روزنامهاقتصادیصبح ایران

نماینده تهران در مجلس:

اجالس پیمان سازمان آتالنتیک شمالی
زیر سایه اختالفات برگزار شد؛

طرحعدمكفايترييسجمهور
در دستور كار فراكسيون اميد نبود

بودجه دفاعی ،پاشنه آشیل ناتو
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چرخش نرخ دالر
پنجشنبه  21تیر  28 1397شوال  12 1439ژوئیه 2018
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سال پانزدهم شماره  16 3958صفحه قیمت 1000تومان

صرافیها هم به دایره خرید و فروش ارز با نرخ توافقی پیوستند
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پيشنهاد ايجاد كنسرسيوم شركتهاي خصوصي ايراني و خارجي

سهم صفر خزر در حملونقل كانتينري

طرح تازه تعرفهبندي آمريكا بر  ۲۰۰ميليارد دالر
واردات از چين

4

وقایعنگار بورس

سقوط شاخص تاالر شیشهای

ابهام در واردات 600میلیارد تومان خودرو ادامه دارد

در افتتاح طرح توسعه فوالدسازي و نورد پيوسته سبا ،با حضور معاون
اول رييسجمهور مطرح شد

سكوت دولت در تاراج بيتالمال

اصليترين محدوديت در اصفهان ،مساله آب است

«جهانصنعت»-هر كم و كاستي در تامين
منابــع مالي جهت اداره كشــور پيش ميآيد،
دولتمردان به راحتي با دســت در جيب مردم
ميتواننــد كمبودهاي جاري را به بهترين نحو
جبران كنند.
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رییس پلیس راه راهور ناجا مطرح کرد

برخورد تانکر حامل سوخت با اتوبوس مسافربری
در سنندج  13کشته برج ا گذاشت
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دردسرهای پخش تلویزیونی اعترافات تمام شدنی نیست؛

ت گرانفروشی به مردم
پرداخت خسار 

صدا و سیما به «بیراهه» میرود

وعده بیسرانجام

گــروه بازرگانــی -پرداخت خســارت
گرانفروشیهای ناشی از نوســانات نرخ ارز از
جمله وعدههایی اســت که این روزها از جانب
مسووالن مطرح میشود .گرانی ،گرانفروشی و
کمفروشی اگرچه پدیدههای آشنا در بازار کشور
ما هستند که ...
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پرونده معطل مانده صادرات گاز ایران به عمان

 15سال مذاکرات بی حاصل
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نگاه نخست

یادداشت

عدم شفافيت ،دشمن اعتماد عمومي

آیا رابطه تهران -مسکو
استراتژیک است

انتظار واليتي از نتایج مذاکره با رییسجمهور روسیه

دکتر صالحالدین هرسنی*

آرشیو

واکاوی و بازخوانی
تاریخ روابط خارجی
معاصر ایران و روسیه
بیانگرآناستکهاین
مناسباتاستراتژیک
نیســت .به عبارت
دیگر روابط اســتراتژیک دارای تعاریف
منطقی است که مناسبات معاصر تهران
و مسکو در آن نمیگنجد .منطق حاکم
بر مناسبات راهبردی ،روابط کشورها را
یداند که دو کشور
هنگامی استراتژیک م 
بخواهند در زمینههای مختلف سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،نظامی و فرهنگی
دارای باالترین ســطح مناسبات باشند.
به این ترتیب صــرف ایجاد رابطه بین
دو کشور حول محور موضوعات خاص
نمیتواند دلیلی بر مناسبات استراتژیک
دو کشور باشد.
در وقــت حاضر آنچه بیش از همه
نشانه و دلیلی برای استراتژیک خواندن
روابط تهران -مســکو شــده ،سطح
همکاریهایی اســت که ایــن دو در
قبال برخــی از پروندههای منطقهای
و بینالمللی دنبال میکنند .همراهی
مسکو با تهران در مذاکرات هستهای
 ،5+1تشــکیل ائتالف ضدداعش در
کنار آنکارا و همچنین ورود به بحران
سوریه از جمله همکاریهای منطقهای
و بینالمللی اســت که تهران و مسکو
بــه آن ورود پیدا کردهانــد .از منظر
منطق کارکردگرایی به نظر میرســد
که این نــوع همکاریها تقلیلگرایانه
و مشــخصا بر محور موضوع امنیتی
میچرخد و از منطــق همکاریهای
راهبــردی و چندجانبهگرایانه به دور
است .البته همکاریهای تقلیلگرایانه
تهران -مسکو غیرمنتظره هم نیست
چراکــه این نوع رابطه یعنی همکاری
روی موضوعــات خاص هم با شــعار
ســردر وزارت امور خارجه همخوانی
و هم با نوع نگرش ایرانیان نســبت به
روسیه مطابقت دارد .واقعیت آن است
که حافظه تاریخــی ایرانیان در قبال
روسها فقط سوابق بدعهدی ،تضادها
و بیرســمیها را به یاد میآورد .برای
نمونه ،اتفاقاتی مانند اشــغال ایران در
مدت جنگ جهانــی دوم یا قبلتر از
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ایجاد نقطه عطف در روابط دو کشور
2

