
روابط اقتصادي تهران- پاكس��تان معموالً تابعي 
از ماهي��ت تفكر حاك��م بر قوه مجريه پاكس��تان 
اس��ت. اين كش��ور به عنوان يكي از چهار كشور 
داري نظام سياس��ي »جمهوري اسالمي« قواعد 
سياس��ي پيچيده اي دارد به طوري ك��ه احزاب و 
نظامي ها به اتفاق در اداره پاكستان شريك هستند 
و همين پيچيدگي غالباً بر رواب��ط اقتصادي اين 
كشور با همسايگان از جمله ايران سايه مي اندازد. 
پاكس��تان كه روزگاري با تالش هاي محمدعلي 
جناح پارسي گو و حزب او توانست استقالل خود را 

از هند به دست بيارود، در عصر كنوني غالباً متأثر 
از سياست هاي خارجي است. پاكستان به »كشور 
كودتاها« نيز معروف بوده و س��اختار شكننده اي 
دارد. البت��ه رواب��ط تج��اري تهران- اس��الم آباد 
نيازمندي هاي متقابل به يكديگر دارند و در برخي 
موارد نيز رقابت هايي حاكم است ولي استفاده بهينه 
از ظرفيت هاي موجود نيازمند فرصت شناس��ي و 
اراده مسئوالن كش��ورمان است. فرصت نشناسي 
مسئوالن اقتصادي ايران در بي توجهي به سواحل 
مكران به اندازه كافي به مردم ايران خس��ارت زده 

اس��ت كه بايد با اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود 
جبران شود. البته س��ازمان توسعه تجارت بيشتر 
در دام »گزارش هاي بي پشتوانه« گيركرده است 
و بايد مسئوالن از »نگاه س��كويي به جايگاه هاي 
اقتصادي« عبور كنند و به اين رهيافت رهبر انقالب 
توجه كنند كه فرمودند: » در  جمهوري اسالمي، هر 
جا كه قرار گرفته ايد، همان جا را  مركز دنيا بدانيد و 
آگاه باشيد كه همه  كار ها به شما متوجه است«. )۵ 
اسفند ۱۳۷۰ در ديدار مسئوالن سازمان تبليغات 
اس��المي(. اگر چنين نگاهي حاكم باش��د قطعاً 

ظرفيت هاي اقتصادي ايران وضع معيشت فعلي 
را تغيير خواهد داد.

به زعم كارشناسان طراحي پروژ هايي نظير خط لوله 
صلح كه ظرفيت تأمين نياز انرژي شبه قاره هند را 
دارد، به ش��رط عملياتي كردن آن مي تواند ضمن 
آورده اقتصادي براي كشورمان به تحكيم جايگاه 
سياس��ي منطقه اي ايران نيز كمك كند. البته در 
تمام تحوالت سياس��ي و اقتصادي مرتبط با ايران 
نبايد از س��نگ اندازي رژيم امريكا غافل ش��د چه 
آنكه براي ايجاد مزاحمت براي مردم ايران از هيچ 
كوششي دريغ نمي كند ولي آنچه مهم است اينكه 
در چنين شرايطي بايد با درايت منافع مردم را تأمين 
كرد واال حكمراني در حالت عادي اهميت خاصي 
ندارد. تالش براي تحكيم روابط اقتصادي تهران- 
اس��الم آباد مي تواند ضمن رفع تنش هاي سياسي 
به توس��عه پايدار – حداقل غرب پاكستان و شرق 
ايران – كمك كند. البته متغيرهاي خارجي و دروني 
زيادي مؤثر است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر 
امريكا و چين امكان فعاليت هم زمان در پاكستان را 
دارند، ايران و عربس��تان هم مي  توانند هم زمان در 
اين كشور فعاليت كنند يا اگر بندر گوادر پاكستان 
و بندر چابهار »ايران ما« رقيب هستند در خيلي از 
حوزه ها اش��تركات اقتصادي زيادي وجود دارد از 
جمله صادرات انرژي به پاكستان كه اين روزها هم 
برخي از سوي ناآگهي و برخي هم احياناً دانسته به 
آن حمله مي كنند ولي بازاريابي انرژي و حفظ آن 
يكي از موضوعاتي است كه نبايد به راحتي از كنار آن 
گذشت. البته توجه به اينك نكته، به معني ناديده 
گرفتن ضعف تيم اقتص��ادي دولت فعلي از جمله 
در حوزه نفت و گاز نيس��ت. در پنجمين بخش از 
سلسه گزارش هاي واكاوي وضعيت تجارت ايران با 

كشور هاي همسايه به سراغ پاكستان رفتيم. 

