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 بعد اقتصادي امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران
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 گفتگوي علمي
 

تأثير قرار  اي دانست كه در قرن حاضر تمامي شؤون زندگي انسان را تحت جهاني شدن را بايد مهمترين پديده
 خواهد 

 دانند، اما كشورهاي مختلف براي  گران وقوع اين پديده را طبيعي و غيرقابل كنترل مي داد. اگرچه برخي از انديشه
 وتي هستند كه محور مشترك تمامي آنها تأمين امنيت و هاي متفا ورود به آن در حال طراحي و اجراي برنامه

 .باشد تحصيل منافع ملي مي
 به علت اهميت اين موضوع، در گفتگوي حاضر به ابعاد اقتصادي جهاني شدن و پيامدهاي امنيتي آن در اين حوزه، 

 است و اصل مطالب در شايان ذكر است كه مطالب حاضر در دفتر فصلنامه تنظيم شده  .ايم براي كشورمان پرداخته
باشد. آنچه درج گفتگوي حاضر را در فصلنامه ضروري ساخته است،  هاي پژوهشكده موجود مي دفتر همايش

 ديدگاه 
 باشد. اميد آن كه مباحث مطروحه در اين گفتگو بتواند  نژاد مي تحليلي و ارايه راهبرد از سوي جناب آقاي دكتر غني

 .يت فراهم آمدن بستر مناسب براي سياستگذاري، گردددستمايه مباحث انتقادي و در نها
 8و7شماره مسلسل 1379اول و دوم بهار و تابستان  سوم شماره مطالعات راهبردي سال فصلنامه

  



 مالحظات امنيتي جهاني شدن درحوزه اقتصاد
 نژاد در گفتگو با دكتر موسي غني

 
 لي كه لطف نموده و وقت خود را در اختيار ما گذارديد، عا نژاد ضمن تشكر از جناب فصلنامه: جناب آقاي دكتر غني

 .لطفا تعريف خود را از امنيت با تأكيد بر امنيت اقتصادي ارايه بفرماييد
 از داشتن استقالل رأي و عدم دخالت بيگانگان در امور  نژاد: تعريف امنيت از بعد سياسي عبارت است دكتر غني

 تر  بيني باشد و يا به عبارت دقيق وري كه كليه كنشها و واكنشها قابل پيشداخلي كشور و اطمينان از آينده به ط
 تخطي به حقوق  توان به وضعيتي اشاره كرد كه در آن مفهوم سلبي دانست؛ يعني مي توان امنيت را بيشتر يك مي

 اطمينان عمومي وجود نداشته باشد و استقالل و آزادي رأي محترم شمرده شود، كه اين را وضعيت امنيت و 
 .نامند مي

 دانيم كه بخش مهمي از درآمدهاي  توان از زاويه سياسي يا اقتصادي به امنيت توجه كرد. براي مثال، مي حال مي
ارزي ايران وابسته به قيمت نفت است كه قيمت آن خارج از اراده كشور ما بوده و براساس روند معامالت بازار 

 جهاني 
 .بريم وان ادعا كرد كه ما از اين حيث در يك وضعيت ناامن و يا عدم اطمينان بسر ميت گردد. بنابراين مي تعيين مي

 اقتصادي با روابط سياسي درهم آميخته است. قبال با كاهش درآمدهاي ارزي ايران مشكالتي  چرا كه امروزه روابط
 المللي از لحاظ امنيت  وابط بينآيد؛ يعني كاهش منابع ارزي نه تنها در ر امنيتي هم در داخل و خارج كشور پديد مي

 دهد بلكه در زمينه داخلي نيز پيامدهايي همچون ناامني سياسي و  نظامي و سياسي، كشور را تحت فشار قرار مي
 .اجتماعي همانند مسائل تورم و بيكاري و  را به همراه دارد



 ست مطرح است و پيرامون آن فصلنامه: جناب آقاي دكتر در شرايط كنوني كه بحث جهاني شدن اقتصاد و سيا
 كنيد؟ براي ايران چگونه ارزيابي مي اند، جنابعالي فرآيند جهاني شدن را ديدگاههاي مختلفي عرضه گرديده

 شود، نظري بر مشكالت  المللي و مفهوم امروزي آن كه جهاني شدن ناميده مي نژاد: اگر بخواهيم از ارتباطات بين غني
 اي است كه زواياي مختلف اقتصادي،  دازيم؛ بايد توجه داشت كه جهاني شدن پديدهاقتصادي و سياسي ايران بيان

 .فرهنگي و سياسي دارد
المللي يا تجارت خارجي در  از جهت اقتصادي، مسأله بسياري روشن است به طوري كه اگر نقش اقتصاد بين

 اقتصاد 
 شود كه در اين صد سال اخير، شتاب  ه ميكشورها و ميزان توليد ناخالص ملي آنها به مقايسه در آيد، مشاهد

