
عليدينيتركماني
استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

عللشكافدرعملكرد
برنامههايتوسعه

مقايسه عملكرد ش��اخص هاي كالن 
اقتصادي با اهداف كمي تعيين ش��ده 
در برنامه هاي توس��عه، معموال دال بر وجود شكافي 
قابل توجه ميان برنامه و عملكرد اس��ت. براي نمونه 
اين شكاف در مورد سند چش��م انداز بيست ساله به 
عنوان مهم ترين س��ند باالدس��تي توسعه اي كشور، 
حداقل 50 درصد است. اين شكاف زياد يادآور سخن 
يان تي��ن برگن، اقتص��اددان نوبليس��ت و بنيانگذار 
الگوس��ازي كالن اقتص��ادي، اس��ت: »برنامه ريزي 
اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه مشتي مركب 

روي كاغذ است.« 
اين ش��كاف چند علت مه��م دارد. اول، »تو در تويي 
نهادي« اس��ت كه ب��ه مثاب��ه وجه مش��خصه مهم 
نظام اقتصاد سياس��ي ايران، موج��ب افزايش ميزان 
ناهماهنگ��ي سياس��تي در عرصه عم��ل و در نتيجه 
شكست برنامه مي ش��ود. برنامه، طبق تعريف، يعني 
تالش هماهنگ اجزاي تش��كيل دهنده يك نظام يا 
سيس��تم در جهت نيل به اهدافي مشخص. ضرورت 
موفقيت در نيل به اهداف، وجود حداقلي از هماهنگي 
ميان اجزاي سيستم است. نبود هماهنگي و افزايش 
ناهماهنگي، به تعبير فيزيكدانان، به معناي بي نظمي 
سيس��تم و بي نظمي هم به معناي ب��اال بودن ميزان 
آنتروپي سيس��تم اس��ت كه پيامد نهايي آن ناتواني 
سيس��تم در نيل به اه��داف و پايدار ك��ردن فرآيند 

توسعه است. 
علت دوم، »ظرفيت جذب« ضعيف اس��ت. چنانچه 
در جاهاي ديگر به كرات ذكر كرده ام، ظرفيت جذب 
ب��ه معناي توانايي نظام اقتصادي در پيش��برد موفق 
فرآيند انباشت س��رمايه و همين طور توانايي آن در 
انتق��ال دانش علمي و فني راي��ج در مرزهاي جهاني 
اس��ت. اين ظرفيت در اقتصاد ايران به شدت ضعيف 
اس��ت. در نتيجه، توانايي نظام در تبديل منابع توليد 
در دس��ترس، از درآمدهاي ارزي قابل توجه گرفته تا 
منابع مالي تجهيز ش��ده بانك��ي و از نيروي كار مازاد 
گرفته تا منابع معدني فراوان به ظرفيت هاي توليدي 
قوي در بخش ه��اي صنعت و كش��اورزي و خدمات 

بسيار ضعيف است. 
ضعف در ظرفيت جذب به معناي ضعف در س��رمايه 
انساني و مهارت هاي مديريتي و سازماني و تعامالت 
منطقه اي و جهاني اس��ت. اين ضع��ف همان طور كه 
خود را در انباشت سرمايه ضعيف و انتقال دانش فني 
جهاني به خوبي نشان مي دهد، در تدوين سياست ها 
و برنامه ها نيز بازتاب مي يابد چرا كه برنامه ريزي خود 
مهارتي مديريتي و سازماني است. سياست هايي چون 
ناديده گرفتن مقياس توليد بهينه، عدم رعايت اصول 
آمايش س��رزمين و تناسب ميان رش��ته فعاليت ها با 
ش��رايط اقليمي و جمعيتي مناطق مختلف كش��ور، 
بي توجهي به محدوديت ها و برخورد رويايي با برنامه، 
از جمل��ه مصاديق مويد نب��ود مهارت هاي مديريتي 
و س��ازماني در فرآيند برنامه ريزي و سياس��تگذاري 
توسعه اي اس��ت. در اين ميان سياس��ت هايي چون 
بنگاه هاي زود بازده نيز در مقاطعي پيش مي آيد كه 

