندی ما هم به مسائل درونی و هم به مسائل بیرونی جهانی ما 
برمی گردد. یکی از مسائل درونی ما این است که زبان ما فارسی است و نمی توانیم 
به زبان علم جهانی انگلیسی بیندیشیم. فارسی بودن به معنای این است که غیر 
فارسی زبان ها دسترسی به دانش ما ندارند تا ما با آن ها وارد گفت وگو بشویم. نکته 
دوم این است که ما با منع های سیاسی هم به خصوص در این چهل سال  روبه رو 
شده ایم. یعنی به لحاظ نهادی، نظام آموزش و نظام دانشگاهی ما به ویژه در حوزه 
علوم انسانی به حد کافی و ضروری به جهان گشوده نبوده است. چیزی که دانشگاه 
و نهاد فکر را به جهان گشــوده می کند، برنامه درسی است. در کتاب »دانشگاه و 
فرهنگ«59 مسئله بین المللی شدن دانشگاه ایرانی را بحث کرده ام. کشورهایی مثل 
ژاپن و بعضی کشــورهای دیگر از چهل سال پیش ساختار برنامه درسی خود را 
بین المللی کردند، ما به دالیل سیاســی این کار را نکردیم. بنابراین این هم عامل 

دومی است که مسیر بالندگی جهانی علوم انسانی ما را ُکند کرده است.
همان طور که اشــاره کردم ما »به حد کافی« نتوانســته ایم دانش انســانی و 
اجتماعی برآمده از جامعه معاصر مان را جهانی کنیم، اما باید دقت کرد که الجرم 
»تا حدودی« نیز تجربه جهانی شدن آگاهی انسانی و اجتماعی معاصر را داشته ایم. 
چالشی که اکنون در این زمینه با آن مواجه هستیم ضعف ما در آگاهی و وقوف 
از این تجربه »جهانی شــدن آگاهی ایرانی« است. امروزه بخش بزرگی از ادبیات 
کالسیک و معاصر ما به زبان های متعدد ترجمه شده است. گمان می کنم ضرورتی 
ندارد تا در اینجا فهرســتی از آثار ادبی اعم شــعر و داستان و رمان ایرانی که به 
زبان های گوناگون ترجمه شــده ارائه کنیم، زیرا با  جست  وجوی ساده در گوگل 
می توانیم فهرســت طوالنی از این متون را ببینیم. همچنین گسترش سینمای 
ایران در سراســر جهان واقعیتی آشکار است. در بسیاری از زمینه های هنری ما 
تا حدودی توانســته ایم از مرزهای محلی و ملی خــود فراتر برویم. همچنین در 

زمینه علوم اجتماعی و انســانی دانشگاهی نیز برخی روشنفکران و اندیشه ورزان 
ایرانی که از درون تجربه معاصر ما برخاســته اند امروزه هویت فراملی و فرامحلی 
پیدا کرده اند. سید جمال الدین اسدآبادی، سید حسین نصر، عبدالکریم سروش، 
داریوش شایگان، علی شریعتی و جالل آل احمد از جمله اندیشه ورزان سرشناس 

فراملی محلی و فراملی ایران معاصر هستند.
همچنین برخی از مهم ترین مفاهیم علوم انسانی از درون جامعه ایران بیرون 
آمده است. مثالً مفهوم »دولت رانتیر«60 این اصطالح سال 1970 یک اقتصاددان 
ایرانی مطرح کــرد. امروزه »دولت رانتیر« یک مفهوم کامــاًل جا افتاده در علوم 
اجتماعی در شاخه های مختلف است. اگر »ویکی پدیا« این مفهوم را  جست  وجو 
کنید تاریخچه آن را خواهید دید. این مفهوم از درون تجربه ما بیرون آمده است. 
یا مثاًل در بحث های »پسا استعمارگرایی« در تمام متن ها تقریباً علی شریعتی و 
آل احمد جایگاهی را دارا هستند. متن های کالسیکی که اآلن وجود دارد. در کنار 
»فرانتس فانون« »ادوارد سعید« و دیگران »علی شریعتی« و »جالل آل احمد« جا 
 Westoxication یا Westernization دارنــد. آل احمد مفهوم غرب زدگی یا
را ترجمه کرده است. که البته عنوان دومی از ترجمه غرب زدگی، بیشتر جا افتاده 
است. علی شریعتی نیز مفهوم »بازگشــت به خویشتن« را طرح کرده است. اّما 
مــا توّجه نداریم که در تفّکر پسااســتعمارگرایی رایج در دنیا در بحث های »ضّد 
اروپایی گری« جایگاهی پیدا کرده ایم. مثالً امروزه سّید حسین نصر در جهان در 
سنت گرایی و سنت گرایان از موقعیت رهبری برخوردار است در نحله سّنت گرایان 
منظورم است. اما ما اصاًل نمی دانیم که سید حسین نصر یک موقعیت جهانی دارد. 
ما فقط می گوییم ما در جهان نیســتیم. به دلیل این که دقیقاً نمی دانیم در کجا 

هستیم. ارزیابی دقیقی از علوم انسانی نداریم.
ضعف تعامل میان رشــته ای یکی دیگر از چالش های ماست. برای توسعه علم 
انســانی و اجتماعی معاصر ما نیازمند توجه کردن به شکاف های موجود در میان 
اشکال معرفت هایی هستیم که با آن ها ســروکار داریم. سیاست میان رشتگی و 
فرارشته ای ساختن دانش ها هنوز در فضای اندیشه ای ایران رشد نکرده است. در 
دهه اخیر ما با ایده میان رشتگی آشنا شده ایم و تالش هایی نیز در این زمینه در 
حال انجام اســت. روند در حال ظهور دانش در ایران همین توسعه میان رشتگی 
و فرارشــتگی خواهد بود. ما نیازمند بســط ارتباطات و تعامالت میان دانش های 
هنری و ادبی با علوم اجتماعی و فلسفه هستیم. دانش آموختگان ما اکنون عموماً 
در جزیره های مســتقل رشته ها آموزش می بینند و زیست می کنند. نگرش های 
رشته ای تأثیر عمیقی بر کیفیت تعامالت میان دانش ها به جای گذارده و می گذارد. 
وقتی فردی رویکرد میان رشته ای ندارد، توانایی همسخنی با رشته ها را از دست 
می دهد، ظرفیت های وجودی او برای خالقیت محدود می شود، و نوع دانشی که 
خلق می کند در چارچوب نوعی پارادایم ساده نگری است؛ زیرا واقعیت را مثله شده 
و در چارچوب نوعی یک سویه نگری می بیند و در نتیجه امکان فهم پذیری کلیت 
امور را از دست می دهد. همان طور که گفتم به دلیل گسترش تعامالت جهانی، 
ظهور علوم انســانی دیجیتال، دسترسی به دانش های جهانی و رشد انتقادات به 

وضعیت علوم انسانی، کم کم ایده میان رشتگی در ایران در حال گسترش است.
گسست میان نهاد علوم انسانی با نظام سیاسی یکی دیگر از شکاف هایی است 
که موقعیت این علوم را مسئله مند ساخته است. این شکاف از سویی باعث توجه 
بیشــتر نظام و گفتمان سیاســی به این علوم را ایجاد کرده و نظام سیاسی را به 
سوی سرمایه گذاری بیشتر برای نقد و ارزیابی این علوم سوق داده است و از این 
رو نوعی زمینه و فرصت برای گفت وگو و گسترش گفتمان علوم انسانی را موجب 
شده اســت؛ اما از طرف دیگر محدودیت ها و چالش های سیاسی بازدارنده نیز بر 

این علوم اعمال می شود.
پیوند جامعه با علوم انسانی، زمانی می تواند مستحکم  شود که ساختار سیاسی 
دموکراتیک هم در جامعه به وجود آید. دموکراسی به معنای واقعی و همان مفهوم 
اصیلی که گفتم، یعنی »دموکراسی کارکردی«61 باشد. موقعیت دموکراتیک برای 

علوم انسانی در این معنای عام و موسع، حاصل تجربه کردن، نقادی، بازاندیشی و تأمل همه جانبه 
درباره خود، جهان و معرفت ما نسبت جهان است. جامعه معاصر ما از این دیدگاه درگیر برساختن و 
گاهی های انسانی خود بوده است.  دوباره ساختن های مکرر آ
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علوم انســانی و اجتماعی، موقعیتی است که در آن اســتقالل آکادمیک، آزادی 
آکادمیک و آزادی بیان به صورت کارکردی در جامعه دانشگاهی و فکری مستقر 
باشد. معنای ساده این سخن این است که افراد در فرایند علم و اندیشه ورزی در 
محیط های دانشگاهی و فکری احساس امنیت کنند و نگران تأمین و تحقق حقوق 
شهروندی شــان نباشند. یعنی اگر من اندیشیدم، اندیشه برای من هزینه نداشته 
باشد. بخشی از بحران علوم انسانی و جامعه ایران به کم توانی های »ظرفیت های 
دموکراتیــک« ما برمی گردد. علوم انســانی-اجتماعی به عنوان فــرم دانش، از 
ارزش های خاّصی برخوردار اســت. شــاید من بگویم این ویژگی ششم است که 
مربوط به زمینی بودن و ارزش های اجتماعی آن است. ما اگر بخواهیم این پیوندها 
را توضیح و توســعه بدهیم فکر می کنم باید همین راهی را برویم که شما شروع 
کرده اید؛ یعنی گفت وگوی میان ما درباره موقعیت های خودمان را توسعه دهیم و 
راهبرد بازاندیشی62، را بسط دهیم. آگاهی از راه آگاهی خودش بسط پیدا می کند 
نــه از راه های دیگر، نه پول، نه بودجه، نــه زور، نه هیچ راه دیگری، هیچ چیزی 
نمی تواند این کار را انجام دهد و این که آدم های اصیلی پیدا بشــوند که به لحاظ 
وجودی تعلّقی به معرفت پیدا کرده باشند، باور کرده باشند که انسان ها و زندگی 
انسان ها برای آن ها مهم است و برای کمک به این انسان ها، راه انسانی که وجود 
دارد، آگاهی است و نه هیچ راه دیگری و حاضر شوند برای این، بیایند و گفت وگو 
کنند و خودشان باشند. گمان می کنم علوم انسانی- اجتماعی، علوم انسان هستند؛ 
به این معنا که بودن انسانی، فی نفسه ارزش دارد. این به این معنا است که انسان 
امــکان پیدا کند و در مورد خودش آن گونه ای که هســت، فارغ از هر قید و بند 

دیگری، سخن بگوید.
معنای انضمامی تر این حرف این است که ما به عنوان کارگر معرفت63 بتوانیم 
خودمان را آشکار کنیم. چون تجربه ما نوعی، تجربه یک فرد نیست، بلکه تجربه 
دو نقش معرفتی است. آن نقش باید امکان بیان خود را پیدا کند. ما نتوانسته ایم 
به حّد کافی این امکان را فراهم کنیم. این نتوانستن، هم ناشی از »موانع بیرونی« 
و جهانی اســت و هم موانع درونی جامعه خودمان. موانع بیرونی این است که ما 
در گفتمان جهانی، »موقعیت فرودستی« پیدا کردیم و در این موقعیت فرودستی 
گویی کودک نابالغی هستیم که باید با اجازه بزرگ ترهای خود صحبت کنیم! گویی 
مرکز این دانش و آگاهی، غرب یا جای دیگری است و به طور خودآگاه یا ناخودآگاه 
همیشه فکر می کنم من چه کسی باشم که بخواهم صحبت کنم یا درباره خودم 
صحبــت کنم؟! یا ابراز عقیده کنم و تجربه خود را بگویم، در مورد زندگی خودم 
بگویم. این که اصاًل چه کسی هستم؟ چه چیزی هستم؟ مانع درونی آن، این است 
که این »ضعف اعتمــاد به نفس معرفتی«، به نوعی »آگاهی بازدارنده« در درون 
ما تبدیل شده اســت. این ضعف اعتماد  به نفس معرفتی، نوعی معرفت شناسی 
شده اســت. نوشتار دانشــگاهی در ایران امروز فاقد تنوع در فرم ها و سبک های 
نوشتن و نگارش است. ما صرفاً »نثر اثباتی« قرن نوزدهمی را در دانشگاه ها رواج 
داده ایم، نثری که اجازه نمی دهد من فاعلی و اول شــخص بکار برده شود. این که 
اگر می خواهی با زبان علمی صحبت کنی با زبان اّول شخص صحبت نکنی، این که 
همه مطالبی که می گویی باید از یک نوع رئالیسم جوهری برخوردار باشد؛ یعنی 
قانونمندی های هستی را بگویی، یعنی جهان شمول ترین شکل دانش را فقط دانش 

می گوییم و هر شکل دانش دیگری را سرکوب کنیم.
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................................... نگاه ...................................

   آینده نگر بررسی می کند؛ چرا اهالی اکوسیستم  استارت آپی         از ایران می روند؟

موج بلند مهاجرت
اقتصاد ایران با مهاجرت کارآفرینان متقدم بیگانه نیســت. این روزها نوبت به کارآفرینان نو رسیده است. اهالی اکوسیستم 
 استارت آپی و نیروهای فنی و نوآور، عطای کار در ایران را به لقایش بخشیده اند و صابون مهاجرت را به تن می زنند. در نگاه این 

شماره در    این باره می خوانید. چرا اهالی فناوری از ایران می روند؟ بیشتر جذب کدام کشورها می شوند؟ آیا آن ها برمی گردند؟
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اتریــوم دومین رمزارز از نظر بزرگی بازار در جهان اســت. این 
رمزارز را ویتالیک بوترین ســاخت. پسری از روسیه که این روزها 
در این کشــور زندگی نمی کند. والدین ویتالیک در ســال 2000    
     کشورشان         را برای یافتن فرصت های شغلی بهتر ترک کردند و به 
کانادا رفتند. امروز فرزند آن ها با بیش از 1.4 میلیارد دالر دارایی، از 

جریان سازها در بازار ارزهای دیجیتال است. 
چانگ پنگ ژائو، موســس بایننس کویــن    بزرگ ترین صرافی 
ارزهای دیجیتال هم وضعیتی مشابه دارد.         ارزش بازار صرافی او را 
73 میلیارد دالر تخمین زده  اند. فوربز می گوید او در پنج ســال به 
65 میلیارد دالر ثروت رسیده است. این مرد که می گوید خودش 
نمی داند چقدر پول دارد، در چین به دنیا آمده اما کسب وکارش را 
در کانادا راه انداخته اســت. پدر او در چین استاد دانشگاه بود که 
مخالفت با حکومت، به مهاجرت او و خانواده   اش به کانادا انجامید. 

توبیاس لوتکه موسس شرکت شاپیفای، از شرکت های فعال در 
توسعه تجارت الکترونیک است. برآوردها از ثروت 5 میلیارد دالری 
موسس این شرکت  استارت آپی می گوید، ثروتی که لوتکه پس از 
مهاجرت از آلمان یعنی وطنش به کانادا و راه اندازی کسب وکارش 

به آن رسیده است. 
   هم چنین اوغور شــاهین، که کشف واکســن کرونا توسط او 
و همســرش از ابعاد کابوس همه گیری ایــن ویروس کم کرد، از 
مهاجران به آلمان بود. او در ترکیه به دنیا آمد اما در شش سالگی 

به آلمان مهاجرت کرد و هنوز در آلمان زندگی و کار می کند. 
در زندگی کارآفرینان ایرانی هم داســتان مهاجران موفق کم 
نیســت. پس از انقالب و مصادره اموال بسیاری از صاحبان کسب 
وکارهای بزرگ و بنگاه های صنعتــی، کم نبودند ایرانیانی که بار 
سفر بستند و کسب وکارهایی موفق در دیگر کشورها راه انداختند. 
در جهان ُمد،         بیژن پاکزاد به عنوان طراح لباس روسای جمهور، 

سیاستمداران و هنرمندان آمریکایی به موفقیت رسید. 
اکبر الجوردیان که در کنار برادرش محمود الجوردی نقشــی 
موثر در توســعه صنعت نساجی در ایران داشت، پس از انقالب به 
آمریکا رفت و شرکت نووو را راه انداخت. شرکتی که محصوالتش 
را به روسیه، امریکای جنوبی و کشورهای شرق آسیا صادر می کرد.

ایروانی که گروه صنعتی کفش ملی را در ایران تاســیس کرده 
بود، پس از مصادره اموالش به آمریکا رفت و    در این کشور کارخانه 

کفش بوستون را ایجاد کرد. 
نگاهی به زندگی فعاالن اکوسیســتم  استارت آپی ایران نشان 
می دهد روند مهاجرت کارآفرینان نو هم در جریان است، و چه بسا 

برای ایرانیان، این روند شدیدتر از گذشته ادامه دارد. 
حتی فرزندان خانواده های مهاجر ایرانی به جای بازگشــت به 
وطن، کار و راه اندازی کســب وکارهای نوپا در آن ســوی آب رها 
ترجیح می دهند. از خانواده خسروشاهی، موسس کارخانه های مینو، 
تولید دارو و شرکت    سرمایه گذاری البرز،         امروز         دارا خسروشاهی مدیر 

نخستین شرکت  استارت آپی در جهان به نام اوبر است.    هم چنین 
امیر خسروشــاهی، از دیگر فرزندان خانواده خسروشاهی دوره ای 
مدیر شرکت اینتل بود و به عنوان موسس  استارت آپ »نروانا« فعال 

در هوش مصنوعی هم کار می کند.
رکســانا وزرا که از خانواده ای ایرانــی در آمریکا به دنیا آمده، 
به عنوان مســئول اجرای پروژه »1000  استارت آپ« در سال 97 

کارش را آغاز کرد. 
علی خادم حســینی، رئيس هيئت مديره موسســه پژوهشي 
تراساكي دانشگاه كاليفرنيا و پژوهشگر در آمازون، در سال 1355 
در تهران به دنیا آمد اما مهاجرت به کانادا زندگی   اش را تغییر داد. 

محسن مالیری که از    بنیان گذاران آواتک در ایران بود، این روزها 
به عنوان    هم    بنیان گذار  استارت آپ ترایب در کانادا کار می کند. 

ســهیل علوی که در ایران ریحون، نخستین سایت         برای تهیه 
آنالین غذا را راه انداخت، از دیگر    بنیان گذاران  اســتارت آپ ترایب 

در کاناداست. 
   هم چنین، موسسان شرکت الوپیک، که به ایران بازگشته بودند، 
در یک ســال گذشــته ایران را ترک و برای زندگی و کار به کانادا 

رفته  اند. 
این اســامی تنها تعدادی محدود از ســیل مهاجــران فنی از 
اکوسیستم  اســتارت آپی ایران به خارج         را نشان می هد. صاحبان 
   کسب وکارهای نوپای کوچک و متوسط می گویند این روزها یافتن 
نیرویی کاربلد تا چه اندازه برای آن ها دشــوار شــده است. فرزین 
فردیس  رئیس کمیســیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق 
تهران می گوید، تنها در ســال گذشــته بیــش از یک هزار بلیت 
یک طرفه، تنها برای کارکنان شــرکت های فیــن تک در ایران به 

کشورهای دیگر گرفته شده         است.         
به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران »در مجموعه های 
فین تکی که در این مدت بیشــتر درگیــر طرح صیانت و اینماد 
بوده  اند، آمارگیری های صورت گرفته نشان می دهد حدود 1200 
بلیط یک طرفه ظرف همین چند ماه از سوی کارکنان این شرکت ها 
به کشــورهای دیگر گرفته شــده و این فقط مربوط به پرســنل 
شرکت های حوزه فین تک می شود. عالوه بر این در مجموعه های 
کاری دیگر   استارت آپی هم که با دوستان صحبت می کنیم به کرات 
مهاجــرت جوانان را می بینم و می شــنوم. االن مهم ترین نگرانی 
که مدیران مجموعه های   اســتارت آپی ابراز می کنند این است که 
به دلیل شــرایط اقتصادی و قوانین کشور و کاهش امید به آینده 
نمی توانند نیروی انســانی خــود را حفظ کنند و با چالش نیروی 

انسانی نخبه و کارآزموده مواجه هستند.« 
   هم چنین در تیرماه سال جاری،  رئیس سازمان جهاد دانشگاهی 
که در شــهریورماه به معاونت علم و فناوری ریاســت جمهوری 
رســید، از تشــدید مهاجرت نیروی کار در فضای  استارت آپ ها و 
   دانش بنیان ها خبر داد. روح اهلل دهقانی فیروزآبادی گفت »درحال 

رقابت جهانی 
نبرد کشورهای پیشرفته برای جذب اهالی فناوری   

زینبکوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
مهاجرت نیروی 

کار ماهر از 
چالش های امروز 

 استارت آپ هاست. گویا 
همه دارند می روند. 
چرا؟ این پرونده را 
بخوانید تا بدانید. 

میل به مهاجرت 
در جامعه ایران در 
میان دانشجویان 

و جامعه آکادمیک، 
بیش از ۶۵ درصد 

است و مهم تر اینکه، 
میل به مهاجرت در 
 استارت آپ ها به ۶۳ 
درصد رسیده است   
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یکا در گزارش خود نوشته مهاجران ۵۵ درصد  بنیاد ملی سیاست آمر
یکا را با ارزشی بیش از یک میلیارد  از شرکت های  استارت آپی در آمر
دالر راه اندازی کرده  اند.

حاضر کشــوری مانند امارات 100 هزار ویزای طالیی به فناوران 
می دهد و ترکیه و کشــورهای دورتر جوانان ما را جذب می کنند. 
سال های پیش هنگامی که یک جوان نخبه تحصیالت خود را به 
پایان می رســاند، به یکی از کشورهای پیشرفته مهاجرت می کرد 
و ممکن بود در این بین چند دوســت خود را نیز برای مهاجرت 
تشویق کند اما هم اکنون یک شرکت    دانش بنیان به ترکیه یا امارات 
مهاجرت می کند و این    مسئله بسیار جای تامل دارد چراکه ممکن 

است شرکت های    دانش بنیان دیگر را تشویق به مهاجرت کند«.

آمارها چه می گوید  
نگاهی به وضعیت خــروج نخبگان و نیروهای کاربلد از فضای 
نوآوری و فناوری ایران، می گوید باید بیشــتر نگران بود. آمارهای 
دریافتی از اداره گذرنامه از ســال 1380 تا 1399 نشان می دهد 
37.2 درصد از المپیادی ها و 25.5 درصد از مشــموالن در بنیاد 
نخبگان از ایران مهاجرت کرده  اند. اما تنها         4.4 درصد از المپیادی ها، 
3.7 درصد از مشمولین تحت پوشش بنیاد و 2.6 درصد از رتبه های 
برتــر کنکور که پیش تر از کشــور خارج شــده بودنــد، به ایران 

بازگشته اند.
آمارهای رســمی از مهاجرفرستی ایران می گوید کشورمان در 
بین 232 کشور، در جایگاه 54اُم ایستاده است. از بین 241 کشور 
در جهان، ایران نوزدهمین کشور در اعزام دانشجو به خارج است.    
     در بین 152 کشور، رتبه ایران در شاخص جریان بالقوه مهاجرت 
87 است.         ایران در شاخص جریان بالقوه مهاجرت جوانان هم رتبه 

77 را دارد. 
در گروه های مختلف تحصیلی، کسانی که در کنکور ریاضی و 
فیزیک شرکت کرده  اند، پس از دریافت مدرک کارشناسی، بیشتر 
از کشور خارج می شوند. پژوهشگران می گویند سهم این گروه در 
خروج ها پس از پایان کارشناســی و کارشناسی ارشد 75 درصد 
است. در گروه علوم تجربی، دانشجویان برتر در رشته های پزشکی 
پس از ســن 26 سالگی و با پایان یافتن طول دوره تحصیل هفت 
تا هشت ساله از کشــور می روند. در مقابل درصد قابل توجهی از 
خروج های مربوط به برگزیدگان کنکور تجربی، با رتبه های کمتر از 
یک هزار، در سنین کمتر از 25 سالگی انجام می شود. خروج پس از 
30 سالگی هم به شکل قابل مالحظه ای در بین افراد این گروه ثبت 
شده که می گویند         دلیل آن عدم وجود فرصت های شغلی مناسب 

در داخل کشور است. 
 از ســال 1380 تا 1390،         در گروه علوم ریاضی و فنی به طور 
میانگین 59 درصد و در گــروه تحصیلی علوم تجربی حدود 30 
درصد از مشموالن تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان کشور خارج 
شده اند. به طور مشابه در همین بازه زمانی در گروه تحصیلی علوم 
انســانی و هنر به ترتیب 15 درصد و 32 درصد از مشموالن بنیاد 

ملی نخبگان از کشور مهاجرت کرده اند.
   هم چنین از رتبه های یک تا هزار در آزمون های سراسری برگزار 
شده در این سال ها، 15.4 درصد در ایران زندگی و کار نمی کنند. 
آمارها در بنیاد ملی نخبگان می گوید رتبه ایران در    دانشگاه فرستی 
از ســال 2003 تــا 2012،         از 29 در جهان به 11 رســیده و این 
باالترین میزان تغییر رتبه دانشجوفرستی در دو دهه برای کشورمان 
بوده اســت.    هم چنین، در بازه زمانــی 2012 تا 2018 جمعیت 
دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در تراز 50 هزار دانشجو ثابت 

نکته هایی که باید بدانید

توسعه کسب وکارهای نوپا توسط مهاجران در کشوری مثل ایاالت متحده امریکا، دیگر 	]
کشورها را به فکر رقابت در جذب آن ها انداخته است. 2۵ کشور در جهان ویزای  استارت آپی 

برقرار کرده  اند تا با تسهیل شرایط جذب، از آمریکا در میزبانی از مهاجران پیشی بگیرند. 
نگاهی به زندگی فعاالن اکوسیستم  استارت آپی ایران نشان می دهد روند مهاجرت 	]

کارآفرینان نو هنوز در جریان است، و چه بسا برای ایرانیان، این روند شدیدتر از گذشته ادامه 
دارد. 
نگاهی به وضعیت خروج نخبگان و نیروهای کاربلد از فضای نوآوری و فناوری ایران، 	]

می گوید باید بیشتر نگران بود. آمارهای دریافتی از اداره گذرنامه از سال 1380 تا 1399 
نشان می دهد 3۷.2 درصد از المپیادی ها و 2۵.۵ درصد از مشموالن در بنیاد نخبگان از ایران 

مهاجرت کرده  اند.
از رتبه های یک تا هزار در آزمون های سراسری برگزار شده در این سال ها، 1۵.4 	]

درصد در ایران زندگی و کار نمی کنند. آمارها در بنیاد ملی نخبگان می گوید رتبه ایران در 
   دانشگاه فرستی از سال 2003 تا 2012،         از 29 در جهان به 11 رسیده و این باالترین میزان تغییر 

رتبه دانشجوفرستی در دو دهه برای کشورمان بوده است.
آمار منتشر شده در گزارش رصدخانه مهاجرت ایران می گوید کشورهای امارات متحده 	]

عربی با ۵4 هزار نفر، ایاالت متحده آمریکا با 38۷ هزار نفر، آلمان با 1۵2 هزار نفر، ترکیه با 84 
هزار نفر و انگلستان با 83 هزار نفر، پنج مقصد اول مهاجران ایرانی در جهان است. 

 نقش مهاجران 
در توسعه 

 استارت آپ ها در 
آمریکا درحالی 

است که در قوانین 
این کشور هیچ 
ویزایی برای 
 استارت آپ ها 
وجود ندارد. 

درواقع در آمریکا، 
کارآفرینان مهاجر 

نمی توانند با 
راه اندازی یک 

شرکت از اقامت 
دائم مطمئن شوند

مانده و به رتبه 19ام تنزل یافته است. 

ایرانیان بیشتر کجا می روند؟   
آمار منتشر شده در گزارش رصدخانه مهاجرت ایران می گوید 
کشورهای امارات متحده عربی با 54 هزار نفر، ایاالت متحده آمریکا 
با 387 هزار نفر، آلمــان با 152 هزار نفر، ترکیه با 84 هزار نفر و 
انگلستان با 83 هزار نفر پنج مقصد اول مهاجران ایرانی در جهان 

است. 
مدیران رصدخانه اعالم کردند آمارهای ســازمان ملل نشــان 
می دهد در اتحادیه اروپا چهار کشــور بیش از دیگران از مهاجران 
جوان ایرانی میزبانی می کنند. آلمان، سوئد، هلند و فرانسه در سال 
2020 بیش از دیگر کشــورهای اروپایــی میزبان مهاجران ایران 
بوده  اند. درآلمان، جمعیت مهاجران متولــد ایران به 152 هزار و 
590 نفر می رســد.    هم چنین آلمان، از نظر بیشترین درخواست 
ویزای ثبت شــده و تعداد ویزای شنگن صادر شده برای ایرانیان، 
در جایگاه نخست ایستاده است و فرانسه و ایتالیا در رتبه های دوم 

و سوم قرار گرفته  اند. 
از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا، می توان به انگلستان به عنوان 
مقصدی محبوب برای ایرانیان مهاجر اشاره کرد. تعداد ایرانیان در 
این کشور به 83 هزار و 531 نفر می رسد. ویزاهای سرمایه گذاری، 
نیــروی ماهر، کار خانگی، خالق و ورزشــی و کارآفرینی از جمله 

ویزاهای دریافتی ایرانیان از انگلستان است. 
بررســی های رصدخانه مهاجرت در سال 1400 نشان می دهد 
سهم ایران در 3 دهه گذشته، از جمعیت مهاجران جهان همواره 
کمتر از یک درصد بوده و هیچ گاه به یک درصد نرسیده است. با 
این حال، بهرام صلواتی، مدیر این رصدخانه در بهار سال جاری در 
نشســتی در کالب هاوس، از غافلگیری کشور در    این باره خبر داده 
است.         او گفت: »جامعه ایران اخیرا به نوعی با مهاجرت افراد به ویژه 
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نیروهای متخصص درگیر شده است. ما متاسفانه دچار غافل گیری 
شــده ایم. می توان گفت که دچار عقب افتادگی هایی در موضوع 
سرمایه  انسانی و رقابت برای استعدادها در جهان هستیم. ایران در 
شاخص رقابت استعداد در جهان از بین 134 کشور در جایگاه 100 
است. این رتبه نشان می دهد که کشور ما برای جذب، نگهداری و 

به کارگیری منابع انسانی اش رقابت پذیر نیست.« 
به گفته مدیر رصدخانه مهاجرت ایران »ما ظرفیت بالقوه خوبی 
را برای معرفی و پرورش سرمایه انسانی به بازارهای جهانی داریم. 
اما در برخی از شــاخص ها مانند جذب نیروی انسانی رتبه 133 
و در نگهداری آن ها رتبه 134 را داریم. متاســفانه باید به تمامی 
کسب وکارها و سازمان ها این هشدار را بدهم که با توجه به نوسانات 

ارزی و تورم تازه داستان مهاجرت ها آغاز شده است.« 
به گفته این پژوهشــگر حوزه مهاجرت، آخرین پیمایش های 
انجام شــده در سال گذشته نشــان می دهد میل به مهاجرت در 
جامعه ایران در میان دانشــجویان و جامعه آکادمیک، بیش از 65 
درصد است و مهم تر اینکه، میل به مهاجرت در  استارت آپ ها به 
63 درصد رسیده است.         به گفته صلواتی این         یافته ها نشان می دهد 
که شــاخص تصمیم و میل به مهاجرت در جامعه ایران بســیار 

باالست و با ادامه این روند وضع به مراتب بدتر خواهد شد.

سرزمین فرصت ها، برای مهاجران   
شــرکت های واربرگ و گلدمن ساچز، در سال 2010، شرکت 
فناوری آی پاور )ipower( را خریدند. چهارسال پیش از این خرید 
خوب برای این دو شــرکت بزرگ، موســس آی پاور،  استارت آپ 
نکســتیوا )nextiva( را راه انداخت که    پلت فرمی برای برگزاری 
ویدئــو کنفرانس و تمــاس تلفنی بود. آن زمــان ارزش آی پاور، 
یک میلیارد دالر اعالم شــد. امروز برآوردها از ارزش 2.7 میلیارد 
دالری شــرکت نکستیوا، یعنی دومین کسب وکار نوپای موسس 

آن می گوید. 
توماس گورنی )Thomas Gurney(    هم    بنیان گذار آی پاور و    
     نکستیواست. او در لهستانی به دنیا آمد که در آن زمان، در چنگال 
کمونیســم روزگار         می گذراند. اما تومــاس و خانواده   اش به ایاالت 

متحده آمریکا مهاجرت کردنــد و از آن به بعد، زندگی برای او         با 
تجربه مشاغلی غریب همراه بود. او در رستوران ها ظرف می شست 
و پولش را در هرجا که بازدهی خوبی داشت،    سرمایه گذاری می کرد. 

اما امروز او مدیرعامل شرکت نکستیواست. 
توماس گورنی تنها مهاجر و فعال  استارت آپی موفق در آمریکا 
نیست. بنیاد ملی سیاست در آمریکا در تحلیلی می گوید بیش از 
نیمی از  استارت آپ های ارزشمند در این کشور را مهاجران تاسیس 
کرده  اند و این نشان می دهد سهم مهاجران در اقتصاد آمریکا تا چه 

اندازه حیاتی است. 
بنیاد ملی سیاســت آمریکا در گزارش خود نوشــته مهاجران 
55 درصد از شــرکت های  اســتارت آپی درآمریکا با ارزشی بیش 
از یک میلیارد دالر را راه انــدازی کرده  اند.    هم چنین 64 درصد از 
شــرکت های میلیارد دالری در ایاالت متحده آمریکا که با عنوان 
تک شاخ شناخته می شوند، توسط مهاجران یا فرزندان خانواده های 
مهاجر تاسیس شده است. به طور تقریبی 80 درصد از شرکت های 
یونیکورن در آمریکا از موهبت حضور یک مهاجر استفاده می کنند 
که یا موســس آن شرکت اســت، یا با برعهده گرفتن نقش هایی 
مثل مدیرعاملی یا معاون اجرایی، نقشی کلیدی در مدیریت این 

شرکت ها دارد. 
تجزیه و تحلیل حضور مهاجران در اکوسیســتم  استارت آپی 
آمریکا نشــان می دهد 58 درصد از شــرکت های میلیارد دالری 
توسط مهاجران تاسیس شده یا یکی از    بنیان گذاران این شرکت ها 
مهاجر بوده  اند. مهاجرانی که داســتان زندگی آن ها جالب است. 
گیلمور راچ از آرژانتین به آمریکا مهاجرت کرده اســت. او موسس 
   پلت فرمی ابری است که به توسعه دهندگان وب خدمات می دهد. 
شرکتی که گیلمور تاسیس کرده 400 کارمند دارد و ارزش آن را 
2.5 میلیارد دالر برآورد کرده  اند. فوربز نوشت راچ از سن 11 سالگی 
و به تنهایی توسعه وب را یاد گرفته است. کتابچه راهنمای نرم افزار 
در آن ســن و سال کمک بزرگی برای راچ بود تا انگلیسی هم یاد 
بگیرد. او به رسانه ها گفته در کودکی مجذوب توسعه وب شده بود و 
اینکه می تواند در زادگاهش یعنی بوینس آیرس در آرژانتین نوآوری 
خلق کند. اما مهاجرت به ایاالت متحده آمریکا این فرصت را برای او 

فراهم کرد تا شرکت ورسل )vercel( را راه بیندازد. 

رقابت با آمریکا با راه اندازی ویزای  استارت آپی           
ارزش جمعــی بیش از 300 شــرکت آمریکایی که توســط 
مهاجران راه اندازی شــده 1.2 تریلیون دالر اســت که این رقم، از 
ارزش شــرکت های فهرست شده در بازارهای اصلی چند کشور از 
جمله آرژانتین، مکزیک و کلمبیا بیشتر است. همچنین هر کدام 
از این شرکت ها به طور متوسط 859 شغل ایجاد کرده  اند و بیشتر 

این شاغالن آمریکایی  اند. 
نقش مهاجران در توسعه  استارت آپ ها در آمریکا درحالی است 
که در قوانین این کشور هیچ ویزایی برای  استارت آپ ها وجود ندارد. 
درواقع در آمریــکا، کارآفرینان مهاجر نمی توانند با راه اندازی یک 
شرکت از اقامت دائم مطمئن شوند. به طور معمول گرین کارت این 
افراد به عنوان پناهنده، با حمایت خانواده یا کارفرمایانشان گرفته 
می شــود. بعضی از موسسان  اســتارت آپ ها فرزندان خانواده های 
مهاجرند که با تالش والدین خود         توانستند در آمریکا اقامت بگیرند.    
     در این بین نباید از ســهم دانشــجویان گذشت که یک چهارم از 

مدیر رصدخانه 
مهاجرت در 

بهار سال جاری 
در نشستی در 
کالب هاوس، از 

غافل گیری کشور 
در    این باره خبر 

داده است.         او گفت: 
»جامعه ایران 

اخیرا به نوعی با 
مهاجرت افراد به 
ویژه نیروهای 

متخصص درگیر 
شده است. ما 

متاسفانه دچار 
غافل گیری 

شده ایم.«

تعداد مهاجران ایرانی در پنج مقصد نخست 

در بین کشورهای اروپایی، آلمان بیشترین تعداد مهاجران از ایران را جذب کرده است. آلمان، از نظر بیشترین 
درخواست ویزای ثبت شده و تعداد ویزای شنگن صادر شده برای ایرانیان، در جایگاه نخست ایستاده است و 

فرانسه و ایتالیا در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. پس از آلمان، نام کشورهایی مثل سوئد، هلند و فرانسه 
را می توان دید که میزبان مهاجران ایرانی بوده اند. غیر از اتحادیه اروپا، نام انگلستان هم در بین کشورهای 

مهاجرپذیر از ایران دیده می شود. 83 هزار ایرانی در انگلستان زندگی می کنند.
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صاحبان    کسب وکارهای نوپای کوچک و متوسط می گویند این روزها یافتن نیرویی کاربلد تا چه اندازه برای آن ها دشوار شده 
ین فردیس  رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران می گوید، تنها در سال گذشته بیش از یک هزار  است. فرز
بلیت یک طرفه، تنها برای کارکنان شرکت های فین تک در ایران به کشورهای دیگر گرفته شده         است   .

شرکت های  استارت آپی یک میلیارد دالری در آمریکا نتیجه تالش 
آن هاست. این افراد می توانند پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه 

گرین کارت         بگیرند. 
توسعه    کسب وکارهای نوپا توســط مهاجران در کشوری مثل 
ایاالت متحده امریکا، دیگر کشورها را به فکر رقابت در جذب آن ها 
انداخته است. 25 کشور در جهان ویزای  استارت آپی برقرار کرده  اند 
تا با تسهیل شرایط جذب، از آمریکا در میزبانی از مهاجران پیشی 

بگیرند. 
در بین کشورهای اروپایی اتریش، دانمارک، فرانسه، انگلستان، 
ایرلند، ایتالیا، لتونی، هلند، پرتغال، اســپانیا، فنالند و استونی به 
صاحبان ایده های خوب و موسســان  استارت آپ ها ویزا می دهند. 
شیلی، هنگ کنگ، ســنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، کانادا، تایوان و 
امارات متحده عربی از دیگر کشورهایی  اند که ویزای  استارت آپی را 

برای جذب فعاالن کسب وکارهای نوپا         برقرار کرده  اند. 
پشتیبانی از کسب وکارها با تقویت انکوباتورها،    شتاب دهنده ها و 
مشاوران راه اندازی  استارت آپ، در کنار دسترسی به بازارهای جهانی 
و مشتریان بیشتر از حمایت های عمده دارندگان ویزای  استارت آپی 
در این کشورهاســت. منابع مالی و مطمئــن از طرف دولت ها و 
دسترسی به محیط مناسب برای جذب سرمایه، استخدام نیروهای 
فنی و با مهارت که ممکن است یافتن آن ها در کشور فعاالن سخت 
تر انجام شود، رژیم های متعادل مالیاتی و حمایت های مربوط به 
اقامت در کشــور میزبان برای مهمان از دیگر فواید دریافت ویزای 

 استارت آپی است. 

کدام کشورها بهترند؟  
داستان  استارت آپ ها از دره سیلیکون در آمریکا آغاز شده است. 
داشتن کســب وکاری که در سرزمین فرصت ها راه افتاده، رویای 
بســیاری از اهالی فناوری اســت. اینطور به نظر می رسد که هیچ 
کشــوری در جهان، پذیرا تر از ایاالت متحده آمریکا برای ایده های 

 استارت آپی نیست اما حقیقت چیز دیگری است.
 the Global Entrepreneurship Monitor موسســه 
موسوم به GEM هر سال کشورها را از نظر میزبانی از کارآفرینان 
بررســی می کند. در ماه می  ســال 2022، تازه ترین گزارش این 
موسسه منتشر شده است. در این گزارش آمریکا در رتبه یازدهم 

در جهان در میزبانی از صاحبان ایده و  استارت آپی هاست. 
نکته جالب اینکه امارات متحده عربی در نخستین جایگاه در 
فهرست این موسســه قرار گرفته است و حتی هلند و فنالند در 
جذب کارآفرینان و  اســتارت آپ ها در جایگاه دوم و ســوم جهان 
قرار گرفته  اند. بررسی های موسســه GEM نشان می دهد امارات 
متحده عربی باالترین امتیاز را در آغاز کســب وکار جدید کسب 
 National Entrepreneurial Context یا NECI .کرده است
Index شاخص موسسه GEM در بررسی کشورها از نظر میزبانی 
 استارت آپ هاســت. امتیاز امارات متحده عربی در این شاخص در 
تازه ترین بررسی این موسسه، 6.8 گزارش شده است. این امتیاز 
نشــان می دهد اصالحاتی که امارات متحده عربی از سال 2016 
اجرا کرده، آثار خود را در ســال 2022، به خوبی نمایان ســاخته 
است. از سال 2016 این کشور برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، 
استراتژی های موکد بر حمایت از کارآفرینان را دنبال کرده است. از 
آن زمان تا امروز، محیط کسب وکار در امارات متحده عربی برای 

تجزیه و تحلیل 
حضور مهاجران 

در اکوسیستم 
 استارت آپی آمریکا 

نشان می دهد 
۵8 درصد از 

شرکت های میلیارد 
دالری توسط 

مهاجران تاسیس 
شده یا یکی از 

   بنیان گذاران این 
شرکت ها مهاجر 

بوده  اند. مهاجرانی 
که داستان زندگی 
آن ها جالب است

پذیرایی هرچه بیشتر از  استارت آپی ها، آماده تر است. 

چه معیارهایی از کشورها، میزبان بهتری می سازد؟  
ترکیبــی از معیارها برای بررســی نحوه میزبانی کشــورها از 
 اســتارت آپ ها وجود دارد. بودجه کافــی که باید در اختیار بنیان 
گذارها قرار بگیرد، تا حمایت های مربوط به آموزش، دسترسی به 
بازار و پویایی بازارها از جمله معیارهایی اســت که توسط فعاالن 
 استارت آپی بررسی می شود.    هم چنین فرهنگ کاری و اجتماعی 

کشورها در رتبه بندی آن ها اثرگذار است.
GEM با اتکا به 2000 کارمند خود از سراســر جهان داده های 
مربوط به کســب وکارها را جمع آوری می کند. برای هر گزارش 
در هر کشــور با نزدیک به 36 نفر مصاحبه می شود. بررسی های 
این گروه نشان می دهد کشورهای ثروتمند در تغییر جایگاه خود 
در رتبــه بندی GEM موفق تر عمل می کننــد، و امارات متحده 
عربی یکی از این کشورهاست. امارات متحده عربی در 11 دسته 
از 13 معیار مورد بررسی توسط ناظر کارآفرینی بین المللی امتیاز 
بهتری نسبت به ســال های گذشته کسب کرده است. امتیاز 6.8 
امارات متحده عربی درحالی کسب شده که امتیاز آمریکا در همین 

شاخص، 5.3 گزارش شده است. 
هرچند ایاالت متحده آمریکا در سال گذشته میالدی بسیاری 
از چارچوب های کاری را تغییر داده اما در دیگر معیارها نسبت به 
رقبا امتیاز کمتری کسب کرده است. از جمله این معیارها شرایط 
مربوط به عملکرد دولت ها در اکوسیستم  استارت آپی است. به این 
ترتیــب ایاالت متحده آمریکا در یازدهمین جایگاه در رتبه بندی 
GEM می ایســتد. امارات متحده عربی، هلند و فنالند، سه کشور 
نخست جهان برای میزبانی از کارآفرینان و  استارت آپی هاست. پس 
از این عربستان سعودی، لتونی، جمهوری کره، نروژ، قطر، سوئیس 
و اسپانیا قرار می گیرند. این تحلیل می گوید امتیاز امارات متحده 
عربی از 5.8 در دو ســال گذشــته به 6.8 در سال 2022 رسیده 
است.    هم چنین امتیاز هلند مثل سال 20020، 6.3 گزارش شده 

است.  

درصد خروج مشموالن بنیاد نخبگان از کشور از سال ۱3۸0 تا ۱390

در یک دهه 59 درصد از مشموالن بنیاد نخبگان که در رشته های ریاضی فیزیک و فنی تحصیل کرده بودند از 
ایران خارج شده اند. هم چنین این درصد در گروه علوم تجربی به 30 درصد می رسد. از سال های 1390 به این 

سو، با بروز مشکالت و چالش هایی مثل اعمال تحریم های بیشتر بر اقتصاد ایران این ارقام افزایش یافته است. 
آمارها در بنیاد ملی نخبگان می گوید رتبه ایران در دانشجو فرستی از سال 2003 تا 2012،  از 29 در جهان به 11 

رسیده و این باالترین میزان تغییر رتبه دانشجو فرستی در دو دهه برای کشورمان بوده است.
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بیش از 16 ساعت تحمل پرواز برای رسیدن به ایاالت متحده آمریکا 
زمان الزم اســت. اما         می توان با کمتر از 6.5 ساعت پرواز به آمستردام، 
بُن در آلمان یا ترکیه رفت. ســفر از تهران به امارات متحده عربی هم 
کمتر از پرواز از پایتخت کشور به چابهار زمان می برد. در زندگی آن ها 
که می خواهند کوهی از کار و زندگی را پشت سر بگذارند، حتی ساعت 
رسیدن به کشور مقصد، جایی که قرار است همه چیز را از نو بسازند، 
اهمیت دارد.         اما با گذر زمان، این ســاعت ها به خاطره ای دور و حتی 
به یادنیامدنی برای آن ها تبدیل می شود. در این شماره از    آینده نگر با 4 
فعال اکوسیستم  استارت آپی و اهل فناوری    گفت وگو کرده ایم. یک نفر 
از آمریکا، یک نفر از هلند، یک نفر از فنالند و نفر آخر که دارد بار سفر 
می بندد. این افراد چرا فضای نوآوری و اکوسیستم  استارت آپی ایران را 

ترک کرده  اند و از ایران رفته اند؟ آیا آن ها به کشور بازمی گردند؟

روایت یک مدیر محصول در آمریکا  فارغ التحصیل رشــته مهندسی الکترونیک است اما 1
امروز به عنوان مدیر محصول در یکی از    بزرگ ترین تامین 
کننده تجهیزات شــبکه و زیرساخت ارتباطات در جهان کار می کند. 
هفت سال اســت که به جای اسم ایرانی اش، مایک صدایش می زنند. 
35 ســاله است و سال 95 از ایران مهاجرت کرده است. امروز در سن 
خوزه، در    سان فرانسیسکو نزدیک به دره سیلیکون زندگی و کار می کند. 
پیش از سال 95،         دو سالی بود که برای رفتن از ایران تالش می کرد. 
می گوید:»من ســفت و سخت دنبال رفتن به استرالیا بودم. وکیل هم 

گرفته بودم. آن زمان چون با فوت و فن کار آشــنا نبودم، بودن وکیل 
نعمت بود. باید مدارک زیادی جمع آوری کنید، به زبان دیگری مدارک 
را ترجمه کنید، فرم هــای مختلف را پر کنید،         در لینک های مختلف 
ثبت نام کنید. اگر زبان بلدیــد، خودتان این کارها را انجام می دهید، 
البته آخرش         هم وکیل کار خاصی برایتان نمی کند.« اما مهاجرت او به 
استرالیا به نتیجه نرسید. با اینکه کارها هم خوب پیش می رفت. »کار 
ما تا اندازه خوبی پیش رفت، فقط باید امتحان آیتلس می دادم و برای 
ویزا اقدام می کردم. مدارک کاری را هم فرســتاده بودم. همه هم تایید 
شده بود. تا اینکه همســرم التاری آمریکا را برد و مسیر به طور کلی 

تغییر کرد.«

اینجا به فنا نمی روی  
مایک در ایران تجربه کار کردن با کســب وکارهای کوچک را در 
کارنامه دارد. می گوید »زمانی که در ایران زندگی می کردم در چند کار 
کوچک به ویژه برای راه اندازی نرم افزارهای داروسازها کار کردم اما کار 
ثابت هم داشتم.         کار ثابت من اجازه نمی داد به اندازه دیگر دوستانم در 
فضای نوآوری و فناوری ایران دنبال ایده هایم بروم. اما می دانید! بستری 
که باید در ایران وجود ندارد. حتی اگر ایده خوبی هم داشــته باشی، 
باید ســال ها دنبال    سرمایه گذار بگردی و در این مدت به هیچ منابعی 
دسترسی نداری. حتی اگر دانشجو باشی و در دانشگاه های خوب هم 
تحصیل کنی، باز فرصت دسترســی به منابع برایت محدود است. من 
فکر می کنم تهش باید به جایی وصل باشی که در فضای نوآوری ایران 
کارت پیش برود و بتوانی سرمایه بگیری. مگر اینکه خودت پول داشته 
باشــی و کسب وکارت را تامین کنی. دشواری های راه انداختن کسب 
وکار در اکوسیستم  استارت آپی ایران از جلوه گری هایش بیشتر است. 

ماجرا اصال ساده نیست.«         
اما آیا در آمریکا کار کردن و راه انداختن کســب وکار ساده است؟ 
مایک می گوید:» نه! اینجا هم داســتان های خــودش را دارد اما مثل 
ایران شرایط سخت نیست. گزینه ها برای پیش بردن ایده کم نیست 
در   حالی که در ایران باید به چهارجا وصل شوی تا بتوانی کارت را پیش 
ببری.         اینجا حتی در سایت هایی مثل کیک استار گزینه پول گرفتن از 
مردم هم فراهم شــده است. ممکن است تو برای اجرای ایده ات 250 
هزار دالر پول در خواست کنی اما در کیک استار یک میلیون دالر پول 
برایت واریز کنند.         به دلیل همین فرصت ها برای ایجاد کسب وکار است 

که به آمریکا می گویند سرزمین فرصت ها.« 
دره ســیلیکون جایی است که بســیاری از نوآوری ها در آن ظهور 
می کند. به قول مایک، اصلی ترین نقطه در جهان از نظر توسعه فناوری 
همین دره سیلیکون است. مایک می گوید »اینجا فضا برای انجام هر 
کاری آماده است. دسترسی به vc ها اینجا آسان است. اگر ایده ای داری 
می توانی دانشی کسب کنی و پروپوزالی بنویسی. یک نفر اینجا 800 
هزار دالر برای اجرای ایده   اش بودجه گرفت. اگر شکست بخوری، زندگی 
ات به فنا نمی رود. رفاه نسبی زندگی با وجود شکست در کسب وکارت 

ایران باغ بی برگی است                  
   گفت وگوی    آینده نگر با اهالی نوآوری که از ایران رفته  اند 

نکته هایی که باید بدانید

مایک در ایران، در دانشگاه آزاد تحصیل کرده اما می گوید در آمریکا اینکه در چه 	]
دانشگاهی درس خوانده ای، برای مهاجران اهمیتی ندارد.

مهاجرت نوید حاصل         فرستادن 2 هزار رزومه برای شرکت های اروپایی و آمریکایی و 	]
مصاحبه کاری با 20 تا 30 شرکت خارجی است. او در نهایت 2 سال پیش، درست در میانه همه 

گیری کرونا از ایران رفت. پیش از رفتن به هلند، تجربه مهاجرت به آلمان را هم داشت اما به 
ایران بازگشته بود.

به گفته نوید تحمل رویکردهای غیرتخصصی مدیران در این شرکت ها برای نیروهای فنی 	]
سخت تر است. می گوید »نیروهای فنی که دیدگاه فنی دارند و به قول معروف صفر و یکی به 

داستان نگاه می کنند، نمی توانند از نظر منطقی این شرایط را تحمل کنند.«
مایک در پاسخ به این پرسش که آیا از کار در آمریکا و مهاجرتش رضایت دارد می گوید 	]

»باوجود فشار زیاد، شرایط کاری مثبت به نظر من است. اگر خوب کار کنی، درآمد خوبی داری 
و زندگی خوبی برای خودت می سازی.« 

وجود فضایی به اسم اکوسیستم  استارت آپی و ساختارهای حمایتی در این زمینه، از نظر 	]
سعید نعمتی است که باید آن را به عنوان نکته ای مثبت یادآور شد. در بعضی از کشورها 

حتی خبری از اسم و نهادها و سازمان هایی در این زمینه نیست بنابراین باید وجود این فضا را 
غنیمت دانست.
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بستری که باید در ایران وجود ندارد. حتی اگر ایده خوبی هم داشته باشی، باید سال ها دنبال 
   سرمایه گذار بگردی و در این مدت به هیچ منابعی دسترسی نداری. حتی اگر دانشجو باشی و 
در دانشگاه های خوب هم تحصیل کنی، باز فرصت دسترسی به منابع برایت محدود است.

 مایک: اینجا در 
آمریکا می توانی 

هم در رستوران کار 
کنی هم کارهای 
مربوط به ایده ات 
را پیش ببری. اما 
در ایران با داشتن 
کار ثابتی مثل این 
نمونه ها، هیچ کار 
دیگری نمی توان 
کرد. اینقدر ُرَست 
را می کشند و پول 
کم می دهند که 

همیشه به فکر نان 
شبت هستی

حفظ می شود. می توانی مدتی در کارهای معمولی مثل فروشندگی یا 
کار در رستوران مشغول شوی اما زندگی ات می چرخد. اینجا می توانی 
هم در رستوران کار کنی هم کارهای مربوط به ایده ات را پیش ببری. اما 
در ایران با داشتن کار ثابتی مثل این نمونه ها، هیچ کار دیگری نمی توان 
کرد. اینقدر ُرَست را می کشند و پول کم می دهند که همیشه به فکر نان 
شبت هستی. در   حالی که در آمریکا با کارهای معمولی هم درآمد داری، 

هم رفاه نسبی در زندگی و هم وقت و انرژی برای پرداختن به ایده.«
 
چه کار بلدی؟  

مایک در ایران، در دانشگاه آزاد تحصیل کرده اما می گوید در آمریکا 
اینکه در چه دانشگاهی درس خوانده ای، برای مهاجران اهمیتی ندارد. 
او پس از مهاجرت، پس از دریافت چند مدرک در آمریکا به عنوان مدیر 
محصول در شــرکت کارش را آغاز می کند. می گوید »کالس هایی که 
رفتم دیدگاهم را نسبت به فضای کاری آمریکا تغییر داد. مدرکی که در 
ایران گرفتی و دانشگاهی که در آن تحصیل کردی، تفاوت چشم گیری 
در فرصت های شــغلی که در امریکا به تو پیشــنهاد می شود، ایجاد 
نمی کند. برای استخدام خود اهالی امریکا مهم است که چه دانشگاهی 
تحصیل کرده  اند، اما اینکه در ایران در دانشگاه آزاد درس خوانده ای یا 
شریف، اهمیت چندانی در اینکه چه شغلی به تو پیشنهاد شود، ندارد. 
شاید در سال اولی که مهاجرت می کنی در شرکت های خیلی بزرگ 
کار پیدا نکنی، اما از شرکت های کوچک شروع می کنی و به طور مرتب 
پیشرفت می کنی. برای من مدارکی که در آمریکا گرفتم اثر بیشتر و 

بهتری داشت.« 
مایک می گوید در فضای فناوری در آمریکا، درآمد باالست اما امنیت 
شغلی پایین است. همیشــه درباره از دست دادن کار نگرانی و دلیل 
آن هم، رقابت بسیار باالست. به گفته او »شرکت ها هم اینجا با کسی 
شوخی ندارند، زمانی که اعداد و ارقام با هم نخواند به آسانی با نیروی 
کار خداحافظی می کنند. اگر محصول کار نکند، حتی اگر اینشــتین 
مسئول آن محصول باشد، او را کنار می گذارند. سیستم های حمایتی از 
کارگر و کارمند در آمریکا متفاوت از سایر کشورهاست. این را می دانم 
چون شــرکت ما در کشورهای دیگر هم شعبه دارد. فرهنگ کاری در 
هر شرکتی با دیگری متفاوت است. کوچکی و بزرگی شرکت ها و تعداد 
کارکنان آن اثر کمی بر فرهنگ کاری شرکت ها دارد. برای مثال آمازون 
شرکت بسیار بزرگ با درآمد باال و نیروی کار متعدد است اما فرهنگ 
کاری   اش داغان است. اینجا به دو شیوه کار می کنیم. ساعتی و حقوقی. 
در کار حقوقی ساعت حضور دخیل نیست. در این مدل کار، کسی شما 
را ملزم نمی کند که ســاعت 12 شب جواب ایمیل هایتان را بدهید اما 

فرهنگ کاری باعث می شود شما این کار را انجام دهید.« 
مایک در پاسخ به این پرسش که آیا از کار در آمریکا و مهاجرتش 
رضایت دارد می گوید: »به نظر من باوجود فشــار زیاد، شرایط کاری 
مثبت اســت. اگر خوب کار کنی، درآمد خوبی داری و زندگی خوبی 
برای خودت می ســازی. زندگی بهتر انگیزه موثری در مهاجرت است. 
اینجا می توانی کار کنی و زندگی بهتری داشته باشی. روابط هم اینجا 

در بعضی کارها اثر دارد اما نه به اندازه ایران.« 

روایت برنامه نویس ارشد در هلند مهاجرت نوید حاصل         فرســتادن 2 هزار رزومه برای 2
شرکت های اروپایی و آمریکایی و مصاحبه کاری با 20 تا 
30 شــرکت خارجی است. او در نهایت 2 سال پیش، درست در میانه 

همه گیری کرونا از ایران رفت. پیش از رفتن به هلند، تجربه مهاجرت 
به آلمان را هم داشت اما به ایران بازگشته بود. امروز 37 ساله است، در 
رشته کامپیوتر تحصیل کرده و به عنوان برنامه نویس ارشد، در شرکتی 
بین المللی در آمستردام کار می کند. در دو سالی که مهاجرت کرده، دو 
بار به ایران سفر کرده است. می گوید مهاجرت بدون درد نیست اما این 

دردها را به جان خریده است. چرا؟ 

2 دلیل برای مهاجرت نوید  
»سازمانی را تصور کن که مدیری را که باید، ندارد. نه در الیه اول، 
بلکه در الیه های دوم، سوم و چهارم. کارکنان فنی و اهالی فناوری در 
این سازمان را در نظر بگیرید که مدیران باالدستی آن ها کسانی که باید 
باشند، نیستند. تصمیم هایی توسط این الیه های مدیریتی اجرا می شود 
که ســازمان را گام به گام به سقوط نزدیک می کند. اهالی فناوری هم 
در پایین ترین الیه ها نشسته  اند، می بینند و کاری هم نمی توانند انجام 
دهند«. نوید می گوید شرایطی که کشور ما در مشابهت با این سازمان 
درحال تجربه آن است، از انگیزه های اصلی در مهاجرت بسیاری از         اهالی 

فناوری است. 
به گفته او »درواقع شــرایط مدیریت کالن به انــدازه ای در ایران 
اسف بار اســت که وضعیت شرکت های  استارت آپی را هم متاثر کرده. 
کسانی در این شرکت ها روی کار می آیند که تخصصی ندارند و تعداد 
غیرمتخصص ها روز به روز نســبت به متخصص ها بیشتر شده است. 
درباره همه شرکت ها نمی توان این را گفت اما در مورد بیشتر شرکت ها 
این حرف صادق است. مدیران بدون تخصص و توانمندی و وابسته به 

جریان های خاص در این شرکت ها مدیریت می کنند.« 
به گفته نوید تحمــل رویکردهای غیرتخصصی مدیــران در این 
شرکت ها برای نیروهای فنی سخت تر است. می گوید »نیروهای فنی 
کــه دیدگاه فنی دارند و به قول معروف صفر و یکی به داســتان نگاه 
می کنند، نمی توانند از نظر منطقی این شرایط را تحمل کنند. حضور 
غیرمتخصص برای آن ها قابل درک نیست. آن ها فکر می کنند می توانند 
کارهای بزرگی انجام دهند که به درد مردم و کشور بخورد اما با توجه 
به این شــرایط اسف بار در مدیریت کالن، همه چیز در یک دور باطل 
گیر می کند و راه به جایی نمی برند. یک تصمیم عجوالنه این مدیران، 
کل ایده ها و افکاری که برای زندگی داری و برنامه هایی که چیده ای را 
می برد زیر سوال. به نظر من این نکته اصلی در مهاجرت آدم هایی مثل 
من است. یعنی زمانی که فضای ادامه دادن به کار را در کشور نمی بینیم. 
در ایران نمی توان آزادانه فکر کرد و گام برداشت. کار کردن در ایران مثل 
راه رفتن روی یخ است. نمی توانید بگویید جلو می روید. نتیجه این است 

که نمی توانید کار کنید و مهاجرت می کنید.« 
وضعیت اقتصادی در ایران هم در این بین بی تاثیر نیســت. نوید 
می گوید حرف من ارزش دالر و طال و ریال نیســت. می گوید حرفش 
مربوط به ارزش کار است. »ارزش کار متخصص ها در ایران کم و کمتر 
شده است. فرض کنید ارزش کار یک متخصص ساعتی 30 یورو، 2 گرم 
طال یا 300 هزار تومان است. دو ماه می گذرد و این ارزش کار در یک 
ساعت در ایران به 100 هزار تومان می رسد. در کشورهای دیگر ثبات 
اقتصادی است و ارزش کار ثابت می ماند. اما در ایران چنین وضعیتی 
است. دالیل اقتصادی از عوامل اثرگذار بر مهاجرت است. در کشورهای 
دیگر با درآمدی که دارید خیلی کارها می توانید انجام دهید اما در ایران 
اینطور نیست. این نکته بعد از مهاجرت برای من روشن شد. من ایده ای 
داشتم و فکر می کردم می شود در ایران کار کرد، اما زمانی که نتوانستم 
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کار کنم، مهاجرت کردم.«
 
مهاجرت کاری با لینکدین  

تنهــا انگیزه نوید برای رفتن، بهتر کار کردن بود. او از کمک وکیل 
استفاده نکرد و خودش برای یافتن شرکت هایی که مرتبط با تخصص او 
بودند، تالش کرد. دراین بین شبکه های اجتماعی که برای یافتن کارجو 
و کارآفرین به مردم جهان کمک می کند، جایی مناســب برای یافتن 
شــرکت ها و فرستادن رزومه   اش برای آن ها بود. او می گوید: » از ایران 
رفتن و کار کردن به عنوان high skilled         برای شرکت های خارجی 
سخت اما شدنی است.         من 70 درصد از فرایند پیدا کردن شرکت ها و 
فرســتادن رزومه برای این شرکت ها را از لینکدین پیگیری کردم، اما 
ابزارهای دیگری مثــل گالس دور و ایندید هم بودند که من کمتر از 

آن استفاده کردم.« 
نوید شرکت ها را براساس تخصص   اش پیدا کرده است. می گوید: »در 
لینکدین و بقیه ابزارها جســت وجو کردم         تا ببینم کدام شرکت ها به 
تخصص من نیاز دارند و رزومه ام را برای آن ها فرستادم. در نهایت پس 
از چند جلسه مصاحبه با چند شرکت، به شرکتی رسیدم که امروز در 

هلند آنجا کار می کنم.«
 
برمی گردم اگر...  

کســانی که بیشتر از دو دهه است که ایران را ترک کرده  اند، کمتر 
به بازگشــت به ایران فکر می کنند. آن هایی که در دیگر کشورها بچه 
دار شــده  اند و فرزند آن ها در مدارس دیگر کشورها تحصیل می کند، 
کمتــر به کار و زندگی در ایران فکر می کنند. نوید می گوید: »در بین 
مهاجرانی که ســابقه زندگی شان در این کشورها کمتر است، میل به 
بازگشت بیشتر است. من هم به بازگشتن به ایران و کار کردن در کشور 
خودم فکر می کنم اما شرط دارد. من می گویم اگر روزی ایران به ثبات 
در اقتصاد و سیاست برسد، قطعا به ایران برمی گردم. اگر ایران کشوری 
نباشد که یک شب بخوابی و ببینی 30 درصد از ارزش پول در کشورت 
سقوط کرده، نخبه ها در آن به جای بی خردها تصمیم بگیرند به کشورم 

برمی گردم و به همسایه ها، دوستان و خانواده ام خدمت می کنم.« 
نوید ایران را دوست دارد و می گوید می خواسته در کشور اوضاع را 
بهتر کند اما کمی که گذشته، دیده کاری از دستش برنمی آید. می گوید: 
»ایران کشور من است و دوستش دارم. کشور من         از نظر تاریخ، فرهنگ 
و مردم از بهترین کشورهای جهان است، اما همراه با تصمیم گیری های 
غلــط. تا زمانی که چنین مدیرانی در ســازمان ها مدیریت می کنند، 
مهاجرت را با همه دردهایش می پذیرم. دوســت دارم در ایران زندگی 
کنم اما نمی توانم. امیدوار بودم شرایط بهتر شود اما نشد. سه سال پیش 
به آلمان مهاجرت کردم اما برگشتم. امید داشتم شرایط ایران به ثبات 

برسد اما چنین نشد. بهتر نشد که هیچ، به ثبات هم نرسید.«         

روایت موسس  استارت آپ در فنالند سعید 35 ساله است. ویزای  استارت آپی گرفته و به 3
فنالند مهاجرت کرده است. او و همراهش بدون کمک 
گرفتن از وکیل فرایند مهاجرت و دریافت ویزای  اســتارت آپی را طی 
کرده  اند. پیش از این، برای دیگر گروه های  استارت آپی به عنوان مشاور 
برای مهاجرت کار می کردند. سعید می گوید »به بقیه گروه ها مشاوره 
می دادیم که چطــور می توانند ویزای اروپا را بگیرنــد، آن هم ویزای 
 استارت آپی. بعد برای خودمان اقدام کردیم. البته ما وکیل نبودیم و در 

نقش مشاور برای مهاجرات فعاالن  استارت آپی کار می کردیم.«
 
3 دلیل که پای سعید را به فنالند کشاند   

سعید مدیران و اهالی زیادی از فضای کسب وکار ایران را می شناسد 
که صرفا برای آینده بهتر فرزندانشان تصمیم به مهاجرت می گیرند. به 
گفته او این مدیران کسب وکارهای پرسودی را در ایران توسعه داده  اند 
اما نگرانی درباره امنیت و آینده فرزندانشــان کار آن ها را به مهاجرت 
رســانده است. درواقع بهبود سطح کیفیت زندگی از مواهب مهاجرت 
به کشورهای پیشرفته است که بیش از والدین مهاجر، به نفع فرزندان 
آن ها تمام می شــود. اما دلیل دوم، مربوط به مسائل اقتصادی و ابعاد 

توسعه کسب وکاری است که آن را دنبال می کنید. 
سعید می گوید: »می توانید در کشورهای دیگر در بازار جهانی حضور 
پیدا کنید. مقیاس پذیری  اســتارت آپ شما در کشورهای پیشرفته به 
آســانی ممکن است. تصور کنید امروز اســنپ به عنوان شرکتی که 
 اســتارت آپی موفق بوده امکان رشــد بیرون از ایران را نــدارد. اما در 
کشورهای دیگر به بازارهای جهانی وصل می شوید و رشد می کنید. در 
ایران امکان رقابت با کدام رقبا برای  استارت آپ ها         فراهم است در   حالی که 
در فنالند  استارت آپ هایی شــروع به کار کرده  اند که اکنون با رقبای 
جهانی و اروپایی مشــغول رقابت اند. دلیل عمده رشد آن ها اتصال به 

بازارهای جهانی است.« 
شــرایط دسترســی و ســرعت اینترنت از دیگر دالیل مهاجرت 
 استارت آپی ها به دیگر کشورهاست. سعید می گوید: »سرعت اینترنت 
در ایران بسیار پایین است و زمانی که کسب وکاری وابسته به اینترنت 
دارید، جز مهاجــرت راه دیگری ندارید. گروه هایی داریم که در زمینه 
ارزهای دیجیتال کار می کنند. خودشــان ارز جدیدی معرفی کرده  اند 
و خالقیت و نوآوری آن ها تحسین شده اما از ایران مهاجرت کرده  اند. 
خودشان می گویند ما در واقع از ایران فرار کردیم چراکه آنجا مجرمیم 
اما اینجا تحسین می شویم. این نشان می دهد بستر نامناسب اینترنت و 
عدم شناخت درست از کسب وکارهای نوآورانه تا چه اندازه آسیب زننده 

است و به مهاجرت نیروی جوان از کشور می انجامد.«
 
اینکه هست خودش نعمت است   

وجود فضایی به اسم اکوسیستم  استارت آپی و ساختارهای حمایتی 
در این زمینه، از نظر سعید نعمتی است که باید آن را به عنوان نکته ای 
مثبت یادآور شــد. در بعضی از کشورها حتی خبری از اسم و نهادها و 
سازمان هایی دراین زمینه نیست بنابراین باید وجود این فضا را غنیمت 
دانســت. در ایران دســت کم پارک های علم و فناوری، کارخانه های 
نوآوری و تســهیل گران کوچک و بزرگ کار می کنند و می توان گفت 

امکانات اولیه برای کار کردن در کشورمان وجود دارد. 
دیگر نکته مثبت درباره اکوسیستم  استارت آپی ایران، حضور نیروهای 
انســانی بااستعداد و پرتالش است. بچه هایی که به قول سعید، گرم و 
سرد چشیده  اند و این در کار  استارت آپی، نکته ای حیاتی است. سعید 
می گوید: »به دوســتانم می گفتم تورمی که در فنالند به دلیل جنگ 
اوکراین پیش آمده و برایش نگرانند، برای ما جوک است. بچه های ایرانی 
به اندازه ای سختی کشیده  اند که به آسانی اذیت نمی شوند. این مزیت 
بزرگی در اکوسیستم فناوری ایران است. نیروهای متنوع با تخصص های 

متنوع.« 
نکته سوم درباره فضای کار  استارت آپ ها در ایران، مسئله ای است 
که سعید آن را به طور کامل مثبت نمی داند. او می گوید »فاصله کسب 

 نوید: یک تصمیم 
عجوالنه این 

مدیران، کل ایده ها 
و افکاری که برای 

زندگی داری و 
برنامه هایی را که 

چیده ای می برد زیر 
سوال. به نظر من 
این نکته اصلی در 
مهاجرت آدم هایی 

مثل من است
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یکا، درآمد باالست اما امنیت  مایک می گوید در فضای فناوری در آمر
شغلی پایین است. همیشه درباره از دست دادن کار نگرانی و دلیل آن 
هم، رقابت بسیار باالست.

وکارهــای ایرانی از رقبای جهانی زیاد اســت. این به طور کلی خوب 
نیست اما در فضای نوآوری ایران فرصت است. ایران از فضای بین المللی 
فناوری بریده و دور است و هم یعنی رقیب بین المللی در بازار کشورمان 
نیست. به همین دلیل بسیاری از ایده ها را می توان در ایران کپی و کار 
را شــروع کرد. بازار 80 میلیون نفری ایران نسبت به کشورهایی مثل 
فنالند با 5 میلیون نفر جمعیت و استونی با 1.5 میلیون نفر جمعیت، 

بازار قابل توجهی است.«

چرا به نتیجه نمی رسیم؟  
وقتی حرف از مشکل به میان می آید، سعید از کم نبودن آن می گوید 
و         اینکه اگر سال ها با کار در اکوسیستم  استارت آپی ایران به نتیجه ای 
نمی رســیم، ناشی از همین مشکالت متعدد اســت. سعید باور دارد 
 استارت آپ ها در ایران به درستی درک نشده  اند و اینکه اکوسیستم باید 
چه کند، در ایران فهمیده نشده است. فعاالن اکوسیستم  استارت آپی 
می گویند  استارت آپ شرکتی کوچک است که به طور پایه ای با اتکا به 
گروه های کوچک با تخصص های به طور معمول باال کار می کند. این 
گروه ها با سرمایه کم دورهم جمع می شوند اما به دلیل نوآور بودن در 
بازار از دیگر رقبا بهتر به نیاز مشتری پاسخ می دهند و در کوتاه مدت به 
سود می رسند.  استارت آپ ها با سرمایه کم کار را شروع می کنند، سریع 
رشد می کنند و باید خالق         و نوآور باشند. اما به گفته سعید، شرکت هایی 
که به طور رســمی در ایران به عنوان  اســتارت آپ معرفی می شوند و 
در جشنواره های مختلف توسط دولت از آن ها تقدیر می شود، چنین 

ویژگی ای ندارند. 
سعید می گوید: »برای نمونه علی بابا با سرمایه میلیاردی کارش را 
شروع کرده است. ضمن اینکه فروش اینترنتی بلیت کار جدیدی نبود 
و ســال ها پیش از آمدن علی بابا انجام می شــد. این  استارت آپ اما با 
حمایت هایی که از سازمان هایی گرفت و با حجم زیاد تبلیغات توانست 
بازار را به دســت بگیرد. چنین شرکتی خودش را  استارت آپ معرفی 
می کند در   حالی که اصال  استارت آپ نیست. چنین مثال هایی در ایران 
زیاد است. امکاناتی که باید در اختیار  استارت آپ ها و گروه های کوچک 
قرار بگیرد، به دست شرکت هایی افتاده که نباید. اگر به کارخانه نوآوری 
مشهد ســر بزنید می بینید که آنجا برای بچه هایی که تازه کارشان را 
شروع کردند، فضایی در نظر گرفته اند. شرکت های    بزرگ تر هم در این 
مجموعه حاضرند تا گروه های کوچک به عنوان زیرمجموعه آن ها رشد 
کنند و ایده هایشــان را به جایی برسانند. وقتی به روابط این دو بخش 
دقــت می کنید، می بینید دو جزیره جدا از هم  اند و با وجود فضای کار 
اشتراکی، دور از یکدیگر کار می کنند. دکوراسیون آنجا قشنگ است اما 
در عمل ارتباطی بین این دو بخش نیست. نه جوان ترها جرئت این را 
دارند که سراغ این شرکت ها بروند و نه شرکت ها رغبتی به استفاده از 

خدمات این گروه های کوچک از خود نشان می دهند.« 
ســعید می گوید: »در ایران فقط اسم  استارت آپ ها را می شنوید و 
معماری جذاب و قشنگی که برای کارخانه نوآوری ساخته  اند. پارک های 
علم و فناوری بزرگ  اند و هر معاون مدیری دفتر و منشی دارد. نمی توان 
به آسانی با آن ها صحبت کرد. اگر می خواهید در این پارک ها مستقر 
شوید باید طرح بفرستید و اگر مقبول بود،         امکاناتی می گیرید که محدود 
بودن آن بارها به شما گفته می شود. این رویه، با واقعیت کار  استارت آپی 

همخوانی ندارد.«
به باور سعید در ایران، اکوسیستم  استارت آپی مثل دیگر بخش ها 
پر حاشیه است. دفاتر روسا در همه سازمان ها تبدیل به هزارتویی شده 

است. عبور از درهای متعدد در این هزارتو برای دریافت حمایت آسان 
نیســت و در نهایت این حمایت ها نصیب شرکت هایی می شود که به 
قول این اهل نوآوری »به هزار جا وصل شده  اند، یا به جایی رسیده  اند و 

می خواهند کار تازه ای شروع کنند.« 
در این بین، ســِر گروه های تــازه کار بی کاله می ماند. این در حالی 
است که اصل کار در فضای  استارت آپ ها، حمایت از گروه های تازه کار 
است. باید به این گروه ها کمک کرد تا بلند شوند نه اینکه دست کسی 
را بگیریم که پیش ازاین بلند شده است. سعید می گوید در فنالند اگر 
 استارت آپ ها دو سال کار کرده باشند، دیگر به عنوان شرکت به آن ها 
نگاه می کنند نه  استارت آپ. اگر  استارت آپی پس از دو سال کار به سود 
رسیده، نیازی به حمایت ندارد و اگر نرسیده یعنی قرار نیست اصال به 

سوددهی برسد.

