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  ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 

   163- 188صفحات ،1389 دی و  آذر،10 و 9های  شماره      

  سخنرانی

  ن رااه ایگالملل و جای انداز نظام اقتصاد بین چشم
  

 زالمللی ازجمله بحران اقتصادی اخیر فرصت مناسبی برای ارزیابی جایگاه نسبی کشورها ا تأثیر تحوالت بین
 سخنرانی  آید می درپی که متنی ،اساس براین .باشد می الملل بین اقتصاد نظام در ما کشور جمله

های بازرگانی است که شامل  سسه مطالعات و پژوهشؤت علمی مأجناب آقای علی دینی ترکمانی عضو هی
  .باشد االت حضار میؤاظهارات ایشان و پاسخ به س

  

  :علی دینی ترکمانی
چنین فرصتی که توسط دفتر مجالت و نشریات دراختیار اینجانب گذاشته شده تا از بابت ایجاد 

جمع کارشناسان  در و ام انجام داده بازرگانی های پژوهش و مطالعات سسهؤم در که ای مطالعه های یافته
  .وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایم کمال تشکر را دارم

 قتصادآینده نظام اکه  است یافته بیشتری اهمیت الؤس این هانج و آمریکا راخی مالی بحران از بعد

 )1929-1934(های سال بحران انندم بزرگ های بحران بین ارتباطی آیاو ؟بود خواهد چگونه الملل بین
 تاین صور دارد، در وجود باطیتار اگر دارد؟ وجود الملل بین اقتصاد نظم در تغییرات و بحران واین

جهانی چه تغییرات و تحوالتی اقتصادی نظام حکمرانی ؟ ی چگونه خواهد بودروند تحوالت اقتصاد
؟ اینها  آینده چه اقتصادهایی خواهندبودهای  در دهه بازیگران مهم جهانی؟تواند داشته باشد می

  . ام به آنها پاسخ بدهم ردهکسعی  مطالعه  من در اینهایی است که پرسش
 در پی براساس تجربه گذشته این است که نخسته سامان بخش مطالعهای   حدسها یا رضیهف
های بزرگ  بحران واقع در .است شده تحول و تغییر دچارنیز  الملل بین اقتصاد نظام ،بزرگ های بحران
طورکه  همان .هژمونیک های قدرت میان جایی هجاب ،است برتر های قدرت میان جایی هجاب دهنده نشان

جای خود را به ود را از دست داد و خقدرت هژمونیک یتانیا بر )1929-1934(بعد از بحران بزرگ 
های هژمونیک جدیدی  قدرترسدکه  نظرمی به بحران به باتوجه، مریکا دادآال ظهورحدر ابرقدرت

 این ،از سوی دیگر . را به چالش خواهندکشیدادرحال ظهور هستندکه قدرت هژمونیک آمریک
 بنابراین انتظار ، داشت شدت بیشتری بخشیده است وجودلبحران به نقدهای بسیارجدی که از قب

تراز   وگیرد با آن صورت می، واحد پولی که معامالت دنیا جهانی نظام پولی اقتصاد رودکه می
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  نیزگیرد و ذخایر خارجی کشورها با آن صورت میشود  های بین کشوری با آن تسویه می پرداخت
موجب نقدهای جدی وجود آورده که   را بهیشرایطرسدکه این بحران  نظر می  بهیعنی یابدتغییر 

یره اصلی اقتصاد جهان ذخعنوان  رودکه دالر به خیره جهانی شده و درنتیجه انتظار میذولی و پبرنظام 
انتظار عالوه بر این  .خواهدبود ملی هرکشوری که مستقل از پولبدهد جدیدی  پولجای خود را به

  اخیرران بح ازآنجاکه،اعمال شود  تری در بازارهای مالی ایانهگر  مداخلهرودکه قوانین و مقررات می
نقدهای بسیار  )مریکاویژه آ به سه دهه گذشته دراقتصادهای پیشرفته در( شد آغازاز بخش مالی 

رودکه بازگشت  بنابراین، انتظار می.  ناشی از آن وارد شده استباتیث  بیو ها داییز مقرراتبرجدی 
  .ارچوب رویکرد کینز صورت گیردچگرایانه در بازراهای مالی و در نظیمهای ت  به سیاستمجددی

  

  نکات روش شناختی
رویکرد یک  مطالعه درچارچوب کهاین نخست .چندنکته قابل ذکر است  روش شناختیدرخصوص
 و روابط ی توسعهشناس های اقتصادی و جامعه  تحلیل یعنی ترکیبی از استگرفته ای صورت بین رشته

 "های اجتماعی عینیت در پژوهش"کتاب ثیر دو أاین رویکرد من تحت ت .و تاریخی استالملل  بین
ان و ج به قلم" اقتصاد فلسفه علم" و 1970 نوبل اقتصاد در دهه  جایزه برندهبه قلم گونار میردال

 از دوران دانشجویی شکل ،انحصاریه دهنده نظریه رقابت ئاراو  ینزدانشجوی برجسته کرابینسون 
حوزه علوم انسانی وجود دارد، های مختلف  میان رشتههای دقیقی که  مرزبندی.  استگرفته

را با تحقیق در دست  مقوالت مرتبط و غیرمرتبط ست که ا اینمهم .های کاذبی است مرزبندی
 مقوالت ممکن است  این.یمالویت را به مقوالت مرتبط با موضوع بدهشناسایی کنیم و درست 

ای باید سعی کرد  در این صورت با نگاهی بین رشته. تی و یا سیاسی باشنداقتصادی، جامعه شناخ
در حال حاضر بیش این رویکرد  .دنمو بررسی یارگتمام آنها را در چارچوب تحلیلی منسجم و ساز

های  گیرد و حتی اقتصاددانانی چون استیگلیتز نیز در چارچوب تحلیل کید قرار میأ مورد تاز پیش
   .اند آوردهنهادی به آن روی 

ساختار  جهانی،اقتصادهای توسعه اقتصادی و نظام  از نظریهدر چارچوب سنتزی  مطالعه کهدوم این
ها در حوزه اقتصاد متعارف  این نظریه. سامان یافته استنهادی انباشت سرمایه و مکتب تنظیم فرانسه 

هایی  انتقادی از بحث توسعه نظریه .باشند عالقمند خود که کسانی برای مگر هستند غریب تا حد زیادی
 معطوف  به نقد ساختار قدرت آنرود و کانون توجه شود فراتر می  ارائه میکه در اقتصاد توسعه

  مورد توجه و هم در عرصه اقتصاد ملی در عرصه اقتصاد جهانیهم تواند  ساختار قدرت می.است
  . باشد
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 است و "خصیص بهینه منابعت"  متعارف موضوع محوری در اقتصاددانید میطور که  همان
تیابی بهترین سازوکار برای دس سازوکار بازار آزاد یاهای نسبی   قیمتشود که سازوکار استدالل می

ع شخصی خود ف داوطلبانه بر مبنای منا است وچون در این سازوکار افرادبه تخصیص بهینه منابع
 اما. د، قدرت موضوعیت ندارد دارنای زنند و بازارها کم و بیش حالت ذره دست به مبادله می

د و سیاست رابطه تنگاتنگی وجود دارد و بنابراین عنوان اقتصاد میان ا قتصاست که  اواقعیت امر این
اینکه . دارد در تخصیص منابع ی نقش بسیار مهمساختار قدرت .تاستری  سیاسی عنوان دقیق

فراتر از سازوکار بازار ارتباط  ثی بحه بشود هزینه می درآمدهای ارزی چگونه  در ایرانعنوان مثال به
المللی  بانک جهانی، صندوق بین(در مقیاس جهانی برای مثال نظام حکمرانی اینکه یا   وکند پیدا می

هایی دارند و این   چه ویژگی)پول، سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل
 بین کشورها عوزیع منافت در ای کننده قش بسیار تعیینگرفته ن ها چگونه و بر چه مبنایی شکل ویژگی
نافع اقتصادی یک کننده م مینأ تای باشد که عمدتاً گونه ممکن است کارکرد این نهادها به. دارد

 کانون توجه اگر این درست باشدبنابراین، . باشد ازکشورهای دیگریگروهگروه ازکشورها به ضرر
تر  عادالنه  رابطهر قدرتی باشدکه بتواندبجایی آن باساختا جابرای ساختار قدرت وتالش باید نقادی

  .برقرارکنددر سطح جهانی تری را  هانوبرابری گرای
 و آندره گوندر  آمانوئل والرشتاینن مطرحی چونپرداز  توسط نظریهجهانیاقتصاد نظریه نظام 

از .  نزدیک استتقادیان پردازان توسعه  به بحث نظریهاین دیدگاه تا حدی.  است مطرح شدهفرانک
این کلیت برمبنای . گیرد  را دربر مییکه کلیت واحدوجود داردجهانی  یک نظام اقتصاداین منظر، 

 در ارتباط با ای گونه گرفته و اجزای آن در چارچوب تقسیم کاری جهانی به سرمایه شکلمنافع 
های  از دولت نکهای جای به انیهجاقتصاد واقع، در .گیرندکه منافع سرمایه حداکثر شود یکدیگرقرارمی

کشورها  درست است این معنا که  به. الدول است مستقل تشکیل شده باشد مبتنی بر روابط بین
گیری روابط   شکلبجبان ملی خود را دارند اما آنچه موز، فرهنگ و ارندهای خود را د مرزبندی

طور  بهاست که سرمایه  افع مناین.  استسرمایه منطق انباشت شود کشوری و بین دولتی می بین
 گیری  شکلموجبفع سرمایه است که نام .زند هم پیوند می کشورها را بهبعد  به 18مشخص از قرن 

 موطن و عنوان بهکشورها یا ها ازمکان برخی .دشو می اقتصادجهانی درعرصه کار ازتقسیم خاصی نوع
کارکرد  .برند کار جهانی را می مکه نفع اصلی از تقسیهستند کانون مرکزی سرمایه،زادگاه سرمایه

ست که مواد  اپیرامونی این  کشورها به نام کشورهای پیرامونی یا اقتصادهای پیرامونی یا نیمهسایر
 .مین کنندأرا ت  درکشورها یا اقتصادهای مرکزیپیشرفته صنعتی سرمایه نیازای مورد اولیه واسطه
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تر   دسترسی به دستمزد ارزانبرای مثال عنوان به کندکه  منافع سرمایه ایجاب میکهیدآ زمانی پیش می
چین در این چارچوب اقتصاد جهانی به .  مستقر شودآنجاحرکت کند و دربه مکانی مانند چین 

شودکه   اقتصادی میت تغییر و تحوالدچار و بنابراین شود  تبدیل میمکان جغرافیایی جدید سرمایه
ست  ایناز این منظر  مهم ا نکته.نمود خواهد داشت صورت پیشرفت و توسعه اقتصادی از نظر ما به

این صورتی که درچارچوب یک رابطه نابرابر بین یک گروه ازکشورها باگروه  مادامی که سرمایه به
 یک سری کشورها در چارچوب تقسیم بایست می دیگری از کشورها یا اقتصادها وجود دارد حتماً

