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  01/01/1398:  تاريخ 217956 : كد خبر
 
  

  
  سوزي و تعليق ها، فرصت تحريم

 

  
، از چند منظر شايان بررسـي  97هاي آمريكا در سال  ويژه تحريم هاي گذشته، به شده بر اقتصاد ايران در سال هاي وضع تحريم

هاي اجتمـاعي و سياسـي    ا بايد اشاره كرد جنبهها هميشه با عبارت اقتصاد همراه بوده، ام اگرچه عنوان تحريم. و تحليل است
گيـري   اصوال مناسبات اقتصادي هر كشور به مفهوم دادوستد آن، پيش از شـكل . اين مسئله نيز از اهميت بسزايي برخوردارند

ي توانـد پايـدار   مستلزم نوعي مناسبات فرهنگي، سياسي و اجتماعي است كه بدون درنظرگرفتن آنها، مناسبات اقتصادي نمي
بنابراين پيش از اينكه توليدات يك كشور به بازارهاي جهاني راه يابـد، تعريـف مشخصـي از    . اي داشته باشد بايسته و شايسته

يابد و زمينه را براي مصرف توليدات آن كشـور   برند، تمايزات و نقاط قوت يك كشور است كه در اذهان جامعه جهاني راه مي
مـدت و   كوتـاه (هاي متفاوت زماني  توان از زواياي مختلف و در بازه در اقتصاد كشور را مي ها تأثير تحريم. كند خاص فراهم مي

ها در ابتداي امر بر درآمدهاي نفتي و سپس بر توليد كـل   شود اثر مستقيم اين تحريم اگرچه گفته مي. بررسي كرد) بلندمدت
طح رفاه جامعه، نحوه توزيع درآمدها در جامعـه و تعميـق   سادگي بر س توان به اقتصاد بوده است، اما اثرات تجميعي آن را نمي

درصـد بـه نفـت وابسـته      50شود اقتصاد ايران حدود  اي گفته مي هرچند به لحاظ بودجه  .اي برآورد كرد ماندگي توسعه عقب
اند، اما  دهدرصد تضعيف كر 25اي را حدود  درصدي صادرات، توان بودجه50تا  30هاي نفتي صرفا با محدوديت  است و تحريم

كننـد و   هاي انرژي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اقتصاد تزريق مـي  هايي كه حامل ميزان يارانه. اين همه مسئله نيست
اي  نقش درخور توجهي كه در اين ميان دارند، در كنار وابستگي غيرمستقيم اقتصاد به نفت و درآمدهاي نفتي و بخش بودجه

ينكه سهم عمده چرخه اقتصادي به صورت اشتغال و مصرف در توزيع درآمد نفت در جامعه بـه  هاي جاري و ا دولت به هزينه
اگر اينها در كنار حجم عمده مصـرف و واردات  . اغماض نيست سادگي قابل  هاي جاري و عمراني نهفته است، به صورت بودجه

تـر   ها و اثرات آنها پيچيده ود، مسئله تحريمكاالهاي خارجي و تبعيت عادات سبك مصرفي جامعه از دنياي پيراموني لحاظ ش
هاي نفتي را در كنار محدوديت مبادالت بانكي، محدوديت انتقال تكنولوژي  شدن موضوع تحريم حال اگر اين پيچيده. شود مي

جرائم  ها با وضع شده بر اشخاص حقيقي و حقوقي قرار داده و اين محدوديت هاي وضع و ارائه فهرست بلندبااليي از محدوديت
كنندگان در شكستن تحريم تعميم داده شود، پيداست كه اقتصاد ما در اقتصـاد جهـاني تبـديل بـه      سنگين به ساير مشاركت

هـاي اقتصـادي، همـين     تـرين اثـر تحـريم    اي شده كه نه در زمين، بلكه در آسمان و فضا معلق و بالتكليف است و مهم جزيره
شود نتوان در كاري ورود و برنامه بلندمدت  گيران اقتصادي كشور است كه سبب مي نداشتن تصميم بالتكليفي ناشي از اهليت

گذاران داخلي نيز در چنـين شـرايطي تـرجيح     گذاران خارجي كه بماند، سرمايه مشاركت سرمايه. مدتي را تدوين كرد و ميان
مدت بتوانند  هايي درگير شوند كه در كوتاه هها و پروژ خواهند داد منتظر نتيجه تحوالت باشند يا در بهترين شرايط، در برنامه
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هاي غيرمولد در جامعـه   در نهايت، زمينه براي رشد و گسترش فعاليت. به انتفاع الزم رسيده و حداقل ريسك را داشته باشند
د به سـه  هاي اخير در اقتصا تحريم. گير خواهد شد هاي تورم و ركود زمين هاي دوره شدت گرفته و اقتصاد در دام كژكاركردي