داستان فنالند  
چالش های متعدد در اکوسیستم  اســتارت آپی ایران، به مهاجرت 
ســعید و امثال او دامن زده است. اما کار برای مهاجرت به فنالند برای 
سعید چگونه پیش رفته است؟ او از برگزاری نشست های مجازی متعدد 
با مشاوران پیش از سفر به فنالند می گوید         و اینکه او هیچ هزینه ای برای 
دریافت نظرهای مشورتی کارشناسان فنالندی پرداخت نکرده است. 
سعید می گوید: »ممکن بود من دانشجویی باشم که تازه ایده ای در سر 
دارم و چیزی از این فضا نمی دانم. یا فردی با ظرفیت و سطح سواد باال 
باشم. ممکن است از هر 100 نفری که این مشاوره ها را می گیرند، یک 
نفر بتواند کارش را پیش ببرد. اما این برای مشاورها مهم نیست. آن ها 
به هرترتیب خدماتشان را می دهند و این دولت فنالند است که تامین 
مالی این فرایند را برعهده گرفته. سرعت، چابکی و بی حاشیه بودن از 
ویژگی های فضای کار  اســتارت آپ ها در این کشور است، یعنی همان 

چیزی که انتظارش را داریم.« 
اگر مهاجران به فنالند بخواهند در شرکت ها در این کشور استخدام 
شوند، دانستن زبان محلی برایشان امتیاز است. اما برای کار  استارت آپی، 
دانســتن زبان این کشور تفاوتی ایجاد نمی کند. سعید می گوید »من 
پیش از آمدن به فنالند با فضای کسب وکار آن در ارتباط بودم. تفاوت 
عمده در فضای  اســتارت آپی ایران و فنالند، درک درست حاکمیت از 
 استارت آپ هاســت. انگری بردز یک بازی ساده بود که میلیون ها دالر 
پول عاید این کشور کرد. شرکتی مثل نوکیا بخشی از بنیاد اقتصاد این 
کشور را شکل داده اســت. در فنالند  استارت آپ یک مفهوم شیک و 
باکالس برای برگزاری سمینار و سپردن مدیریت به چهار تحصیل کرده 
نیســت، بلکه از ارکان مهم اقتصاد در این کشور است. به همین دلیل 

حمایت ها منطقی است.«         
اقتصاد فنالند از این حمایت ها سود کرده است. در فنالند کارآفرینی 
در مدارس به بچه ها آموزش داده می شود و تجربه کار کردن در کسب 
وکارها و مدیریت مالی از دبستان شروع می شود. به         گفته سعید »اینجا 
بچه ها کاال می خرند و می فروشــند. در سنین باالتر، به عنوان کارآموز 
به شرکت ها و کسب وکارها می روند. اینجا بچه ها یاد می گیرند اما ما 
در روند کار، بارها به دلیل نداســتن بســیاری از چیزها و عدم آگاهی 
پدیده های رایج در کسب وکار ضربه خوردیم. از اولین کارهایی که انجام 
دادم، تولید محصولی با یکی از اقوام بود. ما در آن زمان فکر می کردیم 
تولید یک محصول کیفی خوب کافی اســت اما نمی دانستیم که باید 
روی فروش هم تمرکز کنیم. همه انرژی مان را صرف کیفیت کردیم و 
در فروش آن ماندیم. این تجربه ای شد که بدانیم بازاریابی تا چه اندازه 

یک نکته مثبت 
درباره اکوسیستم 
 استارت آپی ایران، 
حضور نیروهای 
انسانی با استعداد 
و پرتالش است. 
بچه هایی که 
به قول سعید 

نعمتی، گرم و سرد 
چشیده  اند و این 

در کار  استارت آپی، 
نکته ای حیاتی 

است
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مهم است و الزمه کار است. اما بچه ها در اینجا، اهمیت این نکته ها را 
از سنین کم یاد می گیرند. وقتی بچه ها در مدارس می آموزند، احتمال 
شکست آن ها کمتر است.« غیر از آموزش رسمی، آموزش های رایگان 
در انواع مدیا، از کتاب، ویدئو تا وب سایت و مشاوره های رایگان هم در 

فنالند برقرار است. 
فضای مشاوران در    گفت وگو با فعال اکوسیستم  استارت آپی در ایران 
و فنالند متفاوت است. تجربه سعید نشان می دهد مشاوران در ایران 
تجربــه کار ندارند و موضوع را به طور تئوریک یاد گرفته  اند. بنابراین 
صحبت با آن ها از صحبت با کسی که کسب وکاری را مدیریت کرده 
متفاوت است. به گفته سعید »ممکن است بتوانید در ایران با مدیران 
کســب وکارها هم    گفت وگو کنید اما نــگاه باال به پایین آن ها باعث 
می شــود اطالعات دقیق و کاربردی را در اختیارتان قرار ندهند. این 
افراد به طور معمول می خواهند به شما القا کنند که چیزی نمی دانید، 
تجربه ای ندارید و نباید فکر کنید که کار به این سادگی هاست! با این 
وجود همین افراد از چم و خم کار به شما نمی گویند. به طور کلی به 
مشــکالت و سختی های کار اشاره می کنند وشما در هاله ای از ابهام 

رها می شوید.« 
این درحالی است که         در فنالند کارشناسان در جایگاه تشویق اهالی 
فناوری و مردم به    گفت وگوی بیشــتر قرار گرفته  اند. سعید می گوید:    
     »آن ها می گویند هر پرسشــی داری بپرس و پیگیری می کنند که 
جلســه های مختلف را به طور آنالین برگزار کنید تا کار پیش برود. 
صحبت ها دقیق است و کارها به مرحله اجرا می رسد. من در مراحل 
نخست کار باید شرکتم را ثبت می کردم. همه فرایند ثبت شرکت را با 
کمک کارشناس پیگیری کردم. اطالعات او به طور کامل کاربردی بود. 
ثبت شرکت مرحله سختی بود و البته به دانستن زبان فنالندی هم نیاز 
بود. کارشناس به من گفت اگر تمایل دارم به طور حضوری با هم کار 
را پیش ببریم. کار ما در نهایت در یک ساعت و نیم و با حمایت های 

کاربردی ما انجام شد.« 
غیــر از حمایت های کاربردی، نبایــد از کمک هزینه ها هم 
گذشــت. فنالند 50 هزار یورو کمک بالعوض به  استارت آپ ها 
اهدا می کند. این مبلغ به گروه هایی که به مرحله کار می رسند، 
اهدا می شود. غیر از این،  اســتارت آپ ها می توانند برای گذران 
زندگی برای شش ماه تا یک ســال از کمک هزینه های دولت 
استفاده کنند که بازگشت آن بدون تحمیل سود است.    هم چنین 
امکان شبکه سازی و برقراری ارتباطات را برای فعاالن اکوسیستم 
برقرار شده که امکان جذب سرمایه، صحبت با    سرمایه گذاران و 
همکاران و تبلیغات را برای کسی که در این کشور شناخته شده 

نیست، مهیا کرده است. 
ســعید می گوید: »اگر طرح خوبی داشته باشید، لنگ پول 
نمی مانید. نکته دیگر خدمات عمومی اســت که در کشور ما به 
آسانی در دسترس نیست. اینجا استفاده از چاپگرهای سه بعدی، 
دستگاه های برش و تجهیزات دیگر در کارگاه های برق، نجاری، 
خیاطی و... به طور رایگان یا با قیمت ارزان ممکن اســت. حتی 
یک محصل مدرسه می تواند به آسانی از این تجهیزات استفاده 
کند و یا هرکسی که دنبال ساخت نمونه ای اولیه است. وجود این 
امکانات به معنای عدم         آگاهی بخشی درباره سختی های را ه اندازی 
کسب وکار نیست. این مسئله هم یادآوری می شود اما حمایت ها 
به اندازه ای زیاد است که اگر پشتکار داشته باشید و ایده اولیه تان 

خوب باشد، به نتیجه می رسید.«

برنمی گردم  
»من هیچ برنامه ای برای برگشــتن به ایران ندارم.« این جمله 
سعید، پاسخی محکم به پرسشی درباره بازگشت به ایران است. او 
می گوید: »تا جایی که در کنترل خودم است، به هیچ عنوان برای کار 
کردن یا هرچیز دیگری به ایران برنمی گردم. جبر اقتصادی، قوانین    
     مربوط به اقامت از عواملی است که ممکن است من را به بازگشت به 
ایران مجبور کند. شاید اگر نتوانم کسب وکار را در فنالند راه بیندازم 
و کار دیگری هم نتوانم انجام دهم، مجبور شوم به ایران برگردم اما 
اگر هیچ کدام از این اجبارها رخ ندهد، هیچ عالقه ای به بازگشت به 
ایران ندارم.« اما دلیل چیست؟ سعید می گوید: »دلیل من، نرخ رشد 
و موفقیت باال در فنالند برای کسانی مثل من است. من سال ها در 
ایران کار کردم اما به اندازه همه آن سال ها، در فنالند رشد می کنم. 
آینــده ای که اینجا برای خودم تصور می کنم، نه خوش بینانه بلکه 
واقع بینانه، آینده ای نیست که در ایران برای خود و همسرم ببینم. 
به همین دلیل و به خواســت خودم دیگر به ایران برنمی گردم مگر 

بنا بر اجبار.«
          

داستان رضا  »بیشــتر از 10 نفر از رفقایم رفتنــد. بقیه هم در 4
فکر رفتن اند.« این را رضا می گوید. پســری 36 ساله 
که دو ســال به طور انتخابی دست از کار کشید. می گوید بیشتر از 
15 سال برای ســاختن محصول و سرویس های جدید دویده اما به 
جایی نرسیده است. رضا از ساختارهای دستوری سازمان ها می گوید 
و مدیرانی که به جای شایستگی از سر ارتباطات خاص، برای پروژه ها 
تصمیم می گرفتند. رضا می گوید: »شرکت های  استارت آپی داخلی 
وضع بدی ندارند. می توانیم در این شرکت ها کار کنیم اما فضای رشد 
محدود است«. غیر از این، محدودیت هرچه بیشتر تامین یک زندگی 
معمولی در ایران به دلیل دشــواری شرایط اقتصادی است که رضا را 
به فکر مهاجرت و رفتن از ایران انداخته است. او می گوید »تورم امروز 
نمی گذارد نفس بکشی. ضمن اینکه آدم ها با هم فرق می کنند. من 
همیشــه خواب نوآوری می دیدم و اینکه کســب وکار خودم را دارم. 
ایده پردازی بخشی از زندگی من است. اما من هرجا می رفتیم و طرح 
جدیدی می بردم، تحقیر می شــدم. حرف این بود که چرا از چیزی 
می گویی که در دنیا امتحان نشــده. امــا رفقایم که در کانادا و دیگر 
کشورها کار می کنند، می گویند آنجا طرح های تکرار نشده و ایده های 

تازه است که طرفدار دارد. نوآوری برای آن ها جذاب تر است.«
بــه گفته رضا جذب ســرمایه و بی اعتنایی بــه کار باکیفیت از 
چالش های جدی در پیاده ســازی ایده های نوست. او می گوید امکان 
پیشرفت برای آدم هایی که مستقل کار می کنند، بسیار سخت است. 
»یا باید عضو مافیا شوی یا بروی.« این روزها زندگی رضا در گشتن 
و جستن در لینکدین خالصه شــده است. او تا امروز از شرکت های 
ایرلندی، هلندی، انگلیسی، آلمانی و بلغارستانی پیشنهادهایی داشته 
و با شرکت ها مصاحبه کرده است. می گوید: »از شرکت های آمریکایی 
هم پیشنهاد هست، اما به خاطر تحریم و ایرانی بودن، خیلی نمی توان 
با آن ها پیش رفت.« آیا ممکن اســت رضا پس از مهاجرت از ایران، 
روزی برای کار کردن به کشــور بازگردد؟ می خندد و می گوید: »من 
هنــوز نرفته ام که بگویم برمی گردم یا نه. بســتگی به فضای کار در 
کشوری دارد که می روم. اما فکر نمی کنم اگر روزی از ایران مهاجرت 

کنم، برای کار کردن به ایران برگردم.« 

وضعیت اقتصادی 
در ایران هم در این 

بین بی تاثیر نیست. 
نوید می گوید حرف 

من ارزش دالر و 
طال و ریال نیست. 
می گوید حرفش 

مربوط به ارزش کار 
است
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مقدمه  
بیمارستان  یک سازمان  ارائه دهنده خدمات سالمت به جامعه است. ارتقاي سطح كيفيت خدمات ارائه شده درماني و 
پزشكي به بيماران می تواند محیط خوشایندي را براي بیماران فراهم کند و سبب افزايش رضايتمندي آن ها شود. یکی 
از مهم ترین شاخص های کیفیت ارائه خدمت در بخش بهداشت و درمان، رضایتمندی مراجعین است و  رضایت بیمار 
از خدمات ارائه شده، یکی از ابزارهای ارزشیابی مراکز درمانی است]1[. ترخیص با مسئولیت شخصی وضعیتی است که 
بیمار علی رغم توصیه های پزشکی، زودتر از موعد مقرر قصد ترک بیمارستان کند. درصد ترک با مسئولیت شخصی 
عبارت است از تعداد موارد ترک بیمارستان با مسئوليت شخصي در یک دوره زماني × 100 بر تعداد کل بيماران بستری/ 

بستری موقت )تحت نظر اورژانس( در همان دوره زماني]2[.
ترخیص با مسئولیت شخصی یا ترخیص علی رغم توصیه های پزشکی، 2 درصد از ترخیص های کل بیمارستانی در 
دنیا را تشکیل می دهد. ترخیص با مسئولیت شخصی و علی رغم توصیه های پزشکی تأثیر منفی بر نتایج درمان، استفاده 
از منابع درمانی و درگیری پزشکان و مدیران بیمارستان ها در دعاوی قضایی دارد و می تواند منجر به پذیرش مجدد 

الگوی خدمت رسانی بخش خصوصی
فراوانی و علل ترخیص با مسئولیت شخصي در بیمارستان بازرگانان

دکتربهزادکالنتری

رئیس بیمارستان 
بازرگانان

دکترمهدیکرباسیان

رئیس هیئت مدیره بیمارستان 
بازرگانان

دکترلیداحسینی

سوپروایزر آموزشی بیمارستان 
بازرگانان

دکتربهمنخسروی

مدیر بهبود کیفیت بیمارستان 
بازرگانان
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بیمار در بیمارستان شود. نتایج مطالعات نشان می دهد که ترخیص با مسئولیت شخصی، 
قوی ترین عامل پیشگویی کننده برای پذیرش مجدد در 15 روز اول بعد از ترخیص است. 
آمارها نیز نشــان می دهد که میزان ترک با مسئولیت شخصی در کشورهای پیشرفته 
نظیر آمریکا، 1 الی 2 درصد و در انگلســتان، کانادا و نیجریه بــه ترتیب 1/8، 1 و 4/2 
درصد گزارش شــده است]3[. این در حالی است که این آمار در ایران بین 3 درصد در 

بیمارستان های روان پزشکی و 20 درصد در بخش اورژانس متغیر بوده است]1[.
بر اساس نتایج مطالعاتی که در زمینه بررسی علل و عوامل مؤثر بر ترخیص با مسئولیت 
شــخصی صورت گرفته اســت، عوامل متفاوتی در افزایش موارد ترخیص با مسئولیت 
شخصی دخالت دارد. از جمله این عوامل می توان به متغیرهای دموگرافیک، متغیرهای 
مرتبط با سالمت روان، بیماری های جسمی همراه و سابقه بستری های قبلی، عدم رضایت 
از خدمات بیمارســتان، عدم توان مالی در پرداخت هزینه ها، مشکالت خانوادگی، عدم 
بهبود قابل توجه در روند درمانی، اعتقاد به طب ســنتی، اقامت طوالنی در بیمارستان، 
احســاس بهبود و محل زندگی )شهری یا روستایی بودن( اشاره کرد]4. 5[. با توجه به 
اینکه یکی از پنج شــاخص اولویت دار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی برای 
سنجش عملکرد بیمارستان ها خصوصاً بخش اورژانس، درصد ترک با مسئولیت شخصی 
است، توجه به آن و مداخله در این زمینه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین 
شناسایی عوامل مؤثر بر میزان ترک با مسئولیت شخصی یکی از گام های مهم طراحی 
مداخالت مهم در این زمینه است. در این مطالعه به بررسی میزان و علل ترک با مسئولیت 

شخصی در بیمارستان بازرگانان پرداخته شده است.

روش کار  
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی اســت که به بررســی دالیل ترخیص با مسئولیت 
شــخصی در ارتباط با بیمار، کادر بیمارستان و وضعیت اقامت بیمارستان در بازه زمانی 
فروردین تا شــهریور 1401 پرداخته است. کلیه بیماران ترخیص با مسئولیت شخصی 
وارد مطالعه شدند. اطالعات دموگرافیک، وضعیت بیمه، نوع بیمه، تعداد روز بستری، نوع 
بیماری یا علت مراجعه و دالیل اصلی ترخیص با مسئولیت شخصی جمع آوری و ثبت شد.

نتایج  
بر اساس نتایج به دست آمده در شش ماه اول، 579 مورد )5.24 درصد( ترک با مسئولیت 
شخصی در بیمارستان گزارش شد که از این تعداد، 250 مورد )7.88 درصد( مربوط به 
بخش اورژانس و 329 مورد )4.18 درصد( مربوط به بخش های بســتری است. جزئیات 

مربوطه در جدول 1 نمایش داده شده است.
 نمودار 1 تعداد و روند ترک با مســئولیت شــخصی را در کل بیمارســتان در بازه 
زمانی شش ماهه نخست سال 1401 نمایش می دهد. بر اساس این نتایج درصد ترک با 
مسئولیت شخصی در بازه 4 تا 6 درصد است که بر اساس نتایج به دست آمده کمترین 
میزان مربوط به ماه خرداد با 4.48 درصد و بیشــترین میزان مربوط به ماه تیر با 6.13 

درصد است. )نمودار 1(
تعداد و روند ترک با مسئولیت شخصی در بخش های بستری بیمارستان در بازه زمانی 

نمودار ۱. تعداد و درصد ترک با مسئولیت شخصی کل بیمارستان بازرگانان در شش ماهه اول سال ۱40۱
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بر اساس نتایج به دست آمده در شش ماه اول، ۵۷۹ مورد )۵.2۴ درصد( ترک با مسئولیت شخصی 
در بیمارستان گزارش شد که از این تعداد، 2۵۰ مورد )۷.۸۸ درصد( مربوط به بخش اورژانس و ۳2۹ 
مورد )۴.۱۸ درصد( مربوط به بخش های بستری است.

شش ماهه نخست سال 1401 در نمودار 2 نمایش داده شده است. مطابق با نتایج به دست 
آمده، در ماه فروردین بیشترین درصد ترک با مسئولیت شخصی گزارش شده است )6.33 
درصد( و کمترین درصد مربوط به ماه خرداد اســت )3 درصد(. الزم به ذکر است علت 
افزایش درصد در ماه فروردین عدم تمایل به بستری بیماران به علت تعطیالت است. نکته 

قابل ذکر روند نزولی ترک با مسئولیت شخصی در بخش های بستری است. )نمودار 2(
تعداد و روند ترک با مســئولیت شخصی در بخش اورژانس بیمارستان در بازه زمانی 
شش ماهه نخست ســال 1401 در نمودار 3 ارائه شده اســت. همان گونه که مشاهده 
می شــود، بیشترین درصد ترک با مسئولیت شخصی مربوط به تیرماه )10.51 درصد( 
و کمترین درصد مربوط به ماه فروردین )4.37 درصد( اســت. همان طور که در نمودار 
نمایش داده شده است، روند ترک با مسئولیت شخصی در بخش اورژانس سیر صعودی 

داشته است. )نمودار3(
جدول 2 علل ترک با مسئولیت شخصی را بر اساس فراوانی و درصد نشان می دهد. 
بر اساس بررســی های انجام شده علل عمده ترک با مسئولیت شخصی در بیمارستان 
بازرگانان شامل 12 مورد است که به طور کلی در دو دسته 1( عوامل فردی و مرتبط با 
بیمار و 2( عوامل مرتبط با بیمارســتان تقسیم بندی می شود که 95/85 درصد از موارد 

مربوط به عوامل مرتبط با بیمار است.
از جمله مهم ترین عوامل فردی ترک با مسئولیت شخصی مربوط به مشکالت مالی، 
عدم تمایل به ادامه درمان و مراجعه به پزشک معالج و یا مراکز دولتی است. الزم به ذکر 
است 22 مورد ترک با مسئولیت شخصی گزارش شده به جهت مشورت با پزشکان دیگر، 

مربوط به بیمارانی است که کاندید جراحی قلب باز هستند. با توجه به اینکه این جراحی 
جزو جراحی های پرخطر و تهدیدکننده حیات از دید عموم است، عدم تصمیم گیری سریع 

جهت این جراحی بعد از تشخیص در بیماران قابل انتظار است.
عوامل مربوط به بیمارستان شامل سه مورِد نبود خدمت موردنیاز بیمار )متخصص ریه، 
همودیالیز، کووید و...( در بیمارستان، تأخیر در ارائه خدمت و کنسل شدن خدمت است.

نتیجه گیری  
امروزه به علت افرايش آگاهي اقشار مختلف جامعه نسبت به مسائل بهداشتي و درماني و 
كيفيت ارائه خدمات، بيماران نيز در انتخاب مراكز ارائه دهنده اين خدمات با دقت بيشتري 
عمل می کنند. تعداد بيماراني كه بيمارستان را با رضايت شخصي ترك می کنند، می تواند 
نشان دهنده مشكلي باشد كه می بایســت به آن توجه و در صورت امكان حل شود. در 
مطالعات انجام شده در ايران درصد ترخيص با رضايت شخصي در گستره 3/3 تا  10/3 
درصد گزارش شــده است. خوشبختانه بر پایه نتایج به دست آمده در این مطالعه، خط 
روند نمودارهای 1 و 2 نشان می دهد که میزان ترک با مسئولیت شخصی در بخش های 
بستری و کل بیمارستان در محدوده میانگین کشوری بوده و دارای سیر نزولی است که 
این امر به علت انجام مداخالت اثربخش نظیر ایفای مسئولیت اجتماعی و کمک به بیماران 
بی بضاعت، افزايش آگاهي بيماران از عوارض احتمالي ترخيص پيش از موعود و عواقب 
ترک با مسئولیت شخصی، مجهز کردن بیمارستان با دستگاه همودیالیز، و برگزاری جلسه 
هفتگی بررسی موارد ترک با مسئولیت شخصی است؛ اما در بخش اورژانس این روند به 

نمودار 2. تعداد و درصد ترک با مسئولیت شخصی بخش های بستری بیمارستان بازرگانان در شش ماهه اول سال ۱40۱

جدول ۱. فراوانی و درصد ترک با مسئولیت شخصی بیمارستان بازرگانان در شش ماهه اول سال ۱۴0۱

شش ماهشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

کل بیمارستان

۷۷۱۰۱۸۲۱۲۱۹۸۱۰۰۵۷۹تعداد ترک با مسئولیت شخصی

۱۳۳۰۱۸۰۷۱۸۳۱۱۹۷۵۲۰۲۰۲۰۷۹۱۱۰۴۲تعداد بستری

۵٫۲۴%۴٫۸۱%۴٫۸۵%۶٫۱۳%۴٫۴۸%۵٫۵۹%۵٫۷۹%درصد ترک با مسئولیت شخصی

بخش اورژانس

۱۶۳۶۴۲۶۴۴۷۴۵۲۵۰تعداد ترک با مسئولیت شخصی

۳۶۶۵۰۲۴۹۹۶۰۹۶۱۶۵۸۱۳۱۷۳تعداد بستری موقت )تحت نظر(

۷٫۸۸%۷٫۷۵%۷٫۶۳%۱۰٫۵۱%۸٫۴۲%۷٫۱۷%۴٫۳۷%درصد ترک با مسئولیت شخصی

بخش های بستری

۶۱۶۵۴۰۵۷۵۱۵۵۳۲۹تعداد ترک با مسئولیت شخصی

۹۶۴۱۳۰۵۱۳۳۲۱۳۶۶۱۴۰۴۱۴۹۸۷۸۶۹تعداد بستری

۴٫۱۸%۳٫۶۷%۳٫۶۳%۴٫۱۷%۳٫۰۰%۴٫۹۸%۶٫۳۳%درصد ترک با مسئولیت شخصی

مسئول.۲نمودار با ترک درصد ۱۴۰۱اول سال ماههشش دربازرگانانمارستانیببستری هایبخشی شخص تیتعداد و

61 65

40

57
51 55

6.33%

4.98%

3%

4.17%
3.63% 3.67%

0

10

20

30

40

50

60

70

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

فرورین اردیبهشت مرداد     تیر                                       خردادشهریور

درصد Linear            درصد            تعداد



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و بیست وچهارم، آبان 1061401

مسئولیت اجتامعی

صورت صعودی بوده است که به طور عمده ناشی از مشکالت مالی بیماران است. مشکالت 
مالی نیز عمدتا ناشی از عدم پوشش خدمات سرپایی اورژانس توسط بیمه های تکمیلی 
است. در این راستا نیز سعی شده است با عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی برای خدمات 

سرپایی اورژانس1 و ارائه مساعدت های مالی این روند کاهشی شود.
در انتها و بر اساس اطالعات به دست آمده از اين بررسی، بیشترین عللی كه منجر به 
ترك بيمارستان با رضايت شخصي می شود علل مرتبط با خود بیمار است. آنچه در این 
بررسی، بیماران تحت عنوان دالیل اصلی ترک با مسئولیت شخصی بیان کرده اند، بیشتر 
ناشــی از عدم تمایل آن ها به ادامه درمان در بیمارستان است. در این مورد، بیمارستان 
تالش کرده اســت با ارائه خدمت خوب و میزبانی شایسته از طریق برگزاری دوره های 
آموزشــی برای کادر درمانی در بهبود شرایط و کاهش آمار ترک با مسئولیت شخصی 

اقدام کند.

تقدیر و تشکر  
بدین وسیله از همکاران محترم آقای دکتر ایروانی منش )مسئول فنی بیمارستان(، آقای 
رعیتی )مدیر بیمارســتان(، خانم قاسمی )مدیر پرســتاری( و خانم محمدی )مسئول 

پیگیری امور بیماران( که در تهیه این مقاله ما را یاری کردند، کمال تشکر و سپاس گزاری 
را داریم.

پی نوشت 
۱. در حال حاضر بیمارســتان بازرگانان با 19 بیمه تکمیلی بابت تحت پوشش قراردادن 

خدمات سرپایی اورژانس قرارداد دارد.
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جدول 2. فراوانی و درصد علل ترک با مسئولیت شخصی بیمارستان بازرگانان در شش ماهه اول سال ۱۴0۱

درصدفراوانیعلتردیف

۱

عوامل مرتبط با بیمار

۲۳٫۸۳%۱۳۸مشکالت مالی

۱۶٫۰۶%۹۳عدم تمایل به درمان۲

۱۵٫۸۹%۹۲مراجعه به پزشک معالج و مرکز دولتی۳

۱۴٫۵۱%۸۴احساس بهبود نسبی۴

۱۰٫۳۶%۶۰مشکالت بیمه ای۵

۶٫۷۴%۳۹مشکالت شخصی )مسافت، داشتن فرزند کوچک،...(۶

۳٫۸۰%۲۲مشورت با خانواده و پزشکان دیگر۷

۳٫۱۱%۱۸عدم تمایل به بستری نوزاد به علت ترخیص مادر۸

۱٫۵۵%۹زردی )ایکتر( نوزاد*۹

۱۰

عوامل مرتبط با بیمارستان

۲٫۹۴%۱۷نبود خدمت در بیمارستان

۰٫۶۹%۴تأخیر در ارائه خدمت۱۱

۰٫۵۲%۳کنسل شدن خدمت۱۲

* در مواردی که بیلی روبین )زردی( نوزاد بین 8 تا 11 باشد، توصیه پزشک معالج، بستری نوزاد است ولی با توجه به اینکه مادر ترخیص است، خانواده نوزاد، به ترخیص نوزاد نیز اقدام می کنند.
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مدل مسافرت چگونه تغییر کرد؟ مدل مسافرت چگونه تغییر کرد؟ 
درس هایی که کرونا به صنعت گردشگری داددرس هایی که کرونا به صنعت گردشگری داد

متیندختوالینژاد
دبیر بخش چشم انداز

صنعت سفر و گردشگری در سال 2019 موفقیت آمیز 
بود، اما این صنعت از مسیر موفقیت خود منحرف شد.

بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، 
ایــن بخش بیش از 10 درصد از فعالیت های اقتصادی 
جهانی را به خود اختصاص داده و بیش از 330 میلیون 
شغل ایجاد کرده است. با این حال، گردشگری بیش از حد مسئله بزرگی شده و بسیاری 

از شهرها برای کنار آمدن با بازدیدکنندگان فصلی مشکل داشتند.
خطوط هوایی ارزان قیمت باعث می شد که پرواز به مقاصدی که در گذشته با روش های 
دیگر حمل ونقل قابل دسترسی بودند، ارزان تر شوند، و حاال جذابیت سیری ناپذیری برای 

داشتن بازدیدکنندگان بیشتر، هواپیما، مقاصد و جاذبه های بیشتر ایجاد شد.
در مارس 2020، زمانی که سازمان بهداشت جهانی همه گیری کووید19 را اعالم کرد، 
صنعت گردشگری به سرعت سرگردان شد. قرنطینه، هواپیماهای زمین گیر و شیوع زیاد 
ویروس منجر به فروپاشی سفر شد. مقامات سعی کردند با اعمال محدودیت ها، بیماری 
را کنترل کنند. طبق گزارش ســازمان جهانی گردشگری، سفرهای بین المللی در سال 
2020، 72 درصد کاهش یافت، که بدترین ســال ثبت شــده برای گردشگری بود. به 
عبارت دیگر 1.1 میلیارد گردشــگر کمتر در سراسر جهان بودند و تعداد مسافران را به 
ســطح 30 سال گذشته بازگرداند. مشاغل از بین رفت، شرکت ها از بین رفتند، خطوط 
هوایی ورشکســت شدند. دو سال بعد، مردم دوباره شروع به سفر می کنند. و از آنجایی 
که سازمان ملل متحد روز جهانی گردشگری را در 27 سپتامبر، با موضوع بازاندیشی در 

سفر، جشن می گیرد، بسیاری از فعاالن این صنعت در بحبوحه همه گیری، به درس های 
آموخته شده، تامل می کنند.

رهبران صنعت با داشــتن زمان برای تفکر و در نظر گرفتن اینکه گردشــگری باید 
چه شکلی باشد، احساس خوش بینی زیادی نسبت به آینده دارند. آنها مصر هستند که 

درس های آموخته شده در طول کووید19 بیهوده نخواهد بود.

سرمایه گذاری در جوامع محلی  
کرونا تیم آمازوناس اکسپلورر، یک شرکت مسافرتی مستقر در پرو، را مجبور به تغییر 

تاکتیک کرد.
متخصص ســفرهای ماجراجویی بیش از چهار دهه اســت که فعالیت می کند و با 

شبکه ای قوی از باربرها، راهنماها و آشپزهای محلی کار می کند.
کلر ویلیامز، مدیر بازاریابی این شرکت می گوید: »این بیماری همه گیر ما را مجبور کرد 
طرز فکر خود را تغییر دهیم، زیرا باید راهی پیدا می کردیم تا مطمئن شویم راهنماها و 
باربران ما قادر به حمایت از خود هستند، زیرا ادامه پرداخت دستمزد در زمانی که هیچ 
رزروی نداشتیم امکان پذیر نبود. بدون توریست، نه کار بود و نه پول. با بیش از 10هزار 

راهنمای ثبت شده در پرو، بسیاری از مردم ناگهان دچار مشکل شدند.«
روبن آپازا، استاد تاریخ که راهنمای تور در آمازون اکسپلورر شد، در میان هزاران نفری 
بود که تالش کردند منبع درآمد جدیدی بیابند، اما هیچ کس آن ها را استخدام نکرد. او به 
فروش ماشین خود متوسل شد و از دولت درخواست کرد تا زودتر به صندوق بازنشستگی 
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خود دسترسی پیدا کند تا بتواند از پس مخارج خود بربیاید.
اما مالک شرکت، پل کریپس، قصد نداشت به این راحتی تیمش را رها کند. او طرحی 
را برای حمایت از راهنماها با درخواســت از آنها برای ارائه طرح های تجاری که در طول 
همه گیری قابل اجرا بودند، ابداع کرد. ایده هایی مانند تبدیل زمینی که در گذشته برای 
ماجراجویی استفاده می شد تا یک طرح سیب زمینی تا ساخت مزرعه مرغ. سپس شرکت 

شروع به جمع آوری کمک کرد.
آمازوناس اکســپلورر با جمــع آوری بیش از 40هزار دالر توانســت از چندین نفر از 
راهنمایان خود برای زنده نگه داشــتن مشاغل خود حمایت کند و به آنها کمک کند تا 

زندگی خود را به دست آورند، حتی در حالی که گردشگری در پرو وجود نداشت.

تغییر مسیرها برای صنعت گردشگری بهتر  
دیگر شــرکت های مسافرتی در بحبوحه همه گیری ، غرق در لغو فعالیت ها شدند و 

بسیاری از آن به عنوان زمانی برای تغییر شکل کسب وکار خود استفاده کردند.
اپراتور تور بریتانیا Saddle Skedaddle بیش از 25 ســال است که در سفرهای 
تعطیالت دوچرخه سواری ســابقه دارد و به طور معمول سفرهای زیادی به اروپا انجام 
می دهد. در میان همه گیری، این شرکت با توجه به افزایش تقاضا برای سفرهای داخلی 

به مسیر گذشته خود بازگشت.
اندرو اســتراو، مدیر خالق شرکت دوچرخه سواری، می گوید: »محدودیت ها منجر به 
افزایش چشمگیر اقامت ها شد. بسیاری از مردم نیز سرگرمی ها و سرگرمی های تفریحی را 

دوباره کشف کردند که باعث افزایش محبوبیت دوچرخه سواری شد.«
این شرکت با گسترش دامنه تعطیالت خود در بریتانیا برای ارائه تعطیالت با راهنما و 
خود راهنما در انگلستان، اسکاتلند و ولز، سفرهای طوالنی تری را نیز اضافه کرد تا مردم را 
از مسیر فرسوده خارج کند و به مسافران این امکان را می دهد تا در حین کاوش در کشور 

خود، حس ماجراجویی را پیدا کنند.
در حال حاضر بســته های تعطیالت دوچرخه سواری همچنان در بریتانیا محبوب 
هستند و قرار است در دستور کار باقی بمانند. استراو می گوید که این نه تنها تأثیر مثبتی 
بر جوامع محلی دارد، Saddle Skedaddle  به دنبال شــرکای جدید برای گشت و 

گذار و برنامه های سفر است.
در گواتماال، کریس گوینر، مدیر کل Old Town Outfitters، خود را در سناریوی 
مشابهی دید. در چند ماه اول همه گیری، کشور آمریکای مرکزی به طور کامل تعطیل 

شد و گردشگری متوقف شد.
وقتی همه چیز شروع به بازگشایی کرد، گوینر دید که تقاضا برای گردشگری داخلی 
وجود دارد. او می گوید: »با شروع کاهش محدودیت ها، ما تمام تالش خود را برای ایجاد 
تورهایــی انجام دادیم که بر بازار داخلی ما متمرکز بودند، هم به راهنمایان محلی خود 
فرصتی برای کا ایجاد شد ر و هم به طور همزمان یک محیط امن در فضای باز برای بازار 

محلی گواتماال ارائه می کردیم.«
تیم آژانس مسافرتی که بیش از ربع قرن فعالیت می کند، مسیرها و تجربیات منحصر 
به فردی از جمله یک سفر پنج روزه کوله پشتی در یکی از دورافتاده ترین مناطق کشور 
و دوچرخه سواری شبانه در Volcan de به دست آوردند. »ما تجربه های منحصربه فردی 
خلق کردیم که مشتریان گواتماالیی ما حتی در حیاط خانه شان هیجان انگیز خواهند 
بود. به نوعی، این فرآیند فشار خوبی برای ما بود تا نوآوری کنیم و به مسیرها و تورهای 

جدیدی فکر کنیم که توسط هیچ کس در کشور ارائه نمی شود.«
در شــهر آسمان خراش ها که دوبی اســت، شرکت »اکو ادونچر سند شرپا« نیز روند 

مشابهی را برای تعطیالت در خانه تجربه کرد.
راب نیکوالس، بنیانگذار شــرکت اکو ادونچر، می گوید: »مردم برای سفر به خارج از 
کشور محدود شده بودند، بنابراین باید به دنبال راه های فرار نزدیک تر به خانه می گشتیم. 
آن ها به معنای واقعی کلمه درباره تجربیاتی که می توانســتند در اینجا در امارات لذت 

ببرند، فکر کردند.«
این شرکت همیشه بر حفظ طبیعت دوبی تمرکز داشته است - این شرکت منحصر 

به فرد در منطقه حفاظت شده صحرای دوبی به مساحت 225 کیلومتر مربع کار می کند 
- اما توقف اجباری در میان همه گیری کووید19 به سند شرپا اجازه داد تا این سمت از 

تجارت خود را تقویت کند.
»ما متوجه شدیم که چه چیزی را بدیهی می دانستیم و امیدواریم شیوه ها و نگرش های 
بهتر به ما کمک کند تا آنچه را که از محیط طبیعی باقی مانده است، به ویژه در اکوسیستم 

ظریف امارات حفظ کنیم.«

ارتباط با طبیعت برای آینده ای پایدار  
این ارتباط با طبیعت است که Root Adventures را هدایت می کند، یک شرکت 
مســافرتی ادونچر مستقر در کلرادو در آمریکا. این شــرکت از تعطیلی اجباری در اوج 

همه گیری برای ارزیابی مجدد پیشنهادها خود و شرایط کاری خود استفاده کرد.
برین کیفنر، بنیان گذار آن، می گوید: »تغییر اصلی ما ایجاد سفرهایی بود که در آن 
به مردم اجازه می داد مکث کنند، ارتباط برقرار کنند و طبیعت و یکدیگر را به روشــی 
متفاوت تجربه کنند. ما از مدل سنتی استراحتگاه های سالمتی لوکس فاصله گرفتیم تا بر 
فعالیت هایی تمرکز کنیم که شرکت کنندگان را از نظر جسمی، ذهنی، عاطفی و معنوی 
تحت فشار قرار می دهد. رهبران تور ما اکنون قطع ارتباط از امور روزمره و اتصال مجدد 

عمیق به حضور در زمان حال را تسهیل می کنند.«
چنین تغییری تنها زمانی می تواند خوشایند باشد که جهان از این بیماری همه گیر 
بهبود پیدا کند. و این چیزی است که جف بونالدی، بنیان گذار شرکت مسافرتی آمریکا  
The Explorer’s Passage، به آن توجه دارد و معتقد است که صنعت می تواند در 
آن کمک کند. مردم در طول این همه گیری بحران های زیادی را تجربه کردند. به عنوان 
یک اپراتور تور، ممکن اســت برای مدتی نیاز به مدیریت اضطراب داشــته باشیم. همه 
چالش های خارق العاده در زندگی می توانند اثرات نامطلوبی داشته باشند، اما سفرهای پس 
از همه گیری و ماجراجویی در طبیعت می تواند راهی قدرتمند برای بازگرداندن تعادل از 

طریق مزایای ذهنی و جسمی و رشد تحول آفرین باشد.«
با عملی کردن این موضوع، در ماه مارس، با اجرای یک سفر دریایی در قطب جنوب به 
سرپرستی رابرت سوان، کاشف قطبی، این شرکت میزبان اولین سفر بزرگ خود از زمان 
اوج بیماری همه گیر بود. برای بسیاری از 170 شرکت کننده، این سفر دریایی اولین سفر 

آنها به خارج از کشور - یا اولین سفر از زمان شروع همه گیری بود.
بونالدی می گوید: »ما همیشه بر این باور بوده ایم که سفر می تواند هدفی بزرگ تر از 
رفتن از یک مکان به مکان دیگر داشته باشد، و همه گیری فقط این احساسات را تشدید 
کرده است.« این ســفر پایدار بر روی کشتی ای انجام شد که 60 درصد انرژی کمتری 
نســبت به سایر کشتی های هم اندازه مصرف می کرد و به مسافران این فرصت را داد که 
تأثیرات نگران کننده تغییرات آب و هوایی را از نزدیک ببینند. همچنین مسافران را درگیر 
پاکسازی ساحل قبل از کشتی کرد که طی آن بیش از 500 کیلوگرم زباله از خط ساحلی 
پاتاگونیا خارج شد. این نوع سفر احیاکننده، یا این ایده که گردشگران می توانند مقصدی 

را در شرایطی بهتر از زمان ورودشان ترک کنند، برای آینده این صنعت حیاتی است.
از زمان اکسپدیشــن، این گروه به طور جمعی از طریق ارائه در مدارس، شرکت ها و 
ادارات دولتی آگاهی خود را از بحران آب و هوا گسترش داده اند. آن ها همچنین ابتکارات 

محلی را آغاز کرده اند، و شیوه های پایدار را در زندگی خود به اجرا درآورده اند.
بونالدی می گوید: »در طول همه گیری، زمانی که مردم در خانه های خود پناه گرفتند، 
طبیعت شروع به بهبود کرد. گردشگری نیاز به بازنگری در کار با طبیعت دارد، نه در مقابل 
آن بایستد - این بیش از هر زمان دیگری مشهود است. پایداری، جوامع محلی و فراگیری 

کلیدی برای حرکت رو به جلو هستند.«
این چیزی است که هیئت ملی گردشگری آلمان نیز از آن حمایت می کند. این کشور 
به دلیل مقابله با همه گیری کووید19 مورد ســتایش قرار گرفت و سازمان گردشگری 
رسمی آن در تالش است تا با بیرون آمدن جهان از این همه گیری، صنعت سفر بهتری 

ایجاد کند.
آنها دو منبع دیجیتالی را معرفی کرده اند که برای ایجاد سفر در آلمان فراگیر و پایدارتر 
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آلمان به دلیل مقابله با همه گیری کووید19 مورد ستایش قرار گرفت و سازمان 
گردشگری رسمی آن در تالش است تا با بیرون آمدن جهان از این همه گیری، 
صنعت سفر بهتری ایجاد کند.

طراحی شده اند. اولی امکان سفر بدون موانع را فراهم می کند و اطالعاتی را به هفت گروه 
مختلف از بازدیدکنندگان از جمله افراد دارای تحرک کم، استفاده کنندگان از ویلچر، افراد 

دارای اختالالت بینایی و گردشگران با مشکالت یادگیری ارائه می دهد.
پتــرا هدوفر، مدیر اجرایی هیئت ملی گردشــگری آلمــان می گوید: »آلمان طیف 
گسترده ای از پیشــنهادات ماجراجویانه برای مسافرانی دارد که به دنبال افزایش سطح 

دسترسی هستند، و ابتکار بدون مانع ما یافتن آن ها را ساده تر می کند.«
کمپین Feel Good شامل مجموعه ای از نکات راهنمایی است که ابتکارات زیست 
محیطی کشور را برجسته می کند و به مسافران آگاه ابزار و اطالعات کافی در مورد کاهش 

ردپای کربن خود را در هنگام گشت وگذار در مناطق مختلف ارائه می دهد.

همه گیری، تغییر در پاکستان  
عمر لطیف چیزی مشابه را در پاکستان در مقیاس کوچک تر اجرا می کند.

مدیر سابق شرکت پزشکی در بحبوحه همه گیری، شغل خود را ترک کرد تا به دنیای 
گردشگری بپیوندد. او Beyond the Valley  یک شرکت مسافرتی را تأسیس کرد که 

سفرهایی را در کوه های قراقروم پاکستان ارائه می دهد.
»مانند بسیاری دیگر، من ناگهان در طول همه گیری زمان بیشتری در اختیار داشتم. 
من آن را به ماجراجویی در قراقروم گذراندم -پیاده روی در دره های دورافتاده و لذت بردن 
از تورهای فرهنگی برای جوامع منزوی. در طول ســفرهایم متوجه کمبود شرکت های 

گردشگری با تمرکز پایدار شدم.«
لطیف پس از مطالعه در این صنعت، تصمیم گرفت که دست به کار شود، استعفا داد 
و سپس شرکت خود را راه اندازی کرد، با هدف اینکه در سفرهای پایدار و با برنامه ریزی 

برای توسعه پروتکل های گردشگری مسئوالنه پیشرو باشد.
قراقروم که در منطقه گیلگیت-بالتستان پاکستان واقع شده است، مناظر خیره کننده 
و بوم شناسی منحصر به فردی را ارائه می دهد و لطیف می خواهد بر حفظ زمین به شکل 

امروزی تمرکز کند.
»بزرگ ترین درس این همه گیری برای من، درک وضعیت دنیای شکننده ما و اهمیت 
پایداری است. برای بسیاری از ماجراجویان مشتاق مانند من، ما به چالش ها پی بردیم و 

نیاز به مشارکت را احساس کردیم.«
Beyond the Valley هر فصل تورهایی را برگزار می کند که عالوه بر ســفرهای 
پیاده روی سنتی تابســتانی، فعالیت های ماجراجویی و ورزش های زمستانی را معرفی 

می کند. این شرکت همچنین بر بهبود آموزش در مورد سفرهای پایدار تمرکز دارد.
لوتیف توضیح می دهد: »بســیاری از اپراتورهای تور در پاکستان در ارائه پایداری به 
دلیل فقدان راهنمایی و مشاوره قطعی و همچنین ارتباطات ناکارآمد با چالش هایی روبرو 
هستند.« شرکت او فهرستی از پروتکل های گردشگری پایدار مرتبط با منطقه تهیه کرده 
است، و این پروتکل ها با مسافران ورودی، سایر اپراتورهای تور و جوامع محلی و مقامات 

به اشتراک گذاشته می شود.

قدردانی از مکث  
با نگاهی به دو سال از یک بیماری همه گیر جهانی، بسیاری از صاحب نظران صنعت 

اذعان می کنند که توقف اجباری به طور کامل چیز بدی نبوده است.
علی رغم اینکه شرکت او به دلیل محدودیت های سفر فلج شده است، اما اولین  ناکازی، 
مدیر عامل شرکت Iconic Travel Service  در اوگاندا که متعلق به زنان است، هنوز 
هم بخش خوب قضیه را می بیند: »کشور من، تجارت من، خانواده و جامعه من به شدت 
تحــت تاثیر این همه گیری قرار گرفتند، اما نمی توانم بگویم همه چیز بد بود. در همان 
زمان، مناطق حفاظت شــده ما توانستند رشــد کنند و محققان ما زمان خود را صرف 
مطالعه روش هایی کردند که به ما امکان می دهد در آینده پایدارتر باشیم. وقتی پس از لغو 
قرنطینه ها از مکان های زیادی بازدید کردیم، دیدیم که بسیاری از مناطق طبیعت بسیار 
ســبزتر هستند و اکنون بیش از هر زمان دیگری، جوامع محلی برای پذیرایی مجدد از 

بازدیدکنندگان هیجان زده هستند.« 

گردشگری امارات در سال 2022
دوبی در چند ماه آینده 

چه چیزی می تواند به ارمغان بیاورد؟

هیچ نشــانه ای بهتر از بررســی نمودارهای فعالیت ســفر و 
گردشگری برای بهبود وضعیت یک کشور پس از همه گیری 
وجود ندارد، زیرا این بخش در طول ماه های بحرانی شــیوع 
ویروس جزو ویران ترین بخش های غیرضروری بود. بر اساس 
توئیتی که معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات متحده 
عربی، محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دوبی نیز منتشر کرد، گردشگری در امارات به بهبود کامل 
نزدیک شــده است زیرا در شش ماه اول ســال 2022 بیش از 5 میلیارد دالر درآمد داشته است. 
ارقام رسمی اشاره می کنند که نرخ اشغال هتل ها در امارات متحده عربی در نیمه اول سال 2022 
در مقایسه با نیمه اول 2021، 42 درصد رشد داشته است و بیش از 12 میلیون بازدیدکننده در 
شش ماه اول سال 2022 را گزارش می دهد. این به لطف واکسن هایی که به 99 درصد از جمعیت 
بزرگسال کشور تزریق شده است، ارتباط نزدیکی با کاهش موارد کووید 19 در امارات متحده عربی 
و در کل جهان دارد. دوبی به تنهایی 7.12 میلیون نفر از 12 میلیون بازدیدکننده را به امارات جذب 
کرده اســت، در نیمه اول 2022، جهشــی 183 درصدی نسبت به نیمه اول 2021، اما همچنان 
15 درصد کمتر از سطح سال 2019 است، همچنین نرخ اشغال هتل ها به 73.5 درصد می رسد. 
تاکنون، ماه می  با 73 درصد، بهترین ماه از نظر گردشــگران در امارات بوده است، در حالی که با 
توجه به گرمای ژوئن این رقم را 63 درصد کاهش یافته است. زاویا همچنین گزارش داد کشورهایی 
که بیشترین گردشگران را در نیمه اول سال 2022 به امارات فرستاده اند عبارت اند از: هند، عمان، 
عربســتان سعودی، بریتانیا و روسیه. با این حال، آنها خاطرنشان کردند که تعداد مسافرانی که از 
روســیه می آیند در مارس 2022 کاهش یافته است که با شروع تهاجم روسیه به اوکراین مرتبط 
است. اعتقاد بر این است که در ماه های باقی مانده از سال، امارات متحده عربی به چهار دلیل مختلف 
از حجم باالیی از گردشــگران استقبال می کند. اولین مورد، آب و هوای گرم امارات متحده عربی 
در سردترین ماه های نیمکره شمالی است که معموال مسافران بیشتری را به بازدید از این کشور 
تشویق می کند. دلیل دوم کاهش محدودیت ها برای مسافران جهان پس از همه گیری است، زیرا 
سیاست های واکسیناسیون امارات متحده عربی موجب شد این کشور با انعطاف پذیری بیشتری در 
طول سال 2022 با مسافران همراه شود. در حالی که انتظار می رود امارات متحده عربی از بسیاری 
از گردشگران بازگشتی که در گذشته در طول اکسپو 2020 از این کشور دیدن کرده اند استقبال 
کند، اما در حال آماده سازی امکانات خود برای زمستانی شلوغ است که طی آن جام جهانی فوتبال 
2022 در فاصله 214 مایلی هوایی در قطر برگزار می شود. ماه گذشته، امارات متحده عربی اعالم 
کرد که قصد دارد به همه دارندگان بلیت جام جهانی روادید اعطا کند، به این امید که بسیاری از یک 

میلیون هوادار فوتبال را که انتظار می رود در مسابقات قهرمانی جهانی شرکت کنند، جذب کند. 

ریحامدرویش
کارشناس گردشگری
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باالخره گردشگرها به خیابان آمدند
سفر برگشت به زمان قبل از کرونا

گردشگری بین المللی همچنان نشانه های قوی بهبود را نشان می دهد، به طوری که در 
هفت ماهه اول سال 2022، تعداد گردشگران به 57 درصد از سطوح قبل از همه گیری 
رســیده است. بر اساس آخرین آمار جهانی گردشــگری UNWTO، تعداد گردشگران 
بین المللی در ژانویه تا ژوئیه 2022 به طور تقریبی ســه برابر شده است )172درصد در 
مقایسه با دوره مشابه سال 2021(. این بدان معناست که این بخش به طور تقریبی 60 
درصد از سطوح قبل از همه گیری را احیا کرده است. بهبود مستمر منعکس کننده تقاضای 
متوقف شده قوی برای سفرهای بین المللی و همچنین کاهش یا لغو محدودیت های سفر 
تا به امروز اســت )86 کشور تا 19 سپتامبر 2022 هیچ محدودیتی مرتبط با کووید19 

نداشتند(.
زوراب پولولیکاشویلی، دبیر کل سازمان جهانی گردشگری، گفت: »گردشگری به طور 
پیوسته در حال بهبود است، اما چالش های متعددی از ژئوپلیتیک گرفته تا اقتصادی باقی 
مانده است. این بخش، امید و فرصت را برای مردم در همه جا بازمی گرداند. اکنون زمان 
بازنگری در مورد گردشگری است، اینکه به کجا می رود و چگونه بر مردم و سیاره زمین 

تأثیر می گذارد.«
اکنون زمان بازنگری در گردشــگری است، بازنگری این که به کجا می رود و چگونه 
بر مردم و کره زمین تأثیر می گذارد. تخمین زده می شــود که 474 میلیون گردشــگر 
بین المللی در این دوره سفر کرده اند، در مقایسه با 175 میلیون گردشگر در ماه های مشابه 
در سال 2021. در مجموع 207 میلیون گردشگر بین المللی در ژوئن و ژوئیه 2022 ثبت 
شده است که بیش از دو برابر تعداد مشاهده شده در دو ماه مشابه در سال گذشته است. 
این ماه ها 44 درصد از کل ورودی های ثبت شده در هفت ماه اول سال 2022 را تشکیل 
می دهند. اروپا از 309 میلیون نفر از این ورودها استقبال کرده است که 65 درصد از کل 

ورود را تشکیل می دهد.

اروپا و خاورمیانه پیشتازند  
اروپا و خاورمیانه سریع ترین بهبود را در ژانویه تا جوالی 2022 نشان دادند و ورود به 
این کشور به ترتیب به 74 و 76 درصد از سطح سال 2019 رسید. اروپا به طور تقریبی 
ســه برابر بیشتر از هفت ماه اول سال 2021 )190 درصد( از ورود بین المللی استقبال 
کرد، که نتایج آن با تقاضای قوی درون منطقه ای و سفر از آمریکا تقویت شد. این منطقه 
در ماه ژوئن )21- درصد نسبت به سال 2019( و ژوئیه )16- درصد( عملکرد قوی تری 
داشته است که بازتاب یک دوره شلوغ تابستانی است. تعداد ورودی ها در جوالی به حدود 
85 درصد از سطوح سال 2019 افزایش یافت. لغو محدودیت های سفر در تعداد زیادی از 
مقاصد نیز به این نتایج دامن زد )44 کشور در اروپا تا 19 سپتامبر 2022 هیچ محدودیتی 

مرتبط با کووید19 نداشتند(.
خاورمیانه شاهد رشد حدود چهار برابری ورود بین المللی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته در ژانویه تا ژوئیه 2022 )287 درصد( بود. تعداد ورودی ها در ماه جوالی از سطح 
قبل از همه گیری فراتر رفت )3درصد(، که با توجه به نتایج فوق العاده ارسال شده توسط 

عربستان سعودی )121درصد( پس از مناسک حج، تقویت شد.
قاره آمریکا )103درصد( و آفریقا )171درصد( نیز در ژانویه تا ژوئیه 2022 رشد قوی 
را در مقایسه با سال 2021 ثبت کردند و به ترتیب به 65درصد و 60درصد از سطح سال 
2019 رسیدند. آسیا و اقیانوسیه )165 درصد( در هفت ماهه اول سال 2022 بیش از دو 
برابر شده بودند، هرچند که 86 درصد کمتر از سطح سال 2019 باقی ماندند، زیرا برخی 

از مرزها برای سفرهای غیرضروری بسته بودند.

مناطق فرعی و مقاصد  
چندین منطقه در ژانویه تا ژوئیه 2022 به 70درصد تا 85درصد از ورودهای قبل از 
همه گیری خود رســیدند. اروپای مدیترانه جنوبی )15- درصد نسبت به سال 2019(، 
دریای کارائیب )18- درصد( و آمریکای مرکزی )20 - درصد( سریع ترین بهبود را نشان 
دادند. نسبت به سطوح 2019 اروپای غربی )26 - درصد( و اروپای شمالی )27 - درصد( 
نیز نتایج مثبتی را ثبت کردند. در ماه ژوئیه، ورودی ها در کارائیب )5 - درصد(، اروپای 
جنوبی و مدیترانه )6 - درصد( و آمریکای مرکزی )8 - درصد( به سطح قبل از همه گیری 

نزدیک شدند.
در میان مقاصدی که داده های مربوط به ورودی های بین المللی را در پنج تا هفت ماه 
اول ســال 2022 گزارش می کنند، آن هایی که از سطح قبل از همه گیری فراتر رفته اند 
عبارتند از: جزایر ویرجین آمریکا )32درصد در ســال 2019(، آلبانی )19درصد(، سنت 
مارتن )15درصــد(، اتیوپی و هندوراس )هردو 13درصد(، آندورا )10درصد(، پورتوریکو 
)7درصــد(، امارات متحده عربی و جمهوری دومینیکن )هردو 3درصد(، ســن مارینو و 

السالوادور )هردو 1درصد( و کوراسائو )0درصد(.
در میان مقاصدی که داده های مربوط به دریافتی گردشگری بین المللی را در پنج تا 
هفت ماه اول سال 2022 گزارش می دهند، صربستان )73 درصد(، سودان )64 درصد(، 
رومانی )43 درصد(، آلبانی )32 درصد(، مقدونیه شــمالی )24 درصد( پاکســتان )18 
درصد(، ترکیه، بنگالدش و لتونی )همگی 12 درصد(، مکزیک و پرتغال )هردو  8 درصد(، 
کنیــا )5 درصد( و کلمبیا )2 درصد( همگی در ژانویه تا ژوئیه 2022 از ســطح قبل از 

همه گیری فراتر رفت.

کارشناسان گردشگری با احتیاط حرکت کردند  
در مقیاس 0 تا 200، پنل کارشناســان گردشگری UNWTO دوره می  تا آگوست 
2022 را با امتیاز 125 ارزیابی کرد که مطابق با انتظارات صعودی بیان شده توسط پنل 

در نظرسنجی ماه مه برای همان دوره 4 ماهه )124( است.
چشم انداز باقی مانده سال با احتیاط خوش بینانه است. اگرچه انتظار می رود عملکرد 
باالتر از حد متوســط باشد، کارشناسان گردشــگری دوره سپتامبر تا دسامبر 2022 را 
با امتیــاز 111 رتبه بندی کردند که کمتر از امتیاز 125 در چهار ماه گذشــته بود که 
نشان دهنده کاهش سطح اطمینان است. حدود تقریبی نیمی از کارشناسان )47 درصد( 
چشــم انداز مثبتی را برای دوره سپتامبر تا دســامبر 2022 می بینند، در حالی که 24 
درصد انتظار تغییر خاصی ندارند و 28 درصد معتقدند که می تواند بدتر باشد. کارشناسان 
همچنین در مورد سال 2023 مطمئن هستند، زیرا 65 درصد عملکرد گردشگری بهتری 

نسبت به سال 2022 دارند.
به نظر می رسد که محیط اقتصادی نامطمئن چشم اندازی را برای بازگشت به سطوح 
قبل از همه گیری در کوتاه مدت معکوس کرده است. اکنون حدود 61 درصد از کارشناسان 
بازگشت بالقوه ورود بین المللی به سطوح 2019 را در سال 2024 یا بعد از آن مشاهده 
می کنند، در حالی که آنهایی که نشان دهنده بازگشت به سطوح قبل از همه گیری در سال 
2023 هستند )27 درصد( در مقایسه با نظرسنجی ماه مه )48 درصد( کاهش یافته است. 
به گفته کارشناسان، محیط اقتصادی همچنان عامل اصلی بهبود گردشگری بین المللی 
است. افزایش تورم و افزایش قیمت نفت منجر به افزایش هزینه های حمل و نقل و اقامت 

می شود و در عین حال قدرت خرید مصرف کننده و پس انداز را تحت فشار قرار می دهد.



........................... همسایه هـا ...........................
]  این صفحات به مرور اقتصاد و تجارت در مهم ترین شهرهای جهان و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

یک ضرب المثل امــروزی در چیــن می گوید: »اگر 
می خواهی تاریخ تمدن پنج هزار ساله چین را بفهمی، 
سراغ شیان برو. اگر تاریخ هزار ساله چین را می خواهی 
ســراغ پکن برو. امــا اگر می خواهی چیــن مدرن را 
بشناســی باید سراغ تیانجین بروی.« واقعیت هم این است که شهر تیانجین موقعیت 
مهمی در تاریخ چین دارد؛ به خصوص از این جهت که دوران اوج و افول اســتعمار در 
چین )از 1860 تا 1945میالدی( را تجربه کرده است. تیانجین در نیمه دوم قرن نوزدهم 

مهم ترین شهر تجاری در شمال چین بود.
بندر تیانجین بخشی از منطقه خلیج بوهای است که در یازدهمین برنامه پنج ساله 
چین اهمیت زیادی دارد و به نقطه ثقل اقتصادی مشابه دلتای رود یانگ تسه و رود پرل 
)مروارید( بدل شــده اســت. این بندر در ساحل غربی خلیج بوهای در دریای زرد و در 
170 کیلومتری پکن واقع شده است. این بندر همچنین از طریق کانال بزرگ به رود 

یانگ تسه نیز متصل است.
بندر تیانجین در طول زمان به یک شهر چندفرهنگی و متنوع از لحاظ نژادی بدل 
شده و با داشتن جمعیتی نزدیک به پانزده میلیون نفر، سومین مرکز شهری بزرگ در 

چین بعد از پکن و شانگهای به شمار می آید. 

تاریخ کوتاه تیانجین  
تاریخچه تیانجین به سلســله هان )206 قبل از میالد تا 220 میالدی( برمی گردد. اما 
مهم ترین علت پیشــرفت تیانجین این بود که حکومت مغول در قرون ســیزده و چهارده 
میالدی در آنجا دفاتری برای قانونمند کردن حرکت قایق ها و گرفتن هزینه از آنها تاسیس 
کرد و همین طور امکانات بندری تیانجین و انبارهای آن را توسعه داد. تیانجین همچنین 
به یک تولیدکننده بزرگ نمک تبدیل شد و در ساحل رودخانه هایی در آنجا تولید نمک 

پا گرفت. 
توسعه تیانجین مدرن در دوران سلسله مینگ )قرون چهارده تا هفده میالدی( صورت 
گرفت؛ یعنی زمانی که پایتخت امپراتوری چین از نانجینگ به پکن تغییر پیدا کرد. در قرون 
بعدی به دلیل قرار گرفتن تیانجین در منتهی الیه شمالی آبراه بزرگ چین، این بندر به مرکز 
اقتصادی مهمی بدل شد. )آبراه بزرگ چین در طی قرون به شدت توسعه یافته و حاال به 

عنوان آبراه پکن-هانژو شناخته می شود.(
درواقع بندر تیانجین از مدتها قبل موقعیتش را به عنوان یک شهر در سطح جهانی تثبیت 
کرده بود و فضای چندملیتی داشت. همچنین بندر تیانجین کم کم به مرکز مهم تجارت در 
شمال چین بدل شده بود. از قرن نوزدهم به بعد، سیلی از استعمارگران و اشراف زادگان از 
ثروتمندترین نقاط دنیا به سمت تیانجین سرازیر شدند و این اهمیت تجاری بندر تیانجین 

فرزانهسالمی،کاوهشجاعی
گروه همسایه ها

از استعمار تا استقالل
بندر تیانجین، نماینده چیِن امروز 
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را باال برد. مزایای دیگر بندر تیانجین هم لوکیشن خوب و نزدیکی به پکن بود. اما چه چیزی 
باعث شد استعمارگران به تیانجین توجه داشته باشند و باعث تغییر روح و فضای آن شوند؟

پای استعمار درست بعد از پایان جنگ دوم تریاک به تیانجین باز شد. ماجرا از این قرار بود 
که در سال 1858 یک کشتی چینی که پرچم انگلیس داشت دوازده مرد فرانسوی و انگلیسی 
را به اتهام تجارت غیرقانونی تریاک بازداشت کرد. دولت های متبوع آنها که خشمگین شده 
بودند کشتی های نظامی خود را به تیانجین فرستادند و موفق شدند قلعه تاکو را که درست 
بیرون شهر تیانجین قرار داشت تصرف کنند. بعد هم دولت های انگلیس و فرانسه درواقع چین 

را مجبور کردند که معاهده تیانجین را امضا کند.
بر اساس این معاهده، دولت چین باید تیانجین را به روی تجارت خارجی باز می کرد 
و اجازه می داد که کشورهای غربی به صورت آزادانه در آنجا به تجارت بپردازند و سودش 
را هم ببرند. خود انگلیس و فرانسه هم اولین مجوزها برای انجام تجارت در تیانجین را 
برای خودشــان صادر کردند و بعد هم تا پایان قرن نوزده کشورهای دیگر مثل روسیه، 
ژاپن، آلمان، ایتالیا، بلژیک و امپراتوری اتریش-مجار مجوز فعالیت دریافت کردند. اتباع 
این کشورها برای خودشان محله های مخصوص و غیرقابل ورود برای چینی ها در تیانجین 
ایجاد کردند و حتی مدارس، پایگاه نظامی، کلیسا، بیمارستان، ویال و اقامتگاه هم برای 

استفاده انحصاری خودشان ساختند. 
اما تفاوت فرهنگی بین چینی ها و خارجی ها در تیانجین زیاد بود و یک حادثه دیگر 
را هم رقم زد که حمله به کلیسای کاتولیک این شهر بود. مقامات سلسله چینگ که در 
آن زمان بر سر کار بودند و نمی خواستند درگیری شدیدی بین چینی ها و خارجی ها بروز 
کند ســعی کردند با بازداشت عوامل این حمله شعله ماجرا را خاموش کنند اما این هم 

کار آسانی نبود. 
در تابستان سال 1900 ماجرای بزرگ دیگری رخ داد که باز هم پای تیانجین در آن 
گرفتار بود. این ماجرا همان قیام باکسر )شورش مشت زن ها( بود که درواقع جنبشی برای 
سرنگون کردن امپریالیست ها و استعمارگران حاضر در چین بود؛  آنهایی که از نظر چینی ها 
اشغالگر به شمار می آمدند و داشتند امتیازات تجاری را به سود خودشان تمام می کردند 
و چینی ها را از آن بی نصیب می گذاشــتند. شورشیان در این واقعه موفق شدند کنترل 
موقت تیانجین را به دست بگیرند و حتی نیروهای اروپایی را وادار به عقب نشینی کردند و 
حمالتی را به محالت خارجی نشین صورت دادند. اما طولی نکشید که کشورهای خارجی 
)متشکل از بریتانیا، آمریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتریش-مجارستان و روسیه( به 
صورت متحد علیه چین وارد عمل شــدند و تیانجیــن را در کنترل خود گرفتند. این 
وضع تا سال 1907 ادامه داشت و از آن زمان به بعد اصالحات توسط چینی ها در جهت 

مدرن سازی شهر و بندر تیانجین صورت گرفت. 
حتی وقتی آخرین امپراتور چین )هنری پو یی از سلسله چینگ( مجبور شد شهر ممنوعه 
در پکن را ترک کند، به تیانجین آمد و همان جا ماند. تیانجین در این دوران همچنان تا حدی 
تحت کنترل خارجی بود و مثال کشورهای اروپایی در آنجا نیروی نظامی خود را نیز مستقر 

کرده بودند تا به صورت آسان تر به پکن دسترسی داشته باشند. 
در دهه های آغازین قرن بیستم میالدی تیانجین در اوج خود بود و بیست سفارت خارجی 

در آنجا فعال بودند که به رونق تجارت به مرکزیت بندر تیانجین کمک زیادی کرده بود. 
به دنبال آغاز جنگ جهانی اول در سال 1918 میالدی، نیروهای آلمانی و اتریشی-مجار 
در تیانجین توســط نیروهای متفقین اسیر شدند و روسیه هم نیروهای نظامی اش را از آن 
منطقه خارج کرد. انگلیس، فرانسه و ایتالیا هم از آمریکا خواستند که حضور نظامی اش در 
تیانجین را برای محافظت از آنها زیاد کند و به همین خاطر، تیانجین حتی تا دوران جنگ 
جهانی دوم و دومین جنگ چین-ژاپن هم پر از خارجی بود و تجارت بین المللی نیز در آن 
ادامه داشــت. اما دومین جنگ چین و ژاپن درواقع پایانی بود بر دوران حضور استعمارگران 
در تیانجین. در سال 1937، ژاپن تیانجین را گرفته بود ولی به مناطق خارجی نشین حمله 
نکرده بود. با این حال بعد از حمله ژاپنی ها به پرل هاربر، اوضاع در تیانجین وخیم شــد و 
آمریکایی های حاضر در آنجا اسیر و انگلیسی ها هم اخراج شدند. فقط فرانسوی ها و ایتالیایی ها 

تا پایان جنگ جهانی دوم آنجا مانده بودند. 
در دوران جنــگ داخلی در چیــن )1945 تا 1949( تیانجین تحت کنترل دولت ملی 
گرای چین قرار داشت و در 1949 دولت کمونیست کنترل تیانجین را به دست گرفت. بعد 
از پایان جنگ و نیز وقوع انقالب کمونیســتی چین در سال 1949، تیانجین دوباره هویت 
چینی خودش را احیا کرد و راه توسعه را آغاز کرد؛  اما به هر حال در سایه پکن باقی مانده 
بود. در دهه های اخیر اما تیانجین توســعه زیادی را تجربه کرد و به مرکز تجاری مهمی در 

شمال چین تبدیل شد. 

درباره بندر تیانجین  
بندر تیانجین امروزه بندر مدرنی است که توسعه گسترده را از سال 1994 به بعد شاهد 
بوده است. اینجا را با منطقه آزاد تجاری شنزن و منطقه جدید اقتصادی پودونگ در شانگهای 
مقایسه می کنند. بندر تیانجین مناسبات تجاری با بیش از 300 بندر در 160 کشور و منطقه 

در سراسر جهان دارد و بیشترین مراوداتش با بنادر ژاپن، کره جنوبی، آمریکا و هلند است. 
مساحت کلی بندر تیانجین صد کیلومتر مربع است و در حال حاضر یک بخش بین المللی 

جدید در آن نیز در دست احداث است. 
 اینجا یکی از معدود  بنادری در چین اســت که نسل چهارم کشتی های کانتینر را هم 
پذیرش می کند. بندر تیانجین چهار منطقه اصلی دارد و اکثر محموله های وارداتی به آن شامل 
فوالد، گندم، سنگ آهن، کود و محصوالت پتروشیمی می شود. اکثر محموله های صادراتی نیز 

شامل زغال سنگ، ذرت، مواد معدنی، محصوالت کشاورزی و سنگ است.
تیانجین در 12 اوت سال 2015 تیتر اخبار جهان شد چون دو انفجار در بندر این شهر رخ 
داد که ابعادش را به اندازه زلزله های دو ریشتری تخمین زده بودند. در این انفجارها مجموعا 
114 نفر کشته و 721 نفر زخمی شدند و ساختمان های زیادی فرو ریخت که بخش اصلی 
آن خوابگاه کارگران بندر بود. عامل اصلی این انفجارها وجود سدیم سیانید )ماده شیمیایی 
خطرناک که با نام سیانور سدیم هم شناخته می شود( در محموله های موجود در انبار بندر بود. 
این حادثه باعث شد افکار عمومی در چین نسبت به اعمال استانداردهای امنیت کاری 
در بندر تیانجین روی دولت فشــار بیاورد و این باعث مدرن شدن هر چه بیشتر این بندر و 

فعالیت های آن شد. 

بندر تیانجین مناسبات تجاری با بیش از ۳۰۰ بندر در ۱۶۰ کشور و منطقه در 
سراسر جهان را دارد و بیشترین مراوداتش با بنادر ژاپن، کره جنوبی، آمریکا و 

هلند است

اکثر محموله های صادراتی از تیانجین شامل زغال سنگ، ذرت، مواد معدنی، 
محصوالت کشاورزی و سنگ است
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اگر می خواهی تاریخ تمدن پنج هزار ساله چین را بفهمی، سراغ شیان برو. 
اگر تاریخ هزار ساله چین را می خواهی سراغ پکن برو. اما اگر می خواهی 
چین مدرن را بشناسی باید سراغ تیانجین بروی.

چین با اروپا و آمریکا فرق دارد. می گویند تجار غربی در بدو ورود 
به چین دچار شوک فرهنگی می شوند چون هم رفتار تجار چینی 
متفاوت است هم فرهنگ مردم با فرهنگ اروپای/آمریکایی تفاوت 
دارد. بــرای آنکه بتوانیم خود را با فرهنگ چینی را ســریع تر وفق 

دهیم، بهتر است آن را به روابط درون و بیرون دفتر تقسیم کنیم.

درون دفترها و ادارات چین  
نحوه انجام کار در شرکت های چینی و غربی تفاوت هایی بنیادین 
دارند. در اروپا و آمریکا عموما مذاکرات سریع تر صورت می گیرند و 
ضرب االجل ها کوتاه تر است. در چین سرعت مذاکرات پایین تر است 
و باید صبورتر باشید. اما وقتی مذاکره به انجام رسید سرعت انجام 

پروژه ها باال و خیره کننده است.
چینی ها دیدار رودررو را به ایمیل و تلفن ترجیح می دهند. آنها 
قبل از آنکه بخواهند روابط تجاری شان را با شما آغاز کنند باید شما 

را خوب بشناسند پس به دنبال امضای سریع قرارداد نباشید. 
در چین سلســله مراتب اهمیت دارد پس موقع ارتباط با طرف 
چینی دقیقا بدانید که موقعیت او در شرکت چیست و مرتبه اش با 

شما یکی است یا نه.
در چین اگر شریک تان شــما را به شام یا ناهار دعوت می کند 
عموما قصدش مذاکره کاری نیســت، او می خواهد شــما را بهتر 
بشناسد یا کمک کند به شما خوش بگذرد. بگذارید او بحث کاری 

را شروع کند.
تعظیمی خفیف یا تکان دادن سر در چین شایع ترین نوع سالم 
کردن در این کشور است. تنها زمانی با طرف مقابل دست بدهید که 
او دستش را دراز کرده باشد. در چین نباید به چشمان طرف مقابل 

به مدت طوالنی خیره بشوید. 
چینی ها در قرارهای تجاری ســر وقت حاضر می شــوند. دیر 
رسیدن - بدون اعالم قبلی - نشانه بی احترامی است و می تواند روی 

روابط تجاری شما تاثیر منفی بگذارد.
موقع مذاکره زیاد دستانتان را تکان ندهید، هم حواس طرف را 

پرت می کند هم ممکن است تهدید تلقی شود.
در چین، هنگام مذاکرات محافظه کارانه لباس بپوشید و سعی 
کنید پرزرق و برق به نظر نرسید. بهتر است رنگ کت و شلوارتان 

تیره باشد.
چینی ها انتظار ندارند که شریک خارجی شان به سرعت با آداب 
و رسوم آنها آشنا شود. آنها در مورد خارجی ها آسان گیر هستند اما 

این دلیل نمی شود که شما کامال به فرهنگ شان بی توجهی کنید.
بهتر است قبل از دیدار با طرف چینی، چند روزی را در چین به 

گشت و گذار بگذرانید تا این کشور و طرف تان را بهتر درک کنید.

در خیابان های چین  
شلوغی خیابان ها در چین یکی از اولین مسائلی است که باعث 

شگفتی خارجی ها می شود. حواس تان باشد که وقتی در خیابانید 
عابران، موتورسواران و راننده ها می توانند از هر جایی جلوی شما سبز 
شوند و فرقی نمی کند که در پیاده رو، خط عابر پیاده یا پشت چراغ 
قرمز باشــید. چند روزی طول می کشد که به این شلوغی عجیب 
عادت کنید. طی این مدت بهتر است هر بار که در خیابانی شلوغ 
قدم می زنید یکی دو بومی را در نظر بگیرید و موقع عبور از خیابان 

پشت آنها راه بروید.
در رستوران های چینی پیدا کردن منوی انگلیسی آسان نیست و 
غذاها آنقدر متنوع و ناآشنا هستند که مطمئنا در رستوران به آنچه 
که می خواهید نمی رسید. سعی کنید با یک راهنما وارد رستوران 
شوید و برایش توضیح دهید که چه غذاهایی را نمی توانید بخورید. 
کال سعی کنید غذاهایی را بخورید که به خوبی حرارت دیده اند. اگر 
خواستید در چین میوه بخورید مطمئن شوید که می توانید آن را 

پوست بگیرید.
اگر دود سیگار اذیتتان می کند در چین بهتر است ماسک بزنید. 
با اینکه ســیگار کشیدن در مکان های عمومی در شهرهای بزرگ 
ممنوع شــده، اما همچنان افرادی را می بینید کــه در دفاتر کار، 

رستوران ها و حتی آسانسورها سیگار می کشند.
ساعات شلوغی خیابان ها و متروها در چین کمی قبل از 8 صبح 
تا 9 صبح و از 6 بعدازظهر تا وقت غروب است. در این ساعات بهتر 
است با یک فرد بومی بیرون بروید چون شلوغی در چین با شلوغی 

در کشور خودتان فرق دارد. 

)TEU مهم ترین بنادر کانتینری جهان بر اساس ظرفیت بار در سال 202۱ )بر اساس میلیون

شانگهای، چین

سنگاپور

نینگبو-ژوشان، چین

شنژن، چین

گوانگ ژو، چین

چینگ دائو، چین

بوسان، کره جنوبی

تیانجین، چین

لس آنجلس/النگ بیچ

هنگ کنگ

واحد TEU یک واحد غیرمستقیم از ظرفیت بار است که اغلب برای توصیف ظرفیت کشتی 
کانتینری و پایانه های کانتینر استفاده می شود. هر TEU برابر با ظرفیت یک کانتینر ۶.۱ متری 

معمولی است.
همان طور که در نمودار می بینید شانگهای شلوغ ترین بندر جهان سال ۲۰۲۱ بوده است. جالب 

اینجاست که سال گذشته ۹ بندر از ده بندر شلوغ دنیا در آسیا بودند.

راهنمایی برای تجارت و سفر به چین

چطور در چین دچار شوک فرهنگی نشویم

۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵
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می گویند در چین تنها چیزی که برای زندگی نیاز دارید موبایل تان است. وقتی از اتاق 
هتل بیرون می روید اگر فقط موبایل را همراه ببرید به مشکل برنخواهید خورد. چون در 
چین موبایل نه فقط ابزار ارتباطات، که کیف پول، کارت متروی شما، رستوران و مرکز 
خریدتان هم هست. البته نکته اینجاست که اپ های فعلی  شما در چین کارایی ندارند و 
تعداد زیادی از سایت های پرکاربرد - مثل گوگل - در چین باز نمی شوند. قبل از سفر به 

چین این اپ ها را نصب کنید تا به دردسر نیفتید.

VPN  سرویس
در چین امکان دسترسی به گوگل، واتس اپ، توئیتر،  فیس بوک و اینستاگرام وجود ندارد و اگر می خواهید 1
طــی دوران حضورتــان در چیــن ارتباط تان بــا خانواده و 
همکارانتــان کامال قطع نشــود قبل از ورود به این کشــور 

سرویس VPN  مناسب تهیه کنید.

WeChat
در بین تمام اپ های مورد نیاز شــما در چین، احتماال  وی چت مهم ترین آنهاست. وی چت نه فقط ابزار ارتباطی 2
دوستان و خانواده های چینی است، که تعداد زیادی از شرکت ها 
از آن به عنوان جایگزین ایمیل اســتفاده می کنند. )بخصوص 
شرکت هایی با کارمند جوان بیشتر که با شبکه های اجتماعی و سرویس های پیام رسان 
بزرگ شــده اند و با ایمیل زدن بیگانه اند.( وی چت به عالوه کیف پول مجازی شما هم 
خواهد بود و تقریبا همه فروشگاه ها و رستوران ها - حتی فروشندگان خیابانی - هم ترجیح 
می دهند از طریق وی چت یا Alipay صورت حســاب خود را پرداخت کنید. وی چت به 
عنوان پلتفرم هم عمل می کند و دیگر اپ ها و خدمات می توانند اپ های سبک خود را 
درون وی چــت فعال کنند و به این صورت می توانید بدون خارج شــدن از وی چت غذا 

سفارش دهید، تاکسی بگیرید، خرید کنید و حتی آپارتمان کرایه کنید.

Taobao/Alipay 
تائوبائو بزرگ ترین فروشــگاه اینترنتی چین است و  هرچــه را که می خواهید بخرید باید از آنها بخرید: از 3
لباس تا تلویزیون و دستگاه های دیجیتال عجیب و غریبی که 
خارج از چین وجود ندارند. ارســال کاالهای خریداری شده در 
چین سریع است و عموما کمتر از 3 روز دست تان می رسد. تائوبائو فقط با Alipay کار 
می کند که یکی از محبوب ترین روش های پرداخت در چین است. تائوبائو و Alipay هر 

دو زیرمجموعه غول خدمات الکترونیکی چین علی بابا هستند.

Baidu Maps 
برای آنکه در چین گم نشوید به این یکی نیاز دارید. در  چین خدمات گوگل )مثل جی میل و جســتجو( کار 4
نمی کند و قوی ترین جایگزین Baidu اســت. مسیریابی هم 
بدون نقشه های بایدو امکان ندارد. بایدو یک ویژگی عالی دارد و 
آن مسیریابی نمای واقعی یا Real View Navigation است: شما دوربین موبایل تان 
را رو به خیابان و جاده می گیرید و نقشه به شما همان جا نشان می دهد که کدام سمت 

باید بروید. به کمک نقشه بایدو نیاز به نقشه خوانی به زبان چینی از بین می رود.

Meituan/Eleme 
اگر غذای هتل یا رستوران های اطرافش خسته تان کرد  به این دو اپ محبوب رجوع کنید. ارســال غذا بعد از ۵
ســفارش از طریق این دو اپ حدودا 20 دقیقه تا یک ساعت 

طول می کشد.

DiDi 
این سرویس تاکســی آنالین در چین است و نسخه  انگلیســی هــم دارد. می توانیــد DiDi را با وی چت 6
هماهنــگ کنید و بدون خارج از شــدن از وی چت، زمانی که 
طرف چینی تان موقعیتش را برایتان فرستاد، تاکسی سفارش 
دهید. از خصوصیات جالب DiDi این است که می توانید تاکسی را برای ساعتی خاص 

رزرو کنید تا در لحظه خروج استرس بودن یا نبودن ماشین را نداشته باشید.

C-Trip 
اگر جرئتتان بیشــتر شــد و با چین راحت تر شدید  می توانید از طریق این سرویس، بلیت قطار و هواپیمایتان ۷
را خودتان رزرو کنید. خوبی اش این است که این اپ برای خرید 

بلیت قطار کمیسیون نمی گیرد و قیمت هایش رقابتی است.

Luckin Coffee 
این یکی رقیب اســتارباکس اســت. در سال 2018  تاسیس شده و با سرعتی خیره کننده در حال گسترش 8
اســت و در هر محله ای می توانید یکی از کافه های Luckin را 
ببینید که به مشتریان قهوه می رساند. اگر حوصله بیرون رفتن 

ندارید می توانید قهوه تان را مستقیم از اپ خودشان سفارش دهید و داغ تحویل بگیرید.

Pleco 
در چین اکثر اوقات آشــنایی با انگلیســی به کارتان  نمی آید چون طرف تان فقط چینی بلد است. در چنین 9
حالتــی یا باید همیشــه مترجــم همراهتان باشــد یا برای 
 Pleco .موقعیت های ســاده تر از اپ دیکشنری استفاده کنید
مشــهورترین اپ ترجمه در چین است. اپ را باز کنید و بگذارید طرف چینی برایش 

صحبت کند تا ترجمه انگلیسی  حرف هایش را روی صفحه ببینید.

Air Quality Index – Plume 
و نهایتا این یکی هم جــزو واجبات زندگی چینی  است. هوای شهرهای بزرگ چین در ماه هایی از سال 10
به شدت آلوده و ممکن است بیرون رفتن در روزهایی خاص 
برای ســالمتی تان مضر باشــد. با ایــن اپ از کیفیت هوای 

شهرتان آگاه خواهید شد. 

زندگی دیجیتال به سبک چینی 
این ۱۰ اپ در چین نجاتتان خواهند داد
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مسیر سخت
 کارآفرینی در ایران مسیری پرپیچ و خم است و به نظر می رسد ماجرا شبیه یک بازی کامپیوتری با غول ها ی متعدد است که بعد از 
گذشتن از هر مرحله تازه متوجه می شوی از اول مرحله جدید باید شروع کنی و هرلحظه هم ممکن است همه داشته ها یت را ببازی و 
گیم اُور بشوی. در این بین بسیاری از کارآفرینان از این همه بالیایی که هر لحظه و به صورت ناگهانی روی کسب و کارشان از زمین و 
هوا تحمیل می شود خسته شده و کار را رها می کنند و می روند و آن ها یی هم که باقی می مانند هر روز خسته تر از قبل ادامه می دهند 

و مشخص نیست آن ها  هم چه زمانی از کار دست بکشند.
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بــا وجود 98 درصد معلولیت اعضای بدن، یک کارآفرین به تمام 
معنی است و در سال های گذشته توانسته با  راه اندازی  استارت آپ هایی 
برای  توان یابانی شبیه خودش در زندگی آن ها تغییرات بسیاری ایجاد 
کند. او امسال در رقابت های رویداد JCI توانست به جمع 10 جوان 
برتر جهان که از سوی اتاق بین الملل جوانان جهان انتخاب  می شوند 
راه پیدا کند و حاال منتظر است تا در نشست پایانی که در ژاپن برگزار  
می شود شرکت و جایزه خود را دریافت کند. وحید رجبلو بنیان گذار 
استارت آپ توانیتو طی سال های گذشته توانسته بیش از 200 سایت 
طراحی کند و تالش کرده تا زندگی بهتری را برای افرادی که از انواع 
معلولیت ها رنج  می برند فراهم کند؛ البته او  می گوید باید این فرهنگ 
در جامعه جا بیفتد که از واژه  توان یاب به جای معلول استفاده شود. 

او متولد ســال 1366 و فرزند ســوم یک خانواده متوسط ساکن 
کرج است که با بیماری نادر SMA به دنیا آمده است؛ بیماری ای که 
همچنان درمان چندان مشخصی ندارد و 35 سال پیش که او به دنیا 
آمده بود اساســا در ایران ناشناخته بوده است و از همین رو پزشکان 
در تشخیص به موقع بیماری وحید رجبلو بد عمل کرده و نتوانسته اند 
جلوی روند پیشرفت بیماری را بگیرند و در این بین حتی با عمل های 
جراحی بی مورد به او آســیب بیشتری هم زده اند. بیماران اس ام ای 
همچون او از تحلیل عضالت رنج  می برند. خود او در مصاحبه هایش 
درباره خانواده گفته: »خانواده من به لحاظ مالی متوسط هستند. پدرم 
شغلش قصابی است. ما 5 خواهر و برادر هستیم و خانواده ای 7 نفره 
دارم. هزینه های خانواده ما زیاد بود. هزینه تحصیل خصوصی و درمان 
و پیگیری و مراقبت و نگهداری از من خیلی ســنگین بود. به همین 
دلیل از یک جایی درمان را رها کردم و تنها فیزیوتراپی و کاردرمانی 
را ادامــه دادم.« او باوجود اینکه در زندگی راه نرفته و همیشــه روی 
ویلچر بوده اما هیچ گاه گوشه گیر و خانه نشین نبوده در دو دهه گذشته 

همیشه تالش کرده دیگران و به خصوص معلوالن )توان یابان( را به 
حرکت رو به جلو تشویق کند. او به اندازه همه اعضای بدنش که در 
همه این ســال ها تحلیل رفته اند با کمک توان ذهنی، اراده، پشتکار، 
خالقیت و هوش عجیبش توانســته غیرممکن ها را ممکن کند. او 
برای فرار از گوشه نشینی از همان کودکی کارهای خالقانه انجام داده 
و تالش کرده از طریق خودآمــوز کارهایی را یاد بگیرد که امروز در 

زندگی اش حیاتی محسوب  می شوند. 
او درباره سال های کودکی و نوجوانی در گفت وگو با هفته نامه شنبه 
گفته است: »مدرسه من را ثبت  نام نکرد. هر دو ماه، یک بار به خاطر 
عفونت در بیمارســتان بستری می شــدم. 6 تا 7 سال درگیر فرایند 
درمان و عمل های جراحی اشــتباهی بودم که براساس تجویزهای 
اشــتباه پزشکان انجام می شــد. اگر آن عمل  ها انجام نمی شد، االن 
بدن من وضعیت بهتری داشــت. تا 13 سالگی بدون هیچ آموزش و 
فرایند  آموزشی بودم و تا این سن خواندن و نوشتن نمی دانستم. باز 
هم برای ثبت  نام و درس  خواندن اقدام کردیم اما مدرسه من را ثبت نام 
نکرد. البته من کاردستی های خالقانه می ساختم و می فروختم. مثال 
دستبند مروارید می ساختم یا با چرخ  دنده های خراب ساعت ها وسایلی 
می ساختم. لوازم غیرقابل استفاده ساعت و رادیو برای من کاربردهای 
زیادی داشت. شــرایط تحصیلی من برای خانواده قابل تحمل نبود 
بنابراین خواهر و مادرم با راهنمایی دورادور یک معلم، آموزش  دادن به 
من را شروع کردند. دوران ابتدایی را طی یک سال و نیم و به صورت 
غیرحضوری تمام کردم، دوران راهنمایی را هم با معلم خصوصی و سال 
به سال خواندم. چون هزینه ها خیلی زیاد بود، دبیرستان نرفتم و ترک 
تحصیل کردم. اما برای اینکه نمی خواستم مصرف کننده باشم، مجددا 
به کارهای خالقانه برگشتم و کارهایی مانند سیاه  قلم، مجسمه  سازی، 
سفال گری و... انجام می دادم. مادرم برایم کتاب آموزشی می خرید یا 
اگر تلویزیون برنامه  آموزشی داشت، با دیدن آن برنامه فوت و فن کار 
را یاد می گرفتم. مثال در هنر سیاه قلم این قدر پیشرفت کردم که این 

هنر را درس هم می دادم و شاگرد داشتم.«
اما آنچه مسیر زندگی وحید رجبلو را تغییر داد یادگیری کامپیوتر 
بود؛ خودش گفته است که در آستانه 19 سالگی بیماری در بدنش به 
سرعت در حال رشد بود تا جایی که دیگر حتی توان مداد دست گرفتن 
را هم نداشت. در این بین خواهرش پیشنهاد داده است که کامپیوتری 
بخرند و وحید بتواند کارکردن با کامپوتر را یاد بگیرد. خودش گفته 
است: »من متوجه شدم که از کامپیوتر می توان درآمدزایی داشت. اما 
آن زمان هزینه خرید کامپیوتر برای خانواده من بسیار باال بود. پدرم به 
من گفت توان پرداخت هزینه خرید کامپیوتر را ندارم مگر اینکه بتوانی 
جایی را پیدا کنی که به صورت اقساطی کامپیوتر بفروشند. پدرم گفت 
در خانه  قبلی که اجاره  نشین بودیم یک خط تلفن داریم، اگر می توانی 
پیگیــری کن و آن را بفروش تــا بتوانی پول اولیه خرید کامپیوتر را 
تهیه کنی. بنابراین آن خط تلفن را فروختیم و پدرم هم اقساط خرید 
کامپیوتر را پرداخت  می کرد. کم کم برنامه ورد و آفیس را یاد گرفتم. 