  .ای مورد نیاز اقتصادهای مرکزی باشند  اولیه و واسطهکننده مواد مینأکار جهانی تولیدکننده و ت
گیرد و  ای را نادیده می زا در تحوالت توسعه ازآنجاکه این رویکرد هم نقش عوامل درون البته

نظام  کردن قطبی دو آن کارکرد که است نظامی در عمل داری سرمایه که نظام است معتقد هم
 ساختار نهادی قتصاد توسعه و رویکردهای رادیکالآن را درکنار رویکرد ا اقتصادجهانی است،

و سنتزی از اینها در این مطالعه دهیم  قرار می)  استمکتب تنظیم فرانسویکه شبیه (انباشت سرمایه 
داری در استقرار   تا هم نقش عوامل داخلی و هم توانایی نهادی نظام سرمایه شده استبکارگرفته

داری  نظام سرمایه سرمایه، انباشت نهادی ساختار رویکرد منظر از .شود دیده درآمدی بازتوزیع ادهاینه
 را با  در شرایط سخت و بحرانی خوددهد  است که به آن اجازه میپذیری ای از انعطاف درجه

در  دولت رفاهی که )1929-1934( های  سال از بحرانپس. های جدید تطبیق دهد موقعیت
پیشرفته تضاد بین کار و سرمایه درکشورهای گرفت موجب کاهش چارچوب نظریه کینز شکل 

را کارگران زندگی  استاندارد و سطح اجتماعی رفاه و بیمه نظام بیکاری، های پرداخت .شد داری سرمایه
ویژگی   بهموضوع این .دادگسترش  را  متوسط  طبقه  باال برد و زیادی کشورها تاحد در این
 که البته بدون ارتباط با مقاومت گردد دهی نظام برمی گری و سامان پذیری و قابلیت تنظیم انعطاف
  .نیست  میسر نیزاجتماعی

ویژگی دیگر روش شناختی این مطالعه آید،  طورکه از عنوان مطالعه برمی همانسوم، 
 اینجا رویکرد تاریخی است با این تفاوت که در یدر واقع یک نوعپژوهی  آینده.  استپژوهی آینده

بینی   مختلف پیشهای  و حدسود و تحوالت آینده در قالب سناریوهاش از قطعیت اجتناب می
مطالعات تاریخی وجود دارد دراینجا به کلی پرهیز نوعی از که در  گرایی و دقتی جزمیتاز  .شود می
د مبتنی تصویر بای که طبیعی است البته .شود ارائه میاز پدیده موردنظر در آینده تصویری  .شود می
؛ دربتا شناخت صحیحی به ما دهد و به بیراهه نباشد  های اطالعاتی درست  پایه و صحیحچارچوببر

هایش  داستانژول ورن در .  استنویسی داستان درعرصه یهورن نمونه خوبی از آینده پژو آثار ژول
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داری در  سرمایه"رابرت هایلبرونر درکتاب . بینی کرده بود هایی چون زیردریایی را پیش ظهور پدیده
دهدکه به   توضیح میشکتاب  چارچوب روش شناختیدر خصوص توضیحی "ست ویکمقرن بی
  :م مصداق خوبی از رویکرد آینده پژوهی استنگما

درآینده را برعهده بگیرم  گویی که خطرپیش پروا نیستم که آنقدر خام و بی در همان آغازگفتم"
ای که  ماهایی که جامعهو این بدان معنی نیست که خود را محکوم کرده باشم در توصیف دورن

حتی اگر قادر نباشیم از  .های ما در آن زندگی خواهندکرد خاموشی گزینیم فرزندان و نوه
شود سخن گوییم   با روش و اطمینان علمی که از آن به پیشگویی تعبیر می21سده داری  سرمایه

نی این نظام طراحی الهایی که اقتصاددانان بزرگ از مسیر طو توانیم در آن باره برحسب صحنه می
ها جالب و تماشایی است و داللت بر این دارد که خصوصیت آینده   این صحنه.اند بیاندیشیم کرده

 یعنی به علل نادیده و نادانسته از پیش به ناگهان از راه ؛بیشتر تکاملی است و نه اتفاقی و تصادفی
  ".گیرد مایع می دارد وجود جامعه های انگیزه و ساختار در که آشکاری های ازگرایش رسد بلکه نمی

هایی که در درون جامعه یا در چارچوب نظام اقتصاد جهانی وجود دارد  این ساختار و انگیزه
 آمارتیاسن واقتصاددانان مانند جوزف استیگلیتز، نقدهایی است که اقتصاددانانی مثالً ؟چیست
های اجتماعی  کنند یا مقاومت میوارد المللی پول و بانک جهانی  عملکرد صندوق بینبر  رادیکال

 مجمع اقتصادی"دراقصی نقاط جهان هرسال در برابر  " اجتماعی جهانرفرم"عنوان   که تحتاست
 در سیاتل 1999شود یا اعتراضاتی است که نسبت به سازمان تجارت جهانی در سال   برپا می"داووس

 توسط 1"نبرد در سیاتل"با عنوان  مهم در فیلمی هعق این وا،آمریکا برگزار و به شدت سرکوب شد
عنوان نقطه عطفی در مقاومت اجتماعی در برابر   و بهسند به تصویرکشیده شده است استوارت تاون

  .نظم جاری اقتصاد جهانی ثبت شده است
دانید  می.  همراه با بایدها و نبایدهاست.استگرایی  آینده پژوهی در عین حال همراه با آرمان

 اقتصاد دستوری و اقتصاد اثباتی: شود تقسیم میدو نوع بر اقتصاد  "ت علم اقتصادکلیا" کتاب درکه 
 ،هنجاریهای اقتصاد دستوری ازنوع  گزارهعلمی وهای اقتصاد اثباتی از نوع  شودکه گزاره گفته میو

 و بایدها و تلم اقتصاد همانی است که از ورود به حوزه اخالقیاعبنابراین . استارزشی و اخالقی 
چنین  مخالف شدید پژوهی آینده و هم رویکرد ینتقادا توسعه رویکردهم . کند ایدها پرهیز مینب

 "بایدها" زا  و پرهیز"ها هست"توجه صرف به از این منظر، . هستندسازی  بندی و دوگانه تقسیم
ئل را مسا لذا باید ،جزاینکه با وضعیت موجود کنار بیاییم و تن به شرایط موجود دهیممعنایی ندارد 

                                                            
1. Battle in Seattle 
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 که له شناسیأ مس. طراحی کنیم و سعی کنیم به آنها پاسخ دهیم غیر اساسیدر غالب مسائل کوچک
 ساختار ابط تباساسی و ساختاری مرل ئبه جای پرداختن به مسا گیرد در این چارچوب شکل می

پردازدکه هرچند برای مثال ازمنظر یک بنگاه ممکن است جالب   می تری جزئیل ئ به مساقدرت
بایدها و پرداختن به . ز اهمیت نیستئای چندان حا  از منظر تحوالت کلی توسعهاماوجه باشد ت

ه کیفیت زندگی نوع بشرچه درسطح ملی وچه درسطح جهانی کل اساسی ئ به مسایعنی توجهنبایدها 
 ،"اخالق واقتصاد"در کتاب  1997  تعبیر آمارتیا سن برنده نوبل اقتصاد سالهب. ندنک تعیین می را

این پرسش چنین . گیرد دانشی ناقص استبویی شکل  اخالقی ارسطشسردانشی که بدون توجه به پ
 یالبته طبیع. رمانگرایی هستیمآبه این اعتبار ما ناچار از  ؟ واقعی آدمی درگروچیستتسعاد: است

نچه آ.  باشدهای عینی داشته و در چارچوب امکانات قابل دسترسی  پایهاست این آرمانگرایی باید
  :استمانگرایی مثبت رآ ازخوبید مصداق یگو میدیترمیسگلد فیلسوفی به نام 

رسد همواره حدی از اتوپیا  پروژه رهایی چون یک پروژه مداوم است و هیچگاه به پایان نمی"
دانید که  شما می. دهم به رهایی مردم از بدبختی فعلی فکر کنم ولی من ترجیح می. را در خود دارد

ن فکر کنم مجبورم آن را به یک مرحله واقعی و ممکن وصل کنم من مجبور نیستم به اگر من به آ
مرگ به عنوان یک عنصر ضد اتوپیایی واقعیت . جهانی فکرکنم که درآن هرکسی خوشحال است

 شما بهانه به دست یبکار بردن اتوپیا. تواند این خوشحالی اتوپیایی را از کار بیاندازد دارد و می
توان   بله مرگ را نمی، مرگ را مستثنی کنیدتوانید خیلی چیزها مثالً هید که شما نمید دیگران می

هیچ نیازی نیست که بدبختی وجود داشته باشد . کند تواند بدبختی را مستثنی مستثنی کرد ولی فرد می
ایی شما وقتی به پروژه ره. بینم و وجود نخواهد داشت چون مبارزه برای غلبه بر آن را من دارم می

بینید و راه آنها هم به  کرد می  مکتب فرانکفورت از آن صحبت میکنید راهی راکه عمدتاً فکر می
  ".بینی اتوپیایی بود نوعی مرتبط با حدی از پیش

هایی که  ساختار درونی نیروها و انگیزشپژوهی بر مبنای   آینده رویکرد در چارچوببنابراین،
در عرصه بخش  های رهایی رمانآبرمبنای که  هایی اومتدرعرصه اقتصاد جهانی وجود دارد و مق

کاری که است  گرفته  و اقتصادهای مرکزی شکلهای مرکزی اقتصاد جهانی دربرابر منافع قدرت
  . هایی خواهد افتاد  در آینده چه اتفاقست که نشان دهیم ا این دهیم انجامتوانیم می

 موسوم به شناسی  در چارچوب روشانست که مطالعاتی دتوان از سنخ این مطالعه را میچهارم، 
 .استگرفته   میشل فوکو شکل،فرانسویبه نام  مورخ و اندیشمند "تبارشناسی" یا "دیرینه شناسی"

ای بر  پرواز فاخته"اید که عنوان اصلی آن   را دیده"ای از قفس پرید یوانهد" شما فیلم بیشتر احتماالً
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 صدایق فیلم یکی از م رمان واین. همین عنوان تهیه شده استو برمبنای رمانی با  است "فراز آشیانه
گیری یک  کنند با بررسی تاریخی نحوه شکل تبارشناسان سعی می . استتبارشناسانه رویکرد خوب

شود در  مذکورنشان داده میفیلم در   مثالً.یان کنند ب دانش، رابطه آن دانش را با منافع نظام قدرت
ن شکل گرفته است افرادی که مشکلی ندارند به نام دیوانه تنبیه و مجازات نظامی که به نام تیمارستا

 در امامداوای بیماران است  در جهت خود را دارد که ظاهراً های خاص شوند؛ این نظام رویه می
در این مطالعه با یک نگاه تاریخی به یک . مین منافع دست اندرکاران آن استأاصل به دنبال ت

