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هوالرحیم
َفاسَتِقم َکام أُِمرَت َوَمن تاَب َمَعکَ 

ابتدای سخن:
» تحریم هــا در صــورت موفقیــت، مقدمــه جنگــی نابرابــر هســتند و نــه 
خنثی ســازی  جهــت  در  کــه  مســئولینی  بنابرایــن  جنــگ،  جایگزیــن 
پنجــم  ســتون  ناخواســته،  یــا  خواســته  برنمی دارنــد،  قــدم  تحریم هــا 

هســتند« دشــمن 
کشــور بــه یــک بخــش غیرمشــروع  تحریم هــا و در نتیجــه تبدیــل اقتصــاد 
در اقتصــاد بین الملل،حتــی در صــورت برداشــته شــدن، دارای آثــار بلنــد 
کلمات مکــرر تعلیق  کــه جــدای از ذکــر  مــدت هســتند. ایــن در حالی ســت 
بــه جــای لغــو، در برجــام، روح برجــام بــر اســاس یــک تعلیــق آســیب پذیر 
بــرای  بــه راحتــی  طراحــی شــده اســت. درک ایــن تعلیــق آســیب پذیر 
ــد هــر ســه مــاه  ــکا بای ــه رئیس جمهــور آمری ک همــگان میســر اســت. آنجــا 
گــزارش و نظــر خــود را در مــورد ادامــه یــا خــروج از برجــام  کنگــره  یک بــار بــه 
کنــد. در چنیــن شــرایط بی ثباتــی نمی تــوان انتظــار بهرمنــدی  اعــام 
گذشــته  کنــار تجــارب  کشــور از برجــام را داشــت. ایــن موضــوع در  واقعــی 
کشــورهایی چون عراق و لیبــی، و بهانه گیری های  تحریم گــران در رفتــار بــا 
کــه  مختلــف بــرای وضــع تحریم هــای جدیــد، بــه خوبــی نشــان می دهــد 
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موضــوع تحریم هــا و لــزوم مبــارزه بــا آن هــا، یــک موضــوع دائمــی بــرای 
کشــور اســت و مســلمًا مســتلزم طراحــی یــک اســتراتژی دائمــی و پویــا بــر 
کــه عدم  مبنــای تمــام ســناریوهای محتمــل الوقــوع اســت. ســناریوهایی 
آمادگــی در مقابــل آن هــا، در بدتریــن حالــت موجــب نابــودی و در بهترین 

حــاالت موجــب از دســت رفتــن فرصت هــای طایــی می شــود.
گــذاران خنثــی ســازی  کتــاب، مجموعــا ایــی راهنمــا، بــرای سیاســت  ایــن 
تحریم هاســت و صرفــًا در مواردیکــه بضاعــت علمــی ام اجــازه مــی داد، 
وارد جزئیــات اجرایــی ایــن سیاســت ها شــده ام. الزم اســت در طراحــی 
)مثــل  بخش هــا  ســایر  در  تحریم هــا  ســازی  خنثــی  اجرائــی  قدم هــای 
ونیــز مســائل جمعیــت و مســائل  فــوالد و...  نفــت، خــودرو،  صنعــت 

گــردد. فرهنگــی (، از صاحبنظــران آن بخش هــا، اســتفاده 

@MohammadrezaYazdizadeh
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چکیده موضوع کتاب
ــرات  ک ــه  ــر ب ــه اخی ــه ده ــادی را در س ــای اقتص ــوع تحریم ه ــد موض هرچن
می شــنویم، لیکــن اســتفاده از تحریم هــای اقتصادی در اشــکال و ســطوح 

مختلــف، در جنگ هــا، ســابقه چنــد هــزار ســاله دارد.
در تاریــخ بارهــا بــه داســتان محاصــره شــهرها و قلعه هــا، بــرای بــه زانــو 

برخــورد می کنیــم. آن هــا  درآوردن مدافعــان 
ــی  ــگ نظام ــی از جن ــای موردی(،بخش ــر از تحریم ه ــه غی ــه ب ــزار )ک ــن اب ای
ــرای جنــگ نظامــی(  ــردد، جایگزینــی ب ــه ادعــا می گ ک ــه آنطــور  اســت )و ن
ــه می کنیــم. ــه صــورت مــدرن آن در ســه دهــه اخیــر ماحضــه و تجرب را ب
ــر  ــه تغیی ــاد درد و در نتیج ــود، ایج ــا می ش ــه ادع ک ــور  ــا آنط ــدف تحریم ه ه
کشــور هــدف نیســت. ایــن دو در حقیقــت، ابــزار و روش دســت یابی  رفتــار 
کشــورهای اســامی در خاورمیانــه و  بــه هــدف اصلــی تحریم گــران در مــورد 
شــمال آفریقــا، یعنــی هــدف فروپاشــی و تجزیــه ایــن کشــورها و نــه فروپاشــی 
کمیتــی و جایگزینــی بــا نظــام دلخــواه تحریم گــران اســت.  نظام هــای حا
کشــور عــراق و لیبــی، ســند متقــن ایــن ادعــا هســتند. تنهــا چنــد  تجربــه دو 
کــم امارات  روز قبــل از حملــه دوم آمریکایی هــا بــه عــراق، صــدام بــا طــرح حا
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مبنــی بــر تــرک عــراق و دریافــت دو میلیــارد دالر و اعطــای پناهندگــی بــه او، 
کــرد. لیکــن علی رغــم  کنــد، موافقــت  کــه او تعییــن  کســی  خانــواده اش و هــر 
کشــته  گلولــه )و نــه  کــه بــا ایــن طــرح، آمریکایی هــا بــدون شــلیک یــک  ایــن 
شــدن پنــج هــزار ســرباز خــود( می توانســتند بــه هــدف اعامــی مرحلــه آخــر 
کــه تغییــر حکومــت عــراق بــود، دســت یابنــد امــا جنــگ را آغــاز کردنــد.  خــود 
کــه در  کــه هــدف آن هــا، نــه تغییــر حکومــت در عــراق بــود و نــه اهدافــی  چرا
طــول دوران تحریم هــا، در مراحــل مختلــف، بــه عنــوان هــدف اصلــی خــود 
اعــام و بــدان دســت یافتــه بودنــد، بــود )اهدافــی مثــل نابــودی ســاح های 
شــیمیایی، مثــل نابــودی قــدرت موشــکی و.. (. هــدف اصلــی، فروپاشــی 
کــرد و ســردار شــهید ســلیمانی بــا  کــه البتــه ایــران از آن جلوگیــری  عــراق بــود 

کــرد. خــون خــود بهــای ادامــه موجودیــت عــراق را پرداخــت 
ــد ایــن نظــر اســت. قذافــی  اقدامــات قذافــی و سرنوشــت لیبــی نیــز، موی
نــه تنهــا بــه تمــام خواســته های غربی هــا )در پذیــرش انفجــار هواپیمــای 
مســافربری، پرداخــت غرامــت بــا نظــر آمریکایی هــا، خاتمــه فعالیت هــای 
کــه بــا هــدف  هســته ای، نابــودی تــوان موشــکی و...( تمکیــن نمــود، 
کــم موردنظــر و دلخــواه غربی هــا، بــه مراتــب بیــش از  تبدیــل شــدن بــه حا
انتظــار آن هــا، در فرمانبــرداری و سرســپردگی، از خــود قابلیــت نشــان داد. 
لیکــن هــدف آن هــا نــه مســایل تروریســت و نــه قــدرت اتمــی یــا موشــکی 
گــوش )کــه  لیبــی و نــه جایگزینــی حکومــت لیبــی بــا یــک غــام حلقــه بــه 
قذافــی خــود، در قامــت ایــن غــام، بــه صــورت تمــام قــد، ظاهــر شــده بود( 

کــه محقــق شــد. بــود. هــدف، فروپاشــی لیبــی بــود 
ــم  کشــور هــدف تحری ــزار ایجــاد خیــزش ملــی در  بنابرایــن، ایجــاد درد، اب
اســت. ایــن خیــزش می توانــد بــه دو نتیجــه ختــم شــود. نتیجــه محتمــل 
کشــور هــدف اســت )چــرا  ــه  اول، ســرنگونی حکومــت و فروپاشــی و تجزی
کــه تحریم گــران نــه پتانســیل جایگزینــی حکومــت را ایجــاد می کننــد و 
نــه اجــازه ایجــاد ایــن پتانســیل را می دهنــد(. نتیجــه محتمــل دوم آن 
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کــردن حکومــت بــه پذیــرش شــرایط  کــه خیــزش، منجــر بــه ناچــار  اســت 
ــود. در نتیجــه تحقــق  ــی ش ــوان بازدارندگ ــران و از دســت دادن ت تحریم گ
کشــور، بــا  هــدف اصلــی یعنــی ســرنگونی حکومــت، فروپاشــی وتجزیــه 

کمتریــن هزینــه محقــق خواهــد شــد.
ایجــاد  اســت.  خیــزش  ایجــاد  اصلــی  ابــزار  آن هــا،  اســتراتژی  در  پــس 
خیــزش از طریــق فشــارهای واقعــی اقتصــادی و روانــی اقتصــادی دنبــال 
کاهــش ارزش پــول  ــزار فشــار های واقعــی اقتصــادی، تــورم و  می شــود. اب
ملــی و بیــکاری اســت. ابــزار فشــار های روانــی، فقــر، شــکاف طبقاتــی و 
ــی و ایجــاد  ــی اقتصــادی، فســاد مال کشــور، بی ثبات تقویــت مظاهــر آن در 
ســرخوردگی در جامعــه و ناامیــدی مــردم از مســئولین و... اســت. تحقــق 
هرکــدام از ایــن نتایــج مطلــوب تحریم گــران، صرفــًا و صرفــًا در ســایه غفلــت 
کشــور را،  ــه ماهیــت وجــودی  ک کشــور در درک خطــر موجــود  مســئولین 
گرفتــه و طراحــی و اجــرای یــک اســتراتژی مناســب بــرای شکســت  هــدف 
کــه نــه تنهــا علی رغــم طــرح  تحریم هــا، محقــق خواهــد شــد. غفلتــی 
کــم  کشــور حا گذشــته بــر  موضــوع اقتصــاد مقاومتــی طــی دوازده ســال 

بــوده، بلکــه بــر دولــت جدیــد نیــز ســایه افکنــده اســت.
کوتاه مــدت  بــر ایــن اســاس، اســتراتژی شکســت تحریم هــا، بــه دو بخــش 
یک ســاله و بلنــد مــدت ســه ســاله تقســیم می شــود. در فصــل پنجــم 
کاهــش ارزش پــول ملــی  کتــاب، بــا آسیب شناســی عوامــل موثــر بــر تــورم و 
کشــور مبتنــی بــر نظــام  کاریکاتــوری ناقــص از نظــام پولــی  )کــه معلــول 
منســوخ شــده پایــه طــا می باشــد و ارزش پــول ملــی را بــه ارزش طــا و 
کــرده اســت( و عوامــل موثــر بــر شــکاف طبقاتــی و فســاد  دالر، منــوط 
کوتــاه  اقتصــادی و ارایــه راه حل هــای عملــی رفــع مشــکات، اقدامــات 
ــی و  ــدات صنعت ــکات تولی ــا مش ــه ب ــده اند. در رابط ــن ش ــاز تبیی ــورد نی م
کشــاورزی )امنیــت غذایــی( نیــز ضمــن آسیب شناســی، اقدامــات الزم تــا 

ــده اســت. گردی ــه  تحقــق اهــداف بلنــد مــدت، ارای
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کتــاب هنــر تحریم ها،  ریچــارد نفیــو، طــراح و معمــار تحریم هــای ایــران، در 
گــذرا بــه مهم تریــن ابــزار تحریم گــران در فشــار بــه اســاس  ضمن اشــاره 
کــه تضعیــف  کشــور، یعنــی ارزش پــول ملــی  نظــام اقتصــادی و اجتماعــی 
آن، آثــار دومینــو واری بــر تخریــب جنبه هــای دیگــر اقتصــاد ایــران دارد، 
ــا  ــزرگ آن ه ــت ب ــل موفقی ــه دلی ــاره ای ب ــی رود اش ــار م ــه انتظ ک ــور  همانط
کــه بــه راحتــی بــا نگاهــی  کاهــش ارزش پــول ملــی مــا نمی کنــد. دلیلــی  در 
ــه دلیــل وابســتگی  ــه ب ک ــی جهــان و مشــکاتی  ــه تاریــخ نظام هــای پول ب
کشــور مــا  کاالی دیگــری یعنــی طــا )و در  پــول ایــن نظام هــا بــه ارزش 
ــا ســقوط ارزش پــول ملــی خــود  ــی بــه ارزش طــا و دالر(، ب وابســتگی پول
کــه  کشــورهای پیشــرفته،  مواجــه شــدند، مشــخص می گــردد. تجربــه 
بــه تفصیــل بــه آن خواهیــم پرداخــت و شــدت عمــل آن هــا، علی رغــم 
در  اساســی  اهمیــت  از  نشــان  جهــان،  اقتصاد هــای  آزادتریــن  ادعــای 
کشــورها دارد. البتــه متاســفانه مســئولین خــواب زده  حفــظ حیــات ایــن 
کشــورها در نجات  کشــور هــم هیــچ گاه بــه تجربــه اجرایــی ایــن  نظــام پولــی 
کــه طــی آن در اوایــل  ــد. روشــی  کشــور، توجهــی نکردن اقتصــاد و نجــات 
بــه  کشــورهای اروپایــی و آمریــکای دوران روزولــت اقــدام  دهــه ۱۹۳۰، 
ــا حــدود  کــردن داشــتن طــا ت ــی  مصــادره ی طاهــای مــردم و غیــر قانون
کــه تــا ســال ۱۹۷۵ در آمریــکا بــر قــرار بــود  کردنــد. مطابــق قانونــی  نیــم قــرن 
کلکســیونی،  و نگهــداری هرگونــه طــا )بــه غیــر از زینــت آالت مصرفــی و 
بــه شــرط ثبــت آن هــا و در حــدی محــدود( ممنــوع شــد و افــراد بایــد طــا 
گواهــی صــادره دولت بــه دولت  خــود را نــه در مقابــل پــول بلکــه در مقابــل 
که تعیین آن طبــق قانون،  می دادنــد و نــه بــه قیمــت روز بلکــه بــه قیمتــی 
توســط رئیس جمهــور تعییــن می شــد )کــه ایــن قیمــت حــدوداً معــادل 
نصــف قیمــت جهانــی تعییــن شــد(. جالــب آن کــه بانک هــا حــق دریافــت 
گواهی هــا را بــه عنــوان وثیقــه در دریافــت وام، نیــز نداشــتند. طــا بــه  ایــن 
کاالی غیــر قانونــی و داشــتن آن بــا مصــادره و جریمــه صدهــزار دالری )کــه 
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ــا  کــه ت در دهــه ۱۹۳۰ مبلــغ بســیار زیــادی بــود( همــراه می شــد. قوانینــی 
کــم بــود. بــه عبــارت دیگــر  نیــم قــرن در آزادتریــن اقتصاد هــای جهــان، حا
کــه  کشــور ماســت  علــت موفقیــت تحریم گــران، وجــود نظــام پولــی در 

کــه در جهــان منســوخ شــده اســت نزدیــک بــه یــک قــرن اســت 
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فصل اول

تاریخچه تحریم ها
تحریم هــای اقتصــادی، بــه عنــوان بخشــی از جنــگ نظامــی، قطعــًا بــه 
تاریخــی،  جنگ هــای  بــه  نگاهــی  بــا  می گــردد.  بــاز  قبــل  ســال  هــزاران 
کــررات بــا داســتان محاصــره اقتصــادی شــهرها و یــا قلعه هــا مواجــه  بــه 
ــا ایــن تحریم هــا نیــز در تاریــخ، بســیار  می شــویم. اســتراتژی های مقابلــه ب
یافــت می شــود. از حفــر چــاه آب و ایجــاد انبــار غــات در داخــل قلعه هــا تــا 
ــرای ایجــاد ارتبــاط از داخــل بــه بیــرون خــط  طراحــی تونل هــای مخفــی ب
محاصــره. از نمونه هــای مــدون قــرون اخیــر می تــوان بــه جنــگ ناپلئــون 

و انگلیــس اشــاره نمــود.

تحریم هامن جنگ است با ابزاری دیگر

ترکیــب ســاح و تحریــم اقتصــادی را مــا در ســه دهــه اخیــر در خاورمیانــه 
کرده ایــم. آغاز کننــده چنیــن سیاســتی در اروپــا امــا ناپلئــون  بســیار تجربــه 
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کاوزویتــس  ــاره ای علیــه بریتانیــا.  گســترده ترین محاصــره ق ــا اعمــال  ــود ب ب
ــرکت  ــون ش ــه ناپلئ ــارم علی ــاف چه ــگ ائت ــان در جن ــوان کاپیت ــه عن ــه ب ک را 
کردنــد و نــزد ناپلئــون بــه قصــر پادشــاه  کتبــر ۱۸۰۶ دســتگیر  داشــت ۲۸ ا
کــه ناپلئــون بــا ایــن نظریه پــرداز جنگی  کوتاهــی  گفتگــوی  پــروس آوردنــد. در 
ــه  ک ــوده و نمی فهمــد  ــح ب ــه همیشــه خواهــان صل ک ــد  ــه او می گوی داشــت ب

چــرا پادشــاه پــروس بــه او اعــان جنــگ داده اســت.
کتبــر بســیار دوســت  کــه بعدهــا لنیــن رهبــر انقــاب ا کاوزویتــس را  پاســخ 
می داشــت این بود: »فاتح همیشــه صلح دوســت اســت، او خیلی دوســت دارد 
بــی ســرو صدا بــه کشــور مــا بیایــد«. ناپلئــون بــا محاصــره بــه اصطــاح »قــاره ای1« 
شــکل جدیــدی از جنــگ را ایجــاد کــرد: جنگ اقتصــادی، برای بــه زانــو درآوردن 

کبیر بــود. کــه بریتانیــای  انگلیــس 
او می خواســت از ســویی بریتانیــا را بــا اســتفاده از جنــگ اقتصــادی مجبــور 
ــا و  کاالهــای اروپ کنــد و از دیگــر ســو اقتصــاد فرانســه را از رقابــت  کــره  بــه مذا

ماورالنهــر در امــان نگــه دارد.
واردات  ممنوعیــت  یافــت.  ادامــه  تــا ۱۸۱۳  ســال ۱۸۰۶  از  قــاره  محاصــره 
کــه از اوایــل ســال ۱۷۹۶ در فرانســه وجــود داشــت بــا  کاالهــای انگلیســی 
گســترش  کشــورهای قــاره اروپــا نیــز  پیروزی هــای نظامــی ناپلئــون بــه دیگــر 
کاخ ســلطنتی پادشــاه پــروس بــه نــام  کــه ناپلئــون از  یافــت. در فرمانــی 
کــرد توجیهــی بــرای محاصــره بریتانیــا  »فرمــان برلیــن« ۲۱ نوامبــر ۱۸۰۶ صــادر 

آورد. در فرمانــش 
ــر می شــمارد.  دربخــش اول »لیســتی« از شــکایات فرانســه از انگلســتان را ب
کــه در محاصره هــای نیــروی دریایــی خــود تفاوتــی  کــرد  او بریتانیــا را متهــم 
کــه  کشــتی های جنگــی قائــل نیســت. ناپلئــون  کشــتی های تجارتــی و  بیــن 
کــه فاتــح بــه لحــاظ  حقــوق فاتــح جنگــی را بــه رســمیت می شناســد می گویــد 

1. The Continental System
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که انگلیســی ها  حقوقــی فقــط حــق مصادره امــوال دولتی را دارد در حالی 
از دســت اندازی بــه مالکیــت خصوصــی هــم ابــا نداشــته اند. عــاوه بــر 
ایــن محاصــره نظامــی بایــد بــه »شــهرهای بنــدری مســتحکم« محــدود 
کــه هیــچ  کــه انگلیســی ها بندرهایــی را محاصــره می کننــد  شــود در حالــی 
کشــتی جنگــی در آن لنگــر نمی انــدازد و جــز ایــن، دهانــه رودخانه هــا را 

کشــتی ها و قایق هــا می بندنــد. هــم بــرای رفت وآمــد 

مهم ترین موارد تحریمی در بخش دوم فرمان برلین چنین اند:
همه جزایر انگلیسی مشمول محاصره می شوند.1 . 
گونه تجارت و مراوده با جزایر انگلیسی ممنوع است.1 .  هر 
کــه 1 .  بــرای دور نگهداشــتن تجــار انگلیســی از قــاره اروپــا قیــد می شــود 

اتبــاع انگلیــس بایــد توســط مقامــات نظامــی دســتگیر و بــا آنــان بــه 
عنوان اسیران جنگی رفتار شود.

ــا 1 .  کارخانه هــای انگلیــس و ی ــه از  ک کاالهایــی  ــر، انبارهــا و  کلیــه ذخای
بــه  کــه  دارایی هایــی  تمامــی  و  می آینــد  بیــرون  آن  مســتعمران 

شهروندان)رعایای( انگلیسی تعلق دارند قابل مصادره هستند.
هرگونه تجارت با »کاالهای انگلیسی« ممنوع است.1 . 
کاالهــای مصــادره شــده بــه بازرگانــان 1 .  نیمــی از درآمــد حاصــل از 

بازپرداخت می شود.
بــه 1 .  مجــاز  آن  مســتعمرات  یــا  و  انگلیــس  بــه  متعلــق  کشــتی های 

پهلوگیری در هیچ بندری نیست.
امیــد ناپلئــون از فرمــان برلیــن به قول خودش »فتح دریا با قدرت خشــکی« 

کافی نبود. بود. اما »توان خشــکی« او برای رســیدن به مقصود 
گســترش داد و  ــا فرمــان میــان  در ۱۷ دســامبر ۱۸۰۷ او فرمــان برلیــن را ب
کــه در بنــادر انگلیــس لنگــر  کشــتی هایی  این بــار دســتور ایــن بــود: تمامــی 
می اندازنــد، از جملــه تمامــی محموله هــای آن هــا، بایــد ضبــط شــوند. در 



۱۴

فصلاول:تاریخچهتحریمها هنرشکستتحریمها

کــه در بنــادر  کشــتی های انگلیســی بــود  فرمــان برلیــن تنهــا صحبــت از 
انگلیــس ورود و خــروج داشــتند.

کاالهــای انگلیســی را از  ایــن امــر تــا آن زمــان هنــوز امــکان تجــارت قانونــی 
کشــتی های اســکاندیناوی یــا آمریکایــی فراهــم می کــرد. مقــررات  طریــق 
کــه  کشــتی ها، صرف نظــر از پرچمــی  کلیــه  کــه  فرمــان میــان ایــن بــود 
کنتــرل  گرفتــه و یــا تســلیم  بــا آن بــه راه افتاده انــد و در انگلیــس پهلــو 

انگلیس هــا شــده اند، بایــد بافاصلــه توقیــف شــوند.
در ســال های ۱۸۱۰ تــا ۱۸۱۴ ناپلئــون از شــدت محاصــره قــاره ای خــود 
کاال به فرانســه اقتصاد  کنتــرل شــده  کــه بــا قاچــاق  کاســت. وی بــر آن شــد 
گراولینز  انگلیــس را بــه تباهــی بکشــاند و بــه همیــن دلیل بنــادر دانکــرک و 
کــرده  کســب  کــه مجوزهــای الزم را  بــه روی قاچاقچیــان انگلیســی  را 

گشــود. بودنــد، 
گذشــت زمــان امــا محاصــره قــاره، هــم بــه تنــش بــا ایــاالت متحــده  بــا 
آمریــکا و هــم بــه نارضایتــی مــردم فرانســه افــزوده بــود. در احــکام معــروف 
ناپلئــون در ســال ۱۸۱۰ تحــت شــرایطی   Trianon و   Saint-Cloud بــه 
کاالهــای مســتعمراتی انگلیــس، ماننــد قهــوه، پنبــه  خــاص اجــازه واردات 
کــه در   Saint-Cloud ــرد. فرمــان ک ــاره ممکــن  ــه فرانســه را دوب و شــکر، ب
کشــتی و بازرگانــان  کــه صاحبــان  ژوئیــه ۱۸۱۰ صــادر شــد مقــرر می داشــت 
می تواننــد بــا پرداخــت هزینــه مجــوز الزم را از دولــت فرانســه دریافــت 
کشــورها و مناطــق تســخیر شــده ماننــد پادشــاهی هلند و  کننــد. حتــی بــه 

ــا انگلیــس داده شــد. شــهرهای بنــدری اجــازه تجــارت محــدود ب
یکــی از نتایــج »قاچــاق مجــوز دار« انتقــال طــا از انگلیــس بــه فرانســه ایــن 
بــود کــه ناپلئــون از آن بــرای ایجــاد تــورم تصاعــدی در انگلیــس اســتفاده کرد. 
محاصره قاره ای اثرات متناقضی بر تجارت داشــت، یعنی همه بخش های 

اقتصــاد بــه طــور مســاوی تحت تأثیــر مثبــت یــا منفــی قــرار نگرفتنــد.
کاالهــا از مســتعمرات همچنــان ادامــه یافــت، در  بــرای انگلیــس واردات 
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کمبودهایــی وجــود داشــت. کــه در تولیــد پارچــه و چــوب  حالــی 
فرانســه دسترســی اقتصــادی بــه مســتعمرات خــود را از دســت داد، در 
نتیجــه پاالیشــگاه های قنــد نیشــکر فرانســه از بیــن رفتنــد ولــی ایــن آغازی 
شــد بــرای تولیــد شــکر از چغنــدر قنــد و یــا در نبــود رقابــت انگلیســی، 

ــت. ــودی یاف ــدی صع ــه رش ــه در فرانس ــرآوری از پنب ــت ف صنع
آســیب دیدنــد در  تجــارت خارجــی ســروکار داشــتند  بــا  کــه  مشــاغلی 
از  زیــادی بهره منــد شــد. صــادرات  از مزایــای  بــازار داخلــی  کــه  حالــی 
کوچکتــری منتقل  شــهرهای مهــم بنــدری ماننــد هامبــورگ بــه بندرهای 
کمتــری انجــام می شــد و شــرایط  کنتــرل  شــد، اینجا هــا خــود بــه خــود 
گــزاف به اشــغالگران  بهتــری بــرای قاچــاق وجــود داشــت. پرداخت هــای 
کاهــش داد و هم زمــان تقاضــا بــرای  فرانســوی قــدرت خریــد مــردم را 

کاهــش یافــت. کاالهــای لوکــس نیــز 
کشــتی های  کــه حتــی  تــزار روس خواســت  از  ناپلئــون  از طرفــی دیگــر 
کــه می خواســتند بــه بنــادر روســیه وارد شــوند، چنانچــه  بی طرفــی را 

کنــد. کاالیــی بــا مبــدا انگلیســی حمــل می کردنــد توقیــف 
محاصــره قــاره ای ناپلئــون در نهایــت بــه شکســت انجامیــد، یکــی بــه ایــن 
کــه مرزهــای خارجــی فرانســه در نتیجــه فتوحــات ناپلئــون بیشــتر و  دلیــل 
کمتــر می شــد. دیگــر آن کــه انگلیــس بــا  کمتــر و  کنترل شــان  بیشــتر و امــکان 
که ناپلئون  گســترده و اقتصاد توانمندش قوی تر از آن بود  مســتعمره های 
کارآمــدی محاصــره  ــا بینــدازد. در نا کلــی از پ بتوانــد ایــن امپراطــوری را بــه 
ــا  کــه هنــوز ب کســانی روی آورد  ــه انتقام جویــی از همــه  قــاره ای، ناپلئــون ب
انگلیــس تجــارت می کردنــد. در یــک مــورد او در شــهر بنــدری هامبــورگ ۵۰۰ 
کشــت چــون بــا انگلیــس تجــارت می کردنــد. در ژوئــن  شــهروند ایــن شــهر را 
کــرد و این حملــه آغاز  ۱۸۱۲ ناپلئــون بــه متحــد پیشــین خود روســیه حمله 
کــه در نهایــت منجــر بــه ســرنگونی او  یــک ســری شکســت های پیاپــی بــود 

شــد. در آغــاز ســال ۱۸۱۳ محاصــره قــاره ای عمــًا دیگــر وجــود نداشــت.
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تحریم ها از پایان جنگ جهاین اول تاکنون

کــه ناپلئــون در ادامــه جنــگ اعــان نشــده اش بــا تحریــم قــاره ای  از زمانــی 
در مقابلــه بــا رقیــب انگلیســی اش، قوانیــن رقابتــی را بــه نفــع خــود تغییــر 
ــرای  ــون و چ ــی بی چ ــی و نظام ــرکردگی سیاس ــرش س ــان پذی داد و خواه
خــود در اروپــا شــد. قوانیــن مربــوط بــه تحریم هــا، تحــوالت عمــده ای را از 

گذرانده انــد و بــه تدریــج هوشــمندتر و هدفمندتــر شــده اند. ســر 
ــه نشــان  ک گرچــه قبــل از ســال های ســده ۱۹۰۰ مثال هایــی وجــود دارد  ا
می دهــد تحریم هــا بــه خــودی خــود به عنــوان یک ابزار مفید بــرای تهدید 
گرفتــه می شــده اند تــا از یک درگیری بزرگتر جلوگیری شــود  کار  و تنبیــه بــه 
و از طریــق آن بــه یــک پیــروزی دیپلماتیــک رســید. امــا عمًا در ســال های 
گســترده تر شــدند و بــا بســامد بیشــتر خــود  کــه تحریم هــا  ســده ۱۹۰۰ بــود 
گرفتــه شــدند. این  کار  بــه عنــوان یــک ابــزار سیاســت خارجــی مســتقل بــه 
که از  تحــول شــاید بیشــتر بــه دلیل ماهیــت تمامیت خــواه جنگ ها باشــد 
جنــگ جهانــی اول خــود را نشــان داد و بعدهــا دولتمــردان می خواســتند 
کننــد. بــه هــر  بــا اســتفاده از روش هــای جایگزیــن، از خونریــزی اجتنــاب 
کــه جنگ هــا ویرانگرتــر و خشــونت بارتر می شــدند  حــال بــه همــان انــدازه 
کشــورها نیــز تحلیــل می رفــت و مــردم نیــز جــان خــود  قــدرت اقتصــادی 
را از دســت می دادنــد. در ایــن زمــان استراتژیســت ها بــه دنبــال راه هــای 
کنند.  جدیدتــری بودنــد تــا بتواننــد اراده خــود را بــر رقبــا و حریفــان دیکتــه 
در ایــن بیــن قــدرت اقتصــادی جــاده تجربــه نشــده ای بــود، خصوصــًا در 
ــود  ــه وج ک ــی  ــونت های جانب ــه خش ــا هم ــه در آن ب ک ــرد  ــگ س ــان جن زم
گرفتــن قــدرت بــه قیمــت تقابــل مســتقیم نبــود، یعنــی  کار  داشــت بــه 
کــه بســیاری از آن می ترســیدند. بررســی راهبــرد تحریم هــا  همــان تقابلــی 
کشــور هــدف و مــورد تحریــم را  کــه چطــور توانســته اند افعــال  یعنــی ایــن 
کــه  تغییــر بدهنــد درحــال حاضــر از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، ایــن 
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چــه بخواهیــم یــا نخواهیــم تحریم هــا بــه ابــزاری محبــوب در سیاســت 
ــرای  ــد در آینــده ب ــکا تبدیــل شــده و می توان ــت متحــده آمری خارجــی ایال
ســایر قدرت هــای جهانــی نیــز بــه ابــزاری مطلــوب تبدیــل شــود. بــرای 
کشــور  ــا حملــه بــه یکــی از جنگنده هایــش توســط  مثــال روســیه وقتــی ب
گرفــت بــه جــای اقدامــات  ترکیــه در ســال ۲۰۱۶ مواجــه شــد، تصمیــم 
کنــد. و ایــن مســئله بــه رغــم  نظامــی از تحریم هــای اقتصــادی اســتفاده 
ــاد.  ــاق افت ــت، اتف ــود داش ــیه وج ــت روس ــه در دول ک ــری  ــه نظامی گ روحی
در ایــن زمینــه فقــط روســیه نیســت. چیــن هــم بــرای مقابلــه بــا اســتقرار 
کــره جنوبی  یــک ســامانه موشــکی ســاخت ایــاالت متحــده آمریــکا توســط 
کشــور  کــره شــمالی، ایــن  در پاســخ بــه تهدیــدات موشــک های بالســتیک 
ــرار داده  گردشــگری، تجــارت و هتــل داری ق را هــدف تحریم هــای حــوزه 
کشــور از تحریم هــای اقتصــادی  اســت. در ســال ۱۹۶۰ چندیــن و چنــد 
بــرای اعمــال قــدرت و خواســت خــود در بافت هــای مختلــف اســتفاده 
جدیــدی  نقــش  توانســته اند  تحریم هــا  گرچــه  ا حــال  ایــن  کردنــد .بــا 
ــاء  ــک خ ــوز ی ــا هن ــد، ام کنن ــدا  ــی پی ــت خارج ــای سیاس ــان ابزاره در می
گفتمــان عمومــی در ایــن زمینــه احســاس می شــود. بــه  مفهومــی در 
کامــل و جامع ایــن تحریم ها  کــه هیچ گونــه ارزیابــی دقیقــی از نقــش  نوعــی 
کامــی  کشــور وجــود نــدارد. بنیان هــای موفقیــت یــا نا در راهبردهــای 
گرفتــه اســت و در ایــن  ــزار تحریــم در شــرایط خــاص مــورد بررســی قــرار  اب
حــوزه آثــار فراوانــی توســط نویســندگان مختلــف نوشــته شــده، اثرگــذاری 
کــرده یــا میــزان ســودمندی ایــن ابــزار در میــان ســایر  تحریم هــا را بررســی 
ــه ایــن مســئله  کمــی ب ــار  ــرار داده اســت. امــا آث ابزارهــا را مــورد مقایســه ق
ــه تحریم هــا را  کننــدگان، چگون ــا همــان اجرا ــه اهــل فــن ی ک ــد  پرداخته ان
کنــار ســایر ابزارهــا بــرای  طراحــی می کننــد و چگونــه بایــد ایــن تحریم هــا در 

رســیدن بــه یــک هــدف راهبــردی جامــع مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
رایــج و  کاالهــای  بــا  کنــار ممنوعیــت تجــارت  امــروزی در  تحریم هــای 
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دارائی هــای  توقیــف  تســلیحاتی،  تجــارت  تحریــم  بــا  مالــی،  مــراودات 
کلیــدی و ممنوعیت هــای مســافرتی  کشــوری و فــردی شــخصیت های 
کــه این گونــه تحریم هــا هــم  تعمیــم یافته انــد. بــا ایــن همــه معلــوم نیســت 

ــند. ــده باش ــر ش کارآمدت ــوارد  ــه م ــًا و در هم الزام
در اروپــا از میانــه قــرن نوزدهــم بــه بعــد، ایــده تحریــم بــه عنــوان اهــرم 
و  صلح طلبــان  بــه  نظامیــان  و  حکومت هــا  از  تدریــج  بــه  سیاســت، 
کــه  بــود  چنیــن  و  رســید  بین المللــی  حقــوق  و  نظــام  نظریه پــردازان 
سیاســتمدار و حقوقــدان برجســته فرانســوی لئــون بــورژوا و سیاســتمدار 
بلژیکــی پــاول هانــری پــس از جنــگ جهانــی اول تمایــل بــه بکارگیــری 
کردنــد. لئــون  تحریم هــای مســالمت آمیز را در سیاســت بین المللــی بــاب 
کــه در سیاســت خارجــی خواســتار ایجــاد جامعــه ملــل  کســی بــود  بــورژوا 
کنتــرل شــده،  قــوی، حفــظ صلــح از طریــق داوری اجبــاری، خلــع ســاح 

تحریم هــای اقتصــادی و یــک نیــروی نظامــی بین المللــی شــد.
ایجــاد  از  آمریــکا  رئیس جمهــوری  ویلســون  ملــل،  جامعــه  برپایــی  در 
کشــور  یــک  کــه حتــی شــامل شــهروندان  تجــاری،  کامــل  ممنوعیــت 
گیــر ویلســون در اولیــن آزمــون  ایــده فرا کــرد.  متجــاوز شــود، حمایــت 
کتبــر ۱۹۳۵ ســربازان  خــود شکســت خــورد و جامعــه ملــل نتوانســت در ا
کــه بــه اتیوپــی حملــه و ایــن  ایتالیــای فاشیســت بــه رهبــری موســولینی را 
ــا  ــورها ب کش ــه  ــینی وادارد. هم ــه عقب نش ــد ب ــرده بودن ک ــرف  ــور را تص کش
ایــن سیاســت همــراه نشــدند. در حملــه موســولینی بــه حبشــه، آدولــف 
هیتلــر صــدر اعظــم آلمــان نازیســتی بــر خــاف فرانســه و بریتانیــا نســبت به 
کرد و تصرف حبشــه را در ۲۵ ژوئن ۱۹۳۶  ایتالیا موضعی دوســتانه اتخاذ 
بــه رســمیت شــناخت و همیــن امــر موجــب نزدیــک شــدن موســولینی و 

گام هــای جنگــی هیتلــر شــد. هیتلــر در 
کنشــی عملــی صــورت  کــرد امــا وا جامعــه ملــل ایــن حملــه را محکــوم 
ــی  ــس از مدت ــا پ ــادی ایتالی ــای اقتص ــی تحریم ه ــس حت ــر عک ــت، ب نگرف
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کنــار حادثــه موکــدن )حملــه ژاپــن بــه چیــن(  برداشــته شــد. ایــن امــر در 
نمایــش  بــه  را  جهانــی  امنیــت  حفــظ  بــرای  ملــل  جامعــه  بی ثمــری 
کــه دســت هیتلــر را در آغــاز جنــگ جهانــی دوم  گذاشــت و از عواملــی بــود 

بازگــذارد.
هفتــم دســامبر ۱۹۴۱ جنــگ اقیانــوس آرام بــا تهاجــم نیروهــای ژاپنــی بــه 
مواضــع نیروهــای بریتانیایــی و آمریکایــی آغــاز شــد. پیــش از آن چهــار 
کــه دارای منافــع در حــوزٔه شــرق آســیا بودنــد، یعنــی آمریــکا،  کشــوری 
ــرار  ــادی ق ــم اقتص ــورد تحری ــن را م ــور ژاپ کش ــد ،  ــن و هلن ــتان، چی انگلس
داده بودنــد. تحریم هــای تجــاری آمریــکا علیــه ژاپــن توجیهــی بــرای ورود 
ژاپــن در جنــگ جهانــی دوم شــد. در ســال ۱۹۴۵ پــس از ایجــاد ســازمان 
ــم  ــود اعمــال تحری ــه جانشــین جامعــه ملــل ۱۹۲۰ شــده ب ک ملــل متحــد 
ــا بــه خطــر افتــادن صلــح و امنیــت جهانــی وارد  بــه عنــوان ابــزار مقابلــه ب
منشــور ســازمان ملــل شــد، تصمیم گیــری در مــورد اســتفاده از ایــن ابــزار 

گرفــت. امــا در اختیــار شــورای امنیــت قــرار 
بــا ایــن حــال در طــول دوران جنــگ ســرد میــان ابــر قدرت هــا تحریم هــای 
اجبــاری تنهــا دوبــار اعمــال شــد، یــک بــار علیــه دولــت ســفید پوســت 

رودزیــا و دومــی علیــه آفریقــای جنوبــی.
تحریم هــای بین المللــی علیــه نظــام آپارتایــد آفریقــای جنوبــی را می تــوان 

موفق تریــن تحریــم سیاســی در تاریــخ تحریم هــای سیاســی دانســت.
ــکا ۱۹۸۶  کنگــره آمری کــه از طــرف  ــد،  ــکا علیــه نظــام آپارتای ــم آمری در تحری
بــه رئیس جمهــور وقــت رونالــد ریــگان دیکتــه شــده بــود، بــرای اولیــن بــار 
کــره ای بــا حکومــت آپارتایــد مشــروط بــه الغای  کــه هــر نــوع مذا کیــد شــد  تا

قوانیــن آپارتایــد و آزادی زندانیــان سیاســی خواهــد بــود.
کلــرک رئیس جمهور وقت  در فوریــه ۱۹۹۰ نلســون مانــدال آزاد و فردریــک د 
کشــور، هم زمــان بــا دســتور آزادی مانــدال در حقیقــت پایــان حکومــت 

کــرد. آپارتایــد را اعــام 
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کــه موضــوع تحریم هــای  کشــور بعــدی عــراق بــود  پــس از آفریقــای جنوبــی 
ســازمان ملــل واقع شــد.

کویــت حملــه بــرد، چهــار روز بعــد نشســت  صــدام حســین ۲ اوت ۱۹۹۰ بــه 
بعــد  روز  یــک  و  شــد  برگــزار  ملــل  ســازمان  امنیــت  شــورای  اضطــراری 
کویــت و  آمریــکا بــرای مقابلــه بــا عــراق نیرو هایــش را بــه مرز هــای مشــترک 
کــه بــه هیچ وجــه در هنــگام حملــه صدام  کرد.)اقداماتــی  عربســتان اعــزام 
بــه ایــران، صــورت نگرفــت و در مقابــل، صــدام مــورد حمایت هــای آشــکار 

گرفــت(. و پنهــان قــرار 
صدام حســین به این هشــدار توجه نکرد و در پایان راه آمریکا با حمات 
گســترده اش، همــراه بــا ده هــا هــم پیمــان نظامــی، بــه ماجراجویــی و 

کشورگشــایی صــدام حســین پایــان داد.
گیــری را  کویــت شــورای امنیــت تحریم هــای فرا بــه دنبــال حملــه عــراق بــه 
کــردن رژیــم  کــرد. قوی تریــن تحریم هــا بــا هــدف فلــج  علیــه بغــداد اعمــال 
کشــتار جمعــی« ، لیکن  صــدام بــه بهانــه »جلوگیری از توســعه تســلیحات 
کــه پــس  گرفتنــد،  بــا هــدف تضعیــف عــراق و مقدمــه حملــه بــه آن، انجــام 
از حملــه دوم آمریــکا بــه عــراق، ۱۹ مــارس تــا ۱ مــه ۲۰۰۳، هیــچ گاه پیــدا 
نشــدند. دو مــاه بعــد از تهاجــم دوم آمریــکا بــه عــراق شــورای امنیت رســمًا 

کــرد. گســترده علیــه بغــداد را لغــو  تحریم هــای 
بــه برج هــای دوقلــوی تجــارت جهانــی روز  در پــی حمــات انتحــاری 
ک  گــروه القاعــده در خــا کــه توســط اعضــای  یازدهــم سپتامبرســال ۲۰۰۱ 
گرفــت، تقریبــًا همــه اعضــای ســازمان ملــل، ۱۸۹  ایــاالت متحــده انجــام 
ایــن  از  پــس  کشــور، موضــوع تحریم هــای بالقــوه شــدند. چنــد هفتــه 
حمــات ســازمان ملل تمهیدات ضدتروریســتی شــدیدی را بــه ۱۸۹ عضو 
کــه مهم تریــن آن هــا شــامل توقیــف دارایی هــا و اقداماتــی  کــرد  خــود ابــاغ 
علیــه جنبش هــای تروریســتی و هوادارانشــان در سرســر جهــان می شــد.
کــه چنانچــه  کــرد  رئیس جمهــور آمریــکا بانک هــای خارجــی را تهدیــد 
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کار و تجارتــی  دارایی هــای تروریســت ها را توقیــف نکننــد حــق هیچ گونــه 
در آمریــکا را نخواهنــد داشــت. پــس از ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ سیاســت آمریــکا 
بهانــه  حتــی  و  دلیــل  هیــچ  ذکــر  بــدون  یافــت،  تغییــر  خاورمیانــه  در 
گرفــت و مــورد تحریم هــای بیشــتری  ســاختگی،ایران محــور شــرارت نــام 
کــره شــمالی هــم محــور شــرارت نــام  گرفــت. جــز ایــران، عــراق و  قــرار 

گرفتنــد.
ــال  ــمالی در س ــره ش ک ــته ای  ــش هس ــن آزمای ــس از اولی ــت پ ــورای امنی ش
کشــورها و  کــرد و شــماری از  ۲۰۰۶ تعــدادی قطعنامــه تحریمــی تصویــب 
کردند.  کــره شــمالی وضــع  نهادهــای بین المللــی نیــز تحریم هایــی را علیــه 
ــار قذافــی و تحویــل تمــام  ــه اصطــاح تغییــر رفت ــه ۲۰۱۱ ، بعــد از ب در فوری
کــردن موشــک های  ــود  نجهیــزات صنعــت اتمــی، پرداخــت غرامــت، ناب
گروه هایــی از معترضــان علیــه  خــود و..بــه دنبــال تحریــک آمریکایی هــا، 
دولــت لیبــی بــه پــا خاســتند و جنــگ داخلــی میــان شورشــیان و دولــت 
قذافــی آغــاز شــد ســازمان ملــل بــا تصویــب قطعنامــٔه شــماره ۱۹۷۳ بــا 
ــوع  ــرواز ممن ــه پ ــاد منطق ــتار ایج ــان، خواس ــت از غیرنظامی ــدف حمای ه
بــر فــراز لیبــی شــد. دارایی هــای قذافــی و خانــواده اش مصــادره شــدند. و 

کنــون ادامــه دارد. کــه تا لیبــی دچــار فروپاشــی و جنــگ داخلــی شــد 

سازمان ملل متحد و تحریم های ویژه ایران

کار ســازمان ملــل را رقــم زد.  ۸۰ ســال پیــش اولیــن بــار ایــران موضــوع 
کــه حســن تقــی زاده ســفیر ایــران در لنــدن  موضــوع و عنــوان شــکایتی 
کــه در پــی جنــگ جهانــی دوم  کــرد مربــوط بــه آذربایجــان ایــران  ارائــه 

به اشــغال ارتــش اتحــاد جماهیــر شــوروی در آمــده بــود، می شــد.
عاقبت این شکایت پیروزی ایران و تخلیه آذربایجان از قوای روس بود.