 خوردگي و پيوند اقتصاد كشورها با همديگر دارد. شديدي گرفته است؛ و اين نشان از گره
 بسيارمحدودي داشته اما  خارجي بيستم،آمريكا در جايگاه يك قدرت بزرگ اقتصادي، تجارت قرن دراوايل طورمثال به

آمريكا در تجارت خارجي است و در ساير كشورها نيز همين حكم صادق توليد ناخالص ملي 1/4اكنون حدود 
 .است

 به طوركلي بسته بودن اقتصاد كه به هنگام ظهور و سيطره كمونيسم بر بخشي از دنيا وجود داشت، با فروپاشي اتحاد 
 .رود جماهير شوروي از بين رفته است و امروزه اقتصاد ملي به شدت به سوي جهاني شدن پيش مي

 البته فرايند جهاني شدن حتي در زمان حيات اتحاد شوروي در كشورهايي با اقتصاد سوسياليستي نيز كه كم و بيش 
 گرديد. در گذشته كشورهاي جهان سوم هم براساس قرار  اي داشتند، با آهنگ كندتري مشاهده مي اقتصاد بسته

 تند؛ يعني كشورهايي كه در بلوك سوسياليستي گرفتن در يكي از بلوك شرق و غرب، روابط اقتصادي متفاوتي داش
 تري داشتند و در مقابل، كشورهاي بلوك غرب از روابط و اقتصاد بازتر و  المللي و اقتصادي بسته بودند، روابط بين

 تري در بازارهاي جهاني برخوردار بودند. ادغام شده
پذيرد، واقعيتي كه روز به روز  صورت ميتوان گفت كه جهاني شدن اقتصاد به صورت يك واقعيت  بنابراين، مي

 شتاب 
 دهد. اين بدان معناست كه  اندازي دال بر توقف اين فرآيند نشان نمي و آهنگ تندتري به خود گرفته و چشم

 باشد. نمي "نياز از بيرون به معناي بي"بازگشتي به سوي اقتصادهاي به اصطالح مجزا شده يا خودبسا 



 شود؛ به خصوص در اين دو دهه اخير با  هاني شدن به صورت بسيار شديدتري ديده مياز لحاظ ارتباطات، نيز ج
 سازد و يا به عبارتي به سوي دهكده  اي، ارتباطات روز به روز دنيا را كوچكتر مي اي و ماهواره گسترش علوم رايانه

 هاي  اي و اينترنت و شبكه رهرويم و ديگر جهاني جدا از هم معني ندارد و از طريق ارتباط ماهوا جهاني پيش مي
 مشابه، امكان تماس مستقيم در هر نقطه از گيتي ميسر است. و همين ارتباط، فرآيند جهاني شدن فرهنگي و 

 گيري  باشد در حال شكل اجتماعي را نيز به دنبال دارد. يعني نوعي زبان مشترك كه در درجه اول يك زبان فني مي
توان گفت كامال خالي از  نمي"رهاي خاص خود را به همراه دارد و در واقع است كه ارزشهاي اجتماعي و هنجا

 ارزش 
 ."اجتماعي است

شود كه اين امر  با گسترش ارتباطات، جهان به سوي يك نوع فرهنگ و يا حداقل يك نوع زبان حركت داده مي
 تأثير 

 رتباطات، جابه جايي نيروهاي توليدي، شديدي بر روابط سياسي و اقتصادي كشورها دارد. با توجه به آسان گشتن ا
 شود، به طوري كه امروزه با كمك ارتباطات  تر انجام مي عوامل توليد و سرمايه نسبت به گذشته بسيار سريع

 اي به نقطه ديگر جهان منتقل نمود و معامالت  توان مبالغ هنگفتي از سرمايه را از نقطه اي مي اي و رايانه ماهواره
 را انجام داد.بسيار بزرگتري 

 باشد و جهاني شدن جنبه سياسي هم به خود گرفته است. امروزه  از لحاظ سياسي نيز قضيه به همين شكل مي
المللي همانند سازمان ملل متحد يا شوراي امنيت در امور داخلي كشورهاي ديگر بسيار  دخالت سازمانهاي بين

 بيشتر 
 باشد كه دنياي امروز بسوي يك قدرت مركزي جهاني پيش  ميگر اين مسأله  تر شده است و اين نشان و واضح

 .رود مي
 هايي كه فرضا سازمان ملل متحد و شوراي امنيت در مورد جنگ عراق و كويت و  از لحاظ سياسي دخالتها و تصميم

 كه ديگر گيرد و شايد فردا در چچن بگيرد، نشان از اين دارد  بوسني گرفته و امروزه در اندونزي و افغانستان مي
 شرايط براي آن واحدهاي سياسي كامال مستقل كه بخواهند هر كاري را در داخل كشورشان انجام دهند، فراهم 