نگاه به زندگی کارآفرینی که با وجود معلولیت شدید دست از کار و تالش نکشید 

یک ذهن زیبا

خانواده من 
به لحاظ مالی 

متوسط هستند. 
پدرم شغلش 
قصابی است. 
ما ۵ خواهر و 
برادر هستیم و 

خانواده ای ۷ نفره 
دارم. هزینه های 
خانواده ما زیاد 

بود. هزینه 
تحصیل 

خصوصی و 
درمان و پیگیری و 
مراقبت و نگهداری 

از من خیلی 
سنگین بود

ولیخلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی
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خواهر و برادرانم تکالیف هم کالسی های شان را از مدرسه می آوردند و 
من انجام  می دادم و از این طریق درآمد داشتم.«

وحید رجبلو چند ســال از انجام تکالیــف و کارهای کامپیوتری 
دوســتان خواهر و برادرش درآمد کمی کســب کرد تا اینکه به فکر 
 راه اندازی یک دفتر خدمات کامپیوتری افتاد. او اتاقش در خانه را به 
کمک برادرش تبدیــل به یک مرکز خدمات کامپیوتری کرد. »اتاق 
من پنجره داشت. یک تابلو درســت کردم و رویش نوشتم خدمات 
کامپیوتری انجام  می دهم و به سراغ اسمبل  کردن سخت افزار هم رفتم. 
در آن زمان هنوز  می توانستم ابزار را با دستم بلند کنم و البته مجید 
)برادرم( همیشه کنارم بود و هر کاری را نمی  توانستم انجام دهم، من 
راهنمایی می کردم و مجید انجام  می  داد. در آن زمان یک مودم خریدم 
و خط ای  دی  اس  ال راه اندازی کردم که بتوانم هرچه بیشتر در فضای 
وب حضور داشته باشم. در این مقطع بیماری پیشرفت کرد. هرچند 
من در آن زمان درآمدزایی ماهانه داشتم و کمی از هزینه های درمانم 
را خودم  می  پرداختم. البته هنوز عمده هزینه ها به عهده خانواده ام بود. 
دیگر همه محله ما را می شناختند و هرکسی که از ما خدماتی دریافت 
می کرد، دوستانش را هم معرفی می کرد و روال درآمدی خوبی ایجاد 
شــده بود. اما با بدترشدن وضعیت جسمی من و از کارافتادن دست 
چپــم، باید فکر دیگری می کردم.« او حتی برنامه آفیس و حضور در 
وب را به مادرش هم یاد داد تا جایی که مادرش در کارهای تایپ به او 

کمک  می کرد و بافتنی را آنالین آموزش  می  داد.
وحید رجبلو 22، 23 ساله بود که دیگر توان بدنی کافی برای انجام 
کارهای فیزیکی مثل اسمبل کردن کامپیوتر یا تایپ و... نداشت و همین 
شــد که تمرکز اصلی خود را روی کار در فضای وب گذاشت. البته در 
ابتدا از طریق سایت های خودآموز رایگان دورهای آموزشی مختلفی را 
پشت سرگذاشت و بعد در همین فضا شروع به کار کرد. او همچنین به 
کمک یکی از دوستانش مهارت برنامه نویسی را طی یک سال یاد گرفت. 
خودش گفته است که دوستش برای آموزش به خانه آن ها  می آمده و 
روزی از او پرسیده منبع درآمد تو چیست و او پاسخ داده گوشی همراه 
و لپ تاپم؛ جمله ای که در ذهن او باقی مانده اســت. رجبلو به کمک 
دوستش و تالش و پشتکار زیاد برنامه های جاوا، سی اس اس و اچ تی ام ال 
و پی اچ  پی را تا جایی یاد گرفت که شروع به راه اندازی و طراحی سایت 
کرد. او در ابتدا ســایتی برای خودش  راه اندازی کرد که به نوعی همان 
نمونه کاری هم برای خودش شــد. او در مصاجبه با هفته نامه شــنبه 
گفته است: »بعد از طراحی سایت خودم، یکی از دوستانم می خواست 
کســب وکار صنعتی راه اندازی کند، از من خواست که برایش سایتی 
طراحی کنم اما پولی نداشــت که بابت طراحی سایت بپردازد. به من 
گفت اگر این سایت به درآمدزایی برسد، زحمت من را جبران می کند. 
من سایتش را راه اندازی کردم و دوستم چندین دستگاه فروخت، چون 
سئوی خوبی هم روی آن سایت انجام دادیم و مشتریان زیادی هم به 
دست آورد. بعد از 3 سال آن سایت را به شخص دیگری فروخت و چون 
50 میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، 5میلیون تومان به من داد. 
حدودا سال 90 بود که طراحی سایت انجام  می دادم و آن موقع تا یک 
و نیم میلیون تومان دستمزد می گرفتم که رقم خیلی خوبی محسوب  

می  شد و چندین برابر خدمات کامپیوتری برایم درآمدزایی داشت.«
او با درآمد و پس اندازی که از راه برنامه نویســی به دست آورد اول 
یک ویلچر خــوب و لپ  تاپ به روز برای خودش خرید و کامپیوترش 
را هــم عوض کرد. او همچنین با توجه به اینکه به دلیل گســترش 
بیماری نمی  توانســت با کیبورد کار کند، موبایل لمسی )تاچ( خرید 

و یک اپلیکیشــن برای خودش نوشت که به لپ  تاپ وصل  می شد و 
با کیبورد موبایل تایپ  می کرد. او در مصاحبه ای گفته اســت: »من 
همیشه ابزارهای مورد نیازم را خودم می ساختم. با وجود این بیماری 
همیشه به سختی کار می کردم. شــب های زیادی را تا صبح پشت 
کامپیوتر ســپری می کردم و دائما در حــال فعالیت بودم. صبح که 
می شد، کمی می خوابیدم و باز تا نیمه های شب کار می کردم. خیلی ها 
فکر می کردند که آن پشت نشسته ام و بازی می کنم، اما من داشتم 
راه هایی برای ساختن ابزارهای مورد نیازم پیدا می کردم. من در طول 
زندگی هیچ وقت نمی خواســتم تســلیم محض بیماری شوم و یک 

مصرف کننده باشم.«
وحید رجبلو سال های زیادی با طراحی وب و آموزش برنامه نویسی 
و کارهای کامپیوتری درآمد کسب کرد و بخش مهمی از هزینه های 
درمــان و زندگی خود را پرداخت کرد تا اینکه به فکر  راه اندازی یک 
 اســتارت آپ برای کمک و حمایت از معلوالن )که خودش پافشاری 
دارد توان یابان خوانده شوند( افتاد و این گونه بود که توانیتو پا گرفت.  
او می گوید: »حدودا از سال  93 که با اکوسیستم  استارت آپی آشنا 
شدم، در خودم این توانایی را دیدم که  می  توانم یک کسب  وکار آنالین 
راه اندازی و اداره اش کنم. تا زمانی که خواهران و برادرانم در خانه بودند، 
همه کارهای من را انجام می دادند، اما بعد از آنها من باید خدمات را 
به خانه می آوردم، بنابراین فکر کردم که وب  سایتی راه اندازی کنم که 
ارائه دهنده چنین خدماتی باشــد. بعد از 3 ماه وب سایت با استقبال 
خوبی مواجه شد. در ابتدا این وب سایت نامش همیار مهر بود. وقتی 
اســتقبال خوب از سایت را دیدم، به فکر گســترش کار افتادم، اما 
هزینه های زیادی داشت که به  تنهایی قادر به پرداخت شان نبودم تا 
اینکه ایده گســترش سایت را با خانمی که خودش ام اس داشت، در 
میان گذاشتم و او 3 میلیون تومان به من داد. همیار مهر کم کم شروع 
به رشد کرد و طی 3 ماه بیش از 500 عضو گرفت. بعد از این آموزشگاه 
خیریه رعد، رویداد توان تک را برگزار کرد و از من خواســتند که من 
آنجا غرفه داشته باشم و کارم را معرفی کنم. آنجا استقبال خوبی شد 
و من متوجه شــدم که این استارت آپ می تواند خیلی بزرگ تر شود. 
تصمیم گرفتم اسمش را عوض کنم و به نوعی ری  برند کنم و همیار 

مهر را به توانیتو تغییر نام بدم.«
 استارت آپ توانیتو بیشتر در حوزه خدمات سالمت فعالیت  می کند 
و همه افرادی که مثال به خدمات فیزیوتراپی یا کاردرمانی نیاز دارند و 
امکان بیرون آمدن از خانه را ندارند  می توانند از امکانات این  استارت آپ 
استفاده کنند. توانیتو در حال حاضر به یک مجموعه رو به رشد تبدیل 
شــده و بیش از 10 نفر در این  استارت آپ به صورت دورکار فعالیت 

دارند و درآمد کسب  می کنند. 
اما دلیل موفقیت های زندگی وحید رجبلو با وجود بیماری بسیار 
شدید و میزان معلولیت باال چیست؟ خود او گفته تالش شبانه روزی، 
غرور که باعث شده همیشه دوست داشته باشد استقالل مالی داشته 
باشد، و البته اعتماد به نفسی که خانواده اش به او داده اند. خودش گفته 
است: »...مثال وقتی مدرسه من را ثبت  نام نکرد، مادرم به من نگفت که 
مدرسه ثبت  نامت نکرده است، بلکه گفت تو آن قدر باهوشی که نیازی 
نداری به مدرسه بروی و مدرسه چیزی برای یاددادن به تو ندارد! در 
واقع خانواده ام باعث شدند که من همیشه خودم را آدم توانمندی بدانم 
که می تواند هر کاری که اراده بکند، انجام دهد. شاید اگر مادرم به من 
می گفت مدرسه تو را به خاطر وضعیت جسمانی  ات نمی خواهد، من 

هیچ گاه اعتماد  به  نفس امروز را نداشتم.« 

وحید رجبلو امسال در رقابت های رویداد JCI توانست به جمع ۱۰ جوان برتر جهان که از سوی اتاق 
بین الملل جوانان جهان انتخاب  می شوند راه پیدا کند و حاال منتظر است تا در نشست پایانی که در ژاپن 
یافت کند. برگزار  می شود شرکت و جایزه خود را در

وقتی مدرسه من 
را ثبت  نام نکرد، 

مادرم به من 
نگفت که مدرسه 
ثبت  نامت نکرده 

است، بلکه گفت تو 
آن قدر باهوشی 
که نیازی نداری 
به مدرسه بروی 
و مدرسه چیزی 
برای یاددادن به 
تو ندارد! در واقع 
خانواده ام باعث 

شدند که من 
همیشه خودم 

را آدم توانمندی 
بدانم
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»گر مرد رهی میان خون باید رفت/ وز پای فتاده سرنگون باید رفت
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس/ خود راه بگویدت که چون باید رفت.« 
می گوید که شعار زندگی اش این است. از پیشگامان راه سازی و ساخت 
مسیرهای  راه آهن در ایران بوده و شرکتش کیلومترها جاده در کشور ساخته 
و اتصال بسیاری از شهرها و روستاها را ممکن کرده است. مهندس محمد 
عطاردیان بیش از 6 دهه تجربه در حوزه مهندسی راه سازی دارد و به عنوان 
یکی از نخبگان و کارآفرینان این حوزه شناخته می شود. اما نکته جالب این 
است که ورود او به حوزه مهندسی راه سازی برخالف جهت مسیر خانوادگی 
و شغل خانوادگی آن ها یعنی جواهرسازی بوده است. خودش در مصاحبه ای 
گفته است: »من در خانواده ای هنرمند و جواهرساز متولد شدم. خانواده ام 
سوابق زیادی در صنعت جواهرسازی داشتند. بسیاری از آثاری که خانواده 
من ساخته اند در حال حاضر در موزه ها نگهداری می شوند؛ به عنوان نمونه، 
گوی جواهری که در موزه ملی وجود دارد و بسیار معروف است توسط جد 
من ساخته شده است. پدر من میرزا حبیب هلل عطاردیان هم جواهرساز بود، 
اما عالقه و آشنایی زیادی با ادبیات کالسیک ایران به خصوص اشعار مولوی، 
ســعدی و... داشت،  به همین دلیل من از همان کودکی به شعر و ادبیات 
عالقه مند شدم. پدرم در عین حال، به تحصیل فرزندان خود هم اهمیت 
می داد، بنابراین اصرار داشت که ما تحصیالت خود را جدی بگیریم و حرفه 

آبا و اجدادی خود را ادامه ندهیم.«
محمد عطاردیان متولد سال 1315 در خانواده ای تهرانی و در محله 
گمرک )رازی کنونی( اســت. او از 5 ســالگی به مکتب خانه رفت ولی با 
گســترش نظام آموزشی و شــکل گیری مدارس جدید خانواده اش او را 
در دبســتانی ثبت نام کردند. او دوران دبستان شاگرد مدرسه غزالی در 
خیابان مخصوص در نزدیکی میدان قزوین بود و هر ســال شــاگرد اول 
می شد. بعد از پایان دوره ابتدایی دوران متوسطه و دبیرستان را در مدرسه 

نگاهی به زندگی محمد عطاردیان، از پیشگامان مهندسی راه سازی در ایران

در میان طوفان
شرف پشــت سرگذاشت. در اوج تنش های سیاســی دهه 20 در ایران 
محمد عطاردیان باوجود اینکه جوان بود درگیر ماجراهای سیاسی نشد. 
خود او گفته است: »آن سال ها مصادف با سال های پرالتهاب سیاسی در 
ایران و فعالیت حداکثری حزب توده و جبهه ملی بود. طبیعی است که 
میتینگ های مختلف حزبی، تاثیر زیادی روی نوجوانان و جوانان داشت، 
اما من ترجیح می دادم که میانه رو باشم و نسبت به هیچ کدام جبهه گیری 
نکنم، هرچند اغلب نشریات و مجالت احزاب مختلف را مطالعه و تالش 
می کردم با علوم و فلســفه های جدید مانند فلسفه مارکس و طرز اداره 
کشور در حکومت های سوسیالیستی آشنا شوم. این مطالعات برای این 
بود که دید درستی پیدا کنم و در مسائل مختلف به درستی توجیه شوم؛ 

ولی همچنان اولویت اولم درس و تحصیل بود.«
عطاردیان عالقه بســیار زیادی به ریاضیات داشت و همین موضوع و 
دانش در این حوزه هم بود که در آزمون ورودی دانشگاه ها کمک بسیار 
زیادی به او کرد. او در سال 1334 نفر چهلم آزمون دانشگاه ها شد و ادامه 
تحصیل در دانشکده فنی دانشــگاه تهران را انتخاب کرد. خود او گفته 
است: »تصمیم داشتم که رشته مکانیک را انتخاب کنم ولی در آن زمان، 
رشته راه و ساختمان درآمد بیشتری داشت. در همین اثنا، در کالس زبان 
انگلیسی به خانمی عالقه مند شدم و وقتی با او درباره این تردید بین دو 
رشته صحبت کردم، آن خانم که بعداً همسرم شد، مرا تشویق به انتخاب 
رشته راه و ساختمان کرد. با این وجود هیچ وقت به تحصیل و آموزش، با 
هدف کســب درآمد نگاه نکردم و همیشه با عشق درس خواندم و حتی 
هنوز هم با همه گرفتاری ها در حال مطالعه و آموختن هستم. به هر حال، 
ســال 1338 مدرک فوق لیسانس )دانشنامه( در رشته راه و ساختمان 
گرفتم و ســال 1339 ازدواج کردم. دخترم شبنم متولد 1339 و پسرم 

طوفان متولد 1340 است.«
او بعد از فارغ التحصیلی در شــرکت راپل که مدیریت آن را مهندس 
ابوطالب گوهریان )استادش در دانشگاه( برعهده داشت، شروع به کار کرد 
و این همکاری برای 4 سال ادامه داشت و در این مدت توانست آن چنان 
پیشرفت کند که به عنوان رئیس کارگاه های ساختمانی و راه سازی انتخاب 
شــود. عطاردیان در سال های ابتدای دهه 40 و بعد از کسب چند سال 
تجربه در شرکت راپل تصمیم گرفت تا دفتر مهندسی و شرکت خود را 
تاسیس کند از همین رو درخواست داد تا به نام دخترش شرکتی برای او 
ثبت شود اما باتوجه به اینکه اسم شبنم پیش از آن انتخاب شده بود نام 
فرزند دیگرش یعنی طوفان را روی شرکت خود گذاشت. شرکت طوفان 
از ابتدای مهر 1342 راه اندازی شــد؛ یعنی مهرماه امسال این شرکت در 

آستانه 60سالگی قرار می گیرد. 

از اتوبان کرج تا  راه آهن بافق- بندرعباس  
اولین پروژه ای که شرکت طوفان برعهده گرفت ساخت بخشی از اتوبان 
تهران-کرج بود. عطاردیان دراین باره در مصاحبه ای گفته است: »تصمیم 
داشتم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروم، ولی گرفتن پاسپورت 5 
تا 6 ماه طول می کشید، در این بین یکی از دوستانم به من پیشنهاد داد 

اولین پروژه ای 
که شرکت طوفان 

برعهده گرفت 
ساخت بخشی از 

اتوبان تهران-کرج 
بود. عطاردیان دراین 
باره در مصاحبه ای 
گفته است: »تصمیم 
داشتم برای ادامه 
تحصیل به خارج 
از کشور بروم، ولی 
گرفتن پاسپورت 
۵ تا ۶ ماه طول 

می کشید، در این بین 
یکی از دوستانم به 
من پیشنهاد داد که 
تا در ساخت اتوبان 
تهران- کرج که تازه 

شروع شده بود، 
مشارکت کنم. من هم 

پذیرفتم
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که تا در ساخت اتوبان تهران- کرج که تازه شروع شده بود، مشارکت کنم. 
من هم پذیرفتم و ساخت بخشی از این اتوبان را که بخش مشکل کار به 
طول 1/5 کیلومتر بود، به ما ســپردند. ما هم با موفقیت در عرض 6 ماه 
این پروژه را انجام دادیم. این اتوبان به عنوان اولین نمونه آزاد راه در کشور 

ساخت شد که از سال 42 تاکنون هم کار کرده است.«
با انجام بخشی از ساخت اتوبان کرج شرکت طوفان توانست 350 هزار 
تومان سود کسب کند که بین عطاردیان و شریک او در این کار تقسیم 
شــد. البته 350 هزارتومان درآن زمان پول بسیار زیادی بود و می توان 
گفت حتی اجرای این پروژه مسیر زندگی عطاردیان را تغییر داد. خود او 
گفته است: »در آن زمان حقوق دولتی یک مهندس حدود 700 تومان و 
حقوق یک مهندس عالی مقام حدود 5 هزار تومان بود، بنابراین با خودم 
فکر کردم اگر به خارج از کشور بروم و درس بخوانم تا استاد دانشگاه شوم 
نهایتاً 800 تومان حقوق می گیرم. از طرف دیگر، شغل ما ساختن است و 
ما می خواهیم مملکتمان را آباد کنیم پس همین کارها را ادامه می دهیم. 
با این ایــده فکر خارج رفتن را رها کردم و کار شــرکت را ادامه دادم.« 
عطاردیان برای اینکه بتواند در مناقصات شرکت کند در طرح رتبه بندی 
سازمان برنامه شرکت کرد و بعد از مدتی توانست این مجوز را کسب کند 
که در واقع راه ورود شــرکت او به حضور در مناقصات و انجام پروژه های 
بزرگی همچون بخشی از  راه آهن بافق-بندرعباس بود. »یکی از پروژه های 
مهمی که روی آن کار کردیم، راه آهن بافق- بندرعباس بود. در سال 60 
این مســیر فاقد راه آهن بود و به راه آهن سراسری کشور متصل نبود؛ به 
عبــارت دیگر،  راه آهن از تهران به بافق و بعد به کرمان امتداد می یافت، 
اما بین کرمان تا زاهدان و بافق تا بندرعباس ساخته نشده بود. کل مسیر 
بافق- بندرعباس 631کیلومتر بود و ما ساخت حدود 48 کیلومتر آن از 
بافق به طرف بندرعباس )قطعه 14( را بر عهده گرفتیم و در ابتدای سال 

66 و زودتر از شرکت های دیگر، کار خود را به پایان رساندیم.«
البته در آن ســال ها که دوران جنگ بود انجام پروژه های عمرانی به 
دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت، تحریم ها، کمبود 
مواد مصالح و مواد اولیه و... کاری بسیار پرهزینه بود که در بسیاری مواقع 
با ضرر و زیان روبه رو می شد و شرکت طوفان هم از این موضوع مستثنا 
نبود و اتفاقاً همین هم باعث شد تا شرکای محمد عطاردیان درخواست 
پایان دادن به شــراکت داده و سهامشــان را به او واگذار کنند. ولی این 
اتفاقات باعث دلســردی و کنارگیری او از کار نشد. خودش گفته است 
بعد از کناره گیری شرکا برای اینکه انسجام نیروها و شرکت را حفظ کند 
جلسه ای با حضور همه کارمندان شرکت در سالن کنفرانس برگزار کرد و 
به آن ها برای پرداخت حقوق و دستمزدهایشان اطمینان داد و تالش کرد 
تا آن ها را مطمئن کند که با تغییر جدید، شــرکت می تواند به مسیرش 

ادامه دهد و به موفقیت برسد.  
محمد عطاردیان در سال 1366 جهت تطبیق شرکت با ضوابط جدید 
سازمان برنامه و بودجه نام شرکت طوفان را به شرکت عطاردیان تغییر 
داد و در واقع با ثبت شــرکت تازه و انحالل شرکت قبلی دوران جدیدی 
را شروع کرد. البته او باتوجه به حسن شهرت و سوابق کاری خیلی زود 
توانست پروژه های جدید را شروع کند. خود او گفته است:  »بعد از تاسیس 
شــرکت جدید هیچ پولی نداشتم و بدهی های زیادی روی دستم مانده 
بود در همان زمان یکی از دوســتان که دایی یکی از شرکایم و سرهنگ 
شهربانی بازنشسته بود به من گفت یک میلیون تومان به شما می دهم 
و شــما هر ماه پولی به من بدهید. با همان یک میلیون تومان به عنوان 
سرمایه اولیه، شرکت را تاسیس کردم و بالفاصله چند پروژه گرفتم و با 
درآمدی که به دســت آوردم، ضرر و زیان متحمل شده بابت پروژه های 

قبلی را جبران کردم.« پروژه شهرک مسکونی ایستگاه  راه آهن سیرجان 
و پروژه ترمیم پایه های آســیب دیده بتنی پل قطور از جمله پروژه های 
مهمی هســتند که بعد از ثبت شرکت جدید تضامنی محمد عطاردیان 
انجام شده است. بازســازی پایه های بتنی آسیب دیده پل قطور یکی از 
کارهای شاخص شرکت عطاردیان محسوب می شود زیرا این پل یکی از 
بزرگ ترین پل های قوسی خاورمیانه است که در آذربایجان غربی )حوالی 
خوی( اســت و ارتباط  راه آهن سراسری ایران با اروپا را برقرار می کند. در 
زمان جنگ همه مرزهای ایران بســته شده بود و تمام بنادر زیر بمباران 
شدید قرداد داشت و از همین رو پل قطور اهمیت سوق الجیشی داشت 
و نیروهای عراقی هم بارها پایه های این پل را هدف موشــک قرار دادند 
و آســیب دیده بود و از همین رو شــرکت عطاردیان پایه های این پل را 
در طول 2 ســال و همزمان با موشــک باران بازسازی کرد. عالوه بر پل 
قطور پروژه ترمیم اسکله های بتنی بندرامام خمینی هم از دیگر کارهای 
شاخص شرکت عطاردیان است. تعمیر این اسکله ها برای اولین بار توسط 
یک شــرکت ایرانی انجام شد و از ســال 1375 تا 1380 طول کشید. 
همچنین احداث پل ورودی فرودگاه ماهشــهر و قطعه رودبار- منجیل 
آزادراه تهران- رشت هم از اقدامات شرکت عطاردیان است. طبق نوشته 
سایت شرکت عطاردیان آن ها در طول چند دهه فعالیت »مجموعاً بیش 
از هزار کیلومتر بزرگ راه، راه اصلی و فرعی،  راه آهن و بیش از ششصدهزار 

متر مربع ساختمان های مسکونی، صنعتی و...« ساخته اند. 
محمد عطاردیان در سال های گذشته برای توسعه کار شرکت و توجه 
به جوانان مجموعه دیگری به نام »شــرکت صنعت احداث عطاردیان« 
تاســیس کرد که 52 درصد سهام آن تحت مالکیت اوست و 48 درصد 
سهام هم در اختیار مهندسانی است که همگی در شرکت عطاردیان کار 
و رشــد کرده اند. در سابقه فعالیت های کاری محمد عطاردیان عالوه بر 
مدیریت شــرکت خود عضویت در هیئت موسس و رییس کانون عالی 
انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، عضویت )جانشــین( شورای حکام 
ســازمان بین المللی کار، عضویت در کنفدراســیون کارفرمایان آسیا و 
اقیانوسیه دیده می شود. درباره زندگی او فیلم مستندی با عنوان »عبور از 

طوفان« ساخته شده است. 
محمد عطاردیان معتقد است که آنچه او را در همه این سال ها سرپا 
نگه داشته اســت کارمند دولت نبودن و ثبات بخش خصوصی است. او 
همچنین به جوانان می گوید: »به قول خواجه حافظ شیرازی، شکر خدا 
که هرچه طلب کردم از خدا / بر منتهای همت خود کامران شدم... اما این 

کامروایی به آسانی به دست نیامد.« 

عالوه بر پل قطور پروژه ترمیم اسکله های بتنی بندرامام خمینی هم از دیگر کارهای شاخص شرکت عطاردیان است. تعمیر 
این اسکله ها برای اولین بار توسط یک شرکت ایرانی انجام شد و از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ طول کشید. همچنین احداث 
پل ورودی فرودگاه ماهشهر و قطعه رودبار- منجیل آزادراه تهران- رشت هم از اقدامات شرکت عطاردیان است.

عطاردیان: یکی از 
پروژه های مهمی 

که روی آن کار 
کردیم، راه آهن 

بافق- بندرعباس 
بود. در سال ۶۰ 
این مسیر فاقد 
راه آهن بود و به 

راه آهن سراسری 
کشور متصل نبود؛ 

به عبارت دیگر،  
راه آهن از تهران 
به بافق و بعد به 
کرمان امتداد 

می یافت، اما بین 
کرمان تا زاهدان و 
بافق تا بندرعباس 

ساخته نشده 
بود. کل مسیر 

بافق- بندرعباس 
۶۳۱کیلومتر بود 
و ما ساخت حدود 

۴8 کیلومتر آن 
از بافق به طرف 

بندرعباس )قطعه 
۱۴( را بر عهده 

گرفتیم
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برایان اکتون چگونه از واتس اپ به خروج از فیس بوک رسید؟ 

موسس واتس اپ، مسافر سیگنال 

2007

برایان اکتون در این سال یاهو را ترک کرد. او 
درحالی از این شرکت بزرگ رفت که معاون بخش 

مهندسی شده بود. 

1994

برایان در این سال از دانشگاه استنفورد فارغ التحصیل شد. او پس از پایان 
تحصیالت، در راکول، ادوبه و اپل مشغول به کار شد. 

1972

برایان اکتون در میشیگان به دنیا آمده است اما 
در سنت آگوستین در فلوریدا بزرگ شده است. 

1996

در این سال برایان توانست به عنوان کارمند شماره ۴۴ُام در 
شرکت یاهو کارش را به عنوان مهندس نرم افزار شروع کند. 

پنج ســال پیش از فروش واتــس اپ ، برایان اکتون 
مهنــدس کامپیوتر برای کار ســراغ فیس بوک رفته 
بود. فیس بوک دست رد به سینه اکتون زده بود. این 
رد شــدن ناامید کننده بود اما در جهان فناوری، بن 
بستی وجود ندارد. کار اکتون در سال 2014 به فروش 
واتس اپ رسید، آن هم به شرکتی که روزی به تقاضای 

همکاری با او جواب منفی داده بود. 

چه خبر؟  
در فوریــه ســال 2014 برایان اکتــون به عنوان 
هم بنیانگذار واتس اپ، این پیام رســان را به شــرکت 
فیس بوک فروخت. این معامله امروز به عنوان منشاء 
عمده ثــروت اکتون در نظر گرفته می شــود. برایان 
اکتون در آن زمان مالک 22 درصد از سهام پیام رسان 
واتس اپ بود. برنامه ای که تا ســپتامبر سال گذشته 

میالدی، توسط بیش از 6 میلیارد دستگاه تلفن هوشمند بارگذاری شده است. 
 اطالعات کمیسیون بورس و اوراق بهادار در آمریکا نشان می دهد برایان اکتون پس از 
فروش واتس اپ به فیس بوک، 38 میلیون سهم از فیس بوک را در کنار یک میلیارد دالر 
پول نقد دریافت کرده است. او هم چنین 10 میلیون سهم از سهام فیس بوک را خریده 
است.       از اکتبر سال 2014 تا امروز اطالعاتی درباره سهام برایان اکتون، این مهندس پیشرو 
در سازندگی شبکه های اجتماعی منتشر نشده است. اما بلومبرگ در گزارش خود درباره 
سازنده واتس اپ می گوید او سهامش در فیس بوک را در سال های 2015 و 2017 یعنی 
زمان ترک این شرکت فروخته است. محاسبات این رسانه نشان می دهد برایان اکتون       در 
ســال 2015، 11 میلیون سهم، در سال 2016، 12 میلیون سهم و در سال       2017، 13 

میلیون سهم از مجموع سهامش در فیس بوک را فروخته است. 
هم چنین برایان اکتون در اکتبر سال 2014 یعنی زمان فروش واتس اپ به فیس بوک، 
4 میلیون سهم از این شرکت را به بنیاد دره سیلیکون اهدا کرده است. عالوه بر این برایان 
اکتون به همین میزان سهم را در سال 2017، برای بار دوم به بنیاد دره سیلیکون اهدا 

کرده است. 

برایان اکتون کجای فهرست پولدارها ایستاده است؟  
اکتون اکنون در فهرســت فوربز از میلیاردرهای جهان با 2.4 میلیارد دالر ثروت در 
جایگاه یک هزار و 96اُم ایستاده است. در سال 2020، او در فهرست چهارصد نفره فوربز 
از ثروتمندان جهان در رتبه 339اُم ایستاده بود. هم چنین در سال 2017، برایان اکتون 

38اُمین فرد ثروتمند از محل فناوری در جهان بود. در ســال 2014، یعنی سال فروش 
واتس اپ به فیس بوک، سازنده واتس اپ صاحب 3 میلیارد دالر ثروت بود. این رقم تا سال 

2018 رشد کرد و به بیش از 6 میلیارد دالر رسید. 
اکتون در سال 2015، به عنوان میلیاردری با ثروت 3.4 میلیارد دالری در رتبه بندی ها 
ارزیابی می شد. رقم ثروت او در سال 2016 به 4.4 میلیارد دالر رسید. این رقم در سال 
2017،       5.6 میلیارد دالر محاسبه شده است. هم چنین در سال 2018، اکتون صاحب 6.6 
میلیارد دالر ثروت بود. رقم دارایی برایان اکتون از این سال تا امروز به طور مداوم ریخته 
      و کاهش یافته است. در سال 2019، برایان اکتون صاحب       3.6 میلیارد دالر ثروت بود اما 
رقم دارایی او در سال 2020، 2.5 میلیارد دالر اعالم شده است. این رقم در سال 2021 
به 2.6 میلیارد دالر رسید و امروز در سال 2022، او صاحب 2.8 میلیارد دالر ثروت است.       

رونمایی واتس اپ در روز تولد جان کوم   
برایان اکتون در سال 1972 در میشیگان به دنیا آمد. اما او در شهر سنت آگوستین 
در فلوریدا بزرگ شده است. ناپدری برایان مربی گلف بود و مادرش تجارتی کوچک در 
صنعت حمل و نقل هوایی راه انداخته بود. برایان اکتون در دانشگاه پنسیلوانیا تحصیالتش 
را آغاز کرد، اما در سال 1991 به دانشگاه استنفورد رفت و سه سال بعد به عنوان مهندس 

کامپیوتر فارغ التحصیل شد.
 شرکت های راکول، ادوبی و اپل نخستین شرکت هایی بودند که برایان در آن ها کار کرد 
اما سرانجام توانست در سال 1996 به عنوان کارمند شماره 44 اُم به یاهو کارش را آغاز 
کند. شرکت یاهو جایی بود که او در آن جا با       جان کوم )Jan Koum( آشنا شد. مردی 

زینبکوهیار
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟
در فهرست بلومبرگ 
از 500 میلیاردر در 
جهان، برایان اکتون 

)Brian Acton( در جایگاه 
۴95ُام ایستاده است. 

او هم بنیانگذار واتس اپ 
است. نرم افزاری که 
امروز از شرکت های 

زیرمجموعه متاست. 
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که در سال های بعد، تصاویر دو نفره ای از آن ها در رسانه های جهان منتشر شد. در اکتبر 
سال 2007، کوم و اکتون از یاهو استعفا دادند. آن ها تصمیم گرفتند با یک سال کار نکردن 
برای شرکت های دیگر، کسب وکار خودشان را راه بیندازند. 2 سال بعد، در 24 فوریه یعنی 
روزی که جان کوم تولدش را جشن می گرفت، پیام رسان واتس اپ کارش را شروع کرد. 

ایده اولیه       جان کوم ســاخت برنامه ای برای تلفن های هوشمند با امکانات ارتباطی 
بیشتر       بود. برنامه ای که به کاربران اجازه می داد به فهرست شماره ها در موبایلشان درباره 
جایی که هستند و کاری که انجام می دهند، آن هم در یک لحظه پیام بدهند. کوم برای 
ساخت این برنامه از یکی از توسعه دهندگان خدمات آیفون یعنی ایگور سولومینکو دعوت 
به کار کرد تا نسخه اولیه را روانه بازار کند. با این وجود این نسخه به محبوبیتی که انتظار 
می رفت نرسید. کاربران درباره اختالل ها       و مشکل اتصال واتس اپ شکایت می کردند. آن 

زمان این طور به نظر می رسید که تالش کوم و برایان اکتون به بن بست رسیده است.       
در نخســتین برخورد با شــکایات کاربران، کوم تصمیم گرفت پروژه را کنار بگذارد. 
قرار بود برایان اکتون و جان کوم ســراغ کارهای دیگری بروند. اما توسعه خدمت پوش 
نوتیفیکیشن در اپل سرنوشت واتس اپ را تغییر داد. پوش  نوتیفیکیشن خدمتی بود که 
اجازه می داد پیام ها بدون باز بودن برنامه بین کاربران تبادل شود. این خدمت به کوم و 
اکتون کمک کرد تا ایده شان را با اتکای بیشتر به اصل تعامل اجرا کنند. به این ترتیب 
دومین نسخه واتس اپ به بازارهای آنالین رسید و در یک شب بیش از 250 هزار کاربر 
این نسخه را نصب کردند.       شش ماه پس از عرضه نسخه اولیه واتس اپ، اکتون توانست 
از پنج نفر از همکاران ســابقش در یاهو، 250 هزار دالر ســرمایه جذب کند. هم چنین 
شرکت سرمایه گذار      ی ســکویا در مراحل بعدی کار این استارت آپ 58 میلیون دالر به 

آن ها سرمایه داد. 

چرا سازنده از فیس بوک رفت؟   
واتس اپ اکنون با بیش از 2 میلیارد کاربر از محبوب ترین شبکه های اجتماعی 
در جهان اســت. متا یا همان فیس بوک پیشین که این روزها واتس اپ را مدیریت 

می کند از راه اندازی واتس اپ برای کســب وکارها خبر داده اســت. این پیام رسان 
محبــوب در جهان حاال در مســیر هرچه تجاری تر شــدن حرکت می کند. این 
روزهــا واتس اپ درحالی به کارش ادامه می دهد که خبری از برایان اکتون و جان 
کوم در شــرکت متا نیست. آن ها پنج سال پیش فیس بوک را ترک کردند و با راه 
انداختن هشــتگ facebook delete کمی از دالیل خروج از فیس بوک را برای 
کاربران در فضای مجازی توضیح دادند. برایان اکتون پس از خروج پرســروصدای 
جان کوم، خودش و موسســان اینســتاگرام از فیس بوک در گفت وگو با فوربز به 
اهداف تبلیغاتی زاکربرگ و دیگر مدیران درباره اپلیکیشن ها اشاره کرده است. برایان 
اکتــون به فوربز گفت مدیران فیس بوک کاربران را هدف تبلیغات قرار می دهند و 
ابزارهای تحلیل رفتار کاربران را به کسب وکارها می فروشند. این دو برنامه ای بود 
که اکتون با آن ها مخالفت کرد و زمانی که دید نمی تواند تغییری درآن ها ایجاد کند 
از فیس بوک خداحافظی کرد. او گفت: »حریم خصوصی کاربران را در نظر گرفتم. 
من تصمیمی گرفتم که هر روز دارم با آن زندگی می کنم.« برایان اکتون در مخالفت 
بــا تصمیم های تجاری مدیران فیس بوک در آن زمان تنها نبود. در همان روزهای 
رفتن او از فیس بوک، کوین سیســتروم و مایک کریگر موسسان اینستاگرام هم از 
فیس بوک رفتند، با این حال آن ها به وال اســتریت ژورنال در گفت وگویی اعالم 
کردند دلیل خروجشــان از شرکت زاکربرگ، مثل اکتون و جان کوم ناترازی های 

فلسفی نبوده است. 

دیگه چه خبر؟  
اکتون پس از خروج از فیس بوک در بنیاد سیگنال سرمایه گذار      ی کرده است. در 
فوریه ســال 2018 او 50 میلیون دالر به بنیاد سیگنال اختصاص داد که موسسه 
ای غیرانتفاعی و مجری اپلیکیشن سیگنال در تلفن های هوشمند است. اکتون و 
همسرش تیگان، سه بنیاد نیکوکاری در آمریکا ایجاد کرده اند. این زوج بیش از یک 

میلیارد دالر از سرمایه شان را به فعالیت های خیرخواهانه اهدا کرده اند. 

2014

واتس اپ در این سال به فیس بوک فروخته شد. این 
شرکت واتس اپ را با رقم 22 میلیارد دالر خرید. 

2009

برایان اکتون در این سال توانست در همکاری با جان کوام یک پیام رسان 
بسازد و آن پیام رسان چیزی نیست جز واتس اپ. از این تاریخ به بعد، او نه 

فقط یک مهندس نرم افزار بلکه بنیانگذار واتس اپ بود. 

2017

برایان اکتون در این سال از گروه فیس بوک که اکنون مالک 
واتس اپ بود جدا شد. او هدفش از این خروج را انجام کارهای 

نیکوکارانه اعالم کرده است. 

این روزها واتس اپ درحالی به کارش ادامه می دهد که خبری از برایان اکتون و جان کوم در شرکت متا 
نیست. آن ها پنج سال پیش فیس بوک را ترک کردند و با راه انداختن هشتگ facebook delete کمی 
از دالیل خروج از فیس بوک را برای کاربران در فضای مجازی توضیح دادند.

برایان اکتون و جان کوم در عرضه نسخه نخست واتس اپ شکست خوردند. برنامه آن ها 
رفتن به سراغ کارهای دیگر بود. اما پوش نوتیفیکیشن همه چیز را تغییر داد. 

اکتون و همسرش بیش از یک میلیارد دالر از سرمایه شان را در امور خیرخواهانه به کار 
گرفته اند. آن ها سه نهاد برای فعالیت های نیکوکاری ساخته اند. 
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در ســال 1984، مجموع پس انداز جو مانســوتو به 
80 هــزار دالر می رســید. او از همین مبلغ برای راه 
انداختن مورنینگ استار )Morningstar(       استفاده 
کرد. شــرکتی تحقیقاتی که در حوزه سرمایه گذار      ی 
کار می کرد. این ســرمایه گذار      ی از جیب اما بجا، کار 
مانسوتو را به اهدای 35 میلیون دالر کمک به موسسه 
مطالعات نوآوری شــهری در ســال 2016 رساند. او 
اکنون در هیئت مدیره شرکت مورنینگ استار حضور 
دارد، مالک تیم شیکاگو فایر است و صاحب چند مجله. 

ایستاده در رتبه 4۵4اُم  
جو مانسوتو در فهرست بلومبرگ در سپتامبر سال 2022، 454اُمین ثروتمند در فهرست 500 
تایی این رسانه از میلیاردرهای جهان بود. درآمد شرکتی که او در سال 1984 تاسیس کرده، در 
سال 2021، 1.7 میلیارد دالر گزارش شده است. شرکتی که عالوه بر سرمایه گذار      ی، در زمینه رتبه 

بندی و پژوهش اقتصادی در 29 کشور جهان هم خدماتی عرضه می کند. 

مرد ۵ میلیارد دالری  
جو مانســوتو در فهرست فوربز در ســال 2022، با 5.1 میلیارد دالر ثروت در رتبه 460اُم 
جهان ایستاده است. ثروت او از سال 2013 تا امروز، به طور تقریبی در همه سال ها افزایش یافته 
است. مانسوتو در سال 2013 با ثروتی معادل 1.9 میلیارد دالر در جمع ثروتمندان جهان جای 
گرفت. این رقم در سال 2014، 2015، 2016 و 2017، از 2.1 میلیارد دالر کمتر نبود. در سال 
2018، ثروت مانسوتو به 2.5 میلیارد دالر رسید و در سال 2019 او صاحب 3.3 میلیارد دالر 

دارایی بود. این رقم در ســال 2020 افت کرد و به 2.8 میلیارد دالر رسید. اما در سال 2021، 
ثروت مانسوتو از مرز 5.2 میلیارد دالر عبور کرد. این رقم در سال جاری میالدی 5.7 میلیارد 

دالر اعالم شده است.

یک شرکت برای همه عمر   
بخش عمده ثروت جو مانســوتو از محل سوددهی سهام او در شرکت مورنینگ استار تامین 
می شــود. این شــرکت اکنون در زمینه ارائه اطالعات بازار به اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت 
می کند. جو مانسوتو بنیانگذار و مدیرعامل شرکت است. داده های کمیسیون اوراق بهادار در ایاالت 
متحده آمریکا نشان می دهد او       مالک 40 درصد از سهام شرکتی است که آن را تاسیس کرده است. 

هم چنین یک دهم از سهام او به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده است.
 بلومبرگ در گزارش خود درباره ثروت جو مانســوتو می گوید ارزش سهام و دیگر دارایی های 
او براساس گزارش های منتشر شده از نقل و انتقال پول، مالیات، فعالیت های نیکوکارانه و عملکرد 
شرکت او در بازار تهیه شده، و اینکه منشاء این پول ها فروش سهام جو مانسوتو در شرکت مورنینگ 

استار است. 
هم چنین محاسبات این رسانه برای تخمین دارایی های او،       معامالت جو مانسوتو در امالک و 
 )wrigley building( مستغالت را هم در بر می گیرد. جو مانسوتو در سال 2018، ساختمان رایلی
را خریده است. این ساختمان در منطقه شمالی شیکاگو در سال 1924 میالدی ساخته شده است. 
شش سال تا پیش از صد ساله شدن این ساختمان، جو مانسوتو آن را با قیمت 225 میلیون دالر 

خرید و امروز مالک این ساختمان با دو آسمان خراش آن است.
از دیگر خریدهای پرســروصدای مرد 5 میلیارد دالری در جهان کارآفرینی، خرید تیم فوتبال 
شیکاگو فایر )Chicago Fire( است. او در سال 2018، 49 درصد از سهام این تیم فوتبال را خرید 

و این رقم در سال 2019، به 51 درصد از سهام این تیم رسید. 

جو مانسوتو، از تاسیس شرکت مورنینگ استار به مالکیت تیم فوتبال رسید

میلیاردری از شیکاگو 

اوکیست؟
جو مانسوتو 

 )Joe Mansueto(
در فهرست بلومبرگ از 
500 میلیاردر در جایگاه 
۴5۴ُام ایستاده است. او 
مدیر شرکت سرمایه ای 
مورنینگ استار و مالک 
تیم شیکاگو فایر است.

1984

      او در این سال شرکت مورینینگ استار را تاسیس کرد. 
اما در چه شرایطی، در آپارتمان یک خوابه اش در شیکاگو. 

1956

جو مانسوتو در شهر مانستر در ایندیانای 
آمریکا به دنیا آمد. 

2005

این شرکت در عرضه اولیه اش سهامش توانست 
۱۴0 میلیون دالر سرمایه جذب کند. 

از مهم ترین تجربه ها در زندگی این کارآفرین آمریکایی خرید یک تیم فوتبال است. جو مانسوتو با 
این خرید عالقه اش به ورزش را نشان داد اما مهم تر از آن، جلوه نمایی هوش اقتصادی او بود.
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2017

جو مانسوتو       در این سال از مدیر عاملی 
مورنینگ استار کناره گیری کرد.

2019

جو مانسوتو در این سال به یکی از آرزوهایش جامه عمل پوشاند 
وآن هم مالکیت تیم شیکاگو فایر در لیگ فوتبال آمریکا بود. 

2018

جو مانسوتو در این سال ساختمان رایلی را به ارزش 255 میلیون دالر خرید. 
ساختمان رایلی، آسمان خراشی با 2 برج در منطقه       شمالی شیکاگوست. 

در دسامبر سال 2۰۱۰ اعالم شد جو مانسوتو تنها شیکاگویی است 
یکایی جای گرفته و نزدیک به نیمی از  که در فهرست میلیاردرهای آمر
ثروت خود را اهدا کرده است.

فوتبال دوست 
آتش شیکاگو در دستان جو مانسوتو

چه کســانی حاضرند ثروتشان را در فوتبال سرمایه گذار      ی کنند؟ هر باخت می تواند از 
ســود سهام تیم های فوتبال در بورس بکاهد و هر بُرد به افزایش ثروت دارندگان تیم ها 
کمک می کند. اما درآمد از محل فوتبال تنها محدود به بُرد و باخت تیم ها و سود سهام 
شرکت های صاحب آن ها نیست. تبلیغات، پخش تلویزیونی و معامالت بازیکنان هم تنها 
گوشــه ای از درآمدزایی از محل مالکیت تیم های فوتبال اســت. در جهان ثروتمندان، 
سرمایه گذار      ی بر تیم های ورزشی، نه تنها راهی برای سرگرمی بلکه برای ثروت اندوزی 
بیشتر است. با این وجود، برای جو مانسوتو که در شیکاگو به بیش از 5 میلیارد دالر ثروت 

رسیده، خرید تیم شیکاگو فایر، صرفا راهی برای رسیدن به پول بیشتر نبود. 
جو مانسوتو پس از       بیش از یک سال مالکیت 49 درصد از سهام لیگ فوتبال، تیم 
شیکاگو فایر را خرید. پیش از او اندرو هاپتمن برای 12 سال مالک شیکاگو فایر بود. جو 
مانسوتو پس از امضای قرارداد خرید شیکاگو فایر گفت به عنوان شریک به اندرو پیوسته 
است چراکه باور دارد او پلت فرمی را در فوتبال توسعه داده که به رشد فوتبال شیکاگو و 
فراتر از آن کمک می کند. هم چنین او از تالش  های اندرو و سازمانش برای توسعه فوتبال 
در شیکاگو وتقویت این ورزش در شهرشان تشکر کرده است. فوربز مبلغ این قرارداد را 

245 میلیون دالر تخمین زد، قراردادی که جزییات مالی آن فاش نشده است. 

از کف آپارتمان         
جو مانسوتو در سال 1956 میالدی در ایندیانای آمریکای به دنیا آمد. او در شیکاگو به مدرسه 
رفت و در دانشگاه همین شهر در رشته مدیریت بازرگانی تحصیل کرد. پیش از کلید زدن کسب وکار 
شخصی اش، او به عنوان تحلیل گر اوراق بهادار در شرکت هریس کار می کرد. اما کمی بعد سودای 

داشتن کسب وکاری که به خودش تعلق دارد، کار را به استعفای او کشاند.
 شرکت مورنینگ استار، زمانی که او 27 سال داشت تاسیس شد. جو در آن زمان در آپارتمانی 
در شیکاگو زندگی می کرد و شرکتی که امروز بخش عمده ثروت میلیاردی اش را از آن دارد، در 

همان آپارتمان        کارش را آغاز کرد. 
نخستین محصول مورنینگ استار پیشنهاد یک نظام رتبه بندی برای صندوق های سرمایه گذار      ی 
در سال 1985 بود. در کمتر از هفت سال بعد، کار شرکت به فروش نرم افزارهای رتبه بندی رسید 
و سرانجام در سال 1997، مورنینگ استار       از وب سایتش رونمایی کرد. در سال 2000 مورنینگ 
اســتار توانست خدمات اطالعات خود را در کشورهای اروپایی و آسیایی عرضه کند. هم چنین در 
ســال 2003، خدمات حساب های بازنشستگی این شرکت مالی راه اندازی شد. دو سال بعد، این 
شرکت سهامش را در بورس اوراق بهادار نیویورک عرضه کرد. در ماه می سال 2005، شرکت جو 
مانسوتو توانست در عرضه اولیه 140 میلیون دالر سهام بفروشد. در سال       2018 درآمد شرکتی که 
جو مانسوتو در 27 سالگی تاسیس کرده بود، از مرز یک میلیارد دالر برای نخستین بار عبور کرد. آن 
هم در حالی که جو دیگر مدیرعامل نبود و از سال 2017، به عنوان رئیس اجرایی در شرکت حاضر 
 Whole Foods Market       می شد. هم چنین او در ماه می همین سال، به عنوان عضو هیئت مدیره

      در این شرکت کارش را آغاز کرد. 

زندگی خانوادگی   
جو مانسوتو ازدواج کرده و سه فرزند دارد. همسر او ریکا یوشیدا، از تحلیلگران مورنینگ 
اســتار و یک ژاپنی-آمریکایی اســت. آن ها در لینکلن پارک در شــیکاگو، در خانه ای 
زندگی می کنند که هزینه ســاخت آن 22 میلیون دالر تخمین زده شده است. مانسوتو 
از کارآفرینانی اســت که به حفظ ساعت کاری شهرت دارد. او هر روز صبح، حتی گاهی 
روزهای تعطیل، از ساعت 8.30 در محل کار حاضر می شود. به طور معمول او تا ساعت 
18 عصر کار می کند. هم چنین او از کارآفرینان نیکوکار در آمریکاست که اخبار مختلفی 
از اهدای کمک های نقدی و حمایت های معنوی او منتشر شده است. در سال 2008، او 
و همســرش ریکا 25 میلیون دالر پول به دانشگاه شیکاگو پرداختند تا کتابخانه جوزف 

ریگنستین را بازسازی کند. در سال 2011 بخشی تازه به این کتابخانه اضافه شد که آن را 
جو و ریکا مانسوتو در کتابخانه نامگذاری کردند. 

در دسامبر سال 2010 اعالم شد جو مانسوتو تنها شیکاگویی است که در فهرست میلیاردرهای 
آمریکایی جای گرفته و نزدیک به نیمی از ثروت خود را اهدا کرده است. پس از این سال، روند اهدای 
کمک های نقدی با اهداف نیکوکارانه توسط جو و همسرش ادامه یافت. در سال 2016 این زوج 35 
میلیون دالر به موسسه نوآوری شهری مانسوتو اهدا کردند که به عنوان بخشی از دانشگاه شیکاگو 

در زمینه ارتقای علوم شهری از مسیر بورسیه های بین رشته ای کار می کند. 

جو مانسوتو در سال 2018 توانست ساختمان رایلی را بخرد. این ساختمان به ارزش 255 
میلیون دالر خریداری شده و در مهم ترین بخش از شهر شیکاگوی آمریکا واقع است. 
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براساس آماری که سازمان بهداشت جهانی از قربانیان 
همه گیری کووید-19 منتشر کرده، تعداد کشته های 
ناشــی از ابتال به این ویروس در جهان نزدیک به 15 
میلیون نفر است و این درحالی است که رسانه ها تعداد 
قربانیان را شــش میلیون نفر اعالم می کنند. تنها در 
ایاالت متحــده آمریکا یک میلیون نفر جان خود را با 
ابتال به کووید19 از دست داده اند. در هندوستان این 
رقم به بیش از 540 هزار نفر می رسد. در کانادا 41 هزار 
نفر جان خود را با ابتالی به کرونا از دست داده اند. در 
اوکرایــن، برزیل و ایران هم آمار قربانیان بیش از 100 
هزار نفر گزارش شده است. تنها در ایران بیش از 144 
هزار نفر با کرونا به کام مرگ فرو رفتند و تعداد مبتالیان 
به این ویروس 7.5 میلیون نفر گزارش شــده است. با 
این وجود، کابوس همه گیری کرونا در این روزها، به خوابی آشــفته و ناآرام برای مردم 
در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. دلیل پایان این کابوس، کشف واکسنی 
برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کووید 19 است. شرکت بایون تک با مدیریت 
اورگور شاهین و همسرش اوزلم توره چی، از جمله شرکت های خصوصی در جهان است 
که توانست به واکسن کرونا دست پیدا کند. در تولید این واکسن از فناوری       استفاده شده 
که بدن را وادار به تولید پروتئین بیشتر برای مقابله با این بیماری می کند. پس از گذشت 
بیش از ســه سال از اغاز همه گیری کرونا و نزدیک به 2 سال از کشف واکسن آن، بیش 

از ده ها میلیون نفر با محصول شرکت بایون تک برابر این ویروس ایمن شده اند. اما ایمنی 
مردم تنها پیامد عرضه واکسن کرونای بایون تک نبود. نام دو نفر دیگر با کشف و توسعه این 
واکسن، به فهرست میلیاردهای جهان افزوده شد. اورگور شاهین و همسرش اوزلم توره چی. 

در فهرست ها   
اورگور شاهین با ثروتی معادل 5.7 میلیارد دالر به عنوان 509اُمین میلیاردر در سال 
2022 در فهرســت فوربز جای گرفته اســت. در نمودار فوربز از ثروت او تنها دو رقم در 
سال های 2021 و 2022 آمده است. شاهین در سال 2021، صاحب 4 میلیارد دالر ثروت 

بود که این رقم در سال 2022 به 5.3 میلیارد دالر رسیده است. 
اورگور شاهین از سال 2019 به این سو، بیشتر برای مردم جهان شناخته شده است. 
پیش از این او کمتر مورد توجه رسانه ها بود اما پس از همه گیری کرونا و ادعای رسیدن 
به واکسن کووید19، همه چیز تغییر کرد. نام اورگور شاهین در همین سال در فهرست 
میلیاردرهای جهان جای گرفت. او پس از همکاری با شرکت فایزر برای تولید واکسن کرونا، 

به سوژه ای مهم برای رسانه های سراسر جهان تبدیل شد.
اورگور شــاهین مدیرعامل شرکت بایون تک است. او در آغاز سال 2020، تالش برای 
رسیدن به واکسن کرونا را آغاز کرد. در مارس همین سال همکاری شرکت بایون تک و پی 
فایزر برای تولید واکسن کرونا آغاز شد. در نهایت آن ها توانستند در دسامبر همین سال 

برای واکسن به دست آمده تاییدیه بگیرند. 
اورگور شاهین که در ترکیه به دنیا آمده اما در آلمان بزرگ شده، نزدیک به 17 درصد 
از ســهام شــرکت بایون تک را در اختیار دارد. سهام این شرکت در اکتبر سال 2019 در 

نزدک عرضه شده است. 
 Ganymed در سال 2001، شاهین و همسرش اوزلم توره چی یک شرکت داروسازی
را راه انداختند. این شرکت در سال 2016 توسط Astellas Pharma و با قیمت 460 
میلیون دالر فروخته شــد. هشت ســال پیش از این فروش، شاهین و همسرش       شرکت 
بایون تک را تاســیس کردند. توماس و آندریاس استرانگمان دو برادر میلیاردر آلمانی، در 

تاسیس بایونتک به عنوان هم بنیانگذار در کنار شاهین و همسرش قرار گرفتند. 
اورگور شاهین ثروتش را مرهون همین شرکت است. او به طور مستقیم 18 درصد از 
سهام شرکت ماینز را در اختیار دارد که در آلمان دارو تولید می کند. پس از عرضه سهام 

اورگور شاهین 
و همسرش با عرضه واکسن کرونا میلیاردر شدند 

نجات دهنده

اوکیست؟
اورگور شاهین در 

فهرست 500 نفره 
بلومبرگ در سپتامبر 

سال 2022، در جایگاه 
379ُام ایستاده است. 
شرکت او در همکاری 

با فایزر توانست واکسن 
کرونا را به جهانی که 

درگیر این بیماری بود، 
عرضه کند.

1970

خانواده اورگور شاهین به آلمان مهاجرت کردند. 
او در آن زمان چهار ساله بود. 

2001

اورگور شاهین در این سال با کمک تورچی، 
پزشکی ترک تبار درآلمان شرکت گانیمد را تاسیس 
کرد. این شرکت در زمینه درمان های ایمنی مربوط 

به سرطان فعالیت می کرد. 

1965

اورگور شاهین در اسکندرون در ترکیه به دنبال آمد. 

1990

اورگور شاهین در این سال تحصیالتش در رشته پزشکی در دانشگاه 
کلن را به پایان رساند. او سه سال بعد پی اچ دی گرفت. 
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بایونتک در اکتبر ســال 2019 میالدی در نزدک، این شرکت توانست 150 میلیون دالر 
سرمایه جذب کند. 

زندگی کاشف   
اوگور شاهین سال 1965 در شهر اسکندرون در ترکیه به دنیا آمده است. او زمانی که 
تنها 4 ســال داشت، همراه با خانواده اش به کلن در آلمان مهاجرت کرد. پدر اورگور در 
کارخانه فورد در این شهر مشغول به کار شد و اورگور هم در شهر کلن       به مدرسه رفت. او 
در سال 1990 توانست در رشته پزشکی در دانشگاه همین شهر تحصیل کند. او سه سال 
بعد در همین دانشگاه پی اچ دی گرفت و کمی بعد برای کار به شهر ماینتس در کرانه 
رود راین نقل مکان کرد. او در ماینتس با همسرش اوزلم توره چی آشنا شد که مثل او، 
      از خانواده ای مهاجر از ترکیه با تالش و آرزوهایی بزرگ در آلمان بود. اوزلم توره چی هم 
پزشکی خوانده بود و به عنوان ایمینولوژیست در ماینتس کار می کرد. در سال 2000 فکر 
این زوج پزشک معطوف به سرطان و درمان آن شد. آن دو فکر می کردند که می توانند 
از الگوی ژنتیکی یافت شــده موسوم به mRNA برای ساخت واکسنی برای ایمنی برابر 

سرطان استفاده کنند. 

ایده آن ها برای سرمایه گذار      ها جذاب نبود. به همین دلیل شاهین، توره چی و هوبر دیگر 
همکار آن ها شرکت Ganymed را با سرمایه شخصی و تمرکز افزون بر رویکردهایی که 
اعتبار بیشتری داشت، راه انداختند. هشت سال بعد یعنی در سال 2009، تمرکز و تالش 
شــاهین و همسرش به نتیجه نشســت. توماس و اندریس استرانگمن دو برادر آلمانی و 
کارآفرین که از محل صنعت داروهای ژنتیک به ثروت رسیده بودند، تصمیم گرفتند پروژه 
استفاده از الگوی ژنتیکی       mRNA را برای ساخت واکسن سرطان       دنبال کنند. همکاری 

آن ها با اورگور شاهین با راه اندازی شرکتی تازه آغاز شد، شرکتی با نام بیون تک.       
در سال های پس از تشکیل بایون تک، همه گیری کرونا برنامه اورگور و همسرش را برای 
ساخت و توسعه واکسن ضدسرطان تغییرداد. بایون تک در همکاری با شرکت فایزر توانست 
واکسنی برای ویروس کووید-19 تولید کند. اما کشف این واکسن پایانی بر پژوهش های 
این زوج دانشــمند نبود. اوزلم توره چی، از کاشفان این واکسن در گفت وگو با رسانه ها از 
تالش هرچه بیشتر بایون تک برای تولید واکسنی علیه سرطان خبر داد. او گفت : »اجرای 
تصمیم های جسورانه جواب می دهد. ضمن اینکه باید باور داشته باشید اگر گروهی فوق 
العاده شما را همراهی می کنند، هر مشکلی که در لحظه با آن روبرو می شوید قابل حل 

خواهد بود.«

2009

اورگور شاهین در کمتر از یک دهه پس 
از گانیمد، بایونتک را راه اندازی کرد. 

2021

در این سال نام اورگور شاهین به جمع میلیاردرها در جهان اضافه شد. براساس 
اعالم فوربز او در این سال ۴ میلیارد دالر ثروت داشت.

2002

اورگور شاهین در این سال اوزلم تورچی، شریکش 
در راه اندازی گانیمد ازدواج کرد. آن ها یک دختر 

دارند. اوزلم تورچی ایمنولوژیست است. 

2020

همه گیری کرونا به همکاری بایونتک با فایزر انجامید. این 2 شرکت 
در نهایت توانستند واکسن کرونا را تولید کنند. واکسنی که پایانی بر 

کابوس این همه گیری در سراسر جهان به نظر می رسید. 

در سال های پس از تشکیل بایون تک، همه گیری کرونا برنامه اورگور و همسرش را برای ساخت و توسعه 
واکسن ضدسرطان تغییر داد. بایون تک در همکاری با شرکت فایزر توانست واکسنی برای ویروس 
کووید-۱۹ تولید کند. اما کشف این واکسن پایانی بر پژوهش های این زوج دانشمند نبود.

اورگور شاهین، ایمونولوژیست سرشناس و برگزیده سومین دوره جایزه مصطفی )ص( در تهران، 
در کنار مسئوالن در ایران ایستاده است. این جایزه در سال 1399 به اورگور شاهین به عنوان 

دانشمند برگزیده مسلمان اهدا شده است. 

اورگور شاهین در مراحل توسعه کسب وکارش تنها نبود. اوزلم تورچی پزشک و ایمونولوژیست و 
همسر او از زمان انجام نخستین تالش ها برای تولید واکسن ضد سرطان همراه او بود. 

برنامه برای مبارزه با سرطان 
اوزلم توره چی متوقف نمی شود

در فهرست میلیاردرهای جهان خبری از اسم اوزلم توره چی نیست. اما او در بین 
زنان قدرتمند جهان جای گرفته است. در فهرست فوربز از این زنان در سال 2022، 
نام او در جایگاه 48اُم اســت. زنی که از فناوری »پیام رســانی آر ان ای« برای تولید 
واکسن کرونا استفاده کرده و باور دارد این فناوری در تولید واکسن های ضد سرطان 
در جهان هم پاســخ هایی دارد. در معرفی اوزلم توره چی، او به عنوان هم بنیانگذار 
شرکت بایون تک معرفی شده است و زنی که در سال 2020 توانست واکسن کرونا 

را برای تولید عموم مردم عرضه کند. او به عنوان رهبر بالینی پروژه ای که به عرضه 
واکسن کرونا منجر شد شناخته می شود. این پروژه با نام       Lightspeed در بایون تک 
به جریان افتاده بود که در نهایت این دانشمندان را به نتیجه رساند. کار در بایون تک 
تنها فعالیت او در زمینه علمی نیست. او در انجمن ایمونوتراپی در آلمان به عنوان 
رئیس این انجمن کار می کند. برعکس اورگور شاهین، او از خانواده ای مهاجر و ترک 

تبار اما در آلمان به دنیا آمده است. پدر او جراح و مادرش بیولوژیست بودند. 
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واگذاری شــرکتی دولتی به یک شخصیت حقیقی 
نکته ای کلیدی در داســتان ثروتمند شــدن سان 
پایویانگ اســت. زمانی که او کارش را در شــرکت 
داروسازی جیانگسو آغاز کرد، این شرکت در مالکیت 
دولت بــود و با نظام و رویه مورد نظر مدیران دولتی 
اداره می شــد، اما کمی پس از حضور و واگذاری امور 
به او، وضعیت شرکت تغییر کرد. او اکنون با بیش از 
15 میلیارد دالر ثروت در فهرست میلیاردرهای جهان 

جای گرفته است. 
سان پایویانگ توانست شرکت داروسازی و پزشکی 
      جیانگســو هنگــروی )Jiangsu Hengrui( را به 
یکی از بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده داروهای 
ضد عفونت و عرضه کننــده داروهای مورد نیاز برای 
درمان تومور تبدیل کند. مدیریت سان پایویانگ در 
سال1990 میالدی در شرکت جیانگسو آغاز شد یعنی زمانی که او 32 ساله بود. عالوه 
بر سان پایویانگ، همسرش ژونگ هیوجوآن       هم در فضای کسب وکار چین شناخته شده 
است. ژانگ هیوجوان مدیر شرکت داروسازی  هانوش است. این شرکت سهامش را در سال 

2019 در بورس هنگ کنگ عرضه کرده است. 

دارو می سازم، پس هستم   
ضد سرطان، ضد عفونت، علیه دیابت، روان گردان ها و... فهرست داروهایی که امروز 
شرکت پزشکی جیانگسو هنگروی تولید می کند طوالنی تر از این حرف هاست. اما این 
شرکت بیشتر به تولید داروهایی برای بیماران سرطانی و داروهای ضد عفونت در فضای 

بین المللی به شهرت رسیده است. 
سان پایویانگ ســال 1990 کارش را در جیانگسو هنگروی آغاز کرد. پس از مدتی 
مدیریت، او در سال 2006 در جایگاه بزرگ ترین دارنده سهام این شرکت ایستاد. اکنون 
درآمد سالیانه این شرکت به بیش از 3 میلیارد دالر رسیده است. گزارش ها نشان می دهد 
شرکت جیانگسو هنگروی در سال 2021 به 25.9 میلیون یوآن معادل 4 میلیارد دالر 

در سال رسیده است. 

 با توسعه هرچه بیشتر شرکت، نام سان پایویانگ هم در فهرست میلیاردرهای جهان 
رتبه عوض می کرد       و رقم دارایی او بیشتر می شد. سان پایویانگ در سال 2021، به عنوان 
شانزدهمین ثروتمند در چین شناخته شد.       هم چنین در فهرست 500 نفره بلومبرگ از 
میلیاردرها در جهان، او در جایگاه 264اُم ایستاده است. بلومبرگ می گوید او با 8 میلیارد 
دالر از ثروت او       با       4.76 میلیون شمش طال یا 88.3 میلیون بشکه نفت خام در بازار برابری 
می کند. مجموع ثروت او معادل 0.0357 درصد از تولید ناخالص داخلی در ایاالت متحده 
آمریکاست. دارایی او معادل 0.113 درصد از مجموع ثروت 500 میلیاردر در جهان است 

و هم چنین معادل 121.647 برابر متوسط درآمد خانوارها در آمریکاست. 
سان پایویانگ با 15.7 میلیارد دالر ثروت در فهرست فوربز از میلیاردرهای جهان در 
رتبه 99اُم ایستاده است. ثروت سان پایویانگ       از سال 2013 تا امروز، به طور تقریبی، به 
طور مستمر رشد کرده است. او در سال 2013 صاحب 1.4 میلیارد دالر ثروت بود. این 
رقم در سال 2015 از 2 میلیارد دالر پیشتر رفت. در سال 2016، با افزایش یک میلیارد 
دالر دیگر به دارایی او، سان پایویانگ       صاحب 3.4 میلیارددالر ثروت بود. این رقم در سال 
2017 به 4.3 میلیارد دالر و در ســال 2018به 7.7 میلیارد دالر رسید. در سال 2019، 
مجموع ثروت سان پایویانگ       را 8.4 میلیارد دالر تخمین زدند. این رقم در سال 2020، 
11.8 میلیارد دالر گزارش شده است. در سال 2021، مجموع دارایی های سان پایویانگ 
با بیش از 6 میلیارد دالر ارزش به 18.9 میلیارد دالر رسید. این رقم در سال 2022، 17.1 

میلیارد دالر تخمین زده شده است. 

تحصیل در جیانگسو تا مدیریت جیانگسو  
ســان پایویانگ ســال 1958 میالدی در       استان جیانگسو در چین به دنیا آمد. او در 
دانشــکده داروسازی دانشگاه نانجینگ چین تحصیل کرده است. این دانشگاه در اکتبر 
ســال 2015، در گزارشی درباره دانشــجویان نخبه اش به نام سان پایویانگ هم اشاره 
کرده است. براساس گزارش این دانشگاه سان پایویانگ       در آن سال ها از دانشجویان برتر 
در دانشکده داروسازی دانشگاه نانجینگ بود و توانست در سال 1982 با       کسب بهترین 

نمره ها مدرکش را بگیرد. 
پس از فارغ التحصیل شــدن از دانشگاه، سان پایویانگ برای کار به کارخانه ای دولتی 
رفت. این کارخانه داروسازی که در لیونگ یانگ چین مستقر بود، به سکوی پرتابی در 
عمر مدیریتی سان پایویانگ تبدیل شد. کمی پس از حضور سان در این شرکت، نام آن 

سان پایویانگ 
توانست از یک شرکت دولتی بنگاهی موفق بسازد 

داروساز 

1982

او در این سال از دانشگاه داروسازی در چین 
فارغ التحصیل شد. 

2000

شرکت سان در این سال سهامش را در 
شانگهای عرضه کرد. 

1958

سان در لیونگ یانگ در چین به دنیا آمد. 

1990

      مدیریت جیانگسو هنگروی در 
این سال آغاز شد. 

اوکیست؟
 در فهرست 500 نفره 
بلومبرگ از میلیاردرها 

در جهان، سان پایویانگ 
)Sun Piaoyang(       در 

جایگاه 26۴ُام ایستاده 
است. او مدیریت یک 

شرکت دولتی را به 
دست گرفت و حاال از 
بزرگ ترین سهامداران 

آن است.       
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یت، او در سال   سان پایویانگ سال ۱۹۹۰ کارش را در جیانگسو هنگروی آغاز کرد. پس از مدتی مدیر
ین دارنده سهام این شرکت ایستاد. اکنون درآمد سالیانه این شرکت به بیش از ۳  2۰۰۶ در جایگاه بزرگ تر
میلیارد دالر رسیده است.

به جیانگسو هنگروی مدیسن تغییر کرد. وضع این شرکت دولتی در آن زمان به اندازه ای 
نبود که مدیرش را در فهرست میلیاردرها جای دهد. گزارش های رسمی نشان می دهد 

      سود ساالنه این شرکت در آن زمان تنها 13 هزار و 500 دالر بود.
 در سال 1990، شرکت جیانگسو هنگروی خصوصی شد و سکان مدیریت آن را به 
ســان پایویانگ سپردند. او توانست در سال 2000، سهام شرکت را در بورس شانگهای 
عرضه کند. سه سال پس از نخستین عرضه سهام شرکت پزشکی جیانگسو هنگروی، سان 
پایویانگ توانست خط تولید داروهای ضد تومور را       در کارخانه جیانگسو هنگروی راه اندازی 
کند. در همین ســال ها او به عنوان رئیس هیئت مدیره در شــرکت کارش را آغاز کرد 
درحالی که شرکت با مدیریت او توانست چهار داروی اصلی در صنعت داروسازی را تولید 
کند. در سال 2015 شرکت پزشکی جیانگسو هنگروی داروی ضدتومور، تسکین دهنده ها، 
داروهــای ضد عفونت و آلومینیوم فویل را تولید می کــرد. با فروش این محصوالت در 

سال های اخیر درآمد شرکت       به 1.5 میلیارد دالر رسیده است.       

سفر به آمریکا   
ورود به بازار آمریکا، گام بعدی در دوره مدیریت ســان پایویانگ در جیانگسو 

هنگروی بود. در سال 2011 با دریافت تاییدیه از سازمان های مرتبط با سالمت 
دارو و انواع خوراکی در آمریکا، این گام برداشته شد. 

ســازمان دارو و غذای آمریکا تزریق داروی ضد نئوپالســتیک تولید شده در 
شرکت جیانگسو هنگروی چین را تایید کرد و این به معنای باز شدن درهای بازار 
داروی بازاری بزرگ به روی این شرکت چینی بود. مهم تر از بازار، ثبت رکوردی 
تازه در این کسب وکار برای شرکت جیانگسو هنگروی بود چراکه       برای نخستین 

بار یک شرکت چینی توانسته بود از FDA در آمریکا تاییدیه بگیرد. 
پنج ســال پس از دریافت این مجوز، سان پایویانگ اعالم کرد برای توسعه 
فعالیت های این شرکت پزشکی در آمریکا 100 میلیون دالر سرمایه اختصاص 
Hengrui Thera�  داده اســت. اما این سرمایه به توسعه اســتارت آپی با نام

peutics تخصیص یافت که نوعی نمایندگی برای این شــرکت در نیوجرسی 
در آمریکا بود. 

اکنون ســان پایویانگو همســرش در لیون یانگ در چیــن زندگی می کنند. 
آن ها یک فرزند دختر دارند. شــرکت خصوصی جیانگسو  هانوش توسط همسر 
ســان پایویانگ اداره می شود. این شرکت دومین شرکت بزرگ داروساز در شهر 

لیونیانگ در چین است. 

2006

در این سال سان پایویانگ شرکت را فروخت. 
او از این سال به عنوان سهامدار شرکت 

شناخته می شود. 

2016

شرکت هنگروی توانست شعبه ای در نیوجرسی در آمریکا تاسیس 
کند. این شعبه با سرمایه ۱00 میلیون دالری تاسیس شد. 

2003

سان پایویانگ       در این سال به عنوان رئیس هیئت 
مدیره انتخاب شد. 

2011

ایاالت متحده آمریکا در این سال تزریق ضد نئوپالستیک 
شرکت سان پایویانگ را به رسمیت شناخت. 

شرکت مادر و دختر 
ژانگ هویجوان چه می کند؟

در فهرست فوربز، همسر سان پایویانگ یعنی ژانگ هویجوان به عنوان 275اُمین 
میلیاردر در سال 2022 ایستاده است. این زن 65 ساله از کارآفرینان خودساخته 
در چین به شمار می رود که ارزش ثروت او در سال 2019       به 1.6 میلیارد دالر 
می رســید. این رقم در سال های اخیر، غیر از سال گذشته افزایش یافته است. 
مدیر شــرکت داروسازی  هانوش در چین، در سال 2020 دارای 14.6 میلیارد 
دالر ثروت بود. این رقم در سال 2021       به 19.7 میلیارد دالر رسید. با این حال 
در سال جاری میالدی، دارایی های       ژانگ هویجوان را 8.1 میلیارد دالر تخمین 
زده اند. ژانگ هویجوان در دانشگاه نانجینگ در رشته علوم تحصیل کرده است. 
او پس از تحصیل و ازدواج با سان پایویانگ شرکت  هانوش را راه اندازی کرد که 
اکنون داروهای ســرطان شناسی، روانگردان و ضد دیابت تولید می کند. ژانگ 
هویجوان در مدیریت شرکت  هانوش تنها نیست. سه چهارم از شرکت داروسازی 
 هانوش متعلق به همسر اوست که       با همکاری دخترش سان یوآن آن را مدیریت 
می کند. شرکت  هانوش در شهر ساحلی لیون یانگ در چین مستقر است. در 
ژوئن سال 2019 سهام این شــرکت در بورس هنگ کنگ عرضه شده است. 
درآمد شــرکتی که همسر و دختر سان پیایویانگ آن را مدیریت می کنند، در 
سال به 1.3 میلیارد دالر می رسد. مجموع دارایی های این شرکت که در سال 
2021، 3.2 میلیارد دالر برآورد شده است اما سود سالیانه آن 372.6 میلیون 
دالر است. فوربز در ســال 2021، این بنگاه اقتصادی را به عنوان 1616اُمین 

شرکت در جهان در فهرست خود جای داده است. 

شرکت هنگروی مدیسن در آغاز متعلق به دولت بود. پس از خصوصی شدن این شرکت، 
مدیریت آن به سان پایویانگ سپرده شد. او توانست شرکت را به درآمدی بیش از 3 

میلیارد دالر برساند. امروز این شرکت انواع داروها از جمله داروهای ضد تومور و عفونت را 
تولید می کند.

ژانگ هویجوان و دخترش شرکت  هانوش را اداره می کنند. این شرکت سهامش را در 
هنگ کنگ عرضه کرده است. 



کارآفرین

آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و بیست وچهارم، آبان 1281401

این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 
که کارآفرینان نوشته اند.

پول چرک کف دست است. می آید و می رود. این جمله را از بسیاری از بزرگ ترها می شنویم اما نه آن هایی که 
اهل جهان کسب وکارند. برای کارآفرینان پول چرک کف دست نیست، بلکه بازیگری مهم در فرایند عملیات 
بنگاه های اقتصادی است. بازیگری که خود را در ستون درآمدها، هزینه ها و سود نشان می دهد. اینکه با پول 
باید چه کرد، لزوما به دانش آدمیان ربطی ندارد. مسئله پول در اقتصادها، به رفتار آدم ها باز می گردد. یعنی 
آنچه کمتر یاددادنی نیست. رفتار را نمی توان آموزش داد حتی اگر باهوشترین شاگردها را در کالس داشته 
باشید. پول، سرمایه گذار      ی، مسائل مالی فردی و تصمیم های شغلی را به طور معمول در قالب فرمول های 
ریاضی به مردم آموزش می دهند. اما در واقعیت، این فرمول ها و داده ها نیستند که تصمیم های مالی مردم 
را شکل می دهند. مردم در زمان صرف شام، یا در محل کار در این باره تصمیم می گیرند. اینکه آن ها چگونه 
زندگی کرده اند، دیدگاه آن ها نســبت به جهان، ســن، آنچه در زندگی به آن افتخار می کنند، بازاریابی و 
انگیزه های عجیب و غریب بر تصمیم های مالی مردم اثر دارد. در کتاب روان شناسی پول، مورگان هوسل به 
این دالیل پرداخته که در مجموع بر تصمیم های مالی افراد اثر می گذارد. او در این کتاب در قالب 19 داستان 
کوتاه از روش های مردم در فکر کردن به پول نوشته است. او در این کتاب در قالب این داستان ها به مخاطب 
خود می آموزد که چطور می توان درباره یکی از مهم ترین موضوعات در زندگی، به بهترین روش فکر کردن 
رسید. خواندن و شنیدن نسخه صوتی کتاب مورگان هوسل به همه مردم از جمله کارآفرینان توصیه می شود. 

به ویژه که این نویسنده برای نوشتن این کتاب جوایزی هم دریافت کرده است. 

روان شناسی پول؛ 
درس هایی درباره ثروت، طمع و شادی 

مورگان هوسل 

شکست کلمه ای گره خورده با کسب وکارهای نوپاست. می گویند حتی در کشورهای توسعه یافته 
از هر 10 اســتارت آپ، 9 استارت آپ شکست می خورد و این آمار، چیزی غیر از شکست ایده ها 
پیش از رسیدن عمر استارت آپ ها به یک سال است. از بین استارت آپ هایی که می توانند یک سال 
خدمت و محصول خود را عرضه کنند، کمتر موردی است که به کسب وکاری پایدار تبدیل شود. 
با این وجود، استارت آپ بین کارآفرینان هنوز محبوب است و هیچ راهی بهتر از طرح ایده و کار 
استارت آپی برای شروع کسب وکارهای شخصی، دست کم تا امروز پیدا نشده است. اما چه می شد 
اگر افراد می توانستند دست از استارت آپ راه انداختن بکشند و از روز نخست به درآمد فکر کنند. 
در کتاب بخر و بساز، والکر دیبل که کارآفرینی خودساخته است، به مخاطب نشان می دهد چطور 
می توان از روز نخست کسب وکاری پایدار راه راه انداخت که به سود برسد و رشد کند. در این کتاب 
یاد می گیرید چطور به جای شروع کار از نقطه صفر، شرکتی را بخرید. چطور از مالکیت به عنوان 
راهی برای استقالل مالی استفاده کنید. چطور در کسری از زمان سرمایه جذب کنید. چطور از 
کارگزاران خوب در فضای کسب وکار استفاده کنید. بهترین فرصت ها و بزرگ ترین ریسک ه ادر 
هر شرکتی را شناسایی کنید. معامله را چطور هدایت کنید و به یک کارآفرین خودساخته و موفق 
تبدیل شوید. با اتکا به نکاتی که والکر دیبل در این کتاب به آن اشاره کرده می توانید به جای شروع 
به عنوان موسس یک استارت آپ، به عنوان مالک یک شرکت به جهان کسب وکار وارد شوید. این 

کتاب در سال 2018 منتشر شده و نسخه صوتی آن اکنون در دسترس است.