کارکنان شــرکت  دومیــن بــار بــا شــکایت انگلیــس بــرای جلوگیــری از اخــراج 
کشــیده شــد. پــس  نفــت ایــران و انگلیــس پــای ایــران بــه شــورای امنیــت 



۲۲

فصلاول:تاریخچهتحریمها هنرشکستتحریمها

از چهــار جلســه در ۲۷ مهــر ۱۳۳۰ قــرار شــد بــه پیشــنهاد نماینــده فرانســه 
در شــورای امنیــت موضــوع شــکایت تــا تصمیم قطعی دیوان دادگســتری 
گفتــه بود  بین المللــی مســکوت بمانــد. وزیــر امــور خارجــه ایــاالت متحــده 
کــره بــا آمریکایی هــا در جلســه شــورای امنیــت پذیرفتــه  کــه مصــدق در مذا
گــروه بی طــرف، مثــًا یــک  کــه پاالیشــگاه آبــادان از ســوی یــک  بــوده اســت 
گویــا حتــی معاونــان وزارت خارجــه آمریــکا  شــرکت هلنــدی، اداره شــود. 
کــه درآمــد فــروش شــرکت نفــت ایــران و  طرحــی پیشــنهاد داده بودنــد 
انگلیــس بــر پایــه ۵۰-۵۰ تقســیم شــود. بــه هــر رو مصالحــه ممکــن نشــد و 
کشــور ناوی  کاال به داخل  انگلیس برای تهدید ایران و جلوگیری از ورود 
رزمــی را در آبــادان پهلــو داد و ۴ هــزار چتربــاز انگلیســی هــم در پایگاه هــای 

گرفتنــد. کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس آمــاده  بــاش  نظامــی 
آب هــای  وارد  نیــز  وِرن  و  فامینگــو  جنگــی  ناوهــای  بعــد  روز  چنــد 
ــران داشــته  ــاو نزدیــک آب هــای ای ــا انگلســتان ۹ ن ــارس شــدند ت خلیج ف
باشــد. در ایــن اثناء،آمریــکا نیــز بــه انگلســتان پیوســت تــا ایــن نخســتین 

کننــد. تحریــم جامــع علیــه ایــران را بــر پــا 
کاال بــه ایــران، فروپاشــی  کار تحریــم فــروش نفــت، ممنوعیــت ورود  پایــان 
کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ و ســقوط دولــت دکتــر  اقتصــاد نفتــی ایــران، 

محمــد مصــدق بــود.
گســترده ترین »تحریم هــای تاریــخ« یــک مــاه پــس از  پــس از ایــن ماجــرا، 
اشــغال النــه جاسوســی آمریــکا در تهــران توســط دانشــجویان پیــرو خــط 

امــام، آغــاز شــدند.
ایــران  از   ۴۵۷ قطعنامــه  صــدور  بــا   ۱۳۵۸ آذر   ۱۳ در  امنیــت  شــورای 

کنــد. آزاد  را  گروگان هــا  فــوراً  کــه  خواســت 
کل سازمان ملل  روز ۳۰ آذر ۵۸ شورای امنیت در قطعنامه دیگری از دبیر 
خواســت بــه ایــران ســفر و عــدم تبعیــت ایــران از قطعنامه هــا را مشــخص 

کنــد. کنــد تــا شــورا بتوانــد طبــق مــواد ۳۹ و ۴۱ منشــور ملــل متحــد عمــل 
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قطعنامه هــای بعــدی و پیاپــی شــورای امنیــت پــس از حملــه نظامــی 
ــدند. ــب ش ــران تصوی ــه ای ــراق ب ع

»تاریــخ  و  ایرانــی«  »دیپلماســی  ســایت های  ســردبیر  بارســقیان  ســرگه 
کــه اول مــرداد ۱۳۹۴ در ســایت »دیپلماســی ایرانــی«  ایرانــی« در مقالــه ای 
بــا تیتــر »۷۰ ســال بــا شــورای امنیــت، از شــکایت تقــی  زاده تــا توافــق ظریــف« 
ــه ســنگاخ اســت،  ک ــه »در مســیری  منتشــر شــد، مــی نویســد؛ ایــن جمل
گــذاری  نبایــد دویــد« را حســن روحانــی در آذر ۱۳۸۵، یکســالی پــس از وا
مســئولیت پرونــده هســته ای ایــران، به نگارنده گفتــه و افزوده بوده اســت: 
گــر مــا همــکاری بــا آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی  کــه ا »ارزیابــی ایــن بــود 
را ادامــه ندهیــم یــا از طــرق دیپلماتیــک مســئله را دنبــال نکنیــم، احتمــال 

کــه پرونــده هســته ای بــه شــورای امنیــت بــرود، زیــاد اســت«. ایــن 
همیــن هــم شــد و دومیــن قطعنامــه )۱۷۳۷( دوم دی مــاه ۱۳۸۵ در 
چارچــوب مــاده ۴۱ فصــل هفتــم منشــور ملــل متحــد، صــادر شــد. یعنــی 
شــورای امنیــت برنامــه اتمــی ایــران را تهدیــدی بــرای صلــح و امنیــت 

جهانــی خوانــد.
اقدامــات  بــر  عــاوه  )قطعنامــه۱۷۴۷(  تحریمــی  در ســومین قطعنامــه 
فعالیت هــای  بــا  مرتبــط  حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص  علیــه  تنبیهــی 
هســته ای صــادرات و واردات ســاح های ســنگین بــه ایــران و یــا از ایــران 

کشــور را ممنــوع شــدند. بــه مقصــد دیگــر 
کشــورهای عضو ســازمان  در قطعنامه چهارم تحریمی ۱۳ اســفند ۱۳۸۶ از 
کــه محموله هــای دریایــی و هوایــی بــه مقصــد ایــران  ملــل خواســته شــد 
گــر مشــکوک بــه حمــل مــواد و تجهیــزات ممنوعــه باشــند،  و بالعکــس را، ا
مــورد بازرســی قــرار دهنــد. پــس از آن، قطعنامــه هشــدار دهنــده پنجــم ۱۹ 
کــه در آن بــه  طــور  خــرداد ۱۳۸۹، ششــمین و آخریــن قطعنامــه )۱۹۲۹( آمــد 
کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران  مشــخص ســپاه پاســداران و شــرکت 
گرفتنــد و از کشــورهای عضــو ســازمان ملــل خواســته شــد  مــورد تحریــم قــرار 
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کشورهایشــان جلوگیــری  کــه از تاســیس شــعب تــازه بانک هــای ایرانــی در 
کــرده و مانــع معامــات بانک هــا و موسســات مالــی خــود بــا ایــران شــوند.

کــه روز ۲۹ تیــر۱۳۹۴ باالخــره بــا تاییــد »برنامــه جامــع اقدام  کار ایــن  پایــان 
مشــترک« در قطعنامــه ۲۲۳۱ شــورای امنیــت موضــوع هســته ای ایــران، 
کــه بــا توجــه بــه  کــرد. چندســالی  ظاهــراً بــرای چنــد ســالی خاتمــه پیــدا 
مفــاد برجــام و رفتار هــای آمریکایی هــا در نمایــش تزلــزل برجــام، علی رغــم 
ــران  ــرای ای ــام، ب ــوره از برج ــع متص ــران، مناف ــوی ای ــدات از س ــام تعه انج

حاصــل نشــد.
ــد ترامــپ رئیس جمهــور جدیــد  در ۱۸ اردیبهشــت ۱۳۹۷ شمســی، دونال
گذشــته  ج شــد و بازگشــت تحریم هــا به صورت  آمریــکا رســمًا از برجــام خــار

کــرد. را اعــام 
کنگــره و ســنای آمریــکا »قانــون مقابلــه بــا دشــمنان آمریــکا از  متعاقبــًا 
ــا  ــه ب ک ــد  کردن ــب  ــا« را تصوی ــون »کاتس ــه قان ــوم ب ــا« موس ــق تحریم ه طری
امضــای رئیس جمهــور از دوم اوت ۲۰۱۷ بــه بعــد قانــون الزم االجــرا شــد. 
کــه بــا عنــوان »قانــون مقابلــه بــا اقدامــات  ایــن قانــون ابتــدا قــرار بــود 
بی ثبات کننــده ایــران«، بــه اتهــام حمایــت از تروریســم، نقــض حقــوق 

بشــر و برنامــه توســعه موشــک های بالســتیک وضــع شــود.
کــره شــمالی نیــز  در مجلــس نماینــدگان امــا دایــره اعتبــار آن بــه روســیه و 

گســترش یافــت.
۱۲ بنــد از ایــن قانــون ۷۳ صفحــه ای، بنــد ۱۰۱ تــا ۱۱۲، عــاوه بــر فهرســت 
مطالــب و تعاریــف از بخــش ۱۰۳ بــه بعــد مــوارد مربــوط بــه تحریم هــای 

مقابله کننــده بــا اقدامــات بی ثبات کننــده ایــران را برمی شــمارد:
بخــش ۳. راهبــرد منطقــه ای مقابلــه بــا تهدیدهــای متعــارف و غیرمتوازن 

ایــران در خاورمیانــه و شــمال آفریقا.
ــه برنامــه موشــک های  بخــش ۴. اعمــال تحریم هــای بیشــتر در پاســخ ب

بالســتیک ایــران.
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بخــش ۵. اعمــال تحریم هــای مرتبــط بــا تروریســم در رابطــه بــا ســپاه 
پاســداران.

بخــش ۶. اعمــال تحریم هــای بیشــتر در رابطــه با اشــخاص مســئول در 
نقــض حقــوق بشــر.

بخش ۷. اعمال تحریم های تسلیحاتی.
بخش ۸. تداوم تأثیر تحریم های مرتبط با حمایت ایران از تروریسم.

گــزارش دربــاره هماهنگــی تحریم هــا میــان ایــاالت متحــده و  بخــش ۹. 
ــا.  ــه اروپ اتحادی

گزارش درباره شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران. بخش ۱۰. 
بخــش۱۱. اســتثنائات دربــاره امنیــت ملــی و کمک های انســان  دوســتانه؛ 

قاعده تفســیر.
کردن تحریم ها. بخش ۱۲. اختیار رئیس جمهوری در با اثر 

کــه هــر ۱۸۰ روز یک بــار در مقابــل  ایــن قانــون از رئیس جمهــور می خواهــد 
کــه چــرا منافــع امنیــت ملــی آمریــکا برداشــتن  کنــد  کنگــره خــود را توجیــه 
کــور  گــره  ایــن و یــا آن تحریــم را ایجــاب می نمــوده اســت. و ایــن همــان 

کــرات و سرنوشــت محتــوم برجــام اســت. مذا
چهلمیــن  بــا  هم زمــان  آمریــکا،  خزانــه داری   ۱۳۹۸ آبــان  ســیزده  روز 
سالگرد اشــغال النــه جاسوســی آمریــکا در تهــران، ســتاد نیروهــای مســلح 
ایــران را همــراه بــا ۹ شــخصیت حقیقــی در فهرســت تحریم هایــی قــرار داد 

کــه بــه ســختی قابــل لغــو خواهنــد بــود. 

لیبی

کــه در مقابــل تحریم هــا  کشــوری  بــا توجــه بــه شــرایط لیبــی بــه عنــوان 
کــرد،  و پذیــرش شــرایط تحریم گــران حتــی، فراتــر از انتظــار آن هــا عمــل 

کشــور را بررســی می کنیــم. تاریخچــه تحریم هــا در ایــن 
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آغاز حکومت قذایف

کــه درکشــور های اســامی بــه عنــوان متهــم ردیــف اول ربایــش  قذافــی 
امــام موســی صــدر رهبــر شــیعیان لبنــان شــهرت بیشــتری دارد از ســال 
ــا ۴۷ میلیــارد  کشــوری ب کــم شــد؛  ــر لیبــی حا ــای نظامــی ب کودت ــا  ۱۹۶۹ ب
بشــکه ذخایــر اثبــات شــده و دارنــده رتبــه دهــم دارنــدگان ذخایــر عظیــم 

ــام. ــا در آن ای ــمال افریق ــق ش ــن مناط ــا ثبات تری ــی از ب ــا و یک ــرژی دنی ان

اصالحات قذایف

لغو امتیاز نفتی شرکت های خارجی از جمله شرکت رژیم صهیونیستی 
»آنی«، حرکت به سمت توسعه فناوری هسته ای، توسعه رشته فیزیک 
هسته ای در دانشگاه ها و تاش برای توسعه توانمندی موشکی از جمله 

اقدامات قذافی در دوران حکمرانی ۴۲ ساله اش بر لیبی بود.

خزی به سوی هسته ای شدن

ــرای نیــروگاه  ــی را ب کتــور تحقیقــی ۱۰ مگاوات او در ســال ۱۹۷۰ نخســتین را
کــرد تــا از طریــق  کــرد. ســه ســال بعــد تــاش  تاجــورا از شــوروی خریــداری 
اســامی بردارد  اتمــی  بمــب  بــرای ســاخت  را  گام  کســتان نخســتین  پا
کــه البتــه بــه ســرانجام نرســید. ایــن شکســت قذافــی را بــر آن  اقدامــی 
ــکا و  ــرک آمری ــا ت ــا دو ســال بعــد از دانشــمندان عــرب بخواهــد ب داشــت ت
کشــور را در ارتقــای  کننــد و ایــن  کشــور های غربــی بــه لیبــی مهاجــرت 
کــه ســرانجام آمریکایی هــا را بــرآن  تــوان هســته ای یــاری دهنــد؛ رویکــردی 
کشــور فعــال در عرصــه  داشــت تــا در ســال ۱۹۸۲ لیبــی را در فهرســت ۶۳ 
کشــور با  هســته ای قــرار دهنــد و همکاری هــای علمــی دانشــگاه های ایــن 
کــه بــه اخــراج ۲۰۰ دانشــجوی لیبیایــی  کننــد. تصمیمــی  لیبــی را ممنــوع 
هســته ای  فنــاوری  رشــته  در  کــه  شــد  منجــر  آمریــکا  دانشــگاه های  از 
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کــردن لیبــی بــا اتــکا  مشــغول تحصیــل بودنــد. قذافــی در مســیر هســته ای 
بــه درآمد هــای سرشــار نفتــی موفــق شــد تــا فنــاوری مــورد نیــاز خــود را از 
کســتان، اتحــاد جماهیــر شــوروی، فرانســه و حتــی آمریــکا تامیــن  طریــق پا

کنــد.

مقابله با رژیم صهیونیسیت

کــه او در ســخنانی در ســال ۱۹۸۷  آغــاز شــد  از زمانــی  دردســر قذافــی 
کننــد و  گفت:»عرب هــا بایــد بتواننــد بمــب اتــم بســازند تــا فلســطین را آزاد 
کــه رژیــم صهیونیســتی بــه ســاح اتمــی دســت یافتــه، عرب هــا هــم  زمانــی 
کننــد تــا آن هــا نیــز با دســتیابی  کــه شــب و روز تــاش  کاری جــز ایــن ندارنــد 
کنند.« به این ترتیب جنگ رســانه ای  بــه ایــن فنــاوری از خــود محافظت 
گســترده ای علیــه توانمنــدی هســته ای لیبــی بــا محوریــت  و تبلیغاتــی 
ــی و  ــان آمریکای ــان و جاسوس کارشناس ــورد و  ــد خ کلی ــی  ــانه های غرب رس
رژیــم صهیونیســتی بــا تمرکــز بــر ایــن توانمنــدی لیبــی، صحنه گــردان ایــن 

جنــگ روانــی بودنــد.

اتهام حامیت از تروریسم

وقــوع زنجیــره ای از حمــات تروریســتی در اروپــا و آغــاز ســناریوی حمایــت 
لیبــی از تروریســم، بهانــه ای بــرای تشــدید تحریم هــا علیــه لیبــی شــد. اوج 
ایــن حمــات اتهــام نقــش لیبــی در ســقوط هواپیمــای خطــوط هوایــی 
کربــی« اســکاتلند بــود. در پی این ســانحه، ســه  »پــان آمریکــن« بــر فــراز »ال
قطعنامــه تحریمــی برضــد لیبــی در شــورای امنیــت ســازمان ملــل صــادر 
ــل  ــر تحوی ــاوه ب ــا ع ــرد ت ــی تکلیــف می ک ــه لیب ــه ب ک ــی  ــد. قطعنامه های ش
متهمــان ایــن ســانحه بــه دادگاه بین المللــی، تحریم هــای اقتصــادی را 

نیــز بپذیــرد.
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حذف فزیییک دانشمندان

درکنار این جنگ رســانه ای »ســیا« و » موســاد« با تمرکز بر دانشــمندان فعال 
در صنعــت هســته ای لیبــی طــرح حــذف فیزیکــی و تخلیــه اطاعاتــی آنــان را 
کــه تــرور »مؤمــد حســن ناجــی ال جــا نابــی« مهنــدس هســته ای  کلیــد زدنــد 
عراقــی از جملــه اقدامــات ایــن تیــم بــود. »ناجــی« قــرار بــود از طریــق اردن بــا 
روادیــد لیبــی بــرای احــراز ســمت مهمی در زمینه هســته ای به لیبی بــرود که 

گلولــه قــرار گرفت و کشــته شــد. پیــش از رســیدن بــه طرابلــس هــدف 

تعامل با غرب

کــرد تــوان  هرچنــد قذافــی بــا تشــدید فشــار های بین المللــی رســمًا اعــام 
هســته ای لیبی هیچ گاه علیه رژیم صهیونیســتی اســتفاده نخواهد شــد 
کرد،  گســترش آزمایش هــای هســته ای را امضا  و هم زمــان معاهــده منــع 
امــا در عیــن حــال خواســتار خلــع ســاح هســته ای رژیــم صهیونیســتی 
کــه بــه تشــدید موضــع صهیونیســت ها در قبــال  هــم شــد؛ رویکــردی 
تــاش  اتهامــات جدیــدی همچــون  لیبــی منتهــی و  تــوان هســته ای 
کاهــک هســته ای بــه  بــرای دســتیابی بــه موشــک های بــا قابلیــت حــل 

فهرســت اتهامــات قذافــی اضافــه شــد.

حمله به توان موشیک

پــازل بعــدی فشــار بــر لیبــی بــر توانمنــدی موشــکی ایــن کشــور متمرکز شــد، 
اســاس توانمنــدی موشــکی لیبــی بــا خریــد موشــک های اســکاد بــی و 
گ- ۷ از شــوروی از دهــه ۷۰ میــادی آغاز شــد  کت هــای فــرا اســکاد ســی و را
کــه بــه یکــی از قدرت هــای بالســتیک در جهــان ســوم تبدیــل  بــه طــوری 
شــد. مستشــاران خارجــی فعــال در صنعــت موشــکی لیبــی مدعــی بودنــد 
کیلومتــر بــود. قذافــی بــه دنبــال ســاخت موشــک هایی بــا بــرد بــاالی ۲۵۰۰ 
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آغاز مذاکره

کــره  قذافــی بــرای خاصــی از ایــن فشــار همــه جانبــه ســرانجام تــن بــه مذا
کــرات محرمانــه ۹ ماهــه میــان انگلیــس، آمریــکا و لیبــی  داد. نتیجــه مذا
کاهــش فعالیت هــای موشــکی  کامــل فعالیت هــای هســته ای و  بــه توقــف 
کــز  کشــور منتهــی شــد و بازرســان بین المللــی اجــازه یافتنــد تــا از مرا ایــن 
کــه بــه لغــو تحریم هــای هســته ای آمریــکا  کننــد. رونــدی  دلخــواه بازدیــد 
علیــه لیبــی منجــر شــد، امــا تحریم هــای مرتبــط بــا موضــوع تروریســم 
هســته ای،  برنامــه  کــه  کــرد  اعــام  قذافــی  مانــد.  پابرجــا  همچنــان 
تحریم هــا  رفــع  ازای  در  را  خــود  بالســتیک  موشــک های  و  شــیمیایی 
کامــل پیمــان  کشــور همچنیــن متعهــد بــه اجــرای  تعطیــل می کنــد. ایــن 
بــه  کــه  پذیرفــت  و  )NPT( شــد  گســترش ســاح های هســته ای  منــع 

بازرســان اجــازه بررســی تمامــی ایــن برنامه هــا را بدهــد.
در ۳۰ آوریــل ۲۰۰۳، لیبــی )تحــت فشــارهای خارجــی( مســئولیت حادثــه 
کــه ۲.۷ میلیــارد دالر  کربــی را بــر عهــده می گیــرد و متعهــد می شــود  ال
کند. ایــن اما پایان  غرامــت بــه خانــواده ۲۷۰ قربانــی ایــن حادثــه پرداخت 
کــه ۱۷۰ میلیــون  کار نبــود و در ۸ ژانویــه ۲۰۰۴ نیــز لیبــی متعهــد می شــود 
دالر غرامــت بــه بازمانــدگان قربانیــان حادثــه بمب گــذاری خطــوط هوایی 

کنــد. فرانســه پرداخــت 
شــدن  برداشــته  منتظــر  همگــی  لیبــی،  تعهــدات  کامــل  اجــرای  بــا 
تحریم هــای غــرب ضــد لیبــی بودنــد. امــا ســفیر آمریــکا در ســازمان اعــام 
گرچــه آمریــکا مانــع برداشــته شــدن تحریم هــای ســازمان ملــل  کــه ا کــرد 
ضــد لیبــی نمی شــود، امــا تحریم هــای آمریــکا ضــد لیبــی بــه خاطــر نقــض 
کشــور و نقــش لیبــی در منازعــات منطقــه ای در آفریقا  حقــوق بشــر در ایــن 
کــه بــه امیــد برداشــته شــدن  ســر جــای خــود باقــی خواهــد مانــد. لیبــی 
کــرده بــود، نه تنهــا بــه هــدف خــود نرســید،  تحریم هــا بــا غربی هــا ســازش 
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کــرد و برنامــه هســته ای و  بلکــه چنــد میلیــارد دالر غرامــت پرداخــت 
بالســتیکی خــود را نیــز از بیــن بــرد. چندیــن ســال بعــد، نــه نامــی از معمــر 
کشــوری بــود امن و پایــدار بــرای مردمان  قذافــی باقــی بــود، نــه دیگــر لیبــی 

خــود.

وعده آمریاک به مردم لیبی؛ زندیگ بهرت

آمریــکا بــا ایــن بســته تشــویقی در قبــال اقدامــات لیبــی نویــد اقتصــاد مرفــه 
را بــه لیبیایی هــا دادنــد و »جــرج بــوش« رییس جمهــور وقــت آمریــکا بــه 
گــر لیبــی در پــی اصاحــات  کمــک مــی داد و می گفــت: »ا مــردم لیبــی قــول 

کشــوری آزادتــر و مرفه تــر می ســازد«. داخلــی باشــد، 

بدعهدی آمریاک و اروپا

ــدم  ــه ق ــدم ب ــه ق ک ــناریویی  ــت و س ــدام را می دانس ــت ص ــی سرنوش قذاف
کــه ایــن ســناریو  در بــاره او در حــال تکــرار اســت و شــاید بــه امیــد ایــن 
ــان  ــود نش ــا از خ ــار غربی ه ــر از انتظ ــی فرات ــود، تمکین ــورد او اجــرا نش در م
ــوان اتمــی  ــا از بیــن رفتــن اهرم هــای بازدارندگــی لیبــی، از جملــه ت داد. ب
و موشــکی و علی رغــم تمکیــن مافــوق تصــور قذافــی در مقابــل غــرب، 
کلیــد خــورد  کشــور  ســناریو آشوب ســازی در لیبــی و بهانــه حملــه بــه آن 
امــا بــه محــض آغــاز درگیری هــا در ژانویــه ســال ۲۰۱۱، آمریــکا، فرانســه و 
انگلیــس، البــی صهیونیســم در ســنا و همراهــی روســیه زمینــه را بــرای 
کــرد. »کارل فون  آغــاز عملیــات »طلــوع اودیســه«و ســرنگونی قذافی مهیــا 
کاوزویتس« اندیشــمند شــهیر آلمانــی در خصــوص دیپلماســی این گونــه 
کــه »جنــگ ادامــه سیاســت بــا وســایل دیگــری اســت . »رفتار  کــرده  حکــم 
کــرات محرمانــه ســال ۲۰۰۳ بــرای رفــع تحریم هــای  آمریــکا بــا لیبــی از مذا
کشــته شــدن  لیبــی تــا عملیــات نظامــی »طلــوع اودیســه« در ســال ۲۰۱۱ و 
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ــه  ــه دســت مخالفــان لیبیایــی مصــداق عینــی ایــن نظری معمــر قذافــی ب
کامــل برنامه  اســت. هــدف از مصالحــه لیبــی بــا آمریــکا و بریتانیــا و تحویل 
کشــور بــود،  کشــور، رفــع تحریم هــا و رونــق اقتصــادی ایــن  هســته ای ایــن 
امــا در عمــل لیبــی بــا در اختیــار داشــتن تــوان موشــکی و هســته ای بــاال و 
بیشــترین منابــع نفتــی قــاره آفریقــا امــروز بــه ویرانــه تبدیــل شــده اســت. 
کــره شــمالی و  بــا مقایســه برخــورد آمریــکا بــا توانمنــدی هســته ای ایــران، 
کردن  کــه آمریــکا با هــدف محــدود  لیبــی ایــن واقعیــت مشــخص می شــود 
کشــور ها رویکــرد تهدیــد و تحریــم را هم زمــان  توانمنــدی هســته ای ایــن 
کشــور ها رویکرد هــای متفاوتــی در قبــال  گرفــت، امــا هــر یــک از ایــن  کار  بــه 
ــد و  ــه تهدی کــره شــمالی بی توجــه ب ــد.  کردن ــکا اتخــاذ  سیاســت های آمری
تحریم هــای آمریــکا آزمایش های تســلیحاتی خــود را بی محابا ادامــه داد و 
کشــور قرار  ک آمریــکا در تیــررس موشــک های ایــن  بعــد از آن کــه سراســر خــا
کــره بــا آمریــکا شــد. امــا در مــورد لیبــی بــه عنــوان یکــی  گرفــت حاضــر بــه مذا
کشــور غیرهمســو بــا آمریــکا و دارنــده توانمنــدی ابتــدا بــا تهدیــد به  دیگــر از 
کردنــد تــا تمامــی تجهیــزات هســته ای خــود را  حملــه نظامــی لیبــی را وادار 
کشــتی تحویــل آمریکایی هــا دهــد و پــس از آن بــه بهانــه حمایــت  ســوار بــر 
ــو قذافــی را ســرنگون و لیبــی را عمــًا نابــود  ــا همراهــی نات از مــردم لیبــی ب
کردنــد. آمریکایی هــا در مقابلــه بــا تــوان هســته ای ایــران دو راهــکار تهدیــد 
گرفتنــد، امــا موضــع ایــران در قبــال فشــار های  کار  و تحریــم را هم زمــان بــه 
که  کــره شــمالی و لیبــی متفــاوت بــود. چرا آمریــکا بــا دو تجربــه قبلــی یعنــی 
ــه  ــرد ب ک ــر حقــوق هســته ای خــود رســمًا اعــام  ــران ضمــن پافشــاری ب ای
هیــچ عنــوان بــه دنبــال تســلیحات هســته ای نیســت و حرکــت در ایــن 
ع می دانــد و مقــام معظم رهبری  جهــت را مخالــف اعتقــادات دینــی و شــر
کنــار ایــن موضــع قاطع  نیــز در ایــن زمینــه فتــوای شــرعی دادنــد. ایــران در 
کنــار  گســترش داد و در  تــوان موشــکی خــود را بــرای دفــاع از ایــن حقــوق 
کــه نــه مثــل  گونــه ای  کــرد بــه  ایــن تــوان دفاعــی بــا جامعــه جهانــی تعامــل 
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ــه ســمت ســاح  ــره شــمالی ب ک ــه همچــون  ــرد و ن ک لیبــی خــود را تســلیم 
کرات هســته ای ضمــن تثبیت حقوق  کــرد، بلکــه با مذا هســته ای حرکــت 
هســته ای خــود حمایــت آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی و افــکار عمومــی 
ــا ایــن شــرح می تــوان ارزیابــی دقیق تــری از علــت  کــرد. ب جهــان را جلــب 
فشــار های اخیــر آمریــکا و اروپــا در قبــال تــوان موشــکی ایــران داشــت، 
ــًا  ــی عم ــوان بازدارندگ ــکی و ت ــوان موش ــیدن ت کش ــش  ــه چال ــا ب ــه ب ک چرا
گام بعــدی، ســناریوی لیبی ســازی ایــران و تحقــق برنامــه  می تواننــد در 
دیرینــه خــود، حتــی قبــل از پیــروزی انقــاب را بــه مرحلــه اجــرا بگذارنــد.
کــره بودن توان موشــکی در همیــن چارچوب  اصــرار ایــران بــر غیرقابــل مذا
کــره شــمالی و لیبــی در  اســت. در مجمــوع بــا مقایســه عملکــرد ایــران، 
کــه  می شــود  مشــاهده  هســته ای  تــوان  بــر  غربی هــا  فشــار های  قبــال 
کــه تــوان مقابلــه  مواضــع ایــران عقانــی و حکیمانــه بــوده اســت. موضعــی 

کــرده اســت. نظامــی بــا ایــران را از آمریــکا ســلب 
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فصل دوم

چهارچوب نظری تحریم ها
کتــب و نوشــته های غربــی در مــورد سیاســت و ابــزار تحریم هــا  آنچــه در 
کــردن  کــه بــه جهــت همــراه  مطــرح اســت، عمومــًا اهدافــی اســت ظاهــری 
افــکار عمومــی، ارایــه و اعــام می شــود. لیکــن در تمــام ایــن مــوارد دو 

ــد. گردیده ان ــان  ــه پنه ک ــد  ــود دارن ــم وج ــات و مفاهی ــته از اطاع دس
کــه قصــد و هــدف اصلــی تحریم گــران اســت  دســته اول مــواردی اســت 
کشــور  کــه تحریم هــای اقتصــادی، نــه صرفــًا بــرای تغییــر رفتــار  و آن ایــن 
هــدف اســت و نــه جایگزیــن جنــگ نظامــی، بلکــه بــه عنــوان بخشــی از 
کــه بتوانــد هزینــه جنــگ نظامــی و مــدت زمــان آن را  جنــگ نظامــی اســت 
کــه منافــع اقتصادی  کاهــش دهــد )و شــاید نــه تنهــا هزینــه نداشــته باشــد 
کــه منافــع  نیــز بــه همــراه داشــته باشــد ، هماننــد تحریــم نفتــی ایــران 
سزشــاری بــرای صــادرات نفــت آمریــکا بــه همــراه داشــته اســت (بــا هــدف 
کشــور مقابــل از نظــر تــوان اقتصــادی، نظامــی، حمایــت مردمــی  تضعیــف 

ــی آن. ــت فروپاش و... و در نهای
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و  کشــورها  ثــروت  تــاراج  هــدف  بــا  نظامــی  جنگ هــای  گذشــته  در 
ــت  ــا، بدس ــغال آن ه ــیله اش ــا، بوس ــر آن ه ــلط ب ــع تس ــرداری از مناف بهره ب
می آمــد. از بعــد از جنــگ دوم جهانــی ایــن روش نه تنهــا از منظــر حقــوق 
بین الملــل تــا حــدی امکان پذیــر نیســت، بلکــه بــا هزینه هــای فــراوان 
و معمــواًل بــا نتایــج نامناســب برای اشــغالگران همــراه اســت.لیکن بــا 
ــزار نظامــی، عمــًا  ــزوم اب ــم و عندال ــزار تحری کشــورها بوســیله اب فروپاشــی 
کشــور های غالــب در تــاراج ثــروت ملت هــا و تســلط بــر آن هــا را  اهــداف 
بــدون هزینه هــای اشــغال مســتقیم، ممکــن می ســازد. تجربــه عــراق و 

لیبــی بــه خوبــی ایــن موضــوع را نشــان می دهــد.
کتــب تحریــر  دســته دوم از مواردیکــه در بیانــات تحریم گــران، از جملــه 
کشــور  کــه، لحــاظ نشــده اســت، عــدم اشــاره بــه نقــاط ضعــف بالقوه  شــده 
هــدف و دالیــل ریشــه ای و اصلــی موفقیــت تحریم هــا اســت. نفیــو در 
کشــور هــدف و نقــاط ضعــف  کشــور تحریم گــر بایــد  کتــاب خــود می گویــد: 
کتــاب او صرفــًا بــه نقــاط ضعفــی در  او را بهتــر از خــود او بشناســد. ولــی در 
کنــون مــورد اســتفاده شــفاف آن هــا قــرار  کــه تا بــاره ایران اشــاره می شــود 
گرفتــه اســت. مســلما در طراحــی اســتراتژی مبــارزه با تحریم ها میبایســت 
کشــور مــورد شناســایی و مطالعــه  تمــام نقــاط بالقــوه و بالفعــل ضعــف در 

گیرنــد. ریشــه ای قــرار 

اهداف وضع تحریم ها 

کتــاب هنــر تحریم هــا خــود  ریچــارد نفیــو طــراح تحریم هــای ایــران در 
می گویــد: »هــدف از اعمــال تحریم هــا ایجــاد ســختی اســت یــا بــه عبــارت 
ــار  کشــور هــدف تحریم هــا، رفت ــه  ک ــه نوعــی  کامــی، ب ــر ایجــاد درد و نا بهت
ــا فشــار در ایــن متــن  کلمــه درد ی خــود را تغییــر دهــد. شــاید اســتفاده از 
کــه غالبــًا همــراه درد مفاهیمــی چــون شــکنجه  تحریک کننــده باشــد .چــرا 
کلمــه دقیقــًا  و سوءاســتفاده خواهــد آمــد. امــا در مقــام اصطــاح، ایــن 
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مناســب اســت، زیــرا می توانــد احساســات را برانگیــزد و یــک نــوع تجربــه 
کــه افــراد می تواننــد از طریــق آن، آنچــه را تحریــم  انســانی مشــترک اســت 
کننــد. درد همچنیــن نشــان دهنده نوعــی  بــه وجــود مــی آورد، لمــس 
کنــد. بــه  کــه بخواهــد از ایــن درد اجتنــاب  تمایــل در طــرف مقابــل اســت 
کلمــه درد در ایــن بافتــار  کــه از  کســی نیســت  همیــن دلیــل نگارنــده اولیــن 
اســتفاده می کنــد. واژه درد هــم نشــان دهنده هــدف تحریم هاســت و هــم 
کــه بســیاری از  محدودیت هــای ذاتــی آن هــا. درد ایجــاد اختالــی می کنــد 
کننــد، امــا همیــن درد قابــل مدیریــت،  افــراد می خواهنــد از آن اجتنــاب 
تحمــل و حتــی در بلندمــدت قابــل انطباق پذیــری اســت و حتی می تواند 
گیرنــده و احســاس کننده درد تمــام شــود، البتــه ُبعــد فیزیکــی و  بــه نفــع 
کــه ایــن دردهــا  کمتــر در تحریم هــا لمــس می شــود. چــه ایــن  جســمی درد 
کشــور  کانال هایــی چــون اجتنــاب از تجــارت بــا  گذشــته از  در طــول دهــه 
موردنظــر و از طریــق اعمــال محدودیت هــای تحریمــی لمــس شــده اند. 
کــرد، امــا فرامــوش  در واقــع نــوع درد و شــدت آن را نیــز می تــوان تنظیــم 
کشــور  کــه هــدف تحریم هــا همیشــه ایجــاد شــرایط نامطلوب برای  نکنیــم 
کشــورهای هــدف بایــد درد را چنــان  و نهــاد هــدف اســت .ایــن نهادهــا و 
کــه در نهایــت مجبــور بــه انجــام رفتــار دیگــری شــوند. در ایــن  کننــد  لمــس 

حالــت تحریم هــا نوعــی خشــونت بــا خــود دارنــد.«

کــرد : اهدافــی  کلــی ایــن اهــداف را می تــوان بــه دو بخــش تقســیم  بــه طــور 
ــرای اقنــاع افــکار عمومــی بــکار  کــه اعــام می شــوند و جنبــه تبلیغاتــی و ب
فرمــت  دارای  تحریــم،  مــوارد  تمــام  در  تقریبــًا  اهــداف  ایــن  می رونــد. 
کــه صراحتــًا اعــام نمی گردنــد و  یکســانی هســتند. و دیگــری اهدافــی 
ــا اهــداف اصلــی تلقــی می شــوند و از یــک مــورد بــه مــورد  اصــواًل هــدف ی

دیگــر، می تواننــد متفــاوت باشــند.
کلــی، مطالعــات  بــه طــور  اعــام می شــوند،  کــه  بــا اهدافــی  رابطــه  در 
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ــه چهــار دســته اصلــی  انجــام شــده در ایــن حــوزه، اهــداف تحریم هــا را ب
ــدف  ــور ه کش ــار  ــا اجب ــده تحریم ه ــداف عم ــی از اه ــد؛ یک ــیم می کنن تقس
بــه تغییــر سیاســت و تغییــر رفتــار یــا بــه عبــارت دیگــر تمکیــن بــه خواســت 
ــای  ــت هنجاره ــد رعای ــا، مانن ــع تحریم ه ــور واض کش ــی  ــداف سیاس ــا اه ی
بــه وضــع قبلــی اســت. از جملــه ایــن تحریم هــا  یــا اعــاده  بین المللــی 
می تــوان بــه تحریــم ایتالیــا توســط انگلســتان و جامعــه ملــل )۱۹۳۵-۳۶( 
بــرای تحمیــل عقب نشــینی از حبشــه و تحریم هــای ســازمان ملــل علیــه 
کویــت و اجــازه اتمــام  عــراق )۹۱-۱۹۹۰(جهــت عقب نشــینی رژیــم صــدام از 
کــرد. در مــورد  بازرســی ها بــه بازرســان تســلیحاتی ایــن سازمان اشــاره 
ایــران، یکــی از مهم تریــن اهــداف تغییــر رفتــار ایــران در پرونــده هســته ای 

قلمــداد می شــود.
کشــور هــدف اســت. ایــن تنبیــه، نــه  هــدف دیگــر اعمــال تحریــم ، تنبیــه 
لزومــًا بــا هــدف مجــازات بــرای اعــاده اوضــاع بــه حــال ســابق، بلکــه بیشــتر 
کشــور  جهــت ایجــاد بازدارندگــی و ممانعــت از تکــرار آن رفتــار از ســوی 
کــه بــه روشــن شــدن رفتارهــای غیرقابــل  کشورهاســت  هــدف و ســایر 
رفتارهــای مشــروع  بین المللــی دربــاره  اســتانداردهای  ایجــاد  و  قبــول 
کمــک می کنــد؛ مثــال تحریم هــای ایــاالت متحــده در ســال ۱۹۶۰ علیــه 
کشــورهای آمریــکای التین از خط مشــی های  کــه ســایر  کوبــا بــرای آن بــود 
کاســترو الگــو نگیرنــد ؛ وضــع تحریم هــا می توانــد، حــاوی ایــن پیــام  دولــت 
کــه مواضــع اعامــی از ســوی  بــرای هم پیمانــان تحریم کننــدگان نیــز باشــد 
گفتــه شــده  ــاره  ــا اقــدام عملــی همــراه اســت. در این ب واضــع تحریم هــا ب
اســت، تحریم هــای پرهزینــه توســط یــک قــدرت جهانــی، نشــان دهنده 
کشورها را برای پیوستن به آن تحریم  عزم آن قدرت جهانی بوده و دیگر 
ترغیــب می نمایــد. بــرای مثــال ســازمان ملــل و آمریــکا یــک ســال پیــش از 
تصمیم گیــری دربــاره حملــه بــه عــراق در ســال ۱۹۹۱، تحریــم اقتصــادی را 
کــه  کار قــرار دادنــد. شــاید ایــن تحریــم بهتریــن وســیله ای بــود  در دســتور 
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کویــت را بــه رژیــم صــدام اعالــم  می توانســت قاطعانــه مخالفــت بــا اشــغال 
کشــور هــدف  نمایــد؛ در بعضــی مــوارد، هــدف از تحریم هــا ایجــاد بی ثباتــی 
جهــت ســرنگونی دولــت یــا نظــام سیاســی آن اســت. بــرای مثــال، تحریــم 
کاســترو بــه عنــوان  کوبــا توســط آمریــکا در  ۱۹۶۰جهــت ســقوط فیــدل 

دولتــی بــا سیاســت های ضــد امپریالیســتی بــود.

انواع تحریم ها از دید لکی 

دشــواری های ناشــی از تحریــم می توانــد اشــکال مختلفــی بــه خــود بگیــرد 
تحریم هــای  نظامــی،  دیپلماتیــک،  و  سیاســی  تحریم هــای  جملــه  از 
ــه صــورت  ــدام از ایــن تحریم هــا را ب ک فنــاوری و اقتصــادی. در ادامــه هــر 

ــم. ــح می دهی ــه توضی ــه خاص ــه و البت گان جدا

الف( تحریم های سیایس و دیپلامتیک
گذاشــته و بــرای آن هزینــه  کشــور هــدف اثــر  ایــن تحریم هــا بــر جایــگاه 
کــه ایــن تأثیــر دیپلماتیــک یــا سیاســی اســت و به تبــع آن با  ایجــاد می کنــد 
کــه بیشــتر بــر ســطح دولــت وارد می شــود تــا بــر  تحریم هایــی مرتبــط اســت 
اشــخاص و نهادها.اقدامــات مرتبــط نیــز عبارتنــد از: تعلیــق توانایــی یــک 
کمیته هــای بین المللــی، منــع  بــرای مشــارکت در ســازمان ها و  کشــور 
کاهــش ســطح روابط  صــدور ویــزا و ســایر مجوزهــای مرتبــط بــا مســافرت و 
کشــورها نظیــر فراخــوان ســفیر چــه بــه صــورت موقــت  دیپلماتیــک میــان 
ــا چــه بــه صــورت دائــم. ایــن تحریم هــا دشــواری هایی  ــرای مشــاوره و ی ب
کشــور هــدف وارد می کنــد، امــا هزینــه آن بیشــتر بــه اعتبــار و جایــگاه  را بــر 
کــه  بین المللــی مربــوط می شــود تــا زیان هــای اقتصــادی .مهم تــر ایــن 
کــه  ایــن نــوع تحریم هــا بــه لحــاظ مفهومــی از مشــاجرات دیپلماتیــک 
کشــورها در ســطوح مختلــف بــا آن درگیــر هســتند متفــاوت اســت.  غالبــًا 
تحریم هــای  از  ســاده،  دیپلماســی  میــان  تمایــز  بــرای  اصلــی  معیــار 
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کــه هزینه هــای محتمــل و عمــدی و ملمــوس  دیپلماتیــک ایــن اســت 
هــدف  کشــور  بــرای  دیپلماتیــک  تحریم هــای  طریــق  از  شــده  ایجــاد 
گــر بخواهیــم بــا مثال هــای  کــردن اســت، ا کامــًا قابــل لمــس و احســاس 
کشــور در یــک ائتــاف  متفــاوت قضیــه را توضیــح دهیــم مشــارکت چنــد 
کــه دولــت خاصــی بــه دنبــال تصویــب آن  بــرای مقابلــه بــا مصوبــه ای 
اســت نوعــی دیپلماســی اســت، امــا از ســوی دیگــر پاییــن آوردن ســطح 
کشــور تحریم کننــده مخالفت  کــه با  کشــورهایی  روابــط دیپلماتیــک بــا آن 

می کننــد نوعــی تحریــم دیپلماتیــک قلمــداد می شــود.

