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15 انديشه

   س�اناز قرباني    توانمندس��ازي اصطالحي اس��ت كه در طول چند سال 
اخير مقبوليت س��ريع و فزاينده يي داش��ته اس��ت و همچنين واژه يي است 
كه در بحث هاي سياس��ي مربوط به توانمندسازي افراد محروم ظاهر شده 
است. توانمندس��ازي عبارت است از ارتقاي توانايي افراد در استفاده از قوه 
تشخيص و تحليل، داش��تن بصيرت در انجام كارهايشان و مشاركت كامل 
در تصميم هاي��ي كه بر زندگ��ي آنها اثر مي گذارد؛ توانمندس��ازي به نوعي 
توس��عه و گس��ترش قابليت و شايس��تگي افراد براي نيل به قدرت انتخاب 

است. 
از توانمندس��ازي تعاريف متعددي ارائه شده است؛ به عنوان نمونه مراحل 
مختلفي كه يك فرد طي آن از نيازها و خواس��ته هاي دروني خودآگاه ش��ده و 
انگيزه و جرأت دس��تيابي به هدف مورد نظر را در خود تقويت و به همراه آن 
توانايي و شايستگي الزم براي عملي ساختن آن را در خود ايجاد مي كند را به 

اصطالح توانمندسازي مي نامند. 
تعريف سازمان ملل متحد از توانمندسازي شامل پنج بخش عمده مي شود 
كه عبارتند از: احس��اس ارزش داش��تن، حق مالكي��ت و تصميم گيري، حق 
دسترسي به فرصت ها و مناسبات، حق كنترل زندگي خود در داخل و بيرون از 
خانه، قدرت تاثيرگذاري بر جريان تغييرات اجتماعي براي به وجود آوردن نظام 

عادالنه اقتصادي در محدوده ملّي و جهاني. 
در تعريف نايال كبير )2001( توانمندسازي ارتقاي توانايي انسان ها براي 
انتخاب هاي راهبردي و حس��اس زندگ��ي در زمينه هايي كه قباًل از توانايي 

يافتن در آن محروم بوده اند، است.

توانمندسازيچهموارديرادربرميگيرد؟
توانمندس��ازي يك فرايند چندجانبه است كه به افراد و به خصوص زنان 
اي��ن ام��كان را مي دهد ت��ا هويت اصل��ي و تواناي��ي آن را در همه زوايايي 
زندگي ش��ان درك كنند و بر ش��رم بي مورد خويش فائق آيند و گفتارشان 
حاك��ي از اعتماد به نفس و اطمينان خاطر باش��د؛ قادر ب��ه ارزيابي صحيح 
و ش��ناخت واقعي خويشتن باشند؛ به اس��تعدادها و محدوديت هاي دروني 
خويش آگاه باشند؛ قدرت رويارويي با دشواري ها را داشته باشند و در رفع 
آن بكوشند و از اهداف مورد نظر و توان عملي ساختن آن شناخت دقيقي 
داشته باشند؛ از توانايي و قابليت نيل به هدف هاي خويش برخوردار باشند 

و بتوانند با افزايش توانمندي خويش به هدف مورد نظر دست يابند. 
توانمندس��ازي يك فرايند دستيابي به توس��عه است و مواردي همچون 
افزاي��ش خودآگاهي، درك توانايي ها، افزاي��ش مهارت هاي زندگي، افزايش 
مش��اركت، به دست گرفتن سهم بيش��تري از منابع ظرفيت سازي و توسعه 
ظرفيت ها، گس��ترش آزادي انتخاب و تصميم گيري، افزايش توان اتكاي به 
خود، تغيير از منفعل بودن به عامليت، غلبه بر موانع پيشرفت و دستيابي به 

قدرت مقابله با چالش ها را دربرمي گيرد. 
فرايند توانمندس��ازي حاكي از ظرفيت سازي اس��ت؛ فرايندي است كه 
زنان به توانايي هاي خودآگاه مي ش��وند و به آنها ات��كا مي كنند و بنابر آنها 

احساس استقالل و اعتماد به نفس خود را افزايش مي دهند. 
طراحان و فعاالن حوزه توانمندسازي زنان بر دو اصل پافشاري مي كنند: 

1- توانمندسازي يك فرايند است. 
 2- توانمندس��ازي فراين��دي از ب��اال ب��ه پايين نيس��ت بلك��ه در بطن 

جامعه اجرا مي شود و مردم در فرايند آن مشاركت داده مي شوند. 