  :شوند بخش عمده تفكيك مي
 
  هاي خارجي در ايران؛ گذاري هاي نفت و گاز و سرمايه محدوديت بر مشاركت در فعاليت. 1
 
  هاي جهان با ايران هاي پولي و مالي و رفتار بانك تحريم. 2
 
  ها و اشخاص خاص شده عليه شركت هاي وضع تحريم. 3
 

انـد و   ترين نوع منابع درآمدي وابسته شده هاي ما به ساده سته به نفت است و دولتعمده درآمدهاي صادراتي اقتصاد ايران واب
هـا   هاي خود و حل مشكالت و كنترل شاخص كردن ناتواني عالقه و اعتياد بسياري به صادرات منابع طبيعي و سعي در پنهان

شود درآمدهاي ارزي دولت از  اي نفتي باعث ميه از طريق واردات كاالها و خدمات با استفاده از درآمدهاي نفتي دارند، تحريم
هم  -سري  هاي پايين هاي نفت و گاز و صادرات آنها كاهش يابد و به دليل وابستگي خارجي نيز بخش نفت در فعاليت فعاليت

افـزايش  هـاي   نشدن برنامـه  با مشكالتي ازجمله محقق -به لحاظ تجهيزات توليد و استخراج و هم از نظر منابع مالي و انساني
هـاي نفـت و گـاز و در     هاي خـارجي از مشـاركت در پـروژه    توليد و صادرات، با وجود افزايش قيمت نفت و رويگرداني شركت

خصوص وقتي بحـث ذخـاير مشـترك بـين كشـورها مطـرح        رو شود؛ به نهايت استهالك تدريجي منابع استخراجي نفت روبه
  .رفه ملت نباشدص كاري در اين حوزه، چندان به  شود هرگونه كم مي
 

هاي مالي و بانكي، بخـش   هاي صنعتي، موضوع تحريم يگذار در اين زمينه، در كنار ناتواني در تبيين راهبرد توسعه و سياست
هاي خارجي كه با ضوابط فاينانس اقدام بـه مشـاركت در    شود شركت ها سبب مي اين تحريم. هاست شدن تحريم ديگر پيچيده

گي از كننـد، بـا مشـكل تـأمين نقـدين      غايت تكـراري مـي   بر منابع طبيعي، نفتي و صنعتي بعضا بيهوده و به  هاي مبتني پروژه
رو شده و هزينه اضافي ناشي از كمبود منابع مالي يا تأمين آن از بازارهاي موازي را به كشور،  بازارهاي معتبر مالي جهان روبه

جـايي منـابع    عالوه بر اين، نبود سيستم كارآمـد جابـه  . صنعت يا توليد مدنظر تحميل كرده و آن را از حيز انتفاع خارج كنند
ايـن قبيـل   . شـود  هاي سـربار را سـبب مـي    شي از منابع از مسيرهاي قانوني شده و انواع فساد و هزينهمالي، باعث انحراف بخ

از سـوي  . كنـد  دار مـي  شويي قرار داده و وجهه اجتماعي كشور را مسـئله  انتقاالت مالي عمال كشور را در مظان اتهام پول و نقل
ركت كرده يا به موضـوع قراردادهـاي مشـترك فنـاوري بـين      هاي كوچك در زمينه مسائل نفتي مشا ديگر، چنانچه با شركت

نيافتن آنهـا   هاي يادشده و دست بودن وضعيت كاري شركت هاي داخلي و خارجي اهتمام ورزيده شود، به دليل ضعيف شركت
تحميـل و در  هاي بيشتري به توليـد   تر، هزينه المللي مالي و فناوري نوين جهان، ضمن دستيابي به فناوري نازل به منابع بين

زني باالتري برخوردار  عالوه بر اينها، رقبا و پيمانكاران صنعتي از قدرت چانه. بلندمدت توان و ظرفيت آن را كاهش خواهد داد
از ديدگاه توليدات باالسري نيز به هـر ميـزان كـه    . اي را در بلندمدت به ملت تحميل خواهند كرد جانبه هاي يك شده و توافق

همه اين . تر خواهد بود رنگ ها كم و وابستگي بازارهاي مصرفي به نوع توليدات بيشتر باشد، مسلما اثر تحريم تر توليدات متنوع
هاي مختلف، هرچند انصافا همـه   خوري منابع مفت تجديدناپذير از سوي عموم دولت مشكالت ناشي از خواب طوالني و آسان