ب( تحریم های نظامی 
کمــک فنــی را از  کشــور بــه تجهیــزات نظامــی و  ایــن تحریم هــا دسترســی 
ــامل  ــد ش ــی می توان ــن تحریم های ــد. چنی ــدود می کن ــا مح ــرد ی ــن می ب بی
کــه  تحریم هایــی  نظیــر  باشــد.  مســتقیم  بین المللــی  ممنوعیت هــای 
ــا تحریم هــای  کــرده اســت، ی شــورای امنیــت علیــه عــراق و ایــران اعمــال 
کــه مانــع از همکاری هــای نظامــی می شــوند یــا آن هــا را  دولــت محــور 
محــدود می کننــد. هــدف اصلــی ایــن تحریم هــا فعالیت هــای نظامــی 
کــه وجــود  یــا همکاری هایــی  قبلــی  کــه دسترســی های  ایــن  و  اســت 
کشــور هــدف فشــار سیاســی  ــرود و از ایــن طریــق  داشــته اســت از بیــن ب
ــکا  ــرود .آمری ــل ب ــاش تحلی ــوان نظامی ــدت ت ــد و در بلندم کن ــاس  را احس
ــرده اســت و  ک ــزار علیــه مخالفــان و حتــی متحدانــش اســتفاده  از ایــن اب
کشــورهای  مثــًا در پاســخ بــه تغییــرات غیردلخــواه در دولت هــای مصــر و 
دیگــر فــروش ســاح و تجهیــزات نظامــی را بــرای مــدت مشــخصی بــه 
کــرده اســت. در ســال ۱۹۷۴ آمریــکا تحریــم فــروش  کشــورها ممنــوع  ایــن 
کــه یکــی از متحدیــن آمریــکا در ناتــو بــود و در جنــگ ســرد  ســاح بــر ترکیــه 
کــرد و ایــن تحریــم در پاســخ بــه  از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــود اعمــال 

اشــغال قبــرس توســط ترکیــه اعمــال شــد. 
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ج( تحریم های حوزه فناوری 
کــه می تواننــد  کاالهایــی  کاالیــی خــاص نظیــر  ایــن حــوزه شــامل تأمیــن 
در برنامــه ای خــاص مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد و پشــتیبانی فنــی در 
حوزه هــای مختلــف می شــود. هــدف ایــن دســته از تحریم هــا ناتــوان 
ــا  ــه ی ک کشــور اســت  کــردن و ایجــاد اختــال در توســعه فنــاوری در یــک 
کمــک بــه توســعه فرصت هــای  کــردن  بــه صــورت خــاص نظیــر ممنــوع 
اقتصــادی و منابــع ملــی مهــم صــورت می گیــرد یــا بــه صــورت عمــده در 
ــور  حوزه هــای مختلــف انجــام می شــود. در ایــن مســیر روش هــای مذک
تبعــات بلندمــدت تــری از ســایر انــواع تحریم هــا دارد و عمــًا قابلیــت 
ســنجش بیشــتری داشــته و می تــوان از آن هــا علیــه افــراد و نهادهــا نیــز 
کــرد و دسترســی آن هــا بــه صــادرات یــا مشــارکت در پروژه هــای  اســتفاده 
کــرد. تحریم هــای اعمــال شــده علیــه  مختلــف را محــدود یــا ممنــوع 
گاز ایــران و یــا روســیه در نمونــه ای از این تحریم هاســت،  صنعــت نفــت و 
گرچــه اثــر ایــن تحریم هــا در زمــان مذکــور اقتصــادی بودنــد، امــا هــدف  ا
کشــور  غایــی و نهایــی اثرگــذاری بــر توانمندی هــای فنــی و فنــاوری یــک 
ــه  ــه ب ک کاالهایــی  ــر  ــه طریــق مشــابه، اعمــال تحریم هــا ب ــوده اســت. ب ب
کــره شــمالی و ایــران صــادر و یــا وارد می شــدند حداقــل قبــل از ســال 
کشــورها بــرای  کــه تــوان ایــن  گــی ای بودنــد، چرا ۲۰۱۶ دارای چنیــن ویژ
و  موشــکی  برنامه هــای  در  می توانســت  کــه  کاالهایــی  بــه  دسترســی 
کاالها  گرچــه آن  هســته ای مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد محــدود می شــد. ا
ــر  گ می توانســتند در حوزه هــای وســیع تر دیگــری نیــز اســتفاده شــوند. ا
کنیــم ایــن نــوع از تحریم هــا می توانــد  بخواهیــم ســاده تر مطلــب را بیــان 
کــه  کشــور تأثیــر بگــذارد چرا بــه صــورت نامحــدود بــر رشــد اقتصــادی 
عــوض  در  ولــی  آورده،  پایین تــر  را  کشــور  آن  بالقــوه  توانمندی هــای 
ــی ایــن  ج نمی کنــد. پــس هــدف اصل کل آن اقتصــاد را از مســیرش خــار

کشــور مذکــور اســت.  تحریم هــا اختــال در توســعه فنــاوری در 



۴۰

فصلدوم:چهارچوبنظریتحریمها هنرشکستتحریمها

د( تحریم های اقتصادی 
ایــن بخــش از تحریم هــا پراســتفاده ترین نــوع از تحریم هاســت و شــاید 
کشــور هــدف ایجــاد می کنــد. ایــن  گفــت بیشــترین اثــر و ضربــه را در  بتــوان 
کــرد. مثــًا  نــوع تحریم هــا را می تــوان بــه بخش هــای مختلفــی تقســیم 
کشــور هــدف را تحت تأثیــر  کــه آســیب پذیری های مالــی  اقدامــات خاصــی 
کشــور  قــرار می دهــد. هــدف ایــن تحریم هــا وارد آوردن آســیب بــه توانایــی 
کــه  هــدف در دسترســی و اســتفاده از منابــع اقتصــادی اســت بــه طــوری 
کشــور را بــه صــورت مســتقیم تحت تأثیــر  بتوانــد رفتــار مــورد انتقــاد آن 
محــروم  اقتصــادی  اقــدام  ابزارهــای  و  فرصت هــا  از  را  او  و  دهــد  قــرار 
کنــد و جرائمــی را بــر وی وارد آورد .ایــن تحریم هــا نیــز قابــل ســنجش و 
اندازه گیــری هســتند و عناصــر مختلــف فعالیت اقتصادی نظیــر ارتباطات 
کنشــگران یعنــی افــراد و نهادهــا و دسترســی آن هــا  مالــی و انــواع مختلــف 
کل مجموعــه یــک  بــه بازارهــا را تحت تأثیــر قــرار می دهنــد یــا می تواننــد بــر 
گرفتــن اهمیــت ایــن دســته از تحریم هــا  کشــور اثرگــذار باشــند .بــا در نظــر 
کلــی و خــاص بــرای اعمــال آن هــا وجــود دارد:  گفــت دو مســیر  می تــوان 

ــا فعالیت هــای تجــاری و معامــات و دیگــری  یکــی تصمیمــات مرتبــط ب
فعالیت هــای مالــی. در طــول تاریــخ اصطــاح تحریم هــای اقتصــادی 
کــه در  گرفتــه شــده اســت  غالبــًا معــادل بــا تحریم هــای تجــاری در نظــر 
گرفتــه  کاالی خــاص مشــمول ممنوعیــت صــادرات و واردات قــرار  آن یــک 

اســت.
 تحریم هــای مالــی در عــوض بــه نوعــی شــیوه جدیــدی از اعمــال تحریــم 
کرده و  که از مزیت هرچه جهانی تر شــدن بازارهای ارز اســتفاده  هســتند 
جریان هــای مالــی و فرآیندهــای بیمــه ای را نیــز تحت تأثیــر قــرار می دهند. 
کاالهــا و اجنــاس تجــاری تمرکــز می کننــد  بــر  کمتــر  تحریم هــای مالــی 
ــه فــرض اصلــی ایــن  ک ــد چرا ــز دارن ــر نحــوه انجــام تجــارت تمرک و بیشــتر ب
ــای  ــور، جریان ه ــاری مذک ــای تج ــام فعالیت ه ــاخت انج ــه زیرس ک ــت  اس
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ــا ایــن  ــاالت متحــده و اروپ ــرای ای ــا وجــود دارد و ب ــه در دنی ک ــی اســت  مال
ــزی و  ــی مرک ــی نقش ــورهای غرب کش ــه  ک ــه  ک ــرا  ــت چ ــم اس ــز مه ــئله نی مس
کانونــی در ایــن روندهــای مالــی ایفــا می کننــد. آمریــکا از ســال های ۲۰۰۵ 
کشــورها از شــبکه  ــردن  ک ــه قطــع  ــد ب ــی و تهدی و ۲۰۰۶ از تحریم هــای مال
کــرده  بــرای تحریــم اســتفاده  ابــزاری  بــه عنــوان  خدمــات مالــی خــود 
گرفــت  اســت. در ســال ۲۰۱۴ ایــن ابــزار بــرای روســیه مــورد اســتفاده قــرار 
ــور را  کش ــن  ج از ای ــار ــیه در خ ــه روس ــد اوراق قرض ــًا جدی کام ــی  و در روش
کنــد. بــرای اطاعــات بیشــتر  کشــور فشــار وارد  هــدف قــرار داد تــا بــه ایــن 
کتــاب جنــگ  در مــورد تحریم هــای مالــی و اســتفاده از آن هــا می تــوان بــه 
کــه،  خزانــه نوشــته خــوان زاراتــه مراجعــه نمــود. آنچــه مســلم اســت ایــن 
در عمــل وقتــی تحریم هــا اعمــال می شــود اقدامــات مختلــف تحریمــی از 
کــه  کشــورهایی  حــد و مــرز خــود فراتــر می رونــد تــا تکثــر اهــداف تحریــم و 
در معــرض آن قــرار دارنــد را شــامل شــوند و آســیب پذیری های آن هــا 
را پوشــش دهنــد. بــرای مثــال در ســال ۱۹۹۶ آمریــکا تحریم هایــی را بــر 
ــه فناوری هــای آمریکایــی در  ــران را ب ــه دسترســی ای ک ــرد  ک ــران اعمــال  ای
گاز طبیعــی را محــدود می کــرد و لــذا ایــران نمی توانســت از  مایع ســازی 
گاز در جهــان از  کشــور دارای منابــع  قابلیت هــای خــود بــه عنــوان دومیــن 
کنــد. درواقــع تحریــم مذکــور بــه عنــوان  ایــن منابــع در صــادرات اســتفاده 
یــک تحریــم در حــوزه فنــاوری اعمــال شــد، امــا بــه صــورت خــاص در ســال 
۲۰۱۰ ایــن تحریــم آثــار اقتصــادی بســیار باالیــی داشــت. ازســوی دیگــر 
کــه همــه تحریم هــای حــوزه فنــاوری نمی تواننــد  کــرد  می تــوان اســتدالل 
دسترســی  از  آمریــکا  مثــال  بــرای  باشــند  داشــته  اقتصــادی  ماهیــت 
کــه هــم در صنایــع  ــه  ــرد دوگان کارب کاالهــای دوجانبــه و دارای  ــه  ایــران ب
غیرنظامــی اســتفاده می شــوند و هــم می تواننــد در صنایــع نظامــی و 
کــه مــورد تحریــم  گاز  صنایــع غیــر نظامــی مثــل همیــن مــورد مایــع ســازی 
کــرده اســت. امــا ایــن تحریم هــا اثــر اقتصــادی  آمریکاســت، جلوگیــری 
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کــردن روش هــای تحریمــی و قــرار دادن آن هــا در  نداشــته اند. بــا جــدا 
کــرد. نخســت  کامــًا روشــن  چهــار حــوزه ذکــر شــده می تــوان دو موضــوع را 
کــه بــه صــورت  کــه تحریم هــا یــک مجموعــه متنــوع از ابزارهــا هســتند  ایــن 
کــه یــک اســتراتژی موفــق تحریمــی تــاش  عــام ارائــه می شــوند و دوم ایــن 
ــر  ــرای اعمــال فشــار و درد ب می کنــد از مجموعــه ای از ابزارهــای موجــود ب
کــه برخــی از تحریم هــا ممکــن اســت  کنــد بــه نوعــی  کشــور هــدف اســتفاده 
گرفتــه شــوند تــا از  کار  گــون یــا در زمان هــای مختلــف بــه  گونا از مســیرهای 

شــرایط نهایــت اســتفاده بــرده شــود.
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فصل سوم

دشمن چگونه فکر می کند؟
مهم تریــن قــدم در هــر مواجــه ای، چــه از نوع نظامی چــه از نوع اقتصادی 
کنیــم نحــوه تفکــر و عمــل  کــه تــاش  و حتــی یــک بــازی ســاده، آن اســت 
طــرف مقابــل را بســنجیم. مســلمًا ایــن موضــوع بــه ســادگی امکان پذیــر 
ــی  گمراه ــرای  ــد ب ــل می توان ــرف مقاب ــده از ط ــه ش ــات ارای ــت. اطاع نیس
باشــد. لیکــن می تــوان ایــن اطاعــات را بــا اقدام هــای عملــی آن هــا مــورد 
مقایســه قــرار داد. بــه هــر حــال وقتــی هــدف طــرف مقابــل مشــخص شــد 
)کــه ایــن خــود بســیار مهــم اســت و تجربــه لیبــی اهمیــت عــدم درک طــرف 
مقابــل و هزینــه غیــر قابــل جبــران آن را بــه خوبــی نشــان می دهــد( آنــگاه 
بــا تحلیــل اهــداف و تمــام روش هــای ممکــن قابــل دسترســی توســط 
کامــل  طــرف مقابــل بــرای تحقــق اهــداف نهایــی اش و نیــز شناســایی 
کاذب(،  گونــه تعصبــات و خوش بینــی  نقــاط ضعــف خــود )بــه دور از هــر 

میبایســت اســتراتژی شکســت تحریم هــا را، طرح ریــزی نمائیــم.
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اسرتاتژی اصیل در اعامل تحریم ها 

کشــور هــدف طراحــی می شــوند  تحریم هــا اصــواًل بــا هــدف ایجــاد درد در 
کشــور هــدف را از نظــر اقتصــادی و ســپس اجتماعی  تــا بتواننــد اســتقامت 
بــه تمکیــن نماینــد.  کشــور هــدف را وادار  کاهــش داده و  و سیاســی، 
ــور  کش ــی و...  ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــیب پذیر اقتص ــاط آس ــن نق بنابرای
هــدف را بــه دقــت بررســی و براســاس نقــاط ضعــف موجــود، تحریم هــا را 
طراحــی و اجــرا می کننــد. هــر چنــد در ادبیــات موجــود ، و بــا هــدف فریــب 
کشــور  کــه تحریم هــا بــرای تغییــر رفتــار  افــکار عمومــی ، ادعــا می گــردد 
کــه ذکــر شــد و  گــذارده می شــود، لیکــن همانطــور  هــدف بــه موقــع اجــرا 
کشــور هــدف،  تجــارب ســه دهــه اخیــر نشــان می دهــد، خصوصــًا وقتــی 
یــک ابرقــدرت نیســت، تحریم هــا بــا هــدف تضعیــف، ســپس جنــگ و 
کشــور هــدف، بــه اجــرا در می آینــد. عــراق و لیبــی دو  نهایتــًا فروپاشــی 

نمونــه بــارز ایــن تجربــه هســتند.
کــه هدف تحریم های وســیع  کشــورهایی مثــل ایــران  بنابرایــن الزم اســت 
و در منطقــه بی ثبــات خاورمیانــه، و همــواره مــورد طمــع قدرت هــای 
جهانــی هســتند، بــا بررســی دقیــق وضعیت اقتصــادی و اجتماعــی خود و 
شناســایی نقــاط آســیب پذیر و رده بنــدی آن هــا، بــا اتخــاذ سیاســت های 
مناســب، ایــن آســیب پذیری ها را بــه حداقــل ممکــن برســانند. مســلمًا 
کامــًا بســته نیســت بلکــه بــه معنــی  ایــن بــه معنــی ایجــاد یــک اقتصــاد 
آســیب های  کاهــش  و  مدیریــت  بــرای  مناســب  اســتراتژی  طراحــی 

تحریم هــای احتمالــی در ســناریوهای ممکن الوقــوع می باشــد. 
کــه تحــت عنــوان اســتراتژی و اهــداف  ذیــًا ابتــدا بــه بررســی مــواردی 
کتــاب نفیــو آمــده می پردازیــم و بخــش عمــده ای از ایــن فصــل  تحریم هــا در 
ــًا، بخشــی از اســتراتژی تحریم گران،بــه مطالــب  ــا هــدف شــناخت صرف را ب
او اختصــاص می دهیــم و ســپس نــکات اصلــی و عمومــًا پنهــان آن را مــورد 
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کتــاب هنــر تحریم هــا از ســه جهــت نســبت بــه  بررســی قــرار خواهیــم داد. 
کتــاب  کتــاب جدیدتریــن  ســایر مکتوبــات مهم تــر اســت، اول این کــه ایــن 
کتــاب عمومــًا  اســت و از مطالعــات قبلــی بهــره بــرده اســت، دوم آن کــه ایــن 
کتــاب خــود طــراح اصلــی  در مــورد ایــران اســت و ســوم آن کــه نویســنده 
کــه توجــه داریم همــه ادعاهای  تحریم هــای ایــران بــوده اســت. ضمــن ایــن 
کــه در چارچــوب اهــداف ظاهــری تحریم ها و نیز سیاســت های  کتــاب  ایــن 

ظاهــری غربی هــا نوشــته شــده اســت، مــورد تائیــد نمی باشــند.

گام  کتــاب هنــر تحریم هــا، چارچــوب خــود را در شــش  ریچــارد نفیــو در 
بــه صــورت زیــر ارائــه می دهــد :

بازگشــتی 1 .  گام هــای  تعریــف  و  تحریــم  اعمــال  اهــداف  شناســایی 
کشــور بتوانــد از  کــه آن  کشــور هــدف بــه طــوری  حداقلــی از طــرف 

طریــق آن هــا فشــار را از روی خــود بــردارد.
کشــور هــدف ازجملــه آســیب پذیری ها و 1 .  کثــری ماهیــت  درک حدا

کــه باعــث تحریم هــا شــده اســت و  کاری  منافــع و تعهــدش بــه هــر آن 
کشــور بــرای جــذب فشــار. آمادگــی آن 

ایجــاد راهبــردی دقیــق، روشــمند و دارای بازدهــی بــرای افزایــش 1 . 
کــه آســیب پذیری در آن وجــود دارد در  تدریجــی فشــار بــر نقاطــی 

کــه آســیب پذیری ندارنــد. عیــن اجتنــاب از نقاطــی 
رصــد اجــرای تحریم هــا و ارزیابــی دوبــاره و مســتمر فرضیــات ابتدایــی 1 . 

کشــور هــدف، اثرگــذاری تحریم هــا در  موجــود در مــورد اســتقامت 
پاییــن آوردن ایــن اســتقامت و چگونگــی بهبــود دادن راهبــرد تحریــم.

کشــور هــدف در مــورد شــرایط الزم 1 .  ارائــه یــک نقشــه راه مشــخص بــه 
کــره  کــردن مذا بــرای رفــع تحریم هــا و همچنیــن پیشــنهاد دنبــال 
ــد،  کنــار بزن ــد فشــار تحریم هــا را  کــه بتوان ــه توافقــی  ــرای رســیدن ب ب
کنــد. کشــورهای تحریم کننــده را برطــرف  ــه نیازهــای  ک در عیــن ایــن 
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غ از خــوب بــودن نظــام تحریم هــا، 1 .  کــه فــار  پذیــرش ایــن واقعیــت 
ــی موجــود  ــه دلیــل نواقــص ذات کشــور تحریم کننــده ممکــن اســت ب
در راهبــرد یــا عــدم درک مناســب از هــدف، یــا بــاال رفتــن اســتقامت 
کشــور هــدف در تحریم هــای خــود بــا شکســت مواجــه شــود. در هــر 
کشــور بایــد آمادگــی پذیــرش شکســت یــا تغییــر مســیر را  حالــت یــک 
داشــته باشــد یــا بــه مســیر فعلــی خــود ادامــه داده و ریســک تبعــات 

بلندمــدت آن را بــه جــان بخــرد.
کیــد می کنــد؛ هــدف از اعمــال تحریم هــا ایجــاد ســختی، درد  اودر ادامــه تا
کــردن مســائل انســان دوســتانه در  کامــی اســت و می گویــد لحــاظ  و نا
کاهــش می دهــد. در طراحــی تحریــم و ایجــاد درد  کارایــی آن هــا را  تحریــم، 
بایــد درک صحیحــی از عناصــر فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی 
کشــور هــدف و میــزان تحمــل و  کشــور هــدف داشــت. داشــتن دانــش از 
نقــاط آســیب پذیر او، نقــش اساســی در موفقیــت تحریم هــا دارد و لــذا 

کشــور هــدف را بهتــر از خــود او بشناســد. تحریم کننــده بایــد 
بایــد  کشــور تحریم کننــده  و  باشــند  بایــد هم پوشــانی داشــته  تحریم هــا 
کــه فشــار  برنامه هــای مــداوم بــرای افزایــش تحریم هــا داشــته باشــد. و از آنجــا 
تحریمــی نمی توانــد تــا ابــد افزایــش یابــد، بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــوند که 

در ســریع ترین زمــان ممکــن موجــب نارضایتــی و خیــزش مــردم شــود.

شناسایی اولویت های میل و رضبه زدن به آن ها

از اقدامــات مهــم در اســتراتژی وضــع تحریم هــا شناســایی اولویت هــای 
کلیــدی در  بــه آن هــا ســت. عوامــل  کشــور هــدف و ضریــه زدن  ملــی 
کــه البتــه  شناســایی ایــن اولویت هــا می توانــد هشــت مــورد زیــر باشــد 
کــه اهمیــت  ترتیــب چینــش آن هــا براســاس اهمیــت آن هــا نیســت؛ چــرا 

کشــور هــدف بســتگی دارد. آن هــا بــه 
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ماهیت نهادهای سیایس در کشور هدف 

سیســتم  دارای  هــدف  کشــور  آیــا  کــه  می شــود  مطــرح  ســؤال  ایــن 
ــور  ــور در ام کش ــی در آن  ــای سیاس گروه ه ــا  ــر؟ آی ــا خی ــت ی ــک اس دمکراتی
کــم همــه  گــروه حا کــه یــک  جــاری مملکــت حرفــی و اثــری دارنــد یــا ایــن 
ــه  ــرای رســیدن ب ــه ایــن ســؤاالت ب تصمیم هــا را اتخــاذ می کنــد. پاســخ ب
درک درســت از تأثیرگــذاری بــر نیروهــای سیاســی بــا هــدف ایجــاد فشــار در 

ــود. ــد ب ــم خواه ــیار مه ــور بس کش آن 

سازواکر کالن اقتصادی و سیستم مایل و آسیب پذیری های آن

کشــور مــورد تحریــم یــک اقتصــاد  کــه   در اینجــا ایــن ســؤال را می پرســیم 
ــا یــک اقتصــاد  پیشــرفته اســت و در درون نظــام بین المللــی قــرار دارد ی
کنــد.  کــه ســعی می کنــد جــای خــود را در جهــان پیــدا  درحــال ظهــور 
کــه نشــان می دهــد تــا چــه انــدازه یــک  ایــن تمایــز بســیار مهــم اســت چرا
اقتصــاد می توانــد بــه فشــارهای بین المللــی حســاس باشــد و در برابــر 
آن هــا آســیب پذیر بمانــد. ایــن اطاعــات می توانــد بــه تحلیــل مؤثرتــری 
کــه نشــان دهــد  کنــد و یــا ایــن  کمــک  کشــور بــا تحریم هــا  از میــزان مقابلــه 
کشــور تحریم کننــده  کشــور تــا چــه انــدازه می توانــد خــودش بــه  کــه یــک 
آســیب بزنــد. ســؤال های دیگــری نیــز بایــد مــورد بررســی قــرار بگیــرد. 
مثــًا این کــه ایــن اقتصــاد مربوطــه بــاز اســت یــا بســته، خصوصــی اســت 
یــا دولتــی. فشــار اقتصــادی بــه صــورت خــاص نیازمنــد درک درســتی 
کجــا و چــه  از نحــوه احســاس شــدن درد تحریم هاســت و این کــه در 
کمتــر.  کجاهــا  در  و  می شــود  احســاس  بیشــتر  درد  ایــن  گروه هایــی 
کــه میبایــد در ارزیابــی  نابرابــری اقتصــادی عامــل مرتبــط دیگــری اســت 

مــورد بررســی قــرار بگیــرد.
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ماهیت روابط تجاری کشور موردنظر

گرچــه ایــن بخــش نیــز با موضوعات قبلی ارتبــاط نزدیک دارد، امــا ارزیابی   ا
کشــور در برابر اشــکال مختلف  که یک  مســتقل این عامل نشــان می دهد 
کشــور صرفــًا  گــر یــک  فشــار اقتصــادی چــه نــوع آســیب پذیری هایی دارد. ا
کشــور دیگــر بــرای تجــارت خــود وابســته اســت، آنــگاه نظــام  بــه یــک یــا دو 
تحریم هــا میبایــد تــاش خــود را بــرای اعمــال فشــار بــر مجموعــه کوچکتری 
ــا تمــام نقــاط جهــان تجــارت  کشــور ب گــر در مقابــل  از اقتصــاد قــرار دهــد. ا
یــا دو حــوزه خــاص اقتصــادی  می کنــد، بهتــر اســت تحریم هــا در یــک 
کشــور هــدف بــرای انجــام معاملــه در آن  متمرکــز شــود و تــاش شــود تــوان 
کنــد. اینجــا نیــز ماهیــت بخــش اقتصــادی مذکــور و  کاهــش پیــدا  حوزه هــا 
کــه در آن فعــال هســتند از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و  شــرکت هایی 
که بــا آن تجــارت می کنند مدنظر  کــه هــم کشــور هــدف و هــم آن هایــی  ایــن 
گــر مســیر اصلــی انجــام تجــارت بیــن دولــت بــا  تحریم کننــده قــرار بگیرنــد، ا
دولت هــا ســت، فشــار اصلــی تحریــم بــه صــورت مســتقیم هــم میبایــد بــر 
کشــور هــدف و هــم بــر شــرکای تجــاری اش در ســطح دولتــی اعمــال شــود. 
کشــور هــدف عمومــًا از طریــق  گــر فعالیت هــای بین المللــی  امــا در مقابــل ا
کنــد و  بخــش خصوصــی انجــام می شــود، روش اعمــال فشــار میبایــد تغییــر 
از اعمــال فشــار از طریــق ابزارهــای غیررســمی و خصوصــی اســتفاده شــود و 
کار بــا آن بخــش مربوطــه  کــه از انجــام  شــرکت های خارجــی متقاعــد شــوند 
کــه این مســئله در مورد تحریم های ایــران از ۲۰۰۶ تــا ۲۰۱۰ وجود  بپرهیزنــد، 
گــر اقتصــاد کشــور بســته اســت اعمــال فشــار از  کــه ا داشــت. نکتــه دیگــر ایــن 
طریــق منابــع اقتصــادی بــه صــورت صــرف ســخت تر خواهــد بــود و ممکــن 
کــه دارای خودکفایــی  کارایــی الزم را نداشــته باشــد. یــا مثــًا کشــوری  اســت 
نســبی سیاســی و اقتصادی اســت شــاید از لحاظ اقتصادی ضعیف باشــد، 

امــا بــه لحــاظ دفــع فشــارهای خارجــی قــدرت باالیــی دارد.
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ارزش های فرهنیگ 

کشــور  در  کن  ســا جمعیــت  آیــا  کــه  می شــود  ح  مطــر ســؤال  ایــن 
کشــور مذکــور و  هــدف، انگیزه هــای مــادی باالیــی دارنــد یــا خیــر؟ آیــا 
جمعیــت آن بــه ارزش هــای ســنتی و مذهبــی خــود در حــوزه شــهادت 
بین المللــی  نهادهــای  مــردم،  آن  بــرای  آیــا  پایبندنــد؟  کاری  فــدا و 
را  الزم  اعتبــار  و  مشــروعیت  نهادهــا  ســایر  و  ملــل  ســازمان  ماننــد 
دارنــد یــا خیــر؟ پاســخ بــه ایــن ســؤال ها می توانــد نشــان دهنده نــوع 
کشــور بــه اعمــال تحریم هــا و درد ناشــی از آن هــا  کنــش مــردم یــک  وا
کــه انتظــارات خــود را در  کشــور تحریم کننــده نیــز می فهمــد  باشــد و 
کنــد  مــورد چگونگــی اعمــال درد و فشــار و بازســازی آن هــا تنظیــم 
ــه  ک ــورهایی  کش ــود.  ــق ش ــدف فائ ــور ه کش ــزم  ــر اراده و ع ــد ب ــا بتوان ت
تیمــور  مثــًا  هســتند،  قائــل  اهمیــت  ملــل  ســازمان  سیســتم  بــرای 
کــه وجــود خــود را بــه ســازمان ملــل مدیــون اســت، مطمئنــًا  شــرقی 
کشــور بــه ســازمان ملــل و حــق  کــه دسترســی ایــن  از تحریم هایــی 
کشــوری  امــا  می ترســند.  بیشــتر  می کنــد،  محــدود  را  آن  در  رأی 
را  آن  مشــابه  نهادهــای  و  دارد  قبــول  کمتــر  را  ملــل  ســازمان  کــه 
کمتــر احســاس  ــم در آن  نمی پذیــرد، ایــن درد و فشــار ناشــی از تحری
ــار  ــی دچ ــای فرهنگ ــت ارزش ه ــن اس ــی ممک گاه ــه  ــد. البت ــد ش خواه
کافــی انجــام  اغــراق و غلــو شــود ولــذا ارزیابــی آن هــا بایــد بــا دقــت 
کشــوری پایبنــد بــه فرهنــگ مذهبــی و ایثارگــری و  گــر  شــود. مثــًا ا
از  ناشــی  درد  کــه  کــرد  گمــان  نبایــد  اســت،  شــهادت طلبی  روحیــه 
کــه حافظــه  کشــور احســاس نخواهــد شــد، چــه ایــن  تحریم هــا در آن 
و  ســختی ها  برابــر  در  کاملــی  دفــاع  نمی توانــد  بلندمــدت  تاریخــی 

دشــواری های زندگــی تــا ابــد باشــد.
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تاریخ اخری 

کشــور موردنظــر دهه هــا در جنــگ بــوده اســت یــا دوره طوالنــی مــدت  آیــا 
گذاشــته اســت. حتــی چنیــن ســؤاالت ســاده ای نیــز  صلــح را پشــت ســر 
کشــور هــدف  ــر  ــرار اســت ب ــه ق ک ــوع فشــاری  ــرد ن ک کمــک خواهــد  ــه مــا  ب
کنیــم را بــه خوبــی بســنجیم و میــزان آن را تشــخیص دهیــم.  اعمــال 
کشــورها می تواننــد در شــرایط مختلــف نگاه هــای  نکتــه دیگــر این کــه 
مختلفــی بــه فشــار اعمــال شــده داشــته باشــند و مشــخص شــود چــه 
فشــارهایی را می تواننــد بپذیرنــد و بــه راه خــود ادامــه دهنــد و از پــس 
ــدان  ــروز از می ــگ پی ــًا در جن ــه مث ک ــوری  کش ــد.  ــارها برنمی آین ــدام فش ک
کمتــر آســیب دیــده اســت می توانــد مقاومــت بیشــتری در  ج شــده و  خــار
کــه ســال ها جنگیــده و جــان و مــال  کشــوری  کنــد تــا  برابــر فشــارها اعمــال 
کلیــدی در تاریــخ  زیــادی از دســت داده اســت، البتــه جنــگ تنهــا عامــل 
اخیــر نیســت، بلکــه وقایــع دیگــر نظیــر تحــوالت عمیــق سیاســی، بایــای 
طبیعــی، رکودهــای اقتصــادی و... نیــز می تواننــد در ایــن ارزیابــی نقــش 

کلیــدی داشــته یاشــند. 

جمعیت شنایس 

کشــور مذکــور تــوازن الزم میــان جوانــان و افــراد مســن یــا بیــن  آیــا جمعیــت 
کشــور مدنظــر بســیار پیــر یــا بســیار  مــرد و زن را دارد یــا خیــر؟ ممکــن اســت 
گروه دیگــر برخوردار  گروه جنســی جمعیتی بیشــتر از  جــوان باشــد، از یــک 
باشــد. برخــی از انــواع فشــارهای اقتصــادی بــه صــورت خــاص می تواننــد 
جمعیــت هــدف جــوان را بیشــتر از جمعیــت پیــر تحت تأثیــر قــرار دهنــد، 
کــه بــه بیــکاری در جامعــه هــدف منجــر می شــوند  نظیــر تحریم هایــی 
می دهنــد.  قــرار  تحت تأثیــر  را  تولیــد  و  صنعتــی  بخــش  شــغل های  و 
کــه آزادی حرکــت افــراد جــوان و  تحریم هــای مســافرتی خصوصــًا آن هایــی 
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جمعیــت شــهری و دانشــجویان را تحت تأثیــر قــرار می دهنــد نیــز از همیــن 
ایجــاد  کشــورها  بــرای  کــه می تواننــد دردســرهای مختلفــی  دســته اند 
کننــد. پــس دانســتن ترکیــب جمعیتــی می توانــد ایــن تضمیــن را بــه وجود 
کــه هدف گــذاری تحریم هــا دقیق تــر انجــام شــود و آثــار آن در حــد  بیــاورد 

نهایــت باشــد. 

دسرتیس به منابع بریوین اطالعات

ــا از آن  ــی دارد ت ــات دسترس ــی اطاع ــع بیرون ــه مناب ــر ب ــور موردنظ کش ــا  آی
کشــورها و دســتگاه های  طریــق بتــوان بــر برنامه هــای ملــی تبلیغاتــی 
آیــا بخش هایــی از جمعیــت دسترســی  کــرد؟  تبلیغاتــی داخلــی غلبــه 
آزادانــه بــه اطاعــات دارنــد و می تواننــد اســتدالل های دولــت خــود را 
ــی  ــه چنیــن اطاعات کــه اساســًا دسترســی ب ــا ایــن  ــه چالــش بکشــند؟ ی ب
گــر دسترســی آزادانــه بــه  در حکــم یــک جــرم تلقــی می شــود؟ اساســًا ا
کشــور تحریم کننــده دارای یــک مزیــت  اطاعــات وجــود داشــته باشــد، 
کشــور نیز بســیار مؤثر  کافــی از خــود آن  خواهــد بــود، امــا داشــتن اطاعــات 
کنــد چارچــوب ذهنــی مــردم آن  کشــور تحریم کننــده بایــد تــاش  اســت و 
کــه تحریم هــا را تجربــه می کننــد بــه  کمیــت آن هــا را در هنگامــی  کشــور و حا

ــد.  کن ــی  ــاورد و آن را ارزیاب ــت بی دس

سؤاالت مرتبط با ایجاد تحریم ها 

کــرد یــا خیــر؟  کــه قابــل دســترس هســتند را می تــوان اعمــال  آیــا اقداماتــی 
کــه میبایســت جغرافیــای فیزیکــی  مثالــی از ایــن موضــوع ایــن اســت 
کوچــک  کشــور موردنظــر یــک جزیــره  منطقــه را در نظــر بگیریــم، مثــًا 
کشــور بــزرگ  کــرد یــا  کــه بــه راحتــی می تــوان تحریــم را بــر آن اعمــال  اســت 
کــه عمــًا نمی تــوان آن مرزهــا را رصــد  گســترده ای دارد  کــه مرزهــای  اســت 
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ــت.  ــی اس ــت جهان ــاد و سیاس ــور در اقتص کش ــر ارزش آن  ــه دیگ ــرد. نکت ک
پاســخ های مختلــف بــه ایــن ســؤاالت در بخش هــای دیگــر ارزیابــی مــا نیــز 
گرفتــه، امــا انجــام یــک تحقیــق مســتقل و متمرکــز در  مــورد بررســی قــرار 
مــورد این کــه خــود فرآینــد اعمــال تحریم هــا چگونــه انجــام می شــود در 

اثرگــذاری تحریم هــا بســیار نقــش خواهــد داشــت.

پس از وضع تحریم ها

کشــور هــدف بســیار  بعــد از وضــع تحریم هــا بررســی میــزان اســتقامت 
مهــم اســت. یــک بخــش اصلــی اســتقامت در ایــن زمینــه میــزان اهمیــت 
خواهــد  ملــی  اولویت هــای  ســایر  بــا  مقایســه  در  تحریم هــا  موضــوع 
ــه خــود را براســاس  کشــورها چگون ــد بفهمیــم  کــه بای ــود .نخســت ایــن  ب
کشــورها اساســًا طیــف وســیعی  اولویت هــای ملــی ســازماندهی می کننــد. 
کــه در آن برخــی وزن بیشــتری نســبت بــه ســایرین  از اولویت هــا را دارنــد 
داشــته و ایــن مســئله بــه شــخصیت ملــی، تاریــخ، ســاختار حکومــت، 
آرایــش اجتماعــی و نیازهــای جمعیــت مربــوط می شــود. در اینجــا نیــز 
گرچــه تحقیقــات فــراوان می توانــد موضــوع را با دقت بیشــتری مشــخص  ا
کنــد امــا هم پوشــانی موجــود تــا حــدود زیــادی منطقــی اســت، بــه نحــوی 
گفــت اولویت هــای انتزاعی تــر وقتــی پــای بقــای ملــی در  کــه می تــوان 

ــود. ــته می ش گذاش ــار  کن ــد  ــان باش می
گــذر زمــان نســبت بــه ســایر منافــع  کشــورها اساســًا برخــی منافــع را در 
ترجیــح می دهنــد. اشــخاص نیــز نگــرش متفاوتــی نســبت بــه اهمیــت 
اساســًا  کشــورها  امــا  دارنــد.  مشــخص  زمان هــای  مــدت  در  منافــع 
سیســتم ها و نظام هــای خاصــی را بــرای تعریــف ایــن منافــع و اولویت هــا 
کــه ممکــن اســت خیلــی از ایــن سیســتم ها نوشــته  طراحــی می کننــد 
شــده نباشــند، مثــًا تمامیــت ارضــی یــک اولویــت بســیار مهــم بــرای 
کشــورهای مختلــف،  کــه  کشورهاســت و درســت بــه همیــن دلیــل اســت 
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کردنــد و زیرســاخت های الزم بــرای  ارتش هــای منســجم و بــزرگ را برقــرار 
گرفتــن آن هــا در شــرایط بحــران را نیــز ایجاد نموده انــد. برای برخی  کار  بــه 
کمــی متفــاوت اســت و تمایــز میــان اهمیــت تمامیــت  کشــورها قضیــه 
ارضــی و منافــع دیگــر مثــل عملکــرد اقتصــادی ممکــن اســت تمایــز قــوی 

ــد. ــی باش و بزرگ

اســتفاده  زیــر  کتورهــای  فا از  می تــوان  اولویت هــا  شناســایی  بــرای 
نمــود:

 تخصیص های بودجه	 
 بیانیه ها و مواضع سیاسی	 
کشور	   اقدامات موجود در قانون اساسی 
 نگرش ها و نگرانی های مردمی	 
 اسناد راهبردی ملی و سخنرانی ها	 

شاخص های بالقوه سنجش مزیان موفقیت تحریم ها

کــه ارزش آن هــا تــا حــدود  چنــد شــاخص بالقــوه در ایــن زمینــه وجــود دارد 
کشــور تحریم شــده، ماهیــت اقتصــاد آن و ماهیــت  زیــادی بــه ماهیــت 
کشــور بســتگی خواهــد داشــت، مهم تریــن  بازخوردهــای درونــی در آن 

آن هــا مــوارد زیــر هســتند: 

اظهارنظرهای عمومی مقامات دولیت
ایــن اظهارنظرهــا در مقــام ســنجش اســتقامت ملــی دشــواری هایی دارند 
که اساســًا هدف از آن ها نشــان دادن ســطحی مشــخص از استقامت  چرا 
گــر یــک اظهارنظــر یــا ســخنرانی مقــام مســئول نشــان دهــد  اســت. البتــه ا
کشــور آمادگــی  گذشــته را نــدارد یــا  کــه موضــوع مربوطــه دیگــر اهمیــت 
عقب نشــینی را دارد، ســنجش میــزان اســتقامت در ایــن حالــت از طریــق 
آن اظهارنظرهــا راحت تــر خواهــد بــود. بــا همــه این هــا اظهارنظرهــای 
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مقام هــای دولتــی می توانــد اطاعــات خــوب خــود را نیــز داشــته باشــند 
کشــور می تواننــد منظــور  کارشناســان امــر بــا تمرکــز بــر سیاســت های آن  و 
کننــد. در واقــع ســخنگوهای  مقامــات از صحبت هــای مختلــف را درک 
گرچــه مجبــور شــده اند مشــکات  کــه ا مختلفــی در دولت هــا وجــود دارنــد 
کوچــک جلــوه دهنــد امــا می توان بــه صحبت های  را در بیانیه هــای خــود 
کــرد. بــرای مثــال ســخنگوهای دولتــی در  آن هــا تــا حــدود زیــادی اعتمــاد 
کننــد  کردنــد آمریــکا را بــه دلیــل تحریم هــا محکــوم  ایــران مدت هــا تــاش 
ــه پیشــرفت اقتصــاد داخلــی ایــران نشــان دهنــد.  و ایــن تحریم هــا را مای
کارشناســان می تواننــد بــه  بــا مطالعــه دقیــق اظهــارات ایــن ســخنگویان، 
گــذر زمــان را حــدس زده و بــه ایــن  راحتــی افزایــش فشــار تحریم هــا در 
کــه ایــن تحریم هــا زندگــی را بــرای دولــت ایــران ســخت  نتیجــه برســند 

کــرده اســت. کــرده و پیــام رســانی های آن را نیــز متفــاوت 
ایــن  مطالعــه  طریــق  از  کارشناســان  گفــت  می تــوان  ترتیــب  ایــن  بــه 
کــه چطــور  بیانیه هــا می تواننــد تفاوت هــا را حــدس زده و نشــان دهنــد 
ــا برخــی از شــاخص های  ــرد. ام ک ــه  ــوان تفســیر درســتی از آن هــا ارائ می ت

مهــم در حــوزه بیانیه هــا مســائل زیــر هســتند: 
ــم  ــکل تحری ــه مش ک ــد  ــراف می کن ــور اعت کش ــک  ــی ی ــاده: وقت ــراف س اعت
کار انجــام شــده اســت. اساســًا ایــن نــوع اعتــراف  دارد تقریبــًا نیمــی از 
مخالفیــن  بــه  کــه  چــرا  دارد  دولــت  هــر  بــرای  خاصــی  دشــواری های 
کــه آن هــا بــه دنبالــش بودنــد  کــه آســیب پذیری هایی  نشــان می دهــد 
گرچــه تجربــه  کرده انــد،  کامــًا نمــود پیــدا  کننــد  تــا از آن بهره بــرداری 
کــه صــدور چنیــن  نشــان می دهــد خیلــی از دولت هــا اعتقــاد داشــته اند 
بیانیه هایــی می توانــد باعــث تــرس و القــای حــس وادادگــی در مــردم 
کــه دولت هــا بــه  شــوند. امــا صــرف همیــن اعتراف هــا نشــان می دهــد 
مــردم خــود متوســل شــده اند و ایــن توســل از طریــق اعتــراف بــه تحریم هــا 
گــر  ا درد،  ایــن  و  بوده انــد  دردآور  آن هــا  این کــه  و  اســت  افتــاده  اتفــاق 
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تحریم هــا اعمــال نمی شــد وجــود نمی داشــت. در هــر دو حالــت، صــرف 
کــردن بــه واقعیــت فشــار ناشــی از تحریم هــا خــود شــاخصی اســت  اعتــراف 

ــت.  ــذاری اس ــال اثرگ ــار درح ــن فش ــد ای ــان می ده ــه نش ک
گرچه صــرف اعتراف  تــاش بــرای ملی گرایــی و ایجــاد مقاومــت بیشــتر: ا
کشــور و شــهروندان بــه ســمت  اولیــن نشــانه اســت، امــا ســوق دادن 
ــر فشــار نیــز خــود شــاخص بســیار مهمــی اســت. تــاش  مقاومــت در براب
ــًا محــدود به اشــخاص تحریم شــده نمی شــود بلکــه  ــرای مقاومــت صرف ب
ــوع جنــگ اقتصــادی  ــوع فشــار را یــک ن دولت هــا تــاش می کننــد ایــن ن
کــه می توانــد تأثیــرات خــود را بگــذارد. اســتفاده از ارجاعــات  نشــان دهنــد 
کــه البتــه ایــن  کنــد  کار را بیشــتر  ــد تأثیرگــذاری ایــن  مذهبــی نیــز می توان

مســئله بــه مذهــب خــاص هــر جامعــه بســتگی دارد. 
اســتفاده از زبــان متفــاوت بــرای اطاع رســانی و پیام رســانی داخلــی 
و خارجــی: یکــی دیگــر از شــاخص های مهــم در ایــن زمینــه زبانــی اســت 
کــه براســاس آن پیام هــا منتقــل می شــود. اســتفاده از انگلیســی در یــک 
کــه پیــام مربوطــه صرفــًا مصــرف  کشــور غیرانگلیســی نشــان می دهــد 
دولت هــای  و  خارجــی  ســرمایه گذاران  بــه  اســت  قــرار  و  دارد  خارجــی 
ــتفاده  ــه اس ک ــت  گف ــوان  ــابه می ت ــق مش ــه طری ــود. ب ــل ش ــی منتق خارج
از ترجمه هــای مبهــم و درهــم یــا ترجمه هــای متناقــض نشــان دهنده 
ــازی اســت  ــار مشکل س گریختــن از آث ــرای  ــده ب ــور تحریم ش کش ــاش در  ت

ــد. ــته باش ــد داش ــه می توان ــام مربوط ــه پی ک

 سطح تبلیغات و تمرکز آن دولت
گاندای دولتی تا حدود زیادی متمایز از اظهارنظرها  مسئله تبلیغات یا پروپا
و ســخنرانی های رســمی اســت .از ایــن تبلیغــات نیــز می تــوان بــه عنــوان 
کشــور تحریم شــده اســتفاده  شــاخصی بــرای ســنجش میــزان اســتقامت 

کارزار تبلیغاتــی ارائه می شــود. کــه در ایــن  کــرد، خصوصــًا در پیام هایــی 
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کــه  تبلیغــات دولتــی ، نظامــی از پیام هــای مــورد حمایــت دولــت اســت 
نمی تــوان آن هــا را بــه هیــچ شــخص یــا ســخنگوی خاصــی منصــوب 
ــه از طریــق رســانه های ارتبــاط  ک ــرد بلکــه بیشــتر پیام هایــی هســتند  ک
ابزارهــای  بیلبوردهــا، بروشــورها و  تلویزیــون،  رادیــو و  جمعــی ماننــد 
می تواننــد  مربوطــه  می شــود.پیام های  منتقــل  بیــرون  بــه  مشــابه 
بســته بــه نظام هــای سیاســی، اقتصــادی، ملــی و همچنیــن فرهنــگ 
غالــب متفــاوت باشــد، امــا اجــزای اصلــی و نمودهــای اصلــی آن هــا 

مــوارد زیــر را در برمی گیــرد: 
کاالهــای تجماتــی 	  کمتــر از  تشــویق مــردم بــه قناعــت و اســتفاده 

ج وارد می شــود کــه از خــار خصوصــًا آن هایــی 
احیای مبانی صنعت داخلی و توسعه صنایع جدید و بومی	 
گرد پرچم ملی	  متحد شدن بر 
کــردن بــه شــرایط اقتصــادی فعلــی بــه عنــوان یــک جنــگ 	  نــگاه 

اســت اتحــاد و همبســتگی  نیازمنــد  کــه  اقتصــادی 
کمیت	  گزارش دادن موارد فساد در دولت و حا شناسایی و 

کنیــم می توانیــم بگوییــم  گــر بخواهیــم خاصــه ای از ایــن پیام هــا ارائــه  ا
کننــد. اولین  کمــک  کشــور تحــت فشــار اســت و شــهروندان بایــد بــه آن  کــه 
شــاخص، مشــکل ایجــاد یــک نظــام تبلیغاتــی هدفمنــد اســت و شــدید 
گــذر زمــان می توانــد نشــان دهنده  کــردن پیام هــا در  شــدن آن و تغییــر 
نــوع دریافــت و حــس مشــکل از ســوی دولــت مربوطه باشــد و نشــان دهد 
گذاشــته اند و از ایــن  کلــی چــه فشــاری را بــر جــای  کــه تحریم هــا بــه صــورت 
کشــور تحریم کننــده ســنجش درســت تــری از آن هــا داشــته باشــد و  طریــق 
همچنیــن میــزان اســتقامت ملــی را در ایــن قضیــه بســنجد. نکتــه مهم تــر 
گــذر زمــان می توانــد نشــان دهنده  کــه تشــدید تبلیغــات دولتــی در  ایــن 

کشــور مربوطــه باشــد، خلــل در اســتقامت 
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 شــاخص های اقتصــادی، خصوصــاً آن هایــی که نشــان دهنده رشــد 
و عملکــرد پایــدار در برابــر تحریم ها هســتند

بــرای  سرراســت  شــاخص های  مهم تریــن  اقتصــادی  شــاخص های 
ــه همیــن  گرچــه تفســیر آن هــا نیــز ب ســنجش اســتقامت ملــی هســتند، ا
تبلیغــات دولتــی مشــکل  و  بیانیه هــای دولتــی  بــا  انــدازه در مقایســه 
خواهــد بــود. بــه راحتــی می تــوان تصویــر ســاده ای از وضعیــت اقتصــادی 
ــره  ک کار در مــورد  ــه البتــه ایــن  ک ــرد  ک ــه  ــم ارائ کشــورهای در معــرض تحری
کــه اطاعــات بــه ســختی  شــمالی دشــواری های خــاص خــود را دارد چــرا 
کشــور بیــرون می آیــد. در ایــن شــرایط از طریــق منابــع خارجــی  از ایــن 
اطاعــات  یافــت.  دســت  صحیحــی،  نســبتًا  برآوردهــای  بــه  می تــوان 
ــد و  کشــور تحریم شــده بیــرون بیای ــد از  ــرای مثــال، هــم می توان تجــاری ب
هــم از شــرکای تجــاری آن تــا تفســیر دقیق تــری از وضعیــت اقتصــادی آن 
کشــور تحریم کننــده بــه وجــود بیایــد. حتــی اطاعــات دیگــر  کشــور بــرای 
کــه صرفــًا بــر منابــع داخلــی متکــی بوده انــد نیــز در ایــن زمینــه بســیار مفیــد 
خواهنــد بــود. اطاعــات تــورم و نــرخ بیــکاری ممکــن اســت توســط یــک 
ــان نیــز  کشــور وارونــه جلــوه داده شــود، امــا مــردم عــادی در ســطح خیاب
که آیا شــاغل  کنند  گــزارش  می تواننــد خیلــی راحــت بــه مشــاهده کنندگان 
کار می کنند و قیمت اجناســی  هســتند یا خیر و آیا چند ســاعت در هفته 
ــرای تأمیــن معــاش خــود می خرنــد بــه چــه انــدازه اســت. آمارهــای  کــه ب
کشــور مــورد بررســی دقیــق قــرار  رســمی نیــز می توانــد توســط مــردم یــک 
کــه البتــه بــه بحــث آزادی بیــان و مســائلی از ایــن دســت نیــز بســتگی  گیــرد 
کــه ســنجش شــاخص های اقتصــادی چنــدان نیــز  دارد. پــس میبینیــم 
که نســبت ایــن اعداد  راحــت نیســت، امــا دشــواری وقتــی بیشــتر می شــود 
کنیم. برای مثال  و ارقام و آمارها را با ســنجش اســتقامت ملی مشــخص 
کاهــش پنــج درصــدی تولیــد ناخالــص ملــی می توانــد یــک واقعیــت مهــم 
کاهــش و ارتبــاط  اقتصــادی باشــد، امــا چگونگــی احســاس شــدن ایــن 
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کلــی  کــه حجــم  آن بــا اثــر تحریم هــا مســئله را دشــوارتر می کنــد و ایــن 
گذاشــته اســت چگونــه مشــخص  کاهــش اثــر  کــه ایــن  اقتصــاد و نقاطــی 
می شــود. بــاال رفتــن نــرخ بیــکاری فراتــر از ۴۰ درصــد نیــز نشــان دهنده 
کشــوری  یــک بیمــاری اقتصــادی جــدی اســت، امــا مثــًا همیــن نــرخ در 
بــا نــرخ معمــول بیــکاری ۲۰ درصــد نمی توانــد نشــان دهنده یــک مشــکل 
اقتصــادی مهــم باشــد. آمارهــای تــورم نیــز ممکــن اســت مشــکاتی از ایــن 
ــه عبــارت دیگــر مهم تریــن  ــاورد .ب ــه وجــود بی دســت در هنــگام تفســیر ب
عامــل در تفســیر آثــار شــاخص های اقتصــادی بــر اســتقامت ملــی اجتناب 
ج از بافــت  کــه بــه بافتــار مربــوط نمی شــوند و خــار از مقایســه هایی اســت 
ــی  ــف در برخ ــادی ضعی ــرد اقتص ــاخص های عملک ــد. ش ــورت می گیرن ص
جاهــا بیشــتر از جاهــای دیگــر نمــود دارد. بنابرایــن ســنجش و اندازه گیــری 
ــا  ــاط ب ــت در ارتب ــد میبایس ــه ش گفت ــاال  ــه در ب ک ــور  ــا همانط ــار تحریم ه آث
ــه وضــع مطلــوب و ســنجش میــزان  وضعیــت موجــود صــورت بگیــرد و ن
اســتقامت ملــی نیــز میبایســت همیــن ماحظات را در نظر داشــته باشــد. 
کــه شــاخص های اقتصــادی چنــان  البتــه ایــن امــکان نیــز وجــود دارد 
کــردن آمــار آن هــا  کشــور از منتشــر  کــه آن  کشــور حســاس باشــند  بــرای 
کننــدگان تحریــم حتــی آمارهــای دســتکاری  ابــا داشــته باشــد. بــرای اجرا
ــاد دســتکاری  ــر ایــن آمارهــا خیلــی زی گ شــده نیــز دارای ارزش هســتند. ا
کشــور مذکــور و آســیب پذیری آن را  شــده باشــند، درجــه عملکــرد اقتصــاد 
گرفته انــد نشــان می دهد  کــه مــورد دســتکاری قــرار  کتورهایــی  براســاس فا
ــه آن اقتصــاد باشــد.  ــد خــود شــاخصی از نقطــه فشــار حــاد ب ــه می توان ک
کننــدگان تحریــم بــه این نتیجه رســیدند  بــرای مثــال در مــورد ایــران ، اجرا
کاری حساســیت هایی را در این اقتصــاد به وجود  کــم  کــه نــرخ بیــکاری یــا 
ــد ایــن مشــکل را تشــدید  کردن ــاس  ــه همیــن دلیــل آن هــا ت ــی آورد و ب م
ــه  کننــد. سیاســت های مشــابهی نیــز در مــورد ضعــف پــول ملــی ایــران ب
ــر  کــه ایــن پــول بــه عرضــه و تأمیــن ارزهــای خارجــی ب گرفتــه شــد چرا کار 
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اثــر صــادرات بســتگی باالیــی داشــت. پــس یکــی از اجــزای اصلــی راهبــرد، 
تحت الشــعاع قــرار دادن ارزش باورداشــتی پــول ایــران در ذهــن مــردم، 
بــه ارزهــای  ایــران  کــردن دسترســی  کــم  بــرای  تــاش تحریم کننــدگان 
گــذرا بــه مهم تریــن ابــزار تحریم گــران  خارجــی بــود. نفیــو ضمــن اشــاره 
کشــور، یعنــی ارزش  در فشــار بــه اســاس نظــام اقتصــادی و اجتماعــی 
کــه تضعیــف آن، آثــار دومینــو واری بــر تخریــب جنبه هــای  پــول ملــی 
بــه  کــه انتظــار مــی رود اشــاره ای  ایــران دارد، همانطــور  دیگــر اقتصــاد 
ــا نگاهــی  ــه راحتــی ب ــه ب ک ــزرگ آن هــا نمی کنــد. دلیلــی  دلیــل موفقیــت ب
ــه دلیــل وابســتگی  ــه ب ک ــی جهــان و مشــکاتی  ــه تاریــخ نظام هــای پول ب
کشــور مــا نیــز اینچنیــن  کاالی دیگــری )طــا و در  ایــن نظام هــا بــه ارزش 
ــول  ــقوط ارزش پ ــا س ــا و دالر( ب ــه ارزش ط ــا ب ــی م ــتگی پول ــت و وابس اس
ملــی خــود مواجــه شــدند مشــخص می گــردد. البتــه متاســفانه مســئولین 
کشــورها  کشــور هــم هیــچ گاه بــه روش اجرایــی این  خــواب زده نظــام پولــی 
کشورشــان، در آزادتریــن اقتصادهــای جهــان  در نجــات اقتصــاد و نجــات 
کــه طــی آن در اوایــل دهــه ۱۹۳۰،  انجــام دادنــد، توجهــی نکردنــد. روشــی 
کشــورهای اروپایــی و آمریــکای دوران روزولــت اقــدام به مصــادره طاهای 
کردند. مطابق  کــردن داشــتن طــا تا حــدود نیم قــرن  مــردم و غیــر قانونــی 
کــه تــا ســال ۱۹۷۵ در آمریــکا بــر قــرار بــود و نگهــداری هرگونــه طــا  قانونــی 
کلکســیونی، بــه شــرط ثبــت آن هــا و در  )بــه غیــر از زینــت آالت مصرفــی و 
حــدی محــدود( ممنــوع شــد و افــراد بایــد طــا را در مقابــل نــه پــول بلکــه 
گواهــی صــادره دولــت بــه دولــت می دادنــد و نــه بــه قیمــت  در مقابــل 
کــه تعییــن آن طبــق قانــون، توســط رئیس جمهــور  روز بلکــه بــه قیمتــی 
ــی  ــه ایــن قیمــت حــدوداً معــادل نصــف قیمــت جهان تعییــن می شــد )ک
ــه  ــا را ب گواهی ه ــن  ــت ای ــق دریاف ــا ح ــه بانک ه ــب آن ک ــد(. جال ــن ش تعیی
کاالی غیرقانونــی و  عنــوان وثیقــه در دریافــت وام، نیــز نداشــتند. طــا بــه 
داشــتن آن بــا مصــادره و جریمــه صدهــزار دالری )کــه در دهــه ۱۹۳۰ مبلــغ 
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کــه تــا نیــم قــرن در آزادتریــن  بســیار زیــادی بــود( همــراه می شــد. قوانینــی 
موفقیــت  علــت  دیگــر  عبــارت  بــه  بــود.  کــم  حا جهــان،  اقتصاد هــای 
کــه نزدیــک بــه یــک قرن  کشــور ماســت  تحریم گــران، وجــود نظــام پولــی در 

