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ادامه از صفحه اول

 حامیان دولت در مواجهه با کابینه زبان سیاسی خود را تغییر داده اند
عبور از رئیسی؟

چراغ «برجام»  
رو به خاموشی است؟

صــدای مخالفان برجــام در داخل نیز پــس از فترتی 
کوتاه، دوباره بلند شده است. آنان حتی دولت اصولگرای 
«ابراهیم رئیســی» و تیم مذاکره کننده او را شماتت کرده 
و ســاز مخالف   خوانی هــای خود را از نو کــوک کرده اند. 
انعطاف ناپذیری واشــنگتن در قبول تضمین های حقوقی، 
سیاسی و اقتصادی به تهران برای پایداری برجام و اصرار 
بر گفت وگوهای فرا برجامی، راه های برون رفت از بن بست 
کنونی را برای دولت رئیســی سخت و شاید ناممکن کرده 
اســت. در نگاه تهران، رویه آمریکاییان به  گونه ای اســت 
که می شود آن را تحمیل توافقی نیم بند دانست که البته 
عمرش هم ممکن اســت بیشتر از دو سال به درازا نکشد.
سوسوی کم  جان چراغ برجام اما شاید با هیمنه جنگ 

در اوکراین پیوند دارد.
 غــرب بــه رهبری آمریــکا همــه تالش خــود را در 
وادار کردن مســکو بــه دو هــدف متمرکز کرده اســت؛ 
شکست اقتدار نظامی روسیه و نیز مجاب کردن «والدیمیر 
پوتیــن» برای قبــول مذاکراتــی که ســرانجامش تقلیل 
جایگاه روســیه از آنچه به عنوان یک ابرقدرت تصور دارد، 

به قدرتی منطقه ای با انعطاف پذیری الزم است.
 اگرچه زود است درباره نتیجه جنگ کنونی در اوکراین 
پیش بینی روشنی داشــت؛ اما دو احتمال برای آن وجود 
دارد: نخســت؛ ناکامــی غــرب در فروکاســتن از جایگاه 
روســیه به عنوان کشــوری که تهران به آن نگاه «شریک 
استراتژیک» دارد، در این صورت شکست برجام نمی تواند 
تأثیری بیــش از آنچه هســت، بر پیکره اقتصــاد ایران و 
جایگاه آن در جامعه بین المللــی وارد کند؛ بلکه ممکن 
اســت بر موقعیت جهانی و منطقــه ای آن بیفزاید. دوم؛ 
فرسوده شــدن ارتش روسیه و اجبار پوتین برای مذاکراتی 
که سرنوشــت برجام و مناقشــه ایران و غــرب نیز با آن 
تعیین تکلیف می شــود. به عبارت دیگــر، در این رهگذر 
غرب پرونده هسته ای ایران را ذیل مناقشه خود با روسیه 

و جایگاه آتی این کشــور تعریف و تعیین خواهد کرد.
در صورت تحقق احتمال نخســت، بدیهی اســت که 
مســکو هیچ انعطافی را در مواضــع برجامی ایران الزم 
ندانــد؛ امــا در صورت بــروز احتمــال دوم، نمی توان به 
پایداری مســکو در این باره اطمینان داشــت. آنچه واقعی 
اســت این اســت که چراغ برجام کم جان تر از همیشــه 

است.