مانا اسکویی
پس از پایــان جنگ
جهانی دوم ،هنگامی که
ایاالت متحــده آمریکا و
اتحادیه جماهیر شوروی
به عنوان دو پیروز بزرگ از میدان خارج شدند،
نوبت به رقابتشــان به عنــوان ابرقدرتهای
جهان دوقطبی رســید که سالها تا فروپاشی
ن ادامه داشت؛
شوروی و فرو ریختن دیوار برلی 
دورانی که در طول  45ســال با عنوان جنگ
سرد شــناخته میشــد .در کنار بلوکبندی
سیاســی -اقتصادی ،رقابت تســلیحاتی دو
ابرقدرت با تشکیل پیمانهای نظامی آتالنتیک
شــمالی (ناتو) با محوریت آمریکا و عضویت
کشــورهای اروپای غربی و کانادا از یک طرف
و پیمان ورشــو متشــکل از کشورهای شرق
اروپــا با هدایت شــوروی از طــرف دیگر نیز
شــکل گرفت در یکی از اساسیترین بندهای
اساسنامه ناتو به این اصل مهم اشاره و تاکید
میشود که اگر یکی از کشورها مورد حمله و
تجاوز قرار گیر د اعضای ناتو موظف به حمایت
از آن خواهند بود.
در آن زمان یعنی در دوره پسا جنگ جهانی
دوم و آغاز جنگ ســرد این بند در اساسنامه
ناتو بیشــتر به درگیری احتمالی دو ابرقدرت
معطوف بود کــه در صورت وقوع آن ،اعضای

آن قراردادهایی مثل ترکمنچای و
گلســتان ،رفتارهای کجدار و مریز
روســیه در پروژه نیروگاه بوشهر و
همچنین مواضع لرزان و ناشــفاف
در برجام ،همگی از جمله ســوابق
بدعهدی روسیه در قبال ایران را به
نمایش میگذارد.
غیراســتراتژیک بــودن روابط
تهران -مسکو با توجه به رفتارهایی
که مقامات کرملیــن در برخی از
موضوعات ملی و منطقهای از خود
نشان دادهاند نیز قابل اثبات است.
برای نمونه والدیمیر پوتین هیچگاه
حاضر نشد در دکترینهای منتشر

دیدگاه

«ناتو» در بزنگاه تاریخ
اروپایی پیمان که از دور و نزدیک با شــوروی
هممرز بودند را به طــور خودکار به مقابله با
ابرقدرت کمونیسم موظف میکرد.
در همین راستا بود که وجود پیمان نظامی
ورش و متشکل از کشورهای اقماری شوروی در
اروپای شرقی به عنوان واکنش به موجودیت
ناتو در کنــار همپیمانان آمریــکا ضروری و
توجیهپذیر مینمود.
هنگامی که کمونیسم فرو ریخت و کشورهای
شرق اروپا به حاکمیت مستقل دست یافتند و
از دل شوروی هم چندین و چند کشور متولد
شد ،نهتنها پیمان ورشو علت وجودی خود را
از دست دا د بلکه اصول و اهداف اولیه ناتو که بر
پایه رقابت دو ابرقدرت شوروی و آمریکا استوار
بود هم رفتهرفته با فاصله گرفتن از ذات خود
با عالمت سوال روبهرو شد.
ی از آغاز دهه
ناتو در فاصله ســقوط شورو 
 90تا ماجرای  11سپتامبر  2001که روسیه
هنوز در مسیر قدرتطلبی و مداخلهجویی قرار
نگرفته بــود ،به حرکت خود با چراغ خاموش
ادامــه میداد امــا پیامدهای  11ســپتامبر،
بــاال گرفتن جنگ در افغانســتان در کنار به
قدرت رسیدن پوتین و سپس بحران و جنگ
ش و در نهایت به هم
خاورمیانــه و ظهور داع 

شده خود به ویژه در آخرین دکترین
منتشر شده روسیه در سال 2016
اسم و نامی از ایران ببرد و این نگرش
و راهکنش خود بیانگر آن است که
مناسبات این دو کشور استراتژیک
نیست .در سطح منطقهای هم آنچه
مقامات کرملیــن در قبال برخی
موضوعات انجام میدهند ،با منطق
مناســبات راهبردی و راهکنشی
منافات دارد .برای نمونه همکاری
این کشور با ایران در بحران سوریه
نشــان میدهد که هــدف پوتین
کمک به حل بحران این کشــور و
ابقای بشار اســد در نظام سیاسی