کــه در جهــان منســوخ شــده اســت. اســت 

تحوالت سیایس داخیل
کاربرد  کشــورهای فاقد دمکراســی  کمتر برای  این شــاخص ممکن اســت 
سیســتم های  دارای  دولت هــا  همــه  بدانیــم  بایــد  امــا  باشــد،  داشــته 
کار  سیاســی در درون خــود هســتند و همــه ســازمان ها سیاســت را بــه 
گروهــی بــا اعضــای بیــش از دو  کــه تــا بــه حــال در  می بندنــد و هرکســی 
گــروه دارای مکانیســم های سیاســی  کــه آن  کــرده باشــد می دانــد  کار  نفــر 

است.
ــا  ــن ۲۰۱۳ ب ــه مقــام ریاســت جمهــوری در ژوئ ــی ب انتخــاب حســن روحان
ج  وعــده بازســازی اقتصــاد ایــران از طریــق تعامــل ســازنده بــا جهــان خــار
می توانســت نشــان دهنده یــک تحــول واقعــی در نگــرش دولــت ایــران 
کــه نشــان مــی داد ایرانی هــا هــم عاقــه بیشــتری بــه  باشــد بــه نحــوی 
تعامــل بــا خارجی هــا دارنــد و هــم می خواهــد نگرانی هــای آن هــا در مــورد 
کنــد. انتخــاب روحانــی در واقــع پایــان  برنامــه هســته ای ایــران مرتفــع 
دوران تشــدید دیوانــه وار تحریم هــا علیــه ایــران بــود و برنامــه انتخاباتــی او 
نیــز بــر لــزوم رفــع تحریم هــای بین المللــی بــه عنــوان ابــزاری بــرای رســیدن 
بــه رشــد اقتصــادی تمرکــز می کــرد. تحــول سیاســی انتخــاب روحانــی و 
امــکان یافتــن او بــرای رســیدن بــه ریاســت جمهــوری ایــران بــا توجــه 
کــه در نظــام سیاســی ایــران در مــورد اشــخاص  بــه فیلترهــای فراوانــی 
وجــود دارد را می تــوان بــه عنــوان شــاخصی از تضعیــف اســتقامت و اراده 
ایرانی هــا بــرای ایســتادگی در برابــر غــرب و آمادگــی آن بــرای اتخــاذ نگــرش 
کنیــم. )البتــه نفیــو در اینجــا بــه دیــد خوش باورانــه حســن  جدیــد تلقــی 
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کــه بی شــباهت بــه خوش بــاوری قذافــی نبود، اشــاره نمی کنــد و  روحانــی 
گــر فشــار رهبــری در جلوگیــری از ورود بــه بحــث تــوان نظامــی نبــود، امروز  ا

بــه جــای ایــران عزیــز، لیبــی دومــی، وجــود داشــت(

اطالعات افاکرسنجی در مورد احساسات مردمی و حامیت دولت 
و  افکارســنجی ها  از  آمــده  دســت  بــه  اطاعــات  موضــوع  بــه  اینجــا  در 
بازنمودهــای دیگــر در حــوزه احساســات مردمــی در مــورد یــک مســئله 
تحــوالت  مســئله  ماننــد  گفــت  بایــد  نیــز  زمینــه  ایــن  در  می پردازیــم. 
کشــورهای دمکراتیــک  سیاســت داخلــی شــاخص مذکــور را می تــوان در 
ایــن حــال  بــا  قــرار داد.  ارزیابــی  مــورد  کشــورهای دیکتاتــوری  از  بهتــر 
بــرای ســنجش و  از دیکتاتوری هــا مســیرها و روش هایــی  در بســیاری 
ارزیابــی نگــرش مــردم خصوصــًا از طریــق افکارســنجی وجــود دارد. البتــه 
افکارســنجی در نظام های دیکتاتوری همیشــه ابهامات زیادی را با خود 
کامــل داشــت  داشــته اســت و فقــط وقتــی می تــوان بــه آن هــا اطمینــان 
کار آن هــا  کــه حمایت هــای صــرف از سیاســت دولــت از روش و دســتور 
کــه افکارســنجی بتوانــد اولویت هــا و منافــع ملی  کنــار بــرود. امــا تــا آنجایــی 
را بــه صــورت درســت شــرح دهــد، ایــن ابــزار نقــش مفیــدی بــرای ایجــاد 
ــر  ــن مهم ت ــت. از ای ــد داش ــدف خواه ــور ه کش ــرش  ــر از نگ ــری بزرگت تصوی
مــورد  موضوعاتــی  شناســایی  بــرای  می تــوان  را  نظرســنجی ها  این کــه 
ــاد نارضایتی هــای  ــی در ایج ــل اصل ــد دلی کــه می توانن اســتفاده قــرار داد 

عمومــی، تظاهــرات و اعتراضــات باشــند.

 موضع گریی هایی که در مذاکرات و در عرصه بنی الملیل اتفاق می افتد
کشــور و  کــه اینجــا بررســی می شــود نماینــدگان یــک  آخریــن شــاخصی 
کشــور در جریــان  پیام هــا و بیانیه هــای آن هــا در تشــریح منافــع ملــی آن 
کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  اســت.  مختلــف  نشســت های  و  کــرات  مذا
بــرای نماینــدگان دولت هــا در تشــریح دورنمــا و  فرصت هــای فراوانــی 
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کــرات و جلســات بین المللــی  کشورشــان در مذا نگرانی هــا و اولویت هــای 
کارگروه هــای  در ســازمان ملــل و همچنیــن در آژانس هــای تخصصــی و 
در  کــه  موضع گیری هایــی  و  دارد.بیانیه هــا  وجــود  بین المللــی  دیگــر 
بــا  چندانــی  تفــاوت  شــاید  می شــود  مطــرح  دیدارهــا  و  مجالــس  ایــن 
بیانیه هــای عمومــی و رســمی دولت هــا نداشــته باشــد، امــا در برخــی 
مــوارد ایــن موضع گیری هــا می توانــد نــگاه مــا را در مــورد محاســبات انجــام 
کنــد. مطمئنــًا  شــده توســط دولت هــا در بــرآورد مشکاتشــان روشــن تر 
کــرات  کــرات نیــز نمــود دارد، یعنــی وقتــی مذا ایــن مســئله در خــود مذا
می رســند،  یکنواخــت  بیانیه هــای  از  فراتــر  مرزهایــی  بــه  ماقات هــا  و 
کــره دیدگاه هــای خــود در مــورد حل وفصــل یــک موضــوع  طرفیــن مذا
کشــور خــود را بهتــر بــه نمایــش  خــاص را تبــادل می کننــد و ماهیــت منافــع 
و  شــوند  جابه جــا  می تواننــد  موضع گیری هــا  ایــن  گاهــی  می گذارنــد. 
ایجــاد ســردرگمی کنند امــا در اغلــب مــوارد نوعــی تجانــس و همگونــی 

میــان موضع گیری هــای عمومــی و خصوصــی وجــود دارد.
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اسرتاتژی و اهداف اصیل غریب ها
کمــی  اســت  الزم  تحریم هــا  از  غربی هــا  اهــداف  دقیــق  بررســی  بــرای 
ــت  ــر وضعی ــروری ب ــم و م ــاب برگردی ــروزی انق ــل از پی ــی قب ــب یعن ــه عق ب

گذشــته و حــال داشــته باشــیم.

ایران، همسایگان، خاورمیانه و جهان

بــرای بررســی وضعیــت ایــران و رفتــار و اهــداف بازیگــران منطقــه ای و 
قدرت هــای خارجــی، بهتریــن روش، بررســی رفتــار آن هــا در پنــج دهــه 

کــرده و می کننــد، می باشــد. کــه دنبــال  گذشــته و اهدافــی 
بــرای  و قدرت هــای جهانــی  اســت  اقتصــادی جهــان محــدود  منابــع 
کــه باشــد( کجــای دنیــا  توســعه اقتصــادی خــود، روی ایــن منابــع )در هــر 

کرده انــد. حســاب 
گاز  در چنیــن شــرایطی، چهارمیــن ذخایــر جهانــی نفــت و اولیــن ذخایــر 
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جهــان از نظــر حجــم، در ایــران اســت.
بــزرگ  کشــورهای  تجزیــه  آمریکایی هــا،  سیاســت  قطعی تریــن  مســلمًا 
کشــورهای بــزرگ اســامی صاحــب منابــع  خاورمیانــه بــه طــور عــام، و 

انــرژی بــه طــور خــاص اســت.
در ســال ۲۰۰۵ آمریکایی هــا از سیاســت خــود تحــت عنــوان خاورمیانــه 
کردنــد. ایــن سیاســت، سیاســت جدیــدی نبــود.  بــزرگ، پرده بــرداری 
ــوان در برخــی مطبوعــات غربــی، در اوایــل دهــه  ــم آن را می ت اولیــن عائ
کــه بــه چند  کشــورهای خاورمیانــه  کــه در قالــب ارایــه نقشــه هایی از   ۱۹۷۰

کــرد. تکــه تقســیم شــده بودنــد، تبلــور می یافــت، ماحضــه 
بــدون شــک، ایران، اولیــن هــدف آن هــا بــرای تجزیــه بــوده و همچنــان 

کار اســت. در دســتور 
بــا آغــاز حرکــت مــردم ایــران در جهــت پیــروزی انقــاب آمریکایی هــا و 
ــه ایــران دنبــال  ــر تجزی قدرت هــای غربــی هــدف اصلــی خــود را مبنــی ب
کــه غربی هــا ارائــه می کننــد حمایــت  کردند.مســتند بــه اســناد و مدارکــی 
کــرد و علی رغــم سفســطه خبرگزاری هــای  کاهــش پیــدا  آن هــا از شــاه 
شــاه،  از  غربی هــا  حمایــت  کاهــش  اســناد  این کــه،  بــر  مبنــی  غربــی 
دلیــل حمایــت آن هــا از انقــاب مــردم ایــران است،مســلمًا ایــن ادعــای 
کــه مســتند بــه  سفســطه آمیز، چیــزی جــز شــیطنت آن هــا نیســت، چرا
ــه دارد،  ک ــی  ــا قدرت ــکا، ب ــه آمری ــر خارج ــاون وزی ــر مع گ ــدارک، ا ــن م همی
کشــور می شــود و بــه ژنرال هــای شــاه دســتور  بــدون اطــاع شــاه، وارد 
گــر دنبــال حمایــت از انقــاب  کودتــا بــه نفــع شــاه بپرهیزنــد، ا دهــد از 
کــه بــه نفــع انقــاب دســت بــه  بــود، می توانســت بــه راحتــی دســتور دهــد 
ــه ســرعت  ــا اعــام بی طرفی،امــکان ســقوط شــاه را ب ــا ب ــا بزننــد و ی کودت
کــه آن هــا در عمــل انجــام دادنــد، بســیار متفــاوت  کنــد امــا آنچــه  فراهــم 

بــود.
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معامی روز ۲۱ بهمن ۱۳۵۷

کــه جامعــه بــه ســمت چندقطبــی سیاســی و  ــی  در روز ۲۱ بهمــن در حال
قومــی پیــش رفتــه بــود ،آن هــا بــه ارتــش دســتور دادنــد تــا پادگان هــا را 
کنــد. آیــا بــرای پیــروزی انقــاب مــردم نیــاز بــه مســلح شــد  تســلیم مــردم 
کــردن مــردم ،الزمــه آغاز  داشــتند؟ مســلمًا چنیــن چیــزی نیســت. مســلح 
کشــور و تجزیــه ایــران بــود. بــه عبــارت دیگــر سیاســت  جنــگ داخلــی در 
خاورمیانــه بــزرگ آن هــا در حقیقــت ســال ها قبــل از ســال ۲۰۰۵، طراحــی 
کــه  گرفتــه شــد بــود،  شــده بــود و ایــران بــه عنــوان اولیــن قربانــی آن در نظــر 
کــه ایــن موضــوع موجــب بــروز جنــگ  بــا درایــت رهبــران انقــاب )هرچنــد 
کشــور شــد( ایــن هــدف شــوم، نهایتــًا شکســت  داخلــی در بعضــی از نقــاط 

خــورد.
کشور، آن ها از صدام حمایت  بعد از شکست پروژه جنگ داخلی و تجزیه 
کنــد. تئــوری حمایــت از صــدام نیــز، احتمــااًل شــبیه  کردنــد تــا جنــگ را آغــاز 
کــه  کویــت، حــادث شــد، طراحــی شــده بــوده اســت. زمانــی  آنچــه در مــورد 
کــه  گونــه ای  کند.بــه  کویــت حملــه  گفتنــد اجــازه دارد بــه  آن هــا بــه صــدام 
صــدام در کتاب هــای درســی در عراق، اســتان خوزســتان ایــران را به عنوان 
کــرد. بــه عبارت دیگــر آن ها بــا چراغ  اســتان االحــواز و متعلــق بــه خــود اعــام 
کــه می تواند اســتان خوزســتان را از ایــران جدا  کردنــد  ســبز بــه صــدام اشــاره 
کــه دارای  و بــه عــراق ضمیمــه نمایــد. اســتان خوزســتان بــه عنوان اســتانی 
ــود.  ــه ایــران ب گاز می باشــد و هــدف اصلــی غربی هــا از تجزی ــع نفــت و  مناب
کویــت حادثــه  کــه در  برنامــه احتمالــی غربی هــا هــم احتمــااًل شــبیه آنچــه 
شــد، برنامه ریــزی شــده بود.یعنــی بعــد از اشــغال خوزســتان، غربی هــا بــه 
اســم آزادســازی مناطــق اشــغالی ایــران، وارد اســتان خوزســتان می شــدند، 
کــه مردم  اســتان خوزســتان را از صــدام مــی گرفتنــد و ســپس بــا عنــوان ایــن 
ــه هــر حــال  ــد ب کشــور جــدا می کردن اســتقال می خواهنــد خوزســتان را از 
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اقمــار منطقــه ای آن هــا نیــز در ایــن جریــان تمــام قــد پشــت صــدام ایســتاده 
کــه این بار نیــز بحمداهلل،  کننــد،  بودنــد تــا بتواننــد کشــور را دچــار فروپاشــی 
کشــورهای خاورمیانه را به خوبی در لیبی  موفق نشــدند. سیاســت تجزیه 
کــرد. در مــورد لیبی موردی بســیار  در ســوریه لبنــان و عــراق می تــوان دنبــال 
قابــل تامــل اســت. ابتــدا فشــارهای اقتصــادی، بعــد وادار نمــودن حکومت 
کامــل و  کامــل و برقــراری روابــط بین الملــل و تســلیم  کــره و تمکیــن  بــه مذا
ــردن  بــدون چــون و چــرا در مقابــل خواســته های آن هــا از جملــه از بیــن ب
قــدرت نظامــی پرداختــن هزینه هــای، آنچــه که آن ها تــرور اعــام می کردند، 
تحویــل ســانتریفیوژها و تجهیــزات اتمــی و بعــد از تمام ایــن تعامات نهایتًا 
کردنــد. ایــن ســناریو، در عــراق نیــز  کشــور را نابــود  کردنــد و  بــه لیبــی حملــه 
کــه هــدف آن تجزیــه عــراق بــود. در ســوریه نیــز  کامــًا بنــد بــه بنــد اجــرا شــد 
کــه بــا لطــف خــدا موفــق نشــدند. ایــن رفتــار  کردنــد  همیــن هــدف را دنبــال 
کــه هــدف از بحــث انجــام تعامــات بین الملــل و  بــه خوبــی نشــان می دهــد 
کــرات و ورود بــه جامعــه جهانــی، آنچنــان که آن ها مدعی هســتند چیز  مذا
کامًا مشــخص اســت سیاســتی ثابت مبنی  دیگری اســت. سیاســت آن ها 
بــر تجزیــه کشــورهای خاورمیانــه مشــکل آن هــا، حکومت هــا نیســتند بلکــه 
کــه باعــث مشــکات  کشــورها ســت،  کنونــی ایــن  کشــورها در شــکل  وجــود 
کامًا مشــابه  در برنامه هــای آن هــا خواهــد بــود. سیاســت دائمــی آن هــا نیــز 
اســت، شــما بایــد وارد تعامــات بین المللــی بشــوید تــا بتوانیــد بــه عنــوان 
یــک عضــو عــادی از جامعــه بین المللــی از منافــع ایــن جایــگاه بهره منــد 
شــوید لیکــن بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک عضــو عــادی بایــد قــدرت نظامــی 
گذاشــتید نوبــت  کنــار  کــه  کنــار بگذاریــد و وقتــی  و قــدرت بازدارنــده خــود را 
کــه از نظر قــدرت اتمی و  جنــگ و تجزیــه می شــود.در رابطــه بــا ایــران از آنجــا 
نیــز قــدرت نظامــی ایــران تــا حــد قابــل توجهــی بــه حــد بازدارندگــی رســیده، 
کــرده هــر چنــد ایــن  هزینــه جنــگ تــا حــد زیــادی بــرای آن هــا افزایــش پیــدا 

احتمــال همچنــان وجــود دارد.
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راه حــل جایگزیــن انتخابــی آن هــا، فروپاشــی از درون اســت. ابــزار ایــن 
کنــار حمایــت  اســتراتژی بــه وضــوح عیــان اســت. فشــار اقتصــادی در 
کار آوردن دولت هــای ضعیــف و بعضــًا  ــرای ســر  ــی غیرمســتقیم ب تبلیغات
کــه  کاندیداهایــی  هماهنــگ بــا سیاســت های خودشــان )بــا تبلیــغ علیــه 
گــر  موردنظرشــان نیســت، تحــت عنــوان تنــدرو و در مقابــل تبلیــغ این کــه ا
کاندیــدا انتخــاب شــود، تعامــات بــا جهــان آغــاز می شــود و وضــع  فــان 

اقتصــادی بهبــود میابــد.
گــر نگوییــم وابســته( مناســب ترین  وجــود مســئولین ضعیــف و مرعــوب )ا
ابــزار بــرای ادامــه سیاســت آن هاســت، تصمیمــات بــه وضــوح اشــتباه 
اقتصــادی، دامــن زدن بــه تجمل گرایــی و نمایــش آن توســط افــراد مرفــه 
کنــار فشــارهای وارده بــه اقشــار ضعیــف، توزیــع رانت هــای فــراوان بیــن  در 

افــراد خــاص، فســاد اقتصــادی و...
که  گرفتــه  گونــه ای قــرار  کــه در جامعــه جهانــی بــه  کشــوری  بنابراین،بــرای 
قدرت هــای جهانــی هــدف تجزیــه آن را دنبــال می کننــد، مســلمًا اتخــاذ 

اســتراتژی های مناســب بســیار ضــروری اســت.
بازدارندگــی  بــه  دســت یابی  بــه  منــوط  کشــور  حیــات  ادامــه  لــذا 
کنــار بازدارندگــی نظامــی و ژئوپلوتیــک اســت. و مســلمًا  اقتصــادی در 
کنیــم بــا تعامــات و برقــراری روابــط و حتــی تمکیــن بــا آن هــا،  کــه فکــر  ایــن 
می توانیــم ایشــان را از سیاســت اساســی خــود بازداریــم قطعــًا یک اشــتباه 
کثــر تمکیــن و  کــه حدا مهلــک اســت. قذافــی و... نمونــه افــرادی هســتند 

کرنــش را مقابــل آن هــا انجــام دادنــد.
گرفتــن ایــن واقعیت هــا  کشــور بــا در نظــر  بنابرایــن برنامه ریــزان اقتصــادی 
و شــرایط، الزم اســت برنامه هــای خــود را بــرای دســتیابی بــه اقتصــاد 
نقاطــی  کننــد.  اجــرا  و  طراحــی  اقتصــادی  بازدارندگــی  و  مقاومتــی 
بــه عنــوان اهــرم فشــار اســتفاده می کننــد  از آن  کشــورهای غربــی  کــه 
مثــل موضــوع شــکاف طبقاتــی و فشــار اقتصــادی بــر مــردم ضعیــف، 
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کــه  تجمل گرایــی و تظاهــر بــه آن، فســاد اقتصــادی، سیســتم مالیاتــی 
نتیجــه عملکــرد آن فشــار بــر تولیــد و حقوق بگیــران و مصــون مانــدن 

اســت. ار فعالیت هــای غیرمولــد  ناشــی  ثــروت  صاحبــان 
تــورم و اســتفاده از دو شــاخص نــرخ ارز و طــا بــه عنــوان شــاخص های 
در  تنش آلــود  حرکت هــای  ایجــاد  و  اقتصــادی  بی ثباتــی  نشــان دهنده 
اقتصــاد ایــران اســت بــا اســتفاده از ایجــاد تنــش و بی ثباتــی و ســقوط 

گیــرد. ارزش پــول ملــی و... میبایســت مــورد توجــه قــرار 
بــه عنــوان  نفــت،  بــازار  بــه  آمریــکا  بــاال، ورود  مــوارد  تمــام  کنــار  در 
ــی آن  ــادی و نظام ــای اقتص ــه رقب ــت، در حالی ک ــده نف ــک عرضه کنن ی
از جملــه چیــن و ســایر رقبــای اقتصــادی از جملــه اتحادیــه اروپــا، 
نفــت  عرضــه  در  تنــش  گونــه  هــر   

ً
قطعــا هســتند،  نفــت  وارد کننــده 

کامــا بــه نفــع آمریــکا اســت. خاورمیانــه، از ایــن پــس، 
 بــا نوســانات تجــاری روبــه رو اســت، در شــرایط 

ً
اقتصــاد آمریــکا عمدتــا

کل بودجــه  کــه  ورود اقتصــاد بــه ســیکل تورمــی )بــا توجــه بــه ایــن 
دولــت از مالیــات تامیــن می شــود( مهم تریــن ابــزار تئوریــک، افزایــش 
کــه دولــت  کــه بــا توجــه بــه ایــن  خ بهــره اوراق قرضــه دولتــی اســت  نــر
خ بهــره بیشــترین هزینــه  آمریــکا بزرگتریــن بدهــکار اســت، افزایــش نــر
خ  را بــرای بدهی هــای دولــت ایجــاد می کنــد. بــا مــروری بــر نوســانات نــر
کــه بعــد از دهــه هفتــاد و اوایــل  بهــره در آمریــکا مشــاهده می گــردد 
خ هــای بــاالی بهــره  دهــه هشــتاد، اقتصــاد آمریــکا بــه هیــچ عنــوان نر
را )کــه قبــا حتــی تــا ۲۰ درصــد هــم اعمــال شــده بــود( مشــاهده نکــرده 
اســت. ســوال ایــن اســت پــس چگونــه حبــاب بــورس و شــرایط تورمــی 
ــا  ــه ب ک ــت  ــن اس ــخ ای ــت؟ پاس ــده اس ــرل ش کنت ــته  گذش ــای  در دهه ه
ــا بحران آفرینی هــای آمریــکا  توجــه بــه هم زمانــی ســیکل های تورمــی ب
در دنیــا، آمریــکا در دهه هــای اخیــر از ابــزار بحران آفرینــی بــه جــای ابــزار 

کــرده اســت. کنتــرل ســیکل های تورمــی، اســتفاده  خ بهــره، بــرای  نــر
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سیاســت  عمومــا  خلیج فــارس،  حاشــیه  عربــی  و  اروپایــی  کشــورهای 
کمک هــای  کســتان نیازمنــد  ــکا را دنبــال می کننــد. پا ــه روی از آمری دنبال
کشــوری  کشــور های دیگــر اســت و عمــًا فاقــد سیاســت مســتقل و ترکیــه 
کــه سیاســت خارجــی آن بــر مبنــی فرصت طلبــی و معاملــه اســتوار  اســت 
گســترش نفــوذ منطقــه ای خــود اســت  گردیــده و از ســوی دیگــر بــه دنبــال 
ــان ترکیســم ســعی در الحــاق غیررســمی جمهــوری  ــه پ ــا دامــن زدن ب و ب
ــی در ایــران را دارد و مســلمًا  ــه خــود و ســپس ایجــاد بی ثبات آذربایجــان ب

ــود. ــوب نمی ش ــی محس ــل اطمینان ــریک قاب ش
از چیــن، بــا توجــه بــه وابســتگی بــه بــازار آمریــکا و نیــز سیاســت حفــظ 
کشــور های حاشــیه خلیج فــارس و... نمی تــوان انتظــار  بازارهــای خــود در 

حمایــت زیــادی داشــت.
کنــار ایــران قــرار می گیــرد لیکــن از دید  روســیه نیــز هــر چنــد از دیــد سیاســی 
گاز، عمــًا رقیــب ایــران اســت و آمادگــی دارد  اقتصــادی، در زمینــه نفــت و 

کنــد. بــر ســر منافــع ایــران بــا رقبــای منطقــه ای معاملــه 
کردســتان عــراق، جمهــوری آذربایجــان،  رژیــم صهیونیســتی بــا نفــوذ در 
کشــورهای عــرب حــوزه خلیج فــارس بــه صــورت علنــی و قطعــًا بــا توجــه بــه 
کســتان، تحــرکات پنهانــی  فقــر اقتصــادی و هرج ومــرج در افغانســتان و پا

کشــور دارد. در ایــن دو 
پــس از بررســی فــوق بــه نــکات اصلــی اســتراتژی و هــدف اصلــی غربی هــا 

می پردازیــم. 

هدف اصیل و نهایئ غریب ها 

ــا توجــه بــه اقدامــات غربی هــا ز قبــل از انقــاب، هــدف اصلــی آن هــا در  ب
کامــًا واضــح عــراق و لیبــی، قطعــًا  ایجــاد خاورمیانــه جدیــد و نیــز تجــارب 
ــت  ــی نیس ــگ نظام ــن جن ــا جایگزی ــان، تحریم ه ــای ایش ــاف ادعا ه برخ
کــه در صــورت موفقیــت آن هــا در ایــن مقدمــه  بلکــه مقدمــه آن اســت 
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اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و نظامــی و تمکیــن  )یعنــی تضعیــف 
کشــورهای تحریم گــر( مرحلــه  کشــور هــدف، بــه نابــودی عوامــل بازدارنــده 
کــه ذکــر  کشــور هــدف آغــاز می شــود. تــا همانگونــه  دوم بــا هــدف فروپاشــی 
کشــور هــدف  کشــور هــدف، ثــروت و منافــع  شــد بــدون اشــغال ظاهــری 
ــد اســتراتژی و رفتــار آن هــا را در چارچــوب  ــد. بنابرایــن بای ــاراج برن ــه ت را ب
کننــد، قطعــًا  گــر برخــی ایــن ادعــا را رد  کــرد. حتــی ا ایــن هــدف بررســی 
یــا حداقــل ممکن الوجــود بــودن آن را رد  نمی تــوان احتمــال بــاالی و 
ــر  ــًا در نظ کام ــد آن را  ــران آن، بای ــل جب ــه غیرقاب ــه هزین ــه ب ــا توج ــرد و ب ک
گرفتــن  کــم  کــه برکهــارد شــوئنگر می گویــد : »دســت  داشــت. همانطــور 
ک باشــد، در بدتریــن حالــت منجــر  عدم اطمینان هــا می توانــد خطرنــا
بــه نابــودی می گردنــد و در بهتریــن حالــت منجــر بــه از دســت رفتــن 

می شــوند.« طایــی  فرصت هــای 

اهداف مرحله ای آمریاک

ــر  ــا ب ــی آن ه ــه طراح ک ــردد  ــه می گ ــا، ماحض ــد تحریم ه ــه رون ــی ب ــا نگاه ب
اســاس یــک برنامــه خزنــده و بلندمــدت بــوده اســت. شــاید جالــب باشــد 
کــه یکــی از قدیمی تریــن تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران،  کــه بدانیــم 
کــه هیــچ گاه و در هیــچ دوره ای  تحریــم صــدور بــذر ســویا بــه ایــران اســت 

لغــو نشــده اســت.
کــه هرگونــه همــکاری   تبدیــل اقتصــاد ایــران بــه یــک اقتصــاد غیرمشــروع 
کتــاب هنــر تحریم هــا(،  بــا آن، تبعــات و مجــازات بــه همــراه دارد )نفیــو، 
مهم تریــن هــدف مرحلــه اول، غربی هــا اســت. تضعیف اقتصــادی از طریق 
کاهــش ارزش  کــه منجــر بــه  تحدیــد درآمدهــای ارزی و صــادرات غیرنفتــی 
ــورم ناشــی از  کشــور(، ت ــی، سراســر اشــتباه  ــه دلیــل نظــام پول پــول ملــی )ب
کســری بودجــه، کاهــش بودجــه دفاعــی و تضعیــف نظامــی و متعاقبًا منجر 
کاهــش تولیــد و بیکاری می گردد، زمینه ایجــاد درد را به وجــود می آورد.  بــه 
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ایــن درد بــه خــودی خــود لزومــًا منجــر بــه خیــزش داخلــی و اغتشــاش 
کشــور را  نمی شــود، خصوصــًا آن کــه غربی هــا تجربــه این گونــه فشــارها در 
کنــار ســرخوردگی بخــش  در دهــه اول انقــاب داشــته اند. ولــی ایــن درد در 
عمــده جمعیــت ناشــی از ســرخوردگی وجــود فســاد اقتصــادی، تبعیــض، 
شــکاف طبقاتــی و تظاهــرات ایــن دو عامــل، می تواند نتیجه بخش باشــد. 
کــه عــدم تحریــم  نفیــو بــه صــورت ظریفــی بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــد 
کاالهــای لوکــس و تســهیل واردات آن هــا بــه ایــران، بــرای ایجــاد ایــن روحیه 

ســرخوردگی بیشــتر اقشــار متوســط و ضعیــف جامعــه بــوده اســت.
هــدف مرحلــه بعــد : پــس از تضعیــف اقتصــادی و اجتماعــی و نهایتــًا 
کشــور هــدف بــه تمکیــن در مقابــل درخواســت غربی هــا  کــردن  ناچــار 
ــی  ــم نظام ــک تهاج ــی در ی ــزار بازدارندگ ــت دادن اب ــز از دس ــزی ج ــه چی ک
نیســت، اســاس هــدف مرحلــه ســوم اســت. در صــورت دســتیابی بــه ایــن 
کشــور هــدف از نظــر بازدارندگــی تجهیزاتــی و تکنولوژیــک  هــدف نــه تنهــا 
ــا تشــدید روحیــه ســرخوردگی ناشــی از  خلــع ســاح شــده اســت، بلکــه ب
کشــور بــرای آن هــا هزینــه پرداختــه،  دســت رفتــن تمــام آنچــه تــا آن زمــان 

ــد. ــم می کن ــی را فراه ــه نهای ــات مرحل مقدم

ابزار تحقق اهداف آمریاک

شناســایی دقیق نقاط ضعف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم ترین 
کشــور تحریم گــر بــر  کــه  گونــه ای  عامــل در موفقیــت تحریم هاســت بــه 
اســاس اولویت بنــدی ایــن نقــاط ضعــف، بــا رعایــت اهدافــی همچــون 
کشــور های دیگــر از طریــق ایجــاد تدریجــی تحریم هــا در  حفــظ همراهــی 
کشــور هــدف، وارد آوردن بیشــترین فشــار و ایجــاد درد )واقعــی و روانــی( 
کشــور هــدف را بــه منظــور ایجــاد ســرخوردگی و اختشــاش و بــه زانــو  در 
کشــور  درآوردن حکومــت، بــه مرحلــه اجــرا می گــذارد. نفیــو می گویــد بایــد 

هــدف را بهتــر از خــود او شــناخت.
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ناکت مسکوت گذاشته شده در اهداف و اسرتاتژی اعالمی غریب ها

بــر خــاف ادعا هــای مطروحــه هــدف اصلــی غربی هــا از تحریــم ایــران، 1 . 
تغییــر رفتــار نیســت بلکــه بــا توجــه بــه ســوابق اقدامــات آن هــا از قبــل 
کنــون، و نیــز تجربــه عــراق و لیبــی، بــه دنبــال فروپاشــی  از انقــاب تا
غالــب  انــرژی  ذخایــر  بزرگتریــن  کــه  کشــوری  بــر  تســلط  و  کشــور 
دهه هــای آینــده )گاز( و ســومین ذخایــر نفــت دنیــا را دارد و غــارت 

کنتــرل رقیــب خــود یعنــی چیــن، هســتند. کشــور و البتــه  ثــروت 
آمریکایی هــا بــه ســهولت قــادر بــه سندســازی های جعلــی بــرای 1 . 

آماده ســازی مقدمــات تحریــم و یــا حتــی جنــگ هســتند و تجــارب 
در  اســت.  اقــدام  ایــن  نمایانگــر  خوبــی  بــه  افغانســتان  و  عــراق 
کجــای  جایی کــه صهیونیســت ها مدعــی هســتند می تواننــد در هــر 
کننــد )کــه البتــه شــخصًا  کشــور وارد و اســناد محرمانــه را ســرقت 
معتقــدم بــازی بزرگــی داده شــدند و آنچــه را الزم بــود دشــمنان 
ــوان اتمــی ایــران بداننــد و ایــران نمی خواســت خــودش  کشــور از ت
کــه  گــوش جهــان رســید. چــرا  کنــد، بــه ایــن ترتیــب بــه  آن را اعــام 
کشــور مــا یــک دســتگاه  کنیــم در  ــه فکــر  ک خیلــی خنــده دار اســت 
اســکنر و یــک فلــش ممــوری وجــود نداشــته تــا آن هــا را روی آن 
کاغــذ و از قضــا،  کارتــن پــر از  کننــد نــه در قالــب یــک وانــت  نگهــداری 
گذاشــته اند(  کهریــزک  از بی جایــی، ایــن اســناد را در یــک انبــار در 
آیــا همیــن صهیونیســت ها امــکان حمــل مقادیــر ناچیــز اورانیــوم 
ــا چنــد محــل و ســپس  کشــور و آلوده ســازی یــک ی ــه  غنــی شــده ب
فعالیــت  محل هــا  ایــن  در  ایــران  کــه  راه انداختــن  صــدا  ســرو 
کنــون چنیــن بــوده( را  کــه تا هســته ای مخفــی داشــته اســت )آنطــور 
ندارنــد؟ و البتــه بعــداً هــم آژانــس انــرژی هســته ای ورود می کنــد و 
ایــن  بــه  کــه  جهانــی  در  می کنــد.  تائیــد  را  آلودگــی  وجــود  البتــه 
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ــد،  ــه اجــرا در میاورن راحتــی اقدامــات تحریمــی و نظامــی خــود را ب
اجــرای  و  طراحــی  جــای  بــه  تحریم هــا  رفــع  بــه  امیــد  مســلمًا 
گــر نــام آن  کمــال ســاده لوحــی اســت )ا اســتراتژی مقابلــه بــا آن هــا، 

را خیانت نگذاریم(.
نفیــو بــه ابــزار تبلیغــات و جنــگ روانــی بــرای ایجــاد درد، ناامیــدی و 1 . 

کشــور اشــاره روشــنی نــدارد. در حالی کــه قطعــًا  نهایتــًا اختشــاش در 
ابــزار فوق العــاده مهمــی بــرای آن هــا بــوده و هســت.

سیاست های اشــتباه و همراهــی خواســته و یــا ســهوی مســئولین 1 . 
کــه اشــاره  کشــور، عامــل مهمــی در موفقیــت تحریم هــا بــوده اســت، 
روشــنی بــه آن نشــده اســت. مهم تریــن تبلــور این اشــتباهات ادامــه 
نظــام پــول ملــی و ایجــاد وابســتگی دائمــی آن بــه ارزش طــا و دالر، 
کــه نظامــی منســوخ شــده در دنیاســت، عــدم طراحــی و اجــرای 

ــت. ــاد اس ــازی اقتص ــا و مقاوم س ــا تحریم ه ــه ب ــتراتژی مقابل اس
لغــو تحریم هــا بــه هیچ وجــه بــه معنــی بازگشــت بــه شــرایط قبــل از 1 . 

کوتاه مدت نیست. خاصه آن که رفع آن ها در چهارچوب  تحریم، در 
کــه روح ایــن قــرارداد بــر پایــه بی ثباتــی و  قــراردادی اســت )برجــام( 
نیازمنــد تائیــد ســه مــاه یک بــار اســت. و یــا عامــل بی ثبات کننــده ای 

بــه نــام مکانیــزم ماشــه در آن طراحــی شــده باشــد.
صــورت 1 .  آن  بــا  متناســب  و  جهانــی  شــرایط  رعایــت  بــا  تحریم هــا 

بــرای  مانعــی  نفــت،  عرضــه  کمبــود  شــرایط  در  مثــًا  می گیرنــد. 
کشــورهای  بلکــه  نمی آورنــد  وجــود  بــه  ایــران  نفــت  صــادرات 
واردکننــده را از پرداخــت پــول نفــت بــر حــذر می کننــد.و بالعکــس 
کمبــود عرضــه مواجه نیســت و از قضــا آمریکایی ها  کــه بــازار بــا  زمانــی 
ــم صــدور نفــت  ــا تحری ــه ب خــود صادر کننــده نفــت شــده اند بافاصل

مواجه می شویم.
ــازار جهانــی 1 .  ــار تحریم شــده، ســهم خــود را در ب کــه یــک ب اقتصــادی 
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از دســت داده و بازیابــی جایــگاه و وزن قبلــی، قطعــْا زمــان زیــادی 
کامــًا بــا ثبــات  کــه اوضــاع در پســاتحریم،  می بــرد، مشــروط بــر ایــن 
راه  باشــد،  اوضــاع در پســاتحریم، متزلــزل  باشــد. حــال چنانچــه 
بازگشــت بــه مراتــب مشــکل تر اســت و بنابرایــن در هــر لحظــه ای 
ســهم  حــاال  کــه  تجــاری  شــرکای  حساســیت  بــدون  می تــوان، 
کوچکــی در تجــارت بــا آن هــا داریم،بــا بهانه هــای جدیــد از جملــه 
تخلــف از قوانیــن FATF یــا هــر چیــز دیگــر، مجــدداً مشــروعیت نظــام 

کشــور را زیــر ســؤال ببرنــد. اقتصــادی 
ایجــاد درد در یــک جامعــه بــا ســطح رفــاه باالتــر، راحت تــر از ایجــاد آن 1 . 

در یــک جامعــه بــا ســطح رفــاه پاییــن اســت. شــاید بــه همیــن دلیــل 
کــه تحریم هــای ایــران همگــی بعــد از یــک دوران رفــاه نســبی،  اســت 

کشــور تحمیــل شــده اند. بــه 
ــزار ایجــاد درد در جامعــه 1 .  ــه تنهــا از نظــر روانــی، اب شــکاف طبقاتــی ن

اســت، بلکــه همچنیــن در جامعــه ای بــا توزیــع ناعادالنــه درآمــد 
ــا عــده ای قلیــل مرفــه و بخــش عمــده ای افــراد متوســط  ــروت، ب و ث
و ضعیــف مواجــه هســتیم. بنابرایــن ایجــاد درد در بخــش عمــده 
جامعــه راحت تــر و موثرتــر خواهــد بــود. ظواهــر فســاد اقتصــادی، 
تجمل گرایــی، بی عدالتــی اقتصــادی و... نیروهــای تقویت کننــده 

درد و ایجــاد خیــزش هســتند.
کــه نفیــو می گویــد ایــران و نقــاط ضعــف آن را بهتــر 1 ..  علی رغــم ایــن 

کــه احتمــااًل نیــز این گونــه اســت ولــی بــه  از خــود ایــران می شناســد 
ــا  ــم آن ه ــه اه ک ــد  ــاره نمی کن ــا اش ــف م ــاط ضع ــی از نق ــه برخ ــد ب عم

عبارتنــد از:

 تــداوم حفــظ و بکارگیــری نظــام پولــی معیوب، آســیب پذیر و منســوخ 	 
کــه منجــر بــه جایگزینــی طا )ســکه و شــمش(  شــده جهانــی در کشــور 
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و ارزهــای خارجــی بــه جــای پــول ملــی و در نتیجــه ســقوط ارزش پــول 
کشــور  ــار مخــرب اقتصــادی و اجتماعــی در ایجــاد درد در  ــه آث ک ملــی 
عنــوان  بــه  کاالهــا  ایــن  قیمــت  شــاخص  تبدیــل  دارد.  و  داشــته 
شــاخص های بی ثباتــی اقتصــادی و فشــار روانــی در جامعــه )بــا وجــود 

سهولت ایجاد نوسان در بازار این کاالها(
کارا برای تامین مالی پایدار بودجه	  نبود سیستم مالیاتی 
کــه بــر 	  کشــور در نظــام یارانه هــای غیرنقــدی  از بیــن بــردن منابــع 

ــاال، بــه واســطه مصــرف  خــاف اهــداف آن، صاحبــان درآمدهــای ب
ضربــه  )ضمــن  برخوردارنــد  بیشــتر  حمایتــی  امکانــات  از  بیشــتر، 

شــدید بــه تولیــد داخلــی(
شکاف طبقاتی )درآمدی و ثروت(	 
ضعــف اقتصــادی مــردم در نقاط مرزی و ایجاد امکان سوءاســتفاده 	 

دشمنان
فعالیت هــای 	  بــه  ثــروت  منابــع  اقتصــادی در تخصیــص  انحــراف 

غیرمولــد
کشــور بــه واردات غــات و 	  نبــود امنیــت غذایــی و وابســتگی شــدید 

دانه هــای روغنــی
فساد اداری و اقتصادی	 
فرار سرمایه	 
حجم بسیار بزرگ اقتصاد زیرزمینی	 
و ســایر مواردی کــه متعاقبــًا در بخــش آسیب شناســی اقتصــاد ایــران، 	 

بــه عنــوان مقدمــه طراحــی اســتراتژی مبــارزه بــا تحریم هــا، بــه آن هــا 
خواهیــم پرداخت.
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وضعیت اقتصادی و اجتامعی کشور 

ح زیر خاصه نمود: وضعیت اقتصادی و اجتماعی را می توان به شر
گــذاری طراحــی برنامه هــای 1 .  بخــش برنامه ریــزی: در ایــن بخــش وا

کــه از یــک ســو بــه  کشــور  میان مــدت و بلندمــدت بــه بخــش اجرایــی 
دلیــل انتخابــی بــودن عمومــًا تحت تأثیــر سیاســت های پوپولیســتی 
اســت و نیــز جابه جایــی قــدرت در جناح هــای مختلــف و تاثیــر ایــن 
کشــور را  قدرت هــای سیاســی و جناحــی بــر مســائل اقتصــادی، عمــًا 

از یــک اســتراتژی مشــخص محــروم نمــوده اســت.
در درون دولــت، وزن دســتگاه های ســتادی مســئول اقتصــاد، بــا وزن 
کــه بــا توجــه، بــه تعــداد بــه  دســتگاه های اجرایــی یکســان دیــده شــده 
مراتــب بیشــتر دســتگاه های اجرایــی، عمــًا دســتگاه های ســتادی 
همــواره مغلــوب سیاســت های بخشــی و بخشــی نگری دســتگاه های 
اجرایــی هســتند. در رابطــه بــا تصویــب برنامه هــای اقتصــادی نیــز 
تصویــب ایــن برنامه هــا بــه قــوه مقننه ارجاع شــده اســت که بــه مراتب 
بیــش از قــوه مجریــه تحت تأثیــر سیاســت های پوپولیســتی، قومــی، 
کارایــی برنامه ریــزی جامــع را  کــه عمــًا  جناحــی و منطقــه ای اســت. 
کاهــش داده اســت. از ســوی دیگــر تبدیــل شــدن برنامه هــا بــه قانــون 
عمــًا امــکان انعطــاف و تطبیــق برنامه هــا بــا شــرایط بــه شــدت متغیــر 
کشــور در  گفتــه شــد،  کــه قبــًا  جهانــی و داخلــی را از بیــن و همانگونــه 

گذشــته، عمــًا فاقــد برنامــه اقتصــادی بــوده اســت. هشــت 
ــج اســت و از ســوی دیگــر جــدا 1 .  قــوه قضاییــه از موضــوع فســاد در رن

کــه رئیــس جدیــد قــوه، آغــاز نمــوده، مطابــق قانــون  از اقداماتــی 
کــه از آن هــا اســتفاده  اساســی دارای ظرفیت هــای فراوانــی اســت 
نشــده و جــدای از اقدامــات رئیــس جدیــد قــوه، عمومــًا یــک قــوه 

کنش گــرا. نــه  بــوده و  کنش گــرا  وا



۷۷

هنرشکستتحریمهافصلچهارم:استراتژیواهدافاصلیغربیها

مجمــع تشــخیص مصلحــت، علی رغــم این کــه مهم تریــن توانایی هــا 1 . 
کمیــت دارد، از جملــه تبییــن و پیشــنهاد  را در بخــش ســتادی حا
کنش گرا  کشــور، به شــکل وســیعی، منفعل و وا اســتراتژی اقتصادی 

عمــل می نمایــد.
کاالهــای لوکــس، ثروت هــای 1 .  حجــم بســیار بــاالی ســرمایه در قالــب 

ک مــازاد، ارز و طــا( ایــن حجــم بیــش از  غیرمولــد )اتومبیــل، امــا
شــش برابــر ســرمایه مــورد نیــاز بــرای جلوگیــری از خــام فروشــی در 
نفــت، ســنگ آهــن، ســنگ های ســاختمانی و... بــرآورد می گــردد.