توانمندسازيزنانيكضرورتدرمسيرتوسعهپايدار
مطالعات صاحبنظران اجتماعي نش��ان داده است كه دستيابي به توسعه 
پاي��دار بدون مش��اركت فع��ال زنان در تم��ام عرصه ها اع��م از خانوادگي، 

اقتصادي و اجتماعي امكان پذير نيست. 
بنابراين تاكيد بر توانمند سازي زنان از لحاظ اقتصادي، اجتماعي، رواني 
و سياس��ي ضروري اس��ت و اين امر موجب مي شود كه نه تنها به خود زنان 
كمك ش��ود بلكه جامعه هم دچار آسيب كمتري شود و با قدم هايي استوار 

و مطمئن به سمت توسعه گام بردارد. 
 ب��ا توجه به مباح��ث باال مي توان نتيجه گرفت كه توانمند س��ازي زنان 
بي��ش از آنكه يك امر انس��اني در جهت عدالت جنس��يتي باش��د يك امر 
ضروري در راستاي توسعه همه جانبه يك جامعه است چراكه امروزه يكي از 
معيارهاي سنجش پيشرفت و توسعه پايدار يك جامعه حضور زنان توانمند 

آن جامعه در عرصه هاي عمومي و خصوصي است. 
درواقع زماني مي توان گفت جامعه يي وارد توسعه پايدار همه جانبه شده 
ك��ه زنان آن جامعه نيز از اف��رادي منفعل و ناتوان تبديل به بازيگراني توانا 
در عرصه زندگي اجتماعي شوند، از قابليت ها و امكانات الزم جهت كاهش 
فقر برخوردار شوند، دسترسي برابر به فرصت ها داشته باشند و قدرت الزم 
را جهت تصميم گيري در امور خانوادگي و اجتماعي به دست آورند كه اين 

پروسه را توانمندسازي مي نامند. 
 همان طور كه بارها اش��اره شد توانمندس��ازي زنان و برنامه ريزي براي 
توانمن��د كردن آنان ارتباط تنگاتنگي ب��ا بهبود وضعيت يك جامعه در امر 

توسعه دارد. 
بنابراب��ن بايد عزم بزرگ��ي را جزم كرد بدين معنا ك��ه تمام ارگان هاي 
مس��وول اعم از دولتي و غير دولتي، توانمندس��ازي زن��ان به خصوص زنان 
آس��يب پذيرتر جامع��ه را در رأس برنامه هاي توس��عه يي خويش قرار دهند 

چراكه توانمند شدن زنان در جامعه حلقه اتصال زن و توسعه است. 

به  رغم اينكه نمي توان تابع مطلوبيت افراد را شناسايي كرد ولي مي توان 
برخي خصوصيات را براي آن برش��مرد. اين خصوصيات از يك فرض بسيار 
مه��م و قوي در اقتص��اد برمي خيزد و آن فرض عقالنيت اس��ت. عقالنيت 
در اقتصاد در يك تعريف حداقلي به معني اين اس��ت كه انس��ان ها بيشتر 
را ب��ه كمتر ترجي��ح مي دهند و در انتخاب هاي خ��ود قواعد پايه منطق را 
رعاي��ت مي كنن��د. يعني اگر الف را به ب ترجيح دادند ب را به الف ترجيح 
نمي دهن��د. عالوه بر آن اگ��ر الف را به ب ترجيح دادند و ب را به ج ترجيح 

دادند الف را به ج ترجيح خواهند داد. 
اين س��ازگاري در ترجيحات كه خيلي س��اده و ابتدايي به نظر مي رسد 
در سياس��ت گذاري هاي اجتماعي در موارد متعددي نقض مي شود چراكه 
عظمت و پيچيدگي مس��ائل اجتماعي مانع از استدالل منطقي مي  شود. به 
عنوان مثال در برنامه اول توسعه كشور، در يك جا دفاع اولويت اول كشور 
برش��مرده ش��ده و در جاي ديگر خودكفايي در كشاورزي مهم ترين هدف 

دستگاه برنامه ريزي كشور تعريف شده است. 
اقتصاددانان معتقدند كه انسان ها – انسان هاي عادي نه ديوانگان و موارد 
خاص- بيش��ترين عقالنيت خود را در رفتارهاي اقتصادي نشان مي دهند. 
اين فرض بس��يار اساس��ي كاماًل در مقابل ديدگاه هايي ق��رار مي گيرد كه 
م��ردم را نابالغ و بنابراين نيازمن��د هدايت حكومت براي پس انداز، مصرف، 

سرمايه گذاري و... مي داند. 