کینز دسترسی پیدا کردم و به این جان مینارد  آدام اسمیت و انانی ماننداقتصادد از شواهدی
 ، به عبارت دیگر.گر منافع نظام قدرت است  توجیهییبندی رسیدم که علم اقتصاد در جاها جمع
هایی که تحت عنوان   برای مثال سیاست. رابطه وسیع و تنگاتنگی با نظام قدرت داردییجاها

شود  اصلی پیشنهاد میهای   توسط قدرت زمانیارزی و یی، پولادیکال مالهای افراطی و ر آزادسازی
های  شود و آن را تحت عنوان پرطمطراق توصیه مین میأ از این طریق بیشتر تشان منافعکه 

بینیم  گردیم عقب می زنیم و بر می  وقتی تاریخ را ورق می.کنند  میهعلمی و کارشناسی توجی سیاستی
ها بودند و زمانی  شته به شدت مخالف این سیاستذ گ از تاریخای ک دوره کشورها در یهمینکه 

  .کند شوند که منافع خودشان ایجاب می  میآنمدافع 
عالوه فصل   فصل به7خود مطالعه در . استشناختی مطالعه  چارچوب روش ،این نکات

رتبط با موضوع این به دو فصل م  وقت تنها ذیق با توجه به بندی تنظیم شده است که در اینجا جمع
الملل  ن در نظام  اقتصاد بیناانداز جایگاه ایر  و چشمالملل چشم انداز نظام اقتصاد بینمیزگرد یعنی 

  .پردازم می
  

  جایی در قدرت هژمونیک  جابه
بودجه و ی دو قلوی کسربا توجه به مریکا آ اقتصاد ها بر این بود که بینی ، پیش بحرانوقوع قبل از 

نرخ و با  شده آغاز 1980ابتدایکه از  حساب جاریکسری .  به افول خواهد بود روحساب جاری
را برای تحلیلگران و ، این نگرانی یافتهای در برابر ژاپن و بعد در برابر چین افزایش  فزاینده

مریکا در حال از دست دادن قدرت هژمونیک و آ کایی بوجود آورده بود کهیپردازان آمر ظریهن
داری سابق آمریکا و کوین  الرنس سامرز، وزیرخزانهبرای مثال  .اش است گی دهکنن قدرت تعیین

 از واقعیت شکننده یتصویر خواه آمریکا پیش از بحران فیلیپس، استراتژیست پیشین حزب جمهوری
  :اند که اینک بعد از بحران مصداق بسیار بیشتری یافته است اقتصاد آمریکا را ترسیم کرده
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 درصد 5/5 میلیارد دالر، حدود 600ی حساب جاری آمریکا به بیش از کسری کنون: سامرز"
 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است یکاین رقم بسی فراتر . تولید ناخالص داخلی رسیده است

همه این . های جاری کل کشورهای دارای حساب مازاد است  مازاد انباشته حساب3/2و نزدیک به 
های جاری نداشته و هیچ کشور  متحده هرگز چنان کسری حسابایاالت . سابقه است ارقام بی

   ".واحدی حجم باالیی از کسری نسبت به اقتصاد جهانی نداشته است
متحده نخستین قدرت پیشرو اقتصادی است که این راه را  دریغ و افسوس که ایاالت: فیلیپس"

می و خصوصی آمریکا  ربع قرن پیوند بدهی محور بخش عمو. گیرد پس از اسپانیا در پیش می
گیری بزرگترین   به شکل-دهد  مالی پیام خود را از دست می  نیمه"مصرف بیش از حد"اصطالح 

امری که جهان تاکنون به خود ندیده . های جاری یک کشور کمک کرده است کسری حساب
ای از  آرایی دوباره فرود ص های پیشین اسپانیا، هلند و بریتانیا انتظار می با اتکاء به تجربه نمونه...است

های پرهزینه جهانی سربلند کند که طی آن ممکن است ایاالت متحده  میان دور جدیدی از جنگ
کند، شاید   تکرار نمیاما با توجه به اینکه تاریخ خود را دقیقاً. گیر شود وآسیا خود را باال بکشد زمین

 سر منابع انرژی بتواند سواران ای بر های منطقه ای از جنگ تروریسم اقتصاد محور یا مجموعه
   ".سرنوشت را راضی کند
 معتقداستنیز  آشنا هستید  وی"ها جنگ تمدن"نظریهن که بسیاری از شما با وساموئل هانتینگت

یعنی تمدن  رسد  بیش از یک بار تاریخ به پایان میدر هر تمدنی دست کم یک بار و معموالً
 ر و دکند  را طی میمرحله افول خود نکنوا  شدهآغاز 16 قرن ی از ابتداداری که تقریباً سرمایه
از این منظر،  .رسیده ا ستخط پایان به چوب همین تمدن دورانی که آمریکا رهبری آن راداشته چار

 بریتانیایی آنکه مبتنی بر ایده – واساکسونی یا آمریکاییلداری به روایت آنگ تمدن سرمایه
یا تبدیل همه مناسبات اجتماعی به مناسبات  (عابر اجتم دخالت دولت و تفوق بازار سازی حداقل

 نظام لهانتینگتون برای افو اما دالیلی که .و روبه افول است دچار بحران شده  است)پولی بازاری
 افزایش رفتارهای ضد در سقوط اخالقی غرب که اول،: کند عبارت است از داری طرح می سرمایه

افزایش فساد افول سرمایه  .شود دیده مید مخدر و خشونت اجتماعی از قبیل جنایت و مصرف موا
عامل . از این سقوط اخالقی است  مصادیق دیگریویژه در آمریکا حاد شده است که بهاجتماعی 

 سهم جمعیت  ومریکا کاهشآ جمعیت بومی در  طی آن که است تحوالت جمعیتی، مرتبط بادوم
در نتیجه . شده استمریکا آو تضادهای فرهنگی در ها   تنشبروز موجب و این یافتهمهاجر افزایش 
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با نیز اط دیگر جهان شود که در نق موجب مییی از درون مریکاآ های  ارزشنی هژموچالش در برابر 
  .مواجه شوندچالش 
نفی معیارهای آمریکایی و تمدن غربی به معنی نقطه پایان برای آمریکایی است که ما "
اگر ایاالت متحده آمریکا . به مفهوم پایان تمدن غربی هم باشدتواند  چنانکه می .ایم شناخته
های دیگر  های مهاجران اروپایی در قاره ماند اروپا و اقلیت زدایی شود آنچه از غرب باقی می غربی
مریکا بخش عقیم و در حال سقوطی از جمعیت جهان خواهد بود آمتحده  غرب بدون ایاالت. است

  ". در انتهای اوراسیا قرار گرفته استکه در یک جزیره کوچک و جداً
های هویت فرهنگی و سیطره فرهنگ غرب  از بحران در ارتباط با بحثپیش نیز که آمارتیاسن 

 مطرح کرده "توهم تقدیر: هویت و خشونت" و "توسعه به مثابه آزادی" های نکاتی را در کتاب
ی نیازی به تغییر اساسی دارد، از دار در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایهبحران بعد از  .بود

  :  کند اصالحات اساسی در ساختار این نظام حمایت می
آیا نیازی به : داری است شود در ارتباط با ماهیت سرمایه پرسشی که بیش از همه مطرح می"

اند که  کردند اکنون متقاعد شده داری که تغییر را رد می تغییر دارد؟ برخی از مدافعان سرمایه
 مشکالتی که آنان آن را -مدت قابل سرزنش است  داری بابت مشکالت اقتصادی کوتاه هسرمای

سایرین، . دانند و رفتار نادرست برخی از افراد می) بوش مانند نظام اداری جرج(ناشی از حکمرانی بد 
بینند و بنابراین خواستار اصالح  به هر حال کمبودهای جدی را در ترتیبات جاری اقتصادی می

داری جدید نامیده  مند؛ بنابراین در انتظار جایگزین جدیدی هستند که به طور روزافزون سرمایهنظا
  ".شود می

 قلمرو که طور داری همان  که نظام سرمایهند رادیکال معتقدی دیگری هستند که با دیدگاهافراد
ابرابری و  به همان صورت نافزایش دادهدر اقصی نقاط جهان را جغرافیایی و دامنه نفوذ خود 

گیری مقاومتی جهانی در بطن این نظام  لکدوقطبی شدن را نیز جهانی کرده است که نتیجه آن ش
بینی کرده بود که  پیش  سال پیش150مارکس  .است است که اکنون به مراحل تکاملی خود رسیده

ه سود خود را گرایش به این دارد ک  منطق انباشت سرمایهمبتنی بر نظامی  به عنوانداری ظام سرمایهن
وی جغرافیایی رقلم بنابراین در پی گسترش ؛ بیشتر کند و مانند توده بهمن بیشتر و بیشتر شوددائماً

 کل دنیا را تحت پوشش خود در عبور خواهد کرد ونیز  دیوارهای قطور چین خود به ناچار حتی از
 این افزایش که آن روی سکهست  اها این بحث رادیکال . است افتادههمین اتفاق واقعاً. خواهد آورد

یعنی در  . تشدید تضادهای اجتماعی در اقصی نقاط جهان است،داری قلمرو نفوذ نظام سرمایه
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 به همان نیطور در درون اقتصادهایی چون آمریکا و چ نمیو هآسیا  جنوب ،کای التینی آمرفریقا،آ
 زیراش را نیز پاشانده است که این نظام افزایش پیدا کرده بذر مخالفت و انتقاد از خود صورتی

ن وچه در سطح بین کشوری و چه در سطح درتواند عدالت اجتماعی را تا حد قابل قبولی  نمی
مقاومت اجتماعی در  ، در نتیجه با افزایش میزان نابرابری و دو قطبی شدن جوامع.مین کندأتکشوری 

پردزان   دو تن از نظریهو آنتونیو نگریمایکل هارت برای مثال، . برابر این نظام نیز رو به افزایش است
  :معروف این دیدگاه معتقدند

گری که به  تواند تضاد نیروهای اجتماعی را از طریق تدبیر واسطه قدرت امپراتوری دیگر نمی"
سازند بدون  تضادهای اجتماعی که امر سیاسی را می. نشیند برطرف کند های تضاد می جای ترم

. وضعیت امپراتوریایی اساسی تازگی است این .کنند می مقابله یکدیگر با اًمستقیم ای واسطه  گونه هیچ
کند؛ در کنار  های مدرن قدرت پتانسیل باالیی برای انقالب ایجاد می امپراتوری در مقایسه با رژیم

خیل تمامی استثمارشدگان و مقهورشدگان، انبوه خلقی : کند ماشین سلطه یک بدیل را نیز ارائه می
  ".ای در میان هیچ واسطه ایستند بی  در برابر امپراتوری میماًکه مستقی

ای چون جرج سوروس و بارن بافت نیز به منتقدان این نظام  حتی سفته بازارن بسیار شناخته شده
 نیز به شدت منتقد طور که پیشتر ذکر کردم اقتصاددانانی چون جوزف استیگلیتز اند؛ همان تبدیل شده