 باشد. نمي
 حال بايد ديد كه جهاني شدن از لحاظ سياسي چه مضموني دارد؟ 



 كه بعداز جنگ  موضوعي -گويند  سازمان ملل كه اصطالحا بدان حقوق بشر مي "مبناي"مضمون آن در حقيقت با 
شود.  تعريف مي -اند  دوم جهاني به تصويب و تأييد تقريبا تمام كشورهاي جهان رسيده و همگي آن را امضاء كرده

 اما 
 دهند نبايد چندان  كنند و يا بدان سوي سوق مي المللي را اداره مي اين كه واقعا كشورها برآن مبناء نهادهاي بين

 خوشبين بود.
 هاي قدرتمند و يا قدرتهاي جهاني، هم اكنون از جهاني شدن اقتصادي، سياسي و ارتباطي به واضح است كه كشور

 برند؛ به طوري كه در بحران عراق و كويت ديده شد كه دخالتهاي سازمان  مثابه ابزاري براي منافع خويش بهره مي
 اي است و  ابزار گشتن هم داراي محدوده دار و به سوي منابع غربيها و بيشتر، آمريكا بود. البته اين ملل كامال جهت

 باشند  المللي صرفا بازيچه و عروسكي در دست قدرتهاي بزرگ مي توان اين چنين بيان كرد كه اين نهادهاي بين نمي
المللي  و قدرتهاي بزرگ در هر صورت امكانات مانور و حاشيه عمل بيشتري براي استفاده از اين نهادهاي بين

 دارند.
 المللي در امور  موش نمود كه بهانه دخالتهاي مستقيم و آشكار غرب و قدرتهاي بزرگ يا سازمانهاي بيننبايد فرا

 داخلي كشورهاي مختلف تنها براساس قدرتمندي نبوده بلكه بر مبناي آن ارزشها يا چيزي كه جهاني شدن را پديد 
 المللي براي حضور در بوسني رعايت نشدن  بينگيرد. براي مثال توجيه اين قدرتها و سازمانهاي  آورد صورت مي مي

 .حقوق بشر بوده است
 باشد و اقتصاد و تأثيراتي را به نظام ما هم خواهد  فصلنامه: جناب دكتر با قبول اينكه جهاني شدن امر مسلّطي مي

 داشت؛ به نظر شما در روند جهاني شدن، مهمترين مسأله اقتصاد ايران كدام خواهد بود؟
 باشد.  نژاد: در ايران يك مشكل اساسي از لحاظ اقتصادي وجود دارد و آن وابستگي به درآمدهاي ارزي نفت مي غني

 همچنين يك تصوير اشتباه رايج نيز موجود است و آن اينكه، اقتصاد كشور ما، اقتصادي نفتي است و بايد به سوي 
 بگوييم اقتصاد ايران وابسته به درآمدهاي ارزي ناشي  اقتصاد غيرنفتي پيش برود. در صورتي كه درست آن است كه

 از فروش نفت خام است و اين با اقتصاد نفتي كه در كشورهايي مثل آمريكا، نروژ، انگلستان و يا هلند مشاهده 
 شود بسيار متفاوت است. زيرا اقتصاد نفتي اقتصادي است كه صنعت نفت در آن نقش مهمي داشته باشد. مي



كه در  -سال 15الي 10شايد  -اي دارد و تنها در سالهاي اخير است  ر اقتصاد ايران نقشي حاشيهصنعت نفت د
 جهت 

 شود؛ همانند گسترش صنايع پتروشيمي و  گسترش صنعت نفت و ادغام صنعت نفت در اقتصاد ملي تالش مي
 شود تا  راي ايران محسوب ميگسترش پااليشگاهها و . با توجه به اين كه نفت يك كاالي استراتژيك بسيار مهم ب

 بيست سال گذشته به علت محدود بودن پااليشگاهها و نبود صنايع جنبي نفت، ما فقط توليد كننده نفت خام و 
 پرداختيم و متأسفانه هنوز هم برخي از اقالم نفتي  هاي نفتي مي صادر كننده آن بوديم و به وارد كردن بيشتر فرآورده

 اي منفي محسوب  گيرند كه از لحاظ استراتژيك پديده پيما قسمتي از واردات ما را در برميمانند بنزين و سوخت هوا
 تر  تر و امن شود. پس شعار غير نفتي شدن اقتصاد شعاري مفيد نيست و اقتصاد هر چه نفتي شود، اقتصادي قوي مي

ه شكل اقتصاد توليد و تجارت خواهد بود و اين بدان معناست كه اقتصاد صنعت نفت به معناي واقعي آن و نه ب
 نفت 

 دنبال شود.
 پتروشيمي  خوشبختانه در اين جهت گامهايي اساسي برداشته شده است و گسترش صنايع نفت، پااليشگاهها، صنايع

 باشد. اما مسأله مهمي كه در ايران هنوز بدان پرداخته نشده توليد صنايع يا  و صنايع جانبي آن در دستوركار مي
 شوند و تاكنون توليدكنندگان  بوط به اكتشاف و استخراج نفت است كه عمده تجهيزات آن وارد ميكاالهاي مر