مفهومهزينهفرصت
انس��ان ها بر اس��اس انتخاب تركيب مصرفي مطلوبي��ت خود را حداكثر 
مي كنند اما انتخاب افراد چگونه شكل مي گيرد؟ در برابر هر فرد گزينه هاي 
مختلف��ي از تركي��ب مصرفي وج��ود دارد ولي وي آن تركي��ب را انتخاب 
مي كن��د كه مطلوبي��ت وي را حداكثر كند. انتخاب ي��ك گزينه به معني 
صرف نظر كردن از گزينه هاي ديگر اس��ت. از ميان گزينه هاي ديگري كه 
انتخاب نشده اس��ت بهترين گزينه اصطالحا هزينه فرصت انتخاب صورت 

گرفته ناميده مي شود. 
يك جوان مي تواند كار و الف تومان درآمد كس��ب كند. از س��وي ديگر 
مي توان��د تحصيل كند. اگر وي گزينه تحصيل را انتخاب كند ضمن اينكه 
هزينه ه��اي تحصي��ل را خواهد پرداخت بايد بداند كه ب��ا اين انتخاب الف 
تومان را نيز از دس��ت داده است. كس��ب نكردن الف تومان هزينه فرصت 
از دس��ت رفته اس��ت. با اين تعريف مي توان گفت اگر يك پروژه اقتصادي 
شكس��ت بخورد دو ضرر وجود دارد يكي اينكه پول هدر مي رود و ديگري 
اينكه اين پول مي توانس��ته در جاهاي ديگري خرج ش��ود و منافعي ايجاد 

كند كه نكرده است. 
مفهوم هزينه فرصت در فرهنگ ما و به تبع آن در سطوح سياستگذاري 
غايب اس��ت. ممكن اس��ت گزينه هاي خوب متعددي پيش روي يك فرد 
باش��د ولي وي بايد بهترين را انتخاب كند. اين حرف ش��ايد خيلي س��اده 
و بديهي باش��د، با اين حال در عرصه سياس��تگذاري مسائل اجتماعي كه 
همي��ن موض��وع در ابعاد بزرگ مطرح مي ش��ود، به ش��كل عجيبي نقض 
مي ش��ود. به عنوان مثال مكرراً گفته مي شود كه اين طرح عمراني يا پروژه 
داراي اين مزايا است. در چنين مواقعي بالفاصله بايد سوال كرد كه آيا اين 
طرح يا پروژه بهترين طرح يا پروژه ممكن براي اجرا در كشور نيز هست؟ 

با همين مالك س��اده ش��ده اين��ك مي توان در 
مورد ديدگاه زير قضاوت كرد: 

 فرض كنيد كه ش��ما در يك ش��وراي مرتبط با 
مسائل سياس��تگذاري اقتصادي كشور حضور داريد 
و قرار اس��ت در مورد افزايش قيمت بنزين صحبت 
ش��ود.  ناگهان يك نماينده مجل��س بر مي خيزد و 
مدعي مي شود كه قيمت بنزين نه تنها پايين نيست 
بلكه باال نيزهس��ت. وي اين ادع��ا را اينگونه توجيه 

مي كن��د كه هزينه تمام ش��ده جهت اس��تخراج بنزين از نف��ت خام براي 
پااليش��گاه هاي بنزين ليتري 10 تومان است. اين هزينه به انضمام هزينه 
انتقال و توزيع نهايتا 15تومان خواهد ش��د. لذا بايد قيمت بنزين را ليتري 

15تومان در اختيار مردم گذاشت. )اعداد مندرج در متن فرضي است.( 
همان گونه كه مش��خص است اش��كال اين ديدگاه آن  است كه به دليل 
آنكه نفت پااليش��گاه ها از داخل تامين مي ش��ود قيمت نفت مورد استفاده 
پااليش��گاه هاي كش��ور را صفر در نظر گرفته و هزينه فرصت آن را در نظر 
نگرفته اس��ت. آن نفت را مي توان ب��ه قيمت حداقل 100دالر صادر كرد و 
درآم��د آن را در اختيار كش��ور قرار داد ولي وقتي نفت به پااليش��گاه هاي 
داخل ارسال مي شود كشور از اين درآمد محروم مي شود لذا بايد به نحوي 
آن را جبران كرد كه تنها راه جايگزين آن افزايش قيمت بنزين تصفيه شده 

به مصرف كننده است. 