خالصه کنم هم روندهای مورد اشاره افرادی چون هانتینگتون و هم . ل استالمل نظام اقتصاد بین
 و هم نقدهای 20های تاریخی میان موقعیت اقتصادی آمریکا با بریتانیا در نیمه اول قرن  شباهت
هایی قوی از افول هژمونی آمریکا و   نشانههپردازان و هم مقاومت اجتماعی رو به افزایش هم نظریه

  .ان به نظم سیاسی امنیتی و اقتصادی دیگری استگذار جه ضرورت
  

  چشم انداز نظم سیاسی امنیتی جهان
های آینده  دههدر حال از دست دادن باشد در این صورت را در   ودمریکا قدرت هژمونیک خآاگر 

در حوزه مطالعات پردازان بسیار مطرح  گرفت؟ بری بوزان از نظریه چه نظم سیاسی شکل خواهد
 همین وضعیت کنونی یعنی یک اول اینکه،. کند امنیتی سه سناریو را مطرح میسیاسی استراتژیک  

 دو ،دوم. های آینده ادامه پیدا کند در دههدر کنار آن مریکا و چند قدرت بزرگ آابر قدرت به نام 
 هیچ ،وم س. الگوی دوران جنگ سردانندابر قدرت و چند قدرت بزرگ وجود داشته باشد م

وجود  ای جهانی و چند قدرت منطقه قدرت بزرگ 6 یا 5 به جای آن ندارد و ابرقدرتی وجود
  .هد داشتاخو
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 اما از آن به بعد گزینه ، آینده وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کردچند سال تا رسد به نظر می
چین، مانند ی یمریکا و روی کار آمدن اقتصادهاآ یعنی با افول .رخ دهدسوم احتمال بیشتری داردکه 

پیش  امنیت جهان از حالت تک قطبی –ای نظم سیاسی  اقتصادهای منطقهسایربرزیل و هند، روسیه و 
آنچه در شرایط .  چند جانبه و در نهایت چند جانبه تغییر خواهد کرد- به سوی تک قطبی بحرانزا

 های چندجانبه است که در دهه -از حالت تک قطبی به حالت تک قطبیگذار ،شود کنونی دیده می
 چرا در حال حاضراما در مورد اینکه . آینده احتمال زیادی وجود دارد که به سناریو سوم برسد

های مختلفی  شاخص ،به صورت ابرقدرت باقی خواهد ماندهمچنان مریکا آتا ده سال آینده  احتماالً
ا  تنهانگلستان. ول قرار داردا که در رتبه مریکا استآ فناوری شاخص قدرت ییک .وجود دارد

فرانسه   ژاپن،،آلمان، استرالیا کانادا،.  هم سطح با آمریکاستناوریفاقتصادی است که دارای قدرت 
. تعلق دارد انگلستان است که به 10 باالترین نمره.  به باالست8شان از  جنوبی رتبه و تا حدی کره
صورت   به درست است که چین4 دهد  را به خود اختصاص می  چین نمرهانندیگر ماقتصادهای د

 این ،در عین حال. مریکا داردآ هنوز فاصله زیادی با اقتصاد ناوریف به لحاظ جهشی به پیش آمده
صنعتی شدن " با عنوان  بحث الکساندر گلشنکرونبهدهد که   نشان مینیزنمودار نکته خیلی مهمی را 

یی که به لحاظ فناوری اقتصادها.  یا یادگیری دانش علمی وفنی ارتباط داردناورانهفهمپایی  و "دیر
پیشتر  تر از اقتصادهای عیتوانند سر مساعد می در صورت برخورداری از شرایطتر هستند  عقب
 توسط پیشروها هموار شده است چون جاده قبالً ؛ شده مسیر طی شده پیشگامان را طی کنندیصنعت
 این یکی ،بنابراین .ها برسانند ی را طی کنند و خود را به قبلفناورانهتر مرحله یادگیری  توانند سریع می

 آنها پیش خواهد افتاد زیرا ه از آلمان استرالیا و یا کانادا در آینداز دالیلی است که چرا چین مثالً
 چین یا ترکیه یا انند هنوز اقتصادی مامااند   رسیدهآناند و به سقف  مرحله یادگیری را طی کرده

های آینده چین بر  رود که در سال  همین دلیل انتظار میبه. این سقف برسند  که بهدجا دارنبرزیل 
   . ه قدرت بزرگ جهانی تبدیل شودبنای این مولفه و بازار وسیعش بم

. های متعدد است  است که ترکیبی از شاخص"قدرت ملی"تر  شاخص جامع ، دیگرشاخص
. جهان است منطقه ودهنده قدرت اثرگذاری یک اقتصاد و یک کشور در عرصه  این شاخص نشان

 دیگری و است "وهشکده مطالعات راهبردیپژ"یکی برآورد . کنم در اینجا به دو برآورد استناد می
 شاخص اقتصادی و 86ورد اول ترکیبی از  برآ."بندی ملی رتبه"المللی به نام  سسه بینؤمبرآورد 

 ،یاسیس فرهنگی، سرزمینی، جتماعی،ا اقتصادی، گروه علمی و فناوری، 9غیراقتصادی در 
  .  استو نظامی) ای تحقیقات فضایی و ماهواره(و فضایی  )ماسیدیپل (فرامرزی  حکومتی،
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 تنهاهاست که ایران  این شاخص  ازیک کشور برتر به تفکیک هر 15دهنده  این جدول نشان
  و است10 رده دردهد  در شاخص سرزمینی که وسعت جغرافیایی و موقعیت ژئوپولیتکی را نشان می

 شاخص مهمی است که به موضوع نیز همین اما . حضور نداردای رتبهها در هیچ   شاخصدیگردر 
دهد  نشان مییند کلی این شاخص ا برکه بگذریم،از جزئیات  . موقعیت خوبی داریمزمینیلحاظ سر

  با، چین544 با رتبه  روسیه؛ و با فاصله قابل توجه هنوز قدرت اول است1327مریکا با رتبه که آ
. م هستندهای رده دو  قدرت310  با، آلمان336  بافرانسه  ،348  با، ژاپن441  باگلیسان ،481

جنوبی،  کشورهای دیگر از جمله استرالیا، کانادا، اسپانیا، ایتالیا، هندوستان، برزیل، سوئد، نروژ، کره
ی بعدی ها نو قدرتندزالو ایران، بلژیک  یس،یریش، سوت ترکیه، یونان، ا،ند، مکزیکالهلند، فنا
  . ای هستند های منطقه قدرت 151ایران با رتبه   و156 با رتبه ترکیه .هستند

فناوری  دیپلماسی، نظامی، پنج مولفه اقتصادی، مبتنی بر "شاخص قدرت ملی"برآورد دوم از 
 های هر کشوری تقسیم به باالترین داده  در اینجا داده.گذرم  از توضیح جزئیات می.جمعیتی است و

 اول است و 909/0مریکا با رتبهآ . برآورد بین صفر و یک قرار داردبنابراین ؛ شده استآن گروه
  با  و ژاپن759/0 با  آلمان،760/0 با روسیه،812/0 با انگلستان،819/0با فرانسه ، 834/0چین با رتبه 

 .  یکسان است ترکیب کشورها در هر دو برآورد تقریباً.های رده دوم هستند قدرت 752/0
 ترکیه با .آید تر می های رده سوم کشورهای دیگر هستند که البته در اینجا جایگاه ایران عقب رتقد

  .  هستندای های اصلی منطقه  قدرت455/0 و ایران با 565/0رتبه 
کا قدرت یبیشتری آمر رود که با گذشت زمان م انتظار میفتی گ از اینبر مبنای آنچه پیش

د که تولید ناخالص داخلی نده  انجام شده نشان میهای بینی پیش. موتیک خود را از دست بدهدژه
 22258 که شود مریکا نزدیک میآ به  میلیارد دالر خواهد بود که تقریبا21479ً، 2030چین درسال 
 خواهد رسید در مقایسه با  46265 به 2050در  مریکا وآاین مقطع به بعد چین از  از. شود برآورد می

. خواهد شدهای دیگری چون هند و برزیل نیز کمتر  طور فاصله اقتصادی  همین.آمریکا 36646
در سطحی یکسان  2025چین در دهد  همچنین برآوردهای مربوط به شاخص قدرت ملی نشان می

 انتظار 2025 بنابراین، از حدود .افتادمریکا جلو خواهد آاز  کامالً 2050در و  واهد بودخمریکا با آ
از بعد . چند جانبه شود های بزرگ، نظم سیاسی امنیتی جهان  بیشتر بین قدرترود که با همگرایی می

های آسیایی  رود که با افول قدرت اقتصادی آمریکا، چین و سایر قدرت اقتصادی  این انتظار نیز می
در  را یخواهم که نکته انتقاد در همین جا اجازه می. شوندموتور رشد اقتصاد جهانی تبدیل 

 جهانی بگویم و آن اینکه اگر همگرایی ذکر شده مصداق یابد و  نظم –ام اقتصاد  نظریه نظخصوص
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رامونی به یهای نیمه پ توان گفت که قدرت جهانی حالت چند جانبه پیدا کند، در این صورت می
ای تبدیل  پیرامونی و منطقه های نیمه های پیرامونی به قدرت های مرکزی و برخی از قدرت قدرت

حالت بازی با حاصل جمع صفر که افرادی مانند والرشتاین و فرانک بر آن ابراین،  بن.خواهند شد
گویم تا حدی نه   که میتوجه داشته باشید. دهد کید دارند تا حدی موضوعیت خود را از دست میأت

هایی از جهان مانند آفریقا  زدگی در بخش به طور کامل یعنی به هر حال، همچنان شاهد حاشیه
ای اصالح شود که با پیگیری سیاست  مگر آنکه نظام حکمرانی اقتصاد جهانی به گونهخواهیم بود 

توان منکر شد  اما، این را نمی. زدگی شود ع درآمدی قابل توجه بین کشوری مانع این حاشیهیبازتوز

استانداردهای زندگی در چین و هند به معنای افزایش رفاه حدود  که افزایش
3
جمعیت جهان  1

 . است که به معنای همگرایی نسبی در عرصه اقتصاد جهانی است

  
   جهانی اقتصادچشم انداز نظام حکمرانی

 ها  و روسیه و سایر قدرتبرزیل هند، چین،با ظهور بازیگران جدیدی چون ست که  اال اینؤحال س
 رخ یابتدادر اتفاقی که  اولین  ؟خواهد داد جهانی رخ  اقتصادچه اتفاقی در عرصه نظام حکمرانی

شورای امنیت ملل و  ترین رکن آن یعنی  تغییر ساختار سازمان ملل به ویژه مهموجود دارد،دادن 
چند ماه پیش وقتی . م آن برمبنای شرایط جدید جهانی استئغیردا م وئافزایش تعداد کشورهای دا