خوردن نظم جهانی ،همه و همه باعث شد تا
ناتو بار دیگر در معرض توجهات قرار گیرد.
هنگامی که ناتو تشــکیل شــد با توجه به
محوریت آمریکا و رقابتی که با شوروی داشت
و همچنین شرایط نامناسب اقتصادی اروپای
غربی پس از جنگ که برای بازسازی خود به
کمک ایاالت متحده نیاز داشت ،به طور طبیعی
قســمت عمده هزینههای این پیمان نظامی
برعهده آمریکا بود؛ شــرایطی که با توجه به
تحوالت پس از فروپاشی شوروی ،تعدیل آن
مورد درخواســت روسایجمهور این کشور از
کلینتــون و بوش پدر گرفته تا جورج بوش و
اوباما بود که در حد حرف و اعتراف باقی ماند
تا اینکه ترامپ براســاس وعدههای انتخاباتی
خود ،اینک حتی با زیر سوال بردن موجودیت
نات و بر اتمام آن اصــرار میورزد؛ امری که به
یکــی از بحرانهای خطرناک این نهاد نظامی
بدل شده است.
رفتار رییسجمهور آمریکا در قبال ناتو به
نوعی با سیاستهای اروپاستیزی او -به طور
خاص اتحادیه اروپا -همخوانی دارد که بخشی
از آن در نشســت ســران  20کشور صنعتی
چندی پیش در کانادا خود را نشــان داد که
اینک در قالب مخالفت با ناتو ،شکل کاملتری

ت بلکه او تالش دارد
سوریه نیســ 
در حــد و قامت یک تــزار جدید
در مناسبات منطقه حاضر باشد و
ایفای نقش کند .حیرتآورتر آنکه
مسکو اخیرا تحت اغوای تلآویو و
واشنگتن به جلوگیری از جایگاهیابی
و تعیینکنندگی نقــش ایران در
منطقه رضایت داده است.
واقعیت آن اســت کــه حضور
مســکو در خاورمیانه بــا ائتالف با
تهران صورت گرفته است و مسکو
میتوانســت برای تــدارک مافات
و پاداش این همــکاری تهران ،از
پذیرش خواسته واشنگتن و تلآویو

به خــود میگیرد .مخالفخوانــی ترامپ در
نشست امروز نات و و چند روز پیش از دیدار هفته
آینده او با پوتین در هلسینکی ،به خودی خود،
در راستای اهداف و آرزوی دیرینه رییسجمهور
روسیه که خواب فروپاشی یا دستکم تضعیف
اتحادیه اروپا و ناتو را میبیند حرکت میکند.
با همــه این تفاصیل و بــا وجود اختالف
در اتحادیه اروپا و ناتــو با وجود اینکه توزیع
هزینههــای این پیمان نظامــی نامتعادل به
نظر میرس د و با وجود اینکه امروز جغرافیای
سیاســی -نظامی جهان با دور ه پس از جنگ
جهانــی دوم و جهان دوقطبــی ،تغییر کرده
است اما ارزش ذاتی ناتو و بقای آن بیتردید با
قبول ضرورت برخی تغییرات به عنوان ابزاری
برای ایجاد تعادل دفاعی غرب -به طور خاص
اروپا -مقابل اوجگیری قدرت روسیه و چین،
همچنان واجد اهمیتی استراتژیکی است.
تالش برای تضعیف و باالتر از آن فروپاشی
ناتو در شرایطی که اتحادیه اروپا غیر از فرانسه
از وجود ارتش مجهز و کارآمد بیبهره است ،به
سود یکسونگری سیاسی روسیه و دیکتاتوری
اقتصادی چین تمام خواهد شد که به طور قطع
در میانمدت دود آن در چشم جهان به ویژه
آمریکا هم خواهد رفت.
osk.ma@yahoo. com

امتنــاع کند که نکــرد .این کنش
مسکو به معنای دور شدن تدریجی
از تهران و در مقابل نزدیک شــدن
آن به تلآویو و واشــنگتن اســت.
آنگونه که پیداســت ،این مواضع
و رفتار مســکو حــاوی چند پیام
است؛ اول آنکه این رفتار مسکو به
معنای آن است که مسکو همسویی
با تلآویو را در مناســبات منطقه
نسبت به ایران ترجیح داده است.
دوم آنکه مسکو هم به همان اندازه
تلآویو و واشنگتن تهران را مشکل
اصلی بیثباتی ســوریه و تاخر در
فرآیند صلح میداند .سوم آنکه نگاه

ابزارگرایانه -فرصتطلبانه مسکو در
قبال تهران در حال تکرار اســت و
چهارم آنکه مسکو در صورت لزوم
میتواند در سایه راهبرد عدم دوست
یا دشمن دائمی در سیاست خارجی
از ایران عبور کند و از همه مهمتر
حامل این پیام است که مناسبات
مســکو -تهران آنگونه که گفته
میشود اســتراتژیک و راهبردی
نیست ،بلکه در میان راهبرد دوست
و دشمن دائمی در نوسان است.