تعريفعلماقتصاد
حال كه مش��خص ش��د هر گونه تصميم اقتصادي داراي هزينه فرصت 
اس��ت، بايد به دنبال ش��يوه يي بود تا نظامي فكري ايجاد كرد كه بر اساس 
آن بهترين تصميمات اتخاذ و كمترين هزينه به اقتصاد تحميل ش��ود. علم 
اقتصاد علمي اس��ت كه مباني الزم براي اين مقصود را فراهم مي كند. علم 
اقتصاد را عل��م تخصيص بهينه منابع كمياب تعري��ف كرده اند. اين مزيت 
علم اقتصاد اس��ت كه داراي تعريف اس��ت در حالي كه براي تعريف ديگر 
حوزه هاي علوم خصوصا علوم اجتماعي درگيري و مناقشه زيادي برپا است. 
اگر تخصيص منابع در اقتصاد بهينه باشد اقتصاد رشد مي كند، بيكاري كم 
مي ش��ود و تورم پايين مي رود. اگر همه قبول دارند كه اقتصاد ايران رش��د 
كم��ي دارد بيكاري زياد و تورم باال اس��ت، بايد نتيجه گرفت كه تخصيص 
منابع بهينه نبوده اس��ت. پس براي اصالح س��اختار اقتصادي بايد منابع را 
از جاهايي كه به اش��تباه تخصيص داده ش��ده بيرون كش��يد و به جاهايي 
كه درس��ت تر اس��ت تخصيص داد. معني اينكه تخصيص غيربهينه اس��ت 
در دنياي واقع يعني اينكه يك كارخانه نبايد تاس��يس مي شد و شده، يك 
فرودگاه نبايد تاس��يس مي شد و ش��ده، يك سري نيروي كار نبايد در اين 

بخش فعاليت مي كردند و فعاليت مي كنند. 
حال بيرون كش��يدن منابع يعني اينكه آن كارخانه ورشكس��ت ش��ود، 
آن ني��روي كار بيكار ش��ود، آن فرودگاه تعطيل ش��ود... ... تا اين منابع به 
ش��كل ديگري درآيد و در بخش هاي ديگري به كارگرفته ش��ود يا حداقل، 
هزينه ايجاد نكند. متاس��فانه برخي قبول دارند كه منابع به شكل درستي 
تخصيص نيافته است اما وقتي به تبعات تصحيح اين اشكال مي رسند دچار 

ترديد و دودلي مي شوند.

  توانمندسازي زنان يك ضرورت در توسعه پايدار

تجارت جرقه آغاز رابطه ميان ايران و امريكا

 عقالنيت اقتصادي و علم اقتصاد

 ارزيابي خطر محصوالت ژنتيكي 
غ��ذا بخش��ي از ماهي��ت فرهنگ��ي و زندگي 
اجتماعي بش��ر اس��ت كه در بس��ياري از ملت ها 
ويژگي ه��اي مذهبي ني��ز دارد. به طور كلي غذاها 
از طبيع��ت منش��ا مي گيرند ك��ه در نتيجه اغلب 
مصرف كنندگان تصور مي كنند غذايي كه مصرف 

مي كنند، سالم است. 
ايمني غذايي يعني اطمينان داش��تن از اين كه 
غذايي كه مردم جامعه اس��تفاده مي كنند سالم و 
فاقد آلودگي اس��ت. اين آلودگي مي تواند ش��امل آلودگي ميكروبي، انگلي، 

شيميايي يا ژنتيكي باشد. 
پ��س زمينه تاريخ��ي و ارتب��اط متقابل اف��راد با طبيعت، ك��ه اغلب با 
دورنماه��اي اخالقي – مذهبي ارتباط دارد، يك مقاومت اجتماعي در برابر 
دس��تكاري ژنتيكي مواد غذايي ايجاد ك��رده و نگراني هاي مربوط به بخش 
س��المت و ايمن��ي غذايي نيز بر گس��تره اين مخالفت دامن زده اس��ت. از 
طرف ديگر، آگاهي رو به رشد مصرف كنندگان نسبت به حقوق خود، خطرات 
بالقوه محصوالت دس��تكاري شده ژنتيكي و اهميت بسيار زياد حق امنيت 
س��المتي افراد به عنوان حق مستقل بشري كه شرط الزم جهت بهره مندي 
از اكثر حق هاي بشري ديگر است، نگراني ها و اعتراضات بيشتري را در اين 

زمينه موجب شده است. 
به رغم ادعاهاي بس��ياري كه از جانب فعاالن عرصه بيوتكنولوژي)زيست 
فناوري( و دس��تكاري ژنتيكي مواد غذايي مي ش��ود، عدم كس��ب اطمينان 
خاط��ر فعلي يافته هاي علمي و فقدان تحقيقات علمي دقيق و بي طرفانه يي 
كه بيانگر س��الم و بي خطر بودن محصوالت دس��تكاري شده ژنتيكي باشد 
در اين عرصه احس��اس مي شود. از طرفي گزارش هاي مكرر مبني بر اثرات 
سوء معني دار ناشي از مصرف مواد غذايي دستكاري شده ژنتيكي، از جمله 