بخر و بساز؛ 
کارآفرینان چطور بازی استارت آپ ها را 

توسعه می دهند؟ 
والکر دیبل

اگر برای کسی کار کنید، ساعت 4 بعد از ظهر به خانه باز می گردید. اما زمانی که کسب وکار خودتان را راه 
بیندازید، ساعت بازگشت شما به خانه نامعلوم است. هشت شب؟ 12 شب؟ بسیاری از کارآفرینان در محل کار 
می خوابند. این یک پاداش است یا جزای کاری نادرست در سالی       از سال های زندگی؟ از روزی که کارآفریدن 
آغاز می شود، پرسش های بسیاری درباره هویت شما و کسب وکارتان شکل می گیرد. پاسخ به این پرسش ها 
و پیش بردن کســب وکار به استراتژی هایی که انتخاب می کنید بستگی دارد. آیا به طور مشخص و روشن 
می دانید چه می خواهید؟ آیا می دانید در اتاق مذاکره با ســرمایه گذار      ، کارکنان و هیئت مدیره که به تعبیر 
دیگری اتاق جنگی برای کارآفرینان است باید چه بگویید و آن ها را به چه مسیری رهنمون کنید؟ آیا می دانید 
در شرایط خوب و بد در کسب وکار باید از چه استراتژی هایی پیروی کنید؟ می دانید باید چطور گروهی خوب 
در کسب وکار بسازید و آن گروه را حفظ کنید؟ چه مهارت هایی در این زمینه نیاز دارید؟ پاتریک بت. دیوید به 
کارآفرینان کمک می کند تا برای این پرسش ها به پاسخ های مناسب برسند. در کتاب »پنج حرکت بعدی شما، 
تسلط بر استراتژی کسب وکار« چشم اندازی از آینده کسب وکار را برای کارآفرینان می سازد. پاتریک بت.دیوید 
خود از مدیران عامل و کارآفرین است. او در این کتاب که با مقایسه فضای کسب وکار و بازی شطرنج نوشته 
شده، به ترکیبی از عوامل موثر در تصمیم سازی کارآفرینان اشاره می کند. آن طور که       در معرفی این کتاب 
در سایت آمازون آمده، پاتریک بت.دیوید به پنج حرکت مهم در مدیریت کسب وکار اشاره می کند که اجرای 

آن برای کارآفرینان ضروری است. 

5 حرکت بعدی شما؛ 
تسلط بر استراتژی کسب وکار

پاتریک بت.دیوید

استارت آپ های زیادی شکست می خورند اما بسیاری از این شکست ها قابل پیش بینی است. 
اســتارت آپ ناب، کتابی است که در ســال 2011 منتشر شده و امسال نسخه صوتی آن در 
دسترس عالقه مندان قرار گرفته است. این کتاب درباره دیدگاهی تازه در فضای کسب وکار در 
جهان نوشته شده است. دیدگاهی که در شرکت ها برای ساختن محصوالت تازه و عرضه آن 
به بازار به وجود آمده است. اریک رایز نویسنده این کتاب، کسب وکار نوپا را سازمانی معرفی 
می کند که برای ساختن چیزی در شرایطی نامطمئن کار خود را آغاز می کند. وجه مشترک 
در مورد کسب وکارهای نوپا ماموریت آن هاست. ماموریتی که نفوذ در فضایی مه آلود و یافتن 
راه موفقیت و رسیدن به پایداری در کسب وکار را شامل می شود. این کتاب راهی سریع برای 
شرکت هاست تا از استفاده درست از سرمایه در کنار مدیریت مناسب خالقیت نیروی انسانی 
آگاه شوند. این کتاب به جای اتالف وقت کارآفرینان و سردرگم شدن در بین مدل های تجاری، 
به همه شــرکت ها در هر اندازه ای روش های آزمــودن دیدگاه های تازه را معرفی می کند. با 
اجرای آنچه در این کتاب آمده، شرکت ها می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن و به اصطالح 
پیش از آنکه دیر شــود، استراتژی های شرکت را با شرایط تازه تنظیم کنند و سازگار شوند. 
دیدگاه رایز در این کتاب در خلق و مدیریت اســتارت آپ ها علمی اســت. این رویکرد علمی 
کمکی بزرگ در عصر کنونی به شرکت هاســت. شرکت هایی که بیش از هر زمان دیگری به 

نوآوری وابسته شده اند. 

استارت آپ ناب: کارآفرینان چطور به طور 
مستمر از نوآوری برای خلق کسب وکارهای 

موفق استفاده می کنند؟ 
اریک رایز 



............................... تجـربــه ...............................

بهترین معلم من 
حرف های تازه تیم کوک مدیرعامل اپل درباره استیو جابز

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

تیم کوک  مدیرعامل اپل می گوید هرگز برای اداره 
اپل، با روش های مشابه استیو جابز برنامه ریزی نکرده 
است. با این وجود، اثر جابز و روش هایش در شرکت 
اپل هنوز احساس  می شــود و به نظر  می رسد آثار 
روش های مدیریتی جابز در اپل برای همیشه ماندگار است.        در یک روز آفتابی در لس 

آنجلس، تیم کوک مهمان برنامه ووکس مدیا بود.
 او در این برنامه حاضر شد و به پرسش هایی پاسخ داد که بیشتر درباره شیوه های 
مدیریت او و استیو جابز در شرکت اپل، از بزرگترین شرکت های فناورانه جهان بود. 
تیم کوک در این نشست گفت: »ما این طور نیستیم که بنشینیم و بگوییم: خب اگر 
استیو بود چه  می کرد؟ این کاری بود که استیو جابز گفته بود هرگز انجامش ندهید. 
اما واقعیتی را باید بگویم. او بهترین معلمی بود که من داشــتم. آنچه از استیو جابز 
آموختیم نه فقط من، بلکه برای همه افرادی که در اپل کار  می کردند و  می کنند، زنده 

و جاری است.« 
تیم کوک به نمونه ای اثرگذار از سنت های مدیریتی استیو جابز در اپل اشاره کرده 
است. این سنت، که هنوز هم در این شرکت حفظ شده، سنت دیرینه ساعت 9 صبح 
است. در روزهای دوشنبه با تصمیم استیو جابز مدیران شرکت اپل در ساعت 9 صبح 
دورهم جمع  می شدند تا درباره مسائل مهم شرکت گفت وگو کنند. به گفته جانشین 
استیو جابز، این سنت دیرینه هنوز با روش های استیو جابز در شرکت اجرا  می شود.  
      از دیگر سنت های استیو جابزی که هنوز در اپل حفظ شده، تاکید بر داشتن تنها یک 
صورت مالی برای گزارش ســود و زیان در شــرکت است،      درحالی که شرکت اپل به 
بخش هایی متفاوت برای تولید محصوالت مختلف تقسیم شده است. هرچند کوک  
می گوید هیچ        هدفی از ادامه اجرای روش های مدیریتی مشابه با استیوجابز ندارد اما، 
بعید است چنین مواردی تا زمان حضور او در اپل به عنوان مدیرعامل، کنار گذاشته 
شود. در سال 2017، تیم کوک در دانشگاه گالسکو سخنرانی کرد. او در صحبت هایش 
با دانشجویان از استیو جابز به عنوان اثرگذارترین فرد در زندگی اش نام برد و گفت 
فلســفه جابز تا 100 سال دیگر هم در شرکت اپل باقی  می ماند. او گفت: »دی ان ای 

استیو        هسته اصلی شرکت اپل است. استیو در همه جای شرکت نفوذ کرده است«. 

اگر با استیو بحث  نمی کردی   
با این وجود  نمی توان گفت استیوجابز و تیم کوک هیچ اختالف نظری باهم نداشتند. تیم 
کوک در جایی گفته بحث کردن با استیوجابز گاه تنها راهی بود که  می توانستی صدایت 
را به گوش او برسانی. مدیرعامل امروز شرکت اپل گفت: »همیشه بحث بود. من  می دانم 
در آن زمان بسیاری  می گفتند نباید با استیوجابز بحث کرد. اما این درست نیست. درواقع، 
اگر با او بحث  نمی کردی، او با همه توانش به تو حمله می کرد. او با آن دسته آدم هایی که 

در بحث کردن راحت نبودند، خوب کار  نمی کرد.« 
یکی از مهم ترین بحث های استیو جابز و تیم کوک مربوط استراتژی فروش آیفون در سال 
2007 بود. جابز  می گفت اپل باید با دریافت سهم از اپراتورها در هرماه به میزان مشخصی درآمد 
برسد. تیم کوک در آن زمان، مدیر اجرایی اپل بود. او در آن زمان یک مدل یارانه ای در نظر گرفته 
بود که در آن، اپراتورها بخشی از هزینه آیفون را پیشتر پرداخت  می کردند و سپس، آن پول را از 
مشتریان در قالب هزینه اشتراک ماهیانه دریافت  می کردند. تیم کوک گفت: »پیشنهاد استیو جابز 
خالقانه تر و متفاوت تر بود. اما روش من سریع تر بود. دست کم من این طور فکر  می کردم.« اپل در 
آغاز از مدل مورد نظر استیو جابز برای فروش آیفون استفاده کرد اما پس از مدتی به پیشنهاد تیم 

کوک روی آورد. پیشنهادی که به رشد فروش آیفون در ابعاد گسترده تر کمک کرد. 
جابز در اداره اپل به شدت خالق بود. او دنبال یافتن راه های تازه برای حل مشکالت 
شــرکت بود. تمایل جابز به اندازه ای به ایده های خالقانه زیاد بود که  می توان گفت، این 
استاندارد او در مدیریت شرکت اپل بوده است. از تیم کوک خواستند استیو جابز را با گفتن 
یک کلمه تعریف کند و او گفت: »کنجکاو«، و این صفتی بود که تیم کوک به دلیل تمایل 

زیاد جابز به خالقیت به آن اشاره  می کرد. 
همسر استیو جابز، لورن پاول هم در خاطراتش به تالش های استیو جابز برای        رسیدن 
به روش های خالقانه تر اشــاره کرده اســت. اســتیو جابز، به گفته همســرش، با رهبران 
 کسب وکارهای بزرگ در جهان و صنایع فناورانه صحبت  می کرد و از آن ها  می خواست درباره 
آنچه به نظرشان در حل چالش های امروز پرطرفدار شده صحبت کنند. او از آن ها  می پرسید 
در فضای کار چه روندهایی توجه شان را جلب کرده و چه در ذهن دارند. لورن پاول گفت: 
»او فهرستی از افراد را تهیه کرده بود. به آن ها زنگ  می زد و  می پرسید چه خبر؟ او به دنبال 

کاوش مغز آدم های اطرافش به طور مداوم بود که به نظر جالب  می آمد.« 

مهرانعلییاری
خبرنگار بخش تجربه
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چطور ارزش سازمانی را باال ببریم؟  
مثل هر پروژه ســازمانی دیگری، افزایش ارزش ســازمانی  کسب وکار به 
برنامه ریزی نیاز دارد. اما تا زمانی که ندانید به طور مشخص چه  می خواهید، 
هیچ برنامه ای به کار شــما  نمی آید. بنابراین، در گام نخست باید از انتظارات 

شروع کنید. برای مثال ممکن است بخواهید پس از پنج سال  کسب وکارتان 
را بفروشید و تالش کنید ارزش آن را از یک میلیون دالر به 100 میلیون دالر 

برسانید. همه این ها را باید بنویسید.
چه هدفی دارم؟

پس از نوشــتن انتظارات، نوبت به پرسیدن این سوال است: 1
چطور باید به این اهداف رسید؟ وقتی به این پرسش پاسخ 
دهید  می فهمید هر گامی که برای ظهور رشدی کوچک در ارزش سازمانی 
 کسب وکارتان بر  می دارید، تا چه اندازه در فرایند فروش آن ارزشمند است. این 
افزایش های کوچک در نهایت شما را به فروش  کسب وکار با قیمت مناسب 

تر  می رساند. 
جمع آوری اسناد

اسنادی از عملکرد شرکت وجود دارد که باید آن ها را جمع 2
آوری کنید. بازه زمانی این اســناد به طور معمول 12 ماهه 
است.  هم چنین ارزیابی ها، بازاریابی های انجام شده برای محصول و مذاکرات 
هم اهمیت دارند. اهمیت این اســناد به اندازه ای است که کارگزاران تجاری  
می گویند برای تکمیل فروش  کســب وکار باید یک بازه شش تا 11 ماهه را 

در نظر بگیرید. 
ارزیابی  کسب وکار و بررسی فروش های مشابه 

تعیین محدوده ارزیابی  کســب وکار هم مهم است که با 3
اتکا به معیارهای مالی مثل درآمد با کســر بهره، مالیات 
و استهالک انجام  می شود. EBITDA        همان درآمد قبل از بهره، مالیات و 
استهالک است. از این شاخص برای تحلیل سودآوری شرکت ها و صنایع 
استفاده  می شود        و در تعیین محدوده ارزیابی  کسب وکار هم        کمک کننده 

تجـربــه

می خواهید  کسب وکارتان را بفروشید؟
رسیدن به سود بیشتر شدنی است        

در ایاالت متحده آمریکا کمتر کسی را پیدا  می کنید که یکراست به خانه رویایی اش رفته است. به طور 
معمول، مردم از خانه های ساده اما با قابلیت شروع  می کنند. آن ها این خانه ها را  می خرند و زمانی که 

بخواهند آن را بفروشند، دستی به سر و گوش خانه  می کشند. درواقع مردم با چنین کاری به ارزش خانه 
اضافه  می کنند تا آن را با قیمت بیشتری بفروشند. این داستان در مورد  کسب وکار هم صادق است. اگر 

 کسب وکاری دارید و قصد دارید آن را بفروشید، از فرصت ارتقای سازمانی و  سرمایه گذاری آن غافل 
نشوید.

 ارزش سازمانی درواقع ارزش کل  کسب وکاری است که راه انداخته اید. ارتقای ارزش سازمانی مهم است اما 
باید بدانید که هزینه هایی هم دارد. از جمله این هزینه ها پولی است که باید به مشاوران حقوقی و کارگزاران 

تجاری بپردازید. برندن پی.کیگان مشاور  کسب وکارها و مدیر بازرگانی است. او در مطلبی در سایت 
کارآفرین درباره بهبود ارزش سازمانی  کسب وکارها پیش از فروش آن ها نوشته است. او  می گوید بسیاری از 
مدیران  کسب وکارها درباره ارزش سازمانی چیزی  نمی دانند. دلیل این عدم آگاهی این است که این مدیران 

با انجام کارهای سازمانی بیش از آنچه فکر  می کنید، راحت اند. آن ها در انجام این کارها تخصص دارند. 
اما اگر مدیری قصد دارد ارزش سازمانش را بهبود ببخشد، نباید از گروهی که با آن ها کار  می کند و ارزش 

برندی که ساخته غفلت کند. نکته مهم اینکه آگاهی هرچه بیشتر در این باره مدیران را درباره بهبود ارزش 
سازمانی تواناتر  می کند. پس خواندن این مطلب به همه مدیران توصیه  می شود، چه آن هایی که امروز برای 

فروش  کسب وکارشان تصمیم گرفته اند و چه آن هایی که فکر  می کنند شاید در آینده ای دور یا نزدیک، 
بنگاه اقتصادی شان را بفروشند. 
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شبکه های 
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احساسات مثبت 
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به محصوالت 
و خدمات 

کسب وکارتان است

وقتی نوبت به فروش کسب وکار  می رسد، عناصر موثر بر رقابت پذیری کسب وکار، مثل پرسنل، مالکیت معنوی 
و برندهای قوی اهمیت پیدا  می کند.  می توانید این عناصر موثر بر رقابت پذیری را به کسب وکارتان اضافه کنید؟ 
اگر پاسخ شما مثبت است،  می توانید ارزش سازمانی کسب وکارتان را به سطوح باالتر برسانید.

است. از افراد حرفه ای برای بررسی پویایی  کسب وکار مثل اندازه و صنعتی 
که در آن کار  می کنید، استفاده کنید. این افراد  می توانند  کسب وکار شما 
را با دیگر بنگاه های اقتصادی مشابه مقایسه کنند و بفهمند این شرکت ها 

چرا به فروش رفته اند. 
در بررسی شرکت های مشابه به مجموعه ای ارزش های قابل مقایسه  
می رسید و با نگاهی به پایین و باالی این مجموعه ارزش ها  می توانید بازه 
ای که شرکت به فروش  می رود را تخمین بزنید. این سناریو با مقایسه مثال 
فروش خانه روشن تر  می شود. مقایسه با شرکت های مشابه مثل این است 
که مشاور امالک به شما بگوید خانه هایی شبیه به خانه شما با چه قیمتی 

به فروش رفته است.
 باید بفهمید هر شرکت به چه دالیلی به قیمتی که  می گویند به فروش 
رفته است. زمانی که قرار است خانه ای بفروشید ویژگی هایی مثل زیربنا، 
شرایط حمل و نقل، مصرف انرژی و نکته هایی مثل این اهمیت دارد. وقتی 
نوبت به فروش  کسب وکار  می رسد، عناصر موثر بر رقابت پذیری  کسب وکار، 
مثل پرسنل، مالکیت معنوی و برندهای قوی اهمیت پیدا  می کند.  می توانید 
این عناصر موثر بر رقابت پذیری را به  کسب وکارتان اضافه کنید؟ اگر پاسخ 
شما مثبت است،  می توانید ارزش سازمانی  کسب وکارتان را به سطوح باالتر 

برسانید.

ارزش های شما قابل تسری به دیگران نیست   
 ایــن نکته را هرگز فراموش نکنید که ارزش های تعریف شــده برای 
شما ارزشمند است، نه لزوما برای همه. تصور کنید خانه ای با یک استخر 
بزرگ در حیاط آن خریده ایــد. اگر کودکی دارید که دنبال جایی برای 
بازی او  می گردید، این استخر یک نکته منفی است. کودک شما  می خواهد 
در حیاط خانه تان بدود و حیاطی که اســتخری بزرگ در وسط آن قرار 
گرفته، برای شما مناسب نیســت. اما اگر خانه ای برای استراحت دیگر 
اعضای خانواده  می خرید، وجود این اســتخر نعمت است. بنابراین زمانی 
که  می خواهید  کسب وکارتان را بفروشید، باید بدانید مخاطب شما کدام 
خریداران هستند و عناصر مورد نظر برای خریدارانی که آن ها را هدف قرار 

داده اید، پیگیری کنید. 

برای رشد بیشتر، آماده شوید   
نکته ای که  می گویم در بســیاری از موارد رخ داده اســت.        وقتی یک 
شرکت تصمیم  می گیرد فرایند فروش را طی کند، مدیران  می فهمند        برای 
فروش در زمانی که  می خواهند، و با قیمتی که در نظر دارند، باید برنامه ها 
و رویه هایی را تغییر دهند.        این تغییر به طور معمول برای رشد سریع تر 

با انتخاب های سریع تر اعمال  می شود تا شرکت به رشد بیشتری برسد. 
اینکه چطور این تغییر را در شرکت اعمال  می کنید به فرهنگ کاری 
و منابعی که در اختیار دارید، بستگی دارد اما  می تواند  سرمایه گذاری در 
میزان فروش و بازاریابی را هم شامل شود. در عصر شبکه های اجتماعی، 
حضور هرچه بیشتر در فضای مجازی راهی عالی برای افزودن به ارزش های 
شرکت و رشد بیشتر است. وب سایت شرکت و حساب های کاربری شرکت 
در شبکه های اجتماعی مسیری مناسب برای برانگیختن احساسات مثبت 
مردم نســبت به محصوالت و خدمات  کسب وکارتان است. حضور هرچه 
بیشــتر در فضای مجازی احساســات مردم را به پیوند هرچه بیشتر با 

 کسب وکار شما ترغیب  می کند.
 آمارها گویای اثر بخشی حضور آنالین  کسب وکارها بر رشد آن هاست. 
77 درصد از مشتریان در کوران رقابت گرم  کسب وکارها، برندی را انتخاب  
می کنند که تجربه مثبتی درباره آن برند، در شبکه های اجتماعی کسب 

کرده        اند. 91 درصد از مدیران اجرایی در  کسب وکارهای پیش بینی کرده 
اند در ســه ســال آینده بودجه ای که به شبکه های اجتماعی اختصاص  
می دهند، افزایش پیدا کند. باتوجه به این آمارها باید حضور در شبکه های 
اجتماعی را جدی بگیرید. اما مطمئن شوید تجربه ای که برای مردم در 
فضای مجازی، در ارتباط با  کســب وکارتان  می سازید، شبیه به تجربه ای 

است که آن ها در مواجهه حضوری با  کسب وکار شما کسب  می کنند. 
ممکن است زمانی که برای رشد  کسب وکار برنامه ریزی        و هدف گذاری  
می کنید، درصدهای کوچک به چشم نیاید. به طور معمول مردم فریب  
می خورند و فکر  می کنند 5 درصــد فاصله چندانی از        8 درصد ندارد. اما 
زمانی که پای درصدهای بزرگ، آن هم برای کوتاه مدت و به طور متوالی 
به میان  می آید،  می توان گفت  کسب وکار به میلیون ها دالر ارزش بیشتر  

می رسد.
 زمانی که برای فروش  کسب وکارتان آماده  می شوید، اینکه چیزهایی 
که کمتر به ارزش شرکت اضافه  می کند را تحمل کنید، اهمیت بیشتری 
پیدا  می کند. با حذف این چیزها، در پایان به شــرکتی  می رسید که در 
ارزشــگذاری پایانی، قیمت بیشتری دارد. نکته مهم این است که کاهش 
تحمل چیزهایی که ارزشی به شرکت اضافه  نمی کند، شیوه مدیریت شما 

در شرکت را تغییر داده و آن را بهتر کند. 

افزودن ارزش سازمانی به نفع همه است   
بســیاری از صاحب خانه ها، آن هایی که بــرای فروش خانه برنامه ای 
نداشــتند، در نهایت تن به کار  می دهند و آنچه باید را، برای فروش بهتر 
خانه شــان انجام  می دهند. اما آن ها از انجام هیچ کدام از این کارها لذت  
نمی برند حتی اگر به افزایش قیمت ملکی که دارند، بینجامد. فروش خانه با 
استرس نتیجه به تاخیر انداختن کارهایی است که  می توانست فروش خانه 
شان رابه تجربه ای دلپذیر و معامله ای خوب برای آن ها تبدیل کند. اشتباه 

این افراد را نباید در محیط  کسب وکار تکرار کرد.
هرچقدر بر افزایش ارزش  ســرمایه گذاری و سازمانی بنگاه اقتصادی 
تمرکز کنید، کنترل بیشتری بر انتخاب هایتان دارید و البته شانس بیشتر 
برای احساس رضایت از انجام کارهایی که الزم است آن ها را انجام دهید. 
مهم تر از این، نتیجه مدیریتی فرایند ارتقای ارزش سازمانی شرکت 
برای فروش اســت. انجام کارهایی که به آن ها اشاره کردم به شما کمک  
می کند تا نگاهی نقادانه نسبت به نحوه مدیریت خود در شرکت بیندازید 
و شــیوه هایی که با آن سازمان را رهبری  می کنید، بهبود دهید. چرا؟ به 

این دلیل که رشد شما و  کسب وکارتان بازی برد-برد برای همه است. 
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ایوان شوینارد کیست؟  
ایوان شــوینارد موسس خرده فروشــی پاتاگونیاست. شرکتی که در 
زمینه تولید لوازم ورزشــی و مورد نیاز برای کوهنوردی و طبیعت گردی 
کار  می کند. شوینارد در دهه 1970 با واردات پوشاک به آمریکا کارش را 
آغاز کرد. او تی شرت های راگبی را از انگلستان  می خرید و به رفقایش در 
آمریکا  می فروخت. اما کمی بعد، خودش وارد ساخت وساز تجهیزات مورد 
نیاز برای کوهنوردی شــد و      درحالی که حتی خود هم انتظار نداشت، به 
صنعتگری در فضای  کسب وکار آمریکا تبدیل شد. پاتاگونیا در سال 1973 
تاسیس شد و اکنون در بیش از        ده ها کشور در سراسر جهان لباس و وسایل 

مورد نیاز برای کوهنوردی و طبیعت گردی را عرضه  می کند. 

ایوان چقدر پول دارد؟  
 از سال 2017، این شرکت به بیش از 800 میلیون دالر درآمد رسیده 
است. فوربز در فهرست خود از میلیاردرهای جهان، نام ایوان شوینارد را در 
رتبه 2 هزار و 324اُم قرار داده اســت.        در سال 2018 ارزش دارایی ایوان 

شوینارد یک میلیارد دالر تخمین زده شده است. این رقم در سال 2019 
به 1.5 میلیارد دالر رســید و در سال 2020، 1.2 میلیارد دالر اعالم شد. 
در سال 2021، فوربز ارزش دارایی های او را 1.8 میلیارد دالر اعالم کرد اما 

این رقم در سال 2022، به 1.2 میلیارد دالر رسیده است. 

ایوان برای زمین چه کرد؟  
هیــچ کدام از ارقام و اعدادی که دارایی شــوینارد را تخمین  می زند،  
      گویای واقعیت اصلی در زندگی این ورزشکار و صنعتگر نیست. نکته مهم 
درباره این صنعتگر، توجه ویژه او به طبیعت و اختصاص سود  کسب وکارش 
به مراقبت از کره زمین اســت. اما این ماموریتی نیست که به دلیل فشار 
دولت ها یا نهادهای فراملیتی بر  کسب وکار او تحمیل شده باشد. فعالیت های 

او برای حفظ کره زمین از سال دهه 80 میالدی آغاز شده است. 
 از سال 1985، شرکت پاتاگونیا، یک درصد از فروش خود را به حمایت 
از گروه های حامی محیط زیســت در ایاالت متحده آمریکا و خارج از آن 
 Tin اختصاص داده اســت.  هم چنین در ماه  می 2013، پاتاگونیا شرکت
Shed را تاسیس کرد که از  استارت آپ های        حوزه محیط زیست و تغییرات 
اقلیمی حمایت  می کرد. در نهایت، شوینارد در سپتامبر سال جاری میالدی 
اعالم کرد با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی، شرکتش را به یک نهاد خیریه 
واگذار کرده است. شوینارد، موسس پاتاگونیا اعالم کرده اگر شرایط مالی 
شــرکت به خوبی پیش برود، به احتمال زیاد ساالنه 100 میلیون دالر از 

محل  کسب وکار او        برای مقابله با تغییرات اقلیمی پول جمع  می شود. 

ایوان چه نوشته است؟  
»هرگز  نمی خواستم تاجر شوم.«؛ این نخستین جمله در توضیح کاری 
اســت که ایوان شوینارد با  کسب وکارش کرده است. او  می گوید هیچ گاه 
برای تبدیل شدن به صاحب یک  کسب وکار یا تاجر برنامه ای نداشته است. 
ایوان در آغاز کارش را با صنعتگری شــروع کرده است. برای دوستانش و 
البته خودش، وسایل کوهنوردی  می ساخته تا اینکه سروکارش به صنعت 
پوشاک و مبادله آن رسیده اســت. او نوشته همان طور که  کسب وکار او 
بزرگتر  می شده، زمین هم گرم تر شده است. تخریب محیط زیست چیزی 
است که ایوان شوینارد از تماشای آن در سال های کارش  می گوید و اینکه 
فکر  می کرده حاال پاتاگونیا باید برای کره زمین چه کند؟ از  کسب وکاری که 
کفش و لوازم کوهنوردی و طبیعت گردی  می ساخته چه کاری برمی آید؟ 
او در پاســخ به این پرســش ها،        از تغییر روش های تجارت در پاتاگونیا با 
هدف کمک به کره زمین و مقابله با تغییرات اقلیمی نوشته است. او نوشته 
»می توانستیم هم کار درست را انجام دهیم و هم به اندازه پرداخت قبوض 
پول درآوریم.  می توانستیم بر مشتریان و سایر  کسب وکارها اثر بگذاریم و 

شاید آن ها را هم به        مسیر تغییر روش های تجارت دعوت کنیم.«

کار چطور شروع شد؟  
کار مقابله با تغییرات اقلیمی در پاتاگونیا از تولید محصوالت آغاز شد. 
ایوان شوینارد نوشته آن ها در انتخاب مواد اولیه برای تولید محصوالتشان 

نجات زمین، ماموریت  کسب وکار من
ایوان شوینارد موسس استارت آپ پاتاگونیا چطور برای مقابله با تغییرات اقلیمی دست به کار شد؟

بعضی ها از آدمی با عالیق ایوان شوینارد کمتر انتظار داشتند که او به راه حل خوبی برای مقابله با تغییرات 
اقلیمی برسد. اما این انتظار آدم ها نیست که عیار دیگران را تعیین  می کند.        شوینارد روزی دست به کاری 

زد که سال ها بود برایش برنامه  می چید. او در اتاقی در خانه        چوبی اش نشست، یک ورق کاغذ سفید را 
پیش رویش گذاشت و شروع به نوشتن کرد. 

»اکنون زمین تنها سهامدار ماست«. این عنوان نوشته او درباره ارزش ها و اهداف شرکت بود. او نوشت »اگر 
به شکوفایی زمین امید داریم، حتی کمتر از رشد یک  کسب وکار، باید با اتکا منابعی که در اختیار داریم، 

هرآنچه از دستمان بر  می آید، انجام دهیم.« پس از نگارش این خطوط، سرنوشت  کسب وکار او برای همیشه 
تغییر کرد.  
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یست چیزی است که  یب محیط ز همان طور که  کسب وکار او بزرگ تر  می شده، زمین هم گرم تر شده است. تخر
ایوان شوینارد از تماشای آن در سال های کارش  می گوید و اینکه فکر  می کرده حاال پاتاگونیا باید برای کره زمین چه 
کند؟ از  کسب وکاری که کفش و لوازم کوهنوردی و طبیعت گردی  می ساخته چه کاری بر می آید؟

سراغ موادی رفتند که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد  می کند. از 
دیگر کارهای آغازین در شرکت پاتاگونیا برای حمایت از محیط زیست، 
تخصیص یک درصد از فروش در هر سال به گروه های فعال در این زمینه 
بود.  هم چنین آن ها در شرکت پاتاگونیا برای حفظ و اشاعه فرهنگ مقابله 
با تغییرات اقلیمی هم تالش  می کردند. شوینارد        نوشته »ما به شرکتی با 
گواهی B در کالیفرنیا تبدیل شدیم و هر آنچه برایمان با ارزش بود را در 

منشور شرکت گنجاندیم تا حفظ شود.« 
اما کار در این نقطه خاتمه نیافت. در سال 2018، شرکت پاتاگونیا اعالم 
کرد هدف این  کسب وکار حفظ سیاره زمین به عنوان خانه انسان هاست. 
شرکت شوینارد با انتخاب این هدف توانست بهترین خودش را در مقابله 
با تغییرات اقلیمی و بحران های زیست محیطی به نمایش بگذارد. اما حتی 
رسیدن به این مرحله هم برای ایوان شوینارد کافی نبود. او نوشته »الزم 
بود راهی برای اختصاص پول برای مقابله با بحران های زیست محیطی پیدا 
کنیم درحالی که ارزش های شرکت را هم حفظ  می کردیم. باید راستش 
را به شما بگویم. هیچ انتخاب خوبی در بین گزینه ها نبود. برای همین باید 

خودمان دست به کار  می شدیم.« 

انتخاب های شوینارد چه بود؟  
یکی از انتخاب های ایوان شوینارد و گروهش در شرکت پاتاگونیا، 
فروش این شرکت بود. ایوان شوینارد فکر  می کرد  می تواند  کسب وکارش 
را بفروشد و پول این فروش را به گروه های فعال در مقابله با تغییرات 
اقلیمی تخصیص دهد. اما چند مســئله مانع از انجام این کار شد. او 
نوشــته در مرحله اول به این فکر کرده که آیا مالک تازه پاتاگونیا به 
ارزش هایی که در منشور این شرکت ثبت شده پایبند خواهد بود؟ آیا 
مالک تازه شرکت کارکنانی که اکنون در شعب پاتاگونیا        در کشورهای 
مختلف کار  می کنند و با اهداف این شــرکت همراه شده اند را حفظ 
خواهد کرد؟ عدم اطمینان از پاسخ مثبت مالک تازه پاتاگونیا به این 

پرسش ها باعث شد شوینارد دنبال راه حل های دیگر برود. 
او نوشــته: »راه دوم این بود که سهام شرکت را عرضه کنیم. اما 
چه فاجعه ای  می شد اگر این کار را  می کردیم«. این راه برای شوینارد 
کارآمد نبود. حتی شــرکت های عمومی که انگیزه مقابله با تغییرات 
اقلیمی و دیگر کارهای عام المنفعــه را دارند، به دلیل تالش مداوم 
برای خلق سود در کوتاه مدت، در بلندمدت درگیر فشار مضاعف اند.  
      مسئولیتی که آن ها در بلندمدت در قبال سهامداران دارند، انگیزه شان 
برای انجام کارهایی که منافــع آن همه جامعه را درگیر  می کند، از 

بین  می برد. 
اینجا بود که شــوینارد به پایان راه رسید. او نوشت: »راستش را باید 
بگویم. هیچ راه خوبی در دسترس نبود. بنابراین باید خودمان دست به کار  
می شــدیم. سهام شرکت ما در بازار عرضه نشده و ما شرکت سهامی عام 

نیستیم اما هدف داریم. این را  می توانم به شما بگویم.« 
شــوینارد  کســب وکاری را اداره  می کند که به جای اســتخراج        مواد 
ارزشمند از دل طبیعت و به عبارت بهتر کره زمین، و تبدیل آن به ثروتی 
برای ثروتمندتر شــدن میلیاردرها در سراسر جهان، به کار دیگری روی 
آورده و این کار، همان تخصیص ثروت از محل         کسب وکارش به حفاظت از 

سیاره زمین است. اما چطور؟

پاتاگونیا چطور کار  می کند؟  
براساس تصمیم شوینارد، 100 درصد از سهام این شرکت خصوصی 
به صندوق هدف پاتاگونیا اختصاص پیدا  می کند. این صندوق براســاس 

ارزش هایی که در منشــور شرکت ثبت شــده و اهدافی که برای شرکت 
تعریف شده ایجاد شده است. پیش از این، 100 درصد از سهام بدون رای 
 Holdfast Collective این شــرکت به یک سازمان غیر انتفاعی به نام
منتقل شده بود، سازمانی که برای مقابله با بحران های زیست محیطی و 
تغییرات اقلیمی و برای دفاع از طبیعت شــکل گرفته است. نکته دیگر، 
تامین بودجه از پاتاگونیا برای مقابله با بحران هایی است که زمین را تهدید  
می کند. شــوینارد نوشته: »هر سال پولی را در  کسب وکار  سرمایه گذاری  
می کنیم و این  سرمایه گذاری به درآمد  می رسد و از این درآمد برای مقابله 

با بحران ها استفاده  می کنیم.« 

تازه اول راهیم   
پاتاگونیا در سپتامبر ســال 2022 میالدی در صدر اخبار اقتصادی و 
محیط زیستی جای گرفته     درحالی که این نخستین تالش ایوان شوینارد 
برای مقابله با بحران های زیســت محیطی و تغییرات اقلیمی نیست. در 
نوشــته ای که از ایوان در سایت پاتاگونیا منتشر شده، به سابقه 50 ساله 
شــرکت در مقابله با تهدیدها علیه طبیعت اشاره شده است. با این وجود 
شوینارد  می گوید آن ها تازه در آغاز راه مبارزه با تغییرات اقلیمی ایستاده اند. 
او نوشته: »نزدیک به 50 سال است که تغییر رویه و مسئولیت پذیری در 

 کسب وکارمان را آغاز کردیم اما تازه اول راهیم.« 
ایوان شوینارد نوشته: »اگر به شکوفایی زمین امید داریم، حتی کمتر از 
رشد یک  کسب وکار، باید با منابعی که در اختیار داریم، هرآنچه از دستمان 
بر  می آید، انجام دهیم. این راه حل دیگری است که ما برای انجام وظیفه 
مان در قبال زمین پیدا کرده ایم.«  با وجود وســعت زمین، منابع آن بی 
نهایت نیست و پایانی دارد. شوینارد نوشته: »دیگر برای همه روشن شده 
که ما از محدودیت هایی که برای منابع زمین تعریف شده فراتر رفته ایم. 
اما طبیعت انعطاف پذیر است. ما  می توانیم کره خاکی را حفظ کنیم. فقط 

باید به انجام این کار متعهد بود.« 

از سال ۱۹8۵، 
شرکت پاتاگونیا، 

یک درصد از 
فروش خود را 
به حمایت از 

گروه های حامی 
محیط زیست 

در ایاالت متحده 
آمریکا و خارج از 
آن اختصاص داده 
است.  هم چنین 

در ماه  می  ۲۰۱۳، 
پاتاگونیا شرکت 

Tin Shed را 
تاسیس کرد که از 
 استارت آپ های  
      حوزه محیط 

زیست و تغییرات 
اقلیمی حمایت  

می کرد
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تجـربــه

معجزه شخصیت
آنچه به موفقیت جابز، گیتس و ماسک کمک کرد 

ایالن ماسک، بیل گیتس و استیو جابز در یک ویژگی شخصیتی مشترکند. این ویژگی به 
احتمال زیاد سرنخی در تشخیص توانایی آن ها در رسیدن به موفقیت های بسیار بوده است. 

والتر آیزاکســون نویسنده کتاب بیوگرافی استیو جابز اســت. او اکنون بر کتابی با موضوع 
زندگی ایالن ماســک کار  می کند. آیزاکســون  می گوید ایالن ماسک، مثل استیو جابز و بیل 
گیتس، با همکاران و کارکنانش جدی و بی احساس رفتار  می کند. نکته مهم دیگر درباره او، عدم 
ســازگاری اش در ارتباط با چشم اندازی است که برای  کسب وکارش تعریف کرده است، به ویژه 

زمانی که نوبت به تحقق این چشم انداز  می رسد.        
والتر آیزاکســون نویسنده است. او در برنامه تلویزیونی »اسکواک باکس« در شبکه سی ان 
بی ســی        روبه روی دوربین ها نشست و بیشــتر درباره یک        ویژگی شخصیتی که به اهرمی در 
موفقیت کارآفرینان تبدیل شده صحبت کرد. آیزاکسون گفت: »این ویژگی شخصیتی، یعنی 
عدم درگیری احساســی و عدم برخورد همدالنه، در مشاهده چشم اندازی که کارآفرین برای 
 کسب وکارش تعریف کرده، کمک کننده است. این توانایی را        استیو جابز داشت و بیل گیتس 
 هم چنین توانایی را دارد. درواقع تعداد افرادی که این خصلت را در شــخصیت خود دارند کم 
نیست. آن ها دنبال محبت فردی که رو به روی آن ها پشت میز نشسته نیستند. آن ها به این فکر  

می کنند که موشک آن ها روی مریخ بنشیند.« 
در گذشــته بعضی از کارکنان در شــرکت تسال ماسک را مدیری توصیف کردند که بیش 
از اندازه بر جزییات تمرکز  می کند. آن ها  می گفتند ایالن ماسک از اینکه نارضایتی اش درباره 
کوتاهی کارکنان از استانداردهای مورد نظرش را ابراز کند، خجالت  نمی کشید.  هم چنین زمانی 
که کارکنان در شرکت تسال، در انجام ماموریت های بلند پروازانه ای که ماسک تعریف کرده بود، 
شکست  می خوردند،        مدیر در برخورد با آن ها و ابراز نارضایتی اش کوتاهی  نمی کرد. ایالن ماسک 
توسط کارکنانش بارها به عنوان مدیری خشن توصیف شده است. مدیریتی که کار کردن با او 
آسان نیست، حتی با این وجود که برای کارکنانش الهام بخش است و گاهی آن ها را  می خنداند.

 این توصیف ها درباره ماسک به آنچه کارکنان در اپل درباره استیو جابز  می گفتند شباهت 
دارد. هم بنیانگذار اپل در زمان مدیریتش در این شرکت به صراحت درباره کار کارمندانش نظر  

می داد، به ویژه زمانی        که از کار آن ها راضی نبود.
 در ســال 2019، گای کاوازاکی از مدیران سابق اپل در گفت وگویی به مصادیقی از چنین 
برخوردهایی از استیو جابز اشاره کرد. او گفت به ندرت پیش  می آمده استیو جابز وقتش را برای 
معاشــرت با کارکنان تلف کند و آنچه از آن ها  می خواست این بود که کارشان را به طرز عالی 

انجام دهند. گای کاوازکی گفت: »تو باید هر روز خودت را ثابت  می کردی یا جابز خیلی زود با 
تو خداحافظی  می کرد.« 

این روزها بعضی شــکایات از رفتار ماسک در شرکت، به مسائلی فراتر از بدرفتاری ها و بی 
ادبی های معمول در محیط کار اشاره دارد. ایالن ماسک، مردی با 274.3 میلیارد دالر ثروتمند، 
در رتبه نخست ثروتمندان جهان ایستاده اما از او کم شکایت نشده است. ماسک، به طور مشخص 
در شرکت تسال، بارها به دلیل شرایط کاری ضعیف مورد انتقاد قرار گرفته است. حتی خود ایالن 
ماسک، در گفت وگو با رسانه ها تایید کرده که از کارکنانش، بیش از آنچه باید، درخواست کرده 
است. او در سال 2018 در گفت وگویی با بیزنس ویک بلومبرگ به این مسئله اشاره کرده است. 
او گفت: »اگر انتظار داریم زندگی کنیم، سخت کار نکنیم و به مدارج عالی نرسیم، باید بگویم که 
این انتظار غلط است. این درست نیست. ما باید برای رسیدن به موفقیت و برای زندگی کردن، 

سخت کار کنیم.« 
 به گفته آیزاکسون  می توان صراحت اجتماعی استیو جابز و ایالن ماسک را باهم مقایسه کرد. 
او گفت: »ماسک به میزان قابل توجهی به جابز در باز صحبت کردن شباهت دارد. این شفافیت 
او در گفتار بخشی از نبوغ اوست.« بیل گیتس هم این ویژگی را دارد.  می توان گفت ایالن ماسک 
و بیل گیتس از این نظر بهم شباهت دارند هرچند به طور معمول، این دو میلیاردر باهم کنار  
نمی آیند. بیل گیتس پیشتر اعتراف کرده در روزهای نخست کار در مایکروسافت مدیر محبوبی 
نبوده است. در سال 2020 او در پادکست آرمچیر اکسپرت گفت او و دوست قدیمی اش استیو 
جابز در رقابتی جانانه باهم کار  می کردند و باعث شده بود انتظار آن ها از کارکنان و خودشان به 
شدت باال برود.  ایالن ماسک، امروز مدیر دو شرکت تسال و اسپیس ایکس است. مدیریت این دو 
شرکت است که به احتمال زیاد        به رفتار بی رحم او با کارکنان منجر شده و شاید بتوان این رفتار 

را از آثار رهبری در نقش های متعدد و حواشی ناشی از کمبود وقت در نظر گرفت. 
آیزاکسون گفته این روزها به طور مداوم با ایالن ماسک در ارتباط است و  می بیند شخصیت 
ماسک است که        به او کمک کرده تا بیشتر تمرکز کند. او گفته نبرد حقوقی که بر سر خرید توییتر 
راه افتاد  می توانســت حواس ماسک را پرت کند،     درحالی که او کارهای زیادی برای انجام دادن 
داشت. به گفته آیزاکسون، ایالن ماسک به شهرت خود اهمیت  می دهد اما حاضر نیست تمایل 
به صراحت و خشونت با کارکنانش را کنار بگذارد. ماسک به آیزاکسون گفته همدلی من با چهار 
یا پنج نفری که مقابلم نشسته اند،        کار را خراب کرده اند و باید اخراج شوند، همدلی اشتباهی است. 

من نباید با این افراد همدلی کنم. من باید به کاری که من را به مریخ  می رساند، فکر کنم.« 

یم زندگی کنیم، سخت کار نکنیم و به مدارج عالی نرسیم، باید  گر انتظار دار
بگویم که این انتظار غلط است. این درست نیست. ما باید برای رسیدن به 
موفقیت و برای زندگی کردن، سخت کار کنیم.



........................... آینده پژوهی ...........................
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 ] آینده حزب کمونیست چین   [

خواب های شی برای چین
رهبر چین می خواهد دوره اضافه ای برای حضورش در رأس حکمرانی این کشور تدارک دیده شود

چرا باید خواند:
چین یکی از مهم ترین 

شرکای اقتصادی ایران 
است و آینده سیاسی 
و اقتصادی این کشور 
برای سیاست گذاران 

و فعاالن کسب وکار 
واجد اهمیت بسیار 

است.

منبع:    فارن افرز  

من مدت های مدید در ردیف اول صندلی های یکی از شوراهای 
تصمیم گیری حزب کمونیســت چین بودم. طی 15 سال استاد 
دانشکده مرکزی حزب بودم، جایی که کمک می کردم به تربیت 
هزاران نفر از کادرهای رده باالی حزب کمونیست چین که نیروهای 
دیوان ســاالری چین بودند. در دوران کارم در این دانشــکده، به 
رهبران رده باالی حزب کمونیست چین مشاوره می دادم تا حزب 
را بسازند و به این کار تا بعد از بازنشستگی ام در سال 2012 ادمه 
دادم. در ســال 2020، بعد از اینکه به شی انتقاد کردم، از حزب 
اخراج شــدم، از مزایای بازنشستگی محروم شدم و به من هشدار 
دادند که امنیتم در خطر است. اکنون در تبعید در ایاالت متحده 
آمریکا به سر می بردم اما با بسیاری از آشنایانم در چین در ارتباط 

باقی مانده ام.
شی جین پینگ در کنگره ملی بیستم حزب کمونیست چین 
انتظار دارد که دوره سوم پنج ساله زمامداری نیز به او داده شود. و 
با اینکه نارضایتی رو به گسترش در میان برخی از نخبگان حزب 
رو به افزایش اســت، او احتماالً موفق شــود که به نتیجه برسد. 
اما این موفقیت موانع بیشــتری را در طول مسیر برای او در پی 
خواهد داشت. شی با داشــتن دوره اضافی زمامداری که تاکنون 
ســابقه نداشته، به احتمال زیاد فشارهای خود را در داخل کشور 
افزایــش خواهد داد و جاه طلبی هایش در عرصه بین المللی را هم 
بیشــتر خواهد کرد. هرچه حکومت شی حادتر شود، نارضایتی و 
جدال های درونی که همین حاال هم شعله ور شده، شدیدتر خواهد 
شد. رقابت بین بخش های گوناگون داخل حزب با تنش بیشتری 

همراه خواهد شد و پیچیده تر و بیرحمانه تر از قبل خواهد شد.
از ایــن لحاظ، چین یک چرخه خشــونت بار را تجربه خواهد 
کرد که در آن شی واکنش هایی را که به تهدیدات علیه اش نشان 
می دهد شدیدتر است و همین شدت عمل باعث ایجاد موانع بیشتر 
برایش خواهد شد. او که در یک اتاق پژواک صداهای یکسان گیر 
افتاده و با استیصال در جست وجوی راه رهایی از آن است، شاید 
به خاطر دهشــتناکی مشاوره های اشتباه به او داده اند، اشتباهاتی 
مثل حمله به تایوان. شی شاید باعث شود چین چیزی را از دست 
بدهد که طی یک دوره چهاردهه ای آن را به دســت آورده است: 
حسن شهرت در رهبری باثبات و قابل قبول. در واقع، او همین حاال 

هم باعث شده چنین چیزی از دست برود.

مافیای چینی  
حزب کمونیست چین از بسیاری نظرها نسبت به سال 1949 
که این حزب قدرت را به دست گرفت تغییرات اندکی کرده است. 
حاال نیز مثل آن زمان، حزب کنترل شدیدی بر چین دارد، ارتش 
و دیوان ساالری و قوه مقننه خود را تحت حکمفرمایی خود دارد. 
سلسله مراتب این حزب به کمیته پولیتبورو پاسخگو است که بدنه 
رده باالی تصمیم گیری در چین به شــمار می رود. از سال 2012 

تا همین چندی پیش شی جین پینگ در حال صعود از پله های 
ترقــی بود. او قــدرت را در حزب کمونیســت چین قبضه کرده 
بود. خود را از جایگاه رســمی ای که داشت تا نقش رهبر نمادین 
جمهوری خلق چین، مائو تســه، برکشیده بود و محدودیت های 
زمانی دوره زمامداری خود را برداشــته بــود و خودش را تا آخر 
عمر در مقام رهبری چین آزاد می دید. در داخل کشور، او به این 
افتخار می کرد که تالش زیادی به خرج داده است برای اینکه فقر 
را کاهش دهد و در بیرون کشــور، مدعی بود که چین را تا مرتبه 
بین المللی مطلوبی باال برده اســت. در باور بسیاری از چینی ها، 
تاکتیک های شی برای قدرت بخشیدن به این کشور هزینه ای بود 

که برای بقای کشور پرداخت می شد.
در ظاهر شــی جین پینگ هنوز اعتماد به نفس از خود نشان 
می دهد. او در یک ســخنرانی در ژانویه سال 2021 اعالم کرد که 
چین »شکســت ناپذیر« شده اســت. اما در پشت صحنه، قدرت 
به شــکلی که قبالً هرگز مشاهده نشده زیر سؤال رفته است. شی 
با کنار گذاشتن سنت دیرینه حکومت جمعی چین و ایجاد یک 
طبقه از افراد تجدیدنظرطلب که حول ایده های مائو گرد آمده اند، 
افراد داخل حزب را از خود رنجانده و به خشم آورده است. در این 
بین، سلسله ای از گام های اشتباه شی در سیاست گذاری ها حتی 
هواداران او را هم ناراضی کرده است. شکست اصالحات اقتصادی 
شی جین پینگ و واکنش ناشــیانه او به همه گیری کووید -19 
تصویر شی را در مقام قهرمان هرروزه آن ها مخدوش کرده است. 
در پشت پرده، نارضایتی در میان نخبگان حزب کمونیست چین 

رو به افزایش است.

چایشیا
استاد سابق دانشگاه حزب 

کمونیست چین
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یابی برخی از تحلیل گران غربی که می گویند شی به اتکای مهارت و لیاقت خودش رشد کرده، عکس این ماجرا  برخالف پروپاگاندای چین و ارز
یاد بهره برد. پدر او یکی از رهبران حزب کمونیست چین بود و آن قدر مورد وثوق بود  صحت دارد. شی از روابط پدرش، شی ژانگ شون، خیلی ز
یر پروپاگاندا را بازی می کرد. که در دوران مائو نقش وز

بدنه اصلی تصمیم گیری این کمیته پولیتبورو و تعیین اعضای آن 
تحت اختیار شی جین پینگ است. 

جزئیات اینکه چطور این کمیته کار می کند بسیار محرمانه است 
اما در افواه چنین گفته می شود که بسیاری از تصمیم گیری های 
اصلی در این ساختار گرفته می شود و اعضای کمیته درباره شان نظر 
می دهند. اسناد این تصمیم گیری ها در وزارتخانه ها و اندیشکده ها 
نوشته می شود و اعضای کمیته آن ها را می خوانند و نظر خود را در 
حاشیه آن می نویسند. وقتی که من استاد دانشگاه مرکزی حزب 
بودم، در بخشی از این نظرخواهی ها شرکت می کردم. نویسندگان 
این اسناد سیاستی و کسانی که بر آن ها شرح می نوشتند گاهی 

جوایزی می گرفتند که معادل یک ماه حقوق استاد دانشگاه بود. 
یک ویژگی دیگر این نظام حزبی دست نخورده باقی مانده است: 
اهمیت روابط شخصی. وقتی بحث رشد یک نفر در سلسله مراتب 
حزبی پیش می آید، روابط فردی از جمله حسن شهرت خانوادگی 
او و پیشینه کمونیستی او به همان اندازه فرمان پذیری و اید ئولوژی 

اهمیت پیدا می کند. 
این به طور قطع همان چیزی است که شی جین پینگ روی آن 
تأکید فــراوان دارد. برخالف پروپاگاندای چین و ارزیابی برخی از 
تحلیل گران غربی که می گویند او به اتکای مهارت و لیاقت خودش 
رشــد کرده، عکس این ماجرا صحت دارد. شی از روابط پدرش، 
شی ژانگ شون، خیلی زیاد بهره برد. پدر او یکی از رهبران حزب 
کمونیســت چین بود و آن قدر مورد وثوق بود که در دوران مائو 
نقش وزیر پروپاگاندا را بازی می کرد. وقتی که شی جین پینگ یک 
از مدیران استان شمالی هه بئی در اوایل دهه 1980 شد، مادرش 
یادداشتی به رییس حزب در استان نوشتن و از او خواست که هوای 
شی را داشته باشد و به پیشرفت او کمک کند. اما آن مقامی که 
یادداشت به او نوشته شده بود، گائو یانگ، محتوای این یادداشت 
را در جلســه ای در کمیته حزب در اســتان فاش کرد. این رابطه 
در برای خانواده اسباب خجالت شد چرا که علیه کارزار تبلیغاتی 
جدید حزب کمونیست چین بود. البته شی این اتفاق را هیچ وقت 
فراموش نکرد: در سال 2009 وقتی که گائو درگذشت، مؤکداً در 
مراسم ترحیم او شــرکت نکرد که این کارش خالف رویه ای بود 
که در مورد دو رییس قبلی دانشکده اصلی حزب انجام داده بود. 

چنین رویه ای می توانست مانع صعود شی را از سلسله مراتبی 
حزبی شــود ولی روابط شــی او را نجــات داد: پدر رییس حزب 
دوستی نزدیکی با پدر شی داشت و این دو خانواده در آن استان 
بســیار به هم نزدیک بودند. البته شی می توانست در باال رفتن از 
نردبان قدرت همچنان ناموفق باشد: در سال 1988، بعد از اینکه 
در انتخابات شــورای شهر ضعیف ظاهر شد، با اینکه در سمتش 
در مقام معاون شــهردار تنزل کرد، یکی از مدیران حزب شد. با 
این حال، شــی در آن موقع تالش می کرد که عملکرد متوســط 
خود را خیلی خوب جلوه دهد. در داخل حزب کمونیســت چین 
نیز با اینکه او از جایگاه مدیر حزبی به جایگاه مدیریت اســتانی 
رفت ولی طی سال ها نتوانست ترقی زیادی بکند. اما دوباره روابط 
خانواده به کمکش آمد. در ســال 1992، بعد از اینکه مادر شــی 
قسم وفاداری به رهبر جدید حزب در فوجیان خورد، شی به مرکز 
اســتان فرستاده شد. از این نقطه است که رشد و ارتقای سریع او 

شروع شد.
همان طور که تمام کادرهای رده پایین حزب کمونیست چین 

می دانند، برای باال رفتن از نردبان حزب الزم اســت که افراد یک 
رییس رده باال پیدا کنند. در مورد شی، این اتفاق خیلی خوب افتاد 
چرا که بسیاری از رهبران حزب پدر او را خیلی خوب می شناختند. 
اولین مرشد او گنگ بی آئو به شمار می آمد که او یک دیپلمات و 
درجه دار نظامی رده باال بود و زمانی برای پدر شــی کار می کرد. او 
در ســال 1979 شی جوان را مثل رییس دفتر خود زیر پر و بال 
گرفت. با داشتن چنین فرد ذی نفوذی، شی توانست یک شبه به 
اندازه دهه ها رشد کند. مقامات رده باال نفوذی داشتند که می توانند 
افرادی را که می خواهند باال بکشــند. قدر مســلم این است که 
مجادله بر ســر ایدئولوژی خیلی به اندازه دعوای قدرت در حزب 
جدی و پیچیده نیست. در بین دسته بندی های زیادی که در حزب 
وجود دارد، دعوای قدرت جریان دارد و بر حسب اینکه چه کسی 
زورش بیشتر می رسد تا بتواند حرفش را به کرسی بنشاند، می توان 
دریافت که چه کسی رشد و ترقی می کند. چنین نظامی می تواند 
شبکه افراد وفادار خود را پیرامون شخصیت های قدرتمند درست 
کند. اگر مرشد کسی قدرت بگیرد و ارتقاء پیدا کند، می توان گفت 

که اطرافیان او نیز به همان اندازه رشد خواهند کرد.
کسانی که بیرون از حزب هستند شاید برایشان مفید باشد که 
به حزب کمونیست چین مثل ساختار یک مافیا نگاه کنند تا یک 
حزب سیاسی. رأس حزب می شود کسی که معادل ُدن در مافیا 
است و کســانی که در کمیته حزبی هستند مثل زیردستان ُدن 
عمل می کنند. این افراد به طور سنتی در قدرت شریک هستند و 
هرکدام یک بخش مشخص را زیر سلطه دارند، بخش های سیاست 
خارجی، اقتصاد، بدنه اداری، نظام ضد فســاد و غیره. همچنین از 
آن ها انتظار می رود که در بخش خود مثل سردســته مافیا عمل 
کننــد و در امور مربوط به حوزه ای که مســئولیت دارند به رأس 
مافیا مشاوره بدهند. کسانی که در بیرون کمیته حزب هستند، 18 
عضو دیگر پولیتبورو هستند که میراث دیگری جدا از کمیته حزب 
را برمی دارند. آن ها هم اجازه دارند که در موقعیتی که هســتند، 
کســب وکارها و اموالی را به تصرف درآورند بدون اینکه تنبیهی 
متوجه شان باشد. این حزب نیز مثل مافیا با ابزارهایی طرف است 
که می توان بر تصمیماتش اثر گذاشــت: رشوه، زورگویی و حتی 

خشونت. 

در ظاهر شی 
جین پینگ هنوز 
اعتماد به نفس 
از خود نشان 
می دهد. او در 

یک سخنرانی در 
ژانویه سال ۲۰۲۱ 
اعالم کرد که چین 
»شکست ناپذیر« 
شده است. اما در 
پشت صحنه، 
قدرت به شکلی 
که قبالً هرگز 

مشاهده نشده زیر 
سؤال رفته است
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اقتصاد هند باید زندگی ۱.۴ میلیارد 
نفر را تامین کند، اقتصاد انگلیس، 
۶۷ میلیون نفر .

در حالی که رشد اقتصاد جهان به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده و بسیاری از اقتصادهای 
بزرگ دنیا با خطر رکود مواجه اند، یک کشور توانسته خود را به عنوان استثنا در میان این قاعده ها 

نشان دهد و آن هم هند است.
برابر پیش بینی های که در مورد رشد اقتصاد جهانی صورت گرفته است. آنچه که ُکندی رشد 
اقتصاد جهانی را تشــدید کرد- یعنی جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی- تاثیر مشابهی روی 

اقتصاد هند نگذاشت. 
اقتصاد هند که در دوران پاندمی کرونا شوک بزرگی را تجربه کرده بود و دچار انقباض شده بود، 
بخش زیادی از نیروی کار روستایی و مهاجر به شهرها را در جریان شوک قرنطینه های کرونایی از 
دست داد و بنابراین شاید بتوان گفت گذار از آن دوران به صورت طبیعی نشانی از رشد را در اقتصاد 
این کشــور به نمایش گذاشته است. این شرایط، خودش ماهیت اقتصاد هند را بیشتر از گذشته 
روشن می کند: این اقتصاد از بحران بزرگ جهانی نجات پیدا کرد چون بسیار بیشتر از اقتصادهای 

دیگر دنیا توسط تقاضای داخلی به پیش برده می شود و نقش صادرات در آن کم تر است. 
اما دولت هند هم در این میانه نقش مهمی ایفا کرد و سیاست هایی مثل افزایش سرمایه گذاری 
عمومی، عفو بدهی ها و ارائه ضمانت های اعتباری به شرکت های کوچک و متوسط را که از پاندمی 
کرونا ضربه ســنگینی خورده بودند مورد توجه قرار داد. این مداخالت باعث شــد نرخ تورم که به 
صورت تاریخی در هند باال بوده است افزایش غیر عادی پیدا نکند. در همین حال، هند با بی اعتنایی 
به فشارهای آمریکا و اروپا، به خرید نفت تخفیف خورده از روسیه ادامه داد و این باعث شد روی بازار 

انرژی جهانی هم تاثیرگذار باشد. 
اما یکی از جالب ترین تحوالت در مورد اقتصاد هند که در داخل این کشور هم مورد توجه قرار 
گرفت، پیش گرفتن هند از انگلیس در عرصه اقتصادی بود. انگلیس که قبال منابع و ثروت هند و 
کشورهای زیاد دیگری را غارت کرده بود حاال خودش با تورم افسارگسیخته مواجه است. هند حاال 

با جلو زدن از انگلیس به پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده است. 
نارندرا مودی نخست وزیر هند به صورت مشخص به این موضوع افتخار کرده و گفته »آنهایی 
که 250 سال بر ما حکومت کردند حاال از ما عقب ماندند. ما داریم در اقتصاد جهانی پیشرفتی فراتر 

از صعود به جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا را تجربه می کنیم.« البته یادمان نرفته که اقتصاد هند 
باید زندگی 1.4 میلیارد نفر را تامین کند، در حالی که جمعیت انگلیس 67 میلیون نفر است. این 
در حالی است که هند احتماال به زودی چین را از لحاظ جمعیتی پشت سر خواهد گذاشت و به 

پرجمعیت ترین کشور دنیا نیز بدل خواهد شد. 
بر اســاس پیش بینی ها، اقتصاد هند در ســال آینده میالدی رشدی برابر با 6 درصد را تجربه 
خواهد کرد. این پیش بینی هم بر اساس احیای اقتصاد هند بعد از دو سال و نیم مشکالت ناشی از 

کرونا انجام گرفته است. 
یکی از مشــکالت فعلی اقتصاد هند که روی آینده آن هم تاثیر زیادی دارد، رشــد آهسته در 
بخش تولید در این کشــور است که علتش هم افزایش قیمت ها در حوزه های مختلف بوده است. 
هند در قیاس با اقتصادهای بزرگ دیگر دنیا وابستگی کم تری به صادرات دارد. با این حال، صادرات 
هند باعث تقویت اقتصاد این کشور بوده و به خصوص در زمان کاهش ارزش واحد پول این کشور 
)روپیه( به دادش رسیده است. اما نکته اینجاست که رشد واردات زیاد بوده و تقریبا دو برابر صادرات 
شده است. برخی صنایع از جمله بخش حمل و نقل و گردشگری هنوز نتوانسته اند به شرایطی مثل 
دوران پیش از وقوع بحران کرونا برگردند. دولت هند پیش بینی کرده که امسال رشد اقتصاد این 
کشور همان 7.4 درصد باشد اما نیرماال سیتارامان وزیر دارایی هند می گوید این کشور باید حتما 
دنبال راه هایی برای حمایت از صادرات باشد چون اقتصاد جهانی در حال حاضر دارد ُکندی را تجربه 

می کند و اقتصاد هند هم قرار نیست به تنهایی بار مشکالت را به دوش بکشد. 
ظاهرا اقتصاد هند برای بهبود آینده اش نیاز دارد که فرصت های شــغلی بیشتری برای نیروی 
کار جوان و پرجمعیتش پیدا کند. بخش زیادی از جمعیت هند توانایی تحمل شوک های اقتصادی 
جدید را ندارند و بنابراین دولت باید به فکر آنها باشد. نکته اینجاست که تقاضا برای کاالهای لوکس 
)که مورد استفاده طبقه متوسط رو به باال و نیز ثروتمندان هستند( همچنان در هند زیاد است اما 
کاالهای اصلی مصرفی طبقات دیگر جامعه به دلیل ُکند شدن اقتصاد هند در سال های اخیر به 
اندازه قبل در دسترس مردم نیستند. این همان چیزی است که دولت هند به درستی روی حل و 

فصلش متمرکز شده است.

آینده هند [   [

اقتصادهای بزرگ دنیا در رکودند،  هند نه
اقتصاد هند چطور حاکم استعمارگر سابق را پشت سر گذاشت؟

چرا باید خواند:
اقتصاد هند موفق شده 

اقتصاد انگلیس را پشت 
سر بگذارد و به پنجمین 

اقتصاد بزرگ دنیا بدل 
شود. اما چه چالش هایی 

پیش روی این اقتصاد 
قرار دارد؟ این گزارش 

پاسخی است به این 
سوال.

منبع:  نیویورک تایمز 
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شــرکت های فعال در چین این روزها مشغول اعمال تغییراتی در محصوالت خود و نیز 
تطبیق استراتژی های خود هستند تا راهی برای مقابله با افزایش هزینه ها پیدا کنند. واقعیت 
این است که افزایش هزینه های تولید روی وضعیت مصرف کنندگان تاثیر زیادی می گذارد 

و چاره ای جز برقراری تعادل جدید برای برون رفت از این بحران برای شرکت ها وجود ندارد.
اگــر وضعیت تورم امســال در چین را با وضعیت مشــابه در آمریکا و انگلیس و برخی 
اقتصادهای دیگر مقایسه کنیم می بینیم وضع چین بهتر است. در چین تقاضا رو به کاهش 
بوده و به همین ترتیب، بسیاری از شرکت ها تمایل به افزایش قیمت کاالها و خدمات خود 

نشان نداده اند. 
اما واقعیت این است که شرکت های چینی هم مثل همتایان خارجی خود با فشار افزایش 
هزینه ها در تولید محصوالت خود مواجه بوده اند. طبعا این فشار باید به طریقی کنترل می شده 
و راه حلی که شرکت های چینی در این زمینه داشته اند این بوده که بسته بندی محصوالت 
خود را کوچک کنند یا آنها را کم تر از قبل پر کنند. بعضی دیگر هم از روش های خالقانه برای 

پوشاندن افزایش هزینه تولید خود استفاده کرده اند. 
حتی شــرکت های زنجیره ای هم از این قاعده مستثنا نبوده اند. مثال شعبه های مرغ 
ســوخاری کنتاکی کی اف سی در برخی شهرهای چین به گذاشتن بال مرغ، پا و حتی 
گردن در سبد مرغ سوخاری خود روی آورده اند. خوردن این بخش های مرغ در فرهنگ 
چینی عجیب نیست اما معموال آنها را به این شکل در شعبه فست فودها پیدا نمی کنید. 
با این حال، چنین کاری باعث شده که قیمت ها کمی کنترل  شود و ظاهرا مصرف کننده 
هم ناراضی نیست. هلدینگ یوم درواقع اپراتور تمام شعبه های رستوران های زنجیره ای 
کی اف ســی و پیتزا هات در چین است و سیاســت های خودش را برای مقابله با بحران 

اقتصادی دنبال می کند.
با وجود تمام مشکالتی که در سال اخیر برای کسب و کارها وجود داشته، کی اف سی 
فقط در نیمه اول ســال 2022 توانســته 342 شعبه جدید در چین بزند و نیمی از این 
شعبه ها هم در شهرهایی که از لحاظ اقتصادی چندان پیشرفته نبوده اند افتتاح شده است. 
بر اساس آماری که از فعالیت هلدینگ یوم موجود است، درآمد آن در نیمه اول سال جاری 

4.2 درصد کاهش داشــته )به 4.8 میلیارد دالر رسیده( و سود خالصش هم کاهش 55 
درصدی نشان داده است )و به 183 میلیون دالر رسیده است(.

وضعیت یک هلدینگ غذایی مهم دیگر در چین یعنی کیترینگ شیابوشیابو هم این 
طور بوده که در دوران کرونا به شدت دچار کمبود مشتری شد چون قرنطینه های کرونایی 
جلوی فعالیتش را گرفته بود. بعد هم افزایش قیمت تخم مرغ، گوشت و سبزیجات گریبان 
این کیترینگ زنجیره ای را گرفت. شیابوشیابو حاال برای آن که بخشی از مشکالت خود 
را حل کند، منوهای جدیدی طراحی کرده که انواع غذاها را در کنار هم به صورت پکیج 
ارائه می دهد. این پکیج از برنج و نودل و چای گرفته تا چاشــنی های مختلف را شامل 
می شود و قیمت مناسب تری دارد. این تغییر الگوی عملی حاال در بسیاری از شرکت های 

چینی قابل مشاهده است. 
شــرکت های خیلی بزرگ و محبوب مثل فوشــان تولیدکننده ســس سویا هم از 
دردســرهای این دوران در امان نبوده اند. شــرکت 
فوشــان هایتان ســال گذشــته مجبور شد قیمت 
محصوالتش را سه درصد باال ببرد. این افزایش باعث 
شد درآمد شرکت در نیمه اول این سال باال برود اما 
از آنجا که گرانی مواد اولیه هنوز ادامه دارد، فوشــان 

شاهد کاهش سوددهی خود بوده است. 
این روزها قیمت سویا در بازارهای جهانی همچنان 
رو به افزایش اســت اما شرکت فوشان هایتان اعالم 
کرده فعال قیمت  محصول سس سویای خود را دوباره 
باال نخواهد برد و از روش های جدیدی برای استفاده 

حداکثری از مواد اولیه سود خواهد برد.
اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال جاری در قیاس 
با مدت مشابه سال قبل تنها 0.4 درصد رشد داشته 
است. تداوم قرنطینه های کرونایی در برخی شهرهای 
چین هم باعث شده که مصرف در این کشور همچنان 
پایین بماند و بخش هایی مانند مسکن و نیز اشتغال 
نیز از آن ضربه بخورند. برخی از شرکت های چینی 
که بیشترین دردسر را در این دوران تحمل کرده اند و 
حاال هم مجبور به تغییر استراتژی خود شده اند آنهایی 
هستند که محصولی را برای یک تولیدکننده عمده 
دیگر تولید می کرده اند. مثال شرکت هایی که آبمیوه 
طبیعی را برای برندهای چندملیتی مثل کوکا کوال و 
پپسی و نستله تولید می کردند مجبور به تحمل ضرر 
زیادی شدند و اکثرشان استراتژی های خود را تغییر 

داده اند و روی یک یا دو محصول متمرکز شده اند. 
به نظر می آید که با کاهش قیمت نفت در بازارهای 
جهانی برخی از کسب و کارهای چینی قادر باشند 
اندکی از فشــاری که در سال  اخیر متحمل شده اند 
کم کنند. اما اگر الگوهای مصرف در چین همچنان 
در وضعیت ماه های اخیر باقی بماند، پیش بینی های 

آینده هم چندان درخشان نخواهد بود.

 تداوم قرنطینه های کرونایی در برخی شهرهای چین باعث شده که 
مصرف در این کشور همچنان پایین بماند و بخش هایی مانند مسکن 
و نیز اشتغال نیز از آن ضربه بخورند.

چرا باید خواند:
شرکت های چینی با 
دردسرهای مختلفی 
در راه تولید مواجه اند 
که هزینه ها را برایشان 
گران کرده. آیا کاهش 
قیمت نفت می تواند 
مشکالت آنها را کاهش 
دهد یا مسئله چیز 
دیگری است؟ این 
گزارش پاسخی است 
به این سوال. 

منبع:  وال استریت جورنال 

آینده چین [   [

استراتژی های جدید برای مشکالت مزمن
کسب و کارها در چین چطور با گرانی کنار می آیند؟
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از اول اکتبر در تمام سوپرمارکت های ژاپن قیمت اقالم مختلف باال می رود. با این 
ترتیب، خریدارانی که از اوایل دهه 1990 میالدی تورم خاصی را در این اقالم تجربه 
نکرده اند با شوکی بی سابقه مواجه خواهند شد که در دو نسل اخیر در ژاپن دیده نشده 

است.
افزایش قیمت شش هزار کاالی خوراکی در ژاپن در حالی رخ می دهد که هشدارها 
درباره تورم شدید و قریب الوقوع در ژاپن مدت ها نادیده گرفته شد. حاال مردم ژاپن درک 
می کنند که وابستگی کشورشان به آسیب پذیرترین زنجیره تامین مواد غذایی در جهان 

توسعه یافته چه تبعاتی به همراه دارد.
سیستم تامین مواد غذایی در ژاپن از کیفیت باالیی برخوردار است اما خودکفایی در 
آن پایین است و همواره جبهه ای برای نمایش جهانی شدن بوده است. اما حاال چاره ای 

ندارد جز آن که در مسیر برعکس آن حرکت کند.
مقامــات دولتی در ژاپن نیز اذعان دارند که طیف رو به زوال امنیت غذایی در این 
کشور، نمادی است از زوال این ابرقدرت اقتصادی. همچنین واضح است که هنجارهای 
نظام اقتصادِی جهانی شــده ای که پیشتر به ژاپن اجازه رشــد داده بود حاال در حال 

نابودی است. 
در یک سال گذشته، صنعت ســوپرمارکت در ژاپن به سپری در برابر افزایش 48 
درصدی قیمت مواد غذایی وارداتی بدل شده بود. بخش زیادی از این افزایش قیمت 
ناشــی از گرانی انــرژی بود و از ماه مارس به بعد نیز ارزش یــن )واحد پول ژاپن( به 

پایین ترین سطح خود در برابر دالر در 24 سال اخیر رسید.
فضای صنعت ســوپرمارکت ها در ژاپن اصوال بسیار رقابتی و پر از شکاف است؛ آن 
هم در اقتصادی که پدیده تورم انقباضی را برای بقیه جهان تعریف کرد و این مفهوم 
را به آنها شناساند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت مواد غذایی در ژاپن که قرار است 

به شکل سازمان یافته صورت بگیرد اهمیت زیادی دارد. هیچ یک از فعاالن در صنعت 
سوپرمارکت ژاپن تمایل نداشته که به تنهایی بار افزایش قیمت ها را به دوش بکشد و 
آغازگر آن باشد؛ به خصوص به این دلیل که تقریبا 20 سال است دستمزدها در ژاپن 
باال نرفته و ثابت باقی مانده است. حاال اما کسب و کارها چاره ای ندارند جز آن که باز 
افزایش هزینه ها را به سوی مصرف کنندگان هم بکشانند تا خودشان بتوانند به حیات 

ادامه دهند. 
مقامات ژاپنی می گویند در ســال های اخیر شوک های دیگری هم در این بازار رخ 
داده، اما این شــوک واقعا بزرگ و متفاوت است. مشکالتی مثل بالیای مربوط به آب 
و هوا و تغییرات اقلیمی، اختالل های لجستیکی ناشی از بحران کرونا و مسائل مشابه 
همگی نشان دهنده آسیب پذیری سیستم هایی بودند که ژاپن بر آنها تکیه کرده بود. 
اما این روزها جنگ اوکراین باعث شده که جریان جهانی تامین مواد غذایی، انرژی و 
کودهای شیمیایی واقعا مختل شود و ریسک های بزرگی را متوجه اقتصاد ژاپن کند. این 
همان ژاپنی است که طی دهه های اخیر اجازه داده این ریسک ها به صورت ساختاری 

در سیستم تامین غذایی اش رخنه کنند.
اگر تنش ها بین تایپه و پکن در تنگه تایوان در آینده رو به افزایش بگذارد و مناقشه 
نظامی بین چین و تایوان رخ دهد، حتما اختالل های زیادی در مسیر کشتیرانی مهم 
اطراف تایوان رخ خواهد داد که به صورت حتم باعث فلج شدن واردات مواد غذایی ژاپن 
خواهد شــد. کارشناسان غذایی در ژاپن هشدار داده اند که بدون اصالحات ساختاری 
کشــاورزی، رژیم غذایی مدرن و پیچیده ژاپنی ها تغییر خواهــد کرد و چاره ای جز 
بازگشــت به خوردن ســیب زمینی و برنج که در دهه 1940 در ژاپن باب بود وجود 

نخواهد داشت. 
دولت ژاپن این تهدید بزرگ را که مثل سایه بر سر امنیت غذایی این کشور سنگینی 

چرا باید خواند:
ژاپن در زمینه 

خودکفایی غذایی به 
شکل غریبی ضعف 
دارد و با بروز بحران 

کرونا و جنگ اوکراین، 
این ضعف به مرحله 

خطرناکی رسیده 
است. این گزارش به 
ابعاد مختلف قضیه و 

تاثیر آن در آینده ژاپن 
می پردازد.

منبع:  فایننشال تایمز 

آینده ژاپن [   [

و سرانجام، تورم سوپرمارکتی
ژاپن با رکود دستمزدها و تورم مواد غذایی چه می کند؟
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می کند به رسمیت شناخته است. پرسش این است که آیا زمان، انگیزه، منابع انسانی 
و قدرت ابداعی الزم در ژاپن برای پرهیز کردن از چنین وضعیتی وجود خواهد داشت 

یا نه.
آتسوشی سوگیناکا مدیر هماهنگی سیاست ها در وزارت کشاورزی، جنگلداری و 
شــیالت ژاپن در این خصوص می گوید: »آنچه که با گذشته فرق دارد این است که 
موقعیت اقتصادی ژاپن افول کرده است. ما نیاز داریم که به استراتژی جدیدی در زمینه 
تامین غذا برای همه روی بیاوریم چون در شرایط کنونی می دانیم آن فرض قدیمی که 
ژاپن هروقت چیزی خواست می تواند آن را بخرد دیگر صادق نیست.« از نظر سوگیناکا، 
بزرگ ترین مشــکلی که پیش روی کشاورزی ژاپن وجود دارد عدم تمایل برای روبرو 
شدن با چالش های جدید است: » ژاپن با جمعیتی سالمند مواجه است و بنابراین ایجاد 
حس انجام کارهای جدید و متفاوت در این جامعه کار دشواری است و به همین دلیل 

چاره ای جز کشاندن نسل جوان به این عرصه وجود ندارد.«
درســت است که افزایش قیمت مواد غذایی در ماه اکتبر باعث نابودی خانوارهای 
ژاپنی نخواهد شد؛ اما این موضوع دوباره به همه یادآوری خواهد شد که نرخ خودکفایی 
غذایی ژاپن تنها 38 درصد است و وابستگی آن به واردات برای تامین بقیه نیازهایش 

در حوزه غذا، این کشور را در برابر واردات آسیب پذیر کرده است. 
نرخ خودکفایی در ژاپن در قیاس با سایر کشورهای بزرگ پایین است و از 73 درصد 
در سال 1965 میالدی کاهش زیادی را تجربه کرده است. در این دوران، تقاضا برای 
گوشت و سایر مواد غذایی که ژاپن قدرت تولید انبوه شان را ندارد افزایش یافته است. 
برخی از وابســتگی های ژاپن مثل گندم )83 درصد وارداتی(، دانه ســویا )78 درصد 
وارداتی( و روغن پخت و پز )97 درصد وارداتی( نشان دهنده این وضعیت دشوار است. 
فضای رستورانی ژاپن شــهرت زیادی دارد: از مغازه های کوچک نودل فروشی که 
ستاره میشلین دارند بگیرید تا بزرگ ترین رســتوران ها، همواره شیوه پخت و پز در 
ژاپن شهرت جهانی داشته و سنت گراها و افراد خاص پسند را جذب خود کرده است و 
در رقابت های بین المللی نیز امتیازات زیادی را نصیب ژاپن کرده است. اما همان مواد 

اولیه ای که در این عرصه به کار می رود اکثرش باید از جهان خارج تامین شود. 
جنگ روســیه و اوکراین باعث شده که روند تامین مواد غذایی از این دو کشور به 
شــدت مختل شود. واقعیت این است که روسیه و اوکراین هر دو صادرکنندگان مهم 
غالت در جهان هســتند و یک سوم از کل گندم معامله شده در جهان را آنها تامین 
می کنند. در چنین شرایطی کمبود کود هم به وجود آمده و قیمت جهانی آن نیز باال 
رفته و این در حالی اســت که ژاپن 75 درصد از کود مورد نیاز خود را وارد می کند و 
این مسئله روی برداشت محصول داخلی و جهانی و به تبع آن، قیمت مواد غذایی تاثیر 

خواهد گذاشت. 
حتــی پیش از جنــگ اوکراین هم قیمت کــود باال رفته بود زیــرا اتحادیه اروپا 
تحریم هایی را علیه بالروس اعمال کرده بود. بالروس بزرگ ترین تولیدکننده پتاس در 

جهان است. به تبع این موضوع بود که چین و روسیه که صادرکنندگان بزرگ کود به 
شمار می روند هم محدودیت هایی در صادرات کود ایجاد کردند تا برای مصرف داخلی 

خودشان مشکلی پیش نیاید.
تا اینجا ژاپن این موانع ژئوپلیتیک را تا حدی مدیریت کرده و به جایش قراردادهایی 
با مراکش و کانادا برای واردات فسفات، پتاسیم و سایر اجزای تشکیل دهنده کودها به 
امضا رسانده است. واقعیت این است که ژاپن به عنوان کشوری که منابع زیادی ندارد در 
طی سال های پیاپی شبکه پیچیده ای از مراکز تجاری و شرکای اقتصادی و برنامه های 
مختلف را به کار گرفته اســت تا بتواند مواد غذایی وارداتی مورد نظر خود را حتی در 

صورت وقوع مناقشات نظامی یا بالیای طبیعی نیز به دست بیاورد. 
اما با این حال، مقامات ژاپنی می دانند که در صورت تداوم افزایش قیمت ها، قابلیت 
تامین منابع این کشــور پایین خواهد آمد و دیگر امکان رقابت با چین و سایر رقبای 
اقتصادی ژاپن در این زمینه وجود نخواهد داشــت. به همین دلیل بوده که گروهی از 
نمایندگان پارلمان ژاپن از حزب حاکم لیبرال دموکرات در ماه می پیشــنهادهایی را 
برای افزایش امنیت غذایی ژاپن ارائه دادند و یک ماه بعد نیز فومیو کیشیدا نخست وزیر 
ژاپن پیش نویسی در زمینه برنامه های احیای صنعت کشاورزی در ژاپن و به کارگیری 

تکنولوژی های جدید برای جذاب کردن این بخش برای نسل جوان ارائه داد. 
بر این اســاس، دولت ژاپن هدف خود را بر این قــرار داده که صادرات محصوالت 
کشــاورزی، جنگلداری و شیالت را تا ســال 2030 میالدی افزایش دهد. با این حال 
مقامات کشاورزی ژاپن می گویند برنامه های دولت در زمینه خودکفایی اقتصادی بیش 
از اندازه بر بخش های دیگر از جمله تولید نیمه رساناها و توسعه تکنولوژی باتری ها استوار 

است. درواقع دولت ژاپن هنوز هم امنیت غذایی را در اولویت قرار نداده است. 
به گفته ســوگیناکا، »کشــاورزی در ژاپن هنوز اهمیت زیادی دارد و از خارج هم 
نگاه مثبتی به آن وجود دارد. اما حاال این ریســک وجود دارد که بخش کشــاورزی 
ژاپن قابلیت های توســعه ای خود را از دســت بدهد و اگر ژاپن نتواند کود الزم برای 
ایــن بخش را از چین تامین کند، عمال همین اتفــاق خواهد افتاد. اما مثال در حوزه 
تکنولوژی نیمه رساناها چنین وضعیتی حکمفرما نیست. بنابراین بهتر است ژاپن در 

همان حوزه هایی که امتیاز و برتری دارد، همان ها را نیز حفظ کند«.
با این حال، از آنجا که نســل جوان در حوزه کشاورزی ژاپن فعالیت خاصی ندارد، 
افق آینده در این بخش چندان روشــن به نظر نمی رســد و نمی توان امیدوار بود که 
تولید داخلی گندم و ســایر محصوالت مهم کشاورزی به این زودیها در ژاپن باال برود 
و وابستگی این کشور به واردات مواد غذایی را کاهش بدهد. کارشناسان می گویند در 
حوزه ای مثل انرژی، راه حل ها برای برون رفت از بحران خیلی واضح تر هســتند؛ مثال 
می توان به انرژی هسته ای یا انرژی های تجدیدپذیر امید بست. اما وقتی بحث کشاورزی 
مطرح می شــود همه چیز سخت تر خواهد بود. لزوم اصالح زنجیره های تامین غذایی 

ژاپن حاال خیلی باالست و تا مدت ها نیز به همین ترتیب باال خواهد ماند. 