سیدجمال  هادیان طبائی زواره

 مهدی بازرگان: اگرچه با روی کارآمدن رئیســی این باور شکل گرفته بود که ذیل تحقق 
پروژه یکدست سازی قدرت، عمال گسل جریانات سیاسی با دولت جدید یا صفر خواهد 
شــد یا به حداقل ممکن خواهد رســید؛ اما شــواهد و قرائن به خصــوص در روزها و 
هفته های اخیر حکایت از آن دارد که حامیان دیروز دولت ســیزدهم و شخص رئیسی 
در زاویــه معناداری با او قرار گرفته اند. برای تبیین موضوع کافی اســت رجوعی گذرا 
به تحوالت این مدت در کشــور داشته باشیم. حادثه تلخ وزرشگاه امام رضا (ع) شاید 
از آن دســت مسائلی باشــد که به َتَرک سیاسی تهران - مشهد با محوریت حق بانوان 
برای ورود به وزرشگاه منجر شد. قبل تر از آن مجلس یازدهم که با رأی اعتماد خود به 
کابینه سیزدهم به حمایت تمام قد از رئیسی برخاسته بود، اکنون صدای ساز ناکوکش 
به گوش می رســد. نمونه هایی مانند حمله به وزارت و تالش برای اســتیضاح برخی 
چهرهای پرحاشــیه کابینه حکایــت از آن دارد که حامیان دیروز رفته رفته به مخالفان 
جدی دولت بدل شــده اند. فارغ از اینکه تا چه انــدازه عملکرد برخی وزارتخانه ها در 
همین ۲۲۷ روز گذشته باعث گسل مجلس و کابینه سیزدهم شده است؛ نفس شکاف 

سیاسی در بدنه جریان قدرت این سؤال را در ذهن شکل می دهد که آیا عبور از رئیسی 
از سوی حامیانش در حال شکل گیری است؟!

شــاه بیت این زاویه معنادار به مذاکرات وین و هجمه علیه تیم سیاســت خارجی 
دولت رئیســی و تیم مذاکره کننده باز می گردد. اســفندماه سال گذشته با تشکیل تیمی 
پنج نفره که به کمیته «ضدتوافق» مشــهور است، بنای اختالف نمایندگان با دولت به 
شــکل عیانی بروز یافت. به موازاتش اواسط هفته گذشته حدود ۱۹۰ نماینده مجلس 
شورای اسالمی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار رعایت خطوط قرمز نظام 

و تأمین منافع ملت، در مذاکرات هسته  ای شدند.
بــا این  حال تغییر لحن و ادبیات برخی نمایندگان و به دنبالش واکنش ها و مواضع 
شــخصی تند آنان هم تنــور اختالف مجلس با دولت را داغ تر کرده اســت. کما اینکه 
توییت انتقادی علی خضریان، رئیس کمیته سیاســی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل 
نود مجلس مبنی بر اینکه تیم مذاکره وزارت خارجه جمهوری اســالمی خطوط قرمز 
نظام را در پیش نویس ۱۷ صفحه ای مذاکرات وین رعایت نکرده اســت، در کنار حمله 

ســیدمحمود نبویان به متن توافق مذاکرات وین و علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد 
دولت گویای کم رنگ شدن حمایت ها از رئیسی است. اینها عالوه بر آن است که به نظر 
می رســد ضمن کلید خوردن پروژه عبور از رئیســی، هزینه سیاسی این عبور هم باید از 
جیب دولت داده شود. چنان که حاشیه اخیر درخصوص سفر استانی رئیس جمهوری 
به البزر و درخواست بودجه هشت میلیارد ریالی شهرداری کرج برای مراسم استقبال 
از ســفری کــه به گفته خود رئیســی با مترو انجام شــده و حتی افطــار هم میهمان 

دانشجویان بوده از آن نکاتی است که می تواند مصداق این مهم باشد.
ســعید حدادیان، مداح مشــهور هم حمالت تندی حواله دولــت کرد و به تناقض 
«ادعای افزایش درآمد دولت و فروش نفت با خالی شــدن روزافزون سفرهای مردم» 
پرداخت و گفت: «هر روز خبر منتشــر می کنند که فالن منابع ارزی آزاد شــده اســت، 
چند برابر نفت فروخته ایم و قیمت نفت هم چند برابر شده است؛ اما هیچ اثری از این 
گشــایش ها در اقتصاد نیست و مردم اثر آن را در زندگی خود مشاهده نمی کنند». این 
در حالی است که مداحان از حامیان سنتی جریان سیاسی اصولگرا به حساب می آیند 