سيدروح اهلل لطيفي عضو كميسيون تجارت بين الملل خانه »صنعت، 
معدن و تج��ارت« به »جوان« مي گويد: »طي ۹ ماه و ۱۰ روز نخس��ت 
سال جاري، ۲ ميليون و ۵۴۳ هزارو ۴۷۶ تن كاال به ارزش يك ميلياردو 
۴۷ ميليون و ۱۲۸ هزارو ۲۸۸ دالر به پاكستان صادرات و ۶۱۸ هزارو ۶۲ 
تن كاال معادل ۶۸۱ ميليون و ۳۳۴ هزار و ۸۲۶ دالر واردات از اين كشور 
داشتيم«. وي مي افزايد: »سال گذشته مجموع كاال هاي صادراتي ما به 
پاكستان ۲ ميليون و ۹۰۵ هزار تن معادل يك ميليارد و ۲۶۰ ميليون و 
۵۳۰ هزار دالر بود و پيش بيني مي شود امس��ال حجم صادراتي ايران 
به پاكس��تان به ۲ ميليون و ۲۴۰ هزار تن معادل ي��ك ميلياردو ۳۳۵ 
ميليون دالر برس��د كه به لحاظ ارزش صادراتي ش��اهد رشد خواهيم 
بود«. سخنگوي پيشين گمرگ، پاكستان را پنجمين مقصد صادراتي 
ايران در بين همسايگان ايران معرفي مي كند و مي گويد: »عراق، تركيه، 

امارات، افغانستان قبل از پاكستان به ترتيب مقاصد صادراتي ايران در 
بين كشور هاي همس��ايه و امارات، تركيه، روسيه، پاكستان و عمان به 
ترتيب پنج مبدأ وارداتي ما در بين كشور هاي همسايه ايران هستند«. 
وي هدف گذاري مراودات تجاري ايران وپاكستان را ۵ ميليارد دالر مطرح 
مي كند و مي افزايد: »ايران و پاكستان مرز هاي زميني و دريايي مشترك 
دارند و طي دو سال اخير، دو مرز زميني رسمي نيز گشوده شده است 
و هم اكنون مرز هاي »ريمدان« و »پيشين« و »ميرجاوه« در سيستان 
و بلوچستان از جمله مرز هاي زميني فعال با كشور پاكستان هستند«. 
لطيفي عمده محصوالت وارداتي ايران از پاكستان را »برنج و انواع ميوه ها 
همچون انبه و ماشين آالت« مطرح و تأكيد مي كند: »مصالح ساختماني، 
گاز مايع، مشتقات نفتي، موارد خوراكي و غذايي و... عمده محصوالت 
صادراتي ايران به پاكستان است«. اين كارشناس مسائل اقتصادي به نكته 

ديگري در مراودات تجاري تهران و اسالم آباد اشاره و تأكيد مي كند: »در 
حالي عمده مقصد صادرات پوست ايران، پاكستان است كه كشورمان 
ظرفيت و سرمايه گذاري خوبي در حوزه پوست داشته است ولي با اين 
حال باز هم عمده پوست كشور به پاكستان صادر مي شود. ساالنه معادل 
۱۰۰ ميليون دالر پوست به پاكستان صادر مي شود. اين در حالي است 
اگر به صنعت داخلي حوزه پوست توجه شود، مي توانيم به جاي ۱۰۰ 
ميليون دالر صادرات پوست، ۳ الي ۴ ميليارد دالر آورده با توجه به ارزش 
افزوده آن نصيب كش��ور كنيم«. وي می افزايد: »البته بايد به اين نكته 
تأكيد شود كه پاكستان تأمين كننده اصلي صنعت پوست در جهان است 
و در اين حوزه سرمايه گذاري كرده است ولي ايران بايد حداقل در داخل 
كشور براي استفاده بهينه از صنعت پوست برنامه ريزي كند چراكه به 

اندازه كافي صنعت دامداري در كشور مورد توجه است«.  