شــرکت های 1 .  قالــب  در  کشــور  ســرمایه های  بــاالی  بســیار  حجــم 
کمتریــن بازدهــی. ایــن حجــم بیــش از ده برابــر  دولتــی و عمومــی بــا 
ســرمایه مــورد نیــاز بــرای جلوگیــری از خــام فروشــی در نفــت، ســنگ 

آهــن، ســنگ های ســاختمانی و... بــرآورد می گــردد.
بــا توجــه بــه مدیریــت منســجم و هدفمنــد در بخــش نظامــی و علــوم 1 . 

هســته ای، علی رغــم مشــکات بســیار و بســیار نســبت بــه بخــش 
ــه حــد بازدارندگــی رســیده ایم. اقتصــادی، ب

فســاد اداری و مالــی بــه عنــوان مهم تریــن عامــل و شــاخصه توســعه 1 . 
کــه تــا امــروز بــه جــای مقابلــه  کشــور، از موانــع مهــم اســت  نیافتگــی در 
بــا علــت آن، بــا معلــول آن برخــورد شــده اســت. فســاد اداری مســلمًا 
کارگــزاران دولــت و بخــش  معلــول امــکان اعمــال ســلیقه شــخصی 
عمومــی در نبــود سیســتم تصریــح وظایــف اســت.به عبــارت دیگــر 
کارگــزار در هــر  کــه عمــًا بــه جــای  گونــه ای اســت  کشــور بــه  نحــوه اداره 
گماشــته ایم  کار  بخــش و در هــر رده ســازمانی مــا قاضی هایــی را بــه 
کــه امــکان اعمال ســلیقه شــخصی بســیار بســیار وجــود دارد. بنابراین 
الزم اســت بــا تشــکیل ســتادی در قــوه قضاییــه، دســتورالعملی بــرای 
کلیــه دســتگاه های عمومــی تعییــن شــود تــا بــر اســاس آن در هــر 
کارشناســی تشــکیل و بــا آسیب شناســی تمــام  دســتگاه یــک تیــم 
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کــه  وظایــف ســازمانی در تمــام رده هــا را بررســی و در تمــام حاالتــی 
ــف ایــن  ــا تصریــح وظای ــذار وجــود دارد، ب کارگ امــکان اعمــال ســلیقه 
امــکان اعمــال ســلیقه و بالطبــع امــکان ایجــاد فســاد بــه حداقــل رســد.

حجــم بیــش از چهــار برابــری اقتصــاد زیرزمینــی نســبت بــه اقتصــاد 1 . 
شــفاف.

کارا تریــن بخش هــای 1 .  سیســتم مالیاتــی، سیســتم مالیاتــی یکــی از نــا
غلــط  سیاســت های  معلــول  عمدتــًا  کــه  اســت  کشــور  اقتصــاد 
از  کشــور،هیچ گاه  تاریــخ  طــول  در  اســت.  دیگــر  بخش هــای  در 
اســتفاده  اقتصــاد  هدایتگــر  ابــزار  عنــوان  بــه  مالــی  سیاســت های 
تجمل گرایــی،  و  بــاال  بســیار  طبقاتــی  شــکاف  علی رغــم  و  نشــده 
هیچ گونــه  غیرمولــد،  بخش هــای  در  کشــور  ســرمایه های  کــم  ترا
مالیــات بــر ثــروت و خصوصــًا ثروت هــای غیرمولــد طراحــی و اجــرا 
گذشــته اقداماتــی در ایــن زمینــه  نشــده اســت هرچنــد در ســال 
گردیــده. نســبت مالیــات بــه تولیــد ناخالــص داخلــی یکــی  انجــام 
ــا اقتصــاد شــفاف  کمتریــن نســبت ها در دنیــا حتــی در مقایســه ب از 
کــه نســبت مالیــات بــه اقتصــاد شــفاف در حــدود  گونــه ای  اســت بــه 
کمتــر از آن اســت و چنانچــه نســبت مالیــات به کل حجم  ۸ درصــد و 
کمتــر از دو درصــد خواهــد بــود. اقتصــاد محاســبه شــود ایــن نســبت 
ــم  ــاد علی رغ ــران در اقتص ــای پیش ــی از نیروه ــوان یک ــه عن ــات ب مالی
کل بودجــه دولــت و  ظرفیــت فوق العــاده بــاال در توانایــی تامیــن 
کــه مالیــات تنهــا ابــزار تامیــن مالــی پایــدار و بالطبــع،  علی رغــم ایــن 
متاســفانه  اســت،  اقتصــادی  ثبــات  ایجاد کننــده  و  تــورم  کنتــرل 
تغییــرات الزم در  فراینــد طوالنــی  اســت.  همــواره مغفــول مانــده 
ــا شــرایط مختلــف اقتصــادی، عمــًا  قانــون مالیات هــا، در مواجــه ب
امــکان اســتفاده از مالیــات بــه عنــوان ابــزار قدرتمنــد سیاســت های 
مالــی را، از بیــن بــرده اســت.جایگاه ســازمان امــور مالیاتــی بــه عنــوان 
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یکــی از معاونت هــای وزارت امــور اقتصــادی و در نتیجــه تحت تأثیــر 
گروه هــای سیاســی از طریــق فشــار بــر وزارت اقتصــاد، قــرار  فشــارهای 
دارد. رئیــس ایــن ســازمان میبایســت بــا تصویــب اعضــای هیــات 
دولــت، یعنــی افرادی کــه بــه دلیــل تفکــرات بخشــی گرایانه عمومــًا بــا 
اهــداف ســازمان امــور مالیاتــی دارای تضــاد منافع هســتند، انتخاب 

ــی اســت. کارایــی سیســتم مالیات ــر نا ــر ب ــه از عوامــل موث ک شــود 
مشــخصه دیگــر ،جذابیــت فــراوان فعالیــت در بخش هــای غیرمولــد 1 .. 

بــه دلیــل بــدون ریســک بــودن و بــا ســود بــاال و عمومــًا معــاف از 
کــه چندیــن برابــر ســرمایه مــورد  گونــه ای  کشــور اســت بــه  مالیــات در 

گردیــده اســت. کشــور در ایــن بخش هــا متبلــور  نیــاز بــرای توســعه 
کشــور بــه شــدت از نبــود یــک سیســتم نظارتــی 1 ..  سیســتم بانکــی 

کشــور و رنــج می بــرد. بــر بانک هــای  دقیــق و مناســب 
بــاالی 1 ..  بســیار  حجــم  کشــور.  در  نقدینگــی  بــاالی  بســیار  حجــم 

ــن  ــتم تامی ــک سیس ــود ی ــه نب ــف از جمل ــل مختل ــه دالی ــی ب نقدینگ
مالــی پایــدار و ترجیــح دولت هــا بــه اســتقراض بــه عنــوان مالیــات 
کــه واقعــًا می تــوان  ــار اقتصــادی  مخفــی، علی رغــم ایجــاد بدتریــن آث
کشــور دانســت، ورود ارزهــای نفتــی به داخل  آنــرا ام االمــراض اقتصــاد 
کشــور و عمومــًا افزایــش پایــه پولــی توســط بانــک مرکــزی جهــت 
پرداخــت ریــال معــوض ان بــه دولــت و بــه دنبــال تحریم هــا ، بــدون 
ورود درآمدهــای نفتــی و در حالی کــه ایــن درآمدهــای بلوکــه شــده 
امــکان مصــرف را ندارنــد لیکــن بانــک مرکــزی معــادل ریالــی آن هــا را 
کشــور اســت  چــاپ و بــه دولــت می دهــد از مشــخصه های اقتصــاد 

کشــور در ۵ دهــه اخیــر 1 ..  تــورم رکــودی بزرگتریــن مشــکل اقتصــادی 
کــه عمومــًا بــه دلیــل ورود ارزهــای صادراتــی ناشــی از نفــت  اســت 
کشــور )بــه دالیــل  کشــور و افزایــش حجــم نقدینگــی  بــه اقتصــاد 

فوق الذکــر( را دچــار ایــن بیمــاری نمــوده اســت
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کــه عمومــًا بــه دلیــل تــورم آن را توجیــه می کنیــم، از 1 ..  نــرخ بهــره بــاال 
کــه ضربــات مهلکــی بــه تولیــد در  مشــخصه های دیگــر اقتصــاد اســت 
کشــور وارد نمــوده. در نبــود و عــدم اعتقــاد بــه سیاســت های مالــی، 
سیاســت های پولــی همــواره تنهــا نســخه دولــت و روش دولــت بــرای 
حــل مشــکات بــوده اســت و عمــًا بــا افزایــش نــرخ بهــره، فــرض بــر 
ــرخ  ــه ن کنتــرل می شــود در حالی ک ــورم  ــه نقدینگــی و ت ک ایــن اســت 
ــاال عمــًا موجــب افزایــش ســپرده گذاری و در نبــود سیســتم  بهــره ب
ــط  ــول توس ــق پ ــدرت خل ــش ق ــب افزای ــزی موج ــک مرک ــی بان نظارت
ــن زده  ــورم دام ــی و ت ــترش نقدینگ گس ــه  ــود ب ــده و خ گردی ــا  بانک ه
کشــور را در یــک ســیکل باطــل قــرار داده اســت. اســت و از ایــن جهــت 

که همواره شــاهد آن هســتیم، تورم های 1 ..  یکــی دیگــر از پدیده هایــی 
بخش هــای  عمومــًا  اقتصــادی  مختلــف  بخش هــای  در  بخشــی 
ک و بخــش خــودرو بخــش طــا و ارز  ــد از جملــه بخــش امــا غیرمول
کشــور اســت. مســلمًا تنهــا ابــزار برخــورد  کــه از خصوصیــات اقتصــاد 
کنتــرل و مدیریــت تقاضــا در ایــن بخش هــا بــا  بــا تورم هــای بخشــی، 
کشــور فاقــد قوانیــن و مقــررات  ــه  ک ــی اســت  ــزار سیاســت های مال اب

اجرایــی آن می باشــد.
بــه عنــوان 1 ..  ا  ارز و طــا  بــازار متاطــم، آســیب پذیر و خط دهنــده 

در  مهــم  ابزارهــای  از  کشــور،  در  تــورم  و  بی ثباتــی  شــاخص های 
کــه در شــرایط عــدم نظــارت  جنــگ اقتصــادی دشــمن بــوده اســت 
ــرای  ــزار ب کارایــی ایــن اب ــازار ،عمــًا  ــر روی ایــن ب و مدیریــت دولتــی ب
کاال یعنــی  گردیــده. ایــن دو  کشــورهای متخاصــم چندیــن برابــر 
ــه  ــا پــول ملــی وظایــف پــول ملــی را ب ــا جایگزینــی ب ارز و طــا عمــًا ب
ــادالت در  ــهیل مب ــی، تس ــرار مالیات ــزار ف ــد و امــروزه اب گرفته ان ــده  عه
ــه عنــوان  ــًا ب ــی هســتند و نهایت ــرار مالیات ــزار ف اقتصــاد زیرزمینــی و اب
گرفته اند.ایفــای  بهتریــن وســیله حفــظ ارزش پــول مــورد تقاضــا قــرار 
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کنــار عــدم ثبــت  کاال در  تمــام نقش هــای پــول ملــی توســط ایــن دو 
کــه بهتریــن وســیله بــرای پولشــویی فــرار مالیاتــی و  مبــادالت آن هــا 
گردیــده، موجــب افزایــش تقاضــای آن هــا شــده و خــود ایــن  فســاد 
گردیــده اســت  پــول ملــی  کاهــش ارزش  افزایــش تقاضــا موجــب 
بنابرایــن الزم اســت در فرآینــد بــه مدیریــت ایــن دو بــازار نقش هــای 
کنترل  از جملــه وســیله مبادلــه و جایگزیــن پــول ملی شــدن آن هــا با 
کاال از حالــت  گرفتــه شــده و ایــن دو  از طریــق ثبــت مبــادالت از آن هــا 

ج شــود. کشــور خــار ــر  ابــزاری بــرای فشــار اقتصــادی ب
شــکاف طبقاتــی: مســلمًا مهم تریــن تاثیــر تــورم، فقیرتــر شــدن فقــرا 1 .. 

کشــور پنــج دهــه دچــار  و غنی تــر شــدن اغنیــا اســت و در حالی کــه 
کاهــش  بیمــاری تــورم اســت، هیچ گونــه سیاســت الزمــی در جهــت 
شــکاف طبقاتــی و تعدیــل ثــروت در جامعــه صــورت نگرفتــه و ایــن 
ــداف  ــرای پیگیــری اه ــیار مهــم دشــمن ب ــزار بس ــی از اب وضعیــت یک
گســل  خــود در فروپاشــی نظــام داخلــی ایــران اســت. درخــت ارتبــاط 

ــم. کرده ای ــی را در ضمیمــه اول ایــن رســاله رســم  شــکاف طبقات
که این 1 ..  کارا و بانــک اطاعات ملــی  نبــود سیســتم تامیــن اجتماعــی 

کنــار شــکاف طبقاتــی زمینــه را بــرای مشــکات  دو نقیصــه بــزرگ در 
کــرده اســت. اجتماعــی فراهــم 

کشــور اســت 1 ..  نــرخ بــاالی بیــکاری از دیگــر مشــخصه های اقتصــادی 
کــه معلــول سیاســت ها و روش هــای فوق الذکــر اســت. ایــن معضــل 
گســترده تر اســت، در  کــه در مناطــق محــروم و خصوصــًا مــرزی بســیار 
کارا و عدالــت محــور، پتانســیل  کنــار نبــود سیســتم تامیــن اجتماعــی 
بــرای  را  هزینــه  کمتریــن  بــا  ســرباز گیری  امــکان  بــرای  کــی  خطرنا

کــرده اســت. دشــمنان ایجــاد 
کــه رقــم 1 ..  کاالهــای اساســی  حجــم بــاالی یارانه هــای غیــر نقــدی بــر 

کنــار حجمــی  کشــور اســت، در  کل درآمدهــای مالیاتــی  آن بیــش از 
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کل بودجــه دولــت در بــرآورد یارانــه غیــر نقــدی حامل هــای  بیــش از 
ــاله  ــه هــر س ک ــت  کســری بودجــه دول ــاالی  ــم ب ــار حج کن ــرژی. در  ان
کــه تحریــم ســخت تر می گــردد و مســلمًا  متبلــور شــده و در شــرایطی 
کســری بودجــه به مراتب افزایش می یابد و در نبــود اراده الزم  حجــم 
کــردن سیســتم مالیاتــی، هــر ســاله حجمــی بســیار بیــش از  کارا  بــرای 
کشــور قابــل بــرآورد  کل  گاه تــا دو برابــر بودجــه  کــه  کشــور  کل بودجــه 
کاالهــای اساســی و  اســت تحــت عنــوان یارانه هــای غیرنقــدی بــرای 
حامل هــای انــرژی پرداخــت می گــردد و تاثیــر مخــرب ایــن یارانه هــا 
در تخصیــص بهینــه منابــع و سیاســت های اقتصــادی خصوصــًا در 
کشــاورزی بســیار ضربه زننــده و مهلــک بــوده اســت خــود  بخــش 
گردیــده تــا عدالــت اجتماعــی رعایــت نگــردد.  ایــن سیاســت موجــب 
بــه عبارتــی در ایــن سیســتم، دولــت بــه نمایندگــی از مــردم، منابــع 
قــرار  ارزان در اختیــار همــه  کاالی  تــا  را در دســت می گیــرد  کشــور 
دهــد. جــدای از آثــار مخــرب ایــن روش در تخصیــص بهینــه منابــع 
کاهــش فشــار بــر  کــه می توانــد در جهــت  و نیــز اتــاف منابــع وســیعی 
کمترین  گرفته شــود،  کارا بکار  اقشــار ضعیــف و متوســط، بــه صورتــی 
ــاوی از  ــبت مس ــه نس ــه ب ــراد جامع ــام اف ــا تم ــه اواًل آی ــه این ک ــه ب توج
ــه ایــن  ــا اقشــار مرفــه نیــاز ب ــًا آی کاالهــا اســتفاده می کننــد و ثانی ایــن 
کاالها  کــدام قشــر جامعــه بیشــتر از این  کاالهــای ارزان دارنــد؟ و ثالثــا 

کنــد، نمی شــود. اســتفاده مــی 
حجــم نســبتًا مناســب دولــت )بودجــه عمومــی( در اقتصــاد بــه 1 .. 

کــه نســبت بودجــه بــه اقتصــاد شــفاف تنهــا بیســت درصــد  گونــه ای 
کوچــک  کل اقتصــاد بســیار  ــه  اســت و مســلمًا ایــن ســهم نســبت ب
ــت. ــت اس ــه دول ــفافیت بودج ــدم ش ــی ع کوچک ــن  ــل ای ــت. دلی اس

ثابــت 1 ..  بــاالی ســرمایه گذاری  شــرکت های دولتــی: حجــم بســیار 
کــه تــا بیــش از ۱۰۰۰۰ هــزار  ناخالــص در بخــش شــرکت های دولتــی 
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کنــار بازدهــی بســیار ناچیــز و  میلیــارد تومــان بــرآورد می گــردد، در 
کشــور  کارایــی فوق العــاده ایــن واحدهــا از مشــخصه های اقتصــاد  نا
کارایــی را می تــوان در نبــود برنامــه مشــخص  اســت. علــت ایــن نا
دیگــر  ســوی  از  و  ســو  یــک  از  شــرکت ها  کشــور  ایــن  اداره  بــرای 
پســت های  و  مدیریت هــا  گرفتــن  قــرار  معاملــه  و  وجه المصالحــه 
مختلــف  جناح هــای  و  دولــت  توســط  شــرکت ها  ایــن  مدیریتــی 
بــه  منجــر  کــه  اســت،  مجلــس  در  خصوصــًا  قومــی،  و  سیاســی 
کارا و ناهماهنــگ شــده اســت )در هــر هیــات  بکارگیــری نیروهــای نــا
ــر  ــًا مدی ــد و بعض ــور دارن ــف حض ــای مختل ــهمیه جناح ه ــره، س مدی
کــه ســهمیه فــرد یــا جنــاح قوی تــر از  رده پایین تــر بــه واســطه ایــن 
ســایرین در شــرکت اســت، عمــًا امــور شــرکت را مختــل می کنــد. ایــن 
کار  کــه عمــًا بــه عنــوان ابــزار دســت معــرف و پشــتیبان خــود،  نیرو هــا 
می کننــد، صرفــًا در جهــت منافــع آن شــخص فعــال بــوده و بــا توجــه 
کوتــاه بــه وســیله پشــتیبان خــود بــه  بــه ایــن شــرایط، بعــد از دوره ای 

شــرکتی دیگــر منتقــل می شــوند.
کارا در بحــث خصوصی ســازی، از دیگــر 1 ..  عــدم وجــود یــک سیســتم 

کشــور اســت. خصوصیــات اقتصــاد 
بــا 1 ..  این کــه  علی رغــم  گاز،  و  نفــت  بخــش  گاز:  و  نفــت  بخــش 

ــا  ــه ب کشــور می باشــند و علی رغــم این ک مزیت تریــن بخــش صنعــت 
کمتــر از ۳۰ میلیــارد دالر ســرمایه گذاری عمــًا فــروش نفــت  رقمــی 
کشــور نــه  کشــور پایــان می یابــد، نبــود اســتراتژی اقتصــادی  خــام در 
کــرده  کشــور را از ایــن مزیــت و ارزش افــزوده بــاالی آن محــروم  تنهــا 
کشــور بــه صــادرات نفــت خــام از مهم تریــن  بلکــه وابســتگی اقتصــاد 

ــت. ــادی اس ــگ اقتص ــزار جن اب
کشــاورزی بــا توجــه بــه انــرژی ارزان، 1 ..  کشــاورزی: در بخــش  بخــش 

کاالهای اساســی  معافیــت مالیاتــی صــادرات، ارائــه یارانه بــه واردات 
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کشــت بــه ســمت محصــوالت عمومــًا بــا مصــرف  کشــاورزی، الگــوی 
نمــوده  حرکــت  صادراتــی  غیراساســی  محصــوالت  و  آب  بــاالی 
کــه خــود منجــر بــه مصــرف بی رویــه آب و برداشــت آب هــای  اســت 
کارا شــده اســت. زیرزمینــی و عــدم اســتفاده از سیســتم های آبیــاری 
ک  بنابرایــن مــواد غذایــی شــامل غــات و دانه هــای روغنــی و خــورا
ــه ایــن  ک کشــور شــده اســت  ــه بزرگتریــن قلــم وارداتــی  دام تبدیــل ب

کشــور را در خطــر قــرار داده اســت. موضــوع امنیــت غذایــی 
بخــش صنعــت: بــا توجــه بــه ســود فــراوان ، بــدون ریســک و معــاف 1 .. 

از مالیــات در بخش هــای غیرمولــد، از یــک ســو و از ســوی دیگــر 
ــاال و سیاســت های غیراصولــی منجــر بــه عــدم تشــویق  نــرخ بهــره ب
گردیــده اســت. فعالیت هــای صنعتــی و رشــد منفــی بخــش صنعــت 
نبــود یــک هــرم صنعتــی شــدن بــه عنــوان الگــوی توســعه صنعتــی 
کــه نشــان دهنده روابــط صنایــع باالدســتی و پایین دســتی  کشــور 
و در نتیجــه حلقه هــای مفقــوده در صنعــت مــی باشــد، منجــر بــه 
گســترش خام فروشــی ناشــی از وجــود ایــن حلقه هــای مفقــود شــده 
کــه مســلمًا در شــرایط تحریــم، مشــکات واردات محصــوالت  اســت. 
کاهــش تولیــد در  مربــوط بــه ایــن حلقه هــای مفقــوده، منجــر یــه 
ســایر بخش هــا می گــردد. معافیــت مالیاتــی صــادرات، بــه جــای 
ــه  ک ــده  ــب ش ــرخ ارز موج ــد ن ــز رش ــی و نی ــویق های صادرات ــه تش ارائ
کاالهــای مــورد نیــاز بــازار ،آن هــا را  تولیدکننــدگان بــه جــای ارائــه 
و  فوق ســنگین  حتــی  و  ســنگین  صنایــع  وجــود  نماینــد.  صــادر 
صنایــع ســبک و نبــود صنایــع میانــی از یــک ســو ظرفیت هــای خالــی 
کرده اســت. از ســوی  کشــور ایجــاد  بســیار وســیعی در بخــش صنعــت 
کارگیــری  ــه  ــرای ب دیگــر وزارت صنایــع فاقــد برنامه ریــزی مناســب ب
ــد تولیــد در  ــه روش هــای جدی ــا توجــه ب ایــن ظرفیت هــا خصوصــًا ب

ک چیــن می باشــد. نســل چهــارم و با
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 بخــش بازرگانــی: سیاســت های روزمــره، نبــود اســتراتژی مناســب 1 .. 
کاالهــای  بــرای  اســتاندارد  و  کیفیــت  کنتــرل  نبــود  صــادرات، 
صادراتــی، عــدم اســتفاده صحیــح و منعطــف از تعرفه ها از مشــکات 
کــه منجــر بــه از دســت رفتــن مــداوم بازارهــای  ایــن بخــش اســت 
صادراتــی شــده اســت از ســوی دیگــر سیســتم توزیــع غلــط، موجــب 
کــه اختــاف قیمــت تولیدکننــده و مصرف کننــده در برخــی  گردیــده 
ــد. ــر برس ــش از ۱۰ براب ــه بی ــاورزی ب کش ــوالت  ــًا محص ــوارد خصوص از م

بخــش خدمــات بــا توجــه بــه امــکان ایجــاد ارزان تریــن روش هــا 1 .. 
کشــور همــواره بــدون متولــی و بــه طبــع، بــدون  در ایجــاد شــغل در 
کار قانونــی  بــرای هــر  بــوده اســت در حالی کــه الزم اســت  برنامــه 
کننــد شــغل تعریــف  ــد بابــت آن پــول پرداخــت  ــه عــده ای حاضرن ک
نمــوده و ایجــاد شــغل نماییــم. بــه عنــوان یــک مثــال، مطابــق یــک 
آمــار غیــر رســمی حــدود شــصت هــزار واحــد آرایشــگاه و آموزشــگاه 
کــدام به طور متوســط  گــر هــر  کــه ا کشــور وجــود دارد  آرایشــی زنانــه در 
کرده باشــند، ایــن فعالیت  و بــه صــورت مســتقیم ، ســه شــغل ایجــاد 
گونــه  خدماتــی بــدون هیچ گونــه هزینــه دولتــی و احتمــااًل بــدون هــر 
کشــور  اســتفاده از منابــع بانکــی،  یــک و نیــم برابــر صنعــت خــودرو در 

کــرده اســت. شــغل ایجــاد 
بخــش نیــرو: ایــن بخــش بــه دلیــل پرداخــت یارانــه بــر محصــوالت 1 .. 

کــه ایــن فشــارها  تولیــدی آن، تحــت فشــار های اقتصــادی اســت 
می توانــد آینــده ایــن بخــش را بــا چالش هــای فراوانــی مواجــه ســازد.
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هنرشکستتحریمها

فصل پنجم

آسیب شنایس اقتصادی و اجتامعی
ــان صلــح  ــی و... زب ــا قوانیــن و روش هــای اقتصــادی، تجــاری، مالیات ب
نمی توان اســتراتژی مناســب در زمان جنگ اقتصادی داشــت. هرچند 
آسیب شناســی اقتصــادی و اجتماعــی، چــه در بعــد کان ایــن دو ســرفصل 
و چــه در بعــد اجــزای هــر ســرفصل، قابلیــت تفکیــک ندارنــد و عناصــر هــر 
فصــل )و همچنیــن زیــر فصل هــا( عمدتــًا باهــم روابط علی و معلولــی دارند، 
ــویم و در  ــل می ش ــر را قائ ــدی زی ــات، طبقه بن ــه جزئی ــت ارائ ــه جه ــن ب لیک
کاهــش آســیب پذیری ارائــه  هــر بخــش، راه حل هــای پیشــنهادی بــرای 
می شــود. امیــد اســت بــا نقــد، بررســی و توســعه ایــن راه حل هــا توســط 

متخصصیــن هــر بخــش، بــه غنــای موضــوع، افــزوده شــود.
آسیب شناسی در نظام برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی

آسیب شناسی در بخش پولی و مالی اقتصاد
آسیب شناسی عوامل اجتماعی

آسیب شناسی تجارت خارجی
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آسیب شناسی زیر ساختاری دیجیتال
آسیب شناسی صنایع عمده کشور

آسیب شناسی بخش های عمده برحسب نوع فعالیت
ذیًا به بررسی هر سرفصل می پردازیم 

آسیب شنایس در نظام برنامه ریزی اقتصادی و اجتامعی و راه حل آن

ــذرد و  ــور می گ کش ــدون در  ــی م ــاز برنامه نویس ــه از آغ ــت ده ــدود هش در ح
کشــور  علیرغــم تدویــن برنامه هــای مختلــف توســعه، قبــل و بعدازآنقــاب، 
کــه  برنامه هایــی  اســت.  نبــوده  اقتصــادی  برنامه ریــزی  هیــچ گاه دارای 
گرفتــه در آن هــا محقــق نشــده اســت.  هیــچ گاه، پیش بینی هــای صــورت 
کشــور اســت. برنامه هــای  علــت امــر، در اشــتباهات نظــام برنامه ریــزی در 
کــه فــرض اساســی  توســعه، همگــی بــر اســاس مدل هایــی طراحی شــده اند 
کــه علیرغــم  گذشــته اســت. فرضــی  کــه آینــده، ادامــه  آن هــا ایــن بــوده 
اثبــات اشــتباه بــودن آن در ۱۲ برنامــه توســعه، همچنــان مورداســتفاده 
قــرار می گیــرد. بنابرایــن اولیــن قــدم در طراحــی برنامــه اول )گام دوم برنامــه 
هفتــم( اصــاح اصــول برنامه ریــزی بر اســاس آینده نگاری مبتنی بر ســناریو 
گرفتــن تمــام آینده هــای ممکــن و آمادگی برای تمام ســناریوهای  و در نظــر 
ممکــن الوقــوع اســت. دالیــل عمــده و نقــاط ضعــف نظــام برنامه ریــزی 

ــوان به صــورت زیــر بیــان نمــود: کشــور را می ت اقتصــادی و اجتماعــی 

عدم رعایت اصول برنامه نویسی در برنامه ها1 . 
کلــی از وضعیــت مــورد  به گونه ای کــه برنامه هــا عمومــًا شــامل یــک تصویــر 
کان  کلــی و اهــداف  بــا سیاســت های  انتظــار پایــان برنامــه، منطبــق 
برنامــه )نقطــه هــدف( هســتند. لیکــن برنامه هــا عمومــًا فاقــد راه حل های 
گام هــای موردنیــاز و الزامــات ضــروری و امکانــات الزم و روش  عملــی، 
تحقــق ایــن اهــداف هســتند. بــه عبارتــی اســتراتژی دقیــق و مشــخص 
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ــه اهــداف برنامــه تعریف نشــده اســت. ــرای رســیدن ب ب

 وابستگی شدید به متغیرهای اساسی برون زا1 . 
بــرای  خوش بینانــه  ســناریوهای  اســاس  بــر  عمومــًا  برنامه هــا  اهــداف 
کــه مهم تریــن آن هــا  اساســی ترین متغیرهــای بــرون زا طراحی شــده اند 
درآمــد نفــت اســت. مســلمًا بــا عــدم تحقــق ایــن درآمدهــا اســاس برنامــه 
از بیــن رفتــه اســت و در صــورت تحقــق مــازاد بــر پیش بینــی، برنامه هــا 
کشــور شــده اند )برنامــه پنجــم و  قربانــی خودکامگــی مســئولین اجرایــی 

ششــم قبــل از انقــاب و برنامــه چهــارم و پنجــم بعــداز انقــاب(

 عدم رعایت جهت برنامه نویسی1 . 
به گونه ای کــه بجــای بــرآورد دقیــق منابــع مالــی و امکانــات اقتصــادی در 
ــرآوردی،  ــات ب ــر اســاس ایــن امکان قدم هــای اولیــه و طراحــی هزینه هــا ب
ابتــدا ســمت هزینــه برنامــه شــکل گرفته و ســپس ســعی شــده درآمدهایــی 
بــرای اجــرای آن هــا تعریــف شــود. ایــن روش تقریبــًا در تمــام لوایــح بودجه 

ســالیانه نیــز متــداول اســت.

عــدم اســتفاده از مدل هــای اقتصــادی مناســب جهــت بــرآورد 1 . 
متغیرهــا و روابــط آن هــا بــا یکدیگــر.

هم زمــان  مدل هــای  از  اســتفاده  بــر  مبنــی  فــراوان  ادعاهــای  علیرغــم 
اقتصادســنجی و ... . در طراحــی برنامه هــا جــدای از اینکــه ایــن مدل هــا 
صرفــًا ســعی می کننــد بــر اســاس رفتار معمــول متغیرها درگذشــته، رفتــار این 
کــه آینــده لزومــًا ادامــه گذشــته  متغیرهــا در آینــده را پیش بینــی کننــد و ازآنجا
گرفته فاقد اعتبار الزم هستند،  نیست و بنابراین برآوردهای خطی صورت 
بــا بررســی ارزش هــای متغیرهــا در برنامه هــا ماحظــه می گــردد به منظــور 
یــک  اســاس  بــر  متغیرهــا  ایــن  ارزش  خودخواســته  تعادل هــای  ایجــاد 
معادلــه و یــک مجهــول تعیین شــده اند. به عنوان مثــال در برنامــه ششــم 
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درحالی کــه نــرخ تــورم ســالیانه ۹ درصــد و رشــد اقتصــادی ســالیانه ۵ درصــد 
گرفته شــده بــود رشــد درآمدهــای مالیاتــی ســاالنه ۲۵ درصــد در نظــر  در نظــر 
گرفته شــده اســت. مســلمًا اختــاف رشــد ۲۵ درصــدی درامدهــای مالیاتــی 
بــا رشــد اســمی ۱۴ درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی بایــد از طریــق افزایــش 
کارایــی و کوشــش مالیاتــی حاصــل شــود ولــی در برنامــه هیــچ روش عملیاتــی 
کوشــش مالیاتــی تعریف نشــده  و یــا اقدامــات و ملزومــات الزم بــرای افزایــش 
بــرآورد  کــه نشــان دهنده نبــود برنامه ریــزی و  گسســتگی ها  اســت. ایــن 

ــد. ــه چشــم می خورن ــور ب سیســتماتیک متغیرهــا در برنامه هاســت به وف
کــه مدل هــای اقتصادســنجی صرفًا بر اســاس رفتــار معمول  فوقــًا ذکــر شــد 
کــه حتــی  متغیرهــا درگذشــته رفتــار آینــده آن هــا را پیش بینــی می کنــد چرا
در بــروز رفتــار غیرمعمــول درگذشــته بــا به کارگیــری متغیرهــای مجــازی 
کــه تحلیــل آن هــا در پیش بینــی  بــرای دوران حــدوث رفتــار غیرمعمــول، 
آینــده بســیار بااهمیــت اســت عمــًا ســعی در خنثــی نمودن ایــن تغییرات 

در بــرآورد مدل هــا و افزایــش مصنوعــی قــدرت تشــریح مــدل، می گــردد.
کمــک بــه درک  کــه از مدل هــای پیچیــده، بــرای  حتــی در مــواردی 
کــه روندهــا غیرقابــل  تغییــرات اقتصــادی اســتفاده می شــود، ازآنجا
کارایــی  اتــکا و وضعیت هــای آتــی، مبهــم هســتند، ایــن مدل هــا فاقــد 

می باشــند. الزم 

امــکان 1 .  عــدم  و  قانــون  بــه  توســعه  برنامه هــای  شــدن  تبدیــل 
بــا شــرایط جدیــد اصــاح و تطبیــق ســریع آن هــا 

گــر تمــام عوامــل بــاال وجــود نداشــت، تبدیــل برنامه هــا بــه قانــون  حتــی ا
و از بیــن بــردن امــکان انعطــاف برنامه هــا بــه دلیــل فرآینــد طوالنــی تغییــر 
کامــل مواجــه ســاخته اســت. مســلمًا  کارایــی  قوانیــن، عمــًا برنامــه را بــا نا
بــا آغــاز هــر برنامــه و پــس از گذشــت زمــان، در مقاطــع زمانــی مختلــف مثًا 
گرفتــه  هــر ســه ماهه یک بــار، الزم اســت شــرایط و برآوردهــای صــورت 
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گیرنــد. لیکــن  موردمطالعــه و در صــورت نیــاز مــورد تعدیــل و تصحیــح قــرار 
بــا توجــه بــه وابســتگی شــدید برنامه هــا بــه متغیــر بــرون زای نفــت از یکســو 
کنــار عــدم امــکان ســریع اصــاح  و عــدم پایــش برنامــه در طــول زمــان در 
ــار هــم تجربــه آن در  و تعدیــل برنامه هــای توســعه )کــه البتــه حتــی یک ب
کوچک تریــن تغییــر و انحــراف از برآوردهــا، چیــزی  کشــور وجــود نــدارد(، بــا 
بنــام برنامــه عمــًا وجــود نــدارد. هرچنــد جســدی را تحــت عنــوان برنامــه، 
تــا پایــان دوره پنج ســاله آن بــه دوش می کشــیم و در پایــان دوره موجــود 
دیگــری را تحــت عنــوان برنامــه بــه وجــود می آوریــم، در غالــب قانــون آن 
کمتریــن تغییــر جســد آن را بــه دوش  را تصویــب می کنیــم و مجــدداً بــا 
ــک  ــدود ی ــم ح ــه علی رغ ک ــت  ــده اس ــث ش ــت باع ــن وضعی ــیم. ای می کش

کشــور عمــًا بــدون برنامــه اداره شــود. قــرن برنامه ریــزی اقتصــادی، 

گذاری تبیین استراتژی اقتصادی کشور به قوه مجریه و مقننه1 .  وا
گردیــده بــود  در فرآینــد تاریخــی تدویــن برنامه هــا، هرچنــد در ابتــدا ســعی 
طراحــی برنامه هــا مســتقل از بخــش اجرایــی دولــت و صرفــًا بــا حضــور 
گیــرد، ایــن مهــم بــه زودی بــه  دســتگاه های ســتادی اقتصــادی صــورت 
کــه تصویب  کــه امروز شــاهد آن هســتیم  فراموشــی ســپرده شــد. تــا جایــی 
برنامه هــای اقتصــادی و تصمیمــات اقتصــادی در شــورایی بنــام شــورای 
کــه وزن وزارت اقتصــاد به عنوان مســئول اقتصاد  گرفتــه می شــود  اقتصــاد 
کشــور و مجــری سیاســت های مالــی و بانــک مرکــزی به عنــوان مجــری 
کامــل دو دســتگاه  کشــور و بــه فــرض هماهنگــی  سیاســت های پولــی 
کــه  گــرا اســت  کمتــر از ده درصــد وزن شــورایی متشــکل از وزرایــی بخشــی 

ــد. ــب می کن ــادی را تصوی ــت های اقتص سیاس
کشــور در حالــی مســئول تدویــن برنامه هــای اقتصــادی  بخــش اجرائــی 
کشوراســت که به شــدت تحت تأثیر تفکرات پوپولیستی، جناحی، سیاسی 
و بخشــی اســت. برنامــه در چنیــن فضایــی تدویــن و بــرای تصویــب بــه قــوه 
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مقننــه ســپرده می شــود یعنــی قوه ای کــه عــاوه بــر تحــت تأثیــر عوامــل فــوق 
کنــار  گروهــی و منطقــه ای نیــز هســت. در  بــودن، تحــت تأثیــر تفکــرات قومــی 
ــه وجه المصالحــه  ایــن وضعیــت تبدیل شــدن احــکام و اعتبــارات برنامــه ب

کار معلــوم اســت. دولــت و مجلــس را نیــز اضافــه بفرماییــد، مســلمًا نتیجــه 

قدم های الزم برای رفع مشکات نظام برنامه ریزی کشور:

ــادی 1 .  ــتراتژی اقتص ــن اس ــه تبیی ک ــت  ــدم آن اس ــن ق ــن و مهم تری اولی
مجلس هــا  و  دولت هــا  تغییــرات  و  تأثیــرات  از  امــکان  حــد  تــا  را  کشــور 

مصــون نماییــم.
کشــور بایــد در یــک بخــش فــرا قــوه ای طراحــی و تصویــب  برنامــه اقتصــادی 
پیشــنهاد  و  تهیــه  اساســی،  قانــون  اصــل ۱۱۰  یــک  بنــد  مطابــق  شــود. 
پیش نویــس سیاســت های کلــی نظــام بــه رهبــری، بــرای تصویب، بــه عهده 
ــا تمــام  کــه برنامــه چشــم انداز )ب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اســت 
مشــکاتش( بــر اســاس همیــن ظرفیــت قانونــی طراحی گردیــده اســت؛ و نیز 

کــه اعــام مــی دارد: بــا توجــه بــه بنــد هشــتم اصــل ۱۱۰ قانــون اساســی 
کــه از طــرق عــادی قابل حــل نیســت از طریــق   حــل معضــات نظــام 
کــه مجمــع مزبــور  مجمــع تشــخیص حــل خواهنــد شــد، بــه نظــر می رســد 
پتانســیل قانونــی الزم بــرای طراحــی برنامه هــای توســعه را دارا می باشــد.
بنابرایــن الزم اســت یــک بخــش طراحــی برنامه هــای توســعه، متشــکل 
گــردد. ایــن بخــش همچنیــن  کارشناســان مبــرز و مســتقل تشــکیل  از 

ــه: ک ــه ای  ــود به گون ــد ب ــه خواه ــر برنام ــارت ب ــش و نظ ــئول پای مس
 لوایــح پیشــنهادی دولــت بــه مجلــس و نیــز طرح هــای پیشــنهادی 

ً
اوال

نماینــدگان قبــل از ورود بــه فرآینــد تصویــب ازنظــر تطابــق و همخوانــی بــا 
کشــور بــه تائیــد ایــن بخــش می رســد. برنامــه و اســتراتژی توســعه 

ــزوم،  ــورت ل ــه در ص ــرون زای برنام ــای ب ــر متغیره ــداوم ب ــه م  بامطالع
ً
ــا ثانی

اصاحــات الزم توســط همیــن بخــش صــورت می گیــرد. مســلمًا برنامــه 
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پیشــنهادی و اصاحات آن در هر مرحله به تائید رهبری خواهند رســید.
ــا بهره گیــری از آخریــن روش هــای برنامه ریــزی، برنامــه 1 .  الزم اســت ب

کشــور بــر اســاس مــدل برنامه ریــزی مبتنی  توســعه اقتصــادی و اجتماعــی 
گردنــد. بــر ســناریو طراحــی 

در ایــن فراینــد الزم اســت بــا نگرشــی احتیاطــی بــه متغیرهــای درآمــدی، 
کــرد.  خصوصــًا درآمــد نفــت، برنامــه را به صــورت انعطاف پذیــر طراحــی 
کــه درآمدهــای مــازاد نفتــی، بیــش از ســناریوهای احتیاطــی  به گونــه ای 
بــه  واریــز  بــا  و  نشــود  طراحی شــده  درآمــدی  منابــع  وارد  به هیچ وجــه 
صنــدوق توســعه ملــی، ضمــن جلوگیــری از بــه هــم خــوردن ارکان برنامــه 
گــردد.  کشــور  شــده  اولویت بنــدی  پروژه هــای  صــرف  طراحی شــده، 
کــه حــذف و شفاف ســازی یارانه هــا مپرداخــت نقــدی مســتقیم  ازآنجا
گاهــی مــورد سوءاســتفاده  و غیرمســتقیم آن هــا یــک ضــرورت اســت و 
ج از  ــار ــورد خ ــن م ــری در ای ــت تصمیم گی ــرد، الزم اس ــرار می گی ــی ق سیاس
گیــرد. در ایــن  قــوای ســه گانه و در چهارچــوب طراحــی فراقــوه ای صــورت 
زمینــه الزم اســت بــا تعریــف صندوقــی فی المثــل بنــام صنــدوق رفــاه ملی، 
ــز  ــه ایــن صنــدوق واری ــا حــذف یارانه هــا ب کاهــش ی کلیــه وجــوه ناشــی از 
شــود و نــه بــه بودجــه دولــت یــا منابــع برنامــه توســعه. محــل هزینــه ایــن 

وجــوه نیــز عینــًا توســط بخــش طراحــی برنامــه، تعریــف می گــردد.

آسیب شنایس نظام پویل، بانیک و مایل کشور 

در ایــن ســرفصل بــه آسیب شناســی در زیــر فصل هــای نظــام پولــی، نظــام 
ــرمایه،  ــرار س ــی، ف ــاد زیرزمین ــورم، اقتص ــی، ت ــام بانک ــه، نظ ــی و بودج مال
خصوصی ســازی،  و  دولتــی  شــرکت های  اشــتغال،  و  ســرمایه گذاری 
می پردازیــم. هرچنــد روابــط تنگاتنگــی بیــن بخش هــای فــوق وجــود 

دارد، تحلیــل دقیــق هــر بخــش، دارای اهمیــت اســت.
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 آسیب شنایس نظام پویل، پاشنه آشیل اقتصاد ایران و راه حل آن

کــردن  کشــور و وابســته   تــداوم غیررســمی نظــام منســوخ پایــه طــا در 
کشــور را در  ارزش پــول ملــی بــه طــا و ارز، آســیب پذیرترین بخــش اقتصــاد 

معــرض حملــه و اســتفاده دشــمنان، قــرار داده اســت.
کــه  دانســت  دوری  راه  از  کنتــرل  بمب هایــی  می تــوان  را  کاال  دو  ایــن 
دکمــه انفجــاری آن هــا در دســت دشــمنان اســت و به عنــوان مؤثرتریــن 
بارهــا  اقتصــاد،  در  بی ثباتــی  و  تــورم  ایجــاد  عامــل  کم هزینه تریــن  و 
مورداســتفاده دشــمنان قرارگرفتــه و در ســایه بی توجهــی و سیاســت های 
کــه  غلــط دولت هــا، همچنــان، مورداســتفاده دشــمنان اســت. بــازاری 
کشــور را تحــت  می تــوان بــا هزینــه چنــد میلیــون دالر در آن، تمــام اقتصــاد 
کشــورها، بــه دلیــل وجود  حملــه قــرارداد. وجــود ســکه های طــا در تاریــخ 
ــته اســت. ســکه های  ــود داش ــواره وج ــا و نقــره، هم ــی ط ــه پول ــام پای نظ
رایــج در ایــران تــا ســال ۱۳۲۸ نقــره بوده انــد. هرچنــد بعــد از تغییــر نظــام 
پولــی آمریــکا در ۱۹۷۱، ضــرب ســکه های طــا در دنیــا منســوخ شــد، ایــن 
کشــور مــا حتــی توســعه پیــدا می کنــد! به طوری کــه تعــداد ضــرب  رونــد در 
ســالیانه ربع ســکه از ۸۰ هــزار قطعــه در ســال ۱۳۵۰ بــه ضــرب ســالیانه ۱۸۶ 
هــزار قطعــه در ســال ۱۳۵۵ می رســد. ســکه نیــم و یــک نیــز در ایــن دوره 
بــه ترتیــب از ضــرب ســالیانه ۸۰ هــزار قطعــه بــه ۱۵۳ هــزار و ســکه یــک از 
ضــرب ســالیانه ۶۰ هــزار بــه ۲۰۳ هــزار قطعــه می رســد. ایــن رونــد معیــوب 
کــه عمدتــًا بــرای تأمیــن ریــال از طریــق تبدیــل منابــع مــازاد ارزی بــه طــا 
و ضــرب ســکه و فــروش آن در بــازار داخلــی بــوده اســت تــا بــه امــروز ذخایــر 
کشــور و حفظ ارزش  که قرار بوده پشــتوانه اقتصاد  کشــور را  وســیع طای 
پــول ملــی باشــد را، از بیــن برده اســت. خســارت این سیاســت بــه نابودی 
ایــن ذخایــر محــدود نمی شــود. بــا تزریــق بیشــتر و بیشــتر ســکه های 
کــه باهــدف ســاده لوحانه حفــظ  طــا و البتــه ارز به صــورت اســکناس 
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گرفتــه و می گیــرد، ظاهــرًا دانشــمندان مدعــی  ارزش پــول ملــی صــورت 
کشــور  کــه ازقضــا در دوره هــای مختلــف از مســئولین اقتصاد  اقتصــادی مــا 
بوده انــد نادانســته، بــه نحــوی ســعی در حفــظ نظــام منسوخ شــده پایــه 
کشــور را داشــته و دارنــد. انتخــاب ابــزار اشــتباه تزریــق ارز و طــا بــه  طــا در 
کارای  کمبــود آن معلــول سیســتم نــا کــه ابتــدا بــرای تأمیــن ریــال )کــه  بــازار 
مالیاتــی اســت( موجــب رســمیت دادن بــه دو شــبه پــول پرقــدرت در 
ــر خصوصــًا در  ــل پــول ملــی شــد. تزریــق بیشــتر و بیشــتر ایــن ذخای مقاب
کاهــش نقدینگــی و  شــرایط وجــود نقدینگــی مــازاد در اقتصــاد، موجــب 
کــه اواًل ایــن تزریــق صرفــًا امــکان تبدیــل  حفــظ ارزش پــول ملــی نشــد چرا
کــه  کــرد و ثانیــًا ازآنجا ــر را در جامعــه ایجــاد  ــا پــول قوی ت ــر ب پــول ضعیف ت
دولــت منابــع جمع آوری شــده را در قالــب بودجــه، مجــدداً هزینــه نمــود، 
کاهــش نقدینگــی ضعیــف را بــا شــدت افزایشــی بیشــتر )ضریــب  تأثیــرات 
ــا نگاهــی  ــًا ب ــت در اقتصــاد( در پــی داشــت. ثالث افزایــش هزینه هــای دول
ســاده بــه حجــم نقدینگــی مــازاد و بالطبــع حجــم تقاضــای بالقــوه طــا و 
ارز از یکســو و تــوان تزریــق ارز و طــا توســط دولــت، به خوبی نشــان می داد 
کاال  کنتــرل قیمــت ایــن دو  کــه ابــزار تزریــق، ابــزار مناســبی نیســت و بــرای 
کاال در  بایــد عوامــل مؤثــر در تقاضــای آن هــا ازجملــه قابلیــت ایــن دو 
جایگزینــی پــول ملــی را، مــورد هــدف و مدیریــت قــرار داد. از ســوی دیگــر 
ایــن دو شــبه پــول قــوی تبدیــل به وســیله ذخیــره ارزش، ســنجش ارزش 
گــر و جایگزیــن پــول ملــی(، خصوصــًا  و وســیله مبادلــه )و درنتیجــه ایفــاء 
گســترش اقتصــاد زیرزمینــی و بالطبــع  در اقتصــاد زیرزمینــی و موجــب 
کاهــش درامدهــای مالیاتــی و ایجــاد یــک چرخــه باطــل در تضعیــف پــول 
ــا ســاده انگاری تمــام  کــه تئوریســین هایی ب ملــی شــدند. چرخــه باطلــی 
گرفتــن نقــش ارز و طــا در ایجــاد تــورم، از لــزوم افزایــش نــرخ ارز  و نادیــده 

به انــدازه اختــاف بیــن تــورم داخلــی و تــورم خارجــی، دفــاع می کننــد.
کــه در حــال حاضــر ارزش  کشــور موجــب شــده  جالــب آنکــه تزریــق طــا در 
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کمتــر از قیمــت جهانــی طــا  طــا در بــازار ایــران در حــدود ســیزده درصــد 
کشــور و احتمااًل  اســت و ایــن موضــوع نشــان دهنده قاچــاق وســیع طــا از 
ــم و  کم حج ــی  کاالی ــرای  ــود ب ــزرگ س ــیه ب ــن حاش ــا ای ــا )ب ــتفاده از ط اس

نقــد شــوندگی آنــی( به عنــوان ابــزار مهــم فــرار ســرمایه اســت.
جالــب اســت بدانیــم در بــازه زمانــی ۱۳۵۰ تــا ۱۳۹۹ بیشــترین درصــد 
کشــور  ع تــورم در  افزایــش قیمــت در ســکه طــا، ایــن شــاخص بامنــاز

خ داده اســت. ســایر مــوارد نیــز بــه شــرح ذیــل هســتند: ر

۱۱۷,۴۳۹ برابرنقدینگی

 ۱۲۸,۴۰۰ برابرسکه

 ۱۰۰,۰۰۰ برابر )براورد(قیمت ملک

کاالهای وارداتی  ۸۰ برابرشاخص قیمت 

 ۳،۰۰۰ برابرنرخ دالر

۲۶/۵ برابرقیمت جهانی طا

 منفی %۱۲شاخص ارزش دالر

۳,۵۳۹ برابر )که شخصًا اعتقادی به صحت آن ندارم(شاخص قیمت ها در کشور

ــی،  ــد نقدینگ ــور، رش کش ــورم در  ــی ت ــع اصل ــوق مناب ــام ف ــه ارق ــه ب ــا توج ب
رشــد قیمــت جهانــی طــا و تــورم وارداتــی هســتند.