و سخنانی این چنین تند، کمی دور از انتظار بود. در عین حال پس از ماه ها بحث، جدل 
و رایزنی دولت و مجلس هنوز تکلیــف اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کاالهای 
اساســی به خصوص دارو روشــن نیســت. از یک طرف دولت و طیفــی از نمایندگان 
مجلس با حذف ارز ترجیحی موافق اند؛ اما نکته اینجاســت که در عمل کسی حاضر 
به پذیرش مســئولیت پیامدها و عواقب   این تصمیم بر اقصاد کشــور و معیشت مردم 
نیســت. از این رو احتمال انداختن توپ مســئولیت به زمین دولت جدی تر از گذشــته 
خواهــد بود.  مجموعه این نکات به موازات دیگــر اتفاقات و حوادث جاری دیالکتیک 
سیاسی رئیسی و حامیانش را با لکنت جدی روبه رو کرده است؛ آن هم در شرایطی که 
با آغاز سال جدید شاهد تشدید بحران معیشتی و ناکارآمدی دولت در مدیریت تورم و 
گرانی ها هستیم. به باور و اذعان بسیاری از تحلیلگران سیاسی، کارشناسان اقتصادی و 
حتی جامعه شناسان تداوم این شرایط وقوع  نارضایتی اجتماعی را پررنگ تر می کند. در 
چنین بســتر و فضایی امکان آن وجود دارد که عبور از رئیسی در سال جاری و ماه های 

پیش رو بیشتر به چشم آید.

شنبه
۲۰ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۲

در ســال های اخیــر بارهــا ترکیب هایــی نظیــر «اقتصــاد 
بــر  مبتنــی  «اقتصــاد  دیجیتــال»،  «اقتصــاد  دانش بنیــان»، 
فناوری»، «اقتصاد اســتارت آپی» «اقتصاد نــوآوری»، «اقتصاد 
کسب وکارهای نو» و «اقتصاد خالق» را شنیده ایم اما شاید کمتر 
به میزان انطباق آنها، تفاوت آنها و جایگاه کشــورمان در هر یک 
از آنها توجه کرده ایم. احتمال دارد بســیاری از ما تفاوت اینها و 
کارکرد هر کدام را برای کشور ندانیم. اما اکنون که به ابتکار رهبر 
معظم انقالب اسالمی نخستین سال قرن پانزدهم «سال تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرینی» نام گرفته، بهتر است تفاوت این 
مفاهیم، کارکردها و ظرفیت های آنها را بشناســیم. بعید نیست 
ما هم در گســتره یکی از این نوع مفاهیم جا بگیریم و با نوآوری 

مشغول کسب و کار شویم.
اصطالح اقتصــاد دانش بنیان را پیتر دراکــر در کتاب «عصر 

ناپیوســتگی» در ۱۹۶۹ میــالدی مطرح کرد که منشــأ آن ایده 
مدیریت علمی اســت که پیش از آن با نظریه فردریک وینســلو 
تایلور توســعه یافته  بــود. اقتصاد دانش بنیان اقتصادی اســت 
که برخالف مشــاغل روتین خدماتی و تولیدی، مبتنی بر دانش، 
فن یا هنر اســت و با بهره گیــری از خالقیت تولید ثروت می کند. 
ماهیت این نوع اقتصاد با اقتصاد کشــاورزی و اقتصاد صنعتی 
متفاوت است. در اقتصاد کشــاورزی فعالیت اصلی معیشتی و 
نیاز اصلی آن کار و مهارت دســتی اســت و در اقتصاد صنعتی 
هدف تولید انبوه اســت و اغلب کارگردان حاضر در آن غیرماهر 
هســتند. اقتصاد دانش بنیان بر اهمیت دانش توأم با مهارت در 
تولید و خدمات تأکید دارد و مرحله سوم توسعه اقتصادی است 
که به آن اقتصاد پســاصنعتی نیز گفته می شود. این نوع اقتصاد 
بر اهمیت اطالعات به عنوان ســرمایه غیرفیزیکی تأکید می کند 
و به واســطه دانــش و مهارت از ایده های نو بهــره می گیرد. از 
ایــن منظر اقتصاد دانش بنیان ذیل اقتصــاد خالق قرار دارد. در 
کشور ما معموال اقتصاد دانش بنیان را معادل اقتصاد دیجیتال، 
اقتصاد مبتنی بر فناوری اطالعات یا اقتصاد استارت آپی به شمار 
می آورند و سنجش درصد این نوع اقتصاد از تولید ناخالص ملی 

را نیز بر همین مبنا محاسبه می کنند.