تركيبتجارتتهران– اسالمآباد

پاكستان،بازارمكملبرايایران
همچنين فهيمه دامرودي دبيركل اتاق مش��ترك 
بازرگاني ايران و پاكس��تان به »ج��وان« مي گويد: 
»كشور پاكس��تان با جمعيت ۲۲۰ ميليون نفري 
به دليل قرابت ه��اي زباني، فرهنگ��ي و مذهبي با 
كش��ورمان از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت و در 
عين حال بازار بالقوه خوب��ي براي بخش اعظمي از 
توليدات داخلي كش��ورمان مي تواند باشد. يكي از 
داليل اين امر اين است كه تنوع در كاالهاي وارداتي 
پاكستان از ديگر كشورها بسيار زياد است تا جايي 
كه واردات پنير از فرانس��ه، انواع س��س و مارماالد 
از امريكا، تمش��ك آبي )بلو بري( از پ��رو، گالبي از 
آفريقاي جنوبي و... را ش��امل مي ش��ود و از طرفي 
كشور پاكستان سومين صادر كننده برنج و چهارمين 
توليد كننده پنبه در جهان اس��ت«. وي مي افزايد: 
»محصوالتي كه تا به االن نيز از ايران براي پاكستان 
صادر شده عبارتند از: نوش��يدني ها )راني(، مصالح 
ساختماني )علي الخصوص كاشي و سراميك به دليل 
هزينه پايين پاكستان طرفدار اين نوع محصوالت 
از ايران اس��ت(، خرما، تخم گش��نيز، فرآورده هاي 
نفتي و پتروشيمي، شير خشك، فرآورده هاي لبني 
خشكبار، مواد غذايي و...(، همچنين برنج، حيوانات 
از نوع گاو، دانه كنجد، انبه، گوشت گاو، شتر، موز و... 
عمده محصوالتي هستند كه از پاكستان وارد ايران 
شده اس��ت«. دامرودي تصريح مي كند: »صادرات 

جمهوري اس��المي ايران به پاكس��تان معادل يك 
ميليارد ۲۴۳ ميليون و ۵۰۸ هزارو ۱۶۳ دالر و حجم 
واردات ايران از پاكستان نيز معادل ۲۶۰ ميليون  و 
۱۸۴ هزارو ۹۹۷ دالر )در سال مالي ۱۴۰۰( بود. و 
حجم كل تجارت ايران با پاكستان در سال ۱۴۰۰ 
نيز معادل يك ميلياردو ۵۰۳ ميليون و ۶۹۳ هزارو 
۱۶۰ دالر بود«. دام��رودي خاطرنش��ان مي كند: 
»بيشترين كشورهاي صادر كننده به پاكستان شامل 
چين، امارات متحده عربي، ايال��ت متحده امريكا، 

عربستان سعودي و اندونزي هستند كه سهم ايران 
از صادرات در بازار پاكستان در سال گذشته فقط دو 
درصد بوده است«. وي پاكستان را بازار مكمل ايران 
مي داند و مي گويد: »دليل ديگري كه حضور ايران 
در بازار تجارت با پاكس��تان را به صرفه مي كند اين 
است كه بازار پاكستان يكي از بازارهاي مكمل ايران 
محسوب مي شود، ايران از تأمين بسياري از نياز ها و 
محصوالت وارداتي پاكس��تان مانند برق، گاز مايع، 
فرآورده هاي نفتي و پتروش��يمي مانند نفت، قير، 
كودشيميايي، مواد پليمري و...، لبنيات، خشكبار، 
لوازم خانگي، بهداش��تي، س��اختماني، س��يمان و 
بسياري از اين كاال ها اين قابليت را دارد تا بخشي از 
بازار پاكستان را تصاحب كند و متقابال ايران مي تواند 
برخي محصوالت وارداتي خود همچون گوش��ت، 
برنج، منس��وجات، تجهيزات ورزش��ي و پزشكي، 
ميوه هاي گرمسيري و برخي اقالم كشاورزي را كه 
اكنون ديگر كشور ها وارد مي شود، از كشور پاكستان 
تأمين كند تا به اي��ن ترتيب دو كش��ور از افزايش 
تعامالت تجاري با يكديگر بهره مند شوند«. دبيركل 
اتاق مشترك بازرگاني ايران. پاكستان خاطرنشان 
مي كند: »با توجه به تقاضاي روز افزون تجار دو كشور 
و نيز ظرفيت و توانمندي هاي دو كشور انتظار مي رود 
در صورت برقراري كانال هاي مستقيم بانكي بين دو 
كشور و دستيابي به موافقتنامه تجارت آزاد، افزايش 