مشكل مهارتي و سازماني را بيشتر تشديد مي كند. 
چهارم، تنش هاي سياس��ي اس��ت كه ذي��ل مولفه 
ارتباطات منطقه اي و جهاني ظرفيت جذب قرار دارد. 
تنش ها مانع جدي ديگر پيش روي پيش��برد موفق 
انباشت س��رمايه و انتقال موفق دانش فني پيشروي 
جهاني اس��ت. اين تنش ها به طور مستقيم از طريق 
اثرگذاري بر عملكرد بخش نفت و گاز موجب دور شدن 
عملكرد اقتصادي از اهداف برنامه مي شود. به عنوان 
نمونه، ميزان رشد اقتصادي سال هاي 1390 تا 1396 
برابر صفر خواهد شد كه به معناي سال هاي از دست 
رفته و دور ش��دن جدي از اهداف س��ند چشم انداز و 
برنامه پنجم توس��عه است. اين تنش ها مانع از انتقال 
دانش فني نيز مي ش��ود. بنابراين حتي اگر تحريمي 
در كار نباش��د، به اين علت، ام��كان ارتقاي ظرفيت 
جذب و حداكثر كردن ميزان رشد با استفاده از منابع 
توليد در دست و ايجاد تحوالت ساختاري معطوف به 
پايدارسازي و درونزاد كردن اين تحوالت وجود ندارد. 
خالصه كني��م. برنامه اب��زاري ض��روري جهت هم 
حداكثر س��ازي رش��د، هم توزيع عادالنه رشد، و هم 
پايدار كردن رشد از طريق دموكراتيزه و طبيعت گرا 
ك��ردن آن اس��ت. اس��تفاده از اي��ن ابزار مس��تلزم 
پيش شرط هايي است. نبود آنچه »تو در تويي نهادي« 
ناميده ام، وجود ظرفيت جذب باال كه مس��تلزم نظام 
حكمراني قوي اس��ت، دموكراتيزه بودن شيوه توليد 
و وجود محيط بين المللي مناس��ب، پيش شرط هاي 
مهم اس��تفاده كارا و اثربخش از ابزار برنامه است. در 
غياب اين پيش ش��رط ها آنچه رخ مي دهد و بايد رخ 
دهد تف��اوت قابل توجه ميان اهداف كالن برنامه ها و 

عملكرد ضعيف تر محقق شده است. 
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از حضور در اختتاميه س��ي وپنجمين 
جشنواره فيلم فجر به مازندران رفت تا 

به عنوان يكي از سخنرانان مراسم راهپيمايي بيست ودوم 
بهمن در ساري حاضر شود. 
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فسادبانكيونيازبهشفافيت
با اطمين��ان مي توان گفت ك��ه يكي از 
مهم ترين چالش ه��اي اقتصاد ايران كه 
مورد اتفاق نظِر عموِم كارشناساِن اقتصادي هم هست، 
نظام بانكي كشور است. هرچند در دولت جديد و به طور 
مشخص بانك مركزي كوشيده اند كه نظم و نسقي به اين 
نظام دهند، ولي همچنان محور يكي از نگراني هاي مهم 
اقتصادي، وضعيت بانك ها و بدهي هاي وام گيرندگان 
به آن اس��ت. ضمن آنكه فشار عجيبي هم براي محدود 
كردن دريافت خسارت بانك ها وارد مي شود كه آنها را 
خالف شرع و مصداق ربا مي دانند. در حالي كه مقررات 
دريافت خسارت بانكي از دو حال خارج نيست. يا مطابق 
قوانين موجود تنظيم شده و اجرا مي شود كه اين قوانين 
به تاييد شوراي نگهبان يا هر مراجع ذي صالح ديگري 
رسيده است و كس��ي نمي تواند حكم به مغايرت آنها با 
شرع دهد. يا آنكه اين دريافت ها و مقررات مطابق قانون 
نيست، كه در اين صورت افراد ذي نفع مي توانند از طريق 
مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري درخواست صدور 
حكم ابطال آنها را كنند. در ه��ر دو صورت جايي براي 
صدور نظراتي فراتر از قانون و غيرش��رعي دانستن اين 
دريافت ها وجود ندارد و جز آنكه موجب تشويش اذهان 
و تخريب روابط و نگرش ها شود، كار چنداني نمي كند. 