امــا عبارت «اقتصاد خــالق» را جان هاوکینــز، عضو کمیته 
مشــاوره برنامه توسعه ســازمان ملل متحد (UNDP) در سال 
۲۰۰۱ میالدی مطرح کرد. وی اقتصاد خالق را به ۱۵ صنعت، از 
هنر گرفته تا علم و فناوری تعمیم داد. به عبارتی اقتصاد خالق 
یعنــی فعالیت های اقتصادی که متضمــن به کارگیری خالقیت 
برای اهــداف تجاری هســتند. این مفهوم از گســتردگی زیادی 
برخوردار اســت؛ چراکه نه تنها کاالها و خدمات فرهنگی، بلکه 
بازی ها، اسباب بازی ها، کاالهای مبتنی بر آفرینش های کارکردی 
و کل حــوزه تحقیــق و توســعه را دربر می گیــرد؛ بنابراین، این 
مفهوم عالوه بر اینکه فعالیت ها و فرایندهای فرهنگی و هنری 
را هســته اقتصاد قدرتمند قلمداد می کند، با نمودهای خالقیت 
در حوزه هایی که معموال فرهنگی تلقی نمی شــوند نیز سروکار 
دارد. صنایــع خــالق و به تبع آن اقتصاد خالق از عوامل رشــد 
اقتصادی و اجتماعی به شــمار می آید و دارای دو ویژگی است: 
اول اینکه ارزش افزوده آن ناشــی از ذهن خالق و پردازش فکر 
اســت. دوم اینکه این نوع اقتصاد با طبیعت ســازگاری بیشتری 
دارد، کمتر از طبیعت و محیط  زیست برداشت می کند و آلودگی 
کمتری تولید می کند. صنعت خودروســازی را در نظر آورید؛ به 
خودی خود نه دانش بنیان است و نه صنایع خالق اما وقتی به 
طراحی و تحقیق و توسعه در خودروسازی و خلق خودروهای 
ســازگار با طبیعت می رســیم، جزء صنایع خالق قرار می گیرد، 
همان بخشــی که بیشــترین تأثیر را روی بازار و مخاطب پسندی 

دارد.
طبــق تعریف آنکتاد، صنایع خالق کــه در چارچوب اقتصاد 
خــالق جــای می گیرنــد، به چهــار دســته: میــراث فرهنگی، 
محصوالت هنــری، محصوالت رســانه  ای و محصوالت مبتنی 
بر آفرینش  های کارکردی تقســیم می شــوند. به عبارتی صنایع 
خالق بــه چرخه هایی از خلق، تولیــد و توزیع کاالها و خدمات 
اطالق می  شــود که خالقیت و ســرمایه فکری را به عنوان ماده 
خــام به کار می گیرنــد و از این منظر متناظر با کســب و کارهای 
دانش بنیان و حتی محیط بر آن هســتند. به عبارت دیگر صنایع 
خــالق متشــکل از مجموعــه  ای از فعالیت  هــای دانش بنیان 
هســتند که دانش به معنای موســع از جمله دانش ضمنی و 
فناوری هــای مبتنی بر حوزه فرهنگ و هنر، و نه محدود به آن را 
در خدمت تولید ارزش افزوده اقتصادی قرار می  دهند و بنابراین 
واجد ظرفیت  درآمدزایی از تجارت و نیز مشمول حمایت حقوق 

مالکیت فکری هستند.
از این منظر شرکت خالق به شرکتی گفته می شود که جوهره 
آن خالقیــت و نوآوری برای ارائه محصــوالت و خدمات جدید 
و مدل های نوین کســب و کار در بازار هدف اســت. از آنجایی که 
ماده خام چنین کسب و کارهایی، خالقیت و سرمایه فکری است 
بیــش از هر صنعت دیگــری درون زا و در مقابل عوامل بیرونی 
تاب  آورنــد. محتواهــای فرهنگــی و هنری، میــراث فرهنگی و 
صنایع دســتی، اسباب بازی، موسیقی، گردشــگری و موزه داری 