 وقتی .را دارد سازمان ملل شورای امنیتمی در ئق عضویت داااستحقاوباما به هند رفت گفت هند 
چند جانبه و بعدش  -  سیاسی جهانی از حالت تک قطبی به تک قطبیید نظم امنیتفتاین اتفاق بیا

به های پیشین سازمان ملل  دبیرکل عنان و پطرس غالی  کوفی.در حال گذار خواهد بودچندجانبه 
  .کید دارندأبا شرایط کنونی نظام اقتصاد جهانی تو انطباق آن شورا این  ساختار غییرتشدت بر 
عرصه نظام حکمرانی اقتصاد جهانی ساختار صندوق رود که در  همین راستا، انتظار میدر 

 .پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی تغییر پیدا بکنددر حال حاضر المللی  بین
ویژه دو مورد اول  بر این نهادها بهلیتز  استیگانندنقدهای بسیار جدی توسط کسانی مدر حال حاضر 

نهادهای برتون . شوند اداره می "یأیک دالر یک ر"بر مبنای قاعده  آنها شود مبنی بر اینکه وارد می
کمک ثر در سطح جهان ؤمین تقاضای مأوودز شکل گرفتند تا به تثبیت اقتصاد جهانی از طریق ت

 کینز به عنوان پدرخوانده این نهادها ورد توجهادها با آنچه معلمکرد این نه ،با وجود این؛ کنند
گیری از رکود واس جهانی و جلیمین تقاضای کل در مقأ هدف ت.مدنظر داشت، تفاوت اساسی دارد

 اقتصاد جهانی یا دبایمین شود أچنین شرطی از طریق این نهادها ت برای اینکه .اقتصادی دیگری بود
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  تجاری برخی از مازادهاینشود یعنی باید با  اساسیعدم تعادل دچار بین کشوری حساب جاری
کشورهای دارای کسری باید پوشش داده شود؛ یعنی کشورهای دیگر تجاری کشورها کسری 

 هم نیازهای خودشان را رفع  تابتوانند به مازاد تجاری کشورهای دارای مازاد دسترسی داشته باشند
 کارکرد صندوق اما.  فعال در کشورهای دارای مازادهای بنگاهکنند و هم تقاضایی ایجاد کنند برای 

 برر عظیمی از بدهی را با و کند درست در جهت این عمل میای است که  المللی پول به گونه بین
از جایی طبق قوانین اقتصاد متعارف به جای آنکه جهت سرمایه . کند تحمیل میتر  فیکشورهای ضع
 کشورهای مرکزی .کند  برعکس عمل می دقیقاًحرکت کنداست به جایی که کمتر که زیاد است 

رمایه هم ناشی از عملکرد نادرست این نهادها ساین حرکت معکوس . هستندها  مکنده اصلی سرمایه
عالوه بر این، چنانچه استیگلیتز و . پردازم  به آن میو هم نظام پولی وذخیره جهانی است که بعداً

  دارد وسیاسی بار  صندوقهای گیری  تصمیمندت معتقد هسنین فلدشتایحتی اقتصاددانانی مانند مارت
و اگر کشوری  دهد وام میآن به داشته باشد مریکا آ کشوری رابطه خوبی با اگر. طرفانه نیست بی

 المللی پول گیری صندوق بین یأساختار راشکال کار در . دهد وام نمیبه آن  مشکل داشته باشد
از آنجا که تصویب هر پیشنهادی مستلزم   درصد آرا را دارد و17بیش از به تنهایی مریکا آ. است

ن الا. تواند هر پیشنهاد وتصمیمی را وتو کند کا به تنهایی میی، آمرآراست درصد 85کسب حداقل 
قدرت هژمونیک در جایی  پیش آمده که با توجه به جابهاین ساختار  تغییر در رابطه بازیادی ی انقده
  . حال رخ دادن است در اتفاقاین 

 و برنده نوبل، کینزگرا دان مالیاتی که اقتصادبحران موجب شده، در ارتباط با بازارهای مالی
 وجود دارداحتمال زیادی .  در کانون توجه قرار بگیردمجدد) مالیات توبین (مطرح کردجیمزتوبین 

های مالی در  ییر دارا ارزی و سایبرمعامالت بیش از پیشدر بازارهای مالی چنین مالیاتی  که
آن باید دامنه پوشش این مالیات ست که نرخ  اها بر سر این  االن بحث.معامالت فراملی تعلق گیرد

ندوقی صنترل شود و هم منابع حاصله در کبین کشوری جایی سریع سرمایه  ه جابتا همافزایش یابد 
به  بازار سرمایه و بورس در این تردیدی نیست که .جهت کمک به اقتصادهای فقیر تخصیص یابد

. ی اقتصاد الزم استععنوان بخش مالی مانند روغنی است که برای فعالیت سریع و خوب بخش واق
را ها  مورد نیاز بنگاه سرمایه  تاجبران کنددر بخش واقعی را  باید باشد تا کمبود سرمایه بخش مالی

بیشتر از رشد بخش واقعی اقتصاد ش این بخرشد  میزانست که اگر  ا اما نکته مهم این.مین کندأت
ش خ بیش از اندازه بدرش .یابد گذاری در جهتی نامطلوب شکل می های سرمایه ، ساختار فعالیتباشد

کینز از همین .  و بر آن ضربه بزند شدید قرار دهدفشارتواند بخش واقعی اقتصاد را تحت  میمالی 
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 به سرمایه وی.  بودوضوعاو همین مهای   از نگرانییکی از.  مالی بودر مالی و سرمایهمنظر منتقد بازا
. شناخت اجتماعی نمیثر و مولد ؤگذاری م  سرمایهجنس آن را از زیرا ای داشت مالی بدبینانه

 ؛ باال باشد آن ای اجتماعی کرد که بازده تعریف میگذاری  مولد اجتماعی را سرمایهگذاری  سرمایه
 از این  سرمایه مالی.کندرفع را  مردم کاالیینیاز شته باشد که ی دااشتغال بیشتری ایجاد کند و تولید

 ذکر کردم پیش از اینگونه که   همان،عالوه بر این.  اجتماعی استی دارای حداقل بازدهلحاظ
، بخش  آنهاکه با ترکیدناست هایی  بابح گیری به معنای شکلرشد بیش از اندازه سرمایه مالی 

  :گوید در این باره میینز ک. کند میواقعی اقتصاد را در خود غرق 
اما وقتی . ها بر جریان هموار و با ثبات بنگاه ضربه نزنند ممکن است سفته بازان همچون حباب"

آید، موقعیت جدی و خطرناک  بازی در می بنگاه به صورت حبابی بر روی جریانی از سفته
است زمینه را برای اصالح در دسترس معرفی مالیات انتقالی دولت بر تمام معامالت ممکن ....شود می

  ".متحده کنترل شود فراهم کند، با این نگاه که سلطه سفته بازی بر بنگاه در ایاالت

 . از رشد سرمایه مالی بیان کرده است راو نگرانی خود ذکر 1936  سالدراین جمالت را کینز 
اجماع "م به سوکرد موهای صورت گرفته در چارچوب روی زدایی  مقرراتبعد به 1970 سال از
کجی به این دیدگاه کینز و با اردات شیفته وار به ایده سازوکار خودبنیاد و   با نوعی دهن"اشنگتنیو

های فنی و منهدسی مالی برای تبدیل  پیدایش انواع روشطور  همینخودکار بازار در تسویه بازارها و 
گیری  ه بازارهای مالی و در نتیجه شکلها به اوراق بهادار منجر به گسترش بیش از انداز دارایی
  .  ها و سقوط اقتصاد شد حباب

انی و یا  قرار گرفته، نظام پولی اقتصاد جهبسیاریموضوع دیگری که بعد از بحران مورد توجه 
 بر این باور بود که برای 1944هنگام مذاکرات برتون وودز در سال  ینز بهک.نظام ذخیره جهانی است

ای باشد که تقاضای کل بین  ی دیگر الزم است که نظام ذخیره جهانی به گونهنگیری از بحرا پیش
قل از تاز این رو، وی معتقد بود که واحد ذخیره جهانی یا پول جهانی باید مس. کشوری را ثبیت کند

عنوان  دانیم که آمریکا تن به این خواست نداد و دالر را به البته می .پول ملی هر کشوری باشد
 در دهه رابرت تریفینبعد از کینز، این بحث را اقتصاددانانی مانند  .ی جهانی تثبیت کردذخیره اصل

 در کانون توجه قرار مجدداین بحث اکنون .  معروف استعمای تریفنکه به م ادامه دادند 1970
گرفته و اقتصاددانان نوکینزی چون جوزف استیگلیتز و پست کینزی چون پاول دیویدسون پرچمدار 

   . های مرکزی اقتصادهایی چون چین و اروپا  بانکو همچنینتند آن هس
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 که در حال حاضردانید  می. ز اهمیت است بپردازمئخواهم کمی به این بحث که حا اجازه می
ویه معامالت تجاری ست طور واحد پولی اصلی برای ین اصلی کشورها به دالر است؛ همذخیره ارزی
 این اجازه کرد به اقتصاد دارنده ذخیره جهانی بینی می که کینز پیشگونه   هماناین امر. نیز دالر است

 و هم کسری در حساب جاری  بودجه داخلی کسریبدون نگرانی خاصی دچار هم دهد که را می
   .شود

؛ کسری بودجه یعنی بار کنترل کسری بودجه برای اقتصادها مهم استدانیم  طور که می همان
 های وارداتی و در نهایت های داخلی نسبت به قیمت افزایش قیمت تورمی در اقتصاد و تورم یعنی

بودجه و کسری    ازآنجا که میان کسری،بنابراین. کسری در حساب جاری افزایش واردات و یعنی
حال اگر . کید بر کنترل کسری بودجه هستأ وجود دارد، تیدر حساب جاری رابطه مستقیم

ار باید انجام دهد؛ یا باید آن را کنترل کند یا باید کشوری دچار کسری در حساب جاری شود دو ک
 برای مثال، دریافت وام و اعتبار نوعی ورود .از طریق ورود سرمایه خارجی آن را پوشش دهد

 بازار سرمایه آن کشور نیز در کلگذاری در بازار اوراق بهادار و  سرمایه خارجی است؛ سرمایه
تواند راحت از طریق حساب سرمایه کسری حساب جاری  اقتصادی که می. نوعی ورود سرمایه است

 شان برای حفظ مزیت رقابتیرا پوشش دهد آمریکاست چون اقتصادهای دیگر مانند ژاپن یا چین 
؛ در غیر تراز تجاری خود را در این کشور تبدیل به ذخایر ارزی یا اوراق قرضه کنند  مازادندناچار
یوان یا ین تقویت و مزیت های این کشورها یعنی  پول ارز صورت، باتزریق این مازاد در بازار این

در اینجا نوعی وابستگی متقابل بین این اقتصادها و . گیرد ثیر منفی قرار میأ تحت تنها آرقابتی 
 ذکر شده در ابعادی صورت برخورداری از ورود سرمایه خارجی به  امکان.گیرد کا شکل مییآمر