البته اين مساله به نس��بت غيرمهم ماجراست. مساله 
اين اس��ت كه به تقريب بيشتر فسادهايي كه در كشور 
رخ مي دهن��د يا در بانك اس��ت يا به نح��وي مرتبط با 
نظام بانكي است. ولي مس��ووالن دولت جديد تاكنون 
نتوانسته اند به طور روشن علل و داليل بروز اين مشكل را 
توضيح دهند. اجازه دهيد به طور مشخص به مصداق ها 

اشاره شود. 
آقاي جهانگي��ري، مع��اون اول رييس جمهوري اعالم 
كردند كه: »صرف داشتن بدهي بانكي به معناي جرم و 
فساد نيست. كساني كه به دليل شرايط اقتصادي كشور 
با مشكل و بدهي مواجه شده اند بايد مورد حمايت قرار 
گيرند تا بتوانند واحدهاي توليدي خود را احيا كنند و در 
مقابل، بايد با كساني كه براي بازپرداخت بدهي خود هيچ 
اقدامي انجام نمي دهند با جديت با آنها برخورد كرد و از 

هر گونه مماشات با اين افراد بپرهيزيم.« اين نكته كامال 
درستي است ولي چرا بدهي به وجود مي آيد؟ طبيعي 
اس��ت مش��كالت اقتصادي براي برخي وام گيرندگان 
منشا اين تاخير در تاديه وام است. ولي نكته اينجاست 
كه اگر پولي براي تاديه وام وجود نداشته باشد مسوول 
آن كيست؟ چگونه ممكن است وامي را پرداخت كه به 
اندازه كافي وثيقه در برابر آن گرفته نشده باشد؟ البته اين 
اتفاق در كشورهاي غربي رخ مي دهد، چون آنان تا حدود 
80 ، 90 درصد وام ها را وثيقه از جمله ملك مي گيرند و 
كافي است، قيمت ملك به هر دليلي كم شود، در نتيجه 
وام گيرنده به راحتي از بازپرداخت وام استنكاف مي كند 
و بانك مي ماند با وثيقه اي ك��ه ارزش آن كمتر از مبلغ 
وام است و بانك ها ورشكست مي ش��وند. ولي در ايران 
ك��ه اوال وثيقه تا چن��د برابر وام هم مي رس��د، به عالوه 
قيمت ملك به طور معمول هيچگاه كاهش جدي پيدا 
نمي كند و هميشه افزايشي بوده است، چگونه مي شود 
كه وام گيرندگان از پرداخت بدهي خود عاجز ش��وند؟ 
تنها يك راه مي ماند و آن كه در مسير اخذ وثيقه و تامين 
ضمانت براي بازپرداخت وام، تقلب و فساد رخ داده باشد. 
قضيه وقتي روشن مي شود كه مي گويند برخي افراد تا 
1200 ميليارد تومان بدهي بانكي دارند. ما نمي دانيم كه 
اين وام را چه كساني گرفته اند، ولي به قيمت سال هاي 
اخير اين رقم حداقل حدود 3 تا 4 ميليارد دالر مي شده 
است. كدام شخصي در ايران است كه اين مبلغ را بتواند 
وام بگي��رد و به اندازه كافي وثيقه تامين كند؟ اين مبلغ 
حتي از وامي كه بسياري از كشورها و شركت هاي بزرگ 
مي گيرند بيشتر است. چگونه يك نفر در ايران ظرفيت 
جذب چنين مبلغي را براي اس��تفاده در امور توليدي و 
خدماتي و صنعتي دارد؟ طبيعي است كه مساله مهم تر 
از ناتواني در بازپرداخت چنين وامي، نحوه دريافت آن 
است. مگر ممكن است چنين پول بزرگي ردوبدل شود و 