اند و هيچ رقابتي نيز وجود ندارد. بنابراين، از اين لحاظ به خارج وابستگي  داخلي بدان سمت سوق پيدا نكرده
 وجود 

 در زمنيه توليد نفت تهديدي امنيتي و  باشد، هرگونه تهديدي دارد و چون شريان حياتي اقتصاد ايران نفت مي
 .استراتژيكي خواهد بود

 همان طور كه بيان شد ايران وابسته به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام است. با توجه به اين كه قيمت 
صادرات و 80شود و بيش از % نفت در بازارهاي جهاني و براساس تقاضاي كشورهاي بزرگ و صنعتي تعيين مي

 ر بيشت
 باشد؛ در نتيجه عمده تجارت خارجي آن وابسته و در گرو نفت  درآمدهاي صادراتي اين كشور وابسته به نفت مي

 است كه از لحاظ استراتژي اقتصادي و سياسي وضعيت نامطمئن و نامطلوبي را در پي دارد؛



 دن خريد نفت و فشار آوردن روي توانند با بايكوت كر چرا كه با هرگونه تنش در روابط خارجي، خريداران آنها مي
بر اقتصاد داخلي فشار وارد كرده و آن را دچار  "اند همان طور كه در سالهاي مختلف چنين كرده"قيمت نفت 

 اختالل 
 كند. سازند كه نتيجه اين عمل مسائل امنيتي داخلي از جهت سياسي و هم از جهت اقتصادي ايجاد مي

 ان به طور وسيعي وابسته به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام است با در ادامه بايد گفت چون اقتصاد اير
 .آيد كم شدن آن درآمدها، رشد اقتصادي كاهش يافته و مشكالتي همچون تورم و اشتغال پديد مي

 فصلنامه: به نظر شما روشهاي برون رفت از چنين وضعيتي كدام است و اساسا آيا تك محصولي بودن تنها شكل 
 براي اقتصاد ايران است؟ممكن 

نژاد: در بلند مدت از جهتي چاره در اين است كه به درآمدهاي ارزي تنوع داده شود و صرفا اتكا به صادرات  غني
 نفت 

 خام نبوده و صادرات صنعت نفت نيز به توجه درآيد. يعني به جاي صادرات نفت خام، فرآوردهاي پااليش شده آن 
باشد با جهتي  دههاي پااليش شده كمتر از نفت خام تحت تأثير قدرتهاي خارجي ميصادر شود و چون بازار فرآور

 كه 
 توان گفت درآينده به سوي امنيت دادن بيشتر به اقتصاد گام برداشته خواهد شد. شود مي به صنعت نفت داده مي

 ه باشد در هر صورت از از جهتي ديگر بايد تنوع در صادرات ايجاد شود. كشوري كه تنها يك كاالي صادراتي داشت
 اي خواهد بود. تنوع صادراتي همان صادرات غير نفتي است كه بايد تشويق و  لحاظ استراتژيك در وضعيت شكننده

 .عملي جهت آن انديشيده شود تمهيدات و تدبيرهاي
بتواند  اقتصاد ايران نيازمند اصالحات ساختاري در داخل است تا با وارد شدن به رقابت با محصوالت خارجي

 كاالهاي 
صنعتي و كشاورزي با ارزش افزوده باالتر به بازار جهاني صادر نمايد. اين توان در اقتصاد كشور موجود بوده و 

 نمونه 
 هاي ديگر به  اي به دست آورده است. اما در زمينه شود كه موفقيتهاي قابل مالحظه آن در صنايع غذايي ديده مي

 ي بودن اقتصاد)، بنگاههاي تجارتي كشور در وضعيت مناسبي نيستند و اين وضع از علت بسته بودن (به معناي دولت
 كنند. باشد و متأسفانه مسؤوالن بدين امر كمتر توجه مي لحاظ ايمني اقتصادي، پديده خوبي نمي



 رد ميليا3346به طور مثال شركت ايران خودرو كه در حال حاضر بزرگترين شركت توليدي كشور با فروشي معادل 
 اي از توان اقتصادي را دارا است؛  باشد و بخش قابل مالحظه مي -از كل توليد ناخالص ملي 15در حدود % -ريال 

وري بااليي ندارد. چرا كه كيفيت كاالي آن ضعيف بوده و از لحاظ جهاني قابليت صدور ندارد  شركتي است كه بهره
 و 

ن عظمت مشهود است. اما چرا اين گونه است؟ در پاسخ در همين جا شكننده بودن وضعيت صنعت خودرو با اي
 بايد 

 اشتباه  شود و اين يك سال است كه از اين شركت به علت مسائل استراتژيك حمايت مي40عنوان كرد، نزديك به 
 دهيم؛ يعني به خاطر امنيت اقتصادي و امنيت ملي  اساسي است كه در گذشته انجام داده و هنوز هم به آن ادامه مي