برخی از وابستگی های ژاپن مثل گندم )۸۳ درصد وارداتی(، دانه سویا )۷۸ 
درصد وارداتی( و روغن پخت و پز )۹۷ درصد وارداتی( نشان دهنده وضعیت 
دشواری است که پیش روی اقتصاد این کشور قرار دارد.
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بحران تنگه تایوان در اوایل ماه اوت امسال یک بار 
دیگر این ســوال را برجســته کرد که آیا غرب و چین 
بر سر مســئله تایوان با یکدیگر درگیر خواهند شد یا 
نه. به رغم تهییج های ماه های اخیر، به نظر می رسد که 
فعال نه پکن و نه واشــینگتن قصد ندارند بر سر تایوان 
وارد مناقشه نظامی شوند. یا این حال، اگر تحریم های 
شــدیدی را که آمریکا بعد از جنگ اوکراین بر روسیه 
اعمال کرد را در نظر بگیریم می توانیم حدس بزنیم که 
واشینگتن به دنبال اعمال تحریم های مشابه اقتصادی بر 

چین در مورد مسئله تایوان هم هست. 
اما ایــن را هم نبایــد فراموش کــرد که تمرکز 
واشــینگتن روی این است که چطور می تواند ضمن 
اعمال تحریم های اقتصادی علیه چین، از وابستگی  
زنجیره تامینش به چین جلوگیری کند. آمریکا از یک 
سو جنگ تجاری با چین را از زمان ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ کلید زده و از ســوی دیگر به دنبال آن 
بوده که تکنولوژی های مهم و اساسی مثل فایو جی 
)5G( چین را محدود کند. دولت جو بایدن ظاهرا در 
تالش است که همین روند را در شرایط فعلی نیز ادامه 
بدهد و وضعیت مشابهی را در بخش های دیگر برقرار 
کند؛ یعنی فعالیت شرکت های چینی در حوزه های 
مختلف را محدود کند. یکــی از این حوزه ها همان 

عناصر نادر خاکی است. 
عناصر نادر خاکــی مثل نئودیمیــوم، یتریوم و 
ایتربیوم عناصر حیاتی و مهمی در ساخت تلفن های 
هوشمند، توربین های بادی و وسایل برقی هستند. در 
حال حاضر، چین کنترل 80 درصد از تولیدات عناصر 

کمیاب خاکی دنیا را در اختیار دارد. 
حدود نیم قرن پیش، معدن مونتن پس آمریکا بزرگ ترین تولیدکننده عناصر نادر 
خاکی بود. اما نگرانی ها درباره هزینه های زیســت محیطی مربوط به تخلیه زباله های 
رادیواکتیو که از تولی عناصر نادر خاکی به جا می ماند، باعث شد تولید این عناصر در 
امریکا کاهش یابد و درواقع چین جای آمریکا را در این خصوص بگیرد. در آن زمان، 
قوانین زیست محیطی مربوط به این استخراج ها در چین آن قدرها سختگیرانه نبود. به 
عالوه، پکن از دهه 1950 میالدی روی توسعه صنعت عناصر نادر خاکی متمرکز شد و 
معدن اوبو و مرکز پردازش بائوتو که در همکاری چین و اتحاد جماهیر شوروی در این 

صنعت نقش داشتند به تدریج اهمیت زیادی پیدا کردند.
ســهم استخراج عناصر نادر خاکی توسط چین امسال برای پنجمین سال متوالی 
افزایش شدید نشان داد و البته از این بابت نباید تعجب هم کرد. جهان تشنه استفاده 
از عناصر نادر خاکی است؛ به خصوص با توجه به اینکه تمرکز جهانی روی خودروهای 
برقی و سایر صنایع مرتبط با عناصر نادر خاکی در حال افزایش است. اما وابستگی غرب 
به چین در این زمینه حاال در مرکز بحث و جدل ها درباره لزوم جدایی آمریکا از چین 

در زمینه زنجیره تامین قرار گرفته است. 

آمریــکا حتی آزمایش هایی را در زمینه اســتخراج از معادنــی در نزدیکی معدن 
مونتن پس نیز انجام داده است. این معدن تنها معدن استخراج عناصر نادر خاکی )البته 
به صورت محدود( در آمریکا است. همچنین قرار است تا سال 2025 تجهیزاتی برای 

پردازش این عناصر در تگزاس ساخته شود. 
در ایــن میان، تداوم غلبه چین در بخش عناصر نادر خاکی به صورت جدی روی 
توانایی غرب در یافتن راه حل های مستقل برای صنعت دفاعی خودش تاثیر گذاشته 

است و اعمال تحریم بر چین نیز این وضع را تشدید خواهد کرد. 
پیشتر در سال 2010 و در میان تنش های شدید دیپلماتیک میان ژاپن و چین، پکن 
تصمیم گرفت صادرات عناصر نادر خاکی را به ژاپن متوقف کند و بنابراین تاثیرگذاری 

تنش های سیاسی روی این بخش صنعتی بی سابقه نیست. 
با این حال، چین در این دوران موفق شــده کنترل خود بر این بخش را با افزایش 
سرمایه گذاری در پروژه های استخراج عناصر حیاتی از معادنی در آفریقا افزایش دهد. 
اما ظاهرا تنش ها در مورد مسئله تایوان دارد این وضع را تغییر می دهد. شکی نیست 
که مقامات پنتاگون از وابستگی آمریکا به چین در زمینه عناصر نادر خاکی که استفاده 
نظامی هم دارند به شدت ناراحتند و می خواهند آن را تغییر دهند. آنها می گویند اگر 
چین تصمیم به محدود کردن صادرات عناصر نادر خاکی بگیرد، ســاخت جت های 
جنگی، زیردریایی نظامی و موشــک های کروز توسط کشورهای غربی دچار مشکل 
خواهد شد.  طبق پیش بینی های پنتاگون، اگر آمریکا چین را تحریم کند و چین در 
مقابــل، تصمیم به محدود کردن صادرات عناصر نادر خاکی به آمریکا بگیرد، ذخیره 
این مواد در صنایع دفاع آمریکا ظرف 90 روز احساس خواهد شد. نشانه هایی در این 
خصوص در ماه های اخیر نیز دیده شــد؛ یعنی زمانی که آمریکا توافقنامه های جدید 
برای فروش تسلیحات به تایوان را به امضا رساند و در مقابل، چین دسترسی دو شرکت 
دفاعی آمریکا به عناصر نادر خاکی صادراتی چین را محدود کرد. در همین حال، ناتو 
نیز در همین زمینه به چین وابسته است و این هم نگرانی دیگری برای آینده نظامی 

کشورهای غربی است. 

آینده جنگ [   [

تاثیر نادِر عناصر نادر 
تنش های سیاسی چطور دست غرب را از عناصر نادِر خاکی کوتاه می کند؟

چرا باید خواند:
آینده صنایع دفاع 

آمریکا و ناتو در دستان 
چین است. بخوانید تا 

ببینید این وابستگی از 
کجا آب می خورد.

منبع:   دیپلمات 

اگر چین تصمیم به محدود کردن صادرات عناصر نادر خاکی 
یکا ظرف  یکا بگیرد، ذخیره این مواد در صنایع دفاع آمر به آمر
۹۰ روز احساس خواهد شد.
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تازه کارترها اگر فقط در محیط مجازی با همکاران شان برخورد کنند به اندازه تجربه 
فیزیکی با آنها ارتباط تیمی برقرار نخواهند کرد و این یک مسئله روان شناختی است 
که می تواند روی همکاری و نوآوری درون گروهی تاثیر بگذارد. 

در دوران قرنطینه های کرونایــی و دورکاری اجباری، 
کارکنان شرکت ها و استارت آپ ها هنجارها و عادت های 
جدیدی را تجربه کردند. خیلی هایشان به کار کردن در 
ساعاتی متفاوت از قبل روی آوردند. بعضی دیگر موفق 
شــدند تعادل بهتری در زندگی کاری و اجتماعی شان 
ایجاد کنند و بعضی هم به ورزش و تفریح های جدیدی 

عادت کردند.
اما از وقتی بحث بازگشــت به محیط کار فیزیکی 
مطرح شد، این روتین ها دوباره به هم خورد. شرکت ها و 
کارکنان شان سناریوهای مختلفی را در این زمینه تست 
کردند و مثال دورکاری و حضور فیزیکی در محل کار را 
در روزهای مختلف هفته پخش کردند و الگوی مدیریتی 
جدیدی هم برای آن تعریف کردند. بعضی از نکاتی که 

در این خصوص می تواند مورد توجه باشد این است:

بازگشت به محیط کار فیزیکی گران تمام   
می شود

واقعیت این اســت که بعد از اختالل های ناشــی 
از بحــران کرونا در زنجیــره تامین و همین طور وقوع 
جنگ اوکراین، نرخ تورم در اکثر کشورهای جهان سر 
به فلک زده اســت. در دوران کرونا خیلی ها که حقوق 
ثابت داشتند توانستند بخشی از حقوق شان را پس انداز 
کنند چون خرج های معمول روزمره شان پایین آمده بود. مثال موقع دورکاری دیگر هزینه 
پارکینگ یا غذا و نوشیدنی ظهر و همین طور هزینه سنگین حمل و نقل را نمی پرداختند. 
در بعضی شهرها صرفه جویی در چنین هزینه هایی باعث می شود کارکنان شرکت ها قادر 
شوند بخش خوبی از حقوق شــان را پس انداز کنند. به همین خاطر برقراری تعادل در 
مسئله دورکاری و کار در محیط فیزیکی خودش اهمیت زیادی دارد؛ چون روی مخارج و 

پس اندازها تاثیر مستقیم می گذارد. 

تیم های کاری نباید حس دورهم جمع شدن را از   
دست بدهند

واقعیت این اســت که شرکت هایی که فضای کاری فیزیکی 
خوبــی برای تجربه تیمی دارند و کارکنان را برای شــراکت در 
آنها تشویق می کنند شاهد رضایت بیشتر آنها هم هستند. این 
مســئله به خصوص در مورد نیروهــای تازه کارتر و یا نیروهای 
دارای روحیــه اجتماعی باالتر صدق می کنــد. تازه کارترها اگر 
فقط در محیط مجازی با همکاران شــان برخورد کنند به اندازه 
تجربه فیزیکی با آنها ارتباط تیمی برقرار نخواهند کرد و این یک 
مسئله روانشناختی اســت که می تواند روی همکاری و نوآوری 

درون گروهی تاثیر بگذارد. 
به همین خاطر است که می توان به شرکت ها پیشنهاد داد از 
نقاط قوت حضور در محیط فیزیکی کار استفاده کنند. طبیعی 

است که داشتن فضای باز خارجی، فضای استراحت و چای خوری و غذاخوری و فضاهای 
مشابه خیلی به این مسئله کمک می کند. 

بعضی برنامه ها ترغیب کننده حضور فیزیکی کارکنان اند  
شکی نیست که برای تهییج و ترغیب هر کسی که برایتان کار می کند راه های زیادی 
وجود دارد. مثال اگر ترجیح می دهید بعضی روزهای هفته شاهد حضور فیزیکی کارکنان  
شــرکت تان باشید برایشان برنامه هایی بگذارید که به اصطالح نتوانند ردش کنند. مثال 
آدم های مهم در حوزه کاری آنها را برای گذاشتن دوره های آموزشی یا سخنرانی دعوت 
کنید. گاهی آنها را به کارهای شرکت هم مربوط کنید و حس اهمیت شغل کارکنان تان 

را از این طریق به آنها یادآوری کنید.  

یک نسخه برای همه جواب نمی دهد  
کارکنان شما هم مثل سایر آدم های روی کره زمین سالیق مختلفی دارند. اینکه یک 
فرمان کلی صادر کنید و مثال بگویید: »همه کارکنان باید در همه روزهای هفته حضور 
فیزیکی در محل کار داشــته باشند« یا »همه کارکنان باید دورکار باشند« به درد هیچ 
کس نمی خورد. آنها به انعطاف پذیری و داشتن گزینه های مختلف نیاز دارند تا کار را در 

ایده آل ترین شرایط برای خودشان انجام دهند.

فقط فضایی را که نیاز دارید رهن کنید  
در دوران کرونا و بعد از آن به خیلی از شرکت ها و استارت آپ ها ثابت شد که بخشی 
از فضایی که برای کار در نظر گرفته اند خیلی هم الزم نیســت. واقعیت این اســت که 
بســیاری از کارکنان دیگر به فضاهایی با شــکل اداری و بسته توجه نشان نمی دهند و 
دل شان نمی خواهد در چنین فضاهایی حاضر شوند. بنابراین پولی که برای رهن محیط 
کاری اختصاص داده اید را صرف فضاهای بهتر، بازتر و کوچک تر کنید و به جایش، حضور 
فیزیکی کارکنان در روزهای مختلف هفته را مدیریت کنید تا همزمان همه سر کار نباشند. 

پولی که از این کار ذخیره می شود را صرف تقویت فعالیت های بین تیمی کنید. 

تغییر را از بخش مدیریت شروع کنید  
اگر درنهایت به این نتیجه رسیدید که شرکت تان در شرایط کنونی به تغییر و تحول 
برای بهبود آینده اش نیاز دارد، این کار را از سطوح مدیریتی آغاز کنید. افرادی را بر سر کار 
بیاورید که پارادایم جدید کاری شرکت را درک کنند و برای اجرای آن برنامه داشته باشند. 
احتمالش هست که مدیران قدیمی تر خیلی با ایده های رادیکال جدید شما کنار نیایند. 

فراموش نکنید که حرکت رو به جلوی شرکت شما به تکنولوژی جدید، سیاست های 
جدید و فضاهای جدید نیاز دارد. 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید محیط 
کاری مدرن تری ایجاد 
کنید و کارکنان تان را 
در جهت بهبود مسیر 
آینده شرکت حرکت 
دهید، این یادداشت 

برای شماست.

منبع:   فوربز 

 ] آینده مشاغل   [

کارهایی برای بهبود کار 
آینده شرکت ها چطور با آینده کارکنان  گره می خورد؟ 

دینشمالکانی
موسس و مدیرعامل استارت آپ 

اسمارتن اسپیسز
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شاید کم تر کســی فکر می کرد روزی راجع به کم آبی در هیمالیا حرف 
بزنیم و درباره خطر آن برای مناطق مختلف آسیا هشدار بدهیم. اما حاال کار 
دقیقا به همین جا رسیده. کمبود آب در فالت تبت باعث تغییراتی در آب و 
هوای این منطقه شده که تبعاتش ممکن است در آینده نزدیک به بخش های 

مختلفی از آسیای مرکزی و جنوب شرقی سرایت کند. 
تحقیقی که اخیرا توسط تیمی از دانشمندان دانشگاه تگزاس در آستین 
و همین طور دانشگاه تسینگهوای چین انجام شده نشان می دهد که ذخایر 
آب زمینی در فالت چینگهای-تبت در چین تا سال 2060 روندی نزولی را 
طی خواهد کرد. این تحقیق بر اساس بررسی وضعیت سیستم بستر هفت 
رودخانه انجام شده: آمو دریا، رود ِسند، رود گنگ-براهماپوترا، رود سالوین-

مکونگ، رود یانگ تســه و رود زرد. بر این اســاس مشخص شده که فالت 
چینگهای-تبت که به عنوان »برج آب« آســیا یا برج آب بام دنیا شناخته 

می شود در معرض بزرگ ترین تهدیدهای کم آبی قرار گرفته است. 
اهمیــت فالت چینگهای-تبــت اصوال این بــوده: یخچال های آن آب 
می شدند و چشمه های کوهستانی بی شماری را سیراب می کردند و نه تنها به 

چین، بلکه به بسیاری از کشورهای آسیایی دیگر سرازیر می شدند. 
اما اوضاع کامال با گذشــته فرق کرده است و تغییرات آب و هوایی حاال 
دارند ناامنی آبی در آســیا را رقم می زنند. در حالی که برخی از چالش های 
مربوط به کم آبی در آســیا ناشی از سوءمدیریت در این زمینه بوده، اما حاال 
فشار تغییرات اقلیمی هم دارد به وضوح حس می شود. از جمله آنها می توان 
به رشــد سریع جمعیت، شهرنشینی، افزایش تقاضا برای آب، مناقشات در 
مورد آب بین مناطق باالدست و پایین دست و نیز تنش های ژئوپلیتیک بر 

سر منابع آب اشاره کرد. 
واقعیت این است که در دهه های اخیر، تغییرات اقلیمی به کاهش شدید 

آب های زمینی و زیرزمینی انجامیده است؛ همان منابعی که دردسترس بودن 
آب را تعیین می کنند. بر اساس تحقیقی که توسط مجله نیچر به چاپ رسید، 
حجم آب های زمینی و زیرزمینی که ســاالنه در فالت تبت از بین رفته در 
برخی مناطق حتی به 15.8 گیگاتُن می رسد. این در حالی است که منطقه 
هیمالیا بلندترین قله جهان را در خود جا داده و اصوال فضای قاره ای ســرد 
و خشک و مرتفعی دارد. اما حاال می دانیم که اگر میزان آزادشدن کربن به 
همین شکل فعلی ادامه پیدا کند، تا سال 2050 منطقه فالت چینگهای-

تبت شاهد از دست رفتن ساالنه 230 گیگاتن آب زمینی و زیرزمینی خواهد 
بود. 

از جمله تبعات این وضع، کاهش شدید آب در بستر رودخانه هایی مثل 
آمو دریا و ِسند است. مثال رودخانه آمو دریا را در نظر بگیرید که از کوه های 
پامیر سرچشمه می گیرد و تامین کننده آب برای افغانستان و آسیای مرکزی 
است. این رودخانه در آینده شاهد کاهش 119 درصدی ظرفیت تامین آب 
خود خواهد بود. به همین ترتیب، بستر رودخانه ِسند که از فالت چینگهای-

تبت سرچشمه می گیرد و تامین کننده آب برای شمال هند و نیز پاکستان 
است، شاهد کاهش 79 درصدی ظرفیت تامین آب خود خواهد بود. 

مجموع اطالعاتی که از تحقیق های انجام شده امروزی درباره امنیت آب 
در جهان به دست می آید حاکی از این است که نگرانی ها در این خصوص به 
صورت جدی در حال افزایش اســت. تقاضا برای آب آشامیدنی به شدت رو 
به افزایش است اما عرضه آن کاهش زیادی نشان داده است. یکی از هر سه 
نفر در جهان- یعنی نزدیک به یک میلیارد نفر- دسترسی به آب آشامیدنی 
مطمئن ندارند. به عالوه، 2.2 میلیارد نفر در ســطح جهان از دسترسی به 

خدمات مدیریت آب آشامیدنی محروم اند.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، نیمی از کشورهای دنیا تا سال 2025 
میالدی با کمبود آب یا بی آبی مطلق مواجه خواهند شد. تا آن زمان، تقریبا 
1.8 میلیارد نفر در مناطقی زندگی خواهند کرد که کمبود شدید آب دارد. 
همچنین پیش بینی شده که تا ســال 2050 میالدی تقریبا 75 درصد از 

جمعیت جهان با مشکل کم آبی دست و پنجه نرم کنند. 
اما چالش های مربوط به کم آبی در آسیا شاید قابل توجه تر از بقیه نقاط 
جهان باشد. آسیا پنجاه درصد از جمعیت جهان را در خود جا داده است اما 
میزان دسترسی به آب آشامیدنی در این قاره پایین است و به حدود 3920 
مترمکعب برای هر نفر در سال می رسد. این یعنی آسیا در قیاس با قاره های 

دیگر -به جز قطب جنوب- دردسرهای آبی بیشتری دارد.
در مورد منطقه چینگهای-تبت که صحبتش را کردیم باید این نکته را در 
نظر گرفت که اینجا تامین کننده آب برای ده سیستم رودخانه ای اصلی است 
که بستر رودخانه های آسیا را پر می کنند و به 1.35 میلیارد نفر می رسند؛ 
یعنی حدود 20 درصد از کل جمعیت جهان. از جمله عواملی که تغییرات 
اقلیمی در این منطقه مهم را رقم زده اند می توان به افزایش درجه ساالنه هوا 
به میزان 0.32 درجه در هر دهه )بین ســال های 1961 تا 2017 میالدی( 

اشاره کرد. 
اما آسیا همزمان در حال تحمل فشارهای دیگری نیز هست. تقریبا دو 
سوم از رشد جمعیت جهانی دارد در آسیا رخ می دهد: تا سال 2050 میالدی 

آینده آسیا [   [

جنگ آب از کوهستان ها سرچشمه می گیرد
نگاهی به ژئوپلیتیِک ناامنی آب در آسیای مرکزی و جنوبی

چرا باید خواند:
در اینکه کم آبی و بحران 

در مدیریت منابع آب 
دارد به تنش های بزرگ 

داخلی و خارجی در 
مناطق مختلف جهان 

بدل می شود شکی 
وجود ندارد. این گزارش 

توضیح می دهد که 
چرا حتی باید بیشتر از 
حاال در این مورد نگران 

باشیم.

منبع:   دیپلمات 

رود مکونگ یکی از مهم ترین 
رودهای آسیا است
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یبا دوسوم از رشد جمعیت جهانی دارد در آسیا رخ  تقر
می دهد و این خودش عاملی برای افزایش تنش ها در 
خصوص منابع آب است.

جمعیت قاره آسیا احتماال به 5.26 میلیارد نفر خواهد رسید. به رغم آن که 
جمعیت روستانشین در آسیا تقریبا از حاال تا سال 2050 میالدی یکسان 
باقی خواهد ماند، اما جمعیت شهرنشین به میزان 60 درصد افزایش نشان 
خواهد داد. با در نظر گرفتن این نرخ سریع رشد جمعیت و نیز افزایش شدید 
تقاضای آب از سوی آن، می توان پیش بینی کرد که چه فشار شدیدی روی 

منابع آب موجود در قاره آسیا خواهد آمد.
مسئله دیگری که این وضع را پیچیده می کند، بی اعتمادی ها و مناقشاتی 
است که بین کشورهای همسایه در زمینه استفاده از منابع آب - به خصوص 
برای تامین انرژی- به وجود آمده و هر روز دارد بیشــتر هم می شــود. مثال 
مورد چین را در نظر بگیرید که تعــداد زیادی از مهم ترین و طوالنی ترین 
رودخانه های جهان را در خود جا داده اســت. برخی از کشورهای همسایه 
چین که در نهایت دریافت کننده بخش هایی از آب رودخانه های نشات گرفته 
از چین هستند در این زمینه با چین اختالف دارند. این مسئله در چارچوب 
منابع آب ترانس نشــنال )فراملی( قرار می گیرد و درواقع به یک مسئله در 
چارچوب سیاست خارجی کشورها بدل می شود و این خودش به پیچیدگی 

ماجرا می افزاید. 
معموال کشــورهای درگیر در مناقشــات بر ســر منابــع آب، حتی به 
چارچوب های بین المللی در اســتفاده از منابــع آب نیز اعتقاد و اطمینان 
ندارند. مثال چین و کشورهای همسایه اش هم توافق های بین المللی در زمینه 
اســتفاده مشترک از منابع آبی را به امضا نرسانده اند و با توجه به پیشرفت 
اقتصادی منطقه، می توان انتظار داشت که هیچ کشوری حاضر به مذاکره بر 
سر حق و حقوق آبی خودش نباشد. این باعث شده که خطر مناقشه بر سر 

منابع آب بین کشورها به وضوح افزایش پیدا کند. 
نکته دیگر این است که رویکرد برخی کشورها از جمله چین به مسئله 
مدیریت منابع آب، رویکردی مهندســی محور اســت. مثال آنها به احداث 
زیرســاخت های برق آبی عظیم و سدها توجه نشان می دهند. واقعیت این 
است که سدهای برق آبی می توانند تاثیر عظیمی روی منابع آب داشته باشند 
چون جریان رودخانه ها به سمت مناطق پایین دستی را تغییر می دهند. چین 
روی بســیاری از رودخانه هایش -که بعدا به سمت کشورهای دیگر سرازیر 
می شــوند- سدهای برق آبی ساخته و به خصوص در چارچوب برنامه جاده 
ابریشــم جدید چین )یک جاده، یک کمربند( کشورهای زیادی نیز در آن 
دخیل شده اند. در همین راستا بوده که فعالیت های مشابه روی رودخانه های 
بزرگ بین المللی مثل براهماپوترا، مکونگ و سالوین باعث بروز نگرانی هایی در 
بین کشورهای منطقه شده است و آنها بر سر تاثیر اکولوژیکی، زیست محیطی 

و حتی اجتماعی سدها دچار مناقشه شده اند. 
یکی از این موارد که تحقیق هم توســط مرکز استیمسون رویش انجام 
شده، به مدیریت ســد روی رودخانه مکونگ علیا مربوط می شود که روی 
حجم آب در قسمت پایین دستی رودخانه تاثیر زیادی گذاشته است. بر اساس 
این تحقیق، تاثیر سد چنان زیاد بوده که باران های شدید استوایی ساالنه هم 
باعث باال آمدن ســطح آب در بخشی از این رودخانه در تایلند نشدند. این 
وضعیتی غیرعادی برای کشوری مثل تایلند بوده و ممکن است در آینده به 

مناقشه سیاسی با چین هم بدل شود. 
در واکنــش به همین نوع دغدغه ها بوده که هند اعالم کرده می خواهد 
ســد برق آبی ده گیگاواتی خود را در منطقه ای در شــرق هند احداث کند 
و آن را پاســخی به برنامه چین برای احداث یک سد برق آبی 60 گیگاواتی 

قلمداد می کند.
اما مسئله ابعاد داخلی هم دارد. مثال در داخل چین شاهدیم که برنامه ای 
برای تغییر مسیر ســاالنه 60 میلیارد مترمکعب آب از رودخانه های بزرگ 
منطقه چینگهای-تبت به سمت استان سرحدی غربی سین کیانگ چین 

)که خشــک و کم آب است( وجود دارد. کارشناسان معتقدند که این پروژه 
نیز می تواند روی آب رودخانه هایی مثل براهماپوترا، مکونگ و سالوین تاثیر 
بگذارد. اما مقامات چینی این برنامه را در چارچوب توســعه مناطق شمال 

غربی چین ضروری می دانند.
در کشورهایی مثل هند و ویتنام نیز شاهد آن هستیم که رقابت بر سر 
کنترل منابع آب دارد روز به روز بیشتر می شود. واقعیت این است که کنترل 
منابع آب از همین حاال هم موضوعی سیاســی و تیتر رسانه هاست. هر چه 
تنش های مربوط به آب بیشتر شوند، حتما سیاستمداران و رهبران بیشتری 
پا به میدان خواهند گذاشــت تا در این بــاره موضع بگیرند و این خودش 
ابعاد جدیدی به موضوع خواهد داد و حتی شــاید به اهرم فشار سیاسی در 
نهادهای بین المللی نیز تبدیل شود و یا شورش های اجتماعی-اقتصادی را 
به شــورش های سیاسی در داخل کشــورها بدل کند. با این اوصاف، شکی 
نیست که ژئوپلتیک آب تا دهه های زیادی به عنوان یک موضوع دشوار در 
ســطح بین المللی باقی خواهد ماند و تنش های مرتبط جدیدی را نیز رقم 

خواهد زد. 

یخچال های هیمالیا با سرعت زیادی در حال آب شدن اند.

سد روی رودخانه براهماپوترا

رویکرد برخی کشورها 
از جمله چین به مسئله 
مدیریت منابع آب، رویکردی 
مهندسی محور است و آنها 
به احداث زیرساخت های 
برق آبی عظیم و سدها توجه 
نشان می دهند
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مقاومت در برابر استفاده از انرژی هسته ای این روزها در برخی 
کشورهای جهان رو به کاهش گذاشته است و حتی مخالفان اصلی 
و سرسخت استفاده از آن - یعنی حامیان محیط زیست- هم ظاهرا 
جنبه های جدیدی برای حمایت از توسل به انرژی هسته ای برای 

تامین برق و نیروی روزمره پیدا کرده اند. 
حامیان انرژی هســته ای اصوال این نکته را مطرح می کنند که 
انرژی هســته ای منبع مطمئنی برای تامین نیرو است و به اندازه 
برخــی روش های دیگر تولید نیرو هم کربــن آزاد نمی کند. آنها 
معتقدند در شرایطی که تهدید تغییرات اقلیمی دارد بیشتر و بیشتر 
می شود، نیاز به ایجاد ثبات در مدارهای برق هم دارد باال می رود و 

بنابراین به راه هایی مثل استفاده از انرژی هسته ای باید توجه کرد.
اما جدا از این بحث ها، شکی نیست که علت اصلی این تحول، 
جنگ اوکراین اســت. کمبود واضحی که در عرصه تامین نیرو در 
بسیاری از کشورها احســاس می شود پیشتر هم به دالیلی مورد 
انتقــاد قرار گرفته بود و عده ای این موضوع را مطرح می کردند که 
اعمال ســریع برخی سیاست های مقابله با تغییرات اقلیمی باعث 
شــده دست کشورها در تامین برق مورد نیازشان خالی بماند. اما 
وقتی جنگ اوکراین رخ داد و میزان وابستگی کشورهای اروپایی 
به انرژی وارداتی از روســیه مشخص شد، این موضوع به کل وارد 
فاز جدیدی شد. اما این مسئله نه تنها در اروپا، بلکه در آمریکا هم 

موضوع روز است.

مخالفان نیروگاه های هسته ای در آمریکا تغییر موضع   
می دهند؟

اقتصاد آمریکا که در قیاس با اروپا وابستگی کم تری به نفت و گاز روسیه 
دارد، با تبعات شدیدی که از جنگ اوکراین گریبانگیر کشورهای اروپایی شده 
مواجه نیست و به صورت غیر مستقیم تری در این زمینه تحت تاثیر قرار گرفته 
اســت که از جمله آنها می توان به افزایش قیمت بنزین اشاره کرد. به همین 
دلیل بود که وقتی گاوین نیوسوم فرماندار کالیفرنیا در موضعی غیر متعارف 
پیشنهاد تداوم فعالیت یک نیروگاه هسته ای در این ایالت را مطرح کرد ناگهان 
با اســتقبال مواجه شــد. این نیروگاه تقریبا ده درصد از برق مورد نیاز ایالت 

کالیفرنیا را تامین می کند و قرار بود تا سال 2025 تعطیل شود. 
فعالیت نیروگاه هسته ای دیابلو کانیون که در نزدیکی ساحل اقیانوس آرام 
بین سانفرانسیسکو و لس آنجلس قرار دارد مدتها موضوع بحث و جدل بوده 
است و حتی شرکت اپراتور این نیروگاه هم موضوع توقف فعالیت آن تا سال 

2025 را پذیرفته بود.
اما در آمریکا بحث در مورد استفاده مجدد از برخی نیروگاه های هسته ای 
از ســال 2020 میــالدی به بعد مورد توجه قــرار گرفت و علتش هم وقوع 
خاموشی های زیاد در ایالت مهمی مثل کالیفرنیا بود. نتیجه این بحث ها این 
بوده که نیروگاه هســته ای دیابلو کانیون حداقل تا ســال 2029 میالدی به 

فعالیت خود ادامه خواهد داد.
این تحــول در ایالتی مثل کالیفرنیا که فعاالن ضد انرژی هســته ای و 
قانونگذاران حزب دموکرات در آن دست باال را دارند، تحول عجیبی به شمار 
می آید. آنها سال ها تالش کرده بودند فعالیت نیروگاه دیابلو کانیون را متوقف 
کننــد. به همین جهت، پذیرش فعالیت مجدد این نیروگاه- آن هم از طرف 
مخالفان سابق- عجیب به نظر می رسد. این موافقان امروزی در توضیح تغییر 
موضع شان گفته اند که تولید برق توسط انرژی هسته ای و کم بودِن آزادسازی 
کربن در این راه مهم ترین دلیل برای حمایت از انرژی هسته ای است. این ایده 
همین سال گذشته جان بیشتری گرفت؛ یعنی زمانی که محققان دانشگاه های 
ام آی تی و استنفورد به این نتیجه رسیدند که اگر نیروگاه دیابلو کانیون تا سال 
2035 میالدی به فعالیتش ادامه بدهد، بخش نیروی کالیفرنیا شاهد کاهش 
ده درصدی آزادسازی کربن خواهد بود و 2.6 میلیارد دالر در هزینه های برق 

چرا باید خواند:
این روزها بحث 

استفاده مجدد از 
انرژی هسته ای در 

جهان دوباره مطرح 
شده است. این گزارش 

توضیح می دهد که 
چرا به رغم داشتن 

مخالفان زیاد، بازگشت 
به این گزینه اصال بعید 

نیست.

منبع:   سان فرانسیسکو کرونیکل 

آینده انرژی  [   [

بازگشت اتم
چرا جهان دوباره به نیروگاه های هسته ای احتیاج پیدا کرد؟

طرح مجدد 
مسئله استفاده 
از نیروگاه های 

هسته ای به طور 
مستقیم با جنگ 
اوکراین و تبعات 

آن در حوزه انرژی 
مرتبط است

نیروگاه هسته ای دیابلو 
کانیون در کالیفرنیا
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صرفه جویی خواهد شد. 
این نکته را هم در نظر بگیرید که کالیفرنیا زادگاه جنبش ضد هسته ای 
آمریکا اســت و مقاومت در برابر انرژی هسته ای در آنجا از این مسئله نشات 
می گیرد که روش های مناســبی برای مدیریت زباله های هسته ای به دست 
نیامده و احتمال وقوع حوادث هســته ای نیــز همواره وجود دارد. همچنین 
ارتباط توسعه انرژی هسته ای با توسعه تسلیحات هسته ای باعث شده که عده 
زیادی مخالف آن باشند. اما جان پارسونز از مرکز تحقیق سیاست های بخش 
انرژی و محیط زیست در دانشگاه ام آی تی می گوید مهم ترین دلیلی که تداوم 
فعالیت نیروگاه هسته ای دیابلو کانیون را تضمین کرده، قابلیت این نیروگاه در 

ایجاد ثبات در مدار برق ایالت است. 
با تمام این حرف ها، مخالفت با تداوم فعالیت نیروگاه های هسته ای از نوع 
دیابلو کانیون چیزی نیست که به این سادگی ها از افکار عمومی محو شود. 
در این مورد خاص، مخالفت ها از ســال 1981 تاکنون ادامه پیدا کرده است. 
مخالفان می گویند این نیروگاه امنیت ندارد و به دلیل چهل ساله بودنش اصال 
قابل اطمینان نیست. بخش دیگری از مخالفت ها با این نیروگاه هم با ارجاع به 

حادثه ای که در نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن رخ داد ابراز می شود. 

ژاپن خاطره فوکوشیما را فراموش می کند؟  
غیر از اروپا و آمریکا، گذار مجدد به ســمت انرژی هســته ای را می توان 
در ژاپن نیز مشــاهده کرد. ایده توقف فعالیت  نیروگاه های هسته ای در ژاپن 
از ســال 2011 و با وقوع حادثه در نیروگاه فوکوشیما که به دنبال سونامی 
رخ داد، مطرح و اجرا شــده بود. اما همین اخیرا بود که نخســت وزیر ژاپن 
اعالم کرد نیروگاه های هســته ای رها شــده به حال خود در این کشور قرار 
است دوباره فعالیت شــان را آغاز کنند. همچنین احتمالش هست که ژاپن 
نیروگاه های هسته ای جدیدی هم بسازد. این تغییر بزرگی در سیاست های 

دولتی ژاپن به شمار می آید.

آلمان دوباره نیروگاه هسته ای می خواهد؟  
بعد از حادثه نیروگاه هسته ای فوکوشیما در ژاپن، مقامات آلمانی نیز به 
این نتیجه رسیدند که باید فعالیت نیروگاه های هسته ای در این کشور متوقف 
شود. اما در تابستان امسال بحث های داغی درباره لزوم از سرگیری فعالیت سه 
نیروگاه هسته ای آلمان مطرح شد. علتش بحران بزرگ انرژی است که آلمان 
به دنبال جنگ اوکراین دچارش شده است. دولت آلمان از کمبود انرژی در 
زمستان امسال -که ناشی از تحریم های اروپا علیه خرید گاز از روسیه است- 
هراس دارد و در تالش است که با سرعت راهی برای تامین نیروی مورد نیاز 
خود پیدا کند. این در حالی است که در پی اعمال تحریم اتحادیه اروپا علیه 
روسیه به دنبال حمله مسکو به اوکراین، روسیه نیز صادرات گاز از طریق خط 
لوله نورداستریم را متوقف کرده است. بنابراین به نظر می رسد بحث استفاده 
مجدد از نیروگاه های هســته ای در آلمان بحثی جدی باشد. در کشورهای 
اروپایی دیگر مثل بلژیک نیز اوضاع به همین منوال است. بلژیک قصد داشت 
فعالیت نیروگاه های هسته ای خود را به صورت کامل در سال های آینده متوقف 
کند. اما حاال برنامه اش این است که این کار را تا ده سال بعد به تعویق بیندازد. 

تکلیف هسته ای جهان چیست؟  
با تمام این اوصاف، شــکی نیســت که طرح مجدد مســئله اســتفاده 
از نیروگاه های هســته ای به طور مســتقیم با جنگ اوکراین و تبعات آن در 
حوزه انرژی مرتبط اســت. در کشورهایی مثل آلمان و ژاپن اصال استفاده از 
نیروگاه های هسته ای داشت به مسئله ای منتفی شده تبدیل می شد؛ تا اینکه 
جنگ اوکراین اتفاق افتاد. از جمله تبعات این جنگ، افزایش تهدید رویارویی 

هسته ای بین شــرق و غرب و نیز مشاهده تبعات اقتصادی فراوان است که 
باعث شده کشــورهای مختلفی در دنیا به این نتیجه برسند که بهتر است 
اســتفاده از نیروگاه های هسته ای خود را کنار نگذارند و در عرصه تولید نیرو 

از آنها استفاده کنند. 
نگرانی های مشابهی باعث شده که دوباره توجه زیادی به استفاده از زغال 
سنگ هم مبذول بشــود. البته سوزاندن زغال سنگ منبع بزرگ آزادسازی 
گازهای گلخانه ای است و بنابراین استفاده از نیروگاه های هسته ای در قیاس با 
استفاده از زغال سنگ از امتیاز بیشتری برخوردار است. با توجه به اینکه جهان 
عمال یک تابستان پر از بالیای طبیعی - از خشکسالی و سیل گرفته تا موج 
گرما- را پشت سر گذاشته است، عجیب نیست که کشورهای زیادی در جهان 
به فکر استفاده از گزینه هایی مثل نیروگاه هسته ای بیفتند؛ چون تغییرات آب 
و هوایی چنان شدید و غیرقابل پیش بینی شده که مقابله با آن برای بسیاری 

از کشورها دشواری خاصی پیدا کرده است.
شارون اسکواسونی استاد محقق در دانشگاه جورج واشینگتن معتقد است 
که معموال شــوک های مختلف باعث می شوند عقاید درباره انرژی هسته ای 
تغییر کند. مثال بعد از فاجعه چرنوبیل یا فوکوشیما نگاه ها نسبت به استفاده از 
نیروگاه های هسته ای منفی شد. همچنین به دنبال آزمایش هسته ای آمریکا 
در جزایر مارشال در سال 1954 میالدی که باعث آلودگی آب های محل صید 

ماهیگیران ژاپنی شد، این نگاه منفی و ضد هسته ای زیاد شد. 
از آن ســو، در دهه 1970 و به دنبال وقوع بحران نفت، کشورهایی مثل 
فرانســه و ژاپن به این نتیجه رسیدند که می خواهند برای اجتناب از بحران 
کمبود انرژی، نیروگاه هســته ای نیز بســازند و در زمینه تامین انرژی تمام 
تخم مرغ هایشــان را در یک ســبد نگذارند. با این حال، تاریخ نشان داده که 
تصمیم هایی که در این زمینه در زمان حال گرفته می شود ممکن است در 

آینده بر اساس تحوالت اقتصادی و زیست محیطی تغییر کند. 
این روزها و به دنبال جنگ اوکراین، شاهد همین تحوالت هستیم. مثال 
یک نظرسنجی که اخیرا در ژاپن انجام شده حاکی از آن است که نظر افکار 
عمومی در این کشــور بیشتر از گذشته نسبت به استفاده از انرژی هسته ای 

مثبت شده است. 
با تمام این تفاصیل، زمستان سختی در انتظار اروپا است و بحث در مورد 
انرژی هسته ای می تواند بین احزاب سیاسی در اروپا اختالف زیادی به وجود 
بیاورد. مثال این درگیری در حزب ســبز آلمان که در ائتالف با دولت اوالف 
شــولتز قرار دارد دیده می شود. این تنها نشانه ای است از شکاف بزرگی که 
در افکار عمومی و در مواضع دولت های دنیا در خصوص اســتفاده از انرژی 

هسته ای به وجود آمده است و ادامه هم خواهد داشت.

با توجه به اینکه جهان عمال یک تابستان پر از بالیای طبیعی - از خشکسالی و 
سیل گرفته تا موج گرما- را پشت سر گذاشته است، عجیب نیست که کشورهای 
یادی در جهان به فکر استفاده از گزینه هایی مثل نیروگاه هسته ای بیفتند. ز

بعد از حوادث هسته ای 
مثل چرنوبیل و فوکوشیما 
نگاه ها نسبت به استفاده 
از نیروگاه های هسته ای 
منفی شد.

در دهه 
۱۹۷۰ میالدی 
کشورهایی مثل 
فرانسه و ژاپن به 

این نتیجه رسیدند 
که می خواهند 
برای اجتناب از 
بحران کمبود 

انرژی، نیروگاه 
هسته ای نیز 

بسازند و در زمینه 
تامین انرژی تمام 
تخم مرغ هایشان 

را در یک سبد 
نگذارند
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تایوان می تواند اوکراین بعدی باشــد، میدان جنگ 
بعدی میان آمریکا و قدرتی از شرق، این بار چین . ممکن 
است فکر کنید که کل ماجرا به سیاست و تاریخ مربوط 
است، اما انگیزه پنهانی طرفین ماجرا بیشتر اقتصادی 
است تا سیاسی . تایوان یکی از چرخ دنده های مهم ساز 
و کار اقتصادی جهان است چون مهم ترین تولیدکننده 
 نیمه رساناها در دنیاســت . آن کس که ابزارهای تولید 
 نیمه رســاناها را کنترل می کند، عمال وضعیت عرضه 
خیلی چیزهــا را کنترل خواهد کرد: از ماشــین ها تا 
موبایل ها گرفته تا ابرکامپیوترها و تسلیحات هوشمند 

جدید . 
به همین خاطــر بود که اوایل امســال یک مرکز 
تحقیقاتی آمریکایی دست به شبیه سازی جنگ میان 
آمریکا و چین بر ســر تایوان زد . نتایج این شبیه سازی 
جالب و البته ترســناک از کار درآمــد . در این گزارش 
بخش های مهم این شبیه سازی را با هم مرور خواهیم 

کرد . 
بــرای درک اهمیت تایوان برای اقتصاد جهان، باید 
کمی بیشــتر درباره صنعت جهانی  نیمه رسانا بدانید . 
 نیمه رســاناها از اجزای کلیدی ســاخت همه وسایل 
الکترونیکی هستند چون بدون  نیمه رساناها نمی توان 
تراشه ها )چیپ( را ساخت که درون خودروها، هواپیماها، 
یخچال ها، کامپیوترها و موبایل ها وجود دارد و بدون آن 

وسیله شما کار نخواهد کرد . 
وقتی زنجیره تامین )supply chian(  نیمه رساناها 
را بررسی می کنیم می بینیم که کامال وابسته به چند 
بازیگر اندک اســت . در مورد تراشه های پیشرفته تر که 
به کار موبایل ها و ابرکامپیوترها می آید اوضاع از این هم 
بدتر است و فقط یک شــرکت است که می تواند این 
تراشه ها را بسازد: tsmc یا شرکت ساخت نیمه رسانای 

تایوان )نمودار(. 
نکته حیاتی اینجاست که اگرچه دیگر شرکت ها هم 
ممکن است بتوانند برای محصوالت خود تراشه  تولید 
کنند، اما روند تولید همان تراشه ها هم در tsmc انجام 

می شود . یعنی حتی شــرکت اپل هم که می گوید تراشه های خود را طراحی می کند و 
می ســازد، در نهایت تولید آن تراشه را به دست tsmc می سپارد . تولید این تراشه ها به 
شدت پرهزینه است و روندی بسیار پیچیده دارد و می توان گفت tsmc و در کل تایوان 
تکنیک و تکنولوژی ساخت تراشه ها را طی دهه ها آزمون و خطا به اینجا رسانده اند و باقی 
شرکت ها و کشورها دهه ها از آنها عقب هستند . به همین خاطر است که شرکت ها ترجیح 
می دهند - یا چاره ای ندارند - که تولید تراشه های خود را به تایوان بسپارند . حاال می بینید 
که مشــکل کجاست . تعداد زیادی از شرکت های بزرگ به tsmc وابسته هستند . وقتی 
ماجرا به سهم شرکت ها از تولید تراشه ها در دنیا می رسد می بینیم که tsmc حدود 53 

درصد کل بازار را در اختیار دارد . نزدیک ترین رقیب این شرکت سامسونگ است که فقط 
16 3. درصد بازار را در دست دارد . شرکت بعدی در این رقابت UMC است که 6 9. درصد 

عرضه تراشه های دنیا را در اختیار خود دارد و آن هم شرکتی تایوانی است . 
این یعنی در حوزه تراشــه ها و  نیمه رســاناها جهان شــاهد انحصار و تمرکزگرایی 
بی ســابقه ای است و همین است که باعث تنش های اخیر شده . جهان در جریان بحران 
کرونا متوجه شد که این انحصار چه بالیی می تواند سرش بیاورد . زنجیره های تامین در 
دوران اوج  کرونا دچار اختالل شد و جهان با کمبود تراشه روبرو شد . اینجا بود که مردم 
متوجه شدند شرکت های الکترونیک غربی تا چه اندازه به چیپ های تایوانی وابسته اند . بر 
اساس برخی برآوردها کمبود تراشه که از بحران کرونا ناشی شد در سال 2021 هزینه ای 
240 میلیارد دالری بر اقتصاد آمریکا وارد کرد . این آمار نشــان می دهد که آمریکا چه 
سرمایه گذاری اندکی روی صنعت  نیمه رساناهای خود انجام داده است: بر این اساس تنها 
12 درصد  نیمه رساناهای مورد نیاز در آمریکا، در آمریکا تولید می شود . این رقم در سال 
1990 حدود 37 درصد بود! به همین خاطر بود که کنگره آمریکا اخیرا الیحه تراشه را 
تصویب کرد که بر اساس آن قرار است سرمایه گذاری هنگفتی در این حوزه انجام شود . 

البته فقط آمریکا نیســت که این چنین به شدت به تراشه های تایوانی وابسته است . 
چینی ها هم در این حوزه گرفتار تایوانند . اگر چه چین از طریق شرکت SMIC در حال 
ساخت  نیمه رساناهاست مشکل اینجاست که اینها  نیمه رساناهایی کمتر پیچیده اند . چین 

هم به آن تراشه های به شدت پیشرفته tsmc نیاز دارد . 
نکته اینجاســت که آمریکا مدتی است که بخش تکنولوژی در چین را تحریم کرده 
و همین باعث شــده که پکن زودتر از واشــنگتن به دنبال ساخت کارخانه های تولید 
 نیمه رســاناهای پیشــرفته بیفتد . به همین خاطر طی سال های اخیر چین سعی کرده 
نابغه های این حوزه را از تایوان به ســمت خود بکشــاند . آمریکایی ها هم چین را متهم 
می کنند که به دنبال دزدی از ایده های شرکت های آمریکایی است که توسط tsmc تولید 

چرا باید خواند:
 اگر می خواهید بدانید 

چرا آمریکا دل از 
تایوان نمی کند و آیا 
احتمال جنگ بر سر 

تایوان جدی است یا نه، 
این گزارش را بخوانید. 

 CNAS   :منبع

آینده تایوان  [   [

چرا چین به تایوان حمله نخواهد کرد
شبیه سازی جنگ پکن و واشنگتن بر سر تایوان
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می شود و مالکیت معنوی شرکت های آمریکایی نقض شده است . 
اما نهایتا باید پذیرفت که روند تولید  نیمه رساناهای پیشرفته بسیار کند است: آمریکا تالش 
می کند دست طرف مقابل را از تراشه های تولید تایوان کوتاه کند و چین هم بدش نمی آید 

که کال تایوان را به سرزمین مادری ضمیمه کند و tsmc ناگهان شرکتی چینی شود .  
چینی ها به دالیل تاریخی و سیاسی تایوان را استانی جدامانده از چین می دانند، اما 

مزایای اقتصادی پیوستن تایوان به چین را نمی توان نادیده گرفت . 
چنــد ماه پیش یــک اقتصاددان دولتی برجســته در چین اعالم کــرد اگر آمریکا 

تحریم هایش علیه تکنولوزی در چین را تشدید کند پکن باید tsmc را مصادره کند . 
وضعیت به شدت مخاطره آمیز است بخصوص که از این تراشه ها در تولید تسلیحات 
پیشــرفته استفاده می شود و هر کشــوری که آنها را در اختیار داشته باشد می تواند در 
حوزه نظامی هم از بقیه جلو بیفتد . شما نمی توانید به جنگ چین بروید اگر تسلیحاتتان 

تراشه های الزم را نداشته باشند . 
تایوان هم بدون شــک از اهمیت صنعت  نیمه رســاناهایش آگاه است و می داند که 
اگر چین بخواهد این کشــور را به سرزمین مادری بازگرداند آمریکا مانع خواهد شد . به 
همین خاطر است که tsmc و دیگر شرکت ها عموما ایده شعبه زدن در دیگر کشورها 
را نپذیرفته اند . موسس tsmc گفته که ساخت تراشه ها در آمریکا برایش بسیار پرهزینه 
است، اما مطمئنا این یک تصمیم حکومتی است تا از تضعیف اهمیت استراتژیک تایوان 
گرفته شود . به عالوه تایوان می داند که اگر تنش نظامی با پکن جدی شود، امکان ندارد که 
چین بخواهد با حمله موشکی یا هوایی این کشور را بگیرد چرا که احتمال ضربه خوردن 
کارخانه های ساخت تراشه وجود دارد . به همین خطر است که تایوانی ها عموما از رابطه 
تجاری با چین و وابسته شدن بیشتر این کشور استقبال می کنند چون می دانند که هر 
گونه اختالل در تولید تراشــه ها )به خاطر جنگ( باعث می شود شرکت های الکترونیک 
چینی هم از تولید بازمانند . علت عالقه تایوانی ها به حفظ وضع موجود به همین خاطر 
است . البته حفظ وضع موجود اخیرا سخت تر از گذشته شده است . این روند علل متعددی 

دارد .  
اول اقتصاد چین پس از کرونا آســیب پذیرتر از قبل شــده است و دولتمردان چینی با 

بحران های کوچک و بزرگی در داخل کشور دست و پنجه نرم می کنند . 
دوم: تایوانی ها پس از بحران اخیر هنگ کنگ و چین به چینی ها بدبین تر شده اند . ماجرای 
هنگ کنگ و چین هم ماجرایی اســت که مشابه آن را در نقاط مختلف جهان دیده ایم . 
هدف آمریکا درگیر نگهداشتن رقبایش در مرزهایشان است، دخالت غرب در هنگ کنگ 
- و گرایش هنگ کنگی ها به غرب - نهایتا باعث دخالت چین شد و شورش هایی خشن 
در این کشور شکل گرفت . پکن نهایتا توانست ناآرامی ها را سرکوب کند اما با هزینه باالیی 
روحی/روانی . در نهایت تایوانی ها می دانند به میدان رقابت چین و آمریکا مبدل شده اند و 

ممکن است به سرنوشت هنگ کنگ دچار شوند .
سوم: سفر جنجالــی اخیر نانسی پلوسی رئیس کنگره آمریکا به تایوان بود که با نادیده 
گرفتن هشــدارهای چین صورت گرفت . این بلندپایه ترین دیدار یک مقام آمریکایی از 
تایوان در 25 سال گذشته است و چینی ها را مطمئن تر کرد که آمریکا قصد ندارد بی خیال 

شود .

ژانویه 202۵: شبیه سازی جدال   
اینجاست که شبیه سازی سناریوهای محتمل جنگ بر سر  نیمه رساناها در تایوان جالب 
می شــود . این شبیه سازی در بهار امسال انجام شــده و عنوانش »وقتی تراشه ها از کار 
می افتند: شبیه ســازی رقابت جهانی بر سر  نیمه رساناها« است . این را اندیشکده »مرکز 
امنیت نوین آمریکاCNAS /« منتشر کرده است که افراد نزدیک به کلینتون ها در سیاست 
خارجی و نظامی در آن عضویت دارند . این تحلیل روی یک موضوع متمرکز است: چین 

چطور می تواند کنترل خود را روی صنعت  نیمه رساناهای تایوان افزایش دهد؟
این تحلیل ماجرا را این شــکل شبیه سازی کرده است: ژانویه 2025 است و سه تیم 
نمایندگی بازیگران اصلی را برعهده دارند: تیم قرمز نماینده چین است، آبی ها آمریکا و 

سبز تایوان . 

در شبیه سازی های جنگی سعی بر این است که تیم ها طبق قوانین دنیای بیرون رفتار 
کنند و رفتارهایشــان در سیستم رفتاری بازیگران اصلی باشد تا میزان حدس و گمان 

پایین تر بیاید و نتایج به واقعیت نزدیک تر شود . 
در این شبیه سازی 4 سال از 2025 تا 2029 تحت پوشش قرار گرفت و طی آن این 
نتیجه حاصل شد که چین می تواند بدون استفاده از نیروی نظامی و به کمک مجموعه ای 
مشــوق ها، تحریم ها و قراردادهای اقتصادی به بخشی از خواسته های خود در این حوزه 
برسد . بر اساس این تحلیل »تیم قرمز عموما ابزارهای نظامی را به عنوان ابزارهایی کم اثر 
کنار می گذارد چرا که می تواند به کمک اقتصاد و جنگ روانی به خواسته های خود برسد 
و ریسک کمتری را متحمل شود . چینی ها عموما از ابزار نظامی به عنوان تهدید و بازی 

تاکتیکی استفاده می کنند و نه بیشتر .«
این شبیه ســازی به عالوه نشــان داد که تایوان و ایاالت متحده بر سر  نیمه رساناها 
همراستا نیستند . تیم آبی قصد داشت که ظرفیت تولید تراشه ها را به خاک آمریکا بکشاند 
اما تایوان طبیعتا می خواهد آمریکا در این حوزه به آنها وابسته باشد . این اهداف واگرایانه، 
رابطه دو طرف را بیش از پیش پیچیده می کند . در این شبیه سازی طی سال های آینده 
آمریکا بارها تالش می کند که تایوان را به ساخت کارخانه تراشه و همچنین ارسال دانش 
ساخت تراشه وادار کند اما مذاکرات عموما شکست خواهد خورد چرا که تایوان می داند 
اگر برای جهان در این حوزه ارزش نداشته باشد و مزیت هایش را از دست بدهد بی دفاع 

خواهد شد . 
دقیقا همین واگرایی میان تایوان و متحدین غربی اش است که نهایتا به چین اجازه 
می دهد در این حوزه دســتاوردهایی داشته باشــد . این انتظار می رود که چین با دادن 
مشــوق های بی شمار به متخصصان جوان در این حوزه بتواند استعدادها را از کشورهای 

تایوان، کره جنوبی، ژاپن و هلند به سمت خود بکشاند . 
شبیه سازی نتیجه می گیرد که جنگ واقعی بر سر تایوان به ضرر تمام بازیگران است 
و احتماال شاهد چنین چیزی نخواهیم بود . این خبری خوش برای جهانی است که این 

روزها با بحران های فراوانی دست و پنجه نرم می کند .

گاه است و می داند که اگر چین بخواهد  تایوان هم بدون شک از اهمیت صنعت نیم رساناهایش آ
 tsmc یکا مانع خواهد شد. به همین خاطر است که این کشور را به سرزمین مادری بازگرداند آمر
و دیگر شرکت ها عموما ایده شعبه زدن در دیگر کشورها را نپذیرفته اند.

درآمد شرکت های تولیدکننده تراشه  در سال 2020 بالغ بر 85 1۳ میلیارد دالر بود . 
تایوان ۶۳ درصد بازار تراشه دنیا را در اختیار دارد .

سهم شرکت های تولیدکننده تراشه از بازار جهانی
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افغانستان تحت حکمرانی طالبان کشوری مواجه 
با بحران اقتصادی است. نظام بانکی تقریبا از بین رفته 
است. آنها که کارت اعتباری داشتند در کوتاه مدتی 
پس از به قدرت رسیدن طالبان متوجه شدند که دیگر 
نمی توانند از آن استفاده کنند. حتی اتباع افغانستان 
که در خارج از این کشور بسر می برند برای فرستادن 
پول برای اقوام شان در داخل این کشور مشکل دارند.

البته بسیاری از سازمان های دولتی در افغانستان 
دارند کارشــان را می کنند و بــه خصوص مالیات  
می گیرند تا راهی بــرای پرداخت حقوق کارمندان 
دولت وجود داشته باشد. اما اوضاع برای عده زیادی 
از مردم ســخت اســت. وقتی در خیابان ها رفت و 
آمد کنید زنانی را می بینیــد که نزدیک نانوایی ها 
نشسته اند و امیدوارند فرد بخشنده ای برایشان نان 
بخرد. عده زیادی از مردم عمال شغل خود را از زمان 
حکمرانی طالبان از دســت داده اند. همچنین عده 

زیادی از بچه ها در خیابان ها گدایی می کنند. 
شریف نظری که 55 ساله است از جمله افرادی 
است که در یک سال اخیر شغلش را از دست داده 
اســت. او مهندس احداث بزرگراه بود و برای دولت 
افغانستان کار می کرد. اما حاال هیچ پروژه ای برای او 
وجود ندارد. حتی بزرگراه های اطراف خانه خود او که 
در دهه ها جنگ متوالی در این کشور آسیب دیده اند 
و احتیاج به بازســازی دارند نیــز به حال خود رها 
شده اند و پول یا اراده ای برای رسیدگی به وضعیت 
آنها وجود ندارد. همچنین خانه های ِگلی در روستاها 
در وضعیت خوبی قرار ندارند و ممکن است هر آن 

فرو بریزند. با این حال هیچ کس نمی داند چطور ممکن است پولی برای انجام این 
کارها در افغانستان وجود داشته باشد. 

تورم شدید در افغانستان باعث کاهش ارزش واحد پول این کشور-افغانی- شده 
است و بانک مرکزی که وظیفه اش مقابله با تورم است هم کار زیادی در این خصوص 

نمی تواند بکند. 
در زمان دولت قبلی افغانســتان، میلیاردها دالر پول به شکل خرید اوراق قرضه 
و طال در آمریکا ســرمایه گذاری شد. اما از وقتی طالبان به قدرت رسید، دولت جو 
بایدن این دارایی ها را مســدود کرده است و آنها را به دولت طالبان نداده است. این 
ماجرا کشمکش های سیاســی مختلفی را رقم زده است. آنچه که دولت بایدن در 
زمینه خرج کردن این دارایی ها اعالم کرد از این قرار اســت: 3.5 میلیارد دالر از این 
پول ها به خانواده قربانیان 11 ســپتامبر پرداخت شده. بخشی از آن به برنامه های 
انساندوستانه خارجی برای افغانستان اختصاص یافته. تکلیف 3.5 میلیارد دالر دیگر 

هم معلوم نیست.
شــاه محمد محرابی که عضوی از شــورای عالی بانکی افغانستان است در این 
خصوص اطالعات زیادی دارد. او توسط دولت قبلی افغانستان به این پست گماشته 

شــده بود و هنوز هم این پست را دارد، هر چند که محل زندگی اش در واشینگتن 
است و از وقتی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیده اند او به کشورش برنگشته 

است. 
محرابی می گوید در دولت قبلی افغانستان بحث حفظ نرخ تورم تا حدی به خوبی 
پیش می رفت و نرخ تورم یک رقمی مانده بود. اما از وقتی طالبان به قدرت رسیدند 
تورم به شــدت باال رفته و مثال قیمت کاالهای اساسی در یک سال اخیر به میزان 
43 درصد افزایش نشــان داده است. این در حالی است که ارزش افغانی هم پایین 

آمده است. 
البته ارزش واحد پول افغانستان هنوز در مقایسه با دوران قبلی که طالبان برسر 
کار آمده بودند وضعیت بهتری دارد. در آن زمان داشتن یک وعده غذا برای خانواده 
به یک کار دشوار بدل شده بود. حاال اوضاع به آن بدی نیست؛ اما باز هم دستمزدها 

ارزش کمی در مواجهه با نرخ تورم دارند. 
محرابی می گوید: »بانک مرکزی افغانستان پول دارد، اما آن قدری نیست که بتواند 
وظایف اصلی اش را با آن انجام بدهد.« حتی برخی شعبه های بانک ها در افغانستان باز 
هستند اما پول ندارند. به گفته محرابی، این وضعیتی نیست که کمک های خارجی 
بتوانند درستش کنند: »کمک های بشردوستانه نمی تواند جبران صدمه ای که بر اثر 

تورم کاالهای اساسی به مردم و اقتصاد می خورد را بکنند.«
مســئله دیگر در نظام بانکی افغانستان این اســت که در دوران حکومت قبلی 
پول زیادی صرف آموزش دادن به نیروهای تازه نفس برای امور مالی شــد. عده ای از 
کارمندان زن هم بین آنها بودند. با قدرت گیری طالبان اما اوضاع تغییر کرد. طالبان 
بسیاری از نیروها از جمله زنان را تعدیل کردند و درواقع جای نیروهای ماهر خالی 

شد. 
امروزه کمبود پول تنها مشکل بانکی افغانستان نیست و مشکل اصلی در آینده 
بانکی افغانستان عدم توانایی برای انجام کسب و کار از طریق بانک های خارجی است 
که به خاطر تحریم های آمریکا صورت گرفته است. این وضعیتی پیچیده است که 

معاش مردم افغانستان در آینده را به صورت مستقیم هدف قرار داده است.

 ] افغانستان  آینده   [

بالی کم پولی، گریبان گیر دولت و مردم  
اقتصاد افغانستان چطور هنوز دارد کار می کند؟

چرا باید خواند:
وضعیت مالی افغانستان 
خوب نیست و مشکالت 

نظام بانکی و تحریم ها 
آن را بدتر هم کرده 

است. این گزارش 
به ابعاد این قضیه 

می پردازد.

منبع:   ان پی آر 

یادی صرف آموزش دادن به نیروهای  در دوران حکومت قبلی افغانستان پول ز
تازه نفس برای امور مالی شد. اما طالبان بسیاری از این نیروها از جمله زنان را تعدیل 
کردند و درواقع جای نیروهای ماهر خالی شد.
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در دهه های اخیر دیدن مناطق بزرگی که در شهرها فضای اداری و تجاری پیدا کرده 
بودند عادی بود. در این مناطق عمال همه ساختمان ها دفتر کار بودند و هر چه ساخته 

می شد هم برای همین منظور در نظر گرفته شده بود. 
اما در جریان بحران کرونا این فضا تغییر کرد. اگر شما به پنجره طبقه بیستم یک برج 
تجاری و اداری نگاه کنید احتماال نتوانید تشخیص بدهید که آنجا خالی است یا نه. اما این 
روزها آن قدر فضاهای اداری و تجاری سابق در شهرهای آمریکا خالی شده اند که دیگر این 
مسئله غیرعادی به نظر نمی رسد. آیا این وضعیت، تهدیدی برای فضاهای شهری آینده 

است؟ تاثیر این خالی شدن بر کسب و کارهای اطراف برج های تجاری و اداری چیست؟
واقعیت این است که در دوران کرونا در آمریکا کسب و کارهای زیادی تعطیل شدند 
و بخشی دیگر از کسب و کارها هم ترجیح دادند نیروهایشان را دورکار کنند و بنابراین به 
فضاهای سابق اداری نیاز نداشتند و برای صرفه جویی به ساختمان های کوچک تری کوچ 
کردند. بر اساس آمار موجود، یک سوم از کل کسب و کارهای کوچک در شهرهایی مثل 
شیکاگو و نیویورک در این دوران تعطیل شدند. در سان فرانسیسکو وضع حتی بدتر بود 
و این رقم به نیمی از کل کسب و کارها رسید. اکثر کسب و  کارهای تعطیل شده شامل 

رستوران، کافی شاپ، فروشگاه های مواد غذایی و خرده فروشی می شد.
در حال حاضر به نظر نمی رســد اوضاع آن قدر تغییر کرده باشد که امید به بازگشت 
همه این کسب و کارها به وجود بیاید. حتی کسب و کارهایی که در این دوران توانستند 
بقا داشته باشند هم با شرایطی مواجه اند که با دوران پیش از کرونا قابل مقایسه نیست. 
مثال اخیرا بلومبرگ گزارشی درباره فروشگاه های مرکز شهر نیویورک منتشر کرد که نشان 
می داد فروش آنها تازه به نیمی از فروش شان در دوران پیش از وقوع بحران کرونا رسیده 
است. این در حالی است که فروشگاه های مشابه در لندن و پاریس تقریبا توانسته اند به 

فروش همان دوران برگردند. 
اما در آمریکا که خالی بودن فضاهای تجاری و اداری و فروشگاهی جلب توجه می کند، 
قرار اســت چه آینده ای در انتظار کسب و کارها باشد؟ این روزها شاهدیم که شهرداران 
در مناطق مختلف آمریکا در تالش اند شرکت های بزرگ را به سرمایه گذاری در شهرهای 

متبــوع خود ترغیب کنند. تعجبی هم ندارد. مقامات شــهری ترجیح می دهند با ارائه 
معافیت های مالیاتی آنها را تشــویق کنند و در مقابل، تضمینی برای بازگشت مشاغل 
به شهرهایشــان به دســت بیاورند. آنها می گویند فقط در این صورت است که کسب و 
کارهــای دیگر هم جان خواهند گرفت و برای ارائه خدمات به نیروی کارِ مشــغول در 
شرکت ها یا کارخانه های بزرگ آمادگی پیدا خواهند کرد. همین نیروی کار مجبور است 
از وســایل حمل و نقل استفاده کند، پول پارکینگ بدهد، در رستوران ها و کافه ها غذا و 
نوشیدنی بخورد و از خرده فروشی ها خرید کند. از نظر مقامات شهری، این تنها راه حل 
برای جلوگیری از بحران های وخیم تر اقتصادی در آینده است چون اقتصاد محلی از این 

جهت تقویت می شود.
اما کمک به احیای کســب و کارهای کوچک )و تشویق کارآفرینان جدید( فقط این 
نیست که روی خرید غذا و نوشیدنی توســط کارکنان شرکت ها و کارخانه های بزرگ 
متمرکز شوید و آن را راه نجات قلمداد کنید. گزارشی 
که جی پی مورگان در دوران پیش از کرونا منتشــر 
کرده بود نشــان می داد که رشــد کسب و کارهای 
کوچک در شــهرها برای مقابلــه با بیکاری اهمیت 
زیادی دارد. در گزارش جی پی مورگان آمده بود که 
در چهار شهر از پنج شهری که در آمریکا مورد بررسی 
قرار گرفته بودند- یعنی شیکاگو، داالس، دیترویت، 
لس آنجلس و واشینگتن- کسب و کارهای کوچک 
بودند که بیشترین نقش را در ایجاد فرصت های شغلی 

ایفا کردند.
یافته های اداره کسب و کارهای کوچک در امریکا 
نیز تقریبا نتیجه مشابهی به دست داده است: کسب 
و کارها و شــرکت های کوچک در فاصله سال های 
2005 تا 2019 میالدی در آمریکا تشکیل دهنده 9.3 
میلیون شغل جدید در بخش خصوصی بودند؛ یعنی 
64 درصد از مجموع مشاغِل ایجادشده. البته گزارش 
در مورد فرصت های شغلی ایجادشده در سه ماهه های 
مختلف ســال با هم فرق زیادی دارد؛ اما به هر حال 
شــرکت های کوچک در قیاس با شرکت های بزرگ 
عمال مشاغل بیشتری به وجود آورده بودند. آیا این 
به این معنی اســت که کسب و کارها دوباره محلی 
خواهند شــد و مردم محلی در آنها مشغول به کار 
خواهند شد؟ آیا سهم شرکت های بزرگ در اشتغال 
واقعا بعد از بحران سه سال اخیر بهتر نخواهد شد؟ اگر 
به صورت ساده به قضیه نگاه کنیم می بینیم احتمالش 
هســت که تمایل کارکنان به مشاغل محلی هم در 
آینده افزایش بیشتری داشته باشد. این مشاغل شاید 
استرس کم تری داشته باشند، هزینه حمل و نقل را 
برای کارکنان کم کنند و درنهایت به احیای کسب و 
کار در مناطق کوچک تر محلی- به جای تمرکز همه 

امور در مرکز شهرهای بزرگ- کمک برسانند.

کسب و کارها و شرکت های کوچک در فاصله سال های 2۰۰۵ تا 
یکا تشکیل دهنده ۹.۳ میلیون شغل جدید در بخش  2۰۱۹ در آمر
 ایجادشده.

ِ
خصوصی بودند؛ یعنی ۶۴ درصد از مجموع مشاغل

چرا باید خواند:
در شهرهای بزرگ 
آمریکا تعداد کسب و 
کارهای تعطیل شده رو 
به افزایش است. آیا این 
به معنی محلی شدِن 
مجدد مشاغل و 
قوت گرفتن اقتصادهای 
محلی است؟ این 
گزارش ابعاد مختلف 
قضیه را بررسی 
می کند.

منبع:  فوربز 

 ] آینده شهرها   [

بار دیگر شهری که می شناختیم
آیا کسب و کارهای کوچک دوباره شهرها را احیا می کنند؟
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در دوران پساکرونا در حالی که اقتصاد چین داشت با سرعت خوبی احیا می شد، اقتصاد 
ندی طی می کرد. بنابراین این تصور تقویت شده بود که حتما 

ُ
یکا داشت مسیر را به ک آمر

سرعت رشد اقتصاد چین همان طور باقی خواهد ماند، اما این طور نشد.

کاهشی که در رشد اقتصاد چین در یک سال اخیر دیده می شود باعث شده بحث در مورد 
قابلیت این اقتصاد برای پیشی گرفتن از اقتصاد آمریکا و تبدیل شدن به بزرگ ترین اقتصاد جهان 

دوباره مورد توجه زیادی قرار بگیرد.
تا همین اواخر بســیاری از اقتصاددانان این طور فرض می کردند که تولید ناخالص داخلی 
چین )به دالر( تا پایان دهه جاری میالدی از آمریکا بیشتر خواهد شد و حتی انتظار آن را به 

عنوان پدیده ای مهم و جالب در اقتصاد جهان می کشیدند.
اما چشــم انداز اقتصاد چین در سال جاری میالدی به اندازه قبل درخشان نیست. دالیل 
مختلفی هم برای آن وجود دارد: ادامه قرنطینه های کرونایی در برخی از شهرهای چین و همین 
طور بحرانی که در بخش امالک در چین به وجود آمده است. از نظر اقتصاددانان، اینها مسائلی 
هستند که تاثیری جدی بر ممانعت از رشد عادی اقتصاد چین گذاشته اند و مسائل دیگری مثل 

افزایش بدهی ها و نرخ رو به کاهش زاد و ولد نیز در ایجاد این وضع بی تاثیر نبوده اند.
مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی که یک اندیشــکده انگلیسی است پیش بینی کرده که 
اقتصاد چین برای سبقت گرفتن از اقتصاد آمریکا دو سال عقب افتاده است. از نظر این اندیشکده، 
احتمال دارد که تبدیل شدن اقتصاد چین به بزرگ ترین اقتصاد جهان در سال 2030 میالدی 

رخ بدهد. 
مرکز تحقیقات اقتصادی ژاپن در توکیو هم اعالم کرده که پیشــی گرفتن اقتصاد چین از 
اقتصاد آمریکا احتماال تا سال 2033 میالدی رخ نخواهد داد. این چهار سال دیرتر از پیش بینی 
قبلی مرکز فوق است. اما برخی اقتصاددانان حتی در اینکه چنین اتفاقی بیفتد هم ابراز تردید 

کرده اند.
الرنس سامرز وزیر سابق خزانه داری آمریکا که حاال در دانشگاه هاروارد درس می دهد اخیرا 
چند نکته را برای توضیح ابراز تردید خودش در زمینه پیشی گرفتن اقتصاد چین از آمریکا مطرح 
کرده است: اول اینکه جمعیت در چین در آینده رو به سالمندی خواهد گذاشت و این روند آغاز 
هم شده است. دوم اینکه تمایل دولت چین به دخالت در کار شرکت های بزرگ در این کشور 

زیاد شده و این مسئله به خصوص در مورد جک ما و شرکت هایش دیده شد. 
سامرز می گوید شباهت هایی بین پیش بینی ها در مورد اقتصاد چین با پیش بینی هایی که 
در گذشته در مورد اقتصاد ژاپن یا روسیه می شد وجود دارد. از نظر او، چنین پیش بینی هایی 

منطقی نیستند. 
اما اصوال پیش بینی ها در مورد آینده اقتصاد چین بســیار مختلف اســت. مثال اندیشکده 
استرالیایی »انستیتو لووی« پیش بینی اش این است که رشد اقتصاد چین به طور متوسط بین 

سال های 2021 تا 2050 میالدی بین دو تا سه درصد باشد. 
از سوی دیگر، کارشناســان درباره معنی دار بودن اعداد و ارقام مربوط به رتبه بندی تولید 
ناخالص داخلی کشــورها ابراز تردید می کنند. آنها می گویند میزان نفوذ اقتصادهای بزرگ را 
نمی توان بر این اســاس در نظر گرفت. بحث در خصوص اینکه »دالر غلبه خود در بازارهای 
جهانی را از دست خواهد داد یا نه« نیز بحث دیگری بوده که در مورد آینده اقتصادهای چین 
و آمریکا مطرح شــده است اما باز در این مورد نیز نظر 

مطمئنی وجود ندارد. 
در این میان اما دولت چین به الگویی که در زمینه 
توسعه اقتصادش پیاده کرده اطمینان زیادی دارد و 
افکار عمومی چیــن را نیز از بابت موفقیت این الگو 
قانع کرده است. از نظر آنها، لیبرال دموکراسی غربی 
در آینده رو به زوال خواهد گذاشت و افول اقتصادی 
و سیاسی آمریکا نیز به همین جهت، اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. از نظر چین، از آنجایی که کشــورهای 
زیادی در جهان در رونــد اقتصادی خود تغییراتی 
داده اند تا بازار چین را تغذیه کنند، بعید نیســت که 

این روند در آینده نیز ادامه پیدا کند. 
اینکه دو کشور چین و آمریکا چگونه از لحاظ اقتصادی 
جلو خواهند رفت مسئله ای است که برای رهبران چین 
اهمیت زیادی دارد و شی جین پینگ رییس جمهور چین 
نیز در سخنرانی های خود به لزوم افزایش رشد اقتصادی 
چین اشاره کرده است. اما اقبال اقتصادی کشورها گاهی 
با سرعتی بیش از حد تصور ممکن است تغییر کند. این 
را در جریان دوران پساکرونا مشاهده کردیم: در حالی که 
اقتصاد چین داشت با سرعت خوبی احیا می شد، اقتصاد 
آمریکا داشت مسیر را به ُکندی طی می کرد. بنابراین این 
تصور تقویت شده بود که حتما سرعت رشد اقتصاد چین 

همان طور باقی خواهد ماند اما این طور نشد. 
در این میان، اقتصاددان هایی مثل جاستین ییفو لین 
که پیشتر اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود، عقیده دارند 
که جمعیت زیاد چین در قیاس با آمریکا و پتانسیلی که 
این جمعیت دارد به این معنی اســت که اقتصاد چین 
می تواند به تدریج رشد دوبرابر در قیاس با آمریکا را تجربه 
کند. او پیش بینی کرده که به رغم ُکند شدن رشد اقتصاد 
چین در حال حاضر، این روند در آینده تغییر خواهد کرد 

و تسریع خواهد شد. 

چرا باید خواند:
گمانه زنی ها درباره 
رشد اقتصادی چین 
و پیشی گرفتنش از 
اقتصاد آمریکا ابعاد 
مختلفی دارد. این 
گزارش به بررسی 
پیش بینی های مختلف 
در این مورد می پردازد.

منبع:  وال استریت جورنال 

آینده چین [   [

مسابقه دو رقیب قَدر
اقتصاد چین کی به اقتصاد آمریکا می رسد؟



........................... عرص جدید ...........................
]  این صفحات به تحوالت بازار رمزارزها و تاثیر آنها بر اقتصاد و زندگی می پردازد. [

چرا چرخه بعدی بیت کوین غافلگیرتان می کند
پیش بینی هایی درباره چرخه چهارساله ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ کریپتو 

اگر فعال بازار کریپتو هســتید ممکن است تا حاال ایده »چرخه چهارساله بیت کوین« به گوش تان خورده باشد. البته 
احتماال نمی دانید که مهم ترین حامی آن باب لوکاس است، تحلیل گر و فعال بازارهای مالی ساکن نیویورک که سابقه ای 

3۵ ساله در این حوزه دارد.
لوکاس می گوید که اکثر بازارها - و نه فقط بیت کوین - اصوال در چرخه هایی چهار ســاله حرکت می کنند.  او البته 
چرخه های 60 روزه و همچنین 16 ســاله را هم بررسی می کند و نهایتا تحلیلش را در چارچوب چرخه های چهارساله 
ارائه می دهد.  لوکاس تریدری کارکشته است اما تئوری چرخه  بازار او در سال 2021 و پس اوج گیری قیمت بیت کوین، مورد توجه جهانی قرار گرفت. 
لوکاس بین پایین ترین قیمت بیت کوین از یک چرخه تا پایین ترین قیمت چرخه بعد فاصله ای 4 ساله در نظر می گیرد، به همین دلیل او و حامیانش 
معتقد بودند که بیت کوین در سه ماهه آخر 2021 یا دومین سه ماهه 2022 اوج خود در چرخه کنونی را خواهد دید و بعد در اواخر 2022 کف قیمت این 
چرخه را شاهد خواهیم بود و این به معنای پایان چرخه کنونی خواهد بود. این کیف قیمت راه را برای ورود بیت کوین به چرخه بعدی باز خواهد کرد. 
تئوری لوکاس باعث بحث و جدل شدید در فضای کریپتو شده است. عده ای می گویند با بزرگ شدن بازار و ورود بازیگران جدید به صحنه، چرخه ها 

طوالنی تر شده اند و همین طور ورود سرمایه گذاران شرکتی به بازار باعث تغییرات عمیق در شکل رفتار آن شده است. 
به هر حال حامیان لوکاس معتقدند که سال 2022 سالی مهم برای تئوری اوست چون آن را سال پایانی چرخه چهارساله کنونی می دانند.  گزیده ای 

از گفت وگوی اخیر بنجامین کاون - تحلیل گر محبوب - با لوکاس را بخوانید.

ترجمه:کاوهشجاعی

دبیر بخش آینده پژوهی
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چرا اکثر پیش بینی ها اشتباه از کار درآمد  
بنجامین کاون: امروز من با باب لوکاس حرف خواهم زد که اسطوره دنیای 
کریپتو محسوب می شــود. آخرین باری که با هم صحبت کردیم اواسط 
تابستان پارســال بود. فکر می کنم در آن زمان انتظار عمومی از بازار این 
بود که در سپتامبر یک عقب گرد خواهیم داشت و بعد بیت کوین به روند 
اوج گیری اش ادامه خواهد داد. ما آن عقب گرد و بعد اوج گیری بیت کوین تا 
69 هزار دالر را دیدیم اما بازار بعدا ســقوط کرد. نظرت درباره روند بازار از 

گفت وگوی قبلی مان تا حاال چیست؟ 
باب لوکاس: به عقب نگاه کردن و تحلیل کردنش با دانش امروز کار سختی 
نیست. من به همراه خیلی های دیگر به چرخه های قبلی بیت کوین نگاه 
کردیم، به اوج ها و فرودهای قبلی اش و به این تحلیل رسیدیم که بیت کوین 
طبیعتا در این چرخه می تواند صدهزار دالر را رد کند. خیلی ها این اشتباه 

را کردیم.
چرا تحلیل ما اشــتباه بود و نباید این چرخه  را با معیار چرخه های قبلی 
بازار می دیدیم؟ دالیل مختلفی دارد. یکی از این دالیل بزرگ تر شدن بازار 
نسبت به چرخه های قبل بود. بازاری این چنین بزرگ دیگر نمی تواند به 
سرعت خود را دو برابر کند، اما ما به این کمتر فکر کردیم. اما شاید مهم ترین 
علت، ورود سرمایه گذاران بزرگ و سازمانی به بازار بود. آنها شکل دیگری 
دست به خرید و فروش می زنند و رفتارشان با خریداران معمول بیت کوین 
طی دهه گذشــته - که آدم های معمولی تری بودند - فرق دارد. ورود آنها 
به بازار کریپتو باعث شــد این بازار شبیه بازار بورس عمل کند و همراه با 

آن سقوط کند.
به هر حال حاال که به نمودار رفتار ماهانه بیت کوین طی ماه های گذشته 
نگاه می کنم، حتی من هم به عنوان یک فعال کارکشته در بازارهای مالی 
کامال از ســرعت تحوالت غافلگیر شدم. از بیرون که به بازار نگاه می کنیم 
به نظر خیلی ســاده می آید که بعد از به اوج رسیدن بیت کوین حاال زمان 
فروش و سود کردن است. اما بازار  خیلی اوقات شما را غافلگیر می کند و 
اجازه حرکت به شــما را نمی دهد. به هر حال خیلی از ماها آماده ورود به 
بازار خرسی کنونی نبودیم. مطمئنا ما در حال حاضر در فاز خرسی چرخه 
کنونی هســتیم و من فکر می کنم این چرخه کم کــم دارد به پایان خود 

نزدیک می شود.
کاون: یک چیزی که تو در صحبت های قبلی  ات به آن اشاره کرده ای این 
است که در آوریل 2021 که ما شاهد اوج گیری بیت کوین بودیم که به 64 
هزار دالر رسید. خیلی از تحلیل گران می گویند که به لحاظ تکنیکال این 
نقطه مهم تری از 68 هزار دالر ماه نوامبر است. آنها می گویند این در اصل 
نقطه اوج بازار در چرخه کنونی بوده و بعد از آن کم کم باید شاهد افول بازار 

می بودیــم. بیت کوین 68 هزار دالری از دید این گروه از تحلیل گران فقط 
واکنشی به ترس ناگهانی مردم عادی از جاماندن از بازار و هجوم آنها برای 

خرید بود که دیری نپایید.
لوکاس: من هم با این موافقم. چرخه کنونی که در پایان آن به سر می بریم 
در آوریــل 2021 به اوج خود رســید. بعد آن در نوامبر گــروه فراوانی از 
سرمایه گذاران تازه کار در دام افتادند و بیت کوین 68 هزار دالری خریدید. 
اما این را می توان »دام آخرین زورهای بازار گاوی« نام گذاشت. بازار گاوی 
از چند هفته پیش به پایان خود رسیده بود اما توانست خیلی ها را فریب 
دهد که بازار همچنان گاوی است. و بعد از نوامبر هم فدرال رزرو اعالم کرد 
برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش می دهد و این ضربه آخر به بازاری 
بود که آشکارا دیگر گاوی نبود. خبر افزایش نرخ بهره و کاهش نقدینگی در 
بازار باعث شد موسسات سرمایه گذاری سرمایه خود را از بازارهای پرریسک 

خارج کنند و بازار کریپتو این چنین سقوط کرد.