مسائل و ابهاماتي است كه در اين زمينه بايد شفاف سازي علمي شود. 
بر اس��اس قوانين داخلي اغلب كش��ورها، اين ش��ركت هاي توليد كننده 
محصوالت دستكاري شده هستند كه موظف به انجام آزمايش ارزيابي هاي 
خط��ر محص��والت خود هس��تند اما همواره اي��ن نگراني مطرح اس��ت كه 
ش��ركت هاي خصوصي فعال در توليد محصوالت دست ورزي شده ژنتيكي، 
به دلي��ل منافع اقتصادي خ��ود، از صرف هزينه هاي الزم و كافي براي انجام 
تحقيقات و آزمايش هاي دقيق و بيطرفانه در بررس��ي و حصول اطمينان از 

سالم بودن محصوالت خود قبل از ارائه به بازار خودداري مي كنند. 
انجام تحقيقات دقيق قبل از عرضه محصوالت دس��تكاري شده ژنتيكي 
به بازار و حذف موارد خطرناك مي تواند مانع از بروز بسياري از مشكالت و 
نگراني ها ش��ود. اما در اين مورد شركت هاي فناوري زيستي)بيوتكنولوژي( 
كه عرضه كننده س��ازواره ها و موجودات دست ورزي شده ژنتيكي هستند، 

رويه نادرستي را اتخاذ كرده اند. 
بنابراين به رغم حمايت از حق انجام تحقيقات علمي مس��تقل و نوآورانه، 
در مواقعي كه اين آزادي، تهديدكننده س��اير قواعد حقوق بش��ري از جمله 
ح��ق بر دارا بودن غذاي ايمن و حق بر امنيت س��المتي باش��د، اين امكان 
وج��ود دارد كه مداخالت و نظارت هاي بيطرفانه و غير مغرضانه اي توس��ط 
بخ��ش دولت��ي، در مورد اقدامات ش��ركت هاي خصوصي فنآوري زيس��تي 

صورت گيرد. 
اما متاس��فانه در عمل، تحقيقات فنآوري زيستي و بررسي بي خطر بودن 
اي��ن نوع محصوالت براي انس��ان و انجام آزمايش ه��اي الزم، تقريباً به طور 
كامل در انحصار بخش خصوصي اس��ت. سهم عمده يي از تحقيقات گياهان 
زراعي دست ورزي شده ژنتيكي مربوط به هشت شركت بزرگ توليدكننده 
آفت كش و شركت هاي پرورش دهنده بذر است كه بسياري از آنها به تملك 

شركت هاي شيميايي درآمده اند. 
به عالوه اين ش��ركت ها اطالعات علمي مربوط به محصوالت خود را فاش 
نكرده و محققان فعال در بخش هاي دولتي اجازه دسترسي به اين اطالعات 
مهم را ندارند. در نتيجه امكان ارزيابي دقيق و بيطرفانه علمي پيرامون آثار 

اين محصوالت، عمال غير ممكن است. 
بنابراي��ن اطالع��ات علمي دقيق در مورد محصوالت دس��تكاري ش��ده 
ژنتيكي در اختيار شركت هاي خصوصي توليد كننده آنها قرار دارد كه اغلب 
بي طرفي و انگيزه آنها در انجام تحقيقات مورد ش��ك و ترديد اس��ت؛چراكه 

تضمين بي خطر بودن و تاييد س��المت اس��تفاده از اين محصوالت زراعي، 
توس��ط موسسات تحقيقاتي، منافع مالي زيادي براي شركت هاي خصوصي 
فناوري زيس��تي، در پي دارد. بنابراين، شركت ها، به ندرت يافته هاي علمي 
واقعي خود را در مورد آثار نامطلوب و منفي محصوالت توليديش��ان منتشر 

مي كنند. 
موض��وع نگران كنن��ده بع��دي در خصوص انج��ام تحقيق��ات، مربوط به 
اختالف س��طح امكانات كشورهاي جهان مي شود. كشورهاي توسعه يافته كه 
توليد كنندگان و صادركنن��دگان عمده و ذينفع اين رده از محصوالت فناوري 
زيس��تي هس��تند، داراي امكانات بهتر و متخصصان بيشتر در حل مشكالت 
مربوط به اين محصوالت و انجام تحقيقات هستند اما كشورهاي كمتر توسعه 
يافته كه واردكنندگان و قربانيان بالقوه آثار نامطلوب اين محصوالت هس��تند، 
داراي قابليت هاي محدودي در فناوري زيس��تي بوده و توانايي ناچيزي در حل 
موضوعات مرتبط در تجزيه و تحليل علمي عوارض ناشي از آن دارند. كشورهاي 
توس��عه يافته با امكانات بهتر و تجهيزات بيش��تر، در مورد محصوالت فناوري 
زيس��تي تحقيق مي كنند و بدون آن كه نتايج درس��ت و دقيق آن را در اختيار 
كشورهاي در حال توسعه قرار دهند، صرفاً آن ها را بي خطر و سالم اعالم كرده 
و مصرف اين محصوالت را به كشورهاي اخير توصيه و تاكيد مي كنند. از سوي 
ديگر كشورهاي توسعه يافته مدعي اند مسائل مربوط به عواقب اجتماعي فناوري 
زيستي، پيچيده تر از آن است كه بتوانند خودشان را درگير كرده و در حل آنها، 