 وري و كيفيت پايين تبديل شده  از يك شركت ناتوان، دفاع شده و سرانجام اين شركت به يك غول تنومند با بهره
 .است

 كه شركت ايران خودرو تأسيس گرديد از شكل گرفتن خودروي ملي سخن رفت و انواع 1340در اواسط دهه 
 ه و با پشتيباني بخش دولتي و وابسته به حمايتها از آن صورت پذيرفت. اما اين شركت فقط ظاهري خصوصي داشت

قدرت سياسي بوده و در حقيقت هيچ گاه خصوصي نگشت و علت آن حمايتهاي بدون توجهي بود كه از آن 
 صورت 

 رويه اقتصادي اين شركت شده است. پذيرفت و مالحظات ملي سبب رشد بي مي
 كند. و اين چيزي  واحد يا بخش كاهش پيدا مي در عرصه اقتصاد اگر ساير مالحظات وارد شوند توان اقتصادي آن

 شود و نتيجه آن  است كه در مورد ايران خودرو و همچنين ساير بنگاههاي تجارتي عظيم و بزرگ كشور مشاهده مي
 المللي، ولي در اقتصاد كشور نقش مهمي دارند و در حقيقت اقتصاد  است كه عليرغم نداشتن توان در سطح بين

 .اند قفل كرده كشور را به نوعي
توليد ناخالص ملي را به خودش 15بدين وسعت با ناكارآمدي محسوس خود % "ايران خودرو"وقتي شركت 

 معطوف 
 داشته باشد، يك مسأله امنيتي پيش خواهد آمد؛ چرا كه اگر مرزها باز شود و كشور به سوي جهاني شدن پيش رود 

اكنون بايد  الئي بر سر اين شركت خواهد آمد؟ و از اين روهموارد شود، چه ب "سازمان تجارت جهاني"و در بازي 
 به 

 فكر اصالح ساختار شركتهاي عظيمي همچون ايران خودرو بود.



 انديشي بر تنوع صادرات ملي و  پس در بلندمدت بايد در صدد اصالح ساختار اقتصادي داخلي برآمده و با چاره
 .شور نسبت به بازيهاي قدرتهاي جهاني كاهش يابدكاستن وابستگي به بازارهاي جهاني، شكنندگي ك

 الملل نقش مهمي در تأمين منافع ملي ما از طريق صادرات نفتي خواهد  زدايي در روابط بين اما در كوتاه مدت تنش
دالر يعني نصف قيمت فعلي نفت بوده و اقتصاد 12الي 11داشت. براي مثال در سال قبل، قيمت نفت در حدود 

 ايران 
از اين لحاظ ضربه بزرگي ديده است؛ چرا كه اقتصاد كشور به درآمد ارزي نفتي به شدت وابسته بوده و منحني 

 رشد 
 اقتصادي دقيقا پيروي كننده از قيمتهاي نفت در بازارهاي جهاني است و همبستگي شايدي بين اين دو حاكم است.

خود گرفت؟ در پاسخ بايد گفت دو عامل  اما چه شد كه قيمت نفت در طي يك سال گذشته سير صعودي به
 اساسي 

 در باال رفتن قيمت نفت مؤثر بود، يكي بهتر شدن روابط ايران و عربستان به مثابه دو ستون اصلي اوپك و ديگري 
 هاي توليد نفت. حمايتهاي روسيه از برنامه

 چوب اوپك، نقش تعيين كننده در دو كشور ايران و عربستان به واسطه اعتبار سياسي و توان توليدي خود در چار
 قيمت نفت دارند. با نزديكي و توافق اين دو كشور بر ميزان توليد و محدود ساختن آن، قيمتهاي نفت شروع به باال 
 رفتن كرد و از طرفي نزديكي روسيه به اوپك و ابراز همدلي آن كشور در وتو نكردن تصميمات اوپك در سطح 

 .گرفت جهاني را نيز نبايد ناديده
 زدايي  شود به آن دلگرم بود، چرا كه ممكن است ايران دست به تنش اين يك تدبير كوتاه مدت سياسي بود كه نمي

بزند اما كشورهاي ديگر چنين كاري انجام ندهند. اگر چنين باشد چه بايد كرد؟ قيمت نفت چه خواهد شد؟ 
 بنابراين 

 سابي براي آن باز كرد. در نتيجه بايد كشور بسوي راهبردهاي زدايي گام برداشت ولي نبايد ح بايد به سوي تنش
بلندمدت رفته و يك تضمين بلند مدت براي اقتصاد خود ايجاد كند و با رهايي خود از وابستگي به نفت خام به 

 سوي 
 تر صادراتي، به پيش رود. صادرات نفتي با ارزش افزوده باالتر و همچنين موارد متنوع

 سأله نفت، از لحاظ امنيتي به مسأله جهاني شدن هم بايد انديشيد و جايگاه كشور را در آن بنابراين، سواي م
 البته  -آن كشور  مشخص كرد؛ چرا كه جايگاه هر كشوري در پديده جهاني شدن دردرجه اول با قدرت اقتصادي