اوج و سقوط سنگین تر چرخه بعدی  
کاون: در چرخه کنونی، خیلی ها منتظر یک اوج گیری بزرگ از بیت کوین 
بودند - مثل بیت کوین 100 هزار دالری - اما آنچه دیدیم یک اوج گیری 
مالیم تر بود و خیلی طول کشــید که ما وارد بازار نزولی شدیم. به نظرت 
در چرخه بعدی هم روند همیــن خواهد بود؟ یعنی دیگر اوج گیری های 
شدید بیت کوین را نخواهیم داشت و بازار آرام تر به اوج می رسد و بعد مدت 

طوالنی تری در همان حدود نوسان خواهد کرد تا نزولش را آغاز کند؟
لوکاس: راســتش را بخواهــی، من در این مورد مطمئن نیســتم. اما در 
مورد چرخه بعدی احســاس می کنم که ما چیزی شبیه اوج گیری سهام 
شــرکت های تکنولوژیک در دهه 90 میالدی و بعد سقوط سال 2000 را 
شاهد خواهیم بود. البته وقتی چرخه چهارساله کنونی در 2018 شروع شد، 
من فکر می کردم که ما در اواخر 2021 شاهد چنین اوج گیری سنگین و 
بعد ســقوط سنگین در 2022 خواهیم بود. من فکر می کردم فاز خرسی 
چرخه کنونی طوالنی تر و سهمگین تر از چیزی خواهد بود که این روزها 

درون آنیم.
بــه خاطر فاز مالیم تر چرخه 2018 تــا 2022 من انتظار دارم که چرخه 
2022 تــا 2026 چرخــه دیوانه واری باشــد، اوج گیری های ســنگین و 
سقوط های سنگین. بیت کوین احتماال در 2022 یا 2023 رکورد خود را به 

شکل عجیبی خواهد شکست.
کاون: من یادم هســت که تو دو ســال پیش هم که در این کانال با من 
صحبت می کردی می گفتی که چرخه بعدی چرخه ای است که بیت کوین 
عمیقا همه را شگفت زده می کند. تو گفتی که رکودشکنی بیت کوین در 

لوکاس: به خاطر 
فاز مالیم تر چرخه 
۲۰۱8 تا ۲۰۲۲ 
من انتظار دارم 

که چرخه ۲۰۲۲ 
تا ۲۰۲۶ چرخه 

دیوانه واری باشد، 
اوج گیری های 

سنگین و 
سقوط های 

سنگین. بیت کوین 
احتماال در ۲۰۲۲ 
یا ۲۰۲۳ رکورد 
خود را به شکل 
عجیبی خواهد 

شکست

بابلوکاس
معامله گر با سابقه ای ۲۵ ساله در بازارهای مالی با تمرکز روی طال و بیت کوین، 

فارکس و نفت خام

بنجامینکاِون
ریاضی دان

 و تحلیل گر تکنیکال بازار کریپتو
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باب لوکاس می گوید که اکثر بازارها -و نه فقط بیت کوین- اصوال در چرخه هایی چهار ساله 
حرکت می کنند. او البته چرخه های ۶۰ روزه و همچنین ۱۶ ساله را هم بررسی می کند و نهایتا 
تحلیلش را در چارچوب چرخه های چهارساله ارائه می دهد.

چرخه بعدی، در اوایلش رخ خواهد داد نه در اواخرش. و چون در پایان این 
چرخه، ما به پایان چرخه 16 ساله بیت کوین هم می رسیم - چرخه ای که 
از 2009 شروع شده - تو انتظار داری که ما شاهد یک بازار نزولی طوالنی 

و سخت در پایان این چرخه باشیم.
لوکاس: وقتی ما به دیگر سرمایه ها نگاه می کنیم می بینیم که بازار آنها عالوه 
بر چرخه های چند ساله، دارای چرخه های طوالنی تر هم هستند که چرخه  
16 ساله یکی از آنهاســت. بیت کوین و کریپتو جوان تر از آن هستند که 
شاهد این چرخه ها باشند. در چرخه های طوالنی تر، ما شاهد یک زمستان 
طوالنی و حقیقی در بازار هســتیم. درست است که ما در بازار بیت کوین 
هم شاهد افت 85 درصدی بیت کوین بوده ایم. اما این افت اصوال یک سال 
بیشتر طول نکشــید و این در یک چرخه 16 ساله یا 20 ساله بازار آنقدر 
طوالنی نیســت. در چرخه های 16 و 20 ساله، ما شاهد دوران های 2 یا 3 
ساله نزولی هستیم. چیزی شبیه وضعیت بازار بورس آمریکا در سال 2000 
که ما شــاهد اوج گیری بازار بودیم. شرکت های اینترنتی در آن دوران تازه 
داشتند شکل می گرفتند و اینترنت بزرگ ترین ابداع بشر در چند صد سال 
گذشــته به نظر می رسید و آینده بسیار روشن به نظر می رسید. پس بازار 
اوجی عظیم را به خود دید و بعد سقوطی که 3 سال طول کشید تا از آن 
بیرون بیاییم. من حس می کنم کریپتو هم فرق خاصی با اینترنت در آن 
دوران ندارد. من نسبت به این تکنولوژی و آینده اش بدبینی نشان نمی دهم، 
فقط دارم جزر و مد یک بازار و چرخه هایش را پیش بینی می کنم. من فکر 
می کنم که چرخه چهارساله بعدی احتمال زیادی دارد که چرخه عجیب  
و غریبی باشد: عموما وقتی شما شاهد اوج گیری شدید یک بازار باشید - 
چیزی شبیه اوج گیری 2000 دات کام یا حتی بزرگ تر از آن - طبیعتا به 
زمان بیشتری نیاز دارید که بیت کوین های گران شده ی خودتان را بفروشید 
و ســود کنید. این یعنی بازار برای مدتی طوالنی تر نزولی خواهد شد و به 
همین خاطر می گویم که شاهد یک بازار خرسی طوالنی تر خواهیم بود. در 
چرخه بعدی به نظرم کم کم شرکت های کریپتو شروع به استفاده واقعی تر 
از کرپیتو خواهند کرد و جهان متوجه اهمیت این تکنولوژی خواهد بود. تا 
حاال کریپتو به عنوان سرمایه ای نوظهور دیده می شد که می شد رویش قمار 
کرد. کم کم و بخصوص در بازار خرسی بعدی، این روند متحول خواهد شد.

کاون: پس می گویی پس از یک اوج گیری عالی در چرخه بعدی، شاهد یک 
زمستان طوالنی در این بازار خواهیم بود و این روند طبیعی هر بازار مالی ای 

است. پس راجع به کلیت بازار کریپتو بدبین نیستی.
لوکاس: اصال. برعکس من نسبت به فضای کریپتو بسیار خوشبینم. فقط 
باید بدانیم وقتی یک سرمایه مثل بیت کوین قبال هم دچار افت 85 درصدی 
ارزش شــده، دلیلی ندارد که دوباره شاهد چنین افتی نشود و حتی مدت 

طوالنی تری در این افت باقی بماند.

سقوط بعدی بیت کوین دور نیست  
کاون: من داشتم یکی از تحلیل های اخیر تو را نگاه می کردم و به این فکر 
می کــردم این بازار طوالنی نزولی که می گویی در چرخه بعد رخ می دهد، 
شاهد ما همین االن درون آنیم. گروهی از تحلیل گران می گویند بازار نزولی 
کنونی قرار است خیلی طوالنی تر شود و قیمت  بیت کوین هم خیلی پایین تر 
بیاید. البته در هر بازار نزولی ای مثل بازار کنونی اصوال گروهی هســتند 
که می گویند بیت کوین 99 درصد یا 95 درصد سقوط خواهد کرد با آنها 
کاری ندارم. اما در بازار نزولی کنونی بیت کوین از 68 هزار ماه نوامبر خود 
75 درصد افت داشــته و به 17500 دالر رسیده است و عده ای می گویند 
قرار اســت پایین تر هم بیاید. از دید آنها این اولین بار است که بیت کوین 
دارد بازار بورس خرســی را تجربه می کند و اقتصاد آمریکا دارد وارد رکود 

می شود. تو فکر نمی کنی این ریسک وجود دارد که ما همین حاال در حال 
تجربه همان بازار خرسی طوالنی ای هستیم که تو داری برای چرخه بعدی 

پیش بینی می کنی؟
لوکاس: من در حال حاضر اصال نگران نیســتم که قرار اســت بازار نزولی 
کنونی دو یا سه سال طول بکشد - آن طور که در چرخه بعد طول خواهد 
کشید. اما به لحاظ قیمت به نظرم این احتمال وجود دارد که از حاال تا زمان 
تعطیالت سال نو - ژانویه 2023 - ما شاهد افت دوباره قیمت بیت کوین 
باشیم. این امکان وجود دارد که ما بیت کوین 12 یا 13 هزار دالری یا حتی 
زیر ده هزار دالری را ببینیم. اما این چیز عجیبی نخواهد بود و حتی طبیعی 
است. چنین کاهش قیمتی می تواند بیت کوین را به پایان چرخه چهارساله 

کنونی برساند و از سال 2023 ما وارد چرخه بعدی خواهیم شد.
باید دید آیا فدرال رزرو می تواند طی ســه ماه آینده تورم را با افزایش نرخ 
بهره کنترل کند یا نه. من انتظار دارم که فدرال رزرو تا پایان 2022 به این 
نتیجه می رسد که سیاست هایش تقریبا جواب داده و از 2023 سیاست های 
انقباضــی اش را تعدیل می کند. مطمئنا چنین حرکتــی از دید بازارهای 
پرریســک - مثل کریپتو - مثبت تلقی خواهد شد و چرخه بعدی شروع 

خواهد شد.
 کاون: این احتمال را می دهی که 17500 کف قیمت بیت کوین در چرخه 
کنونی باشد و ترس مردم از سقوط بیت کوین در پایان سال بی مورد است؟

لوکاس: احتمالش هست اما بررسی های من نشان می دهد که کف قیمت 
چرخه چهارســاله در پایان آن رخ خواهــد داد و پایان این چرخه با پایان 
سال 2022 همزمان است. سقوط های اخیر و سقوط بعدی بیت کوین عده 
فراوانی از سرمایه گذاران معمولی را نسبت به آینده بیت کوین ناامید خواهد 
کرد و همین باعث می شود خیلی ها از بازار کنار بکشند. همه اینها که انجام 
شد و همه فروش ها که انجام شد، بازار خرسی به پایان خود خواهد رسید.

من همین امروز که شبکه های اجتماعی را نگاه می کردم و با آپدیت اتریوم 
و رشد بازار، دوباره خیلی ها نسبت به آینده خوشبین شده بودند. در پایان 
چرخه های چهارساله چنین خوش بینی ای نباید وجود داشته باشد. شاید 
آنها درست می گویند، اما عموما در پایان بازار خرسی چنین خوش بینی هایی 
نمی بینیم و هر چه وجود دارد ناامیدی و تلخی است. در لحظه کنونی، هنوز 
همه ناامید نشده اند و این یعنی هنوز به کف قیمت بیت کوین در این چرخه 
نرســیده ایم. این افت 75 درصدی در بازه زمانی 9 ماهه ای رخ داده. 9 ماه 

برای بازار خرسی کم است. چند ماه دیگر هم نیاز داریم.
کاون: من هم در این بخش با تو هم عقیده ام. فکر می کنی حدود نوامبر و 
دسامبر شاهد کف قیمت خواهیم بود حاال یک ماه جلوتر یا عقب تر؟ یا روی 

کاون: من در هر 
چرخه نسبت به 

چرخه قبل عالقه ام 
به رمزارزهای 

رقیب بیت کوین و 
اتریوم کمتر و کمتر 
می شود. هنوز هم 

آنها را در سبدم 
دارم اما می بینم 
که بارها و بارها، 

هم با آنها کلی پول 
درمی آورم و هم 
کلی پول از دست 
می دهم. ریسک 
و اضطرابشان 
بسیار باالست
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تاریخ خاصی زوم کرده ای؟
لوکاس: اگر به بازه های زمانی کوتاه مدت بیت کوین نگاه کنیم، مثال در بازه 
زمانی 60 روزه: بازه 60 روزه بعدی اواســط نوامبر به پایان خواهد می رسد 
و من فکر می کنم آن دوران این احتمال باالســت که ما شاهد پایین ترین 
قیمت بیت کوین در چرخه کنونی باشیم. البته خیلی راحت می تواند چنین 
چیزی رخ ندهد و ما در بازه 60 روزه ی بعدی شاهد سقوط باشیم یعنی در 
بازه ژانویه. پس بین نوامبر 2022 تا ژانویه 2023 ما شاهد این کاهش قیمت 
خواهیم بود. حاال باید دید که این سقوط از 17500 پایین تر می رود یا نه. به 

هر حال این سقوط به معنای پایان بازار خرسی کنونی است.

بیت کوین 100 هزار دالری در چرخه بعد؟  
کاون: بیت کوین در چرخه کنونی مدتی طوالنی در بازه 60 هزار دالر نوسان 
کرده. در سال 2021 در ماه های ژانویه، فوریه، مارس و آوریل و بعد در اکتبر 
و نوامبر. فکر می کنی در چرخه چهار ساله بعدی با این مقاومت 60 هزار 
دالری دچار مشکل خواهیم شد؟ به هر حال بازار کریپتو آنقدر بزرگ شده 
که دوبرابر شدنش به این آسانی ها نباشد. آیا ممکن است در چرخه بعدی 

در حدود 60 و 70 هزار دالر گیر کنیم؟
لوکاس: به نظر من هم ما در بازه 60 هزار دالر شاهد مقاومتی جدی خواهیم 
بود. مشکل اینجاست که اگر ما نتوانیم در چرخه چهار ساله بعدی از این 
مقاومت عبور کنیم یعنی در چرخه بعدی ما شاهد رکودشکنی بیت کوین 
نخواهیم بود: یک اوج گیری ناگهانی و سقوط ناگهانی پس از آن را نخواهیم 
داشت. ممکن است این نگاه من جانبدارانه باشد اما تکنولوژی نوظهوری 
مثل بالکچین و کریپتو با ایــن روند پذیرش و ذات بین المللی اش من را 
متقاعد می کند که ما در چرخه بعدی هم شاهد رکودشکنی خواهیم بود. 
البته اینها همه گمانه زنی است. ما باید برای هر سناریویی آماده باشیم و در 
نقطه درست در هر چرخه خرید کنیم. پیش بینی دقیق بازار امکان ناپذیر 
اســت اما اینکه بدانیم در لحظه کنونی کجای چرخه ایســتاده ایم کمک 
می کند که خرید و فروش هوشمندانه تری انجام دهیم. من به خیلی ها که 
از من مشاوره می گیرند گفته ام که نباید بیت کوین تان را زیر 30 هزار دالر 
بفروشید و باید وقتی بیت کوین زیر 20 هزار است خرید کنید. اگر بیت کوین 
به 12 هزار تا سقوط کرد خوشحال باشید چون نگاه تان بلندمدت است و 
اگر توانستید خرید کنید. اما مسئوالنه بخرید. بخشی از سرمایه تان را وارد 

این بازار کنید. آنقدر بزرگ سرمایه گذاری نکنید که شب ها خواب تان نبرد. 
ممکن اســت در پایان چرخه کنونی بیت کوین به 12 هزار دالر تا سقوط 
کند: اگر شما تمام پول تان را در کریپتو گذاشته باشید فکر می کنید دنیا 
دارد به آخر می رســد و ممکن است دست به فروش بزنید. چرخه بعدی 
ممکن است به هر سمتی برود اما نهایتا زمان بندی شما در خرید و فروش 
و دیسیپلین شما در ترید است که فرق شما را با اکثریت ضررکرده در این 

بازار مشخص می کند.
 کاون: به لحاظ تئوریک، به نظرت اوج بازار در چرخه بعدی، در نیمه اولش 

رخ می دهد یا در نیمه دومش؟
لوکاس: اول بگوییم منظورمان از نیمه اول و دوم چرخه چیست. هر چیزی 
که از 2023 قبل از پایان 2024 رخ بدهد نیمه اول و از اول 2025 تا آخر 

2026 نیمه دوم این چرخه است.
خب اگر بیت کوین در اواخر نیمه اول شاهد اوج خود باشد و دو سال بعدی 
را تا پایان 2026 نزول کند یکی ما شاهد یک بازار خرسی دو ساله بوده ایم. 
دو سال بازار نزولی برای بیت کوین واقعا طوالنی است و ضربه زننده به روح و 
روان فعاالن بازار. به همین خاطر در مقیاس  بیت کوین می توانیم آن را »بازار 
خرسی طوالنی مدتی«  قلمداد کنیم که در پایان چرخه های 16 ساله اتفاق 
می افتد. فراموش نکنیم که تا حاال هر بازار خرسی ای که در جهان کریپتو 

داشته ایم کوتاه مدت بوده.
کاون: اگر اوج چرخه کنونی را آوریل 2021 بدانیم ما در حال حاضر حدود 
یک ســال و نیم است که درون بازار خرسی ایم. یا تو شروع بازار خرسی را 

از نوامبر می دانی؟
لوکاس: من شــروع بازار خرسی کنونی را نوامبر می دانم چون از این زمان 
بود که احساسات مردم به بازار شروع به تیره شدن کرد و افراد روحیه خود 
را از دست دادند. البته آوریل یا نوامبر بودن لحظه شروع بازار خرسی خیلی 

فرقی در وضعیت کنونی ما در چرخه نمی کند.
کاون: نکته جالب تحلیل تو اینجاست که اگر اوج چرخه بعد در اواخر 2024 
 Bitcoin( رخ بدهد - یعنی حدود بیت کوین هاوینگ »بیت کوین هاوینگ
Halving( پروســه ای است که هر چهار سال انجام می شود و طی آن آن 
پاداش استخراج کننده های بیت کوین نصف می شود. یعنی عرضه کاهش 
می یابد و در نتیجه قیمت بیت کوین باال می رود، چیزی که در هاوینگ های 
قبلی هم رخ داده.« یا چند ماه بعد از آن - احتماال عده زیادی فکر خواهند 
کرد که بازار در 2025 حسابی پررونق خواهد بود و گاوی خواهد شد. و تو 
می گویی لحظه ای که خیلی ها فکر می کنند بازار گاوی شده است در اصل 

بازار گاوی تمام شده.  
لوکاس: تصور کن که بیت کوین در نیمــه دوم 2024 به 100 هزار دالر 
رسیده باشد، در آستانه بیت کوین هاوینگ باشیم یا تازه انجام شده باشد، و 
تورم هم پایین باشد، مطمئنا خیلی ها فکر می کنند که قرار است بیت کوین 
ماه هایی عالی پیش رو داشته باشد و خیلی ها از بیت کوین نیم میلیون دالری 
حرف خواهند زد. دقیقا همین احساســات اســت که ما را به اوج گیری و 

سقوط ناگهانی و ورود به بازار نزولی رهنمون خواهد کرد.
من عموما حامی این ایده نیستم که لزوما بیت کوین هاوینگ باعث افزایش 
قیمت شدید بیت کوین می شــود. در چرخه چهارساله بعدی بیت کوین 
هاوینگ چون در نیمه اول چرخه قرار دارد ممکن است این حس به وجود 
آید که رشــد بیت کوین به خاطر آن اســت اما به نظرم چرخه بی نیاز از 

هاوینگ عمل می کند.
کاون: می گویی دسترسی به نقدینگی ارزان عامل مهم تری در رشد قیمت 
بیت کوین است؟ یعنی اگر فدرال رزرو بتواند تا 2024 تورم را کنترل کند 

و شروع به کاهش نرخ بهره کند این اهمیت بیشتری از هاوینگ دارد؟

کاون: بیت کوین 
در چرخه کنونی 
مدتی طوالنی 

در بازه ۶۰ هزار 
دالر نوسان کرده. 
در سال ۲۰۲۱ 

در ماه های 
ژانویه، فوریه، 
مارس و آوریل 
و بعد در اکتبر و 
نوامبر. گروهی 
از تحلیل گران 

معتقدند احتمالش 
هست که در 

چرخه چهارساله 
بعدی بیت کوین 

نتواند این مقاومت 
۶۰ هزار دالری را 

بشکند
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لوکاس: مطمئنا. تزریق پول در بازار تمایل مردم به خرید ســرمایه های 
پرریســک را باال می برد. من زیاد در  مورد استخراج کننده های بیت کوین 
حرفه ای نیستم. اما به نظرم وضعیت آنها فرق کرده. و آنها در حال حاضر 
اکثرا کســانی اند که بیت کوین های اســتخراجی خود را ذخیره می کنند 
و هاوینگ تاثیری در رفتارهای اســتخراجی آنهــا ندارد. به همین خاطر 
سیاست های پولی دولت آمریکا تاثیر بیشتری از هاوینگ روی قیمت خواهد 

داشت.
کاون: با تو تقریبا موافقم.

لوکاس: اگر درست یادم باشد تو از مدت ها پیش می گفتی که بیت کوین در 
بازه 2023 تا 2024 شاهد یک اوج گیری خواهد بود.

کاون: بلــه، اما اعتراف می کنم که مســیر و چرخه دیگری را می دیدم که 
درست از آب درنیامد.

لوکاس: پیش بینی مسیر بیت کوین هیچ وقت آسان نبوده. بیت کوین مسیر 
خودش را می رود و نهایتا به آنچه که منتظرش هستیم می رسد.

کاون: من یادم هست که در سال 2019 می گفتم احتماال تا اوایل 2022 
طول می کشــد که ما بتوانیم به بیت کوین 20 هزار دالری ای برسیم که 
می تواند خودش را در این بازه حفظ کند. و در سراسر 2021 من از اینکه 
این حرف را زده بودم شرمســار بودم! چون ما داشتیم بیت کوین 40 و 60 
هزار دالری را تجربه می کردیم. حاال در اواخر 2022 ما به همان 20 هزار 
دالر رســیده ایم. من در سال 2019 فکر می کردم روند حرکت بیت کوین 
تدریجی خواهد بود نه اینکه به شکل موشکی خودش را به 64 هزار دالر 
برساند. در اوایل 2022 باالخره من به این نتیجه رسیدم که آن اوج گیری 
که ما در 2021 دیدیم و سقوط بعد از آن، در اصل داشت ما را آماده می کرد 
که وارد چرخه بعدی شویم. تمام پیش شرط هایی که پایان یک چرخه را 

نشان می دهند یا محقق شده یا در حال محقق شدن است.
در نهایت اکثر مدل هایی که من طی ســال های گذشته برای پیش بینی 
قیمت بیت کوین استفاده کردم سال 2023 را سال صدهزار دالری شدن 
بیت کوین نشان می دادند. اما حاال فکر می کنم شاید 2023 کمی زود است 
و احتماال در 2024 شاهد شش رقمی شدن بیت کوین خواهیم بود. حتی 
2025 هم محتمل است. به هر حال امیدوارم در چرخه بعدی به این رقم 

برسیم.
لوکاس: اگر چرخه چهارســاله بعدی بخواهد شبیه سه چرخه قبلی باشد 
ســال 2025 سالی منطقی برای 6 رقمی شدن بیت کوین است. چون در 
هر سه چرخه بیت کوین در نیمه دوم اوج  گرفته است. من حتی برای این 
یکی هم تا اندازه ای آماده ام. تعصب داشتن روی یک تحلیل در مورد آینده 

مطمئنا باعث ورشکستگی یک تریدر می شود.
کاون: در چرخــه ای که داریم به پایانش نزدیک می شــویم، عموم بر این 
باور بودند که بیت کوین در همین چرخه 100 هــزار و 200 هزار دالر را 
می بیند. حاال هم می گوییم در چرخــه بعدی این را می بینیم. به نظرت 
این روش هدفگذاری قیمتی اصال درست است؟ یا بهتر است بیشتر روی 
زمان اوج گیری و ســقوط بیت کوین در هر چرخه متمرکز شویم و از آن 

سود ببریم؟
لوکاس: به نظرم ما عموما دســت به خیالپردازی درباره جیب خودشان و 
بیت کوین می زنیم و دیتا را نادیده می گیریم. خود من وقتی در نوامبر 2021 
ما به 68 هزار دالر رسیدیم، می دانستم که این چرخه وارد ماه سی و چهارم 
خود شده است )یعنی تقریبا آغاز سال سوم چرخه( و اصال اوج گیری در این 
زمان نشانه خوبی نیست. اما به خودم گفتم چه عیبی دارد که ما در ماه 37 
یا 38 چرخه شاهد یک اوج گیری عالی باشیم؟ آن موقع همه اینها منطقی 
به نظر می رسید. اما زمانی که بیت کوین شروع به سقوط کرد و به 42 هزار 

دالر رسید دیگر می دانســتم چرخه دارد وارد فاز خرسی خود می شود و 
دوران نزول آغاز شده است. هدفگذاری قیمتی درست است و فقط ما باید 
حدودا وضعیت هر چرخه را و لحظه ورود و خروجمان در این بازار را بدانیم 
و سردرگم خرید نکنیم. در چنین وضعیتی است که می توانیم ارزان بخریم 

و گران بفروشیم. کاری که هر تاجر موفقی انجام می دهد.

وضع طال و نقره طی سال های آینده  
کاون: این بازارهای مالی به شیوه خودشان ما را کم کم تبدیل به آدم های 
فروتنی می کنند. آنقدر اشتباه می کنیم و پول از دست می دهیم که کم کم 
غرور کاذبمان از بین می رود. راســتی تو در حوزه فلزات قیمتی هم بسیار 
فعالی. مــن البته کریپتو را به طال و نقره ترجیــح می دهم اما نمی توانم 
دوره هایی را فراموش کنم که طال و نقره واقعا عملکردی عالی داشــتند. 
زمانی که من به دنیا نیامده بودم یا دو سه دهه پیش. نظرت درباره خرید و 

فروش فلزات قیمتی و دورنمای آن طی دهه آینده چیست؟
لوکاس: من واقعا منتظرم با توجه به شرایط کنونی جهان آنها خوب عمل 
کنند اما طال و نقره جلو نمی روند. به خاطر ترس های ژئوپلیتیکی و به خاطر 
تورم منطقی اش این است که این سرمایه ها خوب عمل کنند و فعاالن بازار 
هم منتظر چنین روندی هستند. من نسبت به آینده طال هنوز خوشبینم 
و معتقدم که اگر از سطح حمایتی 1680 دالر پایین تر نیاید و آن را حفظ 
کند می تواند باال برود. اما اگر این ســطح 1680 را از دست بدهد می تواند 
سقوط سریعی داشته باشد. به هر حال من این عادت را دارم که نسبت به 
آنچه که خرید و فروش می کنم جانبدار می شوم و باید سعی کنم این عادت 
را کنار بگذارم. من 25 سال است که طال خرید و فروش می کنم و به آن 
عالقه دارم. به هر حال سرمایه گذاران در طال می گویند که طی چند سال 
آینده طال روزهای خوبی را خواهد دید اگر چه در کوتاه مدت مشــکالتی 

خواهد داشت.
کاون: وارد 2022 که شدیم با این وضع بازار کریپتو، به من به این نتیجه 
رســیدم که داشتن پول نقد برای خرید در روزهای افت بازار از همه چیز 
مهم تر است. پس تصمیم گرفتم پولم را به جای بانک روی فلزات قیمتی 
سرمایه گذاری کنم تا از پولم در مقابل تورم مراقبت کنم. اما آنها هم افول 

کردند، البته نه اندازه کریپتو. اما پول من ارزشش کم شد.
لوکاس: ما مطمئنا بیست سی سال بعد آن روز را می بینیم که بیت کوین 
شــبیه طالی امروز عمل می کند و دیگر شــاهد اوج و سقوط های پیاپی 

لوکاس: اگر قرار 
است در پایان 

۲۰۲۲ ما شاهد 
سقوط بیت کوین 

باشیم هیچ گریزی 
نیست که باقی 

بازار کریپتو هم با 
آن سقوط خواهد 
کرد. بیت کوین و 

اتریوم را نمی توان 
فعال از هم جدا 
کرد. البته ممکن 

است اتریوم بتواند 
به طور نسبی 
خودش را کمی 

حفظ کند

لوکاس: وقتی ما به دیگر سرمایه ها نگاه می کنیم می بینیم که بازار آنها عالوه بر چرخه های چند ساله، دارای 
چرخه های طوالنی تر هم هست که چرخه  ۱۶ ساله یکی از آنهاست. در چرخه های طوالنی تر، ما شاهد یک 
زمستان طوالنی و حقیقی در بازار هستیم که بیت کوین هنوز چنین چیزی را تجربه نکرده است.
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نخواهد شد و باعث نمی شود کسی یک شبه ثروتمند شود. این به نظرم بد 
نیست. اصال بیت کوین طراحی شده که نهایتا همین راه را برود. زمانی که 
بیت کوین به ارزش عادالنه اش رسید -که نمی دانیم چقدر است - بیت کوین 

به هدف خود که جایگزینی طال هست نزدیک تر می شود.
کاون: من فکر می کنم احساس عمومی هم به همین سمت می رود.

لوکاس: بیت کوین در نهایت تبدیل به طال/دالر بازار کریپتو می شود. چیزی 
که به آن اطمینان داریم و نوسان کمی دارد.

اتریوم و بقیه در چرخه بعد  
کاون: درباره اتریوم که اخیرا اپدیت مهمش را انجام داد چه پیش بینی ای 

داری؟
لوکاس: من هم مثل تو به اتریوم امیدوارم. به نظرم ما در دوران اوج چرخه 
بعدی شاهد عملکرد عالی اتریوم خواهیم بود. اپدیت کنونی هم می تواند به 
اتریوم کمک کند که خود را حامی محیط زیست نشان دهد و بگوید که از 
بیت کوین در این حوزه بهتر عمل می کند. در مورد بقیه رقبای بیت کوین 
نظــر خاصی ندارم. می دانم تو به آینده کاردانو )ADA( نگاه خیلی مثبتی 

داری.
کاون: می توانم بگویم که من عموما تمرکزم روی بیت کوین و اتریوم است 
و روی بقیه سرمایه گذاری ســنگینی نمی کنم اما پتانسیل رمزارزهای 
کوچک تر را در دوران اوج چرخه ها را نمی توانم نادیده بگیرم و در چرخه 
قبلی روی کاردانو سرمایه گذاری کردم و سود خوبی بردم. در چرخه بعدی 
هم مطمئنا روی دیگر رمزارزها - بجز بیت کوین و اتریوم - سرمایه گذاری 
می کنم تا به ســود برسم چون اینها ریسک شان باالتر است و پاداششان 

باالتر. اما انتخاب بین اینها اصال آسان نیست.
لوکاس: انتخاب رمزارزی که قرار است 100 برابر شود اصال آسان نیست. 
باید یک رمزارز را در روزهای اولیه اش پیدا کنید که هم تیم برنامه نویس 
قدرتمندی پشتش باشد و هم مردم به آن عالقه نشان بدهند. من احتماال 

برای اینکه دنبال چنین رمزارزهایی بیفتم کمی پیر هستم.
کاون: من احســاس می کنم در هر چرخه نسبت به چرخه قبل عالقه ام 
به رمزارزهای رقیب بیت کوین و اتریوم کمتر و کمتر می شود. من هنوز 
هم آنها را در ســبدم دارم اما می بینم که بارهــا و بارها هم با آنها کلی 
پول در می آورم و هم کلی پول از دســت می دهم. گاهی اوقات می گویم 
که دیگر نمی خواهم با اضطراب این رمزارزها دســت و پنجه نرم کنم و 
بی خیالشان می شوم. می خواهم سوال آخر را مطرح کنم. در مورد اتریوم 
من واقعا خوش بینم و احساس می کنم هیچ رقیب واقعی ندارد و از بقیه 
کیلومترها جلوتر اســت. اما در کوتاه مدت احساس می کنم همان بالیی 
که سر بیت کوین در پایان ســال می آید سر اتریوم هم خواهد آمد. اگر 
بیت کوین در پایان سال سقوط ســنگینی به 14 هزار و حتی 10 هزار 
دالر داشته باشد من فکر می کنم اتریوم هم سقوطی خواهد داشت که در 
خوش بینانه ترین به همین اندازه بیت کوین خواهد بود. نظر تو درباره اتریوم 

در پایان این چرخه چیست؟
لوکاس: من حس می کنم اگر قرار است در پایان 2022 ما شاهد سقوط 
بیت کوین باشیم هیچ گریزی نیست که باقی بازار کریپتو هم با آن سقوط 
خواهــد کرد. بیت کوین و اتریوم را نمی توان فعال از هم جدا کرد. ممکن 
اســت اتریوم بتواند به طور نســبی خودش را کمی حفظ کند اما من 
نمی توانم وضعیتی را ببینم که بیت کوین سقوط می کند و اتریوم مسیر 
دیگری را می رود. اما رقابت کنونی بیت کوین و اتریوم بر سر تسلط بر بازار 
بــه من می گوید که اتریوم دارد در برابر بیت کوین خوب عمل می کند و 
در چرخه بعدی اتریوم مطمئنا یکی از اســب های سریعی است که باید 

سوارش شوید.
کاون: گفت  و گوی خوبی بود لوکاس. امیدوارم اوایل ســال آینده دوباره با 

هم حرف بزنیم.
لوکاس: حتی پایان سال 2022 هم بد نیست. شاید آن موقع جشن پایان 

این بازار خرسی را با هم گرفتیم! 

کاون: اکثر 
مدل هایی که طی 
سال های گذشته 
برای پیش بینی 
قیمت بیت کوین 
استفاده کردم 

سال ۲۰۲۳ را سال 
صدهزار دالری 
شدن بیت کوین 

نشان می دادند. اما 
حاال فکر می کنم 

شاید ۲۰۲۳ کمی 
زود است و احتماال 
در ۲۰۲۴ شاهد 
شش رقمی شدن 

بیت کوین خواهیم 
بود
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در ژاپن اوضاع آنچنان بد شده که بانک مرکزی ژاپن مجبور به دخالت در 
ین باری که  بازار شده تا جلوی سقوط بیشتر ین در برابر دالر را بگیرد. آخر
بانک ژاپن مجبور به چنین کاری شد سال ۱۹۹۸ بود.

اقتصاد جهان در معرض ریسک بزرگی قرار گرفته است. ریسکی 
که به نظر نمی رســد به این زودی ها ســایه اش را از ســر ما بردارد. 
ممکن اســت تا حاال درباره آن چیزی نشنیده باشید یا آن را درست 
نفهمیده باشــید. به این ریسک »دالر قوی« می گویند که در لحظه 
کنونی بازارهای ارزی را دچار بحران کرده و ارزش باقی سرمایه های 
پرریسک )مثل بیت کوین( را به پایین می کشد. چرا ما دچار چنین 
بحرانی شده ایم و این برای سبد سرمایه گذاری شما و اقتصاد جهان 

چه معنایی دارد؟
 U . S .  Dollar برای درک ماجرا اول باید نمودار »شاخص دالر« یا
Index را ببینیم که به اختصار به آن DXY  می گویند. برای آنها که 
با شاخص دالر ناآشنا هستند بگوییم که این یک معیار است که قدرت 
دالر را در داد و ســتد نشان می دهد. این نشانه آن است که دالر در 
فالن روز در مقایسه با دیگر رقبایش چقدر قوی یا ضعیف شده است. 
و همان طور که در )نمودار 1( می بینید شاخص دالر در باالترین حد 
خود طی 5 ســال اخیر قرار دارد. اما اگــر به بازه زمانی طوالنی تر را 
هم بررسی کنیم می بینید که شــاخص دالر از سال 2002 تاکنون 
اینچنین باال نبوده اســت. )نمودار 2(. طبیعتا در آن طرف قضیه هم 
شاهد ضعف هستیم: ارزهای رقیب دالر دچار آنچنان ضعفی شده اند 
که طی دهه های اخیر بی سابقه بوده است. مثال در انگلیس، پوند به 
پایین ترین حد خود در برابر دالر طی 37 سال گذشته رسیده است. 
کامال مشخص است که پوند که همیشــه از دالر گران تر بوده دارد 
به سمت تســاوی با دالر کشیده شده و عده زیادی از اقتصاددانان و 
تحلیلگران براین باورند که ما به زودی شاهد چنین تحولی خواهیم 
بود. اوضاع برای یورو هم بهتر نیست: بعد از حمله روسیه به اوکراین و 
پس از اینکه اروپایی ها تحت فشار آمریکا دست به تحریم همه جانبه 
مسکو زدند یورو شروع به سقوط کرد که نهایتا باعث شد دالر و یورو 
برابر شــوند و چند روز بعد دالر از یورو گران تر شــد. در )نمودار 3( 
می توانید وضعیت یک ساله یورو در برابر دالر را ببینید که در لحظه 

نوشتن گزارش هر یورو به 0.98 دالر رسیده است.     
در این میان در ژاپن اوضاع آنچنان بد شده که بانک مرکزی ژاپن 
مجبور به دخالت در بازار شده تا جلوی سقوط بیشتر ین در برابر دالر 
را بگیرد. آخرین باری که بانک ژاپن مجبور به چنین کاری شد سال 

1998 بود. 

علل تقویت دالر  
اینجاست که به یک ســوال کلیدی می رسیم: چه چیزی باعث 
قدرت گیری دالر شده است؟ عوامل مختلفی برای تقویت شاخص دالر 
وجود دارد اما احتماال یکی از مبرهن ترین آنها تفاوت در نرخ بهره در 
کشورهای مختلف است. همان طور که می دانید بانک مرکزی آمریکا 
طی چند ماه گذشته برای مواجهه با تورم بی سابقه دست به افزایش 
نرخ بهره زده - تا وام گرفتن سخت تر شود و پول درگردش در کشور 
کاهش یابد. در کشــورهای دیگر هم کم و بیش شاهد افزایش هایی 

بوده ایم اما هیچ کدام روند تهاجمی آمریکا را نداشــته اند. تفاوت نرخ 
بهره دالر با دیگر ارزها به چه معناست؟ این یعنی اگر دالرتان را بانک 
بگذارید سود باالتری نصیب تان می شود، همین طور اوراق قرضه های 
دالری هم سود باالتری نصیب تان خواهند کرد. اینجا داریم مقایسه ای 
حرف می زنیم: یعنی اگر قرار باشــد سرمایه تان را تبدیل به ین، پوند 
یــا یورو کنید و در بانک های ژاپن، انگلیس یا اروپا بگذارید تا ســود 
بگیرید در مقایسه با دالر و بانک های آمریکا سود کمتری نصیب تان 

خواهد شد.
ماجرا حاال ساده به نظر می رسد: چرا باید سرمایه گذاران بانک های 
آلمان و اوراق قرضه های آلمانی با نرخ بهره 2 درصد را بخواهند وقتی 
می توانند اوراق قرضه 10 ساله آمریکا با سود 3.68 درصد را نگه دارد. 
این را مقایســه کنید با اوراق قرضه ژاپنی با ســود خجالت آور 0.25 

درصد.
خب برای خرید اوراق قرضه آمریکایی چه نیاز داریم؟ دالر آمریکا. 
این یکی از مهم ترین دالیل قدرت گیری بی سابقه شاخص دالر است. 

چرا جهان وارد بحران دالری می شود؟
دالر قوی می تواند باعث مشکالت اقتصادی و ناآرامی در کشورهای مختلف دنیا شود
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اما ماجرا به تفاوت نرخ بهره کشــورهای مختلف ختم نمی شود. 
نکته دیگر درک عمومی از قدرت اقتصاد آمریکاست. این ممکن است 
شوخی به نظر برسد بخصوص که اقتصاد آمریکا هم درگیر تورم است 
و هم احتماال دارد وارد رکود می شود. اما در مقایسه با دیگر کشورهای 
جهان آمریکا در وضعیت بســیار بهتری قرار دارد. اروپا درگیر جنگ 
روســیه و اوکراین است و در آســتانه بحران جدی انرژی قرار دارد و 
همین باعث شــده که رویتر پیش بینی ورود منطقه یورو به رکود را 
بکند چرا که نبود انرژی به معنای کاهش شدید تقاضا و نهایتا کند 

شدن اقتصاد خواهد بود. 
چین هم در این میان اوضاع عالی ای ندارد: سیاست سختگیرانه 
چین در عدم تحمل کرونا باعث شــده اقتصاد شهرهای مختلف این 
کشور گاه و بیگاه تعطیل شود. به عالوه کرونا و جنگ اوکراین باعث 
کندی اقتصاد جهان شده، این یعنی کاهش تقاضا برای صادرات چینی 
ضعیف و ضربه به اقتصاد این کشور. بازار مسکن چین هم در آستانه 
یک بحران واقعی اســت و سیاســت گذاران چینی روزهای خوبی را 

نمی گذرانند. 
به همین خاطر است که نگه داشتن دالر و سرمایه گذاری روی اوراق 
قرضه آمریکایی از دید خیلی ها کم ریسک ترین کار ممکن به حساب 
می آید. البته فقط خارجی ها نیستند که به دنبال سرمایه گذاری روی 
دالرند. در داخل آمریکا هم اوضاع به هم ریخته کنونی و سیاست های 
انقباضی فدرال رزرو باعث گریز مردم از سرمایه گذاری های پرریسک 
مثل بورس و کریپتو شده و آنها چاره ای ندارند جز اینکه سرمایه  خود 

را به شکل دالر نگه دارند. و این یعنی تقاضای بیشتر برای دالر.

چرا دالر قوی بد است  
پس دیدیم که دالر در روزهای خوشش به سر می برد اما چرا این 

برای اقتصاد جهان خوب نیست؟
احتماال یکی از اولیــن و مهم ترین عواملی که اینجا باید در نظر 
داشته باشیم نابسامانی ای است که دالر قوی در اقتصاد دیگر کشورها 
به وجود می آورد. نه فقط دالر آمریکا ارز ذخیره دنیا به حساب می آید، 
که مورد استفاده ترین ارز دنیا در تجارت بین الملل هم هست. پس هر 
چه ارزش دالر در مقایسه با دیگر ارزها باالتر رود، واردات هم گران تر 
می شــود. بعضی از این اقالم وارداتی را می توان برایشان جایگزینی 

در داخل پیدا کرد یا اینکه خریدشــان را به تاخیر انداخت، اما برخی 
اقالم وارداتی واقعا حیاتی اند. مثال نفت و گاز که عموما با دالر خرید 
و فروش می شــوند. هر چه دالر در مقایسه با واحد پولی فالن کشور 
واردکننده گران تر باشد، واردات گران تر خواهد بود. این نه فقط تورم 
را در حوزه های خاص به شــدت باال خواهد برد، که اگر کنترل نشود 
می تواند باعث بدهی جدی به کشورهای دیگر جهان شود و کاری کند 
که یک کشور نتواند کاالهای اساسی مورد نیازش را وارد کند. چیزی 
که در کشورهایی مثل سری النکا رخ داد و باعث بحرانی ویرانگر شد: 
بحران اقتصادی باعث بحران سیاسی شد و نهایتا کشور دچار انقالب 
شد. در وضعیت کنونی، تعداد کشورهایی که ممکن است به سرنوشت 

سری النکا دچار شوند اصال کم نیست.  
با این حال نیاز نیست که کشور درگیر بحران جدی بدهی شود تا 
زندگی مردم عادی رو به وخامت گذارد. همین گرانی واردات می تواند 
اوضاع را کامال به هم بریزد: فقط کافی اســت نــرخ تورم در برخی 
کشورهای اروپایی را با تورم در آمریکا مقایسه کنید تا ببینید اروپایی ها 
با چه بحرانی دست و پنجه نرم می کنند. نرخ تورم در اروپا به باالترین 

حد خود طی 25 سال اخیر رسیده است.

اوضاع بد ایتالیا و بقیه اقتصادهای مقروض  
اما اخبار بد در اینجا به پایان نمی رسد. یک تهدید جدی برای این 
کشورها بحران بدهی های عمومی است، بخصوص اینکه طی بحران 
کرونا کشورهای زیادی - بخصوص کشورهای فقیر و در حال توسعه - 
از موسسات مالی غربی دالر قرض کردند. به خصوص که نرخ بهره در 
آمریکا پایین بود و هزینه وام گرفتن باال نبود. نکته اینجاست که حاال 
دالر در حال گران تر شدن است بازپرداخت این وام ها سخت تر شده 
است. به عالوه با افزایش نرخ بهره در آمریکا، کشورهای وام گیرنده باید 
بــا نرخ باالتری بهره وام های خود را بدهند. بدون تردید طی ماه های 
آینده کشورهای مختلفی هستند که با بحران بازپرداخت بدهی های 
خود روبرو خواهند شد. اصوال بحران هایی مربوط به بدهی های عمومی 
به شدت کشورها را ضعیف می کنند و سال ها طول می کشد تا یک 

کشور بتواند از چنین بحرانی سر بلند کند. 
مسئله اینجاست که همه وام هایی که کشورهای ضعیف تر طی این 
مدت گرفته اند به دالر نبوده است. و همین ماجرا را پیچیده تر می کند. 
چون تعداد زیادی از کشــورهای توسعه یافته هم برای کنترل تورم، 
مجبور شده اند نرخ بهره خود را باال ببرند. )البته بخشی از این افزایش 
نــرخ بهره در واکنش به افزایش نرخ بهــره در آمریکا بوده، تا جلوی 
سقوط بیشتر واحد پولی خود در برابر دالر را بگیرند.( مثال بانک های 
مرکزی انگلیس، نروژ و سوئیس به پیروی از آمریکا نرخ بهره خود را 
باال برده اند. می شود گفت در این چرخه افزایش نرخ بهره، بانک های 
مرکزی تمام 10 اقتصاد برتر دنیا نرخ بهره خود را باال برده اند )جمعا 
به اندازه 20 درصد(. این یعنی بهره تمام وام هایی که کشورها با واحد 
پولی این 10 کشور گرفته اند باال رفته و بازپرداخت آنها سخت تر شده 
است. در منطقه یورو مثال بانک مرکزی اروپایی به شیوه ای تهاجمی 
در حال افزایش نرخ بهره است و برای اولین بار طی تاریخ 24 ساله اش 

نرخ بهره را در یک نشست 0.75 درصد افزایش داد. 
این مســئله باعث چالش های جدی برای بعضی از کشــورهای 
منطقه یورو شده است به خصوص کشورهای جنوب اروپا. اگر یادتان 
باشد کشورهای کوچک اروپا در سال 2010 درگیر بحران بدهی های 
عمومی شدند که یونان جزو آنها بود. بحران سال 2010 بحرانی قابل 
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مدیریت بود اما بحران کنونی که مثال ایتالیا را هم در بر می گیرد معلوم 
نیست قابل مدیریت باشد. بررسی ها نشان می دهد ریسک جدی شدن 
بحران بدهی های عمومی در ایتالیا به این دالیل بســیار باالســت: 
1- اقتصاد 2 تریلیون دالری ایتالیا 10 برابر یونان اســت. 2- حجم 
بدهی های عمومی در ایتالیا در جهان سوم است. 3- نسبت بدهی های 
عمومی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی این کشور )GDP(  حدود 150 
درصد است که دومین در اروپا به حساب می آید. 4- رشد اقتصادی در 

ایتالیا کند است و جمعیتش در حال پیر شدن است.
بحران بدهی هــای اروپا طبیعتا به ایتالیا محدود نمی شــود، اما 

کشورهای پرریسک  دیگر اهمیت ایتالیا را ندارند.
وقتی درباره کشورهای بدهکار دنیا صحبت می کنیم حیف است 
که به دومین کشــور در لیست نسبت بدهی به GDP اشاره نکنیم: 
احتماال باور نمی کنید که ژاپــن با بدهی عمومی 266 درصد تولید 

ناخالص داخلی دست و پنجه نرم می کند. 

آمریکایی ها هم در امان نیستند  
حاال ممکن اســت آمریکایی ها بگویند این بحران ها به ما مربوط 
نیســتند: ما به نفت و گاز دنیا احتیاج نداریم و دالر قوی می تواند به 
ما کمک کند که تورم را پایین بیاوریم. اما داستان برای آمریکا هم به 

راحتی ها نیست. 
اول اینکه دالر قوی به نفع صادرات آمریکا نیست چون هر چه دالر 
گران تر باشد محصوالت صادراتی آمریکایی برای خارجی ها گران تر 
خواهد بود. این به شرکت های آمریکایی که روی صادرات حساب باز 
کرده اند ضربه خواهد زد و کسری تراز تجاری این کشور را باالتر خواهد 
برد. به کسری تراز تجاری آمریکا هر سال به طور میانگین یک تریلیون 
دالر اضافه می شــود که پنج درصد تولید ناخالص داخلی این کشور 
است. فراموش نکنید که میزان بدهی عمومی دولت آمریکا نزدیک به 

100 درصد تولید ناخالص داخلی است. 
دالر قــوی نه فقط به شــرکت های صادرکننده آمریکایی لطمه 
می زند، که به شــرکت های چندملیتی آمریکایی که خارج از کشور 
پول در می آورند هم خسارت وارد می کند. علت آن است که آنها باید 
نهایتا درآمدهایشــان را - به دالیل مالیاتی/بورسی - به دالر آمریکا 
تبدیل کنند. این چه ضــرری دارد؟ یک مثال می زنیم: فرض کنید 
که آمازون در بخش اروپایی خود چند میلیارد یورو ســود می کند، 
این ســود را اگر به دالری حســاب کنیم طبیعتا کمتر خواهد بود و 

در گزارش مالی ســاالنه آمازون این تفاوت هنگام تبدیل، به عنوان 
سودی که از دست رفته به حساب خواهد آمد. طبق برخی برآوردها 
حدود 30 درصد درآمدهای 500 شرکت اول حاضر در بورس آمریکا 
از خارج از کشــور می آید و هر چه شــاخص دالر قوی تر شود ضربه 
جدی تری به درآمدهای شرکت های مهم آمریکایی وارد می کند. در 
نهایت سرمایه گذاران در بازار بورس هم از دالر قوی ضربه می خورند 
چون سهام همین شــرکت ها را خریداری کرده اند. کاهش درآمد به 
معنای کاهش ارزش گذاری شــرکت و نهایتا کاهش ارزش سهام آن 

شرکت است. 
بــه عالوه دالر قوی به معنای کاهــش جذابیت دارایی های مالی 
آمریکایی برای ســرمایه گذاران خارجی اســت چون آنها را گران تر 

می کند. 
درست است که شــهروندان آمریکایی به اندازه شهروندان دیگر 
کشــورها از دالر قوی ضربه نمی خورند، امــا در کل اثر دالر قوی بر 
اقتصاد امریکا و سبدهای سرمایه گذاری شان را احساس خواهند کرد. 

دالر در 2023   
ســوال اساسی اینجاست که این دالر قوی تا چه زمانی به صعود 
خود ادامه خواهد داد و آیا سیاست گذاران جهان می توانند جلوی آن 
را بگیرند؟ خبر بد اینکه انتظار نمی رود در کوتاه مدت بتوان جلوی دالر 
قوی را گرفت چون عواملی که باعث تقویت دالر شــده اند همچنان 

وجود دارند. 
مثال بانک مرکزی آمریکا گفته که احتماال نرخ بهره را باید به 4.6 
درصد برساند تا بتواند تورم را درمان کند. در این میان تحلیل گر سایت 
مارکت واچ معتقد است که برای جمع کردن تورم کنونی فدرال رزرو 
حتی مجبور می شود تا سال آینده نرخ بهره را به 5 درصد هم برساند. 
این یعنی تفاوت نرخ بهره آمریــکا با بقیه جهان باالتر خواهد رفت 
و ســرمایه گذاران جهانی بیشتر و بیشتر اوراق قرضه دالری خواهند 

خرید. 
در مــورد اقتصاد جهان هم به نظر می رســد اوضاع قبل از اینکه 
کمی بهبود یابد بدتر خواهد شــد. در اروپا، انتظار می رود که جنگ 
روســیه و اوکراین وارد مرحله بدتری شود. حمله اخیر به خط لوله 
گاز نورد استریم 1 و از کار افتادن آن باعث شده امیدهای اروپا برای 
دستیابی به گاز حداقلی در زمستان کم رنگ تر شود و روسیه قول داده 
این خرابکاری را تالفی کند. اگر غرب بخواهد به اوکراین موشک های 
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عرص جدید

دوربرد بدهد و خاک روسیه هدف قرار گیرد باید منتظر حمله روسیه 
به کشورهایی جز اوکراین باشیم. چین هم در میان همچنان با بازار 
حبابی مســکن خود دست و پنجه نرم می کند و دورنمای مثبتی از 
وضعیت اقتصادش طی ماه های دیده نمی شود. درست است که اقتصاد 
آمریکا هم دچار مشکل شده، اما در مقایسه با باقی نقاط دنیا همچنان 

وضع پرثبات تری دارد.  
حاال چطور می شود با دالر قوی مقابله کرد؟ وقتی کشورها قرار است 
به صورت مجزا با این مشــکل مواجه شوند گزینه های زیادی ندارند. در 
حال حاضر بانک های مرکزی خارجی تالش می کنند از افزایش نرخ بهره 
از فدرال رزرو عقب نمانند اما سیاست شــان جواب نداده چرا که بانک 
مرکزی آمریکا از آنها خیلی جلوتر است و آنها نمی توانند یک شبه نرخ 

بهره را چند درصد باال ببرند. 
آیا ممکن است کشورهای دنیا اقدام هماهنگی علیه دالر قوی انجام 
دهند؟ آنها به هر حال قبال کار مشابهی کرده اند: در 22 سپتامبر 1985 
وزرای مالی و روســای بانک های مرکزی بزرگ ترین اقتصادهای دنیا در 
هتل پالزای نیویورک سیتی جمع شدند تا جلوی صدمات بیشتر دالر 
قوی بر اقتصاد جهان را بگیرند. آنها نهایتا به تفاهمی رســیدند که به 
»پیمان پالزا« مشهور شــد و قرار بر این شد که آنها به طور هماهنگ 
در بازارهای ارزی و مالی ورود کنند، نرخ های بهره را به رقم مشــخصی 
تغییر دهند و سیاست های مالی جدیدی در پیش گیرند. در نهایت آنها 
موفق شــدند: دالر 50 درصد از ارزش خود را از دســت داد و واحدهای 
پولی آلمان غربی، فرانســه، انگلیس و ژاپــن 50 درصد باال رفت. اما آیا 
رسیدن به چنین تفاهمی در دنیای کنونی امکان پذیر است؟ احتمالش به 
دالیل مختلفی پایین است: اول آنکه اگر برای حاضران در هتل پالزا در 
1985 سیستم کنونی اقتصاد جهان را شرح می دادند کسی باور نمی کرد. 
چین حاال یکی از مهم ترین شرکای تجاری کشورهای غربی است و هر 
گونه دخالت ارزی بدون حضور چین بی ثمر خواهد بود. چین به اندازه 
کشورهای اتحادیه  اروپا، انگلیس و ژاپن نگران ارزش واحد پولی اش نیست 
چون آنها صادرکننده اند و دالر قوی برایشان تحول مثبتی است. عالوه 
بر چین، سیاست گذاران آمریکایی هم راضی به مذاکره بر سر دالر قوی 
نیستند. جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا گفته که او می خواهد »ارزش 
دالر توســط نرخ تبدیل بازار مشخص شــود نه مذاکرات.« یلن یکی از 
حامیان سرســخت دخالت در بازار برای نابودی تورم است و به همین 
خاطر امکان ندارد بر سر افزایش نرخ بهره با خارجی ها مذاکره کند. اگر 

چه دالر قوی بر صادرات آمریکا و درآمد شرکت های آمریکایی تاثیر منفی 
می گــذارد می تواند اثرات تورمی واردات محصوالت به آمریکا را کاهش 
دهــد. به همین خاطر به احتمال زیاد وقتی چین و آمریکا در مذاکرات 
حضور نداشته باشند دیگر کشورها نمی توانند اقدام هماهنگی علیه دالر 

قوی انجام دهند. 
دالر قوی از دید سیاست گذاران در اکثر نقاط جهان بادی مخالف در 
عرصه اقتصاد کالن به حســاب می آید که قرار نیست به این زودی ها از 
شرش خالص شویم. خود آمریکایی ها هم خواهند دید که هر چه شاخص 
دالر باالتر رود، صادرات کاالهای آمریکایی کاهش بیشتری خواهد داشت 
و میــزان رقابت پذیری اقتصاد آمریکا هم پاییــن خواهد آمد. اما نهایتا 
بزرگ ترین ضربه را کشورهای ضعیف تر خواهند خورد، کشورهایی که 
واردکننده مواد غذایی و انرژی هستند: دو عامل کرونا و جنگ روسیه و 
 )Su pply chian ( اوکراین همین حاال هم به شــدت بر زنجیره تامین
غذا و انرژی تاثیر منفی گذاشته و این محصوالت را کمیاب و گران کرده 
و دالر سنگین باری اضافه بر دوش مردم این کشورهاست. انتظار می رود 
در زمستان سخت آینده کشورهای بیشتری در جهان گرسنگی و سرما 
را تجربه خواهند کرد و باید منتظر ناآرامی های گسترده در نقاط مختلف 
باشیم. جهان، جهان چند سال پیش نیست که کشورهای همیشه بدهکار 
مثل آرژانتین و یونان در آســتانه ورشکستگی باشند، حاال اقتصادهای 
بزرگ تر و خوشــنام تر هم در ریسک ورشکستگی هستند. فقط به این 
فکر کنید که اگر بحران بدهی های عمومی در ایتالیا جدی شــود چه 
تاثیر بی سابقه ای بر منطقه یورو خواهد گذاشت؟ یورو همین حاال هم با 
دشواری در حال گذراندن شرایط جنگی کنونی و بحران بی سابقه  انرژی 
است. آیا این یورو می تواند ضربه ناشی از بحران ایتالیا را تحمل کند؟ چه 
می شود اگر بحران بدهی ها به اقتصادهای ضعیف تر اتحادیه مثل اسپانیا و 

پرتغال سرایت کند؟ دورنمای ماه های آینده اصال روشن نیست.   
آیا ممکن است فدرال رزرو به این دالیل روند افزایش نرخ بهره را 
متوقف کند؟ بعید است. چون فدرال رزرو این روزها کامال روی جنگ 
با تورم متمرکز شده و نه نرخ رشد منفی اقتصاد و نه نشانه های خطر 
در بازار مسکن باعث نشده بانک مرکزی آمریکا کوتاه بیاید. چه برسد 

به دردسرهای دیگر کشورها در آن سوی اوقیانوس. 
البته نهایتا ســال آینده فــدرال رزرو افزایش نرخ بهره را متوقف 
خواهد کرد و جنگ اوکراین هم احتماال به نتیجه خواهد رسید. تا آن 

موقع اما کمربندهایتان را سفت ببندید.

نمودار 3: یورو به دالر، طی سال اخیر 

هر یک یورو برابر است با

۹۸ . ۰ دالر آمریکا  
۱.۲ 

۱.۱

۱

۰.۹
فوریه ۲۰۲۲جوالی ۲۰۲۲

سوال اساسی 
اینجاست که 
این دالر قوی 

تا چه زمانی به 
صعود خود ادامه 
خواهد داد و آیا 
سیاستگذاران 

جهان می توانند 
جلوی آن را 
بگیرند؟ خبر 

بد اینکه انتظار 
نمی رود در 

کوتاه مدت بتوان 
جلوی دالر قوی 

را گرفت چون 
عواملی که باعث 

تقویت دالر 
شده اند همچنان 

وجود دارند 



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

عصر دون کورلئونه
آیا نظام پادشاهی بریتانیا با چارلز سوم به حیات خود ادامه می دهد؟
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جهان به روایت نمودارها
شاخص ها از آینده  چه می گویند؟

قیمت های مصرف کننده، 2022، درصد افزایش نسبت به سال گذشته

نگران تورم چین نباشید

اکثر کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای پیشرفته جهان، طی چند 
ماه اخیر معضلی بزرگ داشته اند: تورم! اما چین در این بین یک استثنا 
به نظر می رسد. ظاهرا این کشور توانسته با سیاست های پولی صحیح، 
اقتصاد خود را در مسیری هدایت کند که نرخ تورم آن مهار شود. در 
حال حاضر چین به لحاظ نرخ تورم، وضعیتی بهتر نســبت به سایر 

کشورهای توسعه یافته جهان دارد.

اتحادیه اروپا

ایاالت متحده

بریتانیا

چین

شاخص »عادی بودن« اکونومیست، پیش از کرونا=100
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بازگشت جهان به دوران قبل از کرونا

شــیوع همه گیری کرونا منجر به تغییر فضای عادی جهان شــد. 
فعالیت های اقتصادی عمدتا محدود و متوقف شدند. به همین خاطر 
وضعیت جهان از حالت عادی خود خارج شــد. اما حاال بررسی های 
اکونومیست نشان می دهد که میزان فعالیت ها دوباره به میزان آن در 
دوران پیش از شیوع همه گیری کرونا بازگشته است. شاخص عادی 
بودِن جهان که اکونومیست آن را بررسی می کند، بازگشت به شرایط 

عادی را به ما نشان می دهد.
2020 2021 2022

آمریکا چین

پاکستان، بارندگی های فصلی مانسون، میلی متر

چرا پاکستان را آب برد؟

پاکستان جزو کشورهایی اســت که تقریبا هر سال با پدیده سیل 
مواجه می شــود. اما سیل امسال ظاهرا با همیشه فرق داشت. دلیل 
این تفاوت چه بود؟ اکونومیست معتقد است تغییرات اقلیمی و ذوب 
شدن یخ های قطبی باعث شده پاکستان نسبت به هر سال، تجربه 
تلخ تری در زمینه سیل داشته باشد. تا کنون عده زیادی جان خود را 

بابت این سیل از دست داده اند.

2022

جوالی آگوست مبر سپتا

متوسط 1961 تا 2010

2021

افغانستان، گزارش اقدامات خشونت آمیز

کاهش خشونت در افغانستان

افغانستان همه را شگفت زده کرده است. بررسی های اکونومیست نشان 
می دهد از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا کنون، میزان خشونت در 
این کشور کاهش محسوسی داشته است. البته هنوز سرکوب امری 
رایج در این کشــور محسوب می شود و عمده سرکوب گری ها هم از 
سوی نیروهای طالبان انجام می دهد. اما به صورت کلی، روند اقدامات 

خشونت آمیز، نزولی بوده است.

کابل به دست طالبان سقوط کرد

2020 2021 2022
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مسیر جدید استانداردهای زندگی در جهان

تغییرات اقلیمی و تنش های مختلف نظیر جنگ باعث شده استانداردهای زندگی در اکثر نقاط جهان افول کند. بررسی های اکونومیست نشان می دهد که در نقاط کمی از جهان 
شاهد افزایش کیفیت و استانداردهای زندگی هستیم. در بسیاری از کشورهای بزرگ و توسعه یافته، کاهش کیفیت و استانداردهای زندگی را مشاهده می کنیم و این یعنی جریان 

جدیدی بر جهان غالب شده است.

شاخص شگفتی آفرین تورم

تورم بریتانیا دورقمی شد

همه کشــورهای جهان با معضل تورم روبه رو شــده اند اما بریتانیا 
نخستین کشور توسعه یافته و پیشــرفته ای بود که نرخ تورم آن دو 
رقمی اعالم شد. این کشور با افزایش بی سابقه قیمت ها روبه رو شده 
و باالترین نرخ تــورم را از دهه 80 میالدی تا کنون تجربه می کند. 
در حال حاضر بانک مرکزی این کشور تالش دارد از طریق اقدام به 

افزایش نرخ بهره، تورم این کشور را مهار کند.

بریتانیا
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کاهش توسعه افزایش توسعه

فساد در نظام پزشکی اروپا

نظام خدمات پزشــکی و بهداشــتی کشورهای 
اروپایی به شکل عجیبی دچار فساد شده است. البته 
بررسی ها نشان می دهد عمده این فساد مربوط به 
کشورهای شرق اروپاست و در غرب، خیزش کمتر 
فساد را در این زمینه می بینیم. بسیاری از بیماران 
برای اینکه بتوانند معالجه و درمان شوند باید خارج 
از چهارچوب های مرسوم، پولی را پرداخت کنند. 

این فساد، نظام پزشکی را بیمار کرده است

رواج پرداخت های غیررسمی در نظام بهداشت و درمان،  2019، درصد

پایین

باال



آینده نگر | tccim.ir | شماره صد و بیست وچهارم، آبان 1661401

جمهوری اسالمی ایران طی نشست اخیر به عضو دائمی و ثابت سازمان همکاری های شانگهای تبدیل شد. اصوال رهبران غربی به این نشست 
دعوت نمی شوند. به ویژه به دلیل درگیری های روسیه با اوکراین، این مسئله حساس تر شده و به همین خاطر هیچ یک از رهبران غربی در این برنامه 
حضور نداشته اند. اما پرسش اینجاست که سازمان همکاری های شانگهای دقیقا چیست و بناست چه نقشی را در جهان ایفا کند.

شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین برای نخستین بار پس از آغاز همه گیری کرونا، 
به سفری رفته که در آن اهدافی استراتژیک برای بلندپروازی های چین را دنبال می کند. 
او در کنار والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه قرار گرفته، رهبر کشوری که اکنون به 
نوعی با غرب درگیر جنگ شده است. سمرقند، یکی از مهم ترین شهرهای ازبکستان، جایی 
است که چندی پیش توجه تمامی رهبران جهان به آن جلب شده بود. جلسات سازمان 
همکاری های شانگهای در این شهر برگزار شد. غربی ها با چشمی نگران به این نشست نگاه 

می کردند. دلیلش این بود که در آن رهبران کشورهای شرقی دور هم جمع شده بودند.
یکــی از مهم ترین دیدارها در این نشســت، دیدار 
شــی جین پینگ و والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه با همتای ایرانی شان یعنی سید ابراهیم رئیسی 
بود. جمهوری اســالمی ایران طی این نشست اخیر به 
عضو دائمی و ثابت ســازمان همکاری های شــانگهای 
تبدیل شــد. اصوال رهبران غربی به این نشست دعوت 
نمی شــوند. به ویژه بــه دلیل درگیری های روســیه با 
اوکراین، این مسئله حساس تر شده و به همین خاطر 
هیچ یک از رهبران غربی در این برنامه حضور نداشته اند. 
اما پرسش اینجاست که سازمان همکاری های شانگهای 
دقیقا چیست و بناست چه نقشی را در جهان ایفا کند؟ 

اصال غرب چرا نگران این نشست است؟
ســازمان همکاری های شــانگهای در سال 2001 
بــا حضور چین، قزاقســتان، قرقیزســتان، روســیه، 
تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. عمده مباحثی که 
در نشست های این سازمان مطرح می شود درباره مسائل 
اقتصادی آسیای میانه است. تمرکز آن ها هم بر مقابله 
با تروریسم و همچنین تقویت پیوندهای تجاری است. 
هرچند اعضای این گروه برخی آزمایش های نظامی را به 
صورت مشترک با یکدیگر پیش برده اند اما به عنوان یک 
گروه دفاعی نظیر ناتو شناخته نمی شوند. به عنوان یک 
اتحادیه اقتصادی رسمی مثل اتحادیه اروپا هم در جهان 
مطرح نشده اند. صرفا به عنوان مجمعی شناخته می شود 
که در آن روسیه و چین روابط همسایه هایشان را با هم 
مدیریت می کنند. اما به مرور عضویت هند و پاکستان 
در این سازمان که در سال 2017 قطعی و نهایی شد، 
وضعیت را پیچیده کرد. در سال 2021 طی نشستی که 
به صورت مجازی برگزار شــده بود، تصمیم بر این شد 
که ایران هم به عضویت دائمی این سازمان درآید. البته 
ایران پیش از این به عنوان عضو ناظر فعالیت داشت. در 
حال حاضر کشورهای افغانستان، بالروس و مغولستان به 
عنوان اعضای ناظر در این سازمان حضور دارند. برخی از 
شرکا هم وضعیتی پیچیده در این سازمان دارند از جمله 

ترکیه که نقش مذاکره کننده را ایفا می کند.

 رهایی از انزوا  
رشد سازمان همکاری های شانگهای به نوعی نشان می دهد که کشورهای شرقی به سمت 
رقابت گام برمی دارند. روسیه این روزها در وضعیتی منزوی نسبت به غرب قرار گرفته و از آن 
دور می شود. حاال این کشور برای نمایش اهمیت خود بیش از پیش دست به دامان شرق شده 
و در نتیجه شاهد این فضای رقابتی هستیم. روسیه امیدوار است با گسترش سازمانی مانند 
سازمان همکاری های شانگهای، زمینه نفوذ خود را گسترش دهد و به نوعی قدرتش را در شرق 
پیاده کند. در مورد چین قضیه کمی فرق دارد. هرچند چین هم مانند روسیه، روحیه ای ضد 
آمریکایی و ضد غربی دارد اما وضعیتش مانند روسیه نیست. در واقع نیازی نیست به اندازه 
روسیه به دردسر بیفتد. در نتیجه تا جایی که بتواند با قدرت های ضدغربی همکاری می کند. 
به عالوه چین می تواند از طریق این سازمان، زودتر به برخی از اهداف خود برسد، اهدافی نظیر 
ابتکار »کمربند و جاده« که ســایر اعضا باید سعی کنند نسبت به آن خوشبین باشند و به 

پیشبرد آن کمک کنند. ایران هم تقریبا در وضعیتی مشابه با چین قرار دارد.
در حالی که روسیه سعی دارد نظم جدید جهانی را پیاده سازی کند، هند احتماال خیلی 
با روس ها همکاری نخواهد کرد. در واقع هند ســعی دارد هر دو طرف یعنی هم شرق و 
هم غرب را برای خودش حفظ کند. اما قطعا در زمینه مقابله با آمریکا، چندان با روسیه 
همکاری نخواهد کرد. برخی از کشورها هم در این سازمان صرفا برای جذب سرمایه یا 
ســرمایه گذاری برای چینی ها جذابیت دارند مثال قزاقستان یا قرقیزستان. این ها همان 

کشورهایی هستند که در گذشته تحت نفوذ روس ها قرار داشته اند.
به این ترتیب جمعی از کشــورها را در سازمان همکاری های شانگهای داریم که در 
برخی از امور با یکدیگر اهدافی مشترک را دنبال می کنند و منافعی مشترک دارند اما در 
برخی از دیگر مسائل، حتی گاها اولویت های متفاوت و متعارض با همدیگر دارند. به هر 
حال، این جمع قدرتمند شرقی می تواند منشا نگرانی برای قدرت های غربی باشد. آن ها 
می دانند که چنین سازمان هایی در نهایت به گسترش قدرت های شرقی ختم خواهند شد. 
در واقع این سازمان، زمینه ساز گسترش نفوذ روسیه و چین است، دو کشوری که غربی ها، 

به ویژه آمریکا با آن مشکل دارند.              

چرا باید خواند:
 ایران به تازگی به 
عضویت سازمان 

همکاری های 
شانگهای درآمده است. 
البته پیش از این، ایران 

به عنوان عضو ناظر 
در این سازمان فعالیت 

داشت. حاال به نظر 
می رسد کشورمان یک 

گام دیگر به روسیه 
و چین که دو عضو 
اصلی این سازمان 
هستند، نزدیک تر 

شده است.

 ] بین المللی  نهادهای   [

سازمانی برای اتحاد شرقی ها
سازمان همکاری های شانگهای چیست؟
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مشکل اصلی در مورد منطقه قره باغ این است که طی دو سال گذشته تنش ها در این منطقه رنگ وبوی جدی تری به خود گرفته است. دعوا بر سر منطقه ای است که بومیان و مردم هردو 
کشور در آن حضور دارند و به همین خاطر هردو طرف در مورد آن مدعی هستند. تاکنون بارها هم اتحادیه اروپا و هم روسیه از نفوذ خود در هر دو کشور بهره گرفته اند تا بتوانند غائله را 
یر خاکستری است که با یک باد، شعله ور می شود. ختم به خیر کنند. اما ظاهرا این صلح های نیم بند هیچ کدام دوامی ندارد و جنگ میان دو کشور، آتش ز

صلح نیم بندی که میان ارمنستان و آذربایجان برقرار 
بود، چندی پیش شکسته شد. در حالی که مدت ها طول 
کشــیده بود تا این توافق میان دو کشور حاصل شود، 
ســربازان دو کشور دوباره با یکدیگر وارد جنگ شدند. 
البتــه دو طرف مدت ها بود که با یکدیگر ناســازگاری 
می کردند. دعوا بر ســر منطقه ناگورنو قره باغ اســت. 
حدودا 30 ســال پیش درگیری جدی میان ارمنستان 
و آذربایجان بر ســر منطقه قره باغ رخ داد. در این دعوا، 
ارمنســتان ناچار شد این منطقه را رها کند. حاال پس 
از گذشــت دهه ها، هنوز دو کشور بر سر این منطقه با 
یکدیگر دعوا دارند. آذربایجان و ارمنســتان همیشه با 
چشم نگران به یکدیگر نگاه کرده اند و می دانند مستعد 

تنش هستند.
روز ســیزدهم ســپتامبر بود که ارمنستان ناگهان 
آذربایجان را به تحرکات علیــه مرزهایش متهم کرد. 
ماجرا از این قرار بود که همسایه ارمنی ها ظاهرا شبانه 
دست به اقدامی نظامی زده و موشک پرانی هایی داشته 
که در مرز ارمنستان صورت گرفته و در نتیجه مقامات 
کشور ارمنستان از آن با عنوان تحرکات علیه این کشور 
یاد کرده اند. به همین خاطر تصمیم گرفته اند با اقداماتی 
جدی نســبت به آن پاســخ بدهند. نیکول پاشینیان، 
نخست وزیر ارمنستان گفته دست کم 49 نفر طی یک 
شــب در این تنش ها جان خود را از دست داده اند که 

عمده آن ها سربازان ارمنی بوده اند.
اما در حالی که ارمنستان توپ را به زمین آذربایجان 
انداختــه، از مقامــات آذربایجان حرف هــای دیگری 
می شــنویم. ظاهرا آن ها گفته اند علیه امنیت آن ها در 
مرزهایشان اقداماتی صورت گرفته و در نتیجه این کشور 
ناچار به انجام اقدامات تالفی جویانه شده اســت. به این 
ترتیب آذربایجان هم اعالم کرده 50 نفر از ســربازانش 
در این ماجرا جان خود را از دست داده اند. البته مشکل 
اصلی این است که در این مرزها، سال هاست که شاهد 
درگیری و تنش هستیم. در نتیجه نمی توان به سادگی 
گفت کدام یک صلح را زیر پا گذاشته و دوباره در شیپور 

جنگ دمیده است.
مشــکل اصلی در مورد منطقه قره باغ این است که 
طی دو سال گذشته تنش ها در این منطقه رنگ وبوی 

جدی تری به خود گرفته است. دعوا بر سر منطقه ای است که بومیان و مردم هر دو کشور 
در آن حضور دارند و به همین خاطر هر دو طرف در مورد آن مدعی هستند. تا کنون بارها 
هم اتحادیه اروپا و هم روسیه از نفوذ خود در هر دو کشور بهره گرفته اند تا بتوانند غائله را 
ختم به خیر کنند. اما ظاهرا این صلح های نیم بند هیچ کدام دوامی ندارد و جنگ میان دو 

کشور، آتش زیر خاکستری است که با یک باد، شعله ور می شود.

 سالی که تنش تشدید شد  
ســال 2020 بود که آذربایجان با دریافت حمایت و پشتیبانی های گسترده از طرف 
ترکیه برای بازپس گیری منطقه ناگورنو قره باغ، اقدام کرد. در آن زمان، روسیه به عنوان 
یکی از متحدان اصلی ارمنستان شناخته می شد. در نتیجه روسیه خیلی زود دست به 
کار شد تا از ارمنستان دفاع کند. آذربایجان در ابتدا موفق شد برخی از شهرهای کوچک 
ارمنســتان را اشغال و تصرف کند اما به محض دریافت کمک ها و حمایت های روسیه، 
وضعیت تغییر کرد. خشــونت در آن وضعیت بســیار باال رفته بود. اما باالخره دو طرف 

توانستند آن را به نوعی مدیریت کنند.
حاال دوباره شــاهد همان تنش ها و تحرکات در مرزهای دو کشــور هستیم. دوباره 
آتش افروزی میان دو کشور از سر گرفته شده است. در این بین مقامات دو کشور تالش 
می کنند دوباره به صلح برسند. اما این باید صلح باشد که هر دو طرف را کامال قانع کند. 
الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان از یک  سو و نخست وزیر ارمنستان از سوی دیگر، 
دست به دامان کشورها و همسایه های دیگر شده اند تا بتوانند این وضعیت را مدیریت و 

از آن عبور کنند.
اما حاال باید در انتظار چه شرایطی باشیم؟ ارمنستان از روسیه به عنوان اصلی ترین و 
مهم ترین متحد خود درخواست کرده در این زمینه میانجی گری کند. در واقع هدفش 
این اســت که از روسیه برای دفاع از خود کمک بگیرد. روسیه احتماال سعی می کنند با 
چند اقدام نظامی و همچنین چند اقدام نمادین، شرایط را به نفع ارامنه تغییر دهد. در 
این شرایط، آذربایجان باید مسیر محافظه کارانه تری را در پیش بگیرد و بعید است بتواند 
حریف روسیه شود. دولت در باکو تالش دارد از روس ها دوری کند. در نتیجه احتماال در 
برابر اقدامات روس ها، کوتاه می آید. به این ترتیب می توان گفت خبری از جنگ تمام عیار 
در منطقه ناگورنو قره باغ نخواهد شد. در هر حال، دو طرف اکنون کامال تحت فشار قرار 

دارند و باید به سمت ایجاد صلحی پایدار با یکدیگر حرکت کنند. 

چرا باید خواند:
 ماجرای دعوای میان 

ارمنستان و آذربایجان 
به سال های دور و 

تاریخ این دو کشور 
بازمی گردد. اما 

اکنون مدتی است 
که تنش میان این 
دو کشور دوباره 

تشدید شده است. 
اخیرا دوباره دعوای 

میان این دو کشور 
باال گرفته و جنگ 

میان آن ها جدی تر 
شده است. ارمنستان 

به عنوان همسایه 
ایران در این زمینه 
اهمیتی ویژه برای 

کشورمان دارد.

 ] آذربایجان و ارمنستان   [

آتش زیر خاکستر
چرا آذربایجان و ارمنستان دوباره وارد جنگ شدند؟
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چین همزمان با برگزاری جلسه حساس و مهم حزب 
کمونیست که طی آن شی جین پینگ، رئیس جمهوری 
این کشــور برای ســومین دوره به عنوان رهبر حزب 
انتخاب شد، با بحرانی کم سابقه روبه رو شده است. این 
مشکل می تواند بحران های جدی تری را همراه با خود 
ایجاد کند. اینطور که بررسی ها نشان می دهد بیش از 
دو ســوم از کل ثروت مردم شــهری در این کشور در 
بخش امالک و مسکن قفل شده است. صنعت امالک و 
ساختمان در حال حاضر یک پنجم از کل تولید ناخالص 
داخلی چین را تشکیل می دهد. بازار مسکن در چین به 
بحرانی عمیق تبدیل شــده، شبیه به چاله ای است که 
مقامات در آن افتاده اند و به سادگی هم نخواهند توانست 
از آن بیرون بیایند. این بحران، دست اقتصاد را گرفته و با 
خود به قهقرا می برد. در نهایت به دنبال این بحران باید 
در انتظار ناآرامی ها و تنش های اجتماعی در چین باشیم.

بررسی ها نشان می دهد بحران مسکن در چین رو 
به وخامت گذاشته است. وضعیت ساخت مسکن تازه در 
چین به نوعی نشان می دهد که بحران چطور در چین 
در حال خیزش اســت. حاال ظاهرا مردم مثل گذشته 
به این صنعت و سوددهی آن اعتماد ندارند. خریداران 
ســعی دارند از این بازار بیرون بیایند. وام دهندگان هم 
وارد اعتصاب های طوالنی و ســخت شده اند. فشارهای 
مربوط به نقدینگی هم نمایان شده است. در ماه جوالی، 
فروش خانه های جدید با سقوط 29 درصدی در مقایسه 
با سال گذشته همراه بوده است. کانتری گاردن به عنوان 
یکی از بزرگ ترین توسعه دهندگان صنعت مسکن در 
چین اخیرا گزارش داده که سود این شرکت به شدت 

سقوط کرده و بازار به سرعت در مسیر نزول قرار دارد.
دو سال پیش بود که دولت تصمیم گرفت برای مهار 
بازار مسکن، دست به کار شود. نخستین کارش این بود 
که محدودیت هایی برای وام گرفتن در زمینه مســکن 
در نظر گرفت. عنوان این محدودیت ها هم »ســه خط 
قرمز« بود. اما این اقدامات چندان درست نبود. خصوصا 

با حرف های شــی جین پینگ هم خوانی نداشت. ایده اصلی دولت این بود که به کمک 
محدودیت ها، خریداران وارد فاز جدیدی می شوند و ساخت مسکن کمی کند می شود تا 

به سرعتی معقول برسد و بحران ایجاد نکند.
اما از ســال گذشته با ســقوط اورگرانده به عنوان اصلی ترین غول توسعه دهنده در 
چین، همه چیز به قهقرا رفت. یک سال بعد، رئیس جمهوری چین به ناچار اعالم کرد که 
اقداماتش خوب پیش نرفته است. حاال بحران مسکن از شکل اقتصادی خود خارج شده و 
جنبه ای کامال سیاسی پیدا کرده است. البته همچنان به عنوان موضوع اقتصادی هم مطرح 
اســت. حاال این تنش در کل کشور چین حس می شود. حتی زمزمه تهدیدها در مورد 

عدم پرداخت وام و پرداخت های ماهیانه به گوش می رسد که اگر ساخت وساز مسکن به 
شیوه ای مطلوب دنبال نشود، قطعا رقم می خورد.