مریکا به راحتی با دسترسی به این منابع مالی آبنابراین  .جود نداردواقتصادها  تمام برای قابل توجه
هایی  طور دست به افزایش مصرف بزند و پول مین کند و همینأتواند واردات خود را ت قابل توجه می

سسات مالی و خانوارها پرداخت کند که ؤم ها، شود را در قالب اعتبارات به بنگاه که وارد کشور می
نام ه این بود که پولی ببه هنگام مذاکرات برتون وودز کینز  بحث. شود ش بار بدهی میمنجر به افزای

المللی معرفی و بانک جهانی مانند  های بین به عنوان ذخیره جهانی و واحد تسویه حساب "ربانکو"
های بین کشوری را  کند، حساب را تسویه می ها کهای بان ک مرکزی هر کشوری که حساببان

اول اینکه، چنین واحد ذخیره جهانی مانع . در اینجا دو نکته مهم وجود دارد. سویه کندمدیریت و ت
هایی که اقتصاد  کسری. های دوقلوی آمریکا مصداق آن هستند شود که کسری از بروز مشکلی می

آید تا از محل مازاد تجاری  دوم اینکه، این امکان بوجود می. کرده است ثبات جهانی را بی
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ثر ؤدارای مازاد، کسری اقتصادهای دیگر پوشش داده شود تا ضمن مدیریت تقاضای ماقتصادهای 
ن یدر حال حاضر استیگلیتز هم. تری نیز داشته باشد ع عادالنهی رشد اقتصاد جهانی توز،کل جهانی

 واحد تهاتر "پاول دیودسون نیز با عنوان " و "پشت سبز جهانی"بحث را با واحد پولی با نام 
  . کنند  دنبال می"المللی بین

. کنم به مصداقی از رابطه میان دانش و قدرت که در ابتدا عرض کردم اشارهالزم است 
  منافعشان در این بود که دالر را به عنوان ذخیره جهانی،به هنگام مذاکرات برتون وودزها  مریکاییآ

را  المانه و کارشناسانه بودرغم آنکه ع  بههای کینز  استداللبنابراین،. به اقتصاد جهانی تحمیل کنند
 شکل گرفت و به نظام پولی و ارزی "علم اقتصاد"دانشی هم که پس از آن در چارچوب . نپذیرفتند

  . جهان پرداخت هیچگاه وارد این موضوع نشد
 در نیزموقعیت دالر رفتن است، از دست در حال  آمریکا که قدرت هژمونیک در حال حاضر

حق  یک سناریو .یاتی کردن ایده کینز قوت بیشتری پیدا کرده است و عملمعرض خطر قرار گرفته
دانانی چون استیگلیتر ادپیشنهادهای اقتص و سناریو دیگر المللی پول صندوق بینبرداشت مخصوص 

های  بانک .بازسازی اساسی بانک جهانی استبه همراه  دسون یعنی طراحی پولی جدیدیو دیو
 برای مثال. کنند خصوص حمایت میمز حق برداشت مرکزی اروپا و چین در حال حاضر ا

 اعالم "اصالح نظام پولی بین الملل"یس بانک مرکزی چین در سخنرانی با عنوان ئزوزیاژاوان ر
   :کرد

ها و پتانسیل ذخیره  این پول ویژگی. ای باید به حق برداشت مخصوص داده شود توجه ویژه"
 در تخصیص حق برداشت مخصوص به صندوق کمک عالوه بر این، افزایشی. ارز فراملی را دارد

ها باید در جهت فشار به تخصیص حق  بنابراین، تالش. کند که به مشکل منابع با شفافیت بپردازد می
 4ویژه ماده  به. المللی میان اعضای صندوق است این مستلزم همکاری بین. برداشت مخصوص باشد

 باید 1997  سالرداشت مخصوص پیشنهاد شده درموافقتنامه و سایر مواد مربوط به تخصیص حق ب
اند بتوانند از منابع حق   عضو صندوق بوده1981 تصویب شود تا کشورهایی که از سال سریعاً

بر این مبنا باید مالحظات بیشتری به افزایش تخصیص آن معطوف . برداشت مخصوص بهره ببرند
که بتواند نیاز  نحوی فزایش یابد به از حق برداشت مخصوص باید اهانداز استفاد چشم....کرد

  ".ذخیره ارز جهانی را برآورده کندکشورهای عضو به 
جهان " عنوان تحتت مدیره بانک مرکزی اروپا در سخنرانی یأطور بینی اسنگی عضو ه همین

  : اعالم کرد"طراحی یک نظم پولی جدی :پس از بحران
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مین مالی أ در جهت هدف تسهیل تایده افزایش حق برداشت مخصوص یا ذخیره جهانی دیگر"
کند که  به کشورهای دارای کسری کمک می. هر دو کشورهای دارای کسری و مازاد تجاری است

المللی دسترسی داشته  المللی از طریق نهادهای مالی بین تر به وام، خارج از بازارهای بین راحت
کند ریسک  ضافه کنند نیز کمک میخواهند بر ذخایرشان ا به کشورهای دارای مازاد که می....باشند

 ".کاهش ارزش پول را کمتر کنند

در . ای نزدیک نظام پولی و ذخیره اقتصاد جهانی تغییر یابد رود که در آینده ، انتظار میبنابراین
پرسش این است موقعیت ا  .شوم الملل می اینجا وارد بحث اقتصاد ایران و جایگاهش در اقتصاد بین

ای در آینده به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟ در این نظم در  تصاد منطقهن در اقاقتصاد ایرا
  حال جابه جایی ما چه جایگاهی خواهیم داشت؟

  
  ای  چشم انداز جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد منطقه

 و ایران با 165 ترکیه با رتبه ،بر مبنای شاخص قدرت ملی. اندازیم گاهی مینابتدا به وضعیت کنونی 
بر مبنای برآورد  .دو قدرت اصلی منطقه هستند ،) برآورد پژوهشکده مطالعات راهبردی( 151به رت
اسرائیل و  رتبه پنجم بعد از عربستان،در ایران و ترکیه در رتبه اول  ،بندی ملی هبسسه رتؤ مالمللی بین

تیکی، وسعت  ایران به لحالظ موقعیت ژئوپلزیرارسد  قرار دارد که به نظر صحیح نمیقزاقستان 
بنابراین، در اینجا برآورد اول مدنظر .  دارددر رتبه اول قرارجمعیت انطباق با برآورد و سرزمینی 

ست که ترکیه بر مبنای هر دو برآورد در منطقه قدرت اول است و  ا به هر حال نتیجه کلی این.است
. ستاای ترکیه بیشتر از ما  قهکنندگی و اثرگذاری منط یعنی قدرت تعیین. قرار داریمما بعد از ترکیه 

 ایران، اندونزی، مکزیک، ترکیه، ،جنوبی کره( شده از درآمد سرانه یازده کشوربرآوردهای  داده
 "گروه چهار" بعد از "یازده"که به عنوان گروه ) بنگالدش و ویتنام مصر، فیلیپین، نیجریه، پاکستان،

دهد که ترکیه   مینا پتانسیل باال مطرح هستند نشا بیبه عنوان اقتصادهای) چین، هند، برزیل و روسیه(
 بر لحاظ میزان یاین برآورد چون مبتن . از ما جلوتر خواهد بود2050 چه در سال 2025چه در سال 
سناریوی به عنوان  درصد برای ترکیه هست آن را باید چهار درصد برای ایران و 2/4 رشد ساالنه

در عین .  اقتصادی نیز ما بعد از ترکیه خواهیم بودفاًر صبا این شاخص .بینانه در نظر گرفت خوش
نیاز داخلی را  تنها در حدی خواهد بود که احتماالًما در چند دهه آینده  نفتحال، ظرفیت تولید 

 و این امیدوارکننده  بعد از روسیه دومین اقتصاد هستیم طبیعی گازذخایر لحاظ از اما .مین کندأت
 است که میزان مصرف گاز به دلیل پاکتر بودن رو به افزایش و میزان  توجه ایننکته جالب. هست
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از حدود از کل انرژی مصرفی به ترتیب سهم مصرف نفت و گاز  .مصرف نفت رو به کاهش است
بنابراین، . تغییر یافته است 2009  درصد در سال25 و 35به حدود  1973 درصدر در سال 10 و 52

لفه مهم یعنی ؤنان موقعیت ژئوپولتیک خود را بر مبنای این مدهد که همچ  نشان میموضوعاین 
تولیدی ما قابل ظرفیت اگر ست که  اله اینأ مساما . انرژی جهانی خواهیم داشتبخشی ازمین أت

توانیم به   از این موقعیت نمیباشد طبعاًننستان و روسیه مکرقابت با اقتصادهای دیگر از جمله قطر، تر
 میزان استفاده از آن و توان ، مهموضوع داریم اما مذخایر نفت و گازا م. خوبی استفاده کنیم

  . رفته استشو پیبهینه فناوری برداری بهینه از آن است که در واقع بحث دسترسی به   و بهرهاستخراج
 . گیریم  را در نظر می2035بینی آن برای سال   ظرفیت تولید نفت و پیش،به عنوان یک شاخص

شود در  بینی می کند که پیش تولید میدر روز  میلیون بشکه نفت 8/10  تقریباًحاضردر حال عربستان 
میلیون بشکه  4/2عراق از  . میلیون بشکه برسد1/14 بدبینانه به سناریو و در 2/16خوشبینانه به سناریو 
دبینانه به  بسناریودر و  لیون بشکه می1/7 شود که در سناریو خوشبینانه به بینی می پیشکنونی در روز 

 2/4سناریو اول همیندر رود که  میلیون بشکه در روز کنونی انتظار می 2/4ایران نیز از . برسد 2/5
این کاهش در ظرفیت تولید بیش از آنکه  . کندتولید  میلیون بشکه 1/3 سناریو دوم در را ومیلیون 

همین . ینه از این ذخایر داردبرداری به ما در بهرهناتوانی ناشی از کاهش در ذخایر باشد، ریشه در 
های مشترک ذخایر گاز  برداری از سفره ن با قطر در بهرها ایریتوان در مقایسه تطبیق موضوع را می

بیشتر توانایی استخراج های تولیدی  ظرفیت قطر با برخورداری از .در حوزه پارس جنوبی دید
دهیم تا ببینیم در آینده چه  ط میخارجی ارتبا گذاری را به بحث سرمایهبحث این . بیشتری دارد

                                         .اتفاقی می افتد
در همین سال .  ، سه میلیارد دالر بوده است2009سال  در  مامیزان جذب سرمایه خارجی

ه ئتصویر بهتری ارا ،جودی سرمایه مو.اند ب سرمایه داشتهذ میلیارد دالر ج35ربستان عو  6/7ترکیه 
 و ر میلیارد دال77 ترکیه ، میلیارد دالر24 گذاری خارجی ما تقریباً  کل سرمایه2009  سالدر. کند می