بــا نگاهــی بــه عملکــرد دولت هــا در نیم قــرن اخیــر، ماحظــه می گــردد، 
کشــور در حــال اجراســت  کاریکاتــوری از نظــام منسوخ شــده پایــه طــا در 
ــان ایــن سیاســت را پرداخــت می کنــد. شــاید  کشــور هزینه هــای بی پای و 
ــه طــا و اقدامــات آزادتریــن اقتصادهــای  ــه تاریخچــه نظــام پای نگاهــی ب
تجربــه  نباشــد.  لطــف  از  خالــی  اقتصادشــان،  حفــظ  بــرای  جهــان 
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کشــورهای پیشــرفته و شــدت عمــل آن هــا، علی رغــم ادعــای آزادتریــن 
اقتصادهــای جهــان، نشــان از اهمیــت اساســی ایــن موضــوع در حفــظ 

کشــورها دارد. حیــات ایــن 

تحوالت نظام پایه طال بعد از جنگ اول جهاین تا انهدام اکمل آن در ۱۹۷۱
در  کشــورها  پــول  ارزش  کاهــش  و  طــا  پایــه  نظــام  مشــکات  بــروز  بــا 
مقابــل طــا، حــذف ایــن نظــام در ســال ۱۹۳۱ بــا برداشــتن آن از پونــد در 
انگلیــس آغــاز شــد. باالخــره فرانســه، هلنــد و ســوئیس در ســال ۱۹۳۶ 
ــن  ــرای قوانی ــع و اج ــا وض ــد ب ــن رون ــتند. ای گذاش ــار  کن ــا را  ــتاندارد ط اس
ســخت گیرانه ای همــراه بــود. فی المثــل در فرانســه مــردم مکلــف شــدند 
گرفتــن اوراق بهــادار  تــا طــای تحــت مالکیــت شــخصی خــود را بــرای 

دولتــی بــه دولــت بازگرداننــد.
در آمریــکا، مهــد آزادی اقتصــادی، در ژانویــه ۱۹۳۴ بــا تصویــب قانــون 
ــا دشــمن«، روزولــت،  ۶۱۰۲ و نیــز قانونــی تحــت عنــوان  قانــون تجــارت ب
مالکیــت تمــام طاهــای شــهروندان آمریکایــی را بــه دولــت منتقــل نمــود. 
طبــق ایــن قانــون همــه مــردم مکلــف شــدند همــه طاهــای خــود را نــه 
کــه در مقابــل اوراق خزانــه و نــه بــه قیمــت بــازار بلکــه بــه  در مقابــل پــول 
ــه  ــه البت ک ــرد،  ــن می ک ــون تعیی ــق آن قان ــور مطاب ــه رئیس جمه ک ــی  قیمت
قیمــت تعیین شــده در حــدود نصــف قیمــت جهانــی بــود تحویــل دهنــد.
کلکســیونی مکلــف به ثبت آن ها در سیســتم  دارنــدگان طاهــای زینتــی و 
کــه از طــا در ســاخت محصــوالت  خزانــه داری آمریــکا شــدند و صنایعــی 
رعایــت  بــا  را  موردنیــاز  طــای  می بایســت  می کردنــد،  اســتفاده  خــود 
شــرایط دولــت از دولــت تهیــه می کردنــد. ایــن قانــون تــا ســال ۱۹۷۵ برقــرار 
ــا  ــات، از ط ــل اطاع کام ــا ثبــت  ــا ب ــد ت ــازه یافتن ــدازآن مــردم اج ــود و بع ب
به عنــوان یکــی از جنبه هــای ســرمایه گذاری و البتــه پرداخــت مالیــات 

کننــد. ناشــی از عایــدی آن و عــدم اســتفاده معامــات، اســتفاده 
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پیشنهاد مدیریت بازار طال و ارز در ایران

کشور به عنوان : با توجه به مطالب فوق و نقش طا و ارز در اقتصاد 
مهم ترین ابزار جنگ اقتصادی دشمن	 
مهم ترین شاخص بی ثباتی اقتصاد	 
مهم ترین موتور ایجاد تورم در کشور	 
مهم ترین ابزار تسهیل مبادالت در اقتصاد زیرزمینی و فساد مالی و فرار 	 

مالیاتی
مهم ترین عامل تضعیف پول ملی از طریق جایگزینی به جای پول ملی	 
مهم ترین عامل ایجاد نارضایتی و تشویش اذهان اقشار ضعیف و 	 

متوسط جامعه
مهم ترین نوع سرمایه گذاری غیر مولد و البته معاف از مالیات در کشور	 
مهم ترین ابزار تسهیل فرار سرمایه و ... .	 

قــدم در جنــگ  بــازار، مهم تریــن  ایــن  کنتــرل  و  اســت، مدیریــت  الزم 
کــه آزادتریــن اقتصادهــای جهــان ایــن  اقتصــادی باشــد. )همان گونــه 
کــه در اقتصادهــای آزاد جهــان،  کرده انــد. الزم بــه یــادآوری اســت  کار را 
ــد، در  ــورت نق ــور را به ص کش ــان  ــی هم ــول مل ــتن پ ــق داش ــهروندان ح ش
حــدی معیــن، تقریبــًا معــادل ده هــزار یــورو دارنــد و نــه مازاد آن، چه رســد 

ــه نگهــداری ارزهــای خارجــی و طــا( ب

طرح پیشنهادی کنرتل بازار طال و ارز

طــرح پیشــنهادی، نــه شــامل مصــادره موجــودی ارز و طای مردم اســت 
کجــا آورده ایــد. و نــه قیمت گــذاری دســتوری آن و نــه پرسشــی در مــورد از 

از  حاصــل  ارز  برگشــت  بــرای  الزم  تمهیــدات  ایجــاد  عرضــه،  طــرف  در 
صــادرات، ازجملــه پیمان ســپاری و ... ضــروری اســت. لیکــن مهم تریــن 
ــم  ــل حج ــه دلی ــا ب ــاالی تقاض ــاده ب ــیل فوق الع ــازار، پتانس مشــکل ایــن ب
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حتی المقــدور،  بایــد  تقاضــا  کنتــرل  بــرای  اســت.  نقدینگــی  بــاالی 
کاهــش  کنتــرل، مدیریــت و  کاال را  جنبه هــای مختلــف تقاضــای ایــن دو 

از: عبارت انــد  جنبه هــا  ایــن  داد .مهم تریــن 
زیرزمینــی(  اقتصــاد  در  )خصوصــًا  مبادلــه  وســیله  به عنــوان  تقاضــا 
اقتصــاد زیرزمینــی، فســاد مالــی و وســیله  فــرار مالیاتــی، فعالیت هــای 
ســرمایه گذاری معــاف از مالیــات و همچنیــن وســیله ذخیــره ارزش معــاف 
از مالیــات دلیــل اصلــی ایــن جنبه هــای تقاضــای طــا و ارز، عــدم ثبــت 
کشــورهای دارای سیســتم  نقل وانتقــال ایــن شــبه پول هاســت. در همــه 
طــا  شــمش  خریدوفــروش  بــه  مجــاز  افــراد  به هیچ وجــه  کارا،  مالیاتــی 
ــا  ــمش ط ــده، ش ــای استانداردش ــه ط ــک قطع ــوان ی ــز به عن ــکه ها نی )س
محســوب می شــوند( و یــا نگهــداری ارزهــای خارجــی و یــا حتــی پــول ملــی 
کشــور خــود را به صــورت نقــد را بیش ازحــد معینــی در حدود معــادل ده هزار 
یــورو، ندارنــد .جالــب آنکــه در کشــور مــا، دریافــت پــول نقــد از بانک هــا و نیــز 
انتقــال روزانــه پــول از یــک حســاب به حســاب دیگــر را با محدودیــت مواجه 
کرده ایــم.  اســت ولــی مبــادالت وســیع و حجیــم ایــن شــبه پول هــا را، رهــا 
کاهــش وســیع  بــرای الــزام ثبــت نقل وانتقــال ایــن شــبه پول هــا و درنتیجــه 
تقاضــای آن هــا، می بایســت وجــود فیزیکــی ایــن دو شــبه پــول را، خــارج 
شــبکه بانکــی دولتــی، از بیــن بــرد. هرگونــه نقل وانتقــال آن هــا می بایســت 
صرفــًا از حســاب ارزی و یــا حســاب طایــی مالــک آن هــا به حســاب ارزی و 
کــه می توانــد خریــدار و یــا ... باشــد منتقــل  طایــی دریافت کننــده آن هــا، 
شــود. در صــورت اراده صاحــب آن هــا بــرای تبدیــل بــه ریــال، بانک مربوطه 
کــه قطعــًا بایــد یــک بانــک دولتــی باشــد، آن را بــه قیمــت روز بــازار، خریداری 
و ریــال تحویــل می دهــد. ایــن خریدوفــروش بــر اســاس قیمــت بــازار صــورت 
ــای ارز  ــه تقاض ک ــازاری  ــت. ب ــر اس ــن ام ــده ای ــت تضمین کنن ــرد و دول می گی
در آن صرفــًا تقاضــای اشــتقاقی ارز بــرای واردات اســت و مســلمًا نــرخ ارز در 

کنونــی اســت.  کمتــر از وضعیــت  چنیــن بــازاری به مراتــب 
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روش پیشنهادی 

 کلیــه دارنــدگان ســکه ها و شــمش های طــا و انــواع ارز، مکلــف می شــوند 
ــک  ــده بان ــعب تعیین ش ــام را در ش ــن اق ــه ای کلی ــت روز  ــدت بیس ــی م ط
ملــی، بــا افتتــاح حســاب های مربوطــه، بنــام خــود ســپرده نماینــد. افــراد 
کــه می خواهند از طریق حســاب بانکی  مختارنــد ایــن اقــام را به هرکســی 
کننــد. در طــول مــدت اعام شــده،  خــود به حســاب فــرد موردنظــر منتقــل 
و  اطاعاتــی  نیروهــای  بــرای  حق الکشــف  درصــد  هشــتاد  تعییــن  بــا 
ــد و  ــد ش ــری خواه ــور، جلوگی کش ج از  ــار ــه خ ــا ب ــاق آن ه ــی از قاچ انتظام
پــس از خاتمــه دوره بیســت روز نیــز، حق الکشــف آن هــا معــادل هشــتاد 
کشــفیات خواهــد بــود .طافروش هــا صرفــًا بــه خریدوفروش  درصــد ارزش 
طــای  خریدوفــروش  و  بــود  خواهنــد  مشــغول  ساخته شــده  طــای 
آب شــده، ممنــوع خواهــد بــود و نحــوه ذوب و اســتفاده طــا در ســاخت 
مجــدد بــا نظــارت دولــت و ثبــت مقادیــر آن صــورت می گیــرد. خرید طای 
کــه از طــا  ذوب شــده صرفــًا از طریــق خــاص، بــرای طاســازان و صنایعــی 
ــور  کش ــه  ــا و ارز ب ــمش ط ــود. ورود ش ــد ب ــاز خواه ــد مج ــتفاده می کنن اس
بــه هــر میــزان آزاد اســت. واردکننــدگان ایــن اقــام بــا ابــراز آن هــا در مبــادی 
ورودی، صرفــًا در بانــک منتخــب در مبــادی ورودی، بنــام صاحــب آن 
گردشــگران تمهیــدات الزم بــرای تبدیــل بــه ریــال  ســپرده می شــود. بــرای 
کشــور، بــا همــان نــرخ خریــد  و در صــورت وجــود مبلــغ مــازاد، هنــگام تــرک 
بــه توریســت مزبــور عــودت می شــود. مســلمًا در رابطــه بــا ســایر مــوارد 
کــرد .مخالفیــن طــرح،  قابل طــرح، می تــوان تمهیــدات الزم را طراحــی 
کارایــی طــرح، بــه موضــوع رمز ارزها اشــاره  احتمــال بــرای زیــر ســؤال بــردن 
کــه ایجــاد می شــود، امــکان  کــه اواًل بــا سیســتمی  کــرد در حالــی  خواهنــد 
ــا فــروش آن هــا امکان پذیــر خواهــد بــود و ثانیــًا تقاضــای  ردیابــی خریــد ی
آن هــا بــه دلیــل ارزش بــاال، نوســانات شــدید، عــدم اطمینــان مــردم، 
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کــردن و... به هیچ وجــه امــکان جایگزینــی  مــوارد خــاص بــرای هزینــه 
کشــور نخواهــد داشــت.)حداقل در  قابل توجــه نســبت بــه ارز و طــا را در 

کوتاه مــدت(

 آسیب شنایس بودجه دولت

بــا افزایــش درآمدهــای نفتــی در آغــاز دهــه پنجــاه، وابســتگی بودجــه دولــت 
ــزوم  ــه ل کاهــش توجــه ب ــی و  ــرون زای نفت ــای ب ــروت و درآمده ــروش ث ــه ف ب
گذاشــت.  گســترش  وجــود یــک سیســتم درآمــدی پایــدار و درون زا، رو بــه 
اتــکای دولــت بــه درآمدهــای نفتی، تورم ســاختاری را در کشــور ایجــاد کرد. 
ــدار ناشــی از وجــود یــک سیســتم  ــی پای در نبــود یــک سیســتم تأمیــن مال
کارا و درنتیجــه، بودجــه وابســته بــه دو متغیــر بــرون زای مقــدار  مالیاتــی نــا
ــداف  ــور از اه کش ــزل  ــته و متزل ــه وابس ــت، بودج ــت نف ــت و قیم ــروش نف ف
ــه  ک ــران اســت. آســیب پذیری بودجــه، به عنــوان عاملــی  اساســی تحریم گ
منجــر بــه پیامدهــای منفــی در اقتصاد می شــود، از مهم تریــن نقاط ضعف 
کارای مالیاتــی اســت. بنابرایــن الزم  کشــور و معلــول سیســتم نــا اقتصــادی 

اســت بــه آسیب شناســی سیســتم مالیاتــی بپردازیــم.

آسیب شنایس سیستم مالیایت کشور و راه حل آن

کشــور اســت  کاراتریــن بخش هــای اقتصــاد  سیســتم مالیاتــی یکــی از نا
اســت.  دیگــر  بخش هــای  در  غلــط  سیاســت های  معلــول  عمدتــًا  کــه 
کشــور، هیــچ گاه از سیاســت های مالــی به عنــوان ابــزار  در طــول تاریــخ 
هدایتگــر اقتصــاد استفاده نشــده و علی رغــم شــکاف طبقاتــی بســیار بــاال 
مولــد  غیــر  کشــور در بخش هــای  کــم ســرمایه های  ترا و تجمل گرایــی، 
نقــد  و  بی ریســک ترین  پربازده تریــن،  مالیاتــی  معافیــت  از  ناشــی  کــه 
ــه  شــونده ترین ســرمایه گذاری ها و در مقابــل وارد آوردن فشــار مالیاتــی ب
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کــم بازده تریــن، شــفاف ترین و دارای  تولیــد به عنــوان پرریســک ترین، 
کمتریــن قــدرت نقــد شــوندگی در بخــش اقتصــاد، هیچ گونــه مالیــات 
بــر ثــروت و خصوصــًا ثروت هــای غیــر مولــد طراحــی و اجرانشــده اســت 
گردیده. نســبت  گذشــته اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام  هرچنــد در ســال 
ــا  ــبت ها در دنی ــن نس کمتری ــی از  ــی یک ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــات ب مالی
کــه نســبت مالیــات  حتــی در مقایســه بــا اقتصــاد شــفاف اســت به گونــه ای 
کمتــر از آن اســت و چنانچــه  بــه اقتصــاد شــفاف در حــدود ۷ درصــد و 
کمتــر  نســبت مالیــات بــه کل حجــم اقتصــاد محاســبه شــود ایــن نســبت 
از دو درصــد خواهــد بــود. مالیــات به عنــوان یکــی از نیروهــای پیشــران در 
کل بودجــه  اقتصــاد علی رغــم ظرفیــت فوق العــاده بــاال در توانایــی تأمیــن 
دولــت و علی رغــم اینکــه مالیــات تنهــا ابــزار تأمیــن مالــی پایــدار و بالطبــع، 
کنتــرل تــورم و ایجادکننــده ثبــات اقتصــادی اســت، متأســفانه همــواره 
مغفــول مانــده اســت. فراینــد طوالنــی تغییــرات الزم در قانــون مالیات هــا، 
در مواجــه بــا شــرایط مختلــف اقتصــادی، عمــًا امکان اســتفاده از مالیات 
اســت.  بــرده  بیــن  از  را،  مالــی  ابــزار قدرتمنــد سیاســت های  به عنــوان 
جایــگاه ســازمان امــور مالیاتــی به عنــوان یکــی از معاونت هــای وزارت امــور 
گروه هــای سیاســی از طریق  اقتصــادی و درنتیجــه تحــت تأثیــر فشــارهای 
فشــار بــر وزارت اقتصــاد، قــرار دارد. رئیــس ایــن ســازمان می بایســت بــا 
کــه بــه دلیــل تفکــرات  تصویــب اعضــای هیــات دولــت، یعنــی افــرادی 
تضــاد  دارای  مالیاتــی  امــور  اهــداف ســازمان  بــا  بخشــی گرایانه عمومــًا 
کارایــی سیســتم  کــه از عوامــل مؤثــر بــر نا منافــع هســتند، انتخــاب شــود 
کــه معلــول نظــام  مالیاتــی اســت. حجــم بســیار بــاالی اقتصــاد زیرزمینــی 
کشــور و تســهیل مبــادالت اقتصــاد زیرزمینــی به وســیله  کارای پولــی  نــا
بــه حواله کــرد، مســکوکات و  شــبه پول هایــی ازجملــه چــک حامــل و 
شــمش های طــا، ارزهــای خارجــی و حتــی اســتفاده از قولنامــه )بــه دلیل 
عــدم لــزوم ثبــت رســمی قولنامه هــا(، عــاوه بر تســهیل فســاد، ارتشــاء و... 
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فرارهــای مالیاتــی وســیعی را موجــب شــده اســت.
امکانــات سیســتم مالیاتــی ازجملــه نیــروی انســانی و تجهیــزات بــه طــرز 
کــه  کارا بیــن ســرفصل های مالیاتــی تخصیص یافتــه به گونــه ای  بســیار نــا
کــم بازده تریــن ســرفصل یعنــی مالیــات مســتغات  بیشــترین امکانــات بــه 

اختصاص یافتــه اســت.
مالیات هــای  و  حقــوق  به غیــراز  مســتقیم،  مالیات هــای  وصــول  در 
کــه بــا توجــه بــه  تکلیفــی، سیســتم بــا متوســط وقفــه دوســاله روبروســت 
تورم هــای ســنگین، ارزش واقعــی ایــن درآمدهــا، در حــدود بیســت درصد 

ارزش اســمی آن هاســت.
ــر ۱۵۰۰ میلیــارد تومــان، اجرانشــده  ــا هزینــه بالغ ب ــی ب طــرح جامــع مالیات
اســت. علــت آن عــدم وجــود یــک سیســتم اطاعــات مالیاتــی پویــا مبتنــی 
کاالی  برگــردش  مبتنــی  کنش گــرای  وا سیســتم  نــه  )و  مالــی  برگــردش 
کــه حلقــه مفقــوده موردنیــاز بــرای اتصــال  کنونــی( اســت. سیســتمی 

ــدرن اســت. ــتم م ــه سیس ــی ب کنون ــنتی  ــتم س سیس
کــه عامــل امــکان اعمــال ســلیقه  امــکان تفســیر بــه رأی قوانیــن و مقــررات 
شــخصی در تشــخیص مالیات هاســت، از یک ســو زمینه ســاز فســاد و از 
ســوی دیگــر باعــث ایجــاد وقفه هــای طوالنــی در وصــول مالیات هاســت.

راه اکرهای رفع مشکالت سیستم مالیایت کشور

تأمنی مایل پایدار:
تأمیــن مالــی پایــدار ضروری تریــن اقــدام بــرای ثبــات و رشــد اقتصــادی 
داخلــی  ناخالــص  تولیــد  درصــد   ۲۰ از  کمتــر  دولــت،  بودجــه  اســت. 
ــر  کثــر ۸ براب ــر و حدا کل اقتصــاد حداقــل ۴ براب شــفاف اســت. از طرفــی 
حجــم اقتصــاد شــفاف اســت. بنابرایــن اواًل بایــد سیســتم مالیاتــی در 
جهــت اهــداف تأمیــن مالــی پایــدار، تغییــر نمایــد و ثانیــًا بایــد بــه ســمت 
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بودجــه،  تأمیــن  ضمــن  تــا  کنیــم.  حرکــت  اقتصــادی  شفاف ســازی 
نشــود.  وارد  جامعــه  ضعیــف  و  متوســط  اقشــار  بــر  فشــار  هیچ گونــه 
پربازده تریــن،  بی ریســک ترین،  تاریخــی،  خطــای  یــک  در  کــه  ازآنجا
نقــد شــونده ترین و غیــر مولدتریــن فعالیت هــای اقتصــادی را معــاف از 
مالیــات نموده ایــم )و مســلمًا انتظــار رشــد مثبــت در ســرمایه گذاری در 
بخش هــای مولــد، انتظــاری غیرموجــه اســت(، می تــوان هــدف فــوق را 

بــا اصاحاتــی، محقــق نمــود.
کل اقتصــاد تأمیــن ۲۰ درصــد اقتصــاد شــفاف  مســلمًا بــا توجــه بــه حجــم 
کشــور در  کار مشــکلی نخواهــد بــود خصوصــًا اینکــه  به عنــوان بودجــه 
ســال ۱۳۷۶ تجربــه دســت یابی بــه نســبت مالیــات بــه تولیــد ناخالــص 
ــتم  ــی سیس کنون ــات  ــد امکان ــت درص ــا بیس ــد، ب ــادل ۱۰ درص ــی مع داخل
بــا  بــر ارزش افــزوده را دارد. در رابطــه  مالیاتــی و بــدون وجــود مالیــات 
مالیــات به عنــوان مهم تریــن ابــزار تأمیــن مالــی پایــدار دولــت اقداماتــی زیــر 

بایــد انجــام شــود:
ــوان  تغییــر قوانیــن و مقــررات مالیاتــی بایــد ســریع الوصول باشــد و می ت
تصویــب  بــا  تغییــرات  ایــن  مقاومتــی،  اقتصــاد  ســتاد  تشــکیل  بــا 
قوانیــن  حکــم  در  ســتاد  )مصوبــات  باشــند  قابل اجــرا  ســتاد،  ایــن 
موقــت دوســاله می باشــد( تــا ضمــن ایجــاد انعطــاف الزم در قوانیــن، 
ــه  ــد ب ــزار قدرتمن ــه اب ــی ب ــتم مالیات ــل سیس ــة تبدی ــرایط الزم در زمین ش
کــه در حــال  سیاســت های مالــی را فراهــم نمایــد. ســازمان امــور مالیاتــی 
حاضــر، ســازمانی منفعــل و از یک ســو تحت فشــارهای سیاســی و ... 
ــر اقتصــاد( از ســوی  ــر وزی ــًا )به واســطه فشــار مجلــس ب مختلــف و عمدت
مجلــس اســت و از ســوی دیگــر رئیــس ســازمان را بایــد هیئــت دولــت بــا 
کنــد.  تفکــرات عمومــًا بخشــی و در تضــاد بــا مســائل مالیاتــی، انتخــاب 
کــه حــل بســیاری از مشــکات سیســتم مالیاتــی  ایــن در حالــی اســت 
کــه وزن سیاســی آن هــا  گــرو تصمیمــات دســتگاه های دیگــر اســت  در 
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بســیار بیشــتر از وزن سیاســی رئیــس ســازمان مالیاتــی به عنــوان یــک 
معــاون وزیــر اســت. بنابرایــن پــس از رفــع مشــکل انعطــاف قوانیــن و 
کشــور بایــد مســتقیمًا زیــر نظــر  مقــررات مالیاتــی، ســازمان امــور مالیاتــی 
کنــد.  فعالیــت  از معاونت هــای وی،  یکــی  عنــوان  رئیس جمهــور وب 

ســایر مــوارد الزم االجــرا عبارت انــد از:

کاهــش 1 .  نظــام مالیاتــی،  کارایــی  افزایــش  بــرای  اقــدام  مهم تریــن 
کــه از ضروریــات ایجــاد ثبــات  کاهــش  حجــم اقتصــاد پنهــان اســت. ایــن 
اقتصــادی  جنــگ  در  آن  اهمیــت  بــه  متعاقبــًا  کــه  اســت  اقتصــادی 
کنتــرل و مدیریــت شــبه پول هــای مورداســتفاده در  بــا  می پردازیــم، 
تســهیل مبــادالت اقتصــاد زیرزمینــی امکان پذیــر اســت. اهــم ایــن شــبه 
کــرد )کــه علیرغــم  پول هــا عبارت انــد از: چک هــای حامــل و بــه حوالــه 
تصویــب قانــون جدیــد چــک، چک هــای حامــل قبلــی هنــوز تعییــن 
می کننــد(  بــازی  را  خــود  مخــرب  نقــش  همچنــان  و  نشــده  تکلیــف 
کنتــرل  )بــا  دیجیتــال  ارزهــای  و  خارجــی  ارزهــای  طــا،  مســکوکات 
چک هــای حامــل، ارز و طــا، امــکان مدیریــت ارزهــای دیجیتــال فراهــم 
می شــود(. معامــات قولنامــه ای، بــه دلیــل عــدم ثبــت آن هــا نیــز، از 
وســایل مبادلــه در اقتصــاد زیرزمینــی اســت. ایــن شــبه پول هــا وســیله 

کشــور هســتند. اصلــی فســاد مالــی نیــز در 

کــه دچــار 1 .  طراحــی، تصویــب و اجــرای مالیات هــا بــرای بخش هایــی 
ــانی  کس ــرای  ــال ب ــت. به عنوان مث ــده اس ــی ش ــورم بخش ــازی و ت بورس ب
کــه از شــرکت های دولتــی اقــدام بــه خریــد اتومبیــل می نماینــد چنانچــه 
کمتــر از یــک ســال بــه فــروش برســانند ۹۰  اتومبیــل دریافتــی را ظــرف 
کسب شــده آن هــا به عنــوان مالیــات عایــدی  درصــد اختــاف درآمــد 
ســرمایه دریافــت خواهــد شــد در ســال دوم ایــن نســبت بــه ۷۰ درصــد، 
کاهــش پیــدا  ســال ســوم بــه ۵۰ درصــد و ســال چهــارم بــه ۲۰ درصــد 
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ــه  کل تقاضــا ب ــازی منتفــی و  ــا از ایــن طریــق تقاضــای بورس ب می کنــد ت
ــه  ســمت مصرف کننــده واقعــی هدایــت شــود. همچنیــن امــکان هرگون
ارزش  فاقــد  و  ممنــوع  غیررســمی  به صــورت  اتومبیــل  نقل وانتقــال 
کــه  کلیــه بخش هایــی  بــرای  ایــن روش  اعــام خواهــد شــد.  قانونــی 

دچــار بورس بــازی و تــورم بخشــی می گــردد اجــرا خواهــد شــد.

دومیــن قــدم در ایــن رابطــه، اصــاح و اجــرای مــاده ۱۶۳ قانــون 1 . 
کلیــه حســاب های بانکــی  مالیات هــای مســتقیم اســت. در ایــن زمینــه 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی توســط بانــک مرکــزی، به صــورت یک کاســه 
ــغ ورودی بــه ایــن حســاب ها در  مدیریــت می شــوند. هــرگاه جمــع مبال
گذشــت، بــا توجــه بــه اینکــه  طــول یــک ســال از مبلــغ ۱۰ میلیــارد ریــال 
طــی ایــن شــرایط، فــرد مزبــور قطعــًا یــک حقوق بگیــر صــرف و یــا جــزو 
اصنــاف ضعیــف نیســت، معــادل یــک درصــد از مبالــغ ورودی مــازاد 
بــه ۱۰ میلیــارد ریــال، به عنــوان مالیــات علی الحســاب شــخص مزبــور 
کســر و بــه حســاب ســازمان امــور مالیاتــی واریــز  توســط سیســتم بانکــی 
می گــردد. چنانچــه ایــن شــخص پرونــده مالیاتــی داشــته باشــد، ایــن 
ثبــت  مربوطــه  پرونــده  در  او  مالیــات  علی الحســاب  به عنــوان  مبالــغ 
می گــردد و چنانچــه فــرد، فاقــد پرونــده مالیاتــی باشــد، ضمــن تشــکیل 
پرونــده بــرای او، مبالــغ دریافتــی به عنــوان مالیــات علی الحســاب تلقــی 
کــه مبالــغ ورودی  خواهــد شــد. چنانچــه فــرد موردنظــر مدعــی باشــد 
بــه حســاب او بابــت فعالیــت اقتصــادی نیســت و به عنوان مثــال ناشــی 
ک اســت می توانــد بــا ارائــه مــدارک مثبــت درخواســت  از فــروش امــا
اســترداد مالیــات نمایــد و ســازمان امــور مالیاتــی مکلــف اســت ظــرف 
مــدت دو مــاه نســبت بــه اســترداد وجــوه اقــدام و در صــورت تأخیــر 
بیــش از دو مــاه ســازمان مالیاتــی مکلــف بــه پرداخــت جریمــه تأخیــر در 

ــود. اســترداد، خواهــد ب
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کشــور  مالیاتــی  اطاعــات  جامــع  ح  طــر مطابــق  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
چنانچــه فــرد، اظهارنامــه مالیاتــی ارائــه ندهــد، سیســتم بایــد رأســًا بــرای 
او یــک اظهارنامــه طراحــی نمایــد، و یــا چنانچــه اظهارنامــه ارائــه نمایــد 
اظهارنامــه او می بایســت بــا اطاعــات موجــود در سیســتم موردبررســی 
ح جامــع  گیــرد، لــذا وجــود اطاعــات، مبنــای اصلــی اجــرای طــر قــرار 
مالیاتــی اســت و ایــن سیســتم یعنــی مالیــات علی الحســاب، تنهــا روش 
جامــع  ح  طــر کــردن  اجرایــی  بــرای  الزم  اطاعــات  ایجــاد  کنش گــرای 

مالیاتی است.
ســایر  و  حقــوق  مالیــات  به جــز  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  دیگــر  ســوی  از 
حــدود  وقفــه  بــا  اقتصــادی  فعالیــن  مالیــات  تکلیفــی،  مالیات هــای 
دو و نیــم ســال وصــول می گــردد، عمــًا ارزش واقعــی مالیــات فعالیــن 
فعالیــن  توســط  پرداختــی  اســمی  ارزش  از  کمتــر  بســیار  اقتصــادی 
بــه  توجــه  بــا  کنونــی  شــرایط  در  )به عنوان مثــال  اســت  اقتصــادی 
متوســط وقفــه دو و نیــم ســال و تــورم موجــود، ارزش واقعــی مالیــات 
ــذا اجــرای  کمتــر از ۲۰ درصــد ارزش اســمی آن اســت( ل پرداختــی آن هــا 
کاهــش وقفــه در وصــول می گــردد  کــه موجــب  مالیــات علی الحســاب 
از اقدامــات اساســی در ایجــاد عدالــت مالیاتــی تلقــی می شــود. اجــرای 
کنــار مدیریــت نقل وانتقــال شــبه پول هایــی ماننــد  ایــن نــوع مالیــات در 
چــک حامــل، ارز و طــا، اقــدام اساســی در جهــت حرکــت بــه ســمت 
اقتصــاد زیرزمینــی و وصــول مالیــات از ایــن بخــش و تأمیــن منابــع مالــی 

می باشــد. دولــت  موردنیــاز 

کشــورهای 1 .  مهم تریــن اهــداف وضــع مالیــات بــر عایــدی ســرمایه در 
کشــورها( عبارت انــد از:  مختلــف )و متناســب بــا مشــکات و اهــداف 
کاهــش  هدایــت ســرمایه ها بــه بخش هــای مولــد اقتصــادی از طریــق 
برخــورد  طبقاتــی،  شــکاف  کاهــش  مولــد،  غیــر  فعالیت هــای  ســود 
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ســوده ای  بــا  مختلــف  شــرایط  در  کــه  فعالیت هایــی  و  بخش هــا  بــا 
موجبــات  پول هایــی  شــبه  کنتــرل  می شــوند،  مواجــه  غیرمتعــارف 
کاهــش ارزش پــول ملــی می شــوند، جلوگیــری از احتــکار ملــک و توقــف 
کمک به ســایر اهداف دولــت ازجمله هدایت  ک،  ســرمایه در قالــب امــا
کمــک بــه عرضــه  کوچک تــر،  الگــوی ساخت وســاز بــه ســمت واحدهــای 
ک ویایی  گســترش ساخت وســاز از طریــق تحدیــد امــا بیشــتر مســکن و 
در شــهرها، تقویــت اجــاره داری و ... مســلمًا در طراحــی ایــن قانــون باید 
گــردد و قانــون بــرای دســت یابی بــه  ابــزار تحقــق ایــن اهــداف، لحــاظ 
اجــرای  گیــرد.  قــرار  نهایتــًا تصویــب  و  برنامه ریــزی  مــورد  اهــداف آن، 
ک، اتومبیــل، ارز و طــا ) و ســایر  مالیــات عایــدی ســرمایه در مــورد امــا
کــه  گران بهــا (، از ضروریــات اصاحــات نظــام مالیاتــی اســت چرا فلــزات 
کــردن  گامــی به ســوی تأمیــن مالیــات از صاحبــان ثــروت و معکــوس 
جریــان انتقــال منابــع از بخــش فعالیت هــای مولــد بــه غیــر مولــد اســت. 
کــه بیشــترین نمــاد آن، منفــی شــدن ســرمایه گذاری )عــدم  جریانــی 
موجــود(  ســرمایه  ک  اســتها به انــدازه  حتــی  مجــدد  ســرمایه گذاری 
کــردن از دو طریــق بــر رشــد ســرمایه گذاری های  اســت. ایــن معکــوس 
مولــد مؤثــر خواهــد بــود. بــا تحدیــد ســرمایه های غیــر مولــد، ســرمایه ها 
کــرد. ثانیــًا بــا توجــه بــه دریافــت مالیــات  بــه ســمت تولیــد حرکــت خواهــد 
کل جامعــه، درآمــد اقشــار  کــردن آن بــرای  از ثــروت و پرداخــت و هزینــه 
ــه اینکــه میــل نهایــی  ــا توجــه ب ــد و ب متوســط و ضعیــف افزایــش می یاب
کل جامعــه به طــور خالــص،  ــه مصــرف ایــن فشــار باالســت، تقاضــای  ب
ــازار ارز و  ــت ب ــردد. مســلمًا مدیری افزایــش و درنتیجــه تولیــد فعــال می گ
گران بهــا(، از ضروریــات اجــرای ایــن مالیــات اســت. در  طــا )و فلــزات 
طراحــی ایــن مالیــات بایــد امــکان تبدیــل بــه احســن و حفــظ ارزش 
ــت  ــا رعایــت ســایر جوانــب ازجملــه عدال ملــک محــل ســکونت اصلــی ب
کاهــش شــکاف طبقاتــی، توســعه الگــوی مناســب ســاخت  اجتماعــی و 
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مســکن )عدم حمایــت از ســاخت آپارتمان هــای بزرگ تــر از ۲۰۰ یــا ۲۵۰ 
در  متــر   ۲۵۰ از  بزرگ تــر  ویایــی  خانه هــای  تبدیــل  از  حمایــت  متــر، 
کوچــک بــه جریــان ســاخت  شــهرهای بــزرگ و ۵۰۰ متــر در شــهرهای 
آپارتمانــی( و همچنیــن حمایــت از اجــاره داری را لحــاظ نمــود. در مــورد 
گیــرد.  کشــاورزی و باغــات تــاش الزم بــرای حفــظ آن هــا صــورت  اراضــی 
بــرای اجــرای ایــن ســه مهــم الزم اســت صرفــًا معافیت هــای ذیــل در 

وضــع مالیــات عایــدی ســرمایه لحــاظ شــوند:

کثــر ۲۰۰  الــف( ملــک محــل ســکونت اصلــی در حــد یــک آپارتمــان حدا
ک عرصــه و اعیــان معــادی ۲۵۰ مترمربــع در شــهرهای  مترمربــع و امــا
آپارتمان هــای  و  ک  )امــا کوچــک  شــهرهای  در  مترمربــع  و ۵۰۰  بــزرگ 
بزرگ تــر نســبت بــه مــازاد حــدود مذکــور مشــمول خواهنــد بــود( توجــه 
کــه در صــورت معافیــت مطلــق  ایــن نکتــه بســیار ضــروری اســت  بــه 
ملــک ســکونت اصلــی، اواًل ساخت وســاز در شــهرهای بــزرگ را بــه ســمت 
ســاخت ابــر آپارتمان هــای چنــد صــد متــری پیــش می بــرد )در حــال حاضر 
ک  آپارتمان هــای هــزار متــری نیــز در تهــران ســاخته می شــود( و ثانیــًا امــا
ویایــی بــزرگ در شــهرهای بــزرگ بــه جهــت امــکان تلقــی آن هــا به عنــوان 
ــی،  ــت مالیات ــت معافی ــورداری از مزی ــی و برخ ــکونت اصل ــل س ــک مح مل
کــه ایــن موضــوع بــه افزایــش قیمــت  وارد جریــان ساخت وســاز نمی شــوند 

ــزرگ، دامــن خواهــد زد. ک در شــهرهای ب امــا

بــودن مشــمول ۷ درصــد  اجــاره  ازا هرســال  بــه  اجــاره ای  ک  امــا ب( 
کــه ۱۵ ســال در اجــاره باشــند از  کــی  معافیــت خواهنــد بــود بنابرایــن اما

مالیــات عایــدی ســرمایه معــاف خواهنــد بــود.

کشــاورزی و باغــات صرفــًا در صــورت دایــر بــودن از مالیــات  ک  ج( امــا
عایــدی ســرمایه معــاف هســتند.
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خ مالیــات عایــدی ســرمایه اواًل  د( بــا توجــه بــه اهــداف فوق الذکــر، نــر
گرفتــن ریســک بســیار  بــا در نظــر  کــه  بایــد به گونــه ای طراحــی شــود 
ــاال و نقــد شــوندگی ســریع، مــوارد مشــمول  ــز، ســوددهی بســیار ب ناچی
کــم و  مالیــات بــر عایــدی ســرمایه، در برابــر ریســک بــاال، ســود نســبتًا 
قــدرت ناچیــز نقــد شــوندگی ســرمایه های مولــد، بتوانــد هــدف هدایــت 
ســرمایه ها بــه بخش هــای مولــد را تحقــق دهــد و بنابرایــن الزم اســت 
خ مالیاتــی فعالیت هــای مولــد )بــا توجــه بــه  خ بســیار باالتــر از نــر ایــن نــر

خصوصیــات ذکرشــده باشــد(
ابــزار  بــر عایــدی ســرمایه به عنــوان  بــه نقــش مالیــات  بــا توجــه  ثانیــًا 
کــه موتــور بــه هــم زدن تعــادل توزیــع نقدینگی  کنتــرل تورم هــای بخشــی 
بیــن بخش هــای اقتصــادی و موتــور ایجــاد تــورم در بخش هــای دیگــر 
کــه  خ مالیــات بــر پایه هــای فوق الذکــر و هــر بخــش دیگــری  هســتند، نــر
ــا ســود  ــد منعطــف و متناســب ب دچــار ســود غیرمتعــارف می شــوند، بای

ــد. گردن ــن  ــی و تعیی ــده، طراح ــارف ایجادش غیرمتع
بنابرایــن نــرخ مالیــات بــر عایــدی ســرمایه )بــا امــکان وضــع مالیــات بــر هــر 
که دچار ســود غیرمتعارف می شــود و تعادل فعالیت های  بخــش دیگــری 
اقتصــادی را بــر هــم میزنــد( می بایســت متناســب بــا شــرایط و اهــداف 
اقتصــادی و اجتماعــی فوق الذکــر، بــه پیشــنهاد وزیــر اقتصــاد و تصویــب 
هیئــت دولــت، تعییــن شــوند. در رابطــه بــا تعییــن ســود متعــارف، معیــار 
ــب  ــن ضرای ــه تعیی کتابچ ــارف در  ــود متع ــب س ــتفاده از ضرای ــب اس مناس
کارشناســان  کــه چندیــن دهــه در وزارت اقتصاد به وســیله  مالیاتــی اســت 

گردیــده اســت. بخــش خصوصــی و دولتــی به صــورت ســاالنه طراحــی 

کــه از 1 .  ک لوکــس  کاالهــای لوکــس ازجملــه اتومبیــل و امــا مالیــات بــر 
ضروریــات حفــظ ثبــات اجتماعــی و اقتصــادی نیــز هســت، بایــد به طــور 

گردد. کامل اجرا 
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مالیــات بــر جمــع درآمــد به عنــوان منبــع تولیــد اطاعــات بــرای ایجاد 1 . 
کارا، باید اجرا شــود. بانــک اطاعــات ملــی و سیســتم تأمیــن اجتماعــی 

کارشناســان ســازمان 1 .  کارشناســی مرکــب از  گــروه  بــا تشــکیل یــک 
مالیاتــی، جامعــه مشــاوران مالیاتــی و حسابرســان رســمی، تمــام مــوارد 
بــه رأی در آن هــا وجــود دارنــد،  کــه امــکان تفســیر  قوانیــن و مقــررات 
کارگزاران سیســتم  شناســایی و با تهیه دســتورالعمل ها و تصریح وظایف 
مالیاتــی در برخــورد بــا تمــام حــاالت ممکــن، امــکان اعمــال ســلیقه و 
درنتیجــه امــکان ایجــاد فســاد بــه و نیــز وقفه هــای قابل اجتنــاب، بــه 

حداقل می رسند.