چند برابري مبادالت تجاري دو كشور را شاهد باشيم. 
شرط اصلي به دست آوردن بازار اين كشور داشتن 
بينش و اطالعات درست و جامعي از بازار پاكستان 
است كه متأسفانه در شرايط كنوني استفاده چنداني 
از آن نمي شود«. وي تأكيد مي كند: »براي فعاالن 
اقتص��ادي راهكار مناس��ب جهت حض��ور در بازار 
پاكستان بازاريابي محصوالت مورد نظر تجار و فعاالن 
اقتصادي اس��ت«. دامرودي، بازاريابي را ش��ناخت 
بازارهاي خارج��ي و راه هاي نفوذ ب��ه آن مي داند و 
مي گويد: »شناخت فعاالن اقتصادي و رقبا در كشور 
هدف از مهم ترين قسمت هايي اس��ت كه نيازمند 
اتخاذ استراتژي هاي قدرتمند براي بازاريابي كاال و 
خدمات است، بازاريابي از مؤلفه هاي بسيار مهم در 
توسعه اقتصادي به شمار مي رود كه با انتقال صحيح 
و درست اطالعات كاالي داخلي به فعاالن اقتصادي، 
به فروش و عرضه كاالها و محصوالت، كمك شاياني 
مي شود«. وي درباره وضعيت ديپلماسي اقتصادي 
دولت س��يزدهم   نيز مي گويد: »از ابتداي شروع به 
كار دولت سيزدهم و اقدامات صورت گرفته در حوزه 
تعامل با كشورهاي همسايه ش��اهد رونق در حوزه 
تجارت خارجي بوده ايم به نحوي كه حجم تجارت 
خارجي ايران رش��د قابل توجه اي داش��ته است، با 
وجود اينكه تحريم ها موانعي بر س��ر تبادالت مالي 

ايجاد كرده بودند«.
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  واکاوی

ديپلماسي غذايي در آغاز راه
چهل و هفتمين جلس��ه قرارگاه ديپلماس��ي غذايي روز چهاشنبه 
۲۸ دي به رياست وزير جهاد كشاورزي برگزار شد و مسائل و موانع 
حمل ونقل بين المللي و صادرات محصوالت كش��اورزي از ش��مال 
كش��ور )لجس��تيك درياي خزر( مورد بررس��ي و تبادل نظر قرار 
گرفت. سيدجواد س��اداتي نژاد ۱۴ مهر گفته بود »پس از ۱۶ سال 
قرارگاه ديپلماسي غذايي در وزارت جهاد كش��اورزي ايجاد شد«. 
به گفته رئيس س��ازمان حفظ نباتات كش��ور، اين قرارگاه روزهاي 
چهارشنبه هر هفته جلس��ه دارد. هدف از تشكيل چنين قرارگاهي 
تقويت ديپلماس��ي غذايي در بخش كش��اورزي و ارتب��اط با ديگر 
كشورهاست. وضعيت ارزآوري محصوالت كشاوزري نشان مي دهد 
 ايران هنوز با جايگاه واقعي خود در صادرات محصوالت كش��اورزي 

فاصله دارد. 