  مستقل شده 1990ابتدای دهه آذربایجان نیز که از  جمهوری. بوده استدالر   میلیارد147عربستان 
حوزه نفت  در سرمایه است که عمدتاًیلیارد دالر م دارای نه  را آغاز کردهجذب سرمایه خارجیو 

 شکاف و یابددهد که اگر وضعیت به همین صورت ادامه  بنابراین این شاخص نشان می. استوگاز 
فاصله ما به لحاظ شاخص ما با ترکیه و سایر کشورهای منطقه در جذب سرمایه خارجی بیشتر شود، 
توان   میبه این صورت. جامع قدرت ملی و شاخص جزیی تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد شد

 لحاظ شده برای ایران و چهار درصدی برای ترکیه  درصدی2/4 رشد که میزان  گفت
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تر برای ما و همان نرخ  تواند نرخ رشدی پایین تر می بینانه سناریوی واقع. ترین سناریو است هخوشبینان
ر سناریو در این صورت فاصله ما و ترکیه بیش از آن چیزی خواهد بود که د. رشد برای ترکیه باشد

   . شود بینانه دیده می خوش
های مهم   بحث میزان مبادالت تجاری قدرت، که از نظر من مهم است نیزای شاخص منطقه

 اسالمی  کشور45 با حدود  میلیارد دالر20 ایران و ترکیه تقریبا .ای با کشورهای اسالمی است منطقه
 3/4  حدوداً و ترکیهدو برابر ایران میزان اینعربستان برای . اند  مبادله تجاری داشته2007در سال 

عربستان و تر میان  هد مناسبات نزدیکد نشان میاین هم شاخص مهمی است که .  استمیلیارد دالر
تواند از امکانات اقتصادی خود که در ارتباط با   یعنی عربستان می. به نفع ترکیه خواهد بودترکیه

 اگر ذخایر ارزی عربستان را در نظر بگیریم ویژه هکار کند بسازمان توسعه اسالمی دارد به نفع ترکیه 
 50 حدودایران و ترکیه در ذخایر  مقطع  همین در؛ میلیارد دالر بوده410، 2009در دسامبر که 

عربستان با توجه به این ذخایر قابل توجه این پتانسیل را دارد که بانک توسعه . میلیارد دالر بوده است
 اسالمی قوی حمایت کند و از آن طریق  مالی به عنوان یک نهاد استمستقره در جد کهاسالمی را 

 آن را به اقتصاد ترکیهروابط تجاری خود را با کشورهای دیگر تقویت کند و آثارخارجی مثبت 
  .دکنسرریز

  
  پرسش و پاسخ

ه سمت بموتور رشد اقتصاد جهانی  این است که شما از آینده اقتصاد جهانی بینی پیش :ل حضارأسو
 دیگرشود که  بینی باعث نمی همین پیشآیا . خواهد چین وهند حرکت انندآسیا و کشورهایی م

ثیر داشته أ روند تبر اینگیریشان به این سمت باشد و  کشورها به سمت چین تمایل پیدا کنند؟و جهت
  باشد؟

 کردم بگویم ای که فراموش نکته . آرایش نظم جهانی رفته رفته تغییر خواهد کردقطعاً :پاسخ
ای ویژگی بارز نظم امنیت سیاسی و نظم اقتصادی جهان در  های منطقه بندی ست که بلوک ااین
عنوان یک   برزیل در آمریکای التین بهکه زمانی ، مثالبه عنوان .های آینده خواهد بود دهه ها و سال

این نگذارید که کند این را به حساب  ای ایران دخالت می شود و در بحث هسته قدرت ظاهر می
 ای پیام لهأ کشور یا ترکیه با درگیرشدن در چنین مسنای.  دارد خاصیبرزیل با ما رفاقت و دوستی

شویم  های بزرگی تبدیل می  ما به قدرتاست که کنند و آن این  دارند صادر میبه جهانتری را  مهم
 را به عنوان ت خود به این صور.مرتبط با جهان را داریممهم که توانایی حل وفصل مسائل 
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ها  طبیعی است که وقتی قدرت . می باشند این گونهچین وهند هم . کنند های برتر معرفی می قدرت
 چندجانبه  و بعد یک نظم چند جانبه -نظم تک قطبی به نظم تک قطبی د ونتر شو متوازن
ت های آینده حال  اقتصادی هم اقتصاد جهانی در دههلحاظتری حرکت کند از  گرایانه
تر نسبت  ای  یعنی نظم اقتصاد جهانی از فیلتر نظم منطقهای را پیدا خواهد کرد های منطقه بندی بلوک

  . به سابق عبور خواهد کرد
دست  به این نتیجه کشورهای غربی و ابر قدرت دقیقاًاز  در حال حاضر برخی :ل حضارأسو

 20ه وبه همین دلیل گر. کنند می ایفا که کشورهای در حال توسعه نقش اساسی را در دنیا یافتند
نیست که  بینی  و بنابراین نیازی به پیشمشاهده کردتوان  یعنی از همین االن می. شکل گرفته است

 چند  آن یک ابر قدرت از لحاظ سیاسی و یا اقتصادی وجود دارد و در کنار.چه اتفاقی خواهد افتاد
  .کنند  میایفاتند که نقش اصلی را در دنیا کشورهای در حال توسعه هس.  وجود داردای قدرت منطقه
 و در بیشتری از جمله اقتصادهای تازه صنعتی شدهکشورهای  20 درست است که گروه :پاسخ

 شرق آسیا و به 1997یاد داشته باشیم که این گروه بعد از بحران ه اما بگیرد  را در بر میحال توسعه 
نکته جالب این است که رقبای .  شکل گرفت1999منظور کمک به تثبیت اقتصاد جهانی در سال 

طور کشورهای چین، برزیل، هند،   همین. ای ما ترکیه و عربستان نیز از اعضای این گروه هستند منطقه
دهنده  گیری این تشکل نشان شکل. جنوبی، آرژانتین و آفریقای جنوبی اندونزی، مکزیک، کره

 اصلی من بحثاما، . ای است های منطقه رت درسطح جهانی و ظهور قد اقتصادیورت هماهنگیرض
 نظام حکمرانی چه تحوالتی درای و جهانی  ظهور این بازیگران جدید منطقهدر اینجا این بود که با 

ینده آهای  طور نظام پولی و ذخیره اقتصاد جهانی قابل انتظار است که در سال و همیناقتصاد جهانی 
 . رخ دهد

 یافتهالمللی پول افزایش   در صندوق بینی در حال توسعههاکه سهم کشور  همین:لأادامه سو
 اینکه تا اما. کشورها در چنین نهادهایی است دهنده افزایش نقش این نشانو به شش کرسی رسیده 

  .شود  مربوط میمسائل سیاسیبه کنم  فکر می چه اندازه این نقش بیشتر شود و به چه سمتی برود
 نظام برثیر افزایش قدرت چین أست که ت اال اینؤ ساما. ندارم نکته مخالفتی  اینمن با :پاسخ

اللملی پول و بانک  صندوق بین ساختار مدیریت بر یا مثالً پولی اقتصاد جهانی چگونه خواهد بود؟
امنیت   شورایهای بزرگ بر عنوان قدرت هند و برزیل بهثیر ظهور أت یا ؟ چگونه خواهد بودجهانی 

 خواستار تغییر ترکیب شورای امنیت وها   گفتم هندیپیش از این بود؟  چگونه خواهدمللسازمان 
 . به هند با این خواسته موافقت کرد خودشپیدر سفر چند ماه اوباما می در آن هستند؛ ئعضویت دا
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ی لونظام پ .همین مطالبه را دارندهستند که  تیز ی برزیل،ترکیه و کشورهای دیگر؛تنها هند نیست
یس بانک مرکزی چین مبین آن ئ در معرض فشار برای تغییر است که سخنان راقتصاد جهانی نیز

مونیک خود را تثبیت کرد و بعد ژقدرت همریکا آ سال پیش رخ داد این بود که 50اتفاقی که . است
 هستند با در پی این مسألهها نیز  ها و سایر قدرت چینی.  پیش بردالملل ینبتغییراتی را در نظام اقتصاد 

یره اصلی اقتصاد جهانی معرفی خذصورت  هن را بایوتواند  فاوت که برای مثال چین دیگر نمیاین ت
 نقدهای جدی بر عنوان شد هم همگرایی نسبی بین کشوری بیشتر شده و هم به دالیلی که .کند

طور احتمال بسیار زیادی  همین. پیوند خوردن ذخیره جهانی با پول ملی کشوری خاص وجود دارد
این امکان پیش بیاید که المللی پول تغییر کند یا  گیری صندوق بین یأرد که ساختار روجود دا

 از اروپاستاز مریکا و دیگری آاز یکی که المللی پول  مدیران بانک اقتصاد جهانی و صندوق بین
الملل دیگری  ما در آینده یک نظام اقتصاد بینبا چنین تغییراتی  .دیگری انتخاب شوند کشورهای

   .هیم داشتخوا
کننده اصلی دنیا   به بعد آسیا قدرت تعیین2030  سالاین بحث مطرح شد که از :لأسو

 به سمت شرق راتوصیه  اقتصادی و سیاسیگیری  جهتبا توجه به این موضوع آیا. شود می
   کند؟مینأ ت بیشترمنافع ما راتواند  آیا این می؟دیکن می

های در  قدرتبا یافته کنونی و هم  عهکشورهای توسبا  ما باید هملفه فناوری ؤبر مبنای م :پاسخ
ذف فناوری روابط حتوانیم در   اینکه راهبرد ما چیست میبا توجه به. حال ظهور ارتباط داشته باشیم

ها مانند صنایع  طبیعی است که در برخی از حوزه.  را با این کشورها تنظیم کنیمخوداقتصادی 
 جذب و انتقال است که بهجهان ناوری فهای اول   قدرت بااطارتبپیشرفته راهبرد صحیح داشتن 

در صنعت هواپیمایی اروپا و  برای مثال،. کند ناوری پیشرو در مرزهای جهانی بیشتر کمک میف
 وطلذا اگر قرار است صنعت هواپیماسازی داشته باشیم و یا خط زنند، مریکا حرف اول را میآ

اما، اگر . به منبع اصلی استدسترسی راهبرد ت که بهترین هواپیمایی خوبی داشته باشیم طبیعی اس
های ارزانتر شرق آسیا را منتقل  توان فناوری برای مثال تولید کاالهای ارزان قیمت مدنظر باشد می

توانایی اثرگذاری بر های سیاسی برای اینکه  ای و ائتالف های منطقه بندی از نظر بلوک. کرد
 چین و هند تر با اقتصادهایی مانند  طبیعی است که ارتباط نزدیکمشیداشته با های مرکزی را  قدرت

  .رسد صحیح به نظر می
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ی برمیانگین رشد در طول بتن م2025ن در سال ا موقعیت اقتصاد ایرشما ازبینی   پیش:لأسو
  قطعاًهایی که در کشور اعمال شده سیاستها و  تحریم با توجه به کنون ا.بود )2001-2007(دوره 
   ؟کند ها تغییر می بینی پیش