 .شود سنجيده مي -متناسب با جمعيت و كارايي اقتصادي كشور 



صادي ضعيف بوده و جمعيت آن فقير باشد، در شرايط جهاني شدن اقتصاد، مخاطب و كشوري كه از لحاظ اقت
 شنوده 

 الملل بيابد بايد بر اقتصاد،  زيادي پيدا نخواهد كرد؛ بنابراين اگر كشور بخواهد جاي مناسب خود را در روابط بين
 .بيشتر از قبل تكيه و تأكيد ورزد

ه علت وجود درآمدهاي نفتي نگاهي ابزاري و حتي دست دوم بوده است نگاهي كه تاكنون بر اقتصاد وجود داشته ب
 و 

از اين رو مشكل اقتصاد و روابط اقتصادي به طور جدي در داخل كشور ملموس نگشته و تنها زماني پديدار شده 
 كه 

كاهش قيمت نفت به وجود آمده است با كاهش قيمت نفت عالوه بر مشكالت مهم اقتصادي، مشكالت در 
 هاي  هجنب

 دهد. پس تأثير فزاينده جهاني شدن روابط اقتصادي و سياسي بر روي امنيت ملي  سياسي و اجتماعي هم روي مي
 واضح است.

 توانداز امنيت اقتصادي در داخل برخوردار گردد كه سرنخ تصميمات و استراتژيهاي اقتصادي را به  زماني كشور مي
 آيد. چرا كه تكنولوژيهاي بزرگ در همه  دست نمي در برابر دنيا به 1 گزيني دست داشته باشد و اين مهم با عزلت

 نياز از اينها نيست. يعني كاري كه  باشد و هيچ كشوري نيز بي جاي دنيا پخش بوده و در انحصار هيچ كشور نمي
 ات الزمه در چينيها در زمان مائو انجام دادند و نتيجه آن شكست مطلق بود. بايد طرحي به اجرا درآيد كه اصالح

 اي كه يك اقتصاد قوي در كشور حاكم گردد. اقتصاد داخلي صورت پذيرد، به گونه
 در دنياي امروزي قدرت سياسي بيشتر از ايدئولوژي و فرهنگ منشاء اقتصادي دارد و تا زماني كه اقتصاد داخلي 

 تنها امنيت اقتصادي كه امنيت كشور تحت تأثير نوسانات نفتي است، امنيت اقتصادي واقعي وجود نداشته و نه 
 .گيرد اجتماعي و سياسي هم تحت تأثير اين پديده قرار مي
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گوي  رسد رويكرد اقتصادي به معضالت ساختار اقتصادي ايران نتواند به طور كامل جواب فصلنامه: به نظر مي
 سؤاالت 

 و مسايل اساسي باشد و براي اين منظور بايد به ديدگاه اقتصاد سياسي رجوع نمود. يكي از معضالت اساسي در 
 دهي است كه متأسفانه فرآيند توليد را عقيم ساخته  جويي و رانت ساختار اقتصادي كشور از اين ديدگاه پديده رانت

 اقتصادي كشور را توضيح دهد و اساسا چگونه بايد از  تواند مهمترين معضالت است. به نظر شما آيا اين منظر مي
 پديده رانت رهايي يافت؟

 طلبد  اي مي نژاد: اين مسئله مهمي است كه جناب عالي بدان توجه داريد. البته پرداختن به آن مجال گسترده غني
 دهد و مباحث مربوط به  اقتصاد ايران را تشكيل مي80چنان كه اشاره شد، همان دولتي بودن اقتصاد كه در حدود %

 گنجد. زماني كه تخصيص منابع را در اختيار  شركتهاي بزرگي مثل ايران خودرو و امثال آن در همين مقوله رانت مي
 آورد.  جويي فراهم مي گردد كه زمينه را براي رانت دهند، موقعيتهاي انحصاري و امتيازهايي ايجاد مي دولت قرار مي

تومان است به توزيع 800كند و در حالي كه هر دالر  نرخهاي متفاوت ارز را اعالم مي براي مثال زماني كه دولت
 دالر 
 است، به بعضي شركتها وام با بهره 25پردازد و يا در حالي كه نرخ تورم حدود % توماني بين بعضي شركتها مي175

 سازد. در اين ساختار  مشكل روبرو ميدهي است كه البته پديده توليد را با  ها نوعي رانت گردد. همين اعطاء مي%4
 نفوذي ايجاد  شوند و آن رانتها همان ثروتهاي بادآورده است، و اين ثروتهاي بادآورده گروههاي ذي جو مي همه رانت

 كنند.  كند كه به طور متشكل يا غير متشكل عمل كرده و سياستها را به نفع ثروت و قدرت خويش هدايت مي مي
كنند  آيد، صاحبان سرمايه مقداري از آن را صرف نگهداري ثروت خويش مي ت سرمايه پديد ميزماني كه يك انباش

