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 مقابله مدني با ترامپيسم

 سرمقاله/  4165 :شماره روزنامه -دنياي اقتصاد 

   3298079 :شماره خبر/  19/07/1396 :تاريخ چاپ
 

جمهور آمريكا، قصد دارد ايران را به رسد دور جديدي از مبارزه در راه است. ترامپ، رئيسدكتر محمدمهدي بهكيش به نظر مي
توجيه كند و از طرف ديگر زني تبديل كند و از اين طريق از يك طرف حضور آمريكا در منطقه خاورميانه را اي براي مشتحربه

   .تجارت را كه حرفه اصلي او است، رونق بخشد؛ هرچند تجارت سالح باشد و هواپيماهاي سريع پرواز جنگي

كند براي زماني كه مريكا افزايش دهد و انبارهاي اسلحه در منطقه را به هزينه ديگران پررا در آ اشتغالتواند او از اين طريق مي
  .فرصت تخليه اين انبارها فراهم آيد و تا بتوانند اين دور را تكرار كند

قصد نفوذ و حضور در نقاط مختلف دنيا از  تجارتپسنديد. او با تجهيز تكنولوژي و گسترش اوباما اين نوع تجارت را بلد نبود يا نمي
طلب. ولي ما راه مقابله يا را داشت؛ ولي ابزارش علمي در انديشه بود و مدني در اجرا، هر چند توسعهو شرق آسيا  خاورميانهجمله 

تخصص  يمنولي به  -هرچند دير -وارد مبادله شديم اوباماشناسيم. البته با كنار آمدن با هيچ يك از اين دو رويكرد را به درستي نمي
 بردي را سامان داديم كه بيشتر -و تعهد متصديان امر در كشورمان، تبادل موفقي در جهت تامين منافع كشورمان داشتيم. بازي برد

ورند. در دست آكنندگان خوبي هستند اگر فرصت آن را بهزده كرد. اين فرآيند اثبات كرد كه ايرانيان هنوز مذاكرهجهانيان را شگفت
برد ديگري را شكل دهيم و در جهت تامين  -برد بازيگيري از ابزارهاي مدني هر روز تالطم بايد تالش كنيم تا با بهرهاين دنياي پر

  .منافع ملي كشورمان از اين مزيت استفاده كنيم، بدون آنكه مجبور شويم قصد تخريب و تعرض به ديگران را به نمايش بگذاريم

الزم است به ياد آوريم كه صادرات  .چون و چرا از سپهر سياسي كشور داردحكايت متفاوت است، ولي تاثيرپذيري بي اقتصاددر وادي 
 5جاري نيز مجددا كاهش داشت. در شش ماه اول سال 94بت به سال درصد نس 15اي كشورمان در سال گذشته كاالهاي كارخانه

دانيم كه صادرات مهم ما به جز شتغال بودند. مياي را داشتيم كه عموما موجب گسترش اكاالهاي كارخانه كاهش صادراتدرصد 
روشيمي) صنايع و محصوالت پتروشيمي، صادرات كاالهاي مصرفي است. دو گروه اول (ميعانات و پت نفت و گازنفت، ميعانات همراه 

كنند؛ بنابراين صادرات كاالهاي مصرفي است كه در سطوح مختلف بر هستند و اشتغال گسترده هم ايجاد نميبر و سرمايهتكنولوژي
  .كشاندكند و كاهش توليد و صادرات آنها هر سال بيشتر از سال قبل، ما را به ركود ميمي ايجاد اشتغالمهارتي 

گونه كاالها و خدمات قابل سال گذشته نتوانستيم توليد اين 30-40آنچه بسيار مهم است و بايد به آن توجه داشت آن است كه طي 
و فضاهاي  آب و هواايم. منابعي چون نتيجه اكثر منابع كشور را براي گذران زندگي مستهلك كردهصدور را گسترش دهيم و در 

ي ايم تا رفاه نسبايم و هر آنچه را كه متعلق به نسل آينده بوده نيز مصرف كردهمان مصرف كردهو... كه بيش از سهم انرژيشهري و 
گيري بهينه از منابع و بهره خالقيتوري را كه حاصل ايم. بهرهدست آوريم. البته بهتر است بگوييم كه بيشتر آنان را هدر دادهرا به