ظرفیت 1500کیلويی طال در زرشوران
سازمان توسعه و نوس��ازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو( 
اخيراً از عملياتي ش��دن برنامه احداث فاز توس��عه كارخانه طالي 
زرش��وران خبرداده و گفته اس��ت »فاز توس��عه طال زرش��وران، با 
س��رمايه گذاري تقريبي ۵۰ ميليون يورو اجرا مي ش��ود كه هدف 
آن ايجاد ظرفيت جديد توليد هزارو ۵۰۰ كيلو شمش طال در سال 
خواهد بود و با احداث و تكميل اين فاز، ظرفيت توليد طال در شركت 
گسترش معادن و صنايع معدني طالي زرشوران به سه تن در سال 

خواهد رسيد«.
 شهرس��تان تكاب اس��تان آذربايجان غربي داراي دو معدن طالي 
مهم »زرشوران« و »آق دره« اس��ت كه معدن اولي در دست بخش 
دولتي )ايميدرو( و دومي نيز در دس��ت بخش خصوصي اس��ت اما 
 مردم تكاب معتقدند از هيچ كدام از اين معادن بهره اي به شهر آنها 

نمي رسد. 

مماشات با کره جنوبي ممنوع!
 »يون س��وك يول« رئيس جمهور ك��ره جنوبي اخيراً در س��فر به 
ابوظبي، »ايران ما« را بزرگ ترين تهديد امارات عنوان كرده است. 
اين در حالي اس��ت كش��ورش كه تحت س��يطره امريكاست بيش 
از ۷ ميليارد دالري از ام��وال مردم ايران را دزيده اس��ت و صراحتاً 
اعالم مي كند چون امريكا اجازه نمي ده��د، امكان پس دادن آن را 
ندارد. حس��ين نوش آبادي نماينده فعلي مجلس كه پيش��تر سفير 
ايران در امارات بود گفته اس��ت »ما مي توانستيم از مجامع حقوقي 
درباره اموال بلوكه ش��ده خ��ود در كره جنوب��ي دادخواهي كنيم، 
مماش��ات مس��ئوالن ما درباره پرداخت دي��ون كره جنوبي باعث 
جري شدن آنها ش��ده تا جايي كه به جاي اداي دين خود به ايران، 
چنين اظهاراتي مي كنند كه ناش��ي از تحريك دشمنان ما است«. 
البته به چرايي مماشات مسئوالن اش��اره نكرده و نگفته است چرا 
مجلس پيگير نيس��ت. به نظر مي رس��د توجيهي براي مماش��ات با 
 كره جنوبي نيست و بايد با اقدام قاطع مانع دست درازي و زبان درازي 

كره جنوبي شد. 

 تك چرخ کالمي نمايندگان! 
احمد نادري كه در بخش معرفي توئيتر خود را »دانش��يار دانشگاه 
تهران، نماينده مردم ته��ران، عضو هيئت رئيس��ه مجلس، رئيس 
فراكسيون مقابله با آسيب هاي اجتماعي، عضو اتحاديه بين المجالس 
جهاني و سخنگوي فراكسيون گام دوم« معرفي كرده، اخيراً در يك 
پيام توئيتري نوش��ته اس��ت »اينكه تنها ۳۸ درصد بنزين توليدي 
كشور استاندارد اس��ت، اينكه از ۲۵ ميليون خودرو شماره گذاري 
شده در كشور ۵/۶ميليون فرسوده هستند، اينكه حدود ۹۰ درصد 
از ۱۲ ميليون موتور سيكلت كاربراتوري و غير استاندارد است؛ يعني 
حل معضل آلودگي هوا فرمول پيچيده اي ن��دارد بلكه عزم و اراده 
مديران را مي طلبد«. اين نماينده در حالي در مقام مطالبه گر ظاهر 
شده كه با عنايت به معرفينامه بلندباالي صفحه توئيتر خودش، در 
مقام پاسخگوست. منهاي همه القاب و عناوين، صرفاً به دليل عضو 
هيئت رئيسه مجلس بودن بايد از »انجام شده« ها گزارش بدهد نه 
آنكه از »بايد« ها س��خن بگويد. تك چرخ كالمي در فضاي مجازي 

هيچ آورده اي براي مردم ندارد. 