گونه منابع است كه اكنون مانند دمل چركي سـر   خريد محبوبيت با اين شود و تكيه بر اولويت اولشان يعني آنها را شامل نمي
هاي معدني و صنعتي نيز به مـوازات اينكـه    در ديگر بخش. رو كرده است گير و با بحران روبه باز كرده و اقتصاد كشور را زمين

تر و  هاي حاصل از تحريم افزون زينهگذاري، واردات يا بازارهاي صادراتي داشته باشد، ه آن بخش وابستگي بيشتري به سرمايه
گوينـد كـه در شـرايط كنـوني، ظرفيـت خـوبي بـراي         بسياري مـي . شود پذيري آن بخش در مقابل تحريم شديدتر مي آسيب
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تواند از فرصت موجود نهايت استفاده را برده و به تعميق داخل بپردازد؛ بايد گفـت   خودكفايي داخلي فراهم شده و صنعت مي
كردن جـز اتـالف فرصـت، پيامـد ديگـري در       اي عمل كه تحوالت تكنولوژيكي سرعت تغييرات را باال برده، جزيرهاي  در زمانه

اقتصاد ايران ناگزير است تحوالت صنعتي و تكنولوژيك دنيا را با سرعت بيشتري درك، جذب . بلندمدت همراه نخواهد داشت
ن بپيوندد و حداقل بتواند در بخشي از اين تحوالت، نقش پيشـرو را  و عملياتي كرده و درصدد آن باشد تا به اين درياي بيكرا

اي  اي و سـرمايه  ها سبب شده هزينه توليد و تأمين مواد اوليه، كاالهـاي واسـطه   تحريم. بازي كرده و از منافع آن منتفع شود
طلب  ي ديگر، كشورهاي سلطهاز سو. افزايش يافته و قدرت رقابتي فروش محصول در بازارهاي داخلي و صادراتي كاهش يابد

گانـه بـراي    غربي و شركاي شرقي آنها، به واسطه مشاهده عملكرد ضعيف در اجماع در اقدامات مورد نياز از سوي قـواي سـه  
بـا  –ترين نقطه پايـداري اقتصـاد اسـت     ويژه بخش صنعتي كه حياتي هاي اقتصادي آنها در بخش توليدي و به مقابله با تحريم

تر شده و هـر   شود، جري سادگي از سوي آنان مشاهده مي عملي كه به و بي -دد رهبري براي توجه به توليدوجود تذكرات متع
بينـي و   در چنين شرايطي، الزم است راهكارهـاي مكملـي بـراي جبـران، پـيش     . روز فشارهاي جديدي را اعمال خواهند كرد

  :عملياتي شود، ازجمله
 
االجرا براي هـر   هاي الزم صادي كه مستقل از هر سه قوه بوده و اقتدار كامل تصميمهاي اقت گيري تمركز سريع در تصميم. الف

حضور نخبگان دانشگاهي و مديران اجرائي باتجربه و معتقد به منافع ملي، از الزامـات موفقيـت و مقابلـه    . سه قوه را دارا باشد
  .خواهد بود

 
هـا و بانـدهاي    لندمدت ملي تبعيـت كـرده و از تطميـع گـروه    ها از اصل منافع ب كند تخصيص محدوديت منابع ايجاب مي. ب

  .دور باشند گرايي كامال به وابسته و حتي قشري
 
خصوص مشاركت خاص صاحبان انديشـه و عمـل در انتخـاب     اقتصاد مقاومتي به مفهوم مشاركت عام ملت در مسائل و به. ج

فشـارد؛ نـه اينكـه در     بر نقاطي باشد كه گلوي كشور را مي ها، ابزارها و رويكردهاي اقتصادي است كه تمركز آن بايد سياست
هـاي اقتصـاد    هـاي دولتـي را در قالـب پـروژه     كمال تعجب، گروهي دولتي در كنار هم بنشينند و اعمال عادي روزانه دستگاه

ان و دانشـجويان  بايـد كارآفرينـ  . شود امروز نبود تفكر خالق و كارآفرينان واقعي در جامعه احساس مي. مقاومتي تعريف كنند
هـاي نامولـد جـدا كـرد؛      آفرين هستند، از بخـش  هاي مولد موجود در اقتصاد را كه توسعه نخبه را شناسايي و حمايت و بخش

توان از انحراف اهـداف جلـوگيري كـرد و بـه تحقـق آنهـا        چراكه بدون مشاركت نخبگان واقعي جامعه در ترسيم اهداف، نمي
  .اميدوار بود