جداسازی بودجه از دو عنرص درآمد نفت و نرخ ارز

همــواره  ارزی  درآمدهــای  و  ارز  خ  نــر عنصــر  دو  بــه  بودجــه  وابســتگی 
کــرده و قطعــًا چنیــن شــرایطی، باهــدف طراحی  بودجــه را دچــار مشــکل 
بنابرایــن  اســت؛  تناقــض  در  پایــدار  مالــی  تأمیــن  اســاس  بــر  بودجــه 
کلیــه درآمدهــای ارزی دولــت ناشــی از صــادرات نفــت خــام  ازاین پــس 
نشــده  بودجــه  وارد  به هیچ وجــه  محصــوالت  ســایر  یــا  مشــتقات  یــا 
کًا و %۱۰۰ وارد صنــدوق توســعه ملــی می گــردد و جهــت اســتفاده از  و 
گســترش صنایــع و توســعه اقتصــادی اســتفاده خواهــد شــد.  ح هــای  طر
شــرکت ملــی نفــت ایــران چنانچــه از ســود خــود در تولیــد و صــادرات 
کنــد  گســترش صنایــع مربــوط بــه خــود اقــدام  محصــوالت نفتــی جهــت 
از مالیــات معــاف و در غیــر ایــن صــورت مکلــف اســت مالیــات درآمــد 
کنــد. )بــه عبارتــی تنهــا جایــی اســت  خــود را نیــز بــه بودجــه دولــت واریــز 
کــه درآمــد دولــت حاصــل از صــادرات نفــت و مشــتقات بــه ریــال تبدیــل 

و وارد بودجــه می شــود(
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آسیب شنایس نظام بانیک در کشور و راه حل آن

کــه چنانچــه اقدامــی  کشــور، سیســتم بیمــاری اســت  سیســتم بانکــی 
کشــور را بــا چالــش جــدی روبــرو  عاجــل بــرای درمــان آن صــورت نگیــرد، 

ــرد. ک خواهــد 
بانکــی  سیســتم  آسیب شناســی  مــورد  در  گــزارش  جامع تریــن  شــاید 
گــزارش حــدود هــزار صفحــه ای مرکــز پژوهش هــای مجلس در ســال ۱۳۹۸ 
باشــد. علی ایحــال بــه نظــر مــن مهم تریــن نقــاط آســیب سیســتم بانکــی 

عبارت اند از:

توهم تئوریک مسئولین سیاست پولی کشور 1 . 
کــه ناشــی از عــدم درک صحیــح تئوری هــای اقتصــاد   توهمــات تئوریــک 
به وفــور  مســئولین  ســطح  در  کــه  کارشناســان  ســطح  در  نــه  اســت، 
انقباضــی  پولــی  سیاســت های  بــاب  در  فی المثــل  می شــود.  دیــده 
و  می کنــد  بــروز  کشــور،  پنجاه ســاله  تئوریــک  توهــم  می بینیــم،  هــم 
خ ســود  خ بهــره اوراق قرضــه دولتــی بــا نــر کــردن نــر بــا یکســان فــرض 
خ ســود ســپرده به عنــوان سیاســت انقباضــی مــورد  ســپرده، افزایــش نــر
کــه افزایــش ســود ســپرده موجــب  ح و دفــاع قــرار می گیــرد. در حالــی  طــر
افزایــش ســپرده های ثابــت بانک هــا و درنتیجــه افزایــش شــدید امــکان 
افزایــش  ازجملــه  پولــی مناســب  نبــود سیاســت های  پــول )در  خلــق 
گردیــده و می گــردد و عمــًا  نســبت ذخیــره قانونــی( توســط بانک هــا 
خ ســود  یــک سیاســت انبســاطی مالــی اســت. از ســوی دیگــر افزایــش نــر
خ تســهیات بانکــی و موجــب افزایــش  ــر ســپرده مستمســک افزایــش ن
خ بهــره  کــه ســهم نــر هزینــه و تــورم ناشــی از فشــار هزینــه اســت )در حالــی 
کشــور بیــن ۳۰ تــا ۵۰ درصــد بــرآورد شــده  کاالهــا در  در قیمــت تمام شــده 
اســت. مهــدی ذوالفقــاری، پایان نامــه فوق لیســانس، دانشــگاه شــهید 

بهشــتی(.
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کــه برداشــت ناصحیــح از ایــن موضــوع، خــود  ایــن بــدان معنــی اســت 
به تنهایــی از عوامــل بــروز تــورم ناشــی از فشــار تقاضــا و فشــار هزینــه به صــورت 

ــت. ــده اس گردی ــان  توأم
کارشناســی  و یــا در بــاب سیاســت های مالــی، شــخصًا بارهــا در جلســات 
کشــور،  کــه میگوینــد، بــا توجــه بــه شــرایط رکــودی در  در رده بــاال، شــنیده ام 

افزایــش مالیات هــا موجــب تشــدید رکــود می شــود.
گمراه کننــده در ایــن بخــش نیــز وجــود دارنــد. اول اینکــه مالیــات  فــروض 
می کننــد.  تلقــی  ارزش افــزوده  مالیــات  و  درآمــد  بــر  مالیــات  صرفــًا  را 
درحالی کــه در شــرایط شــکاف شــدید طبقاتــی، فعالیت هــای بورس بازانــه 
و... مالیــات بــر ثروت هــای غیــر مولــد، می توانــد مهم تریــن منبــع تأمیــن 
کاهــش اقتصــاد زیرزمینــی(  کنــار تــاش بــرای  درآمدهــای مالیاتــی )در 
کــه میــل نهایــی  باشــد. مســلمًا افزایــش انــواع مالیات هــا بــر طبقــات مرفــه 
بــه مصــرف پاییــن دارنــد و انتقــال ایــن درآمدهــا بــه اقشــار متوســط و 
کــه میــل نهایــی بــه مصــرف بــاال دارنــد، بــه رشــد تقاضای  ضعیــف جامعــه 

کمــک می کنــد. کاهــش رکــود  کل و 
توجــه  کارشناســان  بعضــًا  آن کــه  دیگــر  تئوریــک  توهــم  و  موضــوع 
کاهــش  کــه وقتــی میگوییــم مالیــات و افزایــش آن موجــب  نمی کننــد 
کــه ذکــر شــد، ایــن مطلــب صرفــًا بــا  کل می شــود، همان گونــه  تقاضــای 
کــه مالیات هــای جمع آوری شــده، مجــددًا توســط  فــرض ایــن اســت 
کشــور مــا  کــه قطعــًا فــرض مناســبی بــرای  بودجــه دولــت، هزینــه نگــردد 
هزینــه  بودجــه،  قالــب  در  مالیــات  همیــن  هنگامی کــه  و  نیســت؛ 
کل  می گــردد، بــا توجــه بــه ضریــب افزایــش هزینه هــای دولــت، تقاضــای 

را باال می برد.
بودجــه  تأمیــن  عــدم  کــه  موضــوع  ایــن  هم چنیــن،  جملــه،  ایــن  در 
می شــود،  منجــر  دولــت  اســتقراض  بــه  عمومــًا  کــه  مالیــات  به وســیله 

مخرب ترین آثار را بر اقتصاد دارد.
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خاصــه آنکــه بــرای تجویــز داروی مناســب تــورم رکــودی، قبــل از هــر چیز باید 
بــه دالیــل اصلــی بــروز تــورم و بــروز رکــود و نهایتــًا ارتبــاط آن دو باهــم پرداخت.

عــدم اســتقال بانــک مرکــزی و تبدیل شــدن آن بــه دســتگاه چــاپ 1 . 
پــول بــرای دولــت و تأمیــن مالــی دولــت.

کــه از یک ســو موجب 1 .  عــدم نظــارت بانــک مرکــزی بــر سیســتم بانکــی 
ک آن هــا شــده و از ســوی دیگــر  رهــا شــدن بانک هــا و اقدامــات خطرنــا
ــده. ایــن  گردی ــه خلــق نقدینگــی  تخلفــات آن هــا موجــب تشــدید بی روی
کنــار سیاســت های نامناســب پولــی موجــب ضربــات شــدید  وضعیــت در 
گســل شــکاف طبقاتــی  کشــور و تشــدید  بــه ارزش پــول ملــی و اقتصــاد 

گردیــده اســت.
ــه دو  ــا، ب ــزی دنی ــی بانک هــای مرک ــه وظایــف نظارت ک ــد توجــه شــود  بای
بخــش نظــارت تنظیمــی و نظــارت عملیاتــی تقســیم می شــود. مســلمًا 
مصوبــات  چارچــوب  در  عمومــًا  مــا  کشــور  در  کــه  تنظیمــی  نظــارت 
شــورای پــول و اعتبــار، تبلــور میابــد، بــدون نظــارت عملیاتــی، فاقــد 
کــه آثــار آن را ناشــی از تخلفــات بانک هــا،  کارایــی اســت، یعنــی تجربــه ای 
قالــب  در  مرکــزی،  بانــک  عملیاتــی  نظــارت  هســتیم. مســلمًا  شــاهد 
ــر عملیــات  ــزوم نظــارت ب ــل ل کارمنــد و در مقاب ــا ده نفــر  یــک معاونــت ب
بانک هــای مختلــف بــا ۲۵۰۰۰ ایســتگاه عملیاتــی )شــعب بانکــی و... 
کشــورهای پیشــرفته، بخــش نظــارت بــر بانک هــا،  (غیرممکــن اســت. در 
کــه  ســاختاری بــزرگ بــا ماهیــت اطاعاتــی، امنیتــی و پلیســی دارد. چرا
ــور  کش ــت اول  ــورها، در اولوی کش ــام  ــر آن در تم ــارت ب ــی و نظ ــش پول بخ

است.

عــدم اطاع رســانی شــفاف در مــورد تعهــد بانــک مرکــزی نســبت بــه 1 . 
پول هــای مــردم در بانک هــا و اعــام اینکــه تعهــد بانــک مرکــزی صرفــًا 
که این  محــدود بــه درصــدی از ســپرده های ثابــت مردم نزد بانک هاســت 
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درصــد معــادل نســبت ذخیــره قانونــی اســت. ایــن عــدم اطاع رســانی نیــز 
کــه بــر اســاس همــان توهمــات تئوریــک و بــه بهانه اینکــه این اعام ســبب 
خــروج ســپرده ها و ایجــاد تــورم می شــود )درحالی کــه موتــور اصلــی خلــق 
نقدینگــی، ســپرده های مــردم در بانک هاســت و نــه خــروج ســپرده های 
ــر چنیــن خروجــی اتفــاق بیافتــد(  گ ج شــده )ا ثابــت(. مســلمًا منابــع خار
نــه در بالــش مــردم نگهــداری می شــود و نــه در صندوق خانه هــا و حتــی 
گــردش، تحــت عنــوان  بــا یــک  کاالهــای دیگــر تبدیــل شــود،  گــر بــه  ا
ــا  ــه نه تنه ک ــت  ــب آن اس ــود. تعج ــک می ش ــاری وارد بان ــاب های ج حس
میــزان تعهــد بانــک مرکــزی بــه اطــاع مــردم نمی رســد بلکــه وقتــی یــک 
موسســه اعتبــاری تخلــف و امــوال مــردم را نابــود می کنــد، بانــک مرکــزی 
ــف آن  ــردم و تخل ــک م ــول ریس ــه قب ــوب، هزین ــری از آش ــه جلوگی ــه بهان ب
موسســه را بــه عهــده می گیــرد. ایــن رفتــار می توانــد در مقابــل تکــرار ایــن 
کشــور را در شــرایط بحرانــی قــرار دهــد. بنابرایــن بــرای رفــع ایــن  حــوادث، 
نقطــه آســیب پذیر الزم اســت مــردم را به وضــوح از میــزان تعهــد بانــک 

مرکــزی مطلــع نماییــم.

غریشفاف بودن حساب های بانک ها

کاهــش  بــا  رابطــه  در  خصوصــًا  بانک هــا  فــراوان  حساب ســازی های 
صــوری مطالبــات مشــکوک الوصول و معوقــات بانکــی  نوســازی وام هــا، 
ــد )و اعــام ایــن  ــب وام هــای جدی ــات در قال ع معوق ــر جایگزینــی اصل وف
فعالیــت خــود در وام دهــی( فســاد شــدید در  میــزان  به عنــوان  وام هــا 
گردیــده وضعیــت واقعــی بانک هــا  سیســتم اعطــای وام هــا و ... باعــث 
کــوه یــخ، نمایــان اســت، وخیــم  به مراتــب خراب تــر ازآنچــه به عنــوان نــوک 
کــه عــدم برخــورد و عــدم شفاف ســازی آن و ادامــه رونــد  باشــد. وخامتــی 
کشــور را  گــذاری بــر روی ایــن انبــار بــاروت در حــال انفجــار،  ســرپوش 

ــد. ــبی نمای ــرایط نامناس ــتن ش آبس
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کشــور  مدیــران بانک هــا بــا خوش خدمتــی در اجــرای دســتورات مقامــات 
در اعطــای وام بــه اشــخاص مختلــف و بعضــًا فاقــد صاحیــت، بــرای خــود 
که در ســایه این  یــک پوشــش حمایتــی از ســوی مقامــات ایجــاد می کننــد 
پوشــش بــه خــود مجــوز انجــام تخلفــات بیشــتر را می دهنــد. همان گونــه 
گــر پادشــاه میــوه ای از باغــی چیــد، اطرافیــان  کــه ســعدی می فرمایــد ا

ریشــه درختــان بــاغ را برمی کننــد.
در برخــورد بــا دارائی هــای مســموم و حساب ســازی ها، بــه نظــر می رســد 
بــا  برخــورد  ژاپنی هــا در  باشــد.  قابل اجــرا  ژاپــن،  تجربــه دهــه هشــتاد 
بحــران دهــه هشــتاد خــود، ضمــن تشــکیل دســتگاه نظارتــی قــوی بــر 
رأی نظــارت بــر سیســتم بانکــی و اصــاح سیاســت های پولــی، مطالبــات 
بــه دو بخــش تقســیم نمودنــد. مطالبــات معوقــی  را  بانک هــا  معــوق 
کــه ناشــی از مدیریــت ناصحیــح بــه وجــود آمده انــد )کــه ضمــن ارائــه 
ــا مدیــران مســئول، برخــورد  راه حل هــا و شفاف ســازی دارائــی بانک هــا ب
کردنــد( و مطالبــات معــوق ناشــی از شــرایط  نمــوده و آن هــا را مجــازات 
اقتصــادی )کــه بــرای رفــع مشــکل آن هــا نیــز اقدامــات متناســب، ازجملــه 
اقــدام بانک هــا را انجــام دادنــد( عوامــل اقتصــادی عامــل ایــن معوقــات را 
کاهــش ســود  کشــور ناشــی از افزایــش نــرخ ارز، افزایــش تــورم،  می تــوان در 
کنار  کاهــش ارزش بهــره واقعــی تســهیات بانکــی در  واحدهــای تولیــدی، 
ــه و ...  ــد و بورس بازان ــر مول فعالیت هــای ســود ده و معــاف از مالیــات غی

دانســت.
کشــور، بانک هــا بایــد از هرگونه  بــا توجــه بــه ظرفیت هــای خالــی فــراوان در 
اعطــای وام تأســیس واحدهــای جدیــد تولیــدی، خــودداری و صرفــًا وام 
کنترلــی  کننــد. ایــن وام هــا بــر اســاس سیســتم  گــردش اعطــا  ســرمایه در 
دائــم و ماهانــه توســط بانک هــا، بــه جهــت اطمینــان از انجــام تعهــدات 

 وام گیرنــدگان، مدیریــت خواهنــد شــد.
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آسیب شنایس تورم و راه حل آن

کنــار شــکاف  گــران )در  ابــزار اصلــی تحریــم  تــورم به عنــوان یکــی از دو 
کمیــت فســاد اقتصــادی در جامعــه(  طبقاتــی و حــس نبــود عدالــت و حا
کشــور بــه  کــردن  کــه همانــا مجبــور  در ایجــاد درد و تحقــق اهدافشــان 
ــی از  ــه معن ــا ب ــرش آن ه ــه پذی ک ــرایطی  ــت. ش ــا اس ــرایط آن ه ــرش ش پذی
دســت دادن تــوان نظامــی و ســایر ابــزار بازدارنــده دشــمنان و درنهایــت، 

کشــور اســت. فروپاشــی 
تــورم خــود معلــول دو آســیب فوق الذکــر یعنــی مشــکات سیســتم مالــی و 

کشــور اســت. مشــکات سیســتم پولــی 
کلــی می دانند. تورم ناشــی از  در مبانــی تئوریــک، تــورم را ناشــی از ســه مــورد 

فشــار تقاضا، تورم ناشــی از فشــار هزینه و تورم ناشــی از عوامل ســاختاری.
گرفتــه، بســته بــه دوره هــای زمانــی مختلــف، ســعی در  مطالعــات صــورت 
تائیــد یــا رد هریــک از عوامــل فــوق نموده انــد. برخــی از ایــن مطالعــات هــم 
ــود  ــل وج ــی، دلی ــل به تنهای ــن عوام ــک از ای ــه هیچ ی ک ــد  گرفته ان ــه  نتیج
کــه نه تنهــا هرکــدام از ایــن عوامل  تــورم نیســتند. لیکــن واقعیــت آن اســت 
به تنهایــی عامــل تــورم نیســتند، بلکــه ایــن عوامــل، از هــم مســتقل نبوده 
و بــر یکدیگــر تأثیــر علــی و معلولــی دارنــد. حلقه هــای ارتباطــی ایــن عوامــل 
کــه موجــب تأثیــر علــی و معلولــی آن هــا و در حقیقــت موتــور شــتاب دهنده 
کشــور هســتند را می تــوان به عنــوان چهــار عامــل به هم پیوســته  تــورم در 

زیــر، تعریــف نمــود:
نرخ ارز و طا، به عنوان شاخص های اصلی ایجاد بی ثباتی و تورم در کشور

انتظارات تورمی
تورم های بخشی ناشی از فعالیت های بورس بازانه

شــبه پول هــای موجــود در اقتصــاد )چک هــای مــدت دار حامــل و بــه 
قولنامــه ای( معامــات  حواله کــرد، 
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در نمودار زیر درخت ارتباط عوامل مؤثر بر تورم ارائه شده است.

گرام راهنمای دیا

رابطه دو  سویه

رابطه تک سویه

کســری بودجــه، ســود ســپرده بــاال و درنتیجــه افزایــش  افزایــش نقدینگــی بــه دلیــل 
سپرده های ثابت و افزایش قدرت خلق پول بانک ها و همچنین تخلف بانک ها

قیمــت  افزایــش 
جهانی طا

کاهش ارزش
پول ملی

انتظــارات  ایجــاد 
تورمی

نرخ بهره باال 
به دلیل سود 

سپرده باال )که خود 
سود سپرده باال نهایتًا 

به افزایش قدرت خلق 

نقدینگی بیشتر و تورم 

بیشتر شده است(

تورم وارداتی

تشدید رکود ایجاد تورم های بخشی و رونق
فعالیت های بورس بازانه غیرمولد

جایگزینی ارز و طا 
بــه جــای پــول ملــی 
به خصوص در اقتصاد 

زیرزمینی

به تعویق انداختن 
مصرف، تغییر ترکیب 
تقاضا به نفع افزایش 

تقاضای ارز و طا

افزایش قیمت 
کاالهای وارداتی

کاالهای مصرفی و با دوام افزایش تقاضای  افزایش تقاضا و درنتیجه افزایش قیمت ارز و طا

کاهش سرمایه گذاری در بخش های مولد بی ثباتی های اقتصادی وسیاسی

کاهش تولید و اشتغال، افزایش رکود گره زدن  نداشتن استراتژی اقتصادی و 
همه چیز به برجام

کاهش عرضه تورم ناشی از  جنــگ روانــی در مــورد قیمت ها بــه خصوص در 
فصای مجازی

تورم ناشی از
فشار هزینه

درخت ارتباط عوامل موثر بر تورم
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راه حل های مبارزه با تورم

کاهش فشار تورم بر اقتصاد عبارت اند از: اقدامات الزم برای 
مدیریــت بــازار ارز و طــا )بــه شــرح ارائه شــده( به عنــوان موتــور اصلــی 	 

کاهــش ارزش پــول ملــی و ایجــاد بی ثباتــی و تــورم
اصــاح نظــام مالیاتــی بــه شــرح ارائه شــده، باهــدف ایجــاد سیســتم 	 

کســری بودجــه و همچنیــن  تأمیــن مالــی پایــدار و حــذف پدیــده 
هدایــت ســرمایه ها بــه بخش هــای مولــد و ایجــاد فشــار مالیاتــی 
کاهــش تقاضــا و  در بازارهــای دچــار فعالیــت بورس بازانــه باهــدف 

کاهــش تــورم در ایــن بخش هــا. درنهایــت 
ــورم 	  ــرخ بهــره بانکــی به عنــوان یکــی از مهم تریــن عوامــل ت کاهــش ن

ناشــی از فشــار هزینــه )بــا توجــه بــه ســهم ترکیبــی نرخ بهــره در قیمت 
تمام شــده از ســی تــا پنجاه درصــد(

کاهــش نــرخ ســود ســپرده و افزایــش نســبت ذخیــره قانونــی باهــدف 	 
کاهــش تــوان بانک هــا در خلــق نقدینگــی

ــا 	  ایجــاد سیســتم نظارتــی قــوی در بانــک مرکــزی و برخــورد قاطــع ب
تخلفــات بانک هــا

 آسیب شنایس فرار رسمایه و راه حل آن

فرار ســرمایه را می توان پدیدهای با ریشــه اقتصادی، سیاســی و اجتماعی 
دانســت، امــا پدیــده فــرار ســرمایه در تکانه هــا و بحران هــای اقتصــادی، 
دارای نقشــی پررنگ تــر اســت. ایــن پدیده ســبب خــروج ســرمایه داخلی به 
کشــورهای درگیــر ایــن معضــل  کشــور و آســیب های اقتصــادی بــه  خــارج از 
کشورهاســت، هرچنــد دالیــل آن در  می گــردد. ایــن پدیــده مختــص همــه 
کشــورهای پیشــرفته علــت  کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت. مثــًا در 

کاهــش هزینه هــای تولیــد اســت. کاهــش فشــار مالیاتــی و نیــز  اصلــی آن، 
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تحلیل موضوع

ــده فــرار ســرمایه را می بایســت در چارچــوب ســه عنصــر اصلــی مــورد  پدی
تحلیــل قــرار داد:

عوامل مؤثر بر فرار سرمایه	 
امکانات تسهیل کننده فرار سرمایه	 
هزینه فرار سرمایه	 

عوامــل مؤثــر بــر فــرار ســرمایه فــرار ســرمایه را به طورکلــی می تــوان معلــول 
کــه فقــط یک عامــل در به وجود  کــم بــر بــازار دانســت؛ چرا شــرایط و جــو حا
آمــدن فــرار ســرمایه مؤثــر نیســت و طیــف وســیعی از عوامــل اقتصــادی و 
کــه مــوارد ذیــل را  سیاســی، در بــه وجــود آمــدن ایــن پدیــده مؤثــر هســتند 

گرفــت. می تــوان به عنــوان مهم تریــن عوامــل مؤثــر، در نظــر 

بدهی خارجی و فرار رسمایه 
بــازده  و  ریســک  بــر  عــاوه  ســرمایه گذاری  در  مهــم  عوامــل  از  یکــی 
اســت.  دولــت  حمایت هــای  و  اقتصــادی  چشــم انداز  ســرمایه گذاری، 
ــه ســرمایه گذاران داخلــی  ک ــردد  افزایــش بدهی هــای خارجــی ســبب می گ
کــه دولت ها خود را موظف و مســئول بــه پرداخت  کننــد  همــواره احســاس 
بــه نســبت، بیشــتر از بدهی هــای داخلــی می داننــد و  بدهــی خارجــی 
درنتیجــه، به نوعــی موجــب ایجــاد چشــم انداز بــد اقتصــادی بــرای فعــاالن 
اقتصــادی می گــردد. از ســوی دیگــر، افزایــش بدهی هــای خارجــی، موجــب 
ایجــاد فشــار بــر نــرخ ارز هر کشــور و کاهش ارزش پول کشــور مذکــور می گردد 
کــه موجــب انتقــال دارایی هــای داخلــی بــه خــارج و فــرار ســرمایه می گــردد 
کشــورها هیــچ مالیاتــی بــه  کــه بــا خــروج دارایی هــا از  )فتحــی ۱۹۹۴(. ازآنجا
کاهــش درآمدهــای دولــت منجــر  آن هــا تعلــق نمی گیــرد، به مرورزمــان بــه 
می شــود و ســبب اســتقراض دولــت و افزایــش بدهی های خارجــی می گردد 
ــر ایــن، فــرار ســرمایه  ــی می دهــد؛ عــاوه ب ــع مال ــه نشــان از تضعیــف مناب ک
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کاهــش  در بحران هــای مالــی، نقــش مهمــی را ایفــا می کنــد و موجــب 
کاهــش نــرخ رشــد اقتصــادی می گــردد  ســرمایه گذاری، افزایــش بیــکاری و 
)Wu and Tang ســال ۲۰۰۰(. به عبارت دیگــر فــرار ســرمایه بــا ایجــاد یــک دور 

تسلســل باطــل، خــود را تشــدید می کنــد.

نرخ ارز و فرار رسمایه
کان اقتصــادی  کشــور را شــاید بتــوان یکــی از متغیرهــای  نــرخ ارز هــر 
کشــور برحســب پــول  کــه ارزش و قــدرت خریــد پــول هــر  دانســت؛ چرا
بــودن تجــارت،  بــاز  نــرخ ارز و  کشــورها را نشــان می دهــد. بیــن  ســایر 
رابطــه معنــی دار و منفــی وجــود دارد چــون نوســانات نــرخ ارز موجــب 
کشــور مــا نــرخ ارز  نوســانات اقتصــادی می گــردد )Ndikumana)۲۰۱۵. در 
و طــا به عنــوان دو شــاخص بی ثباتــی در اقتصــاد، همــواره مورداســتفاده 

کشــور هســتند. دشــمنان بــوده و موتــور ایجــاد و تقویــت تــورم در 

یب ثبایت سیایس و فرار رسمایه
کــه  تئوری هــای تعیین کننــده عوامــل فــرار ســرمایه، نشــان می دهنــد 
فــرار  تعیین کننــده  عوامــل  مهم تریــن  از  یکــی  عمومــی،  بخــش  رفتــار 
کاالن  ســرمایه اســت و ایــن رفتــار به طــور مســتقیم، بــه بی ثباتــی اقتصــاد 

و بی ثباتــی سیاســی مربــوط می شــود.

نوسانات اقتصادی و فرار رسمایه 
نوســانات اقتصــادی و عــدم ثبــات اقتصــادی، موجــب ایجــاد شــوک و 
کاهــش  نوســان در چرخه هــای تجــاری شــده و همچنیــن می توانــد باعــث 
ارزش پــول هــر کشــور و درنتیجــه، کاهش ســرمایه گذاری شــود، لــذا افزایش 
نوســانات اقتصــادی، موجــب افزایــش فــرار ســرمایه از طریــق تغییــرات نــرخ 
ارز و ســرمایه گذاری می گــردد )Gordon and Levine ,۱۹۸۹( فــرار ســرمایه، 
کــه  گریــزی افــراد مربــوط می شــود  ــه رفتــار ریســک  به صــورت مســتقیم، ب
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کــردن بازدهــی، بــه تنوع گرایــی دارایــی اقــدام می کننــد.  کثــر  به منظــور حدا
نوســانات اقتصــادی تــا حــد زیــادی، باعــث افزایــش ریســک و بــازده مــورد 
کــه افزایــش عــدم اطمینان  انتظــار دارایی هــای اقتصــادی می گــردد و ازآنجا
اقتصــادی می توانــد به طــور مســتقیم، بــه افزایش فرار ســرمایه منجر شــود، 
افزایــش عــدم اطمینــان و ریســک حاصــل از نوســانات اقتصــادی، موجــب 
کــه بــازده مــورد انتظــار در ســرمایه گذاری های داخلــی بــه نســبت  می گــردد 
ــش  کاه ــوان  ــی آن را می ت ــل نهای ــه ماحص ک ــردد  گ ــر  کمت ــی  ــی خارج دارای
ســرعت اقتصــادی داخلــی دانســت؛ لــذا دارنــدگان دارایــی داخلــی، اقــدام 
کــه درنهایــت، ســبب فــرار  بــه انتقــال دارایی هــای خــود بــه خــارج می کننــد 

)Bloom, ۲۰۱۴( ســرمایه می گــردد

فساد و فرار رسمایه
ــودی رقابــت ســالم،  فســاد موجــب افزایــش هزینه هــای اقتصــادی، ناب
رانت هــای اقتصــادی بــرای افــراد خــاص و نیــز نرســیدن تأمیــن مالــی 
انگیــزه  کاهــش  باعــث  و  می گــردد  اقتصــاد  در  هــدف  بخش هــای  بــه 
فســاد  لــذا،  می گــردد؛  اقتصــادی  فعالیت هــای  بــرای  ســرمایه گذاران 
رابطــه مســتقیم و معنــی داری اســت ),۲۰۰۲  فــرار ســرمایه، دارای  بــا 
Mulino( ثبــات سیاســی بــه دلیــل وجــود متغیرهــای مختلفــی همچــون 
فــرار  بــا  معنــی داری  رابطــه  قوانیــن،  کیفیــت  و  دولــت  ثبــات  فســاد، 
عواقــب  دارای  همــواره  دارد  Yang and Baek, ۲۰۰۸فســاد  ســرمایه 
کنــد،  گــر فســاد در بخــش دولتــی رخنــه  کل اقتصــاد اســت؛ امــا ا منفــی بــر 
کیفیــت پاییــن خدمــات ارائه شــده  کارایــی و یــا  می توانــد موجــب عــدم 
گــردد و درنتیجــه، موجــب عــدم رضایــت ســرمایه گذاران  توســط دولــت 
کیفیــت پاییــن بــرای  و نیــز عــدم اســتفاده یــا اســتفاده از امکانــات بــا 
کــه نتیجــه نهایــی آن، افزایــش فــرار ســرمایه  فعــاالن اقتصــادی می شــود 

)۱۹۹۷, Bardhan Smarzynska and Wei, ۲۰۰۰( اســت 
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مطالعات گذشته
مرتضــی  و  شــکری  نعیــم  مقالــه  گرفتــه،  صــورت  مطالعــات  میــان  در 
کــه جدیدتریــن مطالعــه در ایــن زمینــه اســت و بــر  خدامــرادی، ازآنجا
اســاس داده هــای ۱۳۵۵-۱۳۹۷ انجام شــده و نتایــج محاســبه حجــم فرار 
کارآمدتریــن روش هــای  کشــور ایــران، بــا اســتفاده از یکــی از  ســرمایه بــرای 
کــه در  موجــود جهــت محاســبه فــرار ســرمایه یعنــی روش باقیمانده هــا 
ابتــدا به وســیله بانــک جهانــی معرفــی و ســپس توســط بویــس ودیکومانــا 
کــرد، موردتوجــه مــا می باشــد. نتایــج ایــن پژوهــش بــا   ,۲۰۰۱بســط پیــدا 
ع شــحنه و همــکاران ۱۳۹۷ قنبــری  نتایــج پژوهش هــای دیگــر ازجملــه زار
نتایــج  اســت.  اســت.  منطبــق  رایشــی ۲۰۰۶  و  لــی  همــکاران ۱۳۸۵  و 
کــه مهم تریــن عوامــل مؤثــر بــر فــرار ســرمایه عبارت انــد  کــی از آن اســت  حا
کاهــش ذخایــر  ــی اقتصــادی و  ــورم، بی ثبات کســری بودجــه، ت از افزایــش 

ارزی اســت.

راه حل مبارزه با فرار رسمایه
مســلمًا راه حــل پیشــنهادی بایــد در چارچــوب ســه عنصــر عوامــل مؤثــر بــر 
ــرار ســرمایه  ــرار ســرمایه و هزینــه ف ــرار ســرمایه، عوامــل تســهیل کننده ف ف

متمرکــز باشــد.
با بررسی منابع تئوریک و مطالعات تجربی، ابتدا باید موضوع کسری بودجه 

و عوامل ایجاد بی ثباتی و نوسانات در اقتصاد را موردتوجه قرار دهیم.
کــه  کارا، حــادث می شــود  ــا ــی ن ــه دلیــل سیســتم مالیات کســری بودجــه ب
شــبه  مدیریــت  به وســیله  زیرزمینــی  اقتصــاد  تحدیــد  اواًل  آن  راه حــل 
پول هــای مورداســتفاده در مبــادالت زیرزمینــی شــامل چک هــای حامل 
و بــه حواله کــرد و نیــز ارز و طــا در اقتصــاد ایــران اســت )ثبــت معامــات 
قولنامــه ای نیــز ضــروری اســت( و ثانیــًا بایــد پایه هــای جدیــد مالیاتــی بــا 

ــد. ــه باش ــد، موردتوج ــر مول ــای غی ــد فعالیت ه ــرد تحدی رویک



۱۲۴

فصل پنجم: آسیب شناسی اقتصادی و اجتماعی هنرشکستتحریمها

کاهــش ارزش  نوســانات نــرخ ارز و طــا، مهم تریــن عامــل ایجــاد تــورم، 
کاال بجــای پــول ملی به  پــول ملــی )خصوصــًا بــه دلیــل جایگزینــی ایــن دو 
دلیــل مزیت هــای آن هــا نســبت بــه پــول ملــی در حفــظ ارزش پــول، فــرار 
ــی  ــاخص بی ثبات ــل و ش ــن عام ــی و...( و مهم تری ــاد مال ــزار فس ــی اب مالیات
کشــور  اقتصــادی، بایــد مهــار شــوند. مســلمًا تزریــق منابــع ارزی و طــای 
کاال بزرگ تریــن خطاســت. تزریــق منابــع طــای  بــرای مهــار بــازار ایــن دو 
کشــور، بــر اســاس  کــه نــرخ طــا در داخــل  گردیــده  کشــور بــه بــازار، موجــب 
کــه  کمتــر از نــرخ جهانــی طــا باشــد  نــرخ دالر بــازار آزاد، حــدود ۱۳ درصــد 
کشــور  ج از  ایــن امــر نه تنهــا نشــان دهنده قاچــاق شــدید طــا بــه خــار
کشــور،  ج از  اســت، بلکــه بــه دلیــل محدودیت هــای انتقــال پــول بــه خــار

قاچــاق طــا قطعــًا مهم تریــن ابــزار فــرار ســرمایه اســت.
نقــش آن هــا به عنــوان  کاال و حــذف  ایــن دو  بــازار  بنابرایــن مدیریــت 
کنــار مدیریــت چک هــای  ــه و ثبــت نقل وانتقــال آن هــا )در  وســیله مبادل
کاهــش بی ثباتــی  حامــل و بــه حواله کــرد( مهم تریــن عامــل نه تنهــا در 
ــا  ــت. ب ــی اس ــای مالیات ــش درآمده ــورم و افزای ــش ت کاه ــه  ــادی بلک اقتص
ــرار  ــزار دیگــر ف ــوان خریدوفــروش رمــز ارزهــا، به عنــوان اب کنتــرل می ت ایــن 

ــرد. ک ــرل  کنت ــرمایه را،  س
کنتــرل و مدیریــت بــازار ارز و طــا به عنــوان مهم ترین قدم در مقاوم ســازی 
ــه  ک کشــورهای پیشــرفته،  ــه  اقتصــاد را، بگیروببنــد، تلقــی نکنیــم. تجرب
قبــًا بــه آن پرداختیــم و شــدت عمــل آن هــا، علی رغــم ادعــای آزادتریــن 
اقتصادهــای جهــان، نشــان از اهمیــت اساســی در حفــظ حیــات ایــن 
کشــورهای پیشــرفته جنایتــی بزرگ تــر از  کشــورها دارد. فــرار مالیاتــی در 
کثــر  کنتــرل نظام هــای پولــی و مالــی در ا قتــل عمــد تلقــی می شــود. امــروزه 
کشــورهای جهــان، حســاس ترین وظیفــه دولت هاســت و سیســتم های 
کامــًا اطاعاتــی، امنیتــی و پلیســی هســتند.  کنترلــی آن هــا سیســتم ها 
کشــور مــا نیــز به جــای مبــارزه بــا معلولیــن نظــام  کــه در  وقــت آن رســیده 
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گــران ارزی، بــا علت بــه وجود  کشــور، تحــت عنــوان مبــارزه بــا اخــال  مالــی 
آمــدن ایــن اخالگــران مبــارزه شــود.

فــرار ســرمایه از طریــق صــادرات غیرنفتــی نیــز، از ابــزار مهــم فــرار ســرمایه 
کــه الزم اســت بــا وضــع مقرراتــی ازجملــه سیســتم پیمان ســپاری،  اســت 

گــردد. ایــن ابــزار تحدیــد 
گام، افزایــش هزینــه فــرار ســرمایه اســت. در ایــن افزایــش هزینــه  ســومین 
کشــوری از امکانــات موجــود اســتفاده می کنــد. دولــت آمریــکا بــا توجــه  هــر 
بــه تســلط به نظــام بانکــی جهانــی، از ســال ۲۰۰۸ تمــام بانک هــای دنیــا 
را مکلــف بــه ارائــه اطاعــات مالــی اتبــاع و افــراد دارای اقامــت آمریــکا، بــه 
دولــت آمریــکا نمــوده اســت. تنهــا امــکان مــا بــرای افزایــش هزینــه فــرار 
کــه هیــچ گاه موردتوجــه قــرار نگرفتــه. اســتفاده از  ســرمایه، امکانــی اســت 
مفــاد قراردادهــای اجتنــاب از اخــذ مالیــات مضاعــف و تبــادل اطاعــات 
کشــورهای اصلــی مقصــد فــرار ســرمایه یــا واســطه فــرار  کثــر  کــه بــا ا مالــی، 
ســرمایه داریــم. بــر اســاس مفــاد ایــن قراردادهــا می توانیــم اطاعــات مالــی 
کشــورها دریافــت و هزینــه ایــن فــرار را از  و ســرمایه ای ایرانیــان را در ایــن 
طــرق مختلــف مثــل بررســی نحــوه فــرار از طریــق ایشــان و یــا اینکــه مبالــغ 
انتقالــی بــا ســوابق مالیاتــی آن هــا همخوانــی دارد یــا خیــر را افزایــش دهیــم

آسیب شنایس رشکت های دولیت، موضوع خصویص سازی و راه حل ها

کارایــی در اقتصــاد  شــرکت های دولتــی به عنــوان بارزتریــن شــاخصه عــدم 
گیــرد. شــرکت هایی بــاارزش ده  ایــران بایــد موردبازنگــری مجــدد قــرار 
گــر تنهــا ده درصــد بــازده می داشــتند،  کــه ا هــزار هــزار میلیــارد تومــان، 
بودجــه دولــت را بــدون اتــکا بــه ســایر منابــع درآمــدی، تأمیــن می کردنــد. 
کارا بــه دلیــل  بزرگ تریــن مشــکل شــرکت های دولتــی وجــود مدیریــت نــا
انتصــاب افــراد و معامله پســت های شــرکت های دولتی بیــن قوای مقننه 
و مجریــه و جناح هــای قــدرت می باشــد. نبــود برنامــه جامــع و اســتراتژی 
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مشــخص، سیســتم ارزیابــی عملکــرد مدیــران و ســنجش پیشــرفت و 
کــه بایــد تعییــن شــوند و ... از نقــاط آســیب پذیر هســتند.  تحقــق اهدافــی 
ایــن وضعیــت در مدیریــت ســایر امــوال عمومــی )ازجملــه شــرکت های 
ــاری  ــز ج ــتگی نی ــای بازنشس ــی و صندوق ه ــای دولت ــه بانک ه ــته ب وابس
ــا هیــات  ــوه ای ب و ســاری اســت(؛ بنابرایــن الزم اســت یــک ســازمان فراق
بــه  را  خصوصی ســازی  و  عمومــی  امــوال  مدیریــت  فراقــوه ای  امنــای 
ــه مالکیــت شــرکت ها، تغییــر نمی کنــد،  ک گیــرد. )دقــت بفرمائیــد  عهــده 
تنهــا موضــوع مدیریــت از مالکیــت، منفــک می شــود( رئیــس و هیــات 
عامــل ایــن ســازمان توســط هیــات امنــا انتخــاب می شــوند. بودجــه ایــن 
شــرکت ها دیگــر وارد بودجــه عمومــی دولــت نمی شــود وجهــت تصویــب 
ــا تشــکیل ایــن ســازمان فراقــوه ای امــکان  بــه مجلــس ارائــه نمی گــردد. ب
کاهــش  سوءاســتفاده از پســت های دولتــی ایــن شــرکت ها متوقــف یــا 
کــه  می یابــد. انتخــاب مدیــران ایــن شــرکت ها بــر اســاس آیین نامــه ای 
بــه تصویــب هیــات امنــا می رســد و متضمــن شــرایط الزم ازجملــه تجــارب 
کاری مفیــد و مربــوط، تحصیــات مربــوط، حســن ســوابق، تســت های 
کاندیــدا بــرای پســت  علمــی، فنــی و هــوش و نهایتــًا برنامــه پیشــنهادی 
کارایــی  افزایــش  تــا ضمــن  موردنظــر و ... می باشــد، صــورت می گیــرد 
و  عمومــی  امــوال  مدیــران  انتصــاب  در  ســایق  اعمــال  در  مدیــران، 
کنــار یکدیگــر  کلیــه شــرکت ها در  گــردد. وضعیــت  بیت المــال، جلوگیــری 
موردبازنگــری قــرار می گیــرد تــا بتوانــد در یــک مدیریــت متمرکــز از امکانــات 
کنــده آن هــا خصوصــًا در رابطــه بــا ایجــاد زنجیــره تولیــد بــر اســاس نســل  پرا
ــغ ناشــی از فــروش امــوال مــازاد  چهــارم اســتفاده نمایــد. همچنیــن مبال
ــه فــروش می رســند ) در مــورد شــرکت های  کــه ب ــا شــرکت هایی  آن هــا و ی
دولتــی( به حســاب صندوقــی بــرای ســرمایه گذاری در حلقه هــای مفقوده 
کــه موجــب آســیب پذیری اقتصــاد و خــام فروشــی شــده اند، واریز  صنعــت 
می گــردد. خصوصی ســازی به عنــوان یکــی از معاونت هــای ایــن ســازمان 
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کارایــی مدیریــت  مــورد عمــل واقــع می شــود. همچنیــن باهــدف افزایــش 
شــرکت های بخــش عمومــی، ازجملــه صندوق هــای بازنشســتگی نیــز 
گــذار می گــردد )درحالی کــه مالکیــت آن هــا همچنــان  بــه ایــن ســازمان وا
کشــور بــرای رهایــی از  کنونــی آن هــا خواهــد بــود(.  در اختیــار صاحبــان 
خام فروشــی در تمــام زمینه هــا بــه ســرمایه ای معــادل ۱۰ درصــد ارزش 
ایــن شــرکت ها نیازمنــد اســت و ســازمان مدیریــت امــوال عمومــی مکلــف 

اســت منابــع الزم بــرای ایــن زمینــه را تهیــه نمایــد.
در رابطــه بــا خصوصی ســازی، عــاوه بــر ناهماهنگــی بیــن قــوای ســه گانه 
کــه بــه بــروز اختافــات و ایجــاد عــدم اطمینــان در ســرمایه گذار  در ایــن امــر 
حاضــر  حــال  در  کــه  مشــکاتی  از  یکــی  می گــردد،  خصوصــی  بخــش 
کارفرمایــان جدیــد،  کارگــران و  درگیــر آن هســتیم مســئله تضــاد منافــع 
کــه  بعــد از خصوصی ســازی اســت. علــت امــر عمومــًا ناشــی از آن اســت 
کارکنــان  گــذاری، میــزان مطالبــات  هنــگام ارزش گــذاری واحــد قابل وا
شــرکت  بدهــی  به عنــوان  غیــره  و  کارکنــان  بازخریــد  معوقــات،  بابــت 
ازاین پــس چنیــن چیــزی  کســر می گــردد.  از ارزش شــرکت  محاســبه و 
کارگــران معــادل مطالبــات خــود ســهامدار در  اتفــاق نخواهــد افتــاد بلکــه 
کرســی در هیئت مدیــره خواهــد بــود. یــک ســهم  شــرکت و صاحــب یــک 
گــذار  نیــز به عنــوان ســهم ممتــاز بــه ســازمان مدیریــت امــوال عمومــی وا
کــه صاحب امتیــاز مصوبــات مجامــع شــرکت  کســی  می گــردد تــا به عنــوان 
می باشــد و نیــز یــک عضــو هیــات مدیــره خواهــد بــود، بــر حســن اجــرای 
تعهــدات طرفیــن نظــارت می کنــد؛ بنابرایــن به جــای ایجــاد تضــاد منافــع، 
کارکنــان و مالکیــن جدیــد ایجــاد می شــود. در روش  ک منافــع بیــن  اشــترا
موردنظــر به جــای اینکــه متقاضــی واجــد شــرایط، پــول بابــت ســهام بــه 
دولــت بدهــد، منابــع مالــی الزم بــرای حفــظ و توســعه واحــد موردنظــر را 
ــرای آن واحــد طراحــی می شــود )مثــل  ــه ب ک ــر اســاس طــرح توســعه ای  ب
گــردش و ...( به عنــوان آورده خــود بــه  نوســازی تکنولوژیــک، ســرمایه در 
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شــرکت میــاورد، شــرکت را مدیریــت می کنــد و طــی قــراردادی بــا ماهیــت 
حقوقــی شــبیه بــه قرادادهــای اجــاره به شــرط تملیــک، در طــول یــک 

دوره مشــخص صاحــب ســهام دولــت می شــود. 

 آسیب شنایس عوامل اجتامعی

شاکف طبقایت و راه حل اکهش آن
شــکاف طبقاتــی یکــی از مشــکات در طــول تاریــخ مدنیــت و در تمــام 
اصلــی  موتــور  مواقــع  از  بســیاری  در  شــکافی  اســت.  بشــری  جوامــع 
کــه بــه تغییــرات تاریخــی شــگرفی منجــر  حرکت هــای اجتماعــی بــوده 
شــده اســت. آثــار اجتماعــی شــکاف طبقاتــی، پیامدهــای سیاســی و 
اقتصــادی را بــه همــراه دارد. فقــدان عدالــت اجتماعــی، زمینه ســاز فســاد 
اقتصــادی، ناامنــی اجتماعــی، ناامیــدی و ســرخوردگی بخــش قابل توجه 

جامعــه، تضعیــف همبســتگی ملــی و بی ثباتــی سیاســی می شــود.
کشــور، صراحتــًا هــدف خــود  کــه دشــمنان  اهمیــت موضــوع تــا آنجاســت 
در اســتفاده ابــزاری از شــکاف طبقاتــی، بــرای برانــدازی سیاســی را اظهــار 
می کننــد و در مقابــل، مســئولین، به جــای اقــدام بــرای رفــع مشــکل، بــه 
گر مشــکل  کــه ا آمارســازی در مــورد ضریــب جینــی روی آورده انــد. ضریبــی 
گســل، می نامیــم، هــر واحــد ایــن ضریــب، واقعــًا  شــکاف طبقاتــی را یــک 

گســل و بــروز زلزلــه اجتماعــی هســتند. در حکــم یــک ریشــتر در حرکــت 
کاهــش شــکاف طبقاتــی را از اقدامــات اصلــی در توســعه  ســازمان ملــل، 

پایــدار می دانــد.
کــه بــازده متوســط عامــل ســرمایه بیشــتر از متوســط  به طورکلــی ازآنجا
کشورهاســت، ایــن موضــوع در رونــد زمانــی منجــر بــه  رشــد اقتصــادی در 
ایــن واقعیــت،  کنــار  گســترش شــکاف طبقاتــی می شــود. در  ایجــاد و 
وجــود تــورم به مثابــه موتــوری بــا قــدرت فزاینــده، شــکاف طبقاتــی را 
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گســترش می دهــد. ضعیــف را ضعیف تــر و غنــی را غنی تــر می کنــد. در 
کارا، اقدامــی بــرای  چنیــن شــرایطی، بــا فقــدان یــک سیســتم مالیاتــی 

کاهش ابعاد مشکل، صورت نمی گیرد.

به طورکلی عوامل بروز شکاف طبقاتی در ایران عبارت اند از:
اقتصــادی 1 .  رشــد  متوســط  از  ســرمایه  بازدهــی  رشــد  بــودن  باالتــر 

باشــد( منفــی  حتــی  اقتصــادی  رشــد  گــر  ا )خصوصــًا 
تورم نهادینه شده خصوصًا ناشی از کسری بودجه 1 . 
کارآمد1 .  فقدان سیستم مالیاتی 
آن 1 .  زیرســاخت های  و  کارآمــد  اجتماعــی  تأمیــن  سیســتم  فقــدان 

ازجملــه بانــک اطاعــات درآمــدی در ســطح ملــی
معــاف بــودن فعالیت هــای غیــر مولد اقتصــادی از مالیات و مشــمول 1 . 

مالیــات بــودن فعالیت هــای مولد
سیستم های پرداخت یارانه غیرنقدی1 . 
حجم چند برابری اقتصاد زیرزمینی به اقتصاد شفاف1 . 
فساد اقتصادی و زمینه های فراوان رانتی در اقتصاد1 . 

کنــار انتقــال  مســلمًا ادامــه رونــد موجــود، تمــام عوامــل فوق الذکــر در 
کانــال توزیــع ارزش افــزوده  کــه در حقیقــت  ســرمایه ها از بخش هــای مولــد 
ســمت  بــه  هســتند،  تولیــد  مختلــف  عوامــل  بیــن  در  ایجادشــده، 
کشــور  کــه آثــار آن در رشــد منفــی ســرمایه گذاری در  فعالیت هــای غیرمولــد 
نمــود یافتــه اســت. اســتفاده وســیع از شــبه پول هایــی ماننــد ارزهــای 
خارجــی و شــمش و مســکوکات طــا در مبــادالت اقتصــاد زیرزمینــی و 
کــه موجــب ســقوط ارزش  جایگزینــی ایــن شــبه پول هــا بجــای پــول ملــی 
پــول ملــی شــده و صاحبــان درامدهــای ثابــت را بیش ازپیــش ضعیــف 
گســترش خواهــد بــود و احتمال  نمــوده و ... شــکاف طبقاتــی دائمــًا رو بــه 

ــت. ــش اس ــه افزای ــی آن رو ب ــی و اجتماع ــای سیاس پیامده
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درخت ارتباط شاکف طبقایت
نمــودار درخــت ارتبــاط شــکاف طبقاتــی، عوامــل مؤثــر بــر شــکاف طبقاتــی 

و روابــط علــی و معلولــی آن هــا را نشــان می دهــد.