در نظر ترین سناریو   خوشبینانهبه عنوان بینی را باید برای همین گفتم این پیش دقیقاً: پاسخ
  چهار درصدی برای وی برای مادرصد 2/4رشد حتی در این سناریو میزان با وجود این، . گرفت
 با فاصله رشد ما و ترکیه و  تعدیل شودسناریواین اگر حال . خواهیم بود بعد از ترکیه  استترکیه

زای  مناسبات تنش و ها بحث تحریمطور  همین ضعف ما در شاخص جذب سرمایه وتوجه به 
 فاصله ما با ترکیه بیش از آن چیزی خواهد بود که در سناریو برعکس شود طبیعی است کهای  منطقه
   . شود بینانه دیده می خوش

 در صادرات آن به نوعی اماما نفت و گاز داریم  رسد این است که م مینکته مهمی که به نظر
تر از اینها بحث انتقال گاز و نفت از طریق ترکیه  هاست و مهم  بحث تحریم.دچار مشکل هستیم

 خط  اگر این مشکل نبود. و جذب سرمایه خارجی استسیاسیی  زا  مناسبات تنشمرتبط بااست که 
استراتژیک منابع  حال تبدیل به گذرگاه وگلوگاه ترکیه در .گذشت جیحون از ایران می -لوله باکو

شدن به  حال تبدیل  درداشته باشدیعنی بدون اینکه دسترسی به نفت و گاز  نفت و گاز منطقه است
  انتقال گاز از طریق لوله از ترکمنستان،سوی دیگر، از . استمنابعاین در انتقال گلوگاه استراتژیک 

 انتقال گاز موضوع نیزاین .  هند مطرح استسیا از جملهآب و شرق به بازار جنوافغانستان  پاکستان،
ست که  ا ایندر حال وقوع استاتفاقی که . دهد  قرار میثیر منفی خودأایران به آن منطقه را تحت ت

را داریم از دست های کلیدی نفت و گاز  گذاری در حوزه های سرمایه مدت فرصت در کوتاهما 
. تمام خواهد شد موقعیت ژئوپولتیک ما  بلندمدت به صورت تضعیفمدت و هیم که در میاند می

قعیت  مو.  ایران منجر خواهد شد اقتصادزدگی به حاشیهدو سه دهه آینده ادامه این وضعیت در 
  .د رفتاز دست خواه شد ژئوپولتیکی که داریم و در شاخص سرزمینی قدرت ملی دیده می

 اینکه  یعنی بعد از.دهد ب شروع کرده و ادامه میبه نظر من ترکیه بازی خودش را بسیار خو
ها و   و از مزیتادغام شود بیش وکم اتحادیه اروپا شد و در جامعه اقتصادی اروپا توانست عضو

یای احیای امپراطوری عثمانی را در ؤ ر، در واقع. برگشته استبه سمت خاورمیانه منافع آن بهره ببرد
کند که  ای عمل می  که در عرصه سیاست خارجی به گونهست ا نکته مهم این.پروراند سرش می

 مصرو حتی  عربستان وبزرگ منطقه ماننداش با منافع استراتژیک کشورهای  منافع استراتژیک
 سیاست اما کند برخورد میها   اسرائیلیارغم اینکه گاهی ب  به.کند تضاد اساسی پیدا نمییل ئاسرا
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ها با  ای  ضمن اینکه ترکیه.قل در مجاورت هم هستتمسگیری دو کشور  شکلنی بر تاش مب خارجی
ارسال پیام را به جهان این یل  اسرائ- فلسطینطور تضاد ینو همای ایران   هستهلهأمسدر درگیرشدن 

 مهم یم که توانایی حل و فصل مسائلا دهای در آم صورت یک قدرت مهم منطقه کنند که ما به می
ارتباطات . ای بزرگ روی ما باید حساب ویژه باز کنیده تای را داریم و شما یعنی قدر منطقه

 کشی  تاریخی نسللهأ با ارمنستان سر مسبه عنوان یک شاخص،. دیپلماتیک ترکیه از ما بهتر است
   داردهای سال است که مشکل ارامنه سال

 2007در سال  ارمنستان . برابر ماست تقریباًاین کشوراش با   حجم روابط تجاری،با وجود این 
  . میلیارد دالر66 میلیارد دالر واردات داشته و از ترکیه 89ایران از 
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187    نرااه ایگالملل و جای انداز نظام اقتصاد بین چشم                                                                                               

  
  )ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی( پذیرش مقاله جهت مجله اقتصادی فراخوان

  
   اهدافمعرفی و . 1

 با هدف انتـشار     1364های اقتصادی از سال    مجله اقتصادی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست      
ها و   های تابعه، اساتید دانشگاه    ت کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان        مقاال

سایر کارشناسان در زمینـه موضـوعات اقتـصادی در دسـت بررسـی محافـل سیاسـتگذاری                  
های اقتصادی استفاده از  به منظور اثربخشی مقاالت در سیاستگذاری. کشور منتشـر می شود   

  . ویکرد کاربردی و ترویجی مورد تأکید استآخرین اطالعات و آمار با ر
  

  ها و نحوه ارسال آن  شرایط پذیرش مقاله. 2
  : مقاالت از لحاظ محتوی شرایط زیر را داشته باشند)الف

  .موضوع مقاله مرتبط با رشته اقتصاد باشد و متن آن دقیقاً به موضوع مقاله محدود شود .1
 .  داشته باشد ترویجی–کاربردی مقاالت جنبه  .2
 . در مقاالت از آخرین آمارها و اطالعات که متناسب با عنوان مقاله باشد، استفاده شود .3

 

   مقاالت تدوینراهنمای ) ب
  ارســال یــک نــسخه از مقالــه تایــپ شــده همــراه بــا فایــل آن در لــوح فــشرده بــا برنامــه  .1

 xp-word     به انضمام فایل ،pdf             هـای      آن و ارسال یک نـسخه از خروجـی کـامپیوتری مـدل 
  .ارائه شده در مقاله و فایل آن

 واژه  5 کلمه به زبان فارسـی و انگلیـسی بـه همـراه حـداکثر                200تهیه چکیده با حداکثر      .2
 . کلیدی
  . صفحه آرایی مقاله با حاشیه مناسب و شماره گذاری پیاپی صفحات آن .3
 مقالـه ذکـر   ها کوتاه باشند و منـابع در صـفحه مـستقل و در انتهـای             ها و زیر نویس     عنوان .4
 . شوند
های مقالـه کـه شـامل مطالعـات تجربـی اسـت ضـرورت دارد، بـه                 ارائه کامل مأخذ داده    .5

هایی کـه بـه سـهولت قابـل تهیـه            داده. طوری که خواننده بتواند نتایج مقاله را دوباره تولید کند         
ها را    از داده در صورت افزایش حجم مقاله، نویسنده کپی        . نیستند نیز در ضمیمه مقاله ارائه شود      

 . در صورت لزوم به دفتر نشریه ارسال نماید
گـذاری    ها و معادالت مقاله به صورت پیاپی در سمت راست آن به فارسی شماره               فرمول .6
شود، روابط کامل آنها جهت تـسریع         در صورتی که استخراج روابط ریاضی خالصه می       . شوند

 . روند داوری در صفحه مجزا ارائه شود
های تخصصی مورد استفاده در مقاله در پانوشت همان صـفحه             ادل انگلیسی واژه  ذکر مع  .7

 . عالوه بر این، ذکر انگلیسی اسامی غیر فارسی در پانوشت نیز ضرورت دارد. ارائه شود
هـای آتـی مقالـه        در آخرین پاراگراف مقدمه، نحوه سازماندهی مقاله برای معرفی بخش          .8

 . ارائه شود
ای ارائه شوند تا امکان اصالحات جزئی و   جداول و نمودارها به گونهضرورت دارد فایل .9

شود جداول راست چین، فارسی و دارای عناوین  یادآوری می. تغییر اندازه آن امکان پذیر باشد   
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در صـورت تنـوع     . هـا در بـاالی جـدول و در سـمت چـپ آن قیـد شـود                   مقیاس. و مأخذ باشند  
عـالوه بـر ایـن،      . از آنها در باالی ستون مربـوط ذکـر شـود          شود هر کدام     ها، پیشنهاد می   مقیاس

  . عنوان نمودارها در زیر آنها قید شود و واحدها مشخص باشند
 word و فاصله سطر یک سانـت در برنامـه 13  فونت (ZAR)متن فارسی مقاله با قلم زر.10

xpهای انگلیسی با قلم معادالت و نماد متغیرها و زیرنویس.  تایپ شودTimes New Roman  و با
  .  تایپ شوند10فونت 

منابع مقاله اعم از کتاب یا مقاله، به ترتیب الفبایی بر حسب نـام خـانوادگی نویـسندگان           .11
 . های زیر تنظیم شود مطابق مثال

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . شود هت اصالح عودت داده میچنانچه مقاالت در چارچوب پیشنهادی تنظیم نشود، پیش از بررسی و داوری ج. 1 یادآوری
  .  تحریریه چاپ خواهد شدهیأتیید أشود و در نهایت پس از ت مقاله حداقل توسط سه نفر داوری می. 2                

  . شود  نشریه برای نویسنده مقاله ارسال می نسخه5پس از چاپ مقاالت، . 3                
  : نشانی ارسال مقاله

ــداران،   ــران، پاســ ــماره    تهــ ــشامیه، شــ ــدان احتــ ــوری، میــ ــت ســ ــهید حجــ ــان شــ ــصادی،  31خیابــ ــور اقتــ ــت امــ   ، معاونــ
   .دفتر مجالت و نشریات، 19448-41-441کد پستی 

  Email: EJ@Econo.ir                                                                                    27662385: نمابر    22771897:تلفن

  : نمونه کتاب      
  . انتشارات شروین، چاپ دوم:، تهرانتمرکززدایی مالی در کشورهای در حال توسعه و ایران،)1383 (رضویان، تقی    

 :       نمونه مقاله
  فصلنامه بانک ، "های فقر آثار کاهش یارانه مواد غذایی بر شاخص" ،)1383(زاده، زکریا و بهاء الدین نجفی  فرج    

 .177-190، صص3شماره، و کشاورزی

 :نمونه مجموعه مقاله
مطالعـه مـوردی    ( جهانی شدن اقتصاد و آثار آن بر بخش کشاورزی ایـران             "،)1379(نوری، کیومرث و سعید یزدانی      

 .، دانشگاه فردوسی مشهدمجموعه مقاالت سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران،")برنج و خرما

 :نمونه انگلیسی کتاب
Cramlich, Edward (1998), Is It Time to Reform Social Security?;NewYork: University 

of Michigan Press. 

 :الهنمونه انگلیسی مجموعه مق
Diamond,Peter;A.(2000),"Administrative Costs and Equilibrium Charges with 

Individual Accounts", In Administrative Costs and Social Security Privatization;John 
Shoven, ed. Chicago: University of Chicago Press, Chapter 4.  
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