مشاركت عملي و فعال داشته باشند. 
از س��وي ديگر ابر ش��ركت هاي فناوري زيستي، مدعي هستند كه غذاهاي 
دستكاري شده ژنتيكي، واجد همان ويژگي هاي غذاهاي معمولي بوده و نتايج 
تحقيقات آزمايشگاهي وابسته به خود را دليل اين ادعا دانسته و همواره فوايد و 
مشخصات مثبت اين محصوالت را در سطح جهان تبليغ كرده و ادعا مي كنند 
كه با افزايش توليدات كشاورزي، فقر و گرسنگي موجود در كشورها، به خصوص 

كشورهاي كمتر توسعه يافته ريشه كن مي شود. 
اما حتي به فرض حس��ن نيت اين ش��ركت ها در مبارزه با گرس��نگي، بايد 
خاطرنش��ان كرد كه در چارچوب نظام حقوق بين الملل بش��ر، نمي توان ميان 
اصول اساسي حقوق بشر، سلسله مراتب ايجاد كرد. رفع سوء تغذيه و گرسنگي 
افراد در جهت اجراي حق بر دسترس��ي به غذا، به وس��يله غذاهاي دستكاري 
شده ژنتيكي بدون انجام آزمايش هاي علمي دقيق در خصوص عواقب مصرف 
اين نوع محصوالت، مي تواند موجب نقض جدي حق فرد بر س��المتي ش��ده و 
مصرف كنندگان و نسل هاي آينده را دچار بيماري كند. به عالوه بايد دانست كه 
در بس��ياري از كشورهاي در حال توسعه، بسياري از وعده هاي فناوري زيستي 
نوين مبني بر اين كه مي توانند بر امنيت غذايي تاثير گذارد، محقق نشده است و 
فراموش نكنيم تضمين سالمت فرزندان و نسل هاي آتي جوامع بشري در گرو 
تصميمات مدبرانه فعلي اس��ت و دستكاري هاي ژنتيكي، پيامد ها و اثرات سوء 
بالقوه زيادي در مقياس زماني اندك را براي نسل هاي آتي در گستره يي وسيع 

مي تواند به دنبال داشته باشد.

نش��انه هاي مثبت��ي از ادام��ه روند مذاكرات اي��ران با گ��روه 1+5 در مورد 
برنامه هس��ته يي قابل رصد است. به نظر مي آيد كه توافق همه جانبه با وجود 

درخواست هاي سخت گيرانه دو طرف از يكديگر قابل دست يابي است. 
گرچه عدم اعتماد ميان دو طرف به چالش ها و پيچيدگي هاي موجود دامن 
زده است، با اين حال نكته حائز اهميت در اين ميان، ميل دوطرف به بازسازي 
رابطه و تالش براي رفع موانع آن اس��ت. نقل قول »شكست در مذاكرات جزو 
گزينه ها نيس��ت« تاييدي بر اين فرضيه محسوب مي شود. به طوري كه به نظر 
مي رسد همگرايي ميان دو جبهه تندرو از طرف امريكا و ايران در صورت صرف 

تمام تالش هاي دوطرف ممكن خواهد بود. 
س��وال قابل طرح اين است كه با توجه به تاريخ نهايي 20 جوالي كه براي 
مذاكرات تعيين شده، چه عواملي را مي توان به عنوان بسترساز مناسبي براي 
بازس��ازي رابطه بين طرف هاي مذاكره به خصوص مي��ان امريكا و ايران تصور 
كرد؟ آيا اين رابطه در 35س��ال گذشته تسهيل ش��ده است؟ به نظر مي رسد 
اقدامات فوري پ��س از برقراري توافق به تعويق افتاده ميان ايران و گروه 5+1 
مي تواند در تمامي حوزه هاي تبادل فرهنگي، آكادميك، ورزشي، سفر و تجارت 
خود را نش��ان دهد. در واقع مي توانيم ش��اهد مبادله يي پاياپاي ميان اهالي دو 

كشور باشيم. 
با اين مالحظه، مي توان نگاهي داشت به دو تجربه ويتنام و ميانمار كه هر دو 
در طول دهه ها مورد تحريم امريكا قرار گرفته بودند. امريكا و ويتنام در حدود 
20س��ال داراي روابط ديپلماتيك كامال محدودي بودند كه با روي كار آمدن 
كلينتون به رياس��ت جمهوري امريكا سياست عادي سازي براي ايجاد اعتماد و 