 و 
 انجامد. همينها به فساد مي

  اين است كه اقتصاد غيردولتي بشود و به اين صورت رانتها از ميان برداشته شده و مشكل اين اساسي حل راه نظرمن به

 ود كه اين ارزهاي ارزان قيمت و وامها با بهره پايين به نفع توليد ش ارزهاي متفاوت حذف گردند. شايدگفته مي
 آورد كه  عرض شد اين مسأله، معضل ساختاري ديگري را پديد مي كه طوري همان شود،ولي كنندگان توزيع مي

 .شكند توليدرامي پاي
 وليد كند. دولت دولت،توليدكاالهاي مادي نيست. دولت بايد كاالي سياسي و امنيتي ت وظيفه به نظر من

 توليد پفك و يا فوالد، بار خود را سبك كرده و از ضعف بيشتر خود جلوگيري نمايد. جاي بايدبه



 هاي توزيع رانت است. اگر چه  اي ديگر ذكر كنم؛ فروش بعضي توليدات به قيمت دولتي يكي ديگر از زمينه نمونه
 ي مصرف كننده است، اما در واقع امر چنين اتفاق منظور از اين سياست پايين نگه داشتن قيمت توليدات برا

 دهند. افتد و دالالن، رانتها را به خود اختصاص مي نمي
 كند توليد واقعي لطمه خواهد ديد. اساسا  هايي كه دولت دخالت مي هايي بود كه ذكر شد. در همه زمينه اينها نمونه

 بازي، انحصار و  ساالري وارد شود ديگر رقابت مفهومي ندارد و آن جاست كه آشنا بازي و پارتي هر جا ديوان
 آيد و چنان كه گفته شد رانتها نيز خود موجب ظهور ثروتهاي بادآورده شده و اين ثروت  جويي به وجود مي رانت

 مه اينها به زيان امنيت خواهد بود.برد كه در نهايت ه فسادآور، سياست و قدرت را به كژ راهه مي
 

 امنيت ـــ فساد سياسي ـــ فساد اقتصادي ـــ ثروتهاي بادآورده ـــ ساختاراقتصادي رانتي عدم
 

 زدا در اقتصاد دولتي روند تقويت عوامل امنيت
 

 رقابتي،  اقتصاد رقابتي يك بحث اقتصادي صرف نيست، بلكه يك بحث امنيتي نيز هست. در شرايط بنابراين، بحث
 .جويي و فساد، زمينه كمتري دارند و از اين رو ساختار اقتصادي كشور بايد به اين سمت برود انحصار، رانت

 توان روند  تواند شكل بگيرد؟ آيا مي ترين فرآيند خصوصي شدن در ايران، چگونه مي فصلنامه: به نظر شما عملي
 ب در جهت خصوصي سازي قلمداد كنيم؟واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي را عملي مناس

 نژاد: اين نيز يك مسأله مهم است كه البته مسير صحيحي براي خصوصي شدن انتخاب نشده است. در واقع بنده  غني
 اساسا با روندي كه در برنامه اقتصادي دولت پيش آمده مخالف هستم و معتقدم نبايد در اين شرايط به فروش 

 .شركتهاي دولتي اقدام كنيم



 كل ثروت جامعه در دست بخش خصوصي 20يا حداكثر %10اين مسأله يك توجيه ساده اقتصادي دارد آن اين كه %
را خريداري كند. اين امكان 90تواند % چگونه مي10در دست بخش دولتي است. پس اين %90الي %80است و 

 ندارد 
 پرسيم اين چه ضرورتي دارد؟ ما كه از بخش  يمگر اين كه به قيمت بدهيم و آتش به اموال عمومي بزنيم كه باز م

 خصوصي دفاع ميكنيم منظورمان يك عده خاصي نيست كه به امتيازي دست پيدا كنند. هدف ما از دفاع از بخش 
توان آن  وري و توليدات است. بنابراين در ايران در حال حاضر نمي خصوصي منافع مادي آن و بهبود سطح بهره

 گونه 
 گيرد، دست به خصوصي كردن زد. چون در انگلستان زمينه آن فراهم  مثل انگلستان صورت مي كه در كشورهايي

 است و سيكل دولتي شدن و خصوصي شدن بارها اتفاق افتاده است. بازار بورس، بازار سرمايه، بازار پولي اينها همه 
 نه بخش خصوصي توان خريد شركتهاي ابزار كار هستند كه در ايران موجود نيست. االن نه ما بورس فعال داريم و 

 دولتي را داراست. منظور من در دفاع از بخش خصوصي اين است كه بخش خصوصي را بايد ايجاد كرد نه اين كه 
 بخش دولتي را خصوصي كنيم؛ اين كار امكان ندارد. وضع موجود بايد حفظ شود؛ ولي اصالحات مديريتي در آنها 