کاهش اشتغال

گرام راهنمای دیا

رابطه دو  سویه

رابطه تک سویه

شکاف طبقاتی

کاهش درآمد واقعی اقشار متوسط 
و ضعیف جامعه

کارا رشد درآمد و ثروت صاحبان سرمایهنبود سیستم تأمین اجتماعی 

کــور در پرداخت  سیســتم حمایتــی 
یارانه های غیر نقدی

۱-تهدید تولید داخلی به دلیل 
کاالهای  قیمت های غیرواقعی 
وارداتی و در حقیقت اعطای 

سوبسید به واردات
۲-عدم امکان سرمایه گذاری در 

صنعت خصوصًا بخش انرژی، به 
دلیل قیمت های غیرواقعی یارانه ای

امکان استفاده از ارز ، طا ، چک 
کرد در مبادالت  حامل و به حواله 

اقتصاد زیرزمینی

کارا نبود سیستم مالیاتی 

باالتــر بــودن نســبی بــازده ســرمایه 
نسبت به متوسط رشد اقتصادی

فساد اقتصادی

معافیت مالیاتی
فعالیت های غیرمولد

اقتصاد زیرزمینی

تورم
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کامــل و جنــگ، یکــی از اهــداف دشــمن بــر هــم  مســلمًا در شــرایط تحریــم 
کشــور خواهد  زدن ثبات سیاســی و اجتماعی باانگیزه های اقتصادی در 
کــه تحریــک افــراد بــرای به هــم زدن ثبات سیاســی و اجتماعی  بــود. ازآنجا

تورم های بخشی تورم ناشی از فشار تقاضا تورم ناشی از فشار هزینه

کاهش ارزش پول ملی

تخلفات بانک ها
عدم نظارت بانک مرکزی

سیاست های نامناسب پولی

نرخ سود سپرده باال

عدم مدیریت بازار ارز و طا

خلق پول توسط بانک ها

افزایش نقدینگی

ادغام بودجه ارزی و ریالی دولت

اســتقراض دولــت از بانــک 
مرکزی

نرخ بهره باال

کسری بودجه

فــروش ارزهــای نفتــی بــه 
بانــک مرکزی )حتــی ارزهای 

ک شده( با

عدم انعطاف سیستم مالیاتی در نبود سیستم تأمین مالی پایدار
که  وضع سریع مالیات در بازارهایی 
دچار بورس بازی و هجوم نقدینگی 

قرار می گیرند.

کارا نبود سیستم مالیاتی 
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)به صــورت مطلــق(  اقتصــادی  از دو طریــق ورود مســتقیم فشــارهای 
و تبلیــغ در مــورد وضعیــت اقتصــادی اقشــار مرفــه و شــکاف طبقاتــی 
صــورت می گیــرد )به صــورت نســبی(، الزم اســت هــر دو جنبــه موردتوجــه 
ــق از  ــادی مطل ــار اقتص ــو فش ــت از یک س ــی می بایس ــه عبارت ــرد. ب گی ــرار  ق
اقشــار ضعیــف و متوســط برداشــته شــود )کــه ایــن موضــوع خصوصــًا در 
کشــور، دارای اهمیــت دوچنــدان اســت( و از ســوی دیگــر فشــار  مرزهــای 
اقتصــادی ناشــی از مالیــات، خصوصــًا بــر ظواهــر شــکاف طبقاتــی بر اقشــار 
کــه در قالــب فشــار مالیاتــی در ســرمایه های غیــر  کنــد  مرفــه افزایــش پیــدا 
کــه حجــم آن هــا  مولــد متبلــور می شــود. بــا حــذف یارانه هــای غیــر نقــدی 
در حــدود یــک و نیــم برابــر بودجــه دولــت بــرآورد می شــود، می تــوان نظــام 
قدرتمنــدی از تأمیــن اجتماعــی و امنیــت اجتماعــی قدرتمنــدی را ایجــاد 

نمــود.
که  یارانه هــای غیــر نقــدی از چهــار جهــت تأثیــرات مخــرب بــر اقتصــاد دارد 

عبارت انــد از:
کاالهــای وارداتــی و 1 .  ایــن یارانه هــا عمــًا موجــب اعطــای سوبســید بــه 

کاالهــای مشــابه داخلــی می شــوند. عــدم اجــازه تولیــد 
کامــل شــبکه توزیــع، همــواره بــا 1 .  بــا توجــه بــه عــدم امــکان مدیریــت 

ــم. ــواری مواجهی ــکار و رانت خ ــاد، احت فس
ایــن یارانه هــا بــه دلیــل بــه هــم زدن قیمت هــای نســبی واقعــی، 1 . 

کاهــش  و  اقتصــادی  منابــع محــدود  بهینــه  عــدم تخصیــص  موجــب 
هســتند. اقتصــادی  کارایــی 

بــا توجــه بــه اینکــه نه تنهــا همــه دهک هــا به طــور مســاوی از ایــن 1 . 
یارانه هــا منتفــع نمی شــوند بلکــه اقشــار مرفــه بــا مصــرف بیشــتر، باالتریــن 
کاالهــا و بیشــترین انتفــاع را دارنــد، عمــًا در تأمیــن  ســهم مصــرف از ایــن 
هــدف ایــن یارانه هــا، دچــار نقــض غــرض هســتیم. درآمــد بیشــتر منجــر 
بــه مصــرف بیشــتر و درنتیجــه بهره منــدی بیشــتر از یارانه هاســت. حتــی 
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کــه بــر اســاس ســهمیه هــر فرد،  کوپنــی بــا همــه مســائل خــود، ازآنجا نظــام 
کاراتــر اســت. اجــرا می گــردد، از نظــام یارانه هــای غیــر نقــدی 

کــه موجــب تغییــر الگــوی مصــرف و تولیــد و  بنابرایــن حــذف ایــن یارانه هــا 
رشــد  در  اساســی  اقدامــات  از  می شــود  اقتصــادی  کارایــی  افزایــش 

اقتصادی است.
 جهــت تأمیــن اقشــار ضعیــف جامعــه، سیســتم پرداخــت یارانه هــای 
کــور از اقشــار مختلــف جامعــه  کامــًا  کــه از یکســو، حمایــت  غیــر نقــدی 
کشــور فشــار وارد می کنــد،  بــر تولیــد  تلقــی می شــود و از ســوی دیگــر 
ــم  ــاد تاط ــب ایج ــد موج ــا می توان ــن یارانه ه ــذف ای ــردد. ح ــی می گ ملغ
گــردد، بنابرایــن الزم اســت در حــذف یارانه هــا یــک مطالعــه  اجتماعــی 
دقیــق صــورت بگیــرد ســهم ماهیانــه هــر یــک از اقشــار ۷ دهــک اول 
کــرد  کــه بــه جامعــه وارد خواهــد  گــردد و میــزان تورمــی  جامعــه مشــخص 
گذاشــته  کلــی بــه همه پرســی  محاســبه می شــود و به صــورت یــک بســته 
مبلغــی،  چنیــن  یــک  دریافــت  مقابــل  در  حاضریــد  آیــا  کــه  می شــود 
کــه بــه دنبــال خواهــد  یارانه هــا حــذف شــود ضمــن اینکــه شــرایط تورمــی 
کــه بــا  داشــت و شــرایط تأثیــر آن بــر درآمــد واقعــی شــما به گونــه ای اســت 
ح مبســوط بــه اطــاع مــردم می رســد )ازنظــر برخــی متخصصیــن،  شــر
بــا طراحــی الگوریتــم خــاص، این همــه پرســی از طریــق تلفــن همــراه 
ــد  ــر درآم ــار مثبــت ب ــه آث ــا توجــه ب ــه ب ک ــدام  ــز قابل اجراســت(. ایــن اق نی
واقعــی هفــت دهــک ضعیــف و متوســط جامعــه، توســط مــردم تصویــب 
بــه  توجــه  بــا  بلکــه  نــدارد  اجتماعــی منفــی  پیامــد  نه تنهــا  می شــود، 
ــر عدالتــی آن و تأمیــن اقشــار ضعیــف خصوصــًا در مناطــق محــروم  تأثی
بــه  اســت.  ثبــات  و  امنیــت  ایجــاد  در  خــاص  اهمیــت  دارای  مــرزی، 
کلیــه یارانه هــای  همیــن منظــور صنــدوق رفــاه ملــی تشــکیل می گــردد. 
حذف شــده وارد ایــن صنــدوق می گــردد و نــه بودجــه دولــت و محــل 
ــی ایــن  ــردد. اطاعــات مال ــرای صنــدوق تعریــف می گ ج آن هــا نیــز ب خــر
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افــراد  ازجملــه  کامــل  جزییــات  شــامل  خــط،  بــر  به صــورت  صنــدوق 
کمک هــای نقــدی، بیمه شــدگان و... در اختیــار عمــوم  کننــد  دریافــت 

کــه در حقیقــت ســهامداران آن هســتند قــرار می گیــرد. مــردم 
کــه یارانه هــای قطع شــده  بنابرایــن مــردم اطمینــان خواهنــد داشــت 
می شــود  صندوقــی  وارد  و  شــد  نخواهــد  دولــت  بودجــه  وارد  آن هــا 
کــه ایــن صنــدوق بخشــی از آن را به صــورت یارانــه نقــدی بــه مــردم 
همچــون  خدماتــی  قالــب  در  را  دیگــر  بخــش  و  می کنــد  پرداخــت 
اجــرای  در  مســلمًا  می دهــد.  قــرار  مــردم  اختیــار  در  عمومــی  بیمــه 
بــر  کــه  ایــن هــدف می بایســت بانــک اطاعــات ملــی تشــکیل شــود 
کامــًا مشــخص خواهــد شــد  اســاس آن میــزان درآمــد و دارایــی افــراد 
تــا بــرای پرداخــت بــه ۷ دهــک اول جامعــه مشــکلی وجــود نداشــته 
باشــد. ایجــاد ایــن مرکــز یــا ایــن بانــک اطاعاتــی می توانــد بــا اســتفاده 
مرکــز  ک،  امــا ثبــت  ســازمان  مالیاتــی،  امــور  ســازمان  اطاعــات  از 
بانکــی خصوصــًا شــبکه  اتومبیــل، اطاعــات سیســتم  شــماره گذاری 
امــداد  کمیتــه  و  بهزیســتی  ســازمان  بــه  مربــوط  اطاعــات  شــاپرک، 

گیــرد. قــرار  امــام خمینــی و ... مورداســتفاده 

به طورکلــی اقدامــات الزم بــرای تغییــر ایــن رونــد را می تــوان به صــورت زیــر 
کــرد: طبقه بنــدی 

کلیــه مبالــغ بــه صندوقــی 	  حــذف یارانه هــای غیــر نقــدی و واریــز 
تحــت عنــوان صنــدوق رفــاه ملــی به منظــور تأمیــن منابــع الزم بــرای 

تأمیــن اجتماعــی
ایجاد بانک اطاعات ملی درآمدی	 
ک، اتومبیــل، فلــزات 	  وضــع مالیــات بــر عایــدی ســرمایه در مــورد امــا

گران بهــا، جواهــرات و ارز
مدیریــت بــازار طــا و ارز باهــدف الــزام ثبــت هرگونــه نقل وانتقــال 	 
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ــا  کاال در جایگزینــی ب آن هــا و درنتیجــه از بیــن بــردن نقــش ایــن دو 
پــول ملــی در مبــادالت اقتصــاد زیرزمینــی و فســاد و ارتشــا

کــه بیــش 	  کاال و مجــوز دولتــی )انحصــارات دولتــی(  گــذاری هرگونــه  وا
به وســیله  گــذاری  وا بجــای  دارد  واجدالشــرایط  متقاضــی  یــک  از 
تعاریــف  طبــق  بــر  کــه  وجــوه  ایــن  واریــز  و  طایــی!!!  امضاهــای 

بین المللــی مالیــات تلقــی می شــوند بــه صنــدوق رفــاه ملــی.
کــه حتــی در صــورت تصمیــم بــه حــذف تدریجــی  گــردد  الزم اســت توجــه 
که این حذف مســلمًا باید از طبقــات ثروتمند آغاز  یارانه هــای غیــر نقــدی 
گــردد، ایــن تصمیــم قابل اجراســت. حــذف بنزیــن هــزار و پانصدتومانــی 
کــه  زیــر  یــا طــرح  و  اتومبیل هــای مدل هــای خــاص  کارت ســوخت  از 
گاز و بــرق مصرفــی  می توانــد نشــانگر یــک ایــده اولیــه در مــورد یارانــه آب و 

ــه طرح هــا می باشــد. باشــد، از ایــن نمون

مدل پیشنهادی اکهش یارانه برق، اگز و آب در شهرهای بزرگ:
روش موجــود در افزایــش نرخ هــا، بــر اســاس میــزان مصــرف، هرچنــد 
گــزاری در  کارایــی الزم بــرای سیاســت  روش نســبتًا مناســبی اســت لیکــنً  
کاهــش یارانه هــای پرداختــی، متناســب بــا جایــگاه ثروتــی و درآمــدی 

مصرف کنندگان نمی باشد.
پرداخــت  توانایــی  بــا  ارتباطــی  محاســبه  نحــوه  ایــن  به عبارت دیگــر 

مصرف کننده ندارد. لذا مدل ذیل پیشنهاد می گردد:
در حــال حاضــر در بانــک اطاعــات شــهرداری ها، ارتبــاط دقیــق متــراژ هــر 
ــا اســتفاده از ایــن بانــک  کــه ب کــد پســتی هــر واحــد وجــود دارد  ــا  واحــد ب
گاز و آب را بــا متــراژ هــر  اطاعاتــی می تــوان ارتبــاط بیــن قبــوض بــرق و 
واحــد و یــا عنداللــزوم، مجمــوع تعــداد واحدهــا و متــراژ هــر مجموعــه 

ســاختمانی، مشــخص نمــود.
جــدول ذیــل بــرای درصــد برخــورداری واحدهــا بــه متراژهــای مختلــف از 
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یارانــه پرداختــی موجــود در یــک مجتمــع فرضــی ارائــه می شــود.
از  برخــورداری  میــزان  بــرای  پیشــنهادی  مســاحت  و  واحدهــا  تعــداد   

یارانه های موجود

%۱۰۰ منتفع از یارانه خواهند بود a واحدهای تا ۱۲۰ مترمربع

%۷۵ منتفع از یارانه خواهند بود b واحدهای از ۱۲۰ تا ۱۵۰ مترمربع

%۵۰ منتفع از یارانه خواهند بود c واحدهای ۱۵۰ متر تا ۲۰۰ مترمربع

%۲۵ منتفع از یارانه خواهند بود d واحدهای ۲۰۰ تا ۲۵۰ مترمربع

%۰ منتفع از یارانه خواهند بود e واحدهای بزرگ تر از ۲۵۰ مترمربع

مســلمًا در محاســبه بــرق مصرفــی هــر واحــد، مســتقیمًا ایــن ضرایــب 
اعمــال خواهــد شــد.

گاز مشــترک و آب مشــترک در مجموعه هــا  لیکــن در مــورد بــرق مشــترک، 
کل مجموعــه از یارانــه  کــه درصــد میــزان برخــورداری  الزم خواهــد بــود 
پرداختــی، بــر اســاس ترکیــب و تعداد واحدهــای موجــود در آن مجموعه، 
کــه وزن ها در این محاســبه تعــداد واحدها  به وســیله یــک میانگیــن وزنــی 

در متراژهــای مختلــف می باشــند، محاســبه می شــود.
مجموعه هــا  مدیــران  ضریــب،  اعمــال  و  محاســبه  از  پــس  مســلمًا 
می بایســت در تقســیم هزینه هــای عمومــی بــر اســاس فرمــول محاســباتی 

کننــد. ســهم دقیــق هــر واحــد را مشــخص 
ــر اســاس ایــن طــرح درصــد برخــورداری مجتمــع فرضــی مــا از یارانه هــا  ب

عبــارت اســت از حاصــل جمــع عبــارت زیــر:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

1 0 75 0 5 0 25 0. . .a b c d e
a b c d e

× + × + × + × + ×
+ + + +
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مبارزه با فساد اداری و اقتصادی:

فســاد اداری و اقتصــادی بزرگ تریــن مانــع رشــد و توســعه اقتصــادی و 
برجســته ترین شــاخص توســعه نیافتگی جوامــع اســت.

امــکان اعمــال  بــه طبــع آن فســاد اقتصــادی، معلــول  فســاد اداری و 
ــزاران بخــش دولتــی و عمومــی، در حیطــه  کارگ ســلیقه شــخصی توســط 
کنونی به دلیــل عدم تصریح  وظایــف محولــه به ایشــان اســت. در شــرایط 
ــرای مــردم و هــم  ــه وظیفــه آن هــا هــم ب ک ــه ای  ــزاران، به گون کارگ وظایــف 
بــرای خودشــان، متناســب بــا شــرایط مختلــف، مشــخص و تعریف شــده 
باشــد، امــکان اعمــال ســلیقه و درنتیجــه فســاد وجــود دارد. لــذا مطابــق 

مصوبــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی:

کثــر ظــرف 1 .  کلیــه دســتگاه های دولتــی و عمومــی مکلــف هســتند حدا
مــدت ســه مــاه بــا آسیب شناســی نقــاط امــکان اعمــال ســلیقه شــخصی و 
کــه  تهیــه دســتورالعمل تصریــح وظایــف در رابطــه بــا آن نقــاط به گونــه ای 
کارگــزاران را در شــرایط و حــاالت مختلف، دقیقــًا تعریف می نماید  وظیفــه 
و بــه عمــوم نیــز اطاع رســانی می گــردد، از امــکان اعمــال هرگونــه ســلیقه 
ایــن  گــردد.  جلوگیــری  محولــه  وظایــف  در  توصیــه ای،  یــا  و  شــخصی 
آسیب شناســی در ســه الیــه و بــه عبارتــی ســه مرحلــه مختلــف شــامل 
تکمیــل  و  نتایــج  برســی  ســازمان،  اجرایــی  بخــش  در  آسیب شناســی 
پروســه در بخــش ســتادی ســازمان و نهایتــًا آسیب شناســی توســط یــک 

ج از ســازمان صــورت می گیــرد. ــی در خــار تیــم مطالعات

کلیــه دســتگاه های دولتــی و عمومــی مکلفنــد مجوز هرگونــه فعالیت 1 . 
کــه بیــش از یــک نفــر متقاضــی واجــد شــرایط دارند  اقتصــادی و اجتماعــی 
گــذار نماینــد، درامــد حاصــل در زمــان جنــگ بــه  را از طریــق مزایــده وا
مصــرف هزینه هــای نظامــی و در زمــان صلــح وارد صنــدوق رفــاه ملــی 
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کلیــه ذینفعــان می تواننــد  می شــود. در صــورت عــدم رعایــت ایــن مصوبــه 
شــکایت نماینــد و افــراد خاطــی بــه اشــد مجــازات محکــوم می شــوند. 
از  را  شــرکت های بخــش دولتــی و عمومــی مکلفنــد محصــوالت خــود 
کارگــزاری  کاال عرضــه نماینــد. )به عنوان مثــال مجــوز ایجــاد  طریــق بــورس 
که  در بــورس، بیمارســتان، برخــی تجهیزات پزشــکی واردات خــودرو و ... 

ده هــا میلیــارد تومــان قیمــت دارنــد(

کثــر ظــرف ســه مــاه طــرح خــود 1 .  بانــک مرکــزی مکلــف اســت حدا
در مــورد نقــاط وقــوع تخلــف در سیســتم بانکــی و راهــکار آن را بــه ســتاد 

اقتصــاد مقاومتــی پیشــنهاد نمایــد.

امنیت غذایی

کشــور بــه واردات غــات و دانه هــای روغنــی از نقــاط  وابســتگی شــدید 
کشــور اســت. خاصــه اینکــه حجــم باالی سفارشــات،  آســیب پذیر اقتصــاد 
از دیــد مبالــغ الزم االنتقــال در هــر محمولــه،  چــه از دیــد وزنــی و چــه 
آســیب پذیر بــودن واردات آن هــا را افزایــش داده اســت. ایــن وابســتگی 
کاالهــا و  عمدتــًا بــه دلیــل سیاســت های اشــتباه حمایتــی از واردات ایــن 

نــه تولیــد آن هــا بــوده اســت.
کشــور و خودکفایــی در محصــوالت اســتراتژیک ازجملــه  امنیــت غذایــی 
گیــرد  کــه بایــد صــورت  غــات و دانه هــای روغنــی از اهــم اقداماتــی اســت 
کاالهــا از یک ســو  بنابرایــن بــا حــذف یارانه هــای پرداختــی بــه واردات ایــن 
صــادرات  از  جلوگیــری  و  کشــت  الگــوی  تغییــر  و  الزم  حمایت هــای  و 
که میزان مصرف آب آن ها باالســت و همچنین قراردادهای  محصوالتی 
و  روغن کشــی  کارخانه هــای  توســط  مربوطــه  محصــوالت  پیش خریــد 
کشــور از واردات  بیمــه همگانــی محصــوالت موردنظــر، جهــت اســتقال 
کــه  ازآنجا شــد.  خواهــد  برداشــته  قــدم  روغنــی  دانه هــای  و  غــات 
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دســت یابی بــه خودکفایــی در ایــن محصــوالت در یــک فراینــد زمانــی 
کشــور همچنــان نیازمنــد واردات  صــورت می گیــرد و در طــول ایــن مــدت، 
کــه واردات مزبــور بــه تولیــد  کــرد  می باشــد، می بایســت به گونــه ای عمــل 
داخلــی در حــال رشــد، صدمــه نزنــد. بــه ایــن منظــور مجــوز واردات صرفــًا 
کارخانجــات داده  بــر اســاس نســبتی از پیش خریــد دانه هــای داخلــی بــه 
میابــد  کاهــش  پنج ســاله  دوره  یــک  طــول  در  نســبت  ایــن  می شــود. 
ــه خودکفایــی  ــان پنــج ســال، در ایــن محصــوالت ب ــه در پای ک ــه ای  به گون
به وســیله  داخلــی  شــده  پیش خریــد  محصــوالت  بیمــه  برســیم. 
مالیــات  از  بیمــه  هزینــه  ایــن  معــادل  و  می گیــرد  صــورت  کارخانجــات 
کاســته خواهــد شــد. موضــوع دیگــر این کــه بــا توجــه بــه بیش  کارخانجــات 
از ۵ میلیــون هکتــار از اراضــی  غیرقابل اســتفاده قابــل آبیــاری بــا آب دریــا، 
گیاهــان شــورزی اســت و دانــه  کــه از  کشــت دانه هــای روغنــی ســالیکورنیا 
کنجالــه آن حــاوی بیــش از ۳۰  کــی و  آن حــاوی ۳۵ درصــد روغــن خورا
گرفتــه در ایــران و  درصــد پروتئیــن اســت و مطابــق مطالعــات صــورت 
کنجالــه ســویا  کنجالــه آن قابلیــت جایگزینــی بــا یونجــه و  جهــان، علوفــه و 
کــه می توانــد بــا به کارگیــری امکانــات  را دارد از بهتریــن اقداماتــی اســت 
گامــی  کمتریــن هزینــه در تولیــد آن اقــدام نمونــد و  بااســتفاده موجــود بــا 
کشــاورزی، ایجــاد اشــتغال و  بــزرگ بــرای افزایــش ارزش افــزوده بخــش  

امنیت غذایی کشور برداشت.

تناقض حامیت از تولید داخل و لزوم ارتقاء کیفیت
کیفیــت  افزایــش  راه  تنهــا  کــه  ادعــا می کننــد  کارشناســان  از  بســیاری 
کاالهــای داخلــی، عــدم جلوگیــری از واردات و قــرار دادن تولیــدات داخلی 

ــت. ــی اس ــای خارج کااله ــا  ــت ب در رقاب
کشــورهای صنعتــی   بــا توجــه بــه واقعیــات اقتصــاد ایــران و نیــز تجربــه 
کنــون،  تا توســعه و حتــی  آن هــا در مراحــل  و سیاســت های حمایتــی 
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ــی،  ــدات داخل ــت تولی کیفی ــش  ــرای افزای ــهیل واردات ب ــزوم تس ــای ل ادع
دارای  خارجــی  و  داخلــی  کاالهــای  نیســت.  دفــاع  قابــل  به هیچ وجــه 

شــرایط یکســان و یــا نزدیــک بــه هــم نیســتند.
کاالهــای خارجــی عمومــًا از بازارهــای  کــه  از دیــد قیمــت تمام شــده، ازآنجا
کشــور مــادر برخوردارنــد، در حــد  وســیع جهانــی و نیــز بازارهــای داخلــی 
وســیع تولیــد می شــوند و بنابرایــن از قیمــت تمام شــده بســیار پائیــن تــر 
کاالهــای داخلــی برخوردارنــد. بــه ایــن شــرایط بایــد  از قیمــت تمام شــده 
کشــور مــادر را  نرخ هــای بهــره بســیار پائیــن و نیــز مشــوق های صادراتــی 
کاالهــای  کنیــم )درحالی کــه ســهم نــرخ بهــره در قیمــت تمام شــده  اضافــه 

داخلــی بیــن ۳۵ تــا ۵۰ درصــد اســت(.
ایــن  کشــورهای غربــی مقصــد صــادرات  لــزوم رعایــت اســتانداردهای 
کیفیــت  بازارهــای جدیــد،  بــرای تصاحــب  کاالهــا و همچنیــن رقابــت 
کاالهــا را بســیار باالبــرده اســت. در چنیــن شــرایطی، تســهیل واردات  ایــن 
موجــب افزایــش تقاضــای ارز و درنتیجــه قیمــت ارز می گــردد. افزایــش 
ــی  ــی داخل ــی و حت ــه واردات ــواد اولی ــت م ــش قیم ــب افزای ــت ارز موج قیم
را  داخلــی  اولیــه  مــواد  صــادرات  ارز،  قیمــت  افزایــش  کــه  چرا می شــود 
افزایــش می دهــد. بنابرایــن تســهیل واردات بــا هــدف ایجــاد رقابــت، 
وضعیــت رقابتــی را بیش ازپیــش بــه ضــرر تولیــد داخلــی، تغییــر می دهــد. 
کاالهــای وارداتی را نیــز افزایش  )هرچنــد افزایــش نــرخ ارز تــا حــدی قیمــت 
می دهــد(. در چنیــن شــرایطی، نتیجــه ایــن رقابــت، مشــخص اســت. 

ــا. ــت آن ه کیفی ــش  ــه افزای ــی و ن ــد داخل ــودی تولی ناب
کــه چگونــه بایــد ضمــن ایجــاد سیســتم  لیکــن ســؤال اساســی ایــن اســت 
کاالهــا را نیــز بــاال بــرد؟ راه حــل آن  کیفیــت  حمایتــی از تولیــد داخلــی، 
کمتــر  ــه  ــرخ تســهیات ب کاهــش ن ــر اقداماتــی ازجملــه  کــه عــاوه ب اســت 
از ده درصــد، تحدیــد ســرمایه های غیرمولــد از طریــق مالیــات بــر عایــدی 
دقیــق،  زمان بنــدی  برنامــه  یــک  در  دولــت  می بایســت   ... و  ســرمایه 
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بــرای تولیــدات داخــل افزایــش دهــد.  حداقــل اســتانداردهای الزم را 
کــه بــه اســتاندارد الزم نرســند مشــمول نرخ هــای مالیاتــی باالتــر  تولیداتــی 
خواهنــد شــد و نــه توقــف تولیــد. در ایــن شــرایط مســلمًا تولیدکننــده 
کاال خواهــد  کیفیــت  به جــای پرداخــت مالیــات بیشــتر، ســعی در افزایــش 

کیفیــت باشــد(. کــرد. )مالیــات مــازاد بایــد بیــش از هزینــه افزایــش 

 آسیب شنایس بخش صنایع در کشور

کــه می بایســت بــر اســاس طراحــی  کشــور  نبــود اســتراتژی صنعتــی شــدن 
ــر اســاس شناســایی حلقه هــای مفقــوده  کشــور و ب هــرم صنعتــی شــدن 
صنعــت، در هــر بخــش صــورت می گرفــت )کــه ضــرورت وجــود ایــن هــرم 
بــرای  موجــود  منابــع  تخصیــص  و  مفقــوده  حلقه هــای  شناســایی  و 
ســرمایه گذاری در رفــع ایــن حلقه هــای مفقــوده را شــخصًا در هنــگام 
عضویــت در شــورای بــورس، در ســال ۱۳۷۳ بــه وزیــر وقــت صنعــت و 
کشــور  ــه اقتصــاد  ــات بســیار ســختی ب ــودم(، ضرب ــرده ب ک گوشــزد  معــدن 
ــا ســرمایه گذاری پنــج  ــرده اســت. پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس ب ک وارد 
ــای  کااله ــه  گازی را ب ــات  ــکه میعان ــزار بش ــه ۳۷۰ ه ــارد دالری، روزان میلی
گــر ۲۵ میلیــارد دالر  کــه ا نهائــی تبدیــل می کنــد. ایــن بــدان معنــی اســت 
کــرده بودیــم، ضمــن  را در صنعــت پاالیــش نفــت، درســت ســرمایه گذاری 
ــرای  ــاالی تولیــد فرآورده هــا، نفــت خامــی ب ــزوده ب برخــورداری از ارزش اف
کشــورهای همســایه،  صــادرات نداشــتیم و بــا توجــه بــه بــازار فرآورده ها در 

تحریــم نفتــی مــا، تأثیــر چندانــی بــر اقتصــاد نداشــت.
ســنگ های  آلومینیــوم،  فــوالد،  ازجملــه  دیگــر  صنایــع  ســایر  در 
 ۲۰ بــا  کــه  اســت  آن  کارشناســان  بــرآورد   ... و  ســاالمبور  ســاختمانی، 
کشــور از خــام فروشــی نجــات پیــدا می کنــد.  میلیــارد دالر ســرمایه گذاری، 
کمتر از پنــج میلیارد دالری از وابســتگی  صنعــت خــودرو بــا ســرمایه گذاری 
در تولیــد قطعــات نجــات میابــد و بــا ســرمایه گذاری ۵ میلیــارد دالری در 
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کشــور در دو  کشــاورزی خودکفــا می شــویم. آیــا مســئولین اجرائــی  بخــش 
گذشــته، بــا صدهــا میلیــارد دالر درآمــد نفتی، توجیه مناســبی برای  دهــه 

ــد؟ ــا را دارن ــن درآمده ــد ای ــج درص ــح پن ــرمایه گذاری صحی ــدم س ع
در  و  دارم  تولیــدی  فعالیت هــای  تجربــه  کــه  کســی  به عنــوان  شــخصًا 
کــه  کوتــاه تجربــه خــود موفــق بــه تولیــد محصوالتــی شــدم  طــول مــدت 
کشــور تکنولــوژی ســاخت آن هــا را در اختیــار  ادعــا می شــد فقــط دو یــا ســه 
دارنــد، اعتقــادی بــه محدودیت هــای انتقــال تکنولــوژی، به عنــوان مانــع 
ــدارم. اولیــن پاالیشــگاه جهــان  اصلــی در زمینــه ایــن ســرمایه گذاری ها ن
آبــادان،  پاالیشــگاه  اســت.  ساخته شــده  رومانــی  در   ۱۸۵۶ ســال  در 
بزرگ تریــن پاالیشــگاه خاورمیانــه بیــش از یــک قــرن پیــش ساخته شــده 
ــری هســتند،  کارایــی باالت ــد دارای  اســت. هرچنــد تکنولوژی هــای جدی
کــه نتوانیــم بــه توانائــی ســاخت یــک قــرن یــا حتــی چنــد  لیکــن ایــن ادعــا 
کشــورهای پیشــرفته برســیم، ادعایــی غیرقابل دفــاع اســت.  دهــه پیــش 
کــه هــر قــدم  کشــور در صنعــت اتمــی و صنایــع نظامــی  پیشــرفت های 
آن هــا بســیار مشــکل تر از صنایــع دیگــر اســت، نشــان می دهــد در صــورت 
وجــود اســتراتژی و مدیریــت مناســب، قــادر خواهیــم بــود تــا بــه تمــام 

دســت یابیم. موردنیــاز  تکنولوژی هــای 
جــدای از منابــع قابــل اســتحصال از فــروش شــرکت های دولتــی و ... 
از  را  مفقــوده  حلقه هــای  در  ســرمایه گذاری  موردنیــاز  منابــع  می تــوان 
بخــش خصوصــی تأمیــن نمود. بدیــن منظور با تعیین لیســت پروژه های 
کلیــدی توســط وزارت صمــت، دولــت بــرای هــر پروژه یک شــرکت ســهامی 
کثــر امتیــازات ممکــن ازجملــه ا عطــای  عــام تأســیس می نمایــد. حدا
ــه  ــروژه ب ــاز پ ــورت نی ــادن )در ص ــرداری از مع ــوز بهره ب ــی، مج زمیــن مجان
مــواد  از  ناشــی  امــکان اســتمهال پرداختــه ای دولتــی  معــدن خــاص( 
کــه دولــت در اختیــار آن هــا قــرار می دهــد، تخفیف هــای ویــژه در  اولیــه ای 
دادن مــواد اولیــه، اجــازه انحصــارات خــاص و ... بــه شــرکت تأسیس شــده 
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کــه در نقطــه صفــر دارای ارزش هایی ناشــی  گــذار می گــردد. ایــن شــرکت  وا
بــورس  از امتیــازات اعطایــی اســت، جهــت تأمیــن ســرمایه الزم، وارد 

می گردد.

آسیب شنایس بخش صادرات و واردات

کــه هــدف آمریــکا تبدیــل اقتصــاد  کتــاب هنــر تحریم هــا می گویــد  نفیــو در 
ایــران بــه اقتصــادی غیــر مشــروع در اقتصــاد بین الملــل اســت.

زیــادی  هزینه هــای  مشــروع  غیــر  اقتصــاد  بــه  تبدیل شــدن  مســلمًا 
کشــور داشــته لیکــن، جدایــی اقتصــاد ایــران از اقتصــاد جهانــی،  بــرای 
کشــورهای دیگــر بــه  کــه  کنــد  فرصت هــای زیــادی نیــز می توانــد ایجــاد 
ــد و ایــران  دلیــل تــرس از هزینــه آن هــا، ایــن فرصت هــا را نادیــده می گیرن
کــه از  کــرده می توانــد از ایــن فرصت هــا  کــه تمــام ایــن هزینه هــا را پرداخــت 

ذکــر آن هــا در ایــن مقــال، می گذریــم اســتفاده نمایــد.
کنــار مطلــب فــوق، وزارت صمــت جهــت صیانــت از بازارهــای صادراتی  در 

می توانــد اقدامــات زیــر را صــورت دهــد:
کاالهای صادراتی ایران.	  کلیه   ایجاد استاندارد صادراتی برای 
کــه جایگزیــن معافیت هــای مالیــات 	  اعطــای مشــوق های صادراتــی 

ناشــی از صــادرات می شــود.
پیمان سپاری ارزی.	 
به وســیله 	  بــازار  مدیریــت  صرفــًا  و  صــادرات  ممنوعیــت  عــدم   

تعرفه های صادراتی.
کارایی نظــام صادراتی کشــور )جلوگیری 	  حــذف یارانه هــای پنهــان بــه 

از صــادرات یارانــه(، تغییــر الگــوی تولیــد و صــادرات کمک می کند.

مشلک صادرات در رشایط تحریم سیستم بانیک
کشــور صحبــت می کنیــم، عمومًا  کــه در بــاب مشــکات صــادرات از  زمانــی 
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کشــور، بعــد از انجــام صــادرات،  ، اذهــان متوجــه مشــکل انتقــال پــول بــه 
دوم  درجــه  در  لیکــن  اســت  مهمــی  مشــکل  ایــن  هرچنــد  می گــردد. 
ــده،  ــکل صادرکنن ــه مش ــه ب ک ــرار دارد چرا ــادرات ق ــه ص ــت در پروس اهمی
کــه مشــکل مقــدم بــر آن  بعــد از انجــام صــادرات می پــردازد. در حالــی 
نبــود سیســتم بانکــی و نقــش اطمینان بخــش بانک هــای صادرکننــده 
کاال در اجــرای تعهــدات طرفیــن تجــارت خارجــی و تبــادل  و واردکننــده 

پــول در مقابــل اســناد حمــل اســت.
ایــن مشــکل به شــدت زمینــه صــادرات را محــدود می نمایــد. از یکســو 
واردکننــده خارجــی حاضــر بــه پرداخــت مبلــغ به صــورت پیش پرداخــت 
کــه در مقابــل ایــن پیش پرداخــت، هیــچ تضمین قابــل قبولی  نیســت چرا
دریافــت نمی کنــد و از ســوی دیگــر صادرکننــده ایرانــی در صــورت عــدم 
انجــام تعهــدات خریــدار خارجــی، به شــدت در شــرایط برگشــت ناپذیری 
کشــور مقصــد اســتفاده می کنــد،  ــی در  کارگزاران ــرار می گیــرد )هرچنــد از  ق
ریســک موضــوع، همچنــان پابرجاســت(. رفــع ایــن مشــکل به عنــوان 

کامــًا ضــروری اســت. گلــوگاه در فراینــد صــادرات  یــک 
راه حــل پیشــنهادی: الزم اســت در هــر منطقــه آزاد، شــرکت های توســعه 
ایــن شــرکت ها  ایجــاد شــوند.  امتیــازات خــاص،  بــا  تجــارت خارجــی، 
وظیفــه ارائــه خدمــات بــه صادرکننــدگان ایرانــی و طرف هــای خارجــی را 
دارنــد. طــرف خارجــی می توانــد به واســطه شــرکت، حســابی را در شــعبه 
کنــد. بانــک بــا  بانــک ملــی منطقــه آزاد بنــام خــود یــا دیگــری، ایجــاد 
دریافــت وجــوه چــه به صــورت نقــد چه به صورت طــا و یــا از طریق صرافی 
ــه نفــع او ضمانت نامــه  ــرای صاحــب حســاب و ب ــا ارزهــای دیجیتــال، ب ی
ــا در  ــن ضمانت نامه ه ــد. ای ــادر می کن ــزی ص ــک مرک ــت بان ــا ضمان ارزی ب
کاال و یــا ســایر شــرایط موردتوافــق صادرکننــده و  مقابــل اســناد حمــل 
واردکننــده )مثــًا تحویــل اســناد حمــل و ...( بــه نفــع صادرکننــده قابــل 

وصــول خواهــد بــود.
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دریافــت  و  پــول  انتقــال  بــا  می تواننــد  هم چنیــن  خارجــی  خریــداران 
ضمانت نامــه بانکــی مــورد ضمانــت بانــک مرکــزی، رأســًا اقــدام بــه خریــد 

کاالهــای ایرانــی و صــادرات از ایــران نماینــد.

آسیب شنایس فضای دیجیتال

گرفتــن اهمیت فضــای دیجیتال  مســلمًا متخصصیــن فــن بایــد بــا در نظر 
الکترونیــک، شــغل های ایجادشــده  ارتباطــات، مبانــی دولــت  از دیــد 
در فضــای دیجیتــال و ... آســیب پذیری هایی ازجملــه قطــع اینترنــت، 
حمــات ســایبری، اســتفاده از فضــای مجــازی در جنــگ روانــی و ... 
تمهیــدات الزم را در چهارچــوب تمــام ســناریوهای محتمل، برنامه ریزی 

کننــد. و آمادگــی الزم را ایجــاد 
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منابع و مآخذ

 به ترتیب مزیان استفاده در این کتاب

ــاس 1 .  ــر اس ــور ب کش ــی  ــادی و اجتماع ــعه اقتص ــم توس ــاله هفت ــه پنج س ــرای برنام ــی ب ــی الگوی طراح

مــدل برنامه ریــزی اســتراتژیک مبتنــی بــر ســناریو- محمدرضــا یــزدی زاده، پایان نامــه پســادکتری، 

دانشــگاه تربیــت مــدرس ۱۴۰۰

هنر تحریم ها، نگاهی از درون میدان نوشته ریچارد نفیو1 . 

از تحلیل راهبردی تا آینده نگاری سازمانی پروفسور سعید خزایی 1۱۳۹۸ . 

جعبه سیاه تضعیف ریال، حسین صمصامی - 1۱۳۹۸ . 

-مترجــم 1 .  وولــف  تورســتن  و  شــوئنگر  ســناریو-برکات  بــر  مبتنــی  اســتراتژیک  برنامه ریــزی 

بیرامــی  محمدحســین 

 آسیب شناســی نظــام بانکــی ایــران، مرکــز پژوهش هــای مجلــس، حمیــد عزیــز نــژاد و دیگــران - 1 . 

۱۳۹۸

آسیب شناســی مطالبــات جــاری در نظــام بانکــی ایــران، آزاده محرابیــان و دیگــران، فصلنامــه 1 . 

ــز ۱۳۹۵ ــی، پائی ــاد مال اقتص
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تحلیــل راهبــردی تحریم هــای تحمیلــی بر جمهوری اســامی )مبتنی بــر الگــوی واردن(، حمیدرضا 1 . 

نیکوگفتار، فصلنامه مطالعات راهبردی شــماره ۶۶ بهار ۱۳۹۴

ســناریوی لیبــی، نقشــه راه غــرب بــرای ایــران، محمدرضــا طــا جــوران، خبرگــزاری صداوســیما، 1 . 

بیســتم مــرداد ۱۳۹۸

اتاق جنگ در خزانه داری آمریکا، خوان زاراته، ترجمه مریم اصغر پور1 .. 

ــای 1 ..  ــادی و جنبه ه ــای اقتص ــوردی تحریم ه ــی م ــتگی، بررس ــوق همبس ــم و حق ــس تحری پارادوک

ــر توســعه، ولــی اهلل نصیــری و دیگــران، ۱۳۹۶ مختلــف آن حتــی ب

بررســی تحریم هــای اقتصــادی و تأثیــر آن بــر اقتصــاد ایــران، یاســر موهبتــی، فصلنامــه مطالعــات 1 .. 

گــری هافبــاور و دیگــران، ترجمــه  مدیریــت و حســابداری، ۱۳۹۷ - بازخوانــی تحریم هــای اقتصــادی، 

نــادر جعفــری ۱۳۹۲

ابزارهای جنگ قدیم و جدید، علی ذوالفقاری 1۱۳۹۶ .. 

ابزارهای جنگ نرم علیه جمهوری اسامی، امیر هوشنگ طهماسبی1 .. 

کشــورها بــا ابــزار پــول و طــا، جیمــز 1 ..  جنگ هــای ارزی، روایتــی حیرت انگیــز از جنــگ اقتصــادی 

ــکاردز، ۱۳۹۳ ری

اقتصــاد تحریــم: بررســی تحریم هــای اقتصــادی در جهــان، اقتصــاد تحریــم و پســا تحریــم در 1 .. 

ایــران، علــی مــروی، ۱۳۹۴

جســتارهایی در اقتصــاد مقاومتــی، تحریم هــای اقتصــادی ایــران -عــادل پیغامــی و دیگــران 1 .. 

۱۳۹۴

 نظریه تحریم های اقتصادی، مصطفی زهرانی 1 .. 

جنگ اقتصادی، سید حامد ترابی - مرکز اسناد انقاب اسامی 1۱۴۰۰ .. 

تحلیل تحریم های بین الملل، بهروز هادی زنوز1 .. 

تحریم هــای اقتصــادی بــر مبنای حقوق بین الملل، یک جانبه گرایی، مشــروعیت و پیامدها -ســید 1 .. 

کازرونی ۱۳۹۵ مصطفی 

تحلیــل اقتصــادی تحریم هــا، مشروعیت ســنجی حقوقــی تحریم هــای اقتصــادی یک جانبــه علیــه 1 .. 

گیانــی ایــران -محمدصــادق اســامی 

 گزارش ناخوانده از ســرانجام یک مســیر، افشــین میرزایی؛ سیدمحمدحســین صاحب فصول؛ 1 .. 
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علی الهیاری پور- ۱۳۹۴

تهدیدات اقتصاد ملی، سیدموسی خادمی - دانشگاه عالی دفاع ملی - ۱۳۹۴ 1 .. 

بررسی و پژوهشی بر تحریم، مرجعیت و بیداری، محمدرضا باقری زادگان 1۱۳۹۴ .. 

جــواد 1 ..   ،۲۰۱۲ ژوئــن  در  مســکو  کــرات  مذا از  پیــش  تــا  ایــران:  تحریــم  سیاســی  اقتصــاد 

۱۳۹۳ ؛  عرب یارمحمــدی 

اقتصاد مقاومتی، حمید اسکندری 1۱۳۹۳ .. 

تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، سیدجواد هاشمی فشارکی؛ سمیه پورعبدی -1۱۳۹۳ .. 

کرمی 1۱۳۹۳ ..  شرایط عبور از پیچ تاریخی، رضاعلی 

آسیب شناسی الگوی بانکداری ایران، دکتر سعید فراهانی - رحمن بایزیدی 1۱۳۹۵ .. 

کشــور، مشــکات و راهکارهــا -علیرضــا شــیرانی فصلنامــه 1 ..  آسیب شناســی اداری نظــام بانکــی 

مطالعات مدیریت شماره ۴۱ و ۴۲

عارضه یابــی معضــات نظــام بانکــی و مؤسســات مالــی در ایــران، محمدرضــا مهدیــار، مرکــز 1 .. 

۱۳۹۹- آرا  پژوهشــی 

ســیامک 1 ..  بابازیــدی؛  مهدی هــادی   - آن  اجــرای  ضمانــت  و  تحریم هــا  امنیــت،  شــورای 

محمدی؛ امید نظری - ۱۳۹۳

کنگــره آمریــکا - تدویــن: ســازمان پدافنــد 1 ..  طراحــان تحریــم جمهــوری اســامی ایــران در دولــت و 

کشــور / قــرارگاه پدافنــد اقتصــادی  ۱۳۹۳  غیرعامــل 

کشــور/ 1 ..  البی هــای موثــر در تحریــم اقتصــادی علیــه ایــران - تدویــن: ســازمان پدافنــد غیرعامــل 

قــرارگاه پدافنــد اقتصــادی - ۱۳۹۳ مدیریــت نظامــی در تحریمــات اقتصــادی و نظامــی مصطفــی رادســر 

؛ شــیرزاد علیپــور - ۱۳۹۳ 

مدیریت نظامی در تحریمات اقتصادی و نظامی - مصطفی رادسر؛ شیرزاد علیپور - ۱۳۹۳ 1 .. 

مقدمــه ای بــر اقتصــاد تحریــم )مبانــی نظــری و تاریخچــه تحریــم در جهــان و ایــران( - مهــدی 1 .. 

ــرارگاه پدافنــد اقتصــادی - ۱۳۹۳ کشــور/ ق ــی؛ تهیه کننــده: ســازمان پدافنــد غیرعامــل  طغیان

کبر سنایی فر ؛ جال بکتاشیان؛ یداهلل جوانی - ۱۳۹۳ 1 ..  الزامات و ارکان اقتصاد مقاومتی - ا

ایــران و تحریم هــای بین المللــی - امیــر ســاعدوکیل؛ زهــرا تحصیلــی - مجمــع علمــی و فرهنگــی 1 .. 

مجــد ۱۳۹۳ 
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کبری؛ محقق: سعیده احمدی - ۱۳۹۳ 1 ..  ایران، اروپا، تحریم ها - محقق: عابد ا

تحریم هــای اقتصــادی و حقــوق بنیادیــن بشــر - ابوالحســن عنابســتانی؛ مقدمــه: ســیدجمال 1 .. 

ســیفی - موسســه مطالعــات و پژوهشــهای حقوقــی شــهر ۱۳۹۲

ــوالت 1 ..  ــی در تح ــاد مقاومت ــی اقتص ــناد تاریخ ــون و اس ــل مت ــاوری: تحلی ــم و خودب ــه تحری اندیش

ــران ۱۳۹۱  ــر ای ــخ معاص ــات تاری ــه مطالع ــی - موسس ــی نجف ــران موس ــی ای سیاس

گردآورنده:محمــد 1 ..  ؛  جالــی  غامرضــا  تدویــن:   - غیرعامــل  پدافنــد  و  اقتصــادی  جنــگ 

 ۱۳۹۰- شــامحمدی 

 تحریــم و اختــال در زنجیــره تامیــن: تجزیــه و تحلیــل و راهکارهــای مقابلــه - سیدحســام الدین 1 .. 

ذگــردی ؛ هــدی داورزنــی - ســازمان مدیریــت صنعتــی - ۱۳۹۰ 

۴۵-تحریم آمریکا علیه ایران )شکست یک تحریم( - روح اهلل سخائی اردکانی - آرون۱۳۸۹ 1 .. 

۴۶-تحریــم اقتصــادی: آثــار و پیامدهــا، سیاســت ها و راهکارهــا - مصطفــی آذری ؛ محقــق: 1 .. 

محمــد حســن زاده ؛ محمدهــادی دریایــی - ۱۳۹۵

بولتــن ویــژه تحریم هــا علیــه ایــران: مســائل اساســی - بــروس دبلیــو جنتلســن ؛ مترجم:بهــزاد 1 .. 

ــر ۱۳۸۶  ــرار معاص ــی اب ــات بین الملل ــات و تحقیق ــی مطالع ــه فرهنگ ــی - موسس احمدی لفورک

تحریــم ایــران: شکســت یــک سیاســت - حســین علیخانــی ؛ مترجــم: محمــد متقی نــژاد - وزارت 1 .. 

امــور خارجــه، مرکــز چــاپ و انتشــارات - ۱۳۸۹ 
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