همكاري هاي دو طرفه به طور تدريجي پي گرفته شد. 
عامل انگيزشي مهم در راستاي تسهيل روابط دوطرف بخش تجاري امريكا 
بود كه اقدام به البي گري براي عادي سازي روابط كرد. در عين حال تمايل ويتنام 
به محكم كردن رابطه تجاري با امريكا و كاهش قدرت چين براي اثرگذاري در 
جنوب آسيا نقش مهمي در اين رابطه داشت. با اين وجود، رصدهاي محدود و 
كوتاه اتاق بارزگاني در سال هاي اخير نشان مي دهد واحدهاي تجاري بيشترين 
قابلي��ت و ظرفيت را ب��راي باال بردن صداي مخالفت با تحريم ه��ا و راه اندازي 
كمپين هاي��ي براي اين منظور دارند. اين ام��ر به اعتماد كامل بخش دولتي و 

خصوصي به يكديگر نياز دارد. 
راه اندازي اتاق بازرگاني ايران- امريكا نقطه عزيمت مناس��بي خواهد بود تا 
موسسات تجاري را توانا به قبوالندن تالش و خواسته خود به موسسات اروپايي 
و امريكايي براي در پيش گرفتن مسيري مشابه كند. چنين مسيري در مدت 
اخير توس��ط گروه 1+5 جز امريكا در حال پيگيري است. تجربيات مشابه در 
مورد كشورهاي ميانمار و ويتنام كه تحت تحريم هاي امريكا قرار داشته اند نيز 
نشان مي دهد قدم هاي اوليه براي كمپين عليه تحريم و كاهش عواقب زيان بار 
آن توس��ط هيات تجاري قابل پيش��برد اس��ت. چنين رويكردي از طرف بدنه 
تصميم گيري كشورها نيز به عنوان فرايندي كاربردي و كارا مورد استقبال قرار 
مي گيرد. تجربه رابطه دولت هاي امريكا و ويتنام در اين راستا اهميت تاريخي 
دارد. با اين كه دو كشور در طول 20 سال دشمن يكديگر محسوب مي شدند اما 
آنها توانسته اند به مرور زمان شرايط را براي ايجاد همكاري هاي توام با اعتماد 

در حوزه هاي گوناگون فراهم كنند. 
سوال اينجاس��ت كه عامل اصلي در كاهش تحريم هاي امريكا عليه ويتنام 
چه بود كه توانست بيشترين تاثير را در باز سازي رابطه ميان دو كشور داشته 
باشد؟ در واقع صاحبان تجارت در امريكا بودند كه براي برقراري رابطه و حذف 
تحريم ها قدم پيش گذاشتند. ويتنام كشوري در حال توسعه و بازاري در حال 
ظهور به حس��اب مي آمد كه از موقعيت هاي س��رمايه گذاري مناسبي همراه با 

طرح هاي رشد جاه طلبانه بهره مند بود. 
از طرف��ي اين واقعيت ويتنام را براي محكم كردن روابط تجاري با امريكا و 
ورود بازار امريكا به داخل مرزهاي خود و در عين حال محدود كردن تاثير چين 

بر جنوب شرقي آسيا ترغيب مي كرد. 
در نگاهي هم سطح مي توان تصور كرد كه مجامع تجاري در ايران و امريكا 
سكان رهبري فرايند عادي سازي روابط ميان دو كشور را در دست بگيرند. اتاق 
بازرگاني، صنعت و معدن در ايران به همراه اتاق بازرگاني امريكا مي تواند نقش 
عمده يي در برقراري روابط تجاري بيابين داشته باشد. براي مثال اين دو مجمع 
قادر خواهند بودكه دفاتر مشتركي در تهران و واشنگتن تاسيس كنند كه در 
راستاي بهبود سرمايه گذاري ها و تجارت دو طرفه فعاليت كنند. از اهداف اصلي 

قابل تعريف براي اين دفاتر مشترك مي توان به موارد 
زير اشاره كرد: 

- نش��ر آخرين قوانين ب��ازار كار و تجارت در ايران 
شامل قوانين حمايتي و سرمايه گذاري خارجي، قانون 
ماليات گيري، كار و بازرگاني به منظور اطالع رساني به 
شركت هاي امريكايي براي آشنايي با نحوه فعاليت در 

ايران
- ارائ��ه فهرس��تي از وكال و حسابرس��ان تج��اري 

به منظور فراهم كردن اطالعاتي براي شركت هاي امريكايي در مورد جنبه هاي 
قانوني تجارت در ايران

- در اختيار گذاش��تن فهرس��تي از ش��ركت هاي ايراني كه به دنبال عرضه 
فعاليت هاي تجاري امريكا در ايران هس��تند. دفتر واشنگتن مي تواند شركاي 