*مدرس علوم سیاسی
و روابط بینالملل

S.Harsani.k@gmail.com

مجيدرضا حريري* -جهان امروز
در مســيري پيش مــيرود كه اقتصاد
كشــورها بايد در يك اتاق شيشــهاي
حركت و توسعه پيدا كند .اين در حالي
است كه يكي از معضالت پررنگ اقتصاد
كشور عدم شفافيت در حوزه فعاليتهاي
اقتصادي اســت .اين عدم شفافيت در
همه وجوه خود را به نمايش گذاشــته
است .آمار و ارقام اقتصادي ،برنامهريزيها و تصميمگيريها و مبناي
اجراي سياستگذاريها همگي در هالهاي از ابهام پيش ميرود .اين
عدم شــفافيت اما هر روز در مورد يك مساله پيش ميآيد و مدتي
است كه بحثها بر سر آشفتگي بازار ارز و بحران اقتصادي تجارت
و توليد است.
فراموش نكنيد كمتر از چهار ماه گذشته روز  21فروردين سال
جاري معاون اول رييسجمهور به عنوان رييس ستاد اقتصاد مقاومتي
در يك برنامه تلويزيوني حاضر شد و اعالم كرد همه مشكالت اقتصادي
كشور از جمله توليد ،واردات و صادرات بعد از اين با ارز  4200توماني
حل خواهد شد .اين اظهارنظر اما دهها بار تغيير كرد .برخي نتوانستند
ارز دريافت كنند ،برخي ديگر اما به داليل مختلف از دريافت ارز 4200
توماني محروم شدند .گروهبندي كاالهاي مختلف بر اساس اولويت
ارزشي آنها تغيير كرد و در ادامه بورس ،سامانه نيما و بازار ثانويه هر
يك به اشكال مختلف وارد مقوله مديريت ارز شدند.
عدم شفافيت در تصميمگيريهاي دولت اما موجب شد هيچ يك
از مســايل آنطور كه بايد اجرا نشــود و چنين روندي اين شائبه را
تشديد ميكند كه مطالعه ،تحقيق و برنامهريزيهاي مدون جايگاهي
در پسزمينه تصميمات اقتصادي كشور ندارد .تغيير مدام برنامهها
خطرآفرين است و منجر به آن ميشود كه نظم و اعتماد عمومي در
سيستم اقتصادي كشور رنگ ببازد.
در چنين شرايطي توليدكننده ،واردكننده و صادركنندهاي كه رانت
اطالعاتي ندارد ،امكان دستيابي به رانت را ندارد يا از دريچهاي ديگر
عالقهاي به استفاده از رانت ندارد به شكلي وسيع از همه فعاليتهاي
خود دور مانده و به بياني روشن توان ادامه حيات اقتصادي را نخواهد
داشــت .همين موضوع موجب توقف توامــان توليد و روند تجارت
ميشــود .نميتوان انتظار داشــت با نبود چشماندازي روشن همه
مسايل آن طور كه بايد و شايد ،پيشروي كنند.
آســيبها اما به اينجا ختم نميشود؛ از يك سو اعالم ميشود
كه  20ميليارد دالر ثبت ســفارش انجام شده است ،منابع ديگر
اعالم كردند ثبت سفارشها  8ميليارد دالر بوده است اما در نهايت
ليستهاي منتشر شده  2/5ميليارد دالر بيشتر نبود .اين روش در
نهايت بيانگر آن است كه با شفافيت ناقص به جنگ شفافسازي
و حــذف آســيبها رفتهاند .اين راهكار اما نهتنها بيثمر اســت
بلكــه بياعتمادي را افزايش ميدهد .نبايد فراموش كرد اعتماد،
مهمترين قســمت از پازل حاكميت در همه كشورهاست و نبايد
نسبت به آن بيتوجه بود.
سرمايه اجتماعي ثروتي است كه اگر از دست برود به هيچ عنوان
قابل بازگشت نيست .هر چند دشمنان خارجي و مشكالت بينالمللي
با اندكي درايت و برنامهريزي قابل كنترل و مديريت است اما سرمايه
اجتماعي اگر رنگ ببازد به هيچ عنوان امكان بهبود شــرايط وجود
ندارد .از همين رو اســت كه انتظار ميرود دولت از فرصتها نهايت
بهرهوري را داشته باشد و راهكارهاي منطقي و عملگرايانه را اجرايي
كند .حضور مردم پاي صندوقهاي راي يك سرمايه اجتماعي ارزشمند
است كه نبايد آن را از دست داد.
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