 معضل ساختاری مسکن  
بخشی از مشکالت چین در حال حاضر به سیاست های کووید صفر مربوط می شود 
که شــی جین پینگ روی آن ها اصرار و پافشاری دارد. این سیاست ها باعث شده شاهد 
تعطیلی های مکرر در چین باشیم. شهری مانند چنگدو در چین با 21 میلیون نفر جمعیت 
به عنوان یکی از مهم ترین ابرشهرهای جهان، اعتمادش را به کسب وکارها به کلی از دست 
داده. این یعنی بحرانی بزرگ در چین رخ داده است. بخش دیگری از مشکالت چین به 
معضالت ساختاری در برنامه های دولت مربوط می شود. در واقع چین نتوانسته نیازهای 
شهروندان را به درستی شناسایی و سپس به آن ها رسیدگی کند. محدودیت های دولت 
بیــش از آن که بتواند بازار را به کنترل در آورد، آن را از اختیار خارج کرده اســت. تاخیر 
در انجام پروژه های مســکن که به دلیل کمبود سرمایه رخ داده، بحرانی بزرگ را در این 
کشور رقم زده است. ضعف در فروش هم سرمایه گذاران را در بازار مسکن، تحت فشار قرار 
داده است. البته ناگفته نماند که دولت مرکزی واقعا برای حل بحران در چین، خیلی زود 
دست به کار شده و تالش کرده مشکل را به موقع حل کند. یعنی در شناسایی آن موفق 
بوده اما مشکل اینجاست که نتوانسته راهکار مناسبی برای این بحران پیشنهاد بدهد. در 
حال حاضر مقامات محلی آنقدر قدرت در اختیار ندارند که بتوانند با اختیارات خودشان 
این مشکل را مدیریت کنند. دولت هم نمی تواند یک تنه همه مشکالت را در حوزه مسکن 

چین پوشش دهد. عالوه بر آن، کمبود منابع هم باری بر دوش دولت شده است.
واقعیت این است که بازار مسکن چین به بازطراحی نیاز دارد. یعنی همه ابعاد آن باید 
دوباره طراحی شود. دولت باید بخشی از درآمد خود را به این مسئله اختصاص دهد. وقت 
آن رسیده که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، فکری جدی و متفاوت از طرح 
سه خط قرمز برای بازار مسکن خود کند، پیش از آنکه بازار مسکن مانند آمریکا، این کشور 

را به دست بحران بفرستد. 

دولت مرکزی واقعا برای حل بحران در چین، خیلی زود دست به کار شده و تالش کرده مشکل را به موقع حل کند. یعنی در شناسایی آن 
موفق بوده اما مشکل اینجاست که نتوانسته راهکار مناسبی برای این بحران پیشنهاد بدهد. در حال حاضر مقامات محلی آن قدر قدرت در 
یت کنند. اختیار ندارند که بتوانند با اختیارات خودشان این مشکل را مدیر

چرا باید خواند:
 چین این روزها به 

لحاظ اقتصادی 
حال خوبی ندارد. 

سیاست های کووید 
صفر و برخی از 

سیاست های نادرست 
دولت، این کشور را 

دچار بحران و رکود 
کرده است. حاال بحران 

مسکن در کمین 
اقتصاد چین است. اما 
دولت باید برای بازار 
مسکن خود چه کار 

کند؟

 ] بحران مسکن چین   [

آتش به جان خانه ها افتاد
چین با بحرانی جدید روبه رو شده است
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یتانیا  یر بر ملکه سعی می کرد وانمود کند که همه کارهایش برای نظام پادشاهی است، نه برای خودش. او هر هفته جلسه هایی با مقامات کشور برگزار می کرد و در کاخ خودش با نخست وز
دیدار داشت. در عین حال همیشه تالش می کرد تاکید کند که مردم عادی در این کشور اهمیت دارند. برای همین به نقاط مختلف کشور می رفت، قیچی به دست می گرفت و روبان ها را 
قیچی می کرد. سعی داشت پایش را فراتر از زندگی خودش بگذارد و در زندگی همه مردمش حضور داشته باشد.

ملکه الیزابت دوم در روز 19 ســپتامبر از دنیــا رفت. لندن برای مدتی پس از مرگ 
ملکه، در کانون توجه جهانی قرار گرفت. همه مردم جهان و سران کشورها شاهد مراسم 
خاکســپاری ملکه بریتانیا بودند. او 70 سال بر تخت پادشــاهی بریتانیا تکیه زد و نام 
خودش را جاودانه کرد. اما حاال دیگر عصر و دوره ملکه به پایان آمده است. اکنون نوبت به 
چارلز سوم رسیده، پسر او باید بتواند جای خالی اش را پر کند. اما حکومت بر مردم کار 
ساده ای نیست، این سلطنت برای پادشاه جدید با چالش هایی همراه خواهد بود. نظام های 

دموکراتیک نمی توانند چنین سیستمی را تحمل کنند.
نظام ســلطنت بریتانیا سال هاست که دوام آورده و 
سعی می کند زنده بماند. اما در عصر شایسته ساالری، 
تداوم ســلطنت و پادشاهی کار ســاده ای نخواهد بود. 
مردم امروز می دانند که به هر حال در نظام پادشــاهی 
شــاهد تبعیض هســتیم. گویی برخی افراد از زمانی 
که قدم به این دنیا می گذارنــد، از امتیازاتی برخوردار 
می شوند. روشــنفکران امروزی مخالف نظام پادشاهی 
هستند و از دالیل مخالفت خود برای مردم می گویند. 
ملکه بریتانیا موفق شده بود چهره نامطلوب پادشاهی 
را پشت کاله های رنگارنگش مخفی کند. طرفداری از 
نظام پادشاهی بریتانیا با ملکه الیزابت کامال شدنی به نظر 
می آمد. اما حاال دوام نظام پادشاهی به سادگی گذشته 
نیست چرا که دیگر ملکه ای وجود ندارد. حاال وقت آن 

رسیده که فردی جدید آن را مدیریت کند.
طی سال های گذشته، نظام سلطنتی بریتانیا برای 
حفظ ملکه، برقرار بود. ملکه سعی می کرد وانمود کند که 
همه این ها برای نظام پادشاهی است، نه برای خودش. 
او هر هفته جلسه هایی با مقامات کشور برگزار می کرد 
و در کاخ خودش با نخســت وزیر بریتانیا دیدار داشت. 
در عین حال همیشه تالش می کرد تاکید کند که مردم 
عادی در این کشور اهمیت دارند. برای همین به نقاط 
مختلف کشــور می رفت، قیچی به دست می گرفت و 
روبان ها را قیچی می کرد. سعی داشت پایش را فراتر از 
زندگی خودش بگذارد و در زندگی همه مردمش حضور 

داشته باشد.
سلطنت تا کنون به نوعی محل نمایش قدرت ملکه 
بوده، اما حاال از خود ملکه خبری نیست. هرچند ملکه 
در طول سلطنت خود تالش کرده به نوعی نشان دهد 
که خودش در کانون جریان ها نیســت اما واقعیت این 
اســت که او در کانون ماجرا قرار داشــته. مسئله مهم 
دیگری که در مورد سلطنت بریتانیا وجود دارد و نشان 
می دهد چرا تاکنون دوام آورده این اســت که توانسته 
خودش را به عنوان محلی برای اتحاد کشورهای تحت 

لوایش معرفی کند.

 عصر کورلئونه!  
گاهی ملکه به کشــورهای آفریقایی تحت نظر بریتانیا می رفت و پای صحبت مردم آن جا 
می نشســت. همین امر باعث می شد خودش را به عنوان رهبر آن ها معرفی و تکرار کند. مردم 
هم به جای اینکه خودشان را زندانیان سیاسی ببینند، ناگهان خودشان را در یک قاب در کنار 
ملکه شان می دیدند. به همین خاطر در برابر او شورش نمی کردند. در واقع ملکه با کارهای خود 
دائم به مردم این سیگنال را می داد که در کنارشان قرار دارد، نه روبه رویشان. او حتی به دیدار 
کشورهایی می رفت که سعی کرده بودند مستقل شوند و زیر پرچم نظام پادشاهی بریتانیا نباشند. 
به این ترتیب ملکه به نماد برای اتحاد و هارمونی در میان این کشور تبدیل شد. دیپلماسی او 
طوری بود که نظام سلطنتی را به عنوان نظامی معرفی می کرد که در کنار مردم قرار دارد. به 

همین خاطر دوام آورد.
هنوز کســی نمی داند که آیا چارلز سوم در 73 سالگی می تواند مثل ملکه باشد یا خیر. او 
همیشه زیر سایه ملکه زندگی کرده است. حتی می توان گفت چارلز همیشه مردی در سایه بوده، 
زمانی زیر درخشش خیره کننده پرنسس دایانا مانده بود و زمانی در سایه مادرش قرار گرفته بود. 
به همین خاطر او را پادشاهی ترحم برانگیز می بینیم. پادشاه جدید سعی دارد مسیر موفقیت را 
طی کند. به هر حال او در حال حاضر قدرت زیادی در اختیار دارد. ملکه به تاج پادشاهی بریتانیا، 

شکوه می داد. اما آیا چارلز می تواند همان شکوه را به تاج پادشاهی این کشور بدهد؟
اگر چارلز بتواند مانند مادرش، مردم را خوشحال و راضی نگه دارد، احتماال موفق خواهد شد 
و حیات نظام پادشاهی بریتانیا باز هم ادامه پیدا خواهد کرد. یکی از ظریف ترین وظایف الیزابت، 
احیای سلطنت به شــکلی آرام و تدریجی بود و حاال دشوارترین وظیفه چارلز تداوم این روند 
است. چشم انداز مثبتی به چشم نمی آید. میراث به جا مانده از امپراتوری فاسد خواهد شد و این 
مسئله کشورهای مشترک المنافع را به خطر می اندازد. جنگ بر سر استقالل اسکاتلند بیش از هر 
لحظه ای نزدیک به نظر می رسد. برگزیت حفره هایی را در قانون اساسی بریتانیا نشان داد و حتی 
وضعیت حقوق بنیادین بسیاری از بریتانیایی ها مورد تردید قرار گرفته است. چارلز قدرت حل این 
مشکالت به تنهایی را ندارد، اما می تواند در حل مسالمت آمیز آن ها نقشی ایفا کند. او خوشبخت 

است که الیزابت راه را برایش روشن کرده است. 

چرا باید خواند:
 ملکه الیزابت توانست 

۷ دهه سلطنت کند 
و به نظام پادشاهی 
بریتانیا مشروعیت 

ببخشد. اما حاال او از 
دنیا رفته و این وظیفه 

بر دوش پسرش، 
چارلز سوم قرار 

گرفته است. آیا چارلز 
سوم می تواند مانند 
مادرش، این نظام را 

حفظ کند؟

 ] بریتانیا  سلطنت   [

پسر در سایه ملکه
آیا چارلز سوم می تواند مثل ملکه باشد؟
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برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور، باال رفتن هزینه قرض گرفتن دالر، بیش از فرصت های صادراتی پدید آمده است. قدرت دالر حتی برای 
کشورهای ثروتمند هم یک موهبت حساب نمی شود. صادرکنندگان اروپایی تحت فشار اختالل در بخش انرژی قرار دارند و نمی توانند از مزیت 
رقابتی ایجادشده از سوی نرخ ارز مطلوب، بهره کافی را ببرند.

این توصیف ها را درباره دالر بخوانید: »تمیزترین لباس، 
بین لباس های چرک«، »یک چشم در جمع کورها« 
و »چهره ای که از بقیه کمتر زشــت است.« این طور 
که به نظر می رســد هیچ کس دالر را دوست ندارد، 
بلکه از جایگزین هایش بدشان می آید و این رویکرد 
رو به رشد است. شاخص DXY به اوج 20ساله خود 
رسیده است و همان طور که از نمودار می بینیم بعد از 

دالر، پوند، یورو و ین بدترین وضعیت را دارند.
هربار که دالر به سوی باال جهش اندکی می کند 
یک پرســش بزرگ به ذهن می آید: عامل اصلی آن 
چیست؟ این رشد اخیر تا حد زیادی ناشی از تفاوت 
در سیاست های پولی است. فدرال رزرو از ابتدای سال 
تصمیمی جدی تر برای برخورد با مسئله تورم گرفت 
و به همین دلیل نرخ بهره را باال برد و همین مسئله 

دالر را به ارزی ارزشمند تبدیل کرد.
جدای از این نباید فراموش کنیم که دالر سرپناهی برای دوران پردردسر است. باال 
رفتن قیمت نفت و گاز، خبری بد برای واردکنندگانی چون اروپا است و خبری خوش 
برای صادرکنندگانی چون آمریکا. به همین دلیل تنها ارزهایی در این ســال با دالر 
رقابت می کنند که از کشورهای صادرکننده انرژی برمی خیزند. به طور کل دالر یک 
ارز رایج جهانی است، چون آمریکا توانسته است منبعی قابل اطمینان از رشد اقتصادی 
ارائه کند. این مسئله در حال حاضر بیش از هر زمانی صحت دارد. اروپا هر لحظه به 
مرز رکود نزدیک تر می شود. شاخص خرید مدیران به ما می گوید که اقتصاد حوزه یورو 

در ماه اوت کوچک تر شده است.
از سوی دیگر آسیا هم وارد فازی از ضعف اقتصادی شده است. چین از چندین زاویه 
وضعیــت بدی دارد. تولیدات صنعتی در کره جنوبی، تایوان و ژاپن در ماه ژوئیه افت 
کرده اســت. صادرات کاهش پیدا کرده است. هزینه باالی انرژی هم که مزید بر همه 
این مشــکالت شده است. ارز این کشورها مقابل دالر دچار تزلزل شده است. در ژاپن، 

کشوری که در آن بانک مرکزی سال هاست که اسیر نرخ  بهره بسیار پایین شده است، 
مقامات اعالم کرده اند که برای جلوگیری از افت ین مداخله خواهند کرد. چین هم به 

دنبال اقداماتی جدید برای حمایت از یوان است.

 آینده چطور است؟  
پس آیا دالر در حال حاضر یک مشــکل حساب می شود؟ روی کاغذ، قدرت دالر 
یک راه درمان برای رشــد اقتصادی نامتوازن است، زیرا به صادرکنندگان اروپایی و 
آســیایی این امکان را می دهد که در بازار قوی آمریکا، از تولیدکنندگان داخلی این 
کشــور جلو بزنند. در عمل اما، دالر قوی، وضعیت را بدتر می کند، زیرا اعتبار مالی 
موجود در دنیا را محدود می کند. دلیل اصلی این مســئله این اســت که کشورها و 
شرکت هایی که خارج از مرزهای آمریکا حضور دارند، در قالب دالر استقراض می کنند. 
بنابراین، وقتی دالر گران تر شــود، پرداخت بدهی ها از محل درآمدهایی در قالب ارز 

محلی، دشوارتر می شود.
برای بســیاری از اقتصادهای نوظهور، باال رفتن هزینه قرض گرفتن دالر، بیش از 
فرصت های صادراتی پدید آمده است. قدرت دالر حتی برای کشورهای ثروتمند هم 
یک موهبت حســاب نمی شود. صادرکنندگان اروپایی تحت فشار اختالل در بخش 
انرژی قرار دارند و نمی توانند از مزیت رقابتی ایجاد شــده از ســوی نرخ ارز مطلوب، 

بهره کافی را ببرند.
آیا دالر ضعیف خواهد شــد؟ این مسئله نیازمند 3 پیش شرط است. اول از همه، 
شــکاف رشد اقتصاد جهانی باید کاهش پیدا کند. شرط دوم کاهش سریع قیمت ها 
و فشــار دستمزد در آمریکا است. سومین شرط هم به نوعی به دو مورد اول مربوط 
می شود: برای ضعیف شدن دالر، باید شاهد اخبارهای مثبت در انرژی جهانی باشیم و 

مادام که این اتفاق نیفتد، اروپا نمی تواند فاصله خود با آمریکا را کم کند.
به احتمال زیاد هیچ یک از این شرایط به این زودی های محقق نشود. تا زمانی که 
چنین نشــود، دالر قدرتمند باقی خواهد ماند، زیرا پوند، یوان، ین، یورو و باقی ارزها 
ضعیف هستند. بنابراین در وضعیت کنونی جهان، دالر قوی خواهد ماند و این خبر 

خوبی نیست. 

 ] اقتصاد جهان   [

دالر، قوی تر از همیشه
تاثیر مخرب قدرت دالر بر اقتصاد جهانی

چرا باید خواند:
 اگر ارزش دالر نسبت 

به ارزهای دیگر 
باال رود، بسیاری از 
کشورها می توانند 

کاالی خود را راحت تر 
به بازار بزرگ آمریکا 
صادر کنند. دست کم 

روی کاغذ که این طور 
به نظر می رسد، اما 

واقعیت کامال چیزی 
دیگر را نشان می دهد.

دیو و دلبر
ارزهای مختلف مقابل دالر در 6 ماه ابتدایی 2022، درصد تغییر
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رئال برزیل

پزوی مکزیک
دالر کانادا

فرانک سوییس
دالر استرالیا

یوان چین
دالر تایوان

یورو
ووان کره جنوبی

پوند بریتانیا
کرونای سوئد

ین ژاپن
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یبا برابر است. به گفته جامعه شناسان  الگوی طالق در حال تغییر است. زمانی طالق یک حق مردانه بود. در مراکش تعداد زنان و مردانی که فرایند طالق را آغاز می کنند تقر
مصری، جوامع عرب در حال تبدیل شدن از یک جامعه سنتی محافظه کار به یک جامعه در حال گذار هستند. در روزگاری، شیخ های ثروتمند به راحتی سوگلی های خود را 
در حرمسرا تعویض می کردند. با این حال به مرور زمان چندهمسری به شدت محدود و در بسیاری از کشورهای مسلمان به طور کامل ممنوع شد.

یک نسل پیش، در کشورهای عرب، طالق امری 
بود که مورد تحقیر و تمســخر قرار می گرفت. امروز 
داســتان فرق کرده اســت و هر روز زنان بیشتری 
با شــاخه های مختلف مردســاالری در این جوامع 
مبارزه می کننــد. در ماه رمضان گذشــته، یکی از 
پرطرفدارترین ســریال های تلویزیونی جهان عرب، 
داســتان زنی مصری را روایت می کرد که از دست 
همسر سابق سواستفاده گر خود فرار می کرد. به نظر 
بســیاری از فعاالن حقوق زنان در کشورهای عرب، 
فرهنگ پاپ تاثیری بیشــتر از یک دهه مبارزه زنان 

برای حقوق خود، داشته است.
طالق که زمانی مذموم بود، به شــکل روزافزونی 
به امری متداول تبدیل می شــود. در حالی که نرخ 
طالق در جهان غرب رو به کاهش اســت )که البته 
این مسئله تا حدی ناشی از این است که نرخ ازدواج 
هم پایین آمده است(، این مسئله در خاورمیانه حالتی 
صعودی به خود گرفته است. از زمانی که کشور مصر 
فرایند طالق را در سال 2000 برای زنان ساده تر کرد 
تا امروز، نرخ طالق بیش از 2 برابر شده است. در اردن، 
لبنان، قطر و امارات متحده عربی، بیش از یک سوم 
ازدواج ها به طالق ختم می شــوند. در کویت تقریبا 
نیمی از ازدواج ها چنین ســرانجامی پیدا می کنند، 

یعنی نرخی بیشتر از حتی آمریکا.
مسئله دیگر این اســت که الگوی طالق هم در 
حال تغییر است. زمانی طالق یک حق مردانه بود. در 
مراکش تعداد زنان و مردانی که فرایند طالق را آغاز 
می کنند تقریبا برابر اســت. به گفته جامعه شناسان 
مصری، جوامع عرب در حال تبدیل شــدن از یک 
جامعه سنتی محافظه کار به یک جامعه در حال گذار 
هســتند. در روزگاری، شیخ های ثروتمند به راحتی 
سوگلی های خود را در حرمسرا تعویض می کردند. با 
این حال به مرور زمان چندهمسری به شدت محدود 
و در بسیاری از کشــورهای مسلمان به طور کامل 

ممنوع شد.

 میز جدید بازی  
چیزی که جدید است، میزان طالق در خانواده های سلطنتی و حضور پررنگ زنان 
مطلقه در سطح عموم جامعه است. یک مورد اخیر را در نظر بگیرید که دادگاه های 
بریتانیا طالقی گران قیمت را برای یکی از اعضای خاندان سلطنتی عرب رقم زدند. 
امیر دبی برای طالق دادن شــاهزاده حیا، خواهر پادشــاه اردن، مجبور به پرداخت 

هزینه ای 550 میلیون دالری شد.

عمده حکام عرب هم با جریان اجتماعی جدید همراه شده اند و رسوم قدیمی را 
کنار گذاشته اند. طبق رسم قدیمی اگر یک مرد سه بار در مورد زنش عبارت »طالق« 
را عنوان می کرد، طالق به سادگی رخ می داد. پس از راحت تر شدن طالق برای زنان 

مصری، الجزایر، اردن و مراکش هم وارد این مسیر شدند.
تغییــرات اجتماعی باعث شــدند که خانواده های پرجمعیت، جــای خود را به 
خانواده هایی کم جمعیت تر بدهند. در امتداد این تغییرات، عشق به عامل اصلی تری 
برای ازدواج تبدیل شــد و روابط ارباب گونه دیگــر توانایی حفظ یک پیوند تهی از 
خوشــبختی را نداشــتند. پیش از این، ازدواج یک تصمیم جمعی بود، اما حاال به 
یک انتخاب شخصی تر تبدیل شده است. دیگر بزرگ ترهای خاندان تسلط کمتری 
بر ازدواج دو نفر دارند. مشارکت زنان در بازار کار، به میلیون ها نفر از آن ها استقالل 
مالی داده است و یکی از بزرگ ترین عوامل تاثیرگذار ارزان تر بودن طالق در خاورمیانه 
به نسبت دنیای غرب است. یک مرد مهندس عربستانی پس از سومین طالق خود 
چنین می گوید: »فقط 10 هزار ریال برای من خرج برداشــت که چیزی در حدود 

2650 دالر است.«
البته بسیاری از نیروهای سنتی این جوامع، افزایش طالق را یکی از شرارت های 
جهانی سازی می دانند و آن را رویه ای بسیار خطرناک می شمارند. این ذهنیت بیش از 
هرجا در پادشاهی عربستان سعودی رواج دارد، کشوری که سال گذشته تعداد طالق 

و ازدواج تقریبا برابری را ثبت کرد.
البتــه به طور کل از لحاظ مذهبی، جوامع عرب نباید مشــکل خاصی با طالق 
داشته باشند و می توانند رویه ای کامال عمل گرا نسبت به آن اتخاذ کنند. برای مثال 
یک عروس کویتی تنها ســه دقیقه پس از ثبت ازدواج خود، برای طالق اقدام کرد، 
آن هم با دلیلی بسیار جالب: هنگام قدم زدن، تعادل عروس اندکی به هم خورده بود 
و داماد نتوانسته بود دست او را به خوبی بگیرد. حاال باید دید که این تغییر جهت در 
خانواده های عرب به مدرن تر شدن جامعه کمک می کند یا آسیب های اجتماعی را 

به همراه خود دارد. 

چرا باید خواند:
 چند دهه قبل، در 

جوامع عرب، طالق 
امری قبیح و عمدتا 
در حیطه اختیارات 

مردان بود. این مسئله 
امروز به شکلی کامل 
دگرگون شده  و طالق 

هم به لحاظ تعداد 
و هم به لحاظ الگو، 

دست خوش تغییراتی 
فراوان شده است.

 ] خانواده های عرب   [

یک تغییر بزرگ
نرخ و شکل طالق در کشورهای عربی تغییر کرده است
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یکا ۱.۳ میلیون نفر بیشتر  یکا افتی ۰.۱ درصدی کرد، در حالی که دستمزدبگیران آمر در ۳ماهه دوم سال 2۰22، تولید ناخالص داخلی آمر
یتانیا هم همین قدر کاهش پیدا کرد، در حالی که اشتغال رشدی ۱۵۰ هزار نفری داشت. بنابراین در هردو اقتصاد،  شدند. تولید ناخالص داخلی بر
ثروت کمتری با افراد بیشتری تولید می شود.

این سال های کرونایی می توانست یک دستاورد مثبت 
داشــته باشــد. از اواخر ســال 2020، با تایید شدن 
واکسن های کووید-19، تا ماه هایی از سال 2021، که 
این واکســن ها تاثیر خود را نشــان دادند، خوش بینی 
زیادی به فناوری ایجاد شد. اگر دنیا می تواند طی چند 
ماه به این محصوالت نجات بخش دسترسی پیدا کند، 
چرا نمی تواند از شر رشد کم اقتصادی و بهره وری پایین 
نجات پیدا کند؟ بنگاه ها می توانستند دیجیتالی شدن را 
بیش از هر زمان دیگری وارد کار خود کنند و با باال بردن 
سهم دورکاری، فضای بهتری برای باال بردن بهره وری 
ایجاد کنند. دولت ها وعده دادند که هزینه زیادی برای 
دسترســی به علوم الزم در این مســیر خواهند کرد و 
شرکت ها هم برنامه های تحقیق و توسعه مفصلی را ارائه 

کردند.
ایــن رویکرد کال حس و حال فضا را عوض کرد. در 
سال های پیش از همه گیری، نرخ رشد بخش ثروتمند 
جهان به شدت افت کرده بود. بهره وری نیروی کار آمریکا 
در دهه 2010، با نصف ســرعت دهه قبلی خود رشد 
کرد. جوامع در پیدا کردن ایده های جدید و تبدیل کردن آن ها به نوآوری و اســتفاده از 
این نوآوری ها در سطح کالن، با مشکالت زیادی روبه رو بودند. در سال 2016 مطالعاتی 
نشــان می داد که چیزهای تاریخ ساز کمتری برای اکتشــاف وجود دارند. در اوایل سال 
2020 عنوان شد که حتی اگر ایده هایی جدید وجود داشته باشند، رسیدن به آن ها امری 

دشوارتر شده است.
این امکان که دینامیک دنیا تغییر کرده اســت بســیار جذاب بود و این طور به نظر 
می رسید که می توان از همه گیری کرونا، دستاوردهای مثبتی هم داشت. رشد بهره وری 
عامل اصلی دستمزدهای حقیقی بیشتر بود. با رشد سویه عرضه اقتصاد، تورم به مشکل 
ضعیف تری تبدیل می شد، و نوآوری ها زندگی مردم را به شکلی بهبود می بخشیدند که 

حتی در داده های اقتصادی هم نمی گنجید. با این حال، تحلیل ما نتیجه گیری نه چندان 
جذاب تری را نشان می دهد: بهره وری اقتصاد جهانی تنها اندکی بهبود پیدا کرده است.

 بهره وری کجا رفت؟  
همان طور که در نمودار مشاهده می کنیم، آمارهای رسمی به دلیل وجود اختالالت 
مربوط به تعطیلی ها، نوسانی غیرعادی از خود نشان می دهند. در 3ماهه دوم سال 2022، 
تولید ناخالص داخلی آمریکا افتی 0.1 درصدی کرد، در حالی که دستمزدبگیران آمریکا 
1.3 میلیون نفر بیشتر شدند. تولید ناخالص داخلی بریتانیا هم همین قدر کاهش پیدا 
کرد، در حالی که اشتغال رشدی 150 هزار نفری داشت. بنابراین در هر دو اقتصاد، ثروت 
کمتری با افراد بیشتری تولید می شود. تحلیل های اخیر نشان می دهند که رشد ضعیف 
بهره وری کنونی می تواند ناشی از رشد قابل توجه سال 2020 باشد. در آن زمان، بنگاه های 
آمریکایی ضعیف ترین بخش نیروی کار خود را اخراج کردند و با این کار بهره وری را باال 

بردند و حاال با استخدام مجدد آن ها، ُکند شده اند.
امروزه بسیاری به این نگرانی رسیده اند که شاید نوآوری هایی که از دوران همه گیری 
انتظار داشتیم، هرگز به وقوع نرسند. سه دلیل عمده برای این نگرش وجود دارد. اولین 
مســئله مربوط به سرمایه گذاری اســت. بنگاه های به طور خالصه به اندازه کافی روی 
چیزهایی که بهره وری را افزایش می دهند، سرمایه گذاری نمی کنند. دومین مسئله مربوط 
به دورکاری اســت. در حال حاضر کماکان حجم قابل توجهی از نیروی کار تمام وقت 
آمریکا، دورکار هســتند، اما آن شــکل از کارایی که در دوران پیش از همه گیری برای 
دورکاری پیش بینی می شد، هنوز محقق نشده است. سومین مسئله هم مواردی از کارایی 
پایین است که اتفاقا به دلیل خود همه گیری ایجاد شده است. بسیاری از شرکت ها هنوز 
هم هزینه های قابل توجهی برای حفظ بهداشت محیط کار می پردازند، که این مسئله 

گرچه احساس امنیت بیشتری به نیروی کار می دهد، سود قابل توجهی به همراه ندارد.
شاید زمانی فرا برسد که جهان ثروتمند از رشد قابل توجهی در بهره وری بهره مند شود، 
اما از آن جایی که اقتصاد دوران همه گیری فراز و نشیب زیادی دارد، نمی توان انتظار آن 
رشدی را داشت که تا سال قبل در تصور همه بود. به طور کل رویاپردازی صرف، نمی تواند 

تغییری که الزم داریم را محقق کند. 

 ] کرونا و نوآوری   [

رویای پوچ افزایش بهره وری
چرا رویای افزایش بهره وری دوران کرونا محقق نشد؟

چرا باید خواند:
 یک سال پس از 
همه گیر شدن 

کووید-۱۹، تقریبا 
همه دنیا فکر می کردند 

با تغییر شکل کارکرد، 
بهره وری بهبود پیدا 

می کند و مشکل دیرینه 
اقتصادهای ثروتمند 

حل می شود. اما این 
اتفاق نیفتاد. دالیل 
این مسئله را در این 

گزارش اکونومیست 
می خوانید.

دست انداز
 ،OECD تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد شاغل در کشورهای عضو
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ین واردکننده گاز  ین افت را داشته است. چین هنوز هم بزرگ تر یاهای جهان، بیشتر یداری گازهای طبیعی شناور در سطح در خر
گوست، واردات این کشور نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، افتی 2۰ درصدی  طبیعی در جهان است، اما بین ژانویه و آ
یتانیا. یبا ۱۴ میلیارد مترمکعب است، یعنی چیزی معادل کل واردات ساالنه گاز طبیعی بر کرده است. این افت، تقر

در دوران پس از بحران مالی 2009-2007 تالش های 
چین در معرفی محرک هــای اقتصادی به ارزش کلی 
575 میلیارد دالر، باعث شد تمام دنیا دست به تحسین 
مدیریت اقتصادی این کشور بزنند. رابرت زولیک، رییس 
وقت بانک جهانی، بارها خشنودی خود را از این انبساط 
مالی ابراز کرد. صندوق بین المللی پول هم در آن دوره 

دومین اقتصاد جهان را رهبر بازیابی اقتصاد دنیا نامید.
در ســال جاری و طی دوره جدیدی از نوسان های 
اقتصادی، چین باز هم در راستای متعادل کردن عرضه 
و تقاضا گام برداشــت، البته به شکلی کامال متفاوت. با 
باال رفتن قیمت ســوخت، افت شــدید خریداری گاز 
طبیعی و دیگر اشکال انرژی از سوی چین، یک موهبت 
غافل گیرکننده برای بقیه کشورهای جهان به حساب 
می آید. خریداری گازهای طبیعی شــناور در ســطح 
دریاهای جهان، بیشترین افت را داشته است. چین هنوز 
هم بزرگ ترین واردکننده گاز طبیعی در جهان است، اما 
بین ژانویه و آگوست، واردات این کشور نسبت به دوره 
مشابه در سال گذشته، افتی 20 درصدی کرده است. این 
افت، تقریبا 14 میلیارد مترمکعب است، یعنی چیزی 

معادل کل واردات ساالنه گاز طبیعی بریتانیا.
متخصصان این صنعت انتظار دارند که واردات طی ادامه این سال افزایش پیدا کند، 
البته نه به میزانی که در ســال های پیش افزایش داشت. اما تعطیلی های بی پایان چین 
برای کووید-19 افتی شــدید در هزینه های خانوار ایجاد کرده است و از سوی دیگر بازار 
امالک مسکونی دچار مشکالتی شده است که صنعت ساخت وساز را به طور کامل عقب 
نگه می دارد. البته واردات گاز از طریق خطوط لوله سیبری، که گاز ارزان روسیه را به چین 
می رساند افزایشی تقریبا 60 درصدی داشته است که تقریبا نیمی از میزان کاهش واردات 

گاز دریایی را جبران می کند.

فقط واردات گاز طبیعی، با کاربرد عمدتا صنعتی، نیست که کاهش پیدا کرده است. 
تعطیلی ها باعث شده اند میزان مسافرت چینی ها هم کم شود. بین ژانویه و ژوئیه، ترافیک 
بزرگراه های چین نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افتی تقریبا 35 درصدی داشت که 
همین مسئله تقاضای بنزین را هم کاهش داد. واردات نفت خام چین در ماه اوت 9 درصد 
کمتر از سال گذشته بود و پیش بینی می شود که تا پایان سال با اولین افت تقاضای نفت 
از سال 1990 به این سو روبه رو باشیم. واردات زغال سنگ هم کاهشی 15 درصدی داشت.

 وداع با بهترین مشتری  
اتفاقی که پس از این می افتد مهم اســت. رفتــار واردکننده ای به بزرگی چین تاثیر 
زیادی بر قیمت ها می گذارد، مخصوصا در شرایط کنونی که بازار تحت تنش های شدیدی 
است. انتظار نمی رود که سیاست های »کووید-صفر« چین به این زودی ها به پایان برسند. 
اما مسئله این اســت که تقاضای انرژی چین حتی نسبت به سال گذشته هم، که این 
رویکرد در حال اجرا بود، کاهش داشته است، یعنی حتی با تمام شدن این سیاست ها هم 
اندکی افزایش تقاضا خواهیم داشت. آب وهوا هم تاثیر خاصی روی این مسئله دارند. اگر 
هوا »بیش از حد ســرد« باشد، چین باز هم باید وارد بازار شود و گاز طبیعی را از دست 

اروپایی هایی درآورد که به شدت به آن نیاز دارند.
همســایه های چین هم شاید از این مسئله آسیب ببینند. خریداران گاز طبیعی که 
در اقتصادهای در حال توســعه آســیا حضور دارند و به شدت نسبت به قیمت این کاال 
حســاس هستند، همین حاال هم نمی توانند به راحتی وارد بازار شوند. تخمین ها نشان 
می دهند احتمال دارد زیرساخت هایی برای واردات انرژی در بنگالدش، پاکستان، فیلیپین 
و ویتنام به ارزش 97 میلیارد دالر نتوانند به اندازه ظرفیت خود عملیات کنند، اگر قیمت ها 

همین قدر باال بماند.
سیاست های چین برای کاهش شدید واردات انرژی در سال جاری قطعا با تحسینی 
مشــابه بسته های محرک اقتصادی دوران بحران مالی جهانی، روبه رو نخواهد شد و این 
مسئله منطقی هم به نظر می رســد. اما اروپایی هایی که در سطح جهان گاز خریداری 
می کنند به شدت نیازمند این کاهش تقاضای چین هستند تا بتوانند به هر سختی که 

شده، زمستان را به سر ببرند. 

چرا باید خواند:
 چین بزرگ ترین 
مصرف کننده و 

واردکننده انرژی 
در جهان است. در 
سال جاری قیمت 

گاز طبیعی به شدت 
باال رفته  و این در 

حالی ست که چین 
واردات خود از همه 

انرژی ها، به ویژه 
گاز طبیعی را کاهش 
داده است. در صورت 

افزایش مجدد 
تقاضای چین، قیمت  

انرژی بسیاری 
از کشورها را فلج 

خواهد کرد.

 ] واردات انرژی چین   [

نهنگ دنیای انرژی
ابعاد تاثیر کاهش واردات انرژی از سوی چین

طوفان در بنادر
واردات گاز طبیعی چین، میلیون تن
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استارت آپی به نام فوالد سبز H2 در حال ساخت یک کارخانه فوالدسازی جدید با هزینه ۴ میلیارد یورو است که اولین کارخانه فوالد ساخته شده در اروپا 
یبا نیم قرن اخیر به حساب می آید. در این کارخانه نه از زغال سنگ و گاز طبیعی، بلکه از هیدروژن پاک استفاده می شود. هیدروژن مورد استفاده  طی تقر
به عنوان سوخت هم در محل خود کارخانه با استفاده از انرژی بادی و آبی فراوان در منطقه تولید می شود.

همه فوالد ســوئد را مستحکم ترین فلز دنیا می دانند و این امکان وجود دارد که این 
کشور سبزترین تولیدکننده جهان هم لقب گیرد. در این کشور، استارت آپی به نام فوالد 
سبز H2 در حال ساخت یک کارخانه فوالد سازی جدید با هزینه 4 میلیارد یورو است 
که اولین کارخانه فوالد ساخته شده در اروپا طی تقریبا نیم قرن اخیر به حساب می آید. 
در این کارخانه نه از زغال ســنگ و گاز طبیعی، بلکه از هیدروژن پاک استفاده می شود. 
هیدروژن مورد استفاده به عنوان سوخت هم در محل خود کارخانه با استفاده از انرژی 
بادی و آبی فراوان در منطقه تولید می شود. ساخت این کارخانه طی چند سال نسبتا کوتاه 
به پایان می رسد و در نهایت با استفاده از نیروی کاری 1800 نفری، امکان تولید ساالنه 

5 میلیون تن فوالد را دارد.
اهمیت این پروژه بسیار فراتر از منطقه کم جمعیتی در سوئد است که اطراف آن قرار 
دارد. این مسئله می تواند لحظه ای تاریخی برای بقیه تولیدکنندگان فوالد این قاره و حتی 
تولیدکنندگان دیگر مصالح اولیه، مانند سیمان و مواد شیمیایی باشد. این سه صنعت روی 
هم رفته به طور مستقیم 1 درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا را تشکیل می دهند. این 
مسئله می تواند به صورت زنجیره ای روی بنگاه های مختلف تاثیر بگذارد، از خودروسازان 
گرفته تا ساختمان سازان که همه آن ها روی هم رفته سهمی 14 درصدی از تولید ناخالص 

داخلی این قاره دارند.
از سوی دیگر، چنین رویکردی می تواند استقالل اروپا از حیث انرژی را تقویت کند و 
اهمیت این مسئله طی اتفاق های پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین برای همه روشن 
شده اســت. از سوی دیگر به وضوح تاثیر مثبت چنین روشی بر تغییرات اقلیمی را هم 
خواهیم داشت، زیرا صنایع تولیدکننده مواد و مصالح پایه، سهمی تقریبا 20 درصدی از 

انتشار گاز گلخانه ای در اروپا دارند.

 مسئله قدیمی  
از زمان قدیم این فرض وجود داشته است که صنایع سنگین کربن زیادی تولید می کنند 
و راه چاره خاصی برای آن وجود ندارد. فرایند کاهش سنگ آهن برای تولید فوالد، حرارت 
دادن ســنگ آهک جهت تولید سیمان و استفاده از بخار برای شکستن هیدروکربن ها، 
انرژی زیادی الزم دارد. جدای از این مسائل مربوط به مصرف انرژی، فرایندهای شیمیایی 
مربوط به تمام این تولیدات، کربن  دی اکسیدی مضاعف تولید می کند. به همین دلیل به 
نظر متخصصان، کاهش تمام این گازهای تولید شده یا به لحاظ فنی نشدنی بود، یا به 

شکلی عجیب غیراقتصادی از آب در می آمد.
در حال حاضر هم فناوری و هم شــرایط اقتصادی، 
وضعیتــی مطلوب تر ترســیم می کننــد. اروپا اهداف 
ســختگیرانه تری برای انتشــار گاز وضع کرده است و 
قیمت کربن در حال افزایش اســت و مصرف کننده ها 
تمایل بیشــتری برای پرداخت هزینــه ای اضافه برای 
محصوالت سبزتر از خود نشان می دهند. چندین کشور 
اروپایی راهبردهایی را برای هیدروژن تدوین کرده اند که 
نویدبخش ترین جانشین سوخت های فسیلی در بسیاری 
از فرایندهای صنعتی اســت. آلمان در این زمینه یک 
شرکت واسط ایجاد کرده است که تبدیل به جعبه تقسیم 
اصلی شــبکه ای برای مبادالت هیدروژنی خواهد شد. 
مهم تر از همه این ها، به بلوغ رســیدن فناوری هایی با 
سطح تولید کم کربن است. تنها الزم است که نوسازی 

صنایع قدیمی با سرعتی بیشتر اجرا شوند.
اگر همه این پیشرفت ها را با هم در نظر بگیریم، این 
امکان را برای صنایع اروپایی، که وعده به صفر رساندن 
کربن تا سال 2050 را داده اند، که تعهد خود را تحقق 
ببخشند. در حال حاضر چیزی در حدود 70 پروژه در 
اروپا وجود دارد که فناوری های مربوط به کاهش انتشار 
کربن در صنایع مواد پایه را به شکلی تجاری و اقتصادی 
ارائه می کنند. هر هفته خبری جدید در این زمینه به 
گوش می رسد. کربن زدایی از صنعت از یک »ماموریت 

غیرممکن« به یک امر ممکن تبدیل شده است.
شــرکت H2 در حــال حاضر به این مســئله فکر 
می کند که هرچه سریع تر پلتفرم های هیدروژنی خود 
را به مرحله عملیاتی برســاند، می تواند مزیتی رقابتی 
در نقاط مختلف اروپا کســب کند. برای مثال می تواند 
استانداردهای این فناوری را از آن خود کرده و سهمی 
زیاد در تولید نرم افزارهای کنترل هیدروژن و تجهیزات 
فوالدســازی به خود اختصاص دهد. برای اینکه اروپا 
تبدیل به یک ابرقدرت در زمینه صنایع ســبز شــود، 
دولت ها و غول های صنعتی اش باید همین بلندپروازی 

و ابتکار عمل را از خود نشان دهند. 

 ] کربن زدایی از اروپا   [

صنایع سنگین سبز
آیا اروپا می تواند صنایع خود را کربن زدایی کند؟

چرا باید خواند:
 صنایع سنگینی مانند 

تولید فوالد، سیمان 
و صنایع شیمیایی 

همواره از حیث تولید 
گازهای گلخانه ای 

بدنام بوده اند. با 
این حال چراغ های 

سبزی از اروپا سوسو 
می زنند؛ چراغ هایی 

سبز به سوی آینده ای 
با صنایع سبز.
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اندازه گیری همه چیز
کمی سازی در دنیای امروز به یکی از راه های اصلی داوری و تشخیص تبدیل شده است
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فراتر از اندازه: تاریخ پنهان اندازه گیری

دنیای اندازه ها
چرا نمی توانیم به اندازه گیری و کمی سازی زندگی مان پایان بدهیم؟

ترجمه: سعید ارکان زاده یزدی

فراتر از اندازه:
تاریخ پنهان اندازه گیری
نویسنده: جیمز وینسنت

انتشارات: نورتن اند کمپانی
سال انتشار: 2022

درباره نویسنده 
جیمز وینســنت روزنامه نگار و نویســنده ساکن در 
لندن اســت. او درباره مســائلی تحقیــق می کند و 
می نویسد که ظاهرًا در جامعه بشری نقش کمرنگی 
دارند اما وقتی آن ها را می کاود، معلوم می شــود که 

بسیار بااهمیت و تأثیرگذار بوده است.

اگر چیزی بخواهد نمونه ای از قدرت اندازه گیری در زندگی معاصر ما باشد، 
آن چیز مواد تشــکیل دهنده اســتاندارد کره بادام زمینی است. این اندازه گیری را 
مؤسسه ملی استانداردها و فناوری آمریکا برای هر سه ظرف ۱۷۰ گرمی کره بادام 
زمینی با هزینه ۱۰۶۹ دالر برای صنعت مواد غذایی انجام می دهد. دلیل این هزینه 
باال این نیست که مواد تشکیل دهنده کره بادام زمینی کمیاب است یا فرایند تولید 
آن پیچیده اســت. بلکه هزینه باالست چون محتویات هر کدام از ظرف های این 
ماده خوراکی دشــوار است. کره بادام زمینی منجمد می شود، گرم می شود، تبخیر 
می شــود و به شــکل صابون درمی آید که در تمام این مراحل ممکن است از چند 
جنبه کمی سازی و اندازه گیری شود. وقتی خریداران یک ظرف کره بادام زمینی را 
می خرند، می توانند مطمئن باشند که نه تنها در هر قاشق غذاخوری این ماده غذایی 
ـ  در  سهم معینی کربوهیدرات، پروتئین، شکر و فیبر هست، بلکه موادی اضافیـ 
ـ از ده ها ملکول و عناصر اضافی مختلف هم در آن هست، از  حد زیر میلی گرمـ 
مس و منیزیوم گرفته تا اســید دکانوئیک و اسید تترا دکانوئیک. به ندرت پیش 
می آید که یک اتم از این ظرف ها از زیر نظر پنهان بمانند و در نتیجه، این ظرف ها 
همان موادی را دارند که تحت عنوان کلی این ماده غذایی موجودند و می شناسیم. 

این ماده همچنین خیلی نرم است و شکننده نیست که زیر دندان بیاید.
استاندارد کره بادام زمینی متعلق است به کتابخانه ای که بیش از ۱۳۰۰ استاندارد 
برای موارد تشــکیل دهنده در آن وجود دارد و به وسیله مؤسسه ملی استانداردها 
و فناوری های آمریکا تعیین می شــود تا تقاضای صنعت و دولت را مرتفع ســازد. 
این فهرست را کتابخانه اندازه های استاندارد می نامد. این کتابخانه به نوعی انجیل 

ـ به شمار می رود و گواهی است بر اهمیت  ـ علم اندازه گیریـ  اندازه گیری معاصرـ 
معیارهای اندازه گیری در زندگی ما که به چشم نمی آید. هر وقت که چیزی الزم 
ـ  از سطح انتشار  اســت تأیید شود، مجوز برایش صادر شــود یا درجه بندی شودـ 
آلودگــی موتورهای دیزلی جدید گرفته تا جزئیات نوری عدســی هایی که برای 
ـ دفترچه کتابخانه اندازه های استاندارد اندازه هایی  ابزارهای لیزری با قدرت باالـ 
را پیشنهاد می دهد که کنترل کردن محصوالت با آن ها امکان پذیر می شود. بسیاری 
از این اقالم پیش پاافتاده هســتند: فوالد و بتن برای صنعت ساخت وســاز، اسفناج 
خردشــده و کاکائوی غنی شده برای تولیدات صنایع غذایی. ولی سایر اقالم طوری 
به نظر می رســند که گویی آن ها جزو مواد اولیه پستوی خانه خدایان بوده است: 
شمش های عناصر تلخیص شده و کپسول های فشرده گازها که در قالب مخلوط ها 
و ترکیب هایی با درجه بندی های دقیق در دســترس هستند. برخی از آن ها صرفًا 
تفننی اند، اگر حاصل بوروکراســی  افراطی ای نباشند که می خواهد هر چیزی را 
حتی متداول ترین مواد در زندگی معمولی را استانداردسازی کند. فقط در نظر داشته 
باشید: معیارهای اندازه گیری فاضالب شهری، پیه وال و ذرات رادیواکتیو در ریه 

انسان در فهرست های کتابخانه اندازه های استاندارد موجود است.
با این حال، هــر یک از این معیارهای اندازه گیری هدفــی دارد. برای نمونه، 
فاضالت شــهری حوزه ای اســت که معیارهای اندازه گیری اش برای مؤسســات 
محیط زیســتی به کار می رود تا ســطح آالینده در کارخانه هــا را کنترل کنند. 
استانداردسازی پیه وال به دانشمندان کمک می کند تا افزایش آالینده های شیمیایی 
اقیانوس ها را زیر نظر بگیرند. در این بین، ذرات معلق در ریه معیاری است برای 

مراقبت در اندازه گیری طی هزاران سال پیشرفت کرده است، خیلی قبل تر از اینکه بتوان 
ته یک ظرف کره بادام زمینی را درآورد. در حدود شش هزار سال پیش، اولین واحدهای 
استانداردشده در بین شهروندانی که در دره رودخانه ها زندگی می کردند، از جمله 
ساکنان مصر باستان، رواج یافت و به کار گرفته شد. یکی از این واحدها یک ذراع بود که 
برای واحد طول به کار می رفت و طول دست انسان بود، از آرنج تا نوک انگشت وسط
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قرارگرفتن انسان در معرض مواد رادیواکتیو. این ذرات محصول جانبی و واکنشی 
است به نگرانی از نابودی نسل بشر بر اثر سالح های هسته ای در دوره جنگ سرد. 
نمونه های این واحد اندازه گیری حاصل ۷۰ کیلوگرم ریه انسان است که از سوی 
کارکنان کتابخانه ملی لس آنجلس اهدا شــده است، شهری که بمب اتمی در آن 
متولد شد. هر یک از اهداکنندگان در زندگی خود در معرض اشعه رادیواکتیو قرار 
گرفته بوده اســت و پیشنهاد کرده بوده است که بدن شان بعد از مرگ در اختیار 
دانشمندان برای تحقیق قرار بگیرد. مثل بسیاری از استانداردهای اندازه گیری، این 
ریه ها باید خشک و منجمد می شد و در سپس خیلی خوب پودر می شد تا اطمینان 
حاصل شود که در هر نمونه آن به یک اندازه و با یک نسبت مواد الزم موجود 
اســت. همه این رعایت ها در یادداشت های آزمایشگاه گزارش شده است. یکی از 
محققان مؤسسه ملی استانداردها و فناوری های آمریکا می نویسد: »به رغم فرایند 
کاماًل اســتریلیزه این کار که ایمنی را باال می برد، گهگاه در حین آســیاب  کردن، 
ذرات ریزی از این موارد روی دیوارهای آزمایشگاه و به سمت ما اسپری می شد که 
واجب می ســاخت لباس های آزمایشگاه و ابزارها عوض شوند. در یک مورد، ما 
حتی یک لکه قرمز در خارج از اتاق آسیاب داشتیم که ذرات معلقی در آن شناور 
بود که فهمیدیم از آزمایشگاه نشت کرده است.« چنین به هم ریختن ها و تالش هایی 

در مسیر درست کردن واحدهای اندازه گیری به چشم نمی آیند. 
اســتیو چاکت، مدیر اداره مواد مرجع مؤسســه ملی استانداردها و فناوری ها، 
می گوید که هدف از تمام این اقدامات این است که مشتری مؤسسه اطمینان داشته 
باشــد از آنچه در داخل بطری به او داده می شود. اگر بخواهیم بلندپروازانه نگاه 
کنیم، شــغل او این است که مشتریان را مطمئن سازد اعتماد کامل داشته باشند به 

اندازه گیری های این مؤسسه. او می گوید: 
»مــا ایــن کار را تــا حد مــرگ انجام 
می دهیم.« به گفته او، کار مؤسســه فقط 
این نیســت که کمیت هایی که برای هر 
ماده تعیین می شــود را در نهایت طوری 
تعیین کند که با سیســتم متریک بتواند 
اندازه گیری شــود بلکه مقصود دیگر این 
اســت که خود واحدهای اندازه گیری و 
کمیت هــا را تعریف کنــد. اگر چاکت 
سؤالی درباره مســایل اندازه گیری داشته 
باشــد، می تواند برود ســراغ متخصصان 
اندازه گیری در جهــان و ابهاماتش را از 

آن ها بپرسد. 
خود اســناد معیارهــای اندازه گیری 

استاندارد در یک مکان وسیع نگهداری می شوند که مجهز به انواع و اقسام فریزر 
و محفظه ها برای مواد رادیواکتیو و سمی است. هر نمونه بر اساس نوع کاربردش در 
دو دسته تقسیم می شود: درجه بندی یا تأیید اعتبار. تأیید اعتبار به این معنی است که 
از استانداردهای اندازه گیری استفاده می شود تا از درستی آزمایش های یک صنعت 
مشــخص اطمینان حاصل شود. برای مثال، معیار اندازه گیری استاندارد ۱۱۹۶a را 
در نظر بگیرید: استاندارد سیگار که با هزینه ۴۴۶ دالر برای دو جعبه ۱۰۰ تایی 

سیگار برای شما انجام می شود و برای آزمایش سطح اشتعال زایی کاغذ و مواد داخلی 
سیگار به کار می رود. چاکت اشاره می کند آتش هایی که با شعله مواد ته سیگار 
شــروع می شود منجر به بسیاری از مرگ ها در خانه های آمریکا می شود که هر 

سال صدها نفر را می کشد.
برای کاهش این آســیب ها، اســتانداردهای قانونی مختلفی وضع شــده است 
تا منســوجات و مبلمان در برابر آتش مقاوم شــوند. اما ایــن آزمایش ها در بین 
تولیدکننــدگان با مقاومت روبه رو اســت و الزم اســت که ســیگارها هم که 
سرمنشأ بسیاری از آتش ســوزی ها هستند هم استانداردهایی را رعایت کنند. این 
همان استاندارد ۱۱۹۶a است. این سیگارها به وسیله تولیدکنندگان معمولی درست 
ـ  پیش بینی پذیری  می شوند و تفاوتی با سیگارهای عادی ندارند ولی یکنواختی آن هاـ 
مواد داخل شــان ــ در مؤسسه ملی اســتانداردها و فناوری های آمریکا آزمایش 
می شود. چاکت می گوید که این کار همان خدمتی است که این نهاد ارایه می کند: 

یکسانی در مقام یک خدمت. نتیجه این کار می تواند حفظ جان افراد باشد.
کاربرد عمده دیگر معیارهای اندازه گیری اســتاندارد درجه بندی اســت که 
یک ماده نمونه را معیاری برای تأیید آزمایش ها قرار می دهد. فرض کنید شــما 
تولیدکننده مواد غذایی هستید که می خواهید ارزش غذایی محصول تان را رعایت 
کنید. می توانید ماشین هایی را بخرید که وجود ملکول ها و ترکیبات را در محصول 
آزمایش کنند ولی چطور می توانید بفهمید این آزمایش ها درســت اســت؟ خب، 
می روید محصوالت را به مؤسسه ملی اســتانداردها می دهید و این مؤسسه برای 
هــر یک از نمونه ها کمیت های دقیقی را تعیین می کند که از راه های پرهزینه ای 
مشــخص می شوند. اگر نتیجه آزمایش های شــما با اندازه گیری های مؤسسه ملی 
اســتانداردها مطابــق بــود می توانید به 

ماشین آالت تان اعتماد کنید.
خود این نمونه ها کاماًل قابل خوردن 
هســتند. ویلیام گریمز، منتقــد غذا، در 
ســال ۲۰۰۳ این شانس را داشت که کره 
بادام زمینی مؤسســه ملی استانداردها و 
فناوری های آمریکا را بچشد. او اشاره کرد 
که این نمونه طعم کرمی بیشتر برندهای 
مصرفی را ندارد. بیشــتر شبیه یک ماده 
صنعتی اســت تا یک خوراکی واقعی و 
همه می گویند که کاماًل در حد وســط 
کره های موجود در بازار قرار دارد. چنین 
ارزیابی ای قاعدتًا باید موجب خشــنودی 

مؤسسه استانداردها بوده باشد.

دلبستگی به اندازه ها   
مراقبت در اندازه گیری طی هزاران ســال پیشرفت کرده است، خیلی قبل تر از 
اینکه بتوان ته یک ظرف کره بادام زمینی را درآورد. در حدود شــش هزار سال 
پیش، اولین واحدهای استانداردشــده در بین شــهروندانی که در دره رودخانه ها 
زندگی می کردند، از جمله ســاکنان مصر باستان، رواج یافت و به کار گرفته شد. 

تجارت، سیاست و علم تمامًا با بینشی که اندازه گیری به آن ها می دهد هدایت 
می شوند و به همین علت است که در این عرصه ها همه چیز روشن و آشکار 

است: اعداد باعث می شوند که کارهایی که در این حوزه ها انجام می شود کمتر 
از نظر احساسی افت وخیز داشته باشند اما قابل ردیابی و نظارت و ارزیابی 

باشند
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یکی از این واحدها یک ذراع بود که برای واحد طول به کار می رفت و طول دست 
انسان بود، از آرنج تا نوک انگشت وسط. این واحد اندازه گیری برای اندازه گیری 
ابعاد اهرام به کار گرفته می شد. در قرون وسطی، وظیفه نظارت بر اندازه گیری ها 
که موجب تســهیل تجارت می شــد، بر عهده حاکمان بود و این کار برای آن ها 
مزیت نیز داشت: راهی برای اعمال قدرت در حوزه هایی که اندازه گیری در آن ها 
انجام می شد و البته اسباب آشوب و نارضایتی اگر به آن توجهی نشان داده نمی شد. 
با گذشت قرن ها، تعداد واحدهای اندازه گیری چند برابر شد و گفته می شود که در 
فرانسه قرن هجدهم میالدی ۲۵۰ هزار واحد اندازه گیری مختلف به کار می رفت 
که منجر به یک خواسته انقالبی شد: »یک پادشاه، یک قانون، یک وزن و یک 

معیار اندازه گیری«.
فقــدان این واحد اندازه گیری منجر به ایجاد نظام متریک در بین دانشــمندان 
ـ که در اصــل یک ده میلیونیوم  فرانســوی شــد. واحد اندازه گیری ای مثل مترـ 
فاصله خط استوا تا قطب شمال تعریف شده است ــ ابداع شد نه فقط برای اینکه 
اندازه شناســی راحت تر شود بلکه همچنین برای اینکه نظرات سیاسی یک کاسه 
شود. ارزش و قدرت این واحد اندازه گیری نه تنها از نهاد پادشاهی بیرون آمد بلکه 
حاصل محاســبات دانشــمندان بود و نیتش این بود که یک معیار یکسان و قابل 
دسترس برای همه ایجاد کند. بنابراین تا امروز واحدهای اندازه گیری توانسته اند 
طوری طراحی شــوند که در حوزه زمان و فاصله و فرهنگ قالب های یکسانی 
ایجــاد کنند. این امر باعث کنترل فاصله ها و اطمینــان از صحت آن در بین افراد 
بیگانه با یکدیگر می شــود. آنچه از آن زمان تا کنون تغییر کرده اســت که این 

است که این واحدهای اندازه گیری اکنون 
در سراســر کره زمین رواج یافته و مورد 

قبول واقع شده است.
اســتانداردهای بین المللی مثل آن هایی 
که از سوی مؤسســه ملی استانداردها و 
فناوری ها یا ســازمان بین المللی استاندارد 
رســمیت می یابند، به رغم فراوانی شــان 
عمدتــًا در زندگی هــای مــا نامرئی اند. 
جایی کــه اندازه گیری وارد می شــود و 
خودش را نشان می دهد در انواع و اقسام 
دیوان ســاالری ها خاصــه در آموزش و 
محل کار اســت. در مدرسه است که ما 
در وهله نخســت با درس های خشک و 
سختی درباره کمی سازی مواجه می شویم 

ــ جایی که ما سطح و رتبه و نمره درجه بندی می شویم و بهمان گفته می شود که 
این ها معیارهای اندازه گیری ای است که موفقیت آینده ما با آن سنجیده خواهد شد.

وقتی مدرســه را ترک می کنیم و ســر کار می رویم، ایــن امتحانات در قالب 
شاخص های کلیدی بهره وری یا مشاهدات عینی و نتایج کلیدی مجدداً نمایان می شود. 
در کار خود من در اوایل اشتغالم در مقام روزنامه نگار، ارزش کارم در وهله اول 
با دو آمار اصلی تعیین می شــد: تعداد مطالبی که می نوشتم و تعداد بازدیدهایی که 
در صفحات آنالین کسب کرده بودم. به من و همکارانم یاد داده شده بود که برای 

کمیت بیش از کیفیت ارزش قائل شویم که نتیجه اش می شد زنجیره بی وقفه ای از 
تیترهای کلیک جذب کن. من شخصًا باید بسیاری از این درس ها را که با معیارهای 

اندازه گیری خاصی آموزش داده شده بودند به فراموشی می سپردم.
یک اصل پنهان و نهفته تبدیل شــده اســت به یکــی از الگوهای اصلی قرن 
بیســت ویکم آن اصل این اســت که هر انسانی ســعی می کند بتواند خود را به 
مجموعــه ای از آمار تقلیل دهد. جری زد مولر، مورخ ســرمایه داری، این امر را 
»دلبستگی به اندازه ها« می نامد که مفهومی فراگیر است و نه تنها بر بخش خصوصی 
سایه افکنده بلکه به فعالیت های کمتر کمی دولت مثل سالمت و پلیس هم سرایت 

کرده است.
مولر می نویسد: »ما در دوره اعتبار اندازه گیری شده زندگی می کنیم که پاداشی 
است برای کارایی اندازه گیری شده و اعتقاد به مزیت انتشار عمومی این اندازه ها از 
طریق شفافیت.« همان طور که او تأکید می کند، با اینکه خود اندازه گیری چیز بدی 
نیست، وسواس به اندازه گیری و اندازه گیری نامناسب آنچه را مدعی هستیم برایش 

ارزش قائلیم تحریف می کند، حواس را از آن پرت می کند و نابود می کند.
ریشه دلبستگی به اندازه ها می تواند تا قرن ۱۹ میالدی به عقب برگردد. مدیریت،  
خاصه در آمریکا، در آن زمان در حال ظهور در نقش یک حرفه بود که به خود 
متکی بود، بیش از اینکه یک مهارت باشــد که با کارکردن درون یک صنعت 
آموخته می شــود. یکی از محرک هایی که این کار مدیران را منطقی جلوه می داد 
به دگرگونی های خود تولید صنعتی ربط داشت. آمریکا در آنچه بعدها »سیستم 
آمریکایی« شناخته شده پیشگام بود و مفهوم اصلی این سیستم استانداردسازی و دقت 
و کارایی بود. تا پیش از آن، تولید کاالهای 
مصرفی کاری هنری به حســاب می آمد 
که از اول تا آخر با دســت انجام می شد. 
اما با اختراع ماشین هایی که می توانستند 
پرس کنند و ببرند و اجزای بسیار متفاوتی 
داشته باشــند، تولید به شــکل سلسله ای 
از وظایف ســاده درآمد کــه کارگران 
کم مهارت محصوالت را قطعه به قطعه 
به هم وصل می کردند. همان طور که یک 
مهندس بریتانیایی در دهــه ۱۸۵۰ وقتی 
که از کارخانه های آمریکا بازدید کرده 
بود می گفت، هر جایی که ماشــین آالت 
توانسته است جایگزین کارگر انسانی شده 
اســت و این امر در سرتاسر جهان اتفاق 

رواج خواهد یافت و با تمایل کارخانه دارها مواجه خواهد شد.
در دوره ای که قرن بیستم شروع می شد، این سیستم با دو مفهوم مکمل بیش از 
گذشــته رواج یافت و به صنایع وارد شد: مدیریت علمی و تولید انبوه. مفهوم دوم 
بهترین نمود خود را در کارهای خودروســاز معروف، هنری فورد، دید. کارخانه 
خودروســازی هنری فورد توانست اتومبیل های مدل T را با قیمت کم بسازد و و 
نه فقط این کارش یک اقدام صنعتی به شمار می رفت بلکه فرهنگ آمریکایی را 
نیز از نو شکل داد و کمک کرد که طبقه متوسط مرفهی در این کشور ظهور کند 

فراتر از اندازه: تاریخ پنهان اندازه گیری

مدافعان اندازه گیرِی خود از این جنبش دفاع می کنند چرا که آن را پاسخی می دانند 
به کلی گویی های دانش رسمی. اگر کمی سازی جهان را به شکل یک پدیده که 

همه جا یک اندازه است در آورده است که شخص در آن جا نمی گیرد و جایی هم 
ندارد، چرا به دنبال مجموعه ای از اعداد که مربوط به خود فرد است و او را درست تر 

نشان می دهد نباشیم؟
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که خود را در مصــرف انبوه تعریف می کرد. فورد مدعی بود که خطوط مونتاژ 
کارخانه های او، که کارگران را ثابت نگه می داشت و مواد اولیه به سمت ایستگاه 
آن ها روی تسمه های نقاله حرکت می کردند، از ایده ای گرفته شده است که وقتی 
او از یک کشتارگاه در شیکاگو بازدید می کرده به او الهام شده است. در آنجا او 
فرایندی برعکس را مشاهده کرده بود:  یک خط تکه تکه کردن که در آن، ردیفی 
از قصاب ها ایستاده بودند و بخش هایی از الشه خوک را جدا می کردند، مفصل به 

مفصل، و هر کس روی وظیفه تکراری خود متمرکز بود.
این بخش بندی کردن نیروی کار منجر شد به جنبش مدیریت علمی که پیشگام 
آن مهندسی بود به نام فردریک وینسلو تیلور که به شدت روی بهره وری وسواس و 
تمرکز داشت و حامی مجموعه ای از کارهایی بود که اکنون تحت عنوان تیلوریسم 
شــناخته می شود. تیلور و پیروان او عملیات کارگران را مشاهده کردند و جریان 
کار آن ها را به بخش هایی تقســیم کردند که بتوان آن ها را استاندارد کرد. تیلور 
می گفت هدف این بود که علمی را پیشرفت بدهد که بتواند جانشین دانش قدیمی 
ـ و  کار شــود. مسئله مهم این است که چنین کاری مستلزم تغییر در دانش استـ 
ـ از کارگران گرفته که کار را انجام می دهند،  همچنین تغییری مشابه در قدرتـ 

تا مدیران که بر آن ها نظارت دارند.
این ســنخ از کنتــرل نه فقط در محیط کار به منصه ظهور می رســد بلکه در 
نهادهایی همچون زندان و ارتش و مدرسه نیز انجام می شود. میشل فوکو، فیلسوف 
فرانسوی، از جامعه مراقبتی نوشته است، دنیایی که در آن تسلیم و پذیرش از طریق 
هنجارهایی که به دقت تعریف شــد ه اند، به اجبار اعمال می شود. به زندانیان لباس 
یک شکل و شماره اختصاص می دهند و به آن ها گفته می شود چه موقع و کجا غذا 
بخورند و بخوابند و در وضعیتی زندگی می کنند که مشخص نیست نگهبان هایی 

که دیده نمی شوند، آن ها را نگاه می کنند یا نه. فوکو می گوید که در نهایت، آن ها 
این اعمال قدرت و نظارت را در رفتار خود درونی می کنند. تســلیم و اطاعت به 
دست می آید بدون اینکه الزم باشد به خشونت وحشیانه ای دست بزنند، اما هدف 
این نیست که تنبیه به حد کمتری برسد بلکه قصد این است که تنبیه بهتری انجام 
می شود. عمل اندازه گیری و استانداردسازی برای این نوع از کنترل، کاری اساسی به 

شمار می رود.

اندازه گیری برای کشف خویشتن   
گری ولف، روزنامه نگار حوزه فناوری، در سال ۲۰۱۰ در روزنامه نیویورک 
تایمز مطلبی نوشت و خبر از عصر کمی سازی در دوره ما داد. او نوشت که استفاده 
از داده ها برای تصمیم گیری اکنون در بسیاری از عرصه های زندگی به یک هنجار 
تبدیل شده است. او می گفت: »وسواس به اعداد خصلت تعیین کننده مدیران امروزه 
اســت. مدیران اجرایی شــرکت ها با ســهامداران بیرحمی روبه رو می شوند که 
جیب هایشان پر از عدد است. و همین طور هستند سیاستمدارانی که در مبارزات 
انتخاباتی شرکت می کنند، پزشکانی که به بیماران مشاوره می دهند و هوادارانی 
که باشــگاه های ورزشی محلی را در برنامه های رادیویی زیر تیغ می گیرند.« ولف 
می گوید تجارت، سیاســت و علم تمامًا با بینشی که اندازه گیری به آن ها می دهد 
هدایت می شــوند و به همین علت اســت که در این عرصه ها همه چیز روشن و 
آشکار است: اعداد باعث می شوند که کارهایی که در این حوزه ها انجام می شود 
کمتر از نظر احساســی افت وخیز داشته باشند اما قابل ردیابی و نظارت و ارزیابی 
باشند. فقط یک حوزه هســت که در مقابل کمی سازی مقاومت می کند: حد و 
حدود خودمانی و صمیمانه زندگی شــخصی. البته ولــف می گوید این حوزه نیز 

کتاب ضمیمه

بخش بندی کردن نیروی کار منجر شد به جنبش مدیریت علمی که پیشگام آن مهندسی بود به نام فردریک وینسلو تیلور که به شدت روی بهره وری وسواس و تمرکز داشت و حامی مجموعه ای از 
کارهایی بود که اکنون تحت عنوان تیلوریسم شناخته می شود. تیلور و پیروان او عملیات کارگران را مشاهده کردند و جریان کار آن ها را به بخش هایی تقسیم کردند که بتوان آن ها را استاندارد 

کرد
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به زودی تغییر خواهد کرد.
به لطف فناوری های نوین ــ عمدتًا مربوط به توانایی دیجیتالی سازی اطالعات، 
فراگیری گوشی های تلفن هوشمند و تولید انبوه مدارهای الکتریکی حسگرها ــ 
انسان ها اکنون قدرتی در محاسبه خود دارند که از نظر تاریخی بی سابقه است. در 
طلیعه قرن هفدهم میالدی، پزشک ایتالیایی، سانتوریو سانتوریو، به منظور درک 
بهتر کارکرد سوخت وســاز بدن خود، یک وسیله اندازه گیری عظیم درست کرد 
که می توانســت روی آن بنشیند. ســانتاریو به طور پیوسته خود را روی این وسیله 
اندازه گیری وزن می کرد، به خصوص پیش و پس از خوردن وعده های غذایی و دفع 
غذا. امروزه، من با کمترین تالشی می توانیم سیلی از اطالعات قابل مقایسه با یکدیگر 
را درباره بدن خود در دســت داشته باشیم. می توانیم خواب، ورزش، رژیم غذایی و 
بهره وری خود را با اپلیکیشــن ها و وســایل مجهز به فناوری دنبال کنیم. ما تبدیل 
شده ایم به اهدافی برای اندازه گیری هایی که به چشم نمی آیند و مثل اورانیومی که 
بدون تالش و توجه اشعه رادیویی ساطع می کند، از خود داده های کمی شده منتشر 

می کنیم.
از نظر وولف، ظرفت این نوع اطالعات عظیم اســت. او می نویســد: »ما وقتی 
می خواهیــم یک خودرو را تعمیر کنیم، یک معادله شــیمیایی را تحلیل کنیم یا 
نتایــج یک انتخابات را پیش بینی کنیم، اعــداد را به کار می گیریم. پس چرا نباید 
از اعداد برای خودمان اســتفاده می کنیم؟« مقالــه او نزدیک ترین چیز به ظهور و 
بروز جنبش کمی سازی خود است. رفتن به جست وجوی اطالع و دانش از خود از 

طریق اعداد نشــان می دهد که ما چقدر زیاد منطق اندازه گیری را در خود نهادینه 
کرده ایم. برای یافتن ریشــه های جنش اندازه گیــرِی خود می توان تا دهه ۱۹۷۰ به 
عقب برگشت، زمانی که مردم عالقه مند به اندازه گیری از وسایلی استفاده می کردند 
که سلف کت وکلفت و یقورِ فناوری های پوشیدنی امروزه بود. اما این فکر وقتی با 
توجه عمومی مواجه شد که وولف و همکار روزنامه نگارش، کوین کلی، اصطالح 
»کمی سازی خود« را درست کردند و در سال ۲۰۰۷ رواج دادند و به افکار خود در 

یک مؤسسه غیرانتفاعی جامه عمل پوشاندند.
شرح و بسط خودِ کمی شده در کاریکاتورها به تصویر کشیده شد و تصویرهایی 
درســت کرد که در آن افراد با وســواس در حال ردگیری و رصد دیجیتالی عالئم 
حیاتی بدن هستند. و این حقیقت دارد که بسیار از هواداران اندازه گیرِی خود، کاری 
نکرده اند که این تصویر و طنزهایی که برای آن ها ساخته می شود زایل شود. افتخار 
به اینکه دقایق روزانه اصالح صورت افراد چقدر اســت یا اینکه زمان های خواب 
اشــخاص چطور است و آیا احســاس راحتی می کند از این وضعیت یا نه، و حتی 
باالتر از آن اینکه چه وضعیت روحی مناسبی دارد، از همین اندازه گیری ها حاصل 
می شود و البته نوعی از خودنظارتی هم به شمار می رود. البته مفسرانی مثل اوگنی 
موروزوف هم معتقدند که این حد از اندازه گیری از وضعیت های خود نوعی حس 
نارسیسم را هم در افراد افزایش می دهد و به همان اندازه هم رفع کننده چنین حسی 
اســت؛ احساسی که می خواهد القاء کند شخص یک ویژگی منحصربه فرد دارد و 

کسی استثنایی به شمار می رود.

فراتر از اندازه: تاریخ پنهان اندازه گیری

وقتی به این فکر می کنم که اندازه گیری در جامعه امروز چه معنی ای دارد، چطور از آن استفاده و سوءاستفاده می شود و چطور ما منطقش را ملکه ذهن می کنیم، اغلب در نهایت فکرم به یک 
عدد مشغول می شود: 10 هزار قدم.
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مدافعان اندازه گیرِی خود از این جنبش دفاع می کنند چرا که آن را پاسخی می دانند 
به کلی گویی های دانش رسمی. اگر کمی سازی جهان را به شکل یک پدیده که همه جا 
یک اندازه اســت در آورده است که شخص در آن جا نمی گیرد و جایی هم ندارد، 
چرا به دنبال مجموعه ای از اعداد که مربوط به خود فرد است و او را درست تر نشان 
می دهد نباشیم؟ به همین علت است که هواداران اندازه گیری خویشتن از وسایل زیادی 
استفاده می کنند که خود فرد را تحت نظر دارد، ابزارهایی همچون ردیابی کننده های 
خواب و آلرژی و میگرن. آن ها با اینکه از پزشکی جریان اصلی استفاده می کنند اما 
فکر می کنند که ابزارهای اندازه گیری عالئم فرد می تواند الگوهای بهتری برای شخص 

فراهم کند تا پزشک بتواند بر اساس آن ها تصمیم گیری مناسب تری داشته باشد.
ایــن افراد بعد از ماه ها و ســال های تحت نظر گرفتن خود با ابزارهای دیجیتالی، 
دریافتند که برخی از سازوکارهای پنهان قبلی در زندگی آن ها، مثل برخی غذاها یا 
عادت ها، می تواند باعث تشــدید غم و غصه آن ها شود و به این ترتیب شانسی برای 
تغییر الزم در زندگی خود به قصد رســیدن به ســعادت و خوشی بیشتری به دست 
آورند. از این منظر، خویشــتِن کمی شده شبیه تالشــی برای بازپس گیری جنبه های 
شخصی اندازه گیری به نظر می رسد؛ مقاومت در برابر انتزاعی شدن آمار و قالب گیری 

محاسبات تا با وضعیت های زندگی هایمان هماهنگ باشد.
وولف در این مقاله که در ســال ۲۰۱۰ منتشــر کرده، می گوید که تا یک قرن 
پیش ما از تحلیل روانی برای واکاوی و تجزیه اســرار نفس اســتفاده می کردند که 
متکی بود به زبان و فرهنگ انسان گرایی که فرهنگ و زبانی مطول و ادبی بود. او 
تأکید می کند که دنیایی که ما اکنون در آن زندگی می کنیم چنین نیست، پس چرا 

باید به روش شناسی هایی در تحلیل هایمان 
اتکا کنیم که منقضی شده اند؟ به این سؤال 
هیچ گاه پاسخ داده نشد ولی با این حال، نشان 
می داد که چطور دقت اعــداد می تواند با 
پیچیدگی های زبــان در نقش ابزاری برای 

کشف خویشتن انطباق پیدا کند. 

عددهایی در زندگی روزمره   
وقتی به این فکر می کنم که اندازه گیری 
در جامعه امروز چه معنی ای دارد، چطور 
از آن استفاده و سوءاستفاده می شود و چطور 
ما منطقش را ملکه ذهن می کنیم، اغلب در 
نهایت فکرم به یک عدد مشغول می شود: 

۱۰ هزار قدم. این عدد معمواًل هدفی ایده آل عنوان می شود برای فعالیت های جسمی 
روزانه و در اپلیکیشن های ردگیری پیاده روی و برنامه های بدن سازی محاسبه می شود. 
به ما می گویند که ۱۰ هزار قدم در روز بردارید تا سالمت و در ادامه آن خوشحال 

باشید.
ایــن عدد با چنــان قدرت و فراگیری ای در ذهن ما حضور پیدا کرده اســت که 
ما فراموش می کنیم به این فکر کنیم که شــاید حاصل یک تحقیق علمی اســت و 
عصاره بینش آزمون و خطاهای بسیار است. اما نه. این طور نیست. ریشه های این عدد 
برگرفته اســت کارزارهای بازاریابی شرکتی ژاپنی به نام »ساعت یاماسا« است. این 

شرکت در سال ۱۹۶۵ یک ابزار فناورانه را که آن موقع جدید بود تبلیغ می کرد که 
یک قدم شمار دیجیتالی بود و نیاز به یک نام تروتمیز و شیک برای محصول جدیدش 
داشت. آن ها نام ژاپنی »مانپوکئی« را برای آن برگزیدند که معنی اش می شد »شمارندۀ 
۱۰ هزار قدم«. ولی چرا این عدد انتخاب شــد؟ به دلیل کلمه »کانجی« که معنی ۱۰ 
هزار می دهد و بنابراین اولین کلمه نام ژاپنی این محصول همین است و شبیه به عددی 
است که به فرد اعتمادبه نفس می دهد. علمی پشت سر ۱۰ هزار قدم نبوده است بلکه 

ظاهراً یک شباهت و جناس لفظی و شکلی بوده است. 
اگرچه داستان ۱۰ هزار قدم توهمی بیش نیست، اما یک ابزار مفید است. محققان 
در پاســخ به اینکه چند قدم در روز برای ما مفید است و باید آن را عملی کنیم، در 
نهایت اهداف روزانه ای را تعیین می کنند که درجه بندی شده است. آن ها می گویند 
که ۱۰ هزار قدم برای کودکان خیلی کم اســت و برای بزرگســاالن مسن تر خیلی 
زیاد اســت. با این حال، کاماًل واضح است که هر افزایش فعالیتی برای ما مفید است 
و کسانی که هدف روزانه ۱۰ هزار قدم را دنبال می کنند، کمتر نشانه های افسردگی 
و اســترس و اضطراب دارند )حتی اگر به این هدف دست پیدا نکنند(. از این لحاظ، 
جمعیتی که افرادش خودشــان را کمی ســازی کرده اند، علی الظاهر یک نکته را در 
ذهن دارند: اگر می خواهی به مردم دست پیدا کنی، باید با زبانی که آن ها می فهمند 

حرف بزنی.
هارتموت روزا، جامعه شناس آلمانی، وقتی به اندازه گیری در دنیای امروز فکر 
می کند، فرض می گیرد که این یکی از خصلت های خاص قرن بیست ویکم است: 
برای ساختن زندگی مان از راه مشاهداتی تجربی، منافع و بلندپروازی هایمان در نقش 
مجموعه ای از چالش ها ظاهر می شوند که 
بایــد از آن ها عبور کرد. او می نویســد: 
»کوه هایی هســت که باید مقیاس شــان 
مشــخص شــود، آزمایش ها باید از سر 
گذرانده شود، از نردبان های شغلی باید باال 
رفت، به وصال عشاق باید رسید، مکان های 
زیادی باید دیده شود، کتاب ها باید خوانده 
شود، فیلم ها باید دیده شود و امثالهم.« او 
ادامه می دهد: »در بیشــتر سال های تاریخ 
مدرن متأخر، در کشورهای توسعه یافته 
غربی، بیش ازپیش زندگی روزمره درگیر 
تعداد و میزان می شــود که با عدد و رقم 
اندازه گیری می شوند. همین اعداد و ارقام 
است که در فهرســت کارهای انجام شده باید تفسیر شوند و مشخص کنند انجام 

کارها یا تمامی کارها باشند. 
رزا می گوید که این طرز فکر ناشی از قرن ها توسعه فرهنگی و اقتصادی و علمی 
است اما در ســال های اخیر با دیجیتالی شدن و سبعیت رقابت های افسارگسیخته 
ســرمایه دارانه، افراطی تر شده اســت. اندازه گیری به درستی در نقش ابزاری برای 
درک و کنترل بهتر واقعیت مورد استقبال قرار گرفته است، اما هرچه ما بیشتر و 
بیشتر اندازه گیری می کنیم، با محدودیت های این کار مواجه می شویم و با اثرات 

دلهره آورش در زندگی هایمان چالش پیدا می کنیم. 

کتاب ضمیمه

تا یک قرن پیش ما از تحلیل روانی برای واکاوی و تجزیه اسرار نفس استفاده 
می کردند که متکی بود به زبان و فرهنگ انسان گرایی که فرهنگ و زبانی مطول و 

ادبی بود. دنیایی که ما اکنون در آن زندگی می کنیم چنین نیست، پس چرا باید به 
روش شناسی هایی در تحلیل هایمان اتکا کنیم که منقضی شده اند؟
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............................. چهـره هـا .............................
] این صفحه ها به مرور زندگی سیاستمداران و افرادی می پردازد که اقتصاد کشورشان را متحول کرده اند [

نسیمبنایی
دبیر بخش چهره ها مدیر دوحزبی

جروم پاول و سایه همیشگی رکود اقتصادی در آمریکا

بعضی نهادهــای اقتصادی جهان 
هســتند که علی رغم ماهیت ملی 
خود، تاثیری بین المللی بر اقتصاد 
برجســته ترین  می گذارند.  جهان 
نمونــه چنین نهادهایی، فدرال رزرو، یا همان بانک مرکزی آمریکا، 
است. از آن جایی که سیاســت های فدرال رزرو تاثیری گسترده بر 
دنیای اقتصاد می گذارند، بررسی سابقه و رویکرد شخصی که در حال 
حاضر به مسند این نهاد تکیه زده است، اهمیت زیادی پیدا می کند. 
همین مسئله باعث می شود در این متن نگاهی بیندازیم به سابقه 

عملکرد جروم پاول، رییس کنونی فدرال رزرو.
جروم ِهیدن پاول متولد فوریه 1953 در شهر واشنگتن آمریکا 
اســت. نکته جالب توجه درباره سوابق تحصیلی پاول این است که 
او بــر خالف تصور اولیه، نه در رشــته اقتصاد، بلکه در زمینه علوم 
سیاسی و حقوق تحصیل کرده است. البته این مسئله با در نظر گرفتن 
ابعاد حقوقی مســائل اقتصادی به هیچ وجه دور از انتظار نیست و 
اساسا می تواند جهان بینی ویژه ای به شخصی بدهد که قرار است در 

نهادهای سیاست گذار اقتصادی فعالیت کند. 
پاول پس از دریافت مدرک دکتری خود از دانشــگاه جرج تاون، 
وارد دستگاه قضایی نیویورک شد و سال های ابتدایی دهه 80 را به 
عنوان یک وکیل ســپری کرد. از سال 1984 بود که او رفته رفته به 
سمت بانک های سرمایه گذاری شد و به بانک دیلون رید رفت. سال 
1990 زمانی بود که نیکالس بِریدی که پیشتر مدیر عامل دیلون رید 
بود، به مقام وزارت خزانه داری آمریکا رسید و پاول را همراه خود به 
وزارتخانه برد. پس از دو سال پاول به سمت معاون امور مالی داخلی 
در این خزانه داری رســید. پس از فعالیت در وزارتخانه، پاول باز هم 
به سمت قبلی خود در بخش خصوصی برگشت و طی دهه ابتدایی 

قرن بیست ویکم، در زمینه های مختلفی از بانک داری فعالیت کرد.
پاول در سال 2011 از سوی باراک اوباما به همراه جرمی استاین 
به عنوان کاندیدای عضویت در شورای حکام فدرال رزرو معرفی شد. 
نکته جالب در این مســئله، جمهوری خواه بودن پاول است و اینکه 
اوبامای دموکرات او را برای چنین سمتی معرفی کرد، امری بی سابقه 
از سال 1988 میالدی به این سو بود. پاول طی سال هایی که در این 
شورا حضور داشت از موافقان تنظیم مقررات سخت تر برای فعالیت 

بانک های بزرگ بود.