بالقوه يي را براي شركت هاي ايراني در همين راستا پيدا كند. 
- ارائه فهرس��تي از ش��ركت هاي امريكايي كه به دنبال عرضه فعاليت هاي 
تجاري ايران در امريكا هس��تند. به همين منظور دفتر تهران مي تواند شركاي 

بالقوه يي را براي شركت هاي امريكايي پيدا كند. 
- اطالع رس��اني در مورد پيش��ينه تاريخي ايران، س��اختار سياسي كنوني، 

پراكندگي جمعيت و پيش زمينه هاي فرهنگي و مذهبي در ايران
- گ��زارش جامع در مورد اقتصاد ايران كه مي تواند ش��امل منابع طبيعي، 
صنايع برجسته، استعدادهاي انساني و توضيح مفيد در مورد بخش هاي مختلف 

اقتصادي و به خصوص صادرات بالفعل و بالقوه كنوني در ايران باشد. 
- ارائه فهرستي از طرح هاي اولويت دار دولتي در ايران كه براي اجراي آنها 
در كوتاه مدت و ميان مدت دولت به دنبال ش��ركاي خارجي، تنظيم كنندگان 
قرارداد، سرمايه گذاران و فناوري مناسب مي گردد. با توجه به موارد فوق الذكر 
و مش��ابه آن مي ت��وان نقش عمده يي براي مجامع تج��اري مختلف به منظور 
سازماندهي برنامه هاي تبادل اطالعات قايل شد. چنين برنامه هايي قادر هستند 

سطح آگاهي و تماس ميان محافل تجاري دو كشور را افزايش دهند. 
س��ازمان هاي تجاري مي توانند به طور عموم به باال رفتن س��طح ارتباطات 
كارآمد و همين طور مالقات ها و بازديد هاي منتهي به بحث در مورد چشم انداز 
و روند اقتصادي و تجاري دو كشور كمك كنند. اين فرايند در عين حال براي 
ايرانيان خارج از كشور ساكن امريكا موقعيت هايي را براي نقش آفريني فعال تر 
و مشتاقانه در سرزمين مادري شان فراهم مي كند. در كنار انگيزه هاي تجاري، 
ايرانيان خارج   ا ز كش��ور مي توانند نقش عمده يي در گردهمايي اقتصاددانان، 
فعاالن اجتماعي، كارآفرينان و نخبگان تجاري در عرصه هاي گوناگون داش��ته 
باش��ند. گردهمايي هاي اش��اره ش��ده مي تواند در موضوعاتي چون حاكميت 
ش��ركتي، اخالق تجاري، كارآفريني و گرايش هاي نوين در بخش هاي مختلف 
اقتصادي راه گش��ا باشد. مشاركت گسترده اين عده مي تواند كمك مهمي به 
ارتقاي س��طح كارآفريني خالقانه اجتماعي و همين طور تشكيالت تجاري در 
ايران برساند كه در بلند مدت آينده يي بهتر را براي مردم ايران در پي خواهد 

داشت. 
چنين رويدادهايي در عين حال مجامع تجاري، دانشگاهيان و سياست گذاران 
امريكايي را با ويژگي هاي تجاري-اقتصادي مردم ايران و همين طور توانايي ها و 
استعدادهاي آنها آشنا مي كند. توانايي بالقوه ايران در استعداد نيروهاي جوان 
آن نهفته است. ساخت پل ارتباطي ميان ايران و امريكا خواهد توانست زمينه يي 
براي ورود جوانان ايراني به عرصه شركا و محافل بين المللي فراهم كند. نيروي 
بالقوه جوانان ايراني نيازمند ش��ناخته شدن و در اختيار داشتن موقعيت هايي 

براي رشد و توسعه است. 
جوانان ايراني نياز دارند كه به مجامع برون مرزي متصل شده و مورد تقدير 
قرار گيرند تا با كس��ب راهنمايي هايي بتوانند استعدادهاي نوآورانه و خالقانه 
خود را به عرصه ظهور برس��انند. براي رس��يدن به اين مطلوب، چه مس��يري 
بهت��ر از موقعيت هاي تجاري كه در تعامل دوطرفه ميان ايرانيان و كارآفرينان 
اقتصاده��اي توس��عه يافته وجود دارد، مي ت��وان تصور كرد. ما ني��از به ايجاد 
بسترهاي مناسب براي شراكت جوانان ايراني با محافل تجارت جهاني هستيم. 
كارآفرينان همواره جهاني فكر و عمل مي كنند. آنها نسبت به موضوع هسته يي 
ايران و مناقش��ه اعراب و فلسطين حساسيتي ندارند؛ در همه جا حضور دارند؛ 
از زباني عمومي استفاده مي كنند و مي توانند مردم تمام دنيا را با اين زبان به 

يكديگر متصل كنند.
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