»جوان«وضعيتتجاريایرانوپاكستانراواكاويمیكند

مراودات تجاري تهران- اسالم آباد در بند تكانه هاي سیاسي

کانون هاي تفكر پاکستان
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اس��المي چندي قبل در گزارشي با 
عنوان »كانون هاي تفكر پاكستان« به بررسي نقش انديشكده هاي معتبر 
و معروف پاكستان و همچنين روابط آنها با دولت، پارلمان و احزاب اين 
كشور پرداخت. طبق نتيجه گيري اين گزارش، در پاكستان كانون هاي 
تفكر بخشي از نظام سياسي و حزبي به شمار  مي روند. براساس تنوع و 
تعدد احزاب فعال در اين كشور كانون هاي تفكر متعددي در رشته هاي 
مختلف فعاليت دارند. تا آنجا كه كش��ور پاكس��تان از نظ��ر دارا بودن 
كانون هاي تفكر و اثرگذاري آنها جزو كش��ور هاي مشهور جهان است. 
اين مراكز معموالً از طريق برگزاري همايش ها و مشاركت در طرح هاي 
پژوهشي مشترك با ديگر مؤسسات بين المللي در حوزه هاي مختلف 
اعتبار كس��ب می كنند، اما با توجه به جايگاه اين  انديشكده ها در ميان 
مراكز مطالعاتي معتبر جهاني مي توان گفت كه هنوز مسيري طوالني 
براي رقابت با  انديشكده هاي بين المللي كشور هاي پيشرفته پيش روي 
دارند. مؤسسات تحقيقاتي پاكستان در داخل اين كشور نيز به جايگاه 
قابل توجهي دست يافته اند و در زمينه هاي مختلف به نهاد هاي دولتي و 
پارلماني خدمات پژوهشي و مشورتي ارائه مي دهند كه اين امر مي تواند 
از وقوع اش��تباه در تصميم گيري هاي سياس��ي، امنيت��ي، اقتصادي و 
اجتماعي ممانعت كند. اين مراكز پژوهش��ي مي توانند در زمينه هايي 
نظير ساختن آينده پاكستان، جلوگيري از تنش هاي داخلي و خارجي، 
مبارزه با فقر، ارائه طرح هايي براي توسعه همه جانبه و آماده سازي براي 
مقابله با چالش هاي زيست محيطي و آب و هوايي به سياست مداران و 

مردم اين كشور مشاوره دهند. 
همچنين در بخشي از اين گزارش آمده است سياست در پاكستان متأثر 
از ايدئولوژي و هويت احزاب سياسي و همچنين شخصيت كاريزماتيك 
رهبران احزاب است. در عين حال كمبود فاحشي از نظر احزاب مهم و 
منطقه اي مشهود است. تشكيل يك انديشكده در هر حزب كه با هدف 
شكل دهي به سياست عمومي بر پايه تحقيق و تحليل ايجاد شده باشد به 
توانمندي هاي احزاب سياسي مي افزايد و كشور را به سوي سياستگذاري 
بر پايه تدبير سوق مي دهد. در خصوص كشور پاكستان نيز نياز به تشكيل 
 انديش��كده هايي در احزاب سياس��ي، مهم به نظر مي رسد. زيرا عناصر 
فرهنگي به منزله موانعي براي تصميم گيري انديش��مندانه و حكومت 
مناسب عمل مي كنند. ميان انديش��كده ها و احزاب سياسي پاكستان 
پيوندي عميق وجود دارد. در واقع اين دو نهاد به طور گسست ناپذيري 
از بدو تأسيس اين كشور همزاد يكديگر بوده اند. همين مسئله موجب 
شده است تا بررسي  انديشكده ها را با معرفي اجمالي احزاب آغاز كنيم. 
همچنان كه در ادامه اين گزارش اش��اره خواهد شد  انديشكده ها محل 
تبادل آرا و تصميماتي اند كه در نهايت توس��ط احزاب در دس��تور كار 
مراكز تصميم گيري و تقنين قرار مي گيرند. از همين رو است كه ميزان 
تأثير انديشكده ها در گرو وزن سياسي احزابي در پارلمان و سهم آنها از 
قدرت است تا آنجا كه بودجه  انديشكده ها براساس تعداد اعضاي حزب 
متبوع شان در پارلمان است. البته در واقعيت متأسفانه، فرهنگ واقعي 
مناظره، بحث و تصميم گيري براساس مش��ورت و توافق در پاكستان 
وجود ندارد. بنابر اين حاكمان تمايل دارن��د تصميمات خود را در خفا 
و به طور يكجانبه و در واكنش به شايعات يا حتي براساس تئوري هاي 
توطئه اتخ��اذ كنند. طبعاً در اين زمينه سياس��ي  انديش��كده ها نقش 
مؤثري در تبيين و بسط ديدگاه ها و برنامه هاي حزبي دارند. وابستگي  
انديشكده ها و مطالعات آنها به احزاب سياسي و اينكه كدام حزب قدرت 
را در اختيار داشته باشد مانع ش��كل گيري نظريات بلندمدت و عميق 
است. به عبارت ديگر گاه، نبود ش��يوه نظام مند تصميم گيري معموالً 
عامل اصلي تصميمات نادرست اس��ت كه در نهايت به عواقب ناگواري 