هــم زیرمجموعه   صنایع خالق هســتند. تمامی این شــرکت ها 
بــه نحوی از فنــاوری اطالعات و فضای مجازی برای توســعه 
کارشان بهره می گیرند و ممکن است از فناوری های نوینی چون 
بیگ دیتا، تحلیل داده ها، اینترنت اشیا، متاورس و زنجیره بلوکی 
هم اســتفاده کنند. آنچه مسلم است فناوری اطالعات و فضای 
مجازی ابزار توسعه کسب و کارهای خالق و دانش بنیان است و 
به گســترش ابعاد تجاری ســازی، فراگیری، سرعت عمل، بهبود 
کمیــت و کیفیت کاالها و خدمات کمــک می کند. صنایع خالق 
معمــوال متکی بــر توانایی و فرهنگ بومی اســت و می تواند با 
هزینه های نــازل در قیاس با صنایع دیگر اشــتغال ایجاد کند و 
محصوالت دانش بنیان با ارزش  افزوده قابل توجه عرضه کند. از 
ویژگی های شرکت های خالق نسبت به حوزه های دیگر سرعت 

راه اندازی با حداقل هزینه و حاشیه سود باالست.
امــروز صنایع خالق بــه یکــی از ارکان اصلی پیشــــرفت 
اقتصادی کشــــورها تبدیل شــده  و در برخی کشــورها ســهم 
درآمدهای حاصل از صنایع خالق در اقتصاد ملی بســیار پررنگ 
است؛ اما در کشــور ما با توجه به وجود منابع طبیعی همچون 
نفــت و گاز، ظرفیت های اقتصاد خالق تاکنــون چندان که باید 

مورد توجه قرار نگرفته است.
ســهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانــی کمتر از یک درصد و 
ســهم اقتصاد دیجیتــال در ایران نیز کمتر از پنج درصد اســت 
اما هنوز آمار دقیقی از ســهم کل اقتصــاد خالق ایران در تولید 
ناخالص ملی نداریم. هرچند ســهم صنایع خالق حوزه فرهنگ 
و هنر در مقایســه بــا اقتصاد دیجیتال خیلی کوچک اســت اما 
با توجه بــه ظرفیت های بومی و پشــتوانه  های تاریخی و ملی 
می تواند در مجموع اقتصاد آفرینش بنیان سهم قابل مالحظه ای 
داشته باشــد. نتیجه اینکه اقتصادی که با تکیه بر دانش، فن یا 
هنر با بهره گیری از خالقیــت تولید ثروت می کند، اقتصاد خالق 
نام دارد. از این منظر اقتصاد دانش بنیان ذیل اقتصاد خالق قرار 
دارد و نگارنده برای مجموعه آنچه در گســتره کســب و کارهای 
دیجیتال و مبتنی بر فناوری اطالعات و آنچه در صنایع فرهنگی 
اعم از کســب وکارهای دیجیتال و دانش بنیان، صنایع فرهنگی 
چون سینما، موســیقی، طراحی و هنرهای تجسمی، بازی های 
رایانه ای، گردشــگری و صنایع دســتی خالقانه قرار دارد، عنوان 
واحــد «اقتصاد آفرینش بنیان» را پیشــنهاد می کنــد. به عبارتی 
حاال که ســال ۱۴۰۱ بــه ابتکار رهبر معظم انقالب اســالمی به 
نام دانش بنیان مزین شــده اســت و بر اســاس این مفهوم باید 
شاهد افزایش تولید و اشــتغال زایی باشیم، چه خوب است که 
این تعریف را به «اقتصاد آفرینش بنیان» تعمیم دهیم و تمامی 
کســب و کارهای خالقانه مبتنی بر دانش، هنــر، فن و مهارت را 
ذیل آن در نظــر آوریم و چتر حمایت، هدایت و نظارت را بر کل 
این مجموعه بگســترانیم. تردید نکنید کــه در این مجموعه از 
کسب و کارها داشتن ایده و خالقیت یا همان آفرینشگری اصل و 

فناوری اطالعات ابزار اجرا و تسهیل است.

اقتصاد آفرینش بنیان
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