بانك مركزي و وزارت دارايي و امثال آن 
بر جريان نقل و انتقالش نظارت نداشته 

باشند؟ آيا مي توان اين اطالع را به مردم داد كه گيرنده 
اين وام چقدر سرمايه دارد و چقدر درآمد داشته؟ 

سرمقاله
روزنامهاعتماد
شوراي نويسندگان

ساختارحقوقيمحاكمقضاييامريكا
با تعليق دستور اجرايي رييس جمهور امريكا به وسيله 
قضات اين كش��ور اين سوال بين جامعه حقوقي مطرح 
شده اس��ت كه ساختار قضايي امريكا چگونه اس��ت كه مي تواند حكم 
حكومت��ي رييس جمهور را معلق يا ابطال كن��د. رييس جمهور امريكا 
از ق��درت اجراي��ي بااليي برخوردار اس��ت تا جايي ك��ه مي تواند براي 
اداره اموركش��ور راس��ا فرمان اجرايي صادر كند و اين فرامين در حكم 
قانون هس��تند مگر اينكه در پي شكايت افراد يا نهادهايي كه به فرمان 
رييس جمه��ور اعتراض دارند به دادگاه ش��كايت ببرند ي��ا اينكه با دو 
سوم آراي نمايندگان مجلس و س��نا كه كنگره ناميده مي شود فرمان 
رييس جمهور بالاثر بشود. در نوش��ته حاضر ساختار قضايي امريكا به 

اختصار تعريف مي شود: 
... در امريكا نيزهمانند ديگر كش��ورهايي ك��ه اصل تفكيك قوا در آنان 
پذيرفته شده س��ه قوه مستقل از يكديگر هستند مگر آنكه تصميمات 
هري��ك از قوا بر دو قوه ديگر اثربگذارد يا در تضاد قرار گيرد. از طرفي در 
امريكا تركيب قوا به گونه اي تعريف شده است كه هريك از سه قوه قادر 
هستند يكديگر را كنترل كرده و مانع از دخالت قوا در يكديگر شوند. در 
امريكا در هر سه قوه در سطح ايالتي و فدرال، دستگاه قضايي و اجرايي و 
تقنيني حضور دارند، به ديگرسخن هر ايالت به عنوان يك – ايالت – هم 
دستگاه قضايي، هم اجرايي و هم قوه مقننه دارد و به همين اعتباراست 
كه هر ايالت فرماندار مستقلي دارد و مجلس محلي و دادگاه ايالتي. در 
ادبيات سياسي وقتي صحبت از اركان حكومتي امريكا مي شود، منظور 
دولت امريكا در سطح فدرال است كه رييس جمهور امريكا ساكن كاخ 
سفيد درشهر واشنگتن دي سي است و قوه مقننه دولت فدرال- داراي 
مجلس س��نا، مجلس نمايندگان كه جم��ع دو مجلس تركيب كنگره 

امريكا را تشكيل مي دهد. 
اما قوه قضاييه امريكا كه بس��يار قدرتمند است در راس آن ديوان عالي 
كشور امريكا قرار دارد كه داراي 9 قاضي است، قضات ديوان عالي كشور 
را رييس جمهور انتخاب مي كند و بايد اين انتخاب به تاييد كنگره امريكا 
برسد. يكي از 9 قاضي ديوان عالي كشور به تاييد كنگره به رياست ديوان 
عالي كش��ور انتخاب مي شود، اين فرد همان كس��ي است كه سوگند 
رياس��ت جمهوري در حضور او انجام مي ش��ود. البته در تصميم گيري 

قضايي راي رييس ديوانعالي كش��ور ب��ا ديگر قضات 
مساوي اس��ت. انتخاب اين قضات، مادام العمر است و 

يكي از امتيازات مهم رييس جمهور تعيين پس��ت خالي روساي ديوان 
عالي كشور است كه يا استعفا داده باشند يا فوت شده باشند. 