ختم مي شود. 
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اينكه طرفداران »ارزش كار« قطعي و مسلّم می گويند كه انسان 
همواره كوشش مي كند از تالش خود سود بيشتري ببرد پس محال 
است كه كار پرسودتر را به خاطر كار كم سودتر ترك كند، درست 
نيست. اين نظر مبتني بر ماترياليسم تاريخي است؛ مبتني بر اين 
است كه محرك اصلي بشر در همه توليد ها و كار ها منافع اقتصادي 
باشد و حال آنكه منافع اقتصادي يكي از محركات بشري است. در 
كار هاي اقتصادي غالباً همين طور است كه هدف اصلي تحصيل 
سود و منفعت مادي است، ولي ساير كار ها كه ارزش اقتصادي نيز 
دارد اكثر برخالف است. مثالً اكثر معلمين شغل خود را نه به واسطه 
اينكه درآمد بيشتري دارد بلكه به واسطه اينكه كار شريفي است 
و مورد عالقه آنهاس��ت قبول كرده اند. برخي از كشاورزان در كنار 
محصول هاي پرسود به ايجاد محصول هاي پرزحمت و كم سود و 
نمونه نيز مي پردازند، فقط به خاط��ر اينكه از اين افتخار برخوردار 
باش��ند كه در مزرعه آنها همه گونه محصول وجود دارد. در ميان 
مؤلفين يا نقاشان آثاري يافت مي شود كه مورد پسند عاّمه است و 
كار كمتري الزم دارد، و آثاري يافت مي شود كه مورد استفاده خاصه 
است ولي زحمت فوق العاده اي الزم دارد. از لحاظ اقتصادي صرفه با 
كار اول است ولي مؤلف يا نقاش هرگز حاضر نيست تمام وقت خود 
را صرف كار ساده پرسود بكند. مرحوم قمي كتاب مفاتيح را در چند 
ماه و سفينة البحار را در ۲۵ سال تأليف كرد سفينة البحار تقريباً صد 
برابر مفاتيح است و سود آن يك صدم مفاتيح )اگر مؤلف مي خواست 
حق التأليف بگيرد(، ولي مؤلف هرگز حاضر نيست وقت خود را صرف 
كار هايي نظير مفاتيح بكند. خود نويسنده اين اوراق، با صرف وقت كم 
در داستان راستان سود بهتري مي برد از صرف وقت زياد در تدريس 
اسفبار يا تأليف اصول فلسفه و غيره، ولي هرگز حاضر نيست عقربه 
فعاليت خود را متوجه سود اقتصادي به تنهايي بكند. يكي از ايراد هاي 
مهم بر اصل »ارزش كار« اين است كه به فعاليت هاي بشري بيش از 
حد جنبه مادي و سودجويي )سود اقتصادي( داده شده است. مثل 
اين است كه همه كار ها از نوع عملگي دانسته شده است و حال آنكه 
در همان عملگي نيز سرعملگي مزد بيشتر دارد، نه به واسطه صرف 

انرژي بيشتر، بلكه به واسطه زبر و زرنگي بيشتر سرعمله. 

ايراد ماتريالیسم تاريخي
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