دولت هم حزبی  
دونالد ترامپ با رسیدن به کرسی ریاست جمهوری آمریکا، پاول 
را برای ریاست فدرال رزرو معرفی کرد. پاول از سال 2018 عهده دار 
این موقعیت شد و طی اولین اقدامات خود روی تداوم افزایش نرخ 
بهره تاکید کرد تا از این طریق بتواند واکنشی مناسب به قدرت رو به 
افزایش اقتصاد آمریکا داشته باشد. از سوی دیگر با در پیش گرفتن 
انقباض کّمی به دنبال کاهش ســبد دارایی های فدرال رزرو از 4.5 

تریلیون دالر به حدود 2.5 تا 3 تریلیون دالر طی چهار سال، بود. 
با افت قیمت همه دارایی ها طی سال 2018، پاول در سال 2019 
دیگر سیاســت انقباض کّمی را در پیش نگرفت. طی همین دوران 
و با باال گرفتن جنگ تجاری چین و آمریکا، دونالد ترامپ خواهان 
پاییــن آوردن نرخ بهره بود، اما پاول زیر بار این تصمیم نمی رفت و 
همین مســئله تا جایی بین این دو نفر شکاف انداخت که ترامپ 
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او را »دشــمن« نامید. با افت قیمت دارایی ها در پاییز 2019، پاول 
اعالم کرد که فدرال رزرو در جهت گســترش ترازنامه خود حرکت 
می کند و این تصمیم او منجر به رالی صعودی قیمت دارایی ها شد. 
گرچه خود او این تصمیم را تسهیل کّمی نمی نامد، بسیاری از افراد 
چنین رویکردی را در چهارچوب سیاست های تسهیل کّمی در نظر 

گرفته اند.
در سال 2020، یعنی زمانی که بازار مالی به شدت از همه گیری 
کووید-19 آســیب دیده بود، پاول سیاســت های پیچیده ای را در 
پیش گرفت. این سیاست ها شامل خرید مستقیم اوراق شرکت ها و 
برنامه های وام دهی مستقیم می شود که منجر به رشد شدید ترازنامه 
فدرال رزرو شــدند. به نظر پاول، اگر سیاســت های پولی در کنار 
سیاست مالی مناسبی قرار نگیرند، منجر به افزایش نابرابری درآمدی 
در اجتماع می شوند. عملکرد پاول طی این دوره تحسین همه افراد 
از دو حزب مختلف آمریکا را در پی داشت و حتی دونالد ترامپ هم 

از رویکرد او تمجید کرد.
البتــه این رویکرد جدید پاول هم تاثیر خاص خود را داشــت و 
قیمت دارایی ها را به شکل مستقیم دچار تورم کرد. سطوح قیمت ها 
به حدی رسیده بود که پیشتر از این تنها در حباب ها شاهد آن بودیم. 
همین پذیرش تورم قیمت دارایی ها از سال 2019 به این سو، منجر 
به ایجاد سطوحی از نابرابری در ثروت جامعه شد، که از دهه 20 قرن 
پیش، شاهد آن نبودیم. از سوی دیگر پاول با اجرای قراردادهایی با 
قابلیت بازخرید در جهت گسترش اعتبارات، کاری را کرد که از دید 
بسیاری افراد مشابه اقدامات آلن گرینسپن در دهه ابتدایی قرن فعلی 
بود و منجر به سودهای گزاف بانک های سرمایه گذاری وال استریتی 

شد.
البته به نظر بسیاری از تحلیل گران اقتصاد آمریکا، پاول در این 
شکل از عملکرد خود شدت بیشتری نسبت به آلن گرینسپن از خود 
نشان داد. استیون پرلستاین طی یادداشتی که در واشنگتن پست 
منتشر شد از این اقدامات پاول انتقاد کرد: »اوراق و سهام حاال یک 
کف قیمتی پیدا کرده اند، اما سقفی ندارند. حاال اگر پاول به هر شکلی 
بخواهد این مسئله را اصالح کند با فروش گسترده دارایی ها از سوی 

سرمایه گذارانی روبه رو خواهیم شد که به محرک های پولی اعتیاد 
پیدا کرده اند.« اقدامات جنجالی پاول به اینجا ختم نشد و او در ماه 
پایانی سال 2020 از مدل فدرال رزروی استفاده کرد که یک نظریه 
ارزش گذاری دارایی ها است، البته با ذکر این نکته مهم که بر سر این 

نظریه هنوز مناقشات فراوانی وجود دارد.

شبح رکود  
پاول سال های ریاست جمهوری بایدن را هم مانند سال های قبل، 
در ســایه رکود اقتصادی، از سر گذراند. البته در آوریل سال 2021 
زمانی که از پاول درباره احتمال وقوع حباب مسکن پرسیدند، یعنی 
مشــابه اتفاقی که پیش از رکود مالی 2008 رخ داد، او این امکان را 
رد کرد: »شــاهد وام های اشتباه و قیمت های ناپایدار و چیزهایی از 

این قبیل نیستیم.«
پاول طی ایــن دوره در واکنش به تورم باال عنوان کرد که نهاد 
تحت ریاست او سرعت تیپرینگ خرید دارایی ها را افزایش خواهد 
داد و به حدود 30 میلیارد دالر در ماه خواهد رســاند. خود او تورم 
را تهدیدی جدی برای بهبود اوضــاع اقتصادی آمریکا عنوان کرد 
زیرا هزینه اقالمی اساسی مانند غذا، مسکن و حمل و نقل را بسیار 
باال برده اســت. طی یک سال اخیر، قیمت ها برای مصرف کنندگان 
آمریکایی با بیشترین نرخ ساالنه خود از ژوئن 1982 افزایش یافته اند. 
فدرال رزرو قصد داشت تا ماه مارس 2022 نرخ بهره را افزایش دهد 

و این کار را هم انجام داد.
از سوی دیگر ســال 2022 با افت بازار سهام همراه بود. از یک 
جهت بابت ته مانده های تاثیر همه گیری کووید-19 که سرمایه گذاران 
را با شــکلی از عدم قطعیت روبه رو کرده بود و از ســوی دیگر بابت 
درگیری روسیه و اوکراین، سال 2022 به هیچ وجه سال خوبی برای 

بازار سهام نبود.
در ابتدای این ســال، شــاخص S&P500 به اوج خود رسید و 
پس از آن چندین ماه مسیری نزولی را در پی گرفت. فدرال رزرو به 
دلیل افزایش تورم، نرخ بهره را باال برد و همین مسئله هم منجر به 
پایین آمدن اعتماد سرمایه گذاران شد، زیرا بازارها موافق نرخ پایین 
بهره هســتند. در صورت پایین بودن نرخ بهره، شرکت ها می توانند 
خرج های خود را باال برده و قیمت سهام را باال ببرند. با کاهش تولید 
ناخالص داخلی آمریکا در 3ماهه ابتدایــی 2022، هراس زیادی از 
وقوع یک رکود اقتصادی دیگر ایجاد شد که این مسئله منجر به افت 
قیمت دارایی ها شــد. این روند ادامه پیدا کرد، به شکلی که در روز 
13 سپتامبر 2022، شاخص S&P500 به پایین ترین حد خود از 

ژوئن 2020 رسید.
البته این ســال ها به لحاظ سیاســی هم برای پاول به سادگی 
نگذشت. در ماه فوریه 2022، یعنی زمانی که دوره ریاست پاول بر 
فدرال رزرو رو به اتمام بود، بسیاری از دموکرات ها با ابقای او مخالفت 
کردند. این گروه که عمدتا شامل دموکرات های چپ گرا و مترقی تری 
مانند آلکســاندریا اوکازیو-کورتز می شــود، از بایدن خواستند فرد 
دیگری را به جای پاول برای این نهاد معرفی کند زیرا از نظر آن ها 
پاول نتوانســته بود با خطراتی که تغییرات اقلیمی برای نظام مالی 
آمریکا در پی دارند، به خوبی مقابله کند. با این حال بایدن تحت تاثیر 
این مســائل قرار نگرفت و او باز هم پاول را برای این سمت معرفی 
کرد. ســنا هم مانند سال 2018 به پاول رای مثبت داد و او دومین 

دوره ریاست خود بر فدرال رزرو را آغاز کرد.

پاول سال های 
ریاست جمهوری 
بایدن را هم مانند 

سال های قبل، 
در سایه رکود 

اقتصادی، از سر 
گذراند. البته در 

آوریل سال ۲۰۲۱ 
زمانی  که از پاول 
درباره احتمال 

وقوع حباب مسکن 
پرسیدند، یعنی 
مشابه اتفاقی 

که پیش از رکود 
مالی ۲۰۰8 رخ 
داد، او این امکان 

را رد کرد: »شاهد 
وام های اشتباه و 

قیمت های ناپایدار 
و چیزهایی از این 

قبیل نیستیم.«

بازارهای نوظهور
افت تجارت جهانی/ سال انتشار: 2016

این اثر بیش از این که یک کتاب نظری باشد، مقاله ای بلند در 
راستای تحلیل یکی از بزرگ ترین مسائل اقتصاد امروز جهان است: 
»افت تجارت جهانی و تاثیر آن بر کشورهای نوظهور آسیایی«. 
به گفته پاول اقتصاد جهانی در وضعیتی پیچیده و بحرانی قرار 
گرفته است. بر اساس داده های مربوط به زمان نوشتن این مقاله، 
انتظار می رفت که اقتصاد جهانی با کمترین میزان خود از زمان 
بحران مالی جهانی رشد کند. این مسئله در حالی که نرخ بهره در 
پایین ترین حد خود به سر می برد، منجر به تمام شدن راه  حل های کالسیک سیاست گذاران 
اقتصادی شده است. جدای از این چشم انداز ارائه شده توسط پاول، او یک ویژگی در اقتصاد جهانی 
را از باقی جدا کرده و تاثیر آن روی اقتصادهای نوظهور آسیایی را مورد تاکید قرار می دهد: تجارت 
جهانی. پاول با ذکر این نکته که این افت، تجارت جهانی را از حالت نرمال خارج کرده است، کلیت 

مطالعه خود را به تحلیل این مسئله اختصاص می دهد.



185 شماره صد و بیست وچهارم، آبان tccim.ir | 1401 | آینده نگر 

الویرا نابیولینا یکی از برجسته ترین و قابل بحث ترین سیاست گذاران 
اقتصادی جهان است، اما تا حد الزم به او پرداخته نشده است. نابیولینا 
کــه در اکتبر 1963 به دنیا آمــد در حال حاضر رییس بانک مرکزی 
روسیه است، اما پیش از آن هم همواره موقعیت های قابل توجهی در 
این کشور را از آن خود کرده است. نابیولینا از سال 2007 تا سال 2012 
وزیر توســعه اقتصادی و تجارت روســیه بود، بین سال های 2012 و 
2013 مشاور پوتین در مسائل اقتصادی بود و طی 9 سال اخیر، زمام دار 

باالترین نهاد سیاست گذاری اقتصادی در روسیه شده است.
نابیولینا در باشقیرســتان شوروی و در خانواده ای تاتار به دنیا آمد. 
بلندپروازی و انگیزه را از مادرش به ارث برده بود که مدیر یک کارخانه 
بود، در حالی که پدرش راننده بود. در دوران تحصیل دانش آموزی ممتاز 
بود و نهایتا در سال 1986 از دانشگاه مسکو فارغ التحصیل شد. گرچه 
به لحاظ حزبی، نابیولینا فردی مستقل مطرح می شود، اما نزدیکی او به 
والدیمیر پوتین، امری تقریبا روشن برای همه است. مسئله اصلی این 

است که این نزدیکی واقعا چقدر عمق دارد.
همین کارنامه با ظاهر ســاده نشان می دهد که او تا چه حد مورد 
اعتماد والدیمیر پوتین اســت و جدای از آن چرا پس از اتفاقاتی مانند 

حمله نظامی روسیه به اوکراین مورد توجه جهان قرار گرفته است. برای 
مثال کشور استرالیا در ماه آوریل سال جاری، شخص نابیولینا را مورد 
تحریم خود قرار داد. با این حال، جدای جذابیت ویژگی های جنبی او، 
این عملکرد او در دورانی بحرانی است که باید بیشتر مورد توجه قرار 

بگیرد.

مرده باد، زنده باد   
نابیولینا از همان ابتدای ورود توانســت جامعه بانک داری جهانی را 
تحــت تاثیر خود قرار دهد. بانک دارهــا او را به خاطر گرفتن موضعی 
سرســختانه در مورد بخش بانک داری روسیه بین سال های 2013 و 
2017 می ســتودند. او در این دوره بیــش از 300 پروانه بانک داری را 
از نهادهایی پس گرفت که یا سابقه ضعیفی داشتند یا عملکرد بدی از 
خود نشان می دادند. این نکته شایان توجه است که این نهادها تقریبا 

یک سوم نهادهای اعتباری روسیه را تشکیل می دادند.
مسئله دیگری که باعث شد نابیولینا مورد تحسین همه قرار گیرد، 
رویکردی چاالک در مورد تورم بود. او در ماه فوریه 2018 نرخ بهره پایه 
را به 2.18 درصد رساند که یک رکورد مینیمم حساب می شود. از سوی 

انقالب در بانک مرکزی
الویرا نابیولینا، سکان دار ناو اقتصادی روسیه

از زمانی که مرکل در سال 2۰۰۵ قدرت را در آلمان به دست گرفت، تا ۱۶ سال پس از آن، یعنی تابستان 2۰2۱، اقتصاد آلمان رشدی 
۳۴ درصدی را تجربه کرده است. برای درک ابعاد واقعی این میزان رشد کافی است بدانید در اروپا، نزدیک ترین رقیب آلمان، فرانسه 
است. فرانسه تنها ۱۹ درصد رشد اقتصادی را در همین دوره مشابه تجربه کرده بود.
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چهــرههـا

دیگر نباید فراموش کرد پس از آغاز درگیری روسیه با اوکراین بر سر 
منطقه کریمه در سال 2014، این نابیولینا بود که با شناور کردن نرخ ارز 
توانست جلوی آسیب های اقتصادی این نبرد نظامی را تا حد قابل قبولی 
بگیرد. کنترل کردن نرخ ارز سنتی جاافتاده در روسیه بود که نابیولینا 

توانست آن را درست در مهم ترین لحظات کنار بگذارد.
با این حال تمام این نکات، ســویه دیگــری هم دارند که منتقدان 
نابیولینا روی آن ها دســت می گذارند. به طــور کلی از دید منتقدان، 
نابیولینا یک ویترین زیبا برای دیکتاتوری پوتین در عرصه های مختلف 
است. آن ها برای این مدعا روی برنامه های شکست خورده بانک مرکزی 
روسیه طی دوران زمام داری نابیولینا دست می گذارند. برای مثال، عمده 
300 بانکی که پروانه خود را طی ســال های 2013 تا 2017 از دست 
دادند، در نهادهای دیگر تحکیم شــدند. از بین این نهادهای بزرگ تر، 
ســه مورد بانک اتکریت، بانک B&N و بانک پرومسیواز، بعدها دچار 
ورشکستگی شدند و بانک مرکزی روسیه مجبور شد با هزینه 2 تریلیون 
روبلی آن ها را نجات دهد. هر سه این بانک ها تحت تملک الیگارش هایی 
به نام ایگور فینوگنوف، میخاییل گاتسریف و برادران آنانیف قرار داشتند 

که هر سه ارتباطات عمیقی با کرملین دارند.
از دید منتقدان نمی توانیم دقیق بگوییم الویرا نابیولینا کیست و چه 
انگیزه ای دارد. اما اگر عملکرد او را بخواهیم در نظر بگیریم باید بدانیم 
که مقر اصلی او کرملینی است که هرچه باشد، نهاد شفافی نیست. او 
که در ابتدای کار ظاهرا یک تکنوکرات لیبرال بود، به مرور زمان و در 
همکاری روزافزون با والدیمیر پوتین، دیدگاه های ساده سیاسی خود را 
کنار گذاشت. البته این احتمال وجود دارد که او مخالف حمله نظامی 
اخیر روســیه به اوکراین باشد و حتی در این راستا اقدام به استعفا هم 
کرده باشــد، اما همین که هنوز بر این مســند تکیه دارد و مانند 22 
سال اخیر در کنار پوتین ایستاده است، نشان می دهد توانایی هضم هر 
تصمیمی از جانب رییس جمهوری روســیه را دارد. به طور کل از دید 
منتقــدان اگر اقتصاددان یا روزنامه نگاری در غرب، هنوز هم امید دارد 
که نابیولینا روزی به اقتصاد کالن غیرحزبی و غیر سیاسی روی بیاورد، 

امیدی واهی است.

اقتصاد جنگی  
اِشه نلسون، گزارشگر اقتصادی نیویورک  تایمز، طی یادداشت نسبتا 
مفصلی رویکردی مثبت نسبت به عمده اقدامات نابیولینا در پیش گرفته 
است که در ادامه بیشتر با آن آشنا می شویم، مخصوصا بخش هایی که 

مربوط به مدیریت بحران های اقتصادی روسیه می شود.
نابیولینا در سال 2014 توانست یک فاجعه اقتصادی را به فرصتی 
مناســب تبدیل کند. اقتصاد روسیه طی آن سال از دو سو تحت فشار 
زیادی قرار گرفت. اولین مســئله مربوط به سقوط قیمت نفت است و 
دومین مسئله تحریم هایی بود که پس از اشغال کریمه توسط نیروهای 

روسی اتفاق افتادند.
این اتفاق منجر به ســقوط ارزش روبل شد و دقیقا در همین زمان 
بود که نابیولینا تمام سیاســت های سنتی را کنار گذاشت. از بین این 
سیاست های سنتی می توان به خرج کردن مقادیر زیاد ارزهای خارجی 
برای حفظ نرخ ارز اشــاره کرد. به جای این اقدام، تمرکز اصلی بانک 
مرکزی روسیه روی مدیریت تورم قرار گرفت. نابیولینا نرخ بهره را به 17 

درصد رساند و تا چند سال این نرخ را نسبتا باال نگه داشت.
اقدام نابیولینا تجویزی دردناک برای اقتصاد روسیه به حساب می آمد 
و باعث شد تولید ناخالص داخلی این کشور افتی یک سال و نیمه را از 
سر بگذراند. با این حال تا اواسط سال 2017 اتفاقی در این اقتصاد افتاد 
که حتی در تخیل سیاست مداران روسی هم نمی گنجید: تورم کاهش 

یافته و به 4 درصد رسید، کمترین مقدار از زمان فروپاشی شوروی.
ریچارد پورتس، استاد اقتصاد مدرسه اقتصادی لندن در یک میزگرد 
درباره عملکرد نابیولینا چنین گفت: »او مدل دقیقی از یک رییس بانک 
مرکزی مدرن اســت. او کاری را انجام داده است که باید انجام می داد. 
تنها کافی اســت عملکرد ترکیه را طی این بحران ها ببینید تا متوجه 
شوید مداخله سیاست مداران در تصمیم های بانک مرکزی چقدر تاثیر 

وحشتناکی می تواند داشته باشد.«
تحت مدیریت نابیولینا، بانک مرکزی روسیه اقدامات گسترده ای در 
جهت مدرن سازی خود انجام داد. هم از یک سو هم کاری با تحلیل گران 
متخصص بسیار بیشتر از قبل شد، هم تصمیمات با شفافیت بیشتری 
مقابل گزارشگران و خبرنگاران مطرح شدند. طی دوران ریاست او، بانک 
مرکزی روســیه به مغز متفکر واقعی این کشور تبدیل شد و توانست 
همکاری بسیاری از اقتصاددان های برجسته بخش خصوصی را هم به 

خود جلب کند.
البته این فرایند مدرن سازی تدریجی بانک مرکزی و مسائلی مانند 
مدیریت تورم، تا جایی ادامه داشــت که اقتصاد روسیه وضعیت نسبتا 
نرمالی را از سر می گذراند. با حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، 
باز هم شرایط اقتصاد این کشور به هم ریخت و این مسئله باعث شد 
نابیولینا سیاســت های مورد عالقه خود را کنار بگذارد. او نرخ بهره را 
بیش از دو برابر کرد و به 20 درصد رســاند و با اســتفاده از ابزارهای 
کنترل سرمایه، جریان خروج پول از کشور را به شدت تنگ کرد. جدای 
از این اقداماتی نظیر تعطیل کردن موقت بازار ســهام مسکو و ساده تر 
کردن مقررات بانک ها، توانست تا حدی شرایط را در اختیار خود بگیرد.

این اقدامات توانستند شرایط بحرانی اولیه را مدیریت کنند و ارزش 
روبل را به حد اولیه خود بازگردانند، اما نباید فراموش کرد که استفاده از 
ابزارهای کنترل سرمایه تنها تا حدی کنار گذاشته شدند. در حال حاضر 
گرچه اقدامات نابیولینا در دوران بحرانی جنگ مثبت ارزیابی شده اند، اما 
اقتصاد روسیه درگیر مسائلی بسیار کالن است که شاید حتی مدیریت 

مناسب او هم نتواند وضعیت را درست کند. 

ماجرای سنجاق سینه
یکی از جالب ترین نکات درباره نابیولینا، استفاده او از سنجاق سینه 
برای ارسال سیگنال هایی درباره تصمیمات بانک مرکزی است. برای 
مثال او در سال 2020 با یک سنجاق سینه آبی رنگ در کنفرانس 
مطبوعاتی حاضر شد و این اتفاق در سال 2021 هم افتاد. هر بار 
او تصمیماتی جهت تغییر در سیاست های کالن اقتصادی را اعالم 
کرده بود. خود او هم روی این مسئله به عنوان ابزاری ارتباطی 
تاکید می کند، زیرا می خواهد به »بازار فرصتی برای فکر کردن 
و تصمیم گرفتن« بدهد. البته اینکه هر شکل و رنگی از سنجاق 
سینه دقیقا چه معنایی دارد، یک معماست و خود او هم این مسئله را می داند. نکته جالب 
عدم استفاده از سنجاق سینه در کنفرانس مطبوعاتی مربوط به بحران مالی روسیه در سال 2022 
است. بسیاری افراد می گویند معنای این اتفاق عدم موافقت او با حمله به اوکراین است. با این حال 
برخی دیگر هم می گویند گرچه واضح اســت در مورد مسئله تصمیم گیری برای حمله نظامی او 
یکی از افراد حلقه نزدیک پوتین نبوده است، عدم استفاده از سنجاق سینه به معنای »کنار گذاشتن 

سیاست های پولی عادی« است.

طی دوره صدارت 
مرکل، گرچه چین 
و ایاالت متحده بر 
بازارهای جهانی 

سلطه کامل 
داشتند، آلمان 

توانست صادرات 
خود را افزایش 

دهد. در واقع این 
کشور از سال 

۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ 
توانست صادرات 
خود را از کمتر 
از ۱.۱ تریلیون 
دالر به حدود 

۱.۷ تریلیون دالر 
برساند
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به نظر شــما مهم ترین کاری که دولت ها باید هنگام وقوع بحران مالی انجام دهند، 
چیســت؟ سه اقتصاددانی که امسال جایزه نوبل را به خانه برده اند، به این پرسش پاسخ 
داده اند. آن ها می گویند کافی است در شرایط بحرانی، حواستان به بانک ها باشد. اگر بتوانید 
جلوی ورشکستگی و بحران بانک ها را بگیرید، بحران مالی هم مهار خواهد شد. اما قضیه 

چیست و چطور این سه اقتصاددان به چنین نتیجه ای رسیده اند؟
هر بار بحران مالی رخ می دهد، عمدتا اقتصاددان ها در یک زمینه مورد سرزنش واقع 
می شــوند: نادیده گرفتن نظام های بانکی. مجله اکونومیست درباره نوبل اقتصاد امسال 
نوشته است که باالخره اقتصاددان ها فهمیده اند هنگام بحران مالی باید تمام تمرکز و توجه 
را روی بانک ها گذاشت. بن برنانکی که سابقه ریاست بر فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی 
آمریکا را دارد به همراه داگالس دایموند از دانشگاه شیکاگو و فیلیپ دیب ویگ از دانشگاه 
واشنگتن با ارائه نظریه هایی در زمینه بحران های مالی و بانک ها توانسته اند به جایزه نوبل 

اقتصاد دست پیدا کنند.
سال 2008، بحران بزرگ مالی منجر به ورشکستگی کسب وکارهای مختلف شد. اما 
سه اقتصاددانی که امسال جایزه نوبل دریافت کرده اند، توضیح می دهند که این بحران 
از بانک ها آغاز شــده و اگر بحران در بانک ها مدیریت می شــد، این مسئله مالی تا این 
اندازه قربانی نمی گرفت. پرسش اینجاست که مشکل چطور از طریق بانک ها، جدیت پیدا 

می کند و چطور می توان جلوی بروز آن را گرفت؟

ریشه بحران در بانک ها  
زمانی  که بحران مالی رخ می دهد، بانک ها به شدت در معرض خطر قرار می گیرند. از طرفی، 
افرادی که در بانک ها سپرده گذاری کرده اند، به دلیل ترس و نگرانی برای از دست رفتن سرمایه شان، 
به بانک ها هجوم می برند تا پول خود را از بانک بیرون بکشند. از طرف دیگر، افرادی که در گذشته از 
بانک ها وام دریافت کرده اند به دلیل بحران مالی، از بانک ها درخواست تنفس های چندماهه می کنند 
و حتی امکان دارد دوباره درخواست دریافت وام کنند. چنین شرایطی را تصور کنید: در از یک سو 
سپرده ها از بانک خارج می شوند و از سوی دیگر وام گیرندگان نمی توانند وام خود را بپردازند. در این 

شرایط، قطعا بانک ها دچار بحران خواهند شد.
سه برنده جایزه نوبل می گویند بانک ها صرفا واسطه های خنثی و بی طرف میان سپرده گذاران 
و وام گیرندگان نیســتند. این در حالی است که اقتصاددان ها در سایر مدل های اقتصادی ادعا 
می کنند که بانک ها واسطه های بی طرف هستند. از نگاه این سه اقتصاددان، بانک ها در حقیقت 
خدماتی به کل اقتصاد ارائه می کنند و این خدمات، نقشی حیاتی دارند. در واقع بانک ها اطالعات 
و داده هایی از وام گیرندگان جمع آوری می کنند و از طریق پس اندازهای سپرده گذاران، حجمی از 
نقدینگی را تامین می کنند که براساس آن می توانند اعتبارات و تسهیالت را ارائه دهند. از روی 
همین نظرات، سه اقتصاددان می گویند بانک ها نقشی حیاتی در اقتصاد دارند. در واقع در اقتصاد 
کالن، این بانک ها هســتند که ایفاگر نقشی کلیدی اند. بانک ها هم می توانند به حیات اقتصاد 
کمک کنند و هم در عین حال برای آن خطرناک باشند. به همین خاطر در شرایط بحرانی، باید 

مدیریت بحران مالی به شرط حفظ بانک ها
نوبلیست های سال ۲۰۲۲ چطور به نوبل اقتصاد دست پیدا کردند؟

بانک ها صرفا واسطه های خنثی و بی طرف میان سپرده گذاران و وام گیرندگان نیستند. این در حالی است که اقتصاددان ها در سایر مدل های اقتصادی ادعا می کنند که بانک ها واسطه های 
بی طرف هستند. از نگاه این سه اقتصاددان، بانک ها در حقیقت خدماتی به کل اقتصاد ارائه می کنند و این خدمات، نقشی حیاتی دارند. در واقع بانک ها اطالعات و داده هایی از 
وام گیرندگان جمع آوری می کنند و از طریق پس اندازهای سپرده گذاران، حجمی از نقدینگی را تامین می کنند که براساس آن می توانند اعتبارات و تسهیالت را ارائه دهند.
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چهــرههـا

چند عدد درباره نوبل اقتصاد
از سال 1969 تاکنون ۵3 جایزه نوبل در زمینه علوم اقتصادی به 	]

اقتصاددان ها اعطا شده است.
از میان جوایز نوبل اقتصاد، 2۵ مورد تنها به یک فرد اعطا شده است.	]
از میان جوایز نوبل اقتصاد، 20 جایزه به صورت اشتراکی به دو نفر 	]

تعلق گرفته است.
از میان جوایز نوبل اقتصاد، 9 جایزه به صورت مشترک به سه نفر 	]

اهدا شده است.
ایستر دافلو با 46 سال سن، جوان ترین برنده جایزه نوبل اقتصاد بوده 	]

که سال 2019 موفق به دریافت آن شده است.
لئونید هورویچ، مسن ترین برنده نوبل اقتصاد بوده که در 90 سالگی 	]

در سال 200۷ نوبل اقتصاد گرفته است.

تمرکز را روی نظام های بانکی گذاشت.
برنانکی که بیشــتر به عنوان یکی از افراد قدیمی در بانک مرکزی آمریکا شناخته می شود 
به دلیل مطالعاتی که در زمینه رکود بزرگ اقتصادی آمریکا انجام داده، موفق به دریافت جایزه 
نوبل اقتصاد شده است. او به دنبال ریشه های بحران و رکود اقتصادی رفته و ظاهرا این ریشه ها 
را در نظام های بانکی پیدا کرده است. او در یافته های خود، تاکید بسیاری روی نقش نظام های 
بانکی داشــته و تاکید کرده که در دهه 30 میالدی هم سقوط فعالیت های اقتصادی از بحران 
بانک ها ناشــی شده است. در واقع بانک ها نتوانسته اند وام مورد نیاز برای کسب وکارها را تامین 
کنند و به همین خاطر، آتش بحران را شعله ورتر کرده اند. برنانکی این مطالعات را در دانشگاه 
استنفورد انجام داده و مشخص کرده که بحران بانک ها ریشه تشدید بحران ها در آمریکا در دهه 
30 میالدی بوده اســت. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددان ها تصور می کردند بحران 
بانک ها از عواقب بحران های مالی است. اما برنانکی تاکید کرده که بحران بانک ها ریشه تداوم 

بحران های مالی است.

قهرمان ها راهکار می دهند  
آنچــه برنانکی در مطالعاتش دنبال می کرد این بــود که بانک ها چطور می توانند از طریق 
پرداخت اعتبارات و تسهیالت، نقشی کلیدی در دنیای اقتصاد ایفا کنند. بسیاری از بانک ها هنگام 
اعطای وام، در صورت وجود نااطمینانی اقتصادی، به ســختی در این زمینه تصمیم می گیرند. 

این همان بخشی است که اکنون نوبلیست ها در مورد آن راهکاری را ارائه کرده اند. در دهه 30 
میالدی، بانک ها نتوانستند به درستی وامی به افراد ارائه کنند. اما با راهکار نوبلیست ها، وضعیت 

تغییر کرده است.
برنانکی، دیب ویگ و دایموند می گویند بانک ها باید با خیالی آسوده سپرده ها را از سپرده گذاران 
را دریافت کنند و به همان شکل، وام های بلندمدت به وام گیرندگان بدهند. اگر سپرده گذاری 
نیاز به پولش داشت، باید پس اندازش را بدهند. در این شرایط امکان دارد که ناگهان بانک ها با 
کمبود منابع مواجه شوند چرا که احتمال دارد همه سپرده گذاران برای بیرون کشیدن پول خود 
از بانک، اقدام کنند. در این شرایط، چطور می توان جلوی ورشکستگی و بحران بانک ها را گرفت؟ 
در واقع همه این مسائل، بانک ها را به شدت آسیب پذیر می کند و در معرض بحران قرار می دهد.

راهکار نهایی را به شکلی ساده می توان در این جمله خالصه کرد: دولت به میدان می آید! در 
واقع برای اینکه بحران بانکی ایجاد نشود، دولت ها بیمه سپرده گذاری ارائه می کنند. این کاری 
است که اگر دولت آمریکا برای مثال در دهه 30 میالدی انجام می داد، احتماال هرگز با فضای 
تشدید شده بحران مالی مواجه نمی شد. البته رویکرد این اقتصاددان ها در این زمینه صد درصد 
جدید و نو نیســت. در گذشته هم اقتصاددان هایی بوده اند که گفته اند بانک مرکزی باید نقش 
وام دهنده ذخیره یا وام دهنده نهایی را ایفا کنند. حاال اقتصاددان های برنده نوبل اقتصاد امسال 
می گویند دولت باید این نقش را ایفا کند تا جلوی سقوط بانک ها و تشدید بحران مالی را بگیرد.

قهرمان های نوبل اقتصاد امسال می گویند دولت باید پشتوانه بانک ها باشد و در صورت خالی 
شــدن منابع آن ها، همان بیمه سپرده گذاری را تامین کند و از این طریق، بانک ها را از بحران 
نجات دهد. ظاهرا تمام آن چه اقتصاددان های امسال گفته اند، بدیهی و ساده به نظر می آید. اما 
طی گذشت سال ها، فراموش شده بودند. حاال هیات داوری در آکادمی نوبل به این نتیجه رسیده 

که این مطالعات، نقشی حیاتی در اقتصاد ایفا می کند.

وقتی بانک ها بیمه می شوند  
سه پرسشی که نوبلیست های سال 2022 تالش دارند در نظریات خود به آن پاسخ دهند از 
این قرار است: بانک ها در میان کارهایی که انجام می دهند، چه ویژگی مهمی دارند؟ چرا بانک ها 
همان نهادی هستند که این اقدامات خاص و ویژه را انجام می دهند؟ و در نهایت، اگر در بخش 
بانکی اتفاق یا اشتباهی رخ دهد، چه مشکلی به وجود می آید؟ سه مقاله ای که این سه نفر ارائه 
کرده اند تالش کرده به این پرســش ها پاسخ بدهد. عمده این مطالعات در سال های 1980 تا 

1984 انجام شده و به صورت مشارکتی پیش رفته است.
در این مطالعات، مشخص شده که پس از ناپایداری مالی، شاهد بحران بانکی بوده ایم. به نظر 
می رسد که بانک ها از طریق سپرده گذاران به نوعی دست به قمار می زنند. اما در نهایت، در این 
بازی، بازنده اند و این یعنی بانک ها از منابع مورد نیاز خود تهی می شوند. سه اقتصاددان توضیح 
می دهند که چطور بیمه سپرده گذاری از طرف دولت ها می تواند نقش پشتوانه ای حیاتی در این 

زمینه را ایفا کند و به این ترتیب جلوی بروز بحران بانکی را بگیرد.
اســاس این نظریه به ما نشــان می دهد که در هر جامعه ای، برای پیش بردن فعالیت های 
اقتصادی، نیازمند سرمایه هایی هستیم که بانک ها می توانند آن را تامین کنند. در نتیجه بانک ها 
اهمیتی کلیدی دارند. اگر متوجه این مسئله باشیم، می بینیم که بانک ها به نوعی تضمین کننده 
اقتصاد هستند. ناگفته نماند که قانون گذاری های مربوط به بانک ها هم در این زمینه مورد توجه 

قرار گرفته و اهمیت خود را در خالل این جریان ها نشان می دهد.
در مجموع، می توان نظریه سه نوبلیست سال 2022 را این طور خالصه کرد که بانک ها در زمان 
بحران مالی، نقشی حیاتی دارند. حفظ آن ها می تواند به حفظ اقتصاد و مهار بحران مالی کمک 
کند. در حالی که بانک ها با معضل بیرون کشــیدن سپرده ها از سوی سپرده گذاران و درخواست 
وام از ســوی وام گیرندگان مواجه می شوند، باید بدون ترس، وام های بلندمدت اعطا کنند و اگر 
سپرده گذاران به پول خود نیاز دارند، به محض اینکه برای دریافت پول خود اراده کنند، پولشان را 
به آن ها بدهند. اگر در چنین شرایطی، بانک ها دچار بحران شدند، دولت باید به عنوان آخرین سنگر 
عمل کنند. یعنی دولت و بانک مرکزی به عنوان وام دهنده نهایی و ذخیره برای بانک ها می مانند. 
اگر بانکی دچار بحران شــد به صورت سلسله مراتبی وام دریافت می کند تا به دولت می رسد. با 
پشتوانه دولتی، می توان جلوی بحران بانک ها را گرفت و از این طریق، بحران مالی را مهار کرد. این 

کل دستاورد سه اقتصاددانی است که امسال جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرده اند.



................................ ژورنال ................................
] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

 تحلیل ساعات کار 
مردان دارای همسر شاغل

زمان هفتگی کار پدران با افزایش فرزندان افزایش می یابد

ساعدیزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش: 
تحلیل خرد از ساعات کار بازاری مردان متأهل دارای همسران شاغل

پژوهشگر: لیالسادات زعفرانچی، مهدی گلدانی

مردان متأهل از گروه های اصلی شــاغالن بازار هستند و از این رو، مطالعات رفتار 
کار بازاری آن ها از جمله اولویت های مورد نیاز برای سیاســت گذاری بازار کار است. 
لیالسادات زعفرانچی و مهدی گلدانی تحقیقی در این زمینه انجام داده اند و حاصل 
آن را در مقاله »تحلیل خرد از ســاعات کار بازاری مردان متأهل دارای همســران 
شاغل« در شماره 83 فصلنامه »پژوهشنامه اقتصادی« در دانشگاه عالمه طباطبایی 
منتشر کرده اند. تحقیق حاضر در تالش برای شناسایی متغیرهای مؤثر بر ساعات کار 
بازاری مردان متأهل دارای همسر شاغل مبتنی بر ادبیات الگوی جمعی عرضه کار 
خانوار است. اطالعات پژوهش بر اساس داده های خرد و مقطعی کشور ایران در سال 

1397 و نمونه آمار شــامل 724 نفر از مردان ساکن در مناطق شهری و روستایی 
کشور است. برآورد الگو با استفاده از روش علمی گشتاورهای تعمیم یافته انجام شده 
است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تابع عرضه کار بازاری مردان متأهل در نمونه 
مطالعه شده شکل استاندارد دارد اما رابطه مثبت دستمزد - ساعت کار کاهنده است. 
همچنین مردان متأهل دارای سطح تحصیالت باالتر از همسران زمان بیشتری را 
صرف فراغت زندگی می کنند. به طور خالصه، در خانوارهای مطالعه شده، ساعات کار 
مردان متأهل با افزایش سن کاهش می یابد و شهرنشینی و تحصیل کردگی و نیز 

تعداد فرزندان بیشتر حضور مردان متأهل را در بازار کار طوالنی تر می کند.

در تاریخ اندیشــه های اقتصــادی، اوقــات فراغت از 
ویژگی های یک کاالی لوکس برخوردار بوده است. جان 
مینارد کینز در سال 1930 در مقاله خود تحت عنوان 
»احتماالت برای نوه های ما« پیش بینی کرد که نسل 
نوه های او خواهند توانست فقط سه ساعت در روز یا معادل 15 ساعت در هفته کار کنند. 
این نگاه خوش بینانه کینزی بعدها فراگیر نشد و همچنان ساعات کار بخش قابل توجهی 
ـ به خصوص در  از زمــان افراد را به خود اختصاص می دهد. اما در طول قرن بیســتمـ 
ـ ساعات کار کاهش قابل مالحظه ای یافته است. تقریباً در تمامی  کشــورهای صنعتیـ 
جهان میانگین ساعات کار بازاری مردان باالتر از زنان بوده است و مردان بیشتر از زنان 

در ساعات کار بیش از حد طوالنی )باالتر از 48 ساعت در هفته( اشتغال دارند. در کنار 
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مردان باالتر از 15 سال در جهان از 80.1 درصد در سال 
1990 به 74.3 درصد در سال 2019، ساعات کار بازاری مردان نیز از اوایل قرن بیستم 

روندی نزولی را تجربه کرده است. 



ژورنال
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وضعیت تأهل بر مشارکت و عرضه ساعات کار بازاری 
زنان و مردان اثرات متفاوتی را دارا اســت و بررسی ها 
نشان می دهد که رفتار کار بازاری مردان متأهل می تواند 
در صورت اشــتغال یا عدم اشتغال همسران متفاوت 
باشد. در کشور ایران، مروری بر بازار کار نشان می دهد 
که مردان به خصوص در وضعیت تأهل، با توجه به آمار 
باالی اشــتغال )در سال 1395 به اندازه 75.4 درصد از 
مردان متأهل شاغل بوده اند( از جمله گروه های هدف و 
قابل توجه در زمینه سیاست گذاری بازار کار هستند. در 
این بین، الگوهای نظری مربوط به ساعات کار مردان و 
زنان متأهل به دو دســته کلی تقسیم می شوند. دسته 
اول شامل الگوی واحد عرضه کار خانوار است که با در 
نظر گرفتن خانوار به عنوان یک کل واحد، تابع مطلوبیت 
منحصربه فرد هر خانوار را با در نظر گرفتن محدودیت 

بودجه همان خانوار به حداکثر می رســاند. در ســمت دیگر الگوی جمعی قرار دارد که 
برخــالف الگوی واحد، زوجین را با یک جفت تابع ترجیحات فردی مجزا و مســتقل و 
به همــراه یک قانون خاص تصمیم گیری درون خانوادگی در نظر می گیرد. در نقد الگوی 
واحــد، معتقدان به رویکرد غیرواحد معتقدند که در خانوار هر یک از اعضای ترجیحات 
مربوط به خود را دارند و ممکن است در خصوص تصمیم گیری بهینه در خانوار اختالف نظر 
وجود داشته باشد. الگوی واحد از منظر تجربه قیود قابل شناسایی و آزمونی را جهت بسط 
مطالعات تجربه ارایه کرده است اما بسیاری از مطالعات تجربی در تأیید مفروضات اصلی 

این الگو بر اساس داد های خرد و ملی موفق گزارش نمی شوند.
در بین ادبیات نظری متنوعی که در دهه 1980 ظهور کردند و ســعی داشتند با در 
نظر گرفتن نقصان های الگوی واحد، تعامل روند تصمیم گیری مصرف و فراغت را در خانوار 
به شرط وجود ترجیحات مستقل زوجین تبیین کند، الگوی جمعی معرفی شده توسط 
برخی محققان جایگاه ویژه ای دارد. در نقد الگوی واحد، معتقدان به رویکرد غیرواحد بر این 
تصورند که در خانوار هر یک از اعضاء ترجیحات مربوط به خود را دارد و ممکن است در 
خصوص تصمیم گیری بهینه در خانوار اختالف نظر وجود داشته باشد. الگوی نئوکالسیک 
واحد از منظر تجربی قیود قابل شناسایی و آزمونی را برای بسط مطالعات تجربی ارایه کرد 
اما بسیاری از مطالعات تجربی در تأیید مفروضات اصلی این الگو بر اساس داده های خرد 

و ملی موفق نبوده اند.
الگوی جمعی زیرمجموعه ای از الگوهای همکارانه اقتصادی خانوار است و در مقایسه با 
الگوی واحد از جدی ترین رقبا و مطرح ترین نظریه های اخیر به شمار می رود و با استقبال 
زیادی مواجه شده است. در الگوی جمعی، تغییرات در دستمزد و قیمت و درآمد غیرکاری 

می تواند اثرات مستقیمی بر عرضه نیروی کار و تقاضای کاالها داشته باشد، اما تأثیرات 
غیرمستقیمی نیز از خالل متغیرهای مؤثر بر فرایند تصمیم گیری حادث می شود. 

شــاید بتوان اولین کار نظری و تجربی مربوط به بررسی عرضه ساعات کار بازاری را 
به تفکیک جنسیت به سال 1934 بازگرداند، اما ادبیات نظری عرضه کار بر اساس جنسیت 
به یکی از پرکاربردترین حوزه های تحقیقات اقتصادی در 50 سال اخیر مبدل شده است. 
محققی به نام کاسترز در دهه 1960 اولین مطالعه تجربی ساعات کار مردان متأهل را انجام 
داده است. تحوالت دهه 1970 میالدی با پیشرفت وسیع اقتصادسنجی و مباحث مرتبط 
با تورش انتخاب نمونه در عرضه ساعات کار بازاری متأهالن همراه بود. در سال 1973، 
دو محقق دیگر با استفاده از روش های مختلف اندازه گیری درآمدهای غیرکاری خانوار، 
تخمین های کامالً متمایزی از تأثیر این گونه درآمدها را بر ساعات کار بازاری مردان متأهل 
نتیجــه گرفتند و وجود ارتباط مثبت جزئی و البته معنادار بین درآمد غیرکاری مردان 
متأهل و ساعات کار بازاری از منظر آنان غیرمعمول نبود. این همبستگی مثبت و جزئی 

بعدها در مطالعات دیگر نیز دیده شد. 
در کنار تحوالت تکنیکی در برآورد عرضه ســاعات کار بازاری مردان متأهل از دهه 
1980، ویژگی های خانوار برجسته شد. این امر با بحث اوج گیری مشارکت اقتصادی زنان 
متأهل به طور جدی تری مورد توجه تحلیل گران بازار قرار گرفت. انتظار این بود که افزایش 
مشارکت اقتصادی زنان متأهل دارای تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر رفتار کار بازاری 
مردان متأهل باشد. ظهور ادبیات به نسبت گسترده ای در خصوص بازار کار زوجین هر دو 

شاغل در دهه 1980 متأثر از این اتفاق است. 
به طور سنتی در مطالعات اقتصاد کار خانوار مبتنی بر الگوی واحد، فرض وجود یک 
تابع مطلوبیت جمعی برای اعضای خانوار فرض پایه ای به شمار می رفت. برخی از مطالعات 
نشان دادند که وارونگی ارتباط ساعات کار - دستمزد در گروه مردان متأهل چشمگیرتر 
است. به گفته برخی تحلیل گران اقتصادی، شاید بتوان یکی از عوامل موجد وضعیت اخیر 
ارتباط مثبت بین دستمزدها و ساعات کار بازاری مردان متأهل را افزایش بیشتر مشارکت 
اقتصادی زنان متأهل و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر عرضه ساعات کار مردان متأهل 
دانست. مروری بر مطالعات نظری - تجربی داخلی مربوط به بررسی عرضه ساعات کار 
بازاری به تفکیک جنسیت نشان می دهد که بیشتر تحقیقات در این حوزه بر عرضه کار 
زنان متمرکز بوده است. در ایران نیز برخی از مطالعات قبلی نشان می دهند که با افزایش 
دستمزد مردان به دلیل افزایش هزینه اوقات فراغت، ساعات کار بیشتری به کار اختصاص 
می یابد. همچنین با افزایش تجربه کاری، ساعات عرضه نیروی کار آن ها کاهش می یابد. 
بر اساس یافته های این مطالعه، در خانواده هایی که مرد و زن شاغل هستند، فعالیت زنان 
در بازار کار برای مردان حالت تکمیلی دارد. به عبارت دیگر، واکنش مردانی که همسران 
آن ها در بازار کار فعالیت ندارد به تغییرات دستمزد و درآمد شدیدتر از واکنش مردانی با 

همسران شاغل است. 

دستاوردهای تحقیق: اهمیت بعد خانوار در سیاست گذاری ها
این تحقیق در تالش برای شناســایی متغیرهایی مؤثر بر ساعات کار بازاری مردان 
متأهل دارای همسران شاغل بر پایه ادبیات الگوی جمعی عرضه کار خانوار بود. از آنجا 
که میانگین ساعات کار بازاری مردان متأهل در این تحقیق برابر 45.5 ساعت در هفته 
و بر اساس استاندارد نزدیک به ساعات کار طوالنی )بیش از 48 ساعت در هفته( است، 
اصلی ترین توصیه پیشنهادی در این زمینه لزوم توجه سیاست گذاران بازار کار به فشار 
ناشــی از باال بودن ساعات کاری طوالنی مدت مردان متأهل و دغدغه محدودیت زمان 
فراغت - زندگی  آنان اســت. مهار تورم، به خصوص در مناطق شهری، برای کاهش فقر 
فراغتی و معیشــتی مردان متأهل و دارای همسر شــاغل از محوری ترین توصیه های 
پژوهش به شــمار می رود. کاهش ساعات کار به همراه افزایش سن مردان متأهل ایرانی 
به معنای آن است که برنامه ریزی ناظر بر افزایش تعهدات صندوق های بازنشستگی در 

آینده، می باید مورد نظر سیاست گذاران بازار کار قرار گیرد. از سوی دیگر، سیاست های 
مربوط به جمعیت و فرزندآوری در کشــور امروزه از مسایل راهبردی سیاست گذاری 
رسمی محسوب می شــود. با توجه به رابطه مثبت ساعات کار پدران با افزایش تعداد 
فرزندان بیشــتر در خانوار )با توجه به اینکه صرفاً 18 درصد از خانوارهای مطالعه شده 
دارای فرزند باالتر از 18 سال هستند(، سیاست های بازار کار باید در راستای سیاست های 
جمعیتی، از ابزارهای حمایتی والدگری و تشــویقی در این خصوص بهره گیرد. به طور 
خالصه، این تحقیق نشان می دهد که ساعات کار بازاری مردان متأهل و دارای همسر 
شاغل با افزایش بعد خانوار )تعداد فرزندان( و سکونت در مناطق شهری افزایش می یابد 
و سیاســت گذاران بازار کار ضمن توجه به پرکردن شاف هزینه و درآمد خانوار باید به 
ـ زندگی مردان متأهل دقت نظر داشته باشند.  فراهم کردن امکان توازن بیشتر زمان کارـ 

مسئله
ساعات کار مردان متأهل 
با افزایش ســــن کاهش 
می یابد و شهرنشــــینی و 
تحصیل کردگی و نیز تعداد 
فرزندان بیشــــتر حضور 
مردان متأهل را در بازار کار 

طوالنی تر می کند.

در ایران، مروری بر بازار کار نشان می دهد که مردان به خصوص در وضعیت تأهل، با 
توجه به آمار باالی اشتغال )در سال ۱۳۹۵ به اندازه ۷۵.۴ درصد از مردان متأهل شاغل 
بوده اند( از جمله گروه های هدف و قابل توجه در زمینه سیاست گذاری بازار کار هستند.
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 موجب جذب نشدن بخش زیادی از اثرات تحصیالت در بهره وری 
ً
با توجه به نرخ بیکاری قابل توجه افراد تحصیل کرده که قاعدتا

کل می شود و تطابق نداشتن رشته های تحصیلی و حتی میزان تحصیالت با شغل افراد، می توان انتظار داشت که افزایش سال های 
تحصیل شاغالن به طور مداوم نتواند موجب افزایش بهره وری کل شود.

اثرگذاری تحصیالت نیروی کار بر بهره وری کل
تحصیالت باال با اشباع شدن بازار نمی تواند بهره وری را به اندازه کافی افزایش دهد

بهره وری در سه برنامه توسعه اخیر ایران همواره یکی از مضامین مورد 
تأکید برای افزایش نرخ رشــد اقتصاد و پایداری آن در طول زمان تلقی 
شده است. بر این اساس، تا سه درصد از رشد اقتصادی هدف گذاری شده 
را در گرو افزایش بهره وری و برنامه ریزی برای آن فرض کرده اند. در همین 
راستا، در برنامه جامع بهره وری کشــور )مصوب هیئت وزیران در سال 
1394(، ضمن اشاره به مسایل اقتصادی نظیر تورم، نرخ باالی بیکاری، 
پایین بودن بازده سرمایه گذاری، کم بودن سرمایه گذاری خارجی، پایین 
بودن درآمد صادراتی کشــور به ویژه درآمدهای غیرنفتی، نسبت به توان 
بالقوه کشــور و پایین بودن رتبه ایران در رقابت پذیری، توجه به مقوله 
بهره وری در کنار سایر عوامل مؤثر یک ضرورت تشخیص داده شده است. 
بنابراین اولین پرسشی که در مقابل سیاست گذاران اقتصادی رخ می نماید 
این است که بهره وری کل عوامل تولید تحت تأثیر کدام یک از عوامل قابل 

ارتقا و افزایش است.
آدام اسمیت معتقد بود که سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار، هر 
دو با تقسیم کار ارتباط دارند و بهبود بهره وری نیروی کار و بخش عمده ای 
از مهارت و زبردســتی کارگران و تفاوت در نگرش آن ها ناشی از تقسیم 
کار بین کارگران است، اما نضج و تکمیل نظریه سرمایه انسانی در دهه 
1960 میالدی، عرصه نوینی را در تبیین عوامل ایجادکننده بهره وری نزد 

سیاست گذاران و برنامه ریزان رشد و توسعه گشود.
برخی محققان بر این اعتقادند که تجهیزات فیزیکی انباشــت اصلی 
سرمایه در کشورهای پیشرفته نیست بلکه دانش آن هاست که با آزمون 
یافته هایشان و از طریق کشف های علوم تجربی و ظرفیت دانشی و مهارت 
جمعیت و استفاده مؤثر از این دانش و مهارت ها ایجاد شده است. بنابراین، 
مهم ترین و بزرگ ترین عامل رشد سرانه محصول همانا انباشت روزافزون 

دانش آزمون شده و مفید است.

پژوهش: تاثیر آستا نه ای و غیرخطی تحصیالت بر بهره وری 
کل عوامل در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون انتقال مالیم

پژوهشگر: شهرام مصلی، علیرضا امینی
غالمرضا گرایی نژاد، علی اکبر خسروی نژاد

انتشار مقاالت پژوهشگران و دانشمندان در دهه 1960 میالدی همگی 
نقش ســرمایه ای آموزش را تقویت کردند. به این ترتیب، انتظار می رود 
آموزش با شکل دادن سرمایه انسانی، نقش جوهری را در ارتقای بهره وری 
نیروی کار همچنین افزیاش بهره وری در کاربرد تجهیزات و سرمایه های 
فیزیکی داشته باشد. طی دو دهه اخیر نیز پژوهشگران رابطه بین سرمایه 
انسانی و بهره وری را مورد کنکاش قرار داده اند. اکثر مطالعات نشان می دهد 
که سرمایه انسانی تأثیر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید دارد، اما برخی 
از مطالعات استدالل می کنند افزایش آموزش سهم قابل توجهی از افزایش 

بهره وری ندارد و حتی در مواردی نیز تأثیر منفی را گزارش کرده اند.
از آنجا که کارهای پژوهشی قبلی به نتیجه یکسانی نرسیده اند، می توان 
به تأثیر خطی آموزش بر بهره وری تردید داشــت. وقتی پیوند غیرخطی 
بین متغیرهای وابسته و مستقل وجود داشته باشد، ویژگی خطی ممکن 
است ارتباط آموزش با بهره وری کلی را بیش از حد ساده کند. با توجه به 
نرخ بیکاری قابل توجه افراد تحصیل کرده که قاعدتاً موجب جذب نشدن 
بخش زیادی از اثرات تحصیالت در بهره وری کل می شود و تطابق نداشتن 
رشته های تحصیلی و حتی میزان تحصیالت با شغل افراد، می توان انتظار 
داشت که افزایش سال های تحصیل شاغالن به طور مداوم نتواند موجب 

بررســی تأثیر تحصیالت بــر بهره وری کل عوامل یکــی از موضوعات مهم در 
ادبیات اقتصاد کالن و سیاســت گذاری آموزشی بوده که مورد توجه بسیاری از 
اقتصاددانان در سال های اخیر بوده است. شناخت حد آستانه ای اثر تحصیالت بر 
بهره وری کل عوامل موضوع مهم تری برای سیاست گذاران است. شهرام مصلی، 
علیرضا امینی، غالمرضا گرایی نژاد و علی اکبر خسروی نژاد در این باره دست به 
پژوهشــی زده اند و نتایج حاصل از آن را در مقاله ای با عنوان »تاثیر آستا نه ای و 
غیرخطی تحصیالت بر بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران: رویکرد رگرسیون 

انتقال مالیم« در شــماره 83 فصلنامه علمی پژوهشی »پژوهشنامه اقتصادی« 
دانشگاه عالمه طباطبایی منتشر کرده اند. این مطالعه به بررسی رابطه غیرخطی 
آموزش با بهره وری کل عوامل طی دوره 1365 تا 1397 پرداخته اســت. برای 
آموزش نیز از شاخص متوسط ســال های تحصیل استفاده شده است. به این 
منظور  برای تعیین حد آستانه ای تأثیر تحصیالت بر بهره وری کل عوامل از الگوی 
علمی رگرسیون انتقال مالیم که یک روش علمی در چنین تحقیقاتی به شمار 

می رود استفاده شده است. 

سیاست گذار باید سرعت 
توسعه کمی آموزش را در 
یک سطح معین آهسته تر 
کند و ارتقای کیفیت آموزش 
را دراولویت قرار دهد یا 
سیاست هایی در خصوص 
بهبود نبود تناسب تحصیالت 
با شغل اجرا کند یا استراتژی 
گزینشی در زمینه توسعه 
کمی آموزش با رویکرد 
توسعه ای در حوزه هایی که 
کمبود وجود دارد، دنبال 
شود
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افزایش بهره وری کل شــود و غیرخطی بودن رابطه متوســط سال های 
تحصیل با بهره وری کل استنباط می شود.

با توجه به ایــن موارد، این پژوهش در پی آن بوده اســت که با 
اســتفاده از یک رویکرد غیرخطی به بررســی تأثیر سرمایه انسانی 
از نوع آموزش بر بهره وری کل عوامل بپردازد. شناســایی این رابطه 
غیرخطی می تواند کاربرد بسزایی در بازنگری سیاست های کالن در 
حوزه آموزش و بهره وری داشته باشد. سؤالی که این پژوهش در پی 
پاسخ به آن است، بررسی این فرضیه است که آیا ارتقای سطح کمی 
آموزش تا یک حد آستانه ای به افزایش بهره وری و از آن حد به بعد، 
به کاهش بهره وری منجر می شود یا خیر؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت 
باشــد، بدین معنا است که سیاســت گذار باید سرعت توسعه کمی 
آموزش را در یک سطح معین آهسته تر کند و ارتقای کیفیت آموزش 
را دراولویت قرار دهد یا سیاست هایی در خصوص بهبود نبود تناسب 
تحصیالت با شــغل اجرا کند یا استراتژی گزینشی در زمینه توسعه 
کمی آموزش با رویکرد توسعه ای در حوزه هایی که کمبود وجود دارد، 
دنبال شود. بدیهی است این تغییر رویکرد به تغییر تخصیص بودجه 
دولت و منابع انسانی بین کمیت و کیفیت آموزش از یک سو و بین 
انواع آموزش )از جنبه های مختلف مانند آموزش های نظری و کاربردی 
و آموزش در رشته های مختلف( از سوی دیگر منجر خواهد شد. هدف 
این پژوهش اندازه گیری متوسط سال های تحصیل و حد آستانه ای 
آموزش در سطح کالن و برای کل اقتصاد )تجمیع شده کل بخش های 
اقتصادی( اســت و بررسی سطوح آســتانه ای به تفکیک بخش های 
اقتصادی محدودیت این پژوهش است. با توجه به هدف پژوهش که 
بررسی رابطه سرمایه انسانی از نوع آموزش و بهره وری کل عوامل است 
و ارتقای بهره وری عامل مؤثری در رشــد اقتصادی است، به بررسی 
اجمالی نظریات رشد پرداخته شده است. نظریات رشد به دو دسته 

تقسیم می شوند: نظریات رشد برون زا و درون زا.
نظریات رشد برون زا منابع رشد را به عوامل برون زا ارتباط می دهند. 
نظریه نئوکالســیک ها در چارچوب نظریات رشــد برون زا که اولین بار 
توسط سولو در ســال 1956 مطرح شد، درصد زیادی از رشد اقتصادی 

را بــه یک متغیر برون زا )پیشــرفت 
فنی( نسبت می دهد. سولو نرخ رشد 
اقتصادی را ناشــی از نرخ رشد کار و 
نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد بهره وری 
کل عوامل می داند. رشد بهره وری کل 
عوامل به صورت تفاضل میان رشــد 
تولید و متوسط موزون نرخ های رشد 

نهاده ها توضیح داده می شود.
در مقابل، نظریات رشــد درون زا 
منابع رشــد را به عوامــل درون زا و 
داخل الگو نسبت می دهند. نظریات 
رشــد درون زا به طور عمده به ســه 
شاخه تقسیم می شوند: مدل های رشد 
مبتنی بر تحقیق و توسعه یا اقتصاد 
اندیشــه ها، مدل های رشد مبتنی بر 
ســرمایه اجتماعی و مدل های رشد 
مبتنی بر سرمایه انسانی. بر اساس این 
طبقه بندی، نرخ رشــد بهره وری کل عوامل به عوامل متعددی از جمله 
سرمایه انسانی، دانش و فناوری و سرمایه اجتماعی بستگی دارد. سرمایه 
انسانی سرمایه های مولدی است که در وجود انسان ها جمع شده است. 
این سرمایه ها شامل مهارت ها، توانایی ها، اندیشه ها، سالمتی و غیره است 
که ناشی از سرمایه گذاری در آموزش، برنامه های کارآموزی و مراقبت های 
پزشکی است. به عبارت دیگر، سرمایه انسانی متأثر از آموزش، سالمت و 
مهارت است که با توجه به هدف پژوهش حاضر، تنها سرمایه انسانی از 
نوع آموزش بررسی می شود. در دهه های اخیر، رابطه بین سرمایه انسانی 
و به خصوص آموزش با رشــد یا بهره وری مورد بحث قرار گرفته اســت. 
بسیاری از تحقیقات نشان داده است که تحصیالت تأثیرات بالقوه ای بر 
بهره وری دارد. مطالعات موجود بیشتر از مدل های خطی تأثیر آموزش بر 
بهره وری استفاده می کنند که ممکن است برآورد خوبی باشد و با بسیاری 

از رویکردهای نظری مطابقت داشته باشد. 

بهره وری در سه 
برنامه توسعه 

اخیر ایران همواره 
یکی از مضامین 
مورد تأکید برای 
افزایش نرخ رشد 
اقتصاد و پایداری 
آن در طول زمان 
تلقی شده است. 
بر این اساس، 
تا سه درصد از 
رشد اقتصادی 

هدف گذاری شده 
را در گرو افزایش 

بهره وری و 
برنامه ریزی برای 
آن فرض کرده اند

مسئله
بــا توجــه بــه اینکــه 
شاخص کمیت آموزش 
از ســال ۱۳۹۰ از حــد 
آســتانه ای تأثیــرات 
مثبــت بــر بهــره وری 
گذشته اســت، باید به 
ارتقای کیفیت آموزش 
و توســعه آموزش های 
مهارتــی به منظــور 
کاهش نرخ بیکاری افراد 
تحصیل کرده دانشگاه 
اولویت داد تا اثر سرمایه 
انســانی بر بهــره وری 

بیشتر شود.

دستاوردهای تحقیق: متناسب نبودن تحصیالت با فرصت های شغلی
نتایج مدل ســازی و روش علمی این تحقیق نشان دهنده این است که افزایش 
یک درصــدی کمیت آموزش منجر به افزایش 1.25 درصدی بهره وری کل عوامل 
تولید در رژیم اول مدل سازی تحقیق و در بخش خطی و کاهش 0.34 درصدی آن 
در رژیم دوم و در بخش غیرخطی می شود. بنابراین انتظار بر این است که با افزایش 
کمیت تحصیالت و فراتر رفتن آن از سطح 81.86 واحد، بهره وری کل عوامل تولید 
کاهش یابد. حد آســتانه این مدل 81.86 واحد و سرعت انتقال برابر با 3.41 است 
که به نسبت مالیم و تابع انتقال آ« نیز نزدیک S شکل است. حد آستانه ای بر مبنای 
متوسط سال های تحصیل شــاغالن معادل 7.81 سال است که بسیار نزدیک به 
حد آســتانه 7.5 سال متوسط سال های تحصیل کشورهای سازمان همکاری های 
اقتصادی و توسعه در مطالعات غربی در سال 2001 است. همچنین افزایش متوسط 
سال های تحصیل بیش از این حد موجب ارتباط غیرخطی بین کمیت آموزش و 
بهره وری کل می شود و بهره وری کل کاهش می یابد. این نکته نشان دهنده این است 
که در سیاست گذاری آموزش نباید بر ارتقای کمیت آموزش بدون قید و بند تمرکز 
کرد و باید به نیاز بازار کار و ساختار اقتصادی کشور توجه بیشتری کرد. افزون بر این، 

لزوم توجه ویژه مسئوالن به ارتقای کیفیت آموزش و سیاست گذاری دقیق تر برای 
تعادل بخشی این دو و تالش برای کاهش عدم تطابق نوع و میزان تحصیالت با شغل 
ضرورت بیشتری نسبت به گذشته دارد. با توجه به اینکه شاخص کمیت آموزش از 
سال 1390 از حد آستانه ای تأثیرات مثبت بر بهره وری گذشته است، بازنگری در 
استراتژی توسعه کمی آموزش متناسب با نیاز بازار کار در ایران ضروری است و در 
مقابل باید به ارتقای کیفیت آموزش و توسعه آموزش های مهارتی به منظور کاهش 
نرخ بیکاری افراد تحصیل کرده دانشگاه اولویت داد تا اثر سرمایه انسانی بر بهره وری 
بیشتر شود. اثر منفی آموزش بر بهره وری می تواند به دلیل استفاده نابهینه از افراد 
تحصیل کرده دانشگاه در پست های شغل نامرتبط باشد. به عبارت دیگر، یکی از دالیل 
اثر غیرخطی منفی تحصیالت بر بهره وری در کشور نبود شغل مناسب و متناسب با 
تحصیالت است که افراد به ناچار در شغل هایی مشغول به کار می شوند که یا با رشته 
تحصیلی شان انطباق ندارد یا برای آن شغل سطح پایین تری از تحصیالت نیاز است 
کــه هردوی این موارد، عالوه بر کاهش انگیزه کارکنان، منجر به اثر منفی آموزش 

بیشتر بر بهره وری کل عوامل می شود.
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در دو دهه اخیر، سهم دستمزدها کاهش و سهم سود افزایش داشته است. توزیع درآمد به صورت ناعادالنه شده و روند کاهشی 
سهم دستمزد ادامه خواهد داشت و از سال 2۰2۰ به بعد، به کمتر از 2۵ درصد خواهد رسید، این در حالی است که سهم سود 
روند افزایشی و بیش از ۷۵ درصد سهم تولید را به خود اختصاص داده است.

تأثیر تنگناهای مالی بنگاه ها بر رکود اقتصادی
شبیه سازی محدود مبتنی بر رفتار مصرف کننده و تولیدکننده

افزایش سطح بدهی، کاهش ســطح پس انداز و افزایش بیکاری 
برخی از خانوارها و بنگاه هــا را تحت تنگناهای مالی قرار می دهد و 
آن ها را به عامل های بدبین تبدیل می کند، که منجر به تغییر رفتار 
مالی آن ها می شود. خانوارها و بنگاه ها بدون آنکه تصویر کلی از اقتصاد 
داشــته باشند و بدون هماهنگی با یکدیگر، هر یک رفتار مالی خود 
را با توجه به احساســاتی که نسبت به بازار دارند، تطبیق می دهند. 
این احساســات بازار تا حدودی ناشی از وضعیت فردی خود عامل ها 
است که سبب می شود آن ها نسبت به وضعیت اقتصادی خوشبین 
و یا بدبین باشــند. هنگامی که پندار خوشبینی و یا بدبینی در بین 
عامل ها نشــأت پیدا می کند، رفتار باعث انتقال الگوی خوشبینی و 
بدبینی در بین آن ها می شــود. رفتار گله ای نوسانات کوچکی را که 
ناشی از تغییر رفتار عامل ها است تعدیل و تقویت می کند و به صورت 
زنجیره ای در بین خانوار و بنگاه ها منتشر کرده و سبب ایجاد حلقه های 
بازخوردی در خانوار و بنگاه می شود. در نتیجه دوباره اثراتی را در رفتار 
مالی آن ها ایجاد می کند. چنین تعامالتی، ترکیبی پیچیده از ثبات 
نسبی و نوســان را در وضعیت اقتصادی پدید می آورد. به طور کلی، 
رفتارهای مالی به نوبه خود به فعالیت های کالن باز می گردد، تحرکات 
جمعی بازار را سبب می شود و بر پویایی های کل تأثیر می گذارد. این 
پویایی های کل تا حدودی احساسات عامل ها را نیز تعیین می کند. 
در نتیجه، رفتار گله ای، رفتار خرد و پویایی کل را در یک سیســتم 
به صورت زنجیره ای به هم متصل می کند. مدل های مبتنی بر عامل، 
پایه های خرد به مدل های کالن را با تکیه بر دو عنصر اصلی ناهمگنی 
روندی و عقالنیت محدود ارائه می کنند. در این مدل ها، یک مجموعه 

از عامل های ناهمگن )خانوار و بنگاه( بدون آنکه تصویر کلی از اقتصاد 
داشته باشند با یکدیگر در تعامل هستند، آن ها با توجه به کل اطالعات 

مربوطه، نمی توانند برنامه های بهینه را شناسایی کنند.
رفتار مالی و احساسات مصرف به شکل تصمیمات خانوار و بنگاه با 
توجه به عقالنیت محدود مسری بین خانوار و بنگاه شیوع پیدا می کند 
و تأثیر آن بر بدهی و اهرم بنگاه، ظرفیت اشتغال، تصمیمات احتکار 
نقدینگی خانوارها، توزیع درآمد و رکود اقتصادی خود را نشان می دهد. 
در این چارچوب با شبیه سازی محدود، یک مدل مبتنی بر عامل کاماًل 
غیرمتمرکز اقتصاد کالن با پایه های خرد توسعه داده می شود که مدل 
پندار به آن اضافه شده است که امواج درون زای خوش بینی و بدبینی 
ایجاد می کند. این امواج خوش بینی و بدبینی بازخوردی از احساساتی 
است که خانوار و بنگاه ها نسبت به وضعیت بازار دارند و منجر به تغییر 
رفتار مالی آن ها در پس انداز احتیاطی خانوار و نسبت بدهی بلندمدت، 

هر موج بدبینی سبب کاهش 
خودکفایی مالی بنگاه ها شده 
است. کاهش خودکفایی 
مالی، برخی از بنگاه ها را 
تحت تنگناهای مالی قرار 
داده و آن ها را به عامل های 
بدبین تبدیل کرده است. 
همچنین در نتیجه کاهش 
خودکفایی مالی بنگاه، اهرم 
بنگاه ها در طی این دو 
دهه افزایش داشته است 
و بنگاه ها بسیار اهرمی 
شده اند

پژوهش: تأثیر تنگناهای مالی بنگاه ها بر رکود اقتصادی: 
شبیه سازی محدود مبتنی بر رفتار مصرف کننده و تولیدکننده

پژوهشگر: 
سمیرا آزاده رنجبر، حسین راغفر، کبری سنگری مهذب

توسعه اقتصادی و پویایی های اقتصاد کالن از طریق الگوهای متناوب از دوره های 
ثبات نسبی و نوسانات بزرگ در فعالیت های اقتصادی مشخص می شود. به عبارتی، یک 
دوره ثبات نسبی کوتاه مدت و به دنبال آن نوسانات بزرگ بلندمدت ممکن است ایجاد 
شود. مدل های متعارف اقتصاد کالن با پایه های خرد، این الگوها را از طریق شوك های 
برون زا و ماندگار توضیح می دهد، درحالی که شوك های درون زا را نادیده می گیرد و 
ممکن است مدل از درون به آن شوك وارد شود و سیستم خود این شوك ها را ایجاد 
کند و این نوسانات در سیستم نه به صورت شوك های برون زا، بلکه به صورت شوك 
درون زا مشاهده شود. سمیرا آزاده رنجبر، حسین راغفر و کبری سنگری مهذب در این 
زمینه تحقیقی کرده اند که نتایج آن را در مقاله »تأثیر تنگناهای مالی بنگاه ها بر رکود 
اقتصادی: شبیه سازی محدود مبتنی بر رفتار مصرف کننده و تولیدکننده« در شماره 4 

دوره 56 فصلنامه »تحقیقات اقتصادی« دانشگاه تهران منتشر کرده اند. در این پژوهش 
تالش شده است تا بررسی شود طی دو دهه 1380 و 1390 پندار خانوارها و بنگاه ها، 
نسبت به وضعیت اقتصادی زمانی که آن ها خوشبین و یا بدبین هستند، چگونه بر 
رفتار مالی آن ها تأثیر گذاشته و این تغییر رفتار چه تأثیری بر متغیرهای اقتصاد کالن 
گذاشته است. برای این منظور، شبیه سازی محدود با استفاده از یک مدل مبتنی بر 
عامل کامالً غیرمتمرکز اقتصاد کالن با پایه های خرد مبتنی بر رویکرد سازگاری انباره 
- روانه انجام شده است. به این شبیه سازی، مدل پندار که سبب ایجاد امواج درون زای 
خوشبینی و بدبینی می شود، اضافه شده است. پندار خوشبینی و بدبینی بازخوردی 
از وضعیت فردی، رفتار پس انداز احتیاطی در خانوار و نسبت بدهی بلندمدت به کل 

سرمایه به کاررفته در بنگاه است.



ژورنال
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در دو دهه ۱۳8۰ 
و ۱۳۹۰، مدت 
زمان بیکاری 

خانوارها افزایش 
داشته و همچنین 
با توجه به مدت 
زمان بیکاری، 

خانوارها دستمزد 
دریافتی خود را 

رو به پایین تعدیل 
کرده اند و ارزش 
دستمزدهای 
دریافتی آن ها 
کاهش یافته 
و همچنین 

احتکار نقدینگی 
خانوار به طور 
قابل توجهی 

افزایش یافته است

به کل سرمایه به کاررفته در بنگاه، یا به عبارتی اهرم مالی بنگاه می شود.
این تحقیق نشــان می دهد که هر موج بدبینی ســبب کاهش 
خودکفایی مالی بنگاه ها شده است. کاهش خودکفایی مالی، برخی از 
بنگاه ها را تحت تنگناهای مالی قرار داده و آن ها را به عامل های بدبین 
تبدیل کرده است. همچنین در نتیجه کاهش خودکفایی مالی بنگاه، 
اهرم بنگاه ها در طی این دو دهه افزایش داشته است و بنگاه ها بسیار 
اهرمی شده اند. این در حالی است که به دلیل باال بودن هزینۀ تأمین 
مالی از محل استقراض در شرایط رکود اقتصادی و افزایش احتمال 
ورشکستگی، بنگاه ها تأمین مالی به روش استقراض از نظام بانکی را 
مقرون به صرفه نمی دانند و از این روش اســتفاده نمی کنند. از سویی 
بنگاه ها در برخی مواقع منابع حاصل از اســتقراض را صرف برطرف 
کردن مشکالت مالی خود در شرایط رکود می کنند و در بلندمدت با 

کاهش سودآوری روبه رو می شوند.
با اوصاف نتایج این تحقیق نشــان می دهد اهرم مالی بنگاه ها 
بســیار باالتر از میــزان اهرم مالی هدف بنگاه در شــرایط عادی 
اســت و تالش بیشتر برای اهرم زدایی سبب افزایش میزان بدهی 
حقیقی می شود. در این پژوهش مشاهده می شود در نتیجه کاهش 
خودکفایی بنگاه ها و افزایش اهرم، در طی دو دهه اخیر، بنگاه ها تنها 
توانسته اند تقریباً از 15 درصد ظرفیت اشتغال خود استفاده کنند. 
با توجه به اینکه پنج هزار خانوار در مدل این پژوهش تعریف شده 
است و هر خانوار یک نیروی کار عرضه می کند، تقریباً سه هزار نفر 
متقاضی کار و در جست وجوی شغلی دیگر هستند. این در حالی 
اســت که مدت زمان بیکاری روند افزایشی به خود گرفته است و 
به طور میانگین افراد بیکار حدود هفت ماه بیکار بوده اند. در نتیجه 
آن خانوارها دســتمزد دریافتی خود را رو به پایین تعدیل کرده اند 
و میزان احتکار نقدینگی خانوار بسیار باالتر از میزان هدف خانوار 
در شرایط عادی می باشــد و از سال 1384 روند افزایشی به خود 
گرفته است. خانوارها با توجه به احساسات خود نسبت به وضعیت 
اقتصادی در طی این دو دهه میزان احتکار پول و یا نگهداری پول 

نقد حال به صــورت طال و یا ارز را 
در خانه افزایش داده اند و این روند 
سیر صعودی به خود گرفته و بیش 
از 500 درصد از نقدینگی خانوار 
احتکار شده و در جریان تولید قرار 

نگرفته است. 
در دو دهه اخیر، سهم دستمزدها 
کاهش و سهم سود افزایش داشته 
اســت. توزیــع درآمــد به صورت 
ناعادالنه شده و روند کاهشی سهم 
دســتمزد ادامه خواهد داشت و از 
سال 2020 به بعد، به کمتر از 25 
درصد خواهد رســید، این در حالی 
است که سهم سود روند افزایشی و 
بیش از 75 درصد سهم تولید را به 
خود اختصاص داده است. این روند 
یک موج بدبینی بین بنگاه ها و خانوارها ایجاد کرده و این موج بدبینی 
با توجه به رفتار گله ای، بین عامل ها سرایت پیدا کرده است و سبب 
نوسانات کوچک شده است. در نتیجه این شرایط، در طی این سال ها، 
نوسانات کوچک به تدریج سبب کند شدن پویایی کل شده است، زیرا 
در نتیجه تعامل پیچیده بین احساسات بازار و بنگاه و خانوار و همچنین 
رفتار مالی آن ها پویایی کل دچار تغییر شده و بیکاری و مدت زمان 
بیکاری افزایش یافته و موج بدبینی تقویت شــده است، به طوری که 
عقاید بدبینانــه اعتبار پیدا کرده و این کندی پویایی کل، بدبینی را 
افزایش داده اســت. این حلقه تقویت کننــده تعامالت بین عامل ها، 
اقتصاد را به سمت رکود عمیق سوق داده است. این روند تا زمانی که 
ترازنامه های بخش خصوصی اصالح شود و یا بخش خصوصی برای 
پس انداز کردن بسیار فقیر شود و درآمدی برای پس انداز نداشته باشد 

ادامه خواهد یافت و بعد از آن شبیه سازی متوقف می شود.

مسئله
بنگاه هــا در ایــران 
نقدینگی زیادی برای 
تأمیــن ســرمایه وام 
گرفته اند. آن ها بسیار 
اهرمی هستند و بهره 
زیــادی را پرداخــت 
می کنند امــا توانایی 
اســتفاده از تمامــی 
ظرفیت های اشــتغال 
را ندارند و در پرداخت 
هزینه هــای ثابــت و 
متغیر خود را نیز ناتوان 

هستند.

دستاوردهای تحقیق: هزینه های بسیار و کارآمدی کم بنگاه ها
در دو دهــه 1380 و 1390، مدت زمان بیکاری خانوارها افزایش داشــته و 
همچنین با توجه به مدت زمان بیکاری، خانوارها دستمزد دریافتی خود را رو به 
پایین تعدیل کرده اند و ارزش دستمزدهای دریافتی آن ها کاهش یافته و همچنین 
احتکار نقدینگی خانوار به طور قابل توجهی افزایش یافته است. خودکفایی مالی 
بنگاه، کاهش و به دنبال آن اهرم مالی بنگاه که نســبت بدهی بلندمدت به کل 
سرمایه به کاررفته در بنگاه است افزایش یافته است. کاهش خودکفایی مالی بنگاه 
و افزایش اهرم بنگاه به روشنی نشان می دهند به هر میزانی که خودکفایی بنگاه 
کاهش داشته، در جهت خالف آن اهرم بنگاه افزایش داشته است؛ اما به طور قطع 
نمی تــوان اظهارنظر کرد که این افزایش اعتبارات دریافتی و اهرم بنگاه ها به طور 
کامل در زمینه تولید و فعالیت های مولد سرمایه گذاری شده است. آیا این افزایش 
اعتبارات دریافتی بنگاه ها، ســاختار درآمدی را نشان می دهد و یا ساختار شبکه 
کاله برداری و انگیزه های سوداگری و سرمایه گذاری در فعالیت های غیرمولد است 
که دلیل افزایش اعتبارات دریافتی بنگاه ها شــده است. در توزیع درآمد مشاهده 
می شــود که سهم سود روند افزایشی و ســهم دستمزد روندی کاهشی به خود 

گرفته است. نتایج نشــان می دهد بنگاه ها در ایران نقدینگی زیادی برای تأمین 
سرمایه وام گرفته اند. آن ها بسیار اهرمی هستند و بهره زیادی را پرداخت می کنند 
و این در حالی است که توانایی استفاده از تمامی ظرفیت های اشتغال را ندارند و 
همچنین در پرداخت هزینه های ثابت و متغیر خود را نیز ناتوان هستند. مجموع 
این تعامالت خانوارها و بنگاه ها را به عامل های بدبین تبدیل کرده، که به نوبه خود 
منجر به کند شــدن پویایی کل و رکود ناشی از بدهی شده است، به گونه ای که 
نظرات بدبینانه اعتبار پیدا کرده و رفتار گل های سبب سرایت بدبینی بین عامل ها 
شــده است. این نوسانات کوچک به تدریج در طول زمان منجر به نوسانات بزرگ 
شــده و روی متغیرهای اقتصاد کالن تأثیر گذاشته و بازخورد این تغییرات روی 
متغیرهای اقتصاد کالن، مجدداً بر روی احساســات خانوار و بنگاه تأثیر گذاشته 
و آن هــا دوباره رفتار خود را بــا توجه به این تغییرات کالن، تعدیل کرده اند. این 
حلقه های بازخوردی به طور متناوب ادامه پیدا کرده و نوسانات کوچک در نهایت 
سبب رکود اقتصادی و عمیق تر شدن این رکود شده است، که پیش بینی می شود 

این وضعیت تا سال 2024 ادامه داشته باشد.
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