صوصي نيز بايد انحصارات دولتي را حذف كرد تا يك بخش خصوصي فعال در انجام گيرد. براي ايجاد بخش خ
 كنار 

 دولت ايجاد شود. زماني كه به بخش خصوصي اجازه توليد اتومبيل داده شود، رقابت ايجاد شده و ايران خودرو نيز 
-50و نسبت  مجبور خواهد بود توليدات خود را بهبود بخشد. زماني كه وسيله بخش خصوصي به رشد كافي رسد

50  
 گشت، ميتوان آن موقع پيشنهاد داد شركتهاي دولتي كه كارايي خوبي ندارند خصوصي شوند. پس نبايد دولتي را 

گرفته شود و  دولتي بخش خصوصي كرد تا خصوصي بزرگ شود؛ اين كار عملي نيست. بلكه بايد جلوي بزرگ شدن
 از 

 م بخورد.آن طرف بخش خصوصي بزرگ شود تا نسبت موجود به ه
 عالوه بر آن، در حال حاضر بخش قابل توجهي از مديران دولتي در مقابل به هم خوردن تركيب و منافع خويش 
مقاومت خواهند كرد و همين باعث بروز بحران در سياست خواهد شد؛ از اين رو نبايد به يك باره ريشه بخش 

 دولتي 
ت دارد. بايد بر همان اساسي كه گفته شد به تدريج گام را زد چون نه اساسا امكان آن وجود دارد و نه ضرور

 برداشت.



فصلنامه: شايد وجود انحصارات و رانتها در بخش توليدي را بتوان ناشي از دولتي بودن اين بخش دانست، اما در 
 مورد 

 ر و شود كه عليرغم مشاركت گسترده بخش خصوصي در توزيع، اين بخش نيز از وجود انحصا توزيع مشاهده مي
 كنيد؟ برد، شما معضل بخش توزيع را چگونه ارزيابي مي ناكارآمدي به نفع عموم رنج مي

 شود ولي در  اي قرار دارد كه به آنها بازاري گفته مي نژاد: بخش توزيع در ايرن به طور سنتي در دست عده غني
 عالقه دارند و اجازه  زار توزيع انحصاريشود. اين گروه به با اصطالح علم اقتصاد به مركانتليستها از آنها تعبير مي

 دهند. در اين سيستم، توليد كننده بايد تابع توزيع كننده باشند و به دليل وجود  رقابت در اين عرصه، را نمي
 .خورند انحصارات، حركتهاي استقالل گرايانه و رقابتي شكست مي

 دولت  دست وجود آمده در بخش خصوصي، به ترين راهكار برون رفت از اين وضعيت، شكستن انحصارات به عملي
 آورد و اين ارتباطات بايد با  است. در واقع در اين جا نيز ارتباطات دولتي و سياسي است كه انحصارات را پديد مي

 .توسعه سياسي و شفاف شدن ارتباط اقتصاد و سياست و ايجاد مطبوعات آزاد و مستقل كشف و نفي شود
 يعني جهاني شدن اقتصاد باز گرديم. به نظر شما راهبرد عملي براي ورود ايران به عرصه فصلنامه: به موضوع اصلي 

 نظام اقتصاد جهاني با توجه به همه محدوديتهايي كه وجود دارد و با عنايت به ضرورتي كه در نهايت با آن روبرو 
 خواهيم بود؛ كدام است؟

 ورد منفعالنه بپرهيزد و با ورود به بازي سازماني اقتصاد جهاني، نژاد: مهمترين پيشنهاد اين است كه ايران از برخ غني
 تر  خود را با منطق بازي آنها آشنا بسازد، چرا كه هر چه تعلل صورت گيرد شرايط پيوستن به اين سازمان هم سخت

 تواند  خواهد شد. البته وارد شدن به اين سازمان به معني پذيرفتن محض شرطهاي سازمان نيست و هر كشوري مي
 پيش شرطهايي داشته باشد. در خصوص تحميل پيش شرطهاي كشور به سازمان بايد از شرايط سياسي خاصي كه 

 رسد كه پذيرش اين سازمان كه متشكل از كشورهاي  به وجود آمده كمال بهره را برد، در اين شرايط به نظر مي
 تر خواهد بود. است راحت دهنده تشكيل

 صاد داخلي را هر چه بيشتر آماده پذيرش رقابت در سطح جهاني بسازيم كه شرح آن در از طرف ديگر، بايد اقت
 بحثهاي پيش گذشت. و در نهايت توصيه اين است كه اقدام كارشناسي جدي در اين مورد صورت گيرد و از 

 اني هر چه كه اي جز شركت در اين سازمان نخواهيم داشت و در ث آميز پرهيز گردد كه اوال چاره سياستهاي تعلل
 .تر خواهد شد برود شرايط پيوستن سخت فرصت از دست

 نژاد كه فرصت اين گفتگو را به ما دادند. فصلنامه: با تشكر از جناب آقاي دكتر غني
  



 