ايم. حتي وري از كنار آن گذر كردهمربوط به بهره آمار و ارقامها بدون توجه به ايم و سالمحدود است، در حد صفر يا منفي نگه داشته
كه  خصوص زمانينبوده است. ولي با تحوالت پيش رو بهكنند شايد به آن دليل كه برايشان مهم مسووالن هم كمتر به آن رجوع مي

گسترده  قرفشويم كه اين رويكرد قابل ادامه نيست؛ بنابراين بايد تغيير كند. در غير آن صورت شوند، هوشيار ميها مطرح ميتهديد
اندازد. فقط كافي هاي گذشته در اختيار نيست و احتماال كمبودها ما را به جان هم ميرا خواهد گرفت؛ زيرا ديگر منابع دهههمه را ف
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قابل باور براي اكثر مردم و حتي حاكمان سال ديگر منابع آب كشور را به روال گذشته مصرف كنيم. اتفاقات پيش رو غير 10است 
شوند و مردم، ها تعطيل ميحتي شهرهايي چون يزد، كرمان و... رو به تخليه خواهند گذاشت، كارخانهكشور است، ولي واقعيت دارد. 

  .سرگردان كه چگونه زندگي را اداره كنند

نابع مماتي را توليد و صادر كنيم كه خميرمايه اصلي آنها تكنولوژي يا فكر و خالقيت باشد و نه بايد كاالها و خد درآمدبراي افزايش 
 فلزاتشت تا كاالهايي چون هندوانه توليد كنيم يا انرژي نخواهيم داشت تا در ذوب چون آب كه در حد كافي نخواهيم دا طبيعي

  .چنين ارزان هدر دهيم و صدها مثال ديگر

كاالهايي كه  .كنيم كه با استفاده از خالقيت، ارزان توليد و رقابتي عرضه شوندبراي ايجاد درآمد و اشتغال بايد كاالهايي را توليد 
كه تكنولوژي امروزي دارند است يا چون قطعات اتومبيل  جهانافزار كامپيوتر كه مورد نياز اي از هنر يا تخصص دارند؛ چون نرممايه

توان گيرد، البته در صورتي كه هزينه توليدشان كمتر از ديگران باشد. چگونه ميو ترانزيت كاال كه از موقعيت جغرافياي كشور بهره مي
اره آن رر دربطمطراق توسعه پايدار و رقابتي است كه مككاالهايي از اين نوع را توليد و سپس صادر كرد، جواب اين سوال داستان پر

ان دانيم كه انسهاي پرسشگر و خالق داشته باشيم. البته ميايم. فضاي مورد نياز چنين فرآيندي آن است كه انسانبحث كرده
توانيم چنين فضايي را در كشور فراهم كنيم؟ اگر كند. آيا ميمي رشدانرژي و مملو از انگيزه پرسشگر و خالق در محيط آزاد و پر

م هاي مشابه بعد از آنان، پيروز خواهيرو با ترامپ و ترامپيسم و حكومتتوانيم مطمئن باشيم كه در نبرد پيشجواب مثبت باشد، مي
شود كه تهديدها بر آن موثر نخواهد بود. غير از اين يا مي ريزيبر پايه امكاناتي طرح -حتي ورود به آن راه  -شد. زيرا توسعه كشور 

ا هم هاي پيش رو رشويم يا هميشه در نزاع خواهيم بود كه حاصلي جز گرسنگي ندارد؛ زيرا منابع كافي براي تجهيز نزاعوابسته مي
هاي فرهيخته و تحصيلكرده عظيمي كه هنوز در دسترس داريم، جوان ثروتايم. تنها خور كردهنداريم؛ به عبارت بهتر، همه را پيش

ساكن باشند يا در خارج از  ايراناعم از اينكه در  -توانند به موتوري براي توسعه تبديل شوندكشورمان است كه هر يك از آنان مي
الجيشي كشور هنوز قابل تجهيزند و راه دستيابي به آن داشتن درك درست از نيازهاي اين ثروت عظيم در بستر موقعيت سوق -كشور

ثروت مهم را چون ديگر منابع كشور از بين نبريم. از اين  آنان است و البته شناخت سيستم انگيزشي مورد نيازشان. سعي كنيم اين
يافته تهديدپذير نيست حتي كشور تبديل كنيم. كشور توسعه توسعه پايدارفرصت استفاده كنيم و تهديد ترامپ را به فرصتي براي 

 .اگر تمام درهايش به روي ديگران باز باشد
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