نگاه حقوقي
نعمتاحمدي

حقوقدان

ترمينولوژيديپلماسيبريتانيا
درخاورميانه

بنيامين ناتانياهو از يك سياس��تمدار سرشكس��ته و 
بي اعتبار نزد افكار عمومي چيزي كم ندارد. از نش��ان 
دادن كاريكاتوري مضحك از برنامه هس��ته اي ايران در سازمان ملل 
گرفته تا اعالم هفتگي 12 س��ال اخير كه »ايران تا 3 ماه آينده بمب 
اتم خواهد ساخت!!«؛ از فساد روز افزون و اخذ رشوه گرفته تا اخيرا كه 
همچون يك كولي سرخورده و معطل مانده پشت در دفتر نخست وزير 
بريتانيا كه خواهش مي كرد »خانم مي  لطفا در را باز كنيد!«؛ همگي از 
او چهره يك شكسته خورده تمام عيار سياسي و اخالقي را به نمايش 
گذاشت. تحقيري به تمام معنا كه حقش بود! اقدام دفتر خانم »مي« 
تعمدي بوده يا نه!؟ اين را هن��وز نمي دانيم. اما تا آنجا كه به ناتانياهو 
و اهداف ضد ايراني اش اين برخ��ورد بايد او را متوجه مي كرد، هوا در 
لندن مساعد نيست. سخنگوي دفتر نخس��ت وزيري بريتانيا هنگام 
حضور ناتانياهو در لندن به صراحت برحمايت از توافق هس��ته اي با 
ايران تاكيد كرد.« اما اين سوال به طور جدي مطرح است آيا ناتانياهو 
واقعا از موضع خانم »مي« در رابطه با ايران و توافق هسته اي اين كشور 
بي خبر بود؟ مسلما پاسخ منفي نيست. او از مواضع خانم نخست وزير 
در ديدار اواخر ماه ژانويه با آقاي ترامپ و اندكي قبل تر در دسامبر سال 
گذشته در ديدار با سران كشور هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس 
آگاه بود. اما او به حس��ب عادت، از درون موج آفريني و جنجال عليه 
ايران بيشتر به دنبال تحقق اهداف ضد فلسطيني خود به ويژه در مورد 
شهرك سازي ها در اراضي اشغالي، موضوع بيت المقدس شرقي و صلح 
با فلس��طينان بود. اما به صورت مستقل و از زاويه بريتانيايي موضوع 
ايران، اگر حمايت نخست وزيري مي  از برجام درست باشد كه احتماال 
اين گونه اس��ت، بايد متوجه اين نكته هم باشيم كه پرونده هسته اي 
ايران در درون خود حاوي مفادي است كه محدود به برنامه هسته اي 
ايران نيست و فهرستي جامع از همكاري هاي فني- اقتصادي- تجاري 
و مالي را ش��امل مي شود. فهرس��تي مورد توجه و اهميت براي لندن 
و بس��ياري پايتخت هاي اروپايي و ناراحتي و خش��م براي تل آويو. از 
زاويه اي فراتر، اما حمايت مش��ترك بريتاني��ا و پايتخت هاي اروپايي 
از توافق هس��ته اي كه بالقوه مي تواند زمينه متزلزل شدن اين توافق 

توسط اياالت متحده را با مشكل روبه رو كند، ممكن 
اس��ت علل ديگري هم داشته باش��د. به باور برخي 

تحليلگران سياسي و امور امنيتي نگراني از تداوم بحران در خاورميانه 
عربي و خليج فارس و نيز موضوع ثبات استراتژيك و ...
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متينمسلم

تحليلگر روابط بين الملل
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